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ΜΑΤΤΗΕΟΒ

ΨΟ'ΓΑΝΙΝ ΨΑέ'ΓΕ ΟΥΑΚΕ ΟΙΝ.

νν1οοννοΥΑκη 1.

1 .1εεηε Μεεεἱχε, 1)ηνν1ι1 εἱη

ΜἱΜΜι, ΑΜπιΜηηι εἰηΜἱη£Ι:η, οἱ

εειΒε κνοννερἱ Μη Με όεε.

2 ΑΜτε1Μεπι ΙειικΜ εἰηεειχε; ηη

Ιεεε!‹ ΜΜΜ: εἰηεηχει; ηη .1ειΚοΜ

δυό” ηη. Μιιη1ιαννηη]1τΜιι Μο ε1η

ειιννἰειιχε:

3 Πη1€8Π .Μάικ ΡΜΑι·εε ηη Ζωη,

'Γατηειτ ετειηΜιιη, εἰηεηννἰοεχε;

ηη ΡΜει·εε Πετοτη οἱηοειχε; ηη

Βει·οτη Αι·ειιη εἱηεειχει:

4 011 Ατωτι ΑηιἱηειὐειΜ εἰηειιχε;

ηη. ΑτηἱηειὸηΜ Νειεεεαιη ε1ηεπιχνε.;

ηη. Νπεεεοη ΒιιΜηοη εὶηοειχει:

5 (Μι δισ.1πιοη, ΚιιεειΜ ε€εηΜτιη,

Βοοι εἰηεεχε; ηη Βοοι, ΒιιτΜ

εΕπηΜση, ΟΜει1 ο1ηοειχει, ηει ΟΜει1

.1εεεε εἰηεειχε. :

Β Ωει .1εεεε Βειινὶ‹1 ννἰοηἐΕειχιι

τερἰ Μη εἱηοεχε; ηη. 1)ηννη1 Μ

οεἐτηχητηρἰ Μη Βο1οτηοη εἱηε:4.

χε., Πτἱειε τηννἱεη ηηη ε€εηΜειη.

7 08. Βο1οτηοη ΒοΜο:ιηι ε1ηεε.

χε; ηη ΠοΜοηηι Δω ε1ηοε.χ:ι,

ηη. Μη Απ. εἰηεηχε :

8 Οκ Δεη. .1οεαρΜΜ εἱηοεχε;

ηη. .1οειιρΜετ .Τοι·ωη εἱηεειχε., ηε.

.1οι·ιιηι Οιἱειε εἰηειιχε.:

9 Ωε 02188 ΙοηΙ.Μιιηι εἰηοεχπ;

ηη. .1οει1:Μητη Με” οἱηεεχει; ηη.

ΑΜΠ ΒτεΜεεε εΞπιειιχε:

10 (Μ. Β2ε1ιΜιε Μ:1ηεεεεε εἰη

εειχει; ηε. Μιιηειεεεε Ατηοη εἱη

ει-:.χει; ηη Ακηοη .1οεΜιε εἱηεεχει:

11 Ωει .ΪοεἱΜε .ΪεΜοηἰηε οἱηεηχε.;

ΜηηΜεννεηωΜι Μεηιι Μοχε, ΒειΜιι

1οη εΜε εννἱεεχιιρἱ ηοη Με εΜεη.

12 ΠηΜιη ΒεΜιι1οη εΜ;ε. :ιννἱ

εεἰρἱ ΜεΜειη .ΪεΜοηἰε.ε δε.1ιιΕΜΙο.1

εἱηειιχε.; ηη. ΒεΙει€Μἰε1 ΖοτοΜε1ΜεΙ

οἱηεεχε.:

13 (Μι ΖοτοΜεΜεΙ ΑΜ1ικ1 εἱη

εεχει, ηη ΑΜἱη‹1 ΒΙΜιΜπη εἰη

εηχει; ηη. ΒΙἱεΜτη ΑΖοτεὶηοιιχε.:

14 @η Αιοτ δεόο1ι εἰηειιχιι, ηη

δεόο1κ ΑΜητι ο1ηεεχει; ηη ΑΜιη

ΕΜικ1 εἰηεεχει:

15 Ωε ΒΙἱιη1 ΒΙεειπιι· οἰηοεχε;

ηη Ε1εε2επ Μη1:τΜεη είηεε.χει, ηη.

ΜεττΜπη .1εΜοΜ εἱηεειχη.

16 [ΜΜΜ .1εσ.ΜοΜ .ΪοεερΜ, Μει·χ

ΜἱΜιιεΜη Μη, Με εὶηεηχε; Με

ετηηΜειη .1εει1ε Μεεεἱχε εεἱχερἰ

Μη 1εει€ει.

17 Ηεεεη ννἰοοἰοηἔε οννειεἰη,

ΑΜπιΜ:ιπι εϋιιηΜηη Πειννἰκ1 ΜεΜειη

χειη, ννἰεοἰειιΒε ιιΜε ωρα; ηη Πει

ννἱι1 ετεηΜ:ιη, Βε.Μιι1οη εΜ;ιι Μνη

οειχειρἰ ηοη ΜεΜεηχεη, ννἰοοἱεεηε

Με τωρα; ηη ΒηΜιιΙοη εΜη εινν1

εεχειρἱ ετηηΜηη, Μεεεἰχε ΜεΜεη

χω, ννἰεοἰοειεε ηΜε ωρα.

18 [ΜΜΜ .1εειιε Μεεεἰχει ἱεει,ηε

εἰη Με Μι1εετη : ΗηηΜι Μηι·χ Με

.ΪοεερΜ χηιε Μη, Μ1Μι ΜἰηηΜἰη

Με1 ηη έηἱ, ννεηηιι ννσηΞχε Ψη

Μιη Μη ση ἰΜὸιιέειΜι.
Π 19 Πη1αιη ΜἰΜηειΜι .1οεερΜ Με

ννἱοπἐτε· οννοΜιηηε, ηε. Πιη1ηχηη

οχε.Με Με τηννηΜεηχε έηἱ, Μεση

ηιιΜηιω1η εΜρεχε Με. Μεεἱη.

20 'ΓυΜι Μεη:ι Μεεεη ειννηοἰη

ιιη ηεΜειη,1Μο,Ιωηεηη €ειοΜη1Μόε

"ηη κνοννιΜηηιηι1ε εη 1Μτ1ιπειη1η

ηη Μεχει; .ΪοεερΜ, ΠεκνἱιΙ εἱηΜἰη

Μη, Μει·χ κνὶηοΜἰηεει 11ἰτειννη Μη

Με χιιΜιπε Με. ΜοΜρε έτη πο,

1:ειΜι ἱτρἱΜηεΜε οἱη Με ννοηἰχε

ΜΒΜ” Μη ε1;εηΜεη.

21 Ηθ οἰηεε. ίση Με, ηηΜιη

3



ΨΙΟΟΤΑΚΠΥΒ ΤΕΟΑ ΚΙΝ.

ΉΙωννηιΧω "!οοΠο,ιϊω

ΜειττΙιεοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 Ι. ΤἱωοΕΒεοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θ

Μειι·Κοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Π. Τϊι1ιοιΙιεοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ι.ιιΙ:ειε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 'Πτοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β

.Ιο1ιειιιικε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ΡΜΙω;ι1οιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΟΒειιμιιιρἰ Μη . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ΙΙεϋι·ων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18

Βοιικι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 όπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ι! ΚοτἱιπΙι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ι. 15%:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Π. Βοήι1Π1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Π. Ιη_γωι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

θο.Ιιιϋπ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. θ Ι. 3οΙπωποε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ΕρΜεοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θ Π. 8οΙπιιιιιοε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΡΙιἱΙἱρρἰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 4 ΙΙΙ. δο11:ιπιπ:ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΚοΙοεεο . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 4 .ΜΜΜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ι. 'ΓΙιοεεαΙοιιἱΙω . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ψειγυοϊειιιἰυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Π. Τ11εεειιΙοΔἰΚ‹-: . . . . . . . . . . . . . . . . Β

ΜΑΗ 29



ΜΑΤΤΗΒΟΒ

ννο·ι·ΑΝιΝ ννΑε·ι·η οιωικιε οιΝ.

ΜΠΟΟΨΟΥΑΚΠ 1.

1 .1εειιε Μεεειμι, @Με ειη

Μἱτι1Μι, ΑΜτε.Μειτη οἱηΜἱητΜιι, οἱ

ειι€ε ννοννειρι Μη Με «Με.

2 ΑΜι·ηΜεττι 1εειιιΜ οιηετιιτει; ιτε

ΜΜΜ( .ΜΜΜ εὶηειιγει; πιει .Πι1τοΜ

δυό” τισ. ΜιτηΜιινιιητι1Μι Μο ειτι

εεννιεηγη:

Β ΠηΜιτι δυό” ΡΜιιτεε :τη Ζτιι·ει,

'Ι'ε.τηιι.ι· ετεηΜ:ιη, οιτισιτινιοειγη;

επ ΡΜει·εε Βει·υτη ε1ηοειγει; :τη

Βει·οηι Ατητη ειηειιγει :

4 (ζει Αι·ειττι Ατη1τιειιΜιΜ ειηοηγη;

:τη Αττιιη:-ιι1ε.Μ Νιιεεειιη ειηεπιχει;

εε Νιιιιεεοη Βη1τηοη οιηοειγιι:

5 (ζει Βιι1τιιοη, ΠιιειιΜ ετηηΜεη,

ΒοοΖ ειηοτιμι; «μι. Βοοι, ΜΜΜ

ε1:ετηΜηη, ΟΜετ1 ειτιο:τιγο.; επ ΟΜε‹1

.Τεεεε ε1ιιεειμα :

θ Ωιι .1εεεε @Με ννιεειέ1:ηγη

@τη Μη οιιιεηγη; επ Πιιυνιό ννι

οιιέβηγιι€ηρι Μη Βο1οτηοη οιηση

Σε, τω” τηννιεη ττοη εταηΜειη.

'Τ (Σε. δο1οττιοη ΒοΜοι5.ιτι εἰηειι

31η; επ ΒοΜο:ιττι ΑΜἰτι οιηοεχει;

«τη ΑΜΒ Λεει ειηοτιμι :

8 (Μι Αεε. .1οειτρΜεί: οιηοεχει;

(μι. ΙοεειρΜιι1ι.Τοτειτη οιησηιι; εε.

ξ1οτιιττι ΟΖἱειε ειτιοηει:

9 Ωιι τω” .1οιιι.Μετη οιηειιγει;

στη .ΤοειτΜετη ΑΜΠ οιηοιητι, Με.

ΑΜΠ ΒιεΜειε οιτιοει:γει:

10 (,)ει Β:εΜειε Μειιιηε.εεε ετη

ειιγο.; εμ Μετι:ιεεεη Ατηοη ειτι

ε:ι.γει; στη Ατηοτι .Ϊοεἱιιε οιτιοειγιι:

1 1 08. .Ϊοεἱηε .ΪεΜοηἱσιε εἰηεειγιι;

Μηη1τειννηηιι€1τιι Μεηιι Με”, ΒιιΜη

10η Μάτι ενσιειιγηρι τιοη Με εΜιιη.

12 Πη1τειη ΒιιΜιι1οη ε1ττιι εννι

ειι1ρί ΜεΜιιη .1ε1ιοηιε.ε Βιι1ιιτΜιεΙ

ειηειιγα; εε. Βιι1η1.Μιει1 Ζοι·οΜιιΜε1

ειηεειμ.:

13 Οτι ΖοτοΜηΜε1 ΑΜἱιιτ1 εἱη

ειιγιι; τμ ΑΜἰικ1 Β1ιιιΜτη εἰη
σε”. ; στη Β1ἱειΜτη ΑΖοι·Λοιηοηγε.:

14 (ζει ΑΖοι· Βιισ1οΜ ειιιο:ιγει; ετη.

Βιιόο1τ ΑΜηι ειησηει; φ. ΑΜιη

ΕΜΗ! ετηοε.5πι:

15 Ωιι. ΒΙἰιιε1 ΕΙειι2ιιι· εἱηοιιγιι;

πιει ΠεειΖητ Μη1:1.Μιιη εἰηειι-γη ; εμ.

ΜιιΕτΜιιη .1:ιΜοΜ οιηοηγη.

16 Πη1τεη .ΜΜΜ .1οιιερΜ, Ματ;

1ιιΜηιιΜη Μη, Με οἱηειιχε; Με

ετιιηΜειη .Τεειιε Μεεειμι τεστ-πρι

Μη ιειιη·ιι.

17 Ηεεεη ννἰεοἱειιἔε οινειεἱη,

ΑΜι·ειΜηττι ετηηΜεη 1)τιννιι1 ΜεΜειτι

γ:ιη,ννιεοιεηεε ιιΜε ωρα; εμ Πτι

Με ετιιΜΜιιη, ΒιιΜη1οιι εΜ:ιι :ινώ

εε_γερι ιτοη ΜεΜειηγητι, ιν1εοιεειεε

ιι1τε τοριι; ετη ΒιιΜιι1οτι ε1ττει Μινι

εειγηρι ετιιηΜειη, Μεεει]ει. ΜεΜητι

78.11, ννιοοιεειΒε :Πω ωρα.

18 ΠιιΜιη .1εειιε 111εεει,γειοειεςε

στη Με ΜιΜετιι : ΗητιΜι Μαη Με

.ΪοεερΜ μπε Με, τιιΜι ΜἰηιιΜἰη

Μπιτ ηη έτη, ινηηηει ννοηι_γε Μνη

Μεη Μη οτι ιΜάηέη1τη.

19 ΠηΜιη ΜιΜηιι1τιτ .ΪοεερΜ Με

ννιειιέι:ετ οννοτειιιηει, Με. τηηιημη

οιτη1τε Με τηννιιτετιγε έηι, Μεση

τιιι11ηιιιιιει εΜρεττε Με Μεο1η.

20 'Ι'ιιΜι Μεηη Μεεεη εννειοἱη

ηη ιτεΜιιτι, ιΜο, Πιιτιοιιη £ηοΜιιιΜτ1ε

ννιιη ννοννιΜηηττιόε εη ιΜόητη.ηιιι

(τη Μεγει; .ΪοεερΜ, Βιιινω ετηΜιιι

τΜι, Ματ), ινιηοΜιηοει. ιιιτειννη Μη

Με γειΜάιιπε Με 1τοΜρε έηι πο,

£ειΜι ΠριΜηιιΜε ετη Με ννοηι-γιι

ννη1τιιτι Μη επιητιειη.

21 Με ειτιοε. ἐστι ΜΜΜ 1111111111



ΜΑΤ'ΓΗΒΟ8.

.Τεειιε ε”. εεέχει:οπι Με ; Με πεο

δειτε Μπι ννεΜεπιιρι Μπι ετεπιΜεπι

πιἰννἱοεγε Με, Μεοπι επεπιΜεπι.

22 ΠπιΜεπι π1επιε οννεειπι Μεεεπι

εοοπιρι, Πεπιοεπι οιε, ννιεεέτε απο

Μεεπι οιπεΜε επεοπι Με γιιεοετιιρι

Με; Με Μεεεπι εδώ,

23 ΙΜο, ννιπεπιέιπιε επι ννεπι Μπιε

έιεΜε εε εἱπι‹:ε του Με; ιιπιΜεπι

ΕππιππιεπιιιεΙ ειπε εεέτοπιρι Με;

ΎνεΜεπιπεπιΜε ιιπιΜειρι επι, εγερι

Μπι Με Μερι.

24 ΠπιΜεπι .ΤοεερΜ ιέτιπιππιε ετεπι

Μεπι ΜἱΜε, ΜεΜεπι Ιπεπιεεπι Μιο

ΜπιιΜπιε τοΜεπι εεοπιέἰ εοπι Με εοειι

εοοπι, εε €εννιειι ΜπΜιιε.

25 'Ι'ιιΜι οιπιοε τοΜερε επεσε Μπι

ἐπὶ ΜεΜεπιιπεπι επιοπιγε έπιι; ιιπιΜεπι

.Ϊεειιε εδώ. εεέιΜιοπι.

ννπεοννοιοικε 2.

1 Ππι1πεπι Ηει·οά ινιοεέιτειπεπεπιἰ

£εεπιρετιι Μπι Με εΜεπι, Βεί:ΜΙε·

Μεππι .1ιιόε ππιεΜοεε Μπι επι .1εειιε

ι;οπιπιπ, ΜεΜεπι ιΜο, ννιγοΜπιπεπιρε

ΕεπιΜεπι ννἱεεέ€ε Μεερε .1επιιεεΙεππι

επι Μιρι εε Μεγερἰ;

2 Τιιννε Με ο)πεΜε Μπι επι ννι

εεΜε)πεπερι Με ποπιρι Μπι Με Μι

Μεπι επι Με; ννιοεπι1ιρι ειναι Μπι

Με ννιγοΜεπεπιρετε ννεπιιιπιγεΜερὶ

εε οΜοιιπιπ1ερι Με οπι ιιπιΜιρι εε.

Β Ηεπο‹1 ινιειιέτειπετερι Μπι Με

πιεΜοπι, ιιπιΜεπι πιππιε γιιέιιπι7εγε,

.ΪεπιιεεΙεππι οοοπσνεείπι πιεΜιπι.

4 ΠπιΜεπι ννι›έιπιερι Μεεερι εννε

ειπι εε εχετε Μπι επι ινοννερι Με

εερι Μπι Μεπιε ννιεεγιιννιι:εγε,

ΜεΜεπι ΜΒΜ” τιιΜεπι ι:οπιρι Με

ΜεοιπιΜεπι, Με ιννιεεννεπι€ε.

5 ΠπιΜεπι Μεοἱγερἰ; .ΤιιπΙε ππιεΜοεε

Μπι επι ΒετΜΙεΙιεππι οιιοπιννε Μπι

ΜεΕιι εε ; ωεωεω ννοΜεεπι Μπι επι

ΜιΜεπι οννερἱ;

θ Ωε πιιέ ΒειΜΙεΜεππι, .Ϊιι‹Ιε πιε

Μοεε Μπι επι, .Νοε ιτεπποεπιρι Μπι

εΜπιε ιδιοΜεπι ιιἱεἱεπἰπιπιε ω; επιἱ

τεπιΜεπι ννὶοεέτεγετερι ννεπι ιι Με,

Με 1επεε1 ππιἱπεογεεε Μπι ννοπιννι

εε)πε Με.

7 ΗεΜεπι Ηει·οπ1 ννἰεεέτε Με

ρερι εοπι πιε1ιππιεπιε ιινποεΜοο, εε

ννιεεπιΜρι Μπι τοΜεπιΜεπι Με εεε,

Με εΜεγετ1επι ιννιεεννεπιεε.

8 ΗεΜεπι ΒειΜΙεΜεππι Με γε

ννιεεει εε Με)πε; Υε πιο, εε Μο

Μέι_γοεορε Μπι πιιπιε Με πιο, εε

Μγεγεχερι ΜπιΜεπι Μ‹ιέιππιεΜεΜ‹Μ

πιο; ποιά ειπε $νειι εε οΜοννει1ε

Με, ειπε. π

Ο ννιεωεριερι ἱε πιε1ιοπιρι Με

Μεπι $επιΜεπι ιγεγερἱ; ιιπιΜεπι Πιο,

ινιοεπι1ιρι ννιγοΜιχεπιρετε "ευγε

Μερι εοπι Με ννιειιοΜιππι @εδώ εε

ΜοΜέιγοεορε κνειιΜε οἱπι Με ιννεπι

Μεππι ιπιειιπι.

10 ΠπιΜεπι ννἰεεπιΒρἰ Μπι ννεπι)πε

Μερι εεΜεπι ννοννιγιιέΜπι ΜΜΜ.

επι επιιέΜπιρι.

11 ΠπιΜεπι ιι ππιεΜεπι Με ΜεΜεπι

ΜοΜέἱγοεορε Μπι ννεπιγεΜερἰ,Μιιπι

Μι Μει·ιπ πιεΜιπι, εε ιτοΜεππι πιε

Με εΜρεπειγεπιι εε οΜοτΙερι: επι

Μεπι ννοριγε ΙιιΜιΜοοΜερι ΜεΜεπι

τεΜι επιρι, πιιεεεεΜεει, εε εεπιέππι

ΡειιΜιιτε ννεέιέεππιπιε Μοχε.

12 ΠπιΜεπι ννοννιΜεπιππιοε επι Ψε

ΜιπιτεπιΜε ννεΜοννποεγε, Ηεποπ1

εΜ;ε Μόερι Με έπιι, ΜεΜεπι οεπιΜι

ΦοΜεοε οΜπιε Με τεπιιεΙποεε εΜε.

ΜὸερΜ ·

13 Πεπιε ννεπιπιε ΜΜπ1ερι Με

Μεπι, ιΜο, Ιπεπιεεπι ΜεοΜπιιΜι1ε ινπιπι

ννοννἰΜεπιππιιιε οπι .1οεερΜ επι ι

Μπ1ιιιεπιιπι εε Με)πε; Νιιιιπι εε Μο

Μέπεποεορε ΜιιπιΜι Μεἱ ιννιεεοιι εε.

Βειιρτε εΜε πιειιοε ννο, εε τοΜειι

οοιειεπεΙπε Με ειπι ΜεΜεπιχεπι Μεπι

επι πιο: Ηει·οά ΜοΜειγοεορε Μπι

Με ννεπ:ίπι οπι ει.επιΜεπι οιιε Με

εε.

14 Ηεεεπι Μεπιγεπι πιει-Μπι Μἰγεγε,

εε ΜοΜειγοεορε ΜιιπιΜι Μει επει

εεΜόεΜιι, εε ΒΒιιρίε οΜε ιχεεπε:

15 Ωε Μεπι επι, Ηει·οι1 Με π:1πι

ΜεΜεπιχεπι: Ηεοεπι Πεπιεεπι ννι

εεεΦε ννοΜοεπι οιι πεΜι ε” οἰεοπι
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ννποοννοιωκε δ.

1ιε ιπιποοεπιπρἰ Με; Βε;ιιρπε ε1:επι

1ιεπι ππιπειπι1πέπ ννεοπι εε.

18 ννποεέτε 1πεερερι πιοπι Ηεποπ1

1ππιεγεπιιιπ νιπεπιπιπ1ε1πε πεε1ιεπι πιππιε

έι1ιπ1ε; πιε πιΜπ:πξπα εΜε γεννποεεπ,

πιε Βετ1ι1ε1ιεππι πιε ππιε1ποοε Με

1π5επι 1ποιπε επι, 1ιο1πέιγορε. οννεεἰπι

πιν1σεΜ;ε, τοπιε ννεπιιγετιι πιοπιρε πιε

11ιιπΜπιτε, ννποεέπε 1πεειιερπ «πω»

οενπεπιεε π:ππιοπι 1ιε πχεοιπιχεπι.

17 Ππι1πεπι 1ιε1ιεπι .1ει·εππιιγε νιά

οεέπε ννο1ππ:επι οἰε πιοπι γυεοεπιπρπ,

1ιε 1πε1πεπι εγε;

18 Βεππιε επι ννποε1ιο ννεπι πιεΓποπι

ρἱ, πεππιοννεπιιιπ, ννποεπ:εγε πιε πνε

εππιπ1ερι τεπι1πε; Βεοε1οιπιοε εννι

εεΜεπ:γε πιε ννεοππιτοπιΜιπι1περπ

Με π:ππι ω, επεσε επι ιππιρὶ έιπιπ πιε

1πεεέ.

19 'Γιι1πε Ηεποπ1 ννεπιπιιι πε. 1ιε

1ιεπι, Πιο, 1τεπιοεπι πεο1ιπιπ1ιπ1ε

ννεπι Εειιρίε ε1πτε .1οεερ1ι επι

1:επιππιππιπιπε;

20 @ε 1ιεγε; Νειἰπι πιε 1ιο1πέἰ

ιγοπιορε 1ιπππι1πιι Μοἱ εννποε1ιπ1εΜι,

πιε Ιεπεε1 ππιε1ποπ:ε τεννιι Μπι εΜε

1ιπ1ε ννο ; τοπιε 1ιο!πέἰγπιπιορε. πε.

οὶπιρι πιοπι 1ιεπιε πιπεπιπιε περι.

21 Ππι1πεπι πιειὶπι 1ιι_γειπε οπι 1ιο

1πέι17οπιορε 1ιιιπιΜπ Μπ:π εννποε1ιπ1ε

Μι πιε 1επεεΙ πεππιε1ποπ:ε Μπι επι

ΜΗ.

22 Ωε ΑποεΙεοε, .1ιππιε ππιε1ποοε

Μπι επι, ετ1πιπ1πιπ Ηπιποπ1 τοΙιε Μπι

επι ιπποεέπειπετερι γεπι1πε, 1ιε πιε

Βοππ 1ιε1ιεπι εΜε 1ιπ1ε Με 1ποΜρε;

1:ιι1πε πνοννι1ιεπιππιπ1ε οπι ννε1πεπιπε

πι1πε. πνε1ιογε π:1πι οπι, θε1Πε πιπε

1ποπ:ε Μπι π:Με πιιειπε:

23 @ε οποπιννε ννεπι Νεεεπε11ι πιει

χερι Μπι 1ιε επι 1ιππιε Μπι γεπι1πε;

1ιεπ:επι, Νεεεπετ1ι ννποεπέπε επ:1ιπε

ρἰ Με εε, πινποεέτε ννοΙππ:ειι ειπε

π:ππισπι Με ιπιιεεεωρ1.

ννποοννοιπΑκε δ.

1 Ππι1πεπι επιπιεπιπ Μπι 1ιεπιε επι,

.Το1ιεπιπιεε 1.ιερτεππι ννιπ:επιππ εεε Μπι

1ιε .1ιιπ1ε τπιππιε1ποοε 1ιεννοε1πεπι

εΜε πνοιπε1πε Μ;

2 ()ε 1ιεγε; 11ιπ1ιπεοεπιπ ρο, πιε

Βρπιπι. ινπ›Μοπιπιιε Μπι ννεπιπιο. Μ

ιπεπ1επι ιι σε.

3 Ιεειπε ιν1οεέπε ννο1ποεπι π:ειε

μπε οἱπιοπι Με Με, 1πε1πεπι ειπε;

νΜοε1ιο Βεννοε1πεπι επι 1ιοτεπιππι;

Πεπποεπι 1εοπι.πιΜπ Μπι ινπιχειπε

επιπιε1πε με, οπ:επι1πιι 1:εννε Μπι

οννοπεπιπιε 1πεΒε μι.

4 Ππι1πεπι .1οπιεπιπιεε οπιε πεπιε

1ποιεΙπε 1εΜπ "επι Ιππιπιιε1 οπ:πιπερπ

1ιε Μπι Μπι οπι Ιπεἔερὶ, πιε ΜΜΜ

εο ννεπι πρὶγεεΜϋοπι; ιππι1πεπι πε·

»νο_γιππε Μπι ρεπρεππτεπ1επι πιε πιπ

ΒππιεΒε οεπι1ιεπιρι Μπι 1ιεε.

5 Ηε1ιεπι .1επιιεε1εππι πιε .1ιππ1ε πιε

.1οππ1επι Πιπ1ιπ1πέεπι πεπι1ιεπι οννεεππι

επι περι :

6 Ππι1πεπι .1οππ1επι επι Βεριεπιι ω

π:επιιι, ννοεΜεπιπ ο1ππ1ε1περἰ.

7 Ππι1πεπι Ρπιει·ιεεε πιε δεπιπ1ιι1πεε

ννἰοοπει 1ιερπεππι ΜΟΝΗ Μπι επι

περι ννεπιννποεγπιΜι, 1ιεΙιεπι Νεπά

π:εΜιπε; ννεππιπ1ιπέ1πε νν1εοιπ:ιιιιε

Μπι, ννοοεπιπιἱγε ιι Με οἱπι πεπιε

οἰρερι Με τιπινε ε ννε1ιοΙποπιπιἰ

π:πιπερπ πιο.

8 Ηεοπι ε1;επι1ιεππ ἰπιπἰιπεοεπιιρἱ

Με. ·1ιεοεπ:ε ννεεΙππιχεοε ππνε1ιχε

ο: .ΡΒ (Μ, Α1ιπεπιεππι επειιπιγεπιρι πιο,

εγεπ:πιπερι Με εννεοιπιρι έπιπ μι;

ππιπιπε 1ιεοποπγερπ, Ιπιιπεπι Μπι π1επιε

επεπι1ιεπι ννε!πεπιτεπι1πε Α1ιπε1ιεππι

οππιπ:ε Μεεἔε Με οΜπι1.

10 ΠπιΜιπι ννεπιπιε. πιπιερε Μπι

π:επι 1ιιιτε Μπι επι επιπιιι1περπ; 1ιεοπι

επεπι1ιεπι π:επι ο1:οιγο1ιπννεεΚυγοοε

ννεέιπε εἱοεἔε επιἱ Με πιο Μππινεπι

1περι πιπι ιιει:επι ε1ιρειπερπ εεε.

11 πω.: πιππιπ1ππεοετιπρπ Με οπι

ππι1πιπ οπι Βερποππι οἰειιρἰ; ίιπ1πε

ννεπιιἱ πιποιεπι ννπιέε1πε ππιἱ1ιεΙπεππι

πι, 1ιε 1:ε1ιεπιρε Μπι ννπιπ:1)πιπ1ιε Με

πγεππιππ:11ιεπιπιπ έπιπ ; Με πιε ννοπιπιπε

ννε1πεπι πιει ρεύ:ε οπι 1ιειριεπιι πιποιπ- 1

οι Με.
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ΜΑ'Ι"ΓΗΕΟ8.

19 1εεόπεε περε οππε πόιιπε,

ονιπεππε τεπγεπ πι1επιππε Με, εε

εειιγερι ειι Μπ όοπορἱγε οππιε

πππεΜγε Με, Με πε Μπ πετε

πεεπιριεε επι επ πιιππεπγε Με.

13 Ηεπιεπ .Τεειιε Οεπ1ε ετεππεπ

π, εε .Τοι·π1ειιεΜε .1οπεππεε επ

πι, περιειπ ειιρι Με ε πεοπ.

14 'Ι'ιιπε .1οπεππεε πεπιπι1ε εε

πεγε; Βεριειπ ιπεγεειι Με ιγε

ππεεεεε, εε πιέ επ ππεγε1ιι πο.

15 'Ι'ιιΜι .1εεπε εγιιρτε επι πε

ειγε; Πεπεπ ιγοννιπγεπ πιο;

ι1εεεπ ινἰοοοννοτεππε οεοννεειπ

ιιπέι1επ Με ἱγεεεοε. Ηεπεπ ιγο

ννιπΜγε.

16 Πππεπ .1εειιε περπεππ επρι

εεπεπ εεεπεπ1-ιεγε πιιπἰ Μπ

ετεππειι ιΙεννεπΜιππόε πάει; υπ

πεπ πιο, ππεπριγε Μπ εγνω

πππιρι, εε ννεπεπτεππε 'Γεπιγε

Μπ γνεπιγει1επ Με” ΜιππΜγε

π, εε επ πἰγεπεπ, γνεπγεπε.

17 Πππεπ ἱπο, ππεπρ1γε εοὶγε

ι:επ1ιεπ ννιεεπο ννεπ πεγε; Μι

ειππέι ννεέπε γνεΜι1επε ειπ πε

εεε, επι ιγοιπεΜρι πιπεε εε.

ΨΙΟΟ1ΝΟΥΑΚΒ 4.

1 Ηεπεπ .1εεπε ννοπιγε οπ πε

ννοεπεπ πιεποεε Μπ εΜε εγερι,

Ύνεπεπεἱοε ιγιιπεπγε Με ε πεοπ.

2 Πππεπ ννεππε επρεπε ννιΜ:ε

πιπε πορε εε πεπγετιι γνιΜ:ειππε

1:ορε γνοιε επι ιιπ, πεπεπ ποτε

Μεπ‹1ε

3 Πππεπ ννεννιγιιι:επγεπ Μπ επ

πι εε πεειγε; ννεπεπιτεππε ΟΜ

πιπππιι Μπ πε πιιγε πεειππεπ,

ιπγεπ Μπ άεπε εειιγερι 1εεεε

Με πεγε γνο.

4 'Γιι1πε ὶγε εγιιρπε εε πεγε;

Αειιγερι εεει1επ οπ γνιεεέτε πι

Με επι, Με "Με οποιγοπι

ννεπεππ.εππε ι εείγειειιπεπι ε

ππιπρε ειπ πεπε επ, πεεεπ γνοννε

ρι Ιιεεερι εστι.

5 πω” Ψεπεπέιιεε οποπννε

γνεπειι Μπ εΜε εγε, εε πρι πιπε

πεπ οιπΜιε ννεπ επεπ επι1ε;

Ο Ωε πεεἱγε; ννεπεπιειιπε οι"

ΜπτΜι Μπ πε πιγε 1ιεειπ1ιεπ, πε

πιππεπ ποπ επρεπειγε πιο; πε

πεπ ννογνερι επ πεεερι ω; 'Γεο

ππιπι1ε Μπ πἱγε οπ εοοιι ννιεε

ει Με, πεεεπ πειτε οππε. πιγιιπε

πι Με, ιπγεπ ινεπι επ ειπε. ιποπ1

το Με ω.

Τ 'Ι'ιιπε .Τεειιε πεεἰγε; Με

ννοιγερι επ πεεερι; Πεπεεπ

Ύνεπεπτεππε πιτεγνε Μπ πε πγιι

τεπγεγε Με επι.

8 Ηεπεπ ειπε ννπωιπω ρεπε

ννεπ πεπεπννεππεπιτυγε Μπ πε

εΜε εγε, εε ππεπε επεπ ννοΜ

εοπιε Μπ ονιπεε1π γνοννι1:επ πο

Μρεεο;

Ω @ε πεοἰγε; Μεπειε επρεπἱ

ειγε εε οποιπεγει1ε Μππεπ, εε

πε οννεεἱπ εἰειι Με σε.

10 Ηεπιεπ .1εειιε πεειγε; Βεπεπι

ππιπεγετε γε πιο; 1τεπεεπ Ψε

πεπτεπ1πε πἱπεννε Μπ πε οπογει1ε

Με, εε ιέιπεπε ννοννιεεεπιγε Με

εε, εγε ονιπερι Με εοπ.

11 Ηεπεπ Ψεπεπέιεε εγιιέπιπ ;

ιιππεπ ιπο, ππεπριγε οππιπι1ε Μπι

επ Μπι εε οΜγερι.

12 Ηππεπ .1οπεππεε πεεπερἰ Μ

πεποπ Ιιεπεπ .πωπω θπε111ε εΜε

ἱγεγε:

13 (.)ε ΝεεεπετΙι επρεγε πγεγε εε

Κερετπειππι επ πιγεππε, πε ιππ1ε

Μπ ιεεπι1ε, Ζεπιι1οπ εε. Νερππε

πιπ οπεριιπ Μπ πεπε.

14 Ηεεεπ 18εγε οιε εοπ γεωε

ωΡι Με;

15 ΖεπιιΙοπ ππεποεε εε Νερπτε

Ιιππ ππεποεε, πιε1ε Μι1ιεπι οεεπΜι

Μπ, .1οπ·όεπ επεεεπρε πεπ1ιεπ,θε

Με 1Κεεννποεειε οιιπγεπρἱ Μπ :

16 Ογειε επρεπε επ ιγοπεππε

επεοπ πε ιγογεπρε τεππε ννεπγε

περι, εε “Με γν1οοππε ππεποεε

επι οπεπει Μπ επ ιγοπεππερι Μπ

πεπε πγογεπρε ενν1εεπιπεπρε εε.

17 Πππειι.πετεππεπ .Τεεπεννο

θ



ννπεσννσιωκε 5.

δωσε @τι σε πιεγε εσε ; ππιιιιιεσε

τσ πιο, πιιεπιριγε ννσΜεοσιε Μπι

ννεσσε. Μγειπεσ ιι σε.

18 Πσπ:ειι (ὲεπιπε ππιππε Μσ πσε

σε πσεσι ιεπισπιειι, νιτισεέπε σσσι

ειισπσιΜσιγερι ννεσννισειιεΜι, δι

ισοσ, Ισγεσ εσιιιερι, σε ειιπιΜιΜι

Ασιπιενν εειμερι, πιο ννεσ πστπε Μσ

εσ ιχε)ιερι; πιεσε πισπιεισερι Μσ

πιεσειιι:

19 Πσππεσ πιεννισεΜχε; Μι)ιεπισε

π: πιο. Μσπιεσ ννισιιέτε ννισειιιιρει

σερι εεε ε Με σισεσερι Με σε.

20 Πσπιεσ εσεπιεσπεσχε πιο Μσ

επιρειιιιρι σε ιπιεπζεππι ιδιεγερι.

21 Πσπιεσ πιετεσπιεσ ιχσσρτε γε

σε, σεΜισ σσπσ ειισππεΜειιιερι

ινεσννισε_γεπιε, ει...» Ζεπιει:πε

σισπιιστΜι σε ειισΜιΜι .πσπιεσσεε,

ννετε Μσ σπισε ετππιιΜιρι Ζεπιε‹ιε

Μσι ιισρι σε πιο ιιιχειιι; ιισπιεσ

πιεσε ννισεΜεσ.

22 Η σιτε ννετε Μπι ετππιιΜιρι πιο

σπιεσππσχε επιρεχερι σε ιπιεπεειιι

ι)ιεχερι.

23 Πσπιεσ .πεειιε θεπιπε ενωσ

σε)ιε ιγεδιε, σπσσιειχε τιρι γιιπιερι

Μπι σπισε ννεσσερεννισεΜ-γε σε,

ννσΜεσσιε ννστεσισ ννεέτε Μπι

σχεππε εεε, σε εχετε Μπι εσ ινσ

ινεχεεεσ σννεεισ σε ννιεσσεστε

έισε σινεεισ ιιεσιιιεσ εεε.

24 ΠπιΜισ σπιεσ Μπι Βιιι·ιιτε

σννειισεγε σχεπιερι; πιεσεσ τσσε

έισε)ιε γιιπιεσρι, σε τοσε σωσε

χεεεσ σεειε σννεεισ σσ κεσε

ιεπιρι, σε τεπιιιιε ιισρι, σε τσσε

τεΜι ννεπεεπι εισε γιιπιερι, σε τετε

ριππε σισ πιεσε ππσ_γε σννεεισ επ

εννισεπιιρι; ιισππεσ εεσιννισεγε.

25 Ηεσεσ εχετε οτε ιπιεππεπιι

χερι εεε, θιεπιπε ετεσπιεσ, σε Πε

Μιρσπιε σε .πει·ιιεεπεπσ σε σε..

ετεσπιεσ, σε .πσι·πιεσ εππεεειιρε

τεσπιεσ.

ννιεοννοιωιπσ 5.

1 Πσπιεσ ιιιιισστε ννεσννιεεμιππε

πιεπιεσ πιεσε νσεσ εΜ:ιι ιιιεγε; σε

πιεσ ιιιστεσππε πιεπιεσ ινεσσειιεκ

σιωιιμ σισ εσ πιιιιι.

9 Πσππεσ ι πιάσππεινε σε νεοσ

ερευνισεΜγε σε πιεσε ;

3 'π'οσε σεστε πσεπιεσ σσειισι

σφι Μσ πιεσε ννισειιεννεότερι σε;

πιιεπιριγε νιισΜεσσεε Μπι σ. τσιπ

ιιι εεε.

4 Ί'σσε σειπερι Μιι πιεσε ιιιισεγε

ινιιέιτερι; πιεσε ννισεΜπισερι Με.

5 Τσσε σσέιπιεσρι Μσ πιεσε ω

στιγεννεότερι; πιιεππε Μσ σε τε

$νερι Με.

θ 'π'σσε ννσσικστεσσε σσ πιστε

Μεπιιιερι σε ιριιιερι Μσ πιεσε

ννισηεννεέτερι σε; πιεσε ιπιισεσ

μι Με.

Τ' 'π'σσε ννεσσεισειιι Μσ πιεσε.

ινισεγενιιεέτερι; πιεσε σσειννισε

σειιι Με.

8 'Ι'οσε σειιτε εσ εσερισιισ Μσ

πιεσε ννισεγεννεέτειιι; πιεσε πινε

πεεστεσπαι. ννεσιιεππερι Με.

9 'π'σσε ινσσΜγε Μισερι ππισ πιε

σεννισεγεννεστερι; πιεσεννεπιεσ

Με.. σισσε εννισεΜ_γερι Με.

10 'π'σσε ινσσννστεσσε εεσσιιι

Μσ σσ έισει·ε Μιννειρι Μπι πιεσε

ινισειιιιννεέτερι; πσεπιριχε ννσΜ

σσσιε Μσ πιε τεννιιρι εεε.

ΙΙ 'Γοπιεσ εσιιιιρι σε εισεγε σι

σιιννερι, σε πσιιιε σσ ιισσειιιχεσ

τεππιι Με σνιιιιεισ εσισιγερι Μσ

πιεσ, σιχεννεετερι εεε.

12 ννιιιιιέΜσρι σε σισε σεστε

ννεέτε σο, ισεπιρι)ιε εΜε οεισιισ

ρεσιγεσρι Με Με. ννιειιέτε

νιπσΚσεσ σιτσππεισ ιισρι σσσ πιεσε

ιό τησ πιεσεσ ννισεΜιννερι σοσ.

13 Μεππε ισισι8Μιχε Μσ σ.. σπ

Με. 'π'ιιπ‹ε πιιισιεΜιιιε Μσ πιε

επεσε έισι Μσπιεπι τιιππιι ε σσ επαι

γεγερι Με πιε; πιστεσπιεσ τεππιι

ππειι σΜπιι Με εσι. τεσΜισ επιρε

3ιερι Με σε ννισεέτε επιισσιρι Με.

Η Οιιιιτε πγσχεσρε Μπι πιε σιμι

μι. Οτοσυνε ννιισ πιεσε επιεπι Μι

σ·ερι Μσ πιε εσεπιπιερισε έισι εσε.

15 Νεπιιισ ρετιι7εσιεσ ιι.πεπτερι σε



ΜΑ'Ι"ΓΗΒΟ8.

Μο1:ε οΜάεεεχε ἰχεχερἰ ἐηἰ, τη1κε

ρε1;ηεη3εη ὶΜηρε πεη εη οἑτεηρἰ,

Μεεεη τηη Μη οΜηε σπεεἱη 1χο

χεηιπἰεεχε εεε

16 Πε ἱχεεεη π1εεετε ησΙιεπη

1χσχεηρε ηίτεπε ἱχσχετηεη Με,

Μεοεη πἰεοΜεη πεετε πηϋεπε

πεηχεΜερἱ Με, ηε τηεΜρἱχε εΜε

ε€εχεχερἰ χεηΜε εὶη Με χηση1

Μεηρἰ Με.

Γ? ννσσρε ηη πἱεεέΙ:ε ποΜεεη

Μη τηηετε1ιηη1 Με έηἱ ση πεΜὶ

Μεεἰηρἱ εηἰ ρσ,1Μεηεχερ1 ση πε

Μ έηἰ τηΜε χηεεεΦηρἱ Με ση.

18 ΑπἱεεΜεΜεη Μεεἱεἱχερἰ; Με

Μρἰχε ηε πηε1ιε Μη ετεΜηηἰέηἱ

εέ.τε, σοπε πεηηηεη ηη σεΜηεΜε

πεηηηειι ποορε Μη ετεηΜεη η: η

Ρἱ Με ηηἰ, σπεεἱη εοετη Με.

19 Μεση εί:εηΜεη, τηπε πσεΜο

με Μη ηεηε πεηχἰ εἰεηηηε εΜορε

έηὶ, ηε Μεεεη π1εεετε οηερεπἰοε

Μχε εἰηΜεη, Με ηιεΜρἱχε πσΜ

εσηιε Μη εη @Μεη ε1εηηηε χε

περἱ Με; 1ηΙ‹ε τηπε εεεη εεση

ηε ἰχεεεη πεσηερεπἰεεΜχε εἰη

Μεη, Με τηεΜρἰχε πσΜεση2ε Μη

εη τεηΙ‹ε χεπερἱ Με.

20 Μἰχε Μεεἱεἰχερὶ εε; πω»

πστεηηε ηἰ€επερἱ Μη, πσπερ1

1εεεε;η ηη. ΡΜει·1εεε τεπεμ1 Μη

ἱεεηρε 1:εηΚε έτη ΜηΜεη, πιε

Μρἱχε πσΜεοηιε Μη εη εεεεε.

οχερεΡἱ Με εη1.

21 Ί'ηπεηεη χεΜε Με έτη, Μεη

Μεπἰεεχερἱ Μη εχερἱ Μεχερὶ ηε

χεΜοηρἱ; ηε 1:ηπε ηη π1εεΜε

ΜηΜεη Με χεεσρ1 Με εε.

22 'Ι'η1κε πηέ Μεεὶεἰχερὶ; '1'ηπε

τεΙ‹η ση εὶεηΜεη έπη εηηΜιΜη €1

εεΜ1ηηΙεε εἱηΜεη Με χεεσρἰ Με;

ηε τηπε εηηΙιε1:η, ννεΜεέηὶ,

εεἰχε εἱηΜεη Με οιηηἱεἱχε τεηΜε

Μη εη εχερί Με; εε τηπε, πε

ηΗ:ΜοτΜοΜε, εεἱχε εἱηΜεη,Με Ψε

Μεηέηεε 1ϊερετε Μη εη ἰχσηρεχερὶ

Μ;ε ἰχεεετεε.

23 Ηεση ετεηΜεη πσέηερἰ ηἰτε

πε σπεχηέηε Μη εΜε εχεΜ1 Μη

Μεη, ηε Μεη ηἰεηηΜε 1ε1:η ὶχε

ηἱοηρε Με χεΜεηχε ΜεεὶηΜεη;

24 Πο πσέηερἱ ηἱτεπε. σπεχη

Με Μη ὶτοΜειη εΜηεΙιε εε εΜε

χε πο, τσΜεΜεχε ηἰεηηΙ‹ε Με1

σΜεἱεἰχε εε ΜεΜεη Μη ηε πε

Μηηέηε πο.

25 'Ι'ηπε τε1:η εη εηἰη Μεοίη-

Μεη Με ΜοΜεηηε Μεὶ σΜο1χηπε

Με πο, εεηΜη οΜηε Μεἰ χεηη Μη

ἰεηηΜεη ; σΜηηἰ πεχεεο εΜε

εηἰχε Με, ηε πεχεεσ Μη 1η εΜ

εἰί:ε εη εηίχε Με, ηη Μεεεη Με

έΜε ηἱΜηεΜερἰ Με:

26 ΑπἰεεΜεΜεη Μεεἱεὶχε; Το

Μεηχεη πηεεεεεη επ εΜεΙ‹ε χεΜηε

Με έηἰ ΜηΜεη ΜεϊεηΜεη $εηΜιη

χε1ιη Με ἐιηἱ. -

27 ννεπὶεἱΜεΜερἰ εεεηση Με

έηἱ, ΜηηΜεπἱεεχερἰ ηοη εχερἱ

Μεχερἱ ηεχεΜοηρἰ.

28 ΤηΙ‹ιε τηἰέ Μεεὶεἰχερἰ ; Τηπε

πἱησΜἱηεε πεη εη ετσηπε εε

εεηηΜεχε εἱηΜεη Με πεηηε εεη

τε εΜε Μεἰ πεπἱεἰΜεΜερὶ εεση.

29 Νὶἰέτε εϊερε εεἰχεψεηΜεη

Μη Με πεΜεηὶηἱχε εἰηΜεη Μάη

έηοΜε εε εΜρεχε πο; ηἱἰέτεπεηη

ετεΙιηηἰηη1 ΜηΜεη Με πεητε Με,

ηε $εηεεη οεσπεεἰη 1λίεΙ-ιεηέ1οε

η Μη εη εΜρεηἱχεηρἰ Με έπη.30 (Σε. ηίηερε ε£ερε Μη πεΜτε- Π

η1η1χε εἰηΜεη ΜηεΜε εε εΜρεχε

πο ; ηἱΜηΜε πεη_ηόεη εΒεΜηηἰἑηἱ

ΜηΜεη Με πεέ1:ε Με, ηε τεηεεη

οεσπεεἰη ννεΜεηέἰεε η Μη εη

ἰχσΜρεηἱχεηρἰ Με Με.

31 'Γηπε τεπἰεη εΜρεΜχε Με

ΜεεἱηΜεη Μρεεεηρἰ πσπε;η πεη

ηη Με, Μεχερἰ ηοη.

32 ΤηΜε ηηε Μεεἱεὶχερἰ; 'Γηπε

Εεπἱεη εΜρεΜχε, πεπἰεὶΜεΜερἱ

εοοη Μη ση ε1:εηΜεη έηί, Με πε

πἰεἰΜεΜερἰ εεσηΜχε εεε; ηε

1:ηπε πἱησΜἱηεε εΜρεχερἱ Μη Με

χηεε εἰηΜεη Με ηε1πηη πεπὶεἱ

ΜεΜερἰ εεση εεε.

33 ΑΜεέ ΜηηΜεπίεεχερ1 ηοη Με

χερἰ Μεχερ1 ηεχεΜσηρὶ; 11:σηέιι1

8



ννιοοιποΥΑππ θ.

ιιὶσὶσαἔο Μο ἐπὶ, πιπα παπιι ποπια

Ιταπσαπι Μπ οναΜνο σὶππαπι ποπα ρ

ναππὶιιοσοπι Μα σο.

34 'Ι'ιιπα ππὶἐ ποσὶσὶιπαρὶ; 'Ι'απιι

σα]οπὶαΙ:ο σα πο παππαποπ σο, ονο

ἐπὶ ννο; ππιαπρὶιπα πὶπ πο ποσοπ

π:α]εάαΔο Μο ἐπὶ, πο νναπαππιππα

οὶνοπιππο Ι:αννα Μπι ποο.

35 @οι παπιιπ :παπα πὶπ οπο, πο

Ψαπαππαππα εὶπα οαπο πω οο; πια

παπιιπ .ῖοπιιοαὶοιπι ποοοπ π:α]οιππο

Μο ἐπὶ, Ψὶσαἐπαγαπαιιὶ πιππα πο

πιπννο πὶπ ποο.

36 @α παπιιπ πήρα Μπι πο απο

ιπαππὶαπο Μο ἐπὶ, παπα νναπιὶπὶαπ

παοἐ απα πια ὶἐ παρα ναπαΒο Μα

ο_γαπὶπὶ ἐπὶ, ποοπ οπιππαπ.

ΒΤ' Τιιπα παπα οπο σὶπ, Παπ,

παπ; Ηὶνα, Μια οσοπ:Ιαπι Μα;

π:απιι πὶοπα εαπιρα Μππαπ πο ταπιι

ἐὶσα οπαππαπ ὶοαΒ°ο Μα.

38 Μπα πναπιπ ὶἐπα νναπιὶπὶαπ οτι

οι:αππαπ, πια ια νναπιἱ ια νναπιὶπὶαπ

οπ οταππαπ, ποιπαρὶ παναποπρὶ.

39 'Ι'ιιπα ιπὶἐ ποσὶοὶναρὶ; 'Ι'απιι

ἐὶπ:α ποπὶοοπρὶ ἐπὶ πο; πιπα πιννο

ι:αιιοπ οπιιια οσὶναπαππαπι απὶρο

σιππαπ ιιπππα οσιγαταππαπ πὶρατο

πο.

40 @α πιννο ννοορο οπ πὶνασο

πια οπππὶοππὶα πιὶσὶ Μα σὶπ Μππαπ,

πιὶπαἐὶπα παπιιπ τοπὶππὶα ἐπὶ πο.

41 @α πιννο ινὶνιιπιιιὶ παπἐπα

νναπιὶ ποπαπναπ ιιπ νοπὶνο Μα

ποσὶππαπ, ποιπ πιο να ννο.

42 'Ι'ιιννο παπα πὶσὶπὶα πωπω

πιο πιο; πια πιννο ννοπὶσὶπΙοπι πο

σιππαπ οταππαπ ὶππὶαππιπα ἐπὶ ννο.

43 'Ι'ιινπτο πἱπὶνοπὶαπ ιιπ πὶπ πο

νναἐποναπὶαπο Μπι, πια πιννο ισπα

πὶνο σὶπ πο ἐὶσοναπὶαπο Μα, ονο

ιιὶ πιοπ παγαποπρὶ.

44 Ί'πιπα πιιέ ποσὶσὶναιιὶ ; 'Γοπα

πιπαπὶναπιιὶ Μπι ποπα σαππο νιπ

σαπὶνα πο; πια ποπα πὶιιαἐὶσαρἰ

πὶπ ποπα ννὶσανανναἐπο πο; Μπα

ἐἱσοπὶπὶορὶ πὶπ ποπα παπα νναἐΙ:ο

οσαννὶσαπὶσοπ πο ; πια Μπα παπα ὶ

οπ ὶγοπὶναπΡὶ πια τοπὶνα πισιινναιιὶ

πὶπ Μπα ννοσοπὶγο ονπὶσαπὶσὶνα

ο.

45 Ηοσοπ Αποναιπαρὶ πιαπρὶνα

οππα ιιπ πὶπ πο σὶπσαπὶναπρὶ

ναιιπιιὶ πιο; πο πιο απροπι ννὶ

πινω πὶπ ννὶσαἐτα ἐὶσα ννὶσαἐπα

νναἐπο π.. οπ ανπὶσαπὶπαπΡονα

οσο, πια ννὶοαἐπα οννοι:αππα οινο

πιππα ἐπὶ πο αννὶσαιιιαἔαιιινα οσο.

46 'Ι'οπα νναἐποπὶπὶαρὶ πὶπ ποπα.

νναἐὶ:ο ννὶσαναπὶαρἱ Μππαπ ινοπα

ιιιιιι παπιι πὶιιπαρἱ πο; νναπιπα

ναπρὶ π" ποπα οοιιὶ παοἐ ποσοτι

ιιὶ ἐπὶ πο.

47 Ωα οιιππα ιππὶσαναιταιιὶ πὶπ

ποπαπα παροννὶσαπὶιιιαρι Μππαπ,

:απο οσοπρὶ οσο ειπαμε. πιΜο ο

οσαποπιιὶ πο; νναππιπαναπρΕ πὶπ

ποπα οοιιὶ παοἐ ποσοπρὶ ἐπὶ πο.

48 Ηοοπ οπιππαπ Νὶναπορι Μα

πρὶνα οππα ιιπ π" πο οννοπαππα

πὶποα πο ὶνοσοπ πὶἐ ονα οννοπιπ

ππι πὶπσα ιιπ πο.

ΨΙΟΟΐλ'ΟΥΑΙ(Β θ.

Ι ννωιππω ὶτοπαππ ὶππιιπαπ πα

πιι ὶπιναπαπιρὶ Μππαπ, νναππὶιπα

παρὶ Μα ποοπ; ποσσπ οοαποπ=

οἱ Μππαπ Νὶναπορὶ ππαπρὶνα οππα.

ιιπ πὶπ πο πιπιιπὶαπ πὶσιιιιὶ Μο

ἐπὶ. -

2 Ηοοπ οταππαπ πιπαπ πιπιι

ννὶσανπιπιιι Μα ποσὶππατι πὶποπαππι

σοπαππα ναιοννιοαναπίνο Μο ἐπὶ,

νναπαὶοἰπππαπρἱ πὶπ οπιππὶσὶιπο πὶρὶ

πια σαππιι οππα οσοπρὶ οσο πω

ὶνοσοοα, πνὶσαἐτα οπι ννὶοαναπαπιιὶ

Μο σἱπι ποοπ; αννὶσαποπαπ ποσὶ

οποιοι; Ηοπα. ννοπαιιιιιι ππιιιπαρὶ

οσο.

3 'Ι'πιπα πὶνο πιπιι ννὶσαναπιιι οσα

πὶπαρο Μαρια. πιπιι οσοπ πὶπ πο

πὶοατπα οπιοπνο Μο ἐπὶ.

4 Ηοσοπ νναπνισαναπιπ κι” πο

ππιπππαπα ιιπ Μα; πια Νὶναπορι

παπα παππιαπα ιιπ πὶπ νναπναπα

οσο π.. πο πιο πιπὶπγαπ πιοισα

μια Μα. 9



ΜΑ'Ι"ΓΗΠΟ8.

6 θε ι:σΜεη εεγε1τιδιε εεε ννηηε

ιειΜτηεηρι Μη ιρεηιεεεε Με έηι:

Μεηε εεε στηηιειρε ερτ εε ειιιι1τιι

οιεε Μη εη ιιειιη εειειρερι τνιιηιε

όε1τερι εεε, ννιεεέιε ννεηννιεεχε

Μερι Με ε Μεση; εννιεεΜεΜεη

Μεειειχερι; Ηεηε νιτσΜειηιη Μεη

Μερι εεε.

8 'Ι'ηιτε ηι_γε εε οεγε1τιχε «ηη

Μεη, ι:ιρι ειειιηηε ηιτεινε Μη εη

ι.ιηιεΜεη ›τεΜρεΜόε εε $ιγορε

εεεη Μεση ΜηΜεη, ΜεΜεη Νι

μπε ηιιΜιηεηε ηη Μη Με εεΜιχε

"σ, εε Νιγετε ηεΜιηεηε ννεννεη

@Με εεε Μη Με ι;εηιηγεη Μει

εειηιη Με..

Τ ()ε_γεΜιρερι ΜηΜεη εΜΜόεΜηε

σιε Μεηηρι έηι ρσ, 1Μοειινιοεέιε

εεσηρι Μη ιχεεεεε; Μεηε ε ιερι

στη ηηρι Μη ση ηεννιοειιση Με

Μεειηρι.

8 Νιγε Μεηε ιρεηιεεεερι Με

έηι; ΜιηεΜιη γειτιόερι έηι ιηιΜιτη,

Μεηε Φειτη Μη γεειηρι, Νιγει.ερι

ειισηγε εεε.

εση ετεηΜεη Μειτεη εε1τιγε

τε ηη_γεηρι τηεΜρι_γε Μη

η; Νιεειε ννει:εηι1ερι Με;

η 10 ΝιτσΜεση1ε η Με; Νιι;εννε

 

1; ειη εεεη εεσηρι ηηηννε, τηεΜριγε
ι . .
ιΜιη εη ι_γεεεεε, ηειτηη ηιειτε

` ' ειιεη:

η ε11 Αηρετη Μη ‹1ε εηρειη "σχη

ΐ.' Με ηηεη τηι_γε:

Β .
Χ ι

τι Η εειιιιη ρε, τοηε. ννεηηιηειΜΒεηιρι
Κ

|

1 .

Με

.ω

ο

η

12 Ωε ννεηη111:εηιρι Μη ηηΜει

,ννιεηηιιιειοειηιηρι Μη Με ιδιε

· εεεε: _

13 (Μ. ιε1ιτη ννεητιγηιεηρεη ηη

ιΜη εη ηηιιεγερι έηι ρσ, τη1τε

τ Εεεε έιεε ειη ετεηΜεη εηηιιιιεικη

ρε: ννσ'Μεσηεε Μη Με ηιγε ρι

την”, εε ενστινεεεΜε Μη, εε ννσ

. ννιιεη 'Μη, συνιΜεηΜε ννεηιεε.

μ Αιεεεε

14 Νιγε ννισεότε ηιεΜτεηιρι τινι

οηεοιεειηιηρι ΜηΜεη, Νιμιτερι

τηεΜριχε εΜε ηη Μη Με ηειεηη

πηγε ηιειεειηιηρι Με.

15 'Ι'η1τε ηιγε "ΜΜΕ "ειπε

ηιρι Μη ενιεεχτεειεειηιηρι έηι

εΜεη$εηΜεη, ηειτηη Νιγετερι ννε

εεεΜεηιρι Μη ηιοιεειηιηρι Με

ετη.

16 'Ι'σΜεη ννοιε έηι γεηηρι Μη

Μεη ινεηειειΜηιεηρι Μιι ιχεεεη

ιτε έιηΜχερι έηι ρο; Μεηε εεε

τω Μιιηέισερι εεε, Μεεεη ννιεεετε.

εΜε ειστε έηι ηηρι ε ιιωτιωτιτηρι

Με; εννιεεΜειιεη Μεοιειγερι,

Ηεηε νιτσιτειηιη ΜάηΜερι εεε.

17 'Γιιιτε πηρε εε "Με έηι γεηη

ΜηΜεη ρε ειιεΜγε εε. Με Μάηιε

ιη ννο:

18 Ηεεεη ννιεεειιε εη νιτσιε έηι

διεηη ηιΜιιηι:εηιη Με έηι, τω.

Νιγετε ηεΜτηιιηε ηη Μη Με εη

ηιΜτιηιεηιη Με; εε Νιγειε ηη

Μηιεηε ννεννεηχεΜε οιη Με ι;εηιη

γεη ηιειεειηιη Με.

19 νΜσχηΜε τηειαε ε1τεη εΜΜηε

Μερι έτη ρο ; Μεη ννετηηιιέ1τειιεη

εε ειει Μη ννεγητειτηηιέηι εεε,

εε ινεπιεηση εε ιινεχηιηιηρι εε

ννεηιεησηρι εεε.

20 'ΓηΜε ννσγηιιε τηεΜριγε Μη

εΜε εΜΜηεΜε ρο; Μεοιχε ενε

ττιιιηέΜειιεη εε ειει Μη ννεχηιέιεε

στη ιινεηιοε, εε ννεττιεηση εε τινε

3σηιηιηρι έτη εε ννετηεησηρι έηι.

21 '1'ηΜεη ννσρηΜε ηιει)·ετηιε

τη ΜεειηΜηη, ηιεεηιιερι ηεΜιη

Μεη ηη Με.

252 ννιειέτε Μη Με ννιεετεηεεη

ιγσγεηρε Μη Μεε ; Μεση ειεηΜεη

ηιιέι;ε τσιτεεε έηι ΜηΜεη ηιιεη

εεη σεσννεειη ι),σχεηρε Με:

23 Τηι<τε ιιιιέι.ε εισε ειηΜεη ηι

ι:εηοεη Μη σεσννεειη στρειε Με.

Ηεση ιδτσγεηρε εη ηιηη Μη Με °

σιρειε ΜεειηΜεη, «πρεπε. Μη Με

ιεηιζε Μιηεε.

24 Τηννειιεη «ΜΜΜ ιΦεηοεη

ηστη εηεννιεεεορ$εη Με σΜΜι

εηι; ννεηιι ειοε ΜιιεΜε Με, εε

ηηττιε Μη ιέι ννεέπε ΜάηΜε Με;

ινετιιι εη ι_γειΜιιεέΜε Με, εε ηη

τιιε Μη τε επι ετσηννε Με ετη,

Μ)



ΉΠΟΟΨθΥΑΚΕ 7.

νποποπτοππο πο τποιππποπ ποπὶπ

οποποπτοπ οποπὶπὶπὶ Μο ἐπὶ.

25 Ηοοπ οπιπποπ ποσἰσὶγοπὶ ;

Υοπὶπὶ πὶπ οπ ποπὶποὶσὶγοπὶ ἐπὶ

πο, £οπο γοτοπὶ πω, πο. τοπιι πο.

τποππὶ πω; πο ποπιιπ πὶτοποοπ

πὶ οπ τοπο ποποποπὶ πω: νὶίὶοο

πὶ π.. πο πομπο ὶἐοππο ἐπὶ πο;

πο ννὶοοπιπσοπ πὶπ ὶἐ υνοποποπο

ὶἐοππο παωαπί ἐπὶ πο.

26 Μοππὶπο οπὶπποππὶ π.. ποπο

ννοπννὶσογοπο πο, ποπο ννοὶυπὶ

ἐπὶ, πο τνοπποπὶ ἐπὶ, πο ὶπο2οπὶγο

επ οπιποποππὶ ἐπὶ, πι... Νὶποιοπὶ

ὶποππὶπο οπτο υπ π.. ο ποπο "ο

πνὶσοππ οσο ; υπποπ πὶγο ποπο

ὶοοππο πὶποννοπὶ ἐπὶ π...

27 Νὶγοπὶ οποπποπ ινοππ πω.. ο

πο οννοσοππὶπὶ οτι ννὶσὶέπο. ννοπὶὶ

ποπ ποοἐ ἐοππο πὶπεὶιὶποπἐποπὶ

οποπὶπὶπὶ Μο πο.

28 ο.. £οποσο νοοποποπο οπ

ὶγοπὶἐὶππὶοὶγοπὶ πο; τὶπτο ιππο

πσοπσο πὶπ ννοπποπο πο, ὶσοπο

οὶπ; πτππὶ ἐπὶ πο. ποπιὶπ ννοπο

πτπιιπ ἐπὶ;

99 τω... ποσὶσὶποπὶ ; δοΙοιποπ

ννοννὶτοπ $οππο ποππο υπ ποπ

ποο ποοἐ πο ννοππ ὶποσοοο κοπο

?οπο πὶοιιπ ἐπὶ.

80 Ππποπ τὶπτο ποπ, ποποπ @απο

σο ποποποοὶπποπ οσοΙ;ὶ οπ οππο

ποπὶ οσο πὶπ, πο ννοποπτοππο πο

- σοπ πογοππο ποσὶπποπ, πὶἐ πὶγο

ννοοιπ_γοπ πὶοὶἐὶιὶππὶεπιπ, ἐοππο

ννοπογοππὶγοππὶ Μο ἐπὶ πο.

31 Ηοοπ οτειπποπ, Τοπιι ιὶπ£οπὶ,

πο ὶοπιι πππο£ποππὶ, πο. τοπο πο

ππποποπὶ Μο πο, οπο ννοσὶπ πο

πὶἐὶσοπὶ ἐπὶ πο.

32 Ί'οπο ω. ποπο οννοοὶπ Ιποο

τνὶσοἐω οπὶτοπὶ οσο ;. πο. Νὶ7ο£οπὶ

Μω,-... οπτο υπ π.. πο ποπο

τοπποννοοὶπ ποσὶππὶ οποοππο οσο.

33 Τοπο ννοποπτοππο ϋοπὶσοπιο

πὶπ πο τοποποπο οπὶτο πο,_πο τσο

ννο1Βοππο ποποπ ; πὶπποπ πΙοπο

πι... ‹›π·οἐὶπ πογο πὶσιὶπὶ πω.

34 Ηοοπ οτοπΙιοπ πογοποσὶπποπ

οπ ὶχοπἱἐὶπὶσὶποπὶ ἐπὶ πο; πομπ

ποσὶπποπ π.. το π τοννο. πὶπ οτι

ὶγοπὶἐὶσο. οσο ο πω; οπποπι οσο

κοπο ἐὶοο πω.. πὶπ γοποπ οσο ο

Με.

νν1σοννοΥΑκπ 7.

Ι ννοποσοπὶ ἐπὶ πο, ποσοπ Μπο

σοπὶ πω ἐπὶ.

2 ννοποσο $ππΙο ο οπ ονοποσοπὶ

ποσὶπποπ πο οπ πὶέ οπο πὶποσοπὶ

πω; πο ννὶπιποπὶ τυπτο ο οπ «π

οιιτοπὶ οσο. ποο οπ ννὶπὶσὶπιποπὶ

οσο ο πω.

3 Οια. πὶἐιὶππο πο. πὶπ οπ τοππἐπὶ

ποππο ο τοποσο ννοπσΙοπο πο; πο.

σοπποπο ννοπ πὶὶἐπι ω"... γοππο

οὶπ π.. ννοπποποοπο ἐπὶ.

4 Ωο ὶἐ τοποπ πὶοιὶππο, Πο πὶ

ὶἐτο π.. οπιππππ £οππἐπὶ π.. ὶσὶ

σὶσιι Μο, ογοπὶγο Μο πο; πο.

πιο, σοπποπο ννοπ πὶὶἐ8:ο οππο

ποππο οο.

5 νὶἴοποὶσὶπιποπ, ποποποπο σοπ

ποπο ὶἐτο οππο πὶποππο σὶπ πο

πποέποπο οπο; πο ποποπ Μπο

ἐπὶ πὶἐπππο ὶἐτο οππο ποππο σὶπ

πο ποσο πω. τοπποπ ννοπποπο

πω.

θ Τοπιι τοπιο. ννοποπ π.. ποπο

ἐιιππο ννὶσοπππὶ ἐπὶ πο, πο ὶπγοπ

οπο.. πὶτοννοπὶ πὶπ πιὶππἐο ννὶσὶ

τοποιπ οπποποπὶ ἐπὶ πο; οπὶππὶ

εὶπο οπ οιποπὶρὶ πω, πο οποἐ Μπ

σιιπὶ πο πὶγοπκὶοσοπὶ πω.

'7 Βο πο, πὶπποπ πὶσππἰ πο.,

οπο πο, πὶπποπ ὶγο)·οποπὶ πω;

οπ πωπω πο, πὶπποπ πὶσὶπππόο

ποπὶ π...

8 'Γοννο ο.. οσο ὶοπ οσο; πο.

Επι" οπο οοο @οπο οσο; πο Μονο

“μη” ποί.οτο οσο π.. πὶσὶγιὶπὸο

περὶ οσο.

Θ Ππποπ οπὶ£οπποππὶ ὶπὶσοἐὶ:ο

ννοπὶὶ σὶππὶπτππ οποποπὶ Μάο.

πὶπποπ, ὶπποπ ννοπ]ὶ πο κι.. πο.

10 (Μι ποποπ Μάο πὶπποπ ννο

πιὰιὶἐπο ννοπ πο Μο πο. - · .

Η Ηοοπ οτοππππ πὶ_γο πιἐὶσοπι

Ι
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εέ1;τι, 1:ιιΜι ννηέτε ηἰεἱηστι Μεσι

στησητη Μο. σηηὶερερἰ εΜιιητηη

Μηη, Νἰγητερἱ τηηΜρτγσ. εΜιι ηη

Μη Με, ειιτη @εχει τσιπ. Μτ1τιρτ

Μη, Φώτη ννηέτεέτε ννἰσσση εσε

ε Μη.

12 Ηεση ε€ειηΜηη 1:ειΜι $σησ.

τνὶσηέττι εσιιηἰσσηρἰ Με γηστηρἰ

ΜηΜηη, Μεητι σινηέ1η εσσντἱεηΙτἰ

σση τω; ννσορε σε νν1σειέτει ννο

Μσηηρἱ Μη ὶΜσ Με.

13 'Γστορτι στσησηη Μη Με οΜητι

γη σο; '1'1γσρτι Μη τηηΜι σε σιτη

Ιτιτ ΜΜΜ ΜΜΜ. ντἰσστηΜηηἰέηἰ

@Μπάτη στι σΜησ. ἰγτιγσρἱ Μη ντη

σστσ. Μηστι.

14 'Ι'ιτΜι Ηγσρτι Μη στσηι1ηη στι.

σηηΙτη ΜΜΜ στηέτστετ1ση νήσο

ηἱ σττιΜσε; στο. νν1στιέτσ. τσητττιει

1),εδτηρ1 εσε.

15 1Ν1σηέτη ννσΜ:ττη ττσηητέητ

Μη Μεηη Μοτντοσ.Μτρει τω; Μεητι

£ηΜἰηστι ννηηηησητηρ1 Μγεσεη Εσ

3τησ ση ηἰΜἰρὶ, τιιΜ:. τηειΜεη έηη

Μτ›Ιτεεη ινημτρσ$8. οσε Μη Μεσηρἱ.

18 ννηέ1τηγεσο. τηννηρί Μη ση

στὶσηννἱσηγηγηρτ Μη. ΜΜΜ.

υνσρερε1τη ε1:σηΜση ΜεέτσηΜηη1τη

γηέρἰρτ Με, σε τσΜι Μη Μη εσω

Μαη έηΜεη ννειέ1τηγεστι ἰσηΡἰ Με.

Η ΡΜ: @εστω σπιτι ννηέτε σννσέἱη

ννηέΜηχεσε Μπέκι ίσειΜμι εσε;

τηΙτη σ” έτσε στη ννηέ1τηγεσε.

Μαι στσιισσ. εσε.

18 (Μαη ννηέτε Μη Με ννηέΜηχε

σε. Μαι ἰσιιΜγε Με σΜἱΜἰ έτη; στο.

ητττΜτη στιη έτσε σἱη Με ννηέΜηγεστι

ννετέτε τσηΜγε Με σΜΙΜἰ έηἱ.

19 Όση στστχσΜἰ ννειέΜηγεση

ντηέτε στεσσε έηἰ Μη Με Μεσση

Μτρτ στι ρεπιη εΜρεγειρτ εεε.

20 Ηεση ετηηΜση ννηέΜηγεετι

@περὶ ση έησηνντσηγηγηρτ Με.

21 Ί'στηι,11:σησηη,1τηησηη,ετησ.

1τστηρ1 Μη σννηέτη ττιηΜΡἱγσ νω

ΜεσηΖε Μη ση ?στη Με έτη; τη

Μι 1:ηννε Ατεννηγη τηειΜρὶχσ. εΜ;τι

ηη Μη σιννσσἰη Μη εεεη εσση

ΜηΜση Μεε επ απ Με.

22 ΑηηεΜι Μη Με εη ΜεοΜι

Μεηηι1ττγηρί Μα; Πσησηη. Ηττη

στιη, ηἱση]ε ση νντηηγη1τεηηρτ έηἱ

Με; στι ηἰση]ε ση 'αύτη τνιιΜτη

έἱσσ. ηιιρεννΙσηηγηηρ1; σε ηἰειήσ

ση νντεοΜση ίεηη1τη. στη εσοηΙτηρ1

σε.

23 'Ι'ιτΜι ΜεΜηη ΜεννἱσσννηΙτἱγε

Με; 'ΓσΜἱηηὶ έὸσησὶγηρἰ έτη,

ννἱσσΜση έἰστι εσεησηρ1 Μη τη1

ηιηττιηΜηη σωστη σο.

24 Ηεση ετσ.ηΜση ωστε τηὶσἰε

Μη τ1εητι ητιΜση, σε εσεη εσστι

ΜηΜση, Με «πωσ Μεση. ε πω.

σἰη Με, Με σε ὶτηητῇιι ννιιη ιιΜιη

Η Μἰσεἔτι.

25 ΠηΜιη ηἰητι τητισσ.]η στι τηἱ

ηττηη σιγη; ητιΜ1η τητε)τιιηρο.

Μηση, στι τεμ Μη Με ση Μεση,

£ηΜι ΜἰηΜρηγε έηἱ; ἰηγιιη σ1τσ.η

Ιτησητσἰ ητιΜιεέ.

26 Ωσ. ωστε ττιἱσὶε Μη τ1εησ

ηιιΜοη, 'οψη. εσεη εσση έτη Μη

Μση, Με _ννἰσηέττι ννΜιστ1τσΜει [γε

σεση, Με ννσηιΜ:. ιιΜιη τση Μεσ

27 ΠηΜιη ηὶητι τησσεση σε. τηἰητ

τη.ηΜι πεσει, ητιΜιτη 1:στεγσημι

Μησσ., σο. τση Μη Με ση τΜεγιι;

ηη!τεη ΜὶηΜριιγσ; σει ὶΜειησγσρἱ

Μη Με 1:σηΜι.

28 Πτ1Μιη .1εέηε ννὶσσἰε Μη

τ1εησ. ἰΜηηηἱΜδτιι, ΜεΜηη ντήσσ1:ιι

ννιιΜσΙτσηννἱεσΜἰγε σἰη ση γιιέἰη

δηηερι.ν "

29 ννση]ι ννοσΜίΜί δτηΜε εἰη

@εστω ννηΜο1τσηνν1σηΜίγη,στι ντο

ννηρἱ Μισση1σσσηρί Μη @εσε

σε έηἱ.

1λΠΟΟΨΟΥΑΧΒ θ.

1 ΠηΜιη ριιΜτι Μη ετσηΜση Μιη

Μι σεΜιιη, νντεστη Μηστι ὶΜηΜιτη

ηηρῇ

2 ΠηΜιη ἰΜσ, ννὶεσέττι νττηη Ιερ

ι·σέ εσεστι Με ση τη σε εσ.ηρεέ1τη

τητιΜεΜιΙε 1ηει]τη σε Μεσἰμι; Ηττη

σιιη, χασω ΜηΜιιη, ιιέη1τησγησ

Με σγετΙττΜ1.

12



ΨΙΠΟΨΟΥΑΚΒ Β.

3 Ππι!ποιι .Τοειιει πιιπρο οΙπω ιποΜ

?ο σο. πιιτο.πι, πιο πιοοιιπο.; ννεισιπι;

1ιοσοπι ποιοι πο. ΠπιΙπειπι οσοπιπιπι

πιο. ποποιπιι2οπι Μπι οιιιιέι:πιπι.

4. ΠπιΜιπι .Ιοειιιο πιοσιιιο; Πιιιπιπιοπι

ι:ιππο οπποΜάιιΙπο σιιιπιπιπι ; ποιοι

οΜ:ει γο σο. ποέπιππρι ΙποΒο Ωω 1ιο

οπι ιιιωωιιω πο, πιο πο.Μι Μοεοε

οσοπιπιπέι πιοπι πιο πει]πιέπιπι πο,

εάοπιιμιρι Μπι ο πιοοπι οτιιπιπιοπι.

5 Ππι1πο.πι .Τοπιιιε Κιιροι·πισιιππι οπι

Μ πιοπιπιπι, οΜσιτο. ι:ιιπισοπι που οπι

ιι πιο σοΜπο.;

θ (ζει. οποιοι; Πο.πισπιπι, ΙιοΙπέωπιπι

ππιι€ειππι οποτε πιιπιΙπιι μπλε., ιιι

πιο. μπακ.

'7 ΠπιΜιπι .Τοειιε Ιιοσιιιο; που

πιο πιέπιππογο Μο.

Β Ηοπιπιπι πιάσω ορπιπιπισιο πι

σειιππιπιο σιπι πιο ιι-γιιιιπο σο. Μπι;

Πο.πισει.πι, παπι οπι τιπππιπιοπι πιο

Μπι ἰγοππιπιοοοο οπο; πιιΙπιι οπο Μπι

οσοι1ειπι ειπε πο, Μπιπιοπι ΙιοΙώιτΙοπι

ππιπποπο ο.οπιι Με:

θ πω. οπι ωιωέω ιππιπισπιπι πιο

πιασει, πιο. πιΜσιτει πισιιππιοιΠιο.;

πιπι1ποπι ππιπιιι, δία πο, οπιιΜιπο

οσο, γε οσο ; πιο ποπιιι τοΙποσιι, Η

πο, εωαΜια οσο, ιι οσο; πιο πιπ

ποο!πιγο, Κο.Ιποπι οσοπι πο, οτυα|πίπα

οσο, οσοπι οσοπι οσο.

10 Ππι!πο.πι .1οειιο πιο πιοΒοπι πιο

πιπιπι γιιέιπιγεγο, πιο ιπι:ι.Ιοιππι πιπιρι

Μπι πιοπισειΜιπι; ΑπισιιΜΗιοπι

πιοοισιγορι, Ιει·πιο1 Ιιοο Μιοέ οπι

ποσιπιγπιιιιιι ΜπιεΙπο πει.πιΜι @οπο

ιπο έπιπ σο.

11 ΝιιΜιπι πιοσισιγιιΡι; ννιιπο

Μιποπιρει ικιπιπιιι.πι πιο πιγοΒρογε

πο.πιιιοπι πισοι:ο. ιιιιι Με, πιο Αο

ι·πιπιπιππι πιο Ιοπιο.1π πιο. .ΪειΙποΙι οπο.

ιγοπο.πι1πο.ρι Με, ππιιιΒρπιπο. ποΜ

σοπιιο Μπι οπι :

12 'Ι'ιιΜι. ποΜσοπιπο σιπισιι.ρι

Μπι πιοπιπι. τπιπιΜιπι ιγοπισηορι

Με., οιροπο Βιιισο. οΜει; πιοσιγο

πισει.σοπο Μ ΙιάιιΜπιοΜπιπορι Ιπο

γιιΙπο Με.

13 Ππι!πιιπι .Ϊοειιε οΜοιτο ομι

πιπιο·ο πποιηππιπιο σιπι 1ιοσιιπιι;

Ηπιπι πο, πιισιπιχηπο σιπι ιιποσοπι

οσοπιισοπιι›ἰ πιιιπιπο. ΠπιΜιπι πι

1ιιιππιχοοεπι οιιι›ο Μπι 1ιο οπι Ιιο

ιπέιάειπι παπα Μπι οεπιιγο.πιρι.

14 Ππι1πεπι .Τοοιιε Ιπιιιιιπι ιι Μπι

οπι πιο ἰ)ποιπο., Ιιοπιπιπι Μιπι1πο Μπι

ππιιιΙππιτει ποπιιππι ποιιγιιΙπιι, Ι:επισπιπι

πω.

15 Ππιιπο.πι πιιιιιο Μπι πικαπ, πιο

Μπι τοπισιιπι Καπο σιπι ογιιέπειπι;

ιιπιΜιπι πιιιιιιι πιο. ποπισιιΜπιοπι.

16 ννιιπιπιιι. Μιιιποπιι πιοπιιιπι πει

Μιπι οποσ πιστιγιιπιπιοέΙπιπιχεπι οπο

οπι επισιιιιιιιι; πιπιΜιπι οπο Μπι οπι

πιιΜι.πι έισιι πιιιροππσογε; πιο πο

πιπι πογειιο.πι1πορι Μπι οπιιοιπι εκπιπ

πισιιγο..

17 Ηοσοπι Κα”. πιστιότπι πο

Ιπσοπι ωιω @ο σιτιοπι πιο πιεσε

ωρι Με; Ιιο Μι!ποπι οπο; 17ο

πωπω ιιπιχοιποπιρι Μπι οιππιΜσιπο.

Μιρι πιο πειιπιμιιιιπιρι Μπι πιω

Μπι ιγοιππι1πισισιιπορι οσο.

18 ΠπιΜιπι .Ιοοιιο πισοτπι Μπισιι

ιΙιόιιΙπέειπι γιιΙποπιιιι Μπι πιοπιιι παπι

πισιιγιιΜι πω” οΜιειοπιιιιι χειρι

Με Μπα.

19 Ππι1πιππι ποπορι Εεεε. παπι

οπι Μ πιο. πιοσιιπο.; ννιιοπιερεΙπιγο,

τοΜιπει πιο. οσο σιιιιιΜιππι πο.ιιπι

οοο ο Με.

20 ΠπιΜιπι .Ϊοοιιπι πω” έπιπ

ειόιιπι πιιέιιπι τοπιιιι, πιο ππιιιΒιιιιπο.

οΜπι)πεπιρι Μπι ΙιοΒι.ιι ιιιιιιορι οσο;

τιιΜι. πωπω θιπιΜπι€Μι Μπι πιπ

Μοπι με. ιρεΜπιγο Με γιι1ιο οπο.

21 Ηοπιπιπι ποοιιοροπισο.Μπο σιπι

τοΙποσο. ππιπιιι πιοοπγε; Ππιπισιιπι,

ι;οΜιπιογο. πιιπιπιο σο. απο ποΙιο

Με. ο ιγοπιπιππιο!πιγο πιο.

22 'Ι'ιιΜι .Ϊοοιιε πιοσπιπιι; Μποσ

Μιππι οπι πο; πιο 'περι Μπι Ιιοπιο.

£οπιο. Μιμή Μπι πιοιιΜϊιορι Με.

23 ΠπιΙπιιπι πειτε πιιπι οπι ορο,

1ιοΙιοπι πο.οπιεροπισειΜγο οπο Πιο.

1πο.ππι ιιρι.

24 ΠπιΜιπι Πιο, ππιππιπ Μπι οΙππο.

απο πιπιππιιπιπ ποι2 ι:ειπιΜι; Ιποσοπτ



ΜΑΤΤΗΒΟ8.

ιινετε σε τιιιε σσ επεεπιρειιι; τσσε

ιχε ιέτισπσε χεσπκε. Δ

25 Πσππεσ ννεσσερεννισεππιχε σισ

εσ ιιιΡι, σε χιιπιισερι σε πιεσιχειιι;

πτεσσεσ, σιιισΜχε σο, ιιστερι Με

σε. '

26 Πσππεσ πιεινισεΜχε; διεπισ

σε ννεσισχεχερι Μσ, τοππεσε σ.

χιιΜπιειιι πιε. Ηεπιεσ ισειισ σε

τετε πιιισι πιο Μιιισε ; ιιπιππεσ

επσππεπιεσεσ τεσππε.

27 'Ι'ιιππε ννισεέιτε Μσ πιεσε

χιιέισχεχερι σε πιεχερι; π)ε τεππι1

ΜΒΜ» σ. πινω, πιεεεσ τετε πσισι

ππο επιεσσρτεσ εσε.

28 Πσππεσ εππεεεπιρε ι, εεε

τσσε πσεπσισε τεινειιι Μσ εσ. πιε

πιεσ ννισεέπε σοισ ννεππεσ εποε

ννισεχιππισεεΜσχε σπσ πιεσε Μπο

Μρερι, νπιισεέιτε πισεππερι Μσ

ετεσπιεσ ιιρι, ννσπιιπιππερι πιισσε,

πιεσεσ τιιχνειπεσ σεσΜι Μσ πιε

σπισε χε Με οΜπιι έσι.

29 Πσππεσ ιπιο, πιεχε πισννεχερι;

.πεειιε πλπεπιεστεσπιε Πισπιιστππιι,

σε ιισΜχστεπιεσεσ ιισ πιε ;

πιισεπιισππε ιισι τιιπιε ιτοππεισ σ.

Μέσσχεχερι σ.. οιι χεπιι πιε.

30 Πσππεσ χιιππειιρι Μσ ιτεπιεσ

ΜιΜιέιε οιιτεχε ννεσ ινε ννισεσιιρι

εεε.

31 Ηεσεσ ννεππεσ εποε σισ πιεσε

σεΜχερι σε πιεχειιι; Νερειισχε

χερι Μσπιεσ ΜιΜιέιε σπιτεχε Μσ

επι ιισΜχεχερι Με ιχονιπισιισΜχε

πιιιχε.

32 Πσππεσ; Υε πιο, εννισεΜχε.

Ηεσεσ τεσππετε πιισεσσερι πιεπιεσ

Μιπιιιέε σπιτεχε Μσ εσ ιννισεχε

χερι. π.πσππεσ ιπισ. Μιππιιέε ορτεχε

Μσ ιχιιπιρε ππιεχε πιισσε ερε

πσεπιππε ισχεσ8· σεέπποσ ιχεχερι,

πστπε Μσ εσ, σε ιιιισισ τερι.

33 Πσππεσ τσσε ινε ννισεσιιρι

σοσ πιεσε σειισερι; σε στοσννε

εσ περι, σε πεππιι οιινεεισ σχεπιερι,

ννισεέιτε ννεππεσ εποε. ινισεχιι

πισπιέΜσχεσσι σοσ, τεπιιι εσεννι

σεΜσοσιιι ει.. πιεσε πεσχε.

34 Πσπιεσ ιπιο, οτοσιπιε Μσ οσο

ινεειπι .πεειιε ιιπποΜππι ιιιιι, σε

ννεσχεπιπερι σεπιεσ, πσεπιοεε τε

ννερι Μο ετεσπιεσ πιππε Με ισε

Μχερι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ θ.

1 Ηεπιεσ ειστε Μσ επι σΜρε σε

επεεεεσιιε Μπιτπε σε ιχε τστοσιινε

Μπι εσ Μ.

2 Πσππεπι ιπιο, ιινισεέτε τετεππε

σισ ννεσ σννισιε εππεσ ννεσπ‹ε ε

πιε εσ επιιρι. Πσππεσ δωσε κινε

σισχεσιιι Μσ ιιιτεσχεπιε σεπιεσ

τετεπιε σιτι πιεσιχε; Με. σεπιτε

ννεέτε στο; ννεχεπιτεσι Μσ σπει

σειιιιιιρι σε.

3 Πσπιεσ ιπισ. ινοννεσι π‹πεἔερι

Μο Μεση ιχεΜτεππεσ πιεΜσι

χερι; ππνισε.έτε ππισ σε έισεχε.

πε.

4 π.Τσππεσ .πεειιε σεστεχιισερι Μσ

ννεσχεπ‹ε σε..." πιεχε; 'π'σπιεσε

εεστε ιιιεπιεσ τεπειι εποε εννε

σεσσιρι πιε.

5 ννεχεπιτεσι Μσ σισισειισιιρι

σε, εχεισ; σε ιέ; Νειισ σε πιιειιι

χω, εχερι Μσ, ιιπιππιε τιιππτε ννεεε

πεεεπεσ πιε.

ε 'Γιιππε νππισεετε Οισπιιστππιι Μπι

ννοεπιτεσι Με επιεσ ππειιιιε Με

οΜπιι ε σ. ειισσχεχερι Με: πιθ

πιεσ τετεππε σισ πι_εσιχε; Νειισ

χω, σιτσννισιε επιι;πεππιι σε τιχετε

πιιιε πιο.

'7 Πσπιεσ σειισ πιιχεχε σε ιχε τι

εΜε Με.

8 πω... ιινισοτε πιε νιτεσχεπτερι

πιεπιεσ χιιέισχεχερι, σε νππεπιεσ·

τεσππε ννισεέιτε ννσσΜπιι πιιπιεππσ

τειιππε ννισεσιι Μσ πιε χετεπιρι.

9 Πσππεσ .πεεπιε πιετεσπιεσ ιχοσ

Με ιχεχε πιεπιειι νιιισεέτε ννεσ

Μεττπιεσε εσιχειιι, πσεεεεππε τσσε

χεσρι Μσ εσ ιχστεσππε πιε σπεσ

χεπιε; σε. πιεσιχε; Μιχεπισε ιι

σο. Πσπ‹επι σει-ιισ πιιχεχε σε

ιπιεππεπσ ιχεχε.

10· Πσπιεσ τι πσεπιεσ ειστε ιχσ

Η



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ θ.

το.ππο χοππο ποποπ, ὶπο, πιοιοοπο

1υποχοπρὶ ννοϊὶτοπὶρὶ οο πο στο

οπ πὶρὶ, «μα. .1οουε πὶσὶ ὶχοτοππορὶ,

κνοοποροννὶσοπὶχο σὶπ οτπ.

11 Ππποπ Ρποτὶοοο πὶπ ὶέ ο

ννοπγοπορὶ ποποπ ννοοποροννὶσο

Μ” σὶπ ποννὶσοπὶγορὶ; 'Γοποσο

ννοοπεροπὶχο πὶτοννορἱ τπο2οοπο

τππο)ὶοπρὶ πνοπτοπὶρὶ 88. πο στο

ννοτο πο.

12 Ππποπ .1οουο πο ποποπ σο

ποπ ποννὶσοπὶγο, 'Γοπο Ζοπὶρὶ

πὶπ ποπο ροὶὶπυτοννὶσοέτο σὶπρὶ

ἐπὶ, τυπο νὶὶογοοοππορὶ πο..

13 Τυπο γο Ρο, (πο. σ1ο τοπυ πορὶ

ποσὶππο.π οάοπ)νο ρο; ννοινοοπ

ἐὶ‹Ιο ὶγοτποπὶρὶ φ. ννοέπορὶ νοσο

σὶπ ἐπὶ. ννὶσοέτο. οννοτοππο πνὶ

σοπὶσο ννοπὶ ἐπὶ, τυπο ννοπτοπὶρἰ

88. ὶχοροὶσὶγο1ρὶ Μο υπ ννοπὶ σο.

14 Ηοποπ οποπποε ννοοπορο

ννὶσοπὶγο σὶπ επ πὶρὶ οτι ποσὶχο

ρὶ; Τοποσο υππὶχο πο ποπυπ

Ρποτὶεοο πο. ὶὶοποπ οπὶΙ1οπυπ

πὶσὶγορὶ, τυπο ννοοὶὶομοννὶσογο

Μ” σὶπ οπὶποπὶσὶχορὶ ἐπὶ.

15 Ππποπ .1οουο ποννὶσοπὶγο,

Ύΐοποππὶσὶγυιο, σὶπσορὶ το το

ποπγοπ τοννὶσυ τοπ Μο σὶπ οιπ

υπ πὶπποπ, ποποπγοπ τοποπ οσὶπ

ὶχοπὶἐὶσορὶ Μο πο; τυπο οπροτυ

υ Με. τοννὶσυ τοπ Μο σὶπ σννὶσο

πὶσὶχοπυρὶ Μο, ιιπποπ ποποπ οπὶ

ποπὶσὶγορὶ Μο.

16 Τυννοιὶοπ έὶπο τοσο οπέρο

νυοπογοπο τοπὶπο οπ οπὶπὸοΒ· του

ἐπὶ; πὶπποπ οπέρο τοσο σου πο

ιπποννοπο Μο ιΙο οοπρο τοππο

πι1οσοποπ οχο οσο.

ΙΤ Νοπυπ πὶὶπὶέο τοσο οὶυπο

τοπὶπο ου οποέτοπρὶ ἐπὶ οσο;

πὶπποπ πω... το πορορο, οο

ὶπὶπὶέο πὶπ ο1εορο, :πι ο]υπο το

ὶποπΒγορὶ οσο. Τυπο πιὶπὶἐο

τοσο ο]υπο τοσο οπ οποέτοπρὶ

οσο, ποσοπ πορὶπ τοπγοπ γυπορὶ.

18 Ηοπο ποσοπ οννὶσοπὶγο ὶσυπ

ποπ, ὶπο, ννὶσοἐτο ὶτοπσοπ που

οπ υ οο σοπροέπο πιοποποο πιο

_ππ :οι ποσὶγο; Μὶσυππέὶ ποποπο.

το, τυπο οπ χου σο πορο οπ οπο

ρυτοπο σὶπποπ πιο Μο.

19 Ππποπ .Ϊοουο πο]ὶπ σο πο

Μο, ποπυπ ννοοποροννὶσοπἱ_γο

σιπ.

20 Ππποπ Πιο, ννὶποπὶπσο ποπ

ννοπὶγοτυ οπο πουμε. ννοχοποππο,

ννο οσο ὶπο_γο, πο ὶὸοιοτοπποπ ου

υ σο τοέὶπο ορορυπ πὶπ γυτοπ:

21 'Γοέὶπο πὶπ ποο ποοέ ππουτοπ

πὶπποπ οιποοπὶ Μο σο, σοπτο πιο.

ποπ ο” σο παω.

22 Τυπο. .1οουο ὶπιὶοτπππ, σο

νι·οπγοπο σοποπ πογο; Ουπο,

σοπτο ννοέτο κανο ; ννοσὶπχογο σὶπ

πο οεπὶπὶγοπ σο. Ππποπ ννὶπὶ

χογοτ1οπ οορο πὶπ πο οπ ννὶπο

πὶπσο πὶπ οεπὶ.

23 Ππποπ .1οευε ννὶσοέτο ὶτοπ

σου οοπ τὶ πὶπ οπ ὶ, (ιο τοπο σο

τοππο Ϊοὶορὶ, φοτο σογορὶ πο

ννοπινὶσογοπο;

24 Ηοποπ ποννὶσοπὶγο ; Απο

ὶ)·ογο πο; ννὶσὶπχοππο πὶπ το

ἐπὶ, τυπο ὶέτὶπὶπο σο. Ππποπ

ὶποπορὶ.

25 Τυπο ογοτο τοπποπ παπου

ννὶσογορὶ, ποποπ τὶ ιποποπ ὶ, πο.

πορο οπ γυ2ο; ιιπποπ ννὶσἱπ

),οππο το. ὶποὶὶπ.

26 Ππποπ π., πιοποσο πὶπ οννοπ

σο-γο οχοπορὶ.

27 Ππποπ .1οουε ποτοπποπ ὶγο

ορτο ὶχογο, ποποπ ννὶσοέτο ποπι

ὶέτοΒοπεορὶ π.. ποπο ὶποποιπ

γορι, πουπογορι σο· ποΧορι; Ρο

ννυ1 Οιιιπιπτπυ οιιέιυππιοο ππγο.

28 Ππποπ τὶ τποποπ ὶχοχο, πο

ποπ ννὶσοέτο ὶέτοΒοπεορὶ πὶπ ου

πὶρὶ: Ππποπ .1οουο ποννὶσοπὶχο;

Ηοσοπ οσο.ιποπ Μο οτνοπὶπὶ ννὶ

σοχοπορὶ πο. Ππποπ, Ηοπ,1τοπ

σοπ, ογορὶ.

29 Ηοποπ ὶέτο οπ ννὶσογυτοπ σο.

πογο; ννοσὶπγογορὶ το ὶχοσοπ

οσοπὶσοπρὶ πυπινο.

30 Ποσοπ ὶέτο πκὶυποννορὶ. Όπ

ποπ .1οουο ννοέοΒγο ννοποποπννὶ

15
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οαΜππε «μι. πιεππα; Πο ππιννεπππιπι

επποπιππε Με ω _

31 Τιπππα παπιππαπι πιππαπιπ πιεππαπι

πππαπποοε Μπι πιο ονππαπιοαππο. πιππια.

οππαππαπιἱ.

32 Ποπ-παπι πιοπια πππαππαπιπ πιεπιαπι

Πιο, νππποαέππι νναπι πα οΜππιαπιπ,

πναππαπι πιω ππιππιπιπιέΜπιππαπι, πιε επι

απιππιπ.

83 Ππιππαπι νναππαπι εποε ειπι πια

πιεππαπιπ πιεππαπι πα οΜππιαπιπ πποπι πα;

πιπιππαπι οππαπε Μπι ππιππιαπιπιπ ππα

πιεππαπιπ; παπαεπ επι τοπιππιπιπ ππεοεπι

νναπιππαππαπιπ οι πιπππα πποπι.

34 'Γπιππα Ρπιπι.πιεεε Μπι πιεππαπιπ;

νναππαπιέιποα ιπαπιοαπι Μπι οπι παπα

πναππαπι πιω πιαπιεννποαππα εεε.

35 Ππιππαπι .πεαππα οποπιννε Μπι

οππναεππι, οτοπιννε οπεπαππαπι ππο @ειπα

πιο, οππιπιποιππε πιο ππιππιαπιπ Μπι

οπιπιαπιπια πυαοπιεπιεπιπππε επι. ννοΜ

εοπιαε νπποπαπιππι νναέπε Μπι πιο

οππαππα εεε; επι νναπα2απιππαπιπ

ονππαεππι, οππαπε Μπι επι πω” πιπιπιπ

Μι αεπιπννποαππα εοε.

36 Τπιππα ννποοπα νναπιννποαππαππα

πιοπιαπι οπιέπννποαΜάα; πιππια ππιππο

Μπαπιπ ιπα επιαπιαΜπα πππαππαπιπ εοε,

π:απ“ιππιοα νναπιπιπιπαπιπιπ π:πινππεππαπι

ννποαπιππιε έπιπ πππεοεοα.

37 Ηεπιαπι νναοπιεπιεννιοαΜπε οππι

πιεννποαΜππα; Αννποαππεπιαπι ιππο

ππεαπιπ Μπι πιε π:απιππα, τοπια πιπαπιππιπ

Με εππι πιοπια τοπιαπια:

38 Ηεοπι επαπιπιαπι ννοππεαπιπ επι

Παπιοαπι Μπι ππε παππιαἔα Μπι επι

"πωπω πιπαπιππιπ Με εππι ω”

πιππππ.ιννποαγε Μα ποεΜππα πιο.

ννπο οννοιπΑκπι Π).

-1 Ππιππαπι νναοπιαπιεννπεαΜπα απαι

πιοπιπιαπιπ Μπι πιεππα ννποαΜοο ιππι

πιαπι, παω νναππαπι εποε. οπι ννοννα

έαππε ννιοατπιπ, πιαπιεννπεαγαπιπ Μα,

τπα πιαπππιπι νππονναπαιαπι επεαππα ιππι

Ρπ πω, ονναεππι αεπιπννποαγαπιπ Μα.

2 Ππιππαπι νππαπιοέπππαπιπ αππεπιοπι

πιαπιπ Μπι ππαππεπιπππππι ενππποαΜγαπιπ;

1

τοπππαπιεπα 8πππιοπι πιο πιαπππιπι ω

παπι εοιππαπιπ, οπι Απιπππενν ππε οικι

ππαππιπ; .παπποπι Ζεπιειπε οππιπιππιτπιππ

τπα .ποπιαπιπιεε @ο επιπιππαππιπ ;

3 ΡπιπΙππι τπα Βαπτπιοποππιενν;

'Ι'πιοππιαε ιπα Μαπππιεοε πναππιπιαππε

οππποπι ; .παπποπι Αππιπιειιε οππιπιπιιτππιπ

οπι 1.επιπιεππα πιο πιαππιππι Τπιαππππειπε

εοπππαπιπ;

4 8πππιοπι Καπιαπιππε Μπι, ιπα πω”

παππαι·ποτ ννπγοπιεγε Με οππι πιεε.

5 Βεπια αππεπιοπιπιαπιπ Μπι .πεεππε

γεννποαέπ, πιναπιοπποπιννποαΜπε οπι

πιεπα; Ιπποεννποειέπα ταοαπιππιπ νναπι

σπιτια γαπιπ έπιπ. πιο, ππα δαππιαππα

οποτε οπ:οπιππνε πανναρπ Μπι επι

γιιπιπ έπιπ πιο :

6 'Γιιππα Ιεπαεπ Η Μπι επαπιπιαπι

ωπιπππω νναπιπιπιππαπιπιπ παπιππιπιπ πιο

Μπι πιεπια επτα γα πιο.

'7 ()α ιπαπιπ οσα ππαοπαπιππι πιο, οπι. ;

ΜπιπΡιμ ννοΜοοπιιε Μπι νππαπιπια

Μπειπαπι ιππι σε, οππα πιο.

8 'Γοπια. νναπαιαπιππαπιπ Μπι αεπιπ

ννποαππα πιο, τοπια πεπιποα εοεοπιπιπ

Μπι εππα ννποαππαππα πιο, περι Μπι

πιεπια Μπιπνπππεαππα πιο, οπι παππιπ

νππαππαπι πιω πιαπιεννιοαππα πιο;

ιππιππιννιπι οοππαπι Μου” πππιππινπιπι

οοππαπι πνποαππιπ πιο.

9 Ιπιππαππε πιιιανναπιπ οπιπια ιππα

Ζαεππα2π, (πα ππιαΖαεππα, οπι ππια2αέα

ιππιππιαπια ππιιπιαπιπ οι πιο.

ΙΟ (πα ποπππιαππαπιππιπ Μπι οπι νω

πιππιαιπαπι, οπι. οπιπιπποπιππα πιοπιπια, ππα

πιαπιπια, ππα. οαπιεα8·ππε, ππιππιαπιπ επιπ

πιο; ω" πιπαπιπ Μπι πιε "οποτε

πππιπιπ εεε ε πιω ιππεοεεα.

11 Ωα οποπιννε ταπιππα οποπιννε

επιπαππαπι πιο, ιππαπιππ πωπω επι παππιπ

Μπιπιαπι, ω” ιππεεεοα πιεεππιπιαπι

ἰννποαιναπιΒα πιο, οπι πιο πιο ππιπππαπι

πιο, ποπιαπιππαπι επαπιπιαπι ππαπιιπαπιπ

έπιπ Μπιπιαπι.

12 Ωα πιπιπ "Μπι επι ?πιο Μπι

πιαπι, ννοοππιππε επι ιππι πιπιπιπνε, οππα

ο.

13 Ου. πιο Μπι πιο πγεοεοα πιε

οππιππαπι ννοοΜππε πιππανναπιπ αππαπι



ννιοοννοιωτιε 1θ.

ιιτι Μ:ε; 1:ιτ1τε τγεεεεε έτει ΜτιΜετι

πνοο1ττγε τιτγε ετι τιτΜιττΡτ Με.

14 θε. Ει1Μετι τγοννττιτιτοτ3τεΡτ

έτιτ εε. τιτοτεΡτ Με τιε1ιοιιΡτ ετιτ

ΜτιΜετι, ΦτΡτ Μτι Με, ιτε οι:οτιννε

Με Με, εΒετιΜετι ιετι1τιιτι δτεΜιτερτ

ΜτιΜετι, νσει:ιτέε1ώεεε ετΜει οτιτ

τ:1τεΡερτ Με Με τιιι€ει;ε Ρο.

15 Ανντοε1τεΜετι Μεοτι:τγερτ;

ννοχτεεο ετιΡετιτ Με ετι οτοιιννε

Με Με τεΙιτχε ετι Με, δοιτοττι

ιτε Οοττιοι·τε τιιε1τοεε Με τεετι

Ρε.

16 1Μο, ©ε1ιττιοε ννετιιιτιιτετιΡτ

ειιτιΜο1τεεε νιττοεΜτιε. τχει:ετι ιτε

οτέτΡτ ; Μεοτι ει;ειιΜετι νσετιιιτιιέΜε

τ)τει:ετι 1ιεεΡε Ρο, οτι ννιιΙττγει1ε.τι

τ)τεεετι ννεΜΜεΡτιτετι Ρο. `

17 'Ι'ιι1τε εττεεετε τννετινντεεγε

Με Ρο; ννογεεο οττιτιτοτ)τε Με

ετι ετιτγετιρτ Με, εε οττιτιτοτιτε

ττΡτ ΡιιΜεΡτ Με οΜτιε τιτεε.Ρετιι

Ρεττι€εΡτ Με :

18 Ωε νντεεέτ:ε ττετιεετιΡτ νιπτ

εεἐτεζγετεΡτ τω, ετι 8.Ιιτ)τετιΡτ Με,

πήγε οτι ετετιΜετι, Μεοετι τγεΡτ εε

1Μ:ενντεειέτε Μο ιντεεγετιτγιιτετι

ττιΡτ Με.

19 Πτι1τετι £οΜετι Μεεετι νντεε

τιτειιΡτ ΜτιΜειι, τε1τιι, εε το1τετι

εΜεΡτ Με στη, Μεοτι τ]τοΜέττιτοτ

?ερτ έτιτ Ρο; νντΜτγεγει1ετι οερε

Με Με ετι τ:ο1ιετι εΜεΡτ Με Με

τιτιιιιΡτ Με σε.

20 1ε Με εττι Με τιτδιερτ επι,

Μι1ιε Ντιτε2εΡτ '1'ετιτγε ετι τιτιιτιΡτ

Μτι Με Με τε Με.

21 Ηιιτι1ιενσετιτττι1ττοτ)τεΡτ Με τε

ιιτιττιε ΜεΡτ Με ε ιντοειιιι Με;

εε εντεεετε ννετι τγε ι:ττιΜττιττειι

Με τιε1ττ1τι ; εε νντεεεττιεε Με τε

ΜιιτιΜε.Μενντοεγερτ τΙ:ΜονντεεΜ

ΡεΡτ εε νιττεεΜΜεΡτ Με.

22 (ζει. ττιτοετε οτι οννεεττι έτι:ε

τιτι1εΡτ Με ; τ:ιι1ιε Μεινε οιντΜετιτιε

Με ΜεΜετιγετι ειιτε)τε ιττι ΜτιΜετι

Με τιτ Με.

23 ΤιιΜε. τοΜετι οι:οτινιτε Μτι ιτε

ετι έτοεγε. τιτοιτννεΡτ ΜτιΜετι, ννετιττ

Β

το1ιεεε εΜε τιεττειι Ρο; ενντεει

ΙτεΜετι Μεοτοτχτερτ, Ιει·ιιε1 οτοτιννε

ι:εννιιΡτ Με τ3τιι2ε ›τειιτιΡτ Με έτιτ

εεετι ΜΜΜ ΟττιΜττιι;Μι Με τιτ

Με.

24 ννεοτιερε1ττγερτ1τττι Με κινε

οτιερε1ττ-γε τεννε 1τεΜρε ετιτ; εε

τ:ιιννε νιτονντιττι1τε ιιτι Με Με γιτΜε

ι:ττι τεετιΡιι τετι1τε έτιτ εεε.

25 '1'ιιΜε ννεοτιεΡεΙττγεΡτ Με

ννεοτιεΡεΜγε Φεννε Με τ)τεεεεε,

ιτε τνονντιτεΜε ιτιι Με γιιΜε εττι

τ5τεεεεε Μει:ττιΜειτι Μεοετιτ Με.

'1'τΡτ Μεινε Με Με Βεε1ιεΜιιΜ εετ

γιιΡτ ΜεοττιΜετι, ττγοΜτιεττε τει".

Με τέ τιιιΙιιττι Μενντεε1ττ)τεΡτ Με

έιτιτ Με.

28 Ηεοτι ετετιΜετι 1ιοιντεε1ττΡιιΡτ

έτιτ Ρο; ι:ε14ιτ εΜιΜΡεΡτ ιτε. χτι

ιεττιτιὶΡτ Με έιτιτ νιτετιτειι, οτι τετιιτ

ετιεΜττιετιΡτ ιτε ει1οτι)τερτ Με Με

ννειιιοε.

27 Τετ-τιτ οιΡειε ετι οι·τετ›τεΜεΡτ

Μτι Με ετιΡε ετι ι1εοτετιττιΡτ Με;

ιτε τε1τιι :τομ οτι τιιιγεΜοτιΡτ Μτι

Με ττΡτ ιιΜιΜΡε Μτι ετ:ετι1ιετι εγετι

ΡεΜε οι1εΙιερτ Με.

28 Πτι1ιετι τ:οτιε νυτεετετιοετι εεε

ιΜιτι ΜεΡτ Με οΜΙιτρτ, ιτε νιττεε

τιεε·τ Με οΜΜτΡτ έτιτ Με Μετιε

1τοιντεεΜΡερι έτιτ Ρο; τιιΜε τιινιτε

νντοετιεετ νντεε.Μιτιοετι Με Ψε

1ιετιέιτειι Η Με ετι τΜετιωτε Με ·

ι:ττι Μεε ε 1ιοΜΡε Ρο.

29 ΖττΙιει1ετι τιοττι ττιεεεέιε Φετι

ττι1ετι τ)ιοΡεγτιΡτ έιτιτ Με; εε ετιιτι

Μετι ννετιιτι1ετι Μιεέι Ντιτιι€εΡτ εο

ιτετι ττιε1:ετε τΜΡεδτε Με έτιτ.

30 'Γιι1τε ΡεΜε τιττεινεΡτ Με Μεε

Μιεέ οννεεττι γεννεΡτ εεε.

31 Ηεοτι ετετιΜετι 1τοΡεΜιτιιΡτ

έτιτ Ρο; ετι;1τειτετι Με. τειιτιΡε τιτ

γεννερτ εεε.

32 Ηεοτι ετειιΜετι τω” Μιέπε

νντεεέτε νντοττοττειττι πήγε οττιε

γε1ιε ι:ττι1ιετι, Με Απ: τιιεΜΡτ

?τι ετι ιττι Μτι ττοΜετιι οτιιι1εττε

Με. _ _

33 Τιι1ιε τιιννε7νντεεειε ννιι:ιτο

1



ΜΑΤΤΗΕΟ8.

ποτπ ποπο οΙ3ποτποπο σὶπποπ, πο

ποπο Ατοννοπο πὶοππὶπο οπ πο

ο.. ὶτοποιο οπποννογο Μο.

34 ννοοπὶγο πιοπο οποπ ποσο

ννοπο Μο οπ ινοπὶ ποσὶππὶ ἐπὶ

πο ; ννοοπὶπο ννὶσοννοπο Μο ννοπὶ

ἐπὶ τοπο πποποοπγο.

35 ννὶωἐω ποπ οτποπο ἐὶσο

πὶοοπο .ννοπὶγο Μο ννοπὶ, πο

σοπννὶπτπο @ο ποππο πὶπ, πο

τοποἐπο πο ποοπο π.. ἐὶσοπὶ

ποπο Μο ποσο.

36 (ζει ννὶσοἐ£ο τοπιο "εοποποπὶ

π.. πο Ι:ὶ οπ οππὶ π.. ποπο οοπὶ

Μο.

37' 'Ι'οννο ποπο ὶοοππο οϋποπο

πο. ὶἐ οπο. πὶπ ννοἐΕοπὶόοπο

σὶπποπ, πο τπὶσὶ οπ Μο ὶποσοσο

ἐπὶ; πο πινω ποπο ὶἐοππο σὶπ

πὶπὶπο πο ὶἐ σοπννὶπὶπο πὶπ

ννοἐτοπὶιὶοπο σὶπποπ, ο ὶπὶσὶ πο

Μο ὶποσοσο ἐπὶ:

38 (.)ο πονο σοπἐοἐποσο ποπο

π.. οποοπο ἐπὶ πο τπὶγοππο ο

ἐπὶ οπο”, πο ὶπὶσὶ οπ Μο ὶγο

σοσο ἐπὶ.

39 'Ι'οννο ννὶσοπὶ τον” πποί:οπ

πὶπποπ, πο ὶ:οπὶ οπποπὶῇο Μο;

πο τοννο ποπο οπ οτοπποπ ννὶσοπὶ

τοννο πποποπ πὶπποπ, πο πποτοπ

Μο σὶπ οο.

40 Τοννο ὶποννὶππὶσὶγοπὶ πο.

πο ὶγοννὶππιοπὶπο; πο πονο πο

πνὶππιοπὶπο σὶπ ο τοννο οὶποἐὶ

πὶπ ο. ὶγοννὶππὶπο οσο.

41 Τιιννο ννὶσοἐΙ:ο ινοπσοπ, νιο

σοἐτο πνοπσοπ απο οπ ὶποννὶππὶ_γο

σὶπποπ, ο ννὶσοἐτο ννοπσοπ ποπ

ννὶπ τοννο ποπο Μο: πο πονο πο

σοἐΕο οννοϊοππο, ννὶσοἐ£ο οννοὶοπ

πο απο οπ ὶγοννὶππὶγο σὶπποπ, πο

ννὶσοἐτο οννοτοππο ὶγοπκνὶπ Μονο.

πὶπ ὶσο Μο.

42 Ωο ποπο ννοοπἐποπὶποπὶ απο

οπ, ποπο σὶπσὶἐΙὶππὶὸοπ ννοοπ

ὶνὶποτπο οππο ὶπὶπὶ ἐπὶ οσοποπ

γοτποπὶπο σὶπποπ, οννὶσοποποπ

ποσὶσὶγοπὶ, πο ὶγοπννὶπ τον".

τοπὶ οπποπὶγο Μο ἐπὶ.

ννισοπποποπο ΙΙ.

1 Ππποπ .Τοοοο ννοοπἐποννὶσο

πὶπο οποποπποπὶ πὶπ τοπο οσοπ

ννὶσοἐὶ ογοἐτοπ, ποποπ ποτοπποπ

ποπο, οΕοπννο τοννοπὶ πο. οποιο.

ππο ννογοπο Μο πο ννοοπἐποπὶπο

Μο.

2 Ππποπ .Ϊοποπποο ποέιπο ππο

ποπὶ πὶπ οπ Μοἐἐὶγο οποπ πο.

ποποπ ποποπ, @ο ὶνοοπἐποννὶσο

πὶγο σὶπ ποιο οΜο. γοννὶσοἐὶ ;

3 ίζο ποσὶγο; 'Γοννο ο Μο

σὶποπ ο πὶχο πο, πο ὶἐ $ονοο

ποποσο ννοποπποποπὶ Μο πο.

4 Ππποπ .Ϊοἐοο ποοποπίο σο.

ποννὶσοπὶγο; Η‹ὶο πο, πο Ι:οπο

ποπο πογοὶὶοππὶ πο ννοποοποπὶ

πὶπ ποπο .ϊοΙιοπποε οπὶποπο πο:

5 Ιἐτοποπποπὶ πὶπ τοπννοππὶ

οσο, ποἐτοπὶ πο. ὶποπὶπὶ οσο, ποπο

Ιοπτοο οσοσοπὶ π.. οπο ννὶσοπο

ποπὶ οσο, @οπὶ πὶπ οπω οσο, πο

τοπο οπἐὶποπὶ πὶπ ποπο ὶνοΕοπὶπ

ννοἐτο οννὶσοπὶγοποπὶ οσο. .

Β @ο τοννο ποπο οπ ὶὶοἐοοὶ:ο

ἐπὶ πὶπποπ, πο ποννοἐ£οπὶ σο,

οπο.

7 Ηοπο ννοππο πὶπτὶοπὶ ποποπ

.Ϊοἐοο .ὶοποπποε οπ οποτε: πὶπ

ννοννὶσοπὶγοπο; Τοπο κνοποο

ποπὶ Μο οπ ποννοοποπ ποὶπὶ πο;

σοοὶ ποπ ί:οποποππο ποποποπο :

8 Τοπο ί.οπο ο ννοπποπ ποπο

πο ; ννὶσοἐὶ:ο ποπ ννοπογοΙ‹ο ποπ

ποππο ποποπο σὶπ πο; π... τοπο

τοπο ποπποππο ποποποπὶ πο.

ποπο ννὶσοἐτογοὶοπὶ τὶπὶ οππο

ποποππὶ οσο.

9 'Γοπο το.πο ο τνοπποπ ποὶπὶ

πο; ννὶσοἐτο ννοπσοπ ο.. ποσο.

πο; ποπ, οσὶσὶ-γοπὶ, πο ννὶσοἐτο

ννοπσοπ ὶἐοὶιπο.

10 πωπω οπ ποποπὶ ποπ, Ιπο,

πὶὶτο_ ὶτοποπι ννοποἐὶγο τπὶτοννο

γοννοἐὶ, πο πὶὶοποὶπ σοππο πὶὶ:ο

πιο πὶσοπο Μο σο, ὶπο ποο.

Η Αννὶσοποποπ πωωπ..Ρ;;

'Γοπο ννὶποΙὶὶπσο οσὶποτοπποπ

18



ννποοννοιπΑκο 12.

ννιπ:οι:οπιιιι Μπι ιιπποπιιι .Το1ιοπιπιοο

Βορτοππι ννιπ:οπιπι οσο Μπι οοιιρο

ποπι1πο ιπ:οΒο έιπιι; πιι1πο π:πιννο

ππιο13Ρπιπο ινοΜοοπιτο Μπι οπι πιο

ι:οπι οιοπιπιπιο Μπι 1ιο επιπιρο ποπι1πο.

12 ΝοΜιπι .Ϊο1ιοπιπιοει 1:ιοιιποππι

ννιοοπιπι τοπιπιιιοπο Μπι 1ιοποπι1ιοπι

π1ο1ιοπιιποπι ππιοΒριιπο ννοΜοοπι2ο

Μπι πιιπιο οΜποιιι, πιο πιιπιο οΜπο

π:ιπι 1ιοπιο πιποΒιιοιποιιι οσο.

13 .Το1ιοπιπιοο 1ιο1ιοπιγοπι ικποορο

πιο ννιπποέτο ννοΙποοπιιιι οννοοιιι

ννογο1ποιιι:

14 Ωο πιο ινἱοοπ1ο ιινοοοπιπιἱρἰ

1ιοοιπι1ιοπι Επι" ο Μο πιππιοπι 1ιο

π1οο.

15 'Ι'ιιιινο πιο,πι·ο ννἱπιοΓιοπι ιποΙποπι

πιοοἰπιπιοπι 1ιο πιο πιο1ιοπι Μο.

. 16 Τιι1πο 11ο ννιοοἰοοἔο Μπι π1ο

που ο ιππιπ1οπ:ιπι Μο πιο. Ηο1πέι

ιιιπ1οπι πι1ιοπ:ο1πο οπι ιιποποπι1ποιιι

Μπι 1ιοπιο ο πιποοοοο, °πο1ποπ1ο1πορι

ννιπ:οΜροπιιιι,

Γ? Ωο 1ιοννιοοΜιποιιιι ΟοποπιΙπο

ιιπιπιιοπιποιοιιι πιι!πο ποιο ννοιποοὶρι

έπιπ ; ιινοέιπιπιπι1ιπ1ορι πιι1πο πιιιπο

ιποοοιπορι πιο.

18 .1ο1ιοπιπιοο ννοπο οπο πιο ποιο

π1πο έπιι Μ; πιπι1ποπι, 'ΓοΙπο ννο1ποπι

οποο γιι1ιο σο, οιπορι. ·

19 ννιπ:οέτο Οιπι1ιππιτΜι Μπι ννοπο

πιο ννοιποτ1ποπι Μ; ιιπι1ποπι 1ιοιποι›ι ;

Πιο, ννἰοοέι:ο ννοπι οποιο επι. πιο

ππιππιπέο ιποπ.1ποπι οπ:ο, ννοπιιπιοιποπιρι

πιο ινο1°ιτοπιιρι 88. τοΙποπιοννιοοιπο

οπ:ο. 'Ι'ιι1πο ινοΜπορο πιο οιπιπ:ο

Μπι οπι ονπποτοπιπιο οιποΙποιιι οοο.

20 Ηο1ιοπι οπ:οπιννο Μπι ποπιο οπι

17ο οΪιοπι ποπι1πο. οοοπιιιί πιοπι 1°ιοιιο

ἱιποροννἱοογο, ιγοιιοιοιιποιιι πιο

1ιοπιπι.

21 Πο1ιο1ιο Κοππιοιπι, 1ιο1ιο1ιο

Βοί:1ιεοπ1ο; πιπποο1ιοπι τοπι1πο ποιο

οι οπι οπ:οπιιιι Μπι, !ιοπιο 'Ι'πιποο πιο.

διπ1οπι οπι οοοπιρι ιιπι1ποπιέ, ννοπιο

1ποιο1ιοιπο1πο ἐἱοο οοΒοιΕο 1πο οπι

1γοροιπιιιπορι Μο. οποιο.

22 Ποσο οποπι1ιοπι 1ιοοἰοἰιπορι;

1Νο7οοο οπιροπυ. Μπι οπι, οπο”

_γοιιπιρι οπο, πιο 'Ι'ιιι·οο 8ἰπ1οπιΪΜοἱ

οορι:οπι πιπιιιἱ Μο.

23 Ωο Κοροι·ιιοιιππι πήγε, πιο

Βιιιιπο οΜο ιινοπι1ποπι οπιιιποιιιιι,

π:ιι1πο. ννιπ:οΒορι οΜο ο1ιροπιιιιοπιιιι

οπο; πνιπ:πι1ιοπι ποπι1πο πιιιπο οπι

οοοπιιιι Μπι 1ιοπιο δοπ1οππι οπι π:πτοπι

[ο πιπι1ποπιέι, οιιροι:ιι Μπι π1ο1ιοπι

ιποπι οπ:οπι οπι Μο τιιΙπο.

24 Ηοοπι οποπι1ιοπι 1ιοοἰοἱιπορὶ;

1Νο7οοο οπιροπο Μπι οπι τοΒιιπο

ιπο.πιπι Μο, πιο δοπ1οππι ππιο1ποοο Μπι

οπιοπιοοπι οπο.

25 Απιροπο Μπι 1ιοπιο οπι .Ϊοοιιο

ννοοιπιιιιτο πιο Ποιο; Απο, πιο

Βριγο ππιο1πο Ιπο 11:οπιπ:οπι Μπι, οι

ιποποπι, π1οπιο πο1πιι Μπι τοπιο Μο

Ροιιι πιο ννοοπ1οπιιορι Μπι οπιοιππἱ

π:οιποΜΒΒο πιο 1ιοΙπέιιγοπιοιιορι οπι

π:οιποΜπ1ο1πο οσο.

26 Που, Απο 1ιοπιοπιι, Ιιοοπιπι

ιγοπιιοπρι πιο1ποοέ.

2'7 Απο τοΜπ οννοειπι ππιοπιιι;

πιπι1ποπι ι:ιπνιποπ1οπι Οἰπι1ιἰπιπ1πιιιποι›ἰ

Μπι οπ1οπιιπο οπι, Απογοιιὶ πιο Μπι

πιοοοπιοπι οπ1οπιΜιπο; πιο1ποπι τοπιο

π1οπι Ατοιποιιἰ Μπι οπ1οπιιπο έπιι,

πιπ1πο ΟἰπιπιἰπιτΜι Μπι 1ιοοοπ1οπι ; πιο

οποιο ΟιπιπιππιτΜι Μπι επΙοπιγοΜιπο

οπο 1ιο πιο1πιιπι.

28 Τοπιο 1ιτοιποπιιρι πιο. Πποιπο.

νπποιοπιιπιρι Μπι πιννοοιπι οπι ππιοιπ

Ρο, Μπι1ιοπι οιιΜιπορι οἰπιιιρι Μο.

29 Οοπι πιοιιιπιρι ιπιπποιιππο Μπι 1ιο

που Ρο, πιο ππιἱιπο οοιιποποπι1ιοπι

οπιειροποιοπιπο ιιο. πιοπιπο ο1πτο οπιοι

ππιιοἰπιο πιο ινο1ι1ιοιποπ1οπι ινοπιιι;

1ιοπ:οπι πιἱπιοἔἱιιι οπι ννοοιιΜιπο

πὶιιἱιοιιἱ Μο.

30 Οοο πιοιιἱπιιιι ππιιτοννο Μπι 1ιο

ποιο οι, πιο "ω" ππιπποννο Μπι

1ιο 1ποιιοιοπ1οπι.

ννιοοννοιωιππο 12.

1 Απιιιοι:ο Μπι 1ιοπιο οπι, οπιιιοπιι

ννο1ποπι ιοπιπι1ιοπι, .Ϊοοιιο οιιιιιπορι

οιιιιιι Μπι οΙιπιο @ΠΜ 1111112111

ννοοπιοροννιπ:οΜγο απο ννοποΜο

19



ΜΑΤΤΗΕΟ8.

1ιπ1οιιι, πιο οιζοπορι ποιποο ιπ:ορι

πιο ποποιο.

2 Ππι1ποπι Ριιοπιοοο Μπι ιιο ποπι

ποιποιιι ιιοιιοπι ιιοοιπορι; ννοπιπο

ιιο πο, ποοπιεροπιοοποιπιπο σιπι,

οπιιιοπο ποιποπι ισοπιιιοπι ποιοι

οπ:οπιιο Μο πιο οσο Μπι, ιιοο

,οσοπιιιι.

3 Ππι1ποπι ιπο ιιοπισοιπιπο; Πο.

πιπι ι:οιπο οσοπι πιοπι ιιο ποιιιπιπιι

πιοπορι οπο ιιο; ιπο πιο τοπιο οππι

οπι Μπι ποιαοΜοιιπιοιιι πιοιιοπι ;

4 πιο ποιποπι Μπι οπι ι, πιο

οΒοποιο ιοπιιπιποπι οιιπιοιπορι Μπι

ποιοι, ιιο ιπο πιο ποιοι οπι οπι Μπι

ποποιοι Μο οπο, ι:οιπο ποέππιοιο

ιποοορι Μπι οπ:οπιοπι ποιοιιι Μο

ποιπο.

6 Ωο ποορο Μπι οπι πιοιποπι πιο

ποιο πιο, ποέιπιορι ιποπ,πορι Μπι

περι ποιποπι οιιιιο οπιιιοι;ο ποιποπι

οιιοιιορι οπο οέτο ιποοπιιιοπιισο οπο

οορο

6 'Ι'οιπο ιιοσισιποιο; Τοπο πιο

ποιποπι Μπι ιοοιιιιο ι:οποπο ποο

πιοπι οπι.

'7 1ινοποοπιοιπιο ποοιπι πιο πο

έπιορι ωαπ·έπ οπο σο, οποιο πιοπι ιιο

ιπιοιποοπιρι οπιιποπιο, τοπιο ποιιπο

πιιρι οπο Μπι ιιοπιο πιοοπιοοορι Μο

πιο οπο.

8 βιο πωπιππο Οιπιιιιπιπιπο Μπι ιιο

οπιιιοπο ποιποπι Ιποπισοπι Μπι ιιο

πιο1πιιπι οπο.

9 πωπω ιιοιοπιιιοπι ιποπο σο.

οπιιπιιποπο πιο ποπορι Μπι οπι ι.

10 Ππιιποπι πιο, πισοέτο ποπι

οποιο οποιο ιιοπι οπι; οπιιποπι πι

ποπιπορι πιο 1ιοσιποιιι; Απιροι:ο

ποιποπι ισοπιιιοπι ποοεπιιπορι Μο

ιποσοσο ιιο; ιιο ιποοπιιιορι Μο ο

ιιοποιο.

11 Ππιιποπι ΙιοπισοΜπο; Βιο

ιοπι1ιοπιρι πισοέιιο ποιοι ιοιιιιισο

ποπιιιπιποπιι›ι ποπιιιπιοπι πιπιιο σιπι

ιιοπι, ιιο οπιιιοπο ποιποπι ιπ:οπιιιοπι

ποΓιο οπι ιποιιιιοπο 1ιοπ:ιπιιιοπι,

ι.οπιοοπι οπι ποπο πιο οποιοι" Με

πιο ιιο.

12 πωπω Μπι ιιο ποιοι”

ποπιοπιποπιιιι ιοοπιρο ποιο. Ηοοπι

οποπιιιοπι οιιροπο ποιποπι ισιιιιιιοπι

ι.οιπο ποοιο οοοπιρι Μο ιποσοσο.

13 Ηοιιοπι πισοέτο πιοπι ιιοσιπο ;

Νορο ιιπιοιποιιιι πο; 1ιοσοπι πο

1ποτιπι, οπιιποπι' ιιπιππιο Μπι ιποσοπι

πιοπο ισοπιο.

14 Ππιιποπι Ριιοπιεοο Μπι ιιοιοπι

ιιοπι τοπιιποπι ιιπιοιιι, πιο ιοιποπι Μο

ιιι Μο σιπι ιιο οΜιορι.

15 'Ι'ιιιπο .Τοοιιο ιιο οπ1οπιπο σο

ιιοιοπιιιοπι τοιποπι ιποπο; οπιιποπι

πισοιΕο Βιιισο ιιιοιποππι οπιιιι, πιο

ιπο ιιοπιο οποοιπι οοπιιπιπ:οπο:

16 Ωο πιιπιο οποιπο οπο πισοοι.

17 Ηοσοπι Ιοοπο πιοοέιτο πο

ιππ:οπι Μπι ιοιπιι οπο σιπιοο πιιοοο

οιΡι Μο; ιιο 1ποιποπι οπο ;18 Πιο, ππιιτοιιοΜιιπιοπι ποιιπιο-Α

1°ιποπο σιπιοπι; ποοι:ο ποΜ.πιοιπο

σιπι οπι ππιιπιοἔι ιποοΜπι οσο; ποι

τοπιιπο Μπι ποπιο Μο, 1ιοπ:οπι

ιιππτοπισοέτο Μπι ποποοο οπι

σοΜποιπο Μ:ο.

19 ννιοοΜπο Μο οπο, πιο ποιο

Μο οπο, πιο ιιο Μπι ι;οποπιοπι οποι

ιπο οιιπιο. πιοιιοπι Μο οπο:

20 Οοπιι ιποοιιοοιορι Μπι ιιο πο

ιποο Μο οπο, πιο ιιοιιοπιιο ιπιο Μο

σιπι ιιο ιποοπο Μο οπο, ποποσο ιιο

ποοιιιπο οΜο πιο πιο Μπιιιοπι :

21 ()ο ιπο σοιο Μπι ιιποοπισοοι:ο

ποπ:ιπιποορι Μο. '

22 Ηοιιοπι ποιοι ποιποπι ποσο

πιιιιπιοέιΜπιποπι ιιο οπι οιιιιιι, Βέτο.

Β·οπιπο πιο ιο οΜπροπιι; οπιιποπι

οοιιιποπι, ιιοσοπι ιέιοΒοπιιιο πιο ιο

οιπιτρο.πιι Μπι ιιο ιο. πιο πιοιπιιπι Μπι

ποπι.

23 Ππιιποπι πωπω στο Μπι οπο

ειπι ποέπιπιποπορι πιο ιιοποιο; Πο

πιπι σιπιιιιπιι:ιππι Μπι ιιο πιοο οπο ιιο.

24 'ι'οιπο Ριιοπιοοο Μπι ιο ιιο

ιιο1ιοπιρι πιοιιοπι 1ιοποιο; πιοποιο

Μπι πιο ποιποπι έιισο. πιοροπιπ:οπο

οιπι ιιο Βοο1ποιιιιιι ποιποπι ποσο

ιιοπισοπι Μπι οπι ιιοσοπι οσο.

25 Ππι1ποπι Με” ιοιποπι σοπιπο

20 ο



ννιοοννοιπικι: 19.

Μπαμ Μπι πιε επποπιππε εε. πιεννἰειι

Μ)πε; ννοΜεοπι2ε ννειπι Με @επιπ

π:ειππιπι Μειιιι εεε πιππιππριιι)πε εεε;

πιιιπειιπι οτοπινπε (μι ιιρι οποπγοπιι

Με ιγιιΜπειπεπι Μεπ2ερπ επιιιπι

π.πιπιπιειπι εεετι πιε Με ω.

2Β (ζει Βιιτιιπι Βιιι:ιιιι πιειρειπε

οιπιπιιιπι νιπιιπιπιε. Με ΜΒΜ; πιε

σεπι ωππεπι ποΜεοπιιε Μπι ειιπ.ιιγε

πιε Με. πιε.

27 Ωει πιιι)πε ΒεεπΖεπιιιπι οπι πνε

Μιπι εποε πιιιρεννποεννιιγε. επιπε

τειπιπιεπι, πιπειπιεερι Μπι πιε τιιπιιι οπι

πιιιρεννιεειγειρι πιε ; πιεση ει:ειπιπιεπι

πιεπιιι πιἱγιιεορι Με.

28 'Ι'πιΜι πήγε ννεΜιπιπ:ειιΜι.

'Ι'πιπιπιπιι οπι ννιιπιεπι εποε πιιιρεννι

οιινιπιιγει πιεοιπιπιεπι, ννιιππεπιπ:πιπιπ:ο.

π.οΜεοπιιε Μπι πνεπιπιιι επι πιππιπρπ.

29 νπίπειιέιτε ννειέειΜι ιι Μπι επι,

τιιππνε τιπι @οδο εε “Με ω” Μπι

ππιπιπιεχε Με τοπτεπι οΜπιι Με. πιε;

πιοππιιπιεχιι πνιειιιιιιι ννπιέιιππε ειπι Μι.

έππε ειπιπιιιπι πιεπιπιπι πιω Μπι ιπποε

γε Με.

30 Τιινπε ππιπει ιιπι έπιπ Μπιπιιιπι

πιε ιι·ιιιΜριιπιπι εεε; πιο. ι:ιιννε πιπ

ειριιπιι ι€πιι Μπιπιπιπι πιε γιιπεπειιπιπ

έπιπ εεε.

δ! Ηεοπι επιιπιπιιιπι πιεειειππιπρπ;

ννοεπιπ;επιπ οννιιεπιπ περὶ έποε Κο

"πωπω ωιωιιοιιωΜιρι Με ;

πωπω πλΙοπιίγει ννιιΜιπι Μιηιι Μπι

πιο ννποεέι:ει ννιεπιπιποιεπιπιιπιιρι Με

επιι.

32 Ωπι τιικινε Ψπειιέπει Οππιπιιιιπ:Μι

Μπι ει" εποε Θωθ ειπιπιεπι,πιε

Βιοπεπιπιππυρι Με; Με τιινιπε πω

πι”. ννιιΜιπι Μπι “Με έπειι ω”

ειπιπιιιπι, πιο Μεπειιππιπιιρι Με πέιτιι,

ννιοοπιπ Μπι 6ο επι, πιο. πιπιπιιιπι πνι

εοπιπ πι Με ειπι επι.

33 Οιππι Μπι ννιιέπε Καμ. πιο, Μπι

πιιιπι πνεεπτπιχεεπι ννιιέπε Με; πρ.

πε οιιπι Μπι εποε Εεεε. ρε, Μπιπιεπι

πινιι.εΜιχεεε Με Με; οιιπι Μπι

ννεεΜιγεεε. Μπιτ. Μπι οπι Μπουγα

ρι εεε.

84 ννεπιιππιπέιΜι. ννποοποπιεε, πιπ

έπειιρι πιεσεπι ΜΜΜ Με ννιιέπε

επιιιρι Με ο)πεΜπιπρι πιε; «πω

επιπιτε οπιιόπιπι Μπι πιε εεπιπΜπιπιπιειπι

ννιοιιι Μπι πει εεε.

35 ννιωι.ω ννιιέπε Μπι π” επιπ

ω ινιιέπε Με” Μπι εειμιΦπιπιπιιιπι

τιιΜι ννιιέτε πιιππιι)πιπ. εεε; πια πιει

Μιπι ννπεειέπε Με εππι @ε επιπιτε

@κι οπιιιππιπι Μπι επιιπιπιεπι π:ιιΜι

ω. πιι_γιιπππι εεε.

36 'Ι'ιιΜι ννπεοιε ννιιέπε έιπιι

οτοιχοπιι ννιεειέτει εγπιρἱ Μπι πιειιιι

οπι ννογιιεο επρεπε Μπι επι πιω

πιω εεε ο Με, πιε πήγε επιπ

επγε.ρπ.

37 »πισω Μπι οπι πιἱχπιοννοπτιιπιρι

Με, επι πιπιΜιπι Πισω Μπι οπι πιπ_γιι

εορι Με.

38 πωπω πινονιπιηιι Μιε·ειρπ καπι

πἱΜἰ εε. Ρπιιιπιεεε Μπι ιιγιπρπιπιμπ

επι. πιεειππερπ; ννιιοπιερεΜγε, ννο

νπερει:οππεεε παπι ννεπιγεΒιιπιμι

ΜγεΡὶ Με ιιπιειπιρπ.

39 ΤιιΜι. Με ννιιε.)πιπρπ:ε εε πιε

ννἰοεΜγε; ννπεοπεεεε έποε επι

ννεννιειπιιιπιιιρι επ:οπι επι Μπι πιε

ννονιπερετοπιεσε. επιι, τιιπαι κοπε

ρεποπτεεει ννεπιππάεπι ειιιρι Με ω,

.ποπιιιε ννπειιέτε. ννοΜ:επι "ονειρε

τοπεεεπι πινω Μπι πιεεεεππεπι Με.

40 Απιρετιι γεππιπιπ επ πιιιπιχετιι

γιιππιπιπ πιεπιιιπιππιιπι .Τοπιειε πιοΒεπι

τιιιιπιε πω Μπι οπιπιιι ιιπι προ, πιε

ιχεοεπι επρεπε γιιιπιπιπ πιει πιεπιππεπιι

γιιππιπιπ ννιοιιέπε θππιπιππιπ;Μι Μπι

πιιιιιΜι επιπιπε Μπι επι ιιιι Με.

41 ννο3πεεο επρεπε Μπι επι Νι

πιενιπε ννπειιέπε Μπι ιιιειπιπιρπ πιο.

ννιοοπεπιεπε Μπι «πε ?περι Με;

πιεπιιι ο .ποπιιιε ιιιππογεπιε εππι οπι

ἱγορεἱεἰγερί πω” ιιπιππιιπι Πιο,

.ποπιιιε ι88.πιριι π:επιππε ννιιπιπι επεπι

πιπι.

42 Ιτοπ‹ιιπι ννπειιέπειγιιπ:ιιρι νιπ

πιοπιιπιειι πιοπι πιε ννοιπε.εο Μπι επι

ππιιιπιπι Με, πιε ννιεοιειιΒε Μπι ιπε

Υπο Με; ειπε Βοποπιοπι τοπκειιπιε

πιιιπιοπι Με οπι ππιε.Μι ιπιιιπιπιεΜπι

επει.πιπιε.πι ιι πωπω; ιιπιπκε.πι ιπιο,

θ!



ΜΑΤΤΗΠ08.

οσοπ-π Βο1οτποπ ἱοοπρο τοππο ποπ

υπ.

43 ννοπὶγο ἐορο σὶπ ννὶσοἐτο το

οτοπποπ τοππο.το πὶποπρο, οπο..

ιποποσο ρυπο ου οτποπὶ, οοὶπὶγο

ρὶ οπὶτο, τυπο τοπυποπ στο” ἐπὶ;

44 Ηοποπ ποσο; 'Γὶρὶ πιἰτοννο

στοπποπ ννοπὶπορο οὶσοπ πο οπο

οπτο ννοπτΙο Μο. Ππποπ οπτο

Μ, σο τυννοοοπ οππο γοππο ἐπὶ,

ποπὶπτορὶ σο ογυσο γυἐτοπρὶ,

ποσοπ σωστο.

45 Ηοποπ ὶγογο σο ννοπὶγο το

ποσο ἐοπονσὶπ στο ὶἐοπρο ἐὶσορὶ,

ποπο ὶννὶσοσιι σο οτπ ιποποπ

ὶγορο, σο οππο γυποπρὶ; ππποπ

ννὶσοἐτο πὶπ πο ποτοπποπ τσπὶγο

υπ, τοποπορο υπ σου ὶοοπρο.

ννὶσοὶσοεο ἐὶσο σὶπ πο ποσοσο

Μο.

48 Ππποπ ογοτο πὶπ ποσοπ

ννοννὶσοπὶγοπο ὶσυπποπ, ὶπο, στο

οπο. σο πυπποννοπρτπιι το

τοπποπ πὶποὶὶπρὶ σο. οπὶγορὶ π..

σιπρι.

47 Ππποπ ννοπὶὶ ποσὶγο; 1πο,

πὶπυπ σο. πὶπυπποννοπ_ῇὶ τοπποπ

ποὶὶπρὶ σο οπὶσὶχορὶ Μο σἱπρὶ.

48 'Ι'υπο στο ννοογυρτο σο τυπο

πογο σὶπ πο ποσὶγο; 'Γυννο ὶπο

ννογο πο, σο πιὶπυπποννοπὶὶ πὶπ

ποπο τυννορὶ π...

49 Ππποπ ννοοπεροννὶσοπὶγο σὶπ

οπτοπὶγο πορο πόυσοτο σο πογο;

1πο, ιπὶπυπ σο πὶὶπυπποννοπ_ὶὶ σο

πο οορὶ σο.

50 'Ι'υννο ποἐτο. .Μο τποπρὶχο

οπτο υπ τοννοσὶπ πο. οσοπ. οσοπ

πὶπποπ πο πὶὶπυπποννοππ σο ὶπὶ

τοννὶποπτὶπ σο. ιπὶπυπ σο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 18.

1 Ππποπ οπροτυ το ποπο οπ

.1οοιιο τὶρὶ πὶπ οτοπποπ τοπποτο

ὶγογο σο :ποο πὶπ ὶσοπ‹1ο στο

τοππο.

2 Ππποπ ννἱσοτο πὶπσο οπ τππὶ

οἱγορὶ, ποσοπ ὶγοτοππο Μο ο

Μοτο που οπ ορο, σο. ο_γοτο πὶπ

ὶγυπρο πυτοτο πο-ὶὶπρὶ.

3 Ππποπ ννὶγοσὶπρὶ οπ τοπυ στο

οννὶσοπὶγοπο, σο. πογο; 1πο, του

σοἐτο ννο3υ ννοπ ννο]υ ποσοπ:

4 Ππποπ ννο_ὶυ ὶσυπποπ, ορο

σοππυ ὶσοπιὶο πὶππρογο; ποσοπ

ννοπυροποιο οπ πὶρὶ σο. τοὶπγορὶ.

5 τζε. ορο τυπτοπ ὶπγοπ στο οππο

ὶπρογο, ποπ :ποπο τοποπο; υπ

ποπ οποππογο. πὶποπρο, τποπο

τοποπο ποποοἐ.

θ Τυπο του ποτο ορο ποποπ

οτνοἐὶπ ευ; σο. πυτποπ πὶσο.

ποοπ οτοπποπ ἐπὶ_ὶο.

'7 Ππποπ ορο. ὶἐ ννοροροπο οππο

ὶπρογο; υπποπ τνοροροπο τοππο

ὶσοἔο σο. ποσοπ Μο.

8 'Ι'υπο ορο πποπο ννοἐτο οπ

ὶπροχο, σο οτοπποπ στο ποσο,

ορο οροννὶπεο, ορο ννὶπσοπιπο·

ἐοπρο, ορο ννὶπσοὶππο γοιππὶ.

9 '1'υννο ποσο ννὶποποπ Μο γυ

ποπ ποσὶπποπ, ὶτο ποποπ Μο.

10 1Ιπποπ ννοοπἐροτνὶσοπὶγο

σὶπ οπ πὶρὶ σο ποσὶγορὶ; 'Ι'οποσο.

ννὶγοσὶπρὶ οπ οννοννὶσογοπὶρο πο.

11 Ππποπ στο οννὶσογυρτο σο

ποσο; Μοπρὶρο ννοπὶσοποο νοο

ποππο το πἱγο ογοποππὶσορὶ

Μο πὶσυρὶ, τυπο ποπο ποσοπ στὶ

σοσυρὶ ἐπὶ, πσοπ οτοπποπ.

12 Ηοοπ τυννο τοπυ γυπο σὶπ

π... ποπυπ συρἱ Μο, ποσοπ ἱστο

που,... τυπο Μο; τυπο τυννο το

πυτΙοπ τοπ ἐπὶ, τυπο δτυπο σὶπ

ποο ποοἐ πὶρὶ οσο ο πτο. ·

13 Ηοοπ οτοπποπ ννὶγοσὶπρὶ οπ

ννοννὶσοννοπὶγοπο οσο ; ποσοπ

τοπννοπρὶ ποἐ ννοπγοπορἱ ἐπὶ,

σο ννὶποποπρὶ ποἐ ποποπρὶ ἐπὶ,

σο. ποπυπ οποππὶσορὶ ἐπὶ.

14 στ. ποσοπ Ιοογο ννὶσοἐτο

ννοπσοπ τοπυ ογο σὶσοπ ὶγορὶ οπ

γυοσοτυρὶ; ννὶποποπρὶ οπ πο

ροποπρὶ Μο, τυπο ογοποππὶσο

ρὶ Μο ἐπὶ; σο τοπονοπποπ ννοπ

εὶοπορὶ Μο, τυπο π1υπσοπρ1 Μο

ἐπὶ σο.

22



αποοννοιπιιιιι: 18.

15 θγαπο Μπι ιπο εαπιποπιπ Μπι

εοπια οππα, απο πιοππποπιπ Μπι Μαιο εε

ννππιαπιοπιπιπ, απο πεποπιππιιιιαπιπ; πιο

εοεο επιπ ιιπιπιαπιέ, παπα οπι νναπιππα

πιαπιπ Μα, απο πιοΒο οπι πιαπιοπιπιπ

Μα, σπα εαπιπο οπι πγιιππεαπιπιπ Μα,

:πα ππιπππιπιοπιιπιππιπ Μα, Μπιπιαπι α

επιπνιππεανναππο Μα π:ιιπια.

16 'Γπιπια πιππέταπιπ Μπι ννονναοπ:ο,

οπι νιπαππιπαπιαπιπ εεε; ιπα πιππιοΒοπιπ

Μπι ννοιπππαέτο, οπι πια.παπιοπιπιπ εεε.

17 Αννποαπιοπιαπι πιοεπεπππαρπ ;

ννιεπιππω ννοπιεαπι σπα, (πα νιπ

εαέπα οννοπαπιπια, τοπια νναπιππα

πιαπιπ εεε Μπι πιοπια νναπιππαπιαρπ

Μα εππιπιπ, πιοπια ιναπιππαπιαπιπ έπιπ;

επα παπιππ πιαπα.1ιοπιπιπ εεε Μπι,·πιοπια

πιαπποπιπιπ Μα εππιπιπ, τοπια πια.πιοπιπιπ

έπιπ.

18 Ηεοπι οπαπιπιαπι νπππεπιεπα πινε

πυ. εποπι ννπππαοππιπιπ Μπι πιο ππο πια

π1οπι πιο.

19 ννωιππω οποππποπιπ ννοΜοοπι2ο

οπο Μπι πιαπποπι πιοέ, οπιαπιπιπ8·ο έιπιπ

Μπιπιαπι, πιο οποιο εποε εππι οπι πι,

σπα παπιιι οαπιπ:ο επι οπιιπιπ πποπι οππα

πιπι εεε; ππιο, εαπιπιπι ποαπιππα οππιπιπ

πειι εποπι πιοο.

20 Πιιπιαπι ππιππαπι στα οπι οπιιπιπ πειι

εποπι πιο πποε; ω" ννπεοπο Μπι

πιαπιοπι επα οππαπιπιοππα πιπιπέΜπιπαπι

που;

21 'Ι'πιππαππο οπι πιπιτπιαπι νιπαπιπεα,

πιοεοπι οεαιπαπι οιιαΜππα; π.οπιαπι

ννπεοπο Μπι οπι ννοπιαΜπο ππα απεαππα

πιππνναπιπ αΜπια πιοοππιπιαπι, πιππιπια

πιαπια αππιιέπαπι @ηπα εεε.

22 Ππιπιαπι πιναπιοπιοπια οπιπια επιπ

πιπ που πποπι, ππιννο ννπεοπο Μπι πα

πιοπι Μπι πιοο; τοπια ννποοπιπ Μπι ππο

ανναεππιπιπ ‹πα ιινοππιιπια στα ννο

πιιιαππο Μπι πιοπια ινπεοπο Μπι Με

εεε, πιοοοπι νππααπιπιπποεα παπιιιτπαπι

αποαππο απο.

23 'Γιιππα πιιαπια ιπππαέπο οπι οπιιπιπ

πειι ιποπι, πιο ππιννο ιπνπεοπο Μπι πια

πιοπι ππα οπιαπππιπ8α ; σπα πιοεοπι πινα

επιπιπποεα πεα.πιππα εεε ; αρα οπιαννππι

αρα πο ννππιεοπιπια παιπιπιπ πεα8·ει

εεε.

24 ννπγαεππιπιπ ποπιοεα νναπι οππ

εαΜπιαπιο πια πιοπια; ΜαΙππιπππα ινο

Μεοπιιο Μπι ιινπεαέτα νναπι πππο πα

ιπιαοα οπι επι νναοποαπ.ο οπο Μπι πιο

ιπποεοεπι.

25Τπιπιαννπεπέιππιπιιαπιπποπαπεποι

πιαπι, π:0πια νναπι οπι πιπ, (πα αππιιππαπιπ°

οπιπια ιναγαπιοπα οπο, σπα Μπκπα.

26 Ππιπιαπι απιε Μπι νναπιπια απο

επι νναπιπινναπια πεα€ο Μα, πιοπιαπι

ιναππαπιπιπα πι πιαπιπππι παπιππι.

27 Ππιπιαπι πιο ω” ννοινπιπα

πιοννπεπιππο εππι οπι πιππιπ «πα πιοεππα

πιπ, Ιταπιοαπι, πιπΕαππιαΒα οπι οι:

νναέποέπο οπαππι έπιπ πιο; πιοεοπι

νναππαπιοπα Μπι π:οΜπαπαπιπιαπι πιπ

πια πιο.

28 Ππιπιαπι πππο πιοννπεαΜππα; ΥΜ

εαέπα παπι τοπια Μπι πιοεα ο πιο

εοπι. Ππιπιαπι ννοννπόαπιοινπεαππο

οππι πιοπια πιοεπξγαπιπ, Ππιππαπιπιπ οπο.

πιπιπιαπιππιπ Μα γαοππι πιο.

29 Τπιπια Με πιοπια; απ”, οΜπιπιπ

ιναγαπιοπα Μπι παπιαπιππιπ Μπιπιαπι,

πιαπιιιπι αΒιι_γαπιπ πιοπια όπιπιππιπιπ Μα.

30 πιο ινοπιοαπιπ Με πιοπιαιιππαπι

πιαπιππι πεπεαπιπ_γα πεαεο Μα. Πιπ

πιαπι ινοπιααπιπ απιπιοπ.ιπ Μπι πιο επι,

νναππιιπιοαπιπ Μπι πιοινπεανναΜπο

Μα ; 'π'οπιαπιεπα . νναππαπιπιτα πιαπιπ

πιπ ιπα πιιι1ιπια1πγαρπ Μα οπι πιαπιπα

πιο; πιιπια αοιιπαπιπ Μπι πιο όσιο

πιπππο ππιππ:αννα οπι οππιπιαππαπι πιο.

31 ννπιπαεππιπιπ τοπιοεα νναπι οππ

εαΜπιαπιο οα Ποια; Μαπξιπιπγα ννο

Μεοπιιο Μπι επππαρε επι νναπιππ πππο

πιοπια, πιο νιπποαέιτα παπι πειι :πα π”

παππιαππα Μπι οπι οπο.

32 πιο επι Μπι οιιναεππι ππποπαπι

επεπππιπια; τοπια πεαΒα πιοπιαπι νναιο

Μπι ονναεππι πέπιαπια παπιπια, οπι επιπι

ππποεοεα ποαππα, πιοεοπι πιιαπιπιπππα

οΜπιππαπιπιπ Μπι οπι ιππιπ, επα απποππια

Μπι οπι απιπππαπιαπι οεε. .

33 ιπνιμειΠρι ποπιοεα νναπι εννι

εαΜπαπια; Μαπιπιππα ννοΜεοπι2ο

8ο, ππα αρα ννππιεοππιππα εαπιπιο, (πα π Μπι οπι πιαπιοπιππαπιπ Μπι π_πποεοωι

23



ΜΑΤΤΗΒΟ8.

Με εντεο1ττεοε εεε τοιι εε νικο

τΡεεΡτ νντγιιτεΡτ γεττιετ εε τεε

Μεεε, Μοοοε οοοενεετε εερο1τ

διετή. - .

34 1)εεε τε1τιι οννεειε Μεεε ενι

γεοτερτ οτι εχετε Με ονντοεΜγε

Με, εε ιετγεοτεΡτ οοι1εε τε1τιιιτεε

ν οννιοε1ιτιτε1ιο έετ.

35 Ηεοετι εντοεέτε ενο1τοεε @Με

ειτε οτεοε 3τεεοετιιΡτ, Με Μεοεε
εεε; τνντ$τεοτερτ οτι τ ννεΜι1ε

Μεεε Με; τε1τιι τεε1τε 1τεεερτ

οΜεετ:εεΜεε εεε1ττεεεΡτ Με Με

οειιτε1τε Με εε.

36 ΗοΜετι .1εεεε ο)τετε Με Μιτο

νντοεέτ, εε Με ενεε εε Με Μεεε.

Πε1ιεε ενεοεεΡενντοε1ιτεο οτε εε

Μτρτ εε Μεοτιτερτ; Μεεε εε ενε

)τεΜοτε νντγεοτεΡτ Με Με ιιε1ιο

Μ)τε1τε πήγε.

37 Πε1τειι Με ενντοεγιιΡτε εε

Μενντοε1ττγε; Τεννε εε ννεέτεέτε

οτε εοε Με 1τντι:εέτε ΟτεΜτετ1τιι

Με Μεε.

38 Μεεε Με Με τεε1ιε οι:οινεετε

εε; εε νιτεέτεετε εοε Με ννοΜ

οοεεε οτεοε Με Μεεε εερτ; ενε

γε1ιοτε Με Με Μεινε έτοε οτεοε

Με Μεεε εερτ:

39 Το1τε Μεεε στο εοε ν1ἴε1ιεε

έιτοε Μεε. ννοΜερτ Με Με εντ

οοετ Με ιτε ονντΜεε1τε Με Μεε;

εε ννεεε1τεερτ Με οτε τεε1τΡτεε

οΜετΜιτε Με Μεεε εερτ.

40 Ηεοε ετετιΜεε, ενεεεΜοτ:ε

ΡεΜτΡτ εε Ρετε εε τΐιεΜεεεεΡτ

εοε Με νιττοοετ Με ιτε ονντΜεε1ιε

Με εΜε Μεοεοε Με.

41 1Ντοεοτε. ΟτεΜτε1:1τε Με τοεε

οΜετΜιτενντοεγε οτε Μεεε γενιά

οεέτ Με; εε1τεε τοΜοοεεε Με

ετεεΜεε Μεε ννεΜεετρτ εε τε1τιι

ετοε εοοεΡτ Με οννεετε ΡεΜτΡτ

Με:

42 Ωε Ρετε τειτο Με εε εΒρε

νντοε)τεΡτ Με; Μεε νντοεεεετε Μτ

ΜιτεΜεεΜεεερτ Με μήτε Με.

43 ΗεΜετι νντοεειε οννοιεεεε

Με εεΡοτ:ε εντ τ_γει:εε Μεεε

_ τιτοοεοε Με;

ετ Με, ετ1τε1ιιιΡτ τοΜοοιιιε Με

εε. 'Γεννο Μεεε εντεεΜοε Με

›ει1τεε ΜεοτεΜεε, ττ:ο εεΜοε Με.

44 Αττεέ τεε1τΡτγε ενοΜοοειε

Με Με τιιεεεε1τε, τεεεε πειτε ετι

εε1'ιτεεεΡτ Με Με τετοοεοε, Με εντ

εεετε ννεε Μεεε, ιιε1τεε εεεΜΜε

εε, νιττεεε1ττεεεε Μεεε εε, τε1τε

μήτε οτε οννεετε εντεοΡεΜγε εε,

τεεεε Με Με ορετοε.

45 Α1ιοε τεεΒρτ)τε ενοΜοοεεε

Με νιττοεετε νιτορει;οε ττιγετι το

Μτ1τε εΜτε οτεοε Με τετοοεοε ?ο :

46 Πε Μεεε τεΜτ1τε εεεεττιτεε,

οτε τγοΡεγερτ Με, Με Μεεε, ιτε

1ιεε Μεεε εε, τε1τιτ τεννε Με

οννεετε νντδτοΡεΜγε εε, Με οΡο

Με.

47 Α1τοέι τεεΜΡτετε ενοΜοοεεε

Με Με Μο εεε, τει1ε Με οτι Μο

ΜΡεγερτ,εε οοετε οννεετε ετ3εεΜεε

Μεεε-γε οτε, Με τετεοεοε ;

48 Πο ννεεεε οτιιι1ετι ΜεΜετι

Μεττετε εΜιττΡτ, εε τετοτεε1εεΡτ, εε

ννεέ1εέιτε Με Μεεε οεεε οΜτιε

τεεεΜιτερτ, τ:ε1τε ετ1τέτοο οτε Με

εε οΜρεγερτ.

49 Με1τε ονντΜεε1ιε ΜεΜεττ Με

ΜεΜεε τεεΙ'ιρτγε

οΜετΜιτε Με ερτ Με, εε Μεε Μεε

οτε ονιτοτεεεε ιιεΡτ Με εντοτεο

Ρεδιερτ Με Μεεε τνντοεοιιΡτ Με;

50 @ε Ρετε ειιτε Με εε τ7ο

ΜΡενντοε)τερτ Με. Ηεοτετε εντ

οεοε;τε Μτ Μι1ε1ιτεοΜεεεΡτ Μο

μήτε Με.

51 .Μεεε Μενντοε1ττετε; 1)εεε

οννεετε ογεττε1τετεεΡτ Με. 1·1εε,

Πεεοεε, οοτεεΡτ.

52 ΗεΜεε ΜενντοεΜετε; Ηεοε

ετ:εεΜεε ννοννεΡτ Μεεε οτ:οτεοΜτ,

τεε1τΡτετε ενοΜοοεεε οε οεεΡο

ΙττΞγεΡτ Με, Με νττοεέτε νιτεε ερτ

γιιΜε εε, τεεεορτγε @Με Με

οτεεΜεε τε1τε Μεεε τετιετ1τε Μο

τΜΜοτι εοε Με Με τγεοεοε.

53 Πε1τεε .1εεεε νντγεοτεΡτ Με

ι1εεε τΜετιετ1ττγε, 1ιεΜεε Μετεω

1ιεε τεε1τεε Μεεε:



ΨΙΟΟΨσΥΑΚΒ 14.

54 @ο πιο ι.οπιιοπποοο Μπι οτι Μ

ποπιοπι, οππιπιοιγο πρι γιιπιορι Μπι

οπιπιο ννοοποποννιοοπιιγο; πιοοοπ

γιιοιπγο)ιορι πιο πιοππορι; ποπο

Μπι πιο, πο ινιοοπποπ οπο,

«ποπο Μπι πιο ποΜγοι:οππιοπ

3πππιο πιο. ·

55 Οοπιπποιιρο οιιιπιιπιππιιι Μπ πιο

ιποο έπι πιο; πιιιπιππιι πιο Μοι·γ

οοιχορι, πο. ειιππποννιοογο οιπ

ποπο οπο» πο πιο" πο διππιοπι

πο πο” :

56 Ωο τοννιποπιι:ιπ ποπο οννοοιιι

ππιΜποροπορι ιιπιρι οπι πιο; πιοοοπ

ι:οππιγοποππιοπι :ποπο ποπο Μπι οπο

ειπ @πιο πιο.

57 Ππιπποπι οοπιπιπογορι. πιο

.ποοιιο πιοκινιοοππιχο; πιππιοοοπο

ννοπποοπι γιιοπιιπιοπιρι οοο, τοπιο

ιγο τοπποπεοοο πο. ιγο τι Μπι οπιπο

ποοπίπιαπρί ἐπὶ.

68 Ππιπποπι νιτιοοπιοπι ι;οπππο οπο

που οοοπ οπο, ννιοοιιορι έπι πιοοπι

οιοπιπιοπ.

ννποοννοΥΑκο Μ.

Ι Ππιπποπι οπροτιι Μπι ποπο οπ

πωπω ννιοοέι:οποπορι Μπι .ποοιιο

(Μπομπ Μπ πιο πιοπιοπι;

2 0ο ιοπιοππέιιιοπι Μπι πιοννιοο

Μγο; .ποπιοπποε πιορι:οπιι ιινιοοπιι

οπο Μπι πιο ιποο ; πορι Μπι οι.οππιοπι

Μπι, πιοοπ οιοππιοπι ννιοοπιοπι ποπ

πιο οοοπι οοο.

3 Ηοι·οιπ .ιοπιοπιποο ?πιο πο Ιππι

έππο, πο οοππποέππο οπ οπιποππο,

Ηοποπιοο πιο οπτιπποπιιι Ρπιιπιπι

πο.ννιοιι ποπ πιοοιι.

4 π)ιιπιο παο ιποοοοο όπι σο,

ξιοπιοπιποπ οσιγο οιποπ.

6 Πππποπ πιοοπι Μ:ο πιο οιπ,

τοπιο. ο)·οπο Μπι πιοιινιοοΜρο,

ποπο ο ννιοοέπο νιτοπποοπι ποσο

πιποοιπιρι.

6 'Γιιππο Ηοποιπ οπιροι;ιι οπ τοπιο

ποπι πιο οπο πιιγοπιιρι, πιοπιοπ Ηο

ποιπιοο οιιπννιπτπ‹ππ Μπ ννιοοοο

πποδιο ποιοι, πο Ηοποιπ ιγοππιριγο.

7 Ποσο οποπιπιοπι, τοπιο ννοπποπι

οοιοποι:ο πο, ποιοι Μάο ιο πιο

οιπιπιοπι, οννιοοπποπιοπ πο Επι, πιο

οι”.

Β Ππιπποπ πιο ιτοπποππ πιιιππιιι οπ

προΜγο, πιοοπι πιο”, ννοππο

.ποπιοπιποει πιορτοπιι ννιοοπιι οσο

ποπ πιο πιο Μπι ννοππέιοο ποπ οπιπο

πιιοππ πο.

9 Πππποπι ννιοοέτοχοι:ορι Μπ

ιποΜέιοο ππιποο, τοπιο ινοΜιπγοι·ι

ννοοοποποι:ο οιπ πιοοπ, πο ποπο οππι

ποπο ιγοποπιππο οιπι ποπο οπ, πιο

πο ννιοιιέι.

10 Ηοοοπ οΜ:ο. ?ο ννιοοέι, πο.

οοπιπποέιππο πποπιοπ .ποπιοπποε πιο

πιοππεο.

Η Πππποπ πιο Μπι πιο ννιιπποιοο

οπιπο οποιο, πο ννιπποέππο ππιπ πιπ

ρι ; ιιπππιπ πιο Μπορω πιιιπππιι πο.

12 Πππποπι ννοοποροιινιοοΜπο

οιπ ποπο επ πιιρι, πο τοποοπ Μπ

οποππιιρι πο περι, πιοπιοπι γορι πο

.ποοπο οπιιγοππορι.

13 Πππποπ .ποοιιο πιο πιοπ'ιοπ πο

πιοπ, πιοποππιοπι ννοιοππι ιγοπο πο,

ιοποπο πιοννοοπποπι πιοπποοο ννοπι

οπππο ι. Πππποπ οποιο Μπ πιο

πιοπιοπρι ποπιοπ, οτοπιινο οι.οπι

πιοππιοπ πιπιπ)πιπι ιπιιιπποιιι χορο

14 Ππιπποπ ποιοι οππιο ιπιππιπι πο

πιοπι, ννιοοπο ννοπννιοογοππο; πο.

οπέιννιοοΜπο, πο τοπιο πιο”

ιιπρι Μπι ποπο οοπινσιοογο.

πό Ππππιπ ννοππιο πππογοιιι πιο

ποπ ννοοπιεροννιοοΜγο οιπ οπι πιιρι

πο πομπή; Μοπποοο Μπ πιο πιο

νιποιοπιοπποπ, πο ννοππιο πιπογοιιι,

πιοοπ οποιο Μπ πιπο ννιοοέι πιο,

πιοοοπι οτοπννο οιποιποπ Μπ οπ

γοριππιο, πο που γιιιορι οποιοι

τοπρι πιο.

18 'Γιιππο .ποοιιο πιοννιοοΜγο;

Ηππορι Μπι ιγοοοοο ἐπὶ; ιπο ποπο

ποπο γιιιορι ννιοοπιι Ρο.

Π' Ππιπποπι ιιωιμΡι. Αππγορι

πποπορι πορποπ πο πιοποπι ιιοπρο,

πιοιιοπο ποπ ιπππιοπιι οο.

18 Πππποπ ποπο; Ηοπιο ππιοπποιι

ο.
Ρ 25



ΜΑΤ'Ι'ΗΒΟ8.

12 Ππιπποπι οιοτο Μπι οποιοι οπι

πιοτοπιππο ινππ:οέπ, πιο οιιιιιοιιπ Ζορ

τοπι πιο πιοιοπι πιοπιρο πιοπππιπι που,

πιο ππιοπιιιπιο οΜο οτοπιννοπι, πιο

πιοπι ιοννοέτο, πιο ιιιἐροέρο πιο

νπποοπιοιιοινποοΜιο οππι ννποοπιπι,

ιππιπποπι ινοοπιοροννποοπιππιο οπο πο

οιοτο Μπι ννποοπιιπρπ.

20 Ππιπποπι οννοοππι ιινοτοιιπ πιο

πππιπιοπιιιπ; πιπιπποπι οιορτοιιπ οτοπι

πιοπι ιιοπιπιιπ, πιιοπποπιορπιο οπποπιοπι

Ρο οιπιπποπι. ι ι

21 πιο." τοπιο ννοτορι Μπι πιοπιο

ιινποοέτο πποΜοιιοννππιπιο οορτοπι

οπ:οτιι, πιο1ππιπι ννππιοπιππιπιο οποοοο

πποιο.

22 Ηοπιοπι οπ:οπιοπιπποιο .ποοιιο

ννοοπιεροννπιοΙππιο π:ππι ννοτο ννοπι

οπι ορο ννἰοοέπ, πιο πτοπποππι οππο

εοπιιιο ιορπ Μο, οιοτο Μπι πιππο

ιπιππποέπ ποπιπιπιοπι.

23 Ππιπποιι ινοπιπιο οιοτο Μπι πιππο

ννποοέιπ, πιοπιοπι ποοοπιο ροπιο ννοπι

οΜο οοΜιο πιοιο. ννοπιπιο ο

τιιοοο τοπιο πέπιοπιο οππτο ιοπιππο.

24 Τ'πιππο ννοτο Μπι νιποπιπιο ππιππο

Μπι οοπποιο πιο, τοπιο. οπι πιοτοπι

πιοπι πιοΜιοιιπ, τοτοπιοΜιο ιοιιπ

πιοπποοέ.

25 Ππιπποπι πιοπιιοτιι οπι πτορο

ΜΜορπ πιοπιοπι .ποοπιο ππιππιπ Μπι

οππιοιιπ οπι νιπποοιο.

28 Ππιπποπι ννοοπιεροννποοΜιο οπο

ππιππιπ Μπι οππιοπιπ οιοπιιοππορπ πιο

πιοπι, ιιιέππιιοιοιιπ πιο πιοιορπ ; Ηο

ννοπιοεπι πιο πποΜιιορπ οπι έιποο

πιοννοιορπ.

27 'π'πιππο .ποοιπο πποπιοπιπιο συνι

π:οΜιο οπι πιοιο; Οοπιτο ινοέτο

Ρο; ππο ππιπιο οο; πποροπιππορπ οπιπ

Ρο.

28 Ππιπποπι ππιιοπι οιππιιτο πιο.

πιοιο; Ιτοπιπ:οπι πιο πιπιο πιοπιππι

πιοπι, οΜο ππιππιπ Μπι οππιοπιπ πι ππιοοπ

πο.

29 Ππιπποπι; Η πιο, οοπιο. Ηο

οοπι Ιπιιοπι Μοτο Μπι οτοπιπιοπι

Μιπι-πιοιο ο». .ποοπιο οΜο ιο Μπι

ποιοι Μπι οπιιοπιπ. .

30 'Γπιππο νιποπιπτπιο τοπ.οιοπιιιο

ννοπιιοππο, πιοπιοπι πποΜρο. (πο

ειιοιο Μο πιοιο, πιοπιοπι οποοπιο

ν78.ιο, πιο πιοιο; Ιτοπιπ:οπι, πιπππιο

ιοπι οπο.

31 Ππιπποπι .ποοιιο οοοπιοπιπποιο

πιοιιο οΜο. ιοΜιο πιο ιιινπιοπιπποπι

που, πιο πιοπ:πιο; Οποτππιιιο ννοοπιι

ιοιο, τοπποπ:ο ννοοοιπιπιιοπιππο πιο.

32 Ππιπποπι ιινοτο Μπι οπι οροιιπ

πιοπιοπι οππιπποπποπππιπι που. ι

33 Ηοπιοπι ινοτο οπι πιπιιιπ Μπι οπι

πιπρπ, ππιειπποτο οπιιιοππιπιορπ πιο πιο

π:πιοιιπ ι Αννππ:οπποπιοπι ννοπποπιτοπι

πιο Οππιπιππιτππιπ Μπι πιο ποιο.

34 Ππιπποπι οπποεοπιρο ππιπιπιπιπρπ

πιοπιοπι (ποπιοεοι·οτ ππιπιπποπ:ο Μπι

οπι πιπιιπ.

35 Ππιπποπι νπιππιοέτο ππιοπποπ:ο Μπι

πιο οπι ιππιιιπ Μπι πιοπιο πιοΜιοιιπ,

πιο ππιπππιπποοπι ννοπιππο π:ππι οννοπι

π:οιο πιοέ.π νπιποοπποιορπ. Ππιπποπι

τοπιο τοπιπιο πιπιιιπ Μπι ονπποεππι οπι

οννποοπιπρπ;

36 ()ο οοΜιορπ, τπιέππιο οιιορπιπι

πιοοοοπποπι πποοοιπιτοπιιιπ Μο πιοοπι;

πιπιπποπι τοπιο ιιιτοπιιιπ Μπι οννοεππι

τοπιιοπι οεπιπιιπ.

ΜΙΟοινοιτΑ1πο 15.

1 π·ποπιοπι ]οπ·πιοοποππι οτοπιπιοιι

νιποννοιιπ Ιποοοιιπ πιο Ρπιοι·ποοο Μπι

.ποοιιο οπι πιπιιπ πιο πιοιορπ;

2 'π'οπποοο νπιοπιπιεροινποοιοΜιο

οππι πιπιπιπποννππ:οιοιιπ ννοοιιο οιο

πποιιπ πιοπι οοο1ποππιιιπ πιο; πιο

οΒιιιορπ ιππτοιιπ Μο οππιπιοιι 1ιοιιο

πιππιπιοιορπ οπο.

3 Πιιπποπι πιο ννοοιπιιιτο οπι πιο

πινποοΜιο ; ο.. πιπέ πιοππιππι τοπποοο

νπποοιιο οπποππορπ Μπι οπι ννοπποπι

τοπιππο τοορο Μπι οοοιοππέιππιιιπ πιο.

- 4 ννοπποπιτοπιππο πιοιο οπ:οπι πιπ

οοέπ; Νπιοτο πιππιπιπι Μοπ ννππ:ο

πιπππποπιππιοπι ννο; πιοπππιπι; Τπιννο

οτπππιπππι πιπιπιπππι Ιπποπ ννππ:οιοέποο

οππιπιοπι ννποοπιτο οπι το Μο οπι.

ο ΤΜ πιπιο πιοπιοιιπ; 'Γππινο

2θ



ννιοοννοιτΑκε 15.

ειιπιιΜι πιει ιέ Μιιπιιππι Μπι Μεειγε

Με ιγεεεεε; Τειπιι οπι οειοιγε

Με ειπι Με ιινεπιπιε ννοεπιειιι εε;

εε Μεεεπι ειιπιιΜι ΜιιπιΜι Μει

ννισεΜιιιιοπιιΜεπι επιι εεε

6 Πεεεπι ννοορε οσιεΙπερι Μπι οπι

ννει:επιτεπιιπε ιοοιιε Μπι πιπιι:εΜι

πιιιιιέιπιι.

'Τ ννεπιεπιιειΜππιεπιρι, πιιγερι οπι

Ιεεγε τεπιγεπι πισογειπε εε Μεγε

ειιιοπι ;

8 Ογει;ε Μπι πιο: ι οπι ππιιΜιγειιεπι

ιιιιι, πιε ιΜε οπι ππιεγεοπιιΜεπιιιι;

πιω. εεπιτειιι Μπι Μεπιε ιιιιτεΜεπι

ιιπιιιι εεε.

θ ννιοεέιι:ε γνιοοορε Μεεερι Μπι

Μεπιε ννοορε ιπεγε οπιερεννιεε

Μγειιι, ιιε οπι ππιεγιιοπιιΜεπιιιι Με

ειπι Με τιιΜιπιεπι οΜΜι έπιι εεε.

10 ΗεΜεπι ογετε Μπι ννιεειπιοο

εε ΜεννιεεΜγε; ΝιιΜοπιρι εε οικε

Βπιιεε ιιο :

11 Τειπιι ννιοει Μπι οΜπιε ιγεγε

ειιι Με ννιοεέι:ε Μπι γιιέιερε ω;

ι:ιπιπε τεΜι ννιεει Μπι ει:επιΜεπι Μι

γε Μπι Με γνιεεέ.τε γιιεερε οιπι εε.

12 ΗεΜεΜ ννεοπιερεννιεεΜγε ειπι

επι Μιρι εε Μεοιγερι ; ννωοιε Μπι

πιο ΡΜεπιεεε Μπι πιιιΜοπιρι εε ει

Μπιειιι, Με επιοπιγεγε Με.

13 Ππιιπεπι ννεεγπιριε εε Μεγε;

'Ι'εΜι οιιιρι Μπι, ιοπιε .Με ππιε

Βριγε ειπι:ε ιιπι Μπι οιιι έιπιι Μπι

Μετι, Μεπιε οννεειπι γιιιιιπιρι Με.

Μ Αννιεεγιιέι:επι ιιο; ιέιι1εεοπι

εερι ιει:εΒοπι€ερι εννιεεγερι Μπι

Μεπιε Μεοερι. Ππιιπεπι ιιιννε Μει

εοπι€ε ιετεεοπιεε πιππεπι γιιε εγε ειπι

Μεπι, πιεριπι ππιειποΜπιοΜε επι οΜιπι

Μρεγερι Με.

15 ΗεΜεπι Ιπιγεπι εγιιρι:ε εε Με

ειγε; ννιγεοιπιρι Μπι πιε ιιπιιπο

Μγειπε πήγε.

16 Ππιιιεπι .Ϊεειιε Μεγε; Νιέ

πιε.Ιπιιπι Μιπιειιιιι ογειπεΙιπιι€ερι επιι

Με.

Π 'Ι'ειπιι Μαη Μπι οΜπιε ιγεγε

ειπι Με νιτιοετειι Μπι εΜε ι εεε,

πιει. ΜεΜεπι Μει:επιΜεπι τειιιιειι εΒιιε

γερι εεε; Με ιιιππεΜιπι ογε.Μι.Μπιι

Βερι έπιι Με

18 'Ι'πι!πε τειππι ννιεει Μπι εΒεπι

Μεπι Μιγιι Μπι Μεπιε γνιεεεεπιι:ε

Μπι εοιγειεπιΜεπι πι εεε; εε επι

εεει.ε γιιέιερε ειπι Μεπιε εε.

19 ννιεεεεπιι:ε Μπι εειγειεπιΜεπι

ννιεο€εννεοιπι έιεε Μιγπι εεε ; Μπι

ννιοιιΜερι, ννεννιοιΜεΜειιι, ννιιπιε

Μππιεπιρι, ενεππιεπιοπιιιι, ννοιιοπιέπιι

πιο. ννιοεγεέιιεερι Μπι.

20 ννιοεετε γιιέερε οιπι αιειιε εε;

Ειιιπε πιερε Μπιππιειε Με ννοιερι Μπι

Με κωιέω Μπι γιιεερε ω.

2Ι ΗεΜεπι .ιεεπιε Μει.ιιπιΜεπι ω

ιπεπι ιγεγε εε, 'Ι'ιιι·οε πιο. Βιιιοπι

ππιειποοε ιΜπιιιιώεπι ννεπιιπε ειπι Με

εΜε ι.

22 Ππιιπεπι πω, Κεπιεπι πινιπιο

Μιπποε ννεπι ππιειποοε Μπι Μει:επιΜεπι

Μιγιι, εε ΜογεΜγε εε Μεγε; Πεπι

οεπι, ι)εννιπι Οιπιιιιπιιιπιπ, οπιέιππιεπιε

γε, ππιιοιιιιιώι πιπειπεπι έιοε γιιΜπιε

ιέΜπιγεπι, έιοεγε ιιπι.

23 Τιιιπε ιγε οιε ννεπιιιιιεπι

εγιιιιιε πιπιι. Πιιιπεπι ννεοπιερε

ννιεεΜγε ειιι επι Μιιιι, οεΜγερι

πιε Μεγειιι; Ηπιεέι ενο, ιιπιΜΜε

ιπεππι έιοεΜοννεγε εεε.

24 'Γιιιπε ιγε ννεεγιιριε εε Με

γε; Ιεπεει ιιγοΜπιειπε ιεΜιπιεε

επιπιιιπιγεπιρι πιιιπιπιιιιι Μπι ΜεπιεΙιε

εΙπτε ιιππιεέιιιιι εε.

25 ΗεΜεπι ννιπιοΜπιεε πιοπι επι

Μι, πιιειπετε εΜρειειγε εε Μεοιγε;

Πεπιεεπι, οιιιεΜγε Με.

26 'Ι'ιιΜε ιγε εγεριε εε; Ηο

ιπειγορε εειιγερι τεννερι Μπι ιειιρι

εε έιιπιΙ‹πε ννιοετιιιρι Μπι Με Μεοετιι

επιι σε, εγε.

27 Ππιιπεπι ιγε; Ηεπι, Πεπιειππι;

ι;ιιιπε @ειπε Μπι ιγε γνιοεγιιΜερι

γνεΜπιε γνοιειιι ιεννερι Μπι ειεπι

Μεπι οέιιεέπιε ΜιπιΜρεγε ειπι Μεπιε

ει:επιΜεπι γιιτειιι εεε, εγε.

28 Ηειιεπι .ιεειιει εγιιριε εε Με

ειγε; ννιπιοΜιπιεε, ννεοιπιγεγε επι

Με Μπήκε; Μιιιεπι γεειπι Μπι Με

ειιιεισειιι πιιιπιννε. Ππιιπεπι ννιΜι

27
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ῇειιπεππιιπι οερε Μπι πιε πιει:επιπιεπι

ειιπιπνιπιπππιι Μπι εεπιπ.

29 Ππιππεπι .πεειιε πιεπεπιπιεπι Μ.

ιπε πιε θεπιπε ππι‹πε Μπι ιΜιπεπιεπι

ιι; πιε ιιεπιε "επι εΜε ιιπειπε πιε

εππεπι πιποπεπιπεε.

30 Ππιππεπι ννιεεέπε σπ:ε επι Μρι,

π.σπιε πιιιέπερπ, πέιτειισπιεπισι, πε

σΜπρεπιἰρι, πιε πιεννιειιππεερι, πιε

ι:οΜσππεσε Με επι ενπισεπιπρι, πιε

.πεειιε Με Μπι επι ενιπιεεπιπιε

ππερι; πιπιππειι εεπιιννποειπε.

31 Ηεεεπι ΜΜΕ γιι6ιπιγειπερι,

ε. οΜπρεπιπρι εισπι πιεπιε περι. πιε

πιεννιεεΜερι εισπι πιεπιε π:σπιεσερι

Με, πιιιέπειιι εισπι πιεπιε ππιεπιιιιι, πιε

ιέπεεσπι€ερι πισιι πιεπιε ισπιννεπιιιι

πνεπιννισειιεΜιρι, πιεοπι επεπιπιεπι;

σε Ιει·εεπ 'ΓεΜι νππεπιεπι πενπερι

Μπι πιο ιπετεπιρι.

32 Πεπιεπι .πεειιε ννεσπιερεννισε

Μιπε οιπι ννιεεΜοο πιε πιεννποε

Μιπε; Οιπει:ε Μπι σπιεινιπποενππεΜ

σε, ννειιπιε ιππιππιπιι εεε πεππιι διεπει

έτι! ππιπει "Με σε ειστε επιι πεπε

νπιεεννεέιπ Με τεινεπεπιννειπε έιπιπ,

οΜπιπιπ πεπιειιι ιΒρειπερι Με.

33 Ππιπιεπι ννεσπιερεννισεπιπγε

ειπι πιεοπιπερι; Μεπεσεε πιεννσπε

πιεππεπι Μπι σε επι πσΜγετεπιπιεπι

εειιιπερι πιπεπιεππεεε ιιπιπιερι πιε

οιπει:ε πιιπιεππο Με ιππιπιεννιοιιπι

ιπεππρι Με πιε.

34 Ππιππεπι .πεειιε πιεννισεΜγει

Αειιιπει:ιι ππεεειιι τοπιε ιπιιπιερι ω.

ΠιιΜιπι; επισννιιι πιε πισιιιεπιετππι

πιε π;σπιεπιε πιιιιΜιπι, ειπερι.

35 Πεπιεπι σιπει:ε Μπι πππεπιεπε

πγσπ:επιπζε ΜΒΜ ;

38 @τι εΒιιιπερπ έεπποννιπι που,

πισιπεπι Με πιεπιε πιεΜιπι, πιε γε

πνειέπε, πιεπιεπι. Μιπιιέρεέρε σε

ννεσπιερεννισεΜγε ειπι ννισειιιι;

ιιπιππεπι ννεσπιερεννισεΜγε ειπι

σιπει:ε Μπι πινποεπιιιρι.

37 ΠπιΜιπι σννεειπι ?Περι πιε.

ὶππιπιεπιιιὶ; πιε οιπερπερι Μπι πιεσε

ιιεπιπρι, πιιεπιεπισιιι:γε έεπεσνπιπι οι ιι

εεε.

38 ννοιιιΡι Με Ιιεπιπι "Με εεε

πιεπιπσρεννιπι€ε τσρε, πιπιππιιπι πνι

πισπιιπισπι έιισεσε πισιτε.

39 Ηεπιεπι σιπεπε Μπι πιππεννποεει,

πιε πειτε ννεπι επι οσε εε Μεεππεπε

ππιεπεσεε Με ειι Μ.

ΜΙΟοννοιπΑππε Μ.

Ι Ππιπιεπι Ρπιει·ιεεε πιε Βεπππιππεε

επεπιπιεπι επι ιιιΡι, πιε ππιεπιριιπε

εεπγειεπιπιεπι νππσννερεωπιπεοε ννειι

ννποεΜιππιπεπιππι εμ, ιγιιπεπιιπεπιρι

Με.

2 Τιιπεε Με ννεειπιπρπ:ε εε Ποινι

ειιΜιπε ι 'Γοπιεπι Ιιτεχεπιι εεε,

Μεπιιιιιπε Με πιεσε οννειέπεσεπκε

Με σε, επιερι εεε. _

3 (Μ. πιεπιπιεπιπιε εεε, Με σέι

εεεεππε Με, ππιεπιριιπε Με σε

εερέιερε, πιεση επεπιπιεπι. πω.

πιπειπιπιιεπιρι. ππιεπιριγε ιτε Μπι πιε

γιιπαεεπι σπιιιπερερι, ποπιεεε επρεπε

Μπι ππεπιε ννονπερειοεποπι σιπεπιε

Βπιι€ερι έπιπ πιε.

4 νΜεσισεΒε εποε εε ννεννισπ

Βεπιερπ εσοπι εε. Μπι ω. "σινεμ

πσππεσε ννεπι σε; πιιπιε νππσννερε

τσπωσε νπειιιισεπι πιιιρι Με πω;

.ποπιεε ννποεέπε νιποπεσεπι εικονε

ρεπ:σπιεσε Μπι πιεεεεππειι. Ππιππεπι

επιρεννποειπε πγε:γε.

5 Ππιππεπι ννεσπιερεννιοεΜιπε Με

επεεεεπιρε ει, πιε εεε-περι ισα

εΜΜ:οπιιειιι.

θ Πεπιεπι .πωπω πιεννισεΜγε;

Ρπιει·ιεεε πιε δειππιππεε οπι πιερσπι

γειιπ ι:εννερι Μπι πιε ιννεπιιεπεερι

σε πασΜρε ιισ.

7 Ππιππεπι Με ιιιειΜπειππιπι εΜπιι

σερι σε πιειπειιι; ΑΒιιιπερι ιιπιΜ

ω» πω, πιεση επεπιπιεπι, Μια σε.

3 'Γιιππε .πεειιει πιε επποπιιπε σε πιε

ννισεΜγε; Οπειππιπιε πνεοιπιχειπερι

Μπι, πσππεεε πήγε ἰιπεΜπε‹πεπι ειπε

Μπιισερι πιε, ειιπιιγειιι ιιπεσιιρι ω

πιεσε.

9 Ηιπιεπιππι οιπεπεεπιπιπΒερι ει,

"πωπω πιεπιπορεννιπι€ε εειιππειι
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σο πσυγορὶ πορτοππο, σο ιποποπ

ορὶγο ο]υτΙοπ τοποποσο. γοροπἱρὶ

πο γοπουρορὶ ἐπὶ πο.

10 Νοπυπ ννὶσοἐτο ποπτοροννὶπ

σο τορο. σο. ο.συζγορι ἐοποννὶπ, σο.

ιποποπορστο ο]υ‹1οπ τοποποσο

στοσυρὶ πο.

1 1 Τοποσο ογοποππὶσορὶ ἐπὶ πο,

Ρποτὶἐοο σο βοε1υποο οπ ποροπ

δτορὶ τοννορὶ το. π.. ποπὶρο σὶἐὶρὶ,

.πο οσυγορὶ οπ ποσὶσὶγορὶ ἐπὶ.

12 Ηοποπ οσυγορὶ ου πορο1σ·ο

ρὶ π.. πο ποπὶρο ννὶσοἐὶ ἐπὶ,

τυπο Ρποτὶἐοο σο δοι1υποο ννοοπ

ορο τοννορὶ πὶπ ποο ποπὶρορὶ πτο,

πο οποππὶσορὶ.

13 .1οοιιο Κοοοι·οο ΡπὶΙὶρρὶ πιο

ποσο το οπ ὶ σοποπ ννοοπἐροννὶ

σοπστο σὶπ ννὶννὶσοννοπεο σο πο

σο; ννὶσοἐτο θὶππὶπτπυ το ιπσ7ο,

π:ιοτυννο πὶπ, ννὶσοἐτο πογορὶ πο.

14 Πππο.π ποΞγορὶ; Αρο .1οποπ

ποο πορτοπι ννὶσοσυ σοπ; σο ορο

.ὶἐ; Εποο; σο τοπτοποσο ;.Ϊοὶ·οτπὶοο,

σο ὶἐ ννὶσοἐτο ννοπσοπ ννοπ_ὶὶ.

15 0ο. πὶἐ ὶποτυννο ποπορὶ πο,

ονὶσοπὶγο.

16 1Ιπποπ θπποπ 1προπ ογυρτο

σο; Μοοεστο πνοποπτοππο πὶ υπ

Οὶππὶπτπυ πὶπ πο πισω, ορο

17 1.1πποπ .1οουο ογυρτο σο. πο

οσο; Βὶτποπ .1οπο σὶππὶπτπυ πὶ

ροννοἐτορὶ σο ; ννὶσοσοπρὶ σο ντά

σοννο πὶπ πο οπὶσὶχοπο ἐπὶ, τυπο

Ατο πποπρστο οπτο υπ πὶπ πο

οπίσΕροπο

18 0ο τπὶἐ ποπυπ ποσὶσσο;

1πγοπ πο πσ7ο, σο. ὶπὶπσο. πὶπ πο

οποπ οποιὶοπὶσὶγο π11τοννο υπο.

ποσο πτο; σο ννοποπἐὶσο. τοτσ7ο

ρο πὶπ πο γυ]υ]υ πτο ἐπὶ.

19 Ππποπ Π11111Ρ1711. ννοπὶσοποο

στυπάοπο το πο σὶσυ πτο; πο

σοπ τοπυ τποπο οπου γοποἐπο

σὶπποπ πο ιποπρὶγο οπτο ποἐπο

.ρὶ πτο; σο τοπυ ιποπο οπου χο

πὶιὶυἐπο σὶπποπ πο πιοπρστο οπτο

πσ,υέπορ1 πτο.

20 Ηοποπ ννοοπἐροννὶσοπὶγο

οὶπ .1οουο Μοσοστο. πὶπ πο σο,

πο τυὶνουοπ οπσ,οπο ἐπὶ ννὶσοἐὶ.

21 Ηοτοπποπ .1οουπ ννοοποροννὶ

σο.πσ·ο σὶπ ννοννὶσοπὶγοπο, 1ο

τυοο.1οπι οΜο ?ο πτο σ'οσοσο, σο

τνὶσοπὶπσορὶ, ννοἐπορὶ ποσορὶ,

ννοννορὶ ποσορὶ πο οπ τοπυ στο

πο.πσο πτο, σο πτορὶ πτο, σο. οπ

ροτυ ὶσὶγοπὶπὶ ποποπ οπο πὶπὶ

πτο, ποπο οννὶσοπὶγοπο.

22 Ηοπο.π 1πγοπ .1οουο ὶσυ σο

στορογο σο. ποσο; 1τοπσοπ, ποσο

το ἐπὶ ; ποπο. ογοπὶρο πτο ἐπὶ.

23 'Ι'υπο σο ὶπιὶυποπιπὶ σο

1πγοπ ποσὶγο; δοτοπ πιὶποπτο

ρο τοπποπ γο τω, τοποτπογογο;

ννοπο.πτοππο τοπυ τοννο το

οννοσοππὶ ἐπὶ, τυπο ινὶσοἐοι τοπυ

τοννορὶ πὶπ.

24 Ηοποπ .1οευο ννοοπἐροτνὶσο

π” σὶπ ποτνὶσοπσπι; Τυννο

πισοππο υ πτο σὶπ πὶπποπ, ννοὶ

ρὶὶσὶιὶο πτο, σο σοπουοποσο οππο

πυ σο πὶὶποποπι υπ Μο.

25 '1'υννο ποἐτο. ννὶσοπὶ τοσο.

προτοπ πὶπποπ, πο τοπὶ οπροπστο

πτο; σο τυννο Π11]θ οπ ννὶσοπὶ

τοννο π.. προσοπ πὶπποπ, πο

σοχοσ πτο.

28 ννὶσοἐτο ννο.π ιποπο πὶπ

οσοννοἐὶπ ποιππο, σο. ποσὶ πὶπ

τοπὶ οπροχο σὶπποπ πο τοπυ πο

ο πτο πο; σο ννὶσοἐτο ποσο πὶπ

τοπυ στοροπστο πτο πο.

27 νὶἴὶσοἐτο Οὶππὶπτπυ πὶπ σ,ο

Ατπυπυ τοννὶτοπ πουπο τοοππὶ

πὸοννὶσογο σὶπ οτπ υ Μο; ποποπ

ννὶσοἐτο οτοστοπὶ σα: οποπρὶ πὶπ

οσστοτοπποπ ννὶσοσυ πτο.

28 Αννὶσοποποπ Ιιοσὶσὶγορὶ; 'Γο

πο ποπ ποιὶὶπρὶ πὶπ οτοπποπ ποπ

πιο ννὶσοπτο υτορὶ Μο ἐπὶ, οσοπ

ννὶσοἐτο. Οὶππὶπτπυ πὶπ στο το

πὶσοποο πὶπ ου υ νοοπγοπορὶ πτο.

νν1σοννοΥΑπο 17.

1 Ππποπ σοποποπ οπροτυ

ἐοπρο ποποπ έ1€ουο 1πγοπ σο.



ΜΑΤΤΗΕΟ8.

.παπιοπι, σπα πππο επιπιπιαπιιι .ποπιαπι

πιοει, πιοπια πννπεαειπ, σπα πιοπια παπι

ποπιαπινππαπιπιαπιτπι οΜα αννπεαπα.;

2 (πα ιιπποππ:οπιαπιι γιιτσιπιεσιαπιπ;

πιο Μπι απιπιοπιιι νιππ Μπι πιποσιοπι

ππποΒα, σπα πανιποπιοπιαπιο Μπι ππιο

γαυρο. ππποεοπι επια.

3 Ππιπιαπι ππιο, Μοαοα σπα πιο”

οπι ππισπιιπ:απιππιπιπ σπα Μεπ ινοπισπα

πιαπιπ.

4 Ηοπιαπι Ιπιππαπι αππιπιπε σπα .πο

ειπε πιοεπππα; 1παπιεαπι, σποπι ιιπιππα

πιοπιπιπ Μπι πιο αιπαέπιο; γαεππι Μπι

πιαπι, σποπι νιπαπιεππα παππιπιπ ο ιππι

πιαοαπιπ Με., ιιιπαιιππ ιιπιπιποαοαπιπ

Μα, σπα Μσιεοε Επι” Μεπ νιπαπι

μια ωισ:απΜεαοαρι Μα.

5 παΒαπι πεπιπιπιαπι πιο, ππποπαπιπια

ππιαπιπιπππα νναπι αοννπεαπιαπιαπ, σπα

ππιο, πιιαπιπιπππα Μπι οεπππαι:απιπιαπι

νιιποαπιο παπι πιοπια; Μπεππιπιέπ

νιπαέιτονναΜσπαπιο σπα οπι ππποπιιαΜπιπ

πιππιεε εππι πιο σποε εε; απιαπποπιπ:απι

ο
ΡΒ Ππιπιαπι νναοπιαπιοννποαΜπο εππι

πιο πιαππσιπιπιπ πιοπιαπι ππιαΜπιπιεσππππα

οπιπιοπσιπππαπιπ, σπα οππα πιοΜπιαπιπ.

7 'Ι'ιιπια .ποοιια οπι ννπεαπιπ, `σπα

νιππεα_γιιπαπι σπα πιοπια; ππιαπἰπι πιο,

σπα πιοΜπιαπιπ έιπιπ πιο. ·

8 Ππιπιαπι πιο ππππιναπιπιαπι πΜπιεπι

πιπ πιοπιαπι, π:πιννοσπαπι νναπιγαπιαπιπ

απο, .ποειια οσιεσπαπι.

9 Ππιπιαπι πιοπια Μπι επαπιπιαπι πιιιπι

πισπποιιπιπ, πιεπιαπι .ποεπιο νναπιοπιοπι

ννποαΜππε σπα. πιεπα; ππνονπαπιγαπιε

Μπι πιο ππιννεσπαπι οΜπαπιαπιπ έιπιπ

πιο, Μαιο. Οππιπιππιπ:πιιι Μπι ιππι

σ:οπιπο ει.απιπιαπι πιπππα ππιποαοο εππιπ

πιοπιαπιπαπι.

10 Ππιπιαπι νι·αοπιαπιοννποαΜππε

εππι ννπνιπαπι€απιπ σπα πιοεπππαπιπ ; Μπο

νιπαπιπ πιαἔαπιπ Μπι, Βππαα ποπιαπιεπα

πι Μα εε, επαπιπ Μπι, τοπιοεα πιε

?απο πινω.

11 Ππιπιαπι .Τοειιια ννααγιιπιπο επι

πιεννπεαΜππα; Αννπεαπιοπιαπι Βππαε

τοπιαπιοππα οι Μα, σπα Καππα οννα8πη

πιιιεεει:πι Μα.

12 'Γιιπια πιοεπεπππαπιπ ; Επι”

νναπιπια πιπ τοπια ππποΜπαπιπ έπιπ, σπα.

τοπιοπι εππιπιπ σποπι οοαπιπσ:σιπιπιπ. Πο

ππποεοεπι ννπεαέπα Οππιπιππιππιιι Μπι

πιπεπιπ εοπγαταπιπιαπι πιαΜπο Μα.

13 Ηοπιαπι νιπαοπιαπιοινπεαΜγο

εππι οπιαπιπιπααπιπ, .Τοπιαπιπιοε πιαπιπιοππι

ννπεασππι σποπι ο πιο πιο σπα πιοοπι πιε

ινπεαΜπια. .

14 Ππιπιαπι Μεσοι οπι πισιππιπ σπο

πιαπι, ννπεααπα νιπαπι οπι πιπ σπα εαπι

πιοέπια ππιαπιοπισπο ππια.πιπι,

15 (πα πιογα; Ιπαπιοαιι, ππιποππιπιέιπ

οπιαππιιποπσπα πιο, πιαπιπποπ:πι ννπ ππιπια

έιΜπιππαπι σπα έιπεαγα οπι; οπαΜππα

πιοπα οπι ππιπια.ππε σπα οπ:απιπππα ππιππιπ

επι πγοπιπιαππα εεε :

16 ί.)α νναοιιαπιεννπεαπαΜπο εππι

ννποαιναπιαπιπ, απο αεπιπππαπιπιπ Μα

οΜπιππιπ απ.

1'7 Ηοπιαπι .ποεπιε απππιπιπο σπα

πιοπια; ππνπεοπεαοε ννασιππιππο επιπ

σπα νναοππι ποπ1ππιο, π:οπιαπιππαπι εποππιπ

νιπαιιιι Μα πιο ; τοπιαπιππαπι πππονιπππι

επεπππαπιπ Μα πιο; σποπι ππιαπιαιι πιο.

18 Ππιπιαπι .ποαιια ππποπιεππα, σπα

πιοεοπι νναπιαπι εποε εππι πιαπιπιαπα

πιππιαπιπια.; ιιπιπιαπι ννππιπππαπποσπαπι

οαπιο πιππι πιοι:απιπιαπι πιοπιέπσπαπι Μπι

αεπιπππαπιπιπ.

19 Ηοπιαπι νναοπιαπιενιππεαΜππε

εππι .ποεπιε παπιαπια πιαπιπιο θα οπι

πιππιπ σπα πιοπιαπιπ; Τοπιοεα ιιπιΜππο

πιο πιαροιιιιγαπιπιπ Μα πιπιπιοΜπιππιπ

έιπιπ πιο.

20 Ππιπιαπι .Ϊεειιε πιοννπεαΜππα;

πΝαοππιππαγαπιπ οι πιεοπι; αννπεα

πιεπιαπι πιοεπεπππαπιπ; Βππιαπιε επι

νναπιππσπαπ πιππιεπιοπιεσ:α ιναεππιππα

ππαπιπ πιπιπιαπιιο, πιαπια Μπι σπο, Βο

παπιπιαπι ποπιαπι αγαπα απο, εππαΜ

παπιπ Μα; ιιπιπιαπι τοπιαπι πππαππο

Μα, σπα πιοπια οππαΜτπιαπιππιπ οια

πιπεε Μα.

21 'Γιππια παπιπι σποεοοε εππι πιο

οοΜπιαπιπ σπα αποτο απο ιππιπιπ εεε

σποπι οπι π:απιπιαπι πιππιαπιπια εεε.

22 Ππιπιαπι θπαππ1ε επι ιιπιπιπ πεπιπι

πιαπι .Τοεπιε πιοινπεαΜπα; πΝπσιαέιια.

30



πποοποιωκε 18.

ΟιπιΜιπιιΜιι Μιπι πεπιπιε εοεπιεπι

πιοεέπε πιερερι Μπι επι πιπ:εππιιρι

Με.

23 ΠπιΜεπι Μερι Με, εε επρεπε

ιειγεπιιπιι ΜπιΜεπι εΜε πήγε ιΜιπ:ε

Με Με εε, εγε. ΠπιΜεπι πιιπιε ιππο

Μιέιπ:ερι.

24 ΗεΜεπι Κειιει·πιειιππι επι ΜπΡπ

ππεΜεπι, τοπιε ππιειεεΜε ππιπιεγεπιρι

εεε Μιπι Ιπι)πεπι επι Μιρι πιει Μεγε

Ι›ι ; ννεοπιερεππιοιγειιι Μιπι Με

ππιεπεεΜε ππιπιεγεπιρι επι ιπποΜΡεγε

Με Με.

25 ΠπιΜεπι, Ηεπι, ειπε. ΗεΜεπι

Μπι Μάιου. πιεΜεπι .Μεεε ιοΜεΙιεγε

ιε εε Μεοιχε; ΒιππιοπιειοΜεπι Μπι

Μοεπι Με; ππιεΜε εΜεπι πιπ:εέιε

μεΡι Μπι τοΜιππετεπιΜεπι Μεεε

εΜε ππιπιεγεπιρι Με; Με ειπποερι

ετεπιΜεπι, εε ιέ πιοεέπε ι:οΜεοερι

Μπι επεπιΜεπι.

326 Ψιεεετε τοΜεοερι ει;επιΜεπι,

Ιπιππεπι ειπε. ΠπιΜεπι .Ϊεειιε Μεσι

γε; ΗεΜεπι ειπιεεΡι Μπι πιπ:εΜε

έΜερι επιι εεε:

ο θ? ΤιιΜε έιΜπιε πιειιπιππεπιρι Με

πω, ε Μεοπι πιιει ππιπιε Μιπι εΜε πε

εε ΜιπιέΜιιιιρι πεπι ππιιπιιπι ι)πειπε

πο, πρ. Μοἔεπι ιοΜεΜε)πε ω” Μιπι

Με ιπ:ιπ πο; Με ι Μιπι πΜπΜεπε

ΜιπιΜεπι οΜπιε Μεπιει Μεε;ερι πεπι

ι-γε)πεΥε Με; Με ιοιι πιο. ππιιγε εε

ειχε οπι πιεεεπι πο.

π10οποιωκ1ε 18.

1 ΠπιΜεπι ΜεΜεπι πεοπιεΡεπιεε

Μεε ειπι .Μεεε επι Μιρι εε Μεσι

ιπερι; ΜεΜΡιγε ποΜιοοπιιε Μιπι

επι ι:ιππε ιγοπεπι τεπιΜε Με.

2 ΠπιΜεπι Μεεε ΜοΜέιγοππορε

πεπι Μεε εε πιοεοοΜε)πε εΜπιεΜε;

3 @ε Με)πε; ΑπιεεΜεΜεπι Μεσι

0πμΡι; 'ΝιΜπιιπΜοππιπιιρι έπιι, εε

ΜοΜέιγοππορε ι)πεπιιεεεερι επιι Μπι

Μειι, πτιεΜριγε ποΜιοοπιιε Μπι επι

χειρι Με επι.

4 'Ι'ιππε ιΜπιιιΜιιΜιιγε εε ΜοΜέπι

γοπ:πορε Με ει: ιππεπ:επι εεπιιεγιιΖε

οιπιΜεπι, ππιιιΜριγε ποΜιπ:οπιπε Μιπι

επι ι-γοτεπι τεπιΜε Μπι Μεε.

5 Ωε πειτε ΜοΜειπποππορε όεεεπ:ε

πεπι, ππιιοειε οπι, ιπποπιπιΜιχε ειπι

Μεπι, Με ππιιιπε ιπποπιπιπιιεΜιχε εεε.

θ @ε τιιπε ΜοΜέιγοππορε Μπι

πιεπιε, πεπ:ιπιππιεγεπιρι Μπι, πεπιιι

πεΜιεπιιΜιγε ειπιΜεπι, Με ιπιγεπι

πιππιιτρεπι πεπι τεΜιι επι ι)πεΜεέι

Μερι, εε Με ππιιπιιπεπιεε οέΜε Μπι

επι ιπποΜρειπειιι ιιπιΜεπιέ πεέπε Με

ι;ιιΜε.

7 ννεΜτεπιιπιεειπερι Μπι οπι

@απο Μπι ποπεΜι γιιΜερι Με;

ειπε πεΜιεπιὶΜἰγεπιι γιιΜε Με Με

εεεε; ι:ιιΜε πιεεέτε ι:πιπε πεΜπε

πιιπιοεγε ΜεοιπιΜεπι, Με ποι:εΜι

γιιΜε Με. π·

8 Ηεοπι επεπιΜεπι, πιιπιερε πιει

πιιειΜε πεΜῖεπιιπιιππεπιρι Μεσιτι

Μεπι, Μεπιε ΜπιεΜεε εε εΜρειπε

πο; ΜιπΜε ΜεΜεεπιι πιοοπιι επι

χει Με Μεε πεετε, εε πιερε πιοπι

ρε «πε ειΜε πιοπιρε ΜπΜιΜε πιεπε

οπιΜεπιΜε πεπιιοε επι ιγοΜρεπιι

γεπιρι Με π:ιπι Με Μεε.

θ Ωε πιιιέιε πεΜ€επιιπιι)πε ειπιΜεππ,

ΜπιιιέπιοΜε εε εΜρε)πε πο; Με

πεπιιιπιεπι ΜπιιιΜε πιπ:οπιι επι γει

Με π:ιπι Με πεειε, εε ιέπε πιεριπι

ΜπιιπΜε ρειε οπιΜεπιΜε πεπιιεε επι

ιγοΜρεπιιγεπιρι Με ειππ Με έιπ:ε.

10 ΙΜπιιιΜεπι πιεπιε ειΜειεπιπιΡι

πιεπι πεπιιιπιεπι εέπτε ειοε)πεόεΜε

ειπιΜεπι ; Μεοιοι)περι σε ; ΜεΜπιιγε

εΜε οΜπιιΜπιεπιοεππερι πεπερι

Μιπι Μεπιε Απε ππιεΜριιπε εΜε Μπι

Μπι ιτε οΜιπιπιιχεπι πεπιγεΜερι εεε.

ΙΙ ννιοεετε ΟιπιΜιπι1Μπι Μιπι τεΜιι

επεΜιιπιιέππιι πιοπι Με πήγε Με οπι Μι.

12 Ηεεεπι τοΜεπι ιπΙιιΜεεπιρι Με.

ννιοεέπε πεπι τεΜιπποε πεπιι1πι

)πεπιρι οπιεπιπι€ε ινιπ:ε)πιιΜε, εε.

ετεπιΜεπι πνεπιιιπιεπι Μιπεπιιπιέπιι Μο

ειπιΜεπι, πιΜπ:εππιπιε ΜεροιπιινεπιΜε

εεπιρε ιιερειπιπεπιΜε Μεππε.ονι·επι

ιιπιεπι επιοεΜπιεΜε εε Με·Μιπι εΜε

Με” εε πεπιιι πεπιιπιεπιι Μπι Με

ΜΜΜ επι Με. 31



ΜΑΤ'Ι'ΗΒΟ8.

13 @ο ?ιγογο οιππιιιπ, ονιιιοοπο

πιοπ πιοοιοιγορι ; πιοο οπ ιγιιέπιπ,

πο ννιποοπιπο ποροιπινοππο οππ

πιο ποπιοιπννοππο ιοΜγο ιγογορι

έπι πιο ποπο οπ ιγιιοΜπ ἐπὶ οοο.

14 πι. ιγοοοοο, ποπο οιποιοιιπ

πιιπποπ ονοπιιπποπ οέιο ιοπι οπιπιο

γορι πιο, Νιγοιορι πιοπιριγο οπιο.

πιι πιπ πιοοοπ ιοννοοιπ οπι.

15 'Γιιπο. πιοιιπιπο ννοπιοιπιιοπι

πιππιοπ, οπιο γο πιο ιγο πιγο πι

οιέποπο. πιο οΜοιγοπο γο; πο

πιπποπ Μπιπιοπι πιοιιππο οπο γο

πιιιιιπιο πιο.

18 'π'ιιπο οποπιποπιιοπ έπι πὶπ

πιοπ, πιοπιοπ ονοππι πο ιο ποπρο

οππ πο πιο., πιοοοπ ννοογοιοπιπ

ποππιο., πο οι γοπππὶ πιι πιο οπ

ννιοοιο οννοοιπ γιιοιιιορι πιο..

17 πιο ποπο ποπιιπ οποννιοο.

Βοπιιοπι οππ Μπιπιοπ, πιοπιοπι οπο

ιιοπιοιγο πιπ οννιοο.πιγοπο πιο;

ιιπποπ οποιποπιοιγο πιπ οπιοννι

οοποριοπ οπι Μππιοπ, πιοπιοπ

πποοννιοοέιο πο ννοππιπογοπΡι Μπι

ὶγοοοπ γοπιπποννο πιο.

ιο Αννιοοποπιοπ πιοοιοιγοπιι;

πιο. πποπο οποπ γοποοποπιι πιπ

πιοπ, πιο ππιοπιπιιγο οπιο ποοππορι

πιο. πο ιοπιι πποπο οποπ γοπι

ιππέποπιι πιππιοπι, πιο πποππριγο οπιο

πιγιιέπορι πιο.

19 πιο πιοοιοὶγοπιι; Τιιννο

πιοππ πποπο οποπ πιο. ννοπιιπποπ

γοπορι πιο ο ννογοοοποορι πιο

πιοπ, Αιο πιοπιπιιγο οπιο πιι πιο

πιο οοοπ οοοννιοοπιοοπ πιο.

20 'Γιιπιοπ ποππ γοπππι, πιιοο_ιο

οπ πππιοιγορι πιππιοπ, πιοπ γνιοι

γορογο ννοιιπ οοο.

21 πποπιοπ 1πγοπ οπι οι πο πιο

οιγο; πιοποοπ, πιιοιιππο ιοπο

ννοππιπ:ιπιιοπι πο. ννοοιοοιιιιιι πιο

πιο; οοποννιπ πιοπιοπιγοπ πιο.

22 .ποοιιο πιοοιγο; $οποννιπ πιο

πιοπγοπ πιο, οοιοιγο ἐπὶ, ιιιπο

γνιποοπππιο οοποννιπ οοο έ.οποννιιι.

23 Ηοοπ οιοππιοπ πποπιπιιγο πιο

Μοοποο πιο ινιοοοιογοιορι ννοπ

ὶγοοοοο, πιο πποπιιιποπο ννιοογιιπιο

οιπ ννιοοπιοιγοννο πιο :

24 πΙπποπ ννιοοΜοιγοννο ιοιιπ

πιοπ ιινοπιι πιο:οοπο ιποιιιοπιι

ιοππο. ποπιομοννιππο ννιποοππιπιο.

ιγοπιι ο ἐπὶ πιπ π... οπιιιιι.

25 πποπ οπ ποιοι. πιο ιοπιι

πιοπ γιιπιο ἐπὶ, πιοοοπ γιιπιο οιπ πιο ,

ιοποοπ ννιγοπογορι πιο, πο οπο

οιπ, πο οιποο, πο ιοπιι γιιπιο οὶπι

ιιννοοιπ, πο. ποιιιιππιι πιο, πογο.

28 Ηοοπι ννοννιιιοπο πιπ πιπ π.

οπ πποπιριιοτπιγο οπιιιοιοιγο, οο

Μγο πιο πιογο; πιοποοπ, οπιοπιπιο

γο, οννοοιπ οιοιοογιιιιι πιο..

27 π·ποπιοπ γιιπιο οιπ πιο ννοννι

πποπο ιοννο πιπ οπέιΜιπο, πιγιιέιπο.

πο. ιΜοοιο ποπ πιοιοοιιιιιι.

28 Τιιπο ννοννιτποπο υπ πιπ πιο

ιοπποπ ιγογο πιο οππ ισ.ποπορι πιο

ννοππι, ποέπιοπιιιιοπ οπιοννιππο ιπι

απο πιο πιο ιγογο, πο ιγοπιρογο

πιο πιοοΜπι γιιοο πο. πιοοιγο ; Τοπο.

ιππιιγοοοοο Μπι πιιοιοοιιιιιι πιο.

29 Ηοπιοπ πιο ιιποπορι πιπ πιο

πιο πιο οιι οπιποιοιγο, οοΜγο οο

πιογο; ΑππιοΜπιο γο, πιππιοπ ποιο

οιπ οιοιοιιιιιιιι πο.

30 Ππποπ γνιοοιιο ἐπὶ; ιιιπο.

ιγογο οο οιιπποέπο ππιοπιοπ ποοπο

πιποπιι, οιοοπο οποιοι πιο πιο

πιοπγοπι.

31 Ππποπ πιο πνοπνιεποπο ι.πιπι

πιο ποπο ιοπιι οοοπρι πι. πιοπ

γοπορι ποπιοπ, πιπο ιγοπιέιοορι:

πιοοπ οπι πιιπιι πο ινιοογιιπιο οιπ

ιοπιι οοοπιιι Μπι οννοοιπ οπιγο

ποπιι.

32 Ηοπιοπι γιιπιο οιπ πιο οπο

πιοο πο. πιοοιγο, νι'οιινιιποπο πὶ

έιοο ππιποο, ιοοοορι πιιποπο πιο

ποπ πιο οιοιοοιιιιιι, οοππογοπιγο

οιπ πιοοπ.

33 Ηοοοπ ππιιγο οπέιοὶιπο πιο πιο

ιγοοοπ Μοι ννοννιιποπο γοιιπ πὶπ

ιο ογο οποιγοπι‹πο πιο ιγοοοοο

ἐπὶ πιο.

3-1 Ππποπ γιιπιο οιπ οποιο πο

ποπιογοπιι πιο οιπ οπι ννιοοπιι,
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ννποοιιοιπιππο 19.

τοπιο πιοπιπιο ἐπιπ πιοπι οπ:οιποοππι
πιπποιπιπιπ Μο πιοπιοπιιοπι.

35 ο πιοπ:οπι, Απο ππιοπιιιπιο

οΜο οπι Μπι οπ:οπιππ:οιιΡπ Μο, στοπ

ιοπιπ οοπιτο οοπιοτοπιπιοπι πιποιιπι

πποΡπ τοπιο ννοπιποππιτοπιπρπ Μπι ιοπ

οοιοοποοιππιππΡπ έπιπ Μπιπιοπι.

ννποοινοιπΑππο πο.

1 Ππιπποπι .πωπω ννποοπο Μπι πιο

πιο πιοιο οιοέιτοι·ι, πιοπιοπι πωπω

ππιοπποπ:ο Μπι οτοπιπιοπι πιοιο πιο

.ππιππο ππιοπποπ:ο, .ποππποπι ννοππΡο

οπποεοιιΡο τοπι1ιο.πι πιο οπι οι :

2 @ο ιινππ:οέτο οτο πιππιπ:ο ππιοπποππι

ιιπιΡπ; πιπιπποπι πιοπι οοπιπνοππ:οιο.

3 Ρπιοι·ποοο Μπι ο πιοππιιπι οπι

πω, πιο π πιτοπιιοπιΡἱ Μο πιο

π:πιοιιπ; Το πι οννοοππι οπι ιπποει

6το τονιπποπι οππΡοΜιο Μο πιοπ:οπ:ο.

Μ.

4 Ππιπποπι οποιο το πιο πιοποπ

οοΜιο ; Τιππινο οπο οπιο οΜο πιπ

οοπποιιο οππι πιο νιπππ:ο ννππιιοπι οπιπιο

ινποοπποιο, πιο τοπιππιπιπ πποννοΡπ έπιπ

πιο:

5 οι. πιοιο; Ποσο οτοπιπιοπι, ιππ

π:οέτο. οτ1πιιπππι πιπππιπππι πιο οπιιιοννπ

οοιο Μο, πιο τοννποπι Μπι οπι πιοπ

πιπποέππο Μο; πιο πιοπιοοοο π:οππΡπ

ννοπιιππποπι Μο.

ο Ηοοιι, πιοτοπιπιοιι πιοπιΡοΡπ οπο,

τοπιο ννποοοοπιι›π ινοπιιππποπι οοο.

Ποσο, τοπιο νπίοπποπιτοπιππο ιππο

πποπιννοπιιππποπι Μπι πιο ππιπιπιπιοπι

ιιππποοέιτο ΜιπιέΡο π:ππιπιοπι.

Τ' Ηοπιοπι πιοοπιοΡπ; Ιτοπιοιιιι,

Μοοοο ππΡοΒοπιιιπ ννοινοΡπ ινοπι πιο

Μο, πιο οπ1Ροιο Μο, τοπποοο πιο

οοπινπιππ:οέπ πιννο.

Η Ππιπποπι πιοννππ:οΜιο; Νποοπι

τοΡπ επιτο Μπι πιοοπι ννππιπιπιππιπ:ο

οΒΡοννποοιοιοΡπ Μο, Μοοοο πιο

ννππιπιππ:πιοιιπ; τοπιο οτοπποπιοιο

τοπιπιοπι πιοπ:οτιπ οπο.

9 (ζο ππιπέ πιοοποπιοΡπ οο ; Τπιννο,

ννοννποππιοπιοΡπ οπ:οπι Μπι οπι οτοπι

πιοπι πιο, τοννποπι οπ3ΡοΜιο πιο.

νιποπιιπ τοπποπ:ο ιοπ οππιπιοπι, πιο

ννοννποππιοπιοΡπ οπ:οπι οσο; πιο τιπ

ινο ννππιιοπι οπιΡοιοΡπ Μπι ιοπ

οππιπιοπι, πιο πιοπποπι ννονιιππ:ππ'ιοπ'ιοιιπ

οπ:οπι οπ:ο.

10 Ππιπποπι ιππιοπιεπΡοινποοΜιο

π:ππι πιοοπιοΡπ; ννποοέτο ινππιο

πιππιπ:ο Μαι πιοπ:οτπι Μπιπιοπι, τουπ

π:πι τοπιιιπ Μπι πιο ινοέιτο οπο.

11 πιο πιονοππ:οΜιο; οποιοι

Μπι πιο οννοοππι πιΜπιπρπ οπο, τοπιο

ννππ:οπιππΡπ Μπι πιοπιοπιο οΜπιπΡπ.

12 Υπιπιοπποο πιοπ:ο ιπιπποπι; πιιιπιπι

πιιιπιπππι τοοπ Μπι οτοπιπιοπι πιοοο

ποοοοιιπ; πιο πιπππιπ1 νπιποοοπο οπι

πιοοο νσποοπποΒοιιπ ; πιο πιπιπιπι πιο

ππΡπιο ννοΜοοπιιο Μπι οπι πιοπιπι

ποὶοοἔοΡπ. Τππινο πιο που οΜπιπ

Μπιπιοπι πιο που Μο.

13 Ηοπιοπι πιοππέιπιοπιορο οπι οικο

οοπιπΡπ, πιοΡο οννποοΡπιποππο οπι σο

Μιο Μο ο πιοοπι; πιπιπποπι ννοοπι

οΡοννποοΜιο οππι τοπιππιπποιιπ.

14 πιο .ποοιπο πιο ο; Ηοππέπ

ιοπιοΡο οπι ππιοπιπΡπ το πιοννππι

ννποοΜιο Ρο, πιο τοπιππιππορπ έπιπ

Ρο ; πιιοπιιιπιο ιοοΜπ:οπιοο Μπι πιο

πιοτοπιπιοπιιιπ οσο.

15 Ππιπποπι πιοιιο οποποοροτοππο ου.

πιοτοπιπιοπι τοπποπι πιοιο.

18 πππιπποπι ππιο, »ποπ οπι οι πιο

πιοοπιο; ννοοπιοιιοΜιο ινοοπο,

τοπππι ννοέτο οπ:οππιοπι Μο, οπι πιοπ

οοπιπ οννππιοπιππο ννοπιποο ππιππιππιο

Μο, τιπππτο ο πιο.

Γι' Ππιπποπι πιοπ:πιο.; 'π'πιπποοο ινο

ππτο οππιοιοΙππιο πιο; τπινποπποπι

νοοέτο οπο, ινοπιιπ πιοοοοπποπι ιινοέτο,

ννοπποιι·τοπιππο πιοο. '1'πιππο ννποοπιπ

οπι ιοπ Μο ιιοπ:ππι Μπιπιοπι ννοοπιοΡο

Μπι πιοπιο. ο οΡο πιο.

18 Ηοπιοπι πιοοπιο; ΤππΜο ο πιο.

Ππιπποπι .πωπω πιοιο; Ποπιο,Ί'ππι

ννποοιοΜο Μο οπο; ννοννποππιο

π°ιοΡπ οπ:οπιοπι Μο οπο; 1?νοππιοιο

πιοπι Μο οπο; ννοπτοπιέπιπ οπποππο

Με έπιπ;

πο Νπιοτο πιππιπιπι πιο νοσο

πιππιιοιιππιοτι οπο ; πιο, Νπιο ππιππιππο
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ΜΑΤ'Ι'ΗΕΟθ.

π:ίπι πιιΜιπεπΙαπι ιιπι Μπι νιπαέΒειπαπια

Ιπε Μα.

20 Κοε3Ιπα Μπι Με Μεπ:πιπα; Ιπια

π:αΒα εΙιαπιιαπιΜαπι πΙεπια ονναειπι

εεεπι επ:αππιοπι εεε; ιαΙπιι ΜιπιαΜΜι

ὶιποπιιαπιι νναιιπι Με.

21 .Τεειιε Μεεἰγα; Οινοταπιπια

ιπαιιπι Μα ιπαειπι ΜπιΜαπι, Μ‹Ιε πια

ταΙπιι πιιιαννα ινιιπορειπε πιο. πια

Μραπιιεαρι Μπι ννιπ:απιιι πο; Μπι

Μαπι πιιαΜριιπα εΜα ννοιιιιΜα πΙιιΜε

Μα; ΜεΜαιι Μι πια ππιιΜαΙπαπιι ιιπι

απο.

22 'ΓιιΙπα ΙποἐΙπα Μπι Με ννιεπιπε

Μπι πιο πιαΙιοπι πιεΙιαιι πιποΜέιεα

ΜΜΜ; ι:αΙππι σπα ποπ Μιι Μεπια

επαπιΜαπι.

23 ΠπιΙπαπι .Μεπια ιιππαοιιερεννιπ:α

Μγε π:ιπι Μεννιπ:αΙπιιπα; Αννιπ:α

ΙπεΜαπι Μεοιπ:ιγαρι; 'Γιιννε ιινιιιπ:α

ιιπι Μπι Με Μταπι Με ππιαΜιιιγα ιππο

Μεπιπιτε Μπι επι ι Με..

24 (Μ. αΙπε Μεειειγαρι; ΚαππιεΙ

νναπι ταΙιἰπιέραπτἱπιαπΙαπι οΜπΙοΙπα

οΜπια Μπαμ Με ειπι Με πωπω πω,

πια ννιπ:αέπα πωπω νναΙπαπιιαπιΙπα

ιοΜπ:οπιαε Μπι επι γε Με π:ιπι Με

τεΙιιΙπα.

25 ΨαοπιαρεννιεαΙπιγε εἱπι Με

πιαΜοπιρι, ΜεΙιαπι πιιπια ιιιιειπιιπα

ιπαρι πια Μειπαιιι; Τιιιινε ΜεΜαπι πιι

οΜΜι Μα Με.

26 ΠπιΙπαπι .Ιεειιε εΜα ετοπινππε

επι ΜεννιοαΜιγα; νιίιπ:αέπα εΜα Με

οΜΜιριπ:α έπιἱ; ιιιΙπα νναΙπαπιταπι

Μα εΜα ι.αΙπιι ονναειιι οΙπιΜιιιιοα

εεε.

27 ΗεΜαπι Ιπιγαιι αιιιιιιπε εε. Με

ω... ΙΜο, ΜΜΜ πινιπαεἱπι εΙιρε

·ιιιιιιαπιρι πια πιιΜαΙπαππι ιιπιγαΙποπιιιι;

Μεεεπι ταΙπιι ιιπιΜαρι Μα Με.

28 ΠιιΙπαπι .Ιεειια ΜεννιοαΜιπα;

Αννιπ:αΙπεΜαπι Μεπ:ιειγαρι; Νιιπερι

τοπια Εεεε. Μι επι ννιπ:αι;οπιρι Μπι

πΙε επι οππιαγαραρι Μπι, τοΜαπι

ινιεωα ΟιπιΙιἱπιτΙπιι Μπι ννπιννιπαπι

πιιιποιαπιΙπε πανια Μπι επι Ιπιιποι:απιΜε

ειιιΙιαπι, πιιέ. ειπα πιιγοταπιΙπε αΙπε

πιοπιιια αΙιαπι Μοι:απιΜαρι Μα, πια

ΙαταεΙ ννιπ:οιιπι αΜεπιπιπιιια ννιεαπΙα

π:ορι Μα σε.

29 ()α πανια: Ιπαέια, τω, πια Μιιπι

ΙπανναπιιιτΙπιι, πια ιαννιπιπιΜτιπι, πια.

αι:ΙπιιΙπιι, πια ΜιιπιΙπιι, πια ταννιπ:ιι,

πια. ειπιπ:α, πια πιιαιια, πιιιπ:αιε οπι

επαπιΜαπι εΜιιειπε ειπιΜαπι, Με ορα

ιινιπιἔε αΜΜπΙε ΜπΙιιΜε Μα, πια πια

Ιπιιπι οννἱΜαπιΙπε νναπιιπι ννισοπιι

πιπιαιπ;ιγε Με.

30 '.ΓιιΙπα ιοΙπαΜεγα ιιπιιιι Μπι

ιιπιπ:οπα εΜαΙπε ιιπιιιι Μα; πια εΜαΙπε

ιιπιρι Μπι Μεπια τοΙπαΜεγαρι Μα.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 20.

Ι ΜαΜριιια ννοΙπιπ:οπιιε Μπι Με

ιινιοαέι:α νναπι πιω ιπιιΜε π:ιπι Με

ιχεπ:επ:α, Με ΜαπιΜαπιπια Μἰπιπ:α

Μααι:απιΜαπιιπα ιιιιιινι οιιιρι ταννα

Μιπ:απιιπαπιρι Με π:ιπι "πωπω ορε

τοπι ιιπαιπα.

2 ΠπιΙπαπι ωωππα απιιιεΙιι εεα

ΙπαέραριπΙαπι νναιιιιπΙαπι οπι ορεννι

π:ατοπι, ΜεΜαπι ΜαεταπιΜαπιΙπα @Μιά

οιιιρι ταν”. Μπι επι γεννίεαέι.

3 ΠπιΙπαπι ινἰΜιιπαιπεπιαπι σειρα

γαιπιπιι, ΜεΜαπι αΙιε 'π.απιΙπαιι ω”

πια ι;οΜοΙπεεα ιιΜοπ:οΙπα επι ι:αΙπιι.

τοΙιοπι έπιι πιαιἰπιρι νναπινπιοαγαΙπα;

4 ()α ΜεννιοαΜιγα; Με ειπα.

ΜαεπαπιΜαπιΙπα πρωι οιιιρι Μπι επι

γα με; ΜπιΙιαπι $οΙπεπι οννοιαπιπια

π:ιειιρι Μα σε. ΠπιΙπαπι επι ιιπα

ΜΙΡΙ· . . .

6 ΑΙπε οαρε ιέαΙπιιε πια ιπιαρπ:ιπι

νπαπιΙπα ΜεΙιαπιΜαπι ταπιΙπαπι Μ”

φα αΙιε ιιπεοεπι εεοπι.

6 ΗεΜαπι πιαι›ε ιαΙπενναπιιι εεει:ιι,

αΙπε ταπιΙπαπι ιιπαιπε πια ιοΜοΙπεπ:α

ΜΜΜ ι;οΙποπι έπιι πιαιιπιιιι νιπαπιννιπ:α

ιιαΜι, πια Μεννιπ:αΙπιγα; 'ΓοΙπεπ:α

απιρει;ιι πιααπι ι;αΙπιι τοΙππιπι έπιι ιια

ιπαιιπιρι Με. -

'7 ΠπιΙπαπι, ΤπιννεπΙαπι οιιειιπιιοπιιιι

έπιι εε, επ:ιιπαρι. ΗεΜαπι Μεννιπ:α

πω, Με ειπα ΜαεπαπιΜαπιΙπα @ιι

πνι οιιιιιι Μπι επι γα με, ΜπιΜαπι

ι:αΙππι πιννπιταπιπια ιιιαπ:ιιιιι Μα.
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ννποοννοιωκι: 2θ.

Θννεπιιιιι πιι:εγοπιι πιοπιεπι, πιεει:επι

πιεπιππε @ειπε οπιπρπ 1πιππιο σππι @ο

πεοΜγο ιτεπισιιπι Μπι πιοπ:πχε ; πιο

π:εέπε Μειιιρπ Μπι ννπσεΜπ:ο πιο.

ννοππεπιππιπ ννισεπιιι πιο, οπιεπισ πιπρπ

Μπι πιοπιε π.οππεπιογε, οσοπι τω

πιο;πε Με πιοπι ννίσεχοοπγιιέπεπι

Με σο.

9 Πιιππεπι ποπιε οερο ννεπιππιπεπι

Επεπιπρπ Μπι πιοπιε. πω, πιο. οπώ

7οπιπ Μιέιρερπππεπι ννεπιπι πωρι.

10 Τοπτεπιογερι Μπι πιοπιε. οπι

πιπρι πιοπιεπι, εεπιρε γιιπιειρπ Με

πποσππιρπ, τυποι. Μι ο”. οποιγοπιπ

Μιέπρεριππεπι ννεπιπι ισιιρπ.

11 Πο ποιπρπ πιοπιεπι ω» πεννε Μπι

Με;

12 βιο. πιογερπ; Βπιεππο πιίρι Μπι

πποπιε οερο ννεπιπιππεπι πιπεπιιρι, πιιππε

ιιπιΜγο ιιπιροπ:ιι οειεπι, πιο ππετε οέπε

πΐιι:επιπιπιπρπ, ὶγοιιπισοοερπ ννισεγε

έ ΜιΒε οσο.

13 Ππιππεπι @ο ννιιεχιπρπο σε

"Με πιοσπ)ιε; Κοπιιι, πεππιι εποε

οσεοπσοπι επι; Μιέρεριππειι "επιβ

ππεπι οπι πιπεππιιγοσιπιπ Με Μπιε

3πεΜγο πέιπιπ πιο.

14 που Πιο" Μπι οπιππεππιι πιε

πιππε πο; οπιεππο πιι Μπι ππο πιιγο

οπου Μπι ιπποπ:οπι "που οσο ο

Με.

15 Μἰγο πιπποννε Μπι 'τοπποπι ννε

σππι Μπι οσοπι οπ:εππιοιι Με πιποσοπ:ο

ἐπιἱ πιο ; ππιἰγο ππιενιιιιιέπο Μπι πιοοπι

οπεπιπιεπι πέτο. πιἰέισε πιο.

16 Ηοσοτι οπιεππο ιιπιπιπ Μπι πιοπιε

πιοπςεπιογερἰ Με; πιε π:οππεπιο-γε

περὶ Μπι πιοπιε. οπιεππο πιπιρι Με;

σννἱσοπο ννισεΜοορι, πω". π.πιπιεπιε

ννπσεΜιπιπιπΒερι οσο.

Π' Ππιππεπι .ποοιιε .ποπιιοεποππι οΜε

ἰπεπιννεπιππεπιπιιπο γι, πιοπιεπι επε

σπιεροι:νισεπππγε επποιιοπιρε Μπι

σεπιΜπ Μπι ισιππιοπιριι. ιέπιεπιε εννι

σιιγε, πιε πιοννπσεΜγε;

18 Πιο, .ποι·ιιοεποπιι οΜ:ε Πεπι

νιιεπιπποπιπιππο ιιπιγεπιρπ, πιο. ινιωέπε

Οππιπιππιτππιι Μπι ννοέπιερπ ππεἔερὶ

ενοΜηιπ.ππεΒερι Μ: πιερο οπι ικά

οεπιιιρι Με; ιππιππεπι πο Μ:ε οπι

γεπ:ορπ Με. ,

19 Ωε. ιππεπιερπ Με, ππερΜπιρεππι

περὶ Με, πιο. πσπρεννοπι οπποιεπιρπ

Με οπι Ιππσοινισιιέπε πγπιορπε ννι

σπιπιιιρι Με; ιππιππεπι επρεπε πω

γιιππιπιπ πιοπιεπι Μπιπ Με. σο.

20 Ηοπιεπι Ζοπιοπποο οππισιι πιιιπι

Μιρπ Μπι οπι Μ, σππιπιππιι:ππιπ -πιε

ριπι οπι, σοΜ_γο σε πεππιι πιιιιιπιππ

πω.

21 πππιππεπι π” πιοσπγε; 'Γεππιι ιππι

σιπι πιο. Ηοπιεπι πιοσπ)πε; Μπσππιππέι

Μπι πποπιεοιε ννοΜπ:οπιιο πιππεννε

οπι, ιππιππιε πιποπερε. οΜε πχοπεπιππο

Με, πρ. ιιπιππιε πο σειιιπππε οπι ιππο

πεπιππο Με, Με". πιο.

22 Τιιππε .ποοιιο ννεεγιιρπο σε

πιο-γε; Τεππιπ Χεππερπ Μπι Μπουμπ

Μ)περι έιπιι. πινπχειππο σι:επιπιεπι

πεπιει.ππο Μο σππι πιο οπιιπιπιεπι χε

πππεπι ογιιΜπιπρπ πιο; πιε πιερποππι

ππιεπιιιρι Μο σπιι πιο Με ογε πιιοιπρπ

Μ:ε πηεΜπιπρπ πιο. Ππιππιιπι, π)πιππο

Μπιὶρι σο, οπ:πιπερπ.

23 Ηοπιεπι πιοννποεΜγε; Αννὶσε

πποπιεπι ννπγεπππο ππιπτεινε Μπι οπεπι

πιεπι ππεπ.ππεπιρπ Με,πιε πιορτοπιι πιπε

πιιιρπ Μο σππι πιοοπι πιιέ ο”. ππερποππι

πιποιπρι Με; τυποι οππιεπιιρε πιο

σεππιεπππε ι:επιπιιιιπι πγοπεπιππερπ νιά

σεπιιιρπ Μο σππι πιο ππιπππο πιππεννε

επιι; πιιππε Απο ι;οπιε ννπγοχε ω

οεΜσπγιιέπεπι Μπιπιεπι πιοπιε. πεινερπ

Με.

24 Ππιππεπι ννππποοιπιπιερπ Μπι πιοπιιι

πιο πιεπισπιρὶ πιοπιεπι επιπιππεΜσπγερπ

πιοππι οπι έιπιππιιρπ. _

25 Τιπππε .ποειιε ννἰοεΜσο πιο.

πιογε; Ιππσοινισεέπει οΜιι. ποπιε

πτεπισεπιρι Μπι πιοπιε ο)πεπο πιάσε

μπω, πιο. ινπσεέπε πεπιΜπιχεπι

)πε.πιρπ Μπι ογεπο ννοννΜεπποννισε

Με οσο, πιο επποπιχε)περπ.

26 'Ι'ιιππε. Μπομπ οΜε πιοσοσο

Μο έπιπ; Με ννεπιππ πιιΜο πεπιππε

γειιπιρπ Με γεπ:ππιρπ Μπιπιειι, πιο

οοΜγο ππιππιερι Με :

Θ? (ζει ω" ἑιἐγορπ οπι π:0ππερε.
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επι Με ιιεοιπιιιεπι, νιποννιπιειπε ει

τε.ννερι Μπι Με Με..

28 Πε ι)#εοεοε, ννιοεέιε (Πιπ

ιιιπιτΜι ννοπνιιιεΙπε ννιοεγιιΙιε Με

οπι ιιι επιι, Με. ιιιεΜιρι Με, εε

ννιοοπιι τεν”. "σιωπή" Με επι

π:οι:ε οπι ννιοε.επι Με. πιεσε ει.

29 ΠιιΙπεπι ΙεπιΙπο οιεπιΙιεπι @ποο

ρι:ερι, ιιοΙιεπι ννιπ:οιε ιιιεΜιππι ιιπιρι.

30 Ππιιπεπι Πιο, ννιοεέπε. ιέ£ε

εοιι€ε. πιοπιρε οεπιΙπιι ιοειιιιε. @ο

τεπιΜιρι, πω” επι ειχε”. πιεΙιοπι

μ, ιιειιεπι ιιοννεχειιι εε ιιεχειρι;

Πεπιπ:επι, ι)εννιιι ΟιπιιιιπιτΜι υπέπ

πιππΜιιε πει-γο.

31 ΠπιΙπεπι πνιπ:οι:ε. Μπι ιοΒιπιι·Ιερι

εε. ιπιιπιε γεπιΜε πνισεειρι ; πειτε πε

ΙιεΙιεπι Ιιεοπι ιγοπεπι πιοννεχερι εε

ιιογερἰ; ΟπιέιιιπιΜπιε πιο, Ιπειιοεπι,

Βεννιτι θιπιιιιπιτΜι.

32 ΠπιΙιπεπι .Ιοειιε οννεπιιι πιειιπι

εε ννιπ:εΜοο εε Ιιεγε; 'Ι'ειιιι

εοεοιοοπιρι Με γεοιπιρι Με.

33 Πεπιπ:επι Με πιπιιιιιιιΙιεννεπιι

Με μι, εοιχερι.

34 ΗεΙιεπι .Ϊεειιε οπιέιιννιοεΜόε

εε Με ννιοεγιιτεπι; ιιπιΜιπι εσει

ΙιεππΙ«ηπε Με οπι τοπιννεπιρι εε

ιΙιεΙπεππι ιιπιρι.

νν10οννοιωκε 21.

Ι Ππιιπεπι .ΪοπιιεεΊοιπι ιΜ_γεπιεπι

γπιρι, εε Βεπιιρεεε ι-:Ιιεπι πρι, (Πι

απο ρεεε Μπι οτε, ιιοΙιε.πι .Τεειιε

ννεοπιερεννισεΚιχε οιπι πιοπιι γεννι

π:εέπι ;

2 Ωε ιιεννιοεΚιγε; Ι)πιιπεπιρι

Μπι οποπιννε ιγοπεΙποπιε ππνεπιΜι οιπι

Με εΜε γε μι; Μπιιιεπι Ιποιιεπιπιε π

5οππευπιπιε ννεπι οιπποε ιχειιπιε ιιεπι

ιδιογεγερι Με; Μγιιέ!περι εε πιε

ΜιΜι πιο.

3 Ωε πιιννο ιεΜι επιιπ:ι_γερι Μπι

Ιιεπι, Πεπιοεπι Μπι Ιιεπιε π:ιπι πιο,

ε”. πιο , ΜπιΙιεπι Ιποιιεπιπιε εννιι:επι

πιιέιιρι Με.

4 Πεπιε οννεειπι εοοπιρι, ννιοπιέιπε

πινοΙιοεπι οιο εοπι γιιεοει:ερι Με,

Μ: ΙιεΕεπι εχει;

5 Ζιοπι επιπινσιπιτΜι Μπι ιιεοιχε

μι; Πιο, ννισεΜεγειερι πιιτεννε.

επι πιιιι, ννεΙιιιεεεπι εε εοπιέποπιπιε

πινεπι ε!πεπι ιχοι:επιΜι, έιιΜ:ιπιπ:ε.

ννει·ι, έοπιέοιιπιε πιιπποε Μπι εΜιπι πι

σε.

8 ΠπιΙπεπι πνεοπιερεννισειπιχε οιπι

γερι, εε .Τεειιε °εοοπι ννιοεέι Μπι

εοεπι επ:οπιρι,

'ϊ Ωε πιοπιέεπιπιε οιπιοε ιγειιπιε

εννισειιιρι, εε ιδιο ιεειπιε ειπεπι

εΒρεγερι, εε. Ιιεπιε ιε.Ιπεπι Με”

οιιπιεΙπερι.

8 ΠπιΙπεπι ννισοιε. οεπιΜι οιιπιε

ειπε ειιρογερι; εε ειπε οεπιννερε

Μι!πεερι εε π:επιΜι οιιπιεΙιπιε οννιπιέ

με».

9 Ωε ννιοοιε. ποΜιι:ε γερι, εε

τοπιε ιιιεΚετπι ιιρι Μπι, ιιοννε5περι

εε ιιογειιι; Βεννιπι 0ωπιιπιιιω

ννοοιιι)πε 3ιιιιιε πιπιπιννο. 'Ι'πιννε

Πεπιοεπι πιει-ιο οπι ιι Μπι γεινεεωρι

πιιιπιννε: Μειιριγε οΜε ννοοιιι_γο

?εεε πιπιπιννο.

10 Πιι!πεπι .ϊεπ·ιιεειεππι επι Μ εο

Ιιεπι οτοπιννε Μπι οοοννεειπι έΙπεπι

ειπεπιρι, εε. Ιιε)περι ; ΙΜ τυπο Ιιε.ι

11 Ππιεεπι πιασει Μπι Ιιε)περιι

.Ϊεεπιε ννισεετε ννοΜ:επι θειιΙο επι

Νεεεπει:ιι οποπιννο Μπι ει:επιιιεπι

Με όσο.

12 Ππιιπεπι .Ϊεειιε περι ννε!πεπι

ννεΜιπιι:επιιπε ειναι Μπι επι ι, εε.

Ειρι ννειπεπι οιιπιε ννιχορογερι·οοε,

ννορει:οπιρι Κο, Ιιεπιπι πεπιιπεπι ιχθ

ννιοεγε; εε ππιειε.εΙπε ποΜγορε

χερι ειιιιε εοοπιπ›ι Μπι Ιιοπιε γαε

ιιιιερέπιπιχεπι οιιμηπε, “Με πνεΜχε

ιιεπι ννιχορηπερι οιγοΚεπιΜε Μπινε

ρι Ιπογε;

13 (Μι ιιεννιοεΜγε; 'Ι'ιρι ππιιι:ε

ινε. Μπι Με ννοοεΜγε πιρι ε·οιγερι

Με, εεε νπποινερι επι Ιιεεεπιι;

πιω. πήγε πνεππιεπισπι εμ γιιΙιε

Βερι.

14 Ηπιιιεπι ιέιτεεοπιεερι ιιιιέιειρι

Κο πιρι ννε!πεπι Μπι επι ιιιρι; επι

Μι.πι οΜπινπιιοε.)πε.

16 ΠιιΙιε.ι·ι ννοεπιερι Ιπε8·ε.ρι ινο
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νναιιπ ππαιΒαρπ πιο παΜι ποαναραπο

πασα ασπιπι Μπι πιαπια νναπιγαππαρπ,

πια πιοππέιγοπιαραρι ιπρι νναπππιπι Μπι

πιπιπια, π)αννιππ Οιπιπιππιτππιι Μπι ννοο

πι”. ιπιππια ιιιιιιιινα, ηπα πισινα

ιπαιιπ, πω” πιπιια. αππιππαρπ:

16 (πα. πιασπιπαρι; Παπια παππιι

παιπαρπ Μπι πιαιπαπιοπι πια. Ππιππαπι

:πααι.ια πιαννπσαππιιια; Παπ; πιοπια

ι·πιπιπιρα, παπα αιππιρι πιο πρι Μπι

απαπιπιαπι ννοινιπαπι ππιπέταπι σα, αγα

ιιπ Μπι πια ποπιππιπιπ ππανπαιιπ έπιπ πια.

Γ? Ηαπιαπι αννπσαιπιιέπαπι, πια

οποπιννα Μπι απαπιπιαπι παπιππαπι @μια

σα Βαπ;πιαπιπ αΜ:α π, πια πιαπι ιπιπαιιππα.

18 Ππιππαπι πιαπιπιαπιπια πιππισα

οποπιιινα Μπι επτα πσισαννιπι παπα,

ιιπιππαπι ννοπαΜαπιόα;

19 (Σε. αιπππαπι σαι.ι νιπαιιιπ σαπιππιι

οπιιια πιαπι νναπιιπαππα ς·απιαπι, ω επι

π, τιιπππα παππιιππαπι πιπαιπα έπιπ, αρα

ασααππαπι αιπ:ααα; πιπιππαπι πιαιπα;

Ισιππιαπια ννααππιιιπασα αππιπσαΒα έπιπ

ιιιππιννα. Ππιππαπι επιππαπι σαπι Μπι

πποπιαπιπια. έπιπια ηπα.

20 Ππιππαπι ιεναοπιαραννπσαππιχα

π:ιπι πια νναιιιπαππαρπ πιαπιαπι ιπιιέππι

ζαγαιιπ πια πιαιπαρι; Επιαπιπιπιπι αιι

απι σαπι Μπι πππιπιαπιπια έιιιια ηπα.

21 .πααιια ννααιιιιιπα σα πιανιππσα

Μια; Αννισαππαπιαπι πιασισπιπαρι;

ννοννασππιγα πππιπιαιιι πια νασα

ππιπιιιαπιππαιιι έπιπ Μπιπιαπι, παππιι

αιιππαιι σαπι Μπι ππα ασαΜσοπιρι Μπι

πιασααππαπι ασαπιοπιιιι. Μα έπιπ, π:πιππα

ιιαπια Μπι ππα, 'Ι'οΙπαπι απ” πια

πιιἱπιινναπισα Μπι απι πιποΒραπιπιπαπιιιι

2ιιιιιιια, αγαΜιπαρπ Μπιπιαπι, ασπιτιι

ω..

22 θα πα.ππιπ παπα ινοσαΜια αγα

ιπαπιτπ.Ρι, πια νπεισαιπαππαρι Μπιπιαπι,

πιαιια. οννααιπι ππιιπια.ιιπ ααα α Μα.

23 Ππιππαπι παπι πιναππαπι Μπι επι

Μ, πια νναοιιαρανιππσαΜιπα ισιιπι

πιαπι, ντπιέπιαιιπ ππαιιαρπ, πια αγαπα

Μπι ατι ννπσααπα πα.πιππαρι πω, απι

πι!» πια π.ιασπιπαιιπ; ννπωωπιπιπ πιπ

Μα α οπι πππιπια πεσαπιπιπι πια; πια

24 Ππιππαπι .ΐααπια νιιααγιιιιπα σα

πιαννπσαΜιπα; Μια ηπα π:αππιι νπαπιιπ

ισπνναιιααρπ Μα; πια οππιαγαΜππα

ππαρι Μπιπιαιι, πιαπιαπι ινισοοΜπιπ Μπι

πιιπππα οπι πιαπια ασαππιπιπι Μπι πισισπ

ιπαππαιιι Μα.

25 .ποπιαπιιιαα πιαιιπ:αιιι ννισαπιιι

πιοπι πια ποΜγαπαιιπιαπι πια; ιππα

πρι". ασπγαταπιπιαπι πια πέ "πωπω

ασπιπαπιαπιπιαπι. π.ππιππαπι πιο Μπι

παππαιι απαρι πια πιαΜσπιπαρι; Πα

ιπιαπιρπιπα ασπχαπα.πιπιαπι, πιιιππαιπαιιι

Μπιπιαπι ; 'Γοππασα πια ννισαγαππαρπ

έπιπ πια, ειχα Μα:

26 'Ι'ιιππα, Πα ννιααέιπα πιοπια

παιιπιαπι, πιπιππαιπαρι Μπιπιαπι, αιπαπ:α

Μπι πιοννισπιπιππιραρι; οινιιαιπι .πο

πιαπιιιαα πινισααπ:α ννοππσαπι πιασα.

ππασπιιρι.

2'7 Ππιππαπι αιπιιιιπαρι πια Ιααιια

πιασπιπαιιι; 8πποπιιιπιιπα.πιιιπ έπιπ χα.

Ππιππαπι α πιαπιαπι πιαννισαπππ_γα;

Μα πιαΜιιι πνπσοαΜπιπ τιιπππα οπι

ππαπια ασαιιιοπι Μπι πισισπιπαππαρι

πω έιιι.

28 Τιιππα ποππαπι Μιιππσαπιρπ πια:

ννισαέιπα παπι σιπιπιππιπππιι πιοπιρα;

πιπιππαπι ππιππαρα Μπι ατι πιπ πια πιεοπ

γα; (Ηπα, απιιιαπιπ Μπι απ: πιαεπαπι

πιαπιππα πιππιννι οιιιιιπ ιπιππαννα Μπι

απι πιπαπιι μι. παπι.

99 Ππιππαπ.ι αγορια σα πιαιπα;

Εσαππιοπι Μα όπιι χα. 'Ι'ιιππα πιο

πιαππαιπι πιποιιαισπιπα πια ιιπαιπα.

30 Ππιππαπι πιαππαπππα Μπι ατι πι,

πια πγασαπι ασίιπα; Ππιππαπι πιω

μπαμπα σα; Ιταιισαπι, ππιππα Μα σα,

αιπα. 'Ι'πιππα γα αιιι.

:Η Παπιαοια πιπιππια πιιΜ:α πιω

ππιιρὶ παννπισιπι Μπι ασαπι ασοπιιιι

πια. Ππιππαιι, 'π'πιππαρα Μπι, ασιιια

μ. Ηαπιαπι .πααπια πιαννπσαΜιπα;

Αννισαππαπιαπι πιααπσίχαιιι; Ψα

ππιπιαιπαπιιιπ πια ννανππισιπιαπιαρπ επισπ

Ρἱ 88 πιπιπαρπ ιιπποππα.ππι νναππαπιπαπι

Κα τπιΜσοπιια Μπι απ μια Με.

32 .ποπιαπιπιαα ννιπ:οοιππιπαιιιια.

σαπιπππι Μπι απιπια απι πω. παπα

παπα ννισπιοΜπιπ Μπι ππα πιπαιι πια. ;ννππ:αγαππαρπ απ; παπα "Μπα

Ο

37
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γεπιρι εε πεπιειΜεΙιερι εεοπιρι

Με, Μεπιε πιοεπιερι; Με πεπιπιε

Μερι εέπε πιιιιΜΜπι ιγοιιεΜεππι πι

εεγεπιειρι Με ε οπι πιιΜπιΜΜοππιπιιρι

έπιι.

33 ννιγεειπιρι πεπι ιοΜεοε πιε

Μοπι πιο; ννιεεέιε πεπι πιρι γΜΜε

ειπι Με ΜεετεπιΜεπιΜε ιγΜπι οιΜρι

πεπι οιΜ, εε ιΜπιΜΜέεπι πιετεΜε εε

οΜπιε ιγΜέΜιοε πεπι εε εε πιεΜΜπι

π:οπεΜε πεπι επι Μεεε; εε πι

π:εέιε Μεεπιγεπιρι Με οπιεεεΜ,

ΜεΜεπι ιοιππιεπιι ιγεγε.

34 ΠπιΜεπι πεπιπιε πεεΜΜγεεε

εΜΙ:οπι Με, ΜεΜεπι ππιπιπιπιΜε πι

π:εγΜΜε ειπι πιπ:εέιε Μιεεπιγεπιρι

Μιπι εΜε γεπιπ:εέπι; πεεΜΜγεεε

ει;επιΜεπι ιεΜρι Με ειπι Μεοπι.

35 ΠπιΜειι πιοεέιε Μιοεπιγεπιρι

Μπι ποπιπιεΜε Μπιρι Μπι Μεπιε

πιοεγιι:ερι; πεπιιι ερερι, πεπιιι

Μερι, εε ΜΜΜ ιπιγεπι οπι Μιπιιπιρι.

36 ΑΜεέ ποπιπιεΜε ιοΜοΜεεε

οτε εΜε γεπιεεει; ιιπιΜεπι πε

ιγεπιεπι πιοεΜΜπερι.

37 ΗεΜεπι εΜεΜε ιγε π:ιπιΜιπιτΜΜ

Μπι εΜε γεει, εε Μεγε; Μιοιπι

Μέι γΜπιπιιΜεπιρι Με.

38 'Ι'ΜΜε Μεεε Μοεπιγεπιρι Μπι

οιπιΜιπιτΜΜ πεπιγεΜερι, Μειιεπι Με

Μιειγερι; 'Γεπε Με ειπι Με πιεε ;

ιΜο ρε, ΜπιΜερι Με, ΜεΜεπι τεΜιι

γιιΜε οιπι Με ΜπιΜιπ:Μρι Με.

39 Ηεεεπι γιιεερι εε Μεετεπι

ΜεπιΜε ιγΜπι οιΜρι Μιπι ειεπιΜεπι

ιειιΜεπι ειιρεγερι εε Μερι.

40 Ηεεεπι τοΜεπι ΜεετεπιΜεπιΜε

ιγΜπι οιΜρι ιεπε Μιπι Μι ΜιπιΜεπι

Μοεπιγεπιρι Μιπι Μεπιε τοΜεπι εεε

πιεεΜιεοπι Με Με.

41 ΠπιΜεπι Μεειγερι; ννιοεέιε

έιΜέιπ:ε ειπι Μεπιε τεΜιγε ιΜεπιεπι

π:εγε Με, εε Μιεεπιγεπιρι ΕπιΜο

Μεεε ιοΜεπι ιγεΜεπιι:Μ εεε πε

εΜΜγεπ:ε ΜιοΜρι εεε ε Με Μεπιε

ΜεειεπιΜεπιΜε ιγΜπι οιιιρι Μπι

οπιεεεΜ Με.

42 ΗεΜεπι .Ϊεειιε ΜεπιεεΜιγε ;π

Ιπιγεπι πεπι ιιρι ἑεεεριΜιπι εΜρε

γερι εοπι Με οιεε ρε Μπι Μεεε;

Με Ιιεπιεεπι Μιπι επ:ιγει:επιΜεπι Με

π:ειΜ, εε ΜπιΜιέπερι επι ΜΜΜ πο

περεποΜεεε Μιπι Μεε, εγερι Μιπι

Με ππιιιιπιπιι ποπερι πεΜεπι Μπι

επι πιεπερι επιι Με.

43 Ηεοπι ειεπιΜεπι Μεοιειγερἱ;

ννεΜεπιτεπιΜε ιοΜιεοπι2ε Μπι επιι-_

οιγεΜΜρι Με, εε. πιγετε πεπι πε

εΜΜγεεε ιοεΜγερι Με ειπι Με πι

εεεΜ ιΜε

44 πιΜεπι ι:Μπε ιπιγπιπι Μιπι πιο

εΜιπιΜρεγε π:ιπιιιεπι Μεππιπιεπι εΜπιε

γερι Με; εε ιΜπε Με εΜεπι ιΜρε

γε ειπιΜειι τεπιγεπι ΜεππιπιΜ Με.

45 ΠπιΜεπι ποέπιερι Μεεερι Μεεε,

εε ΡΜεπιεεε Μο πιγιι.ειπιρι ι:επε

Μιπι πιεΜοπιρι εεΜεπι, ιγε πιπ:εΜε ε

Μεγε επιοπιγερι.

46 @ε Μεοπι γΜ2ε πεπ:ιπιρι, ι;ΜΜε

ογειε Μιπι ΜοπιεεΜιρερι ; οπεειπι

πιοεέιε ππιΜπιειι Μεεε Μεπ:ιπιρι.

πιοοποΥΑΚΕ 22.

1 ΠπιΜεπι .ΪεεΜε πεεγΜριε εε

εΜε πιγεειπιρι οπι ποπιεεΜιγεΜε

εε Μεγε;

2 ππωποι πεπι πιπτεέτεγετερι

Μεεε ειπιΜιπιτΜΜ Μιπι πεΜεπιΜιει

γΜπερι Μιεεεε ειπι Με ππιεΜριγε

ποΜιεοπιιε Μιπι ιγεεεεε. ·

3 ΠπιΜεπι ποπιπιεΜε πιπ·εγΜΜε

ειπι Μεπιε γεπιεεει, τοπιε πεΜεπι

ΜειγΜ2ερι επι πιοεΜιεορι εοπι

Μεπιε Μπιπ:εέιιρι Με; τιιΜε Μρι

Με πιοεπιερι πω.

4 ΑΜεέ ππιπιπιεΜε ιοΜπιΜεπιε

εΜε γεπιεπιέιι εε ΜεπιεεΜιγε;

Τοπιε πιπ:εΜιοορι επιπι Μεπιε Μεπι

εεΜγε πιο; ποιεΡπ ιπιιπεπε πι

γεγε γεπιΜε; ιειεπιΜε ππιιτεπεριε

ιιεεπιεπι Μο πεπιπιε Μερι, εε ΜΜΜ

οπεειπι πιγεγε Μιγεγε; ιΜο πιο,

πειπεπιΜιοιγΜπερι Μπι επι Μ Ρο.

5 'Ι'ΜΜε ιιιεΜερι εε ιοΜι ιγεγερἱ;

πεπιιι ιεππιεεε- εΜε ιγεγε εε,

πεπιιι Η πιιειοριγε 'ειπε εΜε.

ι ιγεγε.

δ
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Ο @ο πιιιπιππ ννἰσιιππὶσο πρπ Μπι

πιοτιο. νιτποιηιι2οιιπ, πιο. έἱσειιπο ννπ

σπιπππιννοιιπ πιο ννισπιπεπορπ.

'7 ννποιοπιμωΡι Μπι πιο πιοπιοπι

πιοπιο.πι πιππιο. έππιππο.; πιο π:ιιοΜσππο

οΜ:ο γοννισιιέπ, πιο τππινιπισιι.πππορπ

Μπι πιοπιο ππιιιπιεννισειιπο πιο. ποποπι

ννοιιί Μπι πιιιπιπιοπιγο.

8 Ηοπιιιπι ννπιννιπποππο πω” Μπι

πιονσποιιππιγιι; ννο.πποπιπππσπιπιιιορπ

Μπι ννπγοιπιι ιποπιππο, ποπο. ι:οπιιι οπι

ννισιιΜσοιιπ πιοπι πιοπιιι οιιιιιιι Με.

Μοσοσιιιιπ ω.

9 Ηοοπι οπιιπιπιπιπι οιιπιππιι οιιι.πο

Μπι οππποπππο μι. ιιο, πιο. τοπιο Μο

ννισηιιιιιι:ιπ Μπι ννο.ΜιπιΜοπγο:ορπ

Μπι οπι ιιννπσιιέιπ ρο.

10 πποσοπι ννοννιπποππο πιπιρι Μπι

πιοπιο σπιπιππιι οιοι:ο Μπι οΜ:οΜο

πιποιποιιπ, πιο. τοπιο. πιποννπσιιιπορπ,

έισπι πιο ννοέπο πω, οπι οννπσειιιιιι;

πιοσοπι ινοπποπιππισιιιιιορι ννποειέιτο.

οπο οπι οιιο.ιιι. ,

11 Ππιππιιπι ννισιιέπιιγοπορι Μπι

ποπο ννοι:ειρπ Μο σππι πιοπιιι αποπ

πνιοιιιποππο Μπι πιιγῖι, πιο Πιο, πνι

σιιέπο "οιπ ιινοπποπιΜσιγιιιορπ

ννοπποιππιππο Μπι Μοιιπι έπιπ πιοπι

ννοπιιποΚο.:

12 Ωιι. πιοσπιπο; Κοππο., ποπποσο

ννοπποπιΜσπιπιιιιιιιι ννοπποιπιιππο Μ

οιιπι έιπιι οπι πιιπποπιιπιππο πιο. Ππιππιιπι

ποππιιπππιπι οιπο ω.

13 Ηοπιιιπι ννπσιιέΙ:ογοπ:ιιιιι Μπι

τιιοΜγονππισογο σππι πιοννποιιΜιποι

απο ιιιι.ρο πω ιιοπιπιι.ιιπ πιο. πποποπι

πιοπι ο". ιιο,·πιο τοπιππο.πι οπρπιιιι Μπι

οπι οππρογο. ιιο; πιοσπιπο ννισιισογιι.

πιο. πιπ πιπποΜπιοΜπι2ειρι ιππιππο Μο.

14 ινπωιιι ννποιιΜσορπ τυποι.

ποπιοπιιι ννἰσπιπποπιπιπἔιιιιι οσο.

15 Ηοπιιιπι Ρπιπιπιεσο Μπι ο γιιιιι,

πιο π:οπποπι περι οπι γιιοΜέιΜιιιι Με.

οοο.

16 @ο πιο ννοοιιοιιοννπσιιΜγορι

Μπι Ηοποππιοπι πιοπιο οππι οΜ;:ι.

γονιππσοέιπρπ πιο Πομποί; Ύνιιοπιερο

Μιπο, πονιπισιιγοππο επποπιιιπιιπιπιιιπ,

πιο. πιννισπιπποπιιι.πι ννιι.ΜιιιτοπιΜι πιι.

σιι.πιππιι Μπι οπιοροιιπιγπιΜιπιιιιπ οσο,

πιο ι:ιιννοπποπι ππογο.Μιιο έπιπ; νιά

σειέιποι ιιΜιιιππι οπππο. οιιιιτοπιννο πω

πιοπποοέ.

Π' π·ποοπι ποπποπι ιπππιππσπιπι πιο;

ιιπιπποΜιπιι.Μι ιιο; Κοοιιι· πιιοπιεππιι

πιιιιιπ οσο Μπι πιο ονιιοπιιπιιιο. πιο.

18 Ππιππειπι .Τοειιιο ποπο έιπσο οπι

ννἱσιιιιπι Μπι πιο οπποπιιπο. πιο πιογιι.;

ννοπιιιπιπσιπιππιοπιρπ, π:οπποσο. @πουπο

πιιιιγογιιρι πιο :

19 ΜΜΜ πτιπιιιγοπιιιπ οσο Μπι

πιο ππιοΜροπο ιιο, ηπα. Ππιππιιιι

πποέρειριππο.πι ννιιπιιπ ππυ.πιπιιι.

20 Ηοπιπιπι πιοννισιιπππιπο.; πλΠσππο

πιο νποννοιιπ πποεπιιιί Μπι πιο πινω

τοννιι πιο.

21 1.ππιππιιπι, Κοοιιπ· πονο. σο, οικ

ιιι. Ηοπιο.πι πιοννισιιΜ_γο; Ηοπιπι

οπιιπιπιοπι Κοοιιι· τοπιο τον”. Μπι

Μου ρο, πιο ννοΜιπιτοπιππο. πιο"

τω”. Μπι Μου Ρο.

22 Πο ιιιιπιοπιιιι πιοπιπιπι 7ιιέιππιιιιι

χερι πιο οπιιιοιπο. πιππισιιρι.

23 Ππιπποπι ειπιροπιι Μπι πιο οπι

Βιιππιιπποο Μπι οπι πιιιιπ, πιοπιο μ”

ννισοπσοΕ·ο Μπι ννοπιισιι. σο, οιιιιιιἰ

οσο, πιο ννιννιιπιΒιιρπ ;

24 Ωο. πιοσπιπιιιιιι; ννοοπιοιιοΜιπο,

ννισιιέπιι "πιο σιπιοιι γιιπιο έπιπ πιο

σππιπιπιπι, πωπω πιοπι πιο πιο επιπιππο.

ππιι γιιιο Μ:ιι, πιο σιπιοιι σππισιιισπιππ

Μοπσιγο Με., Μοοοπι ποιο σππιοπι.

25 Ππιππιι.πι ιιπιΜιπορι οπι νιπισιιέπο

έει.ππονιπππι οιιπιππο.Μοιγειιιι; ιιπιππιιπι

Μπορει. Μπι πιο ννἱπιοπιιπισιι. ννοπι

μι”. Ι:ιιππο πο; πιο σππισει πιἰσο. πιοοπι

πιω πιποΜπιο σππι πιο τοννπσιι ω”

κι".

26 (Μ. ἱοἱπιοπιιιο. πιποσοπι οσοπι, πιο.

πιποππιπιι, πιο. οσοπι έπιπποννππιρι Μπι.

2'7 Ηοπιιι.πι οπιιιππο ννιπιοπιιτιοει. πιοπι

πο.

28 1·ποσοπι Μ”. ννισοπσιιΒο Μπι

οτι, πιοπιιι έειπποννππιιιπ Μπι νωιιι

ποπο ννιπιοπιππισο. Μπι πιο πιππιιπιιιιιιπ

Με πιο ; οννοοἰπι ιπιιιιιιιι. ι

29 .ποοιιο ννοογιιιιπο σο. πιοννι08

Μια; Υειπιιιπιἱιιἔ,9ννοννοιιι νντι.ππο.πι
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πιπ ννιιΜι.πιπιπιππι ποννοεπιπε Μπι

εὸοιιγπιγερὶ ἐπὶ.

30 Μ”. ννὶοοὶοπιΒ°ε Μπι επι Μήπω

πω” ννὶοπιιπιιιειρὶ ἐπὶ, επι πὶππιπι

τοπρὶ ἐπὶ, :πιω ππιιιπιιὶγπι εΜπι

ννπωωπιππ οππὶπᾶενιπὶεε.)τε οὶπ

ὶχεοεοπιρὶ εεε.

31 ΤιιΜι ιινὶεεὶ,ε οὶπι Επι”. ὶειι

επιρὶ Μπ οπι ννιιΜιπιπεπΜπ. Με

επιὶεὶγιιρὶ Μπι πε πὶεννιιρὶ ἐπὶ πε;

πε Μιπεπι ειπε;

32 Αππ·πιππιπι ννεπεπτεπιππ. πω",

Ιεπιπιπ ννπιπππι:επιππ πινει., οπι. .πι

ποπ ννεππιπιτεπιπε ω" Μπι πε

ππιὶγε : ννεπειπιππιππε ννὶεειέπι περὶ

Μπ τπιννπρὶ ἐπὶ, τιιΜι πὶ ιιπρὶ

ννεπε.πωππο. ππιννερὶ εεε.

33 ΠπΙππιπ εχετε Μπι παπι πιπ

ποπρὶ πεπει.π πεπιι οπερεννὶειιὶπὶγε

εὶπ οπι γιιέὶπιγιιγιιρὶ.

34 'ΓιιΜι Ρπεπὶεεε Μπι πεπιπι,

.Τεειιε διπάιιπεε Μπι ὶπὶιιε γιιππε

ννὶεππὶιιεπ, πε πεποππιὶ πεποπ επι

ππιπιὶεὶιιπιρὶ: .

35 Επι επειπιππιπ ννιιπιὶὶ ννοορε

πιὶεΜΥπηιὶ Μπι πεσει. ννὶναππιΒε επι

ὶγιιππιπιχπιπι πεοὶγιι;

36 ννεοπερεΜγε, ννοορε Μπι επι

ἴοιιποΡε Μπ τιιΜε ὶγοπιπι πιω

ε.

37 ΠπιΜιπι .Τεειιε πεοπγιι; Πεπ

επιπ νδίε.πεπιπ:πιπιπε πὶτεννιι Μπι πε

πιὶοειπιπε οοοννπιεὶπ επ, πιο. ιιὶπιπεὶ

οοοννιιεὶπ οπ, πιει. πιὶποὶπεπιρε οσο

ννιιεὶπ οπι ννπιέπογεὶπὶιὶπιπε Με.

38 ννοππορε τοΙππιπεγο. οπι πεπι

Μ. Μπι Με.

39 Ωπι ὶπιοπιρε Μπ πε ὶγεοεεε;

Νὶὶπὶγειὶεπι πιπ Μπι πήγε ὶπὶπἀποὶπι

νιτπιέπεγεάπιπε Με. εε.

40 ννοεπορε Μπι ππεπειοπιι. ννοο

πιε οεοννπεὶπι ινὶοιιέπε. ννοΜιιιπι πο

επι ὶΙποΪπιΜι εεε.

41 Ρ-πιιπὶεεε Μπι ὶέ επι ιπιπιὶοὶγπι

ρὶ ὶειιπιπιιπι .Τεεπει ννὶννὶοπιννιιπιΞε

επι. πεπε;

42 Μεεεὶγιι πιπ τοπεπ ὶπὶιιὶποεπιρὶ

πε; τοπιο εὶππὶπιπΜι πε. Ππιππιπ,

πωσ Οἱπιπὶιιππιι σε, ΜπιιΡ1.

43 πω” ποιπὶοιιὶπὶγε; Πεεεπ

τοπεπ Βειννὶά ννοπὶχπι ννο.Μι.πι

Μπι οπι Ιπιπεπιπ, εεὶχιι πο; πο.

πεσει;

44 Πο.ιιοπιπι Μπι Ιππιπποεπι ππιὶπεννιι

πω”, Μὶεπερπι. Με πωπω

πιο, ποπιει ποὶπιιπὶγπιπρὶ Μπι πω.

οιιπε πὶτιιννιι ννιοπιννεπεΒε Με.,

πεπε.πιγπιπι.

45 Ηεοεπι Ππιννὶπὶ, Ιππιπιππιπ, εοὶ

γε πεοὶπππιπ, ποΙπεπ εοὶπι εὶππὶπι

Ηπιιγε Με πε.

48 ΠπΜιπι πιπννεοοπ οὶε "επιπ

ππι.πι ειγιιρπε Με οΜπὶ ἐπὶ; πιο.

επιρετιι Μπι πει:πιππιππι πιιννεόπιπι

πω ννὶννειπιΞπι ππιννεπεπγε ἐπὶ εεε.

νν10οννοπω.κπ 28.

1 Ηεπεπι .Ιεειιπ @Με Μπι, ὶγε

ιινπιοπερεινὶεεὶπὶγε οὶπι οπι ννοννὶ

εεὶπὶγεπε.:

2 Ω». πεννὶοιιπὶγπι; ννονιππειρὶ

Μιεερὶ Ρπει·ιεεε πο Μοεεε (ήγο

πιπιπε ω” Μπι επι ὶγοππιπιππιρὶ

εεε. ι

3 Ηεοπι επε.ππιππ πιω τοπια ορε

πὶέὶρὶ Μπ πεπιιι. οννεεὶπ οριιρὶ επι

εεοπ πιο; τυπο @ο οππιπιρὶ Μπ

οπιιιι εοοιιρὶ ἐπὶ πιο; πιω εποχή,

πιπ». ὶγεοεπ εοοπρὶ ἐπὶ εεε.

4 ννεοὶπιρὶ ι:πεππε οπι οὶπΡὶ ω

ΙὶὶΜι. πιεσε. οπεγιιπιρὶ, οπι ννὶοειέπο.

ι:ειρεπε ιιΜιπι εππιπιππΡι εεε, πω

Με πε έππέι:ε υπ γιιπεπιπιὶ Με πι.

ννεπεπιγερὶ ἐπὶ.

5 θα ιππὶοοππιπι εεοπρὶ Μπι οπω

εὶπ πνὶοειέὶε ννπιπιννὶοε-γιιὶπιιρὶ Με

ε π.εοπ εοοπιρὶ εεε. ννιιπεέοππο

πιπΙπιπ. ὶοἰεπιεπιρὶ, πιο. ι5ππιιι. ορπιριιπι

πάιιτπιπππιιιὶ εεε.

6 Ψοπερὶ επι ογπιπιπε νσπέι:εεπε

οὶπιρὶ, πιο. οιιιιιὶ_εὶγε τὶρὶ Μπι οπιιιι.

ννπιππειπι ιγοππιππερὶ Με επι πε

ννιιέπεππεπεπιὶ εεε:

'7 @πι π:ὶποπ:οΜι Μιι επι ννὶοιηιι

ννὶππιπιὶ, οπι, Ιπιποιιπι, Πεπιεεπι,°

ννὶειιέὶε. εννὶοπιπὶγπρπ Με. οὶπρὶ. .

8 'ΓιιΜι πιὶχε,_Ιπ8.πιοειιι, επιὶοὶγε.

40



ΨΊΟΟΨθΥΑΚΒ 28.

ει Με ει; "εεε εισει:εεεεεε

εεεερι, Μεεειγε εεε ; εε ειγερι

σννεειε εεεεεννεειιεχεσιγερι.

9 Ωε εεεεε ειεεε εεεε Μενε

σειι, Δω, ωεωρι ει σο; ννωει

ειεεριχε ειπε. εε Με εε Αι;εγε

?εμ _

ΙΟ Ωε εεειιε, ννεσεερεει.χε,

εεισιγερι Με έει ; ειπε νιἴεσιι

@εεε εεεερι, Μεεειγε εεε.

Η @ε ωιιω εεε-ιι ιειγοι:εερι

Με εεσιεεεε, εε ννσινιεεεε ει

ιεεννερι εε Με.

12 'Γεννε γενιτεεεε.ε ιγειει_γε

Με εεσιεεεε, εε γιιεεεεε εερε

γερι Με; εε ειπε ιεεεεεειιγε

Βεσιεεεε, εε γεννεεεεε ιγσ_γερι

ει.

13 'Με. νυσιπερι εεεερι εε.

Ρεει·ιεεε Με, ννεεεειειειεεερι,

νωωιιι εισιχεεεερι εεεννε ;

ννιννεεισε τιρι τεινερι ιιιεεεγε

3τερι εσε, εε ννεεειχεεερι Με

σε νασσεειγε εεεεεε εεερι εσε;

εεσε ετιιεεεε ννσγεσο ι;εεεε εεε

εεεεισιγερι Με.

14 ννσινερι εεεερι εε Ρεει·ιεεε

Με, ννεεεεισιεειεερι, ννστεει ει

σιγεεεερι ειιεινε; ειεερι-γε νιω

Μσσεεε Με ννισεέιι:ε εεεινισεχε

ωΡειΡι, ω” εε εερι Με ει, εε

Εστω. εε με Με σιερι Με τεμ.

ειεεερι εεε.

Η ννσννερι εεεερι εε ΡΙιει·ιεεε

Με, ννεεεειειεειεερι, νιώσει ει

σιχεεεερι ιιεεννε ; ειιειννετισε

ιεεεε εε ειιειεεχεγερι, ννισεεΦε

ννειιιιαιειι εεεστεειρι Με; εε εσε

ω Μεεεε, ειγσ ιεεερε εσερε

εΜετιε ννεεεεέισε σιεσε εεεε

εερι εσε.

16 Τσ.εεεεγε τεεει ιέιι:εεσεεερι

Με, «εεε εισετεεεερι ειιιιννε;

εεεεει εεε; Τεννε εμ ννεεεε

Με σε ενε.εοειε σιεεεε εε Εεεε

έε,ι; :σε Μεινε ιιρι ννεεεε Με

εε τεεεεεεεει γεεε σει, εε σε

ννεεσε2ε σιεεεε, εε ννεετεει

εεε.

Π' Ψιειι.εοι:εσεερι εε εεε

εςσεεερι; ειειεεεεει, εε ιέ Πει

νιτεεεε ειεεεεεειι νιτεεεε εεεε

σει ιιεειε. ι;εΜ;ε ιχστεε εε.

18 Νεεεε, 'Γεννε σννε7εέειε

Με σε ννεεσε2ε σιεεειι εε ι:εεε

έιει; Εεεε ειπε ννσέεε σννε)ιε

εεε εεεε εε Με εε σε ιεεεσειε

ειεεεε, εε ννεει:εει εεε.

19 ννιειτεοιεσεερι εε. ιέι:εει

εσεεερι Με ; ννσειιερι εε ε εννε

διεεεε νιτσεεερι Με ννεεεε εεε0

σει εεειε τιιΜε τεεεε εε.

20 Ηεοε ει;εεεεε ειπε συνε

ΐεεεεε Με σε ννεεσιιΖε σιεεεε,

ε σννεγιιεεε εε εεε εεεε εε

Με εεε». σε ννεεσεεε εεε.

21 (Σε Φεννε πιει ννεεεε Με σε

νσειισε2ε σειεεε, εε ερι νσεεεε,

εε εεεεε εινα: οεεε ε εεε Με,

εεε σε ννεεσεεε εεε.

22 @ε τεν” ειεεριγε Με σε

ννεεσεεε σιεεεε, εε ννεεεεειε

εε οιγοεεεεε τω”, εε εεεεε

ι:εννε εεεε ιδιστεεεε σει σε ινε

εσειε εεε.

23 ιλίσννερι εεεερι εε Ρεει·ιεεε

Με, ννεεεειειειεεερι, νωωιιι ει

σιχεεεερι ειιεννε ; σε)ιεεει:ε ννε

Βρε εεεγε, ννεσεεεει. εσ, ιινιεσε

ειιιε Με ννεσεεεερι εεε; εε

ννοορε Με εε Εεεε εεε, ννοο

ννστεεεε, ννσννεσεει‹Ιε εε ινσννε

Με", εεεε εεεετερι έει εεε;

εισιιε ε εσεεεερι Με, εε εεειε

εεεεε εσσε ότε γεεερι Με έει

Εεεε.

24 Τσεεεεγε ιεεει ιέιεεσεεερι

Με, εοροεεεεετι ρεεεεει εεε

εερι, εε εεειεΙ εεσε εερσε ιδιε

γεγερι εεε.

25 Ψσννερι εεεερι εε Ρεει·ιεεε

Με, ννεεεειειετεεερι, ννσι;εει ει

σιχεεεερι εεεινε; ννεεεισε ενι

Βιετεε Μ: εεεει:εεεεε εεεεερι

εεε, ι;ιιεε τεειιειι ννεειεεσερι εε

ννισσιεννεσιε εισε σε επεσε”.

26 Ρεειιιεεε ιέτεεσεεε, ι:σεε

εε)ιε ννιχετεε νιτεεεισε ιιο Με

4|
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13 @τι ΐπιογο οὶππετι, εννὶοεπο

πεπ ὶιοοὶοπτερὶ ; ποο οτι πιιιοΜπ,

πε ννὶΙτοοττιπε περοὶπννεππε οεπ

ρε περοὶπννετιὶτε απο” πτεπτερὶ

ἐπὶ Μπ ποπε οπ πτιιέπὶπ ἐπὶ οσο.

14 Πο ποοοοε, ο;1οπε οὶποὶοὶὶτι

ρὶἀεπ ννε.ππάετι οέ$ε τοΜ οπρο

γερὶ Με, Νπτετορὶ πιεπρπτε οΜε

πιτ Μπ ποοοτι ὶεννεοὶπ ἐπὶ.

15 'Γιιπε πὶειιππε ινεπἱοὶπτεπὶ

Μππεπ, οΜε. γο πε. πιο ππτο Μ

οὶἑπεπε πο οπὶοπτεπε πο; πε

τι1ποπ Μππεπ πὶετιππε οπο γε

πάιιπο Με.

16 '1"ιιπε επεπὶποΙιτεπ ἐπὶ Μπ

πεπ, ποπεπ πννετπὶ πε ὶέ ποπρε

οττι πο Με; ποοοπ ινεεγεὶεπὶπ

τιοπρε., πε Η γεττιπὶ ὶρὶ Μιι οτι

ννὶοοὶο οννεεὶπ γιτειιτερὶ Με.

17 Ί'ιιπε ποπε πεπιιπ επεννὶοε

εοπτεπ ἐπὶ Μππεπ, ποπεπ οπο

άεΜοπτο Μπ οννὶοεππτεπε πιο;

ιιππεπ οποόεΜοπτο Μτι επεννι

οεποπτεπ ἐπὶ Μππεπ, ποπεπ

1ποοννὶοεοὶε πε ννεπιπεγεπρὶ Μπ

πτοοοπ γεπτΙεννε Με.

18 Ανιτὶοεποπεπ ποοὶοπτερὶ;

'Ι'επιι τπεπε επεπ πεπεέπειιὶ Μπ

πεπ, πο τπεπρπτε οΜε πεέπερὶ

Με; πε €επιι τπεπε επεπ γεΜ

όπέπερὶ Μππετι, πο τπεπρπτε οΜε

Μγιιέπερὶ Με.

19 Από ποοὶοπτεΡὶ; Τιιννο

τιοτπ πιεπε επεπ τεΜι ννεπ-ὶὶιὶεπ

πεπερὶ Με ο ννιπιοοοππερὶ Μπ

πεπ, Ατο πιεπρπτε οΜε υπ Μπ

πο οοοπ οοεννὶοεΜοοπ Με.

20 'ΓιιΜοπ ποπι γετππὶ, ττιὶοε_ὶο

οπ τππὶοπερὶ Μππεπ, ποπ ννὶοὶ

πομπο ννειιπ οοο.

21 Ηοπεπ 1πιτεπ οπ ιι πε πο

οπιε; Πεποεπ, τπὶειιππε $οπε

ννεττιὶοὶπτεπὶ πο. ννοοὶοεὶιππ Με.

πο; έεποννὶπ ποπεπ_γεπ πο.

22 .1οοιιο ποοπτε; ἐεποννὶπ πο

πεπγεπ Με, οοὶοπτο ἐπὶ; τιιπε

ννὶποοττιτιε ἐεποννὶπ οοο έεποννὶπ.

28 Ποοπ οι:εππεπ τπεπρπιε νιω

πιοοπιο Μπ ινἔοεἑϋεγεὶερὶ ννετι

2

πτοοοοε, πο ννοννὶὰεπο ννὶοεγιιπο

οὶπ ννὶοεπὶοπτεννε Με :

24 Πππεπ ννὶοεπὶοπτεννε ὶοιιτι

πεπ ννεπ_ὶὶ ι:ιεεεεπε τποιιπιρὶ

πιππε ποΜορεννὶπ8ο ννὶΙιοοτπτιε.

πιοπὶ ο ἐπὶ Μπ πο επὶρὶ.

25 ππεπ οτι πεὶιι_ὶπ Με πιπε

τΙεπ γιιπο ἐπὶ, ποοοπ γιιπο οὶπ πο

1.εποεπ ννπτοροπερὶ Με, πε ιεινὶ

οιι, πο. οὶποε, πε $επιι ;τππο οπι

οννεοὶπ, πε πεὶιτὶιτρὶ Με, πογε.

26 Ηοοπ ννοννὶἀεπο ιιπ Μπ πο

οπ ττιεππιποοπτε οπροὶππτε, οο

ππιο πε πογε; 11:εποεπ, εττιεΜπο

γο, οννεοὶτι οὶοὶοεὶιι.ὶπ Με.

27' Ηοπεπ ?υπο οὶπ πο ννοννὶ

πεπο πινω Μπ οπέὶΜὸε, Μγιιέπε

πο. ὶΜοειο ποπ Μοὶοεὶιιὶιι.

28 Τιιπε ννοννὶπεπο οτι Μπ πο

τεππεπ πω” πε οτπ ὶἀεπερὶ Μπ

"επ-π, πεέρερὶὸεπ ορεννὶπεο ὶΜ

απο Μπ πο πτογε., πε πτεπρεγο

πε ροοΜπ γιιπο πε ποοπτε; Τοπε

ὶτπὶγοοειο Μπ τπὶοὶοεὶιππ ννο.

29 Ηοπεπ Μοὶ ὶτὶεπερὶ υπ Μπ

πο εὶπε οτι οπροὶοπτε, οοΜγο πε

Ιιοπτε; ΑτπεΜρο πο, Μππεπ οποι

εὶπ οὶοὶοεὶιι-ὶπ Με.

30 Πππετι ννὶοειὶε ἐπὶ; 1:ιιπε

πωπω πε οοππεέπο τπεποπ πεέπε

ππεπε, οὶοε2ο πτ1επιππ Με πο

πεπγεπ.

31 Πππεπ Μοὶ ννοννὶὸεπο ιιπρὶ

Μπ ποπε 1;επτι οοοπρὶ Μπ ννεπ

Σεπερὶ ποπεπ, πὶπε πτοΜέὶοερὶ:

ποοπ οπ πὶρὶ πο. ννὶοεγιτπο οπι

@Μι οοοπρὶ Μπ οννεοὶτι ο1επτε.

περὶ.

32 Ηοπεπ ?υπο οὶπ πο επο

Μοο πο. ποοπτε; Ψοννὶὸεὶτο πὶ

έὶοο πὶποε, ὶοε2ορὶ πὶπεπο τεππε

ποπ πο οὶοὶοε]ιπιι, οοτπεπεΜπο

οὶπ ποοπ.

33 Ηοοοπ τππτο οπέὶοὶι1ε Μπ πο

ποοοπ Μοὶ ννοννὶᾶεπο γειιπ Μπ

ὶέ πε οπέπτεΜπε Με ποοοοο

ἐπὶ πο.

34 Πππεπ γιιπο οὶπ έὶπιὶε πε

πεπὶέγερὶ Μο οπι οιι ννὶοεπιι,
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ισπιε ιγοΜιγε έπιι εσπι οσσννεειπι

ΜπιειιΙεε Με ΜεΜεπιγεπι.

35 ε ιγεσεπι, .Με ππιεΜριγε

εΜε επι Μπι εσεπιισσπιρι Με, στοι

γσΜι σεπιτε εσιγετεπιΜεπι πιιεεπι

Μερι ισπιε νπτεπιισιΜτεπιιρι Μπι γιτι

σεγεσισειεγερι επιι ΜπιΜεπι.

ννπεοννοΥΑκιε 19.

1 Ππι1πεπι .ιεεεε ννισσιε Μπι Με

πιε Μεγε εγεέτεπι, ΜεΜεπι θειι1ε

πιιε1ποσε Μπι επειιΜεπι ιγεγε εε.

1επιε ππιεΙισσε, .ιοι·εεπι νσεΜρε

ε1εεεεπιρε πεπιΜεπι Με επι Μι :

2 Ωε ννισεέπε οτε Μιπισε ιΜεΜιππι

πιπιρι; επι1πεπι Μεπι εεπιιννισεγε.

3 ΡΜει·ιεεε Μπι Μ. πιεΜεππ επι

Μιρι, εε ιγ(ει:επιγεπιρι Με Με

σιγερι; 'Γε ε συνεειπι οπι εισε

Με. Μεννισε ειιρεΜγε Με ιγεεεσε

Με.

4 ΠπιΜιπι ννεεγε Με εε Μενι

σεΜγε ; Τεννε στο πεΜε ειπε ννι

σεΜεεε σιπι Με επεσε πινιπιγει·ι εΜπιε

ππνισεΜεεε, Με ι:οΜιπιπιι ιιεννερι επιι

Με:

5 Ωε Μεγε; Ηεσπι ει:επιΜεπι, ενι

σεέπε ετ1πεΜι Μεπι1‹ε Μο εΙιρεννι

σεγε Με, εε £εννισε Μπι επι ιγει

ΜιιεεΜε Με; εε Μεπιεσπε σεΜρι

ννεπιιιπιεπι Με.

Ο Ηεσπι, 1ιεΜεπιΜεπι πισπιρερι επι,

'πιιΜε γνισεεεΜρι ννεπιιιπιεπι εεε.

Ηεσπι, πειτε ννε1ιεπιτεπιΜε γεο

Μσπιννεπιιιπιεπι Μπι Με ιΜπιεΜεπι

ωπεεεω Μγιιέρε σιπιΜεπι.

'7 ΗεΜειι Μεσιγερι; Π:επισεπι,

Μοεεε 1πρεεεπιρι ννσπνερι γνεπι επι

Με, εε. εΜρεγε Με, παθω Με

σσπιννιεεέι Μννσ.

8 Ππι1πεπι ΜεννισεΜιγε; Νισεπι

ιερι @Με Μπι Μεσπι ννιπισιιιπισε

ειιρεννισεγεγερι Με, Μοεεε ιγσ

ννιπιπιισιγερι; τιι1πε στοΙπε1ιεγε

ι;επι1ιεπι Μεσετε έιτε.

9 @ε ππιιέ Μεσισιγερι σε ; Έπινε,

ννεννισιΜει'ιερι εσσπι Μπι οπι επεπι

Μεπι ω, τεννισε ειιρεΜγε σε.

νιπεπιιι ισ1πεσε γειε ειπιΜεπι, Με

ννεννισι1ιεΜερι εσσπι εεε; εε εε

επε ννιπιγεπι ειιρεγερι Μπι γειε

σιπιΜεπι, Με πιεΙπεπι ννεννισιΜεΜερι

εσοπι εεε.

10 Ππι1πεπι ννεοπιερεννισεΜγε

σιπι Μεσιγερι; ννιεεεω Μπισ

Μπισε Μει 1ιεεεπε ΜπιΜεπι, Εεεε

σε ισπιρι Μπι Με ννεέιε επιι.

11 'Ι'ειπε. ΜεννισεΜιγε; πινκοπε

Μπι Με σννεειπι σΜΜιρι έπιι, τοπιε

ννισεεερι Μπι Μεπιεπιε σΜΜιρι.

12 Υιιπισιπσε Μεσε γεΜεπι; Μεπι11

ΜιιπιΜι τεει Μπι επεπιΜεπι Μεσε

ισεεερι; εε ΜεπιΜ ννισεΜε στι

Μεσε ννισεΜεεερι ; εε ΜεπιΜ πιε

Μριγε γνσΜσσπιεε Μπι οπι Μεσε

ιεισεεερι. Τει" Με ισε σΜΜι

ΜιιΜεπι Με ισε Με.

13 ΠεΜεπι ΜσΜέιγοεσρε επι εννι

σεΜιρι, πιερε εννισερει:εΜε εε σε

Μγε Με ε Μεσπι; επιΜεπι επεσε

ερεννισεΜγε σιπι ιεΜιπιιιερι.

14 'Ι'εΜε .Ϊεεπιε Με ε, πεπει

γσεσρε επι ππιεΜιρι πε ιγσννιπι

ννισεΜγε ρε, εε τεΜιπισερι επιι

ρσ ; ππιεΜρπιγε γνσΜεσπιτε Μπι Με

Με€επιΜεπιρι εεε.

15 ΠπιΜεπι πιερε εννισεριιτεΜε εε

ΜετεπιΜεπι ι:οιπεπι ιγεγε.

16 ΠπιΜεπι ιΜσ, γνεπιιἱ επι Μι εε

Μεσιγε; ννεοπιερε1πιγε ννεετε,

πεΜε ννεέπε εσεππισπι Με, οπι νει

σσπιι σννιΜεπιΜε ννεπιισε πιιιιιιΜε

Με, πιιΜε ε Με.

Γ? ΠπιΜεπι Μεσιγε; 'ΓσΜεεε επι

έιε εππιεγεΜγε Με; πιικνεεεπι

ννεότε επιι, ννεπιιι Μεσεεεεπι "Με,

ννεΜεπι·ι:επι1πε Μεε. Ί'εΜε γνισσπιι

επι γει Με γεσιπι ΜπιΜεπι εισεΜορε

Μπι Μεπιε εΜορε. πιο.

18 ΗεΜεπι Μεσιγε; 'ΓεΜε ε Με.

Ππι1πεπι .1εεεε Μεγε; Πεπιε,'Γιπι

ννισεγεΜε Με επι; ννεννισι1ιε

?περι εσεπισπι Με επιι; ννεππιεγε

πισπι Με έπιι; ννοιτοπιέπιι σιιεΜε

Με επιι;

19 Νιγετε πιιΜεπι Μει εισε

1ιεπ.ισπιιΜεπι ννσ εεε, Νιγε ιπιιΜπιε

8



πνι.ιπππππποε.

@οι πιἰΜγοπποπι πιο Μπι ννοοπ:ογοππο

ππο Μο.

20 Κοέππο Μπι πιο πιοπ:πιπο; ππιο

π:οεο οπιοπιιοπιπιοπι πποπιο. πιννοεππι

οοοπι οπ:οππιοπι οσο; τοπιο πιππιοπιππι

πιππιτροπιπ ννοιππι πιο.

21 .ποοιιο πιοοπγο; Οννοι:οπιπιο

ιποιππι Μο ιποοππι Μπιπιοπι, πιππο πιο

τοππιι πιππ:οννο ννπγοροιπο πιο πινει

πιροπιποορι Μπι ννππ:οπιιι απο; Μπι

πιοπι ππιοππρπιπο οΜο ννοιπιιπιο ππιππιο

Μο; πιοπιοπι πιο πιο ππιππιοπποππι ιππι

οπο.

22 'Γιιππο πππιέππο Μπι πιο ννππ:οπο

Μπι ππο πιοπιοπι πιοπιοιι πιποΜέποο

Μπιππο; Μου. στο τοπ Μπι πιοπιπι

οποπιπιοπι.

23 Ππιπποπι .ποοιπο ννοοπιοιιοννππ:ο

πππιπο οπο πιονυποοΜγο; Απ»

πιοπιοπι πιοπ:ππ:πιπορπ; Τιπιπο ννπιππτο

πιο Μπι πιο Μποπι οο πιιοπιιιπιπο νικ:

Μπ:πιπιιο Μπι οπι π Μο.

24 (Μ. :Πιο πιοπ:ππ:πιπορπ; Κοπιιοπ

ννοπι τοπιππιέροοππιοπποπι οπιπποππο

οπιπιο πρι” Μο οππι πιο τοπιπππο οπο,

πιο ννποοέπο πωπω ννοπποπιποπιππο

τοΜπ:οπιιο Μπι οπι γο Μο π:ππι πιο

τοπιπππο.

25 ννοοπιεροννποοΜγο οπο πιο

πιοπιοπιρπ, πιοπιοπι πιππιο γιιέππιγο

γορπ πιο πιοιπορπ; Τιιονο πιοπιοπι πιπ

οΜπιἰ Μο πιο.

26 Ππιπποπι .ποοιιο οΜο οποπιννο

οοπιοννιοοΜιο; νπίποοοπο οΜο πιο

οπωιπΡπω έπιπ; ππιππο ννοπποπιποπι

Μι οΜο ποππιπ οννοοππι οΜπιπρππ:ο

οσο. _

27 Ηοπιοπι ω” ογιιιιπο πιο πιο

ποιο; πω), τοππιι οννοοππι οπιρο

·ιππιγοπιρι πιο πιππποπποππι πιιιγοπποπιιιπ;

πιοπ:οπι τοππιι πιπιπιορπ Μο πιο.

28 Ππιπποπι .ποεπιο πιοικιπ:οΜιπο;

Αννππ:οπποπιοπι πιοπ:ππ:πιπορπ; Νιγορπ

τοπιο. ποσο πιπ οπι ννππτοππιπιρπ Μπι

ππο οπι πιππιοιπορορπ Μπι, ποπιοπι

ινπωωπι ΟππιπιππιτΜι Μπι ννοννπποπι

πιπιποπ:οπιππο πονο Μπι οπι Μιοπ:οηππο

π:ππιπιοπι, οπο οιπο πιπ_γπιτοπιππο οππο

πιοπιιιο οπποπι ππποποπιπποιιπ Μο, πιο

Ιοι·οοπ ννποπιπιπι οπποπιπιπιρο ννποοππο

π:ορπ Μο σο.

29 (πο ππιννο πποέπο, ω, πιο πιοπι

πποννοπιιππππιι, πιο ποννππιοπιπππι, πιο

οπππιππιιι, πιο πιιππιππιπ, πιο. τοννππ:ιπ,

πιο οππιπ:ο, πιο ππιοΒο, ππιποοιο οπι

οποπιπιοπι οππρογο οππιπιοπι, πιο ορο

ννππιΒο οΜπιππο πιππιππιο Μο, πιο πιο

ππιππι οννππιοπιππο ννοπιππι ννππ:οπιπ

ππιπιοποπιπο Μο..

30 'Γιπππο π:οπποπιοιπο πιππρπ Μπι

ννππτοπο οπιοππο ιιπιρπ Μο; πιο οπιοππο

πιπιρπ Μπι πιοπιο ποπποππογορπ Μο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 20.

1 Μοπιιιπιπο πνοΜπ:οπι2ο Μπι πιο

ννποοέπο ινοπι πιο ιπιππιο π:ππι πιο

πιποοοπ:ο, πιο πιοπιπποπιπιο πιππιοο

πιοοπ:οπιπιοπιππο πιπιπινπ οιιπρπ οποιο

πιποοπιιιοπιρπ Μο π:ππι ννποοοπο ορο

ποπι πιποιπο.

2 Ππιπποπι πνππ:οέπο οπιροπιπ οπ:ο

πιοορορππποπι ννοππιππποπι οπι οροννπ

π:οτπιπι, πιοπιοπι πιοοποπιπιοπιππο πγιιννπ

οιιιρπ τον". Μπι ο” ιποννππ:οέπ.

3 Ππιπποπι ννππιπγογοπποπι οοιιο

ιποππιπιπ, πιοπιοπι οππο τοπιπποπι πιιο_γο

πιο ποΜοπποπ:ο πππιοπ:πιππο οπι τοΜι

"ποπποπι έπιπ πιοιππιρι ννοπιννππ:ογοππο;

4 @ο πιοννποοΜγο; πιο οιπο

πιοετοπιπιοπιππο πιπιπννπ οιιπρπ Μπι οπι

γο ρο; Μπιπιοπι ποπποπι οννοποπιπιο

οποιπρι Μο πιο. Ππιπποπι οπι πισι

μη”. ι ι

6 Αππο οορο ιέοππρο πιο ιπιορπ:ππι

ννοπιππο πιοπιοπιπιοπι ποπιπποπι πγοιπο

π:ο οππο ιγοπ:οπι οπ:οπι.

8 Ηοπιο.πι οορο πο.πποννοπιιι οπ:οπιι,

οππο τοπιπποπι πιποικο πιο ποΜοπποπ:ο

π:οππιι τοπποπι έπιπ πιοιππιρπ ννοπιννποο

?πιο πιο πιοννππ:οΜιιο; Τοπποπ:ο

οπιροπιι πιοοπι οι” τοπποπι έπιπ πιο

γοιππιρπ πιο.

'7 Ππιπποπι, Τιιονοπποπι οροιππιποπιρπ

έπιπ πιο, οοπιπορπ. Ηοπιοπι πιο Μαο

Μιπο; Νπέ ο” πιοοποπιπιοπιππο πιοπ

πιο οποιο Μπι οπι γο μπι, Μπιπιοπι

οι" οπνοποπιπιο πιποπ:πιιιπ Μο.
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 20.

8νι7επιιιιιΜεγειιιιιεΙιεπι,ιιεετεπι- εεεπιρι Με; ιιιιΙπεπι @ε Με σε

ΙιειιΜι ιγιιννι οιιιρι γιιιιε επι ιγε

ι;εοΜγε ιι:επιεεπι Μπι ιιεειγε ; Μ

ειιέιε Βτεπιιρι Μπι ννιεεΜεο εε

νποΙ€ειιιιιι ννιεεςιι πιο, εΙιεΙιε Ιτιιρι

Μπι Ιιεπιε ι.οιπειιεγε; εεεπι Εεεε

Ιιεγε περι (μπι γνιεεγεειγιιέπεπι

Με εε.

9 ΠπιΜιπι ιοπιε οερε ννεπιιιόεπι

Μεπιιρι Μπι Ιιεπιε ιιιρι; εε στοι

γοιιι Μιέρεριεεπι ννεπιιι ιειιρι.

10 ΤοΜιιιεγερι Μπι Μεεε. επι

Ιιιρι ςεΙιειι, εεπιρε γιιιιερι Με

Ιιεσιιιιιι, ι:ιι1πε ιέι εγε οωιμιιι

Μιέμεριάεπι ννεπιιι ιειιρι.

11 Πε ιοερι Ιιε1ιεπι Ειπε $εννε Μπι

ΜΗ;

12 θε. Ιιεγειιι; ΒιιεΙπε ιιιρι Μπι

ιιεπιε οιιρε ννεπιιιιιεπι Μεπιιρι; ΒιιΜι

ιιπιΜγε επιρει.ιι οεεπι; γνι Με. εέπε

Μειιπιπιιρι; ιγειιπιεεεερι γνιεεγε.

Μι€ε εεε.

13 Πιιι€επι ιγε νιιεεγιιππε εε

νιπεπιγι 1ιεειγε; Κοπιιι, πειιιι όψει

εεεειωπι επι; Μέρεριόεπι γνωι

εεε οπι Μεπιιιγεοιπιι Με. Μεεε

γε.Μγε έπιι Ιιε.

14 'Ι'εΜι πιι€εννε Μπι ειιπιειιιι εε

1ιόε πιο; εΙιεΙ-πε Μ Μπι εε πιιγε

ειειι Μπι ιγεεειι ννετιιι εοε ε

Με.

15 Μιγε ππιι€εννε Μπι Μεεε κινε

σιπι Μπι εεεπι εοεπιιοπι Με ιγεεεεε

επιι Ιιε ; ππιιγε πιιειννεέπε Μπι Ιιεοπι

εΒεπι1ιε.πι ιέτε πιιέιεε. Μ.

16 Ηεεεπι εΙιεΙ‹ε ιιπιρι Μπι Ιπεπιε

ι:οΜιιιεγερι Με; εε ιοΜιΙιεγε

ιιπιρι Μπι 1ιεπιε ειιει‹ε ιιπιρι Με;

γνώσει ννιεεΜοορι; Μεεε τοπιεπιε.

ννισεΜιΒπιιΒερι εεε.

17 ΠπιΙπειι .Μεεε .Τει·ιιεεΙεπιι εΜε

ιι:επιννεπι1:επιιιπ1ε γε, ιιεΙιεπ ναι

οιιερειιιιιοεΚιγε εΙιεπιοπιρε Μπι

οετιΜι Μπι ιειιιιοπιρε ιέ.πιεπιε Με

εεγε, εε ΙιεννιεεΜγε;

18 Πιο; .Τει·ιιεειεππι εΜε Με

ννεπιιπεπιιιόε ιιπιγειιρι, εε ννιοεότε

θιπιιιιπιτΜι Μπι ννοεπιερι Ιιεεερι

ννονιπερι.Ιιεεερι Ιπο πιερε εε κυνι

γεοορι Μ:ε. ,

19 Θε ιΙιεΕερι Με; Βερειπιρειπι

τεμ Με. πιει ιειρεννεΙ1 υιπιιτεπιρι

Με οπι ΙΙιεεννιεεέπε ιγοοριε ινι

σεειιρι Με; ιιπι1πεπι επιρετιι ιει

γεππιπιι ΙιεΙιειι Μπιι Με εε.

20 Ηειιεπι Ζειιεόεε ειπιεει ιιιιπι·

Μιρι Μπι επι Μ, οιπιιιιπιιΜι πιε

ριπι οπι; εεΜγε εε. Εεεε πινεπιιι

Μεε.

21 Ππι1πεπι ιγε ιιεειγε; Ί'εΜι γε

οιπιΙιε. Ηειιεπι Ιιεειγε; ΜιειπιΜιι

Μπι τϊεπιεοιε γνοΜεοπιιε πιιτεινε

ειι, ιιπιππιε πιιετερε. εΜε ιγο2επιιπε

Με; εε ιιπιππιε ιέ εειιιι.1πε επι ιγο

ι:επι1πε Με; |ιεγε γε.

22 ΤιιΙππε .Μεεε ννεεγιιριε εε.

1ιεγε; 'Ι'εΜι γειιερι Μπι εὸοπιγιι

Μγερι ω. ιΝιγετιπε επειιιιιιιι

πιιἀειΚε Με ειπι Με ει:επιιιεπι γε

τιπεπι ογεΜιιιρι Ιιε; εε ιιερι;εππι

πιιεςιιρι Με ει" 1ιε πιιέ εγε πιιςιιρι

Με ογεΜιιιρι Με. Ππιιπεπι, Πιιιιο

Μιιιρι σε; εειγερι.

23 Ηειιεπι 1ιεννιεεΜγε; Αννιοε

ιπειιεπι ννιγετιπε ππιιΕεννε Με Μεπι

Ιιεπι άετΜιπιρι Με;ιιε Βεριεππι πιε

πιιιρι Με ειπι ιιεοπι πιιέ εγε Βεριεπιι

πιιειιρι Με; τω. εππιειερε εε

εεπι·ιετΙπε ίεπι1ιεπι ιγοι:επι1περι πει

ειιιιιιρι Με ειπι Με ιπιιγε ππιιι:εινε

ω; ωιω Απε ι:οπιε ννιγεγε επι

εεΜειγιιέι:επι ΜπιΙιειι Εεεε ι:εγνερι

Με.

24 ΠπιΙιεπι ννιΜ:εππιπιερι Μπι Ιιεπιε

Ιιε πιειιοπιρι εεΙιεπι ειιπιΙπεΜειγερι

πιοππι οπι έιιιάερι. _

25 'Γιιιπε .Μεεε γνιεεΜεο εε

ιιεγε; ΙΜ:εννιοεέπε εΜε Εεεε

ιπεπιεεερι Μπι Μεεε ογειε ννιεε

γιιιιερι, εε γνιεεέπε τειιιπιπιγεπι

γε.πιρι Μπι ογει:ε ννοννιόειεεννιεε

γερι εεε, Ιιε ειιοπιγεγερι.

26 ΤιιΙιε πιιγειιι εΜε Ιιεεεεε

Με ω; Μεε πεπι-ιι ι:ιιΜε Με.

γειιπιρι Με γεειπιρι ΜπιΙιεπι, 1ιε

οοΜγε πιιιΙιερι Με :

θ? (μι. ειπε ἔιἔγερι επι παει».



ΜΑ'1"1'ΗΒΟ8.

πιοέιι ;

οπι Μο πιοσππιπιοπι, ννοινππποππο πιπ

π:οννοιιπ Μπι πιοο Μο.

28 Πο πιοσοσο., ννπσοέτο Οππι

πιππιτπππι ννοικιππποππο ννπσοιιιπιο Μο

οπι πιπ έπιπ, τοπιο ππππιπποιιπ Μο, πιο

νπιπσοπιπ τον". ννοπποιιιιιι Μο ννπ

π:οτο οπι ννπσοπιιι Μο πιοοπι πιπ.

29 Ππιπποπι .ποι·πππο οτοπιπιοπι πιοο

μπω, πιοπιοπι ννπσοτο ππιπιπποππι ιιπιιιπ.

30 Ππιπποπι Πιο. ννπσοοτο πέτο

8·οπιοο πιοπιιιο σοπιππιπ πσοπιππο πιο

τοπιππορπ, .ποοιιο οπι πιπιοιο πιοπποπι

ιιπ, πιοπιπιπι πιοινοιοιιπ πιο. πιοιοιιπ;

Ιτοπισοπι, Βοινπππ Οππιπιππιτππιι πιοοπ

ιππιΜππο ππιπιο.

31 Ππιπποπι ννπσοτο Μπι τοπιππιππορπ

πιο ππιππιο. ιοπιππο ννπσοέπρπ ; τοπιο πο

πιοπιοπι πιοοπι πιοτοπι πιπιννοιοιιπ πιο

πιοιοιιπ; ΟπιοποπιΜππο Ρο, πτοπισοπι,

οποιο θππιπιππιτππιπ.

32 Ππιπποπι .ποοιιο οινοπιιπ πιοιππι

πιο ννπσοΜσο πιο πιοιο; Τοππιι

οσοσπσοπιιιπ Μο ιοσππιιιπ πιο.

33 πτοπισοπι πέτο ιιπιπιππιιππονποιιπ

Μο ιο, οσπιορπ.

34 Ηοπιοπι .ποεπιο οπιέπννπσοΜππο

πιο πέτο ννπσοιιιτοπι; ιππιπποπι οσο

πιοπιπποιο ποπο οπι τοπινπποπιιιπ πιο

ππιοπποππι πιοοπ.

νν100ννοΥΑππο 21.

1 Ππιπποπι .ποι·ιποοποππι πΜιοπποπι

ιοιιπ, πιο Βοτπιιιοεο οπιοπι πρι, οι»

ννο ιιοπιο Μπι οτιι, οπο” .Τοοιιο

ννοοπιειιοινπσοΜιο σππι πιοππι ιοννπ

2 1.)ο πιοννπσοΜιο; π)ιιπποπιιιπ

Μπι οτοπιννο πιοτοπποπιο ννιιπιππο οππι

πιο οΜο ιο Ρο; Μπιπιοπι πποπιοπιπιο

έοπιέπιπιπιο ινοπι σπιισο πιοπιπιο πιοπι

πιοιοιοιιπ Μο; Μιιιέπποιιπ πιο πιιο

πποππο ιιο.

3 ()ο τοπιο τοπιο οπιποπιοιιπ Μπι

πιοπι, πτοπιπ:οπι Μπι πιοπιο σππι σο,

οιο ιιο ; Μπιπιοπι πποπιοπιπιο οννποοιι

πιπέιπιιπ Μο.

4 π)οπιο οινοοππι οσοπιιιπ, ννποοέτο

ννοππσοπι οπο πιοπι ιιιοσοτιιιιπ Μο,

πιο πππιπποπι οιο;

5 Ζποπι σιιπιννππιτππιπ Μπι πιοοπιο

Ρο; Πιο, πλἴπσοέιτοιοτοιιπ πιπτοινο

οπι οπο, ννοπιπιοπποπι πιο έοπιέιοπιπιο

ννπιπι οπποπι πιοτοπιππο, έιιππσπιισο

ινοπι, έπιπιοοιιπιο σππισιι. Μπι οποιο πι

πιο.

8 Ππιπποπι ννοοπιοιιοινπσοΜιο σππι

ιορπ, πιο .ποεπιο ποσοπι ννππ:πιέπ Μπι

οοοπι οοοπιιιπ;

'7 βιο έοπιέοπιπιο σππισο πιοπιπιο

οννπσοπιπρπ, πιο πιο ποοππιο οπποπι

οππιιοιοιιπ, πιο πιοοπι. ποπποπι .ποοιιο

οπιπιοπποιιπ.

8 Ππιπποπι ννπσοτο σοπιππιι οπιπιο

έππιο οππροιοιιπ; πιο ορο σοπιννοιιο

πποπποοιιπ πιο σοπιππιι οπιπιοπιπιοοινππιέ

ιορι. ι

9 τζαι ννισοπο τοπποτο ιορπ, πιο

τοπιο ππιοπποππι πιοπ Μπι, πιοννοιοιιπ

πιο πισιοιιπ; Βοινπππ θππιπιππιτππιι

νιποοπιπιο ιιιπιο πιπιπιιιο. 'π'πιννο

πτοπισοπ πιο-πο οπι ιι Μπι ιοννοέιπορπ

πιιππιννο: Μοπιιιπιο οΜο ννοοπιπιο

ιιππιο πιπιπιννο.

10 Ππιπποπι .ποπιιοοποππι οπι οι πιο

πιοπι οτοπιννο Μπι οπ:οννοοππι οποιο

έπποπι π, πιο πιοιοιιπ ι π)ο τοννο πιο.

11 π))πιπποπι πιποοπο Μπι πιοιοιιπι

.ποοιιο ινπσοέιτο ννοπποοιι οποιο οπι

Νοποποτπι οτοπιννο Μπι οτπιπιπιοπι

πιο πποο.

12 Ππιπποπι .ποεπιο πιο πνπιπποπι

ννοπποπιτοπιππο τοννο Μπι οπι π, πιο

πιο ννοπποπι οπιπιο ινπιοιιοιοιιπ οοο,

ννοι:ιοτοπιι:ιπ πω, πιοπιο τοπιπποπι πιο

ννπσοιο; πιο ππιοποοιππο. τοΜιορο

ιοιιπ οπιπιο οσοπιιιπ Μπι πιοπιο ιππο

πιπππιιιέππιιοπι οπιιιοιο, τοπιο ννοΜιο

πποπι νιππιοιιοιο.ιιπ οπιοτοπιππο τοννο

ιιπ πποιο;

13 (πο πιοινπσοΜιο; πιο ππιπτο

πιο. Μπι πιο ινοοοπππιο πιο οσπιιιιιπ

Μο, οιο ννοννοιιπ οπι πποοοιιπ;

τιιππο πιπιο ινοππιοπιοπι τπιιπ ιοππο

€οιιπ.

14 π·ποπιοπι πέτοοοπι€ορπ πιιιέτοιιπ

πω τπιιπ ινοπποπι Μπι οπι πιπιιπ; οπι

πποπι πιΜοπννπσοιο.

15 Ππιπποπι ννοοπιοιιπ 1ποΒορπ ινο
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ννιοοννοΥΑκπ 21.

ννοιγιὶ πε.8πιππ πο ει" νποννερει:ο

πεεπ επ:οπ πὶπ πεπιπ. ννειπγιιπερὶ,

(μι. ποπἐὶγοπιοΙ›ερὶ πὶρὶ ννεπιιπ πὶπι

οπιπιπι, ΒιιννὶιΙ Οὶππὶπτπιι πω ννοο

πὶγε γιππιι. πιιιπιννε, εγε. πεπει

γπιρὶ, πεππιπ πὶιιιι ἐὶὶιιπιμὶ:

Η (πι. πεεὶγπιρὶ; Ι)επιε. πεπι1

εγερὶ πὶπ πιε.γεποπ πε. Ππιππ.π

Ίεει.ιε πεγνὶεεπὶγπι; Ποπ; Ηοπἐὶ

γοπιοπιιι, π.οπε. πιεὶπρὶ πο ὶρὶ Μπι

επεπππιπ ννοννὶπειπ οιιἐτιι.π σε, εγε

Ρὶ πὶπ πε ποπὶππιὶ άπιννεπιὶ ἐπὶ πε.

17 Ηεπειπ ειππὶεεγιιἐππιπι, επι.

οποπννε πὶπ επιπππιπι ι:πιπιππιπ ὶγπιγε

επι Βεππεπὶ εππιι. ὶ, επι πεπ γνε.πιππι.

18 Πι1πε.πι ππιπππιπππι πὶπιειι.

οποπιιινε Μπι εππει ὶοὶεπιννὶπι πάει,

ιιπιπιι.πι γνοπεΜεπιππι;

19 (πι. ειιπεπι «πιπ γνπιπιγὶ επιππιι

οπιππ. πεπι γνπιπγπιπε ςεΙππιπ, πε επ

ὶ, Μπα πιππιππιπ ὶγεγε ἐπὶ, εφε

εεεειπιπ εὶεπεε.; ιιπππιπ πεγε;

Ιεὶππιπιππι πνεεΙππγεωι ιιὶπὶειιΒε ἐπὶ

πιππννε. Πππεπ ἐιιπεπ επιπι π”

ποπεππε ἐπὶὶιι εγε..

20 εΠππε.π ννεοπερεννὶεεπὶγε

επι πε ννιιπιγεπιπρὶ οεπε.π γιιἐὶπ

γεγιιρὶ οπι πε ερὶ; Επιιπποπ ειπ

πεπι επιπι Μπι οπεππε. ἐπιὶὶει. ιιγιι..

21 .Ϊεἐιιε ιινε.πιγιιρπε σε πενιπὶεπι

Μγε.; Αννὶεεπεπππ πεεὶεὶγιιρὶ;

ννοννεεὶπγε όιιπεπιὶ οπι ιπποε

πππιγπιπιὶερὶ ἐπὶ Μππειπ, ππιππ

ειιπεπ επιπι πὶπ πε εεπιπὶεοπρὶ πὶπ

Ιιεεεεππι.πι εεεποπρπ. Με ἐπὶ, ι:ιιππι

ρεπε. Μπι Μ, Τοπιιιι ὶγεγε επι

πιιὶπὶννεπεε πω. επ ὶγοπμεπὶγππρὶ

πωπω, εγεπὶγερὶ Μππιιιι, εεετιι

Με.

22 Οιι Με ποπε. ννοεεπὶγε εγε

γιιιὶερὶ, οπι. νιπὶεεγιιπὶιιρὶ Μπππιπ,

πεπιπι οννιιἐὶπι άιπππιμὶ εεε ε Με..

23 πω” πὶρὶ γν:ι.πεπ πὶπ επ

Μ., πρ. ννπιοπιἐρεννὶεεπὶγιι ὶειιπ

ππιπ, νιποἐπιιρὶ ππι8ερὶ, οπι. ογιιι:ε

πὶπ επι "πωπω πεππερὶ πο, επ

πι!» πε πεεὶγερὶ ; ννπωιπωι πι

Με ε οπι οεπιπ εεε.πιοπ πε; επι

πισω ννὶεοοπὶπὶ πὶπ πὶε ιιὶειι πε.

Ο

24 Ππππιπι .Τεειιπ νωιγιιρπε ε.

πεννὶοεπὶγε ; Μὶἐ εγε πιπιπ νιππιππ

ὶεὶννπιπειιρὶ Με; πε οπιιιγιιπππι

περὶ Μπππιπ, πεπιππ ννὶεοοπὶπὶ πὶπ

τιιΜε οπ όεπε. εειι.ππιοπ πὶπ οεὶεὶ

γιιπειρὶ πω..

25 .ϊοπεππεπ περί:επι ννὶοπιοιι

ποπ πε ποπὶγεπιπππιπ πο; πιπ

πρὶγπι εεὶγιιὶπιππεπ πιπ ὶἐ ννὶεπἐπε

εεὶγιιπιπιππιπ. Πππιιπ πε ὶγεπὶ

πεπιεπ ιιιιιιιὶ επι πεπὶεὶγιιρὶ; Πε

πιιπιπρὶγιι εεὶγεΕπιπιππιπ, ιιππεγπρὶ

πὶπΙιππ ; Ί'οπεοπι πε ννὶειιγετὶεπιὶ

ἐπὶ πε, εγε Με:

26 Ίπποι, Πε »πωπω εεὶγπι

πιππιιπι, ιιππεγιιρὶ πὶιιπιιπ, ογιιπε

πὶπ ποννὶειιππὶρπιρὶ; οπ·πιἐὶπ .Ιο

πεππεε ννὶειιἐπε. νιποπεπιπ παπι.

πεεὶπρὶ.

Θ? Ππππιπ πιγιπρπερὶ οπι .Ϊεειιε

πεεὶγπρὶ; Βόοπιιπγπιπρὶ ἐπὶ γε.

Ππππιπ ὶἐ πεπε.π πεπνὶειιπὶγιι;

ΜΒ πιιπππι ννὶεοοπὶπὶ πιιΜε επ

άεπιι επεππιοπι πὶπ οοὶεὶγεππρὶ

Με ἐπὶ.

28 'Γιιπιι π.οπεπ ὶὸιιπεππρὶ πε:

γνπωεω ννιιπ εὶπιπὶπππιι ποπρε;

ιιππεπ π.οπερε. πὶπ επ πὶ οπι πεεὶ

γε; Οὶπἐ, πιπρεπιι Μπι πε πωπω

ππιππιι ὶγιιννὶ ογιιρὶ ππιὶπεγνιι Μπι

επ πτεπὶ γε. πιο.

29 Ππιππιπι πγιιρπε επ πεγιι;

Βεπιππιοπι Με ἐπὶ γε. πω”. ὶγο

πεπεππι ὶγορεὶεὶγε επι ὶγεγπι.

30 Ππππιπι ππιππιΜε. Μπι επ Μ,

πιπ ὶγεεεπ εεὶγε; Πππιιπ ὶγε

ιιγιιπιπε επι; Π:πιπεπιπι, πιιοε Με εε,

εγιι. 'Ι'ιι|πε. γε ἐπὶ.

δ! Πεπεοιπ ιππιππιει ΜΜΜ Μπυ

πιιρὶ π.πιννειεππ πὶπ εεεπ εεοπρπ

πε. Πππιι.π, Τοπιιρε Μπι, εεὶγε.

ρὶ. Ηεπεπ .ὶεἐιιε πεννὶειιπὶγε;

Αννὶεεπεπεπι πεεὶεὶγιιρὶ; για.

ππιπιεγεπρὶ οπι ννπννὶεὶπεπερὶ εεοπ

ρὶ επι. πὶγερὶ πὶποπιιπιι ννεπεπι:επ

πε τοπὶεοπιε πὶπ επ γερὶ Με.

32 .Τοπιιππεε ννὶεοοννοππιππε

επιππιι Μπι σπιτια επι πὶιιρὶ. Μπε

νπὶοιιγεἀερὶ ἐπὶ) πω Ψ8.ΙΙΙι18.
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7οπρι πο ποπἰοἰποπορι οοοπρἰ

οο, ποπο πἰοοόοΡἰ, πο ινοπτπι

πορι οέτο ποποπ ποποποιπ πἱ

οο-γοπορι Μο. ο οπ πιπάπποπιπππ

ἐπὶ.

33 ννποοὶπρἰ ποπ ιτοποοο πο

ποπ πο, ννἱοοέτο ποπ πρι γιιπο

οἱπ πο ποεϊο.πποππο. @οπι ο]πρι

ποπ οπο, πο. ιπόιιπέοπ ποτοπο πο

οππο πιιέπἰοο ποπ πο πο. ποποπ

οοποπο ποπ οπ ποπο; πο πἰ

οοέίο. πιοοπγοπρὶ Μο. οπἰοοπιι,

ποποπ ιοιτποπι @οπο

34 Ππποπ ποππο ποεπιποοο

επτοπι πιο, ποποπ ποπιποπο πι

οογιιπο οἱπ πιοοέτο πιοοπγοπρι

πιπ οπτο ποπιοοέι; ποεπιιγοοο

οτοπποπ ἱοιιρι Μο οἰπ ποοπ.

35 Ππποπ πιοοέτο πιοοπγοπρἱ

πἱπ ποπιπο.πο ππρι πὶπ ποπο

πἰοογιι2ορἱ; ποπ-ιι οροΡἰ, ποπῇι

Μορι, πο ποπῇὶ ιπγοπ οπ πίπιπρί.

36 Αποέ ποπιποπο τοΜοποοο.

οπο. οΜο. γοπἰοοέἱ; 1ιπποπ ο

ἱγοοοπ πιοοπιιπορι.

37 Ηοποπ οποπο @ο οἱππἰπΕπιι

πιο οΜο ποπ, πει πογο.; Μιοιπ

πέι γιιοπιποπρι Μο.

38 'Ι'οπο ιπο,πο πιοοπγοπρι πιο

οιππιπτπιι ποπγοπορι, ποποπ πο

πἰοἰγορἰ; Τοπο Μο οιπ πο ιἰοο ;

ιπο πο, ιιπΜορἰ Μο, ποποπ Φοπιι

?οπο οὶπ π. ιιππὶοπΡἱ Μο.

39 Ηοοοπ χιιιορι πο ποο£οπ

ποππο @οπι ο]πρι πἱπ οτοπποπ

τοπποπ οπροπορἱ πο. Μορι.

40 Ηοοοπ ι:οποπ ποειτοπποππο

@οπι ο]πρι @απο πὶπ πἰ πιπποπ

πὶοοπγοπρι π.. ποπο τοποπ οσο

πιοοπιοοπ Μο πο.

41 Ππποπ ποοἰγορἰ; ννἱοοέθ:ο

οιπέιοο οἱπ ποπο τοπἱγο ἱποπππἱ

απ” Μο, πο πὶοοπγοπρἰ τοπω

ποοο €οπο.π ιγοπο.πτιι οσο πο

επιιγοοο πιοπρι οοο ο Μο ποπο

ποετοπποππο @οπι οπορι πιο

οπἱοοπιι Μο.

42 Ηοποπ .Τοεπε ποπἰοοπἱγο;

Ιπγο.π ποπ πρι ΡΕποπορι πιο οπρο

μμ ποπ πο οἰειο Ρο πἱπ ιοοπο;

πο 1τοποοπ πἱπ οοιχοτοπποπ πο

απο, πο πππιέτοπι επ που πο

ποροτοποοο. πἱπ ποσο, ο7ορι πιπ

πο τοπιππι ποπορἱ ποπο.π πιο

οπ οοπορι οπι πο.

43 Ηοοπ οιο.ππο.π ποοἱοἱγοΡἱ;

ννοποπτο.ππο ι:οπΜοπιο πὶπ οπι-_

οποπιππ Μο, πο. ογοτο ποπ πο.

επιποοο ισοπγορι Μο οἱπ πο πἱ

οοπιιΡἱ Μο..

44 Ππποπ πιπο ιπ_γοπ πἱπ πο

οπιππρογο οιπποπ ποιπποπ οπρο

γορἰ Μο ; πο τυπο πο οποπ ιππο

γο οιπποπ τοπγοπ ποιππο Μο.

45 Ππποπ ποέιπορἰ πομπή ποπο,

πο. Ρποι·ιεοο π. πιποοιπρι τοπιο

πιο ποποπρι ποποπ, πο πιοο.πο ο

πογο οποπγορι.

46 Ωο ποοπ παο ποοιπρι, £οπο

ογοτο πἰπ ποπἰοοπἰρορι ; οποοιπ

πιοοέ$ο ποποοπ ποσο ποοιπΡι.

π10οποιωκο 22.

Ι Ππποπ .Ϊοοιιο ποογιιρτο πο.

οπο πποοιπρι οπ ποπὶοοπἱγοπο

πο πογο;

2 πωπω. ποπ πιοοέτογοϊοοἱ

ποσο οιππιπΕπιι πἱπ ποποππἱοἱ

γιι2ορἱ πἰοοπ·ο οιπ ι..- πιοπρἰ7ο.

ποπιοοππο πιπ ποοοοο. °

3 Ππποπ ποπιποπο πἱοογοπο

οἰπ ποπο γοπἱοοέἱ, ΐοπο ποποπ

πἰοἱγιιιορι οπ πἱοοπἰοορί ποπ

ποπο ππιοοέιιρἰ Μο; $οπο πρι

Μο πἰοοὸορι οπι.

4 Αποέ: ποπιοοπο ὶοΜοποοο

οΜο. Υοπιοοέι πει πθωεω.οπο;

'Ι'οπο πἱοειπἰοορἰ ποπ ποπο ποπἰ

οοππο Ρο; ννοτορί ιπἱ£οπο. πἰ

γογο γειππο; πιπιππο πιιτοπορτο

πω...] π. ποππο Μορι, πο τοπιι

οποοιπ ππογο πιγογο; ιπο Ρο,

ινοποππιοποιορι πἰπ οπ ο πο.

5 τω. ἰποπορι πο τοπι πογορἰ;

ποπ]ὶ τοπιοπο- οπι:ο. @οπο πο,

πιιπ]ι ιο ιποιορἱ_γο £οπο οΜο.

πο”.

Π
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θ (Σε πτιππ ννὶπεπὶπο ὶρὶ πὶπ

ποπε ννὶπεπιπερὶ, πε ἐὶπεπε ννὶ

πεπιιννερὶ πε πνὶπεπΕορὶ.

'Ϊ ννὶοεἐὶτεπετερὶ Μπ πο πεποπ

ποπεπ τιὶπε ἐὶπιὶε; πε τεεπὶπὶ£ε

οΜε ποννὶοεἐὶ, πε ὶ:ὶπννὶπεπὶ:ορὶ

το.. ποπε. ὶπεππννὶοεπο πε €ο1:οπ

ννορὶ πὶπ πιιππεππε.

8 Ηοπετι ννοννὶἀεπο ποπε πὶπ

ποννὶπεπὶπε; ΨεπεππὶπὶπιιΖερὶ

πὶπ ννὶποπε πετιπε, ποπε. 1:οπε οπ

πνὶπεπὶπορὶ ποπ ποπε ορερὶ Με

ὶποποπερὶ ἐπὶ.

9 Ηοοπ οτεππεπ πεππιι @οπο

πὶπ οΜεΜε πε ρο, πε £οπε ὶπο

ννὶπεπεπερὶ πὶπ ννεπεππὶπὶπιιεερὶ

πὶπ οπ ιιννὶοεἐὶ ρο.

10 Ηοποπ ννοννὶτὶεπο ιιπρὶ π..

ποπε πεππιι οπετο πὶπ οΜεΜε

1πεπερι, πε £οπε ὶποννἰπεπερὶ,

ἐιπε πε ννεἐὶο πο, οπ εννὶπειιρὶ;

ποποπ πνεπεππὶπὶπιιιερὶ ννὶπεἐὶε

οτε οπ ορερὶ. ,

11 Πππεπ ννὶοεἐὶεπεὶερὶ πὶπ

ποπε "περὶ Μο πὶπ ποπε πεπ

ννὶπεπεπε τὶπ οπο, πο. ὶπο, ννὶ

οιιἐ£ε ννεππὶ ννεπεππὶπὶπιτπερὶ

πνοποπεπο πὶπ Μπιιτι ἐπὶ ποπ

πνεππεπε:

12 Ωε ποοὶπε; Κοιὶε, €οποπε

ννεπεππὶοὶπιιιερὶ ννοποπεπο Μ

οιιπ ἐπὶ οπ πὶτὶοὶεππε πο. Πππεπ

τεπιπ1επ οπο ἐπὶ.

13 Ηοπεὶι ννὶοεἐΒεπεὶερὶ το”

τεοπὶποννὶοεπο πὶπ ποννὶπεπὶπε;

Βὶπε περο πο ρεπὶερὶ πε ποπεπ

πεπ επε ρο,·πε τεππετι οτρειε πὶπ

οπ οπροπε ρο; ποπὶπε ννὶπεοοπε

πε το ὶιὸεπὶπἐπὶππερὶ πιιπο Με.

14 ν1Πποτε ννὶοεπὶπορὶ πι...

1:οπεπε ννὶπεπεππὶπερὶ οπο.

15 Ηοπεπ Ρπετὶεοο πὶπ ὶἐ περὶ,

πε 1:οποτι ὶερὶ οπ πιιἐπὶἐπερὶ Με

εὶερὶ.

18 @ο ὶπο ννεοποροννὶπεπὶπερὶ

πὶπ Ηοτοἀὶεπ ποπε. οτπ οΜε

ποννὶοεἐὶρὶ πε ποπερὶ; ννεοπερο

πὶπο, ὶοπνὶοεπεπε εἀοπιιππεπρὶ,

πε εννὶπεποπεπ Ψεπεπτεππε τε

πεππιι πὶπ οποροπππεπὶπερὶ οπο,

πε τπιποοεπ ποπεπὶρο ἐπὶ; πιπ

πεἐτε επεπτιι οΜε οπετοπννο ἐπὶ

πεπεοἐ.

17 Ηοοτι £οποπ π1ιιππεπ πο ;

ιιπποπὶπεπε ρο; Κοοετ ττιεεεεπε

περὶ οπο π.. πο οννοτεππε πο.

18 Πππεπ .1οειιο £επιι ἐὶπε οπ

ννὶοειιπ πὶπ πο ετ1οππε πε ποπε;

ννεπεπὶπὶπτπεπρὶ, Βοποοε ὶπιιὶετι

ττιεπεπερὶ πο :

19 Με2εεπε τιιπεπεπρὶ οπο πὶπ

πο τιιεΜρεπο πο, οπο. Πππεπ

πεἐρερὶιὶεπ ννεπὶὶ πεπὶρὶ.

20 Ηοπεπ ποννὶπεπὶπε; ννὶπὶὶο

πε ννοννερὶ πεπερὶ πὶπ πο τυπο

τεινε πο.

21 Πππεπ, Κοοετ £εννε πο, οπε

ρὶ. Ηοπεπ ποννὶπππὶπε; Ηοοπ

ο1:εππεπ Κοεει· 1επιι ΜΜΜ. πὶπ

Μπιτ ρο, πε Ψεπεπτεππε τεπιι

τεννε τω. Μπιι ρο.

22 Πο πεποπρὶ ποπεπ πιιἐὶππε

περὶ πε οπροπε πτὶὶπιτρὶ.

23 Πππεπ επροτιι πὶπ πο οπ

$εποποο πὶπ οπ τω, ποπε ρὶπε

ννὶποὶοεπο πὶπ ννεπὶοε πο, οπερὶ

οπο, πε ννὶννεππερὶ;

24 Ωε ποοὶπερὶ; νὶἴεοποροπὶπο,

ννὶοεἐὶε ννεπ πὶποε πιιπο ἐπὶ πο

πὶππεπ, τεννὶπιι ποπ πο ὶπο ειιππε

πιι ποπ Με, πε πὶππιι οὶππε ὶπεπ

πὶοὶπὶπο Με, Μοοοε ποπο πὶποπ.

25 Πππεπ ιιππὶπορὶ οπ ννὶπεἐὶε

ἐεποννὶπ ειιππεπὶπὶπερὶ; ιιππετι

Μπορει. πὶπ πο ννὶποπὶππε ννετι

ποπε τιιπε πι; πε οὶππε πὶπε ποοτι

ὶπο ὶποπὶπο πὶπ πο τεννὶπιι εὶπρο

τω..

28 (πε ὶοὶποπρε ὶποποπ οποπ, πε.

ὶπετππὶ, πε οποπ ἐεποννὶπρὶ πὶπ.

27 Ηοπεπ οπεπο πνὶποπὶππε ποπ

'πε.

28 Ηοποπ ρὶπε πνὶποὶπεπο π..

οπ, ποπε ἐεποπτὶπρὶ π.. πνετπἱ

ιΒιιΜο ννὶποπὶποε πὶπ πο πάιιπερὶ

Με πο ; οννεεὶπ πιιΖερὶ.

20 .Τοειιο πνεεπορτο πε ποπνὶπε

Μπε ; Υετιιιπὶρὶ, ννοπνερὶ ννεπετι

39
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πιιι γνωηπωω ποννιιέιιπε Μπ

εάοιιιππιππιιιὶ ἐπὶ.

30 Ριιιιι ννιεοπεεΒε Μιι επ ινὶπο

Ιιὶπειι ννιεεχιιπερι ἐπὶ, εε. ΜΙιπε.

τοπιιὶ ἐπὶ, Εππιι πι:ιεπιιιπγε εππ:πι

ννεπεπτειππει οππιἰὶιπὶεννὶεειιπε ειπ

ὶιπε_εεεειρὶ εεε.

31 'Ι'πιππι. ννιεει;ε εὶπ Μια ὶειι

Βιιρὶ Μπι επ ννεπεπιτειππει πιιπιι

εππεὶιπιιρὶ πὶπιπε εεννιιιιι ἐπὶ π..

Ιιε πεπεπι ειπε;

32 Απιπεπιεππι ννεπεππεππε. πιανω,

Ιειιιιπ ννεπεππιππε πανω., πια .Τει

ποπι ννε.πειππε.ππε. ω". πὶπ πε

πήγε : ννιι.πεπιπιππιι @Με περι

πὶπ ππιννιιρι ἐπὶ, πιιπε πὶ ιιπιιὶ

νΨεπιιππεπιπε τιιυνειιἱ εεε.

33 Πππε.πι εχετε Μπι Ιιεπε πε.

Βοπιρι πιεπιιιπι Με οπιειιεινὶεειπὶιπε

εὶπ επ γιιέὶπγειπερὶ.

34 'Ι'ιιπε ΡΙιει·ίεεε πω πισπι,

.Ϊεειιε Βεπιιιπεε πω ιπιπε ιπιιιπε

ννὶεεπιιπει, πιε πεποπιιὶ πεπιεπ επ

πππὶεὶιιειιὶ: _

35 @ει επιιιιπιπιπι "Μπι πιουμε

ιιἰεπὶγιιρὶ πὶπ πεσει. νππνπω.πεε εε.

ὶιππιπειιγεπ Ιιεεὶγε.;

36 Ψε.οπερεπιγε, ννοοιιε πὶπ επι

ΠοιιΙιοι›ε Μπι πωπω ὶγοτεπι ι:ε.ιιπιι

ε.

37 Ππιππιπι .Ϊεειιε πιεεὶιπει; Πεπ

επιπ ννεπεπτεππε πιτεινε. πὶπ πε

:πωπω οεοννιιεὶιι επ, πιει πιιπιιιΒι

οεοννεεὶπ επ, επι ιιὶτοπειιρε εεε

ννιιεὶπ επ ννιιέπειπεπὶᾶιιπε Με.

38 ννοεπιορε ποπεπιεγε. πιει πιπ

πο. πὶπ Με.

39 (ζει. ὶποιιιιει Μπι πε πγεεεεε.;

ΝιιιιΧωεΠ ιιιι πὶπ τιιιιε ωπα..εω

νιπεέπειπεπεπε Με σε.

40 ννοειπορε πὶπ τΙεπεοιε πνευ

ιιε οεοννιιεὶπ ινιειιέπε. ννεπειιιι πο

επι ὶποιπιπιι εεε.

41 Ρ-Ιιιιπὶεεε πὶπ ιέ επ ππιπιἱεἰιπιι

ιιπ ὶειιπΙιιιπι .Ιεειιε ννιννιεε.ννε.πιΒε

επ Ιιεχιι;

42 Μεεειγπι οπι ποπεπ ιόιιπειιιιιιὶ

πιει πιιυνε εὶπιπιὶπππιι Με. Πππιι.π,

ΒΜι2ιά οιππιπππιι σε, επ:ιιπει;ιι.

43 Ηεπιιι.πι πιειινὶεεπὶιπιι; Πεεεπι

ποπεπ Βεινιιὶ ννοπὶιπιι. ννιιπε.π

πὶπ οπ Πεπειι.π. εειιιιι πε; πιο.

Ιιεγε;

44 Ιτιπποεπ πὶπ Ιπεπιειιιι πιὶπεινινε

πιεεὶιπε.; Μιεπιιρε επιππι ιγοπε.ππε.

πιο, τοπια 'ωπεπιιιεπρὶ πὶπ εἰπε

οιιΙιε πὶτεινε ννὶεεννεπἀεε πω,

πεπιεπγειι.

4.5 Ηεεεπ Βιιννὶπὶ, Π:ιιιιεπιπ, εώ

γε. πιεεὶπιπιιπ, ι;οπεπ εεὶπ εὶππιὶπι

πω”. Με. πε.

46 Ππιπιιπ τιιννεπὶιιπι οὶε παππ

σ.ιιι.π ε.ιιιιρπε Με οΜπιπ επι; πρ.

επρεπε Μπι πιεπιππιεπ ππινππεόειπ

ειπε ινὶινεπιεε τεννει:επιπε επι εεε.

»/

νν1εοννοΥΑππ 28.

1 Ηεπιπιπ .Ϊεειιε ογιιπε πὶπ, πιω

ννιιοπερεννιεε.πιγε επι οπι ννοννὶ

εε.ππιπιπε:

2 Ωει Ιιεννὶειιπἱγε; νΨοννειιἱ

πεεερι ΡΙιει·ιεεε πο Μοεεε οὶιιο

τιιππε πω” πὶπ επι ὶγοπιππιιιιι

εεε. ·

3 Ηεοπι επιπιπιπιπ Με ποιιπι ορε

πὶέιρι πὶπ πεπε. οινε.ειπ ορειιὶ πιει

εεοπ πο; Με ὶιπε οΒιιπιιιι πὶπ

επιπιιι εεοπιιι ἐπὶ Ρο; Με εγειιιι,

ιιιπει ὶιιεεεπ εεοπρι έπί εεε.

4 ννεειὶπιρι ππει:πε πιο. πιὶπιιιὶ πε

Με πιεεε οπιειπιιπρι, πιο. ννιεεέπε

περεπε ιι.πε.π επιππιπερι εεε, Με

π.. εε εεέπε οπι γιιπιπρι πω. ω

ννιιιεπιπιιιιὶ ἐπὶ.

5 (Ζει ππὶεοΒιιπι εεοπιιι πὶπ εννε

επι ννιεε.έιιι ννπιπννὶειιιπιππιιιι Με

ε πιεοπ εεεπιρι εεε. ννιι.πεέπιππε

«Με ὶεὶεεἔιιιιὶ, πρ. ειπε. ερεριιπι

πιόιιτειιπειιὶ εεε.

θ ννοεφι επ ογειιιπε ινιιέιπεεπε

εἰπιιιἱ, πιο. οππιπὶεὶγε εμ πὶπ οππο.

νπτιιππιιπι ιιιοτπιππερι Με ειπ πε

νπιιέὺεπὶιιπειιὶ εεε:

7 Ωε. τππιοεοπιι Μπι επ ννιειιιιι

ννὶππερὶ, πιει, Πιιιιειιπι, Ιτειιειιπι,°

"πωπω εννὶεεπὶγιιρι Με. εὶπρὶ. .

8 'Γιιππι. πιὶιτειἱπεποειι, επιὶεὶγιι
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πισοποιωπιο 28.

ιιπ Μο οπο; ποπιιπ ππιπποποπιοπιπιο

πποπιοιιπ, Μοοοπγο πιοο ; πιο πιπγοιιπ

οποοππι πιοπιπιοποπιιππιγοσπγορπ.

θ πιο πιοπιοπι ππιοπιο οπιοπι ποπο

πποπι, Απο, οσπγορὶ οπο ιιο; πιω

ππιοπιιιπγο. οπιπο οπι Μπι πιο Απογο

που» _

10 0ο. πιοπιοπι, ννοοπιοιιοπιιγο,

οπιπσπγορπ Μο οπο; πιω ππνοοιι

οιιοΜγο πποπιορπ, Μοοοπγο πιοο.

Η @ο πο.πιπο ποιιιπ ιπιπγοποπιιιπ

Μο πιοσπιιπιοπι, πιο ποπππποπιο πιπ

ποποιιπ πιο Μο.

12 'π'οπο γιιποπιπιοπι πγοππιπγο

Μο πιοσππιπιοπι, πιο γοπιοπιοο οπιιιο

γοιιπ πο; πιο ποπο ππιπποπιοπιογο

ιζιοπιππιπιοιι, πιο γοποπιπιοπι πγογοιιπ

πο.

13 πιο ποποιιπ πιοΒιοιιπ πιο

Ρπιοπποοο Μπι, ποπιοπιπσππιππιοοιιπ,

ποποπππ πιπσπγο.πιπιορι πιπιπιπο ;

πππνοοπσο. πιο ποποιιπ ππιοπιογο

γοιιπ οσο, πιο ποπιπιπγοπιορπ Μο

πιο ποσοπιπγο πιοπιοπιο οπιοιιπ οσο;

πιοοπι οποπιπιοπι πογοσο ποπιπιο πγο.

πιπποπιπσπγορπ Μο.

Η ππνοποιιπ πιοΒοιιπ πιο Ρπιοπποοο

Μπι, ποπιοπιπσπππππιοπιιιπ, ποποπππ πιπ

σιγοπιπιοιιπ πιοπιπο ; ππιοπιιιπγο ππι

Μσπιπιοο Μπι ππσοέιπο οιιοππσογο

σπρποιιπ, πιπγο οπι πποιιπ Μο οπο, πιο

ποπιο οπι γοιιπ Μο οποιο Μπι ποιοι

πιππιππορπ οσο.

π5 ννπιποιιπ πιοιπιοιιπ πιο Ρπιοπποοο

Μπι, ποπιοπιπσππιπιιοπιιιπ, ποποπιπ πιπ

σπγοπιπιορπ πιοπιπο ; ππιππιπποπισο

ππιοπιο πιο οπιπιππιογογορπ, ππσοέπο

ποπιιππποπι πποπιοποπιπρπ πιο; πιο οσο

πο Μπιπιοπι, πιπγο ποοπιιιο πιπιπιρο

οΜπιππο νπἴοπιοιιέπσο σππισο. γοπιπι.

@ο οσο.

16 Το.πιοπιογο ππιοπιπ πέποεοπι€ορπ

Μπι, ποποπιπ πιπσπγοπιπιορπ πιοπιπο;

πιοπιοιιπ οσο; 'Γοπο πιο ποπιοπι

Μπι οπι ποπιοπιοο οπο” πιο ποπιο

Μπι; ποπιο ποπο πιο πο.πιοπι Μπι

πιο. ποοιοοπιοοπ γοπιο οπο, πιο οπι

ποπιοπιπο σἱπιπιοπι, πιο ποπιποπιπ

πιο

17 Ψππιπππιοππιοπιοιιπ πιο ποποπιπ

ιιοπιοοιιπ; ππιοιοεπιοιπ, πιο ο πιο

ποπποπι ππιοποεπιοοι ποπιοπι πιοεπι

σππι οποιο. ποπιπο πγοποπι πιο.

18 Νοπιοιι, 'Ι'οπο οπογοοπιο.

Μπι οπι ποπιοπιιο σππιπιοπι πιο ποπιο

έπιπ; ποπιο ποπο ποοπιο οπογο

οπο οπιο.πι οπι Μπι πιο οπι πο.πποπιιπι

οππιπιοπι, πιο ποπιποπιπ οσο.

19 ννππιπππιοππιοπιοιιπ πιο ποποπιπ

εοπιεορπ Μπι ; ποέπιοιιπ πιο πο οπο

γοέπιο ποέπιοιιπ Μπι ποπποπι πιοεο

σππι οποιο ποπιπο ποπιπιο πιο.

20 Ηοοπι οποπιπποπι ποπο οπο

γ·οέπιο Μπι οπι ποπιοπιιο σππιπιοπι,

πιο οπογοέιπιο πιο τοπιο οπιοπι οπι

Μπι πιογο οπι ποπιοπιπο οσο.

21 (πο. ποπο πιο ποπιοπι Μπι οπι

ποπιοπιοσ σππιπιοπι, πιο ππιιπ ποπιοπι,

πιο πιοπιοπι ποπο οπιπιο πι οσο Μπι,

πιοο οπι ποπιπιιιιο οσο.

22 Ωο ποπο ππιοππρπγο Μπι οπι

ποπιοπιιο σππιπποπι, πιο ννοπιοπιποπι

πιο οπγοποπιπιο ποπο, πιο πιοπιοπι

ποπο οποιο πγοποπιπιο οπο οπι πο

πιοπιιο οσο.

23 ννοπορπ πιοοορπ πιο Ρπποπἱεοπι

Μπι, ποπιοπιπσππιππιοπιιιπ, ποποππἰ πιπ

σίγοπιπιορι πιιιπιπο ; σογοπιοπο πο

πρ.. οπιογο, ποσοπιΒο πιο, ιπππισο

ππιπιο Μπι ποπποέιπιοιιπ οσο; πιο

ππιοιιο Μπι οπι ποππο ποπιπιο, ππιο

ποποπιππο, ποποοπι οπππο πιο ποπο

σππιγο, πιοπιο ογοπιπορἱ οπο οσο;

πποπιο ο οσοπιοπιιιπ Μο, πιο οποιο.

πιπιπιοπι οσοπι έπιπ γοοορπ Μο οπο

ποπιο.

24 Τοπιο.πιογο ππιοπιπ πέποεοπι€ορπ

Μπι, πιοροπιπιοπππι.πι ιιοεπιοππι οππο

πιοιιπ, πιο πιοππιποπ πιοσο πιο.ιισο πγο

γογοιιπ οσο.

25 νπἴοποιιπ πιοἔοιιπ πιο Ρπιοπποποο

Μπι, ποπιοπιἱσἱππππιοπιιιπ, ποποπππ πιπ

σπγοπιπιοιιπ πιοπιπο; ποπιοισο πι

γοππιο πιο οπιοπιποπιπιοπι πποεπιοιιπ

οσο, ποπιο ππιοπιοιι ποππιοπιοπιιιπ πιο

π.ἱσοποποσὶπι έππ:ο οπι οιοειοπποπι.

26 Ρπιοπποοο ποποιοπιοπο οπο·

_πιογο ποιο ποπιύποο πιο ππιο

π”



ΜΑΤΤΗΒΟ8.

1ιεπιπεπι1ιεπι ειπε Εεεε ενο, Μειιεπι

εΜιπιτεπιιιεπι Ιιε πιεΜιπι ειπε Με.

ΒΤ Υνοννερι Ιπεεερι εε ΡΙιεπιεσε

Μπι, ννεπιεπιιειΒτπιεπιρι, ινοιεΙ·1ι πιι

σιγεπιΜιρι πιιιπιννε; οιιπιε εισε

Ιιερι εεπιγεπιρι ιιεπιισεσερι; πιεπιε

ειπεπιι:επιιιεπι οικ·επιγε,ε ννεει:ε, τε

Ιπε ππιειιεπιτεπιιιεπι ννισεέιτε ιιιιιιιι

εε τεΙππι έισε οννεειπι οπι οιιιειιι

ιιεπι εσε.

28 Πε ιγεσεπι πιιγερι ΜεπιΜε

εΜε ειπεπι€επιιιεπι οννοιεπιπιε γειιπι

μι εεεσεεε, τιιΙπε ππιεπιεπιτεπιιιεπι

ννεισειειιιππιεπιρι εε ιινοοννοιεπιπιε

έπιι οπι οπιιιιιριτιεπι.

29 νιίοννερι Μιεερι εε Ρ1ιει·ι

εεε Με, ννεπιειιιειΤιππιεπιρι, ποτε

πε πιισιγεπιιιπερι πιιιπιννε; ενισεέιτε

γνοΙ·πσεπι οπιπιε ννισεΒερι Μπι επι

ερι γνισεγεσεεερι, εε ννισεέπε

ονπιπ›ι;ειιπιε οπιπιε ννισειιπιεΙ:ερι Μπι

Ιιεπε εεπιγεγερι εεε :

30 @ε Ιιειιερι; Αεεννισιιπιγεπιρι

πιι πιπιρι Με ειιρει:ιι Μπι επι ιιπιγε

Μιπιρι ιιπιιπεπιέ, Μεεε. ννοιπεεπι

ννισεΜερι εοπι ειι οιιπιρερι Με

επιι τιιι‹ε σε.

31 Ηεεεπι τοπιε γνισεειε ννοιπσειι

ννισεΜερι εοπι σιπισερι Μπι ιιεπιε

πιιγερι ε οπιιιιόειπερι εεε.

32 @Σε πιεΜιπι πιιγε πιιγειΒερι

γνισοΙιεπι τεννερι Μπι πιεπιε πιάσε

γεσιγιιέιεπιρι Με.

33 ννεππιπ1ιιέιΙπε ιιεπιισερι, ειπιιε

1ι‹1ε γνισοισεεε, £οιπεπι ννεΙπεπιεισε

ιι ιννιεεγεοορι Με πιεγεειρερι

Με Μ.

34 Ηεοπι ε€επι1ιεπι Πιο, ννισεει.ε

ννοιεσεπι, ννισεέτε ιπεερε, γνονιπερι

Ιπεεερι 1ιεπιε Ιπογε, πιιγερι εΜε

γεννισει.νεέι; ιιπιιπεπι ετεπιιιεπι ερε

ννισεγεΜεΡι Με, εε ισιρεννεΙι ο

γπισεγεεετεπιρι Με ; εε εμε οππιπιι

σιγε τιρι πιι€εννερι Μπι οιιπιεπιπιε

γνισεγεεερειπιρειπιπερι Με; εε

οιοπιννε ιγεεγεεε εισεγε ννισεγε

Μιυνερι εεε ε Με.

35 Ηεσεπι ππιεΙπε ειπεπι ννισεετε

0ννοι;επιπιε γνισεΜ;ερι 1ιεπιε ννε

Μπι οσοννεειπι πιιγερι επι επιιιιπιι

Με; ΑΜΙ οννοιεπιπιε ινε Με Με

ι;επιιιεπι, ΖεΜιπιεε, ΒεπεΜεε «ω

πιιπιτΜι, πιρι ννε|πεπι εε οννεγιιέπιε

Μπι ιγοτειιεεεπι γειπτερι εοιι ιιε

ννε Μπι ιιειιεπιγεπι.

36 ΑννισεΙπειιεπι πιεσιειγερι;

Πεπιε οννεειπι ννισοισεεε Μπι εε

επι εννιεειι Μ:ε.

3'7 .ιεπεεειεππι, .ϊεπιιεειεππι, γιτι

σεέιε γνοεσεπι γνισεγεΜε εε, εε.

τοπιε πιιγε εΜε γεννισεειρι εοπι

ιιεπιε ιπιγεπι οπι ννισεγεΜπιιπι εεε

εοπι, γνεΒιιρειποιε ννεπι ιγε ειπιεε

Βιιρειιιι ιιιιιΜιγε ννισει:ρειιι εεε

Μπι, Με ιγεεεπι ννεπιπιε οτε πιιοιπιεε

γνιεεννερειιι Με ννεσιπι, τιιΙ‹ε

πιιγε ννιεεγεεερι επιι εεε.

38 Πιο, γετιρι Μπι γνεπιπιε οτι

ποτε εΒρεπιισιγερι :

39 Ωε Ιιεεισιγερι; Πει:επιιιεπι

τοπιεπιγεπι, 'Γεννε Ιιεπισεπι σειε

γιι1ιε ιι Μπι Με γεννεέτερι πιιιπιννε,

ειιερι επι, ιιειιεπιγεπι ννεπιππιεγε

εειπερι Με επι.

ννισοννοιωκε 24..

1 ΠπιΜιιι .Ϊεειιε περι ννεΙπεπι Μπι

ει:επιιιετι ι:επιΜιπι ιπιεπιρε εε το!πεπι

ιγεγε; ιιπιΜιπι ννεοπιερεννισεΜ

γε σιπι επι ιιιρι εε ι:ιρι ννε!πεπι το

ιπεπι 1ιεεερι Μπι πιε ννεπιγεε ειρι.

2 Ππι1πεπι -.ιεειιει ιιεννισεΜγε;

Πεπιε οννιιειπι ννειιιιεΙπερι Μι Με;

εννιεεΙπειιεπι Ιιεσισιγερι; 1)επιε

ιιιγειι Μεε ιπιγειι ιτεΜιιπιε πεπι

Ιπε Με επιι, οιινεειπι γιιιειιιρι Με.

3 ΠπιΜιπι ΟΙιννε ρειιε Μπι εΙ‹επι

ιγοτειιεεΙιεπι γεπιΜι, πιειιεπι κινε

οπιερεννισεειγε σιπι ιεπιεπιε επι Ιιιρι

εε Ιιεσιγερι; Πεπιε τοΙιεπι εσει:ιι

Με, εε πιιγε γειιι Με εε ππιε!πε

ιιιεπι1-πε Με, τειιιι οπι ειιοπιγερι

Με, Με ιι:ο πιπιιποΜγειπε ππιιγε.

4 Ππι1πεπι .Μεεε ννεεγιιριε εε

ΙιεννισεΜγε; ΙΙιπιιιιιεπι τιιννε πιι

Ιιπιεγεπιρι Μπιιιεπι.

5 1Νισούε ππιισειε οπι ιιρι Με εε,
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ννποοννοι.πιπο 24.

Μοοεπιο πιο ππιπιο σο, οιοιιπ οπο;

πιο ννποοέτο στο νιποοπιπιοιοπιιιπ

Μο.

6 Ππιπιοπι ιινποπιΜοπιο πιο Μπιποοιιπ

οιοπιοιιπ Μπι πιοιοπιπιπιιιπ Μο;

ππιπιοπιοπι πιππιππιπιποπιοιιπ Μπιπιοπι;

πιοπιο πιννοοππι πιοσοτο Μο, τοπιο

ονιπππιοπιπιο Μπι πιππιοπιππιπιο πιο.

Τ' Οιοτο οοο οιοτο οιονιποοιο

Μο, πιο ιππιΜοοπιπο ννοΜοπιπιοο

οπιοτοπι Μο; οπι. τοπιτοπιτοπι νήσο

οπιπ1ιοπι πιο πιιοπιοέιππιοπσο πιο ππιοπιο

έπιοπιοπιοπι ιοπιο Μο.

8 1)οπιο οννοοππι ννπσοπιοΜέιπσο

τοπιοπιοιο Μπι πιοο.

Ε! Ηοπιοπι νιππσοπιοπιπιο οπι ιοπιπ

ιοπιιιπ Μο πιο πιππιτοιιπ Μο; οπι ππιπ

οποιο πιπι οιοτο οιποοππι οπσοπιππππιιιπ

πιτο.

10 Ππιπποπι πιοπιοπι νιπππιοέτο στο

έππιπποιιπ Ίπποι, πιο οτπιπιοπιπ Μσπ

πιπιοιοπιιιπ Μο πιο έιπσοΜοππποιιπ Μο.

11 @ο νππσοέτο ι>νοπισοπι πτοπιέιπιπ

οπο ποοοοιιπ Μο, πιο ννπσπιπο ννπσο

πιπιοιοπιιιπ Μο.

12 Ηοπιοπι ννπσοπιοπι έιπσο οτο

πσοοο Μο, πιοοπι νιπποοτο ννοέτο

πποπιο σππιοπι πιο επιπ οιο Μο.

13 'π'οπιο τονιπο οννππιοπιπιο πιο

πιοπιιοπι πιοοπι πιππιπιοπι πιο πιπ Μο.

14 Ππιπιοπι ννοΜσοπιοο ινπιτοπιππι

ινοέτο Μπι ππο ππιοπιο Μπι οιινοπιοοιο

οιοπιοιιπ Μο, οιοτο οινοοππι οπι
πινοτοπιππι οπι Μο; πιο οπο” οππ

πιοπιπιο Μο.

15 'π”πιπιοπι νποέιποο ννοππιοπιιι·ιο

Μπι, Βοπιποπ ννποοέτο ννοπισπιπι

σοιοιοτο πιοπι πιο πιο ινοπιοπι Μπι

πιο πιοπι νιτοπιπποπιορπ Μπιπιοπι ; ποννο

ιονιπο Μπιπιοπι οπιοπππιπ,πιο πιοπιινο ;

18 π·ποπιοπι ποπο .ποπποππιοπιοσο Μπι

οπι οπιιιπ Μπι πιο Μπι οΜο πιοιιοιιπ

Μο. ο

Π' (πο τιιννο πιο οποιο οπι Μπιπιοπι

πιοπι πιο, πιο τοπιο τί ιπιοπιοπι τοπιπιοπι

οπιπποπιο Μο οπο.

18 πιο πιοπιοπι τοπιο ππιπιο·οτο οπι

Μπιπιοπι, πιιππσο πιο πινοπποιοπιο πιο.

πιοπι Μο ω.

19 Πιιπποπι τοπιο οπιιιοτο Μπι πιοοπι

οπι ππιπποέιοπιοιιπ, πιο πιοπιέιπιοπιοιιο

οοππιννπσοΜιορπ Μπι πιοοπι οποτοπ'ιπ

ιοπιοιιπ Μπι.

20 'Γοπιο ινοπιπιοτο, πιο. οπιιιοτο

ννοπιοπι πσοπιπιοπι, πιοιοιπσοιιπ Μο

έπιπ ο πτο οοΜιο Ρο.

21 1·Ιοπιοπι ννοπποΜιο τπιπιπιπι. πιτο,

πιπιοπιο πιοΒορπ πιο οπιοπιτοπιπιοπι ππο

πιοπιιοπι τοπιο πιοσοσο οπο, πιο πιο

πιοιι τοπιππιπιπ τοπιπιτο οπιτο πιοσοσο

πιτο οπο.

22 @ο οπιιιοτο Μπι πιοπιο ιοιιτο

σοπποπι οιιπ Μπιπιοπι,ννπσοέτο τοπο

πππιπι πιπ Μο οπο; τοπιο ινποοπιοπππιπ

εοιιπ Μπι πιοι·ιο οπι· οπιιιοτο Μπι

πιοοπι ιορτοσοπποπι πιτο.

23 Ηοπιοπι τοπιο, Μοοεπιο πποπι

πιο πιο, πιο, πιοΜιο οπι σο, οπιπσπ

ιοιιπ οέτο, ννποοπποιιπ έπιπ Ρο.

24 Μοοεπιο πτοπιέπιπ, πιο ινππ:οέτο

ινοππσοπι πτοπιέιιιπ Μπι πιοοπι. πσοοοιιπ

Μο, πιο ννοινοπιιοπιο τοπιπιο ιππ

οοπποπι τοπιπιο πιο οπιοπιιιπ Μο, πιοσοπι

οΜπιπιιπσο οπιπιοπιέι νσπσοπιοπιπιποορπ

Μπι πιοοπι οοιιπ πιοοο ννππιοπιπιοιοπιιιπ

Μο τοπιο. .

25 Πιο, πτοπποππι πιοπιο οσπσπιο

πιοιιπ.

26 Ποσο οτοπιπιοπι; Πιο, Βοιω

τοπιοπποπι οπι σο, οπιπσπιοιιπ οέιτο,

οπιτο ιοιιπ έπιπ ιιο; πιο, Πιο πιο

1ιππιοπιο οπι πιο, οπιπσπιοιιπ οέτο, νιπ

πιοιποιιπ οπιπ μι.

27' ννοπιοπιπιπππ ιινπιοπιπιοπιιιο τοπι

πιοπι ο, πιο ινπιοππροιοτο πιοπιοπιιοπι

τοπιππι πιππιπιππο οσο, οποιο Οπτι

πιππιτπιο Μπι πιπ Μο σππι πιο πιοοοσο

Μο.

28 Τοπιτοπι τοπιο πιο ινοπιπιο οσο,

πιοπι ννοππιπππ Μνιππτοιορπ οσο ο Μο..

29 π.ππιπιοπι ννοπιοπιπιο οπιιιοτο Μπι

πιοπιο οπιοπιπποιο, οπιιιοπο οιπ πιο

οοτροπο Μο, πιο πιοπιιοτο ννπ Μπι

πιοιοπιιιο Μο οπο, πιο ννπσοπιππιιπ

ππιοπιιιπιο οσπιοτοπιπιοπι πιπιιππροιο

Μο, πιο ππιοπιιιπιο ινοινοέοππο Μο

ιοπιοπιοοορπ Μο.

30 π.ππιπιοπι πιοιιιιιπι ππιοπιιιπιο οπι,
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ννιωπε θιιιΜιι€Μι Με νσποννεΜε

Μεινε Μπι ι:επιππι Με. Ηεπιεπι

ππιπιΜπ ειπεπι ογετε οννεεππι πιιΜπι

επχερι Μπι, εε. ννιεεέι:ε. ΟιπιΜπι

Με Μπι ννοννεεεΚε εε. ινοννιτεπι

τεπιΜ. ΜΜΙιε, ππιεΙιρι)πε έιερε εισαι

ιι ννεπιγειιερι Με.

δ! ΠπιΜιπι πιεεε)πε.πιοι:οπιρι ι.επιιιε

πιοτεπιιπι Μπι οπι οπιπιππιπιεννιεε_γε

είε γεννιεεέπ Με, εε Ιιεπιε τετε

11γε “σο”. εειγειπεπιπιεπι, “Με επι

εεΙπεΙιπιπεε ειπποπι Ιιεπιε ννιοιιρεΜ

Με, πιιεΙπρι ε ιπιεπιΙπε Μπι ετεπιπιεπιιιπιιπιε ιΙιεπιΙΣΥε Μπι εΜε ΙιεΙιεπιγεπι.

32 ννεπιπιε ειιιιεπι εεε Μπι ετεπι

Βεπι νιπι)πεειπιρι ννεπι οπιερειεπειγε

πιο. (Μπι ππιτρε Μιιε.Μπι ειπε ω,

«πε. ιεπεπιπιε ειπε πηγε, ΙιεΙιεπι πιεσ

Κετιι Με ννεπιπιε. ἰΜΪεἀεπι επισπ

?Περι εεε.

33 Ηε ιχεεεπι ππεπιε. οενεειπι εεε

ω ννεπιἀεΕερἰ ΜπιΙιεπι, νιπεπιπιε. Μ

3πεπιεπι, τπγ0ΡΒ Με ειιε.πιπ:ιι ε αποπ

ε ο.

34 ΑννποεΙπεΙιεπι Ιιεεπει]περι ; πνι

εοιεεεε Μπι εε ιΙιεπιιιπε Με επιπ,

εεεπι πιεπιε οννεειπι εεει:ιι Με.

35 ΜεΒρἱγε. τπιιιΚε Μι ἱπιεπιΙ‹ε Μπι.,

ειιΙπε ππιποιε Μπι οννιπιεπιικε Με

ει.

36 'Γεια. επιρεΜ Μπι Με, οπο. επι

πιπιτεχεεεπι οερε Μπι Ιιε τιιννεάεπι

εάοπιιπε έπιι; ππιεΙιριδπε οΜιιιιόε

Μπι πιεπιε ειίοπ1παρι. έπιπ ; ΑΒε εεε

ππεπι εάοπιιτε.

3'7 Νοννε τεεπιρεΜ πιοπι πιεπιιι,

νΜεεέι:ε. Οππιπιππι€Επιι Μπι Μ Με

απο ι εεεεε Με.

38 ιπιιιΕειπι πιοπι πειιπιρε επρεπε

Με Εεεε επι, ννο4:ερι εε επεχε

Μεπιρἱ, ννιπιοΜπιοε. ννιεεγ1128.ρι

εε ινιεεέπτε Ιιππιπιεννπεεεερι εεε,

Νοννε "Με Μπι επι @ειπε ειιι

επιρει.ιι Με πιεΙιεπιχεπι , ·

39 Ωε πγιιΕεεπιρι ω, εεεπι πει

πιιι;επι ε)πεεε ἰγιιΒρε ππιεπιεννπεεγε:

Πιο, ννιωεω οιπιπιππιι.Ιππιι Με πι Με

ειπι Με ι εεεεε Με..

ιππιρι Με; ννεπιῇι πω. Με, εε

ιιπιππιε Μπι Μ οιπερτερι Με.

41 ννιπιοΜπιεε πιοππι ννιγιιτρεπι

οπι ννοηεεπι ιιιιρι Με; ννεπι]ὶ ιεπιρι

Με, (πε ιιπιππιε Με οΙ‹ερ°ιερἰ Με.

42 Ηεοπι ετεπιπιειι νιπεΜεγε πιο

πιο, ινιΜ3πε)πεοεπι οερε π.υΜε επι.

Πεπιεεπι πιιτεννερι πι Με. εισηγε

χερι έπιι.

43 'Γεια πἰε επιοπιγε πιο; ννι

σπάει ΗΜ πανε Μπι ννεππιεπιοπι εε.

τοπιεπι Μ Με εάοπι)πε πιπιΜιπιέ, Μ

Με επι εε. εμ τεννε γιιΒόοΙαερι

Με ιχονιπππιννιεεΜχε Με έπιι Εεεε.

44 Ηεοπι εΕεπιπιεπι Με ειπε ενι

με". επι πιο; νιίιεεε€ε ΟιπιΜπιτΜπ

Μπι ννιΜγε)πεπιεπι οερε ΜΜε πεπι

ιι επι Μ Με, Με εόοπιγεγερι έπιπ.

45 Τιιινε ννοννιόεΙπε οννοιεπιπιε

εε. ννεγπιρπιπε, Ηπεπιεεπι τε.ννε ΗΜ

ε.κιπεπιγεεΙπιχε, ΐ.οΙιεπι ι)πεΙιεπιτιπ

εεε ννο ννιεεειι εεε ε Με.

46 ννοινἰὁεικε Μπι Ιιεεεπι εεοπι

εεε, Πεπιεεπι ω” επι πιει φ.

ννεπιπιόεΒε ειπιπιεπι, Ιιε γεννεεπερι

εεε.

47 ΑννἱεεΙπεΙιεπι

'Ι'εΜι )πιιΙιε ειπι οιππεεπιπι ενωπι

)πεΒΜ ε Με.

48 εεε ννοννιάε!πε έιοε ειπι Ιιε

@Με ππιε.πιεπι, Πεπιεεπι πιιτεννι.ι

τεπιε.πι πιει επι εε, ειπε ειπιπιεπι ;

49 (Ζε ι:οπιε οπιι ννοννιεεΚεπιπι

Μπι πιεπιε. ννιοεΙπεότειιτε εε, ννιτΙπο

ρι οππι καποτε επι ννεγετΙ‹πε ειπιπιεπι;

50 Απιρετιι ννεπι ννεΜ.ε)πε επι

ἐπὶ, εε ννιπιπγεγειιεπι οερε ννεπι_ϋ

Με Ιπεειπι ω, Με επι ννονιππάεΙπε

επι Μπι γιιΙιε ειπι πιει Με;

51 Ωε εοΚεγε. ΜεεΜε Με, Με

ννεπιειειΒιπιεπι ἱ Με οππι Εεεε γι»

ΙιεΜ ε Με; εει)πε ννιεεεε)πε πρ.

Μ ΙιἔεΜπιεΜπι2ερἱ γιιΕε Με.

Ιιεειει5περι ;

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 26.

Ι ΗεΙιει;ι ππιεΙιρι)πε ννοι:ιεοπιπιε

Μπι πινπτε.πιέΒΒ επιρι ενιΙπεειιιιιε.

4ο Πε επι Μ.επέίε·πι0111 πιπεεεϋεμγεειιιΡι Με; Ρεπεπιεπι,ιεπι

44



ιπιοοποιοικο 35.

ιπιποορι πο. °ιιο.πιου πιο πιο οιπ

πο ιι:ποπιοι ιγογορι.

2 Ποποπ πομιοο ποο.μορι, πο

Προπο πιτποτποπορι.

3 ννιτποιποπορι πιπ ποπο ροπ

ποιου ιπυμο ιουρι, ιππο πιπ‹ιι

ιοππιιοπ πυπομι οπι.

4 Τππο ποομομι πιο ποπο. οοπο

οππο »πιο πιιππορι, ροτιιοπιοπ

ιππρο ιμοποο.

5 Ποποο τοπιου ιοπ πιο οιπ

πο υ οπι; ποποπροπ ι_γυ1ιρο ππομι

πο ιέιιπιπορι.

ο Ποποο ποπγοοοπομο ποποπ

πιοοπο που τοπιο, Ιπο, τοπιου

πιο πιο οιπ πο π ω; ιιιωιοπ

?ιι Ρο· . . .

'Τ Ηοποπ πιιοποπο υπρι πιπ

ποπο οποοιπ ιγοιποπομι, πο μοι;

ιιοπιοπ πιο ριγορι.

8 Ποποπ πιτποιποπορι πιο πο

πο ποομορι πιο ποπιοοπιπορι;

ποπ πιτοπομι οιοπποπ οπποπο

πππυ πιιμο, ροτιιοπιοπ υππιοι

επιρι πιο.

9 'Ι'υπο ποορορι πιο ποιο-χωριο

μι πο ποπιοοπιμομι; Ηιμο, οπιπ

οι υππιμο πιμορι ποπυπ πουπ

ιιιρι πιο οπι; τυπο ι:οπο πορο

ιοπρι οοο πιο οΜο πιο. ρο, πο

οροιοιωπ κοπο.

10 Ππποπ πο οροι:οπ ιρομομι,

ποποπ ιοπιοπ ι;οπ πιο οιπ πο οι;

υοποπ τυπο πιγογο. υπμι πιο

ποπο ποποππιοιμπτομι πιο οιπ

ου πιο ιρογορι; ποποπ Μπομπ

πιο οοοπ ιουρι.

11 ιμοποποιο πιιοποπο υπρι

ποιπορι πιο οπ πιρι, πο. πογορι;

1τοποοπ, 1ι:οποο.π, 1:ιγομο ποικι

σιγππιιοπο κοπο.

12 '1'ππο πιο ποοχπρτο πο;

Βιιοποιμομι οπι, οπιοιιποποπ οπι

οιγορι οο, οπο.

13 Ηοοπ οιοπποπ πιΜοποπ πο

ρο, οπροτπ πο πιιιιγομοειοπ οορο

πο ι:υπιο ποπ-ιι οπ, ννιοοοιο

θιοπιιιι:πο πιο πι πιο οιπ πο

οιιοιπομορι οπι.

14 Πο @που «οπο. ποπ

πιοποοο €οποοο οπιπι 7ο πιο, πο

που ποπιποπο πιοογυπο οιπ πι

οοπιοο, πο πογππο ιο.πο κι" πι

οππιμοπιπι.

15 Ππποπ ποπιι οποιοοπο Νιου

ιομι τοππο ιομτοπ πο, πο ποπ-ιι

ποιο, πο. ποπ_ιι ιο ποοιιοοπ πο;

0ιοποπι ιοποπ οπιπι πι. ποοοπ

πιοο π; ποποπ ιοιπιοπι πο”.

18 οπου ιυπο τπουιορι τοπια.

πομπο ιου ποπ πο ι),ομο, πο. οπ

ποροτοπ οοο οοοο, πο. οοππο

ιπουτομι ι:οππο πομπο ποοιπο.

Γ? 0ο τυπο ποιο ιου ποπ ιο

απο ιμοοοπ ποιο ποπππ ποτππο.

18 'Ι'υπο. τυπο ποπιικ1οπ ιοπ

ποπ πο πο” πο, πποπο πο πο,

?υπο οιο ιποιοοπο τοπο ιιο ιπο

ποιο.

13 Ππποπ ποππο τοποπ ποποπ

ποπιποπο υπμι πιο ιιοπιι Ποπ

οπο τοπορι πιο πειι, πο πιοοπι

οι-γοπο.

20 Ππποπ τυπο τπουιορι ιοππο

οοριοπ ιοπ ποπ πο πομπο ιοπιο

ποοο πο”. οπι πο πογο.; 1τοποοπ,

ιπουτορι ι.οππο ιορτοπ ιπογοπυ;

ιπο, ποπυπ ιποποιρι Οποιοι πορ

τοπ ποπο ο.ποποπιπο, ο”.

21 Ππποπ γππο πιο οπο;

Ηοο, ποπιποπο ποοι:ο πο ποοιπ

χομιοο; τοπυ ιοποπο οπ ποοιπ

γομιοο μου, £οππ Μο μπω

οιμο πιο; οπππο. ιοπιμπέπιπ πιο

οπ ορο πο.

22 Ηοποπ ιυπο τπουιορι τοππο

ποιο ιου ποπ πο πι, πο. ποχο;

ιτοποοπ, ι:πουιομι τοππο ποιο ιππ

γοπυ; ι1ιο, ποππο 1:ποπτορι ποιο

ποοι ποπο οποποιππο.

23 1τοποοπ τον". πιο ποοιμο;

Ποπ, ποπιιιοπο ποοι:ο πο. πο

οιπγοριοο; ιοππ ιοποπο ου πο

οιπγοριοο ποιου, πο ι:οπυ οπι γυ

ποοιοιγο πο; πιμππο τοπιμπέπιπ

οι. οπ ορο πο.

24 Ηοποπ τυπο ι:πουι:ομι ιοππο

ποπιιιιοπ πιο ππππο Μ: πιο πθΧο ;
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Ιππειισπιπι; ποσοστο πιπποπιππππι απο»

ποπε, τιιΜοπι ννο)πεπιι έπιἰ οέπε

οτεπιπιεπι ννεππιπιιιμιχε οσο, σε

πιιιΜοπι π:επζιι οπιρογεγο έπιπ Μπι

πιοπεπιπιεπι ννεχερεπιπ οσο.

25 @ο πποννεΜρε, πισοπι πππιππεππιτπο

σε ππιεεεεππε ππποπιπερπ πεπιππε πιπ

πεννε ππιεππε Μπι οπι πιεννεπιπιο;

Πιο, πιππ:εννε Μπι διεπισιιπιε.

28 Ιπεπισεπι ω” Μπι ννεεγιιρπ:ο

σε πιοσπ_γε; ννοννιππεπκο πιπέἱσο σε

πιπππιππε; πιιΜοπι ννοννιιππι ἐπιπ Μπι

πιοπεπιπιεπι ννεππιπιεννιι_γε οσο, σε

πιιΜοπι τοπιο ννιιππιιιπε επιι πιοπεπι

πιεπι ννεννερεπιπ οσο ο ειποπι)πε-γο.;

27' π·ποοπι οτεπιπιεπι πιιεεπισππε πιπ

π:επνε ποπσεέπε ννοροποπιρπ Μπι ιππι

πιοννπσεγιιΜππο Με π_γοσοσει ππιπαε;

πιοσοπι ννεπιπππ, σε ππιπππιννε οισεΒο

πιο οννοπιιπεππιι Με τιιππε.

28 Ποσο ππποπιπ:ερπ π:επιΜι Μπι

οΜσπγπιΜι πιο, σε τιιινοππιοιιπερπ

π:επιππε πνιππσοππιιιο. ιππιπιο σππι πιο πιο

σε πιο.

29 Τπινπο πεπειι οπο. γιιπιο σππι πιο

πιεππιιπι σερί οσο ο Με, πιοσοπι πιπε

Μουρ. γιιπιο Με; τοπιο πιιννο πε

παιιιπεπι γιιπιο έπιπ Μπι πιστεπιπιεπι

τοπιο ποπι Μπι πισσ Μισό οΜσι]πε

πιιιπιπ οσο ο Με.

30 θε "Μαιο ννεππεππιπιε έπιπ

Μπι πιο Με” οσιεεε Μπι οπι

οιιΡομ πιο; πιοσππιι. ννισεσογε σε

πιπ πιτποΜπιοΜπι2ερπ πιιιπιο Με.

(Η Τοπιεπι οποιοι. Οππιπιππιπππιι

Μπι ννοννιππιπι πιππιππιε, οπιπιππιπποννπ

σε”. ννεππεπι Μπι οννεεππι οπιι πι

ππιπιπιπιπι, πιοπιεπι ννοννπτεπι οιχοτεπι

πιο απο Μπι οπι Μγοτεπιπιο Με:

32 @ο πποΙπο.πιι ογιιπο Μπι πιππιπιρε

ππιπιπσπππερπ Με; ιιπιππεπι ννισο.γιι

Μπιπιππεπι Με, πνεεννεπιπιπ:πεππο ννεπι

πεπιππισε νπετιιιιιγεπιρπ, τοπ«›Μιεπεπι

οτεπιπιεπι ννποερο.πιι οσο Μπι πιο

πγοσοσε.

33 (πει πεπιιπισε. ννετιιιπιππεπιρι Με

πιοπιε @ο στερει. οσπγετεπιπιεπι, σε

πεποΜιππεπι Μπι @ο Μια οσπγε

πεπιπιεπι οννποεπιπιεππο Με.

34 Ηοπιεπι ννπσεοπ:εγείερι Μπι

τοπιει οπεπιε οσιγετεπιπιεπι πιπιρπ Μπι

πιοπιε πιοννισεΜππο Με; ο πιο,

Απο οσπγειεπιπιεπι πιππιεππνεοπορι

Μπι, ννοΜσοπιιο Με. ΜιΒερπ Με

οπιεπιτειιπιεπι πνιχο.γε πιπσπ_γεπιππορπ

Μπι πιο Πο πιππιιπιε πιο.

35 πΝοπ:οΜποννεπιππε, ιιπιππεπι ννο

ππιεσπισιιρπ; ιππιεριιιε, ιιπιΜιπι πινε

γειπποππιεπεππιππερπ; ννποεέπε πιο.

ποπποσπι νεου, ιππιππεπι πιο πιπγπιππιε

μιππερι:

36 'Γεπισοππιεπκεεπεπι, ιιιιππεπι ν7εει

ππιιι7επτεπιππερπ; ννεπιιεγειεπιπιπι,

ιιπιππεπι οπιέιππιεγεππερπ; Με

έππερπ, ιιπιππο.πι "σοχοσ ππιεγεπιππιπ

οσο.

37 Ηοπιεπι ννισεοπ:ο οινοππιπιπιε

Μπι πιοπιε εγπιρπερπ σε πιοσπγορι

Με; Πεπισο.πι, τοπιππιπιπ νποπσΜο

βιο ιππεπιιιπιπιπγεππερπ, σε ννο

ιιπιπιπσιιπιπ πιο ; σε ππιπριιιιι. σε. πνε

γεππποιιπιπιπσπ)περι πιο:

38 Τοπιππιπιπ ννισιιέπε τοπποσπι πιεση

ννεπιπιπιπιπγεππερπ, σε Πτι πιπγιιιιπι

πιπγεπιρι πιο; σε πεπισπισεπι γειιπι,

σε ννοΙζογεππο ιιιιιιἰσιιρπ πιο :

39 'Γοπιππιπιπ πνεπιπγειεπιππε σε

πεεέππε πιππιπιεππερι γιιιιπι -ννεπιπιπιπιπ

7πιππεπιπ, σε οπι ιιπιπιππιπρι πιο.

40 Ππιπ(επι ννπωεωειιΡι Μπι

ννεεγιιρπ:ο σε πιοπνισεΜγο Με;

Αννισεπωπιεπι πιοσπσπ)περπ; Μππιιιπι

ππεννεπιπι Μπι πποπιε σιπκσιεπιπιρπεπεπι

πιοσεννπσε:γοσοπιρπ Μπι πιο ιιιπγο

οσειπιιγοσοπιρπ οσο.

4Ι Με” τοπιο. σετππε Μπι οσπ3πε

πεπιπιεπι ιιιιρπ Μπι πιοννἱσεΜπιο Με ;

ΝιγεέισεΡπ Μπι,πεππ;επιτεπιπιπιπι πιπε

πιο πιο, ροπε οννιπιεπιππο ννπιπιισιι.

οΜε, νπεπιεπισπσε @ο π.ειοΜ)ποννι

σοχο σππι πιο”. οπι ππεΒερπ σοπι.

42 ννοτοΜοννεπιππε, τυποι απο

ππιεπιεσιιρπ πιο; πππιεριισε, τυποι.

πνεγεππζοππιεγεππιχερπ έπιπ :

43 ιππωιέ.ε ππιιιτοπποσε ννεπιπι,

τοπιο. πιο πιπγιιππιεγεγορπ έΠπ 5 ΠΠ·

σοπποπι ννεπιπι, τοπιο. ννοππογεππο πιπε

γεσιιρι ω; πνεπιιιιγειεπιππε σε

48
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πεεπε. πιιεπππιπερὶ ννειιπ, 1:ιι1πε

οπιέ1ππιεγει1ερι ἐπὶ.

44 Ηεπεπ ειιιιρπερὶ εε πεεὶιπερὶ

πω.. Πεπεεπ, πεπιππιι ινπ.υτεππ.ε

Υεππὶε, εε. ὶπὶιιιι2ε, εε ννὶεεἐΕε

ποπεεε ιπειιπ, εε πεπιεπιπὶπεπὶεπ,

εε ννεπὶιπειεππε, εε πεἐπε πὶ

ππιεπερὶ ιιιιιιπι ννεπιιιππιιιεπειι1,

εε. οιπππὶειιπει›ὶ ἐπὶ πε.

45 Ηεπε.π εννιπ:ειιιρπε εε. πειπε

Με μ Δννὶεεπεπεπ πεεὶεὶιιειιὶ ;

1)επιε εὶπεὶἐπὶπιιὶπὶεπ πεεεννὶεε

γεεοπιιὶ ἐπὶ πὶπ π.. ιπιὶ_γε εεεππιὶ

]επ:0πιι›ὶ ἐπὶ εεε.

πε 1.1ππεπι άεπε οννὶπιιππε επε

πιὶπ νεοπεΜιε πω επ γερὶ Με;

πιιπε. ννὶεεἐτε οννοπεππιε Μπι πεπε

οιινιππιππε ννεπιππι ινπεοπὶ Με επ

περί πω.

°°ΐἔ* ννιεοννοπωκιπ πο.

1 Πππεπ .1εειιε ννὶεοὶε πι.. εεπε

οννεειπι ιππιππιΜιπε, πεπεπ Νεοπ

ειιεννὶεεπὶιιε εὶπ πεννὶεεπὶιπε;

2 Απιιιε1.ιι ποππι ιιπο1ιεπεππ ιπποε

εεπἐὶπι πὶπ πε1ιεπτιι Με επ1οπιιιε

ερπ ; 1ιεπεπι ννιωιπω Ο1πι1ι1πιπππι

“π ιπ:1ρευνε1ι οπεπεπρὶ Με ε Μ

εε.ειιρί Με.

3 Ηεπεπ ννοἐπερὶ πεεερὶ, ινο

πνερὶ πεεειιὶ εε ε_γεπε πὶπ επ ννὶ

εεἐ1;ε πεππερὶ πὶπ πεπε.. ποιπε

ιπιπὶεἱγερὶ, ννοἐπιερὶ πεεερὶ Πεπι

π:επ, Κεὶειιπεεπ εει_γειιι, πε τι Μπι

επι.

4 (ζει .Ϊ88118 1:οπεπ πιεπππιεπιε ὶειι

ιιὶ εε. πποειιὶ Με πε εὶερὶ.

5 'Ι'πιπε. ννοπειιὶ επρεπε Μπι πεπιε

ὶειιππεπ ἐπὶ, οΜππι οιπεπ.ε πὶπ

οινοπιππεποπ Με, εγειιὶ.

Ο 1.πιπεπ .1εεπιιε Βεππεπὶ επι δὶ

πποπι 1ερι·οε εεεεε εὶπιοπι πε πι Μπι

οππιε ιπεππε.

'7 Ηεπεπ ννὶπιοπὶπεε νπτεπι ὶπιπεπ

ορὶγε ννεπ .Με ινεἐπεπιιπε πεπε

πε οιιιι1επι πε ιιιιπε επ Μ, εε ὶιιε

ὶιιοπειιπε1ιεπ ιιε.ππιι 1επιππεππ, πο.

πὶπ επι οπεἐπεπ.

8 '1'πιπε ννεοπερεννιεεπιιπε πιὶπ

πειιε πε ννεπιιεπερὶ εε1ιεπι πω..

ιιὶ, εε πειπερὶ; Τοπεεε εε ειινὶ

ππιιπὶιπεμὶ πε. .

9 ννιιωπ ννεἐπεππιπιε πὶπ π1ε ο1:ε.

ὶιπορειιερὶ Με, εε πνεπμεπὶπ:ε πνι

εειιιιρὶ Με ὶιπεεεεε πω”. εε.

10 188118 πε οπιιπιιιεε εε πεννἱ

π:επιχε; Τοπεεε. ινὶποπὶπεε πὶπ

π1ε ὶιποπὶἐὶπιπειπειιὶ πε; ννὶεοπειι

νπε.έπε ννεπι εεεππιὶπιοπ.

11 νἴεπρεπὶειιιιὶ πὶπ οπὶπιπὶ

ιπεπ ννὶεεπὶιιπερὶ, πιιπε πιὶιπε οπὶπι

πιιιεπ ππιειπεὸιιπερὶ ἐπὶ.

12 ννὶππὶὶ ινεἐτεππιπιε Μπι εε

ιπι-ὶπεπεεπ εππιεπεἐπεπ Μπι, πιε

ππιεπερὶ Με επι οπι επεπιπε.π πε

εεε.

13 Αννὶεεπεπεπ πεεὶεὶιιειιὶ ; Με

πε πι" πιννεπεε_γε. ννοοπεπιππι πινε

ἐπε Μπι εε πιιππεπι οιπεπερὶ πεεὶπ

πω, ννὶπιοπὶπιπ:ε πὶπ εε πεππι εεπ›π

Μπι π... ινοννὶπεπ επ οιπεπερὶ εεε

ε πω.

14 Ηεπεπ επεπποπιιιερί πὶπ επιπ

1ιεπ "ει, .1ιιπ1ιιε 1επιιπὶπιτ επεχε

ρὶ, πε ννοἐπειιὶ πεεειιὶ πὶπ εππε

ννπεει;

15 @ε πεγε; Ηε εὶειιρὶ Μππεπ

ειπε ππειπεειιρί Με πε. Πππεπι

ππεεεεπε ννπποεπιπε ιπεππιπιὶ ειιρὶ

πω, πεεὶιπειιὶ.

16 Πππεπι πεπεππεπι ποπεπ ππε

γεπι ννὶεεπιιι Με ε πε επὶπε.

17 ΑΒιιιπερὶ- επ περοπιπερὶ εο

π1επ επρεπε ποπεπειε, πεπεπι

ννεοπερεννὶεεπὶι·ε επι .1εειιε επ

πὶρὶ, εε πεεὶιπερὶ; 'Ι'ιιππεπι εκει.

εεπειπ Μπι μια: Με ννὶιπεγε πιπ

πιὶεὶππεπερὶ Με ιπεεὶπ πε.

18 Πππεπ πειπε; Οποπνππε πὶπ

επι γε με, εε ινὶεεἐπε. πεε πεειιτε
μι; πινω”. ὶιπεπιιὶεὶ1ιιππιπιι, ενοε

εεπἐὶπ πι.. ιπετὶ επ ιινεπιπἐρεπνὶ

εεινεπὶιπε επι οπι επ:επιπιπ Με.

σε, ννεοπἐρεπὶγε εὶπ πειπε εε. ο

19 Πππεπ ννεοπιἐρεννὶεεπὶιπε επι

.1εειιε εεοπι ννὶεεἐὶ πὶπ εεεπι

επ:οπιρ1, εε. πνοεεεπἐὶπι πω. πνιγε

π π “.ιιε.επε ειιι 47
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20 Ψεπιιιε ΜΜιχετιι ΜεΜεπ επω

ποππιερἰ Μπι οππ επ ιπποπεπΜε.

21 @ε "Με πεπιπΙιε.π Μεπε;π

Νιγερι ετεπΜεπ ννεππι ννπγορε

ππεπεπεπει Με, εννἰεεΜεΜεπι εεπει

περι εε.

22 ΠπΜεπ ιποΜπεπεερι Μἱπεε, εε

οποππποΜπ Μεοιππερι, Π;επεειι, Με

ππιχε Με.

23 ΠπΜεπ ννεεπππιπιτε εε Μεγε,

'Ι'ιπννε ννεΜεἱεε οΜπε Μεἱ πεπιε

Εεννεππε ειπΜεπ Με ννιπποπσεππεπε

τε εἰπι εε.

24 ννοννεπιπ επ Μεεεπιἰ εοπ Με

ἱγεεεπ, ντπωει θππΜππτΜπ Μπι

γε Με; ΜιΜε ΜΜΜ. Μπ Με...

Με θππΜππι;Μι Μπ ννιγοπιεπε εἰπ

Μεπι Με ννοΒεΜἱ ΜεὶπεπΜε Με;

ννπεεετε Μπ Με τοΜἰιιπἰ ι;οππιπ επι

πιπΜεπέ ινεε€ε Με πωπω.

25 ΠπΜεπ .Πάω ενπγορεπε Με

εὶπι Με επιπρτε εε; Ιπεπεεπ, Με

ππιππε Με, ε". ΠπΜεπ, Νιγε Με

Με εε, εειππε.

28 ΠπΜεπ ννοι:επιπ πεπιπιΜεπ δε

επιε εεπιππεπιἱ που, εε γεννεέι:ε, εε

γιπεπιεερε, εε ννεοπερευνπεεΜΜπε

:πιπ ννπεπιεπ1. εε Μεγε; Ιοιιρι εε

πειτε πιο; ππιι€επεεπ Μπ Με εεε.

27 Ωε ννΜπει;Με Μπι εΜεεΜι, εε.

ννοπιἱὸεΞεππε εε. ννποεεπι, εε Μεπε;

Οννεειπ επεπΜεπ πετΜεπ πιο.

28 Μεννε Μπι Με εεε, "Με..

Μιχε τεεε Μπ επ, ννπεοι:ε. οπ πιε

εοπππ, ννοεΜτεπι Μεπιππιι Με

εοπι.

29 'Ι'πιΜε Μεεἱεἱπεπιἰ, ΒετεπΜεπ

ΜεεπεπΜεπΜε ιππική ννεεΜιπγεεε.

Μπ επεπΜεπ πεπππεπε ππάει:Με Με

επι, .Με τοΜεοπιε Μπ επ επρε

τιπ ννεπι Εεεε ιππγει:Μεππιι Με οἱπ

ΙιεΜεπγεπ.

30 [ΜΜΜ οάοννεπ "επ εΜὶππε

?εππι ΜεΜεπ τεπΜεπ ιππεπεππ, ΟΜ

ννε ρεΜε Μπ Με εΜε.

31 ΗεΜεπ .Ϊεειιε ΜενσἱεεΜἱππε;

Ηεππιει:11 Με εε πἰππερἱ οννεείπ

ΘΜπεπιεπεπεπι Με. ΚεΙιεπ επο

Ψερἰ επ Μεεπεπιἰ; ΨεεννεπΙιεεΜε

Μπ Με εννιερε Με, πιπΜεπ Μει:ο.π

Μεπι ι:εΜπποε ννεπιππππεπρἰ οπι€επε

Μπι επεπεΜιππε πππεπερι Με.

32 Τι1Με εΜε "Με ΜπΜεπ

θεΙἱΙε εΜε πιποΜεππ ππἀε Με.

33 ΗεΜεπ Ιπιπεπι επιππιπε εε Με

εἰπε; Οννεειπ εΜπιεπιπεπππ εεε.,

πω” ωιππωπι εΜπιεεἱππε Με πω.

34 .Τεειπε Μεεἰππε; Ηεπππεπιι Με

εε εππιεοΜοτοππε ΜοΕσπ επι Πο

Μεππ πεπππι επεππεπεΜΜΜε Με.,

εννἰεεΜεΜεπ εεἱεἰγε.

35 Ιππεπ Μεοἰγε; Με ππεπε

εέπε επεεπΜΜε Με ἐπὶ. ννεοπι

επιεννπεεΜΕπε ειπ ὶππππΜπιε πεΜιιπ

ἱππεεεπ επεπιπ.

36 ΗεΜεπ .Τεειπε νπεοπιερεννιεε- π

Μ” εππι οπι εεπ ννεπιπρι ννεπ

ΟετΜεεππεπε εειππερι Μπ Με επι π,

εε ΜεννπεεΜιππε; Βεπ ιγοπεπΜε

πιο, “ο ΜεΜππε εεΜἰγε ππ‹Ιε Με.

37 ΠπιΜεπι Ιπππεπ εε ΖεΜεόεε

εἱπΜἱπτΜι Μπι πεπιππ ἱννἰεεειπ, εε

π_γοΜέιεε ΜἱπιΜπἰε εε πιπε ππιπέεΜε.

38 ΗεΜεπ ΜεννπεεΜ)πε; Μππιεεί

ἰγοΜεἱοε Μἱπεε, ππεπε Με @εεε

εε ; πιεπ ΜΜεΙπεπι ππιπει ππιπΜεπ πιο.

39 ΠπΜεπ ΜεπεπΜεπ Μτεπ εεππ

?επ ιποοπιι:ε πππεππε εε ππεΜεΙ:ε.

εΜρειειγε, εεΜπε εε Μεγε; ΑΜ,

οΜΜπριεε ΜπΜεπ, ννπγειΕΜε Μπ εε

τοΜεπ Μπποεπεππε Με; τιιΜε ππιππε

ννεεὶπ Μπι Μεε ἐπὶ., πιππε ίοΜεπ

γεειπι Μπ Μεε εεει:ιπ Με.

40 ΠπΜεπ ννεοπερεννιεεΙππγε

εππι ιεί;ιπππε πήγε". επ ννιεεΜει,

εε Ιππεπ Μεεὶγε; ΤοΜεεε ππι

Μππεπεάεπ οεπιε ννεπιππ ΜΜι:εΜεπ

ιππική γειππιρι Με ογεΜΜἰπιἱ ἐπὶ Με.

41 ΙζἰΜεΜεπ ιιπιρι εε. εεΜππε πιο,

οΜππἱ @Με ννεννιππετεπγε.π επι

Μπ επ Μεεεπιπ πιιιπι σε. ννπεεπε

επ Μπ Με ννιεεεε, τιπΜε. ννιεεεε

Μπι Μπ ννεεεΜε επι.

42 ΑΜ ἱπιοππιε εΜε ιππεπιε εε

εεΜππε εε Μεππε; Ατε, πνιγετΙπε

Μπ ‹Ιε ππάετΜε ἐπὶ τοΜεπι Μειω

γεγε Με οΜΜπριεε επι ΜπΜεπ,

πιι.εννεειπ εεεπ εεοπιππ πιιπππινε.
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43 ΠεΜεπι ειπε επι ιιπιεεΜάι, εε

ιέπιπιππιε Μιγεγε ννειιννιεεΜεεΜε;

Με ΜΜερι Μιπιεε πιειπεεέ.

44 ΠπιΙπεπι εΜρεννιεεγε εε ειπε

ιγεγε εε ιγεππιπιι σεΜγε, οιε ιιπι

εοπι Μεπιε ειπε οΜιιε εσεπι εγε.

45 ΠεΜεπι Νεοπιερειιιιεειπιγε

σιπι επι ννισεΜόι εε. ΜεννισεΜγε;.

Ψεπιιιε πιιέπιπιπιιεπιι εε οειπιιειγε

ει Με; ιΜο, νπεπιπιε ιγεΜεπιιιι, εε

Μεεε ΟιπιΜιιιιιπιι Μπι ννεΜε

πιιρι εε πιερερι Μπι επι ιινισεειιρι.

46 Νειιπι πιο, ιιπιγεπιρι Με; πω,

Μεεε γνιγορεππιεγε σιπι Με Μιγε

πιεπι ιι εε. ··

47 ΠπιΙπεπι ιεΜεπι ιεπιπιΜεπι, ιΜο,

.ιεεε.ε, εΜεπιοπιρερι Μπι Μεε εε,

Με Μι, εε γνισοι:ε πινοεπιερι Μεεερι

εε ογετε Μπι επι ιινισεεΦε ιεπιΜπι

γεπιγεπιρι ετεπιΜεπι, ππιεεεεεεγε

σεπιεεεγε Με γιιΜε Μει Μιρι.

48 Ππιιπεπι τιιιινε ννιγοΙιεγε σιπι

Με ιιιτε.Μενιιισεγε εε Μεγε; 'Τιιννε

ι ινπεριιιιεΜε ειπιΜεπι Μεε Με;

ειιιι:εγε γιιιε πιο.

49 Ππιιπεπι Μειιπιγεπι .Ϊεειιε επι Μι

εε, ιΜο, Πεπισεπι, εγε εε ι ιριιι:εΜε.

50 ΠπιΜι.πι .Μεεε Μεειγε; Κι

ειινπε, ι:ειπιι οπι γεΜι Με. ΗεΜεπι

επι Μιιιι εε .Μεεε πιερε εΜπιεΙπερι

εε γιιεερι.

51 Ππι!πεπι, ιΜο, .ιεειιε Με ιιπιρι

"Με πιερε ΜτιιιΜει:ιπι, εε Μεεε

εεεγε εΜιιειπιι, εε οπι. ννοέπιεπιι

Μεεερι ιΜεπιεεπι τεοΜγε εεε-ιι

επ›ε εε πιοε·ε Μεεε.

52 ΗεΜεπι .Τεειιε Μεοιγε; Με

εεεεεγε Με." οιιιΜε επι ιγεΜγε

πω; ιοπιε ιπιεεεεεεγε εΜπιειπιιρι

Μπι σννεειπι ππιεεεεε,εγε Μπι οπι

εερι Με.

53 ΝειπεΜε Αι:σ σεννεΜγε εννε

ΜΜι επιι Μεεεπιπιι Με; εε Μιπιπιε

ιπεΜε ππιειιιιιγε οΜπιιΜ‹Ιε ννισοΜε

ε|πεπισπιρε εεπιρε πιιεειι Με τιιΜε.

54 'Ι'ιιιπε Μεσετιι ΜπιΜεπι, γωγω

γιι επι Μεεερι, Με πιεεετιι Με εγε

ε? εοτι Με τοΜεπι γιιεσετιιρι Με

ε.

Δ.

55 ΨιΜιγεγεεεπι οερε Μπι Με

επι .ιεειιε ογετε Μπι ΜειινιεεΜιγε;

'ΓοΜεσε ννεππιεπιοπι εε ιγετ·σπι,

ππιεεεεεδ,πγε σεπιεεεγε Με ΜεπιΜε

ει” πιιεγειιιρι Με; επιρειιι οιο

ιγοΜι ε;» γνειπεπι Μπι οΜπιε ινε

οπιερσσιειγειιι ΜεπιΜε, Βιιιπε ππιε

γεεΙιιπερι επιι.

56 ΤιιΜε τιεπιε οιινεειπι εσοπιιιι,

πινισεέτε νιποιπσεπι ΜΜΜ οινεπιι εοπι

Με γιιεεεΒιιρι Με Μεοπι. ΗεΜεπι

ννεοπιερεννισεΜιγε σιπι οινεειπι

εΜπιεγερι εε πιειισειιι.

67' ΠπιΜεπι τοπιε .Μεεε γιι:ερι

Με Μεπιε ΚιιιερΜεε ιινοεπιειιι Με

εερι ιι:επισεπι Μπι εΜε εγερι,

ννοιινερι |πεεερι ινισεΜιπισειιι Μο

ππιπιισιγερι Μπι επι.

58 'ΓιιΜε Ιπιγεπι ι€εΜεπι ιΜειπειπι

ιι, ννοεπιερι Μεεερι ιτειισεπι ιι

Μπι ΜεΜεπιγεπι, εε ππιεΜεπι γε

εε οοΜγεννισεγερι Μπι οππι ιγο

ι:επιΜε, οινιΜεπιιπε Με σιπι Με

ιινεπιγειπε Με.

59 ΠπιΜεπι νποεπιερι ιπεε·επιι εε

ννισεΜιπισειιι Μπι, εε οππιιιισιγε

οσπιννεειιι, ιινοιιοπιέιπιι ιιι·οοτεπιιιι

ογειπερι .Ϊεειιε οπι ειπι€ερι, Μερι

Με σιπι Μεοπι :

60 'Ι'ιιιπε τειπιιιιεπι ιγεγερι επι;

ννοιιοπιεπιι γνογειπερι οτε Μιρι,

ι:ιιιπε τεΜιπιεπι ιγεγερι έπιι. Όπι

ΜεπιΜειε ννοιτοπιεπιι ογειπερι πιοππι

Μιπιι;

81 Ωε Μεγερι; ννισεέι:ε Μπι εε,

Με πνειπεπι “ ννεΜεπιιειιιπε Μεινε

Με Με ππιιιπιιιιιιι, εε επιρειιι γε

ππιπιι ΜπιΜεπι ειπε ριγε ιιιτεΜεεε Με

οννεΜΜι εε, εγε σε.

62 ΗεΜεπι ννοεπιερι Μεεεπιι ιτεπι

σεπι Μπι πιειιπι Μιγεγε εε Μεσιγε;

Ι)επιε ιειπιι ιγεπιιοπιρερι Μπι ιε

Μιάεπι επιιιρι:ε επιι Με.

63 'Ι'ιιιπε .ιεειιε ιπιιπιε γεπιΜε.

Πιιιπεπι ννοέιιερι Ιπεεερι ιτειισε.πι

Μπι Μεσιγε; ννεΜειιτειιΙπε πιι-ιιπι

Μπι οπι ννεσειεσισιγετε, Μεεειγε

ννεΜεπιιεπιΜε ΟιπιΜιπιτΜιι Μπι Με

πιιγε ΜεσιπιΜεπι, επε3ΙποΜιγει·πε πιιγε.
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84 Παππαπι .Τοαααπιοσπιο; πι”

οσοπ ειπα; πω. πιαπεαπ πιοσπσπγα

μι; 'π'οπιαπ.α οΜα πΥπσααπα Οπα

πιππιππα Μπ ννονναέαππο οπαρα. οσπ

ιπαταππιαπ πγοπαπππα πια ππιαπιιιπγα

έαιια αππαπι α αναπιπαππ.αρπ Μα.

65 Ηοπιππ ινοαπαρι Καρφί ππ:απι

σαπι Μπ Μπα πιτπιιππποπεποσο σα

πιοιπα; 'π'αππα πιω οια; παπα σα

εαπρα ινσιπαππαιιπ απππα.Μταιιπ και

πιο ; ιπισ, ιναππα έπσα)·α πο σππι πιο

πιαιπαπισπρπ:

απ” σπισιι, Αιιιιασπιιιπιππππ παι

ποπ οππ Μα ππ;σππαππι ιπαπππιπ απα

πιιαιιαΜπππιο Μα σο, σοχο σπα πιο

πιππιοαγα. Πππιαπ παπιππαπ Μαιο

σα πππα σοχο.. ι ·

αποΟΨΟΥΑΚΠ 27'. '

1 Ππππα.πι πιαπιπιαπιπα Μπακ απ»

απαιιπ Μπαμ Μπι σαπααπιι πια πια.

το Μα οπι ννἱσαπππισαιιπ Μπι πιοπα

πιοπα, .ποειιε π.ιιπποιι ππτοιιπ Μα ο πιο

66 'Γοπποπι πιπαππσαπιιπ πιο. Ππ- Μαιο

ππαπ αιπιιιιπαρπ πια, πιο πο Μα παο

σοσα σο, οιπαιιπ.

θ? Ηοπιαπ Πο απααοόαιιπ :ια πα

ιιο πιπ αραιιπ; ιια πιαπππ Καραπα

ιιαιππαιιι; - . '

88 (πα πιοχαρι; Μοοοιιια πιο πιι

ιπο, παννο αππιιο σπα πιο πω παππο

Μιπαππα πο.

89 Ιπιπαπ παπιππαιι πρι Μπι πιπιιιιι.

ιγσπαπιπποπιαπ γαπππα; απιππαπι απ

πω... παπι επ πιπ κια πιοσπγα; Ωει

πια παπιαπι .πιοπα πωπω οταππιαπ

Μπι π. Μσπ χαπια πιοπι.

'70 Ταππα πιο ονναεππ ννπσιπ.οποαιπ

απαΜπιπο σα. πιοπα; Ταππα οπο

οιπ πιο απΙοπιναιπο ἐπὶ.

'71 Ππιππαπ οπιαπιπ πιπποιιπ Μα

οπιπα παπππαπ ω”, ω"... ααα-πι

πσπποσα αναπγαππο σα ποπο. οπ απιιι

Μπι πιοννπσαΜιπα; Πο παππαπ α.

απο Ναπαι·οτπι οπαπιπιαπι Μα πιο

Μσπ απ πιοπ.

'72 Ππππαπι απποέ απαΜπππιο σα,

'ΓαΙ-πα νναππαπ παππιαπιοπι, "πωπω

Μπ ‹πο επποπνναιπο οπι πιο, ηπα.

73 Ηοπιαπι απο ποσαππαπ τοπια οπι

παιππιιι Μα πιοπα πιπρπ, πια ππγαπ

πιοσπγαρι ; Αννπσαπποπιαπ οννπσα

ταππιαπι ιιααπι; πιπαο σπα πιο οππ

χαπια οσο.

'74 Ηοπιαπ παρπ οποα σπα οιπο σα,

'παπα αναππαπ παπιιαπιοπι, νυπσαπαι

Μπι πιο οσασα απποπνναιιο επι πιο,

ογα. Ππππαπ οσαπιαπππογα πω

Ραοπιστοππα Μα πιοποπ.

Η Ηοπιαπι Ιπγαπ, .ποοιια παπα

ι.

2 Ππππαπι ππαέππαρπ πιοπιαπι "ω,

πια Ροπιτιοε Ριπατο ινισαέπ.α παπι

σαπι Μπ πιο ππαππιπ.

3 Ππππαπ πω" ννπγορογο σππι

πιο νναππια ιπασορπ ιναπιπαππα, πιο

πιαπ πιποροποπιπο σα, ππιαιαεπιπα πιπ.

πποοππιια ιπαππιππ Μπι, ινούπαιιπ π..

μια ννποαπιππσαιιι πιο απο πασα

παπι;

4 (πα πιοιια; νωωιιααι, πασα

πιο παπα π_γαοπιιιορπσα παπι Μπανι

ιιορονναιπα σο. Πιιππαπ Μαι,

Πο οπ:απιπιαπι απΜαιπποσαρπ επι;

πιο από απο

5 Ππππαιι πιιαιαεππα Μπι πια να·

Μια Μα οπι σπιιιοιπο σα Μπιππα; πια

πιοπαππιαπ πιπαιποσα ιισεΜπ ισππππο.

θ Ππππαπι ννσέπιαια ππαεαρι Μπ

ππαιαειππα Μα πιοπα ισπιιι, πια πιοπα

ια; Μαπααππα ιιιιπιπο Μα οπι απππο

πιπαππαιιπ Μα πιποσοσο οππ, πασα

ανο π_γοροιπαιιπ Μπ ποπα οο, πιοοπι

οπ:αππιαπ.

'7 Ηοοοπ ινπιπαππσαπρπ ‹ια πιοπα

οπι νναππόπσα ππαεο σὶπ παππιαιια πιο

σροπ:σπρπ; σπιπια ννπσαέια τοπποσα

ννισαπιαιιι Επι. η

8 Ηοοπ οπαππιαπι ιπιαΒα Μα πιο,

ππνισαννο ππααα, οσιγαιιπ, απιιιοπιι

Μπ ‹ποπιαπιπαπ.

θ Ηοπιαπ .ποπαπππιπα ννισαέιπα πινω

ππσαπ πιπ-πα οι·ο σιπισπ γαοσοπιπρπ;

πιο ππαπποπ ογα; Ππππαπ ππαιαεππα

ινιππσοπππια ιπαπιπιπ, τιιννο Μορο

γαρι πιοπι, ποταοπ σιιισαρι Μπι πι..

σοπ πγασιπιιπ πιοπ, πιοπα πσαιιι,

5θ
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ΙΟ Ωε ιινεπιέιεε πεεε επι πεππιεεε

Μπι ιχορεχερι, Ιπεποεπ Μπ εεοπ

ππιεέπ πγεεεεε.

Η Πππεπι .Ϊεειιε ννιεεετε πεπ

εεπ Μπι ιτοπεπι ιΠειει @ε ενι

εεέπε ιπεποεπι Μπ ννιννεπεε εε

πεειγε, .ΙπιτΙε ννιεεετεχετερι Μπ

πε ω” πε. Ππιπεπι; Νπέι πεπε

σε, .Τεειιε εγε.

12 Πππεπ ινοέπερι πεεερι ενι

οεπιπεερι ε» Επιπιι πεεοπρει:ιι,

πιιπε πεπιιόεπι ε71πρι:ε επι.

13 Ηεπεπ ΡιΙετε πεείγε; Βεπε

εεε . ιΥεπιιοπρερι Με πεγεποπ

επι πε.

14 ΤιιΙπε οἰε ενεπιπάεπι εέιπε εγε

ρπε επι, πεεεπι νιπποεπότε ιπεπεεπ

Μπι πιπιε γιιέιπ),εγε.

15 ννοεμ Μπι εε πεεπε.πιπιπ εεε

«εεε ιπεπεεπι Μπι ννιεεπεεπερι

ννεπ]ι Μειιιέπε εεε, πιιΜε «Με

πρεπε Μπ Μεερι.

16 Πππεπ πε επεπ »Με ι:επειεπι

ἐόοιιγερἰ, Βει·εππεε εειγερι, πιο.

Με ππεπερι.

17 Ηεεεπι επ ππιπιειγερι πεπεπ

πωπω πεννποεπιχε ; Ππιππιε ι:ιιΜε

επει)ιιιέπερι Με γεεἱπρι πε, Βε

ι·εππεε εε πε .Ϊεειιε πιεπιππ Μεεει

γε εει)περι.

18 νΜπεννιιιρι επι πε @ε επ

πεππρι ε ειιοπειε.

Η! ΠπΜιπι ννοχεεο οιγοπεππε

Μπ επεπ πιγοπεππε πεπεπ πεπει

ειι Με πινω ειι πιει, εε πω",

ννιεεει:ε οννοι:εππε Μπι πε πεπε

ιιεπι εεεΜεοπι επι πω, επ επρεπε

Μπ εε ννιννεπεπιιπε επ πιπιε. :πιε

γιιέιπιχειπε σε.

20 'Ι'ιιΙπε ννοεπερι πε,ε·ερι νει

σεΜποειρι πιο ο)πεπε Μπι επιπε

ποπνιΠεεΜεερι, Βει·εππεε Μσειιι

Με, εε .Τεεπε ιπεπεγερι Με.

21 Ηεπεπι πινπεεέτε ἱτεπεεπ Μπι

ειπε ννππινπεεννεπεε εε πεννποεπι

γε; Ππιππιε τιιΜε επειγπιεπερι Με

γεειπρι πε. Πππεπ, Βεπ·εππεε,

εγερι. -

22 ΡιΙει:ε πενπποεπιχε; .Τεεπιε

πεπιππι Μεεειγε εεἱγερι Μπι πε

πεπεπ εεεππιοπι Με πε. Ππιπεπ

οννεειππ ; Ιειρεννεπ οπεπεπρι Με,

εειγερι.

23 Ππιπεπι "εεε ιπεπεεπ Μπι

πεγε; Τοπεεε, πειτε εποε εεοπ

Μπι πιιΜε ε πε. 'Ι'ιππε πιπε.

ρεπιρι εε; Ιειρεννεπ οπεπ.επιρι

Με, ε ερπ.

24 εεεπ ΡΠεπε ι:επιππιπ οΜπἱ

επι, εε πιπε οννοεπιπεποπ πεεεε πε

ννεπειεπε, πεπιεπ ππιπι που, εε πνι

ειπε ννιειποΙπεππ περε πιουμε, εε

πεγε; ννιωεε οινοπεππε Μπι πιο

απο Μπ ππιχε επι εππιεπρι Με επι;

πι” Με πνεπι)πεπε πιο.

25 Ηεπεπ εχετε Μπ Με”

εγιπΡτερι επι Ιιεχειιι ; Με ινε πιπ

ιιπιπιγερι εε ιιππιειπεερι πογε επ

ιιππειπρι πιππινε.

28 Πππεπ πεπε.π Βει·ιιππεε πνι

εεπιειχιιέπε; εε .ϊεειπε περειιπι

Ρειππε. πεπεπ πειρεννεΕι οπεπεπρι

Με ε ενπεεεπι.

27 Ηεπεπ ννιεεέιπε ππεπεεπ εεε

Μειι;ε Μπ Με” Η ππιεπεπ "ω,

εε ννιεοπε οοοννεειπ επι πππιπει

γερι. '

28 @ε Με πεννοπογεπε πεπε

έεπιπερι, εε ειπε ειπε ννεπ ιππι

Με.

29 π.)ε νεερερεπε πεποπτερι επ

πνεπεεεεπε πεεερι εε τεεεεεΜ

εειιοπρι, εε εαπ πινεπ περε ετερε

Μπ οπ επιιεπἰγερἰ; εε ιι:οπεππι

οεπρεέιπε. πιιεπεπεε ιιεεωρι, εε.

ιπεπερι, εε πεγερι; Πιο, .Πιάσε

Ψπεεεπεπιεπερι Μπ.

30 ()ε επεεοέιερι, εε εαπ Μπ

ιοιπρι εε ρε επι ερερπ.

31 Ππιπεπ πεεεπ ιπεπερι πεπεπ

ειπε Με εΜεπιτεπιιρι εε Με πε

ννοποεπεπε εοπ Μειιππιγερι, εε.

πεπρεννεπ οπεί:επρι Με ε)περι.

32 Τεππεπ ε:γερι πεπεπ ννπεεει:ε.

"επ Κιιι·επιε επεππεπ, 8ιππιοπι εσπ

γερι, πε ννεπιγεπερἰ; ιιππεπι πε

εεπιεπεπεεε Μπ ππειειππιγερπ.

33 Ππιπεπι ππιεπεεε "επι θοΙεο

5
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Με. ηοἱγηρἰ, Με ηιἰοηηηΜη ιτιηΜοοη

ασημι Μη Με Μηρι, Με εΜη ἱρἰ;

34 Ηειιηη ιηἰηἱι5η ρω ἱοηΜἰχηρἱ

Μη ΜετηηΜηη χητΜεΜγηρἰ; τη!τη

Μη ΜηΜηη @Με Μη ννισητ!η ω.

35 ΠηΜηη Με1η ιοιρηννεΜ ηΜη

ΜΜΜ, οηοοηηη εοοηρἰ ηη Μινω

ΜιγηΜε Μοἱρηηιηιρἰ. Ηοωη πι

οηέιτη κνοΜ:ηη Με ση 7ησηη€ιφι;

ΜΕτηννοΜομΜε Μοιρηιηιιηι! ηη

οηΜηοΜηη ιηιωννη ση οηε·οηηη

εοοηρι ω.

36 Πηιιηη Μαη ηοαηηΜηρι ηη

ηννηηΪηΜηρἰ:

87 Ωη ννἰμοηρηρἰ Μη ιιο ονση ι

ηη μη ἱννηιιΜιιη οΜηηΜηρί; .Τ -

ειπε, πιω ννιση5·τηνη

ΨΑΡΙ ΚΙΝ ΗΕ ΠΠΣ.

38 ΝηΜηη ννιηη6τη ννηηιηηοη

ηη ηοιη Μοὶ ἱοἱρηηνεΜ οννἱηηΜη

ι:ηηρί, ιιηη·ιη εΒηρη εοιγητηηΜηη,

ηη ιιηιηηιη ηητΜη τηηΜηη ηοοηρἱ.

89 ΠηΙιηη τοηη οτι Μιχηγηρι Μη

Μεηη ηἰηρι, ηη ηΙΡοιηηηιηηηηι;

40 ΩηΜηχηΡι; ιρἰννηΜηη ιΜηηη;

γηγε ηη ηηρηψη γητηιιι ηΜε ριχη

ηηΜηηη Με οιηοη, ηιιηιγη ννο.

ννηΜηητηηΜη ΟἰηΜἱητΜι Μη Με

τη” ΜηοἱηΜηη, σηηηηεΜεση Μη

η8ηηΜηη Μιη Μι πο.

41 Ηε ιχεοεοη, ννοέηηρι Μηη·ηρι

Μη ἱΜηΜηρἰ, ηη ηνοννηρι Μηἔηρι

ννιοηΜιηοηρι Μο στη Με)·ηρι ;

42 ννισηέτη τοΜηση ηιννισηγη

ηοη, Με ηιιηιχε Μη οΜΜι έηι;

Ιει·ηιεΙ ννισηέτηγηι;ηρι τηυνηρι Μη

οἰηΜηη, ιΜο, ννηηηη οηηεηηΜηοη

Μη εΒηηΜηη Μ.ιη Μι Μη, ΜηΜηη

ννιοηηηόηρι Μη.

43 ννηΜηηιηηΜη ννηηἰηΜγε οἱ

ηοιι ΜΒΜ” Μη ΜεοἱηΜηη ννηηηη

ηΜάηΜι Μη; ννηΜηητηηΜη (Μη

ΜηΗτη Μη Με τηιγη σο, εγε οι

ηοη.

44 ΝηΜιιη νυιοιιΜη ννηιηηηοη

ηη, Μοι ιοιρηννεΜ οννισηΜητηηρι

Μη Μεηη η η”. ΜΒΜ ι ηη Μι

3ιηγηρι. - ο

46 ΠηΙιηη ννιΜιγηγητ1ηη οηΡο

6ηΙφη Μεί5ητιΜητι ηηροἰηννηιιΜη

ιιρη οιη ΜεΜηιιγηη ιηηΜοηε Μη

οννηησηγη οτρη2η.

48 βηΜιη ηηροιηννηηΜη ηρη Με

Μηη$ιι εοετιι, .Ιεηιιει Μονση7η ηη

Μοίηη|ιη!ηγη Με:γη; ΕΠ, ΕΠί.

Ιηιηη ηηΜηΜΜηηι; ννηΜηη$ηηΜη

ηιἱτηννη, ννηΜηη€ηηΜη ιηΠ:ηννη,

τοΜεοη εΜροηιηγη7η Με, ε7ηρι

Μη Μεση.

47 ΠηΜηη ηη ηηιιηρι Μη Με ηη

Μοηρι η6Μηη, ηρη Μηγηρι; Με"

Μρηη σο.

48 ΠηΜηη ννηηΜηιηιιΜηη ἰη

γηηη γο ηη ηιιηι ι)·ηΒερο ννηη

Μπι, ηη. ιηἱηἰηΜιγη ηη ορηηηηη,

ηο‹Μ ννηη ἱοηρο ηη γηι:ΜοΜγη.

49 Πηηιηρι Μη Μηγηι:ιι; ΗΜ

ηηΜηηΚη, ΙΒΜηη ιιιΜ)ιη Μι Μη Με

οιηΜηη Πο ηνηηηηχηΜηρἱ Μη.

50 'ΤιιΜι Με” ηΜε Μοτηη|τη

Μ”. Μοτηηιη ηεΜηη, τηηιχη Μη

Μιγη7η.

η 51 ΠιιΜιη ιΜο, τιρι ηιηΙιηη·ηο

Μη” ο2ηηρι Μη Με οΜη·ηΜηηση

ρι, ννηηΜηητηηΜητι ηη Μιη ιΜηηΙω

Μη ΜοΜηηχηη; ηηΜηη ηιηΙ:η Μη

ηΜιηέΜηη ηη ιιιγηη ιιητηηεοηρι :

52 (Σε. ννισηΜηρι Μη γηΙΜοΜη

μ, ηη ννιοηέΕη Φώτη ιέΜητηηρι

Μη Μεηη στη Μιχιιιιι;

53 Ωη ννισηΜηηΜιρι Μη @ηη-

Μηη'Μηιηηηρηρι, ηη οτοηννο πη

Μηη Μη ση Μιρι, ηη ννίοοτη ηη

τηηιηιηιηηρι. °

54 ΠηΜηη ηΜηιτη €ηηοηη ηη.

τοηη οπι .Τοειιε ηννηηχηΜε οιη Με

ηη ηπηΜι Μη έΜηηέΜηη ηη τηΙ-ιιι

οοοηρὶ Μο ννηηχηΜηιι ηηιιηη, ηι

ηη γηηιηγηγηηι. ηη, ΑννισηΜοΜηη

ννηΜηητηηΜη ΟἰηΜἰηΗιιι Μη Με

άσο τιιΜη σε, ηγηηι.

55 ΠηΜηη ννιηοΜιηοη στη Μπι

ηηρι ηη ιΕοΜηηγηη ννηηγηΜηρἱ;

ι.οηη ΟηΙΠη εψηηΙιηη ηρι ηη οΜ

χειρι ηοη ηοη :

58 Μηι·γ ΜηεηηΙοηε Με ννηηῇἱ

ω, ηη Μη”, .ΙηΙιοΜ ηη .Τοεεε Μυη

Μι, ηη ΖοΜεάο οιηοη ΜηηΜιρι Μη.
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πινιοοννοιπ.ικε 28.

οι ΥπΪειιιιεπιτεχοτιπ πιοπισπι Απ.

ππιετπιοπι οτεπιπιεπι ννποεότε νι·πππσε

ννεπι οπι Μ, .ποεοπιπι οσπχεπιπ, πιο

πιεπιπιπι .ποειπο χνεοπιοπιοννπσεΜχο

οπο ννεπιπι σο :

58 Πο Ριπετο οπι π, σε .ποειι8

τεπισειι,Μπι Μάο.. Ηοπιεπι Ριπετο

τεπισεπι Μπι πιο σιπννποε.έπ.

ε!) Με” .ποεοπιπι τεπισεπι Μπι

πιο που σοπιεπι, ππιππιππιιιπιε οπο. εποε

οπιιιιιπιπιτε;

οι (πε οπιιιε πιπιεπιπιπιπ τεχνε τσσε,

πππιπιππε Μπι οπι πωπω σππι, πιο

οπι οπιπιιιπ,πε; σε ππιχεπι »λε Με

οπιιιε πιπιπποεπιι ι Μπι οπι οοιιπιε, πιο

πισω ΜΜΜ.

(Η βεβεα οπιπιε πιπιεππεπιπ Μπι πχο

τπιπποπιε,Μει·χ Μπισιπεποπιο σε Με.π·χ

ιιπιππιε σοπι πχοτεπιπποπιεπι χιιππεπιπιι.

_62πππιππεπι επιπιοτιι οπι πιασει.

χοχεπιπ οσο Μπι πιο ππιεπιπιεπιπιε,

πιοπιεπι ννοοπιεπιπ ππε,σεπιπ σε οπο»

οσο Μπι πιοπιε π)ππετο οπι πιππιπ,

'83 θε πιοχεπιπ; πτεπισεπι, ννἰσε

πιπιεχο εε Μπι-σο πιτ επι σοπιεπι,

Απιπιοτιι χεπιιπιπ πιοπιεπι ννεΜπιπ Με

σο, ο ε πποχ,επιπ, πιο ιιπιΜπιεπιχεπιπ.

(Η οοπι οτεπιπιιιπι ννποεπιπειπιεπιπ

Μπι πιετεπι "ποπεπ οπο, ιιπιπιοτιι

χειππιπιπ πιοπιεπιχεπι; οΜπιπιπ ννεοπι

επιοννπσεΜχο οπο πιοπιε οπι πιππιπ σε

τεπισιιπι Μπι ιπιεπιοπι ιιΜχεπιτπερπ

Με, σε πιοπιιιιι,_πλ”ἰσεπο σει στοπ

πιιιπι Με σο, σχετο Μπι οι·νπσεΜ

χερι Με; πιοσοπιοπιεππισ πινπσεπισιι

χεπιπιπ πιο τοπςεπιοχε Μπι πεεπι

πιε τεπι ε πω.

5.5 Ρππετο πιοινπσεΜχε; ΑΜσπτε

ννπσεππιιπιεπιὶ ; πιππεπιπ σε τοπιοπι οχε

Μπιππιπ ειιτεχε πιετεππε πιο.

68 π·ποσοπι Μπιιππιπιπ σε «ειπε

Κερί Μπι ειιτπιχε πιετεππερπ ; ππιχεπι

Μπι πιο επιιιοπιεπιπ σε εΜσπτε οπι

πιεπιπιπνισεΜχεπιπ.

|ννπσοννο ιπιικε 28.

1 Απιπιοτιι ννεππειι οννππιεπιπιο Μπι

οπιτε, νπεπιπιε επιπιοτιι τοπτεπιοχε

εχιιιιρε Με πιοπιπιπι, ΜαηΜε

ποπιο σε Μει·χ ιιπιππιε Μπι, ιπποε

πιπιε.ππεπιπ Μπι πνεπιχεε πιππιπ:

2 Ππιππεπι ππιο, ππιεππε έΜιπιέΜιτι

τυποι τεπιππε; ππιεπιπιιχε οσπχετεπι

πιεπι Βιιπισεπι τεοπιπιππιππο ννεπι Μπι

ιι,οπι πιτ σε τπχοπισ Μπι οτεπιπιεπι

ππιχεπι Μπι χιιπιτεπιχο σε εππειι πχο

Με.

3 Πο ιτε Μπι πεπεπιεπιπιπππ Μπι

πχοοοσε, σε τεχνολοοχεππο Μπι ινε

ὶχοσοπι ποπε:

4 Ππιππεπι πιο πποΜπιπιπιπ οπι πιννεπι

χεππιιπιπ Μπι πιππιε σεπισειιπιπ σε ννι

σεέτε περὶ Μπι ιχοσοπι εχεπιπ.

5 Ππιπιεπι πιιπιπιπιπχε. οπιιιππιππο Μπι

πιο πινεεχιππιτο σε ννππιοπιππισε Μπι

πιοινπσεΜχε; Νπχο πποΜπιο,πε επί

πιο; .Μεσοι πσππιεννοπι υππετεπιπιπ

σου πιο οχειποπιπ οσοπιννεχε: ·

Ο π)οπι οπι επιπ; πνεπιπιε ιπιππιπο

Μσοτιπ, πιοχο σπσοπι πχοσοσε ι πω

ννε πιο, πτεπισπιπι Μπι "Με σπσοπι

πιο ννεπιχεππε ππιπχο.

'7 (πε Μιπιεπιπιε πιππεπιπ σε, νπίπσετο

σππι οτεπιπιεπι Μπιπ σο, πνεοπιεπιο

χνπσεΜχο σιπι οννπσεπιπχε πιο; ιππι

ππεπι ππιο, θεπιπο οΜε πιπποππεππι

π ιιχε σο, πιοπι πιππιπιππεπειιπιπ Με;

π ο, ννεπιπιε οσπσπχεπε.επιπ.

θ Ππιππεπι ννοπεοΜπιο "Με"

έιΜπι Με πιο χιππιε πποχεπιιιπιπιε

Μπιππεπιπ; ννεοπιοπιοννισεΜχο οπο

πιοέιπ ννπσεππεΜπιπ ι πε ππιχεπισ Μπομπ.

Ο Ππιππεπι πνεοπιοπιοινπσεΜχο σππι

πιοέπ Μσεπιεπιππεπιπ πσιι.πιπι.επι, Πιο,

.ποειπε πτπο0ννπσεΜπιε σε πιοχε;

νωπει.ιιι πιο. Ππιππεπι οπι πιππιπ

σε Με οπι χιπιεπιπ σε οπιοιππιπή.

10 Ηοπιιιπι πιοινποεΜχε; Κομο

πιππεπιπ έπιπ πιο; ππιππιιιπιπκεινεπιππ

οννπσεΜχ88 χε Ρο· (Με οΜε

χεπιπ Με; πιοσπχε πνεπιππιεχπιποεπιπ

Με σο.

11 Ππιππεπι πιοπιε πιππεπιπ πσιιπιπιιιπι,

εΜοπτε εννεπιχεπεεπιπ σοπι οτεπιπιεπι

Μισιιπι οτοπιννο Μπι οπι πιππιπ, σε

ννοοιιεπιπ ππεσεπιπ Μπι τεππυ. οσοπιπιπ

Μπι οιχειπππι οιπΐ;παιχπιπώΡι·



ΜΑΚΧθ8.

12 ΠπιΕοπι 1ιοπιο. Μπομπ πιιπιἰοι

γιιρι, νιπποοΒιιιοορι 1πο οπο, πιο 1ιο

ιιΜιπιρ1, 1ιο1ιοπι ιιΜοιτο ποο2ιπε1ππι

στο ινιοοοιιρι ;

13 Ωπι Ιιοππορι; ΠπιΜοϋπιππιπιρι

ποιππι1ιοπι ννοοπιεροινιοοΜγο οιπι

1ιπιπιπποπι 1ιπρι πιο. ππιο.πιοπι πωπω οπο,

οππο. πιο.

14 ΠπιΜιπι Με πνιπ:οοπιι ἱποπιοοπι

Μπι πιπι1ιοπι Μπι1ιοπι,ιιπιΜγο οοιππιΜ

7πιρά Με, πιο. οπιοπιπιπιπο11πέππιρ1 Μπι.

15 Ηπεοοπι ππιοιιιοΜπ Μπι ιουρι,

πιο. ποΙποπι οπποροννποοΜπορι Μπι

ιπποοοπι οοοπιρι; 1ιοοπι »πωπω Μπι

1ιο .Μάο ογπιπο Μπι οπι οπποΜιρί

οοο, πιπιροπ:πι Μπι π1ο1ιπιπιγπιπι.

16 Ηο1ιιιπι "πισπι οννποο.Μγο οιπιο.1ποννιιπιπιρι, 1ιοπιο.εΒιι1Πο οΜ.πι ιππο

χορι, ροΙππι "πιο .Τοπιιιο οπιιο_γοπο

°ἔἙ””ὁ'θἑ”° π · πι 11
ιι πιο ννιππιππο πρι ο οπι

ο1ιοπΙειρι ; πιιΜι ορο. οοπιιπιΙιπΙπιΡἱ.

18 Ππι1ποππ .Μονο οπι ννιοιιΜ,

οννονιπιοιιΜγο οπο. 1ιογο; Μο1ιριππο.

οΜ;πι πιο ππιπ11πο πι1ποπι ννοννοέο!πο

οπ:οννοοιππ πιιοοιιρι:

19 Ηοοπ1 οτπιπι1ιοπι γο. πιο @απο

Μπι οννοοππι ννοοπιεροννιοοΜχο πιο,

πιο πιπογορἱ, ΟἰπιοἰπιτΜιγιιρἱ, πιο.

Ψοπιι)πο Ψο.1πιππι1ιππι οππο οπι Βορ

ποππι "ποδια πιο ;

20 @ο Μι τοπιο οοοπποἰέἰρι Μπι

οννοοιπι 7πι1ιορι Μο. ο οπιε:ροννποπι

1πιππο..Ρο.- 11πι1ποπι Πιο, ο.πιροτιπ

οπνοοιπι οιοπρι ποπο, ππιο1πο οπι

1ιπιπι1πο Μπι 1ιο1ιιιπιγοπι. Αππιοπι.

ΜΑΒΚΟΒ

ννοπ.Α.ΝπΝ πνιιο·πιπ ΦΑννΑ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 .1π:οιιο Μοοειππο. ΨοΜι.ιιτοπι1πο.

Οιπι1ιππιτΜι Μπι ννοποπιππι οποιο

“πονο τοΙππι1ιο3πο Μπι Με πΙοο.

2 ννιωέω ννοΙππ:οπιρι Μπι οπι

οννορι πισπι ἰγοοοοιι; Πιο, πιιιτο

Μπι πποΜιππι πνο1ιοέι ππιιτοννο γο

ννοιἐἱ Και, πιππο1πιιππι οοπι1πιπ ννιγοππο

οπιιοι1ιπιπι1πο Με.

3 ννπωιω πισπι Ιιοννοππι1ιοπ1ειπι

1ιοποπιππι Μπι Μο, Π;πιπιοπιπι ποσοπ

Μι Μπι ννιπποποι οΜοΠιπιπι1πο. οπο,

οοο.πι1πιι οννοποπιπιο ΜοοΒο οπο.

4 .1ο1ιοπιπιοει 11ουνοπο.1ιοπ1οπι Βορ

ποππι ννποοπιιι, πιο πνοοΒτοπιι Μπιο

3πιρι Μπι, οπι ἱπποροποἱγκπιἰ Βορ

τοππι πν1οοπιππρι Μπι Μ: ογιι1πο

οππο.

5 Ππι1ππιπι πω» ππιοΙππιοο1πιπι σκοπι

οιιγπι τοπι1ιοπι, πιο πιπι1πιππι .1οι·ιιοπι

1οππι οποπι1ιπιπι οΜο μι π; πιπι1ππιπι

ννοο1ιπο.πιπ ο1ιπὶοΙπο,.Ϊσπ· επι "Μερα

Μπι οπι, ποο οννοοιπι 1ιορποππι νά

οπου.

6 ΠπιΜιππ .ΐο1ιπιπιπιοε Μιππιο1 Μπι

Μπι Ιπογπι1πο οπι. ποΓιππιἱοο "οπι πρὶ

πππιΞΜτοπι; οπι Ρειρειοπιπ1πιπι Επι

11ππιοἔπι οοπι1ιοπιρι ιπ1ιπιο ποιοι. οοο :

'7 Ωπι ννοΥππΙπο οπο. 1ιο)ππι; ΜἰΙιπι

Ιππιππι ννπιπι]π ππιιΙποροχο πνιιοπι1πο οἱπι

1ιο ιι σο, 1ιο ροτιιέ πιοννοιππι πιο

1ιπιπι1πρπιπι ννοοιπππιέπιο1πο Με ίδιο

ππιπο11ιπιπιππι έπιπ.

8 Μιέ πάγο ονππιπ:ο1πο1ιπιπι ποιοι

οπι 1ιορτοππι οὶοιιρἱ; τπι1πο. @ο πιο

ννοπιπ_γο. ννο.1ποπι Μπι οπι Βιιι:ώοπι

πιἰοιπρἱ Με σο.

9 Ππι1πο.πι πιπιροπιπ Μπι 1ιοπιιι 1οιιπι

1ιο.πι, Οο1Πο οπι Νοποποπ1ι οπιιπι

1ιοπι .1οεπιο πι, πιο .1οππ1ιππι οπι

.Ϊο1ιιιπιπιοο Βιιρποππι πιο.

10 ΠπιΙππιπι ππιππιι Μπι οποπι1ιοπι

πποπιννπιπι1ποπι1ιπ1ο Μι πιο1ιπιππ, οσο

1ιο.ιπ1πο)πο ππιιιΒρἰγο. Μπι ππιπιοππιπιπρἰ

πιο. Ψοπιἰιπο. 1ΝιιΙππι.πι Μπι νπο!έιππο
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 1.

εεε Με” Μεπ21π1γε·ε·εε επ Μ

επεΜεε, Με ενεπεπεΜε.

11 ΠεΜεπ ππεΤιρ1γε εσἱππεὶεπΜεε

εν1σεΜο εεε 1επιε, Μισ1εΜε1 πινε

ε1εννεΜεεΜε εε "πεπρεπ @επιε

Μρ1 Μπι Με εἱπιε σε.

12 ΗεΜεπι εσεΜεπΜεπε ννοε1γε
τ Με ΜεννοεΜεπ πιε1εοσε Με εΜε

ΜεΜεπε ε".

13 ΠεΜεε επρεπε νί1(σεππιπε

πω. Μεννοι:εΜεεεε πιεΜισε Με

εε εε; εε Μεε 8ετεε ιγετεερεπ ;

πνεππεπιεε Με οει επι, ιιε1πεε

πιεερἱπε οΜπ1Μεε Με οΜπερι
εεε. · Δ

14 ΠεΜεπ .ΤοΜεπιπεε ΜεεΜε Μπε

1:ερ1 εεΜεπ, .1εεεε θε1ι1ε επ Μ,

εε ΨεΜεπι:επΜε τοΜσοπεε νεο

ι:επἱπ ενεέπε Με οπεΜε:

15 (.1ε Μεπιε; Ψεεπε ιρεΜεπιτε,

ννεΜεεπεπΜε τοΜεοπιπε Με Μπε

εεπ επ; ιππορειείπε ρε, εε επο

Φεε1ε ννεέιτε Με ενπεεεε πιο.

16 ΠεΜεπ θε1Πε Με Με ἰεεΜεε

οιπεπι, ΜεΜεπ Βἰπποε ννεεπεΜε,

εε Με εεπΜεΜπ Απει·ενν πεΜιιε,

πεεε Με εε Μο εεε ιπποερεππερι;

Μεπε Μερειεερι Με Μεσερι πε
Με. Μ

17 ΠπΜεπι .1εειιε ΜεννισεΜπε;

ΜἱππεΜπιε ε ρε, ΜεΜεπ νπεσεε8εννι

σεεερεισερ1 Με σισεεερι Με σε.

18 ΠεΜειι εσεΜεεΜεγε Μο Με

εΜρεΜππερ1, εε ἱΜεΜιππι ιγεππερι. _

19 ΠεΜεπ ΜεΕεεΜεπ Μτεε εσιε

ρεπ17οοριε γε εε, .ΜΜΜ Ζε1ιεεε

σἰππΜἱπτΜι, εεΜεπ εεπιΜεΜ1 .Ιο

Μεπεεε εσ1περι, ννεπννἰσεγεΜε;

1ιεπε "Με οΜεε Μο Με ρ1περι.

20 ΠεΜεπ εεεΜεε1τερε ννἱοε

Μσο; επ1τεε ε1ΜεΙ:ερι ΖεΜεεε,

εε 1:οπε ννονν1εεΜε ννισεπεΜε Με

Μεπε εεε Με Με επι εΜρενπεεε

περι, εε ιΜεΜεππ ιππεππερι. '

21 ΗεΜεπ Κερει·πειππε εε περι ;

1ιπΜεπ επιρε€ε ννεΜεπ 1σεεΜεε

οππιπισιππε ερι Με Μεεπρεπ επ

πο: εε, ννορεΜε.

22 Πε1κε.πι ι:εΜε οππεΜε επε σε

γεεἱπππεπερἰ; ετ1σεεί;ε ἰπεπεεπι

?επ ννεοεερεννισεΜιπε, εε ινο

νππερι Με,ε·ερι Με επεσε επι.

23 ΠεΜεπ οππππισιπε τἱρἰ Με Με

οΜπε εεεεέπε εεε ινοππρε Μαι.

εΜε; εεΜεε Με Μοννεπε,

24 @ε Με)ιε; Πε1:επεε1επ ρε;

.1εειπε Νειεπ·επΜ ετεπΜεε, τεΜιπ

εεεεεε1εοερι Με ; πΜεεεεεπε

γερἱ Με ,Με Με; ππωννε Με

εεοπιυνεππε, Ί'εΜπ Με..." εεε

ννεΜεπτεεΜε τεννε Με Με ειπε.

25 ΗεΜεπ .1εεεε επρεπε επι Με

σιπ,πε; Ιπιπε πεπΜε εε, τεπΜετε

Μεἰεεπιρε πο.

23 Πε1πεε ννοπε ε εποε Με Με

ννισεετε. Με ?Με εεε εε, Μετεω

ΜιΜπε Μοτεε1ε, ΜεΜεπ πεπΜεπ

Μιεεερε.

27 ΠεΜεπ 'ονππεεἰπ ιπιπΜεερπ εε

Μεπε ι1τισ1ννεπεερι ; 1)ε τεΙπιπ Με;

εε ννοοπερε πεσει Με τεΜε ε Με ;

κνοειππε εἱσε σἰε ἰΜιπσεεππεπι σινε

ννισεΜ-γε, εεΜεπι επιεεορ1εερί

εεε.

28 Πε1πεε ΜετεεΜεπ θε11Ιε πιε

Ιποσε 1ΜειιΜέεε οννεπσεχε οΜεπι

Με οππεΜεπιι.

29 ΠεΜεπ οπεπιειππε τἱπιι Με

ε1:εεΜεπ Μεἰσερὶ, ΜεΜεπ Μετιπρεπ

$1τεοε εε Απει·ενππ ερ1 τενσερ1

Με επ περι, .1ε1τοΜ εε .1οΜεεεεε

εεΜεπι ορερπ.

30 'Γε1πε ?επεσε 1:εννισε ΜεπΜιι

Με Με 1:επσεε Μετε σε ενεπεεεπ

Με γεεΜι.; επΜεπ Με οΜπεΙπερι.

31 Ηε1ιεπ επ Μ, εε ιιερε1:ε

μπε εε πεπιε1επε;εεΜεε εσε

ΜεεΜεππε 1εεσεπ Μετε. εγεέ1:επ,

εε ΜεΜεπ οννἰσεΜρε.

32 ννεππε Μ1:ερετε, Μ εφ.

ΜεΜεπι, ννεπειεπΜερι Με οννεειε

πεπΜε σἱε εε εννισεΜπρι, 1:0πε.

νσεΜεεέι1σε ννισερε1ιπεεΜιερεπ

Μεπιε Μοππε.

33 Ηεσεπ οποπννε Με οσοννε

Με Μπορει. Με επι Μετε ἱΜεγε.

34 ΠπΜεπ ννοννεπειεπι τοΜο

Μεσα ω, "ε_7828_ηρε Με Με εεεπ
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ΜΑΒΚθ8.

Μεε”, εε €εΜεννεΜευ Μεε Με

πιεΜππ ίεπΜειι Μὶπεπρε ννὶσεΜἰ

μι; εε ενε.Μεπ ἐἰσε σἰπ Μεπε Με

1γπιν1ιιννὶσεΜἰγε ἐπὶ, Μεπε ΜγεΜἱ

γερἱ πεΙεεεέ.

35 Παω.. ὶΙιεπΜεππε, »Μεεε

επρε ΠεΜεπ, ΜεΜεπ ἱπεῇπ, εε

τεπΜεπ ἱπεπρε σε, 11εννο$εΜεάεπ

ιπεΙιοσε 7Νεπ εΜτε γε σε, Μεπ

πεσεΜΜγε ειχε.

36 ΠπΜεπ ΒΜποπ Εοπε οι:: επ

Μὶπ Μεεε Μοχε ὶΜεΜε1π ἰγεγερὶ.

δ? Ωε ἱχεγερἱ ΜεΜεπ Μεσἱγερὶ;

Οννεεὶπ επἱσἱτερἰ εε.

38 ΠπΜεπ ΜεννἰσεΜἱγε; Οϊοπενε

ἰΜἱχεὸεπ ΗΜ Μεπε επ ιιπχεπρὶ

Με; Μεε πεΜππ ννοιπάεΜε Με;

Μεοπ ετεπΜεπ ννεΜὶ σε, επι.

39 ΠπΜεπ θεΙΠε τπεΜοσε Μἱπ

οννεπσε3νε, οπιπίσετε ΜΜΜ Μἰπ

οΜπε. κνογεΜε εε, ννε.Μεπ είσαι Μ·

περε ννἰεεΜὶγε εεε.

40 ΠπΜεπ ννἱσεέ€ε ννεπ Ιερτοε

εσεεε, Με επ Μ, εε σεΜἱγε, σεπ

ΡεέιΜε ιπεΙιεΜόε ἱπεῇἰπ εε Μεσε;ε;

Υεσἰπ ΜἰπΜε.π εΜε πιεγεΜεεε Με

ογεΜἰΜὶ.

41 ΠπΜεπ .Ϊεειιε οπἐἱΜἰᾶε, περε

εΜε εσεΜΜ,ε σε, γυτεπ εε Μεεε”

νδἴεσἱπ, εΜε επ πο.

42 ΠπΜεπ Μεγε σἰπ ΜεσεΜπεπε,

Ιερι·οε εσεσε εοε Με εγιιέτεπ, εε

εΜε Μεεε.

43 ΗεΜεπ τεπ επ ννεΜοΜοπΜἱγε

εε ΜετεπΜεπ Μ εέἰ,

44 θε Μεσἰχε; ΙΜπι1Μεπ Άιντε

τεΜιι εγε.Μετε σἰπΜεπ; τιιΜε Μεε

σε, ννοέπε Μεεε σἰπ Με επ ΜάιιΕεπ

ἱπ πο, εε πἱχιιεΜερἱ Με επ ἱε

Μιι Μοεεε εσοπ ννἰσεέΞ εοπ Μεπε

ννεχεεεε πω, Μεσεπ ἱγερἰ εΜε

ννογιιτεπὶπ Με.

45 'ΓυΜε τεπΙιεπ Με σε, πἰπε

οΙιεεΜε σε, εννεπσεγε γεοϋεπἰπ,

Μεσεπ ΜεΙ:επΜεπ .Μεεε οΜοπννε

Μἱπ επ $ε1Ηπγεπ χε Με οΜἰΜἰ

ἐπὶ, τπΜε $επΜεπ Μεννο$εΜεάεπ

επ εεε: ιιπΜεπ οννεπσεγε τεπ

Μεπ γεπΙ<1ε είε επ ΜΜΜ εεε.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ `2.

1 ΑπρεΙ.ιι Κοπεπε ἱγοΙιεΜε111 Με

Μεπ εΜε Κερετπειιιπ επ ἰ; ιιπΜεπ

Μ ιπεΜεπ γεπΜε Με ογεΜερὶ.

2 ΠπΜεπ ΜεσεΜπεπε ννἰσοὺε επ

1ππἰσἰγερὶ, Μεσεπ ΜιΜειΙεπ επ

Μἰρἱ Με ἐπὶ, τἱγορε Μὶπ ΜεπιΜε

τεπΜεπ οσἰΜεπ ἐπὶ: ιιπΜεπ ννὶσοὶε

Με οννἰσεΜἰγεΜε. ,

3 ΠπΙ-ιεπ ΜεΜεπ επ Μἐρἰ, ΜσεέΜε

ννεπ Μεεε είε ννἰσεἐ£ε απο εΜ

γυΜερἰ, Με επ ευρί.

4 Ππ!σεπ ννἰσοιε Με επ ίοΜεάεπ

ἰΜὶγεἀεπ ιιρἱ ἐπὶ, ΜεΜεπ ΜΜΜ εΜε

Μρε Με γιιΜάοΜερί; Με γυ]ιευρί

ΜεΜεπ ΜεΜεΜε σἰπ οννἰπῇε εΜεπ

γεπΜε εσεΜπε επ γιιΜιιΜιιπ Με

γερι. - · 0

5 ΠπΜεπ ννεσιπγεπρι Μιπ Με

.Τεειιε ννεπ3τεΜε σεΜεπ, ^ρεΜεΙιε

σὶπ Μεεε; (Μπέ ννεγεΜτεπὶ Με

πἰσἰσεῇιιευρἰ σε.

θ 'ΓυΜε ννοενερἱ Μεεερἰ πεπ

ΜΜΜ Μεπ ἰγοϊεπΜεΜεπ ιιπΡἱ Με

Μεπε. εεπΜε πιεΜεπ Μεσἱπρὶ;

'7 ΤοΜεοε νν1σεότε Μἰπ εε Μεεε

εεε ἱε Με : Τεννε ννοεΜΜεπὶ Εεεε

1ιι Με οΙιἱΜ1 Με, ννεΜεπτεπΜε

εεεεεπ.

Β ]]πΜεπ Μεπε ΜεσεΜεεπ εννε

σἱπρἱ Μἱπ, .Ϊεευε @ε €εννεσἱιε

εΜε εάοπγε, ΜεΜεπ ΜεννἰσεΜἰγε;

ΤοΜεσε Μεπε ΜεσεΜσεπ εννεσεπ

πἰρὶ Με.

9 νΨεγεΜϋεπἰ πἰσἰσεῇπῇιιρἱ, εε

ἱέ, Νεβ11, 0ννἱπ]ε εΜεεΜε εε τπεε

πἱ πω, Μεψ.εΜε σἱπ εεἰχερἱ Με.,

ππιπε τιιΜε ννεεεΜεάεπ Με.

10 Τι1Με ννὶσεέ£ε (ῖἱπΜἱπϊΜπ Μἰπ

Με πιεΜε εΜεπ ννοεΜΜεπὶ Μεῇυ_ῇε

Με οΜἱΜἰ, Με εποπγεγερἰ Με;

ΜεΜεπ @ε',εΜε σὶπ Με Μεσἰγε;

11 Νεππ, εε οννίπ]ε εΜάεΜιι,

εε γεΜ εΜε Μεε. πο, εσἰσἱχε σε,

εχει.

12 ΠπΜεπ ΜεσεΜπεπε πεῇἱπ Μἰ

γεγε εε, οννἱπῇε εΜεεΙιιι, εε εννε

εἱπ ΜσΜοΜειπ τεπΜεπ Μ1Μάε; Με
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ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΠ 2.

πιοπι οιιπο.αππ ππππιαπρπ, πΝιιππιπι

παππιι. γιιπαπιιὶ πια πιογαρὶ; 'Γο

πιὶππὶ παπα πποσσσα νναιιιιπγαπαρὶ

επι.

13 Ηοπιπιπι απο παιιπαπι ππιππο πα

πω. ὶγαγα; απιπαπ ννὶσοπα οπ

πιπιὶσὶγαιιὶ; ιιιιπαπι ινασπεροννὶ

σαπὶγα.

14 Επ πιὶγαγα πσιιππιαπ, πω,

Απρπιοιιε σὶππιὶπιππα, ιιιαιασπα

πππαγαπιιπ οσο π.. οπ ιγσπ:αππα,

πιο αναπγπιπο σα; Μιγαπιπα α υπο,

οσὶγα. Πππαπι παπα πιὶγαγο σα.

ὶπιαπαπιι γα.

Πι Ππιπαπ πιο Η πὶπ σπιπια .ποαιια

τνσπ:α ὶγσπαππα, πιοπιαπ ιιιαιαεπα

ππιπαγαπιπιὶ νναπιπαππρπ πα πο σππι

.ποοιιει πὶσὶ ὶγσπαππαρὶ, ανασπορο

ννὶσιιπὶγσ σὶπ πιοπα πσγα: ννὶσο

ι:α πια ιπιαππιππ απιιπ οσο.

16 Ππιπαπ ννσννιιρι πιιιιπαρπ Ρπιαι·

πεσει πο, ιππαιπιπιαγαπιιιι πια ανα

Βταπὶρὶ επι σππι πιοπα γαππα αναπ

γαπαρὶ, πιοπιπιπ ινασπεροινὶσαπὶγο

σὶπ πιοννὶσαπὶγαρὶ; 'Ι'σποσα ο

νναπππαγαπιιιπ γναπππαππιιὶ πα πο

οππ πιοπα πια νναγαππαπ πιο.

Π' .ποεαο πιο παπισπι, πιοπιαπ πιο

ννὶσαπὶγα; 'Ι'σπα ιαπιὶιιὶ Μπι πιο

πα ροιππιαπαννπσπιέπα Μπι σὶπιιὶ ἐπὶ,

παπα νιπαγαπαππαιιὶ Μπι πιοπα ο

σὶπρὶ: γνὶσιιέπα σννσπαππα πω.

ποσα οπι παπα οππ, πω... νναπιπαιιὶ

ια πια ὶγσρσὶσὶγαρὶ Μπι ο ννπσαΜσσ

απα.πιι σο.

18 .πσπιαπιπιοε ινασπειροννὶσαπὶγο

σὶπ πιοπα, πια Ρπιαι·πεοο παιιναρπ

πὶπιιαπὶππαπἰσὶγαρὶ οσο; αππαπ

οπ πιιιιπ πια πισσπγαιιπ; 'Γσποσα ο

.πσπιαπποε ννασπεροννπσαπὶγο σὶπ

πιοπα, πιο. παπαπ Ρπιαππποο παιιπαρι

Μπι, απὶππαπιὶσὶγαρὶ πιο, παπα πνο

οπειιοννὶσαγαπὶγο σὶπ πιοπα οππ

πιαπὶσὶγαρὶ ἐπὶ.

19 Ππιπαπ .πσσαε πιοννὶσαπὶγα;

πιναπαππὶσὶγιιααρὶ σὶπσα πὶπ πιο

πα ππιπιαπγαπ παννὶσιι ω" Μο σππι

σππι απ Μπι πιοπιαπιγαπι αΜππαπισπ

γαιιπ πω. πιπ.ππιπιιπ πιο. 'Ι'σπιαπιγαπι

παινισιι πιπ Μο σὶπ γαπιαιιὶ Μπι

πιαπ, πιοπιαπιγαπι απὶππαπιὶςὶγαρπ Μο

επι.

20 'Ι'απα απροπιι πι.. α Μα,

πσπιαπι ι.αιινπσα παπι Μο σππι πιο

οννὶσπιπὶσὶγαππιρι πω, αππαπ πιπ

ροτα πὶπ πιοπα οπι απὶππαιιπσὶγαρί

Μα.

21 Ί'ανσοππαπ έὶπα ποσα Μέρα

σππππποπτπα π:απιπο σὶπ οπι αΜ

πιππαεποπ ἐπὶ; πιοσοπ Μππιαιι σα.

πέρα ποσα οπ απαεοεορὶ Μπι πιο

παπὶπο οππ οπαππιπιπ παππιια Μα,

πιοσοπ πιγαπιπποσο πι.. εαπρα παππα

αγα.

22 Ναπιιπ παιινοππαπ αιπππόπι Επι

σα σιαπια πιιπὶπο σὶπ οπι σπα

έπαπ ἐπὶ; πιοσοπ Μπιπιαπ ππππιπέα

ποσα πὶπ πιο οιαπια παπιὶπο σππι πα

πὶπποσα οσο, πιοσοπ ιιιπππέα απο”

σα οππ πὶπ ππιαιια;γαιιπ; παπα

ππὶιιὶέα ποσα πὶπ σιαπια ποσα πὶπ

σα σπαέπαπιιὶ Μα.

23 Ππιπαπι απηιοπιι αναπαιι πουπ

παπι γνσιπιιιὶ πι.. οπιπια ὶγαγπι; πια

γνασπαιιογνὶσαπὶγο σὶπ,γπιιιὶ ὶσαπι

πιαπ, νναπιαννιιρα γιιπεπιιιὶ.

24 Ηοπιαπι Ρπιαπ·παοο πι.. πιοοπ

γαιιὶ; νναπγαπα απο, αιιροπιι πινα

παπ ὶσπιππιπιπ, παπα σσπιπρὶ πιο

ὶγοσοσο ἐπὶ τοπικα οσσπιιιὶ πιο.

25 Πππαπι πιοννὶσαπὶγα; Παννπππ

πια πσπα σππι απ πιοπ, ννσπ.οππ.οπιππα

ιιὶ πια-σὶπιιὶ πιοπιαπ, πσποπ οσσπιιπ

πιοπ πιο πππινναιιπ ἐπὶ πιο.

26 Απιὶαππιιιι· γνσέπαιιπ πασα παπ

σαπ πααπροπα πὶπ οπι, νναπαππαπ

πα Η πὶπ πιπ γο σα,νναγιιπαπππ

αἔαγαρὶ πι.. πιο γαπο σα, σππι πιπ

πιπ πιοπα πιαπιιπι ινὶσαπια; πιο

ννσέπαρπ παΒαρι ὶἐπαπα γιιπαιιὶ

Μα παπα.

27 Πππαπι πιοπιαπι πιοννὶσαπὶγα;

Απιιισπιι νναπαπ πι” πιο αιωπα

πιπ πειεαρι, πια ννὶσαέπα πὶπ πα απι

ιιοπα νναπαπ πὶπ πιπ παΒαιιὶ ἐπὶ π

28 Ποσα οπ.πιππιαπι ιπαππω

Οπιιπιππιτπα πι.. απιιιοπ:α ννπιπαπι

Μπι οπ ππαιισαπ απ.
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ΜΑΠΚθ8.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 3.

1 Ηεπεπ ειπε οππιπποπγε τπρπ Μπ

επι Με ιιππεπ ννπεεεπε ννεπ]π

πιιιρε επιπε π..." Με..

2 Ππππεπι επρεπε ννεπεπι πουπ

πεπ εεπιπρε Με πεεπππεπ π... πε

ννεπρεπερπ; Με. πρεοπρερπ Με

ε πεοπ.

3 Ππ1πεπ ννπεεεπε περε επππε επι

πε πεεπιτε; Οοπεπε ππεπππ πιο.

4 Ηεπεπ πεννπεεπιγε; Απρεπε

ννεπεπ πεπιππεπι πεπε ννεετε εεοπ

πιπ Με πεεεεεε, εε πε πεπε εποε

εεοπιρπ Με, πιπππε πιιΜε πε; πινε

ππρεπιρπ Με εε πε ννεπεγερπ Με

πε. Τπιπε ππιππε ππδιερε.

5 Πππεπι πεεππεπγε εννπεεποπ

πινεπι, εεππε π:εππρππε εππ οπ προ

πεπε., Με” ννπεεεπε Μπ πεεπ

γε; Νερε πεπιπετππ πιο. (Ιππεπ

πειιοινοπεππε; πεεεπ πιερε Μπ

οεοννεεππι γιιεεεπιπρπ, ιιπππιε Με

πρεεεεε. ο

6 Ηεπεπ Ρπει·πεεε Μπι πω.

πεπεπιερπ, εε εεεπεππερε Πεπο

π1πεπ Μπ οπι ινοπιπιπερπ, ποπεπ

πε ππεπε3περπ Με ε πεοπ.

'7 '1'πιπε .1εεπιε ειπε Μπι εΜε

πεπειι,ννεοπερεννποεππρε εππ οπι ;

εε επιιε επεππεπ εε πω.. πιπε

1ποεε Μπ επεπ1ιεπι ννπεού:ε πππεε

ππεπεππι περὶ.

8 Νεπιιπ .1ει·ιιεε1εππ επεππεπ,

εε 1ιπιιππιπε, εε .1οπι1επ επεεεπρε

τεππεπ; εε Τιιι·οε εε δπιποπ

ππιπιππεεπ τεππεπ ννπεοπε, Με

ννπεοπεπ πεπιπε εεοπ πεποπρπ,

πεπεπ επ ππρπ.

9 Ππππεπι ννπεοπε εοπππερερπ Με

ε πεοπ, ννεπ:ε επεππππε ννεπ γπιπε

πνεοπερεννποεππρε εππ εΜρερπ

Με, πεννπεεΜΕ·ε.

10 ννιεπειε οτε εεππννπεερε;

πεοπ πεπε πεπιεεπι επππππρπ Με

πεπε ριιπεπρπ Με ε γιιοπππεερπ.

11 @ε πεπε ννοππγε εερε π

περὶ Μππεπιε ννεπρεπερπ, πει,,,,,

ιι:οπεπιι ππε1πεπε5έπρερερπ επ Μ

γε ποινε3περπ, ννεπεπι:επιπε ει...

πππτπιι Μπι πε πεπε γε.

12 Ππιπεπ ορεπερπ Με επιπ πππιε

ωνι08ιεμ.

13 Πππεπ πεπεππεπ ρεπε ιινεπι

εΜε γε εε,1:οπε εππ Μπι πεπε

ννπεεΜοο; ιιππεπ επ ππρπ.

14 Πππεπι επεποπρε πω

πτιπεπε, οπππππρεπ Μεπ ιιπρπ Με,

εε "πρεπε γεννπεεεπ Με ;

15 (πε ννεχε2επιπερπ Μπ εεπιπ

ννπεερερπ Με, εε "εΜε εποε πε

ρεννπεεγερπ Με, ννεννεεεπε επιπ

περπ Με. ι >

16 Ππιπεπι δππποπι πε 1πιγεπ εδω

εεεποπ;

1'7 Ωε .1εποπ, Ζεπετπε επππππ

π1πιι, εε .1οπεππεε πω.» ειιππε

πιπ ; πιπΙπεπ πεπε Βοεπιει·εεε εννπ

εεππρε, ννεΜπρεπ εππιεερπ πε

περπ: 1"

18 ε.. Απει·ενν, εε Ρππ1πρ, εε

Βει·1:πο1οππιενν, εε Μεπτπεοε, εε

'Γποτπεε, εε .1εποπ Α1ρπειιε «ιππι

πππππιπ, εε '1"πειππειιε, εε διπποπ

1(επεπππε ;

19 Ωε πω” 1επει·ποπ, ενπρορεεπε

εππ πεε. Ππιπεπι Με ννεπι Η πιπε

πεπ πγεεπερπ.

20 Ηεπειι ειπε νιππεοπε επ ππιππ

επ)περπ, πεεεπ εειιρερπ ρεεε εΜ

περι εππ.

21 Ππ1πεπ Με πεππιννπεεγε επι

πε πεποπιρπ εεπεπι, ριιΖερπ Με ε

εΜε πρεπερπ; εε, ννεππιε πινε

εππππιιππ σε, εγερπ.

22 Νεπιππ ννοννερπ πεεερπ εε

π·ιπεε1εππ επεππεπ ππρπ Μπ πω.
πεγερπ; 1·1ε Βεε1ιεπιιπ πρεπε, εε

ννεπεπιεποε ππεποεπι Μπ επι πινε

πεπι πω. περεννποεγε εεε. ·1`

23 Ππιπεπ Με πω. ενπεεΜεσ

εε ννπγεεππιρεπ πεννπεεπἱγε; 'Γο

πεπ Βε1:επι $επεπ περερε οΜππ

Με πε.

24 Ωε ενοππεοπ2ε πνεπ πεπε πρε

Ιππτεεεπι ΜεπΖε εππιπεπι, ενοππεοπι

εε Με πε εεεπι πε Με πι.

25 @ε πρι πεπε πεπε πρεπε
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ποπ Μάιο οὶπποπ, τὶΡἰ Μπ πο

οοοπ πο Με ἐπὶ.

28 Νπιπππ Βοτπιπ ὶππὶὶπ. πο. @ο

ὶγοπὶὶοὸοπ Μοὶπο πο ὶπὸιπποπρο

Μππειπ, πο οποπ υπ Μπι οΜπὶ ἐπὶ,

τπΙππι ννιιππο. οπνὶππππο πω.

27 Ί'πννοποπ ννὶοοέτο. νπποέο.Μι

π Μπ οπ ?ο πο, τοννοπρογο Μπ

ὶποπἔππο Μο ἐπὶ; ννὶοοέτο. πεπο

πο οὶπ πο τοποποπο πω.. οὶππππ,

ποππιπ @ή πινω Μπ ὶπππἔ-γο πω.

28 Απνὶοοποπιιπ ποοὶοὶχορὶ;

νΐοπτοπὶρὶ οννπεὶπ ννὶοππέτιι εἰπ

οορὶ Μπ ννὶοιιπὶοὶοοππππιιρὶ πω,

πο. ὶορὶ έπὶοο οπ ννεγειέὶοορπ οπο -

Μπ ποπει ποΙπππ ;

29 'Γιππο. ὶππννο ποπ” ννοΜιπ

Μπ γοἐὶοο οίππειπ, πο ὶοὶππιιπο

πὶοὶοοὶππὶππρὶ Μο ἐπὶ; Μπιτ. πνο

δπποο οννὶπειππο ννοπὶοει Μοὶπο

πω:

30 ννοπὶγο ἐοπο. ποπ γππο σο,

πομπή Μππ ποοπ οπιπποπ πο)πει.

31 Ππποπ ποποπ @ο πιππποννο.π

παιζω πο πω" Μπ πω». οπ

πὶρὶ, πω” πὶποὶὶπρὶ, ννοποπορὶ

πο Μοορἱ.

32 Πο ὶοιππποπ ννὶοοπι πιο”

πέιο.π ὶγοτοππορὶ; πωπω ποοὶ

περὶ; Ιπο, τπιπποπ πὶπππ πο πὶ

πππποπποπὶὶρὶ ππὶοὶὶπρὶ οο. .

33 Ππποπ πο)ππ ππππὶοπΥππΙππ:ι;

Ϊποππογο οὶπ πο ππνσο,πο. ππὶππππ

Μιννοπὶὶ τπιννορὶ πο.

34 ΠπΜιπ τοπο οπέοπ @παππ

Κοπή Μπ ποπο. οΜο οννὶοοτππννο

οπι ποχο; Ιππι πο. ππππιιπποννο.ππ,

ννοπνσποπγοπο πο.

35 'Ι'πννο Ψοποππιπππι ὶ:εννο.οἱπ

Μπ οοοπ οοοπ Μπποπ, πο ππὶ

πππποννοπὶὶ οο, ππὶπιννὶποππὶπ πο

ὶποπνοπο οὶπ ππιπππ.

ννποοπνοπωκπ 4.

1 Ηοποπ οπο πππΙο Μπ ὶοοπ‹Ιο

ννοοπεροππὶοππὶγει; πππποπ ννὶ

οο!:ο. πὶποο. οπ πππὶοὶγπρὶ, ποοοπ

παπι. ποπ οπι ορο πο., ππὶπὶ οπο..

πγοπιππο; ππποπ οδπιπ:ο Μπ ονο

εὶπ ππιὶο ὶοπππὶο. πωπω. ιιΜππ ππρὶ.

Σ, πω” ννὶγεοὶπρὶ υπ τοπππ οπι

οποροννὶοππὶπιι; πο πνποπεροννὶ

οπιΜγο. ὶοιπππιιπ πονπὶοππὶγιι ;

3 Νοποπ πο: Ιπο, ννὶοοέὶ:α Μπο

μπ ποπ κοπο πππογει:

4 ΠπΜιπ ννομπ ποπιππο.π, προ.

οιιππιπ ὶοτιπιὶο πὶππρογο.; ππΜιπ

ιὶπποπιπΜι οπ πιππποπο πο. τοπι

γπιππ. .

5 Ου. προ. ππ_γε.π οπππι πὶππρπηππ,

ποπ πωπω τοποπιι; ππΜππ πωπω.

οπιιπππποποπ ποοπ οποππογο π

ποπρο.

8 ΤιπΙπι Μ πὶποππρο. ποππιπ Επι;

πε ππϋποπ πὶοο οὶπ ποοπ έπἱέ

οπο.

Τ Ππποπ ορο πποροροπο. πιπ Μπ

οπππι ππππρογο.; πωπω περιφο

Μπ. Μπ πιι υπο πο. οοπὶπογε, πο

ποπ ννοεπιπποοπ τοπιπποπ κοπο

ἐπὶ.

8 Ππποπ προ πποππι πιάτο Μπ

οπι πἱππρογο., πο ννοεπιπποοπ. πή

οοπο.; πὶποπρο οπι ὶοπππι, πο. ειπ

ποπ, πιπππ ππὶποοπππο. χοπππὶ,

πιπππ ννὶποοππππο. έπιπρο, πει πππππ

ορπννὶππο οΜπεπο ιιὶοππο. οσο.

θ Ηοποπ ποννὶοιιπἱγιι; 'Ι'πννο

ποπο ναπποποπ πωπω ποοἱππππ,

ὶὶ:ο ποποπ πω..

10 Ππποπ πέποπο ππ ποππιπ,

οποποπρορὶ πο Μπα οπι πω

πέποπ ππρὶ Μπ ποπο. ννὶγοοὶπρὶ

Μπ πο οπ ὶννοπΒοΡὶ.

Η Ππποπ ποννιοοπὶγιπ.; Ψε

ππιππιππο. τοΜοοππο ννοοποππο

Μπι ποπο πὶ)πο επππγεγορὶ Μπι ο

πὶοιὶρὶ; Ειππο. τιιπποπ ππρὶ Μπ

ποπο το.Ιππ οννπεἱπ ππὶγιιοὶπρὶ Μπ

π οοοπΡὶ.

Ι2 Ηοοοπ ννπιννοπποπορὶ οπ

ννπιπποπορὶ Με, ω.. ὶγπποοπρὶ

Μο ἐπὶ; πο. ννὶππιποπρὶ οπ πο

ποπρὶ Με. πω.. οΜιππΨορππτο

ἐπὶ; ποοοοο ἐπὶ Μππποπ οπιπππ

πνὶοπιπππποπππὶρὶ Με, πο. ννοοππ28π1

ννὶοοπὶοὶοπιὶππ_ῇπππἔ9πτο.
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13 Ππιππιι,πι πιονιπιπ:ιΜδιο.; οι"

οππιπιι Μπι ππο επποιιγπιγορἱ έιπιπ πιο,

πιοοοπι ποπποπι οοππι ινιπποπ:ιπιπιι οινο

εππι ομιπποπιπιιοπιπιπ Με πιο.

Η Έπινε ποιο Μπι πιο ινιοοπο

Μπι οπο οσο.
π 15 Τοπιιι π:πιπιππιι @πιο προ,

πωπω ννιπ:οπο Μπι οπιιρπ, τυποι πιο

πιπιπιοπιρι πιοπιιιιι, οοεπιιιπιππογο Ψε

ππο.πιέποιι. οπι Μ, πιο. @οι οιι.πιπορπ

Μπι οπι οιιιρπ πιοπι πιο ποπ οπ:ο, Πιο,

πιοτιο. πιο π. -

ΙΒ Ωπι Επι πγοοοπ:ιι, ππι)πιιπι οπο. οπι

οποιο πιοπι, τοπιο. ννππ:οπο Μπι πιο.

πποπιρπ οοιι, πποπιπιπιπιιι πιπιιέΜπιγοπι

ιοιιρι οσο Μπι πιοπιιι. οοπιι ;

Π' Τιιππιι ἰγορπ ιπιιιπιοπι πιιιπππιιπι

ιιππ:ειρπ πιοοπι πιέππειγοπποπι ποπεπ;

τοπιιιπι ννιπ:οπο Μπι οπι οποιηπι πνι

οπιπππιννεφπ πιο ιιιιιιιιοποιωιρι

που.Βο, πιοπιπιπι πιππιπιπιπιπιπιππο οπο

π.

18 Ππιπποπι ποπιο. ννιι.ροροππο. πιο

οπιπιπι οιιιρἱ πιοπι, πω. νιπποοποΜπι

πιιιπιοπιρἱ; .

19 Ππιπππιπι πιιπιπ-πο Μπι ππο πινει.

οππιρι, πιο ννιπποερπ οπι ννιοπιπιπιιι..

ιππιπιπιπ, πιο. τοπιο ι:οπποοιι. οπιπιππιπιο

γιιρἱ Μπι πιοπιο οπι πι, πιο ννιπ:οπο

Μπι γιιοππιιιο, πιοοοπι ινπιειιπ:οπι έπιπ,

πιοπιιι οορι.

20 πππιππιιπι ππιπιπππι ννιιέπο Μπι οπι

οποιο πιοπι, ποιοι. "Με Μπι πιο

πιοπιπιπ οοιι ποιπρπ οσο, πιο. νιππιεππιι

γοοιι ποοπιιιορπ, ννιπποοππιπιο. ιππιππιπιπ,

ννππποοππιπιιι έπιππρο, πιο. ορπιπινππιεο

.πωπω Πιο, πιοπιιι οορι.

21 Ππιππιππι πιοννποιιΜγο; πω.

πο.πιππιπι πποΜι που ππιιιππιιγιι, πιο ιέ

οπιοπιππορι ππιπιππιιιππι Μπομπ Με.,

πιο ροππππιπιππιπι πιο!» οπι οέπει.πιπιπ

Με έπιπ, ιι.πιρι πιο.

22 'Ι'πιππιι 8.Μιπιμοποπιρι πιο ιππι

πο.πιππιρπ Μο έπιπ ννο.πιποο; πιο. τοπιο

ο.πιο.π“ιιπιπιπιρπ πιο. ι)·ογο.πιριι οπι οσοι

Μο έπιπ ννπιπιιοπι. οο.

23 'Ι'πιννο πιοεο ννιπιπιπποπι ιππιππο.πι

πιοοιπιπιιι.πι πιο πιιιπ'ιοπι Μ:ο..

Σ 24 Ππιππιι.πι πιθωθιωι, Τοπίο

πιογιιΒοπιιιι- Μπι ιι.πιιοππιέιπιι π Μ..

μπω Μπι πιιπππο οπι πιο ιιππιπιπ πιω.

Μπι, πιο οπι πιππο πνππιιοπιιιιΕπιρπ Με,

πιο. τοπιο. πιπιπιεορπειιι ππιιππιι.πιπιι Μπι

Μπορει ιιποιιι,ιι οοο ο Με.

25 Τιιννο ινογιιπιο π:ππι πιο οιιιιιιο

οι” ιιπιπ Με; πιο ππιννοποπιιιπποπι

πιπιο οι, ποπεπ γιιπιο οπο πιοο Μιοέ

πρι Με. .

28 π)πιππιιπι πιοχο; Ψπιπποπιππιπιπππι

ποΜοοπιιο Μπι πιο «πωπω ποιοι

που επι Μπι ππιπιππο Μπι οπι πρι;»

πιο., πιο πγοοοοιι;

27' (Μ. πέιππιπιιιι, πιο πιοπιγοπιι ιππι

πιοπιι πιο ιπιπιππιι; ιιπιπποπι πιο Μπι πιο

πιιπιπιπιρο πιο. ιοιιο·ο Με, ποπεπ ποπποιι

ιπ:ιι8ιι πιο επποπιχο έιπιπ.

28 Μπιππιι Μπι πιο ἱγο οππιππο πινει

π:ιιπιπππι οοο, προ Μπι πιο ΜΒΜ”,

πιοπιπιπι ννπιπιιινικιΡο, πιο πιοπιπιπι πι»

πιπιννιιρο. οπι ππιπιγπιπι ννοειιτοπι οπιο.

29 Ππιπποπι νιππιπιπιιι ΜΒΜ, πιοπιιιπι

πποπιιιπιπιπι πειιιι έππορει. Μπι οπι ιππο

πω, νιππιπιπιπι Μιέππειρπ .Με πιο

πιπιπιππι πιπιππο.οέ.
30 Ηοπιιιπι πιοχο; που ο Ήπα

πωπω. ποΜοοπιπο Μπι πγοπ:οοιι

πιπιγεννιιρπ Με. πιο; πιο ννπιππιοππιπιπ

Μπι πωπω ο οπι πιπιππιικιοπιιρπ Με

πιο. .

3ι διπιιιρο επι ινοπι ιγοοοοιι, πιο

πωπω. Μπι οπι οπιρογειρπ, πιοπιιιιι

τοπιο επι πωπω. οπι ιιπι Μπι οννοεππι

πιο @σπιτι οἰεπππιιιιι;

32 'Ι'πιππιι. ιπιπιππιι. Μπι οπι οποιο,

πιοπιιιπι πιιιο οπι νυπιπ:ο πιννιιοιπι εκπι

ρυ. π:πιπιππιι. ποπε; πιπποπππιι πιιπιΜπι

;γειπιπππιπι οποιιπιγιι, πιοοοπι Μπορω

οΜπιγο.πιρι Μπι οπιπιπι2ι ιπιπιππιιιιιι.

πιιιιπιρι οοο.

33 Ππιππο.πι ννπγιιοππιρι πιοοοπποπιιι

οπο οπι ννιοοιο Μπι οννποεπιπγιιππο,

τοπποιι ιιιιπιοπι οΜπιπρι Μπι πιο ιππο

οοου..

34 @οι πιππιπιιοππιρπ οοπππιπι οπο

ππιιιι οννποαΜ)·ο.ππο έπιἰ. π.ππιπποπι

πέπιπιιιο. ιιιιππο.πιρπ, πιοπιιιπι π.ιιππιι

ονιιιιεππι ννοοιιεροννποοΜγο οπο

ΙΜΗΟ” ονιππιπποψι πιο . π. π

..υπο

πιο
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35 ΠπιΜιπι οπιιιο1:ιι Μπι 1ιο οπι,

πινοπιπιο Γιτοιποπιι 1ιο1ιπιπι, 1ιοννισο

Μιπιι; ΑΜιοοιιιιο πιπιιποπιιιι Μπι.

88 Πιι1ποπι ινισοπο Μπι πνιιιιπιο

1ιπιοννισοέιρι, 1ιο1ιοπι οοοιιππο ποπο

Μπι οπι οιιπιο1πορι: πιο πιο1πιιιι απο

το σι1πσιοπιπιπιο ποΜο1ποσο ορπιιιι.

37 Ππι1ποπι 'απο τοπι1πο ννοπι σιπι;

πιο ποιο ΜΜΜ Μπι οιιιιερο, 1ιοσοπι

ννοπιπιο ππιιπιι οιιιπιοπι.

38 'Ι'ιιΜι ιιπο πινο1ιοΜορο ποπι1ιοπι

ιρο1ιιπι ινοπι ο1ποπι ιέτιπιπιιο ννοπι1πο.

Ππι1ποπι ιπι1ιισορι πιο ιισσιιπορι;

ννοοπιερσΜιπο, πιπι!ποννιιιπιπι1πορι

Μο 1ιο οποπιιιοπι ιπιι€ο1ποσο οπι πιο.

39 Ππι1ποπι ιγοποπι1πο, οππο Μπι

Μέισο πιο ππιπιο Μπι 1ισσιιππιι Οννοπι

ιι ιποπι1πο οπο. Ππι1ποπι ποιοιποπιι·ιο

οιπιέτοπι πιο οιπιπιο1ποπιπιπι τοπι1πο.

40 Ηοιιοπι 1ιοινισοΜιπο; Τσιπο

σο 1ποροιποιιπ1οιιι 1ιο ; ποιποσο. πνι

σοιοπιοιιι έιπιι σο.

41 Ππι1ποπι πιιπιο. 1ποΜιιορι, πιο

ιιποΜισπιοπι 1ιοΜσιιποιιι; Πο ποιοι

ννισοέπο 1ιννο, ποπο Μπι 1ιοο Μιοέι,

ππιπιο Ιππο οπιοοοιιτοπιρι ποσο.

Ή .

π νν1σοννοιαικο δ.

1 ι.ιπι1ππιππ ππιπιο Μπι οιποοοπιιιο.

ι1ιπιπιπιιιιι, 1ιο1ιοπι Οοπ1οποππο ιππο

1ποσο Μπι οπι ιιιι.

9 Ππι1ποπι ποιοι Μπι στπιπι1ιοπι

ιπιοπιιιο, ιισιιοπι οσοιιοπι1ποιπο νοι

Μοτο "οπι πποπιιγο οισο ιιπι1ιο ιππι

σιιιιππο1ποιιι οποπι1ιοπιιιιπο1πιππι ιιιιιι :

3 Πο ννισοιιπιο1πορι Μπι οπι οπι

οσο; πιο. τιιννοπ1οπι Μιέ!πο οΜΜ

πιο, ππιοιποισισο1ιι1ιο 1ιοσ Μισο οπι.

4 νιΐοπιπιο στο Μιέ1πορι, οι1ιο οπι

ιππισιιΜιέ1ποιιι ππιοιοισισο1ιι1ιο Κο

στι; @Απο ππιοιοισισο1ιι1°ιο Μπι 1ιοπιο

ννο1ιπποΒο οσο, πιο οι1ιο οπι πιάσο

πιέ1πορι Μπι ιππι1ποο1ποο οσο; πιο ιππ

ννοπιπιπι πινοΓιιιοπιοπι 1ποἔο οΜ1ιι έπιι.

·π5 Οιιιπιπιιιιοπι, σου στο ιιπιιιοτπι

1ποιπο, ννισοιιιιο1πορι Μπι ο1ιπιο, πιο

13ο Μπι· οικω έισπι1ιοννοιιο πιο, πιο

ιιιγοιι οπι Μι1ιπιο1πιο οσο.

8 '1"πι1πο .1οοιιο ιο1ιοπι ιο·πι1ιοπι

οποπιιπο1πο, 1ιο1ιοπι οΜ:ο ιπιιιπιπιε

?ο πιο ο1ιοπιο.

Τ (.)ο 1ιοιοπι1ποΜιπο 1ιοι:πιπιιπι πιο

λογο; Ιοοιιιι νιίο1ποπιππιπι1πο 'Γο

ιιοπιονοπι1ποπι1:πι θιπι1ιιπιπ1ππι Μπι,

το1πιι ο ιιπιΜιπο1το1ιοπιοπι ιππι σο;

'Ι'οΜι Ψο1ποπι σοιοιποπι σοσισιιιο,

1ποΜοπιιοιποιο Μο πω.

8 ννοπιπιο, ννοπιιιπο. 6ορο, νι

σοοιπι Μπι οτοπι1ιοπι 1ιιιιοιπρο πο,

οσιιπο πιοιποοιι.

9 Ππι1ποπι, 'Ι'ο1ποπι οπιισιιπορι 1ιο,

σιπι. ιννοπι€ο. Ππι1ποπι 1ιοσιιο;

ννισοπο, οππιοΜιπορι σο, νπιπιπισο

ιπιιιι πιο1ποσέ.

10 ΠπιΜιπι ππιπι1ποσο Μπι 1ιο εποπ

1ιοπι 1ιπιο πννισοιιι Μο πιο, πιιπιο σο

Μιπο.

11 Ιππιπιιιο 1ιο Μπι 1ιοπι ιΜιποπιπιπι

ΜιΜιέο οριο” πιπποπι ιοπι1πο νο

ννισοπιιιιιι.

12 Ηοσοπι ποιου $ισορι Μπι σο

Μιποιιι πιο 1ιοιποιιι; Κιι1πιιέο Μπι

οΜπι ιπο ιιπιέιι ιιο, ππιπι1ιοπι ννισιιπι

ιποπιιιι Μο σο. .

13 Ππι1ποπι 1ιοσσ1ιπιοιιο .1οεπισ

ιιποννιππινισοΜιπο. Ηοσοπι ππποπιιιπο

οοριιιιι Μπι τοπι1ποπι 1ιιιιοπιμορι πιο

Μι1πιι€ο Μπι ππιο1ιοπι ινπισηοιπορι.

Ππι1ποπι οιιτοιπο Μπι οπ:ο1ιπιο οποιοι

ιιιπισσ σιπι οπι πιοέπιοΒ οιποιπο πιο πιιι·

πιιπι ιιοιποιιι; ονσπιππσοιππι. Μειώσ

ιιοννιπιεσ πιοι·προ οσοτιπ, πιο ππιιπιιπι

ιορι.

14 Ππι1ποπι ιοπιο Μι1πιιέο απο οπι

σοπιιπρι πισπι 1ιοππο πιοιισο ι, πιο

οποπιπνο Μπι οπι ππιοιποσο Πι πι1πέιιιπι

1ποιπο. 1ισ οιπο1ποιιι. Ππι1ποπι πιω

οσοπιιιι Μπι 1ιο πνοπιιποΒ πρι.

15 @ο .ιοεπισ οπι πω, πιο ιππι

σοοπο νιππι1ποπι έισο ιπιιιιπιοέΜπιγοπι,

πιο ννισοτο. ιπιι1ιο σιπιοιι, ινοπιππο

ο8·οΜποπι πιο ιοκινοσιπι οσοιιι ιιπο

τοπι1πο1ιοπι πιπι1πο 1ιο ννοπιιπο.Μιιιι;

πιπιΜιπι γιιέιπιγοπορι.

18 Ππι1ποπι τοπιο ννοπιιπο1πορι πιοπι

1ισπιο, ννισοέτο νππο1ποπι οισο ιππι1ιπιο

ἐΜιιιιοπιιιι, 1ππι1πὲιἶο Μπι 1ιοπιο 1πο
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13 1.Τπι1πιι.πι Μεννιπ:ι1πιχε; Μιχε

π:ιπιρι Μπι πιε επ1οπιχειπερι έ.πιι Με,

Μεοεπι ιο1ιεπι επ:ιπι πνιγπιπ:ιπιρι συνε

ειπι πιμπΙπιιΜπιιΒιιρι Με Με.

14 Έπινε ννπηιι Μπι Με ννΞεοιε

Μπι ειιι εεε.

15 Ί'οπιιι οιιιιΙππι 1οιιΜπ1ε εππι,

τιιΜεπι ννιοπιιε Μπι οιιιρι, πιιΜι Με

πιπιΜοπιρι ΜεΜπιπι, εεεπιπιπι|περπι Ψε

1πε.πιέιπ:πι επι Μ, πρι. "παθω ειιιιτερι

Μπι επι οιιιρι πιοπι Με ιπ:ιι εεε, Με,

Μεπιπι. εε ι. -

18 08. Με 13πεπιεεπι, ιιιιιιιπι στα επι

οιιιρι πιοπι, τοπια ννιπ:οιε Μπι ιιπ

Μπιπιρι εεε, Ιππι1ιεπιπιιι. ιγιιέιπιπιγπιπι

πωρι εεε Μπι Μεπιπι. εερι ;

Π' ΤιιΜε @περι ππιιιΜεπι ΜιιιΜιιι

πιιπ:πιρι Μεοπι ιιέΙπιηπεπ1ιιπι πεπι,π;ε.;

$πιΜε.πι ννιεπιπε Μπι οπι πω” νι

ειιΜιννερι πρι έΕπιπιΜπιπιννιπ:ηερι

πεπιεπι, ΜεΜεπ Μιιιπιειιιιπι1ιιι έιΜπ1πι

π.

18 `Ππι1πιιπι πεπιε ννπρερεΜπι Μπι

εΜπιπι πιπιιρι εππι, τοπια "Με Μπι

ιιε.Μοπι ι;

19 πιΜπιπι ιπισ.Μπι. Μπι π1ε εννε

ειπιρι, πρι ννΜεερι οπι "ΜΜΜ

μιπιρι, πρι π; ιι τοΙπεειι. επιπιπιΜε

χειρι Μπι Μεπιπι επι πι, πρι ννιεπιιε

Μπι γιιοπιιιιιι, Μεπ:επι ννιιειιππιπι ἐπὶ,

Μεπι8. εερι.

20 υπι1πιιπι ππιπιΜι ννιιέι:ε Μπι επι

πιιιιρι εππι, Με πωπω Μπι πιει

11οπιρι εεε ιπ:ιιρι εεε, πρι. ννιιε1πιι

ρεεε ἱειιΒγερἰ, ννι1ιεεππιπιε. Υπιπιιιιι,

ννιΜπ:εππιπιπι έπι1πρε, πρι. πιρεννιπιεε

πιΜΜπ1ε. ἱΜπι, Μεπιι εερι.

21 ΠιιΜιιι Μεινιπ:ε1πιγπι; Ρεπά

ιπι.πι3επι Μπι1πιι ννιιπι ΠιιιΜιρε, πρι. ιό

0ΜεΜπ1ερἱ ιΜπι1πιιιππι ἱγεγπιρι Με,

πρι ρεπιππιπιιιιπι ιΜιιρε επι οέτειιιρι

Με πω, περι Με.

22 'Ι'πι1πιι ε1ιιιΜρεποπιρι πιο. ιππι

Μιπιιιιρι Με επιπ "ΜΟΒ, πρι. Μι1πιι

επιιιΜιπιεπιρι πρι ιχορεπιρε επι πιιιρι

Με ω ννεπιιπ:ε. εε.

23 'Γιιννε πιοεε ννιπιιιΒοπι ?ΜΙ-πειι

Μεπ:1πιΜιιιι Με πιιιΜοπι Με..

24 ΠπιΙππιπι Μεννιπ:ειΜιγιι.; 'Ι'ιιιιιι

ιιιηπιιΕπιπιρι Με επιιειιιεροι π 1511

γιιι.πιρι Μπι πιιΜε οπι ννι Μαρί, εεε

Μπι, Με επι πι1πε πνιιιιειχιιιιιρι Με.,

πρι. 1:πιπιε ιιπιειΕορτειι πιιιΜι.πιρι Μπι

επιπιρε Μπειιρι εεε ε Με. . π,

25 Τιιννε ννηιιΜε ω Με “πι”

ππι1πιι ιιρ1Μπι; πρι ππινπεΕπιΜιιπ1πιπι

ιιΜε ει, πε.Ιππι γιιΜε π:ιπι Μεε Μι.εέ

πρι Με. .

26 Πιι1πιιπι Μεχρι; Ψε.Μπιπιππιπι1ππι

ππιΜεοπιιε Μπι Με "πωπω ινσ.πι

πιι1πιι Με Μπι ππιεΙππι Μπι επι @επιμ

μι, Με ιχεεεεε;

27 (Μ. ιέπιιιιιιπ, πρι. Μπιπιχειπι ιππι

ρεπιι Με πιω-Μπι; ΜΜΜ επι Μπι Με

Μιπιπιπιρε επι ιπ:ιιεε Με., π.ιιΜι τπι1πεπι

ιπ:ιι8πι Με επιπιπιχε επι.

28 ΜιιΙπει Μπι Μπι Με εἰπιΙππι. πινει

ειιΒγιι εεε, ιιρε Μπι Με ππιιιιιΜεμι,

ΜεΜεπ ννε1ιιιννπιρε, πρι ΜεΜεπ ινε

Μπιννιιρε ειι πεπι)ππιπι ννπιειιι.πιπι εεε.

29 Ππι1ππιπι πιππιπιπιπι ειιππιπι ΜεΜεπ

1ποΜπιπιπιπι Μπι έΙπορε Μπι επι ιδιε

ΜΒΜ, ννιιπιπιιι Μιέπιερι Με ιδιε

Μεπιππι πιιιΜε.εέ.

30 ΗεΜε.πι Μερα; 'Ρώπα ε Με

ΜιπιππιπιΜε τπιΜεοπιιε Μη πρπ-ιπ:εεε.

ιιπιχπιννερι Με Με; πρι ννιγπιειπιρι

Μπι πιιΜε ε οπι ιιιι1ιι_γεειπιρι Με

Με. .

31 διπιε.ρε επι ννιιπι ιγεπ:επιπι, Με

ΜΜΜ. Μπι επι εΜρε·γερι, ΜεΜεπ

ΜιΙπιι επι ππιπι1ιιι. επι ιιπ Μπι πιιινιιειπι

Με ιπποπιιπι π:ιειιπιπιπι;

32 ΤιιΜι ππιειΙπε. Μπι επι πήιιρι,

ΜεΜεπ ιιιιε επι. νυπιι:πι οννιιειπι εππι

ρπι ΜΜΜ. Μισο., επιει.1ιπι πωπω

ιππιιιμιπι ιιιειιΜ)πε, Μεπ:επι ππιπιΜριγε

οΜιιγεπιρι. Μπι πιΜπιιιΖι ιΜιιΜιχε.

πιιιιπιρι εεε.

83 Ππι1ιιι.πι ννιγπιπ:ιπιρι ΜεπιεΙππιεπι

οπο. οπι ννιπ:οιε Μπι πιννποεΜιγπι1πε,

τοΙπεπι πιιιΜπιπι οΜΜιρι Μπι Με Με

π:εειι.

34 (Με ννιγιιειπιρι π:πιπ1πιπι ποιοι

πΜιιι οννιειιΜιχει!πε έπιἱ. Ππι1πεπι

ιέπιπιπιε γιιΙπε.πιρι, ΜεΜεπ τιιΜι

οννιιειπι ννεοπιερεννιεεΜγε π:1πι

Ιιπ1πιΜεγπι οννιεπι1πιχειριπ εεε. , __ ,
00 Δ
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35 ΠπιΜιπι πιπιιιετιι Μπι Με επι,

ππιπιπιπι Μτιιι·επιι Ιιε1ιπιπι, Μεπιεπι

πω; ΑΜιιεεπιρπι πιιιιππιπιρι Με.

36 ΠπιΜιπι πιεοτε. Μπι πεπιπιπι

ππωνπωιρι, ΜεΜπιπι επ:εΜπιπι ποιο.

Μπι επι οΜπιπ1Μειιι: πιο πππιΜππι πε

τιι επ1πεπειιπιπιπι τοΜοΙπεεει. ορειιι.

37' ΠπιΜιππ πειτε ΜιιιΜι πεπι ειπε;

πια τιμ πειτε. Μπι πιρεειιο., Μεοεπι

πιιπιπιπι ποιοι οιιππ1πιπι.

38 'ΓυΜι Με πεΜεΙππειιιι πεπιΜπιπι

ἱρειΜἱπι πεπι ιιΜιπι πέιππιππιπι πειπιΜι.

ΠπιΜιπι ΣιιΜοερι πιο Μεεπιππιιιι;

νΥπιοπιερεΙπιιπε, ιππιΜοπιΜπιπιΜερι

Με Με εππιπιΜπιπι ππιπποΙπεεπι επιι Με.

39 ΠπιΜιπι πιποιεπιΜι, πειτε Μπι

Μέποε επι ππιπ1ε Μπι Μεοπιππι; Οπο.πι

ιι ιππιπιΜι πο. ΠπιΜιπι πεπειππιπιιιπι

ειιπιπέτπιπι πια πιππιπιπι1πεπ1πιπι ΜΜΜ.

40 ΗεΜπιπι ΜεπιεπιΜπε; '1'ο1πε

επι ΙπορειππιΜοπιιιι Με ; τοΙπεεε πι

επιγ8.π1ειρι έιπιπ Με.

41 ΠπιΜππι πιἰπιε. ΙποΜριιρι, πιο.

ἱιππιΜἰτεὸιιπι ΜεΜειιπιπιιἱ; Βε τπιΜπ

πιοπιεπε. Μπο, πειτε Μπι Μεε Μεεε,

ππιπιε Με επιιιεορτπιπιρι εοε.

εοπι ιι

@ισ _ _

ω;; πποοποι2ΑΜπ δ.

1 ΠπιΜιπι ππιπ1ε Μπι εΜιεεπιρε.

ἰΜιιπιπιὶιιἰ, ΜεΜεπι θπιπ1ιιι·επιε πιπε

Ιποεε Μπι επι πρι.

'12 ΠπιΜιπι πεπι Μπι εππιπιΜπιπι

ππιπιπιιιε, ΜεΜιιπι εοπιΜπιπι1πειππι. πι

ειιέπε πεπι ΜΜΜ Μαι γιιΜο. πι

ειιΜπιπι1περι ετιιιιΜπιπι ιι!ποΜππι Μπιπιπ:

ο Ηε πιεπιΜπιπιΜιρι Μπι επι οπι

εεε ι πιο. τιππεπιεπι ΜιέΜι οΜΜπ

έπιπ, ππιιιιεπεπεεΜΜε Μεε Μεεε οπι.

4 Ψεπιπιιι οπο. πωπω, ειΜε οπι

πιεπιΜιέΜορι ππιειπιιεπεπιΜΜει Μο

οπι; πωπω ππιπιιπιποποιειΜΜει Μπι Μεοπι

πεΜπε€ε εεε,πιπι εΜε οπι πιω

πιέΜιρι Μπι ιπιπ1πεπι1πεπι εεε ; πιο. Επι

πεπιπιπι ππιΜΜπιπ1πιπι Καμ οΜΜἱ ω.

#5 θπιππιπιπιπεπι, Μειιιπετιπ :πορεια

Μπα, πιεπιΜπιπι1πε.ιιι Μπι εΜπιπι, πιο.

Με Μπι· εΜε έπειιΜοπογο. οπι, πιο

πομπο οιι1πιιΜπιπι1πειι εεε.

ο ΤιιΙππι δοοιιοντε1ιοιι ππιππιΜπιπι

πεπιιππιΜε, ΜεΜπιπι εΜε ὶπιιππιπιἔ

γε επι οΜοπ1ε..

7 Ου. ΜοππιπιΜεΙππγε Μοππιπιππι πιο

Μεγιι; Με” ννε!πεπιππιπιΜπι 'Γε

ΜεπιππιπιΜιπιΜπ ΟιπιΙιππιτΙπιπ Μπι,

ω" ε πππιΜγοι:ιιΜεπιπιπι ιππι Με;

Το.Μι ΨπιΜιπι επιιει·πιπι εεειπ:ίιπιι,

ΜιΜέππιαγιιχε Με έπιπ.

8 Ψπιπιπιπι., 1λίοπιιιππι έπη», πι

πιού1:πι Μπι ετπιπιΜπιπι Μιπιπιπιιιο. πο,

ω” πιιιΙππιεέ.

9 ΠπιΜιπι, 'ΓοΙπεπι επιπεπιππιρι Με,

ειπε ἰπιιπιἔιι. ΠπιΜιπι ΜεπιΜε;

1λΠεοϋπι, εππιιιΜπερι σε, Μειωσ

ιπιιιι πιιιΜπεέ.

10 ΠπιΙππιι ππιπι1ποοε Μπι Με εεπιπι

Μο.ιι ΜπΙε πιοπιέπ Με πω, πιππιπι εε

Μπα.

11 Ιππιπιπιπι Με Μπι Μεπι ἱΜγεπΙπιπι

ΜιΜπέε οριιιιπε πεπι τιιπιΜι πο

πἰεπιπιιιιιἰ.

12 Ηεεεπι πιι1ποπι πωπω Μπι σε

Μιερι πιο Μειπερπ; ΚππΜπέπε Μπι

εΜε γε Μπι Με, ππιπιΜεπι πιοιιππ

ιππιπιιιι Με εε. _

13 ΠπιΜιπι ΜεεεΜπιπιπιπι. .1ειιιπε

ιγοπιπιππειιΜιγπι. Ηεεεπι ποπιπιπο.

έειρερι Μπι Μιπι1πε.πι Μιπιπιπιρεριπιπι

ΜιΜπέε Μπι ππιπιΜεπι ιπποεγεγορι.

ΠπιΜιπι ομοια: Μπι εεεΜπιπι ππιπιιπε

Μπιπ:ε οππι επι πιπιέιοοἔ ειπειπε επ ππιὶ·

πιἰπι πιππιιπερπ; οππιπιειιιιο. ΜεΙππο

ρεπιπιΒε πιοππιιο. εεεπιπ, πιπι ππιππιππι

ιειιι.

14 ΠπιΙπεπι ποπιε ΜιΜιέε πο πι

επιπιιπρἱ πιοπι Μεοπι πιιιιιεπι π, πιο

οποπιπε Μπι επι πιππιΜοοε ιΜ πι1πεπιπι

Με”. Με οι·υ.Μειιι. 1)πιΜπιπι ΜΜΜ

εεοπιι:πι Μπι Με ππιπιγπιἔ πρι.

15 (Μ. .Μεεε επι Μιιιι, πιο πἱ

π:πιέιτιι ππιΜιππ έἱεπι ιππιΜππιιέΙπιπιιπεπι,

πιο πποοιπι. ιπιιΜε ειπιο·πι, πιιπιπιπι.

οἔεΜποπι πιο ππιππιεππι εεεπιπ πιο

Μιπι1πεΜε.πι ιππιπιΜι Με πεπιιποΙπιιιιι;

ιιππΜιπι ιπιπέιππιππηιιρι.

18 ΠπιΜιπι τοπιο πιιπιιπιιΜιρι πιοπι

Μεοπι, ππειιέπε πιιΜιπι εποε ιππιΜπιπι

έΜπιιπιππιιιι, Ιπιι!πιπιπε Μπι Μπιε- Με
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ποπποπι οοοννποοΜοοπιιιπ πιοπι πιοπιο

οκινιοοΜγοπποιιπ.

17 Ηοπιοπι πιιοπποοο πονιποιιπ Μπι

οποπιπιοπι πιππο Με. ο ποοΜγοιιι.

18 Ππιπποπι ποπο Μπι οπι οΜιιο

πιοπιοπι πιιννο ινοπποπι οποο ιπιιπιο οι

πιοπι πιο οοΜιπο, Μοπ πιο Μο πιοοπι.

19 πιο» .ποοιπο πγονιπιπιΜγο πω,

πιο πιοπ:πγο; Τοπππιννποογοιο οπο

οΜο πιππο πιο, πιο ποπο τοπιο Ποπ

οοιι Μπι οοοπιππ:οπι πιο οιιέππιπππο,

πιοπιο οννιοοΜιποππο οπο.

20 Ηοπ:οπι Μπιππο πιο Ποπποροππο

οπι @πιο π:οπιο .ποοιιο οοοΜοοπι Μπι

πιο οπιπποππο οοο. π.ππιπποπι οννοεππι

ιπιπέιπιγοιπορι.

2! Ππιπποπι .Τοοιιο οοο ννοποππι

οπποεοπιρο Μ πιοπιειπι, @οπο οπο οπι

ππιπιποπγορπ; πιο ππιππο Μπι ιΜγοπποπι

πιο.

22 Ηοπιοπι Πιο, οππιπιποπιπο πιο

πποπιοοπιρπ ποιοι, .Τοιι·ιιο οπιπ_γορπ,

πιο οπι πο; πιο ννοπιιιοππο πιοπιοπι

οππιο Μπι οπι ππιοπποπο οπιιιοποπιπο,

23 (πο. πιιιιο πιοΜγο πιο πιογο;

Μποιιπιππέιπ οποτππιπιο ννοτιππο πιο Μο

ιιιιοπιππο ; οπι ιι πιο πιο” οπι οριιπιο

ππο πιο οοιιιγο γο; πιοοοιιιιπ Μο

πιο.

24 Ππιπποπι Μοπ ιιποιιο; πιο νιο

πιοοπι οπο ππιοπποιπι γορι πιο οοιππιο

?ορο - .

_ 25 Πιιπποπι νιπιπιοπιππιπ:ιι. ννοπι Μπο

ιιιιιοπ:ιι οππο πιοπι πιοπιοπιιιοπι πιο

οοο ππιοιπο ;

26 (πο ιιοιππιιιποννπωιέπο οπο οπι

ποιοι Μιννοιιπ, πιο τοπιο οννοοππι

οπι πιππιιοοπο, πιο οποπιπιοπι πνοοπιο

πιοοπι οπο, τοπιο οοπιιιιι έππιο οιιο;

27 Πο .ποοιπο οιιοππορπ πιοπιοπι πιο

πιοπι, πιοιποπο ποπιπιοπι πινππ:οπ.ο οπιπιο

ποιοι, πιο πονιιοπιπογοππο γιιποιι.

28 Τοννοπποιοπποπιοο πποοέ πιοπι

τοπι Μπιπιοπι, οππιοεπιπ Μο πιο, ογο

πιππιπιιι.

29 Ππιπποπι πιοπ:οπιιιοπιο πινει ππιοιπο

οιπιοπι οιιοιιπο; πιο τοπιοοιι ππιοπιοπι

πιο πνομιιοπι Μπι οπι ννοιιιιο οΜεπιπ

οπποιιΜγο ι

30 Ππιπποπι πιοπιοπιπιοπιο ννοοεπιπ

οποπιπιοιι ποιοι Μπι πω” οποιοι

πποπι επποπιΜιπο, ννιπ:οπο οπιπιο ππιππιι

πιοπιιιιπ πιο πιοδιο; Μπποννοππογοππο

'οποιο ιπιιποπι πιο.

οι Ππιπποπι ννοοπιοροννιοο.Μγο

σππι πιοοπιποιιπ; νΜοοέποοποοοιπιι:

πιιιιοπιιιι πιο ννοπιπποππο, πιο, Τιιιινο

ππιοιιιιιοπι πιο, οπιο πιο.

32 Ππιπποπι τυπο πιοσοπ Μπι πιο

ννοπιιππιππο Μο ο οπιοππιπιπ οννιπ:ο

ι:οπιννιππι.

33 πιο ννππιοπιιπποο Μπι π:πιππι1

οοιιΜοοιιιιπ Μπι οπποπιΜιπο, πιοπ:οπι

πποΜροιιοπιοπι οιιπιπ:οιηιοπι οπι πιπ,

πιο πποπποππι ππιοπποπο οπιιιοποπιπο πιο.

οννοοππι οινιπ:οπποπποπι οΜχοππο.

34 π.Τπιπποπι πιοοπιιο; (ποπο, ννο

πτἱπιιποιπο π:ππι πιο οεπιππιπγοιι; νοο

Μιπο πιο οπο, πιο ννοπιιγο2οπι πιοπι

οΜιπ ιιπι πιο. ο

35 Ππιπποπι ποπιοπι ιοιιπιπιοπι οππιπιπ

πάγο ιιΡι πποπιπτοπι Η Μπι οοπιποι:οπι

πιοπι ιπρι πιο πιογιιιιί; Νππ:ιιπιππέιπ

ννοπιπιο @ο ; ποπποπιο οοιιιιο ινωιι

εροΜιπο σππι πιπιοπιπογογο πιο. 7

38 'Γιιππο .ποεπιο ππιππιπ ογιιιιι πιο

πιοπι πιοπιοπι, πιοπιοπιπιοπιο πιππιπιποπγο

ππρπ πιοπιοοπι Μπι πιοοιιιο; ΚοΜιιο

έπιπ πο, ννἰοοππο ννο οπ:οπποπι.

37 π.πιιπποπι πιπννοπποιι Μοι νο Μο

πιππιννιπιΜιπο οπο, Προ, πιο πποπεπιπιπ

πιο ιΤοπιοπιπιοο·.ποπποπι επιπιππο.πιιι, πιο

πιοπιοπιιιππποπι.

38 Πιιπποπι οπιπιποίγο ππρπ πιοπι

οοπι πι Μπι πιο οπι Μ, πιο. ουνοππιιπο

τοπι Μπι πιο ννοπιιιοππο., ποπο σοχο

ο πιο πιππιππιοπιιορι Μπι πιοοπι ποπο.

39 Ππιπποπι οπι π πιπ-ιπιοπι πιοινποοΜ

γο; 'π'οπποπ:ο ονιιοππιιιοποπι μήπο

Βιιιιπ πιο ιποπ:οιποιιι πιο ; ννποιιιιιοπι

ιιο Μπι πο οπο, πιιππο ιέπππιππιο πιο. _

40 Ππιπποπι πιππιο ππιοιιι. Τιιππο

πιννοεπιι π:οπιπποπι πιοννππ:ο ο, πιοπιιιιι

ννποππιγοπιπιο οπ:Μιππιι πιο ιιιιππιπ, πιο

ποιοι οπο ιιπι Μπι πιοοπι πννποοοιι.

πιο ννποππιιποπιπιο ννοιιππο οιπι οπι π ;

41 Πο ιιπποππιγοπιπιο Μπι πιοιιο

μια: οπι πιοπ:πιπο; πιοοπι ποιού,

62
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Ψιοιιιγοπιιιο. πιπιιιπι πο, οοιοιιιο,

οιποιιι Μπι πιο ππο.ιιι.

42 Ππιπποπι οοοπιοπιππογο νπιιοιπι

γιιπιιιιι Μπι πιοιιπι πιο πιοπι; ννο.πι

πιο. ννοιπιιιοπιι· οπποπιοπιιιο.. Ππιπππιπι

πιιπιο Μπι Επιιιέπιπιιπο.ιπιρι.

48 Ηοπιιιπι πιο». οχπιπιο έπιι οπι

οιιέι; πιο. τοπια γιιι:πιιιι πιιιρι Μο,

πποννιοπιππιγο.

ννιοοννοιπΑκιπ θ.

1 Ππιπιοπι πιοπιιπιπιοπι ιιωΡω πιο.

γι: οπι. @ο πο.ππιπι.πποοο Μπι επιπο Μ ;

πιο ννοοπιειιοννιοοΜγο οιπι πιοπιιι

ορει.ιιι.

2 Ππιπποιι νποπιπιο. οπιιιοπιι νπιπιππιιπι

πιοπιιιιι οππιπιιοιγο πιιιι Μπι οπιπιπι

ννοοπιεροννιοεπειγο. @ο ννιπ:οπο.

πιο.πιοπιιιι πιοπιο.πι γιιέιπιγπιγορι πιο.

πιοιπειρι; ΤοΜγοποπιπιπιπι πιοπιο μι

πιιι. πιο; πιο. ι:οππιι ινοπποοι:ιο πιιιιιι

πιο; πιο ι:οπιοπι @ο πιοι›ο οπι πι

πω” πο.πιππο πποπ:οοιι οοοπιρι πιο.

Β Οοπιπππιιιιιο οιπι, Μαι] οιπππιιπι

πιο, πιο οπο», πιο. πω., πιο .Πι

ιπο.ε. πιο διππιοπι οιιιοιιππιπι πιο πποο

έπιι πιο; πιο ποννιπιοπιπιπι Μπι πιοπιο.

οννιιοιπι πιοπι πιπιΜοιιιι πιπιιιι έιπιι πιο.

Ππιππειπι πιο οπι οιιπιπιιγοιπορι.

4 'π'πιππο .ποεπιε πιοννιοο.πιιγο; Μ.

οιιέπο ννοπποοπι πιο ποπιιιιπποοο οπι,

πιο ιιιο ποπιιιννιοογο οιπι οπιπιο, πιο

πιο τι Μπι οπιπιο, οι:οπποπι ?πιοπι

πιοπιιιι έπιι οσο.

5 Ππιππιιπι πιοοιιπο ννιοοπιοπι πιιπιππο

ι:ειππιιπππιπι οσωπι οΜπιι έπιι; τοπιο

ννοιοιππιπιπιορι ποπιοπιο πιοιιο οπι

οννιο:ιριιτοππο πιο πι.επιιννιοοιο.

8 Ππιπζοπι ννιοοάιιιιι έππιι Μπι πιεοπι

γιιέιπιχοιιο. Ωπι οποπιννο ιπιππιι

πιέπιπι ννοπιππο οιπι οΜ:ιιπππιι. »νοου

εροινισοπαιγο. Μαιο.

'7 Ππιπποπι οπποπιπιπιροιιι Μπι πι

π:ο.Μοο, πιο. ιιοππι πιοπι 7οκινιοιιέι;

πιο ννοπιιιιο. @με οιι ννοιπποέιιππο

ννιοο.πιιι;

8 @ο ννοπιοπποπιννιοπιππιγο, ω”.

:ιι χερι Μο οι” οπι ποιπιπ.ιπποπι ιοιιιιι

Μο έπιι, οπιπιεπιΠο οοοπποπι; ιππο

πω, πιο. ννοπιοιμι, πιο ππιοπιιέο. ορι

γο οπιπιπι πιπππιπιοιιι Με έιπιι.

51 Τιιπιπι πιιιπιροΜπιπιπιρι Μο; πιο

οπιπιπιοιιππο πιοπι Μοπιπιρι Μο ω.

10 π.ππιπππιπι πιοννιπ:πιΜιπο; πιω"

πιρι νου-ιι ππιοπιοπι 7πιιιιι πιππιπιοπι,

τοπιοπιιυι.πι πιοπιιπιπιοπι ιχοοιιπο ιιιιιιι

έπιπ, πιοπιοπιγοπι πιοπι γιιπππιπι μι.

11 βιο τοπιο ιγοννιπιπιιοιιπιιρι οι

πιο οπιοπιιεοι;ιποπιρι έπιι Μπιπιπιπι, ω

πιοπι πιοπ:ο.πιπιοπι ππειιιι Μπιπιοπι, οννι

οο.πποπποιιι Με. ο πιοοπι ννοι:πιέοπιέο

πιο ειπιει οποπιπιοπι 7οπιπποπ:ο.πορι Με.

Αννιοιιπποπιοπι πιοοιοιιιορι; Ψυγει

ιτο οπιιιοπιι Μπι οπι, οποπιννο Μπι πιο

πποΜιο Μο οιπι 8οιποππι πιο. Οοππιοι·

παπι ιιπιοπ:οοο Με..

12 Ππιπποπι ιιπογοιιι, πιο. ινιοιιέπο.

ιπιππιιοοοπιιιιι Με. ο νν‹ιιππιππιιιιι.

13 Ωο. τοπιο ινιιπσιπι ἐιοπι στο πιο

ρονιπιου.ιιορι, πιο. ννοιιιιοπιππορι Μπι

στο ιιιπωι οπι ει;πονιπποειιπορι πιο.

οεπιιννιπ:ογιιιιι.

14 Πιιπεο.πι π·ποποιπ ννιοοέι:οιπιπο

ιιι Μπι πιοιιο. ιιιιπιοπι ; πιιιιο Μπι

π:οπιππο)ιπι οιπιιππο.ιιι πιοπαι.οό; πιοπιοπι

πιοι·ο ; .ποπιπιπιιιοε πιορποπιι πιοοπιιι

πιοπι πιο πιω Μπι οιοπιπιοπι Μπι,

πιοοπι οτπιπιπιπιιι ννιοοπιπιπι Μπι ο·

οοπι οσο.

15 πι.. ποππποπποοο πιοιιιιιιι;

Βπιπιε πιοπι. @ο ποππποπκοοο πο;

Ηο ννιοοέπο ννοπποοπι, πιο ιέ πιο»

οπο. ινοπποιι.ιι ννοι.ιιιι ιιποοοοο πιο,

οιιιιιιι.

16 πιο. π·ποποππ πιιιπιοπι πιοπιοπι

πιογο; .ποπιοπιπιοε Ρο πιοιπποπποο οι

πιοπι πιοπι, ννιοοπιιο οποπιπιπιπι Μπιι

σο.

Γ? Ηοποπι επιιγοπποπι γεννιοοέι,

πιο .ππιπιειπιπιοε μι” οο πιιιέπιπι πιπιπι

πιο., πποποππιοε @ο επιπιπποπιιι Ρπιιπιιι

πο.ινιοιι πιοπι πιοοιι οι.ο.πιπιο.πι; πιο

?Με πιο.πποεέ. -

18 Ππιππο.πι .ποπιοιιπιοει Νιειιπιππιι.

πειννιοπι άστο οιπι πιο πιοοοπ.ιι έππιι

ω, Ηοποππ οοιιπο. .

19 Ποση οποιιπιἔἑι Ηοι·οπιιο8 σαπι
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πιὶποπὶπο ποὶπ£ο Μο οπο τυπο οΜ

πὶ ἐπὶ.

20 Ηοι·οά .Τοποπποο ποπὶπιο, ννὶ

σοέιί;ο οινοΙ:οππο πο ιινοέτο οποοπο,

ποοπ ὶΕοοπιο; πο οὶο ποποπ οπο.

$οπιι στο οοοπ οοοπ, πο. ὶπιιέπὶο

ποπ ποποπ οοο.

21 'Ι'πιπο οποοπιι ὶποποπτιι πο

ποπ, Ήοι·οο οοπιοτπι οπ ποοπιἱ ποπ

π. οποο, «ποποπ ὶτοποοππιὶ πνι

οοπιιπο πο, οΜοΠο τοπσοπ τοππο

πι, πο (ὶοΙὶΙο οπ πνὶσοέπο. τοπο

οπο πὶπ ποπο, πποποπο πινοτοπιὶ
"πιο ννὶσοπὶσοπο. ο

22 Ππποο Ηοι·οοποο οιποπνὶπτπιι

Μο οπ Μ, πο πποσὶ, πο. Ηοι·οο

τοπιο οπι πιο Μπι ποπο ποπο ὶπο

Μρὶννὶοοπο, ποποπ ινὶοοἐτοποτοπιὶ

Μπι ποοὶπο, 'Ι'οπιι ποοὶπ Μπποπ

ιποΜόο πιο, ποοοπ οὶοο Μο.

23 Νοποο τοπο ποποπ οοποποπ

ποοὶπο; 'Ι'οπο ποοποΜπο Μοποπ

οἰοιι πιο, ππὶποπὶοοποο ποππο πο

ποοποο. _

24 Ποποπ τοοποπ ὶποπο πιο ποπ

πιι ποοὶπο ; Τοπο ιιιπιππΙο Μο πο.

Ποποπ Μ, .Ιοποπποε πορτοππ ννὶ

οοππ οπο πιο Μο, οπο.

25 Ηοποπ οσοποπποπο ὶποποὶ

ποπ ννὶοοοτοποτορὶ οΜο πο πὶπο

πο ποπο πιο; .Ϊοποπποε ποπιποπο

πνὶοοπο πιο Μο, πνοπὲὶοο οππο πο

ποππο πποποπιι Μο ννοοὶπ πο,

οπο.

528 Ππιποπι πνὶοοέτοποπορὶ Μο

οὶπο ὶποπὶέιὶοο, πιο τοπιι ποποπ

οοποποπ ποπο σπι ποοπ, πο τοπο

στο "οπι ὶποτοππο οὶο ποπο σο,

πο πιο Μο ποννοποππο ἐπὶ.

27' Ππποπ ποοοπποπο ννὶοιιέὺο

ποποπιἱ πὶπ ννὶοοΜο ποπ οΜο

ποἐὶ, πο πιο Μο οπο οἱ: Ππποπ

πο οΜο ὶποπο πο, ννὶοοποέπο

Βὶπιὶ Μπι οππο πιο ποποο;

28 Ωο. ννοποπσο ποιο οππο πιο

Μο οππὶὶ, πο ππὶποέπο Μο πο;

ποποπ ννὶποέππο Μο ὶέ ὶποοπιὶ;ο

πιιππιπ Μο πο.

_ 99 Ποποπ ὶπο ννοοοοπιοννὶοο

Μπο οπι ποπο, πιο ποποπιπιπ ποποπ,

οπ πὶπιὶ πο τοποοπ οπόοπιιρὶ, πο.

οππο πποπορὶ ννοπ οπ πποπορἱ.

30 Ππποπ τοπιο ποννὶσοέὶ .ποπ

ποπο .Ϊοοιιο οπ ποὶρὶ, πο. ποιο

οννοεὶπ οπὶποπορὶ, π.οπο οοοπρὶ

πο ποπο οποπορὶ πο.

3Ι Ηοποπ πονπὶοοπὶπο; Νὶπο

Πο ὶσιποοορο ποννοτοποοοπ οΜο.

ο πιο, πο οὶοπὶποοοπ οιὶὶπὶπο πιο.

νΜοοΙ:ο πρὶ πο ποοπιὶ οπο, πο. πο

ποπ πινοποπιὶ Μο. ποο ποοέ οπὶπὶπιὶ

πο. ' .

32 Ππιποπ ποσο ποννοοπιι.ο πιο

ποσο ννοο οΜο ὶέοοπο ποιῆσαι

ιποπορι. - - .

33 Τοπο ποπιπ πιο ννιοοέιπο οπο

ννοπποπορὶ, πο πο ὶπο ὶποπὶποπιὶ;

πο. οποπννο οννοοὶο οι:οπποπ οππι

ὶπποππ ὶποποπιὶ, πο ποννὶσορορὶ,

πο οπ ὶ πιο οὶπ ποπ τποὶσὶποπιὶ.
Α34 Ποποπ .Τοεοο οΜο ὶπιιοοὶ,

ποποπ ννὶοο£ο ννοπννὶσοποπο, πο

οπέὶινὶοοπὶἀο,, τοπὶοοο ποποπ

ποππιὶ ὶ:πιννο‹ὶοπ ννὶοοπιιπο ἐπὶ

Μο ὶποοοσοπιὶ ποοπ, πο ποσοπ

τοπιι οπο οπεπιοννὶοοπὶπο. .

35 Ππποπ πνοππο πιο ποοοάοο

οπο", ννοοποροννὶοοπὶπο οὶπ οπ

πὶρὶ πο ποοὶποπιὶ; Βο ποννοποπο

ποπ πιοποοο πο οοροπι Μπι ιιπποπιιο

οννὶποππο:

36 Ηοο πνὶοοέὶ οπο, ποσοπ πιο

ποσο ὶπιὶιιπέοο, πο οποπννο πὶπ

οΜοΜο ποπιι, πο νιτοποτο οροὶπὶ

ποππιὶ Μο; που πιιπορὶ τοπιιοοπ

πιππορὶ ἐπὶ.

37 'Ι'ππο ὶπο πνοοπορτο πιο πο

ινὶοοπὶπο; Νὶέι πο πιο ννὶοοπο

πιο. Ππποο ποοὶπορὶ; Ππποορὶ

πο ποέροπιι ορονπὶππο ποποπ. οποι

ποπιὶ ὶποπιοππποπρὶ, πο. "ο ποπ:

ιιππππιὶ Μο πο. . η -

38 Απιιποπιὶ έπιοπποππιὶ Μο Μου.

ιὶιιποπιἰ πο; ὶτο πινοππο.πο πιο,

οννὶοοπὶπο. Ποποπι οτὶοπποποὶ πο

ποο; Ζορτοπ πο ποποπ πιοπρο,

οπορι. -

39 Ποποπ οινοοὶπ "οπι Μπι

θ!
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αΙιαπι ορπα$ποποπιποπι προταπιεΙππρο

Παω.

40 ΠπιΜιπι ορπαγατοπι ιγοπαπιππαρι,

οραννἱπιεοΒα φ ινιΙπωππιπια ια

ρταπιρϊαπι.

41 Ππιππαπι αειιγαρἱ Ζαρπ:απι φ

πιο,ππαπι ασπρα Μπια που, Μπιαπι

ππιαΙιρπ)πα εΜα ε£οπιπ›νο (Σα ?αννα

έτε, φ. αριι)παρί δπιπέραέρα, φ. ντα

οπιερεύνιοαΜ_γε οἱπι ννιοαππιπ, οδπαπο

Μπι ννιοαπρ.πρι Μα Μοπι; πιαΜππι

πιοΒαπι πιοπιρα Μπι Μπα. ονναεἱπι

ννἱοαΙππἱραππιπιἱ.

42 [ΜΜΜ ἰγιπΒρα "Με φ

ἰππιπιαπιρἱ.

43 Ωα οραρϋαρἰ Μπι επαπιπιαπι

πια!παπιοριγο α!πεπιοπιρα οπιιφπι

απιπρι, πιαΜιπι πιοΒαπι Μπι απαρ

απ.

44 ΠπιΜιπι αἔιπγαρἱ ρωταω Μπι

πιαπια ΙπεΜοραννὶπιἔο παρταπι εσο

ω.

45 Ηε!ιαπι εοαπιαπιππερα νναοπιερε

ννιοαΜ]α παπι απατα Μπι επι οΜρο

νππἰοαὲὶ, πια ιοΜιπιοιπα αΜιεαπιρα

Βαππιαεππα εΜα γαρι Μα, Μανιφ

Μρπα; ποιππιπιαπι Με απιαστο. Μπι

Μια ννιοαέπ Μα.

46 ΠπιΙπαπι Μπα Μπα ινιοαέι, πια

Μια ραπια παπι αΜα ννοοαΜγε

ηπα πγαγα.

47 Ύναπιπια Βταγεπιπ ΙιεΙιαπι, πατα

Μπι Πιάσε Μπι οοΙπαιπα ατι, φ Με

πέππιαπια ππιαΜι α!παπι απ.

48 ΠπιΙπαπι ννατοραρἱ προταπιπιαπι

πρεΜγαρι νναιινππιοαγαΙπα ; πατοΙιε

Μ)πα γαρἰ πιαΜιεέι. Παπ-παπι παπαγα

τα επι ανναπιγαὶπαρἱ Παρα ΜΜΜ,

ππιἱπιὶ απιιαπιἰ οΜ;α ννἱοαγα.

49 Ί'πιΜι πιώ: Μπι αππιαπιπ απαρχα

Μιρἱ πιε-Μαρ, πιο νναππαἔἱ Μιοιπιρι,

φ έἰοαΙιονναγαρἱ.

50 Ονναεππι νναπιγαΜιρι φ ιππι

έἱπιγαγαρἱ. ΠπιΜιπι πιεοεπιπιαπια

οννἱοαΜγε ω. ΙιεννιοαΙπιχα; Οαπιτε

πιπαέτο πιο, Μ ππιιγε, ΙποΜραρι ω

Μ Ππι!ταπι οΜα ννιοαγα, νναπα

Μπι επι ; Μπιαπι Μπα Μπι αγπιέι:απι.

δ

Πεοεπι πιἰπια γιιέππιγα_γαρι φ. Μπή

ραπιγαπιρι. .

52 Αεπιχαρι εοοπι τποπι πιο αννα

οιπιρἰ πέρι; οαπιτερἰ Μπι αοπραερα

ρἰ πιαΚαοέ.

53 ΠπιΜιπι αΜιααπιραπ:απιπιαπι πρι,

Μπιαπι θεπιπιφαι·ετ πιιιι!ποφ Μπι

επι Ριπή, φ. Πρωτα Πιιππιπιπρι.

54 ΠπιΜι.πι νιπαπα Μπι επαπιπιπιπι

ὶπιαπιραρἰ, ΜΜ.πι Ιιαοεπιπιαπια. Μ»

Μγαρι ;

55 Θα ππια!ποι:ο Μπι Μ ονιπαπιοαγα

ιπιππαπιε χειρι, φ τιιΜεπι ιππι πια

Ϊιοπιρἱ Μπιπιαπι, ννποαέπα πναραααπι

Μιρἱ Μπι οννἰπι]α αΜιπι ινιπ:α!πιπ

πιαρι, α επι αννἱοαχαρἰ.

56 πιΜιπι οτοπιννει οιππαπιαπι, φ

Μαρινα παπιΜι' πια ππιπ!ιιΜιαπι πια

Μιοα νναπιΜ ω, πωπω επι χα

ααα, πιαπιΜπ οΙπιπια ννα)πα2απιΜιρι

Μπι απιἰννἱοαπιπιαΜιρἱ φ. οαΜχαρι;

παννοΙπογα!πε ορπιριππι Με Μισό

ιππιπαπιρι Μα; πιπι!παπι τοπια γιαπω

ρἰ Μπι Μπα αεπιπρι Με.

ννποοινοπω.περ 7'.

1 Ηεπιαπι Ρπιαπἱεει-: φ πκπονναρἰ

Ιπαρπαρὶ νναπῇἰΜἱ, .Ϊεπιπειιἰεππι ατακ

Ιιαπι ιιρἰ πια επι αΙιἱππιπιἱοπγα;

2 @α Με νναοπιεραννἰοαΙπἱγε σπα

νναπιῇἰΜἰ Παρα έπαρα, παρα μαυρ

3αρι έππιπ Μ: Μιρι, αειι-γαρἱ ριπΕαρι

νιταπιγαΜιρι φπιαπι ννιοαραρι.

3 ΡΙιαπιεεε Μπι .Ιιπσ:Ια. ννιοαέππα

Ιπο ονναεὶπι παπι)παπι Παρα ΙιτΙππιαια

ρἱ έπιπ Μπιπιαπι πνοι:αρι έπιἱ εεε, πια

ννιοαΜπιοαρι παννοα!ιορα Μπι ορα

ρι.

4 Ωα ππια2ορἱγα επαπιπιαπι Μγιπρι

οσα ιΙιὸιι]α_ῇαρἱ έπιἱ αΙιαπιι:απιπιαιι

ννοί:αρι πω. ΠπιΜιπιΊαΜπ Μοουα

στα. οραρι Μα Μαρί, ππιππιι)παπΜ,

‹ια οαπι [ποΙπα, φ. φαει, οππωωθρι

Μι 3πιιπαέαρπ Με.

5 Ηπιπιαπι ΡΙιαπιαπ:α Μπι ννοπναρΙ

Ιπαἔαρι Μι ννιυναπιεαρι; 'ΓυΜΜα

νναοππαρεννιοαγαΚπρο @τι ΨΗΦατ

Βἰπποαρἰ ὑαννοαΙἑο.ρα Μπι αΙιοραρι

ο



ΜΑΚΧθ8.

Με Με, τιι1κε τιερε κουμπι Με

ε;ςιιχερι χιι€ερι εεε.

θ ΠτιΜετι υνεεχιιριε εε 1ιεινιεε

Μχε; ννετιετιιειΜπιιετιρί, ιιιχερι

οτι Μιεχε Μετιχετι ιντιχεΜε ειοοτι,

Μεεετι χνοιπερι ετι ΜεΒερι; Οχιι€ε

Μπι εε ιΜερι Μτι οτι τιιεχεοτιιΜειι

μ, τιι1ιε εειπερι Με τππιτεΜετιχετι

οτι εεε.

Τ 'Ι'ιιΜε ιπνιεεέψε εΜετιΕιι 1:ενσοε

Μορε Με Μετιε ινοοτιερε εεΜχε

μι, εε οχεΚερ1 εεε Με Μεοιι οΜο

ιτιετ1ερι Με Με ιεΙιιι ω.

8 ννε1ιετι1ετιΜε ΜεχνοεΜορε Με

εΒρεχεχειρι, εε χνἰεεέτε ε1ιειιι;πι

τπι‹›ρε Μτι οιιΜερι. εεεε οπι πε

1ιειοε χιιχεχερι Μιι ; ου. ΜΜΜ Με

εεεε οτε εοετιοιιρι εεε.

9 Πτι1ιειι Μεννιοε1τιχε; ννιωεω

ε1ιεπιτιι ιοορε οιιΜερι Με ε Μεοτι

νδίεΜετιΜετιΜε 1:εννοεΜορε Με

εΜρεχεχερι, Με τειιχετι εοετιοιιρι

Με. 4

10 Μοεεε Μεοετι εχε; Νιχειε

ιιιΜιιτι Μοἱ ννποεΜάιιοτιιΜετι πο.

ΝεΜιιι; 'Γιιννε εΜΜι1τιι, εε ιέ

ΜιιτιΜιι Με Μτ1εειοε ειτιΜετι, Με

ενιοοιιΜε οτι Με Με σε.

11 ΤιιΙτε πιιχε ΜεΜερἱ; ννιεεεί:ε

ιιιιιιι επ.Μι1:ιι, εε ει» ΜιιτιΜι; Πε

ννοΜπ1ιι2ε; ιιο1ιετι χνιοεοιιρι Με Μι

μ, Μεοειι οτι οεἰεἰχε Με ετιι,

εειχε π:ιτπΜετι Με Μεοειιι εε.

12 Ηεεετι ετ.Μι.ιΜπι εε ΜιιιιΜι ιε

Μι εεπιμε οννιειιΜχε Με ιχοχε

Μρι ω;

13 @ε ιιιχε εφερε χε1τεεερι εε

τνιεεχεεπιρι Με οτι ννε1τειιτετιΜε

$εννοεΜορε Με οιι€εΜιιτιιρι επι:

πιει τεΜι Μεεεεε Με εοετιοπιρι εεε.

14 ΠτιΜιτι εχετε Με οννεειτι

χνιεεΜεο, ΜεΜιιιι ΜεννισεΜχε;

Οινεειιι ειιετιιεΒορ1:ετι Ρο, ιτε οΜε

Μτιιεπι με.

15 νΜοεέτε τειιΜιιι τειιΜετι τε1ιιι

ττπεΜετι ιχεχε ειτι τεΜιτ1ετι χιιέἱεε

οΜΜι επι; τπι1ιε “Με ττπεΜετι τω

1ιετι Μιτιερε οιτι ννιεεέτε χιιέιεε

σιπι Μετιε εε.

18 '1'ιιντε τιοσε ιπἰιιεΜοιι

ΜεοἰτιΜειι Με τιιιΜοτι Με.

17 ΠτιΜεπι ννιοοΜε ννιεεΜιιε Μπι

Μετι τι ιιιεΜετι ιχεχε εεΜετι, κινε

οτιερεννισεΜχε ειπι ννιχεοἰτιρἱ

Μπι Με οπι χνἱινειιΒερἰ.

18 Πο1τειι ΜεχνιεεΜχε;

εχε οχιιΜιΜτιιΒερι έτιι Με. 'Ι'εΜι

1ιεέιΙιε τετι|ιειι ι:ετιΜειι ννιεεει;ε

ιιιεΜετι ιχεχε ειτι Με χιι€ερε Με

οΜΜι έτιι ε ιπ1ιιΜιετιρι επι Με.

19 Ηετιε εετιτε Μπι ετι ι ω,

τιιΜι τειι τιιεΜετι, επι. ΜεΜετι αιτι

Μιιι εΜρεχερι, Μεοειι ννοχιιι;ε

ουνεειτι χπιεεετιιρἱ.

20 Πτι1ιετι Μεχε; ΤεΜι ννιεεέΒε

Μπι ε1;ετιΜετι Μιπιετιρε τ:ιτι Με ντι

οιιέτε Με χιιέερε εεε.

21 ΜεΜετιιεπι1ιεπι, ννιοεοετιτε Με

εΜετιΜετι ννιοοιεννεειτι έιτ:ε Μἰχιι;

ιχεννἱοιΜεΜερἱ, ννιιπιεΙιτιιετιρι, τω

ννἱεεΙττερἰ,

22 1Νειιιειιοτιρι. χνειειιουρι1ττε,

ννοε1εε, ννοΜιιεχε, χνοννπΜεΜε;

ιἐτεέἰεε; ννεχεειεερ1, χνεΜετιιοὶ

τ1ετιι, ννἰτΙτοτΙτ‹ι1τερἰ;

23 1)ετιε Μάτι ειστε ειτι οννεεἰτι

ττιεΜετιτετιΜετι Μιχιι, πιο. ννιεεέΒε

χιιεερε ειτι Μετιε εε.

24 ΠιιΜιτιΜετειιΜει·ι ιιεχιτι Μ·

χεχε εε, 'Γιιι·οε εε ΒΜ1οιι τιιε1τοεε

ορεριιιι Με επι τ, εε Με ντιιτι_Μ

'πιτιιεΜετι ιχειχε; ιιτιΜετι τιιενει1ειι

ετ1οτιχε Με ετιι ειτι; τιιΜε επε

11τιιετιρι Με οΜΜιρι ω.

25 ν1ίιτιοΜιπιεε χνετι ειιιιννιπιτ.Μι

εἱετἱτιτιε ννοτιιχε έερε χιιΙιε σιπι

Με τιεΜοτι οεΜεπι; επι Μι

Με επι τιιε1τει:ε εΜρειειχε.

26 Ηε ΗεΠετιεε ννιτιοΒιτιοε Με

Μεεε; ΒιιτορΜετιιΜχε οχετε Με

ετετιΜετι; ιιτι1ιειι ει” ενε1:ειι

ειοε ειιτιννιτιιΜιι Με ετετιΜειι Μι

τιετιρε ει Με ε ιεεΜχε.

27 'ΓιιΜε .1εειιε Μεειχε; νΜεε

ειτιοε Μτι Ιιετιε ιο1τεΜεχε ινοτερι

Με; ννιεεειτιοε εΒοχερι 1εννεμι

Με πωρι, επι ειιτι1ιε ννιεεειιρι

Με Με Μεεει:ιι επι.

χτι1τιιτι

Με

εε ε1Με ·
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ννισονιποΥΑππο θ.

28 Ππιπποπι ιιε ννοοιιπρπο σο πιε

σιιο; Που, πποπισοπι; πιιππο ινο

πιπιο νιτοτορι Μπι ιπιιιππιιιο πιοππέιιο

Ρο ιιιέπιορι Μπι έιιπιππο ιιιπορι απο.

20 Ππιπποπι πιεσιιο; νιίιοοιο Μπι

πιο οπι εππτο πιππο. ννο, ποπππι ιπποπποπι

έισο πιισιιπιπποι οποπιπιοπι πιιπιοπιρο σο.

30 Ππιπποπι ιιο πι Μπι οικω Μ,

πιοπιοπι ποιππι νιππιπποπι έισο. ιοπιπποπι

ιιοιο πιο, σπιπιιινιπιτΜπ οπιοπιππορι

Μπι οπποπι ιινοπιππο ο ννοπιπιπποππο.

31 Ππιπποπι οππο 'Ι'πιποο ππιοπποπ:ο

Μπι οπιροιε σο, διπιοπι οριο, Πε

πποροπιο ππιοπποσο Μπι σοι-ποιο οππιο

πιι, πιο Οοπιπε ππιππο Μπι επππο Μ.

32 Ππιπποπι νιιισοέτο ιπποπι ποιο

προ πιο. ιο οΜπροπιι πιο επι οπιιρι,

πιο πιορο οπιπιοππε Μο ισεΜιορι.

33 Ππιπποπι νιπισοπ:ο οποπιπιοπι ιέπιο

πιο ισιππιπιπιρο οιο, πιο πιορε πιοΒο

οπιπιο ιιοιο πιο, τοΒοοο πιο οπι σειι

ιιιποπι : ·

34 Ηεπιοπι ππιπιπιριιο εππτο εποπιννε

πιο σοππιπιιπιπποοι πιο πιοσιιο; Επρπιο

ππιο, ιπιπιπποππορι πιιιπινππο, οιοιιι Μπι

πιο ππορι.

85 Ποπ-σιπι οπ:οπιοπιπποιο ποιο ιιπ

Βπιοππορι, πιο σοιι ιπποπι Μπι ιιιππσο

ρι, πιο πιπποπιοιο ιο.

36 Ηεπιοπι πιο ππιννοπποπι οΜιπιππε

έπιι ννισοέιι ; τοπιο τοπιο εννισειΜιο

σιπι οπι οποπιπιοπι εοπιρο πιιπιο οιο

ππιιρι οσο.

37 @ο πιιπιο ιιπέιπιιοιορι πιο πιο

ιορι; Τοππιπ οννοοιπι τοπιιοπι εσοπι

οσο ; ποιο προρι Μπι ννιπιοπιοπι

ννι.οοΜιε σο, πιοππιιιι ιο οΜπροπιι

ιονιπιπ:οΜιο οσο.

ινισοινοπωκι: θ.

1 Ππιπποπι οπιρεπιπ Μπι πιοπιο οπι

πιιπιο πινιπ:πιπ:ο πιιπιπ:ο, πιο ποππιιπιοπι

ιιιπ;ορι έιπιι, πιοπιοπι ννοοπιοροννισο

πι” σιπι ννισοΜπ:ο πιο πιοννισο

Μιο;

2 ννισοπο Μπι οπιέιννιπ:οννοΜπ:πο,

ινοπιπιο ιοπιιπιι π:οπι ιπιισι πιπιρι, πιο

ι:οΜι ιιιπορι τοπππιπιοπι ιιιππορι έπιι.

3 Ωο ποιο έπιι πιππο ινισο.νπποέι

Μπιπιοπι, οΜπιπιι ππιπιορι ιπιμοιορι

Μο; πιιιπιπι ισπιοπι ποπιπιοπι πιιρι πιο

πποοέι.

4 Ππιπποπι ινοοπιερεννισοππιιο σιπι

οιιιρπορι; Μοπποσε πιοννοιπιπιοπιοπι

Μπι πιοπι, ποΜιο ποπιπιοπι πποπιο

οΒιιιορι ιππιπιοπιοπι ιιιπο ιινισοΜ

ιορι Μο πιο.

5 Ππιπποπι, ΑΒιιιορι πποεορι ποπιο

πιιιπιορι πιο, οιο. ιινισοινοπιΒο.

Ππιπποπι πο, επιπποννιπι, οιορι.

6 Ππιπποπι οιοτε Μπι ππιοππο οπποπι

ιιοποπιππο ννισοοι; πιο πιοπιοπι πιεο

ιορι 6οπποννιπι πιοπι ισιι, ιοινοέι.ο

πιο ιιπέροέρο πιο ιπνοοπιερσννισο

Μιο σιπι ννισπιπιπι, ιιοορτο νήσο

πιιιρι Μο; πιπιπποπι πι. οιοπο Μπι

ννισοΜιιοπιιπιιρι.

'7 πιο” πιοΒοπι ποπιοπιο ιιιπιπιρι;

πιοπιο ιοννοοπο πιο νιπιπ:οπιιιρι ππιο,

ππειο.

8 Ηοπ:οπι ινοπορι πιο ιππιπιοπιιιι;

ιιπιπποπι οειιιορι πιιορτορι Μπι

οποπιπιοπι πιιοπποπιοριιο ἐιοπποινιπι

ροπιιρι. π

9 'π'οιιο ννοι.πιρι Μπι πιοπιο Μπιτο

ροννιπι€ε πορο σσοπιι; πιοπιοπι πιπιε

ινισοέι.

10 Ηεπιπιπι εσοπιοπιπποιο ννοπο

πιπποπι επι ορο, ννοοπιερεννιοοπιιιο

σιπι οπι, πιο 1)οπππιοπιιιτπιο πιοπποσο

Μπι οππιο ι.

11 Ππιπποπι Ρπιοι·ιοεο Μπι οπι πιιρι,

πιο ιιιπποπιιοπι ννιννοπιειιρι, πιο ππιο

πιριιο οσιιοπ.οπιπποπι ννοινοιιοπο

ππεσο Μπιο.

12 Ππιπποπι πιο σοπιπο εΜ;ο σοππιπιι

πιπποοι πιο πιοιο; Τοπποπιο ννισοι

σοεε Μπι πιο νπιοννοροποπποπ:ο οΜπο

πιο. Αννισοπποπιοπι πιοπ:ισιιορι ;

νπίισοισοΒο Μπι πιο νποννοροποππο

σο ποιππιπποπι πιιιιιι Με οπιι.

13 Ηοπιοπι οπιιιοννιπ:οιο πιο ινοπο

Μπι οπι οππιρε σο. οπποοοπιρο πιππο.

14 Ππιπποπι οιιιιορι ισπιρι Μπι

οΜππποπιιορι, πιο ννοπο οπιπιο.οπιιι

ιοιιι ννοπιιιπποπι εοπιιιο ιιππιοιιι έπιπ.

15 Ηοπιοπι ννοπιοπποπιννισοΜιο πιο.

θ?



ΚΑΕΚ08.

πεπε; Ψεεεμπε μι, πει οτε πει

ροπιεερὶ Ρπειτὶεεε τεννειρὶ πε

ΗετοεΙ $ειννε πὶπ πε πππὶρε πο.

16 Ηεεεπ @ε ὶΥεπὶΕεὸεπ πάο

πὶπὶεερὶ πε πεχερἰ; Απιεγερὶ

ιιππερὶ ἐπὶ, πεοπ επιππεπ Μεεε

σε.

Η .Μεεε πε εάοπγε πεπεπ πε

ννὶεεπὶγε; Τοπεεε επε-γερὶ επι

περὶ ἐπὶ οπ ε7επὶπὶεειρὶ πε. Ηὶ

πεπὶπ οπειπειππὶπερὶ ἐπὶ πει ννὶ

όιεπεεπρὶ ἐπὶ πε. Ηὶπεπὶπ εειπτε

εοτρεεπὶΥεπρὶ πε.

18 Μεε πὶγειπεπρὶ ννεπόεπειρὶ

ἐπὶ, πει ποπε πὶγιιπειπρὶ εΜε πε

7ειποπρὶ ἐπὶ, πε γεπεειγερὶ ἐπὶ

πε

10 Απεπερὶ περί:επ ννὶεεἐτε πε

πτορεννὶππε περτεπ ννὶεεννεπὶ

ρεπιπὶ, πεπεπ ογερπιρὶ π" πιει

πεπορὶχε οππεπει τοπει γερεπὶρὶ

πε. Απεποπρε, επερὶ.

20 Πεπεπ ἐειπειννὶπ πε πεπτορε

ννὶπἔε περα, πεπεπ ογερτερἰ επει

πεπορὶγε οππεπε $οπε ὶγειεπρὶ

πε. Πππεπ, ἐεποννὶπ, εγερὶ.

21 Ηεπεπ πεινὶεεπὶχε; 'Ι'οπεεε

ογεπεππὶΒερὶ ἐπὶ ω.

22 Πππεπ Βετπεεόε επ πι. Πε

πεπ ὶἐτεεοπἔει ννεπ επ επὶρἱ, πε

7πτειπ Με ε ὶεεπὶγερὶ.

23 Πππεπ ὶἐεειἔοπἔε επι περετει

?υπ πε οπ›πννε πὶπ τεππεπ εχει;

πει ὶἐε:ε πὶπ επ εΕεεοἐε πεπεπ

περε ει" ειπειπ εππεπε, πε $επιι

ενειπ_γεπε πεεὶππεπ πε ὶννεππει.

24 Πππεπ ινεππεπ εΩοπυνε πε

ω”, νὶἰὶεεἐτει ννεπννὶεεπιεὶειπε,

πὶεπὶ ιιπρἱ, εεπ πὶπ ὶγεεεεε.

25 Ηεπειπ ειπε περε πὶπ ὶἐπι

επεπ εππεπε, πε ειπε ννεππεπ

επιπινεπὶχε; τιππεπ πεπεπ Υπ

εεετιιρὶ, πε τεπιι οννεεὶπ πιπγεπ

ννεπΣεππε.

28 Ηεπεπ πε Η Με πόε ἐὶ,

πε πω, Οτοπννε πἱπ επ γε ἐπὶ

πιο, πε οτοπννε πἱπ επ πιενεεπιπ

οπὶγεπε ἐπὶ πο. 1

ε 27 Πππεπ .Μεεε πεε:εππεπ Κε

πειτε-γε ΡπὶΙὶρρὶ οε:οπννε Με Με

επτε ήεδώ., πενειοπερενσὶεεπὶγε

εὶπ οπι. Πππεπ τεπερὶ νεοπ

ερεννὶεειπὶχε εὶπ πεπει ὶννὶεεννεπ

πε; ΜεπιΜε. ννὶεεἐ£ε πεΪειρὶ πε.

98 Πππεπ ειγιιρ£ερὶ; .Τοπειππεε

περτειπ ννὶεεππ πὶπ; πε ενεπ

Με, ΒΙὶειε; πει ννεπὶὶπὶὶ; νεκ

εειἐτε ννοπεεπ ννεπ]ὶ Με Μεε,

επειρι.

20 Πππειπ πεννὶεεπὶχε; Ωε πὶγε

πιεε:ενετε πεπερὶ πο. Πππειπ Ιπ

7επ ννεειγυρτε εε πεεὶγε; Μεεεὶ

χει πε Μ”.

30 Πππεπ πε πεπιεεπιπ οπἰγεπε

ἐπὶ ννὶοεἐὶ. ·

3! Ηεπεπ ινοννὶεεπὶγεπει, νεε

εεἐτε θὶππὶπτπε πὶπ τεπει Με

πεπὶ]ε Με; ννὶεεπὶπεερὶ πει πεο

ἐπερὶ πεπειρὶ, ινοννερὶ πεπειρὶ πο

πεγετε ὶχεγερὶ πω, πε πτερὶ

Με ; πει επιρετιι γεπιπὶ ὶγοπεπεπι

πἰπὶ Με.

32 Πππεπ πειτε £επὶπγεπ σπάει

πε. Ηεπεπ Ιππεπ ἰειι πει ὶΥοπἱ

ἐπὶ.

83 'Ι'υπε ὶπἀιιποὶππὶ πε πιεστι

ερεννὶεεπὶγε εὶπ εννὶεετοπννεπ,

πεπεπ Ιπ)εεπ ὶχορεγε εε πεγε;

πω" τπἰπεγεϊε πει κενο; τειπιι

Ψνειπεπτειππε Με". πὶπ εινεεεππὶ

ἐπὶ, επιπε ννὶεεἐτε επεπτυ τεπε

Μεινε πὶπ.

34 Πππεπ @Με Με ννεοπερε

τνὶεεπὶγε εὶπ οπι ννὶεεπὶεο πε

πεπ, πεννὶεεπὶμι; 'πωπω πειέπε

οπιερε Με πεεὶππεπ, ννεἰρὶὶεὶιἰε

πω, πε εεπεπεπεεε πὶεὶπ πω, πε

ππὶπεπεπι ιι Με.

35 'Πεντε ννὶεοπὶ πινω ὶ:επἱπτὶε

πὶππεπ πε τοπὶ επρεπὶχε πω;

ί:ιιπε Μεινε πήγε επ πε ννοτειπἱπ

ινειἐτε πὶπ επ ννὶεοπὶ τοπὶ επρε

ε” εὶππεπ, πε πε ινὶεοπὶ πόιιπε

Με.

38 @ε ννὶεεἐ£ε "επ τπεπει πἱπ

εεε ‹›εοννειεὶπ οπὶγει εἐτε, πε @ε

πεπἱ πὶπ ιοπὶ επρεπὶχε επιπεπ,

Ι:επιι επ ὶννεἐΦε Με πο. ε
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_ ννποοιινοιωιπο πι.

_ 3? @ο πιιπππι ο ννποο.οπο πιπιεπ Μπι

ποΜιιοιιοΜιο Μο πιο.

38 Ηοοπι οποπιπιιιπι ω”, ννιοοπ

πιοοπι πινππιιοπιππιοπι πιο ννπιπιποιιι οιπ

Μπι ππο οπι, ποιο πιο ιιιποπο Μπι οπι

ποιοοο πιππιπιπιπι, πιο”. πνιωιοπο

Οιπιπιππιπππιι Μιι πιω .πωπω πουπο

που πιππιππιο, οπιπιππιππο ννοπποπι Μπι

οπι ιι Μπιπιοπι, οποιο Μπι πιο οπι

ιοποπ:ο Μο πιο.

ννποοννοιωκο θ.

1 Ηοπιοπι πιονυποοΜιιο; Ανιπποπι

πποπιοιι πιοοιοπιιορπ; πιοπι πιοιιιιι;ιπ

οποπιπιοπι ποιοιιιιι ννιοοπιιο οποιο

οπιπ πποπποππι, ννοπποιιποπιππο τοΜ

πιοοπι ννοννοοοππο οπι πιπ ννοιιιιο

πιο Μο.

2 Ππιπποπι οπιιιοπιι οπιππρο πιοοπι

πιοπι .ποοιιο, πιι-γο", πιο οπο., πιο

.ππιπιοπιπιοο ιινιοοοιπ, πιο ποιιπιοπιιιο

ιιοπιο ινοπι τοπιοπιννοπιπποπιππι Μπι

π-:Μο οννποοιο; πιο ννιοιι.οπποπιι ιππι

ποπποπ:ιιρι:

3 Τοινοπποιοππο Μπι πινπγοπροπρο,

εππο πιππιοο, ννιι πγοπ:οπιο; ππιοππο

πιοοπι ινοιιιιοπιο Μπι ιιιυνοπποπι πιο

οοπι οππο. πποΒο οΜπιἱ οππ.

4 Ππιπποπι πιοπι Επιο.ο πιο Μοοοο

οπι ιπιππιιπο.πιιπιιιπ; πιο πιοπιο .ποοιιο

Μοπ νποπιπποε ιιιπποπιρι.

5 Ηοπιοπι πομπο ννοοιιιρπο πιο

ξποοιιο πιοοιιιο; πποπιπ:ιιπι, πποπι ιππι

ιππιπποπιι;ιπ πιο ννοοπο; πιο ινοπποιπο

ιποι:πιπιπ ή ιιπιΜοοιιορι Μο; »Μιι

ποιο οπι, πιο οποιοι Μοοοο, πιο

ινοπιο οπο” ιππιΜοοΒορι Μο.

Β οππιι ειπε πιο οοοιιΜιπο οπι;

πιππιο _γιιοπιιιογιιρπ πιοπποοο.

'7 Πιιπποπι ππιπιπιρπιπο που οπιπιοπι

2πννιοογο; πιο ππιοπιιιιιιο Μπι πιοπ

οποπιπιοπι ννποοπιο ννοπι πιο” πιο

οιιο; Μποππιπποπ ννοοποννοππιπποππο

σππι πιο οοο, πιο ιι.πιοΒοριοπι Ρο.

8 Ηοπιοπι οοιι.πιοπιπποιπο ππιππιιπποοπι

οποπινπποπιμπ πιοπιπιπι, ινιοοοπο Μινω

οο11_ινοπιιιοππορπ οπο, .ποοιιο ποπιοιιο

Μπιἱ οπο».

ο Ππιπποπι ιιοπιιι Μπι οποπιπισ.ο

οιιοπιιοπιππο ππιιιιι ποιιιιπιοπι πνιιπιο

πποπιννποοΜιο, τοπιο ννοπιιιοππορπ

Μπι πιιννοπποπι οΜιοππορι Μο οπι,

νπιωιοπο ()πιιπιππιιππιι Μιι οι»

οππιπιπιοπι Μπιπ οπιπ πιοπιοπιιιιιπι.

10 Ππιπποπι πιοσοπ: Μπι πιο οινο

οιπιρπ, πιο ιορπ οπιιπιπιοπι Μπιπ οιπορι

Μπι πιο οι" πιο πιοοιπιπιπιπι πιο

πππισιννοιιΒορι. .

11 Ππιπππιπι πιοιιιι ινιποπιΕοιιπ; Το»

πποπ:ο ο οπο. ποπποπιοιππι πιπ Μπι. πιο,

ννοινορι Μιιιορι Μιι οιιοι›ι πιο.

12 ΠιιΜιπι ονιπιπ:οιιιρπο οιι πιοιπο;

Λνυποοπποπιοπι οι” ποπποπιοιιιι πιπ

Μο. πιο ποππιι οννοεππι ιιιιοπ:οι.ιι Μπι;

πιο ννιοοοιο θιιιπιππιπππιι Μπι ποπποπι

ποπο οπο “πιο Μπι, πιο ποιοι..

ιιιοιποιιπ Μο ο ννοννιιρπ οπι Μιιιορι

πιοπι, πιο πιιιππιιπι οννιοπιππιγοππο.

13 'π'ιιππο πιοοποπγορπ οο; Λοιπ

οιιπποπιοιι Επποο ννοιιιιο Μ; ιιιιπποπι

τοπποπι οιιιιιπ Μπι πιοοπι οοοΜοοπιιιι,

ινοπνοιιπ οπι πποΒορι πιοπι πιοοοπ:ο.

14 π)ιιπποπι ννιιοπιοιιοινποοπππιο σππι

οπι πιοπ πιοπιοπι, ννποἱπιππιιπποιιπι πνι

απο πιο” ινοππινποοιιοππο; πιο

πνοννοιιι πποεορπ Μπι ννπννιπ:οννοιι

Μιμί.

15 Ππιπππιιι οιοπο Μπι ιιιιιπιρο.

ννοπιιιοππορπ πιοπιοπι πιπιιο ιιιιοιιιιπο

ιπιιιιι, πιο οΜο ππιγοπιε ιποιιἱ πιο

οΜιιορπ.

16 Ππιπποπι "σνομπ Μιεπιιιπ Μπι,

Τοπιιι ο οπι ννπννποοπιιππιΕορι πιο

οιπο πννποοινοπιεο.

17 πππιπποπι νυποοππι. οιιοπιπιοπι "ποπ

οιπιπρπο ; ννοοπιοροΜιο, ππιποππιπποπ

ννοπιπιπο ιο οπο Μιι πιοοπι ιπιππιο οπο

πιο οποιοι.

18 πιο πιιΜοπι οιπιππιι οοο πιο

πιπποπιπποοο οοο ; πιοοοπι ι πιιιιιπποεπι

πιο, πιο πιπ πιπποΜπιοΜπιιο, πιο πιοπι

ιοπι οοο; ιιπιπποπι ννιιοπιππρονιπποο

ιιοΜιπο οπο πιοπιο τοπιπποπι οπ'ιιιοιπο

ο Μο πποννποοννοΜιο, τοπιο πιοπ

πρπιπιπιιπ. ι

19 Ππιπποπι πνοοιιιιιι:οοπι πιονιπι

οοΜιο; νΜοοιοπδςο "παππο- οι”,

θ



ι πιπιιικοο. ο· °· .

ποπιοπιιιοπι οποιρι οποιοι Μο; πο

πιοπιι·οπι ιιποννιιιοιπ:ιιποιιι Μο πιο.

Βπι ππιοπποιι μι.

20 Ηοπιοπι οπι πποπιιιιι. Ππιπποπι

νποπιιιο€ ιπιοιιο οιπι πιοοοπιπιο ινο

πιιγο Μπι ?ο πποπιπποοο; πιο πιοοπι.

πο οπιιιογο οπι, ι ππιιπιιποἔο οπι Ρο

ιιποπιρποπι ιιποιοιιιο νποπιππο.

21 Ππιπππιιι οιπποππο Μπι πιοιιο

ιννοπιο·ο; Ί'οπιοπιπ:οπιπιοπι πιοπ:οοο

πιο. Ππιπποπι ιο; Ηοπποιιποπιοιιο

οπιοπιιοπιπιοπι, οιιο.

22 πιο οπο ιιοποπι οπιιιοιπο οπι,

ιπιππιιπι οπιρογο, ιπιοπι€ιο Μο ο Μ

οπι; τοπιο πιο ππιπππι οποππιπιι Μπι

πιοπι,οπιοιιιπιΜππο ιιο πιο οιιπιΜγο Ρο.

23 .ποοιιο πιοοιιπο; Ψιοοππο πιοπι

ππιπιι ππιπιπιοπι; τπιννο ννιοοππο Μπι

πιο οπι τοπιο πιννοοππι οππιπιιριπ:ο ω.

24 Ππιπποπι πιοοοπιιιοπιο πιοπποιπποπι

οππππιππιι Μπι πιοποπιιπι πιο οοιιο

πιοοπι; Ιποπιπ:οπι ννιοοινοππο; νιπι

οοννοπιο. οπιι Μπι πιο πιιιπο οππιοπιιιπο

οπο.

25 .ποοιιο οιποπο Μπι οπι ιιιιποπιε

πιιιιιιιιι ι>ποπιννιοοιιοππο, πιοπιοπι οπο·

πιιι·ο οοιιο ιγοροιπο πιο. πιοπ:ιιιο;

νπίοπιιιπο ιο οΜπιιοπιι πιο πιοοο προ,

ποπιπποπι πιιπιοπιιιο οπι., ποιπιιοπιο οπι

7ο οπιι πο, πιο ππιιγο ο οπ:οπι ·οιοι

οπο, οιιο.

26 Ππιπποπι πιοποπιιιι πιο πιιιιο ιππι

πιπποπιπποοο, πιο ποπιπποπο. πιιπιοπιιιο;

ιιπιπποπι ννιοοοπο πο ιγοπ:οοο, πιο

οοπι, πλ'οπιπιο πο πιο, νππιπ:οπο οιιοιιι.

27 Τιιππο .πωπω πιπιιιοπο ιππιπο πιο

ιππιννοπιπποπι που; πιιιπποπι πιοιιπι πο

ιοιπο.

28 Ππιπποπι πιο πιιιπιπ πιοπιοπι, ινο

οπιοιιοννιοοΜγο οιπι πιοπιππιοπιο

ιννοπι€οιιι; 'Ι'οπποπ:ο πιπιππιχο πεπτι

πιοπι οπιιιοιπο ιιπιπποΜπιιρι οπιι πιο.

29 Ππιπποπι πιοννιοοππιι>ο; Οοοιο

Μπι πιο οποιο οπιι οοΜιπορι Μπι οοο

πιοπι οπι ποπιπποπι πιιγπι Μο οππιπιι οοο.

30 Ηοπιοπι πιοποπιπιοιι μοι πιο

θιοπιπο ιιποοιιπο ιιποιπορι; Πο ω

ννοπππιπι οπποπιιπο Μο οπιι οιπι.

31 πιο ιοπιπιπιπιπι νποσιιοιιονηω.

ποιο οιπι ννοιινιοοΜιποππο πιο; Ψι

σοοπο Οιπιπιιπιπππιι Μπι ννιοοοπο πιο

ιιορι Μπι οπι ννιοοπιιιρι, πιπιπποιι

Μορι Μο ; πιο Μορι ιιγοπιοπποππι

οπιιιοππι ιοιγοππιπιπ πιοπιοπι Μπιι Μο.

πιο, οννιοοππιιπο. °

32 'Ι'πιππο ναιοοιο Μπι ο.. πιππο1°ιπιι

μοι πιο, πιο οπι ιννοπιοοιιι Μο πεο
Μροιιι. π ο

33 Πιιπποιι Κοροππιοπιππι οπι πιπ ;

πιο ο πιιοπιοπι ιποπιππο πιοπιοπι ννιννι

οοννοπιο·ο; (ΐοπιππιι οπιπιο ποπππι ο

οπι πιιοΜπιιοοιιι πιο.

34 πιο. οπο. ιιιπποπιιιι ;' πιοπι

Μι οπιππο νπποπιιι πωπω ιιιοτοπι τοπι

πποιιι Μο ο πιοοπι πιπποΜπιποοιιι.

35 Πιιπποπι ιγοποπιππο οπι οπιοπιοιι

Ρομπ Μπι ινιοοΜοο πιο πιοννιοο

πάγο ; νπἴιοοοπο πιοπι ποπποπιοιιο.

πιο Μο π:ιπι ππιπιπιοπι, πιοο οπιοππο πιο

Μο, πιο οννοοιπι ιπνοπιπ·ιπιοιπιπορι Μο.

38 Ηοπιοπι πιοπιοιγοπιοιιο πιοπι πω,

πιο πνιοοοοπποιπο οπιπιοππο ; πιο ιιοιιο

οπιιιο οιποππιι, πιοπιοπι πιοννιοοππιχο;

37 'π'ιιννο πιοπποιιιοπιορο πποπ:οπ:ο

ννοπιιι, ππιιοοιο οπι πιο πιιιιοιιο οιο

πιοπι, ππιιιπο πιο πιιιιιππιοιποπι οοο ;

πιο. τοπιο πιο πιιιιπιππιοιιο οιπι πιο

πιιιιπο πιο, τοπιο ππιννο ιι ποιοι Μπι

πιο πιο πιιιιιιιπο οπ:ο. ' ' '

38 Ηοπιοπι .Τοπιοιπιπιοο οιιιιοπο πιο;

ννοοπιοιιοΜπο, ννιοοοπο Μπι πιι

πιοιο οπι ποπππι ννοπποπι Με ποπιπποπι

οπιιιογο ινοπιπιπιχοππορι, πιο ιιπιΜ

πιοπιοιπι ιι οπιι; ιιπιπποπι ιιπιππιΊιοπποπιι

ιι οπιι Μπι οπι οποπιπιοιι ποιππιπιιπιππο

ιιι πιο, ποιοι.

39 '1'πιππο .Τοοιιο πιοοπι; Τοπιιππ

πποιιι οπιι Ρο; ννιοοοπο πππινο ππιι

οοιο οπι ννιοοΓιοπι ποπιππο οποιο Μπι

πιοπι, πιο ιπ:ιιιιο πιιοιποοιοο Μο οΜπιι
οιιι. ι' ι' 'ο

40 'Ι'πιννο ιιπιππιιοιιι οπιι,ππιπιπιοπι,
πιο ιιπιππιοιιιι πιπι οοο. ιι '

41 'π'πιννο ππιιοοιο οπι ππιιιιιιιοπππο

οπιπιο ππιιπιι πποππποπιιιι 1πποιιιοπιιιι

Μπιπιοπι, Μοοοιιιο πιιιιιιππορι Μπι

πιοοπι, π... ννοπποιιιιιι π:οΜ οπιιιοΜιγο

Μο οπιι, ο.νππιοοπποπιοπι οοιοιγορι.



νν1εοννοεω.κε: Π).

42 ίζε Π1η·ε όεηε εἰΙιεἱετΞηρἰ

άεη ννεεἱηπιερεηρἱ Μη εεε-ρ

ννεΠ€εηἱΠἰγε ε·ίηΠεη, ί:εΠιι εη ἰη

εεε ννἰχιιτρεη ννεη ἱχεΠεέΠερἱ

εε τηἰηἱννεηεε Μη εη εΠρεγερἱ

ηηΠεηέ, Πε ννεέ€ε Με €ιιΜι.

43 (ζει ηἱηερε νο·εΠτεηίιεγε εἱη

Πεη ΠόεΠεε ενο; ηερε Με ννἱεο

ηἰ Με εη χω ΜηΠεη Πεε ννεέ!:ε

Με, εε ηερε ηερἰη ΠόιιΠε. να

Πειιέἱεε ε, ρετε ἱεἱπηεηε Πεεηἰρἱ

Με έηἰ Με εη ἰγοΙ1ρεηἰγεηρἰ

Με έηἱ.

44 Ηεη ννειηευέΠε €ενσερὶ Μη

'με Με έηἱ, εε ρειε Μη ΠεεηΕρὶ

εηι εεε.

45 ΝεΜιη ηἱεἰΠε ννεΜεηἰηἰγε

εἰηΠεη ΠεεΠεε ννο; Πηηἰἑτε ννἱ

εοηἱ Μη εη με ΜηΠεη, Πε πνεέ.ιε

Με, εε εἰΠε ηοηι ΠτΙιιΠε ννεΠεη

έἱεε η ρεεε ἰεἰτηεηε Πεεηἱρἰ Με

εηἰ Μη εη ἰγοΠρεηἰρεηΙ›ἰ Με ἐηἱ.

48 Ηεη ννεηιευέΠε τεννερἰ Μη

εε Με εηἱ, εε ρεεε Μη Πεεηἰρἱ

έηἰ εεε.

47 ΝεΜιη ηϋέτε ννεΠῖεηἱηἱγε

εἰηΠεη ΠεεέεΙοΠε ννο; ἰέ£ε υπη

με". ΠειιΠε ννεΠεητεηΠε ΜΜ

εεηΖε Με εη εε εἱηΠεη, Πεε

πνεέΕε Με, εε ἱέιτε ηερἱη ΠόηΠε

ννεΠεηἐἰεε η ρε€ε Μη εη @ο

Πρεηε7εηρΙ Με έηἰ.

48 Ηεη ννειηα:ΙιιέΠε τεννερἰ Μη

εε Πω έηἱ, εε ρετε Μη Πεεηὶρἱ

έηἱ εεε.

49 ννἰεεέ£ε οτοἱγοΠἰ ρεεε ση

εΠηγεγερἰ Με, εε ννοέηερὶ υπη

οΠἰ πιἱηἱεΜηε εε εΠεχεγερἰ

'ει.

50 ΜἱηἱεΠη)7ε Μη Πε τνεέτε;

τυΠε πιὶηἱεΠυγε Μη Με” ιέηἱ

εγε εἱηΠεη €εΜι ε οη-εΠεγεγερἰ

Με. Πε. ΜὶηἰεΠηγε ἱΠὸιιΠε ρε,

εε. ννοοΠε7ε ΠἰεἱρεΠε ρε.

νν1εοννοΥεκε ΙΟ.

Ι ΗεΒεηΠεη Με. Πὶγεγε εε,

δοτιίεη εΠεεεηρετεηΠεη, .Τιιιὶε

τηεΠοεε Με εη Μ: ηηΠεη εΠε

εχετε Μη επ ννἰτεγε Πειτε ἱΠερε;

εε εεοη εεε ευη Πε Ξ_γεεεη εεε

ννα›ινἰεεΠἱγεΠε.

2 ΠηΠειι ΡΠει·Ξεεε Μη εη Πἱρἱ

εε ννἰννεηεερὶ, νδίἱεεέτε πεννὶειι

εΠρεγε Με ἰχεεεοε ΠεεἰηΙιεη, Πε

ἰγιιῖεηγεηρἰ.

3 ΠηΠεη ννεεριιρίΕε εε Πεννἰ

εεΜγε; Μεεεε τ‹›Ι‹εη εοοη ηἱὲἱ

ρἱ Πε.

4 ΠηΠεη; Μοεεε Πρεεεηρἰ ινο

ννερἱ Πεμ εε εΠρεχε Με @ο

ννἰηχεη εε, ερερΕ.

5 ΠηΠεη .Ιεειιε ινεερηρ€ε εε

ΠεινὶεεΠὶρε, ()εηΒε ηἰτεΠἰρἰ Μη

Πεοη Μοεεε ηωορε Με Πε Μου.

Βερι. .

θ ΤιιΠε κνἰεοιεηεε οτοΠεΠεγε

τεηΠεη ννεΠειι1επιΠε Πεηε ννἱεε

ννὶηγεη εΠηε ννἰεεΠεεε:

Ί' Ηεοη ετεηΠεη ννἱεεέτε ννεη

ετΠηΜι ΠιιηΠυ. Πο εΠρεννἰεεγε

Με, εε τεννἰειι εη ἱγεἱΠὸεέΙεε

Με:

8 θε Πεηεοιε ννἰεεεεΒρἱ ννεη

ρόεη Με σε. Ηεεεη ΠετεηΠεη

ηυηρερὶ έηὶ, Εεεε ννἰεεεεΠρἰ νεε

Με..

9 Ηεοη @Με ννεΠεηΙ:εηΠε χω»

Ποηννεηρόεη Μη Πε ἱΠηηΠεη

€ιιννε ρεεε-Πι ΜηΠεη.

ΙΟ ΠηΠεη Η τηεΠεη _γηΠεηρί,

ΠεΠεη ννεοηερεννὶεεΠἰγε εἱη Πε

εΜε ννὶννεηεερὶ.

ΙΙ ΠηΠεη ΠενσπἰεεΠἰρε; Τηννε

πνἱηοΠἰηεε εΠρεΠὶρε εε ννεηῇἰ

€οΠεεε μπε εἰηΠεη, Πε ννεννἰ

εἱΠεΠερἱ εεεΜεοη εεε.

12 Ωε ννΙτιοΠἱηεε πνεη ΠἰΠηε

Μι εΠρεεε εε ννεηρ ίοΠεεε Μ

Πηεχε οἱηΠεη, Πε ηεΜ1η τνεννἱοΙ

ΠεΠερἰ εεοη εεε.

Ι3 ΗεΠεη ΠοΠἐἰροεορε επι ενή

εεΠἰρἱ, τνἱεεχιιτεη Με Ποση; τε

Πε ννεοηερεκπἰεεΠἰγε εἰη μπει

εννἱεεηρἰ Μη ἰγι›ννἱεεΙ‹ἱρἰέΠ%

14 ΤυΠε. .Ϊεειιε Πε ννεηχεΙτε,

ΠεΠεη ηἰηε ἱροΜἶἰω 98· ιιθννιΩ8·°

Ι
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πὶγιι; Ηοπἐἱχοποριιρὶ οπ ιπειιιρὶ

Με ὶγοινὶιιννὶοοπὶγο. πο, πο 1ο

πὶπὸορὶ ἐπὶ Ρο; Ιοπει ἀοοοοορὶ

πὶπ ννο.πο.ππιππο τοπἱοοππο πὶπ

οορὶ σο.

15 Λιινὶοιιποπιιπ ποοὶοὶγορὶ;

Τιιππο κωο”ιωΠιοι τοπὶοοπιο

πὶπ ποπἐὶγοπορο. ὶγοοοπ ὶοιι ἐπὶ

πὶππιιπ πο πιιιποπ χο Με ἐπὶ.

16 Ηοπιιπ ροἐπὶπ ννιοο.Υπ2ο, πο

παρει ιιννὶοιιπιιτιιπο πο. ννὶοομι

ννοἐΕο.

17 Πππειπ οπππιι πὶπ 0ππο. παι

γο οοποπ, ννειιιὶὶ ὶπγππε π, πει οπ

οοπροἐπο πιιιποπι1ο ὶπιιὶὶπ, πο. ννὶ

ννοππο; ννποπἐροπἰγο ννειέ€ο,

ινὶοοπὶ οννὶπιιππο ννιιπὶοο οπι πο

οπὶπιὶοὶγο ω, ο οπ τοπιι οοεπιοπ

Με πο,

18 Ππποπ ]οειιο ποοὶγει; Το

ποοιι ννοἐ1;ο οιπηππὶμι πο; τπ

ννοοιιπ ινιιἐτο ἐπὶ; ννο.ποπ1ιιππο.

ὶέπιιπο.

19 ννοοπορο πὶπ οόοπικιππ;

Ψιιννὶοὶπιιπορι οοοπ ἐπὶ πο, Ήπ

ννὶοειΜο ἐπὶ πο, ννιιπιπποπ ἐπὶ

πο, ννοὶ1οπἐπὶ ογοπο ἐπὶ πο,

Ήἴπννὶοοπὶ ἐπὶ πο, ΝὶμιΕο πὶπιιπ

πιο ννὶοοπκὶιιοπὶπππ ννο.

20 Πππιιπ ννπιιγπρτο πει ποοὶγο;

ννοοπἐροπὶγο, τ1οπο. οννιιἐὶπ πο

ιπππἐἰγορο. οπο.ππιπποπ οοο.ιποπ

οπο.

21 Ηοπο.π .Ϊο5118 Μ;οπννο ποπεπ

ννπἐτοπὶὸειπο πει ποοὶμι; Τοπιι

ννειπὶι πἰπὶοιι; πάο πο ω” ‹1ιιπο

οὶπ ννὶγοροχο, πο. ινοπποπὶοειρὶ

πὶπ ννὶοππιι πο, πὶππιιπ τποπρὶγο

επτα ννοννὶὶὶοο οιιπο πω; ποπεπ

πο, οιιπ εποποοιι πὶοὶπ, πει ιπὶπο.

παπι ο πιο. °

22 Ππποπ οὶο πὶπ πο οπ ὶγοπὶ

ἐὶοπ, πει οιιπ1ο ἐἰοο. πάει; Μπα

στο. γιιπο παιπποέ.

23 Ππποπ'.1οἐιιεὶπἀππἐοπ ο1:οπ

πο πο ννιιοπἐροννὶοιιπὶγο οπι πο

π·ὶο:ιπἰγ:ι; Ί'οπο. ννιιτοπρὶπο οι"

ποπο ννοποπιιιππο €οπὶοοπιο πὶπ

οπ δτιιιιὶ Μο οὶπ πο ὺοπὶπο. οπο.

24 Ππ1ιιιπ οἰο 1ιὶπ οπ τοπιο

ινὶοιιπὶγο οπι γιιέιπγιππιρι. 'Γιιπο.

.πιεσε οπο ννιιογιιρΒο πο ποννὶοιι

κι” Ηοπἐὶγοπορο, "κοπο ποινι

1ιοο ινοοιπ)μιπρι πὶπ ποπο. Ψε

ποπτοπ1πι 1οπὶοοπ:ο πὶπ οπ χερι

Μο οὶπ πο οπο» Ιὶὶποο..

25 1νὶοεἐπι Μπακ ννιιπαππιππο

τοπὶοοπιο πὶπ οπ για Με πο πιο,

πο, πει πωπω! ποπ ιοπὶπἐριιοὶπιι

ποπ οποοπει οππει γο Μο οὶπ πο

ο.ορτοτιι.

26 Ππποπ ποοπ πὶπο. χοἐὶπ7ο,

γορὶ πο. ποπὶοὶγιιΡὶ; Ποπτι1ι τυπο

πὶ Και πο.

27 .πιεσε ιιννὶοιποπννο πο πογει;

πωπω «επτα ω, οπὶπὶρὶοιι ἐπὶ,

πιπο ννοπιιππιππο οπΒιι ποοοοο

ἐπὶ ; ννοποππιππο πιο τοπιι

οννπἐὶπ οπὶπὶρὶοο οοο.

28 Ηοπιιπ 1πγοπ πωπω; ὶπο,

πππὶγο τυπο οννοεὶπ οπροππιπιπ

πι, πο. πὶποποπι ιιπγοποπρὶ.

29 .Τοειιο ννοογιιρ1ιο πο. πογο;

ΑννὶοοΙ‹οποπ ποοὶοὶγορὶ, τυπο,

ὶιιὶγο πει ννοπιπὶπ ννιιἐτο πὶπ οπι,

τὶρὶ πει πιιιιππννιιππτπιι, πο πινά

ποπ€ὶπ, πο πτπιιπιι, πο πιιππο, πο.

πιννὶοιι, ππ οὶποο, πο. τπιιποοο

ο1ιρο-γο οιπποπ ;

30 Νοποπο ινὶοοπὶ πὶπ ‹Ιο οπ

οριιννὶπἔο ιιπὶπ‹ὶο ὶοιι Με; πρι,

πο πιιπποννοπὶππιιρὶ, πο. Επιπ

ποπ€ὶπ, πο πιιππιιρἱ, πει οὶποιιρὶ,

πει ιποποοο πο, ννοἐὶεπὶπὸορὶ που

ποπ; πο. ννὶοοπὶ ιι Μο οὶπ πο οπ

ννὶοοπὶ οννὶποππο ννοπὶοο. γιιπο

Με.

31 Τοπο ννὶοοπι τοπειπογο ω"

ποπε οπιιΙπο ιιπρἰ πω, πο οπιιπο

ιιπρὶ πὶπ ποπε ϋοπιιπογιηιὶ Με. ·:·

32 Ηο1ιιιπ οιιπ1:ιι οππιι Ιαπω

Ιοιπ οππι περὶ; πππιιπ .1οεπε ννὶ

οὶτοπιιπι μι; πο ὶγορὶ ποἐ πιω

ποιο πρὶ, ὶπὶποπρὶ πο ποροπᾶιιρὶ.

Ππ1οιπ οποἐ εποποπρερι πὶπ ὶννὶ

οπου, τμ πιο οπὶρο Μο οἰπ ποπε

ποπεπ οννὶοιιπὶ-γοπο :

83 Πιο, δοι·πειι1οιπ ο1:1:π ποπε
ο ΤΠ
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χνειιιτετιΜόε ι1πιχεπιρι; εε Ψι

εεέπε ΟιπιΜιτιιΜιι Με ννοεπιερι Με

εερι; νεοννερι Μεεετιι Με τιερερι

Μο επι ννισεειιρι Με; ιιτιΜετι Μεπιε

Με χεοορι Με; εε ιιισεννισεειε

Μπι ιχοπιριε χνισεειιρι Με :

34 Πε εε ιΜεΜερι Με εε Μερειτι

ρειιι€ερι Με; εε ετεεοεερι Με;

εε. Μερι Με; ιιτιΜιτι επιρειιι ω

χειιιιιι ΜπιΜετι ειτε Μπιι Με.

35 Ηειιετι .ιε1τοΜ εε .1οΜεπιτιεε;

ΖεΜειιε ειτιΜιτπτΜιρι; επι Μιρι εε

Μεειχερι; ννεοτιερεΜχε; ιε1τιι

ιιτισιτιρι Μπι Με εεετι εεειιτιχε

εοτιρι Με ιιτιειτιρι.

36 ΠπιΜιιι; Τειιιι ε εσεειεοιιρι

Μ;ε χεειπιρι Με; εννιεεΜχε.

δ? ΠιιΜεπι Μεειχερι ; Νιτοννιτεπι

Με επι; χνετιιι ιιιειερε εε ιιτιππιε

πιισειΜε τετιΜεπι ιιιιΜιχοτειιΜερι

Με ε ιιτιεπι Ρο.

38 ΤιιΜι. .Ϊεειιε ΜεχνισεΜχε;

'ΓεΜι χετιειρι Μπι ετιοτιχεΜχερι

έτιι. ΜΜΜ ειετιιιετι τπιιιειιτε

Με ειιι Με πιιέ χιιτΜειι οχεΜΜιρι

Με ; εε. Μεριετιι πιιιχε τιιεειιρι Με

ειτι Με οτι Με εχε ιιιειιρι Με οχε

ΜΜιρι Με.

39 ΠτιΜιπι; ΠτιιιοΜΜιρι σε; εει

χερι. ΠπιΜιπι .ιεειιε ιιεννισεΜ

χε; ΑννισεΜεΙιετι χνιχετΜε ει.ειι

Μετι τιιιιειΜε σιπι Με ετειιΜειι

όειΜειιρι Με; εε Μεριετιι πτιεειι

ρι Με Με ιέ πιιιΜιτι ιιιειιρι Με;

40 'Ι'πιΜε ττιιετερε επι. ιιιιεετ1ιε

τετιΜετι ιχοιεπιΜερι Μπι ινιεεειιρι

Με ειιι Με ττιιχε πτιιτευνε επι;

ιιιΜε ιοιιε. ινιχεχε χνιοεΜειΜιιε

Μερι Με.

41 ΠιιΜετι ννιΜεειτιπιε Μπι Με πιε

Μοτιρι εεΜετι; .1ε.1ιοΜ εε. .1οιιεπιτιεε

ιιιπιε σεπιτιιχεννιεεχερι.

42 ΤπιΜε .1εει.ιε χνισεΜεο εε

Μει·νισεΜχε; Οχειε Με εΜε

ι;οπιε. ιι:ετιεεπι ιιπιρι Μπι χνοννιοε.ε

ννιεεχερι εεε; εε ιοιιε ιειπι1ιε

ιιιιρι Μπι Μετιε εχετε ννιεεχιιΜερι

εεε. Μ.

43 Τιιιιε τιιχερι εΜε Μεεεεε

Με επι ; ι:ιιΜε ιιιννε ιχοι;ειι ιετιιτε

χειιιιρι Με ΜεσιτιΜετι; Με οοΜχε

οιιΜερι Με:

44 (Μ. τιιννε ιοΙπεΜεχε χειιτιρι

Με ΜεειπιΜεπι; Με εννεειτι »νωνι

εεεχερι Με.

45 ινιωεω ΟιτιιιιπιιΜι Μπι Μεε

Μεεέ χνεοΜιχερι Με Μι επι; τιιΜι.

χνειοννιειιΜχε Με; εε ννιεοτε ορε

χνισεΜιτοπιρι Με οπι ννισοτιι απ”.

ειιρεχ|ε Με οπι Μι.

46 ”πιΙ‹επι .1επιιιο επι Μιρι; εε

.1ετιΜο ειεπιΜετι εχετε Με εε

χνεοτιερεννισειΜιχε ειτι οπι Μάι

πιο.πιρε; ΜεΜειι Βετιιπιιειιε; Τιττιειιε

οιιιΜιιιιΜι; ιειεεπιπιεε ειεοπι Με

εεπιΜι ιεεΜ‹ιε ινετιε ιχοιεπιιτε.

47 Ππι1τεπι Με .1εειιε Νειετειιι

ειετιΜιιιι Μεε πιιιΜοτι εεΜετι; Μο

ιεπιιτι εε Μεχε; .1εεπιε, Βεννιά

()ιτιΜιτι1:Μι; οτιέιπιιεΜειε χω.

48 ΠιιΜιπι ινιεοιε ιχοΜιριέτιι;

ιπιιπιο επι Με; τιιΜε ιχε Με"

Μοι.ετιΜιΜχε Μεχε; Βεννιιι εω

ΜιπιιΜι; οπιειιιιεΜι1ε πιο.

49 ΕπιΜετι .ιεειιε «ΜΜΜ τιειιτι

επι Μεσοι Με; Μεχε; Μεεεπι Με

εοιιεε ειπι Μεσοι εε Μεειχερι;

()ειιτε χνειέι1:ε χω; Πει” χω, νωτι

πιε Πω σε.

50 ΠπιΜεπι ιχε Με εΜρεχε πιε

ιιτι Μιχεχε εε .ιεειιε επι Μι.

51 ΠτιΜιτι .1εειιε ννιιεχιιριε εε

Μεειχε; Τε1τε εεεειεοπι Με χε

ειτι Με. Ιέτεεοτιεε σιτι; Πετι

εειι, ιντιιοπιννε Με; εειχε.

52 ΠΜΜετι .1εειιε Μεειχε; Ητιε

πιο; ννεειπιχεχε σιπι Με εεπιιπιι

χειι εε. ΠπιΜιτι ΜεσεΜτιειιε τοπι

ννε εε εεπιΜι οΜπιε .Τεειιει ιΜεΜειιι

χε.

ννιεοννοιτΑΚΜ 11.

1 ΠιιΜετι ννεπιπιε .1ετιιεπι1εττι ιΜ

χετιετι Μιρι; Βετ1ιρΜεεε εε ΒειΜ

ετιι Μοτο; ΟΙιννε ΡιιΜε Μπι επ;

ΜεΜτιτι ννεοτιερσννιεεΜιχε ειιι ιιοτιι

χε "Με ; .

2 θε ΜεχνισεΜχε; Οιοιιννε ιχε

'Η
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ιοπποπιο ιοιιιπο σιπιοιι ιο. ρο; ιππι

πποπι ννιππιπιο οπι ιοπρι Μπιπιοιι, πιο

πιοιι οιιπποππισο που, τοπιππιπιι οπι

σοέιτο οπποπι ιιοποπιππο πω, πιο πιο

ιοιορι Μο; ιπιππσορι σο :που ρο.

3 0ο τυπο, 'Γοππιι οπι πιοσοπιπιπιρι

πιο, επιπσιιορι Μπιπιοπι, ιτοπισοπι

Μπι σιπι πιο, οιο ρο. Πιιπποπι πιο

σοπιπιοπιο οπι πιπέιρι πω.

4 Ππιπποπι οππτο πιοιορι, πιο σοπι

πππι πιοπιρπι προιινο11 ινοπιππο. τιιορο

ινοπι οπι οιιππσππισο Μπι πιοέππο πιο

ιππι πιοιορι; πιοσοπι Μιιιπππ:ορι.

5 πιπιππιιπι πιοπι πιοιππιρπ Μπι "οπι

οπο. 'Τοπποσο έιιιππσιπισο Μπι πιο

ππσορπ πιο, οινισοΜιορι.

8 Ππιπποπι .Μεσοι οσοπι ννιπ:οοι σοπι

πιο οπιπιο εννισοΜιορι: πιεσοπι
πιοννππιννισοππιιορπ. π

7 πιοπιοπι έιιιππσππισο Μπι .ποοιιο ππο

πιιρι ; πιο ποπινοπποιοππο οπποπι επιπιο

ππορι ; πιπιπποπι πιο οιποπι πιπιτοπιππο.

8 Ππιπποπι ννισοτο πιοπια οπιπιο

τοννοπποιοππε Μπι οννιπιέιορι; σο

ορο σοπι Μπι οτοπιπιοπι οπιοτππο πιο

ιποορι, πιο σοπιππιπ ω” επιροιορι.

9 1ιπιπποπι τοπιο τοπποπιοιορι σο.

ποπιο ιπιοπποππι ιιρι Μπι ιιοπιο πιοτοιι

ιπιρι σο πιοιορι; Οοοπιπιο, τυπο

ιτοπισοπι π:οιο οπι ιι Μπιπιοιι, πιο

ιοιινοέιτερπ σο.

10 Ποινιππ οποπιπιιοπιρι τοΜσπιπι

ιο 1ποπισοπι σοιο Μπι οπι ιι Μπι πιο

ιοννοοπορι: Οοοπιπιο ιιοτοπι τοπιοπι

Μποπιπποπιτιπ.

11 Ππιπποπι .ποειιο .πει·πιοοποππι οπι

ισ σο, ππρι ννοπποπι Μπι οπι πιοιο;

σο ννοπιπιο τοππιπ οιπποεππι οππτο

οτπιπιονο σο, πιτοιοτιπ ο ο, πιοπιοπι

οπποπιοπιρορπ Μπι οπιι οππιοπιπ ε

ιπτο Μπιπιο.

12 Ππιπποπι ιπιοπιπιοπιπιο Βοτπιοπιι

οτοπιπιοπι Μιρπ,πιοπιοπι ννοτοππποπιπιο.

13 (πο ιτοπιοπι οιιπποπι σοπι ιπποπι

ορο γιιππο σιπι πιο ννοιιιοππο, πιο οπι

πι, πιΜπιπιπ οπι ννοεππιιιοσο ιιειε

Μο; τιιππο. οπι πιπ πιοπιοπι τοππιππιοιι

ιιοιο έπιι, ορο οσοπιοπι; ΜΜΜ

ποσο Μο πιππιοπιππιππο έπιπ.·ι π ο

14 Ππιπποπι .Μονο ιιιποοιππρπο σο.

πιοοιιο; Ποτοπιπιοπι τιιινοπποπι ονο

εππιιιοσο οιιιτοπιπιοπι ιιιτο Με πω,

οννιπιοπιππο ννοπιπσο. Ππιπποπι ννοοπι

οροννισοΜιο σιπι πιο πιοπιοπιρι.

15 Ηοπιοπι .ποι·πιοοποππι οπι πιπρι;

ιππιπποπι .ποοιιο ιπρι ννοπποπι Μπι οπι π,

πιο τοπιο τπρι ννοπποπι Μπι οπιπιο ιππι

ιορειορι σο ννοροτπιπιρι Μπι πιοπια.

τοπιπποπι ιιονπιπσοιο, σο. ππιοτοοππο

τοΜιοροιορι οπιπιο οοσπιρι Μπι

οπιπιοροιπιιοπι οπιροιο, σο νποπππιο

πιοπι πιορειορι σοπι οπποπι πιστοπ

ππορι πιοπιο 1ποιο :

16 πιο τιρι ννοπποπι Μπι οπιπιο.

τπιννο ποσο ιι1πιο Με. πιονιπππιννι

σοΜιε έπιπ.

17 Ππιπποπι νπποννισοΜιοππο σο.

πιονοισοΜιο; Μαι Μπι πιο οιοτο

οινοοιπι οπι πιππισεΜιο τιρι οσιιορι

Μο σο, οιο ιινπιννορι οπι πποεορι

έπιπ πιο; πιιπποπιιιο ννοππιοι·ποπι οο

πιτπρπ Μπι ιοπποσπορπ σο.

18 ννοέπιορι πποσορι πιο ινοννορι

1ποσορπ Μπι πιο ιιο1ιοπιρπ, ιιπιπποπι

ποπποπι ιπιοπισιορι Μο οΜτορι;

πποΜρορι, ννισοέπο. οννοοιπι το

ννοοπιορο Μπι οπι ιπιοιπιιιιιορι

πιοιποοέ.

19 Ππιπποπι ιπποπιπιο πιτοιοτπιπιο

ιιοπι στοπιιιππο Μπι οποπιπποπι ι:οπιπποπι

πιοιο. η ·

20 1ιπιπποπι ιπιοπιπιοπιπιο επι Μιο

ιορι πιοπιοπι οιιπποπι σοπι Μπι πιοπι

πιο πιιιτε πιοπιοπιιοπι Μισο σ πιοπι

ιοππορι.

21 1ιπιπποπι Ιπιιοπι πιο Μπποιιιο

σο. πιοσπιο; πτοπισοπι, ννοπιιοιπο

ννο, οιππποπι σοπι πιοέπσε σισοπι πιο

ιινοπιπιο έπιπιο.

22 Ππιπποπι .ποοιιο ννοοιπιρτο πιο

πιοννπσοπππιο; ννοιποπιτοπιππο ναο

σιππιοπιρπ Μπι πιο ιιιπιο ρο.

23 Απνισοπποπιοπι πιοσιοπιορι ;

Ί'πιννο ροπιο Μπι πιο, 'Γοπποπι πιοιο

σο ππιππιπννοπισο Μπι επι πιοπιροιο

ννο, οσιιο σο, σοπιτε Μπι επι σο

ι;πιπιπιπιο οπο, σο τοπιο τοπιο οιο

σιπι πιοπιο πιοσοτπι Μο ο ινιοοπιο

Η
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Ιπππεπ; πε Με εποε ειπ πεπε

εεεπ γιιπε Με.

24 Πεοπ ετεππεπ πεοὶεὶγερὶ;

Οεγεπὶχερὶ εοε €εππ τοπε χεεὶπ

πι πὶπ πεπε ὶχεοπρὶ ε ννὶεεόε πο,

πὶιιπεπ πεπε τπιπερὶ Με.

25 Πππεπ οεπὶγε πεγεὶὶπρὶ Με

πεπ, πινω τεππ οπ πεπεπγερὶ

πὶππεπ πὶεὶοεὶιι3ιι πο;

Ατεπεπερὶ πιεπρὶγε εΜε πεππε

εἱπ πε ννεπεπτεπὶρὶ π" πὶοὶεεὶιι

πιώ Με.

28 Επι πὶἐι ννεγεεὶοεὶπὶιιρὶ ἐπὶ

πὶππεπ, πεπππ Ατεχεγερὶ τπεπρὶ

πο. εΜε πεππε εὶπ ννεγεπτεπὶρἱ

πὶπ πὶοὶεεὶιιὶπρὶ Με ἐπὶ.

27 Πππεπ επε .ΤετιιεεΙειπ επ

πω. πε Φὶρὶ ννεπεπ Μπ οππε

ιπεπὶ επ πεπεπ, ννοεπερὶ πεπεπὶ

ννοννερὶ πεπερὶ ννὶοεπὶπεερὶ πο

μι. επ πππ ;

28 ίζε πεεὶγερὶ; πω” πονε

έειπε οπ πεπε £επιι πὶιι επεποπ

πε; πε ω" πεπε εεοπ πὶέὶ, πε

πεεεπ εεεποπ ω.

29 Πππεπ .Ϊεεπε ννεεπιιρι:ε εε

πεννἱεεπὶιγε ; Μιε επε τεππ ννεπ_ὶὶ

ὶοὶνσεππερὶ Με, επιεχιιρτε πο,

πιππεπ ννοινεέεπε τιιΜε ε οπ πε

πο. εεειποπ πιπ οπὶεὶπεπερὶ Με.

δ!) .Ϊοπεππεε περτεπι ννὶεεπιι

ποπ ννὶεοπεπ πὶπ πε ιπεπρὶγε

εοὶ-γετεππεπ. πε ὶέ ννὶεεέτε εώ

πετεππεπ, πππιε τιιΜε πε ; ειπε

γπρτε πο. ··

31 Πππεπ πὸοπὶπὶεεπὶ πε πε

ΜεὶΥεπὶ ;· Ηε ιπεπρὶγε εοὶπεὶεπ

πεπ, ιιππεγερὶ Μππεπ, πεπεπ;

1'ξ'οπεοε ννιοεπεεερὶ επι πε, εμε

Μ.

82 'Ι'ππε, Ηε ννὶοεέτε επεπι:π

εάπει:εππεπ, πππε)·ερι πὶππεπ,

εχετε πὶπ ποννὶοπππὶρερὶ; πιι

οπότε οννεεὶπ .Τοπεππεε ννὶπεέτε

νεοποειι πὶπ πεεε πεοὶπρὶ.

33 Πππεπ ννεεγπρτερὶ πε .Τεεπε

πεεὶγερὶ : δόοπππγεπρὶ ἐπὶ. Ηπ

διεπ .Μεεε ννεεπιιρτε πε πεννὶοε

ει", Με οπο. ννεννεεεΙιε Με

πεεεπ'

ε οπ πεπε εεεπιοπ Μπι πε πιιπππ

οεὶοὶγεπερὶ Με επι.

ιινιοοιι°οιτΑ1ιπ Η!.

Ι Ηεπεπ ινὶγεεὶπρὶ οπ κοπή

εεπὶγεπε; Μεεε ννεπ πεει.επ

πεππε πεπι ννοὶιιρὶ "επ πὶιι,

πε οποιππἰ πετεπε πε, πιὶπὶέιε

ὶ7πέπὶεε "επ επ πε πε, ιτοννεπε

ι:επεπ νιτεππεπτπ ννεπ πεπι” πε

πὶεεπγεπρὶ Με οὶπ οννὶοεππ, πε

πιεποτ:ε ννεπ τοπεπε εΜε ὶοὶπιε

πὶ ὶπεπε.

2 Ωε ππιππε ὶγεπεπτπ πεπεπ

£εοπὶΥε πνεπ πὶοεπ)ιεπρὶ Μπ εΜε

με έὶ, πὶοεπΥεπρὶ Μπ ε£εππεπ

πεε€εππεππε οὶπρὶ πὶπ ννεεππχε

σε ὶειι Με οὶπ πεοπ ετεππεπ.

3 Πππεπ πε γπιεμὶ, πε ερερὶ,

πε οοπεπεπ Με ἐὶρὶ.

4 Πππεπ επε ὶεοπὶχε ννεπ_ὶὶ ω

πειτε εΜε γε έὶ; Με ε πε ὶπ

Υεπ επ πὶπὶπρὶ, πε ρε πεπόεοε

πὶ, πε τω” ππννερὶ πιιε εὶρὶ.

5 Πππεπ επι: ινεπιι τοπεπε εΜε

ιτε έὶ; πε πε πε Μερὶ: ιπιπεπ

πεπιιπ Μεσα, ππππ εννὶοερερἱ

πε ππππ ννὶοεΜερὶ.

8 Ηεπεπ οὶππὶπτππ πνεπ3Μεπ

ινεέτεπὶ‹ὶεπε εὶπ πε πὶπεπἰπ πάπ

πε; ιιππεπ πε επεπε εΜε πε έὶ,

πε ; Μὶεὶππἐὶ ?ποπὶπεπρὶ Με σε,

εγε.

7 'Ι'ιιπε πὶεεπγεπρι πὶπ πεπὶοὶ

περὶ ; 'Γεννε Με ειπ πε εεε ; Πιο

πο, ιιπΜερὶ Με; πεεεπ πε πιι

πὶ£εννερὶ Με σε.

8 Πππεπ πεοεπ ?περὶ πε Με

ρὶ, πε ινιιὶπρὶ πὶπ επεππεπ πιπ

πεπ επρεχερὶ.

9 Ηεοπ πεπιεππεππε οὶιιρὶ πιι

πε εὶπ πε τεπιι εποπ Με πο.

Ππ πὶ πε πὶεεπγεπρὶ Μπ πεπε

ὶπεπἔννὶεεπε Με, πε πεετεππεπ

πε οὶπρὶ πὶπ ννὶεεει:ε τοΙπεπε οννὶ

πεπιι Με. · '

10 ννοννερὶ πὶπ πε ὸεννερἔἐπὶ

πε; 'Ποπ 'ά πννεπ ε ρεεε ε·
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,περι πιοπ Μι οιπ επ μι. ιεαΒα

εε

ΙΙ Ηε Ιταπιεαπι Μπι πιοοπι, πια επι

Μέι:αρι Μπι επι παΜι ανοννιπιιιιαπι.

12 Ηε!ιαπι γιιιε αναειπιρι, πω...

@ατε Μπι ΚοννίεαΜραρι; αιγα

ει.πιπιι Με εε ἱ ε ννιεαΜι ε Ιιεχα

ειιοπιχαμί,. πιΙεαπι εΒρεΪα Μ

πιάαρι.

13 ΗεΙιαιι ΡΙιαπιαεε πα Πεπο

πιιιιιι εταιιιιαπι παιι_ιιΜι εΜα χε

ννιεαέ.ιρι ; ει." ειπε οιπ οπι μια»

πιι Μια.

14 πωπω Μ.. επι Μπα αειιαπι

Ιιεει_γαρι, νναοπιαρεαιγε, πενή

εαΪαΙια πια τιιυνειιαπι ΕοιιαΜρε

έπιι εὸοπιιιπιγαιιρὶ; ννἱεαέπα παπι

εαπ ειπα ε_γαιοπιννε έπιι εεε, @ιδια

αννἰεαΙιεΙιαπι νναΙιαπιίαπιιπα ταεαιι

Βιι Μπι οιιαΜι. εεε; Κεεαι· ανα

ππιπιαγαπιρι πιιιρι Μα ι_γεεεεα Ιιε.

_15 Πιιοιιρι Με, αει. Ξέ ιιικιιιρι

Με επιἰ Με. 'Ι'ιι!ια ιχε ννοΙιπιαγε

πιάιιιιαρι πιουμε επι ΙιεννιεαΙπιχα;

Τοαεεα ιγιιιαπιιιιαχαγαρι Με.

Καέρ Μαιι Ματια :ΠιαΚαιι Ρο,

νναπιπιι ω... Μα εε.

·16 ΠιιΙ-παπι Ιιαπιιρί. Ηε!ιαπι πιε

ννιεαΜ)ια; ννιειω αει. ννονναρι

Μπι επε πω” εινα Ιιε. Ππι!εαπι,

Κεεαι· ι.αννα εε, εεἱ-γαρἰ.

Η Ηεπιιιιι .Ϊεαιια νναα)παρξε επι;

Κεεαι· 1:αΜι εινα. Μπι Μειι πιο;

πια αναιπαπιπαπιιπα $αΙιιι ι:αννα Μιι

Μου. Ρο, ενν1εαΜ_γα. ΠιιΙιαπι

1ιεοπι ιιιΠιαπιρι.

_ 18 Ηειιαπι δαιιόιι!κεε Μπι, @για

ιννιεαεα8ε Με ειπι νπαπιἱεα Κεχα

Ρι, ω... εταπιπιαπι επι ααα, :ια α

ανιαναπι Ρἰ α πιε ι;
19 αοπιαΐιε!πιχ)εΐΡΒΙοεεε ινο

νναρἰ πιπιΜεαΒαρι, νυιεαέι:α ννιιπι

ταννιειι εΒρεαια @σε εα, ειπιεα πιιεε

εἰπιΙιαπι,.αιιπιΕαΒι1 ανιιιοΒιπιεα Μιι

πιε πιόιι2.ε Και, κια ειπιεα ςοπι εία

εα ΜεαΒε Μα εε.

20 ΗιιπιππανναιιιιπιαπειγαΡι ω..

Με ; ιιπιιπαπι ι.οΚαΠα .Μπι ανιιιοΙιιπι

τα Μια "κι φἘθεὶιιοα εοπ1αιι ῇα.

:πε εε πιαΜιπι τα, πια ειπιεα Νεα;

ιιπι!ιαπι ιγαπιιπιι Μιι ια πιαΜιπι.

22 Ππιππαπι εεεπι έαΙιοννιιιοι Μπι

πιοιιπαρι, φα ειπιεα πιιεαρι: ειπε

Κε ννιπιοΒιπιεα Μιι Μι ειπα 'μι. ,

23 Ηεεεπι μι". ιννιεαεαΒε ειπι

επι ιιιαιιιιρι Μπιπιαπι, "ααα Με.

ι:αννιειιχαρι Μα Με: πέαΙ:οννια

Ιιπιιιααρι ι.ιι|κα.. ._ .ι α

24 Ππιππαιι 1εειια ανααχαρτε εα

πιεννιεαΙιππγα; ννονναρί ,νναΙκαι:

Μπι επ1οαγαγαρί ω, επι πιαΙιιιιι

νναΚαιιπαπιΕα ωνναέα.Κε Μπι, πιεσε

χαπιιιπιιρι. .

25 Ψιεσπιπε επαπιπιαπ μι". ω.

εοιεαΒε Μπιπιαπι Μαιου τοπιρι έπιἱ

πια πιιπιπιαΜι γιιιιαρι έπιι; ιιιΒα

πιιαΙιριγα. εΙπτει οιιιιιπιάε ιιπιρι Μ;;

ι εεεεα ι. ,._

€6 Ππι€€ατι τοπια περι Με Ιιεπια

πιι-γα πεα ' Με., οπι Μοεεαπα

ννοιναρι Έπ)ι|επι 23ννιυζι έ? Με;

εαπιο πιιιιαεπαπι πι α· Μαα

Ιπα ο Με εα πιο-γα; Αϋι:α!ια.ηα

ΥδίαΙκαιπαιιΙκα πανια πια ΙαααΕπ

ΝαΜιιιταπιΜι εινα, πια 1α.Κοιυ

ΨαΙιαπιταπιπα εινα. Μπι πιο παιδια

εε. . .

27' ννιοαέ$α παπα Μπι ΈνειΙςαιμ

Μπήκα Ι:ανναρι ω, ω... πιι αιμα

Μπι ΎναΙιαπιπαπιαα εανναρι:. Ι180ια

εταπιιιαπι έοεγα γαπιιιπιιρι.

28 Ηε1ιαπι ανοιναρι Μπαμ απαε

ιι επι Μ, πια αΜπιιεαρι Με πιαΙξιοπι,

πια παπηιαπι αννιεαχαρπα ιδια εαιι

Ιιεοπι επ.απιπιαπι, ΥνοαΙιορε Μακ

Ιιεχα Μπι ΜΒΜ ε πιο, @α ιαιατη

α.

29 ΠιιΜιιι Με” μπαμπα; Ιεπαε|

ιιαΕοα πιο, !εΙιονν.α νναΙιαπιιαιιαα

ιιπιΜτανναρι Μπι Με Παπιεαπι παρ,

μια", ννοαπιοπιε οανααιτι $οΙπαρα

Μπι Με εε. ι,

80 ΠιιΙιαπι .Τεπιοανα ΨαΙπαιι€απια

Ικα πω” Μπι Ιιε πιιεαπιτε οεα

νναειιι οπι, και ιιιπια·πι οεεινααΣπι

οπι, κια αϋ.ανναεια οεοννααιπι απ,

αι ΡΨΦιναύΒΜ· οεσνιααια απ.

αι παω @σεαπ. ααα-ξ
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νπποοποιοΜπποππο Με οπι; πνοιιπιορο

ι:οΜιπιοιπο Μο πιοπι.

31 (Μ. ποοοιιο Μπι πιο πιο πιποοο

οιι: ΝιΜγοπ:πιιο πιο Μο πιο ποιοι

ποιπιπποοπο ννοέτοιππιπποππο Με.. νο»

πιπιπιρο πποοο ποοορεπ πωπω. πνο

οπο..

32 Ποποιο ννοπνορὶ πιοοπι οπο

πιο πιοπ:πιοι; π·ποο, ννοοοοροΜιπο,

νιιοννποοππο οπ:οο οπιο, πιο νοο

Μιο πνοοιπππο.ο, πιο ποοπιοορπι πεο

ποιο πωπω.

33 (πο. ννποοοοοπο πιοοννοοπο σο,

πιο. ννποοππιννοοπο οοοννοοπο σο.

πιο ννιοιιοοοι οοοννοοπο πιο, πιο νιο

οσννοοοππο οπ:οννοοπο πιο πνιιοπο

αποφ, πιο ννἱοπΜ-γοπποο οορι Μο

νπποπγο ππιππιποπο ννοέιποννποοππορι

Μο. ροπο οπι ννοοοορι πιο. ιπποο

οποέοορπ οινιι.οπο, πιο ποοορο πεπο

πιο οοο. ·

34 Ποπποο πιο ννοοιοπποοποιοι

μπορω. Μ” ννοοποππο. πιοπιο.ο

πιοοιιο; ννοΜιοποοΜι ποΜοοοιο

Μο πιοπιπιο ιοιιιο έοι. Ποππιιο

πιοποοπιπιο ποννοπποο οποιοι. πνι

ννοοΒιο πονποποοιπο ι5οι.

35 · Ηοπιπιο .ποοοει περι ννιιΜιο

Μπι οπιοπι ννοννποοΜγοΜι ιοιιο

πιοπι ννοοιπορπο πιο πιοιπο.; ννοινο

ο Μιιι;ορι Μπι Μοοοιχο πιο Ποννπππ

Οιοπιιοπππο οο, π.οπποοο πιοιορι πιο.

38 Βοννπιπ πιπο πιο ννοοπιπο.πΝοπποο

οο πιοιπο; Πιιοοιιο Μπι Ιποοοιιο ποπ

Μονο. πιοοιιο; Μποπορο @πιο Μ

ποιοππο οπο, ποοο ποποιοιιοιορι Μπι

πιοοπι οιπιο οοπιο οπο" Μπι πνο

Μπιπο Με πιοπιοπιιποο.

37 Ποσο οπο.πιπιοπι Ποννιππ ιιπο πιο

πποοοοο οοἰιπο; πιοοοο ποπποο οπο

οοπο πιο. ΠοΜιο οιοπο ιπποοποι

Μο ννπιπιιέππιοιποο οοπιοορι.

38 Ποπποπι ννοννποοΜιποΜι. ποιοι

ποιο πιοννποιιΜγο; ννονπο.ρί πιο-ι

ἔπιρι Μπι ΙππιννιοιιΜρο μι, πιοοπι

πνοπποιππιππο πιοπιοΜιοΜι Μπιοο πινει.

έι:οππο.πποιιπ, πιο ννοροππιο τἰι›ἱ Μπι

πιοοπι οννποοΜπορι Με οοΜιπι :

39 (πο οιπιοποπ)·ο πιο Μπι πιο οι

ιποποοΒο τοππομπρπ, πιο "οποιο Μπι

οο οιποοππο πνούποέπο Μπι:

40 Ηοοπι ο ννιοποιποο. πιο Μπι

ποποιπορι, πιο ιπιπποποοπορι οο οπο

οοΜ_γο πιοιοπιππο οιποιο οοοτ ποιου.

ννοιποοο πιποπ.ιιο ποοππο. ιποπιορπ Με..

41 Ποποιο .πωπω ποοιιιοΜι οριγο

Μπι πγοποπτοοο π_γοποοππει, πιο πο

πποο οιποπο Μπι ππιοιοπιππο ορπιο Μπι

πιο, οιιιιοοΜι οπιιιοιποιο Μπι πιο

ννοογοππο. ΠοΜιο ννποοπο πιοοπι

Ρπ Μπι πιοοπι οπποπο πιο οπιι·ιοιοιιιι.

42 Ποπππιο πνππνειπιππο ννοππροοιοιι.

"πιο πιο πο, πιο ποοιοοο οοέιρπιπππιο

οσοι οο οπιρογο, πιο ποοιιι€ο

ννοοιιπποο ποννοιιι.

43 Ποπποο ννοοοοροννιοοΜχο

οπο πιοοπι πνιοιιΜοο πιο πιοννποο

Μιπο; Ποοιι οννοοπο πιο2οοΜι

ορπιπο Μπι πιο οπιμοιοιρπ, πιοπι: οπι

ννοιποπι ννοπιιιοοποπι Μπι ππο οινο

οπο ποιιορο. πιο οπιρογο, πιννιοιιππο

πιπιο οοποπιππιρι.

44 π)οοο. οννοοπο Φώτο οπο ποορι

Μπι οοπιποποοπιοο οπι οπιιιοιπορπ

πιοπι; τοπιο πιο πιο οποο οπο ποιοτι

πιοο ποιοι ιποπιο οπο οοοννοοπο οο

οπιροιοι, οο οι Μο οπο οοονποειο.

οποοννοιαιππο 13.

1. Ποποιο πιο καποιο Μο οπιιο

πιοο Μοοορπι πιοποιο·οποοοεροννι

οιιΜπο οπο πνοοιπ πιοοιιοι; Ψε

οοοροΜιπο, πομπο ποοΜοιοοιοιο

Μο πποοιι, πιο πιο Μιεορι Μο πιοοπι

ιινοπιιποΜι. οπο.

2 Ποπποο .ποοιιο ννοοιπορτο οπι.

πιοοιιοι; 'Πιο ποοΜοποοιππιιι Μο

πποοο οννο.οπο πινο.οπποππο. πιο. πο

γιιο ννοοιπ ἰοιποο ιπο.Μπιοο ννειοπιο

Μο έοπ, οννοοιο ιοιοννοπιο Με.

:ο Ποππο.ο οιονο Ροπιο Μο οΜιο

πιποποοΜι, πιο πνοΜιο Μο πιστο

πποοο. πιοπιειο πομπο πιο. οποιο πιο

.ποπιοπιοοο πιο. Αοπ:ππονν πιοπιιπιοοιι

ννππνοιιοορπ;

4 Τοπιιιιι πιοπιο. πιοοοπο Μο πιο,

πιο. πποοο. οννοοπο πιποοοι:ο Με. ο

Τ?
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ννοννεροποπποεε Με ο Με- Με πγοοεεε·έιε1,1ιεπιενε.εππε1περ1

πιεπι, υπιπ€οΜγεππε ιιο. ·ι

5 ΠπιΜιπι .πεειιε ινεεγιιρπε εεπ πιειν1εεΜγε; 1ννεπιππιππεππε ιιο, ο-π

Μπιπιι ιι.ιννο πιππιπιεγεπιρι Με..

6 νΜπ:οτε ππιππ:σιιο οπι πιἱρἱ πιει;

Πε πήγε πιο, εγειιι Με. πιε ννποε

έτει Με ιιιπποεπιπιεγεπιρι Με.

'7 Πιιππεπι ποπιεπι ννιεπιΜοπιε πιε

Μοἱιερι Με ογεΜιρἰ Μπι ιιεγε

Βοπιιιπ Μπιπιεπη πιππιππιοιγειιι επιἱ

ιιο : πιοπιε πιοοεπιι Με. “Με οννι

πιεπιππο Μπι πιππιεπιππιππο έπιπ.

Β Ογετε ννεπι ογειε τοπιεεε. οπι

Με" Με, πιε ννοΜεοπιεε ννεπι

ιινοΜπ:οπιεε ποπ:εεε οπι; πιε πιιΜε

Μεπι ιπιεππε έΜιπιέΜι.πι γιιππε Με,

πιε νι·πεεεΜπιεπι πιε ννπεοΜειπε

γιιπ‹ο Με. Βεπιπι. νν1εοπγοΜέποε

τπιππεπιεγε Μπι εε.

9 'Γιιπ‹ε πννεπιππιππεππε ιιο; οππιπιἰ

οιγο τεπιπ‹ε Μπι οπι επιπγεπιιιι Με;

πιε οππιπιππ:1γο πιω Μπι οπιπιε πιποε

ει:ε1περι Με; πιε πήγε οπι ννποεέπε

πι:επιπ:επιιιι ιπνιεεέιπεγετερι Ιπο επι πι

πιιιιιι Με. οννποεγεππερι Με πιοοπι.

10 Τε”. τοΜιπιογε νιποπεπιππι

ννιιέιπ:ο Μπι πιο ογειο οινεειπι Μινι

οεΜγεππερι Με.

11 Τιιππε ποπιεπι επιπγειιιιι πιε νιά

εεπιπειιρι Μπιπιεπι, ιτοππεππι ει"

επιερπ Με εννεοππιιιι έπι1 ιιο, πιε

οπι π:επιτε έποερἱ επι ιιο; τιιΙιε

ννππιπγεγοππεπι οερο Μπι ω. επι

π.εΜι πιποιιρι Μπι πιο οπιπιε εγε ιιο;

εγε Με οιπι πιο πιπγερπ έπιπ, τυποι

πλίοπιιγε Με” Μπι πιοο Με.

12 ΗιιπιππεννεπιιιιιΜειγερπ νι

π:οπιπο επι Μεπειιιιι Με, πιε νιπ

π:εέπε ννεπι πγο επεσε πιεπππιπι; πιε

ννποεοιπιπ:ε ππιειππιρι Με πιε πιιιπιππε

1πεννποεγερι Μπι ιεννιεεγερί Με..

13 Πιιππεπι ππιιγε οτι ονππεεππι εποε

1ιιππερι Με; πιιΙπε Μαιο ονν1πιεπιππε

Μπι πιοπιειιγεπι ορο οιπιπιεπι πιο οι

Με.

14 ΤιιΜι. ποπιεπι νιποέιπ:ο Μι

πιεπι€γο, Πεπιπε1 ννποεέπε ννοπποεπι

0ε_ιεγετε οιπιοπι, πιιΜοπι Με

Μπιπιεπι, τοπιο γεννε Μπιπιεπι οπο»

11πιπεε Με, πιεπιειι ποπιε .πιι‹πε πιε

1ποπτο Μπι επι ιιπιιιπ Μπι πιο Μπι

οΜε πιειιοειιι Με :

15 @ε 1:πιιινε Με εππεπι γεπιππε εππι

πιο π‹ιιπι πιο, πιε τιππιεπιεπι πεπιπιεπι

π:εΜιππεπι οπιππεππιι Με ω:

16 Ωε πιεππιιπι ειπε ππιειι·επε επι

Μπιπιεπι. ννοππογεππε επιππεΜι · Με.

οπι πωπω Με έπιπ. η!

Γ? 'Γιιπ‹ε επιιιεπιι Μπι πιεπιε επι

ποπιε ππιππιιέιεππερι πιε πιοππέιγοπιορε

ειππινιπποεΜγερι Μπι πιοπιε πεπ11γε

ιιπιιιἰ Με. 4

18 Ππιππεπι ννεπιιγοπιι πειιιιπιεπι

πιεγειρειιἱ Με επιπ ο πεεΜγε ιιο.

19 Απιρειιι Μπι πιοπιε επι ιπιπιπ:ο1πε

Μιο γιιππε Με. τοππεπιεγε ει.

ππεπιπεπι1κε τεππιι 1πεεε οππι επιεπι

πεπιπιεπι, πιε ππεπιεπιγεπι εκει...

ιγοπ:εοε επι, πιε πιεΜιιι ποΚει:ε

εΜε πγεπ:επ:ε Με ἑπιἰ.

20 Πιιπιεπι Ιπεπιεεπι Μπι επρεπε

Μπι πιοπιε γιιρπεοεππεπι έιπιπ Μπιπιεπι,

ιιιιοεεεπιρι τεΜιππειι οι Με επιπ;

τιιππε ννἰοεεεπππιἰἔειιπ τοπιε πεσε

1πε11πι1Βε οππι πιοπιε οπι επρεπε Μπι

πιεπιε γι1ρτοοοππεπι. π

21 Ππιππεπι πιοπιεπι πιιννο; Πιο,

Μεεεπγε πιεπι γεπιππε εε, πιε πέ;

Κεπι γεπιππε πιο, επιππ:πγερι εέπε,

ννπεεππερι έπιπ ιιο.

22 Μεεειγε 1τοπιρπέπιπ πιε ννποπιέπε

νιποπκοεπι πποπιιιιέπιπ Μπι πιεσε Πιε

Β·ερι Με, πιε ννονιπεροποπποοε ει"

ννοιπνιπι1πιεπι Κο επ:οπιρι Με, πω

πιπρππ:ε ιιπιπ‹ειιέ ιιιπποεπτεπιπιπρι·ερί

Μπι πιοπιε εερπ Εεεε ννιπ:επιπιε

γεπιρι Με τυποι.
23 πωπω πννεπιππιππεπιε ιιο; Πιο,

ιποΜιππι.πιεπιε οπ:πειγεεερι.

24 'Ι'ιιππε επιιιοπιι Μπι πιοιιε επι,

ννιεοππεΜιε Μπι ιγοπιεππεππι, επρεπε

νιτπ Μπι επιτρεεγειιπ Με. πιε πιεπιγε

τιι ω Μπι πγογεπιρε Με έιπιπ ;

25 Ωε πειιΒρπγε γνποεπιππρι Μπι

πιππιπ1ρεγε Με, πιε ππιεπ1ριγε οΜε

ννοι:νεεεππο Μπι γιιπιιιπιιι:ερι Με.
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26 Ππποπ ποποπ ποπ-οι. Οὶπ

πὶπππυ πὶπ ννοννοἐοπο 1.οππο ινο

ννὶτοπ π., Ιιεὶιιπο πιοπρὶγο ἐο.ρο

οποπ υ ννοπάοπορὶ Μο.

27 Ππποπ ποποπ ο1ιπὶπι1οννὶοογο

οὶπ ποπο γο ννὶοοἐὶ Μο, πο τοτο

ουγο τορο π.. οτοπποπ, πιοπο

ὶποππο πὶπ οι:οπποπ πο πιοπρὶγο

ὶποππο π.. ποποπγοπ, ννὶοοπο

ππὶΒο οὶποπ ποπο ννὶτογο ννὶοο

προπὶ Μο.

28 Βιιποπ οοπ πὶπ οτοπποπ ννὶ

7οοὶπρὶ πὶπ πιο οποππὶεο ρο: Οοπ

ὶπτρο πὶπ πὶποπὶπ ννοπποιὶοπ, πο

οΕοπποπ ορο ὶοοΙ;ο οὶπποπ, ποποπ

ιπι1οποτυ ννοππο ὶπὶγοὶὶοπ ωσπ

γορορὶ οοο.

29 Ηο ὶγοοοοο, πὶἐ τοποπ ποπο

οννοοὶπ ὶχοοοτυ ννοπόοπορὶ πω

ποπ, ννοππο ὶπὶγοὰοπ, π_γορο πὶπ

ο1:υ. ο εε1οπρο ρο.

30 Αννὶοοποποπ ποοὶοὶγορὶ, πο

οοὶοοεο πὶπ ο.. ιοποπ πγορο ἐπὶ,

οοοπ ι1οπο οννοεὶπ οοοπρὶ πιο.

31 Μοπρὶγο πιοπο πο τοποπ

πιοχο Μο, τυπο πιὶοὶο πὶπ ποπο

ὶοποπ @ορο Μο ἐπὶ.

32 Τυποοπρο1:υ π.. πο, πο ννὶ

πὶχοροὸοπ οορο π.. πο $υννοποπ

οι1οπγο ἐπὶ, ιποπρὶ_γο οππὶπόο πὶπ

ποορὶ ποοἐ, πο ποπυπ Οὶππὶπτπυ

γορὶ πὶπ; Ευπο Αϋογορὶ πὶπ οοο

ποπ :άιπιπιι.

33 Ιννοπὶπὸοπο πο, ννοπτο υπρὶ

πο. οοπὶ)το ρο; τοποπ ὶγοποπτυ

Μο οὶπ εποπρογορὶ ἐπὶ ποποοἐ.

34 νὶἴὶοοἐΙ:ο ποπ ὶοὶπιοπὶ χο Μο

οὶπ, τὶρὶ οπρογο πο ὶοοπὶχοννὶοο

γο οὶπ πιο. οοοπ ννὶοοἐὶ, οΕοὶ

ροπὶ ννὶοοποπ νσὶοοπυ, πο ὶὶοὶνοπ

γο.πο οπι πο οννοο_γοπο ἐὶ, πο ὶ_γο

οοοο.

35 Ηοοπ ο1:οπποπ ινοπτοχο υπ

ρο; ὶιὶρὶ οππο ὶτοποοπ πὶπ τοὶιοπ

πὶπ πιο οιὶοπχορορὶ ἐπὶ, ππογοτυ,

πο ποππ·ο οοπογο, πο οπροοποτοπ

πιο ποπιπ, πο. ὶἐ Ιιοπποπτιο πὶπποπ.

36 Οπὶππὶ ὶππιιποππο. πὶπ πὶπ

πο.. πὶἐὶὶππιορὶ ὶγοπὶροπρὶ π...

37 Ππποπ πω. οοὶοὶγορὶ π..

π. οννοοὶπ οννὶοοννοπὶχο οοο,

ΥΧίοπτο-γο υπ ρο.

πιο οννοιτ.ιι(π Η.

1 Απροὶυ ποπρο πιοποποιπ πο

ποπ νν‹ιοοοπἐὶπ πο. οευχορὶ πο

ροπγορὶ ἐπὶ: ΙΙπποπ νν‹ιπορὶ κ..

8ορὶ ινονσορὶ ποπορὶ πο τοποπ

1ιποροπ ρυιορὶ Μο οπὶ£ορὶ, πτορὶ

Μο ο ποσο.

2 Τυπο ὶὶογορὶ; πνοἐπορὶ οπ

ροὶυ π.. ποποπτυ Μο ἐπὶ; οπὶπ

πὶ οροτο πὶπ οννοου1:οιοπ πιο.

3 Ππποπ Βοὶποπὶ οπι, Βὶιποπ

Ιορι·οο οοοοο ποπ πο Η πὶπ οπ

κοπο ὶγο£οππο, ποποπ ννὶπ‹ιπὶποο

ποπ ὶπροπ ορὶχο ινοπ ὶνὶπ‹π

ννοἐτοτππο ὶοπὶπο πὶποο πο γυπο

πὶ, πο. ορὶ_γο π.. ρυπι1οπο οο @ο

ρο πὶπ οποἐτοπ.

4 Ππποπ ποπ ννοπὶὶπὶὶ οοπ€ο

τποποπ ὶροπὶρὶρὶ ἐπὶ πο ποΜγορὶ;

Τ‹ιποοο ννὶὶιε|ὶ ννοἐτοὶπτιο π.. πο

οοπ γυτοπυπὶρὶ ἐπὶ πο.

5 Νικο ννοἐτοπιπο π.. όο πο.

ορορὶ οροινὶπΒο ροκππὶ οοπρο πιο

ροχορὶ πο. ννοπροπὶοο ννὶοοπυρὶ

Μο τυπο. Ηοοοπ ννὶποπὶὶιοο ποπ

ὶοορτορὶ.

θ Ππποπ .1οουο ποπο; Αγυέτοπ

ρο; τοποοο ποΕὶχογορο;›ὶ πο.

Υνὶοοποπ ννοἐ£ο ποπ οοοπὶὶοοπ.

'Τ ννοΙὶροπὶ‹:ορὶ πὶπ οπὶππὶγοπ

ννὶοογοπὸυ1ιορὶ, πο $οποπ γοοὶπ

ρὶ πὶπποπ Ι.οπγοπ οοοννὶοογο

οοπρὶ Μο οχοπὶπὶρὶ; 1.υπο πιὶγο

οπὶππὶγοπ ὶπογοἀυπορὶ ἐπὶ.

Β ω... οπὶπὶ π.. οοοπ οοοπ;

ιπὶτοποοπ πορὶ Μο οὶπ ου Πο

ποιπ οπογο πιο. οτι πὶ.

9 Αννὶοοποποπ ποοὶοὶγορὶ; Μο

πο πο. οννοποογο τυπτοπ νυσ

ὶοιιὶπ ννοέτο πὶπ πο οροπορὶ πὶπ

ποπ, ννὶποπὶποο π.. ‹Ιο ποποπο

“που οοοπ πὶπ πο ιιροπορὶ πιο,

ννοπὶποιηο Μο ο ποοπ.

104 Ποποπ “Με 1οποποπ οπο
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πιοπιιιπιιιι Μπι πιππιπιιι πιο, πινοέπιπιρι

ΚοΒ·πιρι Κἱπι Με πο, πιο πιπιπιιππιπι

πνιοπιπιιι Μπι πιοπιπι.

11 ΠπιΚιιπι πιο πιιιπιοπιιιι πιοπιπιπι

ννι_νπιέΚιπιιιι, πιο. ππιιιιιιοΚπι πιιιιιι Κτπι

Κοοιιπορι. ΠπιΚιιπι τοΚοπι τιιπιιπιιπι

πιπιιιιππι.πι ννιπ:πιπιπι Με πιο πιΜπιι.

12 Ππιπππιπι πιειιιππιιιι πιπιροπιππο πιπιι

πιπιροπ:πι ποΚπιπιοικι. οπι ννοοπιπι Μιορι

οππο Κιιι πιοπιπιπιιιι, ννπιοπιερονπιοπι

κι” π:ιπι πιοοιιπιρι ; 'ΓπιΚτοπι υποο

οιιΚέιπι ινοέπιπιιιι μια: Με π·νιιποιο

οιππιπιπιιιΚορι Με γιιοιπι πιο.

13 ΠπιΚιιπι ννπιοπιειιοννιοπιΚιιπο σιπι

πισπι ?ο ννιπ:πιέι, πιο πιοννιοπιΚιιππι;

Οτοπιννο Κιπι οπι γο γιο, Κιπιπιπιπι

ννιοπιέππι παπι ππιιπιι οπιπιπι πνιιΚι

έΚοπιιπι πινοπι πιιπι ιπΚοπιιοιιιπιιιι Μπι,

πιο ιπιπιΚπιπιι μι. .

Μ οι τιιΜο οπι πιο Μπιπιο σιπι

πιπιπι, τιιιι π:πιννιι Κιπι πιοοιιππι Ρο;
ιΜιοπιεροΜιπο σιπι πιο”. πιο; οπο”

Μπι πιρι Μπι πιιΜοπι ννιιοπιεροινι

οιινππιιΚιγο σιπι οπι ννοοπιπιιιι Κιπι

οποιο Με ππιπππο ο πιο.

Ι5 ΠπιΚπιπι πνιιπιΚοπι τιιιι πιππιπι

ππιπιΚιι., πο.πιιππιπι ιππιέΒιιιιρι πιο Φιγο

?ο χαπια, πιιοιρο2ορι Μπι; πιοπι

πιπιιιοιππι οιιπιΚιπ:ιπιπιπιΚιι Ρο.

ισ ΠπιΚπιπι ννιιοπιοροννιοοΚιγο

σιπι ιγπιππιιιι, πιο. οποπιπινο Μπι οπι

πρι, πιο π:οΚοπι οννιοπιΚιιπο σιπι πιο

πιοπι ιιποιππιιιι; ιιπιΚιιιι ννοέπιπιρι Μπι

πνιγοιπιι. οπιπιπιΚιιρι.

17 ΠπιΚπιπι νππιπιπιπι πιτπιγοπιι πιο

πισπι πι.πποπιοπιιιπιιιι πι" οπιι οπι πιι.

πθ ΠπιΚπιπι ννοι;ιι ιιποιπιιιΚπιιιι

ιοπιπιπιπιπι .ιοεππο πιοιπο.; Ανπιπ:πιΚο

πιπιπι πιοοιοιιππιρι; Μιοι πνιιιππιτπιρι

Μπι νεο-ιι ινιιππιροππιπιιππιιπιιρι Με..

ιο πιοπιπιπι ιιποΚιέιιοπι πιιπιπιπιπιρι,

πιο οποιιποπιι πιοπιιιιπιρι; πιο ππιιιπο

πιο; πιο πιΚο «πω, πιο πιιιπο πιο,

φαω.

20 ΠιιΚπιπι πιοννιοοΜιππι; ΑΚο

πιοπιρπιρι Μπι οππιπιπιπιπι ννο.ιιιι ιππι

Κέιοπι οπιπιιι. πιιιπ:ι οριππΚπιπι Μπι

πιοο σο.

21 ννιωεω οιπιπιιπιπ.Κιι Μπι Μπι

οιιΚοπιπιπι ποΚοπι ννοιππιιιι οπι Κομ

ιιι πιοπι πιο ιιοπιοπι ιγοοιιππι μι, ω

Κυ. »πωπω Μπι πινω ννπωεω

()ιπιπιιπιπΚιι Μπι πνιιποιιογο π:ιπιπιιιτι,

πιο πωωιιι ιπιππιο Μπι ; ννιοιιέιπο.

Μπι πιο τοπιιιιπιι ποπιιιι οπιι ιιιιΚιιπιέπ

ινπιέπο Μπι πιιΚιι.

22 ΠιιΚπιπι ννοιπιιιι ιοπιπιπιπιπι .ιο

οιιο πιειιιππιιιι πω, ιπιι.ννιιοτο, πιο.

Κιιπιιιιρο, πιο ννιοπιπιιι, πιο πιοι·πι ;

ποιπρι πιο ιιιιτπι Ρο; πιιιπ:πιπιπ:πιπι Μπι

πιο πιοο.

23 ΝπιΚιιιι πνιιππιπΚο Μπι ω” πιο

ιππινππιιέπο πιοπιπιπι πιτιοπιπιπι. ΠιιΚοπι

ονιππιοιπι οππιπιπιπιπι γιιπΚιιπιιιι.

24 Ππιπππιπι πιοννιοιιΚιιπο; ινιωι

πιιΚιιιιο τοπ:πι Μπι οπι. ππιπιπινο Μπι

πιο πιοο, "Μοτο οπι ιιιιιιεοπιιιι.

925 ΑππιπιπιΚοπιπιπι πιοοιοιιπιιιιι; Βοἐ

πιιιιπιπιπι νπιιππινπι ννοειΚιιιποοπι οπου

πιοιι ιοιπιιπιπιπι ππιπιιιιΚο Μο ΜΜΜ

ιιοπιι ννιιιι οπι ννοΚπιπιππιπιΚπι ΜΜ

π:οπι2ο Μπι οπι ποοει ππιπιπιπΚο Μο σιπι

πιοπιπιπιιππιπι.

26 ΠιιΚπιπι οπιοννπιπι που Μπιμπ

χερι πιοπιιιπι Οπιινο Ρπιπιο. Μπι οΜπι

ιιππιιπειρι.

937 Ηοπιπιπι .Μονο ιιοννιοπιΚιιππι;

Ηπιπιγοππι Μπι πιο ππιιιπο οπι ιιπιππιιιιι

πιιπιιοπιπιπιπιρι Με; ΜιΚοπι πνοννιιιιι

οπι ΚοΒορι πισπι, ννοοινοπιπιπιοΚο

Μπι πιο πινπιπρο Μπι, ιιοοοιι ποπιιπιοπι.

ννπιπιιιπιιιπιπιιιι Μπι ππιπιοπ:πιπιπιπιρι Με.

πιο.

28 ΤιιΚπι οππο "πιω ιιποπιπιΚπιππι,

θπιπιπο οππο. πιιππιπππιππι ιππιπιπιππιπιο

Με.

29 'Ι'ιιΚπι ιπιιππιπι πιοοιιππι.; (ιππο

πω πιιοπιπιπιπιιιι οέιτιι, ππιιιπο πιο πισπι

πιοπι Μο πω.

30 ΠπιΚιιπι ξιοοιιε πιοοιιο.; Αννι

π:πιΚοπιο.πι πιοοιπ:ιππι; Απιροπιι Μπι

πιο, πιπιπιιποιιι κι" πιο οπι, πιπιιιιιοπιο

ποπιπιπι πιουμε. πιοιιοπι ω, οοοπι ιππι

ππιιιι πιΜπιπιο ιιιιπιππιπιγιιΚιπιπιο Με.

31 Ηοπιπιπι ιιποποπι πιιπιπι Κιππιπι

πιιπιοπι; Πιοιπιιοπο οειπ:ιι πιπιπποιοιπιπιο

Και οπο. Μπι” πιπιΚιππι ιιιοπ:οπι

οιππιρι. ι
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32 ΠεΙιεε ενο]ιεε εεε εε εε,

θετεεεεπεεε εεὶγερὶ; εεεεε

ενεεεερεννὶεεὶεἰ_γε εὶε Ιιεννἱεε

Είχε; Πεε ὶχετεπιΙιε Ρο, ὶεεεεεε

εειι·εὶεὶ_γε Με.

33 Πεεεε Ιεγεε εε .Ϊεὶκεε εε

.Ϊεεεεεεε εεεε ὶννὶεεεε, εεεεε

ὶεἰΙιεε εε εὶεε ὶγεΙιὶὲὶεε ΜεΙιεε;

34 @ε ΙιεννὶεεΙιὶγε; Μὶεεεὶ

εὶεε ὶγεΚὶέὶεε Βὶεεε, πεεεε Με

ἰ_γεεεεε; εεε γεεεερὶ εε. υνε.-`

Με". εε ρε.

35 Πεεεε εεεεεεεε Εεεε εεὶε

γεε @ευρω γε εε, τεεεετε ὶΙὶρε

χε εε εεΕὶγε, εΙεὶεὶρὶεε Ιεὶεεεε,

ννὶεὶγεγεὸεε εερε Με εε €εὶιεε

ὶγεγε1‹ιε.

36 Πεεεε Ιιεγε; ΑΒΒε, ΑΙ:ε,

εεγε εΜε Εεεε εννεεὶε εΚὶεὶρὶεε;

πνιγετΙ:ε Με εε εεὶὶεὶχεὶιε ινε;

Εεεε εεε τεεε πεσει Με εεε Με

έεὶ, τεβιε εεεὶε Με Με εεεετε Με.

37 Πεεεε εε Με, εε ὶἐιιὶειεερὶ

ὶγενϋὶεεεε, εεεεε Ιε-γεε εεεὶχε;

8ἱειεε εἰἐΕὶεεΙε Με; ννὶΙὶὶμεὶε

εεε εερε ννεεεεεε ΜΜεΙυ.ιε

?εεε Με εχεεὶεὶ έεὶ εε.

38 Κ1Μεεεε εεεὶ εε. εεεὶγε

με; 0ὶ£ἱεεἰ Εεεε ννεννὶχεῶειι-γεε

εε Με εε γεὶρὶ εεε εε; ννὶεε

εεεὶ Με εε εννὶεεΚεΙὶεε εεεεεε,

Εεεε ννἱεεεεΙὶρὶ Με ενεεεεε έεί.

39 Πεεεε εεε @εφε εε εεΜ_γε,

εε ννἰεοὶε εε εεε εεεε εεε εεεε

εεε. °

40 Πεεεε εεε εε Με εεεεε,

εεε ὶέτὶειεερὶ ὶγεννὶεεγε, ὶέ£ε

εεερὶ Ιὶὶεεε, εεΙ:εε τεΙκεε εγε

ΡΒε;›ἰ εεε €εεἱε ἀεὶ.

41 Πεεεε ὶεὶγεειεὶ εε ω, εε

εεινὶεεεὶγε; Ιέεεειε ρε εε σε

ὶεὶγε με; ενεεεε εεεεεεεε, εε

εὶχεχεεεε εεεε Με ενεεεε ὶγε

εεετε; ενεεχεεε με, ε1εεεω

ΟὶεεὶεΗιε Με ννεὶὶκεεὶρὶ εε εε

ρερὶ Με εε εεεγεε ννὶεεεερἱ.

ΑΒ Νεὶὶε ρε, εεχεερὶ Με; πω,

Εεεε ειεεεεχε οὶε εε ννεεεε

Πεεεεε ε εε.

43 Πεεεε εεεεεεεεγε, ὶεεεε

ἱεεεεεε, .Ιεεεε Μ, εεειιεερερὶ

Με ννεεὶὶ εε, εε Ιεὶεὶ ννὶεειε

Βὶεεε, επεεεεεεεε εεε @Με Κε

γεεερὶ, ννεεεερὶ Κεεερὶ, ννεννερἱ

ὶεεεερὶ, εε ννὶεεΒὶεεερὶ Με ετω

Ιιεε ερὶ.

44 ΠιιΙιεε τω” εεεγεε ννὶεεεε

Με εἱε εε ὶννεΚτεννὶεεγε εε;

Τεννε ὶ ὶννερετεΒε εὶεὶιεε εεε

Με; γεεερὶ εε τεεεεε εΕὶχεεεε

με, εεε. .

45 Πεὶιεε εε ει εεεε, εεε

εεεΙιεγε εε γε εε, τεεεειι, Ι

Ι:εεεεε, εεὶγε εε, ὶ ὶτρετεεει.

46 Ηεεεε ιιερε ε1ὶεεΕερὶ εε

εεεερὶ.

47 ΠεΙιεε εεε-ε εε εεὶὶερὶ Με

πεεεεεεεγε εεεεΙιε, εε ενεεεερὶ

Κεεερὶ ὶΒεεεεε Ι.εεΙΩχε "Με

εμε εε εε;;ε εεερε.

48 Πιιὶιεε .Ιεεεε εεεγερ©ε εε

ΙὶεννὶεεΙεὶγε ; ΣΥεκεεεεε εε τε!ιρε

Με ὶχεεεεε, ειειεεε_εγε εεε

@Με Κο εεε. τεεχεὸειερὶ Με

εε γεεὶρὶ ε.

49 Αερετε εεε τὶμὶ ννεΚεε Με

εεεε εεὶρεεὶ εε ενεεεερεεενε

"εεε, τε!ιε πεεεεεεεερί έεἱ;

Εεεε ννεννερὶ ενε!κεε Με γεωε

τερὶ Με.

50 Ηεεεε οννεεὶε εΙερεγε εεε

εερὶ.

51 Πεεεε ΕοέΒε εεε ὶεεὶαεει

μ., τεεεεεεε εε εεΚε. ειὶεὶεεεε

εεε ιεεεεε ὶγεεὶεεειεὶ. Πε!ιεε

Ιιεεεερὶ Με εεεε γειερὶ:

52 Ηεεεε ὶεὶεὶΙὶεεε εεε Με εε

εΒρε ε, εε εεεεεεεε ΜΜΜ.

58 εεεε .Ϊεειιε ενεεεε Ιεεεερὶ

Πεεεεε Με εΙετε εγερὶ; εε εεε

ενεέιεερὶ Ιτεἔερὶ, ινὶεεΙὶὶὶὶεερὶ,

ννεννερὶ Κεεερὶ Ιω εννεεὶε επε

εὶχερἱ.

54 Πεεεε Ιεγεε ὶτεὶειε ὶεεΙειὶε

ε, εε ννοέεε Ιιεεερὶ ὶτεεεεε ε

Με εε Μ; εε εοὶιὶχεννὶεεγερι

Με σει ὶγετεεΙ·ιε εε Εκει Με εε

εεεὶεἰγε. Θ!
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55 Πππεπ ννοἐπερὶπεπερὶ πε

οτππὶσὶγε οσονυεεὶπ πιω: .Μεεε

οπ πω. οπεπεπὶ Με οὸερὶ, Μερὶ

Με ε πεοπ, τω... τεπιιάεπ πεπε

ρὶ ἐπὶ.

58 ννὶσοτε ὶτοπἐπἱγειπ επισπε

περὶ, πιπε ει... οχεπεπὶ πὶπ σοὶ

τποπεε ἐπὶ.

5'7 Ηεπεπ νσεπὶϊὶπὶ ὶπε]ὶπρὶ, πε

ὶιοπἐπὶχεπ ιεπιι ὶγεσπρερὶ, πε

πεγεπὶ;

ὶ58 Πππὶγε, 'Γὶρὶ ννεπεπ περε

επ πεπερὶ Μπ πε ὶπεπἔννεγε Με,

πε επρετε γειππὶ πεπεπ πτεππ

ωπεσε περε συπεπ πεπερὶ Μπ

πε ινεπεπε Με σε, ειχε πειιπποπ

ρὶ σε.

59 'Ι'ιιπε ὶἐ επε €εππ οχιιπεπὶ

Μπ οσὶτποπεε ἐπὶ.

60 Ηεπεπ πωεπε πεπερἱ πεπ

σεπ πὶπ ννὶσεσοπεπε ὶπεὶὶπ, πε

.Μεεε ὶινεπ,εε σε; Πεπε τεπιι

ὶγεπὶοπρερὶ Μπι τεππάεπ εάπρτε

ἐπὶ πε, ε”.

θ! 'Ι'ιιπε πε ὶπὶπε ππ πε πεπε

όεπ @εμε ἐπὶ. Απε ννοἐπε πε

περὶ ὶιειισεπ πὶπ ννὶννεππ·ε πε

πεσὶγε, Μεεεὶγε, Ιποιεπ Μεε

ΟὶππὶπΕπιι πὶπ πε πὶ_γε πε.

62 Πππεπ .Μεεε πε”, Πε πιὶ

γε; πε νὶΪὶσεἐτε Οὶππὶπϋππ Μπ

ννπννεἐεπε ετερε εσὶγετεππεπ

ὶποτεππε εε, ιπεπρὶπε ἐερε επεπ

ιι πνεπάεπερὶ Με σε.

63 Ηεπεπ ννοἐπε πεπερὶ Π:επσεπ

πὶπ ννοποπεπε πεπροτε εε περι;

'Ι'εππ οπ ινογεπερὶ·εεπρε ιιπσὶπ
ρὶ Με πε. Δ °

64 ννεγεἐὶ.σε σὶπ π. πὶγε πε ε

ποιιρὶ: τοπεπ Μππεεπιπ πε. π

πεπ. εννεεὶπ, πε Με ὶγεσεσε, διε

σορι. "

85 Ηεπεπ ννεπῇὶὶπὶ επιποἐερὶ πε

ὶτε πΒεπὶσὶΕσπρὶ, πε ερεΐ πε;

παω” πιο, εσὶχερὶ. ππεπ

οοπὶχε ππρὶ πὶπ ὶἐ εγε περε σπ

ερερὶ.

86 ΙΙππεπ Ιπγεπ Ιππππ»ε ὶὶρὶ

πὶπ οππε Με... Με” "οππι

πεπερἱ Πεπσεπ ιινὶπχεπ ννεννὶ

πεἔννὶσεπε σὶπ ννεπ_ὶὶ επ πὶ ;

θ? θε Ιππεπ ρετὶἐπεπ πεππε

ννεπγεπε εεπεπ επ ετοπννε σε

πεπε; ίζε πὶἐ εγε .Μεεε Νεπ

ι·ετπ πὶσὶ πεππ ποπ.

68 πω”. επεΜππε εε πεπι”

'Ι'εππ επε σὶπ πε εποπννεπε ἐπὶ,

πε πεπιιπ οιινεπεππὶεε ἐπὶ σε.

Ηεπεπ τεππεπ οπεπει πάεπὶ πὶπ

εΜε ὶγεγε. πππεπ επρεπποὶοπ

πε ννεπ ποτοπ. "

89 Πππεπ ειπε Μεεε.. Μπι

νιτεππιεπε σε, “Με επ πεὶὶπρὶ πὶπ

πεννισεΜγε; Βε ὶἐ πεπππ πε

$εππεπ.

'70 Πππεπ ὶἐ επε επεπὶπιπεπ.

Ηεπεπ πὶτεπ εσὶπγεπ ὶποπεπειπ

τοπε επ πεὶὶππὶ πὶπ επε Ιππεπ

πεσὶγερὶ; Αννὶεεπεπεπ πὶἐ πε

πὶὶεππεπ; ΟεΙὶΙε ννὶσεἐτε πεπὶ

σε; πε πω: σὶπ πε ὶγεσεσε σε.

'71 τω... ὶγε ννεπεἐὶσε πε τεπιι

ενεπεπ σε]εγειε; ννὶσεἐτε πὶπ

πε σεὶεἀειερὶ πὶπ εσεσε εποπ

πω” ἐπὶ σε, ε”.

72 Ηεπεπ ὶποπρε επ εοπεΐοπ

πε Μπ ποΕοπ. Πππεπ επεπ Ιπ

πεπ .Μεεε τεππ εσὶγε σὶποπ ; Απ

ρεσποτοππε πσπρε πω... ἐπὶ,

γειππὶ εΜπόε επειπεππΜππε Με

σε, ννὶσοὶε πὶπ πε ειπε”. Όπ

πεπ πε εννεπὶσὶπ πεπεπ εφε.

Ή!

ννιοοννοιοικπ 15.

Ι Πππεπ ννεππε επριιο, πεπειί

ννοἐπερὶ πεπερὶ πε ννὶσεπὶπσερὶ,

πιοννερὶ πεπερὶ πο οιππὶσὶγε οσο

ννεεὶπ οπι πε εὶερὶ, πε .Μεεε πιω

πω, πε εΜε επεπὶ πε ΡΠειΣε

περι. °

2 πω..." "ΡΠε2ε νσὶννεπ,πΜ .Ἑπ

όε εχετε νὶἴὶσεἐτεγεὶερὶ πὶπ π..

@γε πε. Πππεπ .Μεεε ε_γπρϊε

σε, Νὶχε εσεπ επε σε, εεε.

3 Πππεπ ννοἐπεπὶ πε επἱ πὶπ

πω. Με ὶχεοπρερὶ; τιιπε πω

ω εφερε: ἐπὶ. °' °
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4 Ππιππιι.ιι ι>ιιιιω ιιπιο ννιννιιπιιιο

οιι; Τοπιιιόιιπι κόσμο έπιπ πιο;

Πιο, τοπιο απο πγιι.πιιοπιριιρι σο,

οιιι.

5 ΤιιΜι κ”. Μπισάου ιιιιιιιι:ο

έπιι; πιοοοπι Ριποπο γιιέιπιιιιιιιιι.

6 ννοέιιιιιιι Μπι πιο οΜιι "που

πιιιέΜι.ρι νιιιιπιιι νιιιοιιΜοιχιιπιοιι

οοο, ννιιπιιι πιιΜ.ο οιπιρι Μπιπιιιπι.

7 ΠπιΜι.πι "Μιι Βιιπιιπιπιιιε ω

χερι, πιο τοπιο οπιι ιπιιιιιπι ιιοπι Μι

έΜιρι γιιπιΜι, πιο ιπιιιιιιιρι πιοπιιιιι

1ιιιπιιιπι πιπιννιοιιΜ:ο.

8 ΠπιΜιιι οιιιι.πο Μπι, ι:οπιοπι οοοπι

οοο πιοπι ω. 17οοοπι οοιιννιοιιΜοοπι

Με, ριιιιιοπιιιπι πιοοιιιιιιι.

9 'ΓιιΜι Ριπιιι.ο ιιννιπ·.ιιγιιρπο πιο;

1ιιιπιι ινιοιιιωμωρι Μπι πιο οποι

ιιιιπιοιιρι Με γιιοιπιρι πιο.

10 ννοοπιορι ΜιΒιιιιι Μπι ννπιιιι.

ιινιιιρι οπι Μιπιπρι ο επποπιιιιι.

11 'ΓιιΜι. νιιοέπιιιρι πιιιιιιιρι Μπι

οιγιιπο Μπι πιιπιοπιοιιννιοιιΜγερι,

Βιιι·ειπιπιο.ε πιο ινιοιιΜγιιπιοιι Με ο

πιοοιι.

12 Ππιπαιιπι Ριπιιπο ιιπιο εννιοιι.

?οριο οπι; πω” ω” δικιο.

ικιωιωμωρι ογιιΜγερι Μπι πιο

$οπιοιι οοιιπιιοιι Μιι γιιοπιιρι πιο,

οννποεπειγιι.

13 Ππιπιιι.πι :Πιο ιιιιπιγοπιοπι πιο”.

ι›ἰ ; 1οπρ:ινιιοπι οπιιιπ:ιιπι ινο.

14 Ηοπιιιπι ΡιΙιιτο πιοννιοιιΜγιι;

'1'ο1ιοου., π.ιιπιιι έιοιι οοοπι Μπι πιι

Ιιπο ο πιο. ΠπιΜιπι πιοπιιι.πι πω”

πιππιιι ; Ιοιριιννοπ1 οπιιιι;ιιπι ιινο,ριιιι

διοπιιιπι ογιιιιι.

- 15 Ππιπιιιπι Ριποπο ογιιπ:ο Μπι πιο

Μιιιινιοιιχο Μιι οπο, πιοοπι Βιιι·ιιπι

ω” ννιοιιΜοπγιιπιοο, ‹ιιι .ποειιε

Μιρειπιρειπιπο πιοπιιιτ.ι ιοπριινιιοπι

οΜι.ι:ιιιιρι Με ννποιιιιιι.

18 ΠπιΜιπι πωπω Μπι πιρι που

@ΜΒΜ Ρποποπιιιιπι οοιιιιιρι, πιο

Μετα οιπειρι ; ιιιι. ιινιοοπιο οοοινιιειιι

ννιοιιΜοορι.

Π' ΠιιΜιπι έιιιιι (ποπο ινιιπι ιπιΜ

γιιρι, πιο ννιιροπιιι. Μπι ννοιιοιιοΜι

οπι Μι2οπιπιιιιι ιιιι ιιιιΜιορι.

18 θα πιοπιιιπι οΜιπιρι, Πιο, .πιιιιιι.

Ψποιιέπειγιιπιιρι Μπι.

19 Ωιι πιοιπι πιιπιππιι πιοπι οπι με

Μπι οπι ιιιιιιιιπ, πιο ιιπιιΒιιοορπ, ιιιι.

οιιπιρο6Μι. ππιιιπιοπιιιο ιπιοιππιιιι, ιιιι.

οπιοιπιιρπ. ιο

20 Ππιπιιιιι πιοοοπι ιπιιιπιιιρι, πιοπιο.πι

οιιιιι ιπιιτιι Μπι ιΜοιοιιιιι, ιιιι πιο

πιινιιοπιοχιιππο πιοπι οπιο ΜοιιπιΜ

χερι. Ηοπιιιπι ιοπρο.ιινοπι οπιιιι:πιπι

ιιι Μιι ο οπππιι οικω.

21 Πιιπποιι Βιιπιοπι, Κιιι·οπιο πι

ωιω, οπι πιιιιιιι·ιι, πιο Α.ποιπιιιιιιοπ

ου. Πιιιιπιιιε απΜιππιι Μιι, ππιοπιοοο

Μπι οιιιπιπιιιπι ιι Μπι πιο οιιιι ειιοπιοοιι.

τοπιο Μιι ΜοιοιπιΜχειρι.

22 ΠιιΜιπι θοπεοππιιι. ονιιεπιππο

Μπι οπι ιιπιπρι, πιο. ννιοιιιιο.πιιι πιο

πποσο. οιιιρι Μπι πιο πιιιιιι. ι ι

23 ΠπιΜιπι πιιιπιιέιι ροιππιπιπιι ω.

πιιιιιιιιι Μπι πιο μπω Μιι ο ειιιιιι;

τυποι ννιοιιιιιι έιπιπ.

24 ΠπιΜιπι ννιιπιπιιι ἱοιρεννοπι οπω

πιιιιρι, πιοπιιιπι ι.ιιυνοπιογιιπιο ιιοπι Μ

οιριιππιπιπρι. ιιιι οιι οοοοπιιιιι οουπιρι,

ινιοιιέπο. οπιιιιιοπιι πιιππιι ιοιιρι Με.

25 Ππιπιιι.ιι ννιι.πιιιιι ννιπιιγοιοιπιιπι

οιιιιο ιππική, πιοπιιι.πι ιοιιιιιινοπι

οΜιπιιπιρι.

26 Ππιππιιπι πιιΜι ιγιιοπιιιιιρι να

ψαρι πινοπιπιιιππι οννιιρι Μπι, .ΠΠ)Α

Ψ10Α$ΤΑΥΑ'ΡΑΡπ ΜΝ. πιοο.

27 ΠιιΜιπι Μοι ννιιππιιιιιοπι Μ.

πιοπι ποιριιινοπι ονσιοιιΜιποπιιιι,

ννιιπιιι οπιιιιιι οοιιιιιτιιπιπιιιιι, πιο.

ιιπιππιιι. ΜΒΜ. οοιι·οπιιιιιπιιιπι.

98 πιοσοπ ννονιιιρι Μιιιιι.ρπ ιιοπι

γιιοοοπιιρπ; Ωιι ννιιπιπ.ιι.πιιιιι ω. σππι

γιιννιιρι σο, ο”.

29 Ππιπιιιπι ποπο. οπι πιπγιιιιιιιιι Μπι

πιοπ». ιιο.έιιοιιιιι, Ροιιπο.πιρπιιπιρι ιιιι

πιοικιιαι ; Πιο. Μιι ινιιπποπι Μιι

ιπιοπιε;γιιγο Με, πιο. ιι.πιροιιι γοιπιπιπ

ιι1ιο μια. ι·ειπιιιΒο Με:

30 πιο, πιιιοιγιι οπο, ιιιι οιιιιειι

επιοοιι Μπι οπο.πιπιιιπι Μπι Μι πο.

31 Νοπαιιπι ννοέπιιιρι ΜιΒιιρι Μπι

ιπιιιππορι, πιο ινοννιιρι ΜΜΜ)! οφ

πιο ιγο.Μποιιιι.ιι ὲΒοΚιοιγ8Ρ1 5 πᾶν»
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οοέπο ποιποοο οιννιοοιπο πιοο, τοποσ. .

ιιπο οποιποπποπι πιω” Μο οΜπιιι

έπιι.

32 Μοοειγο Ιοι·οοπ νιπιοοοποιο

ποιο Μο, ιιο οοπιοιιοπιοοο Μο

οπ:ιιοπιοο πιοο πιπ1ιοπι πιο. πιοοοο

ννοοοπιιππιππορι πιο ννιοοοοππορι Μπι.

Ποπποο πιοοπι Μοι ιοιροννοπι οικι

οοπποποορι πιοο οι οιπο ιπιοπιορι. οι

33 Ποπποο ννιπιιιποιποπιοο οοι›ο

ιέιοιπρο, πιοπιοο ποοππο Μο σαπιο

οοιπο οτρπιιιο, οοιιο ιοοροιοννοοππο

πιοπιοοιποο.

34 @ο νπιπιιγοιποπιπιο οορο ιοο

ιιοιπιοποοππο, πιοπιοπι .ποοιιο πιοπ:οο

οπο” ροοιποπιπιο; Μοι, Βποι,

πιοοπι. οοπιοιπιπιοοι. οιο: ιλίοπποο

οποιοι ππιιιονπο, ννοπππιοποοππο ποι

ι:οννο, ποπποποι οπιροποογοιπο πιο,

οιποιιι Μπι πιο πω.

35 Ποιποο πιο οοιιορι πιποοιιππιι

πιο οοπιοορι πιοπιοο 1ιοιπορι; Πιο,

Επιοο Μροο. .ο

36 Ποιππιο ννοοιι ιοιποοο· γο πιο,

ποιοι ιιοιππορο νπποο ππιιπιιοΜιιπο πιο

οροιπποο, πιο οοο ιπ:οπο ιποππποΜιπο

Μο, πιο οποιο; Ηιοοοπποπιοο Ρο,

Βπιοο ποιο οι·ιιπππι Μο πιο πιι Μο

πιοο ννοοιιοιποππορι Μο..

37 Ποπποο .ποοιιο πιοπ:οοπποΜιπο

πιοποοιπι. πιο ποοιιπο. πιιιπιιιπο. ·· π

38 πω” ι;ιρι ννοπποο οοπποιπο

οιοοιιι πιοο πιο οννοοοπιπο οΜοο

πιπποοο πιο, ννοοπποο ποοπιοπι πιο πιοο

ιπιοοππο Μο πιιιιοπιππογο.

39 Ποιποο οποιο οι:ποινιοΒ·ο οπι

οογοπιο οιο ιιοποπποοο οοιιο, πιο

πιοοοπι ροο πιο ποοιγοπιιιποιπο ισοτι

ιποππο, πιοπιππο πιοιπο; Αννιοοπποπιοο

ννιοοέπο Μπι πιο ννοπποοποοππο οι"

πιιοιππο Μπι πιοο.

_40 Νοππιιο ννιοοπιιοοο ιποπιοο

ποοπιοο ννοοιποΒ γιιπποοιιι; πο”

Μοοπιοποοο, πιο Μοπιπ, οπου οιο

πιοοπι. πιο .ποοοο πιπιοπιιι Μο, πιο 8ο

1οποο, πιοοο ορορι.

41 θιοπιπο οο πιο πιοο πιο οποιο

ιπιοπποππι ποιο πιο οΜιπορι @οπο χω

πιοοπι οορι, πιο οιιπππιο νν·ιοο1ιιιιω

ποππποπποοο Μοι .ποι·ποιο1οππι οο

πιιρι πιοο.

42 πιοπποπι οποοοο πιποιποπο. οπο

ννιιποιπορι πιο οοιιοτπι, οοροπο ιππο

πποο Μο ιποπποπο οοιιοτπι Μο πιοο,

πιοοο,

43 .ππιοορπι, Αι·ιππιοππιοο οποοπιοπι,

ννπ›ορο οιοΜγορι οννοποιιοο, πιο

οοπποο ννοπποοιοοππο π.οΜοοοΖο

Μο οπιιοοιιποο ορο πιο Μο πιο πι,

πιο ννοππιποΒιπο Ριποιο οο γο πιο,

.ποοπιο ποοοοο Μπι Μππο.

44 Ποπποο ννοοοο πο πιοοιοπιοο

οποιο ιπιιέιοιποιπο; πιοοο οΜοιπ:ο

ορονιιιοΒο ννιοοιποπιο οιο πιο Μαι,

πιο ννοοοο ννοοπιπποιο ποοπιοο πο

πιοοιοπιοο πιο ιπνοοέο.

45 Ποπποο οΜοιτο οιιοννιοπιο οπι

οοιποπιο οιο πιο οοοο οΜιποππο, πιο

πιοο π.οοοοο Μο .ποεορπι πιο.

46 Ποιποο πιο ποιοιπιπιπιο εππο

οποιο οροποο, πιο ποοοοο Μο ππιιο

οιποππο, πιο ιπιιοιπιπιπιο οππο Μπι ιιπο

ροποοι, πιο ννιοοπιοιιι οπιπποππο ννιππι

ιποπιιιο οο πποεορι, πιο οπι οπιοοιπο,

πιο ιοιοο τοπιππο ννοο ννιοοπιοιιι

οποιοι ι Μο πιο οοορο. Μι”

47 Ποπποο Μοτο Μπιεπποποοο πιο

Μοι] Με” οπο” Μπι πιοοο το

Μ:οπι πιοοππορι Μο πιο ννοοιποππορι.

Απ

ννιοοννοιππιπο ιο. "·

ι πιο” οοροπο ππιποΜπο Μο νοο

πιο οοπιπιοοππο, πιοπιιιο Μοι] Μπιο

πποποοο, πιο Μοι] .ποπποπι Μπάσο, πιο

δοποππιο πιοοπι ποοοοο Μο οπποιορι

Μο πιο ροιιπιοπο ννοοποποοο ποιοι:

2 Ποπποο οοιιοπο ππιπποπιοι·ο πιοο

πιοπιοο πιιοοο, ννιοοππορι οπιπποππο

Μο οο πιιιιι, οποοοο οπι πιιοοοιιο

πιοπιοοπι1.

3 Ποπποο πιοΜοιχορι ; 'Ι'πινπο ιππι

οο1ιορι οπιπποππο ι Μο οποοπιπιπι ιο

ιποο Μο ιπιιπ:οιποο ιιποοοΜοιοιγορι

Μο πιο.

4 Ποπ-οιο οπππο οποπινποορι, πιο

πιοο ιοιπιιο, ιοιποο Μο ·ννοοοο ιππι

πιοπποο ιγοιποιιι; πιο οποιοι. πιιοοο.
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5 Ππππεπι ιινιπ:επιειιι οπ'ιπποΜι. Μπι

πιεπιεπ ιρι, πιεπιπιπ πποέππε ννεπ

επειιε εειγετεππιεπ ιγοι;πιιιπιε, ινο

ππογεππε ειπε πιπιπιεππε ππογεππε, πιε

ινεπγεππερι; ιιπππεπ γιιέιιπγεγερι.

6 '1'π1πε ιγε πιεννιεεππιγε; Πιπε

πιεπ ιιιγιιέιπιγεγερι Μππιεπι; .πε

εεε Νεεπιπεππι επεππιπιπ, ιειρεννεπι

οππε.πειιρι πιπιπι πιο ογεππερι; Ψ8"Π8

ιπιπιιιοΜοοιιι; ποπ "Με επι;

ιιιιππποπ πιπιεππερι πιοπ πιε γνεπγειπε

πο.

7 'Ι'ιιππε πιε Με πο, πιε ιπνεοπιερε

ννιεεΜγε π:ιπ, πιε 1ιιγεπ πεππιππ,

τιιτοπιεππι θεπιπε επιπε γε Με, πιο

ειγε ιιιιεπγεπιπιεππερι Με, επιπιι

γερι πιοπ ιγεπ:εεε, πιο οννιεεΜ

γε1πε πο.

Β Ππππεπ πιοπ:επ ππογεπιεππε πεπι

ω” πιε γνιοεπιειρι οπιπππιππε Μπι

ειειιπιεπ πειιοε Μπιππερι; πιπε

π:επεεπιρι πιε γιιέιπγεγερι; πιε

ιιιννεπιεπ τεππιιπιιιπ επιιγερι ω,

ιπιπιεπρι πεππεεε.

θ Ππππεπι επρεπιι ννεππεπ επρεπε

ποππεπιεγε πιεππιπιππιε πιιποε, ,ἴωιι.π

ιπιππιιοΜσεω πιπεπιεπ, Μει·γ Μιιιππιιι

πεπιε, ετεππιεπ πεππιι γνειπεπ ειπε

ειιπποεπιπ ι-ιιρειιιωθ ειπιοπ, πιο

ποππεπιεγε επ ιεπιπιπ;ιγε.

10 Πε!ιατι ιγο πιπιε οει,ποπε οππ

επι πιπιπι ιγπιΜέιεερι πιε π:ογε γε

ππεπρι Μπι οννιεεΜγειπε.

11 Ππππεπ πιεπε, ννεππιε Μπι, πιε

πιο πνεπγειπε ππεγε οπιππεπιε πιεπιοπι

ι›ι ειπε, ννιεεππερι επι. .

12 Ηεπιπιπ ιγπιπιεππεππι επεππιεπ

ννιπ:εέιπε πιοππ ππεπποπ:ε εΜε ισι

πιεπιι γερι, 1ιε1ιεπι ιπ:ιιπι1ιειι επι

πεπιπιοιγε.

13 Ηεπε. ιιπππιερι Μπι πιοέι εποε

ππεΜρι, ιιιππε ππιππιιπι νιπιπ:επιιιιιι επι.

14 Πε ιγοπιε1πεππ εππεννεπιιιιι

ννοιε ιγοπεπππερι ιειιπιπιεπι επ

πεπιπιπιιγιι.. πιε. ννεοοιιιππιππερι πιε

π:εππο ειιπειιι οπ ιγορεννιπ:εγε;

Μπι ιγοπιεππειπ ω" ννεπγεππερι

Μπι πιοερι Εεεε ινιπ:εννιπ:ιιππερι επι

πιεοπ. -·

15 Ππ1πεπι πιοννισεΜγε; Μεππε

Μπι οννεποεγε γε πο, πιε ινιοεέπε

οι:οιγοπιι ννοιεπιππννεεω Μπι οπτι

εεΜγειπε ιιο.

18 'Γιιννο "Μπι πιε 1ιεριεππι

πιιιρι Μππιεπ πιο πι Με; πιε Ιονιο

ιινιοεπιε επι Μππιιιπ πιο γεωρι Με.

17 Ωε τοπε ννιππεπ1ερι ππιπ πιεπε

νιπονπεροιοππεεε ππεπε γιιπιειιι Με ;

Μιεειο Μπι οπι πεππιι ννεππεπ εποε

πεπιππεπι επιρεγερι Με; »νιωθει

ποππεπτε οπ ιερι Με;

18 ειιιωιιπιε γιιννεπιππεπ ιουρι

Με; πιε ρειιπιιιτε ειοε γιιι:ππεπρι

εέτε επεππιεπ ιππιππεεερι Με επι;

ννεγειεπππερι Μπ περο εινιοε

πιπεππερι Με, Μππιειι εεπιρι Με

οπο.

19 Ηεπ:επ 1πεπειιπι Μο πιννιειι.

Μγε, πιοπιεπ ππιιπιριγε εΜε εγε

ιπιιρι, πιε ννεππεπιεπιππε επερε επή

γειεππιπιπ Μγοτειιππε.

20 Ππιπεπ πιεπε ιγεγερι, πιε.

οννεπεεγε ννογε1πειιι; πιε Πεπ

π:επι Μπ νιπιπ:πιπ'ιεπ ιεπππε εεοπιπνι

π:εΜγε π:ιπ οπι ι.ιιιπ:οιο Με γιιεπ:ειιι

εεε. Απιεπ.
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ιιυκπέ

νποπυιΝπιπ ιιιωιοπι: πωπω.

Ψ1ΠΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 '1'επιπιι ιοηει σοιιπηιιπιππέηιχπιπι

ννισηιπηπιιιρι Μη 1ιοπιει "πωσ

ιιπιπιιογιι ο-γιι8 ιπι.πιρι ;

2 'Πωσ. στοιπιπιπο οιιιιπιι:ειπιιιιι

Μαι ση ννιιηΥιιΜηιι πιο ννι00ιο

ογιιΜιρι οσο Μπι 1ιοηει τοιποπι ηη

ΜιΜ_γιιΜιρι αρη ιιο ι_γοσοσιι.:

3 ΗοσηιοπΔηιιηη πηιέ ειπε., ΦΜΑ

Μη ιιοπιιι οιπνοιπιπι οιεσισιιιιο ιιιησιι

οιιιιπιΒιιηιιιιη Μιπιγιιη οννοΜπιιπιιΒο

σιπι στι, πιω ννιιΙπιιη ννιιέιτοπιπιΜι.

@πιεση νιπιιέιιο, πω» πωπω” τιπο

ννιιρι σισειἔο Με. ιγοππιιιΜρι.

4 Ηοσοη ω" σηοροηισιμιρι

εφη ιιοηε ιιιπισιιΜπρι ο πωπω

επιση_γιι_γο Με.

6 Ηοποπι Μισο. σιωιωμιωμι

ιιιηηροιιι Μη οπι ννιιννιιιπιιέιηιι. ιινιιπι

Ζιισιιπιχιπο οσιγσ.ρι, Αιιιιι οριιιγο

Μπι ιιοτπιπιιπιπη; πιο Μπάση Μπι ιέ

Αιιι·σπι σιιηινιη1Μιρι Μη ειση

1ιπιη; ιιιιΜιη 1ιο Βιιειιιιοιιι οσι

γκρι.

8 Ηοηιι επιΜππι ΜίιπΜιπιτηηΜι ισο

Μιππι οννοτιιηριπ1ηη, σε 1αιησηπι

ιιιιι·οοιιορο ση ννισοορο “πι”. Μη

οννιι:ειη οπτιιιηιρι, ι_γοοηροριση έηι

ηηρμ

ι ΠηΙπιπη ΒιιοηΒοΗι ιποιώιη ,υπο

έηι πω, πιο ιιοσοη σιηση ηισιιρι;

ιπηΜπη επιΜππι ννιιηηιι Μιηρι.

8 Πηιπιπη ιππο οριιιιπο Μη οιιηο.

νυπιέηπι ννισο1ιιιη Μη ινιιΜπητηηιπει

ιι:σιπιιπη οσοη οσε,

9 'Ι'ιρι ννιι.Μιη Ιτιιησιιη την". Μη

ιιπηιιιιοπι Μπιγκ οσο, ννησ.ιιητπιηρι

οσοη.ειιρι οσο, ννηέπιιπ ινισο1ιπιη

οσοηρι Μη οσιγειι.ιιπιιιιιη.

10 Πηιπιιη ιινιιιιἔιηποηρι ισιιηιιιιη,

θ

οποιο Μη ονιπιιοιπι ιιππιΜιπι σοΜγιι.

ιιιιπογο..

11 Πη1πει.η Πιιησε.η ιο.οιιηιιιπιο

ιινιιη οη τηηιηισιγιι, πιο. ιινιιιιηπι

ιι.ιιπιτοηρι Μη επεσε ι:πιπιιιιιπι Μπι

ιη. ι

112 ΠπιΜιπι Ζιπσπιπ·ιχηο 1ιο "ιππι

γιι1πο σσιιιιη, ννο.σιη ηποιηέπω σο.

νιπιιιποΜρο Μηση.

13 Τιιιπιπ οιιηιιι‹Ιο ννιπιππιπι Μπι

ιποσιιπιι; ννιιιποΜρο έπιι πο, Ζωσι

πιππιιο; ιπιπσσοΜ_γο πιιιιιιινπι Μπι ω”

Βοηρι; πιο ηιππιννιη Βιιοιιιιοιιι ιισ

ιπέπισιιιη ινιιη ηισιππιιιιο Με., ιιπιΜιππ

ιισ .1οιιιιπιπιοε ο”. σιιέ_γιιΜτπιη Μη.

14 θα 1ιο ση ινοπνιγιιέΜπι ινσ

ΡΜ Ιπο πιιιιιο Με, σε ι:0ηρι Μπι

ση ννισοτιπ. ιγιιέΜηρι Μπι, π.

15 0η ιιπο Ιι.ιιπισιιη Μπι ιιοΜιππι

ιοπιιππι Με ; πιο πηιηιέ8. πιιηιννιιΜιπι

Μ» τηιπηπιση ,Με Με έπη; πιο

ιιιπηΜι πρι Μπι οιιιηιπιιη ννοηι_γιι

νιίτιΜιη Μπι ση πηιιιιιιη Με.

16 ΠιιΜιη @ο ιεπ·ιιο1 σιιισιι Μπι

ννισοιιι 1ποπισιιη ννιιΜιητηηΜι Επι

ννειρι Μπι οΜιι ινισιι_γιιιιοππιπιι Με.

Γ? Ωιι ΒΙιιιο ι:ο1πειιρο πιο. τονω

έιιιΙπο Μη ιπιιιιιι ιποΜι.ππι πιο Με, σε

σποννισ8_γαρι σιησαννισειχειρι Μη

Μαι σιιηιο ννισιο.)πιιπι1ποηινιιηιιιιιππι,

σει ννηηιιιιιιηρι έιπιι Μπι ιιοηει οικο

τιιηηπι ηηρι ινιππσΜιηρο Μπι οΜιι

πνισιιππιιιιοπιιηι Με; πιο. οιπιππο ινιιη

Ιτο.ησιιη ση ιιπόιιέιιιηρι Μπι πνιγε

ιπο. Μσιιιηειιπο Με. ο 1ιοοη οσω

Μη.

ιινιιΜιπι Μπι 1ιοσι)πει; ννιιηηιι πνι

πηηση1ιιηση, πιο. ππιικειννιη ιν:ιηηο.

Μη; 1ιοσοη τιιΜι ση πιο επιοηινιι

γι: Μ:ιι. πιο.

18 ΠηΜιη Ζιισειι·ιππιιε οιιηιιιπισ 7
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19 ΠπιΚοπι πιπιππιπιπιο νππιΚοιι Μπι

οποπιιπιιιιιο πιο. πιοπ:ιιπο; πιοπιιιοι.

ννοΚοππποππΚο ιιοΚοιιι πιππιιπ.ι Μπι

πιο τοιχο; πιο πιοιπ:ιιπο οπι. ννοποπιιπι

πνπιέπο που πιο οπιοππιποοιοιιπο Καπο

πι πιιοέιιιι.

20 ΠπιΚοπι ιπιο, πιιιοιοΜπι ππιπιοπι

ιιποπιοπιιιι Κιπιπιοπι ιππιοπιοπιιρι Μο

οιιι πιο νππιπτοιποπιο έπιι Μπι πιο οπι,

τοπιοπιιποπι ιππιοπ:οιπιιιι οι Κιπι πιο

πιοπιιποπι, ιο οπο, πιο ιο οΚιπιιοπιι

ιποιιπι Μο σο.

21 ΠπιΚοπι οποπο Μπι Ζιποοι·ι

ιιοο ορο πιιιποιπο. πιο ιοπιοπι πιιιι

ννοΚοπι Μπι οπιπιο ιποπιΚο σιπι οπι

οποπιπιοπι ιπιιπιοπιρι.

22 πιπιΚοπι ποπππποπι πιπιιπ:πι πιοπιοπι,

οννιοοΜπο Μο σιπι οΜπιιπιπιπ : οπι

Κοπι πιοππιννιοοΚιπ:ονππιπι, πιο ιο πω

οπι; οπι οποπιπιοπι πιι›ι ννοΚοπι Μπι

οπιπιο ποιοι ννοΚοπι νπποιιιι υπογο

Κο ο ιιππιΚοοπιρι.

23 ΠιιΚοπι ννιοοπιοπι οπτοπι οππο

Κιππ οπιιιοτπι Μπι ννοπιπιο ιππιππιπιιΚι

7ο. πιοπιπιπι @ο πι Μπι οΜο Κιπππιο.

24 πιππΚοπι οπιιιοπιι Μπι πιοπιο ιππι

πιοΚοπιι πονππιπ:πι ΕΙιοπιπιοππι πιοΚέιπι

ιπιιιπιπιοΚο; πιπιΚοπι νπι ιορποπι πιο

πιοππιποπι ιπιοπιπιο, πιο πιο". ;

25 Απιιιοπ:πι Κιπι οπι, ιποπιοοπι Μπι

ννιοοέππο Μπι ποιοι ι οπι ππιοπιπιορι

πιοπι πιο οππιιοιιποΚιι Και οπι οπο

ππιοποιινππο πιοπιοπι, πιοοοπι οοοπιιιοοπι

π:ο.

28 ΠπιΚοπι οι ιέοΚρο Μπι οπι,

θποπιι·ιοι οπιπιιπιπιο ννοΚπιπι Μπι

Ύιπ'οΚοππποππΚπι οποπιπιοπι πι έιιιι; Οπο

ιιπο οΜο, οποπππινο "οπι Νοποποιπι

οπ:Ψο ι Μπι πιοπιι;

2 ιΚοέΚο ινοπι ννιοοέπο που

ξιοεοιιιι οοιιπορι, ι)οινιππ ννιπ:οινοοι

τοννο Μπι οποπιπιοπι, ιπιιιο Μο σιπι

πιο οΚπο; ιιπιΚοπι ννιΚοέΚο Μπι

Μο” οπιιιπορι.
ι 28 ΠιιΚοπι οπιπιιπιπιο νπποΚοπι Μπι

πιο οπι πιι πιο πιοοιιπο; νιίιιππιέΚιπι

οπο, ιπποέτοιπο ιποπιπι Μπι; Που

π:οπι Μπι ππιοιπιπι , ννιπποπιιπποο οπι

οοροπο οι” πιιγοννοοπορι οπι.

20 Πιιιιοπι πιο νποπιιοΚο πιοπιοπι,

οιο Μπι οπι ιπιιπιοπι, πιο πιΚιμιιι

Μπι πιο ι:οΚπι Μο ιιοοιπππιοπι πιο

οννοοιπι πιπι.

30 Ππιπππιπι πιπιππιπιπιο ιπνοΜιπι Μπι

πιοοιιο; Μοπι, ιππιΚορο όπιι οπο;

νιἴοΚοπιποπιΚο οΜο νποννοέπο ιιπο

ποιο. Α

31 Ωπι Πιο, πιοΚέιπι ιπριγοπιπποΚο

πιο πποΚέπιπιοπι "πιο ιποιπιππ Μο, πιο

.ποπο ποιο οπιοιππιππιποπι Μο.

32 πιο ππιπιΚο Μπι. πιο Ιι·οποπι

ννοπιιππιππι.ιι Μπι ΟιπιππιπιπΚιι πο”

οοιιπορι Μο; πιο πιιΚπιΚπι οππο

τοπιο Κιπι ινοΚοπιποοΚο ιιοπιπ:οπι

Μπι πιπιπιπιοΚιιο Μο.

33 (πο δοΚοπι πι Μπι πιο οπιιπιπιι

?οπι ιπιοΚπι Μο; πιο ννοΚιοπιπιπο

τον". Μπι οΚιοινπιπποππΚο Μο έπιι

πιο, ποιοι.

34 Ηοπιοπι Μοπ·ιπ οπππιιπππιο πνο

Κοπι Κιπι πιοοιιπο; νιίιπ:οπικο οπιοπιιπο

έπιι ννοπιπι Κιπι ιιοοιι, πιο ποΚοπι πιο

ιιποοοπιι Μο πιο.

35 πιπιΚοπι πιπιπιιπιπιο πινοΚοπι Μπι

ννοογιιρπο πιο ιιοοιιπο; νιίπιπιιι·ο

ιΜπΚοπι Μπι οπι πιιπι Μο, πιο Μπο

ποπι ννοππΚοιπππι τοννοει:πΚο Κιπι

οοπιοπιοιππιιπο Μπι, πιο πιοοοπι ποιοι

ννοΚοπιννοπι ιποππιπι Μο σιπι πιο

ιΜιΚοπιποππΚο Οιπππιιπιπ.Κπι Μπι οπι

ιιορι Μο.

38 πιππΚοπι ιπιιππιπι, Επποποπιπ οιο

ροπιέιιποιπο οιπι, πιο ινοΚοιιΚο πο

Κο ιο οπο. ννοπιππο πιοΚέπιπι ιπιιιπππιο

Κο σο, πιο πιοΚέιπι ιππιπιο επιι οποιο

ρι πισπι, πιο νπποπιπιο οπι Μπι πιο πιο

Κιιο.

37 νιίοΚοπιποιιΚο οΜο ποιοι οΚι

πιιριοο έππι ννοππιοο σο.

38 ΠπιΚοππ Μοπ·ιπ Ποιο; πποπιοοπι

οοΚιιποππποπο σιπι ννοπιππιπιιποΚο οπο;

πιιοιο Μπι ιιποπ:οπι οπ:οππιιοοππρι

πιιιπινππο. Ηοπιπππι οπιππιπιπιο Κιπι

οπιροιπο Μπιπιο.

39 ΠπιΚοπι οπιιιοπιπ Μπι πιοπιο οπι

Μοπ·ιπ ιπιοιιπι, πιο Κογοιιοπιπιο πιοέΚι

ππιοΚοπ:ο Κιπι, .ιπιπιπι οππ.ιοπιππο ιπποπι

οΚιππ ιι·πιιπο: ε”
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40 Οι $ιιοιιπιπγιιε πι Μπι επι τππι

@μια ρε ΒΙιεπιπποππι οΜ)πιπ.

41 ΠπιΜιπι Βππειιπιαπι Με” πο.

πιπιπιοπι πιοπιιιπι. πρι ππιπιπιοπι πωπω

?οπιιπριι Μπι έππεπιπιπιπιπιπι; πιεπιιιπι

ΒΙπειιπιετπι νιίοπιιχε ΨπιΜιπι Μπι

οιιπιππιπι:

42 (Μ. πιοπιιπιΜιΜ)πει. πιοπ:8.πιππι, πιο

πιειπε; Ψππιοπιππιοιι οροχιι πιι)πο

πιιχεννειέππερι, εππι πιπιπρπ Μπι πιππιπι

πιπιπι ποιπΒε Με σιπι πιο γιιινιιέπο

πιπ σο.

43 (Μ. Ιπιππιπ:πιπι ππιπππιννοι πιιππιππιπ

Μπι εΜιι ππιπι.πιπ Με εππι Φ: ποππεπι

Μιρι πιο.

44 Ιπιχιιπι, πιστα: σιπι πιο8·ο Μο

πιροππιπιχε ςειπιιιπι, Ιιεοεπιπιεπικ πππἰἱ

πρι ππιπιπιεπι πιοΜπιποφριι Μπι τινο

ικιμιέΜπι οπι $Μεπιιιπιπιπιπι. =

46 Ππιππιιπι ω” »πωπω πποπι πιο

γεννιιέπερι: Πιιπισειπι Μπι ππιππιπ

εοιχε οππιοπι πιοπια επ:επι γιπέππιπιρπ

Με σο, ηπα.

46 ΠπιΜι.πι Με” Περι; Μππιπιἔπ

Μπι Ιπ.ιιπποιιπι Μπι γιιππιπι ;

47 @ο πιιπππιπιπγε Μπι πιε πιπ”

τπιπιΜι πνιιπιιΜχει ππιπππιππσπι Μπι οπι

πιπιιέΜπι «πιο.

48 'Ι'πιοΜιπο πισω ιππι Μπι οΜιι

ιιπιπιπιιι€οπιννπιπι οπι επιππιπιπιπι ππι

μι”, ππεπιππιπιαπι ινποοποπιΒο Μπι ο

ινπιεππι γεννιιέπερπ εππιπιΜγερπ Με.

ω.

48 Ί”ιιιινε ννεέπιππο εππι Με ω"

Μπιοπι εοιιππιππ:οπι ; ιππιΜιπι εππι: Μπι

ννπιΜππι σε.

50 'π'οπιιι πποπτπρπιρἱ Μπι πιεπιπι ιππι

οοποπιἔε φει ννποοποιιΒο Μπι οπώ

πινποιιΜάιι εαπ.

51 Με: Μ» Μπι οπι ννοιινπιέπιππο

πιππιιπο.πιππι; ννιπο.πιπιιπιρι Μπι πιοπια

τυποι π:πιπιπο ππιιιπιεπι ννπποππιιιιτιπρπ

Μπι επι ινποειγιιοππιππεσε.

52 Ψιι6ιιππέιιΜιρι Μπι οχιππιππε

επιπππιιιπι Μπι πιππποιπννποιηε πω.

Μιιιιι ιιπιρπ πιοπι πιεπιιι νιππιπιππιιπι

ινιιρει πιννποιηπι.

53 ννοπεΜεπιππιηιπ Μπι πιοπιπι πει

Μι ινιι€πεέπο οπι πππιπιιιπιπιπινιπποεχο,

ιιπ ωηιωμ Μπι πιπ ιππιππιιπππιππό.πι

πω" γεννποεέπ. '

54 πιο ποινιιοπιέπόιι Μππειπιπο οππι

οπι πιιοΜ5·οχε εππι πειτε! πιο κι”

εεε. π

55 ΗιιπιΜιππεννποιιπηπιπιρπ οππα»

Μ” απορω ΜΜΜ, Απιιππιπιιιππι

Με οιπιπ:ιι Μπι οπο, ονιπππιιππιππε· ιππα
ιιἰοπι. Δ

58 Ππιπππιπι πιά γιπππιπιπ επ:οπιπ πιπε

πιειπιιππιπι Μπιτ? ΒΙπιππιπιεππι πω στι,

πιο. πιεπιπιπι Με Η οΜπι ΜΜΕ!. 4

57 Επιειππιεππι ω” ποπ Με σἱπι

ννπιπιπιιι πιπεπιεπιπιπ; ιππιπππιππ πωπ

ππιιπι ννπιπι που.

58 ΠπιΜιπι πππὶγεόπιπι ιππιρἰ Μπι

πιεπιιι, πςεριππιννποτιμ οππι παιδια,

Ιππιπιοπιπι Μπι πιππιπι (πωπω πια

πιοπιρι: ππωεπι Μπ:π πιππιέΜπιριπ

59 Ππιππιππι πιπιρετιπ πέ:ιπιπποΒπιππ

ιπειπιιιιπι, πιοππέπιποππορε Μπι ππ8Ππππι

ιππρι Με. οπι πιπρπ; πιπιΜιππ πιπππιιΜπ

Ζπιοπιπ·ιχιιε :πιο Μπι πιο ισιιπεπεί

χερι. " Α

80 Ππιππιιπι πιιιπιππιι Μπι ινπιπιππιπρπε

πιο πιοιπιι, Ηπγπι; πιιΜι .ποππ8.πιππεε

εοπιπιπρπ Μπι.

81 Ππιππιππι πιοοπγιπρπ; 'Μπανιά

σιγα” εππι ππιννεπιεπι ππεοεπι ω

Ριπή πω πιο. '

62 ΠππΜππι ιππΜιΜι Μπι Η “πω”

ο” οεπισηιππο Με. πωπω", πιο

@πωπω πννπιπιΒιιιρπ.

63 Ππιππιππι Η ινοπνιιρπ :ιπππιπι πτε

επιπιπ που (πιπ, πιπ; .Τοπιπιπιπιοε πιο

αιμα Μπι πιο απ, ειπε. σπνιι. Ππιππιι.πι

ονιππιεππι ππιππιπιππρπ.

64 ΠπιΜιπι πιεοεπιπιιιπιιι ι Μπι γι»

Μινιππιπιπ, φ Μι Μπι ΜππιιέΜηιπ;

πιπιΜιπι πο, «μι. ννπιππιιπιππιπιπππι ΜΜΜ.

65 ΠπιΜιπι οππέπιπι ππρπ Μπι πινω

ειπι ινππποριπρπ: ιππιΜππι πει π Μπι

ππειιιι οννιιεππι πω” πιππέ ι Μπι

οπνιιπιοπιιππι γιιοπιππιππιρπ.

86 ΠπιΜιπι πωπω πιπιπποπιρι Μπι

οικπειεππι σεπιπο ππιπιπιεπι πιννπιοιπι ιππι

ρπ. πιπ πιει·ιιἰἱ; Πε: ω" πιοππέπιπο

πιο”. Μπι ο. ΠππΜππι πωπω

πωπω πιππρο Μπι πιο Μοπ ιππι. π

88
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87 Πεπιεπι επππιιΜι Ζεοει·πιπεε

ννοπιπγε ννεπιεπι οιιιτπεπι, εε. υπο

πποεπι εε πιο”. ;

68 ππεπιεειι ννεπεεπιπεπιΜι πεπεεπ

πεννε Μπι πιο πεοιπεπε Μπι Ψ8ΠΠΠ.

νιπποεπιπγοπιπ, (μι. ορεινισεΜποπι, οπι

επεπιπιειι γεννεέπερι πιιιπιννε:

89 'ΓεοΜγε Πεννπππ ιι Μπι επι

ινεπιἰΜγερπ πιε πνεπι ιιιιιινεπιπ:επι

ειιπιΜεππιππερπ σε :

'70 Μεππε Μπι π:οππεπιεγε Μεεε

οππι επιεπιτεπιπιεπι, ινποεέπε ινοπποεπι

πνεππεπι πω” πρι Μπι εειγετεπιπιεπι,

οιε Μτοπι Μπι πιεπιε ι)ιεεεπιι :

'71 Ηεεεπι ποππευπιχεπιρπ εε ιππι

Μ-γιιέερπ Μπι πιεπιε πιερερπ Μπι

επεπιπιε.πι πιππιπιΜγερπ Με;

'72 ννοπνεοπιεπιπε πιιιιιππεπιεινιο

ιιπιχεπιρί εε]εινποεπππχει:ε Μεοπι,

πιε εεεπι εεοπι Με, εε ινοΜιπερπ

ινεπτειι ω” Μπι πιε Μεεε” Με ;

'73 Απιπεπιεππι επειιπιγεπιπιπ Μπι πιε

πεπειι ννεππεπιγειι εεπγε επεσε πιε

πιεε Με εε ;

74 [Μεοπι ποπιέπιιιιΜάερπ Με,

πεπιε π.οπιειιπιγεπιρι πιερε Μπι επ:επι

πιεπι ι.ιιιΜ_γιπέρειιι Μπιπιε.ιι, "οπισ

Μρε ιιοιπεπι οπιοιιπιππερι Με,

'75 Με πποπτεππι, ινποοοννοπεπιπιε

εε ννιοοεοεπιι Μπι επι, ποπιεπιχεπι

ιιπιπιπρπ Μπι πιεπιεπιχεπι.

'76 Ωε πήγε, πιοπώπγοιιορε, να

εεέπε ννοπποεπι πιποι:επι πλίεπιππεπιπιι

πεινε Μπι επιπεπιπερπ Με; Ιπεπιεεπι

πεοεπιππιι Μπι νιπιχειπε χεεεεε Με

οπι πω Μπι πποππεππι ‹πε Με;

'77 Τεογεπε ννσεΜεπιπ "Με

επσειιιιιιρι Μπι εεπγετεπιπιεπι ενε

πιιΜγερπ επποπι)περπ Με οππι πιε νιπ

εε)πεπιε Με; π '

'78 ννεππεπιπεπιππε ιιπιΜπενπερπ

οεπιπειιπιΜγερι Μπι πιεσε επειιπιεπι;

εε. πιεσε ιπεπιππεπι πεπιπιε.πι επιριιο

Μπι πιιγοεπιπιπρἰ σε;

'79 Ηεεεπι επρεπε εε ννπεοπιπε

οπιεπι2ἱ Μπι επιπιε π)ποπεπιππερι Μπι

πιεπιε πγο)ιεππιεπποεχε Με; εε ιππι

εἱπιεπιπ Μπι ννοοΜγε εεπιππιι Μπι

πιπιπιε ιιπιππιι)περπ Με σε, εμ..

80 ΠπιΕεπι πισππέιππορε Μπι Μεεε,

εε πεννεεἱπι Μπι ννεεεππε ειπε;

ιππιπαιπι πεπεεπ επι πεπιιπιπει)ιε Με

οππι ππεπιεπιχεπι, ιπιεπποεΒεπι επι εοε

επι.

ι

ννιοοινοιππικε 2. ._,

Ι Ππιππεπι επρεπε Μπι πιεπιε επι,

πω” ΑΒιιεπιιε, ππιεπτε Μπι υπευ

επιγιι. πικάπ. οινιεενπερπ Με,

ιιτεΜεοπιιε.

2 Κιιι·επιποε Βιιι·πε επι Μειω

χει:επιπ διεπιππε οππι πιο επιεπι ω”

πιο". οινπεενπερι Μπι απο ιιιιέπεπιρπ.

Β Ππιππεπι ονιπεειπι τοπτειππεπι των

ενεπιχεπιρι εοπι οιιπποενπερπ Με ε

επιπ:επιπε Μρι.

4 Ππιππεπι .ποεερπι, Πεννιιπ ιι πια

ννποοινιι·ιπ πειινε Μπι πιειεπιπιιιιι,

πιεσε πε ειπε, θεπππε επι Νειει·ετπι

οπιιιιιιπε Μπι επεπιπιεπι γε εε, πω»

πεπιεππι εΜε π.εποπινπε Μπι εΜε

Μ ;

5 Μπιτ), πεννἰειιχε Με οππι πιε

πω ονιπερπ Με; πιε πεπιπιε επεφτε.

πεπι Με ιΜ_γεππεπι.

θ Ππιππεπι πιεπι πιιππεπηιπ Μπι ποικι

πιεπι, επρεπε επι επεσε και Με οππι

νι·επιπιε πιπεπιεπιπιι.

'7 Πεεεπι εππιπιππιπππιι τοππερε. Μπι

ω", :πε επιιε οπι πιι3πιι8Μπε εε, ινε

πιιιπιχεπιιιπ επι νποπερπ ννεπι επι

οπιπιεπτε; πιππιεπιεπι οννποεππεπι έπιπ

πιεσε ετεπιπιεπι.

8 Ππιππεπι ιπιεπποεε Μπι πιε επι πε

πιππιοεεππε εννεπιννιεηεππερπ Μπι

πιεσε πιεπιχεπι ορπεχε πε.νπερι Μπι

επιιπινππεεπιππεππερπ.

9 Ππιππεπι Πιο, ππεπιεεπι π.εοπιπιπ

Με πεπι επι ννπεεπιπ, εε Πεπιεεπι

π:εννοοΜπεπιππι Μπι οπιιιππιιιι Με] επι

ιεπι πινπεεγε; ιιιιΜιπι πιιπιε Με»

ρεπιι. .

10 Ππιππεπι οπιπιππιππε ννεππεπι Μπι

πιεννιεεΜγε; Μπορω επιπ πιο;

πω, ννορπιπε πεπιππε ινσωεπιππι ννε

έπε οιπεπε Μπι οννεπιεεχε εεεπι γε

Με οππι, πιε εεε Με επεεπιιρι σε.

Η Δημ: ὸεπιεπἐ9Πεννιππ ι:οποπιννε
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Μιτι ετι νιωτττωε Μιτι ττωτιοττΡι,

Μεεειιτε Πετισετι Μιτι Με Μεε.

12 (ζω στι ετιστιγεδτερι Με σιτι

Με εεε; ΗσΜέιγσσσρε Μιτι έιτιε

στι ?ιιεΜιεΜιτερι σε ννετιιιττγετιρι

ετι ννστερι "ετι σΜτιε ννετιΜε ι-γε

)·εγερι Με σε.

13 ΠτιΜετι ιΜτιιιΜετιτιε τττεΜριγε

εΜε ιιτιρι Μιτι ννιεσΒε σΜιιιΜ‹ιε

ισνεΜετι ει" Με Μιχε)τε, ννεΜετι

ΙετιΜε γειετιρι σε Μεγειά;

Η Ιγσιετι ινετιΜετιτιτ εΜε νικε

Μετι€ετιΜε ννσννιτετι δτιιΜε τιιττινιτε,

ττιεΜε εΜετι ννσσΜι)τε σε. ννισεΜε

εΜε ννισσΜισιγττττνεέτε.

-ιΙ5 ΠτιΜετι ττιεΜριστε σΜτιιΜτιε

Μιτι Μετιε εΜρεχε ννισεΜιγεΜιιερι

σεΜετι, ννισεέτε ΜεΙιιτισεεΜε ενετι

ννιεεγεΜερι Μιτι ΜεΜισιγερι;

Ύλίετιτιε ΒειΜιεΜεττι εΜε ιιτιγετι

μι, σε τεΜιτ ΜιγοΜι Πετισετι ιιτιΜο

Μι)τεΜερι Μιτι σε πετιιιτι)τεΜερι

Με σε.

ΙΒ Ηεσετι ΜσεεΜετιτιε πρι, σε

Μετγ .ἱσεερΜ Μισι, σε. ΜσΜειιτσσσ

με Μιτι ννετιιττιγετιρι ετι ννστερι

ννετι σΜτιε ννετιΜε ιγεγερι. «·

Ι'7·- ΠτιΜετι τνετιδτεΜερι σεΜετι,

ΜοΜειγσσσρε Μιτι στι ιερι τιεΜστιρι

σστι, Με σιτττετισεγε στεστετιιτιρι.

Ιθ ΠτιΜετι τεΜιτισεεΜε εννετιννι

σεσεΜερι τεΜε γεσι:ετιιτιρι Μιτι Με

ι;στιε τιεΒστιρι Μιτι συνεειτι γιιέιτι

›τεχερι.

Η) 'Ι'ιτΜε Μεη ννισσιε Μιτι εισ

Με σννεειτι σετιτε ττιεΜετι σΜιΜτιε

Με σε ενσεΜισιτι ιιτι.

20 ΠτιΜετι τεΜιιισεεΜε εννετινιτι

σεγεΜερι Μιτι Μετιε ΜιΜτιειρι, σε

@Με τιεΙτιστιρι σε ννετιγεΜτιρι Μιτι

στι ννεΜετιπετιΜε γεστιιΜετιρι σε

γειετιρι; τεΜιι οννισεΜιγεΜερι

σοτι Με ιδτεσεσε.

21 ΠτιΜετι ννετιττε ετιρειιι ιύε

Μιισσετι, ΜσΜέιιγοσσρε ωτισηιιΡι

Με ΜεΜετι .ιεει1ε εσιστερι; ιτε

Μειιιτι ιΙ:ριΜτιεΜερι επι Με εΜετι

ΠιεΜρι-γε. σΜτιιΜτιε Μιτι Μεσετι εεε

τω.

22 ΠτιΜετι Μσεεε ννσσρε Μετ.τε

σιτι ι]εσετι, ετιρει;τι ετι ιΜτιιιΜεέστε

Με ετιι Μετιε ννετιτιε ΜετιεΜεσε,

ΜεΜειι Η:ετισιιτι Μιτι σιιρι Με ε

.ϊετττεεΙεττι εΜε Μεσιτρι.

23 Ιτετισετι ννσσρε ω" ω" ετι

σννερι σστι ιγεσεεε; 'ϊ'στιε ισΜε

ρερι, ννισε εεε, σ€σιγσΜι Πετισετι

Μιτι εΜε ννεΜετι εσιγερι Με σε.

24 @Σε τιεΜιιτι ννεννεγτιετιερι Με,

τσΜετι Πετισετι 2σσρε Μιτι ετι εστε

ρι σστι Με ιχεσεσιι; ννεΜιγσσετι

πειτνεττ]ισετι, σε ιέ ννεΜιγειιετι

σιτισε τιστιρε σε.

25 ΠτιΜετι ιΜο, .ϊει·ιιεειεττι ετι

ννιεεέτε ννει·ι Βιττιστι εσιχερι; Με

ννισεετε σννσι:ετιτιε σε εεΜιιτε εσε

Μιτι Μεσε, σε ΙετεεΙ ννσΜισετιριε

Μιτι εμε ιττι ; ιιτιΜετι Μπιτ” Ψε

Μετι Μιτι Μισι στι.

26 ΠιιΜεττ Με σε έτιι ιτσΜετιι

Πετισετι Μεεειχε £εννε Μιτι Με

ινετιγεΜε Με, Υνστιιγε; ννττιωτι

Μιτι σΜι)τεΜε.

27 Ηε Ψνστιιγε Μιτι στι Μιτι πνε

Μετι Μιτι ετι $ιτι ΜΜΜ; ιττιΜετι Μυτι

ΜεΜεννισεγε σιτι ΜσΜέιχσσορε .Τε

σιτε, ννισσσρε Μιτι εσι)τετετιΜετι

εσεΜισστιρι Με ε ετι Μτισιτρι,

28 ΗεΜετι ειισΜεσΜετι μπε, σε

νΨεΜετιτετιΜε γειιι·εετε, σε Μεγε;

29 ΜεγιιΜε, τιιτεσΜι_νε Μιτι πτωτι

τιε ννσσΜιχε )τυΜε ιιτεχεστεγε Με;

30 νιἴσννετιιΜιγε τιιτεννε Μιτι Με

τιιιιέτε Μιτι στι τνετιττιόεΜε σε ;

ΒΕ Ο-γετε Μιτι σννε-ιτι ννισιτσΜεττι

ννιγειτε γεΜτιεΜε σιτι Με; `

32 Οιετιιετι ννετι σχετε Μιτι εσ

ιετιιετιννισεγε Με σιτι, σε τιιιεσ

μπε Ιετεει ννοσΜιτετιιτι τω, Με

Μεε σε, εγε.

83 ΠτιΜετι ιεΜιι εειγερι Μιτι

Μετιε στι ΜιιτιΜιι σε .ΤσεεΡΜ χτι

ειτιγεγερι.

34 ΠτιΜετι Βιττιστι τνισεγεννεέι:ε,

σε ΜιιτιΜιι Με” Μεσιγε; Ιτιγιιτι,

ΙετεεΙ ετι ννισ‹ιτε ΜισεΜεττρι, σε.

εΜε ιτιειιτιρι Με σιτι στι ΜσΜέι

δτσΡε Μιτι σε εΜάερι, σε ΜεΜιιτι
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πιππιπποιιοποπ:ιοοο ιοοπιπποιιι Μο οιο

οο Μο; πι

35 @ο οοπππιπι ππιοιοοιι€ιπο ννοο

πιο οιποπιιιπο Μο π:οοιιιορι Μο;

πιο πιοπ:οο ννιοοοοοποπι2ο οπο. ιππο

ποοιοιιι Μο πιο, οπο.

36 Ππιπποο ννοοιποπο πνοοιι Αοπιο

οπ:ι_γορι, Ρπιοοπποπ οιιοννιοι.Μι, πιο

Αεοπ ννιοπιννοοι Μο οποοπιοοι πιο

οποοπιο οποπποοππο πιιοοο, πιο πιι

πιπιοππιο Μο οποοπιοο οποοιιποπ:πι

έοπποννιο πποπιο.οιποοπιππιοοΜι πιο

πιοο. ο

37 πζο πιο ννοοοο ννιννοοιοο,

οποοιιποπππ ννιπποοποοο. πιοπιπποεπιο

οοιιιιο ποιοι. οοοπ:πι, πιο ιιιιι οποπποο

Μο πιο πιοο ιιο, πιο οποιο έιοι ιιοιιι

πνοοοΜιπο ο”. πιοοπι. 0ο οπιπιππο

οοο.

38 Ποπποο πιο πιοπιοοποπ1οο Μο

οο πι, πιο οι οπο. 1π:οοοοο Μο γο

ποπι, πιο .ποι·πιεοποππι οπι ποοο ορο

οιιοοΜππιοιιι Μο ορο πιοιιι Μπι

πιοοπι πιννοοιο .ποεπιο οοιοννιοοΜ

ιποπο..

39 Ποπποπι 1π.οοοοο πνιοοοιιο

που". Μπι πιονοοιο οοοπποοο πιι

ύποοριπιοπιοο, (ιποπιπο πιο ιιπο οπωι

οπο π:οινοιιι Νο2οποππι πιο οπππο

Μπιππορι.

40 π.ποπποο πιοππέιιποιιο Μο ιπ:οο·ο,

πιο οσοι-γο Μπι πιο πνοέοΜπ οιπο,

πιο ννιπ:πιπποοιιο Μο πιο πιιιιπποο;

ιιοπποπι ννοπποοποοππο ποννοοιπι Μο

πιο Μοι πιο.

41 νιίπποοοππέιο νπποπ:ορι οσο, πιοο

πποπποννιοογο οιο πνοοιιποπο π:πιννο

πιο.πποοο. .ποποοοποοι οπππο ιοπ οοο.

42 π.ποπποο .ποεπιο ννοοοο ννοοι

ιιοπιι οπποοοοιιο, πιοπιοο ννοποιιι

ννιοοπιπιο Μο ιιποοοοο, .ποπιιοοποπο

οπππο ι ι. .

43 οποιο οοιιοιπι Μο γιιέιποορι

πιοπιοπι, πιππιοπιιιι, ποιοι πιπιππέιιπορο

.ποοιπο πιοπππο .ποπ·ιιοοποππι οο _γοιιππο;

οπο. πιπιιιπππι .ποοοιιπι πιο πιο Μπιο

ππορι έοι.

44 πιο οποιοι πιπιπιιιι Μπι οο

οριο .ιποοιπιιιι, πιοπ:οπι οοροπππ οοο

ιιπποο ιιππιπιιιπο.ιιι, πιο π:πιππονσιοογοιιι

Μοι οπποοΜοιχορι πιο πνιοοπιοο

οΜππορι.

45 Ωπι ιιποχπιιιι έοι, πιοπιοπι .πεπο

εοποιο οπππο οππο ιπ:ιοοννιπι οππιο

πρι. .

πιο π.ποπποο ιποποοι πιοπι, ω."

πιο ννοπποπι Μο πιο οποοοοροππι

ιπορι Μο ινιοοοπιπποπο ννοοοοννιοο

Βορποο, πιο ννιπνιοοννοοπι ιποοππο

ιιποπιππιπορι. .- ι ι

47 Ποπποο ννοοιο πιποορο οπο, πιο

πιποοιιιιριο οιο ποοο οοπ'ιοορι πιοο

οννοοιο ιοιπιοοιιι.

48 Ποπποο ννοοπιπποππορι πιοπιοο

ιππιπέιοιποιοιιι; πιο πιπιοπππι Μο πιο

ποιοι; Οιοπέ, ππιπποοο πποοοο πιοππο

γοΜπιοοππορι πιο; ιπιο οπο, οιιιοπιο

Μοι ννοοιο ιι·πιππιέιιοιπο πιοιππο οπι.

49 Ποπποο πιοιινιοοΜγο; 'π'πιπποοο

οππιοιποπ.πορι πιο: Αποπινοπο οιο

ννιοπιπιοπι πονο Μο πιο πιο οπο

οιιιο Μο πποοοοοιιιι οοι πιο.

60 Πιιπποο ποιοι οννιοοΜιπο οιο

πιο οπποπιοιο·ορι οοι.

51 Ηοοοπι οπο ποιο, πιο Νοποποππι

οπππο Μ. πιο οοοννιοοΜ8ορποο

πιο. 11οπποιι πιιιοπππι Μο ννιοπιιο

Μο πιοοπι πιονοειο οοοι:ο πιιοπιοιι

ιπιιπιο πιο. ιο ο πι.

52 Ποπποο .ποοπιο εοοιιο πιοορο

πιο πιοπιεππο ιοοεο; πιο ννοπποοποο

πιο ννιοοοπο πιο οποιο. "πιοο-ιππο

πποιιι. ι ·

πνιπ:οινοποικι: 3.

Ι Ποπποο Τιπιοπιιιο Κοοοι· πιοο

έππιιιοπορι ιιο ννοοιιποπο ιοπποιο

ιιποο, Ρπιοπιπιο Ριποπο πιο. οο

ιπ:οοοοο, Ηοποππ θοπιπο οο πιοο

οοο, πιο πιο οπιοπποπππι Ρπιιπιιι Ιππι

ποιπο πιο '1'ι·οπποοιι:πιο οο ιτοοοοο,

πιο 1ιιιοοοιπιο Απαιποοο οπι ιποο

πιοο;

2 13ο Αοοοε πίο.ιοιιπιοο Μοι πιπππιοοο

ππποι.ιο ιποοοοορι πιοο πιο οποιο, πιο

πνοποπιοπποπι οπππο, .ποπιοοιιοο Ζοοο

ι:ιιποο οιοπιιοιπππι Μο νιίοπποπιποοππο

οιο Μο πιιιιοπιι.9ι
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3 Πιιπιιιι πο .ιοπ1ιιπ πιιπι1ιι πιει

ποοο πιπ οννοποιηιι οπ πι, (πι

ννοοπι:ειιιι πιιιιιιιιπι πω οπ @οπο

ιοι!πιπι πειπι.οιιι ινιοικιιιπι πιπ πο

οπιιπιι:

4 νιίιοπέιο. ννοποειπ 1επ.Υπ οιο

ννονιιιπι πιιι οπ οννιιπι οοπ πο

ιποοοοπ, πωπω νι·ιιπ ι:ιιυνο πιει

ποπιποοειπ πιο πο)ιιι ιιιγπιι;

1πιποιιιι πιοιιππιι πιπ ννιγογιι πι

οιιΒιι πο, οοιιππιι ι:πννο. πιπ πισι

)·ιιοινοι.ειιι πο:

5 Κιιπειιιι οννιιειπ οιιιγιι.πι, πιο

πογιιππ πιι.πιι πο οιινπειι·ι πεπιιπιιπ

@οποιοι πι., ιιο πιιπέιπέιιπ κι"

ποιιιι. γιιοννοι.ιιππι, πει οοιιππιι

πιπτιιπο οπι ποπιι γιιιιιιιιηιιπι πω.

08 ; Π' , Δι ..

Θ απ. ννιοιι.οοππι πι” οννιι.οιπ

Ψιιπππι:ο.πππ ννοννιιπιπὶγο πὶπ

ννιιπγο.πιιπι πιο πο.

Τ' Πππιιιι ινιοοπι πιιπιοιιι "ισπ

ιιιι πιο οὶπ οπ οπι πιπ ποπο. ιιο

ννιοιιπιγο; Ψπιπι1ιιέπιι ννιοιιιοει

πο πιιι, τιιννο πιοοιιπιιιχο ιι πιο

οιπ οπιππιιπ πιιπο πιέιπι πο.

8 Ηοοοπ ι_γοποιοιπππι ὶγοοοοπ

ννιιοπιιποοπ ιοιιππο. πο, πο, Απ”

παπι πιοιιιιγειιιπι ω, οιιπιο ιππ

1ιοιι οοιππι ἐπὶ πο; πιιγο ποοιοι

παπι; ννιιππιιτιι.ππο. ιππο.ιι πω

οοπιι οιιιπ1ιο.π Απι·ιιππιπ οιιιοπ πι

οππο πιο οπιπι. ι .ι

θ Πιιπο.π ιό ογιι οποπο πιπ νωπ

πιι οιιπ ποιο κι" οπ οππειπειπι;

ποοπ οιιιιιπο.π ποπ πω ι.οπιι πιο.

επιιποοιι "απο πιοιιΒιο ιιιιι πιπ

1ιοπιι οννιιοιιι παννο.ιιπιιπι πει πο

ω” οππογιιπι οοο. ιι .

10 1)ππιιπ οποιο πιπ, Ηοπιιιι

οιιπιπο ιοποπ οοοππιιπὶ πιο. πο,

οπο ιννοιιπππι.

11 ννιιιιγιιπιο πο. ποννιοεπιγπ;

'Ι'ιιννο οιιποοπτιιι ιιοππιι γιιπο οιπ

πιιπ, πο ω" πιοο οπι ιιιιιπο. επι

πω; οιι τιιννο πομπο τοπ πιπ

ποπ, ιέι ογει οοοπ οοοιι πιο. πιο.

12 Ηοπιιπ ννιιιιιππγιιππι πιπιιέ

ποποπ πειπιοιιι ιινιοιιπιι πιο οπ οπ

Μπι ιιο ποοιγοπι ; Ψποπεποπιχο,

“πιο” ιοποιι οοοιιπιιπι πιο πο.

13 Πιιπιιιι ποννιοππιγιι; νν:ιπι

οοππιπι πιπ ιεειππιι πιοιιπι επι πο,

8]Β, Η Η

14 Ππποιι ιιπιοιπι πιπ π οπο

πνινιιππΒιιπι οπι 1ιοοιπππι ; (ζει ιιπ

πω ιιοποιι οοοππιιπι πιο πο. Ηπ

πιιπ ποννὶοιιπιγπ; ννιωιιω πιπ

ιπννοιιππ νυπποπιπο πιοπποπι ἐπὶ,

ιιο ιιιννοιιιιιι οιωπέπιπειιι ιιιπιι ιππ

οππιιπι επι πο '; επι ννοπιιιιιιπ πιου

πι πιιι πο οιι οιιιιτο ννιιέτο πο.

15 Πππιιπ οποιο πιιι οννιιειπ

ννιι.πιπ πι-γογιι, επι ννιοιιέιιι οπο

εὶπ .ιοπο.ιιποο οιι ειππιοιππι, πο

Μοειειγει πιιι ποο, πο. ιέι ποο οπι

ποοιπποιπ; ο “Η

16 Ηοιιιιιι .1οπιιπποε ννοεπιιπτο

οιι οννιιειιι ποννιοιιπιγο; Απιστι

πο1ιειπ ιπιπι οτι πιιπι.οιπ οιοιιπι;

ιιιππ «Μπι ιπιπππογιι ννοέοπο ιι,

πο πιο τειπτιππο πειπππειπ κι"

ννοοιπιιέιπο πω. ιγοιπποοοο ἐπὶ;

πο οι: 1ινοιιι_γει ννιιπιιπ ποιο πο

οπ πο.πτοπι ιιιοιιπι πιει.

17 Πο πιο ινιοιιοιιπο ποπο οππιι

πιιιιπο, οπ οννιιππιι τοπιο πιιι πιπ

,πιω πιιιιοπιι πω., επι οπιι)ιιιπι επ

πω πο ιπππι, πει οππννοππππει πιιι

επ οπιππεπο πω; τυπο πο πιπ

ο ποιο πεοπιπὶοιι οπι "επ οιι

πιιππππγο πιο οι», ειπε.

18 Πιιπππ ννπποποπννιοιιπιπο οιπ

οπ τιιπιι τοπιοποοπ ποποπ στο

αποτο κι” οπιιοεπιππππ.

19 Πππιιτι πωσ πωπω Ντιπ

οιιιι πιο, ιχο οιιππιιπιι πι.ννιοιι Ηο

ι·οιιιιιει ποο οιι, πο. ω;" ποπ Ηο

ι·οι1 οοοπ πιπ οννο.οιπ οπ ιγοποπιι;

20 Ηοοοπ τοπιι ωνπειπ οιιιιππ

ιιπιοτιπο οει, ννιοοπιιέπο πρι πιιι

οπ .ιοπιιπποε πειέπιι ππιιπο.

21 Ππποπ οποιο πιπ οννπειπ

πειπιοιπ ννιοικιιιπι, επι .ιοπιιε ιέ εγε

πιιπιοπι οιιπι, πιο. Με” ιιιι ιιο

πειπ, πιπππιγο. πιιι γιιιιιιπιιιπι;

22 @οι ννιιπιπο. ννιιπιιπ πω τοπ.

πωπω πιω τιιιιιοπ:γιιιι Μια-ιι,

112
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σε ση ιχπι.ιππιη; πιππιπιππι ππιο1ιριχσ

οσιγιιι.οηιιιιη ννισοιισ ιινο.η πι”,

πιο ιιογιι.; Μισιηιπέι ννησσοινοΜ

.πιο σιη ιισ πιιχο; ηιππο ση ι_γσ

ππιιιιπιρι 1ιιησει.

23 Ππιιωπι .Μεση @ο πω”. νυσ

ηιμοιππ.ι ννιΜποππιηιι γιιπηπιι Μπι, .Ισ

πποριι σιηιιιηι;ιπη Μη ιιοοιιποσιηρι,

ιισ Μπι σιιιηιιση,

24 Ηο·.Μοπ.ιιιηι: οι;σηιιιππι. ιιο

Μινι οιισπιιιιιη, 1ιο ΜοιΜ αση

Μη, ιισ .ισηηπι οπσηΙιο.η, ιισ .ισσοριπ

οιιιηιιση, .ι η·

25 Πο Μιπιποιιιιιισ οι:ιπηιιιιη, ιισ

Δωσε οι:ιιηιιση, ιισ Νειιιπη οτιπη

1ιιπη, ιπο σου οι.σ.ηιιιπη, ιισ Νιιο·Βο

οπο.ηιιιιη,

28 Πο Μιιιιιι·ι οπιηιιιιη, ιιο Με!»

πωπω” οι;ιιηιιιιη, σο Βοπηο οπω

Μπι, ιιο .1σοοριπ οιο.ηιιιιη, ιισ Μισο.

οιπιηιιειη,

27 Πο .Ϊσιπηηιι οτιιηιποη, ιισ Πωσ

σιοπιιιιιη, ιισ Ζοι·οιιιιιιοι οτιιιιιιηη,

11ο ειππωιιιοι οιιιηιιιιη, ιισ Νοπ·ι

οπ.υπηιιιιη, π”

28 11ο ΜοΙΜ οι:σηιιππη, ιισ ΑΜ

οι:ιιηιππιη, ιιο Κσειιηι οιιιηιιιπη, ιισ

ΒΙππιοπιπιηι οι.σ.ηιιιιη, 1ιο Ε: οπιιη·

1ιιιη, πι "'.π· σ

29 Πο .Τοσο οισηιιοπι, ιιο Βιιοποι·

οι:σ.ηιιηη, ιισ .ισι·ιπη οιιιηιιση, ιισ

Μοτι:1ιοι; οοιιηιιση, ιιο 1.ποινι οι:ιι.η

ΙΙΒ.Π, - π' ιι .Η

30 Πο διπιιοση οϋπηιιιιη, ιισ .Τιπ

.η οϋπηιιιιη, ιισ .ισοοριι οι;οηιιο.η,

ιισ .ισηιππι οιιοπιιπο.η, 1ιοι- ΒιιιΜπππ

σι.ιιηιιιιη,

31 Πο Μο1οιι οιπιηιιππη, ιιο Μο

πιιιη οικιηιιιιη, ιισ Μοιτητιιο οπω

ιιιιη, ιισ Νοτιισ.η οιιιηιιιιη, ιισ ΙΜ.

"κι οτιιηιιιιη, π ω . πι·

82 Πο .Τοεσο οισηιιιιη, ιισ Οιιοπι

οι:πιηιιηη, ιισ Βοση οπο.ηιιση, 11ο

Βιι1πηση οποηιιο.η, 1ισ Νιιιιοεση

οι:οιηιιιιη, π υ ·

83 Πο ΑπηιηοιιοΒ οιση1ιση, ιισ

Αποπη οτιππιιιιιη, ιισ Βοπ·σππι ειση

πω, ιισ Ριιο.π·οει οι:ο.η1ηπη, ιισ .Μάο

ΜΒΜ”, π π .

η.. "η

34- Ηο πιο» οσσιιιιση, ιισ ΜΜΕ

οτιιηιιση, ιιο Αιιπιιιισππι οσιιηιιση,

Πο 'Πισω οΕηηιιππη, ιιο Νασο:

οιιιηιιπιη, ··

35 Πο δοπ·ιιιπ οιιιπιιιιιη, ιισ Πιιειπ

οι:ηηιιπιη, ιισ Ριισιοιπ οπσηιιση, ιιο

Βιιοι· οι.ιι.ηιιιιη, ιισ δεισ οτπιπιιιιιη,

86 Η:: Κοηιιη οι.πηιιιιη, ιισ Αι·

ριισιπεπιπ1 οποηιιιιη, 1ιο Βοπη σπη

η”, ιιοπΝοινο οι.ιιηιιο.η, ιισ 11η

ηιοιι οι.ιιηιιση, ...

ΒΤ Πο Μιιτιιιισειιι οι.οηιιιιη, Πο

Βησιπ οιιιηιιιιη, 1ιο .1σι·οπι ειση

ιισ.η, ιισ Μο1οιοοιιοισ.ηιπιπη, ιισ

Κιιητιη οι:ιιηιιιιη,

38 Ηο Βησε οιιιηιιση, ιισ Βοπιι

οηιηιιεπη, ιισ Λάσπη οπιι.ηιιιι.η, ιισ

ννο.Μιηι.ιπηΜπ. οιιιηιιοη. ι·

νπησοινοΥ.ιππη 4.

1 [ΜΜΜ .ιοειπο νιίσηιπππι ννιπιπιιη

Μη σιιππισιη, .Μπάση οσιιππιτπιηιιιιη

Μι; πιο ννσηιππο. Μη πηιιιιστιιιιο

ιιιιη οΜη ιχηπποηει;

2 Αηροπιπ ινιιποσπηησ Φορο. ιισ

1ιοηγοη νιίοΜπηέισιι ννπιννιγηιση

χω. Πηιπση ιηροπη Μη ιιοηιι.

ση τοιπησιιιη μισο έηι; Μια ιισηιι

ιιιιιηηι-γιιη ιιοιιιιη ινσποιπιοπιιιο.

3 Ηοιιηη ννιιΜπησισσ ιισσιγσ;

ννοΜπηισηΜι οιηιιιηιπω Μη ιισ

ηι_γο ιιοσιηιιιιη, ιηδπσ.η Μη πιο σεν

γιιρι ισει.Β·ο Με, Ιποχιι ννσ.

4 Πηιππιπι .ιοοιισ νιποιηιιρτο σε.

1ιοσιδπη; Αη·ιιχορι οσοπιιιη ση «ω

σσηι Με σηι; ιιιΜι νιίιιΜιηισηΜπ.

σιο Μπι σννιποιη ση αποσπά Με σο,

ο”. σννιιρι σο. η ·=

5 Ηοιιιιη 1Νπι1πηηέισσ. ρπιιιιι ννιπη

σοιισηιποηιπιιητιπ οΜιι "ο σο,

ννο.ησοιπο πη:ιΜπ. ννοΜσσηιο Μη

σνιππιοιη Μριιιο. ι·-·

θ Πηιποη ννηΜιησισιπ. 1ιοσιππο;

ννισσννοεισιπο Μη πιο ννισσσΜποη

ιη Ιω οννοοιη @η Με., Ποσο

συνιισιη γηιισπησΜγορΒ 'Η "Πω

ννπισιη Μηιιση κινηση Με.. -

'7 Ποση οιιιηΙιση ιιιέ πτΜ0ΜΜ

πιο



ΕΠΚΑ8.

πιιεπππιπε επιρεπιπσπχε σππιπιπιπι, εννε

εππι πιππεινε Με σε.

8 Ππιππεπι .πεεπιιε ννεεγιιπιπε σε.

πω” ; Βεπεπι, ππιππερειιερε. πεπι

πιεπι γε πο: Ηεπισεπι ννεππεπιτεπι

Μ. "πω". Μπι, πιο π” πτοππεππι

Με” επιρειιπσπχε Με, σε Με

πεπιεπιε επιοχοιρε Με σε, ειπε οννε

ρι σε.

Ο Πεπιεπι .πει·πιεεπεππι εΜιε επιπ,

σε ιπρπ ννεππεπι ππιΜ·ιε Μπι επιεπι

επιππε, σε πιεσπγε; ννεππεπιπ:επιππε

θππιπιππιτπππι Μπι πισ πήγε πιεσππιπιεπι,

πιεπεπιπιεπι Μπι εππρεπσπιτε πο.

10 Κεππεπι πινοπνεπιπ επι ππεεερπ

πισπι; Οπιπιππιτπεννπσεχο σππι πιεπιε

πιπχε οπι εσοπι νππσεέπ, πιπγιιπιερπ

Με;

11 (πε πιερερπ Μπι οπιπιε γιικινεπι

ππεπι πιπγιπιερπ Με; σε πιεσεπι ω

Μεπι ππιχεπι Μπι επι εππιε ππιοπιπτο

Με επιπ, εεε οννερπ σε, ειπε.

12 Ππιππεπι .ποπο ννεεειιπιπε σε

πισσπχε; Ηεπισεπι νπίεππεπιτεπιππε

πιππεννε Μπι πιο π)πιππιεπιχεγε Με

πω σε, ειπε οννερπ πισπι.

13 Ππιππεπι ννεππεπιεπσε "Μήδει

π:επιχε Μπι οννεεππι Υπιέπ.ιιπι επεπιεπι,

ποπιε σιπι επιρεγε Μπιππιι.

14 π·πεπιεπι πω” ννοπιπγε πο

ννεεεππε Μπι @Με (πεπππε επι πιόπ;

ιππιπ‹επι ππιόπιππέεπι ππιεπποσε πινεπιππε

σππι σννεπισεπτε πιε οχεππερπ.

15 Ππιππεπι οππιπιπσπ_γε πππιπ τεννερπ

Μπι οπιπιεπιπιε ννεοπιερεΜ)πε εεε,

πιεσε" οννεεππι γιιοπιππιεπιρπ. π· -·

18 Ππιππεπι Νειπεπεππι επι πσεπιχε

πιπ πισπι πιο εΜ:ε πιώ; σε εσοπι εεε

Μπι πιο πγεσεπι, επρεπε ννεππεπι

πσιιπιπιεπι, οππιπιπσπ)πε Επρπ Μπι επι

πι" @ειπε σε, ννοιιπερπ μα". Με

ππιεπππι. «π

17 Ππιππεπι πεεχε. "πωπω πο

ππσεπι ι:εννοπνερπ Μπι Πεμ. Ππιππεπι

πινοννερπ Μπι γιιππιππεπιε σεπιειι, ω.

σεπι ονπερπ Μπι πγεχε;

18 Ιιεπισεπι Ψοπιπμ. τενσε Μπι

Με πιππεπι. ππιεπιπι; πιεσπι νσεππρεπιπ

«Με Μπι ννοιεπιππι »πέτα-ι Με ενυπ

σεντεΜ7εππε Με ε ειπεπιιεΜ7ε;

ποπιε σεπιπε ρεπιππενπεπιεπιπιπ Μπι

εεπιπννπσενπεγε Με οπι ιι ππιεέπ ;

ννε7εππε ιιπιπιπ Με ενπσεΜγιιέππερπ

Με, εε πέπειςοπι€ερπ Μπι εππε τοπι

ινεπιρπ Με σππι οππιππεππε Με; $οπιε

ππεπιππεπιππεσερπ Μπι πιεπιι·ιπποενπ.

Μγιπέππε Με; ·-ι- ιι ι -·

19 ()ε Ιπεπισεπι οππιιιππε οπΪοΜπιπ

'ειπε Μπι οππιππεππο Με σε. 1

20 πω” πινοπνερπ Μπι οσοπ

εγιι.Μι, σε οοΜ)πε Μπι πισ Μσιι, σε.

πγοι:επιππε. Ππιππεπι οππιπιπσπ]σ ει”

Μπι οπιιιε. πιπχεγε σππι οπιπεεππι ορε

πππερπ. πι.

21 Ππιππεπι πιεπιεπι πιεννπσεΜγε;

Απιρεπ:ιι Μπι ππε πιππιοιπερπ Μπι επι

ννονπερπ Μπι σε γιιεσειιιπιπ σε.·· ·

22 Ππιππεπι ονσεεππι διπποπεπιππιρπ,

σε ννονπεοπιέπιπε οπε πγε π Με επικι

πιπιπι ππιεπιρε σππι οπι γιιέππι,εγερπ;

σε πιθμρπ ; .ποεερπι σππιπιππιπ.πιιι Μπι

πιε ιπεε έπιπ πιει. ι Μινι

23 Ππιππεπι πιενιππσεΜγε; Αιινπσε

ππεπιεπι περπ Μπι ππε εσεπι εππιπιππεΜ

γερπ Με; κι” ρεπππιππτε νππσε$1:ε

Μπι, εεπιππσπχε ννο : Κερει·πιειιππι ε

Με τοππεπι εσε.πιοπι πιειπιπιπ'ιιοπιπιπ Μπι,

ππιεπποσε πιππεννε Μπι ππεπι πιεπππιπι

εσεπι εσοπι νο. . πι. επι

24 Ππιππεπι πιεγε; Αννπσεππεπιεπι

πιεσπσπγερπ; νπίπσιιιέπε πιππιππσεπι ω

ννεππεπι Με πεππιεπποσε Μπι επι Μο

ννπιιΜγερπ ιππιπ εσε. -'

25 πιω εννπσεππεπιεπι πωπω-πι

μι; Με" πεεπιρετιι Μπι επι, "επιπ

γειιι γε.ππιπιπ εεπιρε απ έπεππρε πω

πιε.πιχεπι ππιεπιρπχε Μπι πιεππιππερπ;

σε ππιεπποσε Μπι οπνεπισεχε επιπσεε

Μπιεπι πιππισε σππιοπι πιο σπιεπι, πεπεεπ

επι ιππννεσπσε οτε. π.

28 'π'ιπΚε πιεπιε πινεπιπποεπι Με

επιτε πιο έπρπ έπιπ; Βπτποπι επι δε

Με οτοπιινε Μπι επι, ννππιοπιππισε.

ννπννειπσε ννεπι πιεσεεππεπι επιτε ?ο

έππιπ. σε

27 ΝεΜιπι ειπε”. νππσιιέπε πνο

πποεπι πιπ επι ππεπιεπι, περποε εσεσε

ννισοπε. πεπεεπ επι ιιπιπιπ, Με πισπιε
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ΨΙΠΟΨΟΥΑΚΕ δ.

ννιιπιιιτΜιπι γιιεππορι ἐπὶ, Νοεππιπι.πι

Βιιπιγιι ννισπιέπ.ιι Μπι Μοσεοπιοπι σο.

28 ΠπιΜιπι οπτιπιισιγσ πιω οΜπιιι

Μιγσγο σιιιοπι Μεπιπι πιπιΜοπιιιι πισ

Μιιπι, οννοεππι έιΜοοιιι Μἰπισιι;

29 θα ιιιιιΕπι Μιγπιγειρι πιο. οποπιννο

Μπι ιππιπιΜιπι ιγογογαρι, πιο. ιιιιΜπι

οποιο οποπιννο Μοερι·Μιπι Μο πιοπια:

σπαει αγορι, πιο Μπι εΜρσγειρι Με.

30 'Ι'ιιΜι ἱγο ννισεισοΙππιγο πεπι

Μπιπι πγοοιιι.ο. πγιιγπι σει ΜΜΜ.

3! Ου. ΟιιΙιΙο οπι Κοροπ·πιπιιιππι

οποπιννο Μπι Με εΜπι Μ, πιο επιμο

τιι ινπιΜπιπι σου. ννοοπιεροννισιιΜιγο

απο.

32 ΠπιΜιπι νπεποπιερεννισοΜιγσ σιπι

οπι ππιπΜπιπιρι ; οιο Μπι Μο γνοννπιέο

Με Μσισυ. πιιιΙπιιε6.

- 33 ΠπιΜιπι οππιπιπσιγσ «πρι Μπι

οΜπιο. ιπιπισιιέπο ννπιπι πινιιΙππιπι @σε

έιιιιπι πινοπιιγπι Μπι γιιΜο: πιο Με

Μοπ.πιπιΜοΜπγο. Μογεγο.;

34 @ο Μογιι; Ηπιπιπιι πο, δωσε

ΝοεπιππΜ, πήγε πιο. ιιπιΜγο ππι

Μι πιπιΜσισιιρι Μο; πΜπιπιιπιιπιγο

πρι Μπι γιιΜπ Με; ννοΜπιπιωπιπω

'ΜΜΜ Ύνι!πιιπι "ΜΜΜ πανω Μπι Με

πιιγο ο ετΙοπισιγπι σο.

85 ΠπιΜπιπι Με” Μέισο σε Μεσι

γο.; Ιπιππιο. ιππι, πιο γνισιιέιπο. Μπι

οι:πιπιΜεπι ππιπιΜιπι Μιπιππρο. απο, ογο..

ΠπιΜιπι γυιιΜιιπιιΜοσ σιπι «πωπω

πιοπι νιπισιισοΙππιππι σΜρσγο σεΜπιπι,

οιιι.πιπιπιπι τιιπιΜιπι Μππιπιιιο.; πιπΙππι

Μεπιννογο ω.

36 ΠπιΜιπι οννιιοἰπι ιπιιΜπιπιρι, πιο

πγιιΜιπσοπιπι ΜοΜσὶγπιρἰ; Βε απΜι

οιο Μπι; ννισοοΜΜι νππισουνιιέπιΜε

Μο οπι ννοπιιγπι έιιρσ σιπι οσοπι νήσο

πι οσο, τοπιΜιπι Μιπιπιπιρορι οσο.

ΒΤ ΠπιΜιπι ιΜτΜι!πέειπι ππιπιΜοσο

ννπιπιΜο σιπι οννεπισπιγπι Με σγο

Μαρί.

38 ΠπιΜιπι οππιπιἰσἰγο ΜΜΜ Μπι

οπιιπιΜπιπι Μισο, πιο διπιιοπι τι Μπι

επι Μπι ιγπιγιι. ΠπιΜιπι διππιοπι

ΜΜΕ” Μπι Μο ποπισπιπι ννισεΜιπ.ε.

οσοσπι Μιπισπι.; Μεσσπι οπι σεΜ

Ριπή- ·· ·

39 Ππι!ωπι οπι ιπιοιππι, πιο. πιιιισωπι

Μπα Μπι Με Μ6ισει; πιπιΜιπι πιεπιἱ

ΜιπιΜιιιι: πιο. ΜεσσΜπιπιπιο. πω"

Μιγεγο σο, οννισιιΜιγπι.

40 Ππιπππιπι »ο ιγπιγπι ΜοΜπιππ, οπο

γειιιπι οσιιισ στο οπι νπισπιγιιιιιπι

τοπιο πνισπιγπιΜερι Μπι Μεπιπι οπι

πιννισιιΜπρι ; ιιπιΜιπι οποιγοΜι πιιιιιο

πι.ννισειΜπιοΙπο πιο. πεπιινιπισιιγο.

4Ι @ο ννιιΜιπι πιω ιό εγω στο

γιπισοπο. οποπιΜπιπι Μιπιοπιιιιιρι, πιο.

Μεγο πιιγοπιρπ; ννιιΜοπιπ:πιπιΜπι Πιπι

πωπω Μεεειγιι Μπι Με πήγε σο.

ΠπιΜιπι πγε ννισιιΜπήισο πιο, Μεσοι

γπι Μαι εκιοπιγιιιιι Μπι Με, εγιιιιι

Με. ιγονπισιιΜι ἐπὶ.

42 ΠιιΜπιπι ννιιπιπιε ευρω Μιπιιιικι

σσΜπιπι τοΜιπι ιγογο, πιο ππιιιΜοπ:ιιΜο

Μπι σπαει γαι; ιιπιΜιπι ογιιπσ Μπι

οοερι, πιο γαπΙα: είπ σπαει πιΜἱ, πιο.

οΙ'ιρσγιι ιννισογειγσ Μο σιπι ιγπι

πιιιρπιιρι.

43 ΠπιΜιπι ΜενπίσππΜπγιι; Ψπι!πιιπι

ποπιΜι ποΜσοπι:ο Μπι οποπιννο πο

ΜοΜεσπι πιιιΜιπι οΜπιπι οππιιΜιππο

Με; Μεοπι σππιπιΜπιπι πι ππιιι€πρι σο.

44 Ηεσοπι ΒιιΜΙσ οππιπιισιγσ Με

Μπι Μπιπιπι οΜπιπιπιπιο. ννογιιΜι οσο.

ννιοοιποικιιππτ δ.

1 ΠπιΜιιπι ογει.πο Μπι ΨΜΜιπιππιπι

Μι οπο Μπι πιιιΜπιπιιιι Με ο ειοΜπιπι

τογειρι πιοΜπιπι, θσπισεεποπ τοπιο Μπι

ισιιΜοπι ιπιοιιπι. ·°·

2 @ο ποιο Μπι οπι "απο πιοπιι:ιιι

"επι-πει ννπιπιγυιΜπι; ποιοι ΜοΙ-πιι

ννορι Μπι πε γνειπιπιπι ππ›Μιπι ιγπι

γιιιιι. πιο Μο Μπι ΜπΙπιιπιιπιρἰ.

3 ΠπιΜππι ννιιΜι πιοπια Βιππισπι

ω" Μπι Μο οπι ορο σε, Μπιιιιπιιι

σιιπιο.πι καιρο. ιγπιγεγο Με σιπι.

ΗεΜπιπι οπι ιγοπιιπιππο σο, ποιο Μπι

επο.πιΜοπι ογειτο Μπι γνιιοπιερσννι

σιιΜἱγιι. ··

4 ΠπιΜοπι γνπιπιπιπι υγεια” πιοΜεπι

8ιπιιοπι Μπ-ισιγπι ; Μιπιπ Με πι”

οΜπι ιγπιγσ σε Μο Μπι ππιππιιπι ιγο

Μρσγπι. πο. 95 °·



π.υιωε.

-5 πππιππει=ι 8πεποπι νπειιιιιιρπε, εε

πιεεπ_γε; ΎπεοπιερεΜγε ω, Μεπι

επεπιπ οειεπι πιπ.ειιπιπιπρπ, εε πεππιππ.πεπι

ιιπιΜορπ έπιπ; ππιππε πιποπε Μπι οπι

πιο Μπι πιοΒρευνεχε Με εε.

ο Ππιππεπι πιεπ:οπιρπ εεπιεπε, πιοπςπιπι

ιιιππεπιπιε γιιπερπ; ιππιππεπι πιο Μπι

Ρερεεππερπ.

'7 Ππιππεπι πεινεέπιππιπρπ Με

επιππιε επι ορερπ εοπι πιεπιιι πεπιε

ννπεεΜοεννππιρπ, επι ιππιπ επι οπιππεε

Μγερπ Με. Ππιππειι επι πιπρπ εε

"Με πιερππι οπιιΜιπερπ, πιεεεπι πιπε

ππππιπιεπιε Μεεε-ε.

8 Ππιππεπι θππιιοπι ππιεπεπι πιε πεπι

7εππε εεπιεπι, .πεειιε πιιιρεπιιι Μπι

επι ΜεπιΜε εππρεπεπ_γε εε Μεεε;

Πε.πιεεπι, επιρειε πππιε)ιεγε πο,

ινπεεέπε ννεπιτε.πιπ εε πιεππιεεε εε.

9 Πε Με εε τοπιε οππι επι εοπι

πιεπιε πιοεεπι γιιιερπ Μπι οπι επειι

πιεπι οννεεππι ππιππιεπιρπ.

10 Ππιππεπι Με» εε .ποπιεπιπιεε

Ζεπιειπε εππιπιππιπΜι Μπι πιεπιε οππι,

δπππιοπι πεννεέππΜπινπεεχε, πε ειπε

ππιππιεπιρπ. Ππιππεπι .πεειιε δπππιοπι

πιεοπγε; ννπππορε έιπιπ ινε, Με"

πιεπι νι·πεεει.ε Μπι ννποεππιιεε Με εε.

11 Ππιππεπι πετ». εοπι ππιππεπε

επιππππιπιπιπρπ εεπιεπι, οννεεππι επιμε

Μγεπιπ, εε πιιεπιπιε γερπ.

12 Ππιππεπι οποπιινε ννεπι επι ιιπι

εεπιεπι, ππιο, ννπεεέπε ννεπι πειιι·οε

εοεοιι. Μεεε, πιε .Μεεε ννεπιχεππε

εεπιεπι, Με ππιιι.Μριπ8Μπι εππρεπεπεπε

εε, οεΜγε εε. Μεεε; Πεπιεεπι, επι

εππι Μπιπιεπι πεε_γειπιιεππε Με. εγε

Μπιπ. .

13 Ππιππεπι πιερε )πεΜ)πε, εε επιπ

ε", εε πιεγε; εΜε εε: εππε

επι υπο, ειπε. Ππιππεπι ινεπποε1πε

περποε εεεοε εοπι εεπιπ πιππιπιιπε.

14 Ππιππεπι ππιννειπεπι οΜ)πεπιε επιπ

επ; “Με ιιιπεννεγιιέπιε Μπι εΜε.

εε εε ινεπιγεεπεπ)πε Με, εε επε

"εεε Με οπι π.οππεπι Μοεεε

ει:επι ενποεεπ εοπι πιε εεεπι ει:οπι

Με, Χεχε ; πιεεεπι ννοννποεπιπ)πεπιε

Με.

15 πιε πιεοπι πω” π:επιΜι.γε

ννπεοππεπι Μπι πιε ο3πεππερπ; πιεεεπι

ινπεοπε επι ππιπιπεπιπερπ, πιεπιοπιρπ

Με, εε ννεγε2επιππερπ εποε-γε

πιεπιπ Με εεπιπινποεγε Με οππι

πιεση.

16 Ηεπιεπι ποι.ιιιοιιρε ππιεπποπεπιε

ππεπι πεπι εΜε γε εε ινοεεΜγε

εγε.Π' Ππιππεπι επρεπε ννεπι νεοε

ερεινποεΜιπε ποιππιπιεπι, Ρπιεππεεε

εε νιπποοορε οπιερεΜγε οππι πιεπιε,

(ιπεΙππε οποπιενε Μπι "ω", εε

.Με εε .πεπιπεεπεππι επεπιπιεπι, επι

επιπ Μπι πιεπιε. επι πγοπεπππερπ; .ιππι

ππεπι ππεπιεεπι ωυνεύεππε Μπι Με

εποε” Με ε επι ιππι.

18 Ππι1πεπι Πιο, ΜεπιΜε ννεπι

πεπιεππε οππι πιε "Με οπιπιε ιπποε

Με διεπει. ιιμπ: επι τπππιεπιεπι ε)πεπιπ

εε πποππειιι επιπιεππερπ Με ειπε».

19 Τιπππε ιινπεοπε Μπι οπι ποππεπι

επι επρπ Με .πιε ννεπιχεππερπ εεπιεπι,

επι εππεπι ππιεπππιρπ, εε εππεπειε ειπ

ππιποππερπ εεπιπεπεπιπιεπι οοπιεχε .πε

ειπε ππ.υππεππι ππιππι πιπιπιι]περπ.

20 Ππιππεπι νπεεππιγεπιρπ Με πιε

ιιπεπιεπεππε εεπιειι, πω” Μπαμ

Με, Μεωιωπι Μπι πιπεποεπιπππιπιπ

εε.

21 Ππιππε.πι ννοινερπ ππεεε.ρπ εε

Ρπιεππεεε Μπι πε ννεεΜπιπεερι εε.

πιεγερπ; Πε ω" ε Με εποε

επεοεπι ειπε πιε. Τιπνιπε ννοεΜεπιπ

ειπε" Με οΜπιπ πιο; ννεππεπιπεπι

πιε εοειπεπι οΜπιπ.

22 'Μέσι πεννεπεππιρπ Μπι .Μεεε

πννποειιιιπποεπι, πιεπιεπι ννεεχιπρπε

εε πιεννπεεΜχε; πι” ε εεπιτε

ππιεπιεπι ε3ιεΜπιπεερπ πιε:

23 ννεγεπιτεπιπ Μπι πιπεποεππιπιπρπ

σε; εε ε, Με" εε ππιεπιπ πο,

εγερπ Με οππι ιιπιππιε πι1Με Με

ππειπεπι πιε.

24 Τιιππε ννπεεεπε. Οππιπιππιπππιπ

Μπι πιε πε πωπω εππεπι ννοε1πτεπιπ

ππεππιπιι Με οΜπιπ ειποππγεγερπ Με;

πιεπιεπι πεπεπιε οππι πιε πιεεπεπε.;

Με εε πιπποινππιπε επιππεππιπ. εε
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με Μιτι εΜε Με πο, εσισιττε

σε, εεε.

25 ΠτιΜετι ννετισεΜε ννισιτσΜτιττι

ιιε.ιιτι Μιχειτε, σε εΜετι ενετιΜε σι

σστι Με εΜτιεΜΜ, σε Με τι Μιτι ε

Με Μεε, σε. ννεΜετιι.ετιΜε γετετι.

28 ΠτιΜετι σντεειτι ιτιιΜετιρι, σε

ΨεΜετιιετιΜε γειετιρι ; σε ννιΜο

Με Μιτισε, σε Μεδτερι; νΥισσΜετι

τιεΜεΜε τσΜοΜεσε ννετιΜτιστεΜερι

σε, ε)τε·ρι.

27 ΠτιΜετι ΜΜΜ Μιτι όετιε ιστο

ΜεΜεττι ΜειετιΜετι χε, σε ννετιιτιε

γετιρι Μιτι Μεσε "ετσι Μεντή ωτ

7ερι, ννεττιτιεγετιρι σιτετιΜε Μιτι

ετι ιΥσ€ετιΜεΜετι γετιΜε ε Μπειτ

3τεΜε; σε, Μι)τεΜτιε ιι ννσ, εσἰγε.

28 ΠτιΜεΜ τεΜΜ σννεειτι εΜρε›τε

σε, τιειιτι Μιχεετε σε, ιΜεΜεττι ιγε

ε.

729 ΠτιΜετι Μεννι Με τι Μιτι ετι

ννσΜετιρι τετιΜε Μιεεεε; ΜτιΜετι

ενεττιτιεγετιρι Μιτι ιέ ωεωει, σε

τσΜσΜεσε ττεΜΜτι ετι στιεγε ενσ

Με Με ιγοτετιΜερι-.

30 'ΓΜΜε ννσινερι Μεσερι Μισε

7ΜΜερι σε ΡΜετ·ιεεε Με Μετιε

ννεστιερεννισεΜιγε σιτι ετισεΜισε

ρι, σε Μεγερι; ΤοΜεσε ε ννετιιτιε

7ετιρι σε κνεΜετιιρι εε σιτι ννε

Υε£ερι σε ινετιετΜετιρι εεε Με.

δ! ΠτιΜετι ,ιεεΜε ννεεγΜρτε σε

ΜεννισεΜιχε; 'Γιιττε Μετιιρι Μιτι

Μεττε ρειιΜΜι.εινισεέτε σιτιρι ω,

ΕΜΜε ενεγειετιρι Μιτι.

32 Οννστετιριειετι Μιτι Μετιε Μτσ

Ρεισι)τερι Με ε ννισεΜισσ ννεΜι

ω, τιιΜε ννεΜτετιιρι εε.

33 ΠτιΜετι Μεσιδτερι; 'ΤσΜεσε ε

.ιοΜετττιεε νιτεστιερεννισεΜιΥε σιτι

Μετιε ιιεΜετι νν‹ιτε έτιι Μτηιι σε

νεσσεΜιστε εχετε Με, σε ΡΜετιεεε

ίενΜερι Μιτι ιέ εδώ; ΕΜΜε τιιτεινε

Μιτι ννστερι σε ννε)τειΜετιρι εεε.

34 ΠτιΜετι ΜεννισεΜιχε; ΗιΜτιε

ι:στι ιι Μιτι σιτισε Μιτι Μετιε ιετνιειι

εστι ει" Με ιε σννισερε)τε ετι Μιτι

ιεΜτιΜετι ειστε έιτιι ννισεγεΜι-γερι

Μ:ε σ)τεΜιΜιρι Με.

'Ϊ

35 ΤΜΜε ετιρειΜ ΜιΜ Μ Με, ετι

τε.ννισιι τστι Μιτι Με εννισεΜισιγε

ΜΜρι Με; ΜεΜετι ετιρετΜ Μιτι Με

τιε ετι "Με έττιι Μτιρι Με.

36 ΠτιΜετι ενι)·εσιτιρι "ετι εννι

σεΜιγεΜε: ννισεειε Βεννετιετι ειπε

ι:εσε σΜερε έιτιε $ετιιΜε σιτι ετι

εΜιΜόεἔγε ετιι εεε; Μεσστιρι Μιτι

Μετι Εεεε σστι τε ἔΜΜιιεσε εεε, σε

στιέρε Μεε ει:ετι ετι Μιτι Με τετιι

Με σιτι Μισισε ότιι εεε.

37 Ωε τιεΜΜτι ννισεειε τΜνττεάετι

ττιιτιιέε τεεε σιΜΜε τετιιΜε σιτι ετι

οΜεέιετι έτιι εεε; Μεσστιρι ΜιτιΜετι

ττιιτιιέιε Μιτι εΜερε Με, σε @Με

Μιτι ετεΜΜτιι Με επι.

38 'ΓΜΜε ττιιτιιεε £εσε. Μιτι Με Με

σιιιΜε τεσε στι σΜτιεΜερι Με; σε

εεΜιττι διΜτεΜετιρι εσε.

39 Ιε ειτε ννισεέτε ιΜννειιετι ττιι

τιιέε τετιιΜε ννετιτιε ›τει.Με σε, Με

Μετι ΜιτιτιεΜεΜε τεσε σιτι ετιι; Τε

τιιΜε σιτι εεε ενεέτε σε, εεε εεε.

ννισοννοΥΑκε θ.

1 ΠτιΜετι ετισ;ξει.Μ ννεΜετι ιτιστιρε

τσΜεΜεγε, Με ετι ενσιΜρι Μιτι ε

Μτιε ιδττιγε; ΜτιΜετι ννεστιερεννισε

Μιιτε σιτι ιό ννεΜΜννερε γΜΜεερι,

τιερσ εΜεττερι, σε γΜιερι.

2 εΜετι ΡΜετ·ιεεε Μιτι ννετιιιΜιἰ

ΜεννισεΜιγερι; ΤσΜεσε ε εττρετΜ

ννεΜετι Μιτι ετι ΜΜΜ ιγσννιτιννισε

Μι)τερι ετιι Μιτι Με εσε εσετι εσε

τιστιρι Με.

3 ΠτιΜετι .ΤεεΜε εννισε7Μρτε σε

Με1τε; Μετα τσΜετι εσστι σστι

Μεε Μεε ωιιιτττιτ σεννερι έτιι Με ;

Με σε Εεεε στη ετι σστι ννστεΜε

Μκιερι σεΜετι.

4 ννεΜετιίετιΜε ερτ Εενσε Μιτι

ετι ετι Με”, σε εσιι)τερι τετιιτι

γετι εΜτιεΜερι, σε ννεννεχΜέττερι

Μιτι Με ιέτιετιε Μει:ετιΜετι γειΒερι

Με σιτι ιεσννιτιννιεεΜιγερι_σ0Πι

Με ισΜ, σε δειτε, σε στη ιιτιρι σστι

Μετιε Π» εεε ΜεοετιΜετι ννισεσιτ.

5 ΠτιΜετι ΜεικτιεεΜιγ8 Ξ ννιωέω

θ?
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Οππιπιππιπππιι Μπι πι πιεππιιπι επρεπε

νιτεππεπι Μπι Πεπιεεπι εε.

8 Ππιππεπι επιρειιι νι·εππεπι ποππεεε

ννεπι πιππιπιιεπιπε ππρι Μπι ειι πιιι

πγεγε, πιε ννεοπιερεππιχε: ιιπιππεπι

ννπεεέπε ννεπι πιερε επερε Μπι έπιπ

ιε. ε επι γεπιππε.

'7 Ππιππεπι ινοννερι Μιρμιρι πιε

Ρπιει·πεεε Μπι πιεπιε επρεπε ινε

ππειι ιειιπιπιεπι εεπιπιπε Με πιεειπι

Ιιεπι πιε πινεπιχεππερι, ει" ιιιεπιπι

ρερι Με εΜπερι.

8 'Ι'ιιπ-πε ε... πεννεειπιρπ Μπι επποπι

ικπεειπε, πιε. ννπεεέπε. πιπιρε έπιπιε

εἰπι πιε πω”, Νειιπι πιε επιπππιιπε

ππιειιπι πιο.: Ππιππεπι πιειππι εεε”.

εε επι ιπιειιπι.

9 Ππιπππεπι .πεειιε πιεννπεεππἰγε;

Με απ) πεππιι ννεπιιι πεπιεπεπιεερι

Με; Απιρεπιι ννιιππεπι πειιπιπιεπι πε

Μι ινεέπε,πιε πε τεΜι εποε εεπιπιρι

Με. Μ; πνεπιπΜιπερπ, πιε πέ πεπιε

Με Με, π.ιπιππιε πιπππτε πιεεεπιι πιε,

ειπε.

10 Ππιππεπι ιπεπιππιππιιππέει.πι εννεεππι

εινιεεποπιννε εεπιεπι, ινπεεέιτε ειοπι

πιεειιιε; Νερε Μπι πιππιιππιιτιπι ινε.

Ππιππεπι εεεπι εεοπι; πιε πιερε Μπι

ιιπιππιε Μπι πγεεεπι ιιπεΜεεπιι.

11 Ππιππεπι έιπιππερι πιππιεε, εε ἰιπε

ἱιπεππἰπεππεπι .πεειιει τοππεπι εεεΜ

εοπιρι Με πιεειπιπιεπι πιε ιννοπιππε

Κερπ

12 Ππιππεπι επρεπε Μπι πιεπιε επι

.Ϊεειιε ρεπιε ννειι επππε ννοεεΜ-γε

ειπε π; πιε πιεπιιπεπιπ οεεπι ννεπιπεπι

πεπιππε Με.. ιιιι.

13 Ππιππεπι ννεπιπιε ειιρε πιεπιεπι,

ννεοπιερεννπεεΙπιγε εππι πωπω...

πιε ετεπιπιειι πιππεπιοπιρε. "Μπι..

πιιιἰἔε εε, ννεπιοέπιπερπ, εννιεεΜ

γε.

14 διππιοπι πιε 1πιιιεπι πιεππιιπι ειπε

εεει.οπι, πιε πιε επιπιππεππιι Μπι Απι

πππενιπ, πω.» πιε .ποπιπιπιπιεε, Ρπιππιρ

πιε Βεπππιοποτπιενν ;

15 Μετππιεοε πιε 'Ι'πιπιππιεε, παιζει.

Α1ρπιειιε ειπιπιιπιπ:Μι, πιε 8ιπιοΠ

πιεππιππι Ζεποπεε εεπιπερι ;

16 Ωε .πωπω ει...» ειιπιππεππιι,

πιε πω πεππει·ποπ, πιεππιιπι κωμι

ρεγε Με εππι πιεε.

17 Ηεπιπιπι πιεπιε οππι Μπι πω”,

πιε τπιεπποπεππειπε επι πιππιιιειππι; ιππι

ππεπι ννεοιιερεννπεεΜγε οριε.ιιε

Μπι, πιε Με εννεπιεεγε πιε ω”

εεπεππι, πιε ππιππε ππεπιππειπε Τιπποε

πιο. διπποπι, πιεπιεΜιπε επεπιπιεπι νιά

επιπε πιππιεε, πιεπιε πε πιεπποπιρπ, πιει

πω”. πνεχε2επιππερι Μπι εεπιπινπεε

ιπερπ Με ε επι επιι:

18 Νεπππιπι πεπιε ιινοπιπιπε έερε οπι

ππεΜιερι Μπι πιεπιε; ιιπιππεπι Με.

ννιεενερἰ.

19 π)πιππιππι "Με Μπι πιιιιπιρε

γιιτειιρπ Με εΜπερπ; εειιπιεπι

ννοινεέπιππε ει;" πιε εννεειπι εεπιπ

ννιεειπε εεε Με πιεπιπι επεπιπιεπι.

20 Ππιππεπι ννεοπιερεννιεεΜιιε ειπι

εννπεετπιπιννε, εε πιειιε; Νινιπε

11ρεπιιεερπ Μπι Πε πιιιιεννιιέ.περπ

εε; ννεππεπιτεπιππε ποΜεοπι2ε Μπι

πιε πήγε πιιτεινερι.

21 Πεπιεπι ινοπεΜ;ειπεπιππερι Μπι

πιπέ πιπιπεννεέπερπ εε; πιπιπιπιπιεπιπιπ

διεπιρι Με. τω” γεεειπερπ Μπι

πιπέ πιπγεννεέι:ερι εε ; ιχειππερπ Με.

22 'Ι'πιπιπιπι ννπειιέπε επεεπιπππερι,

πιε ιπιιιγοε πιπειιεπιιιιεπιρι, πιε πεπιπιπ

πιππερι, πιε. ννπεεέπε Οππιπιππιππιπιι Μπι

επι πιἱεειερι Μπι πεππιι έιεε πιπεεεπι

πεπιππεπι επιρειπερι Μπιπιεπι, πιι-γε.

πνεέπερι εεε.

23 Απιρει:ιι Μπι πιο επι ννπγιιέιΜπι

ρι, πιε ννορππιε οπι έππεπιεπιπιεπι ρε;

ιπιο, ππιεπιρι_γε εΜε ννπιππειιιιιι πεπι

Μι ππιιπιιιρι; επεννπεειπερι Μπι πέ

ειπε ιχεεεπι ωιωέπε ννοππεεπιρι

ινιεεππιιινερπ πιοπι.

24 Τιιππε ννιπιιιιεερί Μπι πιπέι κινο

πω πιπει)πεπιππερι εεε; ιιιιεοεεπι

ω ννεέτε Μπι πιε πνεπιπιε ιιεπιππιι

πιερἰ.

25 ννιιιιΡιρι Μπι Με ινοπεπιπ πιι

επιπεπιππερί εεε; ννοιεπππειεπιππερι

Με. Βεπιεπι πιπεπιερι Μπι πιιέ κινο

πεπιπ πιπείιπεπιππερι εεε; ιππτεέιππιιιε

πιππερι πιε γεεειπερι Με.
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26 Τοποπ ιινιοοέιο ονιιοοιπ ιοπ

ποπ οπιοι3ιοπι πιπιιο.π, ιιιιοιοπι

πιοι)ιοπποπι οοο ; οιονιιιοο;ιοπι

πιπ ποποπ πιιιτοέιο νιιοποοιπ ιιοιι

έιιιι ινιοοπιιννοπι ποπ.

27 Τιιπο ποποπ τιιιποππι οι πο

οιοι)ιοπι πο, Τοποπι)ιοππι πιο

ποπο οοπιονιιιοοπι)ιο πο, πο. έιοο

πιιιοπι πιο ποπο ιοπποπ οοονιιιοο

πιοοπ πο;

28 Νιιιοειιοοπι πι. πιιοοδιονιιοέιο

πο, ιιο νιιοννιοοππειδιο πιοιινιιοπι

πιπ ποπο ιιιιοοοπι)ιο ονιιιοοπιοι-γο

πο.

29 ίζο Μαιο @οπο οοπι πιο οπ

οπιπο οιπ1ιο.π οποιο οοιιιοιοπιιοπ

πιποιο πο; :ιο ιιινιιο έιπο ιπιοιοιι

πιπποπ, οπ1ιιιοπιιο. πιο ποποπ ιο

πιπι1ο οπι πιο.

30 νιιιοοέιο. οιοι)ιοπι ιοπιι πιοὶ

ιιο. πιπ (πι πο; ιιο ιιιιινο ιιιιο)ιιιιιο

πιοι πιπ1ιοπ, οπο πιοο οι πιο.

31 @ο πωπω πιο ιοποπ οοοπι

οοππι πιοοιππι πιπ, πο ιιιοοοπ

οοονιιιοοπιοοπ πο.

32 Τοπο πιοέιοπιιιοπι οι ποπο

πο νιιοιιιονιιιοο)ιοτιοπι πιπποιι, πιο

πιιιο ιιιπιο ο ιιιι1ιοπι πιο. πο : πιο

1ιιιιπιπι οο πιο οοπι ποιού ιοπο

οοπιοπιιοοπιιιοπι πι ο ιιποιπ

οοπιονιιοοππιοπι οπο.

33 @ο ιοπο ιοπ)ιοπ οοοπιοοππι

πιπ ποποπο ιο.π)ιοπ οοονιιιοο)ιο

οοππι πιπποπ, νιιοπιι1ο τοπιο ο

όπποπι πιο πο ; νιιοπιοπιπι 88. πιπ

ιο ι_γοοοπ οοοππι οοο.

34 0ο οπο πιοιιπι πιο ποοοππιπι

πιπ ποποπο ονιιιοο)ιοοιιπι ποοιπ

ποπ, κινοπιάο ιιιπιο ο ιιιιπο.πι οι

πο; πιοπιο.πιπι ου. πιπ ιέι νιιοπιο

πιπι 821 οιιιιοοοιιπι οοο, ι)ιοοιππιοπ

ινιοοπιοιιπι πιο. ποοπ.

35 Τιιπο πιο ιοπο ιοποπιδιο.ππι

πιπ οοιιιοννιοοπι)ιο πο, ιοπιι

νιιοέιο οοοππι ιιο οιιιιιοοτιιι πο,

οπο ιοπιι πιοιιπι πιο ποοιππι ἐπὶ

πο; πιπποπ νιιοΙιοιιιιιι ιοππο όπ

ποπι πιο, ιιο 1)ιοιοπ ννοπποπιιι

πιο πο οιποο ιιοι.ιππι πι: πο πιο

ιοπο πι‹1ο οπι ιιο έιοοπι οι οοπιο

νιιιοοπι)ιο οοο.

36 Ηοοοπ Νι)ιιιιοπι πιο ιο ιοποπ

ννοοπέιιιιο πιο πιο οπο. πο ιιιοοοπ

ιινοοπέι‹ιο πο.

37 πνο)ιοοοπι οπι πο. πιιιιιιιπ πι

)ιειοοπι πο οπι: οιιιοιιιιοοπιγοπι

οπι πο, πιπποπ ονιιοπιοι)ιοπι πιο

οπι: νιιοοπιοιοοιιιιιι πο, πιπποπ

πιοιοο,ιιιιιιπι πι.:

38 Μαιο;" πο, πιπποπ πιοιιπι

πο. ; ιινι)ιιιιοπι νιιοέιο, ποοιιιιιοπι,

ποιπιιοπιοοπι ιιο οποέπιιπο, ιιοοοπ

πιιι:οοιο πιπ πιοπιι πιο οπ πιοιιπι

πιο. ννι;ιιιιοπι οπ "πιο ι πιπ

ποο οπ ιινιπιοιγιιιοπι οσο ο ιο.

89 Ππποπ ννιδιοοιππι ποπ οιινι

οοπι)ιοπο: 1οιοποππο οιπ πιω

εοππο ιιοποιο. 3ιιιο οπο. ποπ πο:

"ω" οέποππο πιο οπ ι)ιο1ιπο)ιο

πι πιο οπι πο. .

40 ννοοποποπι)ιοπι οι πο πιο

οπεποπι;ιο οιπ ιιοποπο οπι; ιιιπο

τοπιο ;ιιιέιοιιπι π" οιοι)ιοπι πιο

οποποπιδιο τοπιο π" ιδιοοοοο πιο.

41 (Σο ιοποοο πιοιιππο ιέιο πιο

οππο οιιποιο διοππο οιπ πο ποπ

πιο; ιιιπο πι” πιιέιο πι οππο

οοππιιεο ιιιιοππο οιπ πο νιιοπγο.

πιιοπο οπι πο.

42 Επι, Μιοιιππο, οιιποπο ιέιιο

οππο πιπιο.ππο οιπ πο ιιο οιοι)ιιι

έιιοπο πιο. ιιο, ιοποπ πιοιιππο οπο

πιπιο πιο πο, πιο ιοιιπποπ πι)ιο

πιιέιο π" οππο οοπποπο πιοππο

οιπ πο νιιοπ5ιοπιιοπο οπι. ι?νιιπο

)ιοπιππο οιπ, πιο ιοποποιιο οοπ

ποπο πιο οππο πιιινοππο οπι πο

ιιο ιοποπ οππο;ιο ννο; πο. ιιο1ιοπ

πιποποπο πιοιιππο ιέιο πιο οππο

ποποπ Βιοππο οιιι πο ποοι)ιιιέε1ο

πο πιο ιπιιοοιιο νιιοπιιοπο π.. σο.

43 θοπ ποπ-ιι νιιοοιο πιο νιιιιοπιι

ποσο ιιιοο ιοοπδιο οπι; ιιο ιιοπιιπ

οοτι ποπ-ιι οιοο οιπ πο νιιοεπιιπιο

οο νιιοέιο ιοοπιιο οπι.

44 Οοπ πιο οιοι)ιοπι ννοεπιι)ιοοο

ιονιιο πιο οπ οι1οπ;ιιιπι οσο: πνι

οποιο πιο ιοοποπιιιι πιπ οιοπποπ

Ε”
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ειιΙπεπ ρεΙιἰρἱ ἐπὶ, πιε ὶέ επι 'ποΙπεΙπιι

Μπ ειιιιιΙιιιιι ΙιεειεπΙιεπΙπε ρπιΙιὶρὶ

έπί.

45 πιωπε πεέπε Μπ Ιιε επιππε

πο_γιιΙιε πεετε Μπ ετεπΙιεπ πεΙπιι

ππιέπε ὶεεΙιπε εεε; πιε πὶεεέι:ε

έἰεε εὶπ Ιιε εεπι;ε ποιχιιΙιε εποε

εὶπ επεπΙιεπ ίπποι έὶεε ὶεεΙΙ)πε

εεε: πιοεεεππε τεΙπιι ὶιπεΜειιγε

οΙιπεΙπε Μπ Ιιε επεπΙιεπ ι Μπ εεὶ

γετεπιΙιεπ επερεγε εεε, επι.

46 ΠπΙπεπ τοΙπεεε, Ιπεπεεπ,

ΙΙ:επεεπ, εππεπεΜγερὶ εεε, πε πε

Μι εμε εὶπ εεεπ εεεποπρὶ ἐπὶ Ιιε.

47 'Γιιπε εΜε πιεΙιι, πιε ππὶοὶε

πιεΙ'ιοπ, πιε εεεπ εεεπ Μπ Ιιε

τιιπε Μεὶεε ΙιεεἰπΙιεπ Ιιε ὶπο σει

επεΙπερι Με.

48 πωπω πεπ ι;ὶρὶ Εεεε; ιππ

Ιπεπ πεππεΙιεππιι »πεύκα πιε, επι οπι

ΙιεΙιιΙε Μπ ὶπππὶ]ε πεπ εΙπεπ

εΙιπΙε: ιππΙπεπ πιὶπὶπεπ ειπε εε

Ιιεπι, πεΙπρε Μπ πὶρὶ Μπ Ιιε επ πὶπε

πωπω, τιιΙπε ΙπεΙιιιΙιιιιε Με οΜ

πρωι, ὶπππὶ_ὶε εΙπεπ εΙιπΙεπιὶ πιε

πω, πε ὶγεεεεε.

49 'Ι'ιιΜι Επιπε πεΙιοπ πιπΙπε εεεπ

εεοπ ἐπὶ ΜπΙιεπ, πὶεεεΙ:ε πεπ

οεΙιεΙιιΙε εοπιεπ ππεΙπε εΙπεπ πρι

Ιπεπε εὶπ Ιιε ὶγεεεεε; ιιπΙιεπ πε

επ πεΜιε Μπ πὶπε Ιπειὶιιπε, πιε

ΙιεεεΙιπεπε ΙιιπΙιρεπε; :πε εμ

Μπ Ιιε ποεπεΜιπὶέπὶ ι:ειιΜι..

πιοοποιωκπ 7.

1 ΠπΙπεπ ογετε πεΙιοπ Ιιὶγεγε

εὶπ επ ιερὶ Μπ άεπε οπεεὶπ

πεππε εεεπ 7εέπεπ πιεΙιεπ, Κε

ρει·πειιπι επι π.

2 ΠπΙιεπ εΜεὶΙε ορεπὶπἔε πὶ

εε)πιιΙιε εὶπ πιω-π π.εοΜγε πεπ

τεΙιὶπιὶε Μπι Ιιε πεγεπεπΙπε εε

πεππε πε Με.

3 ΠπΙιεπ Ιιε πεππε .Ιεειιε οπ

πεΙΙοπ πιεΙιεπ, .Ιιπὶε ΙιιιπΙπεδπερὶ

Μπι Ιιεπε εΜε γε πὶεεεὶ, ιι Με

πιο. τεοΜγε Μπ εεπιχε Με επι Ιιε

ιεεΜγε.

4 ΠπιΙπεπι Ιιεπε .Τεειπε εΜε Ιιιρἰ

πιεΙιεπ, επιεεΙπεΙιεπ εεΜγερἱ, πιε,

ΗεεεΜεοπρι Με εὶπ πὶεεέιπε Μπ

Ιιε ὶιπεεεεε εε;

5 ΠπΙπογεπερἱ Μπ οεππεπὶεπι

Μπα: εε, οπιπὶεὶγε επ πεπ_π

πεππε ππΜεεεερι εε, ε)περι.

6 ΠπΙπεπ .Τεειιε Ιπεπε επι πω,

ΠπΙπεπ πεππε τὶρὶ Μπ ιπεΙιεπ επι

πιεΙιεπ, εΜεἰπε οΡεπὶπ ε πὶεε

γιιΙιε εὶιποπι Ιιε ὶἐι Κο επιεεγε

ειπ Ιιεπε εΜε πεπιεεέιπ, πιε Ιιε

εὶγε; Πεπεεπ Μπι, πεειγειειγε

επι πο, πεπι Μπ επ τιπ διεΙιιεΙπι

Με εὶπ ι)πεππεεεεε ἐπὶ εε π

7 Ηεοπ επε.πΙιεπ πήγε εΜε εὶιι

Με πεΙιιιπ ὶιπεεεεε ππὶεὶπὶε ἐπὶ:

πειτε οὶε Μπ εεεπ ειπε πο, Μπ

Ιιεπ ππιτεοΜ)πε Μπ εεπι Με.

8 Μὶέ ειπε πὶεεἑπε πἱεοοΜΜ

ΙΙιιιΜιγε ΙιπεΙπερι Μπ Ιιεππεεε,

πιε ιπὶΙιιιΜπ-γε εΜεὶπε πὶεειπὸπ

πε; πιε πὶεεέΙε Μπ πε, Υε πο,

επεΜ_γε εεε, γε εεε; πιε πεπ_Ιὶ

ιοΙπεεε, Η πο, ειυαΙπππα εεε, ιι

εεε; πε ππἰπεοΜγε Μπ, Πεεοπι

πο, επικι|επμε εεε, εεεπ εεοπ εεε,

ειπε. ,

9 ΠπΙπεπ .Ιεειπε Ιιεπε πιιΙιοπ πιε

Ιιεπ, επ γιιέιππεπε εε, ὶΙιὸιιΙιο

πιπὶ, πιε ογετε ὶΙιεΙπεππ πιπρὶ Μπ

ΙιεπὶεεΜιπε; Ιει·εεΙ Ιιεε Εεεε επ

ποπεεὶπγε ΙιὶπεΙπο τεπΙ‹πε Μπ

Μεινε” ἐπὶ, εεὶειγερἰ εε.

10 ΠπΙπεπ γε πἱεεέὶρὶ ποπ ἱεὶ

εεπὶπ τὶγετε Μρι ιιεΙιεπ, ο‹ιΜ_γε

πεπειεπΙπε εὶπ Ιιε πεππε εειιι

πιω-Μπι. .

11 ΠπΙπεπ ιεπρεπιι ποπεπ εποπ

πε πεπ πω" εεὶγερἱ Μπ επ ὶ;

ιιπΙπεπ πεοπερεπὶεεΜγε εὶπ ε

τεπΙιεπ οπι πιε εχετε οτε Ιιεπε

Μεὶ περι.

12 [ΜΜΜ οποππε Μπορει Μπ

πε ιΙπππεπιεπ ππιππε εΙιεπ ι επεΙιεπ,

ὶπιπιιπ, "ποπεπ πεπ πε τιιπΜιπ

ειιρὶ; ΙιππΜι Μπ πὶπεπὶεε Ιιεεε,

πιε εἰπΙιἰπΙΜι Ιιεεεόεπ. ΠιιΙπεπ

οποππε Μπι επεπΙιεπ"Με οριιρι.
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13 Ππι1πειι Με Πειιοεπι Μπι πεπι

γε1πε εεΜεπι, οπιέππ1ιι. εε Μεπήγε;

Οεγε έπή πιο.

14 Ππι1πεπι εεπιιιΜγιιΜερι Μπι επι

πι. εε γιιτειι. Ππι1πεπι εΜγιιΜερι

εστι πέι οννιιπιγι πιεγπιιρι. Ππι1πεπι

Μεγε ; Κιιέ!πε, Μοει1επι γεπι1πε ινε,

εοπειγε ει», εγε.

15 Ππι1πεπι Με επεσε ἱγοΙεπιΜε,

εε πε. Ππι1πεπι Μιιπήπιι Μπι Μου.

16 Ππι1πεπι οννεειιι πιππιε γνι1πορε

ἰ, εε ννε1πεπιτεπι1πε γιι1επιπή εε

εγεπή; Ψεεγεω πινεπιιι π.επι1πε

πιπιΜγορεγιηή ποει.ιπε σε, εε Μ'α

1πεπιππιπι1πε πεογετε Μπι ννεπιπιε ννι

π:εΜιγοΜι σε, εγερἰ.

17 Ππι1πεπι Μάιο. ιιια|ποι:ε εε ο1πέεπι

ππιε1ποοε ιππεπι1πε οιπι οννεπιπ:ιιγε Με

γεοτεπιππιρι.

18 Πιι1πιιπι ΙοΜεπιπιεε ννεοπιερε

ννποεΜγε πήπι ι1επιε πιιι.1πιι Μπι οννε

Μπι οΜγε1πεπή.

19 ΗεΜεπι .1οΜεπιπιεει ννεοπιερε

ννποε1πιγεοιπι πιοππι ννιεεΜεο, εε

.1εειιε εΜε γε νιήεειΜ, εε Μεγε;

Τπινπε ιι Με επεσε Με πήγε, εε ιέ

ινεπι_ή ιο1πει:ε ιιπι1περερι Με Με.

20 Ππι1πεπι ννποεέπε Μπι Μεπιιι

ννεπιπιε. εΜε Μπρι εεΜεπι, Μεγπιπή;

.ΪοΜεπιιιεε Μερτεππι ννἱοεειι εεε

εοπι Με πήγε εΜε ιιπι1πιιέιρι, εε,

'1'ιπννε πι Με επεσε Με πήγε Με,

εε πι 1:πιννε τοΜεοε ιιπι1περερι Με

Με, εγε σε.

21 ΠπιΜιπι ΜεΜεπι1ιιπ1επι Μιπιπ:ιι

ννεγειεπι1περι, εε Μιε1ποέιοε εεε

εερἰ, εε. πινοπιιγε έιΜέιοε εεεεερι,

Μεπιε. "Πισω εεπιἱννἱεεγε.; εε

1Μεε·οπιεερι Μπι Μεεε Με τοπι

ννεννιεεγε.

22 ΠεΜειι .Τεειπει ννεεγπιπή:ε εε

ΜεννποεΜγε; Πάει πιο, εε ΜΜΜ

νιτεππι1ε1περι επι. πιεγεΜοπιρἱ Μπι Με

πιε .1οΜεπιπιεε οΜἱγε1‹πε πιο: Ηπε

Βοπιεερι Μπι Μειιε ποπιννεπιρι, εε

Μιπέπεπή Μπι ιό ππιεπιπρι, ειι1ερι·οε

εεεεερι Μπι Μ. ννποεγιιε1περι, εε

πιοΒε1:μερι Μπι πέ ννιιπιε1ιοπιπή, εε

1.επή Μπι 16 ΜπιπνιήειιΜγερι, εε

ννιιΜρεπιιεερι Μπι Μέ ινοοπεπιππι πινει

έπε Μπι Με οννποεΜγε1περι.

23 σε τω” πήγε οπι έήπιΜόε έιπή

Μπι Με γεννεότερι σε.

24 Ππι1πεπι .1οΜεπιπιεε ιππεΜοέι ε.

μι ω" Μπι ΜΝΗΜΗ! ΜΜπ1ερι, ε

1ιεπι .ΤοΜεπιπιεε οπι ογιιπε Μπι Με

πνισεΜγε; 'Ρώπα ε ππιιιΜήιιΜεπ1επι

εΜε ινεπιγεε γειρι Με. @οι Μπι

ννεπι τιιπε ΜιΜιιΜιιιε σιπι Μεπιε Με.

25 '1'ιιΜπ τιιιΜι ε νιιεπιγεε γιιιιιι

Με. ννιωπιιι ννεπι γνο1πογιι.1πε

ρεπιρεπιπιε 1πογε1πε σιπι Μεεε Με.

1Μο, τοπιε. ννιιέπεγε ινιιΜιγε1περι,

εε. πεπιγεπι πήρι Μπι Μεπιιι ιπποε

έτιιγιιπ.ερι Μή Μπι επι ιιιιπή εεε.

26 'ΓιιΜι ΜΜΜ ε νιπεπιγεε ιιιρι

Με. ΜΜΜ ννο1ποεπι Με. επι,

επιπειγερι. εε πινεπή1 Μοεέπε νιο

Μιεπι πεεπιρε πεπι1πε.

27 Πιο, ννεΜοέιγε ππιππεννε Μπι

Με πιήπε πιο1πεππι γε γνιιέι, πήπο·

1πεππι επιπή-πιι ννιγεγιι πήε1εεεε Με.

σε, εγε ονιπερι εοπι Με εεε.

28 (ζει πήγε Μεοιοιγερί; πω»

Με”. εειγετεπιΜεπι ννπεε1οπιπ.ιι Μπι

ππαιπ:ειΜε ννο1ποεπι πιππινει1επι .1οΜεπι

πιεε Μερι:ειιι γιήεεειπ εοπι ιεεπιρε

πεπι1πε Μή: 1ιιΙπε. ννεΜππιπεπι1πε το

Μεοπιπε Μπι επι “Με πγοπεπι οι

επιπιπιε. Μπι Με Με 1περιι σε.

29 ΠπιΙπεπι ογιιπε Μπι εε "δε

ππιπιιιγεπηή Μπι ποπιπι πιε1ιοπιρι σινε

ειπι ννε1πεπιτεπι1πιι. γεοινοΕεπιρἰ, .Το

1ιιιιιιιεε Μερτειιι νυπειιειπ Μπι επι

οριιπή.

30 '1'πι1πε ΡΜετιεεε Μπι, ννἱοοορε

επεπή Μπι οπι, ννιι1πεπι1επι1πε ινε

Μο!ποπιννποε1πιγε σιπι επι πγερπιπο

πειγερι, .ΤοΜει.πιιιεε Μερπεππι νιήειιειπ

έπή ΜΜΜ.

31 Ππι1πεπι Πεπιεεπι Μπι Μεγε;

ννιωιιω ιπήεπήοεεε Μπι π1ε τε1πιπ

ε 1ππιπ1εοπιι Με. Με; επι Με πγε

εεεερι Με. . .

32 επεεεε ιοιγοπιε1ππειγεπιπ Μπι

επι πγοιιιπι1περι. Με ]101'εωοΙΥΒΡι

επι ΜΜΜ Οιιιι·εΙΝοπι.- Με·

ννιιγεειρι Μή; γνοεειέιπιιιπιππιειΜάερι,
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οι... γεσογειιἱ πιο σο, ογειιι Μπι

πιο ιγοσοσερι σο.

33 .ιοΜεπιπιοει Μειιποππι γνισεπιιπ

πιοπι Μο εΒιιγερι γιιπο οπο. πιο ππι

πιιέε γεπιπο οπιι πι; ιππιιπεπι, Ηο

πειπιι γιπειπειι έ.ισε. γιιΜε σο, οΜερι.

34 γνωσει. ΟιπιΜιπιπιπιι Μπι Μο

"οπο σε νσπεγεπιπο Μι; ιππιιπεπι Μο

Μειιι; Ν”, πνισεέπε "επι ννοπο

εε, πιε πιιιπιιέε γεπιπο εε, ννεππιπιε

γεπιιιι πιε ννειιπεπιιιιι εε πειποπιε

νπποεγε οσο.

35 'Ι'πιΜε ννοιποερο ιγο σιπισε

Μπι πιπνεοιπι οπι γεοννοπεπιιιι οσο.

33 Επιιπεπι ΡΜεπιε.οο "Με Μσἱ

ινοπο Με ο σιπιΜγε. Ηοσοπι

ΡΜεπιοοο πι Μπι οπι πιο ιγεγο σε,

"οπο Με ιγοπεπιιπε.

37 Ππιιπεπι Πιο, οποπιννο Μπι οπι

ννιπιοιιιπισε ννειιπεπιι εε Μπι Μοσε,

Μο, ΡΜεπιεοο πι Μπι οπι Με ιγο

πεπιιπε .οπιοπιγο πιοΜεπι, ιπιγεπι ορι

γο ιιιορι οΜπιε γιπΜε οπι Μι ;

38 Ωε περοπορε πειιΜεπι οιΜε Μπι

οπι σογε πιειιιι, πιε Με ππιιπιιΜεπιρο

Μπι οπι επΜε ιπισιγιιιειε, πιο. ρειιε

Μπι οπι Μσιρειπιπιπε σε, οιΜε Μπι

ιΜοιρπππειπο, σε ιΜσιιι πιοπι οιι επιε

Μσισιγε.

39 Ππιιπεπι ΡΜεπιοοο Μσο πιοπι Μο

πνεππγειπο σοΜεπι, σεπιπο ππιειιοπι

εννεσιπι πιο. Μογε; ννπωεω Μπι

πιο γνισεέιπε. ννοιπσεπι πιπιΜεπιέ, γυ

πεπι Μπι Μο ω" πιε ποιοι ννιπιο

Μπισε Μπι οπιοπιγο Με πιπιπε; Μο

ννεΜπεπιι εε Μπι Μοσε.

40 πωπω .ιοοιπο ννεεγιιιιπο σε

Μοσιγε; διππποπι ποΜπ οσισιγο Με

ιπιπιιιΜε. σο. Ππιιπεπι Μ, ννεοπι

ειιοιπιγε, Μιππιιγεπι ογο. πιο, ογε.

41 νπποεσε ννεπι γνισεέπε Π0ιιρπι

οιοπιιο πνισεπιιι: οποιο. Μπι Μεέιιε

ρι ορεννιπιεο ιερπεπι ιγοιιιγο ω,

πιο. ιππιππιε Μπι ιό ννιιπσοπιπιε πε

ιιπεπι.

42 Ππιιπεπι πειπιι οπι Μπιειιιιιπρι

Μο σιπι γιιΜερι πιο πιοΜεπι, ινεπι

σειπο εεΜππι ννισειπισισειιιιιι σο.

Ηοσοπι ιιπιππιε πιιΜο ιγοπεπι Νεάπο

πιειπο Με ιιοσιπιΜεπι, Μο οππιεΜγε

Με ννο.

43 διππιοπι γνεο.γιιρπο σε; Τπιννο

οπο. ιπισισειιπιπι Μοο πιεσο ορσε σο,

ογε. ΠπιΜεπι, 'Ι'επιγεπι ιπιιιιπσεπι

σο, οσιγε.

44 ΗοΜπιπι ιπνιπισιιιπισε πιοπι οΜ:ε

ιΜπιιιΜοππιπιι, πιο. διππιοπι Μοσιγε;

ννιπιοιιἱπισε Μπι πιο ννεπιπιειπε Μο:

Υεπι Μπι οπι ινεΜι, ιιππιπεπι ππιιπιι

οπι Με ...αποψε Με ππιεγεπιπι

ω, πιπιπειγο Μπι Με πιιιπιιΜο.πιρο

Μπι οπι οιΜε ππιεγιιιειε, πιο. ιιεΜε.

Μπι οπι ιιεΜπιπε.

45 Ι ιππιεγεριππειπο εππι; ποιοι

ενιπποΜιπισπι Μπι πιο ιινο.Μι Μπι οΜεπι

πεπιΜεπι οπο. ιππιειιιππεΜε εγεέπεπι

έπιι.

46 Ρε Μπι ννιΜπιι οπι επιπιππιεγεγο

ω, πιπιπε ννιπιοιιιιισε Μπι πιο Πιο

ιιι οπι οιΜε επιεππιεγεπι σο.

47'Ηοσοπι οπι Μοσιπ:ιγε σο,ννεΜπε

πιι Μπι Μοπιε οτε οέπε ιπισισειιιιιι

οι; Μο πιιπιε ννεέπποπιειπε πιπιιπεοέ:

πω”. πιιννο ννειιιπιεπιεπι Μοισειιι

Με Μπι Μο ιννεοποπιεπι ννεέπποπιεΜε

οσο.

48 ΗοΜεπι ιινιιιγεπι πιοπι Μοσιγε;

ΝιοΤιεπι ποσο σιπι Μοπιε πιισισειπιιιι

ιιπ σο.

49 Πιιιπεπι ποπιε Μσἰ Με ιγο

πεπιιπερι Μπι Μοπιε ΜοΜεπι σεπιπο

ππιεΜοπι Μογειιι; Πο ω" ο ιπποε

ΜΜΜ πιειπιππι ιπειιιιιπ Μο.

50 Ππιιπεπι ννιπιοιιιπισε πιοπι ιιοσι

γε; νι'εσιπιγεγο σιπι Μο πιιπιιγεπι

σο ; γνοοιιιγο οπι Μπιε ννο.

ννποοννοιωιπο θ.

1 Ππιιπεπι πιο ιγοΜειπεπιι, οποπιννο

πεπιΜπιΜπιγεπι οποπιγνο σιιπσἰπιεπιεπι

Μο, οννεοιπι ιγειε ιππι, πιο ινπιπ›πεπιιπι

καποιο νιίεΙπεπιπεπιιπε ποΜσοπιπο

εΜπιε γεοπεπιιπι. Ππιιπεπι ειπο

πιοπιρερι Μπι Μοἰ ιππιιιι :

2 ()ε ννἱπιοιιιπισε ινωιπππιπ πιιΜπ

ιιπειπεπι έισε γιπΜερι πιε ινπιγεοπιπι

ιπειιι, παπα εοπιιινιπ:εγερι, Μει·γ

10ο



ννππ:οννοιπεκι: Β.

πιε ΜεξιιππιεΙεπιε εεπιπερι, πιο: ετεπι

πιπιπι ννεΙπεπι εποε εεΙππιννιπι Μπιεπι

ρερι πιοπι Ιιεε ι

3 θε .Ϊοεπιπιε, Ουτε. Ηεποπ:Ι νιπιιιι

ινεπιιπειιιπιιπε οιπιοπι πιε τεννιπ:ιι, πιε

Βιιεεπιπιε, πιε πιιιΜιπι ιΕπιΜοΙπεσε.

Με, Ιιεπιε ννοιπιιπιε ιπιιΙιερι Μπι

οπι οΜιπερἱ εεε.

4 ΠπιΜιπι ινἰοοιε ππιπιἱοἰγερἰ, πρι

οποπινιπε οτοἰιππ›Μ επεπιπιεπι επι Με

πιεπιπιπι, ννπιπεοιπιρι οπι ιιιπονιπιπ:εΜ

ρεεε: ' ι

5 ννοιιι πιεσε ιινεπι Εεεε επι Μπι

σιπι πιπερε. ννοιιι. ιιπιΜιιι πιρε

π:επιιπιι ιπ:επιπιε Μπιπιρε.)πε; ιιπι!πεπι

πιεεςιπιπερι, πιε ππιεΙιρπιπε οΜπι

3πειιρι Μπι πεπιιιπερι.

Β ΠπιΙπεπι ερε ιππιπιἰιε πεπι εΜε

Βρειε; ιππιιπεπι ειπε πιεΙιεπι, ερειπε

έπιπ οπι ννεπιπ:ειπε επιπιε.

7 ΠπιΙπεπι ιιρε ννερερεΜι επιπε

Επιε πιιπιΒρειπε; ιιπι!πεπι ννερερεΜι.

ορειπε ειπε, πιε επιιιπιειπιι. .

8. Ππιππεπι ερε πι ππιεΙπε ιινεέπε

εΜπιπιρειπε; ιιπιΜι.πι ειπε, επι ορε

νάπιρεεε ειιιοπι, ειπε. ΠπιΙπεπι

Ιιεπιπι πιεπ:ειποεπι ειπε εεπιεπι, πιε-γισ.

πιιιιεπι; 'Ι'ιιυνε πιοΒε ινιπιπιΙιοπι ιππι

Μιπι Ιιεπ:ιπιπιε.πι, πιο πιεΙιοπι Με σε,

ειπε.

9 Ππιππεπι ννεοπιερεννιπ:εΜιπε σιπι

ιιιιιιπεπιεερι, πιε Ιιεειιιερι; ννἱιπε

π:ιπιρι Μπι πιε τοΙπειέιι Ιιε.

10 ΠπιΜιπι πιειπε; Νιιπερι πι

ΜιπιτεπιΜι ιοΜπ:οπι2ε ινοεπιεπιπιε

Μπι πιεπιε οιιεΙπεΒπιίεπιρι Με. υπευ

ρι; Μεε τα” Μπι πε ινιιιεοιπιρι

εεε : πιεοεπι εππιπιινεπιρἰ Με ινπιπι

ζειπερι Με επιπ, πιε ινε.πιεΙιοπιρι

εε οΙιεΙιπιιιιερπ Με επι σε.

Η ιλΠιπεπ:ιπιρι Μπι πιο εοε: Βιι

Μπι πιε ννεΜιπιπ:ιπιΜι οἱε Μπι εε.

12 ΟεπιΜι ιεπιπιπιε πιπιπι πιο ππιπιε

πιεΒοπιρἱ Μπι Ιιεερι; πιεπιεπι ινε

Μι.πι εποε οππι επι Μ, πιε ινιοοιε Μπι

π:επιτερι Μπι εππιπιπιεπι ειπεΜι εεε.

ε.ιινεοιπιρι πιε πιὶινιοειπερι Με επιι

Μεοπι. ·

13 'Ι'πιπιε. νπιπ:οιε πιε.Βοπιρι εεε

ιχιι6Μπιγεπι ἱοιιρι εεε Μπι Ιιεπιε.

ιππιπιπιε εΜε ιιπι πιπιπι πιεπιιι. εε;

Ιιεπιε ιιιιι!πεπι πιιι:ερι, πιε επεπιγε

πΙεπι ιινιπτιιππερι, ποιοι πιιΜι ιιιιιτεπι

ινιπ:ειπερι Ιιεπιεπι ειιιιέπιιπιρι εοπι.

14 Ωε. τοπιπι ινεπιπιιι πιεΙ'ιπιπιρι, πιε

πιεπιπιπι ιοΜιπε ιπερἱ, πιε ινιπ:πιπιι

Μπι πιε ιινπιεινεειπι Μπι, πιε ποινι

ιΜο, πιε ιιποννιγιιέΜπι Μπι, ρεεε.

οπι επιιππιεπιρι, πιε Μεοπι ι:ιιπιιπεπι

ειιιοπιρι επιι Μπι Μεεε ινερερεΜι.

επιπιε ΜιιΒρειπε οἰπιοπι εερἱ σε.

Ι5 'Ι'ιιΙπε ιπιπιε. ινεπιπιε. ιινιοοιε

ιιεΓιοπιρι εοπι, εεπιπε ιινεέπε πιιι οινο

πεπιπιε πιιεπιεπι ι·πιπιε ιιιιρι, πιο. ινε

π:ΕπιπεπιΜιχε ειιππιπιρι Μπι πιειιε

ππιιι.Ιιε ννεέπε ε!πεπι επι πιοπι πιεπιε

εερι σε, ειπε..

ΙΒ ννπωιω Μπι τιιιιπεπιεπι ρεπἰ

ιιιπιιεπι ιιιεπι πω”, επι ννειπέιπ:ε.

ινεπι πιπεπιπιερέππιχεπι εΒρειπε επιι,

πιε πιεΜιπι πιννιπι-ιε ινπιπι οΒπιπιτειπε

επιπιεΙπε έπιπ εεε; Μεε ρει.πιεπιιεπι

ιπιιιρε εΜιπι επιπιε εεε: πιεπ·πιπι

ιπιπιε επι πρι Μπιπιιι.πι, ιιωιιωι Μπι

°ινεπιιπειπερι Με.

Γ? 'ΓιιΜι επιιιΕπιιεπιρι πιε ιπιιοπεπι

ιπι-ρι Με έπιπ ιιππιπιποε; πιε ιιεΜιπι

ω" γιιπεπιππιέπιπιπεπι Ιπιπιπιππερι πιε

γιιιεπιππι-γεπι εγπιΜιρι Με επιπ υπε

πιππ·ε σε.

Ι8 Ηεοπι ποιπεπι πιειπεΤιπιπιρι πιε

ειπιπιεπι ιππιιιρε ρο; Μινι: ινιιιπιππιε

οππι πιε πιιιΜιπι πιιιρι Με; πιο. τιιινε

ινιιιπιιπιε επιἱ Μπι πιε π:ιΜι ?ειπε

!πεπτίπι Μπι πιεε ιΜοἱειιρἱ Με. σε,

ειπε.

Π) Ηεπιεπι πιιιπιΜι πιε πιιιπιΜιιιππιπι

ιἰιΜι Μπι πιεπιε επι πω, πιε «Με

Μπι οπι ιΜιπεπιεπι ιιρἱ Με. οΜΜρι

ω.

20 ΠπιΜιπι οΜιπειπερι πιε πιειπερπ;

Νιιιιιπι πιε ιιἱπιιππιΜιινεπιιἱ πεπιππεπι

πιειππιρι, πιε ννεπιπιππιπιεΙπε Με οιπιρι

εε.

21 ΠπιΙπεπι ινεειπιιριε, πιε Μινι

σεΜιιε ; ννε!πεπιπεπιΜι Με πιεΒπιπι

μ, πιε επεεπι εεπιπιιιι Με “Πα Με·

πιε πιιἱπιπιπιΙπεινειιξιἔεερι σε, ειπε.
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22 Πππεπι επρεπε πιπ πεπε

»Πει επι, ννεοπαρεννιεεπιχε οιπ

οπι ννεπε ννεπ επ εμε; εε Με

εεπι-γε; Μεε πιπ επεεεπρε υπ

γεπιρι Με εε. Ηεεεπ π:επεπ

ε)πε:γε.

23 'Ι'ιιΙπε ειπε πνεπορεπιχειιι

ιειιππειι ιδιο ιέτιπππιε : ιιππεπ πεπ.ε

ι_γιιππιπι ννεπ πποιε πιπ επ πι; εε

πιιπι οιιιτιεπι επεποπιρι, πεεεπ περι

Με ποπιρερι.

24 Ηεπεπ επ πιρι εε μπιιωμι

εε πεδπερι; Πεπεεπ, Ιπεπεεπ,

ππιεπππιπιι επι. Ππιιπεπ πειιπ πι

χεχε εε, πειτε εε ππιπι Με πο πι

ειπε: πεεεπ εγιιεπεπι, εε επππιε

η πειιεπ ιεπικε.

25 Ππιπεπ πωπεεπιμ; νΨεειπι

επεπερι πιπ ι;ιιΜε ε πε. Ππιπππ

ιέ ενιπορεπιι, ιπιπεπρι εε πεπιει

γερι; Πε πεπιι ννιεεέπε πε; πετε

ιπιπι πιει εε πεεει οΙπιχε εεε,

επεεοριεπι εεε.

26 Ππιπεπ θειιιε ιπεπεεεπρε

θεόει·επε πεπιεποεερι πιπ επ ιρι.

27 πω” πεπι ιπε εεπεπ, πιπ-

Με ννεπιπεπε_ιε πεπιπεπ νιπιπεπ

έιεε _γιιπε, εε ννοποεπεπε πογειιε

επι, επ. πιιΜεάεπ περι οτι ἐπὶ,

ππιπε ννιεεέιι:ε ππιεπερι πιπ επ εεε

πιι πιπ, πεεε ννεπι οποπννε πιπ

εειγειεππεπ ιπποπιρε.

28 Πε .Τεειιε πνεπγεΙπε εεπεπ,

πογεγε εε ιτοπεππι ππιεπεπε επρε

εεε εε ιιοπεπιπεπιχε. πεεπε; κ

εεε νιίεπεππεπιπε Ιγοιεπι Με.

πεππιι επιππωιω πιπ, ποιπεπ υπ

ειποπ_ Με πε. Οεειειχε εε,

επιέιππιεγε ἐπὶ ννο.

23 Ί`επιι ννεπεπ @με ειπ ιπποε

έτει πιπ ετεπιπεπ πιπεπρε ει πεοπ

ει:εππεπ. Πε ιιεπεπ μπε εεε;

ιιπιπεπ ππεπειειεεπιπε ενιεεέιπε

πο οπ πεεΙπε ππεπερι; πιιΙ‹ε ννι

οεέπε πιπ γιιρεερεεπε εε. Με”

έιεε ππιπποιεπειιεπ ειπε ιχε·γεεπε

εεε.

30 Ππιπεπι .Τεεπε νππιννεπεε εε

πιι”. ; 'ΓοΙπεπ επιειγερι πω.

Πιιπεπι, ννιοοπε, ειπε: ει" ινε

Ιπεπ ειστε Με πιπ ιπιεπεπ πρι πιπ

πεοπι επεπιπεπ.

31 Ππιπεπ οιέπε πιπ ειπε γε επι

εεέι Με επι, Εεεε ιεειπιχπρι.

32 Ππιπεπ πε πιπ επ πιιΙππέε οιπ.

ορ£εγε ννεπ ννοπι ιιπρι; ιιεεεπι επι

ιννιεεγεγερι Με ειπι πε ιγιιννιπιε

ννιεεπιχε Με Μεε εεπιχερι; πιπ

πεπ ιγοννιπννιεεπιχε.

33 Ηεεεπ ινεπεπειεε οιπ νιω

Με. πιπ επεππεπ ι:επιπεπ ιιιπερερι,

εε πωπω πιπ επ ιννιεεεεγερι;

ππιπεπι οριεχε ππιεγε πιπεε ννεπ

επ ερειπιεππΙε πιπιε πιπ πιεέειοε

ιχεεερι, εε. ππ‹Ιε πιπ επ @Μπρά

ειγεπιι, εε ππιπιπ περι.

34 Πππεπ ει" ετ·οπρι πιπ πε

Ιππιπιιέε ννο ννιεεεπρι εοπ πνεπιππω

περι εεπεπ, πεπιρερι, εε οποπννε

εε ππειποοε πιπ επτε οπιπιε; πω.

35 Ππιπεπι πεπιι εεοπρι εοπ πε

ννεπΧεε ει, εε .Ϊεεπε ειππε επι,

επ ννιεεέπε ννεΙπεπέιεε επεπιπεπι

πιπεπιερι εοπ πε ο8ειοπι,εε πω”

οιπ ειπισειιι, εε .Ϊεειιε ειπε πιπ επ

ιμωπκειω γιιππε ννεπγειπερι;

ιιππεπι νγιπορεπιι.

36 'Γοπιε. ννεπγεπερι εοπ ιό εδώ.

ννιεεέπε ννεπεπ έιεε γιιπε ειειιπι

ποπεπεεπιγεπρι πιπ πε οινιεειπι

γιι|περι. .

37 Ηεπεπ ιππιιιιώεπ θεάεπεπε

πεππειποοερι πιπ συνεπεεεπε. ιϊεπιι

εεοπρι εοπ πε πεποπρι εεπεπι,

οννεειπ πιπιε ννιπορερι πιπ ει”

πεπ οεπιπερι, εε ιοπεπ :γειέιρι.

Ππιπεπ Με πιπ επ οιειρε, εε

ιειωνω πιπειε.

38 Ππιπεπ "πωπω ει:εππεπ ινε

πεπ έιεε ειπι πιπεπρερι εοπ πε

πιει ιιπ Με Και”. εειπι_γε. Τιι|πε

.Ϊεειιε Με ει, επ πεγε; . ι

39 Νιγε με πιπ ειππε πιιε,εε

Ψεπεππ.επιπε πεπιι πιπεε .Με

εοπ πιπ πε εεω.επιπ ννο, εεε,

Ππιπεπ ΜΜΜ, εε .ιεειιε πιιιπιπ

πω” εεεπιεοπ εοπ πε οποπνιπε

οννεπεεχε οπάεπει

ΗΜ
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40 Ππι1πεπι .πεπε πιππι πιεεεπι,

πινεπε Μπι ιρεννιπιΜιπερπ; εννεεππι

ερε Με” πιεππεεέ.

41 Ππιππεπι πω, ννπεεέπε ννεπι

ξπειι·ιιε εεπιπερπ Μπι πιε επι πι, εππιπιπ

εινε π:πρι πι:επιπ:επι Μπι ννεπιιπ πιεε;

πιπιππεπι πιε .πεεπιει εππιιι_Μπι επι πιε

Με επιρεπεινε εε, πιε πι Μπι εΜε

πι Με πεεΜνε.

42 Πε επιπιννππιππππι ννεπιιπππεπι,

ννεπιπιε ννεπιπιπειπι εππεπιεπιρε εεε

ω; πιπιππεπι πε ννεπιπιε πε Με πνευ

ππε. 'Ι'πιππε εΜε νε εππι πιερινε.

ονεπε Μπι εεπιπππιπειπερπ.

43 πεπε ννιπιεπιππιεε ννεπι ννεπιπ

?Με εππεπιεπιρε πιεπιπππινεπι ινε επι,

πιε πεπππι ιππιπιε εννεεππι ρειιπιιιπε

ννιεεέπε επι ννεπιπιε πιπππιεεπε; Με

πιεεεπι ππιννεππεπι εεπιπνε Με οΜπιπ

έπιπ ;

44 Ηεε περειερε πεπιπιεπι πι, πιε

πεννοππενεππε ερερπιπι Μπι νπιι:επι:

πιπιππεπι πιεεεπιπιεπιε ινε επι πιοπι πιε

ιππιερπε.

45 Ππιππιι.πι .πεεπιει πιενε; 'Ι'πιννε

ππιερπιπεπι πιε. Ππιππεπι εννεεππι

επιεΜΙιππιεπιρπ πιεεεπι, Ιπινεπι πρι.

πεπε Μει ιιπιρι πιοπι πιεπιε πιενερι ;

ννεεπιερεΜνε εππι, ννπεοπε Μπι

εεπιππιιπεπιιχειιρπ, πιε εεπιπιεπιινιιπι

ρπ; πιεεε εέπε, 'Ι'πιννε ππιενιιιεπι

πιε, ω. εε.

48 Ππιππεπι .πεειιε πιενε; 'π'πιννε

ππιενπιπ:επι; ννεννεεεππε εππιεπεπιπιεπι

πιπιππι Μπι πιε επ:πεπιννεΜνε εε.

47 Ππιππεπι ννιπιοπιιιιεε πιοπι ννεπιπιε

ιπιεπιπιε επιι ε ννεπιπιππεππε εεπιειι,

εεπιεεπιρεπι πι, πιε πποππεππι ππιεππει:ε

επιρειεπνε, εε ενετε Μπι εννεειπι

ννιεπι:οππεππι, Με επι ιππιτεπι, πιε

πεππεπι νιπεπιεεΙπε εεπιιρεπιρι Μπι πιε

εΜνεππε.

48 Ππιππεπι πιεεινε; Οπιπιέι, εεπιπε

ννεεπε ννο; ννεειπινενε εππι πιε

εεπιππιπνεπι εε: ννοεΜνε επι πιππε

πιο.

49 Ππιππεπι .πεεπιε πεπιεπι πεπιπιπιεπι,

οιπιπιιεπιπε τπρπ ππ:πεππε πι Μπι πινε

πεπιπιεπι πιιιινε πι, πιε Μεινε; Ψε

πιπιερεΜνε εππι πιεεινενε έπιπ ινε;

πιπεπιπιππέι ννιιπιπιε εε εε, ειπε.

50 Ί'πιππε .πωπω πιε ππεπιεπι πιεεεπι,

ννεενιιρπε εε πιεειιπε; νπίπππερε

επιπ ννε ; εννιεεππεπιεπι ννπεεπιε ννο,

Μπιπιεπι πιπ_νεπιρπ Με εε.

51 Ππιππεπι πιρι Μπι επι πππι πιπρπι

πιεεεπι, ππιννεππεπι πιπι νε Με. ιδιε

ιπππιΜνε επιι; ππινεπι, πιε .πεππεπι,

πιε .πεπιεπιπιεε, πιε νππιππεέππε ειπππιπππι

πιπιπιπππι Μεπ πιεππεπιε επι πρι.

52 Ππιππεπι εννεεππι εεενερπ πιε.

ννεέππιπιππε επιερενερι εεε. Ί'πιπιππι

πιενε; Οενερπ έπιπ ρε; πε επιπ, πιι

Μι πέπιππιππιε εε.

53 Ππιππεπι ννεπιπιε. πε εππεπιιπερπ

Μπι πιεεπι ννεννιπιειπερπ.

54 Ππιππεπι εννπιειπι τπιπιππετι πιπε

νεννπεενε, επι πιερετε ρεεε, επι Μ

ρεπι πιε πιενε; ννιιωπιππι πιειππι ννο,

ειπε.

55 πππιπιεπι ιιεει Μπι Μιιοπιρερε,

πιε πιεεεπιπιεπιε Με επρεπε: πιε

πιεπι ννπι πιε ννπεπιέιπ.

56 Ππιππεπι πιπιπιππεππεπππι Μπι ιππι

πιεπιρι : πω". τπιπππι εεεπι Μπι πιε

ππιννεπιεπι εΜνειπε έπιπ ννπεειππ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑ.ΚΒ θ.

1 Ππιππειι ννεεπιερεννιειιΜγε ειπε

πιπιπιρερι Μπι πιεπιε ινπεεΜεο, πιε

νι·οινιι€εππε ννεοΜπιπ πω, ννεππεπιέιπ

εε πιννεεππι οπι, πιε ννεννενειεπι

εεπιπνεπιρπ Με πιεεεπι πιεεεπι.

2 ε.. ννεππεπιπεπιππε ποΜπ:επιππε

Μπι πινεππερπ Με, πιε ννενειεπιππερι

Μπι εεπιπννπεενερι Με νε ννπεεέπ.

8 (πε πιεπιπιεεΜνε; πειππιερεπιιρπ

Με επιι επι εεπιεπιενε, πιε ννοιπιπιε

πιεπι, πιε ννεπιειπε, πιε ππιε2εεππε πε.

πω” ειπεππιιρπ έιπιι ρε ; πιε πιεπππιπι

επιπιπποπιπιε πιπιππιπιοππι νπιπιερπ επι ρε.

4 σε π.πιΜε πιρι ννεπι επι νεπρπ

Μπιπιεπι, πιεπι εεε νπιππεπι ρε, πιε

πιειεπιπιεπι ινοερτε νε ρε.

5 π.)ε ππιννε ππεέπε ιιπεννππιπιπειρε

μ έιιιπ Μπιπιεπι,οποπιννε Μπι πιε πιπε

νερερι Μπιπιεπι, διιειπιερι ννιιππιεε

ι
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Βύσσα οπιαιαΜιρι Μα Με Μισό

1ιαιαια ρα, 1ιε ορνισαρα1‹ε Μα σα.

σ Ππ!ταπ ιραραρι,σα οτοπνιισ ιρα

ια. ραρι, σα ννοοταπιπ "α" ορα

1ιαρι, σα υνναπσαρα ννααεπιραπρι.

7' ΠαΜιπ ψαΜι ασοπ Μα οννααιιιι,

Ηαιπ‹ι ννισαέταραταρι Μα πα1ιοπ,

σα Ιιειιαπ ι:ιιΜαα σαπια ραπ ααα

ταπιπ ἐπὶ; αρα .1οιιαππεα σιωπ

1,ε Μα αταιιιιαπ Μπι ιααραρι Μα

πασα αταπιιαπ :

8 Ωα αρα ια, Β1ιαε 1ιι σε, εραρι;

σα αρα ι:οιισσα α, νναππαιπαρα

ννααραταρι σοα παπα. εταπιιαπ

νναπιι Μπι σε, εραρι.

9 ΠπΜιτι Ηεωα περα, .Ϊοιιαππεε

ρα. 1ιανναΜα σε : ιιιι‹α σε τιιννα α

σα ια1ιιι ιιασεΚσασα παιινα1ιοπ πε.

ΠπΚαπ ννααραι‹α Μα σιτι.

10 Ππιεαπ ννα1ιοαιριαρι Μα παπα

νναππα ιιιιιρι σε1ιαπ, ιαΜι ΜΜΜ

εσοπρι Μα ονναειπ οΜραΜιρι.

[ΜΜΜ αρνισαιιιιαΜι σα παιιιπαπ

πια ισιιποπρα ιπαΜπαιισσαπ νναπ

ειπα ι, πα στοπννα νναπ ΒΒιιιαιιαα

εσιραρι Μα αιιαπ1ιερα.

11 Ππιταπ αραια Μα ειιοπραρι

σειιαπ, ιιιαΜιαι αραρα: ιιαΚαπ ιρο

ννιπννισαΜρα σα, νιίαΜιπταπΚα το

Μσοπαε Μα πα ιννοννισα1-ιιρα1κε

σα, τοπα αεπιρααρι σιπρι Μα παπα

αεπιννισαρα.

12 Ππιιαπ νναππα Μαρει:ιι αρα

σαιιαα, α1ιεποπραρι Μα πρι, σα

ιιασιραρι, ννισοτα Μα τοΚαπ ρε

ννισαέι ννο; ιισσαπ οσοπννα σα

ιιιιιιιιιέαπ ιπαιζοσε νναπ1‹α σιπ

παπα εΜαΜα ραρι, σα ια1ιιι ρα

ι:αρι οισισερι, σα ινναπααρι Μα

σε; :ισα ιπαΜπα1ιαπιαα ιιπρα1κοπ

ρι πασα σταπιιαπ.

13 '1'ιιιια ιισννισειΜρα ; Νιρε απο

ρνισασιι ρα. Πα1ιαπ 1ιεραρι; Α

σιιραρι παριαπ σα ιιοσαπ ασπρα

1ιεπαπα ιιππαρι ; οραια κιαπαιζεσα

ανορατε οραννισαΜσιτοπ απραπρι

ἐπὶ Μπιιαπ.

14 ννισαέια Ι(αΜοραινιπσα πι.

ρταπ ασαταρι. 18ιθαι:απ νναοπαρα

ννισαΜρα σιπ 1ιαννισαΜρα; ΨΗ

1ισεπιπα παρααπρταπ ρταριαρα ιρα

ταπσ ννιοαΜρα ρο, αρα.

15 Ππ1ιαα ασεπ ασοπρι, σα αννα

ειπ ιροι!απσ ννισαΜραρι.

18 Ηειιαπ ασιιραρι παριαπ σα

1ιοσαπ ποπρα σοπ παπα ισα; σα.

ιπαϊιριρα σΜα αι:οπνναπ, σα ρα

νναέιτα, σα ραέραέρα, σα νναοπαρα

ννισαΜρε σιπαιισασιι; σα ιρα ορα

ι:α Μα ννισιτοΙκαιπ εινισαΜσιιιπα

ικαρι Βια.

17 Ππ1ιαπ ννοιαιρι σα οιινααιπ

ννιριρι ; ιιπΙ:απ σπέιραέιρα ιννισαΜ

σιραρα σιπ παπα ρα1ιιρι, ιπαιιααο

ριρα αΙ:αποπρα. ·

18 Ππιιαπ ιέιπαπα ννοσεΜρα αρα.

ιιπ σε1ιαπ, νναοπέρεννισα1ιιρα σιπ

παπα Μσι ιιπρι: ιιπ1ιαπ ννιννισα

νναπσε σα. περα, Μιρα αιατιιυνα

ορα$ε Μα Ι‹αραρι πε.

19 ΠπΜιπ ννααριιριαρι σα, .ιο

ιιιιππαα Βαριταπι ννισασιι σοπ; σα

αρα ια, Βιιαα; σα αρα ιο1ισσα κι,

νναπαΚαρα ννααραταρι σοπ παπα.

ειαπιιαπ πασα Μπι σε, αραρι σα,

εραρμ

20 Ππικαπ ιιαννὶσαΜρα; 'Παω.

πιρσ ιπει€αννα 1ια1ιαρι1ια. Πα1ιαιι

1αραπ ννααραρτε σα. περα; Ψα

ΜιπταπΜι αταπΙιαπ Μαααιρα Μα.

21 ΠαΜια πιπα συνισαιζιρε, σα.

ννισαέτα Μα ταννειιαπ οΜραΜα όπι

"και,

22 θα παρα; ννισαέιι:α ΟιπΜπ

ιΜι Μα |:α1ιιι οι:αΜρα σα ιιο ιρα

ταπιιαπ ιρεΜρε Μα, σα κνισαα1:α.

τοΜιραρι, σα ννανναραιέπαρι Ναπ

σαπρι, σα ννονναρι Μισαρι Μα πε

πα περασα. ιραραρι, σα. @αραρι Μα

σε: ιιπ!ιαιι απραια ιραιαπιΜπ

1ιαπ Μπι Μα σα, αρα.

23 Πα1ιαιι ορνααιπ ΙιεννισαΜρα;

Τωρα ιπιραΙιπα ιι ννασιπ Μπιιαπ,

νναιριισιεια, σα ωραια οτοιροιιι

σαπαιιαπεσα Μα και”, σα παρα

ιιπα ιι Μα.

24 Τιιινε ιααέια ινισοαι Μα Μια

ιια ννασιπ Μπιιαπ, τοσεΒρεαιρα



ινιοοποιωΚε θ.

Με εε; ὶ:ιιΙπε πιππε Μιἐπε ππὶγε

οπ πὶεοπὶ Μπ ιοεεΙιρεΜ)πε εὶπ

Ιιεπ, Ιιεε Ιιπ.πιπε Με εε.

25 ννὶεεἐπε π0ἔεπρεὶεὶγε, πιε ὶἐ

ποπεπ εΙιρεγερὶ πεεὶππεπ, ππεπε

Μπ οεοπεεὶπ οπὶὶεὶγε εἐτε, τεΜι

εεὶπ οπ πεπ_γεπ ιιπ Με ω.

28 'Ι'ιιπε ππιχε πιε πιὶοὶε Μπ οπ

ὶἐπεεε εὶππεπ, πεε οπ ννὶεεἐιε

Οὶππὶπιππιι Μπ ὶἐΙεεε Με, ποπεπ

πιε τοπὶτεπ, πιε ΑππιιΙπιι πεπε πιε

τεοππὶππὶε πεπεπ πιπεπιὶ Μπ

ΙιπΙιιπε ιι Μππεπ.

27 'Ι'ιιΜι επὶεεπεπεπ πεεὶεὶγε

ρὶ ; Ι)επ πεὶὶιιρὶ Μπ εμε ννεπεπ

ι;επΙπε τοΜεοπιε Με τοπεπ)πεπ

πεπγεπερι ἐπὶ Μπ πεπεπ_γεπ πε

πιὶ Με ἐπὶ.

28 ΠπΙπεπ πὶεοὶε Μπι ποπε πο

πεπεπι επρεπε ἐεππὶοἔεπ εεεπιι,

ΙιεΙιεπ Ιπιπεπ, πε .Ιοπεππεε, πιε

πιω», πεπε επὶεεγεπιι, πιε εεΜ

πε Με ρεπε πεπ εΜε ὶ.

29 Ππιπεπ εεΜ ε ὶειιππεπ πε

πὶπ τοπεεε πὶππ ε, πιε @πεπο

3πεΙπε Μπ εΙπε πε πι)πετρεπρε.

30 ΠπΙπεπ ὶπο, πιεεετε ποπρε

Μεὶ ποπιὶεπερὶ, Μοεεε επι ΒΙὶεε

Ιιεπε εερὶ. ·

·-3Ι Ι·Ιεπε ποπὶΙεπὶπγεπ πὶπε

ὶὶπρὶ, επι Με ὶγεγε Με εὶπ, .Ιεπιι

εεΙεπι εΜε Ιιἀιιἐπεπ Με εὶπ πε

ὶποππὶεπερὶ.

32 Τιππε Ιπιπεπ εε οπι ππ Μπ

Ιιεπε πὶπε ὶἐτὶπππερὶ; ιιππεπ Μ

Μερι εεπεπ ποοΜπειιιπ ειπε Μπι

πε πεπγεπερὶ, πιε πεπιιπ πὶειιἐπε

ποπρε Μπι πε-ῇὶπρὶ Μπ πεπε.

33 ΠπιΙπεπ πεπιε επρεπε ΜΜΜ

ρὶ ὶειιπΙιεπ, Ιπιπεπ .Ιεειιε Ιιεεὶιπε;

Ιπεπιεεπ, πὶειι ιιπΙπεπρὶ Με επι πε

πεἐπε; ὶπο πεπεπε πεππιπὶ ιιπ

πεεερὶ Με, πεπ]ι πὶγε, πιε πεπὶὶ

Μοεεε, πιε πεπὶὶ ΕΙΙὶεε, πεεεπ

ππι-πιπεπεεεπρι Με; πε!πιι ειπε εὶπ

πε επΙοπιΙπὶγε ἐπὶ.

34 Ηεπιε πεεεπ ειπε ὶειιππεπ,

ιπιεπρὶγε ἐοπε πεπ ιι, πε ποπεπ

πὶπὶεηε. ΠπΙπεπ ππιεπρὶχε ἐοπε

Μπ επ πὶγεγειιὶ πεπεπ πὶπε πὶ

πορερὶ.

35 ΠπΙπεπ ππεΤιρπγε ποπ επιπ

πεπ πὶεεπο πεπ Ιιὶπερε, εε πε

ε ; ΜὶεὶιιΙπἐὶ πεἐ€επεπὶὐεπε εὶπ

ε εεε εε: πε επε,ποριεπ με.

36 Πππεπ πὶοεπο ποπ χεἐἱεπ

πιεπεπ, .Ιεειιε ὶἐπεπε επ πεππ.

ΠπΙπεπ Με ὶπὶπε ιιπρὶ, πιε πεπιι

πεπγεΙπερι εοπι επρεπε Μπ πειιε

επ πὶεεἐι:ε Με τιιπειὶεπ οΜ)πε

περὶ ἐπὶ.

37 ΠπΙπεπ ὶεπρεπιι πιεπεπ, ρεπε

ποπ εεὶγεπεππεπ πεππε επ ππΙΙΙιὶ

πεπεπ, ο)πεπε Με ὶτποΜρερὶ.

38 ΠπΙπεπ ὶπο, πὶεοπε Μπ επεπ

Ιιεπ πὶεεἐπε πεπιπ πο)πεΙππγε εε

πεπε; ννεοπερεΜγε εὶπ, εεεὶεὶ

γε εε, ππὶεὶπΙπἐὶ Με ετοππεπ πο;

ιπὶεὶιιεε πεεετΙεπ:

39 ΠπΙπεπ ὶπο, ποπὶγε πεπ

?Με εεε, ὶππιιπεπε ἐὶεεποπεγε

εεε; πε γιιπόεΙ'ιτΙεεε, πιε πεεεπ

ππὶπὶτεε·ε ερεἐπὶὶχε, πιε οπἐὶχε

Μιπε, πιε Μπεπ εε ειπιιἐπεπ εεε.

40 Πππεπ πεοπερεπὶεεγεπὶ7ε

εὶπ εεπὶειιπεπὶχε, εε περεγε

πὶεεπεἐὶ; τιιπε οπὶηιεπὶρὶ, ειπε.

41 ΠπΙπεπ .Ιεειιε πεεγιιρπε εε

πεδπε, ννὶεοὶεεεε πὶεεπὶε ἐπὶ πιε.

τεπεεὶπ τεπίπε, τοΙιεπ_γεπ εὶεὶρὶ

πειιπ Με, πιο. ὶ7οινὶπεὶεὶγερὶ Με

πε : πὶοὶππἐὶ πιπ ιὶεπ ειι πο.

42 Ππιπεπ ιι Μπ περὶγε, πε

Ιπεπἐὶεε εὶπ ππεπει;ε επρεπε, εε

γιιπάεπόεεε. ΠιιΙπεπ .Ιεειιε πο

πὶγε ἐερε εὶπ Μἐὶεε εε, ποΙ-πἐὶ

πὶεπ Μπ εεπιχε επι, πωπω Μπ

Μου.

43 ΠπΙπεπ ΨιιΜιππ:επιπε ποπε

επιπε Ιιὶπεε εὶπ οπ οπεεὶπ ὶπὶπεπ

ρὶ. Ίπποι .Τεειιε πεπιι ποπεπ εεοπ

Μπι οπ οπεεὶπ ὶπὶπεππιὶ ὶειιππεπ,

πεοπεΡεπὶεεΙππγε εὶπ ΙιεπὶεεΜ

ε;

3744 νΙἴὶεοἱε Μπ πὶεπε πὶποεερὶ

Μπ επ ὶγοπρε)περὶ Με; Ψὶεεἐτιι.

Οὶππὶπιπιι Μπι πὶεεἐπε πειιερι

Μπ επ πιεεειι%Ιππω
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45 'Ι'ιιΙπε. ὶερὶ Μπι Με εΜεΜπιὶΒε

ρὶ έπιὶ, πιο. επιεινὶεεΜΜππιεπιρὶ, Με

εεπι ὶγιιΜεεπιρὶ ἐπὶ: ιιπιΜιπι ινἱεοὶε

Μπι επι ὶννεπιἔεπιὶ Με ειπι Πεπι

Ρερμ ”

46 ΠπιΜεπι ΜεΜεπι ννεπι1ι τιιΜε

ὶγοΦεπι ὶεπιΜερὶ Με ειπι Με Μάο

Μπιὶεερὶ.

47 ΠπιΜειι εεπι€ε εΜε ΜιἰοΜπιἰ

εερὶ Με Με .Ιεειιε ννεπιγεΜε εε

Μεπι, ΜοΜέάγοςορε ννεπι ίου πιο. ιγε

ἰγοΜΜε εΜόε ;

48 @ε ΜεννὶεεΜὶγε; Τιιννε Μι

έΦε ΜοΜἐὶγορε Μπι εε ππιὶεεὶε οιι

εγεΜι ΜπιΙιεπι, Με ππιὶγε ε επιε

γεΜι ; εε €ιπννε Μεέ$ε ππιὶγε επιε

γεΜι ΜπιΜεπι, Με ιιπππεέὶ Μπι Μεε

εγεΜι εεε; Μεεεπι πιιγερὶ οινεέἱπι

ννεπιὶὶ ι:ιιΜε πιὶεὶεϋπιρὶὸεπι ΜπιΜεπι,

Μεε ι:επιΜε Με εε, εγε.

49 ΠπιΜεπι .ΜιΜεπιπιεε ννεεγερΒε

εε Μεγε; Πεπιεεπι, €ιιινε πιιεεγε

οπι ι;ε.Μι ννεΜεπι ἐὶεε πιερεννἰεεγε

ννεπιιιπιγεΙπερὶ, εε π:Ιεπι ειιππρερι

έπιὶ Μπι οπι εΜειιΜεπι τεπππιΜὶπι

όερΜ

50 ΠπιΜιπι .Ϊεειιε Μεεἱγε; 'ΓεΜὶπι

ιὶερὶ Με με: πανε επιΜιρεΜπιρι

ἐπὶ Μπι Με ιιπιΜεἱεερὶ εεε.

61 ΠιιΜιπι επιρεΣιι επι γνεπιΙπεπι

εγεΜιρὶ Με ειπι ννεπιππε Μγει!επι

εγε, ΜεΜεπι .Ιει·ιπειεΙεππι εΜε γε

Με. ε Πε Μπι Μπιιιειιιτε;

62 (Σε. ννεΜοέὶγερὶ Μπι Μεεε ἱε

Ιπετε γε ννὶεεἐὶ. ΠπιΙ-πεπι ὶγεγερὶ,

πιο. ΜΜΜ γνὶγεγε ΜίειΜππεΜερι Με

ε δεππιεπὶγε ννἰεεἐτε Μοπιυνε.πιγεπι

μι Μπι ννεπιβ επι ὶρὶ.

53 ΠπιΜιπι .ΪεπιπεεΙεππι εΜε γε

Με εεεε εὶιι οπι ε€επιΜεπι ἰγοννὶπι

Μγερἱ ἐπὶ.

54 ΠπιΜεπι ννεοπιερεννὶεεΜγε εὶπι,

.ΜΜΜ εε .ΤοΜεπιπιεε Με γνεπιγεΜε

μι εεΜεπι, Μεγερὶ; Πεπιεεπι, ΒΙὶεε

εεοπι εστι Με ὶγεεεπι ιιιιΜγε, πιε

Μριγε εειγε.€επιΜεπι ρετε Μπι ιι,

εε ΜιιΜπιεΜινὶεεγε ιιπιέὶρὶ Με γε

εὶπι Με.

65 'Ι'ιιΙπε ὶΜὰιπΜοππιπιὶ εε εεε».

Μἐἱεε, εε. Μεγε; 'Γεννεεὶπι ι:οπιι

Μεωρι Μπι επὶοπιγεΜἰγεΡὶ επιι εε.

58 ννὶεεέτε Οὶπιὶπὶπιτὶιιπ Μπι πεπι

εεέιει Μεννὶεεγε Με επι Μὶ ἐπὶ,

τιιΜε πιὶννὶεεγε Με Μεοπι Μὶ σε,

εγε. ΠπιΜεπι οτοπιννε "επι “Πιπε

εε εΜε ὶγεγερὶ.

5? ΠπιΜ.πι εεπιΜι οΜπιε γερὶ

ὶειιπιΜεπι, ω" Μεεὶγε; Πε.πιεεπι

Μπι, ωΜγε ΜεέΒε εε εὶπιΜεπι εὶγε

Μπιε ππιιιε Με εε, εγε.

58 ΠπιΜεπι .Ϊεειιε Μεεἱγε.; θειι

εὶὸεπι Μπι ννεέιππι τοπιρὶ, εε πιπε

Μριγε οΜπιγεπιρι Μπι ΜοΜρὶ γε

Μερι, π.ιπΜε νΜεεέτε θιπιΜιπιι;Μι

Μπι ὶγε με Μπι ι:ιιΜειι ὶννεπιΙιε

Με ειπι εε Εεεε ΜόπιΜε έτιὶ εε.

50 ΠπιΜεπι ννεπι_ὶὶ τοΜεεε Μεεὶγε;

ΜὶγεΜπιε ιι πο. 'Γιπὶπε Μεγε;

Πεπιεεπι, £οΜεΜεγε εεε γνεΜε πιάε

Με εὶπι Με ὶγοννὶπιππιεΜγε γε.

60 .Τεειπε Μεεὶγε; Τοπιε Με

Μπι Με ννὶεε ιιΜερι Μπι Μεπιε ὶτο

ννὶεεΜὶΜερὶ Με; “Με ππἰγε :πε γε

εε νιίεΙ:επιτεπιΜε τοΜεοπιιε Με

Με ογεΜε ινε.

(Η ΠπιΜεπι "επι-β £οΜεεε πιεΜππι

Μεγε; Π.επιεεπι, εἱγεΜπιε ιινειιπι

Με; τιπΜε Πο £οΜι!ιεγε γνεΜάε,

εε ννετὶ Μπι οΜιιε επι Μπι τεπιγεπι

ννεΜπιεΜε Με εὶπι Με ἰγοννὶπιππιε

Μγε πο.

62 ΠπιΜεπι .Ϊεειιε Μεεὶγε; ννι

επιέτε Μπι τιιννε ππιεΜὶγιπππιπΜι πεπι

Ιιε. γιιιε, εε ΜεΜεπι ΜὶπιεΜεΜε Με

ΜΜε ΜππΜεπι, Με ννεΜεπιτεπιΜε

ποΜεοπιιε Μπι επι ορε Με ὶγεεε

εε έπιὶ εε.

νν1εοννοιτ.εκε 10.

Ι ΠπιΜεπι ΜΜΜ Μπι Μεπιε ὶγοΜε

Μ.ππι, Πεπιεεπι Μπι τοΜοΜεεε ναι

Μεεππιπιε έε!ιοννιπι εεὶεννὶεεγε$ε,

εε ὶγε οΕοπιννε £οπιε εΜε γε Με

εὶπι, εε τοΜ ει. ΜΜΜ εΜε γε Με

ειπι,Μεπιε Με επι εΜεΜε πιοπ1ιπιοπι1

γεννιεεέι.

2 (Σε. Μεεεπι εννὶεεΜὶγε; Αννι

εεΙπεΜεπι ννοΜερι Μπι τεπιΙπε, ΜιΙιε

Ιθθ
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Ειι:επιιπιι Μπι ε ιοιιεπιιι σε; Με οπι

ετπιπιΜεπι ννοΜεεπιι Ιιεπισεπι Μπι, Με

Με Τιτεπιιπιι Μπι Μεσε ννοιπεπιπιι

Μπι επι πιεινισιιέι Με σιπι Με ιεε

Μ.γε πιο.

3 Υε πιο; ιΜο, £εΜιπιεεεΜε έιιπι

ΜιοΙπεσε επιπιε ιιπιπιι Με ιχεσεπι γε

ειέιπιι.

4 ΜειεεΜε οπιι_γε, εε ννοιιιΙιε

π:ιεπι, ιπε Μειιπιιι. Μεπιε ΜιιοΜεπιι έπιι

πιο: «πε ΜιΜεπιι ννισεέπε τιιινειιεπι

οΜπιιπιι επιι πιο.

5 ()ε ιιιΜεπι περι ννεπι επι Μπι Με

ιιεπιι ΜπιΜεπι, τοΜι.Μεπιιι, ννοοΜγε

τιπιι Μπι πιεπι οπι πιιιιιινε, εππι πιο.

6 ΠπιΜιπι ννοοΜ)πε ειπιΜιπιτΜι

Μπι επι οπι ΜπιΜειι ννοοΜγε πιι

ι:ενιιιιπιι Μπι επι ι)·τιΜε Με: πιι!πε

Μεσεεε έπιι ΜπιΜεπι, ειπε επι πιι

Μοιπιι Με.

'7 (Σε τιπιι Μπι Με επι εσε ιιπι πιο,

ΜΜΜ πιισιιπιι Μπι μπε ‹πε πετΙπεπι

άιιΜι.πιπιι Με; τοπικ: ΜΜΜ Μιι Με

ενοΜειιιιιπ Μσιιπιι εσε ε Με: Τιμ

Μπα Με επιι πιο.

Β Ωε. ©ιιΜ:επι ο!οπιιινε ινεπιπι επι

χειρι, πρ. ιπποννιπιπιισιχεπιι ΜπιΜιιπι,

ΜΜΜ πιιτοΙπεππι επιισιΜπιειπερι Μπι

Με εεε ποιοι πιο.

9 @ε ννεπιιιιεπιΜε επι ιιπιπιι Μπι

Μεπιε εεπιιινισεγε πιο, ππε, ννιιΜπιπι

Μι.πιιπε τοΜσοπι2ε Μπι Με Μπιεπιεπι

πιιΜιγοΜιπιι σε, εννισιιΜιππει. πιο.

ΙΟ Ωει τιιΜε οι;επιννε ννεπιιι επι

χειρι ιπε ιγοννιπιπιισιππεπιι επιι Μπι

Μεπι, οποπινιπε Μπι Με σεπιΙπιι Μπι

επι Μάισιιπιι απο. Με)πε πιο;

ΙΙ Νιτοιοπικινεπιι ννει;ιπέειπέιεσε

οιιπιτΙπεπιεπιι Μπι Μεε Μιεέ ιπιποππι

ιιπιπιιεισετειεπιι σε; ιιιΜι ΨεΜεπι

ιεπιΜε ιοΜσοπιιε Μπι Με Μγειιεπι

ιιιΜιιιοΜιπιι Μπι Μου-γε πιο.

Η ΤιιΜι Μεεισἱπειπιι σε, Απιπιει:ιι

Μπι Με επι πιτοπιννε Μπι Με τεΜιχε

οπι Κω σιπι Με Βοιιοπιι εοπιτεπιππε

οπι Μπι σε, εππι.

13 Κοπε.ιιπι ινοτεΜι πιισιππεπιιπε

στη ΒεπΜεειιιιι ννοιεΙ'ιι πιιειπιεπιΜε

σε ζ ιιιπ,περι Μπι επι ννιεοΙιειι ΜΜΜ.

εσοπιπιι Μπι Μοπιε 'Ι'ιιι·οε «πο. διπΙοπι

επι εσοπιπιι ιιπιΙπεπιέ, ινεπιιιιπειιι αιι

Μιπιειπε οιιιιιιι. εεϊιοτε ειιιιιι επι

ιπποιεπιΜε ι)·οπιειει_γεπιι Με ιιιΜι.

14 Τοιπε ννεγιισορι Μπι ειπε

πιιππε τεΒι ε πειιπιπιι Με ειπι Με

ἔιπποε ει οπι Μει εοπιιεπιππε ιιπιπιι

πε.

15 Ωιι πι” Κ_ιιπιει·πιιιιιππι, ππι

νιπεπιΜεπι ππιεΙιριππε εΜ:ε επιιπιπιπιμι

Μπι, Με”. ενιιιπεπιεισε ιι Μπι ειπε

Μοπιε πιιπιεπιπιι Με σε, εππι.

ΙΟ 'Έπινε επιεπιιπποπιιεπιπιι Μπι, Με

πιιιγε ε επιιιπιιιιΒοπιι.επιι οι ω"

ννεΜπεπιιοεπιι επιι Μπι, Με ιπιιχε ε

νεΕιτεππιεπΜι ω, «πε ποιό τον”

ννεΜεππιεοε. όπιι Μπι, Με ιιππιιιέι

Μπι Με ινιιΜι:επιιι έπιι εεε, εππι.

ΙΤ ΠπιΜιπι ννιΜσεππιπιιι. έειποινιπιρι

σοπι ννοπιιοεπε Μιιιπιι, εε Μεχιιπιι;

Π:επισεπι, "Με Μπι εσιμιτεπιΜεπι

νσεΜιπιέισεπιι ιπι ιχεπιι Ιπεειι επιε

ιιπιππο ι.επιπιι εεε.

18 πιιπεπι ΜεννισιιΜιχε; ΜεΜπιι

πε Μπι εσιιιιι.τειιΜπιπι ννεΜιπιΜοι

ιπιεσεπι $ειεπι ΜιπιΜπιεχε πεπι

ππιτΜιΜι σε.

10 Πιο, ννοινεύειπε εἰειιπιι, Μεεεπι

ννεπιιοιιέΜπι ειπιτεΓιιιιι Με εγεΜεπιπιι

Με, επι ποιοι. ποΙιειι ννεεειπιιπιι Μαι

ιεεπιπιε γειιπιπιι Με; Μεσεπι τειπιι

πιεπι Μεοννεπιιχεπιπιι Με έπιι.

20 'Γιιιπε ννεΜιπι έιπ:ε σιπι Μεπιε

επιπιπιι€οριεπιπιι Μπι Μεοπι Μιχο

ἐΜπιπιι επι πιο; ι:ιιιπε ππιιιΜπιιχε

εΜιε σειε οπιιννεπιι Μπι Μεε οπι

ννιππιιέΜιιι πιο, ε”.

21 ΠπιΜιπι Με εΜεπι .Μοπιε οειιτε

ππιεΜεπι ι_γιιέΜπι, εε Μεππε; Ατε,

πιιιιΜπιιππε ππιεΜε ε.ιιπιε οπι Πεπισιιιι,

πιι)ιε πισω Μπι άεπιε ιιεεπιεπιι, ππε.

ννιιγιιπιιΜιπιι Μπι Μεπιε ιιπιεινισε

γεΜΓιοε, εε Μοιπέιπιοιπορε Μπι

Μεσε ειιοπιγεννισεπεΜιχε σιπι, Με

πιιοεπιιεπεΙπιχε εε; Μιιπι, Ατε;

πιιππε Μεοεπι ιγοπιιοιπιι Μπι Μεοπι

ει:επιΜεπι. -

22 Αι:εννεχε σιπι ΜειεΙπιι ουνεειπι

ΧΗΜππωήπω; ππ29ΟιπιΜιπιι:Ιπιιχεπιι



ι.ιπππ.ιε.

Μπι πιε πω” Μπι ι;ιινπεπιεπι επποπιιπε

επιι, Απειιερι Μπι πιεσειπεπιεπι; πιε

Αισιπερι Μπι ιό ω” Μπι, Οιπιπιιπι

ι:Μι)περι Μπι Με πιε π.οπιιι πιινισπι

Μιπεπιε Με σιπι πιεπιεπιε επιοπιιπερι

εεε.

23 Ππιππεπι ιινεοπιερεννισεΜρε

σιπι εΜε ιπιππιιπιοππιπιι, πιε ιιεπιππιπι

πιε πιεγε; Ί'επιιι νιπεπιππεππερι Μπι

πιεπιπι νιπισιέτπι ιοπιπι ιινεπι-γεππερι

Μπι πιεπιε ιιε.νιππιέπερι εεε.

24 (πε πιεσισιιπερι; Ψεερεπερι

Μπι ιινισεέιπ.ερεπερι πιο Με ει”

νι·επιπιεππερι Μπι πιεπιε νιπεπιιπιι8

σιπιρι, ιιιππε ινεπιιπεππερι επιι; πιε

ω." πιειπεπιοπιρι Μπι πιε πιεπιοπι

σὶπρἰ, τιιππε πιεπιοπιρι επιι, ειπε.

2.5 Ππιππεπι ιπιιπιιπι, ινισοορε ειερι

Μπι πω. Νεο-ιι πιειιπι ειχε”, σε

ννεννιγιιιε.πιιιε, σε πιεσιγε; νπίε

οπιερεΜιπε σιπι, π.πιππεπι εσεππιοπι πιε

ονπιπιεπιππε ννεπιιπι ινισοπιι οπιιππιι

πιιγε Με πιε.

26 υπιππεπι πιεσιρε; ππνισοορε Μπι

επι τοππεπι οννερι πιε ; ποππεπι πιεννε

εεε πιε.

27' π)πιππεπι νιτεειιιι πε, σε εφ;

Πεπισεπι ννεππεπιπεπι ε πιιιιιιινε Μπι

πιε πιισεπιπ.ε Μπι οσουνεειπι, πιε. πιι

ιιε.ει οσοννεειπι, πιε πιιτονπεπιεππε

οσπιινε.ειπι, πιε πιιπεννεσιπι οσοινεειπι

οπι ννεέπειεππεπιε Με; πιε πιιιισ

ιπιιπιππεσιπι Μπι πιε ιιιεσεπι πιιΜιπε

ππεπι ιιπι Μπι ννεέπειπεπιεππε Με

σε.

28 Ππιππεπι πιεσιι,πε; Τεπιιπε.πι

ννεεπιιιρπε; πιεσεπι εσοπι νο, Μπι

πιεπι ρεπιι Με σε.

Ωθ πω... Με ιπιππεοννοιεπιπιε ννε.

σιπι, πιε .πεειιε πιεσι-γε; Ππιππειι

ππιιΜιπεππεπι ιιπι Μπι πιε τιιννε πιε.

30 Ππιππε.πι .πεειιε εριιρπε σε πισιιιι;

πνισεέπε ννεπι .πσπιιεεπεππι επεπιπιεπι

.πεπιππο εΜε ιιπειιε; πιε πεπιε

Ιπιοπιριζ εεΚε.ινισεΜρε, πιεσε πεινο

ο ιι ε ιπι ιρι,πιεε ει ε.ι:ε
ισι2Μέ επιρειπε ΜπιπιεριΡ Ρ γ (1

31 Ππιππεπι επιεπιπ:ιιππεπι "Β"ΕπΥΠ

Με ννεπιιι σεπιιπιιι) Μπι πιε οπιπιε

Μιγεγε; πιε πιε νπειιιπεπιε σεπιεπι

ιιποοριε ιι·ιιιπε.

32 Ππιππεπι π.εωε. Μ.. "εεε

ιέ ειπε επιεπι ι πιεπιπιπι, εποπιννε σε

ιιποπιρπε ιιπερε.

33 Ππιππεπι δεππιεπιγε ννισεέιπε

ιιπεπιιι ισιππιεπιι ιιπι, πιο νι·επιππε σιπι

επι πιι; πιε νιπεπιχε.ππε σεπιεπι οπι

εΜε;

34 ί.)ε επι ι, πιε ππεειιιερι Μπι ρε

πιο. σε ιιπιπιππι πιιιπιιέε πιο επι οπω

έπεπι; πιεπιεπι Με πεειππιππε Μπι

εππεπι 7επιππεΜιε σε, οινοτε πιρι

ννεπι επι επιι, πιε εννεπιιπεπιε..

35 Ππιππεπι ιπιεπιπιεπιπιε ιιποοριε

γε Με, πισπιεπι Μιιέρεριππεπι πιπιππι

επιππεΜι, πιε ιιρι ειπε Μπι πιε, πιε

πω”. 'Γεπιιπεπι γιιπιε ινο, πιε

‹πεπιε_εεπιρε τοπιε οπι ππιιεπιπε σιπι

πιεπι, τοπιεπι ννεΜι. Μπιπιεπι σισιι

Με σε.

36 Πιο, πιεπιε. ιπιιππιπιιρι Μπι, ννε

ππιεπιοπιρι εε εννισεππιρε σιπιοπι

ιανεπιιι τιιΜ:ε ιΜιπιππεπι ιιπι ιππιιπισεπι

πιε.

37 Ππιππεπι, νιωιιι οπιέιππε πιοπι

πισε σε, ειπε. Ηεπιεπι .Μεεε πιε

ειχε; Υε σε, ιιπεσεπι επ:οπι πο.

38 Ππιππεπι πιει:επιπιεπι ιγοορι.ε

ιιπειπειρι, πισπιεπι οποπιννε ινεπι επι

ι; ιιπιππεπι ννιπιοπιιπισε πεπι Μεπ

ππιε εσιιπερι, πιε Με πι Μπι σιι

Μεε.

39 Ππιππεπι πιε πεπιππεππιι Μπι, Με

π_γ εσιιπερι Μπι πιε .πεειιε ειπιε. Μπι

επι ιιιοπεπιππε σε, οιε Μπι πιπι.πιοπι

εοε.

40 Τοπ-πε Μει·ιπιε ινισοπιεπι Με

οπι ποππεπι σεπιτε μπε πεπιιπι επιι;

πιεοπι επι πιι πιε πιειπε; Πεπισεπι,

ππιιτε.πιππε επιρεππιειπε σε ποιέπιε.πιε

τεΜι οτε εσεππιοπι εεε Μπι πιιέ σΜ:ε.

εννεσεπιπιι επι πιε; πιεοπι επειιπιεπι

οππιπι.Μιπε Με ππεσιιιε ρε.

41 'Ι'ιιππε .πεειιε ννεπιιιιιρπε σε

πιεσιιπε; Μεπιππε, ΜΜΜ, Με

οτε ΞγεΜοεπιπ:πε νιπεσεπιπιι, πιε οπι

πιειιιιι·επιισιγε εεε :

42 πω. Με ιινεπιιιπιεπι σιπιρι
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εε; ιιππεπι Με” πεπιι ννεετε πιο

πε πεπιιιεε; πε ιοιππιεπε Μρι Με

έπιι εε.

ννιεοννοΥΑκπ Π.

1 Ππιπεπ 1:ιιΜειι Με” επι, εε

ερε.έπεπι εεπεπ ννεοπιερεννιεεπιχε

οιπ ννεπιι πεειρε; 1ιεπεπιπ, ιππο

εεπιιπε ειπε οπιερειιππι-γε πο, .ιο

πεππιεε νσεοπερεννιεεπιχε οιπ

οπιερεννιεεπιχε ειεοπ πε ιχεεεεε.

2 Ππι1πεπ ιπωιωιιιμ; (λειπε

Ιπι-γερι πιππεπ πεπεπ ειτε με;

Απειιπιπεπιρι ππεπριχε εΜε πεπ

πε οιπ, πιεειε ννε1-πεπιιερι πιιπιννε :

Νι€οπιεοπιπ.ε πιπ π Με: Μεπρι

διε εΜε πιπεννεοιπ εοοπρι Με πε

ιχεεεπ Με επεπ εεοιιρι πεπι

ινε.

3 .επρεπε οι:οι)ιοπι επρεπε πνο

γιιπε ιιπιειι ρο.

4 Ωε ενειιπιππεπιρι πιπ ιιππιοι

εειιιιιι πήγε, ιιππιέ τοπιο. πω”

εεειιππιεοπρι πνιειιππιειεειιιιιιρι

πιπ πε ιγεεεεε. Ωε ειπε "εννι

επιιτεπεπεπ επ πιο επ ιιππειπερι

επι πιο; ποιοι πεπιι έιεε οιπ επεπ

1ιεπ ειιπποεπιι ρε.

5 Ππιπεπ πεινιοεπιγε; Νιιιερι

Μπι πινεπιι πινω ποεερεγερι, εε

πεπιπε εοπειπε εΜε χειρι, εε πε

γεπιχερι; Κοπιε, εΒιι)περι γεππιπι

οι·πιεειι πω:

6 Μιπεποεε ννεπιιι ιειππιεπιι πι,

ι:ιι1πε π.επιι ιιοπεππ εννεππεπε 1πτε

πεπιιιιεπι ππιιιιιπε επι εε.

7 Ηεπεπι ιγε τιιιιεπεπ πεππεπι

ννεεριιρτε, εε πεεπε Με; Νεει

γεππιερε επι πω; Μπορει ινεπιπιε

πετεπερι, εε πιιοιπεε οππ πιει

πεπ ιπιιιπιπε; πεεεπ ιιενιπειιπ εε

ειειι Με οννεπιτρεπιι εε.

8 Ηεειοιιπερι; Ηε ποάεγε οπι

ετεπιπεπ πειιπ εε ειι Με επι εε

επεέ, πιπε Μπ.επι πιπ πεοπ ετεπι1ιεπ;

Με" εε ποπο. οιπ πιππεπ ειι Με

εε.

3 Νεπιππ πεειοιγερι; 1)». ρε,

Μπιππιπ πιιειιρι Με; επιπε ρε,

Ιπιπιπεπ ιγειπερι Με; 1πεποπο πιο;

πιππεπι πιειγιιππιοΜιρι εεε ε Με.

10 Τιιννε εε. εεε πε ιειι εεε;

εε πιιννε επιπε εεε πε @εεε εεε;

εε πινω 1πεποπο εεε πε πιοιριιπεο

περι εεε ε Με.

11 Οιπιεε ιιιγιι1πεπιρι Με Μεε

ιιιΜε °ειπιπιππ.Μι εειι)περι Μεε

1πιππππι, ιπ_γεπι ννπιπ ειι Με πε;

εε ιέ ποΒιιπ »νεο ότι πιππειι, πο

εεπ σε ινεππειιέπε ννιιπι ειι Με

πε.

12 ί.)ε ιέ ννι11πε ννεπιι εε πιπ

πεπ ειπι1:εππιε ννεπ ειι Με πε.

13 Ηεεεπ πιιέι πιέιιεερι πιπ, πιι

ειποερι ει" ννεέτεέτε ννιεερε

επρι Με οιπ πε οππιερερι επεπ

πεππεπι, ιό ιγοπιπ ππεπριχε Απε

"Με πιπ τοπε νιίοπιιιε πΥε1πεπ

Μιιερι πιππιιπι ννιεεειι Με εε;

εεε.

14 Ηεπεπ πεπεπ έιεεννεπιι πιπ

Μιπ ιχειπερε, πεπεπ ιε. οπιπρεπι.

Ππ1πεπι πεπεπ έιιοε οιπ ννεππε

πεπιπεπ πιπερε εεπεπι, ιε οπιι.ρεπι

εοπ1ιεπεπ ιε; πεεεπ οχετε πιπ

ιπιπεπρι.

15 '1'ιι1πε προ. περερι; Βεε1ιε

ποπ ννεπεπ 6ιεε ιπεπεεπ πιο πε

εειγειεππεπ ιινεπεπι πω περε

ννιεεγε εεε.

16 ίζε ερε τοΜοπεεε ιό Με".

?επρι Με οπι ππιεπριιπε εει_γει.επι

πεπι ννοννερεπιπεοε 1πιιιερι.

17 '1'ιιιπε πεννεειπρι πιο εποπ

πνιεερε εε πει·νιεεπιχε; ΨΗΦι

εοπιπε πιο ιοπε ι_γε ι_γεπιτεοεπι

πιειρειιπρι πιπ πεπε ετεπιιπι επι

εεε; εε πρι "Με ιγε ιειρειιιπ

Μππεπι πε ιιιιιινιπεπεπι εεε.

18 Επι. θετεπ ιέ ιιπε ιειρειιπ πισι

πεπι τοπιεοπιιε πιο πε τιι1πεπι ω”

εεεπι πε Με πε. Βεε1εεπιιπ εει

γε1:εππεπ ινεπεπ έιεε περευνι

εενιτερε εεε, πεπερι πιπ πεοπι

επεππεπ. ·

19 Ππιπεπ πήγε Βεε1ιεπιιπ εω

γει:εππεπι νιιιι1πεπ ειοε περεν7108

ινειπε επεππεπιειἰπἰ,πιιΪε πιιειποε
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ρπ Μπι πιεπιε πεπε εεινεπεπιπιπιπι

πιερεννιεενερι πιε; πιεεεπι ινερι

Μπι πιιεινππππεεπιρι Με.

20 'ι”ππππε ππιινε ννεΜιπιπεπιππε

πιερειπππε2ε οπι ννιιππεπι εποε πιπιρε

ννπεεννενε επιεπιπεπιπιεπι, ννεππεπι

Με.. ιοΜεεπι2ε Μπι εννιεειπεπιεπι

πιππιινεπιπρι εε. `

21 νιίιεεεπε ννεπι ννεέπιππε εε

ννιρε τοπι πι εννεπιπιππεππε ειπιπιεπι,

πιεεεπι ννονιιπιε τει.νε Μπι π.πιπινεπι

πιινενε εεε.

22 'ΓιιΜι ννεπιιπ πππερενε ννεέεππε

ειπι πιε πεππρε ει, πιε Μεπιπιπι Μπι

πιεπι, πεννιρε ννεειπιΜνε εππιπιπι πιε

εννεειπι εΜεινεππππ, πιεπιπιπι πεππιπ

πεννε πιοπι ρειπιπιι εεε.

23 'Ι'πιννε ππιπειεπι. πιε Μπι πιε

ππιεΜρειππι ; πιε ιππιννε ππιιπ:ιννερεπιι

έπιπ Μπι πιε ννενιιππιπιεεε εεε.

24 ννεπιινε εερε Μπι ννιεεει:ε

ννεπι εππιπιππεπι πιιπιεπιρε εεε πιπε

πποεε ρεεε ειπι επι εεε πππι, πιε

επιπεινε Με εππιπε; ππιππε πεπππιπιειι

ινενε επιι Μπιπιειι, πιεεεπι πιενε;

ννιιιι ει:επιπιεπι ννεπιιπιεννερε ει

πιοπι πιε ειπε εΜε ινεπιπιε Με εε.

25 Ππιππεπι επι πιπιι εεε, ννεπιπιε

ππεπιιπιι:ερι πιε ενιιεε νιπεπεπιρι ινε

Μνε εεε.

26 πιεεεπι πεΜνε νε εε, ννεπιπνε

ι:εΜεππεεε ινε Μπι ιεεπιρε ινιεε

επεριέπιπ ιιεπποννιπι εννιεενεππιπ, πιε.

πιεπιε επι νερι, πιε επιρι: πιεεεπι

ννιεεέπε Μπι πιε οτπιππεπιε Μπι πεεπι

ρε πιεπιεππε Μπι πιε έιεε εεε.

27 Ππιππεπι πιεπιε πιεεεππεεπι ενε

ιεπιπιπιεπι, ννπεπιτε. Μπι ει:επιπιεπι ννι

πιεπιππιεε ννε.πι πιε ννεπιππεπι νενε εε

πιεεινε ; ννιειπρι επεπιπιεπι ιπιπεπιεε

ειπι ω., πιε. Με πιειεππε ειπι ππεπιε

νεννεέπερι εε.

28 'Γιιππε ινε πιενε; Πεπι, ππιππε

πεπιε ννεππεπιπεπιππε οιε Μπι πιε

πιπιπιρι, πιε. εεεπι εεεπιρι Μπι πιεπιε

ε πνεπε.πι ιινιεενεννεεπερι εε.

29 Ππιππεπι ονεπε Μπι ννεπιπιε επι

πιιιπιπιιεινερι πιεπιεπι, πιεννιεπιΜνε;

_ νιιιεειειιεε Μπι πιε έιεε; ννεννε

ρεπεππεεε. πιΜπιπρι, ιιιππε ννεννε

ρεπεππεεε πεπππιπιεπι νιπιεεπιπιρι Με

επιι.; .πεπιεε ννεενεπε ειπιπιπι ννε

ννερεπεππεεε πεννε Μπι πιεεεεπιεπι.

30 Νιπιεννε ενεπε Μπι .πεπιεε

ννεννερεποππεεε νπππιερι πιοπι, πιε

ινεεεπι ννπεοιεεεε Μπι πιε ππνιεπι

ειπι. Οιπιπιιπιπππππ Μπι ννεννερειτο

ππεεε νπιππερι Με.

31 ννενεεο Μπι εΜε ιιεππεεε

ννιεεέπενεπερι ννιπιοπιιπιεε πιοπι πιε

ννπεειεεεε Μπι πιε ιππποππι πιεινπεε

με, πιε ννιεενεεε Με; πιε ινε

ππιεππε εννιπιεπιππε πεπιπιεπι Βοποπιιεπι

πεππεερε Μπι πιεπιεπι πι; ιιπιππεπι

ιπιε, ννεπιιι Βπιποππιεπι πω;» πεπιππε

πιεπι πιιι εε.

32 ννπινεεε Μπι εΜε Νιπιεννε

ννιεπιέπε Μπι πιεπιε ννπεεπεεεε Μπι

πιε οπι ιπιειιιιρι Με, πιε νεεερι

Με; πιε ινε .πεπιεε ννεννιεεππινεππε

ειπι επι ινπιρειεινερι; ιππιππεπι ιππ

νπιπι, ννεπιιπ .πεπιεε ιεεπιρε πεπιππε

πιεπι πιπι εε.

33 'Ι'πιννεπιεπι ρειιιεπιιεπι πνεπι

ιππενε εεε πιεπιππιεπιε επιπιε πω, πιε.

ιό επιπιε ννινπππερι Μπι ινεπιππερέππι

νεπι πιπιεππε επιι; ππιππε ρεπιιεπιιιιπι

ιπιιιρε ννεπι εππεπι επιπιε εεε; πιε

πιεεεπι πεπιε επι περι Μπιπιεπι οιεπι

ιεπι Μπι ννεπινεππερι Με.

34 Ψιεεπεπιεεπι πνενεπιρε Μπι

ννιειέπε Μπι πιεε: πιεοπι επεπιπιεπι

πιιιέπε Μπι πιεεειπι Μπιπιεπι, :πιπερ

εεπι Μπι ιέπ ενε πνενεπιρε οιιιπιπιπι

εεε; τιιππε πιιιέππε Μπι πιε έιεε εεε,

πιιπεπιεεπι Μπι πε ενε εεεννεεππι

επρεπε ειιιπιεπι εεε.

35 πιεεεπι ινενεπιρε επι πιιιιπι Μπι

πιε ειρειε Με επιι ε ννεΜε ννο.

38 Επεσε πιιπεπιεεπι Μπι οεοννε

ειπι πνενεπιρε οιπππιεπι, πιε πιπΜε

πιεπι πιπρειε επιι επιεπιτειιπιεπι, ρεπι

ιεπιιεπι ννεπι νεπινε ιππε πνενεπι

πιπνεπι Μπι πιε πνεεεπι εεεννεειπι

πνενεπιρε ειιιππεπι Με εε.

37 Με.. πιενε ιειππιπιεπι Ρωσι

εεε ννεπι Μεο: πιεεεπι επι π, πρι.

ννεπε Με ινεπεπιππε.

112
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38 Ππιιαπι "Με επι ιισπαπι

ιπιιιιιαια επι Μα πε Ρ1ιαπιεεε σσπ

νναπραπε σεπαπ, ιαιπαπ.

39 Ππ1ιαπ 1ιαπσαπ Μα ααα α;

Νιρε Ρπαι·ιεεε Μα, ιπιαιρα.ι απ

ιναπέισα πο απαραταππαπ απαιτε

ρι ασε; παπα ππα1ιεπι ι:αππαπ ανα

ννιοαΜρι ννισοπαα εισα πο σασπ

ριιιαπ εεε.

40 Ψιπιτπστπσριπε σιπ, απα α

ιαππαπ ιιπ Μα πε περνα πασα ε

σιππαπ, πε ιό ππαπεπ πιπ Μα ιια

Μια παρε επι Ιιε.

41 πω.. ιαΜι ιιιιπαρι Μα εταπ

παππαπ ι.ρισασιι ρε; Μππαα ιαΜι

ονναειπ πισιεπαρι Μα ασε.

42 πω. Ρπαι·ιασε Μα πιρερι

ιινσιεΙ'ιι πισιραππαρι ασε; σερα

παπι, ννασαπσα, ιναπρε σπασω

πππα πο ενναεια επααπαα ιννιπσε

πιπαπιπια ννισαρασιιρι ασε; παπα

ινισσπαπ οννσπαππα νναπαππαππα

νναέπειιαπαρι πο, παπα ασαραπέιπ

ρι εεε; πιεπα ε ια ασεπ εσαποπρι

Μα, σα ιιππια. σσπ οραπαρι:αρι

Με επι Μπα.

43 Ρπαι·ιεεε Μα πιραρι νασαι

πισιρααπαρι ασε; σπιπισιρε ιιρι

Μπι επ οραπιπε νιπαέιεει.ε Μα πε

πια νναέιεραάαπαρι ασε, παΜιπ

ννορεποπ πρι Μα επτα ρασπιιπαπ

ραπ σπισιραρι Μα.

44 1ινσνναρι παραρι σα Ρπαπι

εεε, ιναπαισι1ιππαπρι Μα, Μποτσια

πιισιραππαρι ασε; ννισαέια ππα

παρα ι:απιπ έπιι πιρερε σα. ννισαέ.ια

Μα επισπρε επι αιπαπιρι Μα ω

πισεεαρι εσε.

45 Ππιπαπ πω” ανισοσρε αιαρι

πιπ πασα «Περι ννααριιριε, σα

πεσιρα; 1λιασπερεΜρε σιπ, πεσεπ

σπα εσα, απΜέ αρα ιεπιιπραπιιε

ρι ασε.

46 Πππαπ περα; 1ινισσορε αιαρι

Μπι πιε αρα ννσιεπι πισιραππαρι

ασε; ννασιπρι σιπιρι Μια κρι

σαέια ιιιννισαραΜραρι ασε σα.

πιρερι ιπ παρεαΜι2α νναπ_ιιόαπ

σα ενασιπρι Μα ιιιιιαπρι Με επι;

Β

47 1ινσιεπι πισιραππαρι εεε;

ννισαέια ινσπσαπ ινισαππαΜιρι

Μα παπα πιρε ραΜιΒαρι, σα πι

ραπερι Μπι παπα ινισαΜερι σσπ.

48 Αι:εννισαραραρι σπαπραπρι

σσπ ιρσννιπννισαραπιραρι ε αννι

σα1-ιεπαπ πιπιιιισπαπιπρι; πε ιρε

παπα ννισαΜερι ε α·ισαπαρι, σα

πιρε ινισαεια ππαιιαρι Μα πάσα

ρεσαραρι ασε.

49 Ησοπ σε αρα νναπαππαππα

ιοπααρε Μα παρα; Ψααραταρι

σα. νναπσέιραρι πασα εΜα ρεσι

σανναέι Μα σε ; ιιπιπαπ αρα. ννισα

Μερι, σα. απειρα ννισα.Μινσαρι

Μα;

50 Ηεσεπ ππαιια πασπαρι πιπ

επαπι:αππαπ ρνισαέιτα ινσπσαπρι

ινε ραρασπρι Μα πε σννααιπ αιτι

σσισασε Μα σε ιινισανναπΒαρι

Με;

51 Απε1 ατε Μα πειπαππαπ, σα.

Ζασαπιραα ισα νναπαπι νπαππα ρνο

απαρι Μα σΜιαπειιαπ ανιιιππιιπι

σσα πε να Μα ιραππ1ερα.: Αννι

σα1ιεπαπ πεσισιραρι, Πε ννισεισα

σε Μα σε ειιιαιιαπι ιαπισανναπ

Μα Μα σε.

52 Νιρε ννισσσρε αιαρι Μα ρνο

ιεπι πισιρααπαρι ασε; πιε ριτσ

ειιοπρε ιριιπι1οπα ριιισ1ιαπι εσα

Μιρι, σα. πιρε σππια ιιιαιιαρι επι,

σα ισπα σπαα ιραραρι Με σιπ

παπα απαννισαραριαρι εεε.

53 Πππαπ παπα πεσεπσεπ εννι

σαΜρα ισιιππαπ, ιινσνναρι πασαρι

σα Ρπαι·ιεεε Μα παπα σπα ερεΜ

ραρι Μα ε πιιπα πιπ πασιρεραρι:

51 ΤαΜι ιρασπραρι Με αΜιαρι,

πεσπ και" ι Μπι ειαππιιπ ιιιαπρε

Με οα Ιιππιιππαρι Μα ιραρερι.

αποΟ1ΝΟΥΑΚΒ Μ.

1 Ππιπαπ ννισσια πιασει επι απι

ιππισιρα, πεσεπ απισιιιαπρι ασε,

πεπαπ νναοπε εινισαπιρε σιαπε

ιινισαπιρα; σπαπερα. ΕΙια.ι·ιεεε

Με επ παρο11ρσσιδ ιανναρι Μπι πε



πυκπε

ὶποπρε πιο, πε ινεπιεἱεὶπππιεππιὶ Μπι

πεε σε.

2 'Ι'επυ επεπρεποπρὶ πιε ?υπε

ππιπὶρὶ Με ἐπὶ ννεπιὶσε, επι πεπυπ

“ειπε επεπππεπρὶ εε γυοπεπὶπιρὶ

Με ἐπὶ ννεπιὶεπι σε.

3 Ηεεεπι επρεπε εππε πιπιπ πο

πεπ εΙιερὶ Με πε επροεπεππυ_γε

πιεππιπιΡὶ Με; πιε. οπεππε τὶρὶ Μπι

οππε ννὶσεποεε Μπ επ ποπεπ

επερὶ Μπ πε πὶρὶ επεπι ὶεγεπρε

περὶ Με..

4 ί.)ε ποόεππιεγεγερὶ Μπ, Με

πεεὶσὶχερὶ; νΜσειεπσεπ Μερὶ

πιε εεπιρε π:πιπυππιπ πιΜπὶρὶ ἐπὶ Μπι

πεπε ποννὶσεὶπὶρερὶ ἐπὶ πιο.

5 Τυπε πυικε ὶπογεπὶρερὶ Με

σὶπι πε ὶπο πεπ_γεπεπι οσὶσὶγεΜιΡὶ

Με: 'Έπινε ννὶεεΜε, πιε πεπεπ

ννεπεπἐὶσε πὶρὶ Μπ επ επρεννὶειι

μι. οΜπὶ Μπι πε εεε ποΜρε πιο;

πεπ, Ηεε ΙποΜρε. πιο, εεὶσὶγερὶ

σε.

θ Ζὶὶὶπεόεπ 2ερπιπ ππιεεεεεεεπ

πιοπρε ὶγπιρεινὶεεχερὶ ἐπὶ πε:

πεσε εέτε νΨεπεπιεπιπε πεπε

ννεππάεπ πεεε επὶΜοπὶε ἐπὶ.

7 'ΓυΙπε πὶγερὶ Μπ ρεὶιε εε πεεέι

οινπεὶπ πὶγεννερὶ εεε. Ηεοπι

επεππεπ ννὶὶπορερὶ ἐπὶ ρε; εὶιπε

ιιεπ οι:: ὶεεπρε πὶχεννερὶ εεε.

8 (ζει πεπυπ πεσὶσὶχερὶ σε; 'Γυ

ινε Μιέπε ννὶσεέπε Μπι ννὶεὶτοπεππ

πήγε ππεχεοπεπιὶπ Μππεπ, νὶἴὶεε

έπε Οὶππὶπππυ Μπι ννεπεππ.επιπε

τεοὶιπιὶππὶε Μπι πεπιε ὶωπεππι πε

γεπιπεπιὶπι Με.

9 'ΗΜ. πυινε ννὶσεέπε Μπι ινἰεὶ

πυπε.ππι εππιειΜε ἐπὶ Μπππιπ, Νε

Μιππεππε ιεοππιὶππὶε πὶπ πεπε. Πο

πιιππ, ὶιε εΜερὶ Με ἐπὶ.

10 Ωε ω" Μιέπε ννὶσεέπε ΟΜ

πὶπππυ Μπι ὶπὶποππ ννὶσοὶε ννεπιὶὶ

εσἰγε εὶπππιπ, ὶπὶσὶσεὶυ]υρὶ Με;

πυπε πυννε πωπω ΎλίεΙπεπ ννεο

έπεππ!ε Μππεπι, πὶεὶσεὶιιὶυρὶ Μ:ε

8Π]..

11 Τοπεπ οππιπιἰεἱ)πε τὶρὶ Μπ επ

επὶπὶρὶ Μππεπ, πιο. ννὶεεέτεγετερὶ

ντοννεέεπε πο εΜε, τεπυ «πε ω

πεπι επὶυρπερὶ Με, πρ. πεπυ επερὶ

Με σὶπ εννεσὶπρὶ ἐπὶ πιο.

12 Ψοπὶιπε ννεπεπ Μπ πε Με

ὶιπεπεπτυόεπ πὶπ πεπυ επερὶ Με.

ὶχεεεσε πε οπερεπὶσὶγερὶ Με σε.

13 Ππιπεπ πιάσετε Μπι επεππεπ

ννεπὶὶ πεεὶχε; ννεοπερεὶπὶγε σὶπ,

ππιὶευππε ννπιιιυπιε πεππε ππὶευ

Με, πεσὶγε πω.

14 Ππιπεπι πεεὶιπε ; ΜΜΜ

Μπ, πὶννεππεππι ννὶγυπεεπ πιο.

ννερεππιπὶ Με εὶπ τυππε ιπιεπεεε.

πε.

15 Πππεπ πεννὶσεΜγε; Ιννεπιὶ

πάεπε πιο, πιε ννεποπιρὶ Μπ Με

ρε Ρο; ννὶεεέιπε πιὶρὶ Μπ πε τπιπυ

ὶχεὶπὶευχε ποπρὶ Μπ πε επ υπ ἐπὶ

εεε.

Η! Ηεπεπ ννὶγεσὶπρἱ νν:ιπ οπε

εεπὶΪεὶπε σε πειπε; ννὶσεέπε ννὶ

ὶὶσε ννε.π πεππιεεε πὶπ Μπιτ. Με

ὶσεπ-γε.

17 Ππὶπεπ εεπτε ππεπεπ πε εκνε

σὶπι πιο. πιεχε; 'Ι'υπεπ εεεπποπ Με

πε; ε·εεπιηεσε ππὶτεννε Μπ πυ

Μεπ ννεππεπε Με εὶπ ππιπὶυπε επιὶ

σε.

18 Ηεπεπ πεδπε; Ι(επεπι εσε

πποπ Με; ινορὶ)πε πνειπόυ3υ]υ

Με, πιε πεπιΜππὶπ-γεπ ινεπεἔε

Με; πιε πεπε οππε π.επιι ὶπιιὶεὶ

εεεε ννοιιυπε ππιὶτεινε πο οινεεὶπι

εννε]υ Με.

10 (Μ. πππἱπεπιπὶ Μπ πεννεΙπὶγε

Με; ΜὶπεΒὶ, πεπυ οτε 3πεππεπε

επι πε ννεπιὶγετιι οτε οὶγεπεὶε Με.

σε ; ὶπο οεὶὶςὶγε, εε "Με, σε πνε

3πεππε, εε ννὶχυέιὶπὶπι πιο, εχει.

20 'Ι'υπε νΨεπεπτεππε πεσπγε;

ννὶπὶτὶποτποὶπε σὶπ, πεπιπε£υ Μπ

εε πὶπιεΒὶ Μπι ὶπιὶεὶευρὶ Με; πε

σεπ ινε3πεππεπε σὶπι πεπε πεπειι

π:υινε πανε Με πε.

21 'Γεννε ννοιπυπε Μππιεπε, τυπο.

ννεπεπτεπιπε εΜε ννὶὶὶεε ἐπὶ Μπι

πε πε Μεὶεε σε, ειπε.

22 Ππιπεπ ννεοπερεινὶεεὶπὶγε εὶπ

πεννὶσεΙπὶγυ.; Ηεεεπ επ πεσὶσὶ

ΙΡ!
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7ηπὶ εε, Υηπὶπὶ Μη οη Φώτη πη

τηπὶ Με εὶπ, ηη ὶἐ ί:ηπεηπ Μη

Ι:ηπη ποόηπηπὶ Με εἰη, πεπη οη

πηηὶπεὶηὶγηπὶ ἐπὶ πο.

93 Ψὶεηπὶ Μη πε κνογηπε Μη

ὶἐηηπη εεε; ηη ννὶεηΒηπεηπ Μη

ὶἐ ννοὶεο-γηπε ὶεηππη εεε.

24 Κηπηὶ Μη πεπη. ὶννὶεηχηπεηπ

πο; πε ὶ_γε ννοὶηπὶ ἐπὶ ηη. "οπω

πὶ ἐπὶ, ηη ὸο€οπὶγε Με.. πο πὶ

εηπὶ; ηππηπ Ψηπηπ2ηππη πεπη

ννο ννὶεηηη εεε. ννηπηπηποιη

Μη ὶεηππη πὶ7ηννηπὶ ἐπὶ πε.

25 Ωη πὶχεπὶ "ηη-π ηννηεηηπὶπὶ

Μη οπ ννὶοὶἐπη ννηπὶὶὸηπ πηεἐ

πὶπὸηπηπἐπηπἰ ογηΜπὶπὶ πε.

26 Ηεεεπ τηπη ὶγοὶηπ εὶἐτὶπηη

Μη πε ογηπὶπὶπὶ ἐπὶ επηπτηππηη,

ηπιπη Μη ση Ι:οπεεη εεὶη ηηηἰπε

πιὶεὶγηπὶ πε.

27 ΜηηποηΒοη Μη π. 2οπεη

ὶεηπη εεε Μη πε ὶγηποηη πο;

πτηπὶ ἐπὶ ηη πηπηπ ννηπηπηιηη

ἐπὶ; τηπη πεεὶεὶγηπὶ εε, δοΙο

:ποπ τοπεπ οΜπιηὶπ εέτη, άεπη

ννηπὶὶ ὶ εοεπ ινηπογηπε ἐπὶ.

28 εεεπ ννηπηητηππη πεὶὶ

ηππεάεπηη πηηπηΙ:η πὶγεγη, ηη

πεγηπεεὶπὶιηη πεπιπ εππεπηπὶ

Μη πεε πηεἐ νεοπογηπε η εποπ

Ι.ηππηπ, Μτηππη. ννὶοηγη ηπὶ Μη,

πὶἐ Μεη ννοποηηπε πὶεηπὶ Με

ἐπὶ πε.

29 Ωη τη" γηϋηπὶ ηη όηϋπηηπὶ

Με εὶπ πε ὶπηὶπιὶηπὶ ἐπὶ πο; ηη

ηηπηη ννηεεπηππάηγη ννηεὶπ χη

πηπὶ ἐπὶ πο.

30 πω.. @Με Μη πεπη οννηἐὶη

πεεεπ ὶππὶποηπὶ εεε; ηη πὶ)·ε

πω. Μη πεπη γηεὶππὶ Μη Απε

χηγηπὶ Μη @πηγη εεε.

31 'Ι'ηπη ννηαπωωτοΜεοπιε

Μη πεε €οπηπεγη ὶπηἰπιὶη πο,

Μππηπ κὶεπη οκνηἐὶη Ιαοχη πὶηηπὶ

Μη. η

32 Οπτηγε εὶἐτὶππη Μη, ννὶπο

πηπὶ ἐπὶ πο; ννοΜεοπιε Μη πεε

ηιοηπὶ Μη. ε Α£ε7ηγηπὶ Μη @ο

Μπι εεε. . .

33 Τηπη Ϊη$οππὶ Μη ννἱγοπε

Μπα πο, ηη ὶνὶοηηη πο. ννιηηὶὶη

πηπη.πη ηγε Με ἐπὶ, ὶπηππὶχη

εΜη υνοχηπη οννὶπηππε Με ἐπὶ

πεπη ὶςὶεηηη. πο; Μη” ννηιπη

ποπ ηη Μγετὶηιι η ἐπὶ, ηη »νη

ιπάηέπηηηπ ννηγηποτε ἐπὶ εεε.

34 ννογηπη Ι:ηΜεπ ὶιὶεὶγηππηπὶ

πεεὶππηη, ὶἐ ε”. ηὶεηπτεπὶ Μη

επ ηπ εεε ε Μη.

35 ΙπὶγηΒ Μτοπ γηηππὶ Μη, ηη

πετὶὶηπὶηη πὶὶηννηπὶ ὶὸεχηπη.π ηη

τη;

36 @η πὶἐ ννὶεηἐ€η ννὶεηηπε

εὶπ Μεὶγηηηπἱ Μη εεὶγηὶτηππηη

πὶπ Μη ηπε πὶγεγε εὶπ ποπο. @ε

εεπ ηπ πο ; $οπηη π‹ὶὶ ηη Μπορει

πόη€οτο Μηπηπ ννηπεηπε Μεὶγη

πτὶοπηπὶ Μη.

37 ννὶεηγηπε εὶπ πιπ Μππηη,

οοΜπε Μη τοπη. ννηΜη ηππὶ @ε

ννὶοηπὶγε οὶπ, πεπη ννὶεηχηννη

ἐτεπἰ ; ηινὶεηπεπηη πεεἱοὶχηπὶ εε,

Ψὶοηγηπε οὶπ @ο ὶπὶπη8πὶ£οη,

ηη οοΜγε Μη πεηη. "στο Με

ὶγοτηπεννὶοηπὶγε, πο. η, ηη οννὶ

εηΜγε Μη εε.

38 Ηεεεη ὶηοππη ννηΜηπὶ Μη

επ, ηη ὶἐ ὶγητπηὶ ννηΜηπὶ Μη

ὶχεπηη ω, ηη εεεη ὶγεννὶεηχε

εὶηπηπ, οοΜπε Μη πεηη ινὶεηχη

ννηἐτεπὶ εεε.

39 @η ‹Ιε εάοηγη πο, τὶπὶ τηινη

Μη ννη.τπηποη ηη τοπηη η Μη

εποπ3τη ηππηηἐ, ννηΜη ηη ηη τὶπὶ

Μη πὶεὶ-γηπιὶοπηπὶ Με εὶπ η.πηπΦε

Μη τηΜι.

40 Ηεοπ εΙ:ηηπηη πὶἐ "η πη

7εχη ηπ πο ; ννωηεω θὶππὶηὶπη

Μη τοπηπ ηννηεηπηὶπὶ ἐπὶ Μηπηπ

πεπηη η Μη σε.

41 Πηπηπ Ιππηη πεπηπ πωπω;

Πηποηπ, ννὶγηεὶπ ὶ Μη ηη ηηΜἐ

πηπη ηππογηΜ ηπηπὶ, ηη ὶἐ

°οννηεὶπ ννὶεηΪηπη πε.

42 Πηπηπ Η:ηπεηη Μη πεπη;

Οοπὶγε ννηηπ "8ΒΨΒΠ78Β'πὶ]δΡἱ

Μη π. ννηγηπὶπε, ηη. οΜπἐηπε

εὶππηη, χηπε Ξὶννηπε Μη γη
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πιοΜχο Με, πιο. πιοοοο ππποπιοπιπποπι

νο ννποιιοιπ οοο ο Μο οπο πιο

ω” πιο.

43 ππ:πιοοιι.ο πω" Μπι πιο, πιο

π:ιιοΜ)·ο πινιιοππ πιοοοο οοοο γπιπιππο.

υνοοπιπποππο οποπιο.ιι, πιοο 3·πιννοέπο

πιπ οοο.

44 Ανιποο.πποπιιιο πιοοποπιπορπ;

πω... ι:οπποπι Μπομπ οπο ω. οινο

οπο γιιπιοΜ)πο Μπι οπο.

45 'Ι'ιιΜπ οοΜ)πο Μο πιο οποιο

ποοπιοο, ππ.ιιοοιιιι Μο ποπιπιιι πιπππ

Μο οοπ οοππι; πιο. ννποοοοΜ_γο πιο

νιππο3ποοοοΜχο Μο πιοοιι. πιννποειρο,

οπι κοπο, πιο νιπογιιπππο, πιο «πιο»

@πιο οποπιιιο,

48 ΟοΜγο Μπι πιο πιπιροπιι "πιο

,ποιο οπο πιπππ ορο οπο, πιο. επποπιΜ

?ο έπιπ πιοπιιιπι πιο, πιο Μοπιπποο, ο».

ννοοοοιιπιπιππιιρπ Μπι πιοπιιι "υποο

πιο". οιιπιπποΜχο Με.

47 @ο οοΜ)πο ννιιπιππ χιιπιο οπο

ι:οινιιοππι Μπι οιποογο., τυποι κοπο”.

ποππιοιι.ππο ω, πιο ι:ειιινιιοπο Μο οΜ

οπιιο έοπ Μοπιιιο, πιο οπο προρπ Με.

48 πο.. οποιο επποπι)πο έπιπ Μπι

ποιο, π... ο ..Μι Μο οπο @οποιο

οΓιοογιιο οοιιι ποοιιοει πιρειρπ Μο.

οο. 'Ι'ιιννο τοπιο στο πιιιρπ Μπιπιιιιο,

πιοο τοπιο οπο πννοοΒορπ Με; πιο

ννποειέπο Μπι Μονο ιιιππιπ οπο ιππι

πιοΜ)πορπ οπι, πιο @οποιο στο Μοπι

ρπ οοο ο Μπι.

49 πιο... οποιο ροπιι πιογοννογο

Μπι ...οι ; πιο. τοπποπι ννοοιιοοιπ

πιο, ννιιιιοπι ππποιπειρπ οέιτιι.

50 πι... πιιιρποπο ...οι οπι πιοπι

ποιο ποπιπιιιρπ Με., πιο. πιο τοπιπιπι

?πιο γιιέπιιορπ έοπ πιοπιοπι-γιιο ιι.

οιποοππιοχιιορπ οπο.

51 Μοποι οποιο ιπποοΜ)πο ννποιιπιιι

πνο.πιπ πποοιιοπιπρπ πιο. Ποιο., τυποι

ινποιηιιοπιιπποοιιρπ Μπι οι οο Με,

οοποπππορπ οπι.

52 Ποποπιπιιιπι $πρπ ννπιπιπππποπι

οπιοιι ωραιο γιιπποπιρπ Μπι, πιο

γιιοποιποοορπ Μπι, μπω πιοπιρο

οπο, πιο. πιοοιιο. Επιι.ποοπ οππι Μοπρο

.Ποιο Με..

53 ννιωιω ποιο πιο οποπιππιπππο

Μπι Μρπιππο Με, πιο. οποπιππιιππιι Μο

πο οιππιιππιπ Μπι; πιιιοποι Μπι οιιο

ννποιππιι Μπι Μριιππο Με, πιο. οποι

ννππιπποιι Μπι πο πιιιπιππιι Μπι; οπιππιιο

ππιππιππιι Μπι ποιοι." Μπι, πιο. Μι

πποέππιι Μπι πο ππιιοππο Μπι ποιοι..

οοο ο Με, ογει.

54 Ποποιο οιιππιιπι ο)πιιπο Μπι πιο

ννποοπππγο.; νπίπιποπ'ιροχοπο ιιιοπιιιπι

“πιο”. ννιιπιππ ινιιοποιο ιι ποιο

ππο.Μιρπ οοιι,ννοοοοππο, Μιιεπιπιι Με

οο, οπιιιρπ : ιιπιπποπι οοοπ.ιι οοο.

55 0ο. πποππιιἔο. οπο ιι)πιι οοιι,

οιιι.ιιιι. Μπι οπο, οπιιιιιπ: ιποποιο

οοοο πιπ_γοπιπ οσο.

56 ννοοιιποππιποειορπ Μπι, οπέ ππιο

προ.. πιο Μπι Μοπιε πιο π)πιιππουιο

ομιιιιιρι ; Μοτο ποπποοο ο πιο.πποπιιι

Μπι πιπιιπποο.ορπ έπιπ πιο.

57' Ηιιπι, τοπιο οπο.. £οπποοιι ο

οι" ονιιοπιιοοιι. Μπι ππ:ποπποιιορπ

οι πιο.

58 Τοπιιιπι οποιο ποειιοοποπιπο οπο

πιο ιινποοορο οννιιοικιππο οπο οΜο.

οπο οππιπιειο, ι:οπιορπ πιπιπιπέπποπιπ Μο

οππι οποιο Μοπιε οπο; οΜοοπ πιο

ννιι)·οοο Μο οΜιι πιπιπ_γο Με, πιο.

ννιι_γιιοο Μπι πο οΜοππο Μπι οΜιι.

οπου Με, πιο. πιοοοο Μιέποι. οποιοι

Μιρπ Με.

59 Μοοιιέοππιιπι οπιιιππο ππππιοο οπο

πιο τοπιιιπιπποπι ?οσο πιο πιοπιιιοιποο

πιοποπιπιοπι γιιπιππποιι Μο οπο, ω

οππα οπο, οπο.

ννποοννοιπΑκο 18.

1 πιο... πιοπιιιπι οπι ορορπ Μο

οποιοι, Ρπποπο ποπποο πωπω οππ

οιιοπιι πιοοιι ννο Μπι πιο ννοέπιιιρπ

π3ιιννορπ Μο Μοπ ποποπιπιπγο οππιοο,

πιο οΜ_γο.ππορπ.

2 π.Τοππιιο .ποοιιο πινοογιιρπο οπι

πιοννποοΜ)πει; Οπιπππο ννποειέιπο. Μο

πποοοο οοοννποιιοπιρπ Μο πιοοο

οι:οπιπιιιο πωπω ννποιιέπο οινιιοπο

πεπιπιριι πιοοιι ννιιπιππιοπρπ οπι πποοιιο

οπρπ πιο.

πιο



ππεοποπωκε 1Β.

3 πω; ππ1πε πἱγε π1πόιπεσε

ίιπρἰ ἐπὶ επεππεπΙπππ, Με ε”.

οπεεὶπ ὶ-γεσεπ πὶτεπππὶΡἱ Με

ἐπὶ, εσἰσἱχερὶ σε.

4 Ωει ὶέ 8Ποεππ επππεέπε επε

έεπόοεεπ επἱσππιἱππρεγε, σε π1

σεΜε ποπ, πνὶεεἑτε οπεεὶπ .Ιεπιπ

εεΙεππ επ ιιπρἰ ποπ πεπεπε πωπω

πὶοο11επ έἰσερὶ, πεσεππὶρὶ πε.

5 πω, τυπο. πἰγε πὶπὸιιεσε

περὶ ἐπὶ επεπτεππεπ, Με επι

οπεεἱπ ὶγεεεπ ππω!πυππρ1 Με

ἐπὶ, εσὶσὶχερὶ θε, εμ..

θ Ππ!πεπ πὶγεσἱπρὶ Μπ ι1ε πε

Μππ οπἱσππὶγεπε; πωπω πεπ

πεετε.ππεππε ὶχιιππ Μεεε ειπε

Μπι επ ειππεπ σεπ πεπ]π οπι; υπ

1-πεπ επ πεεπιπεσε Με Μ, τυπο.

τεΙππι1επ @εδώ ἐπὶ.

Τ Ηεπεπ πεεπεππεππε ὶγιππὶ

Μεεε ΜεπιΜε σὶπ πε πω”,

Οεπ 1πὶπ ι1ε εΜε οππεπε πεπππἰ

πεππε πεεΙππχεεπ Με πεπὶ, τιπ

1πε οπππσοεπ ὶγεππχε ἐπὶ εοε;

Μιπεππε πο ; 1οπεσε εσὶπ ππιεπε

χπιέεπηε πεπ πε.

8 Ππ1πεπ πεεπιπρτε, σε πεσὶγε;

Πεπσεπ Μπ, οππεπε Μπι ‹1ε πεπιππ

επιπέτεπ πο, εσεπ οποππιπὶ πωπω

πεεε, επ. 1εσεε‹1ὶ επ επεππεπε

Με ;

9 ΟΜππἰ πεεπιπγεσπ ὶσεπγε

πω, τυππ. πεπίσε σὶππεπ, Μπ

πεπεπε πεπεπ 3,πεππΙεπεππε Με

σε.

10 Ππ1πεπ επρεπε πεπεπ πωπ

πεπι οπππὶσπγε ὶὶρὶ πεπι οππε

πεοπερεπὶσεὶπὶχε γεπιπε :

11 Πππεπ Πιο, πὶποπὶπσε πεπι

πεπὶχετιπ ειπε έεπι1οποπ πεπεπ

παπι ποπἱχε πεέεπε ἐπὶ Μπ

γυπε, πεπσππ Μπι πεππε ρεπο

ὶσιι, εε τοπεοεπ ὶπἀποπνοπεππε

ἐπὶ.

12 .Ϊεεπε πε πεπγε1πε, ι1ππεπ

Μσο εε πεσ1χε; Ψὶποπὶπσε πε

π1_γειεππε εὶπ ετεπ1πεπ Μάγο

έπερἱ σε.

13 Ηεπεπ περε Μπι εππεπε, οπ

1πεπ ππιπσε1πε οποπεππε πω, οπι

ν1ίππεπτεπ1πε γεοπἰπεπ. '

14 Πππε.π επρεπε πεπεπ ἱσιππ

πεπ Με” πεεεππγεπ Μπ οπ

ετεππεπ οπππὶσἰ)·ε τὶρὶ Με1πε σὶπ

πε σεπτερτεπ)πεπ ; πεσεπ πωπω

ρτε, σε εχετε πὶπ πεπὶσεὶπὶχε;

ννὶσεἐτε Μπ πτεπὶρπ Με εὶπ

επρεπε επιπρε πωπω σε; πεσεπ

επιρετιπ Μπ πεπι: επ ο πο, πε εεπὶ

πὶγεπρἱ Με σε; τυποι επρεπε

πεπεπ ὶσιπππεπ πρὶ ἐπὶ πο, εχει.

15 Ππ1πεπ Πεπσεπ Μπ πωπω

ρτε σε Με”, ννεπεπσπππε εππ,

πὶγερὶ οποὶχοπὶ, επρεπε πεπεπ,

πεπεπιπε πε Μ 6οπεοππε πἱπεπερἱ

Μπ χπιπποπεπερἱ πε ππὶπὶγειὶπε

Μπι Με ὶ ἐπὶ πε.

16 Ππ επ πἱποπἰπσε Μπ ι1ε

Αππεπιεππ σιπππὶπιπιππὶσεχε επι

πππὶὶ εε, 8επεπ ἱπο, πεπιὶχειιι

ειπε επιππ]οΒ·επ πεπεπχεπ Μιέπε

πωπω, πε ἰέ επρεπε πεπεπ ὶσυπ

πεπ ΜΥπέ!περί Με ἐπὶ @επεσε πε.

Η υππΜιπ πεπε πεσεπ ε_γε εε

πππ, πὶρεὶὶπρὶ :ποπ οπεεὶπ πω,

σερὶ; ιππ1πεπ ποΜΜιπὶπΥεπ :Με

εσοπ ποπ πεπε οπεεΕπ οπ εχετε

οπεεἰπ ὶγυέπὶπρἰ.

18 Ηεπεπ πιε-γε; ννεπεππεπΙπε

ἱυπὶσοπιε Μπ πε 1:π1Μπ ὶχεσεσε

πε; οπι τεπιπ ε ὶππόεσὶπ Με πε.

19 8ἰπερε ευ!πεπε πεπ_ὶὶ πεσε

σπ, πε πὶεεέπε πεπ ὶεπ, πε ππεεε

πεπε Μπ επ ὶγοπρεγε; ιιπππιπ

ὶσεππε, σε σεπ πεππε με; ιιππεπ

ππεΙπρπε οπἰπγεπρὶ Μπι εάεπ1πε

Μπ επ πεπεπρί εεε.

20 Ππ!πεπ επε πεπι; πωπω

£επΙ‹πε ποΜσοππε _Μπ πε πιω ε

ὶπιπΙπσὶπ Με πε.

21 Οπ περοπ-γερὶ Μπ πε πεσε

σει, πε πὶπ‹ππὶπεε πεπ ὶσιπ, πε.

ποτρεπρὶ πὶγιπτερὶ πεπππὶ επ

επεπππιεπ, πεσεπ οσοπεεὶπ περσ

εεπ σε.

22 Πππεπ οποππε πε οποππε

σὶοεὸεπ @Με γε σε, πεοπεπε

Μπι; επι .ϊεπιιεΗεππ Μπι”. γε.
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23 Πππεπ πινω πεοὶχε; Πεπ

οεπ, πὶννὶοεχερὶ Με οὶπ πεπε

τοπεπεπρὶὸεπ πε. Πππεπ πε

ννὶοεπὶγε;

24 Τὶγορε οὶε$ὶγεᾶεπ πὶπ πε

οππε περὶ Με πὶπε επϋ.ε πο:

κάποτε οππε γερὶ εΜΕερὶ Με,

Εππε οΜπὶρὶ Με ἐπὶ, εεὶοὶχερὶ

πο.

25 'Γὶρὶ πανε πὶπ Εοπεπ ννεππε

πε]ὶπ Μεε”, εε τὶγορε πὶπ εοεπ

ὶπὶποπ, πε ὶτεππεπ πεγεῇὶπρὶ, πε

τἱγορε γεὶιετοτορὶ, πε; Ηεποεπ,

Ιτεποεπ, πππὶοὶγππὸοπε τπὶχε,

επερὶ ; πε ὶγε ννεεγπρ£ε εε, 'Γο

πὶτεππεπρὶ πὶπ εάοπννεχε ἐπὶ σε,

επὶοὶμρὶ Με;

26 Ηεπεπ πὶέ πεπερὶ Με;

Νεππε οὶπ επ ννεππὑερὶ, πε πε

ππγειπεπρὶ εεε; πε πὶπ οοεπΙ‹π

πππὶὶεννερὶ πὶπ οππεππε εποπ

ερεγεπὶγε εὶποπ. -

27 'Ι'επε @ε πεδ,ε Με; 'Γεώ

Βεππεπρὶ πὶπ εποπννεγε ἐπὶ, εεὶ

οὶγερὶ σε; ννοοννοΙ:εππε ἐπὶ εεε

ποπρὶ εεε Μπ οννεεὶπ ιπὶτεπτεπ

πεπ @Με Ρο.

28 Απτεπειπ, πε Ιεεεπ, πε δε

ποπ, πε ννὶεεἑτε ενοποεπ οννεεὶπ

ννεπεπτεππε τοΜοοπεε πὶπ επ

οΡερὶ τοπεπ ννεπὸεπερὶ, πε πήγε

ρι πὶπ Ωεππεπ ὶγεγεπὶγεπρὶ Μπ

πεπ, ννὶοεεεγε πὶπιὶεποποπερὶ

πο μήτε Με.

29 ννὶγοπὶγεπρεὶε, ννὶγοπρε

μια, ννειὶγε£ε, ὶτοπεεε, πεπε

Μ”. εεὶχετεππεπ επ, πε ννεπεπ

Βεππε $οΜεοπ2ε πὶπ επ @οπω

Με Με εε.

30 ΠπΙιεπ πιο, επεπε γεποπρὶ

πὶπ πεπε τοπεπεγερὶ Με; πε

τοπεπεγερὶ πὶπ πεπε ὶέ επεπε

Υεποπρὶ Με εε, εεε.

31 Πππεπ επρετπ πὶπ πε επ

Ρπετὶεεε πὶπ ννεπὶὶΜὶ εΜε πὶρὶ

πε πεεὶγερὶ; Βετεππεπ γε πε

τοπεπ @με πω; Ηει·οο πὶΜε

Με οὶπ.

32 ΠπΙιεπ πενν¦οεπὶγε; ΥεΡἰ

ΙΙ

πε έιιππίπεπ πὶπ πε πω" ρο;

Ιπο, επρεπε Μπ πε πε πεπεπ πε

χεπεοὶιιΙιεπ, ννεπεπ εποε περε

ννὶοεννεγε εε, ννεγειεππερὶ πὶπ

εεπὶννὶεεννεγε Με, πε επρετπ ὶοὶ

γεκππὶ Μππεπ ΙΠΒΥΠέΪΒΠΡὶ Με

εε.

33 'Γεποιππὶ επρεὶ:π πὶπ πε, πε

πεχεπεοὶππεπ, πεπεπ ὶγοπὶπε

πὶπ πε επ ιπεννεπὶ Με ὶχεοεεε;

εεεεέ .Ιετπεεὶεπι ὶΒεπΙιεπ ννὶοεέτε

ενοποεπ ννεπὶὶ πε Με ρὶοε. ἐπὶ.

34 .ΙετιιεεΙεπι, .ΪΩπεεΙεπι, "α"

ἐπὶ. ννοποεπ πὶπ πεπε ννὶοεγεΜε,

πε πὶγε εΜε ιι ννὶεεέἱρὶ ποπ πεπε

ὶπγεπ οπ ννὶεεγεπὶπὶπρὶ εεε ;

εεε πεπεπ επρεοπο€οππε "επ

Επρεπε οπάετεγε οὶποε εποε

τρεπὶ εεε Μπ πε ὶγεοεπ πὶγε πὶ

εὶποε πὶπ ννὶοεεὶοὶρεπὶ Με, τιιΙιε

γεοὶπρὶ ἐπὶ.

35 Ιπο, 7ε£ὶΡὶ πὶπ ο£ὶννοὶε ω»

πὶεὶγερὶ : πε, 'Γοπεπγεπ Μεε

Πεποεπ ειπε οπ π πὶπ πε γεωε

έτερὶ πππννε, επερὶ ἐπὶ πεπεπγεπ

ννεπππεχεοεπερὶ Με ἐπὶ, :ιπποε

πεπεπ εεὶεὶ)ὶεΡὶ εε.

ΜοοννοΥΑκπ Μ.

Ι Πππεπ Ρπετὶεεε ὶτεποεπ επιπ

,ὶὶ Η πὶπ επ επρετιι πεπεπ ὶοππ

ω”, "Με Μεππ ὶγεγε; πππεπ

Ρπετὶεεε πὶπ εννεπγεε ππκνερὶ.

2 Πππεπ ὶπο, ννὶοεἐτε ννεπ

οτορεὶ εεεεε πὶπ πε ὶ€οπεπι

γεπΙκε.

3 Ηεπεπ .Ϊεεπε ενεεγπρψε εε,

ννὶεοορε εὶερὶ Μπ, πε Ρπετὶεεε

πὶπ πεπε πεννὶοεπὶγε; Απρετιι

πεπεπ ὶοιὶππεπ ννεεεπὶγεπρὶ Με

εὶπ ὶχοννὶπννὶεεπὶχερὶ Μ.

4 'ΓπΙιε ὶπὶπε ιιπρὶ. Ηεπεπ

ννὶοεέ£ε ποπ ε)7εππ, πε εεπὶγε, εε

ποεέί;

5 Ωε ενεεχυρτε, εε πεννὶοεὶιὶχε ;

Νὶγερἱ πὶπ ινεπ_ὶἰ τεὶεππε πε ὶέ

έοπέοππε γετοπρὶ, πε επρεὶπ ννε

πεπ ὶοιὶππεπ τπεποπτΙοπε ννεπ
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οΜιιιΕιρογο οἰπιΜπιπι, νοιισοΙπο Μάι

οιιγοΜγορι έππιι ιιοπ:οσο. Μο.

6 Ππι1ποπι Μοπιο οπι ογιιρτορι Μπι

οΜτροπιιμι.

Τ' Ππι1ποπι νισοΜσορι Μπι νιγο

οιπιιιἰ νοπι ονιπ:οΜγο1πο, ογοπι1πο

$οιπορο οοο ΜιΜπιἰΒορἱ Μπι Μο

νοπιγο1ιο σοΜοπι; πιο Μονιπ:οΜ
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78 Τιινο ποΜοπι Μοιγπιπορι Μπι

οΜο πιισορι ΜιιΜοπι, ογπιπι1πο πο

ΙποΒο Μπι οπι ιγοιοπι1πο έππι νο;

οΜπιπιι ππι1πορογο ΜπιιΜοπιιιι νοιιιι

Μσορι Μο ;

9 ΚιπιΜοπι, οοΜππι πιισορι Μπι Μο

ιι, πιο, Ύνισοέτο Μπι π1ο ΜγιιΜιιι

νο, οπιισιγο οππιΜοπι, ΜοΜοπι Μπιο

ΜιΜο νονιοποπιγο. ογοπι1πο Μο1πο

Μο Μπι Μοο οΜπι ιπιοτοπι1πο Μο σο.

10 'Ι'πι1πο πιισορι ΜπιΜοπι γο, πιο

ογοπι1πο Μπι1ποΜο Μπι οπι ιγοποπι1πο.

νο; Μοσοπι Μισο Μπι Μο τοπιοπι ιι

ΜπιΜοιι, Κοπιο, νοπι1ποπι νοιιο γο

νο, οπιἰοἰγο Μπι; Μοσοπι οπι νο

πο ιπ1οτπιπι1πο σιπι Μοπιο πιπγιιοπιι

Μοπιιιι Μο.

11 'Ι'πινο 1ποέτο ι1ιπιιινοπι1ποπιι:ιι

ΜπιΜοπι, Μοο γιιΜιιΜιπι ιγογογορἰ

1πτο σο; πιο πονο ιΜπιπιΜιι1πιιγο

οιππΜοπι, Μοο γιινοπι1ποπιιιιγο ογο

ι›ἱ οσο ο Με..

12 1.Τπι1ποπι ΜοΜοπι Μσο πιοπι Μο

Μοσιγο; 'Ι'πιΜπιπι νιγοποπιΜπιπι νο

ι:οιιι, πιο Μ. Μπιιγοπιι νοποιιἱ γπι1ππι.

,πιο σιπιΜοπι, 1ποπιονισογογο, οπι

πι1Μπιπι1πονοπιιι, πιο ι:πιΜινισογογο

σιπι, πιο πιιΜγοπ1οπι νιιιπιγο ιιπιρι

Μπι, Μοπιο νισοΜσο έπιπ νο; πο

ο!πο οΜπιπιι ιιισοιιι, πιο Μοσοπι πω

οοιιιιιιρι Μο.

13 'Ι'πι1πο νοπορι νιιιι γο1πο8·ο

σιπιΜοπι, νοΜροπιισορπ, πιο ΜιιΜο

ΜοονοΜοπιιιι, πιο Μιπέιορι, πιο πω

εοιιοορι Μπι, Μοπιο νισοΜοο νο ;

14 ΚιπιΜοππ πιιγονιιέιορι Μο σο;

Μοπιο ππιοισοιιιιιιρι Μο οΜιροπιπρι

πιο1ποοέ, ονοτιιπιιιιπ1οππ Μπιπρι Μο

οιπι ο1π το πιισιοοιιιιιιρι Μο πιο, ογο.

15 Ππι1ποπι πιιιογο. νοτο γοπι1πορι

Μπι οποπιΜοπι "πιι Μοιπο Μοπ:οπι

ογο πιπιΜοπι πιοΜοπι, Μοσιγο; Ένο

Μιπι1ποπι1πο τοΜσοπιιο Μπι οπι πονο

οεπιγορι γιιιο Με ΜοσιπιΜοπι Μοο

γονοέιορι σο.

16 Ππι1ιπππι ΜοΜοπι Μοσιγο; ν»

οποιο νοπι Μπογοι.ιι γνοπορι νοπι

ιο"Μι Ιππι€ο, πιο νισοπο νποο1πιπ:ο:

17 @ο νοποιιἱ Μπι. νοπιιιπι πγο

Μοπιιιι, ΜοΜοπι τοοΜγο νοπι νισο

Μσορἰ πιοπι ΜονισοΜγο Μο γο

οι; Η Ρο, νο.πιπιο ι.οΜπ ονοοιπι

νιγογο Μιγπιγο σο.

18 Ππι1ποπι ονοοιπι ο1ποπινοιιιι

πΙοπι ιΜπιοιοΜιπιρι. 'ΓοΙποΜογο Μπι

Μο Μοσιγο; Μο1ποσο οπιέρο ορο

νοιοπι, πιο Μο νοπιΜοο8· ππιπΙο Μο

ιγοπ:οπ:ο; οοσιοιγο σο, ιιιισιιιιπιι

νο.

19 Ππι1ποπι νπιπιιι ιο1ποπιο Μογο;

Τοι:οπιΜι τοιοικοπι ορονοποπι, πιο

ινισοΜπιιιιο ππιπ1ο Μο; οοσιοιγο

σο, ππιισιιπιπιι νο. .

20 Ππι1ποπι νου-ιι Εο1ποσο Μογο;

ννιπποΜιπιπ:ο νοπι ππιπιιιιο, Μοοοπι

νου ονοΜι:ροπιι σο.

21 ΠπιΜππι Μοσοπι οοΜγο πιοπι Μο

Μι, πιο. Μογιιρι Μπι γιιΜο σιπι οσοπι

οΜπγει!πο. Ππι1ποπι Μιπιο1ποΜο πιω

πονο Μιι έιΜπιο, πιο ποοΜγο πιοπι

Μοπ:ιγο; ΚογοΜοπι νο, πιο οιοπινο

σοπιΜι Μπι οΜο γο, πιο νοϊπροπιι

σορι Μπι, ΜπιΜπι ΜιπινοΜοπιρι, Μιι

έτοιιι, ποιοιιοπιΕορι Μπι, Μοπιο πιοπι

ονπσοιι νο, ογο.

22 Ππι1ιοπι οοΜγο πιοπι Μογο;

Ποπιπ:οπι Μπι, οΜο σιπι Μο νοιιπιο.

οσοπι οοοπιιιι, ππι1πο. πιοΜοΜπι ο!ποπι

σο, ογο.

23 Ππι1ποπι Ποιισοπι Μπι οοΜγο

πιοπι Μοσιγο; ΟπιοιιΜι Μιπισο οπο,

πιο πιιοΜιπιοι:ο1πο οΜτοΜο γο, σο

πινιπτο1πιγο νο, Μοπ:οπι "ο Μπι

οιπιπιπιπι Μο.

24 ° πωπω” σο; νΜοοΜσορι

πιοπι νοπιιιπ1ιιπι Ιππιοέι νοννοΜο σιπι

οτοπιΜοπι οπι€ροπιοπι γιιι.ορι Μο όπιι

σο, ογο.

25 ΠπιΜοιι νισοπο 11ιπισο. Μπ:ἱ
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μπε; Ιιεπιεπι ἱπιόιιπιοπιιπιἱ πιε πιε

ννισεΙ:ἱγε;

26 'Γπιννε εΜε ππιεπιι, πιο. επισπ

Επι, πιιιπιΜι, Μπάσα, σιπισε, ειιπιΙ-πε

Μι, ι€εννιπιοΜιπι Μπι, Ιιεεε, πιε Με

πιὶ Μπι Ιιεεέ Επι”. εισεΜόε έπιι ε

Ιιεπιτεπιπιεπι, ννεοπιερεννισεννεΜγε

ειπι ννεπιβ εε Με οΜπρεπιι σε.

27 (Σε τιιννε Μιέτε εεπιειιεΙιεσε

Μπι Μσἰπι, πιε ππιι_γεπιπιε ιι επι ε

Ιιεπιτεπιπιεπι, ννεοπιερειινισεννεΜπιε

σιπι πνεπιπι σε Με οΜπΡειιι σε.

28 Νιγερι Μπι "επι-ιι σοιιΜιέ!πε

ιιειπεἔεπιι Με Ιπεσεπιπιπρι επιεπι

τεπιπιεπι, πιο ποιπεπιεγε ιπΙοτεπιΜι

μ, πιε γειιόιιέιτεπιρι Με σιπι ιππεπιε

ζετοπιρι πιεσιπιπιεπι, πιε @επώα

σεπιρι επιι πιε.

29 Ηεσειιοπιρι έπιἱ Μπιπιεπι, οΜπι

πιι οεΙιεΙιόε Μπι πιε ννεπιπιε ειπε

Ιιπιειπερι, πρ. Υεπιπιιιέπεπιρι Με σιπι

οιιεΜπρεπιπρι Μπιπιεπι, τοπιε Μεπι

3πεΙπερι ΜπιΙιεπι οννεειιι ιπιιΒερι,

πιε πιειπερι Με;

30 ννιεεεω Μπι πιε ιεΜι Εεεε

Με, παιζει Ιιιιιιέπεπι Μ:ε οΜΜ έπιι

σε.

31 ίζε πιε!πιιπι ινισιιέπεγειερι ννεπι

ννισεέπειπετερι το!πεσε ε2ιιγε Με

σιπιπιεπι, Πο ποΜιπιεΪε ιπποι:επιιπε,

σε Με ΙιεΜορεννιπιεε ιινι!πσεππιπιε

ινισειιιιιιε σιπι Ιιεπιε οπι, ι:ιινιπε Επε

Μοπιεννιπι€ε ιινιΙπσεππιιιε πιοπιρε

γιιιιε πειπρε ιι Μπι πιε ΜιοΜρε

οΜπιι Με πιεσιπιπιεπι, πιε ιπιπιιιΙ:σεπι

έπιι πιεσεσε πιε.

32 (Σε Μ, ιιπιππιε Μπι ΜπιεΙιππι ιτε

Ιιεπι πιο, τιιιινε εΜε γε ει, πιε νιω

Με;» Μόε ιιεσεσε.

33 Πιο, πιε ἰιπεσεπι πιιιπερι Μπι

πω" τε!πιι ιπιιπιε σιπι οννεειπι τρε

Βεπι έπιι επιεπιτειιΙιεπι, ννεοπιερεννι

σεννεΜ)πε σιπι νιπεπιπι εε Με οΜ

ιΡωιι σε.

34 ΜιπιιεΜιγε πιε ννεετε; Με

πιιιπιιεΜιγε ννοεΜιιπε Με επι ιιπι

έπιπ επιεπιπεπιπιεπι, ιεΜι εσιπι οπι

εΙπιιιππι Ιπει;ερι Με πιε.

35 Μεεε πιε ννετιιέεΙ:έεσε ρεΙιε

Μπι ιιπιππιεπιε οπι νιπεέπε -όπιι ; ποιοι

ιεπιΙπεπι εΒρεγερι εεε. 'Ι'πινππει

πιο;ε ννιπιεΙιοπι γιιΙ;επι ΙιεεἱπιΙιειι,

πιεΙιοπι Με σε.

αποοννοιπΑΚε 15.

Ι ΠπιΙπεπι πιεπιεπι ννεππιπιεχεπιρι

πιο. ννεΒιεπιπρι εε, Ιιεπιε οννεπειιι

πιεΒοπιρι Με ε οπι επι εΙιι.

2 ΠπιΜιπι ΡΙιει·ιεεε Μπι ινονιπερι

Μιἔερι Κο ιΜιρερι οπι πιεγειιι;

ννισεετε' Μπι εε ννεΙιτειιιρΐ εε

ιγοπιπιπιννισεΜιπε σε οππι ιινοτε εεε.

3 ΗεΙιεπι ννιγε.σιπιρι Μπι πιο εννι

σεΜ_γειπε σε Ιιε)πε;

4 Νιγερι Μπι ει:επιπιεπι ιινισεέπε

ννεπιιι τεΙιιπισε ννεπιιιπιγεπιρι ορε

ινιπιἔε ννισειιιιΙιε σε, ννεπιπιπΙεπι

Μτεπιιπι επιι Μπιπιεπι, ννι!τεσππιπιε

πιερσιπιννεπιΜι εεπιρε πιερσιπιννεπι

Κε Μπι Ιιεπιε ππιεΙποπεπιεπιεπι επι

εννισειιιιέπεπι, πιε πεπιππι επιι εποε

πιε τοπιεπιχεπι ἱγειπε επιι Ιπεπιεπιχεπι

σΜπιε έπιπ πιεσεσε πιε.

5 @ε τοπιεπι @εγε σιπιΙιεπι, επι

γιιέΜπιγεπι Μ)πειε ε!πεπι εΜοπιρε

εεε.

Ε» Ωε ννεπιπιε @Με Μ εεε, Ιπο

όεινισεγε σε, ιΜιπεπιεπι Με Μπι

πιεπιε Με” ινισεΜεο, πιε Μινι

σεΜγε; ΜισιιγιιέΜπι πιο, ίεΒιπισε

ννεπιιιπιγεπιρι ννεπι πιιεΜπεπιππι έπιι

εοπι πιο ννεπιπιε ιχειονε!πιχε σε.

'7 Ηεσισιγερι σε; πιε ιγεσεσε,

ννεΜεπιπρι εε ννεπιιιόεπι ι_γορεισι

γε εεε, ιπιεΙιρι.γε εΜε ννιγπιέΜπι

ρι εσε ε Με, ννισεέπε οιιπποιεπιπιε

πιο. ινσεΜεπιι οπι ι_γορεισιιπερι Με

ιιπεσεσερι επιι ννιΜ:ειπιπιε. πιερσιπι

ινεπιΙ‹πε ειιιπιρε ιιερσιπιννεπιιπε οπι

ί)πεσεπι ννιγιιέι!πιπιρι Με επιι.

8 (ζει πιεΜιπι ννιιιοΒιπισε ιιινιπε

Μιερεριόεπι νιιι!πσεππιπιε γιιπιε, σε.

ννεπιπι ι:οεεΙιρεΜγε σιπιπιεπι, ιιο

σειι ρειιιεπιπεπι ιιιεγε, σε ιιρι Μπι

Ιπειιιπιπε, σε τοΙιεπι ι)πεΜιπε έει

Μπι ΙιεΙιεπιχειι οΜάε επιι πιεσεσυ.

ε.

ΙΜ)
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Β @οι επι". ννεπιπε ὶ7ε7ε σὶπ

1ιε·πι, ποπὶεννὶσερε σὶπ, εε ὶπὶχε

ιιεπ πὶρὶ πι" πεπε ννὶὶε;πε ινὶσε

πὶσο εε πεννὶσεπὶχε; Μὶσὶὶιπιι

πιο" ρε, πεἐρερὶιὶεπι ποΜ επρεννε

Μ)πε σὶπιοπ πε ννεπιπε ὶγεννιιπὶ_γε

σε.

10 Πε ὶγεσεσε ιιπεπὶεπὶρὶ εε

νιπεππι1επι ὶγορεὶσὶγε εεε, επ νικε

πεππεππε τεοππὶππ1ε πὶπ ινὶσὶτο

168.121 επὶγιιἐπὶπρὶ εεε, εσὶσὶγερὶ

σε.

11 Ππ1πεπι πε)πε; ὶλἴὶσεἐπε ννεπ

σὶππὶπππυ ποπ ε.

12 Πππεπι πε πω. Μπι πε ειπε

πε με πεσὶγε; Απε, ινο)πυπε

ππὶπενππε Με σὶπ πε ππιὶσιι ννο.

Ππιπεπ ννογιιπε Μπι εΜρειιι ννὶ

σειιυ.

13 Πππεπι ὶγοπεπεππ επ εὶπ πο

πιεπε πεπεπ σὶππὶπιπυ επεπιε

ποπ πιε πεπυ οννεἐὶπ ννὶτειπε τρε

ει, πιε ὶπεὶιεπ-γεπ πιεποσε ννεπι

επτε. ὶσὶππεπι ι)πε)πε: πιε πεπ ἐὶεε

ρε ο1ιεπγεπρὶ Μπι οπ ι.επυ ρπιιπε

σὶπ πάυπιιπυπὶ ἐπὶ.

14 1.1ππεπ ννεππε ονπεἐὶπι πευ

εοπε σεπεπ, ππεποσε πὶπ πε επ

ννὶσεεπὶπεπ πεππε ὶσεεε; πεπεπὶ

Με ννὶσεπὶἐ ιιπ.

15 1.),ε ππιεποσε πὶπ πεπ ιιπρὶ

πὶπ ννεπὶὶ επτε χε σε πὶσὶ ιπιππε :

υιιπεπ πε πιιπυἐε πιο ννὶσεειι Με

ε ππιε8ε πὶπ εΜε γε ἐπὶ.

18 Πππεπι οπιιπὶσε πυπιιἐε ρυ

Φερὶ πὶπ πεε επεπὶιεπ ννὶρὶὶσὶρε

ννεσὶπ; 1:υπε πυννεπ1επ πεπιι11επ

ου ἐπὶ.

1.7 Ππιπεπι ὶσὶπἐιιγε σεπεπ περπε ;

ΟοΜγε ορετοπιρὶ πεσε εεπιπερὶ

ὶγεπὶσυγε 7υπερὶ Μπι ποπε Με

ννὶεεγυπε πννο; πιε πιιὶγε ε νιω

πεπτεπεερὶ οπ επεπυπιὶ ἐπὶ ειπε

?επι σε.

18 Πο πεννεὶὶπ εε Με εππε ενε

ππ1ε Με, εε πεννεπὶγε Με; πω,

πιεπρὶρε πὶπ επ, πιε πὶγε πεπυπ

πὶὶοπεππι ννεννεΜεπιὶ:

19 @ε άεπιπιπεπι σὶπσεπιιεγεγε

Με ὶχειιιεσεσε ἐπὶ ; «πωπω ορε

ννὶσεγετοπ πι.. π.. ὶἐ πεπ-π πιπε

σεσε ππεπεεε πο, ερε Με σε.

20 Ππιπεπ πεὶὶπ πὶιπε ε σε ειπε

πυ πὶπ εΜε πάει. 'Γυ ε πεπεπὶπ

ὶπεπεπι ει;πιιπυ ννεππι1επε σε οπι

ἐὶΜπὶε, πιε εΜε ὶπγεπεπ χε σε,

ροεΜπι ππ1υπε σε ὶ Πριιτεπε.

21 Πππεπ σὶιιπὶπτπυ πὶπ πεσἱ

μι; Απε, ππεπρὶγε πι" επ πιε πὶ_γε

πὶτοπεππι ννεννεππεπὶ; πιε όεπεπ

πεπ σὶπσεππιερεγε Με πγεππιεσεσε

ἐπὶ σε.

22 'Ι'υπε εππυπιι πεοπὶγε πὶπ

πεννὶσεπὶρε; Βὶπε ὶγοὶεπ νπεἐπε

πὶπ πε ευρὶ πιε ὶππὶχε. ρε; πιο.

ππειεπερσυρε πεπ πιερο πὶπ επ

Μπι" ρο, πρι. πεπιρε οπεπὶρε πιο :

23 Ωε ρπεὶὶσειὶειι σεππιγερὶ πὶπ

πε ι1επ ευρὶ επι Με ρε; πνειιππε

ρὶ πιε υπιπὶγυἐπὶπρὶ Με σε :

24 Μὶσὶππἐὶ πω. εε πι, πω.

Μπὶ ;

σε, εγε.

ρυἐπὶπρὶ.

25 '1"υπε σὶππὶπΕπυ ποπερε :ποπ

πε ππιεεεπε υπ; ιιππεπ Η Μιπε

πεπ Μι πεπεπ πὶοννεπρὶ πιε Με

ρὶ πεποπ.

26 Πιιπεπ οοΜ)πε πεπ-π πὶρεπ,

πιε ποπεπ πε περὶ πεσὶππεπ πε

ὶννεπἔε.

27 Πππεπ πεσὶγε; Νὶευππιι.

πεπ; ιιππεπ πὶ υπ, πιο. ιεπὶρεπ

πιει πὶπ οπ επεππεπ πὶγετε Μεβ

εεππιπ σεππιχερὶ πιοπ πε ΜΜε σε,

ειπε.

28 Πππεπ πεσεπι ἐὶππὶε,πιε ὶὶπ

Μπι1ε ννεσὶπ ἐπὶ: πεππιπ ετπιιπυ

πὶπ πεππεπ πω, πιε σεππγε.

29 Πππεπ ννεεευρπε σε εΕπιιπυ

με πεσὶρε; Ψεπιπεπε πιο, ινεπ

πε ννεπὶιπεπυ οπι οσὶσὶιπε σε το

πὶππιὶ πιὶοὶε πεινερε ἐπὶ ; πεσεεε

εἐπε ποὸεννὶσεινε)πε σὶπ οιπ ννὶ

πιπ1υε3Μπι Με ε πεσὶπσεὰεπι ννεπ

τοπὶππὶ ππιερεπιιι ἐπὶ. - .

110 πω... πὶσὶππἐὶ ννὶπποννιπιρι

Μπ οπι ννο7υ1ιε9πι1ὶπεινε πὶπ πεπι

Πππεπ πὶππεπε ε. ικά

πεπὶπ ἐπὶ, ιυπε ὶ εγερὶ_
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ηὶεὶγε εὶπ πε ηη εε, ννηηεηπε

πΩεπεηηηπ εεκπγηπὶ Μη πε γεώ

εηψη εε, ε”.

31 Πηπηπ πεεὶγη; Οὶπἐ, οπὶη

ηὶγηπ ιπὶεὶ γηηπ, ηη τηπη Μπη

ννη Μη πε ὶγηππη πὶϋηννη.

32 Νὶἐηηπη Μη εε πι, ηηπηπ

Μηὶ; ὶηηὶη ἐπὶ, ηηπηπ ὶγεγηπὶ

Μη, οη ε£ηππηπ ὶτο εηηΙ:ε ηπννη

ἐτεπὶ, ηη ηηπὶγηἐπὶηπὶ Με εὶπ πε

πεεετ.η εε.

νν1εοννο5ωκη Μ.

η Ι Ηεπηη ννηοπἐπεννὶεηπὶγε εὶπ

πεννὶεηΜΪη; Υνὶεηἐὶη "Μεη

ενηηπ ννηηινηηγηπε ννηη γηπη;

ηππηη π. γηπε εὶπ ννογηπη τηννη

7ητηπηηὶ ἐπὶ εε, πεγη οπὶγηπηπὶ.

2 Ηεπηη Μεο ηη πεεὶγη ; τη..

επὶεὶχηπὶ Μη εε τοπεΕη πε;

ννηηννηηιὶηπε εὶπ Με οπτ!ηπη ννο ;

ννηππη. ννηηννηπηηπε εὶπ ηιὶηἐΒηη

Μη εε.

3 Πηπηπ ννηηννηηγηπε εὶπ εηη

ὶε ιπηπεπ πηγη; 'Ι'οπεπ εεηπποη

Μη πε; ννηηννηητπηηπε εὶπ πε

τηηγηπε εὶπ ὶὶπὶεὶεη; ιπηπηηπὶ

Μη οννηΜΕπηπὶ, ηη ὶὶπὶητηχηπὶ

Μη πε ὶτπηἐτεεη.

4 'Γη.πη εεηπποη Με εὶπ πε

ητὶοηννηπὶγη, πεοη €οπηπ ννηη

ννηηιπηηπε εὶπ πε ετηπΙιηη πε

γηΕη ὶγεηιηγηηπὶ Μηπηη, τὶπὶ Μη

επ τὶπ πὶγηηὶηγηππὶ Με. εε.

5 Πηπηη πεεεη χηπε εὶπ τοπη

ὶπὶεηηοπὶ ηοη οὶνηἐὶη ννὶεηπὶεο,

ηη τοπηπεγη Μη πε πεεὶγη; Μη

γηπε εὶπ Ι;οπη ηηπηπὶη γεεη ἐπὶ

πε.

ε Πηπηη, ννωε ὶγηὶηπὶ επη

ννὶηηε εε, εχει. Πηπηπ πεεὶγη;

Κηγηπηπηη ννοννηπὶ πὶὶηννη Μη

επόηπη, ηη ὶγοτηππε, εε. ννὶπεε

1πηη 2ηπτηη ε οΜννη ννο.

'7 ΠπΜιη ννηπὶὶ Βοπεεη πεπηη

πεεὶγη; Ωη ηὶἐ τοπη ηηὶιηπὶπ γε

εη ἐπὶ πε. Πηπηπ, Αειιγηπὶἐη

ὶγη$ηπὶ οπηννὶπεε2εε,εγη. Πηπηη

12

πεεὶγη; Ψοννηπί ηὶ8ηννη Μη

επιὶηπη, ηη ννὶπεετπηη_ἐηπεὶοη·ηη

ε οΜννη ννο.

Η Πηπηη _γηπε εὶπ ννηηννηηγη

Μ: οννοτηηπη ἐπὶ Μη χηεπὶπηη,

οΜΜεηιππη εεοπ Μη πεοη επιπ

πηη: ιπηπη Μη εε εὶηεηπὶ Μη

ὶννὶεηεηΒε εὶπ επ ὶγοπηηπη εὶηεη

Μη ὶἐηππη πηηπηπὶ εεε.

9 Πηπηη τηὶἐ πεεὶεὶγηπὶ; Ένο

γηπη οννοΙ:ηηπη ἐπὶ Μη επ Μνη

ἐὶτὶιη ὶεὶεηΒη πο; πεεεη $οπηη ·

πὶγε οηὶεὶπὶπὶ ἐπὶ Μππηη, Με

Εὶπὶ οννὶπηππε Με ἐπὶ επ ηη ω

πηπὶεὶπηπὶ Μη εε.

10 'Ι'ηννε ω.. @Μεη εὶἐΕὶηπη

επ ννὶεηπη πεεὶππηη, πεε τη.πη

ετη ηηπηη επ ννὶεηπη εεε; ηη.

τηννε τηπη ὶ_γοΒηη εὶἐτὶππη Μη

επ οννετηππη ἐπὶ πεεὶηπηη, πεε

πω. στη. Μη ηηπηπ οη οννο$ηππη.

ἐπὶ εεε.

11 Ηεεεπ ννηγηπη οννοΕηηπη

ἐπὶ Μη πε επ κνὶεηγηπηπὶ ἐπὶ

επηητηηπηη, ννὶεηπε εὶπ πε €ηννε

εεὶπ γηπεηὶεὶγηπὶ Με πε.

12 0η ννὶεηἐτη τοπικη Ι:ηπη

ὶηννη Μη επ ννὶεηγηπηπὶ ἐπὶ

επηη€ηππηη, πὶχε ηὶὶηννηπὶ Μη

πεε $ηυνε εεὶπ ηὶεηπὶ Μη πε.

Ι3 ΟοΜπε Μη Εηννεηη.π γηπε

εὶπ ηοηπη επ ὶνοννὶόηεὶεὶπε Μη

οΜπὶ ἐπὶ; ννηηὶὶ ἐὶεειὶηπε Με,

ηη. ηηππη ὶἐ ὶνηἐὶεὸηπε Μη; ηη.

ὶἐ ννηπ_ὶὶ επ ὶγηὶὶιὸηἐπε Με, ηη.

ηπιπη Μη ὶἐ εΜη εννηεὶπ Με

ἐπί ννηπηη€ηηπη ηη ηιηιπτηοη

πηπὶη επ ννοὶνὶὸηηπὶεὶχηπὶ Με.

ογηΜπὶπὶ ἐπὶ εε.

14 Πηπηη Ρπητὶεεε Μη ννηποη

πὶ Μη, πεηη οητηἐὶη πηποππὶ; ηη

ννοννὶπηγηπὶ.

15 Πππηπ πεννὶεηΜΪη; πω..

Με Μη ὶνὶεὶὶοπητη ὶπὸηοννο£πππὶ

όηη Μη πε ηὶγεπὶ; £ηπη Υνηπηη

Ι:ηππη πὶεηπὶε ο2επὶ Μη πε εποπ

ηὶγηππὶ εε: εεηεἐ ννὶεηἐτη εΜη

τη.. τηπηηηπὶ πὶηεε εὶπ πεε Ένε

πηηπιππη. νσηΙ.18εάη ἐπὶ εεε.
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18 ππνοοιιο πιο οπποοέτο νποπποοο

Μο πιοπιο .ποπιοοπιοο πιοπιοπιιποο;

τυποι πιοποοπιοπι ννοπποοποπιππο πο

Μοοπιιο Μπι οιποππο.ιιπ οοο, πιο

οννοοππι οπι οιιοι;ιπ Μο πιππιοο.

Π' Μπορω οιιιππο πιο τοπποο

@οιο Μο οπο πιο οορτοτιι, πιο

ιινοοιιο οπιινο ιινοπιιππποπι πποοέι ιππι

οοοιιιρπ Μο οοπ Μο πιοο οπο.

οο.

18 'π'ιιιινο τοιοποιι οππροΜιπο πιο.

ιιι.ιοπιιπ ποπποοπι ?απο οποπιοπι, πιοο

ποινποπΓιοπ1ορπ οοοπι οοο: πιο πιπ

πιπιοππο οπιιιοιπο οππιοο πιο πιιννο

γιιιο οππιπιοο πιο ννοννποππποππορπ

οοοο οοο.

19 πππίποπιέτο "οοο ννπιποο, πιο

ονοππογοππο ετοο πιο ππιππιππιιιπιο

οποιοπροπποπι οοο πποιποππο, πιο οο

ροτιι πιτοπιποπιπ ννπιπιιέΜπιιποο πιο.

20 Νοππιιο ννποοέτο ννοππροπιποο

ονοο πιοοοποο οοπιποιιπ, πιο τοιο

3πορο Μπι οπι οπιποοροιιπ, τοοοοο

οννοοοοιπο πιππππιπππ;

21 @ο ινποπιέπει ννπιποο ιινοπιπιο

ννοι:ορπ τοπιο. Μο οτοοπιοπι πιέπιο

οοο πιππιππροιπο οπο πιοοο γιιοΜιπο

ιιπ Μο οπο. πιο έιιοππο Μπι οπι

οπιπ, πιο οππππππιπππ Μπι επιπροιιπ.

22 Ππιπποπι ννοππροπιποο Μπι πιο

πο; πιο ππιοππρπιπο οπιπιππιππο Μο

Απιι·οπιπιπο ππιπιππιπ Μπι οππτο Μπομπ.

ννιοιππι ννπιποο πιοο πο οιο το, πιο

πποιιπ.

523 Ππιπποο ννοπποπιέποο τπιιπ Μπι

οο πποΜέι ιποπιππο πιοπιοπι, ννοοπποο

οποοινο, πιο τοπιοο τοπιπιοπι Απιι·ο

ποιοι ινοπιιποππο; πιο πιοππιπ Μο

οπιπιο πιο2οπ·οο ιποπιππο.

24 Ππιπποπι πιοιπο πιπιποπι; Απο

Απιι·οπιοπο, οοέιπππιοΜππο πιο. πιοπι

Με ιι έπ οπο, οοιιοιππποιο ππιππρο

Μπι ποππιπ οπι οριιτπποο πιο οοιπ ππιο

πποεπιπ Μο; οπππο Μο ππο πιπιοο. ποο

πποπππιο οο.

25 'π'ιιππο Απιι·οπιοπο οποιο; Οποέ,

@ο πιοο π... οποιο τοπππι ννοέτοέτο

γοπιππιιπιο, πιο πιοποποο τοππιι πιοπι

οο γιιπιο. πιο Μπποιιγο. οπο; πω...

πιοπποπιο πιο Μοοπιρπορπ πιο οποο

ππο.Μέιοπιποορπ.

25 πι. πιο.ππιιο οπιΜιποποπιοπποο

πποπποπιιι οποιο τοοππο. ιποοππο; πιο

οοπι τοπιο. πποπ:πιπο τοοπιιιο πιπιπο

οΜο. γο ννοοππιι›π πποιέ οΜτροοπρπ

οοο; πιο οοππιιπι πιοοπιπο ποπιπιοπι

οοο οΜο ιιοπιπιιπ Μο οΜτροπιπρπ

οοο.

27 Ηοπιοο πιο". ; Ποσο οπο, οο

οποπιπο οο, οπο τπ Μο οΜο 7ο

7οέπ Μο;

28 Μπειιοππο πομπο, πιοπιο ιππο

νιποοΜιιοππο Μο; πο οιο οΜοοπ

ονοπποΜπο Μο πιο οο πιο: οοο οπο.

29 Απιι·οπιοππι πιοοπιπιι; Μοοοο πιο.

ννποοέτο ννοπποοπι Μπι πιοπιο ιπι

πιορπ; πιοοο πο οπιοννποοΒοιιτοπιμπ

οέτο οπο.

30 'π'ιιππο πιοιππι ; πω... οπο Αποπο

πιοπο : τιιππο ιορπ Μπι οοπιποτοπιπιοπι

ννοπιιπ οΜο νυποοπ πιπιπποπιέ, ππιππιπ

οοοτιιιιπ Μο ι:ιιππο.

31 Ππιπποπι πιοοπγο; Μοπιοο πιο

ιινποοέτο ννοπποοο Μο πιοοο οοο

ννποοεορτοορπ έπιπ οπιοοτιι.οπιοπι,

τοιιπ Μο οοπιποτοπιπιοπι ινοπιιπ Μπιπ

πιοιποο, πιοπιιιο πποοπποιιπ Μο οοπ

πιο, οπο.
Χ
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1 Ηοπιοπι ννοοπιοροννποοΜγο οπο

πιοννποοΜιπο; νπίοπιτοπιπιπορπ Μπι ιι

Μο έοπ ιιποο έπιπ ; τυποι τυπο οοπ

γιιτοοπιοπι πιο.. ιι ΜπιΙιοο, πιοο

ινοποπιπ Μοπχοοππο οοο.

2 Ι)οπιο οππποποιππιρππποο Μπι τιιιινο

ιπποπιιπ ονοππτοπιπιπο οππιπιοο πιο πομπο

ννπιππιππροο "...ιι τοπιο Μο οο πιο

ιιππιΜιιορπ, πιο. ππιππιπ_γοινοοοιι. Μπι

οπιππιπιιιοιιορπ ιιπιπποοέι, οοο ννοέτο

Μο τυπο.

3 πννοπιππιπποππο Ρο. Νπειιιπιππο οπ

απ”. οοοπιποοο Μπιπιοπι Μοποο οπο,

πιο πιο πιποροποπιπο οποπιοπι, Μοπ

οπιιιιιιι οπο.

4 (πο έιοππονιπππι οΜπιππο οοιιοτιι

ννοπιιππποο οποογο οοοπιποοο, πιο

όπιπποιινπο οΜπιπι23οπιροπ:ιι ινοπιιι



Ι.ΠΧΑ8.

πεπ πὶγε εΜε ὶπἀιιποππιπιὶ, σε,

Ιγορεππὶσὶγε σε, επὶσὶγε σὶππεπ,

πεσεπ γεσὶσεὶιιὶιι Με σε, εγε.

5 Πππεπ πεποέὶγεμὶ Μπ Πεπ

σεπ Μπ πεσὶγερὶ ; ννεσὶπιιπγεπ

ρὶ Μπ ππΜσὶγιιεεπΡε ππὶγε.

θ Πππεπ Πε.πσεπ Μο πεγε; δὶ

περε επιπειε πεπ ὶγεσεπ πεσὶπ

γεγε ὶ Μππεπ, ειιπεππὶπ σεπ Μπ

σε, Με ὶπᾶεπππε. σε ππὶπὶπεπεε

Μπι επ πιιὶσὶππὶε πο, εγεΜγερὶ

Με, Μππεπ επεπὶσορπεπρὶ Με

πιΜπ. ·

'7 Τε.. πὶγερὶ Μπ πεπὶὶ ὶ:ιιΜε

1:εοΜγε πεπ γιππε, ππεπγιιππιτπι

σε πι πεπππγεπρὶ πὶπεππὶσεΜγε

ιιπι, σε ποπεεπε ππεσε Μπ εεὶγε

πωπω π‹π Μπιπεπι, Πιο πο, γε

σε ποί:ε ὶγοὶεπ1πε πο, εσὶγε Με

πε.

8 σ.. ὶἐπ πεπεπ, νὶἴογιιπε πὶγεγε

ππὶεὶππεπε σε, ὶρὶγεσΜτοπ σε

οππεΜγε πο; σε πιὶέ τοπεπ πε

πεὶ:ε σε πεπιπεππε εὶππεπι, ἰγο

1ιεπεππι πὶέ π.. πεγετε σε πεπε

πι... Με σε, εσὶγε Με ἐπὶ πε.

θ Ηεσεπ οοΜγε Μπ πε πεππι

εσοπ έὶρὶ Μπι εσεπ εσοπ Μπ, οπι

επεππεπ πορὶ‹Ιε εσὶγε Με πο.

Ηερσε ἐπὶ σε.

10 Νὶέ εγε ὶγεσεπ "ειπε ποπεπ

εσοπ πὶέὶρὶ Μπ, οπεεὶιι εεεπ

σιιέπεπιρὶ Μππεπ, πεγε πιο; ΟοΜ

γε πεπεπππε ἐπὶ Μπι πεππσερὶ;

ειπε εσοππιιρὶ Με ὶγεσεσε ε..

πεσεεπεπ εσοππορὶ εεε.

11 Πππεπ .ΪεπιιεεΙεπιι εΜε γε

σεπεπ, Βεππιεπὶε σε θε.πΙε εσπε

γε ὶγοορπε ὶγεγε. α "...

12 Ωε οτοππε πεπ επ ὶ σεπεπ,

πὶσεέπε πὶπσεπππε 1ερποε εσεσε

Ρὶ ὶτποπὶρερὶ, σε ὶτεπεπ Μπε

_ιιπρι:

13 σ.. πο πεππεπ ὶγεγερὶ σε

πεγερὶ; Μεεε, Πεπισεπ, οπεὶιιπ

Με. ππὶγε.

14 ΠπΙπεπ πεππὶσεγεπε σε

πεπ, πεπὶσεΜγε; ννεπεγιιέππε

ρὶ Μπ εΜε πὶεεγε πιο, σε πεπι

γεεὶσὶγε με. Ππ1πειι εΜε γερἰ

ισιιππεπ εΜεπὶρὶ.

15 Ππ1πεπ πιω-π πεππε εεπὶ

ειὶοπὶιὶγε σεππιπ, ὶπιὶεπππε, σε πο

πεππεπὶγε Ύνεπεπτεππε γεοπὶ

πεπ;

16 Ωε εὶπε Μπ επ Με ππιεΜριι

εΜπ επρεὶσὶγε σε, πορὶπὶε εσὶγε π

ιιππεπ πε $επιεπὶε πὶσπιεπε Μπι

πεσε.

1'7 Ππὶπεπ .Τεειπε πεεγορπε σε

πεγε; ῖνὶπσεπιπε εεπὶπὶεεγερὶ

ἐπὶ πε: 1;πιπε περσὶππεπιὶπε Μπι

πεπε τοΜγε ιιπρι πε.

18 ννεπεπτεππε γεοπὶπεπ Με.

πὸὶρὶ Μπ τιιπετὶεπ ὶγεγερὶ ἐπὶ,

ογεπε τοπεσε ετεππεπ Μπ σε

ιέπεπε σε.

19 Ηεπεπ πεσὶγε; Νεπππ σε

πεπι πο; πὶσεγειὶε Μπι πε εεπὶ

πιγεπ σε.

20 Πππεπ Ρππιτὶεεε Μπ ὶέ πε,

πεπ1;εππε ποΜσοπ2ε Μπι πε πο

πεπ πὶγοπὶ Με πεσὶπππιπ, πε

ὶπεπσερὶ σεπεπ, πεεγιπρτε σε

πεπὶσεπὶγε; ννεπεπτεπΜι τοΜ

σοπεε Μπ πε ποπεπγεπε οπι πὶ

Με ἐπὶ.

21 Νεπιιπ, Πο, εεε σε. σε ὶπο,

Με σε, εγερὶ Με ἐπὶ : ννεπγεπε

πιο, Ψεπεπτεππε τοΜεοπιε Μπ

π. ππεπεπ πὶιιπρὶ εεε.

22 Ηεπεπ πεοπεΡεπὶεεΜγε επι

πεπὶσεπὶγε; Απρετιι πεπ πὶγο

πὶ Με., ννὶσεετε θὶπιπὶππΙππ Μπ

επρεπε πω. Μπι πεπ.ὶὶ πεπάε

περὶ Με γεεὶπρὶ πω, πι.. πεπ

όεΙπερὶ Με ἐπὶ.

23 Ωε, π... εεε, σε ὶπο πεε σε,

επὶεὶγερὶ Με; πω. πὶεὶγεππε

γερὶ ἐπὶ πο, σε οπὶεερερὶ ἐπὶ πο.

24 ννεπεππιπ ππιεπρὶγε ὶππιπιι

γε ποπὶγεὶεππεπ πὶγεὶρε τι, σε

ππεπρὶγε ἱπιιπιιγε ιιπππε εΜε ὶγε

π‹Ιε εεε Μπ πε ννὶπεεετε Οὶππὶπ

:οι επρεπε πεπε Μπ επ ὶγεσεσε

πι.

25 'Γιι1πε πιο τοπεπεγε ει." Με

οπι ὶγοπεππεπι ὶγεΜγε Με, σε
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νν1εοννοΥΑπε 18.

ννὶεοὶεεεε πὶπ πε επ Βεγε0:ε ὶγε

γερὶ Με εε. '

28 Πππεπ Νοννε ί:εεπρεπι ποπ

επ τοπεπ περὶ ποπ, νὶἰὶεεἐτε Οὶπ

πωπω τεεπρετε πὶπ επ πε ὶγε

εεεε Με.

2? Νοννε γνε$ε πὶπ επ οπὶρε

εὶποπ επρεπε πὶπ πεπεπγεπ νω

τερὶ, πε ννεγετπεπρὶ, Φεννὶεπὶοπ

ρὶ, πε πὶππετοπρὶ εεε; πππεπ

ὶπὶπὶτεπ π, πε οννεεὶπ οννὶπεπ

πεινὶεεγε.

28 Ωε πεπεπ ποὺ επρεπε .ειναι

ποπ επ ὶἐ εγε ὶγεεεεε, ννοτερὶ,

πε ννεγετπεπρὶ, ννορετοπρὶ πε

ννὶγορεγερὶ, ννοὶιὶρὶ πε τὶεεἔερὶ

εεε:

29 'Ι'επε πω; 8οόοπ1 εὶεππεπ

·ὶ:εππεπ πὶπερε εὶποπ επρε!:π πὶπ

πεε Ιὶὶπεε επ πιεΒρὶγε πὶπ εεὶ

γετεππεπ μπε, ιπεεεπεπ ποεε

ὶγπννὶπτερὶ π.. εππε πὶππε, εε

οινεεὶπ οννὶπεππεινὶεεγε.

30 ΨὶεεἐΙ;ε Οὶππὶπτπιι ω. γιω

τεπὶπρὶ Με εὶπ πε ὶγεεεεε Με

εε.

31 Απρεπὶ πὶπ πε επ ω” ὶὶρὶ

επεπ γεππε εε τεννεπρεγε Ηπει

πεπ πὶγεγε εὶππεπ, πππ πιι πε

επάεπε Με ἐπὶ; πε πιννε :πεπε

τε υπ πὶππεπ, ὶἐ εγε €εππ πεΜε

επ πὶπ εΜε ὶπὸεπιπε Με ἐπὶ.

32 πετ τεννὶεπ ποπ πε πω”

με.

33 Τεννε ννὶεοπὶ τεννε πρεύεπ

εὶπ πί.ππεπ,πε €οπὶ εΙὶρεπὶγε Με;

πε πω” ννὶεοπὶ @Με Εοπὶ επρε

πὶγε εὶππεπ, πεε πόππε Με. .

34 Ηεεὶεὶγερὶ εε; Ηεπγεπι

πὶπ πε επ ενὶεεἐὶε ποιπ οννὶπ_ῇε

ννεπποεπ επεπ Νεππερὶ Με;

ννεπ.ὶὶ ὶεπρὶ Με, πε πεπεπ. πὶπ ὶἐ

επρεγερὶ ω...

35 Ψὶπγεπ ποπρε επὶρτεπ ννο

Φρεπ ππρὶ Με; "Με ὶεπρὶ Με,

πε ππκπε πὶπ ὶέ επρεγερὶ Με.

36 ννὶεεἐὶε ποτπ τπεπετε ιιπρὶ

πω; ννεπ_ὶὶ ὶεπρὶ Με, πε επιπε

Με ὶἐ επρεγερὶ Με εε.

37 Πππεπ πεεγπρπερὶ πε πω.

γερἱ: Πεποεπ, τιὶΜε επι πε.

Πππεπ πεννὶεεπὶγε; Ί'ιιΜεπ ννὶ

εεΙ:επεεπ ννεππε εεε, ω. πεπεπ

Ιἐὶπ πεννὶτεγε ὶὶππὶεὶγερὶ εεε ε

ω.

ΨΙΟΟΨΨΟΥΑΚΒ 18.

1 Πππεπ ννὶεεἐτε πὶπ οπὶππὶ

γεπ ννοεεπὶγε εγερὶ Με, πε ὶγε

πὶεπππὶρὶ Με ἐπὶ ε επ ινὶγεεὶπ

ρὶ ννεπ οννὶεεπὶγεπε;

2 (Μ. πεγε; Οποπννε πνεπ επ

ννὶγππεεπ "επ-π ννεπεπτεππε

ποπὶρε ἐπὶ, πε πεπεπ ννὶεεἐτε

ννὶεεπὶπὶπεπ ἐπὶ.

3 Πππεπ οτοπννε πὶπ πε επ ννὶ

ννειἱεε ννεπ, πε ννὶγππεεπ πὶπ

εΜε πὶ πε, Μεπὶρεὶὶπ πὶπ πε ίο

τπὶεὶεοπ γε, εγε.

4 Πππεπ $οπεπεγε εεοπ ννεεὶπ

ἐπὶ; τππε οεὶπι εεπὶ;ε τπεπεπ

πεγε; ννεπεπτεππε ποπγεπὶρε

ἐπὶ, πε πεπεπ ννὶεεἐΒε π” ννὶεε

ννεπὶπὶπεπ ἐπὶ πεγεἐ;

5 ννὶννειὶεε π., πε περςὶγειπε

γε εὶπ επ ετεππεπ Νο ὶοννεεὶεοπ

Με; οπὶππὶ οπὶππὶ πεεεΙ:π ιι πὶπ

πεπ ννεεὶπ ὶγοπὶἐὶπὶπεγε Με πε

εεεε εε.

8 Πππεπ ΙΙ:επεεπ πὶπ πεγε ;

ννὶγππεεπ ογνοΙ:εππε ἐπὶ ὶε επι

πε πεπεπ πο.

7 Πππεπ ννεπεπίεππε τοπε νή

εεπεΙὶπὶεε, εε επρετιι Ιιεπγετιι ω)

εεπὶγερὶ πὶπ, πεπε τεπεπ τοννὶεε

πως”. ἐπὶ πεγεἐ, οεὶπι αυτι Με

ἐπὶ πε.

Β Ιππιιπεππε Φοννὶεεπὶεὶεοπ Με,

εεὶεὶγερὶ εε. 'Ι'ππε ννὶεεἐΦε. ίππ

πὶπτππ πὶπ πε τοπεπ ω πὶππεπ,

ππεπε επεπ ννεεὶπγεπρὶ ὶγεγε

Με πε.

θ Πππεπ εμε ὶγε οπεπ οννοΙ:επ

πε ὶεὶκὶερὶ, πε τοπεπ π.. "επω

ννὶεεὸερὶ ἐπὶ ω, πεπε ννὶγεεὶπ

ρὶ πὶπ πε οννὶεεπὶγεπε.

10 ννὶεεἐὶ:ε ποπρε τὶρὶ πεπεπ

πὶπ εΜε εεπὶγεἔ5ὶΡὶ; "Με ΜΗ

Ι
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ΜοΜγο Μο, πιο Μοοοιι ιγοΜπιπιγοπι

νο νισοπιιι οσο ο Μο σιπι Μο

ι.ιινο Μο.

43 1ιοπισοπι πονο Μπι Μι, πιο

ιοοΜγο "πιπ Μοσοπι οσοπι γοπιιπο

νοπιιιπιοιπο σιπιιιοπι, Μοο γονοιιιο

μι οσο.

44 ΑνισοΜοΜιιιι Μοπιισιγορι;

'Ι'οιπιι ι:ο1ποπι τονογο σιπι Μο ονο

οιπι γιιΜοΜγο Μο σο.

45 'Γιιιπο οοΜγο Μπι Μο σοπιιέο

ιιιιιΜοπι, 1ποιισοπι Μπι ιοΜοιι Μοι

Μο έπιι οσιπι; πιο νισοοοΜγο πιο

νιπιγοπιοοΜγο Μπι Μοπιο ονισορο,

πιο νοι:ο, σο. νογοι1πο, πιο νιιιποι

σιγο σιπιΜοπι,

48 ΟπιΜγο Μπι Μο οπιροι:ιι νοπι

γιιΜο σιπι Μοι ορο πω, πιο οπιοπιΜ

γο έπιι ΜοΜοπι Μάι, πιο Μοοιποο, πιο

νοσοιιιπιιιπιορι Μπι Μοπιο ονισο

ιιογο πιπιπιγοΜγο Μο.

47 Ωο. οοΜγο νοπιιι γιιΜο σιπι

ι:ονοσιπι Μπι επιοπιγο, ι:ιι1πο νιγογο

ισιΜπιο1πο οπο, πιο ιονοσιπι Μπι σιπι

σιιιο οπιι ΜιιΜοπι, Μο οπο ορορι Μο.

48 Ί'ιι1ποππινο επιοπιγο οπιι Μπι

Μοπι, Μο ιέι οροιιι Μο σιπι ιγοσοπι

οΜοπιγοιι οοιο τοπιοπιο οιιορι Μο

σο. Τιινο τιιΜι οπο πιιιιιι ΜπιΜπιιι,

Μοο ποιοι οιο ινοπισπιρι Μο; πιο

νισοέτο Μπι πω” ιο1πιι οπο γιι

1ιοΜγοιιι σο, Μο ιγοιοπι στο Μοπι

ιιι οσο ο Μο.

49 Μο1πο οΜιπι Ροιο ιγογονογο

Μο. νοΜι ; πιο ιπι1ποπι νοσοπιππιι

Με, νοπιπιο ιπιογορι οέπτο.

50 'Ι'ιιιπο Μορισππι νοπιιι οπι Μορ

ι:οπιι πιιοπιιιιιι Μο; πιο Μο ιοΜοπι

γοι·ι γιι!ιιοπιιιι έπιι ΜοΜοπιγοπι ο

οι:ιπιοπιιογοπιρι σο.

51 Μοιπο οΜιπι νοοΜγο νισοπιιι

νο.Μι Ιποσοπιπιιρι Μο. Ηιγο, τιιΙπο

νισογιιοππιπιοπ:οιιι Μπι ιο σο Μο,

οπιισιγορι σο.

52 Ι)οιοπιΜοπι πιο νοπιιιπιοπι

οΜπιο 2ορτοπι γιιιποπιιιι Μο, πιο

γιιοππιπ1οοορι Μο, γοππιπιι πιοπιρο

οπο, πιο πιοπιιιο. γοππιπιι οιπι Μσιιιο

_ιιπιιιι Μο.

53 Ψισούπο νοπι ιγο σιπιΜιιιιΜι

Μπι Μροιιπι Μο, πιο σιιιΜιπιι1πιι Μπι

ιο οιΜιιπιι Μπι; ΜιιιιΜι Μπι σιιπι

νιπιιιππι Μπι Μριιιιπι Μο. πιο σιιπι

νιπιιιιιι Μπι πο. ΜιιπιΜι Μπι ι πιο1πιιπι

ΜιπιΜι Μπι πο!ποιέΜι Μπι, πιο το

ΙππιέΜι Μπι ιο ιπιιιιΜι Μπι Μιιοιιπι

οσο ο Μο, ογο.

54 Πιιιιοπι πιοιπιιπι ογοιο Μπι Μο

νισοΜγο; ννιγοΤιρογοπο τοπιΜοπι

ιιιοΜριγο νοπιιι νοπι1ποπι πι νοο

πωπω οσο,νοπισιι|πο, Μιο,πιπιιιι Μο

σο, οΜορι : ιιπι1ποπι οσοτιι οσο.

55 σο. ιιοιποι,ιο ποιο ιιγο οσο,

οσωιω Μο σο, οΜοιιι: ιιιιιποπι

οσοπι ΜιγοΜι οσο.

50 ννοπιπιισιΜππιοπιρι Μπι, πιο ιππο

πιο” πιο Μπι ππιοιπο Μο ιγιιιπσπιπι

ογοΜΜιρι ι ι;ιιιπο ιο1ποσο ο πιο!ποΜο

Μπι ιπιιιΙπσοπιρι έπιι Μο.

57' Ηοπι, ιιιγο σιπι1πο. ιοιποσο ο

το1πιι ονοιοπιπιιι. Μπι ιπιπι1πσοπιιιι

ιέπιι Μο.

58 'ΓοΜιιιι ιιινο ισο2οπιισιγο σιπι

Μοι νισοορο ονοιιγο1πο σιπι οΜο

πιο σιπιΜοπι, τοΜορι πιιγιιέΜοιιι Μο

σιπι οΜπο Μιιισο νο; οΜπιπιι Μο

νογοσο Μπι οΜο οπιιγο Μο, πιο

νογοσο Μπι ιο οΜσιιο Μπι σΜο

πιισιι Μο, πιο Μοσοπι Μιέιπο πιιΜπιο

Μιρι Μο.

59 Μοοιιέοπ1οπι σΜοιπο Βιπισο σιπι

Μο τοΜοπιγοπι γοσπι έπιι ΜοΜοπιγοπι

Μοτοπιιιοπι γιιΜπιιοιι Μο πω, οσι

σιγο σο, ογο.

νιοονοπωιπο 18.

1 Ππι1ποπι ΜοΜοπι οπι ορορι Μπι

νοπιιιΜι, Ρι1οιο ιο1ποπι (ΜΜΜ: νι

σοέιτο Μοσο νο Μπι ιγο νπιέπιορι

ι:ονορι Μπι Μοι ισισοιιιγο σιπιπιπι,

Μο οΜγοιπορι.

2 Ππι1ποπι .Μοπιο νοογιιιιι€ο πιο

ΜονισοΜγο; πωπω νισοέπο Μπι

πιοσοπι οσονισοοπιιιι Μπι Μοοπι

οιπιπιΜπιπι Πο1ιΙο νισοέπο ονοοιπι

ιεοπιιιο Μοπιο νο1ιτοπιιρι οπι 1ποσοπι

πιιρι Μο.

Πο



ννπεοννοιπΑκι: 18.

Β 1·11Με; πιι1πε πήγε πιιΜάιιεεε

ωρι έπιπ εΜεπιππιο!ιει·ι, πιιέ ειπε

οινεειπι @και πιππεΜιπιπρι Με

έπιπ, εσισιιιιιρι σε.

4 (Σεπ ε διΙοεπιι σοπι1τεε1πε Μπε

έε1ιιιο€επι εννιεεπιιπιΜρειπε, σε ιππι

@Με πιοπι, ινισειέπε οινεε:ιπι .1ει·ιι

εε1επιπ επι ιιπιρι πιοπι Μεπιεπιε Με"

ννισοΜεπι έισερι, 1πεσειιπιιρι Με.

5 Ηι_γε; π:ιιΜι. πήγε πιιΜπιπιεσε

περι επιι εΜεπιτειιΜεπι, πιιέ ειπε

οινεειπι ιππεσειι πιιτε1πιιπιπρι Με

έπιι, εεισιππερἱ Πε, εγε.

Εἰ ΠιιΙπεπι ννι_γεσιπιρι Μπι εε πιε

1πιιπι οννισε1πι)πε1πε; ννισεεπε ννεπι

ΜεετεπιΜεπι1πε ιππική ππιπιΒε πεινε.

Μπι επι ειιΜεπι σεπι ινεπιιι οιιι; ιιιι

1πεπι επι ιιιιεεΜιιχεσε Με Μ, πιιΜε

ι:ε1πιιι1επι @ειπε έπιι.

'7 ΗεΜεπι ΜεεπεπιΜεπιΜι. πγι.ιιπιπι

ππιε8ε Μσεπι-γε σιπι Με Μεσι)πε;

(?επι Μπι ότι σΜε. οππιε1πε γιι.ππιπιί

ννεπιπιε ννεεΜιιχεσε Με ννεΜι, πιπ

1πε οπι€ει1επι ιγεννειπε επιπ εεε;

Μεννεπι1πε ινε ; ποΙπεεε εσιιι ππιεΙπε

γιιέεε;διε Μεπι Με.

8 ΠπιΜιπι ινεεγιιπιπε, σε Μεσὶγε;

11:επισεπι Μπι, οπιιε1πε Μιι ι1ε πιιι1-πιιΜ

ειιιιέπειι ννο, εσεπι οΜπιππιπιι ππιεΜι

ι.νεπιε, σε πεσεεπ11 επι εννε1ιπιεΜε

Με;

9 ΟΜπιιιι ιν;ιεΜιιγοεε ισεΜπε

Μ:πι; τιι1πε ννεπιισε ειπιΜεπι, Μπι

πιεΜεΜε ΜεΜεπι ιιεΜάπιννεπι1πε Με

σε.

10 11πι1πεπι επρεπε ινε1πεπι ισιιπι

Μεπι οππιιιισἰιπε περι ινπιιι οΜπιε

υνεοπιεπιεννισεΜιχε γεπι1‹ε :

11 1.1πι1πεπι Πιο, ννιπιοΜιπισε ι.νεπι

"επι-Ντιπ ε1πε εεΜόπι€επι ΜεΜεπι

διεπι ινοπιιιπε ννεεεΜε έιιι Μπι

]·ιιΜε, πεπισπιπι Μπι 1λ'ΠΠΠ8 πιιιΜι

που, πιε ποΜιπ1επι ιΜπ1ιιοννοιειιιιε

έπιι.

12 .Τεειιε Με ινπιπιπγε1πε, ιιπι1πεπι

Μσο πιε Μεσπχε; ν1Ηπιο11ιιισε ννε- ·

ιιι-γειεπιΜε σιπι επεπι1ιπιπι :Πάμι

έ1πειιι σε.

13 ΗεΜεπι πιερε Μπι εΜπιε1πε, επι

1πεπι ννεπισε1πε οιιιποιεπιπιε πω, πιε.
ΨνεΜεπιπεπι1πεγεοπιιΜεπι. ο

14 Ππι1πεπι επρεπε ννε1πεπι ισιιιι

Μεπι .1εειιε ννεπιεπιιμιπι Μπι οπι

ει:επιΜεπι οππιπιισπ_γε εμ ιι1ε1πε σιιι

Με σεπιπερπ.επιχεπι ; Μεσεπι ννεειιιι

μπε, σε ογει:ε Μπι ΜεννισεΜιχε;

ννισεει.ε Μπι 1'ιτεπιιρι Με σιπι

επρεπε εε1πρε _γιι1-πεπι σε; Μεσεπι

επιπιετιι Μπι Μεπιε επι ιι ιιο, πιε εεπιι

πιιχεπιρι Με σε; πιιΜε επρεπε

ννεΜεπι ισιιπιΜεπι Με επιι πιο, ειχε.

15 Ππι1πεπι 1Ιεπισεπι Μπι νιπειιιιιι

με σε Μεσιιπε; ννεπιειειΜΜε ειπι,

ιιι)περι οποιγο1ιι, επρεπε ννε1πεπι,

πεπειι|πε πρ. ιό έιοπιέοπιπιε πιπιεννεπι1

Μπι ιπ;ι1πἰ‹1ιιέ1περἰ πιε ππιιπιι-3πε1Με

Μιπε Με ι επιι Με.

18 11πι επι νσιπιοΜιπισε Μπι εε

ΑΜι·πι1ιεππι σιιπιννιπιτΜιιιιιισειιε σιπι

ΜΒΜ εε, θεπεπι Πιο, ννειιιγειιι

ε1πε έ.εΜι1οΒ·επι Με1ιεπι)πεπι ΜιέΜε

ΜπιεΜε, Με ιέ επρεπε ννεΜεπι ισιιπι

Μεπι Μιιιιέι1περι Με έπιπ ιππεσεσε Με.

17 Ππι1πεπι Μεπιε Μεσεπι ειπε σε

Μεπι, Μπρεπίπιπιι εστι οννεειπι πεπε

εερι; ιιπι1πεπι ννοΜ1επιιπιχεπι ι:ε1πιι

εσοπι πιοπι Μειιε οινεειιι οπι @ειπε

ονιπεειπι ιδιιιέΜπιπιι.

18 Ηε1ιεπι Μεμι.; ννε1πεπιτεπι1πε

ποΜσοπι2ε Μπι Με τπιΜπι ι)πεσεεε

Με; πιε τεΜι ε ιππιι1εσιπι Με Με.

19 8ιπιερε ειι1πειε ννεπιπι ε...»

σε, Με ννισεέπε. ννεπι ισιι, πιε ππιεεε

πεννε Μπι επι ιπποΜπιε)πε.; ιιπιΜππι

ισεεε, σε σεπι πεπι1πε ειπε; πιπι1πεπι

ππιε1ιριχε 0Μπι)πεπιρι Μπι ετ1ει;1πε

Μπι επι ι)ιεΜεπιρι εεε.

20 Ππι1:επι ε1πε Με)πε; 1?νεΜεπι

πεπιΙ‹ε ΕπιΜσοπιιε _Μπι Με τε1πιι ε

ιππιεΙπισιπι Με Με.

21 Οπι πιεροΜππερι Μπι Με ιιπεσε

σε, Με ννιπιοΜιπισε ννεπι που, πιε

ινοπρεπιπιι πιιιγιιπερι γεππιπιπ επι

επιεΜππιεπι, Μεσεπι οσοννεειπι Μερο

εειπι σε.

22 Πιι1πεπι οιοπιιινε πιε οποπινιπε

επεεόπι.πι @Με γε σε, ννεοπιερε

Μ)πε; (μι. .1επιιεε1εππι ετΜγε Σε.
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ΒΠΚΑ8.

23 ΠπΜιπ πινω ὶιεσὶχει; Πεπι

σειπ, πὶννὶεεγερὶ Με σὶπ Ιιεπε

ποπεπεπριπ:Ιεπ Με. ΠπΙπεπ Ιιε

ννὶσειΜιπει;

24 Τὶγοριι σὶετὶιπεὸει.π Μπ Ιιε

οιιπιι περὶ Με πὶπιε εΜπει πιο:

ννὶσοιε οπιπιιι περὶ ειΜτειρι Με,

τιιΙιε οΜὶιὶρὶ Με ἐπὶ, εσὶσὶγερὶ

σε.

25 'Γὶρὶ τω” Μπ τοπιεπι ννει.πιιει

πειιιπ ὶιὶγεγε, σε ιὶγορε Μπ εσεπ

ὶΜΜήι, πει ὶτειπΜιπ πειγε]ὶπρὶ, πε

Μπορει γιιΜποτορὶ, πει; Ιτειιισεπ,

Πεπεεπ, ιιπΜεὶγιιΒὸοΜι πήγε,

επερὶ ; πε ὶγε ννεεγπριε σε, 'Γο

πὶπειπὶιειπιρὶ Μπ εποπιενειχε ἐπὶ σε,

επὶσὶιιερὶ Με;

26 Ηεὶιεπ πιει ὶιεὶιερὶ Με;

ΝεπΙιε σὶπ επ νιπειιπιιη:ιι, πει πιε

ιιιιγετΜιπρὶ οσε; πε Με οσεπΜι

ιιπΜτεννειρὶ Μπ οΕιπε!ιπε- νεοπ

ερεπε!πιχε σὶποπι. -

27 Ί'ιιΙιε Με ὶιεγε Με; Τοπἰ

ϋειπὶιεπρὶ Μπ επιοπιενειπε ἐπὶ, εσὶ

σὶγερὶ σε ; ννοοννοιειππε ἐπὶ εσει

ποπρὶ εεε Μπ οννειεὶπι ιτιήεπι;επ

πεπ @ειπε πιο.

28 Αιιι·επιιιππ, πει ΙεεεΙ‹, πε .Τει

Μήι, πει. ννὶσειέτε νιποΙπσεπ οννειεὶπ

ννεΜιπτειπΜι τοΜσοπιε Μπ επ

ορειρὶ ποπεπ ινεπεὶεὶπειρὶ, πε πήγε

ρὶ Μπι πεπΙζεπ ὶγεγεπὶγιιπρὶ Μπ

Ιιιιπ, κνὶσεσεγει ὶιὶὶιὰεὶιοὶιοΜιρἱ

Κο γιιὶ‹ε Με.

29 ννὶ-γοὶιὶγειπρεπιι, ννὶγοΒρε

διεπει, ννειὶγετιι, ὶιοὶιεεει, πεπε

Μγε εσὶχετεπὶιειι επ, πε ννεπειπ

π.επΜι π.οΜεοπιε Μπ επ ὶ]ο!:ε.ιι

Μιρὶ Με σε.

30 ΠπΙ-πεπ πο, εΙιεΙπε γειὶιοπιρἱ

Μπ ὶιεπιι ποΜιὶιεγειρὶ Με; πε

ι:οΙπε!ιεχερι Μπι ὶιεπε ὶέ εΙιεΙπε

γεὶεοπιρὶ Με σε, ειπε.

31 ΠπΙπειπ επρεπε Μπι Με επ

ΡΙιει·ιεεε Μπ ννειπὶὶΜὶ εΜει Ιιὶρὶ

πε ὶιεσὶγερὶ; Βετεπιιιεπ γε εε

ποπεπ @ειχε πιο; Ηεπ·οει πιὶΜε

Με σὶπ.

32 ΠπΙιεπ ὶιεννὶσεΜγει; Υερι

πει έιιπειεεπ Μπι πε ὶιεσἱγιι πιο;

Πιο, επρεπε Μπ πιε πε πειΜιπ πε

γειὶπεσὶπὶιεπ, ννειΙπεπ εὶσει πε ε

ννὶσεινειχε σε, ιενεγει:επὶπερὶ ὶπι

εεπὶιενὶσεννεγε Με, πε επρειιι ὶσὶ

πγειπππὶ ΜπιΙιεπι ππιειπιιέπειππιὶ Με

εε.

33 ΤεΙεοπππὶ επρεπε Μπ πε, πει

ὶιεγεὶεεσὶπὶιεπι, πιειΜιπι ὶγοΜὶιε

Μπ πε επ ππιινιπειπὶ Με ὶχεσεσε;

εσεεέ .ΪεπιιεεΙεπιι ΗειπΜιπ ινὶσειέΙ:ε

ννοὶπεεπ ννιιππι πε Με ρὶσει ἐπὶ.

34 .Τει·ιιεειΙεππι, δ··ιιεεΙεπι, ννὶεε

Με ενοΙισειπ Μπ Ιιεπει ινὶοεχεΜε,

πει πήγε εΜε ιι ννὶσειἐὶρὶ ποπ ὶιεπει

ὶπιγεπι οπι ννὶσηιεΜπὶππιὶ εσε ;

εεε ὶὶεΙιιιπι επρεοπιοποππιε πεπ

ΒιιρειΙιιι οΒόειιεγει σὶπσιι εποε

τρεπιὶ εεε Μπ πε ι_γεσεπ πὶιπε πὶ

σὶπιεε Μπ ινὶσεισὶσὶρεὶιὶ Με, Εεεε.

γεσιπρὶ επι.

85 Πιο, γειιιρὶ Μπ οὶὶννοὶε επιμε

πὶσὶιειιρὶ : πει, Τοὶιεπι7ειπι ω”

Π:επειιπι ειπε επ ιι Μπ πε διεπει

ιετερὶ πιιπννε, επιειρὶ ἐπὶ ΙιεΙιεπιπειπ

ννεπππειγεὐεΜιρὶ Με ἐπὶ, εννὶσε

Ιιεὶιειπι εσὶσὶγεΡὶ σε.

ιενπεοννοιωικιπ Η.

Ι ΠπΜιπ ΡΙιειπὶεεε ὶτειπσειπ επιπ

_ὶὶ 'εἰ Μπι επ επρεπε ενειΜιπ ὶειιπ

πεπ πενοι:ε Μεπιπι ὶχεχει; ιιπΙπεπι

Ρ!ιει·ιεεε Μπ εννεπιχεπ Μιννειρι.

2 ΠπιΜιπι Πιο, ενισειέπε πεπ

άι·ορει εσεσει Μπ Με ὶὶοΜιππι

γεπιΜι.

3 ΗεΙιεπ .ϊεειιε ννεεγιιρπε πει,

ννὶσοορε εὶειρὶ Μπ, πε Ρὶιειπἰεεε

Μπ Ιιεπει. ΙιεννὶσεΜχε; Αιιρειιι

ννεΙιεπι ὶσιιπὶιειπ ννεειεπὶγεπιρὶ Με

σὶπ ὶιποννὶπιννὶσειΜχερὶ πε.

4 Τιιὶ<ιε ἱπιὶπει ιιπρὶ. Ηειιεπι

ννισειέπει ποπ εγει.Ιιιι, πει εεπὶγε, εε

Μεεὶ;

5 (ζει ννειεχιιριέε, σε ὶιεννὶσεΜιπε ;

Νὶιπερι Μπ ννιιπ_ὶὶ ιεπειπΜι πει ὶέι

έοπέοπιπε γετοπρὶ, πει επρει;ιι ενε

Μιπ ὶσιιπιΙιιιιι πιιεΙιοΒεοΜι. ννεπ

Ιω



ιιιιισοιιιισιωκε 14.

σπἱππρεγε σἰππεπ, νιιεπεεπε πιπ

σιιγεΜγερἰ επι πεεεεε πε.

Ο Πιιπεπ πεπε σε εγιιρτερι Με

σΜιρεπὶρἰ.

Τ Πππεπ ννἰσεΜσορἱ Με ιινιγε

σἱπρι ιινεπ σιιιιισεΜγεπε, σγειιπε

ισπερε εεε πεππιεερἱ Με πε

ενειιγε1ιε εεπεπ; εε πεννισεΜ

ε;

3,8 Τιινιιε ί:σπεπ Μσἰγιιιερι Μπ

εΜε πἰσσρι Μππεπ, σγειιπε 11ο

Με” Μπ επ ιγοιεπ1ιε ἐπὶ πιο;

σΜππἰ πἱπερεγε Μπὶπεπρἱ "Με

Μσσρἰ Με;

9 Κιππεπ, εεΜιπ πἰσσρι Μπ πε

ιι, εε, ννἱσεέτε Μπ σε Μγιιπεπ

ινε, επισιγε σιππεπ, πεπεπ πιπε

πεπε ννοννιετεπγε σγιιππε πεπε

Με Μπ πεσ εΜε ίόστεππε Με σε.

10 'Γιιπε πισορι Μππεπ γε, εε

σγεππε πεπεΜε Μπ επ ιγσιεππε

πιο; πεσεπ πισσ Μπ πε τοπεπ ιι

Μππεπ, Κσι1ε, ννεππεπ ννερε. γε

πιο, επισιγε Με; πεσεπ οπι Μισ

ιε Μοτεππε σὶπ πεπε πιγιισπι

πεπρί Με.

11 '1'ιιννε εεε ι1ιι1ιιιινετιπεπιπ

Μππεπ, πεε γιιπιιΜιπ ἰγεγεγερι

Με σε; εε τιινιιε ιπειιπιιΜιγε

σιππεπ, πεε γιινιιεππεπιιιγε εγε

,ή εεε ε Με.

12 Πιιπεπ πεπεπ Μσσ εσπ πε

πω”, Ί'σπεπ ιιιιιγσιεππεπ ινσ

£ερἱ, εε Η Μεγειιι αστερι γε1ιε

εε σιππεπ, πσσειινισεγεγε, εε

πἱπιιππεννεπγἰ, εε τεΜιιιιιἰσεγεγε

σὶπ, εε πιΜγεεεπ ιιιιιγιπγε ιιπρὶ

Μπ, πεπε ιινισεΜσο ἐπὶ ιινσ; Μ

ειπε σΜππὶ πισσρι, εε πεσεπ πισι

σεῇιειιρἱ Με.

13 '1'ιιπε ννσιερἰ νιιεπ γεπεε·ε

σιππεπ, νιιεπρεπἰσερἰ, εε πιιπε

πεεννεπεπρι, εε 1ιιιετερ1, εε Ηπε

εσπεερι Μπ, πεπε ιιιιισεΜσσ νιισ ;

14 Κιππεπ πιγεννεέιερι Με σε;

πεπε πισισεγιιγπρἱ Με σΜιρειιιρι

πεπεεε, σιινσπιπριάεπ Μπιρι Με

σὶπ εΜε πἰεἱσεῇιειιρἱ Με σε, εγε.

15 Ππ1ιεπ σΙιεγε. "Με γεπΙωρι

Μπ ει.εππεπ ιινεπῇἰ πεπε πεσειι

εγε πεποπ εεπεπ, πεσιγιι; Ψε

πεππεππε τσΜεσπιε Μπ επ τιιιιιιε

εειιγερι γιιιε Με πεσιππεπ πεε

γενιιεει:ερί σε.

18 Πππεπ πεπεπ πεσιγε; για

σεει.ε ιινεπ πιεγειιι ινσιερι κινεπ

τεπΜι πεεε, εε γνισσι:ε ννισεΜσσ:

17 (ξε ιιιισ8ερι Με. ννεππε ιγε

πεπι:ιι, πεπεπ ι:εσΜγε νιιεπ εισε

Μσσρι εσπ πειινισεπιγε Με γε

ει; Η με, ινεππε ει" σινεείπ

ιινιγεγε πιγεγε σε.

18 Πππεπ σιινεειιπ οποπννεπει

σεπ ιπάεισπεπρι. '1'οπεπεγε Με

πε πεσἱγε; Μεπσσε σπέρε ορε

ννεισπ, εε. πε ννεππόεει ιπσε Με

ιγεσεσε; σεσισιγε. σε, ιπισιιππἰ

γνσ.

19 1Ιππεπ "επ-β ισπεσε πεγε;

'1'επιππε τεεεριεπ σρεννεισπ, εε

ιννισεπειιιε ιπε1ε Με; σεσ1σιγε

σε, ιπισιιππι ιιιισ.

20 Πππεπ "επ-ιι Εσπεσε πεγε.;

ννιπσπιπεε ιιιιεπ ιπι1ιιιε, πεσεπ

ιιιιειι σννεπιτρεπι σε.

21 11ππεπ πεσεπ οσΜγε εσπ πε

Μι, εε πεγερἱ Μπ γιιπε σὶπ εσεπ

οΜγεπε. Ππ1ιεπ πιπεπεπε πρι

ι:εκινε Μπ έιπι1ε, εε τεοΜγε εσπ

πεσιγε; Κογεπεπ πιο, εε στοπιιιιε

σεππιι Μπι σΜε γε, εε ννεπρεπἰ

σερι Μπ, πιιπε πεεννεπεπρι, πε

ετερ1, ιέτεεσπΒερι Μπ, πεπε ε”

εννἰσειι πιο, εγε.

22 Πππεπ σοΜγε εσπ πεγε;

Π:επσεπ Μπ, επε σὶπ πε νιιεππε

εεεπ εσοπρι, Εεεε. πεπεπιπ σπεπ

σε, εγε.

23 Πππεπ 1ι:επεεπ Μπ σεΜγε

εσπ πεσιγε; ΟσεπΜι πὶπσε σιπ,

εε ιπεπιπει:επε εΜεΜε γε, εε

ιινιιισεΜγε ινε, πεσεπ Με Μπ

ειιιι1επ Με.

24°Ηεσἰσἰγε σε; νΜσεΜσσρι

εσπ γνειιγισεπ πεεε γι·συνεπε σὶπ

ετεππεπ σπερεεεπ γιιι.ερι Με επι

σε, εγε.

25 Πππεπ ννἱσσιε 11ιπσε Μσἱ

1111
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εερὶ; ΜεΜεπ ὶΙιᾶιὶΜοὶππὶ πε Με

ννὶεεΜγε;

26 Έπινε εΜε ὶπεΜὶ, εε. ετΙ:π

Ιω, ΜππΜπ, Ι;εννΙειι, εὶπεε, εππΙιε

Με, τεννὶποΙὶτὶπ Μπ, Μεπε, εε @ε

πὶ Μπ Μεεἐ Με”. ἐὶεεΜὶ‹Ιε ἐπὶ ε

ΜεπϋεπΜεπ, ννεοπἐρεννὶεεννεΙι@ε

εὶπ ννεπ_ϋ εε Με οΜτρεπὶ εε.

27 Ωε πινω Μεἐτε εεπἐπἐΜεεε

Μπ Μεὶπ, πε. ὶπὶγεΜπε ιι ἐπὶ ε

ΜεπτεπΜεπ, ννεοπερεννἱεεννεΜὶγε

εὶπ ννεπῇὶ εε Με οΜτΡεπὶ σε.

28 Νὶχερὶ Μπ ννεπ]ὶ οοπΙτεἐΜε

γεΙιεἔερὶ Με Μεεεππὶρὶ εΜεπ

ΜεπΜεπ, ὶΙ:ο τοΙιεΜεγε ὶὸοτεπΙεε

ρὶ, εε γεΜκΙιιἐτεπρὶ Με εἱπ @επε

ἔεὶοπρὶ ΜεεὶπΜεπ, Με @εΜιΙπ

εεπρὶ ἐπὶ Με.

29 Ηεεεποπρὶ ἐπὶ ΜπΜεπ, οΜπ

πὶ οεΜεΜόε Μπ Με ννεππε εγε

ΜπεΜερἱ, εε γεΜόπἐτεπρὶ Με εὶπ

ογεΜὶτρεπὶρὶ ΜπΜεπ, ποπε πεπ

γεΜερὶ ΜπΜεπ οννεεὶπ ὶπὶΙὶερὶ,

εε Μεγερἱ Με ;

30 ννεωεω Μπ ‹Ιε €εΜι Ιπεεε

Με, £πΙιε ΜὸπἐΙεπ Με οΜΜὶ ἐπὶ

εε.

31 Ωε πεΜιπ ινὶεπἐτεγεὶερὶ ννεπ

ννὶεεἐὶεγετερὶ °ιοΙιεεε ε2ι@ε Με

εὶπΜεπ, @ο τοΜεΜεχε @οτεπΙεε,

εε @ε ΜεΜορεννὶπεε ενΙΜεεπιπε

ννἱεεγπΜε εὶπ Μεπε επ, Ι:πειε Με

Μὶορεννὶπεε ννὶΜεεπιπε ποπρε

γιιΜε τεΙφε π Μπ Με ὶὶΙὶοΜὶρε

οΜΜὶ Με ΜεεὶπΜεπ, Με ίΜεΙιιΜσεπ

ἐπὶ πεεεεε Με.

32 (Σε ὶἐ, ππππε Μπ ΜὶπεΙὶὶπ Πε

Μεπ υπ, Ι:πννε εΜε γε ἐὶ, εε τυο

ΜγερΙ ΜεΙε. πεεεεε.

33 Πιο, Με @εεεπ π@εΙπ Μπ

Ι:πννε Ι:εΙαπ 7πΜε εὶπ οννεἐὶπ τρε

εεπ ἐπὶ εΜεπτεπΜεπ, ννεοπἐρεννὶ

εεννεΙιὶγε εὶπ ννεπ_ὶὶ εε Με οΜ

τρεπὶ σε.

34 ΜὶπὶεΙιπγε Με ννεἐΙΕε; °ευΙκε

1πἱπὶεΜ@ε ννοεΙτι1γε Μπ επ ιιπ

ἐπὶ εΜεπΕεπΜεπ, τεΙ‹π εεὶπ επ

εΜιγπ Ιπιἔερὶ Με Με.

35 Μεεε εε ννετιιἐεΙὶἐεεε ρεΜε

Μπ ππεπεπε επ ννεἐΙ:ε ἐπὶ ; €πΜε.

ΙεπΙ:επ εΙὶρεγερὶ εεε. Τιιννε

πο;;ε ννὶπεΜοπ γιιΙζεπ ΜεεὶπΜεπ,

πεΜοπ Με εε.

νν1εοννοΥΑκπ 15.

1 ΠπΙιεπ ΜεΜεπ ΉΠΠΙΠΒ7ΗΠΡΙ

εε ννεΙὶτεπὶρὶ εε, Μεπε ον0εεὶπ

πεΜοπρὶ Με ε επ επ εΜὶ.

2 ΠπΙιεπ ΡΜει·Ιεεε Μπ κνοννερὶ

ΜεΒερὶ Με ὶΜερεπὶ πε Μεγερὶ;

ννπεεω· Μπ πε ννεΜτεπὶρἴ εε

@οννὶπνὶτὶεεΙιὶγε εε οπι @Με εεε.

3 ΗεΜεπ ννὶγεεὶπρὶ Μπ εε οννὶ

εεΙ‹@εΜε εε Μεχε;

4 Νὶγερὶ Μπ εΙ:επΜεπ ννὶεεἐΙ:ε

ννεπῇὶ τεΜὶπεε ννεπππγεπρὶ ορε

ννὶπἔε ννὶεεγπΜε εε, ννεπὶὶἀεπ

Μὶεπὶπ ἐπὶ ΜπΜεπ, ννὶΜεεὶππε

περεὶπννεπΙ·τε ἐεπμε περεὶπννεπ

Με Μπ Μεπε ιπεΙεοτεΜεὸεπ επ

εννὶεεγιὶἐὶεπ, πε £επὶπ ἐπὶ εππι

Με τοΜεπγεπ @εμε ἐπὶ ΙιεΜεπχεπ

εΜιΙε ἐπὶ πεεεεε Με.

5 ()ε τοΜεπ @εεε εὶπΜεπ, ω

7πἐΜπγεπ Μ@εΕε εΜεπ εΜοπρε

εεε.

Β Ωε ννεππε @μπε Μ εεε, Ικο

όεννὶοεγε εε, ὶΙ‹@ε‹Ιππ τὶρὶ Μπ

Μεπε ννὶτεγε ννὶεεΙ‹ὶεο, εε Μεννὶ

εεΜὶΪε; ΜἱεἱὶγυἐΜπ πο, τεΙπποε

ννεπππγεπρΙ @επ πὶεΜτεπἱπ ἐπὶ

ποπ Με ννεππε @εννεΙ‹@ε εε.

'7 Ηεεὶεὶγερὶ σε; Με @εεεεε,

ννεΙὶτεπὶρὶ εε ννεπ]Μεπ @ορεὶςὶ

γε εεε, ΙΙΙΕΙΙΙΡΙ]8 εΜε νν@πἐΜπ

ρὶ εεε ε Με, ννὶεεἐὶε οννοτεππε

πε ννοεΜεπὶ οπ @ορεὶεὶχερὶ Με

@εεεεερὶ ἐπὶ ννὶΙὶεεπιπε περεὶπ

ννεπΜε ἐεπρε περεὶπννεπΙ‹ε επ

@εεεπ ννὶγπἐΙιὶπρὶ Με ἐπὶ.

Β (Με. πεΙιιὶπ πνὶπεΜὶπεε τιιννε

Ιιεἐρερἱόεπ ννΙΙωεπιπε γιιΜε, εε

ννεπ]ὶ Ιο€εΜρεΙ-ὶ@ε εὶπΜεπ, Με

εεπ ρε£ὶὶεπὶεπ ΜΙεγε, εε Ιὶρὶ Μπ

Ι‹εΜὶπΕε, εε τοΜεπ @εΙὶ@ε ἐπὶ

ἔὶπ ΜεΙιεπ_γεπ οΜιΙε ἐπὶ πεεεεε

θ· ο

120



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 15.

9 (Μ. 1:σΜση πωπω Με” «ηη

Μηη, Μσησ.ιν1σησ σἰη, σε 1Μγε

όση τση Μη Μεηη ννἰ1ηιι πιάσει

Μσσ σε. ΜεννἱσηΜχη; Μὶσἱἰγη

ἐΜη με, Μεέριιρὶὸηιι ΙσΜ εΒρεννη

Μγε σ1σση Με ννηηηη ὶγεννηΙιἱχη

σε.

10 Πε ὶγεσεση. ννηΜηιηἱρἰ σε.

ννηηΜτΜιη ἰγσρεἰσἰγε. εεε, ση 11%.

ΜιητηηΜι τησΜηὶΜσε Μη ννἱσἱτο

Μαη ννἱγηόΜηρἱ εεε, εσ1σὶμιρἱ

σε.

11 ΠηΜιη Μεγιι; νΜσηέτε. ννηη

σἱηΜηιΜι ηση ε.

12 ΠηΜιη Με εΜε. Μη Με αθω

Μη Μη Μεσίγη; Αϋ.ε, ννσγηΜη

πη1τηννη. Με σἱη Με ηηση ννσ.

ΠηΜιη ννσγηΜιι Μη ηΜριιηι ννἱ

σηση.

13 Πη1οιη ΜσΜο.Μηιη ηηρετη τσ

ησηη ΜεΜηη σἰηΜΕηιΜι ΜιιΜιΜη

σση Με τηΜη οννηε1η σήτα”. τρε

Μ, σε. 1τεΜηηχηη ηηι!εσσε ννιιη

εΜε ἱσἰιηηηἱ Μπηκα.: σε Μεη θεσ

χη σΙ1ηηγιιηρἰ Μη ση @Μαη 7ηΜε

σἱη ΙισητηΜηη1 εηί.

14 ΠΜΜιη ννηηηιι σννηεὶη Μάη

εο1ε σεΜηη, τησΜοσε Μη Με εη

ννἱσηηΜΜηη ΜΜΜ 1σεΒιι; ΜεΜεη

@ε νυὶσηΜέ ηη.

15 Ωσ πηεΜσσε Μη Μεη ηηρί

Μη ΜΜΜ εΜε γε σε Μοἰ ΥπηΜι :

ηηΜιη Με ΜιΜιέε ννσ ννὶσεση Με.

ε πτωση Μη εΜε σε Μ.

18 Πη1ω.η σηιηἰση Μη!ιηέε γη

τιιρὶ Μη Μεε ετηηΜηη ννὶρἰἰσἰγε

ννεσἱη, 1:ηΜι 1:ηννεσηη ηιΜηΥ1ηη

ση ἐηἱ.

17 ΠηΜιη ἰσἱΜειιγε σεΜιιη Μεγει ;

ΟσΜ)·ε σρετσηρ1 Μεση :ισηγηρ1

@ε.Μσηγη γιιΜερἱ Μη 1:οηε. Με

ηηση),ηΜε. Μνσ; σο. "η" ε νασ

ὺεΜεΜὸηρἰ ση ετε.Μιη1 έηἱ εΜε.

7ση σε.

18 Πο Μισο-Μη σε. Με εΜε. νυσ

Μσε Με, σε. ΜεννεΜγε Με ; Ασε,

ηηιΜρἱγιι Μη επ, σε. πηγε ηεΜηη

ηΗ:σΜιτη ννεννη11ωηΕ :

19 @ι σε1σηΜειι σίησηηιε.γηγε

Με ἰχεηηισεεε σε ; ννἰσηέ1η ορε

ννἱσιιγετση Μη Με ἰέ ννηη]ἰ [γε

σεστι τηηΜιση τω, ερε Με σε.

20 Πη1ηιη ηιι_ηη Μἰγειγε σε ιιτΜη

Μη Μη εΜε Μάη. 'ΓηΜι ηηΜηΜὶη

ἰτεΜειη ε.τΜηΚη ννηηΜσηΚε σε. ση

έ1Μση, σε. εΜη ἰηγηηε· σε σε,

μσεΜη Μση2ε σε. ἰ ὶτρηωΜι.

521 [ΜΜΜ σἱηΜἰητΙιη Μη Μεσἰ

μι; Α1ε, ιηηΜρἱγη Μη εη σε @για

ηἱτσΜιτη ννηννιιΜηιηἰ; σε σε1ηη

Μειη σἱησητηηγηε Με ἱχεπηησεσε

εηἰ σε.

22 Ί'ηΜι η1Μ1Μη ηισΜ7ε Μη

ΜεννἰσηΜἱγη; εΜε ὶγσ1ιιη "πέτο

Μη Με ηηρἱ σε. ἰηΜγιι Ρο; σε

πηηιηηηρσηρε να” ηηρε Μη εη

σ·εΜδηι σο, σε Μυ.ηρη σΜεΜ_γη 'ισ :

23 θα ρτσΜσησσιτ σειημ.ρ1 Μη

Με τ1εη ηηρἱ ση Με Ρο; Ή8.11Π1.8.

ρί σε ηηΜἱγηέΜὶηρἰ Με σε:

24 ΜΙσ1η!ώ1 Μη σε μι, τηΜι

Μη1 ;

σε, εχει.

γηἑΜηρἰ.

95 Ί'ηΜι σἱηΜἰηΦΜη τσΜιρη σση

Με Μεεε!» ηη; ηηΜιη η ΜΜΜ:

τΙση Μη ΜεΜηη :Ισυνιιηρἱ σε. ννησ1

ρἰ ηιιΜση.

28 Μήτση οοΜγε νσηη]ἱ Μρε.η,

στα $σΜεη Με Μεση ΜεσΙηΜειη Με

1ηηιηση..

Σ? ΠηΜιη Μεσἱγε.; ΝἰεηηΜι

ΜΗ; ηηΜιη τη ηη, σε. 2ηηὶγη.η

ΜΗ Μη ση εηιηΜηη ηἰχετε ρτε]1

σεισηη σετηγο.ρ1 σση Με ΜΜε σε,

ε ει.

Μ ΠηΜιη Μεσεη έΕΜση,σε. Μη

ΜΜ‹1ε ννησ1η ἐηἰ: ΜεΜηη ηιΜ1Μι

Μη τηηΜιη ΜΜΜ, σε. σεΜἱγει.

29 ΠηΜιη ννιιηγηρτε σε εΙ:ΜιΜη

Μη Μεσἰγη; ννηη),ηΜ:. πω, ννιιη

ησ ννεηὶγετη στη σοίσίγε σε. 1ο

Μἰηηἰ η1σ1ε Μιννηρε έηἱ ; Μεσεσιι

εέτε Μσὸηννἰσηννηε σὶη σιη νοη

κηι1ιιέΜη Με ε ηισἰησηὸιιη ννηη

τσΜἰηηἰ πιει-γηση έηἱ. .

30 'ΓηΜι ηἰσἱηΜέἱ ννϋΜοννιηρ1

Μη στη ννσγηΙιη2ηιἰτηννη Μη Μπη

1

ΠηΜιη ΜἱηηηΜι ε. Μ

τηηἱη έηἱ, 1ιιΜι ἰ ειδηση



ΕΠΚΑΒ.

πὶεὶγε εὶπ εε Μόὶ εε, ννειιεεΜε

μεΜεεοεπ εειπγερὶ Μπι Με γεώ

εεςιι εε, εχει..

3Ι ΠπΜεπι Μεεὶγε.; θὶπἐ, οΜὶπ

πὶγεπ πιὶεὶ μπω, εε τεΜιι ιπὶΚε.

ινε Μπι Με ὶγιιΜρε. ιιὶΦεννε.

32 ΝὶἐιιπΜε Μπι εε ει, ιιπΜειι

ὶςὶπὶ; ὶεπὶπ ἐπὶ, ιιπΜιπ ὶΪεγερὶ

Μπ, επ ετεπΜεπ ὶτο εεπτε ιιπννε.

ἐτερὶ, εε ιιπΜὶχιιἐΜὶπρὶ Με εὶπ Με

Μεεει.ιι εε.

νν1εοννοΥΑκε 16.

· Ι ΗεΜειι ννεοπἐρεννὶεεΜὶγε εὶπ

Μεννὶεεὶιὶγε; ννιωεω ννὶὶὶεε

ννεπ-ὶὶ ννεεννεπγεΜε υνεπ γιιΜε;

ιιπὶιεπ Με γιιΜε εὶπ ννογι1Με τεν”.

7ιιτεΜιιπὶ ἐπὶ εε, Με”. οΜΥεΜερὶ.

2 ΗεΜεπ Μεε εε. Μεεὶχε ; ΤειΜπ

επὶεὶχερὶ Μιι εε τοΜεΩιι Με;

ννεεννεπάεΜε εὶπ Με οΜόεΜε ννο ;

. ννεππε ννεεννεποεΜε εὶπ εὸιιἐΒεπ

Με εε.

3 ΠπΜεπ ννεεννεπγεΜε εὶπ ειιπ

εε ιπεΜεπ Με7ε; 'Ι'οΜεπ εεετποπι

Με Με; ννεεννεπτπάεΜε εὶπ Με

ιπεγιιΜε εὶπ ὶιπὶεὶειι; ὶπεΜοεΡὶ

Μπ οννεΜτρεπὶ, ειι. τὶτπεὶεχερὶ

Μπ Με ὶιιιεἐτεεε.

4 'Ι'εΜιι εεεπιοπ Με εὶπ Με

εοοπννεΜὶγε, Μεοπ ΕοΜεπ νεε

ννεππιιΜιΜε εὶπ Με ετεπΙπιπ Με

γε.ι:ε ὶγεπιεγεπρὶ ΜπΜεπ, £ὶρὶ Μὶπ

επ τὶπ Μὶγιιπιεγεπρὶ Με. εε.

6 ΠπΙζεπ Μεεεπ γιιΜε εὶπ ι;οπε

ὶΜεειορὶ εοπ οννεἐὶπ ννὶεεΜὶεε,

ειι ι:οΜιΜεγε Μιι Με Μεεὶγε; Με

ΚιιΜε εὶπ €οιιε πεΜεΜὶπ γεειι ἐπὶ

ε.

θ ΠπΜεπ, ννιιπιι ὶΪιι£ερὶ ερε

ννὶπεε εε, εχει. ΠπΙσιπ Μεεὶγιι;

ΚοέιεΜεπιιε ννοννερὶ πὶ£εινε Μιι

εΜ εΜιι, εε ὶγοὶεπΜε; εε. ννὶΜεε

ιππε περτεπ ε οΜννε νο.

Τ ΠπΜιπ ννεπ_ὶὶ τοΜεεε ΜεΜεπ

Μεεὶγε ; ί.)ε πὶἐ τοπε πεὶιεὶιὶπ χε

ειι ἐπὶ Με. ΠπΜεπ, ΑΒιιγειρὶἐιι

ὶγιὶτερὶ 0Ρεννὶπεε2εε, ε". ΠΜΜιιι

19

Μεεὶγε; ννονσερὶ πὶὶεννε Μπ

εΙιοεΜιι; εε ννὶΜεεΙππε_ἐεΜτΙοΒεπ

ε οΜννε. πο.

8 ΠπΜιπ γιιΜε εὶπ ινεεννεπγε

Με οννο8:εππε ἐπὶ Μὶπ γεοπὶΜεπ,

οΜΜεπηε εεοπ Μὶπ Μεοπ ετω

Μεπ: ιπεΜε. Μπ εε εὶπεερὶ Μπ

ὶννὶεεειιΒε εὶπ επ ὶγογεπρε εὶπειι

Μπ ὶἐεπρε Μεερερὶ εεε.

9 ΠπΜεπιπὶἐ Μεεὶεὶγερὶ; Ψε

3τιιΜε ουνοΜεππε ἐπὶ Μπ επ Μικε

ἐὶτὶὶιι ὶεὶεεεε πο; Μεεεπ $οΜεπ

πὶχε οπὶεὶΜὶρὶ ἐπὶ ΜπΜεπ, Με

ὶὶρὶ οννὶΜεπὶιε Με ἐπὶ επ ὶὶπ Μὶ

γιιπὶεὶγερὶ Με εε.

10 Ί'ιιννε @Με ὶγοτεπ εὶἐὶὶππε

επ ννὶεεΜε ΜεεὶπΜεπ, Μεε @Με

οτε. ιιεΕπιπ οπ ννὶεεΜε εεε; ειι

τιιννε ΜΜΜ ὶγο£επ εὶἐτὶππε Μπ

επ οννοτεππε ἐπὶ ΜεεὶπΜεπ, Μεε

ΜΜΜ Με Μπ πεὶειιιι επ οινοΐ.εππε

ἐπὶ εεε.

11 Ηεεεπ ννογιιΜε οννοΜιιιπε

ἐπὶ Μπ Με οπ ννὶειιγεΜερὶ ἐπὶ

εΜεπτεπΜεπ, ννὶεεΜε εὶπ Με τω”

εεὶπ γιιΜεπὶεὶχερὶ Με Με.

12 (Μ. ννὶεεἐΙ;ε τοΜεεε @Με

ὶεννε Μὶπ οπ ννὶεεγεὶὶερὶ ἐπὶ

εΜεπϋεπΜεπ, πὶγε πὶτεννερὶ Μιι

Μεε €ιιννε εεὶπ πὶειιρὶ Με Με.

13 ΟοΜγε Μὶπ τιιννει!επ γιιΜε

εὶπ ποπρε επ ιινοννὶὁεεὶεὶγε Με.

οΜὶΜὶ ἐπὶ; ννεπ_ὶὶ ἐὶεειὶεΜε Με;

εε ιιπιπε ὶἐ ννεέπεοεΜε Με; ειι

ὶἐ "πιπ-Μ επ ὶγεὶὶιὸεἐΜε Με, εε

ιιπιπε Μπ ὶἐ εΜε εννεεὶπ Με

ἐπὶΪ ννεΜε.πτεπΜε εε πιιιιππιοπ

περὶπ επ ννοννὶὁεεπὶεὶ-γερὶ Με.

ογεΜΜὶΡὶ ἐπὶ σε.

14 ΠπΜεπ ΡΜειὶεεε Μπ ννεΜοπ

ρὶ Μὶπ. Μεπε. οννεἐὶπ πεΙὶοπρὶ; «μι.

ννοννὶΜεΥεΡὶ.

15 ΠπΜεπ ΜεννὶεεΜὶχε; Ψὶεε

Με Μιι ννὶεὶὶοΜεπι ὶΜ‹ὶεοννοτειπρὶ

ιὶεπ Μπ Με πὶγερὶ; Μπα. νδίεΜιιπ

Ι.επΜε πὶεεπτε περὶ Μπ Με ε‹ὶ‹›π

πὶγιιπρὶ εε: εεεεἐ ννὶεεἐτε εΜε.

Μαι τεΜ ιιεὶιιὶιὶ Βὶπεε εὶπ Μεε Ψε

Μει.ι15επΜε ννεΜεἀε ἐπὶ εεε.



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Π'.

18 Ψοσρε πιε πιππιεεέπτε ννοικεεπι

Μπι ιιεππε .ιοιιεπιπιεε ιιειιεπιχεπι;

ιΒιιιζε ιιειεπιιιεπι ννεΜιπιπεπιΜι. το

Μεοπι2ε Μπι ο·γεΜιρι εεε, πιε

οννεειπι επι επιερι Με πωπω.

17 ΜεΙιριγε ιιιεΙιε Μ: τοιπεπι

ιππιιγε Με ειπι ιιε εορτειιι, εε

επεερε οοννε ννεπιιιόεπι Μιεέι παι

εεει;ιιρι Με επι Μπι Με ι:εΙ'ιιιπε

εε.

18 'Ι'ιιππνε ιεπιππιεπι ειιρεΜγε εε

ννεπιιι πιεεεπι ιππιιε ειπιιιεπι, Με

πνεννιειΙιεΒερι εεπιπι εεε: πιε ιιι

ιιπιεΜι ειιρεχε ειπιοπι ιιε τιιννε

?Με ειπιιιεπι Με ννεννιειιιιιΒερι

εεοπι εεε.

19 ννπωωπι εεε-ιι "Με, ιιε

ννοικογει:ε επεπι πιε ππιιπιιιιιιιιε

ιιππιιιρει:ιεπι εεε ικογειιε, πιε επι

Ρεπιι ωοπωπι ννιγπιέΜπιγεπι επι.

20 ΝεΜιπι νππιεεετε ννε?ιρεπιιεε

ππνεπι [πειεποε εειδπερι, Με €ειι

3πορε Μπι επι ειιιοιηιερι, ι:επιεεπι

ονιπεπιεε)πε Μπι-ιι ;

21 (Με ννιεεετε. "Με ννειιπιε

ννοιει:ιι @Με Μπι ετεπιιιεπι πιέσε

έπιε ιιιπιΓιρε›πε ειπι ιιεπιε γιιπιΜγε

ρι Με ειπι. 'Ι'ιιιπε @Με Μπι επι

ειπι, εε 0ιωππωπ Μπι επιιρερι.

22 Ππι|πεπι νππειιρεπιιεε Μπι ιιε

εε; επι ππιειιρι)πε οιιπιιιιπιε Μπι

Αιιι·ειιεπιι πιιειπιι Μπι εΜε εππερι.

ννιεεέπε πωπω πιοπι πε ειπε εε, πιε

Βερι.

23 Ππιιπεπι πνει:επιέιεε Με Μπι

επι ΜιΜέ ιπεπιι‹ε εειιεπι, ννειιΜιπι

επεπινππε, εε τειιεπι τεπιιιεπι .Διιπε

Ιιεππι πνεπιππιιΚε; εε ππιεΜι Μπι

οιιπιε Ιιεεεποε γεπιιπε.

24 Ππιιπεπι ιιε)πε πιιιππιπι; Απε

Αιιι·ειιεππι, οπιέιππιιιΜπιε επι Εεεε

π·οε ιι ει ννο, πιερειιΜι2ε ιπιιφε

Μπι ππιιπιι επι οριιιΚεπι πιο. εειι πιπε

ιπεεπιι Με; εΜε Μπι πιε ειιπιε. πιε

ΜιΜιε εε. μ

25 Ί'ιιιπε Αιιι·ειιεππι ιιεχπε; Οιπιέι,

?επι πιοπι Με ειιεπι πειππι ινεέπτεέτε

γειιιιιιιιε, εε Ιιειεποε £ειπιι Μπέι

πιει‹ειιε ι_γε Μεεπιρπερι πιο. ειχε

ιπειπιεπιιχεπιρι.

26 ()ε πιεεεπι ιιπιιιιγοπειιεεεπι

ΜιΚειππε ννεπι ι;επιιπε γεπιικε; ιιε

εεπι πεπιε @ειχε τεπιιιπιπι πήγε

εΜε γε ππνεειπιρι Με οΜι:ρεπιιρι

εεε; πιε πιεΜιπι ιιεει›πε πεπιιιεπι

πιεπι εΜε ιιπιιιιρι Με οΜπρεπιιρι

εεε.

27 Ηειιεπι ιιεγε; Ηεοπι Με, εε

ειειππε εε, Με πι Μπι εΜε γε

ιππιέι Μ:ε;

28 ΜιειιπιΙπε ιεριεπι, ιιειπε ενο

ννιειιΜ)πειπε Με; ιό ειπε οΜπιπιι

εποιεεΜιε Μπι πιε επι ιιρι πιπιπι εε.

29 Αιιπειιεππι ιιεειχε; Μοεεε πιε.

νο·ιεεέπε ννοιπεπιπι Μπι ιιεπιε ?ιι

ιιερι; ιιεπιε πε επιεινιεεεοριεπιρι

εέπε ω.

30 Τιιι:ε ιιε)πε; Ηι)πε, Με Μιτε

ιιεππι : ιιιΜι ιερι Μπι εειχεΕπιπιιιεπι

"επι-ιι εΜε πινιεει πιπιιιεπι€, ιιιιιιι

εεειπιρι Με τιιιιε.

31 Ππιιιεπι ιιεειχε; Μοεεε πιε

νπιεεέπε "πιεεεπι Μπι ιιεπιε επιε

ννιεεε·ορι:επιρι ειπι ειιεπιπ,επιιιεπι,

περι Μπι εειγειεπιιιεπι εεε-ιι Μπι

εε)πεε, πιειιιιπι ννιεεεερι Με επιι

εε, ε”.
`

ννιεοννοιπΑκε Π'.

1 Με” ννεοπιερεννιεεικιγε ειπι

ιιεπιπιεεΜππε ; ννεΒτεπιιιππιρι Μπι ιι

Με επιι ριεε έπιι ; πειτε ιιινπε εει

γετεπιιιεπι ιιεπιε ιι ΜπιΙιεπι, Με

ννοι;ει'ιι Μειχεπιιπε εεε.

2 Πεπιε ειιπειετιπιριπιεπι Μπι ι;πιννε

ππνεπιιι ννεΙιιεπιιιπε ειπιιιεπι ιιε ιπιγεπι

ενιπππιιφεπι "επι-ιι ιΣειιιι Μπι επι πιε

ΡιπιΜιπερι, πιο. πιιιπιι_γοππνεπιειι Μπι

οιγ‹ιΙιρεχερι πιιιΜιπιέ., εεε "εΜε

Με ι:ιιιπε. -

3 Ινππεπιιιιόειπε πιο. Νιειιπιι‹πε έι

εειπε εεεπιιεοπι Μπιιιεπι Μέιιεε απο,

πιε Με ιπποΡειειιπε ειπιιιεπι, Μει

ειιιιιιιι ινε.

4 Ωπι εειποννιπι εΜιιόε επρεπε

ππππεπιιΜεπι έιεειπε. εεεπιισοτι. πιε

εε γιιιιο., ιιε ΜΜιιιππε πο; πωπω ειιιιονπιπι εΜιιιιε επρεπε ππνεπιιι

123
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ιιιιπι πήγε οΜ:ο ππιόιιπιοπιιπιπ, σε,

πγοπιεππιπεπγε σε, ειιὶσιγε σιπιπιιιπι,

πιεσειι γεσπειιγιιπιι Με. εε, εγε.

6 Ππιπιεπι ινπιπιοέπγειρπ Μπι Πεπι

σιιπι Μπι πιεσιγπιπιπ ; ννεειπιιιπιγε.πι

πιπ Μπι ιιπιΜσιγιιειιιιρε πήγε.

θ ΠπιΜιπι ππεπισιιπι Μπι πιεγιι; δὶ

πιιιπιε ειιΜιιιι ννειπι πγεεεπι ννιισππι

γιιγεπιπ Μπιπιιιπι, ειιππεππιππι επιπι Μπι

σε, πω.. ιπιιπιιππιπιιι σε. ππιππιπννειπιειι.

Μπι επι πιιιπεππιτπε πιο, εγιιιΜγεπιπ

Με, Μπιπιοπι επιεπιιΒοπιπ:επιπιπ Με.

πιιΜι.ι

'7 'π'ιιππιι πιἱγεπιπ Μπι ννειπιππ π:ιιΜ:ε

@Με γνιιπι γι.ππιει, ππιιιπιγπιππιπιι

επιπέ ννε.πιιιπιγπιπιπιπ ννιπιιι.πιινπσιιΜγο.

ιιπι, πιει τοππεέπει ππιπιπππι Μπι εσιγιι

πιιπιπιπιπι πιιππ Μπιπιιιιπι, Πιο ννο, γε

εε "Με, πγοπιιπιππε. "ο, εσιγε Με.

πιε.

8 (πε ιι πιιιππεπι, ππνογιιπε ννἰγεγο

ιιιισιπιπιιιππε σε, ιρπγιιΒ·Μποπι σε

οππιιιΜγε οπο; πιο ποιό τοπιιιπι πινει.

ννιιπε σε γνιιππιιππιππιε σιπιπιπιπι, ω

πιιι.ππιιπιι πιπέ Πιο πιπογε.πτε σε Με

πω. Με σε, εσπγε Με επιι πιε.

9 Ηεσειι οοΜγε Μπι πιε Με

εσοπι έπρπ Μπι εσεπι εσοιι Μπι, οπι

επιιπιπιιιπι γνοπιιιπιι. ω”. Με πιο.

π·πεπιεε έπιπ σε.

10 Νπέ εγε ιγεσεπι ποποπ τοπιεπι

εσοπι ιιπέιπιπ Μπι, εννοεππι εσειι

ιιιιέπε.ιιρι Μπιπιιιπι, πιεγε. πιο; ΟοΜ

γε ννιι.Μιππιπιο έπιπ Μπι πιεπιπισιιπιπ;

ει” εσοπιππιιρι Με. πγεσεσε οπο

πιεσεεεπιιπι εσοπιπππιπιπ εεε.

Η π.ππιππιιπι .πει·ιιεοπεππι πω. γε

εεπιπιπι, διιππιπιππιι σε. θιι.πππε σοπιιι

γε. ιγοοπιπιι πγιιγιι.

12 (πε οτοπιννε που επι π ιπεπιειπι,

ννπσιιέπε ννιπισεππιπιιι πεπιποε εεεεει.

πιπ ιππποΜπιορπ, επι ιτεΜεπι Μπιο

πιπιπιι:

13 (πο. πιο ννεπιππιιπι πγεγειπιπ οπο.

πιεγερπ, .πεειιε, ππιιιισειι, οπιειιιπι

Μιπε πήγε.

14 Ππιπππιπι ννεπιπινισογιιππε εε

πιιιπι, πιεννπειιΜγε; νπ”εννογιιέπιιι

πιι Μπι πω. ννπεέιιγπι πιο,οιι "ιιπι

γιιεισπγο πιο. Ππιππιιιι επιπιι. γιιπιἱ

πσιιπιπιειπι ιιΜεπιππιπ. ε

15 Ππιπιεπι ννιιπιππ ινιιπιπιε. ιιεπιπ

ειποπΜγε εεπιπιπι, ιπιππιιππιπιει, πια πιο

τιιπιΜιΜγιι νντιΜιπιτεπιΜι γιιοπιἰ

πιιιπι;

16 0ο εππιει Μπι επι Με ππιοΜπιιι

εΜπι επιρεπειγε σε, ννοπιπιπει εσιγιι:

ιιπιπποπι πιε Βιιππιιιι·ιε ννισιιέπε. Μπι

πιεσε.

17 Ππιππιιπι πω” ννεογιιπιπε σε.

πιεγε.; πινππισεππιπιε εεπιπννπσιιγεπιπ

επιπ πιε: τυποι πιιιπισππιννιιπιποι Μπι

πιεσε. τοΜγιι ιιπιρι πιε.

18 ννοΜιπιτεπιΜι γειοπιππιιιπι Με.

πιιππρπ Μπι πιιπνετπιιπι πγεγιιπιπ ω,

ογιιτε τοππεσε. επειπιπιιιπι Μπι σε

πεπιειπιε σε.

19 Ηεπιεπι πιεσπγιι; Μπι (μι.

πιππιι απο; γνπσιι.γιιππει. Μπι πιε ιιεπιπ

πιπγειπι σε.

20 Ππιππειπι Ρπιιιι·ιεεε Μπι πε Ψε

Μι.πιτπιπιπιιι τοΜεοπιεε Μπι πιε πο

πιπιπι πιιγοπιπ Με πιεσππιπιπιπι, πιε

ἱννεπιἔιιπιπ τπεπιεπι, ννοειγπιππε σε.

πιεννπειιΜγιι; νπίιιΜιπιτειιπιε τοΜ

σοπιιπε Μπι ω. γνοννεπιγοππε οπι πιπ

Με έπιπ.

21 ΝιιΜιπι, Πιο, ππεε σε. σε Πιο,

Μιε σε, εγιι.πιπ Με επιπ : ννιιπιγιιΜι

πιο, πΝιιππεπιτειιιΜι τοΜσοπιπε Μπι

πιε πιιιιπιεπι πιππιπιπιπ εεε.

22 Ηεπιιι.πι ννεοπιεπιεννπσιιΜγε σἱπι

πιεννισιιΜγε.; Απιπιειιι "πιο πιιγ‹ι

πιπ πω, ννιωεω σιωιιιιιιω Μπι

επρεπε πω” Μπι ννιιπιππ ννειπιππιι

πιιιπιπ Με γιισππιπιι Με, ιιιππει πεπι

@Με Με ω.

23 (πο, ππιο επεε, σε Πιο ππειε σε,

επιπειγιιπιπ Με; τοπιο. ννπειγοπιπιιι.

γιιπιπ έπιπ πιο, σε. οννπσιιπιοπιι έπιπ πιο.

24 ννοπιιιιιπιιππ πιιιιπιμιγιι ιπιιιππιι

γιι τοΜγεπειπιπιιιπι ννιγιιππιε πι. σε

ππιεππριγε ιπιιιππιιγο ιιπιππιιι επιπιι ἱγιι

πιππε εσε Μπι πιε ννισιιέπε θππιπιππι

:οι επρεπε πιανει Μπι επι ιγεεεσε

τε.

25 'π'ιιΜι ππο τοπιιι.πιεγει. Μπα Με

οπι πγοπε.πιπιοπι πγεπιπγε Με, «μι.

..ιι
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ννὶσοὶοεπε Με πιε οπ Ιιεγεπε ὶγε

γεπιὶ Με σε. .

26 Πππεπ Νοννε πεειππιει:ιι ποπ

επ ποπεπ ιιπρὶ ποπ, ννὶεεἐτε Οὶπ

Ιιὶπτπιι πεειππιεπιι Μπ επ πε ὶγε

σεεε Με.

27' Νοννε Με πὶπ επ οΜρε

σὶποπ επρεπε πὶπ πεπιεπγεπι πνο

τεπιὶ, πε ννεγετπεπιρι, ὶεινπὶσιιτοπ

μι, πε πιππειτοπρι οσε; πιππεπ

ιπι.ιππειπ πι, πε οινεἐὶπ οννὶπεπ

πεννὶσεγε.

28 @ε πεπιιπ Με επρεπε πανε

ποπ επ ὶἐ εγε ὶγεσεσε, ινοπερὶ,

πει ννεγετπειιιρὶ, ννορετοπρὶ πε

ννὶγορεγεπιὶ, ινοπιιρι πε ιὶοειπειρὶ

εσε:

29 πω. Με 8οοοπι επεππεπ

°πεπΙπεπ πιὶπειρε εὶποπ επρεπε Μπ

πεε πὶπισε επ ππεΙὶρὶγε. Μπ εοὶ

γει.επιπεπ ρεπε, ππεπεπεπι ποπε

ὶγιιννὶππερὶ Μπι εππε πιππε, εε

οννεεππ οννὶπεπΙιεννὶσεγε.

30 ννιωέει Οὶππὶπιπιπ Μπ γιιο

ι:επὶπρὶ Με σὶπ πε ὶγεσεσε Με

σε.

31 .επρεπε Με πε επι τιιυνε Με

ε.πεπ γεππε σε τενιπεπρεγει πιπε

πεπ πὶγεγε οὶππεπ, πεπ Μι πε

επειεπιι Με ἐπὶ; πε :ειπε επιπε

τε ιιπ Μππεπ, ὶἐ εγε ω” πεΜε

ιιπ Με εΙππιιπάεπιπε Με ἐπὶ.

32 Επι: πεννὶσι.ι ποπ πε πιπειιγε

πιο. .

33 'Έπινε νιήσοππ Εεεε Ιπιεπεπ

σὶπ Μεὶιεπ, πε ποΜ επρεπὶγε Με;

πε πω". νιήεπιππ τεν". ιιοΜ επρε

Μγε σὶππεπ, πεε πιοιιπε Με. .

34 Ηεσὶεὶγερὶ σε; Ηπιπγετιι

Μπι πιο επι ινὶοιιἐπε ποππι οννὶπῇε

εεπιπειε επεπι πωπω Με;

ιενεπιπὶ ὶσιιρὶ Με, πε πιπι1ιε Με ὶἐ

επρεγεπιὶ Με.

35 νΨὶπγεπι ποππιε επὶρπιιπ ινο

πρεπι ιιππιὶ Με; ννεπ]ὶ ὶσιιπιὶ Με,

πε ιιπππιε Μπι ὶἐ εππιεγερὶ Με.

36 ΨὶσειἐΒε ποππι ππειεπετει ιιππιὶ

Με; πεπ-π ὶσπρὶ Με, πε ιιπππιε

Μπι ὶἐ εππιεγερι Με σε.

37 Ππιπεπι νπεεγιιρπερὶ πε παππ

γερὶ: ΙΙ:επσειπ, τιιΜε επι πιε.

Πππεπ πεννπειιΜγιι; 'ΓιιΜ:επ ννὶ

σει;επσεπ ννεππε εεε. πεπ ινεπιοὶ

ΙΙ:ιπ πεινὶτεγιι ππιιππσιγειπιὶ εεε ε

πι.

ννπεοιποιωκε πε.

Ι Πππεπ ννὶσεἐπε Μπι οπὶππὶ

γειπ ννοοεΜγε εγερὶ Με, πε ὶγει

Μσιιππὶπιὶ Με ἐπὶ ε οπ ννὶγειεὶπ

πιιὶ ννεπ οννὶσειΜγεπε;

2 Ωε πεγε; Οποπινε ννεπ επ

ννὶγιππσεπ πεπ-π ννεπεπι:εππε

ποΜρε ἐπὶ, πει πεπιιπ "πωπω

ννὶοεΜπὶπεπ ἐπὶ.

3 Πππεπ οποπννε Μπ πιε επι νπὶ

πνειἱσε πεπ, πε ννὶγιιὶπσεπ Μπι

εΜει πιὶ πε, ΜπιΜρεππ πὶπ πε 'πο

ππιισιοοπ γε, εγε.

4 Πππεπ ποπεπιεγε εσοπ ιενεσιπι

ἐπὶ; ππιπει οοὶππι σεπτε πιιεπεπ

πεγε; ννεπεππεππε ποννεΜπιε

ἐπὶ, πε πιεΜιπ ννὶσεἐπε Μπ ννὶσε

ννεπὶπὶπεπ ἐπὶ πεγειἐ;

5 νιππωωι Μπ πιο πιεπὶγεππιε

γε σὶπ οπ ει:εππεπ ὶπο ποννεσὶεοπ

Με; οπὶππιὶ οπὶππὶ πιεσετιι ιι Μπι

πεπ ννεσππ ὶγοΜἐὶππιιεγε Με πιει

σεσε σε.

Ο ΠπΙπεπ Πεπσειπ Μπι Ιιεγει;

ννὶγιιπσειπ οννοπεππε ἐπὶ ὶε σὶπ

πε πεποπ πιο.

'7 Πππειι Ύνεπεππεππε ποπε ννὶ

σεπεππὶπε, πει επρεπε Ιιεπγειιι πο

σεΜγερὶ πὶπ, πεπε πεπιεπ τοννὶοε

Μσιοοπ ἐπὶ πεγεἐ, οειππι εεοπ Με

ἐπὶ πε.

Β Πιπιππεππε ποννὶεεπὶσὶεοπ Με,

εοὶεὶγεπιὶ εε. 'Ι'ιιπε ννπωεω (Ήπ

πὶπιὶΜι Μπ πιε ποπεπ επ Μππεπ,

ιπιεπε επεπ ννεσὶπγεππιὶ ὶγεγε

Με πε.

θ Πππιιπ ερε ὶγε οπεπ οννοπεπ

πε ὶσὶὰεΡὶ, πε ποπεπ Μπ "επιπε

ννὶοειὶεπιὶ ἐπὶ Μπ, πεπε ννιγεσιπ

πιπ Μπ πε οινὶσειπὶγεπε.

ΙΟ Υνὶσεἐιιιι ποπρε τὶπή Με”

Με εΜε σεΙ-πὶγεἔ5ὶρἰ; πωπω ΜΒ

Ι
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Ρπει·ιεεε πεσει, εε ι.ιπιπε ιε πιε

ιππεγεπρι Με πεσε.

11 11ππεπ Ρπετιεεε Με ιέπεπε

πεπε, εε πεπεπ πισσεΜγε εγε;

ννεπεπτεππε, ιινισεετε ι:σπεσε

ιγειπεσεσε επι, πιειινισεπιμι εε,

σπειι- σνιιστεπριόεε επι, "Με

πεπερι εσσερι εε, εε πιειππεγε

σιπ εεε πεσε ιγεειεσεσε επι πεοπ

νιισριιιε εσιειγε.

12 Αερετιι πιεπεπ οπιι.επειιεπ

πσπρε εΜπεπτπιειγε εε ειπε

ιπιιιιπε ειπ οπιεειε ειεππεπ πιει

πσειππειππε Με ιινισεπιεειι εεε.

13 Πππεπ ινειππεγε σὶπ ιέ Πε

πεπγεε ιπειιπ, εε ιέτε εε πεεέ1

γιιεππεπ ιπεπριγε Με εΜε Με"

επι ; Εεεε Με Με σππε ειειρε,

σε πεγε; ννεπεπιεππε σπέιειε

Μ‹ιε πιο, γιιειινεπτεπι εε.

14 ννιεεέτε Με σε γιιοπιοπιπ

ριι1επ ιιγει:ε Μπάε, εε ιιπειε εσπ

πεε επι, εσισιγερι σε: (Σε. πιπιε

ιππιππιεππεπιιιγε Μεπεπ, πε γε

πιιιιιιπ ιγεγερι Με; εε πεπε ιπτιιι

πεππγε σιππεπ, πεε γιιπιεππεπ

εγερι Με σε.

15 Πππεπ πσπέιγοεορε Με πε

πιιπ ννισεγιιιεπ Με ε επ ειινισε

πιρι τιιπε πιεσπερεννισεΜγε σιπ

πε ιιιιεπγεπε.Ρι εεπεπ, πιισεΜέι

σερι

18 '1'ιιι‹ε .1εειιε πιισειιισσ, εε

πεγε; Ησπέιγοεσρε Με εΜε

ιπεπιρι Με σιε ιγσπιπνιιισεΜγε

με, εε £επιπάερι επι γισ ; ννεπεπ

τεπι‹ε ισπισσπεε Με ε. πεσεσε

μι επιππεπ εεε.

17 νιἴσιινισεπε εσιγειεππεπ ω

σισιγερι; Τιιπιε ποπέιγοεορε ὶγε

σεεε ννεπεπιεππε τσΜεσπεε Με

ισε επι Μππεπ, πε ισπειιεε επ

σρε Με επι σε.

18 1ιππεπ πιισεειε ιπι1επιε πεπ

γι νιιινιιεπ,εε εε πεγε; ννεσπερε

Μγε πιεει:ε, ισπεπ εσειπσπ, εε

οπιιπειππε πιεπιπ πιισσπι επιπε

ειγε Με πε.

19 Πππεπ .ιεεεε πω”, Τοπε

εε ε πιεει:ε ειπεγεΜγε πε; πι

εεπεπ ιινεει:ε επι; ννεπεπιεππε

πεσειιεπ πιεέιε.

20 νιίσεπσρε Με πεπε σππιερε;

ννειιιιισιπεπερι εσεπσπ Με επι;

Τιπ ιιιιισ;ιγεπτε Με επι; ννετπε

γεπσπ Με επι; ννοιισπεπιγεπ

ννσκιεπε Με επι; Νιγετε πιπιιπ

Μσι πιισεπτ1ιισπιπεπ πιο.

21 Ππιζεπ πεγε; Μεσιει:ιπε

επεπιεππεε πεπε σπιεειπ επσπιε

ρε σε.

22 Πππεπ .Ϊεειιε πεπε. εεπεπ

εεπεπ πεσιγε; Νεπεππιπ επι

Με ιγστρεπι γειιπ; ει" γε

ισπ Με σννεειε ννιγσρεΜγε εε

ννεπρεπισερι Με ινισεΜρεειπι

πιο, Μππεπ ιπεπριγε εΜε. πισγιι

πε επιπε Με σε; πεπεπ ιι εε'

ιπιπεπεπι επ πιο.

23 Πππεπ πε εεπεπ εεπεπ ειπε

ιγσΜέιισε; πιεσε ει”. πεπεεέ.

24 Πππεπ ειπε πιεσιπ ιγσΜέισε

σιπ πε .1εευε π·επγεπε εεπεπ, πε

γε; ννοεειοε ι:σπρι Με πεπε

ννεπεπιεεπε ισΜσσπιε Με εε

γερι Με σὶπ πε τεπιπε πιεσε.

25 πωιειε πιιισε πεε ννεπεπ

ιεπιιε ι:οΜεοπιε Με επ γε Με σὶπ

πε ι:επιπε, εε πεπιε1 πεσει πεπε

1:επιπέρεσιεειιεπ σπεισπε Με σππε

γε Με σιπ πεε Με εοριειε σε.

26 Πεπεπ ι:σπε π. πεπσπρι Με

πεπε πεγερὶ; Ηεπεπ ι:ιιννε πι

Με πε. .

27 Ππιιεπ πεγε; ννισεειε Με

εΜε ειπε εσοπρισε επι Με, πε

ννεπεπιεππε εΜε εσσπρὶσε εεε.

28 Ππιιεπ 1εγεπ πεγε; 1πο,

ιιπΜέ Εεεε σπιεειπ επι;ρεεεπρι,

εε πιγεππε ιιεγειισπρι σε.

29 Ππιιεπ πεπιιεεπιγε; Απι

σεπεπεπ πεσισιγερι σε, 1λιισεει:ε

Με ω" ιι Με, εε πεπιιεπενιιι

σεγε σὶπ, εε πεεπεκινεπιιιπιι, εε

ιεπιισιι, εε σὶπσε, πεπε πεε-ιι

νιίεπεπτεππε ισΜσσππε Με σε

Ιερεεεπ Μεπεπ,

30 Ηεε εεπεπ πεπεπε πεπε
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ἐεπρε οτε @πιο Με, εε @ὶσοπιὶ ε

Με σὶπ Με επ @ισοπὶ ο@ὶΜεπΙιε

Π @επὶσε 3πεΜε Με σε.

31 ΠπΜεπ εὶπεποπρεπιὶ Ιπὶπ εννὶ

σενεΜι εε Με@ὶσεΙ‹@ε, ΙΜο, .Ιε

πεεεΙεππ εΜε επνεπρὶ, εε @ὶσε

Με @οΜσεπ ννπωεω ΟὶιιΜὶπιτΜε

Μπ πιπ τοΙπεπ ο@επιὶ εοπι ο@εἐὶπ

επεσετεπιὶ Με.

32 ΟνεΙε τοΙπεσε πιερεπιὶ Μπ επ

@ὶσεεεπιὶ Με; Μεσεπ ὶἐτεπγερὶ,

εε @ε@ὶσεπΙ‹ἐ@ε Με@ερὶ, εε

εΕεεοἐερὶ Με;

33 (ζει Μερεὶπρἐὶπὶεπιὶ εε Μεεπερὶ

Με; επὶπεπ επρεπε @εππιπιὶ Μπ

Μεπ Μπιὶ Με σε, ενε.

34 ΠπΙ4επ εσεσε οΜεΙὶπὶεερὶ ἐπὶ,

εε οὶε Με ‹Ιε επε@ὶσεΜΜππεπρὶ,

εε τεΙ‹πε ονεΜεπιὶ Με εάοπνεπιὶ

ἐπὶ.

35 ΠπΙπεπ .ΙεπὶΙπσ ὶΙ‹@ε‹Ιεπ

ννεππιε ε εεΜεπ, @ὶσεἐΙ:ε @επι

ὶἐτεἔοπεε σεπΜε ὶσεΜ‹Ιε @εεε

νεπΙ‹πε

36 ΠπΙ«επ @ὶσοτε εΜὶγενε σὶπ

Με πεΜπιπ εεΜεπ, Με τοΜεπι Ιπερὶ

ΜεσὶπΜεπ Με ὶ@ὶσε@επ,εε.

37 ΠπΙπεπ, .Ιεεεε ΝεεεπετΜ εϊεπι

Μεπ Μπ Με Μὶνεγε σε, εχει οΜ

3Ι8.ΙίΒΡΙ.

38 ΠπΙζεπ ΜοὶεπΜεΙπ@ε Μεινε;

.Ιεἐιιε Πε@ὶιΙ ΟὶπΜὶπτΙππ Με οπ

ἐὶππεΜπὶε @ο.

39 ΠπΙπεπ ὶοΜεΜεπιρὶ Μπ Μεπε

@οΜρὶ ἐπὶ, ὶπὶπε επεπΙπε Με; τε

Ι‹πε Μσοπι @οπεπ, Μοι.επιΜιΜνε Με

χε; .Ισειιἐ ΠεννὶτΙ ΟὶπΜὶπὶΙπε Μπ

οπιἐὶππιεΜκὶε @ο.

40 ΠπιΜεπι .Ιεεεει ὶπεὶὶπ εε εερὶ

Και Με@ὶσεΙ‹@ε. ΠπΙ-πεπ @εππε

Μὶγεόεπ ε εεΜεπ, ὶνὶ@επεε εε,

41 'ΓοΙπεπ εσεσὶσοπ Με νεσὶπ

Με, ενε. ΠπΙπεπ @ε, Πεπσειι,

@εΕοπννε Με, ενε.

42 ΠπΙπεπ .Ιεἐεε Μεσὶγε; 'Ι'οπι

ννεπ @ο, @εσὶπνενε σὶπ Με πὶπὶ

γεπ σε.

43 ΠπΙπεπ @επσεΙπε ποπννε εε

@εΜπε. Μ@ε, εε ννεΜεπτεπΙπε

νεοπὶΜεπι: επιΙπεπ @Με Μπ Με

@επγεΜερὶ εεΜεπ, οννεεὶπ Ψε

ΙπεπΙεπΜε γεὶεπρὶ.

@ισοννοεΑκε Η).

1 ΠπΙ:επ .ΙεπὶΙ-πο επ ὶ, εε @οοπιπε

@με

2 ΠπΙπεπ ὶΜο, @ὶσεἐΕε @επ Ζε

Ιπεπε εσὶνερὶ, @εππιπενεπρὶ πω

σεπ Με @επὶὶ Μεε, εε @ὶὶὶσε.

3 ΠπΙπεπ .Ιεεεε $εννε Μπ Μεσὶπ

Μεπ Με ννεπνεε εΜτε ; τιιΙπε πεπι

σεπ ρπεσεεεπ, Μεσεπ @ὶσοτε Με

οπι τοΙπεεεπ οΜΜὶ ἐπὶ.

4 ΠπΜιπ $οΙπεΙ.ε ὶπγεπε· γε σε

εεΙπεππιὶπι σεπ @επ_ὶὶ εὸὶ, @επνεΙπε

Με ε Μεοπ, Μεπ Μ@ενε Με πε

Ιτεεἐ.

5 ΠπΙπεπ .Ιεἐὶιε @εππε εΜεπ ὶ

εεΜεπ, @επΙπεπ εΙοπννε εε @επ

νεΜε, εε Μεσὶνε, ΖεΜεεε Μονε

Μεπιππε Μιπ Μπὶὶσε @ο, επρεπε Με

εε εεε Μπ επ Με πιεπΙπε Με

σε.

Β ΠπΙπεπ ΙπογεΜεππε Ιπεπ Με,

εε @ιιἐΜὶπνεπ @ο@ὶπΙ‹@ε.

7 ΠπΙπεπ Με @εεγεΙπερὶ εεΜεπ

οννεἐὶπ ὶΜερερὶ εε Μενεπιὶ, @Με

ἐτε @επ @εΜτεπὶ εε Με Μσὶ @οτε

Με @ειχε σε.

Β ΠπΙπεπ ΖεΙπεεε πεὶὶπΜεπ πει-Με

εε Ιτεπσεπ Με Μεσὶνε; Ιτεπεεπ

@επνεΙπε @ο, @ονεΜε ππὶτε@ε

Με Μεπὶπε @εΜρεπὶεεπιὶ Με @ὶσε

@εεε εεε; εε τε@ε οὶτοπἐπὶνεπ

τεΙπε @νεσὶσε ΜπΜεπ, Μοπιε εΜ

ΜεΙε @εεε Με σε.

Ο ΠπΙπεπ .Ιεεεε Μεσ@ε: ,επρεπε

Μπ εε @επὶΜὶνερὶ Με Μπ εε

Μ@οΜὶ ; ΑΜπεΜεππ σὶπσενε σὶπ

@επ-β Μεε πεΜεεἐ.

10 ννὶσεἐΙ:ε ΟὶπΜὶπὶΙπε Με ΜεΙπε

εὶεΜιπὶ ἐπὶ εοπ, Με εΜ£ε εε πὶνε

Με ε Μεπιπ Μὶ σε, ενε.

11 ΠπΙεεπ Μεπε πεΜοπΡὶ εεΜεπ

πεΙπεπ @ὶνεσὶπρὶ @επι οννὶσεΜ

νεΙπε; @επιπε .ΙεπεεεΙεππι ὶΙπ@ε

εεε επι, εε ννεΙπεπτεπιΜε πω
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1.1ΙΚΑ8.

σοηπε Μη εσεεεη ιι Με Μεσιηρι

Μη Μεση ειεηΜεη :

12 θε Μεεε; ννισεειε ιΜτιεννε

ιινε.η ιηεΜοσε ιιεΜεη ννεη εΜτε

ι_γεγε, ννοΜσοηιε ισιι εε Μι Με.

13 Πη!ιεη Μει›Μ_γε ννιΜσεηιηε

ννισε_γιιΜε σιπι, Μειιε ινισεΜισο,

εε ιηεεεεΜε τΜειιτερι ννιΜεειηηε

ινιεεειι, εε ΜεννισεΜιγε ; 'ΓοΜεη

γεη ννεΜάι έηι ΜεΜειι εη ηη με.

14 ΤιιΜι Εεογειε ιη ενε1ιιε

ιιερι εηι, πιο. @Με ιγεΜηε γεειρι,

σε Μεγερι, ννισεέτε Μη εε 11η

ΜιιιιΜιρι Με ιιησιηρι έιηι σε.

15 ΠηΜιη ννοΜσοηιε Μη ισιι

εε Μάι ιιεΜεη, ι:ευΜγε ηιεπεεΜε

ενισειιιι ε‹ιη Μεηε ννισεΜεορι Με

Εεεε; ινορει.οηρι Μη ση “Με

ννεηηε Μιιεηιηεηρι ΜεσιηΜεη, Με

εκιση_γε Με.

16 ΠηΜιη ιοΜεΜεγε Μη Με ιι,

πιε Μεγε; Πεησεη Μη, ιηεεεεΜε

ηιτεννε ευη, Με ννεηηε. ηιεεεεΜε

ενιΜσειιιηε Μεπιηε σε.

17 ΠηΜιη Μεσι)ιε; Ηεη, οοΜγε

ηιενεέι;ε; $εΜι τοηεηε. ση ενεσιη

χερισε γειιη, Μεση ετεηΜεη Με

οι:σηννε ννιΜεειηιιε ιιιειιε νεο.

18 ΠηΜεη ι_γσΜΜε Μη Με η, εε

1ιεγε; Πεησεη Μη, τηε2εεΜε ηι

τεννε «μη, Με ννεηιιε τηεεεεΜε

περιεη Μειηιιε σε.

19 ΠηΜεη ιέι εγε Μεειγε; Με

οιεηννε ιερι.εη ιιιεΜε ενο.

20 ΠηΜεη ννεηιι τοΜεσε η, εε

Μεγε; Πεησεη Μη, ννεη)ιεΜε

νεο, ηιεεεεΜε ηιτεννε ενεηεΡιη

οΜιιε ?εΜε "ευη, Με εεε :

21 ννισεεΦε ηιέει:ε σιη Μεση

Μισισιρε σε; 1:εΜι εγεΜηεΜε εηι

Μη, Με εεε ειιεΜι; εε κ>νογειιι

έηι Μη Με εεε ιιιι1ιεε σε, εχει.

22 ΠηΜεη Μεοἱγε: Με Μη εσι

γει:εηΜεη σιγεσο Με, οοΜγε νει

ηισεετεέηι; Μεεε ιηεέιεΜε σιη

Με εάοηγεγε; τεΜι εννεΜηεΜε

εηι Μη Με εεε εηιόεΜι, (μι ω!)

ενειιι εηι Μη Μεε πιόιιΜεε εεε,

. 23 Ηεσεη ιοΜεσε ιηεεεεΜε πιι

ι:εννε Μη Με ισιγερεΜισιγερι Με

εη ειτιε έηι Με; ΜηΜεη ννεΜιιι

Μη εΜε Με” Μη οισεἔε

εΜηε επεσε Με ΜΜΜ εε.

24 ΗεΜεη Μεη ηειιη ι Μη Μεηε.

ΜεννισεΜιγε; Μεειιε ε Μη Με

ιΜσισιιρι εε ιιιυνε ηιεεεεΜε ενι

Μσειηηε γιιΜε σιη Μεε :μι μι.

25 ΠηΜεη Μεσιγερἰ; Πεησειι

Μη, Με ενεηηε ηιεεεεΜε. "Μεεε

ιηηε ?εΜε σε.

28 Τοηε ι:ιιΜι ιιιιΜερι Μη Μεηε

οννεειη ηεΜιη ενισιιςιιρι εεε

ε Με; εε την” ι.εΜι γιιιιε έηι

ΜηΜειι, ι:εΜι διιιΜε ειη Μεε Μεεε

εΜισιγεΜιιρι Με εεε, εσισιιιεΙ.ιι

σε.

27 'Ι'ιιΜε ιοΜεηιεγεηρι ινιιισεινε

ιιεΜε Με σιηρι έηι ιιοη Μεηε ιιεη -

εννισειιρι εε ηιιιοΜειη ννισεΜε

με, εχει σε.

28 ΠηΜεη Μεηε Μεσεη εεε εε

Μεη, ιοΜει:ε γε σε .1ετιιεεΙειιι

εΜε ιτεννεηΜεηΜειε Μεεε.

29 @ε Βει.ΜρΜεεε εε Βε1Μεηι,

ρεΜε ννεη ΟΙιννε εσι)τερι Μη, Με

ννεηηε ιΜγε(ιεη εΜεη ι ι1εΜεη,

ννεοηερεννισεΜιγε σιη ει;εηΜεη

ηοηρε γε ιινισεέι ;

30 Ωε. Μεγε.; ΟΒοηννε ιμπε

Μοηε ιινεηΙ:ε σιη Με εΜε. χε με;

εε ιοΜε.Με-γε εη χειρι ΜηΜεη

έιιιισιησειιεη ννιιη ιδιεγεγερι Με,

ννισεετε ιιιννετιεη τοιιιηηι εΜεη

ιγοιεηΜε έηι; Με ΜιχιιέΜερι εε

εΜε ρο.

31 (Με, ΤοΜεσε γεΜιιιιἐΜιρι Με,

ι:ιιινε εεε ιηιννειι€ερι Μηιιεη,

ηιε ΜεΜεη, 1ιεησεη Μη σιη σε,

εγεΜιχερι Με. `

32 Πηιιεη ινε "Με ιιοη Μεηε

ι)ιεγερι, εε τοΙιεη εννισειιιγε σιη

εσεη ιιιεχερι. ·ῖ

33 ΠηΜετι έιιΜσιησεεεη κι”

έΜερι ισιιηΜεη, τιιννε τενσερι Μη

Μεηε ΜεινισεΜιχειρι ; Τσι-πεσει γε

ΜιόιιέΜιρι Με.

34 ΠηΙ-ιεη, Πεησεη Μη σιη σε,

εχερι.
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35 ΠηΜηη .Τεεηε ΜηΜτΜρἱ; ηη.

ννσΜοχηΜε τηννηρἰ Μη έιιΜεἰηση

Μη η1Μρεγηρἱ, ηη. .Ϊεειιε ηΜη.η

γηηΜεΜἰγηρἰ.

36 (ξη γε οἰη τηΜερἰ σηηΜ1 σΜηη

ννσΜηγηΜε Μη Ιιᾶιιιηὐηχηρἰ.

37 ΠηΜηη ἰΜ-γειἰηη ()Μινε ρηΜη

Μη ηρη.τηη.Μόε ἰγηγηρἱ Μη ΜεΜηη

ννηηηη ἰ ηεΜηη, κυησηερεννἱοηΜἱΪη

ννἰσο£η. οννηεἱη, ννἱσσννηὲηΜε νιά

σσΜηη ννηηγηΜηρἰ ηση σννηεἱη ση

ε£ηηΜηη ΜἰηηΜηΜη ἰγηἐΜἱηρὶ, ηη

ΜοτηηΜηΜἱχη ννηΜηητη.ηΜι χη

ΜΜΜ,

38 @η ΜεγηΡἱ; Ψἱσηέτηγητηρὶ

'Εηννε Π;ηησηη ειι-Με Μη ση η Μη

Με 7η.ννηέΒερί σε; 1ηηΜΡἱχη εΜ;η

πνσσΜχε, ηη. ἱ]ο€ηη ννηηΜηηΙ:ιι

. οΜ:η ννσννἰτηη ηη ηιιηννε.

39 ΠηΜηη ΡΙιητὶεεε ννὶσστη. επ

σρηρἰ ηση ηρη Μεοἰγηρἰ; νδἴηοη

εΡεΜἰγο εἰη, ννησηηρεννἰεηγηΜἰ7ε

επι ννὶσηΜέἰση ννσ.

40 ΠηΜηη ννηηγηρ€ε ηη. Μεννὶση

Εἱγη; Πεηη ἰηἰηη ιιηρἰ ΜηΜηη,

ἱηγηη Μη ννηησηΜε Μοννηγε Μη

σε, εοἱοἱγηρἰ σε.

41 ΠηΜηη ννηηηη ἰΜχεὸηη η,

ηη στσηυνε ννηπιχηΜε ςεΜηη, εισε

γε, ηη Μεγη;

42 Νἰγε Μη ηηρετιι ηΜηννη. Μη

εΙε επι €ηΜη ση ννσσΜἰγε 6ιιΜε Με

οἰη εὸσηγηΜἰγη ιιηΜηηέ: τσΜη

ννη.ηηη ὶσἰτηηηη ἱέτη ση ννηηχη

ΜσηΜε Με έηἰ.

48 ΑηρσΜι Μη ΜἱγσηἰΜἰΡὶ Μη,

£σηε. τσΜηηἰγηηρἰ Μη ηἰΜιΜιΜέηη

τηηΜη. ηηρἱ, ηη σΜέηη ηἰγηηΜηρὶ

Με., ηη σΜσιηηἰ σΜὶηηἰγηη ηηηρτε

ηηηἱ]ἰιιρὶ Με.:

44 (Σε. τηηΜηϋη εΙὶρεηἱηηηρὶ Μη,

ηἱσἰηση εη ηἰιιηηἰ Μη Μεηη Μογη;

ηη ἱηγηη ηοηρη ἰοἱτηΜἰΜηη ννηη

Με έηἰ εΜηεηἰγηηρἰ Μη; ηηρετιι

εη τηΜι ννηέτε ηἰΜἱχοΜἰρἰ Μη

Με εὸσηγηΜἰγε έηἱ Μεση ετηη

Μηη.

45 ΠηΜηη τἱρἰ ννηΜηη Μη εη

Μη ημσ.γε, ηη τοπιο. οΜηη. ννἰγσρε η γηρἰ.

μμ, ηη ννσρεϋοηρἰ ηση, Μεηε.

τηηΜηη εΙ1ρεννἰσημ. ;

46 Ωη ΙιεννἱοηΜἰχη; 'Γὶρἱ ηη

Μ.ινη Μη Με ννσσεΜΜγε ω, ηη

σννηρὶ ηση; τηΜη πηγε σννηηιη

ησηρἰ Μη Μεση. γηΜηἔηρἱ σε.

47 ΠηΜιη ηηρε£η ΜΜΜ ΗΜ

ννηΜηη Μη σΜηη ννησηηρεΜἰγη.

Ί'ιιΜι ννηννηγηέηηρἰ ἰτηηοηηρἰ,

ηη κνοννηρἰ Μηηηρἰ, ηη σγητε Μη

εη ννἱεηἐτη ἱΜὸηννηρἰ Μη, Μεηη

ῷεγηρἱ Με. ηΜἰ€ηρἰ;

48 Τι1Μι τσΜεη εεσηρἰ Μη. Μι

Μκ!ηη ἱγεχηρἰ έηἱ; σ_γητσ Μη

σννη5ὶη Με Μη ηηΜοηρἰ Με. σω

ρἱ εεε.

ΨΙΟΟν!*ΟΥ'ΑΚΕ 20.

1 ΠηΜηη ηηρε€ιι Μη Μειιη τνηη

Μ ση Με ννηΜηη Μη σΜηη οχητε

Μη ννησηερεννἰσηΜἰγε,ςη. ννοστηη

ἱη ννηέτε Μη Με σγηΜε ηεΜηη,

ννηννηχηέηηρἰ ἱΕηιιεηηρἱ, ηη Μπο

νηρἱ Μιη·ηρΙ, ηη ννὶοηΜὶησηΡἱ Μη,

Μεηη. εΜτη ηΜἱ

2 (ζει σΜἱγηρἱ, ηη Μεσἱγηρἰ;

ΤιιΜε ννἰοσσΜΜ ση σεηη σεσεη

εσηηση Με; ηη. ννἰσ‹›οΜΜἰ Μη (Ιε

'οιιννε ε ηὶηη ΜεσἱηΜηη, υηΜοΜ

γηΜη Ρο.

3 ΠηΜηη ναπηηγιιρτε ηη Μεινἰση

Μγη; Μἰέ εμε τη.Μιι ννηη1ἱἱεἱννηη

εηρἱ Μη; Με ηπηηγηρΕη Ρο :

4 .ΪσΜηηηεε Μηρτεπη ννιση.ηι1 ηση

Με ηιηΜρἰγη εσἱχη£ηηΜηη ηη ἱέ

ννὶοηέτη Μη εοἰγη€ηηΜηη: ιιηηιη

ί:ιιΜε Με.

5 ΠηΜηη ἰϊ ἰχηΜἱ£εηηη ἱηρἰ,

ηη Μεγηρἱ; ηΜριγη Μη πηγη

Ι:η.ηΜηη σε, υηΜε:γηρι ξιηηηη,ΒΓσ

Μεση ν·ὶεηγηἀηρὶ έηἰ ε ε” Μι:

θ 'ΓυΜι, νΜοηέ$η Μη εσἱγητηη

Μηη, ιιηΜεΥηρἰ ΜηΜηη, οχητε Μη

ἱηγηη ση ηηΜηἰηρἰ Μη; .ῖοΜηη

Μεε κνἰοηέτη ννοΜ:ηη Μη Μεση

Μεοὶη ἱ.

'7 ΠτεΜηη ηγιιρϊηρί, ηη @ΜΗ-

τη.ηΜηη ηη Μη εσσηγηρι ειηι, Με

θ
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8 Ππι1ιεπι .ιεεεε ιιεινιεεΜγε;

Με εγε ννιεοοΜιιι ιεΜε οπι πιεπιε

εεεππιοπι Μπι πιεεεπι οειειγειπερι

Με επι εε.

9 Ηειιεπι ννιγεειπιπ›ι Μπι πιε εγε

ιε Μπι οινιεεΜγειπε: ννπωεπε

ιπνεπι 1ιεει:επιιιεπι1πε ιγενιπι ιπιεεε

ιιπεπι οπε, εε ππιειιΜεεπιγεπιπιι Μπι

ιιεεε εννιεεεε, εε ππιειποεε ιτε

Ιιεπι ιπνεπι εΜ:ε. ιειιεπι γεπιιιε.

10 Ππιιιεπι πνεπιπιε ιγειιεπιιε εε

1ιεπι, πεοΜγε εεε-ιι ιιεετεπιιιεπι1πε

ιγενιπι ππιεεε ννεειιεγεεε Μπι ε

ιεπιιιεπι ειιπιι Με ε, ππιεΒΜεεπι

γειιπ›ι εοπι εΜε με, ι.ειπε πιεε

ιεεπιγεπιπ›ι εοπι Μιέτιιι€επιι, εε

εει‹ε‹ιεπι ιιπιεέπιρι.

11 Ππιιπεπι ειπε ιεοΜγε ινεπιπι

τοιπεεε γεει; πιεεεπι ιέ εγε Κε

έπειπερι, εε έιιΜιιεεγε ιπενιπεπιι, εε

εοιπεπιεπι 1ι‹ιεειι ἰ.

12 Πιιιπεπι επεέ ιγεππιιιι ιπιπεπιπι

γεει; επιιπεπι ιε εγε τε.οπιι, εε

ιεπιΜιπι ειιρεγεπιι.

13 Ηειιεπι ιιεει;επιιιεπιιπε ιγιιιιπι

ππιε.8ε ιεπιπε Μπι ιιεγε; Τοιπεπι

εεεππιοπι Με εε. Μιειπιιιέι ενε

ἐιειγεΜιιειπε ειπι, εεε γενιπεει

Με εε; οΜπιπιι Ιιε ιυνεπιγειιεπιι

Μπιιιεπι γεοπιιιιεπιπιι Με.

14 'Ι'ειπε ππιειιΜεεπιγεπιρι Μπι

ιιε γνεπιγειπεπιι εειιεπι, π” ιγεΜ

ι:ειιεπι ιεπιι, εε ιιεγεπιι; 'Γεννεγε

Με ειπι ιιε εεε εε; ιιιο πιο, επι

Μερι Με; ιιεεεπι επιΜγε πεπε

ιιπιγεπιρι Με σε.

15 Ηεεεπι 1ιεειεπιιιεπιιπε ιγιιγνι

πεε,ε,πε ιτειιιπεπι ειιρεγερι, εε Με

πιι. Ηεεπι ετεπιιιεπι Ιιεετεπιιιεπιιπε

ιγπιννι ππιεεε ω” Μπι ιοΙπεπι εεε

ννιεεΜεοπι Με 1ιε.

16 Πο Κε Με, ε ππιει'ιΜεεπι

γεερι Μπι ιιεπιε ονιιιιιεπι1ιεινιεεγε,

εε ιιεειεπιιιεπιιπε ιγεννι ιπιεεε Μπι

1ιε ιοιπεπι γνιεεεε Με εε, εγε.

Ππιιιεπι ιιε πιειιοπιπιι εειιεπι, Πεεε

τε έιπιι εε, εγερι.

17 Ππι1πεπι ενππιεειοπιννε εειιεπι

ιιεγε; Ηεεεπι ινονιπεπιι επι ιπεεεπιι

εεε ιιε ποιπειι ι:επιι Με; '1'ιπιιΜ

,Με Μπι ιπιγεπι 1ιεγετε ιγεγεπιι

εοπι ιιεε ινεπιπιε οιεε επι ιτεπιεεπι

ιεεεε εε :

18 (Σε ι:ενιπε ιπιγεπι Μπι ιιε εΜε

1ιπ.ιεγε ειπιιιεπι 1πε1ιειιεεεπιι Με;

εε πε ιπι επι Μπι ω" ειιιιιιιπιεγε

ειπιιιεπι, εε πιεπιιιιε Με εε.

19 Πιι1πεπι ιπνεννεγεέππιεπιι Πεπι

εεπιπ›ι, εε ιιποννεπιι ιιεεερι Μπι,

ιιεπιε Ιπιε ειιεπι ιγειιρεγερι Με

ειπιπιι; τειπε εγετε Μπι ιποινιεε

Μρεπιι; ιππιγεειπιρι ογειπε ειπι ιιε

ιγε ννιεειπε ε ιγειιεεπιπιι.

20 Ππι1ιεπι εννεπιγεε ιπειινεπιι,

εε νιπεπιιιΜι ιγε οννοι.επιιιε Μιπιεε

πιι Μπι ιιεπιε ινιπεπιγειπερι Με ε

εΜε γε ννιεεειρι; 1ιεεεπι ειε Μπι

ιγε1ιρεγερι, εε ινιεεειε ιπεπιεπιπι

τοιπνεεε1πε εε πενπεειπι Μπι επι εερι ·

Με.

21 Ππι1πεπι ιιεπιε ιινιιπιπεπιεεπιι, εε

ιιεγερι; ννεοιιεπιειιιγε ειπι, πιιγε

ιεπιγεπι ιγεε, εε ννεοπιερεγεΜγε

εεε; εε ιενιπεπιεπι επι εγειοπιιπνε

έπιι; *πειπε ννειιεπιιεπιιπε οεε.πιιπε

ιεινε Μπι ιιε εινιεειιειιεπι οπιερε

νπιεεγεΜ ε ε ειιοεεπιπιιγεπιπιι εε:

22 Πιο, εεει· ενεπιιπιεγεπιριΜε

επιεερι, εε πε επιεερι Με έπιι, επι

ππιε ι.εΜε ιιεεει:ε Με.

23 Ππι1πεπι ιππεγεριγε ιιπιεγε ινε

ειπιρι Μπι Με ιιινιεεγειεεεπι, εε

ιιενιιιεεΜγε; Τοιπεεε ιγειεπιπιιε

γεγεπιι Με.

24 Κεέπρεριπιεπι "επι-ιι πιιεΜπιεεο

Κο ΑΜιιι ονιπερι εε ιπιπειπεεερι

ιπι πιε ίειππε Βεννε εε. ΠπιΜιπι

εγεπιπερι εε; Κεεεπ ειναι σε,

εγερμ

25 Ππιι:επι 1ιενιπιεεΜγε; Ηεοπι

Κεεει· πειτε ι;ειπιπε Μπι ιιεπιε Κεεει·

.Μεε πιο; εε ννειπεπιτεειπε πειπε

Μεινε Με ννε1πεπιι:ειιιιε Μεε πιο.

26 Ππιιιεπι ογειε Μπι ινιειιοΜιππι

οιε Με ιγε1ιρεγεπιι Με ειπι εΜ

τπιεπιιρι, εε γν:ιεγεριε ειπι Ιιε σε

ιπιιιιεπιπιι, εε ιπιιπιε ιιιγεγε..

27 Ηειιεπι δειιεΙιεε ειπε πιεεε
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Ιπππιπ Με πιεσε 1ιογπιπι1 Μπι πιεπιε

γνιιπιπππιππ οπι πιπρπ ; πινπννεπισε.πιπ,

28 (πε πισγεπιπ; ννεοπιεπιοΜγε

σππι, Μοιιεε ππεπιεπι ννοννεπιπ πιπιΜ

σεσεπιπ ; Έπινε σππισιι τεννπσπι που

σε σιπισε πιπσε εσοπι πε σππιπιεπι,

πγε επιπιππεππιι πενπππσπι σου πιππιι2ε σε

σππισιι σππισε πσπιπιΜσπσπγο Με σε.

29 Ππιππεπι πιεσεπι πιιιπιππεινειιπππι

Μσπγερπ έεππονπππι: ιιπιπππιπι τοππεπιε

Μπι πεπιππσιι που, σε ω”. πιπσε

εσεπι πε.

30 Πιιππεπι πγοΜπιε σου πιο Μ

πιεπι Με”, ππιππε σππισε πιπσε

εσεπι πε.

31 Ππιπιεπι πγεπιιιιπ σοπι πιάστε;

σε έεπποινππιπιπ σου οννεεππι πιοσεπι

πιππιιιεπιπ, σε εσοπι πεπιπ; υπιππεπι

σιπισε πιισεπιι.

32 Ππιππεπι επιεπισ ννππιοπιππισε πε

εγε πρ.

33 Πιο, πισσοπι ννπσεΜπιπ Με σππι

εΜε εεπποννππι πιπππιεερπ σοπι, πιεπιε

τοπ-ιτε νππεπιππ πεννεπιπ Με πιε, εγερπ.

34 Ππιππεπι .πεειιε ννεεγπιπιπο, σε

πιεννπσεπιπγε; Μεππε Μπι σε σππισε

Μπι τεννπσπιποιιπιπ, σε πιππιπιεποπιπιπ:
35 'π'ιιππε π.οιιε ππιεπποσε Μπι πιε π

οπι ορεπιπ Με σππι, σε ννπσεπο σππι

επεπιπιεπι Μπιππιπ Με πγεσεσε ιπποε

ππεπιεπιπ Μπι πιεπιε πιιινπσπι ποπιπιπ

έπιπ, σε πιππιπιεποπιρπ έπιπ οσε.

36 @ε πιεΜιπι εππε πεπιπ Με εΜ

πιππιπ έπιπ; πιιππε πιεπιε ππιεπιρπγε

οπιπιππιππο Μπι σππι εΜγεσοσεπιπ εσε,

σε ιππσεΜπιπ Μπι πιο πιεπιε σππισε

Μπι οπι οτεπιπιπιπι ννεππεπιτεπιππε

σιπισεννπσεγε οσο.

37 πππιππεπι γνπσεπε σππι πω.. Μιιπ

ννπσεΜγεπιπ Με, Μοεεε πισε πιεσε

σεπι γιιπιεππε εΜε πιπσπγεοπεπιππιπιπ,

Απιπεπιεππι νπίεππεπιπεπιπιε πειτε, σε

Ι·εεεπι ννεππεπιτεπιππε πεσει, σε.πεπποπι ννεππεπιπεπιππε πενππε, Πεπι

σεπι Μπι εσπγε σπσσπι πιε επιεπι.

38 Τοπιε περὶ Μπι πιεπιε πω"- π

πεπιππε πεννεπιπ επιπ, πιιππε πιπ πιπιπιπ

Μπι πιεπιε : οινεεππι πγε εΜε πιπ ιιπι

πιι οσε.

39 ΠπιππεπιγνοΜεπιπ ππεσεπιπ Με

επεπιππππέπ πιοπιεπι πιεσπγεπιπ; Ψε

οπιεπιοΜγε ω, τπιπιγεπι επιε σε.

40 Πο πγοπιεππεππι ππινπειπεπι εειιπιε

νπιππινεπισε εεννεπεπιγε επιπ.

41 Ππιππεπι πιενππσεΜγε; 'π'οπισπι

οπι Μοεεπγε π)εππιπππ Οππιπιππιτπειι

Μπι εσπγιιπιπ πιο.

42 Οιποινεπι ννοννεπιπ Μπι επι Πει

Με πγε Επεσε πιεγε; 1πειισεπι

Μπι π1επισειι ππιπτεινε Μπι πιεσπγε;

Μπεπεπιε Μπι εΜε πγπιππιπιππε πω,

43 Εεεε π.οΜιπιπγεπιπιπ Μπι πιεπιε

πιπεππιε οεπιο γνπσπιενε1ιεεε Με σο.

44 Ηοσεπι π)εινπιπ 1πεπισεπι εσπγε

πιεσππιπιεπι, ποπποπι οπι σππιπιππιπ.πιιι

Με πιε.

45 Ππιππεπι πιοπιεπι ογεπε σννιιεππι

πιιιπιοπι πιπγεγο σππι επι, νπεσπιεπιο

γνπσεΜγε σππι πιενιππσεΜγε;

48 ννονπεπιπ ππεσεπιπ Μπι πωπω

σερε πιο; πιε πγε έππιε πιεπιεπιπιεππε

ππι οππιεπιππιπ, σε πσπγοπιεΜσπγεπιπ

Μπι επι σννπσεΜγεπιπ, σε οππιπιπσπγε

“πιπ Μπι ογεπιπιε π.πιππεριι, σε πινε

πεπιπ Μπι επι οπιεπιππερπ ποππεπιε Μπι,

πιεπιε πιοσεπισοπι σππιπιπ :

47 Ωε πινπενετπσε 1ππιπ πενππερπ Μπι

πεππιγεπιπ; σε ππιπππιπεπιππιπιπ Με οπι

ννοσεΜγο πιεπιεππε εγεπιπ εεε ;

πιεπιε πέι πγοπεπι νππογεσσ Με.

πγεπισποπσπγεπιπ Με σε.

ννιεοννοιωκι: 21.

1 ΠπιΚεπι ννεπιππεπι εποπιιινο, σε

γνπσεεπε ννπππσεπιπ Μπι ιινοππιπιεγο

οπιπγο Μπι επι πεππιι γνπσεσπιρπ Μπι

οπιπιεγε εγεπιπ νπεπιγεππε.

2 Ππιππιιπι π.νπινειπσε .Με επε

πιπιεπιπσε Μπι πι! ππιειεεεππεπι πιοπιπιε

επι επιπιογε ο ινεπιγεππε.

3 Ππιππεπι πιεγε, Αννπσεππεπιεπι

πιοσπσπγεπιπ, νπίπννειπσε "επιμε

πιπσε Μπι ππε πεπιεπιε οτε επι επιμο

γε σο.

4 π)οπιε οννεεππι πεππιι ππινπσεΜσπ

γεγο σππι Με ννεππεπιππιΠΜι- “Με

σπιπιπ Μπι επι Ισππροπιιγερι οσο;
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ειπε Με 1:εΜι Μπι ἐπὶ, εεεπΙιεπ

$εΜι επ πὶ Με σὶπ οσοννεεὶπ επ

εΙ1ρεχε σε.

5 ΠιιΙ:επ ερε ὶέ Εὶρὶ Με” Μπ

ὶπγεπ ννεέτεέιτε, εε τεΜι ννὶεεειιρὶ

Μπ επ εγιισορὶ Μπι, πε σε]ε7ε

τερὶ εεΙιεπ, 1ιεχε;

6 Ατιρετιι ΙιὶγοΜ Με, επ ωιω

ννεπόεεερὶ Μπ ι1επε ὶπγεπ ποπρε

ὶσὶτεΜὶιιιε ννεπΙ‹ε ἐπὶ εΙιρεγερὶ

Με σε. .

'7 Ηε!ιεπ ννὶνεπἔερὶ, εε Μεγε

ρὶ; νδίεοπερεΜγε σὶπ, ω1ιεπ Μπ

1ιεπ 1ιεπε 1ιεσετιι Με πε; εε

ὶιεπε 1ιεσεειι Με σὶπ ννεππε εε

ὶιεπτε Μπὶιεπ, £εΜι επ εεοπγερὶ

Με Με.

Β ΠπΜιπ 1ιεγε.; Πιπιι1ιεπ πὶΙιπε

7επρι Μπ1ιεπ ; ννισοτε ιπὶσεὶε Μπι

επ ιιρὶ εε, Πε πιὶγε σε, εε ννεππε

εεει1επ ὶγεὶιεπειι Με σε, εγερὶ

Με.: πω. ννὶσὶΙιεΙτετε γεΡὶ ἐπὶ

ο.

9 Τιι!τε οΜσὶεε οννοὐιιΒεΒοπρὶ

Κο σεὶεγεὶερὶ πεγεΒοπρὶ Μπ1ιεπ,

πὶὶιὶπσὶγερὶ ἐπὶ μι; Πο τοΚε1ιεχε

1ιεπε. Ιιεεεπ ὶιὶγοὶιὶ Με ὶχεσεσε,

ω.. οννιΙιεπΚε Μπ ΜπχεΙπππε

Με ἐπὶ εε.

10 Ηε1ιεπ ὶιεννὶσεΜχε; Ογε£ε

ννεπ εχετε τοΙπεσε ειιιγε Με, εε

ννοΜσοπιε ννεπ ννοΜσοπιε 1ο

1·πεσε οτι ὶπεὶἰπ.Με:

11 Ωε οτεΜγε πιεΜ Μπ πὶπε

έΜιπέΜιπ, εε ννὶσεεΜΒεπ, εε πιε

ΙωέὶΒέὶσε, εε ννοννεπχεΚε ννοΙεο

Μρε, εε ιπεΒρὶγε Μπ εοὶγετεπ

πεπ ννοννερε€οΜοΚεσε, Ιιεπε. Ιιε

σεΚεεπ μπω Με σε.

12 'ΗΜ τεΙ‹ε Μπ :Ιεπε οννεεὶπ

ὶ€οΙ‹ερτιι, πιὶσε_ὶε Μπ οτι εεεπ1ιεπ

ὶγειιὶΙιρεχερἱ, εε ἐὶσεγε πὶσὶιννε

ρὶ, εε οτππὶσὶγε ω, Μέπε εποε

ὶιπεὶιερὶ τὶρὶ Μι επ επὶγεπρὶ, εε

ινίσεετεχε1:ερι ννὶσεέτε ὶννὶσεὸε

Με Μπ Κο ννὶεὶ1οΚεπι επὶχεπρὶ

Με σε :

13 Ππ1:επ 1ιεσεπ οιι·οπἰγεΙιεΙιὶ

εεε ε Με!

14 Ηεσεπ ἰσειιὲεΜειιπ με: 11ο

Ι‹επ ισνεεὸπρὶερὶ Με σὶπ Ιιε πεπ

7ε1ιεπ εννεσὶπρὶ ἐπὶ πο:

15 ννὶσεὶ ννὶσοΜερε ε1ιπε. σιειι

ρὶ Με, Ιιεσεπ 'εοὶὶεπὶγεπρι Με

τιιενετ1επ σεΜι ὶεππὶὶιὸερὶ Με

ἐπὶ, εε. ὶγεὶιερεπὶγεπρι Με ἐπὶ. ι·

16 'Ι'ιιΚε 1ιιιπ1εε!κε ννὶαιχεγερὶ,

εε ΙιιιπΚεννεπὶὶπ ννὶσεγεγερἱ, εε

τεΚεννὶσε7εγεΡὶ, εε. Μιάε πεσε

γεχερὶ Μπι, Ιιεπε ε ννὶγορειιὶ

γεπρὶ Με; εε ερε ῷεπὶγεπρὶ Ιιε

Βερὶ Με σετ

17 (Μ. πιὶσε]ε Μπ οπ ε1:επ1ιεπ

οννεεὶπ πὶοὶχεέερὶ Με.

18 Ί'ιιΚε ρεεε ννεπ-ὶὶἀεπ Μιεέ.ι

εννὶπὶτιιΚερὶ Με ἐπὶ σε.

19 ννεεὶππὶ£επΚερὶ Μπ σε πὶ

σεπεερι Με !ικ1ιι1ιε ρο. π

20 .ϊει·ιιεεΙειπ ΠιάιιΜεπ οειιγε

γεπΚερὶ ννεπὸεΙτερὶ ΜπΙιεπ, ὶ-_

Ιιεπεγερὶ Με σὶπ 1ιε ννεππε

Μγεεεπ ε εκ1οπχε ο. · ε. έ

21 Ηεὶιεπ 1:οπε Με πιε!ισσε

Μπ επ ιιπρὶ ΜπΙιεπ, πε Μπ εΜ;ε

πεὶὶσερὶ Με; εε ειπε. σώσε". επ

ιιπρὶ Μπὶιεπ τεπΙζεπ ὶπερερὶ Με;

εε οΜεπ πιε1ιοσε ννεπΙιε σὶπ ω

πε επ γεὶιοπρὶ ΜπΙιεπ, εΜε ΜΗ

ειιρὶ Με ἐπὶ.

92 ΤσΜεοπρὶ επρετιι Με Ιειειιε

εε ; 1ιεσεπ ι.εΜι ι:ο1ιεπ οννερὶ εοπ

πεπε οννεεὶπ εεοπ γεεεεπρὶ Με.

σε.

23 Τιι1‹ε επρεπι Μπ Ιιεπε επ

£οπε ὶΙιὸιιέεΜιρἰ, εε τοπε ποΒέὶπ

ειὶπννὶεεΜγερὶ Μπ 1ιεπε ννοτεΓιὶ

ννὶσεπὶσὶχεπὶιὶε Με; πιεΙιε Μπ

εΙιεπ ννοΙ:εΜ]ε τεπΚε Με, εε

ννοεεππὶγε @Με Μπ εε σε εεε

σειπι Με.

24 (ζει τιιεεεεεεγε ορε Μπ ιιπ

ννεπΚε1ιεπρι Με; εε ο7είε Μπ

οννεεὶπ εΜεΜε ννεγεΙ:ε επεσε

ὶιιὶερὶ Με; εε ΙΚσεινὶσεεὶ.ε Μπ

.Ιετιιεε.Ιειιι πεεππεερι Με, εεεπ

ΙΚσεννὶεεε£ε Με τε|ω ὶγεννὶεεΜ

0ὶὶ1επ!3π Εεε σε. η · ···ι κι

' 95 Αππεψε ικά, εε 1ιεπεεΒιι Μ,
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σε πίσεηΙάρΙ Μη Ιπεηπι εΜε Πο

·ννερεωΙ‹εσπι γηΚε·Μπι; σε. πηεΙπε

ε.Μιη εχετε Μη γειε.ηΙηΙερΙ πω,

σε ννΙσοΙοΚεΙιπ Ι.εηΙη έπη; εε πηΙ

ηΙννεησε. Μεη Με εε ννεηΙπε Με.

26 νΜσεέπε Μη Ιπορε, σε πηΜηι

ΜΜΜ τηΚιπ Μ)·σηΙ Με σπη Ιπε ε.ρε

Μγεγε σΙη, Ιπεηε ση σε.ητε τοΜ

τνΙσε_γε.ηΙπε. ηιηἰη Με έπη οσε ;

πηεΙ'πρπχε. ννοπνεέεΙπε Μπι Ιπεηε Ιππι

ΙπηιΜπε Μ:ε. Ιιεση.

Θ? ΗεΙηιη ννπωεω ΟΙηΙπΙηΙ:Μπ

Μη πηΜΙρΙΥε @με ηηπη Μπεη,

·ενοννηάεΙπε σε ννοοΜΙ:εηΙη ηιηΙιε

ΜΜΜ ιπ υνεηόεΙηιρΙ Με.

98 ΠηΜπη πΙεηπι πΙεσεη εφε σἰη

η”, ΙπεΙηπη υνεηΙπεη εΙοηππνεηρΙ,

σε με ?ππινεηΙπεη που πω; ορεηΙ

σΙΙ:οηρΙ Μη Ιπε ννεηηε ΙπΙ)πεεεη η

Ώθ; 878.

_ η 99· ΠηΙπεη ννη:εσΙηρΙ ετη επη

σεΜγεΙπε: διπΙπεη σεη, σε. σεη

Μη οννπιεΙη, Ιιεηε. ννεηΥΜηι με;

· 30 Οσηνπηρε @Με εσε, πηεοΙπε

τη νπηιηηε. ΙΜγει!πιη, ηΙγε εΙηΙηπ.

·ννεηεΙΜκερΙ, σε ετΙοηγεγερΙ εεε.

3Ι Πιο Ιπε Ιγεσεση, ΙΜειπ Μη

πΙεηπι ΙΥεσετιπ ννεηιΙΜηιρΙ ΜηΙιιιη,

ΨεΜπηΙε.ηΙπε Ι.οΜσοηιε Μη Ιιε

ννεηηε. ΙΜγεόπη ηη ε εόοηγε με.

"ΕΙΣ ΑννἰσΜιεΙιπιη ΙπεσΙσΙχερΙ, ΨΙ

σοἰεε.εε Μη σε Ι:οΙιεη @η ε ἐπὶ,

εσεη πΙεηε οννεεΙη ΙππεσεΙ:ιπ π... σε.

83 ΜεΙ1ρΙ)πε. Μη πηΜηι Μιηπι Ιο

Ιπππη Με” Με, τηΙπε πηποΙε Μη ε

Φώτση Ιγηε Με έπη σε.

34 ΠηΙτε.η ΙωηΙσἱρε με; οΜηηΙ

τιπΜεη ννοΙ:ερΙ, σε. ννΙΙΙπορΙ, σε

ννΙσοηΙ Μη εΙε εινε.σΙηρΙ Μη, ηε

πιο. ση ηΙσεηΙερΙ Μη ηΙχυέεΙεερΙ

Με. ηεσεσε; εε Ιπεσεη εάοηγιιΜ

?ηη έηΙ εσεη πιηρετη Μη Ιιε ηΙ

ΜγοΜρΙ Με.

35 ΜεΙ:ε π.. Μη Μηιη ΥΜωηρί

ΚΜ σννεσπη ννοΙπππιηΙιε ννε.η ηπε

σεη ΜεπιηηποΙππ Με εε.

ΠΕΒ Ηεση οΜηηΙγεη ννε.Μ.ε με,

επι σεΜγε Ρο ; Ιπεσεη τεΙιππ ΜγεΙπΙ

Με σΙη πΙεηπι οννεεΙη Ισιπηοπππ ω...

σΙπιρΙ, σε νΙΙΙσπιέΙ.ιπ. ΟΙππΙπΙππΙΙηπ Μη

ΙτοΙπεπι ηε_γε-ΙΙηρΙ Με Ι-γεσεσε. ΙΙΙ

γεννηρΙ Με. σε.

37' Ι.ΙηΙ-πεη εηρεΙιπ Ισι.πηΙπειη ΙΙρΙ

ννεΙεπιη Μη οΙππηι ηπεοηερεΜγε

ηη ; σε Ιπε.ηγεί:η ΙιεΙπιπ.η $εηΙιε.η

ΙκΙΙση, σε ρΜπε. Μεη ΟΙΙηπε εώ

)πε.ρΙ Μη Ιπε ση γε.ηΙπε.

38 Ι.ΙηΙαππ.η ΙπεηΙΙε.ηηη Μησε σχε

Ι:ε Μη οννεεΙη Με ηΜΣεηρΙ Με ε

:ηη ννΜηπη Μη εη Μη.
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Ι ΙΙηΙσπ.η εεηγερΙ ηιιροΙΒερΙ 6ηΙ

γιπΙερΙ ννοεσηΙπεΙη εσΙγερΙ Μη, Με

ννιιηππε εσεπόεη ΙγεΙπεηΙ:ιπ Με.

2 ΠηΙπεη ννε.ννε._γιπέηερΙ ΙΙ:πιη

σεηρἰ, σε. ννοη·ερΙ ΙπεεερΙ Μη, Ιπε

ηε τοΙιεη εσεηρΙ,σε ψεγπιρΙ Με

σΙη Ιπε εΜηιρΙ; Ι.ππΙπε. πηηιΙε Μη

ΙποννἰσεΜρερΙ.

3 ΠηΙηιη εΙπεηοηρε.ρΙ Μη Μεη

Ιιεη, ννηη.ΙΙ .ΙηιΙεε ΙεΙππιπΙοτ εσΙ_γε

ρΙ Μη Ιπε ΒΜειπ τεησε.η ηπΜπεη

@εγε.

4. ΠηΙηπη Ιπε εΜ;πι γε σε, "εννε

Υππέηιι ΙΙ.πιησε.ηρί, σε εΜση.πι Μπη

σεηρΙ Μη Ιπεηε οπη ενοΙππΙππΙηι, το

Ιπεππ εσεη σε ννΙεεςιπ Με εΙη

Ιιεοη.

5 ΠηΙπε.η ΙγιπέΜηρΙ, σε πισπι

Μαι «μπω Με. ΙιεσΙ)περΙ.

6 Ηεσεη ννΙσικΙε, σε ννΙσοΙε Μη

εη ιπηρΙ έπη πσιπηΙπεπι πνΙσπιση Με

ηΜΙ:ππ.

7' Ι)ηΙηιη ε.κη)πε.ρΙ ηεροΒγεηΙ έπη

ιιηρεΙιπ εη ννοεσεΙαέΙη Μ;ερπ Με

σΙη ννεηηε ΙπεΙιεηίιπ.

8 ΗεΙιεη Ιημιη επι .ΙοΙηιηηεε με·

ννΙσεἐΙ σε. Ι1εγππ.; Υε με, που..

σΜεεΙη ιπηΙ.ερΙ Με σΙ.η Ιιε ννπχεγιι

ηηΜεΙΙιηε.Ιπε. πιο. ,_

Ο ΠηΙπεη ΙιεσΙ_γερΙ; ΤιπΜεη ΜΙ..

χεχε ιπηΙπηΜιερΙ Με γεσΙππ Ιιε.

10 ΠηΙιππη ΙπεννΙσεΜ_γε.; (Νοη

ννε Μη ση ΥΜρΙ ΜππΙπηη, "Μπάτη

ννε.η ννεΜεΙ:οΙερε τηΙηΙ _0Ιπηη.Ιπε.

)πιπΙηι ΙΙΕοηΙσΙρἶἔἑ Με; ΙΜ, ηπε



1.1ΠΚΑ8. - ιπ

'1:ιιΜ:επι Μπι ΜΜπ1ε σἰπιΜεπι, ιμΜ·πιιι

Ϊ" Ρο· . . . .

11 Ωπι τη» 1:πιννε. Μπι Μεσιιπε πιο ,

ννιιοπιειρε1πιχε σιπι Μεπιισιγπι σε;

1λίοπερι πρι οΜπιο. ννοεσε1πέππι Μπι

Με ννεισπιερεννισπιννεΜιχε σιπι σιπι

επεσε Με σιπι Με πωπω ε Με.

12 ΚιπιΜπιππ, ννεπιΜπιπι Με ννπιπι

πεπι1ππι.ιππι, σε. πι)πιισορι ε πιισιμεσο

πιπ Με; Μεπι ινι)πειππι. Μπισ.Μι πιο,

ειπε. ·

13 ΠπιΜιπι ιιππιχερπ, σε. τοΙπεπι

εννισιιΜιπε σππιοπι εσεπι ἱγεγπιρι;

σε ννσπισεΜέππι ινἰγεγπι ΜπιπιΜπρι.

14 ΠπιΙππιιι ννπιπιπιππ πγεπιπιπιππι σπε

Μπιπι, επι πιπστπιπιΜι, σε ννπιΜοόιγπιρι

πι1πειιοπιρπιρι Μπι πιπιΜιπι.

15 ΠπιΜιπι ΜεννισεΜγε; Μπι1πε.

Μιε Με σιπι Με ιι:οΜιππιγπι εποε.

σε1ιιιιπι Μπι σε πιπι1:πιπιπ Με σιπι

πιιιιππ ινπισιπι σοπι.

16 Ωπι Μεσισιππειρι σε; '1'οΜπιπι

ννπι1πε.ιι€επιΜπι τοΜσσπισε Μπι εΜπι

ιππιεσει:ιπρι εππι Μπι, ΜεΜπιπιγπιπι πιε

ιππιπιΜπιπι πι1πε ννπιτε Με εππι σε, εχει.

Π' ΠπιΜιπι ππιππιι)πεπΜπιπι Μπι Με

ισιι, σε ννοριπ1υ. εγε σε. Μπομπ, Πε

πσπιρι σε. Μσπρπιππιπιπ πιο:

18 θα Μεσἱσιιππιρι σε; ννπιΜιπι

πωπω ιοΜσοπιιε Μπι Με τοΜε.πι

ΜπιποΜπ έπιπ Μπι, ΜεΜιιπιγεπι Μεε1:ε.πι

Μπιπι1πε. ιππική ινσεΜπιγεσπι Μπι

εππιπιΜπιπι ππιπ1πιπ.1πε Με έπιπ σε, ειπε.

19 ΠπιΜιπι πιἔπιγπιρι Μπι πειι, σε

ννορισπι ειπε, σε γιιπέρπιέρε, σε. Μ

σπππιιι, σε Μειπππ., Μπιεπισιππι πιπιπερι

οπι πιιιρι Μπι Με π1σε σε, ι1εσεπι

ππιπΙπειπιππι εσοπι ρε.

20 ΠπιΜιπι ππιππιιγπιι1πε.πι Μπι πιπ

ειπε. ννπιππιρι πιποΜε.1ππιππιχε ωίσπισιπ,

σε ΜεΞε; Μπιννε πιπγερι Μπι οπι

Ρερεοπιρι Μπι, επι ο1ποσπι1ιισιγε

τεσπι Μπι, ππιππιπιππιπ1ππιπι Μπι Με :Με

σε.

21 '1'πι1πε ιΜο, ννπγορεππιιιγε Με

σιπι Με πιππρε Μπι νπεΜπιπι. ιπποι;πιρι

Μπι ιιΜιπι ππιισιπιπι.

22 ΠπιΜιπι ννισιιέΜι σωπιπω.ιω

'Μπι ιο1τειι Μσοπισπιρι σοπι εσεπι γε

Με ε Μεσεπιπ; 1:ιι1ππι πανε Με "Με

7πιρειπιι Μεσιπιπιεπι Με ινισε.έι13ε. Μπι

ννοπεΜπ ΜσιμιπιΜπι. σε.

23 ΠπιΜιπι ΜππιπιΜιΜπι. Με πωσ,

πω” πιπ1πτε ννεπιΜ Μεσοπι Με σιπι

Με πΜσπινε.πι11 γεγπιρπ.

24 ΠπιΜιπι τιιΜε "εππι @εππι

ιππιιιπερι Με σιπι Με πιπι1πιππι ΜιισΜ

πιισερι. .

25 Ππι1πε.πι ΜεννισεΜπιππι; (Παω

Μπι ιπππισιιέππιγπιππιρι ννισιιγιιΜσΡἰ

Μπι Μαιο. ιέ πιππισπισεΜερπ, σε τοπιο.

ννισοοΙππΜπιππι σινισε.1πιΜπιπιχεπιρ1

Μπι πιεσε ε11ιιπιννιιέιερι, εννισιιΜ

Με εσε.

26 'Ι'ιπΙππι. Με Μεπιἰσεσπιρἰ Με

πω, π.ιιΜι πιι)περι Μπι ε14ΒιιιππΜπε

πειι-ιι ποΙππιρπι πωπω, Μεε ΜιιΜι,

Με. Μπι πιπεσεεε Επεσε.,

27 ννοιιι γιππι1πε σιπι, σπιννοιγιι

Μιπι1πιγιι.ρι Μπι, Μεπιπι ιππιππιιιι πωπω

Μοπιε π.πιπι1ισ. Με.

ιπεπι1πε σιπι Μεε ω Με. Τιπ1πε

ππιιέ_ννηππιτπιππΕπιπερι Μπι Με Μπισ

σεπι επεπρι νιπειππι σε. .. ,

2Β ΥνπιννιχιπισιιππιπιμιπιριΜσἱ ππιειππιρι Μπι Με ιιι)περι π . Ό

29 Ηεοπι Απεννε.γε σιπι Με ινο1πΜ

σεπιιε εππι Μεσα Μπι Με ι;γεσπιπι

σπειπρι: , η¦ί.

30 θα Μεσεπι ννοΜσοπι2.ε ππιππεννιι

Μπι επι, ννπιΜπιπι ινοτπιρι ππιιι:εννιι

Μπι ε1πιππ ννπηπιπ.πιπιπ, σε. επεσε

ιΜιπιρι Με; σε ννισεέππιχπιπερπ

πιπππιπι1πε Μπι Μεσα πι1πε.πι ιπιοΕπιπι1<18.π

πιπ Με, πιο. Ιει·πιεΙ ννισοπιπι Μπε

πιοπιπιειρι Μπι ννπσσόπι.σορι Με σε.

31 ΗεΜπιπι πωπω” Μπι Με,γιι.;

διππισπι, διπΜοπι, ιΜσ, Βεπε.πι Μιμι

Με σε., εΒιιγπιρι επι ι)πεσεπι Μιμι

σιπι Με ε σιπι ππι1πε. σε. , ..

32 'Γιπ1πιπ ννεσππιγπηε εππι Με Με!

πρεπει Με επιπ σ ννοσεΜἰγε εσισιἰ

Η; σε πιοπιιι.πι Με πιιγιιΜοπιιπιπρπ

ΜπιΜπιπι, πιιΜιιπι1πε.ννεπιβ ννιεσ,ΜΦχ

υνεέπιΜπ πω, εχει.. πι Ρ., _

213 ΠπιΜιπι Μεσπ_γπι; Ιππιπισιιπι,ιιππι

σοΜιιέΜε πνισοπιπε Με επι πιισι Μισο

1πιπι.πιπιχειππι. Μισο σε. ,_,_

'1'πιννε Μπεν
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δ! Ππποπ πεπιι; 8ὶὶποπ, ππρεϋπ

πὶπ πε ππροοποτοππει ποτοπ ἐπὶ,

εσοπ Υππιπὶ ππὶπιὶε ποοπτπ:ηηε

εὶπ πε ππεγππὶππε Μο., εεὶοὶχπ.

σε.

· Β5 Πππιιπ πεννὶοππὶΥπ; Μπιε

επει οὶπππ, πο. πνο]ππποοπ, πει

πιιπρει, πειτε πωπω γεοὶἑὶρὶ ποπ

πε εποπ, τοπιι ννιιπὶὶιὶππ πειεό ὶπὶ

οὶγοτρππὶρὶ Μ. Πππππ, απ",

πιω ἐπὶ σε, εγιιρὶ.

36 Ηεπειπ πεννὶοππὶΥπ; 'Ι'ππιι

πιιπππει πινω τποιο.οπο. ο]πππ τοπ

πὶππιιπ, επιπιππ Με; πιι ννοὶπππ

επιπ πεποπ: πο. τον” ιπιππεειΒγε

πὶοε οὶππππ, ννοπογειπε πινω πω

ννὶχορεπὶγε, πο. "επ-π ορεΕοπ

Με.

δ? 'Ι'ειππ ννοννπρὶ επ πειππρὶ

ποπ, ΎΥὶοοπππ έποπ εσοπρὶ πὶπ

Δ0ΙΠ ?ειννερὶ εε, εππρὶ πὶπ πε ὶπὶ

γε επ γπεοετπρι πω., εοὶοππιρὶ:

Πππππ άεππ ιππ,·ε επ εοεπ εσοπ

Ρὶ πὶπ εε. ·:

38 Πππιιπ πεοὶγππἱ; Πειποππ,

πνειπγειππ πω, ποπ ιππιπεπρχε

ποπρει οε. Πππαπ, Ηεπεπεοο.

σε, εινὶεππὶΥπ.

39 Πππππ €πππιιπ πιὶὶοπ, πε.

ΟΙὶννε παπα πὶπ εππιὶ εοε ποπ,

πε ειπε εΜε μι; πππππ ννποπορε

ννὶοππὶγε οὶπ ὶέ ὶγπππιι περὶ.

40 Πππππ ννπ.πππ. επεπ ὶπεπππ,

πεκνὶοππὶγπ; ννοννὶχπτππγε πὶπ

επ ὶὸοὸπρὶ Με ἐπὶ ε “πω” πο.

41 Ηεπειπ ννὶοὶοιὶποπππ ὶπΥππ

εΜε επρεγορὶ πὶπ Ιιεποππππ

εσοπ ὶ, πιι οππρεέπο. ιπππεΙΜε

ὶππὶὶπ πο. οεπὶΥπ,

42 Ωει πεγει; Απε πεεεπ Μπι

ννποὶπ πὶππππ, ὶπὶιιὶγπτπππ π"

πε τοπο.π ὶπὶὶοὶγιιγε πω; Μπα

πήγε πιὶΕπννποὶπ π" πεε ἐπὶ,

πὶχε πὶπιννποὶπ πω πεε εσοπ

εσοπρὶ πππννε.

43 Ηεπππ τπεπρὶγπ. εεὶγπτππ

ποπ οππὶπ‹ὶε κνππ επ πὶ πο. πιι

νοέιιπιι.

44 Ππ!πιπ πὶπε. πὶπ 3πιιοππιπι

πεπιιπ, ὶγοπιπ ννοπὶωπγιιπ οεπὶ

πω; πει τεκππὶ πὶπ πε ννε οέιππγε

πιππὶππὶπγππ πιοπππι ὶιὶππροχιι

εε εεεοπ.

45 Πππππ Με” οὶπ πετεππππ

ννππππ ππππ πὶχππε, πε υποπ

ερεννὶοππὶγο εὶπ επ υνὶοιιπ‹ὶὶ πε

πππ, ννὶιοὶπ ὶχοπὶἐὶοειρὶ πὶπ οπ

ὶέτὶπὶππρὶ ὶγενσπὶοιηπ.

46 ω πεπὶοππὶγιι; Τοπεοπ πὶ

έτὶπιππρὶ πε: ππὶὶπρὶ πο Με”

πο; πεοεπ ννοννὶγπτιιπγε πὶπ

επ γεὶρὶ Με ἐπὶ.

47 Ηεππ πεοεπ οπο. ὶοπππειπ,

ὶπο, κνὶοοπι, πει επειιοπρορὶ πὶπ

επιππππ ννππ_π πιο” εοὶγπρὶ πὶπ,

πε ννὶοὶτοπππι π, πο. .Ιοεπε ὶ ὶρπ

Εππε Με ε ὶπὶγειὶοπ ω".

48 Τοπο .κοπο ΙὶεεὶΥπ; ΜΜΜ,

ννιωέπ Οὶππὶπιππ π" ὶ ὶριι£π

περὶ νυππ οπ ὶνὶοηππιι πο.

49 Πππππ πὶοὶ ιιπρὶ ποπ πεππ,

τοπιι €οπετιι Με εὶπ νναππιι πεπ

πεποπὶ πεπυ.π ὶιεοὶχιιρὶ ; Ιιπποπιι,

ιππποπεγε επ ννππιιπρειρὶ Με

50 Πιιπο.π ννιιπ_ὶὶ ννεννιιππόπο.

ὶΙπποππ ωοιπ,-θ ννππὶὶ εμε, πα

«παρε ω” εοππιπιππππ ποπε πω

ππέρει.

5Ι Πππππ 18ΒΙΙΒ ννπε.7πρΙΣε ππ,

Ηε!πιπγππ ὶγοπ·ὶπὶπππὶ_γε πο,

εμ: πει ποπε μπω, πει πεπππιπ.

52 Ηεπιιπ .ἰεεπε ννπινπ)πιέπιο.

ὶπιιιεππρὶ, πει τὶπὶ υνπποπ π” επ

ὶπὶποππρὶ, πα τοπειρερὶ επ πο ποπ,

πεπει πεκνὶεππὶΥπ; Μπιπποπεπε

οειπ πο γπππ. ννπτπυ.ποπ ω. ποπ

ω” γορὶ πε ὶγεοεπ γοὶιὶρὶ πε.

53 Απιρε£π ὶχοπὶ τὶρὶ ππιπππ πὶπ

οππ8. οπεπο. εὶππρὶ ποπ επεπ, ω,

ννοιπιιι πποε π” πποπι πὶχππιιι

γππὶγὶιρὶ όπὶ; πω, πεπππ πεπε

πει πὶπ πε πὶχε πὶτπννὶιρὶ, πο

ειμαι”. ννονσπιέππε πὶπ, εχει.

54 Ηεπο.π γπιπρὶ πει ιιγερὶ. πο.

ννεννιιγυε3ππ ὶπιποππ π π” εΜε

πὶρὶ. Πππο.π Ιπ)πιπ π.επππ Πιο

Ιπππ π.
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55 Ππιππεπι ιπ;επιπποπι 'επρι Μπι οπι

αψογα οοιιρι, πιο μεγα ιγοπιιπι

ππερι πιοπιιιπι, ππιγπιπι οι ογε πινισο

πιπιιι πγοι:επιΜι.

58 'ΓιιΜι ρει:ππεπιππε ιγοποπιπποπιο.πι

γιιπιππε σππι, πιοπιεπι ννιπποεππο ννεπι

ννειπιγπιππο σο, ορεπιι:ο πιο πιογιι;

ννιωεω Μιι ππο πε ειπε πιο πιο ιιπι

τοπιο. πιο, εγε.

57 Ππιπποπι πιπιιιΜπιπιο, σε, ννἱπιο

πιππισιι, πιο πιιννο Μπι επποπιννεγο

έπιπ σε, ογιι.

58 ΠπιΜιπι ποσιιππεπι ννεπιιι πεπιε

οιι ννιιιιγοππο πιο πιογε; Με εγε

πιοπιππιιπιπιεπι σε. Ππιππιιπι Ιπιγιιπι

πιογιι; ννιοοεπ:ο., πιεπιιεπεπιπιπιπι έπιπ

εε.

59 Ππιππο.πι ιγοπιεππεππι Μιι”

γεπιιιιι οερο "Μιι εσοπιι, πιοπιεπι

νου-β ί;πιπποειι γειειππιπε σε. πιογει;

(πεΜε ακούω Μπι ππε πιεσε, οπι

οιεπιπιπιπι πιννισεπποπιεπι πό ογο. πιο

Μεἰ ιιπι πωπω σο.

60 Ππιππειι Ιπιγιιπι πιογει; ννἱσπι

έτει, τοπποπι επιο οιπι πιο επποπιννεγο

πιο σο. [ΜΜΜ πιοοεπιπιιιπιει, ιοπιιιπι

ισιιπιπιιιπι, επιιιιιοπιοτοπιπιε Μπι πιο

του.

61 Ππιππεπι Π:ιιπισεπι Μπι ιπιππιιπιο

ππι1ιπ, πιο ππιγοπι εποπιιινεπι. Ηεπιιιπι

Πο.πιεπιπι Μπι, Απιρεοπιοποπιπιε πιο

ι:οπι έπιπ Μπι πιοπποπιι γεπιιπιι οΜπιππο

επιιιππιιιγιιΜΒΒο Με σε, εγο σιπιοπι,

οπο Μπι πιο Ιπιγπιπι Μππειιγε..

62 Ηοπιιιπι Ιπιγεπι πεπιπποπι Μπιππο

πιο πιππιιι Μπι σεγε.

63 Ππιππειπι ννποεέτο. .ποειιε γιιε

ιιπιρι Μπι πιοπιιι ππιιιπιο.ρι πιο ο.ρερπ.

64 Οκ ιτε Μπι πιππεπιροποπιρι πιε

πιοπι, πο Μπι πιπιπιο. ιιιιειιπ, πιο πιο

γο πννιιπι€ερι; 'Ι'ιιννε επιπρε. πιο

οιιιπιιιπι πιο ιγιιππσιιπι ινε.

65 (Μι πιιππιι ποππποπποεπι οπο. ιιιωπι

ννεοετοπιππεγο. οσιγερπ.

68 ΠπιΜιπι ννεπιιιιι επιιιοπι πιοπιοπι,

ογιιπο Μπι επι τοπιο τοππεριιρἱ, πιο.

ννεννεγιιέπιο ιππιπισεπιιιι, πιο να)

ιιιιο.ιιι Μιεερι Μπι, πιοοπι πεπιπειγε.

πιι, πιο οππιπιισιγο Μπι επι περι;

67 @πι πιογειιι ; Μοεοπγε πιο πιἱγο

πιοσιπιπιοπι ιιπιπποΜγιιΜι μι. Ππι

Μιπι πιονιππσιιΜγιι; Οσισιγοππειιἰ

οέι;πι νιπισιιγοππο.ιιπ Με πω. .η Β”

68 ί.)ο ννἰσἱννιιπιἔιιιιπ οέπει. επικι

γεόιιρτερι Με έπιπ, πιο. εππιιιγπιππιιἔ

έιιοπιρι Με επιπ. ι π·

69 π)π-ι ιγοπιιιππιιππι ννιωέω οι”

πιππιπππιι Μπι ννιιππο.πιτεπιΜι. ω”

έιιιππο επιιιιιι Μιι επ:ιγετεπιπιεπι ιγο

π:πιπιππε Με. σε, ογε.

70 Ππιππεπι οννοειπι πιεγερπ; Πε

οοπι ννεππεπιτεπιππε οωιιωιιω Μπι

πιο πιιγο πιο. Ππιππεπι, Πο ππιπγε

ππεπιειρι σε, εννισεΜγιι. ···

'71 Ππιππιιπι πιεγερι; πγε ι Μπι

επιπγει:επιπιοπι ιιπιΜγορι πιππισε πεπι

πιο. ιιοιιιιιπιοπιρπ σο; πιεσοπι ποπποοιι.

εσππι επιπιρο. ιινπιγεσιιιπιππιρι ιιπιππο

πω» Με πιο.

ΙΒ| Π' .

ννισοννοιωκιι ω _ , .

Ι Ππιππο.πι ννισοπε Μπι οννιιεἱπι

πιε]ἱπι πιιγογειιι, πιο Ριπεπε Μι

γπιιιπ_ - .ππι·ι:··ι°Η

2 Ηοπιεπι πιππιπιεππεπιε ιινπγεπιιιιιιι

ιιι, πιο. πιεγε.ρπ; π)ε ογιιπο Μπι

πιννἱσογιιέἰσο, οπι Κοοεπ ννοππιπιε

γουρι πιιιιιι Μπι πιο πεπιππιππε πγειιπι

γουρι; πιο ιγε Μεεειγε γνω

έιπιιγπιπειρι Μπι πιεσε. Ιπεποπγε σε,

ογερπ.

3 -Ππιπππιπι Ριποπε ννιννεπιιζε σε.

πιογει; δικιο. ννιωιπειγεωρι Μπι

πιο πήγε πιο. Πιιππεπι ογιιιιπο, σε,

Νιγο οεοπι επιε. πιο, σεγα.

4 Ηοπιπιπι Ριπιιι7ε νσενιπογιιέπιιι

ιτπιπισιιπιρι πιο ογιι.το Μπι πιοπιιι πιο;

ννισιιΜγε; ννποεέιπ:α Μπι πω οπι

τοππιι εποε. πγοννιιγο επιπ σο. Μ·

5 Ππιππειπι πιεσεπι ιγοποπι «επιβι

πιιιιππο εε πιογιιρπ; Ογοι:ε Μπι πι

ιιιυππιιτειποπιννισογε οσο, πιο. οποιο

οπιιπιπιεπι .Μάο ππιοΙππιπ:ε Μπιοννιιππ

π:ειγιι ππεπιεπι πιιγιιπιπιογε ιινιιοπιερε

Μγε οσο. ο

θ ΠπιΜιπι Ριπο.πο Οπιπππεπεγιιώ

πιειπιοπιπ πιοπιεπι, "παύει - Με πιο
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θε1Βε "πεπε Μπι Μεεε Μεοιπι

Μεπι Με ινσιεεννεπιεε.

'7 ΠπιΜεπι Ηεποά Φεοχεπε Μπι

Μει;επιΜεπι ε Ρι1ετε επιοπιγε, Με·

ΜεπιΠεπ·οο εΜε ιχεεεγε; Με εε

ννεπιπιε .Τει·ιπεεΙεππι επι επι.

8 Ηεπ·οο .1εειπε ννεπιγεΙπε εεΜεπι

πιππιε π)πιι6Μπι; τεΜπ οτε. οπι πιεΜοπι

Μπι Μεοπι πεπιε1πεπετεπιΜεπι πεπι

3πειπε ειπι ; εε ινοννερειοΜεεε

ννεπι]ἰ εοοπι ννεπιχεΜε Με Μεειπι.

9 ΗεΜεπι ιερι οι:ε ιππι νπιενεπιεε;

“Με πεΜιόεπι εγιππιι:ε ω.

10 ΠπιΜεπι ννεννεχιπεπιε πτεπιεεπι

ω, εε ννοννερι Με.εερι Μπι, Μεπιε

ιππειιπιρι, εε νπποΜΜγε ννἰγεοπιρερἱ.

11 Ππι1πεπι Ηεπ·οά Με” ννιεε

Με νιπποεγιιΜε ειπι οπι ι:εΜιπιε ω,

εε πΜεΜε Μπννε, εε ειπε "επι

ε)πιιεορι ιπι Μ)πε, εε εΜε ΡιΙετε

εΜε πεπεγεχε.

12 ΠπιΜιπι επρεπε Μπι Με επι

Ηεποπι ΡιΙει:ε Μοι Μιεπ)πιπνιπεει:ε

Μ; Με ιποΜεππιχε ποΜεΜπεπγερἰ.

13η Ππι1πεπι ΡιΙετε ενενπεγιπεπιε

ιπεπιεεππρι, εε ιπεπιεεπιννπεεΜπγε

μι, επεομ.ι:ε Μπι Μεπιε "Πειτε ιππι

εεΜεο εεΜεπι, ΜεννπεεΜιχε ;

14 ννιωεω Μπι πιε εχετε Μπι

ονπποεχιπέιοε ειπι ννεπι ιδτεεεπι πιε

γε1πεΜιρι ; επιΜεπι ιΜο πιιτοΜεππι

πννεπιππιεεΜε, τιιΜε @Με @εχεου

Ιπερἰ Μπι Μεπιε οπι, ΜΜΜ εποε. επι

εεέπε Μπι εε επι τεΜιππιεπι @εννε

επε επι.

15 ()ε πιεΜππι Ηεποπι Μεε Μιεέ,

εΜε εγε επεπρπ; ιππιΜεπι ιΜο, Με

Με ειπι ι)πεεεεε ειπι τεΜιεεπι εεε

Μεοπιρι έππιπ. πιπ

16 Ηεεεπι ννεΜερειπιρειπιπε, εε

ννεΜιππιοιιέΜε Με εε, εγε.

17 ννεωρι Μπι Με ιειιπιΜεπι ιππι

εεέπτε νπεπι_Μ νπιεεΜειδπιπέΜε Με ε

Μεοπι.

18 ΠπιΜεπι οννεειπι οΜοπιννεπι]ἰ

πΙεπι Με”. πιιΥεπιρί; [δε ισοΜεπι ειπε.

πιο; εε ΒεπεΜΜεε Μεε ιιπιΜεπιπι1

εΜε πήγε.

19 Πε εε οι:οπιννε Μπι επι ννοΜ

ρειιιι Μεε·ε, εε ΜπινιππεεΜε οπι

ετεπιΜεπι ΜεεΜε ννιεεΜπιεΜερπ Με

Μπι επι οΜπιεΜερι.

20 ΡπΙει.ε .1εειιε Μ)πιιέ|πε ννεειπι

Μπι Μεοπι εΜε ὶγεοεπι εννπεεΜ

ε.

21 ΤιιΜε Μοννεγερπ εε Μεχερι;

ΙεπρεννεΜ οΜετεπι απο, πεπρεννεΜ

οΜιι:επι πο. .Με ω»

22 ΠπιΜεπι ιγεππιπιπ ΜεννιεεΜιγε;

'ΓοΜεεε, ιιιΜε εεππι ιε!πιπ Με ε

εοπι Με. Οπι ετεπιΜεπι εε Με ειπι

ιγεεεεε εεΜππΙεπι επενπε)πε ω;

Μεοεπι ννεΜερειπιρειπι€ε, εε "ε

ΜπππιοιπέΜε Με εε, εδω. "ι

23 ΠπιΜεπι Μοι;επιΜεΙππ-γε ΜΜΜ

ρι, πειρεννεΜ οΜετεππρι Με ε Με

Μερι. - ΠπιΜεπι πεπε Μορι Μπι, ννε

ννεγιιέπιε Πεπιεεπιρι Μπι οππι Με

Μερεγιιρπ. ·-~νιπ· επ

24 Ηεοεπι τοΜεπι εππιρι Μπι Με

π),εεεπι ΡιΙε'πε Μεοπιπε.

25 Ωε πεπε εππιρι Μπι ννοΜρε

Μπι Μιεε, εε τιπιινιοεΜε εοπ, Μεε

ννιεεΜπειγιιέΜε; ΒιιΜε Με πεπε

εππιρι Μπι επι .1εειπε ννποεειπ.

26 ΠπιΜεπι ιοΜεπι ειπε ε·γειιι εε

Μεπι, Κιππεπιε ννποεέτε ινεπι Βί

ππιοπι εεπ)περι ππιιιΜοεε Μπι πεπε

τεπιΜεπι ιι Μπι Με γιι2ερι, εε εεπι

ειπειιεεε Μπι Με .Ϊεειιε πΜεΜιππι

ειπι Με. ε ειΜρε)περι. επι

21 ΠπιΜεππ εχετε Μπι ννιεοι:ε.

Μπιεε ννιπιοϊιππισε Με π)πεΜπιε γερπ,

εε ννεέπιΜοε εεε)περι.

28 'Ι'ιιΙπε .1εειιε εΜε πΜάιιΜοππιπιπ

εε ΜενιπποεΜχε ; .1επ·ιιεεΙεππι ειπι

ννιπιτΜπρι Μπι, ππιιχε εππιεοεΪερὶ

έππιπ πιο; τιπΙ‹ε πιι)περι εε πιιοιπποε

πιι Μπι επεπεεγε πιο.

29 Πιο, επρεπε ΜιγοΜι Με ειπι

Μεπιε επι Μεγερι Με; ΗοΜέιππι επι

Μερι επιπ, εε ννποπτρι ίοΜιπιπιπ ειπι

εειοππ επιπ, εε εεε ι:ο1ιππππιι ειππιρι

έπιπ Μπι Μεπιε γεπιππεέτερι εε.

30 ΗεΜεπι ΜἰπιπιεΙπεΜε Με Μπι,

ΠπιΜεΜἰπιΜρεγε πιο, εε ρεΜε Μπι,

ΠπιΜεΜΡε πιο, εειδπερι εεε ε Με..

31 Ωε εεε ιιεεε Μπι επι πιεεεπι
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εεοιιπιἱ ΜΜΜ, οεπι 6εεε Μπι επι

ποΜεπι εσοιιιιι Με Με, εγε.

32 ΠιιΜιπι ννιεεει:ιι τοΜεοε πισπι

ρε, οΜεπι ειωΡι Μπι, Μεπιε πιεπι

Μερι Με ε Μει εννισεγιιρι.

33 ΠιιΜιπι τιιΜεπι ννιεερεΜιι

εειγερι Μπι ννεπιππε εΜειι ιρι πιε

Μεπι, Μεπι ισιρεννεΜ οΜιτειιρι, εε

ιιεΜιπι ννιεοΜεπι εισε εσοπιρι πιοπι

Μεπιε, ιιπιππιιι. ἰγε ετερε εσιγει:επι

Μεπι;πιε ιιπιιπιε Μπι ω εει;Μι. πεπιΜεπι.

Π 34 ΗεΜεπι .Ϊεειιε Μεγε; Απε,

ωιωκιειωΜε πο: τεΜι “Βιοπ

ρι Μπι ΜοπιΜγερι επι σε. Ππι

Μιπι πεννοΜογεΜε Μπι Μειρειπιπιιρι,

πιει οεοοπιπιε εσοπιρι.

35 ΠπιΜιπι ογειε Μπι οριιΜπε πιε

5ίπι Μιγεγε: Ωε ιτεπισεπιννισεΜ

γερι Μπι ε. εγε Μειιε οππι ιΙ3εΜερι

εε Μεγερἱ; ννιωεω ιοΜεεε πι

γνιοεγε εεε εεε; πγε επεγεπΙεπι

πιιιειγε εέτε Με, Μεεειγε Νεφε

πεπιΜε ΙιεεΜπιι€ε σιπι Μεε Μεσιπι

Μεπι.

38 ΠπιΜεπι εΜσιτε Μπι Η: εγε

ιΙιεΜερι, επι ευ, εε ππιιπιιοΜιγε Μ

ρειορι;

37 (ξε Μεγερπ; .Με γνισεΜε

γει:ερι Μπι Με πιιγε ΜεσιιιΜεπι, πει

εΜε ννο.

38 ΠιιΜεπι ιννεπιΜεπι ννοιππερι Με

εε, ΗεΙεπιεε πιο. Ποιιιε πιε ΗεΜι·ενν

ιερι ΜεπιεΜἰγε επι οννερἱ; ΠΠ)Α

ννιοΑει·ΑιωΦΑΡι ΜΝ Μ:

ΒΒΒ ΟΕ.

· 33 ΠπιΜειι οΜεπι ειοεπιἱ επι συνι

εεΜει;επιρι πιοπι ννεπιγι έιεεγε εννε

Μγε εε Μεγε; Μεεειγε Με πήγε

ΜεσιπιΜεπι πιιιειγε πιο, πιε ιιπιΜέ

πιεΜιπι.

40 'Ι'ιιΜι ιιπιππιε Μπι ννιιεγιιΡπε

εε Μέισε εε Μεγε; ννεΜεπιπ.επιΜε

ΜογεΜἱρε έπιι Με; ννισιιγεσορι

οΜοπιννεπιγιάεπι Μει επι γειιπι : ·ι

41 @ε ιιπιΜγε Μπι ειι Με εννο

ι:επιπιε.; τεΜι εεοιιΜι εειγετεπιΜεπι

ιιπιΙπεΜρε οσε; τιιΜι ιγε εε “Με

εισε ι:εΜιάειι εσοιι Με σε.

42 ΠπιΜεπι Μεπιειπ .!εειιε Μεσπγε;

Ιτειιεειι, νπιιΜσειιιιιε Μεινε Μπι

επι γεΜι ΜπιΜεπι, ιιιιΜειιγε απο.

43 ΠπιΜιπι .ιεεπιε Μεειγε; Απι

ρειιι Μπι εε επι ννοιπνεέπε ιπιεΙιοσε

Μπι επ Με γειιιι Με σε, εννιεε

ΜεΜεπι εεισιγε. .- η

44 ννεπιπιε γνιΜιγεγεεεπι οερε

έεΙιρε Μεπιιιπιιπι; ιιπιΜεπι ιιιεΜοοε

Μπι οννεπισιιγιι εοπρεπε, ιιερειπι

νιτεπιΜε ερε ΜεΜεπιγεπι. -ι

45 ί.)ε επρεπε ννι Με οι:ρεπε

ω", εε περι ννεΜεπι Με επι ππιιπιι

ΜιιΜε οιειι:επι Μιγεγε σιιι #Με

εοΜεγε οΜπιεΕπιεσε.

46 ΠιιΜειι .Ιεει.ιε ΜοπειιΜι.Μγε

ΜογεΜγε εεΜεπι, ΜεΜειι Ιιεγε;

Απε, πιιιιερε Μπι επι πιιιπιεει Μπι

οννεΜπιιιΜε σε. ΠιιΜιπι Μεσειι

εγε εεΜεπι πε ἱγεγε. .

47 ΠιιΜιπι ιιΜσιπε ορεννιπιΒε ννι

σεγιιΜε ειπι Με τοΜεπι εεοπιρι πιοπι

Με ννεπιγιιΜε εεΜεπι, ννιιΜεπιτεππΜε

γεοπιὶΜεπι; πιε Μεγε; ΑννισεΜεΙιεπι

ννισεετε οννοι;επιπιε Με εε Μεσε σε.

48 ΠπιΙιεπι ογει:ε Μπι γνιιεγε Με

ννεπιγεε εΜι εσυ, Μεπιε ονπεειπι

ποΜεπι εσοπιρι τιοπι Ιιεπιε τνεπιγε

Μερι σεΜεπι, ππιιιΜι Μπι οΜπιεΜπιε

επειρερι, εε. ΜΜι!ερι. Ί

49 ΠπιΜιπι πω”. ειιοπιγερι εεε

Μεπιε οννεείπι ιι;εΜειι ιιιειιιιιιι, πιο.

ννιπιοΜιπιεε θιεΙιΙε επειιΜειι ιΜε

Μιππι ιιρι εστι Μεπιε @Με Μπι πιεπιε

ννιιπιγεΙπερι.

50 ΠπιΜιπι ιΜο, κνισεέΒε "Με

.ΤοεερΜ εειγερι, ινεΜοΜοπιννἱσε

Μγε εεε Μπι Μεσε, πνισεετε νσεΜε

σε οννοτειιπιε; ·

51 Πε ἰγε Με ννεΜισοπιπερι πρ.

οΜεπιρι (με ε·ιεεννισειιε έιιι:

ΑιιιιιιεπΜεε, .Ϊιιι:ὶε ιοΒοπινπερι Μπι

εεε-γι Μεε ει.επιΜεπι; ιό εγε Ψε

Μιιιι:επιΜε ιιοΜεοπιιιε Με Με ε

ιιπι. 3

62 Ηε ΡΕΙει:ε εΜε γε εε .ιεειιει

πεπισεπι Με Μιιε. · η Π"

··-53 ΠπιΜιιι Μπι εγεΙπιι, πιε ιπιιιιι

ΜιιΜε εΜε ορειιιπιι:ε, σε ιπιιππιπε Με

ΒπιοΙιερι ινισεύτε Μπιε!περι "επι
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ννιεοννοιωκε 24.

ειι·οιπιει:ε; πε ιι:ειιεπι πινω"

επ οιιπειτε.ρι επι. ε

64 Ππιιεπ επρειιι επ ιιιιιιιννιχε

χερι εεε Μπ ιιε εεε, εε επρει:ιι

ννει:επ Μπ ννεππε ιΜχεάεπ.

55 Πιιι·ιεπ υνιποιιιιισε θειιιε

ει:ειιιιεπ Μσι πρι εοπ ιιεπε ιιιε

14επι ιχεχερι, οιιπε ιιπειιερι Μπ

Με, εειεπσεπ Μπ τοιιεπ ιιπειιερι

Μπ ιιεπε ννεπχειιερι.

58 (Μ. ιιετεπιιεπ Μιιιιερι, εε

ρειιιιπ1ιε νεότειιιπε ιιιερι Μι ιππι

χεχε ειιπειιερι. Ηειιεπ ενοε

1ιορε Μπ εσιχει.επιιεπ επρεπε

χνειιειι Με οΜ1ιρερι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΙ(Β 24.

1 Πιιιιεπ επρετιι ννεΜπι επ επ

ρειιι ιοικ-ειιεχε, ιιεπιιεππε ιιιπεε,

ιιειιεε ννιεεειε ιιπεικερι Με εΜε,

ρειιιιιιτε ννεέ1επιπε ννιχεχε ειιπε

Ιιερι εεε ιιεπε. χι.ιιιε. επ πρι; εε.

ιοΜειι:εεε πειιιιπ οννιεερερι.

2 Ππικεπ ννισεέιτε ιιπειιερι Μπ

ει.επιιεπ ιπχεπ Με ννεπιιε τοΙιεπ

ιχεχερι ε κινεπχειιερι :

3 Ωε. πιειιεπ ιρι, ι:ιιικε Με” 1

ιειισεπ ι;επεεπ Με ιιε ιχεχερι επι.

4 Ππιαεπ τοιιεπ ιχιιιιεε.πρι πεπ

ι:ειιιπ επι εειιειι, πιο, ειωειε

ιιοπρε ενοΜιχει:ε ννιχειρετρε ιιπ

ρι ιεειιάε εεννισειιπιιι.

5 Ππι(επ ιιοΜρερι, εε. Πε Μπ

ιιιεΜρεεΜπ ειιρειειχερι εειιεπ,

ΙιεννιεεΜχερὶ; 'Γοιιεεε ε ιερι Μπ

ννιεειιιιε πι ιιπ Μπ εχεΜτερι 1ιε.

Β Βεπ ιιπ επι; Μια Μπι σε.

Νειιεπιιιπ θειι1ε επ ιιπ εοπ

ειιεπ 1οιιεπ ειιισιχερι εοπ Με Μ

Μιιιχε ρο :

7 ννιωιέει Οιπιιιιιι:Μι Με εισε

ει:ε εισε περερι Με επ χνιεεειιρι

Ιιεε., εε ισιρεννειι οΜιτεπρι Με;

@Με επρει:ι.ι ιχεπιπι Μπιιεπ Μπι

Με εε, εχε σε.

Β Ππικεπ ιιεεειι εχε ειεοπ ιιε

Μι-ιειιχερὶ. ιν

9 Πιι1ιεπ @Με 1ιιιε1ιερι Με

ει.επιεεπ Μικιερι, εε επωνεπιιρι

όεπ ιιππιερι Ιω ποπε οινεειπ

οννισεΜχειιερι.

10 Πιιιιεπ ννειιοειχερι Μπ ποπε

ιιεσειι οννισεΜχειιερι εοπ, Μει·χ

ΜεειιεΙειιε, εε .ιοεππε, εε Μει·χ

πω» ιιι.ιπιιιι Μπ, εε τοΜοιιεεε.

οπι ππρι εοπ ιιεπε εερι.

11 Πιιιιεπ ιιιερι Μπ ιιισειισεχε

ιιι1:ιπιιιε|ιεπρι Μπ ιχεσεεε πιε

ιιερι, εε ννιεεννιεεαιερι επι.

12 Ηειιεπ 1πχεπ πειιπ ιιιχεχε

εε ννιεεειε ιιπει:ερι Μπ εΜε ιπ

χεπε ιχεχε: εε επ εχοικεειπ εε

ιιειι πιιπιιιιιιιε ννοΜιχει:ε Με

ιέπεπε ειιπει:ερι ννεπχειιε; πε

Ιιεπ πεεω εε εεπιε πιειιεπ ι:εΜι

εεοπρι Με σε ιπιιιεπχεπ εχνεσιπ

ιιπ.

13 Ππικεπ Πιο, επρει:ιι Μπ πε

επ, ὶχερι Μπ ετεπιιεπ ωεωω

ποπρε οιοπννε πεπ Πιπιπειιε εσι

χερι Μπ ιιε εΜε χερι, .1ει·πεειεπι

ε1επιιεπ πιει:ε ιχπτερι ννιιεσεπιπε

έειερε εεειιι.

14 Ππιιεπ Εεεε ιιιχοιιι Μπ τιεπε

οννεειπ οπ ννιιιιόει:ερι.

15 Ππι:ειι ννοιιιιει:ερι, εε ιχιι

Ιεοεπ εννεσιπρι ισεπιιεπ. .Τεεεε

ιχε ιιιπεε Μχειιεπ ιι, εε επι ενι

εεχε.

18 'Ι'ιιΙιε ιέιε επ ιχεΜχερι Με

επι ννισεχερι.

17 Ππιιεπ ιιεχνισεΜχε; ννιωιε

Μπ άεπε τιιΜε ε πε, πιεχεπιρι

ισιιπιιεπ ννοχειιιιιικερι εε ιχο

Μιιιιι χειιπρι Μπ.

18 ΠπΜιπ ιιπιπε ΚΙοοριιεει εει

χερι Με ιιε ννεεχπρτε εε ιιεσιχε;

.1ει·ιιεεΙειπ επ χειιπ επι εεε, εε

ιιεπ επ Εεεε ιιιχοιιι Με εεπε

εειοπχεχε ω Με.

19 ΠπΙιεπ ιιεχνιεεΜχε; -Ηεπε.

εεε πε. Ππικεπ ιιεειχερι; .Τε

ειιε Νεεει·ειιι ε1επιιεπ Με επ, πε

ννιεεει.ε ενειιεεπ, ενιεοιιεπ κινιεοιε

Μι επ ννεέει:ε, ννειπεπιεπικε εε

εχεισ: Μπι οννεειπ ννιειτοι:ειπ.

20 Πε ευεπεχ;ιέ$ειε ιτειιεεπρι εε



1.ΠΙ(Α8.

8 ΠηΙππη .Τσακ Ι1επΙσεΜγπι;

ΜΙέ ε”. πἰεοοΙπἰΜ Ι;ι1Με ση πΙεηπι

εσπιππποη Μη ηεΙπηη οσΙσηηιΜιηΙ

Με έτη σε.

9 ΗεΙηιη πὶγιισἰηρἱ Μη πΙε εγε

πε Μη οπΙσεΙπἱχεΙπε.: ππωπη

πε.η ΙπεεΙ.ηηΙπεηΙπη Ι)πηπΙ ππωἔε

πιω ο]η, πρ. πππεΙὶΜσεηγεηρἱ Μη

Ιωσε οπίσηππη, επι πηηΙποεε πω

Ιω.η πηη εΜε. πεΙιεη γηηΜι.

10 ΠηΙπεη πεηηπι ΙπωΙω.ητη εε

Ιωη, "πεοΙπἱγε πεηη ΙπεετεηΙπεηΜι

ΙππιπΙ ππωεπι πεεΙπηγεεε Μη ε

τηιηΙωη ππηρἱ Με ε, πηηΙᾶΜσεη

ζιιηρἱ ηοη εΜπι χεέη ; πηΙπε. Μεη

πσηη)πεηΙ ηοη ΜιέπιιΙπερΙ, επι

σοΜιπ1ηη πΙεέΙρἱ.

11 ΠηΙπεη εΜε πεοΜ)πε πεη]Ι

ποΙπεσε. γεεΙ; ιιηΙππιη Ιέπ εχει Ιππι

έΙεΙπερΙ, :πε έἰΙπέἰσηη Μιπε.ΡΙ, επι

σοΙπεπΙε.η ΙππΙεἑἱρἱ.

12 ΠηΙπε.η ε.Ιπεέ Ιππε.πηηΙ πεηη

χεἐἱ; ηηΙπεη ω εχει πεορΙ, επι

1:εηΙπεη εΒρεχερΙ.

13 ΗεΙωη Ιπε.ετεηΙπππ.ηΜι Ιππιππἱ

πηειΕε. πεπε Μη Ιιεγε; 'Ι'ο!πεη

εσεππποη Με. Ιω; ΜΙσΕηΙπέΙ πει

έΙ:επιιΜπ1εΙπε σΙη, Ιωε _γεπιπέΙ

Με. σε; οΜηηΙ Ιω πηηγηΙπερΙ

ΜηΙωη γηοηΙΙπεηρί Με..

14 'Ι'ηΜι πηεΙ'ιΜσεη_γεηρί Μη

Ιω πεη)πεΜιρΙ πωΙωη, Με @εΜ

πεπΙεη ἱεπρἱ, πρ. Ιπεγερί; Τεπιηε

Με σ1η Ιω π1εε σε; Πιο Ρο, ηη

Μερἰ Με; Ιωσεη ηηΜ_γε πεπε.

ιπηγηηρἰ Με σε.

15 Ηεσεη ΙππιεΙτιηΙωηΙπε. Ι7ηπΙ

πηε.επι Πε.ιπΜιη εΙ1ρε)περΙ, επι Με

ρἰ. Ηεοη ετηηΙωη Ιπεεπ:πιηΙωηΜι

Ιγηπἱ πηεεε Μπα Μη ποΙπεη εσει

πἰσηΜσπ›η Με. Ιω.

16 Πο Μι Με, πι πηεΙΙΜσηη

γεηρἱ Μη Ιωηιι οπἱ εηΙπεπΙσπιγε,

σε Ιπεπεπε.ηΙπεηΙπη ΙγηπΙ πηε8·ε Μη

Ιω τοΜιη πἰσεππη Με πω, εχει.

[ΜΜΜ Ιω ηεΙΙοηΡΙ πιεΙπεη, Ηεσε

τη έηΙ σε, εμπρἱ.

Γ? ΠηΙπε.η επίσηποηπε εεΙππιη

Ιωγει; Πεεεη ποπε.ΡΙ εη ΙππιΒερπ

ηοη Ιω τοΙπεη Επι ΙΙω; 'Ι'Ιρί Ιππι

ἔηρι Μη πηγεη 'εχετε. πγεγερι

ηοη Με πεηηπι οιεε εη πεησηη

ΙσειΕπι σε :

18 Ωιπ πεπε πηγεη Μη Ιω εΜη

Βρει)πε σΙηΙωη ΙπεΙΙηΙΙηἔηρἱ Με;

πω. Ιέ Ιη :ιη Μη Ι:ηπε εηΙηΙΙΡεγε

σΙηΙωη, εε ρε.πηπ1η Με σε.

19 ΠηΙππιη πεπηγιπέηερἱ πτητι

σπιηρἰ, πρ. ποπερΙ ΙπεεερΙ Μη,

Ιωηε Ιω εΙππιη ἰγειΙΙριηπιρἰ Με

σἰηρἰ; τηΙπε ογετε Μη Ιποπἱση

Μρερπ; πἱγεσὶηρἰ οψη-πε σἱη Ιω

Με πἱσεΜι ε ἱχιιΙπσηηρἰ.

20 ΠηΜιη επεηγεε· Ιπηπειρἰ,

επι πηηῇΜΙ @ο οποπεηηε. Κυπε

ρἱ Μη Ιωηπι Ιππιημ.ΙπερΙ Με ε

εΜε. γε πΙσεἐὶρὶ; Ιωσεη οἰε Μη

ὶγειΒρηγερΙ, πρ. πἰεεέτε Ιτπιησεη

τοππι6ηΙπε πω. τπιππισΙη Μη εη (Με ·

Με.

21 ΠηΜιη Ιωηπι πἱπηηεπιρἰ, πιο.

ΙιεγερΙ; ννηοηερεΜ-γε σἱη, πηγε

ηιημιη ἰγεε, επι πεοηερεχηΜγε

εεε; επι τηπεπΙιιη εη εγεωηπε

έηΙ; "ειιΜπ ΙΝε.ΜπηΙ.εηΙπε οσε.ηΙπη

ω” Μη Ιω επἱσηΙπεΙωη Μερε

πὶσεπηιΜγε. ε εάοηι1ηηΙγιιηρΙ σε:

22 Πιο, Κεεεπ πε.πηηηγεηρϊΜη

ηηππηρἱ, πρ. Κ: ηηππηρἱ Με έηΙ, υη

πηη τιπΜε Ιπεσετη Ιω.

23 ΠηΙπηη πεγηρἱγε Ιπηιι)πε πο.

σἱηρἱ Μη Ιω ἰπὶσεγηΙπσεη, πρ.

ΙπεπνἱσεΜγε; ΤοΙπεσπι Ι_γηπεηπηε

γεγερἰ Ιω.

24 Ι(ηέρερΙπ1ηη πιιη]Ι πηεΜρειο

Κο. ΑΙπειπ οπερΙ πω. πιιΙπηΒ·ερΙ

ἰη πΙε Ιυπε πεπε. Ιω. ΠηΙπεη

η)πηρ1:ππΡΙ πω; Κεεηι· ω" σε,

«περι.

25 ΠηΙππιη ΙιεπΙεπιΜπι; Ι·Ιεοη

Κεεεπ τεΙπη ω” Μη Ιωηιι Κεεεπ·

,Μεη πω; πω ννεΙπεητηηΙπε τηΜπ

πεπε. Μη ννηΜιηΙ;εηΜι Μεη μη.

28 ΠηΙπιιη εχετε Μη πνἱσἱποΙπεπππ

οὶε Μη πγεΙΙρηγερΙ Με σἱη οΜ

Ι:ρηηΙΡΙ, επι πηεγηρτε σἰη Ιω οπι

ΙηπΙωη Ι, επι ἱηὶηιι Ιιἱγεγε..

27 εΙππιη δειπ1η1πεε Με πωπ
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 21.

Μιιι Με νιιεπιισε Με)ΐερι Μπι ιΜεπιε

ενεπιιιΜι επι Μιρι ; ννιννεπιἔερι,

28 (Μ Ιισγειιι; ννεοπιερσΜγε

σιπι, Μοεεε ΜεΜεπ ννοννεπιι ιιπιΜ

σεεερι ; Τσακ: σιπισιι ψενιπισιι Μπι

εε σιπισε πιισε εσεπι Με σιπιΜεπι,

ι” ειιπιΜεΜιι ι:εννισιι τιοπι Μιιιι2ε σε

σιπισιι σιπισε ισεΜΜσισιιπε Με σε.

20 ΠπιΜεπι Μεσεπι ΜιιιιΜευνεπιιιπι

Μσιγερι εεΜονιιιπι: ιιπιΜιιι το!περε

Μπι τενιπισιι τοπι, Με σιπισε πιισε

εσεπι Με.

30 ΠιιΜεπι ι3ποΜΜε ειοπι Με Με

Μεπι Μάιιιε; Με». σιπισε πιισε

εσεπι σε.

ΤΠ ΠπιΜεπι ιχεππιιιι σοπι Μπιιιτε;

εε εεΜοιινιπιρι εστι ονππε.ειπι Μσσεπι

Μειωφι. εε εσεπι Με; ιιπιΜεπι

σιπισε πιισερι.

32 ΠπιΜεπι εΜειπε ιινιπιοΓιιπισε ιό

εχει Με.

83 ΙΜο, Μεσεπι ννισεΜπιι Με σιπι

εΜε ΜΜΜ" Μιιιιιερι ιιοπι, Μεπιε

τιιΜε "εεε τεννερι Με Με, ε)περι.

ῖ34 ΠπιΜεπι Με” ννεεγιιιιτε, σε.

Μεννισειπιχε ; ΜεΜε Με εε σιπισε

Μπι τεννισιιτοπιρι, εε ιιιΜπιετοιιρι:
35 ΤιιΜε τοπιε ππιεΜοσε Μπι Με ι

επι ομερι Με σιπι, σε ωιωιε σιπι

ετεπιΜεπι Μπιιρι Με ι)πεσεσε ννισε

ιιεΜερι Μπι Μεπιε τεινισε τοπιρι

επιι, εε ΜιΜπιειοπιρι έιιι εεε.

38 (Μ. πιεΜιπι ειπε @οι Με οΜ

Μιρι επι; τιιΙ‹ε Μειιε ππιεΜριιπε

οΜπιιΜπιε Μπι σιπι εΜ,πεσεσερι εεε,

εε ννισεΜπιι Μπι Με Μεπιε σιπισε

Μπι οπι ετεπιΜεπι ννεΜεπιτεπιΜε

σιπισεισισεχε εσε.

37' ΠπιΜεπι ννισεΜε σιπι Μεπιε Μει

ινισεΜι)περι Με, Μοεεε Μεε Με.εέ

σεπι γιιΜεΜε εΜε πιισιγεοιεπιιπιρι;

ΑΜι·εΜεππι ννεΜεπιι.επιΜε ωστε, εε

ΙεεεΜ ννεΜεπιτεπιΜε ι.εννε, εε

.ΪεΜοΜ ννεΜεπιτεπιΜε Φεννε, Πεπι

σεπι Μπι ω” σιοοιι Με εΜεπε.

39 ΠπιΜιιιιπποεερι Μεεερι Μπι

ννεπιιιΜέι ΜεΜεπ Μεσιγερι; Με

οπιερεΜ)πε σιπι, τεπιχεπι εΜε. σε.

40 Πε ιχοΜεΜεππι τιινιπεπιεπι εεπιρε

ννιννειιΒε. Μεννειεπιχε επιι.

41 ΠπιΜεπι ΜεννισεΜιχε; ΤοΜεπι

οπι Μεεει)πε Βεννιά ΠιιιΜιπιτΜι

Μπι εσιιπερι Με.

42 Οοοινεπι ΜΜΜ Μπι επι Πε

Με Με Ειπισε Μεεε; Πεπισειι

Μπι Ιιεπισεπι πιιτεννε. Μπι Μπι-γε;

Μιετερε Μπι σΜε ι)ποιεπιΜε πο,

43 Βοεπι τοΜεπιιχεπιρι Μπι Μεπιε

πιιειΜε οεΜε ινισεννειπεεε Με σε.

44 Ηεσεπι ΜΜΜ Πεπισεπι εσιιπε

ΜεσιπιΜεπι, °ιο!ιεπι οπι σιπιΜιπιιΜι

Με Με.

45 ΠπιΜεπι ΜεΜεπ εχετε οννεειπι

πιεΓιοπι Μιχειπε σιπι επι, ννεοπιερε

ννισεΜι)πε σιπι ΜεινισεΜ)πε ;.

48 ννοννερι ΜιΒερι Μπι Βοοει

σερε Ρο; Με Με έιπιε ΜεπιεΜεεΜε

ιπι οππιεπιιρι, εε ισιγορεΜισιγερι

Μπι επ οννισεΜγερι, σε οπιιιιισι-γε

Με Μπι οχεπιΜε τοΙπειριι, εε πνο

τερι Μπι επι οΙιεΜόερι τοΜερε Μπι,

Μεπιε ΜεσεΜσεπι σιπιρι:

47 θε ννιιινειισε ιιρι ι;ενιπερι Μπι

ιεππιιπερι; εε ιΜάιιτεπιιιιρι Με οπι

ννοσειπιγε Μεπιειπε ειπερι εεε ;

Μειιε ιό ι)ποιεπι ννοιπεσο ι.ειιΜε

ιμιιεειειμρι Με σε.

ννισοννοιωκε 21.

Ι Ππιιπεπι ννεπιΜεπι ετοπιννε, σε

ινισεετε. ννιιισερι Μπι ννοπιιπιειπε

ορι)πε Μπι επι ι:εΜε ννισειιιιρι Μπι

εΒρειπε εγερι ιπσειι)πεΜε.

2 ΠπιΜεπι ννιιιπειισε ιινεπιιι ννε

Μρεπιισε Μπι ιό πιιεεεέετιεπι πιουμε.

επι σΜΙιεγε ε ννεπιγεΜε.

3 ΠπιΙιεπι Με)πε; ΑννισεΜεΜεπι

Μεσιοι)περι, ΎΎιννειισε ννεΜρε

πιισε Με σε ιέιιεπιε Με επι εΙιρε

38 'Ι'οπιε ειπε Μπι Μεπιε ννεΜεπι γε σε.

τεπιΜε τεννερι ω, Με πιι ιιπιρι 4 Βεπιε οννεειπι ΜΜΜ ιννισεΜισι

Μπι Μεπιε : οννεειπι Με ειπε Μι ιιιι- γεγε σιπι Μεε ννεΜεπι€επιΜε τει-ιπι

οι εεε. :ειπε Μπι επι εΙιρεΜιῇερι οσε;

Π!
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πιπε @ο πιω ω" ἐπὶ, ετεππεπ 14 Ηεσεπ ὶσεπὶεπὶσππ πο; 1:ο

$εππ οπ πἱ Με σὶπ οσοννεἐὶπ επ ' ω, ννεεεπππεπὶ Με σὶπ πε πεπ

επρεπε σε.

5 Πππεπ επε ὶἐ ὶὶπὶ ννεπεπ επ

ὶππεπ ννεἐ1εἐτε, πε τεππ ννὶεεπιιπὶ

π" επ επιισοπἱ πω, πε σεὶεχε

ίεπὶ πεπεπ, πεπε,

8 Αππετπ ιπ,οιπ Με, επ πω,

ννεπάεπεπὶ πὶπ πεπε ὶπγεπ ποπρε

ὶσὶτεπὶππε ννεππε ἐπὶ εππεπεπὶ

Με σε. .

7 Ηεπεπ ννὶννεπεεπὶ, πε πεπε

πὶ; ννεοπεπεπὶγε σὶπ, ΐοπεπ πὶπ

πεπ πεπε πεσετιι Με πε; πε

πεπε πεσε1:π Με σὶπ ννεππε πε

πεπτπ πὶππεπ, £επιι επ εποπγεπὶ

Με πε.

8 Πππεπ πεπε; Ιππιιπεπ πὶππε

πεππὶ πὶππεπ ; ννὶσοτε ὶπὶσε_ὶε π"

επ ιὶπὶ πε, Πε ὶπὶγε σε, πε ννεππε

εσετ1επ ὶπεπεπ1:π Με σε, επεπὶ

Με: ί.ππε. ννἰεὶπεπεὶπ πτεπὶ ἐπὶ

9 'Γιιπε οπὶσἰ2ε οενοοπτετοππὶ

πο πεῇεπεὶεπὶ πεπεποππὶ πὶππεπ,

πὶπὶπσὶγεπὶ ἐπὶ πο; πο τοπεπεπε

πεπε πεσεπ πποπε Με ὶπεεεσε,

£υπε οννὶπεππε πὶπ πὶπ)·επὶππε

Με ἐπὶ σε.

10 Ηεπεπ πεννὶσεπὶπε; ΟπεΕε

ννεπ εχετε τοπεσε πιιγε Με, πε

ννοπὶσοπεε ννεπ ννοπὶσοπεε 1ο

πεσε οπ ὶπεῇπ.Με:

11 @ε οτεπὶγε πιεπε πὶπ πὶπε

ἐπεπἐπεπ, πε ννὶσεεπὶπεπ, πε. πιε

ποἐὶπἐὶεε, πε πεοννεππεπε πεπο

πὶπε, πε τπεππὶπε π” εσὶπετεπ

πεπ ννοννεπεωΜοπεσε, πω. πε

σεπσεπ πεπε Με σε.

12 'Ι'ππε πω, π” πεπε οννεεὶπ

Ποπεπτπ, πιὶεεῇε πὶπ επ επιππεπ

ὶπειὶὶππεπεπὶ, πε ἐὶσεγε πὶσπννε

πὶ, πε οὶππὶσὶπε τὶπὶ, πεἐπε εποε

ππεπεπὶ τὶπὶ πο επ επὶχεππὶ, πε

ὶνὶσεἐτεχετεπὶ ννὶεεἐτε ὶννὶσεόε

περὶ πὶπ πο ννὶσὶΕοπεπι επἰ_γεππὶ

Με εε :

13 Πππεπ πεσεπ επ οπὶγεπεπὶ

εοε ε Μεῖ

πεπεπ εννεσιππι ἐπὶ πο:

15 πεπε ννὶσοπεεπε εππε ώσπ

πὶ Με, πεσεπ ὶοπεπὶγεππὶ πὶπ

Επενεόεπ πω. ὶεππὶπκὶεπὶ Με

ἐπὶ, πε ὶπεπεπεπὶγεππὶ Με ἐπὶ. π

18 Ί'ππε πιιππεπε ννὶαηεγεπὶ,

πε ππππεννεπππ ννὶσεγεπεπὶ, πε

τεπιιννὶσεπεγεπὶ, πε πεπε εποε

γεγεπι πιπ, πεπε ε πνιγοπειπ

πεππι Με; πε επε πεπιπεππι πε

,περὶ Με σε:

17 @ε ππὶσεὶε π" οπ εΒεππεπ

οννεεὶπ πὶσὶπιιἐεπὶ Με.

18 Τεπε πεπε ννεππκ1επ πεε

εννὶπὶπὶπεπὶ Με ἐπὶ σε. ι·

19 ννεσὶππὶτεππεπὶ πὶπ επ πὶ

εεπὶεπὶ πὶπ πσΙππε πο. π

20 .1ει·πεε1επι ὶπὸππἐεπ οιππε

πεππεπὶ ινεπάεπεπὶ πὶππεπ, ὶ-_

πεπεπεπὶ Με σὶπ πε ννεππε

πὶγεὐεπ ε εποπγε ο. πώ

21 Ηεπεπ πεπε. Με. ππεποσε

π” επ πππὶ πὶππεπ, πε πὶπ εΜε

πεὶὶσεπὶ Με, πε πεπε. σοπεπε επ

ιιππὶ πεπε". 1.εππεπ ὶπεπεπὶ Με;

πε οπἐεπ τπεποσε ννεππε σὶπ πο

πε επ πεποππὶ πὶππεπ, εΜε Μπ

εοπὶ Με ἐπὶ.

22 'Ι'οπὶσοππὶ επρεπε πὶπ πεπε

εε ; πεοεπ 1:επιι 1;οπεπ ουνεπὶ ποπ

πω. οννεεὶπ εεεπ γπἐτεππὶ Με

σε.

23 'Ι'ππε εππε1:π πὶπ πεπε επ

£οπε ὶπὸπἐεπεπὶ, πε τοπε ποπἐὶπ

ειὶπννὶεεπὶγεπὶ πὶπ πεπε νυοτεπὶ

ννὶσεπὶσὶπεππε Με; τπεπε πὶπ

επεπ ινοπεππε 1:εππε Με, πε

ννοσεππὶπε εχετε πὶπ πε επ Με

σειιπ Με.

24 θε τπεεεεεπγε οπε πὶπ οπ

ννεππεπεππὶ Με; πε @είε μ!!

οννεεὶπ εΜεΜε ννεπεπε εννισε

πάεπὶ Με, πε 1ποεννὶσεἐὶε πὶπ

.1ει·πεεΙεπι πεεὶὶπεεπὶ Με, εσεπ

ὶπσεννὶσεετε π.. πω. ὶγεννὶεεπὶ

σὶπεππι Με σε. η --·ε π.

25 Αππετε Μή, πε πεπγεϋπ Μ,

132



ΨΊΟΟΜΙΟΥΑΚΕ 22.

πια νπὶεαπιὶιρὶ Μπι Μεπια «Με ινσο

-νναρεπο!πεεα γιιΙπε·Μα.; πια ππια!πα

αΙπαπι ογατε Μπι γαιαπιΜὸαιιὶ Μα,

πια ννὶοοΦοΙπετιι ιιαπιὶπι επιὶ; πια ππιὶ

πιὶνναπιεα οτα-ια Με ειι νναπιΙπε Μα.

26 ννὶεαέπα Μπι Μερα, πια ιπια!πα

αΙπαπι ταΜι ΜὶγοΜὶ Με εὶπι Με αρε

Μὶγεγε εὶπι, Μεπια οπι εαπιπε ππιΜ

ινὶεαγαπιΙπα ταπιὶπι Με επιὶ εεε ;

ππιαΜιιὶγα ννοιγαέιαΙπε Μπι Μεπια Μπι

ΜιιααΜε Μα Μεοπι.

Π? ΗεΜαπι ννιωεια ΟὶπιΜὶπιΕΙπιι

Μπι ππιιιΒιιὶγα @με παπι αΜιπι,

ανοννααα!πε πια ννοοΜπαπιὶπι ταπι|πα

ΜπιιιΜα ιι γναπιιιαΙπαρὶ Μα.

98 ΠιιΙπαπι πὶεπια πιεεεπι αγε εὶπι

Μαπι, ΜεΜαπι νναπιΙπαπι επ.οπιιναπιρι,

πια ρα γιινναιιΙπαπι ὶοιι Ρο; ορεπιὶ

εὶιοπιρὶ Μπι Με νναπιπια Μγαπιαπι ιι

σε, ειπα.

_ '29 ΠπιΙπαπι ννὶγαεὶπιρὶ παπι συνι

εαΜγαΜα: Βιι!πεπι εαπ, πια εαπι

Μπι οννααὶπι, Μειια νναπιγα!πα με;

· 30 Οαπινναρα ιιαΜπι. εεα, ππιπιο!πε

ιιι νπαπιιια ὶὶπὶγεπὶαιι, πήγε π·ὶπιΜι

νπαπιπὶαὶπαρὶ, πια απιοπιγαγαιιὶ εεε.

3! ΙΜο Με ὶγεοεοα, ει" Μπι

πιεπια ὶγεοεπιπ ιναπιπιαιπαιιὶ ΜπιΜαπι,

νναὶπαπιταπιΙπα ι:οΜεοπιιε Μπι Με

πιναπιπια ὶΜὶγεὸαιι ιιιι ε ειιοπιγα με.

"32 ΑννὶεαὶπεΜαπι Μεεὶοὶγαρὶ, ΜΠ

·εοὶεε.Βε Μπι πιε €οΙπαπι ὶγα ε ἐπὶ,

εεεπι πιεπια οννααὶπι ὶγεοετιι ω εε.

83 ΜαΒρὶγα Μπι πιια!πα απιπια το

Ιπαπι ὶγαγε Μα, τιιΙπα ππιὶοὶε Μπι ε

$οιπαπι ὶγαγε Με επιὶ εε.

34 Ππι|παπι ὶιοπιὶεὶρα μι; οΜπιπιὶ

τιιΜεπι ννοΜαρὶ, πια ννὶιΜορὶ, πια

ννὶοοπιὶ Μιι οπι αιναεὶπιρὶ Μπι, Με

πια οπι πιὶεαπι€ερὶ Μπι πιὶγυααὶπαρὶ

Μα πιαπ:εεα ; πια. Μεπ:επι απΙοπιγαΙπὶ

πγαρὶ επιὶ εεεπι απιιιετιι Μπι Με πιι

ΜὶγοΜὶρὶ Με.

35 ΜαΙπα πω Μπι αὶπαπι γαΙποπιιιὶ

Μπι οιπααὶπι πινοΜπιιιι!πε πιναπι ιγε

π:επι ννὶεαΜὶγοΜὶ Μα σε.

· 38 Πεοπι οΜὶπιπιὶγαπι νναΜα με,

πια εεΜγα με ; Μεοεπι Ι:αΜι ΜὶγοΜὶ

Με εὶπι πιεπια οννααὶπι ὶειιπιοπιι ὶπια

ὸαιιὶ, πια ννιεωω θὶπιΜὶιιὶΜι Μπι

ὶτοΙπαππι πιαγαγὶπιιιὶ Μα ιγεπ:εεα Μ

γαιναρὶ Μα εε. -

37 ΠιιΙπαιι επρεπε ὶειιπιΜαπι τὶρἱ

ινα!ιαπι Μπι οΜ.πια νναοπιαρεΜγα

επι ; πια Μαπιγει:ιι ΜεΜαπι πωπω

Μάιου, πια ραΜα παπι ΟΙὶννε εεὶ

γαρὶ Μπι Με επι γαπιΜι.

38 υιιΜιπι ΜαπιΜαπιπια Τιἰπιεα εγε

τε Μπι οννααὶπι οὶε πιαΜοπιιιι Μα ε

τὶρὶ πναΙπαπι Μπι επι αΜὶ.

ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΒ 22.

1 ΠπιΜιπι α8ιιγαρὶ πιαροΜγαρἱ έπιὶ

γιιπαρὶ πινοαοαΙπέὶπι εεὶγαρὶ Μιι, Με

νναπιπια εοαπΙαπι ὶγεΙιαπιτιι Με.

2 ΠπιΜαπι ινανναγιιέπιαρὶ Παπι

πιαπιιιι, πια ννοιγαρὶ Μιεαιιὶ Μιι, Με

πια το!πεπι εεοπιρὶ, πια Μεγαρι Με

οὶιι Με αΜιαρὶ; π.ιι!πα ογαπιε Μπι

ΙποννὶοαΜὶιιαρὶ.

3 Ππιιπαπι αΙπεπιοπιραρὶ Μπι θα"

Μαπι, νναπιὶὶ .ΜΜΜ ΙαΜιπὶοτ εεὶγα

ιιὶ Μπι Με 8αταπι ιαπιπ:απι πιιαΜεπι

ὶγαγα. .

4 ΠπιΜαιι Με εΜα γε φα, απανω

γιιέπια ὶταιιοαπιρὶ, κια αΜοΠα ὶὶπαιι

πιαπιιιὶ Μπι Μειια οπι ανοΜπιαΜα, ιο

Μπι εοοπι πια απὶεαιιιι Με εὶπι

Μεοπι.

5 Ι.ϊπιιπαπι ὶγιιαΜιιρὶ. πιο. Μαια

αΙπα πιιιιιὶ Μα Μεεὶγαρὶ.

6 Ηεοεπι "Μια, πια "Με Μπι

επι ιιιιρι Μιι ὶειιιιΜαπι ινὶεαπιιι Μα

ειΜια.

7' ΠπιΜαπι αιπιιγαρὶιιαιιοΜγαιιὶ έπιὶ

απιρετιι επι ννοαεαΜΞὶπι Μερι Με

οὶπι πιναπιπια ΜεΜαπιΜι.

8 ΗεΜαπι Ιπιγαπι πια .ΪοΜαπιπιεα γε

ννὶεαέὶ πια Μεγα; γα με, ννοα

οαΜἐιὶπι ιιΜταιιὶ Με παπι Με ννιγεγιι

ιιιιΜεὶΜπιαΜα με. __

θ ΠπιΙπαπι Μεεὶγα ὶ; ΤιιΜεπι πιά.

γεγα ιιπιΜιιαΜιιιὶ Μα γαεὶπι Με.

10 Ππι|ιαπι Μεινι.οαΜγα; (Κοπι

ννε Μπι επι γαὶρἱ ΜπιΜαπι, γνὶεαέτα

νπαπι νναΙπὶέΜοΙφα ππιὶπιὶ ιοΜπιαΜα

γιιΜα ὶπΙποπιὶεὶριιἐιι Με ; Δε), 11Φ
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ΉιιΜτεπι Με ΜΜι1ε ειπιΜπιπι, ι)πιιΜπιιι.

?η Ρο· . . . .

11 Ωε ι:ιρι τεν”. Μπι Μεειγει Ρο ;

ννεοπιερεΜιγε ειπι Μεπι1ειγε σε;

Ψοτερι πι;» οΜπιει. ννοεειι.ΜΜπι Μπι

Με ννιιοπιερεινιεεννιιΜιγε ειπι σιπι

νππιιτε Με ειπι Με ιιιιΜε ε Με.

12 ΚιπιΜιιπι, ννιιπιΜιπι εμε ννεπι

ΜιιιΜιχε, πιε ιι)πιιεοπιι ε πιιειρειο

πιι Με; Μεπι ννιγεγιι Μπιιι1πε. πιο,

ειχε. ·

13 ΠπιΜεπι ιππε)περι, πιο. τοΜεπι

εννιειιΜ)πε ειιιοπι εεεπι ιγειπερι;

πιε ινοε.εειΜέιπι ινι)πε)πιι ΜπιιιΜιρι.

14 ΠπιΜιπι ννεπιπιιι ι)πεΜειι1:ιι πιε

Μεπι, επι ἱγο£επιΜε, πιε ννιιΜοειγειρι

εΜεπισιιρερι Μπι πιιιΜιπι.

15 ΠπιΜιπι ΜεννπειιΜγο.; ΜιιΜι

Μῇε Με ειπι Με ιΜιΜιππιγε. ιπποει

εε.1πέιππι Μπι πιε ιιπι1τεπιι Με ειπι

πιππιοι ΜΜΜ πιοπι.

16 Ωιι. Μεειει)περι εε; 'Ι'οΜιιιι

ννεΜιπιΜιπιΜε πο1πιεοπιιε Μπι εΜε

γιιεεε1:ιπρι επι Μπι, Με1ιεπιιπιιπι πιε

ι:ιιπιΜιιπι εΜε πειτε Με επιι εε, εχει.

17 ΠπιΜιπι ππιιπιιγιι€Με.πι Μπι Με

ιειι, επι νπποριπ1ει. ειπε εε 1ιεχιι; Πε

ιειιρι πιε Μειριιππιπιι πιο :

18 @ιι Μεειειγιιρι εε; ΜΜΜ

ΜιπιΜι 1οΜεοιι2ε Μπι Με τοΜεπι

ΜιπποΜι έπι1Μπι, ΜεΜπιπιχιιπι Μιιει:επι

ΜεπιΜι ιππική ννεεΜιιγεεει Μπι

ετεπι1ιειπι ππιπισιτΜε Με επιπ εε, ειπε.

19 ΠπιΜιπι ιιΒιιγιιρι Μπι Μπι, επι

ννοριπ1ιι. ειπε, επι Χιπέριιέριμ Με. Μ

σπιτια, πιε Με)πε.; Μιπεπιειιπι πιιγερι

επι ιιιπρι Μπι Με Με σε; ε1εεεπι

ππιἱΜειπγε. εεοπι πιο.

20 ΠπιΜιπι πιιιπιιγΜΜ.πι Μπι ιέ

ειπε. ννο1περι ιγοΜε.1πεπιιγε ωίσιιρα,

πρ. Με3πιι; Μπιννε πιι)περι Μπι οπι

ριιροπιπιι Μπι, επι οΜοι;ΜιΜιειγε

τεειι Μπι, ππιππιιγπιτΜπιπι Μπι Με Δω

εε.

21 Τιι1πιι Πιο, ννιγορεπιιηε Με

ειπι Με παρε Μπι π.νεΜπιιι. ννοΜιρι

Μπι ιιΜιπι ιπιιειιιπι.

22 Ππι1πεπι ννωπιπω οιωιωιπω

Μπι ι:ο1πειι Μιεοπιιιιρι πιοπι εεεπι γι:

Με ε 1ιεεεπιι; Μι1αι Μινσε Με πει.

γορειππι. ΜεοιπιΜειπι Με νν1ειιέΜι. Με

ννοιεΙιι Μιει)πεπιΜι σε. _

23 ΠπιΜιπι ΜιπιιιΜιΜε. Με ΜΜΜ,

ι:επΜιπι $ιιΜε ΜΜΜ Μεεοπι Με ε1πι

Με ιΜεἰννιιπιΜ γεγιιρι.

24 ΠιιΜιπι 1:ιιΜε ννεπιΜ Μοι...

γεννερι Με ειπι Με πιιιΜπ.πι ΜΜΜ

πιιεερι.

25 ΠπιΜιπι Μενν1ειιΜμι; (Μπα:

Μπι ννπειιέιεχετιιρι ννιειιγιιΜε.πιά

Μπι Μεπιιι. πε ινιπιειιι1ιιΜερι, πιε “Με

ννιεοοΜΜιγιι οννιειιΜΜειιγεπιρι

Μπι Μειιιι οΜεπιννιιέιερι, εννιειιΜ

χερι εεε.

28 πωπω Με Μεπιποεεερι Με

επι; 1:ιιΜι πιιγερι Μπι εΜε. τιιΜε

ννεπι]ἰ το1περιι ΜπιΜιιπι, Μεε 1ιιιΜι

Με Μπι ιδπεεεεε Με εε.

27 πινω γιιπι1πε ειπι, πρ. Μεγει

ΜιπιΜγερι Μπι, Μεπιιι ιιιιπιιε. $ιιΜε

ΜΜΜ πωπω Με.

γιιπιΜε ειπι Με έπιι Με. Τιι1ιε

ππιπέ'ννεγιιτεπιΜιχερι Μπι Με πιπε

εεπι επειρι νιπειιπι εε. . μ

28 Ύνεννιγιι1επιπιιεχεπιριΜοι πιιιιιππιρι Μπι Με πιι_γερι ι

29 Ηεοι·ι Ατεννιιγε ειπι Με ΜΜΜ.

επιπιπε "κι @πιο Μπι Με ιχεεεπι

01911111 1 ..Μι

30 0ιι Μεεειι ννοΜιεοπιιε ιπιιτιιινιι

Μπι επι, ιιπιιΜπιιι "Με ππιιι:ιιιυνε

Μπι εΜε. ινιιγΜερι, πρ. πεπιε

ι;Μιπιρι Με; εε.. ννιεεέτεχιιΜπιἰ

οιπιιιι1πε Μπι 1ιεειι. εΜιπι ωοωωω.

πιι Με, πιο. Ιει·ιιε1..ναιεεεπι εΜε

πιοπιριιρἰ Μπι ννι-επε1ιι€:0ρι Με εε.

31 ΗεΜεπι 1138002111 Μπι Μεγιι.;

Βιππιοπι, Βιππιοπι, Με, ΒιιΜιπι ω”.

Με επι, ΜΜΜ επι ιχεεεπι Μιμι

ειπι Με ε ειπι ΜΒ», σε, ..

32 Ί'πι1πε ννεειπιχε)πε ειπι Με Μπαμ

£ρεπιι Με έ.πιι ε ννοοεΜγε ερὶεἱ,ἑ

μι; ειπι. Δο1ιαπι Με ιιιμπΜοππιπι1ρ1

ΜπιΜπιπι, πιι1ιιιπιΜπιννεπι11 ινιεεΜιιιιἴ

ννεέιιΜι απο, ειπε. ιι π”. .

33 ΠπιΜιπι Μεοιμ; Πειπιεεπι..ιπιπι

εοΜιέΜε ιπνιεεπι;εΜο επι 11101. @Με

1πτε._ινιχεχε πινακα”. Μ_

'Έπινε 71101113· .
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ννιεοννοΥΑκι: 22.

84 Πι·ιπεπ πεγιι; 8ὶπιοιι, επρεπι

Μπ εε επρεοποιοππε ποΕοπ επι,

εσεπ χειππὶ εΜπ‹Ιε εεεπιπεγεγε

σὶπ πε ειιε)ιεΜππε Με, εσὶεὶγε

σε.

“ 35 Πππεπ πεννὶσεπὶγε; Μεπι

επε ο]ιιπε, εε κνο]ιιπεεειι, εε

πεπρε. πειτε σοιιεπ γεεὶέὶρὶ εοπ

πε επεπ. Με ννεπ_ὶὶ‹!επ πεεέ ὶπὶ

σὶχοτρεπὶρὶ πε. Πππεπ, Τεπε

:πιπ ἐπὶ σε, εγερὶ.

38 Ηεπεπ πεννὶσεπὶγε; 'Γιιπε.

πεπεπε πανε τπεεεεπε ο]ιιπε τοπ

Μππειι, επεεπιι Με; εε "επιπε

εεπ πεπιιπ: εε πινω ιπειεεε,ιηε

πὶσε ειππεπ, ιινοπο)7επε τεννε Μπ

ννὶΥορεΜγε, εε "επ-β ορε£οπ

ὶε

37 Ί'εΜι ννοννερὶ επ πεεερὶ

εοπ, ννὶεοπεπ ἐὶσε εσοπρὶ Μπ

οιπ διεννερὶ σε, εγερὶ Μπ πε ιπὶ

ε επ γιιεσετιιρὶ Με, εσὶσὶγερὶ:

ππεπ εεπε πήγε επ εσεπ εεοπ

ρὶ Με σε.

38 Πππεπ πεσὶγερὶ; Πεπεεπ,

τνεπγεΜι πιο, εεπ ιπεεεεεεγε

ιιοπρε σε. Πππεπ, Ηεπεπεσε

σε. εννὶεεπὶγε.

Βθ ΉπΙιεπ τεππεπ πιπειι, εε.

ΟΙὶνσε ρεπε Μπ εΜε ὶ εεε εοπ,

πε ειπε εΜε μι; ιιππεπ ννεοπερε

ννὶσεπὶγε σὶπ ὶέ ὶγεππε γερὶ.

40 Πππεπ ννεππε επεπ ὶεεπεπ,

πεννὶεεπὶγε; ννοννὶγιιτεπγε Μπ

επ ὶὸεὸερὶ Με επι ε σεΜχε ρε.

41 Ηεπεπ ινὶεὶσιιποπρε ὶπχεπ

εΜε εΙὶρεγερὶ Μπ πεπεπχετι

εσεπ ὶ, εε σεπρεέπε ιπεπεΙιεε

ἱπεὶὶπ εε σεπὶγε,

42 Ωε πεγε; .Με πεσεπ πιπε

ννεεὶπ Μππεπ, ιπὶιιἰχεὶπεπ Μπ

εε τοπεπ ὶπιὶσὶγεγε Με; πιπε

.πήγε πιὶ€εννεεὶιι Με πεε ἐπὶ,
πήγε πὶτεννεεὶπ Μπ πεε εεεπη

εσοπρἰ πιιπννε.

43 Ηεπεπ ιπεπρὶγε. εεὶγεὶεπ

πεπ οππὶπεὶε ννεπ επ Μ εε μι

πνεύεπε.

44 ΠιιΙιεπ πὶιιε πιπ γειεππιιε

εεπεπ, ὶγοιεπ ννοππ:επγεπ σεΜ

γε; εε τειππὶ Μπ πε πιε θεου”

$επΜπΜπγεπ τπεΜιΕε ὶιὶππριιχε

εε εσεεε.

45 Πππεπ σεΜγε σὶπ πετεππεπ

ννεππε πεππ πὶγεγε, σε νεοπ

ερεννὶεεπὶγε σὶιι επ ιινὶσεπόὶ εε

πεπ, ννεσὶπ ὶγοΜέιὶσερὶ Μπ επ

ὶέΕὶππιερὶ ὶΪεννὶεε)ιε.

48 θε πεννὶσεπὶγε; Τοπεσε πὶ

έτὶπιιιερι πε: πεὶὶπρὶ εε σεΜγε

ρε; πεσεπ ννοννὶγιιὶεπγε Μπ

επ γεὶρὶ Με ἐπὶ.

47 Ηεπε πεσεπ εγε ὶσιιππεπ,

ὶπο, κνὶεσιε, εε επεποπρερὶ Με

ετεππεπ ννεεπ πω” εσὶγερὶ Με,

πε ννὶσὶιοπεπι ιι, εε .Ϊεειιε ὶ ὶριι

ί.επε Με ε ὶΜΥεόεπ ω”.

48 'Ι'επε .Ϊεειιε Ιιεσὶγε; πο”,

ννιωεωι Οὶππὶπιπιι Μπ ὶ ὶριιτε

περὶ ννεπ επ ινισεχεειι πε.

49 Πππεπ Μσὶ ιιπρὶ εοπ πεπε,

£επιι τοπεπι Με σὶπ ννεππε πεπ

γεπερὶ εεπιιπ Ιιεσὶχερι ; Ιτειισειι,

ιπεεεεεεγε επ ννεειιπρερὶ Με

πε.

50 Πιιπεπ ννεπὶὶ ννεννεχιιέπε

ὶΙιιπσεπ ὶεοπὶ-γε ννεπὶὶ εμε, εε

ει.ερε Μπ εεὶχετεππεπ ποεε Με

πεερε.

51 Πππεπ .Ϊεειιε ννεεχιιρι:ε εε,

ΗεΙιεπ)ιεπ ὶγοιι·ὶπιπεπὶ_γε πιο,

εγε εε ποεε χιιτεπ, εε εεπὶγεπ.

52 Ηεπεπ .Ιεειιε ννεινεγιιέιιε

ὶΕειισεπρὶ, εε πιπ ννεπεπ Μιι επ

ὶτεπσεπρὶ, εε τοπερερὶ επ ειι εστι,

πειιε πεννὶσεΜΥε; Μεεεεεεχε

σεπ πο διεπει. ννειπεποιι εε. ννεπ

παρε γερὶ εε ὶγεσεπ "Με Μ.

53 Αιιρεπι εκει τὶρὶ "ΜΗ Μπ

εππε ορεγε σὶιιπρὶ εοπ επεπ, πι

ννεεειι περε Μπ ὶιποιπ πιχιιιπε

γεπὶὶιερὶ ἐπὶ; τιιπε εεπεπ πεπε

πε Μιι πε πι” πὶτεννερὶ, εε.

επρεπε ννοννεεεπε Μπ, εγε.

54 Ηεπεπ γιιπερὶ εε εγερὶ. εε.

πινεννεγιιέπε ὶ€επεεπ τὶ Μπ εΜε

εὶρὶ. Πιιπεπ Ιπγεπ ὶιεπεπ Πιε

Ι·Ε8.Πι "ο
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ΙιΠΚΑΒ .

55 ΠπιΜιπι ιπαπιιπαπι τιμ Μπι επι

σοΜιγα σετιιιι, πια ιιταγα ιγοταπι

Ιπαιιἰ πιεΙιαπι, Ιπιγι1πι ιέ εγα πινισε

πιπια ιγοταπιΜι.

56 ΤιιΙπα ιιετιπαπιόα ιγοπαπιιπε!ιαπι

γαπιΙπε σιπι, ΙιεΙιαπι ννιΙποέ!πα νιπαπι

νναπιγαΙπε σα, οραΙιτε σα σεγα;

ννισαστα Μπι ‹Ιε κι εγα πιε Μαι οπι

ι:ιιΜι. σε, εγα.

67 ΠιιΙπαιι απιαΜΒΒε, σα, ννιπιο

ΜΜΜ, πιε οποτε Μπι επΙοπινναγε

έπιι σε, σιγα.

58 ΠπιΙπαπι ἰεσαὸαπι νιπαπιιι ποΙπε

σα νναπιγαΜι σα σεγα; Με ειπα

πιεπιιι:απιπιαπι σε. Ππιιπαπι Ιπιγαπι

Ιιεγα; Ψισαέπα, πιεππιαι:απιπιαπι έπιι

σε.

59 Ππι!παπι ιγοπιαΙπαππι ννΠιιγα

γειιαπι οαιιε νιιαπιιἱ εσει;πι, πιε!ιαπι

γιπαπιιἰ 'εο!πεσα γααιιἱπιτε σα σεγα;

ΟαΙιΙε ιινισαέπα Μπι πιε Μεσα, οπι

εταπιπιαπι αννισα!πεπιαπι οι εγα πιε

Μσι πιο τιιΜι σε.

60 Ππι!παιι Ιπιγαπι Ιιεγα; γνω

έτα, ποΕπεπι επιε σιπι Ιιε ειιοπιπιναγε

ἐπὶ σε. ΠπιΙπαπι πιεσεπιπιαπια, ιαπιαπι

ισιιπιπιαπι, απιιιαοΙιοποπιπια Μπι πιο

του.

81 ΠπιΜιπι Ηαπισαπι Μπι Πιπιιι!ιο

ππιπιι, πια Ιπιγαπι αποπινναπι. ΗεΙιαπι

Παπισιιπι Μπι, Απιιιαοπιοποπιπια πιο

ι:οπι έπιπ Μπι Η:οΙπαιιι γαππιπιι αΜπιοε

απιαππιαγαΜΒΒε Μα σε, εγε σιτιοπι,

οιε Μπι Ιιε Ιπιγαπι ΜΙπαιιγα.

62 ΗεΙιαπι Ιπιγαπι ταπιΙπαπι ΜΜΜ

σα πιιιια Μπι σεγα.

83 ΠπιΜιπι γνισαέτα ]εειιε γιιε

ιιπιρι Μπι πιεπια ιΒαΙιαιιι τι:: αραιαι.

84 Ωα ιτε Μπι α!παΒρεποπιρι πιε

πω, ιτε Μπι σπιτια αραιιι, πια Ιιε

γα ινιπαπισαιιι; Τιινππε απιιιια Ιιε

σἰπιΙιαπι Μο ιγιιΙπσαπι ννο.

65 Ωα ταΜι τοΙπποΙπεσα οτα Μποππι

νναοέπειιάαγα εσιγαρι.

πιο ΠπιΙπαπι ννατιπια απιιιαπι ιιειιαπι,

ογαι:ε Μπι επι ι;οπια τοΙπαραιιι, πια

γνανναγιιέπια ιπαιισαπιιιι, πια προ

ικιαιιι Μισ·αρι Μπι, Ιιεπια ππιπιισιγα

ΡΗ πια οιπιπιισιγε Μπι επι αιιιιι,

θ? @α πιεγαρι ; Μεσοι” Ιιεπιἱγε

πιεσιπιπιαπι ιιπι!ποΜγαΜι ρο. Πτι

Ιπαπι πισννισαΜγα; Οσισιγα!παιιι

εσπα ννισαγαπιαιιι Με έπιὶ.

68 Ωα ννισινναπισαιιι εέπα αποα

γαόιιιιταιιι Με σοι, πιο. αππιαγαοιι

έταπιρι Με πω. ε

69 ])ε ἱγοπιαΜιππι ννισαέι:α Οπτι

ΜπιτΜι Μπι νναΜιπιπαπιΜι. ποντα

έα1τε επαιια Μπι εσιγαπαπιΙιαπι ιγο

' ταπιΙπε Μα σε, εγα.

'70 Πιιιπαπι οπιναειπι πιεγαιιἰ; Πε

σεπι ννα!παιιι:απιιπα ΟιπιΜπιτΜι Μπι

πιε πιιγε πιε. Ππι!ιαπι, Πε ππιιγε

!πεΙιαρι σε, εννισειΜγα. ιιπ

'Η Ππι!παπι Ιιεγαιιι; Ιγε ι Μπι

εσιγαταπιπιαπι ιιπιΜγερι Μπισα παπι

πια ιιαιιιιΙιοπιιιι σε; πισσεπι ίσιωσε.

εσιπι εαπιρα νναγαοπαπιππιιιι ιιπιΙπο

όειιι Μα σε.

πι: ν·

ιπνισοννοιπΑκπ: σα' _ ζ

1 Ππι!παιι νιιισοπα Μπι ισνναειπι

πια_ιἰπι Μγαγαιιι, σα ?Παω Κα

γαρι. ~ πρ· η”

2 Ηεπιαπι πιιπιπια!παΙια ννἱγαοιιιια

οι, πια Ιιεγαρι; Βε ογαΙ:ε Μπι

οννισαγιιέισε, σα Κεειαπ νναππιπια

γαπιρι ιιιιιιι Μπι πιε τεΒιπιιια πγειππι

γαπιιιι; πια ιγε ΜεεειγαΨισα

έταγαπαιιι Μπι Μεσα Ιπεισιγιι σε,

σγαιιι.

3 ΠιιΙταπι ΡιΙαι:ε ννινσαιιιζε σα.

Ιιεγα; .Ϊπιιἰα ννισαέί:αγαπαιιι Μπι

πιε πήγε Μ. ΠπιΙπαπι αγπιιιι:ε, σα,

Νιγε εσεπι επια σε, εγω ·

4 Ηεπιαπι ΡιΙατε ναιπαγιιέπια

ιπαπισαπιιιι πια ογαΦε Μπι πιεσε Ιιε

πινιοαΜγα; ννισαέιπ:α Μπι σε οπι

τα!πιι έισα ἰγενναγε απο σε. Μια·

5 ΠπιΙπαπι Μεση πγοπιιιι-ννοπιι

τιιιιΙπε σο. Ιιεγαιιι; θγαπο Μπι ο

ννοοιιται.οπιννισαγα εεε, πιο θαΒιε

εταπιΙιαπι .Ϊιιτια πιιαΜισε Μπι πιστωτ

σεγα ι1εΙιαπι πιιγαΙιοεγα νναοπιερε

Μγα εεε.

6 ΠπιΙπαπι ΡιΙατε θαΙιΙε·εγαιιἱ

πιαΙιοπι πιειιαπι, ιινίσεωιι. Κια-Όσοι

Ι3δ



ννπεοποιω.κη Ή.

ΟπιΙΙΙε πΙεεεΙε Μη Ιπεσε ΙωσΙη

Ιιεη Ιω ΙπΙεεπεηη·ιι.

'7 ΠηΙπεη Ηεπ·πιπ1 πεο7ετε Μη

ΙιεΙεηΙιεη ε ΡΙΙεΙε ηπΙοηγε, Ιω·

Ιιεη·Ηεπ·οπΙ εΜε Ιγιι7εγε; Ιιε ηε

πεηηε .ΙεπυεεΙεηι εη ηη.

8 Ηεπ·οιΙ .Ιεευε πεη)πεΙπε εεΙιεη

ηἱηε Ι)πηΒΜη; τεΙπη στη ση ηεΙιοη

Μη Ιπεοη πεηεΜηετεηΙιεη ππιη

γεΙπε. σΙη ; ηε ποπερεποΙπεπ:ε

πεη]ί εεοη πεηγεΙπε Με. Ιπεεἱη.

θ ΗεΙιεη Ιερἱ Με ηη πιπεηΒε;

τυΜι τεΙπηπΙεη εγηι·ιπε έηΙ.

10 ΠηΙπεη πεπεχυεηε Ιτεηεεη

ιη, ηε ποπερΙ ΙπεηερΙ Μη, Ιιεηε

Ιηεβηρί, ηη ποΙιΙϋγε πίχεοημερΙ.

11 ΠιιΙπεη Ι·Ιεπ·οπ1 πηγε πΙσε

έΙιε πΙσεχηΙω σΙη οηι τεΙπηπΙε ιέηΙ,

ηη. ΙΙΙεΙ1ε 1πηπε, ηη. εΜε πεη

ε7ησορΙ Ιη Μ)·ε, σε εΙπε ΡΙΙετε

εΙππει ΙΥπιχε·γε.

12 ΠηΙπεη εηρεΙυ Μη Ιω εη

ΗεποπΙ ΡΙΙετε ΜεΙ ΜσηΙυπεέτε

ρΙ; Ιω ΙΙ:οΜιππιχη. τοΙπεΜεΙγερΙ.

13 ΠηΙπεη ΡΙΙεΙε πεπεηυέηε.

ΙΙεηεεηρΙ, ηη ΙΙ:εησηηπΙεεΜ)πε

ρΙ, ηωοχεΔιε Μη Ιωηε. πΙΩεχε πὶ

ισπι.ΜεσηεΙπηη, ΙιεπἰεεΜγε ;

14 ννΙεεεπ.ε Μη πΙε εχετε Μη

σπΙσε7ηέΙπω εΙη πεη Ιγεεεη πηε

?εΜεΙιΙΡΙ ; ηηΙπεη ΙΙιο ηΙτοΙπεηι

ιπεηηππΙεΙιε, “Με πεΙπυ @επιση

Ρερἰ Μη Ιωηε. ση, τεΙπυ έΙσε πὶ

σεεΙ:ε Μη πΙε εη τεΙπυπ:Ιεη @επε

ηπε έηΙ.

15 Οι ηε1πηη ΗετοπΙ Ιιεε Ιπεεε,

εΜε ειχε σΙεἰρΙ; ιιηΙπεη Πιο, πε

Με εἰη Ιχεοεσε σΙη ΙεΙπηι1εη εεε

Μση-μηέηΙ_ κι

18 Ι·Ιεεεη πεΙπερεΙηρεἰητε, εε

πεΜπηηυἐΙπε Με σε, εγε..πι·

17 νΙίοΙ.ερΙ Μη Ιω ὶειιιιΙιεη πὶ

σεέιτε. πεη_ΙΙ πίσεΜεΙ)·υέΙπε Με. ε

Ιιεοη. πιο

18 ΠηΙπεη οπεεἰη οΙποηπεηΙΙ

πΙεη Ιιε)πε ηηηιηρ1; Πε ππι1πεη ειχε

πο; ηε ΒεπεηΙιεε Ιωε υηΜσἱγυ

“κι πηγε. -η·ι

19 Πε ηε οΒοηπε Μη εη ποΜ

ρεΙΙη Ιπεηε, πεε. ΙΙπιπΙΩΜε οπι

ετεηΙιεη ΙπεηΙπε πΙπ·εΙιιιιιΜιρΙ ΙΙρἱ

Μη εη οΙιπιεΙπερΙ.

20 ΡΙΙεΙε .Ιεευε Μ_γηηΙπε πεσΙη

Μη Ιωοπι εΙπε 1γεεεη επΙεεΜ

~. Η: 77.0

21 'Ι'υΙπε. ΙιοπεγερΙ ηε ΙιεχερΙ;

1εΙρεπεΙι οΙπεπεη πο, ΙσΙρεπεΙι

οΙπετεη πο.

22 ΠηΙπεη πεπηηΙ ΙιεπΙεεΜγε;

'ΓοΙπεσε, ΙυΜε εσΙη ΙεΙπυ όΙσπ-ι ε

π:οη Ιω. 0η επεηΙιεη εε Με εἰη

ἰγεσεσε τεΙπυπΙεη πεπεγε έηΙ;

Ιιεσεη πεΙπεηεὶηρηἰηπε, επι πε

ΜπιιπΙυεΙπε Με σε, εγε.

23 ΠηΙπεη ΙιοΙ;εηΙπηΙπηπε Μτπι.η

ρἱ, ἰσἰρεπεΙι οΙπεπεηρΙ Με ε Ιω

Ιπε.ρΙ. - ΠηΙπεη Με ΙιορΙ Μη, πε

πεδπηέηε. ΙΙεησειιρΙ Μη οπι ηε

ΙπερεγερΙ. "η

24 Ηεσεη τοΙπεη σΙηρΙ Μη Ιω

Ιχεσεη ΡΙΙεΙε Μσοηεε. --·-··

25 (Με τυπε σΙηρΙ Μη ποΜρη

ηη Μιηε, ηη τἱηπὶεεΜε ηοη, Ιωε

πΙσεΜσηπυέΙπε; τυΜι Με τε.πε.

σΙηρΙ Μη εη .Ιεευε πΙεεηυ.

26 ΙΙηΜιη τοΙπεη γυε εγερί ηε

Ιιεη, Κυπεηε πΙεεέτε πεη Βί

πηοη εσηπερΙ ηιεΙποεε Μη εσηπε

πεηΙιεη υ Μη Ιω γυπερΙ, ηε σεη

ευεΙιεεε Μη Ιω .Ιεευε ΙΙιεΙπεπη

ηἱη Με ε εΙΙιρεχε.ρΙ.

27 ΠηΙπεη εχετε Μη πΙεοΙε

ΙΙΙηεε πΙηοΙ'ιΙησε Ιπο ΙγεΙιηε γερη

ηη πεέἱΙιπΙε εεε_γερΙ.

28 'Ι'ηΙπε .Ιεευε εΜε. ἰΙιπΙυΙιοππιηἰ

ηη ΙιεπΙσεΜ_γε ; .Ιει·υεεΙεΙπι συη

πΙητΙπυρἱ Μη, πηἰχε επηεσε)περΙ

έηΙ πιο; πυΙππι ηΙ_γερΙ ηη ηΙσηιπ:ε

ρΙ Μη εἰεἰεεγε πιο.

29 Πιο, εηρεΙ:υ ΙιΙγοΙιΙ Με εἰη

Ιωηε εη ΙιεγερΙ Με; ΗοΙπέἰη χυ

Ιπερι έηΙ, ηε πΙσἰτρΙ τοΙιΙηηΙ σἱη

σεποη έηΙ, ηε. εεε 1ιοΙιΙηηΙ ε:ΙηρΙ

έιηΙ Μη Ιωηε. χπιπεέτερἰ σε.

30 ΗεΙηιη ΙιἰηηεΙπεΙιε Ιω Μπι,

ΠηΙπεΙιἱηΙΙρε)πε πιο, ηη ρεΙιε Μη,

ΠηΙπεΙ1ρε ρε, εσηπερΙ εεε ε Με.

31 @η σεη πιεσε Μη εη π1εσεη

π, η
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οοοπρι ΜΜΜ, εππι έοπ3ο Μπι επ

ποπποπ εοπιπριΜιπι πιο, ο”.

32 Πππποπ νιοπιέπο ποπποεο ππιπ

ρο, σποπι οιοορι Μπ, πιοπο νιοο

πππορι Μο ο Μοι πινιοοιπορι.

33 Ππιπποπ τιιππποπι ννιοορπιπιπ

οοιιπορι Μπ νοππο οπιοπ πρι πιο

πιοπ, πιοπ ιοιρπινοπι οπποποπρι, πιο

ποππιιπ νιεπιπιοπ έιπιο οοοπρι πιπιπ

πιοπο, ιιπππο πιο οπορο οοιχοι:οπ

πιοπ,πιιι ιιπππιο Μπ ιέ οπο. ιποππιπιπ.

Η 34 Ηοπιοπ ξποεπιο ποιοι; Απο,

νιοοππιοιοοιιιιπ νο; ποιοι τυποπ

ρι Μπ οπιοπΜιπορι έπι οο. Ηπ

πποπ τονπιπποροππο Μπι Μοιροπππιρι,

πιο πιοπ:πιππο εεοπρι.

35 Πππποπ πιγοπο Μπ οροπιπο πο

οι» Μπορει: Ωο ιποποοπννιεπιππι

ιπορι Μπι ιο οιπο πιοπιο οπι ιπποππορι

πιο πιοιπορι; ννιωπιππ-. τυπικο πι

νιοογο οοο πιπιπ; πιο οπιγοπποπ

πιιοιιπο οέπο οπι, Μοοειδιο. πλιιιπποπ

. ποπππο πιπποπππιιἔο οιπι πιοο πιοοιπ

ποπ.

36 Πιιπποπ οΜπ:ιπο ππιπ ιο ορο

ιπποππορι, πιπ ου, πιο ππιπιοππιιιιο Μ

ριιιορι;

37 Ωπι πιειπορι ; .Μάο νιοοέπο

γοπορι Μπι πιο πιιπο πιπιοιππιοιι, ππι

οι” νο.

38 Πππποπ ινοππποππ νονιιρι Μπ

πιο, Ηεποπεο πιο πππιππιο πιο π·ποπιι·εν

ιορι πιεποΜιπο. επ ονορι; .ΠΠ)Α

νιοΑεπΑΥΑΦΑΡι ΜΝ πι:

ΒΒΒ ΟΕ).

ι Μ! Ππι·ιπποπ σποπι έιεορι οπ ονι

σοπποπιοπρι πιοπι νπιπιι οιοοικι ονο

Μρο πιο ποιο; Μοοοιιπο πιο πήγε

πιοπιιππιπιπ πιιπιιγο νο, πιο. πιπΜέι

ποπππιπ.

40 'Ι'ιιππο πιππιο Μπι νοογιιρπο

πιο Μέιπ:ο οπι ποιο; ννοπποπποπΕο

πππιιγο.Μρο επι πιο; νιοογπιοορι

σπποπνοπιιοοπ πιο επ ?ποπ : ·σ

41 @ο πιπΜγε Μπι οπ πιο ονο

πιππο; οι" οπ:πιπππιι οειιγοποππιοπ

@πωπω εεε; πιο πιο πιο οι"

:πιοο πιοπιππποπ επιπιπ οπι πιο.

42 Πππποπ πιοπιπιιι @πιο πιοπιιιιο;

πποποοιι, νπιΜεπιποε πω" Μιι

επι ιιοππιι Μππιπιπ, ππιιππειιγο. νο.

48 Ππιπποπ .ποοιιο πιοειγο; Απ

ροπιι Μπι πιο επ νονοέπε πιοπποεο

Μπι επ ππιοι ιιοπιπ πιο σο, ονιοο

πποπιοπ επιιοιιπο.ι π· π.

44 Ψπιππο νιπιιιπογοπιποπ πιορο

6οιπρε πιεπιπιπππ; πππποπι ππιπιπποοο

Μπι ονοποιηπο πιπιπροιο, ποροιπι

νοπππο ορο πιοπιοπιοπ. .-ι ιι π

45 π.)ο οπρπ-ιπ;ιι νι Μπι οϋροπο

που, πιο πιο νοππιιπι Μπι επ πω

πιιιπιπι πιιπιπι·ιοπ πιιρογε οιπιππιο

επιππογο. πιΜππιπιπποεο.

46 Πππποπ .ποειιιο πιπιποππποΜγο

πιοιιοΜιπε πιοπιοπ, πιοπιοπι ποιο;

Απο, πιπορο Μπι επ ππιππιει Μπι

ονεπιππιππο πιο. Πππποπι πιοεοπ

οιπε πιοπιοπι πιο ιιποιπο. .

47 Πιιπποπ οΜειπο πιρονιπιπο νι

εοιπιπιο οιπ πιο τοπποπ οεπιπρι πιοπ

πιο νοπιιοππε πιοπιοπ, ννοπποπποπππο

γπιοπιπιπιπ, πιο ποιο; Ανιοοπποπιοπ

νιοοέπο ονοποππο πιο πιο πιοπ:ο οο.

48 Πππποπ ογοπο Μπι νιπογο πιο

νοπιποο οπιι πιπιπ, πιοπο ονοοιπ

τοπποπ οεπιπρι πιοπ πιοπο νωνι

ππορι πιεπιπιπ, πποππιπ Μπι πιπιιιοπιπο.

οιοιρορι, πιο ππιπιππορι. π!

49 οπο" ππιπο επποπιιορι πιπιπ

πιοπο ονοοιπ ιποπιοπ ιποιιπρι, πιο.

νιππιππιποο θιοπιπο οι:οππιοπ ιππο

πποππ ιιρι πιοπ πιοπο πιο" ππιπ πποπο.

νπιπροππορι.

50 Πιιπποπ πιο, "πωπω νοπ

.ποεορπι οοιιπορι, νοπιπιπποπνιοο

Μια. οοο Μπι ποσο, νιοοέπο νιι.έπε
πιο ονοποππο; ο

51 Ηο πιο Μπι νοΜοπιππορι πιο.

πιπιοπρι πιοπ νιοονιπ:οππο επι:

Απιπιοππιοο, πιο ποποπνορι Μπ

νοπιι πιεε οποππιοπ; ιπι οιο πω

Μιπποπππο ιιοΜεοπιο Μπ πιο ορο

ιιπ. πι·

52 π·πο Ριππιπο οΜ:ο ?ο πιο .Τοειιε

ποποοπ Μπι Μάο. ο σ:

53 Πππποπ ππιιπ οιιοππιπ, πιο ππιπι

πιιιπιο εππι οροοιιιιπε, πιο ιππιπιιο ιππι

πιπποππορι νιεππόπο πιππιππειρι νοπ

Πω



ννιοοννοιπιικι: 24.

επιοΕπιο.ππο; πιο ιπποππιπππι “Μεοπι

οπι οπιπιιιππο.ρπ ω. π'

64 ΠπιΜιπι πορεια επι ππιπππιννιγο

?πρι απο Μπι πιο Με, πιο πιπιρειιι

ννοπποπι Μπι ννπιπιπιπι ιΜ)ποπποπι.

55 Ππιπποπι ννιπιοπι.ππιοπι πωπω

οποπιπιπιπι Μοί οπο οοπι πιοπιιι Πιπι

Μι.ππι π,..,.πΡι, οπιπιπι πιπιπιΜιρπ Μπι

πιο, πιο πιιιιοπιπι Μπι τοπ-πεπι πιιιοπιιιπιπ

Μπι πιοπιο ννπιπιχαππορι.

58 Ωπι πιοι.οπιπιιιπι Μπιπ1ορι, πιο

,πι-ρουπ- νππιέπειπιπιιι ἰπιορι πιο πι

με”. οπιπιπι.ππερπ. Ηεπιο.πι "οπι

ππορο Μπι επιπππιποιιπιπιπι επιροπιι

ννιιππιιιι Μπι οΜΒρπιρι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΙ(Ε 24.

1 ΠπιΜιπι πιπιρετιι ννοπππιπι επι ιιπι

μεπιι ποΜιππογο, πιιιπιππο.πιπιπι Μπιοει,

πιοπιοπι νυποπιοιο πιπιπιπππιπιπ Μπι εΜε,

Κήπο-πι. ννιπέτοπιιιιι. ννπγεγο. επιπε

πρι πιοπι πιοπιιι χαπια επι πιρπ; πιο.

ιοΜοΜιοπι πιιιΜιπι οινποορπιρι.

2 ΠπιΜιπι ννποπιέιππι πιπιο.ππορπ Μπι

πω»... ππιγοπι Μπι ννπιπιπιππ. πω...

@οποιοι ο ππνο.πιποΜπρι :

Β Ωει. ππιπιπιεπι πρι, πω... .Τεειιιε 1

πο.πποεπι τοπιοπιπι Μπι πιο ππποποιρπ εδώ.

4 ΠπιΜιπι ποπποπι πγοπιοπιπιρπ πιιιπι

πω.. έπιπ οοπιπιπι, ππιο, ννποοέππι

πιοπιριπ ννοππογιιππο ννπγπιπ.ρπιτρο ιιπι

Ρε ποπι.πιπ1πι π.ιιιππιποπιπππιρι.

6 Ππιππο.πι ΜιΜριπρπ, πιο πιο Μπι

πιιπιΜριιοΜπι επιροποπ)πορι πιοπιιιπι,

πιοννποοΜ)περπ; 'Γοπποοιι ο περι Μπι

νυποοπιπιο. πιι ιιπι Μπι ηπιΜπιπρπ (πιο.

θ Βοπι ιιπι έπιπ; πιιΜι Μπι ω.

Νπιπιπιπιπιππι οππι». επι ιιπι οππι

οπιοπι πωπω οιιποπγππιπιπ πιοπι πιο Μ

Μιιγπι πιο :

'7 ννιωππω Οππιπιππιπ:Μπ Μπι ννποπι

Με. ἐποπι. πιορορι Μπι οπι πιπιοπιιιιιρι

Με., πιο πειρπιννεπι οΜιππιπιρι Με;

πωπω οπιροπ.πι πωπω Μπιπιιιπι Μπι

Με πιο, ο”. μι.

8 ΠπιΜιπι πιοοεπι οπο @που πιο

Μ.Μπιιππο.ρ1. ..

9 ΠιιΜι.πι "πωπω πιπιο.ππιπ.π.ι1 Μπι

οπ.πιπιπιπιπι Μπισπορι, πιο πιΕο·οποπιππρπ

οππι ιιπιππιορπ π... πιοπιππ. οινιιοπιι

οννιοιιΜ_γιιΜιρπ. ·

10 Ππιπππιππ ννο.πιοέιγορπ Μπι πιοπιπι

πιοοοπι οννποπιΜ7πιΜιρπ προ, Μαη

Μπιειπεπειιο, πιο .ποιππιπιπι, πιο Μαη

“που πιπιπιΜι Μπι, πιο. τοΜοππεοο.

οιιι ιιπιρι πιοπι πιοπιπι εερι.

11 ΠπιΜιπι οπορι Μπι πιο-πω.

πιιπιππιππιιΜιπιρι Μπι @απο ιππι

Μιμί, οπι νπποοννπωι.τπορπ πω.

12 Ηοπιπιπι Ιπιπππιπι πιπιπππι πω”.

οπι. ννιοπιέππι πιπιπιΜιρπ Μπι εΜε. πιι

)ποπι€ πγιιγει; πιο επι ο)·οΜιεππι πιο

πιπιιι ππιππιιπιιιπιο ινοππογοππο Μπι

ιέπιπιπππι. οπιπιπιππορπ νπιπιχπιππο; πιο

πι:ιπι πω.. πιο. οποιο ππιο.πιοπι πω...

εοοπιρί Μπι οπι ππιππιπιπιππο.πι καποιο

ιιπι.

13 Ππιπππιπι Πιο, πιπιροπιι Μπι πιο

επι, @οπο Μπι οιπιπιπιπιπι "πωπω

πιουμε οποπιννο νπιππι Βππιππιπιπιο ω.

περὶ Μπι πιο εΜε περί, .ποι·πιεπιποππι

επιιπιπιπιπι ππιπιππο. πγιιπορι ννππποοππιπππι

πω» οοεπιπ.

14 Ππιπποπι τοπιο πιπγοπιπ Μπι πποπιιι

ονντιεππι οπι ννοπιπποΜιρπ.

16 Ππιπππιπι ονοπποοΜιρι, πιο ε”

πωπω πιννοι:ιπιπιπ ποιππιππο.πι, Μεοπι

Με πω... Μποιππιπι πι, πιο οππι πι

πωπω.

18 'Ι'πιΜι. Με οπι ππποΜ)πορι Με

έπιπ ινποιιγπιπιπ.

17 Ππιπππιπι πιοννποιιΜμι; ννιοοπο

Μπι @πιο ι:ιιΜο ο πιο, ππιογεπιπρι

ποιππιπιπιπι ννογπιπιπποΜιρι πιο @ο

Μέππι γπιπιπιρπ Μπι.

18 Ππιπαιπι ιιπιππιπι ΚΙοορπιοε εοπ

περὶ Μπι πιο ννοοπιπρτε πιο πιοοπιππι.;

.πει·ιιεπιπεππι οπι γιιιιπι έιιι οσο, (πο

πιο.πι οπι ω" πιι)ποπιπ Μπι πποπο.

ειπποπιγπιππο έπιπ πιο.

19 Ππιπποπι πιοννιοιιΚιγο; Ηοπιο.

πιιΜι πιο. ΠπιΜιπι πιοπ:ιχορπ; Ιο

οιιε Νιι.ιοποππι οπιιπιπιο.πι Μπι οπι, πιο

ννποπιέπο ππνοΜιπιπι, ννποοπιιιιι νιώσω

πιο οπι ιππιι€ειππιι, πιω-οππι. πιο.

οποια: Μπι οννιπειπι νυποπωππιιππι.

20 Πο ΨΜΝεΪπιἔὅιο ιπειπιοιι.πιρι πιο.

1
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πποπιπ:οιιπποπιπιΜμιο Μπι πιοοπι πο

Μο Μπ:οπιιορπ πιο ποπροννοππ οπω

ποπιιιπ.

21 Τιπππο Ιοι·οοπ οιιοννποοΜποπι

Με οππι πιοο πιπιΜέ ιππιπποοππιρπ

τιιππο; πιπιπποπι πιοοοπιιιπ Μπι οπιοπι

τοπιπιοπι ννοπιπιο οπιιιοπιι Μπι ππο

πγοππιπιπ.

22 Νοπειιπι ιππιπποπιρι Μπι οποπιπιοπι

ννππιοπιππιοο ννοπιιιΜπ πιοπιπιοπιπιο

πιππιοο ννποπιέπο πιπιοππορπ Μπι οπππο

ποπ, πιο ππιππιοπιιιπιγοπιρι :

23 πιο τοπιοοπι Μπι πιποιπορπ έπιπ

πιοπιπιπι, πιππποιιιιπ πιο οπιπιππιππο υπο

πιοπι Μπι πιοοπι ννοπιννιοοιποππορπ, πιο

πιοπιο πιο πιπ ιιπι πιοιπορι οπι, οιπο

υπιπποπππιποππορι.

24 Ηοπιοπι οππι πιπιπποπιρπ Μπι ποπο

ιπππιί ννππτοέπο πιπιοππορπ Μπι οπππο

ω, πιο ννππιοπιππιπ:ο οιποΜιρπ πιοπι

πιποοοπ:ο πιππιοο πιποχοιιπ : πιιππο π”

Μπι ννοπιιπο.ππορι έπιπ οπο.

25 Ππιπποπι πιοννππ:οΜγο; Μπιζο

ππποππορἰ πιο ιπποοέπο ιπνοπππιοπι τοππιπ

πιιποππορπ πιοπι πιοπιο οινοοππι ινποοππο

›οπιπιπο πιιιπιππορι έιπιπ Μπι:

28 Μοοεπιπο πποπιο πποοοπποοπι πω

πποΜιο οπι πνοννπποπι ι:πιννο Μπι οπι

πιππο Με οππι πιο πιοοοπιι έπιπ πιο.

27 Ππιπποπι πιοοοπι Μοοοο ο τοπω

πιοιπο, πιο πιοπιοπι ννιοπιέιτο ννοπποοπι

οννοοἰπι, τοππιπ π” Μπι οπι ννοννοιιπ

οπι πποἔορἱ πιοπι πιοοπι οννοεππι οπι

οοΜ)ποππο.

28 Ππιπποπι οποπιννο οππτο γορπ

πιοπι πιο ννοπιπιο ιΜγοπποπι οπιοπι πρπ

πιοπιοπι, πιο εοπιρο γο Μο 88 οπ:οοο.

29 'Ι'πιππο ιγοπποροιπορπ, πιο Βογο

μ, ΠπιΜοιρπ ιιπι απο, ννοπιπιο Ιππο

γοπιι οιπο, πιο οπιροπ:πι Μπι νιτοπιπιο

οινππιοπιππο Μο. Ππιπποπι σππι ιιπι

Μο ο Η ππιοπιοπι πιπογο.

· 30 Ππιπποπι οππι ννοπο γοπιππο οο

πιοπι, ο8·ιιγορπ οιοππιι, πιο γοννοοπο,

πιο γιιέιιιοέρο, πιο ννποοπιιι.

31 Ηοπιοπι πέτο Μπι ινποοΜοπγιι

π-ποννοι;ιπ, πιο πιποΜ7πιρπ ι ιιπιπποπι

οποπιππι έπιπ Μαιο. π

32 Ππιπποπι πιοΜπ:πγορπ; Ποπιππιπ

Μπι οπιπιο ποιππιΜγοππορπ πιο στο·

ννορπ ννοπποπι Μπι πιπιππποπιππιποππιπιπιιἰ

πιοπι πιο οπιοπι π:οπιπο ιιπιπποπο έπιπππιο.

33 Ππιπποπι ννππιπιπογοπποπι οοιιο

Μπι πιο οπι πιοιππι πιιγοιποιιὶ, πιο .πο

ι·ιπεποποππι οπππο πιππορι, πιο οπποννοπιιπ

τοπιο σππι ιππιρπ ππο πιοπιο. "πιο"

γιιπποπιρπ πγοννιπ:ογορπ;

34 (πο πιοιπορπ; Βπιοπιπιοπι Ποπ

π:πιπι Μπι Μπιπ, πιο δπππιοπι οπι ππιπιππι

@δω ω. _ .π πο..

35 πποπιοπι @ο π:οτιππιπ Μπι οπιπιο.

πτοπποπιπποπιπ, πιο οοιιγορπ γιιοροέρο

Μπι οπι πιποΜιπορι πιοπι, πιοπιο πιο

π:οπποοπι οννποοππιγοππορπ.

36 Ππιπποπι πιοπιο πιοσοπ οιποιιἰ

ιοιιπιπιοπι, .πεΜε πιω πιππιοο ννποο

οπιπποιπο πιππιοιππι πιο πιοννποοΜιπο;

ννοοΜγο πιἱοπρπ ιιπι πιιιπιννο.

37 Ππιπποπι ππιππιοπιρί, πιο πποΜροιιπ,

πιο ννοπιο8·π ννοπιιποπποι›π πποοππιρπ.

38 Ππιπποπι πιοννιοοππιγο; Τοπποπ:ο

ο πγοπιποπέιππ:ορπ πιο; πιο ποπποοο

οοπιτο ππιοπιοπι τοππιι π:οπιππιγοπιππορπ

πιο.

39 Μππιορο ππιποιπιο πω, ππο ππιπιπο

πιππιοο ο ιπποπιππιοιποππο ιιπι; Μομπ

ποπιιιπ πιο πιππιπποοπι Ρο; π:οππιιπ πιπιπιππ

νπποποπι ννοπιπποππορι Μπι ννοπιοΒ·π

Μπι πιποπ:οπι ποπι έιπιπ οοο.

40 Ππιπποπι πιοπ:οπι ειπε· πιοπιοπι,

πιορο επππο πιο ννποοΜροιο.

41 Πιιπποπι ννοννπγιιέΜπι οπι οππ

π:οπποιιπ έπιπ, πιο πιππιιποΜπι ππιππιοπιρἰ,

πιοπιοπι πιοννιοοΜιπο; [που τοπιο

γιιποιή πππππιορπ Μ. ··

42 Ππιπποπι πιοεοπι Ροεπιοπιιιπ

οπιέρο πιιππιπιοξιο οοπιπιοπιιιπ οπιπιο

οορμ

43 Ππιπποπι που, πιο ννποπποπποππι

γιιπο. -

44 (πο. πιοννππ:οΜιπο; Νοπιοπιππι

σππι π:πιππιρπ πιοπι οπιοπι, ννποοπο σοπ

οπιποππορπ πιοπι πιο οοο σο; Μοοοο

ννππ:οορο τον”, πιο «πωπω ιππο

πποπιπι, πιο οπποννοιι Μπι, πιοπιοΜ)πο

οπι ππιπιπο οπι οι” ποπποπι οννοιιἱ

ιιοπι οννοοππι οπ:οπι γιιέποπιιιπ Με

ιγοοοπ:ο σο, πο”. - - ·- ο
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ννιοοννοιωκπι π.

46 Ππιππειι πιεπιι.πι π.πιννιιειιιρπ Μπι

νππιειιΜει)πιιιεππιιιι, πιο. πιεεεπι ιππο

ννπη.ιπ Μπι οΜιπιπιι€ερι Με.

48 ΠιιΜιπι πιεννπειιΜγε; Ηεεεπι

οννερι, πιε. Μεεειγιι πιεεεπι πιιιΜπε

επι, επρεπε πγειππιπιπ Μπιπιεπι εππε

Μπιπ Με επεσε, πιε πιεεει:ιι:

47 08. πιεεεπι Με επι-πε Μπι οπι

ιπιππιιεεεπιπρι πιο. ννοεπιππιπιπ Με; ιι

Επ Μπι, επιιιπε Μπι οινιιεππι επι ομι

ιιρι Με, .1επιιεεπεππι επι ποΙπεπιε

μι. Με..

48 οπι πεπε Μπι ππεπιπι. εγε.Ιππιπιπ

Με ειπι πιε πιπιπερι εε.

48 Ππιππεπι πιο, Απε Με πννεπιο

ιΜεπιχε εππιοπι πιε πιπγερι Μπι επι

ιιιινιιΜιπε Με; πεπε. τοπιεπιχεπι

ιιιιιιπιΜιπιππιπιπιε.πι ννεννιιέπιιππε γιιπιε

πιπειγερπ ω Μπι πιεπιε.πιιπεπι πεπε

ειι.πειιι οποπινπε Μπι επι εεε γιιππεπι

πιο.

50 Ηεπιπιπι πιι.πιππεπι εννιεεμ.,

Βεπ.πιεπιπ ππεπιεπιχεπι; ιιπιππεπι πιερε

ννιεεΜγιιννιπι1ε. πιε ννπεεγεννε

Με.

51 Ππιππιιπι ννποε.γει.ννεέπε ποικι

πιεπι, χιιππιππεπι εννιεεΜεπιπιιΜιρπ,

πιο. ιπνεπιΜιπι πιιιιΒριγιι. Μπι εΜε

ιι)περπ. ._

52 Ππιππε.πι Με οπιοιπερπ, πιο. ιππι

ννπιππιέΜπι Μπι. χαπια .1επιιεεπεππι

εΜε Μρι :

53 (Μ. οπιππιπιπγεπι πω ννεππεπι

Μπι οπιιιιι. εεε γιιΙπε.πιρι, πινακα"

Με χιι.πεπιρπ πιε γεννε.έιπερπ εεε.

Αππιεπι.

δΟΗΑΝΝΒθ

ννο·ικωιιΝ ννιπει·πι πινω..

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 Οποππεπιε εΜε νιωθω Μπι

πιεε; ινπωιε Μπι πιε ν1ΠιΜιπι

πεπιππε Μοι πιο, πιε ννπωω Μπι πιε

ννεΜιπιπεπιππε Μπι εε.

2 Πε οποππεπιε εΜε. ν1ίεππεπι

πω". Μεπ επι.

3 Με εειχει;πιπιπιεπι ει" οννεεππι

ππεεερπ; πιο. πεππιι Μπι «Με πεπι

πιιιπι πεπειιπιεπι ΜιΒιιρι πω.

4 Με Μπι επι ννιεοπιπ; πιο. ω

εοπιπ Μπι πιε "πωπω πγο)πεππιννι

επι-γε ειπι Με.

5 @εφερε Μπι πιεε οπρειε ειπι

επι οππιππεεγιι επι, Με επρεπε ειπι

πιε ιγοννιπιππἰγε πω.

θ ννποπιέππι. ινε.πι ΪνεΜιπιππιπιπππ

εειμιπεπιπιεπι πι Βιμ, πιε .ΐοπιε.πιπιεε

εεπ-γερἰ.

7 πιε ννεγεοπεπιππι πιι, Ιππιχεπιρε

Μπι οιιοπιππε Με; πιεεεπι Με ω”

πεπιπιε.πι οννε.εππι ΜΜι..Ρπ Με.

Β Ιχοχεπιρε. Μπι πιε ιγε έπιπ, πω.

ιππογεπιρε. Μπι πιε γεπιππιπιππι Με ε

ιι έπρι.

9 Ιππογεπιρε ννιεπιππερι πω". ειπι

πιεε, "πωπω οπ.πιπιποπιπ ννπεοιεεεε

Μπι επι πι ιδιοιππιππιχε ειπι πιεε.

10 Ηε ννιεοπεπιεε Μπι επι επι, πρ.

Με ννπεοποεΒε Μπι Εεεε, πω”.

ννπεπι1επι€ε Μπι επποπιιισ.ρι έπιπ.

11 Τοπιιι πω” Μπι Μπα εΜε

"πωπω, ω.. πεννεννιειιγε εππι

πιεπισι. ιγοννι.πιΜ)περι πω. .

19 πω". “πιε πιποινιππΜγερι Μπι

πιεπιπι ννπι1πιι.πιπεπιππε εππιειι. “πω”.

ιππιπποπιπιπ Με. ε οΜπιπ ννιεεπιπε., τοπια

Με εΜε "πωπω Μπι πιεσε..

13 Ηεπιε. ννπεπινιπε εειμιτεπιπιεπι

έπιπ, πιο. "πωσειιμ ππιννιιπ:ππι Μπι

εεπιπεπε.πιπιεπι πω, πιο. πιε.Μιιι Μπιε

πέπε πενππιι.ειπι Μπι επιπγεωεπιπιπι πω,

Με ννε.Μιπιπεπι1πε εεπ_γε1:πιππιεπι

ννπεπιποπιρπ. - π . ·

14 Ππι1π,πιπι ννπωω Μπι πιε αποπ
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ἱ .1ΟΗΑΝΝΒ8.

εεΙ'ιιή πεεε1ή, εε πππὶγερὶ πὶπ

επ οιιπγεπ; εε ννοοτεπὶπ τω"

πὶπ ννεπιιπγεπερὶ, ννοοτεπὶπ πὶπ

πε Ατπιιπιι εεὶγετεππεπ ὶἐπεπε

ὶσεεε πινω ει” πε ὶγεσεσε; νιω

ννεοπἐὶιὶε ννοννὶεεπε πο ογιιιὶεπ.

15 .1οπεππεε πε γεοτεπὶπ, εε

πεγε πὶγειι; Τενν·ε πιὶπεπειιι ιι

Με εὶπ πε ιπὶτοπειπ γεννερὶ σε,

ερε σὶεοπ π. εεε; πε ι·ιιιι:οπεπι

ιιπ πεπεεέι.

Η Πππεπ ννοογιιόεπ 'τεννε πὶπ

εΒεππεπ ιιπΜγε οννεεὶπ ιιππὶσιι

ρὶ, εε π. ννοννεἐτε ννὶσοννεἐτε

Μή επ.

17 ννοορε π.. πε Μοεεει ινὶεε

ειι;- ι;ιιπε ννὶσοννιιἐτε ννοννὶσεπε

πο πεπε .Ϊεἐιιε Μεἐἐὶγε. ε-εὶγε

Βεππεπ ιι.

18 Τιιννεκ1επ Βοπὶππὶ ννεπεπ

ι;εππε ννεπγεπε ἐπὶ; Με ει”

πὶπιπιι ὶἐιιεπε ισεεε Αιπιιπιι

ιπεπιι οππε ιιπ πὶπ πε εάοπγε

ιιππὶγερὶ.

19 Πππεπ .Τοπεππεε ννογεπε οἱ

εοπ πε εεε; .Ιει·ιιεεΙειπ ετεππεπ

.Με ογε€ε ννοἐπερὶ πεεερὶ

Ιιεννὶ ννὶσεἐ1:ε πο εΜε γε ννὶσε

ἐὶρὶ εε, Τιιννε πὶγε πε, εσὶγερὶ.

20 'Γιιπε .1οπεππεε οπόεπε εε

επεπὶππε ἐπὶ, 1ιιπε οπάεπε;

Μεἐεὶγε πὶπ πε πήγε ἐπὶ σε.

21 Πππεπ ννὶννεπεερὶ; Νὶπιννε

πε; ΒΙὶγεἐ πε πὶγε πε. Πππεπ,

Ηε πήγε ἐπὶ εε, εγε. ννὶεεἐΒε

ννοπσεπ πὶπ πε πὶγε πε, εεὶγερὶ.

Τιιπε, Ηὶγε, εγε.

22 Ηεπεπ, Βσὶπ τιιννε ιιὶγε πε,

εεὶγερὶ: τοπιο. εεειγε ιιππιιἐὶρὶ

πεσὶιιπεπ ποἐὶ ννὶσιιππεπὶρὶ Με

ε πειιππὶσὶγερὶ; Τοπειι οπὶπιὶε

πε πε.

23 Πππεπ πεγε; .Ϊεποννε ἱε

σεππιι Με οννοιεππε πὶεεε·ε πο,

τιιννε Ιιεννοεπεπ εγεπρεπε υπ πὶπ

πε πήγε σε, Ιἐεγε νι·ὶσεἐιε ννο

πεεπ εγε οὶεοπ ὶγεσεσε.

24 Πτιπεπ τοπε επ ιι ννὶσεἐὶρὶ

εοπ πεπε Ρπεήεεε εὶειι1ιεπρὶ.

25 Πιιπεπ ννὶννεπεειιὶ εε πω

γερὶ; Ηεσεπ 1.οπεσε ε περτειιι

ννὶεεγεειι πε; Μεἐἐὶγε πε πὶγε

ἐπὶ, εε ΒΙὶγεε πε πήγε ἐπὶ, εε

ννὶεεἐτε ννοπσεπ πὶπ πε ιήγε ἐπὶ

πεεὶππεπ.

26 .1οπεππεε εννὶεεγιιρὶ:ε εε.

πεγε; Μὶγε ιπὶιή επ πεπτειιι ννὶ

σεννεειι εσε: πιπε ννεπὶὶ πεγε

-ὶὶπρὶ πὶπ σοπεγε ιιεγὶπ ειπε. ειὶοπ

γεγερὶ ἐπὶ ; -ι ·

27 Ί'ιιννε πιὶπεΜεπι ιι Με εἰ

εοπ, 1:ιιπε ιπὶιοπειπ γεννερὶ Με

πεε; τεπεπρε π" ννεπὶγιιἐὸοπε

Με εἐΙ:ε οννεπὶπὶ ἐπὶ σε.

28 Ηεπε τεπιι πὶπ Βει:πεπει·ε,

.1οι·οεπ επεεεπρετεππεπ, εσοπρὶ,

πε επ .1οπεππεε περιιειπ ννὶ

σεειι.

29 Απρειιι ὶγοπὶπε πεπετι ]θ$1.18

εΕπὶγε ιι πὶπ .Ιοπεππεε ννεπγεπε

εε πεγε; 'Γεσὶπσε ννεπεπιεππε

τεννε, ογει:ε ννεπιεπὶρὶ πὶπ 1ο

πεπ επρεγε Με εὶιι πε ννεπγεπε

πο. .

30 'Ι'ιιννε επ περε εὶεοπ πε εεε;

ννὶσεἐ1ε ννεπ πιὶπεπειπ ιι Με

επι πε πιὶτοπειιι γεννερὶ; πε πή

τοπε.ιπ ιιπ πεπεεἐ.

31 @οι πιὶἐ εγε πε εόοπννεγε

ἐπὶ; πιπε Ιει·εεΙ @Με πὶπ εΜε

γιιοὶεπὶιιρὶ Με ε πεσπ πήιή Με

περ£ειιι ννὶεεννεειι ννεπὶ σε.

32 Πιιπεπ .1ο1ιεππεεννεγεο1:επίπ

εε πεγε; ννοπὶγε πι" πε ννεΜ

γεεεπ πεπγε ιπεπρὶγε εεὶγετεπ

πεπ πιιπτπὶγε ιι ννεπιιιόεπε., τιπ

πεπ πε επ πὶγεππε.

33 Πππεπ πε πινω πὶπ Μεπ

ννεγε ἐπὶ, τιιπε πήπὶ οτι περι.επι

ννὶσεειι πιεἐὶ εοπ πε οιπεπὶγεπε;

Ί'οπεπ ιιιεΙὶρὶγε πὶπ εεὶγετεππεπ

ννοπὶγε πὶπ πιιπτπὶγε γε εε, εινα:

ὶγεπιὶε ννεπεεπε σὶππεπ ω. ὶγε

ννοπὶγε ννεπεπ οπ περιειπ ννὶ

εεειι Με.

34 Πε ννεπιπάεπε ε οτι πεπεισ

£ειιὶπ; ννεπεπΒεππε Οὶιιπὶπὶπιι

ΒἱΠ “θθ. . ι . .κι
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ΨΙΠΟΨΟΥΑΚΕ θ.

35 ΑΜε ιΜιι.πιΜεπιπιε ΜεΜεπι .Το

Μιιπιπιεε γνεοπιερεννισεΜιγε σἱπι

πιοπτι οπι επι πιιηιπι:

36 (Σε. πω” οπιιιι.πιι ιινιιπιγιιΜε

εεΜειπι Μεγιι; Πιο, 'Ι'ιισιπιεε. για.

ΜεπιτειιΜε. ειναι. Μπι Με εεε σε.

37 ΠπιΜιπι ννιιοπιερεινισεΜιγυ.

πισω ἱε σἰπι Με πιιιΜοπιρι, εε .Ϊεειπε

ἰΜεΜεπιι γερι.

38 ΗεΜεπι Με” ιΜόιιππιπιε, εε

ἱΜεΜιππι πρι ννιιπιννισεγπιΜε εε Με

ννισεΜγε.; ΤεΜι εγιιΜιι:ερι Με.

ΠπιΜιπι, Ιιεπισπιπι, ννεοπιερεΜιγε

εγερι Μπι Με Μιρι, ι;ιιΜτεπι γειά

Με, εσἰγερἱ.

39 εμ εε γνιιπιγεΜε. πιο, ειινισε

Μγε. ΠπιΜιπι Μσι Μεερι, εε

ι:ιιΜε επι οιιπιγε σἰπι Με ννιιπιγιι

Μιιρι, εε επιρετιι ιΜιιπιπιιγεπι Μει

γιιΜεπιρι: "Π.ΠΠ8. οιιπιε γνιΜσεππιπιε

εΜε.πιτιι.

40 Νοπιι .ϊοΜε.πιπιεε Μι πιιιΜοπιρι

εε. .Ϊεειιει ιΜυιΜιππι γιιρι εστι, Απι

ιΜ·εγν διπιιοπι Ιπιγε.πι ειιπιΜι.Μι Μπι

Με ιιπιππιιι εε.

41 Ηε σιπισιι Βιιιιοπι ποΜιΜε ε

πγεγε επι Μεειγε; Μεεειγε, ε

διΙεγιιρι εγειρι Μπι, ιγειιπιγεπιρι

σε:

42 (Σε .Τεειιε ειπε ει. ΠπιΜιπι

.Ϊεειιε πεπιγιιΜε εεΜειι Μεγε.; δι

πιοπι .Ϊοπιιι. σιπιπιιπιτΜι Μπι Με πήγε:

ΚερΜεε επιισιγερι Με, Με Ιπιγεπι

εγιιρι Με Μεε.

43 ΙΜε.πιΜεπιπιε Μπι ΜεΜιιπι .Ϊεειιε

(καιω Μεσιγιι γε, ιιπιΜιπι ΡΜΗιρ

γνεπιγεΜε εε. Μεσιγε; ΜιΜιιΜι.ππι

ιι απο.

44 ΡΜΠπρ ΒετΜεεεε ΜεψεπιΜεπι.

ιιεΜιπ Απιει·ενν Ιπιγεπ Μσι Με

οΕοπιννε €εννιιρι. `

45 ΡΜιΙἱρ ΝιιτΜεπιεεΙ εΜρε, εε

Μεσιγε; Μοεεε γνοορε σε σιγα

εοπ, εε. νιτπειιέι:ε ννοΜωιπιρι Μπι

πιιιΜιπι, Με γνιιπιπιε. ιγειιπιγεπιρι,

.Ϊεειιει Νειει·ειΜ ετεπιΜεπι, .ΪοεερΜ

σιπιΜιπιτΜι Μπι Μεε.

48 ΠπιΜιπι ΝετΜιιπιπισΙ Μεσιγε;

Νιιιει·ε8Μ ει:επιΜεπι τε!πιπ γνιιιΜ:ε ιι

οΜΜἱ Με. Με. Η εε γνιιπιγπιΜε.

γω, ΡΜιΠρ εσἰγε. ·

47 Με” ΝιιΗιεπιπιει επι ιι "πεπι

γιιΜε εε Με οπι Μεγιι; νιίιιπιγιιΜε.

πιο, ΙετιιεΙ γνισιιέπει Μιπισπι παπι Με

εεε, γνισεπιπιπιγε ινεπιππι επι σε.

48 Νε.τΜεπιιιεΙ Μεσιγιι; ΤοΜγε.

ΜιπιΜεπι επιοπιππιπιγεγιι Με. .Ϊεειιε

ιιγιιρτε σε. Μεσιγιι; ΡΜιΜρ Μισο

εστι Με ιιοΜιπιι σεπι ιΜιιΜιγει πιει

"με εοπι Μειι γν:ιπισιγιιΜε.

49 ΝειΜεπιιιει ιιγιιριε σε Μεσἱγε;

Π:επισιιπι,ννε.Μπιπι1επιΜιιΟιπιΜιιιιΜιι,

Ιει·πιεΙ ογειε Μωεωμερι Μπι

Με πήγε.

50 Ππι|πε.πι .Τεειπε εγιιρ€ε εε Με

σιγιι; (Μπι ιΜιιΜιιγιι πιεγεγιπι πεπι

σιγπιΜι εμε, ιππιΜιπι Μεοπι επισπ

γε.τιε. Με. Πεπιιι. €ιιιΜι πεε.πιρε.

ι.ειπιΜι ννιιπιτΜιΜε Με σε.

ό! ΠπιΜεπι Μεσιγε.; ΥγοννισεΜε,

ννογνισιιΜε εσιγετεπιΜεπι Μειώ

γερι, ΤοΜεΕπι ππιιιΜριγιι. Μπι γιι

Ζπιππιιιιρι, εε. ννιι.ΜεπιτειπιΜπ. πωπω

γε Μπι γνεπιΜεπιτΜιγιι γιιμπ, επι

ιιΜε Μιπι€Μγιι πιω, επι ννιεωπι

ΟιπιΜιπι1Μι Μπι επι ΜιππιπιισιγερΒ

γνιιπιπΜιΜερι Με σε.

ιινιοοιινοιωκε ί!.

Ι Απιρετιι ισπγεππιπιι Μπι ΜεΜεπι

(ΜΜΜ πιιεΜοσε επι οποπιννε γνεπι

Κιιπιιι εσπγερι Μειι Μισιγιιπερι

οππιπιισιγσ ΜιΒερι; ιιπιΜιπι .Τεειιε

ΜιππιΜι Μπι επι εμε.

2 .Ιεειιε πιιιΙπιιπι ννεοπιερεννισιιΜἱ

γε σΕπι οπι Μσιγιιιιιρι Μπι επι Μ

σορμ

3 ΠπιΜιπι πιιιπιιέε γνεπιπιε. Μεπιιι

Μεσε ΜεΜιιπι, .δωσε ΜιιπιΙπιι Μπι

Ιιεειγιι; Μιπιιέε ιιιΜιεεπι γιιΜερι

Με γε.

4 ΠπιΜιπι .Ϊεειιε Μεσιγε; νΜπιπι

Μιπιεε. Με£επιΜιιπι ιινπιππιιιγετιιΜιγε.

Με; πιιιΜεπιΜιπι ιγεππιισιΜεπιπιι Με

σε.

5 ΠπιΜεπι ΜιππιΜιι Μπι ιινιιγιι€επι

ωιωιηγηιι, 1-Ιε 2ΜεΙιιπι επιισιγει



ιοππιΝΝοε. .·:

ιιι οικείο οσοπ οπ:πιπιι, "υποψ

πι.

?ο ππιιιοπι ννοΜέπποππρο έιπιππρο οπι

ποιο, οπιπιπι .πιιππιι. οιπο.ι;ο ιπιππιιιειιορι

Με ο πιπποιιπ; οωι),οιιι ννιιιιιιο.ρπ

πιοππι ιιοπιιπι πω.

_'7 ννοΜέπποππρο. Μπι ππιππιπ ιιιιιπποπι

οΜιέππιπι ρο,_οννἱπ:οππἰιπιι. πιΜιπι

πι' ω” οΜιέποπιιιι. '

Β οπιιιπι, Οπιεο οπο.πιπιο.πι ιπ:ιιιιπ

πιο οππιπιιοπιπο ιππιπιπ:ειπι Μπι πιο Μι.

ο μι, ω” οννιοιιΜιο.. Πιιππο.πι

ιιιιιρπ.

Ο Ππιππιιπι οππιπιιοπιπο Μπι οπι Κοπι

π:ιιπι Μπι οπιεο ιιπιπππιι.πι οπο., πιο πιπ

οι πιιΜι. πωπω ιοπιππιππι.ιιπ, πιο. πιο

ποΜιποι.οπιπιοπι Μπι επποπιιπο πω,

πιιπιιι ννειιππιπο.πι ννιπ:οΜ_γορι ππιππιπ

οΜιρι πισπι πιοπιπι επποπιιπο.ιιπ, αιι

Μπι ιππιπιοιι.πι Μπι πο.ιιιιοπι ποο πιοπι

Μοο;

10 @ο πιοπ:πιπο, Ψπου.έπει οοιι.

ιιιππιπέιιι νι·πιέιτο τοΜιπιοιπο. ιτοπ:πιο

"παιζω οοο; πιο ποπιπιπι ννιοπι

έπιι ωρπρι πιοπιπιπι ιπαιππιι πιοιιτοπιι

Μπι; τυποι πιπιπο ππιππιπέει ινιιέπο

πιππιοπι πποπιειπιιιοπι ιποπιπιιιππο πιο, ποιοι.

11 πωπω ππιπιπποοο Μπι πιοπι, Κο.

πιο. οποπιννο πιο οπι, .Μεσοι τυποι πει

πιο ννιιροποπποοιι οσοπ, πιο τονπιτοπι

πιππιιιιιπιππι; πιπιΜιπι πιοοοπι ποιοτι

οροννππ:πιπππιπο σιπι ννποειππιιρπ. .

12 Ηο ιιτοπιπιπποππι Κο.ιιοι·πιπιιιπιι

οΜ:ει πιιιοππιπιπιππο πιππιιπο., πιπο πιο

πιιιιιππιι πιο. επιπιπππιΜι πιο νπιιοπιειρο

ννποοΜιπο οππι πιοπιπι πποιπο. οπι;

ιιπιππειπι ο.πιι;ιοπιι ποπιοιιιι πιοπι χο.

πποπιιιι.

13 Ππιπποπι .Μάο οιπο.πο ννοιιοιι

ππέιἱπι ννοέπιπιιιπ ππιννιιιιπ Μπι ννοπιπιπι

ιΜ_γοιππιιι; πιοοπι .ποεπιε .ποπιιοπιποππι

οππο. πποπιννο.πιΜιτιπιππο πιποιπο..

14 Ππιπππιπι πιρι ννοπποπι Μπι οπι

ννιοιιέπο Μπι ηπα, ι:ιιτπιιιππιι, ι:οπιππι

π:ιι, ννο.Μιποπποπι πω ννιγοιιοννποο

Μιτειιιι, πιο ποπο οποι ι;πιΜιποροΜ

οιιππιι›ἰ Μπι οπι πιιοποπιππορι ο ινοπι

ννποπιμιππο.;

15 (πο. ποιπρεππιπο ι:ιπποππιοππιιιι ιππι

14

μου. ιππιπι ποπο οοπιπιπιι τιμ Μπι.

Μιπι Μπι οπιπιπιπιοπι οννοοιπι πεπιπππιπι

πιοννιοπι.ιπει, ποπιππιοπι. ππιπιιπιππο πιο;

πιο ιπιπιιπειεππει ποΜ_γοροΜοπγορπ

πισπι οι πποππιι πιποιπει, πιο. σου ννιιπιπιπι

ννοπορι ·Μπι πιο πιιιππιιπι _ ιιιιιι.πιππει

ιιπέιιπιιιιιπι οπἱιροιπο.. - ο .

16 π.)πι ννο.Μιποππιιπι ινπγοιιογαρι

Μπι πέ, Βοπιτι. οιινοεππι ι:οπιπποπιι Βιο

ιιιι. Ρο, πιο, Απο τι Μπι ππο ινοροποπι

οι» Μι€ορπ έπιπ Ρο, οινιοιιΜχει.

17 Ππιππιιπι ννοοπιεροιινιοιιΜχο σιπι

"πινω π οπι Μι€ορι πισπι πιο Μπιου

ιιορπ, 'οτι οννιιΜιπο οπο πιο πιει

ιποροπο σο. ι

18 Ηοπιιιπι .παθει οιποπο ιιιπιιιιπ.ιιρι

πιο. πιοοπιππιιιι; ΤοΜιπο π.πιπιπιοπι πιο

ομιιιιι πιο πιοοιιπιοπι πιο. . _

19 Ππιπππιπι Μου:: ννο.ιιιιιιρπο οπι,

Τιμ Μπι ππο ιπιιιιιΒγο.ιιο,πιιι. ομ

ροτιι ιοπιππιππιπιπ Μπιπιοπι οππο πιο.

οοιιιιιποιπο Με, οννποειπππιπο.. ο

20 ννπιπιιιιοπιι νπιπποοππιπιο πορο

πιο οιιπιι έοπ-πι›ο πιοπιιιπιιπο.πι πιο Μπι

πιο πποιιορι πιο γιιέποπιιιί πιοπι, ω”

ιιιιΕπιπιπι πιπιροπιι π οπιιπιππιο οΜοοιιι

Ήχο Μπι πιο, .Το πι. @πιο Μπι πισπι

χειρι. ι

21 Τπιπππι πιιιι ποιο οἱπι πιο ηχο

πο.πιοοπι Μπι πιο πιο οπιοοιιοποπι

πιοπι πιοιιιι.. _ Μ ι.

22 Ποσο ννποοπιι:ο οπειπιπιιιιι π

πιππιιοΜοοπιι, πιοπιοπι πιοοοιι πονάω.

Μιπο οιπιοπι πιο ννοοπιερονιπιπ:οπαιγο

οἰπι Μπιειι:γορί; πιπιππιιπι νι·οννοιιπ

ννο.Μιπι πιο. Μ” ποπ-πο οννποοΜιπο

σιπι πιοπιιι. πιο”. ννποειπποιοι.

23 τω” .ποι·ιιοοποππι οπι ποο.

οιιππέιππι ννοιέπιιιιιι Μο ἱοιιπιπιπιπι, πεπι

Μι ινο.ιιοποπποοιι οπ:οπι Μπι πιοπιιι.

ννποοπο ινιιπιγπιππειρι πιοπιοπι πιο

οιιιο Μπι οπι ννιοπιπποι:ι. ι

24 ΤιιΜι. .ποειιε οννοεππι επιση

ινποειιπο οἱπι πιοπιπι οπο.πιπιοπι οποιο

ννιπ:ο.ιπο έπιπ.

25 @ο ννποε.έιπ.ιι οπι πιιινοπποπι Μι

ιππιοποπιππι Με σιπι έπιπ; πιο οπο, ο

πππιπι ννιπ:ειέιπιι ως" οπι πιο ππι

ετποιι_γιι, πιοπ.ιπι οι:πιπιπιπιπ. _ι__ “,_ιι.,ι



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ ο.

νιεονοποιππ 8.

1 νωπιππο νοπ Ρπιοπιοεο εποπ

πιοπι Νιπποπποππιοο εειγορι, πιο

οιποπε ιποποοπρι Μπι πιο νοπιι πιο ;

2 Ηοπ_γοπιι νοπ .Μοπιε γοπππο

ειπ επ ι πιο πιοοιιιο; 1ποποοπ,

νοοποροΜγο ννοπποιιποπιππο οππ

ποποππιοπ ιι Μπι πιοπιοο οπππιπιπιππι

ιιοπρι; ποππιι νοροποπποπ:ο οοοππιπι

οοο Μπι πιινοπποπι πιοπιοπ οΜπιι

οπι, ννοπποπποπ1πο Μοι ιιπ οπι

Μππιοπ.

3 Πππποπ .Μοπιε ογιιρπο πιο πιο

ειγο; πΝονιοοππο, νονιεοππο οπ:ι

ιποποππιοπ πιοπ:ιειγο, νιωπιιι Μπ

νοππποπιποππιοπ ποοο πιοπ ππιπρι

οπι Μππιοπ ννοπποπποπππο ποΜεπιπι

πε Μπ νοπποππο οΜπιι Μο οπι.

4 πωπω Μπ πποπι οπιοπποππιπιπ

ποπποπ _οοιπ ποσο πι επ ποπρι Μο

πιο. Αππο πιιιπππιι πειι Μπ πποπιοπ

Μπιππο οπο. πιπ-πο ποοο πι επ ποπρι

πππο πιο ποπποπ πιΜπιι Με. πιο, Νι

πποπποπποο οπιιγο.

5 Πππποπ .ποοιιο οιιιιρπο; ννονι

οοππο, νονιοοππο οειγοποππιοπ πιο

οιειιπο, νπίιοοέιπο Μπ "πιο πιο νο

πιιιπο Μπ πιπ ποπρι οπι Μππιοπ

ννοπποπποπππο ποΜοπιποο Μπ οπ

πιπ Μπορει πιΜπιι Μο οπι πιο, ορο.

θ Έπινε νιεοοοππρι οπ ππιπρι

Μπ πιο νιοοεοππρι, πιο πονο νο

πι”. Μπι οοιιιοποππιοπ ποπρι Μπ

πιο νοπιιπο.

π· ννοπιπποπποππιοπ πιππιπρι Μο

πιο, οειειιιο οιπ πιεοπ ιπιιιιιπιοπ πι

ιππιοιπρογο ειπ. ·

8 Τοπογοπρο Μπ ππιΜγοποππιοπ

ειπ οοο οοιγοποππιοπ ιροΒοπ οοο,

πιο οπισ Μπ πιο ποιποπιπιπ, ποπ-πιι ω

Μροποππιοπ ιι, πιο ππιΜιπο. γε οιπ

πιο οπποπιποιπο οπι. νιωπω πω

πιιιο Μπ οπ:ιροποππιοπ ποπρι Μπι
ονοοιπι πιοπ:οπιι. ι

9 Νιπποπποπιιοο οιιιιρπο πιο πιοοιιιο;

πποπο ποπποπ οΜπιιριεο πιο.

10 .Μοπιε ογιιρπο πιο πιοπιιιπο;

ποιοο1 επ νοοποροΜιπο οιο πω

Ι.0

ιιο, πιιππο πποπο. πιγοπποπιπιΒο οπι

ο.

11 ππνονιοπιππο, νονιοπιππο οπ:ι

ιιοποππιοπ πιοοιειγο; πιο επισπ

ιιπιποπρι Μπ πιοπο ιιππποπορι οοο,

πιο ποππιι νοππιπιποππορι Μπ πποπο

ιιππποροποπιπρι, πιιππο νοπιπιποποπ

πρι Μπ οπποπππορι οπι.

12 Τοππιι πιιπιππο Μπ πποποππιοπ

οοιοιγοππορι Μπ νιοοιππιππορι οπι

οπιοπποππιοπ, πποπιριιπο Μπι οπππιι

πιο οπ:ιοιποππορι Μππιοπ πιοο

ποπ-ποπ νιοογοππορι Με. πιο.

18 Νοπιοπιιπ πιινοπποπ πποπιριιπο.

Μπι οπππο ι οπι, πονο Μπορω

Μπ οειγοποππιοπ ππιιππΜγο πι, πιο

οι Μπ πιο νωππω Οιππιιππππιι

Μπι πιοο, ποπιοπιιπ ποππιιπ πιιοπιριιπο

Μπ οπππο γοπππο.

14 Νοππιιπ πιονοοπποπ νοπππππιι

πιο Μοεοο νοππποπ οπιππο πιοπ πιο

ιιποοεπ ννιοοέπο Οιππιιππππιι Μπ

νοππποπι επιππορι Μο.

15 Ηοοπ πονο ονοειπ Μππιπιπ

ονιπιοπππο Μο οπι, πιο ονιπιπιπππο

νοπιιπ νιεπιπι @πιο Μπι.

16 νπποπποπποπππο πιιποπο Μο

π:πιππονπεοΜιπο, πιοπιπ Οιππιιπιπππιι

ιέπιοπο ιοοιιπο ειπ νιεοπιιι, πιο

πονο ονοειπ Μπιπιοπ ονιπιοπππο

Με οπι, πιο ονιπιοπιππο νοπιπ

νιεπιπι ιππιπιο πιο..

1'7 πνοπποπποπππο Οιππιιππππιι Μπ

νιπ:οιπ:οεο ππιπ επ πι οι Μπ, πιοπιπ

οιποπο ππιπ νιοογοεο Μο ο πιοοοπ

οπι; πιο πιω πιπ οποπο Μπι πιο

πππο ο πιοπ:οπ.

18 'π'ιινε πιο νοοιπιπο ειππιπιπι

πιο ποοορι Με οπι; πιο πονο

νοοιπ ο οπι Μππιοπ πιο νοππο

γοεπιρι ; ννοπποπποπππο Οιππιιπιππιι

ιοποπο ιπ:οιπο ειπ πιο ειπε Μπ νο

ειπιπο οπι Μπι πιοοπ οποπιπιοπ.

19 ννιεοιποοορι Μπ πιο πποπποπιι;

Οιποπο Μπ ιι·οιιοπρο οπ νιεοπιι

γοπιι, πιο. νιοοοπο Μπ οπροοο ο

νοοποπποππορι, πιο ιρογοπρο ο οιπρι

οπι, νιεπιπιοπ οιοορι Μπ πιοπιπ.

20 'Γιινο ποππιι @οι οπ:οπ Μπ πιο

1



.ΤΟΗΑΝΝΒ8.

ἱγογεήρε. ἐὶεε ΜΜΜ, Με. ὶγογιιήρο.

ὶΜὶγεὸεπ Μ ἐπὶ, οΜεή ὶγορεγερὶ

Με εὶή Μεοή.

21 ΤΜΜ:. $Μννε ννοννὶεεΙὶε επή

γιι€εήΜεπ οΜεήγε εὶή Με ὶγογεήρε

Μή εή Μ, οΜεπ γΜοτΜήὶππὶ Με,

ννεΜεπτεήΜι εοὶγετεπΙὶεή οΜεή

γε εὶή Μεοπ.

5.82 Ηεήε ὶΪοΜΜΜιὶή .ΪεἐΜἐ να»

οήἐρεννὶεεΜὶγε εὶή οπι .ΜΜΜ πιε.

Μοεε Μή εή ὶ; Με. επ οπι Μή, Με

Μεμή:ετή ννὶεεεΜ.

23 ΠΜΜιή Με ὶεΜήΜεή .ΪοΜεππεἐ

ὶέ εχει Βποή ΜΜΜ ὶΜὶγειὶεή Μερ

Φετή ννὶεεΜΜ, Μεή ήὶὶήὶ Με Μή

Με ε!:εήΜεή. ΠήΜιή Μερ2ετή ννὶ

εΜΜΜρὶ Μπι ε ε$Μγε εΜε.

24 ΗεΜΜή)Γεή ΜὶήγεΜὶπ .ΪοΜιιή

Μεε ΜΜἐΜιρὶ ἐπὶ.

25 ΗεΜΜή ΜΜΜ ΜτὶυΜήὶεερὶ,

.ΤοΜεπήεε ννειοήἐρεννὶεεὶιὶγε εὶή

ννειήὶὶΜὶ Με .ΜΜΜ ννὶεεἐω. στή,

ννὶοεχΜὶεὶεΡὶ Μή Με ὶεΜΜ€εεχιι.

26 ΠήΜιή 1οΜεήήεε εΜτε. Μή Με

Μεεὶδὶερὶ; Πεπεεή, .Ϊοτὸεπ ννε.Μρει

εΜεεεήρε τε.ήΜεή Ι:Μννε Μεὶ γεΜή

Με. όΜοτΜήὶή Μοή Με, ὶΜο, ννεππε

ΜεΙή;επι ννὶεεεΜ, ΜήΜιή οννεἐὶή

εή εεε ὶγορτερὶ.

Σ? (ΜΜΜ .ΪοΜΜήπεἐ ννεε.7Μρτε

εε Μεχε; ννὶωωωήή ήήιΜρὶγε

εεὶγετεήΜεπ ΜΜΜ ΜΜΜ ἐπὶ εΜεπ

€επΜΜή τεΜΜόεή Με εὶήΜε. ὶεΜ

οΜΜὶ Με ἐπὶ εεε.

28 Μεἐἐὶγε. Μή Με ὶήὶγε ἐπὶ,

ΜΜΜ ὶϊοΜήή Μ τήεἐὶρὶ εε, εμε

εὶήοή Με ήὶγε ε‹Ι‹›ή_γεγερὶ.

29 ΤΜννε Μιννὶεπ Μή Μή Με

ΜὶΜήε γιιιιρὶ Μή Μεε, ΜΜΜ. ΜὶΜΜε

γιιπχή €εΜοΜεΜΜ Μή επ τεήὶήδήιή

εήεεερτε.ή ΜΜΜ, επ ΜΜΜ:: γεήρὶ

Με Μή πιιΜοή Μή Μεοή ὶγήἐΜή

εεε. Ηεοή ετεήΜε.Μ ννοννὶγΜ

ἐΜή ὶπὶ£εὶνε. Μή ννεπήε γεωε

τιιρὶ εε.

30 Με Μή πὶήΜ ἐεήρε ὶεΜἔε

ἔὶΣΒ., ΜΜΜ πήγε 7ΜΜΜΜιή Μιήεγε

Μ.

31 'Ι'Μννε νσεΜΜιή ΜιήΜε.π Μὶ Μή

Με τιιΜΜ οννεἐὶπ ὶννεήΜΜὶή οιιήγε.

'Ι'Μννε ήιεΜι ετεπΜεή Μὶ Μή Με

τπΜΜι εὶεπΜεπ, Με. τήΜΜε Μή Με

εεήγε οὶε ΜΜΜ, 'ΓΜννε τήεΜρὶ

γε. Μή εεὶγετεπΜΜή Μ Μή Με

ΜΜΜ οὶνεἐὶή επ ὶγοΜιή.

32 (Με. ΜΜΜ πνεπγΜΜε εε. ΜιΜΜ

πεΜοή Μή Με οννεἐὶή γΜοΜιπὶή

εεε ; ΜΜΜ ΜΜΜ γεο£επὶή Μή "ιΜ

ννειὶεή ννὶεετὶε ἐήὶ.

Β3 'Ι'εΜι γεοτεήὶή Μή Με τΜ·ννε

ννὶεεόε ΜήΜΜπ ννΜΜιήτεπΜε Μή

εΜΜε εὶή Με γήτεήὶή εεε.

34 ΨΜΜεπτεήΜε ιΜννε Μ ἐὶ Μή

Με ννΜΜιτήεήΜΜ εΜε ογεΜι; Ψε

ΜΜήτεήΜε Τεήὶχε Μή ΜΜΜ επι

ἐπὶ, οεοννεἐὶπ Μή.

35 ΑτΙ:ΜΜΜ Μή ΟὶήΜὶπτΜι ννεἐτε

ΜὶιὶεΙιε εε, ΜΜΜ οννεἐὶή Με περε

Μή επ Μή:

36 Ηεεεή τω” ΟὶήΙὶὶπτΜΜγερἰ

Μή ννιιεὶήγε εὶπΜεή οννὶΜετὶΜε

ννεπὶή ννὶεοήὶ Μή ννεππε γΜΜε;

£ΜΜι ΐ.Μννε ννεεὶήΥε ἐπὶ ΜήΜεή,

Με ννὶεοιή ννεήμιΜε Με ἐήὶ,

τΜΜε ΨεΜεήΜιπΜι ὶοεεππὶγε Μή

ννεπήε. ΜΜΜ Μή.

νν1εοννοΥΑκή 4.

Ι .ΤεἐΜἐ ννιιοήἐρεννὶεεὶτὶγε Με.

ὶεὶεεεε Με. Μιιρτετή ννὶεεήΜ, 1ο

Μπήήεε εεοή εοπι :ΜΜΜ @εμε

ΡΜεήεεε Μή Μεεεή ήεΜεπρὶ, Με

Πεήεεή Μή ΜΜΜ-γε.

2 'Ι'ΜΜυ. .ΤεεΜε ὶγε ΜΜγεήεή

ΜερΕε1Μ ννὶεεήΜ ἐπὶ, ννεοήἐρεννὶ

εΜΜ ε εὶή Μεήε Μεευπρὶ.

3 εΜεή .ΜΜΜ πήεΜεεε Μή εγω

ΜΜΜ, Με θΜΜε Μεεὶ-γε εΜε εΜε

Μόε.

4 (ζει δετπετὶγε. Με επ εεεήΜιχε

Με. ὶγεεεεε.

5 Ηεεεπ οὑοπννε ννεπ 8ΜΜή·

εεὶγερὶ Βεὶήειτὶγε ιπήΜοεε εή,

.ΤοεερΜ επ οΜήγε Με ε .ΜΜΜ

ιιΕΜιΜΜ Με ΜΜΜ Με ὶΜγεᾶεπ, Με

εΜε. Μὶ. ή

6 .ῖεΙ-ιοΜ ήιἱήὶγοννε πω" Μή Με

14θ
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οπο; .ποο118 ππιπποΜπο πιοπι, πιο ππιπ

πιπιποπο Μπι πιο οπιοιιππογο πιο

π:οπιππο. Αιιιιοπιι Μπι πιο οπο ππιπο

1.οπιπιο π:ππι πιοπιοπιπιπ.

7 Βοππιοι·πιπο οιποΙ:ο οποπιπιοπι ππ

πιοππππιοο ποπι “πιο πιιιπο πιπ; ιιπι

πποπι πω”, Μππιπ πιιοπιιι πο, οπ:π

ο.

78 Πο ποιππιπιοπι ποοπιοροπποοΜιπο

οππι οποπιπο Μπι οΜ;ο τοπιο ιποπ.οιιπ

οροποπι πιποιπορπ. π

9 ννππιοπππιιοο 8οππιοι·πιπο οιποπο

οπ:οπιπιοπι πιοπι πιοπ·οπι ποιοι, πιο

πππ:οέιπο Μπι πιοπιποο, Βοπιιοι·πιπο

οιποπο Μπι πιοππιοποπιπιοπι, πιο τπιπποπ:ο

ο ππιππιπ ππιο7οΜππο πιο. .ππιππιπ οιποπο

δοππιοππιπο οιποπο Μοπ τοπππιπποπι

πΜοπππιπποιιπ ποπιππ:ο οππιοπι.

10 .ποοιιο οιο.ιρπο οπι πιοπ:πιπο;

ννοπποπιτοπιππο ππιππιπ πποοπιιι Μπι

πιο, πιο, Μππιπ ππιοπιπι πο, οπιππ:πιπο

οππι πιο ποπο Μπι οπποπιιποιππι ιιπι

πποπιέ, ποιο ιποΜππο οπο, Μπιπιοπι

ππιππιπ πποοπιπ Μπι οπου Μο πιπππο

οπο.

11 ππ:οπιπ:οπι, ππιππιπ Μπι :πο π:οππιο

πιοπιπιιιπο οποιο πιο ποππιππποιι οπι

οπποππο Μο οπο; τοΜιπο τοπιπιοπι

ππιππιπ πποοπιπ Μπι ππιιπιο. πιο, πππιο

π3ππιπ:ο Μπι οοπιπο.

12 .ποπποπι οποιιπιγοπιιιπ ππιππιπινοπο

Μπι ππο ιππιπιιιιιπ, πιο οποπιπιιιπι πιο

ππιππιπ οπο”, πιο π:ππιοο πιο ποπο

πιοπιιποπιιιπ πιο, πιο πιοσοπ πιιππο πιπιπο

ππιπγοποπι πιο.

13 Ππιπποπι .ποοιιο οιππιιιπο πιο πιο·

οπο; 'Ι'οπο ππιππιπ Μπι ππο οπ:οπιπιοπι

ποπο σππι πιοππιιπι πριιιο Μπι.,

14 (πο. ποπο ππιππιπ ποπιιι Μο οππι

οπ:οπιπιοπι ?ποπο οπο ποπππιπιπιο προ”.

Μο πω. 'Ι'ιιππο ππιππιπ ποπιιπ Μο

οπο πιο οπππιοπιππο ποπιππι πποοπιπ

πιποπιππογο πποππιιιο οπο., οπο.

15 Ππιπποπι πππιοππππιπ:ο Μπι πιοοπ

γο; πτοπιοοπι, ππιππιπ Μπι πιο οποπι

πιοπι ππιοπιιι γο, πιοπ:οπι πππιοιιιι2ο

ππππο οππ, πιο πιοπιπιπι ππ:ππτιοπιο ππιππιπ

Μπι οπο πιπιπο ποπιπ Μο πω, οιπο.

.Η Ππιπποιι, Νππιππιιιο Μοο γο

πο, πιο πποπι πιο πιπ πο, ποοο8οοί4

ο.

717 Τπιππο πππιοππππιοο Μπι ποπι.

γιιιιπο πιο πω”, Μππιππιπιο Μιι

ποπιποο π:ο. Νππιππιπιο ποπιππ:ο ππο

πιο οππι πιο πιοπ:οπιι ο οπ:οπι οπιο π:ο;

18 Νππιππιπιο ιορτοπι, τοπιο πιοοπι

πιο πιππιπιοιποιο οπο ππο πιπποπο οπο;

πιοπ:οπι οπιο σππι πιο πποογοππο ω,

.ποοιιο οποιοι.

19 Ηοπιοπι πππιοπιππιοο Μιι πιοοπ

πο, 1τοπιοοπι, "πωπω π0πποοπι

Μπι πιοπιποο πππιππιιπποοπι;

20 Ηιιπιπποππο πποιιπιιτοπιιιπ ισοπιο

Μπι ππο οπι οπιοπποιιπ οοο; τπιππο

πιπιπο, .ποι·πιοοποππι πιο οπι "ποπο

οπιοππορπ οοο ο Μο, πποπιιιιιπ π:ο.

21 Ππιπποπι .ποοπιο πιοοπιπο; ννππιο

π1ππιοο, πποοππιπο.ππο πο, οπιροπιι

ποπι ο πιο, ιιοπιο Μπι ππο οπι, πιο .πο

πιποοποππι πιοππιππι οπι, Απογορπ Μπι

οπιοιποππορπ Μο έπιπ.

22 Νπιπο ππιππιπ οπιοιποπποιιπ Μπι

οπποπιιποιπορπ οπο; ιιπιΜιπο ππιππιπ ο

πιοιιπιπποιιπ Μπι οπποπιπιπιγοπιιοπ οοο.

πιο οιποπο Μπι οοπιποιοπιπιοπι πο.

πιπΜιππιρπ Μπι ο πιο.

23 'Γπιππο οπιροπ:ιι ιι Μιι πιο ποπι

πιο πιπιποπιπ, τοπιο ποπποοππο οοπ

ιποπ:οπιπιοπι οποοππορπ Μπι πιοπιο πο·

πποοιιο ποπποοππο οοπιποπ.οπιπποπι Α

ποιπορπ Μπι οπιοπποι.ιπ Μο. Αποιορπ

Μπι πιο ππιππιπ πιοπ:οπι οπιοπποιιπ Μο

οπο οΜπο οοο.

24 νπίοπποορο Μπι πιο πιο”

1:οπιππο Μπι πιο; πιο ποπιο οπιοππο

Μπιπιοπι πιοπιο ποπποορο ποπποοππο

οοπιποποιιπιοπι οπιοππο Μο.

25 Ηοπιοπι πππιοππππιοο Μπι πιοοπ

γο; Μοοοπιπο 8πποιπορπ οιπορπ Μο

οι πιο, τοπιοπι οι Μπιπιοπι ππιππιπ Μπι

οποοππι ιιπιπποΜιποπποιιπ Μο ο επποπι

ποιοι.

26 πιο πιιπιπο ο οοποπγο. σο, .πωπω

οοπιπο.

27 Πο ποιιπιπιοπι ποοπιοροπποο

Μιπο σππι οπι πιπππρπ, πιο πππιοπ1ππιπ:ο.

Μπι πιο οΜοποπιπο ιιπι Μπι-πιοοπι

ιπιιέππιπποιποιοπ. (Ειπε. ποπηιπποιι;
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Τεπππι επεΜπε πιε; επι, 'Γεεεεε 40 Ηεοπι δεππιει·πππε @είπε .πεειιε

Μεπ ιππεε. πιε, ε)πεπιπ έππή.

28 π·πεπιεπι ινππιοπιππιεε. Μπι ειπε

Μέπποπππιε επιπιεππε Μπιππε εε, εποπ

ειπε Μπι εΜε Μ, εε ενπεεέπτε Μπι

πιεννπεεΜγε;

29 ννπεεέπε ννεπι ει" εεε.ππιεπι

εοπι οννεειπι οππήειππεπιε ειπι πιε

πω ννεπιππεε πι πήγε. Ηε Μεεειγε

Μπι εε επή πιε.

30 Ηεπιεπι επ:οπινππε Μπι επ:επιπιεπι

επιεπιρε, εε γεπιππε ειπι επι ει.

31 Ηε πειιπιπιεπι ινεοπιερεινπεε

πήγε ειπι εεΜΥεπή εε, 1πεπιεεπι,

ποτε νεο, εειππεπή.

32 'Ι'ιιππε πππε πιεννπεεΜγε; Τε

ππιπ πιπιπεπή επποπιχεδιεπή επή Μπι

πιεεε "Με Με ε ππιιππιπιε εε.

33 Ηεοπι, Έπινε ει” πππιπεπή

1πεπή πιε, ννοπιεπιενπήεεΜγε ειπι

εΜεππιεπιπ.

34 'Ι'πιππε .Ϊεειιε πιεννπεεΜππε;

'Ι'πιννε πι ππιεέιι Μπι πιε π.εινεεππι

Μπι εεεπι εεεππιοπι Με., εε πιω

ποπιεπι Μπι νσεεπιπιιέπεπι Με ειπι πιε

π:εππιι Με ειπι εε.

35 Επιεππε ννπ π:οπιε Μπιπιεπι τεΜπ

ππιπιεπιπιππεπιπιπ Με εε, επιεπή. 'Γπι1πε

πεπε ππε1πεπι εεπεπππεπή; ννεπιππεπι

επ.πιπιννεπιπιπ εε ππιεεε Μπι ννεπιππε

Με πιο, ννεπιπιε οιινεεππι εππε εε

ππιπιεππεπιπή Μπι ννεπιπιε πππεπιεπιπ:ιι.

36 οπι πιιινε ι:εππιι ππιπιεγε ειπι πιε

ννοππεππιπιι πειι εεε, εε οννππιεπιππε

ννεπήπι ννπεοπή νσεεΜιγεεε πεπιε

επεπι εεε; πιεεεπι οπι τοπιε ννοππι,

εε ποπιε ππιπιεππε ειπι πιεπιππι ω”

έΜπιπή Με.

37' ννεπιππ πεπε εε ννεπιπἱ ππιπιε

ππεπι, επιπιπή εοπι πιεε ε ννπεεππερπ.

38 Νιππε πιπεπιεπιππή 6πή τπιππε

νππεππιπιεππεπιπιπ πιε εεοπι επέιπή. ννι

εεεπε πεππεεε ιππωρι ιιπιππεπι πιε

πιτεπιππή Μπι επι πήγε οππεπιεπή.

39 ννππιοπιππιεε Μπι, 'π'οππεπι εεε

ιπιοπι εοπι οννεεππι οππιπεππιεππε εε,

εππε επεοπι πιεοπι ννπεεέπε Βεππιει·π

πε οππει:ε οποπινππε Μπι πιε επι Με

Μεεειππε πιεε Μπι νππεει1επιπ.

επι πήπή εε εεΜππεπιπ, Με περι Μπι

επι επι .έππή. Ππιππεπι πιοπιπιε εεπι

πιεπι επι.

41 Ππι1πεπι πε πιεπιοπιπιπ Μπι πιε

πιεπι ινπεοπε ινπεεππεπή.

42 Ωε, 'Ι'εππιι εππε1πε επιι πιε

επεπιππεπι νπήεεπιπιππερπ Μπι πιεε ω,

πιπιΜε ε". πιε.ιιπιπποπιπιπ, Μεεπειγε

πιεε εε οπτει:ε ινεπιπΜγε Με ειπι

πιεε ε επ1οπιιιπιππεπιπιπ, ννππιοπιππιεε

Μπι εεπππεπή.

43 Απιπιεπιι πιοπιπιε ππποπιεππεππι

πιεπιεπι πιεπ.επιπιεπι πιο εε θεπιπε

ππεειππε πιεε.

44 .1εεπιε πππε επεεεπππιπι πιππεοπ:επι

πιι, ενπεεέπε πινοππεεπι Μπι πιεεε

ιππε πεππιεπποεε Μπι επι ππιιοπιππιεπιπή

επιπ εεε.

45 Ππιππεπι πωπω εΜε Μ, πιε

ππεπι θιεΙππε ννιεεέιτε Μπι πρωι..

Μπιεπή, .1επιπεεπεππι εΜε ννοεήεπιπ

Μπι πειιπιπιεπι πεππιι εεοπι εοπι εννε

εππι ννεπιππεππεπιπ Μπι πιεοπι επιπε

πιεπι; πε εεε ννοεπιεπιπ Μπι εΜε

πρι πιεππεεε.

48 Ππιππεπι πωπω επι Κεππε Μοπι

νππε Μπι, ππιππή π1πεε1πε ππήπήόε.

πεεπιππε επεοπι πιε εππε επι πιει.

Ππιππεπι Κεπιεππιεπιππι εΜε πιεε

έπε ππεπιεεπι Πει εππιπιππιπππιπ επε

ππεπεπιππε:

47 Ηε .1εεπιε Με ππιεπποεε Μπι

πιεπεπιπιεπι θεπιπε επι πιι, πιε1ιοπι Μπι

πιεοπι εΜε ππε εε εεΜππε, ειπιπήπι

πΜι Μπι Με.. Με ε εΜε πι Με;

ννεπιπιε πε Με ιΜγετπεπι.

48 Ηεπιεπι .πεεπιε πιεεἱππε; Τεπππι

ννοννεπιππεπιε ννεννερεποππεεε Μι

ινεπιππεππεπιπ όπή πιεε ενπεεππεάεπιπ

Με επιπ εε.

40 Ππιππεπι ωπεεω ππεπιεεπι Μπι

πιεειππε; 1πεπιεεπι, ππιπεππιππεπ πε επή

πποππεππι Μιπι πι ινε.

50 'Γιιππε .1εεπιε πιεειγε, Ηπει

πω”. πιο, πιπεππιππέπ πιπ εε. πω

ππεπι πινπεεέπε Μπι .1εεππε πε ειπι ιππ

εΜε, εε εΜε πιεε.

61 '1'πππεπε.Μππε. Με, πιπιππεπι ενι

148 `
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σοιππο ποπιπποππο πισογιιπιο σιπι

οπισοΜρο, ι.ιπιπποπι, Νισιπιππέιι Μπι

πιπ σο, οιπο οΜσιγοππορι.

52 πι Μπι ι:οπιοπι χοπιππο πιοπιοπι

οοπιι οιπο πιο, ο”. ιπισοποπιο·ο.

Ππιπποπι, Ρίποπιιπιοπι πιγοποπιπιοπι Μ

°ποπιπιο. ιπιοιιπποππο, πιοποπιπιοπι τοιισοπι

πποπο οιιιιοποπι σο, ποιητή.

53 Ππιπποπι ιιπππιιππιι Μπι ι:οπιο.πι .πο

ειπε, Νισιπιππέι πιἱ σο, οσιιπο σιπιοπι

Βοπιοιιιιι ο ΜΜΜ”. Ππιπποπι ιιπο

πιο. ΦιγοπιπιοΜι ιοπο πποιπο πιω

ππορι.
ο 64 .ποπιιιο .πιιππο ππιοπποσο οι:οπιπιοιι

θιοπιπο ισισοπιπι οπι πιπιι, ποπορο

@θα οσοπι Μπι ισιπιοπιιιο Μπι πιο

πιοο

πισοποιπιπιπιπ 5.

· 'Ή πιο." ιγοπιοπποππι .πιιππο. οιποπο

οπιιπιισιιπο ποπι πποεοιιι πιο ισιιπιπιοπι

ποοιιο .ποι·ιιοοποππι πιο οπι ι.

2 .ποι·ιιοοποππι οπι ποπιιιισο ποπιιιιι

ιιοπιιιι ποιοι». Μπι πιο οπι ιΜγοπποιι,

·πιιιπιι ππιπιποιπορι, Ηοπιι·οπ ιορι

Βοππιοεππο οσιγορι, ιορτοπιππιγο

οοπιοπι2ιγο πιπποιιι.

3 Ηοπιο οπιπιο πισοέπο ποιποιοιι

Μι. οπο, πιιιέιτο, και εοπι€ο, @πιο

πιο οπο. οπι ππιοπποιι πιιιποιπο, ποιοι

έπποπιέιπποπι ορο πιο".

4 'Γπιπιοπι ιιποπιοπιι:ιι οσο, ππιοπιιιι

?ο οπιπιιπιππο που ππιιπιι Μπι οπι

πιι πιο έπποπιέπποπιγο οσο. ΤοΜιπο

γο2οπι Μπι οποοιπι ιοπιοπι ποιοι

Μπι πιο έπποπιέπποπι οσο πιιπο τοπω

πιοιπο οπι ιγοπιροισιιπο οσο οεπιι

οσο.

5 ππνισοέπει ποπι πιο οπι ποπιππο,

ποιιιιγοπιι πιππσοπιπιο ιποππιπιι εοπι

ιιο έιοπιπποεοπι πιοπιοπιιιοπι ποιπο

2οιιππο. -

Β πωπω Μπι πιο πιιοπποπο ποο

ππο, ποπιοπποιο τοπιπιοπι ποιπο2οπι

ππο .ποοιιο ποπιιποππο, πιο, Απιιοπιι

παο γοσιπι πιο, οσιιπο.

'7 ννισοέπο ποιποιοπιππο σιιι πιο

σιγο; Ποπισοπι, ποιοι Μπι οπποπιέπποπι

Μσο ι:ιιποπποπι οπι ιγοπιροππιογο έπιι ;

οπι ππιππο Μο ππο6 πιιπο ι:οπποσο πιπ

ποπποππι οπι ιγοισιιπο οσο.

8 Νοιιπι, οπιπιιο οπιπποππιι πιο

ππιοπιι πο, .ποειιο οσιιπο..

9 Ππιπποπι οσοπιοπιππογο πισιιέπο

Μπι οΜέπιι, πιο οπιπιιο Μπι οπιππο- Ι

πιο, πιο πιιιιπιι. Ππιπποπι οπιιιοτιι

Μπι πιο οπιροι:ιι ποποπ.

10 Ηοοπι οποπιπιοπι .πιιππο οιποπο

Μπι πισοέπο οεπιιιποπιιιι πιοπι πιοσι

γορι; Νοπποπιο οπιροπιι ποπποπι;

οπιπιιο ιποσιιι Μπι πιο πιοσοπιι έπιι

σο.

ΙΙ 'Γιιπο οεπιππιοιπο σιιι πιο,

Οπιπιιο. οπιπποππιι πιο ππιοιιι πο,οπιιο

Μ”. σο, οπισοΜιπο.

12 Ηοπιοπι, ννισοέπο Μπι, Οπιπιιο

οπιπποππιι πιο ππιοπιι πο, οιιισιγο σιπι

πιο τυπο πιο, οιπο ιποπι€ορι.

ιο Τιιππο πισιπέπο οοπιιιιοπιιιι Μπι

πιο τυπο Μπι οπιοπιιπο ω: πιο ισιιπι

πιο.πι πισοπο πιοπι ιιπιρι πιοσοπι .πο

οιιο ισιιπιοπιρο ιιιιιγιι.

Μ Ηοπιοπι ιιποπιοΜιππι τιρι ποπποιι

οπι πισοέπο Μπι πιο .ποειιο ποπιιπο

Μι, ιιπιπποπι, νπποπιγοππο γο, ποιιπιο

ιιπιιοπιι; ισιππιοπιο ποπιποπιι οπιι

πο; οΜπιπιι οππο ποιοι ποπιιι έισο

ειιιιρο ποιιππο ιγοπιιπιπιο Μο σο,

οσιιπο.

ιο Ππιπποπι πισοέπο Μπι πιο Μ

πιππο πιο, 'Ι'πιπο ιιοπιιιππο σιπιοπι πιο

.ποοιιο οπο, .πιιπιο οιποπο οπισοΜ

ιποππο.

16 Ηοοπι οι:οπιπιοπι .πιιππο ογοπο

.ποεπιε ππιιπο οιποιιι, πιο οπιιιοππι

ποπποπι Μπι ισιιπιπιοπι πιοπιο οσοπι

Μπι πιοοπι ιοιποιιι Μο ο οΜπορι.

17 Ππιπποπι, Απο πιιιπιοπιιπι πιποπιι

πιο οποπιπιοπι ποιο ο”. Ιπποποπιι, .πο

ειπε οπισοππιγο.

18 Ππιπποπι δικιο οιποπο πιοπιοπι

ιιποποπι .ποοιιο οποιο Μο ιιοπιιιο

οΜι:ορι, οτιροπιι ποπποπι πιοπισο,

πιο πιοππιιιι νπποπποπιποπιππο οποιποππιιπι

.οποιοι πποιοιιιο σππι, ππνοπποπιποπι

Κο Μσι οΜιποσοπι ιπιπποπο Μπι, πιο

οπι οποπιπιο.πι.

19 π.ππιπποπι .πωπω ποογιιρπο σο.

Ι49



.ΤΟΗΑΝΝΕ8.

1ιετνιεοΜιγε; Ψοινισειιε, γωνι

σεΜε εσιγει.επιΜεπι Μεσισιγερι,

ΟιπιΜιιιι;Μιγεμι Μπι τεΙιιιόειι ιγε

σιιιΙιε εσοιι Με οΜιιι επι; Απι

γε σιπι "Με εσεπι ννεπιγεΜε εεε.,

εΜειι ΟιπιΜιπι€Μι Με ιό εγε ιγε

- θθΠ θί!θΠ (ΕΟΕ.

20 Αιιεγερι Μπι ΟιπιΜιπιι.Μιι ννεειε

ΜοεΜε σιπι Μεοπι ιεΜι εσοιι Μπι

Μεπιε οννεειιπι οιιειρεΜιγε; εε πιε

Μιιιι εεε ννισοΜεπι οεπιε εεπιρε

ΜΜΜ. οπιερεΜγε Με, Μεσεπι ιπιι

τιιΜειιρι Με.

21 Αι:εγερι Μπι ιιιγνε ιιι. Με ιιι

γε εε νι·ισοιιι γνισεειι εεε; Με

ιγεεεπι ΟιπιΜιπιτΜι Μπι ιό ιοιιε σιπι

ΜπιΜεπι νι·ισοπιι ννισεειι εεε.

22 ΝιιΜιιι Αιεγερι Με τιιυνεεε.πι

γεσο επιι, ι:ιιΜε ιινογεσο οννεειπι

()'ιπιΜιπιτΜι Μπι ειι.

23 Ηεοιι ετιιπιΜεπι οιινεειπι .Διε

γερι Μπι τοΜεπι οΜοιιερι ΜεοιπιΜειι

ε ιγεσεπι ΟιπιΜιπιτΜιι Μπι οΜοιιερι

Με. Τιιννε ΟιπιΜιπιτΜι Μπι οΜοιιε.

επιι Μπι Με ΑτΜιΜι ιι ιιι Μπι Με

ιιιιιιιιιι οΜοόε επιι.

34 ννοινισεΜε, νυοννισεΜε εσι

γει;ειιιιιιιι Μεσισιγερι, 'Γιιννε ιιιι

οιε Μπι επιεεοριεπι, εε ιι ππιεει

Μπι Με εννεσιπι ΜπιΜειι, εννι

ΜειιΜε ·σιτειιιιι ιιι·ισοπιι γιιΜε Με;

εε νεογεσο επι ι Με επιι, ννεπιπιε

γνισοπιι;ε εΙεπιΜειι ναισοπιι εΜε

ε ι.

95 ννονιπισεΜε, γνοινισεΜε εσι

γετειιΜεπι Μεσισιγερι, Απιρετιι

νεο ιι εοπι νι·επιπιε Μι, ννισεειε Με

τοπιο. ννεΜεπιτειιΜε ΟιπιΜιπιι.Μι Μο

Μπι πιεΜοπι Με; εε τοπιο. ιιεΜοιι

ΜπιΜεπι Μεπιε. ιιι Με.

28 Αιεγερι Μπι ιγε σιπιΜι ενι

εοιιι ΜειιΜε, Με ει:επιΜεπι ΟιπιΜιπι

Με Μπι ιό ιγε σιπιΜι ιινισοπιι Μάα

_Με Με ε ευ.

2'7 θα πιεΜιιι γνοννεέιεΜε νομι

σο Μπι Με πιιιΜιπι ΟιιιΜιπιτΜι ευ,

γνιωεω ΟιπιΜιπιτΜι Μπι ε Μεοπι

επειιΜειι.

28 ΙΜιιιιΜειι Μειιε ιιιιπιιΜεπιπ›ι Μπι

ιισ ; επιρετιι γνεπι Μι Με σε, νιω

Με γνισεΜερι Μπι οιινεειπι ιγε Μο

Μπι ιιεΜοπιρι Με;

23 (Μι Μπιιπιεπιρερι Με, ιοπιε

ιινιιέιε εεοπιρι Μπι Μεπιε ννισοπιι

γνοεΜσει:ιι εΜε; εε $οπιε ι:εΙτιι

εισε εοοπιρι Μπι Μεπιιι. γνογεσο

ννοεΜσεΕιι εΜε Μιγιιρι Μ;ε.

30 Μιγε σιπιΜε τεΜι εσειπιιοπι

οινιιΜτρειιι; ω." πιιιεσο Μπι

Μεπιιι. τειιιι ιιεννεΜοπι Μπι Μεσιγε

τεπιΜεπι; εε ι.εΜι πιιιιεσο Μπι Μεπιε

Μεσειιι. Μιγε ιιιιιεννεσιπι Με

οινειπιιιε ω, ιιιινε ιι ππιεει Μπι Με

τεινεειι·ι ονι·εεε.

31 Μιγε πιιιΜόεο$επιιιι ΜπιΜεπι,

τεΜιι πιιιιεοιειιιπι Με Με "Με

σεΜε Με.

32 ννεπιγι τοΜεεε ππιεγεοϋεπιιπι

εεε; ιιπιΜεπι ννεγεοι:ειιιπι ιγε ππιε

γεοτεπιιπι Μπι Με ινογνιεεΜε ε

ετ!οπιννεΜγε.

33 .ιοΜειιιιεε εΜε γε γνισεγεέι

ρι; ιιπιΜιπι τεΜι γεοτειιιπι Μπι επο

ννισεΜε Μπι Μεε.

34 'ΓιιΙιε γνισεέι;ε εΜεπιι;ιι γνε

γεο€επιιπιρι Μπι ιγνεσιι επι; ι;ιιΜε

πιεπιε οπι γεπιιρι Με ε Μεσισιγερι.

35 Ηε ρει;ε ιιειιιεπι ιγεεε εε

οΜι;επιιιι; ιιπιΜειι ιγογεπιρε ειναι.

Με οιι ΜοΜεπιιιε ιγιιέΜπι ννεσεπι

ιιιρι. _

38 'ΓιιΜε. .ΤοΜεπιπιεε εεπιι ιγεγε.

£επιΜε ινεγεοτειιιπι πιιτιιιΜε; νιά

σοΜεπι εσε.ιπιοπι Με Αιε ιιιεειι

εοπι Μεπιε. ε εσεπιιοπι εεε; Ατε

ιιπιιεειι ε γιιοι;επιιπι Με Μεπιε σε.

37 Ωε Αι:εγερι ιιπιιιιέι εοπι Με

ιιε|πιιιι ππιεΜὸιιοτεπιιπι : Πε ιοΜιπιιιι

Μο Με πιεγεΜοιιρι ω, εε ιι:οΜιιε

Με ννεπιιιιιΜιρι ιιιιι:

38 Ωε οιε Μπι επι πιιιιπιρι έπιι,

πω” ιι ει Μπι Με γνισεγεεερι επιι,

Μεοπι ει:ειιΜεπι.

39 ννοινερι ιινειιιιιι Μπι ειι εΜι:ε

ρο; ΜεσιγετεπιΜειι ννισοιιι Με

ΜειιΙιε νιπι.πιισε ειιιΜερι Μεσεπιπιιμι ;

ιιπιΜιπι οππιε.γιιΜε σιπι Μεπιε εε.

40 'πιω "ΜΜΜ ινειιιπι ιιι

Μ!)



ννιοοννοι·ικι: πι.

ροπή ππιππιοιιπ Μο ο οπι πιιπιο οπι

ιιιοιοιιιιπ ιοοππιιιπ πιο.

41 ννππ·οέπο οΜ.ο πιιπι;οινοοποπιπιι

Μπι οννοοππο έπιπ.

42 Τιιππο ππνοπποπιπ:οπιππο ινοέτο

.ιιιορι Μπι πιο οπι πιπιιιιιιπ πέπιπ ο

οπποπιοπιο.ιιπ.

43 Απο π:οιοιοπι "οι, πω... πιο

ννππιπιιοιο.Μιορπ οπο; “πιο πιο

οοιο οποιοπποπι πιππιιπιο πιπ Μπι πιοο

πιοννππιιοΜιιιιιπ Μο.

44 Νπιο πιοΜιοπποπι πιππ:οννοο

π:οπιππιιιπ Μπι οιοπιππορπ, πιο ννοπποπι

ι:οπιππο οοπιοποπιπιοπι ινοοιιοπιππι Μπι

οιοΜπορπ οι, πιο τοπποπι οπι "ποο

ιοπποιιπ Μο πιο.

45 Απο οπι οοπιοιιπ Μο. ο ω”

ππιπιΜπιιιπ έπιπ μι; Μοεοε πιο ινο

οππιιοιοιιπ πιοπι πιο πιο πιο. πιο

πιποπιιιορπ πιο.

46 Μοοο8 ννποοιοππορπ ιιπιπποπιέ

ππιπέ οιο ννππ:οππιοιοππορπ Μο ππιππο.

Ηο ιιιπιο οπι ινοννοιιπ ποιο.

47 πω... πιο ινοννορπ πποεο οπο

πιοπιο ινποπιιοππορπ έπιπ Μοπιοπι,

οοππι ποπποπι πιιποπο Μπι ινποοιοππο

ιιπ Μο πιο.

ΨΤΟΟΨΟΥΑΚΒ θ.

1 Ποιοι. πιοπιοπποππι .ποειιο οιιιιο

οππο Μπι, πιο πιοπιιιπι Τππιοι·ποο πιιππο

Μπι οπι, πιο οπποεοπιιιο πιοιο.

2 Ππιπποπι οιο.π:ο οπο ππιοπποππι

ιορπ, ινποοέπο ννοιοοοιιρπππο οπι

ννοιιοποΒιο οπιοπιιοπι ινοπιιοπ·ποιιπ

ιιοπι πιοοπι οποπιπιοπι.

3 Πιιπποπι .ποειιο ι.ιπιπιο "πιο οΜο

πιοιο, πιο ινοοπιοιιοννποοπππιο οππι

οπο οπποπι πιοι:οπιππο.

4 Ππιπππιπι ννοοοοπώππι, πιο. οιοπο

ινοέιπιοιιπ π:οννιιιιπ οπου, πιο ινο.πιπιο

ππιπιοπποπι ππιοπι.
π ιο .ποειιιι πιο ιιιννοπιπποπι πΜπποιι,

πιο ινποοπο πιο ιοπιππο οππι οπι οπι

_,ινοπιινποοιπιππο πιοπιοπι, Ρπιπππιι πιο

ποιοι ΑΒιιιο π πποπιο ιιιποιιπ Μο

ιιππι ποΜιοποπιπποιι οιιοιιπιποπιιιπ Μο

ο.

ππο ιιιπιπ:οπι Μο οπι οποιιπιοπι

πιοοπιο.; τοπποιι οπ:οπι Μο οπο πιο

επποπιπππιο πιιππο.

7 πποπιοπι Ρπιπππρ οιιιιιπο; Κο

όροιιππποπι οιιοινππιο·ο ιιοπιρο οἔιι

ιοιιπ πιοιιοιορπ, πιο οι:οπιοπιπ οπ

πποποιππιπιο ποιιρπ ποιοι, πιοπιιιπι πιο

ννππ:οπιπ Με πέπιπ πιο, οιο.

8 πποπιοιι ινοοπιειιοινποοΜιο οπο

ιιοπιιπ, 8ππιιοπι ππιιοπι ειιπιπποπιιι,

Απιππι·ονν οπ:πιοιιπ, πιο πιοππιιιι πιο

οπιπι;

9 Ροππι οππο ο8·ιιιοιιπ ιορπ:οπι πιο.

πιο8·οπι πιοππι πιοπιο πποπι πιοππέιππποπι

ννοπι ιιιπιιι; τοπιο ινποοπο πιο πιο

ποπο οπι ποπποπι πιοπιιιποο πιο.

10 π)πιπποπι, ννιωπο Μπι πιο

ι;οπιππο ινππιοέπ Ρο. .ποεπιο οιο. πιο

οπι ροιπ οπο. ινοποιο Μπι πιοπιο

πιοποπιππορπ, ιιπιπποπι πποΜ:οιιοινππιεο

2.ορτοιι πιοοοπιι.

11 Ηοπιοιι .ποοιιο οι;ιιιοιιπ Μπι

πιοπιο που πιο ιοινοπποπι, πιο ινο

οπιεροινποοπππιο π:ππι νυποοπιιι; πιο·

πποπι ννοοπιεροννποοΜιο οππι πιο·

τοπιο πιπιοιο οπο ινποοΜροππιπιπρπ;

πιο πιοπππιπι πιοεοπι ιοπιοιιιιιιι οπιιιιπ

Μπι.

12 Ππιπποπι πππιπιοπιι;ιπ οπο" ινο

οπιειιοινποπιΜιο οπο πιοινποοΜιο,

Οιοριορπ Μπι πιοπιο ροπή ιιο, ι...

οοπι ιοπιπιπποπι οποπιιιπιπ Μο οπο.

Η πππιπποπι ιιοππι οππο οειιιορπ

οιοιιιορπ πιοπι πιο οποπιπιοπι ππιπιπποπι

οιιπιο οπιπιοππο οππο ιιοπιρο ροπιπιιπ ;

ινοτορπ οποιιπιπιπι πννποειΜοπιοιο

π:ππι πιοπιο πιο.

14 πιο ννοροποειο .ποοιιο οπ:οπι

Μπι οιοπο Μπι ννοπιιοπποιιπ, πιο πιο

οτι πιοιορπ, οποιο ννοπποοπι πιου

οοιι οιπιπ:ο οπι πιπ Μο. πποιοιιπ πιοπι

πιο ννοιιπιο πποο.

15 Οιο.οο Μπι πω” ποσοπ, πιο

ννποοέποιοποιιπ πποπι ννοοππιρπ ο

επποπιΜιο, πιο ιιοπιιι. Μπι ποιιπιοπιιιο.

οποιο πέιπιοπιο πιοιο.

16 Ππιπποπι ννοπιπιο πιποιοπιι πιο

πιοπι ινοοπιεροννππ:οπππιο οπο ποπο

Μπι οΜοΜιο ιοιιπ ι _

π? 0ο οποιο ιδιο πιο 01381” πιο



ιοπΑΝΝιιο.

πιπιο Μπ πιο πιρπο ιπορι, Κορωπι.

ιιιιι πω” ι νοοιπρι. Πππποπ

πιπροοο πιπιο ποπιο.ππιιπ .ποοιιο οπππο

νιοοπιι οπι.

18 Ππιποπ ποποιοπρο πιιποο,οπ

οποππιοπ πιπιο Μπ πιπιο πιο οπο.

13 πιπιπποπ νι_γιιπορι νιππεοπππο

ποπρο οοππ ιπιρποπ, πιο ο νιπποο

πιπο γοπππι πιοπιοπιιοπ νοπορορι,

πιοπιοπ νοπο Μπ ιΜιιοπιοπ .ποοιιο

ιιιιπι Μπ οιποπι ιι νοπγοιπορι;

ιιππποπ γιιοιπιπογορι.

20 πιο, πιο ππιιπο πιο, ιπιππιπιοπ

ππυιποΜρορι Μπ πιο, ενιεοΜιπο.

21 Ηοπιοπι ιιιοΜριγο νοπο Μπ

οπι ιγονιπππιγορι; ιιππποπι ωιπιμ

γορι πιοπ, νοπο Μπι πποπιοππο πιο

επ ιπιιιιιπι.

82 1πιοπ1ιοππο πιοπιοπ οιποπο τοπιο

Μπι ιεοπιπιο ιιιπποπρι Μπ, πιειι νο

πο νοπιοο, νοπιι νοπιπορονιπιο

πιπιο πιιπ οπ ορορι πιοπ ποσο”

πιοπ, πιο .ποοιιο νοοπορονιοοΜγο

εππι οππ νοπο Μπ οπι ορο οπι, πιι

Μ. νοοπορονιεοΜ ο οπι ιοποπο

ιγοπορι, πιο νοπρο πρι :

23 'Ι'ιιππο .ποοιιο οΒιιιπορι γονο

πποπ πιο γιιπορι πιοπ πιο επ ιΜιπο

πιοπ Τιπιοπιοο οοιγοποπιιοπ νοπο

ποιπποιποεο επ πιιρι.

24 Οιποπο Μο .Μοπιε νοοπορο

νιοοΜιιο. οιπ οπιι πιο επ ιιιιπποπρι

οπι νοπιππιππορι, ιιππποπ οιποπο Μπ

νοπο Μπι πιοπο πιπ ορορι πιο ιππιο

Μπ ορπο ιπορι, .ποοιιο Κοροι·ποπιπιι

πιο ιιπ Μπ πιο οΜπ ιπορι.

25 π.ιππποπ πιπιο Μπ οιποοοπρο

πιοπ ιγεγορι πιοπιοπ, πιοπιιιπορι ;

1ποπεοπι ποπιιππι πιοπ ιιοπιι πιο.

28 .ιοοιιο ονιπιο.γιιρπο πιο ποιο;

νππονιοοππο, νονιοοππο οοιιπο

ποππιοπ πιοπιιειγορι, 0πιοιιοπιορι

Μπ πιο πιο νοροποπποπιο νοππιο

ιπορι Μπ πιοοπ πιοεοποπρι οπι, πιοπι

ιπορι ιππιποπιοπ πποπορι πιπιπ ο πιοοπ.

27' πιο. γιιπορι πιπ νιοοποππιιπι

οπι πιοοπ πιιοπιρι οπι ρε; πιπιο πο

πιο γιιπορι ονιπιοπππο νοπιπι νι

πιπιπι πιοπιοπιποπ Μπι οιπ πιπιο οπι

πιποπι ρο, πιο πιππιπιοέπο (πιππιιππιππι

Μπ πιπιιιρι Μο; ννοπποπποπππο Απο

πορι Μπ νοππο πιο οοπποπιππιπ.

28 Ηοπιοπ πιοοιιπορι ; _ 'Γπιπποπ

οπιοπππιιρι Μο, πιπ ννοπποπιποπππο

ππιπιοπ Μπ ιιπιππιπιοπιποπρι Μο πιο.

29 .ποοιιο νοογιιρπο εο πιονισο

Μιιο; πινοπποπποπππο νιοοπποπ πο

νο Μπ πιο πω, πονο πι οι Μπι πιο

νιεογοπιορι Μο.

30 πιοοπ οποππιπιπ πιοειιπορι; 'Γο

ιπιι νοροποπποεο οεοππ.ιπ Μπ πιιπππο

ο πιοοπ, νοπιιπιποππορι πιο νιοοιιπ

πιπιορι Μο ; ποιοι ιποπποἔο πιο.

31 Ηπιππποππο νιοιιπιιιοπρι Μπ

οπο. νοππο πιονοοπποπ ππιοππο ιππι

πορι πιοπι ; Μοπιριγο οοιιιοποππιοπι

οΒιιιπορι ιιιιι:ορι ιππο ο νιοοπιιι πιο,

ο”. πινορι πιοπ πιο ιιππιοεπιοι

32 πιππποπ .ποοιιο πιονιοοΜιπο ;

ννονιπιοππο, νονιοοιπο εειγοποπ

ποπ πιοπιιοιπορι; Μοοοο οΒιιιπορι

Μπ πιο πποπιριιιο Μπι οοιγοποππιοπ

πιπιιιρι οπι; πιιππο Απονογο πιιπ πιο

οΒιιιπορι νπινιεοππο Μπ πποπιριγο.

οειιιοποπιπιοπ πιοιιρι.

33 ΑΒιιιιορι ννοιποπποπιπο πονο

Μπ πιο πονο πποπιριγο οπιιιποποπ

πιοπ 1πιιπιπΜγο πι, πιο σποπι νιεοπιι

νιεοπιιι ππιπ πιοο.

34 Ππιππιπι, πιπιο ιποποοπ, ομι

ιπορι Μπ πιο πιπιιππιγοπ ιιππιιι ρο,

οοιιιορι.

36 '1'ιιππο .ποοιιο πιονιπιοΜπο ;

ΑΒιιγορι νιπ:οπι Μπ πιο ππιιιο πιο.

'1'ιινο επ ππιοιι Μππιοπ νοποιππο

πιο οπι ιιπ Μο; πιο πονο νιπιο

πποπιο Μππιοπ πιπιο οπι ιιπ Μο.

36 Εχει νοππο νοππποιιοπιοππο

ρι, πιιππο νιοοππιοιποπιορι εππι ο, πιει

ειιιορι πιοπ.

37 Απο ποπο πιοπιιι Μπ ονοοιπι ·

ππιιιτο επ πιοο πιο; πιο πονο οπ

πποιι Μππιοπ ποππποπ ιγονοιπο Μο

οπι.

38 Μοπιριγο οπιιγοποππιοπι νοπιι

Μπ, πιο ππιπονοοιπ πινορε Μο οπι,

πονο ιι πποέι Μο πιο πονοοιπ

ονοοιρο Μο.
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39 Αι:εννεγε ιι Με Μπι πιε πιι

ννεσιπι Μπι πιε εεε, τοπιε πιεσε Μπι

ννεπιπιπιεπι πσΜ εΒρεννεγε ω,

εσοπ επρεπε ιπιεπιππεγε Μπι πιιγε

πσεΙιννε-γε Με.

40 Τππινε ιι ππιεέπ Μπι πιο πεπε

σιπι Μπι πιε άσε, τοπιο. ΟππιπιππιτΜι

γερι Μπι πιε ννεπιγεΙπε σε ννισειιε

Μπι Ιπεπιε οννἱπιεπι!πε ννεπιππι πεπιεσ

πιἱ γιιπιε Μ:ε, πιε επρεπε ππιεπι|πεΥε

Μπι πιε επι πιιγε ισεΒννεγε Με.

4Ι Ηεοπι .Πάει ο)πεπε Μπι ιιιιιπρι ;

Α8·ιιγερι ΜεπιΜε εσπγετεπιπιεπι

Μπι πι Μπι πιε ππιιχε σε, ειπε επεσε

πιεση ει:επιπιεπι.

42 θε Ιιεγερι ; Με" .Τοεερπι

σιιιΜπι€Μι εοπι πιε εεε επιι πιε, ε

πωπω πιπιπιΜι Μι επιοπιννισπιπιχεπιρι

σε: πιεσεππ ι:ο!πεπι, ΜεΙιριγε εσι)πε

τεπιπιεπι «Με σε, ειπε οΜπιι πιε.

43 Ηεοπι .Μεεε ινεεχιπρπε σε

ΙιεπιππισεΜγε; Νικ ι)πεΜπεπιεπι

ννεειπιπρι επιπ πιο.

44 'Ι'πιννεπΙεπι Με σἰπιΙπε επι ππιειι

Με επι, Απε ιι ππιεέπ εοπι Μπινε

ιιεπι επι επι πιει Μπιπιεπι, πιε επρεπε

ιπιεπιππεγε Μπι επι πιιγε ισεΙιννεχε

Με.

45 Ππιππεπι οννεεππι ννεΙπεπιπεπιιπε

εσπγειεπιπιεπι οπιερεννισεΜ)περι

Με. σε, πισισεέπε ννοΙπσεπι Μπι επι

ειπε σννερι εοπι. Ηεοπι “τοπιε Απε

ιινεοπιερεννπεεΙπιχε σε. επιεεορπ:επι

μι Μπι Ιιεπιε οινεειπι επι ππιειιρι

Με.

48 Τιιννεπιεπι Ατεγερι Μπι ω

πιιιιπιι ννεπι-γειπε ω, πεπε ννε!πεππ

π;επιΜι επ:επιπιεπι ιι Μπι πιεσεάεπι

ΑπιπιιΜπ ννεπιπιιιεΜι.

47 ννοννισε!πε, ννονσισεππε εσπ

γετεπιπιεπι Ιιεεισιγερπ, 'Γιι·νιτε πιιγε

ννισεππιεπιε Μπιπιεπι, πιε ονσΠιεπιππε

ννεπιππι ννισπιπιι γιιπιε Με.

48 Αἔιιγερι πνισοπιπ πιε πιιγε.

49 Νιπιπιππ!πε!περι Μπι ΒεννσεΜιπι

πιεπιπιε γιιπερπ, τπιΜι περι.

50 ΜεπιΜε εσιγετεπιπιεπι εεε

γερι Μ Μπι πιε πΙεε, ι:πιννε ει:επιπιεπι

δειτε σιπιπιεπι πε Με έπιπ.

51 Αεπιππερι πι ιιπι Μπι πιε πιιγε,

ππιεΙιριχε εειγετεπιπιεπι "πι, πιι

ινε ετεπιΙιεπι γιιπε σιππΙιεπι ουνιΙιεπι

Ιπε ννεπιιππ πιπ Με. Αειιχερι ννι

σεννεπιιι Με σιπι πιε ιπιισεπιρι Μπι

εε, πιε ογει:ε ννισεπιπ Με ε Μεπι

ννεφι σε, ειπε..

52 ννισεέπε Μπι πιε Με σεΒρι

επιε.πιπιεπι πιπιπιπιρι σε. ιιπιτερι Με

Ιιεχε σιπι, πιε το!πεπι οΜπιπ Με. ε

πω” πιε, .Μεε @Με ι3πεΜπεπιεπι

ειπε πιάοΜπιισερι.

53 Ηεππεπι .Ϊεειιε πιεννισεΜγε;

ννοννισεΙπε, ννοινισεΙπε εσπγετεπι

Ιιεπι πιεσισιιπερπ; ννισεέπε ()ιπιπιππι

τΙπιι Μπι σεΙιρι επεπιπιεπι 3πεπερι

ω, πιε ινε Μπι ιιει!πεπιρι έπιπ Μπι

Ιιεπι νιιισοπιἱ 'πεΜιπιεπι επι πιππιπιρι

Με επιπ.

54 'Ι'πιννε ππιπεεπιρι επειιπιεπι ?Με

σε πιεννε διεπΙπε σιπιπιεπι οννιππεπιππε

ινεπιππι ννισοπιι @Με εεε, πιε επι

ρεπ.πι ιπιεπιΙπεγε Μπι επι πιιγε ισεΙι

πιιγε Με. .

55 ΜισεΙιρι Μπι πιε κοπηκε Μεπι

σεπιΙπε, πιε Μεινε Μπι πιο ννογετΙπε

οτεπισεπιππε.

56 'Ι'πιννε ππιπσεΒρι 3πιππ:ε σε πιε

ννε γει:Ιπε σιπι πιε ιιιισι ιιπι, πιε ποιό

Μει ννεπιπι.

57 .Με πι ππιεέπ Μπι πιε πιπ ιιπι, πιο.

Απε οπι πιπ νσειιπι, πιε επεπιπιεπι πεπε

πιιεχιιτε σππιπιεπι πιιγε οπι ιπι ιιπι

Με.

58 Απιππιχερι ππιεΙιριγε εσιγπι€επι

Ιιεπι Μ Μπι πιε πιεσε. ΝιπιπιπιππεΙπερἱ

ππιεπιπιε γιιπερι εοπι πιε ἱγεσεσε

επι, πιε @περι π.πι!πεπερι. Τεν”

εΒεγερι Μπι πιε επεπιπιεπι ιππιππε

σιπιπιεπι οννιΙιεπιΙπε ννεππιπι ιπι Με.

σε, ειπε.

59 Κερειιιεπιππι επι οππιπιισιππε πι

ρι Μπι πιε οπιπιε ννεοπιεΡεΜγε πεπιε

Ιιεπι Ιιειιε πιεσεπι εγε.

60 Ηεοπι ει:ειιπιεπι ννεοπιερεννι

σεΜγε σιπι Με πιε πιεπ'ιοπιρι πιεπιπιπι,

Μεοπι Μπι πιε ιεΙ'ιι!πε σε,·τιιυνε ε

πιεπ'ιοπι οΜπιπ Με. πιε, εγερπ. -

51 Πει-πεπι .Μεεε ννεοπιερεννισε
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- πάγο σππι πιοπιο πιογο οιιιιρι Μπι,

πγο οπογοπποπι οπποπιγο σο πιοοπ

σοΜγο; 'π'οπποσο ππο ιγοπιπροπορπ

πιο.

82 ννισοοπο θππιπιππιπππιι Μπι ννοπι

πποπι ιιπι πιοπι οππο οπιπο Μπιππο σο,

νπποπιι:ποππορπ Μπιπιοιι, ποπποσο Μο

πιο.

83 ννοπιπγο Μπι πιο γνποοιιπ πποΒο

οσο, ννισοσοππρπ Μπι τοππιιπποπι σππι

πιπ οπο. πλἰισοπο οσίσπγορπ Μπι

πιοπιο νπποπιπγο πιο πιοσοπ Μπι πιοο.

84 Τπιππο ιπποπιπππίπ πιο ιπνισογοιπο

πιπ οπο. ΟΙ:οπποπιο ο πο. ποπιπιοπι τοπιο

·ννισοπποπιπ Μο πω, πιο πιοππιππι τυπικο

ννπγορογο Μο σππι πιοπιο .ποοιιο

επποπιγο.

85 Ππιπποπι πιογο; Πο οπιοπιπιοπι

πιοοπσπγορι πιοπι, Ί'ιιγνοπποπι πγο

σππιππο οπι πιοπι οΜπιπ Μο οπο, ω"

Ατοννογο σππι πιο πιο Μπιπιοπι πιοσο

γοπποπι οΜπιἱ Μο.

88 Ηοοοτιι. ιππιπποπι πιοοπι "πιοπι

οροννισοΜγο σππι οπο ογιιέποπιμπ,

οπο πσπππιοπιο ιπιοπποππι γορπ ω.

87 Ηοπιοπι .ποοιιο οπποπιοπιρορπ

Μπι, Μέ ογο γοπιππορι Μο πιο, οννπ

σοΜγο.

88 Ππιπποπι διππιοπι Ιπιγοπι ογιιρπο;

Ποιισοπι. τπινπο οπππο ιιπιγοπιρἱ Μο

πιο ; ονπιπιοπιππο ννοπιππι ννἱσοπιπ γυι

σοπο ππιιπιο οπο;

69 @ο Μοοοὶγο ννοπποπιποπιππο πιπ

ιιπι Οιπιπιππιπππιι Μπι πιο πιιγο ο νιά

σοπιπιππορπ πιο οπποπιιιπιγοπιρπ γο,

ο ο.

97,0 Ππιπποπι πιοοπι: ονπίσογιιρπο;

.Απποπιππιοπιπιορπ Μπι πιιιγο σπσοπιπιπ

Βοπιπ :πιο πιο; πιιππο ιπνοπιππ ννοπποπι

έισο γοιιπιρπ σο, ογο.

'71 8ἰππιοπι σππιπιππιπππιι .πιππποε πο

-πποππγοπ: πιο ππο σο πιοσοπ ογο. Αππο

πιοπιρορι Μπι πιο οπ:οπιπιοπι ππιππιπ. πιο

γνπγορογο Μο σππι οπο.

νν1οοννοιπΑκο 7.

ι π·ποπιο ιγοπιοπποππι .ποοιιο θιοπιπο

-οιι ιιπι; .ππιππιπ ογοπο πο-γορπιπιππο

πι.Μπορπ πιοοπι .Μάο ππιοπποσο οπι ιιπι

ννοσππι οπο. -.

2 Με σγοτο γνοοσοπποππι γιαο

όπιορπ οσο Μπι πιο ννοπιπιο Μγοπποπι

ογο.

Β Ποση οποιππιοπι πγο οιιπιπποννπ

σογο σππι πιοσπγορπ; Ποποπιπιοπι γο

απο, πιο πιο ππιοπποσο Μπι οπι ιιπι

πω, πιοσοπ ννοοπιοΡοπνπσογοΜγο

σππι πιιοπιοπι οσοπιοπι οσο Μπι πιοπιπι.

γνοπιγοππορι Μο.

4 'π'πιννο ππιππιπποπιππι σππι Μπιπιοπι,

ππιππιπ πιοπιππιοπιο οσοπι οπο οσο.

Βοπιο οοοπιοπι Μο πιοσιπιπιοπι, ππιο

ογοπο Μπι οπι ππιππιιτοπιππι γω.

5 Βιιπιππονιππσογο σππι ἱγορπ πιοπιιιιι

νπππσοππορπ οπο.

6 Ηοοπι .ποοιιο πιονσπσοΜγο; Μι

γο οπιροπιι Μπι πιππιγοπιππππι πγοππιπ

σππιοπιπιι οπο; π:ιιππο πιπγο πιο οπιροπιι

Μπι οπιππιπιπγοπι ννπγογο πιισιγοπι-'

Κορπ

'7 Ογοπ:ο Μπι έπσοπιπππορί οΜπιἰρἰ

έπιπ, πι.ιππο ππιπγο ο οποοππιοππορπ;

γνπσοπποιι τονππορί Μπι πιοπιο οποο ο

ππιπποοποπιππι οσο Μπι πιοοπι οποπιπιοπι.

8 Νιγο πιο ννοοπιορπ ποπο οππι οπππο

γο πιο. Μἰγο πιο πιοπιοπιππι οπιροπιι

πγοιπιπσππιοπιππι οπιπ,πιοοπι πνοοπιορπ

Μπι πιο οπππο πιιππο Μο οι σο.

9 π·ποπιο πιοννπσοΜγο σο πιοπιοπι

θοπππο οπι ιιπι.

10 'π'ιιππο επιπιπποππιπ πγειγορπ Μπι

πγοπιοπποπιι πιοπιοπι, πο. γνοοπιορι πιο

απο οπ€π:ο γο, τοπιππιγοπι γο οι, ππι

πω. πιοπιππιοπιο γο.

ιι πνοέπιορπ Μπι ἱσιιπιπιοπι πω"

ογοπο οππορπ πιο, 'ΓοΜγο ιιπι πιο,

ογορμ

12 @ο ογοπο Μπι πορπ οπο οπι οπο

πιπ. Αρο, Πο ννισοοπο νποέπο σο,

ογορπ: πιο ποπεποπποσο Μ, Ηίγο,

ογοπ:ο Μπι ννπσοπιπιογοπι σο. ογορπ.

13 ππιππιπ. ογοπο πποννπσοπππρορπ,

πιοοπι οποπιπιοπι πιιννοπποπι που

οποπιππιγοπι ογο οπο.

Η νπἴοέπιορπ Μπι σπιππογο ππωρι,

ιιιιπποπι .ποοιιο πιρπ ινοπποπι οπιιιο.

ππιοπππι, πιο ννοννποοΜγοππο.
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16 ΠπΜεπ Μάιο. @σιτε Με πή

Μεπρὶ εε ΜεγεΙή ; Υνὶεεἐὶει Μὶπ εε

τοὶιὶγε τεπΜεπ ννοννερὶ Μὶπ οπερε

Με ; τοΜὶππὶ οπερεΜὶχερὶ ἐπὶ εοπ.

16 ΠπΜεπ .Ιεεπε εννὶεεγερτε εε.

Με37ε; ννοεὶεὶγεΜερὶ Μὶπ εε πή

ε εὶεπΜεπ ἐπὶ, Ι:ιιννε ιι Ιπεἐὶ Μὶπ

ε εεε ετεπΜεπ.

Η 'Ι'ιιννε ὶγε Φεὶνεεὶπ εεεπ εεοπ

ὶνεεὶπ ΜὶπΜεπ, ὶνογεΜερὶ Μὶπ εε

ΨεΜεπτεπΜε εεὶγεὶεπΜεπ Μεεὶπ

Μεπ, εε. ὶἐ πήγε εὶπΜε Μεπε ερε

ΜεεὶπΜεπ, εάοι1Υε Με.

18 Τπννε ὶγε επ οὶε ὶεὶγε εὶπΜεπ

Με ὶγε Φοννὶτεπ οΜὶ‹ὶε εεε; τπΜε

πεπε ὶἐ, ©πννε πἐὶ Μὶπ Με τοννὶτεπ

οΜὶεὶιὶε ΜὶπΜεπ, Με εεε ννοννὶεεΙιε,

εε ννὶεοννὶεεἐτεἐπὶ Ι.εΜπάεπ επ

υπ επι.

19 Μοεεε ννοορε Μὶπ πὶειὶρὶ ἐπὶ

Με; τιιΜε Ι:πννεεεπ ὶνοορε Μὶπ

εεεπ εεεποπρὶ ἐπὶ; τεΜπ οπ Με

τπεχεγερὶ Με. ε ε]εΜὶ£ερὶ Με.

20 Ογετε Μπι εχιὶρ€ερὶ εε Με

χερὶ; ννεΜ:επ ἐὶεε πὶγπΜπεἐΜὶπ

εοπ ; τιιννε ε ὶεπὶχεπ εΜὶὶ:ε Με.

Η ΗεΜεπ .ίεεπε ννεεγπρτε εε

ΜεννὶεεΜὶγε; ΨὶεοΜεπ πνεπ_ὶὶ

εεεκπεπ, ππΙαεπ οννεεὶπ πεπι

ἐὶπγεγερὶ.

22 Μοεεε ΜεΜἀεγερὶ ννὶεοΜεπ

ω” πὶειιρὶ; Με Μεεεε εεε.πΜεπ

ἐπὶ, Ι:πΜε. ΜππΜεὶιεννὶεεγερὶ Μὶπ

ε£επΜεπ; ππΜεπ επρεπε ννεΜεπ

εεε ννὶεεἐΒε. "επ ΜεγεεὶΜκὶεχερὶ

εεε.

23 Ηεεεπ επρεὶιι ννεΜεπ εεε.

νεήεεέΦε ννεπ ΜεΜὶεὶΜιὶεγερὶ Με

εὶπΜεπ, οπ Μοεεε ννοορε Με”

εὶεοπ γπὶπὶπρὶ Με ἐπὶ; ννὶεεἐὶε

πιω επρετιι ννεΜεπ επ εεοννεεὶπ

οΜὶιὶὶνεγε επι Μεοπ εεπτεπιεγε

Μεερὶ Με.

24 νἴὶγεεὶπχεπ πτεγεεορὶ ἐπὶ

πο, ννοΜεπεε ε εεὶγεΜεπΜεπ ννε

7εεο πο.

.,25 ΗεΜεπ .Ϊετπεεὶεὶπ .εΙ:επΜεπ

πωπω-εἰ Μεγερὶ; 'Ι'ιιννε 1.εγεπ

εΙ-ιὶτερὶ Μπι Με εεε ἐπὶ Με.

26 ΠπΜεπ ὶΜο, Μεεὶ ἐπὶ ὶε ὶπΜε

Ι:ιιννεπεπ τεΜπ εεὶχε ἐπὶ. Με»

:σε ὶΜεπεεπρὶ Μὶπ εννὶεεΜεΜεπ

Μεἐεὶ_γε Μὶπ Με εεε ε εάοπχεχή

Με.

27 'Ι'ιήιε ννὶεεἐτε Μὶπ εε ΜεΜ

)τετεπΜεπ ιι Μὶπ δάθΠΠΠ)'Ε.Π[ή;

!:οΜεπ Μεεεὶγε Μὶ ΜὶπΜεπ, τοΜὶ

γετεπΜεπ π Μὶπ Βιιννεήεπ εοπγε

Με ἐπὶ, εγερὶ.

28 ΗεΜεπ .Ιεεπε ὶ;ὶΡὶ ννεΜεπ Μὶπ

οΜπε κννεεπερεΜὶγε ὶεππΜεπ Μο

τεπΙιεΜὶγε Μεγε; 'Ι'πννε πήγε Μὶπ

εὸοππ1εγεγερὶ, εε τοΜὶγε τεπΜεπ

ννεπ Μὶπ Με πεΜππ: εε πήγε

εὶπΜε ννεΜὶ ἐπὶ; τιιΜε πανε .ιι

πὶεἐὶ Μὶπ Με ννὶεεΜε, εεε εΜε..

γεγερὶ ἐπὶ.

29 'ΓυΜε πήγε Με εόοπννεΜὶγε,

Με ὶ_γε ετεπΜεπ ννεΜὶ, εε. ιι πὶεἐὶ

Μὶπ Μεε.

30 ΠπΜεπ Μεοπ @Με @Με πνε

εὶπρὶ, τιιΜε πεπεΜὶπ ὶγεΜεπὑε ἐπὶ

Μὶπ Μεοπ ὶ;πννειὶεπ περε επ γε

τεπ;ή ἐπὶ.

31 ΠπΜεπ @εΜε Ιεὶπ ετεπΜεπ

ννὶεοὶ.ε Με ὶγε Μὶπ ννὶεετὶερὶ εε

Μεγερὶ; 'ΓεΜεπ Μεἐεὶγε Μὶ Ιππ

Μεπ, εε Ι:εΜπ υνερετοεγε εεοπ

Μπ. Με εε.ιπ ὶγεγε Μεεεπ Με Με,

εχερὶ.

32 Ογε€ε Μὶπ ὶγεΜὶΜεὸεπ Με

Μὶεὶγερὶ Με ΡΜετὶεεε Μὶπ πεΜοπ

ρὶ ; ππΜεπ ννοἐπε Μεεερὶ ΡΜετὶεεε

Με, @περὶ Με ε επ εΜὶεὶὶε εΜε

γε ὶνὶεεἐὶρὶ.

33 ΗεΜεπ .Ϊεεπε ΜεννὶεεΜὶγε;

ΕΜεΜε ί:οΜεί:ε εὶετὶγεκὶεπ οεὶρερὶ

πνει.ιπ Με, ΜεΜεπ τήννε π ὶπεἐὶ

ΜὶπΜεπ Μεεὶγε ννεΜόε Με.

34 Οπιεγεεερὶ Με, τιιΜε ὶγεὶπε

χεγερὶ Με ἐπὶ; εε. τοΜὶχε ννειιπ

Ιππ εΜε. "περὶ Με εἐτε, οχεΜὶ

τρεπὶρὶ Με.

35 ΗεΜεπ .Τπ‹Ιε ογε'εε Μὶπ ετε

Μὶτεόεπ ΜεΜὶεὶχερὶ; 'Ι'οΜὶγε γε

Με. Με, εε. ὶγεππγεπρὶ ππΜοΜὶπὶ

ρὶ Με ἐπὶ; ΗεΙεπεε εγε€ε Με

εΜπε επεπεΜίγε ἱγ83ΒΡΙ ω” 013.
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γο σο, Ηοποπιοο ποπισοππιγοΙπο

Μο πιο.

36 Οππιογοππορι Μο ππιππο πγοππιο

γογορπ Μο οπο, πιο ποΜγο ποπιπι

Μπι οΜο γουρι Μο οέιο, πιγοΜ

προπιιρι Μο σο, ογο σππι πισοιο

Μπι πιο τοπποπιι πιο, ογορπ.

37 ννοέιπιειρι οπιροιππ οπιοππο πιο

τοπιππο Μπι οπι, .ποοιπο ιιοιππι πιο πιο

τοπιπποΜγο. πιογο; 'π'πιπο ιριιοο

Μπιποοπι οπι ππιοπι πιο ππιιπιι γοιππο Μο.

38 Τπιπο πισοππποππο Μπιπιοπι,

ποπορι ποπποπι ογο σππι ιγοσοσο,

πγο ποπιππιοπιοπι ποπιπποπι ππσοπιι ιππι

πιπ ποππροπποπι πποπππιοο Μο πιο.

°π39 'π'πιππο ππνοπιιγο, τοπιο ιγο πο

σιπιγοπιρι Μπι ισπιρι Μο σιπι πιοο

οπι πιοσοπι ογο; πιο οπιοπι πιοπιοπιιπι

ννοπιιγο νπποπποπι Μπι ππσοπιπιρι

έπιι, πιοπιπιππιπι .ποοιπο ποπιι:οπι οπιοπι

π έπιπ.

40 Ογοπο Μπι οποπιπιοπι πισοπο

ππσοιο Μπι πιο πιοπποπιρι πιοπιοπι,

Απισοπποπιοπι ππσιιοπο ποππσοπι

Μπι πιο πποο σο, ογορι.

41 'π'οΜοπποσο πο, Μοοοπγο Μπι

πιο πποο σο, ογορι. 'π'πιππο ορο πο,

ΜΜΜ Οοπιπο οι:οπιπιοπι πι Μο.

πιο, ογορπ.

- 42 Βοπιππ πιοοισοεο τοπο Μπι

οποπιπιοπι Μοοειγο πιππιοπιρο Μο,

πιο Βοππιποπιοππι πιτοπιπο Βοπιππ οπι

οπι πιοπι πιοποπιπιοπι πι Μο σο, πο

πορι ποπποπι ογο έππι πιο.

43 Ηοποπιπιοπι ογοι:ο Μπι οΜροππι

ποσιπιΜγιππορπ.

44 (πο πιπιπιπι γπιοο ποσππιρπ, ι:πιππο

ι:πιποπποπι ππορο οπι γπιποπι έπιι.

45 Ηοπιοπι οΜσιπ:ο Μπι, ππιοπιο

πποοορι Ρπιοι·ποοο ππο οΜο ποισο

πππι πισοπππρπ; ιιπιπποπι, 'π'οπποσο ο

ογοπιιρι έ.πιι πιο, οπισπιππιγορι.

46 ΑΜσιπο Μπι οπισογπιρπορι;

ποιοι.. Μπι ππιποπποπι ποπιιπιπιπ

ππσοοπο Μπι πιο πγοσοπι οιο γο

οπιι σο, ογορι.

47 Ηοπποπι Ρπιοπ·ιοοο Μπι πο οπι

ρογπιρπ:ορπ, πιο πιοπππιπι πιππιπιογοπιρι

ο. ο

48 πωπω ιι:οπισοπιρί Μπι πιππι

οπο πιο Ρπιοι·ποοο πω πιο ππσοππορι

πιο.

49 'π'πιππο ογοπο Μπι πιο, ποορο

γπιπ-πσοπιρπ έπιι Μπι πιοπιο ποπιπορπ

ιππιι σο, ογορι.

50 Νππποπποππιοο πιοπιγοππι οπιοπι

.ποοιιο γοπιππο σιπι οπι ι πιοιι, πιο

ιπ:οπισοπιρι Μπι ποπιιι πιο, πιοππσο.

Μγο; 4

51 ππνοορο πιπιππιτοπορπ πω., πιἰ

σοέτο ιοπποπι ογο σιπι πιοπ'ιοπι πιο,

πιο ποποπ οσοπι Μπι οπογοπποπι οπιοπι

γο έιπιι ιππιπποππι, γοσο πιο.

52 Ππιπποπι ογππρπορι πιο πποσιγο

ρι; πιο θιοπιπο πιοπιιποπιπιοπι πιο:

νπποπιποπι€ο σο ποπιγοππο πο;

ππσοοπο ποπππ:οπι ππιποπποπι θοπιπο

οποπιπιοπι πι έπιπ σο. ·π

53 Ηοπιοππ οποιγοπιι ιγο πιρπ Μπι

οΜ;ο. Μπιππορπ.

πιοοποιωιππι 8.

1 .ποοιιο ΟΙππο Ροπιο Μπι οπο π.

2 @ο ιπιοπιπποπιπιο οππροο πιοπιοπι

πιρι ποπποπι Μπι οπι Μ, πιπιπποπι

ογοι:ο Μπι οποοππι οπι οπιι; ιπιιπποππ

οπι ιγοποππππο πιο ποππσοπππγοππο.

3 Ππιπποπι ποοπιο πποοορι Ρπιοπ·πεοο

ππο πιπιοπιιππσο που πιοπιππιο ππιπιπππ

έπιππο ο οπι πποπιιρι, πιο. σοπποπο

οπιππορι; 'π

4 (ζο πιοσιγορι, νπποοπποροΜγο,

πππιοπ'πιπισο Μπι πιο ποπισιπποππορι

οσοπι ποπιππο ισπιπιπιοπι ιγογορπ.

5 Ππιπποπι Μοοοο, ποορο Μπι οπι,

τοπιο πιοπ:οσπι Μπι ππιγοπι οπι πισο

Μπιππιρι Μο, πιπιπποππισιγορι πιοπιτ

ππιππο πιπέ ποπποπι οπιο Μο πιο.

ο 'π'οπππι ιγοοπιρορι Μο σππι πιο

οΜπορι ο πιοοπι οποπιπιοπι πιο ιγπι

ποπιγοπι πιοσπγορπ. 'Ι'πιππο .ποοιπο

ροππιέι ιπιοιππι, πιο πιορο οπι ππιοππο.

Μπι οπι οπο. π

'7 πππιπποππ Μποπιγοπι ππποπιοορι,

πισπιοπι .ποεπιο οποποπιπιο οποιο, πιο.

πιοππσοπππγο; ποιο πιπΜο ποο

πιποπιι ποπιππι γοιππιρπ πιοσππιπιοπι,
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ε» ωεωμ ὶπγεπ οπ πὶπὶπ πὶπ πε νσπὶοεπε εε,ννοορε επ

Με.

8 Ηεπεπ ειπε ρετιιἐ ὶπεὶὶπ εε.

ειπε ὶπεΙιε πὶπ επ οννε.

θ Πε πεποπρὶ, πππεπ πω: τενσει

εὶπ σε ὶπιὶεεορὶ, πεοπ ννεπ-ὶὶπὶὶ

ιὶεπ τεπεεΦε πὶπεερερὶ, τοπεπε

ε ννὶεεἐὶε Με, ιὶπρὶ, εε εεεπ

επϋερὶ ποδτε οννεἐὶπ; εε .Ϊε

επε ὶἐπεπε ιιπ επΡεγερὶ, ννὶπο

Βὶπεε εοπε1:ε πάερι ποπ πε πογε.

10 Ππ1-ιεπ .Ϊεἐπε ὶπὰποννοϋεπ

πε, εε £εννεεεπ ννεπΧεπε ἐπὶ,

ννὶποπὶπεε εεεεεπ εεεπ πεὶὶπ,

1ιππεπ πεεὶγε, ννὶποπὶπεε, "ἰ

χεπὶοπρερὶ εοπ οννεἐὶπ ὶοπὶ ὶγε

μπε πε; πιννεάεπ πἰγεεο ἐπὶ πε.

11 Ηεπ, Πεπεεπ, £εννεάε.τι ἐπὶ,

εγε. Μὶἐ εεε εὶγεεο ἐπὶ, πεπ

ὶιτὶγε "ο, 1:οπείε. χεχε εὶπ ὶεὶ

ιπεπε. ννεπϋεπὶ ἐπὶ πο, 188118

εεὶγε.

12 Ηεπεπ Με: .Ϊεἐιὶε οννὶεεπὶγε

εε Μιγε; Οχεεε ὶγογεπιννὶεεγε

εὶπ ω πεπ. 'Γεννε πὶὶπεπεπι π

πὶπ ω. ο1:ρειε εππε ὶπεπὶ Με ἐπὶ,

ὶ_γο_γεπρε ννὶεοπὶ πεε Εεεε Με.

. 13 Ηεπεπ Ρπετὶἐεε πὶπ πεεὶγε

ὶ; Νὶχε εΙ:εεεεεπ ὶιὶπἀεοπιπὶπ,

εοπ πεόεοωπὶπ Με ε, ποπε

εεπε

14 Με”. ννεεγερίε εε πεννὶεε

ω”, Μὶγε εϊ.εγεάεπ ὶπὶπᾶεο

ὺεπὶπ ςεγεἐ ιπὶπιὶεοτεπὶπ πὶπ πε

ννοννὶεεπε; τοπὶ ε Ι.εππεπ ννεπὶ

πὶπ πε ἐὰοπννεπὶγε, εε πεπεπ

ὶοπὶγε ιπι1ε Με εὶπ πε; εε πὶχε

ρὶ Με τοπὶγε 1:εππεπ ννεπ, εε το

Ιιὶχε πεπ: εὶπ πεπε εάοπχεχερὶ

ἐπὶ.

15 ννὶεεεεπρὶ εεὶγεὶεππεπ νε

ἀεεορὶ; τεπε. πήγε ει: τεννεεεπ

π1τ!εεο ἐπὶ.

16 Τε, πεπππ ννετπάεεο πὶπ

πεπ, ννεπιόεεο πὶπ πε ὶνοννὶεεπε

Επι; ὶπὶἐπεπε ννεππ ἐπὶ, τιιπε

Ατεχερὶ π ιπεἐὶ πὶπ πε ὶπὶεὶιιπ

ἔθΐἰ- .

Η ννεεεε πω: ννεεχετεπὶπρὶ

περὶ πὶπ επ οννερὶ εοπ.

18 Μὶγε ε£εγεὸεπ ὶπὶπόεοτεπὶπ,

απο. Απε ιι ὶπεἐὶ πὶπ πε πεπππ πιε

Υεο$επὶπ.

19 Πππεπ, Νὶγεὐε ΜΒΜ ε πε,

εεὶχερὶ. .1εειιε ὶἐ εινὶεεχπρτε,

δεοπιπεγεγερὶ ἐπὶ, εε πεπππ

Αύ:εννεγε εὶπ εάοπγεγερὶ ἐπὶ:

Με” π.. εάοππιεγεγερὶ πππεπἐ,

Ατε ὶἐ πεπεπ ἐιὶοιηεχερὶ Με

Ι:επε.

20 'Γὶρὶ ννεπεπ πὶπ επ ιπειεεπε.

ορὶ7ε πε εὶπ πε επ, .1εεεε ννεοπ

ἐρεννὶεεπὶχε ὶεπππεπ πεπε πε

ννὶεεπὶγε. Ηεεε 2επε £εννεεεπ

.Ϊεἐιὶε οτ.επ ννεεὶπρὶ ἐπὶ, επρετε

πὶπ πεπεπὶπ πὶεὶπὶ ἐπὶ πεοπ.

21 Ηεπεπ 108118 ειπε πεννὶεεπὶ

γε; Ήίε|ιόε Με, εε οτπε7ειὶερὶ

εοεπ ννοεπτεπὶ εππε πὶπερὶ Με;

εε. “πήγε ννεπε1ε εὶπ πεεὶγε εε

ρὶ Με εέπε ογεπὶὶρεπὶρὶ Με.

222 Πππεπ .Μάτι εχετε πὶπ πε

γερὶ; @ε ὶεὶΜε Με ε.. Τοπὶγε

ιπάε εὶπ πεεὶγε άερὶ ογεπὶτρεπὶ

ρὶ Με σε, εεε οὶπ.

23 Ηεπεπ ὶγε πενσὶεεπὶγε; Νἱ

γε πυρ. τεππεπ γειιπρ1, εε. πήγε

ε ννεππεπ πωπω "εεε, πιεπε

πὶπ ι1επιππεπ χειὶπρὶ, πω. Π1ὶΥθ

ὶπεπε πὶπ εεπιετεππεπ ἐπὶ.

24 Πε ειεππεπ ννεγεπτεπὶρὶ

πὶπ επ πὶΦερὶ Με σε, εεὶεὶγερὶ.

Ηε ΠΙὶ]θ πὶπ ννὶεεχεὸερὶ ἐπὶ

Ιιὶππεπ ινεχεπτεπὶρὶ πὶπ εππε.

πὶῇερὶ Με σε.

25 Πππεπ, Ί'εννε πὶΥε ω, εεὶ

γερὶ. ΤοπεΒ επεπ εεὶεὶγερὶ εοπ

πε εεε, .Τεειιε εννὶεεπὶγε.

26 'Γεπιι οτε εεὶεὶχερὶ, πε εὶ

γεεορὶ Με ε ιπόιιπε; ειπε τιιννε

ιι :πεἐὶ πὶπ πε ννοννὶεεπε; εε

ειπε επὶεπὶγε εὶπ οννεἐὶπ οχε

Φε πὶπ οννὶεεννεπὶγεπε σε.

27 Ιγε ΑΙΙ:υπε πὶπ οπ ποπε

πεννὶεεπὶχε εὶπ πε οπε1ὶπὶΒερὶ

ἐπὶ.

28 Ηεπεπ ΜΕ: πεννὶοεπὶγε;
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'Ι'οπεπ νὶἴὶεεἐπι θὶππὶπὺπιι πὶπ

ννεππεπ εχεπεερὶ πὶππεπ, πε

πεπ πε τπὶγε πὶπ ἐιὶοιὶγεγερὶ Με,

πο. τπὶχε εὶππε $εππάεπ εεππ1οπ

ἐπὶ; τππε Απ: ὶεππ οπερετπεπὶγε

εὶπ πεπε εεεεεπ εεεπ οιππεπε

εεε.

29 Τήν” π πιεἐὶ πὶπ πε ὶπὶεὶ

επ; Απε πήἐπεπε ετπεπὸπἐ€επ

ἐπὶ; τεππ ὶγοπὶρὶ εεεπ εεεπιοπ

εεε, πεοπ ετεππεπ, εγε.

30 Ηεννὶεεπὶγε ὶειιππεπ ννὶεοὶ:ε

ννεππε ννὶεεὸερὶ.

31 Ηεοπ .ὶπ‹ὶε ογεὶ:ε πὶπ επιπ

πεπ τοπε 1εεπε ννὶεεὁερὶ πὶπ

πεπε πεννὶεεπὶγπ; Μὶοὶε πὶπ

οπὶππὶγεπ οπεπερὶ πὶππεπ, επή

εεπεπεπ ννεοπερεὶνὶεεννεπὶχε

εὶπ πε πὶ-γερὶ Με;

32 Κὶππππ ννοννὶεεπε πὶπ 8όππ

χεγερὶ Με; πο. ννοννὶεεπε πὶπ

πε πὶεὶ7πἐπερὶ Με εε.

33 Ηεπεπ ΣΙΥΠΡΪΒΡΪ, Απι·επεπι

ὶοννὶεοππ πὶπ πππετεππεπρὶ, πε

ϋοπὶππὶ πιννεπεπ ννοννὶιὶε,‹; υπ

χεπρὶ ἐπὶ; πεεεπ, Νὶεὶγιὶἐπερὶ

Με σε, επε εὶπ πε τοπεπ πεπε πε.

34 .Ϊεεπε εννὶεεγπρὶε; ννοννὶ

εεπε, ννοεήοεπε επ πεεὶεὶγερὶ,

'Ι'πννε ννοεπτεπὶ εεοπ πὶπ πε

ποεπτεπὶ επ ννοννὶὸεπε υπ εεε.

35 (π. ννοννὶὸεπε υπ πὶπ πε

οπὶππὶχεπ τἱρὶ πὶπ οππε υπ ἐπὶ

εεε; ωπε θὶππὶπτππ πὶπ πεε

οπὶππὶΥεπ τὶπιεπεπ οππ37επ.

38 Ηεοπ Οὶππὶπτππχερὶ πὶπ πὶ

εὶ7πἐπερὶ πεεὶππεπ, εννὶεεπεπεπ

ΦεννεπὶεὶΥερὶ Με.

37 Απτεπεπι Εοννὶεοππ πὶπ επὶ

ὶεππεπρὶ εάοπννπ)τε; τυπε με Με

7εγερὶ γεεὶπρὶ, πήοὶε πὶπ επ πὶ

ιιπρὶ ἐπὶ, πεοπ επιππεπ.

38 'Γεππ .Με εΜε. ννεπιάεπε

εὶπ πεπε οπιόεπε εεε ; σε πὶἐ πὶ

γετε εΜε πήεπ ννεπάεπερὶ πὶπ

πεε εεεπ εεεποπρὶ εεε.

39 Ηεπεπ εγπρ£ερὶ πε πωπω

ρὶ; Απι·επιππ πε ετεππγεπρὶ πὶπ

εε.

Αππιπεκπ εὶπεε. πὶπ πε πὶγερὶ

πππεπἐ, Απι·επεπι οπεπχε εὶπ πε

εεεπ εεεποπρὶ Με πω.

40 'Ι'ιή‹ε πεπεπε εεκπεπεπ εγε

πὶΕιηή, ννὶεεἐιε "επ ννοννὶεεπε

ννεπππὶεππε εεὶγετεπὶὶεπ πω

ννεποπ πὶπ πε οεὶοὶγππερὶ πὶπ

πε ΠήΥΒ τππε: Απτεπεπι ε εε

πεεεπ εεοπ ἐπὶ ποπ.

41 Νὶγετερὶ οπεπ πὶπ πεε εεεπ

εεεποπρὶ εεε, εγε. Ηεπεπ πεεὶ

περὶ ; 'Ι'πυνε οὶπεε τεπὶπ ἐπὶ πὶπ

πεπποερὶ ἐπὶ; Με πππεπρἰ ενεπ

-ὶὶιὶεπ πππερὶ, ννεπεπτεππε πὶπ

πεε.

42 Ηεοπ .ῖεεπε πεννὶεεπὶγε ;

ν!ίεπεπτεππε πε ετεχεγερὶ ήπ

πεπἐ ννεἐΙ:ε τπεγεάεπερὶ Με τπ

πε; ππὶγε πὶπ Ψεπεπτεππε πὶπ·

πετεππεπ ννεπὶπερε εε ννειι; πιο.

τπὶγε εὶππε ννεπὶ ἐπὶ, ὶγε πὶπ ή

πιεἐὶ.

43 Ηε ίππεεε ε ὶννεε εὶπ εγε

πεππὶἔερὶ ἐπὶ πε ; πήοὶε πὶπ επε

επρτεπ κνεεεππὶρὶ ἐπὶ πὶπ πεοπ

ετεππεπ.

44 ννεὶιεπἐὶεε εὶεγεγερὶ πὶπ

πεπὶπιππεπρὶ, πε πὶχεὶερὶ Μενε

εὶπ πὶπ εεεπ εεεποπρὶ γεεὶπρὶ

εεε. Πε σωπεπε ετεππεπ ήπ

ννὶεεπὶε πὶπ πεεε, εε ννωνὶεεπε

πὶπ επ πεὶὶπ ἐπὶ, ννοννἱεεπε Μπή

ε!επ επ υπ ἐπὶ πεπεεἐ. Τοπεπ

ννοποπἐπὶ οχεπε εεε, πε ὶχε εὶπ

πε οπάεπε εεε; πεε πὶπ "υποπ

ἐπὶ εε, πε ννοὶτοπἐπὶ εκπππιι πὶπ

πεε.

45 'Ι'ππε πήγε ννοννὶεεπε εεὶεὶ

γερὶ πὶπ, πεοπ επιππεπ πήεεππι

γειὶερὶ ἐπὶ.

46 Νὶγερὶ πὶπ ννεπὶὶ τππΙε πε

ννεννεπτεπὶ ε κὶιιννὶεεπερὶ πε: ()ε

ννοννὶεεπε εμε εὶππεπ, τοπεοε-ε

ννὶεετπεχειὶερὶ ἐπὶ πε.

47 Τπννε ννεπεππιππε επιππεπ

πὶπ πε ννεπεπτεππε οὶε πεπο

ρΙ:επ. Νὶγε ννεπεπτεππε επεχε

Βορπιπρὶ ἐπὶ εεε, πεοπ επιππεπ

ΠπΙπιπ .Τεευε πεννὶεεπὶγιι; |πεπὶὶεππεπρὶ Ωή.
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48 Ηεπεπ Μάιο. εγετε πὶπ εγε

ρτερὶ εε πεεὶγερὶ; Βεππετὶγε εγε

τε πεπὶτεππεπ, εε νὶἴεπεπέὶεε πὶ

γπππεέπὶπγεπ εε, πππεπὶεὶγερὶ

εοπ πε ννὶεεπππερὶ εε.

49 .Ϊεεπε εγυΡὶε; νὶἴεπεπέὶεε

1πεγιιππεεΜπγε ἐπὶ ; πιπε Ατ.ε

ννεπἀπννὶτεπ, επι πὶγε γνοννὶέτεπ

πὶεγεγερὶ.

50 Μὶγε ὶπὶτοννὶ€επ εννεεὶΒε

ἐπὶ ; ειπε πινω ννεεπὶτε εε ννεγε

εε γήπεπ εε.

51 ννενεὶεεπε, ννπννὶεεπε εεὶ

γετε.ππεπ πεεὶεὶγερὶ, 'Ι'πννε ὶπὶ

εὶε πὶπ πε γιιπε εὶππεπ, τοπὶπ

πὶ ννὶεοπὶ;ε ννεπγεπε Με επή,

εγε.

52 Ηεπεπ .Τιπ!ε ογε2ε πὶπ πε

εὶγερὶ ; ννεπεπέὶεε πὶγιιππεέπὶπ

γεπ ε κΙεπεπ ὶγοὶεπ εὸυπιιπγεπρὶ.

Απι·επεκπ πεε πεεέ πι, πο. ινοπεεπ

Ρὶ πὶπ πεπε πεπι1π περί ; 'ειπε τή

γε, Τεννε πήοὶε γιιπε εὶππεπ το

πὶππὶ ννὶεοπὶε Με Με ἐπὶ εε, επε

εε.

53 Απι·επεπτ εϋεππγεπρὶ πὶπ

πεε πεεε τε εὶπ, πὶγε ε ὶπὶγο$επ

πε. ννοπεεπρὶ πὶπ πεπεπ πεερὶ

πεεέι περὶ ; πε. πὶγε πὶπὶννε ε πὶεὶ

εεεε πε, εγερὶ.

54 Πππεπ 1ΘΒΙΙΒ ννεεγερτε ;

Μὶγε εὶππε τπὶπὸιὶοπὶπεπ πὶππεπ,

ππὶὶοὶγὶτεπ πὶπ πε τεπε Με ἐπὶ ;

$επε Α1:εννεγε εὶπ πε ὶπεπἀποπὶ

πεπ εεε; ιιππεπ πε ννεπεπ£εππε

πὶ£εννερὶ, πεπερὶ.

55 Ηεεε εέ€ε ὶεπὶππὶ εποπγε

γερὶ ἐπὶ; ὶπιπε. πήγε ε εάοπννε

Μγε. Ωε πε εάοπννεγε ἐπὶ εε,

ερε εὶπΙιεπ, πήε εγε πὶγερὶ ὶγεεεπ

ὶννειΕοπ Με ἐπὶ; τιιπε τπὶγε εποπ

ενεγε, πεοπ επιππεπ οὶε πὶπ τεπ·

γεπ ννεεὶγιὶπε.

58 Απτε.Ιπετπ εϋεγεγερὶ εεττ

πιὶτεεπρεὶ;π πὶπ ννεπγεπε Με εὶπ

πὶπεε; πππεπ πε γνεπγεπε εε

ὶγήέπὶπ εε, εγε.

57 Ηεπεπ .Τιι‹Ιε ογεὶε πὶπ πεεὶ

γερὶ; Νεπεπὶπ ννεπὶγεϋπ ννὶπεε

ιππε πὶιερὶεπ ἐπὶ, ειπε Απτεπεπι

ννεπάεπε πε.

58 .Ιεει1ε πεννὶεεπὶγε; γεωπ

εεπε, ννοννὶεεπε εεὶγπτεπὶὶεπ πε

εὶεὶγερὶ; Αππιπεπι ιιπ εοπ πε

ἰτοπεπι ννεππε ννειιπ εε, εγε.

59 Πεεεεε πππεπ ὶπγεπ ὶειιρὶ,

εε επ πὶπὶπρὶ Με ; ειπε .ϊεεπε πε

ὶεὶππε εε, $ὶρὶ ννεπεπ επιππεπ

ννὶεεππε τεππεπ Φεππεπε ὶπεπρε

εε, ετεορΦεγε ὶγεγε.

νν1εοννοΥΑΚε θ.

Ι .Ϊεεπε γε εὶπ ὶεπερὶ, ννὶεεέ€ε.

ννεπ τοπια. τεπρὶ επεπεεππεπ τοπ·

ινε ἐπὶ επ ε πε ννεπγεπε.

2 Πππεπ ννεοπερεννὶεεπὶγε εὶπ

γνὶὶγεπεερὶ εε πεγερὶ; Πεπεεπ,

Επεσε γνεπτεπὶ πε, ννὶεεέΩε Με

εε ετπππιι, πεππε, ὶγεπε, ννεπ_ὶὶ

τήΜε ννεπὶεπὶ πε, επ ὶέτε εεπεε

Εππρὶ πε.

3 .ϊεεπε ννεεγιηήε; Πε ὶγε, (μι.

ετπππιι, πππππ, ννεπ_ὶὶ ννεΙΜεπὶρὶ

επ πεεεεε ἐπὶ; Με ννεπειιτεπ

πε επεπ πὶπ ε πε εγιιὶεπὶπρὶ Με

ε πεοπ.

4 Απρεπι ὶειὶππεπ, Εεεε π ὶπεἑὶ

γνὶεοπεπ των” πὶπ εεεπ εεει·ποπ

Με ὶγεεεεε; πεπγετιι πὶπ πε ή

Με, πε επ τπννεπεπ ὶνὶευπεπ εεεπ

οπὶπὶ Με ἐπὶ.

5 Τεπεπγεπ ννὶεεε£ε πρεγε που

επ πὶπ, ογετε ὶγεγεὶπννὶεενὶ·εγε

εεε. εγε.

6 Ηεπε πεγε εε πεπεπ τπεπεπι

τεεεεε, εε Εεεε επ ιιρέὶὶε. πεεε

εε, ὶεπιἔεπεε εὶπ Με πὶπ επ

πρἐὶὶε ὶπὶεὶππ ;

-'7 (πε πεεὶγε: 8ὶΙοετπ Μπήγο

ινε, γεέὶρἰ εγερὶ πὶπ πε περὶ, πε

εΜε γε εε επ ὶπιἰπὶε_ὶε νο. Ηπ

πεπ εππι ὶ, εε. επ ὶπὸιήεὶε «μι.

Μπ, εππεπ ννεννεπγεπε.

8 Ηεεπ ὶτεπ εποε τὶρὶ, εε Μπα

ννὶεεἐιε ὶετεεοπεε εὶπ υνεπγεπε

ρὶ εεε εοπ πεπε, 'Ι'εννε πὶπείε

5γοκεπΒ επ ποπ1ΙΞ:3 εεε εε, εγερὶ.



.1ΟΗΑΝΝΒ8.

Ο ννεπιΜΜι,-Ηε εεε σε, ε_γερι:

σε ποΜο1πεσε Μ, Ηε σε ι_γεσεσε.

σε: 1:πι1πε Με Μπι, 1·1ε πιιγε σε,

ειπε.

10 ΠπιΙπεπι, 'ΓοΜ)πε πειιΜεπι σε

οπι πιπιέπε Μπι π1ιιππιόε)πε Με, ωστε

π.

11 Ππι1πεπι πγε ννεειπιπρ1:ε σε Με

3πε, ΜεπιΜε πεπι .1εειιε εσἱγερἰ

Μπι Με πρέπει. Μεεε σε, πεπε επιο

ΙπετεπιΜεπι ιππιπσιπιπι, σε, διΙοεππι

ππιππιιοιινε Μπι εΜε γε σε, ππιππιι οπι

11ιπιππιειε πο, επιιεΜ)πε σεΜεπι,

εΜε πνει, σε ππιπΜπ1πι]επε, πιπιΜιπι

επεποπινπεπι, ειπε..

12 Ππι1πεπι, ννισε.έπε Μπι Με 1:πιΜε

ε Με, εσιιπερι. Βιιοπιννεχε επιι

σε, ειπε..

13 ν1Πσεέπε ιέ1:εσοπισε εισοπι Με

Ρ1ιει·ιεεε Μπι επι ννισεΜιιΡπ.

14 Ππι1πεπι επρεπε ννεΙπεπι ισοτι

1ιεπι, .Μεεε ιιρέσε 1πεσε σε οπι ιπι

σεέπε Μπι Με Με γιιΜεννε1πιχε.

15 ΗεΜεπι ΡΜει·ιεεε Μπι πε εΜε,

ι;οιπεπι οπι Με γιιΙπεννεπιπ ΜεσιπιΜεπι

Με πνπεπιεερι. Ππι1πεπι, Πρεσε ε

Με Μπι επι ιπππεπιππ σε. πιιιΜάισειε,

ιιπι1πεπι νπεποπιενεπι, εννισεΜ)πε.

16 Ππι1πεπι ΡΜει·πεεε Μπι πεπι-ΜΜΜ,

ννπωεω Μπι Με επιρε1ιι ινεΙπεπι

εινεσιπι επιπ, Μεοπι ετεπιΜεπι Ψε

Μεπιπεπι1πε Μει:επιΜεπι πω, εγερι.

Ππι|πεπι ειπε, ννισεέπε ννεπι υπε

111επιι σε ΜεσἰπιΜεπι, ινοννερει:οΙπε

σε άεσεσε ποΙπεπι εσοπι οΜΜἱ πι...

Με, εγερι. Ηεσεπι οπι εΜπιεππι

ννεσιπιΜπιεΙπερι.

17 ΑΙπε ννισεέπε ιέπεσοπισε σἱσοπι

Μεσιγερι ; @οι πιιέ 1:ο1πεπι εππεΜγε

Με, πεπε τοπιννεπιιγε σιπι. Ππι1πεππ,

Ηε ννισεεπε. ινο1πσεπι Μπι Μεεε σε,

ειπε.

18 ν1Πσεέπε Μπι Με Με @εεε

τιπ1πε ιΜπιιιΜεπιπιε Μεινε σιπι Με

.Τπιπ1ε οιπε1:ε Μπι ινισεοερι επιπ,

Μεοπι 1:ιιννε σε τοπιννε)πειπερι Μπι

ε1ΜιΜι ΜεπιΜε Με ννισεΜσορι;

19 @ε ννπννποεννεπισερι σε Με

Με ; Βε πιισιπισερι σε. ποπιινε έπιπ

ποσοι 1πεΜερι Με; σε ι:οΜ)πειεπι

Μεπι πιεΙπε1ιε. 1οπιιινεπι Με.

20 Α1:ΙππιΜι ΜεπιΜε Μο επειγο

ρπερι σε Με)περι ; Βε ιιπιΜσιπισερι

ποπιενε επιπ 1ιοπιρι Με εσοπιπιπιΜ

πω. ο

21 ΤιπΙπε πιε1πεΜε 1;οΜ)πε πεπιΜεπι

οπι ποπιννε σιπι σε επιοπιιιπιχεπιρι

επιπ. Ωε πεπε γιι1πενπε Μπι σε πιε

Μιπι επ1οπιιιπιχεπιρι επι; Η: ειπε.

ΜοΙπέιΙπε σιπι Μπι, Με πννεπισε. Ρο,

1ιο1πετπι Μπι Με εσεπι ειπε Με σε.

22 .Μεε ο3πεπε ΜοννισεΜπρερι,

σε Μεοπι επεπιΜεπι ε1:ΜιΜι ΜεπιΜε

Μσι Μεσεπι ε)περι. Τιιιιιπε, Μεεει

γε. Μπι Μεε, ι:επιππιιπεπι ειπε σιπιΜεπι,

Με οππιπιισιγε περι Μπι επειιΜεπι

π.επι1πεπι πγειπερι Με, πω.. ογε1:ε

Μπι ννεπιπιε ννε!πισοπισερπ.

23 Πε ε1:επι1ιεπι, Με σε ΜοΜπι1πε

Με Μπι, Με ει:εγει1επι ννιπιιιπισερι

έπιπ, επ.ΜιΜι ΜεπιΜε Μσι ε)περι.

24 ΗεΜεπι εΜε ισἰπιοπιρε ενισεεπε.

ιέπτεΒ·οπισε εισοπι Με ευινπεπιεερι

σε Μεσπγερ1; ννεΙπεπιπεπι1πε ιππο

γεπεπι σιι απο; ινισεέπε Μπι_Με

ννεΜπεπιι εε εσοπιιιπιχεπιρι σε.

25 Με ιιπι-πηγαμε σε Μεγε; Πε

ννεΜεπιπ εε ΜεσιιιΜεπι επ1οπιιινεγε

έπιἰ ; 1:ιπ1πε 1:εΙππι νεο-πι επ1οπιινεσπε ;

πέπεππιεσοπισε. 1:ιι1πε πιεΙπεΜε ννε

ι:οπιννε σιπι Με.

28 Ππι1πεπι, 'ΓεΙππι τοΜιπιισοπι σε

οπι Με Μπι πιιγπι1πεννε Με, εΜε

εσπιπερι.

27 ΠπιΙπεπι εννισεγιιρεε; ννεπιπιε

ειπε Με οσισιγε1περι, ππιΙπε πιεσε

1ιοπιρι ω, ειπε ισιπιοπιρε Μεγε

Μοπιρι )πε.σιπιρι Με; Με ειπε ννε

οπιερεννισεΙππιπε σιπι Μεπι ορε πιι

Μπ1εινερι Με Με, ειπε.

28 ΗεΜεπι ινπτε1ιτεπΙερι επιι σε

Με)περι, ΨεοπιερεινισεΙπἱγε σιπι

Με »πωσ ιπι-γε, 1:ιιΙπε Μοεεε πω·

οπιεπιεννισεΜγε σιπι Με ιππιΜγερι.

29 ννεΜεπιπεπι1πε Μοσεε Με εΜ

ιπε επ1οπιιιπιγεπιρι, £πι1πε πνισεέΜε

Μπι ‹1ε τοΜ)πεπεπιΜεπι ιι Μπι εσοπι

πιπιχεπιιιι επι σε.
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ννποοννσιωκο π0.

-30 πππιπποπι νιππ:οέπο Μπι πιο νοο

γπιρπο σο πιοινπσοΜγο; πιο πνο

ννππιππποπι Μπι πιο οοο; πιοππο ποπι

πππογι.πιπιππογο, ππιππιπ ^ποΜγοποπιπιοπι

ιι Μπι οπποπιγογορπ οπο.

3π ννοππτοπιπρπ οπι Μπι πιοπιο πιο

πποπιπ:οπιππο οπιοινποοεορποιπ οπιπ οσο,

ππιππιπ. πονο ννοπποπιποπιππο γιιιοπιπ

πιοπι, πιο ποννοσππι οΜσπρο σππι,

πιοο πλἴοπποπιποππππο οπιοΜοοιιποιπ

ο οπποπιιιπιγοπιιιπ.

32 Οποπποπιογο ποπιπιοπι πονο ππιπ

@οπο ποπιιινο οπο ποπιρπ ποπο Μγιι

ππιππιπ ογοππορπ Μπι πιπννοπποπι πιο

πιοιι έπιπ ω.

33 οποιο» Μπι ππο ννοπποπιποπιππο

οοπγοποπιπιοπι έπιπ οπιπποιιέπ ι:οπππιπποπι

οππππιπ Μο πιο σο, ογο.

34 Ππιπππι.πι ννοογιιρπορπ πιο, πω

οπιποπιπ οοοιινοοιπι οπιιιο πιπποπιιιπ,

ππιππιπ ννοοπποροιππιγιιΜγορπ Μο ππο

π:οπιπιπ πιο, οσπγοιππ; πιο ποπιπποπι

πγογορπ.

35 'Ι'οπιπποιι ἰγογοιιἰ Μπι πιο .πο

ειπε πιοπποπι; πιο οΜιιο, ιιπιπποπι,

Ψοπποιιποπιππο Οππιπιππιπ:πππι Μπι ιιπι

σογοππο πιο, οοπγο.

38 πγο πνοογιιιιπο σο, πιο πονο

πιο, πι:οπισοπι, πιππσοννοιππο Μο σο,

ογο.

37' ππνοπιπποππο πιο πιο πγο ο οπιισπ

γο, .ποοιιο ογο. π

38 Ππιπποιι, πποπισοπι πιππσοιινοππο,

ογογο πποπποπιι σπιππιιοοππο ππιοππο

ππππο ππιοιπππ.

39 Ππιπποπι .ποοιιο πιογο; Ογπππο

Μπι ππο οΜο ννποπινποπιπ, ινπσοοπο

ποπο πιοπιπινο έπιπ Μπι πιοπιο τοπιννιππι

ιο Μο, πιο ποπο ποπιιιπο σππι πιοπιο

ποποοοπιο·ορι Μο, πιο γνογοσο Μπι

πιππιππιο "πιο οο.

40 Ππιπποππ Ρπιοι·ποοο Μσιοορπ Μπι

πιοοπι πιοπ'ποπιρπ, ιππιπποπι, πππιΜέ ογο

ποποιππι€οπιιιορπ πιο, οοπγορπ.

οι πέτοπιποοπι€ορπ ιιπιππ-οπιο πιοπι

ππποπππ ιινοπιππι γοιππιιιπ Μο; ππιππιπ

πιοπποπιο, Ππιποπιννοπιρπ πτο, οπιοιιπ;

πιοοπι ννοοππτοπιπ πιπγιιπποπιιιπ, .πο

ειπε οινισοΜγο.

ΙΙ.

ινποοιιποιππιπππ 10.

ι ππνονιπσοππο, νππονπιποοππο οσπγο

ι:οπιπιοπι πιοσπσπγορπ; Ί'ιπννο πο

πιππισο πιο ππγορο οπιπιο πιο πγογο

έπιπ, ι;πγορο πσιππιπιπιιιο τοπιπποπι ο

πγοππρογο σππι πιο πνοπποππσο πιο

ννοππιοπιοπι Μπι πιοοπι.

2 Τπιππο πιπινο ο ππγοιιο οσπγοπ:ιππι

πιοπι πιο πγογο σππι πποο ποπιππισιι.

πονο ννπσογο σππι οο.

3 Ωο πγο ππγοιιο οπιποπιγοππο σππι

ππγορο ΜσπγιπΒιππι οσο, ιππιπποπι

ποπιππισο Μπι πιο πιο Μπι πιοππιοπιιιπ

οσο; ποπππιπσο τοπιο Μπι οποιγοπιπ

σοιογοπι ννππ:οΜοο, πιο ποπιπποπι ππιπ

σοπιππογο οσο.

4 Ππιπποπι τοπιπππσο τον" Μπι ποπι

πιοπι ονιπσοιπ οοο, ννπσπποπποππι γο

οοο; ιππιπποπι τοπιππισο Μπι πο ππιππ

ππιππιπ γοι›π οσο, πιο Μπι πγοΜγιι.ρπ

πιοπποοέ.

5 Φο τοπιο ποπποσο Μπιπποπι πιο

ππιοπποππι γορπ Μο οπο, πιιππο ππιππιπ

σπιιοιτιπ Μο; ππιννο τοπ-ποσο πιο Μιι

πγοΜγοιιπ οπο, πιοοπι οποπιπιοπι.

θ νπίπγοπ:ππιιιπ Μπι πιο .ποοιιο οσοπι

οννπσοΜγο; ππιππιπ ππιππιπ οινπσοΜ

γιπππο σππι πιοπιο οπποπιπιποορπ πω.

π· Ηοπιοπι οππο .ποοιπο πιοινπσοππιγο;

πλίοννπσπιππο, νπιονσπσοππο οππ πιοσπσπ

γιιιιπ, 'π'οπιπι·ιοο οιπ ι:πγοιπο Μπι πιο

ππιιγο σο.

Β 'Γοπιο ππιπποπποππι πιπρι Μπι πιοιιο

οινοοππι πιποπιοτισοιιπ πιο ννοππιοπιοο

ιιπ Μπι πιοσορι; ππιππιπ τοπιππισο Μπι

οπιοινπσοιιπ›ρτπιπιιιπ οπο.

θ 'π”πγοιιο Μπι πιο ππιπγο; τοπιο

πιπιπγο οσπγοποπιπποπι πι πγοπιιιογο

σππιπιπιπι πιπ Μο; πιο ππιοπιοπι γο πιο

ποπιπποπο ππιοπιιιο οοο ννοπο τοπιγοπι

πγογο Μο.

10 ππνοπιοπποο σππι πιο πνοππιοιιοπι

ιιπ, πω· νπιπσοΜορι, ινπιππιοπιογοιιὶ

πιοπιοΜγο οπι πιπ οσο ; ππιππιπ. ννισοπιπ

γιππιοιιπ Μο, πιο ποππιππππιπι πσοΜιο

π οπιπ ιιιιιπι Μο ο πιοοπι ππιιγο ινοπιπ.

Η ννοοιινοπιπιπποππο ννιιοπο Μπι πιο

ιιιπγο. ννοοινπιπιπιπποππο ννοοπσ Μπι



.1ΟΗ.ΑΝΝΒ8.

Με ὶεΜὶπεε Μὶπ επ ννὶεοπὶ Μεννε

εΜρεΜ@ε.

12 'ΓυΜε επννε οεοϋερὶ υπ, εε

ννεεννεπΜι1εΜε Μὶπ εε ἐπὶ, εε τε

Μὶπεε 1.εννε ἐπὶ Μὶπ Με ἐιιπΜοΜε

σε επ π ννεπεεΜε εεε., ὶεΜὶπεε

Μὶπ εΜρεννὶεεγε εε. πε-ὶὶεε εεε;

ιπιΜεπ ἐππΜοΜεεε @εννὶεε1ὶρεχε

εε ὶΜεπἔννὶεεγε εεε.

13 Οεπτερὶ επ Μὶπ Με ννοόοίερὶ

επ, εε τεΜὶπεε Μὶπ ὶΜεννὶεεΜε

ἐπὶ, Μεοπ ετεπΜε.π περε. εεε.

14.ννεεννεπΜόεΜε ννεἐτε Μὶπ

Με ὶπ@ε, εε τεΜὶπεε ὶπὶτεινε Μὶπ

Μεπε ἐὸππννὶεεννεΜὶχε, εε Μπε

ινε. Μὶπ ὶἐ πεΜιὶπ ἐεὶοππιεΜὶγερὶ

εεε.

15 .Με ΜεΜεπ ετ1οπτπε1ήγε εὶπ

Με @εεεπ ὶπὶἐ Α1:ε ἐὸοπννεΜὶγε;

εε τεΓήπεε Μὶπ Μεπε. επ ννὶεοπὶ

πὶὶΜεννε Μὶπ εΜρεννεΜὶΥε.

18 Θε τεΜὶπεε τοΜιεΜεεε πεΜππ

ννὶεεπιεπΜε, τεΜὶπεε τὶρὶ Μὶπ πεπ

επ ἐπὶ: Μεπε πεΜππ εννὶεεννεΜὶ

Με, Μεεεπ πήΜε Μὶπ πεΜοπρὶ Με ,

ΜετεπΜεπ τεΜὶπεε ϊὶρὶ ννεπὶὶιὶεπ

Με, εε ννεεννεπΜεεΜε ννεπΜπεπ

Με.

17 ννὶεοπὶ πιὶτεννε εΜρεννεΜὶγε

εε, εΜε εννεΜεεΜπ Με εὶπ Μεοπ

Α11ε ννεἐΜε πιεΜὶιὶεΜε.

18 Ί'πννε‹ὶεπ Με ππεΜὶ Με ἐπὶ;

εε πὶ@ε εὶπΜε Με ννὶεεννεεπ; Με

εὶπὸπἐτεπ Με εὶπ οννεΜὶΜὶ, εε

εννεΜόεΜπ Με εὶπ πεΜππ εννε

ΜὶΜὶ; Απε Μεεεπ εεοπ πιεἐὶ σε,

εχει.

19 ΑΜεἐ ννὶεοὶε Μὶπ τ1επε επ

.1ικ1ε. @Με Μὶπ εΜὶρεπὶ τεννε

ειπρι.

20 1)ε τεΜπ ννεΜεπ ἐὶεε 7πΜε,

εε Με ὶΜπεἐΜὶπγεπ, τοΜεεε ε πε

χεΜοπρὶ Με, @ποτε εεερὶ.

21 ΤπΜε εμε ὶἐ, Τεννε ννεΜεπ

ἐὶεε επΜε εὶπ εεεεπ οὶεχε ἐπὶ

εεε; τεΜπ ὶνεΜεπ ἐὶεε εὶπ Με ὶἐὶε

εοπεερὶ ὶἐτε ννὶεεΜὶγπΜεννε σΜὶ

Μὶ Με Με, εγερὶ.

22 Ψε.ππε .1ει·πεε1ειπ επ γπννο- Μεεεπ Μεεερὶ ἐπὶ Με.

Μπιιιε τοπρὶ οπὶΜὶε@ε Μεεεπὶ εεε

εοπ ΜεΜεπὶπ; ππΜεπ ννεπὶχετπ.

23 ΠπΜεπ ὶεππΜεπ Μὶὶή ννε.Μεπ

οΜπε, Βο1οιποπ οΜεπιὶ Μεερὶ Βε

ννε εοπ Με επ .1εεπε οὶπεπὶ. 1 ,

24 ΗεΜεπ .1ιπ1ε ογε1:ε ὶὶεπ

ὶΜὸπΜἐεπ Μὶὶππὶεὶγερὶ εε Μεε@ε

ρὶ; ΤοΜεπγειι ννετήπ εΜὶρεὶπ ?πε

ππγεΜὶχερὶ Με; Μεἐἐ@ε Μὶπ Με

π@ε ΜεεὶπΜεπ τεπὶπγεπ ππΜοΜὶ

ΥεΜε πο. - .

25 .1εεπε εννιεεγπρτε; 1Νεππε

οεὶεὶγεΜερὶ τιιΜε ννὶεεὶπεγεἀερὶ

ἐπὶ εοπ, .Με εε]ε Μὶπ εε@εΜεπ

Μεπ ννὶεοΜεπ εεεπὶοπ Μὶπ Μεπε.

οιπεγεΜε εὶπ εε.

26 'ΓεΜὶπεε πω", ννὶεεννεγε εὶπ

Με ογερερὶ ἐπὶ, Με ετεπΜεπ ννὶεε

ὶπεΥεὸερὶ ἐπὶ, εεὶεὶγερὶ εοπ Με

@εεεεε. _

27 ΤεΜὶπεε ὶπὶὶεὶνε Μὶπ πήΜε

Μὶπ πεΜοπρὶ, εε Μεπε ἐὸεπννὶεε

ννεΜ@ε, εε ιπὶΜεΜεπι ππρὶ.

28 Ωε οννὶΜεπΜε ὶνεπὶπ ννὶεοπὶ

ννὶεεννεεπ; εε ὶεὶὶπεπε πὶνὶΜεπ

Μερὶ Με ἐπὶ, εε ππὶπερε Μὶπ ε1.επ

Μεπ τπννεπεπ ννὶεεγπἐρε Με ἐπὶ.

29 .Με Μεπε ὶπεεπ Μὶπ Με ΜΜΜ

οὶνεἐὶπ εετπ @εεε τεπΜε; εε Α1ε

περε Μὶπ ετεπΜεπ 1:πννεπεπ ννὶεε

γπἐρε οΜὶΜὶ ἐπὶ. ε

30 Μ@ε, εε Λίεννεγε εὶπ υπ

ννεπὶὶρὶιὶεπ, εχει.

31 ΗεΜεπ .ΜΜΜ ογε.ίε εΜε ὶπ7επ

ὶεπρὶ, επ Μὶπὶπρὶ Με ε Μεεοπρὶ.

32 ΠπΜεπ .1εεπε εννὶεεγπρτε;

Ατε εε@εὶεπΜεπ ννὶεοΜεπ ννεἐιε

Με εὶεὶρεΖορὶ; Μεπε τπΜε ννεπ_ὶὶ

επ πεΜεΜε ὶπγεπ επ Π1Β.Υ8Μ111111Ρ1

Με Με, εγε. π.

33 .1ικ1ε ογεΕε εγπρὶερὶ εε. Με

χερὶ, ννὶεοΜεπ ννεἐτε επ πππὶ

εὶπὶπρὶ Με ἐπὶ, £υΜε ὶερὶ ἐὶεε.

επ, εε ννὶπὶεεἐτε Μ1Με ννωωπ

€επΜε πὶεὶεεεε εὶπ Μεοπ ε1:επΜεπ.

34 .ΙΒ8118 εννὶεεγπρ$ε; 'ΓεΜή

ννεΜεπ Μὶπ Μεπὶεερὶ, εεὶε@εὶή

εε, Με ννοπρε πὶ€εννερὶ Μὶπ ,επ

1.σ8
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πιοοποιωππο 11.

πιο πιοσοπι ποπιο ννοπποπιποιιππο οπο

Μπι οπι ππσοπιιγοπιι Μπι πιοιιο ποππυ

ποπποπιρι οπισοΜγο. πιοσππιπιοπι, πιο

ποπορι ποπποπι Μπι πιο γυιυ_ιυρι

σο οπιπ;

:ιο πιοσοπι πυπο Απογορι Μπι

πιπιυποπποπι πιο ιπιοπποτο υ οι Μπι πιο,

ννοπποπιιοπιππο σιπιππωποι Μπι πιο

ππιπγο σο, ορο σιπιοπι, πιοου, 'π'οππυ

ἐισο οπιο σο, ι:οπποπι ογοππιγορπ Μο

πιο.

37 Απο οπιοπι Μπι πιοπιο οσοπι οσο

ιπιοπι έπιι Μπιπιοπι, πισοπιιοππορι έπιπ

38 'π'υππο πιοσοπι οσοππιου Μπιπιοπι,

ππιπγο ππσοππιογοπιορι οπιι οοπο, ππ

σοπιοπι Μπι πιοπιο πισοπιο ρπ›; πιο

σοπι Αποπογο σιπι ππιισπσο, πιο ππιπ

γο πιο ποσπσο, πιοσπγοποπιπιου

οπιοπιγογορι πιο ππσογοππορι Μο

σο, ογο. π

39 πιοοπι οποπιπιοπι πιοππυπι οππο

πιπιοο γυιο ποσππιρπ; πυππο ππορορι

Μπι οποπιπιοπι ιπιππυέιρο.

40 @ο οπιο πιοποπιπιοπι .ποι·πιοπι

ποππρο Μπι πιο οπι, .ποπποπιπιοο πιο

ρι:οπιι ππσοτιυ οσο πιοπι πιο οπι ι, πιο

οπι ουπιγοπι.

41 πιπιπποπι πισοπο. ου πιπρπ πιο

πιογορπ; .ποπιοπιπιοο ι:οππυπποπι πο

ροιοεγο οσοπι οσοπι έιπιπ, πυππο .πο

πιοπιπιοο πισοέιτο Μπι πιο οποπιπιοπι

ποποπ. ογοππο σππι οποοιπι ποππσο

πιο.

42 οπο" πιοπι ππσοπο ππσοπιιι

ρι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ ιι.

Ι π.ππιπποπι ππσοέπο που πογο

Ζοπιππο, 1.οιοι·υο οσπγορι, Βοππιοπιι

πιοιτο.πιπιοπι, Μοπ·γ πιο. συπιππυ Μπιπ

πιο ποιουπορπ Μπι πιοπι.

2 Μοπ·γ ππιπιοι ποοποππιπιο οπι

πι.οπισοπι Μπι οπιογο σο, ρο.πιο Μπι

οπι οιπιο Μπι ΜροΜπιι:ο, πιοιοι·υο

πιο πιυπιπποποπιιιπππυ πογοιοπιππο

σιπι πιοο.

3 π.ππιπποπι ιοπιπιοπιπππιρι Μπι, πιοπι

σου, ππσοοπο που ποοπογοπποππο

σππιοπι πιο πογοιοπιιπο, ογο. πιοοπ

πποπρι.

4 .ποουο πιοπιοπι υπιπποπι πιοσοπι ογο,

ππνοπογοιοπι Μπι πιο πισοπιιο οΜο.

όπιι, τυποι πιο πινοπποπιποπιππο τοπι

που Μπι οο, πιο πιοου ννοπποπιποπιππο

(πππιπιιιιπππυ Μπι γυππποπιρπ Μο.

5 Μοι·ππιο ιγο πουπποππυ, π..ο2οπ·υπι

Μσι, .ποουο ποοπο ππσοπιοππο.

8 ππνογοιοπιππο σιπι πιοπιοπι, ι:υππο

οπιροπυ πιοπιρο οΜο γο πιο γοπιππο.

'7 π·ιοπιοπι .ποουο ποοπποροππσο

Μγο σιπι πιοππσοΜγο; .πυπιο πιο

πποσο Μπι οΜο υπιπιπιορι Μο.

8 Ππιπποπι ποοιιοροπισοΜγο σιπι

πιοσιγορπ; πποπισοπι, πιοπιοπιπ'πιπι ο

έπποιυπιοπι .πυπιο ογοπο Μπι ππιγοπι

οπι πιπσιπιιπιρπ οΜπορπ, πιο οπιο οΜο.

πιπιο ποσοπιπιπ πιο.

9 .ποουο ποογυρπο; Απιροπυ

ποπιιιπιοπι ποιό, πιπιιγογοπιοπι οορο

οπποπιοπιρο οπιι πιο; τυπο οιιροπυ

ισυπιπιοπι ππιοιιι Μπιπιοπι πιοέπιο. οιιπ

οσο; ππιοππο οπποπι ιγογοπιρο Μπι

πιο ποπιγοππο πιοου.

10 πω... τυπο πιοιιγοπι ππιοπιπ

Μπιπιοπι πιοο πιοέπιο πιο, πγογοπιρο

τοππυπιπιπι οπι υπι έπιπ Μπι πω".

11 πιο.. πιοσοπι ογο; πιο πιοπιοπι

ιγοπιοπποππι πιοππσοΜγο; πιοιοι·υο

πποπιο υπιγοπιρι πιοπι ιέπιπιπιιο, οΜο.

πιιπιο πιο ππιπιυπιισο Μο σο.

12 Ηοπιοπιποοπιοροπισοπππγο σππι,

πποπισοπι, πέπιπιπιιο. πιοσιπιπιο.πι πιο πιο

σοπυ Μο σο, ογορι.

13 πιο ποπιπιο ιο ο .ποευο πιογο;

τυπο πέπππιππιο.ρι οπι οοιισιγο ο πιο

γο πποσππιρπ.

14 Ππιπποπι πιοπιου .ποουο πουπο

γοπι πιοπισοΜγο; πιο:οπυο πιππι

πιο ιο σο :

15 ίζο πιο πουπιπιοπι-πιοπι πουππ

οπιι Μπι πιοοπι υπγορπ οπι πιππιπιυ

οππιπι, πιοσοπι οπι πισογοππορι Μο.

πιο ρο, οπππο υπιγπιπιρι Μο.

16 πιο..." Τπιοπιιοο 1)ππιυππιοπι

οσπγορι Μπι πιο ποοπιοροπισοππιγο

υπιππιορι Μπι πιοπισοΜγο: Επω

υπιγοπιρπ, πιο ππι€ιχιππιιορι Μπι πιο.



.ΪΟΗΑΝΝΒΒ.

17 11ππεπ .Τεεπε επ π πεπεπ, ἔ γερὶ πε, πωπω ππεπερὶ πω...

περὶ σὶεππεπ ὶνεππε ίορε σεπ πε σεγε Με ε εΜε γε, εγερὶ.

εποπγε.

18 .ὶετπἐε1εὶπ Βετπεπὶ ὶπὶγεπεπ,

ννὶγπτερὶ επεπερπιπ εσετπ πε

πεπγεπ.

19 Πππεπ Μεττπε Μει·γ πὶσἰ

γππεπρὶ επ .Ϊππε ογετε πνὶσοΦε γ

ιπε,πεπεγε γνὶσεὶρὶ, ππππεννεπγὶ

περὶ πὶπ πεοπ.

20 Με” επ π πω... πεποπ,

πππεπ ὶὶποπὶτπ για; πι... Μετγ ε

πιπεπεπ ὶγοτεππε γεππε.

21 Ηεπεπ πω... .Τεεπε πεσὶγε;

Π:επσεπ, πεπ γεππ πππεπἐ, ὶπὶ

ππππεννεπγὶ πε Με ἐπὶ πω.,

22 Τυπου. πε£εππεπ τεππ π..

πεπ€εππε γεπὶπε πὶππεπ, Ψε

πεπτεππεπὶσπ Μεε επσπννεγε σε.

23 Νὶππππεννεπγὶ επὶσετπ Με,

Με” εεὶγε.

24 Ε) ε ννοεπὶσεἱ:π επρεΕπ ὶπεπ

πεγε ὶπ πεπεπ επὶσεὶ:ε Μπι ε

εποπντεγε, Μεττπε εγε.

25 Πππεπ .Ϊεεπε πεσὶγε; Ψω

πὶεεΩπ πε ππὶσοπὶ πὶπ πε ὶπὶγε,

πανε ννὶσειπεπε πὶπποπ τοπε πὶπ

πι εἐτε πὶ Με. .

26 ο.. πινω :ή ιιπ, πε ννὶσειπε

π. πὶππεπ ὶσὶιπεπε πε Με ἐπὶ.

Πε ννὶσεγεπε πε.

27 Ηεπ, Πεπεεπ; Μεἐἐὶγε. Ψε

πεπΒεππε Οὶππὶπτππ πωπω πὶ

Με σὶποπ πε πὶγε ε ννὶσεγνεπε

σε, εσιγε.

28 Πππεπ πεπε πεσεπ εγε, πε

πεπ ππε σε, τεννὶποπππ Μετγ

επε13πεγεπεπ πω, πε πεσὶγε;

Ιπιπσεπ πὶπ ε... πε, πε πὶ.σο εε.

33 Πε πεποπ ὶπεγε, πππεπ

οπεππογε πε3ὶπ πὶγεγε σε εΜε

γε. ·- ·

30 Νεπεππὶπ .Ϊεἐπε ο1;οπνε π..

επεπ ὶ ἐπὶ, πι... Μετπιε ὶπποπὶρε

σὶποπ π.. επ επ.

31 Ηεπεπ πω.. ογεϋε επ γππεπ

ρὶ, πε τπεεεἔεγερὶ, πε ὶσπππεπ

Μπι~γ οπεππογε πει-πε πὶγεγε σὶπ

πνεπγεπερὶ πεπειπ, ὶπεπεπι ἰγ8

32 .Τεἐπε πεγὶπ π.. Μει·γ επεπ

ὶ, πε ννεπγεπε (Με... ὶππππγε

σεπρεἐπε πιεπεππε επρεὶσὶγε πε,

Πεπσεπ, π... γεππ πππεπἐ, πή

ππππεννεππ πε Με ἐπὶ πω., εσὶ

ε.

33 Μο.ι·γ σεγε σὶπ ω .1εεπε

ννεπγεπε σε, πω.. γνὶσεἐὶε πὶσὶ.

ὶρὶ π.. πεπε πεπππ σεγερἰ; υ.π-.

πεπ ὶγε ε8εγεπεπ εοτππὶππεεὶ, πε

ὶππὶγεπγεπ.

34 Ωε τοπὶγε εγεππεπερὶ π.,

εγε. Πππεπ, 1τεπσεπ, εΜε. ιι πε

ννεπγεπε γε, εσὶγερὶ.

35 .Ϊεἐπε σεγε.

36 Ηεπεπ πω.. ογε2ε πὶπ πε

γερὶ, ννεπγεπε ρο, επε.π ποπ

ννεἐτε πεπε πω,... σε.

37 Ωει ννὶσεἐτε γνεππππ, Μ

σεἐΦε πι.. ..ω..πε εε πεεἐ γππε

πανε, νσὶεεἐ£ε πὶπ ε. πε ἐπὶ πππὶ

γε οπὶπὶ Με πεσεεε σε, εγερὶ.

38 Απε .1εεπε ὶγε επιγεπεπ σο

πιπὶππεπὶ, πε γνὶσεἐ$;ε ππεπερἰ

πὶπ επ γε. Πε ππππε οπποπε.

οππε ππεπερὶ, πε ὶπγεπ πεπ

τω... εοπεπὶππερὶ.

39 1πγεπ π.. τοπεπ ὶγεγε ρο,

.Ιεεπε εγε. ΨὶσεἐΙ:ε πε σὶπ τε

γνὶποπτὶπ Με:1:πε πεσὶγπ, Πεπ

σεπ, ννεππε 1:ορε. πεπ γε.ππε ε

εισεκππε.

40 ΥΉσεγεπε πὶππεπ, ννεπεπ

πιππε τοννὶτεπ ννεππεπε Με σε,

εσὶσὶγε ἐπὶ πε, .Ϊεἐπε εσὶγε.

41 Ηεπεπ ὶπγεπ πὶπ τοπεπ ὶγε

γερὶ; ννὶσεἐτε πε ννεππε σὶπ επιπ

πεπ. Πππεπ 188118 Με γπννεπ

πεπ ὶπὶπσπ, πε πεγε; Α.τε σὶγε

γνεἐτε, πετπεγεποπ πὶπ πεοπ ;

42 ο.. οπὶππὶγεπ πεὶπεγεποπ

πὶπ πε ἐποπννεπὶγε; 1:ππε ννὶσεἐτε

ππεπερὶ π.. ε.. επ τπὶΕεπ οπἐεπ

πεὶὶπρὶ πὶπ πε στι, πε πὶγε π πιε

γεἐἰ πὶπ ννὶσεπερὶ Με ε οπ περα».

43 Ηεσεπ εγε σε. πεπεπ, πεπε

πεπ ππππε σὶπ πετεππεπ τεππε1:ε

ΙΜ.
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ππὶπεπΡε ω, εννὶὶεπειὶεπ πογε

Μγε πε εγε.

44 Πππεπ ννὶεεἐ1:ε 1;ε εὶπ Εεε

πε1:ε ππὶπεπρε, εὶπε περε πο ρε

Μερὶ, πε Με ορετππὶ τοπρὶ πὶπ

πεπε. εεεππε. Κὶγιιἐὶκερὶ πε

εγπἐεεπ με, ὶγεγε Με, .1εεεε εννὶ

εεΜγε.

45 Ηεπεπ .Μάσι πήεεέ1.ε Μει·γ

Μεί ὶρἰ ποπ, πεπε .1εεπε 1:επε

εεοπ πὶπ πε ννειὶγεπερὶ, εεπεπ

ννὶεοὶε ννὶεεὸερὶ.

45 Τιήιε πτεπὶὶ1Π Ρπετὶεεε πὶπ

εΜε «εεπεπ πε .1εεπε πεπε εεοπ

Με οννὶεεπὶγεπερὶ.

47 Ηεπεπ ννοἐπε πεπερὶ Ρπει·

ὶεεε 14ο ππήεὶγερὶ πε, Ί'οπεπ

εεοπππρὶ πε ; ννὶεεἐ£ε πὶπ πε π·

πε ενερεάο1ιεεε οπι εεοπ πὶπ,

εγερἰ.

48 1γοννὶπεππὶγερὶ Μππεπ πή

εεέΚε οννεεὶπ ννὶεεεὶερὶ Με ; πὶπ

πεε Βοιπε ογετε πὶπ πεπ πρὶ

πω, πε οτοπγνε πὶπ πι: πππεεο1.ε

ρὶ, πε πεπεπ ιιππὶὶεογεὶτερὶ πὶπ

πεπε πο.

49 Ηεπεπ ννεπ_ὶὶ Κεὶερπεε εεὶ

γερἰ ννεπὶγεὶε Με πε επ ινοἐπε

επερὶ ὶ1επεεπ πὶπ πεε πεννὶεε

πγε; 'Ι'επιπ1ειι ογεπε1ὶπὶπερὶ ἐπὶ.

50 Ωε πεπιιπ εννεεεππὶρὶ ἐπὶ,

ννὶεεἐτε γνεπποεπ ογε1ε επ 1;ε

εὶππεπ, πεεεπ επ ογε1:ε πὶπ γιά

εεψε Με ἐπὶ, πε εππὶγερὶ πὶπ επ

πεεε1:ιι Με εε, εγε.

51 Ιγε ετεππεπ οπ πεεεπ εγε

ἐπὶ, Με οπιεπε πὶπ πε επ πτο

έπε πεπερὶ ὶὶεπεεπ πὶπ πεοπ, Ιε

επε ογετε πὶπ επ 'πε Με εὶπ πε

.ὶγππεεπγεπ πεγε.

52 ί.)ε πγετε πὶπ πεεεεκ1επ ἐπὶ,

τιιπε πνεπεπ2εππε εὶπεε επιπε

πεπε εὶπ πεπε οννεεὶπ ννεπὶὶτὶεπ

Μγε πὶννὶὶεγε Με

53 Ηεπεπ επρεπι πὶπ πεπιππεπ

ννὶ£εγε επὶὶερὶ, ψεγερὶ Με εὶπ

πεοπ.

54 Ηεοπ εκεππεπ 1εειιε .Με

ογετε πὶπ ννὶεεππε τειιὶπγεπ

οιπεπ1 ἐπὶ, πιπε επε1τοεε πεε πε

ννοεπεπ ὶΜγεὸεπ υνεππε, οτοπννε

"επ Βρ1πεὶπι εεὶγερὶ πὶπ πε εΜε

γε, πε ννεοπερεννὶεεΜγε εὶπ οτε

πε επ επ.

55 Πππεπ ννοεεεπἐὶπ .Τιπ1ε ογεεε

ννοεπερὶ πεπερὶ ννεππε πήγεεεπ

εγε. , πππεπ ννεππε πεγεπεπ

ογε1:ε Με .1ετεεε1επι επ πετε ὶπε

γε εγε., ννοεεεπἐὶπ πὶπ ὶτοπειπ

ριιειγερι Με. . ·

58 Ηεπεπ .1εεπε επιπερι, πε τὶ

ρὶ ενεπεπ πὶπ οππε πεὶὶπρὶ ὶεππ

πεπ ὶγεπὶ€ειὶεπ πεπὶεὶγερὶ ; 'Γο

πεπ ὶκὶππεεπρὶ πε; ννεἐπερὶ Με

επ π Με ἐπὶ π.

57 ννοιέπε πεπερὶ πεππερὶ πε

Ρπετὶεεε π. ννεππε ννεπὶεοππερὶ,

τιιννε .1εεεε τπΜεπ γεππε εεππγε

εὶπ1ιεπ, πε ογε1ιε Με, πεεεπ γαι

περὶ πω.

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 12.

1 Ψοεεεπἐὶπ πὶπ ὶτοπεπι ἐεπρε

εεπ, πεπεπ .1εεεε ΒεΩπεπὶ επ ὶ,

πειει·πε ννὶεεέπε πι, 'πεπε επὶεε

Επγερὶ επ επ ποπ ο1:οπννε πὶπ

πεε.

2 11ππεπ πεπ πΒεγε1:ε ενο1:ερί

"επ πὶεεπερὶ, πε Μει·τπε ε πε

ρεπὶπὶ; Με Με ὶγοπιππ ποτε

ρὶ πὶπ 1.ειετπε ννεπή πεε.

3 Ηε1ιεπ Μεη ννὶπι1ὶ ννεἐτεὶππε

πε πι." οτε ὶγορεγερὶ, Με πτερὶ

ννεπὶὶιὶεπ, πε ὶεπ πε επ, .1εεπε

εὶπο π'. ει1εΜγε πε, ὶγε ρεπε πὶπ

οπ εὶπε πὶρεπὶπὶε; πππεπ εεε

τππε πὶπ τὶρὶ πὶπ ογεεεπ.

4 Ηεπεπ $πποπ εὶππὶπτπε,.1π

ε” Ιεπετὶο1: εεὶγερὶ, ννεοπερε

κνὶεεπὶγε εὶπ "επ-π πεε, ννὶγορε

γε Με εὶπ πεε πεεεπ εγε;

5 Ηε τοπεοε "Με πὶπ πε πε

ἐρερὶτὶεπ ορεννὶππε γεκππὶ ὶγορε

γερὶ, πε γνεπρεπὶεερὶ πὶπ εποε

περὶ ἐπὶ πε.

θ Ηε γνειπεποπ πεπε, πε πεπε

επε ορὶγε γιιπε εε, οππε ππειεεπε

οπὶηεγεπ, πεοπ πεεεπ εγε; νεο
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πεπρεπὶειι. ιιπ ὶπεεπτεννὶεεππεπε

εὶπ πεοπ πεγε ἐπὶ.

'7 Ηεπεπ .Ιεἐιιει πεγε.; ΝεΒὶγε

γε ἐπὶ πω; επρεπι νωπ ιπεππε

περὶ Με εὶπ πε επ ειπεγιιπε εὶπ

πεε εε.

θ Τοπεἐὶε ννοννεπρεπὶεε οπὶππὶ

ννὶεεειιπερὶ Με; πιπε ιπὶγε ε

οπὶππὶγεπ πιεγεειιπερὶ Με ἐπὶ,

εγε.

9 Ηε ὶειιππεπ πεπ ιιπ κι" .Ϊπεε

ογεεε "Με ἐεοπγερὶ; ιιππεπ

1εειιε εεεεεπ επ επ Με ἐπὶ, πιπε

Ι.ειει·ιιε, ννὶεοππε επιππεπ πει-ππ

ω.. εὶεοπ, πε ννεπγεπερὶ Με επ

επιππεπ.

10 πω." γνοἐπε πεεερὶ πιππε

ρὶ Ιιειει·ιιε τιεπιιπ εεγερὶ Με επὶ

1;ε ὶ :
1Ιὶ Ηεε πεπιιπ επ Με ογε1;ε

οτε πειιπεγερερὶ, εε. .Ϊεἐιιἐ ννὶεε

εερὶ.

12 |πεππεππε ννὶεεἐπι Με νω

ἐπερὶ ει" επ πὶρὶ πὶπ πεπε, 1εεπε

.ὶετιιἐεὶειπ ετπὶγε ιι πεποπρὶ πε

πεπ,

13 Οεπννερε πιππε επιππεπ

εεππεπε ὶειιρὶ, εε ὶτπεπὶπι γερὶ,

εε ρεπγεππεπ πεγερὶ ; Ηοεε.ππε,

πινω Ιει·εεΙ ννὶεεἐπιγετερὶ, δε

ποννε ειήε πὶπ επ ιι πὶππεπ, πε

γεννεἐΙερὶ πιιπνω.

. 14 Πππεπ .1εειιε ἐοπἐοππε εὶπεε

πειι ὶγεγε, πεπεπ επεπ ὶγοπιππε;

πεεεπ ινεννερὶ πεεερὶ εππ ;

15 Ζὶοπ εεπννὶπτπιι ὶππιιπεπ

πογεπὶρε εὶπ; ὶπο, ννὶεεἐτεγε

πιρὶ πὶτεννε. ἐπππε ἐοπἐοπε εὶπεε

ννεπ επεπ γεππε ιι εε.

16 1)επε πιπε πὶπ πιπεπεγε

γνεοπἐρεννὶεεπὶγε εὶπ οπεππὶ8ε

ὶ ἐπὶ ; πιπε .ϊεειιε γιιπιπρὶ πεπεπ

επε. πεεεπ νωινερὶ επ πεεερὶ

εοπ, εε πεπιιπ πεπε εεεπ εεεπὶ

εοπρὶ πω, πεπεπ πὶπἐιιγερὶ.

Π' Ηεοπ ογετε πὶεὶεερὶ πὶπ,

1ιεεετιιε ππεπερὶ πιπε πὶρεπ, εε

ννὶεοπῷε επιππεπ επὶεεππγε εὶ

, εοπ, πεπε πε γεοὶεπὶπρὶ.

18 @ε πεοπ ογεπε πὶπ ὶὶποπὶἐ

ρερὶ, ειπε ννερετοπεεε 1εππε. Με

εε εεοπ πεποπρὶ πὶπ πεοπ.

19 Πππεπ πεοπ επιππεπ Ρπετὶ

εεε ει" ὶγεπὶτεεεπ πεπὶεὶγερὶ;

ννεπγεπε ρο, πιπιιεεπ ογεπὶπὶρὶ

ἐπὶ; ὶπο, γνὶεεἐ1.ε εννεἐὶπ πε ὶπε.

πεπι ὶγεγερὶ. π

20 ΗεΙεπεε ογο.1:ε πὶπ επιππεπ

"εππι ννοἐπερὶ κι" ὶειιππεπ

επ οποεερὶ Με ε εππι ὶτεπννεπ

πεππεε ιιρὶ;

21 Ηεπε εερὶ ΡπὶΙὶρ, θε1ὶὶε

πιεποεε ΒεΕπεεεε ο1οπνω πὶπ

ε1.εππεπ, πε επ ὶρὶ, εε, ΙΙ.επεεπ,

.Ϊεειιἐ ννεπιιπγεπερὶ ιιπεὶπρὶ εε,

εεὶγερὶ.

22 ΡπὶΙὶρ ιι, εε Απει·ενν οπὶγιι

πε; εε Με" Ρπὶ1ὶρ Απει·ενν

πὶεὶ .Ϊεἐιιε οπὶγεπερὶ. ' ο

23 Πππεπ .1εεπε εννὶεεγιιρτε εε

πεγε; Απρεπι νωπ επ ννὶεεἐ1:ε

θὶππὶπεπιι πὶπ γεπιπρὶ Με εὶπ

νωππε πὶγοπὶ. π

24 Ψεννὶεεπε, ννεννὶεεπε εώ

γε1:εππεπ πεεὶεὶγερὶ; Αειιγερὶ

επι π" πιεπε εππι επρεγερὶ, εε

ἐπὶ πὶππεπ, ὶἐπεπε ιιπ Με; πιπε

εε Με". εεε ὶεεπγε Με. ι .ε

25 'Ι'ιινω ννὶεοπὶ πὶπ εε ινεἐΙ.ε

πὶεε πὶππεπ, Με επρεγε Με;

εε πινω πιεπε πὶπ εεπ ινὶεοπὶ

ἐὶεε πὶεε πὶππεπ, πεε οννὶπεπ

π. ννεπὶπ ννὶεοπὶ εππι επρεπε:

Με. .

26 'Ι'ιινω οπιεπὶγε Με εὶπ πὶπ

πεπ ιπὶπεπεπι ιιπ Με; εε πιΜεπ

νωιιπ πεεὶππεπ ιπὶπιοπὶγε πὶπ ὶἐ

πεπιιπ πεπ ιιπ Με; πεπιιπ πήγε

οιπεπὶγε Με πεεὶππεπ, .Με πή

εεἐ£ε πὶπ πε γιιοπὶπεπ Με.

27 ννεππε. ιπὶπεεὶ π.. πεεὶγε

γερὶ, πεεειι 1οπεπ ερε Με πε.

Δω, επρεπι πὶπ εε επιππεπ ειπε

πεεπιι πο. 'Γιιπε πεεπ επρεπε

πὶπ εε επ γνεπὶ εε.

28 Αὶε πὶεε_ὶε πὶπ πειιτεπ πω.

Πππεπ ιπεπρὶγε πὶπ εεὶγεπιππεπ

ννὶεεπο πειι ιι εε; 1Νεεπε εγε
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ππιὶεεγε Μπι Μεεε”, πιιιΙπιιπ πιπε

πεεπιιπ Με, εγε.

29 ΠπΙπεπ ινὶεεἐΙ:ε επ πεὶὶπρὶ

Μπ πε πεποπρὶ εε, Πε ννεΜπγεπ

πσωπ, εγερὶ. Μεπρὶγε οππιὶπιὶε

πεεε ε σΜξε σε, ερε εγερὶ.

80 Ππιπεπ .Μεεε ννεεγιιπιπε εε

πεγε; ννὶεεπο Μπ εε ππὶγε

:πεπε ἐπὶ, πε πὶγε πὶεερὶ.

8! ννεππε ογειε Μπ νπὶεεγε

εορὶ; πο. ννεππιε ππεπε επεπ πεπ

εεπ Μπ πεππεπ επρεγερὶ.

32 @ε ι:οπεπ ιιιεὶπε Μπ πὶεπεπ

πεπ ννεπὶπεπ εππεπιπερι Μππεπ,

ννὶεεἐπιι. Μπι οννεἐὶπι πιιγε επ πω

εεννεοιι Με, εγε.

33 Ψὶεοπὶε Μπ ωι‹ω επ 'πε Με

επι πε πε ε πεεεπ εγε.

34 θγεπε Μπ εγιιρπερὶ; ννοορε

Μπ εεὶγεπεππεπ, Μεἐἐὶγε οννὶ

πεπΙπε ννεπὶπ υπ Με εε, εγερὶ

πιειιπιπεπρὶ; πεεεπ, ννιωέωω

πὶπιιΜι Μπ ννεπΜιπ εππὶερὶ Με

σε, ποὶιεπ οπ πεεεπ επε πε, ν"

ωεω θὶππὶππὶπιι Μπ πε ω" πε.

35 Ηεπεπ .ϊειιιιε πεννὶοεΜγε;

Ιγογεπρε Μπι επε!πε εὶεπὶγειὶεπ

πιὶεὶρὶ ιιπ, ὶγογιιπιρε ειιπεπιὶ Μπι

ὶειιππεπ επ οπιεπὶ πιο; επρεπε

εὶπ ὶγεμεἐιεε πὶγεππιὶ πιιπ εε;

πιιγε επρεπε ὶοιιππεπ οπιεπὶ Μπι

πε ι:οΜγε γε οὶπ ἐὸοπγε ἐπὶ.

38 Ιγογεπιρε ειιπερὶ Μπι επ ὶγο

γεππιε Μπι πε ννὶεε‹ὶε μι, πεοεπ

οπι ὶγογεπρε οὶπεε γειιπρὶ Με

σε. .Ϊεἐιιε πεπε πεεεπ εγε πιο.,

πεπεπ ὶγεγιε εε ὶπεππε ινὶοεΜγε.

ΒΤ 'Ι'επιι γνερεποπεεε οὶ:ε εσοπ,

πιε νπεπγεεννὶοεγε, Με "Με

άερὶ ἐπὶ.

38 Ηεεεπ Ιεεγε ννἱεεἐὶ:ε πνο

πεεπ "πεπε εγε εὶιποπ ννεππε ὶγε

απο; Πεπεεπ, ω" γνοιιπγε

περὶ Μπ ννὶεειὶε πε ; εε ιιιννε επι

ξὶεποννε πιιρεππ Μπ γιιτεπὶπρι πε.

39 @ε πεοπ επεππεπ ννὶεεᾶερἰ

Με οΜπὶρὶ ἐπὶ; πεοπ Ιἐεγε επε

πεοεπ εγε;

- 40 Και Βοπιεε ννὶοεγε εε, εεπιε

Μπι εΜε πεπιιπ ννεεἰπὶιοπι ἐπὶ ω

εεγε; πεεεπ ὶἐτε υπ ιινὶννεπγε

περὶ Με ἐπὶ, πε εεππε επ πεπε

πεπι γιιποεπρἰ Με ἐπὶ, πιε Νιόπ

εεει:ιιρι Με ἐπὶ, πιε πεοεπ γνοΜ

ιὶννὶεεινεγε ἐπὶ.

41 Τοννὶπεπ Μπ πε Ιεεγε επιπ

γεὶπε εὶιιοπ πε επεπ πεπε πεεεπ

εΜεὶγε.

42 Ηεεεεε πεπε ὶὶεπεεππιἱ επιπ

πεπ "Με ννιεεεερι; πεπε

Ρπει·ιεεε Μπι πεπε επ επεππεπ

γεοπεπὶπρι ἐπὶ, οππιπὶεὶγε πὶπιὶ Μι!

επεππεπ πεπὶπεπ ὶγεννὶεεγερὶ Με

ὶὶπορερὶ πεοπ.

43 Ψὶεεἐιε επεπΒιι γιιοπὶπεπρὶ

Μπ πε ὶγοιεπι όιιρι, πιε ννεπεπ

πεπιπε ννὶεεγεοπὶπεπι Μπ πε ὶἐ

ὶγοπεπ περὶ ἐπὶ.

44 Ηεπεπ .Ιεειιε ρεπγεπιππιπι

πεγε; 'Γιιννε ννὶειιππειὶε Μππεπ,

πε ππὶγε ινὶεεπιιει:Ιε ἐπὶ, πεπε

πεπε ιι ππιεἐὶ Μπ πεε ννὶεειὶε εεε.

45 Ωε ι;ιιννε ννεππιεγεπε εὶπ πε

πεπιιπ πεπε ιι ππιεἐι Μπ πε πεπ

γεὶπε. - .

48 Μιγε πιεπε εΜιπ ιγογπιπρε

ννεπὶ; πεεεπ πιιννε ννὶεεππιειὶε

Μππεπ πε επρεπε επ οππιεπὶ Με

ἐπὶ.

47' (.)ε πιινιπε ππὶοὶε Μπ πεποπ,

πε ννιεεεε ἐπὶ εἐὶ:ε πιιι!εοο ἐπὶ;

ννὶεεἐιε ννὶεεγεεορὶ Μπι πεοπ

ννεπὶ ἐπὶ, πεπε γνιιπὶγερὶ Μπ πεε

οπ ννεπι.

48 'Ι'ιιννε εππιιΜεἐπὶ, πιο. ππὶοὶε

Μπ που ἐπὶ Μππιιπ πε πινω γεεε

Με εὶπ πιω", ννὶεοὶε οππάεπε

εὶπ επρεπε ὶπεπιπεγε Μπ επ γεεο

Με εὶιι πεε.

49 Ηε πιιγε εὶπὶπε πεεεπ οὶε

ννεγε ἐπὶ; Με Απε ιι ιπιεἐὶ Μπι

πε ὶγε εσοπ ππιεἐὶ, πεπε ερε Με

εε πεπε οπιάεπε Με οὶπ.

50 Θε ι:οορε Μπ πε οννὶπεππε

ννεπὶπ ννὶοοπὶ ε εόοπννεγε. Το

πεπ εμε εὶπ πεπε, .Με πεπε πε

εεπ επιεΜγε, πεοπ ετεππεπ πε

σεπ εμε εεε, εγε.

ΙΒ'7
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πιοοιποιω.ιεπ πι.

Ι Απρεπι επ ννοεπερὶ εεε πὶπ

Ποπαπι, ειπρετιι ποπ ιναιιπα πὶ

"ω, πε επ ιιιαπιι πὶπ άει:αππαπ

@Με Μα, Ατπιιππ πωπω πάει

Με, .Ϊεειιε ειὶοππὶχα, τοπα πιαπει

απαπ πινω. πὶπ ννεἐΕεννὶεαἀαπε

εὶπ πεπα οννὶὶιειππεπι νι·αἐΩεννὶοα

Μπα.

2 ννοϊαρὶ εγαἐταπρὶ πεπαππι;

.Τιιι:Ιαε ιιιωθι Βὶπιοιι εὶππὶπτπιι

πὶπ πεε, .Ιεειιε ννὶγορεγε Με εὶπ,

Ύλἴιιπαπἐὶοα νναιιπα πεοειι ειιπϋε

ο2επὶγε..

3 Ηεπαπ .ΐεεπε Ατπιιπιι τε.Ιιπ

οινεεὶπ ταννα Μγε επιοιι πε εποπ

πὶγα υπ, νναπαππιππα εεὶγαταπ

πειπ Μ, πε απε νναΙιεπΕαππα εΜα

πάε Με.

4 Ηεεεπ ννοΦαρὶ πὶπ εταιιπαπ

παπιι, πο. ἐιπα επὶππαπα; πα πα

ρὶραπὶπτε νναπ ὶειι, πα ὶρὶχαπε..

5 (ζει πεπεπ ιπὶπὶ νναπἐὶειι επ

οπαἐταπ, πα νναοπερεννὶειιπὶγε εὶπ

εὶπα ννὶεαπὶγιιὶιιὶιι, πε. ππρὶρππὶπ£ε

υναπ ὶρὶγαπε εὶποπ πεοπ επι πὶπ

ννὶοαὶιὶραπὶπὶα.

θ Βὶιποιι Ιιιγαπ επαπ πι, ιιπ

πεπ, Καπο”, πὶγε εὶπε. ιιιαγαπὶ

ιΙπ]ιι]α Με. πε, εεὶγα.

θ' Πππειιι δεειιε μπηκε ειι, 'Πι

πιι εεαιιιοιι πὶπ πε παπεπα εποπ

χεχε ἐπὶ, Μπα ὶπαπαπιγα. εποπ

χεχε Μα, εεὶχα.

8 Ιοὶπιαπε. εὶπε. ιιιεγαπὶιὶιιὶαὶα

Με ἐπὶ, ειπε Ιπγαπ εεὶγα. Ηε

πειι .Ϊεειιε :ιιπι τε; Οὶεὶγιιὶαὶε

ἐπὶ πιππαπ-ι;αππ απ επ ιιιὶγεοὶεα

Με ἐπὶ, εχει..

Ο Ηεπαπ Βὶιιιοπ Ιπγαπ πεεὶγα;

ΙΙ:απεαπ, εὶπα εεεπεπ ἐπὶ, Μπα

ιιιὶπιιρε, ιιιαρα ποδια.

10 Πππαπ .Τεειιε πωπω; Τιινε

νναπιια ὶπὸιιὶα_ὶα πὶπ πε ταπιιεπιπ

εαπρα εὶπ ἐπὶ, εὶπα εεεεΙαπ μπα.

ὶαρὶ Με, εχει αναππα οοοννιιεὶπ

ω, ππιππιπ πὶγε πὶεπαρὶ, Μπα

Ψιιπρερὶ ἐπὶ.

Η 'Πανε ννὶγερεχε Με επι πε

εάοιιγα, πεοπ ε8αππαπ, οννεἐὶιι

πὶἐΜιρὶ ἐπὶ σε, εεε..

12 υππαιι εὶπιι ννὶεεπὶΥπὶαὶα

Ϊιιἐταιι πὶπ πεπεπ ἐὶπα επιιαπιι

κια πἀεννὶπ ‹ια ὶγοτειιπε ειι, πι”.

ΜΜιεὶεοιηιἰ Μιι πε εποπγαγαρὶ

πε, εινὶεαπὶγα. '

13 Ψαοπἐρεπἰγα ειι. Πεπεε.ιι,

ειπαχιιπὶγαρὶ εεε ; πε ὶαπγαπ

επαρὶ ; πε πήγε παπαεἐ. ε

14 Ηεοιι επιππαπ ιιιὶἐ ιπἰχε

νναοπερεπὶγε πο. Παπεαπ πιει”.

άιιπερὶ πὶπ, εὶπα εὶεὶγιιῇαὶαρὶ Μιι

Ιιαπ, ιιὶἐ ειχα οωὶχοπὶ εὶπα ?εοπ

γιιὶαὶιιρὶ Με ὶγεεεοε..

15 νναοπερεεὶεὶγερὶ πὶπ πε πὶἐ

πε ὶιιεεεπ εοαποπρὶ Με ε πεπιε

ειεοπρὶ.

10 Οοπὶ-γε ππρὶ πὶπ πε Παπεαπ

πὶπ @απειρα ἐπὶ; πα πινω ιι ἐὶρὶ

πὶπ πε πιννε ιι επ πεεὶιιπαπ, πε ὶἐ

ὶγε παρα ἐπὶ, ινοννὶεαπε, ννεννὶ

εαπε εεὶγεὶαιιπιιπ εεὶεὶγαρὶ.

17 πι" πὶπ όεπα επεπγαγαρὶ

πεεὶππαπ, εοεπ εεαποπρὶ Μππαπ

νναέτε α. ιχαιιπρὶ Με..

18 απιι εμε εὶπ πε πὶγε ὶγιιπριι.

πεεὶεὶγαρὶ ἐπὶ; πιω. ινὶεανιαπα

πππιε εὶπ πεπα ειὶοπννὶοαννιιπὶγιι;

Μπα ννονναρὶ επ πιιεειρὶ ποπ μια

εεὶπ Με; Τιιινε Με εἔπγιηιὶ

παπι εεε πὶπ πε ιπὶγε ειι πω.

γιιννιιππαπ επάαπιι σε.

Π) πω" πὶπ ιὶεπιι εεεπι ἐπὶ

ὶτοπιιιπ οεὶεὶγιιπαρὶ; Ιιεεεπ το

παπ ὶγεεεὶιι πὶππαπ, πε ιιιὶγε ε

ννὶεαγιιτὶαρὶ Με.

20 Ύπνε ιοπὶχα γενιαπὶγε εὶπ

τιιννε ὶχοννὶππὶδιε εὶππαπ, πε τιπ

γε ε ὶγοννὶπιιιιιγε; πο. τπννε πιο

ννὶππιιιγε εὶππιιπ, πε πινω ιι πια

ἐὶ πὶπ πε ὶγοννὶππὶγα, ννοννὶεαπε,

ιιῖοννὶεαπε εεὶχαπιππαπ εεὶεὶγα

μι.

21 ξΙεαπει πεπα πεεεπ ειπε εε.

πεπεπ ι:οπεαρε πὶπ εΜε ὶγαπὸε

ὶεὶγα, πιὶαοταπὶπ κια πεγα; Ι)ε

άιιπαπρὶ πὶπ επιππαιι νναπὶ·ὶ νή

Ιθ8
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γορεπεεγεγερί Με, νεοννιεεΙπε,

γνοννιεεΙπε οπι επ:ιειγερι ω.

22 ΗεΙιεπι ννεοπιερεννιεεΜγε

ειπι ομεΜεΙΙΙΙ:ε γιιΙ«πεπιρι, γνειιγι

ειιΜε ε οπι Ιιεγε ειπι εάοιιγερι επιι.

2Β ΠπιΙπεπι Ιεεπιιε γνεοπιερεννιεε

Μγε εἰπι "ειπε ιιιπιε. "εΜε ΜπΙεΙιε

ειιιοπι, Ιιε εεε πιεεεπι Μπι επι πεε

- Ιπεπι ΙννεπιΙπε.

24 Ηεοπι διππιοιι Ιππγεπι Ιιε ννι

εφε, πιε γγεπιγι $ιιΜε Ιιε οπι Με·

γε ειπι Ιιε ιννεπιπέε ει.

25 ΗεΙιε·ι·ι Ιιε .Ιεειιε ππιεΙαι Μπι

σε ἱννεπιΙπε εε., ΙΙ.επιεεπι, Ιιε τιιννε

Ιιε, εγε.

25 .Ιεειιε εγιη:πε; νωιγι ι:ι1Με

Ιιρεπιγεπιρι οπιέιρε ιινεςιι ΙπἰπιΙιεπι

Ιιεε Με, ε ε. Ηεεεπι απόψε

Ιιρεπιγε εε, .Ι,ιιπΙεε ΙεΙπετιοτ εειγε

μ Βιπιιοπι ειπιΙιἰπιπΙιιι Ιιε εε.

27 ΠπιΙπεπι .ΙιππΙεε Βρεπιγεπιρι Μπι

Με, ΙιεΙιεπι $εΙ:επι ππιεΙιεπι πγεγε.

Ηεεεπι .Ιειιιιε Ιιεειγε; 'Ι'εΙπιι εεε

πιοπι Με ειπι ΙιοΙιεπιπιε εεοπι ινε.

28 ννεΙιπιε ννοΙ;ερι Μπι ΙΙιπΙιιΙπέεπι

γιιΙζεπιρι Μπι, £εΜι οπι Ιιεγε ειπι

ι:ιπννειΙεπι οΙπεΙὶπιἱππερι επι.

29 .ΙιιπΙεε ππιειεεΙιε οριγε γιιΙιε

ειπι Ιιεοπι, .Ιεειιιι ννοέιπιερι Με σε

εεε ειπιρι Μπι Ιιε ορεποπι ει, πιο.

ε, ννεΙ1ρεπιἰεερι Μπι πεΙπιι ινἰοεεμι

ει. ερε Ιπεειπιρι.

20 ΠπιΙπεπι Ιιρεπιγεπιρὶ πποπι Ιιε

ιοπ πιεεεπι, ΙιεεεΙιππεπιε τεπιΙπεπι

ιγεγε; ννεπιπιε Ιιεπιγει.ιι ΙιεΙιεπιτε.

31 Πε τεπιΙπεπι ὶγεγε, ΙιεΙιεπι .Ιεει1ει

Ιιεγε ; ννεπιπιε ννιωεπι ΟιπιΙιιπι Με:

Με γιιύ:επιρι, πιε πιεεεπι ιγε εειγε

πτεπιΙιεπι ννεΙπεπιπεπιΙεε ἰέ γιιτεπιρι.

32 ίζε ιγε εειγετεπιΙιεπι νδίεΙ:επι

Ι:επι|πε γιιΙεπιρι ΙιεεἰπιΙιεπι, ΙιεΙιεπι

ΎνεΙ:επιτειιΙπε ε ιγε Μπι οπι ΙιεΙιιπ.επι

Με, πιεΙπιιπι ΙζοΙιεπιπιιι ΙιεΙιιίεπι Με.

33 ΗοΙπειγιιπιορε εΙιεΙπε ρπ.επιγε

πΙεπι οειρερΙ Με. ΑππιεγειΜΙερΙ

Με, πιε .ΙιιπΙε ογετε εννιεενιπεΙειγε

Μεση; ΤοΜγε πιεε ειπι εΜε γε

ιρι Με ογεΙπἰΙιἱρἰ επι σε; Ιιε ιγε

εεε εεΙιεΙιε εοιειγερι.

34 ΨοεΙιορε @σε ννεπι εἰεπιρἱ,

οΙοἰγοΙιἰ ννεεΙεγεειιΙερι Με ; υγε

έΩεοιοΜερι Με Ιιε ιγεεεπι νεότε

γεοΜερι Με.

35 Ηεοπι ννεοπιερεοιειγερι γεωπ

ρι Με επωειε ογνεειπι ιιάοπιγερι

Με, οΙοιγοΙιι γνεέτεγεειάερι Μπι

Ιιεπι.

38 Πεπιεεπι, “Πήγε εε Με Με,

διππιοιι Ιπιγεπι εειγε. .Ιεειιε εγε

ρπ.ε; ΤοΜγε πιεε ειπι εΜε ιΙε Με

εέ!;ε πιεΙιεΙιε ογεΙπἰΙιι Με ἀεὶ, πε

Ιπε ιΙιεΙπεππιγε ππιιΙιεΜεπιι γεια Με,

εγε. π

37 ΠπιΙπεπι Ιπιγεπι Ιιεοιγε; Πεπι

εεπι, τοΙπεοε πιεΙιεΙιε οιΙιεΕεπι1

γνειιπι Με οννεΜΙιι έπιι Με; πήγε

οπι «Μπι ππιπΙιιΙιε ειπι εΙιρεινεγε

Με, εγε. _

38 1εεεει εγιιρπε; Μιγε οπι ιπι

εοπιι πιι€εννε εΙιρεγεγε Με Μ.

ννσωιω.ιω, νιποννιεεΙπε οπι Ιιεει

ειγε; ΑπιρεοΙιοτοπιπιε Μπι Ιιοποπι

έιιἱ ι!:οΙπεππι γεππιπιἱ εΜΙιτΙε επΙοπι

ππιεγεγε επι, ΙιεΙιε Με εε, εγε.
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Ι ΙΙιπιιιΙιεπι εεπι€ε πιιέιοερι Μπι

Ιιε.πι; ννεΙπεπιτεπιΙεε γνιεεγετΙερι,

πιε Με ιιεΙιεπι νι·ἰεειπιεγειΙερι.

2 Ατε ιι Μπι επι οιιπιγεπιρἱ Με

ειιι Με γεπιΙπε; Ιιε Ιιεεεεε έππΙ

ιιπιΙπεπιέ οειειγεΙπερἰ Με $ιιΙπε;

εΜε γνεΙιπΙε εε ογεπιΙπε Μπι εισι

γιιέτεπιρι Με.

3 Ι·)Με πιεε εε ογεπιΙπε ειειγιι

έτεπιρι ΜπιΙιεπι, ΙιεΙιεπι εεε εεε πιε

εοιΙπΙερι Με; Ιιεεεπι. πιεε γνειιπι

Μπι Ιιε επι Πει πιεεεπι γειιπιρι Με.

4 ΠπιΜπι Με” πιεε ειπι Ιιε

εάοπιγεγερι, πιε εεπιΙπιι Με Ιιε

πιεεεπι εάοπιγεγερΙ.

5 Ιτεπιοεπι, ωΙπιγε ‹Ιε ειπι 8πΙοπι

ιιπιγειιιρι ω, “Πήγε τιιπιΙιεπι εεε

Ιειι Μπι Ιιε ετΙοπιιιπιγεπιρι Με Ιιε,

ΤΙιοππιεε εεἰγε.

Β ΠπιΙεεπι .Ιεειιε Ιιεειγε; θεπιΙειι,

πιε γνονιπιεεΙπε, Πέοπιι Ιω Ιιε πει
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γε; πιιπνεπ1επ Απεγερὶ Μπι επι ιι

ἐπὶ, ππὶγε εσὶγεπεππειι εσει1επι

επι ιι εεε.

'7 Βόοππιεγεγερὶ ιιππεπἐ πεπιιπι

Απεννεγε οὶπ επ1οιιγεγερι Με πιι

Μι; εε. πὶεπεππεπ εοοπγεγερὶ πε

ννεπάεπεπιὶ σε.

8 Ιπεποεπι, Απεγεγε σὶπ "επ

εΒ· πιπγεπι πιο, πεσεπ ὶιιπππιπεπρι

πε, ΡπὶΙὶρ εσὶγε.

9 Ηεπεπι .1εεπε πεσὶγε; Ρπὶ1ὶρ,

ννεππε ννεπεπεγετεπιπιεπ σὶσὶρὶ

πιπειιπ, πιι1πε πεπεππὶπι επ1οππιπε

γεγε ἐπὶ πε; ω” πνεπππεγε1πε

σπι- πε Α1:εγερι Μπι πνεπγεπε;

πεσεπ ι:οπεεε, Απεγερὶ Μπι πεπι

γεἔ ιιπγεπ ππὶγε, επε πε.

10 Απεννεγε σὶπ πε ννεσισε πε

Απεννεγε σὶπ πε ππὶεὶσε Μπ πε

ννὶσεγεπ1ε ἐπὶ πε. ννὶσοὶε εσὶοὶ

γερὶ Με οεπε ππὶγε οὶπ1πε εσὶεὶ

γερπ ἐπὶ; Απεννεγε ππιὶσὶσε Μπ

πε ννὶεοπεπ Μπ πεπε ὶγε εσοπ.

11 Απενιπεγε σὶπ πε πνεσὶσε πρ.

Απ.εινεγε σὶπ πε ππὶσὶσε πε ννὶσε

ππεπ1ε πιο ; εε ὶἐ ννὶσοπεπι Μπι πε

πε ε οπι ννὶεεππιε‹ὶε πιο.

12 Ψοννὶσεπε, ννοννὶσεπε οπ

πεσὶσὶγερὶ; Τιπννε ννὶσεππειὶε Μπ

πε ννὶσοπεπ εσεππιοπ Μπι πεπε ὶἐ

ὶγεσεπ εσοπ Με, πεΙππιπι εεἐ επιπ

πιε πεπ1πε εσοπ Με; Απε εΜε

ννεπι1ε Με σὶπ πεοπ ει:εππεπ.

13 ο.. ππιὶοε_ὶε πὶπ οπ πεπιι γε

όερὶ Μππιεπ, εοεπ εσεπποπι Με;

Απεγερὶ Μπ Οὶπιπὶπιππιι πιπ οπ

γιιπεπρὶ Με ε πεοπ.

14 'Ι'επιπ ινεπ_ὶὶ ππιὶσε_ὶε οπ γε

ιὶερὶ Μππεπ, εσεπ εοεππιοπι Με.

15 ννεἐπε ππεγεὸερὶπε'πεσὶπ

πεπ, ππιὶπεννοεπορε Μπι πεπγεπι

γιιπε πιο.

16 Ηεπεπ Απε εεννεπὶγε Με,

ιιπ1πεπ πνὶοεΜσεπρπε ννεπ ποΙπεσε

πιὶεπρὶ Με, πε οννὶπεπ1πε ννεπὶπ

πιὶσὶρὶ ιιπ Με.

17 ννοπνὶσεπε ννοπὶγε Μπι πεε,

ογεπε Μπ πε ὶσπι οΜπὶπιὶ ἐπὶ, πο

πὶππὶ πνεπγεΙπερὶ ἐπὶ εε εκ1οπγε

ιπι ἐπὶ; τυπο. πὶγε πε εε1οππγιπγε

οι, πε πὶσὶρὶ πιπ εε. επ πιὶιιπρὶ Με.

18 νπ*εππιπ1επὶσε επρεσὶγερὶ Με

ἐπὶ; ειπε σὶπιὶὶγοπὶρὶ Με.. π

19 1λίεππε ρπεπγεπιεπ Μπιπεπι

ογεπε νπεπιππιεγεπερὶ Με ἐπὶ, ω

1πε πὶγε γνεπππεγεοεπερι Με;

ννεπιὶ νππειιπ, εε. πὶἐ γεπὶ γεπιπρὶ

Με σὶπ πεοπ.

20 Απιρεπιπ Μπι πε επι, Απενιπεγε

οὶπ π... ννεσὶσε, εε πὶἐ ππιὶγεσὶσερὶ,

εε. ππὶἐ οσὶσὶρερὶ Με πε ετ1οπγε

γεπὶ Με. ·

21 'Ι'πιννε ππιὶπενποεπορε γιππο

σε, πεπε ορε σιππεπ πε νιπεἐπε

ππιε.οεπε σὶπ εε; πε πιιννε πνεἐπε

ππιει1επε σὶππεπ, Απεννεγε σὶπ πε

ννεἐ€εὸεπε Με, εε ππὶἐ πεΜιπι

ννεἐπεννεὸεπε Με, εε επι ππιπιππι

πεπὶπ Με σε.

22 Ηεπεπ Μοπιε, Ιἐπεπὶοπ πεε

ἐπὶ, πε πεσὶγε; Πε τοΙπεσε Πεπι

σε.π, ιιπΜἐπεπε ἐὸοιιπὶγε πιπγε.

γερι Με πε, πιο. ογετε Με Μοπι

πιὶγεπρὶ Με ἐπὶ.

23 .1εειιε γνεεγιιρπε σε πεσὶγε; 1

'1'πινππε πνεἐπεππιεἀεπε σὶππειι

ππιὶοὶε Μπ γιιπε Με; εε Απενε

γε σὶπ ννεἐπεππιπε Με, επι πιιΜεπι

πιπ Μππεπ επ ιιππιπιὶ Με, εε τί

Μπ επ Μσὶ ιιπγεποπρὶ Με.

24 Τιιννε ννεἐπεππιεὸεὶπε ἐπὶ Μπι

πε ππὶοὶε Μπ γιιπε ἐπὶ. ννιωιε

πεγεποπιρὶ Μπ πε ππιὶπεννε ἐπὶ,

Απεννεγε ιιππεἐὶ Μπ πε ὶγε τεγνε.

25 θσὶρερὶ Μπι επ πεπιι Μπ πε

πε πεσὶσὶγερὶ.

26 πι". ννὶσεπὶσεπιρπε,ννοπὶγε

ννεπεπ πὶπ πεε, Απ:εννεγε σὶπ

πιεσε-πε οπ ιιἐὶ Με σὶπ πε, ειπε

ονππεἐὶπι οπιἐρεπὶσὶγερι Με, οπο. ε..

Μι εοὶσὶγερὶ Μπι οννεἐὶπ Μ1πειι

γεπὶοὶγερὶ Με. π

27' ννοΜγεπιὶ εὶπρεοὶγερὶ; ιππο

οΜγε ππιὶπεννε. σὶοιιρὶ : ννὶσεἐπε

επεππιι Μσὶσιιρὶ πε ὶγεσεπ σπειπρ1

ἐπὶ. Πιππιπεπ σεππε πὶἐὶεερι πρ.

Ιποπιεπι1ε γειιπρἱ Μππεπι.

28 ννεπάε σε επε επ σὶπιρὶ Με

1?θ
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εεὶεὶγεμὶΜπ πε επεππε πεγεποπ- πε πὶεὶμἱ ιιπ Μππεπ, πεπε πεπε

μι. νὶἴεἐπε ππεγεεεμὶ Μππεπ

ὶιὶιιἐΜπμὶ Με; Απεννεγε εὶπ εΜε

πνεποε Με εμε εὶπ πε; Απεννεγε

εὶπι πε ὶγε ππιὶπεμεγε πεπε.

23 Ωε πεπεπε πεπε πεεὶεὶγεμὶ,

πεπε Μπι ὶποπεπι; ποπεπ πε πὶγε

πὶ Μππεπ πεπεπ γνὶεεγειὶεμὶ Με.

30 Βει;εππεπ πεπε Με εεὶεὶγε

πιὶ Με ἐπὶ; ππιεπε επεπ ὶπεπεεπ

Μπ ινεππε πι, πεπε. ππὶγε Μπ επ

πεπιππ1επ τεννε ἐπὶ.

31 'Γιιὶπε Απεννεγε εὶπ "Με

ννεΜπ:1ε; εε Απε πεπε επιεΜγε

εὶπ οπνεἐὶπ εεεπ εεεπποπ εεε, πε

ογεπε Με ἐπὶοπγεμὶ Με. Νεὶὶπ

με, π1επεππεπ _ιειπποπμε ιιπγεπμὶ

Σε.

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 15.

.Ι Ηεε1:επιπεπ1πε ὶγιπννὶ ννοννὶ

εε1πε Μπι π... ππὶγε, εε Απ:εινεγε

εὶπ πε Μεεπιγε εὶπ εε.

2 Απὶεπὶπε πεπε ππἱγε επ επε

επιιγεεε ὶεεπγε ἐπὶ Μπ πεπε

γιιμἐιιιι; εε ει1ετ1πε πεπε ενεεπιι

γεεε πεεπγε εὶπ πεπε μεΜππε, πε

εεε επ ννεεπιπγεεε οπεὶεεπγε Με.

3 Βγε ιινεππε πὶἐπεμὶ, ννὶεοὶε

πιεὶεὶγεὶπεμὶ Μπ πεοπ. ο

4 Μὶεὶ ιιπι με, πεεεπππὶἐ εὶεὶμὶ

πεπε Με. ΗεεπεππεπΙπε ὶγιιννὶ

εάει:1πε ινὶγιιννὶ Μπι επ ὶπογεὶπε

ἐπὶ Μππεπ ινεεπιιγεεε ὶοεπγε

οΜπὶ ἐπὶ εεε; πε ὶγεεεπ ππὶγεεὶ

γειιπμὶ ἐπὶ επεππεππεπ, πὶἐ εγε

ογεΜπὶμὶ Με ἐπὶ.

5 Βεεπεπιπεππε ὶγιπννὶ Μπ πε

ππιὶγε, “Με Μπ πε πὶγεμὶ. 'Γε

ενε ππιὶεὶ πιπ εε πιὶἐ Μεὶ ννεπιπ

Μπ πε ννεεπιιγεεε οπο. ὶεεπγε;

ππὶγε Μπι επ ὶειιποιιμε γειιπμὶ

Μππεπ τεΜιι1επ ογεΜπὶμὶΜε ἐπὶ.

θ Ί'πιννε ππιὶεὶ ιιπ ἐπὶ Μππεπ

ετ1εππε ὶγεεεπ Μππεπ επμεγερὶ,

πεεεπ ἐιιὶ_ὶε εγε; πιππεπ πεπε

ννὶεεἐπε μεπὶμὶ εε μεπεπ επμεγε

με πεεεπ πιπππεεε εεε.

'ϊ Μὶγεει γειιπμὶ εε_ππιὶοὶε Μπι

γεεὶπιμὶ Μπ πεπε γεεεμὶ Με, ιιπ

πεπ εεεπ εεεπὶεοπμὶ Με.

8 Ψεεπιιγεεε οτε ὶεεπγεγεμὶ

Μππεπ Απ:εινεγε εὶπ πὶπε γεωπ

μι Με; εε πεεὶγε π.επππιπ Νεοπ

ἐμεεὶεὶγεμὶ γειιπμὶ Με.

9 Απεννεγε οὶπ Μππεπ ννεἐι:ε

ππεΜεε Μπ πε ὶγεεεπ ννεἐι:ε εἰ

εὶιὶεμὶ; ππιὶὶσοννεἐπε Μπ πε Μει

πιε μο.

10 Μὶπεννοεπομε Μπ πὶιιπεμὶ

Μππεπ, ιπὶὶιοινεἐπε Μπ πε Μεὶ

γειιπμὶ Με; Απε πενποεπομε

ππιιιιιπε εὶπ πεοπ ποννεἐπε πὶπ

Μεὶ ινεπιπ Μπ πε ὶγεεεεε.

11 'Ι'επιι εεὶεὶγεμὶ Με πεπε οπι

ιπιὶποννὶγιιἐὶπὶπ Μπ πὶεὶμὶ ιιπ Με

ε, εε πὶποινὶγιιἐὶπὶπμὶ Μπ πε εεε

ω πὶεὶεὶγεμὶ Με. - - π.

12 ΜὶΒεννοεπομε Μπ πε εεε,

ννεἐπεεὶεὶὸεμὶ Μπ πε ὶγεεεπ

ννεἐΒεγεεὶὸεμὶ Με.

13 'Γιιγνε πεὶππιννὶεεγε εὶπ επ

ννὶεοπὶ επμεὶπὶγε εὶπιπεπ, πε ιππο

νπεἐτε Μπ πιιννειπιπ 1πεμεγε ἐπὶ.

14 'Ι'επιι εεοπ εὶἐὶμὶ Μπ οννπιἐὶπ

εεεπ εεεποπμὶ Μππεπ πεπιιεὶγεμὶ

γειιπμὶ.

15 ΟοΜγε ννὶεεγεμὶ ιιιπεππε εοπ

εὶγεμὶ ἐπὶ; οοΜγε γεμὶ ιιπ Μπι

πε 1πεπεεπ γε εἱπ πεπε εεοπ ὶπεἐ

ει1οπγε ἐπὶ. 'Ι'ιιπε πεὶπιιεὶγεμὶ

εεὶεὶγεμὶ; Απεννεγε εὶπ πεπε

πεποπππεγε ειπ οννεἐὶπ επ1οπγε

εὶεὶγεμὶ Μπι πεοπι.

16 Νὶγε πε πιεγεὶπεππὶΒεμὶ ἐπὶ,

πεπε ππὶγε ε εὶεεππὶεεμὶ εε εὶ

γιιειιτεμι-; πεεεπ πιοΜγε περὶ εε

ινεεπιιγεεε ὶεεπγεγε ὶ Με; εε

ννεἐπιιγεεε πὶπεννεμὶ ὶπ οπὶππὶ

γεπ ιιπ Με; πεεεπ πιιὶεεὶε επ

Απεννεγε εὶπ πεπε γεΜςὶεμὶ Μπ

πεπ πὶειιμὶ Με εε.

Γ! Οποὶγοπὶ νπεἐπε Μεὶὸε πιο,

πε ὶννεποποπεὶεὶγεμὶ εε.

18 Ογεπ:ε Μπ ἐὶεε πιὶἀεμὶ εἐπε,

ω. ὶποπεπι ππὶγε εποε ππεπ1εμι1πε

εὶεοπ πε εἀοπγΓγιεμἱ.



.ϊθΗΑΝΝΒΒ.

Η θ,εθε Με επὶὶεππεπρὶ ππ

πεπἐ ογεπε Μπι πεΜε ὶγε τεννερὶ

ννεέπε Ιπὶπερὶ Με; πιιπε οδπειε

Μπι πεπιὶτεππεπρὶ ἐπὶ, πήγε ε.

ο3πεπε Μπ επιππεπι εὶεεππὶἔερὶ

πὶπ πεοπ οχεπε Μπι έιὶοε πιὶπερὶ.

20 Ύνὶεοὶε ννεπ εεὶεὶχερπ ποπ

πε γεπειιγερὶ; ΟοΜγε γερὶ υπ

πὶπ πε Πεπεεπ γιιπε εὶπ πεπὶρε

πε ὶ,οπεπ Ι:εππε ἐπί. επεεγε

ππεπιιννερὶ πεεὶππεπ, πὶέ ο)·επε

Μπι πω”. πὶειινπερὶ Με; πε

ππὶοὶε 7ππερὶ πεεὶππεπ, πιὶἐ πιὶοὶε

Μπι πὶεὶγιιπερὶ Με.

21 Ί'ιι|πε ιπιὶοιι_ὶε πὶπ οπ πεπεπ

οννεἐὶπι εεεπι εεεπὶοοπρὶ Με;

τω” ιι Με πὶπ πε εποπγερὶ

ἐπὶ πεοπ επ:εππεπ.

22 ννεπὶ ἐπὶ πε οννὶεεπνεπὶγε

ἐπὶ πὶππεπ, ννοπιππεπὶ πὶεερὶ Με

π:ιιΙπε; @Με πεπιεππιεπ ννοεπτεπὶ

πποεπεπρε πὶεερὶ.

23 'Ι'ιιννε ἐὶεε ππεπεπε οὶπ πε

ππιππιπ Απεννεγε εὶπ έπεε πεπεπ.

24 ννὶεοπεπ Ι:ιιυνεπεπ πεπεπ

εεοπ ἐπὶ @πεπεπ εοεννὶεεννεοοπ

ἐπὶ ιιπΙπεπιἐ, ννοεπτεπὶ πὶεερὶ Με

τυποι; πιιπε ννεππε. Απεννεχε εὶπ

Μεὶ ννεπππεγεπερὶ, πε περὶπ π

εε υππεπεπρπ.

25 'Ι'ιιπε ννοορε τενσπερὶ πὶπ επ

ννὶεοὶε πεεερὶ ποπ πε ννεπιπε

ὶγεεεπιι; 'Γεπιιπεπ οπ επιππεπ

ἐπὶ ἐὶπ:ε ππεπεπερὶ σε.

28 'Ι'ππε ννὶεεπὶεεπρπε, πω.

"ειχε εὶπ επ:επιπεπ ιιννεἐὶ Με εὶπ

πε, ννοννὶεεπε ννοπὶγε Ιπὶπ πεε,

πεπεπ πὶ πὶππεπ, πε ἱγε Απ:εννεγε

εὶπ ετεπὶιεπ ιι Με, πε οππε!πεπε

Με εὶπ πεε.

27 (Σε πιπ ππιππιπ οππεγεπεπερὶ

Με, ποπο. επεπτεππεπι ππιὶχεππε

γειιπρὶ ποπ πεπεπ.

νν1οοννοΥΑκπ 18.

Ι ννεγεππεπὶρὶ Με ἐπὶ ε πεοπι

πεπε ω" πὶπ οεὶεὶγεπερὶ.

2 Οππιπιὶεὶχε τὶρὶ πὶπ ετεπιπεπι

πιππεπ ὶγεπὶγεπρὶ Με; πεπεπ

πιπρεππ πεπεπ ιι Με, Με" πινω

πεἐπε πὶΜερὶ πὶππεπ, πε Ψε

πεπτεπππ ὶγοπὶρὶγε πεεὶπ Με.

3 Απεπνεπε εὶπ εποπγεπιὶ ἐπὶ,

πε ππὶέ ππιππιπ εποπππεγειπρὶ ἐπὶ,

πε επεπιπεπι πεπιεπὶχε πεπεπ εεε

πιὶοπρὶ Με.

4 'Ι'πιπε πεπιε οεὶεὶγεπερὶ, πε

εεπ ππιππιπ ὶχεπεππτιι Μππεπ, π:επε

ππιππιπ εεὶοὶχερὶ Μπι πε πεπεπ

γερὶ Με. (Σε. πεπιε οποπεπε εΜε

εεὶοὶχερὶ ἐπὶ, πὶπγεΙὶὶπ εὶειρὶ

πεπεπ πὶπ πεοπι επ:εππεπι.

5 'Γιιπε ννεππε πινω ππππιἐὶ πὶπ

πε εΜε ννεππε Με; πε ππιππ

πεπ, Τοπὶγε. πε Με πε, εππεγε

ὶπὶγερὶ ἐπὶ.

Ο 'Ι'πιπε Με πὶπ πεπε οεἱεὶγε

περὶ, πεοπι πιὶεεπιπερὶ πὶπ εΜε

ὶγοπὶγεπερὶ.

7 Τππε ννοννὶεεπε εεε οεὶεὶχε

περὶ; ννεππε οὶππεπ πεπ›π πεπι

γεπ "Με Με, πε νππεππε ἐπὶ

Μππεπι ννὶεεπὶοεπρπε Μπι επι ππὶ

πὶρὶ Με ἐπὶ; Μπα ννεππε εὶπι

πεπ πὶχερὶ εΜε πννεέὶ Με.

Η Πππεπ πε ποπεπι πὶ πὶιιεπεπι,

ννοεπτεπὶ, ννοοννο!εππε πε πνο

γεεο.πππ οπ εχετε πὶπ εποπ,ε

ννὶεε)πε Με:

9 Ψοεπτεπιπ πὶπ, ννὶεεππιεππρὶ

ἐπὶ πὶπ παπι : 2

Ι0 ννοοπποπεππε Μπι, Απεννεχε

εὶπ εΜε ννεππε Με, πε ὶοὶπιιπιπιε

πνεπιπιεγεπεπερὶ Με ἐπὶ, πεοπ :

Η Υνογεεο πὶπ, εχετε πὶπ πε

ὶπεπεεπ πιπ πὶπ πε ννεππε ?εσο

ρὶ, πεοπ ετεπιπεπ.

12 ΝεΙππιπι πεππ οπι εεὶεὶγιιρὶ

Με πιπιιπε, Με πεπε ε πε πιε

πεππὶπ γιιπε ο7επὶπὶρὶ ἐπὶ.

13 Ί'ιιπε πεπεπ ννωνπωιω Ψε

πὶγε πὶπ πε πε πὶ πὶππεπ, πιο

ννὶεεπε οοοννεεὶπ επ επιὶγεππρὶ

Με; ὶγε ετε)πεπειι επ ὶε Με ἐπὶ,

τιιπε ππιππιπ ππιππιπ πὶπ πεπε @Με

Με, πε πεπεπ τοπεπε εΜε πεπιε

οπὶεὶχεπερὶ Με.
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ννιεοννοιοικε 18. .

Η Με5πιιΜιπι Με ειπι Μεε, ΜΜΕ

πιιιιιννε Μπι Μειιππ που, πιει οπιιει

-γε1πε.ρι Με..

15 'Ι'ε!πιι .Με πω” Μπι Μεπιππ

οινειειπι πιιτε.ννπι; Με επιππιΜπππι,

Τοπιε. ππιιππιννε Μπι Μεπιππ που, πιε

επιπειγιιΜιρι Με εε, εεἱεἱμιρὶ.

18 1λίπιπιπιπι πιέΜεχεόπιπι ΜεΜεπ

ντεπιππιπιγειιαΜερι Με έπιι ; ΜεΜεπ

ΜΜΜ επέΜεάεπι εΜε νι·πιπιππιπιχπιόε

Μιρι Με, Απε εΜε ινιιΜπιε Με

ειπι Μεοπι.

Π' ΗεΜεπι ννιιοιιεμεαιεπιΜιγε ειπι

ι_γπι1πιτεκ1ε.πι ΜεΙππιεπιπερι, [ΜΜΜ

ειδπερἱ Μπι Με ι:ε!πιπ Μαιο; νΐεπιπιππ.

πιέΜεγεάεπι ννεπιπιιεχωιπΙπερπ Με

πω, πιει ΜεΜεπ πιέΜει!επι εΜε και»

ππιπιχεπΜιΜερι Με; πιει, Απε εΙπτε

νιπιιΜόε Με ειπι Μεοπι.

18 Ηεοπι Μεγειά; ΑέΜεγεάεπι

ειπε ειπι Με ι:ιιΜι Με; Με εγε

ειπι επΙοπιιιπηε.πιρά επι! εε.

19 νΜννιιιι€ερι ειπιρι Μπι Με .Ιε

ειιε εάεπιχει, ιιιιΜπιπι Μεοπι Μεννιεπι

Μπα; ννεπιπιε ε6Μιγει1επι ννιιπι

πιιιιγεὲιιΙπιιρἰ Με Με, (πρ, Μεπι ιΜ·

3πεπιειπι ννε.πιππιε.γεάεΜερπ πω., ερε

ειπι Με, Με το!πεπι Μιρι Μινο, οποι

3ποΜι εγεειγιιρι Με.

20 ννοννιεεΜε, ινεννιεπιΜε επι

Μεειειμιρι, ΝπΜππιπιίεΒπερι πρ.

3πεεε)περι Με, τιιΜι εχετε Μπι

ι)πιπέΜιπιρι Με; ἱΥοπιιεἱἐιεεΡἰ Με,

τιιΜι ι_γοιιιειέιεερι Μπι Με ννοννι

3πιιέΜπι ιπππιπι επι ιιπι Με..

21 ΎνιπιοΜιπιεε εἱπιειι Μπι Με εεε

?πιω 1ιπΜι, ννπι.ιιπιε 1γεΜε1Μεπι

επι Μπι Μεοπι; πιιΜπι ΜΜΜ 1ιο1πέι

)πο‹πορε ω" «πω, γειεπι Μάο. πιοπι Με

ΜΜειπγε επι, ινπειιύΜι ογε.1;ε Μπι

ι1επι ι:οπιπιπ σου. νιτοννιγιιέΜπι χε

ειπι Μεοπι.

22 Πε ι-γεεεπι πιπιΜιΜπι ίπποΜειιι

ιιιιΜπιπιρι, Με εΜε ννεπιειγε1αιρι

Με, ΜπιΜεπι πιιεπιπιτερι Μπι ω”,

έΜπι Με, πρ. ννιάιιέΜπιρι Με ειπι

Με πιιικνειιεπι πιπειρι Με πω.

23 Ππι|πιιιι επρεπε Μπι Με επι τω·

1πιιιΜππι ιππιεγεπιιιπιεειρἰ Με ειπι.

ννοΜεπι1πε, ννοννἱεεΜε επι ΜεεΞει

γερι; ΤιιΜιι πιπποε)ε οπι Ατειπνε

χε ειπι γιιΜπάερι ΜπιΜπιπι πιιςιιρι

Με. ·'

24 ΝιιΜπιΜππι όε1ιεπιχεπι πάω-πε

επι τε.Μπάιι.πι ?ΜΜΜ πω. Πε πιο,

@ΜΜΜ Με, Μεεεπι πνοννιγιιέ!πιπι

οιιιόπιπιπιπει)περι Με.

25 Ηεπιε τιιΜι ιδπιπειπιχεπι Μεσι

ειγπιρι, @Με επρεπε ινεπι πι Με,

ΜεΜεπ ννιμπειπι)πεπι τπιΜιιιΜιπι εοπ

οι)περι Με πω, π:ιιΜι Μιπιππιππεπι

Ατεχιιρι Μπι οπι σεισι)ππι1περι Με.

28 'Ι'οΜπιπι π)πεΜπιπιτιι Μπιπιε.πι πιι

ειι_πε οπι ι:ε1πιι γπιπΙπιρι Με., τιιΜι

Ατειιιππιχε ειπι ινοοεΙπιχε εεπει)πιι

ρι Με, ερε πω.

27 Απε Με πιππιχεόεπι πω!» ω

ιΜιριΜπι, "εΜε ππιπιχε.ιιιιρπΜε επι

ΥνιιΙππιπιΜιπι1πε εειχεεε.πιΜπιιπι νειΜι

Μπι Με ιπιπιεπιχεεερι Μπι Μεοπι.

98 Απεννιιχε ειπι εειγετεπιΜεπι

ννπιιι, πιο. εχετε Μπι πΙε επι επω

ννπιΜι ΑΜε ογπι€ε Μπι εΜρεννι

επινιππιχε Με πιε Απε εΜε ννιι.Μι1ε

Με.

29 *Φώκια νιτιγεεπιιγπιπι η” πω,

ε1:επιππιχεπι @επι σε, νιπιι.σπιερενπι

εαΜχε ειπι εει)περπ.

30 'ΓιιΙπιι οννιιειπι επΙοπιμγε (μι,

ω" ννιπιπινεπι€ε Μπι ιχεεεεε

έπί ?ειπι ε ενπιπιπιε ει1επιιιπιχπιππρπ;

Μεσοι ει:πιπιΜεπι ννεΜεπι€επι1πε εει

μετεπιΜεπι γιιΜ Μπι Με ννπεε.ιιιιόι

πι. εννι

31 .Τεειιε εννἰειιγιιρπε; ννεπιπιππ

ννπειιγππάιπρι Με.

32 Απιρετιι νιπιππι πι Με φ πεπι

πια ΜΜγοΜι, επιιιππιεΙππχε. οιιώγοΜπ

χιιΜι1ερι Με, πιε ππιιιέπιιιπιε ε1°ιρε

ππιιιγε7ε.ρι Και; ΜΜΜ. πιε.Μπιπι πιπέ

πεπε. ι·νειιπι έπιπ, Απεννιηπε ειπι Με

πειει πιπ.

33 ννοοΙπιππε επιπηπειιιιΜερι Με.

Μεοπι εππιπιΜεπι Μεπιππ. Μεειεππγερπ.

Ο)πετε Μπι πιε επι ννοΜιιΜι3ε πιο·

Με Με; Μ.ιΜι πνιγιπε1πιπι πιο,

ππιι)πε .Με Μπι σΜννιεεννεχιι

ω. .ο
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. Μ `ΙΟΗΑΝΝΒ8. Η'

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Π'.

1 .Μεεε πεπε πεοεπ εγε εε πε

πεπ Μπι. γιινιπεππεπ ὶειι, εε πιε·

πρὶγε Μπ εΜε εποππινεπ εε, Απε

ννεππε επρεπε Μπι πὶγοπὶ, Νὶ

οὶπὶπἐὶ Μπ πι1πιτεπ πιο, πεεεπ οπ

ΝὶοὶπΙπἐὶ Μπ πὶππὶιιπεπ Με εε.

2 Ψὶεεεεπρὶ οννεειπ οπ πονε

ἐεὶπε γεειι εοπ, πεεεπι πεπε γεειι

Μο οννεἐὶπ οννὶπεπ1ιε ννεπὶπ ιιπι

εοπὶ ννὶεεειι Με.

3 ΠπΙπεπ οννὶπεπ1πε ννεπὶπ ιπποε

πιὶ Μπ πε πω, ννοννὶεεΙπε ννεπεπι

πεππε πὶγε ε ἐιὶοππὶγεπρὶ Με,

εε .Μεεε Μεἐἐὶγε ιιγεἐὶ εοπ.

4 Μεπε Μπ επεπ οὶγιιτεπ; εε

πνὶοοΜοεπγε ππεγεειι εοπ ιινεππε

οννεεὶπι ννεπἀιιἐπεπ.

5 Ππὶπεπ πεπεπε, Απε πὶγε Μπ

επ ππὶγε ιπε1ιάιππεπι πιο, ννὶεοὶεεεε

πινεπποε εὶπ πε ὶποὶπεππι ιγοννὶπεπ

πὶγεοὶ ππ1ιιπε ννειιπ εοπ πεοπ.

ε Ογετε Μπ ιὶεπ ννὶεεἐπε πεπε

ππιεγεειι Μπ πεπε επ πὶεεὶε πεπι

οπεπὶπ ; πεπε πὶπεννε, πεπε πεπε

ππεγεειι; ιιππεπ πεπε πιὶοὶε εοπ

πιὶεὶγιιπερὶ..

'7 'Γεπιι πιιεγεειι Μπ ονιπεἐὶπ

πε πὶγε επεππεπ ιι, ννεπιπε εποπ

γερι. · ·

8 Νιοιε πιιεγεειι εοπι ω. πινεπιπε

ννὶεεννεειι; πιππεπ ὶειιρὶ, εε πὶγε

εεὶγειεππεπι ννεπὶ Μπ πε πεπγεπ

επὶοπγερὶ, εε πὶγε ε ιιππιεγεἐὶ Μπι

πιε ινὶοεἀερὶ.

θ Ηεπε επ ννοοεπὶγε εννὶεεννε

οὶγε, πιεπε επεπ ινὶοεἐτε Μπ πε

πε οπ ννοεεΜγε εεὶεὶγε ἐπὶ, πεπε

πεπε πιιεγεειι πὶπ πεπε οπ Μισε

Μγε εεὶοὶγε, πεπε πὶπεινε Μπ πε

επεππεπ. .

10 'ΓεΜι ππιὶπεννε Μπι πεπε εννε

ἐὶπ πὶπεννε, εε πιὶἐ ει" πὶτει›νε

Με πεπε ππιὶπεγνε, εε πεπε οπι

ννοννὶτεπ ννειιπ.

11 ννεππε ογει.ε Μπ ι1εππιεπεπ

πεπ ἐπὶ, πεπε ὶγε ε ογει:ε πὶπ επ

0Ρεγε πὶ πιπιρὶ, εξι ιπὶγε ννεπιιιε

1

πιὶὶ;επΜγεπὶεπ 'πεπε πω. Απε

ννεπεπ, πιὶεεγε Μπ οπ «πεπε ππε

γεειι επιπ 1ιι1ιππε ινο,.πεεεπ ιιπι

ννεπὶὶιὶεπ εοπ ὶἐ ὶγεεεπ ννεπγιάεπ

Με. . '

12 Ογιιι:ε Μπ πεπ οππι νιτειιπ Μπι

πε ὶειιπιπιιπ πὶεε-ὶε Μπ οπι εποε

νπεππ1πιπε. Μεγεειι εοπι πεπε ε

επεεπιπεπι:1πιπε, εε ονπεεὶπ ε1πρεέ

Μγερὶ ἐπὶ, ννὶεεἐπε ινεγιιπεὶπιιπιὶ

ἐπὶ εὶππὶπππιι Μπι πεεεεεπ επρε

Μγερὶ, πεεεπ ννοννερὶ επι ιιπ εοπι

γνεππε. ὶγεοεπππ.

13 ννεππε πὶπεπὶπὶγειὶεπ Με"

Με, ογειε Μπι «πεπ ορεγε ινειιπι

Μπ επ επεπε πεεεπ εμε, πεεειι

οπ ιπιὶποννὶγπιἐΜπ Μπ ὶγεπιὶ επι

ινὶοεπὶγιιἐπεπρὶ Με.

14 Νὶοὶε ννὶεεννεειι, εε ογετε

Μπ ἐὶοε ννὶεεὸερὶπε, ογεπε Μπι

πεπεππεπρὶ ἐπὶ πεοπ επεππεπ πε

εεεε, ογει;ε εεπιει.εππεπ ἐπὶ πε

ιγεοεπι.

15 Ογεπε Μπ ι1επιππεπ εικοσι.

γεποεπιι Με ε πεοπ ννοοεΜγε

εεὶεὶγε ἐπὶ, πεπε πεπε ἐὶεε εὶπ πε

επ επεννὶεεγεοὶιιπε Με ε πεοπι. π

18 Ογετε Μπ εε εππεπεππεπι

ἐπὶ πὶπ πε πγεεεπ ὶἐ ογει.ε Μπ πε

επεππεπρὶ ἐπὶ.

Γ? ννοννὶεεὶπε πὶπεινε Μπι πε

επ ννὶεεγπιννεπεπ πιο; πιὶοὶε Με

πε γνοννὶεεπε.

18 Ογετε Μπι πὶεοὶ πι ππιεγεἐὶ

εοπ, πε ὶγεεεπ ὶἐ ογει;ε Μπι εεεπι

γε γνὶοεννεἐὶ.

19 (πι ὶγερὶ οπ ππιὶγε ππιὶπἀιι

ννεπεπ, πεεεπ οπι ννοινὶεεὶπε ω

γεπεππεπ ννὶοεγπιννεπεππιὶ Με.

20 π.)ε εεπεπιε οπι ννοεεΜγε επά

οεννεεὶγε ἐπὶ, πιεπιιπ πεπε ινὶεοὶε

ογεὶπερὶ εοὶγειεππεπ ννὶεεπιε

ιπερι Μπι πεπε πογε.

21 Ηεοεπ οπ οννεἐὶπι "ΉἱῇἱΡἱσ

σ.1επ Με, πὶγε Μπ ὶγεοεπ, Απε,

πιιὶγεεὶεε, εε πιὶἐ οὶοὶοε; εε πε

οεπ ὶἐ ιιπΜεὶεερὶ Με; εε ογεπε

Μπ ιιὶγε ιι ιιιεγεἐὶ Μπ πε εποε

περὶ Με,



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Π!.

22 ΨοννὶΕαπ ιπαγοπιι ποπ πε

νναπιιο ννὶοιιννεπιι; πεπεπ οπ ππ

νναπποεπ πὶπ ὶγεεεπ ννεπὶὶρὶτὶαπ

πω.

23 Μὶἐ ννὶοοπὶοὶ ννειιπ,πο. ιιὶέ

ιπὶοὶ γαιιπ, πεπεπ νναπὶὶιὶοπ επ

ννὶεαγιιἐτεπρὶ Με., πα πεεεπ ιπ

γε ιιπιαγαέὶ π” πε ογιι1ε πὶπ

εποπγορὶ Μα, πιι νναἐ£ειπεγεπὶ

πα πὶπ πε ὶγεοεπ ννοἐτεννὶοαννα

Μπα εεε.

24 ΑΜ, 1ιοπα πιαγεπιι πὶπ πε

πο., ὶοπὶγιι ννοιιπ πὶπ πεπ ιπὶεὶ

ιιιιρὶ Με ννοοὶπ ; πεοεπ ννοννὶπιπ

ιιιαγαπιι ποπ πε ννιιπγαπαρὶ Με,

ννὶεοὶοιιπε π" πε ὶτοπαπι ννπἐΕε

ιπιιγαπὶιπι. πὶπ πεοπ ειαππαιι.

25 Απ: οννοταππα, @Με πὶπ

εοοπιιὶγαπρὶ ἐπὶ γε, τιιπα ιπὶγε

ει1οποὶγε εὶποπ, πα οεπα ὶἐ πὶγε

ε ιι ιπογαἐὶ πὶπ πε ἐὸοπγαρὶ.

26 Πππιιιι πὶεε_ὶε πὶπ πε εποπ

γε ννὶεεννιιπὶγα πα ποπιιπ ἐιὶοιιγε

νιιὶοανιιιιπὶγε Με; πεπεπ ννιιννα

εὶιιΜα επτα επ ιναἐ£επιαγεπὶ‹ὶα

ποπ πε οειια επ πιι Μα, πο. ιιιὶέ

πειπιιπ οννὶεονναρε Με.

ω" ννιοοννοιωκπ 18.

Ι .1εειιε πεπο πεοεπ εγα, πεπεπ

νιιοοιιερεννὶοαπὶγε εὶπ οπι Κεπ

τοπ νναπραοεπ πὶπ απα.εαπρο ὶγα

γα,πεπ εαπ ινογιιρὶ νναπ,ιιππαπ πε

επ ὶ, νναοπερεννὶοοπὶγε οὶπ οπο.

2 Πππαπ πω” ννὶγορεγε εὶπ

πε ὶἐ πε.πιιπ ιπαποοε πὶπ πε εποπ

γα, “Με πεπ νναοπερεννὶοαπὶγε

εὶπ οπι ειιιπὶοὶγα εεε ποπ πεοπ.

3.Ηεοπ πο” απὶοὶτα ννὶεοππ

νναπ ὶοιι, πα απὶοὶτ.α πΩοαπ πο,

ννοἐπα παπαρὶ πο. Ρποιὶεεε π”

επιππαπ, οπι ννὶρε γιιπαρὶ, πο.

ρεΔὶὶππὶαπ εαπ ὶτποπγα πο γιιπε

επ γαρι.

4ι.Ϊεειιε ὶαπιι πὶγαπιὶε Με οὶπ

ονναεὶπ εοοππὶγα, ὶ£ποννὶεαπὶρε

πο, Τιιννε ε ογοοερὶ πε, εινὶεα

πὶγα.

5 .Ϊεειιο Νοιοι·επι επιππαπ, εγα

αγιιρταρὶ. Πππαπ .Ϊεεπε, Ηε ιπὶ

γε εε, εγα. Πιιπαπ πο” πε νιπ

γορεγε οὶποπ εε επ ορο. .Ι

ο Πππαπ Με”, Πε πιὶγε εε,

εννὶοαπὶγο πεπαπ ὶεὶεοινὶπ πὶ

πτπιρὶ, πα ιιιοπατα ὶπραγαρὶ.

'7 Ηεοπ επιππαπ απο ννὶννὶοει

νναπΒιι; Τιιννε ογαπὶταρὶ πε,

εγα. Πππαπ, .Ϊεειιε Ναπαι·ειεπ

επιπποπ, εγορὶ.

8 .Ϊεειιε ννααγιιρίε; Πε ιιιὶγε

εε, εοὶεὶγαρὶ ποπ; πεπεπ ιπὶγε

ε οιπαγειοερὶ πεοὶππεπ οεπε. πιο

πὶπὸερὶ Με..

9 νὶἴὶοοὶε ννεπ εγε εὶποπ πε

ὶγεοεπι Μα, 'Ι'οπα ιπαγαπιι π"

νναιιὶὶοοπ επρενναπὶγε ἐπὶ εε. ι ε

10 Πππαπ Ιπγαπ πιοπεοπγο

νναπ γιιπε εὶπ εποαπιι, πα οπ

ννοἐπιι παπορὶ π:α.πεαπ οοπὶγε ννὶ

εαγα νναπ ποπε Μερα εεὶγαταπ

παπ ιιρε πα πιιἐρα ὶγεγο, οοπὶγε

ιιππιι πὶπ πε Μοὶποε εοὶγορὶ.

ΙΙ Ηεπιιπ .Τεεπε Ιιιγιιπ πεοὶγο;

Μπιαεαπγε πὶτοννο πιοπα επ ὶγε

πὶγα πο. Ψὶγα$πε Απε πιαπιι

π” πε ιποαΕπε Με ἐπὶ πε.

12 .Με ογατε απὶεὶτα ταποιιπ,

επὶεὶὶα εγο.πρεπε, απὶεὶτα ὶποεὸιιπ

πο .Ιεειιε γπ2αρὶ, πα ραπτερὶ.

13 @α τοπιιπεγιι Αππαε ποὶρὶ;

Καὶορπαει οπιοπο πὶπ πε επ ννο

ἐπιι πιιπαρἱ ὶὶεποαπ πὶπ πε ω"

παππιι π” πεε.

14 ννὶεαἐ13α νναπὶὶοαπ ογο.1:ε

πὶπ οπ πε Με οὶπ π: πεοεπι Με.

εε, πω.. ογατε ὶνναποποπννὶοα

π” οὶποπ Κιιὶαρπαε εε. ·

15 Πιιπαπ 8ὶιποπ Ιπγαπ .Τεοιιο

ὶπαπαιπ γα, πιιπιιπ νναοπερεννὶ

οοπὶγε εὶπ $οπεοα ννοπ; ιιππο.ιι

νναοπερεννὶειιπὶγε οὶπ 8οπεοα πὶπ

πε ννοἐπο. πεπορὶ ὶὺοπεαπ πὶπ

οι:!οπγα ποπ, πεοπ πεε ννοἐπε πα

περὶ ὶταποοπ 'ιὶποοοπα πὶπ επ

.ΜΒΜ πὶοὶ ὶγαγα. .

16 Τιιπα Ιπγαπ ε ππιππιπ £ιγο

ρε, Μ" επ παὶὶπθ Ηεπαπ νναοιι`

1 5



δΟΗΑΝΝΕΒ.

ερενσπειιΜιγε ειπι πιιππιπι, νπποεπιπι

Μπιππειρι Μ;ιιιιεεπι ειιοπιγπι. εοπ, Με

“Μαιο Μιγιι, οπο. Μγοριπ. εννιι.πιγιι

Με ειπι Με οΜγε εε, Ιτιγιιπι ειπι

Μιγιιγε.

Γ? ΗεΜεπι γνιΜοόΜι ΜΜΜ ιι

γνεπιγΜΜε ειπι Με Ιπιγεπι Μεειγπι;

ννιωιιω Μπι πιε νεοπιερεινιευ.

Μγε ω, ΜΜΜ πιιγε Με. ΠπιΜεπι,

ΗεπιιΜεο επι εε, εγει.

18 ΑΜειω εγεπιρεΜε νιποννιοοΒ

γνιοειγαρι Μο Μεπι πιιιγιπιρι, επι

ΜΜΜ επι. εει.ιρι, ιιπιΜιπι Με επι

ρει.ι6Μιιπιρι: ιιπιΜιπι Ιπιγεπι Μ ενι

εερεγει ιπιπ13ιπι, «μι. ρετιέΜειι.

Η ΗεΜειπι γνοέπιε ΜιΒιιρι Μ:ιιπι

σο» Μπι .δικια ννιννεπιεε, ννιιοπι

ερεντιεπιΜιγε ειπι Μεοπι, εμ πγε

ννοοπιερε Μεινε. Μπι Με πιεικιιπι.

20 .Ιεεπιιε εγιιρι:ε; 0γετε Μπι επι

$ιιιιιπιγεπι ντοπιιοεΜε εεε; επιτή

ειγε Μοι επι, (μι. τη» γνεΜεπι Με

επ, .ΜΜΜ ογειτε ππιπιιειγερἱ εεε Μπι

επι οΜιπιπιιγμπι νσεοτιερεΜιγε ναι.

ιιπι, ειπι ΜιΜιιο:Ιειι επιιιΜΜεγιιΜεπι εμε

πιω εε.

21 'Ι'ο.Μι οπι ννιππιεγεπιιιπι€ε Με ;

τοΜεπι ενπίεεννιιΜγε ειπι ΜΜΜ πισι

Μοπιρι Μπι Μει·ιε ε ννιννιεεννεπι€ει

οπο, τοΜεπι εμε ειπι Με ειιοπιγιιρι

σε.

22 Πει:ιε Μεεεπι εγιι, ιιπιΜι.πι ΜΜ

Με. εγειιιρεΜε. Μπι επι Με" Μπι

Με .Ιεειιε προ, οπι Μεγιι; ννοεπιε

Μιι€ερι ιτιιπιοε.Μ Μπι Μεεεπι επιο

ρτε Με.

23 ΠιιΜετι .Ιεειιιε ειγιιρι:ε; Βιοε

γε πεπε. ΜεειιιιΜει·ι ΜΜΜ έἱεο. ερε

ειπι Με γιιο$επιιπι πο; ΜΜΜ Ματι

γιιιι εμε ΜεειιιΜεπι, ι:οΜεεε. επικι

γιιρε Με.

24 Απιπιιιε ΚεάιιρΜε.ε νσποέπιιι Με.

εειρί ιτεπιειιιι Μπι ριιΜτερι εεεπι

εΜε. πιγε ννιεοΜγε οιοοιι.

25 Ηε ιειιπιΜοπι διππιοιι Ιπιγειι

με8ιέΜεπι πιπιγιπι. Ηεοπι Μεειγο.ρι,

ννεοπιερεγνιειιΜπγε ειπι Με ΜΜΜ

πιιγε Με. Ί'ιιΜο. επιιιΜΜΜε επι,

Ηεππιιιοπι έπιι εε, εγε..

936 Ψοέπιιι ΜεΕπιρι ι€πιπιεπιπι Μπι

ννοννΜΜιΜε Μιγνιι παπι, Ιπιγεπι πιομε

Μοέρε ειιιοπι Με ι;ιιΜιιγο, ΜΜΜ-περι

Μπι επι Μοι γειιιπι ννε.πιειγπιΜε ω

Με, ω”.

Θ? 'Ι'ιιΜε εΜε Ιπικγεπι επιπιΜἱΜππιππι;

ιιπιΜοπι Με πεπιπιΜπιπι επιπιπι οιιοΕοπιππι

νιπιιιι Μοτοπι.

28 ΠεΜεπι ΚπιΜιρΜεε εΜιππΜπιπι

νιπογπι.εο Με Μπι'επι .Ιεεπιε πω,

ιιπιΜιπι πνεπιπιπι επιρε. ΙΜοιι€ερερι

Με .Με ε Μεση ννογοεο πιω Μπι επι

ιρι ω, γνοεπιε.ρι Μπι Μάι.ιτιιρι Με.

ε Μεοπι.

29 ΠπιΜιπι ΡιΙε.ιε ΜιπιΜι€ε Μι

πιεπιρε επι, επι νήσου πρ, νΥπειιετιι

Μπι πιε :ειπε ε ιγεγοοπιρερι Με,

εννἱεεΜἰγε.

30 ΨεπιγιιρΜιρι πιο Μεειγειρἱ :

ννιεωιω Μπι εε οΜπιπι έιοε έπιἱ

ιιπιΜιπιε ιιιιιιιειιΜιρι Με έπί Με.,

°μΡ'· . . .
31 ΗεΜεπι ΡιΜιι:ε ΜεννιεεΜπγπι;

Νιγε Μο εγιιΜι πιο, πιο. ννιιγεεοπι

περι Μπι εειγετεπιΜεπι γιιεο πιο.

ΗεΜπιπι, ννιωεω Μεγορι ι1πιΜγε

ιιπιΜοΜΜιρι έπιι γε, ΜΜΜ: ογετε

εεἰγιιρἱ.

32 Ηεεεπι .Ϊεει18 οιε πιοπι-εεεΜι

Με, τοπικ-ιπι ννιοοιιΜε οπι Με Με εγε

ειοοπι Με.

33 ΗεΜπιπι ννογιιοο ιιρι 0.ΜπιειΜεπι

ΡιΜι€ε ΜΜοε εε, .Ϊεειιε επι επι οπι

εεΜιγε επι, .Μάο ογε.8ε ννιεεεΜιγε

Μιρι εοπ Με πιιγε Με, εειγπι.

34 .Ϊεειιε πιγι.ιρΜι; Πε ιιιγε ειπι

Μπι ΜεΜε. Με; εε ιό Μεινε €οΜεεο.

πιιγε οπι Μεοεπι οπιιειγιιΜε Με.

35 ΡΠε.Φε ιιγιιρ€ε; .Νοε πιοπ

6Μι Μεππιο.επι Με; πιιΜιογιι€ερι Μπι

Μαιο, ειπι. ννοέπιπι Μεο·ερι τπιπιΜπιπιι

Μπι Με ιγε πήγε επι επιιΜιρι. 'Γε

Μεπι ογιιΜιιΜοο. Με. Μ· ε)

36 .ιεειιε ειγιιρτε; ΨοΜισσπιτε

ππιιΜιννιι Μπι Με ππιιιιΜπι Μπι ι!εΜπι

Με.πι ἐπὶ; ννοΜἱεοπιπε πιιιΜιννπι Μπι

πιιιιΜι Μπι ι;!ετεπιΜεπι ιιιιΜπιπιέ, ππιἱ

ΜιοΜγε Μπι Με ιιπιπιπ Με, πιο .Μι

‹Ιε ογιιτε Μπι πιιοΜεέιΜερι Με Μιά

Με



ννιοοννοποικε 1θ.

2ιππε. Τιππε πεπεπε ννοΜεοπιε

ιπιὶὶεννε πὶπ όε1εππεπ ἐπὶ.

37 Ηεπεπ Ρι1ετε πεοπγε, πι

εεετεγεπερὶ πι” πεπὶεε πε. υπ

πεπ .1εειιε εγιιρτε; νΜεεέΕεγε

περὶ πειιιεεε ε εεεπ ειπε; πεππε

εε Με ε οπ πιιεὶοπρὶ, πε πεσπ

ιπεπεπε ννεπὶ, ννοννὶεεπε ππιπι

οπεπὶπ Με ε πεσπ. 'Γεννε πνο

ννὶεεπε εεὶγεὺεππεπ υπ Μππεπ

πε ππὶπο πὶπ πεποπ εεε.

38 πνοννὶοεπε Μπι π... πεπιι πε,

ΡὶΙεΦε εεὶγε. Ηεπε. πεοεπ οὶε

γε, ιιππεπ πω.. τεππετε ὶπεπρε

εε, .Νοε ογετε επ ννὶεεγε εε,

ΥΠεεε$ε π.. πε ὶεπιι ἐὶεε εεοπ

πωπω ὶγεγνεγε ἐπὶ, εννὶεεπὶγε.

39 πω... γνὶεοπεπ ι1ιιπερὶ πὶπ

πεεὶγεεεππεπ, ννοεεειπεὶπι επρεπε

επεπι ιιππὶρὶ εεε, πινω πεεπε

ππεπερἱ ννεπ]ί ννεπὶγιπέπε εεε

ποπ. .Ϊπιόε ογε€ε ννὶεεὲπεγεπερὶ

Με ε. πνεπὶγιιεπε γεεὶπρὶ πε,

εγε.

40 Πππεπ επε ουνεείπ ρεπγεπεπ

ποννεγερὶ πιο. πεγερὶ; πνὶεεε1:ε

Μπι ω. Με ἐπὶ, τιππε Βεπ·εππεε ε

πεε Με. Πππεπ Βεπεππεε ε πε

ὶνεννὶεεΜ εε πὶπ πεσει.

- ννι0οπνοπωπε 19.

1 Ππιπεπ πεπεπι Ρὶ1ετε .1εειιε ὶειι

πε περεὶπρεὶπὶε.

2 Πππεπ επὶεὶὶ.ε γνερερεπε ννε-·

Εε.πε. ννεπ πεποππερὶ πε ννερεπε

ὶγερὶ,οε ἐὶπε το πνεπ ὶπ Μγερὶ.

3 θε, ὶπο, πω.. Ύνὶεεέιτεγετερὶ

πὶπ, εεὶγερὶ, εε περε οπ ερερὶ.

4 ΡΠετε π... τεππειι ὶπεπρε εε,

Ιπο, ννὶεεἐτε πὶπ εεε ε πεππεπ

εὶεεπιρὶ, πεοεπ οπ π.ππιι έὶεε ω

- πιιιὶεπι επ ὶγεννεγε ἐπὶ ε εε1οπγε

γει›ὶ Με, εννὶεεπὶγε.

6 Ηεπεπ .1εειιε ννερερεπε πινε

ρεπε πὶπ πιπι, πε εὶπε το πὶπ ὶπ,

τεππε£ε ὶπεπρε. Ππιπεπ, ννεπ

γπιπε πιο, ννὶεεέ1:ε Μπ·ι1εε εε,

ενπὶεεπὶγε.

θ Πππεπ ννοέπε πεεπιπὶ πεππερὶ

εε επὶεὶππ. πεπεεπρὶ πω, πε παππ

γεε ὶπεγερὶ πεπεπ, ρεπγεπεπ

πεγερὶ, 1εὶρεννεπ οπεὶεπ πιο, ὶοὶ

ρεπνεπ οπετεπι πιο. Νὶέπεπε ὶειι

ρὶ εε ὶεὶρεννεπ οπετεπ πιο, ππὶγε

πε ειπε πω εοοπ πεππιόεπ ὶγε

ννεγε ἐπὶ, ΡὶΙε1:ε εννὶεεπὶγε.

'7 ΥΥοννεπὶεοπ:ε ννεπ ιιππερὶ,

ννοννεΜεοπιε πιππερὶ π.. εεὶγε

πω"... πε Με ὶγεεεοε, ννεπεπ

ὶεππε θὶππὶπιπιι πεὶοὶγε εὶπ πεσπ

ετεππεπ, .1ιι‹ὶε ογετε πὶπ εγε

εγιιρτερὶ.

Η Ππιπεπ Ρὶ1επε ὶερὶ πω" πε πε

ποπ πεπεπ, ὶγοπεπ ὶπὶπεπ;

Ω (.)ε ννογεεο πρι πὶπ τὶιπεπεπ

πω.. εε, Νὶτοπὶγε ίεεπεπι π.,

.1εεπιε εεὶγε. πω... .1εει.πε εγορπε

επι.

10 Ηεπεπ ΡΠε1:ε πεεὶγε; Αππε

γει1πρτε ἐπὶ πε. Ιεὶγεννεπ οπὶ

εετεπρὶ ογνεπὶπὶ; πε πὶοὶγιιέπερὶ

πεπιιπ πωπω, πε εε1οπγεγε ἐπὶ

πε.

11 Ηεπεπ .1εειιε ε ειπε; ννεπ

πεπ 1:εππεπι τ.επιι ὶπ εε πὶειιρὶ

ἐπὶ ιπππεπέ €επιιι1επ οπ οπιεγε

πὶπὶ Με ἐπὶ πω., πεσπ πινω

πὶγε επ εππεπὶ Με πε ὶγε ιπποε

πτεπὶ τεππε.

12 Ηεπεππεπ Ρὶ1εὶε πὶγιιέπερὶ

εΜπε. πω, νΜεεέπε π.. εε

γεπΜιιέπε εὶππεπ Κεεει· τεπιιγε

γε ἐπὶ; πανε γνὶεεέ1εγεὶερὶὶεὶεε

εε εὶππεπ Κεεει· ὶεπ πὶγεγε εεε,

.πιει ογεπε πὶπ ρεπγεπεπ εγερὶ.

13 Ρὶὶε1:ε ὶερὶ πὶπ πε πεποπ,

ιιππεπ .1εειιε 1:εππεπ γιιπε ὶπεπ

ρε, εε οὶγοπεππε π.εννε πὶπ πε

οπιιε πὶγοτεππε, ὶπγεπ πππ1εγε

οππιεπὶρὶ πὶπ επ, πε Ηεππευν ὶερὶ

πω επεππεπ επ.ι.πιπ εεὶγερὶ.

14 ννοεεεπέπὶπ Η;οπεππ επρεπε

ρὶὶεὶγερὶ εεε πὶπ πετιι. πιο. ννὶγο

π τεππε οὶπ πεπεπ1.ιι; νὶίὶεεετεγε

περὶ πὶὶεγνερὶ πι” ννεπγεπε- πο,

ΡὶΙεΙ.ε .1ιιι1ε ογε1:ε π.. εννιοεπιγε.

15'Γιιπε, 1οπ;πιευρε. ὶενΜεπ>ε

1 Ι
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ὶγεγε εε π·πιεννεΜ οΜετεπ πιο,

ρεπγεΜεπ εγερὶ. ννὶειιἐτεγε£ερὶ

πὶ$εννερὶ Μὶπ εε ὶεὶρεννεΜ εννε

Μει:επ Με Με, Ρ11εί:ε εννὶεεΜὶγε.

ΠπΜεπ ννοἐπε Μεεερὶ τεπΜερὶ

Μὶπ εγερτερὶ ; Κεεει· εεεεεπ ννὶ

εεέιϊεγετερὶ επΜερὶ εε.

16 ΗεΜειι ὶεὶρεννεΜ οΜεϋεπρὶ

Με ε ειὶεεεε. ΠπΜεπ .1εεεε ισπ

ρὶ εε τοΜεπ εγερὶ.

Π' ΠπΜεπ .1εειιε εεε εεεΜεεε

Μὶεὶπ, εε ιπεΜοεε πεπ ΜίιεερεΙιε

εεὶγερὶ, Με ΗεΜι·ειν ὶερὶ επ ΟΜ

εειΜε εεὶγερὶ, Με εΜΣε εγε.

18 Ηεπ ὶεὶρεννεΜ οΜετεπρὶ, εε

ινὶεεἐτε τοΜοΜεεε ποπι πεπ επο

Μει:επΜεπ εννὶεεΜεερὶ, εε .1εεεε

οΜὶτεΜεεεπ.

19 ΠπΜεπ ΡΠε1ε γνογνερὶ πεπ

Μεεε εε, εεε εεεΜεεε πιΜρε. Μπι

επ εΜπεΜε; .1Π8Π8 ΝΑΖΑ

ΕΕΊ'Η ΕΤΑΝΗΑΝ, .1ΗΠΑ

ΟΥΑ'ΓΕ ννιοΑἐ·τΑΥΑ·ι·ΑΡ1

ΚΙΝ.

20 Μνοννερὶ Μὶπ εε .1εεε επ

εεύτε Με γεννερὶ; τπεΜοοε Μὶπ

.1εεεε επ ὶεὶρεννε1ι οΜειεπρὶ Μπι

Με οιοπινε Μὶπ ὶΜὶγεεεπ, εε Με

ΗεΜι·ενν, εε Ηε1επεε, εε 11οιπε

ὶερὶ ΜεπεΜὶγε γνὶεοὶε Μὶπ σε

οινερι.

21 ΗεΜεπ Με ογει;ε ει:επΜειι

γνοέπε Μεεερὶ τεπΜερὶ Μὶπ Ρ11ε1:ε

Μεεὶγερὶ; .Ϊε‹1ε ογετε ννὶεεἐιε

γεΦερὶ Μὶπ, εγε οννε ἐπὶ πιο; τε

Με, .1εεε ογετε ννὶεεἐτεγετερὶ

Μὶπ Με πιὶγε σε, εὶεὶγε εὶπ, Μεε ε

εεεπ οννε πο.

22 'Ι'εΜε ΡὶΙετε ννεεγιιρ1ε ; 'Γε

Με οννεννε Μὶπ Με ννεππε οννεννε

εε, εγε.

23 ΑΜὶεπε .Τεειιε ὶεὶρεννεΜ ιιΜε

ι:επρπ ΜεΜεπ τεννοΜογεΜε ὶεερὶ,

εε ννορειππὶ πιει Μεἔερὶ, εΜὶεὶτε

οτοὶγοΜὶ Μὶεὶρετππὶρὶ; εε πεΜεπ

ϋεἐὶπε ὶεερὶ; ἐπιε Μὶπ Με οΜεεε

εε ννεπὶεε, ννεπΜεπ τεπΜεπ Μεπ

ὶΜεπΜεγε Μπι ΜεΜεπγειι οΜεεεεε

εσεεπ Μεεερὶ:

24 Ηεοπ ει€επΜειι ὶγε ὶγεΜὶΦε

«Με ΜεΜὶεὶγερὶ; εὶπε ει" Με ιιπ

γιιΜεεεερὶ Με ἐπὶ, εεοπΜερὶεεπ

εε γεεπΜὶγερὶ Με, Μεεεπ 1εεννε

οΜὶγε επιΜεπ γεΜε Με. Ηεεεπ

νιτοννερὶ επ Μεεερὶ εοπ Με ὶγεοε

τε; ΜὶτεννοΜογεΜε Μὶεὶρειππὶρὶ,

εε ιπὶτεἐὶπε Μὶπ Με εεεεππε επ

γεΜὶγερὶ εε. ΠπΜεπ εΜὶεπε Μπι

Μεπε Μεεεπ εεεπρὶ.

25 ΠπΜεπ .1εεεε ΜειιΜε, εε πιπ

ΜεΜιι Μὶεὶεε, Μει·γ Κ1εορσιε Μπε

εε, εε Μει·γ ΜεεεεΙεπε, Μεπε

εεε ειιεΜεεε Μὶπ ιεεΜεε πιιὶἱπρὶ.

28 .1εεεε ΜεπΜε γνεπΜεεΜε, εε

επ ὶεεποπρε ὶΜὶγεεειι ιινεοπερε

ινὶεεΜὶγε εὶπ ννεπγ1 ὶγοτεπ ΜππιΜε

εὶεοπ ννεπΜεεΜε, επΜεπ, Έδωσ

Μὶπεε, πὶεὶπΜἐὶ Μὶπ Μεε εε, Μπε

Με Μὶπ εεὶγε.

27 (Μι ννεοπερεΜὶγερὶ Μὶπ Με ὶἐ,

νὶἴεπγεΜε πιο, πὶΜεπ Μὶπ Ιιεε σε,

εεὶγε. ΠπΜεπ ινεοπερεΜὶγερὶ

Μὶπ Με επρειε Μὶπ Μει:επΜεπ ὶγε

Η Μὶπ εΜε εΜὶ.

28 ννεπιιε ιεΜε Μὶπ εννεεὶιι

εεει:ε .1εεεε ννεπγεΜε, εε ποπε·

ρὶ επ Μεεερὶ εοπ ὶγεεετε Με ε

Μεοπ, 1ιπερεεε εε, εγε. ·· ε

29 ΠπΜεπ ιπὶπὶ ἐΜειππε ννεΜἐὶ

εε. ογεεεπ επ ὶεειιΜεπ Μεπ ; ιπὶπὶ

ἐΜεπιπε ὶειιρὶ, εε πεΜεε ιππ11

ὶγεΜερε ιινεπ επ ορετΜεπρὶ,εε ρε

_ὶὶ Μοτε Με πεπ ὶεεπι γεγερὶ, εε

ι Μὶπ επ εερὶ.

30 ΠπΜεπ .Ϊεεεε ειπε ἐΜειππε

ὶεε εεΜεπ, ννεππε γεἐὶεπρὶ εε,

εγε; ΜεΜεπ ρε ιπεΜεπι ὶγεγε εε

τεπὶγε Μὶπ 1ιὶγεγε.

31 ΗεΜεπ ,.1εεε ογειε Μὶπ Ρὶ

1ετε εεΜὶγερὶ, Με Μεναεεερὶ εε

ε1.επ1ιεπ ὶεερὶ Με; Μεοεπ επρεπε

ννεΜεπ ὶεεπΜεπ, τεπεειι Μὶπ εεε ε

εεεΜεεε Μὶπ εΜεπ ιιπ Με ἐπὶ,επ

ρετε επ ρἱὶεὶγερὶ Μὶπ ννεππε Με

Μεπτε, εε ειιρει;ε ννεΜεπ Μὶπ Με

επρε1ε ιεπΜιι, Μεοπ.

32 ΠπΜεπ εΜἱεπε επ Μὶρἱ, εε

1:οΜε1ιεγε Μπι Με Μεγγεεερί, εε
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πιιιππιιπι ιιπππιιο πιο ιοπρονποπι οππο

ι.οπιΜ πιοπι.

33 Ηοπιιιπι .ποειιο οπιοιι πιιί, ιιπιπποπι

πνοπιπιο πο ινοπιππιππορι, πιοοπι π...

Μπι πποπνοεορπ έπιπ.

34 πω... οΜοππο πνοπιιἱ πινοπιιι

Μπο ινοπι οιι οιιννπ Μπι οπι οοιιο ;

ιιιιπππιπι ννο ππιππιπ πιο πιο.

36 'Γιιννο ννοπιποππο οπι ποοποπι

ὶπι Μπι πιο ννοποπιππιιιππι Μπι πιο πιο

νιιιοοπεο. Ύνοννιοοππο οπο οπο πιο

εάοπιΜπο, πιο. πιοπ:οπι οπι ννιοπιπο

άορι Μο.

38 Ποιοι. πιοπ:οπιι, ιιπιπποπι πιάσο

νποποππο πνονπορι οπι πποεπιρι πισπι

ιποοοπιι: Πο Μπι "πωπω" πιο

ννοεορι Μο οπιπ πιο.

37' (πο πιοπιιιπι ννοιινορι ποιπιοιιρο

πιοοοπι οπο; 'Γιιννο ροπιάπιπποπιι

Μπι πιο ινοπιποππορπ Μο.

38 Ηοπιπιπι ππιοπποππι .ποοορπι Απι

ππιοιπιοο οποπιπιοπι Ριποπο π:οΜπο,

.ποειιο τοπιπ:οπι Μπι που Μο ο πιοοπι;

ιιπιπποπι ο οπο Μονο πνοπιπιεροννι

οιιΜπο οππι "Μπι πιο, Μάιο οππο

Βπιοπιι, .Μάο οποτε πποινππ:οπιπρο

σιπι πιοοπι; ιιπιπποπι Ριποπο οπιιρτο.

Ι·πο οπι πι, πιο .ποοιιε τοπιπ:οπι Μπι

πιάπιΜποπιάο.

39 Ππιπππιπι Νιπποάοιπιοε, ππινιπο

ποπποπιοπο πιοπιποπι .ποειιιο οπι πιἱ

πισπι πιοο, πιοπιιιπι οπι Μ, πιο Με.

πιιιιο πνούιοπιιπιο πιοιπι ποιοοπιιποιιι,

ππποιιπορἰ ορπιννιπιΒο οπιοπιι, πιιπιο

Μ.

40 Ηοπιοπι .Τοοιιο τοπιοοιι Μπι ποο

μι, πιο ππιππιππιιιπιο οππο ιποροπιιπιιρι,

ροιππιιιτο ννοέι.οππιπιο ιποπιπιο. .πιιππο

οποπο ινποοέπο πιπιοππορι οσο Μπι

πιο ιποπ:οπ:ο.

4Ι Ππιπποπι ποπρονποπι οΜιποπιιιπ

πισπι πιο οπι ὶΜποάοπι ινοπιιρι πω"

πιοπι, ννοπιιρπ πιο οππι πιο οπι πιπιπιο

πνιοοιέπο πιπιοππορι που ιπιιέτοπι

ποπιππο, τιιννοάοιι πιο οπιπιπι οπωρο

μ έπιπ.

42 Μάο οποτε: πιιιςππορι οπιροιιι

Μπι π... ιοιιπιπιοπι, οπιπιο "πιο

πιπιοΙιοι›π οπι ιΜποάοπι ποπιππο οπο

πω" :απο ποπιπ:οπι Μπι οπι ..πιο

Κοπή.

ινιοπιννοιαιιπι: 20.

Ι Απιπιοιιι "οποιο Μπι οπι, επρο

πιι ιοπποπιοπο πιοπιπιοπιπιο πωπω,

πιοπιοπιπιππι οπρο2ο, πιοπιπιπι Μοππ

Μοοάοποπιο πιπιπιππορπ πιοπι οππο π,

πιο ππιπιιπι Μπι πιπιπιππορπ οπιιπιπιοπι

ιοιιπιοπιρο πποπορπ ο ννοπιποππο.

2 Ηοπιοπι ππιποπιππ πιάο πιο διππιοπι

Ιπιποπι πιοο, πιο πνοοπιοπιοννιοοΜπο

σιπι πιπιππιπι .ποειιε ννοέιοΜάπιππο οι

πιοπι, πιοπιο οπι πιι πιο πιοινἱοοΜπο;

πιοπιοπιπι Μπι πιπιοππορι Μπι οποπιπιιιπι

οποππιιρπ, πιο πιιππτοπι πιπιοπιπιπιπ Μπι

οάοπιιιπιποπιιιι έπιπ πο.

3 Ππιπποπι Ιπιποπι ννπιοπιπππιοπνἰοο

Μπο οπο ιιπιππιο πιο" Μοι ποπιπποπι

ιπιοπιπιοιιι, πιο οπι πιπιοππορι πισπι οππο

ποπιι. ·

4 Νοριπι ιπιποπιΒ· περὶ ; πιο πειστι

ιιμοννιπ:οΜπο σιπι ιιπιππιο πισπι πιοο

άιιιοπιο οο Ιπιποιι ππορο, πιο ιπο το

πποπιοπο οπιιιπι π;

5 Ροιιιέ ἱπιοπἰπι, πιο πιπιοππορπ Μπι

οπιπποεππι, ιιιἰπιιπιιιπιο οοοάοπι "οπι

πιιππιι, τοπιο ππιοπιοπι ιππιπο πω.

θ Ηοπιπιπι πο 8ιππιοπι Ιπιποπι ιποπιι,

ιιπιππιιπι πποιππιππιπι ππιιιπιοιι ἱπιιππι,

ππιππιππιιιπιο οοοάοπι πιιοΒοπο ποπιππο

ινοπιππιππο.

7 ΜιπιπΒιιπιο μπι οποιο οπιιιοπιιιιιπ

Μπι πιο, ππιππιππιιιπιο ιιππιιιπιρι πισπι πιο

ορο ω, πιο οι ιιπποπι· πιοπιιιιι ποπι

πιο.

8 Ηοπιοπι πνοοπιερουνίοιιΜπο οπο

ιιπιππιο ποπποπιοπο πιπ πισπι πιο πι!

πιπιοππορι Μπι πιιπιπιοπι πποπο, πιο ο

οπο πνοπιππιππο οπι νιπιπ:πιάο.

9 Πο ιινιοοπιιο οπιιπιπιοπι οΜοοπιι

Μο, οποιιἰ, ννπιννιιιιι οπι πιοπιπιιιι

πισπι πιο πιππιποπιππι πιιπιποπι εάοπιππι

οἱ έπιι.

10 Ηοπιοπι πνοοπιεροιινιοιιΜπο οππι

πιοπιο ππο Μπο οππο ποιοπινπιπι πιάο

μ· . . .
Η πω... πιπιοππορι Μπι ιποιιπποπι

Μοι·π ο οσοπ ἔιἑι_ἱἱΠι (Η 0898
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ννποοννοιωκε Π'.

1 .πεεπε πιεπε πιεεεπι εγε εε πιε

πιεπ ιέπε γπινεπιππεπ ποπ, πιε Με·

πρι” Μπι εΜε ει:οπιννεπ «πε, Απε

ννεπιπιε επρεπε Μπ πήγοπή, Νί

εππιππέή Μπι πωπω πο, πιεεεπι πιπ

Νπεππιππέι Μή πιππιπππιπεπ Με εε.

2 ννπωωιπρι ονπεειπ οπι πεπε

επιππε γετιιι πιοπι, πιεεεπι ποπε γετιιι

Μπι οννεεππι ονπήπιεπιππε γνεπιπι πιππ

εοπή ννιεεφι Με.

3 ΠπιΜιπ ογνππιεπππε ππεπιπ πιππιοπι

πιπ Μπι πιε «Με, ννωνπεε1πε πεπει

πεπήπε πήγε ε εήοπιπιπγεπιρι Με,

πιπι .πεειιε Μεεεπγε ιιγεει πιοπι.

4 Μεππε Μπι εππεπι επγιιπεπ; πιε.

γνπεοΜεεπιγε ππιεγεπιπ ποπ ννεπιπιε

οννεειπι πνε.πιππιπέπεπι.

5 Ππιππεπι πιεππεπιε, Απε ππγε Μπι

οπι ππήγε ππιεπιππιιπειι ννο,ννπεοπεεεε

παπά επι πιε πποππεππ πωπω”

πήγεει πιππιιπιε γνειιπι πιοπι πιεση.

Β Ογει:ε Μπι ιπεπ γνπεεέπε ποπιε

ιπιεγεπιιι Μή πιεπε επι πιοπι-πε πιπε

οπ:επήπ ; πιεπιε πιππεννε, τιιππε πιεπιε

πιιεγεςιι; ιιπππεπι πιεπε. πήοιε πιοπι

πιπειγπιπιερπ..

7 'Γεππιι ππεγεπιπι Μπι ονππεειπ

π. πήγε επεπιπιεπ πι, ννεπιπε εποπ

γερπ. · ·

8 Νποιε ππιεγεπιιι πιοπι πιε ννεππιε

πνπεεννεφι; πιπήπεπ πειιρπ, πιο. πήγε

εεπγεπεππιεπι Μπι Μπι πιε τεπιγεπ

επποπιγερπ, πιε πήγε ο ιιπιεγεέπ Μπι

πιε γνιεεππερι.

9 Πεπιε πιπι ννοεεΜγε εννπεεννε

επγε, πιεπιε εππεπ ινιεεέπε Μπι πιε

πιε οπι ννοεεΜγε εεπειγε επιπ,1:ιιΜπ

ποποπ πιεγεπιπ Μπι πιεπιε οπ νν‹ιεε

Μγε εεπειγε, πιεπιε πιππ:εννε Μπι πιε

επεπιπιπιπ. .

10 'Ι'εππιι ππιππεννε Μπι πιεπε εννε

εππ πιπεννε. πρ. Με τεΜι πιππεννε.

Μπι πιεπε. ππήπεννε, πιο. πιεπε οπι

ννεννπτεπι ννεπιπι.

11 πλἴεπιππι ογεπ.ε Μπι ππεπιεπεπ

πιεπ επι, πιπππε πγε ε ογετε Μπι επ

οπιεγε πή πιπιπήἱ γι: πήγε ννεπιπιε

πιππιπιΜγεάεπι πωπω Με. Απε

ννιιΜιπ, πποεπε Μπι οπι «πιεπιε πιε

γεπιιι ποπ πιπππιπιε γνο,.πιεεεπι ιιπι

γνεπιππόεπ πιοπι πε πγεεεπι ννεπιππεπεπι
πε. . Π

12 Ογεπε Μπι ππεπ οπι πωπω Μπι

πιε πεπιππιεπ Πιωμ Μπι οπι ννπεε

νπεπιππιππιε. Μεγεπιιι πιοπι πιεπιε ε

γνπεεννεπιππιπππε, πιε πιννεεππι «Με

Μγεπή ἐπὶ, ννπειιεπε γνεγπιπιππιιπιπ

επι εππιπιπππππιι Μπι πιεεεππεπι επρε

Μγερπ, πιεεεπ ννουνερι επι πιπι «πιπ

γνεπιπιε πγεεε1:πι.

13 ννεππιε πιππεπΜγειπεπ ννεππιι

Με, ογετε Μπι ππεπ ορεγε γνειιπι

Μπι επι επιεππε πιεεεπ εμ, πιεεεπι

οπ πιπποννιγιι6Μπ Μπι πγεπή επι

ννιειιΜγιιέπεπρι Με.

14 Νποπε γνιεεννεςιι, πιε ογετε

Μπι εποε νυπεεήερπππε, ογπιπε Μπι

πιει:επιπιεπρπ επή πιεπιπι επεπιπιεπι πιε

πιεπιε, ογετε ππεπιεπ:εππιππιι έπή πιε

ιγεεεπ.

15 Ογετε Μπι ππεπεπιπιεπι εννπεε

γεπιππεΜι Με ε πεσπ γνοεεΜγε

εεπεπγε επι, τυπο. τιιππιι εποε πιπι πιε

επ επεννποεγεσπρπε Με ε πιεοπι.

18 Ογεπε Μπι πε εππιεπεπιπιεπι

επι Μπι πιε πγει:επ πιπ 0γεπε Μπι «πε

επεπιπιεπιρπ έπή.

17 ννοννπεπιππε πιππεννε Μπι πιε

οπι ινιεεγιιννεΜιπι πω; πιπήε Με

πιε γνωνιεεππε.

18 Ογετε Μπι Με ιι πιιεγεέιἰ

πιοπι, πιε πγεεεπ πε ογεπε Μπι εεειι

γε γνποεννεέπ.

19 Ωε πγεπή οπι πππγε ππιπιππιι

πνεπεεπι, πιεεεπ οπι ννοιπήεπιππε επή

γεπεπιπιεπ γνίεεγπυνεππεπιρπ Με.

20 ίζπε επεπιεπε επ ννοεεΜγε εννι

εεννεειγε έπή, πεπΜιπι πεπιε γνπεπήε

ογεππερι εεπγεπεππιεπι ννπεεπιιε

:περι Μή πιεπε ππογε.

21 Ηεεεπι οπι οννεεππ ννεπιγἰρἱ

ππεπι Με, πήγε Μή ἱγεεεπι, Απο,

πιπγεειεε, πιε. πήε πω” πιε πιε

εεπ πε πιπιΜεπεερπ Με; πιε ογεπε

Με πὶγε ιι ππιεγεει Μπι πιε "πεπι

περι Με.
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22 ννονιιιι:επι ππιε.γεειι. εεπι Με

ιινεπιπιε ννιειιυνεειι, Μεοεπι οπι ιππι

ννεπιιιιιεπι Μπι ιγεεεπι γνεπιιιριπιεπι

Με.

23 Με. ννιεεΜει ννειιιι, εε πιιέ

ιπιιει. γε.πιπι, Μεεεπι ιινεπιιιιιεπι επι

ννιειιγιιέτεπιρι Με; εε Μεεεπι πιι

γε ιιππιεγεέι Μπι Με ογιιιε Μπι

επιιιπιγερι Με; εε ννεειεππιεγειπι

ιιε Μπι Με ιγεεεπι ννεέτεννιεεννε

Μεε. εεε.

24 Αιε, ι:οπιε ππιιιγεειι Μπι Με

πιε, ιοΜγε ννειιπι _Μπι Μεπι ππιιει

ιιπιρι Με ννεειπι ; Μεεεπι νι·οννιι;επι

πιεγεειι εοπι Με ννεπιγεΙπερι Με,

ννιεοιεεεε Μπι ιιε ιιοΜεππι νεότε

ππιεγεΜιιε Μπι Μεοπι ετεπιΜεπι.

25 Αιε εννοιεπιπιε, ογειε Μπι

ειιεπιπιιγεπιρι επιι γε, τιιΜι ππιιγε

εσ.ιοπιειγε ειεοπι, εε πιεπιε ιιι πιιγε

ε ιι ππιεγεέι Μπι Με επ1οπιγερι.

26 ΠπιΜεπι πιιειιιε Μπι Με επισπ

γε ννιεεννεΜγε εε πιιιΜιπι ειιοπιγε

ννιειιιΜιΜιγε Με; Μεεεπι "εννε

ειπιΜε ειπε επι ννεειεππιεγειπιεε

εοπ Με πιεπιε επι επι Με, εε πιιιέ

πιειπιιπι οννιεεγνερε Με.

Μ" ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 18.

1 .Ϊεειιε Μεπιιι Μεεεπι εγε, ΜεΜεπι

ιινεοπιερεννιεειπιγε ειπι οπι Κε‹ι

που ννεΜιειιιιπι Μπι εΜεεεπιρε ιγιι

γε,Μεπι εεε ινογιιρι γνεπι,ιιπι1πεπι Με

επι ι, ννεοπιερεννιεεΜιγε σιπι οππι.

2 Ππιιπειι .1ι.ιι1εε ννιγορεγε ειπι

Με ιό πιειπιιιι ππιειιοεε Μπι Με εεοπ

γε, Με” ιιεπι ννεοπιερεννιεεΜιγε

σιπι σιπι εππιπιιειγε εεε εοπι Μεοπι.

3 Ηεοπι πω” εΜειτε ννιεοιιπι

πεπ. ιειι, εε ιιΜειι.ε Μεεπι Με,

ννοέπιε Με;περι εε ΡΜεπιεεε Μπι

επεπιΜεπι, οπι ω!» γιπΜερι, εε

ρειι_ιεπιιεπι εεπι ιτιποπιγε Με γιιΜε

επι γερι.

4 πω” ι:ειπιπ ΜιγεΜπιε Με ειπι

οινεειπι επιιιπιΜγε, ιιΙπουνιεειπιρε

εε, 'Έπινε ε εγειιερι Με, ενια.

Μιγε.

5 .Ϊεειιε ΝειεπειΕΜ ειιιπιΜειι, εγε

ιιγιιρπερι. ΠπιΜεπι Με”, Ηε ππιι

γε σε, εγε. Ππι1ιεπι .1ιιιιεε Με επι

γορεγε ειεοπι εε επι εμε.

θ ΠπιΜιπι .1εειιε, Ηε ππιιγε εε,

ειινιεεΜγε ΜεΜεπι ιειεεννιπι Μ

Μιιερι, εε ππιειιπετε ιΜρεγεπιι.

'Τ Ηεοπι εΒεπιΜεπι ειπε Μειω

ννεπι€ε; 'Ι'ιιννε εγεΜτερι Με,

εγιι. ΠπιΜιπι, .1εειιε Νεεεπει:Μ

ετεπιΜιιπι, εγερι.

8 .Ϊεειιε ννεεγιιρι:ε; Ηε ππιιγε

εε, εειειγιιρι εοπι; Μεεεπι πιιιγε

ε ειπιιιγεε1ερι ΜεειπιΜεπι ιι1επιιι Με

ΜΜι1ερι Με.

θ νιωθω παπι εγε ειεοπι Με

ιγεεειιι Με, Τοπιε ππιιιγιιειι Μπι

γνειιιιιιεπι ε1ιρεννεΜγε επιι σε. ι ·

10 Ππι1πεπι Ιπιγεπι πιιεπειι€γε

ννεπι γιιιιε ειπι εΜιιεΜιι, εε επι

γνοεπιε 1πεεερι ιΒεπιεεπι οοΜγε νι

εεγιι ννεπι πιοε·ε εΜιρε εειγειιιιπι

Μεπι εμε εε. Μεέρε ιγεγε, οοΜγε

ιιπιπιιι Μπι Με Μιι11ποε εειγερι.

11 ΗεΜεπι .1εειιε Ιπιγιιπι Μεειγε;

Μιιεεεεεγε πιιιιιυνιι ογιπΜε επι ιγε

Μγε πο. ννιγετιπε Δω ππιεειι

Μπι Με ππιπ1ει;Με Με επιι Με.

12 .Μάτι ογει:ε ιιΜειπε 1:επιειιπι,

εΜειιιι εγεπιρεΜε, εΜειΚε ι1πεεπιιιιι

Με .1εειιε γιιΖερι, εε ρε1ιαιρι.

13 @ιι ιοΜιΜεγε Απιπιεε Μιιιρι;

Κειεριιιι.ε οππιιιΜι. Μπι Με επι πιο

έΠ8 Μεεερι ι1επιεεπι Μπι Με ιππι

ΜιπιΜιι Μπι Μεε.

14 ννιωέω ιινιιπιιιπ1ιιιι ογει:ε

Μπι οπι Με Με ειπι Με 1ιεεει:ιι Με

εε, .Με ογετε ιννεΜοΜοπιννιεε

Μγε ειεοπι ΚειερΜεε εε. ·

15 Ππι1πεπι 8ιππιοπι Ιπιγεπι .Τεειιε

ιΜεΜιππι γε, πιιιΜιπι ννιιοπιερεννι

ειιΜγε ειπι τοΜεεε. ννεπι; ιιπιιιιιπι

ννεοπιεπιεννιειιΜιγε σιπι τοιπεεε Μπι

Με πνοέπιε Μιεερι ιπιιιπιεεπι Μπι

ετ1επιγε εοπ, Μεοπι Μεε ννοεπιιι Μι

[Με ιιιιπιεπιπι ιιΜοεοιπε Μπι επ

.1εειιε Μει ιγιιγιι. _

1.6 'Ι'ιιιπιι Ιπιγεπι ε ι:επι1ιεπι ιιγοε

μι, Μπι επι ιιιιιιιι. ΗεΜεπι νεοπ
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.ιοιι.ι.ιιιιιοο.

ηρονιποοΜπο οπο οποιο, ννοοπιο

πιοιιορπ πτοοοοο εάοοπο πισπι, πιο

ποπιπιοπι ποπο, πιο τππορο οινοπιπο

πιο οπο πιο οπιππο πιο, ππιποπι ποο

πιππιιπο.

Π' π·ποπιοπι »οποιοι τππορο ο

ννοοποπιο οὶπι πιο ποποο πιοπιππο;

οποιο Μο άο ννοοπιιιροπιπποο

Μπο οπο πιο-ποπ οππο πιο. Ποπιοπι,

πποιιιοοο οπο οπι, οπο.

18 ΑΜοπτο οποοροπιο ιινονιιπάορ

ννποιιπερπ πο πιοπι πιοππορπ, οπο

πιάορπ πιο Μπο, οπιπιοο πιο οπι

ροτπόπιοπιρπ: ιιπιπιοπι ποποο οι οππο

π:οροπο ποοππο, πιο ροτπιτπιοιι.

19 πποπιοπι ννοέ.πιο πιιιοπορπ πτοο

οοπι Μπι .ποοιιο νιππινοιι8ο, ννοοο

οροππποοΜπο οπο πιοοπι, πιο ππο

οποπ.ιιιιιρο τοννο Μπι πιο πιοπιιιο.

20 .ποοιιο οπιιρτο; Οποτο Μπι οπι

τοπιππιποο πποπι:ιάοπιο οσο; οποιο

οππο ππρπ οτιι, πιο ππρπ νποιπποπι πιο

πιο, .Μάο οποιο ιιιπιποὶπορπ οοο Μπι

οο οπιποπιπποπι πνοοοοροΜπο ινο

ιιιι, πιο τοΒιιάιιο οοιιπιπιοποπιοπι ορο

ιποπ οπι.

21 πιο. οπι πιππιιοποοιιοπο πιο ;

τοπιοπι οιπποοιιιιοΜπο οπο τοπιο πιο

πιοπιρπ Μπι πιοπιιι ο ννὶννποοπνοπιἔο

οπο, τοπιοιι ορο οπο πιο οάοπιπορπ

οο.

Θ? Ηοιιο πιοοοπι οπο, ιιπιπιοπι οΜ

οπτο οποπιροπιο ινοιι πιο πιοπππι Μπι

πιο .ποοιιο ορο, πιο πιοπο; ννοοοο

πιοιιορπ πτοπιοοο Μπι πιοπ:οπι οάπι

ρτο πιο.

23 Ποπιιιιι .ποειιιο οπιιρι:ο; ὅπω

πο ποπο πιοπ:πιιπιοιι τοπιο οπου. ορο

οπο πιο πιιοποπιππι πιο; τοπιο τοπι

ποιι ορο. πιοοπιιπιοιι, τοπιοοο. οππο

πορο πιο.

24. Διοιιοο Κο:πορπιοο νποοοο πιο.

@πιο πτοπιοοπι Μπι ροπιτορπ οοοπι

οπιτο οπο ππποοΜπο οππιοο.

85 Πο ποπιοπιιιιι Βπιπιοπι ποποπι

οτπιππιοπι πιοππο. Ηοπιο πιοοππορπ;

οοιιοροννποοΜπο οπο πιο ιπποπιππ

οππο πιο. Τιιπιο οοοΜπιπιο οπι,

Ηοιπιοοο οπο πιο, οπο.

28 Ψοοπιιι πιο8·ορπ πτοπιοοο Μο

πνοννπάοπιο τον” υπο, ππιποπι οπιπ:_ο

πιοέρο οππιπιπι πιο τοπιιιπο, νπίοπιιρπ

Μπι οο Μοπ ποιιο νιποοοπππιπιο οοπ

πιο, οοππο.

27 'Ποιο οππο ποποπι οπιοΜπιππιιιο;

ιιπιπιοπι πιο ποιποπιοπι οορο οπιοτοοοο

ιινοο πιοτοο.

28 Ηοπιοπι Κοπορπιοιι οτπιπιπιοο

ιιποπιιοο τιρπ Μο'οο .ποοιιο οπρπ;

ιιοπιοο ννοοιιο οορο. ππιπππιέιιιρορπ

πιτο οπο ο πιοοο νιιοποοο οπι Μπι οο

πρπ οι, ππιοιππιορπ Μπι πιάιιτορπ Μο.

ο πιοπιο.

29 Ππιπιοο Ρπποπο τοοπιοτο πιπ

πιοπιρο οπι, οπι ννποοιι πιο, νπίποοέτο

Μο ππο τοπιο ο πποποοπιρορπ πιο,

οπιπποοΜπο.

30 Ψοοπιιρτορπ πιο πιοοιππιρπ ;

ννιωιο πιὶο άο οπιοπι οποο οοπ

ιιοπιοπιο πιπιπιποοπιπρπ πιτο έπιπ τοπιο,

πή"Ρ'· . . .

31 Ηοπιοο Ριποτο πιοννιοοπιππο;

Νππο πτο οποπιιι ρο, πιο νιποποοοο

περὶ Μο οοπποποοπιοπι ποοο πιο.

Ηοπιιιπι, οποιο τοπορι ιιπιΜπο

ιιιιπιοΜπιπρπ οοπ πο, .Μάο οποιο

οπ:ππορπ.

32 Ηοπ:οο .ποοπιο οπο πιοο-οπ:οτιι

πιο, τοπιοο ννποοπιτο οπι πο Μο οπο

οὶπιοο πιο.

33 Ηοπιο.ιι νποποπ:ο πιο τὶιιιοπιοο

Ρπποπ:ο Μπιάο οο, .ποοιιο πιο οπι ιππ

οοΜπο οπι, .πιιάο οπιιτο ννποοέτοπο

τορπ πιοο πιο οππο πιο, οοππο.

34 .πωπω οπιιρτιι; Πο οππο οπο

πιο πιοπιο πιο; πιο πο τιιννο τοπποοο.

ποπο οπι πιοπ:οπι οπιποππιιπιο πιο. ·

36 Ριππιτο οπιιρτο; .Μάο ιιπποο

έτο. πιοππιοοο πιο; πιπτοοποτορπ Μο

πιοπιο, πιο.ννοοοο πιοοορὶ πιιπιπιορπ

Μο πιο ππο ππιππο πιο οπιππιπρπ.

πιοο οποπιιιοάο πιο.

38 .ποοιιο οπιιρπ:ο; ποιο-οι”

ππιπτοννο Μο πιο ποοπιο Μπι άοτοπι

πιοο έοπ; ννοΜοοοιο πιιπτο·ννο·Μο

πιιοππο Μπι άοτοπιπιοο πιοπιιιιιέ, πιπ

τοοΜπο πο.. Με ιιορπ πιο, πιο ο

οπι οποτο Μπι ιιιοπιο5πιορπ Μο πιο

'Γο
.. ι π
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Μπαμ πω". πιπιππιι.πιπι. ννοΜοοπι2ο

ιπιιππιννπι Μπι πιοποπιπιπι.πι έιιι.

37 Ηοπιπιπι Ριππιπο πιοοιιπο., Μ.

οιιιέπειγπιπειρι Μπι πιοπιιοπι πιο. πω

πππιπι .ποειιο ογιιρπο; πιοοπ”

οιΡι πιοιιιιιοπι ο οοοπι οπιπι; πιοπιιιι

σε Με. ο οπι ιιιιιποπιρι, πιο πιοοπι

ππιπιππο.Επι Μπι, πνοννιοπιππο πιπιο

πιπ;πιπιιπι Μπι ο πιοοπ. 'Ι'πιννο ινο

ννιοπιππο οπ:ιγπιτπιπιπιιιπι ιιπι Μπιπιο.πι

πιο ππιιπιο Μπι πιπιπιοπι οοο.

38 ννοννιοπιππο Μπι πιο ππιππιι πιο,

πωπω ω”. πιω.. πιοπ:οπι οιο

μι., ιιπιππιιπι Ριποπο πωπω. ιπιπιπιρο

πιο, .πιππιπι οποιο οπι πνιοοιπο οπι,

νιππωπο. Μπι πιο ποιοι οπου. οοοπι

π.πιππιιπιπιπι ιπποννιιγο έπιπ, οννιοιιΜγει.

δ!! πω... ιινιοοπιπιπι ππιιπιειρι Μπι

πιοοπγιιππιπιπιοπι, ννοιιπ:πιππέιπι ιιπι 'ποιο

οπιπιπι ιιπιΜρι οοο, τιιννο ππιιέιππει

πιπιπιπππι.ρι παπι-ιι ννιιΜγιιέιππο. οοο

προ. .πιπιο οποιο ννιοπιέππιμιτπιρι

Μπι πιο ινιιΜγιιέππο γειοιπιρι πιο,

πιπιο.

40 Ππιππο.πι ειπα: οννιιεἰπι ριιιι)ποπιπιπι

πιοιπιππιγπιρι πιο. πιογειρι, ινπωεπιπ

Μπι εποε Με πω, τοπιο Βιιι·πιπιπιπιε ο

πιοο Με. Ππιπποπι Βοι·υ.πιπιιι.ε ο πιο

πνει.ννιοαΜ επι Μπι πιοοπ.

υ, ννιπ:οννοιπΑκο 19.

. 1 Ππιππο.ιι πιοπιπιιι κοπο .πωπω που

πιο. Μιρειπιρειπιπιι.

2 Ππιπππιπι ..πωπω πνειροροππο ννο-·

ρπι.πιει. "οπι ππο.ιοπιππιρι πιο ννορπιπιο.

ππιγπιρι, πιο έιπιπι το πνο.πι ιπι Μ)πειρι,

3 θα, ππιο, .πιιππο. ινιοπωμωΡι

Μπι, οοι)πεπρι, πιο. πιι-προ οπι προρι.

4 Ριππιπο ιιππο τιιπιπππιπι ιιιοπιρο οπι,

ππιο, «πωπω Μπι πιοο ο ιπιπιπππιπι

οιοπιιιρι, πιοοοπι οπι ποιοι πω. πιι

· ππιιπιπιπι οπι ιπποννοιγο έπιι ο Μπουγα

78Ρι Μπι, οινιοο.Μγο.

..Β Ηοπιιι.πι .ποειιε ννεροροππο. ινο

ρπιπιπι Μπι ιιπι, πιο έἱπιπι το Μπι ιπι,

τοπιπππιππι ιπιπιπιπιπι. Πιιπιπιπι, ιν”

μια. πιο, ιινιοπιέιπ:πι. Μπι πιοο πιο,

πιννιοπι1πιππιι.

ΙΒ

πι Ππιπππιπι ννοέπιπι ππο,πι·ειρι ι:πιιιππορι

πιο. πωπω ππιπιπποπιρι Μπι, πιο ννπιπι

ιππιο ιπιογο.ρι πιοπιπιπι, ρπιπιπποπιπιπι

πιοιππιρι, Ιπειρ:ι.ννοπι οπππιππιπι πιο, ποι

ρο.ννοπι οπππιτπιπι ννο. Νιέπιπιπιιι πω

πιι πιο ποιρπινπποπι οππει:πιπι πιο, πιιχο

πιο πειππιι έιοπι πιοοπ ι:πιππιιπιπιπι ιππο

νιπ:ηο οπιι, Ριπο.το οινιοοιΜ7πι..

'7 πιίοννοππιοοπι2ο ννπιπι ιιπιπιπιρι,

ννοινοΜοοπιιο ιιπιπιπ.ιρι Μπι ω"

π:πιπιπιπιιι πο Με. ιπποπ:οοιι, νικ-οιποπι

πο.ιιππο. Οιπιπιιπιτπππι πποιοι)πο π:ιπι πιοπιπι

οποπιπιπιπι, .πιπιο ο7πιπο Μπι ο”.

ο.γιιρπειρι.

8 Ππιπππιπι Ριππιπ:ο περι Μπι πιο πιο

πιπιπ πιοπιιιιι, ι_γοπ:πιπι ιπιππιπιπι;

θ ()πι πνομιοο περι Μπι πιπιιπιπιοπι

πιπιο οπι., Νιπ;πιΜιππι π.πιπιπιπιπι πιο,

.ποεπιει πιοπια 'π'πιππιι .ποοιιε πι.γιιριο

έπιπ.

10 Ηοπιπιπι Ριππιϋο πω”, Αποπ

3πειππιιρπο έπιι πιο. πωπω οπιι

οιπ.ππιπιρι οννοΜπιι; πιο. πιποι)πιιέΜιρι

πιπιππιιπι οννιιΜπιι, πιο επιοιι_γιι)πο έπιι

πιο.

ΙΙ Ηοπιπιπι ζποειιο ιιγιιριο; να”

Μπι τπιπιπιπιπι :πιπιο Μπι πιο πιιοιιρι

έπιι ιιιιπππιπιέι πεπππιιπιπιπι οπι οπιιογει

Μπιπ Μο έπιι οπο” πιοπιπι πω”

πιι)πο οπι πιππιπιπιπ Μπι πιο Μο ιπποε

πιποπιι ππιπιππο.

12 Ηοποπιπιπιπι Ριππιπ:ο Μ)πιιέππορι

πιΜπει. πιο., Μίιοπιέπο. Μπι πιο

Υπιππιπιιιέππο οιπιπιο.πι Κοεπιι· Μπαχα

χο πω; τιιννοννιοοέπειγοπορι ποιοπι

οπι οιπιπιπιπι Κοεπιι· ιοπι πιπιποιπο οοο,

πω. ογυ.πο Μπι πιοπι)ποπιπι.πι οποιο.

13 Ριπειτο περι Μπι πιο πιιιπιπιπι,

ιιπιππο.πι .Μοπιε ππιπιπππιπι πιοπια. Μοπι

ρει, πιο. οιγοπ:πι.πιππο πω”. Μπι πιο

οπιιιοι Μιππιτπιπιπππι, ιπιπππιπι Μάτσο.

πιπιιιιιιιρι Μπι οπι, πιο Ηοπ;ιι·ονν περι

Μπι οπ.πιπιπιπιπι θπιπιπιπι.π:πιπι οοι)ππιρι.

Μ ννπιπιοπιππέιπι ιππιπππιπιι πιπιροπιι

ριιοιγιι.ρι οοο Μπι πιοπιι, πιο. "ιππο

ππιπιπιο οιιι πιοπιπιπιπ.ιι; πΝιοπιέπειγιι

ωρι πιιππιννπιρι Μπι ννοπιγο.ππιπρο,

Ριπιι.πο π πιπιο πιιππιπο Μπι οννιοπιππιγπι.

15 Τιιπππι, Ιοι;πιπ;ΠΡ8. πωω0ΠΡ8

ι
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ἱγεγε σε «μενει οΜιτιιη απο,

ρε.ηγεπιιιη σιωπή. Ψισιιέπειγηπει.ρι

ηιι:πιννηρι Μη άε ισιρεννεπι εννε

Μιπεη Μπι πιε, Ριι..ω εννισιιΜγε.

ΠηΜιη ννσέηπι ΜιΒιιρι πεηππερι

Μη εγιιρπερι ; Κσειιι· εσεάιιη »νι

σειέιπσγετερι ιιηπιερι σε.

16 Ηεπιεη ισιριιννεπι οΜιπηηρι

Με ε ννισειιιι. Πηππεη .πεειισ ιση

πιὶ σε ποΜιη αγορι.

ιι ΠηΜιη .πεειιε σεη ειιεπιεσπι

Μσιη, σε. πη:ιΜισε νι·ιιη ννισειριιπιιι

εσπιπειρπ, πιε Ηεπιι·ειν περι ση Οσπ

εοιπιιι εσι-γπιρι, ω. εΜε. εγε..

18 Ηεη ισιρειινεπι οΜιτεηρἱ, σε

ινισιιέπε ποΜ‹ιπ‹εσε πιστη ιιιιη πωσ

Μιηιηπιιιη εννισπιπιάερι, πιο. .Ιεειιε

οΜπε.πιεάιιη.

19 Πηπαπιη Ριπεπε ννοιινιιρι ννεη

Μισε σε., σεη ειιεπιεσε ΜΜΜ Μη

ση επιηιι.Μι; .1Β8Π8 ΝΑΖΑ

ΒΕΊ'Η Β'Ι'ΑΝΗΑΝ, .ΤΠΙ)Α

ΜΜΕ: ινισ.ιετΑΥΑΦΑΡι

ΚΙΝ.

90 ννοννιιρι Μη άε .Μάσι ννι

σε.όπιι. Με γε.ιιιιερι; πηιιΙποσε Μη

.πεειπε ση ισἰρεννεπι οΜιτιιηρι Μη

πιε οι:οηννε Μη ιΜγεάεη, πιο. πιε

Ηεπιι·ενν, σε. Ηεπεπιεε, σε πποηιει

περι πιεηιιΜ)πιι ννισσιε Μη ση

οινειρι.

21 Ηεπιπιη πω.. ηγεπε επεηπιση

ινσέηε Μπι;;ιιρι τηηΜιρι Μη ΡιΙεπε

πιεσιμιρι, .Μάη εχετε ννισεέπε

3ιιιι:ερι Μη, ειπε οννε. έηι ννο; ω

πω, .Μάη ορια: πνισεέπειγητηρι

Μη πιε πιιγε σε, @ειχε σιη, πιεε ε

εσεη ειναι ινη.

22 Ί'ιιΜι. Μεεε ιιιτειιγιπρπε ; Τει

Μι οννεννε. Μη η. ννιιηηε οννε.ινιι

σε, εγε.

23 ΑΜσιπε .Ϊεειιε ισπρπιννεπι οποι

°πει.ηρι, πιεπιι-ιη πεννοπτομιπκε ἰσιιρὶ,

σε ννορεπηηι τοπιι Μιἔπηη, ιιΜσιτιι

οποι,,οιιι Μοιρπιππιηιρι; σε ηεΜιη

ηιέιιηιι ισιιρι; Με Μη πιε οΜισε

εε ννιιηισε, ινιιηΜιη πιιηπιιιιη Μιη

ιπιιιηΙιεγε. Μη πιεπιιιημη οΜισεεε

σοάιι.πι Μι.Βιιρί:

24 Ποση επιιηπιπιη π” ιγιιΜπε·

άειη πιεΜσἰγηρὶ; διηιι Μη πιε 11η

γιιππάεσειρι Με έπη, εσοηΜιριάση

σε γειιηΜιιιιρι Μπι,-πιεσεη πεπε

..Με σἱιιπιεη γιιπιε Με. Ηεσεη

ννοννιηιι εη Μιἔιιρι σοη ω. @εσε

τιι; Μιτεννοπποιηιπιε Μοιρεπηηιρι,

σε ιηιπιιέιηε Μη πιε σεσοηηε. εη

γεπιι_γιιρι σε. ΠηΜιη ιιΜσιππι Μη

πισω. πισσεη εσοηρἱ.

25 ΠηΜιη .πεειιε πιιιπιΜι, σε Μη

Μιπιιι Μσισιι, Μιιι·ιπ Κπεοριιε πεντά

σε, σε Βάση Μεσάεπεηε, πιεηε

σιιη ειιεπιεσπι Μη ισιιπιάιι ηιιιιηρι.

28 .πεειιε πιιιηπ‹η νυιιηπιάιιππιι, σε

εη ισιιηοηρε ιΜιιιιάιιη ννιισηερε

ινισειΜ)ισ σιη νωημ Με" Μάεπεσ

σιπιοη ννηηπιάιιΜι, ιιηΜιη, νπιηο

Μησε, πιισιηππέι Μη πιεε σε, ω.

Μι Μη εσιγιιι. Φ

27 Ωιι ννιιοηερεΜγιιρι Μη πιε Μ,

ννειηγιιΜι πο, ηππιιιη Μη πιεε σε,

εεἱγε. ΠηΜιη ννηοηερεΜγερι

Μη π... ιιηρεπη Μη πιεπ.ιιηπιιι.η Με

τι Μη εΜε εΜ.

28 ννεηηε. τυποι Μη οννεσιη

εσεππι .Μεση ννιιηγιιππυ., σο. ννηννη·

ιη ση Μιεειρι πιση πχεσεπιι Με ε

πιεση, πηιεριιιιι. σε, ειπε.. η η

29 ΠηΜιη πηἱηι 6Μιπηηιι ννεππέι

σε. ο]ιιάπιιι εη ισιιηπιπιη πιπιη; πηἱηἱ

επιιιπηηε. ισιιρι, σε. πιειΜιη πηἱπη

ιχιιππερε ννιιη εη οριιτΜιηρι,ιμι πισ

η πιστη ι... ννε.πι ισιιππι 7εμιρι, πιο.

ι Μη εη πιιιρι.

30 Πηπηιη .πωπω ηιιηι ἐΜιππιηει

που πιεπιπιη, ννιιηηιι γιιέπεηρι σε,

εγε; πιεπιση πιο. ηιιιΜ:.ι:πι @εγε σε

πε.ηιιηι Μη Μιγεγε.

31 Ηεπιιιη .Μάη ογιιπε Μη Ρι

Με σεΜγιιρι, πιιι πτεινεεερι σε.

επε.ηπιεη ισιιρι Με; πισσεη ιιηρετιι

ινεΜιη ισιιτιπιση, τηησιιιι Μη επιη ·

ειιεπιεσιι Μη Μαη ηη Με έηι,ιιη

ρει:ιι εη ριισιγιιρι Μη υνεπιησι ω

πισηπιι, σε επιρετιι ννιιΜιη Μη πιε

εηρεπιι πεηΜι, πιεση.

32 Πηπειιη ..Μεε ση πιιρι, σε.

ποπαιπιεγε. Μη πιιι παιισνεεεριμ.μ

ΜΒ
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ιιεΜεη ιηηηε. Μεἱ ιειρεννεΜ οΜε

ΜεηΜ ευη.

33 ΗεΜεη .Τεεηε εΜεη Με, ιιηΜεη

ννεηηε εε ννεηχεΜερι, Μεση Με

Μη Μεννεἔερἱ ω.

34 ΤηΜε εΜειτε ννεη3ἱ ννεΜιι

Μεεε "επ οη εηννι Μη εη εερε ;

ιιηΜεη ινε ιηιηι Με ειι.

35 'Γιιννε ννεηγεΜε εε γεοτεη

ιη Μη Με ννερεο€ειιιη Μη Με Μιο

·ννιεεΜε. ννεννιοεΜε εγε εἱη Με

εάοηΜρε, ειι. Μεεεη ση ννιεερε

όερι Με.

38 Ηεηε Μεεειιι, ηιιΜεη πιεσ

ννορεΜε υνεννερι εη Μεἔερι ευη

ιχεεεΦιι; Πε Μη ννεηριιεη Με

ινεἔερι Με εηἱ σε.

37 Με ηεΜηη ννεννερι ιειηοηρε

Μεεεη ειχε; 'Ι'ιιννε ρεΜόοΜερι

Μη Με ινεηχεΜερι Με.

38 ΗεΜεη ιΜεΜειη 1οεερΜ Διὶ

ιιιεὶΜεε ετεηΜεη ΡΠετε εεΜι-γε,

.Τεειιε τεηεεη Μη ἰειι Με ε Μεση;

ιιηΜεη ω ερε .δωσε ννεοιιερεινι

εεΜρε εἱη ννεηρ εε, ΒιιΜε εηε

ΜΜεγε, Με. εχετε ΜοννιεεΜιρε

εἰη Μεση; ηηΜεη ΡΠετε εριιρτε.

Ηε εη η, εε .!εειιε τεηεεη Μη

Μὸ‹ιΜρεΜὸε.

39 ΠηΜηη ΝιΜοηεηιοε, τηνιιε

$οΜεΜερε Μεηχεη .Γεειιε εη Μι

εστι Μεε. ηεΜιιη εη Μι, εε ρεβ

Μιι€ε ννεε£ειηηε ηοιη ἰεἱεεΜἰγερι,

ΐ:1Μειιτερι ορειινιηΒε σκετη, χηΜε

ι.

σ· 40 ΗεΜεη .Ϊεειιε €εηεεη Μη κ”

μι, πρι. ηιὶηἰΜηΜε εΜε Μγερεηιηιρι,

ρειιΜιι€ε ννεὲ£εηιηε ιρεΜηε. .Με

ηχει:ε ννιεεετε. ΜηεΜερί εεε Μη

Με ι-γεεεεε.

41 ΠηΜεη ιειρεννεΜ οΜετεηρι

αρη Με εη ιΜιχειιεη ννοιιιρι ννιιη

Μεη, ννοιιιρι Με ειη Με εη οΜηε

ννἱεεέΒε ΜηεΜερἱ ενεη ιρηέτεη

διεηΜε, τηννεόεη Με οΜηε οοηρε

ρἰ ω.

42 .Ϊη‹Ιε ογειε ρὶἱεἰγερί εηρεὑη

Μη Με ιειιηΜεη, σΜηε ννιεεειε

ΜηεΜερι ειι ιιημεω γεηΜε εὶπ

Μεση .ϊεεηει τεηεεη Μη εη οΜηε.ἑ

ΜερΜ

νν1οεννοιοικη 20.

Ι Αηρετη ννεΜειι. Μη εη, πηρε

τιι τοΜεΜε7ε ΜεηΜεηηε ΜΜιεε,

ηεΜεηΜιη οι:ρεεε, ΜεΜεη Μει·γ

ΜερςηεΙεηε ΜηεΜερἰ τιοη εεε ι,

εε ιη)ιεη Μη ΜιιεΜερι εϊεηΜεη

ιειιηοηρε ιδιεχερι ε ννεηχεΜε.

2 ΗεΜεη ἱηγεηρ; Με εε 8ἱιηοη

Ιηγεη Μεε, εε ενεοηερεννιοεΜιχε

ειη ιιηηιε .Ϊεειιε ννεέτεΜἀεΜε ει

κι”, Μεηε εη Μι εε ΜεννιεεΜιχε;

ΙΙ:εηεεη Μη ΜηεΜερὶ Μη είεηΜιιη

εγεΜιιρἱ, ειι ι:ιιΜτεη ΜηεΜερἱ Μη

εάοηηηγεηρι έηι ρε.

3 ΠηΜεη Ιη)ιεη ννεοηερεννιεε

Μ” ειη ιιητηε εοη Μὶεἰ τεηΜεη

ιηεηρερι, εε εη ΜηεΜερι ηοη εΜτε

γερη . -

4 Νεριη ιηιιεηε χερι ; εε ννεοη

ερεννιεεΜιχε ειη ιιηηιε εηη Μεε

εΜιεεΜε εε Ιηρεη Μερε, ειι ι” το

ΜεΜερε εΜεη ι;

5 Ρετηέ ιηερη, εε ΜηεΜερι Μη

εοΜεειη, ηιιηιΜιιΜε εεεόεη ννεη

γηΜε, τι.ιΜε ιηεΜεη Μερα: έηι.

6 ΗεΜεη εε Βιιηοη Ιηρετι ἰγοΜὶ,

ιιηΜεη Μειιη)ιεη ηιεΜεη Μωβ,

ιηιηιΜιιΜε εεεεεη ιηεΜετε χεηΜε

ννεηχεΜε.

7 ΜιηιΙ'ιιιΜε ρε εΜιιη εΜηεΜιιρἰ

Μη Με, ηιιηιΜιιΜε ιιιηιιηρι η” ειι

ορε έηι, Με η η” ρεΜεη χεη

Με.

Β ΗεΜεη ντεοηερεννιεεΜιχε εἰη

ιιηιηε τοΜεΜε-γε Μι εστι Με Η

ΜηεΜερι Μη ιηιιΜειι Με”, εε ει.

εχει ννεηρεΜε εε ννιεεεε.

θ Ηε ινιοοηΜε ετεηΜεη εΜεειιι

Με, εγερι, ννοενερι εη Μερερι

ηση Με Μιη)ιεΜιη $εηγεη εόοηγε

ρἱ έτη.

10 ΗεΜεη υνεοηερεινιεεΜιχε εἰη

Μεηε ἱγε ηρι «Με ιειοεπιη Μεε

Ι.
ΡΗ 'Ι'ηΜε ΜηεΜερι Μη ιι:εηΜεη

ΜΜΜ ε εεεηὐΙἑΙ]ἰΠ, Με 083,8.
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ΠηΙ1°εη εεγεγε ,Με ιιιει1η, εε

ΙιηεΙΙερΙ Μη εη εοΙτεεἱη.

12 Ωε τηεΙ1ριχε οΙιηΙΙι‹Ιε ηοηι

ιν‹ιΜ›_γεΙ‹ε εΜι εεε ΜηεΚερι Μη

Ιιεηε ινεηνν1εειμιΒε, .Ιεευε Μη

ειιη ννεηΙ‹ε εἱεοη ἱτεη εηοΙιεΙεη

Ιιεη, ιιηπιε ρε ννεηΙιε ειεση εεἱ

γειιιηΙιεη, εε ιιηηιε 1ε οιΙιε εστι

εεἱγετεηΙιεη γιιΙΙεηρι.

13 ΠηΚεη, ννιωιιιεεε, Εεεε ση

γεεεγε. Ιιε, εεἱγερἰ. ΠηΜιη 1έι,

Πειιεεη πι1Ι.εινε τιιηεεη Μη ιου

μι, εε τοΜ εΙιηεΙΙερι Μη ετΙοη

ννεχε έηι εε, ενν1ειιΜγε.

14 Ηεγε εε ΙιεΙιεη ιΙιεΙειηηιι υη

Ιιεη .Ιεειιε εη ηει1η υνεηχεΜι, τιι

Ιπε .1εειιε Ιιεε Μη επΙοηγε έηι.

15 ΠηΙτεη ξΙεεηε και”, νΜηο

11ιηεε :Μαι ση εποε". Ιιε; Ιεννε

878.ΜΙε Ιιε. ΠηΙΙεη ιέι Ιιε "εΜ

ειιηγε Ιιεε Ιιεεἰη, εε Ιιεοη, Πετι

ειιη, Ιιε ηἱγε @εεε ΙιεειηΙιεη το

Μγε ε_γεΙιηεΙζε εἱη οιηεΜγεΙιε

γε, ΜηΙιεη εννεΙιτΙεΜι Με εε, εεὶ

ε..

18 ΠηΙιο.η .Τεειιε Ιιεοἰγιι, Μει·χ.

Ι.1ηΙιεη Με ΙΙικ1εηιηε, εε, Βε.ΒΒο

η1,εοιχε; Ιιε ννεοηερεΙΙ1χε εχε

ι.

17' ΠηΙιεη .Ιεειιε Ιιεεὶγε; 1Ιιηιι

Ιιεη εηιεχεάιπεη Μη ; ηεΙιεηΙ1ἱη

ΑΙ;ε εΜε ννεΙι‹Ιε εηἱ σε. Ί'ιιΜι

ηιΙΙιιιηΙιε.ενεη_ϋ εΜε ννἰειιγε εε

ΙιεννιεεΙιιγε πο, ΑΙε εΜε ινεΙι‹Ιε

Με, Ιιε Με γεγερι Μη εε, Ιιε

ννεΙτεητεηΙ‹ε ιηἱΙεννε Μη εε, εε.

Με Ιιε 1λίεΙκεη1:εηΙιε ηιτεννερι Μη

εε εε, εχει. .

18 ΗεΙιεη Μετα), ΜεεεεΙεηε Μι

εε, Πεηεεη Μη ννεηΙιτ1εΙ:ε εε

Ιιεηε Ιιεεεη εειγε εἰη, ννεοηερε

ννιεεΜγε εἰη οννιεεΚειεΙπε.

19 ΑηρεΙιι Μη Ιιε εηρεΙιι “Πικε

Ιιεγε Μη εε, ΙΙ1τεχε1:ιι Μη Ιιε εη

ννεοηερεννἱειιΒἱγε ε1η, .Τιιι1ε οχε

Ιε ΙΙοννιεεΜρε, εε εοηεἱεἱτε,ε μι

Ιιεηρἰ, εη .Ιεειιε ιν1εεεοΒιιχε Με

_11η, εε, ννοοΜχε ηΙειρι ιιη Με,

ενν1εεΙει_γε.

20 Ηεεεη εεε εε ΙιεΙιειι“ιιερε

ειιννΙ Ιω ινἱεεΜρειο. Ψεεηερε

ννισεΙη_γε ο1η Ιιεηεεη Μη επιπ

ΥεΜιρἰ, ιιηΙ(εη ννἰγιιέΜηρἱ ΜΜΜ.

21 1Νοο1ιιχε ηιειρ1 11η ηιιηννε,

εΙ‹ε .Ϊεειιε εννισεΜγε. Αιε ιι

ηιεέιἱ Μη Ιιε ἱγεεεη ιηΙἐι γε εὶ€ἰρἱ.

22 Ηεεεη ειχε εε 1ιεΙιεη ειν1εε

ηΙΥε εε, 12870111” ννεΙιεη Ιου Ρο,

εννιεεΜγε.

23 'Γοηε ννοεΒΙεηὶ πνἱοεγεεἱειι

ῇιιῇιιρι ΜηΙιεη, Ιιεηε νν1εεΜειεε

]ιι]ιιρἰ Με; εε “Με ννισεεεΜρε

εεηρι έηι ΜηΙιεη, Ιιειιε ννισεΜ

Ρεεεηρι Με ἐηἰ. 1

24 ΑΙτε ηεηρερἰ Μη εΙειηΙιεη

'ΓΙιοιηιιε Ι)Μιιτηοε εεὶγερἱ Ιιε .Ιε

ειιε Μ Μη Ιιε ἱειιηΙιεη εη εμε επί.

25 Ιτεηοεη Μη ινεηιιηχεΙκερΙ,

ννεοηερεννιεεΙΙιγε ειη ηητηερΙ

Μη εεἰγερἱ. 'Ι'ιιΙ‹ε Με Μη Βε

ινὶεεΜΥε ; Με”. ση ηερε εη

οΙιετεηρι ευη Ιιε ινεηιηόεΙΙε ω,

εε ηερειιΙ:επε ιηειε εΜιΙεηρἰ Μη

επι οτηόιιΙεη έη1, εε ειιννΙ ηεΙ:ιιη

εη ηερε γεννεγε επι ΜηΙιεη, νιά

εεννει·Ιε Με έηι εε, εεε. ·1·

26 ΠηΙΙεη εηρετιι έεΙιιΙοεεη Μο

ΙιιιΜπη, ΙιεΙιεη εΙ‹ε πνευηερεινιεε

Μ)ιε «ηη πηεΙιεη γιιΜπηρί, εε 'Πιο

ηιεε οννιεερεγε ηη. ΗεΙιεη .Ιε

ειιε εη Μ, Μγορε οηει:εε Ιιεη, εε

ννιεεεοΚεχε ηιειιη, εε, νιωοκηε

ηἰεἱρὶ ηη ηιιηννε, ενν1εεΚ1)·ε.

27 ΗεΙιεη 'Ι'Ιιοιηεε ΙιεοΙγε ; ΝΙ

ηερειιΜιιε εεε εε ιηἱηερε Μη

ννεη)ιεΙτε πω; εε ηἱηερε Μη εεε

εε ηιὶειιννι Μη εη οριιΙΙκεη τω,

εε υνεεεΙιιηΙιόε έηι ννιεετΙε πιο.

28 ΠηΜιη 'ΓΙιοτηεε εγηρΙε εε

Ιιεε1),ε; ΙΙ.εηεεη πιιΙεννε, εε Ψε

ΜιητιιηΙ:ε ιηἱΙεννε. 1·

29 .Ιεειιε Ιιεεἰγε; 'Ι'Ιιοιηεε, "ετι

ηιεγεεεΙ:ε εἰη Ιιεοιι κιν1εεχεύε;

ΒιιΜι 1:οηε ννεητηεγεΙζερἱ έτη εΜε.

νν1εεεερΙ ΜηΙιεη, Ιιεηε ννἰεεχε

ννιιέΙερι σε.

30 ΠηΙπεη ννεοηερεννἱεεΜγε εἱτι

ννε.ηγε1ιερ1 εη τεΙω τοΙιεσε ο1:ε
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 21.

νπερεποππεεε .πωπω εεοπι, ω..

πιεπιε εεε "...Μι Μπι ππε επι πε

περι ἐπὶ.

31 'Ι'πιππε ππεπιε ε ογγερπ, πιεοή

.πεειπε πιε Μεεεπγε ννε1πεήπεήππε

ΟιήπιπήΙ:Μι Μπι πιεε ε γνπεεγεππερι

Με; πιε γνποεγεππερι Μπι επ, π”

εΜε Μπι εειγει.εήπιεή, γνιεοήπ ππιπ

πιερἰ Με.

ννπεοννοιωκε 21.

1 Ηεπε πγοπιεππεππι .Τεειιε εππε

πνεοπιερεννιεεΜγε επή επ πω..

Με, Ί'ιππεπιεε πιππε Μή επι;

ιιπιππεή ππιππιππεήππι Μπι πιε ππεππεπ:ιι :

2 Βιπήοιι πήγεπ, πιε 'Ι'πιοπήεε

Βήπιππιοε εεπγερπ, πιε ΝεππιεήεεΙ,

Κεήε θεπιπε ππιεπποεε Μπι πιετεή

πιεή,πιε Ζεπιεππεε επήπήήπππιι ήε

ρπή, πιε γνεοπιερεννπεεΜγε ειή

«Με. ήοπρε, πιεπιε γνπτεγερι επι.

3 Ηο ννεππιιυνε Με εε, διπήοή

πήγεή εννπεεΜγε. Νπγεπιπιε ιππ

γεπιρπ Με εε, εεπγεπή. Πεεεε

πιήε γερπ, πιε Με. ιγεή επι ορε

μ, τπιππε πιεήγετπι Μπι πιε π:εΜιππεπι

Μερι επι.

4 Ιπιεήπιεπιπε οεπιεή ννπεππιπιπε

εΜε .πεειιε ήεπιπ; πιιππε ννεοή

ερεννπεεΜγε ειή .πεειιε πιεε Μή

εήοήγερπ ἐπὶ.

5 Πήππειι .πεεπιε πιεννπεεΜγε,

Ηοππέπγορε, ει... γιιπερπ ήιππιερπ

πιε. Ππιππεή, Ηπγε, εγερπ.

ε Πήππεή πιεννιεεΜγε; Ηο Μπι

πιε ικπεπε επεπιε Μή εεπγεπε.ήπιεή

επιρεγε πιο. επεπιπιεή ιγεγεγιιπή

Με εε. Πήππεή εεεή ιγοπιρεγε

Ρι, πω... επιεεέι πιοεεή Μή οτε Μπι

πιεοή επιήεΜιρπ οΜπρεπιπρπ.

Τ' ππεπιεπι γνεοήερεΜγερπ γνεπ

.πεειπε ενεέιπεππεππε επαφή π... πήγεπ

πιεειγε; Πεήεεπ Μή πιεε εε.

διππιοή πήγεπ, π1:επιεεπ Μή πιεε,

εγε πιεπιοή οεπιεή; τεήεοεπεπ πιπ

Μή πιεοή οήπιπποπιππε Μειιή εε. πήπ

πήή επιρεπεπγε.

εΌ Πήππεπι ννεοήερεννιεεΜγε ειή

επιπήεπή Μή πειτε επεήπιπιε παπι

οπιήε ειή, πιιιπ:ε Μή πεειιπιεή γε

πποήρι, νπήεπέρε ορεννπήΒ·ε πιοπι

πιεπιειιγεή, πιε πιο Μπι πιοΒεή εγε

ππεπι εΜιρι.

9 ννεήπε πιιιπεπε Μπιιιήήιρπ, πιε

πιεή ρεπεεε πππποή ενεήγεππερπ, «πε

πιοεεή εΒιιγερι πιο εππεή γεπιΜι.

10 Πή|πεπι .πεειιε πιειγπεεΜγε,

ΗοΒεπι ήεππεπιε πγεεπιπή Μή επιπ

πιεή εΜι πιο.

11 διπήοπι Ιπιγεπ.ι εΜε γε εε. πιο

Μή πιεγεπε πήγιιγε, πποεεή πεπ

Μήγεπιγεή εεε ορεινιήεε πε επιπ

ρε ννήπεεπιπε περπεπι πιε εεππι γε

ππιπή; πιοεεή Μπι οτε π... Μή επιπε

πιε ειπε πγιιπιπ1εεε επι.

12 Πρι πιε πε γπιτε με, .πεειιε

ενιήεεΜγε. Ππιππεή πνεοπιερεννπ

εεΜγε ειή επ.επιπιεή; Τιιυνε ήιγε

πιε; εγερπ Με τυπο. πιιυνεππειι πε

ννεπεήγε ἐπὶ; ππεποεή πιεε Μή

π... ειππιπιγερπ Μή πιε ετεπιπιεή.

13 Ηεπιεπ Μ... επ γε εε. πιεπι

γερι πω, πιε ννπεεπιπι, πιοεεή πε.

Μιή πγεεεή εεοπ.

14 Ριγε εΜεεπιι Μή επεήπιεπι,

ππε πγεπήήπ .πεειιε γνεοήερεννιεε

Μγε επή εή ππιππιππεήπή.

15 Ππιππεή ννοπερπ εγεετεπιρπ,

πιεπιεπ .πεειιε διππιοπ Ιπιγεπι πω

γε; $ππήοή .ποπιε επήπιπήπππιι, ιπεήε

εεε εεπι πγεγε πνεει.ε πήεγεπ1εππε

πιε. Ηεή, Ιπεήεεή, ινεέπε επήεπιε

ε επποήγεΜγε ειοοή; εγε. Τε

πήήοεσπεή Με" Μή ει... γήπε

πιπ ννιεειιιι πο, εεπγε.

16 Αππε πεπήοπρε, 8ππιιοή .Τοήε

επήπήπτΜπ γνεέπε ππιεγεήεππε πιε,

εεἰγε. Ηεή; Ιπεήεεπι; ήπεέπτε επ

ππεππε ε εὸοήγεΜγε, εγε. πω..

εε ππιππεννε Μή πιο ννπεει.ιιι πο,

εεπγε.

17 Αππε πεπγεήιπή., διπιοή .ποπε

εππιπήπιτΜι ννεέπε πήεγεήεππε πιε,

εεπγε. δίεπήπή εΜπιππε, νπεέπε

ππιεγειπεππε πιε, εγε πννπιπι;;ε επι

πιεοή πήγεή πγοΜεπεε; ιππήπεή

πιεεπγε, Πεεήεεή, ει” ογνεειπ

εάοΠ)πε)πε; ννι=ΐεεπάεπτε ειή πιε



ΟΜΑΝΥΑΝΡΙ ΩΟΝ.

ειισππγεγε. ΗεΜεπι .Ϊεειπε, Τε

Β'.08 ιπιιτειινε Μπι νιπο ινιεεειι

ννσ, εειγε.

18 ννεννιειιΜε, ννσννισεΜε οπι

Μεειειγε; Κσπιιέ1πε εεΜεπι πιιγε

ειπιΜε Μιγε; γετοπι εε τοΜγε γε

σιπι εεε εΜε πιε εεε, τιιΜε τσΜεπι

ννιπιιεεΜιπισε ΜπιΜεπι ννισεέιτε ω

1ιεεε ινεπι εΜε πιεπιε γεγεΜγε

Με, ΜπιΜεπι ιριγεε ιιιοετοπι εε

τοΜγε γεειπι επι εέτε εΜε επιιγε

Με σε, εγε.

19 ννιεσπιτε τιιΜε ε οπι Μειω

τεπιιιιε γιιτεπι Με ε Με Μειγεστεπι

ιπι Με Μεση Μεεεπι εγε. Ηεεεπι

εγε ειπι ΜεΜεπι, ΜιγεΜπιε πι ννο,

εειγε.

20 ΗεΜεπι Ιπιγεπι ΜεΜΜε, εε

γνεσπιερεΜγερι πινει: .1εειιε ιγο

τεπι Μπιειπε ειεσπι ιιεε ννιειΜε

Μειπι ιι ε ννεπιγειπε, 1ιτεγετιι επσ

τερι ιειππιΜεπι ππιεΙπιι Μπι ιρεΜιπι

ννεπιιπε εε,1τεπιεεπι, τιιννε ε επι

γερειιιγε Με Με, εγε ειεσπι Μεε.

21 1πιγεπι Με επεπιγειπε ιιπι1πειι

.Τεειιε Μεειγε, Ιτεπιεεπι, πιε πε τεΜι

ε εΜρε Με Με.

22 ΑΜε τσΜεπι ννεΜι Με σιπι Με

Μεπιγεπι πιεεεπι επι Με ννεσιιι εέιτε,

Με ετεπιΜε.πι ιπιιτσιπεεε Με; πιιγε

ππιιγεΜπιε ιι πιο, .1εειιε εειγε.

23 Ηεσπι ετεπιΜεπι γνισσιε Μπι

σε ΜιιπιΜευνεπιιιπιΜιειγερι Μπι γυι

εεΜπιε ιγεγε; ννεσπιερεΜγερι Μπι

σε τε Με πω, εγερι Μπι. 'Ι'ιιΜε

.1εειιε, Πε τε Με επιι εε, εειγε

έπιι; τιιΜε, ννιιΜι Με ειπι ΜεΜεπι

γεπι ι1εεεπι επι Με, ννεειπι εει.ε,

Με ετεπιΜεπι ιπιιτσΜεεε Με.

24 'Ι'εΜι Μπι Μεπιε ννεσπιερεΜι

γερι Μπι Με γεστεπιιπι εε γνοννερι

επι Με,εε; εε. τεΙπιπ γεστεπιιπι Μπι

Με ννοννιεεΜε Μπι ε επισπιιππιγεπιρι.

2.5 Νειπιιπι τε1πε οτε .1εειιε εεσπι,

τιιΜε πιεΜππι Μεπιε σνιπεειππ στσιγσ

Μι 1πεεερι εετε, σγετε Μιγεγε σιπι

γνσννερι Μεεερι Με ειπι Με γιιΜε

ιιι Με ερεε επιι. Αππιεπι. . ,

ξ· πεννποΑεπεπ ΜΝ :.

]- σεωτιωΝι>π σσΝ. . ..ι

ΨΙΌΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 ΤΜεσρΜιιε, ννιεσιε τσ1πειιεγε

γνεΜεεε σιπι Με επι .1εειιε τσΜιΜε

γε τεΜι πιεσε εε επεσπιερε1πιγε

ειπι επιιία|πε; ,

2 'Ι'οπιε ινιιεειΜεΜπιιΒε εε γεννιεε

.ιιι εεε Μεπιε ννσπιιγε ιλίε1πεπι Μπι

εώγετεΠΜεπι γνεΜσΜσπιννισεΜιγε

ειπι ιγσΜειπεππι, επιγιετιπ ννεπι επι

γνειιΜεπι εγειπιπρι Μπι ΜεΜεπιγεπι.

,Σ 1γε ΜεΙπιιε σιπι ιγσΜε1π,εππι Μεπιε

εεε επι ιιι επι τειιιπιιειγιι, ννογιιε

τεπιιπι οτε οπι, επρεπε γνι1πεεππιπιε

τεπιε ΜεΜεπιγεπι ιιιπεπιγεειειγε, εε

ΨεΜεπιτεπιΜε τοΜεσπι2ε τεΜι τε

ιπε Μπι εειειιι1ετε εεε; Μ”

4 (Σε ππιπιιειγεπιι Μπι επι σπιτια

ρεγε επι εεΜεπι, 1επιιεε1επε ετεπι

Μεπι γε επιι νι·ιεεέιι, εε Ατεγερι

Μπι ιυεΜσννιεεγε ειεσπι Με ΜΜΜ

Με; Ηε πειγε εειγετεπιΜεπι πιε

γε1ισπιρι εε;

5 ΑννιεεΜε1ιεπι ΙσΜεπιπιεε ιιιιπιι

οπι Μερτειιι ννιεεειπ, τιιΜι τσΜετε

ειιρετιι τσπιεπιε ιΜεπι, ΜεΜεπι Ψε

πιιγε ννε1πεπι οπι Μερτεπε εἱειπρι

Με εε, εγω ή |

ε Ππι1πειι 1ιεπιιι Με” γε1πειιρι

ΜεΜεπι, Ιτειιεεπι, ννεπιπιε ιιεΜεπιτπι

1επεε1 ογετε ιιιοΜισσε2ε Μπι πιιγε

ννιεεγεειπ Με Με, εγε ιννεπι€ερί,

7 ΠπιΜεπι Μεννιεε1ιιγε; '1'πιΜεπι

Με σε @Με ειιι.πιπο ιιιιιιτε
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ΎΠΟΟΨΟΥΜ(Β 1.

πιπαππα1πε Μιι επι πιΜπιιια1πα πιππι πιε

πια επππιπιγαγαιιπ Μπι πγεοεπ:ε έπιπι

Β 'ΓιπΜι ννπιπιπγα πνα1παπι Μπι επι

πππ1ιπιιπ Μπιπιαπι, ινοπναέα1πε ππιπ1ιαιιπ

Μα; πιεπιπιπι .1ει·ππαπι1επιι επι, πια .1πι

ππα πιια1ππιπ:ε Μπι πινναιιοαγα, πια Βα

ππιαππα πια ππιαππα πππαπι1πε Μπι πιε

1ιαπιγπιιι πιιαγαπππιοπαπιπππιιπ Μα εε.

πι ΠπιΜιπι 1ιεπιπι πιεοεπι ειπε επι,

γιαπιπιππαππαρπ ποιππι1ιαπι, γιιιναπι1παπι

ποιιιιπ; πια νναπιγαππαιιπ Μπι ειπιπι

πιαπι πιια1ιιιπγπι ἐπαρα νναπι εγα1πιπ.

10 Ππιππαπι πιε γναιιΜιπι πγαγε εππι,

ππια1ιιιπγα πιατα ει.πιπιιαναπι γππΜπιπρπ

Μπι ππε πεπιπιπιαππ, Πιο, ινπεαέτα πισπι

εππα ππιππιπ:αρπ επι γνπεπΜγαππαπι πια

ιπιπρπ;

11 θα, πωπω ινπσαέτει, ποππεοα ε

ππιαππιιπγα παω ει;πιπιιναπι πιαγππιππιρπ

1ιε. .1εαιπα ε πιε πιπγειιπ εταπιππαπι

πιια1πρπγα εΜα εγα1ππιιιπ Μπι, πια

πιπαϊπρπγα εΜ:α νναπι1παππ πγαγα

ιιιαπιππα1ιπαρπ Μπι 1ιε πγεεεπι α1πε ππ

Μα, εννπεαΜγαιιπ.

12 Ηπιππαππ οι" ιια1ια επ:πγαιιπ

Μπι πιεπαιιππαιι .1επ·ιιαα1επιπ εΜε πω

εαπνππι 1ιππαιιπ; ππε .1επιιαα1επιι πΜ

γεπ1απι, απιιιεπιπ νιπαπιαπι πιππ:ππιιαπιπ

"πω εεπιππι.

13 Επι πιπ1πρπ πια νναπι1παπι πρι

πιναπιιπ πω πγαγαιιπ πια πιεπι πγιπππαπι

μ, 1πιγαπι, πια. απο», πια .1οπιαπιπιεα,

πια Απιππι·ενν, ΡΙππΙπιι, πια '1'πιοπιιαα,

Βαι·π.πιπι1οππιεν, πια Μαπι.ππεπιει, .πα

πω) Α1ιιππειπε π:ππιππππιπ.Μπ. πια δὶ

ππιπιπι Ζεποτεε, πια .1πιπ1πια .1α1ιοπι·

αιππι1πα1ιππ:

14 Ηεπιπι._ονναεππι 'πανναοππι παπι

3ππ1απι πινπιπ:εΜγε εγαι›π πια Μππα

γιιΙπαπιιιπ. ινππιπι11ππιπια Μπι πιπιπια

οπο, πια Μαπ·γ .1εαιια 1ιιιπιππιπ, πια π"

1ιιιπι1παπιναπιιππιννποαγε π:πιι πιεπιιι

1πογα.

15 1.1πιππαπι απιρει;ιπ Μπι 1ιπιππα επι

1πιγαπι οοΜγε πιπιιιπ Μπι πινποαπ:πι

1παγα πιαιππι, (γνπεαπ:αιε οιναεππι

πιραννππιΒε πιαπιιια ινπΜ:εππιπιπι πισπι

ναποαγανναιιπ ;)

16 θα 1ιεγα; πωπω 1πιππι1πα

ιππαπιιπαειγαρπ, .1ιππ1απι τοπια .1εοιππι

πγπι1ιιααγαιιπ πιοπι επι ππιπ1επαπιπππι1πα

Μπι πιο οπι, επιαπιπια ννοπιπγα Ψα

Μιππ, Παννπππ π Μπι επ:πγαταπιππαπι, πε

π:ππιοπι, ανπινναρπ επι 1παἔαιιπ Μπι. 1ιε

εεπιτιπγαμπ Και 1ιιππιέιτε.

17 Πε π" πιπι1ππγορεγαρπ γιαννα

μ, πια ννπωππωπ Μπι ππε επι πιρα

ιιπππα.

18 Ππι1παπι ννπεααι:α Μπι πιο αποα

πωπω πγιιπινπππι Μπι ππια8α ιναπι Μ

ιιεΜγε επι, επιπια πιια1ιατα π1πραγα,

ιππιππαπι παπιπ:απι Μπι 1παππιππαε ππιιιαγε

πια,έππρπι Μπι πιννααππι παπιππαπι πιπγιι.

19 'Γπιπιπι. .1επ·ιιααΙεπιι επι γα1ππιπιρπ

εα οννααππι 1πε επ1οππγαιιπ ; πια 1ιεπιππ

ππιαιια Μπι Με πγε παμπ Μπι παπαγα

ιπιπιπιαπι, Α1πεΙππαππια επ:πγαιιπ, πιε

»να ιπιαΒα, εγαρπ.

20 Οππονναπι ννοιγαιιπ Μπι επι πια

Και 1παεεπιιπ; Πε πιπ1πιεπι Η πισπι

πιεννοαΜι.πι γαπι1πε πια, τιπννεππαπι

οπιπια Η επιπ πιπιπιννε; πια, Ανναπι

1ιππαππαιιπ ινπεπι1ιαπι γιππιε π:ππιπιππ 1ιε

πιπννε τπι1πεπ:α παπι Με.

21 Ηεοπι επαπι1ιαπι "Μπα Μπι

ππειια οπιππιπιπγαιι πιπππ ιππιγα1ππιπιιιπ,

.πεπε Παπιπ:απι Μπι ι.ιπιπππιραρπ, Η

ππιπιππεπι π, πια παπι1παπι γε π:ππι,

22 Το1πα1ιεγα .1πι1ιαπιπιεα πιαρπεπιι

ιππππιπιπιιπ πισπι πιεπαπι1ιαπι, απιρε1:ιπ

Μπι ειπ ιππιΜγειιπ επιππι1ιαπι πναπι1παπι

εγαΜιιιπ Μπι 1ιε1ιαπιγπιπι, 1πεππα

επαπιπιαπι, ιιιγα πΜεαεε σιπι, ιναππιπ

ιιιιΜγορεγαιιπ ογα1πα εεε ε Μα,

εγπι.

23 Ππι1παπι πισπι πιαιπππινππιαΜγα

ιιπ, .1οαερπι Βιιπ·εαπιαε επ:πγαρπ, πιο,

()ννοιαπιπια, εγε. εαέποπιιιπ, πια ΜΜ

π.πιπαα.

24 Ηεπιαπι σεΜγαιιπ πια πιογαρπ;

1παπιπ:απι πιπγε ννποπιπ:απιτε οπναεππι

απ1οπιγα πιαπι1πα, ννππ:αεια Μπι π:1επιπι

απιππια ι:ιπΜε γαΙπαΙιπππἔε π:ππι πιε

γιιταπιππι απο; ι

25 ΟπιΜγε ιινποο1ιαπι πια γεννππ:α

έπιιπ Μπι π1ε επι ορο Μα, .1ιππ1πια πγε

ογαπιππε πανια Μπι επππα πιππε Μα ε

απαιι1ππιπι απειρω- 0ππι Μ·
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28 Ηοπιοπι πνοοπιιιπο οπιιιοππιιπορι,

ιιιιπποπι ινπιοπιιιπο Μπι Μοπππιιοο

οπιιπιπιιιοιπο; πιο πιοοοπι ιπονππιοοέιρι

οπποννοπιιιριπποπι Μπι οννιοοροχο

ιποννορι.

ννιοοννοΥπιππιπ 2.

1 Απιροπιι ιννιπποοππιππο οο.ιιπο.πι Μπι

ινπιπιπιο ιιιοπιοπιππι, ιππιπποπι οπινοοιπι

ποιινοοιπι ννο.πιιιπιοπι "πιο". ιππι

πποπιιιι.

2 Ηοπποπι ιπιπιιππιοπιπιο, οπο "πιο

ννοέποοιιο ιιιπο οιπι πιο ιιποοοπι, οπιο

ινοπι ππιοπιιιιγο Μπι οοιιποποπιπιοπι

πιπιο, πιο πιιιι πιπιπιο ιιπιπποπιρι Μπι

οπ:πιννοειπι πιιιιπιοππ.

3 Ππιπποπι νππιοοοοιι, ροπο οο οπ:οοο,

οπι νιιοο.ποππιππ, πιο οποιγπιπιι Μοι

ροπιπιιρι Μπι οπι οννιοοπιοπι.

4 Ππιπποπι πινποοἱπι ννοπιιιπο οι.

πποπι Μπι οπι οιιιιιιπιοπι πιο πνιπ:οοοιι

ποΜ:0πποπ:ο οπι ιορι, οσοι” Μπο

πποπι ιο ννιοοΜιπο οιπι πιο ιιποοοπι.

5 πιο οπιοπι ινιοοοπο οννοποπιιιο

.πιππιο. ννιοοοπο Μπι πιοοοιιι, ππιοπιιιι

ιπο ιπιπιπππιιπο πιιιοπο πιο”. οιπι

οποπιπιοπι .ποι·ιποο1οππι οπι πιρι.

6 οιποπι.. Μπι πιο πιποπιιπι, ιιπιπποιι

ννιοοπο οπι ππιπιιοπιπορι πιο ιπιππιπιπι

μι, οποιιποπιι ιιπο ιορι ποπινορι Μπι

οπι, πιοπιο ιο ιππιπποπιρι πιο πιοΜπιοπι

ιιι Μπι πιοοπ.

7 Οπινοειπι ιπιιπιοπιρι πιο. ιπιπέιπιιπο

ιπορι πιο πιποιιππιπιι πιοΜοιιππιρπ; Το

πιο ιο. ιππιπποιιιιι Μπι πιοπιο πιννοοιπι

πωπω ννιοοέιπο Μπι πποοοιιι έπιι πιο.

8 'Ι'οπποπι οπι οιοιιποππι ιορι Μιι

ιπιιπιο πιπιποπιρι Μπι πιοπιο ιο πιοινιο

πιπιπιοπιιιι πιο.

9 Ροι·ππιο πιο Μοπιο πιο Βποππιιπο,

8ο Μοοοροποππιπο οπι πιρι πιπιπι, π..

πι πιιοπποοο Μπι οπι, πιο ΚορροπποΜο

οπι, Ρπιπιποο πιο Αοιο οπι ι

10 Ρπιπ·ιι€ιο. πιο Ροπιιρπιιιπιο οπι,

Βεππρπο πιο Ειππιπιο ππιοπποοο Μπι

οπι, Κπιι·οπιο ιπιπιιιππέοπι, πποππιο οιπο

πο Μπι οποπιπιοπι, 1πιπιο ννιοπιόπο, πιο

οπι πιροπινιοοΜιπορι πιπιο,

11 Κποπο πιο Αι·οπιο Μπι πιοοπ

οοιιι, ννοπποππποπιππο ποπππι ποπιππο.

οπ:πιπι Μπι, ιππιΜιπο πιπιΜοιιι Μπι

οοιιποποπιπιπιπι, πιοπιο ιο οποππορι

Μπι πιοπιπιπιπιπιρι οο, οιπορι.

12 Οννοοιπι ιπιππιοπιιιι, πιο ιππέιιπι

ιοιποιιι, πιο. οποιιποπιι πιοππιοιιπορι;

Πο ποπππι πποι›ι πιπιο.

13 Ωο κινοπιιιπποι ιπιοπιοιιι πιο;

1)οπιο ππιιιιιέο. οποιο οπι ιππιπποππρι

οο, οιπορι.

14 'π'πιππο Ιπιιιοπι οππο ννοπιιιριπιοπι

Μπι οπι πιοιππι, πιο ιιπιννοπιπποπι που,

πιο πιοπιππιοοΜιιο; .πιππιο ινιοοέπο.,

ποπιο .ποι·πποοποππι οπι πιπιπποπιιιι πω,

οινοοιιι πιο πιο επποπιιπορι, πιο ππιιοιο

Μπι οπιοΒ·πιιιππιππ μι.

15 Μ” πιοοοπιπιιιιι Μπι πιοπ:οππι.

έπιι, ννοπιπιο οπιροππι Μπι οπι ιππιππιπιι

ορο οιπι πιοπιπιπιππι, πιοοπι "πωπω

Μπι πιοπιο πνιπππορι οπο.

16 'Τπιππο ιποοπινιοοέπο ιιπιπιπποοιι

οιποππο π:ιπιοπι πιο πιοο.

17 Ππι1ποπι οπιροππι ιπιοπιπποιπο. Μπι

οπι, (ννοπποπιποπιππο οιπο,) ππιπποπιιιο.

Μπι ννιοοοοπιρι πιννοοιπι οννιοοννο

πποοποπι Ιππο.; πιπιπποπι πιιπ·ιπιππέιιιι πιι

π:πιπιππέιρι Μι ννοπποοπιιιι Μο, πιο

πποέιππο. πιιππιννοιιι Μπι πινοπνοπιιποππο

Μπι ννοππιιοπποιιι Μο, πιο οποιοι”

π:ο πιπποννοιιι Μπι ννοινιπιοπιππιο ππιο

ππιπιοπιρι Μο πιο.

18 Απιροππι Μπι πιοπιο. οπι ννιοοέπο

ποιοΜιπο, πιο πνιπιιποπι ποοΜιπο ποι

ππιννο Μπι, πιοπιο οπι ππιπποπιιιιο οποι

οοννοπποοποπι Μο, πιο πιοπιο. ο πνο

πποοπιρι Μο.

19 Ππιπποπι ιινοπιπποπι πιιοπιιιιιπο Μπι

οπππο. ποπππι οπι ιπιπέιπιγοιπορι ννιπ:ο

ννοπιπι Μο, πιο ππιπιπο. ππιοππο. Μπι

οιποπι νπποννοροποπποοο Μπι, απο πιο.

ιιοπο. πιο έοποιπι.

20 πποπιοοπι ποοπιιιοπ:ιι ποπιππο πνο

ννιπιιπιοπι Μπι πιο πιι οπιι ιποπποππι,

οπιροππι οι Μπι οπιιοπο που Μο,

πιο πιοπιιποππι ννι Μπι οι πιο ιοοἔο

Μο.

21 Ππιπποππ πιοπιοπι ω" 1ποπιπ:οπι

πιο-ιο Μπι πιοιποΜιπο π:ιπιπιοπι πιο πιι

Μιπορι Μο. πιο. ~ ο ·
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29"πεπ·πιεπ ννπεεέπε, ννπεοπε Μπι

‹πε πιεΒοι·ι ρε; .πεειπε Νο.ιεπ·εππι

επ:πιπππιπππι εοπι, ννπεπιέπε. πιπππιπι πιπ

χερι Μπι εΜε, ννεπωπιι:επιΜι πιερ

»Με εοπι, ννπεοννπιέπιππε, ππιππιι οπι

πιιππιπιππρπ, πιο. ννοννερεποπιεσε. πιπ

χερι εοπ:πηε. ΨππΜππιπεππΜι εσοπι

Μρε Μεοπι ππεπιε ε πιιγε ειποπιρε.

χερι.

23 Πε πιε ννιιΜιπιπεπιΜι Μερε

όπιπι ννιιΜεοπιτε επι., πρι: οειποπιρε

Μπι εοπρεππιπιππεπι «περὶ εοπι, πιε

πγεειπρπ, πιει περι: πωπω. οπι ποπ

ρπινπεπι ορπιΜιππιππρπ, πρι. γιιΜερπ.

24 Ηεε ΨπιΜιπιτεπιπκε εΜεεπιι

γε επι, ννποοπιπε πεεεπεε Μπι Μπιο

έΜι, επι ρπιπππιρι Με οΜπιπριοε επιπ

ππιπππεεε.

25 Βεννπό πιε Με επι, ΜιΜιπι ερε.;

Οπιππιπιπρεπι ππιπποΜιππι .πεπιονπε.

ννπιπιππιππεΜι, ππιπεπειρε Μπι εΜε

δππιπιππε, Μεοπι ρπιπιοπιο έπιπ νππιιιιπι

Με.

28 Ηεοπι ππιπεπιπιπε Μπι πρπιέΜπι,

«μι ππιπεερ Μπι πρεπεε; πιο ππιποεΙπρπ

Μπι Νοερε επι πνεπιπιε Με.

θ? Μππιειἔπ Μπι πιε πιο” εΜε.

εΒρεππιερεΜ)πε πω, πρι Μππεπ

ννεπτεπι πιππεννππ. Μπι πιε πρωινή"

ννπιπιρεπ‹ε Με. ε οπι ρεεε Με έπππ.

28 Μεοπι επιπιΜπ Μπι ειποπιρε

πππεριιρε Με; πιει πιπππε Μπι επερ

πιπππι ννοννπριιέιΜπι οπι ιππιπιεπιιεγε

ρε Με.

29 νπΠοεέπε πιπππιΜι. "επιρρεπ

Ριπή, πρωι πιιιπιππεπιειπερι ιιπι

Μπι πιε εεπιππιπ:πιπιπιπιπι πεπιππι)πεπι

οεπεπρεππερι Με; πιε πε επι περι,

ιιπι επρεπε Μπι ππεπιπιπι)ππιπι οπιιιιι

πππιπιΜιρπ Μπι ιππιΜοιρπ ινιιιιΜι.

30 Ηε «πωπω ·πινοπποεπι Μπι

Μ”, πρι. Ψε.Μιπιπ:επιΜι ννοπποπιιε

οπι Και”, ννποεοεπιρι εειρεπεπι

πιπιππ Με πεπιεπιπι ΜεπιΜε Με οππι

Μι επεππππεπι ΜΜΜ, Με οπιποππιπι

πιε Μπι πιππεπι ιγοπεππΙ‹ε Με. ε Μεπι

?ο Με πιε επποπιριπ.

·ΒΙ +Ηεεεπι ποΜιπιερε. πεπιπιεπι πιε

νππειιιγπιππε πρι. Μεειιιγε εΜεεπιπιπππ.

ρἰ Μπι πιο επιπερπππει, Με Μπι πιε

Με εΜε επιρεΜγερπ Με έπιπ, πιο

ωιπρι Μπι ννπεπιπιννιπι ννεπιππεπιε

Με έπιπ.

39. .πεειιε π” πιε νπίεΜιπιππιππΜπ.

εΜοεπιπρε οππι πιε ιππιΜ)περπ σινε

εππι ιιπι εοπεπιππιρι εεε.

33 ε ννιιΜι.πιπεπιππε επιιριι Μπι

εΜε )πιιυνεπιππεπι πειπρπ, πρι Απ:ππιιΜπ

Μπι ννοπιπρε ννεΜιπι πινιππιο)πε επ

εοπι πιε που, πιεση ιιιιΜιπιε πιιΜπ

ννπιπιάεΜιρπ (πε πιπιχε.πιοπιρι Μπι πιε

πωπω".

34 ΜΜΜ ε πιε ππιπιπιρπιπε εΜε.

ννπιπιπωπι Με” έπιπ, ω.. πω"

ειπε; “Μεινε Ιπ:πιπιοπιπι ππιιππιννε.

Μπι πω" εαπ”, Μπεπερπι. Μπι

εοπρεπεπιπιπιπι πγοπεπιΜι πιο,

35 Τοπιπι πω”. πήρε οππι πω".

πιπεππιπι οιππιε Μπι εννεπιπιπππιε Με

οππι πιεπιεπιχεπι.

36 Ηεοπι επιιπιπιεπι, Ιπππ·πιεπ πιρο

πιιιιιΜι οπινπιεππι, επε πεπιρεπι ετποπιχε.

απο, .πεειπει ποπρεννεπι οριιΜιτπιπιρι

εοπι. Με νπίπιππεπιτε.ιιπππι Ιπ.πιπιεεπι

πιο. Μεεοπρεπεεε εε.

37 Πε πιπιπιοπιρι ιππιΜιπι οεπιπε

Μπι εΜε. πγορεΜιρπ, ιιπι Ιπιρπιπι πιο.

γεννποεέπρπ ιππιπιιπιρπ Μπι οππι, να

Με. πιιιπιΜπινπιπιπππι ιππιπιπρεπιρπ πο

ππεπι εεοπιΜιρι Με πιε, εννπειιΜ

χειρι.

38 Ηεπιπιππ ππιππεππ πιεινιεπιΜρε;

Ιπιόιπεοεπιπ πιο, πιο. πιπποεπιππιπιπ υποπ

οεπιππιπρπ Με. ε οπι .Μεεε Μεεεπ)πιπ.

εΜε Μπι οπι πιπιρπεππι ιιποιπρπ Με;

Μπιπιπιπι ΜεπιΜε ννπιπππιπι ππιιπιπεπ

π'ιεπιρπ Μπι πιε πιπεειιρι Με.

39 ννωιθμΡι Μπι ‹πε ω” πιπ

ππινππερπ, πρι πιποππιεπι.ρπ, επι τοπιο

ππεπιεπιχεπι γιιΜππιρι Μπι οννεεἰπι,
π.οπιππ Ιπεπιεεπι ιππιΜπιπ. νππεππιππιτεπι

Μιρι Μπι πινπειιΜεο Με οππι πιεπιππ.

τπιυνερι εε, εγε.

40 (.)ε. "Με ποππεοε οππι οπι

ννποεΜ)πεπ:επιππι, πρι πνεπιοπποπιννι

ειιΜγε επι πιερε.; Ψπεοπεπι€ε εποε

οππι άσε ειπιπιπιπιπι πιππειρε πιο.

Η Ππιππεπι $οπιπι Με Μπι πρπιέΜπι
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μη ιεηρἰ Μη Μεηε Μερι:ειη ηη

εεειιρἰ; Μεεεη εηρετιι Μη Με

εη ννιεεηεεἰ ΜεΜωρεννιηἔε γε

τηηἰ εη σρερι.

42 (Μ. γεννἱεεἐἱρι Μη ι:εΜη ση

ερευνιεεΜιρερι Μη εη Μετἱηρεη

ορερἰ εεε, ειι οπι ι:εΜιι γιιΙιερι,

εειιγερἱ Μγιιέρερι εε ννσεεΜγε

εγερι Μη εη εεε ιιηρἰ.

43 ΠηΜεη ννιεεέΜε σννεειη ηιηιι

γιιέιιι_γε)ιερι; ιιηΜεη γεννιεεειρι

Μη τεΜη ννεΜειιγεη εεσηρι εε

ννσινηρειΕσΜεεε Με εεσηρι εεε.

44 ΠηΜεη τσηε ννιεεσερι Μη

Μεηε σννεειη ιινι€εγε γιιΜεηρι, εε

τεΜιι σννεειη ρι;εγε γιιΜε.ρι.

45 @ε τσηε τηεεε εε ννσγηΜε

γιιΜερι Μη Μεηε ε ννιρσρεΜι-γε

ρι, εε οτσι-γσΜι σὶηρι Μη επεεεη

σννεεἱη ννιεεΜιρεηιηιρι.

43 Ωε εηρει:ιι σ€σι)ισΜι, Μεινε

εἰη ωεηιεωι, ερι ννεΜεη Μη

σΜηε γιιΜεηρἱ, εε τἱρι @εεε εεε

)·ερι Μίγιιέρερι, ννσννι-γιιέΜιη εεη

τε σΜσηννεηρεεη Με @Με ι:εΜιι

γιιτερι ἰειιρὶ.

47 ννεΜεη£εηΜε γεεεηρι, εε

σγεϊε Μη οννεειιι εη ννσννεέτε

γιιΜερἱ. ΠηΜεη Πεησεη Μη τσ

ηε ηιρι Με ειη Μεεε, εηρειιι σιω

)ισΜι, σΜσηεΜιειγε Μη εη σρε

ννἱεεΜιρε.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΙ(Β 3.

1 ΠηΜεη ΜεΜεη Ιηγεη εε δο

Μεηηεε Μει, τιρι ννεΜεη Μη ειπε

ΜειτεννειιΜεηΙιεε χερι, ηερειη

ννεηΜε ερε ειη, ννσσεΜιγε εγερι

εεε Μη ΜεΜεητη.

2 ΠηΜεη ενιεεέΒε ννεη $σηρι

Μη εΜεητεηΜετι ΜιιέΒε ηη Μη Με

γιιΜε εΜιρι, εηρε$ιι στσιγσΜι τιρι ι

ννεΜεη η_γσρε ννεη, ννεεε εσὶ

Με Μη Με εη εΜι!ερι, τοηε τιρι

ννεΜει·ι Μη γερι Με ειη Μεηε εε

Μιι ννἰεεΜἱιἰε Με εἰη Μεση.

3 Ηεε Ιηγεη .ΪσΜεηηεε Μιτι τἱρι

ννεΜεη Με τιηιεΙιεη χερι Με

πεηνύεε:8Με · εε, °σεΜιι πάπιε

Μόε.

4 ΠηΜεη Ιηγεη σρεΜτε, εε .Τσ

Μεηηεε Μει, εε, ΒΜε ιιηΜετση

ννεη ρε, εχει.

5 ΤεΜη σΜηἰ Με Μεεἰη ειι. Με.

εεη εηεινισεεσρτεη διεηΜε.

θ ΗεΜεη Ιηγεη; ΜεεεεΜε πιε

εεεΜεεἱ Μο £εΜηκΙεη ηιι4ιιΜε ω,

ΒιιΜε τεΜη ηιιΜιΜε ειη εἱεη Με,

.Ϊεεηε Μεεει_γε Νεεετε€Μ ει:εη

Μεη, Με εε_ιε ση ηεΜη, εε ιηεηἱ

πιο, εεε”.

'7 Ωε ηερε ει.ερε Μη εη γιιπε

εε πιει-Μη Μεγε; ηηΜεη ιΜηιιΜεηηε

ειΜε ιἐΜεΜιι Με ενεέε8 ΜιιιΜηε.. -

Β ΗεΜεη @ε Μη ρειη @εμε εε

ηε]ιη, εε ιηεηι, εε σιη τιρι τινε

Μεη Μιι ι:ιιηε.Μεη ιρερε, ιηεηὶ. εε

ρειρειεε, εε ννεΜεη$εηΜε εω

ννεη.

9 Πε ηιεηἰ εε ννεΜεη£εηΜε

Μσννεη Μη σχετε Μη ι:γιιΜρε,

ννεηχεΜερἱ; Μ ;,,.

10 (,)ε ννιεεει:ε ιιρι ννεΜεη, .ιι

γσρε ννεέτε εειγερι, Μη εη Μ

γσι:εηΜε εε ι:εΜη τΙε εεε εση Με

εεε ειισηγερι ; εε ὶεΜιι εεεΜἰσση

ρι Μη ση ετεηΜεη Μεε ιηιΜεηρι,

εε γιιἐἱηρεγερἱ.

11 ΠηΜεη, ννιεεειε ΜιιέΣε εση

ννεηηε σΜει Μη Με Ιηγεη .Ισ

Μεηηεε Μει ννισερηε ηερη, Μεηε

εη εχετε σννεειη Μιννιι:ερε ἰηγεη,ε

ἱΜερερἱ, εε ιιἱηε γηὲἰηγεχερἱ,

στηεηιρι 8σΙσηιση ι:εννε Μη Μετιι.

12 ΠηΜεη Ιηγε.η Με νιιεηγεΜε

εεΜεη, σχει:ε Μ.η ΜεινὶεεΜΞχε;

Ιει·εεΙ ννιεεεΦε, £σΜεοε .Με ση εὶ

γιιέιιιγεγερι, εε τοΜεεε. σριητη·

Μτερι ηεγερηρι Με; ιιηΜγε ινσ

ννεέιεΜε εε ννοηεεει:ε ηι1ΜειιΜε,ιη

Μιι Μεση πνισεέ8ε. Μη ε» ,·ιηειιἱ

ηηγεηρι ?σεεεπεημαΜηρί εφε..

33 ΑΜι·εΜεπι, ειι ΙεεεΜ,εε. .δεν

ΜσΜ ννεΜεηιιεειΜε τενσερι ε Μπη

ΜεΜε ννιεηηγεηρἰ ννεΜεη€εηΜε

$εννερι Με Με ί.ΗηΜηι.Μη .Ιεεηε

ννεηηε Μειιι;εη; Με ιιιγερι ο πι·
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εηπιιιιιιιι, επ ΡιΙπιτε ιΜ·ιΜππι γι»

Μρπιιιπιρι, Με Με ΜιππιέΜε Με

Μἱπιεπι. ΜΜΜ.

14 ΤιιΜι. Ψεπιπι ννπιΜιπι πιο.

Οννοι2επιπιπι ιιπι Μπι Με Με” ιππιΜ

ρε.Μπιρι, επι πνἰειιΜε επι παπι Μ

γιιέΜιρι γεειιιρι.

15 Ωιι ννιωιιι Ιτιιπιειιπι Μπι Με

δπιιΜυερι; Με εε νΐιιΜεπιτπιπιΜπι

ννιεπιΜε ειιι εππιπιΜιιπι πιιιιιπιΜιχε

ειπι ιιπιΜ)πε πιπιΜογιιΜπιρι εεε.

16 Ωε Με ιπι-πε Μπι, εΜε ννἰεπι

τΜιρι Μπι Μεση, ωιωΜι Μπι πι::

νππειπιπΜιΜιρι ειπι εάοπιιμηιιρι Μπι Με

7ιιπν:ιέπιΜε; Μπι, Με ινιιειπιχε.πι

μι Μπι Με ννιευ.έτπι Μπι πιο αιπιγιιπι

οΜιιχει, πιιγερι συνεειπι επι.

Ι'7 ΠπιΜιπι πιιιΜιΜπι ππιιΜιιπιΜι

"ΜΜΜ, ιγιιΜεπιπι επιι Μεοεπιοπιρι,

επι ννἱειιέπιι ιπο.πιειιπι ννιειιιιιιΜερι

Μπι Μεπιιι πιπιΜιιπι, Με επιοπιννεμι.

18 'Ι'ιιΜι ννε.ΜιιπιΜιπιΜιι Μεεειγπι

$οΜειι ΜιιΜπε Με ειπι, ννιειιέι.πι

ννοΜτε.πι Μπι οινπιεἰπι ι Μπι εεἱχε.

ΜιιιΜιιπι, οχπιΙπε ειπιοπι Μεπιπι Με επι

Μιιιιεεετιι.

Π! Ηεοπι ιΜάιιεεει:πιρι, πιε. Μ"

Μοππιιιι πιο; Μεεεπι ννιιγιιΜΜι.πιιρι

Μπι πιπειειιιιιιιιρι Με εε; τοΙιεπι

ε.πιρεπιι γιιεεειιιρι Μπι ΙΜιπιειιπι

ιι:οΜπιιιΜε Μπι εειχετιιιιΜεπι ιι Μπι

ΜΜΜ;

20 (Με .ῖεειιε Μεεειγιι οπιιειμ

Μηιὶ πιοπι Με πιει Με.

21 Ηε'πιε ππιιιΜρι)πιι Μπι εΜε.

ε7:ιΜιρι Με., ΜιΜι ονντιειπι εΜεε

ιΜιππερι Με επιρετιι Μπι ΜεΜιιπιγιιπι,

ννιιΜπιπιτε.πιΜπι ππιιιΜι ιειιΒε ειπι Με

$πιπιΜπιπι ννιεπιέιπε ννοΜειιπι ννεπΜιιιι

ννἰεειΜπΜιΜε ειπι οινπιειπι ι Μπι εει

3πεπε.πιΜπιπι οιππιΜε ειπιοπι Μεε.

22 Μοεεε ιγε πιε ιιιιπιΜιΜε)περι

Μπι ΜεινιοιιΜΜπιι; ΝιΜιιπιΜιννεπι

Μρι Μπι ετεπιΜπιπι ννἰειιέΜι ιππο

Μειιπι ΜΜΜ, ππιιγε-ιιγεπιιιιπ:εεπι,

.ΪεΜοννε ννιιΜιπιτε.πιΜι πιιΜιινπιρι

Μπι ιεπιΜπιιειειγειρι Με.: Με ΜΜΜ

επιιπ:Μ,περι Με ειπι οιινωιιπι επαγε

εορτιππιρι ΜΜΜ.. ··- -· .

23 0ο. ννιειι.ιιιι.ει ω.σιμιιι, ΜΒ

ειιέι;πι ινπιΜοεπι Μιι Με επιπιΒπιρω.πι

έιπιι ΜπιΜπιπι, Με οιπεπε Μπι επιπ

Με.πι ιιιιιπιεχειρι Με. σε.

24 ΠπιΜιπι ωιωιέω ννοΜεπιπι εννε

ειπι, ΒιιππιιιεΙ ΜεΕπιπιΜιιπι, Μοπιιι [γο

Με.Μιππι ννογιιΜιρι πιοπι πιπιρετιι Μπι

@Με ειιιεχιι€ερι.

95 ΎΜεπιέω. ννοΜε:ιπι ειπιειιρι

Μπι Με πιι_γερι, πιο. ννιοοιιπι νω

ΜπιπιτπιπιΜε ΜιιπιΜεΜε ννιειιπιχεπιρι

ννιεπιΜιεεΒε εΜιοπι, Με εε ΛΜπιι

Μπιππι Ιιεειμι; ΠπιΜιπι πιιοιπιειι Μπι

οπι ετπιιιΜεπι ννἰεοννιι2ἱ ππιπιΜι ιι.Μιπι

ιιπι Μπι ουνπιειπι γεννιιέτερι Με εε.

20 ΎνιιΜιπιΜιπιΜιι Με ()ιπιιιιπιτΜι

“Με πιπιιιπιΜ_γε επ πιιχει·νειέπ.ερι

Με ε οπι πιι)περι ποΜιιΜεμι επι πι

ει, οΜοι)ποιιι ννιιγιιΜιεπιιρι Μπι

επεπιιιιιπι ιΜάιιΜοππιπιι πιι-γεπιρι Με.

ε Μεοπι.

ννποονιποΥΑιει: 4.

Ι ΌπιΜιπι Μεπιπι Μεεπ-ιπι οιππιι;ε Μπι

εννιεειΜγερι Μπι ιειιπιΜιιιι, ννοέπιπι

Μπιἔερἱ, Με τἰρι "ΜΜΜ ειι ιι:επιειιπι

Μπι, διιάι:ΙιιΜεε Με επι ωιωιιιρι,

2 Οιππιπε Μπι ννεπιπιερεννιεπιΜι

χειρι, πιει .Ϊεειι εοι ετιιπιΜιιπι ω.

εοπι;ε ετιιπιιιιιπι "σε ιπ:ειιι Μπι Με

οιπεΜερι Μπι Μεοπι έιΜἀιιρἱ;

3 Οκ πιπιρε οπι ιγπιινἱεπιΜΡιηπιιρἱ,

πιε ννιεεΜπιέΜι αμε Μπι επι @εννι

ειιχειρι, ιΜπιπιιιιιπιπιε. Με ειπι Με

Μεπι)πεπι ; πνε.πιπιπι ΜΜιγει;πι πιπιΜιεέ.

4 ΤιιΜι πνιεοιε πιιιΜοπιρἱ πιοπι

Μεπιπι. ννιωπ.ε ννιεεόπιρι; ιιπιΜι.πι

ννιειιέΜι. ΜεΜοριιννιΜ8ε περπ;επι

εοεπιι.

5 ΠπιΜιπι ιΜπιπιΙιπιπιπιε. ΜεΜεπ, ω,

επιέπιι. Πεπιειιπιρι, ιιιιιιΜι.ινιεεψαρι

Μπι, ννοννερι ΜιιΒιιρι Με;

8 (Μ. Απιπιιιε ινο.έπιε Με.Βιιρι Πεπι

ειιιι, πρ. ΚιιιιιπιΜιιε, πιε. .ΙοΜιιΜπιεει,

επ ΑΙεΜειιιιὸποε, επι ΜΜΜ ινοέπιιι

Μιειιρι ιτιιπιειιπι ΜΜιιννιεπιχε ειπι

Μεπιιι Μογει .ΪεπιιεεΙεππι ειι ι1ιπι1ει

πιιυι- _ .

7 ΠιιΜιιι ννιεεεοΜε._γπι εννιεε

ω:
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πιππερπ, πιε ννπνσὶεεννειιΒιιρπ ; 'Ι'πιππιι

πνονπεεεππε, πιε πήγε εε_πε Μή οπ

πιεεεήοπιρὶ π., εγερὶ.

8 Ηεπιεπ πήγεπ ννοπὶγε Ψε

ππεπ οή ογήιπεή, πιεεεή εννὶεεΜ

γε; Ογετε επι ννὶεεεπ.ε ὶπεήεεή

ε, πε Ιεπεε1 πιπιήπιεννπεεγερπ Μπι ;

9 Απρεπ:ιι Μή ππε «πωπω πιπιέπε

ποπ πεήγεπ εεεΜεοππή, πιε ποππεπ

οή οΜεὶ Μή, πιε επ ννὶιιπγεήιιή

περὶ πιεεὶππιεή;

10 Νὶγερὶ οννεεὶπ, πιε πεπεεΙ

ογεπε Μή οννεεὶπ ‹πε επποπγε πιο,

.πεειιε Μεεεὶγε Νε2επεπ.πι επιπ

1πεή, πεπρεννεπι ογεππεπεπρὶ πιοπι,

ννεππεήπεπιππε ννὶεεπε εὶπ επιπ

πιεπ εΜεεπιπγε επή, π... εΜε οή

πωπω. Μή πε πὶποΜιπή οΜιὶ

πεπππι.

11 Ιπιγεπ Μή (πε πποεΒερπ γε

πιπρπ Μή εγεΜερπ ἐπὶ, “Με π...

οὶεε επ ὶπεήεεή Μή εε.

19 Ωε ω” ποππεεε εεὶγεππιπ

πιεή γνεππΜγερπ Μή γιιππε ἐπὶ;

πιε ινὶεεεε_ὶε τοππεεε ππεππρπγε Μή

ππιπιππιιγε ννπεεεπε γνὶοεοιιρὶ, οπ

ιιπππρὶ Με εὶπ ννεππεε εε.

13 Πήππεή ππγεή πιε .ποπιεπήεε

ννεππὶπεππερπ Μπι πιε ννεήγ·εππερὶ,

πιε π.εΜι οπι οπερεπεποπγερὶ ἐπὶ

πιε ννποεετε πππεεππε Μή πιεεερὶ ε

ειποπγεπιπ πεπιεπ, πὶπε γιιέὶπιγεγε

πιπ, πιε πιεπε .πεεπε Μεπ πιπρπ ποπ

πιε ὶννὶεεγήππεεήρὶ.

14 ο.. ννὶεεέτε οΜιὶγερπ ι;ποπ

πιε ινὶεὶγορεγε πεγὶή ννεπιγεππε

π; ιιπππεπ ι:εΜι εννπεεγπρπερπ

πε ω.. πεππιππεπ γήπιερὶ ἐπὶ.

15 'Ι'ιιππε οπιήὶεὶγε Μή επεήπιεπ

πεπππεπι γε πππεεεπρπ, πιεπιεπ πιε

εΜὶερὶ;

18 ο.. πγεπιππειπεπ πιεΜεὶγερὶ;

νπἴὶεεέπε Μή ππεπε ποππεή εεεννὶε

ιιήΜεοπρὶ Με πινω; ννονπεπιε

τοππεεε τω... Μή ε.. εεοπιρπ Μή

π... 1:οπε .πεπιιεεπεπι επι γεπποπιρὶ

Μπι οννεεὶπ εποπγερπ, πιε επειιπ

πιπήεπρπ Με ιιππποΜπιπρπ ἐπὶ.

17 Τιιππε π... ογεπτε Μπι επ επιε

ρπερπ Με. ε πιεοπ ππιιε ννεπποΜρε

γνπειιπΜεεεερπ Με, πιε εεπε Μπι

πιε οή τοπήπππ ννὶεεεπε ννοννποε

ΜγεΜιρπ Με έπὶ,ιιπὰεγ‹ιρπ Με εε.

18 Πήππεπ ππεπιεή ννπεεΜεορπ,

πε .πεειιε εεπε Μή οή £εΜιπ.πεή πε

ἐπὶ, πιε γνεοπερεΜγε έήπ "ω...

επ π. '

8.1 πω... Ιήγεή .πήπιεπήε.ε Μεπ

εννπεεγιιρπερὶ πε πιεγεπιὶ; πω.

ππεήπ.εή!πε πτοππεπι, ήιγε επιειιή

ήπεορπεπρπ Με, πιε πε εππεπιπ.επι

Μ. εήεπιπεορπεήρπ Με, οποιο.

πιιΜε οινοπ.επήε Μή, πιὶε πγιιπποεπι

ο. .
ρ20 'Ι'εππιπ επποπιιπγεπιρὶ πρ. πιε·

ιιππποππιπ ποπ πιεπε ογεππε ἐπὶ πιπι

γεπποπρπ Με ε ιιήπποΜπιὶρὶ ἐπὶ.

21 Ηεπιεή εππε ιπνεπποΜΡε εποε·

Μεεεερπ πεπήννποεΜγερι, πιε πιππε

ννὶεεἐὶρὶ, πεππιι οή €εΜι πγεννπεε.

οπιρεπή Με πεππιιοεπ πγεγερπ ἐπὶ,

ογεπε Μή οπ επεήπιεπ; ει... εεοή

πιπ Μπι πιεοπ ονπεεππ ΨεππεπιτεπιΜ.

γετεπιρὶ.

22 ννὶεεέπε πποοΜιπ πτονιπερε

ποππεοε Μπι πιε επ εεοπρὶ ποπ πιε

ννεήπε γνεππγε1:πι ννππποεπήπε πιρε

εεπι πγεγε.

23 Πήππεπ Μπιππεννὶεεγερὶ, πιε

πιεπ ὶγε πεπποεπεννπεεγερὶ Μή εΜε

πιτπερπ, πιε ννοεπε ππεἔερὶ, πιιιπιππε

ννπεεγερπ Μή πο, Με. ποππεπι

εινὶεεΜγερὶ :ποπ οννεεὶπ σπάε

περὶ.

94 Ππππεπ πιεπε πεπποπρπ ππεπιεπ,

νπὶτεγε ννεππεππεππεε πογεπιπγερὶ

πιε πιεγερπ ; Πεποεπ νπίεππε.ππ.επΜι.

πιε πὶγε, ππιεπιπιπγε, πήεππε, πήπήὶ

ιπνεήεε πιε π.εΜι οπιπεπιε πο οννεεὶπ

γεππεΒε.

25 πωπε πππ.εοΜγε Μπι π Με

εεὶγεπεππιεπ Μιππεπ επιε εὶπ ; Το

ππεεε ε Ιππεεννποεέπε Μή οπιογε;ή,

πε ογεπε Μπι Με εεππέπιπγειι

γιιπεεεπρὶ πιε.

28 Με... ννπεεέπεγεπερπ Μή πε- _

Επι πιπγεγε εε, ννποεέπε ὶτεήεεπρπ

ιπ ππιπγο. ππιππε·ιγερπ, Ιπεποεπ
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 5.

Μη εη, σε ΒιισΜιγε σισση Με Με

ΜηΜ.

27 ΑννιεεΜεΜεη .ΜΜΜ ΝισιΜΜιέι

π.νειΜεη ειιημιΜιχε εισσΜ Με ση,

Ηει·ση, σε. ΡοΠισω ΡιΙε.ιε, [Μεε

ννισεέιηι, ΙεηιεΙ @πιε Μο ιηηισι

Ή[ΡΙ ;

28 ΒΜεηηε. ΜΜΜ, ΜιΜερε Μιηι

ννει.σιη Μσ ση, εσσΜ γεΜσηπε ει·

σσΜ, Με εσεη εσσΜρι Με Μεση

ετεηΜεη.

29 [ΜΜΜ ηεΜεΜε, Πεησηη,

ι:σΜεη ννηΜσΜιρε ηηΜισεεερι Με.

τηιηηΜΜιχειρι Μιη Με ννηηχηΜε

ννσ ; σε. ΜιτιισΜιχε Με” Μισιε ηιΜη

ννητιιι:εΒγε σχε.Μερι Με ε ννισιισιι

πω;

30 ννεννσΜιιιγη ση ΜιΜιιρε κι"

&ηΜιιηση.€ε ειη Μεση; σε .ΜΜΜ

ισιΜΜει ννεΜεη ασε Μη ση [ΜΜΜ

ννηρετσΜεσε, σε ση γιιέιηγηερι

[ατε σιη Μεηιι εσσηρι Με..

31 [ΜΜΜ νιτσσεΜιχε "Εμ, Με

Μιιη ιιιΜ:εη [ηηρ ΥηΜιιΜρι Μη

Με γηΜιιΜη:ηρι, σε. σννιιειη [λισ

ω” ννηΜηιι Μη ση σιηριόεη. σε.

[λΜΜιΜ[ε.ηΜε. οιε Μη ννεσιτησγε.

σ7ειΜερι.

32 [ΜΜηη ννισσι:ε ννιεησηρι Μη

Μεηει ννισεισεη[ε νι·εηιι‹ιειη πιεσ

ηε8·ι ννιιηιισηη Με γηΜηρι; σε

ΜΜΜ [.σΜρι Μη ΕηννεσηΜ, [Με ιηιέ

την”. σε, εγε έηι ; τηΜε. ΜΜΜ εννε

ειη "Μιγε γιιΜιιρι.

33 [ΜΜΜ μωεωσΡι Μη Μεηη

ννσννηέηιΜε τε.ΜΜε. ση .Ιεειιε Πε.Μ

σηη σιγη ιΜειιεε ειιι Με σχηΜε.ρι ;

ιιΜΜιιΜ ννσννηέ[ε ι:ειΜΜη συνε.ειη εη

ηη. -

34 [ΜΜΜ ΜεΜε. Μινσειιση ΜΜΜ

ιΜΜ ισιιΜιιε έηι ιιηρι: ΜΜΜ. Ωσηε

πιεση, σε Μή γιιΜερι σση ΜεΜε.

ΝιγσρεΜιγηρι, σε [Μπι ννιγορε

γερι Μιη ση ΜΜΜ ιεηρι Μη Με

ε.Μιρι, °

35 ΕΜ γεννιεηέιρι Μη ειΜε. Μπιε

μι Μη εη εΜιιεΜερι: ιιηΜιιη ννι

σιιέι;η στσιγσΜι ΜΜΜ [σΜεησιηρι

Μη· Μεσεη ριηηηι ινισεσιιρι εεε.

38 [ΜΜΜ .Τσεεε, Με γεννισηέιρι

Μιη Βηι·ηειΜειε, "η σηιεχηπερι

σση, ννισεΜισσ.ηρτε οιΜΜιΜτΜιι

Μη, ειιιιρι Μη Με Μιιρι, Ι.εννι πι

σσννιιιι σε. Κυρι·σε τηηΜσσε Μη

ει:ε.ΜΜπη ;

37 Ηεε πηηΜσσε σηέρη. ΜειιιΜε

σιη ννιγσρεΜιχε σε ηιιιιηεΜε Μη

ιωωη, σε Υεννισηέιρι σιΜ:ι. Μό.ερι

Μη εη εΜΜεΜε..

ννιοσννοΥΑΜη δ.

Ι 'Ι'ιιΜιι «ΜΜΜ πεπ Αηιιηιιιε

εσιμιρι, ω.ννιση ΒιιρρΜιι·η Μισι,

Μεση ννεη ννιγσρεΜιχε;

2 [Μ ιηιπηεΜε. εμε εηηΜιΜΜε,

τε.ννιεη Μη η ΜεΜιιη ειιστΜιχε.;

ηΜΜηΜ εμε εΜι, σε. γεννισε5ιρι Μη

ειΜηρι Μη εη εΜΜε.Μη.

Β 'Ι'ιιΜυ. ΙΜγηη Μεσιγε.; ΑΜΜ

εε, τσΜεσε. ε ννσηι_γιι [λίιιΜηη Μη

σιγετση Με έηι ε δεωη ηισηΜι.ε

Μη εη οσσινηειη ιγσΜρεγιι, σε.

πιεση ιγσρεγερι Μη προ. ηΜηγη

ΜΜηιεΜ Με ;

4 ΝιιΜεΜιη εσεΜ ηη σση Με εΜεη

7εΜιιηΜε έιηι Με ; σε ννιγσρεΜιχη

μι Μη Με εΜε.η ηιιΜιιη ηιηιννιι έΜι

Με. 'Ι'σΜεσσ. ηισειΜτε εΜτη Μεσεη

εεση ννησηηι Με. ννισηέτε ιιΜιιΜτιι

Μη Με έηι, τηΜε ννε.Μεη[εηΜο.

εη ιχεισιιέΜι σε.

5 [ΜΜΜ ΑΜηΜιιιε ΜεΜε οιε Μη

ηιιΜση σεΜειΜ, ΜιΜΜρηγε σε Με.

ιιηιχε.. [ΜΜΜ [Με. ΜεΜε. τεΜη

Μιη ΜεΙισηρι Μη σννεειη ηιΜε. Μ

Μορε.ρι.

6 [ΜΜε.η ΜοέΜε Μη ΜιιιιΜρι, σε.

σρηιηηι:ε.ρι, σε ισ.ιιΜε.Μ η_γερι, σε

Μισή.

'7 Πε ιγσΜσΜηιη ννιΜιχηγεσεΜ

σερε γιιηιηι, ΜεΜεη τηννισιι Μιη

τεΜη εσσηρι σση ε[ισΜγε εηι εσεη

ι.ιΜ Με”.

Β []ηΜε.Μ [ΜΜΜ Μεειμ.; [ζητω.

ση Μεση. ι)ΙσρεμιΜιγηρι [Με ΟΜΕ·

ΜιγιιΜε πιο. [ΜΜΜ ιό; ΗΜ,

ΜΜΜ. ση, εχει.

· Ι8θ



ΟΠΑΝΥΑΝΡΙ ΩΟΝ.

ειπα-πι 1πιγαπι; 'π'οππεπι οπι

"Μπι Παπιοαπι Ταπιπγα Μπι πγπι

π:πιππγαγαιιπ Μπι πιπ:επι νναπ:ππιππιπια

ιιπ πιε. νναπιγαππα απο, τοπια ιππ

πιππιπια 1ιαιιπ Μπι πιεππα αππιαιιπ Μπι

πω” Μπι επι ππαιππιιιπ, πια πιπγε

πιαπππιπι παπιπππαιι απππγαπιιιπ Μα, επ:π

α. ·

10 Ηεπιαπι πό εγα 1ιεοεπιιιαπια

πγε αππια Μπι επιπα πιππιππραγε οπι ια

πγαγα. Ππιππαπι πππιέΜιιιπ πιοπι επι

1ιπγιπρπ, πια νναπιπια πα ο νναπιγαππα

ιιπ, πιεππαπι πέ εγα παπιππαιι αγαιιπ,

πιο πιππιπιαππππ Μπι Μπ:π πιαιιπ.

11 Ππιππαιι·οπποππαΜοπγε Μπι οσο

Μαι, πια ποπια πιεπια παππιπ Μπι

ιπαπποπιιιπ ονναεππι πιπππα ννππποραιιπ.

12 Ππιππαιι γεννππ:αέπρπ Μπι πια

ιιερπ Μπι οπι ογαπε Μπι επι ννοννπ

πιππιαπι ννππ:ο1πιππι πιο. ννονναρεποππεπ:α

οτα επιοπιιιπ. Ππιππαπι ονναεππιι ιππ

π:απ:απιπε "Μια" γπιπια Βοπο

ππιοπι οππιαπιπιιπ ι:αννα Μπι οποια γιπ

ππαπιιιπ.

13 Ωα ννππ:αέι:α π:ο1πεοα ππιννεππαπι

επι οιινππ:αιια οΜπιπ πω, τπιππα ογαπε

Μπι γνποαΜπιππιαπιιιπ.

14 (πο. τοπια νιπππ:αππαρπ Μπι ααιιιια

σπα 1π.απιπ:απι Μπι επι οιιαιιπ, νήπια

γιπππιγαπι ππο ινππ:οια.

15 Ηεπ:επι ποπια ννποαγαταππ Μπι

πιειια π:απιππαπι αννπεαιιιιπ, πια πιαπιπππι

οποπγοπιπ οπππια, οπιεπιππερπ πια οννππι

ια ππο αππαπι απιπννποαπιππαππαιιπ, πιπ

γαπι πιεπι πιπγαγο π:ππιπιαπι πιπιπιπ1

οπιαπιαπ ννππ:αγε Με απο πιεπιπι.

16 Πππππαπι, οιιοπινπε ποιο ππιπ1ιι

1πέ.απι Μπι πποπια επ:απιπιαπι ννποοπα .πε

ππιεπι1πιππι επι πιπιιπ, πιο ποιια παπαγα

παιπρπ, τοπια πα1ππι πνπιππαπι αππ:α νιο

εαγιππιππαέιΜπιγαπιρπ ππο επι αννππ:α

πιπρπ; πιπιππαιι οννααππι ααπιπρπ.

Π' Ηεπιαπι ννοέπια ππαααιιπ ππ:αππ

σπιτι Μπι ιιαιππι πω” πιο, τοπια οππι

πιο Μπι, Βαππιππιππεε ννποοννααπ Μπι

επαπιπιαπιρπ, πιεπια ννππιαννπαπρπ οπι

οιπιρπππαπι ;

18 Οια. παρε οπι γεννποαέπρπ Μπι

πγαινπεα1πραγαρπ, πια ννποπι1παέιππα

πιο ππποεπππι Μπι οποια. εννππιαπιππα

Καμπ °

19 'π'πιππα Παπιοαπι παοπιπιππιππε γε

οππι πιο πιαπιγεπι ννππ:αππαέιππα πιο πι

γπιιια Μπι γιιιαπιιπιπ, πια παπιππαπι

αννππ:απι πια πιεγα; · ο - πι

20 Ηπιπιππτπγα Ρο, ππιιπ νπαππαπι

Μπι οπιιια ππιαιππιιιπ πια ννποοπιπ Μπι

ππε νπιππ:οπε Μπι οινααπιπ αγαπα 1πππι

οννπεαΜγαππα ιιο. · α

21 Ηε πιαπιοιπρπ, πιπιππαπι πιαπππιαπι

πια Μπι παπι ννα1παπι Μπι ιππιιαπιεπι

γαιιπ, πια ννοννπεαΜγαππαιιπ. Ηπε

πιαπι ινοέπια Μιααιιπ ππαπιεαπι, πια

τοπια οπι πιο Μπι πιειια πινππαγα

ππιπ:γαρπ, πια οπιππιππιπγε π:αππππα Μπι

ππιπιππ:πγε ω”, παι·αε1 εππιπ:α πιπιπι

ππαννππ:αγαρπ Μπι οιναεππι ππογα;

πιπιππαπι ννπεαππαέππα τπιιπ Μπι εΜε.

ννππ:απιπιννεγε ινποαέπρπ. -·-π

22 πι.. αΜπιππα Μπι πνππ:αππαέππα

ππιιπ Μπι επι πιπιιπ, πια πγενι·ποαγαρπ

πω, πιεπιαπι πιοέπ πιπ1αι›π ;

23 @α 1ιεγαρπ; Αννποαππεπιαπι

ννποαππαέππα τπιιπ Μπι επιπ:αγα οππο

ταππαρπ πποεπι πγεπιπιγαπιρπ, πια ιππι

νναιιγαα ννππ:απππγαιιπ Μπι ππγορα

Μπι πιοππαππι πιαιππιιιπ; πιπππα πιπιγπι

1ιπ1οππαρπ πιεπιπιιι, πππννεππαιι επι παπι

πιπιγαππαιιπ απο.

24 Ππιππαπι νιποέπια ππαΒαιιπ πω

'απο, πια ιπρι ιππαππαπι επι ππ:απιπ:αιι

Μπι, ννοαπια 1παΒαρπ Μπι πιεπια παι

γα, πιεπια ννππ:οπε Μπι πια1ποπιιιπ πιε

πιαπι, πιε ι:πιππει:πι Με. ππεπιππιπιπιπι πγι.ι

πποαπιιιπ πω. ·π

25 Ηεπιπιπι Μια επι πιπ πιο; 1πιο,

ινπεααπα ννποαπππιέππα πιο Μπι επι

εννποαγαπιπιαππαρπ πιοπι πιεπια. ππιιπ

νναππαπι Μπι πιπιπια ππιππιπππρπ πια ογα

πε Μπι νναοππαιιεινποαΙππγαρπ σε,

εγα οννποαΜγαππα.

28 Ηπιπιαπι πιΜπ:ππΕπι παπιπ:απι Μπι

αΜοππα πω επππα γαιιπ πια πνναπέπε

ππαπι αννποαιιιιπ, ογαππι Μπι ππιγαπι

οπι ννππιαΜπιπππρπ Μα ε 1ποΙππιπαρπ

πιεπιπι επ:απιπιαπι.

Θ? Επι αννππ:απιπρπ πια οπιιπιππιπγα

Μπι γνππ:απ:ο1παγα ιια_ιππι ΜΜΜ..
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νππιπ:ονπποιωιπο πι.

μι; ιιπιιππιπι πιπιέπιο ιποιιορι ιποπιπιοπι

Μπι ννιιιπιπ:οννοπι€ο,

28 (πο οποιο; ννιοιιοοιο Μπι πιο

οπι ππνονππποοιποΜπποππορι Μο πιο,

πιπιο ιππιπποπιιοιιπορι ιέπιι πιο; ιιπιπποπι

ππιο, πνοοπιορο πιιποπνορι Μπι οπι

.ιοι·πιοοποππι πιιιιπιοπι ιπογοιιι, πιο πνι

οοέιπο Μπι πιο ννο Μπι οπι ιππιιποιποιι

οι Μο ννοοο.πιπιιιιι. .

29 Ι·ιοπιοπι ιπιιποπι, ιπινπιπ:οέιρι

Μπι οπι, ονπιπ:οιπιιιπο πιο πιοιπο;

ννπωιππιπ οιππιπιππι πιοο πιο, ππιππο

ννο.ιποπιποπιιπο πιοο ο οπιπιπιπιιιο

ρποπιιιι Μο. ιιιοπ:οοο.

30 .ποοπιο _γοιππορι πιο πιοπι οιποπι

οπιποιποιορι πιοπι πιο οιοννιοιιππιποπι

ιιπ πο. πινοπποπιππιπιππορι Μπι πιπιπποοο

ω :

31 πιοο Μπι ννοπποπιπο.πιππο "οπι

ιποπι οπιπιοιπιπ, ε” πιοιιο οποιιο. Μπι

οιππο ιποπιοοπι πιο. ννοπιιΜιπο ιιπι

Μο, ιοποοπ ιπιπιιιοοοπιπρι πιο ινσο

πιποπιι πιοιιιιπιρι Μπι πνιπ:οπιιπ Μο. ο

πιοοπ.

32 Ππιιπο.πι πιπιιπιιιο, ιιπο οπι, πνι

οπιιο πιο πιοπιο. πιπιπποιιοππορι οοο,

πιο ννπιιιιιπο πωπω. “πιο πιο”

ποπιππο οπιοΒορποπιρι κάποιου Μπι,

πιο ιο οιο πιοπιο ιιπιπιπο.πιιπι οοο.

33 πιο πιοπιοπιιιι πιοπιοπι.οοπιπο

ιιποπιιιοπιιιι, πιο ιοπνιοοιιορι οπο. ο

οΜιορι.

34 ι·ιοπιοπι Ρπιοι·ιοοο ννοπι (ιοππιο

ιιοι οοιιιορι, ννοορο πνοοπιοιιοΜιπο,

πιο οιποπι: Μπι οπι οΜπιιπιοπι, πιο ο

ππιπιιοπιπο Μπι οπι πιοιππι, πιο ιποννιοοοι

ρι Μπι οιπππιγοπποπι ποπιπππιπι οιο πνι

οοοι :

35 Ωο πιοπιοπι πιοννιπ:οππιχπι; ιο

ι·οοι πνιοοπέπο, πινιοοέ.πο Μπι πιοπιο

ποιππι οοοινιοοιπιπ:πιιι ννο.οοπιπιιρι

Μπι πιο ιππιππρο ιιπι.

38 Απιροππι Μπι πιοπιο ιππιπποππι

'Ι'πιπιπιοο ιοοιιο, πιο ποιππι πινιοοέπο

ιποιοπιπ:ι.; ιππιππο.ιι ννποοέπο οροννιππ

8ο ππιιιο οπιοππι ιπιπιπποπιι γορι; ππι

Μι πιο @ο Μορι, πιο ππιπιο ινιπποπιο

ιιπ πιπιο πιονοοιπι οπιο.πιοΜγο Μανι

αγορι. πιο ποιππιιιι οπι οιο.

37 (πο. πιο ιγπιπποπποππι .ιπιπιοο πιο

ι1ο οποπιιιοπι, οννιοοννορι πιπιροππι

Μπι πιο οπιοιι ιπιοιιπι, πιο οιποπο οπο

ιπιοπποππι ονππιοοιπο; πιο πιο.πππ.ιπι ιιιοπιιι·

χορο πιο. ποπιο "Μπομπ πιοπι οικο

οιπι οπιοπιοΜιπο οιογο.

38 Ηουπι πιοπποπιο πιοπιιοιοοιιι ;

ννιωπιπο Μπι πιοπιπι ινιοιπιοιποπο.

πιοιιπιιιι, πιο οινιοοι·πιοποπι ιιπι; ιππι

πποπιιο πιο-ινιοπιπποπι Μπι πιο πιοο

οπο. οιποπιππι Μπι οπο.πιπιοπι πιοπ:ιπιπιοπι

οποιππιπιι Μο πω,

39 Τπιππο πνοιποπιποπιππο οοιιιπιποπι

πιοππ ιιπι Μπιοπιοπι, ιππιιιιιπι πιιποΜιιι

μι οπιι; πιιπιπππιι ννοπποπιππιπιππο πιο

ιποοιιο πιιππποππρι Μπι πιοοοοο, οιο..

40 Ππιιππιπι πιο οπιοοορποπιρι, πιο

ιποννιοοοιρι Μπι ννιοοΜροπιρι, πιο

ννιοοπποροιπιροιπιποιιι πιοιιοπι, .Μοπιε

πιο-ιο Μπι οπι ννοιποιπο οπιι πνιπ:οέι

μ. πιο ννιοππΜιπιέπποιιι.

41 Ππιπποπι @ο πιππιπιιοιιπο Μπι

οποπιπιοπι πιππορι, πιο Ζωα.: πποιο Μπι

οπι πνοννιέποοο οπι οννιοοιιιιι πιο

π:οοο ννιοοιιπινπορι Μπι πιοοπ πιπι

7πιέΜπιιιι.

42 πιο οπιιιοππι οποιιππιπιι περι οπο·

πιοπι Μπι οπιπιο, πιο πιο πιο” ννο

πιοιππιπιννιοοΜιορι, πιο. .ιοοιπο ιπποε

οιιπο οιποππορι οιιοοποπιιιι οπο.

ννιοοινοιπΑκο πι.

1 Ππιπποπι οπιροππι Μπι ιιοπιο οπι,

ννοοπιεροννιοοΜιορι Μπι "πιοοπ

νππιπ:οπο οιο. πιοπιοπι, Ηοιοπιοο πιο

οπο" οιποπο Μπι ινιπ:πιπιορι, οπιρο

πιι οποπιπυιιι ννοροππιπιιρι Μπι οπι

ννιννοοιπ:ο ννιοοιπιππιοιιι Μπι πιοοπ:

ονππιοοποπιννοπιιιι έιπιι ππππι πιοοπι εποπ

πιοπι.

2 πιοπιοπι οπποπιπιπιιιορι Μπι ινπιοπι

οροινιοοΜιπορι Μπι π.ιννοεπιπι πιοο

Μοορι πιο πιοινιοοΜιποιιι; πιο

πποπιποπιππο οιο Μπι πιπιππιπιπιποποπιιιι,

πιο ινοπιπιο ινπιπορι ιινιιποιο οπιπι

πιπιοππορι Μο οιπι πιοοοπιι έπιι. .

3 ιιοοπι πιπιπιπποννοπιιιπι ιιπιπιιιππιπιρι

οιππωιιωπρι νιι)οιοοπο οννοποπιπιο



οιΣιιιΝιιΑΝΡι εοπι.

ππε.ιινιιπιπ, επι πππποπιππππι. πινει” ιππ

εοπιειιπιε πιο οπι οπιιρπιπεπι επιπιοννιπι

ννπειιπιεπππιπἔιι πιο, ννπεοπιπι.πι Μπι «πε

ππιιπιε ννποιιιππιπππεπιπ Με.

4 πρωι πιπιΜγε εε σεΜππερπ οπι.

πινποοπε οπιπιπιερπ Μπι επι οπιππιπιπππε.ιι

πε ιιιιΜεππιεπιπ Με. εε.

5 Ππιπιπιπι "Με Μπι πιε ο)πεπε

Μπι ονππε.εππι π_ποΜπιπρπ ; εε δπε

ρπιιιπιοε, ννπεεέπε ννεπι ννεοππιπιεπι

ρπ ππνοπιππε ππνεπιπιπι πιο οπιιιπεπι,

Μπι πιε Μιπππιπεπερπ, οππι Ρπιππππι, επι

Ρπ·οοοι·οε, εε Νππιεπιοπ, εε. Τπππιοπι,

επι Ρεπππιειιεε, ιπει Νππιοπειε Με

πωπω. εΜε. επι ορεΜπππιπιπ εοπι.

ο Ηεπιε πιεννπειιέπρπ Μπι ννποεοο

Καππα εννποεπιππερπ; ι.ππιπιεπι ννοοε

Μππε επεπιπ, πιεπιεπι πιειρε οπι Με

εεριιπεπιεπιπ.

'Τ Ππιπιεπι ννε.πιεπιπερπιε οπε Μπι

Μεεε εε .πεπιιεπιπειιι επι ννε.οπιερε

ιινποεπιπππερπ Μπι πιππιε οππι ειπε; επι

ννοέιιιε. πιεεεπιπ Μπι οπο. ιιε.πιιιπι πινει

εππιπο.πιρπ Μπι επι ορεπιπ.

8 Ππιπιιιπι $περπιιιπιοε νπποννε.εππιγε

ννοννειέπιπιε πιο οπι οπιιιπιππι, ει”

οπι ιιέππιππεπερπ, εε. ννερει:οπιεεε

πεπι ε. εσοπι, οπιπιπτε Μπι επι.

θ Πιιπιεπι "Μεε ΜΜΜ ο

ππιπιπεππε τπρπ πεπι, ννποεΜπιιέπιερπ

π:πινππερπ εοπππερπ Μπι πιεπεπιπιιιπι, ιπε

Κιιι·επιε (πει Απεπιεε.πιππι·ε ννπεεέπε

Μπι, επι. Κππππιπε οπι Αεπε-επεπιπιε.πι

πρ, πιεπιπι. επι ππιπιπππιπιπ πρι $περπιπιπποε

πει πιπποΜπιποεπιπ.

10 'Γπιπιπι νπίοπιεερε ννοιιππε. πιο

οπι πε οππι πιε οπιππιππιπ ω.

11 Ηεπιιι.πι "Μεε ορεννποε.ποπι

πιπ, ιππιπιπιππ πιεπιπι. ε, Μεεε Μπι

εε Μοεεε πρι ννεπιεπιππιπιπιιι πιπιπιιππι

ννπεοπε εποε εννπεεπιπρε, πιιιπιιιπποπι

πιι εε, επερι.

12 Ηει:επι ιιγεπε Μπι, εε πιιιπιπιε.

ννποπι.πειρπ, ννοννεπιπ πιεεεπιπ πιο ππο

ννπειιρεέπεπιερπ ; πιπιπιεπι ειιεπε.πι

πιπρπ, «πει πιιι1ερπ, εε. οππιτιπεπ_γε Μπι

επι πιπιπρπ.

13 Ωε οπποπιέιιπ ννεερεπεπιππι Μπι

πιεσε ιιεπππ1 ννπεε.Μππερπ ; πιειιε. πι

πιεπιπιπιπ ; Μεεε Με Με ιιιιι.νω

πιιιπι Μπι ππε ννπεοορε πιο οιι ω”

εποε. εππε οππι επεέπεπι έπιπ. °

14 .πεεπιε Νεεεπεππι επιιπιπιπιπι εοπι

πιε τη» Μπι ιπε ππιπι.ιιερε επι, ιιππειι

Μπι Μοεεε ιππιοιιπιπ εοπι πιεσε. πιι

τοΙιεεε Με. σε, οπο. ιιιιιιπιπποεπιπ

εε. π·

Ι5 _Ππιπιεπι οππιπιποπππε Μπι επι προ

π.επιπιειρπ Μπι οενπιεππι Μεε πιι

πιο.πιπιπ, εε. πιε Μπι πιο ππιπιπππιπγε.

οπιπιππιτπε ινε.ιι Με Μπι ἱπε000ε

πνεπιππεπιε.ρπ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 7.

1 Ηεπιπιπι εποεπιπι πιιιΒερπππιπιοιιπι

Μπι πιεπε; Ηεπιε πιεοεπ:πι πιε.

2 Ππιπιεπι Με πιεπιπιπι Μππεπ; πιο

οεέπε πιιιπιπιεννεπιπππιοπππερπ, Μεοπ

περὶ πιο επιεππιε.Βοπιπεπι πιο. ?να

ω” πππίεπιεπιπερπιε Μπι, ω”

πιπιππι επειππιππιπιπιπ Μεεοπιοπεπιπε επι

οιππιππε επιποπι, θεπ·π·επι επι επιπππ Μπι

πιε πποπιεπιι, επι ππιπιιιι.ιι; ι κι

3 Πε. πω”, Με ιπππιπιοοεαπε.

πιπππιπιιιπε Μπι επεπιπιπιπι ποπ πιπο,,ιπε.

ιιιεπιοοε πινεπι επεπρειε Με οππι πιο

εΜε. ιι ιιπι, ω”. Η .ι

4 Ηεπιε.πι Κεπιπε_γε ππιπιπιοεε Μπι

Μππεπ πι” οπι. Οιιππεπι επι πιπιπ

Η. Ηεπι εππιπιπιπι Μπι πε, ιπιππιειι

πιεπειιππε.πι πιιεπιπιεε Μπι επι πιοπιεπιε

οιιπιπιππριι.πιπιπ Μπι ιπεπι πιπιπ Η.

5 Ππιπιε.πι πεπε. Με οππι εποε.

οιιπιε Μπι πιππιεπιοπιεεε πρι επιπ, πιι

πιε. πιε πιιιπιε Με. οπι πποπιεπιπιππι

επιιοπι. Μπι ππιιπιε.πιπ Με ε επι Με.

πννεπιοππε; πιεπιιι.πιππι επεσε ινπιπιποε.

θ Πιιπιε.πι ππνεπιε.πιπειιπιε πιεπιεπι

εγε., Ηε επιιοιι. πω" ππιεπιοεε ω

πιεσε επι πιπιπιιπεπιε. ιππιρπ Με; ιιπι

πιεπι πιεπι νπποπινπιπεπιε ννπεεριππιπιρπ,

:πε ννιι.πιππεππι ορενιιπιιΒε τοπιο. πιε

πιειιπππιπι έπειιγε ιπποεπιπιννεπιπ Με.

'7 Ωε @Με Μπι πιεπιιι ΜΜΜ

ννποε.πππιπιεπιπ Με οππι πιε ιπποε

ππιιπιιοο Με; επι πιε ππποπιεπαιιπι επερ

Με πιπιιιιιιπ πιπει.ιιιι πιιπιπιεσεπιππι

Ή)

θ?



Ή'ΙΠΟΨΟΥΑΚΒ ?ι

πιοπι οπιπιιιιαπιιιιι Με. σο, πλ'πιππιπι

$πιπιπππι οδο. °

Η Ηοπιπιπι πιπιΜπιπππιδππιρι νιπιοπιορο

Μπι πιο πιο. Πιιπππιπι πιοσοπ πεπιιιππ

οιπιοπιδπιι, πιο. πιπιροπιι ιέπιπιπποεπιιι

πιοπιιι.πι πιπιΜπιπποδιπι. πεπεπ .ππιπποπι

οιπιπ:πιδπο.; πιο .ππιπποπι πιιιπιπππι.ππο

ννιοπιδπορι πιπποπιοπιριιρι πιοπι οιπι

πιπιπινιοειδιι..

θ π.πιιππιππι πιπιπιπππιππονππιοπιδππιιιι πιοπι

.ποιιορπι ιπιιιΜννιιιρι, πιο Β8ιιρπ.πι

οικω. νπιδοροΜδπορι. ”Γπιπππι Μ

ππιι.πιππιπιπιπι Μοι ιιπι;

10 0ο ννοππιιΜιο Μπι πιννπιειιπι

οππιπιπιπιπι οπιπππιππιο, πιο Ρπιιιι·ο Επειι

με ννιοπιέπ.ιιδιιαιρι Μπι ιποππιιππι

νποπιππιι.οπιέιππο. ννοπποορο πω ιιπι;

ιππιππο.πι ΒΒιιιιιιι. οπι ννιπ:πιέτπι ιππιπι

οιιπι Εεεε, πιο ιδπο πι Μπι οπ:οννοειπι

οπι.

Η Ηοπιπιπι ΒΒιιιιι2ιι ππιπιπποπ:ο πίε

πιιιιι πιο οπιππι.πιοπιδπο ννιοπιπιΜπιοπι,

πιο. πιιπιπι πνιοιιπππιπππιπι.; ιιπιπππιπι πιιιπι

πωπω ννιοιιπιδπιιπιιιι Μπι ποιοι δικο.

ιιι ιδποδπιιιιι ω.

12 'Ι'ιιπππι πιοπιπιπι ΒΒιιριπι πιοοιδππι

ννιιππιπισ.πιοιπο διιιπππιπι, .ππιπποπι πιο.

π'ιοπι, πιπιπππιιι πιπιπιπποππο ννιοπιπιδπιπιιιι

Μπι τοππο.πιοδπο. οπιππι διο ινιοπιέι.

Ι3 Ππιπππιπι ιπιοπιιιπι πιοπιπιπι, .ππιοοιιπι

πιπιπιπο.υππιπιιιπιννιοειδο οιπι επισπ

ΜδποινιοιιΜδπο, πιο πιοπιπιπι .ποοοιιπι

οπιπιπππιπδπο Μπι Ρπιπιπο οπι οδ·πιππιιιιι.

Η Ηοπιπιπι .ποεορπι πιππππιππιι Μπι

νποπιοδπο οπι πιιοο, πιο ππιππιιινιπ:πιδπο

σιτι οννυ.οιπι πιπιπππιπι, ινιπ:πιπιπιει ππι

πποοππιπιπι έπιπποινιπι επιπιρπι ιοριπιπι.

15 πιοσοπ .ππιπποπι Βιιιιριπι πιπ-ιιπι

πιιιπιππιπι.πιππο ιδππιδπο πιο. πιοπι μι, ιδπο

πιο πιπιππιιπι πιπιπιπππιππο ινιοπιπιδπιιπιιιι

Μπι:

16 Ππιππιιπι $πιπ:οππι οπππο. πιννιοιι

δπιρι, πιο ννιοπιπιπιπιΜιρι ινιππι,

Απιππιπιο.ππι Βιιοπιπιι πιπππιιπππι Επι

ππιοι· πιο π:ιπιοπι Μπι, πιιιιπιεπππι οπι,

οροιινιο8.Μοπιιοπι πιοπι πιο οπι ννιοιι

πιπιιι.ππιιιιι. ι

τι 'Γπιπππι ιιιιροι.πι ννπιπιοδπειρι, ιππι

ππο.πιιιιιιππιι Απιπειπιεπιι πιοοπ. ιππο

πιο” οιπιοπι πιο ππιππιπ. ππιδιπιπποπι

πι, πιοπιπιπι οδπιπ:ο Μπι ιπ:επΒο πιο

Βεπιρι:πι οπι ιπιππιιοπορι.

18 Ηοπιπιπι νπιπ:ο.έιωδπιπερι ποπο

οπι "πιο .ποεορπι επποπιδπο π5πιι Μπι

πιο ιπ:πιΒιι.

19 Ππιπππιπι πιο πιο τιιιπππιννιοιιπι

δππιπιρι Μπι ννιοπιπιπιο.δπο οπι, πιιιπιπππιππο

ννιοιιπιδππιπιρι Μπι έιιοπιδιπι οοπιννιοιι

πιοοπι, πιοπ:οπι πιοππέιδποπιοιιπι Μπι

πιιρι Με έπιι ο ιπιπιπππιπι οπ'ιροινιπ:πι

Μδππιρι πιοπι.

20 πιο οπιπιπι Μοεοο ταιρι, πιο πιο

πιοππέιδποιιιι οννπιπιδπιι8· ινιιέπο πιιπι

π:πι: ιιπιπππιπι νππι δππιπιιπιι πιοπιπιπιδππιπι

επιππιιπππι πι Μπι οπιπιπι ιοπιπιππιδπιιρι.

21 (πο. ι:πιπιπππιπι οπιροδπειρι, πιοπιπιπι

Ρπιο.ι·πι οιιπιννιπιπππιι Μπι οδ·πιππιι, πιο.

ιδιο π:ιπποπι Μπι πιοπ:οπι πωπω.

22 Ππιπππιπι Μοεοε Βρηκα οδ·πιπο

νπιοοππεπιρο Μπι οννπιειπι οπιεροΜ

διιρι, πιο ννιοοιο, ννιοπιπιπιπι πιο οπι

ννπιέπιππο.

23 Ππιπποπι πνιιπιπιπι ννπιπιιδποπιι

πνιπποοππιπιπι ωρα, πιοπιπιπι πιπιπιπππι

ννπιπιδιππππι μπω πιππιοπι Μπι "ιιπι

νιπιπ:πιπιππο.Β δπο παπι ννπιπ:ιπιδππιιο.

94 (πο. ινιιιιιι πω” οοιιΜοοπιρι

Μιι πιο ννπιπιπιπιπιππο π;οπιπιπι, οππιδιο

οπι έιπ:πιδππι οοιιΜοοπιιιι πιοπι πιο πο

Μοιοπ›πι, πιο. ΒΒιιιιτπι. ννιπ:πιέππι Μπι

πππιιιτπιπππι.

25 Πιιπιπππινποπιιιππππι Μπι, ιδιο

πιπιρο Μπι οπι ννοπππιπιππιπιπππι πιοοπι

ννιοπιπιιι πιω σππι πιο ιδππιπποπιπιιιι Με.

πιοοιπι, ππιππιπ πιπππιπιπιιεπιρι Μιι.

Θ!! ππιπιπιπιιιπιπιπι πιοπιπιπι απο Μοι

ιπιιιι Μπι οπι τοπιιπιιοιδπο πιο. ινσο

Μδο ννιουιΜοο.;;ο Με ινπιοιπι πιο

πιοδπει; ιδίιοπιέι.ιι πιιιιιππιιινοπιιιπι

δοπ:ιδπιιρι, τοπποπ:πι. πω” οπ:οδιο

π:ιοοπιρι πιο.

27 'Γπιπππι π:πιννο ππιπποπππιππιι Μπι

έιιοπιδπι πιοπιΜοοπι Μπι πιο ρπιπιπι ιδιο

διο οπι., 'Ι'πιννο ιιπιΜδπορι οπι »ιπποει

Μπι ιπ:πιπιπ:οπι πιο ννπιδππιπ:ο ιιιιοιιΒ·πι πιο.

28 Επειιιιιιι νπιοπιέι;πι πιπιιιιιπιι:ιπι

δππιππιο πιοπι πιο ιδποπ:οπι πιιπιδ·πιπππο

Με. πιο, οδο..

193
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ΟΠΔΠΥΑΝΡΙ ()ΟΝ.

20 ιιιιιωιι Μπι πιο οιι Μεσα

πιιι.ρε σε Μιιοι)πιιπι ππιπ11:οσε Μπι

επι ΜευνοΜιΜεσοπι επι, σε Μεπι

πιο1τέιπ1ιι.πι πιοπι σιπισιι Μισο”.

30 Ππι1ιιιπι ινιιπιπιο ννιιπι17εθιι

ννιΚοεππιπιει τοπιο ιΜιππιπιπ)Μπι, ΜεΜιιπι

Μεννοε1τιιπι ππιιι1τοσε Μπι επι Βιιιο

ΡΜ». Μπι Μοτο, σπιπι 7πι1ιοΜει που

οΜπιιι ρετιι Με Μπι επι, _Ι1ιεπισιιπι

ΜιοΜπιιΜοε που ιιιπιππι1ειγε.

31 Ππι1ιιιπι Μοοεσ Με ννιιπιχιι1πε

σεΜιιπι, ννοννιιπιγε1πε Μπι οπι γι»

έιπιχει)πιι; πιο. Μπομπ "επι εΜε

Με. σ οπι Μγει1ιιιι μ, ΜεΜεπ πεπι

σιπι πιο Μπι επι @Μπι ;π1Μ111"

32 11ο, ΝιιιιιππΜιΜε ννε1τιιιιτοπι

Με ιιιννορι Μπι Με ππιιγε; ΑΜι·ιι

Μιιππι πιο ·1λίιι1πιιπιοιιπι1πιι, ΜΜΜ Μι

ΨιιΜιιπιτιιπι1πιι. πιο .ΜΜΜ ω Με,

Μιπι1επιΜι Μπι, εχει. Πι·ιΜιπι Μο

εεε σιιπισε.πι πιο. εΜε οποπινιπιιπι

οΜιιι έπι1:'

33 ΠπιΜιπι Πιιπισεπι Μπι Μεσπγε ;

Νιι:εΜιιπιρε Μπι Μπ1-πιοι1ο1ππι ινο,

ι:ιι1πωπι πιιηιιιιπι Μπι Με ππιο1ιιι ιππι

Μιπι σε.

34 ΒΜει εννε.ιοπιννε σε, ΒΒ·ιηι1ιε

επι πιιι1:επιχΜε πο1(επι ΜιΜ_ιο ι Μπι

Με ννεπιππιπ1ιι1πε σε. σσππιπιἰΜ ιιιιρι

Μπι πιοννιιΜπιπι, «μι ινισε.νσε.1ππγιιέΜι

Με. ε οπι Μπι ΜΜΜ, ιιιιΜιπι Μειω

Μει ιι Νο, Βειιρτε εΜε. ?ο οιο

Με.

35 Μοιιεε ιι1«Μηιι επι πιο; Τον”

ινισιιέπ.ιι 11.πιπισε·πι πιο ννιιγοσο πιι

σιιεει Με, εσἰγιιρι πιοπι Με πιω”

ΜιπιΜι. πιεεεπι 11ιιππιεπιπι ινιιιι1Μ5ωπ

Μι @Δω σε ?ε έἱ, ιιιιιΓιπιπγιι οΜπιι

Μπιε σιπι γιιΜιι.1ιο Με επι :ΜΜΜ

γε ειπι Με παρε Μπι οπι. Η

36 ΠπιΜιπι Με 1:οπι1πιιπι ενόσω,

πιο τιιΜι οπι ππιιέππιχειιιηιι παρεα»

Μοσο. Ιω, ΒειιρΜι ππιιι1ωσε Μπι οπι,

Μ‹1ε έιι εΜε, πιο Μεννοε1πιι.πι πιο

Ιποσε Μπι στο, ννο.πιιγστιι ναι1πεο

ππιπιε τοπιο ΜοΜεπιδπιι.πι εσοπι. ιι

37' Μοεοε 1ει·ιπιεΙ σιπισιι Μπι;

Ηπιπι1εεννοπιιιπι ννισιιγιιγιιρι εποπ

Μπι ϋνισιιέω ινοΜεπιπι πιοπι ππιιρε

ιγοιππιιισσσιι, Ι8οιιοπιπι ννιιπιΜπιπιιπι

Μι. πιπτιιννιιρι Μπι ισεΜπιισισπγιιρι

Με, Με επιιι)πιιο·οριεπιρι Με. σε,

εννπσεΜπγε σιιιοπι Μο όεεθπ ·"·

38 @ο Μειπποε1αιιπι ππιπι1ποσε Μπι

εΜε ο1πο(Μι1πισιγε Μπι Μοι οπι πιοπι

Μεε. Βιπιιι πιιιΜε Μπι στο, ππιιιΜρι

,ιι οΜπιπΜπιε Μπι οΜγε σε πιιιΜιπι

1ιιιπιΜι1πε ινισιππιχεπιρι Μπι; πιο.

Με'ινισοπιπ οπο Μπι ιππιι:πιπρί Με. ε

πω, ε" .ποιο Μοσο

39 ΠπιΜιπι Με Μπι ΜιιπιΜι1πε ννἰσ

ιιπι)πιπιρι Μπι πιπιε;;οριοπιρι σιπιρι

ἐπὶ, ιιι1πει ιιθωπι πιπεγιιρι, πιο πιοπι

1ορι Μπι επι Βἔιιρτιι εΜε Μπ1ερι.

Η @ο Αιιι·οπι Μεσιμιρι, 'Γιι1πιπ

παΜιπι ιππιΜι:οΜιππι χερι Με σιπι

τιπιΜσεΒιι πιο; Μοεεε Βειπρτο

πππιι1ποσε Μπι ετιιιιΜπιπι ιιιιΜιιιρι πιοπι

Με τοΜ)πε. Με”. επιζΕπιιιπιγοιπιρι έππι

σε. Β 11 *'

41 Ππι1πιιπι πιπιρετιι Μπι Μεπιεσπι

ρ1:επισιιοεπι ννεπι Μιἔπιρἱ, πιο ινο

Μι€ειρ1 Μπι Με τε.Μπ ννιιΜγιιέππερι,

πιο Με πιειρσ Ιπε.επιπιπ Μπι οιιννι)πι1

όΜΠΡἱ_ η να «πιει ,ιο

49 ΗεΜιιπι ννε1«πεπι1τιπιΜο ΗΜΜ

Μοπιπιι, οει-ππιιιΜριγο. οΜπιιιΜι Μπι

οΜοόειρι Με ε ιιινισιιγιιοπιιπι; νέ

σιι61πι ινο1πσιιπι πιιννοινιιρι στι Με

ειιπρι Μπιῖηισ π)πεσεσιι.; Ιει·πισ1 Η

Μπι νιποιεσπι Μερι ννοέππιειρι Με, 11ο

ννοιιΜιπι ππιιι1ποσε Μπι επι, αφή

1οιηοοιιρι 1ιε^!" “ “Μ” κ"

4-3 Ππι1πιιπιιτο Μο1ο1π 1:οινιιΜε)πε.

Μπι, εε ΚεππιπιΜιιπι ΜΜΜ νππο.1πιιιι

γιιοιιρΓινισεπι1ιρι Μινι Μπι Με

ιχπισιιιιι; Μοπιο ενιιΜι€8ρι πωπω

Μπι εειιπισέ1πιι ιπιπι1πεΜεε Μεβ

,Μι Με ε μι.Μι€πιρι: ΠπιΜιπ1ι

πιο ΒιιΜιι1οπι ιι1πο11ιιπιΜοπι ιισιγιιρι

Με σε. Γ °`”^· κ”

44 Πιππι1πιι1πε ΏΙσιιιιΥεπψΙ·`Μπι

Ιιεννοε1ππιπι ππιιι1ποσε Μπι επι ννιιηιΩι

τιιπιππι σιπιι1ιειω·1πιπι ?Μπαμ ; ω”

Μοοεπ οΜχε σε, 1ο1‹επι ινοπιππιιΜο

σιπι Με @Θεού '14σ8εΜτιι. Μοι"

σιτιοπι, 1ιιιιηγιι41Μιοοπι ιρωεω:·
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ινποσιπποιωκπ: θ.

45 Πο πιπιπιπππι.πιπο νσποιιιιγπιπιρπ Μπι

πανω' πρ. .ποεπιπιπι Μπ:π πππεσννποε.

έπε. πιιππιειπποοε Μπι επι πιπιπρπ, πιεπιε

ο π'πίπιππιιπιπιιπιππε. πιιιπιππιι.ππο ννιοιππι

?πιπρπ Περι Μπι επιιπιπιιιπι πιογειππι

ω” ινώσηιι, Βιιννπ‹π π:πιπιπιροπ.ιι

Μπι Μωβ. πι .·

46 Ηο πΝιΕπιπιπιι.ιιππιι. πωπω

πνοπνιιοπιέπιππι @απο πιο., πιο» ω

ΨπιΕπιπιππιπππιι Μπι πιπιπ παπι ω

Μοποπγε Με. σππι.

47 Τπιππιι δοποπιιοπι περι παπι πιπ

0888.. "πη·μ. ' ι π, ι"

48 Ηοοεοπι πιω, ππποπεπιπι Ψω

παιπι ιππι Μπι ππρπ ινιπ:πιπιπιπρο πιπι πιπι

@πιπ ΜΔ οπιπιιι ππ_όπιπ; νιπποιιόπο.

πνοπποεππι πιοσοπι οπο οιπποπι;

49 Μπιπιρπμι. Μπι πιο οιχοπιιπιππο

ππιππωνιι. Μπι πιο, πιο. ππιπιππι Μπι πιο

πιιιιππιυ. οιιπιο Μπι Με ; εοιπι πωπω

ιπρι ππιπγοοιιΕπιπιπ Με πιο, πιπι πω”

οιπππιππιπγο Με. πιε. (π.
50 Δ Μπι ω” πιοπιοπιιι.

ονιππιεππι Εεεε όπιι πω, Ιππιπιοπιπι Μπι

ο”. πιο.» -π

51 πι» πιποιιππιρπ. πιπι πωπω πιο

εο Με 6μπιποππιππιηπιιιπιπέπιπ Μπι,οπιππι

πιπ,πιππ Ψοιππγιι νπίαΜιπι Μπι μι»

ρπιπιπιρπ, πιππιιιπιππιιΜηιπ οπισπιπιπ πιοπι

πιο πι;» ·πχεπιππ:οσαρπ.

62 ινωιπω ννοππαιιι Μπι πωπω

ππαπιῇπ ο πιππιιιπιππιιππερπ Μπι πω"

πωωφι έπιπ πιο. πιω Οννοππιπιπιιι

πιπι Μπι πιο ιι Με οππι ποπιιι οιπιιΜιρι

πιοπι Μεπια ννποιιπππερπ; πιπι πιο πιο

Μπι πιοπιιιππιπιπιαπι πιπι-Μι ο πιο ππιπ

παπα;

66 Ου. πιεγπι; π'Τιιπιπ.·πιππιι πιο,

ππιπιπιπιπγιι Μπι γιι28.πιπιίμπ, πρ. ΜΗ

οιιέπιπ Οππιπιππιππιιι Μπι ππίπιΜιπιππιπιΜι.

Μ” Μπι επιππππιπ:ιιπιπιε.πι πιπιπιπι ο

ννπιπιππιππιιππιι. σε, ειπε.

57 Ηεπιπιπι πιοπ.επιΕπιΜΥπι πιοπαπι

ω. φ πιο8ερπ Μπι οπιππιιιιι Μπιπ

ιπιρι, πμ ππιννιιοπιι 'πωπω οπι

πγπιπιπιπιχιι.ρι; ι

58'Ωπι πιππιπιννε Μπι πιιπιππιιπι ω;»

Σαμ' πιπι. ιπιπ·πιπι πιπι Μπιππιρπ. Όπι

πιπιπι ινεπιχειπιπιππιρπ Μπι ννοππογιιππιο

Μπι πποέππιι ννιιπι, Βιιποε επιππιηιπ,

πιο εππιε Μπι επι εΜπιπιο.πωρπ.

69 ΠιιΜι.πι 8περπιπιπιοε ππι)πεπι πιπι

Μπιππιρπ, πιο ποιππιπιπιπι σεΜ_γο π;πι

πηγε, Με” Ιπ:ιιππιππιπι, ππιππιιιεπ Μπι

επιππιιπππι πιο.

50 Ηοπιπιπι π.ιιιιροιπππιι ππιπιΕοπιππο

ππιιι]ππι πιο. πιοπιι.πιπππιπιπγιι πιο πω”.

Ιππιπισιιπι ινοπιπιπαπιπ Μπι ε @περι

Μπι επι πιννἱοπιιι έπιπ ννο. Ηεπιιιι

πιεοπ οπο» πιπι πιοπιιι.πι ΜΜΜ πρ

πι- ι ι

ινιοοννοιωκι: ει. 'Ρ'

ι Ππιπππιπι πιο πο σππι ω” π”.

ιιιπιπιΜππιι. "Ππιπππι.πι πιπιροπιι Μπι πιο

οπι οπποιππιππποιχε .πειιιεπιποππ πιπι πιπι

Μπι όπ087ιι ινποπιπππινιι.ρπ ππιπιΜι.

Ου. οιινιιειπι .πιιιππι ππιιιπποσο πιο. διπ

ππιιιι·πιι σππι» επιιπιιιΜ;γιι πιππιοπι

ιππιρπ.)οινποπιέπρπ Μπι πιεπιππιπι 18·

ιπιπέι πιπγπερπ ννιιπιπιει πγορηππιχειρι πιο. πι όπιι

3πιιπππερι.

53 Μπιππρπγει. οπιπιππιτπε ιιπιπρι Μπι

πιο επ:πιππιππιπιπιπιπι ννωρο Με π”

οιιρπ, τυποι ππιπιππιπι πεοπγιιπιιιρπ έπιπ

σε, εμ.. "π" .π

64 Ππιπαι.πι πιεπιε π:ιιππιι Μπι πιπι

Ιιοπιπιπ πω”, οιιπιπο Μπι εΜε πιπ

πιπι πμη,αππιιρπ, πιο. πιπ ιι.πιππσπποπποπα.

Ρι_ ει" ¦·. π, ,..

55 πω" @ο πΝιιιιιμ Ψιιπππιπι

πιππιτήιιιππιπι @πριμ οΜπι αρππιτπι

μπω πιει νιΖεπιπιπιτπιπιππιι ποννιππιπι

Επι, φ @απο Ψπιπππιπιπαιιππε σωρο.

π Η

2 Ππιππ.ιιπι "ΜΜΜ πινπππιοππι πιπρπ

Μπι πιεοπ 8περπιιιπιοε γπιπιπ εγκώ,
πμ πιππιπ. ιιπιποοιπερπ. π

3 'Ι'πιπππι 8ιιποο οππώαΜοπμ Μπι

γιιππιπιπιππιπ όπιπ ιιππιιιιπππιννιι. ω π"

ια Μι @απο πω, νήσο. ιιππππ_γαπι πιο

ννποιηιιιε πιο, πιπποεπιππόππιι πι!» Μπι

επι πγοιιπποηε. .π

4 πω” πωπω ποπιπι °ΠΒΠ8Εἱ`

μι. ιμωι πιοπι πιοπι ουνο.πισπηπι

πγπηπερπ, πιο. νππποοπο Μπι ο-γιιΜιρι

θ(3θ. ι ·π

5 Ηεπιπιιι ι>ιιιιδ5 8πι.πιπιι·πιι οπιπι



ΟΜΙΑΠΥΑΠΠ ΩΟΝ.

ντε Μπι Με πιπιπιππιπιΜόε πμ” εε,

Μεεεπγε οννιοαΜιμιΜιι. π.

θ Ππι1πιιπι ογιιτε Μπι ΡΜΠιρ πιιΜι

ννιιρετοΜεοιι εεοπ Μπι πιιιΜοπιπιπ πιε

πνεπιχιιΜερι εεΜεπι, τπιΜι τοπια ειπε

Με ειπι ειιπιι:ε "επι-ΜΜΜ οπι επωμι

πιπ.ιιπιπιι. π' °

'7' 'Ι'ιιΜπ ννιιΜιπι θα. Μπιπε.πιΜιιΜ

,ιι ΜοΜιιπιὶππγεπι ποπεπ ινιειιΪιπΜπιιι

έΜπιπππιπιπιπ Μπι επιιπιΜεπι ιπιιιπιρερι,

επι ποπεπ πιιππιρι1πε σιπι Μπιέπειιι Με

1 .
οπο. οΜειπιπ. ·°

8 ΠπιΜπιπι οι:οπιπνε Μπι Με επι πνι

?ιιέΜιπιπιι ΕπιπιΜε.. ··ι ·°

9 ΠπιΜιπι πινπεεει:ει πινπιπι Βπιπιοπι

εειγιιπιι, οΦοπιννε Μπι Με επι πινει

πιπιΜιιιιι. ι:ιιπιΜεπι ννιιρἱιπιιρι εεοπ, επι

Βιιπιιιιπ·ππι «μπε Μπι ππιιέὶπιγεννπ

ειηπε= ευ., Με "ΜΜΜ τιιπι1πε Μει

ειχε. Α! '

10 Πε οπινπιειπι ιιπιειἔοππιιπιρἱ, ει

επιπιριπ1επι ΜιπιΜιπιΜιπιγπιπι Με, επι;

Ψε.Μπιπι€ιιιιΜιι τοννιι6ιιΜε τιιπιΜιι Μπι

Με Με σε, εππιηιἱ.

° 11 ·ννιιπιπιΜπιιιι °αιπιΜπιπι πινιιριππιππιπ

εεοπ Μπι οπι γιπέιπιγεννιεηε ·πιιπι

Μεοπι Με επιπι ορι:πιπιρι.

12 'ΓιιΜι εΜιπιππιπιΜι ποΜεοπι

Με Μπι, πιε .1εειιε Μεεει)πε ειι_πε

Μπι εεπιππιτιιιιΜεπι ι:ιι.Ιπιι ΡΜΠππ:ι ο

γε1πε ειπι Μειιε. ννιοιιιΜιρι ππεΜεπι

Μιιρι:εππι ιιιπποεπιιιρι, ννἱειι ννιπιπππιπι

Μ, ·· · ο·

13 θα διπιιοπι πε ηπα «πω», επι

Μερι:εππι φησι; ΜεΜιιπι Ρπιπ1πρ Μει

ιιπι, επι ννοννιιΜιι τιιΜπι περιπο

Μεειι βιι.πιΜπι Με πνο.πιππιιΜε σιπι Μεοπι

γιι€1πιγεγιι. Μ", π" ή η·

14 ΠπιΜιιπι .1ει·πιειι1εππι εΜ'αι ιτε

ννπειιέιρι Μπι, 8πππιιιι°ἰιι. ΨιιΜεπι

ΜΜΜ. οιε Μπι ἰειιρι Μπι Με πιει

Βπιπιρι ππεΜειπι, Ιπιππιιπι πιε. .ΤοΜπιπιπιεε

Μει ειστε γε πνιειιέπρι.

15 Ηεπιιι ε εΜπι ιιρπιππιπΜπ1ε 111·

ἱ, :ιιι ννοπιιγο. ΨπιΜιπι πωΡπ Με

εοπι νιποοεΜγε εννιειιΜιεπιππιρι.

16 Πε πιιιΜιιΜπι τιινπεπ1ιιπι πιΜιπι

Με έιπιπ, .Τεειπε Πιιπιειιπι επι-πε Μπι οπι

Μεριεππι νιπποεπιιιιιι Μπι Μεοεπιιι.πι.

17 ΗεΜιιπι ιιιιπιε οπι Μακαριω

Μιρι, ιιπιΜπιπι ννοπιιππι ννπιΜπιπι Μπι

εοφ.

18 ΠπιΜιπι Υεινιεπιειρι Μπι πιιιρε

οπι εννιεεριιππι|περι Μπι Με εειγπι

τιιπιΜπι.πι νιίοπιιγιι ΎνιιΜιιιι "ποπεπ

ιιι Μπι Με διππιοπι- νικιπιππιι1πε, Με

Μπιπι ππιτπιιιεΜπι ννιεπιΜιιΜι ; π"

Π!) Ωιι Μεγιι; Τιινιπε πιιιρε οπι

ιιιπειριιι:ιιΜε ειππΜεπι Με ννεπιπγει

ΨπιΜπιπι που Με ε ιππινν·πιόπι1πε Μπι

Με πιιιιππιπ πιο. Π· °°ΐ Με·

20 'Ι'ιιΜι ΙππΥπιπι Μεειχιι; Μπι

ιιιιιΜι πιπππιννιι Μπι πιιγε Μει ω

Ιπιιπιὶ επιπ πιιιπιπινε. ΤΜΜι·ννιιΜεπι

πιιπιΜι ννιειιτιιι εεε Μπι Με ππιεπιιι

εΜι οπι οπιετοπιπιπ Με Μεοπιπιπιι·Μπι

Μεοπι επιιιιΜπιπι. -· ι'

21 Ψιεοιε Μπι οιε επι οπιηιε·επιπ

πιει ωΜιάιιπι πιιτπιννιτέπιπ ; νΐπι1ιπε.τι

τιιπιΜιι. ΗοΜιιππιΪε πιπειιπιτε Μπι πι

ιινοτπιπιπιιι. έπιἱ. Μ' :ι η · μα

22 Πεοπι επεπιΜπιπι ΜΜΜ εποε σιπι

πΙε επι πγορειειγε επι, νι'πι1πο.ππεπι

Με εεΜιππιπ ινε, πιπεπιπιτε τιι1ππι πινω

εππι Μπι ιιπεπεπιπιιιιιρι πω" εε. ιιι

23 ΝιιΜει·ιΜπι ρω με Μππισει, :ιιι

ννοιιΜΜιπιπ πειιέΜε Μπι επι γιιιιπι ε

ννιιπιππιεΙπιΜπι. πιο. πι. .κι πι" .Μπι

24 ΗεΜπιπι 8ιππιοπι πιχιππιπε επι

Μιγε; 'Ι'ιιΜι ΜΜΜ Μπι ΜιΜΜιιπι

ππιιιΜιχιιΜόε Με επιπ Μεοπι πιπειιιτο

πιιγε οπι Ιππιπιειιπι Μπι σεΜ7ιι.

Ρα · 2·- Η σε ει. Γ!

25 ΠπιΜπιπι νπιπιιιιι. 7πιοπ:ιππιππιρι,

:ιιι Ηπιπιου.πι οιε Μπι ο)πε1τπιπρι πιε

Μιιπι, .1επιπε:ιΙεππι εΜπιι ποιοεινιππ

Μάιιρι, πιο. Βιιππιει·ιιι. σ8επινιπε οτε

Μπι επι ννο1:επιιπι πνεέι:ε Μπι· πιπε

Ι.Πρι_ Με π·.·ν.·πιιιι ΙΜ ιι ειπε·

26 ΠπιΜιπι Πιιπιειι.πι ΜοΜιιιΜόε

με εὶπ ΡΜι1ιρ οΜγε επ Μεεπιιι.;

Μπι" επι ιτοΜεΙ1Μγιι, ειιι·ιΜι ινιιπι

.ϊεπιπεπι1επι 1ιεππιπιΜπιπι @ειπε Με

θα” επι ιπποΜρειπε ειπι Με επι ι

πιο, Με ΜενιποεΙππιπι Μπι εε.

27 ΗεΙιιιπι Με Πεμ, πιο. πιει".

ΠπιΜπιπι Πιο, ΕτΜπορε ννπαιέπε παπι

ππιιπιεΙποε Μεσα, ΒιΜποριι ΜΜΜ»

ἱ· ιι

ι;

Με"
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ιιπποονιποιππικε θ.,

γεὶιεππὶ ινὶιιπιΕπὶπιεε, ΚεπιιιιιΜε εεὶ

γιπρὶ, Με ὶΜιιΜιπε ννὶεεεπε πεπιΙπε,

πιο. νποχιιΜε τεινε Μπι οιινεεὶπι Μ

ΦΗΜΗ επι Μπι, Με .!επιιεεΙεπιι

εΜε εεΜπε Με ε ἱ.

28· θε Με πινεπιπιε Με εε αιωρε

ΜππιὶΜπιιε οΜπιε Μ)ποιεπιΜε εε, Ιεε

χε ννιεεει:ε ινοΜεεπι Μπι Με πεπε

διεπιΜε.

29 ΗπιΜιιι νὶἴοπιὶγε ΨεΜεπι Μπι

ΡΜὶὶὶρ·Μεεὶ7ε; ΒΜε Με εε εεε

ρεΜππιἰΜιπιε Μπι ει: Μοὶ γε ινε.

$θ'ΗεΜεπι ΡΜΗὶρ εΜε ιπιχεπι€· πιο

εε Ιεε)πε ννποεέπε ιιιοΜ:επι Μπι

χει” 7επιιπε εὶπι Με ιιεΙ'ιοπι εε;

'Ι'ε·Βιι· εενιπε Μπι Με ο)πεΜιΜπιιΒ·ε

Βαθοϋ,8_ ε: “οι .κι π. ,ιι

31 ΠπιΜιπι; Τιινιπεόεπι οπιερεππιε

Μχε επιὶ εεὶπ τοΜεπι ονπεΜὶΜὶ Με

Με, ειπε εε, ΡΜιΜρ επι ιι εε Μεἱ

πιοπεππΜι Με, Με”. Λ

Β2 νΐοννερὶ πειτε ?επιΜε εὶπι

ὶερι Μπι Με εεε; 'Ι'εΜιπιπ:ε ιινεπι

Μερι Με σιπι επι ιιὶρὶ,πιε πεεὶπιοε

εεε Μπι ννὶεεγιιειὶε Μπι ιποΜιππι

ὶπιὶπιε γειιΜε σιπι, Με ι-γει:επι ιό Με

ὶΜεὶιπΜεννε ω. *Η ' ω."

33 ·Ψὶπ:εινεΜρεπιὶ‹πε επι επι πιε

Μεπι, ιπειτορὶ Μπι Με εὶπἰεἰγεὶπιιρὶ;

εε ινὶεοὶεπιἔε πεπε Μπι τιινιπε

ειπε Με Με; ιιπὶοοπιπ τενππε Μπι

ππιεΜε Μπι επεπιΜεπι ειπερι σε.

34 Ηεπιεπι γιιπιοΜοε Μπι ΡΜι!πρ

ε_γιιρπε εε ΜεεὶΒγε; Οεεἰοὶιπε σε,

πιπινε οπι ννὶεεέτε πινοΜοεπι Μπι

Μεπιε Μεεεπι εχε Με, ὶγε ὶεὶεε εε

ὶέ ννὶεεεπε ποΜεεε Με.

35 ΗεΜεπι ΡΜὶὶὶρ ὶ πιπ!ιιΜενιπε εε

ινονιπερι Μπι Με επεπιΜεπι ὶε εε

.δεειιε ε, οΜπιπε!πε. · π'

38 ΠιιιΜεπι εεπιΜι Μπι οΜπιε Μπε

μι, πιει ππιππιὶ γιιΜε σιπι ινεπι ὶιππιΜὶρὶ.

ΗεΜεπι ιιιπιοΜιε Μπι; Μὶπιὶ Μπιε

ιεΜε πιο, Μερπεππι πιιεπιιιρι Με ε

τεΜι τεΜιπιπ!-ιι Με Με, ειπε. Μ

δ? ΠπιΜεπι ΡΜΠιρ, Νιεεπι€ε Μπι

οεειυεεὶπι οπι ινπεειπεπιει ΜπιΜπιπι

εππόώεεπε·-Μιε, εειιιε: ΗεΜεπι Μ

επεπιπε εε; .Ιεειιε Μαιάμι Με

Ψεππειιι:ειιΙπε ΟὶιπΜὶιιπΙππι Με εε

ννἱεεινεπὶε σε, επε..

38 ΗεΜεπι εεπιρεΜππιὶΜππιε Μπι

εεπεπ-β ιιεπιΜε ει; επι ππιὶπιἱ Μπι

εΜε Μιπι πγειπερι, ΡΙιὶὶὶρ εε χιπ

πιο!ποε Μπι; ι.ιιιΙπειι Μερπεππι επι. π!

39 ΠπιΜεπι ππιὶπιἰ Μπι επεπιΜεπι

Μπιιοιιπιὶ ιιεΜεπι, Πεπιεεπι Τειιιχε

Μπι ΡΜὶΙὶρ επεΜι, πιο. ιππιπιοΜοε

Μπι εΜε ενεπιππεΜε επι; ιιιιΜιπι

εεπιΜι Μπι οΜπιε ὶγιιέὶπὶπιιπεπι Με.

40 Ί'ιι!πε ΡΜΠιρ Αποποε ειπε

ὶ7εΜὶ7ερι; π:ιε οτπιπιννε Μπι πιννεεὶπι

ειπε Με εε νιποπεπιἱπι ννεέιτε Με

ογεΜε, εοεπι Κεεει·ειε εΜε ΜιοΜι.

ννιοοννοιπΑκε ει.

ι ΠπιΙπεπι $εΙοε νπεεὶερι Μπι πνι

εεΜπερὶ Με Ιπεπιεεπι νσεπιπιερεννὶ

οιιΙπιχε εὶπι ενιπποεροε·επι, ιιιοεπιε

Μιιεερὶ ὶτιιπιεεπι Μπι επι ὶ; Μι π

2 @τι Ι)επιιεεΜιε επι οππιπιὶεὶγε

ΗΜ Μπι εΜε ννοινερί εε; Μεεεπί

εεπιΜπ Μπι εε οΜπιε γεὶποπιρι Με

“Με πγεινιοεγε Με σιπι, πινὶεε

ννὶπι)πεπι Με, .!ει·ιιεεΙεππι 'εΜε Με

ειπε ειπὶεεΜιὶὶ Με ε Μεση;

3 ΠιιΙπεπι ὶεἱππιειιὶ γε σιπι Βε

ππιεεΙποει πιω-εεε πε; πιπιΜπιπι ὶ

ΜπιιιΜεπιπιε ο3επιπεπι ινεπι ππιιιὶὶρὶιπε

εεεγετεπιΜεπι ΠιιιιιΜέεπι ιιιοχεπιρε.

4 ΗεΜεπι ππιε!πεπε ΜὶπιΜριιγε εε

Μπιπι, ννὶεεΜο ννειπ πιιιΜοπι, 8εΙΜε,

δώσε, π.ο!πεεε εὶεειπε πεε-ΜΜΜ"

Με, εεὶιπε. π π

5 ΠιιΜεπι Μέ; Πεπιεεπι πιὶιιπιιπε

Με, ειπε. ΗεΜεπι Ιπεπιεειπ Μπι Μι

.Ιειιιιιε @ειχε ?Μεινε Μπι Με ππιὶ

γε ; εεε μπει Μπι πιηεΜεΜε εππι

Με τεΜΗπε εε, ε”. °

Η Πε εεπποεπι (πε γιιἑὶπιχεχε σε;

Ιπ.ιιιιεειι $εΜι εεεππι‹ιπι ιπιιεὶιπ Με,

ειπε. ΠπιΜεπι Ιπεπιεεπι Μπι; Νε

'ὶὶιι εε οποπινιπε Μπι εΜε γε ννο,

το|πειι· επ:ειιοπι Με σιπι οιιὶεὶχεΜε

ρπΜπε εε, εεὶχε.

ι? ΠπιΙπεπι νιὶεεει:ε οπι ὶεὶππιειιὶ

Μ" Υιιέιηε7ε1ἑι7εὶὶπιρὶ, ννισεΜο



ΟΠΑΝΥΑΝΡ1 ΟΟΝ.

° και πα11οπρι παπα πιννοιιαπ και»

)ναπαρι ἐπὶ.

Β Πππαπ 8αΙοα ιπαπα π" οιαπ

παπι :ια-ιιπ πα Μια παπιτιαγα πο

παπι, ταννοιιαιι νναπραπο οπι; ιιπ

παπ παρο οπ μια αγαρι, πα Πα

ιπαιιποο επτα πρι.

9 υππαπ απροτιι χαπιπι "αναπ

γαπο πιι ιιπ; ‹ια ταπιιιιαπ γιιι;ο

πιι αει γαΕπο απι.

10 Πππαπ 1)απιαεποε οιι πασπ

εροπιγαρι "απ, Απαπιαε οοιχαρι,

πο ννοννιπαππιιιο οπ Παποαπ και ;

Απαιιιαα, ω". Πππαπιέ; Παπ

οαπ, οο. πιι” σο, οι”.

11 Ηοιιαπ 1ιαποαπ πιπ ποοιιια;

Ναιιπ πο. οαππιι νναπ Οινοταππα

οοιχαρι πι. πο οπΙα Ϊο οα .ιιιιιαε

τι πιπ οπι 8αΙοα ωιμπ, 'Ι'αι·οοε

οπιππαπ πο επειτα ννο ; ιναππα

οοπι)ια ιιπ ;

12 Ωα ννοννιπαπιπόο νναπ οπ παι

οααΒα νναπ Απαιιιαα οοιχαρι απ

απο, πα τοπννο πια ο οπ παρο οιι

αριιι:απο οιπ πο τναπραπα οο.

13 Ηοπαπ Απαιιιαα αγορια; 1

ιαιιοαιι, ννιοοια οιαππαπ ννιοαέτα

πιπ πο .1οι·ιιααιοιπ οπτα, τοπα οινο

ταππα ννιοαιιιιπο οιπ ιαπιι έιοα

οοαννιοαπιοοπ κι" ποιια πανω.

ποπ;

14 θα πω” παπιιπ "οππα πα

Βαρι και οοιγαταππαπ ννοιναααπο

γιιπα απ, πιπιο. πιοαιο ποροπιγαρι

πιπ ποπα ονναοιπ ννιοαπαιέπο πια

σο, ορια

15 'Ι'απα1παιιοαπ πιπ ια Μάρα;

πααιωμ πιο, νναπόιοα νναπαππι

8ο οπι πο νναπιι οο, πιιοα_ιο πιπ

1ποοννιοαέια, :ια ννιοαέ$αγαΒαρι

και Ιει·αοΙ οιιιοα πο ιιοπαιπ ω".

ιιπ πια:

18 Ωα ιπιοαιο και οπι πιπιι τοποπ

παπιιο πιο οιπ πο νναπιρααο πιο.

οο, οπο.

17 Ηοπαπ Απαιιιαα ?ο οο., πΡι

πιπ ιιπισιποπ ψαρια οα, παρο οτι

αριιιαπο οα Μερα; Βαιοα πιιπιιπ

πανναπιι, γατοπννέι οα παπι”

19

Ψαπαπ οπ οπι πέα.ο Παρι

οαπ και ιι ιπαέ.ι; .1οαιια οαππιι

οππα χοπ και οπι ιαπιπιοιγο οι

ποπ πω.

18 Πππαπ ιππιιπαππα παπα πο·

οοόριι πιπ ιρ·οοοοα πιω. πιπ σιωπ

παπ πιππραχα; ιιππαιι οοαπιιαι

περα ι:οπινο οα παιιιι, ιιπ παρποπι

οπρπ

19 Πιιπαιι παπα γιιιαρι ισα Διο

παπ, νναειαπα α". Πιιπαιι δώσε

απροτιι τοπαπα. νναοπεροινιοαπι

διαρι πιπ. 1)απιαεποα επ γιιποπρι,

ποιια οπι απ. ω .ι

20 (Σα ποπαιιιπα οιιιιιιοιγο πρι

πιπ οππα Μοαοιχα πο Ήίαπαιιιαπ

πα Οιππιπιπιι πιπ οο οο,ογιι ομα

πο.

21 Πιιπαπ Μπα ιιαποπρι πιπ

ονναοιπ γιιαιιιχαραρι πα Μπαμ;

.ιοι·ιιαα1οιπ οππα Μπα νιτιοαοαιο

πιπ 6ο ποροπιιταρι πιπ οιοαρα

ινιοαπιιννα, πα παπαπα ννιοαπααπο

οα, "οππα παἔαρι πιπ οπια αννι

οαγο πιο. ο οτι ποπ ια πιπ πο οοο

πιι πο. π.. ..

22 'Γιιπα Βαιοα παπρα νναέαπα

ιοαεο οα .πιοο ννιοαατα Παπιαεποε

επτα χαποπρι μια ποπα ιπιπα διαπ

πο ννιοαπιχο απ, Ηο Μοεειγα

π” οο ο γαννιοαπα. ..πι .

28 νιίαππα απροι.ιι οπο. ποπαπ

απο.. ογαι.ο πιπ π. @ο γαρι π.. ο

απιιαρι.

24 Τιιπα ποοοιι ποπιαρι πιο πο

Βα1οιι ει:ιοπγα. Πππαπ πι.ορι πια

ο απροτιι παπγοιιι πο οιοπννο ιι

χορο πιπ απαππτ1απαρι. .

25 Ηοπαι·ι νναοπεροινιοαπιγαρι

ιπι παπ_γοπ ιοιιρι, κια ιιιαπαπορι

για νπαπ οππα πωπω οοιιπαππο

πιπ οι;αππαπ ποπ ιρογαρι.

96 Πππαπ Βαιοα .ιοι·ιιααιοιπ ιιπ

πιπ οοπαπ, κναοπεροννιοαπιχαρι

πιπ οπι ιιπ πια οιπ ; Μπα ονναειπ

ποπιραρι, πα ππαππα νναοποροπισ

γαρι και ποσα ο ινιοαοαρι πω.

27 'Ι'απα Βαι·παπαα πο που, :ια

γονιτιοαόιρι πιπ επ απ, πα.ωποπ



ΨΙθΟΨΟΥΑΚΒ 10.

ιπαιιοΜἰ Παπιπ:απι Μπι νναιιγαΜο πια,

πιο οΜ)πε οπι, ποΜεπι ΒαππιααΜοε

εΜε .Ιοειιε π:αιο Μπι οπι νναπΜπαειπα

ογαΜο οππι Μοπια ονππιπ:αΜιιπαιπα.

28 ΠπιΙπαπι .ΙοπιιααΙοπιι ειπα οπιι

ιιπι, πια π.ιπιιαΙιεπι ιι πιο. ταπιΙπαπι γα

απο; πιο. Με” Παπιοαπι Μπι οπι

νιπαπέαεγα ννοιπαΜα.

29 θα ΗεΙπεπιεε οιπαπε Μπι οππι

ιωοππωω. Τπ.ιΜα Μεπια. επιε Με

ΜΜΜ Μ;α ιιΜπαρι.

30 ΗιιπιΜανναπιιιιι Μοἰγαρι Μπι Με

επιοπιιγαρι, ιιπιΜαπι Κεεαπαιπα οΜα

αίρι, πια 'Γαι·εοει Μεοιχα Μάο έπἰρἱ.

31 ΗεΜαπι οΜοπιαΜοπιπο Μπι .ϊπιπΙα

πιιαΙποπ:ο Μπι ονναπιπ:αιπα, πια ΟαΜ

Μ, πιο δαππιαπια παΜια ννοοΕπιχε χιπ

Μαρι, πια ιπ:αΒαρι; πια. Παιιοαπι Μπι

ΜοΜιιηπαΜαπι πιιαπιπρι, πια καιω

νδίαΙπαπι ννιοαΜοαπιρτο οππι οπι ιιπι

ρά,πια Μεπ:οπι πΜπιπιοΕαρι.”.,

_ι32 Ππιιπαπι Ιπιιιιιπι 7πα|ποεε Μπι ο

νναεππι ορια Μπηκα οοΜαιι, Ι.ιιόπ.Ια

απο. πιπιπ:αέτα οννοπαπιπια ιπιιΙπαπιρι

Μπι Μεοπι. επι ννιοαΙιιγοπιι.

33 θα "πωπω νναπι Επιεαε εοπ

?σφι Μαι νναπι)παΜα; Με νναπιιχε

τπι έα!ιὸοἔαπι πιιαΙπαπι νναπιΜα, παπα

Μα παπ:επ:α.

34 ΠπιΜαπι Ϊπιιπαπι; Βπιοαιι .Ϊοειια

ΜΜΜ” αεπιππιιγαιι, πιαιιπι πια ο

ννιπιια Μάαταπα πο, εοιιπα. ΠπιΜιπι

ιΜπιπιΜαπιπια πω” Μπιπαιπα.

35 ΠιιΜιπι τοπια Ι.ιιπιπΙα πια δαποπι

επι γα.|ποππρι Μο ονναειπι Με παπι

γα.Μαρι, πιο. Πιιπιοαιι Μπι @πια Μιάο

Μοππιπιἰρἱ. -ιι

36 ΠπιΜιπι .Ϊορρα εΜα νναοπιερε

Μχαρι νππαπι ΤαΜΜια παπ:ιχαρι, Με

Τσιπ:ο!παιιαπι ειπαρι Μπι Με !παρι ;

νιπιπιοΜπιοα Μπι Με οΜαπι νναέτο πια

παΜι νναοαπιτΜι-γα εσοπι Μπι σιπι

πΜιπι:

πω” ΠπιΜαπι Με απιρεπιι Μπι Μπα

οπι νππαγαιαπιΜα, πια ια πιπαι·α. Πα

ιπιπιαιαρι πιοΜιιιι, νναπιΜαπ τιιιι νναπι

οΜπα εΜπια!παρι.

38 Ππιιπαιι ΕπιπΜια δορρα ιΜ)πε

πιαπι, πιο. Ιπιιπαπι Μοπι ιιπι Μπι νναοπι

αρεννιοαΜιχαρά Μπι ιιαΕοπιιιι προ,

Μεοπι ννιπ:αίπα πιοππι οΜα για αποα

Μια, :ια εοαπιαπι επι νιπιπ:αιι Μα ο

ιππιπαΜοιπαρἱ.

39 ΗοΜαπι Ϊπιιαπι ιιαιἰπι πια Ιιοπια

οππι Μια. ΒΜπι π, υπιΜαπι νναπιΜιπι

Μια Μπι επι αιρι,πιπιΜαπι πνινναιποα

Μπι "ποια επι πιιιιιπιρι, πια οΜπ!ο

ινο!πο_γα|επι Μο, '1'αΜιπΜα πιὶ ιιπι πιο

Μαπι, Μεεε π:ιπιοπι Μεσα Μαιο χαπι

πω, πια οπαιπαρι οππι.

40 'Ι'ιιΜι. Ιπιιππιπι Μοπια οπιναεππι

παπιΙπαπι ι_γποινιοαγο οπι, π:απιρεέΜι

ππια!ποΜπιπι ιπιαιππι πια ννοοεΜπιπο

ειπα, Μοπιαπι παπιπ:απι νναπιΜο οππι

οΜα ιΜπιαππιπια πια; ΤαΜΜια, πια

_ιιιι πω, ειπα. Ππι!ιπαπι ιέτα ΜαπιιπΙα

με πιο. Ιπιγαπι νναιιγαππο οε!ιαπι ιδιο

παπιΜα.

41 ΠπιΜαπι παρε $πεΜπιππα οα Μπι

πω; πια "πωπω οννοιαπιπιππ »νι

νναιισα Μο ινιοαΜοο πιεΜαπι, Με πιὶ

ιιπι ο ννιοαΜπραιο.

42 ΠπιΜιπι .Ϊορρα ονναπιπ:αγα Με

οπ.α.πιππι, πια. ιιπιοπιπα Ιταπιοαπι Μπι

νναοιπιχαπιρι.

43 ΠπιΙπαπι Ιπιχαπι απιροπιπ οππι

δορρα επι, ιππιπ:αέι:α νναΜραπιιπαπι

Σέπια Βιιιιοπι εοπιπαρι, Με πω χαπι

ννποοινοΥΑπππ: ΙΟ.

1 Ππι!παπι Κοεαππηα οτι "πωπω

νππιιπι Κοππιπ:Μοεπ εοιχαρι, αΜοιτα

οραννιπιεο οΜε νναπιιιππαιι, ΙταΜΜπι

απ:πιπαρι, Μπι πιο επι πι:αιιπ:απι Μπι

Μεεε; -

Β ννωιπιπω ννιιΜιπιιΜαπι πια ιδία

Μι.πιπαπιΜι. ΜπιΜρειπαΜαπι ιιπι, τι

ιποΜπιαΜα Μαι ; πια @Με Μπι πιἰπια.

οαπιΜπιννιοαΜιχα, πια οΜπιιπιιγαπι

νναΜαππι:αιιΜα σεΜι-γα ιιπι πο.

Με Πο πια απιρει:ιι παπι επι, πια

ροἰπινππαπι|πα αρα ΜοΜαπιι:ιιι νππονναπι

"Με παπι πεπι, νναΜαπιπαπιΜα παο

ΜπιιΜπὶπα "παπι επι Μ. πια, ΚοππιεΙιο8,

πιώ” οππι Με π.απιππιχαπι νναπιγαΜα.

4 ΠιιΜιιι Με οραΜι.α. ιπαπιππο οπι.

ιπι1Μαπι πια; [παιι83Π ΜΜΜ ΜΒ, 83,8..



ΟΠΔΝΥΑΝΡ1 ΟΟΝ.

Ππιιππιπι ιό πω πιοοιδππ.; ννοοοΜδο

ιιιπππ.πο. πιο ππιοπιπιπιπιδπι οδπιπ'ιπιπιπιο

οιπι πιο ννοιποπιτπιπιιιο. ιππιιππιππι Μ

ιποιιδππιρι.

5 πιοοπι πιο.ιππιπιο. .πορρπι οππι:πι πι

π:πιοι:πι δο πιοπιέι, πιο διππιοπι ππι

δο.πι·οοιδππρι Μπι πιο Μαι πο.

6 πιοοπι ποιπρπιπιδο.πι ποπι οι

πιιοπι οοιδορι πι Μπι ππιιπιιππιπιοο.

ιππιπιπιπι. πιοπι, πιο Μοι δπιπιιππι. πιο

ι;οιποπι οοπιπιοπι ιπι;ο π:ιπι πιπιιπ:ιδπιιπο

Με. πιο.

'7 Ππιιππιπι ππιπιπ'ιριδο. οπιπιιπιπιο

ιίοι·πιοιιοε οΜδο οιπι πιο ππιππιπ

Μπιπιπι, πιοπιπιπι πιοππιιιδιι€ πιοοπι

δο οιπι πιοπι, πιο. ιιΜοιπο. ππιοι:ο

οπιιπιπιιδοπι το.πιιπιδπιπιπιπι πιοπι.πιπιπι

πιο οιπι πο.ιιιιπιπιπι, πιοοπι. πιοπι.

Μαι;

8 (πο. πιοοπι ποιοι Μπι οποοιπι

οπιπποιπιδοιπο πιοπιο.πι, .πορρο απο

δο πιοπιέι. .

9 Ππιπποπι ιοιππιπι.πιιρι, πιο ιπιο.πι

πιπιπιπιππ ππιπιπιπι πιππιπιπο Μπι ιΜδπι

πιοπι, ιιοπιπιπι ππιδιππι πιο Μπι ππιππιπ

ποοοΜδο οδο. ιδπιδιι, ππιπιπιο πι

δοποπιπιο π:ιπι πιοπιπππιππι.

10 Νιπιο. ποτοιπι:οπιπιπι, πιο ποιο

Με οιπι, ποιοι. ποιοι διιτπιρι πιδο

δπι οιιπιπιππορι Μπι πιο ιπ:ιιπιιιοπι ππι

Μιπεπιδο έπιι ποπι πιπιιπιπιρο.δπι.

11 Ππιιππιπι ππιοπιριδο. Μπι διπο

ππιπιιρι ο πο.πιδο.πππι, πιο. πιοοιδπιππιπι

πιοπι ππιππιπ ποπι πιιιπιιπιπιπιπι οιππι ποπι

ιππι. ιδοοοοιι, οιοο ιορπι. Μπι ποδι

ιπο.έιππιρι πιο ιππιιΜδιι. πι, πιο. πιιπι.ιπο.

Μπι πιπιο Μδιιρι.

12 πιο οιιπιο. "ποιοι ππιππιπ ππιππιπ

ποπιπιπορο. πιοπι-ιο οποοιπι, πιο. πο

ποπεο., πιο. ποιπιπιπο, πιο. ππιοιιριδπι.

οΜπιδο.πιρι Μπι.

13 Ππιππο.πι πιοιιπιο ποπι ππιππιπ

πιο; ππιδπιπι, πιπιιιπι, πιο. Μο, πιο. διιιπι

πο, οοιδο.

Η πιο πο; ιππιπιοπιιι, πιοπ:οπιπ

έιπιι, τοπιιπιπιι ππιππιπ ιιποοιππι πιο. οέιπρο

π:ιπι ποιο έπιι πιο, οδο.

15 Ππιπππιπι πιιπο ιοιπιοιιρο πιοπιπιπι

Μπι ππιππιπ πιο; πιο ιΝοιππιπιππι.πι

πιο. ροιπιπππο οπο! πιο ιιποοιιοπιοιδο

ειπιι πο, οδο. Γ”

16 Υπιππιπιι πιΜπιπιο πιοπ:οπι οοοπιρι,

πιο. πιοπιπιπι ποιοι Μπι πιο ππιπιπιριδο.

Μπι οιπτπι πιΜδοπιπιπιρι. Μ. πιο

17 πιπιιππιπι ππιδπιπι ποππιπιδοιπο

πο.πιδπιιπο οιπ πιο ιιπι-πιι Μπι ιδο

ιποοπι έιιι ιιπι, πιο ιοπιπιπιπιπι, πω πι»

οπιοι:πι ιίοι·πιοιιοο πι πιοπιέι

πιοοπι διππιπιπι πι Μπι πωπω,πιι.πιπιπι π.ιδορπι Μπι ιι.οιπιιιιι οπι πιο

πιοιιηριι . ι.π. οι. ο ·

18 πιο ρο.πιρι πιο; Βιππιοπι ππιδιιιι

οπτιδπιρι πιοπι δπιπιιππι πιο, οδο ππι

οπιποπιοορι. ιο .πο πιι ι.

19 πινοππιπιδπιππο Μπι πιο ππιδοπι

οππιΜοιππ ιιπι Μπι πιο ιοιιπιπιπιπι,

πινοπιιδιι. ποιοι Μπι πιοπιιδο.;

πλίο.πιδοιπο πο, "πωπω διι·πιππιι

οπιιπιορι. κ: ι ι.ιι οι.

20 πιοοπι πιπιιιπι πιο Μιτι πιππο οπι,

ιποιππιπιπιπι οοιππιπιπιπιο έππι σππι δε πο,

πιοοπι. πι πιοπιππιέι οο, οδο. οι» π·

21 Ηοπιοπι ιπιδπιπι πιοπιέπο Κοπ

πιοιιοο πι πιοπιέι πιοπι πιοοπι ειπα

ιππιπι πιοπι, πιο; 'π'πιπο πιδπιΜπορι

Μπι πιο ππιιδο πιο; ποιοι πιπι-δπιπιιρι

πιο, οπιοπιΜδπι. ω.. ιι. :ο πι:

22 Ππιιππιπι ιι πιοδο.ρι; ιίοπ·πιοιιοο

οΜοιππι ορο.πιιι8·ο πιπιοδπιιιο οιπ,

πιοπιέπο οποι:ο.πιππο., πιο πνιιιππιπι

ππιππιπ ιποΜροδπιπιπιπι πιο πιο .ιπιπιπι.

οδπιτο Μπι ιδπιπιρπι οδοιπορι, πιοπ-ι

ππιπιπιριδπι πιπιπιιπιπιο ππιππιπ ποπι

οΜδο οπι, τυπο πιιπιιππο πι πιοπιοι,

πιο ιδο πι Μπι οιιπιπι πιιοιο. Μπι ιιπι.

πιοπι Μπι, πποδπι π:ο, οδπιρι. ιιπι-ιι

23 πιο”. ιιπι ιι πιοοοι πιο ποπι

πιοπιδιι. πιπιιππιπι ιπιπιπιιιο.πιπιπι πιι

δπι.πι πιοοπι σππι πιοπι, πιπιππο.πι .πορρπι

οι:πιπιπιπιπι πιπιπιιππιππιππιιπιιπιοιδπιρι

Μπι ππιπιιιππιι ορπιρι. πι

24 Ππιιππιπι ιπιπιπιπιπιπιπιπι πιοπιοπι

Κοοπιι·οδπι ιδοπιιρι. πιοπ” Κοπ

πιοιιοο τοπιο ππιπππιπιοπιδο πιο πωπω

πιοο.δο οιπι πιοοπι πιοπιιπιπ:ο, πιο.

σππι ορο δοπιιιιι. -· ι

95 πιπιιππι.πι Ιπιδπιπι οπι πι, πιοπιπιπι

Κπιι·πιοπιπιο ιπιπππιπιππι δο οπι, Μιι:
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ννιοοννοιωκπι 10.

Με επι ιπιεππεπε επιρεπειρε επι εε

πω.

26 .'Ι'πιππε Ιπιρεπι ιό πιεὶὶπι πάρε

εε; Νεὶὶιι ννο, ππιὶέ ειπε ννὶπιιε

εεέπε σε, ειπε.

27 σε Μεὶ ννοπιππεππε εοεπι πὶρὶ

Μπι πὶππιεπιεπι ὶ, πιε ννὶεοπε ππιπιὶεὶ

γειά Μπι ννεπιννὶεεγεπεε.

28 Ηεπιεπι πιεννὶεεππὶγε; Τιπενε

.ππιππε νππποεέπε Μπι πιεσε ε εχετε

ποππεσε επεπιπιεπι "επι Μεὶ επι, πιε

επι πιὶ Μπι πιο πιεεεπιπ έπιὶ ε Μοπι

γερερπ, π:πιππε πιπινειπεπι ννποεέπε

ππποεΜι πιε εεερε ειπι ενπεΜγε Με

επιὶ πιε Ύπίεππεπιπεπιππε επποπι)πε πιπε

πήρε.

29 Ηεοπι ει:επιπιεπι ππιεπιιιννε ὶρὶ

Μπι πιοοπι ννεεεπιιπιπιτπε ἐπὶ πιππιιι,

πιεσε ει" οπι ππιὶγεεπιρὶ πιεεὶπιπιεπι

πιε ὶεὶιινεπιΒερὶ, ειπε.

30 Ππιππεπι Κοππιεπὶοε πιεγε;

ΥΥεπιπιπι επιιιπιτεπιπιεπι επρεπε πορε

πιε επιεπι, πιε πιπιππεπιε οερε Μπι ππε

πιεεεπι, "Με έπιὶ ννεπιπι, πιε πιερεὶπι

ννεπιππε ερε εὶπι πιεπιεπι ννεπὶ Μπι

επι εεΜγε ννεπιπι ; ιιιιππεπι ννιεεέπει

"επι νντιππορεππε ννιχειρε ππορεππε

εὶπι πιε ειι ππιεπιππιερπι ;

31 (πε. Ιίοι·πιεπποε ννοεεΜγε πιπ

“Με Μπι πιε πιεπιοπιρὶ, πιε ει"

ννεπ:επιπΜππε εοεπιοπι Μπι πιε Ψε

ππεπιπεπιππε ὶποππεππι Μππειιχερὶ αει

32 Ηεοπι .πορρε εΜε ω" γε

Μ, πιε Βὶππιοιι ππιγειι εεὶγερὶ Μπι

πιο Μου ννο ; πιε ννὶεεέπε ννεππρεπι

γιιπι "πιο, 8ὶππιοπι εεὶιπερὶ, πι Μπι

πιιὶπιὶννεπιοε ππιιπιππε πιε εὶπι πιε

οπιιιε γεπιππε. .- Πε πιὶ Μπιπιπιπι ει"

επιὶεὶχε Με εε, ειπε.

33 Πεοπι πποπιεπιπιε ννεπισπ:ήε;

πιε γεπιὶ Μπι πιο πεπιππειι επ:ειιοπι.

Ηεπιπι πιεππεπιε ιππιΜππερι Μπι εννε

εππι ννεππεπιτεπιππε ὶποππεππι ιιπιππεπιρὶ,

πεππιπ νπίεππεπιπεπιππε ειπε πιὶέπ Μπι

οννεεὶπι πιεπιπιπιοιιρπ Με σε

34 Ηεπιεπι ππιππεπι π πιόιιπιενε πιε

πιερε; Αινὶεεππεπιεπι πνεππεπιπειι

Μι "πωπω ὶποπιπιεππε Μπι ππινεπιππε

πιπι έπιπ ε ππιιιππιπποεπι.

86 'Ι'πιππε ογει:ε οποιροπιπ επι, ω·

ινε πποπεπρερπεπιεπι πι", πιε εννοω"

πιε οπιεπιχε ειπι πιε ννεεπεππεπιε

εεε.

ει: .πεειπε Μεεεὶγε Μπι, οννεεὶπι

επι ππεπιεεπι Μπι πιεε, πιε εοπ πι.

π:επιπιεπι ινὶεοὶε πεπεεπ ω” ὶπι

"οοΜγο ὶννεπιοννὶεεχερὶ πιοπι.

37 νπίπεοιε Μπι πιε επποπιχειπερπ,

Με πιιεπποεε Μπι οννεπιεεχε ορε

ππερπ. Οπιιπιπε επειιπιειι, .ποπιεπιπιεε

πιερπεππι ορεππε εὶπι πιεπιεπι πεπιπιεπι.

38 .πεεπιε Νειει·εππι επεπιπιεπι Μπι

πιε ννεππεπιπεπιππε ΜΜΜ”, Ψε

πιὶρε νπίεππεπι πνοννεέπεπιε ππο στι;

πρι. Μ πιε Με ννεέπε εεοπι Με”.

εεε, πιε ποπιε πεπππι »πιεεεπι εποε ειπ

εεριιπιπιεεΜπιγπιπι Μπι πιεπιε οΜ2ὶ- '

ννποερε εεε, ππίεππεπιπεπιππε Μεὶ

πιπι Μπι πιεοπι.

39 (πε πεππιι Με ογεπε πεπιε

πποεε, πιε .πει·ιιειεπεππι εΜε πιοοπι

πιοπι οννεεἰπι ιιπιππεοπεπιὶπιρὶ εεε.

Πε Με Μπι πππερὶ, πιε επι "επι

εππεπι οπππεγερπ πιοπι. π -π

40 'Ι'πιππε επιρετι.ι πειρεππιπιὶ πιε

πιεπι νΐεππεπιπ.επιππε πήγε πεεπιΜππε

εε, πεπιὶπιππεπι ννὶοιιππὶρεεο.

41 (πρεπε Μπι ὶρπιπιρε επιὶ, ππιππε

ποπιε πιποππεπιερε εΜε νπίεΜιπιπεπι

πιε πνὶεεππεπιιιὶππε εὶπιοπι πιεπιε επι,

ινεεγεπειιὶπιρὶ Μπι ιππιΜγερὶ, ννὶ

εοπιπε επεπιπιειι πήγε ὶππὶεεΒ·ε απο

ὶχοπιεππεππι Μεὶ πνειιπιπερὶ πρι. πινε

πιπιππειππεπιρι εεε.

42 Ππιππεπι επρεπε Μπι ννεπποπποπι

πνὶεεππὶγε πιπιέὶρὶ πιε πιὶρὶ περὶ Μ:

επι ννεγεευ πνεππεπιπεπιππε πεπε

οὶπι πιε Με εε, ειπε οιπεππε ιιπιἐὶρὶ.

43 Ηε ννὶεεέιπε ννοπποεπι Μπι

οινεεὶιι οριιππιιρὶ; Με εεὶε Μπι

εεὶχεπεπιπιειι ω" ννὶεεππε Μπι

πιεπι ννοεπιτεπιπ ννοππεὶιιὶιπ Μπι πππιπιε

Με εε.

Μ ννὶευὶε Μπι «πεπε Ιπι)·επι εοεπι

ειπε οὶπι πιε ιοπιπιπιεπι, παπα οὶε Με

πιεπιοπιρὶ οννεεππι νπωιιιμ και”

Μπι εννὶεεπιὶππιρεγε.

45 Ππιππεπι ΙιεΜπιππερερπ Μπι επιπ

πω!



ΟΡΙΑΝΥΑ.ΝΡΙ ΩΟΝ.

πιαπιρί ποπιιι πιοαππαιιἰ πιοπι, τοπια

Ιπιιπαπι Μαι πιπρπ Μπι πιοπια ιπιιέἰπι

ιιαιπαρι, Υπίοιιιιπα νναππαπι πιπ:ιιιιιι

μι απο Μπι πιο ππποεπποαέπα @ειή

Μιεέ απιοαΜιαπαπιιιι Μπι πιεοπ

απαιιπιαπι.

46 ννποαοοιι τοπποοα οπι παρι, πια

νναππαπιπαπιππα ιπαππιπιρι Μπι πιο πια

πιοπιιιι. Ηεπιαπι Ιπιιπαιι πααιπιιιιπ:α

ω;

'ο πω" "πιπι ωιιιιιιιι οΜπιπ,

πια Μεπια πιαιιπαππι πιοιικιιιιιι Με

απιι πιο; πιαπια οπιο ιππιΜιπερι Μπι

πιοσοπι πωπω πιπι" Μπι ιππι

μ πιο, ειπα. . ·

48 Ηαπιαπι Παπιπ:απι π:αιο Μπι οπι

πιαιιπεππι πιοαπιιι πιοααι. πωπω

”απιραπιι σπα επι ιπαπιππο Μπι ο ισεΜ

ιπαρι.

πιοοποιωκπι Π.

1 ΉπιΕαπι ιαπισααιρι Μπι πιππι

πεαπαπιιιπιππιοπιπαρι πω, .πιιππα πια

πποοε Μπι επι ιπαπποπιιιι πιοπι, Πακι

ινιοαέπα νναππαπιπαπιππα οπο ποπιιιι

Μπι πια πιαπιοπιρι.

Β Ππιππαπι ππιιπαπι .παι·ιιααπεπιι επι

πιππι Μπι, πιοπιαπι τοπια πιαΜπιππιπιπαρι

Μπι απαιιπιαπιρι πιοπι πιο Μαι αΜπιι

οιιιιι; π.

Β Ωα πιοιπαρι, ππωπα πιαΜπιππα

χειρι έπιπ Μπι παπα επι πιοαιπαι,

πια οπι παχαπα πιο.

4 Ηαπιαπι ππιιπαπι ποπιππαππα πια

οπαειπι επ:επποεπι οπιοαππἱγαππο φα

πιοιπα;

6 .πορρα οποπιπα Μπι επι, ποσο

Μιπο ειπα παιππι, ιιπιππαιι ποΜπιαπι

γι: έπιπ παπι επι παππιι ποπαπιγαππο

παπιππιιπαππα, ταππιι παπι πιιιπιππιιιπια

Ηπα ι:απιππα Μειωσα, σπαει ωρα Μπι

ποίιαΜιέππαρπ τπιαπιριιπα Μπι εαπ”.

παπιπιαπι Μπι πιπρπ, πιο. ππιπγο εΜε

Μπιπιοπι.

6 Πα οιιαπιπα ππιαπιππα πια απαοὶπι

παιιπι. ιιπιππαπι ππιαππα απππιπι παππιι

παπιιιπορα, πια παππιαπιἰπια, πιει πα

πιιιππα, πια πιιαπιιιιια οΜπιιπαπιιιπ Μπι

παπιππιππαππα.

7' Ππιππαπι πποπιπιο παπι; πιιιπαπι

πιαιἱπι, πια Με. πια γατα πο, επια

Μιπο σιπι πια πιαπαπποιι. = - ο

8 'Γιιππα ππιπέι; Ιταπιπ:απι πιαοεπιι

έπιπ, απ" ιπποεππα πια αέιαρο σιπι

πιοπιππιπιπ πιπι Μπι οπιοπι ω” πω,

αρα. π·

9 Τιιππα ππιαπιριιπα Μπι αοιχαταπι

πιαπι πιοαπιο Μπι Μπα αππιαιππιρπ:α ;

'Ι'αΜι πλίαππαπιπαπιππα ραΜπιπο σιπι

πιο ιπποεππα ω” έπιπ πο, σιγα.

10 πωπω αΜπιππο πιοσοπι οπιοπι

μ, πια πιοπιαπι πππαππρπιπα Μπι πιΕτα

οπαειπι πιππιιΜιπαπιππαιιι.

Η Ππιππαπι πω πιοαέπα γαππιπιι,

Κεεαπ·οιπα απαπιπιαπι ππιπγο οπππα

ιιιαπιπΥπι έπιιι πιοπι, Μεπια παπιπια

πρι οπιπια παπα Μπι πποππαιπι Μπα

ιππιιιι. · πι”

12 Ηεπιαπι πιπι" πιπι” Μπι

Μ; Ταππιπππαπι οοπιιπιπποαπιππιι έπιπ

Μεπια σππι μια Μπι πιο, εππιιιΜια.

Ππιππαπι πιπιπιππαπαππιππιΜοιγαρι Μπι

ππαπια έαππρο σππι ιππιππαππιππο φα πι

οαόπ:α :μια πιο Η Μπι-πιπι πιπιΜρπ.

13 Ηεπιαπι πγε, ποππαπι πιαπιιιιχα

οπιιιππιππε παπι πιο ιι Μπι επι απαι

ιιπι παπιιπαππα οπτιοπι πιο ιιπιπποΜιπα

πω; πιω Μπι ππαπποπι «καιω πω»

ρα επτα πιοαόπιι γι: πιοαέι,-πια

διππιοπι Ιπιιπαπι ωιμΡι Μπι πιο ιι πι

"Ο. π:

14 Πο παππιι επιιοπικι Με σιπι οπι

γιιπιπ Μα, πια πιαΜιπι πιιποπιπιπιππα

πιιπαπα Μπι οπααππι, ειπα σα, ειπα.

15 Ππιππαπι ππιπέ ποππαπιαιπα ιπαα

απο, πιαπιαπι ννοπιιιπα νναππαπι Μπι

απιοαπιππιπιιιαγα, πω" απιαπι πιπι

Μγερι Μπι επι πιπ πιοπι πιπαι:οοιι.

18 Ηαπιαπι Ιιαπιααπι απο πιοπι πα

ππαιιιτα; Απιοαππαπιαπι .Τοπιαπιπιεα

ππιππιπ οπι Βαριοππι πιοαπιιι, ι:ιιππα

πιπιπαιιπ Μπι πω" παπα" οπι

πιαριαπιι πιππιιιιιι Μα πιο, απ: οιιιοπι

πιο.

17 Ηαοεπι ιιπιΜιπα .Μεπια Μαα

αιγα Παπιοαπι Μπι πιοαιιπιππαιιι,

νναππαπιπαπιππα παππιι πιπιπιπιρι πιοπι

πιο πιποοεπι πιοασιιι πω”, από
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ππιει:ιιννσ πιο, ννεΙπεπιτεπιΜι επιεννε

με Με σννεΜπιι πιο.

18 Ησππε οιε Μπι πιεΙιοπιρι ιππι

Μιπι ιιιππιε γιιΜιπιρι σε ννιι!πεπι

ΒεπιΜι. )πετεπιρι σε πισιπερπ; Ασπι

σειισι·ιειι ΙΙισσννισεειε οπι πιιρι Με

οι ππισιισσετιιρι Μπι ννεΜιπιτειι|πε

ννισειιιι σε.

Η) Ππι!πεπι Βιισρπιεπισε @ο σιπι οπι

Ωσηε ννισεΜιι=νερι πισππ, Ιπεσπι

σπιειιεΜπε πισννισε)περι Μπι πιεσε

ΡπιεπιιΙιε, σε Κιιρπσε, σε ΑπιιιγσΜι

σΜε ιρι, σε νιώσει Μπι .Ιιιιιε σχε

ω Μπι εσσάεπι σινισεΜγε!περι.

20 ΠπιΙπιιπι πιεσε πνεππιιΜπ Κε

ρπ·σε σε Κιιπ·σπισ ωιωιω Μπι πισ

σιι., πιεσε ΑπιτιγοΚε επι πιπρπ τισ

Ιιεπι, Ησισπισε ννισεειιι Μπι υποψί

σειπιχειπερπ, σε Με” Ιι:επισεπι

Μπι σιχειπερι.

21 Πιι!πεπι Ιιεπισιιπι περσι Μπι πισ

ιιε σιπι πιο, σε πινισσιε ννισπισερι,

σε ΙΙ:πιπισεπι Μπι σΜε ιιιιιιιιισπιιπιι

μ. αι- ·

22 Ησπιιι ιεΜι Μπι σ!ισσεΙπισι

?ο .Ισπ·ιισεΙσιπι σε επι Μπι πιοςερι

Μπι σε σι:επιιιι, πισπιεπι Βιιππιειιεε

Α. Μι «Με ι Με ε πε πω.

23 σ πω» π. ιιιι!πεπι ννειπειι

$πιπιππε ιισνπειιπιέΜε Μπι ινεπιχειισ

σειιεπι ιιιιι6Μπι, σε σιιιιι:ε Με οσο

πνεειιι οπι Πεπισεπι Μπι σιωπή Με

ο σινεειπι ιππιππιπισιποπιπνισεΜγε.

24 Πε πνισεέιτε "πιω, σε να

πιιγε πινει” ννεσιπιχεπιρι πιο σε

σιιιι:Ιεπι. Ππι!πειι κισσα. Ιιιιπισεπι

Μπι σρερἰ.

25 Ησιιεπι Βει·πιπισιιιι θεΙσε ιιΜ

ι:σ Με. ο 'Ι'επεσε σΜε @εχω Ηε

πγηπε, ιιιι|πεπι Απιιι)πσιπε επι πικαπ.

28 Ωε ννεπιι)πειιι ππιιισΜιιιι επιπιε,

ΗΜ ινε!πεπι Μπι επι ππιιιισι)περι, σε

ο)πεισ οτε ννεσπιειρσννισεΜ7ερι;

ιιπι!πεπι Αππιιγοιπε σΜε, ννεσπιειρε

ιππισεΜγερι Μπι τοΙπεπιεγε Κι·ιε

“επι σιινισεΜγερι.

Θ? ΠπιΙιεπι επιρσιππ Μπι πισπιε επι,

9πισεειΦε πισιπσεπι .Ισι·ιιεεισππι σπεσ

ιιιιιι ΑιιϋπσΜι οΜε Μιά.

98 Ηεπιε πεπιῇἰ Αΐπισσ Μιγε ι

Μπι πιο ιπιεπιπι, σε,ππιε ε Μπι Μπεξ

σεπε ννισεεΜΙιειι ννεπι ι:επιΜι πι

Με σ ννσπιιχε ννεΙπεπι Μπι πιπε

Με" σπάει. ΠπιΜιπι ιισ ΚΜ.

ιιιοε Κεεει· τεεπιπισι:ιι Μπι επι εσε

Επι.

99 ΠπιΙπειι Ιιεπιεπι ννεσπιπρσννισε

Μ7ερι Μπι στσιγσΜ, Μεση σΜτ

ιτιιι:ι Μπι, ιιισσεπι πιππιπιΕπενπεπιιιΙΙΒιιιρι

πι ε πιε οσο ιπι επι γε σπιρι

Μπι, ννιινιισΜγερι Μπι ννισειιιιρι

Με ο Ιποπιιερι.

30 Ηεσσπι εσσπιρι. σε ΒεπιιεΙιεε

δώσε Μσι πιερσρι Μπι σε πιιιπιΜι

πνισεπειιιι Με νπισειιιι.ι πνισεειιιι.

νικ:ΟΨΟΥΑΚΒ Η.

Ι ΠιιΜιπι ΙισΙιειι Ποιοι! εισε

ιιωμωρι Μπι σπισεπεΜσι)πιι Μπι

πινισεΜπιιάσ Με σ πιεσε γεΜγε;

9 Ε». “Μάι .ισιιιιπιπισε σιιισπι

εσπι ιισ πιισ.1εεε87σ σε Με.

3 θε πιο .Ϊιισε σγετε Μπι ι)πσΜ

Με ε πνεπιγειισ σειιιιπι, Ιπιπεπι

πιιιΜιιι πιο Με εγω εειι)περι

οπι πιερσΙ'ιπερι σσπ!επι επιπιστπι Μπι

πιο σιιιιπι.

4 Πιι!πεπι ιισ ι)πεΙπιρεγσ σσιιεπι,

πνισιιΜιέιπε Με Μπι οιι επιπιιιΜι σε

ιιιΜσιτε ειπε ειιιπρσ επιτεπιγεε πνι

σεει, ινσειιερι Μπι σπιεΜγερι Μπι

πιπιπι σχεισ Μπι σΜε ι:επιΜιπι επι

Με Μισιπι.

5 Ησσσπι Ιπι)πεπι ννισεΙπεέι!πε Με

Μπι σιιιιε εννεπι)πεΜιρι ; ιιιιΜπι οπι

σιισσεΜσιγσ Μπι νιίε|πεπιτειιΙπε

πιιιι:ι. σσΜπερι.

θ ΠιιΙπεπι Ηοπσά νπειιιιε π:επι|πιιπι

επι Με πισιιεπι, Ιιεπιχειιι Μιι πιο επι

Ιπιχεπι εΜσιιε ιισπιι, ιιπιιιιε ιιεπι

ειισΙπειεπιπιε.πι ιέπιπιιιιε νιπειιιισ σε,

πιεσε ισισεΜΙιε πισππι οπι ιμπε

έΙπερι, σε π.ιεπνειιγεε Μγερι Μπι

πιεσε τιπορε Μπι ιισΙπειιι πνισιιΙπε

έΙπε περι Μπι ενιπειι)πεΜιρι. Δ

7 Ππιιιιιιι ιπι)·ιιιιι Ι“Π98Π ωο!"Π·

ιισειισ σιπι επι ιιεζώιε 01Μι1Μ πι”
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νιπποπιπποέππο πιο Μπι οπι π_γοιποππρο ;

πιπιπποπι ω” οιπννπ Μπι οπι ορο οπι

πιοιππι Μπο πιο πιογο; Κπιπιοπιπιο

πιοιππι ννο. Ππιπποπι ππιοιο ππ:ππ:πιπιπ

πιο Μπι πιοιιο Μπι οποπιπιοπι πω”

ο.

8 Ηοπιοπι ππιοπιρπιπο οπιπιππιππο Μπι ;

πωπω Μποπι πιο πιοπιροΜπιοπι οπο,

οποιο. Ππιπποπι ο οπ:οπι οοοπι.

Ηοπιοπι; @πιο πιπποννππι πιο ππιπιπο

πιπιο ιι οπο, ω”. ··

9 Ηοπιοπι ποπιπποπι γο; ιιπιπποπι ο

οπο. ππιοπποππι γο πιο, πιιοππρπγο οπιπιπ

ποπο π.οππιι οπποππποοπι Μπι πιο ννππ:ιιππο

ρπ Μπι επποπιιπο έπιπ ; τιιππο ννονιποπι

ιιοππο ννοπι ιπποπιιποππο πποοππι.

10 π.ππιπποπι ννππιοπποέποω ποπποπιο

γο πιο πιποΜπιο Μπι οποιιπιοπι πιππιοπι

ρορπ, πιοπιοπι ππιπιοπι ππιπορο Μπι οπι

ιγοπιπρι, πιο οι:οπιιινο Μπι οπππο πιο

πιππο, πιο πγο π:ππιππο ιΜπιοπππ_γπιπιπποε·

πιποιπο. Ππιπποπι ποπιπποπι γορπ, πιο

οοπιπππι ννοπιιππποπι ιπιπιπιπιπρπ, πιοπιοπι

ππιοπιρπιπο πιπιπιππιππο Μπι οπιιιοιπο

Μπιππο.

11 π.ππιπποπι ππιγοπι Μπποπιιπο Μπι

πιο πιο πιογο; Νοπποπιο οιινππιπιππο

πιιιιι 1ποπιπ:οπι Μπι πιπιπιππιππο ι:οννο

Μπι ιι Μ, πιο π·ποι·οππ πιοιιο Μπι, ω

ππο οιποπο ορορπ πω, οννοεπιπι οποπι

πιοπι οππιοπιπποππιι ο επποπιννοΜιπο σο.

12 Πιιπποπι πιο οννοΜπιππι πιοπιοπι,

.ππιπιοπιπιοει Μοι·πποε οπ:πιπορπ Μπι,

πιο πιιιπιππιπ Μπιτ πι Μπι οππτπι π, πιοπι

πνποοπο ππιπιποπιπορπ, πιο π:οΜ_γο ιππι

πποπιιιπ.

13 Ππιπποπι πιιγοπι @ή πω” Μπι

πποπιιππιιι γοπιππο σιπι πιο ππ:πιπιπιοπι,

πνιοιπιγοπιπιο πνοπι κοπο οπ:πιποιιπ,

πιο οππι:ο πινοπιοπιοπι π:

14 0ο 1πιιιοπι πιο Μπι πγοΜ_γο

πιοπιοπι, πινπιννπιπιπέΜπι οπι πω!» ιππι

πιπποππο πω, πιιππο ππιιιοπιε πιππππ:ιπ πιο,

ππιιιοπι ππιπορο Μπι ιππιπποππι πιοιππι ο

οιππιππο.

15 Ππιπποπι, Νπιπιππιιιοέππππιγοπιρπ

π:ο, οοπιπορπ. πιο πο πιοπ:οπι "ο

Μποπι. Ηοπιοπι,Μοπιμπγοπιπιπιππιππο

που». Μπι πισπι πιο. περι.

πο Τοππι·1οιιτιπιππποπποπτιΡο Μπι πποπιιι ιιοπιπποπ Ππιπποπ:ι

γιιπιπποππορι πιο ννοπιχοππορπ πιοπιοπι

γιιέππιγοιπορπ. _ 'ι .ι π Πι

17 'Ι'ιιππο ππιππιο ιππιπποπιιιπ Εφ ο

πιοπιιιιπποοΜοοπνιπι, πιο ποπποπι πιο

πποπιπ:ιιιι Μπι ννιπ:οπποέππο πιο Μπι

οποπιπιοπι τοπιπποπι ω” Μπο οππι πιο

οιινποοπιιιποππο. 0ο οποιο, οπο»

πιο πιιιπιπποννοπιιππιππποπιιορπ Μπι. “πιο

πιο οπο Μπι οιινππ:οΜ_γοπο πι, Ι”Ιθο'

πιοπι ποπιπποπι Μπιοι›ο πιο Μι πι”

:πιο . ο π. - Μο

18 Ππιπποπι οπιιιο πποππιπποιο οπο

πιοπιοπι Ιπιιιοπι απο @οπο π:ππι.πιο

οΜπ:ππο Μπι πιππιο οπιπιπιχορπ. . , Ν,

19 Ππιπποπι Ηοποππ οΜπο., πιω

π_γογο έπιπ πιοπιοπι, πποιπνοπιιιιιεινπο

π:οΜιπορι Μπι πιοπιο πνπνν.ποο.νιπ ο

πιο, ννππ·οΜορι Μο ο πππιπιιο. @ο

πιοπιοπι .ππιππο πιιοπποπ:ο Μπι οπιπιπιπιοπιπ

οροππιοπιππο πιο” πιο Κοεοπογο

οπι πιιιιιγοπι. _

20 Ππιπποπι Ηοι·πιππ 'π'ιιι·οε πιο διπ-:

πποπι οχοπορι Μπι πνποοΜιο "οι"

π:πιππο πιοπιο ο νιπποοοοιιτο_πνοιιιιπποιπι

οπι πιπρπ, πιοΒπιιοππιο ννποοάποιοποι

ιιπ οπιοπιππορπ πιρι ω” Μπι οποιο

ιιοππο απο πιο γιιιινούπορι πιοπιππιι,

νωπό” ποιοι; πιο ποππιοπποπιοιιι

Μπι πνππ:οέπογοπιι.ρπ π:οινο Μπι πιο

ιππο.πιγορπ Μπι πιπιοπι οποπιπιοπι.. . ,. ,..

21 Ππιπποπι πιπιροπιι "οπι οιιιοιπο-ι

περὶ πιοπι πιο οπι Ηοππιππ Μπακοπο

ικιπορι ππιππιππο πιο, ννοιποοο οπο".

ππιπιππο Μπι οπποπι Μιπιποπιππο πιο.

πνοννποοΜιποππο. .

22 Ηοπιοπι οιποπο Μπι πιπιποπιππο

Μπο πιοποπιππιιιπ πιο; πιο ννππ:οπιπι

πω, ννοπποπιποπιππο πιο Μπι πιοο πιο·

οι·ορπ.

23 Ππιπποπι ππιπιιιπιοπιππο Ιποπιπιοιι

ποπιπιπιππιππο χο σιπι πιο πωπω

πνοπποπιποπιππο πνπιννιππιπι πιο έπιπ

Μπι πιοπιπι οποπιπιοπι. Ππιππιι_πι οπο,

ππιπ:πιπέιπποπποπι γιππορπ πιο πιοπ:οπιπο

17ιι_γο.

Μ 'Ι'ιιππο πιοποππωιππ απο Μπι

ποπο οο.πιππιππο.νιποιο π
. .ι·πιππ
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25 Πππαπ Βαι·παιιαα 8αιοα πισι

νναννοπιραρι σοιι παιιιαιαπρι σο

παπ, .1οιιιααΙοιπ οιαππαπ πιιισιιρι,

σα .1οπαπποα Μαι·ποα οσιγαρι σοπ

π: ?σπα ποαρι.

'

ννισοννοιωκα 18.

1 Πππαιι Απιιγοπα οπια Μεσσα

και" και οπ ννισαατα ανοπσαπ

αναοπαροπιρα πο .πιππαπ γιιπαπ;

Βαι·παπαα, σα διπιοοπ πο παπιιπ

Νιροι· οσιγαρι, σα 1.ιιπιοα Κριο

πο οι:αππαπ,σα Μαπαοπ, πωσ

ννισαέιτα πω" σοπ πισι ισαρο

σιπ ποο, σα ΒαΙοα.

2 Ηοπαπ 1ι.απσαπ πι. σοπιγαρι

σα ποιο πιι ιιπρι πι. ισιιππαιι,

ννοπιχα νναπαπ και ποδια; Βατ

ιιαπαα Βαιοα πισι ινοπισαπγο πω

σαννσσο πιπ ποοπ οννισαιπισιποο

ρο, ορια.

3 Πιιπαπ°ποπαπ ιαπιιοαπ γιιιο

ἐπὶ ννοοοπιχο ογαρι, σα παρο αννι

οαριιααπαρι, ποσοπ χο ννισααιρι.

ο! Ηοπα παπι” νιίαπαπ ι.οπιρα

?ο ννισααι, ιιππαπ Βοπιπιρα οπτα

ιγοπιρι, σα ποιαππαπ Κιιρι·οα ο

πιαπιγα αναιοιπ χαρι.

5 (Σα Βαιαπιια επ ιριιπαπρι πο

παπ, οπιπισι-γο πρι .ιιιτια οραι.ο

Μακαρι πι. οππα νιίαπαπι.αιιπα οιο

πι. οχαπαρι, σα .ιοπαιιποα π. οο

απο γιιπαρι.

8 Πππαπ πιο. πιπ ορια γαρι, σα

Ραρποα επτα ιροπιρι σοπαπ, ννι

σααια ιναριγαρι οσοπ πιπ, ννισαέια

ννοπσαπ πωιπιι, .Τιιιια ννισαέτα πιπ

ποσα "απ, Βαι·ιοαιια οσιχαρι πο

αναπγαπαρι:

7 Πο Βοιωτια Ραιοα, ννισαατα

πααρα, πιαποσο πι. οπ ιταπσαπ

χαππο οπι πο πισι ιιπ. πιο σο

Βατιιαπαα σα 8αιοα πιοι ννισαπι

σο, σα Ψαπαιιι:αππα οιο πιπ πα

1ιοπ σιπι.

Β Ί'ιιπα Επιιπαα νναριγο σιπ,

απο πι. ποσοπ παρι, πο ανισαπι

Με", σα ινισαατα ιιαπσαπ πιπ

ανασιιι)ιαπρι πιπ ο£αππαπ ?απο

πιπι πια ο παω.

9 Ηοπαπ 8αιοα, πιο ιιαπιιπ Ρα

ιοα οσιγαρι, νιίοπιρα νναπαπ οπ

σιιιιιαπ πο οραπτα παιιπ,

10 σ.. περα; 'Γαπιι ναοππαρο

οανααιπ οπ οιιισαπ, σα ννισοπαπ

έισα οννααιπ, νναπαιι αισα οιποπι.

πι” σα, ιαπιι οννοιαπιια οννααιπ

ιοπα )αγο σιπ. Παποαπ πιοαππιι

οννοιαππα και πααογαρο σιπ πο

ατιιιαιαπ πιο απι πο.

ΙΙ Ηοσοπ ιιοπαιι ιπριιπ,Παπσαπ

παρο και ι-γαποοιιιγαπ; ιιιιπαπ

απροι:ιι στα ιέτα πι,σοπρο σα αιι

ροτιι ιπι πιπ αναποαπο πιο απι,

ω”. Πππαπ ιππιιπαππα ορο

σα. ωραια "απ αιιιιιπραγα; σα

πιπιο παρο μια αρο πια ο απιπ

παιδια.

12 Ηοπαιι πιο οσοπρι και ανι

σααια ιι.αποαπ π" νναπγαπο σο

παπ πιοπια, σα. Παπσαιι ιαανοοπ

ορο πιπ οπ _γιιαιπχαρα. '

13 Πππαπ ΡαΙοα ωρα οιπ ιιπ πιπ

ιιοπα Ραρποα οι:αππαπ ρασαπαπ

ιρογαρι, σα Ραιπριιιι'α οπι.α Ροτ

Βο οτι ποιιιρι. Ησπαιι .ιοπαπποα

αννισαγιιαιαπ σα. .ιοι·ιιααιοιπ οππα

ισισαννιπ Μια.

14 Ηοπαπ ?απο οι:αππαπ ιπαπ

ραρι, σα Απι.ιροπα Ριαιοιγα οιι,

πο οπια ιρι, σα απροπι νναπαπ πο

παπ οιππισιγο πρι πιπ οπ απ ιρα

χειρι, σα ιροιαππαρι.

15 Πιιπαπ ινοορο, σα ννισααι:α

ανοπσαπ ιαννοι.ναρι πω, ποπα ρα

νναρι οπαπιγαρι σοπαιι, οπιπισι)ιο

πρι και οπ ννισαατα ιιαπσαπ ανισο
πιγαρι πιπ ια νπωπωρι σα, πρι

σααια πιιππανναιιιιπ ιιππιχαπρι

ννισαπισαπριο οιο αναπιι ιιιιπαρι

πιππαπ ογατο και ωιοπ.ιμια

ρο, οννισαπιγαρι.

16 Ηοπαπ Ρα1οα παιιπ, σα παππ

ννισαπισαννιπ σα πορα, Ιαι·αοΙ ανι

σαέια, σα τοπα νναπαπι;αππα πο

πιρα ι πι. απασοριαπ ρο.

Η αι·αοΙ ορατο πιπ ιιο νναπαπ
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ο1ΖΑΝιτΑΝΡι ασια

ταπιππππ. παιιναιιπ Μπι πιο Ιιαπιπιαππο

ινιοιιπιγαπιρι Μπι ννιοαπιαπιπιιΒο πιο.,

@απο Μπι ΒΒιπρτα ππιπιπιοοο Μπι οπι

ιπαπιοπιρι Μπι πιο ιοιιπιπιαπι ?ανεπι

πιαπι ἰννἰοαοιι, ιια παω πιιπαι>ναπιπιαπι

πιποχο οππι οιι π:απιπιαπι αννιοπιιι.

18 ί.)α νναπιπχοτιι ννππιποοπιιιια ω”

πιοπιαπιχαπι πιοννοοπιαπι ππιαπιοοο Μπι

οπι ννοιι νιπποαΜγα.

19 @α @απο έιαπποννἰπιιιι Κιιπιαιι

ππιαπωοο Μπι οπι, ιπιαπιε ανποαι·ο

οοπιαπι, πιιαπιοοο Μπι ννοοπιιγο ω

χαπαπιπιαπι Μοιραππιπιπ ννιοαΜγα.

20 (πα πιο πγοπιαπιαππι, ννποαέ8α

νναγαοο Μπι πιοοα ννιοαπιιι, νναπιπ

?ειπα οραννππιΒο τοπια εαπιρα νιά

πιοοππιπια ιαριαπι πιοπιαπιδιαπι, οοοιι

δαππιιιοπ "ιΜο ιινοπτοαπι πιοπι παι

έα. · ^

21 Ππιπιαπι πιοπιαπι ννιοαέπαγαπαρἰ

παπι οππιρι ; πια νπἴαπιαπιιαπιπια 8αιιΙ,

Κια οππιπιππιτΜι, Βοπιπαππιππι ιινιιιοαπι

Μπι πιοιταπιπιαπι, ινιοααπα Μπι πιο ανι

οικω, αναπιπχοπιι ννιΜ:οππιπια τοπια

πιοπιαπιιταπι. ο

22 (πα πιο πιογαπ:α ἱγογο οοπιαπι,

πανια ποαΒννιοαΜοποιχο οα ανι

οαέτηπαταρπ Κα,πιπα; πιο ο7απ‹ο φα.

πιο-γα, [πανια .ποεαο οιπιπιππιτΜπ Μπι

. πιο πγοιναΚἱχα, ινιοαέιτα ινααιιο

νναΜάαπιο οππι, πιο πιιππανναοππι Μπι

οαοιναεπιι οοοπι οοοπι Μα σο.

23 ΨαπιαπιταπιΜι. ιοπιοπι οχι: οπ

τιοπι πιο οοπιπαταπιπιαπι, ννιοαέια Μπι

πιο οιπιοα Μπι οι:απππιαπι, .ποαιια Ψα

πιιΜιπα Μπι, Ιαπαοπ ογα©ο Μιι παπι

νιπποαΜοποπιπα. '·

24 Ι·πο ιππόπιπαπιπιι έιιπ πιοπι ιτα

πιατα, ξποπιπιπιπιοα πιαρτοππι οπι Νιου

οοοι.ιιρι Μο οππι πιο Ιαι·αοπ οικω:

Μπι ἰγιιϊιΡα οπι ογαιιραπια οννιοα

ΜιιαΜι.

25 Ππιπ‹απι .ποπιαιιπιοα οππιχαπιππο

Μπι ὶπιιιπιπιἰΪο Μο οππι, πιοπιαπι πιο

εοπι εχει, Μπα ππιαιιιννο πιοοαπιπιπρπ

πιο : Ηο ππιπιπο έπιπ ; τυποι πω,

"Μάι ππιππιοΜαπιι ιι Μπι πιο πα

πιαπιρο αππια Μπι οπιι.ιιπιαπι ΜΜΜ-πα

ονναππιπιπ ω ω.

28 ννιωέω πιιιπιππανυιιπιῇἱιι οἰ7α

ρι Μπι, Απιι·απιαππι οἰπιοα. ννιοαγο

οππι, πια ι:οπια νναππαπιιιαπιππα Κοπή

μια Μπι, από πιπγορι νιπποσπιπ απο

Μπι ιπο οπιιοπγαπιαρπ. π· # ι'

2'7 Ί'οπια .ποι·ιιααποππι οπι γαπποπιρπ,

ννιοααπα ππαιιοπιπι ννποαγιιπιαρι πιο,

πιο πιποπιπγαρι έπιπ, ‹ια ινιοαέπα.

·σνοπποαπι οπορι, απιροπ:ιι νναππαπι οοα.

ανναρπ οσο Μπι πιο πιαπειιπι; πιοοοπι

ο χαοορι Μπι οπι πιοπια οσοτιιιγα

μ. "η

28 Ωω πεύκα οπι πο Μο οππι ιαπω

ιπαπι πιπογαρι πέπιπ αργού, πιο παθω

Μα ο Ριπατο ποοΜγαρι.

29 ()α οπι τοπια ννονναρπ οτι πια

μια πιοπι οινααππι Μω,ωΡι ιιπι

πιαπι, ι:απι Μπι οταπιπιαπι οχιιΜι-ρι,

πιο. οπιπια πικαπ-παμπ νναπι επι οπιπια

Μιρι. · -·· π ·.=

30 'Ι'ιιπια πο οππι οπαπιπιαπι Ψα
Μιπιπαπιπια πιαπιιι πω. μ π ρ

31 Πιιππαπι τοπια πωπω οιαπιπιπιπι

.ποι·ιιααποππι οΜα οππι πιὶ πιοπι πιοπια

απιροπιι οπο. νναπιπιιπαπιαιιπ, πια πια

πια οορι εποπιαπι οιπαπο Μπι νήπια

Μγαοταπιππιρποσο. · ' πι·

32 ΠπιΜιπι ιιπιΜγο νιτοπιιπιππι ανα

έ£ο ιιπιπιοπιπαπγαπααρπ, πιιιπιπιαππο

ιιαιοιιπιγαπιρπ απο πνναπιοννιοαγο

οπιιοπι, 'π Μι

33 πιο οἰπιοανσπααγαρι ιιπιΜγορι

Μπι οπι, νναΚαπιπαπιπια οι:οιπιΜ7α,

.ποειπει πήγα ποαΒΜγο οππι πιοο οπι ;

πιοοοπι οιποινιιπι ἰοπιιοπιρα Μπι οπι

ΜιΚοπι οιναρι ει”, Μιοιππποπ Μπι

πιο απ”, “πιο ιποπιπιπι οππιοα «παμπ.

ω. Η

84 Επα νιτιοαπο οππι οπαπιπιαπι ω.

ιιπι Μ” οα, ννιοαπιννππι Μπι @Μα

Μια οπι, πιοοπι Καπακι οια,·Παινιπ;π

πονναοπιέιπππα ινιοαπιαρι Μπι πισώ

οιπρπ Μα πιο. =°°'

35 Ηοοπι οπαιιπιαπι παπι-β παθω

οπι πιοοοπι ο7α.; νπῖαπι_ῇι Οινοπω

πια πιιταννα Μπι πιο ννιοαΓιννππι

αναπιγαππο Με. ο ιγονιπιγπιπιπιπο

πιο έπί. π"

36 Μππεπ ννποσιοα8ο παπα Μπι

·Ωθθ



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ Μ.

πιπμπ· ονὶεππὶεὶπππ, ννοΙαιπ

τειππει τιιννοπὶπ πὶπ εεὶχιπεππιιπ,

πεπεπ ὶέτὶπὶππ @ειχε εε, πππ

Μπλε ννὶεπγε οὶπ οπι ππὶιὶιπρὶ, πιι

ννὶοππννὶπ νσππγοπο.

37 Ίπποι πανε ννεπε.ππιππα

ποππ ὶεὶχε οὶπ πε ννὶειιπννὶπ νωπ

Σ·ιπιε ἐπὶ.

38 Ηεοπ πωπω. πππππννεπὶὶπ

εὶ-γππὶ, ωωέω πὶπ πε εοὶγπτππ

ποπ, ννοπππιπὶ ππὶπὶπρὶ Ιππ οπὶ

εὶγὶιπιιρὶ ε εποπ3πι πο.

39 θα πιω οννπεὶπ, Μοεεε ὑπ

ν2οππορε πὶπ πὶγυοννο£ππρὶπππ

Με ε οπὶτρππὶ πὶπ πεπεπ. εε πω

επιππππ, τυπο "ΜΜΜ πὶππιιπ

@ο οπ οννοπιππε ππεπρὶ Μιι.

40 Ηεοπ ὶὶοὶὶὶεὶρπ Ρο, οπἱππὶ

πι" ννὶεπἐω ννοποεπ πὶπ επ οπ

ὶεγετερὶ ποπ πε επ πὶπὶγιιππερὶ

Μπι ·

41 'Ι'οππ ηπιππιρὶ ἐπὶ πὶπ, "π.

ννππγπππρὶ πο. ὶπὶπεπρὶ πιι Υπα

πιιπὶ ἐπὶ ὶγεὶςὶγε. πο; ειπρεπι πὶ

τειννερὶ Μπι επ ννὶοοΙὶιιπ ννιιππ

εεεκποπ Με, πο. ννὶεοπππ πὶπ πε

τπυνε οπὶοὶγπππρἱ «πω απομα

περὶ Με ἐπὶ σε.

42 Πππππ .Μππ. «πωπω πὶπ

οπιπὶεὶγε ὶὶρὶ πὶπ επιππππ πιπ

Καπ ππὶοπρὶ, πεπεπ ννὶοοὶε πὶπ

πεππ επρε8π πεπεπ περὶΥπ, οννὶ

εππὶγπὶαιρὶ Και ε ὶεεννὶοππὶχπρὶ.

43 Ππ|πιπ οπιπὶεὶγε πὶπ ννιιππιι

εππὶεὶγορὶ, πεπππ .Μπα ννἱεοέπι

πιι ομιΦε τοπεοπ εὶπιὶπππ π. επ

ομιρὶ ποπ, οεπὶχυ. ππρὶ πὶπ ποπο.

πνὶοοπι ΡπΙοει πο. Βιιτππππε Με

οντὶεππερὶ. Ππὶαιπ ννοννὶεππὶ

μπαμ., πο. Ψιιππππιππα Φοννιιοπ

έὶππ πὶπ επ ππρὶ Με ε ὶννππο

ποπννὶεπὶὶὶγερὶ.ψω Μ”

44 Πππο.π :πιο οιπρεϋπ πεπεπ,

πεποπ ννεπεππιππο οὶε πεποπρὶ

Μεε οωπννε πὶπ ὶγππρο. εε επ

πΜνίΩει_γο. ὶπεγπρὶ.

45 πω. .Μππ. ννὶεπἐτε. Ιιὶπ πε

πιο πποοπι πὶπ ννιιπχπππρὶ πεπεπ,

ντπππππιππ απ οὶπρὶποπ, οι Ρε

Ιοε ω." ε” εὶπ πε ππὶπὶεπρὶ πο.

ωμή. -.ωι-~ πανεπι

46 Ηεπιιπ Ρε.Ιοε Βεπιπππε πὶεὶ

ννππὶπιπε ὶεὶοεΒπρὶ πιι. πεγπρὶ,

ννοιπππωππε. οὶε πὶπ πὶχερὶ το

πεπε)πι οπὶεὶγπππρὶ Με. ε πεσε

πι; πω. πε εγπὶαπρὶ ἐπὶ, πει

οννὶπιιππε ννππὶπ ννὶεοπὶ πὶπ Με·

πἱποπτπρὶ ἐπὶ πἱππππεππρὶ πὶπ

πεοπ, ὶπο, ἱπεεννὶοπέπι πὶπ επτα

ιιππὶπππτππιιπρὶ.

47 Ηεοεπ ΙΕπποεπ πὶπ ὶννπ

ποππΥππρὶ ; Ιποεννὶεπέω Μομπ

ριι πὶπ εεὶππππιὶ, ππιπο. ὶππππε

πὶπ πεπεπγεπ πὶννὶεηππὶχε Με

οὶπ πεοπ. "Ο

48 Πππιιπ Ιπεεννὶοπέ£επὶπ, πεπε

οὶε Ιιὶπ πεποπρὶ πεπεπ,πὶπο. Μπ

έπὶπρὶ, επι Πεποππ οὶε πὶπ γι»

πω. Πππππ Μπιτ. οννὶππππε

ννππὶπ ὶνὶεοπὶ γππερὶ Μιι ε ω

ειιππππὶεπρὶ ποπ πεπιι ννὶεεππρὶ.

49 Πππιππ Ιαιποιιπ οὶε πὶπ :πει

ποοε πὶπ πε πννπποεμι ογπππρὶ.

50 'Γππει .Μπα ννὶοεέὶπ πὶπ Μ,

ννὶποπὶπεε. οπὶπὶπεπ εεπὶγπ ππρὶ

πὶπ ποπο. ὶγοννὶεπρπέπιπιὶρὶ, πιι

π8οπννε πὶπ επ ννὶεπέπι ὶτππεππρὶ

πὶπ πο.πιιπ, πεοεπ ΡπΙοε Βαφε

ω” πω έὶοπχο. ννὶοπππννπρὶ, πα

ιππποεε πὶπ πε ε8ε.ππππ ππὶοπ

ννὶοειγπρὶ. Μ!

5Ι 'Ι'ππε. ὶέ @περὶ πὶπ, Μπα επ,

εὶπε. ννΜπέεπέεοπ ιιεὶωρε εὶπ ω.

πππτεπιρὶ, πιι Ιποπὶπιπ πω. ὶρὶ.

52 Πππππ ννεοπερεννὶεππὶγπρὶ

πὶπ ννοννὶγπὲπἱπ ννοπὶγιι ννε!πιπ

πο οπ οὶπρὶπππ. Με

“%"Ι"ϊ.Π

νν1οοννοΥΑκπ 14. ή"

Ι Πππππ ὶποπὶππι (πω, εππὶπι

οὶππὶεὶ)·ε ω, Μπα ογε.Ι:ε ω."

ρὶ πὶπ πε επ €ππππεπ 7πρὶ, πιι

ὶγεοεπ ὶπρὶ, πεπεπ πω... ὶνὶεπεω.

ΗεΙεπεε πο οπι ννὶεπππρὶ. Η

2 'Ι'ππο. .Μπα ννὶεοἐω τοπιι ννὶ

εππορὶ ἐπὶ πὶπ πεπο. Ιπεεννὶεπέπι

πὶπ ὶχοννὶοερπἐὅὶἔπ8Ρἱ, (ΙΕ ΜΙΒ·
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οεειιιωΝιιι εοπ.

Μινιιιιπιππιι ΜοΜερπ Με εποε"

ινεεππιννπεεπιΜιιε ννποεππΜερπ.

3 π)πιππεπι πεπιε.πι επι γιιπιεπιρπ, πιε

πιεπιε” Μπι οπι ννεπΙππεΒρε περὶ,

πιε πιε ιιποννιιοπιε3πόε οπε Μπι πιεεε

πεπιππι, πιε ννοπνερεποππεεε πιεεεπι

χιιπι_ εεοπιρπ πιο εεοπι ννὶεεπιΜε.

4. πω” οποππινε Μπι εχετε Μπι

εΜρειιι Μεγερπ; προ. Με ννπ

εεει:πι. Μπι οπι τπρπιπειι, πρι ερε ιι

7εινπεεέιπρπ Μπι πιεπιε οννπεερερπ.

6 Ππιππεπι Ιππεεννποεέιπε, πρι .1πιππε

@Με Μπι, τοπιο. ππεπιεεπι απαρε

πιπιρπ Μπι πιεπιε πεπε, πιεπιε επιε

νππεεπεπιρὶ, έπειΜε ννπεεΜπινερπ

πρι. ππιχειι οπι πινποεπιππιππιρπ Με;

ο Πε Με ειποπιππΜερπ, πιε 1.πιετπε

επι 1)ει·πιε, πιπιππεοπιΜε επι οποπιπνε

Μπι, ππιιιπποεε ππιιππιππέιεπι πιο επι

οπιιιρερπ.

ι θε πιεε "Με νπεέπε Μπι

ορπιππερπ.

Β Πιιππιιπι 1.ιιεππε επι ννποεέπε

νπεπι εππιε οπι οΜπριιιιπ Μοι.επιππε

πιεε γεπιππε, τοπιρπ Μπι επιεπιπεπι

πιεε πιιιέπε, πρι. πιοπιππιπιπ ππιεπιπ επιπ.

ο Πε Ρεποε πε εππι πιεπποπι; ιππι

Μιπι πιε ορεπιπε ιιεπιππε εε, ννεοπιι

ιμιρρπ οπι ω Με ειπι γιιπιε ε "πεπι

ριι πι,

“Η Πεπιεπι πιοπ:επιππεππΜε, Νπεππιε

οπι πιοεππεπι πιεπὶπι πω, ειπε. Όπι

ππεπι ε. ρεππι ὶ εεε εε ππιεπιπ.

11 Ππιππεπι εποε Με εεοπι Μπι

πιο ογετε Μπι ννεπΜεππερπ πιεεεπι

πιο γιιννεπιππεπι πεπιρπ πιε π.υπεπιε

ρε.περπ Μπι εοΜεπεπιπιειι. 'π'επιπι

ννεππεπι Μπι ιινπειι_έιπε ππιππιιιε ιππι

Με» επι Μπι ιιπιπιΜιιρπ σε, ειχε

π.

12 (Μ. Βεππιεπιεε Μπι" Με

εεέιι.οπιρπ; πιε Ρεποει πε, Πει·ππιεε

εεΜερι, περὶ οπι ππ.επιεεπι Μπι ω.

πιεεεπι επεπιπιεπι.

13 Πεπιεπι .πιιρππ:ει:, οποπιννε πιο

Μιππι _γεπιπιε εππι πιε ννοεπιε ππε8·ερπ

πεινε.Μπι πιε πεπεπιππε πνιιπεέππεπιε

πιο, π.Μορε Μπι επι επιὶ, πιε 0_γεπε

Μπι οπιι "πιεπιε Με πιεπιε.
πω'

14 Πε γεννπεπιεπρπ Μπι, Βεππιε

πιεε Ρεποε πω, πιεπιιιπιρπ «ω.

ννοππογεππε εππιππιιροπερπ, πιε πι,επε

Μπι εΜε ππΜεπιΒ· γιιρπ, πιοπειιιιιρπ,

15 (.)ε πιειαερπ, πωπω Μπιμπε

πιεσε ε πιεεεπιοπιρπ πιε ;,.πιΜε

πεπιπιρπ Μπι Μεεεπι, νιπποεέπε εΜε

πιι Μπι πιεπιπποερπ, πιε πιεπιε ΜΒΜ

έπιπέπιπ Μπι εππιιέπειιρπ πιε ννεπ·Κ.Μ·

Με πιπ ιππι Μπι εΜε πιππιπππιπιπιππιπιβ

ρπ Με ε πννεπιπιπποπιιιπιπιποΜερι η πιε

ππιεπιρΜε, ιπιεππε, πρι. ππιππιππιπεπιεπε,

Με οπιπιεππε πιο, οινεεππι Εεεε Με

πιεε ι · .,
18' Πε ννπεπιπεεΒε πιεπιρεπε Σέξι

Μπι επι, ορετε Μπι πινπεεὶπι εεπιππιι

πεννερπ Μπι οπιπιε ππιειιπρπ .Με ε

ΜοινππιννποεππΜε. Λεει-πιι η»,

17 Πεεεεε εέιτε πεπιπαιπι και,

εε ππιεπιρΜπι επ:Μετεπιπιεπι ππιε.8ε_πιπ

ννποεπιιι, ππιεπποπιεεεε πεπιπι Με

πειιπΜε εππι πιεπιε πιο, «μι. ννογιιπ:ε

ννοπνΜιιέΜπι πιο οπι π:επιπε πιεπιε

ιιπΜεπιρπ πιοπι, πιε εοΜεπεπιπιππιι

οπιππιπιΜεπι ππιπ1πιπεπιππι σε. Μ. "ε"

18 Ππιππιιπι ννπεοπε Μπι πιειιει.πιπι

ννεννποεππΜπιέιιερπ Με εππι πρεπε

Μπι Μπεπι εε εριιεπιιπι πιπποεγερπ.

19 Πεπιεπι ΑπιτΜοπιε πιε1πιοπιππιππι

επεπιπιεπι Με ννὶοεέπε πωιιιιιι

επι πιπρπ πιε οιππιπ:ε Μπι Μοννπειιρε

επεπιερπ; πιεεεπι ΡιιΙοε ππΜεπι οπι

Μπιππιρπ Με οποπιννε Με Επιπιππεπι

γιιεπποπιεπι ε_γερπ, νπειιιιε πε πιε

0πΠΡπ· . "π ιι πωπω

20 Τιιππε πεοπιερεννπωπ:Μερπ

Μπι ππιπππιπιέεπι πιπιιε,πππι γιιππεπιρπ Μπι

πεπιπιπιεπι, Με πιειππι πιπγεγιε ρε

0120Π1υνθ Μπι επι π. Ππιπιπεπι ππιεπι

1ιιιιιιιε πιεεεπι Βεπειι1ιεε Μοι Πει·

1ιε «Με Με”. Με"

21 Ππιππεπι οποπινπε Μπι πιε ειι

πινοπεπιππι "Με Μπι ο)πεπιερπ,εε

νιώσει ννεοπιερευπποεπιΜερπ .πιε

πιεπι, πιεπιεπι ΜΒΜ, πιε ππποπιππιπιι,

πιε Απιπ.Μοππε εΜε ποποενπππι πιππερπ.

22 Οι ννεοπιερεννπεεππΜερπ πιε

8πρπ Μπι ννειέεε ινποεππΜερπ, πρι.

υπεεππιρεπιρπ Με ειι Μπεπιχεπι ιιπιρπ
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Μα ο ιπαπιοπποπιπιοαΜγαρι, πια

ποππαΜιο σπα ιγοορποια νναππαπι

ταπιππα ι.οΜοοπιιο Μπι οπι ιιπιΜρι

Μα οο.

23 Ππιππαπι οπποπιαΜοιιπο απαγο

πιπ οπι πιιιπιππα πιοα_γαρι Μπι πιοα

Μι€αρι, πια ποιο έιπιι ποπ:οΜιπο

οιπαρι πιοπιαπι, Ιταπιοαπι πιοαππαρι

πιοπι πιο απαπιπιοπιπιππαππο Μα ο

ἰοοπἰ#πιρἱ.

24 Ππιππαπι Ριειππια ορπα ιπαρι πιο

πιαπι Ραππιριιπια οπι Μιποπιιρι.

25 π.)α Ροπ·εο οπι πιπποιο Μπι οια

ππαρι πιοπιαπι, Απαπια οΜα. αραππια

πιππο ιιπαιπαρι. ο

26 Ωα πιοπ:απιπιο.πι Απιπ:ιιιοππα οΜα

παπ:οππι πιππαρι, πιοοπιπαπιι παπιπια

πιπιπιέπαπιρι Μπι πιοοπι, νναππαπιπαπιππα

τοπαοπιέιππα Μπι ιιιιπιαρι Μα ο ιοο

Μπαρι πιοπι πιο που.

2? πιοπι ιιπιπρι πιο οπποππαΜπ:ιγο

Μπι ππιπιιπιιιπο πιοααιρι, πια νναππαπι

ταπιππα ποπποπι οπιοπι πιπ:αΜιο σιπι

πιοοπι οπααιπι οπιοαΜιπαππαρι, πια

παοιπιγαπιρι ιι_γορα παπι πιππιοπι

οααπα Μπι πιοαΜγιιπιπποππο οιπι πιο

πιαΜιπι. .

28 Ππιππαπι πιοπι παοπιεροπιοαΜ

ζπιρι πιπι οππι ποπιαπι οπαιιιι ιππι

αηρμ
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Ι Ππιππαπι πιπ:απιπα παπιιιππιι .πιιππα

πιιαπποοο Μπι οιαπιπιαπι αραππιαπιππο

ἔπιρι, πια πιιιιιΜιπαπιιιπιΜπ:ιιπαρι

ιπι παπιοπποπιπιοαΜιπαρι πια, Μπι

αοα ποορο Μπι οοιιπαπαπιπιαπι πιαπιι

οιπιππαιπαρι έπιι Μπιπιαπι ιπαπιιρι Μο

έπιι σο, αγορι.

2 Ππιππαπι_ΡαΙοα Βαι·πιαπιπια Μαι

πιοπια πιοαΜιπορι, πιο πιιπια οπιοπι

Μπιιοαρι, πιοπιαπι πιπιοαπαπιεαρι

Μπι πιο οπι, Ραποο Βαι·πιαπιαα και,

πια πιπρπ Μπι οιαπιπιαπι πιοαέιπα πο

πιοοπι παπιιιππιι πιο, ιποπιοααιρι Μπι,

πια πιιιπιππαπιπ:αγαρι Μπι, .ιοπ·ιιαα

Ιοπιι οΜα γαπποπιρι Μπι, πιοπια οπι

πιοπι πιο Μ:α ο ιππιπιπαρι.

3 Ππιππαπι οπποπιαΜοιρο Μπι πιοπια

14

πιοσοπι ιποπιοαΜιπαρι πιοπιαιι, ?πιο

πιιππο, πια δαππιαι·ια ορια γαρι, πια

Ιπποοπιοαέιπα ιπιππιππιοππιπιιρι Μπι πιο

πιιπαππαρι; πια πιιιπιππαπαπιιἱπι Μοι

ιπαιιι Μπι οπαοιπι οπι ποπιιπιιαΜπι

παπιππα ππαιι·αρι.

4 Ππιππαπι .Ιοι·ιιααποππι οπππα ιρι πιο

πιαπι, οπποπιαΜοιχο Μπι πιο, πια ο

πιπ:αέιρι Μπι, πιιιπιπππιπιοαιπαρι ιπι

πιοπια πω, πιπι πι” πιπ:απ:ι_γαρι;

πιοπιαπι νναππαπιπαπιππα τοπποπι οσοπι

πιοαΜιπο οιπι οπααιπι οπιπιαππαρι.

5 'Γιιππα. Ρπιαι·ιαοο γιιοπιιπποπ:αρι

Μπι οπ:απιπιαπι παπιιιππιι πιοαππαρι

πιοπι πιοπια ιιιαιιπιριπια πιοιπαρι, Βα

πιοαΜπιππαιπαρι πια Μπιαοο ποορο

Μπι ορο πιπ:αέιρι Μα ι_γοπ:οοα. σο,

ο_γαρι πιο.

8 Ππιππαπι πιπ:οιο Μπι πιο αΜπαρι

Μα ο οπι 7οπιππαέιρι Μπι, πιιιπιππα

πιπ:αιπαρι Μι πιπαιπα ππιπιιοιιπαρι.

7 θα πιιπια πιΜοιπαπι€αρι πιο

πιαπι, Ιπιιππιπι ιπιαιιπι πια πιοπιοαΜιπα,

πωπω πιπιπιππαπαπιιιπιπ:ιγαρι Μπι,

οπιαπιπια ιιπιπποπαπιπιαπιρι Μπι πα

ππαπιπαπιππα ππιπγο ππιαππαπιιιιεο πια,

ππιιι Μπι οοιιπαπαπιπιαπι Ιπποοπιοα

οι Μπι ποιαπιιπι "απο απο Μπι

πιαπιοπιρι, πια πιοαππαρι Μα ο πιοπι

πα απποπιιπαιπαρι.

8 (πα νναππαπιπαπιππα πιοπιοαπιπο

Μπι απποπιιπο οιπι πιο"πινιοαιπαοπα.πιππι,

πια πω” νι'αππαπι ιιπιΜιπο αποπ

ρι πιοπι, πιο ιιποοοπι πιοαπιιι.

9 (ζει. παππιιππαπι πιοιππποπι2ο έπιἱ

ιιπιππαΒαρι, πιο οαπιπορι Μπι πιαππιιπι

πππ:αππαρι Μπι οπι πιοαππιραππιπιτα.

10 πιοοπι πιαΜιπια ποπποπ:α ο Ψα

Μιπιπ:αιιππα ιιπιιι:απιιπαγαρι, πια οαπι

πιαριπιρι παπι, πιπιπιππαππο πιοοπι

παπιρι πια ιιπιΜιπορι Μπι ιιιιπια πιπι

πποΜπιιρι έπιι Μπι πιο παοπιεροπι

οαΜπαρι παπιιιρι Μπι οπι οι·απιπια

και Μα πιο.

Η 'Ρώπα .Μεπια Μοααιιπα Παπι

οαπι Μπι ποπιιοπιέιππα Μπι οο,-ια

ιιπορι Μπι πιοοπι Μπιπιοπι |πί0 σιπι

πιο ιιποοοπι πιπιΜέ πιπιπιαρι Μα ο

πιοαιιπιππαρι πιο. '
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12 Ηεπιεπι οπιιπιπσιππε Μπι σννε

σιπι ππιππιε ππιπιεπιπιπ, σε Βει·πιεπιεε

Ρεπσε Μσι, ννονπεπιεπσπιεσε ενε

πιεπιπιεπι εσσπιπιπ πιο, νππεπιεπιπεπιπιε

ππισεννισεέπε Μπι επιπε εσοπι ιπποε

Μπι: σιπι πιεπιε εσεπι σπιιπεπιερπ Μπι

πιεπποπιπ:ιπ.

13 Ππιπιειι ννεπιπιε επεεπεπιπιπ,

πιεπιεπι .πεπισπι επιιπιπε σε πιεπε;

πλίισεέπε πιιιπιπιεννεπιπιπι σππεπιπ,

πιιγε πιεππιεπισπι πιο.

14 Οπσππεπιε επιπε πσπιεπι πΝεπιειι

Μπι ππισεννπσεεπε Μπι επεπιπιειι

εχετε ννεπιππ, πιω πιε-πε Μπι σε,

πινισεοπι Με ε εΜε »Με σσπι πιε

δπππισπι οππεπιε. π

15 (ζει. πιε Μεπ νιπισεέπε ινσπισεπι

σπεπιπ σσιι οπιοπιινειιππιπειι, πιεπιεπι

ννιινιπεπιπ επι πιεσπιπιπ ;

16 Πε ιπσπιεπιεππι ιιιππιππειιιιιε, σε

π)ενιππιπ τεννεπιεπε πιιπιππνεπιε σιπι

πιε πιιγε νππεπιεσε Με ;· σε ππιππεσε

πιε σιπι πιεπιε επιε ννεπιεσε σε εσεπι

πιε ννεΜπε Με.

17 (πε πιεσεπι πιπποεέπε οπιεπιπ:ε

πιπ Μπι, ππισεννισεέπε οννεεππι πιο,

π;ιιιιε ππιπσεπε πσεπεννισεππεπερπ Μπι

ππεπιε .πεπιοννε εΜπτεπιπ Με. σε,

ππειισεπι Μπι πιεσε σ·ινεεππι εσοπι

Μπι πιε πιεπε σε.

ιε ΟποππεπιεΞε πειιπιεπι νππεπιεπι

πεπιπιε Με ισεπιπε σιπι σννιιεππι
ΜοπιΜπε. π

ΙΟ Ηεοπι επ:επιπιεπι ειπε πιεπισιι

πππιππιιπισεπι, ππισεννισεεπ:ε Μπι πσπιε

Ύνεπιεπιπεπιπιε επιππε ιπιππιιπισππιπιπρι

Με πιεσε ιιεπ_πιπεννισιιπιπειιπιπ Με

επιπ.

20 Τπιπιε νιπεπιεσεπιπ οπι εεεπιερπ

Μπι, σε ννιππιεπισιεπιπιπ Μπι, σε πινει,

σε Με ινεπε επιπ πιιιππεπιπ Μπι, πιε

πιε ιπεπιεπι πιεισιππεπιπ Με ε "σινε

πιι ννπσιιιιΜσεσερπ Με.

21 ννεππεπιεπε πεπιπιεπι ποπε Μο

εεε οπεπιεπιπ Μπι πιεπιε σπσπιπνε

σπσἱπιοπιι Μπι επι γιιπιεπιπιπ, σε επι

πισπ:ιι οΜπιπιεπιπ ειπε, σιιιπιπσπγε "Με

Μπι οπιπιε πιε γεννεπιπ εεε, ειπε.

22 Ηεπιεπι πε πππεπιπ Μπι επιππιπιεπι

ννισεετε πιεπιπιπσεπιπ Μπι πιεσε, .πιι

εεε Βει·εεπιεε εσιππερπ, σε ει”,

πιιιπιπιεννεπιππιι πιπσιππεπιπ Μπι επι νιπ

σεέπε σΜπιππιεπι, πιεπιε Ρε:πσε σε.

Βεππιεπιεε πω, Απιπ:ιπισπιε επιπε ?ο

ννισειέππιπ Με ε, γεννπσε6πρι Μπι,

πιιιπιπιε νπισεππερι Μπι, οπισιπεπιισπππε

Μπι οννεεππι πιο ππποΜπιππιπ. ι .

28 (πε πιεοιπε επε-πιπ Με επιε

πιεπι ννσννεπιπ πιεσεπιπ; Υεννισεεπ

πιπ Μπι, σε πιιιπιπιε ννισεπ·επιπ, π·ιπιπι

πιεννεπιπιπι Μσιπεπιπ Μπι ππεπιε πιο,

πιιιπιπιεννεπιππι Μοσπερι ππισεννι

«Με επεπι επι, Απιπιπσπιε, σε δε

ι·πε, σε πίπππΜε επι ?επιασε Μπι,

ννσσΜπε πππιπιεπι πιο. '

24 ΠπιΜπερι επεπιπιεπι πεπιπππιπἰ

ππεπιεπιπ, σε πνισσπε σιι πιεσππεπιπ

_γεπιπιπ, σε πιππιεσππιπ Μπι πιπρεπισ

πισπιπ σε, Βεπιπσππιτπεπεπιπ, σε πεπ

σσορε Μπι σπερεπιπ Με σε, επιπσι

περὶ σε, πιειιπιπισιιπιπ; ιιπιΜπε ω

πιππιπιπ Μιγε ννποπιπιέπρπ έπιπ πεπιε:

26 Ηεοπι επεπιπιεπι πεννεσππι "επι

ππιπεπι πιιππιπι·ε ιιππιν-ππεπιεπ:ιπ -σεπιεπι,

ννποεέτε πιεπιπππσιιπιπ Μπι πιεσε ε πιπ

περι Μπι σπαει πιε νιππσιιπιέππιπ Με ε

ππισιιπιΜπερι, Βει·πιεπιεε σε Ρεπσε

ενεέιπεννισπιπιΜιπεπιεπιπ Μπι πιεπιε

σιπι:

26 Πεπιε νιπισεέπε Μπι νπισσπιπ

επιρεΜπερι εεσε, .πεειιε ΜΜΜ

Πεπισπιπι ιιιιΜπεπιπ Μπι πιεσπι επεπι

πιει·ι.

27 Ηεσεπι πω" σε διπεε πε

ννισιππιέππιπ, πιειιε ε ννισσιε οπι επε

Με πιεεεπι σπιπσππεπιεπιπ Με.

28 νπίοπιππε ννεπιεπι πιπσπ πιεσεπι

ππσιιιιΜριπιπ, ννεσππιπιπ ποπιεσε επι

ππεπιππιπιεπιεπιπ Με επιε- Με ιπεπιε

πεπιπι σνιισπεπιπιε Μπι πιεσεπιππεπιε ;

Μ) 'Γεπιπι πνεππεσερι ννε-πιππι.ιέπιε

ιιπ, σε ινε, σε πεπιιι νπε πε πιω πιι

περἰ, σε ννπππιεπιππιεπιπιπ Με πιεσε

ππεπιεπι πεπιπσππ·επιπ Με. π·πεπιε

ιπεπιειιππεπι πεπιπιπιπ Μπιπιεπι π:επιπ·επι

εσεπισπιπιπ Με. Τεπιπεπι πειππιπιπ

πιπιπινππε.

30 Ηοοεπι πιεσε. πε νιππσεέππιπ σε
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πιοπι, Αι·ιππγοππο οπππο πρπ, πιο πιγοπο

Μπι πιοιινπι:ογο ππιογορπ, πιοπιοπι πνο

ιινπιρπ Μπι πιο ννποοπιιιρπ.

31 1·πο γοννορπ, ιππιπποιι νιποπιο

πποπιννππ:οΜγορπ Μπι οπι πιππιο πγιι

6Μπιρἱ.

32 Ππιπποπι .ππιπποε πιο οι" ιππ

π:οέιπο ννοπππιοπι Μπι πιοπιορπ, πιοπιπι

πιιιπιπποννοπιιππι Μπ:πγορπ Μπι οπο οπο

οπι νσοπιοπππιπινοποοΜγορπ, πιο γιτι

π:ογοειππορπ.

33 νπποπιπιο οπιροπιι στο οπι γυ

πποπιρπ, πιοπιοπι πιιιιιππονπτοπιιππι Μοπ

γορπ Μπι πιοπιο γοννποοπιπρπ Μπι

οπππο ννπιπιπππγο πιππο ννποοέπρπ.

34 'π'ιπππο οι" οπι οπι Μο ο πγο

Μρπ.

35 Ροποο πιο Βοι·πιοπιοε Απιππγο

πιο οπι ιιπιρπ, νιτποιιοπο π:πιπποοο οπο.

πιο, σγο2ο Μπι ννοοιιοροινποιιΜγο

ρπ, πιο πποπιπ:οπι οπο Μπι ογοππορπ.

38 Ππιπποπι πγπιπιοπποππι οπιροπιι πο

πιοπιο, πιοπιοπι Ροππιο Βοι·πιοπιοο πιο

πιπγο, πωπω πποπιπιοπι οπο Μπι

ιιπιππογοππο π:ππιπιπι, οππο πιποπιινο

πιππιπγοπιπ οπππο πιιιγο πιο, πιιιπιππο

ννοιιιππι νιτποιιπιγο π:ππι ινοπιννποιιπι

πιπποπιο πιο, ποπ-ποπ γοπππιπιρπ Μπι

.ι·άπισιιιιιγο ?και πιο, ογο.

37 Ππιπποπι Βοι·πιοπιοε πιο πο, .πο

πιοπιιιοο Μοππποε οπιπγορπ, γιιπιο

γορπ Μο οπο.

38 'Ι'ιιππο πιο Ροππιριπππο οπιπ:ο

οπ1ρονιιποογο οιι ννππ:οπιππιπιπ Μπι

οπι πιννποορο έπιπ πιοπι, πιοοπι οποπι

πιοιι Ροποπι πιο γιιπιο γορπ Με οπο

πγπιΜρπ πω.

39 πππιπποιι πιο οπι πιπποΜπιποορπ

πιο πιοπ:οπι πιπποπγπιπιπ οπιροΜπ:πγορπ :

ιιπιπποπι Βοπιιοπιοο Μοι·πποε γπιπιο

Κιιρισε οπιπο ινοποππι πγογο.

40 π1'πιππο Ροππιο 8πποε πιοπιπιποο

πιο, Ψοπποπιποιιππο ππιννοπιιι€ιπππο Μπι

ποο πιπι Μο ο πιιιιιπποννοπιιππιππποπ

γορι Μπι ππ:οΜγορπ πιοπιοιι, πιοπιοπι

πγογο;

- 4,1 @ο Βιιι·πο ΚπππΜο οριο

πγογο πιο, πιπποππο ποπγο Μπι πιο

·ννππιοπποεο.

ΨΙΟΟΨ”ΟΥΑΚΕπ 1θ.

1 Ηοπιοπι π)οι·πιο πιο πιιιοπι·ο οπο

πγπιπιπ; πιπιπποπι ππιπι, ννοοπιιιροΜγο

ρπ Μπι ινοπιιπ πιοπι ιιιι, 'π'πππιπιππιοοο

οπ:πγορπ, .πιιππο νυππιοπιππιπ:ο ννποοππο

οππι πιο πιππιπιππιπππιι, τοπιο οι:ππιιππιι

Μπι ο 1·ποποπιοο πιγοπο Μπι οποπιπιοπι.

2 Ηπιπιπποιιτοπιιππι Μοπγορπ Ετι

οι:ι·ο, πιο ππππιπιπιιππι οπι γιιπποπιρπ Μπι

πιοπιο, πιο ινοιέπο ο πιγοππορπ.

3 Ηοποπιπιοπι Ροποο Μπ:π γο οπο,

πιο Μπι ιινποοέπο πιοπι ιιιιρπ Μπι

πιοπιο οπι, πιο που πιο πιοΜοππιππογο;

οππο" Μπι Ηοποπιοο πιοπιο ο οντο

εππι οπππιπιγορπ.

4 Ππιπποπι πιπ:πιπιννο πγοπο γορπ,

πιο γοννποπιέπρπ Μπι, ππιιπιππο Μπιο

γορπ πιο, .ποπιιοοποππι οπι γιιπποπιρπ

Μπι ιππιοπιπιρο πποΒορπ πιοπι πιοπιο.

ποπιγοπι γιιπιο ιπππιοοπρπ. _

5 Ηοοοπι πιπποππιιππππιπγο Μπι ονο

π:ππιγπιπιρπ Μπι οπι νιτποογπιοιιι:ορπ,

πιο οπιροπιι οποπγοπιπ πιππιο γιιοπο

ογο.

8 1ππιπποπι Ρπιι·ιιεπο πιο θιοποππο

ππιοπππιπ:ο Μπι οριο πγογορπ, πιο Αοπο

οπι ικ·ποοπο Μπι ογιιππορπ Μο οπο

1Νοπιπγο ννοπποπι Μπι ποπιπιιππο πιο

πιοπι ;

ν π·ποπιοιι Μιιοπο οΜ.ο πρπ, πιο πιο

τοπιπιοπι Βπππιιιπιπο οππιο γο ννοπιππι

ρπ, τοπιο π'νοπιπγο Μπι πγοννππ:οΜ

ω.

8 Ππιπποπι Μιιοπο πιρπο πγογορπ

πιοπιοπι, 'π'ποοο οπι πγοπιπρπ.

9 Ππιπποιι πιοπιγοπι Ροποο ονο

ννοπιγοππο "οπι ινοπιγοππο; οπο

οπο πιοπι Μοπποπποιιπο οποπιπιοπι ποο

ππιγοπι ππιοιπιι, πιο πιοΜγο πιο, Μο

πποπποπιπο οπι ιπ, πιο οιιιιπππγο ρπι,

ογο.

10 ννογνοπιγοππο Μπι ππο πιοπι

γοππο πιππι πιοπιπι πιππιπιοπποπιο Μοππο

πποπιπο πιοπιπγο ιππιγοπιρπ Μο ο οπι

οππιρπ, Ιποπιπ:οιι Μπι πιοιιο ννπιποπιππι

ιυποόπο Μο οινποιιιιπππγοππορπ Μο

οππι πιοοιι ιιπιΜοορι ο ιιπιπιππιιπππ:οπι
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11 Ηεεειι 'Μοπιε επεπιΜπιπι μπι.

επιπιιιπι ιππεπιπιχε.πιρι, Με δπιππιοι:ι·ιι1πε

ειπε οννοι:πιπιπιιι πιπιχεπιρι, πρ. Με

πειπιΜιιπι ιΜεπιΜπιπιπιππ ΝεπιροΜε επι

ιππιΜρι. _

12 Οιι ΜειιεπιΜπιπι ΡΜιιι

πω, οποπιιπνε ιεεπι. Με εΜεπιπιπιιιι

πιιε!ποεε επειτα Μπι Με επι οτοπιννε

ισοιππιριι Μπι Μεε. @πι επρεπε ω

πιπιπιππ. οιοπινππε Μπι Με επι ιππιΜιπι

μ.

13 ΠπιΜιπι πιπιρει:ιπ ννιιΜπιπι Με

Μεπι, οπποπιννε Μπι ει:πιπιΜπιπι ιπιειππι

ρπιρι. πιει ννειπρπι εππι ιεπιΜπιε. ινο

εειπιγε ειππιρι εεε εππι Με επι ιππ

Μρι; Μεπι ιππιΜι)ποιεπιΜπρι, επι ιιπι

πιο1ιιπιεπι εεε επι ππιπιιοιιπιιρι Μπι

Μεπιπι οννιοπιπι1πι)περι.

14 ΠιιΜιπι ννιπιοΜιπιεπι "εππι, Μι:

πιιππ εοιππερι, ΤΜπιειιι·ιι. οποπιννε Μπι

επεπιΜε.πι, ννοΜογιι1πε πινω εεε ιππι

3πορειπε ειπι Μεσοι, ννεΜεπιΜπιΜπι

1ποΜ.πιεγιιΜπιπι ιιπι Με πιπιΜοπι ιππι

1πιι.: ιιπι-παπι εειιι:ε Μπι 1ιο.πιεπιπι

Μπι γιιιπιππιπιι, οπι Ρπι108 οιο Μπι

ειιεεοριεπι. `

15 Ππι1πιιπι ιιγοΜπιεΙππι Μπι εππι

Μεμπιεππι επιρι ππεΜεπι, Με1ιπιπι εειιιι

1πι_γιιρι πιο., Ιππεπιεπιπι Μπι οπι πιοπι

ινιιΜι ΜεοεπιπιιεχιιΜπιρι Μεπ:ιπιΜεπι,

"ιιπι Μπι επι ιιπι πρι, επι οΜπιπι χιπ

1ππιπι πιο, ειπε επι εεειι επ:οπι ΜΜΜ

3περπ. -

16 Ηει:ιππιΜπιπι ννοεεΜιγε ε”.

ιιιιιππιπιρι σα, νπιειπιχειιπιιι.- "επι

ιπ.1ποιιπι1πιρο.ρι εεε, Με τπιΜι ννιιΜιπι

.νπεγε1πε εεε Μπι γιιΜε «μι, ννιιΙπεπι

με ννοΜπιπιε ιιπι Μπι Μεοπιιιινπε

.3·πιρι Μπι ΜΜΜ Με ννιεπι.Μιεεππιπιπι.

. 17 1·Ιε Ρπι1οε ιππι1πιχερι1πο ιιπιΜ

_ΜπιΜιππι πι, επι; ΜΜΜ Μπι πιεπιπι

ΨπιΜε.πιιεπιΜε ι:εΜπιπι ινεπιΜπιπιιππιχε

ιιπι Μπι ιιιοΜ)πε ιππιεσ.γε ω, πιεο

πιι επιπι1πιπ Μπι πιππιπε1πιχειπερι Μπι

.Μεπιε εερι σε, ε”. Μο;εΜγε.

18 Ωε επρεπε απο. Μεεεπι εεοπι.

'ΓιιΜι ΡιιΙοε πιπι.8ιγε ε σιπι Μεοπι

-ΜπιιπιΜπι πρ., .1εειιε εεειδπε επιιε

οπι ινιπιοΜιπιοπι Μπι πιο ειπιπιΜιι.πι

πιι επι πιπι

.πιππι ιιπποριι

ιεπι1πιπτε ιπιεπιρε «πω, ΜΜΜ ιπππι.1κε.πι

Μπι εειγπι. 1.Τπι1πειι πιΜιχπιχεπιιι.πι

οπιρε Μπι Με επι ΜΜΜ Μι)πιιι

19 πωπω ννιπιοΜιπιεπι Μπι Δ πιε

χιιΜπι.ρι Μπι Μεερι, ιιιΜπ Ιππιππιπιπι.πι

ρι Με σιπι Με ε1πιτεΜιπιιρι ' Μπι

Με νπεπιγπι1πιιρι ε ετπιπιΜπιπι, ιιΙοε

διΜιε Μει ννιεεγιι:ερι. Με £ιρι

ΜοεπιΜι Μπι εΜπι. ννιεπιέπε ποΙππιΜε

νισεΜγερι Μπι επι πιννιεε)ππιπιι :

20 (Σε ννιεππέτιι. ιιπιπιεπιπι ννιεπιΜ

χερι Μπι επι ωιωιιιπΡι, πιο. Μεγε

μ, νιίιειιέτπι. Μπι πιεπιπι .ΜΜΜ »νι

ειιέππι Μπι Μεοιπρι, οι:οπιννε ιππιΜ

ιπιννπιρι Μπι πιιπιε πιε8ἱγεγιιρι; “

21 @πι "ΜΜΜ οπιερευνιεπι1πιχε

πιι Μπι Μεπιππ. ε, Μοπιε ννιεε.έιιι Με

ιππιεπιρι Μπι, ιππιΜειπρι επι ιππιΜπρπι

πιι Με. ε ιιπεεεεε εππι. 'ι

22 Πιι1π.ιιπι εχετε Μπι οννιιειπι ιππι

ω” τιι.1πρε ννιεπιιιρι; πιο. "πωπω

ιππιπιεπιπι ννιειιΜ_γερι Μπι ννοΙποἰπι

Με πιννιεηιπροι:ερι, ιιπι Μ» πι

ρειπιρειπι13ε ννιεεειρι. Μ ν

213 Ππι1πεπι Με πινπιεπιρερι, ΜεΜεπ

ινιεεΙππιέΜπι περι Μπι επι ιχεννιεε.

ιππιρι, πιο. ιιρι εννπιπιγιι.ιπε σιπι επι

πιιγε. ννιεπι.γιιΜε ειρι.

24 Ηε Μεεεπι εεοπι πω, ιιπι-πειι

ννιοπι.ΜπιέΜε πιω ι:εππιιιΜεπιιιι)πε. Μπι

Με επι οπιεννιεπιπι1πε, πιο. ΜΜΜ. Μπι

εππι οπι Μιιέι1περι εεε Μπι επι επιε

5πε. Μιέ!πε ννιεπιΜπιπιΜι.

25 ΠπιΜππι Μεπιχε εοιππιγε ΜεΜιιπι,

Ρπι1οε διΜιε Μει ννιιΜε.πιωπιιπε εε

Μ;περι, επι γειιιιι πιονπεπιρι ; ιιπιΜιπι

ννιεπιέ1:8. ινιοπι.ΜπιέΜε.ρι Μπι Με πιπι

πω». < ·

28 Ππι1πεπι ιΜπιιιΜπιπιπιε ππιιιΜι Μπι

πιιπιπιΜιιΜπιπΜπιπι, επι τιρι πιΜε ειπι

Μεπιπι.2ππΜιιΜπιπρι, επι Μπορει Μπι

«ΜΜΜ Ιππιπππιππιπιι Με” επι, οπι ρε.

ννιεπι.Μπερι Μπι πιννιιειπι ππιπιεεπιΜπιπι

ΜιπιΜπιιι.

. 27 Ηεεεεπι., ιιπιΜιπι ννιεπι1πιιέΜε.

ιιρι εννπιπι1Σπι8 Μ)περι Μπι ΜΜΜ.,

- ιπι γιιιιιππιπιι Μπιπι πεπι

ιππι1πε,ιππι!πιιπι ννιοπιέπε ννιεπιΜιιέΜε

πιι Μπι ονπιι.ειπι ΜΜπιπιρι Μεοιπι, Με
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Π'.

οπι πιιαααοαα·γο οπιππαπιιι πια οπι

ιπιππιπο Μα ;

28 'π'πιππα Ραποει ιιιπια. πιογοΜγο

πιο., π(ιιιπιιππιπγο απο απο, οιι·αοιπι

πποπι πιπιπιαπιιιι σο, ογα.

29 π·ποπιαπι ιιοτπιαιιιαπι νναιι πιο,

πια πιο πγαγο οπι, οαπιοαπι Ραποε

διπαε πιο οὶπια` πιπποιιπ Μπι οπι

οπιιιοππιπγα;

30 (πα παπιπιαπι πιννιοαγο πια, Παπι

πιαπιιιἰ πιναπιπ Μα ο ποπιοπι οοαππιοπι

παπι πιο, οννἱοαΜγα.

31 Ππιπιαπι, .πωπω Μοοοπγα Παπι

οαπι Μπι νιπαοιπιγαπι πιο, πιοοοπι

ιιππιππιπ:α οππι γαπιπ Μα πιο, οοπ

γαρι.

32 @α ππαπιοαιι οπο Μπι οΜγα

πιαιιπ, τοπια ο Μπι οτι γιιπιαιιρπ Μπι

πιοπια ονναοιπι πιογα.

33 π)πιπιαπι πιαπιγοππι Μπι ινἱπιὶγα

γοππαιι οαρο Μπι πιο οπι, πινιοαοιπ,

πιο οαι›ο Μπι γνποαΜγιιιαια, πια πιο

πιαπι πιιιιιποπιι πιιιιιπ, πἱγοπιπιαπια συνα

αππι πιο.

34 θα πγο Η Μπι οπι αννποαπιπ πιο

γνοπι γνιοαγα; πιο. ππγοπιιιαΒα Μπι

οππι ννποαππα πιο. ἱγιιἑΙπἱἔ.“*°π^^°°

35 Ππιπιαπι ννπιπιπια απιιια πιοπιαπι,

ιπ:απιπιαπι ινιπ:αΜγαιιπ Μτι αΜοππα

ογαπιιιαπια Μπι οπιπα γο ννιοαέπρπ,

πια, ννπωιοπο Μπι πιοπια ννππ:αΜγιι

έπια ινα, ογαρπ.

38 Ππιπιαπι ννποαπιαέπια πιο αγνοο

γαπιο οππι, πιοπια οπο Μπι Ραποο οπιἰ

γαπιο οπι, ππαπιοαπι ννιοαΜγαρι Μπι

πιποπγιπέπιαρπ Μα πιογα πιοέπ πω,

πιοοπι οταπιπιαπι πιιπιπιαπι Μπιαπιιιαρπ,

πια ννοοΜγο πιππα Ρο, ογα.

37 Τιιπια Ραποει πιοννποαπιπγα, Πο

ππια "απο πιοιππιοαρι, τοπια ιιπι

γαοοιιπ απο οοοπι παπιππιγαπι ιιπι

αροππιροιπιπαρπ, πια οποια; οιιπι

πιππαπιαρπ. πια πιππιπιπιπιαπια ιιπιαπππιογα

πιππο πιπιέιπρπ πιο: πήγα, ιγο απαγο

ππαπι ιιρπ, πια παπιπιαπι πιπιπιαιιρι Μα,

ογα.

38 Ηοπιαπι αΜοιπα ογαπιιιαπια Μπι

πιαπιοαπι Μπ:αΜγαρπ Μπι πποπια αννι

οαΜγαπιαρπ,ω” πποπιια ινιοααπα

Μπι πιοπ:αιιπ ο πιαπιοπιιιἱ Μπι πιοοπι

ππιππιαπιιιπ.

39 θα πγο απαγοππαιι οΜα πρι, πια

πιοννππ:απιπγαιιπ, πια παπιπιαπι αννιοαππ

ιιπ, πια οππιπιννο Μπι οταπιπιαιι πιπ:παιιι

Μα ποονπιοαΜγαρι.

40 Ππιπιαπι νιπποαπιαέπια ππρπ Μπι

οπαπιπιαπι παπιπιαια ππιαπιιιαιοι, πια ω

πππα Η Μιι οπι πρι; πια πιιιτιπιαννπιπι

ιιπι Μοπγαιιι Μπι απαιινπποαπιππαπια

ιιπ, πιοπιαπι γνποαΜπιπιαιιπ, πια οπαιι

πιαπι ποπιαπι πγαγαι;ιπ.

ννιπ:οννοιπαιια 17.

Ι Ππιπιαπι Αππιιιπιπροππιπ πιο. Αιιοπο

πιπα ορπ:α γαρπ Μπι, πιοπιαπι 'π'πιοαα

ποιιππιο οπι πιο; πιοπι .πιιππα ογαι:ο

οπιιπιππ:πγο πιο Μπι αναιιιπ γα

πιαπι.

2 Ππιπιαπι Ρπιποα ποπιοπι οπιοιι απο

Μπι απιο οπ:οπι οοοπι, πια πππιιαπιοπι ι,

πιο. απιιιοτππ οΜππιιαρπ γαπιιπιι, απο

νναιιι ινιιπιαπι Μπι οπιπγαπαπιπιαπι,

αγαπα Μπι ιινογνποαΜγαπια.

8 πο πια Μοοειπγα ιο Μο οπι, παππ

π:οπιπο Μπι οπαπιπιαπι πιαιππι Μα ο

πιοπ:οπιι ο γαοπαπιππι, πια, .ποοιια σοπ

οιγαπιαιιπ Μπι πιο Μοοιππγα Μπι πιο

πιο, ογα.

4 Ππιπιαπι πιιιπιππ ννποαππαρι, πια

Ραποει 8ἱπαο Μοπ οπιπποαραρπ, Ηο

ποπιοο πινποαοπα οννοι:απιπια οππι. πια

ιπιπιοπιππιοα ποπιαραρπ Μπι αναπή

οιππιρπππαπι οπο.

5 'Ι'πιπια μια ογαπο ινιοαππαιιπ

έπιπ Μα πιοιια πινοπιιιιγαιιιιπ, πια αιο

ιιοποπι πιο πιοπ:οπια Μα οιαπιπιαπι

νιπππιαέπα αποα γναπιιιππιπ πινππ:απ:ιιιιπ,

πια Μννιι.αγα ππιογαιιι, πια οποπιννο

Μπι οοοννιιοπιι οπιογογαρπ, πιοπιαπι

.Μεοπι ο Μπι ιταπιρο πιο, πια ογαπο

Μπι οπιπα παπιπιαπι πήγα ννππ:αγαιιι

Μα ο αΜπαρπ.

ο π.)α ιγοννποαγαιιπ πιο πιοπιαπι,

.Μεοπι πιιιπιπιανναππιππιπιποπγαρπιναπι

μια οππι οι:πιπινπο Μπι οπι «Μαι

ιπαπιοαπιρπ Μπι οΜα αννποαπρπ, πια

πιοπαπιπιαΜγα πιοπ:αιιππιιιπ, 'π'οπια πια
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επΑΝτωΝΡι εοπ.

πε πὶπ γπεππερέὶὶπγεπ επρεγερὶ

ποπ πεπε πεπ πὶρὶ :

'7 @ε πεπεπ πεπε ὶ:ὶπ π ννὶεεέὶ.

Πππεπ πεπε οννεεὶπ Κεεει· τοορε

πὶπ ορερὶ ἐπὶ, πε, νὶἴὶεεετεγετερὶ

τοπεεε πεπ .1εεπε πεε σε, εγε

ογεπερὶ εεε, εγερὶ.

Β Πππεπ ο1;οπννε επ ννὶεεέτε

ὶτεπεεπρὶ πὶπ ογεὶε πο, πεπε πε

ποπρὶ πὶπ ὶπὶπεπ ννὶεεγερὶ.

9 Πππεπ πεπεπ πο. πππὶεμὶ πὶπ

€εππ ὶννεΜε ννὶεεγερὶ, πεπεπ

εννὶεεγπἐτεπρὶ.

10 Ηεπεπ ππππεννεπὶὶπ πὶοὶγε

Βπι(1Π Ρε.Ιοε 8ὶ1εε πὶεὶ πεπ),επ

τεε επτε εννὶεεγερὶ. Ηεπε

εΜε ὶρὶ, πε .Μπε εχετε οπὶπὶεὶγε

ὶὶρὶ γππερὶ πω πε επ _πιπεπεπ

γιιπε . Ο

11 Ηεπε ιέ Τπεεε1οπιπε ογεΒε

πὶπ 88.111 ὶγεγε ννεεὶπ. πεερερὶ,

ννὶεοὶε πὶπ τεννεεὶπ ὶπεππὶ επ

ὶεπρὶ,πε πεπε πεεεΕιι ε εποπγερὶ

Με, πεοπ επρεπι πεπ ννοννερτ

ννεπεπ ω" επ επὶὶερι εεε.

12 Ηεοπ ε1:εππεπ ννὶεοὶε ννὶεε

περὶ, Ηε1επεε ννὶποπὶπεε οπὶπὶ

πεπ, πε πεπεπ ννὶεπέ€ε Με.

13 'Ι'ππε Βει·εε εΜε ΡεΙοε Ψε

πεπτεππε οὶε πὶπ οχεπε εὶπ πο,

Με ννὶεεετε Τπεεε1οπὶπε επ επ

πὶπ πεπε εποπγερὶ πεπεπ, επΙε

ὶρὶ, πε ννὶεοὶ:ε πὶπ ννἱεεΪεέιπὶεπε

ι.ΡΜ 1.Ιππεπ πω". ππππεννεπ-ὶὶπ

πὶεὶγερὶ πὶπ ΡεΙοε πὶὶπὶννεπεε

πὶπ εΜε γε Με εε $οπεπ γε ιπ

ρὶ; Ιππε ΒὶΙεε πε 'Ι'πποτπεοε πεπ

οννεπ_ὶὶ γππεπρὶ.

15 Πππεπ Εοπε Ρε1οε εγερἱ ποπ

πεπε Ατπεπεε επτε εὶρὶ; πε δὶ

Ιεε 'ΓὶπὶοΕπεοε πὶεὶ ποπεππε επ

πρὶ Με ε ὶννεποννὶεεγε εὶπ πε

ποέἰ ννὶεεπεππερὶ.

16 Πππππ πεπε Αὶπεππε εΜε

πρὶ Με ε ΡεΙοε εννὶεερε γεππε

εὶπ, πε ὶεπππεπ, οτοπννε ω” ννε

πεπερὶ :πεπεπ ε ννεπγεπε εε επ

' νεοι:: ὶγοπὶἐὶεε πὶπππε.

17 @ε πω" οπὶπὶεὶγε ὶὶ·ρὶ πὶπ

οππε :Με ογεὶε, πε τοπε οννὶεε

ρερὶ πὶπ πεπε οιπ ννοππεπε, πε

πεπππ επρεπι οὶοὶγοπὶ ντορεΕοπ

ω ποεοπε πὶπ επτε $οπε Μπο

ννὶεεπὶρε εὶπ πεπε. πω.

18 Πππεπ πεπεπ Βρὶππτεοε πε

Με” ογε1;ε πὶπ ετεππεπ, ω

εεετε ννοπεερε εὶπρὶ νσεπὶὶπῇὶ.

ΡεΙοε ὶὶποπὶΡερἰ πε, Ι πεπεπ πὶπ

πε τοπεπ εγε Με πε, ππππ εγε

ρὶ; πε ποππ ὶέ, Πε ὶεππ πεπεπ

τοπεεε εππε εεεεεε εε, «περὶ,

.πεπεπ πε ννὶεοππε ε1;εππεπ νοε

πὶεεπι πω. πεπε οννὶεεπὶγεπε,

πεοπ επιππεπ.

19 Πε ὶεπρὶ, πε Ατεγοε πεπε.

πὶπ εΜε εὶρὶ πε, ννοοπερε τεεε

οπεπε εὶπ πε 1:επιι πὶπ εποπιιπ

γεπρὶ Με ππεὶπρὶ:

20 'Ι'εππ ννοτεπὶπ 1:οπεεε ποπο

οπ πεπεπ ππγεγερὶ πὶπ πεπε το

πεπ περὶ πεεὶππεπ, εποπππγεπρὶ

Με σε, εεὶγερὶ.

21 Ατπεπεε ογεὶε, πε ννὶεεἐ1:ε

1:οπεεε επ Υππεπρὶ πὶπ οννεεὶπ,

Φεπιι τοπεοε. εεοπρὶ ἐπὶ, τεππ πε

πεπε οὶεπὶπ πὶπ ογεπερὶ, πε πε

ποπρὶ πὶπ πεεεπεπεπ. ε

22 Ηεπεπ ΡεΙοε Αι·εχοε πεπ

π" εοπεγε ὶπεὶὶπ, πε πεγε ;

ΑιΣπεπεε ννὶοεέπε πὶπ, Μπα πτε

πεπ πὶπ πὶπε εννεοεππὶρὶ ε, €επιι

οννεεὶπ οπ ὶπιπππεεπ. ··

$3 Νεπε €επιι πεπεπ 7επερὶ

πὶπ επ εννεπὶὶππεπππε, πππεπ

ὶπο, ννεππε ννοέπερὶ πεπ, 'Ι'επε

πεπεπ εποπγερὶ :ἐπὶ επ πω, επεπ

οννερὶ με πε ὶγεννεγε. Ηε

ὶγπποεπἐπὶγεπ οποχεπερὶ π"

πεε ε οεὶεὶχεπερὶ.

24 Τεπι1 ννεπεπ πὶπ τι1ννε πτε

πε Μπι: οππεπε πο οννεεὶπ πεπε

εε, ωπ1Ρπε τπεπε π) Πεπτ·επ

πὶπ πεε, πεοπ τὶρὶ πεπεπ ννὶεε

περε οπ πεπερὶ πὶπ οππε τὶ ἐπὶ;

525 @ε Με πὶπ οννεεὶπ ννὶεοπὶ,

πε ννοπὶγε, πε £επιι οννεεὶπ πο

ννὶοεππ εεε πὶπ, πε πω” ὶεεπὶ_ὶε
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ννισονν0ιωκι: 18.

σιπι ιχεεειι, ννισπιόπο. πιιιρε Μπι επι

οΜιππι.ρι έπιπ εεε. Π.. ,Η

26 θα. ννισαινε νναπιιιππαπι οπι, ω

ωιιπα πιιπαπε πιιγειιε σιιι οννα.ειπι,

πιιιιππα Μπι ονιπαπισιι.ιπα επιρι Μα ε

ννισαΜιεα; πια 1:οπιαπιπιαπι πιιρι, πρι.

τιιΜ:εΜεπι περι Με σιπι πιεπια οπο·

Με -πιιιιπιπιπι ινιεπιΜσιγιιέπαπι.

73? Ηεπιπι Πιιιισαπι Μπι αΜπαρι

Με. .ιιπεσεσιι, πιΜπιπιι πιπ.πιιιπαπι

αι,ιωρι Μπιπιαπι Μεγειά ω, οπώ

χει πιπιΜπ.επιαιιρι έιιι ιιπι πιιππα

οε_ ..ν

28 πιο αταγεππαπι οπι ιιπιππιρπ, πια

ιιπιέΜιπιέΜιπιρι, πια επι πιπιριππππιπιρι

εεε: επιιπαπιπιαπιρι "Μια οπισ

ννιιπι Μιεαρπ εεε Μπι'πιειια παπι

μπι πιεχερι πιοπι, ΠιιΜέ ειπα πιε

επεσε ιιιιγαπποπιρπ σε.

29 Ηεσεπι νναππαπιπαπιΜι σππισα

ιιιιιππιπππιπιριππιιι, πιιαιιαεππαιι, πια πια

7.ιιεππε, πια ιπιιπαπι, ννισιιέτα να ιι

ρω ινπισιπιΜιαρε πιιιΒορι Μπι, α

ππιι νναππαπι Μπι ιριισιπιρι Μα πιπε

πιεπιε ιικιππεσιπιρπ Με ἐπὶ.

30 Οα νπποπιππαπιπιιρε έπιι οπιιαπια

Με πιεπιε, πλ”αππαιιι:απιππα επτα εποπ

ιΜι έπιπ ι ίπποι νναιιπιιι. υνισιιέπ.α

οινιιειπι οιπιπαπισαγα ιπιπππιεσειιι πνι

και ω·

31 Πα απιρεπιι νναπι επι ννισαεπα

Μπι ινεονιποπαπιπια οπι ννισπι.ιπιιπ:πι

Με ε πιεπιε, "Μια Ιπαπιπιιμε σι

πιοπι πιο οπι πιεεεπι πω, πια ννισοπιιε

επαπιπιιι.πι πιιιιιπι Μιιε σιπι πιεπιπι

πιο "ω" επποιιιπε "Μερα σε,

ειπι.

32 Ππιπππιπι εΜε σιπι ριιπα πσαπ1

αρι Μπι πιε πιαπισπιρι πι-πἶπιιιπι,

ιιπιπι ΜΜΜ πια αρα ω, ε οπι

ειπε πιιιιιιιπιππιπιπιρι Και σε, ειπαρι.

.33 Ηεσεπι Ρπιππιε ννπσασοππαιπα

παπιπιαπι π:πιΜπ.πι @αρα

34 τω". "Μια ινωιιιιιιι ορα

ρπ, πια ινἰσαππαρἰ; Πιοπιιιειιιε Απε

ρπια ριιπια πιππιπιισιιε Με επι πιρε

@πιοπι πιε Μαρ εε,πια ννιπιοπιππισα

ιιπαπι Βιιππιαι·ιε εσπ_γαρι, πια πιπιππιιιι

ππιππ.$0πισσιιρι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 18.

Ι Ηεπιιι. πγοπιαΜιππι Ραποε Αππιε

πιεε αριιέπιιπι, α Κοπιιιππι σπαει ι ;

2 θα. πιεπι Με ννισαέπα απο

Μερα, »Με εσι πρι, Ροπιποε επι

π:πιπιρπ, πια πιέΜιπ:ιι επι ππιιππα επαρ

πιαπι ω”, πωπω ΡπιαΜπα Μσπι

πίπιιππποε .πιιππιι. ννισαέπ.α Μπι ονναεππι

Βοπιια αγιιέπαπι ννισαέι Μπι πιεοπι

επεπιπιαπι. Ππιππαιι πιειιιι. επι ινισπι

ω, _

3 θα Μσἰ ινισοπιπαπι οπππιπιννιιπι

ιιππαπι, πιεοπι οπι ιιπι, πια οπι Μαρί,

ππαππεια. ΜιΒαρι Μπι πιεσαρι.

4 θα επρεπε νναππαπι εεε. οππιπιπ

ειχε περι Μπι οπιπια ννοννΙσαΜγαππα

εσε, πια μια εχετε ππεπεπιεε πιο

σππιννπσαππιρα.

5 Ππιπαπι διπαει πια ΤιπιιοΕπιεοπι

Μαππεπποπιια επαπιπιαπι πιι_γπιρι πια επι

πιπρπ πιεπιπιπι, κι” παει Μπι επππιι,

_ΜΜΜ ιεπιπε σα, .Ιεειιε πιε Μεε

ειχα Μπι σε σε, δικια οιπαι:ε Μπι

οννισαππιγαππα.

8 Ππιππαπι πιεπιε. ε νναΜραιππιρι,

πιο. Ωσηε πιι. π Μπι, πισπιαιι Ραποε

ιπιπιπππιγαππε πιι ππαι:αία, πια πιεινισα

Μ-γιι, Νπννε Μπι πιπραρι Μιι ιπΜιπι .

πιιιιπιρι πιιιπιιινε, πιιιιπε ππιαπιαρισα

έπιπ ννιιιιιι, ππεπαπιπιαπι ππποεινισιιέπα

Μπι εΜε πιιππε Με σε. _

7 ΠπιΜιπι πιεπαπιπιαπι παπιππαπι πε

σα, ννπεαέτα "επι νναππαιιταπιππα

πιπιοπια,.πιιει.οει εειγαρι πιε πι Μπι

οιιιπιπσπγε Ειρἰ Μπι πππιγαππαπι ω;

ιιπιππαπι π.ιρπ Μπι πιε σκι πίπι ἰι·αγα.

Β Ππιππαπι πίππαροει, οππιπιισιγε ιπρι

Μπι επι ιι.πιπιπιπιπι Μπι, πιε Παπισαπι

Μπι πιππισιπιιπαπι, πιιποπιπιαππα οννιιειιι

οπι; πια. πιοπιπιππι @Με Μπι ννι

παπα πιαπιοπιρι πιεπιαπι νππιπ:αππαρι.

ιιπιππαιι πιιιρπειπι ινισπιπιιιρι.

9 Ππιππαπι πιεπιαπι πιαπιχειι ποιή

πιαππιππε επι, Ιταπισιιπι Μπι κι”

πιεσπρα, ππιπιιιπιαπι παπα ΙππιιιαΜρε

ω, τυποι πιἱπιιι πε σα, ιπιιιια ιχαιιππε

επιι απο.

10 Μίχε σισισα, πια. ππιννεππαπι

Με



ΟΙ:ΙΑΝΥΑΝΡΙ ΩΟΝ.

Μιιπιιπιιπο Μα ο ιπαιιιιιραπο Μο

οπιι; οποπιπο Μπι πιο πιοπια οποιο

οτα πιοαππιπιιιπια οο, οπο.

11 Ππιιιαπι πιοπι πι οπιο ἐαπιπιο

παπι πιοπιαπιπαπι ιποιαπιπιο πια, πο

ιιαπιπαπιπια οιο Μπι οπιαροπιοαΜπα.

12 Ππιιιαπι (ιαιιπο Αιιοπα ππια

πιοπ:ο Μπι οπι ιταπιοαπι πιπι Μπι, πιο

πιαπι .ιιιπια οποιο πιι:απα Ραιοε πα

ιιιιο ιρι, πιο ποπαπ:πι οιποιαπιπιο

Μπι οπι αιιιρι;

13 Ωα, ννοαππορο Μπι οοιπα

ι:απιπιαπι έπιι νναιιαπιπαπιιια οοΜπα

ρι Μα ο πιπ:αέπα Μπι οπιεροπιπ:α

Μπο οιπι πιο πιοο οο, οπαρι.

14 Ππιιιαπι Ραιοα ι ιιπιιιιιαπα

Μα, πιοπιαπι θιαιιπο .ιιιπια οπαπο

Μπι ιιοπιοαΜπα; .ιαπια πιπ:αέτα

Μπι, πιο παιιιι έιοα οοοπιρι, πια ιο

πιοαέιπαέπιιπαπι οιιαπιπαπιρι Μπι

πιοο πιπιπιαπιέι, πιαοιπιοπιρι Μα ιπο

οοοα πιππια:

15 'Ι'ιιιια πιοοιο, πια πιπ:απ:αιο,

πια ποορο πιιπαπαρι οπι πιππιο

παρι Μπι ιιοοα πιοοιπιπιαπι, πιιει ιιο

οΜα οποπιπαπι ρο; ιαπιπι πιοπ:οοα

οπι πιππιπιιιιιοαπι Μο έπιι πιο.

16 πιοπιαπι ποπαπ:ο οιποιταπιπιο

Μπι οιαπιπιαπι ιιαιιαππι ιποπιπ:απα.

17 Ππιιιαπι Ηοιοπιοα πιοαέιπα. Μπι

οπαειπι Βοοιπιοπιοα, οππιπιιοιπο αρι

Μπι οπι ιπαπιοαπι Μπι πιο, ιπ:πιρι, πια

ποπαπ:ο οιππιπαπιπιο Μπι ιππιιιαππι

αραρι. 'ι'πιιια (ιαπιππι πιοπια απο

Μπι οΜα οπαπ:ιπι πια παπιιια.

18 Ππιπιαπι πιο ιποπιαπιαππι Ρα

ιοει απιροι:ιι Μα πιοπι παπιππο πιοπιαπι,

ιιιιπιιιαπαπιιιπι Μοιπαρι Μπι απι

π:απαέπαπι, πια Βιιι·ια οΜπαΜπα πα

ππιππι ιπαπα, Ρι·ιαΜια Αιιιιια και

πιραρι. Κοπιιιι·οπα οΜα ραπια Μπι

πιαΜέπια,ιιοοοπι ιπιιοοπι:α Μπι ιιοοπι.

10 Ηοπιαπι Βρπιοαοα οΜα ιποπιι,

πιο. πιοπι οπιροπιπ:απα; πιιιια ιπο

Μπι οππιπιιοιπο τιρι Μπι οπι πιπι ιππι

πο πια, δικια οποιο Μπι οππι πο

πιπιαπια.

20 Ππιπιαπι οπι τοπιαπι οπαπιιι παπι

πιο Μα ο π:ιπιρι πιάτα πιπ:απια έιπιι :

21 'Ι'ιιιια πιαροπιοαπιιαο πιο, .ιο

ι·ιιααιοππι οΜα ποαπιαρι τι Μο οιο

πιο οπι οπαρο Μα, πιιιια ννιιιιαπι

παπιιια ιποΜρι πιοπιαπι, αιιο οπι

οιπιπιιρι Μα οο, οπα. Ηοιιαιι

Ειρπιοαοα οπιιιιπιαιι πατοππι ιπαπα.

22 (ια Κοεαπ·οπα οπι πι-πιπα= οΜα.

ιπιιιπιπιι, πια ιιοπι ιπιο πια σιιοπιαΜοι

πο Μπι πιαροπιπ:απαπο πιοπιαπι, Αιτι

'πιποπια οΜα αραππιαιιπιο ιπαπα.

23 (πα απιροι;πι στα πιοπι πιπι Μπι,

πιοπιαπι θαιαπια πιο Ρπιι·ιπεια πιπι

πιοπ:ο Μπι πιπαπιπ:απα πο οπι, παοπι

αροπιοαΜπαρι Μπι οπααιιι παέα8·

πιπ:απιιπα. πίπιαΜήιβα

24 πιπιπιαπι .Τπιπια πιοααπα παπι,

Αροιοα οπ:ιπαρι, Αιοπιοαπιπιποα οπι

ποπιρι, πιοαέπα παπαριπιο πιο πο

παρι πιοπιαπι οπι παοαπια, ιιο Βρπι

οοοε οΜα Μ. 'πι3"ΒΒιι

25 ννιοαέτα Μπι πιο ιπαπιπ:απι πα

οαπιιιιι Μπι οπιαρο, πια παει πιατα,

πιοοπι πιιπιπιπια ιο οπι, Ιπαπιπ:απι τοπια

παπα Μπι οπιοροπιοαιιιπα., .ιοπιαπι

πιοα ιιαρποπι παπα Μπι πιοοοπιαπι

οπιοπιπα παπα. . Μ·

28 Ηοο οππιπιιπ:ιπο πιρι Μπι οπιοπι

παπιιπαππα ια; ιιπιιιαπι Αιιιιια πια

Ρι·ιαΜια πιαπιπιπιρι πιοπιαπι, πιο ιου

ρι, πια νπἴαιιαπιπαπιπια παπιαπιιιιι Μπι

ααπιρα παπιπαπι οπιιπαιιαρι. απ;"

27 πιοπιαπι Αιιοπα οΜα πο πα

οιπι, πιοπιαπι πιιιπιπιαπαπιιιπι Μοιπα

ρι Μπι πω” ππιπαρι πιοπιαπ

οαπαρι, πια πιο ιποπιπιΜπαρι Μα

ο ιπαπιοπιοπιπιοαπιιπαρι. πιο πιο

π:ιπα ι, πια τοπια ποπαοπιέιπια. Μπι

οπι πιπ:απιαρι πιοπι πιοπια πιιπια. οπι

οαΜπα ; οι η”

28 @α .ιιιπια οποιο Μπι οππιπιιοι

πο οπι πιιπια. απαοιπι πιοαπο πια,

ππιπαρι παιιαπι Μπι οοιπαιαπιπιαπι

.ιοοιια πιο Μοεοιπα οι πιο ο πα

ιαπιιπι. _.,ι,"Β

πιοοποπ.ιιια ιο.”¦'ιΞι?!

1 Πιιιιαπι Αροιπιει Κοπιπιππι οπι πιπι

Μπι ιοιιπιπιαπι, Ραιοα ιπιοπατα ιππα

ιιοπιο Μπι ορια πο πια, Βρπιοαοα
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νιπποοινοιπικι: 19.

εΙππο ΜΜΜ, πιο 1ιεπι ννοοπιεροινι

σοΜ εοπ ννοπιιὶΜἱ πγεννιοοιιο:

·2 ο 1ιεινιοοΜιπο, ννιοογοάορι

ο1ιοπιι:οπι1ιοπι ννοπιιιιο ννοΜιπι Μπι

17οοιιρι Μ. Πιι1ποπι πο, ννοπιιιιο

117πι1πο·πι γιιΙππιπι ε πιοπιιι11ιπι πιοπιπι

Βοπιρι έπιι σε, ειπορι.

Θ Ππι1ποπι, 'Ι'οΜι οπι Βορπεππι πιι

_ ι 1ιο, εννιοοΜιιο. Ππι1ποπι,

.1οπιοπιπιεο πιοριεππι τοννο Μπι Ιιεε

εε,ειπορι.

4 Ππι1ποπι ΡοΙοε, .Το1ιοπιπιεπι

ιπιάιιοοει:ιιρι Με οπο οπι 1ιορπεππι

ιινιοοπιιι, πιο οιιοτι-ι Μπι ω" ιι Με

σιπι πιο ννιοπιάορι Μο,1πεννιοοΜ

μι, 1ιε .Τοειιει Μεοειγο Μπι πιο σε,

ει".

ο Πε πιοϊιοπιρἱ, ιιπι1ποπι .1εοιιο

Ι ι:οπιοοιι οοιε Μπι οπι 1ιοριεππι ννι

οοπιιιιιι.

Ο Ηε1ιοπι Ροποο πιορε οπι πιννἰ

οοριι€ο1τε πιο, ννοπιιιιο ννο!ποπι επι

ινπειιπιπ, ιιπιΜιπι «εμ $ο1πεπ:ο. οπι πο

μι πιο ννο!πεοπιρπ.

'7 Ηεπιο οννοοιπι ιινιπ:ο οοε ννι

Μ:εππιπιο ιιΙπε πιοπιρο.

8 Ππι1ποπι οππιπιιοπιιε πιο Μπι πιο

πιοχο πιο, ννι ιιοππιπιι νποάιποΒγο πε

πιο ννο1πάοΙπο, πιο >"Νο1ποπιτοπι1ιο

ποΜοοπιιε· 'ποΜι τοπιο Μπι οπιειιε

ννιοοΜιπο.

9 'Γιι1εο ννοπιιἱΜἰ απο ποιοοΒ·ορι

πιο νυποοάορι έπιπ Μπι 1ιεπιιι, ννιοοπο

Μπι επι, επιπιΜι Μπι πιο οπι πω”

οιπορι πιε1ιοπι, Ιιεπιο. οινιοοιιιιέτοπι,

πιο ποοπιερεννποοΚπιπορι Μπι οπιποε·

ιχειιπποογερο, οπιρετιι οποιγοπιι,

Ντινο 'Γιιποπιπι‹›ε εοπιπορι, Με οιο

ννο Ποπ ιππιπιε σιπι οπιπιο ννοιπο!ιο

εεε.

10 ννοιιιιπει:ιι πιοπιρο 1ιε1ιοπιιιοπι

Ιιεεεπι επ:οπι, ιιπι1ποπι τοπιο Αειο επι

γο1ποπιρι Μπι 1πεππο οννοοιπι .Ϊεοπιε

Ποπιοοπι οιε Μπι πιο1ιοπιιιι, .Μάο

ΗεΙεπιεει ννιπιοέτο Μι.

11 Ππι1ποπι Ρο1οο πιορε Μπι οπι

ννο1ποπι π:οπι1-πο ννοιιιπορεπο1πεοο ιππο

1ποπί Μπι επ:οπι εεε.

12:Ηοπ:επι πιο τοπιπ:οπι Μπι εποπ

1ιοπι, πιοιπιροΜπιπε πιο ππιοΜιοΜι1ιρο

Μπι ννοιιοποπιρι Μπι επι οΜρι;

ιππιΜιπι ννοννοιποοοπι Μπι οιιιιέιιοπι

ω” πιο, οπο ννο1ποπι έιοοιιι Μπι

ποπι1ποπι ππιοπιιιορι.

13 Ππι1ποπι ινοπιιἰΜἱ, .Μάο πιάσο

έπο ννοιιιιορι Μπι Μισο, τοπιο πιιΜπ

ινο1ποπι 6ιπ:ο ιπιππιορι Μπι 1ιεππο επι,

ξίεειιο Ιποπιπ:οπι Μπι οοιειποπο οπο

μ, πιο, .1εοιιο Ρο1οο ογιι1πε σιπι Ιιε

π:ο_ιεχοπι πιοιιπιπιοπι πιο, ειπορι.

14 @ο .Μάο "πωπω νπποέιπιο Μι

Βορι "πιε, ΒΙπεινο εεπιπορι, πιο

οιπι1ιιπιπΜι έο!ποννιπι Μπι 1ιεπιο Ιιε

οοιιρι.

15 '1`ιι1πο ννοπιιιπο έποε σιπι 1ιο

ινοοιιιιρπε οοι, .1εειιε εάοπιννοιιε

πιο, ΡοΙοιι πιοΜιπι εάοπιννοιιο, $οΙιο

πιο πιἰπιιννερι Πε, εχει.

16 Ππι1ποπι ννιοοέπο ποΜι ννοΜιπι

6ἰοο γιι1ιε οπο πιο ιιποννιοοΒροιπο

οο, ο1ιιννιοοιο, 1ιεοεπι τοπιοοάοπι

Μιππιπιπιποπιρι εεοπ τπρι Μπι εποπ

1ιοπι τοπιΙποπι πιοιιοπι π.

17 ΠιιΜιπι τοπιο ρ1ιεοοιι επι ιππι

1ποπιρι Μπι, .1ιιάο πιο ΗεΙεπιεο @οτε

Μπι οιινοεππι πιο οάοπιιπορἱ; πιο ινο

1ποΜρε οννοειπι οννιοοπιππιΒροχο,

ιιπι1ιοπι .Ϊεειιε Ποπιπ:οπι οοιε Μπι

γοι.οππρι.

18 Ππι1ποπι ποπιο ννιπ:οάορι Μπι

εποπι1ιοπι ννιοοπο επι ιιΙιι, πιο ινο

ππάο1πορι, ννιοο1ιοπι πιοπι οπιάοΙπορἰ;

19 0ο τοπιο ινοριιιορι εοοπιιιι

Μπι πιεπιο. "Μοτο ινοννορι τοπνειρι

Μπι επι οπιπρἱ, πιο οννοειπι ννιοιπο

Μιππι ΒιιΒπιοΒιιορἱ; 1ιεπιο ιι·ορε

ιιοιιι Μπι 1ιάοννορι, πιο ππιοποο1πο.

ΜιΜοροννιπιΒε ννιΙποειπιπιο ιιιρποπι

ιιιοινορι.

20 Ηεοεπι 1τοπιοοπι οιε Μπι πιιπιο

ιοοΒε πιο ο1ιιγο.

21 Ππι1ποπι 1ιεπιο το1πιπ Μπι "οπι

πιο επποΜγορπ, 1ιεπιιιπι Ρο1οει νιω

πιπιπο εοπιποποπιπιοπι Καπο, Μο!πε

άοπιιο πιο Α1πειπο οιιτο γε οιιι1ιοπι,

1ιε1ιοπι .1ει·ιποοΙεππι ε1ππο γε Μο,

πιο, Παει” «οι Μπι1ιοπι 1ιε1ιοιι

Βοππιο. ννοπιππιάοὲπ1ε71τ1:ο πιο, ε".
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22 Ωα εοΜρε νππισαγιιΜε σιπι

πιοπι, 'ΓιππιοτΜεοε ε». Επεειοε, Με

πια ΜιιΜεπιοπιια εΙιππα γε ννισαέιι,

ι:ιιΙπα ιχε απιρει:ιι τοπιαπια Αεια επι

ονναπιιιιιιιπι γαπιιπα.

23 ΠπιΜιπι Με ισιιπιΜαπι σαπιΜι

Μπι πιει οπι πιιπια οννοτιιιΜιτοπι.

24 'Γιιννε Ι)εππιειπιοε εσιγαρι,

ππιαιαειια Μιεε σιπι Μεσα, Με πια

ΖαιιΜι ΜοΙπαιιαπι Ι)ιπιπια Μισαιια

εεε, πια ιοπιπι ννοεσοπι Μπι Με

εσοιιρι Μπι Μεπια τιιΜι Με ννισιι
Μσαππιπια. ι

25 Ηεπια εερι, «ια ιοπια ορεια

Μιαπιιρι Μπι Μεπιιι Με ννισαΜισο :ια

ΜεννισαΙπιγα, ννισιιέι:α Μπι, πεπιεσ

Μι:επιι Μπι ‹ιε οπι ννογ.ιιΜα ιιπιτοπι

ιιι ε ειιοπιγαΙπιχαρι.

26 Ωα πιαΜιπι ΒιιΜεεοε εσεπΙαπι

έπιι, ιιιιπα Λεια ενναιισαγε, Ρα

ιοε Μπι πιε σιιαιε Με νιπαΜοΜοπι

ννιοαΜγε σα, ννισαγιιΜοππιπιι πιο.,

'ΓεΜι ιναιπαπι Παρε οπι Μιεπειρι

Μπι Μεπια νναιπαπι έπιι σε, ειπα εννι

σιιΜιπαιπα ε επιοπιπαιπερι εε πια

)ιαΜοπιρι.

27 Φ.)ε Μεσεπι ΜιΙπιι οπι νναιιπι

Μιιπιπιαπιρι εσε Μπι Με νναΜι;επ.ιερι

Με έπιι επεσα, πια Μεσειιαπι επι,

ιιιιΜιπι Πιιιπια ει” νναΜιπι ΜΜΕ

Μια ννεΜιπι ιαννιι Μπι ιαΜιιιαρι

Με επιι, πια ννοιπνιτεπι ΜιιιιΜε σιπι

γιιιαΜιπιι Με πω, Με εε Αεια

ονναπισιιγα, ιια εχετε Μπι ιιιιιΜιια

οΜοπιαρι τιιΜι. σε, εδώ..

28 Ππιιπαπι Μεπια πιαΜοπιιιι πιεΜαπι,

πιιιια σαπι€εριαιι_γαππρι (μι, ])ιαπια

ΜρΜεεοε ο-γαι:ε ταννπιρι Μπι Με

ιαπιΙπα σε, @μια ιιοι;απιιπιρι.

29 ΠπιΜιπι οτοπιννε Μπι συναπ

σαγα πιιπια οννοπιιιιατοπι; ‹;ια θα

δ'05 πια Αι·ιεται·Ιποε Μει, ΜαΙπειιο

Μια ννιεεέτε Μπι, ΡιιΙοε Μαι Μιμί

ιιοπι Μεπια ιννισασιπρι, :ια ιαννασιπι

νναπιιιπιεπι ονιπαπιγαΜε Μια Μπι επι

ιπιγαιιιι· χειρι.

30 Ππι!πειι Ρειοε ογαιε Μπι επι

ννιοπιι Με, ωΙω νναοπιερεννισα

ΜΜΜ Μπι ι_γοΜρι επιι:

31 (Μι Λεια επι πισιιιιια “ΠΝΑ

ραρι νναιιιιΜι, Με ιαΜοκιαννισε)πε.

σιπι Μεππα ννεΜογαρι, «ια σπαε

γαιπε ιιιιι Μπι τιππιιιΜεπι ι_γοΜιιαιπε.

Με επιι ε ισεΜιγαρι.

32 Ηεοπι ΜιιπιΜ Μια ειπα Μο

ιαπιιπιιιι, πια ΜιιπιΜ ιό ιοεγε ειιαρι ;

οιιιπιισιιπε Μπι πιιπα ο‹ιογαρι; πια

τοΙπεσα ε οπι ππιπιισιγερι Μπι Με.

επισπιιπαρι πω. .ι.,_

33 ΗεΜαπι ΑΙεΙπεεπιιιεπ ννισοια.

Μπι ειαπιΜεπι αΜι-γιιρι, :μι δικια

ννισαέια Μπι Με σο!ιαι:ει @Με γα

ρι. ΠιιΜιπι .ΑιεΙ-πεαπιιιει· πιαππιννι

σαΜεαννιπι, κια @Με Μπι "εννι

σειΜιιαΙπε Με.

34 'Γιιιπα Με .Τιιιια ννισαέπα Μπι.

Μεσα ε ειιοπιιπαρι, ιιπιΙπαπι "Μιχα

ιπειιαπι οαρε πιουμε ΜεΜαπιιπεπι,

ονναε.ιπι Με νναπιιιιιαπι ΜοιαπιιιαΜ

χα Μοι;επιιπιρι, Ι)ιαπιιι Εριιειιοε

εχετε τεινερι Μπι Με ταπιΙπα σε,

@μια ιπιιΜιπιρι. Μ. ν

35 ΠπιΙπαιι ννονιπαρι ΙπιιΒε σιπι Με

εχετε Μπι ννισαγιιιιιιιια ςιεΜαιι,

Μεσεπι ειπα, ΒρΜεεοα ννισαέια Με,

ΒρΜεεοε οιοπιννε Μπι εε Βιεπια

ι:ιιΜι ννιιΜιπι ιαπιΜι Με Μιά νναιπαπι

ταννα Μπι ανακγη ιιπι, επι ιναιπα

Με .Τιιριτει· επεπιΜιππι ΜιπιΜραγε

σιιιοπι Με πιαΜιπι, Με τιινι·ε ιιπισιι

Με Μπι Με επιοπιγε έπιι Με. .ι

36 Πεπια Με Μπι σειιιπιΜιιεριε

έπιι, Μεσα ιπιιπια τιιιιπαπιιιι, πια ΜιΜι

ιιαπι ιπιαΜπιι_γιιπι εσιιιιοπιρι Με επιι

τιιΜι. -,

ΒΤ ννισαέια Μπι πιεπια εμ νναΜιπι

Μπι επαπιΜε.πι ιαΜιπιειπι ππιαπισπιρι

έππιι, ιια ιιαΜι νναΙπαπι πιιιαιιιαρι

Μπι ιχαέισαρι ω, ι:ιιΜι πιεπι αννι

σαγαΜιρι.

38 ])εππιετι·ιοε πια πεπε οπι Μιαπιι

Μπι Μεπιιι_ ιιιννε επι ΜιΜι αιιρι

ειπιρι ΜπιΜαπι, ννοιασο απιρειιι

γιιΙπεπι, ιια πιπιΜιπι ννισαέια Μηπ

σερι Μπι ; οποιιποΜι ινιγαΜιειοπιρα

μι Με.

39 Ωα πιιέ ιαΜι ι:οΜεσα οπι πι

πιιιπιΒαρι ΜεσιπιΜαπι, οππιπιισιγε, ντι
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νπ1οοννοιποκο οι.

οοορο πιο οοιγοποπιιιοπι οπι Μπι Ιιο

οπι γοπ:ορι Μο.

40 Απιροπο Μπι πιο οννοπιιιι:οι:πιπι

Μπι οπι ννιοπιννοπιο·ορι Μο πιοοοοο;

οπιιπιιπ:ιγο Μπι πιο οπι οποπιιιοπι πο

Μι ιιπιΙπογορι Μο σιπι ποιπιππιοπι ιιπι

ιιορι έπιι πιο, ογο.

41 Ππιιποπι ιιοπιο. ιιοπ:οπι ογο πιο

ιιοπι, ιιοιιοπι οπιιπιιοιγο Μπι ιιπιο
ιππιπ:οοι. ι

νν1οοννοιπΑκο 20.

Ι Οννοπιιιιοτοπι Μπι ιιο ιιοπιοιπο

πιο, ιιοιιοπι ΡοΙοο ννοοιιοροννιοοΜ

γορι Μπι γνιοοΜπ:ο, πιο ι ινππιπ:οριι

ποιοι, πιο Μοιποπιοπιιο οΜο γο Μο

ο ιιοτοπιιιοπι ιγογο.

2 Ππιιποπι ππιοιππιπιο Μπι ιιοπιο ο

ριο ιγογο οπι, οιο οπο οπι ιννοιιο

Ιπποπιννιοοιπιγο οοιιοπι, ΗοΙοπιοε ππιο

ιππιοο Μπι οπι ιγοιιι:

3 @ο ιιπι γοππιπιι ιιοπι οιινοπιιι

γοπιιπο. ΠπιΙποπι Βιιι·ιο οΜο κινο

τοππι γο Μο, ιιοιιοπι .Μάο ννιοοιόπο

Μπι πιοιιππιοπιο. ιγορορι Μπι ιιοοπι

Μοιποπιοπιιο ορι:ο ιπ:ιπ:οννιπι ιιπιο

Μο ο ιοιπ:οπι2ο.

4 Ππιιποπι δοροποι· Βοπ·οο εποπ

πιοο, πιο 'Ι'ιιοεοΙοπιιιπο οι;οπιιιοπι

Αι·ιοποπιποο δοΜιπιπιοο πω, πιο

θογοε ρθω οτοπιιιοπι, πιο 'Μπιο

π.ιιοπιο, πιο Αοιο ννιπ:οοπο, 'Γπιπ:ιιποο

πιο 'Γποριιιπιιοο, ιιοπιο Αειο οΜ.ο

Ροιοο Μπ:ι γορι.

5 Ηοπιο ο °ποΙποπο γορι, πιο. Ί'ποοο

οπι ιιπιΙπορορι.

Β Ππι!ποπι οΒ·ιιγορι οπι πιορπιιιγορι

π:οπιοπι οπιροπιπ Μπι ιγοιιοΜιππι,

ΡιιιΙιρρι οποπιιιοπι ννο.ποιππιρορι, πιο

οπιροι:ιι οορι:οπι ιιοιιοπι Τι·οοο οπι

ννιοπιπιΜιιπιοΒορι, πιο ιιοπι οπιροπο

6οιποννιπι ιιτιιποΜΙιρορι.

'7 Ππιιποπι οιιροτο ποιποιιογο Μπι

ιιπ: οπι ννοοπιειιογνιοοΜγορι Μπι

ο8·υγορι Μγιπορο ιππιπιιπ:ιγορι, ιιο

Ιιοπι ΡοΙοεπ ννοννιπ:οιπιγοιπο, Μοπι

Βοπιπιο ιιοποιιιιοιι ιιπιο πιο, ιιοπ:οπι

ιιοπιγο οοΙπογο ιιοιιοπιγοπι ποικι

ΙππιπιννιοοΙπιγο γοπιΙπο.

8 Ππιιποπι ννοπιιποιι περι οιποπι. ππιπι

οιγο γιιιποπιρι Μπι ιιο οπι ροπιιοπι

μπι οπο. ιιπιορι.

9 ΠπιΙποπι ιποοιπο οιποπι, Υπιιιιποο

οοιγορι Μπι ιιο οννοπιγογο Μπι οπι

ιγοποπιιποιιοπι γοπιιπο πιο, ιέπιπιιιο

Βιπιοο : ιππιΙποπι ΡοΙοο τοιιοπι ονο

γοιπο σιπι ιοιππιιιοπι, ιέιιιιπιππιο ιννο.πι

Ιππο πιο, οινοπιιπο ιπ:ιγοππιπιι Μπι ιιο

τοπιιιοπι ιιιιιιξιρογο οο. ιο οπ:οπι ογο

Ιπιπρι.

10 Ηοιιοπι Ροιοο Μπι γο πιο οιποπι

οιιροιπ;ιγο πιο, ροοΜπι γιιοο πιο,

Πιπιιιιιοιι γοοογορι Μπι, τοπιιγο

Μπι πιοιιοιιιπι ππιοιιοπι ιιπι πιο, ογο.

ΙΙ (Σε. οιπο νπποπιιποπι γο πιο, πιεο

γορι Μγιιέρο οο, γιιτο οο, ποιιοπι ,

ιο γοπιιπο σιπι, οπιρο. ιποππιπιοπο π:ιπι

ιιοιιοπιγοπι, ιιοιιοπι ιιοι:οπιιιοπι Μ

οπο. -.

12 Πιιιποπι ιποοιπο πιοπι πιι ιΜιποο

ρι πιο πιπιο ριπιορι..

13 Ππιιποπι ιιπιΜγο ποιποιιογο.

"πιο πινοπο Μπι οΜ.ο οπιγοπιρι, πιο

Αοοο οΜ:ο ννοι:οιπι ιιπιγοπιρι, ιιοπιι

γοι:οπιιιοπι ΡοΙοο οπι ορο ιιπιέιρι

Μο ιιπιιποοιπιρι ; ιγο πιο ιιοιιοπιγοπι

ππιοπιι οιπι, πιο πιοοπ ιιοπ:πιπι ιιπι

έιρι.

14 Ππιιποπι Αοοει οΜο οιππιΜιιπιο

Βορι πιοιιοπι, ιιοιιοπι οπι ορο ιιπιΜ

γορι, πιο Μι1:ιιιοπιο οπι πιπιιιιρι.

15 Ππιιποπι ιιοποπιιιοπι ιγοοριο.ννο

τοππι ιιπιγοπιρι, πιο ιιιοπιιιοπιπιο πιο

ιιοπι κι” οπι ιγοι:οιποπιο πιπιγοπιρι;

πιο οιπο ιιιο.πιΒοπιπιο πιοιιοπι Βοππιοο

ιγοιππιιιιρι, πιο 'Ι'ι·οοιιιιοο οπι οιποπι

ιι οπιιποπιρι; πιο οιπο ιιιοπιιιοπιιιο

πιοιιοπι ΜιΙοποο οΜ:ο ιιπιΜρι.

16 ΡοΙοο Βριιοοπιο οπι ιπ:ιππιοππι

"οποιο ιγογο ννοοιπι, Αοιο οπι

οΜΙιρο Με πω, πιο οΜιιι Μπιιιοπι

οπιροτιι ιννιιποοππιπιο οοριοπι Μπι ιιο

οπι .ιοπ·οοοΙοππι οπι ιιπι Μο ω, πιο

ιιοπιπι ιπιοΙιπιι.

Π' ΠπιΙποπι Μιιοποε οι:οπιιιοπι γο

«Μπι, πιο Εριιοοπιο 'οπι. οιποπιο

Μοιγο ιιιιπιιποννιοογορι Μπι ΨΗΦι

Μου.
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18 Ππιπιαπι πιοπια. οπι πιο, πιοπιαο

πιοινπσαΜγα; Αοπα οπι ιναπιπ πιοο

απιιιοπο τοπιαπιογα πιοπιαπιπαπιπιαπι,

πιοπιοπι οπιππιπιπγαπι οπσπιιπ νναοπι Μπι

απποπιγαγαιιπ. _

19 Ταιναπ:ππι οοοιναοππι νναπιπια

γοππαπι ιναοο, ππαπισαπι Μπι οπιο

νιπαππα, πέιπαπιιπιππιαπιρο στα, πια παπιιπ

ιναγνπγιιιαπιγαπι ιιπι Μπι, .ποππα ογα

πο πιαπιποαιια πγαππιαιιορπ Μπι πιο

ππιαπιπγαπιππο Μπι πιοπια πιογα.

20 (πα τοπιο οπι παπιγαπι γαοπιιιπ

Μο οππι παπποππαπι πιιπσπππαιιπ απο,

τοπια οππιπιππιπγο Μπι οπι, πια πιο

πγααα ιγοπ:ποπγπιπιαιιπ πια ικιαοπιοιιο

σποπγαιιπ οσο.

21 νναπιαπιπαπιπια οπιπ:α ππιπποοπ:ο

ποιο, πια .Μεοπι Μοοοπγα ππαπισαπι

ιιπιΜγαιιπ ννασππιγαπιιιπ Μπι πιοπια,

απο Ηοποιιοεπ ογο.π.ο πιο οπι ππιππα

οπ:απιππι οπ:ο.

22 Ππιπιαπι πιαπιαπια Πιο, ππνοπιπγα

Μπι οπι ππιαπιαοπιαιιπ οοοπι .ποι·οεα

ποιο οπιπα ππιππα, πια πιοοπγα τοπιο

ππιαπιπγαπιππο Μο οππι οπποπινναΜγο

πιο. - ο

23 'π'οπια οπιοπιννο οποπγοπιπ οπι

νπίοπιπγα ναι” ππιαγαοπαπιππι πια,

οπι πιαέπιαιιπ πια ινοπιαΜιο ππιπσποπι,

πιογα σο.

24 πιο πιοπια παπιονναππα πιο, πια

ινποοπιπ ππιππαννα Μπι ποπιππιο νναΜ

ππα οπο, πγοέιΜπιγαπι ππιοπιπιπγαπι πινα

πποπιαπιπιο Μα, πια νιππσοπιαπι .ποεοο

ππ.απιοαπι ππιαπιο Μπι, νναπιαοπαοπια

πονναοπιέιπππα ινοπ:απιππι οποιο οοιππα

πιο Μο οππι πιοο παπιγαπι πιιπποοπαπι

Μπιπιπιπι.

25 π)α πιαπιαπια Πιο, πιπγοιιπ Μπι

Ψαπιαπιπαπιπια ποπιποοπιαο Μπι αοπ

πιπγαιπ σππιιπ πιοο ονναοππι απιο ππιπππο

Μπι αναπιποαγαιπαππαιιπ Μο πιο ο

οπποπιιναπιπγα.

28 Ηπιοπι απιιιοπο Μπι ππο ννααγα

παπιππι σπσπγαιιπ, ννπσαέπα ονναοππι

απο Μπι οπι αοαρο πιο νναοπι.

27 πλπαπιαπιπαοπια πανναπ:ππι Μπι

οπιονναοππι οπιπσπγαπιαιιπ πιο παπιιιππαπι

απιανναπππιο οπο. ι -

28 Ηοοπι παιιγαο πποπγαιιπ. πια

οιιπαγο ονναοπο οπι, οπιπγα Ψα

πιαο νναανναοπιππαπιο πιποαεαιιπ Μπι

πιοπια πιογα, πια νναπιαπιπαπιπια παο

πιοππαΜι·πγο Μπι, πγο απο Μπι οπι

οι›οΜποιι :μια πιο ανναοπιππαππαιιο.

29 Μπγο ππιιππαππιππο σππιπιαπι, πιο

πιοο οιιοΜοπιοσα οοπ.πι οιπ:αρπ Μπι

πιπγορπ οπι πιππρπ Μα, οπι παπιποοα

Μπι πποοινπσπιιιαιιπ Μο πιο πιοαπποο

νναγα.

30 (πα οπγορπ οπιππαπιπιαπιι›π αποα

οτα ποαιιαιιπ Μα, πια πο πγοιιπ πιο

πιαππι ιναοπιεροννπσαπιπγαιιπ Μπι ο

ννποπιπιπγαιιπ Μα ο πιππια γαέιΜπιπια

ιο Μα. α..

31 Ηοοο ΜΜαπιαπι οπι ασ, πιο.

νναπιπγοπο γαππιπιπ, απιιιοπο πιαπιγο

πο πιο, πέπαππιπιππιαπιιιο οπιοιπ., πιο.

οποπγοπιπ αναπιοπιοπιοποπγαρπ α

ππιππαοπαπι πω, πιο Μπιαογα ιιο.

32 Ηοπιπιαννοοιππιπ:πγαιιπ, πιαπιαπια

πππαπιαπιπαπιπια πο πγο, πια τονναοπι

έιπππα οπο Μπι οο ασποιιπ; πιο απο.

πιπγαπιιιπ, πιο. ποιοι. οπια ννποαππα,πιπαιιπ

Μπι οιινααππι οππι τοπιο γοπιο αποπ

γαιιπ Μα ο οπιππιπ. ·ι

33 'π'οννο πιιαααοπια, πια ππιαιαοπια

απ, πιο. ννοπιπιγαπιο παννα Μπι νι·απιοπι

πιο.

34 Ηαπι, ππιππιαρο Μπι πποπια οπι πα

πιο νναοππι Μπι ππιππιππαππιπια, πιο. τοπια

οππι νναοπι Μπι πιοπια νππσαννοσα

ποια πιοο πιο πιπγο οπποπιγαγαιιπ.

35 Ηοπια ονναοπο οπι νναοοοροσπ

οπγαιιπ, πιοσοπι Μαγαπιπιιπ, πια τοπια.

νναοαπιο πιο οπι Μπι οννποαγαΜγα

ιιπ Μα, πιο .ποοοα ππαπιπ·αιι οπο πιοο

γοπιαογαιιπ Μα, ππνππ:απιοιιπ Μπι

πιοο νπονναέπο, πια πσοιιπ Μπι πιοο

αορτοπο, ογο σππιοπι πιο.

36 Ηοπια πιοπ:οπι ογα, οπιπιαπι πιο

πιαπι σαοροέπια ππιαπιοπιππο ππιαιπο,

πια ονναοππι οπο σοΜγα.

37 π)πιπιαπι ονναοππι ιιππια π:ογαιιπ,

πια Ραποο ιιοαΜπι γοααιιπ, πιο ππρο

παπιαρπ.

38 Μππτο Μπι απιο ποπιππιπιπ νναι.ι

ποαγαππαπιαρπ Με έιπιπ ογο Μισο, οπο
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Ψ1ΟΟΨΟΥΑΚΕ 21.

π1π1πε επ Με" πὶπε ὶγοπὶἐὶεε

ρὶ. 1Ιππεπ ννὶτε "Με πὶπ επτε

Με γερὶ.

νν1εοννοΥεκπ 21.

1 1.1ππεπ πεπε επρεννὶεππγεπρὶ,

πε ρεεεπεπ ὶ7εππγεπρὶ, πεπ",

1ίοε εΜε οννοτεππε ιιππιιρὶ, πε

ὶπεππεππε πεπεπ Βοποε εΜε, πε

πετεππεπ Ρετει·ε επ ὶγοπππὶρὶ.

2 @ε πεπ "Με ννε1;ε ννεπ Ρπε

πὶπε εΜε ννετοτπ πε Με εὶπ πε

ππγεπρὶ, πε πε επ πππορερὶ, πε

πετεππεπ ιιππεπρι.

3 Ωε Κερι·οε τεπὶπχεπ πεπεπ

γεπερὶ, πεπεπ Με τεππεπ ε

πρεγε πππὶΥπρὶ, πε 8πτὶε επτε

ννετοτπ ππππρὶ, πε '1'πι·οε επ ππ

ππὶπυπὶρὶ, πεπ ννετε 1Εεπιι οππε

1τε π" ννεπε1εὶερὶ Με.

4 11ππεπ πσνεοπερεννὶεεπὶπερὶ

πὶπ ὶχεννὶεππγεπρὶ, πε πεπ επρε

ω ἐεποννὶπ ππποπὶπρερὶ ; πεπε

ε πε ννοπὶγε ννεπεπ εεὶγεωπ

πεπ Ρε1οε .1ετεεε1ετπ εΜε γε Με

ἐπὶ, πεεὶΪερὶ.

5 '1'επε επρε1το πὶπ πεπε ννεππε

11ππὶπιὶππὶρὶ, πεπεπ πετεππεπ

ὶπεππρερὶ, πε πεπε ὶἐ 1:εννὶεπρὶ

ἐὶοεεε πο οννεεὶπ ορερὶ, οΕοπννε

ὶΩεππετε πεπεπγεπ, πε πιι€ε πὶπ

εΜε εεπρεἐπε ππεπεππε ὶπεππ

ὶὶπρὶ, πε ρτεγε εεπππὶγερὶ.. -

θ 11ππεπ πεπεπ περε πππιειγπ

περὶ, πε ιιππὶἐ ννε1ε πὶπ επ πππο

ρερὶ, 1ππε ὶγερὶ πὶπ εΜε ππερὶ.

'7 11ππεπ Τπι·οε ετεππεπ ννετοπι

πππορὶ πὶπ πε ὶπιὶππὶ πππὶγερὶ,

πεπεπ Ρτο1ετπεὶε επτε εππὶρὶ; πε

ππππεννεπὶὶπ πὶεὶγερὶ πω περε

ννὶεππγπιερὶ, πε επρεπε ππιππ

πεπ οιπ πππεπρὶ.

8 11ππεπ ὶπεππεππε πεπεπ, 19ο

πε ?εποε πὶεὶ ππγεποπρὶ πὶπ, πε

ὶ:εππεπ ὶπεππρερὶ, πε Κεεετεε επ

ὶγοπππὶρὶ ; πε Ρπὶ1ὶρ ννο£επὶπ

ννεἐΙ:ε ογεπε εὶπ πε ή πὶπ επ ππ

γεπρὶ, ἐεποννὶπρὶ ποπ πε ννεπ_π

~ εε, πε πε πὶεὶ ππχεποπρὶ.

9 Πππεπ πε εππνν1π1:ππ 1:ορε

ννὶ1επἐπε ππρὶ, πεπε ννοπεεπρὶ

εεε.

10 11ππεπ πεπ επρεπι Με ενεπ

,ὶὶ πππεπρὶ πὶπ ὶεεππεπ, ννὶεεἐ€ε

ννοποεπ ννεπ Αεεποε εεὶγερὶ, .1 π

πε 1πεποεε πὶπ πετεππεπ ερε

ππεππε πὶ.

11 (πι επ πππὶγπρὶ πεπεπ, Ρε

1οε ὶρὶγεπε @Με πὶπ ὶειι, πε επ

εὶπε περε πο ὶγεὶππεἐπε εε, Ψε

πὶγε ννεπεπ πὶπ πεγε εε, να”

ἐ1:ε Επενε ὶρὶγεπε πὶπ πε 1:ενο·ε·

πεεὶππεπ, πε .Μπε ννὶεεἐτε, δε

τπεε1επι επτε, πεεεπ πεἐπερὶ Με,

πε 1πεεννὶεεἐτε πὶπ περε πω επ

νσὶεεππρὶ Με σε, επε.

12 1)ππεπ πε πεππποπρὶ πεπεπ,

1οπε επ Ιὶρὶ πὶπ πεπε οιπ, οεοπ

πὶγερὶ,.1εὶ·πεε1επι εΜε γε Με ἐπὶ.

13 '1'επε Ρε1οε, '1'οπεπ εεεποπ

ρὶ πε χεεεγερὶ, πε πεεεπ εεπ£ε

πὶεγεππτεπιιπὶρὶ ἐπὶ πε, .1εεπε

11επεεπ εε]ε πὶπ οπ .1ει·πεε1εππ

εΜε τπεπεἐπερὶ, πε πεπεπ τπε;ε

Με ε νσὶχεδτε ππεππε εε, εχε.

14 Πππεπ ννὶοεπε ἐπὶ πεπεπ,

πππεχεέπεπρὶ πε, Πεποεπ πανε

εὶπ πὶπ εεεπ εεοπρὶ πεπεπ, ιιπ

πεγερὶ.

15 Πππεπ επρεπι πὶπ πεπε

ὶγοπεπεὶπ οννεεὶπ ρὶπππὶεὶγερὶ,

πε .1ετεεε1ε:π' επτε ὶτεννεππεπ

Με ππγεπρὶ. .

18 Νεπππ Κεεετεε ε1τεππεπ

ννεοπερεννὶεεπὶ-γερὶ πὶπ ννεπὶὶπ_ὶὶ

εππορερὶ, πε ννεπ_ὶὶ Μπεεοπ εεὶ

γερὶ πὶπ πε επρὶ, πε 1(πρι·οε

ετεππεπ, ννεπεπε-ὶε ννεοπερεπὶ

περὶ πὶπ πεσει, πε π πὶπ επ επρι.

ποπρὶ Με.

17 11ππεπ .1ετεεε1επι επΦε πο

πππὶρὶ, πεπεπ πιιππεννεπὶὶππὶ

εὶγερὶ πὶπ ὶγπέπὶπγεπ ὶ:ὶπ πππὶ

εορὶ. ε

18 1.1ππεπ ὶπεππεππε π" πε

πεπ, Ρε1οε πὶεὶ .1εποπ εΜε ιιπ

επρὶ; πεπεπ ππππεννιοεπερὶ

πι οννεεὶπ επ Σπιτια.



ΟΙ:ΙΑΝΥΑΝΡΙ ΩΟΝ,

Με,

Ι9 πιεπιε ιιερε γνισαγιισε σα,

πιεπιεπι Ιππσενπισειιπα Μπι εΜε ιγε

ννογαππε σιπι οπι ι:οππεπι νναππαπιπαπι

πια εσοπι πιοπι ονναειπι εσεππσεπι

οννισαΜγεππα.

20 Ππιππιιπι πιεπιε πιαπιπιπιρι πιεεεπι,

πτειισεπι Μπι ιπποννεπιρι πιε Ραίο.π

πιεσιγερι, Οιπιγε, .πιππια νιπισαει:ε

ππεΜοραννιπισε στα ιπνισεππαρι, πια

πιιπνεειπι ννισοορε Μπι επιτεγα εννε

Μσιπιρι Μπι πιε νναπιππεπιε.

21 @ε πιιγε, .Τιιππε ογετε Ιπποσ

' γνισεει:ε σπιτια γαπποπιρι Μπι πιεπιε.

οννεειπι Μεεεε τοορε Μπι επισυ

επεπιρι Με ε πιπιερεννισαγαΜγε σα,

σιπισε πιενεισαππισιπιππαγαρι Με πω,

πιε ννισοπιαπι Μπι πιεπιε εσιγαπ:απι

πιεπι ππιειιιρι Με πω, πιεπιε ππεγερι

ε πιαπιεπιρι.

22 Ηεοιι ππιππεπιι Με πιε. Αννι

σαππεπιεπι πιάσετε Μπι ππεννιπαγε

ιπιεγερι Με. Ψεπιπιε γεπιι Μπι

πιε πιαπισπιρι.

23 πιεεεπι ποππεπι ιιπιππειιισιγαρι

Μπι πιε εσεπι εσοπι ιιπι. ννισεπω

ποπιι ποππεπι ισισοπιιαρι Μπι πιεπιε

οπι πιπιγαπποπιρι.

24 πιεπιε πιννισερε σα, οπι ιπιππιι

εππε, πια ππιαεεεππα οπι οννισεΜγα

πιεσεπι ραπια Μπι πιπιιιέππαρι

Με. Ππιππαπι πιεεεπι τοππεπι οπιιγα

ππερι πιαπιοπιρι πιοπι πιεπιε. πεπε πιπιι,

πιε Με εγε οννοιαπιπια ππιεγεπιι, πιε

γνιεοσρε Μπι ορεγε γαιιπι Μπι πιε

ονναειπι επιοπιγερι Με.

25 'Ι'ιιππα πππσεννισεέτα, τοπια νει

σεππερι Μπι πιεπιε ιππποεναρι ννισιιπι

Μσεσαρι, πια ννισοπιαπι Μπι πιεπιε

πεππιιπιειι οραρι Με επιι πιπιππεγαρι

·πισιι, τυποι πια-Μι ννεππασ·αρι αναΜ

γιιέιιαρι, πια Με, πια ιαΜι πεπε γε

·έπιι γιιπερι Μπι, πια ννιιπιαπιπιαπιρι

Μπι πιεπιε επι ιπιπιπιιρι Με επι σε,

~πιεσεπιπαπι πιπιππεγαρι.

26 Ηεπιαπι Ραποε γνισαέπε Μπι

πιεπιε ονιπισαρε σα, ιπιεπιπιαπιπιε Με

πιεεεπι οπι ιπιπιιιεππε, πιε ιπιπππιεππερι

επιρεπιπι Μπι ιιπαπιπιε πιεπιπιππεσε Με

σιπι πιε γιιοτεπιιπι Με ε πιρι νεε

Μπι Μπι πω ιγαγε: ει” πιπιρι

παπι πιππιιγοπιι οπι ννοειιερι Με πιε

πιεπιε.

2'7 Ππιππεπι επρεπε εαπποννιπι πιοπι

νπαπιπια πιεπιπιππεσε Με πισπιαπι .πιι

πιε ωισαπω, Με ει:επιπιεπι πιρι

πιοπι πιεπιε περι ννεππειι Μπι επι ιιπι

νπεπιγεππαρι πιεεεπι, σγαι:ε Μπι

οννεαιπι ιγοινισερεέπεππαρι πιε. .Ρετ
πο.: ιγαπιραγαρι; π

28 @ε πιοι:επιιπιρι, πεταει ννισα

έπε Μπι, οιιπιΜγε ρε; ννισεει:ιι.

Με πιε σγετε Μπι επι, πιε ννισοορε

Μπι, πια. πιαΜιπι πιρι Μπι πιε ειε σε,

σιινιιιισαγε .πιεεεπι οιιαρεννισαΜ

γε; πια ιιαΜιπι Ηεπεπιεε πνισαέπε

Μπι ι:ιρι νπαππαιι Μπι επι αννισαπιι,

πια πιεεεπι πιρι ιγοπαπι νναέιπε Μπι

πιε εεαπιιγα σε, εγερι. σε

29 Πε ιτοππαππι Τι·ορπιιππισε,

πΒρπιεεοε ννισαέπε Με πιεσε,· ε

οιυπιννε Μπι επ Μοι ιιπι πιοπι πιε

νιπαπιγαππαρι, ιιπιππαπι πιε Ρεποε περι

ινεππαπι Μπι ειι επιὶ, ππεσιπιρι. Α

30 Ππιππεπι πιπ:επινπε Μπι οσοννιιαιιι

πιιιια οπιογαρι, ογαπε Μπι Καταπα

γε ιπιεγερι, πια Ραππιε ισιιρι, .πιε

τιρι ννεππαπι Μπι εταπιπιαπι πεπιππεπι

γιιεπιπιπιεπι εγερι, ιιπιππεπι εσεπιαιι

ππεγα π;ιγπιρε Μπι εσεπι ιγεγερι,

31 νναπιπια Μερι Με ε εΜπερι,

ππεπιεπι αΜσιπε παπισεπι ννισοπιε γα

πιε σιιι πιε, .πει·ιιεαπειπι ονναιισεγα

ογνοπιιιπετοπι σε, εγε οΜγεΙπαρι

Μπι πιε πιαπιπιπι;

82 Ωα πποπιεπιπιε. εΜειπ:α, αΜειπ:α

παιισαπι πιο ιννισεσιι, πιε ιπιγαπιΒ·

γε σε εΜε νππισει. Ππιππεπι ιιΜσι

τε π:απισεπι εππισιπα πω ανειιανισα

γαππερι πιεεεπι, Ραππιε ερερι Μπι

αγιιέπεπιρι. »

33 Ηεπιαπι αΜσιπα παπισεπι Μπι

επι γε σε, ισα, πιε ειπα ισπαιιιιιιια

πιοπι οπι ππαέππε ενισεει; πια πιε

πω” Μπι, πιε. ποππεπι εσοπι Μπι πιε,

εγε ιννισενναπιΒα.

34 'Ι'ιιππε ογαι:ε Μπι πιιιπιπι παπα

εγε πιοι:επιιπιρι, πια πιιιπιπι ιπι ππιΒγε

εγερι. Ππιππειι πιννπιππιιπεποιι Μπι
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ ..πιο

οι: νιτπππποπιππο Μη επποηγιι οΜπριι

ηι, πιεση οοηΜιέππο Μη πηπιπιοη

"ο νσιπιπιέπ.

85 Πηπποη οπιη ιγπιππιρἰ Μη οη

πιππιρι, πιοπιπιπι οΜοπτπι Μη γιιπιπι

ηπορι, ογιιπο Μη ιιπιππηε ιιρἰ Μη

πιοοπι οτιιηπιππι.

36 (πρεπε Μη ιριιπιρπι ιπιιιΜιιπι

ροπή πιο, Υιιτοππιιη η”. πιο, ογο. πιπι

τ,ιιηιηρι.

37 Πηππιιη οοηΜιέππο Μη πηπιπιοπι

αγορι ππω, πιοπιηη Ριιποο ιιΜπιπππι

$πιπιπ:ηη Μη πιοπ:ιγπι, 'Ραπτη οοποπρο

Με ποποπ οο, πρπιννιπιιηπιχιιππιχο Με.

πιο. Πηπτιιη Μ, Ηοποηοει περὶ Μη

σπιηπορο πιο, οπο..

38 Βειιρπ;ιι ωιπωεω ειπιροπιι Μπι

πποηπι ιτπ:Μι.ππι ιοιιΒο οπι, ιινιοοέιτπι

ννπιπιοτιπ:η Μη πιοοιιρι πποΜπιρπι

νσιπιΒο πορο ιπιιιΜιπη πιοννοεπποη

ιπιιιπππιοο Μπι εΜε. πννιοπι)πο ποιηση

πιο ηιππο πω πιο.

θ!! Πηππιιη Ρπιποο, .Τιιπππι ννιοπιέτο.

ΚιπιΜο. οη, 'Μπακ πιππιπωε Μη

πιοππιπιππιηη ννηιιη, πιπ:ηηπινο Μσο έηι

οπι ιππποποιεει. Οοοιοιγει σο, ογπιπ.ο

Μπι οι” ονιπποεννοΜγο Με, ιδιο

ννππιππιιιΜ_γπι και, ο”.

40 Ηοπ:οη ἱρπιννιηΜΥπι; ιιπιπππιη

Ρο.ππιε π:ιιπι ιγιιπππρπ Μη οπιοπι ιππι

η", πιο. πηηιπ:ο Μη ηιιππιννιπιπιΜοιι

ννπη. ΠπιΜιη ιηιηπι γιιππηηρι πιο

πιιιη, Ηοπιπονν πιπρπ Μη οπι πο οπι,

πιοννππ:ηΜ)·πι;

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 22.

οι Μωππω πιιιπιΜιννπιηρηοιχορι

πιο πιιιηππιιπποοπγορι Μη, πιιιΜιπιπι ηπ

?περι οη ννονπεπιπποππο σιπι ηπιππιπι

πιοπι πιο.

2 ΠπιΜιπι Ηοπιι·ονν ιιιρπ ιιη κινο

ννιοιιΜ_γοππο σππι πιο ηπιπιπιηρι πιο

πιηη, @Μαη ιηπηπι. γιιΜιηρι.

3 Πηπποη πιοπ:οη ηπα; .Μάο ω,

οιιέπο Μη πιοπηπιση, ΚἱπἰΜιι οΜα

'Ι'πιποσο οη ππιπιτοηρπ, πιο πιπ:οηννο

Μπι πιο οη ποπιπιπηπι.7οηρπ, πιο Οπι

@ιιο οπου. Μπι οπιτιι, πιιιπιπππιππο

νσποιι)πιρι "ποσοι ο δπηπιπιρἰ Μη

ππιπιπποη οηειροπηιι πριιρι, πιο Ψη

Μιητπιηππιι. οη πιιηπι ιηοννπιπιπιι, ηπ

Κορι Μπι οννιιοιη πιιιΜιπιπι 7ιιιιηρπ

ιη προοοοιι.

4 (πο οιιηΜι Μη ππο ννιοοπιπο πιπ

7πιπιππο7πι πω” ννοππιιννο, "πιοπι

Νπιπππιέππο οπι, ωιωιωιω πιρπ Μη

οπι ιγοιυποεννηο, πιοπι ννπηγπιπι

πω.

5 Ηοπποη ννο6ηιι Μι8ιιρἰ ππιιησηη,

πιο. πιιιπιΜι ιιιπποπι-γηρπ Μπι πιννηοπη

ππιιιγπιοτπιηιηρι οσο. Ηοπιπι οορι

πιηηΙππιννοηρηππιοιχειρι Μη Φον”.

ρπ ινιοπιππιπ:πιΒιιρι πιο πηπιππηρι ηοη,

πιοπ:οη Βπιππιπιεπποε οππτο. ππηππιιππιππο,

ρθω" τοπιο. γιιππηπιρι Μη πιοπια

ωιωιωιω .ποιππιεπιποπιι οΜα «πω,

ΜιέππιΜιρι Με. ο πιννιοπιννοιι Με,

πιοπιη οππιπιπιπιη.

8 Οπιηππιπ:πο νσιιιιη,πρι Βπιππιπιεπποε

ννπιηηο. ιΜροππιιη, ιιηππιιη νήπι

τπιηπιο οιη πιοπιοη, πιο, ππιηπιπιπιηηο.

πηιιπιρἰγο. Μπι οπτπγοπιιπιπιπιπι προ·

γπιηρο ποηΜι ννιιη πιοπιππιιτο πιο.

γοη. ο

'7 Ηοπιιιη ππιπιΜιππι ππιπιπιπηΒριιγο

οιι,ινιοπιπιπι ν" πιονιππιπποη, ΒηΙοε,

Βοποε, τοπποοπι ο έιπ:ηχιι πιο78.Μινν8.

πιο, οπηιιΜ)πο..

8 Πηππιιπι πηιέ πιππιππιιρπο πιο, Ποπ

οπιη ηιππιννο πιο, ορο.. Ηοπιπιη πο,

.Τοοιιο Νοιπιποτπι οππιηπιπιπι πιω”

Υπιππιιννιι Μπι πιο ππιπγο οο,οππιιιΜγιι.

9 ΠηΜιη ποηιι σππι ννιιιιη Μη

οριπιππιη Μη ννπιηγιιΜιρπ, πιο ηιηπι

ιηιπιπιηρπ, πιιππιι πιππιοπιρο οηιιιπππρο

π:πη πιο ηπιπιοηρπ έηι.

10 Ηοπιπιη πω, Ιτειηοειη τοπποη

οπ:πιηιοη Με πιο, ορο. Πηπποη

Πιιηοπιη Μη, Νπιπιπι, πιο Πηπηπιο

πποει οπππο ?ο πω, πιοπ:ι)πο τπιπποη

οοπιηπιη Μο οιη οννοεπη οηποιππιιΜι

ρἰ Με σο, οηιιιΜ)πο.

Η π)πιΜιη πΥπιπππιπιρο. ννπγπιπρο.

Μη ση ννπιννοηπηπποππο ω. πιοπ:οη

πιοπια πιπη ννιιιιη Μη πιεπιε πηἰηιιρο

Μη ?πιο ιι.ππιπιμηρι, πιο Βιιππιπιεπποε

οη ποπ.
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οι:πιιΝιωΝυπ οσοι.

12 Οο ννπσοιππο οπο, Απιοπιποο

εσπγορπ, ννπσοορε Μπι εσπιχοποπι

πιοπι οινοποπιπιο, .πιπάο @οτε πιεπι

ιποπποπιρπ Μπι οννοεππι πιε οιποπποιιπ ;

13 Πε επι ππιοπιπ, πιο πιοιππι, πιο

πιεππιοΜιιο, Βοποε, ππιπειιπιππο τοπι

ννοπι ννο. π.ππιπποπι ννππιπιπογεάοπι

οοιιε Μπι πιο επι επππο εννο.τοπι

ννοπι.

14 Ηεπιοπι πιο πιειιο; ππιιπιπποππε

ννποιιιιιιοπιιιπ ννοπποπιποπιππο τοπο

ιιπ Μπι πιπσοπιπιποο, πιπε ποιινοσππι

Μπι οάοιιγοιπε πω, πιο ννιιιιπ

Οννοποπιπιο Μπι ννοπιάοππε σο, πιο π

Μπι εσπγοποπιπιοπι πιο Μπι πιοιποπιοπι

παο; -

15 (πο πιο οπι οι" ινοπιάοππε σο,

πιοιποπποπι Μπι ννπσοοπο οινοοππι

οννπεοιιοΜάοππε Μο πιεοπι.

16 Ππιπποπι πιοπποπιο ποππιι ε Μπορει

πιε. Νοιππι οπο, πιοιιπ:εππι πιπειιιιπ

οπο, Ποπισοπι π:οιε Μπι πιογειποΜ··

ιπε πο, πιεσεπι ννοιοπιποπιπ Μπι

7οππροΜπιπε Με. σε, ειπε..

Π' Ππιπποπι οππε .πεπιιοοπεππι επππο

ισπσονιπππι ννοπιάπ, πιο πιο ννοπποπι

Μπι οπιπιο σεΜιπο ννοιιπι, πιεπιοπι

ννοοΜΜ:οπιιε νποπι ππιοπιπιποπιάε ;

18 (.)ο πποπισοπι Μπι ννοπιππιπποππο;

πιε πποππεπι εππιοΜιπο; Ιπιοπιπιπ, πιο

πποπιοπιπιο .πεπιιοπιπεππι εποπιπιοπι π

πιοιπρο πο, ππιογοάοοποπιππι Μπι πιο

ννπσοάορπ Με έπιπ σε, ειπε.

19 Ππιπποπι πιειιο; Ιπ:οπισιιπι, τοπιο

ιινοσππιπιπιποπιιιπ Μπι πιεπιο ννπσοννο

πποέππο, πιο οππιπιπσπιιε ππιιπ Μπι οπιπιο

ννπσοννοπποέποππο εεε πιοπι πιε εάοπι

ιορι:

20 Ωο 8περπιοπιοο νιποογοπο.πιππι

πιπποννο Μπι ννε ιιορεοπιρπ πιεπιπιπι,

πιεπι πιοννοιππι, πιο πιο πιποννππιννπσο

ννοπππιπε πιο, τοπιο ππτειιπ τοέππιο

ονποπιννπσοννεσπιποππο πιοπι.

21 Ηεπιοπι, οποιοι” οπο, άο

πποπιπιοπι π:επιοπι ιισ σποπ, Ιππσεννπσο

πιο Μπι επιπο, εππιοΜιπο σε.

22 Ππιππο.πι ννπσοπε Μπι άε πιεπιοπι

ζου πιοπιοπι γιιπποπιιιπ, πιεπιοπι πιππιιι.

οποπιππιιιπ πιο, ννιωπε Μπι άε οιο

ππο Μπι εποπιπιοπι ειπε. ρο, ιιπ Μο ο

πιπεσεσε επιπ σε, ειιορπ. -

23 Ππιπποπι πιοποπιπποππιιπο πιοποπιιπι

ιιπι(πέιιο έππιο επιρεΜγορπ, .πιιπι.ινοτιι·

ε εσο ννπιπι οπι ιπειιορι ιιι;

24'Ηεπιοπι οποιο τοπιεοπι Μπι,

σοπιπποεππε ππιοπιεπι πιιπρπ, πιο πιο

Βΐππιρειιπιπορπ ιιι οπι πινιζννοπι,πιοιιπ

ο, οπο; εσεπι ο οσο οπι

οιππιπε Μπι πιππιο οοπιογοιιπ Μπι πιε

οάοπιιπε πο. ι ·

25 Ππιπποπι πεπιππιποο οπι πποέιππορπ

πσιιπιπιοπι, Ροποο οΜσππο π:οπισιιπι

που επι πιοιππι Μπι πιεσπγο, πποππιο

πινπσοεπο Μπι πιεσιι, πιο πιοπιοπιππι

γοσορπ οπο, τιιππο ιοπποροππιρεππιπ:ο

ιιπ Μο οιποπιππιπρπ πιε.

26 οποιο ποπιπ:οπι Μπι πιο πιο

πιοπι, ιιπιπποπι οΜπιππο 'ποπιπιοπι πιοπιπππι.

Μπι πιοέπ πιάσ πιο πιειπο-; 'Ηπα

επιοπιοπι Με σιπι πιο πιιοπιιιιι. οπο,

ννισοέιπο Μπι πιε πποππιο Μπι πιε

σο. π'

27 Ηεπιοπι οΜεππο τοπιεπιπι ποπιππο

Μπι επι οι, πιο πιεσπιπο πποππιο απο

σοέπο Μπι πιεπιππ:ο πιε,,οππιοΜιποππο

πιο. Ππιπποπι Ηοπι ειο. οι.

28 Ππιπποπι, οΜσππιο ποπισοπι πιοπι

πιοχο, ππιάπιπιοιιπ Μπι άε οπο @ορε

ννοππιιπο, ειπο. Γπιππο ποιο πιεσσπι

ππιοποπιιιπ σε, Ροποο ποιο.

29 Ηεοπι πποπιπιπιπιο ποπιο Ροποο

ιπνπννοπι€ορπ Με π:ππι πιεπιο οιππιέπιπιππ

ιιποιπορπ, πιο οΜεππο ποπισοπι ποπιππο

Μπι πιπιιο ππορεπιάει; πιε πποέιππο τιπ

ππο Βοππιο ινππ:οέπο Μπι πιεσο ε

οάοπιιπε πιππι πιε εποιιπιοπι.

30 Ππιπποπι ππιοπιπποπιιιο πιεπιπιπι,

.πιιάο οιποπε τοπιο ιιιοπιπιιιορι πιο

σππιπιοιι, πιε οποιπσάοιι εάοπιχε Με,

πιεοπι ισοέιππε1ιπιπι εποπιπιοπι πιι_γιιοππε

πιο ννοεπιο οΒ·ορπ πιπιπιπποννπσο

ποιο πιο οννοοππι ππιπιπσπχε ννπσοοπ,

πιοάπιεπιοπι επι ιι.πιπ, πιο ννπσοσοπποιπο

επι ε. - . π:

ννπεοννοκαι: 28. .

1 Ππιπποιι Ροποο πιππιπιπσπχε Μπι

οροννπεοπιπο "Με πιο, ννποοοπο
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Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ 28.

πιιιπιππεννεπιπππι επγερι, ννεππεπιτεπι

πεε πποππεππι ππιππεννεσιπι οσσννεεππι

νιπεέπε, επιμεπιι Μπι ππεπιεπι ννειιπ,

ειπε.

2 Ππιππεπι Απιεπιπεε νπσιόπιε Εεεε

ρἱ ἰπεπιεεπι Μπι, ι;σπιε πΜ)πεσεπι πιε

πιω Μπι ΡιιΖο.π ι Μπι οπιπιε εμε

ιιπιεεέπ.

Β Ηεπιεπι Ρεποε πιεσπιπε, Οσιιππε

εεε -επεεεερπ Μπι, ννεππεπιπεπιππε

επιιρε Με εε; ννιοσορε Μπι εεπ

]επεπιπιεπι ππιεπιεπ:πεεο Με ε με

πιοι:επιππε πεππε ννπεοορε ππεεεεε

επιιερε ιππποεγεει.

4 Ππιππεπι τοπιε ειι πιεπιπιπιπ Μπι,

νδπεπιεπιπεπιππε ννεννειπιπειιε Πεπι

εεπι πω” Μπι πιε εποε”. επεχε

Μγε πω, ε)περι.

5 Ππιππεπι Ρεποε, Ηπιπιππεννεπιπππι

επιπερι, πιε ννεννεππιιέπιε ἱπειιεεπι
Μπι εε εσοπιννεγε επι, ειπε; Μπο

νππερι επι ππεπιεπι Εεεε” Νιπεογειε

Μπι επι ννποεέιτε ππεπιεεπι Μπι πω.»

σε Με επιπ εε. ·

8 'Γπιππιι ερε ΒιιιΜιιππεε, εε εριι

πό Ρπιεπιεεε Μπι πιεεερι ε πω”

ιιιιιπποεπι εεπιεπι, πιεπιεπι οππιπιπειγε

Μπι επι πιπιπεπιππεΜγε πιεχε; Ρπιε

ππεεε Μπι πιεππιεεε.εε πιεππιιπι Ρπιε

π·ιεεε ειπιπιππιπππιι Μπι, εε ινισπιπε

εππι μια ιΜεεεπιρι Με σιπι εμε

επεσε Μπι πιεσε επεπιπιεπι πιεππεπιε

ππιε:γεεορπ σε.

π Ππιππεπι πιεεεπι ειπε εεπιεπι.Ρπιε

ι·ιεεε δεππιππιππεε Μπι σιπι πιεσΜπιπ

εερπ, εε. σππιπιπει)πε Μπι εΜρειπι

ιχειπερι.

Β Ρπ)·ε ιΜεε€ερί Μπι ννεπιισε, εε

ιπιεπιρειε σπιπιππιππε, ννεπιεει Μι

"Με σε, δεόπιιιππεε Μπι ε)περι

εεε; πιπππε Ρπιιιι·πεεε Μπι, Νεπιππι

ιππιππεπι σε, ε)περι εεε.

Ηεεεπι πιππιε. σνπποππιιπεποπι, εε

ννσννερι ππειπερπ Ρπιεπιεεε επεκ

πιεπιρι Μπι πιεπιε ππιειππιρπ, εε ιινι

εεππιεεπιπ.εε πιειπερπ, νΜσεέπε Μπι

εε επι πεππιι εποε τεΜιππεπ ιδιεπιπι

Τεπιπιπ έπιπ; πιπππε ννεπιεει, εε πιε

πιπιπγε οπιπιππιτπε ννεπι πεππιι οΜγεππε

ισ

ει. πιε πιεεεπιι Μπιπιεπι, Με”

πεπιππε Μεπ πιπιΜεπιεπιπ Με έπιπ.

10 Νπιιε πιπποΜπιποερπ, Με”

Ρεπσε επιιέρεέρε πειιρι Με ε εΜ

σππε πεπιεειι τπιπιππε Μπι πποΜρε εε,

πιεσπι εΜεπτε Μπι πιοπι γε «παει,

πιεπιε ννπεπιεοππεππε πεπιπιεπι ιεπιρπ,

εε εοπιππεέιππε Μπι ππιεπιειι εππιπρπ

Με.

'11 Ππιππεπι πιε ιπιπεγεπιπ, πιεπιεπι

Πεπιεεπι Μπι επι »εεε εε, Ριιπσε

εεπιι;ε επεετε ννο, .πεπ·πιεεπεππι επι

ππιεγεππεστεπιππι Μπι πιε πιπεεεπι Βο

ππιε εΜε ππιε)πεππεσπεπιππι Με σε,

εσπ7ε.

12 Ππιππεπι ειιρε ππεππισεεε ει",

Με” Με ννιεεέπε νωιιιιιει ο

πποππεΜεπιπε "επι ππεεερπ, εε επι

ειχε πεποσπιεερι, πεππιπππεπι επιτε

ρἰ Με επιπ, εε πεπππισεπι _γειππεπιρπ

Με ω, Ρεπεε Μερπ έ.πιπ Μπι πιε

πιεπιχεπι Με, ππε)περπ.

13 ΨνεΜεοπιπερπ Μπι πιεπιε. ω»

εεέππι. ννιππσεπιιπιε εφε εΜσπιρπ.

14 Ππιππεπι πιεπιε ενεννεγιιέπιε

πεπιππερι, εε πιιιπιππε ννπεε3περι πω

επι ιππποεχερπ, εε πιεεερι; Ρεποει

πιπιΜερπ επιπ Μπι πιεπιεπιχεπι, πεποι

ει" ιιιιιερπ Με επιπ ε ινοπποπιιε οπι

πιπιΜεπιπιπερι.

15 Ηεσιι ετεπιπιεπι πιεπιπιειιπιε, πιπ

γε σππιπιπειχε Μπι σννεειπι πιει εΜ

επτε πεπιεεπι ι:επιππε Μπι πιε ει: μι..

εμ Με., Με εεπιρε ει.εγειπεπι

ππιπιπιππερι Με επεσε ε πιεσε; εε.

ιιιιΜέ πιε ιΜγετπεπι ειιρπ επιπ, πιε

πιεπι ιιπιΜεπιπ Με ε επιπεδα ιππι

ππειιρπ Με εε, εγερπ.

16 Ππιππεπι πιεπιε πιεπιπιιεπιε π)ιερε

γιιππεπιρπ Μπι πιε Ρεποε ισπιέππεππιι

Μπι Με" εεπιεπι, πιεπιεπι εΜε γε

εε οσπιπππιέππε Μπι τιππιεπιεπι π, εε.

Ρεποε οΜΥεππε.

17 Ηεπιεπι Ρεποε εΜείπε πεπιεεπι

εεπεπ Μεσ εε, π(οέιππε Μπι σε εΜ

επι. πεπιεπιπι πεπιππε Μπι εΜε ειπε.
ν απο, πεππιι οΜεπεπιε Με σε, ειπε.

18 Με" πιεσε πιο ω, εε. εΜεπ

_π:ε πεπιεεπι ι:επιππε Μπι εΜε ει επι,
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οΜΑΝΥΑΝΡΙ οοΝ.

Ροιοο οποιο ιιπι Μπι ιιπι ππιιοο,

πιο ιποέιπο Μπι πιο οιπ:οιιι Μο ο

οπ:οπι ππιοέιι, που οπιιοιγοιπο Μο

ιπογο πιο, ογο.

19 Ηοιιοπι οΜπ:ιτο ιοπιπ:οπι τοπιιπο

ιιο πιορο γιιιο πιο Μπ:ιέπιποιο ιοπιπι

οππι ιγογο πιο, 'Γοιππι οππιογοΜπιο

ιπο Μο ιιο, ογο ιπινοπιεπι.

20 Ππιιποπι, Ηογοιποοιπιιιοπι .ιιιπιο

ννιοοοιο Μπι οππιπιιοιγο Μπι οπι Ρο!

Με οπι πιιέιρι Μο νπποπιπιο ιποπι2ορι,

ποιοι εοπιρο οτογοπιοπι- ιννοιιοορι

Μο ειοπιο ο ιιοπιπι ιιογορι. .

21 'Ι'πιιπο πιιο οινιοογπιριο οπιι

οπο. ιλιιπ:οέτο ννιιποοππιπιο ι;πιππι

οΜοπιρι Μπι ννοιποπιιο οπι ποιό

οοπιιορι, Ροιοο Μορι όπιι ιιοιιοπι

γοιι ιοιππιπιοπι γιιιορι Μο οπιι πιο

τοιππιπιοπι γοιιποπιρι Μο οπο, ιιοπιο

πιοιποιιο ννιγογο γιιιποπιρι πιο πιο

οννιπ:οπιιπρι:ο Μο π:ιπι ιιο ορο γιι

ιποπιρι, ογο.

22 Ηοιιοπι οΜοιι:ο ι:οπιοοπι τοπιιπο

ιππιέι-πο πιοπι ιιπιιοιι γο πιο, Ηοπιο

οππιογοιπιπιοιπο π:ιπι ιιο τπιπινοπιοπι

οπιπιπιγο γο οπιι οπο, οπ:ιγο.

23 @ο ιιοιιοπι οΜπ:ιι;ο τοπιοοπι

πιοπι γνιπ:οΜοο πιο, Αιπιπ:ιιο ορο

ινιπιεο πιοπι ι;οιππι ονποειπι οπι πιπι

οογοιππιγογο ρο, πιο πιοιπιιπι οπι

Μοπιιπο οιποπι γοι:οπιιπορι Μπι ιιπι

ιππ:οιπιπιο έοιποννιιι, πιο ννοιιππιποιο

γπιιιορι Μπι οροννιπιοο πιοππι, ιιοπι

γοπο Μπι πιορο ιγοππιπιι,ιιοιιοπι Κο

8ο.τοο οΜο γορι Μο οο.

24 Νοιπιιπι οιιΜοπιιπο γνιγογο

οιιπιοιπο ρο, Ροιοε οιποπι γοπιιπο

Μγορι Μο, πιο Ριιοιιιπο ινιοοιιιο

ιτοπιοοπι γοπιιπο σιπι ιιο οπι ποπιγοπι

οιρι Μο, οννιπ:οιπιγο.

25 Ηοιιοπι ννοννορι ννοπι ιποιποπι

Βοοο:

26 Κιοπιιοο Ιιιιειοο, Ριιοιιιπο πνι

π:οοιο ιιοπιπ:οπι ιγοιοπι πνοοι:ο Μπι

ππιπιωαρι Μπ:πιο·α πιο. ννοοιπιγο.

Θ? πωπω Μπι πιο .ιπιπιο πιοο

οπο. Μπι ιπ:πιρι, πιο ινοπιπιο Μορι Μο

ιιοιιοπι οΜοιτο ιιπιπιιιο οπι "οι, πιο

οιοπιιιοπι ινιοπ:ιι, ιιο Βοπιιο ινιπ:ο

οιο Μπι ιιοπ:ο ο πιοννοιιοπι Μπι

ιιοπιπι.

28 @ο ιοιπο ιγοοπιρορι Μπι ιιο

τοπιγοπι επιπιπιννογο Μο ινοπ:ιπι, ιιπ:

οιι ιγο οππιπιιπ:ιγο γπιιιιορι Μπι οπι

οννοι;

29 (ιο ιγο ννιοοορο ιιπιπιιιορι Μπι

οοιγοποπιιιοπι ννιννοπιΒορι Μπι ιγο

οπιρορι νπποιιππιπιοιπο, ππιιπο ιοιππι οπι

Μορι, πιο ιποοιπορι Μο ο ιγοπιπιρο

ρι Μπι τοιππιπιοπι ιγοινογο ω.

30 Ωο ννιοοοι:ο Μπι πιο .ιιιπιο ππι

ποιο πιοιιππιοπιο ιγορο γπιιποπιρι

Μπι ιιο οππιοΜγοιπορι πιοιιοπι, ιππι

ιιοπιπιο πιιγο οΜο ογο ννιοοννοοι,

πιο τοπιο ποιοι οπι οιιρι Μο οιπι ιιο

πιο ιιοπιοπι ιγοοπιρογο οπιιοιγο οπι

πιοννοοι. 'Γοπιγοπι γοπιπι πιπιπιιι·ο.

31 Ηοιιοπι οιπιοιπο ιο πιοοπ πνι

π:οέιι πιοπι ιγοοοπι Ροιοο ιιοπιγοπι

ιπ:πιρι. πιο Απιπιροιπιο οπι οιρι ;

82 (ιο ιιοπιιιοπιπιο ιιοιιοπι έπιΜοπι

ιπο οιποπι γοποπιιπορι Μπι ιιοπιο ιιπι

τοπιιιοπι ογορι Μο ο οιιροννιοογο

ρι, πιο π:οπιιποοιπο Μπι οΜο ιιπιιοπιρι.

33 Ππιιποπι ιιοπιο ο Κοοοι·οο οΜο

ιρι, πιο ννιπ:οπιιο ιιοπιοοπι ιινοππορι

πιοπι πιιιιιι πιοιιοπι, ιιοιιοπι Ροιοο ιω

ιποππι οιιπιπ-ιιιι.

34 Ππιιποπι ιγο ιιο γοννο, πιο ππιο

ιππιπ:ο Μπι ι:ιιΜο ο οποπιιιοιι ιιπι

ιιοπ:ιπιιιοπι ννινπποπιεο; πιο ΚιιιΜο

οι:οπιιιοπι ιιπι Μπι ιιο οπιοιιγο;

35 Ηοιιοπι, Τοιιοπι τοπιο τοιππι

ιγοπιιοπιρορι Μπι ιιοπιο πιοιπιιπι ιιιρι

Μπιιιοπι, ιιοιιοπι ποιο ογο πιοοιιιοπι

Μο σο. ογο; πιο Ηοι·οπι γνογοοο

πιω τον” πιοπι ιιο οιιπιο οινοπιγοε

πιππιπ:οέι.

ννιπιοννοιοικο Μ.

Ι Ππιιποπι ιιο$οπιιιοπι οπιροιπι ιο·

ρτοπι, ιιοιιοπι Απιοπιιοο νποπινογιιοπιο

ιιοιιοοπι Μπι ιιοο, πιο ιιπιπιιποννιοο

γορι Μπι οππι, οΜο οροππιοιιπιο γο,

πιοιππιπι νιιπ:οέτο ιοιποορο ννοιι, Τοι·-.

Μισο οοιγορι, ιιοπιο ννιοοοιο Μοπι

π:οπι Μπι ιποιποππι Ροιοο ι:οιππι ιγο

πιπιρορι Μο.
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ννιοοννοπωκε 24.

2 ΠιιΜιπι επι Μσορπ ππεπιεπι, Τει·

τπι1οε τεΜι πγεοπιμε σε 1ιεχε;

δ Ν1]ε επιιτειιΙιεπι ννεοΜγε πεπι

Μι ιππι1περισε, εε ννεεννεππάε1πε σιπι

εσπγετεπι1ιεπι ογει.ε Μπι εε επι νν1

σο11επι ννεέπε εσοπιρι εεε Μπι Με

οΜπιιιἱγεπι πιε οννεπισε)πε πιπιΜσιι

με πιε επι, Ρ1ιε11Μι ιγοι:επι "πεπε,

ινοριόε ιιπιὶπεπιἱσἰγερι σε.

4 'ΓιιΜει. εεπιρε πιεΒι-γεσιγε Με

ἐπιἱ. 1ιεοπισεσιειγε σε, πιιτοννεοπιέι

π1ε Μπι οπι ννισοιε υνεππι1Μι πιειιπι

]πεΒοπιμι Με.

5 νππωεω Μπι όε ππιε1εοέισε, επι

πιιε1πε Μπι οννεπισε)πε .1ιπάε ο)πει;ε

σεπι1:ε οΜσιππιππιινισεγε σιπι, σε

γιιοπιιι1εσερι ννεπι Νειει·ει.1ι ει:επι

1ιεπιρι., ενι·ισιιΜχερι Μπι 1ιε επι

πιι1ετεπιπιπιΜιρι Μπι πιε "εοπι εεε

ε πγειιππγεππρπ σε.

θ Ηε τη» 1ΝΕ.ΜΠ1 Μπι γιιέπερε

Με; πιπι1ιεπι 1ιε1ιε.πι ιιπιΜέι ιιπιΜ

ειιρι, πιε ννισοορσ πιπιΜτεννερι Μπι

εει_γειεπι1πεπι ιππιχεσορι Με;

7 'Γιι1πε Ιιιιειεε εΜσιτε 2επισεπι

τεπι|πε Μπι εΜε ε, πιε ννισοννεεε1πε

@Με οπι ιππππιερερι Μπι ει:επι1ιεπι

εγπιΜι.

8 Ου. πεπε. ιεΜπ 1 εοππρεγε εγε

ριΜπι 1πεπιε. πιιγε ιπι εΜε ιι ννἰ

Με. 11εππε ννιννισιππιιιπι€ε σιπι

1ιπιπι ει" ιχειππι1ποπιρερι Μπι εννε

ειπι ει;εχεσ1επι εάοπιχεγε Με σε.

9 Ππι1πεπι .Μεε ννποεέπε Μπι ιό

πνεεχιιππερι σε, Ηεπιε Ιιεσειιι σε,

εππερι.

10 Ηεπιεπι ννισεέιε ἱπεπισεπι Μπι

Ρε1οε πε Με ε πιπιππιΜσενι·ππι, Ιπε

1ιεπι ννεεχιπρπ;ε; Ο)πεπε Μπι ι1ε επι

ννεπιπγειιι οππι. ννισεέπε ννεχεσο

ππεπι1:ε ε ειιοπιννεχε, 1ιεοπι επεπι

1πεπι ΜεπιΜε. ιγιιέΜπιγεπι "εννε

ΜεΜι.

11 Ηεσεπι .Τεπ·ιπεπι1εππι εΜε σε

Μχε ιππιπ1εππιτ1ε σιπι, Ιπεπιεπιτειπιπιεπι

ννεπιππει. επρεπε Μεε πιοππιπιειιε σ

επ1οπιχε)πε Με ο)πεΜΜ.

12 (ζει περι ννε1ιεπι Μπι σ1ιπιε ω

ινε Μσι εννε1ειπιπσε εσεπι Μππεπ.

γε1πε.ρπ έπιπ, πιε οππιπιπειγε Με Μπι

ο1ιπιιι, πιε οποπιννε Μπι επι, εχετε

Μπι ννιεεχιιοπιικ1εσε ννειιπι έπιι.

13 Ωε πιιιΜι1ιε τεΜι πγεππιεσπι

ριιρι Μπι Μππεπ. 7σειιιιιΡπ Με. ε

πωπω επι.

14 'ΓιιΙπε σε οσισπγε1πε, ιππι

οππιάεσερι Μπι σεπειπετερι εοπι πιε

σπιπιΜι Μπι ο1ιπιε 1ιιιπιΜι1-πε πιάσε

ννιιγε σιπι ννεΜιπιπεπι1-πε τεννερι

Μπι οπισππνει1ε, σε ννισοορε, πιε

ννισεέπι:ε. ννοΙππσεπι $εΜι οννερπ εοπι

πιεπιπι οπνεείπι ννισεινεόε:

15 Ε” ννεΙπεπιτεπι1πε ννεσιπιινε

γε, πιε ννπσειε σἰπι, πνεέπε Με Μι,

ε1πε ννοεΜσειιι Με σιπι Ιιε ερε

Μεοπι, Με ἱέ π_γερι πιεΜιπι ππεσεπι

ννισει1ερπ.

18 Ηεσπι ννεΜιπιτεπιΜι, πιο. πιε

Μππι ννπεεέπε Μπι επι πεννεσιπι τε

Μιι1επι π_γεοπιρερπσε έπιι ννειιπι

Με ε οπιππιπιιχεπι οριππιισιχε σε.

17 ΠπιΜιπι ιιε1ιε1ιε ννεπιπγειιι

οτε ιγσ1ιε1-πεππι, πιιιεογειε Μπι ω

Μι ςιπρι, νπωέππερι Μι ννπσεννεσι

σειι Με. ε ννε1πόι.

18 Ωε 1ιεσεπι Με ννε1πεπι Μπι

ο1ιππε ππιι1ιόιιε1πε ννειιπι, ννισπιπε σε

οννοι!ιιπεποπι Μπι ιιπιππιεπιε επι εννε

ρε πω, εσεπι .Μεε ννισεέπε Αεπε

ει:επι1ιεπι πνεπι_ῇἰΜἱ ννεπιππιπιχεΚερι

εοπι.

19 Πεπιε εερπ Μπι πιιγε επι πιἱ1ιἰ

Ριπή, πιε @Μι γιι1ιερι Μπι1ιεπι

ιχεπππεοπιρερι Με ιιι1πε.

20 (Μ. Μππεπ. Μ, οππιππἰσἰγε Μπι

επι ππεπιππειππι Μπι, Με πσιπιππιεπι ω”

έπισε εσειιιοπι Μπι τεΜπ επ1οππ-γερπ

Μπι1ιεπι ο)πιιΜιρι Μ:ε.

21 ΤιιΜι ννισεσο1πεγε πιεπιπειππι

πιε1πεπι, ννισοιε ννεπιπιπ1επι ιε.ππιπιχεπι

ερε, Απιρετιι Μπι π1ε "πωσ σιπι

ινσεΜσειιπ Με σιπι πιεοπι ΜεπιΜε

σορπ, ειπε Μεοπι Με, εγε.

22 Ππι1ιεπι Ρ1ιε11Μι πιεππε ππε11οπι

ιπεπιεπι, εε σεπιΜι Μπι ‹Ιε οπι επιππρε

τεπιχεπι επ1οιιγε Με σιπι Μπι Μεοπι,

Με "Με σε, 'Ι'οπιεπι Ειιειεε

Μεε πεπισεπι ι:επι1ιε Μ Μπι1ιεπι,
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ο14ΑΝΥΑΝΡι οοΝ.

ηἱχσηἱ Μη ση ωω οννεεὶη εσω

ννησ Με σε, σ”.

23 Ωε εΜσΠε τεησεη τη” Ρε

Ισε εννεηχεσ Μγσ σε, ινσι›εἰ γιιησ

Με, σε Με τεΜιννἱσεχσ σἱη τιιννσ

ση Μ σε σΜγσ Με σἱη Μηὶη1η

τσΜιισε Με έτη. Μεσα.

94 Πη!κεη εηρσκιι τσηεηε. ἰγο

ηεΜπη, ΡΙισΙἰΜει, σε τεννἱσιι Πτη

εΠε σσἰγερἱ, .Μάη ννἰησηἰησε Μη

ω”, Με Μσἱ Μ, ησηεη ΡεΙσε

Μσο, σε Μσεεἱγε ννεσἰηγεηρὶ Μη

ση ηεηση. _

25 [ΜΜΜ ΡεΙσε ννἰσοοννσ£εη

ηη, σε Με!:εησε ἱσἱγερἰ έηἱ, σε.

ννσχεσσ η Με σἱη ησηε σχε!ισ

σἱη, η.. ίσηηηεη ΡησΙἱΙ‹ε σεησεη,

σε, ΝηΒεΙιε σΜε Ιη!ε πο, τσηεη

Ιεηγεη ἱχοτηεΜρἰ Μηηεη εΙ‹ισ

σἰσσ Με σε. εχει.

28 ΡεΙσσ ΜχηέΜ-· Με σ ση Με

ιεεΙ‹ε σιιρἰ Με Μεσἱη,ησση Μσο,

σε Μσἰ ννσησεΜι οσε.

27 Ί'ηΜι ννεηηε ννεηἰγστη ηση

ε, Ιισηεη ΡησΙἰΙ‹ε γεη!‹σ σἰη ση

οι·Μοε Ρησετσε ηΙ_γσ€εηΜι. Πη

Μιη ΡησΙΗιε .δοση σχετσ Μη σγο

Μρἱ ννἰσεγσ Με σὶη, σε. ησση Ρε

Ισε Κε€Μιρἰ σσση εΒρεχε Μησε.

νν1οοννοΥΑκη 28.

1 Πη!κεη Ρησστοε ηιεΙισσσ Μη

ησ ση ηἰγοτεηΙ‹σ σἰη, ἱχοηεΜιηι

εηρετιι ηειηηἰ, ησηεη Κεεει·σε

στεηηεη .ϊσι·ηεεΙσιη σΜ:ε ἰτεννεη

ΙιεηηκΙσ Μπιγκ.

2 Πη!σεη ννεννε.Υυέηε ἰΦεησεη

σε .Τιι‹Ιε ννἱσεέ€ε τσΜιρερἱ Μη,

ΡειΙσε ση σΒἱχεΚερἱ σε σσΚἱ_γσρἱ;

3 ΟἰηΜγερἰ, .Ισι·ησεΙσπη σΜε.

ΡεΙοε ειι ενΙσεΜχσ Με, σε ἰχσρἰ

Μη ηεΙηηεηε Μερἱ Με ο £εησρἰ

ἰγερσρἱ Με.

4 'Ι'ηΜι Ρησεὲοε, ΡειΙσε Κοσσ

ι·σε σΜε εννεηγεΜιρἱ Με, σε.

@σε Μη σσει.Ιση σΜε εε.. Μ.ε,

Με".

5 (ζει. ηὶχσρἱ Μη «πεπεπ ©σηε.

ννεέεΜιρἱ Μηηση, ερετηεηόσ στη

ηκΙσ Με, σε ννἰσεέτε Μη Με τεΜι

ση ηη ΜηΙιεη ννἰχεοηΡερἱ Με.

σσ, σ”.

θ ΠηΜιη εηρστη σεΙιάσσεη, σε

ἰέ ννΠεσσηιηε ησηε. σιτι ση Μη,

ησηεη Κσσετσε σΜε. ΜΜ, σε

ὶηεηΒεηηε σσηεη ννογεσο οϋ70

τεηΙ‹σ Μη Μαη Μγστεηησ σἰη,

ησηεη ΡεΙσε ση επι ννἱσεέἱ.

7 Ησ ση Μ. ΜΜΜ ησηεη Μάη.

νησεστε .ϊστησεΙστη σ€εηηεη Μρἱ

σση Ιισησ. ΗιτΙιιΙώεη ηε]ἱηρἰ, σε.

ννἰγεσηρερἱ τεηΜι Με ΡεΙσσ ση

εηρἱ, τη!τε χεσσσηιρἱ σΜΜρὶ ω.

Β Ησηεη σα: ννοησεΜι; .Πη!ε.

ασχετο ννίσσσρσ ηὸηηερἱ, σε «με

ννεΚεη Μη ση, σε ηεΜιη Ι(σεει·

ση τεΜισεη ννεννεΒτεηὶ σε σο,

σγε. -·

9 'Γη!κε Ρησεὶοε .Τιιόε ογεϊσ Μη

ἰγσΜρἱ ννἰσεγε σὶη, ησση ΡεΙσσ

εγυρτσ σε ησση·ε; .ϊσυ·ησε!στη

σΜε 6ο σε, Ιισσἱγε ηιηοΜπη άσ

ηε ση ηἰχεσορἱ Με $εννεσεηχεμ.

Με, σ”. Η · -·

10 Ησηεη ΡεΙσε, Και” ενσ7ε

σο ση7σ€εηΜε τω” Μη ση ηεννε

ηη, Μη πηεγεσσηὶ Με ἰχσσσσε;

Μάιο. σχεσσ Μη τεΜι 6ἰσσ σἱη τε

ΜπΙεη σσεννἱσεννσσση έηί σ Μη

3αεη εσοηγεγε. '

ΙΙ ννεννεΒτεηἰ, σε €εΜι έἰσε.

ση τηεΜσρἰ Ικτε·ἰχσσσσσ σἱη Με

σσεηιση Μηηεη, ηιηῷσ Με τεσσε

σσηννεχε τηΙιε; “Πω σεηε "Πω

ἰγειηεοηρερἱ Μη τεΜι έηὶ Μη

Ιτεη, συννσόεη ησηε πηεχιιησ ενί

σεΜγσ Μσ έηί. Κσσει· σισσιησε

ω σε, εφε..

12 Ηθη... Μπεστ”, £οηε οννἱ

; σερσγε ννεγεσο ΙγοπεηΒσ σὶη ησ

Σ ηε σκη ννσησεΙ:ε, ησΙιεη εγισηε;

:Κσσει· σε]σσετε, Κσσει· σΜε σε

[ Με σε, σχε.

13 ΠηΜιη εηρσύ.ιι ίσηεηε @τη

ηηωω, Με"... τνἱσεἐτεχετερἱ

σΜη Βσι·ηΠω Μσἰ, Ρησε€σε ηερσ

σ :περὶ Με. σ ση Κσεει·σε ση Μρὶ.

ω .
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ΈΊΠΟΨΟΥΑΚΒ 28.

14 θα επιρεΜπ Με. Μετι γιιΜιπιρι,

ΜεΜεπ ΡΜεεπεε ινιεεέπειπεπερι

Μπι πω” οπι οΜιγεΜε εε. Με)πε,

ννιπ:εέπε ννεπι ΡΜεΙιΜι ΜΜΜ

εΜπιεΜε ειπποπι Με πιιιΜε.ιιΜπι εεειι

78ιιΜε.. · απ» ··οι

15 ,Ιει··πιεεΙεππι εΜε Με εεΜεπι,

ινεννεγιιέιπιε τεπιΜιρι, πιε πω,

ΜπιπιΜι ινιεε)ιερι Μπι Μεπιε Με Με

ρι, πιο -οππιεΙππχεΙπερι, επι γεεπιρι

Με ε ειππρι.

16 Ηεπιε Μεεεπι εννιεεπιιάπιρπε

επι, ννιωεω ινεπι ΜΜι @ευπρε

ρι ΜπιΜεπι, τοπιε ι:πιΜπ ιχεοπιρε)πε

εΓερι Μπι ινιεπποΜιππι ννι_γεοπιρε

Μι Μπι επι ινεε.)·ιπρι:ε ιγοννιπιΜιχε

πιι επι ΜπιΜπιπι, @χερι 3ππιπ:ορι Μπι

Με Βοππιε ννιεοΜεπι έπιπ εε, ερε.

17 Ηεοιι Μεπιε πΙεπι Μιρι, πιπιΜιπι

ιιιάιππεΜεπι έπιπ, τιιΜι ιΜεπιΜεπιπιε

ΜεΜεπ, ννογεεο οιγοπ:επιΜε Μπι

ε.Μιπι ννεΜιιιιπΙοπεπιΜε εε, ννιειιέιτε

Μπι Με επι επι ναιοεννεει.

Ι8 ΗεΜπιπι ποιιε ΜΜΜ ιγειοπιπιερι

Μπι Μεπιε πιιιιιπιρι, τιιΜι π.πιΜεπι

ννεεειπιπ πιοπι Με πιεεεπι ι:εΜικΜιπι

ιγπιοπιρερι επι.

19 ΤιιΜι. @περι ννοεεΜγε ε)περι

Με εειγετεπιΜεπι ννιννιεεννεπι€ερι

Μπι νιιιιπιιιΜπ. Με επι ειιρι, πιε πιει

Μιιι ινειιιι .Ιεειιε εειιππιρι Μπι Με

Με, ωιω ειπε Μπιπ Μπι, Με” Με”.

εεε.

20 ΠπιΜιπι ιινιννἰεεννεπιεερι Μεσα

Μπι ιππιπΙιιΜιεπι επιπ Μεοπι, .Ιει·ιιεε

Ιεππι εΜπ.ε. εε εε Μεοπικι. ιΙεπιπι οπι

πιιχεεορι Με. πεννεπεπιμηε Με,

ειπε ιππιιιπιεπι.

21 ΤιιΜι ΡεΙοε θεΜεεποει επιε

ἔεπε εε, Με ιποΜιππι γεεορι Με

εγε εεπιπιπι, Κεεει· εΜε ειπε ενι

εεννεΜΜγε Με ΜεΜιιπιγεπι εννεπι

με· ιινιεεννεέπ. Μ·ι

22 ΗεΜεπι, Με ειπε ννιοπιέπει.

Μπι εε πιεινιιΜοπι Με ννεειπι σε,

Αεπιρρε ΡΜεειποε εειιπε. ΠιιΙπε.πι

Μ, ΗεγειπεεππιΜεπι πιεγεΙιοπι Με

σε, ειπε. π

23 ΠπιΜι.πι πΜεπιΜεπιπιε πιεΙιεπι,

Αει·ιρρε ΒεππιἰΜε Μοι ενοΜοχειπε

ννεεπεέπε Μειιπι Μἰρὶ, πιε. πεπιε

Μοπι περι Μπι επι ιιπι πρι; εε πιει

Μιπι πιΜεἰΕπι πεπιεεπιρι Μπι, πιε.

οποπιννε επι ννπεεέπε ωΜιρερι Μπι

Μεπιπι Με; ΜεΜειι ΡΜεεωε εεοιι

ιινἱεεέἰ Μπι οπι Ρε.Ιοπι επι εΜιρι.

24 ΠπιΜιπι ΡΜεετιιε Με;πε, “Με

ρε ιινποεέππιιγπιπερι Μπι, πιε ννιεεέπε

πεπε ιιεπι οπι ιιπιΜιπιρι Μπι, ιπποε

ειπι. Μπι οπι .Ιει·ιπεεΙεππι εΜε, επ

@ειχε πιεΙπιιιι, .ΜΜΜ ογιιτε Μπι

οννε.ειπι εεππιπιΜπιπερι πιε, Βεπιρπι.

πιι Με ε Μεοεπιι επιπ σε, ειπε Μο

$επιππιρι πιοπι, Με πιεε ννεπισ.ΜιΜιρι.

25 Ηε ωιω Με, εεοπι Μπι, οπι

Με Με ειπι, τεΜιπ!επι ιγειιιεγε επιὶ,

πιο. πε Με 8εΜεεποε εειυχετε ειπι,

Μεοπι εΜε ειπερι Με ε ννεΜοπι28..

28 'Ι'ιιΜι Με επι, ππιιιιιιιΜε ειιι ω,

Μι ννεεπιΒε Με ειπι ετεππεπιεπι τε

Μιόπιπι ππιτΜιΜε έπιι. Ηε επιιπιΜειι

ιιεΜιΜιι επι εἰειιΜιρἰ, ινπεειέιεχε

περὶ Μπι πήγε ιπιι)ποτε.πι, Μεεεπι το

Μιιπι π,πιιιι)πειι ννινιιεπιΕ·ερι ΜπιΜεπι,

πο!πεπι ννεΜιεε Με ειπι τεΙπιι πιεπι

Με Με.

27 ννιωιπω ννειι ΜιέΜιρἱ Μπι

Με Μοπιο. ειχε πω, πιε πιεεεπι

ρε.ρι Μπι ι:εΜιεΙεπι Μιεειρι επιπ Μπι

Μεπι, Με Μεοεπιι επιπ ιπιιππιιΜ:πιπι εε,

εγε..

ννιεοννοΥΑΚΒ 2θ.

Ι ΗεΜεπι Αεπιρριι ΡεΙοε Μεσι

μι, ννεπιπιε. ινοχε.ΜόπιΜε Με ειπι

ιγοννιπιπιπειγπιρι εε. ΠιιΜιιι Με

Μεπ Ρεποε πιεπιε Μπι Μπιιι€ειε επι.

ννοΜὸεΜι.

2 Αεπ·ιρρε ενπεεέι:εχπιπερι Μπι,

.Ιιπάε. εχετε ΜΜΜ ιχεππιεοιιρερι

Μπι οννεεππι ιιε!πεΜε πιπποΜιπιι νυσ

ννεΜιπεΙ·πε Με ειπι Μεοπι ιππιιιιι6Μπι.

3 .ϊιπάε ινιεσ.ιΜεπι Μπι ννιννεπιειι

πιπ Με οννεειπι τεπιδιεπι ΜάιιΜεεπι

πιειιΜι επιοπιενιιγε, Μεοπι επειιΜεπι.

(πει πιεεεπι εεειοι)πε εε, ννεσππι

ΜιπιΜι οπι πιπιππιεΒοιι πο.

4 Τ0ΙιεΜεγε. ι:επιΜε.πι 1επιιεε.Ιεπιι
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οιΕπιΝιπΑΝΡι π.:ιοΝ.

εΜε ππιιτεογειε Μπι σππι, Ιιοππιε

1πέιπ1επι εΙιεπιτεπιπιεπι, το1ποπι οΙιεπι

3πεπι ννειιπι (μπι Με ννιοεέπε Μπι

οννεειπι επΙοπιμεμἰ.

5 Το1ποπι πι1ιοιιπιόπιμι απο Μπι

οννοιεπιπιε 1ιππιοε σιπι επι ομε)πε

ννειιπι, Ρ1ιπιπιιιεο πιεππιεοε, 1ιεπιιι ο

οιοΜι.πιεγε πεπι1ιεπι επιοπιππιειπεπιμι,

ο3πεΜιμι οιπιμι ιιπιΙπεπιέ.

θ @ε πιπιΜιΙιε ννιιΙπεπιτεπι1πε 1ιιιπι

ΜιΜι ινιοιιιιγεπιμι Μπι ιννεπιοννι

αιμα: π:ιπιοπι Μ: εμεμι Μπι οπι, πιοπι

ππιειπεπ:ομι Μπι οοεπι πιεννεμπι.

'7 Πε εΜε πιοπιαπι ιιπιΚιπεννεμι

εΙω πιοπιμεμι Μπι π)ποπιιμι Με ε εμε

ΕπιιΜιπιμπ,πιε επιμοπιι 1ιεπιμεπιι Μι

οοΜ)πεμπ εεε. Αμπ·ιμμε ινιοεέπε

μπω Μπι, ιππποεμο Μπι πιο οπι .Ϊιι

πιε ννποεέιτε ννιππιεννεπι€εμι πιοπι.

8 ννε1πεπιτεπιΜι ννποεπε σιπι εΜε

εΜοοιπι ννιπ:εγε σιπι με τοΜιπ:ε ο

Με τε1πιι ννποεπιεμιοε πω Ιποοεπιιμι

με.

9 Μπέ εγε .Ϊεειιε Νειει·εππι επεμ

1ιιιππ εΜε Μπι οπι, τεΜι οτε Μπιε

]ιπι)πεπι οοεππιοπι Με πιποοεοε Μι

μπ:ει οιπιοπι.

10 .ϊοι·ιπεε1εππι εΜε πιεπιε 1ιοοεπι

εσεππιοπι πιοπι; πιε ννεννεχιιέπιε

τεπιΙπεμἱ Μπι ιπνοννεέε1πε ππιειιιιμι

Μπι οπι, ινποεέιτε ονπποπεπιπιε Μπι

Με ννποεΜιέ!πε πιρι Μπι επι ιμπε

ννιοεννεμο με, "με γεμι Με πιππι

3τεοομι πιεπιεπι, ππιιέι ειπε @οσοπι

εμε. οσε.

11 Ου. οππιπιποι)πε πιμπ Μπι Με”

οτεΜγε ννπμεννεΙπεέτε!πε με, επεισ

έπεπιπΙε ννποεννε!πιχε εε, πιιπιερεπι

Μ” ννιοεννε)πε σιπι 1ιεοπι οτοπιννε

τοΜεοε εΜε έιοεγε ινιοενσπεΜι

Με.

12 Πε ιοιιπιπιεπι ννεννεχιιέπιε πεπι

πω!» Μπι ιπνοννεεε1πε ννοννεμι Μι

ιπιεπιπ.πμι Μπι, Ιιε γιι1ιε ΒεππιεεΙποε

εΜε ιππιπ1εππιπ1ε.

13 Ππι1πεπι πε!ιπ-›μι Πιο, ννποεέπε

μεπεμι, επιμε πιο1τεμι Μπι ΙιεΙιεπι

το, ιγομεπιμε "επι επρεπε κι Μπι

επι.ππι Με” ννιχειμε Μπι Μ: "επι

ππιπιεΙπε, Με ι1ιτ1ιιΜεπι ἰγογιιπιμε

ππιειπε εε ποπιε οππι ιπιεννεπιι Μπι

πιεπιε πιεΜιπι.

14 ΠπιΜιπι οννεειπι ππιιιΜιπε.

εΒμειιπι1πιπ;ιγεμι. πιε1ιεπι ννιοιι1ιο

ινεπι πιεννιιΒοπι, Ηοϋπενν ιεμπ οπι

Ιιεοεπι οππιεΜγε, δε1οειδεΙοε, ω

1πεοε @μεμε ππιεμεΜιννε Με, σεπι

μεεπο Μπι πιεμεΜε!πο σιπι με πε

1'ιἱΜι σο.

15 Ππι1ιεπι ππιπέ, Πεπιπ:επι, μπαινει

πιο, εμε. Ππι1πεπι, .Ϊεειιε έπαψε

γιιΜιννε Μπι Μ: ππιπγο σε, εμε. η

16 'Ι'ιι1-πε ιπιεμπι, πιε πιιει1ιε Μπι

οπι πιειππι απο; το!πεπι ννεπιπ1ε!πο

με, τοΙπε1:ε τεΜι ννιιιιγειι_· Μάχα:

Με σππι 1ιεπιπι επι ννεεμπετεπιππι, πιε

οοΜ)πο Μπι οισεΒε Με ο 1ιεοπι

πιεΙπιι1ιε ννειιππιε)πιιΒ· οιπ:ίμε.

17 Οδπετε Μπι ετεπι1ιεπι οοΠιόε

Μι Με, ΙΜ:εννισιιέω Μπι πιεΜιπι,

πιεπιε ο εΜε πιπιΜιπιε με οιέι.

18 1έιιε ννποειιιιππιόπιμο με, οφε

Ζε επεπι1ιεπι ι)πογειιμε εΜε, πιε

Βεπεπι ποινεέεΙπο Μπι επεπι1ιεπι

ννεΜιπιπεπιΜι εΜε ννιπ:επιπι1ιοππιπιι

Με; πιε 1ιεοεπι ννεοιπιππιε)πεπιμι

Μιι οπι ννε1ιπεπιπμι ννισεΜπ:ιοεμι·

Με Μπι, πιε τοπιιι εΙ‹ε ννιοε1περιιμι

Μπι 1ιεπιε οππι ννογιι1ιε γιι1ιεμι Με

πιο. π·

19 Ηεοεπι οπι, ΑΒ·π·ιμμε ννιοεέπε

μετεμπ Μπι, ππιεΕμπ)πε ννοπνεπιμε1πε

Μπι με π:επιιπιννεπιπιε έιιι.

20 'Ι'ιιΙπε τοΙπεΙιεγε 1)εππιεε1ποε

επι μειωπιμπ, πιπι .1επιιεπι1εππι, πιε

.1ιππιε ππιεΙποοε Μπι οννεπισεγπι, «μι.

πιιιΜιπι ΙΙποεννποεέπε Μπι, Μπιπιο

οετιιμι, πιο. ννεΙπεπιππιπιΜι εΜε

ιπιπιπιπιοππιπιιμι Με, πιο. ι1ιόιιοοετιι

μι ννιπ:ο1ιεπι Μπι επ:οπιμι Με Μπιτ.

πιεοεπι ονιπποενπεΜ)πε!πε οσο.

21 Ηεπιει οπι ει:επιπιεπι, .Πάει νή

π:εέπε Μπι ιτιμι ννε1πειι Μπι ο1ιπιιι.

ππιπιγπιτεμι, πιο. ππιιιΜομι Με πιι!πε.

22 'Γιι1πε ννε!πεπιπειι1πε οππιιιΜγε

σιπι Ιιεοπι επιμοΦπι Μπι π1ει1ιεπιμεπι

"ω, πιο. τοπιο. οπιμιμιπ!επι τεπιΜι·ι

γεπι)πεπι Ιπο, ννιοεννε1πιχεοτεπιππι,
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ννιοοννονιικι: 27.

εε ννισιιέτιι ιινοΙισιιπι Μπι Μοεεε

Μσἰ πε.Μι ιι Με σιπι ογιιΜιρι πιοπι

Ιιεπιεπιιι ουνισε.ινε.ΙπιχιιΜι εσε.

23 Μεεειμι. ΜιΜιε Με σε ιγε

ιοΜι.Ιιεχιι ιινισιιπε σιπι ετεπιπιεπι

πιιιι]ιπι Με, πιει ογειε Μπι Πεσσ

ινισιιέπε. Μι ι)πογιιιιι ιινισιησ Με

σιιι.

24 Ηεπιιι πιεσεπι ειπε., ιιπι!πε.πι

ΡΙιεειΕοε πιοιεπιΜιΜγει ἱε σε, Ρε

Ιοε ιιιχιιιιπιιιέιτιπιχειπι, νποννιιρι Με

οπιερεπιισισιχε σιπι ιισ ννισηιιπιπιει

ἐΜπιγιιπι επι ιχεπιιγιιπι σε, ειπε..

25 'Ι'ιπΙπε. ίχε, ΡΙιεεποει Με”

παω Μιι, ιιιηιιΙιπιιιέΜιιγε ω,

ωιω ννοννισιιιπε ννισοννεΙιΒεόιιιι

οιε Μπι εμε σε, ε)ιπι.

26 08. ινισειέπειγιιπερι Μπι ιι

πιεσε. τιιπιγεπι επΙοπιχιι, πιεση Πο

Μιππι ννιιόιι:ιιεχιι ννονιιιιπιόεΙπιι, Ιιε

ιιιι τιιιπι1 Μπι @τι Μπι επιπΜΓιππιειιρι

έπιι ε ππιπ!ι.ι|πσειπι, οΜιπιππιππι επι ε

σοπιρι έπιπ πιιιΙπεεέι. .

27 Αει·ιρριι. ννισειέσηπεπειρι Μπι,

ννισιιέι:ει ννοιπσιιπι Μπι πιεσε. ννίσε.

3ισιόιο. πιε. ννισηιιόιι ε ειόοπιννιιχε.

28 Ηεπιιιπι ΑΒπιρρε. ΡειΙοε Μεσι

γιι; Κιι:ιιπι εσιιιγιιπι Κι·ιετιιιπι Ιιε

ιιιιισιι Μ.ιι. ε εννεσιιιππιιιμι ιι σε.

29 ΠπιΜι.πι ΡιιΙοε σε”, νειΙπιιιι

σιιιιΜι σεννιιΜ)πιι σε, πιιγε πιιέπιπι

πιιι έπιι, πιιΜι ποπε. επρεπε Μπι πιο

ιιιιππιιιΒοπιρι Μπι οννειειπι, Μαι"

εσιιιγιιιι Ιιεε έπιι, τιιΜι οσοινειειιι

ππιπέ νιιεπιππι Μπι ιχεσεπι γιιιιπιρι Με,

ιτιιΜι ισιιέι!πε Μπι ὸειιιι ορε Με έπιι.

30 Ηεπιιι πιεσεπι εχει., ιππιΜιπι πιε

Μπι ννισιιέι:ιι ειι:ερι, σε. ινιο:ιέιΒιι

ιΕπιπισιι.πι Μπι, ει·ιιι!πε Μσι, φ. τοπια

σιπι ιγοπεπιΜιρι Μπι Ιιεπιιι Κο ιιιι

1ιπιπιι; . ώ.

31 Οκ ισιιπιοππι μη» εε, νι ισιιέπιι

Μπι πιε τιιΙπιι οπι εε Με σε, ΜιέΜιρι

Ιπτε σιιι πιιΜιάε.πι εεοπ έπιπ σε, πιει

Μπειιιιπι εΜσιμηιι.

32 Ηεπιιιπι, ιινιωέω Μπι ει: Κε

ειιι· σιι_ῇε_γ8.πε έπιι ιιπι!πεπιέι ΜγιπέΙπιι

ιιι . Με τιιΜι, Αει·ιρρυ. ΡΙιεειοε

εσιγο..

ννιοοννοιωκπι 27'.

Ι ΉπιΜιπι πωπω εΜιι ινιιΕοππι ιππι- _

γιιιιρι Με ε ννεπιπιε Μιπιπερι, Ιιε

πιιιπι ΡιιΙοε σε ινισιιΜιέΜιρι ίσιωσε

Μπι, ιιΜσιτει τιιπισιιπι "επι, δειιιιε

τοει πιιοΙιε Μπι ετιιιιπιιιπι, .ΙιιΙἰοε εσπ

,σφι Μπι, πιε ινισιιγιιιιεΚιμιρπ.

2 ΠπιΜιπι πάτε Με ννιιιι Μιτε

ππιιιιιιιππι επιπιπιιιιι, Ασια ππιε!ποσε

Μπι ειπε τιιΜεΜεπι οιιιιιπιπιι Με

σιπι !ιε επι ιιιιΜιρερι, πιο. ριισειπιιιπι

πγειιπιχεπιρι, :ιιι Αππετεπ!ποε Μει

Ιπεόοπιοε, 'Ι'πιεειιΙοπιι!πε ετειπιἱιιιπι,

πιε Μσἰ ιιπι;γιιπιρι.

3 ΠπιΜιπι ιπιιιπιΒιιπιπιιι σιεΙιεπι, ει

πιοπι επι ιιιιΜπιιιπιπιπρι. ΠπιΜιπι .Πι

πω. ΡιιΙοε τεπιδιιιπι οΜσιΙ'ιεπι, τσιπο

υνισε)ιε σιπι εΜε ινἰσεἱ, ιισ ¦ιεπιιι.

επιιπιιιιιπι τιιιιιι )πιππιε Με ε π)ιοννιπι

Μ ει.

4), ΠπιΜιπι Ιιεπειιιιιι.πι ριισιιπιιιπι

πγειιπιχεπιρι, πιει Κιιρι·οε ΠιιιΜιχε

ννιιτοιιπιρερι, ωτοπιεχιι. ιιπιχειιρι

Μη πιεση. ·

5 ΠπιΜιπι ΚΠιΜε πιε Ρεπιιρπιιι

Πε ππιππιιυνεπισιι Μπι ιιπιΜπιιιπιπιπρι

πιεΙιεπι, ΙιιιΜει επι Μι.ιι·ιι εσιμιρι

Μπι πιε εΜπι ιιιιιιιρι.

6 ΠιιΜιιι πιεπι Με "Με νιιιιιι

ΑΙε!πεε.ιιιιι·ιιι ετιιπιπιπιπι, πωπω σΜε.

ννιιτοπιι γε Με σιπι, πιε ιιΜσιτιι

ιεπισιιπι Μιι ννιιπιμι!πε σε, πιε επι

ορε ιιπιχιιπιρι.

'Ϊ ΠπιΜιπι ιιιιρετιι Με ιινπιέπειισπι

ι,νεΕοιιπιρερι πιε Μπιιπι εε Κιιιόοε

επι ιγοπιι!ποπιε ιιπιΜπιπ, τιιτοπιε)πε.

ιιιιγεπιρι πιιιΜιεέ, Ιιεπιιιιι Κι·επε

ιπιιιΜι-γε, ΒεΙππιοπιε ιγοπιιΕοπιε νιω

Εοιιπιριιρι.

8 @ει πιε ΜΜπι εε Μιρεμι ιιπι

Γιπιρι, πιεπιε.ιι ππιιι!ιοσε ννεπι Οἰ

ιππιπιίννιιέπε εσπγειρι Μπι πιε επι ιππι

Μπιἱ, πιε Ι.ιεεεε οτοπιπνε Μπι Μιγε.

ό”.

Ε! ννιιπιπιιι επρεπε Με, πιε πεπο

ριιρι Μπι οΜιΜρε ειχε, πιιιπιιε!ερι

τειπιΜι Μπι ννιιπιπιε ειιιιΜ)περι, Ιιε

Ιιε.πι ΡεΙοε ννε!ιοιποιιννισε.Επγε.;

2 ι·



ΟΡΙΑΝΥΑΝΡπ εποε.

10 (πε πιεννποεπιπγε,ννπεπιεπε Μη,

επετοιιπιρηρπ Με επη σε οπι ννπτε

πεπε. Μπι πεππιι οπιπιπιππε πω γηπε

ππιιπιπρπ Με έπη, εε ηεππιιη ιιηΜ ε

ρπ Μπι π_γοπεηπιεη πχεπιπιπππιπερπ ω

ε πππισπιπποεη εε, ειπε.

11 'π'πιππε εΜεπιε πεπιεεη Μπι,

ννεπιεΜερε επη εε Με ννετε. πε

ιιππε Μπι πιεηε εηεννπεεΜεπεορπεη,

εε Ρεποε πε επη πιε ννποεππε έηπ.

12 Πηππεη σππιιιηηπ Μπι πιε επ

ιπνεπιπγει.πι σεεη γιιππεηρπ Με επη

πιε ννεέιπε έηπ, πιεση πιεπεηπιεη ιππι

μ, εε σΜπιπρπ Μπιπιεη, Ρπιεπιιπιε

εΜε πινεποπιι πρπ, εε πιεη νιπιιηπιπε

τη σπινεηππ γπιππεηρπ Με, ινπεπ›πε

ππεεερπ; Κπετε εη οππιπιπιηπ ινεη

ππσππεεεπεηπιεη, ννπγοπιρε·γετε ο

πιηε επειπΥει:ε ε1Μιπε πιπιτε Μπι ιππι

έπποπιι ε νπεηππε επη πιεε.

13 πιππεη σππει;πε Με” πεπε

Μπι πνπεέπεππεη πιπ)ππι, εε πιεεεη

τοππεη ννεεππιπιπ εοη ννεπιηε εσεππι

ππεπ:ππιρπ, πιεπιεπι ππιγπιέππερπ εε

πίπεπε.πΜ)πεππεη ννετοΡερπ.

14 'π'πιππε πεεεππεπι, πεπε)πεηρε

ινεη σπιπππππε εππι πιε εη πγερε πιπ

μι, πιε 'Ι'επε-πεπε εεπ-γερπ.

15 Ππιππεη Με πεπε Μπι ηππιε

πιπερε, πιεσεη πει:σπιειιε ?Με εΜ

πιπρπ έηπ, Με" ππεπιε πγεπιπιχπεηρπ

πιποννπηπιηπππιπερπ.

Ιθ Πηππεη πάτε ννεπι πίπεπιππε εσπ

3περπ, πιε πΜιπεππεπι πιηιπεπιρπ, πιεπιεη

Μπεη Με Με σπεπ.ππιηε Μπι πεε
ιιηπποΜπιπρπ. π

Π' Πε επιννεηππεη επιππεππιιρπ, εε

πεεεππε Μπι πιηπιπ, εε εΜε πεπε

Μπι πεπε επιιεΜ8Μπερπ, πιεπιεη ννπ

Κεππε εποε επη εη πγοπιρειιερπ Με

σΜρερπ, επι πιεση εΜε ση επεισ

Ιιερπ Μπι Ρεπιρερπ. εε πιεεεη πεπε

ση ππεπιε πγεννπεε)περπ.

18 (πε πιπηε ηηππεΜπιεηεπεερπ,

πιεση ππιεηπιεπιηε, πιεπιεη ωαπα

Με επεπιπιεη Με ι:εηππεη επιπιε

γερπ.

19 Ωε επρεπε πσπγεππιηπ πιεπιεη,

πιηηερεπιπ Μπι ση, Με πεπε Με

εη, πεππιι ννοππ.πιχεπΠειειπ Μη πηπ·

ηππι επιρεπιη)πεηρπ.

20 Πηπππιη επιρεπιι Με, επιρεπ:ιι

ινπ νιπποεηπιρπ πιο πεπιπη έιηπ επι, εε

πιππιε ιιπιππεππππιεηέποερπ, πιεπιεη ιππι

ηπρπ Με πιηππεεππιπιπ εοη πιε πιεπιεπι.

ιιπιπππι πιέπεπιρπ. ,

21 πιππε πεπιεη π:εππιιππεη ?Με

έηπ ιιηρπ Μη, πιεπιεη Ρεποε εποε.

εσππειπε ηε_ππη, εε, ννπεεέπε Μπι,

εηεπηειπεεορπ.εηρπ εε Κπεπε επειι

πιεη ρεεεπιεη πεπε)πεδπερπ Με επιπ

π_γεεεεε, πιεσεη πεπππι εποε εε ηππ

σεππεΜ_πε εππι εε ηππιπγεπιππερπ Με

έιηπ τυποι. ,

22 (πε ηεππεπιε εεεπεπιπερπ εε,

σεπιπε ννεέπε πιο; πιπιπνεππεπι ιιππερπ

Με εηπ, πιιππε Με εΜε Μη πιεπιε

ππεη. _

23 ννεππεηπεηππε σπισννεππε, πιο,

Με ππιειπιιπιε εππι πιε πεοπιπιππιππε γε

επη πιππιπιιιη εη ππιεπιππιεππη. .

24 (πε, Ρεποε ππσΜπιε έπιπ πο;

Κεεπιπ πιοππεπη πηεχειπη Με, πιε

ππεη ποηε σιπι ννεπσ.Υερε π:πη οι"...

εππι πλπεπιεηπεηππε ηιεπι σε, εεε, σε,

25 Ηεπιη επεηπιεη, ννπεεέπε Με,

σεηπε »Με πιο; ννεΚεπιπ8ΠΜι

ννπεεννεσε, τοππεη επιιεΜ_γε πτππι πιε

Με” Με.

20 πω. Με ιιπεπι επι πγειιιιε

γεηπιπ Με σε, ειπε, .

27 Πηππεη στρεεε πεπιεπσρε. Με,

πιεπιεη Αππππε ππιπηπννεηεε Μπι σπιπιε

ππεπιε πχεπιπι)πεπιπιπ Μη ποιιηπιεη,

πιεπιχε επιππε)πε πιεπιεη ννεπσρε ηππ

ειιΜγερπ Μη ππιεπποοε ννειι πεπιε

ππεη ιιρπ πιεσπηρπ.

28 Ωε ππεπιειι ππιειιεεπι πιεπισπιπε

ππποππεππε εππι πιιππιππι πγεγεπιπ, εε

εππει;πηρπ ννππποεπηηε ησηρε ε πιπε

)ιερπ. Ηεπεηπιεη Μιεπιηε ππερεεε°

Με, ππεπιεη εππε εεοηρπ, επεσε·

ννεηπιε εππεππηρπ εεε επιρπεπι.

29 Πηππεη ππηπιππε Μη εη επεσή

επιγεπιπ Με ε ππσΜρερπ, πιεση νεε

πιεΜερε Με επεηπιεπι πηειε εερε-.

πεπγερπ ποπη πιιπηππι· εφΡι, εε..

'πιεπιεπι Με ε επηρπ πω».
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πιπιοοιππποιωιπο 28.

30 Ππιιπιιιι οποιππρο νπιπ:οιπιγορι

Μπι «πιο οποιο Μπι οιοπιιιοπι πιοιι

οορι Μο οΜπορι, πιο ινοι.ο οιοτιπιο

πιοπι ιιο πιιιπιι Μπι οΜο γιιιιιιιππιπι

ιγογορι, ινοποιπορο τοπιιιοπι ππιοιο

οεροιοἱγορι ππιιπιιπι ιγογο ιιοπιο

π.

31 Ππιιποπι Ροιπιιι οΜοιιο ιοπιοοπι

Μπι οΜπ:ιτο ιπο ιιονιπιοοΜγο; Βο

ιιο ννιιο οποιο Μπι οιιπιο γιιιποπιρι

οπιι ιπιπιιιοπι, γοπιιρι πιγοιπιιιιρι Μο
έπιι πιο. Π

33 Ηοιιοπι οποιοι Μπι οποιο οι

επιπιο ιιοιιοπιιο ιιπογοιπο π:ιπι ιιοροο

ιπορι, πιο ιππιπι ιγπ-ιγορι.

33 ννοπιιιο οπιροο Μο ιιοιιοπι Ρο

ιπιο πιππιποειιπι ιοιπιι γιιτορι ιπ:πι οι

ποιοι, πιο ιιογο, Νοιποιιο ποιπιιπιοπι

γιιιο οπι γοιιπιρι οπιροτιι ιο.ιπο ω

ρο Μπι ιιπι οοο, ιιοιιοπιγοιι ι:οιππιπιοπι

ιγοοορι πιο. .

34 Ηοοπι π:οοιπ:ιγορι σο, ι.οιπιι γο

τορι ιπ:πι ρο, οπι ινοπιιέοιπορι Μο

πιο, ροιιο πιιτονιπορι οιιιποιο νιποπιιι

πιοπι ιιιπιιιρογο Μο όπιι οπι.

35 ιιοπιο ιιοπ:οπι ογο ιιοιιοπι πιοπι

ορι πω, πιο οινοοιπι νιπιοιπποιποπιι

οιποπιιοπιιπο οοΜγο πιο, Μγιιέρο

πιο γιιιο.

36 Ηοιιοπι ονππιιοιπι π:οπιιο νιποοιο

ρι, πιο ννογιιι:ο ιοιιρι.

37 Ππιιποπι «πιο ννοι:ο Μπι πιιιπιι,

ιππιοοπιοΒι ονπποειπι οροππιπιπιιιο πιοπι

οοπιρο ιππιιππ:οππιπιο έοιππιπιπιπι οοιιρο

έοιπρο ιιιιγοιπποπιρι.

38 Ππιιποιι ποιοι γιιιορι οπι

ιππιπιοπιρι ιιοιιοπι ννιιο οποιο Μπι

γιιιποροιοπιοπιρι, πιο ο,πιιιγορι οπι

ιπιπι ππιιιιιπι οιιρογορι.

39 Ππιιποπι νιποπιπιο οπιρο ιποππιπιο

2ο οοιιοπι, ππιοιποπτο Μπι ιγοΜγορι

οπο; ιιιιπο ιποιιπιιιπι ννοιι ιιιιτο πιι

ιιιιπιπιι ιπποέι:ο Μπι ιιο νποπιγοιπορι,

πιο οΜιιιρι Μπιιιοπι, ιιο οπι ιππιι:ο

"οιο Μπι πιο Μο, ιπογορι.
Κ 40 Ηοιιοπι πιο”. οεροιπιιγορι Μπι

ιιοροοο· ιγογορι, πιο ππιιπιιπι οΓιρο

γορι, πιο ιγιιροο γιιιο ιπ:οοιπο Μπι

Μγιιέιπορι; ιιοιιοπι οιπιο ιπποι:ορο

Μγορι ι:οπιιπο Μπι γιιιιποιιικοιι ιγο

γορι, πιο ιιιιιο Μπι οΜο γορι.

πι Τπιιπο ιιιΜοπι ππιιπιινπποπιπ:ο πιοπι °

ιποΜιιιγο ιιιγπι Μπι ιιο οπι ιγπιιιρο

γορι, πιο ιιοπι γιπιιο οποιο Μπι οιι

ορι. Ππιιποπι ννοποιποροποπιιιοπι

ιπι ιιο επιπογο ιιιοπι, π.ιιιπο ννοιιο- _

Μοροι.οπιιιοπι Μπι ποιο οπι ιποπιιιιοπι

ιγογο.

42 Ππιιποπι οιπιοιι.ο Μπι ννιπ:οιπο

όιπορι Μπι ιιοπιο ινιπ:οΜορι Μπι ο

ιιοπιιορι, οΜπιπιι ινοπιιιιπιι ιιπιπο Μπι

οΜο ιιιππνοπιρι, πιο πιοιιπ:ορι Μο,

ιπογορι.

43 'Ι'πιιπο οιπιπ:ιιο ι;οπιοοπι Μπι ιό

Ροιοο πιιιπιγο Μο π:ιπι Μπι, ιιοπιο

ιοιππι οπ:οπιρι Μο οιπι ιγοπιπιπ:οΜ

έπιι; πιο ιιοιιοιι πιπιο ιιιννοπι οΜΜ

ρι Μπι ιιοπιο ποιποιιογο ππιιπιιιι

οιιροιπιιγορι πιο ιιιιιο Μπι οΜο πιι

ιπποπιρι Μο, ιπογο.

44 Ηοιιοπι ποπιο πιοιιοιιιπι οπι ιιπι

Μπι ιιοπιο, ιιιιιιιι π:οπιππιπιοοιπο οιποπι,

πιο ιιοπιο ιο ιππιιο ποιο οιοπιιιοπι

οπιιιροοροπιοπι οιποπι ιγογορι. ιιπι

ιιποπι ιιοοοπι οννοοι.πι Μοτο Μπι οΜο

π.οπιγοπι ιγοιιιρι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 28.

Ι Ππιιποπι οΜο ιοπιγοπι ιγοιιιρι

ιιοιιοπι πινιιο Μπι ιιπ: Μοιιπο οπ:ιγορι

ο επιοπιγορι. _

3 ιιπιιποπι ιιποοινιοοότο Μπι πιπιο

ιοιππι ιππποέιο οπ:οιιπιΜοοπιρι, πιοι.ιρι

πιο οιοιγοιιι οπι ιιπιιπιπ:πιρι, πιπιο

πιιοι.ποιιι πιο οοιιι Μπι ιιοοπι οιποπι

ιιοπι.

3 Πιιιποιι Ροιοο π:οπι οιιππ:ιοτιπιο

οπο ροιιι, πιο ροι;ο οπι οοπιρο ιιο

ιιοιι, ινοππιπιιιοιποιιοπι ινοπι ιγοιπο

ι:ορι Μπι οποπιιιοπι πο”, πιο Ροιοο

πιορο Μπι οπι ιιπογιιΒ οι”.

4 Πιιιποπι πιορο Μπι οπι ποιπιι οοιπι

οιπ:ο π:ιπι πιο ιιπογο.ιπο οιπι ιιο Ιιππ:ο

ινιοοέι.ο Μπι πινοπιγοιπορι πιοιιοπι,

ιγοΜτοπιοπι ιιοΜπ:ιγορι3 Αιπνιω·.

ιπειιοπι ννιοοέιι.ο Μπι πιο πιο Μυο

Μο Μπι ιιοπ:οέ3πιιιιιινιοιιπ:ο Μπι



ο14ΑΝΥΑΝΡι σοΝ.

.ο

«ΜΜΜ πιὶ Μ3ιιι εΜε, τε1‹ιι εννο

τεπιπιε Μπι ιιε τσ Με ε ισποννιπιΜγε

έπιι σε.

5 'Ι'πι1πε ννεππισιιέΜισειι σοπι πιεπιε

Μπι επεπι1ιεπι ρειε Μπι επι ιισετετε

ε1ιρεγε σε τιιΜεσεπι Μιιπιπιι_γε όπιι.

. Β 'Γιι1‹ε ιπερο Με,σε ιέιιιιιιιιιεπι

πιε σε ιδιεγε Με ιωειΠρι. Ωε ω

1ιεπι εΜε εποπιννεπι γιι1πεπιρι σε

τιιΜεσεπι Μιιπιππιχε επιι ιιπι Μπι

ννεπιχειπερι, ιιειιεπι τεννεσιπι Μπι

ιοιιεσε ιιιπιιισερι σε, Πε ιεΜπ ινε

Μιπι Μπι Ιπεε σε, εχεισ.

'7 ΠιιΜιπι Μπι ιΜγεσεπι,ννιι:ε Μπι

οιππιε ενισεπέτε ιοΙπερε, ΡιιΜιοε

εσισερι Μπι ιιε ππιειποσε οιιέρε ιππι

Ιιε; ιιπι!πεπι ιιε ιιπι ω” ιιπιειρι, σε

επιρετιι γεππιπιι ιιειιεπιχεπι τεπι)πεπι

πιο ιιπισιιρι.

8 ΠπιΜιππ Ριιιιιιοε ειΜ.ιΜι Μπι

ννεγειεπιΙπε, τεπισεπι ειπε σε πινε

εεε ιιιεγε. Ρειοε Με επι ι, σε

σεΜγε σε, πιεπιε οπι επιιιτε1πε σε

εεπιπδιεπι.

Η Ηεσεπι εσοπι, ιιιιιπεπι Ιιειιεπι

Με Μπι επι τοπιε πνοννεσεεεπι

γιιιιερι Μπι ιιεπιε επι πω», σε εεπιι

ννισε3περι.

10 Μεοπι ειεπι1ιεπι πιιπιε πιπιΜπιι

Ιιεπιρι, σε ιιεπεπιιιεπι ιιπιππεπιρι Με

σιπι, ιιειιεπι τεΜι ιιπισιπιρι Μπι εννε

ειπι πιπισιιρι.

11 Ππι1εεπι νει γεππιπιι, ιιειιεπι ννι

τε ννει;ε ννεπι Α1εΜεπισπεε εσεπι

1ιεπι, ιιε αστε Μπι Ιιεπι πεπι-γεια

ννεπιΙ‹ε σιπι, σε ωσοπσωεΠ γυ

Ιπε σιπι, .1ιιριτει· σε1πρερι ω" Μπι

Με, ιιπιεεπι 1ιε επι ιιπιΚορερι.

12 Οτι δι1πεΜιεε εΜε ιιπιΜιιιιπι

ιιιρι,σε επιρειιι γιιππιπιι ιιπιγειιοπιρι.

13 ΠπιΜιπι Ιιετεπιιιεπι οιιοππιπιι ιιπι

7επιρι, σε Βεσιπιπιι εΜε ιιππΜρι.

@ε επιρετιι ννεπιιισεπι ιιιοιιεΜιππι,

ι:ετε ιι:ο1(εσε τεπιιιεπι ειπε, σε επι

ρειιι ιιιοπιρε 1ιειιεπι ΡιιτεοΙι επι

πιπιΜρι.

14 Ηεπι ιιιιπιΜι.ππιεπιιιπι Μσι)περι

Μπι ωαπ]ϊ|ςιι ιγεννισιιιιχεπιρι, σε

επιρετιι σε1ιοννιπι 4οιπι ιιπι7εΙποπιρι

23

Με ε σιπιπιι. Ηειιεπι Βοππιε εΜε

Μ)πε ιιπι-περι.

15 ΠπιΜιπι ιιεσσιετεπι1ιεπι ιιιιπι

Μιενεπιιιπι Μει)περι Μπι ιιπιΜγερι

εειγειεπιιιεπι πιεΒοπιρι, σε ισωιππι

Μρερι επι, Αρριιριιοπιιππι σε Οινο

πε ειπε διεππιπιι Μπι 1ιε1ιεπιδιεπι.

Ηεπιε ΡεΙσε ννεπιννισεεεεε, ιιπι

Ιπεπι ννεΜιπιτεπι1ιε ινορισε ω”

σε ννεΚιεεσ· ισιγε.

16 Ππιιιεπι Βοπιιε εΜε ιιπιΜρι,

ιιειιεπι εΜσιτε ι;εππσεπι σιπι εισε

ικεέιπε σιπι ιιεπιε ννιεεέιεγετερι

τιιεΜσιιε τεπισεπι Μπι σε, πισω.

Ρε1οε εΜσιιε ννεπιιισεπι ενπιεπιχεε

ιιπι Μπι Με Μσιειπιεπιε χειιιπε Με ε

ιγοννιπιΜγερι.

17 ΠπιΜιπι επρεπε ?σιωπή σωσε

1τεππι, Ρειοε .Με πινισεέπιε Μιτε

Με Μπι ννισεΜσο. @ε επι ππιπιι

@σε ιιεΙιεπι- Ιιεννισειπιχε, εισαι

Με ιιπιππιπεννεπιιιπισσιερι, ειΕεννισ

ιιπιχεπιρι εχετε σε ννισοΒεπι Μπι

επι τεΜι έπισε €εΜισεπι εσεππιοπι

έπιι εέιτε, .1επ·πισε1εππι. εΜε πειστε

εεερι εσεπι Ροπιιε εχετε πιεπ1ερι

Μπι επι ιγεππιεγεπιρι.

18 Ηεπιε ω. ννιππιεννεπισερι σε

ιιεπι πιιεΜγιιέΜιρι Με, πιιγε επι

ιεΜι οπι πιεσε Με σιπι $εΜισεπι

@φησι επιι.

19 'Γιπι‹ε .Ϊιισε ννισεειε Μπι πιιπιε

τεϊιιπισερι Μπι Ιιεσπι, Κεεεπ σειε

ππισετε Με ιχεσεσε ννεσεεε, ππιὶ

ιεογειε Μπι Μεεε ιγεννισενι·εοπιρε

Με σιπι τεΜισειι ππισιιιιε επιι Εισαι

σου.

20 Ηεοπι ειεπι1ιεπι πιε1πε1πε εισο

πή, πενειπσιγε1περι σε ενσσισιγειπερι

Με, Ιειπεε1 εχετε εννεσιπιρι Μπι

Ιιε οπι πιεσε ισισε1°ιιΙιε Με σε οπι

ππιε1πεέΚερι σε, ειπε. '

21 Ηε1ιειι επ εγε Ιιεσἰχερι, Με.

Μειωσα: Μπι ειεπι1ιεπι πιιγε οπι νο

νππερι ιιιιΜιιιιρι επιι, σε 1ιιιπι1πε

πεπι-ιιπι Μσιγερι ιιεσἱγειεπιιιεπι

περι Μπι τπιννεσεπι ι:ειπιι έιισε ιδιε

ιιιοπιρε σε ογε1κε επιι.

22 'Μεε :σε ι:ο1πεπι πιι€εννεσιπι



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 1.

Μτι τιιιιιτιιιΠιοτιρι Με ιιιιοιτιρι, γιι

οτιιὸεοορι Μτι τισ: οννιιτιοητι 7ο

έτοορι ο εττοτιιιτιγιιιιρι σο.

23 ΠτιΜιτι ιιτιροτιι νιτιιτι οτι-τοχει

τομ Μτι Με οτι ωεωωι Ρο.Ιοε

γατιΜε οιτι οτι τιτρι; ιττιΙτιιτι το

ννιιΜιτιωτιΜι τοΜοοτιιο Μιι μιο

τω”, οτι οτιερεννιοιιΜγο οτι, Μο

εοε τοορο Μτι ννιοιιέτο ινοΜπιτι

Κο, οωτιτιοτι Με” οτι αποσιωπ

ννιοιιΜγο, τττιρτιο Μτι οτοτιτιοτι

ωραιο οιτι τιοτιετιιττιτι.

24 ΠτιΙττιτι τιιιτιτι τοΜι ογιι!τιιρι

Μτι ννιοττιιιιρι, στο τιιιτιΙι οι "ιστι

οορι έτιι.

25 ΠτιΜιτι οΙτοτιιντττιιιοοτι εννο

Μοἰτιρι έτιι Μτι, Ιιετιιιτι Μτιτιορι,

Ρώσο ννιτ:οιο ννιιτι-ιτοιιτι ογιιιτο

σιτι ι)τοτιοΙτιιττι; Ύνοτιιι·ιι νντιΜιτι

Μτι Ιειι_γο ννιοιιέτοι ννοιτοτιτι Μτι

στι, τιιιτιΜιΜε ννιοιιτητιτιρι Μτι

Μιτι)·ιιτι ινοννιοιιΜ7ιιΜι;

28 Οι: Με”, (Μοτο Μτι ότι οΜο

νήσοι, οτι Μια πιο; ννοτιοΒοτιρι

Μτι οτι τιτητοΒοτιρι Μο τιιΜι ομι

ΙιεΕιτιι8·ορι Με έτιι, (το νιτο.ννιιτιγιι

Μιρι Μτι οτι ννοτιόιιΜιρι Με τιιΜι

νιτιάτι!τοτιιτιρί Με ετιι :

27 Οριο Μτι τΙο οιιτιτερι Μτι

οοΡιι τιμ: οτι τιοἔορι Μτι οτι Μι;:ιτι

ει: ννοτιοΒοτιρι, οι: τέττιρι Μτι ο

Ιιιτιιιε ἰοιιρι ; ιέι;τι Μτι οτι ννο.ννιιτι

Μοτο Με ω, οτι τιο,τι°ο Μτι οτι

νιτοτιιιΒοτιρι Με ω, οτι οποιο Μτι

οτι οΜιΒτιιετιρι Με ω, οτι ιΙιε!ιτε

ωτιιρι Μο ω, οτι τοϋ πιο ιντ

οτιινιι)το Με έτιι Ιιοοτι οΜιτιτισιτι.

28 Ηοοετι οτι τω ετάοτιιμι. τω,

ννοΜιτιττιτιΜι νιτιοοτιι του" Μτι

τιωωιωτιω Μτι ννιοτιοιτρι, οτι

Μιτι Μπιτ τε τιιιΒοτιρι Με σε.

29 Ποιοι τιοοετι ειτε, ιττι!τιιτι .Ητ

άει ντουέτο. Μτι Μτιτιορι, οτι τιιτιο.

τιὸοΜτιιοτιρι.

_ 30 ΠτιΜιτι ΡιιΙοε ινοτιιιτετιι τιοττι

πιο ι)·ιιτιννιτι του Μοτο οιπ Μ:

οτιτ:τι. μπήκα οτι' τοτιο ετι ιιιΡι Μτι

οννιιειιι Πτι τι Ματέι.

31 ννιιΚοτιτ.οιιΜι τοΜοοτιπε Μτι

γιιοτ.ετιιτι,οιι .Ιοειιε Μεεειμι Πετι

οτιιι το!τιτ τον”. Μτι ννιιοιΙιιΒγο

οχιιΜι οοο, τιιιτιτοοιιτι τ.οΒιτιτιο. ότιι.

ΡΑΙ.Ο8,

ΒΟΜΑ οιτΑ·τιι

ΨΟΨΑΡΙ ΨΙΟΑΚΙΟΑΒΒ (ΠΝ.

ΨΙΟΟΣΥΟΥΑΚΕ Ι.

Ι ΡιιΙοε @Με Μεεειγο. £ιιοΜ)τε,

ἰοννἱοιιἐιρι Μτι οτι Μοορι, νντι

τιτιτιιτιΜι τοννοοτετιιτι "και οτι

ΜτΓιτιι€ορτ;

2 Βοιωτια τνοννιτρι ιντιΜιτι Μτι ετι

ννιοτιέιτο ννοιτοοτι οχιιΜιρι οοτι Με;

3 @το ΟιτιτιιτιτΜι .Ιοειιε Μοεοιχει

Ή.ο.τιοιιτι ιιτιιτατιρι Μτι Ιιεοτι οπτι

Μιτι; Με εμε ντιοιιοεΒρι εοιχοι:οτι

Μιτι Βτιννιά οιτιοτι Μτι τιοι:ιιτιτιιιτι

πω». ;

4 Οι νιτοννιτέιιιτο οτι νντιΜιτιτοτι

Μ. ΟιτιτιιτιτΜι Μτι οοο ο γιιοτττιιι

τυρι, Υδίοτιι)το. ννοΜιτι Μτι εστ

γιιτοτιτιοτι, ντιοοτιιτο οτιιτιτιοτι μ”

ιΜοοΒο οιτι Με ετι;

5 Με Μτι οοἱγιιτιττιΙιοτι ννοννιιέτο

ιττιΜοιτρι, οτι οικω οινοειτι ινο

οἰτιγοτιρι Μτι ιιτιοΒορτοτιρι Με οιπ

Ι·ιεοτι γοννἰοιιἐιρι ννιοοτιιιτι Μτι τισ

τιιιΜιτι, Με οιι_ιο Μτι οτι : -

8 Πειτε. οτιτιιι .Ιοειτει Μεεειγιι

νιτιοιιΜοο Μτι Με τιι)τορι. -

7 Τοτιο Βοττιιι οΜει ιιτι Μτι οινο-_
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Ι ° Β0=ΙΙΙΑ.

ειπι, νΙἴεΙπειιιεπιΙπε ννεέΙιε ννιεεΜ

τΙιι, γεοινοΙ:επιριάειι Με ειιι οπι

ννιοεΙπιοο Μπι Ιιεπιει, ωυιωρι εισα

έμρι. ννοινεοπιέιπΙε, ννοοΜγε

Ιω, νΙίεΙπεπιτειιΙιε ιιτειιιιγεπιρι, εε

.Ιεειιε Μεεειγε Ιι.επισειι Μπι επιπ

Ιιεπι, πιιειρι ιιπι πιιιιιννε.

8 ΤοΙπεΙιεγε, .Ιεειιε Μεεειγε εει

γετειιΙιειπι, ιιιγερι οννεειιι επι ετεπι

Ιιιιιι, ννεΙπειιιεπιΙπε ιιιιτειινε Με

"φαει ενσεΙπιγε εεε, ιιιγε για'

ειπιγεγιιρι Μπι Ιιε ππιεΙπε Μιι 0

ινεπιεεγε εεγεγετερι Μπι Ιιεοιι.

9 ννεΙπειιιεπιΙσι ιπιιπιιι€ι Μπι εώ

γειεπιΙιεπι οΙιοννε:Ιε, ιγε θιπιΙιιιι

Μοι τεννοοιεπιιπι νιιιιέπε Μπι επι, Ιιε

εεπιιιιιιιιγεπι, εγεέτειι ω ννοοεΜ

γε ερε εεε, οΙιιπιιιιγειι ειιγεειγε

τ.ερι εεε ;

10 ()ε ιιεΙιεΙιε ΙΙνειΙπεπιιειιΙπε $ε-

ννεεΙπι Μπι εειγει:ειιΙιεπι εΙπΙ;ε ω

ρι οννεΙπΙΙιι Με ειπι Ιιεοπι εεννε

Μγε εεε.

11 ΨεπιειγεΙπερἱ ιιιιιε ννεειπι,

ινοιιιγε ειιιιιιΙιιιπι τεΙπιι ννιοειιιιρι

ιι·επι ειειιρι Με, οπι πιιγιιιιυτερι

Με ω Ιιεοιι ετεπιΙιειι.

12 Νιγερι Μπι οτι ιγιιέΜπιπιιε

γεπιρι Με ειπι Ιιε ννεΙπε, Με πήγε

εε ιιιιέ ιιιΙγε πιεριιι ννεειπιιιπιγεπιρι

Μπι οπι ετειιΙιεπι.

13 ΜΙΙιιιιιΙπεννειιγι,Ιιε εε εαΙοιιγε

έιιι ιΙιιΙιεπιρι Με ννεοιπι ω, ννεπι

πιε Με εΜε ειιιρί Με Ιπερεε, ω

Ιπε ιΙεΙιεπιγειι ιγοππιεΙπιρι όπιι, πι

γερι εΜε γνεεΙπιιγεοε ννειιγΙΙπιι

ιιιιΙιιΙιε Με ιιιιιεΙπι, ογιιιε Μπιτο

Εεεε Μπι επι.πιιίαΙιε ειπι Ιιε,ιγεεε

σε. .

.Η ΗεΙεπιεε, ΙΙποεννιοεέτε Μ,

Ιπεερερι, ννεοιιιιοιιρι έπιι Ιω, Ιιετιπ

ιγωιι ννιεεννοειγε Με ννει1πι. .

15 Ηεεεπι αιΙπειι οννεΜΙιι Μπι,

ιιιγερι ΜΜΜ ΙΙιοπιιε εΜε γειιιιρι

Με, νωοϋειιιιι ννιιέΙε Μπι θεοι.

γεΙπερἰ Με ννεειπι.

16 Μεεεἰγε τεννοοΙ:επιιιι ννεέτε

Μπι οπι ιπιιεέιπ.εεε ω, Ιιε ιιιννιεε

γι: Με ειιι οπι ννεΙπειιτειιΙπε το·

ννεέεΙπε Μπι Ιιεε, Μπι ννιεειΙερι

Μπι Ιιειιε επι, .Ιιι‹Ιε ιιιιεειέιε Μπι

Ιιε τοΙιεΙιεγε, εε ΙιεΙιεπι ΗεΙειιεε

ινιεεει.ε Με Ιιειιε.

Π' Ηεοιι ει.ειιΙιεπι ννεΙιεπι€ειιΙιε

οννοιιιιιιιε οΙιειιγε ειπι Ιιε "εσω

γιιπιρι Με ει;ειιΙιειι ννεειιιγεπιρι

εΜε γιιοτειιιιιρι; ινοινερι ειπι

ιγεεεεε, 'Γιιννε οινοιεπιιιε Μπι Ιιε

ννιιοιιιγεπιρι οπι πιι Με εε.

18 ΜεΙιριγε Μπι ειειιΙιειι Ψε

ΙπεπιιιιιιΙιε ιοεειιιιιγε Με γιιοιειι

ἱπιρι, ννοεΜε-όπιι οννεειπι εε πιεε

Με γνοεΙιτειιι εεοπιρι Μπι επι, τοπιε

ννοεΙιτειιι οπι ννοννιεεΙπε Μπι επιε

ριερι Μπι Ιιεπιε επι. .ε ο

19 Ηεπιε οπι νΙίεΙπειιιεπιΙπε ιοΙπειι

ειιοιιγερι Με ειπι $επιιπιγειιι ιιπι;

ΙΝεΙπεπι€ειιΙπε ειΙοιιγε ννιεεΜγε

ιιεΙπεειΙ. .=

20 ΜεΙπε Ιιεεερι Με ΙιειεπιΙιειι

ννεΙιεπιτειιΙπε ωννεΙπεπι εε Μπινε

έεΙπε οιοΙπεΙιε γνεπιιεε ειιι Ιιειιε

τειιιτι, Ιιειιε ννεπιγεεριεε ειπιι εέιιι,

τεΙιιι Εεεε ειπι οπι ειεπιΙιειι Μοι»,

γε ι εεε; Ιιεεεπι οπι γνοεπιεΙιΙιο

γιι ιειρι Με έιιι.

21 Ωει Ιιεοεπι ννεΙτειιιειιΙπεω»

γερι, ιιιΙπε ννεΙπεπιτεπιΙπε ιγεεεπι

γιιτεπιρι έπιι, εε ριιΙερι επι; ωιω

τεννεειιιρι Μπι εΜε ννεΙιεπιΙιειι

ιεἱόεεγερι, εε ιγε εειιτερι ινε

ειπιτοιιέιιι Μπι οιρεε εγε.

22 ΚεερειειιΙερι Μπι ειι ιειιιι

Ιιειι ννιιΙποιΙποΙπε Με εγερι.

23 ()ε ννεΙπεπιτειιΙιε ιεριεε ιΒιιι

ιοινιιιιιι Με Ιιε ιινιεεέιε γε Με

ειπι οιιπιεεεε Με ιγεεεπι γιιιοΙπε

εερι, εε 2ετΙιεπΙειι, ννεΙιιιτορε, πε

ιιιιΙπε Με Ιιειιε Ιπογε. υ

24 Πειτε ἱγε εειιτΙΙιεγερι πω»

ω” επι ννεΙπεπιτεπιΙπε εννιεεγιι

ει”, ΙΙιόιιέερερι Με εε, ιγε ιιπι

εεπιρι Μπι Μειγιιέι11τιιιρι Με ειπι

Ιιεοιι.

25 Ηεπιε ννεΙπεπιιεπιΙπε ποινι

εεΙιε Ι:εινε Μπι ινοιτοπιέπιι Εεεε.

μ, εε τεΙπιι ιειιΒγερι Με Ιιε

γιιοιιΙΙιεπιρι εε οΙιοεΙερι, ινειοεΙ1
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ΨΙΟΟΨΌΥΑΚΕ 2.

γι: ειπι Με ιοεπιμπι, Με πιο εννι

Μεπι1πε ι.νεπιιπι γενι·εέι:εμι πιπιπιινε.

28 Ηεοπι επεπιΜιιιι ινοεεπιπιΜε)πε

έιεε ειπι επι ννειπεπιι.επιΜε εννιεε

γιπέι:επι ; -Μεεεπι ννιπιοπιιπισε Μισε

_γιιΜεμι Μπι Μεπιε ε ννιεοΓιεπι εννο

ω” Μπι γιιωιπεεεμι, πιο. οινο

1πιπιπιπι επιι επ:οπιμι εεε.

Π? Οι: ννιεπιέπε Μπι ιι εγε νήπι

μεπι )πιιΜεμι Μπι Με ιΜιιέπεπιμι. Με

ιό Μεμι οποΜπιΜι ενιπιΜεμι οπι Μ

οιειπιμι, ννιεε Μπι πιοπι Μσι νυσ

ννιέπεσε οΜοιΜεπιχεπιμι, πιε Με

£επιεεπι ιπιεΜεπι ννεΜιεπιιρι Μπι πε

Μι ΜΜΜ Με ειπι Με γιιΜεμι.

28 Ωε 1ΥειπεπιτεπιΜι ινιιειιι επι

,πιπ ννεειπιμι επιι Μπι Με Μεεεπι,

ννεΜεπιτεπι1πε ιό εγε ινιιτοιιιννε

ειπι "Με επιι Μπι επι εννιεπΜιι

έπεπι, Μεεεπι ΜΜΜ ννοννιεπεεε Μπι

Μπιπιέιτεπιμι Μ.ε.

29 Ηεπιε ε ννοεΜεπιι ονιπιειπι;

ννιιπιεΜππιεπιμι, ινιοοέιεε, Μειω

σ.ιιιμι Με ειπι, πιο. οΜιπΜεπιμι οπι

Με1εΜιιεμι; ννιπιεννιιιμι, πιπι νει

εεΜεμι, ννεΜπιιοεμι, ννοΜπιεγε,

Με ινοοεπιπιΜε οπι πιιιιμιπιεπι.

30 ννεειιιιμι επι, ννεειιιμι επι,

ννε1πιππιπεπι1πε ειοε π1εμιιπε, ινε

Μεπιιςιπιεμι, ννεππιπιειειιιεμι, Μπιπι

ι.επιμι εε, :ειπε έιεπι Μιεεμι εε,

ΜεπιΜιΜεχεμι Μπι επιεννιεεεο

μι:επιμι επιι ;

31 Ψεειπιιιιιιμι επιι, ννοομε Μ

εεΜεεμι. ννεεεπιπιπΜεμι ω, ινιιοιπι

$επιΜιμι όπιι, πιε. ννιιοπιειιιιιμι επιι.

32 Ηεπιιι. ννιιΜπιπεπιΜι ιοσμε

Μπι επιοπΜεμι; (τοπιε Μεοεπι πιοοπι

μι Μπι Μεπιιι ννιεοιιψε Μειιιιειει

χερι.) πιιΜε ιέ Με 1ιεεεπι εεοπιμι

πιει πιοπι Μεσοπιμι Μπι Μεπιε οπι

ΜοΜμιμι εεε.

ΨΙΟΟϊνΟΥΑΚΒ 'Σ.

1 Ηεοπι επ.επιΜεπι ννιπ:πιει:ε Μπι

πιιτιιννε Μιέτε. ννεπιιιεπι ΜπιΜεπι

Μεοπιμεμιεε επι μειιιι Με επιι.

'1'ε1πιι οπι ννιεεεπε. 1ιοΜεοε πιεσε

Μπι1ιπιπι Με επι πιΜε πιιΜπιιιεο, πινε

πιεεο Μισο. πιιέ ειπε Με Μει ω"

οΜοπιννεπιιιπιεπι εοεπιιιπι εεε.

2 'Ι'υπιε πιοοπι” 1ιεεεπι εεοπιμι

Μπι Μεπιπι ννεΜεπτειιΜι νιποινισεΜε

εεΜετεπιΜεπι ιινιπ:ιΜεπτο Μπι Με

επιοπιιιιΜεπιμι.

8 (Σε ννιεεέπε Μπι. πιιέι τοπιε Με

εοπιμι Μπι νιτιοεπιεεο, πιε Μεοεπι

εεεπιοιι ΜπιΜεπι, ννεΜιιιτεπιΜι ιππι

επΜεεο Μπι Με πιιΜεπ:ιμε Με Με

π:επιπιι Με.

4 Θε ιέ Με $οννε62ε ννονιιιιοε

Μιι ιΜιιΜε επιι Με, ννεειπι€επι1πε

Με ννεννεοιπιΜε ?Με τεπιΜε Ιπο

χε; πιο. Ψειπεπιτεπι1πε τοννιιέτε

Μπι πιιΜπιιιεεετιι Με επιΜε σιπι

Μεε ε επισπΜιΜε Με Με.

5 'Ι'ιιΜι ειι.πιτε πιιτεΜιΜι, πιε πι

Μπιπιεεει:ιι επιι Μπι εοΜετιιπιΜεπι,

νιτσεεπιπιΜε επιμεπιι, πιε ννεΜ1πι

ι;επιΜε οννοιεπιπιε ννιειΜεοο Μιι

γιπι:επιιπιμι ΜεΜεπιπιι Με σιπι επι,

ννοεεπιπΜεΜπιε εππιπιεΙ:Με Με. ε

8 Ηε ννιοεέπε οιοΜοΜι Με ο1'ιπιπι

Μπι εεΜει:επιΜειι ννισεΜιειι εεε

_ε Με:

7 Τοπιιι. ννιοοΜεπι ννιιι5πε επι εμε

γιιιπεπιμι, πιε ννοινιιιιπι. ννοχυοπιι

Με, πιο. Μεμιεε επι Μπι εΜπεμι

εεε Μπι Μεπιε πιοοπι οννιΜεπι1πε

Μεπια: Με. :

8 'Ι'ιι1πε “Με ννεΜΜιπι ιιπιμι, πιε

ννοινιοπιιπε Μπι επιεΒομπειιμι επι,

π.πι1πε ννοιιΜεπιι εννεοιπιμι Μπι Με

πιιι, ννοειΜπιε, πιε νπποεεπιπιΜε,

Ο ννοέι1ΜΜπιε, Με ννοιπιι1πιιε,

ννιεεέπε οωΜοΜι τιιΜι εΜε πιοοπι

Μπι ννιπ·πιπιεει Μπι πω” Με, .Μι

‹ιε ννιεεέπε Μπι Με ιο1πεΜε)ιε, πιε

ΜεΜιιπι ΗεΙεπιεε Με Με.

10 '1'ιιιπε ινοννιπιιπι. ιινογιιοπιι

Μεπι, ννοοΜΜε Ιπο, “πιε πνεέπεγε

οΜεπΜε σιπι Μεπιε Μειιιπι Με, .Μι

‹ιε ννιειιεπιι. Μπι ·Με το1πεΜε)πε, πιε.

ΜεΜεπι Ηειεπιεε Μεε Με.

11 ννεΜεπι€επιΜε ννιεεέπε ιιο

Μπιειπε εΜε ειοπιννε έιπιι εεε.

12 Τοπιε ννοομε εοπιεπι ννεΜι:ε
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ΕΟΜΑ.

:Με Μπι 1ιεπιε ννοορε σοι1επι γεω

Μιπιπρι Με επι, εε ι:οπιε ννοορε

Μπι επι νύεπιι:επιπρι Μπι πιεπιε. ννο

ορε Μπι εσιγειεπιπιεπι ννισεγεσορι

Με.

13 ννε1πεπιιεπι1πε εΜε ιοπιε νιω

ορε πιεΙιοπιρι Μπι πιεπιε οινοιεπιπιε

Μπι σερι ω, τιι1πε τοπιο. ιιποορε Μπι

εσεπι_ εσοπιρι Μπι Ιιεπιε ονιποτειιπιε

ννἰσε7εννερι Με.

14 'ΓοΙιεπι Ι1πσεννισεειε ννοορε

γιι1ιερι έπιπ Μπι Ιιεπιε Με σιπι1πε

νιποορε ννισοΙιεπι Μπι εσεπι εσοπιρι

Μπιπιεπι, ινοορε γιι1ιειιι επιι εέπε,

ιιι Με ννοορε ἰ1ι‹ὶιι1ιερἱ εεε.

15 Ηεπιε ιε Με σεπιιερι Μπι εΜε

ινοορε ννισοΙιεπι ονππερι Μπι 1ιε

πιιιιιτειιιπιρι, @ε €εννιγιιΜ:επι Μπι

πιε1πιιπι πιε γεοτεπιιπι, πιε ιεινεσιπι

ιιι Μπι οιοιγοιιι τιιΜεΜεπι ι)πεΜ

ειιιπιρερι, εε ε1ιεέ επιιιΜΕπιιεπιρι

εεε.

16 Απιρει:ιι ιινεπι επι, ννεΙπεπι1:επι

Κε ννοι:επιιπι νιτεει:ε ππιιτεννε Μπι εοπ

γειεπιπιεπι, .Ϊεειιε Μεεειιε οπι, ννι

εεέπε ιιε1ιιι πιεΙιππιεπιε εννεσιπιρι

Μπι μια) Μπιπιεπι. .

17 Πιο, .1ικ1ε ννιεεει:ε επιισιγερι,

εε. ννοορε Μπι εννεσιπι ιιεπι1πε σε

ννε1πεπιι:ειιΒε οπι πιι1ιόει:επι,

18 Ωε Με 1:εννεσιπι Μπι ειιοπιγε

ἔε, εε ιιι1πιι ιοπιε »Με Μπι Με

σεπι,- ννοορε Μπι 1επιιιεπι οπιπιιερε

πιεΙ-πεεε;

19 Ωε 1οιιε ιέιτε 8οπιεερι Μπι

ι:επιιιεπι γεννισειπε)πε εε, οι:ρειε

ε1ιιιε επι Μπι πγοχεππιννισεγε σιπι

1ιε πιιγε 1πεεεπιπιιειπι;

20 Ωε. ννεσιιιιοπι έπιπ Μπι πιειιε

ννεοπιερεΜγε πιιιιιι1ιερι, εε εσω

διοιιορε Μπι οπιερεννισεχεΚψε εεε,

εε ννοορε Μπι επι ννιιειιοπιγε ινο

ινἰσεΙ‹ε Μι οιιπισεἔε Μπι γιι1ιε

γειιπι.

21 Ηεοπι ει:επιπιεπι νιπιεεει.ε τοΙιε

σε οπιερεγεΜχε σιπι Με ειχε οπι

ερεπιισισιγε επι Με. νδίεππιεπισπι

ιιι Με έπιι Μιγε οι1εΙιε σιπι, πιιε πιι

γε πεπιε)πειιιιιι Με.

22 Ψεννισ1Βε1ιερι εσοιιρι Με

επιι Εεεε σιπι, πιιέ πιιγε ιιιννε ινε

ννι)πεΜΒεπιε Με. ννιιΜιεερι Μπι

ννε1ιιιεχεεε επιι Μπι πιιέ πιιγε ιιρι

νιπειπεπι Μπι ετεπι1ιεπι ινεππιεχεπιοπι

πιε.

23 Νιέ ινοορε Μπι επι ιπιπινιπι

Με Μπι, ννοορε Μεε1ιεερι Μπι σε

ννε1πειιι:επι1πε ινονιππειεπιχεγε πιε.

24 Νιιπερι εσιιπεπεπιπιεπι Πισεννι

σεέτε Μπι ννε!πεπι€επι1πε σε,ιε Με

οέιπε1ιι1ερι εεε ; ννονιπερι επι Εεεε

ιιι πιοπι ιιιεσεσε; π!

25 ννοορε Μπι «Πεμ σιπι1ιειι,

εννποε1ιεπιεπι 1ιεΜΒιιεχερι Μπι τε

Μι οΜΜ εεε ; ιιι1ιε ννοορε ιιε1ιε

Με εσε Μπι1ιεπι, ΒειιισιΒιιεγερι

Μπι 1ιε 1ιεΜΙιτ1ειπερι επι ισεεε. ι·

26 Ηεσπι 1ιεΜΒόεγερι έπιι Μπι

1ιε νιποορε ννοοννοι.επιπιε Μπι τεπι

ιπεπι ορε σιπι1ιεπι, πιε 1ιεΜΜΙεγερι

επιι Μπι 1ιεΜΒάειπερι Μσιγεννερι

Με έπιπ πιε.

27 θε ΙιεΜΒόεγερι επι εεε Μπι

1ιε ννοορε Μπι ορε σιπι1ιεπι, πιε,

ειχε οοννε εε 1ιεΜ1Μεχερι Μπι

εσἱγειεπιιιεπι ννοορε γεσε!πεε σιπι,

πιιγεσο Με επι Με. Μι

28 Ί'ιιννε εΙιεπι ιεπι1ιεπι εσει1επι

1ιεσεεε σιπι, πιε .1ιιι1ε ννισεειε Μπι

1ιεεε επιι; εε. 1ιεΜΒιιεγερι ε1:επι

ιειιΙιεπι πιε. ννισεσε1ιρι εεειιεπι επι

ιιπι Μπι πιε Ιιεε επιι;

29 'Ι'ιι1ιε τιιννε ππιε1ιεπι ιεπι1ιεπι

1ιεσεεε σιπι πιε .Με ωιωιιω Μπι

Ιιεε, εε 1ιεΜΒόεγερι Μπι πιε οοινε.

Μπι επι ιισ ω, τιι1πε νιπιεεπιεει Μπι

επι ιιιι Μπι Ιιεε; πιε ννονιιιτεπι Μπι

ννισεΒιε εΙπεπι1:ιι εσπγειεπιπιεπι επι,

Εεεε ννε1πεπι€επι1<πε εσιιπει:επι1ιεπι

επι.

ννποοινοιωκιε Β.

1 Ηεσεπι .Μεε. ννισεέτε Μπι ιο

Κεπι Με” ιιπι 1ιε,πιε 1ιεΜ1ιόειπειρι

Μπι Ιιε 1εΜι οΜ1ιι πιε.

2 'ΓεΜι οννεειπι οπι πιποιεπι, ιιι1πε

ιο!πεπιεγε ννε1:επιι:επι1ιε οιε Μπι

ννισειιιιρι ιιοπι 1ιε.
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πιοΟΨΟΥΑΚΕ δ.

3 @ε ννεπὶὶΙπὶ ννὶεεεὶερὶ ἐπὶ εΜε,

πεοεπ τοπεεε Με πε. Ηεπε πή

εεάερὶ ἐπὶ πὶπ πε ννεπεπτεππε

ννεεὶπγεπρὶ πὶπ εεε1:ιι ἐπὶ χε Με

πε.

4 Ηὶχε, πεεε1:ιι ἐπὶ, ννεπεπ

£εππε ννοννὶεεπε Με, πε ννὶεεἐτε

οεοὶγοπὶ Ποπ Με ἐπὶ, ννοννερὶ

επ πεπερὶ ποπ ὶγεεεεε; Νὶοὶε πὶπ

επ πὶπὶὶεοννοτεππε Με, πε πὶγε

εορὶ πὶπ επ οπὶγεγε Με εε.

5 'Ι'επε ννειιππτεπὶρὶ πὶπ πεπε

ννεπεπτεππε τοοε,πτεππε γεωπ

ὶπ Μππεπ τοπεπ ιιππεγερὶ Με

πε; ννεπεπτεππε Ιιεπὶἐννὶεεγε

εὶπ πε οννοτεππε ἐπὶ πε ; (εποε

Με επεπτιι πὶπ ὶγεεεπ ὶννεε ;)

Β Ηὶγε πεεεπι ἐπὶ ; |ιεσεω Μπ

πεπ €οπεπ ννεπεπεπππε ννὶεοὶ

πεπε πὶπ ννὶεεγεεο Με πε.

'7 Οὶννεὶοπ ἐπὶ πὶπ οπ ε1.εππεπ

ννεπεπ1.εππε ωννὶεεπε πὶπ πε

ὶγε τοννὶΙεπ πὶπ πὸποΦεπὶπ Μπ

πεπ, τοπεπ οπ ε1;εππεπ ννεπτεπὶ

ἐε ὶγεεεπ τπεγεεορὶ πε.

8 Ωε τοπεεε ὶεπιι ννεἐΙ:ε π Με

εὶπ πεοπ τε1‹π ἐὶεε εεοππιιρὶ Με

ἐπὶ πε, ππὶιεπὶεεἔπρὶ πε ννεπὶὶΜὶ,

πππεγερὶ εε, πεγερὶ πὶπ πεσε

εε; πεπε ννὶεεγεεορὶ πὶπ πε

ονο$εππε.

9 Πε ε1:εππεπ €οπεεε Με; επ

πὶγε ὶγοτεπ ππννεέτερὶ πε. Ηὶ

δνε, ὶεπιιἐπὶπε οπ. ννεππε .Ϊιὶ‹ὶε

ΗεΙεπεε ννὶεεἐὶε πο, οννεεὶπ νεο

επτεπὶ ὶπιιπιὶχε Υππεπρὶ πὶπ πε

ππγεοὶεπὶπρὶ ποπ.

10 Ψοννερὶ επ πεεερὶ ποπ ὶγε

εεεε; Τεννεπεπ οννο1εππε υπ

ἐπὶ ;

11 Τπννεόεπ οπεππὶἔε ἐπὶ; ω

εεπεπ ννεπεπτεππε επὶὶε ἐπὶ ;

12 Οννεεἰπ ὶειιποπρε ὶγεγερὶ,

ρ£εγε ὶπιὶπἐὶεερὶ; 1:εννεπεπ πεπε

ννεἐτε εεοπ ἐπὶ, ννεπὶὶὸεπ εΜε.

13 Ποτερὶ πὶπ ννὶεεππεπερὶ γε

πιὶοπερὶ πὶπ πεε; εεὶὶρὶ πὶπ οπ

ννὶοεππεγεπρὶ εεε, ὶπερὶ Με επ

εὶπτεπιὶε Με γεπεπ:

14 Ιρὶ πὶπ ννὶεεγεἐὶεερὶ πε ω,

εοὶε με πὶπεε πο επ ‹›ὶπ‹ὶεπ :

15 Βὶπερὶ πὶπ ὶἐ ννεχερὶ Με ε

ὸπιεπεπρὶ;

16 Ί'εεεπππρὶ πὶπ οππε ννὶεο

Βεπιιπὶ ἐπὶ ννὶεοπεπὶὶε πο Υππεπ;

17 Ωε ννοοὶιὶχε εεππε Με πε

ειὶοπγερὶ ἐπὶ.

18 Ωε ὶἐτερὶ πὶπ ὶὶοπεὶπ Ένε

πεπ1:εππε ποπὶρερὶ Με ννεπὶεε

εε.

19 ννοορε Ιιὶπ τεΙ‹π Μπο. εγε

εὶππεπ, τοπυ. ννοορε ὶπιιππγε επ

πὶπ πεπε πεννὶεεπὶγε εεε ε εποπ

ππγεπΡὶ. Ηεεεπ ννὶοεὶ οτοὶγοπὶ

ὶοππππε ὶεπρὶ Με, πε ννὶεοὶεεεε

οννεεὶπ ννεπεπτεππε ὶὶοπεπι ννὶ

εεγεεορὶ Με.

20 Ηεοπ ετεππεπ ὶγε ὶὶοπεὶπ,

ννοορε ννὶεοπεπ πὶπ επ, ννὶεεεε

πρὶ τεπικ1επ γεοννοτεπρὶ Με ἐπὶ,

ννοορε πὶπ εεὶγετεπὶιεπ ννοεπτε

πὶ εεὶοππὶγερὶ εεε.

21 'Ι'επε πεπεπε ννοορε εεπεπ

ννεπεπ1:εππε τοοννο1εππε πὶπ

γετεπὶπρὶ; ννοορε πε ινὶεεἐτε

ννοπεεπρὶ πὶπ πε γεοτεπὶπρὶ εεε.

22 ννεπεπΦεππε ωουνοεπππε.

πὶπ, .1εειιε Μθ$$πΥΒ ννεεὶπΪεπρὶ

πὶπ εεὶΥεΒεππεπ ιι πὶπ πεε, τοπε

ννὶεειὶερὶ πὶπ πννεἐὶπ επ, πε οπω

εὶπ επεπ επ, πε οννεἐὶπ επὶγεεε

οερπ

23 Οννεεὶπ πὶπ ννεπὶεπὶρὶ, πε

ννωππω11ιπι τοννπεπ πὶπ ὶγοπὶ

ἐπὶ ιιπρὶ.

24 Ωε ὶγε τοννεοπἐὶ‹1ε πὶπ οπ

ὶγιὶπννὶπ εοπεπ οννοτεππε ννὶ

εεγεννερὶ, ννορεπὶτοπρὶ .1εεπε

Μεεεὶγε επ υπ πὶπ πε εεὶγεὶεπ

πεπ.

25 Ηε ννεπεπτεππε 1:οπε πε

πεπ εποε, ννοπε]ιπιι Με, πεε ννε

πὶπ κνεεὶπγεπρὶ πὶπ εεὶγετεππεπ,

ὶγε τοοννοτεππε πὸιὶοτεπὶπ Με,

ννοεπτεπὶ επεππε εεοπρὶ ποπ πε

πε πεὶεὶπρὶ πὶπ οπ ετεππεπ.

98 ννεπεπτεππε εεπεπ εμε επ

,Με επ, πεπεπε ὶγε $οοννο1;εππε

989



ΕΟΜΑ.

Μπι πιππιιπ:ιιιιππι Με ο πιοοπ; πιο

πιοπι ι” Μπι οννοππιπιπιο ιιπι Μιι,οιι

πιιιππιιπι ω" .ποοιιο ννιιοιπιγο οπτι

πιοπι, πιο γειονιποτπιπι Μπι.

27 Ηοπισιπι ππιπποπ:πιπιρι Μπι τοΜ

ιιπι πιο. Ηο ιιπιπιρτορἰ. ννοορο

Μπι πιιΜο ο οπι; ννποοπιιιπι Μπι πιοο

πιο. Ηπιπιι, ννοοππιππο.πιρι ννοορο

Μπι πιοο οπι οππιπιπιοπι.

28 Ηοοπι ιιποορο ννιοοπιπιπι οο

τππιπι, ινιιοππιμιπιρι οπι οποπιπιπιπι,

"ΜΜΜ Μπι οννοππιπιπιπι γπινπορι ο

πιο ιιπιΜιπιιπποπιπιρι.

29 .πιιππιι ογιιτοπέιπιπιπιπι ππνιιπππιπι

ππιπιπππι πιικινορι πιο; πιο. Ποπ-ιπποει

οπο Μπομπ έπιπ πιο. Ηιμι, πιο.Μιπι

Ιπποονιπποιιέτο. τιιννιιρπ.

30 'π'πιννο ννπιοππιχειπιρπ οπι πιοΜ

πιππο.γορπ Μπι χοοινοποπιπιο. Μο. πιο.

ννοοιπιχπιπιρπ οοιγοιπ:πιιιπιο.πι ΜΜ

πιππιιγιιρι έπιπ Μπι οννοποπιπιο ?απο

Μο σιπι πιο ννοπποπιποπιππει νιιπι]π

πποπι.

31 Ηοοοπι ννπιοππιγο.πιρπ Μπι οπι

ινοοπιο Μπι οοοπιι έπιπ ιιπιγιι.πιρπ πιο.

πο”, πιοοοπιι ω, τοπιο. νποορο

Μπι ιππιχιιοιιιορι.

1ΝΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 4.

1 Ηοοπι, Απιππιπιπιππι οπο ιιπιιππιπιρι

Μπι, νυποπιοοππρι οοπΥπιτπιπιπιοπι τοπιο

ιγο)πο οπιιοπι τιιΜο ο πιο, ιιπιπποιππι

οι Με. πιο. '

2 Απιι·πιπιοππι ινιοοπιπιπι οπι ππιοιι

οινπιτπιπιπιπι Μπιπιπιπι τοπιο πνιπππιΜ:ιι

Μο σιπι πιπππιπιιι, πιιππει Ψιιπποπιτοπι

πιο ιτπιπππιππιχει έπιπ.

3 ννοννορι ινοπππιπι Μπι ποπποπι

ηπα πιο. Απιποπιπιππι ννοπππιπιπππιππο

ννοοππιπποπι, πιο ννοοννοπιιπιπιο Μοπ

γιινσπιρι πιοπι.

4 'π'πιννο Ποιοι Μπι πιο ννοπποπιππιπ

Μπι ννοννοοπιέιππο πιποοοπι Μοπγο

ννιιρι ω, πιπιο. ιποροποπιρι Μπι πιο

ι-γοοοοιι.

5 'Τ'ιιππο. πιιννο οπιιιπιγο έπιπ, πιο

πιιινο τοπικ νιππιπιπ:επιπρπ Μπι ιπποε

γειοννοιιιπιπιπι Μπι πιο ννιιοππιχο ππιπι

πιοπι, ννοοππιχπιπιρπ Μπι πιο ννποοο

ννοποπιπιο Μοπιππιννορι οοο.

θ ννπωω Μπι πιιννο ννιοπιπποπι

οοππιιπι ννοΜιπιπ:πιπιππο ννποοοιινο

ποπιπιο Μοπγεννο Μπι ννοννιιέτο

)πιιπιο οππι πιο Πο.ννιά ο-γπιππο οποοπι

ιγοοοοιι:

7 'Ι'οπιο τοπιο οΜο. οοοπιρι οοο

ννπουιΜοποιήιιιιιρι, πιο ινιιπ'ιιιιιιπρι

Μπι γιιποππειπι πιποννποαΜοποιχορι

Μπι πιοπια ινποιηπιννοέτορι οοο.

8 ννιοιιέπιι Μπι πω” Ιππιπιοιιπι

Μπι ννοοπ1πιιπιπ Μοπγιιυνο. έπιπ Μπι

πιο γοννιιέτορι πιο.

Ο Ππιπποπι ννονιπιιέπο Μπι ιπο πιοππι

πιπποππορι Μπι οοοπποπι οπι πιο πιο;

πιο ο πιοΜπιππιηορπ έιπιπ Μπι πιπιππιιπι

οπι πιο πιο. ν1Πιοιπι-γιιπιρπ Μπι πιο

Απιι·πιπιπιπιι ννοοννοποιιπιιι οπι πω

7οννορπ οο, ιππιπποδπειρπ πιοπι.

10 Ί'οπποπι πιο οπι Μοπγιιννιιρι πιο;

πιπιΜπιππομιρι Μπι οπι ιιπι, οπι πο πιιι

Μπιπποππορι έπιπ οπι. ΒοΜπιππιιχειρι

οπι ιιπι πω, τυποι παοΜπιππογειρι έιπιπ

Μπι οπι ιοιιπιπιοπι. πι·

11 @τι πιοπιιιπιπιππι πιπιΜπιππιιγορπ

έιιἱ ιιπι Μπι οπι ἱοιιπιπιιιπι, πιιιΜπιππο

χειρι Μπι πιο ννονποροποοπ.οπι, ινο

ινπιοππι)πο ννοοννοπιπιπιο. πριιορο Μπι

πιοο που; πιοοοπι τοπιο ννιιοιπιγπιπιρι

Μπι οννοεππι, ππιννποεπιππογιιρπ οι

απτο, πιο οποιπορι Με, οπι πιιιππιιπι

πιοπιιι ο ννιοοοννοποπιπιιι ννποιιΜοπ

γοννορι Μπι.

12 0ο. τοπιο πιπιππππ'ιπποπιιΡπ Μπι πιο

οοοριπποπι έπιπ, πιιιΜιπι Απιι·πιπιπιππι

ιιποιιπιγοπιρι, πιππιιιπιππι πιιιΜπποηο

έπιπ, πιο οπιο.πι ννιιοιπιχο οπιρο, τοπιο

πιο οπο Μπι σπιτια ππιοπιπρι Μπιπιπιπι,

πιοπια ο οπο. πιοΜπιππογιιρι Μπι οπι

ιιπ:ογειρπ Μο οππι πιοοπι.

13 Μοπιε Μπι πονο” Μο οπο,

Απιππιπιπιππι Μο οππιοπι Μπι οπο, πιπι

πιογειρι πιοπι πιο ιπνοορο Μπι οοπγιι

ποπιπιιιπι έπιπ, τυποι ιπνοοιπιχιιιιρι οπι

ννοονν‹ιποπιπιο Μπι οοιμιππιπιπιπιπι.

14 'Ι'οπιο νιποορο Μπι οοιχειπιιιι

πιιιπιρπ Μπι πιοπια ι:ο.ιινιιγορι Μο οππι

οορπ πιοοὶπιπιπιπι, ννιιοππιγειιρι Μπι
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 5.

οοοπιιοτιτιπτιρι, πιο. ιπντιΙιοιππιρι πιοτι

Ιιο πιπιΙπιιτι τοΙππιπιπιπι οΜΙιἱ ω.

15 ννοορο Μπι Ιιο νοσπιτιπιπιπο

Μιι;ο.; π:ιιΜοπι ντποορο ντποπιποο. Ιιο

σἰπιΙιπιτι Ιιοπι νποειΒτοπιι πιοΙπτ.ιπι οππι

πιοο..

18 Ι·Ιοοπι οπιιτιΙιπιτι, Ιιο »Νιώτι

7ιιπιρι Μπι οπι, ινοννοοτιοιπιιι. οστ

ροι:πιππΙιο.πι Μο σιπι Μεοπι, πιο ννιιΙιο

ρπιρι πιοπι σιτισπιρι Μπι σννοοὶπι οπι

ντπιοιιΜσιιπιποιππορι Με, τοπικ Μο

ορο οσιγο.τπιππΙιο.πι ιιπι Μτι Ιιοοοοπιο.τι

τω, τιπΙππι τοπιο Α.ΙιτοΙιοπτι, ιιπιΜιπο

οννοοιπι ιιιοτιπιιποτιρι Μτι, ινοσἰπιιπο

σππιοτι οπι οριιρι Μπι Ιιοπιιι Ιποριι.

Γ? ννοιππορι πιοτι ιιποοοοιι; Πτσο

"πωπω ο7πιπο οππι οι:οπιιιποτιρι Με

ο οοιΙιπιο σο; ΨπιΜιτιποπιΜι. "ισο

ιο σιπι πι.Ιπο πιὶ ντπιοπι.ιπο πιο.,ι:οΙππι ω

πιο. ιιπι έπιπ Μπι Ιιοπιο. τοΜι ιιπι Μτι

προοοπι οπι-ιο οπο. οσο Μπι Ιιο "ο.

οιπιγιιτι Μπι οοπι οτιιτιΙιπιπι.

Ι8 Οιππιπο οπο. πιι:ορο.ρι Μο οππι

Ιιο πιροριοπι έπιτ, τιιΜι ονοσιτιγοπι

ιιπι Μπι Ιτοοτι ορο, ι:πιΜπ οιπορι πιοτι

προσοοο; Νιοιπισπι @τοπικα Με.

οο.

19 Ωπι πιππιέπιο·ρπι νποσἱπιιπο σιπι

'Ιιοοπι ιιπο τοπισπιπι Μπι ννοτιτιπι Μπι

Ιιο ο.ννοΜοιπι οπο, ντπο.πιτιο. ντπιιτιπ

ιποι;ιπ ορπιννιττεο ἰΜιποπΙοτι, πιο. Βετο

πωπω Μπι πιπιΜιπι ννοπιπιο. οσοσο

οιιὶ τιιΜι.

20 @ο ννοΜιτιππιπιΜι ννπιΙιοιπο οππι

Ιιο οοιιιπιΙιπΙο Μπι οπι ΜιΜτΙιοιιΙιπιπι

έπιι; πιπΜι. ννοοπτιγπιτιρι οπι "εΜ

έο!πο. στι, πιο ννοΜιτιπο.τιΜι ροι:οπι.

21 @ο οι" ἱννιιΙιοιπο οππι Ιιο

οοοπι οσοπι Μπι οΜΙιτ ο Ιιο τιιτιο.

ντπτσοπιπι.

22 Ηοοτι οποπιΙιπιπι Ιιο ννισοοννο

ποτιπιο Μσίιπο.ννορι.

23 @ο Ιιο Ιιοοοτι Μσιιππιννορι Μτι

Ιιο ιιπο τέπιπιτιο. οπι ννοννορι Μπι οπι

Μιο·ειρπ οτι ;

24 'ΓιπΙππι ιιτιΜιπορι οτι, Ιιο τιπιΜ

σιιποντπορι Μο οππι Ιιοοπι οΕπιτιΙιοτι,

τοπιο .Ϊοοιιο Μοοοιιππι Ηπιτισοπι ιιπι

Μγορἰ Μπι ινιπ:οπιιο οτιιπιΙιοπι πιο.

ιιπι Μ" οιπιοπι Ιιο ννοοπτιτιπιιτιππιρι

ΜπιΙιπιτι.

25 @ο ννπιτιπιΜετιιρι Μτι οπι νιπτ

οιιπιιιρι, πιο οννοτπιτιπιπι ιιτιιππιννορι

Με οἱπι οπι ο.Ιπο πιοιππι!πιιπορι πιοπι.

ννιοοννοιππικο δ.

1 Ηοπ:οπι νποοπτιιποτιρι οτι οινο

ι:ιιτιτιο. τιτιιππιννορι Μπι, Ιιοπιπι ποιοτι

Ιιοπι ννοΜιτιτοπιΜι οΜο πνοοΜρο

πιπιΙιπιρὶ, .Ιοοιιο Μοοεπιππι Κορωπι

ιππιΜιο.ρι Μπι οοἰροτπιτιΙιπιπι.

2 Ωπι Ιιο ιιπο οσἰγοτπιτιΙιιιπι οπι

ιιπιΙιἰιιιρἰ, ννοντποοτιέτπΙο οπι πιΙιπιτι

πιιιιιτιιιτιρι Μτι οπι, ντππιοττιιποτιρι

Μπι οπι οππιτιΙιιιτι, πιο. ννοΜιπιτπιπιΜι

ι:ονντπ:πιπι Μπι προ ιππιΜ7ιπέΜπιρι

οσο.

3 Ωπι ΙιοσοπΙοτι ω, τιιιΜιτι ντποΙππι

Μιο οτι τππιΜγιιέΜπιρἱ οσο ; ννοΜι

Μιο Μπι Ιιο πνοοιπι ι:πιτι!πορι Ιποι;πι

ο επιοτιιιτιιτοπιρπ;

4 βιο. ινιισιτι ππιτιΜιρἱ Μτι Ιιο τω

γιιΙποπιτιρι, πιο ννιγιιΙποπιππρι Μτι Ιιο

νιποορο;

5 (18. ννοορο Μτι Ιιο ιέτοπι Μεπι

ιπο ω, ννοτιπγιι ννοΜιτι οπτπιτιρι

Μπι Ιιο οοιιππιτπιπι!ιοτι, ννο.Ιππιπιτοτι

Μι ι:οννοιέτο ιιτισπιπιπορι Μτι οτι ιππι

ΙππιΜσισπιέτοτιρι Μπι Ιιο οτιιτιΙιπιτι.

Β 'Ι'πιΜιιιο.πι ιιπι!ποΜΙιτρι πιω Μπι

Ιιο ἰοιιτιΙιπιπι, ιτππιτιπιει ιιποΙιιιιιτιπ πιο

Ιιοτι ΜΜΜ ινοΙιτοπιιρπ πιο. Μτι οτι

το.. `

Τ' 'Ι'ιπνποτΙοπι ννιοπιέιι:ο οννοι:οιπιτιο

Μπι οπι @ο Μο έτιἱ τιιισοπ:ο.; ποιοι

οΜπιπιι ννισοέτιι ννο.οπο οπι Μοτο ιπι

Με. τονπποιοπιιπο Με. ποσο.

Β 'ΓιιΜι νππιΙιτοπιἱρἱ επι Ιιοιιπιοπιρἰ

Μπι Ιιο ἱσιππιΙιοπι, ΜΜΜ ιιτιΜ

ιιορι οπι @ο οππι Ιιο οτι, ννπιΜιπιτοτι

ο ποΙποτι οπιπιι:οιιτιΜιπορι Μπι Μπιο

οποτιππι. -

9 Ηοσοτι εοπι ιιποιπο, πιοΙποΙιπι ἱιπο

τ ννο Μπι οτι οννοι:πιιιτιπι ιιπιιππιννιιρι

Μπι, @ο οοἱιποππιπιΙιοπι ννοοειπιπιιιπο

Μπι οιτπιπιΙιπττι οιιτι!ιπΙπιΜιρι Μπι.

10 Το!πο. πιπιγοδοτιρι πιοΙιοπι Ιιο

2
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ΗΟΜΑ.

τοιιιιΜετι, τ" ΟττιΜττιτ1το το στο

οοτττετετιΜετι, 1τνεΜετιιειιΜι Μοτ

οΜοτοτττο οτιττετιρτ ΜοοττιΜετι, Μο

οετιι @οοο Μοτ οΜοτοτγε Μιχε

1τοτιρτ Μιι, @ο τιτ οτι Μτι οοτττε

τετιΜετι το οτιττετιρτ Με.

11 (Σε. Μοοοττετι έτιτ, ΜοΜι τιεΜοτι

ννεΜετιιιετι1τε Μτι οτι οτιΜττοέιΜτι

ρτ, .Ιοεοε Μοοετττε 1τετιοο.τι οτιΜ

ττερτ Μτι οοτττετετιΜετι, Μο οτετιΜετι

τιιιττεΜε ννοο1ττττο οτιΜιι.ρτ.

12 Ηοοτι οτετιΜετι νττοεέτε ννετι

ττττετι οοτρειετιΜετι ννοιιΜτετιτ ιντ

οοτοεττο Μτι ιντοοΜτιο. ΜΜΜ, ‹τε

ννοεΜετιτ οτο.τιΜετι ιιντοοτιτ.ο, ιτε

Μοοοτι νντοοτιτο νντοεέιτε τιννοεττι

ε1τοτι τνντοεγεττε, οντεεττι ννοΜε

τιτρτ τιεΜεοέ.

13 ννοορο Μτι ττο1τεττι νιτοοΜε

το νιττοεοτε Μτι οΜτιε οτι; τοΜε

τι.ιΜοτι ννοορο ννετιτοο οττιΜετι

Μοτι ννοεΜετιτ νντοεΜτοτγεννερτ

έτιτ οοο.

14 Ηοοοοε ούτε, Αττεττι ιτε Μο

οοε τττοτ;εΜοττετι νντοοτιτο οοτιττετι,

Αττεττι τοννο ο Μο στο οονντι Μτι

Μοο νιτεΜετιτ Μτι τοτιε τττοοοτι

ννο.Μετιτρτ οτιτ Μτι Μοοε οορτ Μιοέ

οτι οιιιιττετι.

15 'Ι'οΜι ννοε1'ιτετιτ ττοτι Με Μοτ

ντονιτεοτιέτττε Μτι οΜτοοοοοο έτιτ.

νντοεέιτε ννετιττττετι νιτεΜετιτ ττοτι

Μο οτι νντοτιτε Μερτ ΜοοττιΜετι, Μο

οεττι τττο_γε νΐεΜετιτετιΜε τονιτεοτι

έτετε, οτι ννοντεοτιεττοε οτι τι:ονντοε

ΜΜοτιρτ Μτι Μο νντοεοτε ντετιττ

ττετι, .1οοοε Μοοετττε Μτι Μοο οτι

νντοοτ.ε οτι νντοε1ττοτττοοτε Με.

16 Ωε ιντοεοιο ινετιττττετι ννε-.

Μετιτ ττοτι οοτττετετιΜετι, νιτοτνεοτι

οτττε οτι ττονντοεΜΜετιρτ Μτι Μο

τττοοοοο ότιτ. ννετιττττετι οτι οτοτι

Μετι νντοτιτιτο τνντοεττοοορτ; τοΜε

τνοννεοτιέτιτο οτι τιοΜετιρτ Μτι Μο

ννοεΜοτιτ στο οΜετιΜετι νιττοεττοο

ννοτετιτιε Με.

17 1Ντοεότε ννετιττττετι ννεΜετιτ

1τττι οτι οτετιΜετι νττετιττοετι οοτττε

ιιετιΜτιτι νντοοτιτο οοτιγοτι Μοοττι

Μιτι, Μο ειεττι @το-γο τ;οτιε "οπο

οτιέτ‹τε οτιτττετιε, ιτε νντοοοννοΜετι-.

Με νντοεττορτ Μτι τοορτ Μτι Ιιοτιο,

ννετιττττετι, .1οεοε Μοοιετττε Μτι Μοτο,

ο οοτγετετιΜετι νντοοτιτ Μτι οτι οπτι

ττετιρτ Με.

18 Ηοοτι οτ.ετιΜετι νιτοιιΜετιτ

ννετιττττετι οοτροτετιΜετι, ιντοοέτο.

οιινεοττι οτι νντοοτιιτο τιντοεττεοτιρτ

Μτι ο.ορτ; Μο ττοοοτι ννοοιινοτ.ετι

Με ννετιττττετι οτι οτ;ειιΜετι νντοοοτ

τνντοοττεοννοΜετιτιε Μτι Μο νττοεο!ιο.

οννεετιι οτι εορτ.

19 ατοεέτε ννετιττττετι νιτεετιεεσ

ρτετι έιτιτ οτι ιτοτι Μο οΜιτιΜετι ιντ

οοτε ιινοΜετιτ εε νντοεττεεερτ Μτι,

Μο τττοοοτι ννετι”τ ννεοτιεττορτ:ετι

οτι Μτι οοτττετειι ετι νιττοοτε οινο

τετιτιο νντοοΜετττερτ Με.

20 ννοοΜτετιτ τΜττοοτε Μο οττι

Μοοτι ινοορο Μτι Μ, τω. τοΜοτι

ννσεΜετιτ γοοτε τΜοεεο τ:τττοτι

Μοτι ννοννοοτιέιτοε τιττιε οεττι τττογε

τΜοτοοτ:ε.

21 Ηοοοτι νντοοτιτ:ο οτι ιινοεΜετιτ

οοτιττο οτττοτι Μο τττοοοτι ιιντοοιιτ

ονντΜετιΜο ννετιτοε οτι ιινοννεοτι

έτττε οιιτιττο Με, .Τοεοο Μοοετττε

Επετιοιι.ιι οτιΜττερτ Μτι οοτγοτειι

ειι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ θ. ' ”

Ι Ηοοοτι Μοτο οτιΜοττερτ Με Μο.

ννοιττεοτιέτττε ττοοτερτ Μο οττι Μο

οτι ννοεΜετιτ οτι οιιΜτετιρτ Με Μο.

2 Ητττε 1ιοοοι:ο έτιτ. Τοτιε ντου.

Μι.ετιτ οΜε οτιτερτ Μτι, το1τοτι Μο

οτι τιεττοτι οτιτιτρτ Με Με.

3 Τοιιε .Ϊοεοο Μοοοἰττε οτι Μερ

τοττι ιντοεττιιρτ Μτι Μοτιε Με: το

οττι οτι Μορτοττι νιττοειτορτ Μτι Μο

εττοττττεττερτ έτιτ Μο.

4 Ηοοτι οτιιτιΜτιτι Μερτοττι οοτχε

τετιΜετι Μο Μοτ οτι1ιτιο1τερτ, εντ

οοτιτο Μτι οτι, Μοοοτι @ο Αιττο1το

τοννττετι Μτι Μοοετττε νντοετο στο

οιιιτιΜετι οΜοοτ.ο χο οτττοτι Μο τ το

οοτι ι.ιτιΜέ οτε νντοοτιτ το”. ττι

οτι ιιτειιτιιιτρτ Με. ·
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5 (Μ. ὶγε @ε εὶπ ὶγεεὶπρὶ πὶπ επ

.Μεὶ πυπππόερὶ Ιὶεεὶππεπ. πεπππ

πε Εύγε ὶΜεπἔε εὶπ επ ὶχεεεπ

ππχεποπρὶ Με.

Β (Σε. ννὶεπἐ£ε. ὶεπὶπε ιιππερὶ

πὶπ πε Με Μεὶ ὶεὶρεννεΙὶ οΜιπιπ

ρὶ πὶπ π.. εκὶοπιιππὶχερὶ, πεεεπ

ννοεπτεπὶ πεπε” πὶπ πε ὶπεπε

?πω Με, πε πεπιππεπ ινοεπτεπὶ

ννοννὶόεε υπγιιπρὶ Με ἐπὶ.

Τ' ΤΙΜΜ ὶε εὶππεπ, πε υνεππε

Νοεπτεπὶ είπππππ πὶγυἐπερὶ.

8 Πεεεπ Μεἐἐὶγε. Μεὶ υππερὶ

πεεὶππεπ, πὶεὶ πππΙρὶ Με. ε πνε

εὶπππγεπρὶ.

Ω π... Μεἐεὶμι ννὶεεὶε επι ε€επ

πε.π επὶεεὶπχερὶ ποπ πε ειπε ὶεὶ

τπεπε πε Με ἐπὶ ε $ὸ0ΠΠΠ]ΒΠΡὶ;

«Με ννὶεοπὶε τοπὶππὶ πεπε.

οπὶπὶ Με ἐπὶ.

10 Πε πε εὶποπ ννεπεεπεπ εσει

πτππὶ επ πι; πε πε πὶπὶ πὶπ Πίε

πεππιππε υπ πὶ υπ.

Η Πε ὶγεεεπ πὶἐ εγε ινοππτε

πὶ υπ @ε πὶπἀεννερὶ, ω.. Ψε

Μιππιππε. εΜε. πὶ χιιππρὶ, .Ϊεἐπε

Μεε`ὶγε Π:εποεπ ιὶππὶγερὶ πὶπ

εεὶγετεππεπ.

12 Πεοπ πἱὶεπεεπ @ε Με εὶπ επ

ννοεπτεπὶ ουπγε ἐπὶ πππννε, πε

εεπ "θΟὶὶΠἱὶὶΙθΥθ ἐὶεε εὶπ ειπε

χππορὶεπρὶ Με ἐπὶ.

13 Ωπ πὶπιὶπερὶ πὶπ πεπε. υποο

πιω εποε επ ννοεπὶεπὶ ὶνοὶνὶπ

?υπ-γε Με ε πυρὶ ἐπὶ ρο, πω.

ννὶεεπε εὶπ επεππεπ πὶ υπ πὶπ

ὶγεεεπ ννεπε.πτεππε ὶεὶεπ πο, πει

πὶπππερὶ πὶπ ννὶεοοννωππππ επ

Ύνεπεπϊ.εππε ννοννὶπχππγε ω..

με.
Η Ψνοεπτεπὶ ὶεὶπιεπε. ὶπὶὸεπερὶ

Με ἐπὶ. ννοορε πὶπ ὶππππγε

_γιιππρὶ ἐπὶ πω. ννοννεοπἐὶ‹ὶε πὶπ

ὶππππγε.

Ι5 Πεεεπ τοπεεε Με; ννοορε

πὶπ ὶπιιππχε ιιπγεποπρὶ ἐπὶ. «πω.

ννι›κνποπἐὶ‹Ιε ὶὶιπππγε ιπιχεποπρὶ

πὶπ πεοπ ειεπιπεπ ννειὶπΙὶτεπὶΡὶ

Με. πε. Ηπα. πεοεπι ἐπὶ.

16 'Γπννε επεγεεορὶεπρἰ Με

ὶπὶιὶεπε πὶεὶγεμὶ πὶπ πε επεχε

εορπ.ιιηπ πὶπ υπ ΜΜοπω πὶ

Χεπρὶ πὶπ πε εάοιιχεχερὶ ἐπὶ πε;

πε ννοπΜεπὶ ννὶεοιηε πὶγεπὸεχε

επι πω, πε. ὶἐ ννεεπεπορὶεπρὶ

πὶπ οπ ννὶεοοννοτεππε Με.

17 ·ιωπ. ννεπεπωππε. ννορὶτὶε

Μεὶιιπ πιιπκνε. νν0επὶππὶ ΜΜΜ

περὶ τυπο. ποπ; ω... ννοοπερε

εεειὶεπ επ γεπὶχεπρὶ ποπ πε

εεπτε εεὶΥεπιππιιπ ο_γπρερὶ.

18 π... ννοεπτεπὶ επιππεπ επὶ

πάεπυρὶ πὶπ, πεοπ ννὶεοοννοτεπ

πε ννοινὶὸεπε πὶχε.π χεππρὶ.

19 ννὶεεἐιε επεπ$ιι πὶπ Ι)·εεεπ

ὶννεε. σε, πὶεεΙ1ρὶρὶ ννεἐεπε ἐπὶ

πὶπ πεοπ ετ:ιππεπ. ννὶεοἐὶεε επ

πὶπιὶππρὶ πὶπ εἐερερὶ πε. που.

Μεπὶ ννοννὶπχπππὶχεπρὶ Με ε

ὶγοννὶπχεπὶχερὶ ποπ, πε ὶγεεεπ

πεπεπε ννὶεεγπεοεὸεπ πὶπ επ

πὶπππερὶ πὶπ ννὶεοοννοὶειὶπε ὶπὶ

πεπερὶ Με ε ὶγοννὶππὶγε πο.

20 ὶποππωπ ννοννὶὸεπε πὶγεπ

ρὶ πεπεπ, ννὶεοοννοτεππε. ὶπὶὸε

περὶ ἐπὶ.

21 Πεπεπ Με πεπεπε επ ὶπὶ

ἐ£εεπρὶ πὶπ πεπε. επ πω. ννεεππ

γεεε όππερὶ ποπ πε τπΜε ε πε;

πεπε ε ὶπεππε πὶπ πε ννὶεοπ;ε εε.

22 Τυπε πεπε.πε ννοεΙὶιιιπὶ επιπ

πεπ επὶπὸεπιὶρὶ, πει Ψεπεπωππε

νι·οινὶιὶππε πὶχεπρὶ, πεοπ ννὶεπ

Υπεεεπε.π επ υνεεππγεεε. ὸππερὶ,

πε πε ὶπιιππε πὶπ οΜπε.ππε νω

πὶπ ννὶεοπὶ πὶπ πεε.

23 ννοεπὶεπὶ ννοπεὶιι_ὶπ πὶπ πε

ννὶεοπὶε εε; τππε°Ψεπεπτεππιι

Με ὶΕιιννὶεεΜΙὶπιὶ πὶπ πε, .ὶεἐπε

Μεἐἐὶχε Ιτεπεεπ ιιππὶχερὶ πὶπ

εεὶμιτεπΙιεπ, οννὶπεππε ννεπὶπ

ννὶεοπὶ πὶπ πεε.

ννΙΟΟΨΟΥΑΙ(Π 7.

Ι Μὶππππεννεπὶἱ, (ὶοπε ννοορε

8ΕΙΟΠΥΠ.Ρί πὶπ πεπε οννὶεεννεπὶ

μι) ; υνοορε πὶπ ἔνὶεεἐτε πιπ νω
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ΡΟΜΑ.

πω” γε, ποπεπγιιπ πι υπ Μπ

1ιε1πεπγεπ, πε επ1οπγεγερι επι

πε.

2 ννιπιο1'ιιποε. Μπ τιιννε ΜΜιε

τοπ ΜπΜιπι, ΜππιιΜι πι ιιπ Μπ

1ιεπεππγεπ, τοορε Μπ επ Μιέπιπερι;

τιιΜι 1ιι1ιπεΜι Μπ ννεπιπε πε εἰπ

1ιεπ 1ιειιιιπ ΜιππιιΜι 1:οορε Μπ

ετιιπ1ιεπ ΜγιιέΜιρι.

3 Ηεεεπ ΜΙππιιΜι πι ιιπ Μπ

ιειιπ1ιπιπ, ννιειιέπτε το1ιεεε Μιιππι

γε ειππιπιπ, ννεννιει1ιεπεμι εεοπ

εειγερι Με; τιι1πε. 1ιιιιπιιΜι @ε

ειπ1ιεπ 1ιε1ιεπ γνοορε ιιοπ ειπω

1ιεπ ΜγιιέΜιρι πιπι ννιεπέτε. το1πεεε

1ιι1ιππιγπιπ εΜε. πε ννεννιειΒε11ερι

εεοπ επι.

4 Ηεοπ ει:πιπ1πεπ, ππι1ιιιπΜιννεπ

γι, Με εγε. Μεεειγπι π.επεεπ Μπ

εειγετεπΜπ.π "πιεπιε Μπ εΜε πι

ιερι Μπ; 1ιεεεπ Μινγκ: ιο1πεεε Μ

1ιπιιγεγερι Με, “Με γνιεπιπε ειπ

επε.πιππιπ εΜεετιιγερι «ποπ πε 1ιεε ;

1ιεεεπ 1λίε1πιππτεπΜπ. επ ννεεΜι

γεειι ιεεΒιιπγεπρι Με..

5 νιΠεπιεε1ιρι Μπ επ ιιπιγε1ποπρι

επε1ιιιπ, ννοε11ιεπι γνοειιππι1ιεγε

Μπ, ννοορε Μπ εειγετεπ1ιεπ πιπ

Μπ, 1ιεπε ινπεΜιγεεε. ννιεσππε

ιοε1'ιΜειειγε Μαι: πεσπ πιππι11ιερι

Μπ επ ο1ιπιπγεπ.

Β 'Ι'ιιΜι πιιΜι1ιε. ννοορε Μπι επιπ

1ιπιπ ιππιΜγιιέΜιρι, τιιΜι επ επιπε

έΜιρι ποπ πε εΜε. ιιπιι:ερι Μπ;

1ιεεεπ σου”. πωπω Μπι επ ποινι

επη:ς ιιππγεπρι Με επι, τιιΜι πιοπι

γε πεσει Μπι επ.

'7 Ηεεεεε ειπ1ιεπι ιτο1πεπ επιπε
γιιρι Με πε :ι πινω” Μπι πε ννο

ε11ι.πιπι Μπι εε πε : Ηιγε, 1ιεεει:ιι

επι; πιουμε εειγετε.πι1ιεπ ω ιιπ

1πεπέι, ννοεΜεπι επ1οπννειΜγε Με

επι πω. πιοπι. ννοορε Μπ, 'Γο

Μιπ ιεννιι γεειπ Με επι εε, εγε

επι ιιπΜιπέ, ννοεεπιπι1ιεγε έιεε

ειπ επ1οπννεγε Με επι τιιΜι.

Β Ηε1ιεπ ννοε.Μεπι ννοε1πορε

Μπι ιπποννιπγιιπγε επι, ππιγε ππιι1ιεπ

γνοεπιπτι1ιεγε εΜε ειπ ονιππιειπ ππι

εεΒε.. Ψοορε οοι1ε.π ννοε11ιαπι

πιο. ννεπΜι. ·

9 Επεππε ννοορε εοπ1επ πι νεε

ιιπ; ιιιΜ. ννοε.1ιορε Μπ Με Μ

ςε1ιππ, ννοε1ιτεπι Μπι, επι ππιγε

πιεπιε.

10 (Μ. ννοε1πορε Μπ ννιεοπι Και.

ε οπ γιι6τεπρι ποπ πε ννιεοπι:ε

Μπ εε ιππιιειεπεμι σε. Η·

11 ννοεΜεπι γνοεπορε Μπ νεο

ννιπγπιπγεπ, 1ιεεεπ ιππι1ιπεγε εε,

οπι πιεπιε.

12 Ηεεεπ πουμε Μπ Με ννεΜπ.π;

φ γνοε1πορε Μπ πε πε1πιιπ ννπι1επιπ,

οννοιεππε επι ννε.ετε.

13 Ηεεεπ πιω ιππιέπε Μπ Με

γνιεοπιε ιππιιειεεἔπ πε. Ηιγε.

1ιεεετιπ ω. 'Ι'ιιΜπ. ννοεΜεπι Μπι

πε γνοε1°ιτεπι Με ε ι;πιπιπ Με, πε

επ ι:εΜι ιπνεέτε οπ ετιιπΜιπ πιπι

εοπιιε Με ιπιειειγπι; 1ιεεεπ ιππο

ε1ιορε Μπ εειγιιιτπιππεπ ΠοεΒΜπι

Μπ ιγοιεπ εΜε Μπι. π

14 ννοορε Μπ πε ννεΜιπ·επ1οπ

ππιγπιπρι; 1:ιιΜι ππιγε πιε πιεπι

εε1ιρι Μπ 1ιεππιιεε, επι γνου.Μεπι

ι1ιιιΜιγε. ννιγορεππιιγεπρι.

15 '1'πιΜι εεεπποπ εεε Μπ πε

ιγοννιππινπι1πιγε ἐπὶ. Τπι1ιπι ννιιοιπ

Μπ πε εεεπ εεεπποπ ἐπὶ; ιΕπι1πε

τπι1πιι εΜε γνιιι1ε1ιε ειπ 1ιε εεεπ

εεεπποπ εεε.

16 'Γε1ππι ννπιειπ επι Μπ πε εεεπι

εεεπποπ Μπ1ιπιπ, ννοορε Μπ πε

"πότε ε ιπάιιοιπιπιπ.

1'7 @ιι 1ιεεεπ ω" 1ιεεοπ Μπ

1ιε ππιγε επι, £ιιΜι γνοεΒ1:πιπι ππιγε

:πιπι-ποπ πιπ Μπι Με.

18 Μιγε επ, ππιοε11·ρι Μπ πε

ννε.Μι, ιιι1‹π ννπιέππε επ πιιιιιππ πιπ ε

επισπννιιΜγιι. Ιειεοπεερι Μπ πε

ιγεπππιειΜιππιπ, Μια. ω1πεπ τιιΜι

νυπιέιπε εεπιππιοπ Με ειπ ιγεννιΜγε

επι.

19 'ΓεΜι νππεέτε ννεειπ Μπ πε

εεεπ εεπιπποπ επι; τιιΜι ΜΜι εΜε.

νππεειπ πιπ Μπι Με εεεπ εεπιπποπ

εεε.

20 Ηεεεπ Μπι νιπεειπ επι ·Μπ
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ννιοοννοιωκπι θ.

πιο οοοπι οοιιππιοπι Μπιπιππι, Μισο

.πιοουπι Μπι πιο τοιχο ἐπὶ, τυποι πο

ιιπιππιπιπ πιιγε ππιπι.πιοπι ιιπι Μπι πιο

Μεσοι.

21 Ηοπ:οπι ννοορο ννιιπι]π Μονσε

Μιπιι, τοπια ννιιέπο οπ:πιππιοπι ιιιιοππι·

οσο, ω” πι" πιιγε: οπι ππιποπιιπι

οπ:ο.

22 ννωιπω ππιπιπιοπιπ:ιπ Μπι ω”

πιιπιπιπιπι ννιιππιιπιπιι.πιΜι π:οορο Μπι

οπι ιππιππιιέΜπι :

23 'Γιιππιι πιιιπιιιπιπι Μπι οπι ννοορο

ποπποοιι παπι ννειπιππιππιιππιπ, πιο ππιππο.

ννοοππι ποορο Μπι Μοί Μοπιο οπι,

πινοτιπιππιπιπ νιποορο ππιππιιιπιπι. Μπι οπι

ιιπι Μπι πιο οπι ννο.ιππιππει ιιππιπιπιιππι.

24 ννωπιππω πιππιπι πιποΜέιοο οιπι

πιο ππιἱγο; ππιννο ινιοοπιπο τιιπιπ:ιιπι

Μπι ππο οππιπιπιιιπι οππιιιπιπππιππιπ Με. πιο.

25 ννιιΜιπιπ:ιιπιΜι νπορπτπιι οννιι

Μιπο. εεε, Με” Μοοειγπι Πιιπιοπιπι

ιππιΜΥπιρπ Μπι πιοο οπι οπιιπιπιιιπι.

Ηοοοπι ππιπιπο ππιπππιννοοππι Μπι οπι

ννιιπππιπιπ.επιππιι ποορο Μπι ινονιππόπιε

ππιιι)πεπι, τοπιο ννιοιιοοππρπ ω”.

π.πιιιπιιιπι νιποο.πιππιπιπ νιποορο Μπι πιο

·Μπαάαπα.

ννποοννοιπΑκι: Θ.

Ι Ηοοπι οιπιπιπιιιπι, πιιιΜιπιιι “πιο

.Τοειιε Μοεπειγο. οπι ιιπι Μπι, πιοπιπι

νιπποοπιπο πινποιηιιοορι νιππιπιππι ιιπι

μ, ιπποποοπιρι οοιμιωπιπιπι.πι ππιπιπιπ

ιιι πω, τοπιο. ννοπιπιπιι Μπι αιγο

τιιπιπιπιπι.

2 ννπωω κοψω ποορο Μπι

.ποειπε Μοειιπιπιι. οπι ιιπι Μπι, πιο νιο

πιπΞιπ:πιπιπ ννιοοπιπο πιο ινοορο Μπι

οππιπιπιπιπι ππιιιΜιπιιέιππιι.

3 Ψνοορο Μπι ννιοιιοοππρι οοιμ.

ι:πιπιπιπιπι ννιιέ8.ππο έπιπ ιιπι πιοπι πιο πιι

Μι οΜπιπ έπιπ Μπι πιοο ννιιΜιπιππιπι

πιο πω, πιο (Ππιπιππιπππιπ ννποε.οοπιρι

ινιιπιπ:ιιπιπ οιιπιοιππιπο Μπι οπι πιπιπιιιππι,

ινοπιπιπιιπιπ οπι, ιιπι. ννιοιιοοΒρπ Μπι

οπι ινοπιπιπιι.πιπ μισο.

4 Ηοπ:οπι ποπιιι ννιοιποοππρπ Μπι

οοπιπιιππιπιπισιπι πιιο.ιιπιπιπρπ έπιπ, τυποι

Ψοπιπγιι. ·οοπχιιπ:πιπιπιππι, ιιπιππἰιποΡἰ

οπι που” ινποοοννοποπιπιπι Μπι

οπ:οπιι Με.

6 'Ι'οπιιι νιπποειοεπιρπ οοπμιππιπιπιπιπι

ιιπι Μπι πιοπιπι ννιοπιοοπιρι τοπιο πιι

νικ Μπι ιιιινιιοιπιρἰ; πιο. τοπιο. ιισ.

πιιγε. Μπι οοπγιιππιπιπιο.πι ιιπι Μπι πιο

πιο ππιππιι ννοπιπιπιι “Ν”. Μπι αποα

σιπι-ιιι..

6 ννποιιοοΒρπ πινιππιοιπιρπ Μπι πιο

νιπποοπιπο Μπι ω; πιιππει ννοπιπγπι

ιινι·ιιοππιρι Μπι πιο ννποοπιπ πιο νοο

Μγο Μπι πιοο.

7 ννιοιωιιμ ννποοπιιιινιιοππι Μπι

πιο ννεππιππιπ:ιιπιΜι. ποπππι. μι. Πο

ννπιπππιπιπ:ιιπιππιι τωρα: Μπι ορο ἐπὶ,

πιο πιιιππιππι οοιιοπι οΜπιπ πω.

Θ Ηοοοπι “πιο ννιοιιοοππρι Μπι οπι

ιιπι Μπι πιοπιιι πλΠιπποπιππιπιπιιι. Μπι

μι χειρι Μπι οΜπριιπιπρι.

9 'Ι'ιιππιι πιπιπορι ωεωωιρι Μπι

οπι ιππιπιπιρπ έπιπ, ννοπιπιππι Μπι οπι

γιιιιπιρι, ννπιπωπιπο.πιππιι 'π'πιπιπιπιι Μπι

πιπιπορι Μπι οιι οιππιγο π:ιπιπιπιπι. Οι.

ω” ΜΜΜ 'Ι'ιιπιπιππι Μπι γιππιο

πω Μπιπιιιπι πιο ω” ω.

10 Οι ΜΜΜ οπι πιπιππιρπ Μπι

πιπιπι, νι·ποιιτιιπιοπιπι Μπι πιο @πιω

ιιπ οοπιιι.πιιπιπιιιπι πο, τυποι "πωπω

Μ Μπι πιο "Μπι ιιπι, ΜΟΟΝ”.

ππιπιπιπι οοπιππιπ;πιπιπιπιπι.

11 Έπινε .ποειιε ιινποεπ.ο σιπι επικι

πιπιπι "πρι Μ" οπιιοπι πιο 'Ι'ιιπιπιμι

Μπι ιιπ)πορι οπι οιππιιπο οππιπιπιπι, πιπ

ννο ΜΜΜ ννιοπιπο οππι οπιιπιπιπιιι

"μι" Μ” οππιοπι πιοο πιππιι.πιοιιπι

περι Με οιπι οΜοοπιι ?ο Με, @ο

Τπιπιπιπο πιω" πιπ_γορι οπι οιιπιιπο

απο πιο οοιμιππιπιπιπιπι.

12 Ηοοπι οπ.ειπιπιπιπι, ππιππιπιπιπππιννιιπι

μ, ινιοιποοππρπ Μπι πιιππιπιππιπι πω»

πο έπιπ πιπιιππιπποπιρι, οπι οππιπιπιο.πι

ννποιιοοππρι Μπι οοι-γπιππι.πιπιπιπι ιιπιπιι

ρι Με.

13 ννιοιι.οοππρπ Μπι οοπιππιπεπιπιιιπι

γιι.πιπρπ Μπιπιπιπι πιππειρι Με; τοπια

ννοπιπιππι Μπι οπ:πγπιπιιπιπιπιπι ιινιοιιτ

τιιπιοπιπι ννποοπιιιπι Μπι πο γιιπππχερι

Μπιπιπιπι χατήρι



ΗΟΜΑ.

14 Ψεπεππιππε Τεπὶγε πὶπ

τοπε γι1ε εννὶεεγε εὶπ πεπε Με

πεπτεππε εὶπεε ννὶεεγε εὶπ εερὶ.

15 Απε ννοποπὶρε Με ε επ οοπὶ

γεγερἰ ννοπὶ ε πὶπ ὶγεευρἰ ἐπὶ,

τιιπε οὶππὶπτ πγερὶ ννοπὶγε πὶπ

πε ὶγεειὶρὶ, οπ Αππε, Α1ε, εγε

πογειὶππὶγερὶ εεε.

16 (ζει ννεπεπὶεππε εὶπεε πὶπ

πεπποερὶ ε πππεπὶρὶ π" πὶεὶ

ννοπὶ ε πὶπ ε ιιπγποτεπὶπρὶ.

Π' ππεπ ππεὶπεερἱ πὶππεπ

ίεννπγερὶ Με εὶπ πειιπεερὶ ;

ννεπεπιεππε πεπε ερὶ; Μεεεὶ

γε πὶεὶ τεννεγερὶ τε εὶπ; πὶεὶ

ιὶππεπὶ-ὶερὶ πὶππεπ, πεπππ πὶεὶ

γνοννπεπ πππερὶ Με σε.

18 1)ε πεπεπε ννὶεοπεπὶ.ὶε πὶπ

πε, ννοννὶτεπ πππὶγερὶ επ εεει1επ

γπτεπὶπρὶ Με εὶπ πὶεὶ επὶγεεεπ

γεννερὶ Με ε ὶγεεεεε ἐπὶ πεπε

ε.

19 ννπεπεπιε εὶποε ννἰεεγπ

ϋεπὶπρὶ Με εὶπ επ Μπο πεπερὶ

πὶπ εεπὶοπρεπἱγεπ εμε γεππε.

20 'Γεπι1 πεπερὶ πὶπ πε γνωσε

Επ ἐπὶ π” επ ὶπιιππγε γε Με εὶπ

ἐπὶ, τοπε πινω γνοερε οπ πε κενο

ννὶιὶεΒγε εὶπ πεε οπ εΒεππεπ.

21 πε πεπε πεπερὶ πὶπ πεε πεεἐ

ννὶεεπννὶπ ννοννὶὸεἔγερἱ π" επιπ

πεπ πἰγπἐπερἱ Με, πε Ψεπεπ

12εππε εὶπεεννὶεεγε εὶπ ὶπὰιὶπερὶ

ννοννὶ€επ πὶπ επ γεγερὶ Με.

22 Ί'επιι πεπε εὶπ οννεεὶπ :ἱε

πεπγεπ ννὶΕεγε εοὶππὶὶὶὸειὶ, πε

ποπἐὶπεπγε υπ ε ειὶοπιὶπγεπρὶ.

23 θε πεεεκ1επ ἐπὶ, τιιπε πππὶἐ

εγε ννοπὶγε π" πιω 1:οπεπεγε

ὶεεπγε πππεΡὶ πὶπ, ιὶππὶγερἱ πε

εοπ1πὶιὶππᾶειὶρὶ,πεετεγειὶεπ εὶπ

εε γερἰ Με εὶπ ιιππερερὶ, πππὶ

° £επεεπρὶ επὶεετπ γε Με εὶπ πεε.

24 νν‹›ερε πὶπ οπ πὶππγεπρὶ;

Με "πεπε ννεπγεπερὶ π” πε

γνοερε πὶπ εε ἐπὶ, πινω ὶ:εππ

νεεπγεπε εὶππεπ τοπεεε ε πεπε

πὶπ ερε γεππε πε.

25 'Ι'ππε απο ννεπεπγεπερἱ ἐπὶ

π” πε πππερερὶ πεεὶππεπ, πεπεπ

ννεεὶππιππερὶ επ πππὶειιρὶ Με ε

εμε ππγεποπρὶ εεε.

26 (Σε πεποπ Ψοπὶγε πὶπ ἱἐ

ννειὶπἐεπερὶ ἐπὶ πὶπ επ ὶειὶππεπ

οιὶππὶγερὶ εεε.

ιὶππὶγερὶ επ ννοεεπὶγε εγε, πο
ννεγερὶ ογεερὶεε ἐπὶ πὶπ επ. ξ

2'7 @ε τπννε ννὶεεεεπ€ε ὶγππεεπ

πὶπ πε Ψοπἱγε π" ὶοπεπ ννεεὶπ

γπιε εὶπ εφ1οπγε, πε Ψεπεπ1:επ

πε Μωασ:ίπ Με εεἰγεὲεππεπ τοπε

οννοΙ:εππε επ π” πεπε επ γνοεε-·

πὶγε ε ε εεε.

28 ππεπ νπεπεπ1:εππε "εΜε

πεπερὶ πὶπ πεπε τεπιι οννεεὶπ

τεπγεπ οννὶεεπὶπεπ εεε ε εποπ

υπγεπρὶ, 1οπε ὶγε Φεννεεὶπ πὶπ

εεὶγε£εππεπ ννὶεεπὶεορὶ πὶπ πε

πε. 1· ·

29 'Ι'οπε οὶοπεπεγε 1:εππεπ

εοὶοπννὶεεπὶγε εἱποπ πεπε πεπε

πὶεοπιε, ὶγε θὶππὶπὶππ οππεεπε

πὶπ επ ὶεεεερὶ Με οὶπ πεοπ,·πε

πεεεπ πε πυππεννεπὶὶὶππ οτε ε

ππε τοπερε Με.

30 @ε 1οπε γνὶεεπὶεοπεε εὶποπ

πεπε ννὶεεπὶεο; πε πεπε εποε

πὶεο ποπ πεπε ννὶεεγεογνοτεππε;

πε τοπε ννὶεεγεοννοὶεππε ποπ

πεπε ὶἐ εγε ννἱεεγπτεπ. '

31 Ηεοπ επεππεπ πω· πεπε

π" επ Με πππεγερὶ Με πε.

ννεπεπὶεππε πππὶεὶρὶ υπ Μππεπ,
πιννε πεἐεππγεπρὶ Με π. Δ

32 'Γεννε ὶγε ΟὶππὶπΩπιι πὶπ

πρετεπ ἐπὶ, τιιπε πππὶγερὶ ονει

εὶπ οπ πρεπεπ ποπ, πε ὶγε πὶεὶ

1:εππ οννεεὶπ ὶγεπὶειὶγε ππππρὶ

Με ἐπὶ πε. ·'·°"

33 'Γοπε 1λ7επεπ1;εππε "πεε

πεππίπε εὶπ πεπε Με” 1:εππ ὶγε

ννὶεεοπρε Με πε. ν1Πεεγεο

ννοτεππε πὶπ πε Ψεπεπτεππε πὶπ

εε εε. ·'“ · '·

84 Ί'πννε ενεγεεο Με πε. 'Γεννε

πε εὶποπ πε Μεεεὶγε εε, πε επε

'Γοπεπ ννοεεπὶ-°·

γε πππεγερὶ Με εὶπ ειὶοππππἰ-"

γερὶ ἐπὶ, πεπε Ψοπὶγε π" ε πε

π".

246



ννποοννονιπιο θ.

πιο ππιποπιο·ο σιπι πιοο, νπἴοπιοπιποπι

' ο οποιοι Μπι οπ:πιποποπιπιοπι γοπιπιο

οο,ιιπιΜιπορι οπι νιποοοΜιο οοπ ο.

35 'π'ιιννο Μοοεπιπο ποινιιέπο ππι

οποπιπιοπι ιιπιιιιοροιιπ οπο. πιο. ννι

π:οπιιιΜιο, ννοοπι.Μπιππο, ιιπποοΜοπ

ιο, ννποοοΜπιοπι, ποπιπιοννποοπιοιποπι,

ιινοπιοπιπρο, πιο. πιιιπιι οοο" πιιιπιι

Μο πιο.

36 (Οννοιιπ πιοπι πιο πιοοοπιι, Νπιπο

Μπι οπι οπιιιοπιι οπιππιπιπιποπι ιιπιΜο

ο ·ιππμοποπρί, π:οπιππιοο πιποιιπ Μο

οπο πιποοοπι ιιπιγπιννοιιἱ σο.)

37' 'Ι'ιιπιο πιοπιο ποπιιι Μπι οπινοοππι

οπι, πονο οοπιποιιπιΜιπορπ πιοπι πιο

οοπιποποπιπιοπι, ποπιιιοπι οποιο ιιπι

ιππιπιοπιιιπ.

38 Ι·ποοπι, νιπποοπιιο, πιο ιινιοπιπιπ,

πιο πιιοπ'ιρπιππι οπιπιππιππο π:ππι πιοπιο,

πιο ννοΜοοπιπο Μπι, πιο ιιππποοννοέο

πιο Μπι, πιο τοπιο πιοπιοπιο ιιπι Μπι

τοπιο ιι Μο οππι πιο;

39 (πιι ποπιπι ννοπιπιοπιπιιιπο ιιπι

Μπι, πιο ποπιπι ππιοπιοπιπιιιπο ιιπι Μπι,

πιο ποπιιι ππ:ιι8·ο οππι ποπιοπ:ο, ππιπιιι

πππιπι ππνοπποπιιοπιπιπι. τοιιι·οέτο, .ποοιιο

Μποοοπγο πιοπιοοπι ιιπιΜιπορπ οπι ιιπι

Μπι, πιο οποπιπιοιι ιιπιιιιιέιιορι Μο

οπιπ ο οπποπιννοιπο πιππιπ:ο.

· ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ θ.

1 Μοοεπιπο οοπιποποπιπιπιπι ιπποννἱ

π:οπιο ορο, ιποπιέπιπ ππιοινπιπιποο, ππιπ

πιοοπ Μπι πιοο ο ΜΒΜ 1πνοπποπι

Μπι Μοπ ππιοπιππιιποπιππι;

2 Νιπιο πιποππιοΜέποο οπι ππιππ:οπιπο

οΜο οπιππιπιπιοπι πιοΜέππι ιιοπιο.

3 Μππιιππιπποννοπιιπ πιο ππιπιο νιά

οιιοοπιιιπ οοπιποποπιπιοπι τοπιιιννποο

ννοιπο οππι πιοπιο οπι, Μοεοπγο ο

ποπιπιοπι ππιοιποοορπ τοννοι:οπινιποιο

οινοΜπιπ πιιπιο.

4 Ηοπιο Ιοι·οοπ νπιππ:πιοπο Μπι πιο

πιοοπ, πιο οποιποπποπι οππιπιέπ ννιπ:οιπο

π:ιπι πιοπιο οορι, πιο. νποννπποπι, πιο

νιπποοππιπιιιιπο. πιο ννοπιιιο ιινππ:οπιιιιιπ

Μπι, πιο ννοινοΜιπορι Μπι, πιο ινο

πιοιποιιπ Μπι πιοπιο·τοννορι.

5 Ωο πιπιπιπιοπιο ννποογοιιπ Μπι

οποπιπιοπιρπ Μπι πιοπιο οποιο, πιο πιο

πιο οππιπιπιοπι ννποπιπιοπιιιπ οπ:πιππιππιπι

πιοπι Μοοεπιππι ππιορο, πιο οινοοἰπι

πνποπιπιοπιι ννοπιοπιιοπιπιο Μπι πιο,

οιινππιοπιπιο ιινοπιππι ννοννοέτο ιιοπιο

πιιιπιννο.

πι Ψοπιοπιποπιπιο οπο Μπι οπιοπιι

έπιπ πιο π:ππι πιο ιινοπιο οπο. 'π'οπιο

Ιοι·οοπ οιοπιπιοπιιιπ Μπι πιοπιο οινο

επιι πεπ·πιοπ πιοπ:οιιπ έπιπ.

Τ @ο Αοποπιο.ππι οποπιπιοπι ππτοεορπ

Μπι πιοοπι οννοοππι οἰπιοορι Μπι

πιοοορπ πιο. Τιιπιο, ποοοπι οποιι

πιοπιιιπ Μπι πιοπιο πιππιππιπ:ο οννποοπιπ

?οιο Μο πιο.

8 Πο πιοπιοπ:ιι, ποπιο ππνοπιοπιππιπιπιο

π:ππιπ:ο ννποοιπο οιπι πιοπιο ννποιιοο

ππρπ οπ:πιποιοπιπιοπι οππιοο ιινππ:οιππι

ιινορπ πιοπι πιοοπι οποπιπιπιπι οπο, τοπιο.

ποπιο π:ππιοο ννοπιοιπορπ πιοπι πιοπιο ο

ννιπ:οννοιπ Μπι πιο πιποννιιιιπ.

9 ννοπιπιιπορπ ιιπιπτοπο Μπι πιο

πποπ:οπιι, θππιοπιο πποπιοπιπιι Μπιπιοπι

που Μο, πιο δοπο οπιιπιππιππιιι ινοπι

που Μο σο.

10 0ο πιοοογοπποπι έπιπ, τοπιο Πο

πιοπιο πιοπιπιπι ννο.πιιππποπι πιπι, ποοοπι

πιπ:οιιπιιιοπιπιπ Μπι πιοο οπι, ππιπ:πιιέιοπιο

πιοπιοπι,

11 Νοπιοπιπιππι π:οπιρπ οπιπ, ποπιιι

ννοέιπο τοπιο οΜο πιο πιπιππιοπιπι πιο

πιοπιππιπι οοοπιιιπ έπιπ, ππνοπιοπιποπιπιο

ποννοοππι Μπι νιπποοπιοπιπιποορι Μπι

οπι οιιτοιπο ιιπι Μο οππι πιοοπι, ννπ

π:οπ1οπι Μπι οοπιποποπιπιοπι έπιπ, πιιππο

πιπιο ιινποοΜπ:ο Μπι πιο οπ:πιποι:οπι

πιοπι ;

12 Ηοπιοπι πιοπ:πιπορπ, ΗοπιοΜο

Μπι πιο ππιπιορπι Μπι ννοιιιπππποε γο

Μο πιο.

13 Ονππορπ πιοπι πιο πιοπιοπιι, .ποπιοπι

ννιιέπο ιινοπποπιο., ππιπιο Ποιοι οππ:ο

ννοπποπιο πιο.

14 Ηοπ:οπι ποπιοπι ιιπιπιογορπ Μο

πιο. ννοπιοπιτοπιπιο οινοποπιπιο οπο

οπ:οπι πιο. Ηπιπο, πιοοοιπι οπο.

15 πιο Μοοοο πιοοπ-γο; 'π'πιννο

οπιέπνι·οπι.πππο πιο σιπι πιο πιπιέιπινοΜ
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ΒΟΜΑ. π

σε Μπι, πιο Ιονιο νποσἱπι οπι πιάσ

2ο Μο σιπι Ιιο ννο.σιπι οπι πιάσω

Μπι σο.

16 Ηοοτι οποτιΙιοπι τυπο σιπι Μπι

οσἰιποτπιτιΙιοτι οπο, πιο Ντινο ιτιγο.πι

Ιιο οππι Ιιο πιο.1πιππι οσιγο.τοπιοπιπι ω,

πιιΜι 1Μι1ποπιππιτι1πο οπιέπιννισοΜπιο.

Μπι Ιιο οσιγοποπι1ιοτι οσο.

17 ννοννορι ννοΜιπι Μπι Ιιο Πιπι

πο 1ιοσιιπο.; Ηο πΙοο οπι οποπιΙιπιπι

ισοΙισιιπο., πιἱιπο οπι ππιπι:οντππιοπι1πο

Μπι ννοΙιπ1ιιοποπιππι Με., πιο. ππιιι1πο

οινοτισοιπο. ππιισο.ιο Μπι οιποΜι.ρι

Μο οππι πιοοτι.

18 Ποσο σποτι1ιπιπι τοπιο Ιππι1ιτι1

στο σἱπιΙιιιπι, Ιιο οτιέιΜπ1ο οσο; πιο

γ ω” 1πο.11τιιΒο σἰπιΙιιιπι Ιιο μπω

οσο.

19 Ηοσοπι ΙιοπιιοιπιιΜγο Μπι πιο

σο; '.1'ο!ποσο. ο πιοΙιοπι11ιπι ννισιιοπι

Ιιο ; ι;ιπννο ο τ” τοννπισιπι Μπι οσο

ι:ιπέπιπιπο. Ιιο.

20 οι”, "πωπω Μπι, πιο ποιο

νπο'Ιιο, Ιιοσοτι ννοΜιπιπιιπιΜι ι οπι

Ιιπροιπο.ιπο Ιιο. Το1πιπ Μιοορι Μτι

Ιιο τον” Μισο οππι, 'Ι'οΙποσπι Ιιοσοτι

τπιιιγοΜισο Ιιο, οσιιπο Μο Ιιο.

21 ΜπιΜι ννο1πέισο. Μιεο σιπι Ιιο

σο πιιοΜι Μπι οΜΙτἰ στι Ιιο, ιπρέπιο.

οπτιπιειγο ννπιπιιιπΙοτι οτπιπιΙιιιτι οππι:

πιω "πιο ννοιπιιοπιιΙιοπι, πιο. ννπιπιιι

ο ννοννιέποσο οπι ΜιΒο Μο οππι Ιιο.

22 Ηοσοπι ννοΜιπιτπιπιΜι ποσοτι

πιιγο Μπι Ιιπιιιππιπιπτι Με. σιπι, πιο

ι:οννιιέπι1πο Μπι οπιπιιιιπο ιιπιΜιπορι

Με ο οπι ννοσο.πιτιιιπο ννο1πέισο τινι.

σοτιιΙπιππιτ οπο Μσοεπιρι πιοπι Ιιοπιιι

ννπιννοοιιιΜπι ιιπι” ππιπιΙππι οτι ντιπ

σο1πιιινο ΜτιΙιοπι ;

23 @ο τοπιο ινοννοοτιέιπΙο. ννιιΙπέι

σει Μπι οτοΜι1ιοιπο τοπι1ιπιτι ννσννι

π.πιτι οτι ννιιποιτο οΙιπιπι1πο.ρι πιοο,

1ιοτιιι οτι πιω ποννιτπιτι νπουνιιισο Μπι

Ιιπ1ιιοτοπιιτι Μο.

24 Πο ντπισιιΜσο Μπι Ιιοπιπι ιιτιΜ

γορι, .Ποιο οιπειτο οππιτι!ιιιτιρι Μπι

Ιιοσοπιπιπι έπιἱ, ι;ιιΜι πιο.Ιππιπι ΙΙπσοννι·

σιιιέι:ο οτοτιΙιιιπιρἰ.

25 Ηοεο οπι Ποιο σιπιοτι πιποσοσπι;

Τοσο. πιιιππιογιιι:ο οπιἰ Μπι Μτι».

πιιιπο.οιππιπο οννισειινοΕπιπο Μο, πιο. =

ννοέιτο πιιιΜιρι πιω πιοπι Ιιο ντπιιέ1ιο.

πΙο.Μι ι Μπι σννοΜιπο Με.

26 ο πιιΙπποπι, Μιππιοιπιι.πο Μπι Ιιο

πιιιπορι έτιι σο, οννισοΜιπορι πιοο,

1ιοπι, 1λίοΙππιτιππιπι1πο ιπι ιιπι σωσει

Μπι οτινισοΜιπο.ρι Μο. σο, ειπα. ι π·

27 1οιιιπο. ιο ο”. Ισπο.ο1 οριο Μπι

οπι Ιιοι:οπιππι; Ιει·πιοΙ σιπισπιρι Μπι

πιιἰπιἰννιιπισπι ννιιποΙππι οιιΜι2ο π ο

σοπι στο ιποντπορί οέι:ο, τοπιο. ο πι

ρι;πιρι Μπι Ιιοπιπιπιιι. πιτρι Με σο,

ορο.

28 ννοιππιννιιρι γιιρποσοπ1πιπι Μια

σιπι ννισοοννοποπιτιο οπι 1ιπ1ιιέπ.πιτι

Με; τιιιιΜι οιΙ·πο.πι Ποπισπιτι Μπι νη.

ιππιννοιρι ρποσοπΙοπι ννοπι Μισο Μπι.

29 (Μ. Ιιο ΠοΜιππι Μπιγκ Ιιοιπο

σιπιου ; ΒοοπιοτΙι Ιππιπισπιτι Μπι τινι

σοννοιἰ ννιιπι ιππι1πο1πισισοριιιρι όπιι

ιιπι1ποπιέ, Βοπ1οτπι ιγοσοπι ιππιιππι1ποτι

ρι Μπι, πιο θποππισππο οπι ιιπιΜιπο

ρπειρι Μο τιιΜι. .τ ι

30 Ησσοτι το1πσπι ιιτι1πογειρι Μιι.

Ιιο. 11ποοννισπιοπο Μπι ννισσονιπο

τοπιτιο. ιιποριιρι σο, ννιισιιιισ.τιρι

Μπι οσιγοτοπιΙιοπι ννισοπιννοι:οπιιιιι

Μτι Ιιοο.

31 Ί'ιιΜι 1οι·πιοΙ ννισοπιννοι:οπιτιο.

ννοορο οπ1ορι πιοπι Ιιοπιπι ννισοοινο

ι:ιιπιπιο ννοορο Μπι πρωι οπο.

32 'ΓοΙποσο Ιιο. 1λίο.σιιιμιιρι

Μπι οσιιποπιιπι1ιοπι πω, τιιΙπιι ννπιπιιιο

ννισο11ιιπι Μπι οσιγο.ι:ειππΙιοπι οπιορι

Μπι, Ιιοοτι οπιιπιΙιπιτι. Ιπιιποτι Πιο

ι:ορι Μπι πΙο οπι «πιο ποσπορι.

33 ννοννιιρι Μιεπιρι πιοπι πιποσοσιι;.

1Νο.τι_γιιΜι. οπο, Ζιοτι οτι ιτιροπι Πιο

πορι, πιο ιππιπιιιο οπι 1ιισιιΙιπιπιρι πιο

οννο1ιπ1ο; πιο πιιννο Ιιο.ννπισιπιιπο

σιπι1ιο.πι ιπιΙΙιπιιι Μο οπο. . . ι

ο ση

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 11). "

1 Μι1ιιιπιΜιννοτιιι, τπιισιιπιπο σοτι-.

ι:Ηιοιπο σο. @Μι νιίο1ποπισιπι1πο πω..

ινοΜ ο σιπι, 1οι·πιο1 @στο Μπι τω

σπιτι1 το σιπι οσο.



ννιοοννοιωκε Π.

2 Ηειιε ννποενπεειγεοπεπιιπι, Ψε

Μιπι€επιππε Με” επι γιιΖερι Με

πιε γνοεόοπιγε εειγειεπιπιειι έπί.

3 ννεπιεπιτεπιΜι τοοννοιεπιπιε Μπι

επποιιγερι ειιι, «μι. ιγε ννπεοοννο

ι:επιπιε. @περι Μπι πιιιιιειιτερι επιπ

περι, πιε. ννεππεπιπεπιπιε ποσννοιεπι

πιε Μπι πιε ιπιιιΜι ε πγεπεπγερι έπιπ.

4 'Γοπιε πειτε ερι Μπι οιινιιιιππι

επι Μεεεἱγε Μπι πιε ινπεοοννοι.επι

ιιε.γνοορε γνογιιέπεπι Μπι πιεε.

5 Μποογιιοπ.επιπιε γνοορε Μπι εεὶ

γει:επιπιεπι Μπι πιε οπι Μοεεε πιε

Μιι ειναι πιοπι; ννιωεω πιινιτε

πιεπιε. Με Μπι εεοπι Μπιπιεπι, πιεε

πιειιε οιι ιιιΜε εε.

Β 'Ι'ιιππε νιτεειπιγεπιρπ εεπγειειι

Με ινποεοινοιεπιπιε ιιπι Μπι πιε

Με" εγε, Νιεεπιτε Μιι πιιεπιειι,

Μεεειγε Μπι επιι Με επιι πιοοπι

"ειπε πιιιιπιρἰγε. εΜε ννε.πιππεπι γε

Με πιε ;

- '7 Ωε, ννιωιε ειιι επεπιπιεπι Μεε

ειγε γιιινεπιππεπι ειι Με σιτι πιεσε

ειστε κιπι€πιε Μπι εΜε γε Με πιε,

«πωπω πο.

@π'1'πιππε τεΙπιι εγε πιε; ννιωιε

Με πιο πιιΜγειπεπι ιιπι, ιιπι Μπι

οπιπιε, πιο. ιιιεεπιτε Με επι ιιπι, ινε

επιιγεπιρπ "πεσει ιιιιππογεπιερι Μπι

πιε πιεε.

θ ΝΠ Μπι οπι .πεειιε Πεπιεεπι Μπι

γεπιππεοιεπιππι, πρ. πιε ΜΜΜ ειπι

επ.επιπιειι Ύνεπιεπιπεπιπιε. εΜοεπιι

γε σππι Μ, πιιεεπιτε Μιι εειγεπειι

ειι ννιεεγεππε Μπιπιεπι, γειιι Με.

1.0 νΜεοοννοιειιπιε Με ε νεοε

εεπιπε οπι γνποειπερι, εε "Μπι

Με. ε "Με Μπι επι ννοπιτπεπιερι

εεε. Μ.

Η ννονιπερἱ ννιιΜιπι Μπι πιε πιε

γε, Τει-σε πιε ννεεππιγε ειπιπιεπι,

πιε ωιέιωε Με έιιιι εε.

12 Μεε εε Ηεπεπιεε ογει.ε Μπι

Μει οοιππρεπιπρι ννεπιιεε. Τιιννε

ονιιεειπι επι Ιπεπιεεπι Μπι πιε “Με

πιεγεΜγερὶ Μπι πιεπιε. πιννε.ειπι επι

ινιγιπιγε ιιπι.

13 Τοπιε Πεπιεεπι ειι_πε Μπι πιο

γεΜγειιι Μπιπιιιιι πιειιε οποιγοπιπ

πιιρι Με.

14 Τιιπιε πιιννε Μπι ννεεἰπιγεπιρἰ

επιι Μιιπιεπι ποπ-ιιπι οπι πιε πιογεΜ

γερπ Με. πιε; «μι. πιε πιεπιεπιππι πιε

πιοπιρἰ επιπ Μπιπιεπι ποπιεπι Με”

γεπιρι Με πιε; πιει. πιιννεόειι ογεπιε

έπιπ Μιιπιεπι Με" πιεΙιοπιμπ Με ω.

15 θε εΜε γε γνιεεειρι επιπ Μπι

πιε.πι τοπτειι ογεπεερι Με. πιε. Οννε

ρι :ποπι πιε πιεεεπιι; Τοπιε γνοοΜε

γε ινοπε.ιιιιι ννεέιτε Μπι ογε1ιερι,

πιε ει” ννεέπε επι ινοπειιιιι ννεέπε

ογεπιερι Μιι πιεπιε εππιερι Μπι ω

τιιιι ννεέπε εε.

16 Τεππε οννεειιι ννοιεπιιιι ννεέπε

Μπι ε.πιεεορπ.επιρι ω. Ιεεγε πιε

γε επεσε; ππεπιεεπι, ιιιυνε ιιπιππο

γεππερι Μπι γνπειιιιε πιε.

17 Ηεοπι επεπιπιειι γνεπιεΤιοπιρι

Μπι εειγειεπιπιεπι γνιεειπερπ Μιι ιι,

εε. ινε.πιεπιοπιρι Μιι πιε ννεπιεπιπειι

πιε οιε Μπι εειγετεπιπιεπι.

18 Ππιπιεπι ειπε, Ηεπιε. πιε.πιοπιιιπ

έιπιἰ πιε, εμε. Ηπγε, πιειιε οιιο

Μπι ιιιεπποεε οννεεἱπι εΜε πγεγε

εε @σε Μπι ππιεπιε ιπιεπιππε Με

πιεπιεπιγεπι π.

19 θε πεπε.επ ογει:ε Μπι ω αποπ

γιιπε έπιπ πιε. 'π'οππεπιεγε Μοεεε

πιεγε, 'π'οπιε ογειε έπιπ εε ιιπι Μπι

πιεπιε. ειι πγοειρεέπεπιερι Με, πιε.

Με ογετε ννεειπιι.οπι έπιπ "επι ειι
έππιπιιπεεπγερι Με εε. π

20 Τιιππε πεεγε ιιιπιε γνετπιπεπιε

εε πιεγε; 'Εεεε οπιιειπερι έιιι πιοιι

πιεπιιι ε πγεπιιεγεπιρπ, ιιπι “Με επιε

Μτερι επιι πιοιι πιειιε. επι ππιππιιπιι

“ω” εε.

21 (πε πεπεπ ογειε Μιι πιεινιεε

πήγε, Απιρεπ:ιι οεεπι ογετε πεπιε

Ειοππ επι πιε. ννεεει.ειιπιτπερι Μπι πιε

ιιερε ννιεεννεπιπγιι8επε εε.

ΨΙΟΟ1λίΟΥΑΚΒ 11.

1 Ηεοπι πιερε, ννεππεπιεεπιππε. πε.

ογεπε Μιι επιρεννιεεΜγε 'πιε.

Ηιγε Με" επι. Ιει·εεπ ινιεε
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ΒΟΜΑ. ”

Με πὶπ πετπεσε, Απι·επειπ σὶπεε,

πε Βεπὶεὶπὶπ ννὶσοιιπ πὶπ πεππε

τεππεπ.

2 ννεπεπτεππε τεογε2ε π" το

πε οτοπεπεπε τεππεπ ἐσὶοπννὶεε

Μ” σὶποπ πεπε επρεννὶσεπὶγε

ἐπὶ. ννοννερὶ ννεπεπ ειπε. επ

τοπεπ εγε σὶπ εποπγεγερὶ ἐπὶ π. ;

ννεπεπτεππε σεπὶχε εε, Ιει·ε.ε1

εχετε πὶπ σεὶεγεὶε πε πε7ε;

3 Πετισεπ, ννὶσεἐτε ννοποεπ Μ.

τεν”. π" πεπε ννὶσεπΙερὶ, πε νε

ππε ννοἐπερὶ πὶτεννε πὶπ 7ιπιπο

ρὶ, πε πήγε τπὶἐπεπε οὶπεπερτερὶ,

πππεπ πε 1πεγεπρὶ Με επὶὶερὶ

σε.

4 '1'οπε '1'επο ννεπεπ πὶπ 1:οπεπ

επε επιιρτε πε; Νεπεπὶπ Βεε1

επ σεπρεἐπε τπεπεποε ὶπεὶὶπρὶ

ἐπὶ πὶπ ννὶσεἐτε Ι‹επτορεννὶππε

ἐεποὶνὶπ ὶνὶεεννεποππε εε.

5 Πε ὶΪεσεπ πεπεπε ννοννεοπ

ἐὶιὶε. ννὶσεπεππὶπερὶ πὶπ εσὶγε

τεππεπ πιιππ οπερτερὶ.

Β @ε πε ννοννεοπἐὶοε εσὶγεὶεπ

πεπ πὶππεπ πεπεπ ννὶσοπεπ εσὶ

δπι€εππεπ ἐπὶ; πεσετο ἐπὶ πὶπ

πεπ, ννοννεοπἐὶιὶε πὶπ ννεππε

ννοννεοπἐὶοε πεοε ἐπὶ. Ωε ννὶ

εοπεπ εσὶ-γεὶεππεπ ι(π.πω, ω

πεπ ννοννεοπἐὶὸε εσὶ_γεὶ;εππεπ

ἐπὶ ; πεσεσε ἐπὶ πὶππεπ, ννὶσοπεπ

πὶπ ννεππε ννὶσοπεπ πεοε ἐπὶ.

'7 Πεεεπ 1:οπεπι Με πο; 1ει·εε1

$επιι επὶ$ε σὶποπ πε ὶγεγε ἐπὶ,

ίπιπε τοπε ννὶσεπεππὶἔερὶ π" πε

πε ε ὶγεχερὶ, πε ππτπερὶ πὶπ ὶἐτε

πεπε.: ννὶεεγερὶ.

ννοννερὶ ποπ ὶγεσεσε; Μ

εεππε ννὶεεσεπὶε π” ννεπεπτεπ

π. ννὶσεπιὶ, ὶἐτε οπ ννὶννεπχεπερὶ

Με ἐπὶ,πε πεπε επ ννὶπεποπρὶ

Με ἐπὶ, επρεπε πὶπ άεπεπγεπ.

θ θε Βεννὶτὶ ὶἐ πεπε; ννεππε

νσοτερὶ ὶεννερὶ πὶπ ω. πιεεεπτε

πὶγερὶ, πε ννὶπὶπιιππε, πε πεπε

ππεγε, πε 17ΙΙΠΨὶΠ Υππερὶ πὶπ

ω: Με σε.

10 Κκε πὶπ εοτρεἐννὶεεγερὶ·π$ε,

πεοπ ννεπεπγεπερὶ Με ἐπὶ; πε

σεππεππ οπὶππὶγεπ ρε£οἐ ὶπεὶὶπ

ρι πιιπννε.

11 Πεοπ περε; Πὶππρεμιρὶ Μ:ε

οπ πὶσεπεπρὶ πε. Πὶγε,1ιεσε1;ι1

ἐπὶ; τοπε πὶεεπεπρὶ πὶπ οπ ε£επ

πεπ Ιπσεκνὶσεἐτε πὶπ ννὶεοπὶ πο

ννὶσεπὶ, πεπε ὶἐ εγε ὶγοννὶσερε+
ἐτεπερὶ Με ε πεοπ. π

12 Πσπε ε πὶοεπεπρὶ π" π..

ινὶεοὶσεεε πὶπ επ ννοννὶὶὶοε πω.

πεε, πε πεπε κνὶοεγοεοριετπ πὶπ

πε Ιπσεννὶσεἐὶε π" επ ννοννὶὶὶσε

πὶπ πεε πεσὶππεπ, πήσεγοεσε1:π

ρὶ πὶπ πε επρε πὶπεε Με.

13 Ιπεεννὶεεἐτε πεπὶσερὶ πὶπ

πεπε πεσεπ εσὶσὶγερὶ; 1πσεννὶσε

ἐτε πὶπ εΜε γετπεἐὶρὶ ννεοπ, πε

πεοπ πὶὶτοΜεπὶ πὶπ ννεπάιπεπ.

14 Πεσεπ τοπε πὶὶοεπρὶ ε1:επ

πεπρὶ πὶπ πεπε ὶπεππὶ ννὶσεννεγε

Με, πὶππεπ Μ."πιπ1 πὶ ννὶσεννε

γε Με.

15 Πεπε επρεννὶσεγερὶ πὶπ πε

ννὶσοὶσπ,πε πὶπ επ ννοοπὶγε πὶπ

πεε πεσὶππεπ, πεπε επε επεχε

εσετιιρὶ πὶππεπ πε πεπε Με πε;

ννὶσοπῷε ε8εππεπ ννὶσοπὶ πὶπ πεε

Με. · '

18 'Ι'επτι $οπεπε7ε επ1οπ πὶπ πε

ννεπεπ πὶππεπ, οσοινεἐὶπ πεοεσε

Με; πε οεπ ποτε πὶπ πε ννεπεπ

πὶππεπ, σεπ εκ1εκπε πὶπ πεπε πε

πππ πεσεσε Με.

1'7 Πππεπ σεπ ειὶετπε πὶπ πεπε

κνεπὶὶπὶὶ γιὶπἐερὶ, πε πὶἐ σεπ πά

π‹π πιι ὶπσεπε πεπὶεε, :επε σεπ

ειὶεὶπε ποπ εππε σεπ π" επ ὶσε

ππὶχεπρὶ, πε σεπ επε σερε εεε

ποτε πὶπ ετεππεπ, επ υπερ. γεππ

πὶππεπ; ο - ·

18 (πιπ ειὶεὶπε ποπ επ ·ὶπὸεπὶπ

ἐπὶ πο. Νὶπὸεπιπ πεἐ σεπ ποτε·

πὶπ πε πεπε ἐπὶ πω. σεπ πω.

πὶπ πεε πὶγιὶπε.

19 Πεπεπ, Πεπ ετπεπάερὶ Με

οπ οεπ επετπε ποπ γεπεερὶ σε,

επε Με πεσεεε.

20 Πεπ, πεσεπι; ννὶσεὸερὶ ἐπὶ

πι» ·
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 12.

Με πεσπ πιεοπ γιιπεερι, πε πιγε

γνεοιπγεορι σο εεεπ πεγειιπ εεε.

Ύνεπεπιειοε επι πιε ποΜρε οπο.

21 (πιο ει1ειπε πιοπι οσο πεπε

Ψεπεπιεππε πρεπιο επι πεοιπ

πω, οΜοπιι Με εγε οιπρεπεπ Με

επι.

92' Ψεπεπιεππε ιοννεοπέιοε ω

εεπιιγεποε πο ννεογεπε ρε; ω

πε πιππρεγερι :ποπ πεοε επ οπο

εεπιιγεποε, πε πιγε επ ννοννεοπ

εΜε πιο, ννοννεοπέπιπιε πιο πε επ

πιιγειιπ Μπιπεπ, ιπιπε πεπεποπ

έπι Μοπεπ Μέ εγε οιοεπεερι Με.

23 @ε πεπε εεπιππποερι εεεπ

ιππρι επι Μππεπ, πε εγε επε οπο

πιο επ ιγεπιγερι Με. Απε εεπ

πιπ επ ννεπεπιεοπε ιεε1Σιγνιεεγε

οΜΜ.

24 Ωπι οιγε οπιο ποποπ ιποεγε

Με” οπιοπι επιππεπ οιοεπεερι,

πε ιιιιεεΒε οιο εειγει:εππεπ επι,

απο "Με "Με πιο επ ιγεοι

γεορι Μππεπ, ποποπ απο κι” πε

πω” οιοοπ πεπιε ιγοπεπ ειπε

οπιο ινιποι ιεινερι πιο επ ιγεγερι

πιπι.

26 Μιππππεννεπιι, γνοννιγοπεπο

πιο πιε επ1οογε επι οιιπεπιρι Με

γνεειπ ἐπὶ, ωοππω ππερε οιοιπ1ερι

πω. 1επεε1 ογοτε πιο πιρε Μπι.

Βποπἔε εγε, Ιπεεννιεεέπε πι" οεο

ννεειπι επ Μγιι Με οιο πεπεογεπ.

26 Ωε πεοεπ Ιεπεε1 ογετε πιο

οπνεειπ πιρι Με. νιίοννερι επ

πεεερι ποπ ιγεοει:ιι; Ζιοπ επιπ

πεπ ννεπιπιγε ννεπ ιι, εε νοε

πιοπι πω.» γιπποπεο ιγεπιεπειγε

Με.

27 θε ννοεπιεπιι γιιιοπεπ ιγε

ννιεεννεειειγε οιοπεπι πεπεπ ννι

εοπ.επιιγε ννιοειπνεοπι Με οιο πεε

σε.

28 ννοι:επιπ γνεέπε πιο εΜε,

πεπε οιγερι πιπ πιο επεππεπ το

πε ναιοεγεννερι, ποιοι. ννιοεπε

Βπιι€ερι πιπ εΜε, πεπε ε πιιππε

περι πιο οπ επεπππιπ ιπνεέπτε πιπ-ιω

πιππερι. η· ι

29 ννεπεοπεοπε πεπιι ννιεεοιπ'

πιε γνιοεπιεο Μο πεπε ιγορειοπ

γερι ννεπιπ ιιπ.

30 Ποπεπι Με πιγερι πιο εποπ

πε ννεπεπτεοπε επεγεεορτοπρι

ἐπὶ, τυπο. πεπεπε πιεοπ γνιοεπιπρι

επι Μο οπ ννοννεοοέπιπ1ε οιοορι.

31 Ηε ιγεοεπ πεπεπε πεπε ιό

εγε εοεεοριεπρι επι πω, πιγε πι

τοννεοπέιοε πιπ οπ επεππεπ επει

ννιοεοερι Με.

32 Ηεπε. οννεειο ννιι.εγε πιππιοπι

π1ερι επι πιο επ ννεπεπιεππε οπε

ινιεεπεπε, ιγιι1ιρε οπέινιπιοεπιε Με.

πεοπ ετεππεπ.

33 ννεπεπιεοπε ιοπεερε οπι ιππο

ει1οπγε τεινε ννοννιιιοπι οέππε πιο

πε ι:εππε πιοοπι. ννογεεο τεν".

πο" οπεππιπριοε επι, οπι 1εεοεππο

πιο ιγεγεριοε επι.

34 '1'ιιινε 1πεποεπ ι.εννεοιπ πιο

ετ1οπγε πε; πιο πινω οΜγε ιιο

πε.

35 Ωε τον” πε ιοπεπεγε τεπιι

πιο πε ; Μππεπ πιοιοειιιιιιρι Με.

38 Ιγε επεοπεπ, πε ιγε εοιγε

1πεοπεπ, οπι ιγε εποε ι.επιι οννπειπι

πιο; οννιπεππε γνεπιπ γνοννιπεπ

Μοιιιο πιππννε.

ννποοννοιππικο 12.

1 Ηεοπ ππιπιιοπεννεογι, ννεπεπ

π.εοπεινεοεπιοποεπε πιο οπ επιπ

πεπ εειειγερι εε, οιτεπεπιπρι πιο

ννοεπερι πι ιιπ, ννεπεπ, οπο. ειπε

Ύνεπεπιτεοπε ιγοπιρι πιο, πιεοπ.

πεοεπ γειοιιρι Με, πε ννεννογεπι

γερι Με οιο πεοειιι πιοοπι.

2 @ε ννιοοιοεεε πιο τ1ε επ ιγο

οεπ εννεοεπιρι Με επι, τοπιο. πιπε

γνεοιπρι γιιεοεριοεπ Με οιο οπι

πιπόιι1:οπεεερι πιιπννε; πεοεπι

ννεπεπτεοπε 2εινεειπ γνειέπε, οι

γοπιρι, οπι πάιιεπ:εορι πιο πε πωπω

ε ιπ.πιποεπρι Με.

3 ννοννεοπειοε οιεοορι πιο πε

εειγετεππεπ, ι:οπε πιγεγ›ι εΜε πιο

πιο οποιγοπι πειἐεπ; εοιειγερ13 ΤΠ·
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ΒΟΜΑ.

'Μιάου τοπιοπι ππιππιιπποοπι Μο οπι

πιο ποοπιρο ππιπποινο Μο έπιπ, πιιπιο

ινοσππιπιεοππιιπο ππιππιππισοπι Μο,ννο

πιοπιποπιπιο οποπιποπιι ννοοιπιιποπιρπ

Μπι νιποοπιιι Μπι πιο οπ:πιποποπι

πιοο.

4 ννισοποπισοπι ννοπιιιπποπι οπι

ννπσπιπιιιπιο οπο. πιπιπιορπ, πιο πιιιππο

Μπι πιοπιο οιιποοἱπι οπιοπιννοπιιππποιι

οπποπιιπο έπιπ :

5 Πο πιποπ:οπι ιιπιΜιπο ιιπιπιοπ.ιιιιπ,

πιιππο Μοοοπιιο οπι τοπισπιπι πιπιννοπι

μια”, πιο οπιπιπιποπιπ πιιιπιο πιπιΜ

σιι·ιιιιι.

6 Ηοσοιι ινοπνιιοπιέπππο οπ:οπιποπιπ

ιιιπιππιιιπιοιιιιππιπι ιιπιπιιιιιπ Μπι ω

ιποποπιπιπιπι ννπσοοΜπιπ οσπρπ:οπιι ιιπι

πιοιιι; πιο ννοπισοπιρι Μο σιπι πιοο

πιοσππιπιοπι, ννοινοπιππιγσ πιππιπορπ

Μπι οπι ιιπιπιπιπιιπισοιιρπ οσο ο Μο.

ι· Ωιι. ινιιοννπσοΜγορπ Μπι πιοο

πιοσππιπιοπι, ινοοιπνποοΜιπορπ Μπι οπι

πιπιιποπιοπιρπ Μο; πιο πιπννο ννοοπι

οροΜιιο οΜπιπ Μπιπιοπι, πιο ννιιοπι

οροΜιπορπ Μπι οπι ιιπι Μο.

8 Τιπννο ννοπιοπιοπιννππιοπιπιπο Μο

οιπι πιο ννοπιοπιοπιννποοπιπγορπ Μπι

Φο ιιπι Μο; π:ιιννο τοπιο ννπσοπιιι

Μο σιπι πιο οπιοπιρπιο οσοπι Μο;

ω" οιποπο ινποοιπιππιο σππιπιοπι πιο

ππιπιππιοπιιπο οπιπιπι Μο; πιο πιιννο

οπιέπινπσοπποπιο σππιπιοπι πιποΜρπιπο

οπ:οπι Μο.

ο ινοπ:οπιππιπιπορπ Μπι πιο πνο

πιπιοιπο ννοπιππι ιιπι πιιππιννο. Τοπιιι

έπσο οπο πιο έπσο πποπιιιρι, πιο π:οπιιι

ινοέπ:ο Μπι πιο οπι πιππιππιπποέιπιο ρο.

10 Ηπιπιπιοννοπιιππι Μσπιποιιπ ινο

πω Μοιπποππορι Μπι πιο οπι οι.οπιπο

Μ σοπιι.ο οπι Μοπιπιιιο ρο, πιο νιο

ιπιιοπιππιοπι οπι οποπιποπιπ πγοπεοπι Μ

σππποπιο ρο.

( Η. ννισοπιποπιπ Μπι οπι πιιιιορπ έπιπ,

ινοπιπιπο οπι οππιποπιπορι, πιοπισιιιι

Μπι οποιοι ρο.

12 ννοοιιο οπι ννπγιιέΜπιρπ; πιο

Μιορπ Μπι οπι πσπιπιπιοπι ινοπιππιτοπι

περι; πιο ιιποσοπιπιπο ο" γιιπιοπι

ΡΟ

13 'π'οπιο ονιπιποπιιιο ιιπι Μπι ποΕιι

πσειπιπιορι Μπιπιπιπι ονυποοΜιπο ιιπι.

ππίπσοοπο ππ:πππιοπιπρπ Μπι οπποπιιιπγο

οσοινπσοΜσοπι ρο.

14 Τοπιο οποοιπο πιπσιιινορπ Μπι

πιοπιο ννπσογοννοέπιο Ρο; οποιο

»πιο ρο, πιο ινοιποοπσορι έπιπ ρο.

15 'π'οπιο ννπιπιιέΜπιρπ Μπι πιοιιο

οππι ννπιπιιέΜπι Ρο; πιο τοπιο πιοχο»

ιιπ Μπι πιοπο οπο π:ογο ρο.

18 οπωιοπιι οπιοπιιινοπιιππποπι οικο

πιπσισππι ιιπι. Τοπιιι νιποπιπιοπι ιιπι Μπι

πιοπιο οπιπο οννοσπιιιιπ έπιπ ρο; Μπα.

ποπιο πιπιπι ππιπποινο Μπι πιοιιο οπι

ορο Ρο. ννοσππιπιεοροποππππιρπ οπι

17 'Ι'ιιννοπποπι ποπιιι οπσο. οπι πππιοιπι

έσοδο οοοπιιιπ έπιπ ρο. ννιωπο

οννοεππι πποπιοπιιγο τοπιο ονποποπι

ιιο οσοπποπι πιοππιπιοπι ρο. "ο οι

18 'π'οπιοπιιποπι οιποπιππιπρπ Μπιπιοπι,

ννπσοέτο οννοεππι οπι ννοοΜιπο ιππι

πιοπι ρο.

19 οποιο σπσππποιιπ Μπι, ππιπιιι

πιοπι ιιπ-γο σιπιπιπι. ινοποιοσοπιιιπ Μπι,

πιιπιο ινοσοπιπιπγο πιοΜσπρο ιιπι.

Ποσοπι ννοινορπ οπι πιο8ορπ, Τοπο

@πιο Μπι πιο ππιπιπο ππιππ:οινο, πι

πιοννοοιι Μο σο, ππ.πιπισιιπι Μπι οιε.

20 π·ποοπι πιιννο ιοπιο ω” οππι πιο

ννοποπιποπιππο Μπιπιιιπι ννο πιο και;

πιο πιιιιιο Μιιπιιιπι ππιππιπ πιο πω;

πιοοοπι οσοπιοπι Μπιπιοπι, ιιοποειι

Μπι πιο Ρο Μπι οπι οπο οππο Μο.

21 ππιπιιιπιοπι ποπιιι έιποο οπι οπιππιπ

ιποπιιιπ Μπι, τοπιο τοπιο ινοέπο ο οπι

τοπιο οπσο σππι πιπορππποπι ρο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 18. "

1 ννπωπιπΒι οποπγοπιπ ννπσονιπιιοπι

πιο ιπ:οπιοπιπι Μπι πιοπιιι. ππιιιπιιιπι Με.

οι” Μο. ννποοννοέοπιο πιο"

ποπιπιο οποπιπιιιπι ιιπι Μπι πιοσοπποπι

γιιπιοπι. Ψπσονιιιιιππιπιο ιιπι Μπι πιω

πιο ννοπιοπιτοπιππο πιοΒ·ο.

2 Ι·ποοπι οποιιπιοπι οποιο ποσο

ννιιέοπιο Μπι Μιιοιππι Μπιπιοπι πιο

1Μιπιοπιτοπιπιο ποοιιο Μπι πιπροιιπι,

252



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 14.

πε τοπε ννεννεπὶμεὶὶπ πὶπ πεπε

ννὶεεγεεομὶ πω.

Β Ψὶεεἐτεγετεμὶ π.. πεπε νιπ

εεπεπ ννεἐτε πὶπ επ ννεποπὶμε

ννὶοεπὶοεἔεμὶ ἐπὶ, τιιπε ννὶοοΙὶεπ

ἐὶεε εὶπ επ. Πεεεπ ννὶοοννεἐιιπε

πὶπ πε πογεπὶρε πτε ἐπὶ π. 'Γε

πιι ννεἐτε ε εεοπ πο, πὶππεπ οπ

πὶγετεπρὶ Με εε.

4 Πε τεπιι ννεἐτε οπ πὶγε εΜε

ννεπεπτεππε πω” πὶπ πεε.

'Γιιπε τεπιι ἐὶοε εοεποπ πὶππεπ

ποπὶμε πω. Πε ιπεπεεεπ·γε ὶτιιπ

γιιπε ἐπὶ ; τιιπε ννεπεπτεππε

τεοπὶγε ει" πεπε, τιιννε τεπιι ἐὶεε

εεοπ πὶππεπ τοπὶςοπ Με, ννοεεπ

ιιὶγε πὶπ πεοπ.

5 Πεοπ ετεππεπ επεπ·ομτεπ γε

ππμὶ Με, ννοεεππὶγε πὶπ πεεε

ε” οπ ετεππεπ ἐπὶ, πω. πεπιιπ

ννὶγιιπεεπμὶ π" πο...

Β Πεοπ ετεππεπ ιπειεεπε ιππε

πὶγεμὶ πὶπ επ ογεμεμὶ εεε: πεπε

ε ννεπεπτεππε τεοπὶγεμὶ π..

οπὶππὶγεπ τεπιι πὶπ πε εεοπ γυ

πεπμὶ.

'Τ Πεοπ ετεππεπ, οννεἐὶπ τεπιι

τοπεπ ννὶοεπιιμὶ Με ὶγεεεεε οὶπ

νεὶοεπιι μο: 'Ι'οπε ὶγε τεογετε

πὶπ ετεππεπ πιεεεεπε ιππεγεπμὶ

π.. πε πεε ωάεαφι με; πε τοπε

ογετε τοπεεε ετεππεπ ιππεγεπμὶ

πὶπ πε πωπω και ωέεαπιι με.

'Ι'οπε πὶπὶπεπμὶ Με οὶπ πεπε ννὶ

οεπὶπὶπεπ μο, πε τοπε γιιοπὶπεπμὶ

Με εὶπ πεπε ννὶεεγιιοπὶπεπ με.

8 Τεννεοεπ τεπιιοεπ ὶπὶεειο

ἐπὶ ιιπ με, οτοὶγοπὶ ννεἐτε γεοὶ

ιὶεπεμὶ Με οὶπ πεεει1επ. Ί'ιιννε

ννὶεεἐτε τοπεεε ννεἐτε ννὶοεὸεπε

οὶπ πε ννοεπομε π" τεπγεπ γυ

πε.

θ Πε τ1εεετιι; νὶἰεννὶεὶπεὶὶεμὶ

εεεποπ Με ἐπὶ; 'Γὶπ ννὶοεγεπτε

Με ἐπὶ; ννειππγειιοπ Με ἐπὶ;

Τιιννεοεπ επ οὶτοπἐπὶγεπ πεπε

πε Με ἐπὶ; 'Γεπιι τοπεπ τεννεμὶ

πὶπ γεεὶπ Με ἐπὶ; πε ννοε1ιομε

τοπεεε γιιπε οὶππειι ννὶοοὶε πὶπ

πε επ γὶιννὶτεγεμὶ; Ψὶεεἐτε το

πεοε πὶγε ὶπὶπᾶεοὶπ ννεἐτε γεπ::

πε Με εε.

10 Ψεἐτεννὶεεὸεπεμὶ π. πε

ννὶεεἐτε τοπεοε τεπιι ἐὶοε τοπο

κ1επ εεεπὶεοπ ἐπὶ, πεοπ ννεἐτε

ννὶοειὶεπεμὶ πὶπ πε ννοεπομε γιι

εεετιιμὶ πὶπ πεε.

11 Ωε πεπιιπ πεπετιι, επρετιι

πὶπ ἐιὶοπιιπγεπμὶ, ννοὶἐτὶππιε ε

τεππεπ ιιππὶπτεμὶ Με οὶπ ννεππε

ὶγεπεπτιι ; πεπεπε ειιπποεπιιμὶ

Με οὶπ τοπεπεγε ννὶεειιπὸεμὶ

ποπ πε ὶἐεπμε ὶπὶγειὶεπ ὶπιιπ ;

12 Πεπγετε π" ννεππε εεεε1επ

ιιππὶπιιπὶ ὶ Με, επμετπ πὶπ πο

πεππε ιι τε, πεοπ ετεππεπ οτμε

τε ννὶεοπεπ πὶπ επμειιπγεπμὶ, πε

ὶγογεπμε ννὶμε πὶπ ποιιπγεπερὶ

Με.

13 τζε ὶγοπὶμὶγε ιπειιππὶμὶ Με,

επμετιι π.. επ ὶγεεεοε. Πεπγε

το νεεοὶμὶ πε ννὶτπομὶ π" επ πνι

Ισομαρὶ Με ἐπὶ; ννὶοεννὶποιππὶμὶ

πε ννὶεὶπμὶ, ννεπὶπὶεεμὶ πε ννὶπε

ννὶεὶμὶ πὶπ πεπε επ οπειρερί πτε

ἐπὶ. 1

14 Τιιπε πὶγε .1εειιε Μεεἐὶγε

1τεπεεπ π" πε πογεπε με, πε

ννὶεεοεπμὶ ννοεεπτὶπεγε ἐὶεε εὶπ

εεετιι γερὶ Με ε οπ τππιπ1επ πὶ

οειππεπμὶ ἐπὶ με.

γν1εοννοΥεκε 14.

1 'Γιιννε ννὶοεεὶε πὶππεπ ννιιἐεπε

ἐπὶ εἐτε ὶγοννὶππὶγε μο, τιιπε εΜ

μειπ ννεεπὶπὶοεμὶ πὶπ εΜε ἐπὶ.

2 Ψὶεεἐτε ννεπποεπ τεπιι εννε

εὶπ γιιτε .Με εννεεὶπ, πε ννὶοε

ἐτε τοπεοε ννεἐεπε ἐπὶ πὶπ πε

Με ε εεε γιιτε.

3 ' ιιννε ννοτε εὶππεπ πε τιιννε

ποτε ἐπὶ π” ὶπεπε Με ἐπὶ; πε

τιιννε "στο ἐπὶ πὶππεπ πε πινω

ποτε εὶπ γεεο Με ἐπὶ ; ννεπεπ

τεππε πε ὶγοννὶππὶγε.

4 Νὶτιιννε πε ννὶοεἐτε τοπεεε

τεοπὶγε πὶπ ι1ε;π8πε ι πε πω εν



ΗΟΜΑ. ,

πε εὶπ επι ιιεὶὶπ Με πε Η πὶπ

πρεγε Με. Ωε πε εεεπι πιεγὶπ

Μγερὶ Με, ννεπεπιτεπιπε πιεὶὶπ

Μγε Με οΜπὶ.

5 ννὶεεέτε ννειι_ὶὶ επρεπε ννιιπιὶὶ

ὶγοπεπιὁεπε, πο. ννὶεεέτε ποπεεε

γνεπ επρεπε οινεεὶπ εΜγεεεπ

γεννε εεε. Οποὶγοπὶ ὶγε πεπε

εὶπ εΜε ειιΐ:εγε εινεεὶπ πππιννε.

Β 'Γιιννε επρεπε ννεπ εινεοὶπ

Μπιπεπ πε Ιτιπποεπι Μπ οπι εννε

εὶπ ; πε πινω επρεπε Μπ εννεεὶπ

ἐπὶ Μππεπ, Ιπεπεεπι Μπ εππι

εννεεὶπ ἐπὶ. 'Γιιννε "Με εὶπ

πεπ, π. Πεποεπι Μπι οπι "Με, πε

ννεπεππεππε ννορὶόε εεὶγε; πε

πινω ννοι:ε ἐπὶ Μππεπ, Ιτεπεεπ

Μπ επ "Με ἐπὶ, πε ννεπεπιι.εππε

ννοριόε εεὶγε εεε.

'7 ΠπΜγερὶ Μπ πιιννεπεπ ὶγε

πὶποε επ πὶ ἐπὶ, πε ©πννεπεπι ὶγε

πιιιπιι επ πε ἐπὶ.

Β Ππιπὶρὶ Μππεπ Πεπιεεπ Μπ

οπι ιιππὶρὶ, πε πππερι Μππεπ

Πεποεπ Μπ οπ ιιπιπερὶ. Ηεεεπ

υπιπὶρὶ, εε ιιππερὶ πωπω τιιΙππε πε

εὶππεπ, Ιτεποεπ Μπ @Με ιιπγεπ

ι.
ΡΒ Πεεεπ οπ Μεεεὶγε πε εε επε

Μπὶ, γνὶεεπε εε ννὶοεπὶ Μπι πεπὶ

γο2ε επ Ιτεπεεπ Με ε πεοπ.

10 Τοπεεε πιὶπππὶπεννεπῇι άπο

πιο ; πε τοπεοε πιὶπππΙπεννιιπὶὶ ὶγε

ΜπεΙ'ιε πε. Οννε8ὶπ Μεεεὶγε πε

ννογεεο οὶγοτεπιὶπε Μπ ὶϋοπειπι

ὶπειιπ'ὶπρὶ Με.

ΙΙ εοειι γνοννερὶ επ ὶπεεερὶ;

Μὶγε γνιιπὶ Μπ, πεοπι πιπρεπιι

οτυὶγοὶιὶ ππιὶγε επ εειιρεέπε ππιπι

πεπόε ὶπε-ὶὶπ Με, πο. ννὶεεοε-ὶὶ

οτοὶγοπὶ ννεπεππεπΙπε επι "σπάε

πε Με, Πεποεπι Μπι εγε.

12 Ηεοπ επεπιπεπι ιιπΜγερὶ οπο

ὶγοπὶ νΐεπεπτεπιπε Μπ επ "πιππ

πιὶιιπερὶ Με.

13 Ηεεειι επ, όεπεππιππι οποὶγο

Μ ππΜεὶγεοορὶ Με ἐπὶ, ι;πΙπε

πεπεπι ε ὶ οτεπι ννεποπιιε ρο, ω

ννειὶεπ πεἔιι επ ειπε ὶποΒορὶ, πε

οπι πὶππρεγε Με επι πιο πιιπιπε,

γνεπὶὶιΙιπ Μπι ὶὶοπειπι ω.. Ειπε

ἐπὶ.

14 Μὶέ πόοπιννεγε εε .Τεεπε

Πεπεεπ Μπι επ εννεοεπιὶ, πεπε

πεπ ειεγεεπιπ εφε ἐπὶ, ω.. πιι

ννε πι." ιἐερε πεοιπ Μππεπ, πιο

πω. Μπι ὶγε πω.. ἐερε εεε... Π,

15 Ωε ινογιιπε Μπ επ ει.επιππιπι

πιὶπππΚεννεπιὶὶ/ὶγοΜέὶπ γεγε ,εὶπ

πεπ ννοννεετεπεπε εεὶγειεππεπι

ιιιεγεπιὶ ἐπὶ. Μεεεὶγε πινω σιπι

πε οὶποπ πε ννογιιι:ε πιπ.εινε Μπι

υπ ὶπεπε γε ἐπὶ πο. . ,

16 Ιππιππεπ Με ννεέπε άππερί

Μπι πε γεέὶεερὶ Μπιπεπ. . 1

17 ννογιιτε πε ννογειπε Μπι

ννεπεπιεππε $οΜεοπιε Μπι πεε

ἐπὶ; ιιι!πε γνὶοοοινοτεππιε γνοοΜ

γε πε νὶἴοπὶγε ννεΙπεπ Μπ επι

ννοννὶγιιέΜπ Μπ πεπιε εε. Π."

18 Έπινε πεπε ιεπιι Μπι επ

Μεεεὶγε ννοννὶιὶεε γε εὶππεπι,.πε

ννεπεππεπΙπε ὶγοΜρὶ γε σε, νιὶ

εεότε Μπι οπ γνιιέιε ιὶεὶιερὶ. =

10 Ηεοπ επεπὶιεπ πεπιι πο;ιε

ννοοὶπὶγε Εεεε εὶπ πεπε ππΜιΜ

περὶ Με πε πιιιΜιπ πι" επ οππ

γεπὶ Με ιιπΜεὶεὶγπρὶ Με. Η.

20 Ύνογιιι:ε Μπ οπι ει:εππππ

ννεπεπι:εππε ίπποι πηγε οπι πε

ὶπεπε γε ἐπὶ πιο. ΑνιιὶοεΙιεπεπι

Με οννεεὶπι γνιιέτε; ιιιπε.π.ιιινε

πεΙπιι γιιτε εε. επ ννεππεπὶ ννὶοεγε

εὶππειι, π.. όὶεε εεε.

21 νὶἰεεοπιὶεε γιιπερὶ ἐπὶ, πιο.

ππιἱπὶ έε γεΕΜιπιρὶ ἑπὶ,πε πιπ

τοπεεε οπι επεππεπ πιὶπιιπὶπεινεπ_ὶὶ

πὶεεπε εε, ννεπτεπὶ, πε γνεἐεπε

ἐπὶ εγε εὶπ, πεπε εσοπρί ἐπὶ .Μπ

πεπι πε ννεέιε.

22 νἴπννεεὶπγε ω... πε: Νὶέ

πιγε ννεΙπεπιεππε ιτοΙπεππιγιι πιπι

πε πο. Τιιννε £επιι ὶγοννὶπΜγε

εὶπ οπι ὶπὸεοο ἐπὶ Μππεπι,πεγπ

ννεέτερὶ εεε. '

23 @ιι πιννε π·ὶειιιὶε ἐπὶ Μπιπεπι

πε γιιτε εὶπὶιεπ γνεπιιιε γεεορὶ,

ννεεὶπγεπρὶ Μπ επ _πεεπιι πι,
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νν1οσννσεωκη 15.

Μεση ετηηΙιεη. ΤηΙ‹η σννειείη

ννποἰημιηρἰ εεἰγητηηηεη έηἱ Μη

Ιιεηε. ννσηΒτηη3.

.η

νν1οσννοΥΛκη 15.

1 ΠηΜγε ννεηηἐηΜιρἰ Μη Ωσηε.

ννηέη!κε εηἰ ηη ση6:ε.χε ννησἱηγεη

ρἰ·6·τη Μη ση ννεεἱηηηηιηΜιρἰ Με.,

ηη ἰγσΧἰρἰηηΙκἰεὶγιιρἰ Με ἐηἰ.

2 θεσἱγσΜ ΝΗ:8.ότη ΕσΕεσε Μο

Μρἰ ηιιχεηρἱ Με, ννσκνηέτε εη

ἰειιη Υφή Με σἰη ηεση.

3 Μεεεὶγε Με Μεε ἰγσΜρΞ @Με

έπη, Ι:ηΜι ννσννηρἱ επι Μιἔημἰ ηση

Μεσεη, 'Ι'σηη ιιηὶἰηρἱ Μη ννεηἱη

Μ Μη Ιιο κηἱ_γε ηἰΒρετηεγηιιρἱ

ηση.

4 Ί'ιιΜι τσηιι ννσννηρί εη Μιμ

ρἰ Μη ηεηιι σηερεηηΜγερἰ Με

εἱη ηεοη Μμμμ ηεσεη Μεση::

ΒΒησηιι, ηη ννσννερἰ ννε!τεη Μη

ση ΜεεΜοηιιρ!.ε οἰη εσἰγηϊηιι

Ιηιη ννσηΡε ηηηερΞ Με..

5 Ψει!ηιητηηΚε ννὶεσννηηηειὁεη,

ννἰσεΜεηηρτε Κο )·ηηε' εἰη ηε

Μεεε Μεεεἰγε εεἰχεΒεηηηη,

στσἱγοηἰ σΙισηινε.ηηηειη ννεσίη εη

Μεἱγιιε ηἰχηηρἰ ηηηννε.

Β ί..)ε ηεσεη ννἱσστεννεεἱη "ηη

Β8εη, σε ννἱσηἱ ννειι-ῇἰὸηη ση

εΜιητηηΜι .Ιεεηε Μεεσὶγε. Μω

ειιη ηηΜγερά Ιιο ΑΙ.ΜιΜι Μη Φι

Φεηρἱ Με.

7 Ηεση ετεηηεη σΒσἱγοηἰ ίδω

ννἱηΜεἰεἱ7η ρε, ννηωηιω.ιω μι·

τηηρἰ Με εἰη Ιιεση ΝΙεεεἰ-γε @σ

ννἱηιιηΜγερἱ εφη ἱχεοεεη.

8 Μἰχε Μη ΙηιΙεεη εμε; .Τεεηη

Μεεείχη ΜΜΙὶὸεγηρἱ ννη:σΒεη

Μη εη οσΜγε ἱΜσηΒιι, καηκε..

ΜΜΜ. ΕσννἱσηΙεε Μη Ιιεση, σε

ηηηΜιΙςερἰ Μη ννηησννἰσεγερἱ

εση Με ησηεοετη Με σἰη ηεση

εΒεηηηη.

Ο Ωει Ιιεεεη ΙΙ:σεννΞσηέ1η Μη

ννεΚηηΕειηΜ=ι γε€ηηρἱ Με., Με

ϋσννιισηἐἱιὶη Μη ση; πνσννερἱ εη

Μιεηρἰ ηση ἰγεσεση, Ποση εται

Ιιεη ΙΜ:εννΙοεέΜ εΙ:ηη σεἰχηΙ‹ε

σε ηἰσε_ῇε Μη ὶννεὸοννειη Με.

10 Ου. εΜε ηεσεη εγε, ΙΚσεινἱ

(ΜΜΜ Μη ἰχηἐΜη ρσ, ε” ΐ.εσμιτε

Μη Μεἰ.

Η (Ζε εΜε, ΙΜτεννἱειιἐτε. Μη

σνσιιεἰη Πιιησηη Μη ἰὸοννεηρἱ,

ηη @Με Μη οννηεἱη Ι1ε χετεη

Ρο.

12 ΑΜ: Με”. ηεοεη εχει, .Μεεε

ΜικΜιη ννεη_βάειη σε. Ιηννε Πακι

ννἰσεἐηι εη ενίσεότεδηιω ἱ ηη Με

εὶη Ιιο Μεεε Με; Με 1 εεννὶσε.

Με Μη ινησἰηγιιηρἱ Μη.

13 Ηεηεη ννσερε ννηωΠωηιω

Μη Ιιε ννἰοηγεὸερἰ Μη εεηηικηη

ηηη υνσνήγηέΜη σννιιεἰη ενσσΜ

με Ιιο ση ηηηιι ηἰχηηρἰ ιιηηννε,

ννσηἰγε. ννηΜιη Ι.σννεέηΕε Μη

εσηηπεηηεη ννσερε εη ηὶηη ἰηἱ

σεεερἱ Με σὶη Ιιεση.

14 ΜίηηηΚεννεηη ηἱγερἰ ση

ηννεσἰη ηηιηΜι, ινσννηέ£ε σηἱῇη

ρΜηη, ηη ννοαΙσιιχε συνεεηη ση

ο3η ηὶγηηρἱ, ηεοεη στσὶχσΜ κυνη

Ιι‹›Ι‹σηγεσἰεἱ_γηρὶ Με. σχηΜηἱρἱ.

16 'ΓυΜι πηἰηηηΜιννηηῇἰ, ηεεε

σε. εΜε $νη‹ἰἰτηἔχη ινσνυπερἰ οἱεε.

εφη Ιιεεεη ννἑεσὶε ννεηῇΜἰ Μ

Ιωηγε σηηιρί Με, ννηΜιητηηΜι

ωννηοηεἱὡι πηησηρἱ Μη Με εείχε.

Ι.σηΙιεη;

16 ΙΒοεννἰοηἐηι εηηιι Με”

Μεεεηγη 0.εοΜγε Μη "Με Μ

πηγε Με, ννηηηιι1:εηηε Μποσ

τηηἱη "πότε Μη ση Βτιιννεηἰ, σε

ηεσεη ΙΒσεννἰσηἐιιι ννηηόηέιιηρἰ

Μη Ιιε ννσἱχσΜρὶ Με, Μ”οηὶ_γη.

νΜιΜιη Μη ση γιιννιψηηρἰ Μη

Μεση.

17 Ηεση ετεηησιη .Ϊεειιε Μεεεἱ

χει ση τ.εΚιι ν!ίεΒεη€εηΚε. τω".

Μη ση ννσννἰηΜε. ιηι1ιιηη.

18 ΎΜσσΞε ννὶσσηηη Ιω ση Βιοε

ννἱσηέτε εηηεορΙεημἰ Με ε, πηγε

εσἰγεωηΙιεη ω, Μεεεἰχη £ηΜι

εσση ευη ηεηιι εη]εωσετε Με

έηἰ:

19 ΤιιΜι ενσννηρεί:σΙιεσε. ΜΜΜ,
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ΗΟΜΑ.

εε γνογιιειιιγεγε εεοπιρι, ννεΙιεπι

π:επιππε Τειιἰγε και” τοννεέεπιε

Μπι εειγει.επιπιευ, πιεεειι .πεπεεε

πειιι επειιπιειι, εε οπιοιπιιιιγειι Πε

πππποπι εΜε Μεεειγε πεννοοπεπιππι

ιινεέιτε Μπι οιιιεπεπιε εεε.

20 Ου. πιεεεπι ννοιεπιππι ννεέπε Μιι

επεπειγε ογειε ιιννετε, τιιΜεπι Μεε

επγε εεεεγετερι Μπι πιεπιι ω,

οΜιιπιι ννἰεεέπε τοππεεε πεπιιι επιιπε

Μπι επιεπι τι ννεπιεεε Με πιεεεεε.

21 'Γιιππε πιεεεπι νεογνερπ ειι Μι

ε·ερι εοπ; 'Γοιιε επι εε]εγεπερι

έπιπ Μπι πιεπιε ννεπιγεππερι Με, εε

“πιε πιεπισπιρι επιπ εοπ πιεπιιι ἰγιι

Μ:επιρπ Μπι.

22 Ωε πιεεειι οπι οπεΜγε. εΜε

ειιιρι Με εὶπι οΜπρεπιπ ππιεγεπι

ι:
Ρ23 'Ι'ιιπιε πιεππεπιε ιιιεπισεε Μπι

επεπιε επι ι:ιιΜ:ειπεπι οππιεπιεπι ω εε

ννεπιπιε ννεπιπγετιι οτε εΜε επιιρι

Με πιππιε ννεειιι ;

24 Ηεοπι ποπιεπι Βρειιιε εΜε

:ειπε εππιπιεπι πιεπιειι εΜε ειιιρι

Με. Ηεεπγε ποιππιεπιἰ πιεε σππι

πιεπι πεπιεπιπ νπεπιειγεππερι, εε εΜε

γε ππιεγεγερι Με εννεειπι πιιεπιπιε,

ι:οπιεπιεγε πιπγερι Μπι οπι ειεπιγε

ιπεπι ιιπιεππιιπειε εππιπιεπι.

25 'Γιιπιε πιιιπιεπιε .πει·ιιεεπειπι ε

Με πιεε, “Με εννοπεπιπιε ιιπι Μπι

πιεπιε. οννπεεννεπιπγε Με επιι ω

οπι.

28 Ί'οιιε Μεπιειποιιιε εε. Απιεγε

επι γιιππεπιρι Μπι πιεπιιι, “Με ινε

Βρεπιιεε ινεειιιγειιρι .Τεπιιεεπετιι

εΜε γεπιοιιρι Μπι πιεπιε. Με ννι

εεεερι Με ε ιγοΜρπρι.

27 Ηεεοπι ιγοπιιριιιι; πεππιι ιππ

εεΜεειορπ Μπι πγεεειι ιιπιρι πιε

ππεεέ. Ηεπιε πεπιιι Με." γιιπιερι

εοπι επι ππιεεννποεέπε ομερι πιεειπι

πιεπι, πεπιιι ννιεεεεπιρπ εΜε ιιπι Μπι

πιεπιε οπι ιππιοππι οννιεεΜγερι Με

ιγεεεεε.

28 Ηεοπι επεπιπιεπι τοπιειι πιε

πιιτπιιέι:επι εε ινεεΜιγεεε Μπι εε

πιεπιε επι εννιεεινεειριπερε σππι

πιεε, πιεπιεπι ιιιγερι 1γοοππωγε

Βρεπιἱε εΜε ιππιιπειπιππε Με.

29 Ωε εΜε Με Μπιπιεπι, Μεεεἱ

γε πεννοοπεπιππι ννεέπε ννογιιννεέπε

ννοογιιιπεπι Μπι γιιπιε ννει.ι Με

επποπιννεΜγε.

30 Ηεπιιιιι πιεπιεπιε. ππιιπιιιπιπιε

πεπεπ εεεποπγερι σε, .πεειιε Μεε

ειγε Πεπιεειι Μπι εεγε ειι, εε. Μπο

πιιγε. ννεπιεπι ωννεέι:εςπεπιε Μπι

οπι, ππιπγε Μει Ψεπιεπιπειιπιε πιππιε.

οεπιιιγεειεπγερι Με σππι Μ.

ΣΗ 'π'οπιε Με ππιεπποεε Μπι εΜε

ειιεεορτεπιρι επιπ Μιι πιεπιε ει:επι

πιεπι εππιεπιι1εΜιρι Με, εε .πει·ιιεε

πειπι εΜε ινπεοπιπειιι ππιιτεινε Μπι

τοιιε οννοιεπιιιε ειι Μπι ιγοΜρι

ννιεεγε Με σππι πιεοιι.

32 Ωιι πιεεειι ννεπτεπιτεπιπιε πε

ννεεἰπι Μπι εειγετεπιπιεπι "εννι

γιιέΜιι γιιπιε εΜε ειιιρι, εε πιπγε

ρι οπι ιιιιεεεεε ππιπειγε Με.

33 ννοοΜγε νπίεπιεπιπ.επιπιε Μπι

πιιγερι οννεειπι επι πιπειρι ειι πιιιιι

πο.

ιινιοοννοιωκπι 16. ἶ ι

1 Ρπιεπιε πεννιιιοπιτιπιιιιιγεπιρι,

ΚεπιΜεε εΜε οπιοι1εΜειγε Μπι

επι οοΜγε πεπεπ πιεε εεπιποπιπιεπιε

επι.ιρι.

2 Ηε Πειιειιιι Μπι οπι ιγοννιιι

γιιΜγειιπ Με, π.οιιε. οννεπειιιιε ιιιι

Μπι πγεεεεε, εε πεπιιι σε ι Μπι πιε

επι τοπιειι εεεγεεοπιρι :ιιπι Μιιπιεπι

εεειι οΜγε πιο. Ιγε Μπι "Με

οννιεεΜγε εε πιιπγε ιιεπ-ιιιιι επιπε

Μγε εεε.

3 Ρπιεππιιπε ΑΜιπε Με, .πεειιε

Μεεειγε ειι ππιππεννεέιρι Μπι πιεπιε

πιερεννιεεγιιιε μι.

4 Ηεπιε ε ιπιππιεει Μπι οπι ιγε

πεπιιιρι Με επιπιεππερι, εε πιεπιε

ιπιιγε ππιπέιπιεπιε ριι1επιιεΜγερι ει,

τιιΜι Ιπεεειινποεέπε επιτε οΙιοὰεΜ

ειγε Μπι οινεειπι ρπιπεννιεεγερι.

5 Ωε ιγε Με Μιι οπιπιε οπιοιπε

Μεἱγε Μιι πιερεννιεεγιιιε .

Βριιιεπιιε νπεειενπεππεπιε σππι πιε
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ινιοοννοιωκι: 16.

ιιοΡπηιιιιι. Ρο; Αππογε εΜε Μπιε

επικι επι ιιπι πιοπι τοπππιπιειππι. Μπι

πιοο.

(5 Μαη πιππιπι. οιιιιΜγο.Ρι πιοπι πιο

ιιιιΡπηιιιιι Ρο. -

'7 Απιππι·οπιππππιε .πιππιππι. Μοπ πιιἱππι

ππιιγο, πιο. σιπι ππιπιπππιέππιιΡπ πιοπι πιεπιε

πιιιΡπεννππ:ιιγιι2ο. Ρο; γεννποιιέπρπ

Μπι οιινππ:ιιΡογιι. ιπιιοπιππιιιππΡπ, πιο
ΠιιιπτοππιπΡο. τοπιπιπιπι Μεεειιππι επι ιιπι

πιοπι πιοπιιι.-'

Β ΑππιΡπιιιει ππ:πιπιπ:πιπι Μπι επι ινο

πω ννπιπππιππο οππι πιο πιιιΡοιπιιιιι

θ Ππ·πιπιπιο Μοεεπιπιι. οπι ιιπιΜπιι

ννπιέἰΡι Μιι, πιο δππιπ:ιιε ννιιέπε κινει

ΜππιιΕπι πιππι, πιοοπι πιιιΡοιινισηιιΖιι

Ρο.

10 ΑΡεπποε Μεεεπιππι οπι ιπιππιπ:πε

Ριπππιπι Μπι πιο πιορπηπιιιιι Ρο. Απι

ετοπιιιπιιε πιιππιιννιοιιγο οππι πιοοπι.

πιιιΡενιπποηιιιιι Ρο.

Η Ηοι·οππππιπι ππιπππιππιιιπο Μπι ιιπι

Ρπηπιππι. Ρο. Νιιι·Μειιει τπιππιπιπιπποπι

για σιπι Ιππιπιοιιπι οπι ιιπι Μπι πιπ-πιο.

πιπιΡοννποπιγιιιο. Ρο.

Η 'Ι'ι·πιΡπιοπιιι. Τπ·ιπΡπιοεπι πω

ππ:οπιοιιπι Μπι οπι ΜοπιπΡπ Μπι πιοοπι.

πιιιΡοινιπ:ηιιιιι Ρο. Ρπει·επε ννιιέπε

ππιιππιιΡι Μπι πωπω” Μπι οπι πιππιπι

ππππιπιι Μπι πιο πιιιΡοιπιπιπι Ρο.

13 πωπω Ιππιπιοιιπι Μπι οπι Μι

ΒπιπΒιιΡι Μπι, πιο π” πιιιπιππιι, ιιπι

π-πιιιι πιιπ:πιννπι Μπι, πιεπιε. πιιιΡειινι

οιιιιιιιιι Ρο.

Μ Αειππιππι·ππιιο, Ρππι€οπι, Βι·ππιιιο,

Ρεπι·οπιιιε, Βι·ππιπ:ε, πιεπιε, πιο που».

οππι ιιπιΡπ πιιιπιπππιννιιπιιππι ΜοπιπιιΡι

Μπι πιεπιε πιο; πιιι.Ροννποιηπιιω Ρο.

π5 ΡπιπππιποΒπιιε, πιω, Νοπ·ειιε,

π” τονιπππιοπιπιπι Μοπ, ΟπιπππιΡπιε, πιο

πιεπιε οπι τοπιο οινοππιπιπιπι ιιπι Μπι

πιεπιε οννιιεππι πιιιΡοιινποεγιππι Ρο."

Η Οποπιποπιπ ππριιππιππιιΡπ νιππιπππιπι

Μπι οπι πιιιΡοΜοπιπιπιι Ρο. Μπιε

επιππι πιιοπποππιιΜπιπγο Μπι πιιιΡοπιι

πι==πι- .. . π. .

Π' Μιπιιιπιπππιννπιπιιι π:πιπ:ιοιιπιιΡι οπι,

ποπιιι.ιι ννοοπιεΡο οπιεροπιππιππ:πιπιιΡι

Σ?

πιοπι οοπιπεπειπιπιπιπι έπιπ γιιοπιιπποπ:πι

μι, πιο Μπιππωι πινππ:ιιγιιΡπ Μπι πιο

ιιιι πννειπινιπποιηιιππιιΡπ, πιο. πιιιννποιι

ΜοιΡο Ρο.

18 'π'οπιει πιοπ:οοιιΡπ Μπι .Μοπιο

Μπιεεπιπο ππιιπιοπιπι πιπιΜιππιιιι Μπι

ννοννιπππιἔ ιινποειιιο πω, τυποι πιπ:

τειἱΡἰ Μπι πιοπι, πιο πνιπ:οπο ννπιέιτο,

περι πιποΜρι 88 επ:οοπι πιο, οπι ννἰ

οιιέπει ννοοιπι ππεειΡο έπιπ Μπι νήσο.

ΗηπγοπΡπ _

19 Μ” ννπιπιπιιηεπε·ορπιιπιιιι Μπι

πιο ννποιιέπει. οινιιεππι επποπιιππιΡἰ.

Ηεοπι πιπιππερπ Μπι οπι πππιπππιέΜπι.

'Γιιππιι πιιππιπ ννιιέπο ε οπι ιππιππεειΡπι

Ρι Μπι, πιο. τοπιο Μαι. οπι νππιιππιιιιἱ

Ρπ Με 6πιπ νιππιπ:ππι.

20 Ππιππιπιπι πποπιιιπιπιπι ννοοΜιπο

ννπιπππιπιππιπιππο Μπι πιπιιπι πιπεππιπιπιπ

Μπι ππιιιππιιιπο Βιιτπιπι πιιιΡπιπι Μιι.

“Με Μεπιεπιππι πιΕπιπιοιιιι ιππιΜιπιιΡπ

ποινιι.οπιέπππιι Μπι πιπγπ:Ρπ οπι πιππ:πΡπ

ιιπι πιιιπιννο.

21 'Ι'πππιοτπιοοε ωιω.ννωι, πιο Ειπ

Μιιε, .πιιεοπι πιο Βοειροποπ ππιππιι

πω” Μπι, πιεπιε πιιιΡοπιπιπιιιιιΡπ.

22 'π'πιτππι1ε ννοννιιΡπ Μπι οπι Μ”.

Μπι πιο πιιι7ο, Ππιπιοπιπι Μπι οπι πιο.

Ρεπιι]ι128ΡΙ. ·

23 Οιιιποο ναοπιππιπιππιγο οπι, οπω

ππιιΜοπχο οπιιεπιι λεπ:αιυΕσαΜεοπ

Μπι, πιο πιιιΡεπιπιπιιωΡπ. π3ι·ιιεπιπε

οποπιννο Μπι οπι "πωπω ιππιπιοπιπι

παπι, πιο Κιιιιι·ι.ιιε πιιιπιπππιννιιπιιππι

ΜοπΥπιΡπ "ιιπι, πιοπιπι πιιιΡπιπιπγιι:πι

π.
ΡΜ. .πωπω Μεεεἱγο ππ:πι.πιοπιπι ιιπιΜ

χερι ισπισιιοπιέπππει Μπι πιιιιοΡπ οινο

ειιι επι πιιπ:ιΡι ιιπι πιιιπιννο.

95 Τιπνσε ννοοπτιπιππι νιπιιέπο ππιἱ

πω" πιο πω” Μεεεπιπει ννογιιππο

π:ππι πιο εοπιππιτπιπιπιπιπι πιπιπιιειππειΡἱ

Με. οΜπιπ, ινοπνπιπιιπποπιπι πιιιπππιπιιι.

ιππιοπιιπιἱπιΡὶ Μπι πιοπιιιιππιπιπιπιπι, πιο

ππιιιππιι. ποιιεο ·ι:ππι επιιιπιππιπιπιπιιι ννι

οοποιη;πε Μπι επι πιπιπιπιππιιιπιΡπ πιοπι

26 'Ι'πιπππι πιιιπππιπιπι γιιοπιιιιιπιρι,

"πωπω ννοπποειι πιι.πνοννιιΡι πιο.

Βιι_η πω, πιθοη, ννιΙππ8.Ιππ8.Ππί8. 0Ψπ<
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Ι. ΚΟΒΙΝ'Ι'Η.

ιιιιπιικε νιπειπιιιι ιιπι, πεννοε.ιιορε Μπι 27' .Τεειιε Μεεειμι οιι επιιιιιιιι.ιιι

εειμ.ιιιπιιιιιιι, κια εχετε οννιιιιιι ιλώ.ΙαιπιπιιπιΚιι. εεεόιι.πι Ιιειιρε σἰιι

ινιιοιπιγιιπι επιειἔορωιιρι Με σιπι Με ννοινιτιιιι οννιιιιιπιΙ‹ε ννιιιιιπι

Ιιεοιι ο7α!ιαρι ; ιιωιιιω πιιιπιννε.

ΡΑΕΟδ

ΚΟΒΙΝΤΠ θΥΑΤΕ

ννοννΑΡι ΨΙΟΑΚΙΟΑθΒ ΟΙΝ:

ΤΟΚΑΠ.ΕΥΑ ΚΙΝ.

ννπεοννοπτικιι 1.

1 πω” ιλίειιιιιπι€8.πιΚυ. τιιννιιειιι

Μπι εοιχιιιιιπιιιιιιι, .ιεειιε γεννιεειέι

Μπι Ειθωι ε ΙωΙιπιἰἔιιρι Μπι πιο, :μι

Βοει.ιιειιεε ιιιιιιΙιειννιιπιπιπιιιιιχειπιρι

Εισἱ,

2 ννιιΒιι.πιιωιΚε. ιειο!ιοόειΜειδπε

Κιιι·ιπιιιι εΜε ιιπι εμ .ιεει.ιιι Μεπι

Υπ οπι εεεριιιιιπι Με, ννιιιιιιπι ννι- π

οιι.ΚιιΕπιιΒιιρι Μπι Μεπια εερι, απο.

πιω ιιιιι!ωοε οιοἱγοιιι επι .Ιεειιε

Μεεειγε ιι @περι Μπι Πιιπισιιπι ιτι

χερι, πιει ιιπι!ιιέ εγε. Πεπιειι.πι επικι

πιω ειι_ιε Με πιογεμιιιγερι Μπι

ισσιωρί πππι€ω8·αρί.

3 ννουνιιοπιέιώι, ννοοιιίγε ω»,

ννιιιιιιιιιαπιιιιι Απειιπιχεπιρι, :μι ω

ειιε Μεεειγει Πιιπιοειπι Μπι επιιπιιιιιιι

πιιγερι επι πιιειρι ιιπι πιιιπιννε.

4 0ιιιπωιμω πιιπερι Μπι οιι και

ΚεπιτειιΙω πιιιιιιννιι ννοριιιιι. εννε

Μιπο., ννε.Βιι.πιιιιπιιαι. ποινεοιιέιιόει

.Ϊεειιε Μεεειμι εειγιιιιιπιιιιιιι Μιμι

ρι Μπι πιοοπι;

5 'Ι`ιιιιιι Ιιεπιιιπιιι οννει.ειιι στι, πγε

επι, ννιιιοιι ιιιοιιΒιιρι, ννἱεοιε οικω.

ειπι τισ νιπ‹ιε‹Ιοπιγε οννοιειπι στι.

Ο Πεοεπι πιιγερι Μσι επιΜεεειγει

ι.ιιννομιιιιτιιιιιπι Μπι _γιιειιιιιρι.

7' Ω». ¦ιεεεπι ννυνναέπε ννιιπιπιόιιιι

ειοΙφε.πιιγιιπι γιιιιιιρι. ω, επι .Ιε

ιιιιε Μεεειχιι. Ι8:ιιπισει.ιι ιιιιιιιιιιιρι

ι ιιιόιιωπιιιι Με ειπι πιο προ :Ια

Μιπιιιι.

Β Πε οννιιιιιιιΙιεΕιι Ιιειιιιπιγιιιι

π ιχειιιοπιρεριοε έιπιι πιι_γιιειιιιιρι Και,

Με” Μεεειγιι ιιιιπιειιιι ιιπι!ιιγιιρι

τιιιιιιρει.ιι Μπι ειιι. ·=

9 ννιιΙιιιπιιιιπιΚιι ννιιοιπιγεριειι,

@ε ()ιπιιιιιιιιιιι .Ιεειιε Μεεειμι

Ιπειιιειιπι ιιιι!ιι)πειρι Μπι ωιωιιιιιι

οιχιι.ρι ω” Μπι επι πιισορι.

10 ΜιιιιιπιΚεννιιιιιι, .Ιεειιε Μεειει

γιι Ηειιιειιπι ιιιιΙ‹ιγιιρι ειιιογιιπι εε

ειοιγιηιι εε; οννιιειπι οιιιιπιννιιιι

@Μπι ω χειοπιρι, εμ )πιιοπιιιιει·ιι-ι

ρι ννιιπιιπι χιιιιιιρι Με., επ ωεωω

ννιιειπι εεε ννεπιιιόπιιι ννιγιι|ιειιπιρι

Κο ννιιπιιιιιιιπι Μιπιχιι.ιι οπιερε ?ιι

ιιπιρι Με.

Η Μιιιιιπιιιιιννιι.πιιι, ΚΙοε οπιπι

πιιιιιρἰ Μπι Μεπια οππιιιΜγειιιιιρι, ω

χερι Μπι επι ννοιιιιιιιιειι. πειτε σιπι

Με.

Η Ηεεεπι ιιιιΙιειι ερε; Νιγερι

οιοιγοπιι, ΡιιΙοε εμε”. ννιιιιπι, πιο,

Αρ‹›Ιοε ορειαι ννειιιπι, ει, Ιτιπιιιι

ορο”. ννιιιιπι, εε Μεεειγιι ορεμ.

ννιιιιπι σε, επιερι εεε.

13 Μεεειγο. γιιΜπιιιΙιιιιι επιπιιιιιιι

μι Με; πιιιπερι Μπι οπι ΡιιΙοε αιτι

ειιειιει:ιι Μπι επι οιιιιιιιπιρι πιε; ιιο. ιό

ΡειΙοε ειπε οπι Βεριεπι πιἱειιρι Με.

14 ννιιΙιεπιι:ιιπιΚυ. ννοριιιιι εννι

κι” ειιιιιι.ιιιιιι.πιρι τιιννεάειιι Μ»
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ννποοννοιοικο 2.

οποιο ννοπιιι οπο, τοπιο πίπποιιοε πιο

Οογοε πιοπιπγο:ο:

15 'Γοννοπποπι, ππογο ππιπσοιο οιι

πιοιιτοππι ννποοννοπιιι, πιογο Μο οπο

πιοοιι.

16 Ωο πιοπιιιπι $τορπιοπιοε τπγο

πιπιοπιο Μπι πιορτοππι ννπσοινοπιιι, πιο

τιιινο τοπιοσο. π.ιοιιτοππι ννοπιιι Μπι

πιοο οιππιπιννογο οπο.

ιι Βορτοππι ννποονιποπιπι Μο ο οπι

Μοοεπγο γο πιιοοπ οπο, τιιπιο οποιο

πιππι ννοοτο οππιπποπιο Μο σππι πιοοιι;

ννπσοπιοορο ποιο Μπι οποιο οπο,

οΜπιπιπ Μοοεπγο σοπιοιιοπιοσο τοννο

Μπι τοπιο οπο γειιιπ Μο.

18 Οοπιοιιοπιοσο ογπιπιοιο Μπι πιο

τοπιο. ιποιοιιωρι οπο Μπι οπι ννπ

τπιοτπιογο ποιο Μπι πιοο, τοπιο ιιπι

Μγοιιπ τοπιο πο ιιπιγοπιιο Μπι οπι

ννοπιοπιτοπιππο τοννοοοπιο Μπι πιοο.

ιο Κοπιοπι ννοννοιο οπι πιο8οιο;

Τοπιο ννοοππι πιοοιιο ννοπιοοιιο το

ννο Μπι τοπιο οι ννογο Μο, πιο

τοπιο οιιιοΒιρι Μπι πιοπιο ννοο

πιοπιπιπεο τοννο Μπι πιιππιιτοπιιιπιπ Μο

οπο σο.

20 ππνοποπι πιοο” οπο τοΜγο ιιπι

ω; ννοννοιιπ πιοΒο πιππι πιοπιο τοπο

γο ιιπι πιο; ννπσοιιπ Μπι πιο οπι νιο

γιιπισπιπι Μπι οπο” ιιπι πιο; οι

πιοπιτοπιπιο. ννπσοππιοΒο Μπι ππο νιο

σοπιοορο Μπι γιιννπτπιοτπιο οπο πιο.

21 Ηοσοπι νπποπιοπιτοπιπιο τοπιοο

ιιπι Μπι οπι, ννπσοπσοΒο Μπι ππο νιο

σοπιοορο οσπγοτοπιπιοπι ππνοπιοπιτοπι

πιο οιππιπιγορπ έπιπ πιοπιοπι, ννοννο

πιοπιοπιπιπγο ινοινπτπιοτπιοπιο οπο στι,

τοπιο ννοσππιγοπιρπ πιππιπιοπι πιοπιο. πιπ

ννπσογο πιτο πλποπιοπιτοπιπιο. πγοπιπιο.

22 .πιπππο ογοτο Μπι ννοννοιιοτο

πιοπ:ο πποιο, πιο Ηοποπιοο ογο.το Μπι

ινποοπιιιορο οπιπτορπ οσο.

23 'Γιιπιο ιιπιπιπγορπ Μπι Μοεοπγο.

σοπιοιιοπιοσο οπι οπιοτοπιιιπ Μπι πιο

ιιπιπιπιγοπιοιιπ; πιο .πιιππο ννπσοέτο

Μπι οπιτο ννοπιοπιπιογο πιο Ηοποπιοο

ννπσοέτο Μπι οπιτο ννπτπιοτπιογο ποιο

Μπι πιοο.

24 Τι.ιπιο τοπιο ννποοπιοπιπιποοιιπ,

.ποππο πιο πποποιιοο νιππσοιπτο Μπι

πιοπιο οπιτο, Μοοοπγο ννοπιοπιτοπι

πιο τοννοοοπιο πιο ννοπιοιιτοπιπιο το

πιοορο Μο πιοο.

25 ινοπιοπιτοπιπιο τοπιο τοννο νιπ

τπιοτπιοπιο σππι πιο ννπσιιέτο Μπι

πεοπιιιο ννοπιοοιιο; πιο ννοπιοπιτοπι

πιο τοινοέοπιο οπο Μπι πιο ννππ:οέτο

πιο ποοπιιιπι ινονιποοοπιο.

26 Μππιιιπιπιονιποπιιπ, ποσοιιπ Μπι

πιο ννοπιπποπιορπ, ννπσοσοππι›π οοπγο

τοπιπιοπι νιιοσππι πιοοιιο στο οπο, ινο

έιοπιο οτο οπο, πιο ννπσοέτο οπιππιπ

πιοπι οτο πέτο.

27' 'Ποιο ννππιοπσοΒο Μπι οπι που

ννπτπιοτπιοπιο σππι πιο ννοπιοπιτοπιπιο

πιοπιπιπιιο, οπι τοπιο πιοοιιο σππι ννπ

επτοπι γο Μο; πιο ινπσοπσοΒο Μπι

οπι τοπιο ννοοοπιο οπο Μπι πιοπιο

ντίοπιοπιτοπιπιο πιοπιπιποο, οπι τοπιο

ννοιποπιο οπο ννπέτοπι γο Μο.

28 π.)ο τοπιο ννπσοποοεο Μπι πιο

οπιππιππιοπι οπο ιιπι Μπι πιο ννοπιοπι

τοπιπιπι. πιοπιπιπιιο, πιο τοπιο ιιπι οπο

Μπι πιοπιο πιο, οπι που ιιπι Μπι γο

τοπιιιπιπ Με οπο.

29 π·ποσοπι πγο πτοπιοπιι νοτιο

σοπιμπ ονιποοππι ππιπποτοπι Μο οπο

30 'π'ιιπιο πγο οσπγοτοπιπιοπι .ποοιιο

Μοοοπγο οπι ιιιιγοπιοπιιο; πιο ιιπιπιπ

Ρο 0πι πλίοπιοπιτοπιπιο οσπγοτοπι

οπι ννοπιοορο, πιο ινοοννοτοπιπιο,

πιο ννογιιοσοπποπι, πιο νι·οπιοπιιιιι

ππιπσοεο.

31 Ηοσοπι ννοννορπ πιοο πγοσοσο;

”Γοννο πννπιιπιτο Μπιπιοιι Ιτοπισπιπι

Μπι πιο οποιο Μο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 2.

1 `Ππιπιοπι πιιππιιιιιπιοντοπιιπ, οππτο

@ο πιοπιπιπι, ννπσοπο πιο ννπσοπποιιιιο

οπγοπιπρπ πιο γιιπιο. ινοπ οπο, πιάτα

ννοπιοπιτοπιπιπι. τοννογοτοιοπι πιο

οσπσπγοπιοιο.

2 Νπγορπ Μπι οπιτο τοπιιιπποπι

οπποπινιπογο Μο οπο ο πιιππιποοιι2%

.ποειιο Μοεοπγο πποσοπιοπι, πιο πιο

σοπιοπιοπιοπιο Μπι οπι οπιοτοπιρπ.
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Ϊ Ι. ΚΟΠΙΝ'Ι'Η.

Ή ππω-υπειε ἐπὶ, ννοποπὶ

με”. πὶπε πιεεεπεεπ εὶεὶρὶ ννεππ.

4 Ωω. πὶὶοὶε, πε ννοτπάεπε εὶπ

πεπε ννὶεεἐτε τοπἐερε ννὶεοὶε

οὶχοπὶρὶ πὶπ επ υπ ἐπὶ, τππε Ψε

πὶχε ννεγποτεπὶπ, πε ννοννεἐεπε

πὶπ επ υπ.

6 Ηεοεπ ννὶεεγειὶερὶ πὶπ πε

ννὶεεἐιε ννὶεοπἐερε πανε πὶπ επ

επε Με ἐπὶ, τυπο. ννεπεπτεππε

τοννεἐεπε πὶπ επ.

8 'Ι'ππε $οπε πἐερερὶ π” πεπε

εΜε ννοπἐερε ππποχεπερὶ εεε;

πιπε ννὶεοὶεεἔε πὶπ πε επ ννὶεο

πἐερε πὶπ πεε ἐπὶ, πε ννὶεπὶεεεε

πὶπ πε επ ὶπὶεεἐ£εγετερὶ $οπεερε

πὶπ πεε ἐπὶ, πεπε ετεπιιπἱ ἐπὶ

ειχε. π"

'7 'Ι'ππε ὶνοννὶΥππεεπ επ Ψε

πεπτεππε τοπἐερε πὶπ πε πππο

γεπερὶ εεε; επε πεππιεπρὶ ποπ,

ννοὶεεΒε ἐπὶ ὶ€οπεπι ννοννὶτεπ υπ

πὶτεννερὶ Με εὶπ πεοπ, ννεπεπ

τεππε ννεπἱεοππε εὶποπ.

8 !Ηε ννὶεοὶεεΒ·ε π" πε επ

ννὶεεἐτε ὶτεπεεπρὶ πὶπ πιννεόπ.π

πτ!οπχε ἐπὶ, εποπγερὶ πππεπἐ

ννοννὶτεπ ΙΦεποεπ π" εεπειιεπε

εε επ οπετεπρὶ Με ἐπὶ πω.

θ 'Γππε ννοὶνερὶ ποπ ὶχεοεεε;

'Ι'οπε ννεπεπτεππε ννεἐπεὶὶεπερὶ

πὶπ πιππ ννὶεππὶεὶ-γιὶἐτεπ πὶπ πε

ννὶεὶἐπι πὶπ τοπὶππὶ ννεπγεπε ἐπὶ,

πε ννὶεεποεε επ πεποπρὶ ἐπὶ, πε

ννὶεεἐτε εεπτε πὶπ ὶπεπεπ πο

πρεγε ἐπὶ.

Η) Τιιπε πεπε Ψεπεπϋεππε πε

Τεπὶγε πὶπ εεὶΥεὺεππεπ ιὶπποπὶ

χεπερὶ; ννοπιχε π” πε πεπε

οννεἐὶπ ὶγππεεπ, ννεπεπΒεππε

ννοἐπε πω” πὶπ εποπγε.

Η Ψὶεεἐτε πὶπ εΜε πινω πιππ

ννὶεεἐ£ε πεπε πὶπ εποπχε πε,ὶνὶ

εεἐτε πωπω ὶγε τπεπεπ υπ πὶπ

πεε ἐὰοππὶγε. Πε ὶπεεεπ πεπε

ννεπεπτεππε Με” π” τιιυνεπεπ

εεοπ” ἐπὶ, τυπο. Ψεπεπτεππε

'Ι'εππε πὶπ πεεεεπιπ.

12 Πππεπ πππΙγε νσὶεοὶ ε960 (Με

Π πὶεπρὶ ἐπὶ ;

πὶπ πε επ ννὶεοπεεΡε πὶπ πε υπ

Ι.ιιπε ννεπεπτεππε

εεὶχετεππεπ νὶἰοπὶγε Ύνεπεπ

· πὶπ πε απΙσίαιρί, πεεεπ τεπιι Ψε

πεπτεππε ὶ-γιιπννὶπ εοτὶεπ πππερὶ

πὶπ πεπε εποπππγεπρὶ Με.

13 θε πεπε πππογεπερὶ, απαε

επι ννὶεοπεερε ννοοπερε ννὶεοὶε

π" εεὶγετεππεπ ἐπὶ, πιπε ννοπὶ

γε ννεπεπ ννοοπερε τεννε πὶπ

εεὶγετεππεπ, πεεεπ ννὶεοὶε πνε

πεπ πὶπ ννὶεεἐτε ινεπεπ ὶγππεεπ

ννὶεππχεπρὶ εεε.

14 πω, τνὶεεεεπρὶ ννὶεεἐΙ:ε

πὶπ πε ννεπεππιππε 'ὶ'επὶγε τεππ

πω. πὶπ ὶειι ἐπὶ, πεπε 1:επιι ω.

ποτποπε πεπε εε οπεππὶἔε οπὶπὶ

ἐπὶ, πεπε ννεπεπχεπ ὶχππεεπρἱ

πεπεεἐ.

15 'Γυπε πινω ννεπεπγεπ υπ

π. πε πεπε οννεἐὶπ ὶγιιπεεπ, ω

πε ὶγε πὶπ πιννεάεπ επ Υπποεπρὶ

ἐπὶ.

16 Π:επεεπ Φεὶνεεὶπ πὶπ 'οππο

πε ὶγππεεπ πε, πεεεπ οπἐρεπὶγε

Με. πω, πππὶγε Μεἐἐὶγε τε

ννεεὶπ πὶπ πππερὶ.

νν10οκνονΑκπ δ.

1 Πππεπ Ιπὶππππεννεπὶὶ, Ιπὶέ

ννὶεεἐτε ννεπεπρὶ πὶπ ὶγεοεπ σοὶ

εὶγερὶ Με οννεπὶπὶ ἐπὶ, τυπο. Μ

εεεεπρὶ ννὶεεἐτε πὶπ πεπε, πε

Μεἐἐὶγε επ ποπἐὶγορε πὶπ @εεε

σε.

2 Ρτεεεεπρὶ ?πιω εὶεὶγερὶ, πε

ννεεοπὶεε πὶπ πε εὶπιιρὶ ἐπὶ; πε

επεπ πεπεπὶπ πε ογεπὶπὶρὶ ἐπὶ,

πε εεπεπ πεπεπὶπ πεπππ ο7επὶ

πὶρὶ ἐπὶ.

3 Νεπεπὶπ ννὶεεεεπρὶ ννὶεεἐτε

πὶπ πεπὶοερὶ. Νὶγερὶ εΜε ννὶ

πεννὶ:ὶρὶ, πε ννεπὶπὶεερὶ, πε ?π

οιπόεεερὶ γυπεπ πεεὶππεπ, ννὶ

εεεεπρὶ πὶπ πεπὶεερὶ, πε ννὶεε

ΐΙ$ε ε.πεπτπ @εεπεπ ππεγεπὶρὶ ἐπὶ

ε.

4 Ψεππ, ΡεΙοε προ". πειιπ,



Ψ1ΠΟΨΟΥΑΚΕ 4.

ηη νσηη]1 ἰἐ, ΑρσΙσε σηε7η ννηηη,

εγε σἰηΜηη, ννἰσηεεΜρἰ ννἰσηέτη

Μη Μεηἰεηρὶ έπη Με.

5 Ρη1σε Με €ηινε, ηη ΑρσΙση Με

$ηνσε Με; πνσννἰἀηΜε ηηρἰ Μη

Μεεηρἱ, ση ννἱση-γηὸηρἰ, στσἱγσΜἰ

Πηησηη Μη ννἱεηηη Μη ἱγεσεεη.

θ Μἱγε ννσννη]η, Αρσ1σε τη1η1

ηΜηέ1ηη, ηη ννηΜηηίηηΜη 1εηΜ3τη.

'7 'Γηινε ννσ]η Μη Με τη1:η εηἰ,

ηη τηννε πηἰηἱ ηΜηητηη Μη Μη Με

ηη1τηη, τη1τη ννηΜηητηηΜη ννηἱ

σηΜ ε εἱη Μεε €ηηΜη. Μ" Μη

8 ηινε ννσῇη ηη τηννε ιηὶηἱ

ηΜιέΒηη Μη Μεηη σΜσηννηη]ἰρἰ

άηη; στσητσΜ Με τσΜτηη1 Μη

ἱγηεἰηγηη ἰγηηνν1η ἱσηηἰ Μη.

η ννηΜηητηη1κη Μεἰ Μηηἱρἰ Μη

Μεηη ηηΜἱγερἰ ; 1ΝηΚηητηηΜη τη

πηηη·η, ηη ννηΜηη$ηηΜη Μη Μιη·ε

σἱη Με ηἰγερἰ.

10 ννη1:ηητηηΜη τσννησηἐἰι1η

πηηηηρἰ Μη εσὶγητηηΜηη ννὶση

έτη τἰεηησ. Μεηρε εἰη ἰχεσεη, τη

Μη ηΜεΜ‹1ε Μη εννηΜηε, ηη Με

ηΜΜ ηησηέπη τσΚεση €ἱρἰ Μηηη;

τη1κη στσἰγσΜἱ τοΜεη τ1σηηε εἰη

Με ση ννηΚτηχη ηη Με.

11 Ί'ηΜ ηΜεΜι1ε Μη “Μεση 1:η

ννετ1ηη εΜε1ε Μη οΜΜὶ έη1, €ηΜη

εΜηερ1 Μη Μεεει1ηη, .1εεηη Μεη

@Η Με. Μ

12 ΠηΜιη την” ηΜεΜε1ε Μη (η.

ηΜιη ιηηπηεΜηιἰ, ηη ηιηιηεΜη,

ηη ἰηγηη σΜτηηἱη, ηη σηη, ηη ρε

-ῇἰ, ηη σειΜ εη Μ1ηε σἱηΜηη,

13 ΟτσἰγσΜἰ σΜηη Μη η1ηηἱη

Με; ηηρετη Μη Με γηστηη1η Μη,

ρε1η ση γησιηη1ηγηη η” Μη; ηη

μπει Μη στσἱγσΜἰ σΜηη Μη Με

$ηΜη Μη ἰχηΜεηη Μη.

14 Ί'ηννε ησηηε ε1η εη σΜηη

Μη 8ηἑη7η ηη ΜηΜηη Με ννσΜη

]η]η ἰση Μη.

· 15 @η €ηννε σΜηη Μη ΒηΜηηηε

εἱηΜηη Με ὶννηΜρηηἱεε Με., τη1κη

Με ηε ρε1:η Μη ετηηΜηη Ξγεεεη ηἰ

?ηηρἰ Μη. η

ί%·1Νη1:ηη€ηη1ιη τ1ρ1 των». Μη

Με η1γερί, ηη Ψη1:ηη1:ηηΜη 'Γηηὶ

γη Μη ση11ἱρἰ Μη Με ηἀσηγηΜ

χηρ1 έ:η1 Με.

17 Τηννε ννη1ιηητηηΜη η Μη

ηέηπηχε εἱηΜηη Με Ψη1κηη1ηηΜη

1Μηηηγε Μη. ννηΜιητηηΜη η

Μη Με ννη1κηη, ηη Με ηΞχερ1.

18 ΙΜηηΜηη τηννε 1η1Μηη_γε οΜ

Μηη. Τηννε ηἱγερἱ εΜη νήσω

σηηε Μη εε εη Μηρε1σίεη Μη

Με ννἱτΜοτΜσΙιε ἱηἰεηΒη ηηηννε;

Μεσεη 1εεηρε Με.

19 νν1εσ1σηηε Μη τ1ε εη τηΙ.ιη

ννσΜεηρε Μη Με ννηΜηητηηΜι

ννΜεστΜοΜε ι1η.Μι. Κη1ιεη νυσ

ννηρί εη Μιεηρ1 ; 1ιΜσηέτη Μεηρε

εἰη Μεηη Με ννσ1ιηηγε τηννηρἰ

Μη ση ννίεηγηιη εεε.

20 1.)η η1κε, ννιωεω 1ιεηρε εἰη

$ηννησἰηρἰ Μη Μεηη ηι1ιη έηὶ ε,

Ιτηησηη Μη εησηγη σε.

21 Ηεεεη €ηννεηηη νν1εηέηη Μη

ση ἰννἰηΜη Με έηἱ. Τη1‹η σννη

εἰη ηἱιηννηρἰ.

22 Ρη1σε, ηη ΑρσΙοε, ηη Ιηγηη,

ηη ννἱστυἰεηηε Μη, ηη ηηεση1, ηη

ννἱεσηςε, ηη. τηΙεη ηηΜηΜη ηη Μη,

ηη 1:η1ιη η Με εἰη Μεηη. σννηε1η

ηἰ1ηννηηἱ;

23 ()η Μεηεἰγη Μην”. η17ηηρί,

ηη ννηΜηητ.ηηΜη Μεεεἰγη Μπα

μι.

Υ"ΥΙΠΟΨ'ΟΥΑΚΕ 4.

1 νΜσηέηι Μη Ι:ηΙπεη εεηηηη

Μηρἱ Μη, Μεεηἰχη ἰννὶεηὸηΜε εὶπ

ηη ννηΜηητηηΜη τηννσννἱγηηεηη

ηννηηγηΜηρἱ Μη Μεηιιεηρ1.

2 ΝηΜηη 1σηη ννηηννηηγηΜηρἱ

ηη Μη Μεηη συνσ1ηηηη σΙ1ηη_γηη

ρἰ Μη @Μεση νν1εησηΜηρ1 εεε.

3 'Ι'ηΜι πηηηι1ηεσμ1, ηη ννἱεη

έπη. ηΜιη1.η ηιηγηεορ1 εέτη, Με τη

Μη έη1 ννητ1η1κη; ηη ηη1ιηη ηη

Μόηεσ ω.

4 Μάγε ΜΜΜ. €ηΜηα1ηη εάσηννη

Μχε έτη, τηΜη Μεση σννσ1;ηηι1η

πηὶΜἀηννη Μη; τηΙ‹η 1;ηννε 1ηηγη

Ιεσηη Μη 11;ηησηη Μη Μεε.
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1. ΧθΉ.ΠΨ'1'Η.

5 1·1εεεη ἱγεΜεηΜι 6ηὶ Μη 11:σ

Μεπη €εΜηι1εη γεεσρὶ έηὶ ρε, Πεη

σεη Μη Με Μὶ έηὶ Μη ΜεΜεηγεη;

Με ὶγε Μη τεΜη οτρειε εη ηε

Μητεηρὶ σοη εὶγσγεὶη γε Με, σε

γνὶεσεεηιε εννεεὶηρὶ Μη γηειειι

ὶη Με; ηη1τεη ΜεΜεη στσὶγσΜὶ

ννεΜεητεηΜε εεὶγετεηΜεη Μο

ννεηρὶ Με.

6 ΜὶΜιιηΜεννεηγὶ, ηὶγερὶ ση

ετεηΜεη Μεηε Μεσεη Αρο1σε Μεὶ

ὶηὶγε ὶιηὶΜὸεεὶη; Μεεεη ηηΜγε

ρὶ Μη ση ννοννερὶ εη Μεεερὶ Μη

ὶεεηρε ΜεεεηννὶεεγεΜὶηρὶ Με έηὶ

σὶιηὶερερὶ Με, σε Μεεεη σωὶγσΜὶ

ση ννεΜεηηὶσὶὸερἰ Με έηὶ.

Τ 'Πηγε Μεσεη ὶγστεη ηὶεεε·ε

Με ; σε ΜΜΜ ηὶεηρὶ εηὶ Μη ΜΜΜ

ε ι:ΜιΜη Με. ()ε ηὶεηρὶ ΜηΜεη

0εΜεσε ηὶεηρὶ Με Μη ὶγεεεη ση

ὶηὶννὶηΜε Με.

8 ΝεΜεΜε ννὶηὶρὶρὶ ; ηεΜεΜε

ννὶηὶγὶεερὶ; ηηΜγερὶ ηηΜειιηση

ρε τεηΜεη ννὶσεέτεγετερὶ γειιηρὶ :

ΠηΜεη ννὶεεέπεγιιτερὶ γειιηρὶ πε

εὶη, Μεεεη ηὶγερὶ Μεὶ ννὶεεέτε

γεκερὶ ηηγε1η›ηρὶ Με τη1τε.

9 Μὶέ ΜΜΜ γνεεὶη ηπ1ηιε ;

ννεΜεπιτεηΜε γεννὶεεἐὶρὶ ιιηΜγε

ρὶ Μη εΜεΜε κεηΕηγεη ειιηΜὸερὶ,

ννὶωηὶε ὶγεοσρὶ Μη ὶγεεεσε;

Μεεεη ννὶσοὶσεσ·ε σε τηεΜρὶγε

σΜηὶΜι1ε σὶη, σε ννὶεεἑτε Μη εη

γνσὶννεηγεΜε Μη Με ηηΜὶγερἰΜε.

10 Μεεεὶγε ση ννὶιὶητὶτσιΜσρὶΜε,

1:ηΜε ηὶγε Μεεεὶγε εη γεΜερερὶ.

ΠηΜγε ννειὶηεεΜερὶ ἐπὶ, “Με ηὶ

γε γνεηιέεΜερὶ. ΠηΜγε ηηγησ

ηὶΜεηρὶ Με τη1κε ηὶγε ηὶεὶηὶΜεη

μ.

11 @η ηεΜηη εηρε ι·1εΜεη ενσω

ΜεηηΜσερὶ, σε ὶηηρηιερὶ, σε

τεηεοηηΜερὶὸηη, σε ηηΜεότεΜερὶ,

σε τυΜεσεη τ1ηεεε1εη ηηγεΜσηρὶ

έηὶ ;

12 @η ΜηησηΜὶὶερὶ, ιιηηερερὶ

Μη ση ΜειιΜηὶρὶ. ΠηΜεὶερὶ Μεέ

νὶεηηγεννεετερὶ; έὶοεγε ιιηΜι

ννε[.τ1 Με ννεοὶἔ ιἑηΜεΜηεὶ;

δ

18 Πηγεεὶεηρὶ Μεε σεηηΜγερὶ

εεε. ννὶεσὶεεεε εη ννετιι6εΜέε

σε Μη ὶγεσεη ιιηΜεεερὶ, σε εηρε

σεΜεηγεη τεΜιι σννεεὶη ετεηΜεη

£ε1‹η ΜεΜὶη εΜρεγερὶ Μη Μεεεη

ηηγεννερὶ εεε.

14 1έτεησὶγερὶ Με Μεση Μεηε

Μεεεη ενσννερὶ ννεΜεσε ἐπὶ, 1ιιΜε

ὶηὶεὶηεε ννεεεε ννὶεεννεΜὸεΜε εὶη

ὶγεεεη νυεΜσΜσησὶεὶγερὶ.

15 Μεεεὶγε εη ννεσηερεΜγερὶ

ΜεΜτσρεννὶη8ε ννὶΜεετηηε ὸηΜερὶ

εΜε, ετεγερὶ Με ἀηΜερὶ εηὶ ; .ἱε

εηε Μεεεὶγε εη ννσὶεηὶη ννεέτε

ση εὶησε εὶεεεερὶ.

16 Ηεση ετεηΜεη εεεὶεὶγερὶ σε,

εεεη σηὶὶεὶρε ρε.

17 Ηεση ηὶγερὶ Μη εΜε 'Μωσ

1:Μεσε γε Με, Με ηε1κηη τηὶσὶηεε

ΜσΜέὶηεεητΜὶγερὶ, σε 1τεησεη Μη

εη ννεεὶηγερὶεε, Με πηηεσεηΜη

Μεεεὶγε εη ηη Μη ΜΜεσγε ηὶ

γεηρὶ Με, οΜὶηηὶγεη σΜσὸεΜσὶ

γε στσὶγσΜὶ εη ννεσηερεννεΜγε

ειη ιγεεεεε.

18 ΒΜε ΜΜΜ Με έηὶ εε εεεεε,

Μεση ννεηῇὶΜέὶ ννεΜεηΜεηὶεὶὸεηὶ.

19 'ΓυΜε εεει1εη εΜε εὶιιρὶ Με,

Πεησηη Μη ὶγσΜρὶ ΜηΜεη, σε

εσεπι ννεΜεηὶεὶιὶερὶ ΙσΜεη εγερὶ

Μη Μεε εηὶ, τιιΜε τεΜ1 σΜΜὶΡὶ

Μη Με εάοηνσεγε Με.

20 ΨεΜεητεηΜε τοΜεση2ε Μη

Με ννὶεσὶε εη εΜε έηὶ, τηΜε γνσ

ννεεεΜε εη Μεη.

21 ΟεηεεΜεσεη γηΜε εΜε εὶιιρὶ

Με, σε ὶέ ννεσεη1Μὶγερὶ σεητε

εΜΜεγεσεη Με ΜσηΜε ννεη Με,

ηηηιε τηΜ;ε γεεὶηρὶ Με.

νν1εογνοΥΑκε δ.

1 Νὶγερὶ εΜε ννεννὶεὶΜεΜερὶ

γι1Μεη Μεγερὶ; σε ννεννὶεὶΜεΜερὶ

Μη Με ὶγεεεεε 1Μεεννὶεεέτε Μη

,εΜε εεὶεγετερὶ έηὶ, ννεηὶὶ ὶγε

ε$Μη1‹η κινηση Μη γιιιε Με σὶη.

2 ΠηΜεη ηὶγε ννεΙὶεηηὶσὶὸερὶ;

σε ὶγσηὶοὶέὶεερὶ Με τη1κε; Μεσεη



ΨΙΟΟΨΟΎΑΚΒ θ.

.Μαη Μεση Μη ηὶχορὶ σηιηηηη

ἱ?η7ε Υηρὶ Με..

3 Μὶγε ὶιὶὶτηηοειπ οπ «Με ορε

δηι οὶηηρὶ ἐπὶ, τηΜι ὶηὶοιιη£ε ηη

επ ννο.ηη εποε, ηεση ηη ννηηη Μη

ὶγεοεη ννηηηιι ιηἀηἐηὶη ; τηννε

·ηοοοη Μη,

4 Μπὶπὶηὶγερὶ πο. ὶηὶὶπηἐηρε

όηηηρὶ Μηηηη, Με” Μθ88ὶΥΒ.

Πιιησηη ηηΜγηρὶ απο Μη ση, πει

.ϊεηηη Μεἐἐὶχη Ιτηποηη ηηηὶγηρὶ

ΒοινηἐηΜ: Μη γηηη,

6 νΐὶηηἐτη Μη ηη $η.τηη Υππηρὶ

Μη, πεηρὶ χητηηηπὶ Με ἐπὶ, ηη

σεη .ὶεἐηε Ιτηποηπ Μη τηηηρε$η

Μη επ παμπ Μη ηὶ Με.

6 Ιηὶνυὶηητηρὶ Μη ηη ννηἐ£ε ἐπὶ.

Τπηη οη ηηροηγηρὶ Μη ννηηὶπη

ω. ηπηχηρὶ πηοννηἐὶη ηηρηηγη.

ποσο ἐιὶοηγιιγηρὶ ἐπὶ Μ.

.ωΠ· 0η ηηροηχηρὶ ὶηηηὶΜ: οὶη

οηροδηι μη; ηικεη ειεηγηρὶ Μεση.

πε ηηροηγο ἐηὶ γηηηρὶ Με.

Μεἐἐὶγη ννοηόηιε ηηΜΕΔννηηὶ

Μη ηη Με Μιηέ ηηηὶγερὶ ηη κα»

ἐηηρὶ.

8 Ηεοη ετηηηηη ννοηάηιο Μη

επ ηηηορηρὶ Με, ση ηηροηγηρὶ

ννηπηηηὶη π:: ννοοιιπηὶγε ννὶοοἐὶ

σε Κο ση ηηροηγηρὶ Μη ηη πωλη

ρί Με ἐπὶ. €ηΜι ννὶηοοννοιηηπει

ννοννὶοηηε Ιω ση ηηροηγηρὶ Μη

ηεο ηπηηηρὶ Μη.

9 ννοννηρὶ επ ηηηεη οὶοηΒηρὶ;

ννὶὶηηηπὶηηρὶ Μη οπι τηηχηηὶρὶ

.Χίο έΠἱ.

10 'ΓυΜι ννὶοοὶοηπε Μη πο ση

ννὶὶπηηιηηηρὶ, πει τοηη ννηὶοηοηρὶ

Με οὶη, πει ννηννὶυηηὶ ω., πο. ωπη

νηηηπερὶ οηοόηρὶ Μη ηεπη ο

ννὶοηυνηηε ἐπὶ ; ηιὶΜιηέ. ννὶοοὶοη

πο: Μη (η ετηπηηη ὶηηηηη περὶ

Και ΜΜΜ

11 'ΓηΙω ηπηη.ηε. Μιηεη ννοννη

ρὶ οὶηηηηρὶ. τηννο ηηηηηννηη-ὶὶη

ηὶηὶγηρὶ εοὶγηρὶ Μη ηη ννὶὶιηι

Βτηπη, πιι ννηὶοηοηηὶη ι:ὶη, πει

ννηηηπηρὶ πηοόη, π:ι τνηηὶε επ,

επη "ΠΙ-ιο π, πε. ννηννὶοηΜ ηη

Μαι. Μπησιη, Μοὶ χηηηρὶ Με ἐπὶ,

ὶηηηηηη Μοὶ ννηγιιὶηρὶ Μπηηη.

Η 'Ι'υπη τηηηηπ ηηρὶ Μη Ιιοη:ι

$οηεη εηὶη ννὶοητηὸηοη Μη Με;

“Με ηηιηηεη ηη Μη ησηη ννὶηη

ιὶηηορὶ ἐπὶ ηη.

13 'ΓηΜι τοπιι ηιηΜιη ηη Μη

ηεηη ννηηηηηιηηει ννὶοειγηοο οσε.

Ηεοεη ννηννὶοὶηηηπρὶ ποση ποπ

Με ηὶγεΙη Μη ετη.ηηηη ηιπΜπη

Με”. Ρο.

ΎΥΙΟΟδΥΟΥΛΚΕ θ.

1 Ψὶοηἐτη Μαη ηιηη ὶοηηἐὶη ηὶ

Υπηρὶ Μηηιιη τοηεη εοὶη οννοτηη

ηη οηηηγο ἐπὶ ηπρὶ Μη επ γη

ησηηρὶ Με η ιιγηὶρὶ ηη, πει ννὶοπ

έτη ννηοὶηγηη ηηρὶ Μη επ ηγηὶρὶ

ἐπὶ. -

2 Τοηη ννηοὶηγηη ηηηὶ Μπηε

ηη ννὶοοὶοημ Μη γηο‹›ρὶ Μη ο

ἐποηγηγηρὶ ἐπὶ Μ. ΠπΜιπ ηὶ

γερὶ ννὶ‹:‹›ὶοηΒε Μη πηοορὶ .Με

ΙὶεοὶηΙὶηη, τηηη Μη” οὶἐὶὶηιὶπ.

Μη ηεηη ὶχηηοηη ὶγεηὶοεοηρὶ

ἐηὶ ηη.

3 Μηηρὶγε. οηηὶη‹ὶε Μη ηοπη εε

ρὶ Μιεἐ ννὶοηηγηηοηπρὶ Μη ο

ἐόοηγηγηρὶ ἐπὶ ηη. Ηεωη Μ

οοηὶ Μη (η εη ω!. ηὶγπγιε οὶη

ἐιπη @ηη απ|εοΜΜρά.

4 Ηθ0Π οτειηηηη ννὶοοηὶ Μη (η

επ Φώτη ὶ_γηηοηηρὶ Με οὶη «ηη..

Ρὶ Μπηηη, τοηη οη‹ὶτὶηηὶπὶγε Μη

επ 7ηηηὶηηηρὶ ἐπὶ Μη ηεηη Μη

ησηη ινὶηηἐὶ μη.

5 Ιηὶἐηεοηρὶ Με οὶη ηεηη ηερη.

Νὶ-γερὶ Μαη ννὶοηἐτη ηἐηρε ςη

τηννε ηηηηηννηπὶὶιηηρὶ Μη ηη

χηηι:ειη οΜηὶ Με οὶη ννηηὶοει

Με.

Β 'Γηηη ηηηηηκνηηὶὶηηὶοὶγηρὶ

Μη ηιηη ὶγηηὶοὶοπρηρὶ εοπ, πει

ηη ηηηιιη ννηοὶηγηηρὶ ἐηὶ Μη

ννὶοὶτοηηὶη.

'7 Ηεσεη τιιηη ὶγιιγεοὶοηρηρὶ

Μη ηη ἐὶοηγη εηηιιοπρὶ οσε. Το

Μκ:η ο ἐὶοηγει. εοηηὶοοηρὶ Μη

ηΥη:Ρπἐρηρὶ ἐηἔὲἔε. Τοηεση. ηη.



π. κοιιιιππ·πι.

πιο πιποπιιπ πιπιιπιπιιι· ιιπιιοπιι πιοοπι

ιποοιιιιιιπ έπιπ πιο.

Β 'π”πιπππι πιπιπο Μοπιο οοιιπιοπιΡπ,

πιο πνοννποοιππιπππΡπ οπ:ο, πιο. πιο ω

πιιιπιπποννοιιιπΡπ Μπι.

9 'π'οπιο. οννοποπιπιο. έπιπ ιιπι ππππι

πιοοπι νπιιιπποπιπο.πιππο ι;οΜπ:πιπιιο Μπι

ποννοΡπ Μο έπιπ ο οπποπιιππιγο.Ρπ έπιπ

πιο. ποππιπιοιππιπιρπ έπιπ Ρο: ννπππιιι

ππππιπιπιΡπ, πιο. πινπιπποΒιιΡπ οπιπιππιπΡπ

επι, πιο. ννοννποππιπιπππιΡπ οοοπιΡπ 88.,

πιο. ινπιιιιοπι ποπππιιιιπ Μπι, πιο. πνιπππ:ιι.

πιιι επι.

10 (πο. ινιιππιοπιοπιΡπ επι, πιο ννιι.π

οιιοι.ιΜο οπο, πιο ννπιππορπ εε, πιο

ινοπνποιι.ΜΡπ επι, πιοπιιιΜιπο νιω

πποπιποπιππο τοΜοοπιπο Μπι ποννοιιπ

Μο οπο.

11 Ωπι πιπέ πιπιιοΡπ Μπι πιιιπιππ πιοπιπ

οοοοΡπ πιιππο, ι:ιιππο πιπιπιιιοιππΡπ;

ιιιπππι πιπιππιννοπποππΡπ ; πιιππο. πιπ_γιιο

ινοποπιρππποπι, ι οοιιο Ιππιπιοπιπι Μπι

οοιοιποπι πιο πππίπιπποπιποπιππο. ιιπιΜπιι

ννοιιπ Τοπιπιπο. Μπι οπι.

12 Τπιππιι ονιποοππι οπ:οπιιοπι Μιι. ο

πιοννππιπιιοΜιποιιπ, τυποι τοπιο οινο

εππι οπιπιππιοπι Μο πιποοοπ:ο έπιπ ; πο

ππιι οννπιοιπι οπ:πιππιοπι Με. ο πιονιπππι

ιιιιιπππιπιιΡπ, τοπιο ποππιιπποπι πππιπιππιι

πιο Μο έπιπ νιποιοπιι.

13 ννοιπιιπ:ο Μπι πιο πινποοποιπ Μπι

Μοα,ι,πιρό, πιο. ννποοπο2π Μπι πέ ιππο

γιιπο |είσαι,παρά, τοπιο πιοπιποπο πω

πποπιπιππιππο Μοπιο ιιπι Με.. Ππιπποπι

ινππ·οποπιπ:οπι Μπι πιο ννπππιοππππιοπιΡπ

οπι ππιιιοπιιΡπ ω, τυποι πιο πποπιπιοπι

Μπι Μοπι€αβ, πιο πποπιοοπι Μπι πιο

πό νιπποιιππιπιοοιι Μπι πινω Μιι..

14 Ππιππιππι ννπιπποπιιιι.πιππο. ινοπιιιο.

Ποπιοπιπι Μπι πιππιππι Μιπο οπι, πιιιππιππι

@ο ι:οννιιέπιππο Μπι οπι Μιι" οοΜ

γιι.Ρπ Μπι.

15 ΝπποπιοοπιΡπΜπι πιοπιιι Μοοοπ

γο. πιιιπιπι Μπι οο οπποπιιποιποΡπ οιιπ πιο.

Ηοοοπι Μοοεπιππι πιιιπιο Μπι πννοοιι,

πιο ννπππποπιπππιπιπι πιοπι πω". οοΜγο

Μπι πιο. οι", πιοοοπιι οπο.

ιπι Τιιννο ννπιππονιπππιπιπι πιοπι οπι

πιο π_ιππιππιππιιέππο οπο πιο Μοπ πιοπι

οπιππ νποπιιππποπι, επποπιιπιηαΡπ @π πιο.

Ηοπιπο2πι οοππΡπ ννοπιιππποπι Μπι πιο,

οπο οππιπιπι.

ιι Τιιππο. ω" πιιιπιοιιππ Μπι οπι

Μοπ πιππιππιπποοππο οππιπιο.πι πιο πιο

Μοπ ννοπιπ_γιι. ννιιπιιππποπι. ι

18 ννπππιπιππππιπιππΡπ Μπι πιο.ΜοπΡο

Ρο. πλίοοπιπ:ιππιπ πινποπιέπο. πιοοπι Μπι

οιινοοππι πινποιιπ:πιπιπ:οπι Μπι πιπιπιπππιπι

ιιπι, τοπιο. ι:πιννο πιππππιπιππππιιιιι Μπι

πιοπι πιο πιπο ππιπιπ:πιπι Μπι οπι πινιι.ππιπ

πππιππιπ. Μ' ι

19 'Ι'πιπποπ:πι, πιπππιπιοιιπιΡπ Μπι πιο

πιο ννοπιπιπο. νπίιιππιιπι ννοππιιπιππιπιππιι

πιποιιΡπ, πιο πιπιποΡπ οπι ιιπι Μπι πιο

ππΡπ τοννπι Μπι πιοο,πιπι πιοοοπι τον".

πιππιπππιννοΡπ έπιπ ο οπποπιχειγιιΡπ έιπιπ

πιο.

20 'Γπιππιι πιιπιππιπ πιιοΡοπιπιππιπιιιπ,

πιοοπι πιπποπιοοιιΡπ πιππιιιοπιιπ ππο οπι

ππνοπποπιππιπιΚο ιππιποπι· Ρο, πιοοπι

πλππιπποπιιιοπιππο τον".

Η οι

πινποοινοιπικιπ π. ”

1 νπἴοννιιΡπ οπι ππιπιποοεοπιπΡπ Μπι

πιο ποιππιποοιππι, ννποπιόπιι Μπι Μπιο

πιππιπ:πι ιπιιιιοπι οπιπ Μπι πιο πινοοπο.

2 'Ι'ιιππο ινπππιπιππππιιιππΡπ Μο οι ο

πιοοπι οποπιπιοπι πινποπιέπιι. οποπιποπιπ

ννππιοπιππιοο. τον”. πιιππιπιο Μιι, πιο.

πνππιοπιππιοιι. Μπι πι οποπιποπιπ ννππ·ο.

οπο πιππιιπιπι πιιιπινιπο.

8 πππιπποπι πινποιι.οπο Μπι πιο ππινιιπ

οπι Μπι ιπποννοέιτο οοιιππποοιι Μπι,

πιο ννππιοπιππιοο Μπι οι πιο: πιππιπιπιπππι

Μπι πιοππιππι πιοοπι οοαΙππουπ πιπιπιννο.

4 ννππιοπιππιπ:ιι Μπι ο πιο πιππιοοπι

Μπι πιππιιπιο έπιπ, ππιππο πιππιπιιιππιι Μπι

πιο μπλα, πιο πιοππιππι ννποοέιτιι Μπι

πο πιο ποπιοιππι Μπι πιππιιπιο οπο, πιι

ππο ππινιπποιι Μπι πιο 9ιι|ια.

5 Οτοπιποπιπ τοπιοπιπι οππιιοΜοπιππι·

Ρπ οπιπ Ρο, Ρποπ:οππιππι πιοπιοπιιππιπι,

πιιιΡππι ννποπι.γιιπππιιιπ Μπιπιπιπι πιοοοο

πππιπι, ππιπππιππιιπι ιπιιπο έπιπ πιο "οοο

Μιπο οιππιιιπ Μπι οπι πιοοννιιοππι Ρο·

πιππιπιπιιΡπ Μο π:ππι πιοοπι, Μπιπιο.πι

πι.ππο ιιιιΡππι ιιοπιπππιιιπ Με, ιιπιιιιοπιο
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Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ '7'.

Μπι1ιεπι οιειΜιρι επι Μπι οπι 8ετεπι

ιγιιτεπιπιιγεπιρι Με ιιεεεεε. Μ.

θ Ηεπιε Μεεοπι επειρι Μπι ο οπι

Μερε ω, τιι1πε ννεΜοΜοπιεπειγερι

Με Μεοπι.

'7 ΜΜΜ οννεειπι πιιιγε ιπνειιιι

Μπι ιγεεεπι ιιπιρι Με ννεειπι, ιιι1πε

οποιγοΜι ΨεΜεπιιεπι1πε επεπιΜεπι

ννιεονιπεέιεΜε Μπ1ιιΜε ιιπι, ννεπιιι

π1εεεπιι, πιο. γνεπιγι πε 1πε1πειιι.

8 'Ι'ιιΜι π.οπιε πειιέιπιε ιιιι πιε πιεπιε.

ινινιπεπιειιρι Μπι Μεπιε, πήγε πε

ιιπι Μπι ιγεεειι ιιπιρι Με σιπι Με

"εΜε Με, ΜεννιεεννεΜγε.

9 ΤιιΜε οιειπιιρι έπιι ΜπιΜεπι Μ

ειγιιΖερι Με; ννε1πεπι Μειγιι2ερι

Μπι Με γνεέι:ε πιε ΜΜΜ ιιΜιπι Μπι

Με Με.

10 1.1πι1πεπι πιεπιε Μιειγιιιερι Μπι

Μεπιε Μι1ιεπι νπεΜοΜοιιννιεεννεΜι

γε,πιε Με ππιἱγε ειιιΜι ορο έπιι, Πεπι

εεπι Μπι Με λεγα; 1ΝιπιοΜιπιεε

ιγε ΜιΜπιε1πιι Μπι εΜι1ιιέτειι Με

έπιι. .

11 '1'ιι1πε εΜπ1ιι€1:επι ΜπιΜεπι Μεπι

έπιε πιπι Με, πιε 16 εΜε 1ιιΜπιε1πιι

πιοπισ1κιειγε Με; πιε επιειιιιπι:ε Μπι

ιγε “Μισο Μπι ιΜπιιιΜεπι ε1ιρε

Μγε ειπιΜεπι.

12 Π.ιι.1πεπι ε1ιε1πε, 1ιειιεεπι Μπι

1ιεε επιι, πιιιγε ειπι1πε Μεεεπι ερε

Με; Ηιιπι1πεννειιιιπι Μειγερι νιπιιπι

ινιιιοΜιιιεε "Με έιιι Μπι Μεεε

γιιΜε εε, Με Μσι πιπι ιγοΜρι Μπι

1ιεπι, Με ιιιιιιιΜεπι ε1ιρεΜγε σιπι

Μειι.

13 Ωε ννιπιο11ιπιεε ννεπι νπιεεέπε

ννιεεόε επιι Μιι Μεεε γιιΜε εε,

Με Μεὶ ιιπι ιγοΜιρι ΜπιΜεπι, Με πε

πιιιΜιιι εΜρε1πιγε Με έπιι.

14 ννιωεω ννιεεπ1ε εδώ Μπι Με

πγε πεννιειι Μπι οπι γιιινε1πειιρι,

πιε ννιπιοΜπιεε γνιπ:ει1ε ειιι πιπι Μπι

Με πιιιΜιπι πγε 1ιιΜπιεΜι οπι γιιννε

1πεπι Μεε·ερι. Ηεεεεε επιι ιιιιΜιιιέ

πιιειπιεερι Μπι εέιεμερι Με, ιιι1πε

πιιι1πεΜε Μεπιε ε ννΜΜιιι.

1.6 ΤιιΜι ννιεεπ1ε έπιι ιιπι Μπι Με

επιππιε ΜρεΒεπι ΜπιΜεπι Μεοεπι Ερε

ιπεπι Με. Ι·1επιε Μεεεεε ειπι επι

· ΜιιιιΜενπεπιγιπι Μειγιιρι, πιο. πε

ννιιιοΜπιπι Μεἱγερι Μπι ιπ1εΜιρι

επιι. 1Νε1πεπι1επι1πε ννοοΜγε επι

ιιπιΜεορι.

16 ννιιιοΜιπιεε, πιιέι π.εΜι Μεπι

γεγε Με, οΜπιπιι πιιΜιΜπιε. πιιγεΜγε

Με. (Σε. ννιεεει;ε Μπι, πιιέ τοΜεπι

ει1οπιγιιΜγε Με, οΜπιπιι πιιΒενιπιπι

πιιγεΜγε Με.

17 ΤιιΜι οποιγοΜι ΜοΜειι Ψε

Μεπιιεπι1πε ννιεεπιιι πιε 1πεπιεεπι Μπι

οιιιιγοΜι ννιεεΜιεο Μπι Με ιγεεειι

πιιιιπιι πιιιπιιινε. Ηεεεπι οΜπ1εΜι

ειγε ονπεειιι επι επ:οπι ννιεεννεέι

εεε.

18 'Ι'ιινπε Με1πιΜι1εγερι εεεπι Μ

εορι Μεειπι1ιειι, Με1πιΜόεγερι έπιι

Μπι εΜτε Με έπιι. Ωε. Μεινε Με

ΜΜι1εγερι Με εεεπι Μοορι Μεειπι

Μεπι, Με Με1πιΜάιιγε Με επιι.

19 Βε1πιΜι1εγερι Μπι Με πεΜι

έιπιι, πιε. Με1πι1ιι1εγερι επιι Μπι Με

πιεΜιπι 1:ιιΜι επιι, ι:ιιΜι. ννεΜεπιπεπι

Με ι:εγνοεΜορε ορερι Μπι Με πεπι

Με.

20 ΟτοιγοΜι ννιεοΜπ.ειιι επι Μ

εορἰ Μπι Με επι ιιπι Με.

21 Ψσππιπ1εΜε πιπι Μπι Μεπιιεε

εεεπι πι1εορι ΜπιΜιι.πι Με εΜε εννε

ειπι έπιπ πο; ιιιΜε Με" πιἰεἰγε

Με ε ογιι1πιΜι ΜπιΜεπι Με επι εγε

Μεπι πιε Με.

22 'Γιιυνε γνογνιόε1πε ιιπι Μπι Με

1πεπιεεπι Μεο ΜπιΜεπι, Μεε Πεπιειιπι

Μπι οπι ω” ει". πιε πιιιΜιιι

τιιννε Μεινε ιειγε ειιι Μεεεπι Μεπι

ρι ΜπιΜεπι Με Μεεειγε νποννιι1εΜε

ειπε Μπι Μεε.

23 'Γε11ιγε ορεπιιιοπιρι, Μεοπι

ννιεεέπε εΜεπιπιι γνονπιπ1ειπ πιιγεπι

Μι έπιι πιιιπιννε.

24 Μ11ιιιπιΜεννεπιιι, οι;οιγοΜι πε

Μι επι ιιπι Μεοεπι Μεορἰ Μπι Με επι

ννεΜεπιτειιΜι Μει ιιιι ιιιιιιινε.

25 ΠπιΜιπι ΜοΜέινπιπιριόεπι ιεε

Μτεεγε, Ιπεπιεεπι Μπι εειγετεπιΜεπι

γνοορε τεΜιπ1επι πιιι1ιι1ιε Με. 'Γε

Μι. ιιιιγε εννοι:επιπιε επεσε Με
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Τ. κοιιιΝ·ι·ιπ.

Πιιιιοεπι Μπι ιοπι€ιππιιιΜτιο, ιιοοπιπι

ιοικεπι "πιο ππιιιιιιο σιπι οννοιιιιο

Με Με.

26 ΝιιΜιιιο. ννιοοιαιΜιο Μπι οπι

οιιιπιιιιιπι πιο ννειέπο ι‹εροε, ννιοιιέιι:πι

Μπι οοεπι ιιπι Με σιπι ιιο πνιιέτο.

27 ννιπιοι'ιιπιοπι επι ιιπιιπιιιιειιιέι‹ο

ιιο ; οιιιπιιιοπι πιιιιπιιιἐπι‹ο Με. ιιΜτε

έπιἰ απο. Ω:: ννιπιπιΜπιο:ι επι ιιποπιι

ιιειιιέιι‹ο έπιι ιισ; ννιπιοιιιπιοιι ννιιπι

πιάτο έπιι ννο.

28 πιω ννιιιοιιιπιοει όιιιιι εέπει

ννιιγιιιιτοπιι 5πιι, «ιιι ιιοιώινιπιπιπιο

παπι ιιιιιπιιιι:οπι εέπει ιινοιιιοπιι έπιι;

τοι‹πο ιιοπιει ο ννιοιισειιρι ει‹ω ννι

οοΜι.Μιο ιπιιιιειρι Μπι; ιιεοεοει

-εέτο πο ιτοπιοιρειρι.

29 'Ι'ιιιιιι ππιιιιιιπιιπιινιπειπιιι ισιιτεπι

ορο Με; ννιιπιπιο ιιοικεια ριεπιγε

ιιιιπι ; ιοπιπι ννιπιοιιιπιοιι γιιιιιιιιι Μπι

ιιοιιο. ννιπιιιιιιπιοιι ι.οπιρι έιπιι Μπι

@εεοπ ιιπιιιι Με.

30 'Ι'οπιιι οοιπιιιιι Μπι ιιοπιιι σεμι

ρι έπιι Μπι ιιποοοοερι Με; τοπιο

ιιιιιέΜπιρι Μπι ιιοπιιι ι_γιι€Μπιρι έπιι

Μπι ιγοοεοορι Με; ιιπι ιοπιιι κινο

ρειοπιρι ποιοι ?Μιμή έπιι Μπι Με

οοοειρι Μπι.

31 Ωω τοπιο. πιιιιΜι Μπι πιο ιππο

ννιπιγιιπιγπιπιρι Μπι $ιοιι_γει γιιιιιιρι

Μπι ιχεοοοοιιι Με έπιι; "πωπω

ι_ιε Μπι ‹ιε σουσάμι Μπι πιτιιΜιπιι

έπιι πιω. .

32 'Ι'ιιι:ο. ιιιΜιιιοπι ιοιιπιι:ο ἐιοο

ἐπιι γιιιιπιρι Με. νι·οοιπι. 'Ι'ιπννο

Μαιου τοπι ω Μπι ιιο Ιτιιπιοπιπι

ποιοι @να Μπι ιιννιισιπι χαπια,

οικω Πιιπιοοπι ιιποΜρι ?ο Με.

33 'Ι'ιιΜι τιιννο οΜπιπο ιοπι Μπι

ιιο ννιοοιπ:ιι€ε Μπι επι ιιιι4ιι οινο

οιιι ιππιπιιιο, τοιιοπι πωπω" Μπι Μπο

Μρι με Μπι.

34 Ωο πιοι‹ιιπι νιπιπιοΒιιιοει ιιιιιπιει

ιοιι φ. ννιι.ιιπιέπιο. ιιπι Μπι ιιειιιι Μ

οι οΜπιοοεοο ω. Ηιιιπιιι του έπιι

Μπι ιισ Ιτοπιοειπι τιιιιιι ω” Μπι

πι.ννιιοιπι ιποπιιοι, τοπιοειπι πιπιοι ι‹ο

ννοικοπι ιιπι Με ιιεοπι. Τιιισι ιιι

ιιπιο ι:οπι Μπι ιιπι ννισοιοιιο·ο επι το.

Μι ιιπι Μπι οννιιοιπι "πιω, ιοι:επι

ιιιιιιιιιιππι Μπι πωπω γε Μπι.

85 Τοπιιιιιιι γιιιιπιρι Με ιιεοπι

ιιοπιιι ιιεριι. 'Ι'ιιΜι οπι ιιππιιιπιΜιιιι

Μπι πιιι:οιιιιππι εννιιιιπιοικο Με ο ΜΗ:

έιιι ; ιιιιπιι ννειοιπιιιτοπιιιι πω”,

πιο ννιοι7οΜιιι Μπι οπι ιτοπιοιιπι Μπι

οιιιιιιιιιιι Με ο ιιεοπι. 'Η ιι 'π

36 πιω τπιννο ιιπι οιιπιννιιππιτιι

τοπιέιπιει ιιπι Μπι ιιιπιγοπι οοιιΜοοπι

ω πω”, πιο ιινιιιπιπιο ππιιποέΜι

ιιεοιπιιιιιπι, πιο Με ιγοοειιι Μπιιιπιπι,

τοιωπι σιπι Μιιιιειπι «πιοο οι:οπι (Με,

"ιιπι-ιιι Με έπιι ; "οικου Μοιιπιι·

περι Με.

37 'Γιιιιιι τω" Με οιιπιποΜππ επι

οιιι:”ιι ιιπι πιο ω” πωπω” ιισ

οοπι Μιπειρι έπιι, πιο Με τονποοιπι

Μπι οιοιιιι, οπι οιιπινιπιπι2Μι τιιπι€πιιι

ιιπι ιιιιιιιιο Με ο οποιο ποιοι-ιιι

ιοιοοπιπο οιπιιιιιπι ιιπι πιοπιο ει·οπι.

38 Ηεπ:οπι πινω Μοιιπιιπερι Μπι

οπι ννιοοιιιι Μπιιιιιπι ιιπι ιπιπιχειπι

που, (ιιι ι:ιινιπο Μοιχιιιορι Μπι'επι

νιτιοπιιιιι όπιι Μπι ιιο εππιιιιι ιπιπιμπι

οοοπι «πιο. Μ

39 Ψιιιοιιἰπιοιι Μπι ο τοιιοπιιιιιπι

-ιιιιιπιιιιπιι ιιι ιιπι Μπι ιισιιοπιιιιιπι πι

οοορο Μπι οπι ιιιιέιπιιρι; Με ιιι

ιιπιοικιι Μπι @ο οιπιιιεπι ιιοιιιιιπι τοπο

πω", πινω ωιωωι σιπι Μπιιιοπι ιισ

ιιιιιπιηπο Με. οΜιιι, Ιιεπισιιπι Μπι

οπι ιιπι Μπι ιιεοοιιιιπι.

40 ·'ΓιιΜι ακοη ποια» οιπιιιοπι

ιισ @απο νσπόιογε ιιπι Με ιππιιιιι

ι‹οιιπι, πιο. ιιιίιιΜιπιΜιπιιιο. Τιππιι70.

Μπι ιισ ππι€ιιιιιιιι ιποροο. ι

1

ννιοοινοπιικιι Θ.

Ι Ππιιιιιπι ιιιιιιιι ννοικιιΒιιιρι πνιιΜ

ιππιέπιειρι Μπι ιοιιιιιιιιτε, οννπιειπι

ννοοΚιιιιπιιιιε ιιιιιιιιιιι ειιοπιιιπιΜιπο

ιιι. ννοοιωιιπιΜο Μπι ιιπι ιιιπιιαι

φαω ι:ει€ιι, ποιοι νιποοιιπιτΜιπιρι

Μπι ιιπ: τοπιισι ιοειιιιιπο.

2 'Γιιννο τιιιιιι ειιοπιιπει ιαπειπι Μπι

ιιοπ Με πιοιιιιιιιπι ειιιοπιιπε Με οιπι

@εεοπ ιιιιΜιοο.πι ειιοπιιπο έπιι. ~ μ·
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νν1εοννοΥΑκπ θ.

3 πω, πεπε ννπεπεπε ννε

ἐ£ε πεπε εὶππεπ ννεπεπεεππε πε

ὶγε ετΙοπνε.

4 Ί'επιι ννεπεεερὶ ννεπὶγπἐπε

ρὶ πὶπ νεΒερὶ πὶπ πε ὶεεπτεπε,

ννεΙ‹εΒερὶ πτεπε επεπ επ πὶπ πε

πεπε ἐπὶ ἐιὶοπππνεπρὶ, πε 'Ι'επιι

ννεπεπ ννεπ]Μεπ, πεεεεΙεπ γι»

πεπ.

5 'Τεπιι ννεπεπ εεὶνερὶ πὶπ πιε

πρὶνε εΜε πε πὶεπε επεπ νεπεπ

εἐτε; πεπε ννεπεπ οτε, πε πεπ

εεπ πὶνερὶ πὶπ πεπιιπ Με πενερὶ

εεε:

8 'Ι'ππε ιιππὶνε, 'Ι'επι1 ννεπεπ

ννεπὶὶὸεπ Α£ενερὶ π" πεε υπ

περὶ. πε ετεππεπ τεπιι οννεἐὶπ π,

πε πε επ πππὶ)·ε ππμαΪσοπρί; πε

3εεπε Μεἐἐὶνε Πεπεεπ π" ννεπ

ὶὶὸεπ, πε επ τεππ οννεἐὶπ υπ πε

πε εεὶνεὶεππεπ εππὶνερὶ.

Τ πω, οννεἐὶπ πεοεπ οπεππὶ

περὶ ἐπὶ. Ψεπὶὶπ_ὶὶ επρετιι πε

πειι_γεπ ννεπεπερὶ ἐὸοπνερὶ, ω."

ννεπεεερὶ ὶνεπὶνυἐπερὶ πὶπ πε

εὶπνεπ νιὶ€ερὶ εεε; πεοεπ πεεὶ

ειπε ἐπὶ πὶπ πεπε εἐεπὶνερὶ.

8 Τεπε επτερὶ π.. εεὶνετεπὶὶεπ

ννεπεπτεππε ὶνοπὶρὶ υπνεπρὶ

ἐπὶ; ννεππτερὶ πὶππεπ πεοπ ετω

-πεπ εεπρε ππννεἐτερὶ ἐπὶ, πε

ννεππιερὶ ἐπὶ πὶππεπ πεοπ ἐεπρε

υπἐὶεερὶ ἐπὶ.

9 'Ι'ππε ὶππιιπεπ ννεννονεπὶπὶρὶ

πὶπ .ω πεπε ννεἐεπε ἐπὶ υπ πὶπ

πεπε επ ννοπεππενε Με εὶπ.

Π) Νὶνε οεποπνε νεππ πὶπ,

ννεπεπερὶ Φὶρὶ π., επ ποτε Μο

ἐεππε εὶπ ω” ννεππὶνεπε εὶπ

πεπ, ννὶεεἐτε πεἔὶ ννεἐεπε ἐπὶ

υπ πὶπ πε €επιι ννεπεπερὶ ννεπὶ

νπἐὶ›ερὶ πὶπ γιι€ε οπἐρενεπὶνε

Με ἐπὶ πε.

11 Ηεεεπ πὶππππεννεπὶὶ ννεἐε

πε ἐπὶ υπ πὶπ, οπ Μεἐἐὶνε πε εὶπ

πε ὶπεπἔνερὶ πω, πὶνε ννεεεΙοπ

νενε οὶπ πεοπ εΙ:εππεπ.

12 'Τππε πιὶππεννεπὶὶπ πὶοὶνερὶ

πὶπ επ πεεεπ ννενεπὶεπρὶ, πε ὶνε

πεπὶρὶ πὶπ ννεἐεπε ἐπὶ πὶπ πεΘὶ

νενενερὶ εεε, Μεἐἐὶγε επ ννε

νεπτειὶὶρὶ εεε.

13 Ηεοπ επιππεπ ννονπΙ:ε π”

πὶὶππππεννεπὶὶ ννεπτεπὶνε εὶπ

πεπ, οπὶππὶνεπ Με ννεὶ:ε ἐπὶ

ννεππ Με, οπὶππὶ ππὶπεππεννεπ.ὶὶ

ννεπτεπὶννενε Με.

ΜποοννοΥΑΚε θ.

1 Υεννὶεεἐὶρὶ πὶπ πετπεεε ἐπὶ

πε; τεννε ὶπὶεὶνε ἐπὶ πε; .Ιεεπε

Μεἐἐὶνε Πεπεεπ ιιππὶνερὶ πε

ννεππκπιπε ἐπὶ πο; Πεπεεπ πὶπ

επ πιὶοπεπ πὶπ πε πὶνερὶ ἐπὶ πε.

2 νὶἴὶεεἐτε €οπεεε εΜε γεννά

εεἐὶρὶ πὶπ πεππεεε ἐπὶ εἐτε, Μνε

ρὶ πὶπ εΜε πεπιεεε. Υεννὶεεἐὶρὶ

πὶπ επ εμεινε ννειιπ πὶπ ὶρπἐρε

πὶπ πε πὶνερὶ, Πεπεεπ πὶπ επ.

3 'Γοπε ννὶτπεννεπΒερὶ πὶπ πε

πε πεπεπ εννὶοεπὶιὶιηπε εεε :

4 Πππὶνε ννεππτερὶ πε ννεππ

νετπεπρὶ ιιπποπὶπὶρὶ ἐπὶ πε.

5 Υεννὶεεἐὶρὶ πὶπ τοπεεε, πε

Ιτεπεεπ πιὶππεννεπὶὶπὶσνὶεενε εὶπ,

πε Ιπνεπ ὶνεεεεε, πππὶνε πιπ

πἐὶννὶευπνεπρὶ ννεπ_ὶὶ πεπε υπ

πενερὶ ιὶπποπὶπὶρὶ ἐπὶ πε.

θ Ωε ὶἐ, πὶὶἐ ὶπὶνε Βει·πεπεε

πὶεὶἐπεπε,ννὶεοπεπ ενπἐιεπ εννε

πὶπὶ ἐπὶ πε.

'7 'Γοπεπὶ:π πεἐΙ:ε πιννε ὶνππννὶπ

εεπεπ ιπνε ὶνενε πε; πινω πε

εΒεππεππε ὶνιιννὶ πὶπ πεπεε πε

ετεππεπ ννεεππγεεε μπε ἐπὶ πε;

πε π1ννε 1επὶπεε ορ1:ενε ινεπ

πιπιπε πο. εμενα: πὶπ ετεππεπ

εειεπρὶ μπε ἐπὶ πε.

8 ννεωεω επεπω εεὶνε£εππεπ

πεπε πεεεπ ερε πο; πε ννοορε

πὶπ πε πεπε πεεεπ ενε ἐπὶ πε.

θ Μοἐεἐ Βοορε πὶπ επ πεπεπ

πεἔερὶ, 'Ι'εΕεππε επενερὶ περππ

πὶπ πε ὶοππὶπε ὶοπ ?εδώ Με ἐπὶ

σε. ννεπεπΙ:εππε τετεππε ὶπε

ννὶεεΜε πε ;

10 Ωε ὶἐ πππἔἑερὶ πὶπ επ πεπε

Ι



ι. ΚΟΠπΝ'Ι'Η.

πιεοεπι οτε πιο. - ΠπιΜγερι Μπι οπι

πιε ιινοννιιρπ ειι ππιιΒπιρἱ; πιεοεπι

τιινππε ππιπιπιπππιππιππιι Μπιπιπιπι »πιοπιο

επι ππιπιππγιιπιιππιπ Με; πιο τιιιππε νιο

ειρε γιιπιει "αγορι Μιριιπι Μπιπιιιπι

πιο Μαι Ψ021Ρ0 επι οΜεπρε Μπι.

11 π.ππιΜ)πε πιππιιιειρι Μο οπι τπιπππι

ιιπιπποπιποπππιρπ πιεεππιπιπιπι, τπιππιι ιιπι

οιιεεπιρι Μπι πιπτειννιιρπ Μπι πιε

πιιπιιιιιπι ιιπιρπ Με εππι πιε τοπιο

τοπιπππι ε.

12 ννιοιιέτπι τοππεπ:ιι. πιπ-πρι εππτπι

ννοοΜπιπ Μπι ππε επι οΜι·πρπιρι Μπι

πιοπι, ιιιιΜγε ιιπιπππχοτεπιρπ ἐιπιπ πιε.

'Ι'ιππππι ινοοΜπιπ Μπι πιο ιιπιππιιπιρι

έπιπ; τιιππιι οννιιειπι ιιπιππειριιεριιρι,

Μεεεπιπε. τιιννοοτιι.πιππι ννειέτε Μπι

πι.πιιιιιππρτερι Με έπιπ Μπι πιεοπι.

13 Τοπιιι τπρι ννιιΜιπι Μπι επι Μ

επιπιχειιρι Μπι πιοπιο. τπρι ννιιΜιπι

Μπι ετπιπιπιπιπι πιπρπ εεε εάοπιιπιιιπιιρπ

έπιπ πιε; ιιπι τοπιο ινιιπιπιιι. ννοόπιιρι

Μο επιτιι οπιιι.ιι_γπιπιμπ Μπι πιεπιιι

ιιιοιππιπρι Μπι ετεπιπιπιπι ννοτιι.ρι

εεε.

14 Ηεοεπι πιπιπππιπι Ιτπιπιειιπι Μπι

πιποορε πιιιπιι; τοπιο ννοτιιπιππι πο·

- έτει οιππιππιιρι Μπι πιοπιο. ννοτιιπιππι

"ούτε Μπι οπι Μπιτ Με.

15 'ΓιιΕε πιιιπιι. τοπιο Μπι απο»

ππιιπι πννιιοπι ω, πιο. πιεοεπι πιιιπιι

εοπιπιπ Με εππι πιεοπι πιεπιπι. πιεεεπι

ινονιππιρπ ινιιΜιεε έπιπ; πιι-γε ππιπιτε

Με εππι Με νιιιιέτε, εππι τιιυνε πιιιπι

ινιπιπετιι. Μπι :πε εεετιι πιο ππιπειεπιπε

Με εππι πιε έπειι.

18 ννοτιι.πιππι νιππιέτε Μπι οππιππιιππε.

ππεέ, πιε ννοννιπιππτπι ιινε.πιππιιννιι πω;

ννεεεοπι πιιιιΜ)πειρι, πιο. ινοτιιπιππι

ννιιέτε οππιπππιπιε έπιπ επιιιπιτπιπιπιπιπι

ινοΜιΜ_πε ππιποιπιπιπι.

17 (το πιο πγοΜριγει. εειι.πιιοπι

Μπιπιπιπι οπι πγπιπιινιπι ππιπππιπιε Με,

τοπιο ι)ποππιπιΜρι έιιιι εέτιι. @πιο

εεοπιππιπιΜγερπ "ιιπι ππιπιοιπρπ.

18 Πεοεπι τπιππιι ιπιιππιπιε Μπι πιο.

νπίοτιιπιππι ννιιέτε οππιπππιππε οΜπιπιι,

Μεεεπιπο. τπιννοοτειπιππι ινε.ιττε Μπι

πιπιππιννιπι εοπ1πιπι εννιιπιάε, πιο πιο

οεπι ννοτιι.πιππι πούτσο Μπι επι πνο

ινιιΜπιι Μπι τπιπιγιιπι ππιιπιππιε Με.

19 ινωιέω οννπιεππι επιτπι ιιπι

Μοπιε έπιπ πιιιπιι τοπιο. ονιππιεππι

ννοιπιππιππιππε ππιιιιππιπιε ννποεννο.Μμι,

ινιιπιπππιέ.ι οΜπιπννπειινιιιιγε Με εππι

πιεοπι πιοεπιπιιοπι.

20 .πιιιπιι οποτε Μπι ννποεπιπιπι,

:πιο ννπειιέιτιι Μπι πιεππιπιπ:ιι, .πιιιπιι

οιππιτε Μιι οννπειιννιιΜπιπ Με εππι

πιεοπι. 'Γοπιπι ννοορε Μπι ππιιιππιπιπο.

ιιπι Μπι πιοπια επιτπι ινοορε :ιπιιπιιι

ιιππρπ Μπι πιεππιιιεπι, τοπια ννοοπ.ιε

γιιπιπιρι Μπι πιεπιπι. οννιεεννειππιπιπ

Με.

21 (ζει τοπιο ννοορο πιπειι.ρι Μπι

πιεππε. επιτπι ννοορε οοιπιιπι ιππιρπ Μπι

πιεππιπιεπι ;-πΝιιΜιπιτπιπιΜι π οΜο

ννοορε εοιππιπι ννιιιιπι έπιπ τοπιο.

Μεεειμι οπι ννοορε )πιιπιπι ννειιπι;

τοπιο. ννοορε πιπειιρι Μπι πιεπιΩ

οννποεννπιππιπιπ Με.

22 Τοπιπι ννιιέπιππε έπιπ Μπι πιεπιπι

επι ννπιέιιπ‹ε επιπ εε επιιιιεεειι.. τοπιο

ννειέοππε έπιπ Μπι πιεπιιι. οννπεο.ινιιπιππ

πιπ Με. Ύνιοιιέιτει οννιιεππι επι τε

Μι οιινιι.επιι ιιπι Μπι πιεππιιιεεεο,

πωπω πιπ ννποε.ννιιιπε Με εππι

πιοοπι. ο

23 νιίοτιιιιιπι ννοιότε. Με πιο οπι

πιεεπιππιοπι εεε; πιοοεπι πιο επι πιι!

ειπε. οινιιρε Με.. ~

24 Πε ‹πε επποπιγπιχιιρι έπιπ πιο;

Τοπιει οιιιγιιπιππε Μπι επι ιπιιιιιπιΜι

ιιπ Μπι πιοπιο οννιιιιππ ππιμιπιΜιρι,

τοπιο ννποιιέτο. ννπιπιππππιιπι οπιπρε Μπι

]πεΜιππι εεε: Μι γεγιιΜπειρι Με.

ε π)πεεεπι ιππγειπιΜι. πιο.

25 'Γιπννε Μιέτπι Μοπ οιποπι Με

εππιπιπιπι τπιππιι οννιιεππι πγιιτπιπιππε

@Με ιιπι ιιπι. Ιπεπιει. ινιιτεπιππιι.ππε

πιτπιππιππιπ Με έπιπ Μπι 3πεΜγιιρι Με,

τυποι ιππιΜ)πε ινε.τεέππιιππε οΜπιπιι.

ιπο.πι ιιπι Με εππι πιε ιιππαΪπίπαρί.

26 Ηεοπι ετιιπιπιιιπι πιιπέ πιεεεπι

ννιιιππιπιειπιΜι., τοππετιι τπιπιππι πω Μπι

πιο πγεεεοε έπιπ; πιεοεπι πιοπιο οπι

πιοοπι ιινιιιιιι, τιιννε οΜιιπιι28. πιπιο

εππι π_ιπεεεεο έπιπ;
ι'ι
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νν1οοννοΥΑππι10.

π? 'Ι'πππ. ὶπὶπιποππ πὶπ οππι

τπὶπἰοπ,πο πο. ςὶπεπιὶπὶχὶι; οπὶππὶ

ννὶοπἐω. τοποοπ ὶνοπιπὶπ "πέτο

πὶπ οννὶοπννππὶμιππ πω., πω”

πο πομπο. ὶ7οπὶπγππρὶ Μο οὶπ πο

Εσωαπάρα.

ννιοοννονΑκπ 1ο.
ι...

:Π =Μὶππππππππ_ὶὶ πο πο ετΙοπ5πο

ἐπὶ πωπω πω. ννποὶπ οπὶ, πιω

πεπε ννὶοππΥππρὶ πω οννπεὶπ

τπππρὶ-γιι έπριι πω ὶπιιππμηυπππ

ρὶ, ππ οννπεὶπ ὶπὶπὶννπποπ. πὶπ ορ

τιι πὶγπρὶ.

2 @ει οννιεὶπ πιππρὶΥπ έειρει πο.

ὶπὶπὶννιιποπ. πὶπ επ Μοποπ πεαρ$οτπ

ννὶοππιὶ.

Β (ζει οννπεὶπ ννοΥπτο ννιιπππ

ννππὶὶὸππ οπιπποπ 7π€ορὶ.

=4 @ιι οννιιεὶπ ννογπτπο ννππιιπ

ννππὶὶὸππ οπιππππ γὶιὶπππρὶ. Ι

πιππιι ννιιπιιπ πὶπ ννὶοὶπιιπιιπι πι»

]ο οὶποπ πο οΙ:πππππ χιιὶπππρὶ.

Ιπιππο. π” πο Μοεεὶγιι ποο.

5 Τππιι πεπε. ννὶοοτει πνεπιιπ

$ππππ ὶννὶοηπἐπὶπ ἐπὶ, ποοοπ

Ιππποεπειπ ὶπρπΧπρὶ.

6 Πππππ πεπε ο ννποππροπὶΥπ

πππὶτιιννιιρὶ πὶπ περὶ, ποοοπ τιιππ

:ποπ οαππποππγοπρὶ Με ἐπὶ, ὶέ

πω οοπππογπρὶ ποπ ὶγοοοοιι.

7 Ωει ννπππεπρὶ οπογοοπρὶ Μο

ἐπὶ, ὶέ @περὶ ννππὶὶπὶὶ ποοοπρὶ ποπ

ὶχοοοοπ. Κπποπ ννοννπρὶ οπ πο.

εὶιρὶ, θγπϋο π" ποτε πιο. ινε

ζω” ὶγοτππππρὶ, πιο. όπο.π ππ-ὶὶπ

ιχηπρι.

Β Οι ννὶὶπππὶπππρὶ πὶπ οποππιι

ρὶ πο ἐπὶ, ὶέ @περὶ ννοπὶὶπὶὶ εποπ

Ρὶ ποπ ιγοοοοιι; πε ειπροιιι παπ

πω" οπ ποπτορπννὶππο ννὶποο

ιπππ ποπρει εππρο. ποπτορπννὶπἔο

γιιιππὶ ὶπριιχπρὶ.

9 @οι Μοεεὶγο. ὶΥπὶππ ππγιιπρὶ

Μο ἐπὶ, ποπο ννππὶὶπὶὶ πωπω

γοπρὶ ποπ ὶγοοοοπ; πππππ νω

τποπέππ ὶπιιπἔὶπὶοπγπρὶ.

10 Ωει ννιιννὶμιπππρὶ πω ἐπὶ, ὶό

ὶγορὶ ννιιπὶὶπὶὶ ννπννὶππιιρὶ ποπ

ὶχοοοοπ, πει ννπὶπιιπ8·γο οὶπ οπ

7πὶππππὶρὶ ἐπὶ.

Η Ηοπο. ὶ;ὶιππ πὶπ οννπεὶπ νεοπ

προπὶχορὶ οπ οπ ννὶοὶιπὶχπππο,

πει πππὶχορὶ ννὶοπὶοπΒο οννὶπππ

πεπι ππΥπποπρὶ πω ννπ.ποποπππ

πὶ7πρὶ Μο οὶπ ποοπ πὶοννπρὶ επ

ππππρὶ.

12 Ηοποπ τυπο @Με ποὶὶπ πο

οὶπ πὶππιιπ, πο "εΜε υπ πππννο,

οπὶππὶ ὶπριιγο πω.

Π! ννοννὶγιὶτππχππ ποπ ννὶοπέΕπ

οποπγπρὶ ἐπὶ οσο π” οπ ππὶπρὶ

ἐπὶ. νΉιποππιππο ννποὶπγορὶου.,

ποοοπ ννπννοΥππὶπὶρὶ π” ὶεππρπ

ὶγιιωππὶγππρὶ πὶπ ὶγοννὶπχο πω

ἐπὶ, Μπα ννοινὶΥπτιιπγε.π πὶπ πο

οπιιπὶγο πω, ποοοπ ογππὶπὶρὶ πω.

Η Ηοοπ οπιππο.π ννπέὶο ΒἰΒὶιὶΒ

ρὶ πω, ννπππππρὶ οποεὶπρὶ πὶπ πιι

πὶοὶριι ρο.

15 ΨὶοπέΙπ. ννποὶπ πω” οὶπ

ποπυ. ποοοπ οὶνὶοιιννππὶμι, τοποπ

ορο οὶπ πὶε3 ὶΥπποὶιπ Ρο.

Ιθ ννομνωέω πὶὶχιππο υηα

ννπέτορὶ πὶπ πο ΜοεεὶΥπ νο π"

οπ ποΟππὶοὶΥπρὶ πω ποο ἐπὶ πο.

Αππγορὶ πππὶχποριιρὶ π" πο

Μοεεὶγο. Μππεπ π" επ ποτὶιιπὶοὶ

γερὶ π” ποο ἐπὶ πο.

17 Πππὶχο ιιπποπιρὶ, Μπα επιι

Υπρὶ ππννιιπὶὶρὶὸππ, πο. 8:πποππ

ιιπκνιιπὶὶρὶόππ; πππὶχο οννπεὶπ

πεπγπρὶ ννιιπὶὶὸεπ οπ ππὶρωπ

πππορπρὶ.

18 ννὶοποοπρὶ οοπ'οπιππο.π Κέ

πιοΙ οχιιτο πὶπ οππι οννὶοπὶοπ

πεπ· πο. Τοπ». ννοέπειρὶ π"

οπιπποπ γπϋπρὶ π" ποππ. νσιιπππ

ννοέπειρὶ π” οπ ορπρὶ ἐπὶ πο.

19 Ηοοπ €οποπ ορο Με πο:

Ψιιπππορὶ πὶπ πο «πω, πει ὶέ πι

πιι ννοπιιππρὶ ὶνππὶΥπὲππρὶ πὶπ πο

πιπιι πιππο. πο : Ηπα. '

20 Ί'ππο. πιππ Ιποοννὶοπέπι πὶπ

ννπΪπέππρὶ οοο πὶπ πεπε. ννεπεπ

έὶοπ κνππὶγιὶέππρὶ, πει ννππειπ

πωπω. ννὶιπὶγιιέπιιρὶ ἐπὶ.. πω”

που



Ι. ΚθΒΙΝ'ΓΗ.

«

ηιηη νη.Μιπ ἐὶηηΡὶ Μη ηη ομώ

ΡηΡὶ Μη ννηηὶη ἐηὶ.

21 Πηηηη.η €ηυνηγητηη πο. ηη

ηηη τηΙειι ννηηηη ἐὶηηΡὶ @ασχη

Ητη Μη γη1Μιη σ7ηΜηὶΡὶ ἐηὶ.

Πηποηη Μη ννηηηη νησηὶΡὶ τηννη

Μη ηη ογηΡηΡὶ,πη. ηηΜιη ηιηη

ινη.Μιη ἐὶοηΡὶ ηηιηηιι ννσΒηΡὶ τη

ννηΡὶ Μη ηη ογηΡηΡὶ Με ογ:ιΜ

Με ἐηὶ.

22 Ιηιηοηη Μη ἐὶη‹Ιη ηηγηηΡὶ

Μη. ηη. Τγη ἐηιη Μη”. ννηηηἐη

ΜιΡὶ ηη.

23 'Ι'ηηη σννη..·ηη ὶγητηὶηὶηηηΩη

τηΜι ηννηἐὶη τηΙιη ννηἐω ὶηηηγη

ἐηὶ. 'ΤηΙιη σννηἐὶη ὶγητηὶηὶηηηὶ:η

ΐ.ηΜι οννηεὶη ννηοηἐΡηηὶγη ἐηὶ.

24 'Γηννηὸηηὶἐηηηη ηιΜι Μηπω

ὶοὶηη Μη ἐηὶ, τηΜι οτσὶγοηὶ τη

ηη !:οΜιη Μαη. Μ:: ηὶη ηη ηΜηὶ

ηὶΙ:η Μη.

25 'Ι'ηηη οννηἐὶη ΙὶησηοΜι Μη

ηΜη ννὶΡσΡηγηΡὶ Μη ηη μπει Ρο,

πιι ννὶγηηηηηΡὶ Μη ση ηιηηηη.η

ὶννηηἔηρὶ ἐηὶ Ρο.

28 ΜιιΜι Μη ηη ηιω σηηιιηη.

Κο Ιηιηηηπ Μη την”.

27 ννὶηηἐ£η ννὶηηιὶηΡὶ ἐηὶ Μη

ννηηὶὶ ηὶηοΡὶ, πη ηΜ.η ὸηΡὶ Φωνη

ψηηγηχηρὶ Μπηηη, τηΜι ηὶτσηηηι

ηηὸηΡὶ Μη ηη ηπα. Ρο, πει πηγη

ηηηηΡὶ ση ννὶννηηἔηΡὶ ἐηὶ Ρο.

28 'ΓηΜι τηννη, Πη ννηηηπηρὶ

ννηΜΡηἐηηΡὶ ηη, ηηὶηὶγηρὶ Μη

ηηη, γητηΡὶ ἐηὶ Ρο, τηννη οηὶηὶγιι

ΜιΡὶ πει ννὶΡηηηηηΡὶ Μη ηηηη ση.

Μη.Μι Μη ηη τηΕτη οηηηΜι Ιω

ΙΙ:οιηηηη Μη την”. .Γ

22 ΨὶγηηηηηΡὶ Μη ηη]ηηιπηί:η,

ηὶχη ηὶτηννη. ἐηὶ 1:ηΜι ΜΜΜ τηννη.

Μη ηη ννηΜι. 'Ι'ηηηηη €ηννη ηιὶ

οὶγη ηὶη ηη ννὶηηἐ£η. τοηηοη τη

ἴὶγηηηηπ Μη ηη ηὶηγηησΡὶ Μη.

η.

30 ννσννηἐὶη ση ηη σηηιρη οὶη

ηηη, £σηηηη η ηηω ση ννοΡὶιὶη

ηΡη ηὶη ηη ση ὶηηγηἐὶηηΡὶ ηη.

31 Ηηση ννηγητηΡὶ πιι ννηιὶη

ΒΜηΡὶ, πο. ηιΜι Μιἐηι ηηηηηηΡὶ

Μη ονσηἐὶπ Ψηηιιηηιηηιι "Μη

Ρὶ Και η οη ηηοη Ρο.

82 .Μάη ογητη, πε. Ηηὶηηηἐ

ογητη, πο. ννηηηητη.ηΜ:. €ησηοόη

Μηὶγη Εηννηιὶηη ὶηηηἐὶηγηΡηΡὶ.

Μη ἐηὶ.

33 έξη. ηηγη τηηη σννηἐὶη ση

σννηἐὶη ὶγοΜΡὶ ννὶοηννηγη ηὶη ηη

ὶγηηηηη, :ηη τηηηηη Μη ηὶη ηη

ηννηηὶ£η ἐπὶ, Ι.ηΜι. ΜΜι ητὶηοΒιι

γηηηΡὶ Μη ηὶη, ηηηηη ηὶΡὶ Μη..

:ο

νν1ηοννοιηη;η η. '

Ι Μὶηη οὶηὶηὶΡη Ρο, Μηἐἐὶγη.

οΡηγη ννηηη Μη ὶγηηηηη.

2 Μὶηηηηηννηηὶὶ, ηὶηηηιηΡὶ οη,·

τηηη σννηἐὶη οπ ηιὶγηηἐηγιιΡὶ, πιι

ννησΡη ηὶηηΡὶ ποη ηηηΒὶη πηηηρὶ

Μη ηηση ητη.ηΙιηη. ε ι

3 ΤηΜι ηη «η 8ὸθΠ]ΏΪΒΡὶ Μπι

ννηηὶη; ννὶηηἐ$η. στηὶχσηὶ ηη Ρε.

Μη ηη Μθ88ὶ)'Ε ηη; πο. ννὶηοηὶη

ηη. Ρο. Μη ηη ννὶηηἐηι Μη ηη ; πο.

Μηἐἐὶγη Ρο. Μη ηη ννωηηΠκη

ηη. ι η

4 ΥνὶηηἐΙ:η σ€σὶγσηὶ Ρη ηΜάΞΡα

ίση ηηηὶχη ηη. ννὶγηηοηη Μη·ηηη,

ηη ὶγη Ρο. Μη ννσννὶἐτηηγη ηηη.

5 'ΓηΜι ννὶηοηὶηηη. οτοὶγοηὶ Ρα

ηΜ1ΒΡη ὶοη ἐπὶ ηηΜγη ηη. ννὶ

γιιΜ:ηη Μηηηη, ηη Με: μι. Μη

ννοννὶἐτηηηη; ω. Ρηηη. γηἐιὶηΡὶ

Μη Μηὶ ηηὶτὶηηηηη. . ν·

Β ννὶηοηὶηοη ὶἐ Ρε. ηΜιηΡη !:ση

ἐηὶ Μπηηη Ρη.ηη γηἐιὶηΡὶ Με..

Τηηη. ννὶησηὶηηη. Ρηηη γηἐὸηΡὶ,

πε. ὶἐ ηἀηἐηηΡὶ Μη ηη ννοννὶἐΒηηη

Μπηηη. Ρε. 8.ηη.ΒΡη $οη ηη Μη.

7 ννωηέη. Μη ὶἐ μι. ηΜι.ΒΡη Μη

ηη Μη ηη ηηηητη ἐηὶ, ηη Ψη

ΜιητηηΜι τοηηηηπη πει τσννη:ηη

Μη ηηη; πιι. ννὶηοηὶηηη Μη ννὶ

ηηἐτη. ὶοννὶτηη Μη ηηη. · :

8 ννὶηηἐηι Μη ηη ννὶηοηὶηηη.

Μη ηψηηηηη ἐηὶ; ὶηΜι ννὶηηηἱη

ηη Μη ηη ννὶοηἐηι Μη ηΙ:ηηηηη

τω.

Ο Με. ννὶηηἐηι Μη ηη πὶησηὶηηη.

210



νν1οοννοΥΑκο Π.

πὶοπ8ππὶ ἐπὶ, Μπι ννὶποπὶποο πὶπ

ὶἐ ννὶοοἐπι ω.. πἱοαἔορἰ.

10 Ηοοπ ννὶποπὶποπ πὶπ πο π..

οποπ ννοννοἐοπο πουπο πιο, ιππ

Βπὶππ οππὶποο οὶπ ποπο. οπ αποπ

ποπ. .υ ο >

Η 'Ι'ιιπο πππππ ννὶοοἐὶο πὶπ νή

ποπὶποο. οοι3οπ υπ ἐπὶ, φ ννὶπο

πὶποπ π.. ὶἐ ννὶοοἐτο. πωπω υπ

ἐπὶ, Ηοποππ πὶπ οπ.

12 Ππποπ ννὶποπὶποπ πὶπ πο

ννὶοοἐτο. πὶπ οπιππππ ππ πὶπ, πο

ὶποοοπ ννὶοοἐπι ω.. ὶἐ ννὶποπὶποο.

πὶπ οοὶποτπιὶποπ ιι ; οτι. "κοπο σκοπ

ἐὶπ ννο.πππωππο οπιπποπ υπ.

Ι3 Νὶἐ πὶχοπὶ ω.. πο @οπου

πο; ννὶποπὶποπ πο. ο.ποππο τοπ

ἐπὶ νν·π.ποπτοππο. οοΜγο οὶππππ

πο ποοοπι πο.

14 που οὶγοπὶπὶ πὶπ ποο ποοἐ

πο οπἐποπὶοὶποπὶ ἐπὶ πο; οπο·

, Με π.. πεπε ποποποοππι ποοὶπ

ποπ πο ννοννὶἐΕοοο. πιο

15 Τιιπο. ννὶποπὶποο π.. ὶἐ πεπε

ποποπποπο πομπο οὶππιιπ πο »νο

ὶνὶπιπ πὶπ οο ; ποπο πὶπ πο νοο

ποππο οππὶ.

16 Τοπο πινω ννειοπὶπὶπ υπ πὶπ

ποπ, ννὶοοΙὶππ ω. πο ὶγοοοοο. πι

πιππιπ ιιππειπὶ ἐπὶ, οι πππππ Ψε

ποπτ.οιιππ πιοποιὶοπὶοὶχο πὶπ.

17 Ππποπ ω. ιὶο οιποοπο οιι

οὶπιιποππὶ ἐπὶ; τοπο οιιππιι ννπἐω

πὶπ οπ πὶπὶπὶοὶμιπὶ ἐπὶ ; τυπο πι

πι: ιιοπί:οτο πὶπ ποοπ οπιπποπ.

18 πομπο”. οποτπὶπὶοὶπο Ιππὶ

πὶοὶγοπὶ οσο γιιοπιοοοειπὶ οπ

ποππὶ ποποπὶ ποννοποπ; επι οπ

ἐπο ννὶοπννοτὶπ. στ

19 Ψοοπὶπὶοππὶ πὶγοπὶ οπ υπ

Με, ποοοπ το”. οννοπιππο ὶπὶππ

ποαππὶ πὶπ Ιοπὶπ πω.

20 Ηοοπ "πεπε ἙΠΠὶΠὶΟὶ7ΒΡὶ

απ, π. πτοποὶπ ννοπιπὶ Ιπιιποοπ

πινω π” Υπτππὶ Μο οὶπ ποο ἐπὶ;

21 Ψοπιπὶ πὶπ οπ ο€οὶγοπὶ το

κ” :πιω πω οὶπ τοποποπο ὶοπ

οοο ; πππππ "ποπ ννο8οπτοπου.

επι ννιιππ ὶἐ πιο. οοο.

22 'Γοποοει, ὶὶπὶ οππο. ννιιγππιπὶ,

«πι. ννποοιππππὶ πτο οὶπ πο.ποπ

περὶ ἐπὶ π.. ννοποππιιππο. Εο

οποιὶοπὶοὶπο πὶπ πποπὶππὶ ἐπὶ,

οπ Ι:οπο πιπιι Υπποπὶ ἐπὶ πὶπ πο

πο ὶἐὶοπννὶοπγοποπὶ πο. Τοποπ

οοὶοὶπππὶ ω.. π... Ηοοπ Ήχο

πιππὶ Με πο. Ηὶγο, οὶπιιὶπππὶ

ἐπὶ.

23 Μὶγο πιππ Ιπιποοπ πιοοπι

οοπ πο οὶοοπὶ, Μου: Βιιποππ πω,

ποπχοιπ »πιπ ὶγοπογοπὶ οοπ πο

οπ, οΒιιχειρι πιο;

24 @ο ννοππο πὶοπὶιὶπ οπο οὶπ

ποποπ πὶγπἐπο πο πογο.; Ιοοπὶ

οπο. ποτε πο : πὶὶΕπποιιπ πὶπ Μπο

ρὶ οπ πὶγπἐροπὶ πὶπ πο πω; οο

οοπ τπὶπἐππο οοοπ πο.

25 Νοποπ ὶἐ οπο ὶποοοπ ννπππο.

ποὶπππ οοπππ, ννὶΥπΩπο πὶπ ὶου.

οι Μπα; Μονο πὶπ οπ αποστει

πο” $οοο. π.. πο οοο ω; τΙοοοπ

οσοπ πο, τοποπποπ ὶπιτππππὶ οσο,

πιὶπἐιὶγο. πο. - 4·

26 Ηοοοπ τοποπ οποπιιπὶ πο. πο

ποὶοπὶ, φ. ννὶΥπΕπο ω.. πο ιπι

Ιππιππὶ πὶππππ, ποπππὶγο Πο.ποππ

το οὶπ πο ιὶιιοτοπὶππὶ απο, τοπω

πωι πὶ ἐπὶ πὶπ ποπο.ππιιπ.

27 Ποσο οπιπποπ, τον” οπο

ποπὶ πὶπ ‹Ιο ὶπποὶπ ἐπὶ ποίο ιπι,

Ποποππ ωννὶγοιπο π.. τΙο 7:ιτπο

οὶππππ, πο Ιτοποιιπ ω” πιποοπ,

ννο πο, πο πιιοοπὶ.

28 απο. ννὶοεἐτο πὶπ »οικω

ποππ ω., ποοοπ οΞπγιιπὶ π.. ‹ὶο

ποτο πο, ννὶποτπο πὶπ τΙο οπιππο.π

Ϊπτπο Με. υ ο

29 'Γοννο ὶ_γοοὶπ ἐπὶ @το πο

ποτπο οὶπποπ, πο ννοΥποο πεπι€ο

οπ ποεπ.ποπ, Ποποππ πιποοπ πὶπ

ὶχπποοπ ἐπὶ π.. ποοπ. η

30 Ηοοπ οπιπποπ πὶγοπὶ οπτει

ννὶοοΙο. ὶνπἐοπππὶ ἐπὶ, επι νομι

ιπππὶ πο, οι: ππππ ὶἐοὶπὶποπὶ.

31 Πππὶγο πππὶποπποοππὶ πὶπ

ποπ, ωποπ πιπποπ πππὶχιιποοππὶ

Με: ἐπὶ. - .

Μ; σε ΜΜ)2ποοππι πιπὶιιιπ,

πνω



1. κοπππ·π.

1τοποοπ πὶπ ννεποποππππὶχορὶ,

ποοοπ ννὶοοὶοοπο π.. οτπ ππ_γο

οορὶ πω ἐπὶ.

33 Ηοοοπ ὶπὶπιὶππιιννοπ-ὶὶ ποποπ

οποτε πὶπὶπὶοὶγορὶ πὶπποπ, οπώ

ποπὶ οπὶοὶρο πο.

34 (Σο πινω ννοτοπποποο. πὶπ

ποπ, πο Μπι.. ννο1ο πιο; ποοοπ

ννο-γοοο οπ πάτο”. χοὶρὶ Μο ἐπὶ.

@ο απο ποπιιπὶπ ὶπο οὶπ ποπο.

€οποπ παπι πὶππππ, Μπομπ. εννο

πποπο πω.

νν1οοννοΥΑκπ 12.

1 Μὶπιὶπποννιιπὶὶ. πιππ ποποπ

Χοπ ννὶοοππρὶ π" ὶγπποιιπ ἐπὶ

7ιιππρὶ Με ννοοὶπ ἐπὶ.

2 Ιποοννὶοοἐπι πὶπ ποπὶοορὶ, πιο

ποπιιρὶ ὶορὶ οπὶτροπὶ π” οπ οΜ

7οπρὶ, πο πὶγιιπρὶ ποπ ὶγοοοοο,

πο ἐτὶοπχοπὶγορὶ.

3 Ηοοπ πο ἐτὶοπγο οὶοὶγορὶ;

'Ι'πννοιπιπ 1Νοποππιππιι '1'οπὶγο

πὶπ οοὶγππιππιιπ ὶο πο, Με” χο.

ἐὶοο Μο ἐπὶ; πο ποποπ τπννοεπιπ

.1οεπε ο Ππποεπ οοὶγο Μο οπὶπὶ

ἐπὶ, πω. ν1ίοππαι ννοποπ οοο

ποπ οοὶγοπὶππιιπ ,ποπ οοο. -

4 Ππποπ πω" ὶνὶοοπιὶρὶ πὶπ

πο”. οποπννιιπῇὶοοπ ἐπὶ, τυπο.

ννοπὶγο πὶπ ο ννοπὶὶοοπ.

5 Ωο ννοοοοπρὶ πὶπ οποπννοπὶὶ

ποπ ἐπὶ, τυπο 11:οποοπ πὶπ ο

Νοπ-ὶὶοοπ.

ο @ι ννὶοοποπ τοπ1:οποοο; τυπο.

ννοποπτο.ππο π.. ο οποπννιιπὶὶ

ω, ὶγο οννιιἐὶπ οπ τοπο οννοἐὶπ

οννὶοοπὶοὶποπ.

'7 ί.)ο οωὶγοπὶ οπ @ποτε πο π1;ο

οὶπ ποοπ Ψοπὶγο 7110118.Π1ΠΡ1 πὶπ

ινὶοοπορὶ οοο.

θ 1λίοπππι πὶπ ννὶοοἐΦο ποπ

ννοπεπρο ννὶοοὶο πὶπ πο οοο; πο

ννοπὶὶ ὶἐ ννοοε1οπ_γο ννὶοοὶο πὶπ,

ποπο. Ψοπὶγο ννιιπὶὶἀοπ οπιπποπ.

9 @ο ννοπὶγο. πὶπ πο ννοπ_β

τοπικα ννοννοοὶπγο πι1 οοο; πο.

ννοππ 1:οποοιι ὶἐ ννοννοπὶπὶχορὶ

πο οσο, πο ποπο Ψοπὶ3το παππ

οπ οποπποπ.

10 ο.. ννὶοπἐπι ποπ "ονειρο

ποποοιι οοοπρὶ, πο ννιιπ_ὶὶ €οποοο.

ννὶγπποοπρὶ, πο. ννοπὶὶ τοπικα

τοπιι ποποπ ὶΥπποοπρὶ, πο ννοπ-ὶὶ

£οποοπ ὶορὶ οοο]ο στο., πο ννοὶὶὶὶ

τοποοο ὶιὶρὶ ὶοἐπο ογοπορὶ πὶπ

ποοοποοπ ννὶοοππρὶ οοο.

11 'Ι'ιιπο. ποπο οννοἐὶπ νἴοπὶγο

ννοπποεπ πο. οποπννεπὶὶοειπ υπ

πὶπ πο οποπγο πο, τοποπ οὶπ πω

ποοοπ ννὶοιιἐπι οΕοὶχοπὶ πὶρὶιὶππὶ

πποιιππ οσο.

12 ννὶοοὶοποιιπ π” πο ννοπῇὶοιὶπ

τυπο ννὶοοπιιπο οπι Υπποπ; πο

πιποοπ πὶπ οπ ποπο. πὶπ ποπο.

οπι ποχιιἐ πιποοπ ννοπὶὶὸοπ;

Μθ581]11 π" ὶἐ πο ὶγοοοοο.

13 Ψοπὶχο ννοπὶὶάοπ οπ, πππί

?ο οννοἐὶπ ννὶοιιτοποοπ ννοπποεπ

πω. ο πιιρ1;οιπ πππιὶρὶ, .πω πο.

Ηο1οποο οποτε” ννοννὶιὶοπο υπ

ω, τοπιο πω. ὶοὶγπρὶ πὶπ ποπο.

πογο.; πο οννοἐὶπ ννοπὶχο νεοπ

επιπ π" πο οπ ινοποτπο πππὶ

γπρμ

14 Ψὶοοπιποιιπ πω πο πππο.

ννοπ-ὶὶοοπ ἐπὶ, Μπα οπι.

15 Ηοποπ ννὶοπἐὶπο π" πο, να

οοπορο π" πο ὶπὶγο ἐπὶ ποοπ ντά

οιιτοποοπ ω] οπ ορο-γο ννοππ ἐπὶ

οο, ογο οὶππιιπ, ποοπ οπιπ ποπ ννὶ

οεπιποοπ πὶπ οπ ορο ἐπὶ πο.

16 (πο ινὶοοποπο πὶπ πο, πο

οοὶἐτο πὶπ πο ὶπὶγο ἐπὶ πο ποοπ

κνὶοιιτοποοπ πω οπ οπο”. ννοππ

ἐπὶ οο, ογο οὶπποπ, οποπτοπποπ

ννὶοοπιποιὶπ πὶπ οπ οπο· ἐπὶ πο.

17 ννὶοοτοποοπ πὶπ οοοννοἐὶπ

ὶἐπι πὶπ οο ππποπἐ, ννὶπιιποπρὶ

πὶπ τοπὶγει υπ πω. πο; πο οπο

νσοἐὶπ ννὶποὶὶοπρὶ πὶπ οο ιιπποπἐ,

ἔοοὶππορὶ π.. πιο”. υπ πω.

ο.

18 'Γππο πο.ποπο ννοποπτοππο

ποποπ ὶγοπὶρὶ πο] ποοοπ ννὶοο

πιιπο. π.. οτοὶγοπὶ ννὶοοτοπωπ

πὶπ οπ οποιο.
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ννιοοινοποιοι 13.

19 ί.)ο ιιοπιο προ» ννιοοιιιιιιιι.

ννοπιιιπιοπι ιιπιιποπιέι, τοπιπ·οπι Μπι ιο

Μιπο ιιπι Μο ιιπι.

20 Τιιιτο πιοιποιιο ννιοοιιιιιιο στο

οέτο, @πιοπιο πινοπιιιπιοπι.

21 Ηοοοπι ιέπο Μπι Με, Οιπ:ιπι

έπιι σο, πιορο Μπι οοιιπο οΜιιι έπιι ;

πιο πιοιοιπι ιιπι Μπι ιιο, (Ποιο οπι

οπι, οιιιο Μπι οοιιπο Μο έπιι.

22 βιο πιοιοιπι επιπιιιο, ννιπ:οιπιπιοοπι

οπι νπιοοιιιιιιο Μπι τοπιο ννοέοιπο

οπι οι: ιιπι Μπι ιιοπιο ιιποποπι.

23 0ο ννιοοιοπιπιοπι οι‹ω 'πιοπιο

γιιοπιιιιοπι έπιι ιιπιπιοιοιρι Μπι ιιοπιο

@οπου ιιπιιιπιιιοπιἱιιοιιρι οσο; πιο

ποιοι. οννοπιιιοπι @οπι σιπι ιιοπιο ιδιο

ιιοπι ννοιιιοΜρι οσο.

24. Τοπιο ννούι:ο ιιυγιιιοιπιρι Μπι

ιιοπιο ποιοιπ:ιοπι επιπιρο οιιιρι οι,

ποιοι ννοιποπιτοπιιπο ννιοοποπιπ:οπι

Μπι ιοιιππιποιιγο ιοι€ο οπι, ω

ιι'ποπι ιγοιπροπιιγοπι ιιπι Μπι ιιο οπι

7ιιοπιιιιοπιιιι τοπιιπο ιποοο.

25 Ηοοοπι ινιοοποπιπιοπι Μπι οπι

γιιοππιπιοππορι νπιιπιιοο Μο ; πιο ιιπι

π:οιιιιιιο Μπι ιιοπιο οι:οιγοιιι οπο

Μπ:ιπ:ιπιρι Μο.

25 Φο ιιοοοπι ιιιιιιο πιπποπιιιπιοπι

ιγοποπιιιοπι ιιποιπιγο π:ιπιιιοπι, ιιο

Μο ιιιιιιο Μπι ιιιιιιιρο ιιποπ.·ιπιιιοπι

ιιποΜιπορι Μο; πιο ιιιιιιο νπποπιιιιιοπι

γιιοπιιιιοπιιιι Μπιιιοπι ιιο Μοι ιιιιιιο.

Μπι ι ιιιιρο ιγιιέΜπιρι Μο.

27 ο8οιμι. ι:οπιπ:οπι Μπι ιιο πιι

γορι, πιο οποιγοιιι ιιιιιιο ιποοιπιιι

ιποπιιιἰ.

28 Ππιιιοπι οιποπιοΜπ:ιγο Μπι οπι

νιιοικοπιιοπιιπο ιποιποπιιποπι οινιοο

Με, ιοιποιιο_γο ιποινιοπιέιρι Μπι

ιιοπιο, πιο ιιποιοιιο ννοιποοπιρι, πιο

ιπ:ιγοππιπιι ννοοπιεροΜγορι ; ιιοιιοπι

ννιοονπποέοιπο, ιιοιιοπι ννοοεπιιιππιπι

ρι, νιποοιπιιαιρι, ιιοπιοοπιρι, πιο απο

ι:οΜοιποοο.

20 Οννοειπι γοινιοοέιρι Μπι ιιο

π:ορι ιιο, οννοειπι ννοιποοπιρι ιιο;

οννοειπι πιποοπιεροΜγορι ιιο ; συνο

ειπι ννιοοιπποέοιπο Μπι ιιοοο ιιπι:

30 Οννοειπι ννοοεπιιιποιιρι οΜιιιρι

ιιο; οιπποειπι ω_ιι ιοιποοο οπι ίπποι

ιιο; οννοειιι ιοειιοιιιι ιιο.

3·ι ννοοΜιιι ιιποιοπι ννιιέιο Μπι

ιιοπιο πιιπιο οΜπο ρο. Τιιιπο ιιοπιο

ιεοπιιιπι οοπιιοι ννοέιΕο ννοπι οιοι

ροοορι Μο.

ινποοννοποιοο 18.

Ι οποιοι οιοιπιι:ιι, πιο. ππιοιιριγο

οιιπιιιιπιο οοιιρι Μπι οπι οποιο ούτο,

ννοοοπιινοΜιπο έπιι οιιο.πιποπιιιιιπι

πιο”. έπιι επιοεπιο, πιο ποιοι Ποιοι.

ποιο Μπι ιιο ιγοππιοοοπ:ο.

2 @ο πνοννιγιιιποοπι ππιπιιιιιο οπι,

ποιοι οπιοιιιιοιπο ιιπι Μπι ονποειπι,

ννοοιποιιπιιΒο οννοοιπι πω, επισυνα

ιπο οπο., πνοννοοιιιγο οννιι.οιπι πιοπι

ιιο, οπι πιο Μπι γιιτοιοιπι ιγοιπιιιιπο

Μο οννοΜιιι οπο, ννοοοπιννο.Μγο

έιπιι οιιοπιιιιπιιιοπι ππιοποιεπι ω.

3 ()ο ποιοι ππιιι:ονιπο. Μπι οννιιειιι

ννοπι ννιοογορι Μπι οπι νποιιπιιιεοιο

οπι, ππιιτοπιοοπι Μπι Με ιοιοέ ιιπι

ιιπιοΒο Μο ο νιποπιιι οειτο, ποσοτι

ννοΜιπο οι οιιοπιιοπιιιοπι ποιοιπιοπι

ιοιχορτοιπο ννοιιπι έπιι.

4 νιίοοοπιτΜπορι Μπι ιιο ννιπ:ο

ποννοοιπι τοπιιοι πιο ννοννπιιιι:ο οπτο

ννοοιπι. νιίοοοπιτΜγορι Μπι ιιπι

ννοννιπιοννιιι οπο. ννοοοπιιΜχο

ιιι Μπι ιιο ννοιιοπιιιοπιιοιπιο οπο, πιο.

ιιιπιοι:οπι έπιι οσο;

5 ιΝοννιέιιοπιγο εεοπ πω, πιο

ι5πιοπιο ποιοιπιοπι οππιπιοιοιχο πω,

ννοοιπιιπο οπο, πιο τοιοι-έιοο ιιπο

ννιοοοπιρο οπο;

ο ννοιιιιοπω οπι ιιππιέΜπι πιο,

ποιοι ικοινιοοιπο Μπι οπι ιγιιύΜπι;

7 'Γοιοι οννοειπι ποιοι” ποιοι

οιινοειπι ννιοοπιο; ιοιοι οπιποοιπι

ορο; πιο ποιοι οινοεπιπι Μονοπ

)"Μι· . . . .

8 ννοοοπιπιπιχορι Μπι ιιο τοιιιπι

πιι οννιιιοπιιπο οπο. Ύνοιο:οπιρι Μπι

ιιοπιο οιιοΜγορι Μο; “ιιι ποιποοο

Μπι ιιοπιο ογιι€τοπι οιπο Μο; πιο

ινοοιοιιιπιιΒο Μπι ιιοο ιποοέ οπο

Ιοιπιι Μο οπο. ο
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Ι. ΧΟΒΙΝ'Ι'Η.

9 Αρει1επ 8(10“ΠΠΠ]ΕΠΡ1, πε ε

ρεπεπ ιιππὶνιιποεπρὶ.

10 πω.. τοπεπ ννονιιἐπιπ πὶπ

πε πι πὶππεπ τοπυ. ννονιιἐτεπ ἐπὶ

πὶπ πεπε ὶπεππε Με.

11 Ηοιπεπἐὶνοπορε πεπεπ, πο

πἐὶνοπορε ὶγεοεπ ὶννεε επ, πο

πἐὶγ‹›πορε ὶνεεεπ ινὶιππιιπεεπ,

πε ποπἐὶνοπορε ὶγεεεπ εννεοὶπ

ννειιπ, τιιπε ννὶοεἐτε ὶπιεοεεε

πεπεπ τ.επιι ποπἐὶγοπορε 1εννε

πὶπ επιὸιιἐ£επ.

12 Ι)επεπ ὶπιὶὶνοιπιὶεἐὶπ επ πιε

εεπ εοτρεἐγε ννεννεπιιπποπερὶ

εεε; πεπε επε πεπεπ εποπ ὶτο

1ιπεπε ὶεὶτποπὶιπ ννεπιιππὶοὶγε

περὶ Με. Νεπεπε τεπιι π" πιπ

νεπ εποπννενε ἐπὶ; τιιπε ε πε

τοπετε εποπιπεπιεπρὶ πὶπ ὶνεοεπ

τεπνεπ ει1οπννενε Με ε ὶιπὶοὶ

πεπ.

13 Πππεπ πεπεπε πεπε νειππὶ

επ οιιπνεπ, ννεοὶπνεπρὶ. πε ερε

ρὶ, πε ννεεεπτπὶχερὶ; πω. νω

εεπτπὶγερὶ πὶπ πε ὶνοτεπ τεππε.

ιν1οοννοΥπι€ε 14.

1 ννεεεπτπὶνερὶ πὶπ πε οπὶρε

ρο, πε τεπιι ννεπεπγεπ ννὶεεπιιρὶ

πὶπ πεπε οὶπ ρε; πεπε ννΜιιπεεπ

ρὶ Με εὶπ πε ὶνοτεπ.

2 'Ι'ιινω σεβ τοπεοε οπ ὶε εὶπ

πε ννὶεπἐτε πὶπ τεπποεπ οννὶπε

πὶνεπε ἐπὶ, πω. Ψεπεπτεππε

πεπε εεὶγε; πινωι1επ πεποπ ἐπὶ

πὶπ πεοπ: πεεεεε εἐ£ε νὶἴοπὶνε

πὶπ εεὶ_γεὶ:εππεπ ειπε ννοεπεππε

πὶπ ονεπε πω. '

Β Τοπε πινω ννὶνιιπεεπ ογεπε

οὶπ πε ννὶεεἐ£ε πὶιι ννοννὶεεπὶνε

πε, επ ὶεεπγερὶ πε ννεποποππὶ

νερι πε πὶοεπρτερὶ.

4 Τιινω επι τοπεεε οπ ὶε εὶπ

πε ὶγε πἐιιπιὶεὶνε; τιιπε πινω

ννὶνιιπεεπ ονεπε οὶππεπ πε οπο

ὸεπὶοὶνε πὶπ πἐειιιννὶεενε εεε.

5 Νὶνερὶ πὶπ οννεἐὶπ οε_ὶὶ 1ο

Μοπεεε σε ὶνεερὶ Με ννεεὶπ,

πιπε ννὶιὶιιπεεπρὶ Με οὶπ πε ὶ ο

τεπ ννεεὶπ. 'Γιινω ννὶγιιπεεπ ὶπ

πε πεππε πε πινω οε_ὶὶ τοπεεε επ

ὶε εὶπ πε ὶπιιπιινε, ὶεἐπε ονεπε

ἐπὶ πὶππεπ, πεοεπ οποοεπὶεὶνε

πὶπ ὶοεπνπρὶ Με πεπε.

θ Πππειπ πεπεπε ιπὶπιιππεννεπ

π, εεὶὶ πιπεοε επ ὶννεε επ εὶιιρὶ

πὶππεπ, πε τοπεπ οπὶοὶγερὶ Με

πε; νεοιεπὶπρὶ, πε ννοοπεππππε,

πε ννὶχιιπεεπρὶ, πε ννοοπερε πὶπ

ιιππιεπε εεπιειεππεπ εεὶεὶγερὶ

ἐπὶ πὶππεπ.

7 Πππεπ πεπε πὶ ιιπ ἐπὶ πὶπ

πεπε, οοτεππε πε ὶἐ οιιπάοννεπ

πὶνερὶ πὶπ ποτεπὶπ πὶππεπ, πο

π›Μ‹ιπεοε ἐπὶ πὶππεπ, πε τεπιι οτι

επιππεπ τιιΜε ε νε-ὶορὶ, πε τιιΜε

ε ὸοννεππὶνερὶ πὶπ εάοπγερὶ Με

πε.

Β Μεεε νεποὶοπρὶ Με πὶπ

πο οποπννεπὶὶὸεπ ἐπὶ·γεποὶοπρὶ

πὶππεπ, πινω ιιινερὶ Με ε ει”,

πε ὶεὶεεπε Με πε. '

9 Πε ὶνεεεπ πὶἐ πὶνερὶ, εε-ὶὶ οπ

ννὶεοὶε οπεππὶπ ννεἐτεἐτε ὶγεερὶ

ἐπὶ πὶιιπεπ, *εεπεπ οπ ειεππεπ

τεπιι ονεπερὶ πὶπ πε Μπο εε

εποπγερὶ Με πε; οπετ1ιιεε πὶπ
επ ὶνεερὶ Με. π

10 Μεπε πὶπ επεπ πο οοεπε

1οπεοε πεπππὶνε πεοεοε, πε.

οινεἐὶπ τεπιι περὶ.

11 'Ι'ιιπε ιπὶἐ πο πὶπ 1:επιι περὶ

πὶπ ετ1οπννενε ἐπὶ πὶππεπ, πινω

ὶε εὶπ πε Ιποεινὶοεἐπι π., πεοεπ

ιπεπὶπ Με, πε ιπὶἐ εγε. πινω ὶε

οὶπ πε Ιπεεννὶοεἐ£ε πὶπ πεοπ νω

πεπε Με.

12 Ηεοεπ ννὶοοπεπ Με” πὶ

πε γεεὶπρὶ πὶππεπ, οποὸππὶεὶνε

πὶπ @εΜε Με ε ννεὸιιρὶρὶπε

Με οὶπ πε επὶ!;ε ρε. Κ

13 Ηεοπ πινω οε_ὶὶ τοπεεε επ

ὶε εὶππεπ, πε ὶεἐπε ογεπε Με ε

ὶεεπὶγε Με.

14 Μὶνε ἐεὶε εεννεπὶγε οὶππεπ,

ιπὶπεπὶ πὶπ πε οεπὶνε; ιιιπε ιπὶ

τεννεοπι ε πε τεπιιάειι ὶοεπνε ἐπὶ.
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ννππιονποιωπιπι 14.

15 Ηοοεπι τοπιπιτο πιο. Μπιπο

ππιππιοεπ Μπι οπ:πιππιτοπιπιοπι πιονππιπιπ

πε Μο, πιο πιοπιοπι ποπτοννοπ:ππι Μπι

οοπγοτοιιπιοπι π:οννοΜιε Μο; ππιπ

πιοεπ Μπι οπι ννοπποννοπι Μπι, πιο πιιι

π1:οπι ππιπτονποπ:ππι Μπι πιο ινοππονιιοπι

το. .

16 Πο πιεπ:οοο οπο Μπιπιοπι, πιπ

πιοοπ οπι πιπππιιιπππο επιπι. οοο, τοπιο

οπιοιιο εππιπ οπι πιιοτοπιπιο οπο πιο

τπιπιοπι, ιππορπππο οπιο εππι επι, Α.ππιοπι

οιο Μο πιο, τοπιο οπιο οπο επποπιιπο

οπο πιπιπιπιοέι.

.Π Ήπι πιο τοπιιποπι οοο, τοΕπι

πιο Μπι ο οπο” πιο.

18 νΐοπιοπιτοπιπιο ππιπτπιννο ιππο

οπο οινοΜιιο πιο, πιπιπερπ Μπι

οννοοππι οιιιπι οπο”. πιοο τοπιοππο

πιο οπο. οοο.

19 'Τοπιο οπιπιπποΜοπιο Μπι οπι

ιπιπτοννοοπιι Μπι οεπχοτοπιπιοπι ιππ

εποε ιορτοπιπιο πινοε Με., οπι πιππ

εο.έιτο τοπιοπιο οιιιιοοννποοννοΜιπο

πιτο εππι πιο πιποτοπι οποτε, πιο “οι

τοπιεπ:ο πιο ννππ:πιπε πιοπιτοιιοννποεο

ιιιπιπιπποππιπιο πινω Με οπο πιο οο

ι:ιτετο.

20 Μππιοπιπιοινοπιιπ, πινοοπιοπιπιπεο

οπι. πιοπιοπιποπιοιιο οπιιιπ πιο ιιπι;

τοπιο ινποοτονπποπ:ππι οποο εππι οπι

πιοπιέιπιποπιορο ρο, πιο ιινοοπιπιπιπιπΒο

Μπι επι νιπππ:οέτο τπιπιπιιι. οπι μι.

21 Ψοορο Μο οπι οπο" πιιι

Βοι:ιπ; οοο τοπιεπ:ο, πππο τοπιοπ:ο Επι

οπι οιιοτο Μπι ππο οννππ:ονιποπ:πχο

Μο; τοπιο πιοπιοπιο εέτο, πιοπιο

Βοπιιιπ Με οπο, Ιτπιπιπ:οπι Μπι οπο.

22 Ηεπ:οιι στο τοπιοπ:ο Μο πιο

πιο νποννοπιτο Μπι πιοο, τοπιο ιππ

επιππορπ οπο Μπι πιοπιο επιρπ πω, το

πιο τοπιο πιπποοππορπ Μπι πιοπιο οπι

πονο ετοπιεπ:ο Μπι πιοο.

23 πιοπποΜοπχε Μπι πιεοννο

.οππι πνπτοδο ππιπιποπγορπ, πιο πιννοοππι

Με τοπιεπ:ο οπι ποιο Μπιπιοιι, πιο

τοπιο ινοπ:ππιτοπι πω, πιπππ:οππο έπιπ

πιο επι πιπιο πιππιπποπι, ινππιπτπιπιτπιο

ιιππιο πποπ:οιιπιππ:ππιιιπ Μο έπιπ πιο.

2ο πιο οινοοππι .νπιχο1ιοοορπ,

πιο τοπιο νυποπιππο πιο ιινοπιππιτοιι

έπιπ ιιπι Μπι τππι πιπιο Μπιπιοπι, πιο

ονπποοππι οπι οπιοιιοΜιπορπ, πιο οινο

οππι οπι γοπ:ορι Μο.

25 (πο πιεοεπι πιο αποτο Μπι οΜο

τοπιο οπιπιπιπιο οπο ποτοπιππιρπ Μο;

πιοπιοπι ππιοΜροοπππγο επιι;ιεππιπιπο πιο

ππνοπιοπιτοπιπιο οπιοππο Μπι, πιο πο.

πιοπιτοπιπιο πιπιπορπ οπι Μπομπ οπι Μπι

οιιοπιο Μο.

οπι π·ποοπι ππιππιοπιπποοποπιιπ τοπιοτο

πιο: Μπιππιππιπιιορπ οοο πιπγορπ στοπ

μοι οπποννοπι πποπιοιιπ, πιο "σοπι

ορο πποπιοιιπ, πιο πιοπι τοπιοπ:πι, πιο

ι·πιπιτοπιππιιιι οπο, πιο ποοπιο οιππιπιο

ιιπ πιοπι πποπιοιιπ οοο. 'Γοπιο οινο

οππι πιποοοοιιοΜγοιιπ πιπιο ο οπι οπιοπι

ιιπ πιοπιννο.

27 'π'οινο οοο τοπιοπ:ο οπι πο εππι

πιοπι, πινοπιπ:οπποπι ννππ:πιέτο πιοπιιπιοπππ

ιποππιπιπππιπιπ, πιο πιοπιο πιιιπιι πτπιπιτο

οοοπιιππ Μο, πιο ιιποιήπ ποοπιο. Μιο

ιιπ Μο.

28 Τιιππο τοπιο ποοπιο ποιοι Με

π:ππι ινοπιππιε οππιπιοπι, οπιοπποΜεπιπο

Μπι οπι πιοπιο ιοπιπιο Μο; οι πιο
οποπεπιπο οπι πίπποπιοπιτοπιπιο οποιο

Μο.

29 (πο πνποπιπέτο νιιοπιπ:πιπι Μπι

πιοοπι πιοππιπιοππι πιο ιποποπιπππιπιπ οιο

πιοιιπ Μο, πιο οπιππιοπιρπ Μπι ππιο

πιοοπι οπιρπ Μο.

:οι @οι τοπινο ππιπιποπποπι πιποτοπιπιο

οπο πιο τοπιο ννοπιοπιιιοπι πιΜγοπιοιιπ

Μπιπιοπι, τοπιοπιοιπο Μπι πιο ππιππι

ιποπιπιο Μο. -.

31 Οννοεππι ννοπιιπ πτοπιτο νιπ

πποπιπ:πιπιιιπ Μπι οπποπιοιιπ Μο οιπο

Μπιπρπ; πιοπ:οπι οννοοππι οπποροπιπ

ιπορπ, πιο οννοοππι πννποοΜγοι;ιπ Μο.

32 οι ννποπιέιτο ννοπιπ:οπιρπ τοπιοο

ρορπ Μπι νυποοέτο ννοπιπ:ο.πιρπ Μπι

οπιοινποοΜοορτοπιρπ οοο.

33 Ψπιπιοπιτοπιπιο Μπι πιο οπιο

ιπιπρπ Μπι οποιο οπο, τοπιο ννοοΜγο

Μπι πιο τον”, οιππι.το ννοπιοπι οπισ

πποπιππ:πιπο Μπι οννοοππι οπι οπι Μπι

π)·οπ:οπ:ο. . - .

84 πππιπιππππ ντππιοπιππιππο πιιτοιπιππιπ

2'ϊό



1. ΚΠΙΠΝ'1'Η.

πὶπ οποἀεπὶοὶχο πὶπ οππι ὶπὶπε

πεππερὶ πιο. Ηοπε ὶο Με ο πο

ννὶππεπρὶ ἐπὶ, τππε1ππεπορ13επ

Υππεπρὶ πω, ννοορο πο” οὶπ

ὶροοεπ. .

35 0ο €επιι οπορορὶ Με οὶπρὶ

πὶππεπ @ο τὶρὶ εποε πὶππεππρὶ

πὶπ ὶννὶοεὶνεπεπρὶ Με. Οποπε

πω” πὶπ επ ννὶποπὶποε ὶε οὶπ

πο ννοννὶἐτοοο.

36 'Ι'οποπε, πὶγορὶ π" ο1:εππεπ

ννεπειιτεππε οὶο πὶπ πὶπεπρε

πο; πε πὶγορὶ πὶἐπππρὶιὶεπ οππι

πὶπὶρὶ πο.

37' '1'πννο ννὶοεἐΒε ννοποεπ, πε

ὶἐ ννὶοεἐτε ννεπεπ πὶπ ποοε πο

εεπὶπὶπ Μππεπ, πο $εππ ννονύπρὶ

επ οὶοεπε ὶ πὶπ πεπε Πεπεεπ τε

ννοεπορο πὶπ ποο ο 7επὶεπὶπ Με.

38 Ωε ω" ὶχπποεπ εαπ ππ πίπ

πεπ, πο ὶ_γπποεπ ἐπὶ -ππΣπππναο.

39 Ηοεοπ ·ὶπὶππππεπνεπὶὶ υπ

όπποεπρὶ Με οὶπ πο επὶτε:ρο,πε

ποπ τοποοε. οπ-ὶερὶπὑοσὶπ τοπὶπ

περὶ ἐπὶ ρο.

40 Ο». 1:εππ σὶνεεὶπ ὶγοπὶρὶγε

οννοὶεππε εοοπρὶ πιιπννο.

_ νν1εοννοε .πεπ 15.

1 '1'ππε, ιπὶπιιππεννεπὶὶ, ννο$επὶπ

ννεἐὶνο ππποπὶοὶρεπερὶ, πε ὶ_γεοπ

ρὶ ποπ επ ερεπεπρὶ π. πε εποπ

πιο οὶεὶγερὶ.

2 1·1ο οοηε1:εππεπ πεπππ ῇεπὶρὶ

Με, ννὶεοὶο ππποπὶοὶχοπερὶ π.

π, πο· @Μεε πωπω =πεπω.Π, πε

οοὶπἐπὶγεπ εννεοεπὶρὶ ἐπὶ πὶπ

-πεπ. 1'

3 θπσππποπε ©1010. ·ὶεπὶι"ὶννεοπ

ποπ πο σὶππρὶ ; Ψππππτεπὶρὶ πὶπ

1111 Μεοεπε;ε 81Π,""θΨΕΡ1Ώπ

πππ οπο ώυεεοπι;

Δ επιππωπ, πο. επροπι ὶοὶ

Ύεπὶπὶ πππρ1ρε ὶπὶοεπ·ο 1 οὶπ, πο
ν- ννερὶ Μππεπ πιο ε.. εοοπι,

6 Ωε 1πγεπ νωπποεπο π., π..

πεπ επε ποπρερὶ πὶπ πωπω..

ὶπερὶ.

Β Ηοπεπ πο ὶγοπεπεπ1 ννεποε

πεπ ππππεννππὶὶπ πὶεὶρπρὶ ορε

ννὶπεε Μππεπ ννεπγεπερὶ, πεπε

ννὶοουε πεπεπὶπ πὶ ππρὶ, πω.

Νεπὶὶπὶὶ ὶἐὶὶπιπερὶ.

Π' Ωε πο ὶχοπεπετπ Ξεποπ πεπ

πι1επε; ποπεπ γοννὶοεἐὶρὶ 'πὶπ
οΌνεΒὶπ ννεππὶὶεπερὶ. ο · `

Β Ωε επεπο ὶπὶἐ πω” νύεπιππε

Μι, -οπεἐπεπ τοπρὶ πὶπ @απε

πεπε. ' 1'

9 Υεννὶεεἐὶρὶ πὶπ ὶπὶγο πωωπ

ὶπεοὶεΕὶππε, πε ννεπεπωππε πιο

ποππιποπο πω ἐὶοεχε ωπππωπ

ποπ πεοπ ·γεἐὶρὶ οπὶεπὶχπρὶ πω

·οὶπ ὶχοὶπεοοοο·ἐπὶ. · Α

10 '1'ππε τοππεποοο ο·1π 1λ'επππ

τεππε τπννπιὶπἐὶ‹ὶε πὶπ οπ:ποπ18

οοοε. ()ε ὶγε ωννεοπἐὶὰὶπ ὶπὶεὶ

ππ πὶπ πο πιππ ἐπὶ -ννεπὶοε, 1:ππε

πεπε πννεεὶπ·ὶγεπερεγε πὶπε πω

ννεπὶ; πε πο πήγε ἐπὶ, πεπε"

πιππε τοννεσπάπ1ε ὶπὶοὶ "ο πὶπ

πεο. Ν"

11 πω”, πο Ή1Η-11'ή78, π ὶἐ

ὶξγορὶ π., ποοεπ °ππΉσὶιε π,

πε πεπππ πεοοπ ννὶοε-γειὶπρί απ.

12 ΙΙππεπ Μωπγε-υποππ;ο· πὶπ

οτεππεπ ρὶ:γε· ὶπὶοεπο οὶπ πο π»

περὶ ποεὶππεπ, €οποπ επ :Η ὶ

ννεπῇὶπὶὶ, Ψὶοοπψο οππππππ πιὶ ε

ννὶποὶὶοεπο ὶινεπὶοε πο, οπερ1 ο.

Η "1?Ήοε1Ξε οὶπ ρὶ7ε πυνεωεωπο

ννεπὶοε. ποοὶππεπ, Μοεεὶγεὶἐρὶχε.

ὶπὶεεπο ἐπὶ.

14 Πε Μοεεὶγε @γε ὶπὶοπεο

ἐπὶ ποοὶππεπ,εποπεπ ω1κυμπερ1

πὶπ πο πιω ἐπὶ πε νσεπὶπγεγερὶ

πὶπ πο πεπππ £επιι ἐπὶ.

15 ·Ωε Ψεπεπτεππε· επ πππὶ

πωπω ἐπὶ πὶπ; ππωιππιπ Μεπ

ἐὶγε ρὶγε πεὶὶπ πὶγε σππ·πεππ

πορεπερὶ; 'τυπο. πε ·πε;ὶὶπ πὶγε

ἐπὶ,`πὶοιηο οὶπ επο πε1ὶπρὶ ἐπὶ

πὶππεπ. °

18 Ψὶεεὶ›ο 4εὶπ ρὶγε`πεὶὶπ π

γερὶ Με ἐπὶ·πὶππεπ, ποπεπ Μεο

ἐὶγε πεπππ πω πεππ πω.Ρ1-πε.

ο αν Θε· οπο”. ρππ~πεωπο
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 15.

επι ρεειιιρειι. νεεειερεγερι Με

ρε £εριιιιειι οριρι επι, εε τιερεριιι

κινεχερτειιιρι Με εριιε ρειιιιρι.

18 Ηερειι τοπιο. Μεεειγε σε

ιέτιεπρε ιμερερι «ιιπι ρεεε ιιεριιιι

ι:εριιιιιρι ω.

Π) ννιεοιιι.ριιι πιε 081 εεειιειι

Μεεει_γε οπι ερε ιιιι)ιερειιρι ρε

ειρρεει, νιιιεεειε οιινεειιι “πιο”

Βρε" ιχοι:ειιρειι ι-γειιιιριγερι

εεε. Σ

20 'Γιιρε ννειιιιε. Μεεειγε ειι

σου!» ετε.ιιρειι.ριχε πιω”, εε

ι.οιιε ιέτιιιιιιερι εοπ ρεπε ειι “ρε

ιορερεχε ρεεε σιτι ρεε.

ΜΧ Ψιεεέτε ριιι εειρε.6ειιρειι

ννιεερι:ε ιι Με, ρε @ρεεε ρήσε

έρε ριιι εειρειετιρειι νι·ιεοιι;ε

ει:ειιρειι μι” ινιροιεεεε Με ιι

σε..

22 Ατιεπε ειι οιινεειτι ει» Με,

ρε @ρεεε Μεεειγε ειι οννεειιι

ρι-γε πιι χερι Με. - '

22 .'Ι'ιιρε σα” ορι ωεω ι ε

ρειιτιι ριιιρειι ; ρεεε”. ε το ε

ρεχε,.εερ ρερειι ωιιε Εεεε ριιι

ρεεε. Μεεειγε ερε ρι ριιιρειι.

24 0,ε ρειιειι οινιρετιρε Με. το

ρεε ιροριεοιιεε Με νιίερε;περρε

Ατεχερι| Με Μεε Με; νωρι

εειμε σετεειιι, (Μ. ννιεοννεεερε

οπιπιε, εε ννοοριιιι ριιι ιρειιΕ_γε

ειιιιιειι.

25 'Γεω. ι:ορε χερι ριιι ρεεε

οενεριιι Ε" :Με ει" ιριιριιιι ε"

"ω" Με ειιι ρερειιχετι Με επι

εεει.ερεΚερι μωρε Με.

20 @ε παρε ερερε ιρε.ιιΒγε Με

ειιι ρε ννιωιιψε ριιι εε.

27 Πε ειρε Με ι.ριιριιρε Βάιλ

οννεειιι εριιιιιερε. 'Ι'ιιρε £οιιειι,

Ηε ιριιρεμι. τεριι οννεειιι ερπε

ρ.ερι ριιι, εγε εερειι, πρεπε ρε

ιριιριιχε περα οννεειιι εριιερε ειιι

ρε ορερ$ερι ε ι:ιιιιιιι.

28 ωΙιειι τερι.ι οννεειτι ρε

ιριιριιιι ι_εε_γερ.ι ριιιρετι, ρερειι

Οιρειιιιριι ω" εεε πινω τερι.ι

οννεειιι @ε ιριιριιιι @εμε ειιι ρε

ιριιριιιι ιιιι Με, ρεεειι Ψερειι

τειιρε οινεειιι ετι οεοννεειιι ειι

Με.

29 αποψε ειιι εεεεε ριχε ιρι

εεεερι Με επι ρεειρρειι, Εεεε

ωιωε ειιι ειι Με Σεφ ννιεεφιρι

ρ.ιιι ρεεε ι:εριι το επρι Με ρε;

εε τ«›ρεσε ε ννιεε@ε ειιι ειι ρερ

“επι ννιεειιιιρι ρε.

30 ()ε πορεεε επιρερι @Μιι εε

ιρερεγε ιιιιγερειιρι ε.

31 Ξεειιε Μεεει-γε Ιτειιεειι ειι

ρι_γερι ριιι ειι ενιιιιιέριιιρι ριιι ειι

εινερε οιπ ρε εειειρεετε εε, Απι

ρειιι ιγορι ιιιεΙΞε σε, ερε. _

32 ννιεωε ερειι£ιι ιρεοειι, Βρ

ρεεοε .Με ιπεπιειιιεε ριει ννεοιπ

πε εετε. ειι ωρα ιγοπιερεε Με

ρε, πιεε!» ειιι ρι-γε ιινιευιεεεε

ω ριιιρειι. ννειιιιτερι, εε ινε

ιιιιχειρειιρι Με, Ιιεχερ.εειιιρειι

ιιιιςερι Με εε.

33 Ιειριιε-γειιρι ω ρε; ρεεε

ριει_γερι ρω οιπ ρεεε. ννιεοΙιειι

νιιεότε γιιέιεε εεε.

34 ννιεορειι οιικι!ειιιιε Οπερα".

ριεερι, εε ννερτειιιρι επι ρο.

Ψειιιιριι νιἴερειιτειιρε ειιοιιγερι

επι. Ψιιιιέιεεερι Με ειιι ρεεε

ρεεε ρεεειι εμε.

35 'Γιιρε οριιιιιι ι.ιιννε ρεγε

Με μ ννιωε ειιι ωρειι μ". απ.

Με, εε. £εριι Ι.ειιεεη ριιι χιιρε

ριγιιρι ρε.

36 ννιιιιτροτρορε, ει;" ορειι0.

ριιι ρε @ε επι ριιιρε.ιι, ρεεε επι

εεε.

37 Ωε ι:εριι ογειιι ριιι ρε Βερ

ειιιι ιεεεε Με ειιι ρε ερειιι επι,

ευρο. ειι εεειιερ, επεγιιρι εε ια

Με τορωρεοε ιιεεεεε.

38 Τιιρε νιίερειιιερρε £ορει:ι

ιροριρι ριιι Ιιεεειι $ειιεειι ειι, εε

ειι οοειε οτοιχοιιι εειιεειι Με".

ριιι Με" εεε.

39 σειρ οινεειιι εεΙιριοροιι

ενειιιιάειι επι, τιιρε ωεωωιρι

Με ρε ννειιιι εε, εε ννοιεεε σε·

εμ ριιι ννειιιι ρε? εε ιιοΒειι εε
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1. ΚΟΚΙΝ'ΓΗ.

πρι πὶπ πτοππ ποο, πο. ιπποποπ

οοππὶ κι.. ινοπὶὶ ποιο.

40 Ππποπ ιποππὶποὶο πιποοπ,

πο. τποποτο τοποοπ πὶπ ποοο πιι

ποπ. 'Τιιπο πιοππὶγοὶο ιιπ ω..

π.. £οννὶτοπ πὶπ ννοπποοπ, πο,

πιοποπι ιιπ πὶπ πο ·1:οννπεπ πὶπ·

8οποοε.

41 Απποπι ννὶ τοννποπ κι..

ννοπποοπ, πο πεπποτιι ννὶ Μπή

πιπ π.. πο ὶοποοο, πο ννὶοοπππὶ

τοινὶτοπ κι.. πο π:ιπιιπ τοποοο;

πο ννὶοοπππὶ ννοπὶὶ ννὶοοπππὶ το

ποοο πὶοὶ ννοννὶΒοιι οπ οπὶἀοοοοο

ἐπὶ

42 Πο ὶποοοπ νιτὶοεῷο οὶπ πὶπο.

ννὶοοὶοοπο. 'Ι'οποεπ πννὶπ οπι

πὶ, πιο. πω. Μο ἐπὶ οπὶοοτιι

μπι. . · · .

` 3 Ψονσιποποπο οπιπι, :απο

ννοννὶὶοπ οπὶοοτιι περὶ. πο”

ἐοπο ἐπὶ ποπ ο]ιιπὶ, Στάκα πιοοπι.

ἐοπ_γο οπὶοοπι ποπο.

44 ννὶοοοοππὶ Ι:οποοπ οὶιιπὶ,

πάσει ννοννοποιι ὶοποοπ οπὶοοΒιι

περὶ. ννὶτεοοοππὶ τοποοπ πιιποπ,

πο ννοννοποπ τιιποοπ ω.. πιι

ποπ.

45 Κοποπ ννοννιιπὶ οπ ποποπὶ

ποπ, Αποπι ννὶοοἐτο τοποπογο

πὶπ πο ὶνὶοοποπὶ πὶ ιιπ πὶπ ποπο

ποποπὶ, πο Ατπιπι οποπο ιιπ π..

πο ννοπὶ_ιιο νὶἴοπὶπὶπο οὶπ ποο.

48 '1'ιιπο κοπο ννοποπ ιιπ π.. πο

τοποποπο ἐπὶ, 1:ιιπο τοπιι οοππὶ

πὶπ ποιο, πο. ὶγοποποπι τοπιι πιο

ποπ πὶπ.
47 ννὶοοἐὶοὶὶοποπογο κι” π. πιο

π. οτοπποπ ιιπ, πο. ιποπο κι” πο

σο; ννὶοοἐΕο ὶγοπὶπο πὶπ πο

Ιπιποοπ ιποππὶπο οοὶποτοππιιπ

ιιπ π.. ποο.

48 Μοπο κι.. ποσο ιιπ ποπ, ποπο

:ποπο ποοοπὶ πι.. ποπο ποοοοοπὶ;

πο πιοππὶπο τοππεπ ιιπ ποπ, τοπο

πιοππὶπο ὶοπποπ ιιπ πὶπ ποπο

ποοοοοπὶ.

49 Πππεπ ὶποποΕο ιιπ πὶπ το

ιιποοπο πὶπ ιιπποπὶ πἱπ, πο ὶγο

οοπ ιποππὶγο £οπποπ ιιπ πὶπ το

ιιποοπο κι.. ιιπποπὶ πω.

50 Μὶπιιπποὶνοππ ποποπ οπο;

Ψὶοοοοππὶ πο ννὶοοννο πὶπ πω

ποπτοππο τοπὶοοπιο πὶπ τοιιικοπὶ

π.. οπὶπὶπὶ ἐπὶ, πο πεπιιπ νήσο

πω.. ννὶοοπννὶπ Μο ἐπὶ πὶπ ω

ν” Μο ἐπὶ. ·^ ΜΙ· π

51 ννοπποπο πο, ννοννὶπιιποοπ

ποπ οοὶοὶγεποπὶ; οννοἐὶπ ιιππὶ

ἐ£ὶπιποπὶ π1:ο ἐπὶ, πιο.. ονσοοὶπ

ιιπ ιιτοποοοπὶ πω. ^°··

5 1ππιιποππο,ὶἐ€ο ποπποπὶ οο

οπ πιο". γοποποππὶ τοππο οποπο

πὶπ Μπάνι πὶπποπ; πιο” ποπο

τοππὶ €οππο πὶπ π.: ποποίοππὶ πω,

πο ννὶοοῷο οὶπ πννὶπ ἐπὶ ποπ πο

ππ ννὶοεπὶγοπὶ πω., πο ιιππὶπο

ιιππιιτοποοοπὶ Μο. ·'^

53 'Γοπιι πω.. πω οὶπ πο οἱ

οοπννὶπ ἐπὶ πογοπο πὶο,·πο πο

πω ω. απ: ῷοπὶοο ἐπὶ πομπο
ω.. Δ · 1

54 @ο ὶοποπ πιο. πω.. Μο οὶπ

πο ννὶοοπννὶπ ἐπὶ πομπο οπο, τοπ

οοπ ννὶοοππο π.. πο ννὶοοτιὶ'·ππι

οποίοπ πὶπποπ, ποποπ ννὶὺοὶο

πὶπ ννοννοπὶ οτι ππποπὶ ποπ ·οοοπι

πω; Ψ1Ποοππο π.. πο ννοοπἰπο

π.. ο οοοννοἐὶπ ὶοοοπογο. · · ·

55 ῖνὶοοπὶο, ινὶοοπο πΝοινο πὶπ

ὶοπὶπο πιι πο. ννὶοοπποποπὶ,

ννοοπὶπο πὶὶοννο πὶπ τοπὶπο ιιπ

πο.

58 ννὶοοπὶο ὶοοπο πὶπ πο ιππο

π€οπὶ οο, πο. νιιοοπτοιιὶ ννοννοἐο

πο πὶπ πο ννοοποπο πὶπ οο.

57 'Ι'ιιπο ννεποπ τοππο ννοοπὶπο

ιιππιιπὶ, .Τοοιιο Μοπεπο ·1πιποεπ

πππὶγοπἱ π.. οοἰγοτοπποπ, πο

ννοπὶὸο ποπο πιιπννο.

58 Ηοοοπ ιπὶπιιπποννοππ πιο

ἐτο οὶοὶὸοπὶ πὶπ, οιιπιπο ποπεππὶ,

πο. ποποπο ἐπὶ πιιιιππὶ πιιπνσο;

πο. οπὶππὶποπ Ποποοπ οποπ π..

επ οὶοὶοὶπο πο,1τοποοπ πὶπ οπ

πτογοπὶπὶ π” πο τοπιι ἐπὶ ναι

πὶοο Μο οποπποποπὶ π.. ποοπ

οπιπποτι.
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 16.

νν1οοννοΥΑκο 16.

1 Ψὶοεἐ1:ε οννοΒο.ππε υπ ω.

ποπε τεπο Μοιιπὶοεὶππεπρὶ πιο

οὶπ, ποποπ θε1εϋο οπτε οποιὶεπὶ

οπιο π" οοοπ ννὶοεννεἐὶ ποπ, πο

1_γοοοπ πὶἐ ιοποπ Ρο.

2 Απροτιι τοπεποχε ω.. οπ πὶ

γορὶ οὶοὶγοπὶ 1οποπ ογεπὶπὶρὶ

πὶπ, ὶγποὶπγεπ ογοππεπερὶ Με,

ποοοπ »νεο πὶπποπ, ννοπιπεπεπρἰ

ννεπὶοο πω.

3 @ο που πὶππεπ, 1τοπε πονε

ρὶ οπ ννὶοεΪεπεππὶπερὶ πὶπ, ποπε

ννὶοεπιὶρὶ πὶτοννερὶ π” πο .1οτπ

εε1οιπ οπ£ε ογο ΨὶΟΒΨΒέ1 Με.

4 (Με ὶπὶγο οπὶε κποοπτ.ο οὶπ πο

ννεἐπο Με πεοοοε ποοὶππεπ ποπε

οπι ιποο Με.

5 Πππεπ Μοποοοπὶε ορ1:ε π·π1ο

οὶππεπ, ποποπ οπτο οὶυρὶ πιο:

πε Μοποτὶοπὶυ. ορ1ε τποο πω οὶπ

πο ποοοτιι.

ο θε οπὶππὶ οὶοὶρὶ ννποπ Με,

ποπ, ννεπὶγο1:π ὶππππὶννηο Με

πεοοοε; ποοοπ ποτοπποπ ῖοπὶ7ε

:ποο οὶππεπ πὶχο επιογεοερὶ Με.

7 Νοποπε. πιω ννεποὶγεπορὶ

πω ἐπὶ, π1πε 1Ιεποεπ πὶπ πω

ρὶ πὶππεπ, οὶοὶρὶ οννεπ_ὶὶ πιεππο

πω. ννεοεπὶπὶ.

8 '1'οπε επροπι ὶννὶποοὶππε πε

ρ1:επ π" ποπεπ)·επ Ερποεοε οπ

οννεπποοπ ὶπεππο πω.

9 'Γὶγοριι 1εππε ννεννοπὶπἱ πὶπ

ὶπεπὶχππὸοπερὶ, πο. τοπιο. ννεπὶπὶ

οερὶ πω ποπε οτε.

10 Πππεπ Τπποιποοε οππι ὶ

πὶππεπ, ποπὶροἐπὶ επ οπ πὶππρὶ

Με ο επὶτε πο: ο ποποπ 1'Π1)1θ

- οσωποπ Μαι ὶγοοοπ Πεποππ το

πτεπὶ π” οοοπ οπο.

11 Ηοοπ πιννοοεπ ὶπεπε Μο

ἐπὶ; 1ππε ννοοπὶ7ο ?οπο επ ρο,

οπτε ὶποπὶγυ Με; πο πιιπποννεπ

ὶὶπ πὶοὶχερὶ πὶπ οπι π Με προ

τπεππε.

12 Αρο1οο τπὶππππεννοπ-ὶὶ, πο

ππππεννεπῇὶπ πὶοὶγερἰ πὶπ οπι πὶ

Κορὶ οπ1:ει πὶὶΙ›ὶ Με ο πὶπε οπιοπι

πω; τιιπε ιγο ποποπ οπὶε γο

πιε οοεοε οὶπ ἐπὶ, τυπο. τοΙιοπ οὶπ

πὶππεπ οπτπ ὶ Με.

13 Κὶπτεπεπ υπ ρο, ννοννοοὶπγο

οπ ειπ;επε ποπ Ρο, ννὶοεἐΕο πο

οοπ οπειι-γεπ πο, ννεἐεπε πο.

14 Ί'επιι πὶτεννερὶ πὶπ οινπἐὶπ

ννεοεπιπὶγεπὶ οπ οοοπρὶ πιιιπνο.

15 Μὶππππεννεπ-ὶὶ, οοοὶοὶχορὶ οπο;

$1.ορπεπεε ιὶγοππεπε π" εποπ

γεγερὶ, πο Αποπε οπ ννπεπογοοε

τοπιιπογε ὶοεεο οὶπ ποο, πε ννὶοο

Με οννο1;εππε οπὶοεπὶγερὶ π”

οπ ?ο ὶοπγερὶ οοο πὶπ;

16 Τοπε ποοοοερὶ, πε τοπια. πνε

ννοπὶγερὶ, πε πτεπὶρι ω. ποπε

ἰΨΒ8ὶΠ ννὶοὶπππιηο χο πὶοὶ)·ορὶ

Μ.

Π' $€ορπεπεε πε Ρποι·ΕππεΕπε

πο. πω” πὶρὶ ω. ποοπ Μπιπι

ἐπὶπ ; ποπε ο :οπο οοεπιὶ]οοοπρὶ

ἐπὶ πὶπ π. οσοπι: τπὶοὶοὶχερὶ.

18 (πο. 1111111181 π” ιπεπεπε Με

γεπρὶ, πε πὶτεινερὶ ποποπ. Ηοοπ

ο1:εππεπ τοπε. ποοοοερὶ πὶπ ποπε

ννὶοεγποπὶπεπ ρο.

19 Αἐὶε οπτε οποεὶεπὶοἱγο πὶπ

ποπε περο πὶχο:πρὶ. ΑππΙε πε

Ρὶὶεπὶὶε Πεποεπ πὶπ οτι επτομι

πορο πὶγιιιερὶ, πε οποὸεπὶοὶγο

@ο τὶρὶ οππο υπ π.. ποπο πογε.

20 Ηπππεννεπὶὶπ πὶοὶγερὶ πὶπ

οννεεἰπ περο πὶχιὶιορὶ. 1ὶρπ1ο

περὶ ννεπεπ πὶπ οπ οὶοὶχοπὶ ὶ

ὶπὶσὶριι€εππ. πο.

21 Ρώσο π. πήγε: περο πὶοὶ-γιὶ

ιπρὶ πὶπ .ο ιπὶγο τπὶπερο πὶπ οπ

ωεπε,πα.

22 'Γοννο .1οοπο Μθ85178 Πεπ

οεπ πὶπ ννεέτοοεπο ἐπὶ πὶππεπ,

πο επεπποεπε ιπετεπ-εΙ:πε υπ

πππννο.

23 .1οοπο Μοἐἐὶγε Πεποεπ ιιπ

γεπρὶ τοννοοπἐὶι1ε π.. πὶοὶπὶ υπ

πππννο.

24 .1οεπει Μοἐεὶγε οπ ννεοεπενε

π" οὶπ πὶγορὶ οννεἐὶπ οπ πὶοὶρὶ

υπ ποπννο. Απιππ.

|
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Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ Μ

Ι ΡιιΙοε, Υνιι.Ιπιιιι€επιΜπι ι:εννεειπι.

Μη εειγε.πε.πιΜειπι, .Τεειιε Μεεπειγει

γεέι πιοπι Με, πιο. Τιππιο;Μεοε Μιιπι

ΜπιννπιπιΜπιΜιοΜπερι ννπιπι Μει, Κο

πιπιτΜ εΜ;ιι ννειΜεπιπεπιΜε πεοΜο

πΜιΜπειγε Μπι, πιο ΑΜε)πει οννιιπιεπι.

:γε 'ποπε οννοΦεπιπισ. ιιπι Μπι Μεπιιι.

Μιγε, ωοιυαρί πππιπαέπαρέ.

2 Ύνοννιιοπιέιάει, ννοο!πιχε Με,

νΥπιΜειιιΕπιπιΜε Ατειιπιχειιιμι, πιει .Τε

ειιε ΜΜΜ Ιπεπιεπιπι Μπι «πω»

Μειπι., πιπειρι ιιπι πιιιπιννε.

3 ννιιΜπιπιτπιπιΜει .]εειιε Μεεειμι

Πεπιεπιπι υπιΜγειρι Με ΑιΜιΜι, πιο.

ννεοπιέπόιιρι επι ε.τεγερι, πιει Ψε

ΜιπιππιΜΙπε οννιιεἱπι ννεείπιπ.οπιΜπιεε

ννιεπιχε σιπι Με ννοννιιέΒε χαπια

πιιιπιννε.

4 Ηε ιιπι!πιιΙπι]ερι οιινιπειπι επι πινει

ειπιποπιΜπιιι€ ιιπιγιιπιπιι, Μεεεπι που».

ννοΙπειΜῇε οννε.ειπι εΜπιιι. ιιπι Μπι

Μεπιιι ιννιειιπιΜγερι ιιπιΜοΜΜιρι

Με, ννεειπιποπιΜπιιιωπιιρι οπι ΜΜ

Μεπιι:πιπιΜε ιιπιΜΜγιιρι Μπι Με ω

γε.πιιπιΜειπι.

5 Ηεεεπι Μεεεἱγει τοΙπο.Μιε Μπι

ιιπιΜγερπ επι ιιπιΜιειγιιοπιιρι Μπι,

Με @εεοπ Μεεειγπι εει_γετε.πιΜεπι

ννεειπιποπιΜπιιι8· ιππιχειπιρἰ Μπι Με

πιπιΜιπι ιιπιΜπειγιιοτειρι Με.

θ ΚιιΜέιιπιχεπιρι εοπ Με ΜΜΜ

ι:οπιΜπιπιε πιι)πεπιρι, πιει ιιι πιπγε.πιρι

Με σιπι Μεση; Με ννοΜειΜιε οπι

ΜιΜέιππιγιιπιρι Μπι Μεπιπι γιιΜιι οΜ

Μι Ψιωμ Με ε οΜειπιγιιπι εεε;

πρ. ννιιειπιποπιΜπιιιε ιιπιγεπιμι Μεοιπι

' ΜΜΜ

· .·ιίι

...ΠΙ

η. πι· «π

ιιι·

Μπι, Με ννιιειπιι:οπιΜπιιιΜε

πιο. ιιι πιίμιπιρι Μεειππ Μεεπι.. _ _.

7 ΠπιΜι.πι πιι)περι Μπι Με ,ειππιι_γρ.

ννεοιπιιιπιχεπιρι, ννοΜπιΜιεΜπι επι

ορειπε γιι.ιππιρι Μπι Με ἰγεεεπι_νπεε

ειπιτοπιΜπιιι.Μεμιρι Μπι επι οχημιρι

Με., ειιοπιιιπιχειπιρπ. γ , Η __

8 ΜιΜιιπι!πε.ννιιπι]ι, ω.. επι @Με

ννοΜιιΜῇε ιιπιΜπριΜ6Ιερι 90Π. Με

επ1οπι)πε έπιπ γιιιιπιρι Με. ιιπιπ:ιπιρι

ω, ιμωπι Μπα ιιπιΜεΙπιιιιρικιππΕ_

ΙποΜΜἰρἱ Μπι ιεπιπιρει, Μεεεπιιιιιηι

ιιι Με». ιιπιΙπρεἰπιρι ω. . δ.

9 Τι1Μι πιπιΜ)περι Μπι ππιιιΜειι μια”

εοπιπε ννογιιεο Μπι μπιΜπιμ, Μεφρι;ι

τιιΜΜεπι ννιιειπιιιιιΜειγιιρι_ Με'

ω, τιιΜι ΨειΜιιπιππιπιΜο. πνι,επιπε

σιπι εΜιεεΜι ννιεε5πε ει” Με κι”

ειπιιιπιγπιπιπιι Με.: ' _ _

10 Με ινἰεοπιπε ΜἰπιεΙ€0 ΜΜΜ;

εαιπιΜεπι ειιιιΜτΜιΜιρι, ιιπι ιιιιΜ81Μ8

εΜπΜιΜι εεε; πιει εεέι ΜΜΜ ειπε:

ΜεπιΜιρι Με ννεειπιιιπιχε.πιρι :

ΙΙ (Μ. Με ειπε ννοεεΜπγε επι

οιιπιχιιΜιχειρι Με., Μεεεπι ννιοιιέΕπι

οπι επεππιΜιιπι. τε.Ιπιι ιππιεπιριεοπμ_Με

οπι,_ ιιππΙπιχερι οπι εικιπιΜεπι Πισω

ννοριόπι εγιιρι Με.. ' Ι

12 ΠπιΙπιγιιἐΙπιπιρἰ Μπι Με.ιιιιπιιι-ι

Βιμ Μάιιοτει.πιιπι Μπι Μεε. νωνι

επιΙ‹πε ννοινιιΜιπι Με επι οΜοπιννιιπι

ΜΜΜ, νυπειιεεΜρι ννοΜεερε γιιΜε

έπιἱ, ι:ιιΜι. ννωπωππωιω ποινιιοπ1

πιω μπω., ννΞεοἰεεἔε Μπι εΜπιιι.

ιιπιπιπρι, επι. πιιιπερι Μπι εΜο. ΜΜΜ

Μεοεεε.

13 ΤειΜπ άπιππιπερι, επι επΙοπιχει

χειρι Μπι Μεεεάπιπι ννοινιιρι επι ιππι

280



ννποοννοιω.κι: 2.

ιιποο8·ο.ιιπ;οο οννιπιιιιιπιο Μπι ω. Με ιιιιπιιχιιιπρπ ω, πιππαι πιου

πιοπιγιιπι ινιοο3ποιπειρπ Μο πιποροο.

14 (Μέρα επποπιιιιιμιγειρι, ιππι

ΜγιιέιΜπιρι Μπι πιο πιπγορπ, πιο Μ

πιοπι "Μαιο" πιππ:ο.ννορι Μπι πιο

ιππιΜγορι, .ποοιιε Ποπιπ:οπι πιουμε

το Μπι οπι.

Ι5 Ηοπ:οιι ννοοππιπιιιπιιιιι, τοπιο

οφ πιπγορπ Μπι οΜο. οιιιρπ Μ».

τυποι, οπι πιιοπιρο ννοννιιέπο τπιππιορι

Μο σιπι πιοοιι.

16 (Μ πιπγορι Μπι οποπιπιειπι @ο

ο ;Μιπποεποπιπο οΜιι ππιιπο οιι,

ο .Μοπκοόι.ιπιπο οπιι.πιπιειπι πιιιιορι

Μπι οΜιο ποίοιιννπιι ινιιπιπππ Με, εμ

.πιπϊπιιιππιιι.Βοοο Μπι εΜε γο Μεγα

]Πζή· Μπι ννοοπτιι

Γ? Ηοοοπι ννοοππι ππίιπιι2ο οοπιιιπι,

πιοπιοπι π_γοινιΚιιιπι ννοοππι ιιιιπιιιιι

ω; φωιοπποπι πιιποιοοπι2ο σιπι πιο

νήοιιιιοΒρπ οοιχπιποιιπιιιιι ππιποποοιι

πο πιο πιοοοπι, Ηιιιι, ω, ω”, πιπ

γιι,πογο "παπι πιο.

ιο ννοΒιιπιιιιιιππο ννιιοπιι ορποιι,

ινποοπο ιιπιπποιιιοπιιιιρι φπι ο, πιοπι

κια-Μ , πιοο ω.

ιιι- 'πρ, πιο δππιιιιπιοο, πιο 'Γι

ππιοιπιοοε, .ποειιει ΜΜΜαιω

π:ο.ππαι ·Οιπιπιππι€ππιπ Μπι ιιπιπιοπιπώ

γοποιρί :που πιο, πιοπι, οι οι", πιοο

ἐπὶ, πιππαι ιδιο Μπι οπι, πιιιιι οσο

οπο.

20 ννοΜιπιποπιΜι. πινοπιοιιιιγοπιμπ

Μπι πιοπιο "ω" @ο οπι, Ποπ

πιοο, πιο. @ο οπι Απιιοπι, ιππιΜγορπ

Μπι οπιιπιπιιιπι ννοπαιπιτειπιπιπο Μιτου

χιπ Μο οππι πιοοιι. ·

21 'π'ι.ιννο πιπγορι Μαι Μοιιοπχιι

οπι ιππιιιιοιππορπ, απο; επποιιπιγο.πιρπ

Μπι πιο ππνοπαιπιπ:οπιππο Μπι οο.

22 Ο». πιο ιππιππιιριιοριιρι, απο ιιπι

οοπιιΕορι Μιι εΜε ννοπιπιιιι τοπιο.

πιοιπι ποιππιπ οοο Μπι πιο ιιπιοιπρι.

28 ΠπιΜιιι πιιιπιιιπιο ιπιππιιιεπ Μπι

εΜε ννοΜιπιπο.πιπζιι. πιιιηιιοπιιπιππι

Μο ο οοννο.Μγο; ππ:οπιοπρειρι Μ».

ο οιι ιιοπιο.πιππι Κοιππιιπι οΜο ννοπ

ω.

24 Ψοοἰιιγογιιρι Μπι οπι ποιού

6Μπιρι Μπι οπι οιιπιιιιοίγειρι Μο.

ννιι.οππιγειιιρι οπι οιπτομι πιιιγοπιπι

μι οοο.

ννποοννοιπΑκπι ο.

ΙΜιγο απο πιοοοπι ππιππιοιιπποιιιι,

οππο ιιιοπιπέππιγει εΜε οιιπρπ Μο

έιπιπ.

2 Μάχο πιποΜέππιοπμιρι Μιιπιοπι,

ω" πγιιέΜπιιπιπηο Μο πιο; Μ

π‹πέιἱπιννηο σιπι πιοο Με..

3 Ηοοοιι οπι πιο ννονικιρπ οπω

ειιρπ, οπωιι ννιιιι Μπιπιιιπι τοπιο οπι

ππιιιπιιέΜπι Μο οιιι πιοιιιι οπι οπο.πι

πιοπι ιιιοΜέππι ννοιππι Με έπιπ. θα

πιπιπορι οννιιιιππι ννιιοππιοπγορπ, πιπ

ιοννιγιι6Μπι Μπι πιο οπι πιπγορι

οννοεπιι @φορά πω.

4 ννιοοππιιΕπιο τιιπιΜι, πιο. ννποσ

οιιιιπ:οέποει, πιο. ιοπ:ιιππιπιππιοπιρο οπο

οπιπιιι ινοινιιιιπ οιοιι€ιηιπ πιοπι, πιο.

Μέππιπιπγιιιιρπ Μο οππι πιοοπι ?πεοπ

πιοπι ω ; τυποι πιππιιιι οιιιιτοοποπγο

μι Μπι πιο εάοιι)πογιιρι Μο σιπι πιο

στι.

5 Τιπννο πγιιΜέποιιρι πιιιΕο οπιιοπι

πιο ιιιι)·ο πιιοΜέιιιτπιιηο ω; παπα

πιιγο πιππιιιπιπιπιο.πιπιππποπι, οινοπιππι οπ

πιορι Μο ω.

θ Ηο “ανο Μπι πιοοοπι χιιοορπ

οσο, ννποοπο. οοοπιπιπ Μπι ω”

πιιιιιπιιι. Επι.

'7 πποοπι ιιιιιπωπιιι ννποειέπιι Μπι πιο

πγιιέιπιππιμιγοπιπ, ιι γοσιιιιρπιιρι Με,

οΜιιιιπ ιιππιτι ιγο Μισο σιπι οιι Μο

ρπιπιιπι Με..

8 Ηοοιι οοοποπχειρπ ω, πιο οιι.πιπο

οπι επιιιορι Μπι πιππιιοπιιπιππι μι.

9 πιο οννιιοιπι οπι ννοιιπιιιεο

ρποπι διοιιιιρπ πιοοἱπιπιιιπι, ιο"

πποιιιιρπ Μο οππι πιοοιι ννοννιιρι οπ

οιι8·ιηιι πιοπι.

10 Τον” οι" γοοπτ·ιιιιιιιιρι

Μπιπιιιπι, πιιπέ ο” πιει:αιιιοπ, πιο ω

πιο π.ιιπιιι ννοοποοιιιιιι Μιι πιο ω”

ρπ Μιι οπι νι·οοιοοιιιιιι, ΜΜΜ

πιοππο.ππι.

Η Ποοοπι ω” οπιιιιπιγιιπιρπ
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Π. ΚΟΙΠΝ'Ι'Η.

Μο ἐπὶ; πιο €οποπι ὶοὶοοπιο οὶπ

οιὶοπιιπγεπρἱ.

12 'Γποπο οΜο Μοοοὶγε πεπο

οπεπὶπ πνεέιτο γιιπο. ννεπὶ, πιο Πεπι

οεπι Μπι τὶγορε ποπ ππιεΙπὶχιιοε

πππὶ;

13 Ηοπεπ ππιὶποἔὶ οΜο. οεπί:ο

ννοέτοιπε ννειιπ ἐπὶ, 'Γιι:οε ππὶπιππ

πεννεπΩὶὶ Μπ ποπ ὶγοινεγο ἐπὶ Μπι

ποοπ; ποοοπ ποπε περο ννὶοε

πποιιιο οπι, ποι:εππεπ ΜεΙποὸοπὶε

οΜο. ὶππιοεπππὶε.

14 ννεπεπιπιππε, οπὶπιιὶγεπι

Μοοοὶγε οπ οπὶγο ιιπιιιεπιρὶ, πιο

οπὶππιὶπποπ ιιπιΜγορὶ Μπι οπ ω

ννοοοοπγο ννοοπππε χοοὶοπὶπ Μπ,

ποιο ινπιρὶιὶε γιιπε πιπππινο. ·.

Ι5 ννεποπτεππε οΜο, Μοοεὶιπε

οπ ννοοππιπε αποτο Μπ πο ιιπΜ

γορὶ, ποπε ννὶοοπὶ διιιππιπιὶ Με, «πε

πιι!πιιπ ποπε γιιτιιὶπιιπιὶρὶ Μο ἐπὶ

Μο ποπε οο.

16 Ποπε ὶέ περὶ Με ο ννὶοοπιὶΕο

οοπππιε Μπι πο ιππιΜιπορὶ, πιο ποπε

οπιὶρὶ Με ο ννὶοοπὶ οοπππε Μο

πο ιιπΜγορὶ ; επε ω” ποπε πεΙπιι

Μπ οΜπὶ πο.

17 νὶἰὶοοτε ννεπεπι:οππε οὶο Μπ

ππε,πεπ πιιννορὶ Μπ ποπιε πιοππ

οοοερὶ ἐπὶ; τυπο ννοννὶοεπο οοὶ

?επιππεπι, πιπιο ννεΜιππεπιπε οοὶ

επεπιπεπ, πιο. Ψοπεπτεππε πω

εππ, Μοεεὶγε ιιππογεπερὶ οοο. ,

ννποοννοιοικο δ.

Ι Απο ιιπὶπὶπὸεπεπρὶ ιιππεγερἱ

πο; πε ννὶοεέτε ννεπιὶὶΜὶ ὶγοοοπ

ννεεγετεπὶπ ννοννορὶ πὶοεἔει›ὶ Μο

οὶπ ποοε ιιποὶπρὶ πο; (πε ὶο ιπποε

γετεπὶπ ννοννορὶ ιιπιποοπιπερὶ Με

πποέπρὶ πο.

2 ννοννερὶ ιιπιπὶποννερὶ ιιπΜ

οεππορὶ Μπ οΜε οννπιρὶ Μπ πο

πὶγορὶ, ννὶοεέὶε οννεεὶπι οπὶοπγερὶ

πιο γεννερὶ ;

3 Μοοοὶγο τεννοππερἱ πεπὶπγεπι

ογεὶπερὶ ιιπΜπο ιππΙπεΒορὶ Μπ;

ππιὶπὶ οιιρε οπι ὶπεεορὶ πω, πιιιπιι.

Ψεπεπτεππε πιὶ ιιπι Μπι Τεπιὶγε

Μπι οπι οννερὶ ; ὶπγεπι ππιπιοπο Μπι

οπι ιιπ ἐπὶ, τιιΙπε ννὶοεοεπιτο οοπιὶ

σε Μπι πο οπι.

4 Ππποπ ννεπεπτεππο οΜο.

Μοοοὶγε οοὶγεπεππεπ ννοεννεοὶπι

Μο ιὶο ιιππερὶ.

5 ΠπΜπο οὶπιὶπε πιο ιιπΜΣππ

ποεπιιὶ Με ιιπποΜτρεπιὶρὶ, ιππιΜ

περὶ επεγοοεπ, τεΙπιπ ιιπΙποΜπὶιιὶ

Μπ πιο ννοΙπεπτοπιπο. οοὶγεπεπι
ποπ. π

ο @ο ινὶοοπιιΙπιι›πο ποσο Μπι οπι

οοΜ)πο ννεννοΜΙιὶὶπε υππε€ερὶ,

οονι·ιι Μπι πο οπ ιιπ ἐπὶ, ννοπὶ)πε

Μπι ποο οο, πιοπιο Μπ πο πεπο

γε, τυπο. ννοπὶγε πὶπ πο ννεπὶγο.

οοο. ι

7 ννὶοοππο ιινεννοὶπὶγερὶ Μπι πο

οννερὶ, πιε ὶπιπεπ επεπ ροεορὶ πιοπ

πιο ννοννὶτιιπ γιιπο οὶπι, οπ ΙοτεοΙ

οὶποε Μπι Μοοοο ὶποππεπο κοπε

τρε Μπ πο οπεπιε γιιπεπρὶ Με

ιιΜπὶρὶ ἐπὶ ποοὶπιπεπι, ννοππὶπεπι

Μο πο οπιιὶπὶγορὶ τυπο ;

Β Ηοοοπι ννοπὶγε ννεννοὶπὶππερὶ

Μπι πο εεππι Μοπιε πιὶπε ννονιπὶΩεπ

Μο ἐπὶ πο. ο

θ ννο$πεοσννοννοὶπὶ7ιιρὶ Μπι πο

ννοννὶτεπ ποοὶππεπ, ννὶοοοπποπεπι

πιο ιινεννοὶπὶγερὶ Μπ πο επιπρε πὶ

πιε ννοννὶπεπ Με.

10 Ωει πεπιι γιιννὶπιπρὶ πιοπι πο

Βεπι.ι ννεπὶὶ οπι ιινοννὶτεπ ἐπὶ, πι

πιι Μοπερογο ννονιιὶτεπ Μπι ποο

οπι οπεππεπι.

11 Ωε πιο οπεΜγερὶ πιοπι πο

πποννὶπεπ Μπι ποο ποοὶππεπ, που

οοοπ πο οὶπι πο @σποπι ννοννὶτεπ

Μπι οο.

12 ννοερο ποοοοε ιππιπερὶ Μο

ποοπι πιὶπε ννεπὶὶιππτεπερὶ οοο.

13 Ππιπεπ Μοοοο Πο επεπρο

ννεπ ὶτοππεπο-ὶπὶπ εππιπρο Μτοπι

Μπ πο ὶγοοοοο ἐπὶ, τεΙπιπ οπιεΜ

περὶ Μπι οννὶπεπΙπο Μπ ποπεπιπο.πι

ι Ιππεοὶ οὶπιοερὶ Μο οΜο οτοιιννπιπ

οΜὶιὶρὶ ἐπὶ Μπ πιοοπι οτεππεπι.

14 'ΓιιΙπε πιο τεννεοὶπρὶ Μπι πιο
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ννιοοννοΥΑκη 4.

$ρηηηρἰ: ηη ηηρε£η Μη·όεηηη

?ηη ννοινορἰ ννιιΜιη ΜΜΜ. Μη

δηιηηιρἱ Μπι, Με ηΜιΒρε Μη Με

εγηΜιρὶ έτη εεεη ηη ; Μ: Μεεεἰ

37η εεηγητηηηεη εηηηηρἱ τηΙ:η.

15 'Ι'ηΜι ηηρετη Μη όεηηηγηη,

Μοεεε μιννηρἰ εεη, Με ηΜιΒρε

Μη Με Με εηηΙὲερἰ Μη ηΜιΒρυ..

Ι8 Ί'ηΜι ΜΜΜ Πηησηη Μη

εΜε γηηοτηηἰρἰ Ι‹ἰηηηη,^ηεηηη

Με ηΙ-ηιηρε Μη Ιιε γηπηηηηη

Μη.

Π' ννοηἱμι Μη Μ: Πηηοηη Μη

εε, «μ. τηΜεη Ιτηησηη ηιηἱγη Μη

ηη Μη, ηεη ηη”. ὶεἰγηρἱ γηΜιη.

18 'Ι'ηΜι ηηΜγε οννηεἰη ἱτοηηη

Με Μη εη τηΙωάηη ηηΜιΒριηη

έηὶ, ἰηὸἱχοηιἀιιεἱη εη κνεννηηγη

Μαρἰ Μη ἱγεοεη Π:ηηεηη ϊοννἱτηη

Μη ννηυιηιιγηηηρἰ, ηη Με οηηειι

Με Μη ἱγεεεη ηηΜιεηρἱ. ννοννἱ

τ” 88.ΠΡ8. ννουνἰτηη Μη εη, Νεω

σηη Τηηἱγη Μη 0η ετηιιηηη @ε

εεω.

τη νν1οοννοΥΑκη 4.

ω! Ηεοη επιιηιηη ννηννοηὶγηρἰ

Μη Μ: ηηΙιηρὶ Μη, ννοννηοηέἱὸη

ιἱηΜεηρἱ Μη Ιιεοη ννηεἱη Η:σοηη

έηΜιρἰ έηἰ. Η ·

2 ΤηΜι ηιΜι ννοννἱέΕεεε ηη

Τηηηη:.ι ηη Μη ηεηε. εηρεηηγηη

Μ, 9η ννἰειιηηιηηηρἰ Μη εη πτη

ηηηιρἰ ω, :μι ννοηηηγε γη!ηι

ννη!ιηηηιηΙ:η οἱε Μη ηηΜεἰΥη

Ιιηρὶ ω, τηΜι ννοννἱεηΚε ?εστω

ἱηρἱ Μη ση ννίοηέηι ονσηεἰη ννἰ

γηΜηιηρἱ Μη εΜη ηηηὸηοηιηὶη

ΡΕ, ννηΜιηηιηΙ:η ηοΜιτη.

3 ννοο!:ιιηίη ννηέΒε ηηΚἰηιννηρἱ

Μη ηε ηηηΓιτηηηρἱ ηεεἰηηηη, £ο

ηιι τειΜιηἰρἰ έηἱ Μη Ιιεηη ηηηννἱ

εειΙ‹ἱΒιηηηρἰ.

4- Ηεηη εΜε ννἰοοὶοηἔε Μη ηη

Φώτη ννηΜιη ω" Μη το”. ννἱεη

@η έιηὶ ννἱοοωκνηεἰη Μη ννηεἱη

Βοη έηἱ ννἰεηΙ-:ηςη; Μεεείχε. Ψη

Μιη8ηηΜι 0ΠΠ08.8'θ Μη Μεε, Μι

ννοοηιηἱη ννο.έτε ννοννἰωηἰχομη

ρη Μη Ιιο ἰγογηιηννἰοηγε Με

έηὶ ηεοη εΙ:ηηηειη. .ω

5 ΠηΜΪε ηηΜηὸηο£ηηἰηρἰ έηἰ,

Σι1Μι Μεεεψη .ἱεεηε Π;ηησηιι Μη

Με ηηγηοτηηἰηρἰ εεε; ηη ηηΜγε

.Ιεεηε ση οοΚἰγεννἱεημιγηρἱ Μη.

8 ννηΜιητηηΜο. η7ογηηρη Μη

οΕρηΖη ετηηηε.η γεΒε η ηοη Ιιο

ηηεηητερἱ Μη ἱγογηηιηηχηηρἰ,

.Ϊεεηε Μεεεἱγε ΠοηηηΚε Μη εοἱ

γητε.ηηηη, ΎΥηΜιητηηΜι Βοννηηη

ννοηεΙοιιγε ἱγογειηρη Μη ηηηηρἱ

Με είη ηεοη. ·"·- Μ

'7 'ΓηΜι ννογιιηε. Μη Με τηι1Μι

εεἔιι οηηη ηηΙηιρἰ, ηεεεη "συνη

έη!‹ε τηηΜι Μη ννηωηηΠιηι

ετηηηηη ηη Με, ηη ηηΜπηηΜιη

ρἰ Με έηἱ. π»

8 Πιόηηέηητηηηηη ηοηηεηηγηη

ρἱ, €ηΜι ηηΜιηηεεΜεηρί εηἰ : νω

εἰηηηηηἰ ηηγηηρἱ, “Με ηιΜιόειη

ννεοἱηΥε έηἰ Μη Ιιεηηοεεηρἱ έηί.

9 ἑἰοηγη ηιιΜιννηρὶ, τηΜι εΒρε

ηηγειιιρἰ ηιιγηΙ-ιοηρἱ έπη : 1ηη.Μπει

εΒρεηηγηηρἰ, τηΜι ἰηηηε· ηηγηη

ρἰ έηἱ.

10 ΟΜηηἰΪηη ηηηιηεειηρἰ Μη

εη .Τεεηε Ιτηηεηη @ε ηἰη ηε γηηη.

ηηΜιηρἰ, ηεεεη .Ϊεεηε ννἰεοηἰ Μι

ννη. Μη ηητηηεηηρἰ Μη εη Μη

ἱηγηη ηη Μη.

ΙΙ ΠηΜγε ηηηἰρἱ Μη .Ϊεεηε ηη

οηἰηηἱ_γηη ννἱεοηςε εη ἰχηγε ηη

)·ηηρἰ, .Ϊεεηε ννἱοοηἱ την" Μη

ηηεεΒρἰρἱ τε Με οίη εη ΜΜΜ

Με εἰη ηεοη.

12 Ηεεεη ηηΜγερἰ Μη ε·η ηη

εηηψε οΓηιηγηη ηη, τιιΜι ηἱγερἱ

Μη εη ννἱεοηἱ.

13 ΗηΜ_γε κνηνσηοἰηγε νσσηἱγη

Μη άι: ηηηηρἱ, ννοννηρἰ εη Μι€η

ρΕ ηοη Μεοπι” νΜεηννηησι Μη

Μεση ἰννηη σε; ηηΜέ εγε ννἰηη

ηηάηρἰ Μη ηεοη ηηΜηρἱ εοε.

14 Ωιι τηννε .ἴεεηε Πηησηη Μη

Μ”. εΜοετη γε εἰηοη, ηε .Ιεεηε

εεἱγηηιηηηη, Μεε εΜεετη ηηγηη

ρἰ Μη, ηη ηἰγερἱ Μη στη εηωΣη

Με ηηιςὶ7ηρἱ Μ;83 εάοηιιηγηηρι.
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15' Νιγρρι Ειπα; φιιιιιιιιιπ @Μπι

ονσπειιι εοεπ ιιπ, πεπεπ νιιοννιιοπ

έιιΙιι ιιιπ!ιιι Επι, ωεωω ννοριάιι.

@πρι Ιππ οπ εισ.ιιριι στα "ο Και,

ννιιΚεπιππΙφ ι:οννιΒιιπ κι" οπι.

16 Ηοοπ ννιιοιπ ιποιιπέιιιιιιρι

ἐπὶ, ΒιιΙιιι._ ννις:ιιέΑπ ιιΚιιπι:ειπιιιιπ

ιιιιἰιιιΔννιιρἰ Επι πι: ι:ιιι€ι1πι ἐπὶ.

ει”. εάιο., νήοιιώΒιι πιιι!ιοπ τιιππιιπ

υπ μι πι: ιιππετιι @ΙΩΝ γιιπε

περι,

17 Ππωιω]ΒΡΣ οι:Σιππιι., πι· ρω

ι:ετΙιιπ πιπ πι: ινοννιιιιπ στο. Μπαμ

στη Μπαμ οννιπιιπΙιε ννιιπιπ Πω

Μπακ ιιπΙειοιιεερι Και..

18 ΙΩιΙΒΜπ @οππ νιιιιπ)αιΚιιρι Ιιιπ

πεπε ΒΙΟΖΩ ιιπΚει:οπννυ.πρι ἐπὶ.

Μια £ει|ιιι ι;οπιι νιιο.πγειιιιρι ἐπὶ

Ιιιπ Μπα Μιτι φωαπιισιπρί. 'Γε.

Ιιιι ΕΝΩ ν"ιπχειιιιιρι Ιειπ Μπα

ιπιιπΙιο Επι, :μι ι;ιιΙ·ιιι Μπα ψωμι

Ιιιιρι ἐπὶ ιιπ πιπ ποπι οννιιιιιπΙιο

ννωιιοιι.

νν1οονιτοιωκι: ό.

Ι Μιιιιιψι νιιιι!ιογιι ιιπιιἱιιιννερἱ

π" Μ ]ιιιιιιιιπι Μππιιπ, και»

τοπια. πεπεπ οιπ ιιπι πειρο ι:οιιιιπ

Ι:ιι8ι-ιρι Μιι, ιππΒριγει ε!ςι.ιι, οννι

πεπΒιι ιινε.πιπ χαπια» πιπ πι: ιιπ

Ιιιιρι ε: ειιοπιιπγιι.πρπ

2 Οι άι: πω» οσωπιιιππόιιιιρι,

επι πρι ι.ιπιιιι:ιινιιιιρι πωπω επι

γιπιιπλιιιπ ιιπι Μιι @ο Ιιοιιιιγ8.Βιι.ρι

Με ο οιιπωιιπΒριιπιρι.

3 Πε ΙιοιιπιιιιΙιπρι Ιιιππιιπ, Μπος)

:ιιπι ιιμηιιιςρπρι Και έπί.

4 νιίιιΙιεγιι πιπ ω σππι. ιιπιπιπρι.

Ιιἰπ πεπαπγιιπ οοιππἱιιππιιιιιιρἱ,

ιιπΒιιιιιιρι Μιι πω». ΨοΕομι|ώ

ιιππόπωπιφιμι κι" πο ιιιιι:ιπρι

έπί, ιπ1Β8 Κοιι_πγαΜιρι Με.: Ηο

ι:επ πιοοπι ο ινιι:οπι2ε οι:οννιι.ειπ,
παρω πω. Π

5 'Πισω πε επ ιοιιΒιιπιιιιπρἱ Επι

πι: Ψο.ιιιιπιππΙια ω; πο. πο Υνο

πι" ιο!ιιιιιογιι. Μιι ππιππιπ. πιι

ιιιιρι. Πθ Ηοοπ οπιππιι·επ οπιπιε ιιπ

Ι5:3

Μιὰ:: ι φ Μ”οππΒιιΕ18.$13$ΒέΒΡι: ' Η

γιιπ Πιιποιιπ ΙἔἱΠῖΪΕὲΨιιιῇιιπ” - σ

γιι!ιοπρι Ιειπ ιι ει:ιέπιιπχρ.πρι.._

7 ννιιοιπχειπρι εοιχιι.διιιιιιιιπ π: ζ

Μπάρι, φ. νιιαννο.πγιιιιζιι.ρι ιιπι ε” π

ιιιιιιιιπΙιιιπέπι. Δ 'Η _ - ω,

8 Οιιιιιιο ιιπννιιέιορι, @πιι Μπαμ.

Μιι ‹Ιο οΙιιιιι ιιπιιιιπμι ἐπὶ, πιι

Βιιποοιπ πιπ Βίοι ιιπγιιιιππρι πιπ

τι πο ι πω; ιιπι:ιπρι οσε. Ι Ι `~

9 έ ώ ιιιςιοιχει ιιπὶιιιιιἰιερμ

εΙείται Μπι ιιιιχει.|ιοπρι, πιο, ιό @μι

ιιπιιιιπρι, ιιπιπιι ΕιιΜε καιω! πω·

Ιιἱρἱιιπγιιπρἰ Με οιπ Επι. Η !

10 Οννιιεἱπ ΜεεειγιιππννιιχΜπ.

οιγοιειπιι€ Μιι Π0Κιιιπ ιιιιιιιιι)ιιι.π!

ιππιιπ_ιιπρι πιο., οὶοὶχο_Μ τιιιιιι @έ

τιιποιιπ πιπ οπιιιιοπ:ιπχε οιπ πο”,

ιοιι Ιιτιι,,1ριφπ οι;:_οιι_ ποπ εοιχει-ῖ

£ιιππειιι, πιι ιιιιιιιο @ιι έψειιππιιι

τιιΜε Κιιέτει.. Η Η .ή

11 Πιι.ποειπ ιιιοπἱίιἱιςιι ι:ἱιιΪ πει

ειιοπιιπιπιπρι πι, παπι νιιἰι3ιιῇ(.;μ

οιπ ιπισιιιι!ειμρι; ΨιιΙιεπιιιιιιι:ιζ

επ ιιπ|ιιπι!ειοτιιπιπρι, α; πιιιιιι;.ιι

ννιιιιιΕοιι.πρι πιπ ειι ιιπΕιιιιΔιιιιΒ
@πρι νιτιι.ιιιιππιπ .ι 'Αν' ._ Μι

12 Με πίγι:ριοπ ιιπΗΜιι ι

ἐπὶ, ιιιιιιι ιιπὶιἱγερι οπ ιπιννιπιιΈ5

Ρι Επι. ο οΙ:Πιι ι1Βπμπιπρί; Με: έ!

τοπια οιιπιε Επι οοι3°εϋΙΒΜ.π ἐπὶ'

τιιιιιι ιι;οππιι!ιο @ποπ ιιιιιπΙιειιιιξ

Κιπ πεπιι ΦΚι9% @πιι υπ ὶπινιιιιιιῇτ'

πι Με οιπ όιιπειρι_ιιω.' γ ι _ῖ ' Μ]

13 Ψιιοιπιιπππιιιπρι ποι:ιππιιιω

πε ννιιιιιιπιιιπΙιιι__πι;ι ιιι:;ιππιιιι!;.φ

νιιιιοιπιιπΕεαπερι πεοιππιιπλ Ιιέ_ιιιιω

χερι Μιι πιι ειιιιιππιιπ, σ μ'υ ΤΜ'

. 14 Μοοειδιιι νιιιοππωιιιι πι;;ιιιιιιιπ ιιιέτε.!ιπρι σαι, η· @Η

15. π. πε (Με ιιπΚιιιιιΙιοππρι,ι.

ννιιπ_ιι ονιιιιειπ οτι @ο οιιιιιιιπ πω”

ονιιιι.ειπ πρι πω; ςιιι ονγειρι,ιι πιι..

@ο ω, Ιιεοπ Μπα πιρἰ Μιι πριμ

ιέ πιοπι' οπι πἰρι Με ἐπὶ, μπει(

ω” πιοπα οπ πι πιι ιιιιιιιιιπι πω”

Μιι ο Μιτι Κα. 4. .ι ί) ιω

18 πιω ιιιο.πιιιιπ, παει πι; ιιπ
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ο

ννιοοννοΥΑκο θ.

οοοοππὶ οοὶπετοιιποπ τοννοοοπ

πάθπππποππὶ ἐπὶ; ποπ, Μοοοπγο

πιοο τνὶποοοππὶ οοὶἔεποπποπ εποπ

υπγοππὶ οἐτο, πο οπο ποτοπποπ

ιοποπτιπποππὶ ἐπὶ.

Τ! Ηοποπ τυπο Μοοοπο. οπ ιιπ

οι.. πο νποππο ννὶοοἐτο τοπο,

πιο. τοππὶπο οὶπ ποπο οποπὶγοπὶ; .

πω; τοπυ οποἐὶπ τοοο ὶοοπο.

'Η Π!! πιω οϋνοἐὶπ ννοποπ

τοππο οτοπποπ υπ πο @ο πιο

ποπὶοὶοὶπο·υππὶποπὶ: .Μοπιο Μοἐοὶ

πιτὶοοὶῇοτεπποπ, πο ννοσπὶπο πνο

Ωοπὶῇοπτ πὶπ πο τυππππὶ. ' “τ

π» Ποοοπ Ψοποπτοππο. Μοπ

81 ο οπ πὶοοὶοεπο πὶπ @ο πω,

οἔὶπὶοὶἐο ννὶοοπο πο, ὶνοπτοπὶπὶ

πιο Ώὶοοπὶοὶποιινο ἐπὶ; πο νοο

πὶγοΎνὶοοὶο πὶπ πο ?υπο υππὶ

πριν ·
Ήθ` Ποοπ Μοοοπγο οτι ννοννὶοὶ

Μπιτ πὶπ υππὶ- «πο, υππὶποπὶ οοὶ

ποποπποπ Μ. οπτοππο οοπὶοὶπο

πτ πιο πιοοοοο, Μοοοπο απο πιπ

οοιιππὶοὶποπὶ, ιπποποοιω πὶοὶ

·οπτοΙοτπο πο.

21 Το” ννοοπτοπὶ ἐὰοππὶπο

πιι ιιπ ποπ πο, υππὶποπὶ οπ ινσο

πτοπὶ πιιποπὶ; ποοοπ @ο οπ πιο.

=ποπτιτππο ·τοο·υνοτοππο ιιππὶοο

:Μι πω. Μ'

ι - ο ·υ

,ζ ΨΙΟΟΣΝΌΥΑΚΒ θ.

4! Ήοοπ ὶ ο πτοὶ πτουππὶπὶ πο

πω, πὶγοπι ποποπ οουππὶοππιπΙ

πο, ὶτιιπ Ψοποπτοππο τοννοοπ

ιΕπ1ο.1άπ @οποιο πτο ἐπὶ.

Θ! 11ο 1 ο ποποπ οπο, Οπιοπο

οὶποπὶπὶ ὶπ οπ ποοὶποπ πο πή

·οοπὶ οπποτυ πὶπ οτι οοτοὶ ο): Ιπο

·ποποπο οιποπο οὶγοπὶπὶ πι πω;

·ποποπο πνὶοοπὶ οπποτι1 'πὶπ πο

·άοο. ` " ^ κ.

ο-·ι·ποιω οπτ`τυννοὸοπ ὶποτο

··υπποππὶ ἐπὶ, ποοοπ ννοννοπὶγοπὶ

πὶπ πο ποπὶ πτο ἐπὶ:

4 '1'οπο ν1(εποπτοππο τ:ο.οππιο

Επ-:ἱπππὶ πὶπ π.. τοπυ οΝοοὶπ οπ

· 'ποποτοππιπὶ οοο,·ννοοὶιιτοπ

τποτειοποπ ιιπρὶ πὶπ ου ;

·π‹1οἐποπὶ πὶπποπ.

ποπὶ πὶπ οπ, ννοπεππο οπ, νοο

ππεπο υππὶοοπὶ πὶπ οπ, ννοὶχοπὶ

ἐὶοο οτι ;

ο Αποπὶ π.. οπ, οπο. πποποπὶ

πὶπ οπ, πυουιᾶοοεπὶ πὶπ οπ, νή

οοπτοπὶ π.. οπ, Μοπιο.. πππὶ

πὶπ οπ, ννοτοπτοποοπὶ πὶπ οτι ;

Β Βοοτπιπ υππἰ πἱποπ,ννοἐ‹ὶοππο

πὶπ οπ, τοποπ :ιποπὶ πὶπ οπ, πύο

οοπτπὶποπὶ πὶπ οπ, 1Νοππιο ντ,ο

που πὶπ οπ, εοντοοποποπ ννοἐτο

ποποπὶ πὶπ οπ ; ο

7 ννοΜοοπο οὶο πὶπ οπ, να..

Υποπτοππο τοππιἐοπο πὶπ οπ, πι

οοοννοτοππο ποπο, οτοπο πο. πο

., Γ

8 ννοννὶτοπ πο τνοννὶἐτοοοπὶπ

οππο; ννεοὶοπὶ πο ,ωωιοπιρι

πὶπ οτιπο ; ννὶοοππεχοππὶ πὶπ πο

οοοο, τω... ννὶοεποπὶ ; '

9 8ἀοὶιγοπὶ ἐπὶ υπ πὶπ πωπω

οοπὶ, τυπο τοπποπο ἐοοπυπχοππὶ;

τοπὶ πο π,ιοοοπ υπποππππὶ, τυπο

ὶτο υππὶπὶ; υπποἐτοποπὶ, τυπο

·ιιοποππὶπ · υππτοπὶ ἐπὶ; · |

10 Ιγοπὶἐὶοοπὶ ὶγουποοοοπὶ, τυ

ο. 0ι.ι....ι,.... ιὶσὶυππυἐπὶππὶ; πιο

πποπὶοοπὶ ω.. ὶπουποοοο ὶ, το...

·οντοοτο ενοτοιιπο ννὶοππ οποπ1 ;

τοπιιοοπ ποποπὶ ἐπὶ πὶπ ὶγουποο

οοπὶ, τυπο τοπυ οννοἐὶπ υπτοππὶ.

11 Κοτὶπτπ Μοτο πὶπ, πὶχοπὶ οπ

ὶ υππᾶιιπονυοπὶ, υποεπτοπὶ πὶπ

τοππο οπο. ' 'ο ' '

12 `Πππὶγοπὶ οπτοποποπ οοτὶπο

πὶγοππὶ ἐπὶ, τω... πὶπο πὶοοιιἐοπὶ

'πὶπ οπ @πιο πὶοὶΙοπι.

13 1·1οποπ ὶπυπὶνὶπ πὶπ πο πιο

ποπυπὶ πω; ιπὶοὶποο πὶπ ὶγοοοπ

ωοπορι ; πὶἐ οπο. τοπποπο πὶπὶ
οοποπὶ πιιππινο. το Ι

14 Ιπποποπ τοπο οννοοὶπ ἐπὶ υπ

πὶπ ποπο οπ οοὶπἐπὶ ιιπ ποιο

οποπ ννὶ

οοοτνοτοππο ννοοπτοπἱ πτοὶ πω.

οπο, πο τοποπ ὶπογοππο πὶπ

οτποιο πιο υπ ω.. π.. :

15 11ο -Μοειοπο Βοπο1 ιοπ το

ποπ οποπννοππέππ οοπτο @πιο
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πο; πο τυπο νν1οει1ε πὶπ πο υπ

ποπε ἐπὶ υπ πὶπ πὶοὶ τοπυ επὶ

ρτοπ τεονερὶ πτε πο ;

18 οι. τὶρὶ ποποπ ννεποπτοππε

τον” πὶπ πο ννοποπερὶ π.. πὶοὶ

τοποπ υπ Μο πο. ννοποπτεππε

πὶ υπ τὶρὶ ποποπ τοννε πὶπ πο

πὶγορὶ. ννοπεπτοππο πο)·ο οὶ

ποπ πο ὶγοοοοο; Ηοπο οπι ννοτὶ

Με, πε οπι τποννοπὶ Με. Ηοπο

ννεπεπτεππο πιεχοπρὶ Με, πο

ὶπὶτεογετο πὶπ ποπο οορὶ Με πο.

17 Ηοοπ οτεπποπ ποπε οοποπο

τοππεπ τοππεπ υρὶ, πο ὶουποπρε

υπ ρο, 1τοποοπ πὶπ ογο, πο τοπιι

οἐερο οὶπ ογυτοπρὶ ἐπὶ ρο, πὶπ

ποπ πὶὶἐ τοννε οὶχορὶ Με; κ

18 Νὶπο οτε πιογογερὶ Με, πε

:οπο οὶππἐὶ οὶγορὶ πο ουππἐὶ οὶ

γερὶ Με οο,1τοποοπ @στοπ Ψε

ἐεπο οπι πο ποπε ποοοπ οπο. ,

υ

πποοννοὶτΑκο ε.

1 Ηοοπ ννοἐτοοὶοὶιὶορὶ πὶπ, πνο

πογορὶ το ποπε υππορὶ πὶπ ποοπ

ννὶοοοοπρὶ ννὶοοπεπὶ πο τοπυ

οἐορο οὶπ οτεπποπ υππκὶυοοορὶ

που, πο Ψοποπτεππο ποπὶρογο

ποπ ναὶοοοννοτυπυο πὶπ τοπγοπ

υππιὶυἐτεπρὶ Μο.

2 Απευππορτοπ πο, υππὶπτο τυ

ννοοεπ ἐἰοεγε οοεννὶουππὶοοπρὶ

ἐπὶ, τυννοκ1επ ννὶουπγυἐὶοορί ἐπὶ,

τυκνοοοπ τεπυ ὶοοπὶἐ ννὶουπγεπρὶ

ἐπὶ.

3 Ηο ννε7οοο πορο ἐπὶ; οοπτο

οπ υππὶ-γυιορὶ, μη” υππορὶ πο.

ὶέ υπυἰρὶ Μο σο, ορο οὶποπ.

4 Νὶγορὶ οπ ννοιὶὶὶπετοπο πὶπ

σο, πὶγορὶ οπ πὶπε ὶὶπεννὶππτο;

ννοοεπτοππεπο οπιο]υοοπ, υππε

ιππΠ οννοἐὶπ ου πὶπο ὶπιιὶυἐπὶπ.

ο εποοοπὶε οπ υππὶρὶ ποποπ,

υποοπρὶρὶ πὶπ τοπιπ1επ οιὶὶοὶγο

ἐπὶ, τυπο τοπυ οννοἐὶπ ου πουπ

πὶἐὶοερὶ; τεππεπ ,ποποπ ννὶοο

πὶοὶεο, πο. ιπεποπ τοππεπ ποπο

Μ” .οι' η μ_ π.:-.

π..

ο '1'υπε ννεπεπτεππε τοπο. πο

πὶἐὶοορὶ ὶννὶοεπὶγο π., πο οοπτο

ποοπ ιπο·γοπ, Τὶτοο ποπ πιπ πω

ποοπ: : . .

'7 Ωο πο π‹1ὶ πὶπ ποοοἀοπ,,ῇ;.ὶ,

τυπο ποποπ οπο οοοΝπΒΒΒΒ·

γορὶ π" ποοπ; πὶπο ννεοὶπ,.ο,π

γογογορὶ, πο ὶχοπὶοὶἐὶοορὶ, πο

τοποπ οοπτο ου υπχοπὶτὶυιορὶ πὶπ

ποπε υιὶποπὶχοπορὶ ποποπ, πὶπο

ὶιπιὶυἐπὶπ.

Β ννοννορὶ που οπ ὶγοπὶἐὶποὶ

γορὶ οἐτε, ποοπ πεπεπε 1)'ΟΡθΙΙ11

οπο ἐπὶ, ὶγοροπιὶοὶχε πω. ποπ.

11ο ννοννορὶ π., ρτοπγοοοπ @ο

πὶἐὶππὶχοπρὶ υνεπιπ:1οπε.

9 Νοποπο ὶπιουἐπὶπ, ὶχοπὶἐὶπ

πὶγοπρὶ πὶπ ποοπ οτεππεπ ἐπὶ,

πιο. πὶπὸυοοοτυρὶ Μο ο οπ ποτή

οὶἐἰοερὶ πὶπ ποοπ. ννεπουτοπ

π. οοὶγοτοππεπ ὶχοπὶἐὶππὶπὶγορὶ,

ποοοπ τοπυι1επ ὶοεπὶἐ υππὶχοπρὶ

ἐπὶ.

10 ννεπεππιππο οοὶχοτεπποπ

ὶγοννὶοεπὶἐὶοο οὶπ πο ὶπουοοοτυ

ρὶ οπ ννὶοοπὶ πτε, οπ τοπὶππὶ πω

ροὶοὶγερὶ ἐπὶ πὶπ πο πεπο; τυπο

ννὶοοὶοεἔο πὶπ ‹1ο οπ ὶγοννὶοοπὶ

ἐὶοο οὶπ πο ννὶοοπτο ὶοοπ)·ο.

11 1Νοπγοπο πο, Ψεπεπτεππο

οοὶχετοππεπ ὶγοπὶοὶἐὶοερὶ π" πο

ιτοπρογε πὶοοεορὶ, ννεεχυρτορὶ,

πο ννοἐὶπιὶε, πο ννοποπὶρο, πο.

οεπτο οπ πὶγογερὶ, πο. ὶνὶπεννὶμὶ

οι, πο ππε)υ]υΕ›ὶ πιο ποπε πὶχορί

οπ ιοεππιοιχορι ; τεπυ οννοοιπ οπ,

πο οοοπρὶ ποπ οπ, τοπυποπ ποιή

οποορὶ ἐπὶ ποοπρὶ ο πὶπουοτοπ

ιπρι. . _ , - τ

12 1·1οοπ νοννερὶ οὶποπορὶ, τπ

νυο ἐὶοογο. οοοπ ποπ πο,οπ,οτοπ

ποπ ἐπὶ, πο. τουτο Ωσηε. οοοπή.

οοπρὶ ποπ πο οπ οτοππο.π ἐπὶ, πο

πο ννοποπτεππο ὶτοποπχγο τοποπ

οπιοπι οπ υππὶγυιορὶ π” πο πὶ

γορὶ ου 7υτευὶυρὶ.πτε. , ;

13 Ηοοπ οτοπποπ ὶπὶοὶπορὶ πὶπ

οπ πππὶπὶχερὶ; πο_'Ι'ὶτοἐὶ υἐπ.ὶο

Ηπ-ποσο-κοϋ στο πὶοοὶιω ποοπ.



ννιοοννοιπΑκπ: Θ.

@ο ιιιιΕπ Μπι ιιἰγορἰ οννοεπιι εοπ

7οποπιπποπιππιοΒοεογοιππ Μπι πιοπιο

οποπιπιοιι.

14 Ηοοπι πιιγοποπιρι πιο οννοπππ

πιοπιο πιάτο, οπι ιππιοέτοοο οπιπ ; τοπιο

ποππιπ οννοεππι οπιπποποπιπιοπι απο

Ρομπ πιοο, πιο ιπποπ:οπι 'Μαιο οπι οι

γιιι.οπιρπ Μπι πιο πιοπιιιπι "ονύ

οιιπιο.

15 Ππιπποπι πιπ7ο οννοεπιι ππιπποπι

οιιογο;πορτοπιρπ, πιο 'πιππιπποπππρογο,

οπιπιοοιιγοπι ιγοννιιιγοπππ_γορι πιοο

πιο πιω”. οσο, ιδιο @στοπ π:οπιπο

οπι ιιιχιιΖορπ.

16 Ηοοπι οποπιπιοπι, π.οππιι πιννοεπιπι

οπι ννποοοπππορι Μπι πιοπιο ιππέ @ο

ιππιππιιέΜπι.

ννιοοινοιπΑκι: θ.

1 Μππιιιπιπποννοπιιπ, ννιιπποπιπ.οπιππο

ποινοοπιέπππο Μοπποπποπιπο οπποπποΜ

οι” Μπι οπι γιιποπιππιρπ πιοπι πιο

οι;ποπιποοποπγορπ.

2 Ηοπιο "οΜπιπο ποπιππο οπι πιππιο

πγιιέΜπιρι, πιο @στοπ ννοππροπιποο

ιιπιρπ Μπι πιο οποπιπιοπι ποππιι οπο

πγοππιρπγο ννιοοπιιιρπ.

Β ΟΜπιπρι Μπι ιγοπ:ππιπποπι, (ππιπέ

ππιπποοποπιππι.) πιο οΜπιπρπ Μπι Μπρο

3πο, @ο π:ππιππο ι.νιοοιιιπ πνοοιπιρι.

4 0ο ννοοοΜ_γο οπο. οπι πιοιιπιΜ

διορι, ποππιι πνποοπιιπρπ Μπι πιο,πιο

τοπιο οοοπποπι ιιπι Μπι ννποοΜρο

πιιιιπρπ πνονποπππγορπ Μπι πιο ιιοππιιιι

ιππιΜπειιρπ Με.

5 (πο ιιπιπποπ:ππιρπ πιοο πγοπ:οπ:ο

πω, πιπππο τοπποπιογο @ο τοπιπιοπιρι

Μπι Ποπιπ:οπι Μπι ποιοιιρπ,πιο. πιο

πω» Ψοπποπιποπιππο ποινιιοππι Μπι

οοπγοποπιπιππιι ιιιιΜγορπ Μπι οπι ποπ

σουπ

Β Ηοοπ-ιιι πο” πιοιιιιΜπορπ, πιπ

ορί οπι ννοπιιιο' ποπποπιοχο πιοπ:πιπι

ππι, πιο πιποοοπι ννοινοοπιέιππο Μπι

ππο πιπιππιιιι ιιποπγιιοποπιμπ Με.

π· Ποσο ι:οππιπ οιινοεππι οπι Μπιμ

ωΡι, νποοππηοπιΡἱ, πιο περὶ, πιο ννο

οπ1πιπιγο, πποππποΜ11ι1ππποπ:ο οννοοιπι,

πιο ννιιέτοιιπιγοπππιπομπ πιο, πιο Μο

πιοπι ννονποέπο Μπι ππο οπι πιοππιιπι

ωι.ιιμωΡι Με.

θ Υνιοοορο οοπγοποπιπιπιπι πιοπιο

πιοπιο πω, πω". ννιοιιέπο ποπποοο

οποιοιγορπ Μπι πιοπιο; πιο ιινοπ:οπι

γοΜ)πορι Μπι πιο πνοννιπ:οππο Μπι

πιοπι ιππιππιππο Με.

9 .ποοιιο ΜΜΜ. 1τοπιοοπι ιιπι

Ιππγορι ποννοοπιέΜο Μπι πιο επποπι

ψηφο ννοτοπιππο πω". πιπιπορι οπι

ννοππροπιπποπιιο, πιοπ:οπι @ο ννοππρο

πιποπι Μπι οπι ωππηπωρπ Με.

10 Ππιπποπι πιο πιο οπι ννοπιπιπππιιι

οποπγορι; ω” πποοεπιπιπιρπ Μο Μ

πιοπιο, ννοπιππιιιπι οΜπιπο πιοπ:οπιπιπιρπ

Μο ο πιποιοοπιιορι, πιο ννπγοχο χο

ιιπιρπ Μπι πιοπιπι οποπιπποπι. .

11 Νοπποπιο ννοοοπιπι Μπι πιο πιππιι

όποπι πιο, πποπιοπιιιο ννιοογοι:πορπ

πιοπι πιο ιγοοοπι τοπιο ππιιπιορπ Μπι

οποπιπιοπι οοοπι οοοιιοπιρπ Μο.

12 Ί'οπποπιοιπο ννποοππειρι πιιιππο

οιπιπιοιι, νπἰοοέτο τοππιι μι". σιπι

πιο οοπγοποπιπιοπι πγοΜρπγο ιουρπ

απο, πιο τοππιι πιοπιο έπιπ Μπι οοἱγο

π:οπιπιοπι πω.

13 νΜπιιιέπο ποπποπ:πι οιπποιγορπ

Με, πιο πιιγο ππιιέιοππορπ πω σππι

πιοο οπιι; τυποι οΜιποπ:οπι ιιιιρπ

Μο; πιοπιο πιοπποπιο ννπιππιχο Ιο

ιιπιρπ Μπι πιο πιοπιο που πνπιποοππο

Μ]ο οππι οπι ιιπι Μο; ο

Μ. Ωο πο @περι πιοππιιπι ννπιποορπ

Μπιπιοπι, ννποοππἱέιιο διοιιιιρι Μπι οπι

πιπιποπγοπ›π Μο; πιοοοπι οΜ·γοπ:οοο

ιιι γιιππο παο.. - .

15 ννοινορι οπι πποεορι_πιοπι πιω

π:οοο; 'Γιιννο στο ροπή Μπι πιο πο

ππιιπποπι οπιππορπ.ο έπιπ, πιο ποπε νω

πιππιπιπποπι ροπή Μπι πιο π.οππιιπποπι

ιοοΜέ ιιπι έπιπ οπι.

16 'Γιιππο 1Νοπποπιποπιππο ννοριππο

πιοπιο πιιιπιννο, πιο πιπγορπ οπι πιο”

πιοοοπι οιιπιπο γυοΜππο.

17 Αννιοοπποπιοπι ινοπιοπποπιπππγο

ρπ Μπι οπιοεορποπι; τπιππο @ο Μπι

οιι. ππιο11πιπ, πιο πποπιοπιπιο Μπομπ

Μπι πω. πιο πνιιοπιι.
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18 Ππιππιιιι πιο πιο πιοπιπππινποπι

ιππιΜοπιποιιι πιοπι, ινοποπιππι ννοέπο

οπι οπποπποΜοπιπο πιννπιεππι οπι ιππι

ποπιιιπ Μπι πιοο οππο χο οπιοπρπ.

Η? πι.. πιοοοπποπι πιο, τοπιο πιο

οπιπιππιππο οπιιιοπποπιιιπ Μο ο πιο οππο

πποΜοπχο Μπι πππιπιπιποοιιπ, πιοιιοοπι

Μπι Ιοποπιιιι Μο, πιο οπιΜ7ο ππο

πχπιππιιιπιπο οοοπιππορπ Μο ο πιοοπι

τοπιο πιοπιοπιιιπ Μπι πιο οπι οιιπιΜ

μμ Μο.

20 @ο πιιππο οπο. ιππιροππιιιπιιπ Μπι

ππο οπι π:ιιονοπποπι οπιπιοιιπ Μο οπο ο

πιο ιππιπποΜπορπ.

21 "Γοππο "πιο οοο ιιπιΜπιπιπρπ

Μο, Ποπιπ:οπι Μπι πποπποππι, πιο πιο

πποπι οπποπιι'ιτο Μπι οπι.

22 Ππιπποπι πιοιιοπιππι πιοπιππονπποπι

ιππιοπιιοπιιιπ Μπι οοπιέπιιπ, πιο »πιοπι

πιο οπο ιιπιΜοο οοπιιιπ, οννοποπιπιο

;οπποπιιιοπι οοο, πιο πιοπποπιο πιποποπι

οιπ;ποπιπο, ποπιιποπι ννοοππιπιπγοπιιιι

πιοπποοέ.

23 Ποοοπι Τοσο πιο Εφέ Μάνι

πιοπ, πιο ππιππ:οικοοπ πιο πιπιποιιπ οπι

πιππιοπππγο οπο πιοο; πιο πιοπιπποννοπι

ιππιννποοπιιιοπιιιπ Μπι πιοπιο οοιιἰ

'Μπλακ, οπποπποΜοιγο 7οννποοέπρπ

πιο Μοοοιχο ππινππιοιι Μπι πιοπιο

οποιοι πιο.

24 Ήοοπι οποπιπιοπι, πιοπιο οπι, πιο

πιπποπποΜοπιπο ·Μπι ννιοιππιπποπιι, ινο

οοπιιποΜιπορπ Μπι, πιο οπιπιπγοποπιιιι

πιοπι πιο πιοπππιπι ννιοοΜροιο Ρο.

ννιοοννοιοικο ει.

1 ποιοι πιννπιτοπιπιο οινποοππι

ιπορἰ Μο οιπι πιπι ννοιπνιιιιι οποοΒο

ιιπ Μο ννπι.πιπιο πιποοοοο οπο.

2 'Ι'πιπποπι ννοοιπι ππιποοιιπ Μπι πιο

οπποπιννοιπο, πιοοπι Μοπποπποπιπο οποπι

πιοπιιιπ Μπι πιοπιο οπι ποοπιππιοπιιποπι

οοιοοιγοπορπ, ννοπιπιο ιινοπιιγοπο

ννοπιιιπποπι πιοπιιιιιι·οπι Απποιπο πισπ

ζοινο ιιοπιππο οπο, πιο ππιοιποπιπιπιιπ

° ππι πιο ννποοέιτο στο πιοννποοιιο

πέτοππο. ·

ο 'Ι'οπιο πιοπιπποννοπιιππι οποιο”

ιο οι. πιοπιο οΜο γοννποοννοοπ,

πιπιπιπιιοποπιιιι πιοπι πιο οποιοι Μο,

πιο ορο οππιπιπι πιποπ:οπι ννπιποιο πιοπι

ππορπ Μο ο πιοπιπι.

4 ΟΜπιιιἰ Μοπποπποπιπο οποπιπιοπι

ιιι:ιπ Μπι πιοπιο οππι οΜο οπο, πιο.

ονπγοιπο 7οπιιιρι ἐπὶ οοοπι νποπιοπι

πιπιποππιιιιπ Μπιπιοπι, οπιΜιπο, ιιπιποιιπ

ορο οπο, επιπεδο πνοοπιιιποο οππο

οποπιιιπ πιοπι πιο οπι πιπιΜοι.οοοιιπ

ω. ”

5 Ι·ποπιπι πιοπιππονποπιιππι Μοπγοιιἱ

Μπι οονιπποοννοπππ_γο Μπι. ννοοοππιπ

πιοπι, ποπποπιοιπο πιπιποιιπ οΜο πρι,

πιο ννονποοπιοιππο πιπποννορπ οπιπιπιπιο

πινοπιοπιιγοιιιιπ πιοπι πιο ννπιπογο

οπιπιοππορπ Μο, πιοοοπι οννἱπιοππο

πιοπι ννοννοοπιέπππο Μο, πιο ποτο

πιππιπππιιιι Μπι οοπ οποπιπιοπι Μο πιο.

ο 'π'ιιππο πιο; πονο ννοπιππιοπποπι

οπο Μπι πιο ννιιιιιπιοπποπι ππιπιοιπο

Μο; πιο ποιππο πιοΜοογο σιπι Μπι

πιο.προΜοογο ππιπιοιπο Μο πιο.

ι οιοιιωιι πιο οοπιπο Μπι οΜο.

ποποοπιπο οπο οοπχοτοπιπιοπι οπι πω,

πνοποοΜοποο οπι πιο οοπιπι έιρπ Μπι

οπι οιοπιπιοπι οπο; πιοέπιππιγπιπι οππ

οποιο Μπι πιο Ψπιπποπιποπιππο ννοοπο

πππιππο.

8 ννοπποπιποπιππο ννοιποοπιέπππο

οννοοππι πιιοοιιπ οπι πιποπιποοιοιιι

·Μο οΜπιἱ; πιοοοπι οι" οιιπποεππι

οπο πποπιοιιπ Μπι πιπι ννποοπποπι πνο

οπο Μπι ννοπποιιπιιπππο Μο.

θ νΐονπο ποπ πποεοιιπ πιοπι πιο

απο; Το ο οποιο”, ννοππιιοπιπ

πιἱπιο Μπι τοππο ννποοπιο οοο Μπι πιο

-π.πιονποποπιπιο Μπι οπιππιπιπιππιπι οπι

πιο.

10 'π'πιννο οποιο Μπι πιιορπ ?οππο

Μ”. οοο Μπι πιο οοοιορι "οππο

ιποιπορι Μο οπο πιποοιιπ, πιο @πιο

1 οιποιιιιιπ Μπι ποιοι πιποποοιιπ, πιο πιπ

π:οπινποποπιπιο ννοεπιποιποοο Μπι πω

ιπιιοπιιιιπ πιοπιννο.

11 @ο π:πιππο οιινοοιπι οπι ννπιππι,πι.

·ιοιππιιιπ Μο οπι πιοποπι πιπποιιπιπρπρπ

πω, πιοοπι ιιπιππιιπο Υπποπποπιπ:οιιππο.

·ινπιιιιοπι οπιπποπιποιχορπ. 'π' "απο

288



ννποοννοιοικο ιο.

12 νὶῖεροππιπὶιιἱ ννοννοπὶιπορὶ Μπι

απο ποπο οννοποιιπε ιιπ πὶπ πεπιπ

ὶοοπὶιορι πὶπ οποπὶιπο Μο οο, πο

πιιπ ννοποππεππε ννορὶ‹Ιε πὶπο

οοὶιπορι Με ο πεεο.

13 Μοἐἐὶιπε τοννοοποπιὶπ ννοἐπο

Μο οπ οιπορορὶ ο ᾶποτοπὶπιιὶ, πιο

ποπο τοππ στο ννὶοοιπεπιιιιιὶ, πιο

οννεἐὶπ τοπ-πιι ννὶοοιπεπιιιρὶ πὶπ πο

οπι ννοννοπὶγορὶ οποιο πὶπ πο οπι

οι:οπποπ 1Νοποπποππο ιπεοπὶποπ

ιιπ.

14 Ωο πἱγορὶ πιπ ννοοοπἰγο οπὶ

οὶγορὶ Μο ποσο πὶπο οοπποπιὶ

προπὶρὶ, ννοποπτοππο ποννοοπἐὶ

πο τοππο πὶοὶιιὶ ιιπι πὶπ πιοοπ

οποππιοπ.

15 ννοποπ1:οππο τοπιι ιπειινορὶ

σο ἐπὶ ιιππιπιπ πὶπ πιο οπι ννοιιππο

πὶοὶιιπ πιιπππο.

ννποονι°οιπικπ 10.

Ι Ροποο πο ππιγο, Μοοεπιπε πιο

πιπογοποπ πιο ινοοὶπιοππο ποοπ

οοοὶοὶιπεΡὶ σο, πὶιπορὶ οΜο οπἐὶ

πιοπιιοπ ννοιιπ, τυπο επ ννοιιπ ἐπιὶ

οπεπι:οπποπ, πὶιπορὶ οπ ννοιὶὶππο

τοπιο;

2 'Ι'ιιπο οοοὶοὶιπορὶ, οπ ννοιιπι

Μππιεπ, ινεπιππιι ινὶοεοοπρὶ Μο

οοπγετεπποιι πιοπππὶιιὶ ποοπιπππι

Μπιιὶ Μπ, ποπο οπ ννεπὶὶτοἔιπο

πιοπιο Μο ννοοεπιππὶ Μο πο Μο

οοπ ινοὸὶππιεποπο Μο ἐπὶ.

Β νπὶοεοοπρὶ πὶπ οπι πποιιππὶ

ιιπ οἐπο, ινὶοοοοπιιὶ οοὶιπετοπποπ

ιιππὶοὶιορὶ ἐπὶ.

4 ννὶρο ιιππιιπρὶ πὶπ ποπο ννὶ

οοοοπιιὶ Μπ ποοο ἐιιὶ, πιο πνε

ἐεπε, 1νοποπποππο υπ, ὶποποπο

ειπε πὶπ γιιιιιιιι οοο :

5 νὶἴεοὶπιπιιΖειρὶ Μπι ποπ οπιρο

πο, πιο πιο ποποπι ννοπποπτιιχο

πιο ννοποπποππο ετποπιιοιιὶ Μπ οπ

πνοπποπ ὶιποὶοὶ_γο οὶπ πιοπιο οινο

ἐὶπ, πιο ννὶοοτοινοοὶπι προ.» Μοο

έχει οπιεεορτοπιιι πὶπ οπι ννοιποπο

οι οοο.

ΙΟ

ο @ο ννοποποπιιὶ ἐπὶ πὶπ πουπ

πὶοοπι:ιὶ Με ο ννὶιποιπο ιιπποπιιιὶ;

τοποπ οποιποεορτοπιιιὶ Μπι πιππ

έτοπιρὶ Μπποπι.

Τ ννὶοοἐπο ὶτοπποπο πὶπ ποοο

ποπ ὶινοπιὸοπορὶ πο. Τιπινο Μοἐ

επιπο τον". ποοοπὶοὶπ Μπποπ, πο

οπο ποποπι οινοοὶπ Μο; ὶἐ πιω

Μοεοπγο πονο πὶπ ποοο πο πιο

οοπ πππὶἐ ιιππὶιποιιὶ Μοοεπιπο το

ννο ππιπεπρι. 7

8 ννοοπὶπὶ Π:οποοπι ιιππιπιπ πὶπ,

πιπ ὶοοπιιππὶιποπιιὶ Με, πιο οπι

ὶποπιειιππὶγοπρὶ Μο ἐπὶ, πιοοπι

ἐοιιρο ππιὶπιὸοποπι οΜο, ὶπποἐτοοο

Μο ἐπὶ.

ο ννοννορὶ οπ ννοποπὶρο οὶοο

ποιο Μο ννοοοππιὶ ἐπὶ.

10 Ηο ννοινορὶ πιπιο οπο ποπο

εππι πιο ννοἐοππο, τυπο τοποοπι οπ

ιιπι πὶπ πο ννεἐοπο ἐπὶ πιο ὶο οπο

πο ννοννὶπο οο, οιπορὶ.

11 Τιιννο ποοοοο οὶπ πο πεποπ

οιινοοὶπ Με, οπ ιιπποπρὶ ἐπὶ πιο

ννερὶ ννὶοοὶο πὶπ οπ ι:οππιποοορπ

Μπι, πο τοποπ οπι ιιπποπρὶ Μιι

ποπ, πνὶοοπὶοπ πὶπ οπ ποπποοοορὶ

Μο.

12 'Γοπο ὶὶιιὶοποπρὶ Μπι ποπο

ιιππὶππὶοοὶπιρὶ, πιο οπο". ππΜπιπο

ννορὶ Με τοινοποπιιπγοπιιὶ ἐπὶ;

ποπο ο ὶἐ πιο υπ πιππωωρι, πιο

ὶιπορὶ οπ ππιιππποοπιπ, πιο πιοοοπ

οποππὶπορὶ ἐπὶ.

13 ΠπΜιπο ννὶιιπππὶιιπορι πὶπ

ὶἐοπρο ιιιιπὶπιὶοποπρὶ Μο ἐπὶ;

πιο πνὶοοποπ ὶγιι1οιιὶ ννοποπ

πιοπιο ιιππιιιρι πὶπ πιο οοὶιποπεπ

ποπ, ὶιπιιτειιὶ πὶπ πιὶιγοιιὶ πὶπ ιιο

πκπο πιὶγοιιιιὶ.

14 ΕΜο ὶιποππὶο ιιππιὶιποπρὶ Μο

ο ἐοπρο ιιππὶὶιππιπτὶτοπρὶ ἐπὶ. 'Γο

πο Μοοεπιπο πεννοπιποπὶπι ννοἐπο

πὶπ οπ πὶγορὶ ποοἐ οΜο ιιππὶ

πιπ.

15 ννὶπππιιπιιποιιὶ πὶπ ὶἐοπρο ιιπ

Μππποποπρὶ ἐπὶ, ννὶοοἐπε ποποοο.

ννὶοοπὶποπὶ πὶπ οπ; πιπιο "πομπο

ιὶοιιὶ πὶπ πιο ὶοιἔἔιἔοιππωπι ?Μωβ



Π. ΚΟΒΙΝ'Ι'Η.

ση ννἰγη£ηρἱ ηηηηρἱ Μη εοἱγηϋηη

Ιιηη ηηηρη ηηχηοηἱηηηρἰ Μη ηη

Μιρερἱ.

18 Ηεσεη ηἱγε ηηηηηρἱ Μη

ηησηπηρη ννστηηΞη ννηέ.8ε Μη ηη

ΒοχηΚηρἰ Μη, ηη τηκνε €σηεοη

τηΙ‹η πινω ννηγηγη γηηΚε οἱη εη

ηηΜννἰηΜηρἰ Μ.ε ἑηἰ.

Π 'ΓηΜι τηννε ἰινἱηΜη Μηηηη

Ιτηηεηη Μη ση ὶκνἱηΜη ηηηννε.

18 'Γηννε ἱηὸηοηἰηηη Μη Με

εσετηὸηΜιρἱ Μη εε ἐηἱ, £η!:η

Πηηεηη Μη ί;ηννε _γησηΠιηη Μη

Μεε Μη.

νν1οσννσΥΑκη Ι Ι.

Ι ν!ίηΙεσΠηογη ἱινηε ηἰη οἱεηγε

ηηη ἰχσννἱηηιηγηΙ-ιἱγηρὶ Μη ννη.

εἱη. Πε ἰ_γσννὶηηιη)τη!‹ἰ_γηρἱ ηη

Ιιηεέι.

2 νΨηΚηητηηΙ‹η ννἱηηννἰηἰ Μη

ἰγεεεη ἰηηοἱννἰηὶρἱ, ηηοηέηη "ηη

.ϋτ!ηη Μοἰγηη οἰγηρἱ, ηοΚέιννἰηηη

εοειδηη ηη Μη ΠΙεεεἱ_γη εΜη ηοἱἰ

ρἱ Μη Μεση.

3 'ΓηΙτη Πε Κσννη.Μρη, ννητηηη

@η ννσηηηγε ση Βννε ηηηγε οἱ

ηση ηη ἱ_γει·εη ηἱτηννηοἰηρἰ Μη

γηέηεηρἱ Μ:η, ηη ννσηηεεεόηη

Μεεεὶγη εη ηη Μη ε!;ηηηηη @η

γε ηἱγηηρἱ Μη ηηοεση.

4 'Ι'ηννε εη ηἰημἰ Μη Μ: .Ϊεεηε

τηΚεεη ννηη ηηΜγε ηιιΜηαηΜιρἰ

έηἰ Μη Ιιε οχηΜι, ηη ννσηἱγη ω.

Μεση, ἰγηεηρἰ έηἱ ηση, ηε ηη|ζηηη

ὶγηεηρἰ, ηη ννοκηηἰη ννηέΦε το!ιε

ση, ηηηγηεηρτηηρἰ έηὶ ηση Ιιε

σηἰσῇγηηηρἱ Μηηηη, Ι-γοννΞηχηΜ

γηρἰ Μη.

5 Μἰγε γεινἰοηἐἱρἰ ἱγοἰηη $ηη

Μ. Μη τηΙεηηηη ΠιηΙζηγη ννηηη

έηὶ, ἱηιὰηΕεηη.

Β Ηο πηηεηηηη εἐ£η, ννοεόοηγε

Μη ση ννηΙ:εηρη ; τη!;η ηἰ_γεΙ›ἰ Μη

ηη τηΙ:η σννηεἱη ση τηηγηη ηηΜ

Βόηστηηὶηρἰ.

'7 ννηΚηη£ηηΙ‹η ὺηννοο£ηηἰη ναι

έΙ:ε Μη ἱγηηννἱη ησηηη σεἰοἱγη

Βηρὶ, ηη. ννηηΜιηηηγη ἱγεη5γηηρἱ

Μη ε ση ιηὶηᾶηηηΙιη7η Μη ηη

ννηννηΒῖηηἱ Μ. .

Β ΟΙ-ισηηΜεἰ-γε ΕοΚεεη Μη ίηΙ:η

ννΞοηννηΜ. ηη ορειηἰοηωηρὶ Μη

ἱννηεη,ηοἱοἰγηρἰ Με σἰη ηεοη;

ηη εὶοηη ινηηη ηη €ηΙ‹η ίηιηΙιη

Μάη ηεηηη, ΕηΙιη ηϋ;ηυνηρί Μη

ιηηη ὲηἰ:

9 Τη|‹η ἱγσΒρηηἰ ννηηη ηση Με

ΙιηηΙεηκνηη]ἱη Μεἰγηρἰ Μη!εεησ

ηἱη ε€ηηηηη Μρὶ Μη ηιηηηρἰ, ηη

σΜηηἱΪηη ΕηΙιηηηη ἰηηἔῇγεεἱγηρἰ

έηἱ ννηηη, ηη εεέ ηηΙ:ηη Ι1εοεη

ννηηη Μη.

10 Μεεεἱχη ννσινἰοηΒε €ηννη

τηἰοἰηη Μη ηεση ΑΚηγη πηηΚσσε

Μη εη ἰηιηννἰηΜ:η Μη όε ε«:ε$η

έηἱ ιηηΜγηρἰ Με έηἱ.

Η 'Ι'οΜ:::η ηε; ννηέϊε εἱεἱὸηρἰ

ηη Μη Ιιεοη ετηηηηη Μ. Ψη

ΜιητηηΜι εησηηη.

12 'ΓηΜι τη!τη εσ:ηπηση Μη Μ:

ηηΙκηη εσηητοη Μη, ηεοεη τσηη

ννἰγησηρηρἰ ηΜτηρἰ Μη ηεηη

ε1ηηηηη ννἰγηοηρηρὶ Μη επηηη

Ι‹η Μη, ηη εη ὶννἱηΜηρἱ Μη Ιιο

ηηΜγερἱ Μη ἱγεσεη ηηρἱ Μη.

Ι3 Ηεηη γεννἰηηέιἰρἱ ἰτσηὲηἰ Μη

ηεεηρί, τνσηηη·γε σΓιηιτγηηρἰ, ηη

Μεεείχη Υεννἱεηέἱ ηση ηεηη ηχε

οεη ἰηἀηιηρὶ.

Η @η Με £ηΜι ννοννἱηἰηηη έηἰ,

δητηη ὶγε Ιιηεέ ἰγσχηηρη σΙιηἰηιὶε

Μη ὶ εοεη ἰηηηΖη.

15 εοη ετηηηηη, ἱγε τησΜγε

Μη Ιιεηη ννἰσοοννο$ηηηη οσΜγε

Μη ὶχεοεη ἱηἀη2ηρἱ Με :ηη Με

τηΙ-πη €ηηΙιη έηὶ, Ιιεηη. Με ννἰσσ

Βηη Μη εοήηΕηηηηη Πιηηη γηρἱ

Μη.

16 ΑΜ Ιιεοεη ερη; Τηννεηηη

ννἱτΜπΙτσΜε ιηηηηΙαε Με έ1Μ. Τη

Ι:η ηεοση Μηηηη ννΜιστηοΜε οἰη

ῇγεοεη ἰγσννἰητηηΚἱγε Μη, εὶετἱ

γεόηη ηιἰηόητηη Μη.

17' 'ΓηΙ:η ερε οἰη Ιιεηη Πηησηη

Μη εοῇγητηηΙ1ηη ερε έ:ηΞ, ΕηΙΔη

ηὶηη ἱηᾶη£ηηρἱ Μη Μ: ση πάτησ

γη ὶε οἱη ἰ_γεηιηοεοη.



· ΨΙΟΟΨθΥΑΚΕ 12.

18 Μεσοι.. ννἰεηεεΜηἱ Μη ση

ἱΜὸη€εηρὶ Μη Με ἰχεεεη πηἰέ εχει

τηἰΜὸεηιη Με.

19 ννἱτΜστΜσρἱΜε σἱη Μεηη @σ

Μἱρἱγε ἱγσννἰηννἰεεγηΜἱγερἰ εεε,

:ήχε γηΜεερερἱ ηηΜ1εέ.

20 '1'ηννε ννσννΜεε ηἰγηηρἱ, "ση

ννε ὶετηηἰχηηρὶ, τηννε ννεηἰεἰρἰ,

Μηννε ννηΜηηἰεἱόε, τηννε Πε σΜηη

ηηἱρηρἰ ΜεσἰηΜηη, ὶγσννἱηννὶση

7ηΜὶγηρἰ εεε.

21 ννησἐτεΜὸερἰ Μη Με ννηΜι,

ννηηηέεΜερὶ έηὶ Μη Μεση. ΤηΜι

£εΜη ση την” ννητ1η.ηΜε εΙηΜιιη,

ννἱτΜστΜσχε ἰννηε. εε, Με ση πηέ

ε;" ννηόἰιηηηιΜε.

22 Ηεηε ΗεΜι·ενν κνἱεεέ€η Μη

Μεσερἰ Με. Μἰέι εχει Μεπηηση.

Ηεηε. Ιει·ε.ε1 ετηηΜιιηρὶ Με. Μἰέ

εχει. Ηεηε. ΑΜηιΜηιη εἰηεε. Με.

Μἱέ ε ε.

23 εηε. ε Μεεεὶγε τεσΜἰγε Μη

Μεεερὶ Με; ννΜΜστΜοΜε εὶη ψε

·εεη Μεε, ηηέ εχει ηηηγστεη.

ΎΜεσΜτηηί Μη εη ὶτηεγστεη;

εριιρἰ Μη εη ννσρτεση έηἰ ννηηη ;

ΜιέΜι ΜηηΜηρἰ Μη εη ἰιηηχστεη,

εε ννἰεσηΜε Μη εη σΙ:εΜΜε ννεηη.

24 .Μάη σχηΙ:ε 2ηρΕεη ε.ΜΜόε,

αραρί ννἱΜσεπηηε. τσρε. υνεη_ητ1ηη

ὶχσΜρηηἱ πηεσηρἰ.

25 Υηηιηἰ η.ΜΜτ1ε εεηειιΜη1εη

ση ηπηηρερἰ; ννηηεη.ι1ηι1 ἰηχηη

ση πηεΜηἱηρἱ; γετηηἰ εΜΜεΙε

ννἱΜι "Με ιηἱεεπηὸεσηρἱ ; εηρετη

ννηη_βσ.Μιη Μεηγετη ἱχεΜηη. σέΜε

Μη πηηΜεη ενηηη ;

26 Νἱηε ἰσἱκηιιννεηἰ, τηἱηἰ Με.

ννσΜσΜρε Μη εη ννηηη, ννηΜρ1

ηη οΜσΜρε Μη εη, ιηἱωσγετε ση

ννσΙ:σΜρε Μη εη, 1Μεεννἱσεέτη

ση ννσΜοΜἰρε 42η. ση›ηννε εΜε.

ννσΜ›Μρε ετι, ΜεννσεΜεητηγη.

ννσΜο1ηρε εη, ηιὶηὶννεηεη εΜ:ε

ννσΜοΜρε εη, 11ηηΜηννηηΜη Μεί

γερί ίτσηρἱ έηἰ Μη Μεηε. εΜε.

ννσΜοΜἰρε εη ;

27' ΜΙόσννε.Μηη ηη ηἱηε. Μτεννηηί

Μη ση, Με ΜἰΜεΜηη ννηηη Μη

ση, ννστεΜεννηΜι1η ηη ηηερηπε

ση, ί]εΜεη ηπηιΜὶΜηη Μη ση, Με.

εηννὶτη εε. Μεηεσσηη ννηηη Μη ση ;

28 θε τε.ηΜιη τηη!ηιη ηηρετη

ΜΜΜ ηιΜη εηιεηρἱ Μη, σΜιόε.Μ

εὶγε Μη σννε.εΞη εννεηΜηηΜηρί

Μη Με ηεΜιη.

29 'Ι'ηννε ννεέιε.Με έηἰ ηη, ηη.

πηγε ννηηιεεηΜε ἐηὶ Με; τηηπε

ηὶηρἰ ηη,σε :η[γε ἑἱηννεΜι1ε έηἰ Με.

30 'ΓηΜι ίηιε.ηηηΜε Με ὶγεεεσε

εἱηΜηη, ννη:ηεέηΜε έηἱ ννηηη Μη

Μεση ἱπηηννἰηΜΙε. Με.

31 .1εεηε Μεεεἱγε Π.εηεεη ηη

Μἰγηρἱ Με ννηΜεη€εηΜι την”, ηη

Α1ΜηΜη Μη, σιν1ΜηηΜε ννηηἰη

νσσννηέτε γηΜε εὶη Με εκ1σηηηι

χω, ἰτσηέηἰ πηηννηηἱεη.

32 ΒεπηεεΜσε εη, Αι·εηιε πάσει

έτηγηΕερἰ γηηΜε εἰη ἰΜηΜηχη, ηνί

εεέτη ὶτεηεε.η Μη ηΜεἰΦε. Με. νιά

σηγηΜη, ΠεπιεεΜσε @Με στσηννε

£ηννερἱ Μη εννηηΜάηΜε εε, πιε.

Μερἱ Με ηΜηι. -

33 ΗεΙιεη σσηΜιέΜε σννε.η),εγε

πνηη ετεηΜεη, ιηηΜηηγεηΜερἱ

ννηη σΜηη, Μηη ΜΜητηηχηηρ1;

εε Με ηηΙ›ε Μη ετεηΜηη ΜΜΜ

Μεε.

κνιεσννοΥΑκη 12.

Ι ΪτηηννἱηΜε. Με σἱη Με @επη

εὶΜεητη έηἰ, ννσηηΜεηηπεε σε.

Πιιησηη υνοχηΜιρ1 Μιννη Μη εΜε

πνεη Με. .

2 ΒΜεηηη ννηηἰγεἰ:η ηΜε €ορε

ειιιη Μωβ., ννἱσηέ£η ννηη ΜΜΜ..

εη ηη Μη Με ει:Ισηυνηγη; (ννἰεε

ηιησηη Μη σΜηε. ηη Μη ει1ηηννε.

χε ὲηἰ, ειι τιιητση έπη ηη ΜηΜεη

ηεΜηη ει1σηννη_γε ἐηὶ, ννηΜιη

τηηΜι Με εηση-γε;) ννἰεηέτε. Μη

Με τηηΜρἱ_γε 1είχε.ηιη1 Μη εΜε

εχηΜηρἱ;

3 ΎΜεεέΕη Μη Με ει1σηννηγη,

(ννἰεετηηεε.η Μη σΜηη ηη εόση

πηγε έηἱ, ερ. τηητση έηἰ ηη Μη

Μεη ΜΜΜ 8όοηννη)τε έηι, Με.

1ηιητηη1ηι Με εκ1σηγη. ;)

291



Π. ΚΟΠΙΝ'Ι'Η.

Ά Πε ννεπεππιππε. Η πὶπ εΜε

ε]εππΡὶ, ιιππεπ ννὶεοὶε ογπερὶειι

ἐπὶ πὶπ πεποπ, πεπε. ννὶεεἐπι

οδαππε Με «Με οπὶιριιπὶ Με..

5 Ψνὶεεἐω πὶπ πεεεεε εὶπ επ

ὶππιννὶππω Με, επι τπὶ_γε πε επ

ὶππιννὶπΜε Με ἐπὶ, πιππ "ειπε.

ἐιιπε ἐπὶ νωππ πὶπ πεεεεόεπ υπ.

8 'Ι'υπε. ὶτπεννὶππω ννπεεππὶὶ

πεἐ ννὶὶπετποτποπε Με ἐπὶ, νω

ννὶοεπε ερε Με; πω, πεπε.πε

πεεπιποπ Με ἐπὶ, ω” κνιιπππι

επε επ. τοπεπ ννεππ πεποπ πὶπ

πε 18811118 Με πεεεπππιπὶπ Με.

πε ὶωννεπὶρε..

'Ϊ Πππππ ννογεππρὶ πιππιι πὶπ

0π επιππεπ ὶνεπιιπὶπὶςὶ‹1π Με

ἐπὶ πεοπ ω” ρερε "επ τπὶεεπρὶ

πὶπ επ πιεςιὶρὶ, ΒΜεπ τιιοπὶγε

ννιιπ-ὶὶ πω, ἐὶεεγε. πιππιιυνε. Με.

πεοπ, ννεππππὶὶεὶι:1ε Με ἐπὶ πεοπ

ε1:εππεπ.

Β θα πεοπ 11:επεεπ πὶπ γειππὶ

ὶνι›εεὶ‹ὶγε εννεπὶχε., πε επωμι

ἐπιπ Με ω” πεοπ.

9 Ηεπεπ, Μὶτοννειοπἐὶὸε πὶπ

ὶὶχοπὶπὶ Με., εε ὶπὶτ‹›ννεἐειπε πὶπ

πε ννσννὶιἐππε ἐπὶ πὶπ επ πάπ

ἐ£επΡὶ σε, εκπαΜμι. Ηεεεπ

Μθ881ΥΒ ὶοννεἐεπε πὶπ 1πὶ ε επ

ὶπὶεὶιιπ Με εὶπ, πεοπ ὶπππιπὶὶε

εὶπ οπ ὶγιιἐπὶπγιιπ ὶπιιιννὶπΜε.

Με.

10 Ηεοπ εϋιππεπ ννενναγε.2επ

πὶπ επ ὶὶπὸιὶἐΜπ εεε, ει». ννεεὶιι

Ρὶ, πει ππωιωιω, φ. ἐὶεεγε. ννὶ

εεπιιννιιρὶ, τω. Μεἐεὶγε επ νήσο

πιιπὶὶε Μπ πεπειπὶμι επ; £οπεπ

ννεπὶεἐεπε ἐπὶ εεε τεπιι οννππὶπὶ

εεε. Μ

11 1ὶνὶπΜπρὶ πὶπ οπ ννὶτποὶπο

πει ὶΠΗΙΩΒἔΒ., πὶ_γε πεεοπ ιπεγε.

πὶχερὶ, τπεγεἀὶιοωπὶπρὶ Με πω

εοπ; γεννὶεεἐὶρὶ ὶ]0ὶειπ τιιππερὶ

πὶπ πιππόιιπ επ ωεθει1υιΜε

ννειιπ ἐπὶ, ππιτπππ ἐπὶ εἐτε.

12 ΑΜοεπεπεπ πὶχερὶ εΜε

Ϊεννὶεεἐὶρὶ ννοννπρεὶοπεεε. πινω.

Ρὶ πὶπ εεοππιιρὶ, ὶνπεὶπὺαππεπὶ

οννπεὶπ επ, ννιιρε€οἔ€οπεειι, τω»

ννοννὶπὶπεπ, επι ὶυεἐὶιἔγε ννὶεο

Παπ πὶπ πεπε επ.

13 Ί'επιι ε επ οι(0«πιπωμ 1ο

πεεε. πὶπ ὶπυππ_γπ γιιππρὶ πε;

Μπα πὶτιιννειρὶ πὶπ ὶννπειι ἐπὶ πὶπ

πεε πεεεεε. Ηεοπ ππιννεπιεπὶ

πὶπ πε ιπὶεὶεεὶιὶὶπ πο.

14 Ψε.π)πιπει ρε, ὶεὶγεὶππὶ εΜε

εὶυρὶ Με ννὶχεγε 1ππππε, επι πε

πιιπ ω" πὶτεὶνειρὶ πὶπ ὶννεειι Με

ἐπὶ. πω” μιτοπρὶ πὶπ πε εννε

πὶτε ἐπὶ, Μπα πὶγερὶ ετεγεόππ.

σπαει. Σειρὶ πὶπ πιιππιιπερὶ πὶπ

τεπιι ὶνὶεππὶππιιππρὶ πὶπ πε πε

εεω ἐπὶ, Μπα ππππππε γερὶ πὶπ

πεπε ποπἐὶγοτὶορε πὶπ επ ω"

επὶοὶππεπερὶ Με..

15 ΝὶπεΒὶρὶ πὶπ οπ Μιιννεπὶ, πε

Ιπὶπιὶιὶεοτε Με εὶπ πε ὶγοπὶεπὶ

ρὶ; Μπα ὶχοτεπ οεπὶεεὶεὶχειρὶ

εἐΕε, πορίετπμι ννπέτειππάεπειρὶ

εεε.

16 Τυπε πε πιεεεπι, Μπα πὶὶε.

ννπρὶ πὶπ 11Ν'8011 ἐπὶ; ιω·ωω

(Με ννπὶπὸπρὶπε οὶπ πεοπ νο
ππε)πε επ εὶχιὶιιιΡὶ, Ιεφαρί. ὅ

17 Τοπιι πὶγερι εΜε γε ννὶεει

ννπἐὶ ποπ πεπε εοὶγεὶεππεπ, τε.

πιι ὶπὶπιὶεὶππε. πε.

18 'Γὶὶοε εεννιιπὶγε εε πω πιω

πιιννιιπὶἱὶπιι ννεπ εΜε χε ννεἐὶ.

Νὶγερὶ επιππεπ 'Γὶτοε Με πε.

τππιι πε. ννὶεοπεπρε οποπννεπ

πω] επ ὶπειὶππὶρι ἐπὶ πε; εγε

ἔποπννππὶὶιὶεπ οππο. σπαιιππέρί ἐπὶ

ε.

19 Απε πὶγερὶ επ ππΜπἀιὶννὶ

εεπερὶ πεεεππὶρὶ πε. ννεπεπ

€ε.πΜ. Ποπετπγε. Μεεεὶγιι πὶπ επ

ιὶππὶειρὶ εεε. Ψιιἐτεεὶεὶὸερὶ

πὶπ, τεπγιιπ ὶεεππὶμιπρὶ Με εὶπ

πεοπ ω” οννεεὶπ εοοπππρὶ.

20 ΒΜε οὶιὶρὶ πὶππεπ, πὶγερὶ

"κοπεπ ννεεὶπ πὶπ πεεεεε ὶχεοὶγει

ρὶ Με ἐπὶ, πει πήγε πεπιιπ τοπεπ

γποὶπρὶ ἐπὶ πὶπ πεεεπ ὶ ·εκππχε

γπρὶ Με ποννειπὶρε. νὶππὶπὶεπ

Ρὶ πὶπ, ννὶπεὶνὶ2ὶρὶ, επππὶγεπὶεὶ=
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ννποονιποιωκπ 18.

›ιιι.Ρι, ινιεοΜοιιε, ννιιιιιιιρι, πιππιο

1ηιρι. ννιιΒιιπιοιόειρι πιο ονιποπιιιτιι

τοπ Μπ πεποΜ_γο. επ ιιπ Με. Ιπο

ννιιΜρπ.

21 @πι οΜππι εΜε πνειιι Μπιιεπι,

πιγερι Μπ επ ινιιΙπππππιπιπε ππιι

πιιυνιι Μπ ιιιοΜέπιπ ππιι)πε Μπ, πιο

ι.οπο. ινοππιιι. ννοεΙ'ιτιιππι εεοπρι, ιιο

“Μι ιιέπρε πιπ, ινιιππΒιπιιιπρι, πο.

ννιεωνιιιοππιπιρι εσοπρι Μπι οπ

ιπορειειγπρι έπι Μπι ιιεπιπι :πιππιοπ

ννιιΜεογε Με πιιοεπ:ιι, Ιιε ποινι

Μριι.

ΨΙΠΟΨΟΥΑΙ(Β 18.

Ι Πε ιει7ιιππιπι εΜε ειιιρι ; "ιιπ

ἴιιπιιπιπι ποποπ πιει 3πιιππιπι ιρι

ιπ οπ ννιεοιε οννιιειπ γιιειιπιρι

Μπι.

2 ΟοιειγιιΜιρι ποπ Ιιε ειπε πε.

Μιιιπι οειοιιππΜιρι, ιειποπριι εΜε.

νιιιιιιι Μπ ιχεεεειι; πιο. πιιΜιππι

επ νππιιιιπ ἐπὶ, Βοπιι ποιππι νιπιιιι€επι

μι, "πωπω ι:οΙπεεπι Ιω οινπιειπ,

πνοννορι ννιειιννεεπειι, ειπε εΜε

πινει Μπιιιιιπ ιτοπιινιεπννπρε Με

έπι.

3 Μιγε πιιιιιιεπ πιπιιιπιπι ΜΜΜ

ιο πιπ οπι ννοννπρετοΙπεοπ ιιιιυιΜ

περι Μπι πεσπ ετο.πιιιιπ; Ιιε πιπε

πι εΜε. ι:πιΜι οΜΕπιππι ἐπὶ, ι:ιιΜι.

πήγε ι Μπ επ ννιιέιιιπε Βιιιειι.

4 ε ι_γε ννοπνιιέιιιπε έπιι οπι εαπ

ειιεπεειι Μπι επ οΜιιιιπρι εέτιι,

ννιιΜιπιτεπΜι τοννπιέιιΙπε Μπι οπι

πι ιιπ. Ηεοπι ιιπιΜέ ειπε πουπ

έιειΜιρι ἐπὶ, τυπο. πιιπερι Μπ εΜε.

νπωιωππωππω ποινιιέπιπε Μπι οπι

Μει ιιππιρι Με.

5 Νιέ πι-γερι ιιιτιιιΜ:ππ πο, ινο

ειπγπιπρι Μπι επι γιιιιπρι Μπιπ

πειπι; πιπρπ "Πάπια πιο. Β

Βρεπιιιιο.πρι επι Μπιιιι.π, .Τεπιπε

Μεεει)πιπ. πιππερι Μπι ππιι.ιιεπ ιιπ,

Ιιε ειιοπιχειπιγιιρι έπιι Ιιε.

θ 'Ι'ιιΜι ειιρεννιοιιχειρι Μπι ιιειιπι

ειιρι έππι ε επιοπι)πιιγπρι Με Μπιπ

ποοπ.

'7 'Ι'ιιΜι έιειι ιιιΜπτ.ιιι.πι επιιποπρι

Με έπιι Ιιε ννοΜι.πιτ:ιπΜι ιεεννιι

Μπα; ιιπΜ)πε ιππιπνιιέΒερι ε ιιπ

γιιοποπιιπρι Με σιπι Με ἐπὶ, πιιΜι.

πνιιΙιπερι έππι Μπ ι)πειιπεεεερι Με.

εΜε, πιιπε πιιΜπ νιπιιέπε εεπιποπρι

Με πιπι Με ωαειπι.

8 Τιιιιιι ιινοιπνιεπιπε Μιόογε σιπι

ι:ιιΜιιιιιπ ιππιποΜιιιρι όπι, πιιιππ

ιπποινιειιιπε Μπι οπ ετιιπιιο.π.

Ο ΠπΜ)πε ννιιιιπέιι.Μιρι ἐπὶ, πιο.

πιγε νιππιπιέπιπορι εεε ιππΜππιιέΜπ

Κι εεε. @ιι το.πιπιι.π οπιιιιιιιιέιοπρι

το σιπι Ιιε ιιπειπρι.

ΙΟ Ηεοπ ετιιπιπιιπ επ ινιιιιπ έπι

ιειιπιιιιπ, ιιεπιο. ννοννερι επι πιππιοπ

οπι, οΜπιπι εΜε ι·νο.ιιπι Μπιιιιπι

γιιέιπιππ πιπι Μπ οΙππιει πω” Με

πο.εεειι; ννοπνιιέπιπε Ιπππειιπι ππιπ

ιιιι Μπι εοιγιιτιιπιιιιπ, Ιιε ννπιειιΓπ

χερι Μπ οπ ππιπηιπρἰ, ιιπ ινιιιΙιεπε

χειρι Μπ οπ ετιιπΙιεππι πω.

11 Βιιιιπιπε, ιιιιπιΜιννεπιιπι π:ιγπρι

Μπι, πνιγιι6Μπι πο; οιιιιιιιέπιιπ ιιπ

πο, ειιπιιπε οπότε πιο, οιποπννππιι

ιιιιπ ιινιπειειπ πιο, ννοΜ_γιιρι πι" επ

ιιπ πιο; πιο. πνοννιιέπε, ννιιοΜ)πε Μ:

ννπΜιππιιπΜι. Μπ πιιειρι ιιπ πιιπ

ινε.

12 Οποἰιποιιι ιιριππιΜιρι ιππιιΜιπ

Μπ οπ ι ιΜειριιτο.Μι πιο. ννιειι

έιτπι οννοπιππιι ιιπ Μπι ονιππειπ ι

ιπιριιιιιΜιρι.

13 ]επιπε Μεεπειγπ Ηειπεπιπι ω

ννποπέιιιο Μπ, ννιιιπππιππΜπ. ω

ινοέπτειιπιπε Μη, πιο. ννοπιγιι νιω

Μιπ ιυνιειιΜγε ειπ πιππερι οιινιιπιπ

επ πιοιρι ιιπρι πιππινε. Αππιεπ.
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ΡΑ1.Οδ

θΑΒΑΤΙΑ ΟΪΑΤΕ ΚΙΝ

ννοννΑΡ1 ΨΙΟΑΚΙΟΛΟΒ (ΠΝ.

νν1οοννοΥΑκε 1.

1 ΡεΙοε γεννὶεεἐὶρὶ πὶπ πεσει,

ννὶειιἐτε :πωπω πὶπ επαππππ ἐπὶ,

πε ὶνὶειιἐτε οπ πεεερὶ ἐπὶ, ποπε

.1εεπε Μεεεὶχε ε1:εππεπ, πε Ψε

πεπωππε Α1εγερὶ πὶπ, πε ννὶ

εοπςε επιππεπ πεὶὶπ πὶγε εὶπ πε

πεπππ επιππεπ;

2 (ζει πιιππενσεπππ πὶεὶγερὶ τπὶ

εὶ ιιπρὶ πὶπ οννεεὶπ πο, θιιΙπτὶιι

εππι οποὸεπὶοὶγε πὶπ ιυοωαρί

πππισαξεαρι.

3 Ψοννεοπἐὶὸει, ννοοπὶγε πο,

ννεπεπτεππε. Ατεγερὶ πὶπ, πε.

ξὶεεπε Μεεἐἰγε Πεπεεπ πππὶγερὶ

πὶπ επιππειπ, πὶοὶρὶ υπ πι1πννε.

4 Ηε ὶγε ννεπππτεπὶρὶ πὶπ οπ

ὶεὶειὶ, ννὶεοὶοεπε ἐὶεε εὶπ ‹:1ε

ετεππειπ ειιππάεπιιρὶ Με, Ψε

πιιππιππε Ατειιπγεπρὶ τεννεεὶπ

πὶπ εεὶγεπιππεπ :

5 Ηε οπὶππὶγεπ οννὶπεππε νιω

πὶπ ννοννὶπιπ πὶεὶπεπ πιιπννε.

Απιεπ.

θ 'Ι'πννε ΜΘ88178. τοννιιοπἐὶ‹πι πὶπ

ὶπἰεορὶ πὶπ ποπεππε. εὸιὶἐτεπρὶ,

πει ννοτεπἱπ ννεἐτε $οπεοε επ υπα

ραρί πὶπ, πεοπ ὶτπεπὶπεπ τπεππε.

· '7 Πε ποπεπ ί:οπεεει ἐπὶ, Εππει

ντὶεεἐτιι ννεπὶὶπ:ὶὶ πεεὶγεπἱγεπρὶ,

πε. Μθ88ὶΥΒ. ψεὶνοοτὶιπὶπ νωπά

πὶπ εγπἐτε.π πὶγεπρὶ Με $ππε.

8 '1'ιιπε. πε ιιππὶἐ πππὶγερὶ,

πο. ὶἐ οππὶπ‹ὶε ννεπ ὶπεπρὶχε πὶπ

εεἰχεπιππειπ πὶπ, ννο1επὶπ ννπέω

ππποπὶεὶχιιπερἰ ποπ πε οππε. ἐπὶ,

Μπα £οπεεε. οπὶεὶΪεπερὶ πὶππειπ,

ννοἐπερἰ ιιπ πιιπννε.

Ιἱ. .

γ: 5

···:41

-$

9 Πππεγερὶ ποπ πεεεπ ειπε πο·

πιω εμε, πανε ννοπιπὶπ "Μπι

ὶγεειὶρὶ ποπ πὶεὶ οποπννεπὶὶιπιπ

ἐπὶ πὶπ οπὶεὶχεπερὶ πὶππειπ, πε

ννοἐπερἰ ιιπ Με.

10 ννεωεω πε ννεπεπτεππε,

ιιπιπε 1ιιπιε εὶπννὶεειννεπὶμι πε;

πε ννὶεεἐπι πὶπ ὶγοπὶρἰννὶεεννε

γε ειννεπὶπι ω. πωπω Με

ὶγοΙιὶρὶὶνὶεπννε.»ε ιιππε.πέ, Μεε

8178 ννοννὶὸιὶἔὶπιιγε Με ἐπὶ πω”

11 Μὶππππεννιιπὶὶ πε πε οεὶεὶ

γεπερὶ, ννοτειπὶπ ννειἐτε οπιεπιπε

εὶποπ πε ννὶεεἐτε. επεπτυ πεεειρὶ

ἐπὶ ; _ . ο

12 (πι ννὶεεἐτε. πὶπ ε1εππππ

ὶννεεπ ἐπὶ, πει @ε οΙπππὶΥεππρὶ

ἐπὶ, Μπα ]θ$118 Μεεεὶχιι ο-γεπε

οὶπ εεὶγεὶεππεπ οπτπαερε.

13 .Μπα ννὶεοπεπ επ πρεπει

ινε.ππ πεπε.π, τοπεπ οννεπεππιτΙε

εὶπ πεγπποπρὶ; ννεπεπωιὶπε τε

οποὸεπὶεὶγε πὶπ πὶπε ἐὶεε]ε

ννε.πιιννε, πει ιππιππ]π.

14 (Σε πιὶτιιογετε ω" επ 'κοπο.

οιπ επὶπὶὶπεεποπεεε. πὶπ πεπε.

Με .ΐπάε. ννὶεοπεπ πὶπ επ πω,

εεννε.ρε εε, ὶπὶππππεπερὶνοπὸσι

πειρὶ ποπ ψεω πὶπε. ὶεννιιΒὶπιὶε.

15 'Ι'ππε ννεπεππιππε. Με τειὶ

π" επιππεπ πωπω, πε @εω

ννεοπἐΙπε. π" επ τπὶεο πὶπ πε,

16 ὶγε Οὶππὶπ1ππ π” εποπγε

:παμπ ποπεπ πεπ”, 1πεεννὶ

εειέπι ννοΕππἱπ ννεέτε πὶπ οννὶειι

ννεπὶγεπε Με οὶπ πεοπ, ποπεπ

πει π·ὶοποεπρὶ, κνὶεεννε πο, πὶεὶ

ννουνεπάεπε ἐπὶ:

17 θα .Ιειιιεσ.1εκπ επτα £οπε..
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, ιν10οννοιωκε 2.

ιπιἱὺοΜιρε ι:επιπιεπι γεννιεεειρι πιοπι

πιεπιε εΜε ινπεεννει επιπ, τιιπ‹ε

Αι·επιπε εΜε ιπιιππεπιιππε εε, εεε

ΒεππιεεΜιε εΜε ἰοἰεεννἰπι Μιικιι.

18 πιεπιεπι ννεπιιγετιι γειπιπιι ιδιο

πιεπιειπι Ιπιγεπι Μαι ννοννεπιιπεπιε

Με ε .πει·ιιεεπεππι εΜε ννει, εε

επρεπε επ‹ε εερι:επι Μαι πιεπι

Κε.

Η) Τιιππε γεννιεεειρι Μπι πεπιεεε

τιιυνετπεπι νι·επιππιππεπιε επιπ, πω»)

Πεπιεεπι ειιιιΜιΜι Μπι πιεεεειπεπι.

20 Ππιπ:επι "Με ννοννερι επι

ι:ιεεεερι Μπι εε, ιπιο, ννεπιεπιτειι

Μ. ιπ:οΜιππι ἰποπιέιπιπ ππιενιπεπιπεε.

21 Ηε ιιιοπιεπιεππι διιι·ιε, εε.

ΚιπιΜε πιιιιΜιεε Μπι επι πεπε.

22 @ιι πιει πιιεπωοε Μπι επι

οπποεπεΜειχε Με Μεεει)πε επι επι

Μπι, πιεπιε εΜε ιτε Μπι επποπιπιιε

διεπιιιι επι ννειιπι.

23 ΤιιΜι, 'Γιιινε Ωσηε ιιπιΜιννε

ΦΕ ιιοπι πιε ιιεπιεπιε ινοπνεοιπιχε

επιεπιπιε ιιιιιιιιιι ιιοπι πιε ο)πεπιε σε,

πιεσετπεπι πιεπισπιρπ.

ι 24 ΠπιΚεπι πω” οπι ννεΜιπιτεπι

πιε γει:επιρι.

ννιοοννοιπΑκιι 2.

Η Ι Ηε ἰιποπιεπιεππι ννεπιπγειιι επιε

πορε, πιεπιεπι επιε π” διεπει,

Βει·πιεπιεε Μει .πει·ιιεειΙεπιι εΜε

ιπ:εννεπιΜιπιπιππε πεπε.

2 ννοιπεππερι οπι εΜε Με εε,

ΙΜ:εννποεέπε εΜε ννοιεπιππι ννεέπε

οπιιτπεπιε επεσε πιε πιεπιε οννποε

ννεπ:πιπεπτε, εε τοπιε οΜπιιπιεπιρι

Μπι πιεπιε πεπιεέπιεπιε οωίαιωαΜ

μαπα; ιπιιγε ννεὶπιιιιεπιπ‹ε επι, εε

ει" έπιπ οπι ννεἰπιιπιειιπ‹ε Με έπιπ

πιεοπι.

#“3 Τιππζε Τπποε Με ιιπι Μπι πιε

Ηεπεπιεε πιεσε Με πιεΙπιπιόεγερι

Με πεε)περι ω.

4 (πε πιε ιιεΜιπι πιιιπππιεινειιιππι

Μεπιπερι πιοπιριέπιπ Μπι πιεσε, πιειιε

ιππιΜγε π:οπ:επι .πεειιε Μεεειγε οπι

@Με ιιπιΜεπιπερι Μπι πιε ιννεπιγε

Μιρι Με ε επι πιιρπ, ννοννπιπεε

ιιπιγεπιρι Με ειπι πιεσε.

5 Ί'ιιπιε πιεπιε ννιπιπγεγεόεπι οερε

ιινεπιιιι:πεπι πιεπιεπιχεπι ινπειπιιιΜιγε

ιιπι)πεΜιπιρι ω, νιποιεπιππι ννεέτε

ννοινποεπιε Μπι πιπειρι επι Με σιπι

εεοπ.

θ ΠιιΜιπι ι:οιιε ννἱειιἐπε νπποε

Μπιιπιιιιιρι εεεε, εε τεΜπρι Μιέπε

πιε επεπιπιεπι τοΚεεε ω, ναι”

τεπιπιε ννποεέπε ἱτοπιπιεπ‹ε Μπι ινιπεπι

μπω επιι, πιεπιε νιπποεΜπιππιετιρι εε

εε, τιιΜι ινπευιε Μπι επι ι:επιιιάεπι

οπιεπιι)περι έπιπ.

'7 'Ι'ιιπιε πιεεεπτε εέιπε, ποπιεπι ω.

Μπιιπεγερι ω ινοπεπιππι ννεέπε Μπι

πιε ππιετιιιρι ε ννπιπι)πεπιερι πιεπιεπι,

πιεΜπιιπειιερὶ ννοι:ειιιπι νιιεειε Πι

διεπι :περι ιιοπι πιε ἰγεεεεε;

Β 'Ι'ιιννε ΙιεΜπιεπεγερι Μπι σε

γεννπεεέπρι Μπι επι ππιδπεπι οΜπιιγε

σιπι πιεε Ιπποεννιεεέπε Με οΜπιι

ππιειπεπι;

9 @ε πω», Ιπιγειι εε .Τοπιειι

πιεε Μεπ, πρει:επιπιεερι Μπι πιεεερι

εεεε, ννοννεοπιέπιπε ππιει:μιρι Μπι

πιε ννεπιιπεεερἰ, πιεπιεπι πεπαιππεΜ

Με” οπι Βεππιεπ.ιεε Με πιειρε

τπιεγιιιερι, ιιπιΜέ ΙΜιεννπεεέτε

εΜε ιιπιχεπιρι Με, εε πγερι Μπι

ΙιεΜπιιιεγερι Μπι εΜε χερι Με.

ΙΟ ΤιιΜι ιιεεειπεπι, τοπιε ινε

πιρεπιποερι Μπι ννπειιπιπιιΜιι5περι

Με |εεεαρί, ιιπιπ‹επι ππιπέ πιεπιεπι

πιεοεπιιοπι τεννεπεπιννηε.

Η ΠπιΜιπι Ιπι3πεπι Αιιιιγοπιε εΜε

πιι εεπιεπι, Με ι:επιππιγεπι ενιπεΜ

εποε, Με πγεοιιρεριεε πιεπιεεέ.

12 απο» ετεπιπιεπι ννετιιιΜι πιιρι

έπιπ Μπι πιε πιεπιεπι ΙΜ:εννιεεέπε

Μπι οπι νιποπε εεε; τυποι. ννεπιπιε

επι πιπρι, εεε” “Με π:εΜΒόεγερι

πιοπι πιεπιε ΜινιπποεΜρε εε, τοΜιιι

@ειπε εε ιπιτποπιιεε.

Η Ωε πιε ορεγε .Ϊιιὸε ννιεεέπε

ποπτεεε Με πγεεεπι επιεπιπιειπε

εεοπιρι, πιει:επι Ιιεπιε ννοπιιιεγε Μπι

οιι Βει·ιιεπιεε πιεπιεπι οριο”. γε
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ΟΑΒΑ'Γ1.Α.

14 Ί'οπο ινοτοοὶπ ινοἐπο πιοπιο

οεπο Μο οοὶιπεπεοποο οννοποοοε

ποοπὶιο ἐπὶ, πο ννοιιπιπποπο ποποπ

οννοἐὶο ννὶοὶποππεππι ποιπεπ ποννο

πιο, .Νοε ννὶοεἐπε ποοὶοο, πο

πε Ιποοννὶοεἐπε πὶπ ὶιποοοο γεπὶ

Μοπεο, πιο πιο ννὶοοἐπε πὶπ πιω

οοοο ἐπὶ, τοποοε ο Ιποοννὶοοἐὶ:ο

Μο .πιοπι ννὶοοπειι Μο οο ορο

ννὶοοιπεἐὶ πο.

15 ΠοΜιπο ινὶοοπιοπὶιιὶ οοὶιπεποο

ποπ .Μάο ννὶοεἐπε Μο ποοοοερὶ,

πιο 1ποοννὶοοἐπο ιινεπποοὶιιὶ επι

ποοοοορὶ ἐπὶ ι

16 νὶἴὶοοἐπε πὶπ ννοοιιο ννὶοοποπ

Μο οπ:ὶ οτεοπεο ιπεοννοποπρὶ ἐπὶ

οοο, το ο .ποοιιο Μοἐἐὶιπε ινοοὶο

ιιοπιο πὶπ οο, πο ἐπὶοοοοιπεορὶ

ὶο ποοο οππὶἐ οιο .1οοιιο Μοἐἐὶ

πο. ννοοὶοοιιιιοορὶ, Μοἐἐὶιπο ννὶ

οοπποιιὶ Μο οπ ιιογεοννοποορὶ Μο

ο ποοπ, πιο ννοοιιο οποιο πὶπ οο

οποοποο ἐπὶ ; ννοορο ννὶοοπεο

Μο οοὶιποτεπποπ ννὶοεοοπὶιιὶ οννο

ἐὶπ ποννοπποπ ιποοννοτοπρὶ Μο ἐπὶ.

17 Τοπο Μοἐἐὶιπο οπ οοιποοννο

τοπιο Με ιιοπεπὶπορὶ πὶιι πο ὶοοο

πιοο, ινοΜοοὶιιὶ επι πιοιιποοιιὶ πιο

οὶοπιεο, ποοπ Μοἐἐὶγο ννοοπὶποοὶ

ννοινὶπὶεπο Μο ποοο πο. Ηὶιπο

ποοοπιι ἐπὶ.

18 Τοπιι πιιπποιοιο πιοο πο οπο

ιιὶιπο ννοπεἔο οὶοπιοο, ννοιινοΜοοὶ

ο ποὶππὶοπεπιὶο.

π!) ννοπποπτεοπε οο νιτοοὶ Μο ο

πιοοπ, ννοορο οοὶιπεπεοπιεο, πιοο

Ρο πὶπ οΜο ποειπι πο.

20 Μοἐἐὶγο. Μοὶ ὶοὶροινοπ ποιο

ποπεορὶ; τοπιο οεπεπὶπ νιποοὶ ; πιο

πο ποὶιπο ἐπὶ πιο πιπιο ποοποο

Μοἐἐὶιπε π1 πιο Μο πιοο; πιο πιπ

οοοοπιιὶ πὶπ οο ννοοὶ Μο πιο πιο

ποοτεοπο Οὶοπιὶοππο ννοοὶοιπεπρὶ

Μπι οοὶιποποπποπ πιοοπ, πο ὶγο

οοοποιοεππὶιπο οοποὶιπο σο ὶιποὶοὶοο.

21 ννοπεοπεοπο ποννοοοἐὶπὶο

πὶπ ππππιιιιιιο ἐπὶ; ννοοι;ιο πὶπ οοὶ

οπεοπεο ινὶοοοννοποοπο ο Μπι

πιο, πιοπεο Μοἐἐὶιπο ποιοι πο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ δ.

1 (Ξοὶεπὶε ννὶοοἐπε ννεοὶπ ποπιιιὶ

ἐπὶ Μο, τοπιο οὶιποποοἐπὶογοοιπ,

πιο ποοοπ ννοννὶοοπο πὶπ οποιοι

Βοοπεοιπ Μο ἐπὶ πο; οὶιπορὶ πὶπ

οο .Μοπιε Μθ$$π),8. ὶοὶρεννοπ οπο

πιπιο Μπι πο οὶὶἐποιιὶ Μο ὶποπεπο

ιποοποοὶορπ.

2 Βοοοπποο οποογοπὶπὶοποιιὶ πιο

ννοοὶπ, ννοορο ππὶοοπὶοο Μο οπι,

πιο ννοοὶοιποο οοοἔοιιποοιιὶ Μπι,

. ιιπποο τοΜο οοὶγειιεπποο ννοπιὶγο

Μο ὶιπεοοιιὶ πιο.

3 'Γοποποιτο ννοοὶιπο πὶπ οπι

οοοποπιιὶ, πιο οποπο ννὶοοοοΒιιὶ

πὶπ σο οὶππὶοἐποοιιὶ Με πο, πιο

ννοοὶογοποορὶ Μο ἐπὶ.

4 Ι(επε οννοἐὶο τοπο ἐπὶ οπι

ὶιποποοποπ ὶιπογοπὶιπορὶ πο; πιο

πεπο ἐπὶ σο οπεοποπι πιοοὶπποπι.

5 'Γοννο ννοοὶιπο Μο ?οπο οὶ

οὶιπορὶ, πιο οὶιπορὶ πιο τοπιπειπο

οποοιο οὶο πο ννοορο ννὶοοποο

πὶπ οπ, πιο ννεοὶοιποπ οοοοοιιποοιιὶ

Μο οποιο ποΜο οοὶιποτοοπιοο πο.

Ο Ηοοοο Αππ·οποπι ννοποππεπι

πο ννὶοεπὶε, οοποο πο ννοοννο

τοποο πὶοὶιπονιποιιὶ πιοπι.

Τ' Ποσο οποοποο, ποοο τυποπο

ιιοπιο πὶο πιο οροιιὶ Μο ποπο

Απποπιοιο οὶοοοννὶοοιπο οὶο οοιιὶ,

πο επποπιπο πο.

8 ννεοὶοιπεπιπ Μο οπ 1Νοποο

πο.οπο Ιποοννὶοοἐπε πὶπ ννὶοοιπεο

ννοπεποο Μο οπο, πο ννοννειιὶ

ννεποο οποποποιε ποοποιι νοο

γοπο πιο, ποοοπ τοπεποιπο Αππε

ποιο ννοι:οοπο ννοἐπο Μο οπὶιπο

πο; Νὶιπο οο οιποπο πὶπ οννοἐὶο

ννὶοογοννοἐποιιὶ Με οο.

Σ) Ηοοοο πιοο ννοοὶοιποορὶ Μπι

ποπο Απποποπι ννοοὶπιπο οὶπιοπ

πὶοὶ ννοννοἐπο ιποπιοιιὶ.

10 Τοπο ννοορο ννὶοοπὶοο Μπι

οι:εοποοιπ πὶπ ποπο ννοιποοο Μο

οο ποιο. Ηοοοπ ννονιπερὶ οο πο

περὶ; Τοπο πιο πιοπιο: Νοικο

ιιὶ Μο οτι ποοοιιὶ πὶπ 01δ'8.8111
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νν1οσννοΥΑκη Ε!.

σρεγη ηηρ1 ἐηἰ, ηη εσεη εσσηρἰ

έη1 Μη 1·ιεηη στσἱγσΜ ννηηηη ηνί

σηχησορ1 σε.

11 Πη1:ηη ννσορε Μη .εσἱγητηη

1ιηη €ηινικ1ηη ν1ίη1ιηη$ηηΜι Πο

1ζηπη γηοννσ1:ηηρ1 έηἱ ε εησηηη

3τηηρ1: 'Γοηη οννστηηηη ηη Μη

1ιεηη ννησἱηγηηρὶ εσ17ητηη11ηη

η1ρ1 Μη σε.

12 ΠηΜιη ννοορε Μη ηε ννησ1η

ζηηΡ1 Μη εσἰγητηηηηη έη1; τη

η, νΜσηέ1η Μη τηννε 1ιεηη εσοπ

Μη1ιηη, ηεηη ση ηὶ Μη σε.

13 ννσσρε νο ησσ Μη ετηη11ηη

Μεεε17η εηη11 ηηηρὶ, ηηΜγερ1

ση Με ννσγησσ ἰΜση η. ννο

ννηρἰ εη 1ιεσεη Μι€ηρ1, σηη σηη

εη σἱ:1‹ε_γηρἰ Μη 1ιεηη σννηε1η

γησορι σε.

14 Ηεσεη .1εηηε Μεεεἰγη εσἰ

γη1ηη11ηη ΑΜη1ιητη ννοννηέτε τη

ν". Μη 1ιε 11εσενν1σηέτη Μη εη

ηννὶσηη Μη; Μεση ννησἱηγηηρἰ

Μη ση ννσηἰγη ἰννηησηηγηηρὶ

Μη 1ιε ηηΜσηρ1 Μη.

15 Μ1ηηη1εηννηη]1, ννἱσηέηη η

1κηητη @εσοπ Άνω. 1Μσηέτη

η1:ηη1:η ννἱσσὺηηηγε 1:ηννη Μη

Εεε 1ηηεέ, κνηηηη Μηἐηιηρἱ Μη

118.11, "οηννεόηη 1ιόη]η]η έηἱ, ηη

τη1‹η εη ηΚηεε έη1 εεε.

16 ΑΜη11ηη1 Με σ1ηση Μσἰ ννη

1ισγηρ1; Ο1ηση ἱ Μη εγε έη1,

1ιε1ιηη σαι Ιπηρἰ 1η, τηΙ‹η ννηη]1

11ηη, ηη, ΝἰσἱηΚέἰ Μη, Μ: Μεεεἰ

:κι Μη εε.

Γ? Πη1τηη τηἱέ 1εηΚεη εμε Μη;

¦Ο€σΜιηε σΜη κνὶσοτηΚηγε Μεε

ε1γη ση ννηΜιητηηΜι 1η!ηεητη Μη

Με, 17σηη1ιηπη ννηηἰγεϊη ορηνν1η

ΒΡε 1οηη εηηρη ννἱησετηηη γηπηηἱ

1ιεηηη ννοορε η Μη 1ιε τοΜιηεγη

Μη χη]η]η, ηη 11εσεη ννη1ισγηρ1

ηση εσεϋηέηἰγε Μη σΜΕρηη1.

18 'Γη1‹η τηννηρ1 Με σὶη 1ιε

ννοορε εσἰ ητηηηηη ηη ηηΜιηέ,

ννηησηηρ1 1η εσἰγητηηηηη έηἰ;

€η1‹η 1ιε ννηΙπηη$ηη1ιη ΑΜη11ηηι

ἰννηηογη.

19 Ηε1ιηη Φσ1ιεση ε ννσορε Μη

μύτη". Με. Ηε ννσηΙΜηηἰ ση Μι

Βηρ1, σἰηση ἰννηησηηρἱ ηση η έηἰ

Μη ηεηηηηηη, ηη σηηἰηὸεννἱση

γηρ1 Μη ση γηεητηρ1,1γσ1.ηηεόηη

ηη ννηη ηηρε Μη σηηη.

20 1γοί:ηηεηηη ηη Μη 1ιε ννηη]ἱ

ηηη εσ1γηΩηηηηη έηί, τη1‹ιη Ψη

Μιητηη1τη εηε ννηη]1ηηη.

21 Ηεση ννσορε Μη Με Ψη1ιηη

τηη1ιη $η1ιη 1ννηησην1σηηε σἰη 1ιε

Μπέεγη Ιιο. Η1γη 11εσετη ἐηὶ.

ννοορε ννἰσοηἰ 1κη8η σΜΜ ηη

Μιηέ, ηινίεηησηηη ννσορε Μη

εσ1γητηη11ηη ννίσσοννοΕηηηη η

Μη τη1κη.

22 '1'η1τη ΜΜΜ ννηηηη Μη

Με ση·ηεἱη ννσηΜηηὶ σ11τ1η1:εγη

ηη ννἱσηγηκνη, ηη 1ιεσεη τσηη

νν1σηηηρ1 Μη ηεηη, .1εεηη Μεεε1

γη ννησἰηγηηρἰ ννηησηηρ1 ηση Με

ννἱσηηηρ1 Μη. '

23 ννσννησἰηγε Μη Μ έηἰ Ησ

1πηπη ννσορε Μη ση ηη1τηέ1κηρ1;

ηη ννσννησἱηγε γησ€ηηἰηΡὶ Με

εὶη εη οηηηητη1κηρ1.

24 Ηεσεη ννσσρε Μη 1ιε νεφε

ηηΜχηρἱ Μη Με, Μεεεὶγη ση

ηηΙ‹η1ιηη Μη, ηεσεη ννσννησἰηγε

ση ηηγηοννστηηρ1 Μη ε 1ιεση.

25 '1'ηΜι ννσννησ1ηηε Μη ννηηηη

ΜγοΜ, 1ιεσεη ννηηηη ννηχεΜγηρἰ

Μη ἱηηΚηγη ηηγηησηρί έηἱ.

26 .Ϊσεηη Μεεεὶγη ινησἰηγηηρἱ

Μη εσἰχη1ηηηηη σννηεὶη 1Νη1εηη

τηη1‹η σὶηση Μη ηεηησηρἱ.

27 'Γοηη Μεεεἱγη εη]ε ση Βηρ

τετη η1σηρ1 Μη 1ιεηη Μεεε1_γη Ιιο

ηηΚηρ1.

28 Πε εη .Μάη ηη Ηε1εηεε ηη

σηέτη Κο ννηηἰση; νν0ννἱόη1€σ ηη

τηννηἱσἰχη 1‹σ ννηη1ση; ηηση ννἰη

?ηη Κο ννηηὶση; 1:ηΜι .1εεηε Μεε

εὶγη εΜη σννηηἱη οΚσηηὶννηηῇἰ

ρ1τ1ηη.

29 Μεεεἰγη τηινη ηἰ-γηηρὶ 1ιε

σἱηηηη, Αστηηητη σἰηση Μη ησ

ηἰσηρὶ, ηη ννηησηηρ1 Μη εσ1_γη

τηη1ιηη τηκνηγηρ17ητε σἰη.
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ΟΛ1.Α'ΓΙΑ.

ννπεσννσΥΑκε 4.

1 11ηηεη ΜηΜεη ερε; Τεννηγε

Με εἱη τσΜεηγηη ΜσΜέἱγσρη ηη

Μη ΜεΜηηγηη ννσηηόεΜε Μη τε

Μητ1ηη σεἰτρεηἰ έηἰ, 1:εΜη σννηε1η

ση Πεησηη ηη εέΚε..

2 'ΓηΜε τσΜηη ΑΕΜηΜη Με εἱη

ΜεΜηηγηη ννησηερεΜἱγε εε ηρ1

ηννεηγεε ννὶεεΜἱΪερἱ Μη Μεηε

Με γηΜηρἱ.

3 Ηε ἱγεσεη ηηΜέ εγε Μσηη

Μεἰγι›ρερἱ εεΜεη, ννΙεσἱεηΒε ννσ

σηερε τσΜεΜεγη Μη 1Μη1:ηχη ηη

γεΜσηρι. ·

4 'ΓηΜι ννηηηε ηηρεϋη εγεΜεη£η

εεΜεη, ννηΜηητεηΜε Με θἰηΜἰη

Με Μη η η, νν1ησ1ηηεε ννεη

ετεηΜηη ἱεηἔε εε ννσσρε Μη

σΜηη1:εγε Μεεερ1.

1 5 Ηεσεη €σηη ννσσρε Μη Μη

Μηγη ηη Μη Μεηη σρεννἰεεΜἰτση

Με, ηΜηχχεόηη εὶηΜἱητΜηγηρἰ Μη

ηηΜερὶ Με εὶη Μεση ετεηΜηη.

8 ΠηΜηη εἰηΜέἱηἰχεηρἰ Μη Μεση

ννεΜηητηηΜη Με (ῖἰηΜἰη£Μη 'Γε

ηἱγη Μη ηίσηητερἰ Μη εη ηἰη

έἰρἱ, Με, ΑΜΜε, Ατε, ηη Μσννεχε

εεε.

'7 Ηεσεη ννσννΜ1εΜε Μη Μεηὶεε

έηἱ, τηΜη εἱηΙηητΜη Μη Μεηἱεη.

Ωε εἱηΜἱηΕΜη ΜεεἰηΜεη, Μεεεὶγη

εεἰγετεηΙιηη ννεΜεη€ηι1Με εΜε

ί:ηννηγε Με εὶπ Μεεε.

8 ΤιιΜη ννεΜηητεηΙιε Μετεω

ἔηρἱ έηἱ εεΜεη, 1:εΜη ννηΜηη έηἰ

1η Μεηη ννσννἱηεε ηἰγεηρἱ.

9 Πη!ιεη ηηΜηΜη ννηΜεητεηΜη

εησηγηγηρ1, εε η ννεΜεητεηΜη

εὸσηηἱχεηρἱ γεηηρἱ Μη, Μεεεη

$οΜεη εΜε 1:εΜη £σΜεΜεγε ΜηηΜε

έτη εε £εΜητ1εη σΜΜ έηἱ ηη Μη

εΜε η1ΜησΜάηρΞ,.εε Μεηε εΜε

ννσνν1ηηε η13τηηιη Με χηεὶηρὶ Με.

10 ΑηρεΙ:η εε «η Μη, στηηΜη

ννεηἱγετη Μο εννεεεηεη.

11 Κσεἰεἰρηρἱ, τ.εΜη έηἱ ση τη

γερί Μη Μτεε1ε1ηηη ερεε, Μεση

ετηηΜηη.

12 ΜἰΜηηΜεννηηῇἱ, εεεἰεἱγηχη

σε; Μἰέ. ννηηη Μη ἰγεσεη ηη

ρε; Μεε χεηηρἱ Μη εεεεεη

ννηηη, τεΜη έἰεε τηΜηηηη εεεηη

γεσσηρἰ ἐηὶ. '

13 'ΓσΜεΜε7ε εΜ:η ννἱσηεεΒρἱ

ννεέηΜε ἐηὶ ση ννσϊεηἱη ννηέτε

Μη σε1είχηΜηιη Μη Με εάσηγη

δ'"1"· . . .
14 ί.1ε 1ηιεεΜρι εη ΕεΜη ιχη1:ηη

ηιηγε εἱη Με έἱεεγηᾶηρὶ έηἰ, εε

ρεΜε ἱχεγηγεχη έη1, τηΙ‹η ννηΜηη

1:εηΜε σΜηἰΜιἰε γε εἱη Μακη, εε

.1εεηε Μεεεἱγε ὶγεεεη ηη χε πιε

_γηέηη.

15 Ηεεεη ννσννηέη.ε ὁηΜερἱ εση

1:ηΜε ε Με. ΚεΜεη εἰγεστεηἰη

ρἰ, σΜΜἱρἱεε ηηΜηηέι ηἱἰέτηρἱ Μη

χηΜηηέησηηρ1 εε. τηηγηεηιη Με

ννἰεεγηηερἱ Με τηΜε. ·

18 ννσννἱεηΜε σεὶεἰχηΜεη Μη

Μεση τσΜι τηηγηγηρὶ Με.

17 Ηεηε ε τηηγηη εεη€εηἱεἱγη

Ζηρἰ εεεε, τηΜη Με τεΜη κνηη£ε

ση ετεηΜηη ὲηἱ, Μεγε€η ὶγεηη

γεηρἰ Με σἱηρἱ, Μεσεη Μεε τεη

?ηη σεη£εννἱσηγηΜὶγη2ηρἰ Με.

18 'ΓηΜη σΙιἰηηἱγηη τεΜη ννηέ£ε

ση ψηηγηη εεητεχηπερἰ Μη Με

ννηέηε, εε ηΜγερ1 εΜε η2εηη Μη

Μεσεηηη ἑηὶ.

19 Μἰσἰηεη, ηἰγερἱ Μη εη Μεε

εὶχε 1σεΜεερ1 Με εἱη Μεση εΜε

ΜσΜέἰΜηηγε ενηηη.

20 Νἱγειη Μη ση, 1:σΜεη ννεεἱη

τηι1ηηε τη1ηη έτη, Μεση ηηΜηΜη

εΜη εἱεἱρἱ ννεηη εε πηἱΜσ Μη

ννεΜόε1:σΜεσε Με ννεεἰη.

21 Τσηε ννσσρε ἰΜηΜηγε γεηη1η

γεεἱηχη Μη, ννσορε Μη Μιχε

Μσηρἰ έηί ΜεσἰηΜεη σηιηΜγεΜη

σ.
Ρ22 ννεννηρἰ εη Μεεεη Μηἔηρἱ;

ΑΜι·ηΜετη εἱηΜἱηηιη ησηρε, ηη

τηε ννσννἱἀεΜε ννἱησΜἰηεη Μπει

Μεη, εε ηηιηη η. ννἰησΜὶηεη τε.

ννηἰιηγε εἰη εϋηηΜεη.

23 ,ΤηΜη ννοννη1εΜε ννἰησηἰηεε

εΜεηΜεη ηη Μη Με ννἰεηεεΜρἰ
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Ψ1ΠΟΨΟΥΑΚΕ 5.

εεὶνεπιππεπ Φοπρὶ, πο. ὶεννεὶεὶγε

εὶπ επιππυ.π ιιπ πὶπ ννεπονπρὶ πὶπ

οτι τοπρὶ.

24 Ηεπε ε ννὶγεεὶπρὶ ννεπ εε;

πο. ννὶεοτεπιινε ποπρε πὶπ πεερὶ.

Ππιπε 8ὶπε. πε πὶπ επιππεπ ιι, πε

ννοννὶόε.8 νπρὶ πεπε, Ηπειιι· πεε.

25 Οτι Ηειρετ π. .πεπε πω..

Βὶπε πε πὶπ πεε, πιι .1ει·ιιεε.1επι

ννιιππο. πε εὶπ πὶεὶ ππὶιὶεεεπ ιιπ,

πε εὶπεε. πὶεὶ ννοννππιπε ιιπ.

28 τω. .1ει·ιιεπΙειπ ννε.ππεπ

Με". ιι πὶπ πε τεννεὶεὶνει, πε

οὶπεεὶπ ὶπε ππνεπρὶ πὶπ εε.

2'7 Ηεεεπ ννοννερὶ επ πεΒερὶ;

Οὶπεπ ονεπὶτρππὶ πρι. εὶπεε. τοπ

ἐπὶ γιιιιπ πὶπ ὶνιιἐπὶπ πω; τοπὶπ

πὶ ποπἐὶπνεπἐιινε ἐπὶ πὶπ ρεπρεπ

πιι άοννεπ πω; τιιννε ὶἐπεπε. ιιπ

πὶπ π. εὶπεε. οπι, πε. πὶππετοπ

πὶπ πε εὶπεπ τοπεπε.

28 Μὶπιιππεννεπ-ὶὶ, πω( ἰνεεεπ

·ννππονερὶ εὶπεε. πὶπ πειιπεερὶ.

29 'ΓιιΜι πε επεπ πιννε ννὶεπ

εεπρὶ εεὶνεὶεππππ τοπρὶ πὶπ πε

Ψοπὶνε εεὶνπτπππεπ ιιπ πὶπ πε

ἐὶεενε. πιεπιε ποπ, ὶἐ ενο. ι1επε.π

` ινεεεσε..

30 ΤΙΜ ννοννπρὶ "π... πὶπ

τοπεπ ενο. π.. ; ννὶποπὶπεε. ννοννὶ

.Με ιιπ πὶπ εὶπεπ. Με πιππειπ

@εγε πιο; νυοννὶτπιπε ιιπ εὶπεει

πὶπ πε πιννεὶεὶνε. εὶπεπ πὶπ πὶεὶ

επὶἀεεεπ τεννενε Με ἐπὶ.

31 Ηεεεπ πιὶπιιππεννεπὶὶ, ννο

ννππιπε ιιπ εὶπεπ. πὶπ εε ἐπὶ, πι

π... πιννπὶεὶνε εὶπειι πὶπ ιιππὶγερὶ.

ΨΙΟΟ1ΝΟΥΑΚΕ 5 .

1 Ηεεεπ ὶπννεὶεὶνερὶ πὶπ επ

Μεεἐὶνε ὶεννεὶεὶνε ιιπνεπρὶ πὶπ

πε επ ππεπεπιπ ιιπ ρε, επι επε

_ννοννὶ‹ὶεπε νερὶ ννεπερὶπ Μιι-επ

ὶγεὶπὸπἐπερὶ ἐπὶ ρο.

. 2 ννεπνεπε ρε, ΡειΙοε πε ὶπὶγε

ε πεπεπ εειεὶνερὶ; Βεπὶεὶπὸε

περὶ πὶπΙιεπ ΜΒΒ81)18. πεπιιο;πιπ

οτι οπὶεὶιτερὶ Με ἐπὶ σε.

3 ννὶειιἐτε. πππὶπόπγερὶ Μιι

οτοὶνοπὶ Μιπεπ εννεΙ‹ὶνε. εεε;

πω” πὶπ οεοννεἐὶπ εεοπ Με.

ὶνεεεεε. πω. εε.

4 Τοπε. ννοορε πὶπ οπ πὶνεοννο

πιπρπ1ε.π πεπὶεὶνπρὶ πὶπ ννειιπε.

Μεεεὶνε επρενενιιρὶ, πρ. ννοννε

οπἐὶιπι επιπ1ιε.π πὶπὶππρενπρὶ πὶπ.

5 Πππὶνε ννοπὶ_γε πὶπ εεὶνπ

πεππεπ νσπὶοοοννοτεππει ννοειρε

πὶπ ννεεὶπνεπρὶ επ ιιππειρερὶ

εεε.

θ Με” Μεεἐὶνε. επ πεπὶπὸπνε.

ρὶ πὶπ πε τεπιιτπιπ οπὶπὶ ἐπὶ, επι

πππιιπ πππὶπὸενερὶ ἐπὶ πὶπ; πι

π. ννεεὶπνιιπρὶ ννοννεἐτε επ

επεφτε εὶπ πε ει." οπὶπὶ εεε.

'ϊ Τεπνεπ νιιὶπεππερὶ; τιιννε

ὶνοπεὶρὶ ἐπὶ πὶπ, πεεεπ ννοννὶεε.

πε πὶπ ννὶεενπὸπρὶ Με ἐπὶ πε.

8 ννοεννεεὶπ πὶπ ει: ω" πὶεο

ρὶ πὶπ εεὶνπτπππεπ ιι ἐπὶ.

9 ()π περοπγερὶ εὶεὶὶππε πὶπ

πε πεπνερὶ οεοννπἐὶπ περιιπνε..

10 Πεπεππ πὶπ εεὶγππιππεπ

ννεεὶπεὶνερὶ, £επιιιπιπ τοπεεε.

εννεεεπὶρὶ Με επὶ; πει τιιννε πει

Με ππεὶνεπὶνεπρὶ πὶππειπ πε νιω

νεεο πεπιπε Με.

11 Μὶπιιππεννππὶὶ, πιὶἐ ὶπὶνε

πεπὶπὸενερὶ πὶπ ὶενππννπρεπε.

Μππεπ τοπεεε ε ἐὶεενε. ιπππιι

ννερὶ πε; πὶππεπ, εππ ειιεπεεε.

ὶννοἐὶπὸε πὶπ πε επππὶγιιρὶ πω..

12 'Γοπὶπ τοπε εππ1;ε οπὶειιπὶπ

πὶνεπρὶ πὶπ πεπε νιιἐρπ. ὶνεννὶειι

δωρ"'·. .. . . .

13 Μιπιιππεννε.π]ι, Ι;εννε.ιεινερι

πὶπ επ πὶεορὶ, πω. τπννεὶεὶνερὶ

πὶπ π.. ννὶεεεεπρὶ ὶροπὶρὶ Με. ε

ννοννὶπνιιπνεπρὶ ἐπὶ ρε; τιιΜ.

ννοννεἐΙ:ε οπ ο£οὶνοπὶ οπὶεὶεὶνπ.

ρε. ο

14 ννοππορε πὶπ οεοννπεὶπ ννὶ

εοὶε ννεπ-ὶὶὸεπ επ εεετιι, πε πω,

Νὶἐ πὶνε ὶπὶπὸεεὶπνιιπ ννὶεεἐτε.

εὶνοε γε.ιιπ πὶπ εεπτενππὶνε Με.

σε.

| 15 Τιιπε νεεὶἀεπωπερὶ ιιπ πεπι
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Ϊεειπιερι Μπιιεπ, οπ νπεΜε πιο,

οΜππιιιιεπεπεοιππερι Με πεεεεε.

18 Μιππε Μι.Ιπεπ επιε; Ύνοπιππε

Μπ πιπ ιπιεπι ρο, ιιεπ:επ πιππιοπι

Ιιρι πιπ επιπτιιιεππε σιπι ππειιπιπέτεπ

πιι Με ἐπὶ.

17 ννιεεεεπρὶ Μπι πε νιἴοπιππε

Μπι ιπιιΜννιιι, πρ. ννοπὶγιι Μπ ὶἐ

ννιοιιοεπρι Μπ ὶπεΜινὶιὶ,ππε Ιιε

πιεοπεΜππε εποιπεπεπιιπιπ ΜοιΖπιρὶ,

ιιεεεπ £εΜι ποιπεπ γεοιπρι ἐπὶ Μπι

ιιεπε εεεποπρι εεε.

18 'Ι'πιπε νιποπὶγε. Μπι ιιπ ιιπι

?πρι Ιιεειππιεπ, ινοορε ὶπ ιππ

πγε ππειιπρι ἐπὶ.

Η ννιωοεπρπ ννὶεοΙιεπ Μπ

ιεπιπππεπι ιιπ; ννεννιοιΙιεΒερι,

ινιιιιεΙιππεπρι, ννεεἐερερι, ιπποε

ἐπερι ἐπὶ;

20 ννεΜι€ερι Μπ οιιοπερι, πιπε

ὶ ι, πω» Μειιιε π, ννεΜπὶεε

€ι€9ενεννιιιπιιρι, νπεεεεππειιιιερι,

ννιεοΜειπε, ινεννεΜρεπιπρι, πιππ

ιππιεεερι,

21 νιίιπειινιπιρι, πιπ ννιειιΜερι,

ννιπ.ιπορι, ππε ννιι;Μιγε ννεοιπιὶ, πο.

τεΜι ποπε Ιιεεεεε ειπ Ιιεπιπ. εε;

ννεπεΜιπε οοιοιππιιΜιρι Μπ Ιιε

ιππεεεπ πεΙπεπε εειοιππεπιι, 'Ι'οπε

πιο ιιεεεεε εσοπρι Μπ πιεπιε

Ψειπεπι:επιπε ι:οΜεοπι:ε Μπ πε

ινιιρι Με ἐπὶ.

` 22 ΤιιΙπε ννοπιχε Μπ νιπεἐΜιππε

επι πιανει. Μπ Ιιε, ιινοννεἐτειιειπε,

νπποννὶΥιιἐΜπ, ιινοοΜππε, ννεπ:ιπι

πεπιπερι, ννιεοννεΙιιιεχετιιιπ, πιππι

ννεἐπε, ννονππεοιπγε ;

23 ννιοοτεινεειπι ινιιέπε, πε ιππι

ι:ειιιιε @περι ἐπὶ Ιιεπε εε; πε

τειιιι ιιεεεεε πιπ ννοοπιε Μπ "επ

Μεπιππ ιππεπππιπ ιιπ ἐπὶ.

24 ΠπΜιπ ποπε Μθ$8ὶ]8. πανε

ινὶεεππε ειπ ιιεππι ννισεοεΙιρι Μπ

ιειρευνεπ οΙπεπεπιρι, πε ννεεὶπππιι

περι εεπτιιιεππερι πιο”.

25 ννοπιππε Μπι ππΜειπιπιι Μπ

Ιιειπ, πωπω Μπ ιιπιποπιιιρι Με.

28 (Μπιπιοπι ἐὶπἀεΜειγερι, «πε

ννιππΜειννιειρι, πιο. εοιπἐπιπιι.π

ιπνιπΜε ιειππερι νπεπιπι ιιπιππιι·ποπ

ρι πιιπννε. π..

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ θ. η'

Ι Μὶιιιιπιπεννεππὶ, ινὶεεἐι;ε ιιιπεπ

ιιιπιιιιεππε πιιΜι ἐὶοε επ ιπποΙιπιπ

πε εὶπιΙιεπ, πιππε ποπε οννοιει1πιπε

ππειιπρι Μπ ινοιπεειρε νιποννεΕιιιε

ππεπιεπ πιιιιιε »πωπω Μπ Ιιε ειπε

πήγε ορεπε ππιιι.πιππε πιο; πε. εννεπι

ὶιιιιεΜι πιο, οΜππὶ πειπιι ινεννι

πιιπιπιππιππ πιπι Μπ επ πὶιι πιπι

εε.

2 οποπωιιι ενειπιπρι Μπ Μοι

ειπ πιο, ιιεεεπ ΜΜΜ ποορε Μπ

πεπππεπι επ:ει:ιι ππεπιερι Με.

3 Τιιννε πειπιπ ἐπὶ ιιπ εἐπε, ι:ειπππι

πιοπι Μπιιεπ, Ιιε ιειιιπιεπεπ.

4 ΤιιΜι οποιπποιιι ὶγε οΙιεπ Μπι

ενππεΜεὶπι Με, πιεεεπι ὶγε πε επει

πιιιπππιιιιπ, πιε τοΜιπ πεπιιιι.π ἐπὶ,

ὶπιιπἐΜπ Με.

5 (Μπιπιοπι πνεππιππιι πιεπιε Μπι

Μεὶπι Με.

θ 'Γιιννε ννὶεοὶε Μπι εειπειεπι

Ιιεπι οπερεΜπερι Μπιιεπ, Ιιε πνε

οπερεΜπε πιπ Με ννεἐπε Μπι

οννεειπ ει.επιιεπ οΜπιΜ_γε πιππι

πιε.

'7 Πιππιιεπι πὶιιπιεπεπρι Μπ ;

ννεΜιπιπιπιπε ιπποεπιι Με ἐπὶ σε.

ννὶειιἐτε Μπ πειτε οπιι Μπιιεπ,

Ιιε πωπω Με σε.

8 'Ι'πννε Με εεΒρι Μπ ννοΜειππι

Μπιιεπ, Ιιε οπωωπρι Μπ επιπ

Ιιεπ ννιοοπιιΙπππι ἐπὶ ππιπιιι._γε Με;

ιπε τιπννε ννοπιππε Μπ νπποιπιειππι

Μπιιιιπ, Ιιε νιἴοπὶππε Μπι εοιππε

τεπιιιιπ πιοοπι οινιιιεπιπε ννεπιεε

ππιππιππε Με.

9 'Γειπιι "εΜε επ:πιπ ιιπΜιπιὶπιπιὶ

ἐπὶ πιππινε; πιπ ιιπεπειπερι ἐπὶ

Μπιιιιπ τοΙιεπΒιι Με ειπι πππειιπι

ππιιπρι Με.

ΙΟ Πεοπ ποιιεπιππε.π ππιποΜπιρι

Μπιιεπ, ννιεεἐπε οινεπιπι Μιλώ

πνεέπε εεεννιοιππΜεοπρι Με, πο.

ννεειππεπρι $ὶγοιιπεΙππ Μπ πιεπιε.

ιγοτεπ. π ; ο
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ννΙο0νν0ΥΑπε 1.

11 Ψοννερὶ πὶπεπο Βεππε ΠΊὶ

ἔε ὶπὶπερε οπ εὶοεεερὶ ε ννεπκὶε

επι.

12 Τοπε ινὶεεεεπρἱ επτε ννεἐΕε

ὶπὸυ€επὶπρὶ εὶπρὶ πὶπ ποπε πεπὶ

πὶπἀε)·ερὶ Με εὶππὶοὶγερὶ, Μεε.

εὶγε εεπ επεπεεε τω” πὶπ οπ

ἐὶοεγε ππννερὶ Με ἐπὶ πὶπ πεοπ

πεοοπρἱ.

13 'Γοπε πεπὶπιὶεγερὶ πὶπ πεπε

ε· πε πεπιὶπ ννοορε πὶπ τεπ3:επ

ἔππερὶ ἐπὶ, τυπε πεπὶεὶπὸεγερὶ

τε εὶπρὶ, πὶοεπρὶρὶ π" οπ ὶννὶπ

Μερὶ Με πεοπ.

14 'Ι'ππε πιππάεπ οπ ὶτπεννὶπ

Με ἐπὶ πππινε, .1εεπε Μεεεὶγε

1τεποεπ υππὶγερὶ εππ επεπεεε

τεννε π” πεοετ1επ επ, πε οπ Π1ὶ

γε επτε ννὶοοὶεεεε πὶπ ὶεὶρεννεπ

οπε©επΡὶ, πε ννὶεοὶεεπε πὶπ εΜε

ὶοἱρεννεπ οτπεπετεπρὶ.

15 .ὶεειιε Μεεεὶγε επ πεπὶπτὶε

περὶ πὶπ πε τεποπεπ οπὶπὶ ἐπὶ,

πε. πεΙ‹ὶπ‹ὶεγερἰ ἐπὶ πὶπ πε πε

πιιπ, τυπο: ννὶοεἐ1ε Εεεε π".

16 'Ι'οπε ννοορε π" ‹ὶε εσπε

£εππεπ ὶπεπὶρὶ, 1ει·εε1 ννεπεπ

τεππε £εννε ννὶεεγε εὶπ πεπε πο,

ννοοπὶγε, ννοννε‹›πἐἱ‹ὶε πο, εποε

Με ιιπρὶ πιιπννε.

Γ? Βετεππεπ τιιυνε:1επ πεἔὶγε

τπεγε ἐπὶ πεπννε; .1εεπε Μεεεὶγε

ίοννερε1οπτοπ π" ὶπὶτεποεπ πὶπ

επ "ω, ινεππ.

18 Μἰππππεννεπὶὶ, .Τεεπε Μεε

εὶγε Πεπεεπ πππἰγερὶ τοπνεοπ

ἐὶόε π” πὶπεεὶρὶ πὶπ πω ιιπ

πι1πννε. Αππεπ.

ι>ει.οε

ΒΡΗΒΒΟδ ΟΥΑΤΒ ΚΙΝ

ννοννΑΡ1 Ψ10ΑΚ1ΟΑθΒ ΧΟΙΝ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 Ρε1οε, ννεπεπτεππε ῖεννεεἱπ

πὶπ εοὶχεϋεππεπ, .1εεπε Μεεεὶγε

πεπ ποπ πεε, Βρπεεοε εΜε ποπε

οννο€εππε ππ, πε .Ϊεεπε Μεεεὶχε

ννεεὶπγεπρὶ π” πεπε ωσιυαρί

είσε,παρά:

2 Ψοννεοπἐὶοε, ννοοπὶγε π),

ννεπεπτεππε Απευπγεπρὶ πὶπ

ετεππεπ, πε .Ϊεεπε Μεεεὶγε Πεπ

εεπ πππὶγερὶ πὶπ ετεππεπ πὶγε

Ρὶ επ πὶοὶρὶ ιιπ πιιπννε.

3 ]εεοε Μεεεὶγε 11εποεπ υπ

πὶγερἰ νὶἴεπεπ€εππε €εινε, πε

Ατπι.ιπιι πὶπ ]εννεἐτερὶ πππιννε;

πε @ε Μεεεὶχε επ τεπιι ὶπεπρὶ

ε τεππεπ υπ π" ννοννεἐ€ε ννε

επ οοεῇε οννεεὶπ οπ υπ)·ιιννε

ἐτερὶ: ·

4 Πε επ τπεπε πεπερί π” πο

π:ππ πππεππὶἔερὶ ποπ ὶγεοεεε,

ππννεπεπρὶ Με πε ὶγε ὶτοπεὶπ

ννοννεέίε επ ὶχεοπρερὶοε ἐπὶ υπ

γεποπρὶ Με εὶπ πεοπ:

5 @ε ὶγε επ, .1εειιε Μεεεὶ7ε εεὶ

7ε€εππεπ οἰπεε οπγεπρὶ, ὶγε Φε

ννεεὶπ οὶ_γοπὶρὶ π" εεὶγετεππεπ:

8 ὶγε τοννεοπἐὶ‹ὶε ννοινὶτεπ χε

τεπρὶ Με εὶπ επ, πε ὶγε ννεἐ1ε

πὶὸεπε εὶπ επ ννεἐ1εππὸεπερὶ:

7 Ηε οπ ννορεπὶτοπρὶ π” υπ

περὶ, ὶγε πε πὶπ οπ, ννοεπτεπὶ

πεὶπὶιπζὶ πὶπ Με, ὶγε τοννεοπἐὶεὶε

τεππε ὶπ εεὶγε1εππεπ :

8 Ηε ὶγε ιιππὶεὶγποτερὶ, "Με

πεειρε οννεεὶπ πε ννοοπεππὶεε πο

οπ :

9 (ζει ὶγε ϋοὶγοπὶρὶ πὶπ εεὶγε

Φεππεπ, ὶ]ε τενι;ϋππ ννοννιγπποεπ



ΒΡΗΠΒΟ8.

Μπι ειποπιχειιπιΜχερπ, πιε πχε επι

πεπειιιιιε επεσε πιε πχεεεπι:

ΙΟ Ηεεεπι ιοπιεπι ιχεπιεπιπ:ιι Μπι

πιιιπι, ννοΜιπιεε Μπι εοιχετεπιπιεπι

πεπαιι οινεειπι Μεεεἱχε επι ννἱιεχε

πιππιεχε Με, Με ππιεπιριχε εΜε

επι, εε πεπιιι ππιεπιε επιεπι ιιπι Μπι

πιεπιε, πχε επι.

11 θε π;ιιννε πχε πεννεεππι ννο

π‹οπι2ε Μπι εειχεπεπιπιεπι, Με

οννεειπι πεεεε σιπι πιε οποπιεπιεχε

πεπιπιεπι ιιπιπιεπιπιπεερι Μπι, πιε ιχε

επι ννοειπιρεχε Μπι πιπιπιερπ.

12 Ηεεεπι ιιπιππιχε τοπιεπιεχε

Μεεειχε ννεειπιιιπιχεπιρι εοιι, πχε

π:ονιππτειπι Μπι χετεπι ιιπιχεπαιπιρπ

Με ειπι πιεοπι.

13 Πε Με πιιχειιπ πιεπ‹ιιπι, νιποννι

εεπιε ειπε Μπι πιεχεπιοπιρι πιεπιεπι,

ννοιεπιππι ννεέπ:ε οπι πιπ πιιχεπιρπ Με

εππι πιεε, πιε ιχε ννεοιπιχεχερπ,

πιεπιεπι ννοπιιχε υνεπιοχερι Μπι πιε

οπι ννερεποεπιιτοπιρι :

14 Ηε @πιο ιππιπιερι Με εππι πο

ππεπιεχε. ννπεεειι εεε Μπι Με, πεπ‹ιι

ορεπεπιρἰ πιππεππιπιεπιρι Μπι ιι Με

σιπι πιεπιεπιχεπι, πχε πιεπιεπι χε

τεπιρι Με ειππ πιεοπι.

15 Ηεοεπι πεπε εχε, .πεειιε Μπιε

ειχε ννεεππιχεχερι Μπι πιε, εε.

π:οπιε οννοιεπιπιε ιιπι Μπι οιινεειπι

ινεέπε ινπεεχειπεπιερι Μπι πιεννε

πιοπι Μπι,

16 Επιιιπιπεπιπιεπι πιἰχεπιπ οπι νιω

πιπππε εχε επεππεέιπεπι έπιπ, εε ννο

εεΜχε ερε εεε, εππεεπιχερι εεε :

17 .πεειιε Μεεειχε ππεπιεεπι ιππι

Μχερι ννεπεεπιτεπιπ‹ε ω", εε.

ννοινππεπι Απιεχερι Μπι πιεε ννο

ππεερε ννοννιχιιεεεπι πιο οπιπχε Μπι

πιπειιρι Με, πιε ιχε επποπιχεχερι

Με ε πιεσε:

18 Νππεννεειπιρπ Με Μπι πχοχεπιι

ιιιχεπιρι Με, πιεεεπι πιποορι "εννε

εππιχε Μπι πιε τεπειι Μπι ε επποπιχε

χερι Με, εε πεπε οννοι:επιπιε ιιπι

Μπι εεπεπ ιεινερι Με εππι ποικι

τεπι "Με Μπι πιε τεπ‹ιι;

19 @ε τοπιιι ννπεειιπιππερι Μπι επι

πχε ποννεεεππε πεπιπ‹ε Μπο:: επι

ριεεεεπιπ Μπι πιε τεπιιι Μπι πιεπιεπι,

ιχε ωννεεεπτε ννεεεεχε οπιεπιχε

σιπι εοιχετιιπιπιεπι.

20 Πε Μεεειχε οΜειπιεπι, νιά

εοπιπε ετεπιπιεπι πιε_ιππι Μχε εεπιεπι,

εε ππιεπιριχε εΜε ιχε επερε Μπι

επι εΜπιππε:

21 ππνοΜεοπιτε εννεεππι, εε χνο

ννεεεπω, εε νι·οοΜπιι, εε ππεπιεπιπι

Μχερπ, εε νιπποεεεπε επι-πε χεπερι

Μπι οννεειπι, ννπεοπιι Μπι εε επι

πιεεεεεπι έπιπ, ννπεοπιπ ιι Με ειπι

πιε πιεπιεπι, πιεπιε πννεπιππεππι πιεπιεπι

ννεπιΜιπιιιιχε εΜπιππε:

22 Ωε ιχε ειπιε Μπι ἰπιιιππιιχε

πεπιιιι οννεεππι εΜπιπιειΜι, εε εεπεπ

πιιχεχε ειπι οννεεππι ἱννεπιπιεππι

οπ<ιοιπεπ‹ιειχε Μπι επι πιε ρε Με

Κεεεχ

23 Πε ιχε πιεπιεπι Μπι Με, :ενω

ιεπ‹ιι οινεεππι οπι ονιπεειπι ειχε-γε

επιι ιι·οοπιιιπεπι Μπι πιεε.

ννπεοννοιπΑκε 2.

1 ΠπιΜιπι πιπέ πιπχερπ Μπι Μειω

πιπ ννπεοπ1επι έπεε πιο επι πιππερπ :

2 Ηεπιε επιπιε επιεπιπιε ππιεχεπιπρἰ,

ενπεοπεεεε Μπι εε ννιεοπιπ Μπι εσπ

χειεπιπιεπι, εε οπιοποπιχεπι πεπιε

έιεππε Μπι ἱπεπιεεπι Μπι εεπχετεπιπιεπι,

πιε ι:επιιι ινεπιεπι ιινοεπιτε επιπ επεσε

Μπι επι οπ1επιχε σιπι πιεε.

3 Πεπιε οπι, ιιπιΜχερπ οινεεὶπι

επιεπιπιε ιιπιπιπρι, ιιπιεεππρπρπ Με”

χιιιε σιπι επι, ννπεεεεπιρι νιπποεπε

ινεεἱπι πιο ννεεἱπιρι Μπι εεει;ιι ιππι

χεπιρπ, εε ιιπιππιεπιρι Μπι ιχεεεπι

ννοοεπιπιχεπιιπε επεσε. Μπι πιεοπι

εερι.

4 'π'ιιπιε ππνεπεεπιπεπιπιε πεπιε

οπιέπιπε Μπι οπι ιπιππιπεε Μπι πιε ω

ννεέτειπεπιε πεπιπ‹ε Μπι οπι ννεέΒε

ιιπιππεπιερι Μπι πιεοπι;

5 ΠπιΜχε ινπεοπιεπι Με επιπιε

ιιπιπερι εεπιεπι, Μεεεπχε Μαι πιπιιπι

Μχερπ; ννεννεοπιειιπε. οπι Μεοπιι

ειιπιερί εεε :
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ δ.

Β Ο,πι .Μοπιε Μοοειγο επι "πω"

πιοιιπι ιππιππιρπιρι, πιο. ππιεπιρι)πε. Μπι

οΜο Μαι Μροπιιιι€ ιιπιππιχορι ;

7 Ηεοεπι ννιοοπιι πι Μο σιπι οπι,

.Μοπιε Μοοειγο οπι π:πιπιποπιπιπιπιπι

ππειρι Μπι οπι, τοννοοπιέιπιιι πινπηιιπιο

ινππρπεοπι. έπιι Μπι πιππιιοποπιιπι Μπι.

Β νπἴοννπιοπιέιππε Μπι οπι γιιπιιρι,

ιιιιιιπ:ιπιικιπιρι Μπι οπ:ι_γπιππιπιπιοπι, πιο

πιο ιιι)περι Μπι οι:πιπιπιε,πι έπιι, να

Μιπιππιπιπππι πιιιπιι πιιππυρι Μπι πιοο.

9 ννιπ:οπιπιπι Μπι οαιροπο.πιπιπιπι πω,

οΜπιπιι πιπιο ιπιπποππιπι Με. πιππαπ.

10 Με πιιιπιι ππιι8·ο π:ιπι πιο ιππιππι

)περι, .Μοπιε Μοοειρο. επι πνιπ:πιπιπιπι

καποιο πιιπ:πιπι πιπηπιπιρι, πιοπιο πιιιπιι.

ππιιιιιπιπιιρι Με σιπι πιοοπι οποππο

πιοιππι. ππιπιπιο.πι ννιιΜιπιπ:πιπιπππι ω”

πιο οπιπιπιππιι.

11 Ηεεοπι επιππιπιπιο. πνιπ:πιπ:οπιρι

οΜο. ππππ:οννιπ:πιέπ.πι πιοπιιπ:πιρι Μπι

πιο Μπποπιππο. πιο, πρι. ννιπ:πιπ:επιρι

1:ιιιπιππειριιρι ορορι, πιιιρο οπι οπ:οπιρι

Μπι πιο πιοππιπιππεριιρι έπιι επιιπ:ιρπιρι

πιοπι :

12 Πο οπιπιπι Μεοοιππο. πιοπιο έπιι

Επιπππιρι; ]ποπιιεπ ννοΜπ:οπιιο Μπι

προπιιοιπιπιιιιιιρι πω. πιο. ννπιπιπιχορι

ννιπ:πιππιππιιγο Μπι επποπιχπιχορι πω,

πνοννοπ:ιπιχε πιιπιισπιρι, πιο. πιοππι

π::ιεο Μπι οπι ννοπποπιιοπιππο π:πιπποπι

γοιππιρι.

13 'Ι'ιιΜι πιπιπποπιο. .ποειιιε ΜΜΜ

οπι, πιο πιι)ιορι οπιπιπιπιπι ιποπιιιιιγιιπι

ριιιιπιρι πιοπι, ννο.πιπιπι Μεεειριι. πονο

Μπι οπι Μρπιπποπι οπιιπιιρι.

14 Ππιπππιπι ιδιο ννοοΜ)πο ιππιΜ

ππιννιιρι Μπι πιοο, ιγο πιο πιπιριπι ππιπ

κινοπιιιπποπι, πρι. π:πιπποπιπιοεγο οπιρο.

° ππερι πιοπι πιο ιιπι-πιπιο;

15 Ω». ι_γο π:οπιρι Μπι οπι, ποιοι

ππιπ:ιγπιρι Μπι ννοεπιορε ννοπιρε Μπι

οπ:οπι ννιοπιέιρι πιοπι πιο γιπππιππιππιι

έπιι; ιπι @ο οπι πιοπιρε οτοπιπιπιπι

«πωπω ννππιπιιιπππιπι τοπιο ιπ:πι1ιγο

Με., πιοπ:επι ννοοππιγο ΜιΒο Με

π:ιπι πιοοπι εππιπιπιοπι.

16 Ωπι τπιπιω.πι ννιιιιιιπππιπι οπι, σοπι

επποπιεπ:ε. Μπι οπ:ιροποπιπιπιπι, πιοπιο

πιιιριπι ννοΜιπιποπιπππι Μοι οΜπ:ιπ:ι

πιο ννιοε.Μρο οπι, πιοοπι ποπππιΜπ:ι

χερι Μπι Με. °

Π' σε τοπιο ποπιπιπι πιπιπππιπιρι πιοπι

Μ-γιιπιπιπι ιιπι Μπι πιοπιο πω "πιοππι

πιο πιπιιπ:ιγπιππορι πιι.

18 πιο επιιγοποπιπιπιπι νεοι”

ννεπιιιιπποπι οπι, πιιιπιι" Απειιπιχοιιρι

Μπι οΜο Μροππιιπι πρι Μπι πιο ιιπι

πιιιπιι.

10 πω" επιιπιπιπιπι, πποπιιπιπιιιπι

ππιΒΜοιπιππορι, πιο. πιροπο ποπποπ:πι.

Μπι πιοπιιπ:8.ρι πω ; πιιιπιι τοπιο.

πιννοι:πιπιπιο. πιιιπιι Μπι πιοπιο. οπι γει

πω, πιο. πνιι.πποπιππιπιΜι ιιγοπιπιπιππο.

που” Μπι πιο πιι)πορι :

20 Ου. γονππιπ:πιέιρι νπιπ:πιέπο ιππο

πππ:πιπι πω πιιιπιι πιπιοπιππο ππιπνερι Μπι

οιποπι πιπιιοπι€ερι, ω”. πιοοπι”

πιο οιοε οπι οι:ο.πιπ:πιπιππο Μπι πιοο.

21 Με πιιιπιι πιρι Μπι πιπ:οννειειπι

πιππιιπ:οπ:ο οπιπιπιππορι, πρι Ιππιπιπ:πιπι

Μπι οπι πιρι ννπιπππιπι ιπποεπι.

22 πιο πιπιπιε πιι)περι πιπιππιιπι ρω”.

πιπιιπ:πιειιρι, ππίπιπιιγπι Μπι ω”

ππιπιπιιιιι, ννπιπππι.πιππιπιππε. πιρι πιο Με

σιπι πιοοπι.

ινποογνοπωιππι πι.

1 πιοοπι Ιπππ:εννιπ:πιέτο. Μπι πιιππορι

οπι οππιπιπιπιπι, κι”, .Μοπιε Μοοει

ιππι. οπι Μιέππιι. πιπιπιΜιρι Μπι πιο

ππιι)70.

2 Νιγορι οπι ννιιΜιπιππιπιπππι ω

ννπιπιπιέιππτι ννιπ:οπιππιπιι ππιπιππιιρι Μπι

πιο πιορπιπιπιπιρι πιοοιπιπιοπι;

3 Τπιπποπι ννογιιππερι Μπι οπι ιππο

πνιγπιπππ:πιπι Μπι πιο επποπιχε πιοππι

)·ιι; πιο ιππιπιπιπι ννιπ:οιο τοπιεπιπι οπι

ννπιππιι.Βιι.:

4 Ηε π:ππιννπιρι Μπι οπιπιπιππιπιπιοπι

Μεοειγο ππιννοννιδιιιπππ:οπι Μπι το·

πποπι ιππιπππιπππ:πιπι Μπι επππιπιχειρορι

Με.

5 Πο πνιοοιοπιἔο τοπποεπι Μπι επι

ννιοιιέπο οιποπι. Μπι ονυιπ:πιΜρπιππε

ρι όπιι., πιιιπιι πιπιππιι.πιπι νΐοπιι_γει Μπι

επ:ιρο.ππιπιπιπιπι, γεννιοπιέιρι οινο

ππιπιιιιι. πρι. ννιοπιέι.ε8ννοπππ:πιιι πω"
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ΒΡΉ11$Ο8.

νν1σησ σἰη 1ισηιι σννἱσιιΜγηΜιρἱ

Μη 1Υσσοη :

Β Ηεπίση 1Μ:ενν1σηέΕσ. Μη ησ

1τιιη Μσἰ τηννηγερἰ Με σε, Μσἰ

@ποση ννηηῇρἰὸση Με, σε Μεσ

εἱγιι 1:ειννοηιη1η ννηέ1ε Μη εσἱγει

1.1ιηηση ννηησ7ηρ1 σση Με ση ορει

ρ1 Με..

7 Πε ση σσ1ιἰγσ ηιεΚεἔερἰ,

ννηΜιη1ηηΜι 1:σννησηέ1σσ. πτωση

Ρἰ Μη Με εσἱγητηηηιιη, Με Βοννη

έιι1κσ σ11ηηγε σἱη ση.

Β Μἱγε τσηει σννσηιηηει ηη Μη

σννσεἱη ση @Μαη πηησ18ηηησ,

Πάπα ννσννεσηέἱ‹Ισ Μη σε Μαφι

ρἰ, 11:σσνν1σηέτη Μη σΜει Μσεεἱγη

τηννσγιιησ σΜιΒηἱΒρἱσσ. ἐπὶ Μη

Με στησηησ Με σὶη Με.

9 @η ννσννἱχηΚσιιη Μη σ1:σ1ηιησ

ννηηἰη σησητσηηση ννσησητση1κη,

1:ιιΜι σννειεἰη .1σεηε Μσεεἰγιι ση

Μεεε σὶη, Ιιο ση ηηΒηηιηρἰ ηση

Με τιιΚσὸηΚὶσἰγηΡἰ Μη Ιιο Μνη

εἱη εάση_γε ννἰσσννσηἰγε Με.

10 Ησσση ηιιΜιηιι σΙ‹σᾶιιΜσἱΥσ

Μη σσἱγσηιηηση, ννσΜσσηησ νω

ννηέη1τσ Ιιο. πηηΒρἰγσ. εΜε ηη Μη

ση, 1νηΜιη8ηηΜι τσΜειρσ ννσρύ:ε

ω. έηἱ Μη ιιτηηἱη Με.

11 ννοι.0Πω (ΜΜΜ ννσ.ηίη

σηειη1ηη1ηιη Μιἔσ οἱσση Ιιο σοὶ

3ηπσηηση, .Μεση Μεεεἰμ. Π:ση

σηη ηηΜγηρἰ Μη ση ;

12 Με ννιισἱηηηγηηρἰ Μη σοὶ

Ϊσηιηηση, 1‹σΜρεέηὶγηη 1εΜε. ηη

Μρἰ, σει ννεσἰτσἔγη ιιηΜηρἰ οσε.

13 Ποση σί;ιιηηση ηἰ-γερἱ Μη

ση ΜιΜέ τηηγσηρἱ Μη Μεση σηη

ννηηηἱΜιρὶ Με ὲηὶ ννιισἰη.

14 (ζει ηοοη .1σεηε >Μσεεἱγη

Πιιησειη ηηΜχειρἰ Με Α11ιιιΜ1 Μη

ση, ειηρο1η ἰγσηἰ σεηρεέΜι ιησησ

ΜΒ ὶιηιννηῇἰη.

15 Ησ σσἱγστηηηειη ννἱσσννη:ἰ

ηιηΒρὶγιι εΜε ηη, σε. ιηιι1ηι σΜιη

ηη Μη, σσσννεεἱη σειέτσηρἰ.

18 Ηοσση @ο τσννἰτηη ννσγιιησ

Μη εσἰγσηιηηση τιιΜι ηἰσηρἰ Με,

@σε 'Γιιηἰχιι· Μη σσ1γεωηηση, να

ννηέη1ισ ση οπωεω ιησ.ηση @Με

ηση ννεέηἔηἰγηηρἰ Με..

17 Ηεσση ννεισ1η σηρἱ ση :Ποση

ὺσρἰ Μη ιησηση σεεἰχει σηηγο

Με;

18 Ηεσοη ννσννιιέτοσεΚε ση

1η:ιΕΜιη ηἰγηεητηηἰ, ση. επαφη 11η

ηἱησερἰ Με; σε απο. σννσηιηη·σ

ηη Μη οννιιεἱη οπι, σησειΜηχηη

σε σησηε1‹σ σὶη, σιησηση1.σχ"η σε

σσ‹›εσειω Μη Μ: τσΜι Μη @ιι-

1ισιιη σγσΜηἱρἰ Με ; .

19 Ω:ι Μσεεἰγσ. τοννηέτσ 01:11

11ηὶΒρἰση έιηἰ Μη Με εσοημχειρ1

Με, ηεσεη ννηησητσηΜι τσσῇιι

σηη Μη σσσννηε1η σ_ῇιιηἰ_γσηρἱ

Με.

20 Τηννσ ηἰησ ννηέη,τέγει εσοπ

οΜΜ, ηηΜέ ηηΜόιιρἱ σε εικνειιιη

σἱηρἱ Μη ἰεσηριι, ννσννηέηΙεσ Μη

ση σηἱσἰηση7σηρἰ Μη Με εώχει

£σηηση ;

21 Πο ἱγσ σΙ(σσιιΜση,σ Μη ση,

δωσε Μεεεἰχε ση, σηἰηηἱγειη

οιν1ηηηΜι ννσηἰη ννσννηση Μη

ηση ηηηννε.

ννιοσννοεωκη 4.

1 Ποση εωηηηη ιηἱέ πήρε

Πωσ” αι]ε ση τησΜιέΜιρἱ, οεοἱ

σἱγερἰ σο, ννἱσεΜσσρὶ ση ηἱσσρὶ

Μη Μ: ἱγιισἰηγηη πησγπηἱρἱ Με.

2 ννἰσο£εννσσἱη ννηέτσ σοσννη

8111 σε νν1σσννηΒΒησηη, ννιιοἰη

ηιηΜιρἱ Κο γιιηη, ννσννηέωση1ισ

Ιση στσ17σΜ ἰγσννἱηγσσὶσἱμιρ1
στη:

3 @η ννσσΜγο ἰσειέ1ισ Μη ση

ννσηὶγει σησηννεισβάση Μη 11ο

γσησηηηρἱ Με ε σἱσἱσἰγσ. Ρο.

4 νν1σηηιησηη ννηη]1τ1σ.η σε.

ννσηὶγσ. ηε.ι1:ιιη ννηηησηη, ηἰσσρἱ

Μη ση ννσννησἱηγσ ννσιτ_ησηη ἰηὶ

σηη Μη Με ἱγσσσση ;

5 1ηιηοειη ννση]1κ1ηη, ννσννειοἰη

με ννσηησηη, Βερί:επι ννειηησηη,

θ 'Ι'ιιΜι Ψε1εση ννηη]1σηη, Με

σννειεὶη ΑὺοΪσρἰ Μη, σηηιεἱη
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νν1οοννοιτΑκιι 4.

ινσειιΜιιιιι οτι, εε. οννεειπ ειπε υπ,

εε πιχερι οννεειπ επ πιιιπρι Μιπ.

ο '1'ιιΜο. Μεεειγει ιγιιπννὶπ οο

61επ ννιειι ο ιριιτερι Μιι ω”

Φ:ιτιΜεπ ιιιιἙὶγερι οιοιγοΜι ννοννε

οιιέιιιιι ιιιιειιρι.

8 Ηεοτι ΜιΜεπ εεε ; ΥνοΜιπι:Μι

ρε ΜΜιιε εεΜειπ, ννεγιιΜο εΜόερι

εοπ Με οοοννεειιι ειιιιε εε. πιεε

Με Μιπ τεΜιι ννιεεειι σε.

9 ΨνεπΜετι ΜιΜτιε οιπ Με ΜΜΜ

Με; ιοΜεΙιεγε ιπεΜο ιπεΜειιιιιγε

Μιπ Μιι-γε οιπ Μεε.

10 'Ι'πννε Μιιπ Μι εοπ Με £εΜιι

ουνεειπ οιογε Με οιπ Μεοπ, Με

πιιιΜιιιιιει Μιπ ειΜο ειιιιριι πεπεπ

ννειιΜεπκιιγε Μιιιοε οιπ.

11 ΠπΜετι ερε γεννιεεέιρι Μιτι

Μεοε νιιιοειεπ, εε. ννιεεέτε πο

Μεεπ ΜιπιιΜι, εε. ινο€επιπ "πάω

ογ:ιΜιρι Με οιπ ννειιιιΜιι, εε

ννιιεινεπΜτ1εΜεριννεοπερεΜιχε. Με

ννεπιιΜιι ;

12 Ί'οπει οννοιεππε ππ Μιι Με

πε. ννιεειγοεεεεεπ Με, ννεννοΜι

γερι ννιοοΜετι Μιι επ, εε Μεεεὶ

γε ι;ειιοε.π ιοεΜγερι Με οιπ Μεοπ.

13 'Ι'οΜειπ οννεεὶπ οΜοπννεπιι

φ1επ ννεοιπμιπρι, ειι. ΨιιΜιιι€επ

Μι ΠιπιιιπτΜιι εάοπρειρι Μιτι ειπε,

ετι ννιεειέπε τειιΜι ΜΜΜ Μιο

3ιιόειι Μπ ιρεΜεπιτεοει ιχιιτειρι

Μο εΜε ι-γοι.ιπιιιρι Με οιπ Με

1ιεπ_γιιπ.

14 Ηεοειι όει:ειπΜειπ ΜοΜέιγο

εορε ερτεπρι:επ ιριεχερι, ειι ονο

οιιερε πειτε οννιιειπ οτι ΜοΜε ιδιε

γερι Μιι Μειιποεεερι Με ἐπὶ, επι

ειιέπε οέιΜιέΜεμι οΜεπδιεπρι, εε

ννοιιιιερε οτι ννιοειΜπε)ιεπρι ω

οοΜεπ Μιπ εειγειετιιιετι ;

15 ΤιιΜι. ννοννεέιεεεΜε επ ιε

ννιεε.ιιπΜερι Με, ιιεοεπ τπννε ννι

εειρε Μο εε, Μεεειχει Μεε επ τε.

Μιι οννοειπ οπ οτιΜιεεεερι Με.

16 Με εει-γειεπΜεπ Μιποεπ Μιπ

οεοννοειιι ννεχιιριγε ιοιρεΜεέΜι.

ρι, εε οΜιιιε Μιι οννεειπ Μιαο

Μιγερι οπ ιοιεειοπι.ερι, ΜΜΜ. Μιι

θ!!

ετοιμιιι ιχεειιιγιιιι ὶοιιΒε εὶπ Με

ὶγεοεπ ι:ετιοειι Μιι ιοιιΜγερι, »νο

ννεέιειιιιΜε επ ιοεεε Με οιπ

Μεοπ.

17 Ηεοπ Μεικειι ερε ειι ΙΙ:επεειπ

Μιτι οπ ιπάεοτειιιπ; 1Μοεκινιοεέτο

τοΜεεε ννιοοτεννεοιπ ινιιΜοτΜοιιι

Μιι επ ιπεπιρι Μιι Με ι_γεεειι πιει

γε.πιρι Με ω.

18 Ηεπε ννιοοι:εννεειπ απειροε

χερι, ειι ΎνεΜεπτεπΜει ννιεοπι ιε

Με Μιτι ὶτεΜειπγεπ ιιπρι, ννοε‹1οπ

γε επι Με το.ιιιπιιΜεπ υπ Μο εεὶ

γετεπΜεπ, ννιεοοεπιε Μεε γιι

Με.ρι Μο Μεοπ ;

19 Ηειιε ιγεεεΜπ ιειιΜ εγερι,

εε ννιοιιέιτορὶ ἐπὶ Μιι επ ιγοΜρε

ιοι-γερι. τεΜο ιιέερε.ρι Μιι οννεειπ

ννοΜιιιγε εεοπρι Με οιπ Μεοπ.

20 'ΓιιΜι πιρερι ε εε Μεοεπ

Μεεειγε Μιπ οπερεπιειει_γερι επι:

21 Πε πεμιΙι‹ιπρι, ειι Με οπ

ειρετιιοιγερι ΜεοιπΜιιπ, .Ϊεειιε επ

ννοννιοειιε Μιι ι_γεεεειι.

22 ΎνιοοΜειι τιιΜιΜεριιι. Μο επ,

ειωέ.ω πιππιΜε οιπ, ννοΜπε)ιε

ννοοεπιιΜεγε Μιτι οπ Μνιιιπ Μιτι

Μεε γειιοιιέόοΜερι Με;

23 Ωιι πιτεννει.ειπρι ννοΜεο.ρε Μιι

επ πιριιτεοειρι Με;

24 ω». «ιωεω τεεε. ννοοννοιεπ

πο, ειι ννοννιειιι‹ε ννεΜεπ Μιτι επ,

1ΝεΙιεπτεπΜε εειρετεπΜεπ ιοιιΜ

γερι Μιι Με ΜοτΜιΜερι Με.

25 Ηεοπ ετεπΜιιιι, ιτοπρι επι Μιι

εγειέιτεπρι, ειι οτοιχοΜι ννιοιιέιε

τοΜεοιι Μαι ννοννισεΜε εεε οΜόε

Με. ρε ; οτοὶιιοΜὶ ΜιιΜε γεειοι)ιερι

Μιι Μεοπ.

26 διπγειΜοειρι εέτε., ννειΜεπιρι

ω ρο. θεππιπι-γειπρι εοεπ ννι

Με” επι πιιπννε.

27 (Σε ννεΜειιέιοε. ΜριιΜιιπρι

ἐπὶ ρο.

98 'Πανε ννειιιιιποπ Μιι Με εΜε

ιπεποπ Με ἐπὶ, τιιΜε Μτεπι Με,

πειρε οπ ΜΜΜ ι.νεέιε εοοπ ι(18ι”9

εεπ υνειΜρειιιοε Μο Με τεΜπ νιο

εεειι Με οιπ γοΜε ΜΒ
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ΒΡΗΠΒΟ8.

29 Ψὶεεὶε ἐὶεε εὶπ οὶνεεὶπ πι

πιπ1επ πὶὶρὶ πὶπ ετεππε.π πὶπεπ

ρε ἐπὶ πιιπννε, πιπε τεπιι ννεἐτε,

επ Με περὶ Με, τοπε πεπεπρὶ

πὶππεπ ννεννεεπἐὶιὶε. ννὶεεπιι Με

εὶπ πε εεεόππ.

30 Επι. 1λίεπεπτεππε Τεπὶρε

νδΪεπεπ πὶπ ὶνεπὶἐὶπρερὶ ἐπὶ ρε ;

πε επ ννορεπὶτοπρὶ επρεπε πὶπ

εὶνεπιὶενε εεπεπι πὶρεπρὶ.

31 ννὶεεπὶἔε οννεἐὶπ, πε. ννο

εεππρεπόε, πε ννεἐὶπὸε, πε ὶννε

ἐὶειιπρὶ, πε ννεεὶερὶ εεππὶνεπὶεὶ

περὶ πο εννεἐὶπ επρεπεπερὶ πιιπ

ννε.

32 @ε εὶοὶρεπὶ οπὶεὶεὶνερὶ, πε

εεπτεπὶεὶρερὶ, πε ‹ιτεὶ_γεπὶ πω

εε]π]ιι ρε, ννεπεππιππε. π1εεεπγε

επ πὶεὶεεὶιιὶιιρὶ πὶπ πε ὶ_γεεεπ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 5.'

1 Ηεοπ πεπἐὶριιρε εεπὶεπὶρε

ρὶ πὶπ ὶγεεεπ Υπεπεπτεππε. ορε

ε.Ρ2 Ωε ννεεεπιπὶρερὶ πὶπ επ ιπεπὶ

ρε; Μεἐἐὶρε εεπτειιππὶγερὶ, πε

ιιππὶνερὶ υπ ΥπεπεπΣεππε επ ὶεὶ

επ, πε ννεὶπὸιιἐπε, ννοοπιιιε πιο

πὶρὶ πὶπ πε ὶχεεεεε.

3 'Γιιπε ννὶὶπεππιεπρὶ, πε ννεεἐε

ρερὶ, πε ννεὶειιειιρὶΜε εὶπ,πὶνερὶ

εΜε εεὶε·ρετερὶ ἐπὶ πιιπννε, ω

πε ωπε ‹›ννετεππε ιιπ τεπιι πε

πὶρὶ ννὶεεγε εὶπ πεπε.

4 @ε ννεννὶἐὶεπρερὶ, πε. ννὶεοὶε

εεὶπἐπὶρεπ πὶπ, πε ὶερὶ ἐὶεε πεπε

πεεεπι ἐπὶ; πιπε ννορὶ‹ὶε ερερὶ

πὶπ πε ννεἐτε.

5 Πε πε ἐ‹1‹›πρερερὶ, πιννε ννε

ννὶεὶπεπερὶ εεεπ, πε πιννε κινε

πἐπρε εὶπ, πε πιννε ννεὶειιειιΜε

εὶπ, πε ννεπεεερὶ εεπὶρε εεε,

πεπε ννεπρόεπ εἐπι Μεἐἐὶνε πε

ννεπειιτεππε πὶεὶ τοπιεεπιε πὶπ

επ τεππάεπ τεννερὶ Με ἐπὶ.

θ Ιερὶ εεὶπἐπὶριιπ επ ὶππππεπ

πιννε πὶππερεπρὶ πὶπ; ννὶοοπεπ

πὶπ πεπε επ ννεπεπτεππε τοεεπ

πὶνε πὶπ ννοεπΕε ἐπὶ εὶπεερὶ πὶπ

επ εννὶεειι Με.

'Τ Ηεεπ επιππεπ πεπε. επ ορε

ρε ιιπρὶ ἐπὶ ρε.

Β 15πεππε οτρεπε εὶπ πεπὶεερὶ,

Με ννεππε. 1τεπεεπ πὶπ επ πε

ρεπρε. π.. πεπὶειιρἱ; ὶρερεπρε

εὶπεε. πὶπ ὶρεεεπ ιπεπὶ ρε :

9 Ψοπὶνε τεννεεπιιχεεε πὶπ πε

ννοννεἐτε εννεἐὶπ, πε ννὶεοοννο

τεππε, πε ννεννὶεεπε πὶπ επ ιιπ :

10 Ωε1τεπεεπ ω. πι." ὶρεπὶ

ρὶγε Με εὶπ πε επὶ£ε ρο.

11 Ωε οτρεπε ννὶεοπεπ, επ £επιι

ννεἐτε ὶεεεε ἐπὶ πὶπ πεπε επ εΜ

εὶρερὶ ἐπὶ ρε, πιπε |ιεπε.· περε

ρ·ε ρε. .

12 Ηεπε £επιι πεπτπειιε εεεπρι

πὶπ εεε νετερὶ πὶπ πε ννεννὶἐὶεεε.

13 επε πεπε τεπε ὶρορερερὶ

πὶπ πεπε οννεἐὶπ ὶ-νερεπρε πὶπ

γιιοὶεπὶπ; πε. πιπιι εννεἐὶπ πεο

ὶεπὶπ πὶπ πε ὶ_γ‹›νεπρε πὶπ εε. ._

14 Ηεεπ επιππεπ πεπεπ εμε;

Τιιννε ὶἐὶὶππε εὶπ πὶΜε, πε. ννὶ

εοπὶε ετεππεπ πεὶὶπ πο, Μεἐἐὶρε.

ὶνορεὶππὶνε Με. εε.

15 Ηεεεπ επ ννεΜε ρε, πεπ

ρερε. ιπερεπὶρὶ Με, ὶνὶτπεὶπεπε

οὶπ ὶρεεεεε ἐπὶ, πιππ ννὶεεἐτε.

ννεεὶπ πεερε εὶπ ὶρεεεεπ.

16 ΕΖε ετπεπε π.. τεπρεπ πεπι

ω.. ρε, επρεπι πὶπ ἐὶεε εὶπ πεεπ

ετεππεπ.

17 Ηεοπ επιππεπ ννεεὶπ πἐερε

ρε, πε Πεποεπ Εεπεπ τεννεεὶπ

πὶπ εεοπ_νε ρε.

18 (πε. πιὶπὶἐε επ ννὶὶπερὶ ἐπὶ

ρε, πε επ ὶνεὶεπἀερὶ εεε; πιπε.

νὶἴοπὶγε πὶπ επ οριεεπ ιιπ ρε.

19 Ωε Ρἐεππ, πε οόεννεπ, πε

ννεπεπ άοννεπρὶ π" επ πεπε

πεππὶεὶεὶγε ρε; επὶ-νεγερὶ πε πὶ

εεπτερὶ πὶπ εΜε 1τεπεεπ πὶπ

ὶὸοννεπ ρε.

20 ()ε οπὶππὶρεπ, τεππ οννεἐὶπ

οπ, πνεπεππιππε Ατερερὶ πὶπ

ννερὶ‹ὶε εεὶ ε ρε, .ίεειιε Μθ88Β,δ

Ιτεπεεπ ιιπ ὶνερὶ ειπε πὶπ επ:
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ννποοννοιπιικε θ.

21 (Μ. ννειπεπιεπιπε ιιοΜρεπε

ιιεπι οιοιπιοιιι ποιπεπ ὶιιιιιπιππ ιππει

πὶγε πιο. `

22 ννιποιιιπιοε, πιιιιιιιπιερι Μπ

νππιοιιιιιΜιπ ιππειπιππε πιο; Ιπεπποεπι

Μπ επι ιχεοεοε.

23 ννιοεἐπε Μπ ιιε ὶγε ι:εννὶειι

ρε Μπ ιιεε, Μεεειππε οι:οιιεΜειπιε

ρε·Μπ ιιεε πε ιπεοεοε; πε Ιιε

ὶγε ππιοει:επεεπ Μπ νπεπιΜπιε οιπ

πω. '

24 Ηεοπ οιιοπιειπιοιππε Μπ Μεπ

ειπε ὶιιιιιπιπππε πεπιιπε πιπ πε ὶππεοεπ

ινιποιιὶποε Μπ ὶγε ιιιιιπειπιιρι Μπ

πειτε οιπνεπιπ οπι ιιιιιιπιιπ ιιπρὶ Με.

25 νιἴιοεἐπε. ννιποιιιποε πιπε

ννερι Μπ εεπι:εννιεεΜππε πιο,

Μεεειππε οιποιιεΜειππε Μπ ννεἐπε

Μπιειπε πε, οιι ὶγε ὶπιπιι Μπ ιιε

ιγεοεπ;

26 Ηεπεπ πιε πιε Μπι επιππετεπ

ιιεπι, ππὶπιὶ οπ ιιιιιιεεειιεπ, πε ππιπ

ειπε Με ;

27 Ωε ιιεεεπ ὶγε εΜε ειιιιειπιι

Με, ννοννιπεπ οιποιιεΜειππε Μπ

ιιεεε, ννοεἐερε πε ππιιἐΜρι, πε

πειπιι ιιεοεοε πνεπιοε; ιιεοεπι πινε

ιπεπ, πε ινεεἐιιρε ἐπὶ ιιπ Με.

28 Ηε ιππεεεπ, ννιοεέι:ε Μπ ιππε

πεπεεπρι Μπ ιππεοεπ πενιπιοπρι Μπ

νππεἐπε ννιοεΜπιειπερι Με; πιινιπε

τενιπιειι Μπ ννεἐιε Μιιειπε ειπιιεπ

πε νπεἐιε ιπιπιειπε.

29 @ε ποιπιππι ιιιυνεπιεπ ὶγε

εειιρι Μπ ἐιοε Μπιειπε ἐπὶ, πιιιπε

ιοειιΜππε πε, τεπππεπ ιιιιιιιιε, Μεπ

ειππε οιποιιεΜοιππε ιιιιιιιιε οιπ πγε

επεσε.

30 Η:: ιεποεπ, πε εεΤιρι, πε

ιιιιιιιι Μπι επ, ιιιιιιε Μπ ιιε ιιπΜ

ππερι. . -

ει Ηεοπι ειεπιιεπ ννιοεἐπε Μπ,

επιπιιιπιι, ιιιιπιπιι ιιο ειιρεννιεεΜπε

πε, Μπιπιοπι Μπι επ ὶππειιιὸεἐιπε

Με, πε ιιεπιπποε πινιοεοειιρι πεπ

μπει Με.

32 Πε ινοννιππιπιπεεπ "ιιπ ι:επιπε,

πειτε Μεεειππε πε οιποιιεΜειππο Μπ

ιιεπε ννιοεννειπε.

33 Πεοπ πιἐ πιππερι Μπιπιοπι πι

ππε ιπιιιιιεειπ πιπεννιπ ιπνεἐιε πιε

Μπιειπε Με, πε νππιποιιιποε Μπ ὶἐ

ὶγε ιιιιιπειππ Με Μπιιιεπ Με.

ννποοπποπιικπε θ.

1 Ηοιπἐιπποποπιε, πιιιιιιπιπειπερι

Μπ επεννιεεΜπορι:επ ρο, Πεποεπι

Μπ επ, ιιε ονποτεππε.

2 Νιγειε πιιιιππ Μπι ννιοειιιιιι

οπιιιεπ πω; ννοειιορε οπ πιο

ννειιοππερι τοιπειιεπε Μπι ιιεε ;

3 Ηεεεπ τεππεπ ππειιπ, πε ππειπε

ειπεπ ι:ειιεπ ππεπι Με.

4 Ωε ετεπιππεπρι Μπ, πιειπεεπιι

Μπ ννεοὶπι‹ο ινιοειπιππερι ἐπὶ ρο,

τιιιπε Πεπεπιπ ννειοει'ιχε πε νεο

οπεπιε τεννε Μπ επ ιεειιννιεεΜπε

ο.
Ρο (ιιπ. νποννιιιειπε πεππρι Μπ,

πω. ννιοεπειιρι εΜε πιπιιιιερι

Μπ ννοιποΜρεγε εεποεπιειππε

επεννιοεΜποριε.π πιο, Μεεειππε.

Μπ ιππεοεοε, πὶεεπιεπιι οιποπιινεπ

πιπιεπ ιιπ :

6 ννεππιππειπερι εεειιεπ ἐπὶ, πιππι

οεἐπε ιπποΜριννιεεππερι Μπι πιεπιε

εε; ιιιιπε Μεεειγε ι:εοΜπε Μπ

ιππεοεοε, πεππι Μο εοιππετεπιιεπ,

ννειπεπιεπιπε πεκινεοιπ Μπ εεεπ

εοεποπρι Με.

'7 ΙπποΜριππε ννεννιιιπὶππε πιο, Πεπ

εεπ Μπ εΜε ιιεεεπιι, πε νππὶοεἐπε

Μπι επ ιππεεεεε ἐπὶ.

8 Ωε Επι” πιο νιπεἐιε εποπ

Μπιιεπ, ιιο οπ ιπεποεπι Μπ επιπε

πεπιιεπ ιπνεπιιιιιε Με, ινονιπιιιειπε

ιιπ, πε ὶἐ πενιπειπιππε. ιιπ Μπ, ιιπππε

τιιΜε ιπεἐπε, ιιο επιοππεππερι.

9 @ε ποπε ιι:επεεπ ππειιπρι Μπ,

πὶἐ εγε πε ιππεοεπ εοεινιοεγε

εοπιρι Με, πε ννειποΜπιε "Μεγε

εεπεπιι Με ἐπὶ. Μειιριππε Με

εΜε ὶἐ ιππερι πε πὶἐ πιππερι πειπιιπ

Ιπεποεπ πειπιππερι Μπ γεπιπε εε,

Ιιε εΜε ννὶεεἐπε ιιοιιπειπε γιιοπι

ιιεπρι ννεπιοε, ιιε ειιοπππεπιεπιι. Η

10 πιω." ειιιιπιδ7ππιιιιιιπιπεννεππι,

π



ΡΠΙΠΡΡΙ.

Βεπτεεπ πὶπ επ ννεἐεπ_γε υπ πο,

@ο τοννεἐεπε ννὶοοοπὶπὶ π.. υπ.

11 ννεπεπ1εππε ὺεννὶρε πὶπ

οοοννεεὶπ ιιπ ρο, ποπεπ πωπω.

ἐὶοε ννοππεγε οπεπ_γε εὶπ Μπο

πὶπι ὶπεὶὶπ οχεπὶπὶρὶ Με.

12 ννὶεεννε, πε ννὶεεοεπρἰ πὶπ

πὶεὶ- ιὶππὶοὶτιερὶ ἐπὶ., ω.. νυοπ1

οοπ2ε, πε ννὶοοννεἐεπε, πε ννὶ

εοπὶ πὶπ πε επ οτρεπε ὶτεπεεπρὶ

πὶπ, πε πω. Με... ἐὶοερὶ πεπ

πεπωγε γοπεπρί πὶπ ποπε 0111.

13 Ηεοπ ετεππεπ Ψεπεπτεππε

1;εὶνὶρε ω. οεοννεεὶπ ὶεπ πο, πε

εεπ επρετι1 ἐὶοε εὶπ επ πεππ οχε

πὶπὶρὶ Με, πο. πω. οννεεὶιι ποπ

έτεπ πεχεὶὶπρὶ Με.

14 Ηεοπ ννουνὶεεπε ὶρὶγεπ πὶ

"κοπρὶ εεεπ πεὶὶπ πο, πε ννὶεο

οννοτεππε ιπειε 1πεΜι επεπρε

πὶπ ποπεπε πο. '

16 ο.. πὶεὶπερὶ π.. επ Φνοοπ@ε

ννοτεπὶπ ννεέτε οποπέτεπ π..

οπὶπεπ πο.

115 Ο». οννεεὶπ επερε €εππεπ

τνοκνεεὶπγε ννεπεοεππε π.. ὶειι

πο, πε οπ ννὶοεἑ1ε έἰεε Εππννεπ

πὶππρε Με πω. οννεεὶπ γιιεπὶ οχε

πὶπὶρὶ Με.

17 (ζει ννὶεοπὶ τπε2ε ννερεπε π..

πε ὶεπ ρο, πε πεπιιπ ννοπὶχε τε.

ιπε2εεεΒγε πω, ννεπεπ1:εππε οὶε

πὶπ πεε :

_18 ννοεεπὶγε πε ννοπὶὸερὶ Μνε

εὶπ οπ Ψοπὶγε π.. επ, οπὶππὶγει:ι

τοπε οννοπειιπε υπ πὶπ οπ οεπὶγε

ρο, πε πεοπ ννοερε οννεεὶπ νω

πὶὸερὶ π. ποπε πὶΜεπεπ ιιπ πο :

19 Ωε πεποπ ὶπ@ε επ, περὶ συνε

πὶπὶ Με εὶπ πεοπ, ποπεπ "εύπεπ

χε ὶ επιπποπεπε,πε τνοτεπὶπ πε

ἐΦε ννοννὶχππεεπ π.. οτπάεπε Με.

20 Ηεοπ ινεποἐὶγε ιιπ ννεπ π.

π.. ππεπερὶ π” πετπεεε, πεοεπ

οπ ποπεπ ὶυνεε Με εὶπ πε @εοεπ

ινετὶὶτεπγε ὶννεε Με:

21 'Ι'υπε πι... ιππεννε πὶπ, το

πεπ ννεππ π.. πε πεπεπ, εποπ

γεγερὶ Με ε πεοπ 'Γιιεὶποε ποπ

πεννεπππ πὶο@ερὶ πεπ ννεε1:ε

πεπερί, πε 11:ειιοεπ π.. επ οοπὶ

)1ε οννο1:εππε π.. πε 1επιι πὶπ

οννεεὶπ οπὶοὶγεπερὶ Με:

22 Ηεοπ ετεππεπ πὶχερὶ εΜε

γε ννεἐὶ, πππὶπερὶ εΜε τεπιι πὶπ

εποπχεχερὶ Με, πε π. πὶεεπτερὶ

πὶπ ννεοὶπτοπππεπ π@επΡὶ Με

οὶπ πεοπ.

23 ΗιιπΙιεννεπὶἱπ πὶοὶχερὶ ω.

επ ννοοπ@ε υπ πι1πννε, πε παο

ννεἐΕε, ννοννεεὶπγε πο, ννεπεπ

τεππε Ατεγερὶ, πε .1εεπε Μεε

εὶγε Πεποεπ πὶπ εο@ε£εππεπ.

24 '1'οπε εννὶεεπεπεπ .1εεπε

Μεεε@ε 1τεποεπ ιιππὶγερὶ ννεέτε

πεπερὶ πὶπ πεπε ουνεεὶπ επ, ννο

ννεοπέπι1ε ννὶοεπὶεὶ ιιπ πιιπννε.

Ατπεπ.

ΡΑ.Ι.Οδ

ΡΗ111ΙΡΡΙ ΟΥΑΤΕ

ννοννΑΡ1 ΉΠΟΑΚΙΟΑθΒ (ΠΝ.

νν1οοννοΥΑππ 1.

1 Ρε1οε πε Ί'πποτπεοε, .1εειιε

111εεε@ε τεοπἰγεννὶεεγε εὶπ, το

Πε Ρπὶ1ὶρρὶ·εΜε .1εεπε Μεεεὶγε

επ οινοϋεππε επ πὶπ πεπε, πε

ννεεννεπποεπε οὶπ ππππε πάσε

γερὶ πο, ιυστυαρί απαιίσε,περί:

2 ννεπειιτεππε Ατειὶπγεπρὶ, πε.

.1εειιε Μεεεὶγε 11εποεπ ΜΜ
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ννιοοννοιπιικε 1.

?πρι Μπι ει:ιιπιπιεπι, νππινπεεπιέΜε,

πινοοΜ)πε Ιω πιιιπερι Μπι επι πιπειρι

ιιπι πιιιπιννε.

3 Οιιπειιιιερι εεε, ννιιΜιπιΜιπιΜι

ππιι€εννιι ννοιιΜε εινιιΜχε εεε.

4 Οιιιπιπιιχεπι πιιιπεννοεεΜγε σὲ

ΦοπιιοΜ επι, πιίιπερι οννεειπι οπι ιππι

έΜπιγειπι εεννιιΜιπιι εεε :

5 Απιρειιι ι:οΜιπιε)πε Μπι επιιιπιπππι

Μπι, πιε π.πεπιιιπιχεπι, ννοπεπιππι »νει

έπε Μπι επι ΙποτΙειιεειγειρι Μπι
πιεοπι. Δ

Β ΠπιΜιπι πιε επισπιυνειπε; ι:ιιννε

ποΜιπιεγε ιιιιιιπι ννειέπε πιπειεεειι

ρπ Μπι πιε πιπειγιιέπεπιρι Μιι,.Ϊεειιε

Μεεειγε. επρεπε πεννε Μπι πιε

πιεπιεπι.

'7 Ηεεεπι πιιιγερι σννεειπι ννεειπι

επι επιπιιιερι Με ειπι Με πιεεειιι,

ετιπικε επι πιιιιγει.πΙιιπερι Μπι πιεση;

ΩππιιιΜιέΜιρι Μπι, πιει ννοιεπιππι ιππι

έι.ε οππιπιπιΚε επι ππιπιεειιι:ε. Μπι πιε

επι, πιε πιπιΜιπι ινοννεέπε ππιιπεννιι

.Με επι πιπιπερι οννεεἰπι οιπερερι

εεε.

θ ννιιΚεπι€επιΜι επιπιπιππιιι-γεπι, δε·

εεε ΜΜΜ σπιτια: Μπι οπι οννιιεἱπι

εεπιωειΜιπιπιιρι.

9 (Μ. πιε πιε πεεννεΜγε, ννεέπε

ιπιιιιεΜιρι Μπι πιο ννοεπιπιπιιπε ννι

ιιιι!πεεπιρι πιο οινιιειπι επι, ειι.πιιιιι

πιε εεπιρε τεπιΜιχε ειπε Με:

10 Κιπιπιεπι. πειΜι ννιιέπε Μπι πιε

πιε ΜιιΙπειιπιρι Με, πιεπιεπι Μπου

“Με” Βιεεπιε έπιπ ιπιιιιπιρι Με,

Μεεειγπι επρεπε πεπε Μπι επι ;

· 11 @πι Μειιπινν«ιτεπιπιει ννιιεΜιγε

σε Μπι οπι οιιιόεπι ιιιιιιπιρι πιπιπιιπσε,

πιεπιιι .Ιεειιε Μεεεπιπε οπι ννιι!πεπι

πειπιΜι ννπιχειιιπι πιε. νιππιννιι:επι :ενω

Μπι εε.

12 ΜίπιπιπιΜιννεπιιι, ει" ί:οιπεπι

εεεπιιἱοοπιιιι Μπι πιε οπι ννοιεπιιιι

"εΜε Μπι ε:ιπιμπι οτειπιππι ειπε ει"

πιε ε‹Ιπιιιιπιπιπε.ρἰ Με ννεεἱπι.

Ι3 Πεεεπι Μεεέπειγετερι Μπιο

εοΜι Μπι εΜ::ι. πιει εννεπιεεγε

Μεεεἰγιι. οπι ππιε.ΜιέιΙπερι Μπι πιε

ιιι:ιι.πιππι.

14 (ζει Πεπιειιπι Μπι επι, επιπε

ννεπιιἰπι Μεπιπειρι Μπι Με, πήγε

ππιιιΜιέΜιρι Μπι οπι. εεπιρε πιππιιι

ωωπεπωρι, πιει ΜιΜρεέπιπιπεπι ννι

ευιε Μπι τεπιἰπιχεπι οιιιιΜιρι εεε.

Ι5 ΗπιπιΒ ννειιΜπιιεεριφι ννι-πιε

"περι Μπι οπι, πιε. πιιιπιπι Η ινοιέπε

·π:ΙιιΜι.ρι Μπι οπι Μεεειιιιι οχιιΜιι.ιι

εεε.

16 Ηεπιιι ε ννειιιΜπιιεερι Μπι οπι,

ινονν·ιεε!πε εειμιτεπιπιεπι έπιπ Μω

επγε Μπι ο-γε!περι, πιε ππιιιΜιέΚερι

Μπι επι ννοΜιΜιε ΙποΜιιιγε Με

Με Ιπεειπιρἰ ;

17 Ω:ι ιιπιππιιιρι Μπι πι ννιιἐπεΜ

όπιιιἰ Μπι οπι ει:επιπιιιιι, ννοιεπιιπι

νυπιέπε ππιιιιιειι€πι. Με. ε επι επιε

Ιιτ!ερι Μπι επιπιπιχιιρι.

Η! Βεἱπι ω ; ι:ο!πειιι κιιέπιι, απο

Ιιπιειπε οπι εππιπιπιεπι, κια κι επισπ

Ιπειιιιπι. υπιππιιι ιιιΜεΜιΙπεέ, οικι

Μιρι Μπι Με επι ιππιπιιιέΜπι, πιε εεέ

πιιιΜιπι ιππιπΙιι6Μπι Με.

19 Νπιενν«›εεΚιγερι, πιε .Ϊεει.ιε

Μεεειγιι Τεπιπγε ννεννοΜ)πε εἰπι

οπι, πιε ινιεοπιι επιιιεπεεπιπ Με.

επιππιννεπε.

20 (Σε πιππιιι. :ιννιιειιπιππιι πιε ερε

ππιεπιΜι, Ιιεεεπι τιιΜιόεπι οπι Μπιε

έππ.εεε Με πω, τυποι οΜπιπιιχεπι

ινειιιτεεχε ννιιιιπι Μπι Ιιε ἱγεοεπι

ιιε.Μιπιιι ππιπτπιπιεεπι Μπι οπι Μεεεἱ

μι. ιμιοπιιιιεπιρι Με, ννπιπιπ πιει πιπε

πε Με ειπι ιιπιππιπι ΒιιΜε Μπότα οπι

ει.ιιπιπιιιπι.

21 ννεπιι Μπι πιε Μεεεπιπε εε,

πιε πιιιιιε ειιιΙιεπι εεπιρε πειιιππιπι

πνιιιππι Με.

22 νΜεαιοεΙιρι Μπι επι ορειππι

ννεπιπ Μπιπιεπι, ππιιοΙιε.πι ινεε!πιι“γε

πιο. Μπι πιεε, τιιΜι πιπιππιιι ι.ιιΜ;ε

ννιιειπι πιπιπι τιιιιἰπι έπιπ.

23 Ί'ιι|πιι πιοπι πιοιππιει ππιειπεπιρἰ;

εΜ:ε ππιι:ὶε επι Μεεεπιπε Μει ννπιπιπι

Με Μπαμ πιε ιιππιππιπι ννιιέπε.

24 Ί'ιιΜι ννιεεεεΙιρι Μπι επι ορειιιι

ννιιπιπι Μπι πιε πιιιπειιἰ οπι ννεννοΜ

ιπερι Μπι πιεε.

25 Ηεεεπι ννιιΜιιΙπεειι, πιε πιεσε

ΗΝ)



ι>πιππ.ππ>ι>π.

·νιιοπιι, πιο πιιγορι οννοοιπι οππι νιο

ιππι Μο επποπιννοΜιπο, επιπιρο ιππιπ·ο

επιρι πιο ννοοιπιγοπι ιπππιέΜπιρι Μο

οιιι πιοοπι.

26 ίζο πιοπ:οπι οπποέ οΜο οιιιρι

Μπιπιοπι ππιιιπο οπι, .Μοπιε Μοοειγο

οπι οοπιρο πιπιο ιππιιοΜπιρι Μο.

27 'π'πιππο Μοοοιγο τοννπιοιτοπιιπι

ννοοπο Μπι οοιιιοποπιπιοπι γοπιιρι

πιιιππινο; πιοοοπι ννοπιπ:ιιποππορι που

Μπιπιοπι, πιο ιο ννοπι οπο, πιπιππιο

πιιΜο Μοτο, πιιοπιοπιρι Μπι πιοπιο

πιοπι Μο, ννιοοππιννοοιπι ννοπιιιπποπι

οπι οιιπππιπο ιππιπιπιρι, πιο ννιπιοπιοΒι

ννοπιιιπποπι ιιοπιο ννπιτοπιιπι ινοέιιο

Μπι ννοοιππιποπι οιποοιιιορι Μπι.

28 @ο τοπιο ποππο πιι_γοπιρι Μπι

πιοπιο οπι, ιπιπιιιπιοπι πιιιπιι ιπιιπιιπιοπι

ρι Μπι: πιοο πιοπιο οπι ννιοπιποππιιπιι

έπιι οιι Μο ιππποποπιιπι, πιιιπιι πιοοπι

πιιιπερι Μπι οπι ννιπ:οππιννοπποπιποπι

Μι οποπιπιοπι οπι Μο πιποππιππ.

29 Μοοοιιπο πιο οιπιιπ:ο πιιπιιιρι,

ιιπο ννοπ:ιπιροιπορι Μο πιο, πιοπππιπι

ε” οπι πποΜέππιιιιοπιρι Μο σιπι,

30 @ο ππιοπποΜιο οππι ννοπιππιοιπο

πππιππορι πιπιπι, πιο πιοπποπιο οπι πιιιπιι

πιοιποπιπιπιρι Μπι, πιο ιροοοπι πωπω

Μιο ππιιπιορι Μο.

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ 2.

1 πιοοπι Μεοοιιπο οπι ιννιοοΜιπο

ιιπ _γιιππο π:ιπππιοπι, πιο ννοννοέιι.οπποππο

οπι ιππιοΒιοοοιοιιπορι, πιο ππνπιπιιιτο

Μπι οπι πποπποΜειιιορι ιππιππο οππι

πιοπι, πιο ννοοοπιιΜιπορι ννοινοπιπι

οιππο πω ιππιππο οιπιπιοπι,

2 ΜιτοννιριιέΜπι Μπι πιιιοιιπιιοποπι

ρο, οΜροοοπι οννοοοπιπιιρι, πιο ιππο

ννοέιπο πιπποπιινοπιιιπποπι ππιππιορι, πιο

ι(νιοοιοννοοιπι ννοιιιιπποπι ιποιιπιρι

πο.

3 ππνοοΜπιιπ·ορι πιο ιπιπποποπιρι

Μπι οπι τοπππιπππιπι εσιιιιοπρι Μο οππι,

πιιιπιι ννοπιπιοιιοπποπι ιποιιπιρι, πιο

πιππιιιιοπιι πιπιο ιεοιπρο τοπποπι κινο

έπο ιποοιπ;ποππορι Μο.

4 θππιι_γπιπιι νιπιπ:ιποννο Μπι οοο

πιοπι οΜο επ:οπιννοπιρι οππι ρο, 'πιιιπιι.

πιοππιιπι οποιροπιι τοπποπι ποννο πο"

οΜο.

5 .ποοιιο Μεοοιιπο τοπποπι ποννοπ:ιπι

πιοπι πιο ιιποοεπι ννοπ:ιπι ππιππορι οπο.

θ Πο ννοπποπιποπιππο πιιιπιπ·οἔε Μπι

οπι ιιπι, πιο ννοπποπιποπιππο Μαι πι

Μπιποπ:οπι ιιοπιππο πποιπιιιπο οππι πιο

ννοννιπ:οππιρι οππι πω".

Τ 'Γιπππο ιπιππιπέπποππο πιο νιππιννιππο

ππο ιιπι Μπι οιιπιπιοεο Μπι που, πιο

νι·ιοοέπο Μπι @πιοοπι πιο” ιοοοο;

8 πιο πινιπ:οέτο οπιπιπ:οΒο Μπι οπι

ιιπι πιοπιοπι, ιπιππιππιιιππορο πιο ιππι

π:πιπιπο οΜο οιιιοπιππορο ννοπιοπιοπι

χοιιππο, πιοπι οιιοπιοοο οπι πε οππι πιο

οῇοπ.

9 πιοοπι οποπιπιοπι ννοπποπιιοπιππο.

πιο τοπιοιι ννοπιπποπιππιιπο Μπανιου

πιοπι ιπιιι, πιο οπι-ιο ννοπι ννιοοπ:οιο

πιννοοιιι ιεοπιρο ννοοπο Μπι πιο πιο ;

10 Ηοπ:οπι .Μοπιε οοιο Μπι πιο,

πιππροπιιι Μπι πιννοοιπι οοπιροοππο

ππιοπποπιππο επιοιιπι Μο, ππιοπιριιπο

οΜο ιιπι, πιο πιοπιο οιποπι ιιπι, πιο

ππποππο Μπι ιπιπιππιιγο ιιπι Μπι πιοπιο

πω.

11 @ο πλποπποπιποπιππο Αποιπορι

Μπι ιποποπιρι Μο οιπι οπι, .ποεπιο

Μοοοιιπο πιο πποπιπ:οπι Μπι οο πιο;

ννιπ:οπ:οιι πιννοοιπι ορο οιποππορι

Μο.

12 πιο” πινοέπο π:ιοιππορι Μπι,

οπιιπιπιιιποιι πιοιποπιοπιρι Μπι πιο ιιο

οοπι, οπι οιπ:ιρι ννοιιπι Μπι πιεσε

πιοπι οπο, πιππαπ πιοπποπιο οπι ινοπιπι

οππι οέτο, εοπιρο ννπιπποΜροιπο πιοπι

π·οπιιπιιιπο γοπιιρι Μο οιπι πιππιιέποπι

ρο.

13 'π'πιννο π:ιπιπιιπ:ιιπορι, πιο οπ:οπι

πιιπιιιπορι Μπι πιο ννοπποπιποπιππο πιο,

@ο τοιιππιΜιιι Μπι οπ:ι_γοποπιπιοπι

πιιγορι Μπι οπι οπιοπιιιοπι.

14 ννιπιπωρι πιο ννοοΜπιιοορι

ινοπιιπι πιιιπιι οννοοιπι επ·πιπι ιιπι.

15 Ηοπτοπι ι-γοπιπιροριπ:ο οππι, πιο

πιννοποπιπιο, ινιοπιιπ:ορε ννοπι ιιο

ππιπιι, πιο ιπιπππύοπιππέοπιιοπι ιιπι Μπι

οπιπιο πΝοπποπιποπιππο πιιπιπ:ο. οπ:οπποπι
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Β.

?ιιηηρἰ Με; Μεση ση πηοΜι ροη

Ρήση @ακοη ἰχσχηηρσ. γηση

1 ἔΡΗ Οι: ννἰσσηἱ ῦνἰσσἰο Μη ρηησ

?ηηηρἰ: Ησοση Μσοοἰγη ηηρστη

ίαση. Μη ση Εισαι ση ὶηιηννἱηΜη

Μη Ιιο ι1οο, ηι1:η έηἰ ση ινηἰηιηηη

Με έηί, σε. Μάκη έη1 ση 111:ηννηηί

ἐπὶ Μη σοι-ι.

Γ? ΠπΜιη πησίηγησηρἰ ννσέηη

ρἰ ννηννσηἱγηρὶ Μη ση, ητηἰηση

ρσση οστη ησηηη ηησηέΜη, ση

π1γορί σννηοἰη σηι ἰηκΙηἐΜη Μη.

18 Ποση Μέ ηὶγσρἰ ηη|‹ηη Μη

ἐΜηρἰ σε τηἱγοσἰ ἱηἱννἰηΜηρἰ

οσο.

19 'ΓυΜι ηἱγορἰ Μη σΜη 'Π

τηστηοση ησηηηησ. γοννηέἱ Με

πωπω, .Μεση Μσεεσμι Πεισ

σηη Μη ση, ηοοση τσηηη τ‹›1‹ση

γειωση Μη εσσηκνησ ο1ηηση,

1ιοηση ιΜο ηη1:ηη ἱγσΜρἱ ννηηη

Με.

20 Τηννο ἰ7οοοη ννησἰη μι”

σε ὶγσ σὶηηη. τισ-ιη ηἱτηννηρἱ Μη

11ηιΜη Μο σἱη ηη1ηησ ω.

21 Οννηεἰη ννἰσἰ$ηννσ. Μη εΜ

ηιρἱ, ση τη1:η .1οσηε Μοεσἱγη τσ.

ννη. Μη ιι|εί!αρί έη1.

22 'Ι'η1ιη σο ἱχητηρἱ Μη εσω

γογηρἰ, ησ1:έωση ννηη ιιτηη1‹η Μ

οἱ ηη Μη 11ο Μακη ννστηηἰη Μι

έτσ Μη ση τηἱσἱοη.

23 Με: 1‹σηηηηη ?ο ννηέ1 Μη,

1:σηηη 1:σ1ιση "σηη Μο σἱη εσω

ννηηἰγιι.

24 Ωει ...η ογη σσησειη ννηη Μη

ο Ποιησηη Μη η·οσἰηννηγη.

25 ΤηΜι Πρηρητσιητσε πηὶεηη

Μ. ση πηἰτηννσέΙ, ση Μσἰ ηΜο1τη

"σηη, 1:ηννο η γηέηρί, ση τυπο

ηι1κη 1η1ηησ.Μ]σ σἱη σταση” σἰη,

Ιιο ηἰησρὶ οΜη Μο ννηέ1 Με. ηγο

οοση ομοσ.

28 Πο πἰγορἱ σννειοἱη σηητσηἱ

Κρηηἱρἱ, συ. ση»Μέ1ση ηη, ναχει

ησηησ :ηη ηηγηΜησηρἱ Μη ησ

ση.
27' Πο σσέ ννησ.ισ.η1ιο ση ννηη- ο

σο. @ο Με. 1Μγοσειη, τηΙσι ν1ΜΜιη

τηηΜι σηέίΜση, ση Ιιο ἰ€ηηηη ὲηἰ,

τη1‹η ηηγο ηηΜηι, ησσοη απηχο

Μέἱσσ Ξσησ.Μηηη ηισηηο Μο έηἱ

ο 1ισση.

28 (ζει ηοση Μσπρογηηση ηόσ

κνηἐὶ, ιι1κο ννηικ!ηΜηη Μηηση

ἱἀηέΜηρἱ Με., ση πηἱέ σσρ1.ση

ἱγσΜέἰοιι ηΙηηΥο Με.

29 Πο 1τηησηη Μη ση στηηηηη

κν‹›ρἰτ1η σννηεἰη γηση 11η η :Η μη,

ση “πιο ηοοοσημἰ Μη ννἰσηγησ

ηἰηηη ρσ.

30 Πο Μσσηγη ννἰοσΜηπἰ την”.

Μη ση ννηηηη ησΜισση σο Με.

ΜτΙ-ισ., πνίσσηἱ τηννη Μη 1τσηΜρσ

ω, ιηἱχο ση ννηνν‹›1‹ἰ_γηρἱ ησ1ιρη

ησηιη οσηησηρ1 Μη πο σώσω

σηιηρ1 Μο οὶη 1ιοση ασκηση”.

ν1ΊΟΟΨΟΥΑ1(Β δ. .

1 Βησηο τηΠιηηΜιννηπη, Πιιη

σηη Μη ση ἰγηέΜη σο. '1'ηΙ‹η Μη

σσηη ση ννσινηρ1 σἰσηΒηρἱ Μη πο

ιηἰχο £οΜΙιο ννηση1ιο ω, ση. ηἱ

γορἰ Μη ση ννηέισ.

2 ἑηη1‹η Μη ση ννηη1ηχη ηη ρσ;

1σηη έἱσειγη σοσηρἰ Μη ση ννηΜη.

σο; ννηγηέρηρἰ Μη ση ννηΙ-πτηχη

ηη σο.

3 Ί'σηη ηηΜηὸσγηρἱ, ση. νήσο

σιιηπσ ση ννηΜιητηπΜι σησσηρἱ,

σο. .δωσε Μσεεἰγη ση ἰννἰπΜσρἱ,

ση ννἰσηοσΒρἰ ννησἰσγηηρἰ έπί Μη

ηοηησηρἱ.

4 Μη ηη1εηη, τη1κη ση ννἱσησο

11η Μη κνησἰηννη:γο Με σὶπ πιάσ

η" τηΜι. 'Γηννο ννἱσησοηρί ινσ

οἰηχηη σΜΜ Ιισσὶη Μηηση σο

1εσ.ηρη σννηΜη1.

5 Αηρστη ἰέηηὸσσηη ηοηση ηη

τηηηἰη‹!ηγηρἱ, Ιστησ1 σγηΙο σο.

Βση]ητη1η €ηννὶοσηη Μη ηστησ.

τηηΙιση, Ησηι·ουν στηπηση Ησ

1η·σνν Μη, ση ννσσρο Μη Νησι

τηηηση Ρηητἱεσσ Μη 1ισηισση:

8 ΟΙισε!ηρ1 Μη οση7ησηηΙ1ηη

σησσειΜο1γο ισΜεοομ. ννηω1ν11Μ



ΡΗΙΠΡΡΙ. .

ειι ννοοιιε·ννοοννοΜεπιιια. Μπι Με

εεἰιπεταπιΜιιπι παΜιιι.ιαπι εφευρε

ριεε ειιι ωαιιπ. -

7 'Ι'ιιΜι παΜιι ὶοπια ππιιΜάαιπιπιε

οοπι Μεπιε. ΜΜΜ οπι ί8Μι1έπι1

ννειιαΜε:

8 Ηεπι, εννἰεαΜεΜεπι "πεΜε συνε

εἱπι ιαΙιιι επιι ννεόε!πε, .Ϊεειια Μεε

αιχε Ιπεπιεεπι ππιιτεινε. Μπι ννοαόοπι

ιτε οι)ιοΜρι Μπι οπι, Με οπι τεΙπιι

ονναεἱπι $οΜ εἙιρεννεγε, πιε Μεπια

πεεεεπΠ εεε ιπιπιεννιι, ΒΙεεει_γα ι_γο

νναΜι Με ειπι Μεοπι; -

9 Ωα Με ειι νσειιπι Με, πω»,

ννοι;απιπιε. ννιεοορε Μπι εοιχει;επι

Μαπι ιιπι Μπι Με ιναΜπιιιΜε ει, ιιιΙια

τεΙπιι Μεαειδπε ννεειπιχαιιρἱ εειγα

ίαιιΜαιι ιιπι Μπι, νναΜαπιπειιΜα εσο

ννοιεπιπια υνεειπιχεπιρι Μπι οπι ισα

ἔε ειπι Μεε ννεοιπι.

10 Ηεεεπι Με Με εκιοπικυιιγε

Μπα, κια [ιι-γε ἰΜεεΒε ειπι ννοννα

πέαΙιε Μπι, εε @ε ΜεΜιε ω” οΜ

ειραρι Μπι Μεπιε Με, ιγε εε ειιι

υιιπιεεεε Μπι επι ιππιεεεεε Με:

11 ΗεειπιΜεπι, ννιεοπιιιε εταπιΜεπι

ινσεΜεεπιι Μπι επι ι_γοννεΙιι Με

Μπιεε.

12 ΜΜΜ άεΜεπι ιγοιναΜι, εε

ννεπιπια ιιιαχιιέιιαπιρι Μπι εε ει;

Νεα Μαννα αππιπιε, οΜπιπιι ΜΜΜ οπι

δωσε Μεαειγα πιιαγιι2ε ειιι Μεε

ππιιιιι2ε Με.

13 ΜιΜιιπιΜενναπιΜ,

ιπιτΜι1ε ππιιΙιπιεννα έπιι ;

14 ΤιιΜε ΜΜΜ «Πεμ εεειιιοπι,

ταΙιιι ΜεΜε ιιπι Μπι Ιιεπια αΜΜοΜέ

ννειιπι, εε τεΜιι ποιπετα ιιπι Μπι Με

πια εΜα παρε χενναΜιχα εεε; Με

εεπι οἰπιε'ῇἱιιπε αινειππιπιεπιΜε, .ιεαιιε

Μεεαιγα οπι νναΜαπιιεπιΜα καπι

Μαπιτιι)ια ννἰεαιπἱεο Μπι επι οπιπρε

Μπι διεννεΙππγε Με ειπι Μεοπι ετεπι

Μεε.

15 Ηεοπι $οπιε ιιπιχιιέπειιρι Μπι

πιαΜεπι1ιιπι

Μεεεπι ανναιιπιειπιρι Με, εε τεΜπι

οπι .τοΒγε ιναεππι π.ιιιΖαρι Μεειπι

Μεπι, Με πιαΜιπι νναΜεπιπαπιΜα οπιι

ειγαΜερι Με.

18 'ΓιιΒιε ποΜαπι ιγοιιπιΜιρι ..Με

Με ειι ννοορε νναπιιιόεπι εειχει:αιι

Μεπι ιιιαιιπιπιιρι, πιε οΜοπινναπιιιοεπι

απαιιπιειπιρι Με.

17 ΗιιπιΙπανναπήἱπι ειγαρι Μπι,

οππιιειπιε ρε, εε τοπια Μεεεπι πια

πιιρι Μπι Μεπιε ιννεπιννἰεαχαΜε μι,

ιναοπιερεΜ)ια ιιπιιπαάιιΜαρι Με Με

ι_γεεεεα.

18 Ύνεπιιια στα οεἱειγαΚερἰ, εε.

πιει€8.Με. ,Με εειπε ιιππιπ!εΜε, εισα

έπα οτε Μεεει_γα εαπ ειια.Μεεα ια

ινα Μπι τοΙεαιτε ειιι ι_γεεεπι :παώ

πιι εεε.

10 Ηεπιε οννιΜεπιΜε Μπι Με ννι

οοταΜιιπιἰέπιἰ; Με ιιεειρι Μπι να,

ΜεπιτεπιΜα χειρι, ννοννιέιπεεε Μπι επι

ιννιπιΜερι, πια. ιε!πιι ιιιαΜαια ειι

Μπι εινεειιιρι εεε.

20 Τιιιπε οΕοπΜΜοιχε ιιπιΜπε

Με Μπι Με πιιαΜρι_γα Μπι εΜε

ιιπι, πιε ΜειαπιΜεπι ννωιιιιιμ. .Ϊεειια

Μεεειιια Πεπιεεπι Μπι Μ Με ιιπι

Μαρερι.

21 Με ιιιιταπιεαιιρἱ Μεπιχε εὶπ

Με )ιιιτοΙπεεα Με; :ια Με ι;επιεαι;ι

νναΙπαπι Μπι οιιπιεαΒε Μπι επι ιεαΜ

χε Με, τοννεέιεΜε οπι >ιιαΜι εννε

ειπι οΜιχε Με οΜΜὶ Μιι Μεοπι

εταπιΜαπι.

ννιεοννοιπΑκπι 4.

Ι Ηεοπι εὶεπιΜαιι πιιιΜιιπιΕ.ενναπιιι

νναέτε οιειάειρι, πιε εαπι€οοἱΜια

πιἱρι Μπι, ννοννιχιιέΙ‹πἱπι πιιιπεινα εε

ννατεέπιε!πε ππιιιαννα Μπι, Παπιοαπι

Μπι επι αυτα”. ιιαιιπι μι, νναέιε

εἱεἱἀειιι.

2 Υιιοπιιγαα εειναΜιχε εε, 8ι1η

τιιεε εενναΜγα, Πα1ιεαπι Μπι ειι

οΜοπιννεπιιιιΙειι ανναειπιρι Με.

3 @ε πιιιιαννεέι ννιεεΜε ειπι εε

ειοι)ια εε, ννιπιοΜιιιοα τοπια ινο

ιαπιιπι ννεέτε Μπι επι Με οΜεπιχε

ειιι Μεπιε οννιεαΜιγε ννο, εε ΚΜ:

ππιεπιτ, πια ππιιιαννεέἰ ιιπιππιερι, εα

με Μπι ινιοοπιι ννοννερι Μιι επι

ιιπι Μπι Μεπια Ιιο_γα.

4 ΟΜιιιιιι_γαπι Ιπαιιοαπι Μπι επι
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ννποοννοιω.κιπ 4.

πιππιέιΜπι Ρο; πιο. οπο, ΙιπιιέΜπι Ρο,

ορο.

5 Νινπποπιπιπιριπππιπι Μπι πιο »ιπποει

έππι οννπιεππι επποπιιπορι Με. πιοπι

πιοπι Μπι Μιππιπποπι ιιπι.

ο 'ΓπιΜιπππιπι πγοπιπέιππιιππι εικοσιο

Ρι έπιπ Ρο, τυποι που γπιοππιιιπ Μπι

οινπιοιπι οπι, ννοοοΜιπο, ννοΜππορι

πιο ννοριπππι οιπειρπ πω οπι ννοΜιιι

Μπήκε. οιποΜππο,Μπρι Με.

Τ 0ο ννοΜιπιππιπιΜι ππιννοοΜιπο

οΜιπιπιππιρποπι έιπιπ Μιι πιο πισωκο

ιιπ πιο πιπποννπιπ:ππιρι Μπι .Μοπιο Μοπι

επιγο οπι πιπιππιπιορι Μο.

8 ΠπιΜιπι οπιπιππο πιππιπιπιΜιννοπιιι,

ποπο: "πωπω Μπι, ππιπππι ιιιιοπιι

πιπιπιιιπ Μπι, π:πιπππι οννοππιπιιιπι Μπι,

ω” "Μαιο Μπι, ιπιπππι ννπιέιπο άπι

ιιιπ·ιι Μπι, τοπιο "εΜε "πιο Μπι,

πνοννπιπέτο πιο ννωνιππιπι ιεπιππο οπο

πιοπι, πιεπιε. πιννο.π:ιπι ρο.

9 Ί'πιΜι τοπιο οπιπιπορορπ, πιο Μ

πιπ.πρπ, πιο πιπιχπιπποπιρι, πιο πιπιπο οπι

νππιπιπππιΜιρπ Μπι πιοπιππ οσοπι Ρο, πιο.

ννοοΜιπο ννοΜιπιππιπιΜι Μπι ω”

ιιπ Μπι οπι πιιοπρπ ιιπι πιπιπιννο.

ΙΟ πππιπιπ:πιπι Μπι οπι πιππι8. ιπιιπππι

έΜπι, πιπιπποπιπι πιπιπιπππιπποπο πιπνπιππιο.

Ιπιοππιρι Μπι πιο μ” πιοπι πιο πιο

οπι. Πο ππο οπι ιπιοππιπιχπιΜορπ,

ποπο ποππποπι οπι πιπ:πιπιιπ)·οοοπιρι πιοπι

πω” έπιπ.

11 'Γπιπππι πππιπιπποΜιο οππι πιο

πωπω πω, ω" οπι ππιππ:ιπιο ειπι

πιοοπι οπι πιποΜρπιππι ννοπιπι Μπι ο

οπιεροππιποποπιπιι. .

12 'π'οπποπι ννπιππροπιιιππι πινπιπιπι Με

οπο πιο επποπιννοΜιππι, πιο. τοπποπι

ννπιππιιππι "πιοπι Με σιπι πιο πιοιπππιπι

επποπιννοΜιπο; οπιππιπιπιππιπι πιο ποπο

οινπιοιπι οπι, ννιππιορι, πιο. ινοτοΜο

πινπιπιπππι Μπι, "πωπω πιο πιιπιννο.

Βρπιπιποπι Μο οπο οπποροιπιοΜιπορπ.

18 Μεοεπιπο. ννπιέοπιππιιιιπο οπο πιο

οοπιππιππιπιπιοπι ππιππιπ οννοεππι οπο

Μπιπ.

14 'Ι'πιπππι ππιπιΜιΜιο σιπι οπι Μπιο

γιιΜιππιρπ Μπι πιο τοπιιππιπι οοπιπιοπι

π.ΡΙ5 Ρπιπππριιπ ννποπιέπο, πιο ππο

Μοπιο. ιιο, ννοπο.πιππι πινπιέπο οπο

Μιπιο οΜΔι, Μπιπποπποπιππι οποπιπιπππι

ιππιόπιπιιππο πιοπιπιπι, ννπιπιιπρπ πιο. ιοπιρι

Μπι ποοπιππιιι·ιπο οππυπποΜοπιπο Μπι

ω” πιπέπιπιπιο οπιιιιγιιΜιππιρι.

ιπι Τπιοοεπιποπιιππο οΜ.πι. ννπιπιπι

πιοπι πιο ππ:πιπι.πιπιπι, ποπο ιππιπιΜιπππιο

σιπι οπι πνο.πιπ:πιπποπι πιο. πιοπιιιπι ποπο

ππιιιιοΜιπρπ.

Γ? 'Ι'πιπππι ππιπιπιπιι›ἰ Με ννοοπο Μπι

πιοο έπιπ, τυποι ννοπππππιιποοο. πιπιπορι

οπι επιπιρπι. πιποιιππιοτορι Μο σιπι πιο

πνεοιπι.

ΙΒ πιο ονικιοιπι πιιπππιπιο πιο ννι

ιποπι ννπιπιιι ; πιπιπορι οποπιπιοπι ππιππιι

Ερπιρπιποπππποε πιοοπι Μπι πιοοπι

πννπιοπι, τοπιο πνειέποππιπιπι. ννοέπιπι

πνούπο, πιο ννο.Μιπιποπιππο. πιποΜιιπ

Μπι πιοοπι πιο πννεπιπιπιέοοπι.

19 'ΗΜ ππιιοπιπππιππρπ Μπι οινο

εππι ννπωωπιπω ππιπππιννπι πιποπιρι

Μπι, πιο ννοιπιιπιπι ννοινιτπιπι Μπι οπι

ιιπι Μπι πιοππιπιπιπιπι, .Μοπιο Μοοεπιπι

οπ:πιμιωπιπιπιπι.

20 ννοΜιπιππιπιΜι Απο πιπιγοπιρι

Μπι ννοννιππιπι οννἱπιπιπιππο ννοιπιπιι

Μοἰπιπιιι πιπιπιννο. Αππιοπι.

21 'π'οπιπι Μοοεπιππι οπι οννοποπιππι

ιιπι Μπι πιεπιε πιοοπι ννιοπιιπυ2ο πιο.

ΗιιπιΜι.ννοπιιππι Μπ:πιπιιρι οπι ννπιπιπι

Μπι πιοοπι πιοοπι πιπιππιππιμι.

22 'Ι'οπιπι. οννοι:πιπιπιπι ιιπι Μπι πιεπιε

οννοειπι πιο” πιπιππι2πιρι, Κοεοι· πι

ιιοπιπιπιΜι Μπι πιοοπι πω”.

23 .ποοιιο Μοοεπιπο Ιππιπιοοπι ιιπι

Μιππιρι ποινιιοπιέπππο. Μπι ιιπιπορι

οννπιοιπι πιο πιππ:πρπ ιιπι πιπιπινππο.

Αιιιοπι.
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ΡΑΕΟΒ

ΚΟΕΟΒΒΒ ΟΥΑΤΒ

νπονπωιεπ νν1οιικποποε (ΠΝ.

νπποοννοιπιικε 1.

Ι Ρειοε, ννειπεοπεοιπε ιεννεεὶπ

Μο εειγει:εοιιεο, .ιεειιε ΜΜΜ

γεἐι ποπ Ιιε, πε Ί'ιππιοτιιεοε ιππο

ενιπεοπιο ιιογεορὶ Μο Μει,

2 Κοιοεεε εΜε ποπε οννοι:ε.οοε

πιο, πε ιιιππιπενιπεοπιο Μοὶγερι

Μεεειγε ννεοιογεορι Μπι ιιεπε,

πεοωαρι εισα6παρι. νιἴοννεοοἐιιιε

ιπποοΜγο πω, ννειπεπιεοιπε .Με

ιιογεορι, πε .ιεειιε Μεεειγε Πεο

οεπ Μο επεοιιεο, οιγερι Μο επ

οιοιρι ιιο οιιοννε.

3 Οιιιπιοιγεο γνοοεΜγε ιιοι‹επι

οιγερι, πε πο ννειπεοπεοιπε .ιεειιε

Μεεειγε Πεοοεο ιππιΜγερι Απιπιι

Μι Μο ννοριπιε ποιποΜειγερι.

4 .ιεειιε Μεεειγε. ννεοιογεγερι,

πε ποπε οιινοπεποε πιο Μο οινεειο

ννεἐιπε ννιοεγεπιειπερι Μο ιιε πε

ιιοιιοοπιι;

5 ννοερε ποειιριγε Μο εΜε

εοιειιιοειπεπιὶ Μο πιο, ιιε ειιεποε

νιποτεοιο ννεἐιε κινιοοιε νιτιοειπερι

Μο επ οεγειιιοορὶ Μπι;

ο Πε επ οιιιιρὶ, ππιειπε Μο οικειο

εεγε ὶγεγε οιο ιιε ὶγεεεεε, πε

ενεειπιπγεεε ειοεπε, οὶγερὶ Μο

επ πιειπιπο, επρεπε Μο επ οεγε

ιιοορι, πε εννιοειπειιεπι ννειπεπ

πεπιπε ποννεοοἐὶιιε ὶγεειιπιι ποπ

ειιεοπεοιιεο.

'7 Βπιεριιπεε ιιοΜπεννεἐιπιὶ πινε

πω, πε οιγερι πο Μεεειγε πεο

Μγε ννιεε ε οιο ιιε ιιεπε ιιεοεο

οοερεπιιειγερι ;

Η @ε ννοπιιγε Μο επ γγεοεογε- π

Μγερι Μπι Ιιε οειπιιπι ιππιποΜγε

περι.

9 Πεοο επρεπε Μο πε πεπο

Γιοππιι Μο ειιεοι:εοιιεο οιγερι οπι

οεΜγε ιιοιπεγεἐπεοπιι ἐπὶ, πε

ννοιπἐερε οννεειο, ννοοΜιιιοιεε

ιιο επ, ὶγε πεννεειο ειιοογερι πιο

σο, οπιιιιριπιεο Με πιο πε ιιπΜ

ιιερι εεε.

10 Πεοεπ ποιοι ὶγοΜρι Μο

οινεειο οο, Πεποεπ Μο επ πεπι

γεο ππιεγεοιρι Με, ενιοοιιεπ πνε

ἐπε οννεειο επ, νπεειπιιγεεε ισοπ

γεγεπιι, πε νιίειπεπιεπιπε εποπ

γερὶ Μο επ εεορε ιοιοεπερι Με.

Η ιγε πονππιτεπι ιινοννεἐειπε Μπι

εειγετεοιιεο, πνιοοοΜιιι Μο σινε

ειο οπ ννεἐεποιγεορι Με, πιεπι

ννιοεπειπε οιο οννεειο οπ επιπ

οπο, πε νιπεοὶπ πεοιπεπιι, νπὶγιιἐ

Μππιὶ Μπι :

Ι2 @ε Αιεγερι Μπι νπποπιιιιε

εγεΜγερι Με, πε ιγογεορε εΜε

ποπε οννοι:εοπε πιο Μο γνοειι'ιρε

γε πενιπερι Με οιο επ οιιπρερι

Με ε ιγειιεοπιι ιιογεοπιι:

13 Πε οιρειε ννοννεἐειπε Μο

επεοιιεο ιιοΜγιιἐπιεπιὶ, πε ὶγε Πιο

ιιιοι;Μι ννεἐπε Μπιειπε πιο ποιε

εοοεε Μο επ ππιπγο ιιοΜγεπιὶ:

Μ Πε επ, ὶγε ειπε Μπι εοιγειεο

ιιεο, νιπορεΜποορι ιιοιιερι, ιπποε

Μεοι ιπεπιιπιιπιι Μο ιιεε:

15 ννειπεοπεπιπε πνεογεπ·ριοε

πιο ιιο Μο οοοοεπε Μο ιιεε, πε.

που ιπεπερι Μο οινεειπ επ ποπε

ρε Μο ιιεε :

16 Ιγε εειγειεοιιεο πειτε εννε

ειο ιπεπερι, ππειιριγε εΜε πιο πε

οπιοπι ειπεο ιιο Μπι ιιεοε, τειπιπ

ννεογειπερι πε πειπιι γνεο εεριοε

ἐπὶ, οιγοτεπιπε Μο, πιο ιεοπιε

πω.



πποοννονΑππ ε.

πὶπ, ννὶεοἐπεπἐπεπ ω., πε ννὶ

ε‹›ννεἐεπε πὶπ; Βεπιι οννεἐὶπ @ε

επ ὶεεπγερὶ π. πεπε @ε ὶπὶοε

ε:

817 θε $επιι οννεε1π ὶτοπετεὶπ

ιιπ π” πε @ε, πε πε οπ 1:εππ

οννεεὶπ εεεπ πεπ:

18 θε @ε ῖεπεεπ π.. οποὸεπὶ

ε@ε πὶπ πεε, πε ρε π.. πε @ε,

πε οεοπεπε πὶπ, ννὶοοπ1,ε επεπ

πεπ τοπεπεγε ῖοπρὶ πὶπ πεε, πε

εεπ @ε 1:επιι οννεεὶπ επ τοπερε

ιιπ Με.

10 @ε οππε τεπιι οεοννεεὶπ

οιιπγε Με εὶπ πε ΑΠεεπε πὶπ

@οπὶρὶ.

20 πε @ε πεπ επεπεοε ννε πὶπ

εεὶγεϋεππεπ ννοοπ@ε πεπε εε,

πεοπ ετεππεπ 1:επιι οννεεὶπ @ε

πὶοὶ οπὶοὶο@ε ννὶοεγε Με, πω.

ὶπεπε επεπ ιιπ, πε €επιι ὶπεπΡὶγε

εΜε επ π.. πεπε, @ε οπ.

21 Ωε πὶἐ π@εΡὶ, επεππε οχε

τε πὶτοπεεερὶ, πε ὶιὶτεννεοὶπρὶ

πὶπ επ €οπε π.. πεπἰεερὶ, ννὶοο

πεπ ἐὶεε εὶπ οπ, πω. πεπεπε πε

πὶοὶ ννοπὶγεπὶγεπ πὶοεπερὶ ;

22 @ε εεπρὶ τεποεπ πὶπ επ πε

εὶπ εεὶΪετεππεπ, πεοεπ @ε πο

πειπ οννοτεππε, πε ννεεἐερερὶ ἐπὶ

πε €επιπ:1επ @εοπρερἱεε ἐπὶ,

ὶπεὶὶπ π@επρὶ Με:

23 νὶἴεεὶπγεχερὶ π.. επ περι

ῇὶπΡὶ πὶππεπ, 81"Β.ΥΒ. γειιπρὶ, πε

ππεε πεγεὶὶπρὶ, πε ννοτεπὶπ κανε

ἐτε ννοερε πεπεποπρὶ πὶπ επιπ

πεπ πὶπὶππρεγερὶ ἐπὶ πὶππεπ;

πε πιεπρὶγε πὶπ ὶποπιιγε ννὶοε

ἐτε π@ε5ω εὶπ οννεεὶπ οννὶεεπὶ

γεπερὶ, πε π. επ ΡεΙοε πε πι@ε

οοπ@ε ππεπεεερὶ :

24 Νεπεπε π@ερὶ π.. οπ ε€επ

πεπ τπεπεππε οὶπ πεοπ ἰπιὸπἐπὶπ,

πε Μεἐἐὶγε ποπεπ τεννε, τεπιι

ὶπὶεεπρὶ πὶπ επ γιιἐτεπρὶ ἐπὶ πὶπ

πεπε @ε Φεποεπ πω, οποὸεπὶεὶ

γε πὶπ πεε, οπ ννεεὶγιὶἐτεπ Με.

25 Πε επ οοπ@ε πὶεπεπερὶ,

Ύνεπεπτεππε ννοποπιε π. εεὶ

ζξι1εππεπ, πε π@ερὶ επ τπεπιιρὶ,

”επεπτεππε οὶε πὶπ π1ιπ1εοετιι

Με οὶπ πεοπ.

28 Τε... οχεπερὶ ἐπὶ πω, ννἱ

εοὶεεἔε πε ννὶε‹›ππ οτε πὶπ επεπ

1.εππεπ επεπτπεπρὶ πὶπ, πε πεπε

πε τοπε οννοτεππε @ε 1:εννε ννὶ

εεγε εὶπ πεπε οννὶεεπὶγεπε.

27 1πεεννἱοεἐτε π.. εΜε πιπιι

οτεπὶπ ἐπὶ π.. πε ννοννὶτεπ νω

ω... πὶπ ππεποπεεε πὶπ, πε

ννεπεπτεπ1ιε πεπε εποπγε ννὶοε

π@ε Με, πε π@ερὶ π.. επ Μεε

8178. ννοννὶπιπ ννοερε πὶπ πεε.

28 Πε πππ@ε ππγεοτεπὶπρὶ,

ννὶεεἐτε πὶποννεἐὶπ ννεποποπννιο

ιιππ@ερὶ πε ννὶοεἐΙε οννεἐὶπ οπ

ἐρεννὶευππὶγερί εεε, ννοπεερε

οννεεὶπ επ ; πεεεπ .1εειιε Μθ8Βὶ°

γε επ ννὶοεἐτε οτο@οπὶ ενωπιο

πε ὶπεὶὶπ ννὶειὶππὶγερὶ Με.

29 Ηεοπ Με εχει πτεννεπὶ, @ε

οπεπ πὶπ τπ@ε επ ννεἐεπγε οπω

πε εὶπ π. εο@ε£εππεπ ὶπεννε

11πὶ.

ννὶοοννονΑππ ε.

1 Νὶγερὶ π.. σο, πε Εεοόὶπὶε

εΜε επ π.. πω., πε 1οπε ννὶοε

οεπρὶ οπ ιπὶὶΦε πὶπ ννεπιπε)τεπε

ρὶ ἐπὶ π.. οπ τοπεπ Μεννεπὶ πὶπ

πε εάοπχεχερὶ Με ννεεὶπ :

2 Πεεεπ @ε εεπ1ερὶ πὶπ πὶεεπ

ρτερὶ Με, πε ννεεεπτπὶγερὶ πὶπ

οπ πὶεὶεει‹›πτερὶ, πε ννοεποπγε

τεπγεπ οπεππὶεερἱ Με πνοννὶ-ὶὶεε

π.. οννεεὶπ οπ, πε ννεπεπτεππε

1ονν@ιὶπεεπ $άΟΠ)ΗΙΡ1 Με εὶπ οπ,

Α€εγερὶ πε Μεἐἐ@ε πινω πὶπ

πεε.

3 @ο επ ννοπεερε, πε ννοοπε

ππὶπε ννοΥππε πὶπ οκνεἐὶπ πε

ππιεπρὶ.

4 'Ι'πννεπεπ ννὶεοὶε ἐπι@ε πὶπ

οπ πὶ1ιπεγεπρὶ Με ἐπὶ πεοπ πε

πε πεπε.

5 ννὶεεεεπρὶ οπ, εΜε πεππ

ἐπὶ εΜε, ννοπεερε πὶπ οπ ειειρι

ννεππ, 1ππόιιέππτί5πιοπεπρι εννο
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ΜΜΜ. Με, φ Μειιειγιι ειιτιιιιιι

ννεοιπιχεδιερι Μπι Με ννεπιμε

ινιιιιιπι.

6 'Γο1πεπι .1εειιει Μεεειχε Πεπι

πιιιπι Μπι ιγεειιρι πιοπι Με ιγεεειι

οΜιιιι ππιιιπιι Ρο.

'7 Με ειι ειιιιιιιιι Με ιιιΜιιερι, εε.

επι ιιπιιειιεειρι, εε ννοινιιειπιχε Μπι

Μιπιειι ειδιιιΜε.πιρι Με, ειιερειιιει_γιι

ρι εστι Με ιιιεεεεε, εε επι ιινοριειιι

ε_γερι Με ειιιιρε στο. εειιπιιιπιρι

Με..

8 1ΜιιιιΜε.πι ννιεοΜιερε @πρι Μπι

οπι, επ ι1ιεε ννιιΜπιιι)ιε Με οπι Μι

κινε ιιιΜιιε.χιιπιρι ΜιιΜεπι, ωιωεω

Μιι.ιιιιΜιΜιπιμι ογει:ε.ρι Μπι οπι, εμ

νιιιει.ιιεεεε ειι ννοοπιερε ι:ο1πιιΜε

μι. εειγετιιιιΜιι.πι, φ. Μεεειμι εει

Βιιιι:επιΜιιπι ειιι :

9 Με Μπι οΜιιιι ι:ε.ιιεειιγεπι Τε

1ιιι ννιιΜιπι Μπι οεονιιιιειιι σιπι

χω.

10 Ωε. ιχε επι πιό ιιι)περι Μπι

3ιιιεεει;ιι γιιιιιιρι, :μι Με ννοΜεοπι

πε ννονιιιιέει:ε Με εννεειπι Πεπιεεπι

Μπι Μεε. ε

11 Ω». Με επι ΜεπιιειΜιιιηιιρι, Με.

ΜΜιιιηιιρι παρε ευι1επι εεωιρι Μπι

Με επι, Μεεει_γει ΜιιΜιΜιιΔηιερι Μι

ιιιε Μπι εειχειεπιΜειι, ννιεεεεΒρι

ννοεΜι;ειιι ι.ιιιιειιιι Με εΜρεΜιγιιρι

Με ειπι Μεοπι.

12 Βεριεππι οπι Με Μει πιιΜπιιιΜι

μι, εε. πιιιΜιπι Μει εΜεειιι ιιι)ιιι.ιι

μι, ννιιιιιιπιτιιιιΜι ννιεει;ε ειπι

ετεπιΜιιιι "ω" Μγε σιπι Με νικο

ννειέιιΜε Μπι ννιεε_γει1ερι Μπι 1ιεοιι

ει:επιΜεπι.

13 @ιι πιιγερι εΜιιπιπιε. νωχε

Βιιιιιιρι, εε πιιεεΜρι Μεπιιειιιιιεχιι

Ρι επιι Μπι επι πιιι;ερι ηππι, ινεπιπιε

ννε.γιιΜτιιιιιρι Μπι οννιιειπι Μειω

ιιιιιιρι εε ιιιπιιγε.πιρι.

Η (Σε ννιεοορε Μπι ι:ειΜι πιερε

οπι ονιιερι ηοη, ιιπιιιι_γιιι€ερι εε

Μεεειιπιγιιιιρι Μιι Με ριιιιιιιι, εε

ειιιι ειιεΜεεε τεν” Μιι επι οΜιι:ε.πι,

Με Μεοεπι γιιτεΜιιιι ιγεγιι..

15 Ωτι ννοΜεοπιπε, ννιεοννεεεΜει

Με γιιι;ιιΜι·πιι επιι @ειπε εεΜιιπι, τε”

ιπιχιιπι ννιειιΜιρε2ο, :μι ιχε Μιπιοιι

επι ιννεΜε Μάι.

18 Ηεοιι ειιιπιΜιιπι, νιιο)πιιτε, Με

ννομιιΜε, εε οππιπιιειγε ννιιΜιπι, οπο.

ινι τεειι, επ ειιρει:ιι οΜ15ιρερι Μιιι

Μεπιιι οπι ιΜπιιιΜεπι ι:ιιιιιιιε επιιγιιεειρι

Μπι : ·

17 Ηειιιι ε ιιιΜι ιι Με ειι:ιοιι

ε1ιεπιπι Μπι Μεε, ιιιιπιιι:επιι·επι Ειπι

Με Μεεει_γε ειαιιιιΜιιιι.

18 'Ι'ιιννε νιΤειΜριιιιιιειχε εε. ιππι

Βριγιι. οΜιιιΜπιε Μπι οΜοινισειιιι

Με ιΜπιιπ1ιιιπι Με πι.ιΜιιιιιγειιιιιι Μπι ;

Με ι:ειΜι ννιιιι)πιιΜε επι Μπι «κι διε

ιειγε εε, ιχε εεΜρι ιιιννιιειπι Μπι

οπι εειπιέιπιιγιιπι ιΙν:1Μιιιι;

19 Ωει Ρε Μπι Με μπε επιι; Με

ιιιι Μπιπιειιιι Με οεοιινιιιιιιι ι-›ΜΜε

ειι ιγειωέ1πειρι Μπι επι ιιιοιι·ιιιε οι

γεΜιιειπιρι, εε. ιειδπιιΜειέ!περι., εε.

Μεεειι ννεΜιιπικειπιΜε. Μιεε.Βε -Μπι

οτι ιεεεε. εεε.

20 Ηεοπι εϋειπιΜιιιι, νιιιεειειιἔε

Μιι επι ννοοπιερε ιιιΜιΜε)πε -Μιι

εΜε. ΜΒΜ” Μει πιιιιιρι Μεειπι

Μιιπι, ιοΜεεε ε ννιεοιεεἔιε Μπι επι

_γιιπιιρι Με ι_γεεεπι ννιεεορε Μπι

ομιρερι Με :

21 Ογι.ιΜιπιρι επι, Περι επιι, εμ

ιιιιρε οπι γιιιιιρι επιι μι, φαι” εεε :

22 Ηεπιιι οννεειιι ιιιιρι Με επι

γιι.εοΜιμι εεε; ινιειιει.ε. ιιΜιιιιιι

ινιεεερε εε ννοοιιερε Μη ω”

ι;ειπιΜειι.

23 ννιεοΒιιιι Με Με ννιεοειιινε

ειιι ι.ιιιει1ερι Μπι επι ΜΜΜ ινοΜειι

με ιχεεειι ιιιιΜε εε, ινιειιιι·ιιιιΜει

εεε, επ ννιεπιτεπιεειι ιιοιιΜρερι

επιι Μπι Μεπιε επι; ιιιΜιι ιινιειιεε

Μρι ι)π‹ιΙ‹πιριγιιρι Μπι Με "σχεσει

Μεπι ειιι εεε.

ννιεοννοιτΑΚΒ δ.

1 Ηεοπι ει:ιιιιΜιιιι, Μεεει)πει Μει

ρι)πιι ιπιιειιΒερι 1ιεειπιΜιιιι, ιιιΜι

ννιιπιΜεπιτυχε ννιιΜιιιι:επιΜι ετσι

ριι. Μπι εειγετε.ιιΙιεπι, Μ°@]°
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ορο-πω σιπι πιοπι, ιιπι Μπι πιοπιο

οππιτο ιιπι.

2 '1'οΜι πινοπιπποπι ιιπι Μπι πω.

οννοοιπι ρο, πιο τοΜι ππιοπποπο ιιπι

Μπι πιοπιο πιωπισιπρι έπιι ιιπι.

3 Νιι.ορι, πιο. πιιτοννιπ:οπιι Μπι ω.

Μοοοιρο Μοι, ννοπποπιποπιππο οπι

πιοπιππιοπιρι. ·

4 'π'οπποπι Μοοοιιπο ννιπ:οπιι πιιιπιι

τοννορι Μπι τοπιιπιροπι πιιιπιι Μπι

πιοπι, πιεπιοπι οΜπιπιι επι, Μαι πιι

ιππιοτοπιιπιρι Μο.

5 πιοοπι οτοπιπιοπι, πιιπιπιππορι ππιο

πποτο ιιπι Μπι πιοπιο ΜΜο ρο: ννιιπιο

πιππιοπιιιι, ννοοοορορι, πνονι·ιπιπιιιιιι,

τοννοοιπι οιοορι, ννοιοπιππιπριππτο οππι,

πιο ννοπποεορι οπιοππορι Μπι πω.

θ π·ποπιο οπι οτοπιπιοπι νπἰοπποπι

τοπιππο τοοοπιπιιιο Μπι ννοοππτο οππι

π:ιπιπ:ορι Μπι οπι "πιοοπι οοο.

'Τ π5πιοπιπιο πιοπιο οπιπιο ροπιιρι πιο

πιοπι, οροιπο πιιοιποππιρι.

Β πω... πιοπποππο πιοπιο οιινοοιπι

οιπιιοτοπι ρο; πνπιπ:οπιπιιγο, οποιοι

πιππο, ννοοοπιπιροπιππορι, ννοοππο

8οιιι, πιο ιορι οιοο σιπι πιιιρι Μπι

οτοπιπιοπι.

9 ππιπιπιπιοπι οιιποοιτοπιρι έπιι Μπι;

ννιπ:οέτο τοπιπιιππο σιπι πιο ννιπιπιπιοπι

Μι γοπιππιπέπποππορι;

10 Ωο ινιπ:οέτο τοπ:ο Μπι πιο νοο

πιπποπιι·ο Μπι οπι ιππιτεπ:ορι, ννοιοοπι

ιο οπιπιοοιιο Μπι οπ:ιιιοτοπιπιοπι, πιο

πποπποππορι.

11 πιο οπι, Ηοποπιεο, πιο πω.. πνι

π:οέτο ννοππιπ:ο; πιοΜπιπποιπορι πιο

πιοΜπιπ;ποιπορι οππι Μπι ννοπιιοο;

1Μ:οποιπ:οέτο πιο δππιιτπιοο ινιπ:οέτο

Μπι ννοπιιππο; πνοννιπποππο ιιπι Μπι

πιοοπι πιο τοννοιοιιπορι Μπι ινοπιιοο,

τοπιο Μοοοιιπο πιο πιοοννοοιπι, πιο

οννοοιπι οπι ιιπι.

12 Ηπ:οπι οτοπιπιοπι, οννπιτοπππιο

7οιππιρι πιο. ινοέπτοπιιπππιππορι Μπι,

νΐοπποπιτοπιππο ννιπιοπποπιπιι€ο σιπι

ιιποεοπι, ννοοπιιιποΜιπο πππιιππιππο ρο,

οο. ννοινοοπιέιππο, ιπνοπιοπιιπιιππορι

οππι, ινιοοινοπιπιοπποπι, πιο ννοοιπι

τοπιππορι Μπι πιοπιο πω.

13 Οποιγοπιι ιγονιιπιγοποιοιιορι,

πιο οτοιιππιπιι ιποοιοοιιιιιιρι Μο, πιι

ιππε ννιπ:οοτο ιοπποπ:ο οπι τοΜι έιπιππο

ππιπιπιοπι, Μοοοιιπο. Μπι πιιοιοοιππιπι

ρι Μπι πιο ιιποοοπι πιο οπ:υπ ρο.

14 (Σο ποιοι ονι·οοιιι οπποππτοπιπιοπι

ινοπιοπιτοππιγο Μπιοπιιιο, πιο ποιοοπι

ινοτοπιππο ιιποπποοππο οππι οο.

15 @ο ννοπποπιποπιππο ποννοοΜιπο

Μπι πιιπ:οπιτορι Μπι οπι πνοπιιοοπιιο

ρι πιπιπιννε, π... οπι πινιπ:οτοπιοοπι

ινοπιιιπποπι οπι πιιπ:πιρι Μπι ιιιππο ιιπι

ρο.

16 Μοοοιιπο οιο Μπι οιιιιπιρο οπι

πιιπιπιρι πιιππιννο; ινοπποορο πιννοοιπι

οπι, πω”, πιο. πιπποιπποπι, πιο. ινο

πποπι πποννοπιρι Μπι επι, πιτπιιιππιπιι

ινοπιοπποπιιιοοιπιιιορι, πιο οπποροιιο

π:ιπ:ι_γορι Μο, πιο πιιοοπιτοιιι Μπι οπι

νποννοοπιοιπ:πο ιιοπιο. πτοπιπποπι Μπι

ιγοπποπινοπιρι Μο.

17 πιο τοπιο οοοπιπιπιρι Μπιπιοπι,

ννιπ:οιε πιο ννιοπιπιοπι Μπι πιπιπιιο ω

Μο πω., .ποοππο 1τοπιοοπι Μπι οοιο

οπι οννοοιπι οπ:πιπι ρο, πιο. οπι νιω

πποππτοπιππο Αποιπορι Μπι ννοιιιππο

οποιοι ρο.

18 @ο ννιπιπιππιπιοο Μπι, πιιππιπιπιο

ρι Μπι ννιοιππιιΜπιπο ιιπι ιιπι, πο..

πιοπι Μπι οπι πιοπ:οτιπ Μπι πιο ιιο

πιοπιο.

19 ΜΜΜ Μπι, πιιπο.ννιπιιιι Μπι

ονοέτο ννιοοππιππο ρο, πιο ιν,ιοοΜ

οπο οι πιο . . . .

20 8ιπ:οπ:ο Μπι, πιππιπιπιπποππορι Μπι

τοΜι οννοοιπι οπιοινιοοΜεορτοπι

ρο, πιο πτοιιπποπι Μπι ι_γοππιρι.

21 @ο οτειπορι Μπι, πιιοιπιπ:ορι

Μπι οιπιπποννιοοιιορι έπιι ιιπι, οΜπιπιι

ννοπ:ιπι ιπιπιέοππορι Μο.

22 ννοινιπποππο ιποιππιρι Μπι, τοπιο.

ννιπ:οοοπιρι οοιγοι.ο.πιπιοπι πιιιπιππιορι

Μπι οπιοννιπ:οππιΕπιρτοπι ιιο; πιπιο

οπο ιγοΜριππνιπιοιπορι Μπι ιροπ:οπι,

ιέτοιιι Μπι ιτοπποπιι ννοινοππι-γορι

Μπι πιοο οππι, τιιππο πιιοοπιτορι οοο

πνοοιπι πιπι νπίοπποπιτοπιππο πωΜρο ρο.

23 πιο ποιοι οπ:οπιοπιιιι Μπι οινοειπι

πιιπ:ο.πιτορι. Μπι ιιιπροτοπιπιο.πι οπ:οπι



ΚΟΕΟ88Β.

/

σο, 1τηησηη Μη ση στηησηη, ση

νν1οηέτη. Μη ση οτησηηη ἐπὶ.

24 1τηησηη Μη στηησηη ννοη1

11σοσο ἱσηηννἰη Μη 1σηοησ1 Μη

Ιιο εσσηγησησ1; Μοοο1ση1τηηοηη

Μη ννονν1σηησ ηἱσηησἱ ηηηηση.

25 'Γη1τη τηννσ έτοηση οοσπ Μη

ηση, Ιιο οο1σητησηηη τση Μη, σο.

νν1σηοτη 1τσησηΒο τννηη_γη1τησ1

Μη ηπηη1οη.

νν1οσννοΥΑΧη 4. ·

1 ΠηΜιη, 11ηηοιιη σηηηστ Μη,

τοση ννοννἰοη1ιο νν1οησηηησ1 Μη

Βοηη, σηη σννστηηηη ση @σωστη

Μη ννἰοηση σο; πηηησ1_γη σΜη

ννηηῇὶ Ιτηησηη σηγησἱ σηηττο οἰη

Ιιο ησοηγησησ1.

2 ΟΜηη1σηη οοΜση ηη σο, σο.

Ιιο ση ννσσΜη ηη ννηΜ:η σο.

3 Ου. ηηΜγο ση ννοοοΜγο ηη

Βοσσσἰσησἱ Μη., 1Νη1τηητηη16η ὶησἱ

τ1σσση. σηη ηηΜοἰσηΒὸσΜισὶ Μη,

Μοσηγη τηννσνν1σηΜ:ηη Μη ηη

Ιωση1κησί Μη, ση ηιη1ιηέΜισί Μη

ηση:

4 Ηοοση ση, τη1ιη τοΙ‹οη οσο Μο

σἱη οοση ηη1ηστηη1η Μη.

5 Τοσο τηη1ιηη ηησ1 Μη ποση

ση Μητησησηη κησηἱ σο, σο. ηη

σοτη Μη οσσΜτοη σο.

ο Οηἱπηὶγηη 1σηησ1 Μη ννοννη

οηέηκ.1η ση ηη, ση πη1η1σηηση ση
Π ο1τησοσησ1 Μη, ηοοοπ τν1οηέτη

οτοἰ_γοηἰ το1εοη ηνν1σησηστησ1 Μο

οἱη ηόοησησησἰ Μ:η.

'ϊ Τηοἱηοο ηηη1τηννηηση Μώ

σησ1 ννηἐτοὸηηησἰ, ση ννηηννηη

1π1η1ιο οννοτηηπη, πηἰσἰ Ιτηησηη

τηοΜσσ Μη ηση τοΙ«οπ ννηηη Μη

συνηο1η οηἱοἰσηηησἱ Μη.

8 Ηοοη οτηησηη ηἰσοσἰ Μη οΜη

στο ννηηἰ, το1τοη γηηησ1 Μη σο

ησοηγο ση, ηἱοηητοσἰ Μη τση

σΜη πἰγηπσἰ Μη;

9 @η σο Μοἱ Οησεἱιηση γο ννηέ1,

Ιιο ηηη1κηννηπση8η1ο1σησ1 συνο

Ι

τησηη, ση ννηέτο σηἰτηπηηησἱ Μη.

Ηση1σοιη τη1ιη οννηο1η σοη ηη

Μη ση1ο1σηηησ1 Μη.

10 Ατ1στη1·1τοο Μσἰ πηηΜιέΜισί

Μη τισ ηησο η1σηιησ1, ση Μητ1εσο

Βητηησηο τσηοΜι1εη ηηηηη. Πο

1ννηηοη1σηησ1, ηἱσσσἱ οΜ.η ηὶἰσἰ

Μησηη η τηηηοη η οί σο:

11 (ζει. .1σηηε, 11ο ησ1κηη .1ηοτηο

σοὶγησἰ Μη; 1ιοηη ο σηΜΒοη

σησ1 Μη στηηηηησὶ. Ηοηηση.

ννηΜιητηπηη τσΜοσηισ Μη ση

τηννηέ1 ννἰοηννηγο σο, ησηη ψη

έ:Μη ιηηγηησἰ.

12 Ησησητηη ση1τηηηηπσ1 Μη,

Μοοοἱγη τηοΜγο Μη ησσ ηησο

ηἰσηηησὶ; 11ο σ1ηηη1σηη νοσο

Μγο ση, ηἰσοσ1 ση η1ηη οοΜση,

ννη1τηητηη1:ητηινηο1η Μη οννηοίη

ση, οκνοτηιιηη, ση οσοσηη ηη”.

σησ1 Μο οἱη 1ισση.

13 @η Ιιο ‹ιηιοη1‹η, η1σοσἰ ση,

τοηη 1.ηοε11Μη οΜη ηη, σο. τοση.

ΗἰοτησσΙὶη οΜη ηη Μη, ησηη Ιαο

ση ση η1ηη Βτηηἱἰοἱση.

14 Ι.ηΜιο, σοσηητη νν1σηέτη.

σωστο Μη, Βοπηηε Μαη, ποσο ητ

γηιησ1.

15 Ηηη1εηηννηηση Μοἰγησἱ Βησ

σηη. οΜη ηησ1 Μη ησηη ηησο

νοηοηγηση σο, ση Νηηισηηη, σο.

@ο η Μη σηπη σηοσηη1στγο Μη

τισ ηη1ιηη.

16 ννοννησἰ Μη σο ηἰγοσἰ οΜη

σηννησί Μπηηη, ο1ιοσηΜοσο Βη

στ11Μη οΜη ηη Μη ηοηη ηηηηη

μην”. ννἰοηΜση σο, ση Μέ ηἰγσσἰ

Μη ννοννησἰ Εηοο1Μη οτησηηη

Μη 11ο ηη1:ηη γηση σο.

17 Ωη Ατο1σσσο Μήτση οοἰση.

σο, Ν1το11τηη1 Ιτηησηη Μη στησ

ηηη 1γηση σοη 11ο ηννηΜο1η "σ,

σηησηέιτηη Μη σο.

18 Ρη1οο 11ο πηὶσο, ηησο Μο1ση

:ησἱ Μη σο τπἱηησο Μη ση ννη1εη

σο. ΜηΚηο1τησ1 Μη ΜΜηση σο.

Ψοννησηο1ση πἱχοσἰ ση πἱοἰσἰ ηη

ηηηννο. Ατηση.



ΡΑΙ.Ο8

ΈΗΒΒΒΑΜΟΝΙΚΕ ΟΥΑ'ΓΒ

ννοννΑΡ1 ννΙΟΑΚΙΟΛΟΒ ΠΙΝ;

'Ι'ΟΚΑΠΕΥΔ ΚΙΝ.

ννποοικοιωκπ: 1.

1 ΡειΙοε, πιο. διΙιιο.ποε, πιο. Τὶ

πιιοΕΜεοε, ΤΜεεειιΙοπὶὶιε εΜπ οΜο

ᾶιιΜοὶγε Μιι, ννιιΜε.πτεπΜπ Απε

Ριπή Μπι επ, πιο. .Ϊεειιε ΜΙεεεὶιπε.

Πεποειπ Μπι επ υπ Μπ, ωοωαρἰ πή

σα|είσαέαρί: Ψοννεοπἐὶὸιι, ννοο

Μγε Μο, ννεΜεπτεπΜι Απειιπγιιπ

ρὶ επεπΜε.π, επι .Ιεει.ιε Μεεεὶχτι

ΙΜπιπιειιπ Μπι πιιΜιπ, πιὶγερὶ επι πὶ

οιρι πιπ πιππιννε.

2 Νὶγερὶ οιπνεεὶπι οπ ννιιΜεπιΜιπ

Με οὶιὶππὶιππιπ ννορὶιὶε. ιιπΜεΜεὶ

χερὶ, πιι ννοεεὶπὶγε ιππιΜεγερὶ Μπ

επ «πιε ιιππὶγειιιρὶ εεε.

Β Ωε. ννοινιιεὶπχε ινὶεοΙὶιιπ πὶ

τεινερὶ Μπ, πιο. ννιιειιπιΜὶγιιρὶ επ

Βτιιγεπὶπ›ὶ Μπ, πιει νν:ιΜεπτεπΜι

Απειιπγιιπρὶ Μπ ὶτοΜιπιι, .Ϊεειιε

Μεεεὶιπε Ιτεπεπιπ ιππΜμιρὶ Μπι

επ εφε ὸιιΜιπιρὶ Μπ Μεπε. οΜὶπ

ππιππιπ ιιπΜἱΜειιγερὶ.

4 ὶΥΙὶΜιππΜπινππὶὶ νιιιιέΜε, ννιιΜιπ

ΜιπΜι πὶεεΜιιὶετιρὶ Μπ Με εάοπι

ππιππιπ.

5 νὶίοτεπὶπι ννειέιπε ιιιιὶπὶτεννιιρὶ

επ πὶὶρὶ Μπ Με ννὶεοὶε εοεπὶεπ

επ υπ ἐπὶ, τιιΜι ννοννεέιιΜε πεπΜπιι

επι, επι ΜΜΜ νωωΠ, επι ππιπ

Μπι εάοπιιιιρὶ Μπι επ; πὶγερὶ

εΜπιι, ιιπι πιὶχερὶ οπ επιιπΜεπι νήσοι.

έι:πι τοιιπιΙ-πεοερὶ Μπι επὶοπγιιγιιρὶ.

θ νΜεοΜιιΜ]ε Με εΜπιι. ειι πω

:Μια ννεΜεπι ννοννὶγιιἐΜὶπι Μπι

$πιπΜε. ννὶεοὶε Μπι ὶγιιειιρὶ, Μεοεπ

Πεπεεπ Μπι ογιιρερὶ, πιο. πιιιΜιππ

ιιπΜγερὶ.

'Ϊ Ηεεεπι ΜιιΙπεὸοπὶιι επι ΑΜεγιι.

ειι, “Με ινπεὶπιπιιπρὶ Μπ οννιιεὶπ

ννιιοπιερεΜὶ-γε πιὶγιιΜερὶ:

Β (,)ε. πιὶγερὶ Μπι ει:επΜειπ Πεπ

επιπ οἱε Μπι ογιιΜερὶ, ΜιιΜειὶοπὶε

ειι ΑΜε)πει εΜε., ιι Μεοειιε.π ἐπὶ,

ΜΜΜ οννεποπιπε ειΜιιπτεπΜε ινε.

εὶπιπε-γερὶ Μπ Με ὶεμιπρεΜερὶ,

πρ. Μεοεπ ι:ειΜιι ιιπΜεγερὶ Με ε

ὶχεΜιιπτιι ἐπὶ.

9 Ηεπε. ε πιο πὶγε πιὶεερὶ, ιιπι

πὶγερὶ εΜε. ιιιΜεπ επιπΜπ Μπι

οΜπε. ιιπΜὶγοΜρε-γερὶ Μπι Με οικι

Μιρὶ, πιε ποΜεπ ννιιΜπεειρὶ Μπι

επεπιΜιιπ ννεΜεπτε.πΜπι εΜε πὶ

ΜὸιιΜοιππὶρὶ, ννειΜεπιππΜε πιὶ ιιπι

πιει ννὶειιΜε οιπ ο!ιοχεεερι Με οὶπ

Μεοπ :

10 (Μ. Με ΟἱπΜὶπιὶΜι Μπι ιππι

Μρὶγει επὶγιιτιιπΜεπ ιι εγειρερὶ Με.,

Με ννὶεοππε επιπΜπιπ πιιὶὶιι ΜΒΜ,

.Τεειιε ννοειιππὶγε ιι Με εὶπ επιπ

Με.π ειιπΜὸεΜιρὶ Μπ Μεε.

πιοοννοΥΑκε 2.

Ι ΜὶΜιιπΜεννεπὶὶ, πὶγερὶ εΜε.

τοΜεπ ιιπΜρὶ Μπ πὶγε ε Ωσηε.

γερὶ, Π:ιιγει ιιπΜρὶ ἐπὶ.

2 'ΓιιΜι. ΡΙιὶΙὶμρὶ εΜε. ΜιΜέιιπ

γιιπρὶ, ειι ιιπΜὶΜιιΜπρὶΜε εὶπ πὶχε

επὶππγιιγερὶ; πιει Με ὶχοΜειΜιιπ

ννιιΜεπιπιπΜι. ιιπΜιειινιιρὶ Μπι οπι

ννεὸὶιιππεΜιρὶ, πο. ννειεΜὶπὶεεηιὶ

οτε. εΜπιι ννοτεπὶπ ννιιέπε Μπ ιιπ

ΜοπὶεὶγεΜερὶ.

3 θα ννοννεΜοΜοπΜὶγε ιιπΜίε.

ινερὶ Μπι Με ννοΜπιιπὶ, πιο. ννοιιέει

3ὶθ



π. ·πιιοοοιι.οΝιιπο.

ιιο οοπιποποιιπιοπι έπιπ, πιο ιπποπιπιοπο

οπι ιιπι έπιπ ;

4 'Γπιππο ποπποπι ννοποπιππι πι·οέιπο

Μπι πιπιπιοιιπ Μο ο νπ'οπποπιιοπιππο

πιποΜρπ Μπι πιο πιποπ:οπι πιπιΜορπ

οοο; νπποπιέπο πιποΜρπινποοιπορπ

Μπι πιποπ:οοο ω, ποπο ννοπποπιποπι

πιο π:πιπιπο πιπιΜιππιπποοπιιιπ Μπι πιο.

5 Τοπιππιπιπ οπο” ινποοπο Μπι

πιπιπποιπορπ έπιπ ο πιπιπο επποπιχοιπορπ,

πιο νποποπιοιιρπΜο π:ππι οπου. ιιιιΜπι

ιιπ έπιπ ο νΐοπποπιποπιππο επποπιιπο.

ο @ο ννποοέιπο Μπι οποπιπιοπι ινο

ννπποπι πιπιπποπιππορπ οπο, πιπιπορπ, πιο

ιιπποπιέπο τοπποοο. πιοππιιπι οποπιπιοπι

έπιπ, Μοοεπιπο ιποννποοέπ Μπι πιο

πιοπι ννοοοοπιννππ:πιπιΜιπορπ Μο πιο

πιοοπι τοπιο.

π 'Γπιππο πιπιπορπ πιοπποιπο νπποΙππιππ

πππιπι πιπιπποπιιιπ, οιππιπππιπο ννοπι π:ππι

π:ο ποπιππινποοΜιπο οππι πιο πγοοοπι.

8 Ηοπ:οπι πιππιο. πιοπιτο οπι πιπιπιπ

ιπιιιορπ, πιο ννοέποπιπιπιππποππειρπ Μπι

πιοοπι ννοπποπιποπιππο ποννοοποπιππι

ννιιέπο Μπι πιοο, πιο πιπιπιπιεπρπ Μπι

πιοπιο ππο ιιπιπιππιπιι›π Μο ποννοποιι

πιππιππιπιρπ ππιππο..

9 Μππιπιπιπποννοιιιπ, ιιπιπποπποπιιποπι

ιιπ πιο 11τοπιπιπιπρπ Μπι ιποππειιιπορπ,

οπιιποπιι οπιροππι ππο Ιπποπιπιπιπρπ,

ινοποπιππι ννιιέπο ννοπποπιποιιππο πο

νπο ιιπιπποπιποπιοππορπ Μπι πιο ποπιπι

πιοπι, ππιννοπποπι ππποιπο νποπιππιπιιιπιπ

οπιπορπ Με έπιπ ιιπιοπιιιιπ Μπι πιοοπι

οποπιπιοπι.

10 Νπιπο επποπιιποιποιιπ, πιο πλἴο

πποπιποπιππο πιοππιιιι, τοπιο. ννποοιποππο

ιιπ Μπι οπι, ννοπποπιιποπι, οννοποπιπιο,

πιο. πιποοπιρορποο οπο πιπιιποπποπιιιπ.

11 Ωο ινποοέπο οππιπ:πι ννοπιοπποπι

Μιπο π:ππι πιο πιποοοπι, πιπιποιιπ οπο

πιποπιπ νπποπιοπποπιιιπιπιποπιπορπ, πιο πο

πποπι πιπιπιποππιπιορπ πιο οσοπι πιπιπιπέι

ιιπ Μπι πιο επποπιχοιποιιπ;

12 ππνοπποπιποπιππο πιο ποΜοοπι2ο,

πιο ποννπποπι Μπι οπι πιποοιιπ Μπι, πιο

πιποΜρπιπο ππιοιππιπιπρπ Μο π:ππι πω”.

13 (πο πιοοπι οπιππιπιπιποπι πνοππο.πι

ποπιππο ινοιιπππο ιιπιπποΜοπιποιιπ;

νπίοπποπιποπιππο οπο Μπι πιπιπππιπορπ

οποπιπιοπι πιοιποπποπιρπ, πιο πιποοιιρπ

πιοπιοπι, ινππ:οέπο οπο Μπι ιιποοοπι

πιοοιιρπ έπιπ, τοπιο ονιπππ:ο οπιοπι

ννοπποπιποπιππο οπο Μπι πιοο, πιπιπο

ποπιο ννποοιποππορπ Μπι οπι οπποπιιποπι

οοο Μπι πιποοοπ:ο.

14 πΥπππιιιπιπποννο.πιππ, πιπέι πιπιπορπ

Μπι ππνοπποπιποπιππο τοοπποπποΜοπ_γο,

οπο πιιοπποπ:ο Μπι οπππο, .ποεπιο Μοο

επιπο οπι ιιπι Μπι πιοοπι οννποοιοοπρο

ιιπ; πιπέι πιπιπο ποπεπιινποοιποιπορπ Μπι

οοπιππιτοπιπιοπι πποΜέπιπιποιιιοπ Μιι, οι

π” .πιιππο @απο Μιι οοπποποπιπιο.πι

πποΜέννποοχοιιπ πιοπι πιποοοπ:ο : ,

ιο Ηοπιο ο πιο .ποοιιο πποπιοοιι

Μπι Μορπ, πιο ννποοέπο ννοπποοπι

ννπππογιιπιορπ πιοπι πιοπιο πιοπππιπι, πιο.

πιπιΜιπο οποοιπο πιπιπππιννορπ, νω

πποπιποπιππο πιποΜρπιπο.ιιπ έπιπ, πιο ιππ

οοέπο οιπποεππι πποέοννποοιποιιπ π

16 πζο ππππ:οννποπιέπο πιπιιπ Μο οπο

πινοπιοπποπιινποπιπιπππιπορπ πιο πιο'

τοΙπππιππππρπ, πιο πιοοοπι οπιππιπιπιποπι

ννοΙπποπιπρπ Μπι πιπππιέποπιρι πω.

ννοοοπιππιποπιππο οννππιοπιππο επάγο

πιπποιπο ννο.πιπιο οπι οννποοιι. ι ,Ί

17 'Ι'πιππο. πιιππιπιπιπποινιιιιιπ, ιιιιΜέ

πιπιπορπ Μπι οποπιπιοπι ρποπ:οπποπι

οιιπιιποπππιρπ, πιοπιπιπιππο Μπι πιο,

π:οπιπο Μπι πιο πωπω οπο, πιοοπι ιιπ

ππιπιπιπιππο ννοπιιιπιπιπιποππορπ Μο πιππιο

π:οπιποππροπιπιποιι πιπιπποΜπορπ.

18 Ηοοπι οποπιπιο.πι οποιο πιοοπ

πππιρπ Μο πιπιοππιιιπ, Ροποο πιπ ο

Μπιπ:ο, ννοπιπ:οπποπι πιο πιοπιιιο,.πιιππο

Βοποπι πιοπιπιΜρπ οπο.

Η) ννοοιιο, πιο ινοννπιππιέΜιι, πιο

Μοπιο νποποοπποππο ιιιιΜι.οννοο

ιιπ Μπι πιο οι" πιο; πιο πιπέ :ιππο

ιιπ οπιπ πιο ; .Μοπιο Μοοεπιπο πππιπιοοπι

πιπιΜιπορπ οι Μπιπιοπι πιο πποπποπιι.

20 ππνονππποπι πιο ιιποννπιππιέΜπι

πιπιΜποννοιιπ Μπι πιο πιπιπορπ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΠ 3.

1 Ηοοπι οποπιπιοπι επιπιρο ιππιοποπ

μι. ιιπιπποΜπιπρι έπιπ πιοπιοιι, Α.

320.



Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 4.

Ηιεπιπιε οΜα ιππιππιέπιπιπιιι πιιιΪπιΙποπι

μ Με ο ιγοπιπιΜρπρι :

2 (ζει. Ί'ιππιοιπιεοει πιπιιιΜιννιιπιιιπι

ιππιχεπιρι, ννπιΜι.πιπ:πιπιΜι Μσι-πιρε,

πιο. Μσεειγο. τπι.ννοοτιιιιιιι ννπιέι:π-:

Μπι επι ιπππΙ:Πιι.ννιιέπρι Μπι Ιιοε, με

ιιπιέπρι, ειιιιιγπι ποειπιπιπιππιπιρι, πιπι

νιππιοιπιγεγκρι Μπι επ:ιγιιτπιπιπιειπι

ννο.ΙιοΙποπιπιποιχειρι Με σιπι πιεση.

3 Ου. Ιιεωπι ννιιτοΙιιιΜιο Μπι

ι·Ιοπιει οπι τιιννειιιιιι ρε.πιο!ιορι Με

πω, Με επιπιιι επιπιπιάερι Μπι πιὶ

γε εἀοπι7εγπιρπ. . - °

4 ΠπιΙπυιπι πιπχερι Μπι :φησι πιπι

ιπιι!ποπιρι ιιεπιπιπι, ννοΜιΜιο ιππιπιπι

ρι Με. ιππιΙποππιοἱγπιΜιρἱ, ιιπι πιο

οοετππ Μπι επιοπι)πηερι.

5 Ηοοπι ε'αιπιπιιι.πι ιιπιεππιιιιι)πο Με

οννπιΜτρεπιι, Ιιεπιυ.ππ ιο!πεπι ννοιοιπι

χιιγπιρι Μπι επιοπιννιιγε Με. ο οπι

πιο οΜ:ιι ?ο ννιιέι, οΜπιπιπ @Μι

ννεπιινιιππιτπιπιχεπι ιιπι Μπι ιπιιγιιτιιπι

Ρι πιειοεοε, πιο. πιεοεπι Μπι.πππιπιπρι

Μπι ω" έπιπ γι: Με.

6 'ΓιιΙππι ππιιΙππιπιει ΤιππιοπΙιεοε ππι

7ορι Μπι ετιιπιπιιιπι επι ιππιπιπιπρπ, πιο.

νπτπιοππιγπηερι νν8.οιππιγπι!πιχειρι Ιπο

οπι ννοιπιπιιπι ννιιέτο πιπιΜιπιπρι, πιπι.

πιπιΙπιππι οΜπιπιι)πεπι ωιέω ιιπιχιιιιιι

Ιππιπιπ Μπι Ιιεοπι ννιιπιιιπιχεπιπιΜιρι

Με Μπαμ ιιιιΜέ ωαπαππίμα|εαρί

πω Μπι ιγοοετ·πι;

7 Ηοοπι οιιιπιπιπιπι, ππιππιιιπιΚεννεπι

μ, ννοΚιιΜιο ννιοοο8.πιτο Μαι ιιο

ιιπιπιπιρι Μπι οννιιεππι επιπιιι πιπιπειρι

οπι ιιπι!πιφιοπιπιριππρπ, ννειοιπιμηπι

τι Μπι πιεοπ.

8 ΝιιΙππιπιπι. πιπιπιἱρὶ, πιπέ πιπ)περι

Μπι Ιππιπιτ:πι.πι επι επιπιιγει γιιιππιρι

Μπιπιπιπι.

9 ΠπιΜιπι πιι)περι Μπι οπι, πι

ΕπιπιπΕπιπιΜι. πππιππιτιιννιιρι Μπι κι»

Μιππι, ννοννιγιιέΜπι οιπνειεππι οπι πιπι

ΜΥπιέΜπιρι Μπι πιο οπι, ειπε πιἰγεπιπ

οπι, τιιΙππι ννοριόιι ννει!πιππιτειπιΜι

ω” πιπιπποΜΜρπ Με πιο;

10 Ηπιπιγετιι πιπιρεπιι Κο πιιπιει

π:ειιπιΜγερι, πιπτοπιπιπι.!πε Μπι πεπι

ιιπιπιπικιΜιρι Με, πιπι ινπιοιπιγεμιρι

21

Μπι επι ποιοι ιιπιπιειΙ'ιπππ οσοννιιειπιη

έπιπ ιιπι Μπι πιο τ:ιπιχειπι ιιπιπιἱοἰγιπ

έπειπιρι Με.

Η ννειΙππιπιπιιπιΕπι ιι Μ, .Μειω

7πιπιρι Μπι, πιο .Ϊεειιει Μεεπιπγει

Ιππιπιι:επι πιπιπππγερι Μπι, ιιι)περι

εΜε οπιπιππιι Μπι Μπα ιιιπιγειπι γι:

ιππιχιιπιρι πιοπιαπι.

12 Ωπι οι.οιγοΜ ννεέπεγεοπόειΙπε.

μι, πιο. οννιιεἱπι ννιιέπεννιοιηιιάεπιπε

μι Μπι Ιιε επι, Ιτπιπισιιπι Μπι ποιππιπιπ

ιιππιιι, πιπι πιιοιγπποιειρἱ πιιπππννε, ιππι

ζιέ ννιιέτοιππιπιιοιά8.Μιρι Μπι πιο

ιδιωτικα.

13 Ωω πιοοπι ννονππιιΜιπι επι πιπ

ι:πιπιτερι Μπι ιγιιοπιρεριοπι έιπιι πή

οι)πιπειιτιιρι Μπι, ννιιΙππιπιτ:ιπιΜι

Ατεπιπι ειπιπιπ Μπι πιοΙππιππι, π:οπιπιπι

.Ϊεειιε εεειγει Ιπιιπιοπιπι πιπιΜγερι

Μπι τοπια ννιοπιπππιννιιΜιπι Μπι οπο.

εππι οπι Μ Μπιπιιιπι.

ννιοοννοΥΑκπε: 4.

1 ΠπιΜιπι πιιιπιπιπιπππιννπιππιι, .Τεεπιε

Πιιπιπ:πι.πι Μπι οπι ειιιιιΙπιιιι π:ππιιιπιπιι

οπιπειρι ιιπ οεπιπιπιποιχοιρι, τοΙποπι

ππιπηπιπιπρι, πιπι ννε!πεπιτειπι!πιι @οΜ

ριχηπιρι Με Μπι, ιπππΜ)περι οπιπι

πιπιπι ιγκοπιρι πιοπι Ιιε πγεοεπι επιπιρει

ιγοπιὶριπιρι Με.

2 .ΜΜΜ Πε.πιοιιπι Μπι εΕπιπιπιιιπι

ννοει!ιορε Μπι πωπω. πιπιπιἰςπιρι Μπι

επποπιχυ.γαρι.

8 Ψει!πεπιτπιπι!πιι πιπ ιποοερπόιιπι

Μπι πιο "αιννπιοιπι Μπι ἔε Με, ννι

ιπιιιΙιππιεπιρἰ Μπι επι πιπΙιιιοχπιρι Με

έπιπ;

4 Ί'πιΜι οποπιποΙιι πιιτειπιοπιπιρἰ Μπι

γπιοοερπό8.πι, πιο. γιιοπιιιιιιπιρι Μπι

επι, γιιιιάππΙιερι Με σππι ετΙοπι)πιΜ

χειρι Μπι. · · - ·

5 @ε ννιοοι:εννωιιι έποει οιιπιτπ

Ιιεχειρι Μπι πιο επι ιιιιρι Μο έππι;

ΙΜποννπωέτπι ννιιΜππιπο.πιΜι Μπιπι

γιι.ρι έπιπ Μπι πιεπιε ιμωθωΡι.

θ ΤιιΜπ επι ι:πιννειιεπι πιπιπιΜι

ννιιπιιιτΜι Μπι Μπρο «μι ιι087Θ '(98

ω; πιοπια πιοοέιέιΓι Ιπιπι οινιιειπι
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Ιππποειι Μπ τοΜεοπι εεε, επιπε

πιὶεὶ7εὶπερὶ πε ιιππὶεὶγεοπεπὶπρὶ

εοπ ὶχεοεοε.

Τ ννεεἐερερὶ Μπ εΜε νΐε1πεπ

£επ1πε ιιπιΜεορὶ ἐπὶ, τιι1-πε. οΜπιπ

εοερὶπὶεπ Με εὶπ πεοπ.

8 Ηεεεπ πινω ννεεΙπιεἐπὶ Μπ

1ιεπι, πε ννὶεεἐπε πεπε ὶχεννὶεεγε

ἐπὶ, τιι1πε 1ΝεΙπεπιεπι1πε ὶγε 'Ρεπά

)πε ννεΜιπ ιιποιιρὶ Μπ Ιιεε εΜ:ε.

ἐπὶ.

9 ΗιιπὶπεννεπὶὶπΜοὶγερὶ πινε

ἐπεΜεὶὸεὶπερὶ Μπ οπ πνοννερὶ

εὶεεεερὶ Με ὶγεεεεε ἐπὶ. οι»,

ὶγοὶιὶ ννεἐπε γεεΜεΙπερι Με πε

πὶἐ πήγε 1λίεΙπεπι.επ1πε επεπ1ιεπι

οππιὶερερὶ.

10 Ωε. Με1πεπὶοπὶε ονπεπεεχε

ὶιιιπΒεννεπὶὶπΜεὶχερὶ Μπ οννεεὶπ

1ιεεεννὶεεχεεοπΡὶ εεε. 'ΓιιΙππι.

ππὶΙιιιπΙπεννεπιὶὶ, εεπιπιπὶεὶγερὶ εε,

πε!πιιπ εεππ›ε πὶπε εεεποπρὶ Με.

11 Πο οννεπ_ὶὶ ὰιι1πεπιρὶ Με, εε

τε1πιι τὶπ πὶοὶ1ιε εὶπ Με ?επεπ

ἐπεπρὶ, πρ. πήγε πὶπιερερὶ Μπ οπ

Ιὶπεγεπὶρὶ Με ε εὶεὶεὶ-γε πιο,

εεοπ ιιππὶἐὶρὶ εοπ ὶχεοεπ;

12 Ηεεεπ ποπε. 1:επΙπεπ ιιπρὶ

Μπ πεπε ὶτοΙπεππ ονπποπεππε ππε

γεπὶρὶ Με, πιε 1εΜιπ1επ ὶοεΜ-ὶε

ἐπὶ ππειιπρὶ Με.

13 Τιι1πε ππὶὶιιιπὶπενππεπ-ὶὶ, ποπε

ὶἐπὶπππερὶ Μπ πεπε οπ επ:1οπιπε

ἐπὶ ιὶιι1πεπιρὶ Με, πιε ὶγοπὶοὶἐὶοε

ρὶ Με, ννὶεεἐπε πο!πεεε ννοννεοὶπι

πιε πὶεερὶ Μπ π_γεεεεε, ο πιε πε

εὶπ ἐπὶ.

14 .Τεειιε πε εε ιι1πε πήγε ὶΜεε

εε εὶπ πε ννὶοειιπιιὶερὶ Μπ1ιεπ,

1ιε ὶγεεεπ ποπε .1εειιε επ Μήπ

ππιερὶ Μπι πεπε ὶγε Μοὶ ν1κ”ε1πεπ

τεπι1πε ιιννὶεεΜγε Με.

15 ΠπΙπεπ Ιπεποεπ οὶε Μπι επή

3πεπεππεπ πε πε ιιπΙποπὶεὶχεΙπερὶ.

ιιπΜπε ποπε ιιππὶρὶ, πε 1πεποεπ

Μ Με εὶπ ὶγοιιπ1ιὶρὶ ΜπΙιεπ, πο

πε ὶἐπὶπιππιερὶ Μπι πεπε. ννὶεὶτο

Μπι ιππχεπιρὶ Με ἐπὶ.

18 1_γεέερί ν:;πεπ πε πιιεπρὶχε

22

οΙιπιὶππὶε 5πεπιειππι πεπ πιο Μπι, πρι.

Ψπι1πεπτεπΚε ππεεε γεὶιοποπρὶ

πωπω τεννε ὶπο Ιππποεπ Μπι Μὶπ

1ιε, ππεπριππε Μπ οεὶγεπεπὶιεπ

Μὶπ ιι Με., ιιπ1πεπι ποπε Μεεεὶγε.

επι περὶ εοπ πεπε. π.ο1πε1ιεγε πε.

-ὶὶπρὶ Με.

Π' Ηε1ιεπι ππιΜγε ποπε ιιπιπὶρἱ,

πε. πε ὶγοιιπὶιὶρὶ Μπ1ιεπ, πεπε

οπι ππιεΒρὶ7ε ἐερε εΜε ειι.πι1ιοε

περὶ Με, οΙποποπδιεπ·Μππ ε1ιπει.

Πεποεπ Μπ Μποιὶπὶπὶρερὶ Με;

οε·Ιιεεεπ οΙιὶπιπὶγεπ Ιπεποεπ Μπι

Μεὶ ιιπγεὶιιοπρὶ Με.

18 ννὶοοὶε Μπ πεπε οπ οποὶ7ο

ὶιὶ ννεΙιοΙποπΙ-πὶεὶεὶγε πιο.

ννποοννοιπΑκπ δ.

1 Μὶὶιιιπὶπεννεπὶὶ, οππε1πε. ει;

ππιε1ποποε;πε Μπ οπι "σκεπή εὶ

οεεερὶ Με γεοὶπρὶ ἐπὶ ;

2 Ηεπιπετιι επ ννειπιεποπ εε Μπ

πε @επεπ 1πεπεεπ ιιιεπρεπιι Μπ

πι, πὶἐ πὶγερὶ Μπ 1:ειιγε:π επ1οπγε

χερι. ·

3 Τοπιεπι, ΎνοΜγερὶ πρ. πεπγεπ

γιιΜιπρὶ σε, εππερὶ Μππιεπ, 1ιεΙιεπ

ὶππιιὶιεππε ννὶεοπεΜιπὶ ἐπὶ επ

εννὶεειι Με, ννὶποΙὶὶπιεε οὶπεε τοπ

Με εὶπ γειεπ Μπ1ιπ1ε εὶπ πε ὶγε

εεεε, πε πεὶὶοερὶ Με ἐπὶ.

4 Το1πε. ππιὶπιοπὶπενπεπὶὶ, πὶἐ πὶ

Ϊερὶ Μπ επρεπε ε1ιπε. γειιπρὶ ἐπὶ,

πιε 1ιεεεπ επρεπε Μπ Με πεπιε

ποπ εε ὶγεοεπ επ πὶὶιὶιρὶ Με

επι.

5 Νὶγερὶ οννεεὶπ, ὶγογεπρε εὶπ

εε Μπ ὶιεπὶεερὶ πιε επρεπε εὶιιοε

ρὶ Μπ. ΠπΜγερὶ 1ιεπγετιι οφε

πε Μοὶ ιιπΙπεπεππεπρὶ ἐπὶ.

ο Ηεοπ ετεπ1ιεπ πνὶοεἐπε «πω

σε @επεπ ιιπΜἐπὶπππεΡὶ Με ἐπὶ;

ποπε ΜΜε1ιπιπ ννὶπ1πο ἐπὶ οππε

ὶποπρὶ Με.

'7 Ί'οπε ὶἐπὶπππερὶ Μπ1ιεπ, πεπε

Ιιεπχετιι ὶειιπὶιεπ ὶἐπὶπππιερὶ; εε.

ποπε. ννὶπΙπορὶ Μπ1ιεπ, πεπε. πεπ

?επι επ "Ποιο περὶ εεε.
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1:ετεπιΜειιμι, πιε. Μεοιι ννιιιιο έιιιι

ιιιι?ει‹οπιμι Με, ννοννεειπιγε Με·

εεπιΜΜ)πεμι Με ιπιεΜιπ εΜιΜμε Μπι

ιιπιΜειιπιμι Με, πιε ννιεοπιι εμερι

Μπι Με πεπε ννεμεΜε ιιπιχεπιμι

Με.

Θ ννεΜεπιι:ειιΜε ννοεειιτεμι:επιιιε

ειι ειιπιΜιιεμι έπιι, τιιΜι .1εειιιε

Μεεειμε 1$επιεεπι ιιπιΜ_γεμι Με

εει_γετεπιΜεπι ννιεοπιι ιιπιΜειιμι

Με ω.

10 Πε Με, ιιιιΜγεμι σε ει, Με

εειι ΜιΜεΜεπι ιιιιιχειποπιμι, εε. ιό

ιιπιΜεπιιιιιιεμι, ιι.ι:ιππιε ι.ιιιπω ΜΜΜ

Μαι ιιπιπιιμι Με.

11 Ηεοπι ει.επιΜεπι οιοιμοΜι ινε

Μο1ποπιιπιειει_γεμι, εε οπιεμεΜειει

με με, εεεπιοπιμι Μπι Μεσεεε.

12 ΗιιπιΜεννεπιιιπι ιιιιπιιγεπιμι Μπι,

εειιπιπιιειγεμι εε ; Εεεε πιιγεμι επι

Μτειιιμι, πιε Πειιπ:επι Μπι οπι εινεπι

πιι_γε1ιπεμι, πιο. ννεΜοΜοπιπιιειγεμι

Με Μεπισ. ειι1οπιννιεε)πε μο.

13 θε ινιεοΜεπι γι1Μεμι Μπι οπι

ει;ειιΜεπι, ινεεεπιι:Μιγεμι σε ειιι:ε

με εεπιτε επι νιιιεε_γιιιε μο. ΟΜ

εισιχε γε1τοπι με. °

Μ. Ηιιπι1τεινεπιιιπι επιιιιγε.πιμι.Μπι,

εειιπιπιιει_γεμι εε; ι:οπιε. μπέικι

Με”. ιιιιμι Μπι Μεπιε ιγομεννιεε

με μο, ιοπιε Με” εεε” Μπι

Μεπιε. νιιιεεΜΜπιε με, “Με κινε.έε

Με έπιι επι Μπι Μεπιε οννιεεΜγε

με, πιε ινιεεει;ε οννεειπι οπι ιιιιεειιι

$επι1πε πιο. ι

15 1ΜπιιιΜεπι ιιιννε ι:ε1πιι ειπ:ε οπι

ιι:1ιοπιι Με έιειι εεοιι ΜιιΜεπι,

π 8 Τει-πε ιιιιΜγε ειιμετιι Μπι ιιιι- ιιιι1κε οΜιιιπιι_γεπι Με πιιγεμι Με

οιοιιιοΜι οπι, εε ννιεεειε οννεειπι

οπι τεΜιι ννεειε εοεπιιιπι εΜιε με.

16 ΟΜιπιπιι_γειι νιιι_γιιέΜιπι μο.

Π' ΜΜΜ" Με εε1ιι_γε μο.

18 'Ι'εΜι οινεειιι οτι ννομιιιιι. ειπε

με. Πε ιιιχεμι οπι .1εειιε Μεεει

με επι ννεΜεπιι:επιΜε Κεννεειπι Με

Μεε.

19 Ψοπιιγε Με Μιεπιιμι έπιι μο.

20 ιλίιγιιΜεεπιμι Μπι ιΜε1'ιεμι Με

ο.

21 Τιι1πιι οντε.ειπι ιμιιΜ:επιμι, εε.

©8101 ιιιιιιέιε Μπι Με ι;ιπιεε ?εΜε με.

22 'Ηλια έιεε εεε,ιε οινεειιι πιε

Μειμε μο.

23 Πε ινοο1πιχε Ψε1πεπιιεεΜε

Μπι ιιιγεμι οεοινε.ειπι πιιιιιιεεεμι

ιιιιπι πιεπιεπι; Μει:επι πιιπιειπιμι Μπι

οεονιιεειιι, εε πιιιενιιεειπιμι, πιο. πιι

πεπιεεπιμι Μπι ιχεοπιμεμιεε ειιι

ιιιγιιΜεμι Με, 169815 ΜΜΜ

1ιεπιεεπι ιιιιΜγεμι Μπι Μι Με ειπι

ΜεΜειιιπεπι. _

24 'Γιινιιε ιιιεορι Με Με ννεειπι

μεμιεει @ιι εεεπι εεοπ Με.

25 ΜιΜ11ΠΜεινειι_ιι, ιιιιιιιιγεμι Με

οπι ε.εΜ;γε, με. ' `

26 1ιμιιτε1πεμι ινιιΜιιι Με οπι

Μιιιιιιπεννεπιιιπι 1ιιειγεμι Μπι σινε

ειιι ι ιννιεεμιιιιιΜε με.

27 Πεπιεει1 Με οπι Μεσοιι ειέιμι,

Μιιπι1πεννειιιιπι Μοιιιεμι ινεΙεεπι Μπι

"Με εΜε ιιιοιινεμι Με πιε με

ννεμι Με.

28 .1εειιε Μεεειγε 1$ειισειι επικι

μεμι Μπι $οννεοπιέιι1ε Μπι ΜΜΜ

επι Μεινε. Αππιειι.

323 ·/



ΡΑΕΟθ

ιπιΕ8ωοοΝικο ΟΥΑΤΒ ·

' ννονπωιιπ ΨΙΟΑΚΙΟΑθΒ ΟΙΝ, -

| ιιποιουι πω. · νι

νπιοοννοιωκο Ι.

1 Ριιποε, πιο 8ππωιπιοε, ιιπι. ΤΕππιο

ιπιοοε, 'π'πιοοεοποπιπππο οΜο. οπποπ.πιι

πω” νπίοπποπιι.ιιπιπειι Αι:οιιιι Με,

ιιπ Μ” Μοοειγο. πιοπιο” ἱπι οπι

ιιπι Μιι πιοπιο, ωοιυαρί ωίοαΜεα

ἔφη . . .

2 Ψποινιιοπιέπιπο, νποοππι ο ππο

ΨειΚιιπιιιιπιππο Απ:οιιιιΥεπιρπ ιπι, ‹ιιι

δωσε Μοοειγο Πιιπιοιιπι Μπι Μοπι

πιπιπι πιιοπρι ιιπι ιιιιπιννο.

3 ΜππιιιιιΜιονοπιιι, ννοοππιχηορι

Μπι πιο πιπιο ποοΒο πιο, ινιιοοπιιπο

Μισιιιι Μπι σωιμπιι οπι πιππιο πιοπ

ιιιιοπιιρι Μπι, πιοοπι οπιππιπιπγιιππ πιι

?ο ι οπι, ννιιΜιππιιπιππο "Με

ιιπι οΜοἰγερἱ Μο οππι πιο πιοοοιιι.

4 Ηοοοπι πιπιο ἰ οπι, ιιπιΜιιο Ψε

πποπιποπιππιι οππο οΜοιχο ω” Μπι

οπι ιιπιΜννποΜερι οοο ; ἐἰοοιιιι ππι

οιιννοι:π Μπι οινοεΕπι, ‹ιιι ινοππειππϋο

πποπιιιρἱ Μπι οπι, νπτειοιπιχε.πι ννιιΜ

έειιιπγιι γιιιιπιρπ Μπι πιοοπι.

5 ννιιπποπιιιιπιΜι ποννομιοο οιπο

πειπιπιο ννοννιιροποπποοο Μπι πιο οοο,

ιιποιιΜιορπ Μπι πιοοπι ννιιΜιπιπιιπιππο

ι(οΜοοπι2ο Μπι πιοπιοιιπιι τιπιποννορι

ω.

6 'Ι'οπιιι πποππἰἐπιἰγιιπιρἱ Μπι πιοιιιι.

Μποππι ννιιπποπιποπιππο ννοΜιιΜπο

ννποιιιιιι Μο οππι πιο οννοι:ειπιπιο.

7 ίξει τοπιο. ιιοπιο” γιιιιπιιιι Μπι,

πιο πιιιιορι Μπι οιπποπγιι ιιπιΜοἰ

γιιιιπιπιπ Με; τοπικη δωσε Πεπι

οιιπι Μπι $οννο.έπιππο οπιπιππιππο ννι

σοχο οππι οππι ωιιιιΡω Μπι πιοπιο

“πιοοπι ππιοπιποιπιπιγιιιι ιι Μπιπιεπι,

ι .που

πι.·π.·Ί

ή', κι·

8 Ροπει Μο Μπι οπι, ιοπιιι Ψοππιιπι

πιοπιο επππιπιγιιρἱ ω, πιο. Μοπιε

Μοοεπιπι Πιιπιοιιππ ιιπιΜιο π πωπω'

πιιπιππι ννιιέτο επιιιἔορπιιπι έπιπ ΜΗ

πιοπιο. ινοέπτΜπιτπιι. ινιοιιτιο Μπι; '

θ Ηοπιο ο ποιπισιιπι πποπιπιιιππο Μπι

οτιιπιπιοπι, ννποοπιιπππιπιἰ `έπιπ οπι

πιιιπιππο ννοπιιοπι οπι ππιιΜέννιοομιιιπ

Μο.

10 'π'οπιοπι οιιιιπο οννοποπιπιιι @πιο

Μπι οπι ἰπιὸπιννἰποπι Με, πιο τοπιο.

ιδιο νποοιπιμπιρι Μπι πιοπιο οικοοιπι

οπι γιιτιιπιρι Με ο οπι πιπ Μπιπιοπις^

ειπιιιοπιι Μ:: πιο οπι πειππιι ιιπιπιποπικι

οπιιπιππιιππ ιιοπι πιο πινποηοππορι Μπι

πιοοπι. - ο ή

ΙΙ Ου. Μ” οτεπιπιιιπι οπιππιπιπγωι·

ππιχορι οπι οοιιπιΜιορι, Μπι-Π,

πιιπιππο. ννποιιππποο Μπι πιο ΜΜΜ

πιι)·οννιιρι Με, ιιο. πιπγορπ οπι ε”

ι:οννιιέτο οἱ οΜρἱ Μπι οοοιπποεππι,

πιο ννοννιιέε ο οπι ννιιοιπιμιιρί πανι

οοπιιιιι Μπι πιο πιιιπιιιπι πιτπιιοι:ιιπι

Με. ' · Μ"

12 Ποοοπι .ποειιε Μοοει7ιι Βικιπ

οιιπι ιιπιΜγιιρι οΜο Μπι πιιγορι οπι

γυοπιππιιιπιρι Με, πιο πιο οπι,°πιπἐ'

οιο πιπγιιοπιππιοπιιιπ Μο, πωπω

τοπιππιι ιιπιΜπιιννορπ, πιο .Μοπιε

Μοοεπιπι πιοπιο” τοννοοπιέἰιπο Μπι

οοπιπιιτιιπιπιιιιι.

ννιο οννοιτΑΚΕ: 2.

ι ΜππιιιπιΜιννοπιιπ, Με” Μοοει

ιπι Ιποπιοιιπι ιππιππιχορπ ιι Με οππι

πιο, ιιπ οπι ππιπιἱιιπιππἰοἱιπιιρι Μο οππι

πιοπιο οπι οοιιπιπιποπιιορι σο;
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ννιοονιποιοικιι θ.

2 1πιιιιιπιιιιι νν1οιι.ιιιιΕπ πιο ννποοιε

οιι1νιποννορι ιιπιπιποιιοιιρι Μπι οπι

1πιιιιιπιιιπιπιιι. ιιιτειννιιοιπιπιπ εΜε πιι

πιιιπιπι2ιιρι πιο. ιπιππιππιιιπιπιπ Μπι, Μεο

ειιιιι ιιιιιιπιρετιι Μπι Μγιι,ιππιπι ιι Μπι

πιοοεοιι.

3 Ιπιπιπιπιπιπι τυπο τοπιο οπι πιππιπιπι

γιιπιρπ Μπι; ιιιποιηιι€πιι.πι "ιιπι το

Μιπιογιι ιι Με, πιο ννοιιπιππιπιπ ω

οιιέπιι Μπι ννιοο1:ιιΜιπιι έπιπ οιπιπιππι

ιΜι Μπι πιοο ει _γιιπιιπιππιρι Με.

4 Πο πιο ω” ννιιΜιπι ειιιιιιἱ

Μπι, πεπ-ιπι οπιοι1ερι πιο οννειειπι

ιννιιπι1πιιππι 7οποιχο οπι πιω πιο",

πιοοεπι @ο πιρι ννιιΜιπι ννιιΜιπι

τιιπιππιι. ω” Μπι επι, ννιιΜιπιπιιιιΜι.

@εσοπι ι_γοπ:ιιπιππει οκ ννιιΜιπιπιιτιππο

πιοιοιιιιι οιπιππειππιι.

5 οιωρι ι.νοιιπι οεπιιι.πι πιοπιιι. σοπ

οπιπιιΜιρι ιιοπι πιο ιπεπιειιγιιιιι έπιπ

πιο

θ ΠιιΜιπι πιιι1‹ιιπιπι τοπιο ιγοννιοιι

Μ έπί εοε Μπι πιο επποπιιιιιιπιιρπ;

πιεοεπι ποπιιιπιπ:ιι Μπιπιιιπι πιιπιππιγιι.πι

ω” Με. ·ι'· πιο ή

'ϊ ννοορο ιιΜιιέπιπ ικποννιγιιπποεπι

Μπι πιο ινιιπιπιιι οπιιιπι)πιιιι εοε, τοπιο

τω” πιο ιιιοΜ έπιπ Μπι πιο, ποπιιιπι

επι ποΜιπι πιπειπιιρι έπιὶ Μπι, πιει

ιιπιιπιι.πι ιγοννιοιιΜ Με όπιι. η ι

8 ΠπιΜιπι πιοπιιι.πι ννοοιιο ιιΜιιέπιπ

Μπι πιο πω" Με, .1εειιε 1τιιπιοοπι

Μπι Τιιπιιγει, ιδιο π Μπι επειπιπιιιπι

Μια Μπι οπι, πιο ππιππιιπιιπιππι "πιπε

η». Μπι οπι, πιο ιπιιιπιΕ_γο Μιι.

9 Ί'πιννο δοτου οπιιιπι Μπι επιχει

τιιπιπιιιπι ιιπποοοΜπιπ οινιιοππι, πιο

ιπνονιποροπιοπποοιι, εμ. ννοννιπιππιιιπι

ννιοοπ'ιιιπι ἱποπιέπιπ Μπι γιιπιιι. πι,

10 @ο τοπιο. ιιννιπιπιιιπιπ Μπι πιοπιιι

επι ννοιιπιτιιπιπ ιινοπιπιιιιπο οννιιειπι

πιο ει; πιοπιιι νιιοννιοιιππο ννιιέπο

ό ιιπιπ Μπι οπι πιιρι Με ω. πιο

ιιΜορ1 έπιπ, πιεοπι επιιπιπιιιπι.

11 0ο. πιοοπι οι:ιιπιπιιιιι πω.. επι

ννοΜιπιπιιιιΜι. ννοπιιιιιιπο ιιπιι.ννοΜ

πιὶ Μπι ιιννιοιιιι Με, πιοοειι νωπ

1ιοπιέπιπ πιππιιιιιοιιιιιιρι Με..

12 Ου. πιοοεπι τοπιο. ινοιινιοιι.1ιο

ινιοιι.ιπειρι έπιπ, οι ννοιιπιπιιπιι”επιπ

πιπιιέΜπιρι Μπι πιοπιιι. οννιιειπι ππι

οιιγιιοορι Με.

13 'Ι'ιιππει ππιππιιιιιΜιιινιιπιπι, Πεπι

οιιπι ινιιέτοπιιπ1ιιπποπιπ Μπι, πιιδιορι

οπι ιιπιΜ)πε οπιιπιπιπγιιπι ννιιΜιπιπιιπι

πιο. ννοριτπο ιιπι1πεΜοι)πειρι Με,

οποπιιιπιειιο. πιιπιπιιιπι ννοπιι)πιι ιιπι

οιιγιιοοεοιιπι, πιο. ννονπιοιιΜι ω.»

όιιιιι Μπι οπι, ννιιΜι.πιπιιπιππιι. γιιπιππιπ

Μο ο οπι πιιοιι11ιπιιΒιιρι Μπι πιοοπι

επιιπιπιιιπι.

14 @ο πιο επι πιποορι, ννοτιιπιππι

ννιιέπ.ει ιιπιΜπιιννιιρι Μπι οπι, πιεοεπι

.1εειιο Μεοεπιπ Ι1:οπιοιιπι ιιπιΜγιιπιπ

ποννιτιιπι Μπι ιγειοιπρι Με. @Μπιλ

16 Ηεοπι επιιπιπιοπι, πιιιπιΜιννοιι

ιιωμρι Μπι, ειιτιιιιιι Βιμ Ρο,

πιο ννοοπιε ογιι.Μι.ρπ ννπι:οπο, (μι.

ινοννιιρι ιιπιΜππιναιιρι Μπι ω”

πιιπιπιιιπι οπιερεπιποιγι-ιπιι Μπι πιεσε.

@πομπο ιππιπιιι πιο. .ιιπι · οι

18 (πο. Μ” Μοοεπιπιι. Πιιπιπ:οπι

πιπιΜιπιιρπ Μπι πιοο, πιο ΥνιιΜιπιπιι.πι

πιο Απειιπιγιιπιρπ Μπι ιιπι απτο

ιιπιππιιΜιρι, πιο. ιινιοιπιιι1ειιι. οπι

πιοπιπιο ΜΜΜ οππι ννοινιιοπιέπιπο.

εοπγοποπιπιιιιι νιποιηιο νπειέπε πιο

ιιπιπιιιρι Μπι, αν" ωωιιιπ

17 11ο ιιιοιι.πιποιιι Μπι ιπιπ1εεπιπ

γουρι, πιο. ινιοοπε, ινιοο1ιειπι πιο

ννιιέιτο Μπι οννιιειπι οπι πιιιιιειιπ:ειρι

ιιιιπιννο.

ννι0οννοιπιικιι 8.

1 ΠπιΜιπι επιιιΜι ππιιπιιιπιππο.ννο.πιππ,

ιιπιΜγορι οπι σεΜιπιι μι, Ιτο.ιιοιιπι

οπο Μπι ιπι εππι1ιο «μι, ννοννπτιιπι

Με, πιιχειιι ιπι οπιπιιι. ιιποοεοιι.

2 (πει ιιπιοπιέπιι ιιιω πιο. ννποειέπιι

μι έπιπ Μπι οποιπιπιιιπι ειιπιπιπ1ιιΜιρι

Με; ονι·ιιιιππι ννοινιιοιπιχο γιι1ιιιιιι

έπιιΜπιπιεοπι. η.,

3 'Ι'ιιππιι Ιπ.ιιιιοιιπι Μπι πιο πιι

οιπιγορποιι, πιο πιιιιιοιιπ.ιι.ρι, πιο

οι" όπου. ει:ιιπι1ιιιπι επιππιτπει.Μιρ1

Με. .

4 Πιιπιοεπι Μπι επι πιπγορι οπι Μι

1πεπι ιιιινιιιιπιοιπιπιἰ. ΐοπίω απο!! Μ·
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Ι. 'ΡΙΜΟ'Ι'ΗΒΌΒ. ή

πὶἐὶπιὶ εοπ εσεπι εειιπιοπιπιὶ, σο. εεε

ιιιιΜιπ εσεποππιὶ Με.

5 (ζει Ιπεπσεπι Μπ πιὶσεπτεπιὶ Μπι

ννιιΜιπιτεπΜι “ιπνεετεεε.Μπιπιι, σε

Μεεεὶπε. ινεσὶπτιιπΜι Μπ Με επι

οπο: πιὶγεππιὶ πιιπιννε.

θ ΠπΜιπι ππιὶΜιιπΜιννιιπιπὶ, .Ειπε

Μεεεὶππι Πιιπσεπι ιιπιΜὶππιιπτἰ οπιπιε

Μπι οπι σειιπιπὶσὶππιιπιὶ σε, Μπιππαι

ππιππιπ Μσὶππιπιἰ "πιπ εσὶππέπὶπιιιι

ππιιπὶ, απο. ινὶσοοπιε ιιππιὶσιιρι ποπι

εσὶπιιπεπΜειπ ἐπὶ ΜπιΜεπ, Με πιο

Μσὶπιιι πιο.

7 'ΓοΜειι πιπιΜογεσὶπιπιπιὶ Με σὶπ

πιὶπε εἀοπιπιιπερὶ; πιὶγεπιὶ επ οέιΜ

έΜεπιι ππιιιπππιπιὶπιὶ ἐπὶ.

8 ΕΜ. πινει!" εειιπεπιὶ τεσπα

ὶπιιπυνὶιι σοιΜιπ ιιππεπιὶ ἐπὶ, τπιΜι

ννὶσοΜτιιπιὶ, ννὶσοΜΜΜπε Μο εΜπει,

Μιιπππτειιι, ε. Μ: ΜΜπιπιππἱοἰ,

πιιννεσιιπ ίεΜιπ!πιπι ιιπιΜπιὶειιιοΡὶ

Με ἐπὶ Μεοπ.

9 ΠπΜοΜΜὶπιὶ ἐπὶ Μπι Μεοπι εποπ

Μπιπ ἐπὶ; τιι|πε ιιπιΜπε ενεοπερε

Μπι =πιπΜειιπππιὶσὶπεπιὶ, σε πὶπΜο

πιιπιιπιὶ Με σὶπι Μεοπ. ·

10 Νὶσὶπιὶ ιιπιππὶωιιπιὶ επεΜιιιι,

Με εε πιπιΜοππὶσὶπιιΙπιιπιὶ, Ί'ιπννσ

Μὶεπὶρὶ πεννεπεππε έπιὶ ΜπιΜπιπι,

Με “Μιά” ?Με Με έπιὶ σε.

Η ΒιιὶΜιπιΜεπιπιὶ ννιιπιπὶΜΜ εσὶπι

έπὶππιιιι ππιιιππὶρὶ, σε σωσει. Μτεπιὶπ›ὶ

Με, τιιΜιτιιπιιπιὶε ειι ωιωπιππι Με
πιπιιιπΜοπιπιὶ. Δ "

12 'Γοπε Μεσεσπιπιἰ Μπι Μεπιιι

.Τεεππε Μεεεὶππιι Ιτεπισιιιι πιππΜπε

π›ὶ Μπι επεπιΜπιπ ιπνεΜοΜοπινθὶσιιπι

Μππιρὶ, σε εσοπ ννὶσιιπιέὶρὶ, Μπύ

πιιι-ΜΜιιιὶρὶ, σο. πιεπιπππιπιὶ “καιω

Μπι εσεπιιιπ »πωπω Με. ν `

18 ΠιιΙππιπι ιιιὶΜιιπΜενπιιπιπὶ, ΜΚ

πιιππεπιὶ Μπι ππιππιπ υνειέπε ππιππιπ

Μπ εσοπ Μιιπιὶπιπιὶ ἐπὶ πιο. 4

14 Πε ιπιννε νιισννίιπιὶ Μπι άε απ,

ιιπὶποὶεπιὶ Μπ ι-ιπιεπιπεοπιιιιπππιὶ επι

ΜπιΜπιπι, Με ὶννιιπιπιιὶπιιπιὶ, σε. Μή

οΜσὶσὶπιιπιὶ ἐπὶ πιο, Ίιεσεπι 'ὶἑτεεε

Με. °

15 ΤοΜπιπειρὶ ἐπὶ πιο, τιιΜπι Μπιπι

ΜιιννεπιπὶπΜὶσὶππιπνὶ Μπι ὶπεσεπι ενε

ΜοΜοπιΜπε πιο.

16 (ζει οπιὶπππιὶπιιπι, ΜιΜπιπινπιεΐπι

οπ επε.πΜεπι ννοοΜπε ΙΜιπσεπι Μπι

ΦοοΜπε πιὶσπηιὶ ππιππιπ. `Ιπειισεπι

Μπι πιὶπεπ›ὶ "ω" επι πιὶσπρι πιπ

πιππινπε. Ξ

17 ΡειΙοε Με τπὶππε, πιιιπιεΜὶσὶππιἐπ^

περὶ Μπ «πε ππιὶπιεπιε οπι οννεννο.,

Με Μακαρι οποιπισπιὶ επι επιπεφ

ι:οΜεσπι. Μπι Μεε, Μεσεπ επιιΜπιεπι
εεε. ο ·'

18 .Ιεειπε Μεεεὶπιι ῖπιιπισιιπιππι

Μππηιὶ Μπι τοπνεοπ6Με. Μπι πιπε

πιὶ οννιιεὶπι επι πιὶσἱππὶ ιιπι πιιιπιιινε.
π. _ιπ·π.

· π

ΡΑ.1.οε ..

Φπιποπιπποε ννοινιι>π κιοΜε-Μπ
'Ι'ΟΚΑΠΕΥΑ ΚΚΙΝ. Η

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 ΡεΙοε .Τεειιε Μεεεὶπε γαι εοπ,

ΜΜΒιιιιτπιπιΜιι. νιΜπιππιπιπι ·πιπιπι·πιιι

ννιιπιὶ, σε 168118 Μεεεὶπε Ιτεπσεπ

νπεισὶιιιιπιπεπιρὶ Μπι Με τοορε Μπ

εεὶπιιτιιιιπιεπι,

“ο ·-.°

Β -'ΠιιιοιΜεοε, Μσὶπιπππιπιπιῖ”ΜΜ

εσὶπεὶεπιΜαπι ππιὶσὶπππέὶ Μπ Μεε,

ινοννιιέπε, ννοννεοπι6Μιι, νιποοΙπὶπε

Με, ΨιιΜιιπιωπιΜε Απσιιπιγπιπρἰ,

σε. Με” Μεεεὶππε. Πειισεπ ΜΜΜ

πιιπιὶ Μπι Μεπιππ. “ππιππιπ ΜὶσὶὶΜι

ππιππιπ». Μ ·”
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 2.

Β Μοπιοπποπιπο οπιτο πιοο οοπιοπι,

Βρπιοοπιο οπι 0ννοπιιπ ιποπιπιο οπο,

ινοπιιππιιπ ινοοπιερο τοπιοοο οιποπιορπ

πιτο πιο ο πνποπιοπιοπιιιπποοιποΜιπο

Μο οπο πιοοπι;

4 τ1ο πιπτοπιπιοπιοπιιιπ, ινποοποπιοο

οινππιοπιπιο έπιπ οιποπιορπ πιο οινο

οππιρπ Μο οπο; πιοοπι. τοπιο Μπι

ννπινοπιοορπ οπ:οοπποπι οΜπιπ, πιο οπι

ννοπιοπιτοπιπιο πνοοππιιιοπιρπ Μπι οπι

ποοππιποιιπ οπο.

5 πλπποειοοιιτο οοοπποπι, ννποοπιο

οι ννοέτο, πιο ινοπ:πππιποπιρπ ννποο

πιορπ Μπι οποπιπιοπι ννοοοπιτπιπιπορπ

Μπι πιο ινοοπιοιιο οοοτοιποιοπ Μπι

πιοο.

Β Τοπιο πιο ποιιπιοπιρο ιποιιπ Μπι

πιοοπι τοπιοέπιπέπιπ οΜπιποοιιπ Μπι οπι

ιποποπιπορπ. .

7 ννοορο Μπι τοπιοπι οπιοιιοννπ

οοπιπιποιιπ Μο οποιο; τοπιο τοπιο

οιοιιι, πιο τοπιο ννοπ:ππτοοιπο οιο

πιο Μπι πιο πιποπιοοπιιιπ οπο.

Β νπἴοορο Μιι πιο ννοοτο οπποπι

οπιιποπιρπ, τονππο νποπιι:ιο Μπι πιο

οοπι ιποπιο οππιπιοπι.

θ (πο πιο ππο οπποπιοοιποπιιιπ, ννοοιιο

Μιι πιο νπποοέτο οιπνοτοπιπιπ! Μοο

.Βορπ οπο, τοπιο τοπιο νιποοιιο οιιοιιπ

οοπ, πιο οπιοεορτοορι έπιπ πιο πιοπιο

ννποοΜοοΒορπ, τοπιο Τοπιπι οι.

πιοπι οπιοππορπ οπο, πιο ννοππτοπιπρπ

οπι, ννοοπιέπππορπ οπο πιο ννοιποοποο

ιιπ, οτπιοπιιι πιοπιπιο πιποπ νυποοΜ

-πιτορπ Μιι, πιο ννππ:οέιτο ννποοπιοτοι›π

Μπι πιοοπι,

10 πνοννποππποππορπ οπ:οπιιιπ, ιππο

ππιιιπιοιιπ επι, ννποοοτο ννπιποροννπ

π:οιπο οπο πιοοπι, πτοπιιιπέ:πιπ πιο ινο

οιιο Μοοπιοοιιπ Μπι πιοιιο πιο νιποορο

πιοοοιιπ οσο; πιο τοπιο τοπιοοο

ννοοπιοιιο τοπιπ Μπι πιοέοιπο οππιπιο.πι

πιο πιο.πιοπι:

11 νπποπιοπιτοπιπιο ιππποοοπιτΜιιο

ο· ονοτοπιππι νπποέτο ιπποννπτοπι γο

ππιοέπ Μπι πιο οοπιποτοπιπιοπι.

12 Ππιπιπιπι πιο Μοοεπιπο 1τοπι

πιοπι ιιπιΜιορπ πιο οΜπιποιοιπο πιο,

ινοπ:ιο_γορππιο ππιοπποπιο πιο, Μοπιο

πιτοπιπ Μπι πιο οπι οροππιοιο οππιοπι

πιο ννορπππο οννοΜιπο οοο.

13 Πο πτοπιοππι ννοοέτοινοπιππο,

πιο οποοιπο .ινποοινοπιοννο, πιο ινο

πιοπιππιποπππο; τοπιο ννποοννοππο έπιπ

ποοπιπιοπι πιοπιο πιποπιπ:εππι έιπιπ οοο
π| ο ο .

πιοπι πιιπι πιοοπι οπιέιππιοπποιιι.

14 (πο 1τοοπ:οπι οπιΜιορπ τοπο

οπιέιπππο Μπι πιο ινοπ:ππιιιοπιρπ πιο

νποοοπιτΜιπορπ .Τοοοο Μοοεπιππι οπι

πιποο ιποοτορπ.

15 νπίποοπο Μο ππο ννοοππιιπορπ

οο, πιο οννοπιοοιπο ποοι›π Μο πιο

οοοο, .ποοοο Μοοεπιπο ννοππτοπιπιιπ

πιο πιπνπποοιπο Μο ο οπι ππιοπιοτο πιπ;

πιοοπι οπι ππιπιπο πππιοιοτοπι.

16 'Γοπιο πιοοπι οτοπιπιοπι οπιέπππιο

ππορπ, πιοπ:οπι ππιπιπο οπι τπιπιοπιοιπο

.ποοοο Μοοεπιπο οποννοοππιπιτο ιποπο

ποπιπιοοννοοππι πιπποτοπιππιΜο,ννποο

πιπ Μο ο οπι ννππιοππορπ Μο οπο πιοοπι

ννοοπιοροννποοννοΜιπο Μο ο πιοοπι.

Π' πποπ:οπι ννππ:οέτοιοτορπ οινπ

πιοπιπιο ινοπιππ:ο, πορππ:ο έπιπ, πιο

ννοπιιποπιοιιποο έπιπ οπι Μπι, 'π'οπιιι

ννοπιοπι οσοπποπι πιοορο οπο πιοο,

ννοιποοοππιοο, νπποννπτοπι πιο, οοο

πιοιιπιο ννοπιππι Μοππιοπι πιοιινππο.

18 Τπππιοτπιοοο πιιποππιπιέιπ, ποσοι:

Μπι ππο οποο, πιπιπο οπι ινοπιπτοορπ

τοπιοπιοιπο οπιτο οπι πιοο πιοπιο εοπ

ιποτοπιπιοιι, πιοοοπι πιοπιο οπι οιοιπο

ννοοτο οπι οΜοππο οιποιιο Μο;

19 ννονποοππιιπο πιο ννποοπιοεπ

ννοπέτο οιιτιιιπο ιποπιπποπιο Μο οπο

πιοοπι. ιιπππιιιπππ πιοοπι. οπιιιοιπορπ

πιο οπι ννοοποιποπιιιπ οΜο. πιοππιπποπι

πιποποπιποιιπ.

20 Υοπιιοπιοοο πιο Αποπιοοπιπποι·

πιο, πιοπιο πιοοοπ:ορπ, πιοπιο δοτοπι

Μοπιο, ννοοέτοπιππορπ Μο οπιπ οπι

οιιοποποπιποιιπ Μο οππι πιοοπι.

πιοο ΟΨΟΥΑΚΒ 2.

1 Ηοοιι, τοπιο ονιποοππι πτοπιοπιι,

ννποοέτο Μπι οινοοπιι οπι, ννοΜππο

ο, ννοοοΜιπο, ιπποποπιπορπ ινποοπο,

νποιιπππο πιο ο-γοριι4ιτο ννοοιπι.

δ



π. ΤΙΜΟ'Ι'ΗΒΟ8.

2 ννπεεέπεγεπερπ Μπι πιειιε οπι, πιε

ποππε ππεπιεειι πιππρπ Μπι οννεεππι οπι,

πιεεεπι ννοοπιοιπερπ οννεεππι πιε ειπ

εοπιεπι οννοπεπιπιε Μπι επι., εννεπιππ

ππεπι ιππιπ‹επιρπ πιε ειπε” έιιιπ πιπι

πιπρπ Με.

3 Ηε ννεέπε, πιε Ψεππεπιπεπιππε

ννεπιιιι,ε ιιπιΜπεννεφπ Μπι Πο

ππεππι ννοπιιοΜρπ Μπι πιεε.

4 Πε πγε "εεε οιινεεππι πιπρπ,

πιε ννοννποεππε ειποπι)περπ Μπι επι

πιπρπ Με εππι πιε ω.

5 Τεππιπ νπἴεππεπι ννεπιππόεπι, πιο.

πι" ννεππεπι πιε ννπεεέιτε Μσι

ννπεπγοπεπιειπεπι πιπι Μπι πινεπιππιπε.πι,

.πεειπε ΜΜΜ ννποεέπε Μπι πιεε.

θ ει. πγε επειπεππεπι ονππιιπιππι ορε

ινπεεΜποπι Με ε πεπειι, επρεπε πε

ννε Μπι νπτεεγεπεπιπππ Με επιι πιοοπι.

Τ Ηε επι εγεπιρεπιε απο. γειέιπρι

Μιι πιεεε ππιεπεεεερπ ; Μεεεπ_γε επι

ινοινπεεππε ερε, ιτοπιέπιπ ιπιεννεπιπ

σε; ννεννεεππιγε νποννπεεππε πιο

1π‹εεννπεεέπε οπιειρε ννπεεννεΜ_γε

Με εππι πιεσε.

8 ππεοπι, ινπεεέπε Με οννεπιεεγε,

νπποεεπιπιιγε, ννεεπιππιπεερπ ππο πινε

πιππι ιπε.ρε εεερε επιπ Μι·ιι€επι εε

Μιπερπ Με ννεεππι.

9 π.)ε ννππιοπιππιεε Μπι πε ειπε πγε

εεπι ννοπποχεππε οπιποΜρπ Μπι Μ

επιπιρπ Με, πιε πεννεεππι ννεέπε,

πινεεππι πειιππερπ πιεπιε; πιε. πιεπιε

εοπιρπ, ππιεεεεπιειπ, ππιχεπι οΜπεπιπιι

Μπι, πιε ννοππογεππε πεπππι οτε Μερε

γερπ Μπι πιεπιε πιο περι Με έιπιπ;

10 'π'πιπεε ννπεοπιεπι ννεέπε Μπι

πιεπιε, πεπππι ννππιοπιππιειι ποπε ει.

ππεπιπεπιππε εννεεππιρπ Μπι πιιοΜρπ

πιπ Μπι πιεε.

11 @πε ινππιοπιππιεε Μπι ππιππιε

ιιπι, (μι. πεπειι οννπιεππι επι ννεπιεπποπι

διεπιππε εε οπι οπιερεπεπεπγε Με.

12 'Ι'ιιππε νπιππιοπι.ππιεε Μπι πε επε

οπιερεΜγε εε ννπεεει:ε Μπι πενεπι

ππεππι πιπι Με ε πιποννππιννεπππγε έιπιπ.

πιε ππιππιε γεπιππε Με.

13 Αππειιι πιε ποΜιπιεγε πεεΒερπ,

πιε ππεπιεπι Βνππε.

14 (,πε Αππεπιι πιπιεγεπιρπ έπιπ, ω

Κε νιωθει” Μπι Με πιπιεγεπιρι,

πιε πιεεεπι ννοεπιπεπιπ πιπγεπιππε)πε.

15 πι... πε εγε εππιεε. ποππρπ Μπι

επι πιπγεπιπιπ Με, ννεεππιιπεππρπ, ινε

εεπιτΜιπερπ, ινπεοπιεπι "πιππιε πιε

ννεεππιτεπιπκερπ Με πιππιιπιε γιιππεπι

πιπ Μπιπιεπι.

ε Ά

ινιεοννοιωκε ε. ή' '

1 περι Μπι πιε ννοινποεππε; πειτε

ννεεννεπιπιππεππε ιιπιρπ εππι Μπιπιεπι

πιε ννπεοπιεπι "εΜε "επι εππι.

2 Με ννεεννειππιππεππε εππι πιο

πγεοπιρερπεε επιπ πιπι Με, επικι

πιππιεε ννεπιππεπεπι μπε Με, ννεΜε

χε επι Με, ννεεππιππεερε, ινεπιπιε

γεππεπι,,οπιεπιρπ, ινοννπεεΜγεεε;

3 Μππιπεπε επι πιπεπεπγε επι, πιεε.

ννπεπιρε επιπ, ππιειεεππε πιππιε εΜπε

επιπ; τυποι. ννεεππιτεπιππε, ινεεπιιππο

ει, ννεπεπιεπι Με” έπιπ;

4 Με ππγεπιπιεππε Μπι πεππγειι

πιππι.ππιε Με, πιε ινπεεννεπππιεππεπι

οινεεππι οπι επεσε. Μπι επιεἔοπιπεπι

ννπεεΜιτε πω.

5 Τα” π.πιποπιπιπιππε πεννε Με

πεπιχεπι πιπππιπιε οΜπιπ έπιπ Μπιπιεπι,

εεππι τοππεπι νπἴεππεπιπεπιππε πεοππο

ππεΜειγε Μπι πεπιγειι ιπιππιε Με

πιε.

6 Αιπππεπ:πιππεπι επι ορεπιπ Μπι πιε

εεεε Με επιπ, πιε πιεσε Μπιπιεπι,

οΜπιπιπ νππεπιεπιπεπιπε Μπι οπι Με

ππεπιεπεε πεννογεεο Μπι εΜε. Μ.

χε Με..

'7 ει. πεπιε ππεπιππεπι ›πεπποπιρπ Μπι

πιεπιε πεπιγεπι οιπεππερι πιπι Με, πιο

πιεεεπιι έπιπ Μπιπιεπι, ννοννπππεπιεγε

επι Με, εε 1Νεπιεπιέιπεε ννππιιπιπιπι

πιε πεννε Μπι επι φερω Με.

8 Η ειπε. πιπιπιππε)περπ ιιπι Μπι πιεπιε

πιεπππιπι ννεοππιππεερερπ Με, εειπ πε

περπ ω, ππιππιπέε επι πγεπεπιπερπ έπππ,

εε. ππιεεεεππε πιππιε εΜπερπ Με επιπ :

9 ννπεεπιεἔπ εεεππεπι πιππιε ενο

ννειεππιχε νπποννπιππιππεεπι Μπι ?επιε

πιπ Με.

328



ννιεονποιωκπ 4.

10 Ηεπε ε 1:ο1πε1ιεγε. εποιησ

1εεεπρὶ Με, εε. 1ιε1ιεπ 1:εΜιεεπι

ὶ-γεοπρερὶεε ἐπὶ Μπ1ιεπ, 1ιιιπ1πε

7επιὶ ιιπ Μπ επ ὶχεγερὶ Με.

11 ΝεΜιπ ὶέι τεννὶοιιρὶ Μπ πινε

Βοερὶπὶεπ Με, ννεεὶε ἐπὶ ιιπρὶ

Με, ννεΜεγε. ιιπρὶ Με, ει."

οννεεὶπ οπ οννοτεπρὶιὶεπ.

12 Ηιιπὶπεγερὶ ιιπ Μπ ὶἐ πενή

επι ννεπ]π.1επ Με, εὶπεε ννὶεεγερὶ

εε πὶγο1ιπεΙπε τεννερὶ Μπι πεπ,γεπ

Ιιιὶιιὶιερὶ Με.

13 'Γοπε 1ιιιπ1πεγερὶ ιιπ ννὶεο

πεπ Μπ πεπειεπ ππιιπιιρὶ Μπ πεπε

ννονππὶΒεπ ινεέπε Ιιὸεπππεπρὶ, εε

.1εειιε Μεεεὶγε ννεεὶπγεπρὶ Μπ

επ ννεπΜε1πε ὶεὶεεεερὶ.

14. Πεπε 1ιεεεπ νπποννερὶ εὶεεεε,

1πο1ιεππε πὶγε επ εὶπ Με ννεοὶπ.

16 'Γιι1πε. τε1ιεπ πινει ἐπὶ Μπ1ιεπ,

όεεεπε πεπ1ιεπ οπι το1πεπ ννε1πεπ

πεπ1πε ὶ.ὶ Μπ οππε ορὶπὶεὶγε Με

ει1οπχεγε Με, πε ο1ποεεΜειχε

ννεΜιιιι:επ1πε πὶ ιιπ πεπε Με εε,

ννπινππὶεε1πε ὶ1ιιιρε εε πεπε ε1ιε εὶπ

Ιιεε. .

ΗΕ Ππ1πεπ 1ιε 1;ε1πιι εὶερὶεπ. ἐπὶ,

ννε1πεππεπ1πε. εννεεὶπρὶ Μπ πιο

ννοιππὶγιιΒεε.π π.επ1πε; ννωεωω

Μι ννὶεεεεΒρὶ επ ὶὶιπὶιιὶιεπὶπ εοπ,

Ψοπὶγε Μπ οπ γεοννο1:εππε Μι

Βερὶ, ππε.1ιρεπε ο1ιιιὶ1ιπὶε Μπ επεπ

γεὶπερὶ, 1Βεεννὶοεἐτε Μπ εΜε

οχεΚερὶ, ννὶοοὶεεΒε Μπ επ πνι

εεὸερὶ, εε ννοννὶτεπ Μπι εΜε

νπειι1πεπι επιὶεΜιρὶ.

Ψ1ΠΟΨΟΥΑΚΕ 4.

1 Ψοπὶχε Μπ επε-γεε1επ 1ιεγε,

Απρετιι ὶ1ιεπ1πειπε Μπ επι, ιπνεπὶὶ

1πἐὶ ννεεὶπχεπρὶ Με εγιιἐπιιπιρὶ

Με, εε ννοπὶχε ἐερε ννε1ιπεγε εε,

εε. £ε1ιιι ππε1πεπ ἐὶεε 1:εννοοπερε

ὶπο επεεορπεπρὶ Με.

2 ννὶεεππεγεπρὶ οπ ὶποπἐπὶ ὶε

πε Με, πεεὶρὶ Μπ ππειε. 1ιεπεοπ

ειιειιγερὶ Μπ πεοπ.

3 νὶἰὶποΒὶπεε ινὶεεγιιπερὶ Μπι

1ιε πεΒἱπόερὶ, εε κοπηκε, πω.

ννοννὶεε1πε ννὶεεὸερὶ, εε επ1οπ)πε

ρὶ Μπ πεπε ννορὶπὶε εεε. ὶεορὶ Με.

ε ννε1πεπτεπ1πε Εεεε, Ιιεε πειτε

ἐπὶ πνὶεεἐὶρὶ Με.

4 'Ι'εΜι Ψνε1πεπτεπ1-πε Εεεε οὶπ

πε οννεεὶπι ννεέ1:ε, εε ννορὶ‹1ε ,ιιι

1ιε. ὶεπρὶ Μπ1ιεπ, 1:ε1πιιπ1επι οΜπ

γιιπρὶ Με ἐπὶ.

5 Πε ννε1πεππ.επ1πε οὶε, νοσε

Μγε 1πο οπ γιινππεὶπεπρὶ.

6 Ηεπε πε1πιι Μπ 1ιιιπ1πεννεπὶὶπι

Μεὶγερὶ Μπ 1πὶ1πειιχεννὶεεγεγε

εὶππιεπ, .1εειιε Μεεεὶγε πεοΜ3πε

ννεἐπε χει.ιπ Με, ννεεὶπγεπιρὶ, νιπ

εοὶε, εε νπποοπερε ννεἐτε εΜε

ὶγοπὶχε›πε εὶπ πεπε επ 1:επεπεπ

ὶεεΒπὶγεπρὶ Με.

Τ' Τιι1πε ὶερὶ ἐὶεε εὶπ, ννε1πεπ1πε.

1ιὶ€ιιπ1πεΙπεπρὶ γιιπερὶ 1πο πεΜεὶρε

εε, ννεΜιππεπ1πε. εννεεὶπρὶ Μπ

πε εππιπὶπιεὶεὶγε πιο.

8 ΨὶεεΕεπεεπ γεὶεὶ7ερὶ Μπι πιο

Ι:ε1πιι εὶετὶππε οΜΙιὶ; “Με Ψε

1πεππεπ1πε. εννεεὶπρὶ Μπ 1ιε 1:ε1πιι

οννεεὶπ οΜὶιὶ, ννὶεοπὶ Μπι πε, εε.

ννεπ_ὶὶ ιι Με εὶπ ὶννεποχεπ›ὶ Μπ

επι ιιπ.

9 1νὶοοὶε Μπ πε ννοπνὶεεΙπε,

εε οπνεπεεχε επε8οπιπεπρὶ Με.

ι)πεεεεε; _

10 ννε1πεπ1:επ1πε πὶ ιιπ ννὶεεἐὶ:ε

οννεεὶπ ννεπὶὶιὶγε 1ενεερὶ, εε

@επεπ ποπε ινὶοειὶερὶ Μπ πεπε.,

1ιε ννεεὶπιιπηπεπρὶ Μπι πεοπ Με

ιιππιὶρὶ, εε. οἐπεὶιὸερὶ ιιπγε1ποπρὶ.

11 Ηεπε. 1:ε1πιι 1πὶπ ὶννεπο1ποπ

ννὶεεΜγε εε οπερεννὶοεΜγε ενο.

12 Κοπὶἐ1πε. )πεπιπ Μπ πεοπ πιι

ννεόεπ ὶννεΜεπὶπὶε Με ἐπὶ ; 1:ιι1πε

ποπε ινὶεεπὶερὶ,1πὶπ πεπε νεοπ

ερεννὶεεΚὶγε πιο, ννὶεοὶε Μπ επι,

ννὶεοΒε.π Μπ επ, ννεεεπτΜ)περι Μπ

επ, ενο1πεερε Μπ επι, πνεεὶπγεπρὶ

Μπ επ, ννογιιεεεεεπ Με επ.

13 νὶἴονπερὶ γεννερὶ, εε εκπο

ΜιπννὶεεΜγερὶ, ννεοιιερεννὶεεΜ

γερὶ πο, πεπε εεοπ ενο, επ ενώ

ἐ“Μ 1ι1ι τιπι π εεππε:29



1. Ί'ΙΜΟΤΠΕΟ8.

Η 'Ι'οπππι ννιιιινοΜπιπ οπι πιιιιπι Μπι,

νππιπποπιπιρπ, πιο ινιιιιυνεπιπιπππιππο ιιπι

ισἰ, πιο” πιπιιιιιιππιππορπ Μπι οπι πιπ

πιιιρπ πιοπι πιο ιιΜΜιοπιιο έπιπ οπο.

15 Ηπιπιπι ω;" Μπι πιννιιοππι,πιιι

οπ:οινιιπ-ιππι επι γοίπιιγιι ννο, πιεπιεπι

οπιεροπιποιοπιπε οπο οννιιειπι οππο»

μη” Με. ι ι ι

16 Δωρο" ο.ννιιιοιπ:ιπι, πιο πο

οπιειιπι πιπππινιππι Μπι πιννπιΜοππι οπο,

πιο πιππιιπιπι απο. Ηεπ:πιπιοπι Μιιπιοπι

πιππιποιιπε οπι, τοπιο πιπιπιππιοπιρι Μπι

πιοπιιι ιιπ·ιΜιπι πιπννιοπιιποιπο Με..

ννιοοννοιυικιπ δ.

1 ΗιιπιΜηαρι πιοπι πιποροιπο έπιι

οπο, πιιπππι ιιτειπορἱ οπι Μπι πιππιπ:επι

ννοπποπποπιΜιπο πο, πιο τοπιο. πιει

Μιππωρι Μπι πιοπιπι πιππιιιπιπππιννοπιιι

πιποοεο:ιρπ Με ;

2 ννιπιοπιιπιοπι τπιπιππιιιιπ Μπι πιεοπι.

πό ιπιεννιπ·ιιιππιγο σιπι πιππποεπι, πιο

ποπο. ιιέΜιτιιπ:ποπι ιιπιι.ιπ Μπι πιοπιπι

ππιννπιιοπιπππιννποογηο π:ππι πιποοο

οο·ρπ Με, νπογιπεοεπππιπι πιννπιεππι

επι.

3 ννιινιππωρι Μπι, τοπιο πινπ1

οιιππεπιπιπι ννιινιιιιοιιρπ πιο Μπι πιο

πιο. ινιοιιιπιιοπιππιπιπι νο. ·

4 Τιιπππι ινπνιππιεποπι παπι π:ιπιπ:πι

ννποπιιπε ω, πιο ππιπποιιιππρεππιι ιππι

ππε π:ιπιπιπιπι, πωπω. ποΜιπιοιππι νήσο

ιππιιιι πιιπν:ηιπ Μπι επι ννοννπιέπο

επ:οπι οπιεροποιοπιππιιιπ Με, πιο πιοπι

πωπω ννἰοπηππιιἱ Μπι πιπιιπιννιπι πιά

π.ιοΜοιιιιπ Μπι; πιιΜι Ψ8.έκθ πιο.

Σνιππποπιποπιππε ἰτοππιιππι οιγοΜρι Μπι

ω.

6 'Έπινε πινν-ποπιπποπιπιιι ννιννισ.ιππιιι

πιο Μπι πιο ιέπιιιιιο. οππροχορι πιο,

ννπιπππιπιπιιπιΜι ννπιπ:ππιγο οιι. οπιιιι

πιπμπι, πιιιπιγοπ:ιι πιπιρειιιι πιο, ινο

οιιΜχε "Εμ, πιο πιοιποΙππγορι Μπι

επι πιο.

Β πιω τον” πιποΜρπ Μ”. πιο

Μπιπιοπι, πιο οι πιο ιπ:πιπιπιιιπι ννπιπιπιπι

'Ϊ Πεοπ πιοπ:οπι πνπιιπιοπποπιννποει

Μ” απο, πιοοεπι πιιιοπιμοι:πω ω

ιιιιιιι Με.

8 Ωπι ω" τοπιο ινιοειιπιππιπι οπο,

πιο π_γπιππιπι ιἰιποπιπιπιπππι τον” Μπι,

τοππιπ ινποιιΜπ:πιππιπιιι έπιπ Μπιπιεπι,

πιο ννο.π:ππιχειιιρπ Μπι ννο.πιπιιι επιχο

όπιιπι, πιο ννπιππννπιοἱπι όπιι Μπι πιοπι

πιπειππι ινποπιέπο όπωι.

9 ννπινιιιιου. ννπιπιπγετιι οπο»

ππιπιιι έπιππρο ππιιιπποιπιι πιο Μπι πιο

ΜιπιπιιΒιιιιπ Με έπιπ. Πε νπιπ:πιέω

ινπιπιιιππιιιι πιππιπιπιιιο «η»,

10 ννιπ:οπιπιπι ννιιέπο οπι πιιπιιππιπι

οιπιιπππιρἱ, οιπιπ:πι ιπ:πιπιννιοιιπππιπο, οι

π:πππιπιπιπ Μπι ινοπιπποπιιππι, “πιο

οννοππιιιπιο. πιο εποε. ινποοΜιποιοιιι,

τοπιο ΜιΜιιιιιπ Μπι ονπιπ:οΜΥπι, πιο

κιπποοπιιιπι ννιιέπο ονιποοιιι πιππιπιππιπι

ιπιπιππι επι ορο πιοοππιπιοπι. π.

11 πω", ννπιπιπειιοπι. τοπια ιιέιππο.

πω” ννοπιιρι Μπι πιεοπι. ιννιοπιπαι

πω” έπιι απο; ποπιπιπι Μειπει πι επι

έππεπιπιπιπιοπι ειπε οπιιπιπιπι οππο 'πιοπι

τοπιιιπ Με;

12 οι τοΜιπιειπιι ννο.οπιιγπιπιρι

πιοπι πιο πιιπιιέιππιπιρπ Μπι πιοοπι ινο

ιππιοο οιπιππιιπιιιρι Με.

13 @τι πιιιΜιπι Μιιοιιι, πιο Η πιοπι

ιππιπποπιρπ; πιο Μιιιιρι Μπισάου ω,

πιιιΜιπι τιιΜι οιππιππιπρπ επι, πιο «πιοπ

πιρι επι, ω” πηιιι;ιπ Με έπιπ Μπι

πιοπιπι π:γορπ πιοπι.

14 Πεοπ, ποπιιι πιοπιιιπιππι "Πιο

έππειρι Μπι πιοπιπι πιιπιπιπι ποπιρι Με,

οππιππο. ποπιρί Με, πιο. π.πιποπιπιπιππο

πιππιιπιπιιιἱ Με ιινιιοιπι, πιοπ:οπι ποππιι

Μπι τπιππιι ἰιπιιιινἰοειοπιιιο Με. οΜπιἱ

έπιπ πποεορπ Με.

15 1πνιιπιπιπι ννιιπιιιΜπ ππ:ιππιοπιιιο

Μι” ππιειπππιππι ἰγπιιπιιιιι.

16 Ψποπιέτο. ιινο.πιιπ, πιο ιο «ιππ

πιοπιππιπ:πι ννιιπιιἱ ννειοππιιιιιπι πιο Μπι,

πιο ννιννοΜοο πιππιππιε οιπιπιπιπι οΜ

ιπο Με; πιπιπποπι οπποπιιιΜοιχε Μπι

τπποιπο πιπιιρπ Με έπιπ, πιο. ποπο.

πιιινιπ:πιπποπιιιπι πινίνποΜοο. ιιπιιιι Μπι

πιοπιιι οσο οννπωιΜγερι Με..

17 ννιππιννοπιπιππιιππο ιιπι Μπι, τοπια

πιεπιεπι ο.ννοπιπιπποππορι ΜΜΜ, πιο
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ννιοοννοιπιπιο θ.

ιιο ννοισπιτειι ποπποΜοιιο νππποεπιπ

οπιποννορι Μο, ποπιο ·πινποοπο, ονο

οπιοιιοΜγερπ πιο, οπι Μεπιιιιπ Μπι

πιοπιο ιγοποπι. .

18 ννοννορπ ονοπιοπι Μπι πιοοοπι

ποιοι, πωπω οΒιιιπορι πιοιιοπι Μπι

πιο ποπιππιιιο επιτοιπε πιππαπ Μο οπο.

@ο πιπιο, Ί'ππινο πιοοπι Μπι πιο τοπιο

οπι οροποπιιιι πιοπι πιποπιπ οοο.

19 ννεογοτοπιππι πιοπιρο, πιο ιιο

ππιπιπ πππιπιο οππι πιΕπιπιοπι, πιπιπιπιο γειά

ιιπι Μπι ινοπιιπ οπι ινπγοοπιιιορι ειιρπ

Μπι 8.πιοΒιιιιπο.πι πιο απο.

20 'π'οπιο ινοππποπιπρι Μπιπιεπι πιοπιε

οννοοππι ννποπτοπιοιπι τοπιππιιιοπι πιο

ιιονιποοιπο οπο, πιοοοπι ιππιπιιορι Μπι

πιοΜιιειιππ Με. Μονο

οι Ψοπιοπιπεπιπιοιππποπιοπιι, πιο

.ποειπο Μοοοίγο πποπιοοπι Μπι, ππιο

Βρπγο οπιπιππιππο ννποοπιεπιπιπΒορπ

Μπι πιοπιο πιο πνποιποπιοιπι πιοπιο

πιοπποποιχε, πποπιο τοπιο Μπι οοιπι

έπιπιιοπι νοπιπιππιοοιιρι ννοπιππι οοο

πιοπι Με, πιο ννππποέπο ινσοπιιοπιοιιπ

πιο οππι οπι οποπιπιεπι π.οπιιππποπι οοο

πιοπι Μο πιο. ποια-π

22 Οπποπιπιοιπο ππιννοπποπι - πιοισο

@πιοπιο πιο ννο; πιο ννποοέτο πο

πιοοε ννεπιπεπιπρι Μπι οιι οιιο οππι

οπο. Βοοππεπι ππιππιιπιο πω.

23 'π'οπιοπο ππιππιπ οπ:οπποπι ιποππιο

οππι πιο, πιπποει Μπι οπι, πιο. "επιπ

?πιοοπι οο Μπι πιοοιι, ιπιιπιποο πιιιπι

πιοπποπι ιποππιοπι πιο. =ιιΙππιπιπι

24 ννιωπιπο ινοπιιππιιπ ινοπιπεπιπρἱ

Μπι τοπιππιγοπι πιοπι, πιο πποπιοπιι

ννοιπεοο οΜο οννποογε; πιο πιιιπιπι

ννππ:ππιοπιοπιι τοπιππι οοο.

25 @ο πιο πιοπ:οπι ννποοπιοπι ννοέπο

ινοπιιππιέπ ποπιππιγοπι ιιπι, πιο τοπιο

πιοπ:οπ:ο έπιπ οέπο. επιοπιπιορποο πιο.

;;',ιιννποοννοι.ππιο πι. ιΗ ΨονσιπποΒο ιιπι Μπι ποιοι. πιοπι

πιοιιιππιππ Μπι ππιιιπιιπιπο γιιπποπιιιι

Μπι πιοπιε· πιοπιπποπι ννποογουνοιιπ

ΜπιννποοΜπιππιεπιρι οιισοοιιι οπιι π

ινιοοπισπονποιππ. Μο, πιοπ:οπι Υπο

·πποιιτοπιπιε πιοπι: πιο πο:οποοπιοιιο Μπι

οέποπιπποιιπ Μο έπιπ. “Μι

2 (πο ποπιο ιτοπιπτοπι ννοοιπιγοπι

πιοοπ Μπι πιοοο ππιιιπιιιιπο ιππιρι Μπι

πιοπι, πιοπιο οιοοννιπ:οΜππιιρπ Με

οπο, οππι πιοπιπιοινοπιιππιΜοπιπορι Μπι

πιοοπι; τοπιο πιοπιο ννεοππιδποπι πιιι

μ, πιο ννοοποπνποοπποπιερπ, πιο ποπιπι

ινοέπο Μπι οπι πιννιπ:οΜοπιιορι Μπι

πιοοπι οοπιιιε οννποοΜγορι Με.

Ηοπιο. πιοοοπι οπιοιιοννποοΜγο πιο

πνοπιοπιοπινπππιοΜιπο πω. ·πι~

3 Τπιννο ινποοπο πνοέππο, .ποοιπε

Μοοεπιπε πποπιοεπι πιπιΜιπορι οπο

Μπι, ννιοοπιοπι οπ:οπποπι Μπι οποιο

τοπιπιοπι ιιπι Μπι πιοπιο ννποοππο οπιπ

Μπιπιοπι, πιο οποιο πνεοπιεροννιπ:ο

πάγο οιπιπιοπι,

4 Πο ινοπποπιππιπππο, πιο πεπιπιπποπι

οπποπιιιο έπιπ ιιπι, πιιπιο ννοΜπιποορπ

ννιυνοπιιιορι ννππποπο Μπι οπι οοπιπο

Μπι οπ:οννοοιπι πιποιοπχε; πιοπιο

οποπιπιοπι ννιπιοννιοπρι, ννοΜπιππ:ορπ,

ννοοοποπιππορι, ννοεννεοππι οποο πιο

ιπ:ο8ε.

5 @ο ννποοέπο ποννοοιπι έποειιἱ

Μπι οόΜέπιοιπο πιπποΜπιποορπ, νοο

ννιπ:οπιο ιιιππιοιππ έπιπ, πιο ποπιιι πιο

ππιπιοιιρι Μπιπιοπι, πιο ννοπιοπιιοπιπιο

οπιοππορι Μπι πιο πιοοιπιιιι. 'π'οπιο

πιοοοοορι Μπι πιοπιο εννιπ:ογιιοποπι

πιο.

8 ννοπιοτιποπιπιο οπιοπ:πορι Μπι

ονοπιποΜιπι Μοι πιο ννοιπιιπιο τοπι

πιο.

'7 Μοπιε Μπι ππο οπι ποπιιιπποπι ιππι

πιοπιπρι έπιπ, πιο οννποεπιοπιεπι πιο

τοπιπιοπι τοπιιιπποπι πιπιπιοπιπποιιπ Μο

έπιπ. π· ι

8 Ηοοοπι πινογιιπ:ο, ννοπιοοεπιο πιο

ιππιπιορι Μπιπιεπι, πιοπιο π_γοιιιιΜριιιπ

Μο.

ο 'π'οιιε ννοπποπιιιππιο π:ππιρι Μπι

πιοπι, πιοπιο τοπιιιι-ννονιπιππποπιγοπι

ιιπι, πιο ππιοεοππποΜιπορπ οπι π οπιρο

χοιιπ, πιο ννπιππιοππιοιπε π:οπιπ:π ογοι:ἰ

ποσο οπο.οπι Μπιπιπιπαπιρι οοο Μιι

πιοπιο οπι, πιοπιε ο ννοἱπιεπιἔγοιιιι

νπππ:οι:πιπιπιπιπ πιο πιο ιιιοπιοιι πιοπι
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Π. '1'1Μθ'ΡΗΒΟ8.

@οι Μπι οπιονποεππι ι,οιΡωποι,ι

ιιπ εοπι.

10 '1'οπιιι Μαι. οιινοοππι πιιιππιοπι

Μπι πιο πιιο.ιοοπιο. ιινοέτοιποπιορι Μπι

πιοο ; πιο πω.ιιιιιι ιπιοπιπιπρι, πιο οπι

ιινπιοπιιιιοπιρπ Μπι οπ.οπιπιοπι @πιο

ιποιιι, πιο. πιπιπ:οπιιι.Μιο οπο οπι οπο.

ιιοιιι.

11 '1'πι1ιο νπίοπιοιιτοπιπιο. νιππιοιόπο

πω” Μπι πιο πιιγε, πιπιπιο οι" Μπι

πιοΜπ:προ οπο; ννιοοοννοποπιπιο,

ννοπποπιιοπιπιο οπιοπποιιι, οποιο

οπιρἰ, ννοοοπιτΜιοιιπ, ννο.π:ιπιτοπι

οιιπ πιο ννονιοπιπιοπποπι, πιοιιο πι.Μπο

οπο.

12 νι”ονιοπιππιγπι οΜπιποο πωπω

Μπι πιο επι πιοπιπι οπο, οινιπιοπιπιο

ννοπιππι ινποοπιπ Μπι πιο που οπο, πιο

οπι πιἱοοιιἰ πιο ννοοιποποπιππιρι οπο

ιπ:οπιιιππι ννπιπιπποπποιιι πωπω εσοπι

οιποπιπποπιο π:ιπιοπι.

13 ννοπιοπιποπιπιο τοπιο ονιποεππι

πιιΜιπο οππι πιο ιπιοπιοιπι, πιο .ππιοπιο

Μεοοπιο Ροπιπποει Ριποπο ιπ:οπιιιππι

οινοτοιιπιο ννοπιπποπιο οιπιοπι πιο οπι

οεοιπ:πιπο πιο;

14 Αέοιιο έπιπ πιο ιιοοπιιιοριπ:ο

πω, ννοοπιορο Μπι πιο ππιιπιο Μο,

.ποοιιο Μοεοπιπο 1ιοπιοοπι ιιιιΜγοιιι

ποπιππιι.ποιι πι Μο οππι πιπιπιοπι πιο.

15 Πο τοπιοπι πιοπιπιπιτιι ππιπιιι.πι,

ππιννο γοννοέπειιι, πιο επιπιπποπι ιδίο

οιιωμωΡι, πιο ιπιοπιοοιιιιπ Μπι οπι

1ι.οπιπ:οπι Μπι πιοο.

18 Πο πέιιοπιο ννιοπιπιπ πιππιιπιε πιο,

πιποιοπιιιο οπι πιπιππιπιπιιιοπι οπιι Μπι

πιο οπι οιιπιιποπι, ννιοοοιο Μπι οινοπο

πποπι πιο ννοπιιιοπιο οπο, πιο πιοπιιιπι

οπιιπιιποπιιι. οΜπιπ Με πιο; πιο νοο

πω", πιο ννοννοοοπιο ονπιπιοπιπιπι

ιινοιιππι Μπ:πιιπι πιιιπιννο.

17 Τοπιο ιιιοπιο Μπι πποπι "οππι

οι... οππι ννοπιοπιοπιννποοΜ7ο πιο,

ννοποπιπιοποπππορι Με: πιο, πιο οσο-

ιιιιπιο οποπιιιπιπ οπιι οιιο πιοο Μπι

ννοοππιι·οπιρι Με οπο, πιιππο πω

πιοιιτοπιπιο πιὶ ιιπι ω." ιιποπιπιΜιιιρι

Μο ο πιποΜπιιιιπο πιπιπιπιιιι Μπι πιοο ;

18 Ί'οπιιι νιποοπο εοπι πιπιοπιιιι Μο,

ννιπ:οπιοπι ννοοπο πιποιι.ιιι Μο, ινο

ροιπιπιπρι, πιο ινοννιπ:ιιπιιιιιι ποντοι.

ι.οπιιποιιι Μο; ι-

19 'π'οπιιι τοπιοπο ιπιο οππι πιο οΜο.

οπιπιπιπππι οποιο ννοιι ποιπιπιοπιορι

Μο, πιοοοπι ννιπ:οπιι οιινιπιοπιπιο ιππο

πιποιι. γιιπιοιιπ Μο.

20 Τιπιιοπ:πιοοο, ποππιι ιππιπιοοποπιπο

οππι οποιο π.οπιιποπι ιππιπιο "πι, πιο

ιπποοπιοογο πιοπιιέιπιπιποπι ννοΜπιπ

πιοιιι Μπι πιο πιοπιιοπιιο πιο, νιο

πω” ννοιπ:οιιοπιπ οΜπιποοιιι Μιι

πιο πιοπιιιιι.

21 ννιιιιιιιιιι πιο οπι οιιοιιι, πιο

ινοοιπιγοπιιιπ Μπι ιπ:ιιπιοπιιιο. @οιο

ιινοΜπιπ Μπι πιο τοπιιιιγοπι πω” μι. Ψοννοοπιοιππο. πιποιιιπι ιιιιπιιινο.

Μο, ννιοοέτοιοπ:ορι Μπι πιο να- Αιιιοπι.

Ρ Α Ι. Ο 8

ΤΙΜΟΤΗΕΟθ ιποννΑΡι ΚΙΟΛθιΑ,

1ΠΟΝΡΑ ΚΙΝ”.

ΨΙΟ0νν0ΥΑΚΒ 1.

1 Ροποο, ννοπιοπιπ:πιπιπιο ποινοπιππι

2 '1'ιππιοππιπιοο, πιοπιιέππιοοπιπΜιποιιι

ιπιπποννο Μπι, ωοωαρπ οποια.

ννοννοοπιέπππο, ννοννοοτπο, ννοοΜ

Μπι οπι, .Μαιο Μοοοιι,πο @οι πιοπι, ιιπι πιο, ννοπιοιιπ:οπιπιο Αποιοιιι Μπι

.1πιοιιο Μοοεπιπο νιιιοοιιι πινπιπιο

ιιοπιιιι πιοο πιο πιπ:ιιοποπιπιπιπι,

..Β

11Πή πιιοπιπιοιι, πιο .ππιοιιο ΜΜΜ Παπι

οοπι πιπιΜιπορι Μπι οι.οπιπιοπι.



πιοοπονΑκπ 2.

3 Ψοποπ1:οππο, τπἰπππποπο πὶπ

οπιπποπ πιιεὶ οπο ποππο οπο

ποπο πὶπ, πο πορὶτὶο. οπππὶγπ,

οπρο1:π, ποπγοτιι πο ποοοπὶγο

οπο. οοο, ογοο1οπ ἐπὶ οπου”.

ποιιπ;

4 Ύνοποποπο πὶπο. πποὶπ, πω.

πππὶπιιπρο οπι οπὶιι ποπ ποπο πο

πειιγο, ποοοπ ποπὶγιὶέπὶπ οπιπ

πω” Με;

5 Τοποπ ποπεοὶπγο ειππππορὶ

οτι ἐπὶ πὶγο οπ πὶππ πὶπ πο πο

πουγο οὶππειπ, πο 1οποποπο πὶ

πιιπέὶ ποπὶο οπ υπ, πο. ποπιιπ πὶ

πππ δίιὶπὶπο οπ υπ, πο. πο τύπο

οπ πὶππ πὶπ ποοππογο.

ί31Ηοοπ οπιπποπ πὶπεπγοοὶγο

πο, ννοποπτοππο ποπο πὶοιΙ πὶπ,

ποπο οοὶριιτοπο οπι οοὶγοτιιπποπ,

πο οπιπὶποπὶοὶγο Με.

'7 Ύνοποπ1οππο. ποΙωπὶρο ποπὶ

πο. πὶπ πππορὶ ἐπὶ; τυπο ποπο.

πω, ποοοπὶπὶγορὶ, πιι ποοὶπ

ππορειρὶ ποπιπγο. πὶπ.

θ Ηοοοπ 1τοποοπ πππὶγορὶ πι

ποοπιπὶπ πὶπ οπ ὶέτοοο ἐπὶ πο,

πο. πππππ ὶπὶγο πποποοπορὶ ποπο.

πο.οπ πὶπ; τυπο. ννοποπτο.ππο

τοποέοπο πὶπ οοὶγοπιπποπ πο

τοπὶπ ποέ1ο οπ ποποπὶ_ὶο πὶπ οπ

οπὶοὶρο πο :

9 Πο πο πἱ ππγππρὶ, πει πὶοο

πὶοορὶ πεπεπ πὶπ οπ ιιππὶοορὶ,

ιιπποποπιρὶ πὶπ οοπο.Βοπποπ ἐπὶ,

τυπο @ο τοποοὶπ, πο 1οπο.οπέήπο,

πποπο ποπο οὶπ ὶτοπππι .Ιοοπε

1Υ1οοοπο οπ πππορὶ ποπ πο οοὶ

γοπιπποπ:

10 Ίπποι πιπιπο. πἀπ1οπὶπ, .Το

επε Μοοεὶγο. ννοπὶππο. ιιππὶπι

περὶ Βοπὶπὶοἱγο οὶπ οπ, πο πὶ

οοπὶ;ο ὶπππΒγο πο, πο!:οπ1π πιιέτο

πὶπ οπ, πὶοοπὶ πει πορὶοο. ἐπὶ ππρὶ

πὶπ ὶγογοπρει οπ απ.

11 Ηοοπ ομιπροπιι πο γοοὶρὶ

πὶπ 1ιοοπ ὶποποἔπρὶ, Ιποοπὶοοέτο

ποπὶοοποπὶχοπο Μο οὶπ ποσο.

12 @ο πο ο1:οπποπ ποπο ποπο

οπ ὶγοπιππεπ ὶγοποππο; τυπο

ὶπὶοΜοοο ἐπὶ. 'Ι'ιιπο ποοὶππο

π” οὶπ πο εἀοπποπὶχο πο., πιω

οππο.πο πεἑὶ πὶπ ποπο. ππρο1ιι

ποπ ιι Μο οὶπ ποποπγοπ ππὶοὶ

ποπο. οπὶπὶ οοοππογο.

13 πὶωω οπ ιοπὶχοπ ππρὶ πο

ποποὶγο οὶποπ, ποπεοὶπγο, πο

πιιέτο πο, .Ιοοπο Μοεοπει οπ υπ

π” πο πποει ποιο πο.

14 ννοπὶγο. ννοποπ ιὶππὶοὶρὶ υπ

πὶπ οοπ:ι1:οπποπ., πὶοοπιιπ πο

έτο πὶοιιρὶ ποπ πο τοπγοπ ποπο.

πο.

15 'Ι'οπο. Αοὶο οπ υπ πὶπ οπο

εὶπ οτπιηπέτοπρὶ πὶπ πο ππιππι

3πι; ΡπιπποΙΙοο πο. Ηοττποποποε

πο οπ ορορὶ.

16 Οποεπρποι·οο $ὶΪοπποπο τοπο

πὶπ ννοποπ1:οππο οπέὶπὶοο. ποπ

πο; πο στο. πιὶοοπρτο οο. ππιππι

έπειρὶ πὶπ οπ ὶέτοοο ἐπὶ"

17 Οτι Κοιπο. οππ. πὶ πεπεπ, πὶ

πο οιποτ1ο πο. ὶχοπιογοπ.

18 11ο ειπροτπ πὶπ πο επ Ποπ

οιιπ πὶπ οτοππειπ ποπποιὶέὶ‹1ο

πο” Μο ο Ιπιποειπ οπὶπὶπὶγο.

ππππο; Πρποεοο «πιο που τοπο.

οπ οιππ.ππγο οὶποπ πο τειπποπ

οοοπγηο.

π1οοπ°οΥΑκπ Σ.

1 11ο ο£οπποπ, .πιὶοὶππέὶ, .Τοοπο

Μοοοὶγο 1:οποοποπ1ο πὶπ πο οπ

ποπὶοοπο. πο.

2 (πο. ποπο οπιπποπ ποπο ποπι

ποπ, πὶοοπι γοοπιπὶπρὶ ποπ, πο

πο πὶοπέπι ποοὶπγορὶοπ, τοπια.

€οποπ οποροπὶοοπὶγο οπὶπὶρὶ πὶπ,

ποπο πὶοοπο πο.

3 Ωο πὶγο πιιπππ .1οοπο Μοοεὶ

πο. Μι(ππω ποέτο πὶπ ὶγοοοπ

τοπο οππ οπ ποκὶὶτοπο πο.

4- 'Γοπο σκοπο οοοπ πὶπποπ, πο

ποπι πὶοοπὶ πὶπ πο πὶοοποπ πὶπ

οπ ὶποιὶροπιπὶ ἐπὶ, τυπο ποπο

πηο οὶπ πο ὶγοπὶρὶχο Μο οπι

ποοπ.

5 @ο ποπο οππο ποοἱπ οοοπ

πὶπποπ, πο ποπἑἔἔπιορὶ πιπ οοοπ



Π. ΉΜθ'1'ΗΒΟ8.

εεοιι Με ΜὶιιΜειι, Με ννεεεωα8Μι

εετοιιρι Με εεε.

6 ννιεεέπε κνεΜεειιγε ειιι Με

Μειιι ΜιιΜειι, @ε τοΜεΜεγε τεΙειι

Με” ειιι εεετιΜειι ?Με Μπι.

Τ' '1'ε.Μιι εμε ειιι Με ειπεειιι πιο.

Ωε 1ι.ετιεειι Μιι ΜΜΜ οενεειιι

οΜεΜιιὶΜιιιχειι ιιιιιιιινε.

Β 1Νοτειιιιιι ννιιέτε ιιιι€εννε Μιι

εειγιι€ειιΜειι, .1εειιε Μεεειγε, Βε

«Με ιν1εοννιιιι Με” Μιι ετειιΜετι,

Με ννιεοιιτε ετειιΜειι εΜεετιιγερι

Μιι Με 1ιιΜειιχε. κενο.

9 (Με. Με οιι ννιεεέτε ιιτεΜοϋεε

εἱιι ιιτεεειι ΙιεΜιέιιιιιηετιρι, ιιιεΜε

6Μερι Μιι Με εε; ιιιΜε. ννεΜειι

1:ειιΜε οἰε Με Με ΜεέΜερι ω.

10 Ηε ει:ειιΜειι Εεεε ενιεε1ιε

ΒιιιΒερι εστι Μειιε σε 1:ε1ιιι εννε

ειιι ιγοννιιιιινεχε, Μειιε ε ιπιεοιιι

.1εειιε Μεεειγε ειι ιιιι Μιι Με διε

Μερι Με, εε ιιε1ιιιιι εννιΜειιΜε

ννειιιτι ννονιύτειι Με.

11 1Νιεοιε Μιι εε ννιεεΜερἱ;

Με Μει ιιιιΜερι ΜιιΜειι., ιιε1ιιιιι

Μοι ιιιιιιιρὶ Με; ·

12 Με οτι ιιτι1ιεΜιερι Μιι1ιειι,

Μοι ννιεεέτεμ.1ερι ιι.ιιγε1ιοιιρι

Με. (ζει ιιιιΜγε εΜρειιιιχειιρι

ΜιιΜειι, εε εεε. εΜρειιιιχειιρι Με.

13 (ζει ενεειιιιιιιγειιρι έιιι εέτε,

ιχε ννεειιιεεριεε ιιπι, ιΜάιιεειιιέιτι1

ειπι Με οΜΜἱ Με εε.

14 Ηειιε τε1ιιι Με 1ιιΜειιγειειεε

γε εε, Ιτετιεειι Με ιτοΙιειιι, νύ

εοιε ννεννοΜιΜι επι, 1οιιιι ιιιεΜοιιρι

Με ννιεεΜιιεγε ειπι Μειιε οτι εΜ

ιιἰεερι Με επι ε ιιυεΜο1:οιιννιεε

Μ”. πιο.

15 1ΝιιΜειι€ειιΜε. ιεοΜιριγεεε

Με, ωιωειε ιυνε1κε.εε ειιι ιετεεε

Με 1γεεεεε Με Με Μεεε ε Μι

Μοιιτειιιιι Με., εε νιτοννιεε.1:ε ννἰ

εοιε Μιι οικοτειιιιε 3τερειιιιιι Με

ε ειειειγε πο.

16 ΤιιΜε ιερι έιεε εειιιέιιιγειι

Μιι Με ιιεΜειρε. ννο, Με ιδεοιειι

ννιεοέιεε εΜε. Με εγε Με.

17 1111141111 "Με ι:ε.ενερι Μιι

έιγε1ιε 6ιεε. νεο ιχεεειι νική

ΜεοΒγε Με; Υυπιειιεοε εε ΡΜ

1ει.οε Μετιε Μεεεεερι ;

18 Ηειιε ννοννιεεΜε Μιι ιειιτιοτι

με ιγεχερ1 εε, ννωιεωω Μιι

ννειιιιε. γιιέτειιρι εε, εγειιι, εμε

Μεοιι νυε.ιιι1Μι ενεειιιιτειιρι Μιι

ειειιΜε.ιι νιεηεΜοτοιιιρι.

19 Ηεεεεε. εΜε, ννεΜειιτειιΜε.

ε1ιεΜάε τεννε Με ειιιεγε Με εε

ιρι.ιερε Με εε επι Με; Πειιεειι

Μιι “Με ειναι. νιιιεεγε ειπι Μειιε

ει1οιιννιεε!ειγε.. Ωε ιιε|ιιιιι, 'Ι'ιιννε

Μεεεἱγε εειε Με Μογε1ιιχε ειιι

Με, Με ννοεΜειιι εγιιέτειι 1:τε.

εε.

20· 'ΓιιΜε Μοι τε.ιιΜε ινειιιἰ οΜτιε.

ιιιεεεε1ιεει, εε ιιιεεεεΙιε ννεΜε1εε

Μεεει1ειι ω, ιιεΜυ.ιι ειπι, επ πιε

Με. ννεΜέἱεε. Με γιιΜε.ιι, ΜιιιιΜ ι:εΜιι

ννεει.ε, εε ΜιιιιΜ ΜΜΜ έιειι οιι γι»

Μερι.

21 Ηεεειι στι, τιινιτε Μειιε @Με

Μη ετειιΜειι ΗρεΜιιιτε ειιιΜειι, Με

ννεΜέι1εε ννεότε Με Μεεε. Με, εεε

όε1ι,κιε Πειιεειι Μιι ννεννιιιχιιιιγε

Με ε ι_γοΜιιι, επ ιιιτιεοΜειι ιινε.έι:ε

οννεειιι οτι ιιιιέτειιρι.

22· ΚοἐΜε. εειιτιΜεγερι εΜε ειιι

Μειιε. Με.Μιειρε πιο; εΜε πιεεε

ννοΜειιιιε, ννοννεειιιγε, ννεεειιτΜ

γερι, ννοοΜγε Με, ΜειιεΜιγε Εεεε.

εειιτε εεεεειι οιι Ηειιεειι εεΜ

γερι Με Μειιε απο ει: εμε. πιο.

23 'Ι'ιι1τε ννιννιι.ιι€ερι οΜεΙ3ιιιΜ

ριεε επι εειιιέιιιγειι Με Μεινε επ

χειειγε επι πιο, Μειιε. ννιεοΜειιε

ΜεΒε ε ετ1οιιγεγε.

24 ΠιιΙιε.ιι Ιτε.ιιεειι 1:εεΜγε Με

Με ννιεεΜε ιιιι Με επι, ΒιιΜε

ονιπεειιι ειι ννεΜΜεγεόειι ιπι Με,

ννεοτιερεΜιγε εε, ννεννε.ειιιΜτε.

γιιεε ΜΜΜ. Με.:

25 (.)ε “Με τοΜεἰεἰγε ιιτιρι Μιι

Μειιε. ἱννεΜιιειιε ννεΜοΜοιιννιεε

Μγε Με, οΜτιιιι ννεΜε.ιιτειιΜε

1Μειιεεετιιρι ινιεεειι Με, Μεεειι

νιτοννιεεΜε Μιι ιγιιΜ:ειιρι Με.

26 @ε Μεεειι, τσιπ Ψε1ιο.ιιείεε

334



ιπποοινοιπΑκε 4.

$οπιεπι οπο εεε, ινπηπεππε ειπποεπιππε

εεε Μπι πιεπιε ππιεεεπιτεΜγερπ πε

ινε Μπι επεπιπιεπι ππιάπιέρερπ Με.

ΨΊΟΟΨΟΥΑπ(Β δ.

1 Ηε ππε επποπιχε πο, επρεπε

ππιεπιππε:γε. Μπι επι πεπιιι πεπέιπππε ε ιι

Με. °

2 Ηεπιπιπι ιινποεέπε Μπι ννεεπεποπ

ππερπ Με, ιπιεεεεππε ννεέπειπεππε

πιπ, ννεππιπιεπεπιπερπ, ννεππεπιπεπππερπ,

πιεπιππεπιεγερπ Μπι επιεννποεΜεο

ρπεππρπ ει, ννερπιπερπ έιπιπ, ενο·

πεππρπ‹πεπι έπιπ ;

3 Οππποε εεπππεΜγερπ έπιπ, ννοορε

Μεεππεερπ, ινεεπερπ εε, π,..εωε

πεπ-γερπ εε, οπιπππποποερπ, πιε τοπιο

ινεέιπε επεειπερπ ;

4 ννποεπιπιεγεπιρπ εε, ννεεπππππο

ρπ,ννεπεπιππεπεπππερπ, ππιεεεπιπεπεπγε

Ρι Μπι πιε πιιοπεπιππερπ, πιε πνεππεπι

πεπιπππε πω..εεερι έπιπ.

5 ννεπεεπιπεπιππε εννεεππιρπ Μπι

ννπγεοππιρπ Μπι ιπιππιερπ, πιιππε ιππο

νπεεεππε Μπι πιε νπποειπερπ έπιπ;

πιεπιε πιεεεοερπ Μπι πιεπιε επ.επιπιεπι

ππιππεππιπιε οπο.

ε πω., πιεεεεερπ Με ππρπ πιε

πιππιεπιε ιππι ποπ, πιε ινππιοππιππιοε ινε

εππιτοππρπ έπιπ, ννοεπιπ:επιπ πιιπιιέιεππε

πιπ, πιε εποε”. ,Με ,Με οπι

ιειιπιοπιρε. ε)περι ;

'7 Οπιππιπιπιπεπι ννεοππερεπεπεπιερπ

ππεέ ινονι·πεεπιε ετποππιπερπ Μπι επιιιπι

πρπ οΜπιπρπ εε Με ινειπεπιε. επιπ

εεεερπ εεε.

Β Ππιππεπι, .πεπιπιεε πιε .πεππιπιι·εε

πιεπιε Μοεεε Μσι εΜπιποερπ εστι

πιε πγεεεπι, ππεπιε πε ειπε ΜΜΜ

πιε Μπι επι ππιοπορπ, νπποεέπ.ε. ιεινε

οπο ιπποερπ, πιε. ινεεππιχεπιρπ Μπι

ε)πιπεπεππρπ.

9 Τιιππε ππεπιε. ε εεπιρε πιποορπε

ειπε Με επιπ, ενπιπποπππορπππε οπο

οννεεπο επι πεπιπππ Με, πιεπιε ε πιο

εεοπιρπ πιοπι πγεεεεε.

10 Τι.ππππι. πππγε ννοινεοπιερεΜιπε

Με" Μπι πεπιιιεπι ειποπιχειπε,

ι

ππιπο1ιεπι Μπι, ποππεπι ππιποποοπιεε

οπο, ννεεππιενεγε οπο, ννεννεεππι

Με πιιπππιιε. πεπιπιε Με, ννεπ·εππννε

Μιτε σππι, ννεπιπιεγειπεπι εννερε

Μπι,

11 'π'επιπιπε ππιεππιιενερπ Μπι, ππιε

ππεΜπε οπο, ποπε ππιεπιπι·επιππε Μπι,

Απιπ.πιποππε εΜε, ππποπιπιποπι εΜε,

πεπιεππ·ε εΜε, πιεπιε εποε" πεπιεσ

ινεπιπ Μπι ππιεπιπγεπιππε; πιπιππειι ο

Με. επειιπιεπι πτεπποεπι Μπι εποε

πιππεππιπ.

12 Ωε τοπιε .πεεπιε ΜΜΜ. επι

οννοπεπιπιε οπιεπιχειι Με Μπι πιε

πιε "Με επεεγε ννεεεΜπινερπ

Με.

13 Τπιππε. ννποεέπε έποε, ιπποε

πιπιεγεπιρπ εε. Επι, πιεπιε εεπιρε επ

- εεπιπ Με, πνποεπιπιεχεπιπιπ πιε. πιεππιππι
π πιπιεεεππρπ Με.

14 Ηεεεεε ιιιππε πήγε πιε ποποπ

οπππιπερε, πιε ννποειεππε Μπι πιεπιε.

επι πιπι πο, τοπππιπε ιεπιπιε.πι οπιπιπερε

Μιι πιε επ:ποπιχειπε.

15 @ε πιοιιπππέπιποοορε Μπι επιεπι

πεπιπιεπι πνοννερπ ενεππεπι ειποπιχε

μι, πιε ιιππιπιπεπι οπι ππεεππιπιπγε Με

οΜπιπ, .πειιιιει Μεεεπγεννεεππιχεπιρπ

Μπι εοπγεπεπιπιεπι.

16 νπίονιπερπ ννεππεπι οεοννεεππι

νπίεπιεπιπεπιππε Τεπιπιπε Μπι επεχε

πεπιπιεππ, εε ιιιτευπιερεΜχεπιπ, "πιο

ρεγερπ, οινοπεπιπιε πππι.8ερπ, πιε ιππ

εοπιεπι πιππιε επι οπιερεννποεΜγε

σππι πιε οΜπιπ.

17 Ηεοεπι πνεππεπιπεπιππε "ω..

Με. ι.εννε Μπι εεεππεπι πιπι Με, πιε

εππεοΒεπι ιινεέπε ονιπεεππι οπι πιππιι

έπειιρπ Με.

ινποοννοιπΑκπι 4.

1 Ηεοπι, ππνεππεπιπεπιππε πποπτεππι,

πιε .πεειπε Μιεεεπιπε· 1πεπιεεπι Μπι,

πιεπιε πιπρπ περι πιο νιπποεγεεο Με,

ποπιεππ ινοΜεοπι2ε ππιππιπιε πιπ Μππ

πιεπι, πιε πιεππιππι πποππεππι ινεπποπποπι

επεπιππι;

2 νιωθω Μπι3ἔἔεππε πιο, ποπιεπι



Π. ΤΙΜΟ'ΓΠΒΟΒ.

οὶνοΜρὶ, επι. πε.1πιιπ οὶνοΜρὶ ἐπὶ

εἐπε, Γιεπὸὶτεὶεὶνε, ννο. Οννο

πεπιπε ννὶεεὶπεεε ννεοὶπ, @ορε

ννὶοενε, ννε1ι‹›1ποπννὶοεὶπὶνε ννο,

πνοοπερε εε ννεννεεὶπΜε νιι2ερὶ

ίεπ1πε Μπ οπι.

3 Απρεπιι ννεπ ιι Με εὶπ 1ιε

ποπεπ Μ Μπ1ιεπ, ννοοπερε ννεἐτε

Μπ εΜερὶ Με ἐπὶ, τιι1πε ὶνε ννὶ

εοτεννεοιπ ἐὶπ·ε οὶπ εοὶνεπεπΙιεπ

ννεοπἐρεΜνερὶ Μπ εννὶεεΜτερὶ

Με, πο” νεἐριινερὶ εε ὶνεεεοε

πεοπ ε1;επ1ιεπ.

4 (Μ. ποεερι Μπι ννοννὶοε1πε Μπ

επεπ1ιεπ πιπὶιιποππιπὶρὶ, εε Ιιὶπιιιι

1πε1‹επρὶ Μπ εΜε ὶὶιπὶονερὶ Με.

5 Τιι!πε. πὶνε εε 1:ε1πιι οννεἐὶπ επ

ννεΜε νειιπ Με, ννὶοο1πεΜὶε επ

ννειὶὶπε1πε ννο; ννοπεπὶπ ννεἐπε

ονε1περὶ ννὶοο1ὶεπ Μπ εοεπι εεοπ

ννο; ννὶοο1ιεπ π1ιι1ιε εὶπ πε πεπι

ἐτεπ ννο.

6 ννεππε ννεππιὶΙιὸιιἐπε Με ὶνε

ππιὶεὶΙιεπ1ιι, εε. ννεπιπ1ε Με εὶπ πε

ννεππε Μνεοεπ ὶ1ιεπ.

7 ΟΜοὶιε ννεἐπε Μπ εεεπποπ,

ννοὶπνεπ1πε Μπ ὶπιππὶννεΜνε, ννιι

οὶπνεπρὶ Μπ πε 1ιπ1ιι1ιε ννειιπ ;

8 Ωε ω1πετε, πνοοννοπεππιε ννε

1;εέι1ε1πε ννεπ ππὶππε1ππιρὶ,1ιε Πεπ

εεπι ννενεοο οννοτεππιε Μπ πιιεειι

Με, επρεπε Μπ 1ιε επ; εε ππὶνε

ππὶἐπεπε ἐπὶ, Ι:ιι1πε ποπε ὶγε πεπ

ὶπὶεὶνε Με εὶπ ννεέ.πεπ1ε1περι Μπ

πεπε. οννεεὶπ 1πονε. -

9 Κο1ιεππε. επι ππιενεὶιὶὶππε. πὶπε

εεὶεὶνε οπο.

10 Βειπιεε πε εππενιιἐπεπ,ννὶοο

ιιὶ Μπ ‹ὶε ννεἐπετὶε1πε εε Τ1ιεεεε

ΙοπὶΙιε εΜε. Μ1ιι1ε, Κπεε1-πεε θε

1ετὶε εΜε, εε 'ΓΗ:οε ΒεΙππεὶὶε.

εΜε.

11 1.ιι1πεε Μοὶἐπεπε. ννειιπ ;

Μει·1ποε ὶειι εε Μοὶ ιι πο, πε ἰνε

12 'Γιιεὶ1ποε Βρ1ιεεοε εΜε γε

ννεἐὶ. °

13 Υειι Μπ1ιεπι, 'Ι'ι·οεε ε1πτε

Κεπροε ἐὶπε. εππὶοὶππε1‹ε ννεἐὶ

εοπ 1ιε επι ννο, εε πε1πιιπ ννοπνε

ρὶ Μπ πεπε, τε1ιεεε1πε οννερὶ Μπ

πεπε ὶγοπεπ. `

14 Α1ε1πεεππὶει· ππππεπὶ 1πεΒε

οὶπ 1ιε τεΜι ἐὶοε οτε ὶνεππεοπρε ;

ὶγε επεπ Μπ οπ 11:εποεπ Μπ Μεὶ

εεὶιιὶιι πιιπννε.

15 Πε επ ννεΜενε ιιπ πο; "ἱ

εοὶε ιιπνεοπεπὶπρὶ εοπ πε πιὶπιε.

Μρε-ὶὶπ.

16 'Γο1πε1ιεγε ννοννε1ιπ1ε1κε εὶ

εοπ Με επεπ 1:ιιννετ1επι ππὶοὶοε ἐπὶ,

εε οννεεὶπ ὶπεππετεπρὶ, 1ιε Μεε

Μοὶνεννερὶ ἐπὶ πιιπννε.

17 'Γιι1πε 1ιεεεεε εΜε, 1πεπεεπ

Μπ ππὶεὶ ὶπεὶὶπ, εε ννεἐεεππενε,

εε 1ιεοεπ ιπιὶνε οπι ννονε1-περὶ Μπ

πεπνεπ ει1οπνερι Με, εε Ι1πεεννὶ

εεἐιε Μπ οννεεὶπ πεΒοπρὶ Με;

εε πιπε-ὶε. ὶ Μπ ε1:επ1ιεπι εππιε1ιτ1ε

περὶ.

18 Νε1πιιπ 1τεποεπ Μπ ννὶεοΒεπι

ἐὶοε οννεεὶπ επεπ1ιεπ εππιε1ιοε1πιπ

Με, εε ννοΜεοπΖε ππεΒρὶνε εΜε

ιιπ Με πε επ πὶππιενε Με. Πε

ὶγε ννοννὶπεπ ονν11ιεπ1πε ννεπιπ

Μεὶιιπ πιιπννε.

19 ΡπὶεΜΙε εε. ΑΜι1ε πιερεννὶ

εενιιιε πω, εε πε1πιιπ Οπεεὶπι1ιο

Με ΦὶνοΙιπεΙπε τεννε Μπι.

20 Βπεεποε 1ίοπιπ1:1ι εΜε ?επ

1πε. Μὶ1ετοε εΜε 'Ι'ι·ορ1ιὶππιοε ννε

νειεπ1πε ε1ιρενε ννε1ι‹ὶὶοιι.

21 ΝεπεΒ.ὶπ ννεπὶνετιι ἐπὶ ιι Με

11ὶπεε ννο. Υπιοιι1οε πεπε πονο

εε, εε πε1πιιπ Ριιπὶεπε, εε 11ὶποἐ,

"εε 1(Ιεπιι1ε, εε 1ιιιπ1:εννεπππ Μ

εὶνερὶ Μπ οννεεὶπ.

22 .1εειιε Μεἐἐὶνε Πεπιεεπι Μπ

πὶπεἔὶ Μεὶ ιιπ πιιπννε. ννοννε

ννὶεο1ιεπ Μπ πε επ οππιεΜνε εεε. οπἐὶ‹ὶε πιὶεὶρὶ ιιπ πιιιπιννε. Αππιεπι.
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ΤΙΤΟθ ποπ.ιοπ ΚΙΟΑθΒ ΠΙΝ.

ΨΙΠΟΨΟΥΑ1(Ε π.

Ι Ροποε ννοπποπιτοπιππο τοοΜιπο,

πιο .Μεσοι Μοοεπιπο ,οι πιοπι, τοπιο

νπποπποπιτοπιππο πππ:οπποπιπιποο, πο

π:ππιιποπιρπ Με απο πιοοπι, πιο ποππ

οοππο πποοΒοπι ποοτπι οπι ιιπι Μπι

οπποπιιποιιπ Μο π:ππι πιοοπι ;

2 (ιο οπππιοπιπππι ποπιππι πππ:οπιπ

ορορπ Με οπο, ννοπποπιτοπιππο πτοπι

έπιπ οΜτροπιπ, ππιοππο πποιιορπ Μπι

πτοπποππι πποπιοιιπιγοπιιιπ πιοπι πιο

οπι;

3 'Γιιππο ποπιπιο πιποπιοπιτ:ιπ πιπ·Ξπιοπι,

πηποπιιιοπιο.ιοπ Μπι οπι οπο Μπι πιοπι

οτοπιππι, πιο ππιπιπο ππιοπιππιιπ, πι.

Μιπιτοπιππο πωπω ιιπιπππτοπο

ο Μπι πιο οπεπιποτοπιπιοπι;

Μ 'Ποιο, ππτοιπο ποοππιιποπιιιπ Μπι

πιο οοπιιοτοπιπιοπι οππιππέιπποιπο οπο;

Ψοποέτο, ποποοπιέπππο, ποοΜιπο

πιο, νΨοπποπιτοπιππο Ατοιποιιπ Μπι

οτοπιπιοπι, πιο .ποοιιο Μοοεπιπο πιοπι

π:οπι ννοπιπΜιπο ιιπιπιοιιπ Μπι Μπιο

τοπιπιοπι Μοπιιπι πιιππιπο.

5 Ηο οτοπιπιοπι Κποτο επι ιποπιππο

π:πέπ, τοππιι τοπιο γιπέτοπιιιπ έπιπ Μπι

πιοπιο ππιποιπο οιποπιπιοππο Μο, πιο

οτοπιπο οτοπιποπιπ επι πιιιιιπποιορπ

πποοιποπποιιο Μο ο οπι; τοπποπι

οσοπ οποπ πιοπι πιοοεπ:ο.

ο 'Γιππο πιποοπιρερποο ιππιπ Μπι

πιοπι, πποοοπο τοπποιι ποπιιππποπι,

πιο π:ππιοο ποοππιιιοπιιιπ πποοπιππιππιπι

οπο, πποοΜε ιιιιιιπ οπποοΜιοιππ

πιο ποπιοπιοπιρπ έπιπ Μπι πιοπ:οοορπ

έπιπ:

'Τ ννοοποπιπιπποππο π:ππι πιο τοπω

πποπι πιποοπιροιιππ:ο έπιπ ιιπι Μο, πιο

ννοπποπιτοπιππο τοοΜγο Μπι πιο;

πόπιοιιο ποσοι πιο ππιππιπιπι πιο, πο

ΡΜ

πιππιππο έπιπ,ππιππιποο επι πιποποπιππε έπιπ,

οπιπτιποπππο ω, πιο ππιοιοεππο πιππιο.

οΜτο Μο έππιπ;

8 'Ι'ιπππο οποιππιοπιπ Μπι οπιέπινππιο

ππο Μο, πιο τοπιο ποέτο Μπι ποέπε

πποππο Μο, ποοππι πποορο ιιπι Μο,

πιο οποιοπιπιο, ποοοπιτΜιπο, πιο

πιποτοπιπποπςπιπο έπιπ ιιπι Μο;

τ) @ο τοπποιι οπιορπΘΜιποιιπ πιοπι πιο

πιπεπ:πιπι πποοπο οιποππορπ Μπι επιτο

ιπο πιοιππιο Μο, πιεπιεπι ποοπιειιο

οοπιπποπι Μπι οπι ποπιοπποπιπποοπππ

ιο οΜπιπ Μπι., πιο τοπιο Μροιππιποπ

ιποιιπ Μπι οποιο πιποροπποογο Μο.

10 ννππ:οέτο πποοέτοιιπέπιπ, πιο

ππτπποιπο πορπ, πιο. πππιοπιπιοιποπιιιπ

Μπι πιοοιι οπο, τοπιο πιοΜπιπππιιποιιπ

οτοιιπιοπιιιπ Μπι πιεοπι. πιποτοπιιιπ.

11 Ηοπιο ποπιπππιπο πποοιπορπ Μο.

πιποοεπ:ο; πιοπιο ο πιο τπιποπιπιοππο

οπιοποειππι χορτοπιιποπι πιπιπππ:οιπο

ρπ, πιο ππιοποοππο ποπιτπιέπιπ Μπι οπι

τοππιπ πιποοετιι έπιπ Μπι οπιοιιοππ

οοΜιπορπ οσο.

12 Ιιππειιπ Μπι οτοπιπιοπι ποοιππιτο

ποο πιοιπο οππιοπι; Κποτο οιποπο

Μπι οπιππιπιπιοπι πτοπιιιπέπιπ, ποππιοπιπ

οο οοππιοποο οπο, πιο πποοτπιοπ ππιιιο.

Μπι πιοπ:ορπ οπο.

13 ππνοιποοτοπιππι Μπι πιο ποπι

σοππο. Ηπι οτοπιπποπι πιππιο πιπορε

πποοιπο πο, πποπ:οπι ποσππιιοπιιιπ

Μπι οπι οπ:οπποπι ιιπιρπ Μο:

14 @ο πιοπ:επι .Μάο οιποτε πιπ

τιιπιπποπποπιρπ γιιπιορπ Μπι, πιο ππ

π:οιέτο οπποπιτιι ποοιιο πποοοιιπ Μπι

ποπππ:οΜι πποέπειπο π:ππι πωπω. οπο

(πιο Με πω.

15 'π'οπιο εοεπποπι ιιπιρπ Μπι πιοπιο

τοπιο οποοππι Μπο” γιιπιορπ, πιο

πιοιιιι, ιιέιιιιοιιπ ςιἔὲς108πῖπ8Ρπ έ111. π(1Π.



Ί'Ι'Ι'Ο8.

1ιεπιιι ΙιεΙπιι εεει1ιιιι Ιπὶιι 1ιιΙπιιόιι.πι,

γιιΙιιιρι έπιὶ, Ι;ιιΙ·πιι τιιινιιειπιρι πιιι

ἔὶρὶ Ιπο Ιιειιιι εε Ιπιιεέ εἐιιριιρὶ.

16 Ηεπιιι ιό ννεΜιπιτεπιΜι ειιοπι

Ριπή Ιπεχερὶ, τιιΙιιι ννὶεοΙιιιιι οπι

ειΜιιρι ἐπὶ, ννιιΙ1τερι ἐπὶ, πεπιε

1ιοπιιιὶ ἐπὶ, «μι ινὶεοΒιιπι ννιιέι;ε

οννιιεὶπι επι ννεεὶπιτοιιρι έπιὶ.

ννιεοννοιωππιτ Σ.

1 ΤιιΙπιι πήγε εε π.ιιΙιπιι ννοοπιερε

εεει1ιιιι ειι ὶχοΙπὶρὶ Μπι Ιιεπιιι εεεπι

οὶε χει πο.

2 Υΐὶειιέπ.ε ιιιιπιΙπιιρὶ Μπι Ιιεπιιι

ννεΙπτεμι ιιπιρὶ Μιι, ππιι1εειι.Ιιιιιιι

ννιιοὶπι Ιπειιπιιιιιι ιιιιρὶ Με, ννιιεὶιι

γιιπιρὶ, ννιιειιπιτΙπὶιιιιρὶ, ινεεὶπιτιιπι

Ιπιιπιὶ Ιπο ειι εεεειιπι ιιιιπιὶ Με..

3 (ζει. ινὶπιοΙὶὶπιοιι ι;ιιιιΙπιιρι Μπι ὶέι

εδω ννὶπιοΙιὶπιεε ινιιέτε ὶχεεεπι

οΒιιπιγιιπιρι Με, ννιιιι.ΙερΙ Με 6πι1,

πιιὶπιὶέιι στα επι ὶιιεὶεὶγηιὶ Με επι,

«μι. ιιιιΙπιι ννιιέπε οπιεπιε ννιειιΙπιγειρι

Με:

4 Ηεεεπι ννὶΙποέΙιιι Μπι Ιπειι.πιιννι

σιιχειρὶ Με, ωιωεω χιιΙιερὶ σωσει

Ιω ννιιέτε νι·ὶειιΙπὶ‹Ιιιρὶ Με;

5 νΐεεὶπι Ιπεειριιρὶ Με, εεερὶ

Μπι, Ιιρὶ ιιννιιπιΙιπΙιιΙπερὶ Με., νιπ

έτεγε ιιπιρὶ Με, ΙιὶΙιπιιιΙπιιρὶ Μπι

ιιπιιινιΙὶοιιΜΕορΙεπιρὶ Με; Ιιεεεπι

ΙΝιιΙπιι.πιτειιιΙπε οὶε Μπι γιιιέὶοερὶ

Με έπιὶ.

Β ΚοέΙπιι Μπι ὶέ ιιιιΙπιιιι ννιιεὶπι

Ιπεειρειρι Με εὶπι ὶννιιΙιοΙποπιννὶεει

Μια πιο.

Τ' (Σε. Ι;ειΙπιι οννιιεὶπι πιιι ννὶοοΒιιιι

"Μαι Ιπὶιι ειι ννιιοπιερεΙπὶγιι πιὶ

Ιιόιπιιπιὶπι Με; ννοοπιερε Με επι

νιιιγιιέὶεε έπιὶ, ινεεὶπιΙπειιριι, εννο

τιιπιιιιι;

8 (ζει ιερὶ εεεπ1ιιιι ει:: @κουρε

ρὶειι ιέιιὶ Μπι Ιιε πιιιπι Με; Ιιεεετι

τιιννε ΜπορειωιΙιεπι ιιπι ΙπὶπιΙιιιπι,

Ιιε ὶἑτεεε Μπ, 1ιιΙπιι έὶειι ι.εΙπιιπΙεπι

ιιιιὶὶε Με οΙπὶΙιὶ έιπιὶ Μπι Ιιεοπι.

Ο 'Γοιιιι ννοινὶόεΙζε ιιπι Μπι Ιιεπιπ

ιιιιιιειιιι ννὶοιιγιιΙιιιρὶ Μπι ιιιιιιννὶ

ειιΙπὶἔορωιιρὶ Με,φι ιιιΙππι σννιιειιι

ννειΙπὶπιὶειιρὶ ννιιπιιπι ὶγοΙπὶρὶ ννὶετι

γιιρὶ Με;

10 ΤιιΙπιιιΙιιπι πιιιΒπιιεπιιι ὶειιρὶ ἐπὶ,

πιο ννειεὶπιγιιπιρι ννιι6τε οεοννιιεὶπι

επι ὶΙιὸιιτεπιὶπιρὶ Με.. Ηεεεπι ΙειΙπιι

οννιιεὶιι οιι, ννιιΙπιιπι1ειπιΜι Ψεπιὶ

Ιιὶγιι ιιιιΙιιιρι Μπι τιιννοοπιερε Μπι

Ιιε 1ιιπιδιιιπι γιιΙιιιρὶ Με.

11 ΙΝεΙπιιιιτιιπιΙπιι τοιινιιοπιέιιιΙιι νυὶ

ειιέΙιι οννεὶπι ννὶεοπιὶ νν1εεΙτε.Ιιι

Μπι Ιιε ννιιπιπιιι. τιιπιὶπι;

12 ΨιιΙπιιπιτιιπι1πιι ιιΜειρι 6πιὶ, πιο.

ννὶΩοὶειι8ε ειιπιΙὶΙιεγιιρὶ Μπι Ιιεπιιι

εΒρειιπιμιιιρὶ Με, πιπ πιιιΙπιιΙιε. νιά

εοπιι Μπι επι, ννιιεὶιιΙπειιππιχιι, οινο

π.επιπιιι, ννιιΙπιιπιιιιιπι ιιιιπιὶρὶ Μεινε

οπιερειιπιΙπὶγιιρὶ.

13 Ωε ννιιεὶπιγιιπιρι νιιιέι:ε ειπε

ιιπιχεΙποπιρὶ Με, ννιιΙπιιπιπιιιιΙπιι Ιχσ

τιιπι τεπιΙπιι, ιιπ .Ιεειιε Μεεειγει. Ιλίε

πιὶΙπὶιιιι ιιπιΙιιιρὶ Μπι Ιιε ννοννὶτιιπι

Ιιπ1ιιΙιιι τιιπιὶπιὶεὶγε Με σιπι Ιιεε.

14 Ηε ιιιιΙπὶγερἰ οπι ὶεὶειι, νοε

Μιιιιὶ οννιιεὶπι ετεπιΙιεπι ορειιπιΙπὶ

τοπιρὶ Με, ιιπι ορια: ι:ιι.ννενν1εειπε

Με οὶπι ινιεπι1ιιιπι ννιιέπε πιὶπιιι Μπι

ιιΙπιτερι Με εὶπ Ιιεπιιι. νιὶειιΙιιΙιιεΙπιι

Με. ε Ιιεοπι.

15 Ηεπιιι ννὶεοὶε Μπι Ιιεοεπι οὶε

γε επ, ννιιΙιοΙποπιννὶεεΙπὶΪε επ ὶγε

ρεννὶειιιιιι πιο. ΙΙιπιιιΙιε.πι ιιινιιε

έὶεεπιὶἀεΙπε εὶιιΙιεπι.

ΙΨΙΟΟΙΙΙΟΥΑΚΒ Β.

1 Ηε ΙπὶΙπειιγεννὶειιγε πιο, £ιιΙπιι

Ηιιπιοιιπιπιὶ :μι ινὶεοινιιὲιιΙ‹ε Μπι

Ιιεπιει ὶΙιιιΙπιιπι ὶχεὶεὶχιιρι Με, ω

οιιέι€εμιτιιρι Μπι επιεννιειιΒοριεπι

ρὶ Με, εε ννὶοοΒιιπι ινιιέιι.ε οννιιεὶπι

Βεοπιρὶ Με., οπι ννὶχεχιι γιιΙπιιπιρὶ

τα. ·

2 Τιιννεάειπι γιιέὶειιρὶ Με ἐπὶ,

«μι ννὶεεΙπὶιιιρὶ Με έπιι, τιιΙειι πιι

11Ιισ.γεπΙιιπι ιιιιρὶ, εε ννὶοιιέτιι εννε

εὶπι οπι ννιιεὶπι τιιπιΙπερὶ Με..

3 ΕΙιεπιπιε. ιιπιΙπὶέ εχει ννιιοὶιι ιιπι

©οιιρι όιιὶ, «μι. ννιιιιιιιιιιιι8ορτιπιρι

38θ
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οπο, ιιιιπιπιοιοπιιιπ, πιο πιοπιτππποιορπ

ποιοι οπο, πιο πιοΜρπποπιοιιπ Μπι οπι

νποπιπππποππο ιιπιιπιπποπιιιπ, νποπ:οπιπο

ιο, ποοπιππιιιπ πιο οπι πιπιποιο, νποπιτο

οι πιπιιοπιοπιιιπ, πιο. πιτοπιοπιπ οποο

πιπιΜοππποπιοιιπ.

4 '1'ιιπιο πιοπιοπι ννοπιοπιτοπιπιο

ννοπιππιπιο πιπιΜτονποιιπ Μπι πιο το

νποέιτο, πιο. πποοοπιτΜιο οππι νοσο

οπο. Μπι οπι ιιιτοπιππιιιπ πιοπιοπι ;

ο ννποοπποπι ονποτοπιπιο οπ:οπιππιιιιπ

Μπι οπ:πιοτοπιπιοπι οπο, τοπιο. πιο

τοπποοπιοπππο Μπι οοπιοτοπιπιοπι πιπ

πιπιιοπιιιπ; τοοο νπποοτοπιιιπ οποιο

ιοιο Μπι οπι, πιο νπίοπιπιο ννοπιοπι

ππποοιιιτοπ:ο Μπι πιοοπι οτοπιπιοπι ;

ο Πο .ποοπιο Μοοεπιο ννοπιπΜ

ιο ιιπιΜτονποιιπ Μπι οοπιοτοπιπιοπι

πιοπιππιπιιο πιπιπιοπιοοτοπιιιπ Μπι.

π· Ηοπ:οπι πιοιτοπποοπιέπππο Μπι οπι

οτοπιπιοπι πιπιιοοιιππιτοπιιιππποπι Μπι

πιοο. ιιπποοπο οινππιοπιπιο οποποοο

πιπιππορορπ Μπι οοπιοτοπιπιοπι, τοπιο

πιο τονπο Μπι πιο τοπποπιπιιοπιιιπ

Μο.

8 ποιο Μπι πιο οποιπποοπιο; πιο

πιοοπι πιοπιο τοπιο Μπι οπιππιποιοπι

ιοοιιτοιο. πιοο Μο. ιιποοππι; τοπιο

ννοπποπιτοπιππο νπποοπποιιπ Μπι πιοπιο

ιπποοπ'ιοπι ιποοπο νποοππι πιοοπιιιο

οιιορπ Μο. Ηοπιο τοπιο οποτε, πιο

ιπποοέτο Μπι οπι ιποιποΜπιπ.

θ πω... πππτπιοιο κπονποπιιοιιπ, πιο

νπποοποοἔο οιπιπποιο, πιο ιπποιππιπππ

ιιοιππιιιπ, πιο ιιοοιιο οΜπιποοιιπ Μπι

πιοπιο οπιοπιιπιιιιοπι ιο οπο; πιοπιο το

πιπιπ:ποπι οπο οπο πιο πιοπιιέπιπιοπι ιιπι. ι

10 οποιο ιποοΜιιποο ιιπι Μπι

πιο ιιιοπιπ:οπποπι, πιο ππιοπιιιο πιοιιο

ιοιιπ Μπι, ππιοπιοπιιιο πιοιοτο πιοιο

οπο.

11 Ί'πιππο πιοοοοο οππιπιοπι, πιο

ιιοπιπιο ιιιιιτοπιιοπιιιπ, πιο ιπππιοπιπο

πο εσοπι, πιο πιο οποιοπποπι ππιπποοο

Μπι πιο οπποπιιοιο.

12 Τοπιοπι ποιο πιππτο. Απτπιππιοο,

πιο το 'Γιιπ:ππιπιο ιο ιππιιοπ Μπιπιοπι,

πιοπιιι.πιπιο Νππιορπιππο οπιτπι. πιο ππιο

τι Μο πιππιοο ιπο; πιοο νποπιπιοτιι

οποιοι Μο πιιππιποοπιπο.

13 Ζοπιπιο ιποοιιπι οπο Μιοιο Μπι

πιο, πιο Αρπιπποο ποπππιοπιπ πιο Μπι

πιοπι, τοπιιιπποπι ππ:οΜιο οπο τοπιιοπι

πιοορτοιο ιπινπποοΜιο οπο.

14 πι.. τοπιο πιπιπιποποοιιπ πο.. πιοπιπι

ιππποοπποπι ιπιιέτο οποποπιο οοοπιιιπ

Μο, ππποοΜιοιιπ Μπι οιιπποοΜιοιιπ

Μο, πιο πιοοοπι νποοπιιιιοοο οπο”.

οπο ιπιπιοπιιιπ Μο οπο.

15 'π'οπιο ππιποποοιο Μπι πιοπιο

οιποεππι πιοιιο πιπιιιοοιιπ. 'Ι'οπιιι

ιποπιππιιοπιιιπ Μπι οοπιοποπιπιοπι ινο

οτοπιπιπποπιοι.ιπ Μπι πιοπιο πιοιιο ιππ

οοιιιιπι. πιο. ννοιποοπιοπππο ποιο

ιο ονποεππι οπι πιππ:πιο ιιπι πιιιπινπο.

Αππιοπι.

Ρ.ΑΙ.Οδι

ι>πιιι.οιποιπ ιποππ.ιι>ι ππιοιπποι οπο.

1 Ροποο, .ποοιιο Μοοεπιο οπι, πιο

οπιο πιπιοπιοιιπ Μπι πιο, πιο 'Γπππιοτπιοοο

οιιπιπιοιιπιιοπιιιπ πω, Ρπιπποππιοιι

ιποέτο πιπιΜπποιο πιο οιιπιΜιοιιπ εοπι

Μπι,

2 ί..)ο πιοπιιιπι Αιιιιπιπο ιποέτοιιπι

π1οπποιιπ Μπι, Αι·ποιιιιοο Μπο οποι

πιπποπο Μπι πιο πιο, πιο ιοτπ οπιπιο

οπιοπποΜοπιο Μπι, ποτποιο ιπποτυπιρί

ιιππποππιπιρί:

3 ννοιποοπιοπππο, ο·οοΜιο πιο,

ννοπποπιτοπιππο Ατοιιπιιοπιιιπι πιο π·

οιιο Μοοοπιο. Ποπιοπιπι Μπι οτοπι

πιοπι, ποποιο ιιπι ποιον”

3$9



ΡΗ1ΕΒΜΟΝ.

4 Ψοοοπὶγο ορο οοο, οπὶππὶ

?επ οὶπἐιπγο πο, οπ πνεπεπτεππε

πορὶοε οποπὶ-γε οοο :

. 5 .Ιοοπο 1τοποοπ πὶπ πεοὶπγε

πο πε πεἐτο "οπο, πεποπ τοπια.

οπ‹πεππε υπ ω” οπεἐὶπ, πο πε

πεποπ π” ποοπ;

ο Ηοοοπ πεοὶπΪεγο οὶπ οπὶ

οεγεπο πὶπ πο @προ "πιο οπο

Με, οπ £εππ πεἐιο οπεοὶπ, .Ιοοπο

Μοεἐὶγε οοποπεππεπ, πππὶχορὶ

οπ ππ πὶπ πο γιιϊεπὶπρὶ Με.

7 Μὶππππεποπῇὶ, πεοεπγεπὶγο

οὶπ ποοπ πὶπο. πππὶγοἐπὶπρὶ, πο

ιὶππὶοππρΕπρὶ, “Με οποτεππε υπ

π" ποπο. οεπϋ;ορ1 π" ὶγπἐπὶππὶ

οιιγεγο οὶπ ποοπ ο1εππεπ.

8 πιο ποοπ τεππ ὶγοπὶρὶ π”

Μ8$8ὶ)ἴΠ οπ Ν.εποο.πχεπ οοοπ οὶἐὶ

πω οπεπὶπὶ:

Ο Τοπε πεοοπ£πὶγερὶ πὶπ οππ

7ετοππεπ οοοὶοὶγε σο, Ρε1οἐ πο

πιὶγο, πεππο πὶπιεοεπὶιιοε, πε

πο.πεπε Με” Μθ881]Β οπ πεἐπε

πιεπποπερὶ πεππ.

10 Ηοοοπ Οποοπποε ωοωπο,

πὶεπεἐπερὶ π" ὶοπππεπ πιὶοὶποε

πεπειΞο οὶπ ποο οπ οοοὶοὶγε.

11 Πο οποππε ππιππιπ πὶοεπὶπε

ἐπὶ, ποπο πεπεπο ποπο οὶπεπὶγο

οι; πεποπ πὶ ο οπὶοὶγε οπὶπὶ.

Πο ποποπε π ο πεἐὶ.

12 Νὶγο πο ὶγοπὶππὶγε πο, ὶπὶ

ποΒὶ πὶπ ποο πεοἐ ποοοοε.

13 Ηο γιιπε πεοπ Με ποοὶπ,

ποΦεπὶπ ππἐτο πὶπ οπ ο1:εππεπ

ππεποἐπερὶ ὶοιιππεπ @γο οοπὶγε

οὶπεπὶγο Μο οὶπ ποοπ.

14 Τοπ τοποπ πιοπι πὶπ εποπ

7ο ἐπὶ πεππ τεπποεπ οοεπιοπ

Μο ἐπὶ; που ποἐτο οοοπ πὶἐὶρὶ

π" πο ὶγοοοπ οοεποπ Μο ἐπὶ,

“κοπο πὶ]·ο οὶππο οοοπ πεοοπὶ Με

πο «παπι.

15 Πο πιο οπροπι $οπεπε πιο
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πεπεπ, οπο οπὶππὶγοπ γιιπποπο

το ποοπ ο1ο.ππεπ ποοοπ πε

οοοε.

16 πωπω ποπὶοεπο ιιπρὶ π"

ὶγοοοοο ἐπὶ, τυπο ποππ1οπο

πὶπ ὶπεροπο πεἐτο, πιιππεπεπ

ὶὶππὶοπερὶ ποἐ$οπὶὸερὶ πὶπ πο

οοο ; τπὶἐ ποοοπ πεοὶπ πεπὶχπιο

οὶπ, πὶγο ὶ_γοὶεπ ποοοπ ποοὶπ γε

πὶοιὶιο Με, πὶοε0οπρὶ πε Πεπ

οιιπ πο! πεποπ οοπεΒοππεπ ποπ

πεπεπὶὶὶπεγο Με.

17 Κοοομρ1 οπο] ωοποπω

ποοὶππεπ, πο πο” -ὶγοοοπ οπο

οποο.ππ πο.

18 'Γελιο πωεωθ οι. πιω

ὶχοπὶπὶοὶοὶ_γο ἐπὶ ποοὶππεπ, πο

τπιοπεπε πο.

19 Ρώσο πο πιπο, ιπὶπορο πὶπ

οπι πο οπεπε, πο πο” "πωπω

Με. Ωε τεπιι πιὶγοοὶοεὶπ_ἱο ἐπὶ,

Μ” πωπω οοοπεἐὶπο πιοπ

πὶπ πο απο Μοτο ἐπὶ..

20 Παπ, ω1ποοποποοπ, πω»

πεπ πὶπ οπ πὶ)γο οπ ὶπιόπἐπὶ,π

πω; ππιππιπ πιπ οπ Μοοππο πὶπ

ππ6π1πτπιπεπ πο.

21 Ψποπεμεοπτεπ Με ποπο

ποπο, ποσο ποπορὶ οπ:88ε; πε

οπο οπι Μπι πο". οοεποπ πω
ἐοοππεγε. ο

22 'Γὶρὶ τοΜοπ ιποππο Μο οπι

πο πεπιιπ πὶγογε οιπὶοὶππεπε

πο; ποοοπὶγο οπερὶ πὶπ οπ

ο1.εππεπ πὶγορὶ οπ ὶπεπὶγοἐπερὶ

Με οροιι πιιππ.

23 Βρερπι·οο, .1οεοε Μοεεὶγε οπ,

πὶοὶ τπεποἐπορὶ π" πο περο πὶ

γιιπε;

24 (Μ. Μετποο, Ατὶοπιτποε, Πο

ππιο, πε ποπ” ιπὶοὶΜεπὶρὶ πὶπ

ποπο πεποπ.

25 1οεπε Μοοεπε 1$εποοπ οπ

πὶγερὶ τοπποπἐὶ‹Ιε πὶπ πὶπεεὶ πω

πὶοὶ ιιπι πιιππο. Αιποπ.



ΡΑΙ..Ο8

ειιΒιι.ειν ΟΥΑΤΒ

ινοννΑιπ ννιε.ικιοΑεε ΠΙΝ.

ΨΙΟΟ1ΝΟΥΑΚΒ 1.

1 ΒΜειιεε, ΨεΜειιιεεΜε ΜΜΜ;

γε, οτεΜ ε ννιεεέ1:ε ιινοΙωεε Με

εει επεε εε ΜεεΜε1ιε ννιεεεεεε

ει ει ωεωιωκιμκε ειεοε, Με,

ειιρετιι εΜεΜε Με ιιεεε ιειιεΜεε,

επι ΟἰεΜἰετ1ιε Με εεἰγετεεΜεε

ννοιιεΜιμΜερι ;

2 Πε εε ενν.ιιεει€ε Με οΝεειιι

1ιεεε εε, Με ΜΜΜ ονσεειε ι:εινεγε

Με ε εΜκιε:

3 Ηε Με τοννιειε οΜ1:εειε, εε

οιιεεεεε οΜεεερι Μιεεε ειε Μεε,

Με τοννεεε1:ε οιε Με εε :εΜε

ονσεειε Μ(ιεΜε. γεεΜε, Με ε Με

εει-γετεεΜειι ενειιιιΜειιιρι πορε

Μιιι:ε Μεεε εεΜεε, 'Ι'εΜι ιχοιεε

1:εεΜε ννεεΜεε γειιΜε ειιι Με εεε

ιιε Με εε ΜιχοτεεΜε.

4 Ηε Με εειε εεε ιεεΜριγε

οΜιιιΜτιε Με ιεεερε ινεέιτε ειΜρε

7ερι εε ειι·Με σει, Με ιγεεειι εειε

εεε ε ινεετε.

5 ιειειιέι Με Με ειγε,εερειιι

Με εε ειιιεε ειεεεε εε, ειεΜριγε

οΙιειΜ‹ιε Με ὺιιΜε εεε-ιι εεε"

Με. @ε εΜε, `Ηε ει:εειεχε Με,

εε πει" ειεΜέιινεγε Με. εε.

Β Πει:ειι, ιο1τερε Με Με ενιεοι

εεεε Με εΜε Μιχιι)ιε εεΜειι Με

.εεε εχει., νσεΜεετειιιτε οΜειΜ:1ε

ννιεεεε ειε οννεειιι Με ιιο1ιεει

εεερεέιτε ιεειιεΜ‹ιε ειιειιε Με

εε.

7 @ε ειεΜριγε οΜιιιΜι1ε Με Μεεε

οτι ΜεΙιειι εγε, Ηε τετεγεερε Με

οΜειιιι:1εγε εε, ρετε Με Με ενο

ννιτιειιεγε εεε.

8 'Γιιιιε θιεΜιειΜι Με Μεειγε,

νιωιωεωειω, οετοτεεΜε ιιιι:ειινε

Με Με οινιΜε.ειιε ννειιιεε; ειτε

Μεοιιιε ιεεεεεεεγε Με Με πιεεε

εεε;γε οννοτεεεε ;

9 ννοεννοιεεεε. ιινεε€εγειιεΜε

ειε Μεοε ΨεΜεετειιΜε, ειτε Ψε

ΜεετειιΜε Με, ωεε ειτειινεέι Με

Μεεε ιεεερε ννοννιγιιέΜιε ννιΜιιι

σε ετιεειχεε εε.

10 @ε, 113ιιιιεειι, οτοΜεΜε εΜε

ειειιε εΜε ειε εγεΜτιε, εε ιιιεερε

Μεεε ειπι ιιιεΜριγε Με Μεε;

11 Ηεεε γιιτειιιιει ειιι εγε Με,

Με.. ειχε εεεε μπει; οννεειε

οεΤιοΜιιε ννειι ιχεεεε ΜεΙιε Με ι

12 @ε έιεε ννεε ιχεεεε ΙιεΜεε

εγειιιιεΜε εε, Μεεειι γιιτ«›Μεεερι

Με; Ειιιιε ειχε οΜοεειννεειιόεε,

εε ιινεειγετε ει€εννε. Με εννι

ΜεεΜε Με επι εε.

13 'Ι'ιιΜε οΜιιιΜι1εννιεεχε ειιι ει

Με ενειιιι ε, Μιε€ερε Με εε ιδιο

ιεεΜε ινε, τοεε τοΜε ειγεερι Με

Μεεε ειειΜε ννοεΜε Με εε εινιεε

ννεΜεεΜε Με σε, εειχε Με.

14 Ηεεε ονο·εειε $εΜι ινσεΜεε

νι·εννοΜιχε, πιεε ιινιεοει ειΜρεννι

εεεερι, εε £εννερι Με ειιι Μεεε

εννιειιΜιχερι Με ε ιι ννιεεειρι εεε

Μειιε εεμι βεί Με.

ννιεοννοΥΑΚ1ε 2.

Ι Ηεοιι εεεεΜεε “Με πιεεε

Μοερι Με Μεεε ωιιιωιι ιιιιΜΜε

εερι Με εει ε σε ειιιεγε εννειιε

ειιιρι Με.

2 νΜεοιε ειιι1ιριγε οΜειΜ‹1ε

ογεΜερι εεε Με ειπε, εε τοιιε

εεεε·ορΦεε ω, εε. Με Μεεεγε ειιι
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ιτειιττενν.

τιστιε οννεειτι ἱγεοἱτιΪετι ννο;τεοο

οννοτετιτιε ταιρι 1ιεοιτι1ιετι ;

3 ΠτιΜγο ννΙσοτιι ΜΜΜ 1τιτι1τε

Μιι ετι!τεΜερι ότιι 1τιτι1ιετι, 1οΙιετι

τιειιτιρερι Με Ιιε. Πε $ο!τεΙιε)τε

1τετιοετι Μιι «Πειτε εε, τοτιε τιε

1ιοτιρι Με 1ιετιε ετεγει1ετι ιιτι1το1τι

)τε!τερι :

4 ΨεΙτετιτετιΙτε ιέι εγε, @το τε

"Με" Με εοιχεΕετι1ιεπι ννισε111

οιχεο€ετιιτι, ννοννερο1:ο1τεοε €ε1τιτ

οτι γιιέιτιγεννιεεεε οιτι Ιιετιε Μ,

ννεε3εωτε ει:οτιμι Με, εε ννοτιι)τε

1Νε1τετι ννιοε1τ1ρετιιτιι Με 1ιετιε

οτι ετετιΙιετι.

6 ννιωιωμ τι Με σιτι :φιστικι

γει:ερι Με Ιιε τιιε1ιρι)τε οτιτιιτιτΙο

Μιι γιιτιεννιοεΙτἰγε ότιτ.

θ Τιι1τε εεε-τι τιιΜετι γεο1;ετιιτι

εε 1ιε)τε, ννιωετε Με Ιιε €ε!τιι

τω, οτι ειή-εεττ” Με τω; εε ω

τ:εει:ε. οιτι1ιττιτ.1ιιι Με, τιεοετι εννετι

γε1ιι1ε|κε Με :

Τ Μετιριγε οτιτιιτικ1ε Μιι Μι.ετιτιε.

11τιτ1τιιγε 3τε!τεεε εε, ννοννιτετι,

ννογιιοτιιΙιετι Πιο ννε1.εωε1το γε

σεωτι, εε. Εεεε περα οτι γε1τεεε

τ:ιτι 1ιετιε. γιι1ιεγεΙτιγε:

Β Ωε @ο εἱΙιε Με ιτιιιΙτιι)τε. 1:ε

Ιτιι οννεειτι τηετιτιεΙιε. 'Ι'εΙ‹τιι

οννεειτι τ” ιτιιιΙτιτχε εΙιτιεΙτε στη.

1ιεοετι 18.101 Πιιτ1τιι)·ε ειιτιε1€ερι

έτιτ Με 1:ε1τιτόετι ο1τερω επι.

ΤιιΙτε τιεΙιετιε τιετιειΙιττι Εεεε οικε

ιεὶτι ι1ιιιιττιγε ετιτιε1τερι Μιι επικι

ιιτι)τεΙτερι επι.

9 'ΓιιΙιε .Ιεειιε ντισοτι1;ε ΙτεΜ_ιερι

Με στι, ττιεΒριγε οτιτιι1ιόε Μιι Μ

Φετιτιε. ἰτιιιΙτιιχε 1τεεερι Με Με

ννοινι1;ετι, ννογιτοτιτ1ιετι Ιτο "ετε

Μεε Μι.οτι Μιι Μ: ννετιετιγε1τερτ,

τιετ:ετι τ”, ννε1τετιΕετιΙιε πιππιοπ

εΜε Με εοίχε.1:ετι1ιετι, ντττοεέπε

Μιι ονυεε1τι οτι ννιοοτιι:ε ει1οτιδτε

·Με.

10 Ύπατο @ο @τι ι:ετι1ιετι ω”

οννεεἱτι ιιτι, εε ιγο οτι $ε!τε οννε

εττι ιιτι Με Ιιε ειτιοε Με ννοννττετι

εΜε. ννιοε1ιιιογε Με οπι στι, ντά

αστε 1ιετνερι Με οἱτι ττιτ1ε1:ε1ιιιτι1:ε

Μιι ιιο ννοΙτεΙιτιο οτι οοει1ει·ιΙιεΒο

Με ο ἱγοΜρἱ.

11 Ηετ:ετι τω” ννιοεγιιεοεόετι,

εε $οτιε γιτεοεριόετι Μιι 1ιετιε

οινεεττι ο1τοτιννετιιτριόετι; τιεοτι

εψετι1ιετι Ιιετιε τιιιτιΙτεννετιῇἰτι ω·

οε!τιγε ΙιεννιοεΙττετε Με ΜΜΜ

ω ;

12 Ωε Ιιεοετι εγε, Νὶοε_ῇε Με

τιιι1ιιιτι!τεννετει οννιοεννε|ττμΚε

Με., εε ο1τοι1ε.Μοιχε Με οο1τείε

1οιόοννετι Με σε.

13 (Σε εεε, Ιιε ννεοἰτιννεχε Μ:ε.

ω. σε εεε, Πιο, τπιχει, εε τ:ιτιοε

ννεΒετιιετι!τε τι 1τιτι τιεττε.

14 Οιτιοε Με 1ιετιε ννιοεοεϊιρὶ,

εε ννιοεννε Με οτι ορερι Με Ιιε

οτι τε έχε 1ιετιε οτι εμε; 1ιοοετι

τιιννε ννισοτιψε ννοννεεεΙτε γιιΙιε

κ:ιτι, ννε1ιετιέτοε Μο, ε Πιετιεγε

Με;

15 ()ε ι:οτιε τοΙιετιχετι τιἱ ιιτιρι

Με 1ιετιετιχετι ειισοτιμε 1Κορερί

Με οτι ννονντάεΙιε περι Μιι 1ιετιε

εννιοετιάε!τιι Με.

16 Αννὶοεἱτετιετι ττιεΒρἰγε :Πιπι

1ιιΙο Μιι Ιιε |το_γεΚε ω, τω”.

Α1ιι·ετιεττι τ:ιτιοε Με 1ιεοετι Μάτι

πε.

17 Ηεοτι ε1:ετι1ιετι ττε1τιι ωινεειτι

οτι, ω 1ιετιεννετιιιτιννισε)τε στο

ι)τεοετι ιΜοεεε Με οιτι Ιιε Βοοε

τττ; Ιιεοετι ι;ε1τιτ ννε1τετιιετι!τε ἱε

ννε Με οτι, ννεννεγιιότιε Ιπετιοετι

ινεοτιέιάε, εε ννιοε!τε Με, εε

εχετε ννε111:ετιιρί Με οτι ννοοΜγε

ννιοεΙτιοεΒο Με.

18 13τε, ἰγιιτετιγετιρὶ Πτι στι,

εΒειτα1ετι 1τεΜιε οιτι, τιεοτι ω”

1ιετι τοπιο. ιγιττετιννιοεχερι Μιι Ιιε

τιε εννιοειικ1ε1τε Με οΙτιτιι.

νντοονν°οιτιικε 3.

Ι Ηεοτι, ττιἰτιιττιΙτεννετι]ἱ νσε1τετι,

τιιεΒριγε 1.ετι1ιετι ννισεΜοο Μιι ετι

ο-γεέιερι Με, ννοιττιτιόε1τερι Με

οτι εειιε Μεεειχε χειρι εε Ψε
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ννισοννοιπΑκι: 4.

ενειδιιιέπιιι 1ι:ιιιισιιιιΜιι ιισ ενσπισιπι

2 Μοεεε τιμ οσοννιιειιι οιιιιιι

οννοιιιπιπιιι ιιπι Μπι, ιισ ι)ιεσειι ιγε

σε τιιννε εσοπι ιιι «ιιπι οννοι:ιιπιπιιι

εσειιισοπι.

3 'Γιινσε Παει: σιπι Με :πρι Μπι

ειιιιι @εμ γιιοιιιιιειπιρι εσε Μπι,

ιισ ιδιεσεπι ιισ σε Μοεεε Μι.ρεχε.

ιιποννιιιιπι ΜΜΜ χιιιιιι.

4 'Ι'ιρι 0ιοεμιιι τιιννε Μιεςιι; ιιι

Μι “πιο ι:ιιΜι οννιιειπι Μιἔε σιιι

ιισ ν1Πιιιιιιι€επιΜι σε.

5 Μοεεε ννοννιόιιΚε ιιπι Μπι ιισ

σε, 'ειρι ω” οσοννιιειπι οιιπιιι

ννεσιπι)περισε ιιπι, ιιιιιιι πιγιιΜιρι

Με σιπι 1ιεπιιι. γιιοι:επιιπι Με σιπι

1ιεοιι.

8 'ΓιιΜι Μεεειγε, ω» ιι Μπι

οσοπνειιιπι ο1ιπιε, θιπιιιιπιιΜιγερι

Μπι ιγεσεσε;-τιρι “και Μπι 1ιε

ιιπιιιι_γερι, ννιιόιιιιεγε. ννοιιπιιιπιιιΜι

μι, σε νποννιγιιέιιιπιχειι ννιισιιιιιπι

?πρι Μπι Ιιε οννιιιιιπι1ιειιι ιιπιειι

ιιπιιιιιρι Μιιιιιιπι.

Τ' Ηεοπι ειεπιιιιιιι, ννοιιιιιιι να»

Μπι Μπι Μι!πειι εδώ: Απιρε άειιιιπι

ιγε ιισ Μπι πιιιγιι11οιιρι Με. 1ιεσιπι

1ιιιπι;

8 Οιιπιι:ε ιιιιιιιιεΒιρι επιι ρο. Ιιε

Ριι2ε. επι, επιρετιι ννεννιγιιιιιπιγεπι

ιιπι Μπι επι, ννεννεΜριιιιπιρι σου

ιχεοεπι;

9 ΝιιιιιπιΜι1περιιγιιιειιπιιεγεπιρι,

σε πιιειγιιιασεπιρι, σε. ινιιπιιιιετιι

ννιΚσεπιιπιει ωρα 1ιειιεπιι/πεπι Μιο

Ιιεε Μιι ννεπιχιιΜιρι σε.

10 Ηεοιι ει:ιιιιιιιιπι ννισιιισεεε

Μπι ιισ οπι ιγοπιιιιγιιΚε σε, 1ιερε,

θεπιτερι Μπι εΜε οιιιπιπιιχεπι πιιι

ιιιρι, πιο. ιιιιι:πισιιιιΜι Μπι ειιοπιιιιιιιι

έπιι σε.

11 Ηεσεπι έιπιννειιπιπι σε, ΟΜ

1ιρειρι πιιτεννιι Μπι επι χερι Με

ω σε, ε”. ννιιΜιπισιι.

19ΜιιιιιπιΜιννεπιιι, ννιιΜιι ρο,

σΜ·ιπιι σε.πιιε ννισιιιιε. ω, (μι. ἐισε

σιπι επι ιιιιιπιιιι, οπι ννε1κεπικεπιΜι πιι

ιιπ Μπι ειιιιι€ι:ιιιιρι Με.

13 'ΓιιΜι ιιπηιειΕιι οιοι3ποιιι "Μιο

1ποπιΜσισιγε ρο, επιρε όε1ιεπι ειπε

ρι Μπι ιισιιεπιχειι; οΜπιπιι ννοι:.

Βι:επιι ινοιιπιιιΥε Μπι οπι ννιιπιιι ι:ιι

Με ιιιγιι€εΙιιρι Με.

14 Τοιιε.ιιεγιι ινισειιπιιιιιρι Μπι

ιισ οννιιιιιπιΜπιι ειιι:ειγε ιιπιιιιηιι

Μπιιιιιπι, ΜΜΜ επι οιιΠριιρι.

15 Λπιρε ιιειιιιιι, Με 11ο Μιι πιπ

γιι1ιοπιρι Μπιιιιιπι, σεπιτε 1ιόιιτειιιρι

ω ρο, ντιιννιιΜρειιπιρι σου ειι

ι)πεσεσιι σε, εγερι Μπι 1ιειιιιπι)πιιπι.

18 Ί'ιιιιιι ιιιιΙ'ισιιρι εστι 1ιεπιιι Μ

ριιιιιιρι ιισ: τιιΜι Μοεεε ιοπιιι

ΒΒιιριιι ετιιπιιιιιιι ιιννισιιιι ιιοπι ιισ

πιει οννειειπι έπιι ιισ.

17 ?σππι νιτεπιιγει:ιι ννιιισεππιπιε

ωρα 1ιε1ιιιιιχεπι ιγογειιεχιιρι εισπι

1ιεπιπι τιινιπερι ιισ; ισοιιε ννιιΜεπιι

μι, σε Βεριιιε επι ι:επισιιπι ιΒρειπε.

ιιι εστι ιιεπιιι εερι ω ιισ.

18 Ωιι οΜΒριιρι πινω Μπι επι

γιιρι Με ω, Μιπιειι ΜιννισεΜ)ιε

εισαι 1ιεπιιι τιιυνερι Με; “πιε »νι

σιι.ιιιιρι επιι εστι ιιεπιιι εερι ω ιισ.

19 Ηεσεπι ννισεπιιιρι έπιι Μπι

ιισοπι επι χερι Με οΜιιιιιι επιι ε

ννιιπιιιπιχιιΚιιρι.

ινισοινοΥΑκιι 4.

Ι Ηεεεπι οΜΙιριιρι Μπι πιε επι ιιπι

Μιριιρι Με ε ιινιιιιοιιπιγεπιρι Μπι,

ιιεοπι πιιγερι Μπι ννεπιιιιπέι Μορι

1ιιρι°Με ω εε «πιεσε. ε ιΜιιιιιρε

ιιι Μιι.

2 ννοιιιπιιιι "Με Μιι ιιιιιποΜ

γιιΜιρι, ιέι ιιιερι Μπι ιγεσεσιι;

1:ιιΜι ινισοιε πιιιιιοπιρι σου ιιε σινι

σεΜγε ω, ισπιε πιιιΙιοπιρι Μπι

ννοινε.σιπιχε ισισιιιιι)περι ω Μπι

1ιεπιιι ετιιπι1ιεπι.

3 'ΓιιΜι τοπιο. ννισιιιιπιιιιιρι Μπι

οΜΒριιρι Μπι επι οιιπιπιειρι Με;

ιισγε σιιιοπι ι)πεσσσιι; Θιπιιινε1ιόει

οπι οΜΙιρερι πιιιτεννιι Μιι στι ορει

πιι Με έτιι σε, εχω σε; ΜΜΜ

ισεΒε σιπι ιιειιιι.πι€επιιιιιιι ννισοΙιεπι

Μιι ιιετιιπι ιωιω.
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ιπιππιππνν.

4 'Ι'πιΜοπ πιπροπιι ὶἐπιΜιννὶπ Μπ

πο Με οπι ποσοπ οπο, Λπροπιι Μπι

Ιποιινὶπ Μπ πιο ννοΙπππιππΜι οΜ

Ιιρει, ποπο ποπο οπι οννιιἐὶπ επιπ

ποπ.

5 Ωιι ποπ οπο, ΟΜΒριιρὶ ππὶὶπιννο.

Μπ επ ορπρὶ Μο ἐπὶ.

8 Ηοοπ οπιπποπ, πιιιππ'ι επ ορο

πιὶ Μο οὶπ πιο τοΜι.πο. Πιειπ, πιο.

ποπο τοΜι.Ιιογει ννοὶιιπὶπ "Μπο

οννὶοιιὶπὶγπΙιιιρὶ ποπ ποπο πιοπι

πὶιιπιὶ ἐπὶ Μπ ποοπ επ ορπιρι ἐπὶ.

7 Απο ιιπροὶ;π ννιιπι Με πιο Πιιννὶιὶ

οπ ποπο, Απρο οοπιιπ, @ο πιο Μπ

πειδπιιπποππιὶ Μπιιιιπι, οιι.πτο πουπο

Βιρὶ ἐπὶ πιο.

8 .Ϊοἐιιννιι οΜΙὶρο ννὶοιιΜΥπ ιιπ

Μιπἐ, πο ὶγοππιὶποππ ππροπιι τοπο

πιο. οιιὶο γειτο Μο ἐπὶ ποιοι.

Η Ηοοεπ ννοΜιπιππιιΙππ τοογπιπο

Μπ οΜΙιπιοπιὶ ννιιπι ννὶοιιΜοὶὶιπιπ.

10 Ί'ιιννο οΜΒΡιιρὶ επ ορο οὶπ

πιο ννπιππιι τοΜιιπι Μπ πγιιἐππιπ,

νδίειΙπππτειπΙππ ὶ)πο πινει πιπιιἐὶπιπ

ποπ ὶγοοοοιι.

11 Ηεοπ οπιπὶιιιπ ννοοΜΒρο Μπι

πο επ ιιπΙποριιπιὶ Με ο ιιπππὶὶιο

ι1πιΜοὶΥιιρὶ Με, οΜππι ννὶοιιόιιπιὶ

ἐπὶ πιοπι πιο ὶχοοοπι τον” ιππιπγο

Με. πποοοπ.

12 ννιιΜιπτπιπΜι. οιο Μπ Ιιο πὶ

ιιπ, ννπννοΜὶιὶ, απο. ππειιιεπωπο

οποἔ ορο Μπ πο ιεπιπρο πιο Ιιὶπιοιι,

ννὶοπιπειΒὶ, ννὶοιιπὶγιι Μοὶ ὶιποὶιιὶιο

ποπ οππο ὶγιιγο οπι., οΜΙιορὶ οππο

πο ΜοιιΜπο πιο, ιπνὶοοΦπιννπιοὶπ ννὶ

οιιοιιπὶ:ο ννοοὶπ ?Με οὶπ ποπο.

πο”. ιππιιΙποπιπ οοο.

13 (ζει πω Μιἔπρι Μπ πιΜιόπιπ

ιδιο ὶἐὶει Μπ οπ ππειΒὺορὶοο. ἐπὶ;

ὶ:ιιννο οὶοιιιο ιιποιιρὶ Μπ πο ὶἐὶπι

Μπ οπι τειΙππι οννιιἐὶπ @πωπω πιο

έπιπ_γοπππΙιιιπ πωπω

14 Πεοπ νὶἴεινπεγιιἐπιι. Ιπιποππ

ΜΜΜ. πινω, .Ιοειιε ννοΜιππο.πΜι

ΟὶπιΙιὶπτΜι, ππιιιΙὶρὶγπ. Μπι οππο

Με” οιπ ποο ιιππορὶ Μπ Ιιοοπ

ινοιιππιπιιιΜηιι Μπ πο ειιι:ιιγει. πω

Ιιιὶιι2πιπ›ὶ Με.

15 Ψοννηπέπο ιπιποιιπ Μπι, ιιπι

Μπο ιιπΜιὶ-πὶὶιιρὶ Μπι επ ιιπΜοπιπι

ρπππιὶΜιιοΜΙιὶ ἐπὶΜπΙιοοπιιππιιιρὶ

ἐπὶ, τιιΜι ὶγε: τιιΜι οννιιἐὶπ οπ Μπι

πιπιπππρὶ, πιπΜγο ὶ-γοπιπιοοοορὶ,

πω. ννοπιΜιιπὶ ι:οπΙτιπ ιιπ.

16 Ηοοπ οπο.πΙιππ νποννιιἐτο οι

3ποπεππΙπο Μπι επ ινιιόιπιωπο. ιιπ

Μιρὶ Με, πιοοοπι ννοννιιοπέΜιι. ιιπι

Μοιιρι Με, πιο ποπιιιπ ιιποὶπρι πιοπι

ννοννο.έιι:ο ννιιννοΙιὶΙιὶ Μπι @επιπ

γιιπρὶ οσο ο Μπι.

ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΒ ὅ.

1 ννιινπππ-γιιἐπε ὶὶπιποει.π οποιΣπο

πι, νπὶοπιἐτιι οπιπιιιιπ ὶοπιπιὶ Μπι, πιο

νι*π!ποπτε.πΙπιι. ποιοι πινω Μπι οπ,

νππὶοπἐτπι οπ οπιππιπιπ οποορι, πιο

Μοὶοιιρὶ, ννοοΜπιπι οπ νπποἐπιιρι

Μπι ποπο. Κο ννιιιππιέπιι. Με ο

πεοπ.

2 'Γοπιι οπἐρορὶ ἐπὶ, πιο. οιιπιΜι

ὶοιιποππι :γιιρὶ Μπ ποπο οπἐὶννὶοπι

οπι Με οΜΙιὶ, ὶἐ @ο ννοοΜΙιὶ ἐπὶ

ιιοππὶιιὶογιιρὶ πιιΜιοἐ.

3 Ωπι πεοπ πομπο Μπι οπ πποἐπε

οσο Μπ, πο @οσοπ ὶἐ @ο ιπποει

Ιιπιπὶ οσοπ Μπ οπ πι.Ι-ιιι ννιιγιιἐπο

οσο Με.

4 @ο πιννοοιιπ ὶππο οὶπΜι. ννο

ννὶπππ Μπ πιο ὶοιι ἐπὶ, ίπποι, Αειι·οπ

ὶιποοοπ, ννοΜιππι.πΜι πινω Μαι

Μπι Ιιοοοόπιπ. .

5 Ηο ὶχοοοπ, Μοειειγιι ὶἐ οππο

ννιιννπγιιἐππ ιπιποπιπ Μο. ο πωπω

τοπ ἐπὶ; πω. πινω, ΜὶοὶπιΙιἐὶ

Μπ πο πήγε, οππο όοιιιιπ οὶπιο:ι.

οὶοιιΒιι. πιο, οοὶ-γο οιειοπι ποο πο

πεοπ.

6 (ζει πιιΜιπι τοΜιπι οπ Μιὶποπ

οπο., ΜοΙΜιοπιοΙτ οιιποοἔο Μπι

@οσοπ ννεννηιιέπιπ οννιππιπΙπο

ἐπὶ Μπ πιοπιοει σο.

7 Ηο πιο ο.προτιι ννὶοιιοοΒπιὶ επ

πιπ πιοΙιειπι, ννοοοΜγο, πνοΜόειρι

Κο οππο πιο., ὶἐΒιι πππὶ8ειΒπο πὶπιι.

Ιιο3ποΜγο πιο., πιοπι: ννὶοοπῷοοτιιπ

ποπ οΙιτιιιΜι Με. οΜΜ Μπ πιο οπι
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ θ.

Μ" εε, 1ποΜμε3πεΙιεπι ιιπι Μπ,

Ιιεοπ πεΙΙοπιμὶ.

θ (Με ΟὶπΙιὶπΕΙ€π Μπι πεε Ιπεεἐ,

ι;εΙπιι τοΙπεπ ΙπεΜὶε εὶπ οπι νοε

πιεεομι;επ οπεμεὶεὶεὶμε.

Ο (ζει ὶγε γιιἐτειιμὶ Μπι Ιιεοπι Φο

πιε επεεομπεπμὶ Με ονσιιεὶπ οννὶ

ΙιεπιΙπε ινεπὶπ ινὶεοπὶ Μπ ννὶεε

Μεεεε.

10 ΜεΙΜιεπΙεΙπ πιιιπιεεεε Μπι

ὶχεεεπι, ννεννεμιιἐπιε 1τεπεεπι,

ννεΙπειιπεπΙπε Ιπεεὶχε εὶπ.

11 ννὶεεἐτε Μπ Ιιε οπι τεΙππ οτε

ιιπΙποπὶεὶχεΙπεμὶ Με, ΙιιΙπε ογεΙπε

μὶ τεΙιὶΙιε, ννεπεΙιοπι μεΙιιιπΙπεμὶ

ἐπὶ πεΙπεεἐ.

12 ΗὶπιιιεΙπεΙιε ννεοπιεμεΙπὶγε

Ιιεπὶεεμὶ Με, ι:ιιΙπε πιεΙιεΙιὶπ £εννε

ννεΙπεπιτεπΙιε οὶε πιοπιε τοΙπεΙ·ιεγε

Μπι Ιιεπε εΜε οπεμειιὶεὶγεμὶ Με

ε ὶγεπὶΙιεπιιιμὶ, εε “Με εεεπμὶ

εεε εὶπμὶ, εε ννεεοπιὶεε μπι

οΜΙιὶμὶ ἐπὶ Μπι Ιιεε επι ὶμοπὶμτε

μι.

18 Τει” Ι‹εἐΙ:ε εεεππμὶ εεε μπε

εὶπΙιεπ, Ιιε ννὶεοοννπιΙεππε ννὶεπιὶε

Με επι ννεγιιμὶΙ‹ε ἐπὶ, πεΙιεΙὶὶπ

ΙιοΙπἐὶγοεομε πεΙπεεἐ.

14 'Ι'ιιΙπε ι;οπε τεπιΙπεμὶ, εε ννεπ

πιε Ι:εΙππ ιιΙεμὶ επ ι.επγεπι ὶΙιπΙιι

ἐὶεπμὶ, ιεΙππ ννεέπε, τεΙπιι ἐὶεε Μι

ὶιιιιΙπεεπιμὶ Μπ, Ιιεπιε ννεεοπιὶεε

γιιτεμὶ εεε.

ννιοοιινοιπΑκε Ο.

1 Ηεοπ ει.επι1ιεπι Μεεεὶμε ννο

οπεμε ιοΙπεΙιεγε Εεεε Μπι Ιιε Ιιε

Με εΒμειιπιΜγεμὶ, εε ινομπἐεεπ

εΜε ιιπγεπμὶ Με; ννὶπιοπΙΞε ικά

εο11επ οπι ὶγομεὶεὶγεμὶ, εε Ψε

ΙπεπὶεπιΙπε ννεεὶπΥεπμὶ Μπι Ι:εΙπιι

εΙιε εὶπ εΜε ειιπιπιὶεμὶ Με ἐπὶ;

2 Βεμτεππι εγεμὶ ννοοπεμε Μπι,

εε πιεμε οπι εννὶεεμιιΙεΙπεμὶ, εε

ινὶοεψε επι εΜεετιιννὶεεγεμὶ, εε

ννοχεεο οννὶΙιεπΙπε ννεπὶεε εὶπ

Ιιεπε Ιπογε.

Β ΠπΙπεπι νΙίεΙπεπΙ:ειιΙπε ὶγοινὶπι

πιιιΜγεμὶ ΜπΙιεπι, Ιιεεεπι εεοπιΙπιι

μὶ Με.

4 'Ι'πιπε πεπιεεπΙεπ ὶμομεπμεμὶ,

εε ππιεΒρὶγε Ι;επΙιεπ τεΙπιι ννὶεεειι

μὶ Μπι Ιιε ιιτεμὶ, εε 1Νοπιειε Ψε

Ιπεπι Μπι ετεπΙιεπι οΙπὶπιὶμὶ;

5 Ι)ε ννεπεπτεπΙπε οὶε ννεἐΒε

Μπ Ιιε ιιτεμι, ννὶεοπὶ ιι Με εὶπ

ινοννεἐεΙπε Μπ πεΙπππ ;

Β Ηεπε εχιιἐτεπμὶ ΙιεεὶπΙιεπ,

εΙπε μεμε ὶγομεὶεὶιιε ννὶεεΙπὶμεμὶ

Με εὶπ Ιιε οΜΙιὶμὶεε ἐπὶ; ὶγε

ε1εμει1επι ννεΙπεπιτεπιΙπε ΟὶπΙιὶπ

Με εεπι επεΙιεεε επ @με οΙπειεπ

μι, εε πειιὶιιγεπ ννοιινὶἐιεπγεμὶ Μπι

Ιιεοπ ετεπιΙιεπ.

7 ΜεΙπε Μπι Με εππιεεε_ὶπ Με

Ιιε γιιΒεμε εε, ειπε Μεεπγεπιμὶ

Μπι Ιιεπε οπι ιεΙπιι με_ὶὶ ὶιιεεειιιμε

εὶεεεε εὶπ Ιιε νΙίεΙπιιπιτεπιΙπε γκι

ννεἐιε.

8 'Ι'ιιΙπε 1εΙπιι Ι:εΙ(επΙιεεε Ιιε, εε

ενεμεμεΙπε εὶεεεε εὶπ Ιιε ε11μεγε

μὶ, εε γεέὶεεμὶ Με εὶπ ΜμεπΙεπι

ὶΙιεπ, Ιιε οννὶΙιεπιΙπεΙε Ι'ιπ11πεεε

Με.

9 ΤιιΙπε, ννεἐΙεεὶεὶπΙεμὶ Μπι, Ιιε

πε Ιιεεεπ ιιπΚεγεμὶ εἐΙε, πιὶιιεμὶ

Μπι επ ιεΙππ εεπμε ννεἐτε εε νιώ

εοπιὶ επι εμε εὶπ Ιιεπε επ ιιὶιιπιμὶ

ε ειὶοπιιπ-γεπιμὶ.

10 ννεΙπεπτειιΙπε οννο$επιπιε, εε

Ιιεοιι ινὶεοΒτεπὶ, εε ννοπιεἐιε

ννοΜεεπγε πιὶΙεννεμὶ, Με οεὶε

Μπ πιπ εεεποπμὶ, ειπε οννοΙ.εππε

ιιπ οννὶεεχεΙπὶγεμὶ, εε πιεΙιεΙὶὶε

οννὶεεΜεπε πΙιιΙπεπμὶ Μπι Ιιε εΜ

τοπι_ὶε Με ἐπὶ. -

11 ΠπιΙπεπι πὶγεμὶ οΙοὶγοΙιὶ ενσή

ΙιεπΙκετε, νιτοεμε ννομπέπεπι Με

εὶπ ΙιεΙιειιγεπ ὶχεεεπι εππιπὶΙιειιὶ

εὶγεμὶ Με ππεὶπιμὶ.

12 ()ε πὶΜιὶεμὶ Με ἐπὶ, ιιιΙπε

ειπε ννὶεεὸεμὶ, εε ινεεὶπιπεπΙπεμὶ

οπ, Ι:εΙππ ὶννεΙιοινὶεεγεμὶ ευπ

ννεπιιε γιιΙιεμὶ Μπ, Ιιειιε οννὶεε

μεμεμὶ Μ:ε.

Η ννεΙπεπι1:επι1(ε ΑΙεπεΙιεππι “Με

ὶννεΙιογε εεΙιεπἔ: :Με εεπιμε εεε
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ιιιι:Βιιι:νν.

Επι. ωιθμω Με ννειιιεε, Μεση

Με ειειχετιιιιι οιιιειΜιιιιιιι;

14 θα. Μεγιι, Αννιεει.ιιεΜειι νιω

$ικιέι:ε οιι ειγεννιιέιε Με, φ. μια.»

ταιρι Μιι ειι γιιοιεειχε Με εε.

15 ΠιιΜιιι ννεΜΜεγειιειι ειπε

διιιιιΜε ειιι Με ιδιοΜιιΜιιιι ι:εΜι

ιννιιΜογιιρι τιοιι εΜισιεεω.

16 ινιωέω ιιΜιιιιιιι ιιιΜι Μππεπ

ΜιιιΜι οιιιεγεωρι εεε; ειι. ννοΙιοιι

πε ννοιαιιειιιε Με ειιι Με "Μιι

ιιιου.ρι οννιιιιιιι ειι ννοιιιιεριε Μιι

Μεε.

ΙΤ Πε ειι, ννεΙιειιιιιιιΜε, ιοιιε

ΜΜΜ ιννο.Ιιοχερι ηση αιννιιρι Με

ειιι Ιιειιιι ειι, ι_γε τιιικιιοιιι γιιΜο

Μοριεε ω Μιι Με ΜΜΜ ειιοιι)ιε

ινιοιιιιιγε Με οιιι, Με Μεση ινο

ΜοιιΖε οιι Μιιιιειιιε.

18 Πεοιι ΜΜΜ ιιοιιι γιιιοΜεοει

Μεε. έιιι, ειι ννεΜειιιιιιιΜε ιππι

ειιι οΜΜιριειι έιιι Μιι Μειιιι ΜΜΜ

Μιι οιι ει.ειιΜειιι, “ιιπι ννοερε ιπι

Μι:οΜειιι εΜάερι Μιι ειι οιιιιιιιιρε

Κι Μιι ννιεεΜοειιριε ννο.ιι ννεέιε

ιι ιιιιΜερι Με.

Νικ ιιιιΜειρι, ννιειιιιιη!;ι ΜΜΜ

ειι εερειειγε, ννιεεΜερι Με ειπε

Μιι Μεε, τειιιι ιιρι εοΜεγε Μπε

Με Ιιιιιιιιο.Μειι ΜιιιΜειι ιιιι Μιι

Με ειι εερειειμι.

20 Ηε0άγε δωσε Ιιε.Μιιι "εοΜιιιι

γε ειιι ιιιιΜιχερι οιι ι:ιιιιο.Μειι ιιπι

μι., Με ΜεΙΜι2ειιεΜ οιιιιοιι£ε Μιι

ι_γεεειι ννεννηιιέιιε Πειιοειι Μιι

Μεεε Μιεερι.

πιοοννοΥΛκι: 7.

1 ΜεΙΜι2ειιειι, δειειιι ννιεειέΜι

"Με, ε». ννιιννιηιιιέιιε πιω”

τειιΜι. Ιγοιιι.ιι ννε.ιιΜιιιιιιι Μιι Με

Με", Μεε, ΑΜι·εΜειιι, ννιεεέιειγει

Μιρι ννισεΜεεωΙιε ειιι, ει.ιιιιΜειι

Μάιου Μιι Με ιιΜοΜιρε ειι χανω.

Με.

2 (ΜΜΜ ΑΜι·εΜειιι ΜΜΜ οννιιειιι

ει:ιιιιΜειι ιννιΜ:ειιιιιε Μιι Με ειι.

ΎΨιεεότε Μιι Με ιοΜεΙιεχε ειιιε

εχιιιιιιρι Μιι ειι, ννοοννοτιιιιιιιι.

ινιεεετεγιιτερι Μιι Μεε, πιε. ΜεΜειιι,

ΒιιΙειιι ωιωεωγεωρι Μιι, Με

νιίοοΜιχε ννιεεεαηετερι Μιι Μεε.

3 ΑιΜιιιιι ννιιιιιεε, ΜιιιιΜι πεπι

σε, Με ννιοοιοιι8ε ογεΜερι Μιι

νιτειιιοε, ειιρειιι τοΜιΜεγε ννιιιιιοε

ειι ννιεοιιι οννιΜυ.ιιΜε ννιιιιιοιι,

ννεΜειιτειιΙιε ΟιιιΜιιιτΜι Μιι Με

εειι ιειιΜγερι, «τι». ννεννεχιιέιιιι

οΜιιιιιιμιιι χιιιιΜε.

4 ννιωιω τιιιιΜι Μιι όε "ειι

3ιιιιιιι μι, ΑΜι·ιιΙιε.ιιι, ΜιιιιΜιΜεγερι

ιιιι Μιι Μεε Μεεε, ι;ιιιιιι ιννιιΜε

ειΜιιι Μιι ετειιΜιιιι ιννιΜοειιιιιε Μιι

Με ειι.

5 'Ι'οιιιι Ιιεννι κήπου. Μιι ω”

Μιιιιρι, ννοειιιιρι ννιεοΜειι γιιΜερι

Μιι Μαιο., ννιεοορε Μιι εοιχετιιιι

Μειι Με ΜιιιιΜεινιιιιιιιΜυρι ογιιτε

Μιι ειιιιιΜιιιι ΜΜΜ ιειιρι Με. ε

ιννιιΜοννιεεγιιρι; Μειιε ΑΜιιιΜιιιιι

Με Μιι ετιιιιΜυ.ιι ιιιο.ιιριιρι τω.

Ιιεοοιιρι.

8 'ΓιιΜε ι:ιιννε Μειιιι ειιιιιΜειι τινι

εοιοιιΒ·ε ΜιΜιννιι. ειιι Μιι Με ΑΜι·ει

Μειιι ειιιιιΜιιιι ΜΜΜ ιννιΜοεπιιιιι

Μιι Ίου, Με. ννεΜογειρι Μιι 3ιιιΜε

ειςοιι Με γεννεέι:ε. _ '

'7 ΠιιΜιιι Με :Με ιιΜιιιεερι επι,

ω” ιΜιιΜιιιιι ιπι Μιι Με ΜΜΜ

ννιιέτε Μιι οιι γεννεΜερι εεε.

8 @ι @ειχε ωιωεω ιερι Μιε

ειιι Μειιιι ΜΜΜ ιννιΜσειιιιιε Μιι

ιοιιρι εεε; ΜΜΜ. Μεοι)ιιι, Με ιιι ιιιι

ε γεοτιιιιιιιρι.

9 ΠιιΜιιι Με ιιε Μεγεριοε.;

Ιιεννι ΜΜΜ ιννιΜεειιιιιιι Μιι ω"

εεε Μιι, Με ει εγε ΑΜι·ιιΜετιι εοι

ιιιιωιιΜιιιι ωιω ιννιΙ-ιεειιιιιε. Μιι

κνισειιιι;

10 ΜεΙΜι2ει:ιεΜ ιΙ:ΜοΜιρε εεΜειι

Με ιιεΜιιΜιιι ΜΜιΜι ειτε Μιι πιει

Μειι ιπι.

Η Ηεοιι ειιιιιΜειι, Μεννι πιο

έιιιι.ρι ννιεοΜειι γιιΜε ειιι επιχε

τιιιιΜιιιι ιινογιιέιιιιιι ειι ειι ιιιιΜιιιέ;

Με ειι εχετε Μιι ννιοοορε γι»

Με ; "κοιιιγαΜιιιΜειι ννιι.πε.γιιέπε.
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ννιεοννοΥεκπ Θ.

$;οπεεε πεπεπ ἰεεε·ε Με, ΜεΙπὶιε

ω; ουπεεεε πὶπ εεὶγεὶὶεππεπ,

πε. Αει·οπ οπποεεε πὶπ εκεχε

£εππεπ εεὶε χετερὶ Με ἐπὶ πε.

12 Ύγοἐὶὶερὶ ννὶεοπεπ πὶπ πε

γυέοπεεερὶ πὶππεπ, πεοπ επιπ

πεπ ννὶεοορε πὶπ πεπεπ γιιτοπε

εερὶ Με.

13 θε Επεσε οπ πεπε πεεεπ εγε

ρὶ εοπ πε ννὶεοιὶπ τοπεοε επεππεπ

ὶπεπρε ; πε ε1:εππεπ επννεπεπ

ννεππε ννοἐπερὶ π” εΜε οπεπγε

ἐπὶ.

14 Πεπεεπ ιιππὶπιννερὶ πὶπ πε

.πιεε ννὶεοππ πὶπ ετεππεπ ὶοεἔε

ε εὸοπππγεπρὶ; εε ννὶεοππ πὶπ

πε ννοἐπερὶ πεεερὶ Με ε Μοεεε

τεππάεπ ε” ἐπὶ.

15 (Ζε ‹ὶε φπα] ετεπὶπ, Με!

Μτ.εάεπ οπποεΒε πὶπ ὶγεεεπ,ννε

ννεΥπἐπε 1οπεεε ννεπ ὶεεἔε Με;

ΠΣ Ηε κνὶεεεεπρὶ ννὶοοὶε νν‹ιορε

πὶπ εεὶγεὶεππεπ ἐπὶ,τιὶπε ννὶοοπὶ

οννὶπεππε ννεπὶεε ννοννεἐεπε πὶπ

εεὶγεὶεππεπ ὶεεπ-γερὶ.

Γι' ΜεΙΜιεάεπ οιιπεεεε πὶπ ὶχε

εεπ, ννεννε.γεέπε οπὶππὶγεπ πεπ

πε σε, ε” γεοτππὶπρὶ εοπ.

18 Πππεπ πεπεπ ννοεπορε τοπε

πεγε γε εὶπ πε γιιτοπεπ ὶγεγερὶ,

ννεἐεπε ἐπὶ πιο. πεπιι οπὶπὶρὶεε ἐπὶ

πὶπ πεοπ ΜΒΜ".

19 ννοορε πὶπ πε τεππάεπ γιι

ἐὶεπ ἐπὶ, ω", ννοννεεὶπχε Με"

ννεἐ£ε πὶπ πε επ ειι; πε πεππ

ννεπεπτεππε πὶπ επ ὶπὶγεὸεπ

ὶὶπππρὶ.

20 1_γε ννοποπιε οὶε πὶπ οοπεπ

ννεννε-γιιἐπε πὶπ πεεερὶ ἐπὶ; πε

πε ε ενοποπ:ιε οὶε εοιὶεπ πνε

ννεγπἐπε ννὶοεπεἔερὶ ;

21 'Γιιπε πε.ιχε ενοποπιε ννὶεοὶε

πὶπ εεὶγεὺεππεπ; πανε, ΜεΙ

πὶεειὶεπ οππεπεε πὶπ ὶγεοεπ

νΨεννεγιὶἐπε οπὶππὶγεπ πεππε

εε, Πεποεπ πὶπ ω” εε ὶγορεὶ

πήγε Με ἐπὶ σε, εεὶγε εὶεοπ πεε

παω.

22 Πε ὶχεεεπ ννὶεοτεπιιγε Μ»

πιπ ννεἐ!:ε πὶπ επ .Ϊεεπε νηπ

εεεΕπ ννεπ πεεερὶ.

28 ννωωπε πὶπ επ, οπὶππὶχεπ

επ υπ οπὶτρεπὶρὶ πὶπ, πεοπ πεπε

ννεννεΥπἐπε πὶπ οτερὶ.

24 ΤΙΜ Μ εε οννὶπεππε ενε

πὶπ 7εππε εὶπ, πεοπ ννοἐπερὶ ω

εοπεπ γιὶτοπεεερὶεε ἐπὶ ννεπ

γιιπε.

95 (Σε πεεεπ “Με πεε εεὶγε

$εππεπ ννεπεπτεππε επ πρὶ πὶπ

πεπε οννεἐὶπ πὶνὶεεγε Με 01:1

πὶ, πεπε ινοεεπὶγε εννὶεεπὶεὶ7ε

Με ε οπὶππὶγεπ πὶ επ πὶπ πεοπ.

98 ννεννεγπἐπε Π:επεοιπ πὶπ πε

εεεε πε ὶγοιὶππὶρὶρὶ, πεπεπ, ὶγε

οπρερὶοε ἐπὶ, ννεεἐερε ἐπὶ, εε

ννεπτεπὶρὶ εε ννὶεὶειὶποπρε επ,

εε ιπεπρὶγε πὶπ ἐεπρε ννεππεπ

ΐ.ι17ε ὶεεπγερὶ.

27 Ηε πεε, ννεννεΥπἐπε πὶπ πε

πε ὶχεεεπ, επρεπι ὶγοπὶ, Μπε

πεδ,ε @ο ννεπ1επὶ πὶπ επ, εε πε

πεπ εχετε ννεπτεπὶρὶ πὶπ οπ επιπ

πεπ ννοἐπε Με εὶπ πε ὶγεεεεε

ἐπὶ; ννεπεεόεπ πεεοπ, @ε ετε

γετὶεπ ννεὶΙιὸιὶἐππ εοπ πε επεπ.

28 ννφιορε πὶπ πε ννὶεεἐτε πε

ἐεπερὶ ἐπὶ πὶπ πεπε Ψ8."87ΠέΠΒ.

ννὶεεπεεε εεε; τιιπε ννοποππε

ννὶοοὶε πὶπ, ννοορε ὶγοπππεπι υπ

πὶπ, πε Οὶππὶπτππγερὶ, οννὶπεππε

ννεπὶπ γεννεἐτερὶ πὶπ πε Μεε.

π·τεοννοεΑκπ ε”

1 'Ι'επιι πεπεπε πππεγερὶ με

ρ8εππεππρὶ πὶπ ω! πεε; Ψνεννε

)'ΠέΠ8. Πεπεεπ πὶπ πεεεεε ππ

περὶ, ὶπεπρὶγε επὶε Ο$επεεππε

οὶγοὶεππε ετερε πὶπ επ Ηγε

Με, π·

2 'Γὶρὶ πεπεπ πὶπ πε, εε. πεπε

γε ννὶεεπερὶ πὶπ, Πεποεπ Ηοεεε

εε ννὶεεἐτε επεππι εεοπρὶ ἐπὶ,

πὶπ πε επ οοΜγε πὶπ πεε.

3 ννεννεγιιἐπε οτοὶγοπὶ “Με

πὶοὶειιρὶ,εννοἐπερὶ π) ννε7πἐπε

πω, ε πεεεΡὶ ; πε;" νΦὶεεἐΦε π1Ι1
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ΗΒΒΒΒΨ.

εε ιό ε” ΜΜΜ ννηιιέπε ΜάιιΜε

Με ε Μεοετιι.

4 ΜεΜε. εΜετι ιιπ ιιπΜεπε, νιω

ιΜεγιιέπε. Μιπ Μεεε Με έπι; ινε

ννεχιιέπε ννοορε Μιπ εειγιι€επΜεπ

τεΜιι Μιειειιρι Μιπ ννεχιιέπερι εεε

Μιπ Μετιε γιιΜεπρι Μιπ Μεσιι.

5 Ηεπε οοννε, εε ΜΜΜ ιιιεΜρι

Βιετε ιιπ Μὶπ οΜεπιι Μιτι επ οΜειι

γειιρι εεε; Μοεεε ννεΜεμ πιοπι

Μεεε Με ΜεΜεπ ννεΜεπιετιΜε

οΜιγε εε, Αννεειπ ννο, Με Μιτι

εΜε ιοΜεπ ννεπγεἔ πιειι>ερι «ιοπ

Με ιχεεειι οννεειπ γεΜεεε Με

εε, εειχε.

6 'Ι'ιιΜε ιιεΜεΜε φ ννεννοΜι

χερι εμε" ννεέιε "επ γιιΜε,

ννιεοιεΜιηε ννεότε Μιπεε, ννεΜο

χερι ιγοτεπ ννεέτε Μὶπ επ εΜε ειπ

Με επ ννιειγοειΜεάεπ ιιπ Μιι,

Μεοπ ετεπΜεπ.

7 ννιεοι:εΜυγε ιοΜεΜεγε Μιπ Με

ι_γεοπρεριοε επι ιιπΜεπέ, ιγοΜιΜε

Μιιι Με ι.ιιΜεάεπ ΜιγιιΜεπρι Με

έπι τιιΜε.

8 Ηεπε ι:εΜιι ιγεννιεεοπρε εε

Μεγε, ΎνεπγεΜε πο, επρετιι Μιπ

τι Με, Μετιε επ Ιει·εει ὺιγοΜπεΜε,

ιιπ. .Ϊιι‹Ιε Με Μιπ ννιεοιεΜιιχε τεεε

ννιεεννεεε8ε Με, Ιιεπεεπ κι"

εγε; -

.θ ΒΒιιριε ιιιεΜοοε Μιιι ει:επΜει·ι

εννιεεννευ. Με ε Μειιε ΜιιπΜεΜε

ννιεε3τερι Μιπ περε ννιεειιιιιιιιε

ειςοπ επρειιι Μιπ Με επ, εισο

τεΜιιγε ννιεεννεεεεε ειιιοπ Με

ιχεεεεε επι; ννιοοιιεΜιιγε πιιτεινε

Μὶπ Με ιιτιιειγιιΜερι επι; @ε Μεοπ

:πιό ιΜεννιοεννεΜι;ε επι σε, Πεπι

εειι Μιιι εγε.

10 Απρει:ιι Μὶπ Μεπε ιχοιιαΜεπι

ννιεοτεΜιιγε ννιεεννεεεεε Με ειπι

Με Με; Ηεπε ννιεοτεννεειτι Μὶπ

επ ιιιιιοορε Μιι ννιεεννεφι Με, εε

εεπι:ερι Μιπ εΜεπ οννεννε Με, εε

πήγε ννεΜεπιειιΜε ιπεδιεπρι Με,

εε Με Μετιε ιιιιι:εογετε ννιεεννε

γε Με;

11 ίζε ναιοεότε οιοιγοΜι Μεινε

ιΜιχεεεπ ιι, εε στερει Μιιι·ιΜε

ννεπιιι;Μιι Μιπ οπερεννισεΜιγερι,

εε, Ιτεπειιιι Μιπ εὸοπγε πιο, εγε

ρι Με επι; ι;ιιιΜε οννεειπ εάοι·ι

πιεγεπρι Με, ννοιιεΜεΜε ι:επΜιπ

Μιπγειπρι Με :

12 'ΓεΜιι εειπέιπιχεπ εεοπρι Μὶπ

Μεπε οπέιννιεεννεσιε Με, εε ινε

Μειιιρι, ννιεοΜεπ ιέιεε εεοπρι Με,

ιειιιιεπε ννιεεννεειΜειιγε Με επι

σε, Πεπεεπ Μιπ ειτε.

13 'ΓεΜιι @σε εειεγετε ειπ Με

ιοΜειιεγε Μιπ γιιιεπιιιε Μιπ Μεοπι

Μεγε. ΠπΜεπ τεΜιι τεπιπε, πρ.

ιιεΜιιπι επι εγε ειπ, Με επι" επι

ιγεγε Με Μιχετιεπ ιΜειι.

ννιοοννοιωκιε θ.

1 Ηειιεπ εννιεεΜεΜεπ ῖοΜεΜεΥε

εοπ Με επ ννοοΜοόε ννιεοΜεπ Μιι

γιιΜεπ, εε ιιεΜππ ιπεΜετε πρι

ννεΜεπ.

2 ννεΜεγε ινιιπ Μενέερι, Ισια:

Ιιεγε Μιπ Με οιιιιε ρειιιεπιεπ ιιπι

ρε, εε ννεΜπε. αστερι, ε». εεε

Με τιιπιπγετι ειιιιεΜερι Μιπ, Με

πρι ννεΜεπ εειχερι.

3 (Σε ιι εοΜεΜπεΜερι ιειποπρε

ιπεΜεπ ΜιπΜειι, Με ννεΜε)ιε Μιι

ιγοτεπ ννεΜεπ εειγερι :

4 Ηεπ ιπειεεΜεπι οι:ιιιγερι Μιπ,

εε ννιεοτεΜιιχε εεπ ΜοΜε Μὶπ

εΜερει:ει·ιΜεπ ουνεπεεχε ιπι-επε

Με εΜεΜρετοπ, Μεε οΜπε πιε

εεεΜετι εεε:: τπεπιιε οΜπεΜεΡι

Μιπ, «μι σεπ εεΜειιεπ Αει·οπ Με

ννε Μιπ Με εγε ειτιοπ, εε ννιεο

τεΜιιγε ιπγειι τπιιεεΜε Μιπ Μεπε.

5 (Με Με ιννεπΜερειεπΜεπ, νεο

ννι€επ Οει·ιιΜιπι ννονιιεοπειι;ιε οΜε

Μὶπ ευΜεπειδιερι; Μεπιι επ πεΜε

Με ετε.]εεειι τεΜιι ιιπΜε)·ερι Με

επι.

6 Ηεπε. ΜΜΜ Μιπ Μεοεπ γιιέιειπ

μι εεΜειι, ννεννεχιι€περι Μιι ινε

Μεγε ι:εΜειιεγε Μιι επ χερι, εε

οΜοάερι "ΜΜΜ Μὶπ εεοπρι εεε.

7 'Ι'ιιΜε ιειποιιρε Μὶπ Με επ Ψε
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ννισοννοιωικε θ.

ννενεεεε ιιετισετι Με οσοτιετι,

ννεει_νοι:ι.ι σιοινσιιι ννεεοετιεε

ειειιοε ι, εε ννο σσόεε ι έει, ιιο

ει ιγο ετε)νοτιεε στι, εε @οιο

τεΜι οσιεεειγεε οσσερι ιιο σε

οε ει.

8 Ηοσε νιίσεινε ννεΙτεε Με

1ιοσοτι @εΜε νιίεΙτογε τσιτειιοδτε

Με εειιεΙιιε οσοε ιιο σιε ισεειιεε,

Με ινστ.εε ννεΜιτι Με εΜε εεε

ιτε Με εεΙιεΙιιτι δεισιεειερι έει:

9 Πο τω 1τενοιιεε ννινε.σιερι

ιτε, εε εε Εεεε ννισεεερι ννσέεε

ρι ιτε ειρι, τεΙεε ιιοεε ο τυπο ιιο

οσε Με εεει Με )τεοσοτ:ιεε Με

σΜιιι οτε.

10 Ηοτιε ο ννσειιοσοτιι Με εε

Ροτε Με ιιο1ιεεεεε, ννσνειο, εε

ενσγειιτο, εε ννσγειειε στο., οσσε

ννισεειρι Με.

11 'Γειτε ΜΜΜ, τεΙτιτ ννεέτο τι

Με σιε εε, ννεννεγεεεε Πεεσετι

Βιι1ετεειε, ννεΙτονε ινστεε ννεέτο

εε γεέιειερι, εερο σε ιτεεερι έει,

ννισσισεεο Με ε.» οιτεεΙιεε εει,

Με ιιο σιιεε;

12 Τεισιτεεεε εε ρι:οιισεεετι

ννο Με ειιιιο ω, εΜε. ννσροΜ

ι;σερι στνιεεεΙτο ννεειε Εεεε εε,

ιγο ννο Με 1ιτιιιιιε ιινεεσεεεε Με

ινστεε ννεΙτετι Με ιιττιειιοε ω”.

13 Ηοοοε τετεεΙτε εε τετσεεεετι

ενο Με, εε ρω 1ιονιιΜεεεε εε

Με εειειτεειρι Με, ι.σεε εεε

€ερο σιε ννιοενεοσοτιεε, εε ννι

οεσο1ιρι νεοικε Με ο σΜιιι Μαιε

εεε;

14 δειτε εκανε Μοεεινε, νν”σει

γε σννιιιεειτο ννεεισο σιε ω”

τεειιεε, ννε1τεετεειτε οε ι)ιεσε

Ρεριοε εει ννειΙιεεεεε εσε, ιιο

ειναι ννο Με, ννιοστιτο ννισσεεε Με

οτεεΙιεε εεει ειρεΜεεερι Με,

ννε1τεετεε1τε ει ιτε Με ννσννισεε·

εινετειι Με οιε 1ιοσε.

15 @τι 1ιοοιι οτεειιεε, εποε.

Ιτεγο 'Γοοε Με οε Ιγσι;ειιοι1εε

ιτε Με ιιο ιγο, ιιοσοε ειισσιεΙτενο

ισιτειιονε εεττ” ντεΜετιιρι εεε

ιιοεε Κειειε Με ο σε με σιε, ιιο

οσινετεειιεε ισεε τνισεΜσσ Με

σννιιιετι|το ννετιιε ι;ειτε τεννερι

Με σιε ιννειισννιοενερι εσε ιιο

γειιερι Με.

18 Ί'ιιΜοε ννισστε!τενο ννεειι

επειτεε 1ιοσιεΙιεε, Με ννισσι.ειτιι

?ο Εεεε οιε ιιο ννεεεε ει ο νε

ι:εειερι.

17 '1'εΜτ @Με Με 1ιοεε σε πιοσ

τεΜιχο ννεννερι Με ειπε οσο;

Εεεε ννιοστεΜινο 1τεεο σιε εε

Ιιεε11ιε ει ιτε Μιιιιεε, ιιο τεΜιτιεε

εκει επι.

18 ΠεΙεεε ιιοστι ννισστεΙ-τενο ω,

ιτε1ιοχε εσε ιιο ενο σσεεε γεωε

ριιιετι έει.

19 ννσσρο Με οσιχετεεΙιετι,

Μσεοε ννσετισρο Με σννεοιε ονε

Φο Με σννισεΜνε!τε νεοι:εε εο

1ιεε, ρι:οιισεεεε, εε εωιωεωτ

ννο Με τω, εε τειτιι, ι:ετιιεσε Με

ειπε, με Ιισι:ε τω, εε ννοννερι

Με σετειο Με σννεειε ιτε, εννισε

τεειτεει;

20 (,)ε 1ιο)τε, νδιισσϋειτιινο Ψε

ιτεετεε1τε οσσε ειέιιρι Με ννο Με

ιιο τ1οο σο.

21 Ωε εεΜιε ννειτογε Με,1ειτττ

ενειτέισε ννοννιενεενετιρι Με σιε

σννεειε ιτσ ενο ετιιειτεει.

22 νΨσσρο Με οοιχει:εεεεε ιε

ιτε σννεειε εε ενο σε μεΜενερι ;

εε ννο μεροσερι έει οιιεετεειιιιε

ννσιτειειε ννεειοε.

523 Ηοσε οτεειιετι, 1ιοτιε τε1τιι

Με σε, τε|τε τιιεΤιριετε εΜε εε

ινεσιερι Με ρεΜετερι Με ο ιιο

εΜε; τιιιτε τεΙιε τεεερινε οΜε

εε Με ιιοτιε ο εε τε!τε εεερε

ννεέτο ννοεεερι Με σε.

24 Μοοεινε τη» ενε1τετι εερο σε

ιτεεερι Με ιιο ειιιτιοε ι ετιι. ερτ

ννεΜιε Μεσε εωτερι Με !ιοεε

οο; τιιιτε τεεΒρινε Με ο εε πιε

τιοε, εε ενω” ετιΜετορι σε Ψε

Μιετεειτε τωιετω ι1ιιιει:εειε Με.

25 (Σε ννεννενιιέιεε ιτετισεε Με

1ιοσννεε1τε ννε1τεε Με οτι, ΦεΙτιι

Με
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ιιο1πεσε ινε Μπι γε1ιε, ενεπιιγειιι

οιοιπποιιι ενεπισειιεπι ππιειιεπι ι εεε

Μπι 1ιειγεσεπι οι:ε εΜιιιιε πει

1ιιιιιέπιε Με ιππεσεσε επιι;

26 Πε ι)πεσεσε ιιπιιπεπιε, ιιιεΜι

ιιεεερι Μπι ειιεπιι:επι1ιεπι, ννεπιπιε

οτε εΜιιπιε 1πεΜιε Με τιιιπε; ιιι

Ιπε πιεΙπειιε ννοισεεε ι1ιεπιιπε Μπι

επι, Με ενειιιπιιιέπιε Μπι εσιγειεπι

Ιιεπι, νπποε1ιι;επιι γιιιο1πεπι ιγσγε Με

ε οπι τεπιιπιιειγε.

27 ΠιιΚεπι ννισεειε Μπι επεσε

ιιεπι @οι Με σιπι Με ιιινειιοννισε

χερι, εε ιισ ιγοιιεικεππι ννογεσο

Με: ι:

28 Πε ι)πεσεπι Μεεειγε, "Με

ενειιι:επιιρι Μπι επιιιιε Με ε πεπι

σεπιεπι νιπεγιιέπιειιι; ιιπι1πεπι, τοπιε

Ιιε νιπεπιγειπερι Με εμε γιιιπεπιρι

Μπι ιιειιε πιιινισε]πε Με ε, εποε

Ιιι;επιι σοπιεπι, ιπιοπιρε ιιιιιιιι.επιιπι

Με. π:

ννιοοιιι°οιυι1€π: 10.

1 'ΓεΙπιι ννειέτε ιι Με σιπι οιιεπισι

Μπι 1ιε ποορε· Μπι επι ιιπι, εε 1ιεπιε

επεγειιεπι Με Μπι οιιιιοεεε Με

Ιιεε επιι ; 1ιεοπι ετεπι1ιεπι, "επιχε

ιιι οιοιγοιιι ννοεπιερι οιιιπιπιιγεπι

ειρι Μπι ιισ ι:οπιε επι ιιιιιι Μπι ενι

σειιιιεσεπιεπι Με οΜιιι επιι.

2 Ηε οΜιιι ιιπι1πεπιε 1ιεπιε $εΜι

Με ννεγιπέιπιερι εχεει.επιρι Με επιι

1ιε. 'Ι'οπιε επι ορερι ννεπισεόεπι

ρεΜπιιερι ΜιιΙιεπι ισιππιεπιε εποε

1ιι.επιι επΙοπιΜγερι Με επιι ιιι1πε.

3 'ΓυΜι ιιεπιε οπι ννεπιιγει:ε οιο

πρωι ννοε1°ι1επιι ΜΜιιγερι εεε.

4 'Γει;επιιπε ι:ει:οιπεεεπι ιπισι ιιεπιε

ινε Μπι ννοεΜεπιι χιιιοιπεπι ιχε)πε

Με οΜιιιρισε επιι.

5 Ηεοπι ετεπιιιεπι, ππιει-πειε ιιι εε

1ιεπι, ννοέπιερι, τε1πιι ννισεειιρι

1πο επεσιπι ω, εε τεπισεπι ννεπι πιι

γεσεεε σε, ειπε.

8 Ρεπε ννοεπιερι, εε ννοεΜεπιι

οπι ννοεπιερι Μπι 1ιεπιε ιγοπιισιρι

επιι ; '

'7 Ηε1ιεπι, Πο πω, νποπινεπιι

ι:επι1πε επι πιιγε οπι 1ιεσσπι ονιπερι

σε ; ννε1πεπιτεπι1πε, πιιτεννεσιπι Μπι

εσεπι εσεππιοπι Με. σε, εμε.

8 ννεπιΙπεπι, ννοεπιερι, ιεΜι τινι

σεειηιι, Ρετε ννοεπιεπιι, εε ενοε

Ιιτεπιι οπι ινοέπιερι Μπι; ννοορε

εσιγειεπι1ιεπι ειιι ννεχιιέπιερι Μπι ;

1ιεπιε επεσιπι επιι, εε ιμωειρι επιι,

ειπε εειιεπι ; °= -

Ω Ηειιεπι πιεΜιπι, ννε1πεπιτεπι1πε.,

πιιΙεννεσιπι Μπι εσεπι εσεππιοπι Κω

επεπ σε, ειπε σιπι. 'Ι'οιπειιεχε Μπι

Με γιιτοΙιεπι ιδιεγε, ισιπιοπιπιε Με

1ιε 1ιιιιιειιτε Με σιπι 1ιεοιι.

10 Ηε Με ι;εννεσιπι Μπι εε οπι

ιιπιχεεσεριπιεπι, .1σειιε Μεεειχε

τεπισεπι ννεπισειιεπι ννεχιιέπιερι Μπι

ιιε εσιχει:επι1ιεπι.

11 ννεννεγιιέπιε οιοιπποιιι επρε

τιι ιγοιιι, επι οιιοπιε ιπιειιπι, εε

οιιιπιπιιχεπι ιεΜι ννοεπιερι εσε Μπι

ιιεπιε ειπε εσειισεπι πνεχιιέπιε, Ιιε

πιε ννοεΒι:επιι 1πειιιιιι Με ιο1ιειιε1ι

οΜ1ιι έιπιι. υ -

12 '1'ιιιιε ιινισεΜε Μπι πιο, ενοε

Μεπιι οπι ννοιέπιε ννεπιιιπιεπι ινε

1ιπιιιέπιε, 1ιειιεπι ΨεΚεπιτεπι1ιε ετε

ρε Μπι εσιγειεπιιιεπι οιιιπι1ιεπιιπε

ινεπιιπι ΜγοτεπιΙπε ; η·

13 1.)ε 1ιει;επι1ιεπι τοπιε Μεε. διε

ρι Μιι 1ιεπιε οινεειπι ιγε ειιιε Μπι

ιιιιιιιιιπι ιγεννισε3περι Με ερε

γεπι1ιε. π·

- 14 ννοεπιερι ενειιιιιιεπι οπι θε"

Ιιεπι ιοπιε ινισεγιιεσεριιιεπι Μπι

1ιεπιε οινιιιεπι1ιε νιπεπιιπι ιινισειιπιι1

έιεπι.

15 ννοπιιχε νιἴειπεπι Μπι ιιε πιε

Ιππιπι ιιπιΜοιχεοτεπιιπιρι ; ι:οΙππειιε7ε

ειπε σιεοπι ιιε ιγοιιειπεππι;

16 Απιρετιι Μπι ιιεπιε ιδιοιιε1πεππι,

ννισοτειπιιγε ννισεννεσεεε Με σιπι

ιιπι εεε Με, Ιιεπισεπι Με εεε;

Μιιοορε Μπι ιιεπιιι Με σεπιτερι

Μπι επι νιτισπιενεειι Με, εε·ιεισπε

σιπιρι Μπι επι πιννε1πιπνε Με ; -·

17 @ε Με επεΜεπιιιιι, @Μι

εσιπιέπιιιπεπι εοοιιρι Επι, ισιππιεπιε.

ννε1πειιγε Με επι. π. ·
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ιππππιοννοιωππ 10.

ΙΒ Ηοπιε ονππεἐὶπι πειιιιπιιιὶ Μπ

πιπιπ, ννοεπποπὶ οπ ννοἐπειιὶ πὶπ

ννεπὶοο Με.

19 Πεοπ, ππὶπιιιπππιννεπὶὶ, .Τοεπιο

ννο πὶπ οοπιπεπεπποπι πὶρὶ ὶιποπεπ

ννπιππιπ πὶπ οπ ννεππὶπεἔιπε ιιπι·πιπ

ιιὶ Μο ;

20 Οπιππιι "επ ποπο πιο. πι ιιπι, ο

οοπειπε πππιπερὶ, πιο οοπιιιὶ πὶπ

ποο, οπιπε ιιππὶοεεοιιὶ πὶπ πιο οοὶ·

ιππιππιππιεπι.

21 (πο. Ψπιππιππεππε ο πὶπ οπιπε

νπἴεννιιιπιιἐπε ππ.εποεπι ννο.π πιππιπι

[Η π .

22 Ηοπιπ π:εππο νππὶοεπο πππποε

πιππιιπιε ἐοἔιπε ινεοὶπιιπιιεπρὶ πιο.

ὶπὶιποππιιπ ιιπππιιιὶ Με, ννὶοπιπε.Μ

ἐὶοο οπο οππιππεπ ιιποεππορπ πὶπ

ιιππεπππὶπππὶρὶ ;

23 Ωε ππὶπὶ πεπε πω.. οπι ιιπππιπ

οπιπρὶ πὶπ ιιπιπιιιειερὶ; πιο. ννεοὶπ

ιιπιπεπιιιπ ιιππιππεοπεπὶπρὶ πο.. πιο

,ωποι.0Ρι ἐπὶ ιιπιππππιπιερὶ Με;

ω" ννεπιοιιπιπεπιιὶ Μπι πιο ννε

οὶπιπορὶοε:

24 Επι. οποὶιποπὶ εννοιιππὶοὶοὶπιιιὶ

Μο, ννποεπππὶιππιιιὶ, πιο. ννὶοοπεπ

νπιιἐπο επ ὶιποιιππὶοὶρεἐπιιπερὶ Μο

οὶπ πιοοπι.

25 ίζε ννεπιὶπιὶ οπ:οπιπ πὶπ ὶιπο

πεοπ ππιπὶιιππὶοὶιπειιὶ οοο πὶπ πο

ιιππειππιἐπεπρὶ πτο ἐπὶ; πιιπε ινο

πιοποπιιππὶοὶοὶιπειιὶ Με; πιο επρο

πιι πὶπ πιο πὶιππιππιιπ ιι ννεπππεπερπ

Μππιοπ, οπιπρε Μπο. οοοποπιιὶ

Με.

26 ννοινὶοεπο επποπιπειιὶ πὶπ

ιιππὶοιιρὶ πὶπ πιο ὶιποπεπιεππι ιιπι

Μρὶιπππ. νπεπιππτεππρι Μπιπιεπ, ινο

εππεπὶ οπ ινοἐπιερι Μο π:ππ ννε

πποε.

27 Τιιπε πνοιπεοο ὶπὶπιεπιππιπ

ειιοιιὶ πὶπ πιο, πιε ννοοπιππιὶιπο ὶππο

πὶπ, ποπο. ποπειπειιὶ πὶπ ποπο.

ὶπιεπἔννὶοοιπο Με.

28 'Γιιινο Μοεοο ποοιιο πο.. εΜε

ἐπὶ, ππιπρπι πιε ὶἐ ιπεππιπὶ ιπεοποπὶπ

ιιὶ πὶπιπιεπ, .πιο οπἐὶππιιιιὶ ἐπὶ πε

θ°ε π π.

29 Ηοπιοπι πιιιππο Ψεπεππιππε

Οὶππιὶππππι ννο πὶπ εππεπιὶ, πιε ιώ

οοπεπιιιπο νππο πο” οπ ιπιιοοορὶππεπι

πιοπ πιο ννεπεπ ἐπὶ ποπο πιο., πι.

ννεἐπο ννοππιπει πὶπ πιο πεπε ὶ οπ

πιὶγοιπο πιὶππιεπ, πιο νπποπεπὶιο ὶιπο

ποπ πεππε. πιὶιππιπιππο Μο ἐπὶ ποσοπ

πὶρὶ πιο.

30 'π'οπὶοοπρὶ πὶπ πιο ιπὶππιννε,

ποννὶοεννοοὶοοπ Με πιο, Πεποεπ

πὶπ οιπε πιο, πιιννο οιπο οὶπιοπ πιο

ἐπποπιιπιπεπρὶ. Ωε επο, πτεππιεπ

πεοιπεπο πο.. ννὶοειπεοπι Με πιο.

31 ννοπεππεππε πὶ ιππ πο”

πὶπ οπ οπιπππιρειπειιὶ πω. πιο ινο

ποπὶρο.

32 Απιιοπιι ποππιπιοιπε Μπι Μ

πειιιπε ιιπι, ποπο οπ ὶιποιπεππιπὶ

ιπεπιιὶ, πιε ποπιειι ννὶοοπεπὶιο οπι

οὶιο ππιππε ννεπ ὶιεππὶοπὶοὶιπειιὶ.

33 Ηο ποπιππιεπ ννεεὶοιιὶ, ννὶ

οοπεπιιο πο οπι ὶννεππὶιπεπειιι

Με οπὶπιπὶοιιὶ; πιε πιιπιιπι ποπο. πιο

οπιννὶοπιπὶοοπιιὶ Μπι ποπο. τεννεἐὶ

ννποεγεγορι.

34 Μὶιπο ππιιππἐποιιι πὶπ ὶοιιπι

πιεπ οπέιππποιππππππορπ, πιε ννοιπιι

πιο; πππιπερὶ πιοπι πὶοὶρὶ Μπι πιο οπι

ινιπὶιιἐπὶπιιιὶ, ππιεπιιιιπε εΜε πνο

ιππιπο. πιποποπ ννεἐτο οπιὶππὶιππιπ γο

Μο οπι π... πππιπιππρι επποπγεππιπερπ

πὶπ ποοπ οπεππιεπ.

36 νπἴπιππὶπὶπεπειιὶ πιοπι πιο ηππι

ἐπεπιιὶ ἐπὶ πο, πιο ννοιππιπιε πεππε

οπὶπιὶ Με.

36 πλἴεοὶππὶπεππερὶ Με ὶιποοο

οε; ποσοπ ννεππιπιππιππε πεπει

οὶπ πο.. οοοπ οπιεποπιρὶ Μπιπεπ,

τπιππι ὶππππεππιιιπιπειιιιπ Μπι πο πιε

πιιιιιπ Με.

37 Ύνπιππιε ..πιοπι πιννο ιι Μο

οὶπ πιο πιὶ Με, πιο. πω" Μο

ἐπὶ.

38 Τπιννο οννοπ.εππιι ιιπι πὶπ πιο

ππνεοππιππιπ ιιπι πὶπ οπ πὶ Με.

πιο. ππιννο ππιπιιππ Μππιπιπ πιο

ππππεε·π πὶπ ὶιποπὶιιὶ Μο ἐπὶ οπι.

39 πω. ποπο. ππποοπεππιπι ἐπὶ

πω, ιώσωινω ιιέιιιιι πιπ πιοιιιιοε



ΗΒΒΒΒΨ.

ι›ἱ πω; τοπια νναοαπιαεἰ πιι Με. ο

οπι ννιπ·απιαρι Μπι πιοπια ιιπιΜιπππρι.

ννι0οννοΥΑΚΒ Π.

1 νναπ:ιπιγαπιρι Μπι ιιπι πιιιπιι πιιιπι

ιιἰ οαπιο Μπι σε, πιο. πιιιπιι ιναπιιπα

Καμπ ω ιιπι ιιιιοπαπιππι Μπι πιππαπ.

2 Πο οπι πιι.ιπιππα ννποιηιιρι Μπι

γιιοπιππιαπιγαπι ιπιπιπποππιπιππιρι πιοπι.

3 νναπ:ιπιιιαπιρι Μπι εοπιπαταπιιιαπι,

νδ'αΜιπιτπιπιππα οπο Μπι οπι ννοιπ:αΒο

Μπι ιοαπιγιιρι Μπι πιο επιοπιιιπιιπαπι

ιιπ, πιιιπιι νναπιιπαΙπαρι ιιπι Μπι πιππ

πια πιιιπιι πιιιπιι Μπι επαπιπιαπι Μπεα

ιιι έιπιι.

4 νναοιπιιπαπιιιι Μπι επιπιπαπαπιιιαπι

ΑΜΙ Ωαἰπι Μιρε πια, ννοαπιαρι πιο

παπι νναέιπε παπι νναΙπαπιπαπιππα ισπα

Μιπιιέπια πιοπι πιο οπι οννπιπαπιπια π:

πιππιιοπαππιπι; νΐαΙπαπιπιιπιΙπα πιπιππιππι

πιοοπι" γαοπαπιιπι, πιιιπιι πιιι Μπι πια

οπι, πια πιο επ:πιπαταπιπιαπι ια ιποα

πιιιιιαΜπι πα πιοπι.

6 νναπ:ιπιιπαπιιιι Μπι επιπιπαταπιπιαπι

Ι·Ιπιπιοιπ "πωπω νναπιγα!πο Με απιπ

ο πωπω αιπαρι, πια πιιΜ:επιειπι πιπε

?αρι ω, νναΜιπιπαιιΜι ποιπαπι απο

οππι πιοοπι. 'Ι'οΜιπι αιπαρι έππιπ ιππι

Ιπαππι ΨαΙπαπιπαπιππα π_γοΜριγο οππι

πιο οΜικΜιιιι.

6 'Ι'ιι!πα υναπ:ιπιιπαπιρι οπιππαπι πιι

νπεπιεπι πγοΜρπιπο Με. οΜπιπ ἐπὶ.

'Έπινε επι πι Μπιπιαπι πιο νναιπαπι

ι:απιππα πιι ιιπι, πια τοπια αιπ;ιοπιππι

αΜπαρι Μπι πιοπια πιπιππιννιπι ννιπ:α

πιιι οοο Μπι πιο ιππιοαπΙα Με..

'7 νναπ:ιπιιπαπιρι Μπι επιπιπαπ:απιπιαπι

Νοννα νναιπαπιπαπιππα ιπιαππιπια, πα

Ιπιι πιαπιαπιππι ννιιπιγαΜιρι έππιἰ Μπι

πιοπια, πιο. ἰποπιΜρα ιιπι Μπι πιοοπι

ιιγοπιπια!πα παννα πιι Με σιπι οπι

παπα παπιΜι νναπι ΜιΒα; πια πιο

οΓιαπι Μπι οπι οιπαππε Μπι ινιπ:αιπα

πιο, πια πιπποεπι ννοονπποπαπιπια απα

π:ιπιιιαπιρι επ:πιπαπ:απιπιαπι ιιπι Μπι πιο

πω" Μα ο ιπ:αΒα.

8 νναοιπιιπαπιρι Μπι επ:πιπαπαιιιιπιπι

Αιιι·απιπιππι, ππια!ποοε πιιιπιι πιιιπιι πιω

οππι ιιπι απ!» ια πρι πιπ:Ιιαπι, απια

8ορπαπι, πια ω πια γε Με οππι παπι

μπι επιοπιΜγπι έπιπ ω”.

9 ννιι.π:ιπιιπαπιρι Μπι απ:ιγαπαπιπιαπι

πιια!ποπ:ε πνναιιογαρι πιοπι πιπ: επι

πιιιπιι”, ππια!ποπ:ε παν". ἐπὶ Μπι επι

πιπεοπεπ:α, ΙαααΙπ πια .ΪαΙποπι πιιιπιι

ινναΙιογαρι πιοπι οππι παννιιγο Επι:

οππι πιοπια οππι νναιππ:_γα πιιιπιι Η

απο.

10 Οποπιννο νναπι πιιιπιι απιπἱε Κω

απιε οππι Ιιε αρα ιπαπιΜπ, π.ιοαΒα πια

και” οππι πιο νναΙπαπιπαπιΙπα Μπι

επι.

11 Ἡναοἱπιιπαπιρἱ Μπι απ:πιπαπαιι

Μπι, 8απα πιο πιο π:ιπιπ:α ιιοπιο Μα

ο ννοινιιααΙπε που, πια νααπιπια πια

πιι_γεπιι απο Μπι ειπαμε ω” 'πιιΙπα

πιππαπ. του, πω” πινα!ιοιπα π:ιπιοπι

πιο "και" ο "νασαι ιπαιιΙπα σιπι
πιοοπι. Π

12 Ηεοπι ιππαππιππΙαπι επαππΙιαιπ, πια

πιο πα πιι.ιπι επεσα, πιιΙπα πιο οΜπιπιι

"παπα ιπ:αιι·α, πιιαΙιριγα νιπιπ:απιΕιρι

Μπι πιππαπιαΜι, πια ππιππιπνναπιπ:α. Έπα

ικα ννιιππιππα ειιΜι2α Μπι πιπεπιεπι

7ανναριοπι έπιπ.

13 Ππιπια ονναειπι νναπ:ιπιγαπι παμπ,

πιιιπιι ινναΙιοννιπ:αιπαρι πιοπι πιιιπιι

Βιπι ιπ:ιιρι ω, πιιιπιι πε!ιαπι ι:απιιιαπι

νναπιιια!παρι, πια ννιοπιπ!αρι, πια πιπιο

Ιπαπιπιπιπι πωρι, πια πιιαΙππα πιππαπ αγα

πα ποΙπεπ:α πια ιιπιπιπιαΙπα ιππιρι Μπι

πιοοπι ιπιππαπιπ:απιππιιιι.

14 Τοπια πιιιπιι πιεπ:επ:α πιγαρι Μπι

πιοπια ππια!ποσο πιιιπιι πιΜπαρι ο

παπιιπιιπαπι οιιπιαΜιιιι.

15 ΠπιΜιπι αννιοαΙποπιαπι ππια!ποσο

Μπι επαπιπιαπι Μιπιιιιι πιοπι Ιιε νιπαπ:ιπι

οπι γιιιιπρι ιιπιΙπαπιέ, πιπιπ:ιγα Μπα

π:Μα πιπΙαρι Μα οΜπιπρι πιιιπιι.

16 'ΓιιΙπα πιαΙπαπια παπι-ιι πιππαπ

νναέπο ππιαΙιριγα π:Μ:α νναπιΙπε οππι

πιοπι αΜπαρι. Ηπιοπι επαπιπιαπι Μία

ΜιπιπαπιΙπα πιοπια νναιπαπιπαπιΜι πα

νναρι Μπι οπ:ι_γαρι Μα ιέπεπιε έπιπ,

πια οποιιννο νναπι ννιιπειπα εννιπ:αΜ

οιπιπιαΙπα. . ,

Γ? νναπ:ιπιγαπιρι Μπι πιοπιπαπαιι

35$



νν1εοννόΥΑκε ιι.

Μεε, ΑΜι·εΜειιι, ιγιιιειιχειιρι εε

Μειι, 1εεε1ι ννεΜιιιιέιιε, εε ιιιιινε

ιειιιι ιννεΜογερι εοε ννιεειιε Μιι

Με ειιιΜιιιιΜι εεειιειι Με ννεΜιιιι

εΜε.

18 1εεει: ειειιΜειι ννιεοιεεεε ιιι

ειστε Με εειεγετερι Με εε, εσει

γερι τιι1ιε εοιι. ·

19 Ψιεοιιιε εε Μεεε ει:ειιΜειι

ννεΜειιιειιιιε εΜιεειιιχε οΜΜι Με

ννιεεεε; εε. ΜειειιΜειι ιιε1ιιιιι νει

γεειιιρι οτι εΜτιειιιι.

20 ννεειιιχειιρι Με εειγει:ειι

Μειι 1εεειι, .1ε1ιοΜ εε Εεε ννιεε

Μιιεννεει:ε, ιε1ιιι ιι Με ειιι Μεοιι.

21 Ψεειιιγειιρι Μιι εειγει:ειι

Μεε .ιε1ιοΜ, ενειιιιε εε Με. ΜεΜειι,

.ΐοεερΜ ειιιΜιιιι:Μιι ιιεριιι ννιεεΜιιε.

"εΜε, εε. εειιεεεεε οιιιιφε Με

ειιιιιι ννοεεΜιχε εγε.

22 Ψεειιιγειιρι Μιι εειχει:ειι

Μειι .ιοεερΜ, ννε.ιιιιιι εε Με ΜεΜειι,

1ει·εε1 ειιιεερι Μιι ΜετειιΜειι Μεε.

ιιι Με ειιι Με εειε γειε εε, Με

ΜιιΜε Με εγε ννιεεέι.

23 Ψεειιιχειιιιι Μιι εειχει:ειι

Μειι, Μοεεε ιοιιρι Μιι, ΜεΜειι

ΜιιιιΜε1ιερι Μιι ειι γειιιιιι ΜεΜειι

)ιειι ειιε1ιιΜιιιειιιιι, Μο1ιέιτιειι ννε

έιε ε ννειιΜόε.Μερι, εε ννιεεετε)ιε

ι:ερι ιοορε Με 1ιοΜρερι ειιι.

24 ννεειιιγειιρι Μιι εειγειειι

Μεε Μοεεε ννειιιιε ι:ειιΜε Μεεε

εεΜειι, ΡΜει·ο ειιιιννιιιιιιιι ειιιεε

εειδιερι Με ννιεει1ε ειιι ;

25 ννεΜε.ιιτειιΜε τεο)ιειε Με

οπι Μειιιιε. ειι Με ειιι Με Μεε.

Βιιιεε, εε ννοεΜτειιι ννοιγοιιιρι

Μιι Με Ρτειιχειιειι γιιΜε Με ε ειιι

επι;

26 Μεεειγε ειι ειερι Μιι Με,

ννογιιΜε Βειιριε ειι ιιιι Μιι εειιι

Μεεε ννοννιιιεε ιειιΜε ιιεΜε ; ινο

Μειιιιιι ιδιιιιιννιιι Μιι Με εννεειιι

Μιι Μεοιι ειειιΜειι.

27' ννεειιιχειιιιι Μιι εειγειειι

Μειι Βειιρτε ιιιειιοεε Μιι εγε

ω”, εε ννιεεέιεγειερι τοειιιιιιιγε

Μιι 1ιοΜρε ειιι. '1'ιιινε ννειιγεε

ριεε Με Μιι Με ενειιγειιε εε ειπε

διειιΜε.

28 1νεειιιγειιρι Μιι εειγειειι

Μειι νιιοειιερι ννοΜιιιιιε, εε ινε

ειιιιιιιιιιιιρι Μιι Μεεε Μεεε, Μινω

ειιιεε ιο1ιερερι Μιι ιΜειιεννιεεγε

ειιι Με Με οννιεε.7ιιιειι Με επι

Μεοιι.

29 Ψεειιιγειιρι Μιι ειι Μεε-εε

Μιι Με ειπε ι)ιεγερι, ρεεε ειιι

ιγεεειι. Πιιιιειι Εειιρτε εχετε

Μιι Μεεοιι ιιιερι εεΜειι, ιιιιιιιιι

εφε.

30 ννεειιιγειιρι Μιι εει)ιει_ειι

Μειι .1ει·ι1ιο εοιιιιεειιε Με ιιιε1ιετε

ιΡιρεχε, ειιρειιι εε1ιοννιιι οΜοιιιιιι

ιιιιρι εΜειι.

31 εειιιγειιρι Μιι ειι, ΒεΜεΜ

ννιιιιοννιιιιιε Μιι, “Με ειιεεοριειι

ρι έιιι Μιι οπι ιΜειιεχερι επι, ιιιε

Μοοε ιυνειιγεε Μιρι Με Μειιε νω

οΜ)ιε ειι ιγουνιιιννιεεΜιχε εεΜειι.

32 1.)ε £ειιιι εειιρε εμε Με Με;

θιιτιεοιι, εε Βει·ειι, εε δειτιεοιι,

εε .1ερτΜε, εε Βεννιτι, εε θειιιιιει,

εε ννιεεέιι:ε ννο1ιοειιρι Μιι ουνεειιι

οννιεειιιιιεΜε Με. ειιρει:ιι Μιι ψε

Μειι1ιεεε ειιι.

33 Ηειιε ννεειιιχειι ι Μιι εει-γε

τετιΜειι ννοΜοοιιιε ιιιιι οΜιδιερι,

ννιεοΜειι οννοιειιιιε οΜειι_γειιρι,

ννεΜογερι Μιι ιειιρι, ιιιιιειε Μιι

ιοΜπιιιεγερι;

34 Ρει:ε ννοΜιι;ιιιε ειιι 1ιεειιιρι,

Μεεε Μεεε εΜε Μιι ιιεΜειρερι,

ννουνεεειιε ειιι ει:ειιΜειι ννεεεειει

χερι, οΜειιε ειι ννειιιτεΜε. ιειοε- ·

εερι, εε 11ιεεννιεεειε οιιιγε Με

ιιερεννιεεεερι.

35 ννιιιοΜιιιεε Μιι ειιιεε Μιερι

Μιι ε1ιιεειιιγερι εννιεεΜιιεΜιιρι.

ίξ.Σε ννειιιιιιιι ιιιιιε Μειιιέχερι, τιιιιε

ειειιΜειι εΜιιειιιιρι Με ειιιρι επι,

ννοεΜεειιι Με” ννεέι:ε Μιι ειι

Μερι Με ειιι Μεοιι ειειιΜειι.

36 Ωε ειιιηιιει ωεωΡι, εε. ιιι

ιιε ννιεεΜεει:εΜερι Μιι ειι ιδιιιτειι

μι, εε ιιειιιιιι Μεεε ιειεεΜι1ιε,1ιε

εΜε. ννιεεΜιιε.Μερι Με Με
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πεπεενν.

37' 1πγεπ επ ννἱεε1τὶπὶππὶ, (ΣΕΠ

ὶπεπεε επ πεννὶεεπεεπὶ, πεπεπ

ινὶεεγεπὶ, ιπεπεεεεγε οπ πεπε

Μεπὶ; τεπὶπεε ε. εε τε1;οπετ1επ

πε ποπε,ε ὶπεπὶπ πππὶ; 1εππ

οννεειπ ὶεεπὶὶεπὶ, πεπὶὶεπὶ επ εε

ἐὶεεχε ννὶοεπιὶννεπὶ.

38 Ηεπε πὶεπε Με εε ὶγεννὶ

εεπὶεὶπεπὶπ ἐπὶ; πεννοεπεπ πιε

πὶπ ιὶππὶ, πε πὶπ επεπ, τεπιι Με

πππὶ οτὶπὶ, εε ιπεποπι1οπε πὶπ

οππε.

39 Ηεπε οννεεὶπ ννεείππεππὶ

με εεὶγε1εππεπ 1.επγεπ πω

ὶεπὶππὶ, εε ειπε ννεποπεπὶ πὶπ

οεοννεεὶπ ὶεππὶ ἐπὶ.

40 ννεπεπτεπ1‹ε Μπα εεκπ πεε

επε ννεἐ1ε πππὶπεπὶ επ εππεπε,

πεπεπ πεπε ε ιιππὶεπποππε πεπ

πεπ ννὶεεπἀπἐτεππὶ Με ἐπὶ.

ννιοοννοΥΑκε 12.

1 Ηεοπ ετεππεπ ννεεγετεπὶππὶ

ὶπεππὶπε ἐοπε ννεπ πὶπεπο Με.

εοπόπτε πππεππὶ πὶπ, πεοεπ τεΙ‹π

τπεπε εὶππὶ πὶπ οννεἐὶπ εππππε

περὶ Με, ννοεπτεπὶ οπὶπππεππὶ

εεε πὶπ πε ποπε, εε οὶπγεππε

πππὶὶοπεπι ννεππε οὶπ πε ννεοὶπ

τεππεπε πππὶππεππεπὶ Με.

2 Ωε .1εει1ε ννεεὶπππγεππὶ πὶπ

£οπε πεε·ε εε πὸιὶἐ€επ πὶπ πεε

εΜε εππ1οπννεππὶ Με. Ηε πω,

ννοννὶγπἐπὶπ ὶτοπεπι επεεπὶ εοπ

πε επ, εεπ επεπεεε πὶπ πεε Με

ὶγοννὶππὶπε πε., ννοννὶἐΕεεε πὶπ

πε ὶεππ ε. ἐπὶ, εε ννεπεπϋεππε

οὶποΕεππε επεπε πὶπ εεὶγεϋεππεπ

πὶγοτεππε.

3 'Γεννε ννεπ£επὶπὶ εε "ειπε ὶ επ

πὶγεγεπὶ πὶπ πε ὶγε επ ννε13πε

πεπεπ ὶγοννὶπγε εὶεοπ πε εννεεὶπ

πο, πεπεπ πὶτεννεοὶππὶ πὶπ εΜε

ὶεοπὶπὶπὶπὶ Με ἐπὶ, εε ννεεὶπ ὶπο

γεἐεπππὶ Με ἐπὶ.

4 ννοεΙὶὶεπὶ πὶεὶ πεεὶΖεπὶ πὶπ

επ πεπεπὶπ ινε πὶπ εΜε εὶγεπιὶε

γε εεεποππὶ ἐπὶ.

5 Ωε ννοννεποπεππὶγε εὶπεπ

ὶγεεεπ οπὶοὶγεπὶ Με πε επεπτοπ

ὶεπὶ πε; Μὶεὶππἐὶ, Πεπεεπ ννὶεε

πεπἐὶππἐὶὶὶτε εὶπ πε ἐὶεε κ1επε ἐπὶ

πο, εε ὶποπεπὶγε οὶππεπ ννεεὶπ

ὶποἐεπε ἐπὶ πονο, εεε εὶπ.

Ο Πεπεεπ πὶπ ννὶεεἐ£ε ννεἐἐε

Μεε πὶππεπ, π. ὶγοπεπὶγε εε,

εὶπεε ὶποννὶπὶνὶεεπὶγε εὶπ στοπ

γοπὶ πιὶεπἐὶππἐὶπὶ.ε εεε.

'7 νὶἴὶγοπεπὶγεππὶ πὶππεπ, εὶπεε

πὶπ ὶγεεεπ ννεπεππεππε εεεπὶ

εοππὶ; πω.) εὶπεε πὶπ πε πω

πιι ὶγοπεπὶγε ἐπὶ πε.

8 'Ι'ππε ΟΨΠ$1Π·θΠ οπεπὶ εεε

Με ὶπεεεπ ὶγοπεπὶγεππὶ ἐπὶ πὶπ

πεπ, 1:πννε εὶπεε τεπὶπ ἐπὶ Με

πεπὶεεπὶ, εε εὶππὶπ£πππεπὶ επ

πὶπ πεπὶεεπὶ ἐπὶ.

9 Πππεπ, ννὶεεεεππὶ εοὶγεὶεπ

πεπ ετεινὶοππγεππὶ πὶπ πεπε ὶπο

πεπππὶγεπὶ εεε, πεπεπ ννὶειὶπ

πὸποπὶπεππὶ πεεὶππεπ, εεὶπ πεε

πε ννὶοεπε€ὶ Ατεπεπὶ πὶπ πε επε

ππεοπέεππὶ Με εε οπ πππὶπὶ Με.

10 Ηεπε ε επρεπε τοπεπε πε

πεπγεπ, τοπεπ ὶγοπὶπὶπὶ πὶπ πε

εεε ὶγοπεπππὶπεπὶ; τππε πε εε

ΠΙΠΠ78έ1ίΒΡ1 Με εὶπ ω επ, πεεεπ

εεε 1:οννεπεπ πὶπ επ οπππεπὶ Με.

11 ννὶγοπεννὶεεγεπὶ πὶπ συνε

εὶπ επ ὶειὶππεπ ννοὶγοπὶπὶ ἐπὶ,

πω. ννοὶγοπὶἐὶεε; ειπε ὶπεπετπ

"τοπε πεοεννὶεεπὶεοππὶ πὶπ επ

πήεοοννοΙ:εππε ννεεππγεεε Νοο

Μγε πὶπ ὶοεπννὶεεπὶγε εεε.

12 Ηεοπ επεππεπ ννὶοεπεπε

πεοπεπεπε επ Με πεπε ?πενεπ

πεπ ὶεπ πο, εε πιιπεπιι ννεἐεπε

ἐπὶ πὶπ πειτε ποπε;

13 ()ε πὶεὶπεπὶ Με" τπι1επε

πὶεεεε πο, £επιι πιὶἐτε πὶπ πε

ὶεπποππε ὶγεγεπὶ Με ἐπὶ, τιιπε

οπὶεὶγεπὶ Με εὶπ πεοπ.

14 Οννεεὶπ επ ννοοπὶγε επὶ€ε

πο, εε πεπεπ ννοννεπεπ πὶπ, π..

τιιννε γιιπε ἐπὶ πὶππεπ Πεπεεπ

πὶπ πανεππεπε Με ἐπὶ.

15 Ωε πιννε ννεπεπΒεππε το
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 18.

ινεοπἐὶιἰε πὶπ ὶποπὶ Με ἐπὶ πε

εεεε. πεοπ εὶεὶεὶγε ὶινεπὶπὸεπε

ρο,οπὶππὶ εεπ πεπε πεπε πεπε

επ, πεΒὶχεπὶγεπρὶ Με, πο. πεεεπ

ννὶοοπι εἐεπηὶεπὶ Με.

16 Οπὶππὶ ινὶεεινὶποιππὶ ννεπ

πεπε Με, πε πιω νιπιπεπ οποοε

ἐπὶ, Εεε ὶγεεεεε, πε ννεὶοπερε

πὶπ πιω γιιϋιερὶ οπἐρειὶεπ πορε

ω”.

Π' (πο. ὶγοπεπεπι ννοπεννεἐπε

πὶπ π6πιπε Με, Μπι Ι3ε_γεΙε πε

γερἱ, πε ἐἀππγεγερὶ, πε 2οπεπ

τεννεεὶπ Υπτοπεεε Με εὶπ πε πε

πε ἐπὶ, ὶἐτεπιπὶπεπρε οπ πὶπε εΜ

ω πιπε.

Η Ρεπε ογιιΦεπρὶεε, πε ρεπι

0π Με ποπ πε εΜε χεπὶρὶ ἐπὶ,

πε πεπε ὶχοὶεπ εεπιχε. ινεππε

οὶπ, πε οπιεπε, πε πὶπε ὶεεὶππε

πὶπ;

19 θε πεπιιπ πιεπεπεποποπρὶ

Με. ποτοπ, ννὶεοὶε πο πὶπ πεπε

πογε; πε $οπε πεποπρἰ ποπ ννὶ

εοὶε πὶπ πε εΜε οινὶεεπὶΥεπερὶ

Με ἐπὶ ε ὶεεπὶγερὶ.

20 Ί'εππ εοοπ ννὶεεἐὶρὶ ποπ πε

οπὶτρεπὶρὶ; ννοιεοπ ινεπ πεε

πεεἐ πεπε π" γιιι:επ πὶππεπ πε

ὶπχεπ οπ πὶπἱπρὶ Με, πε ὶἐ πιεπ

πὶππρε οπ ω” ὶγεγερὶ Με

σε.

21 Πππεπ πε ννππγεπερὶ πὶπ

πὶπε ννοννὶπὶπεπ, πε πεοπ Μοεεε,

Νὶπε πιεππὶχεπγεπ πο. ιπποεποεπ

σε, επε.

532 'Γππε Ζὶοπ Ρεπε πὶπ εΜε

?επὶρὶ, ννεπεπΒεππε τιὶ ιιπ Μοπ

ννε π" πὶπ, !ετιιπεΙειπ ιπεπρὶ
πο. πιππεπ ιι πὶπ,Υπε οππὶπιὶε

ιιπρὶ πὶπ πεπτορεννὶπεε Με ε

Με;

23 Οιππὶεὶγε πιππε, πο. τοπεΙιε

γε ννὶοειοπρὶ οποὸεπὶοὶγε πω,

πιεπρὶγε εΜε ειπε οννὶοεννερὶ

πὶπ πεπε, πε Υνεπεπτεππε πιανε

ἐὶπ ννὶπεχεεο πὶπ πε, πε ινὶεπἐ£ε

οννοιεππε χιιἐκεπρὶ πεπὶρὶ πὶπ

πεπε εΜε:

24 (Σε 1εεπε ινΞεοΦεπιηε πιεε

πὶπ επ ὶγοὶεπεὁεπ ιιπ πὶπ πεε

εΜε, πε ννε ειππὶπιπὶρὶ Με εὶπ,

Απε! πεπι @εγε ω" ννεέτε εγε

οὶπ πε εΜε.

25 Ιππιιπεπ “ινε ὶε εὶπ επεχε

ἔορὶεπρὶ ἐπὶ πὶππεπ ; Φοπε ω"

πιεπε επεπ π: εὶποπ πε πεπο

ρτεπρὶ ἐπὶ ποπ πεπε πεὶὶεερὶ ἐπὶ

πεοὶππεπ, ἐεπι πεπε “πω” πε

ιιπὶὶεερὶ Με ἐπὶ, πανε πιεπρὶγε

τεππεπ ὶε οὶπ ὶπεππΜερὶ ἐπὶ πω

πεπ. .

26 Με πο πὶπ πε επεπ ιπεπε

πὶπ γεπιιππιε, “πιο πεπεπε ινε

ποππγεπρὶ πε. πεπε, Απε ννεπεε

πεπ πιεπε. εεεόεπ ιπι!εππππιε

Με ἐπὶ, πιε πεπιιπ πὶεπρὶχε

π".

27 Πππεπ, Απε ενπποεπεπ, εγε

οὶπ πε τεππ ι:οπε χεὶιιιπιιιερὶ Με

εὶπ πεπε ὶεπιι πεεερὶ πὶπ ὶπεοεπ

Υπτοπεπ ὶγεγερὶ Με, πεοεπ £επιι

πεπε. γεπιιπιι2ερὶεε ἐπὶ πὶπ πεπε

εεεπ πε Με, πε περὶ.

28 Ηεοπ ετεππεπ ννοπὶεοπιε

Υπποπορὶεε ἐπὶ πὶπ πππὶεπρὶ,

ννοινεοπἐὶὸε πππερὶ Με, πεεεπ

ννο-γποπὶπεπ. ινοποπὶρε πο διππε

ννεπεπτεππε ὶ-γοπὶρὶχε οποπππε

ρἱ Με. ·

29 ννεπππὶεππε πππὶὶεινερὶ πὶπ

πε ρετε ννεπιιππεπγε οὶπ πεπε.

ννιοοννοΥΑκπ 18.

Ι Ηιιππεινεπὶὶππὶεὶ_γερὶ «Με

πὶοὶιὶερὶ πὶπ πε εεεπ ιιπ πππννε.

2 Οὶεὶπιεπἱ ω" ινοπννὶεεγε

επὶΜοπὶερὶ ἐπὶ ρο; πεοοπμὶ πὶπ

οπ ννεπὶὶπἐὶ ὶπεπρὶγε οππὶπτὶε

πὶπ ἐιὶοπννὶοεχε ἐπὶ ινοπ ννὶοε

περι. . -

3 Τοπε πεἐπε ννὶοεππεπερι πιπ

πειιε οιπ πὶεεἐπερὶ πὶπ ὶγεοεπ

ννὶεεπὶπἐπγε πο; πε τοπε πεπὶἐ

περὶ υπ πὶπ πεπε πρ, νιώσε

τεπεππ πὶπ οππε όιιπεπρὶ πιπ

πεοπ.
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ΗΕ:Βπιπ:νν.

4 Οπνεεἰπ επ ινεΙπεπ Μεἰγιιιε

ρὶ Μπ Ιιε ννογιιοπι1ιεπ, εε οπε

Ιιοερὶ εἐεπιιΪερὶ ἐπὶ Μπ, τιπ1πε

ννὶοεννὶποππιπιὶρὶ πιε ννεννὶεὶΒεΒε

ρὶ εεοπιρὶ Μπ 1ιεπε ννε.1πεππεπ1πε

ννὶεεγει:ο Με.

5 ννεὶοποιιρἰΜε ειπ ννεπιἰπι οχε

Βεποερὶ Με, πε τεΙππ ιὶιπΙιεΡὶ Μπ

Ιιεπε επ ὶχοπὶοὶρὶρὶ πιιιπννε. 'Γο

Ιιὶππιὶ εεὶγιιἐτεπ Με ἐπὶ οεὶοὶιπιε

πιε εΙιρεεὶγε Με ἐπὶ, εγε εὶπποπ

Ιιεοπ επεπΙιεπι.

6 Ηεοπ, Πεποεπ Μπ οπιεΜ7ε

εὶπ Με, πιε Ιιε επεπ1ιεπ 1:εΙππ ννἰ

π εεἐτε εΙπεπιπ εεεππιὶοοπιπιὶ Με εὶπ

1ποννεΜρε Με ἐπὶ σε, ενεοΠεε_γε

ιιπ1πε ερὶ Με.

7 οπε εννεπιπὶΙιόεΙπερὶ, Ψε

Ιπεπι:επΚε οὶε Μπ οιιὶοὶγεὶπερὶ

Μπ ποπε Ψ108ΙΚΗ(811]8 πιο, 1ιεπιε

ννιεο11επιΠιεπΙπε Μπ Ιιε εννεεὶπ

πιο, εε ννεεὶπγεπρὶ πιοπι Ιιε επ

ορε πιο :

8 .1εεπει 1141988178, Μεπιὶὶιεπ εε

ιιεΙπε1ιε οΕοπννεπ31άεπ, εε. οννὶ

ΙιεπΙ‹ε ννεπὶοε Με.

9 Πιπιπ1ιεπ ννοοπερε οὶεὶπὶγε πιε

ΕοΜοΚεεε οπι γιιτοὶπεπ ὶγεπὶγεπ

πι Μπ1ιεπ ; ννογιιτε ποπε Ιιε εννε

οὶπρὶ ποπ τεΙπποεπ οΜὶιὶννἱοεγε

ἐπὶ Μπ Ιιε ννὶεεεεπιὶε Μπ γιιειιτε

ἐπιὶ,ΦιπΙπε ννοννεοπἐὶιὶε Μπ οπ γι»

επ1:ερι Μπ Ιιε ννεἐτε.

10 ννε1ιπε ννοἐιιερὶ "επ ιιπ1ιε

ρ1 Μπ Ιιε επεπ1ιεπ ι:οπε ννε1πεγε

οοπ ο1ιπε οΙιεπιγεπρὶ Μπι 1ιεπε

γιιτερὶ Με ὶγεεεοερὶ ἐπὶ.

11 ν1ίοπεοε, ποπε πιο Μπι ιπποε

Βπεπὶ οπ, ννεννεγιιέπε ὶΕεποεπ Μπι

τὶρὶ ννε1πεπ Μπ ιιππε1ιεπ εὶ οοπ,

1ιεπε πεπιεεπιρὶ Μπ π1ιοοο!πε Μπ

Μιπι1πεπ ΙιιιΓιιιεΒγερὶ εεε.

12 Ηεοπ .Τεεπε ὶἐ εγε, ὶγε ννε

Μπ οπ εχετε Μπ ννὶοεγιιεεεπὶεπ

Με ε οτοπννε τὶγορε Μπ ιπεπ1τειι

ΙπεΜἐΥεΙιὶ ποπ.

13 Ηεοεπ ὶγε επ εὶερι (πω, Μ

1ιρειιπ)πεπρι Μπ ποπε εΜ.ε. ννὶοο

Η Μπ 1:ειιΙπεπ ιιπγεππιὶ Με.

14 Πεεὶγε οτοπννε οΜπιπι1γειι

εοεπι Ιιε οπι ιιπὶιερἱ ἐπὶ, ι:ιιΜι.

νιπεπ_ὶὶ ιι Με εὶπ Ιιε ιππΚε1ά1;ε

πι.

15 Ηεοπ επεπι1ιεπ,ιγε εεῇε οπ,

οπιὶππὶγεπ ΨεΙπεπι1:επιπε επ τινο

νν11:επ ννοἐπιερὶ Μπ ιιιιΚειιρι πω,

πιπΜΙιερὶ ει.επι1ιεπ ννεεΒιιγεοε,

ὶγε πιε-πε Μπ οπ, ννοππὶιπὶεΙπερὶ

Μπ Ιιεε.

16 'Ι'εΙππ ννεἐὶε εεοπρι, εε πινε

οεπ£Μγειιὶ Μπ Ιιεπε εΚὶΜοπῇερὶ

ἐπὶ πιο, 1ιεπε ννοἐπερὶ Μπι Ψε

ΙπεπτειιΙπε ὶγοΜρὶ εεε.

1'7 'Ι'οπε ννεὶιοΙποππὶοὶγερἱ Μπι

1ιεπε επεννὶεεΜεορΕεπ πιο, εε.

ννὶοὶΙιιιΙππ ε μπει”. ρο, πιεπιε.

πὶπεεὶρὶ ὶπ επ ενσεππὶγεὶπερἱ,

οὶιᾶεΚερὶ Με εὶπ Ιιε ὶγεεεπ ; Ιιε

εεπ ννοννὶγιιἐΜπιγεπ εεοπρὶ Με,

πιε ννοὶχοΜἐὶπχε εοοπιιὶ Με ἐπὶ ;

Ιιε πὶγερὶ Μπ πιπ ννεέ1:ε.

18 ννοεεὶπὶγε ππΙπεΜοὶχε με;
ννὶεεπιεεὶ ννεέπε ππὶιερὶ ιιπιΙπεΔοὶπ

μι, τεΜι οννεἐὶπι επ 'οννοΦεπιπιε.

ιιπὶιοπεπγεπρὶ Με ιιπεἱπρὶ.

19 'Γιι1πε ὶιεεειιοπρὶ Με ε Μο

1:επ οεεὶεὶγερὶ, Κοπεππε πὶχερί

εΜε ιι ππεγεπρἱ Με εὶπ πεσπ.

20 Ππ1πεπ, ν17οοΜγε ννε1πεπ

ι:ειι1πε Μπ, .1εειιε Πεπ επιπ ιιπΜγε

ρὶ, τεΙιὶπεε εννεπννὶεεΙιιὶεΚε πεπ

Μ. Μπ Ιιε, νπὶεοππε ε1;επ1ιεπ ε!πε

Ιιὶγιιγε οὶοοπ Ιιε ννισοτε1:ιιχε

οννὶΙιεπιΙπε νσπεπὶεε ννε Μπ ω”,

πεπ1ιεπ,

21 Με τεννεεὶπ Μπ εοεπ εεε

πιοπρὶ Με ε, ννὶεοΙιεπ ννεἐτε Μνε

ἐὶπι επ πιιγπεπτερι Με, πιε τεΙππ

ὶγε ὶἐπε Μπ επ οἰγοΜρὶ Μπ εεε

πὶεοπρὶ Με, .Τεειιἐ Μεεἐὶγε ω,

γε1επι1ιεπ ; Ιιε ννοννἱτεπ οπνὶὶιεπι

Κε ννεπὶοε Μοι1ιεπ πιιπννε.

22 ΜὶπιπιιΙπεννεπ_ὶὶ, εεεὶεὶγερὶ

σε, ννοννε1ιοΙ:οπΜγε ννὶεοἰε Μπ

ὶγοννὶπΜγε πιο, ννὶεοὶε τοπεπε οπι

ννοννερὶ οὶοεἔερὶ.

23 ΤἰιιιοτΙιεοἐ 1ιιιπὶ‹εννεπιῇὶπ ιιπ

γεπρὶ Μπ ννεππε ΜγπἐΙπερὶ ε
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 1.

εάοπνιι πο, πε εειιιπιπ ιι πὶππεπ

Με ννειπεὶνεπερὶ Με.

24 'Γεω. πὶνερὶ επ ὶπεπειιπρὶ

πὶπ πεπε οννεἐὶπ, πο. τοπιι οννο

τιιππε ιιπ πὶπ οννεἐὶπ πεπε ννὶεε

μπε ρο. ΙπιΙὶε επιππιιπρὶ πὶπ

πεπε. παρε πὶνιιιερὶ.

25 ννοννεοπἐὶ‹1ε Μιι πἱνερὶ ο

ννεεὶπ επ πὶεὶρὶ ιιπ πιιπννε. Α

ιπεπ.

.ΪΑΚθΒ

ΤΑννοννΑΡ1 ΚΙΝ.

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ 1.

1 ΜΒΜ», ννεπεπΕιιππιι. ὶεοπὶνε,

επι .1εειιε ΜεεεΞνε.1τιιπεεπ πω”.

πὶπ πε, ννὶεοννιιιὶ επεποπρερὶ

επεπιιπὶνε ενενε εὶπ πεπε ωοιυα

ριζ ωίεαΜοαέα; ννοοπὶνε.

2 Μὶπιιππεννεπὶὶ, “πω ννενν1

νιιι:ειπνειπ ιιπ πὶπ στα ιινειπὶριιρὶ

πὶππεπ, πε ννοννἱνιιἐπὶπ οεοννεἐὶπ

Ιωαννα μι:

3 ννιιοὶπνενερὶ ὶνιὶπιπρὶ πὶπ

πε ννεοὶπϋεππερὶ Εεεε. ε ει1οπνιι

χειρι. · '

4 'Ι'ιιπε ννειεὶππιππερι πὶπ πε

_ Τοπ” Μιι 1:σιπνεπ πἀιιἐπιπ Με;

πεεεπ πἰνιιἐτεπρὶ επ οοοννεεὶπ

Ήιππρἱ Με, ει». πιπιιτπιπ ὶνοπὶ

τρειπὶρὶ Με ἐπὶ.

5 Νὶνερὶ επιππε.π ω" ννοπειι

ρε πὶεε εὶππεπ, ννεπεπτεππει πὶ

επι Με, ὶνε οννεεὶπ ὶνιιπὶειινε

ινὶειιειι εεε, επι ὶνορεννὶεενε ἐπὶ ;

ιιππεπ ειιρὶ Με.

8 'Ι'ιιΜ. €επιιι1επ οεπιππόπ ἐπὶ

ννεεὶπνιιπ πὶ‹Ιε Με; τιιννε Μισε

πωπω πὶπ πε ιπὶπὶννειιεε. @πι

πὶπ ὶνεεεεει, πιι:ενο.πΙ.ιε πεἐπειι

ἐπειπ :μι πεπονε. επρενε εὶπ.

7 ννιωεω πὶπ πε1τιιπειιπ πὶπ

ε1:ειππεπ €επιι ὶοπ Με. πεεὶπ Με.

ὶνεεεεε ἐπὶ. _

8 ννὶεεἐτιι ὶεννιιεὶπ ποπρει πὶπ

πε εσωω οννεἐὶπ οππε. πω

πιιππεπ ιιπ εεε.

9 Ηιιιιπεννιιπὶὶππὶοὶνιιρὶ πεπρα

πὶεει πὶπ νιιννιιππεπ ὶνενερὶ πὶπ

πεπ, πεοπ ὶνιιἐπὶιι Με.

10 πω. ννὶὶὶειι ιιπ πὶπ ?εννε

πριιπὶοερὶ Μππεπ, επ ὶνιιἐπὶπ

Με; πεπ πεε πὶπ πε ὶνεεεπ νο

πεπ ενε Με εὶπ πεοπ.

11 Απρετιι ννὶ πὶπ πὶπεπρε εε

Με ενο. εεε, ννιιΕο πὶπ ἐπὶἐνιι

εεε, επι ννεπειι ὶπρενε εε. οννιιπ

νεπε ννε.έτε πὶπ πε ππιπιιπὶ ἐπὶ

εεε: πε ὶνεεεπ ννὶεεἐτιι ννὶ-ὶὶεε.

πὶπ ὶνε ποπεπ πὶπ επ ιιννὶππιιπἱ

πω.

12 ννὶοιιἐ£εὶνιὶὶεπνεπρὶ πὶπ πε

νεννεἐτερὶ εεε; τοπιιπ τειπνο.π

νιιποεπρὶ Μππο.π, πεπε.π ννὶεοπἰ

ννετεἐἀιιπε, Ιτεπεεπ πὶπ Ειπε.

ννεἐτεὸεπερὶ ὶννεποννὶοενε εὶ

εοπ, πεε ὶειι Με.

13 'Γιιννε ὶνιιτεπνεπρὶ πὶππεπ,

ννπωωιιιω ὶνιὶτεπιπιινεπ σε,

ενε Με ἐπὶ: ννεπεππιππε ω"

ἐὶοε επ ὶνιιτιιπνεπρὶ Με. οπὶπὶ

ἐπὶ, επ πεπιιπ Σιιννειπιπ ὶνιι$επνε

ἐπὶ.

14 Έπινε ννὶεεἐΕε. οΒοὶνοπὶ ὶνε

οιιπππενε ἐὶοε εὶπ επ ὶνιιὶεπρὶ

ιιπ. ὶνεπιιρενερὶ εεε.

15 Ηεπιιπ ννοεὶιπὶὶπενε ἐὶεε

εὶπ ὶειιεε εὶππεπ ννοιιπτεπὶ πιι€ιι ;

φ. ννοιιΜειπὶ νιιἐτεπρὶ εεε, ννὶ

εοππε ὶεεπνε εεε.

16 Μὶπιιππιιιινεπὶὶ ννπἐ€ε, ὶεὶ

ππενιιπρὶ ἐπὶ ρο.

17' πω" ννὶειιειιρὶ ννειέτε επ

νιιἐτεπρὶ Μιι ον2τΈιε;π ννεππε.ππεπ



.ῖΑΚΟΒ.

Ιιο.πι πιο, πιο. ιγογπι.πιπιπι. Απεγπιρἰ Μπι

εεπιπεπεπιπιεπι Μπι ιι εεε; ιχε πιει

$οΙ‹εεε. έπιπ, επι. γιιπιοιπιπιιριεπι έπιπ

Μπιεπι.

18 Με π:πιννιι.ειπι Μπι εειγιππεπι

πιοπι, ννοννπειι.Ιπε οἰε Μπι οπι ειπιεπι.

πιπιΜιεπιρι, πιεεεπι ω" Μιπςε απ..

επιπιπι. ιιπιΜ_γε ννεεΜιγεεπι τοΜι.πιε

διε πγειιπιεεεερἰ Με.

Π) Πεοπι ετιιπι!πιππι, ππιππιπιπιΜι

ννπιπι]ἰ ινιιέπε, ννιεπιέπιι. οποιγοπιπ

ννιιπιιιΒοπι οπιπιπιπιο Με, πε Μηιππι

Μπι, πιο ννπιεἱπιππιπιΜι. Με:

20 ννπωω πέιπιπιπιπιπιπ Μπι πιε

νδίεΙπειπιππιπιπιιι. ποοννοπιιπιπιπι. Μπι

Με” έπιἱ.

21 Ηεοπι επεπιπιπιπι, πΜεοννεπ'ιτε

.επι Μπι οννπιειπι, επι τπιΜι έπειπ ιχε.

πεππιπερι Μπι επιρειππι πιο; επι ενί

εοἰε πιἱπιπιἔἱρι πήγε Με οΜΜ Μπι

πιε οπιέιπειγο. πεπι πιο.

22 'ΓιιΜι πω” Μπι εεεπι εεοπι

πιο, πιο. Με πεππιπιπιγπιπι·πιι, πππι.Βοπιπιπ

εεεπιπι.πι, ιιιιρι 6πιι πιο.

23 'Γιιιιπε ννιεοιε πιεπιεπι Με

εεεπι εεοπι έιπιπ Μπιπιπιπι, πιε ννἱειιέππι.

ινε.πι ιπιπιπ_γοπιιόπιεππι οπι ιπ:ε ιννπιπιι

ΜΜΜ σιπι πγεεεεε;

24 ΙννεπιππιιιιιΜι επ ΦπιπιΜιπι ιππι

πω, ιιπιΜππι πιεπιεπι πιππιπιιιΜιπιπι ιτε

ΦοΚεεπι Μπι πιε ιΜΜοιι_ιε εεε.

25 ΤπιΜι. πιο” ννιεοορε οπι Επι.

1νε.Ξειγιπρι γιπέπ.πι.πιρι Μπι πιε ορει

Γιππι πιεπιεπι επ, επι ιιπι Μπιπιππιπι, ω

πε πιεπιεπι επι πιΜΜοπιπε ειπι πιεεπι

έπιι, πω”. ννιεοΒιιπι εεοπι Μπι πιε

επι, Με ε Με εεοπι Μπι επι γεννα

«περι Με.

28 'Ι'ιιιπνε πιιχειιι Μπι εππιπιπιπιπι

πνοοπιοιπερι Μπι επι οριπ. εε εεεεο.

πιεειπιπιιιιι, επι εεπἱ πωπω επι, ω

Μι ὶγε επιπιπε ιεππιπιπιχε ειπιΙιπιπι,

πιο ννοοπιοάιπρι ορε :ιιπι πιε τε.Μι

πω. .

27 ννιιΜ>ι.πιπ.πιπιΜι. επι Απεγπιπιπ

Μπι πωπω ινοοπιοπιιι.ρι ορπιπιπ εεε

όπιπι πιε πιέπιπιε έπιἱ Μπι πιε εεε;

ννπιππιοειιιεπι. επι πιππιννπιεπειι. ΜιΜ

με εεε. επι ννιεπιπιΕπιπ, οι ννιεοπ

επι€ε Μπι επι Με ἰγπιοππρερἰεε.

πω ιΙιόπιπιιιρι Μπι πιεε.

ννπεοννοΥΑΚΒ 2.

π. ΜιπιιιπιΚεννεπιπι, .Ιεεπιε Μεειει

μι, ννοννιτεπι Ππιππειιπι πνιιεππιχιιπιρἱ

Μπι, οπι ννιειιέπε. ιγνιι.πιπιπι.Μηιι Με

ειπι πιο διπιπιπιρι έπιπ πιο.

2 Νπποππιπιπειγερι Μπι επι, ιπποει

Με πιοπι ππιιιιιιεΜιιι πιιηιειιρε μι

πιε επι ννοππογπιπ‹ε ννεέπε Μεπιτι Μπι

επι Μ Μπιπιεπι; επι πιπιΙπιιπι ννιειιέπε

ννιιΒρειπιπεπι. "ιιπι πιεπιιιΙιε .πιω ιιπι

Μπι επι κι Μπιπιπιπι;

3 @ο ω” ννοΚογπιΙ‹ε ννειέιτε Μ

επιπι Μπι πιε Επιπιγπιπι πηιι.ποπιννεπιπιι,

πιο. πιεγιιΜγερι, οπωωππω "Με

Μπι πιε επι πιιγπιτεπιΜι πω; πιο ιππι

επιέππι ννεΒρπιπιἰεπ πιοπι, Ηεπι Μπι”

οπο, ιιπι Μ, εποε ννπιπιππε Μπι Πιο

Μιμι ΜπποππιπιΜπ. απο, ε)τιιΜγερι

Μπιπιιιπι;

4 Οποἱγοπιι "πιππιχπιπι επιπιπεγεει

@περι ω, επι πνπεοπ:εννπιεπιι έπειι.

εειγο.π:ιιπιπιιιπι ννπόιι!εεπιπιρι έπιπ πιε.

5 ΝιιΒοπι με, ππιιπιιιιιΜιινπιπιῇ υπο.

έτε; ννιιΜιπιππιπιΚε ππιιι!ππι ππΙππιπι

ννεΙιρεπιιεερι Μπι πιεπιπι ννΞεπιππο- ι

Βπιπειπ πιε, ινιιεππιχπιπιρι οπι νήπι

εεοπ, επι τοπιιι Με πνιιέπεόειΜιρι

ννοΜεοπιιε ιυνειπιοννιεπιχε ειςοππ

πιε ωννεγπι.ρι Με εππι.

6 ΤιιΜι πήγε ννιιΒρεπιπεερι Μπι

ννεΒπεννιεπιχεόορι έπιπ. περαι

πιι Μπι πιεπιπι πγοπιιπιπιπι.πι ἰγεπιπεἰ

ΙΖπηιι έπιπ, πρ. ννοικιεο οἰ)·οπιιπι!ιε

ιπι επι επιπγε.πιπιπ ω πιε.

'Ϊ ννπωωπε ννπιέπε οπι επιῇεπιἰΪε.

περι εεε Μπι πιε 7πιέπεπηιι έπιπ πιε.

8 ννοννπιπιἰ Μπι εειγπιπεπιπιεπι,

ννοοπιε ιγοπεπι «Με», Νι!πιγειιππιπι

ιιπι Μπι ππιχε ἱπιἱππᾶιποἱπι ννπιέπτεγπι

άειΙπε Με. εε, επιπππιπ Μπι πιε εεεπι

εεπιπιοππρι Μπιππιππι, πιπιπιχιι.πι εεε

πιοπιπιπ Με..

9 'Ι'πιΜι ννίεπιέπει. πο!-πεπι ππιτποιε

ειπι εΜε. εμιτοπιννεπιρί Μπππιοπι,

ννοιι.Ιπππιπιι εεπι.ιιοπιιιι, ιιπι ννοοιιε



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 8.

Μπι οπι απσαχα πιοοπι οπιιχαππαρι

εσε.

10 Έπινε νιποαππορε ονππααππι χαπια

εέπα, νιπαπιιιππαπι Μσαππαε σππιπιαπι,

πιε οσονιπααἰπι οπι χασορπ.

11 Τιιχνε, νναννπσιππαππαρπ εσα

πιοπι Με έπιπ σε, ειπε σππιοπι πιε πό

πιαππιππι, νναππιαχαπιοπι Με έπιἰ σε,

εχα. Ππιππασ ννανππισιπιαπιαρπ πα

ππιιππαπι εσαπιοπι έπιπ πιατα, ιχαππιαχα

πιοπι Μπιπια.πι, χναπιπια. ννοορε Μπι

Μχεσαππεα.

12 'Ι'οπια ννοορε οπι πανναἰσἱχαρπ

.Μπι οπι ννισαχασορπ Με σππι πιεπια

πχεσεπι παρπ, πια εσοπι ρο.

13 Τιποτα νναοπιέπππα έπιπ Μπι πιο

ννονναοπιέπππα νιπαπιππι νπποχασο εσε

πππιπι πιιιρι Μπι; πια ννονναοπιέΜα

"οχασο Μπι ππαρεχα πχιιέΜπι εσε.

14 Μιπιιιπιππανιπαπιιπ, π:ιπννε ννασππι

χαπι ππεχα εαπα, πχεσεπι νιππσοπιαπι

ιιπιε πια Μπιπιαπι, πιε παππιι ἰχοΜπιἱ

πα πιο. ννασππιχαπι ιιπι Μπι πιε

πιπχαπι οΜπιπ πιε.

15 Νιπιιιπιππαιναπιιι πια. Πισω

ιιοπιπἰπι παπισπιππαριππαπι, πια απιρεπιι

πχοπιπ ννοχιιτε πιπσαρι Μπιπιαπι ;

16 (Σα. πιπαπιιπ πιεννπσαχαΜχαρπ,

νπίοοΜχε οπι πιππαρο, σοεισπχαρπ

πια ννιρπισπχα ρο, τιιππα παππιι ιππι

σαππιπισαπι πσαΜιε σἱπι πιεπια πιάσα

χαπιιιρπ απο επιαπιπαιιπιαπι, παΙπιπι

ἱνπαέπερπ Μα πιε.

17 Ηε πχεσεπι ννασππιχαπιρἰ Μπι,

νπἱσοπιαπι σοππαπι Μπιπιαπι, πιε πιιιπιι

πια πα, πέπιαπια ιιπι Μπι πιεοπι.

18 Παπ, πιππαπ: πιεχε Μα; Νἱχε

ανασππιχαπι χαιιπι, πια ππιἱχε «πω,

Βαπι ππιππιιπια; πιεσεπι ννασππιχαχε

σιπι πιε πιποπιαπι σοππαπι ππιιιΜραπο

απο, Μπιπιαπι ππιππιπ1απι Μπι οπι ννασππι

νιπαχε εππι πιε σἱσπρααο Μπι σε.

19 Ταππιι νπἴαππαπι Μπι νιπαπιιιππαπι

πιε πνισαχαππα; πιε παπιχαπι εσαπισπι;

παππιι νναππαπι απσαρι Μπι πα εχα πιπι

σαππαρπ πια σαπισα°πιρἰ σοπι.

20 Τιιππα, ννπσαέπα νσασππιτοπι έπιπ

Μπι, νππασππιχαπιρὶ χνἱσοπιαπι σπιππαπι

Μπι πιε πα ε επποπιχαχε Με πιο.

21 Απιπαπιαππι απειιπιχαπιρπ Μπι πιε,

σππιπιππιπππιπ Ισααππ νναπιπια πινσέπιαρι

αΙπαπι πιναπιππιιέιια πιοπι πιε επιαο,

πινπσοπ'ιαπι οπι χαοχνσπαπιρπ έιιι πιο.

22 Ωπι ιχε πιππαπ Μπι Μσπ "πιοππι

χε σππι ποππεπι οπιαπιχε σα, Μσο

πιαπι οπι ννασππιχε σππισπι πιε χιιέπαπι

ιιπ σ νιπαπιππαππα πιε.

23 Ππιππαπι πισσεπι ννονιπαρι Μπι,

Απ:ιπαπιαπη νναππαπιπαπιππα ννισαππα,

ιιπιππαπι πιε πνοοννοπ:απιπια Μσπχαννα

ιιπ, πια πιε νπἴαππαπιπαπιππα παΜσιιινα

εσπχαρι σε, εχαρπ πιοπι πιε χιιεσε
π:ιιρπ. ο

24 Ποσο, ννασππιχαπιρπ εσεππαπι

οπι επαπιπιαπι έπιπ, τιιππα ννπσοπιαπι

Μπι οπι ννισαέπα ονποπαπιπια χαννα

ρπ εεε πιε νναπιππαππαρπ.

25 Ναπππιπι ππαπιαπι πινππΙππιννππιπια

Μπι οπιπιππιππε ιιπιρπ πιοπι πιεπια ιχο

ννππιννποαΜχε πια σαπιππιι ποππεσα

οπιπια πιππε ινἱσαέπ πιεππαπι, πέ εχα

πνισοπιαπι οπι οννοπαπιπια χαιιναρπ

έπιπ πιε.

26 ννπσαπ:αιισαπι Μπι ννοπιἱχα σο

ππαπι ιιπι Μπι πιε πα εσε, πιε πχεσεπι

ννασἱπιχαπιρι Μπι ννισπιπιαπι π:οππαπι

Μπιπιαπι, πιε πιαππι.ιπι πα εσε.

ννισοννοιωκιπ α.

1 Μππιιιπιππανπαπιιπ, ννπσπιπα "ασπι

ερεΜχα ιιπιρπ έπιπ ρε; ννοχασο

πχσπαπι παπιππα ιιπιΜσπιρι Μα ο

επποπιχαχαρι.

2 Οπινααιπι απ” σπα οπι παππο

Βπαπιπρι εεε. 'Ι'πιννε οπο οπι πιπι

πιπ:απιπ απιπ Μπιπιαπι, πιε ννισασπα χιπ

έπαπιρπ πια παπισαπι οσοννααππι πιππα

έππε Μα οΜπιπ.

3 νναπιχαππα ρο, έιιΜαπιππα απια

ιιπι€ορπαπιρπ Μα ε πιεπιπι πιΜχιιννι

π Μπι επι πχεννπσιιπιΜσπχαρι; πιο.

παπισιιπιρι οσοννααιπι ννισιιπιχπιπιο

ππιπιιρι εσε.

4 πινω ιιναπα Μπι πιεπια πιαππιιπι

νναιιχαππα ρο, παπιΜπιΜπιχαπι πια

παπα οπιππιππα οπι πιασει πχεχαρἰ

σέπια., πχιιρεσ χασει σιεπππιπια οπι
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.ΙΑΚΟΒ.

τοΙτεε εεεεεε Με οὶε εεε, γε

Μοτεεὶρὶ εεε.

5 Ηε ὶγεοεε ννὶεεοεὶὶ Με Μεεε

εὶετὶεεε, τεΜ:. Μεεε ὶεὶεε εεε.

ΙΜο, ρετε οὶεὶεεεε Μεε. εεε τεεΙ‹ε

ὶεεγε εοε.

θ ννὶεεοε_ὶὶ Με Με ρεεε, ιτε ετο

εΙὶτεεὶ ὶγετεΜεερὶ; Μεεεε ννὶεε

εεε εεΜιτΜερὶ Με εΜεε εε, ννὶοε

τεττεεε Με οοοτνεεεε εεετεγε,

«μι. ννὶεοὶεεΒε οΜοτεεί)τεε εὶεεδτε

εε, ε» εγε ννεΜεεέὶοε ε Με εΜε

Μεε ὶεεὶεὶγε.

'7 ννοΕεεε οοε]ε οννεεὶε, εε τε

-Μτ Μεγετι εερἱ, τεΜι εεοΜεε

εερὶ ιτε ετὶεὶννετιεε τεεΜεε εερἱ

Με, Μεεε!εγε ετεεΜετι ννὶεεέὶ:ε

ννεεεεγεερὶ ννὶεεΜεττε εε. ννὶεε

3τεΜε:

8 'Ι'εΙιε ννὶοεεεὶὶ Με Με Μεντε

εεε γεννεΜΜεΙ·τε οΜΜὶ εεὶ; Με

ννοεὶεε ννὶοεέ$ε έεὶ, ρεὶὶΜετε

ἐὶοε οε ννὶεεΜε εοε Με Με εετ

εεττ.

θ Πε οε ννεΜεετεεΜε Ατεγερὶ

Με εεγεννεέὑερὶ; εε Με οε ω

εεέτε ε!τεε!:ε, ννεΜεετεεΜε εεε

εεεε ὶγεεεε Ιτεεεεὶ Με Μεεε

ννὶεεεγεὲὶεερὶ εεε.

10 νὶἴὶεεὶ ννεεὶὶεεε εψεεΜεε

ννεγεννεότερὶ εε ννεγεἐὶεερὶ Με

Μὶεειὶρε εεε. ΜὶΜεεΙιεννεεὶὶ,

Μεεε Μεεετ:ε έεὶ. ·

11 ΜὶΠὶ7ΟΨθ εεε οεεερε νεε

ὶὶεεε ετεεΜεε, τεὶεὶ ννεέτε εε

εεΜτε τεὶεὶ ρε Μεεε Μὶχεγε. Με.

12 ΜὶΜεεΙτεννεεὶὶ, ει1Μετι εεε

εεε ΟΙὶννε ννεεΜεγεεε εὶεεεε,

εε ὶέ ΜεετεεγεεΜε Μεττή ννεε

εεΜεε ννεεΜεγεεε οΜΜὶ Με; Με

ὶγεεεε τεὶεὶγοννε εκει τεὶεὶ ινε

έπε εε εεΜιε τεὶεὶ Ρε Μεεε Μὶ

χεχε εεὶ εεε.

13 ΒεὶτεεΜεερὶ ειπε ννὶεεἐτε

Μεερε εε ννὶγεΜοεττ εε Με; απο

Μεερε ννοννεΜΜεεεε σε τεεγεε εἰ

ΜεεΜε οὶε εοὶγε£εεΜεε ὶγε οΜετι

ννεετε Μεετετεε Με.

14 ΤεΜε ννὶεεννὶεὶρὶ ρε Μεεε,

εε ννεΜεὶοερὶ εὶεεεὑερὶ Με ετι

ειτΜερὶ ΜεΜεε, ὶΜεεΜετὶ Μεε

εΜερὶ εε τνοννὶεεΜε Με οτι ὶγε

τοερὶ έεὶ Με.

15 ννὶοοὶτεερε Με Με ενεττΙτεττ

τ:εεΜεε τι έεὶ; ί:εΜε τττεΜι Μὶτι

ετεεΜεε, ννὶοεοεΜρὶ ετεεΜεε, εε.

ννεΜεεἑὶοε ὶγεοεεε.

16 'ΓυΜεε ννὶεεννὶεἰρὶ εε πτε

Μεὶοερὶ Μεεε εὶεΜεε, ννὶεοτοὶτε

τε τεεὶε εεὶ ιτε ννὶεοΜεε έὶοε

οννεεὶε Μεε εε εοε.

17 'ΓεΙτε ννοΜεερε ννεεΜετπεε

Μεε εε Με Με τοΜεΜε7ε εεεεετι,

ΜεΜεε ννοΜὶγερὶ Μεεε, ννεΜΜε

εεε, ννεεεεεορτεε, ννοννεοεέὶεε.

εε ννεεΜεττεοε ννεε!;ε οε οὶεεεε,

οννοτεεεε ννὶγεΜεεε εε οννετεε

εε ννοΜεεΜε εεε.

18 ΠεΙτεε Μεε. ννοοΜχε ΜεΒερὶ

Με Μεεε ννοοννοΕεεεε ννεεΜεγε

εε Με ννοοΙτὶ;τε εε οννὶοεΜὶεὶ]ερὶ

εεε.

νντεοννοΥΑκε 4.

Ι Νὶδτερὶ εΜε ννὶεοΜεὶ2ε εε

ννεΜεὶεερὶ Με τ:ο!εγετ:εεΜεε ε

Με; οεΜὶΜεγεγερὶ έὶοε τὶὶΜεΜερὶ

εε ννεΜε εε Με Μεεε εεὶχετεε

Μεε εεὶ Με.

2 θεετὶΜεγεγερὶ τεΜε εεΜερὶ

ἐεὶ; νὶτὶοεγεΜεΡὶ εε ττεΜε ινε

εεεεὶρὶ, τεΙ-τε ὶειι ο_γεΙ‹ὶΜὶρὶ έεὶ ;

ΨΨΪΩΒΥΒΜΪΖΒΡὶ εε πι”. εερὶ, «τω.

Μεεε εεΜερὶ ω, γεεερὶ έεὶ Με

Μεεε εεεεΜεε.

3 Υεεερὶ Εεεε ὶγεεερὶ έεὶ εοε,

εοὶεέεὶγεε γεεερὶ Με σε, εεετὶ

Μεγεγερὶ έὶεε οε εεεοτερὶ Με

εὶε Μεεε.

4 ΨὶὶεεγεΜειεερὶ ετι ννεννὶεὶ

ΜεΜερὶ εεεεοερὶ Με, ννὶοοὶεεεε

Με εε ννεετεεερὶ Με Με ννεΜεε

τεεΜε έὶὶεεεεΜε ε εεοε-γεγερὶ ότε

Με. Ηεοε ωστε ννὶεοὶεε8ε Με

σε ννοτεΜεγε ννεεὶε ΜεΜεε, Με

ννεΜεετεεΜε ΜοΜεγε. ·

5 νΨοε·ερὶ υνεΙ-τεε Με, νὶἴοεὶ7ε.

εε εεγεΜοερὶ Με Με ννὶεεννὶετρὶ

360



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 5.

εεπτὶπεγε εε, ὶπὶγε εγε ππιποεπ

πὶ πε.

ο 'Ι'ππε εεππε. ννοννεοπἐὶιὶε ννὶ

εεειι εεε; πεοπ πεγε, ννεπεπ

τεππε ννε1ὶεπὶεὶὸεπὶ πὶπ ννὶεεΜ

πια-πο, πεπε πεπε οπἐὶπὶπεππὶ πὶπ

πεπε ννοννεοπἐὶιὶε ννὶοεειι εεε.

'7 Ηεοπ ετεππεπ, ννεπεπ1:εππε

ὶπππιὶγε ὶγεὶεὶγε πο. 11νεπεπ

ἐὶεε πὶπεὶὶπ πο, Μππεπ πεπὶοὶπε

πὶ Με.

8 ννεπεπτεππε ὶπὶγεὸεπ π πο,

πεοεπ ὶἐ πὶπὶγεπὶτὶεπ ιι Με. Ψε

πτεπὶπὶ εε, πεπε ποπγεγε πο; εε

γνεεὶπ πὶποππεπὶ πὶπ, οεπτε πεπι

εοεπὶὸεπ πο.

9 1γοπὶἐὶοεπὶ, ννεἐὶπὸεπὶ εε εε

γε πο ;· ὶγεπεπὶ πὶπ πε ννὶεεοεγε

εε Με, εε ννὶὸπἐπὶππὶ πὶπ πε

, ννοὶγοπὶἐὶοε Με.

10 Πεπεεπ πὶπ π:οπεπι τπεπετε

εππεὶεὶγε πο, πὶππεπ γεννεππεπ

ὶπὶοππὶ Με.

11 Μὶππππεννεπὶὶ, οὶ;οὶγοπὶ ω

οὶὶεπὶ ἐπὶ πο. '1'πννε πιιππεννεπ

με.. εὶε εε πιιππεννεππΕπε πάε

εε πὶππεπ, πε ννοοπε πὶπ εὶε εε

ενοοπε πὶπ γεεο; πεπε ννοοπε πὶπ

οποσ πὶππεπ, γνοοπε πὶπ εοεπ

εοοππὶ πὶπ πεπὶεε ἐπὶ, ειπε ενε

γεοο πὶπ πεπὶεε.

12 ννοοπε πεπε οὶπ πε ννεπὶὶ

πεπ, πε ννεπὶπὶγε εε πεπεπ γνώ

πεπεγε οπὶπὶ. νὶἰὶεεἐτε τοπεεε

εεεο πὶπ πὶἐ πὶΕπννε πε. .

13 Ιπο πο, πεπεπε £οπε πω..

πὶ; 1)επεπ, εε ὶἐ πεγεπεοὶπὶὶεπ,

οϋοπννε πὶπ πεε εΜε ππγεππὶ

εε ννεπὶγεω γνεπ_ὶὶ επ ππγεποπ

πὶ Με, ννοπεππτοππὶ εε. ννὶγοπε

ππγεππὶ εε Εεεε πππεπὶπεππὶ

Με εε.

14 Τυπε πεγεπεεὶππεπ πεπε ιι

Με εὶπ ειὶοπγεγεπὶ ἐπὶ; γεπὶπὶ

πὶπ πε ειπε πε, οπο πεπ εὶετὶγε

πεπ τεπὶπ εε. πεπεπ ετεπὶπ ἐπὶ

πὶπ πε πεπε.

15 Κεπεπ επεπὶ Με ὶγεοεεε;

11:εποεπ πὶπ ὶγοννὶππππὶγεπὶ εε

πππὶπὶ Μππεπ, φ1εοεπ εε ὶἐ πε

πεπ εοοππππὶ Με σε.

16 'Ι'ππε πεπεπε ννεπεππὶεὶιὶε

πὶ πὶπ οπ ὶἀπἐπὶππὶ; πεοεπ ω

γπἐπὶππὶ πὶπ οννεεὶπ ἐὶοε.

17 Ηεοπ ε1:εππεπ, πινω Με

ννεἐὶ:ε εοοπ Με εαὶοππὶγε 1:01:11

εεοπ ἐπὶ εεε, πε ννοεπϋεπὶ ὶεὶοε

πε εεε.

νν1οοννοὶωκε 5,

1 π..) πο, τοπε γνὶὶὶεε. γεπππὶ

πὶπ, ννοπεπὶὶε πὶπὶγεπιὶεπὶ Με

οὶπ πεπε επ οεγεπὶ εε ἐὶεεποννε

γε πο.

2 ννογππε πὶὑεννεπὶ πὶπ πεπε,

εε πὶτεννοπογεπε πὶπ ννεκποπ

ἐπετὶεπ γεποπεπὶ.

3 Μεπεεπεεὶ εε 1πεπεεπε πὶῖε

ννεπὶ πὶπ εὶΒὶ εγε; εε εὶεὶ πὶπ

πε πὶγπτεπὶππὶ Με, επ πὶοεππὶπὶ

πὶπ ὶπεπεγε Με, πε1;ε ὶγεεεεε.

νγσωπ εππε1:ιι επεπε π.. επὶπε

πιεὶγεπὶ.

4 1Νεπγεπε πο, τοπιο. πὶεεε πω

ννεπὶ επεπεεπὶ γνοπεπεπ ππεγε

εγεπὶεεπὶ πὶπ πε ποννεγε; εε

€οπε επιιγεπὶ πεπὶεὶπεεπὶ εοπ

πογεγεπὶ πὶπ πε δεπεοϋπ Πεπ

εεπ ποεε πὶπ επ πὶγοππεγε.

5 Μεπε επεπ ννοὶγοπὶπὶ ὶτππε

πεπ γειιππὶ εε τεπγεπ ενεγεπεπὶ

εεε; γνεπεπεπὶ εππετιι πὶπ επ

ὶγεεεπ οεππε οεὶπγεπὶγεπἰ.

ο ννὶοεἐ1:ε οινο1.εππε πὶπ πε

εεεοπὶ εε γεΜεπὶ ; πεπε πὶοὶπε

περὶ ἐπὶ.

'7 Ηεοπ ε1:εππεπ, πὶὶππππεννεπ

π, Πεποεπ πὶπ ω Με οὶπ πεπεπ

γεπ ννεοὶπψεππε πο.

πο, ννὶεεἐτε ποπι εεε πὶπ πε πιε

π. πνεεπιιγεοε ννεἐὶε εὶεεΒε οὶπ

πεπε επε γεππε εε, οπ πεπεπ ννε

οὶπτεππε, πιεεεπι τοπεπεγε εε

πεπεπ επεπε πὶπ επὶππε Με εὶπ

πεπεπγεπ.

Β Νὶἐ εγε ννεοὶπωππε πο; «πεπ

1ε ποπεπτε πο; Πεποεπ πὶπ ιι

Με οπι πε ννεππε πὶγειὶεπ ὶπεπ.

Ψεπγεπε_

3δ1



1. 1ΝΥΑΝ.

9 Μὶπεππεννεπὶὶ, οὶιοὶγοπὶ οπὶ

οὶπὶπγεπρὶ ἐπὶ ρο, οπὶππὶ Μπε

εορὶ Με. ννεπ)νεπε ρε, ννεγεεο

πὶπ πε ὶὶγορε ω.. ὶτοπεπι ὶπεὶὶπ.

10 ΜὶπιιὶιπεννεπΦὶ, ινὶεεἐι.ε νεο

ποεπ Πεποεπ :επε π.. επ ὶερὶ

ποπ_πεπε πεπε πε ννεοὶπτεπ

περὶ οπ ννεοπἐρεπὶπε ννὶεεχππε

11 Ψεπ7επε ρο, ὶοπε. Νεάπ

ὶεππεγε ππρὶ πὶπ πεπε ννεἐτε π

εεπννὶειιππὶπρὶ εεε. .ϊοπ τοπεπ

ννεοὶπΦειιπε ποπ πε πεγε1ὶοπρὶ,

πε 1τειιοεπ οννὶπεππεγε οὶπ π..

ννεπὸεπερὶ; Πεποεπ πὶπ νεοπ

ω.. πε ινειπνεοὶππὶε γιιιε πω...

12 πω... ιπὶπιιιιπεννεπὶὶ, πεπε

οινεἐὶπ ὶἐεπρε, Τεπιι πετπεποπ

οι», επερὶ ἐπὶ ρο, πιεπρὶγε π.. πε,

πε ιπεπε πὶπ π, πε ει." $οπεοε

οεὶεγεϋερὶ εεε π.. πεπιιπ; πιπε,

πεπ, επερὶ πὶπ πε πεπ εεεάεπ

πω, πε, πὶγε, επερὶ π.. πε πὶγε

εεεοεπ Με; επε ννογεεο Με

επ ὶγογεπρεπερὶ πιιπ εε.

18 Νὶγερὶ πὶπ επιππεπ ννεπ_ὶὶ

»Με πε; ννοεεπὶγε επε Με.

ννππι ννὶΥπἐπὶπ πε; οποινεπ

.επὶγε)τε Με.

14 Νὶγερὶ πὶπ εΜε "επ-π πνε

ἔεεεππε πε ; πποἀεπὶεὶγε πὶπ επ

ιιππεννὶεεχερὶ π.. ννὶεεπὶοο

Με; οπ εεπὶχερἱ πε Πεπεεπ εε

3ε π.. οπ ννὶπιπ οπ εὸε7ερἱ πω.

15 Πππεπ ευεεὶπ7επ οεπὶχερὶ

π.. π.: ννερειεππε εὶπ εεπὶΪε

Με; πε Πεποεπ πὶπ πε πεὶὶππὶ

γε Με; πε ννοεπτεπὶ εοοπ πε

εὶππεπ, πεπε πὶεὶεεὶπὶπρὶ πω..

18 Ψεχεπτεπὶρὶ πὶπ οτοὶγοπὶ

οπὶεὶοἰ-γεπερὶ πε οτοὶγοπὶ ννοοε

πὶγε επὶοὶεὶγε ρο, πεοεπ επὶεπὶ

ρὶ Με. νΐὶοεἐτε οννοι:εππε πὶπε.

ννεἐεεχε εεπὶχε εὶπ πε ίεπιι

πω.. οπὶπὶ εεε.

17 ΗΙὶὶεπ ννὶεεἐτε ννεείπΥπιε

ὶγειιπεεοερὶ, πε ινοεεπὶιτε οτι

πιεπε]ιι Με ἐπὶ ε ὶεεπὶγε; ιιππεπ

ννεπὶ-γετε ?επιπὶ εεπρε ννὶ ἐεπρε

πεπεΕΡεπ πιεπε ω. επὶππε ἐπὶ.

18 επεπ επε ινοεεπὶγε εγε,

πππεπ ιπεπρὶ ε. π.. πιεπιε-πι πὶ

?εγε πε, πιε ε π.. ννεεππχεεε

ιοε117ε.

10 Μὶπεππεννεπὶὶ, ννεπὶὶ επὶ

Φεππεπρὶ ννοννὶεεπε πὶπ ει:εππεπ

πιιπὶ, πε πιεε πε επε εΜε Υπ

ποπιπὶ πὶππεπ,

20 '1'ιιννε ννὶεεἐὶε ννεπτεπὶ εε

ννεπ εεππιι οπππὶ πὶπ εϋεππεπ

7πποπιπὶ πὶππεπ, πε ννὶοεπεεὶ

"επ ννὶοοπςε ετεππεπ επεππ Με.,

πε ννοεπτεπὶ Με επεπρε Με ε πε

ἐἀοππὶγε Με.

ΙΝΥΑΝ

ΦεννοννΑΡι '1"ΟΚΑΠΕΥΑ ΚΙΝ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 1.

1 Ιππετι, .πιεπιε Μεεεὶγε γεἐὶ

ποπ, ννὶεεἐτε τοΜοπεεε επεπε

ω.. ιιπρὶ, Ροπτιιἐ, Πε1επε, Κερ

ρειὶοπὶε, Αἐὶε πε Βὶὶπιιπὶε εΜε,

2 Ψεπεπτεππε Ατεγερὶ πὶπ Μο

πεπε. "σεπ1ιεπ εε0ιιιιποιηε εὶπ

εεὶγεὶεππεπ, πε ννοπὶγε ννὶοε

γεεεεπεπ Με επ ννὶοεπεππὶπε,

επεπορὶεπρὶ Με, πε .1εειιε ινε

π.. εννὶεειππὶιππὶ Με ε στι, πεπε

ωοωαρί ωίεαΜαι8α : ννοννεοπ

ει.. επ πὶιιπρὶ, πε ννοοπὶγε πὶοὶ

γποὶερί πιιπννε.

3 ννεπεπτεππε, .Τεεπε Μεπεπιε

°δθ2



ννπεοννοΥΑΚπ Ι.

Πεποεπ ιιπππεππιὶ ΑππιιΙππ Μπ πε

πεππνεέτεπιὶ πππινε: ὶγε τοννεοπ

ἐὶ‹ὶε οτε εοὶππετεππεπ .Ϊεἐιιε Μεε

ἐὶππε ννὶεεπε εὶπ ει.εππεπ ΜπὶΜππε

εὶεοπ πε οπι ννοννεεὶπιππεπ πὶ ιιπ

Μπ επ πιὶππε ὶεεπιππππεπρὶ ;

4 ινοειππιεπε ππεπ πννὶππιὶοε

ἐπὶ, εἐεπιεπιὶ ἐπὶ, εε οπὶππὶππεπ πιπ

Με, ππεππιὶππε εΜε επιὶεὶππεπεπιὶ

Μπ οπ ;

5 Ψεεὶπγεππιὶ εοὶππεπιιιπεπ Ψε

πεπτεππε τοννεἐεὶπε πὶπ επ πεσο

πιὶ επὶππιεπιππιὶ, εεε επρεπε επεΙπε

Μπ επ πππιοτεπὶπ ὶ Με.

Β Ηεοπ πὶπε ὶ υἐΜππιὶ εεε, ω

πε πεπεπε πιτεπππεάεπ, πε πεεεπι

πεεεεε, πι;" ννεννὶγπτειιππεπ ιιπ
ὶΜπι οτε πιπ ὶ_γοπιὶεὶἐὶεεπιὶ :

'7 Ηεοεπ ννεεὶπππεππεπιι ὶπιιτεππιὶ

Μπι, πε ππειεεὶπεπὶ πιει:ε εεε οπ

ἐπὶοππεπιὶ πεἐ ετεπιππὶ ἐπὶ εεε, εεππ

@εγε πὶπε Εεπὶπε επι πε υπογειο

πὶπεπ, ννὶεεΜπὶπεππιὶ εε ινοππνὶτεπ

οπι τεπὶπ Με, ποπεπι .1εεπε Μεἐἐὶ

πε ὶππὶιιπιπὶπι Μππεπ.

8 Πε νπεποεπεπιὶ ἐπὶ εἐΙπε πνε

ἐπεγεπὶεπερὶ ; εε πεπεπε ννεπεπε

πε ἐπὶ πειιππιὶ ὶπεἐ ννεεὶπππεππεπιὶ

Μπ οπ ὶπὶπἐΜππιὶ, ννοννὶγιιἐὶπὶπ

·οπεεπιὶεε ἐπὶ εε ννοννὶτεπ οπιιπ1επ

Μπ οπ:

9 Ψεοὶππεππεπιὶ ὶπεπὶπε Μπ επε

επιπιὶ, πὶπεεὶπιὶ πὶ Με επι πεε.

10 ννὶοοπὶ Με πε οπ, ννὶεεἐτε

ννοΜεπ ννονπεοπἐὶπὶε επ πὶιιππιὶ

πὶπ πε οππεπεπιὶ εεπεπι, εὶεὶεὶππε

εΜ$επιὶ εε νπὶινεπεεπιὶ;

11 Μεἐεὶπε. 'Γεπὶγε ὶ επιὶ επ ιιπ

Μπ, ποπεπιτε εε επρεπε ὶπ 1;ιιΜε ε

πε ε ὶννεπεεπιὶ, ΜεεεὶππεΜΜπεΜε

πιε ννοππὶπιπ ὶπεπεππι πιπ Με οὶπ

πιεπε ὶτοὶιεπποππεπε εὶεοπ πε επεπ.

12 ΠπΜπ, ὶἐ ὶππεπιὶ Με ἐπὶ, Με

ποπε ννοτεπὶπι νπεἐπε, νὶἴοπὶππε

·ννεπεπ ππεππιὶγε εοὶπεὶεππεπ

πιπι πι ἐὶπιὶ Μπ ὶππεππε επὶοπππεπὶ

πεππιὶ Μπ εεε πεπεπε Με οπιὶ

εὶγεπεπιὶ Μπ πεπε ιππΜγεπιὶ οπ

ππεπεπιὶ ε οννὶοεΙιὶγεΙπεπιὶ; Με

Μπι πεπε ππεππιὶππε οππὶπεΙε Μπ

επ επποὶπεεὶπ ννεοὶππιὶ.

13 Ηεοπ ετεππεπ, πὶὶεινεοὶπ

πὶεεπιπ Μπ οπιι:ε ὶπιὶππεπππὶποπ πιο,

ννεπτεπε ιιπ πιο, εε .Ιεεπε Μεἐεὶππε

ὶππὶιιπεπὶπ Μππεπ ννοπνεἐτε πιὶ

εειιπιὶ Με εὶπ πε επιε ππιιΜιπ πιο,

οννὶπεπὶπε Μπ πεπεππεπ.

14 ννὶεεεὶπεπι ννεεπεεοπιτεππιὶ

Μπ ὶππεπὶοεοεπιὶ Με, εε επεππε

πνεεόοπππε ἐπὶ πειιππιὶ εεπεπ επιπ

τὶπεππεππεπιὶ ἐὶεε επε ὶγεεεπ πεπε

εεεεπιὶ Με ἐπὶ.

15 'Ι'ιι!πε ω" πὶεορὶ Μπ πε

ννεπεπ, πε ὶππεεεπ πὶἐ εγε οπε

πεποεπιὶ πὶπ οεοννεεὶπ επ πὶννε

Μππιὶ πιιιπννε.

16 Ηεοπ πεοεπ οπνεπιὶ εοπ,

νδίεπεπππεπ ιιπ πιο, ππὶππε Μεινε

Ιπεπ Με πεοπ επεππεπ.

17 @ε Απεππε ὶ Μπι νππὶεεἐπ:ε Πο

ππε!πε ὶνπεπγε ε ἐπὶ νπὶεεἐὶΕε οπο

ὶπποπὶ ὶγε οπεπ Με εεὶπεπεππεπ

ννὶοεπιιὶπεεπ εεε Μπ πε ποππεππε

Μπεπιὶ Μππεπ, τοπιι.ππεπ ιὶεπ πιπ·

Ιιεεπε. πεπππιὶ Μπ 1ποΜπιεπεπεπ

ιιπ πιο.

18 ννὶτποὶποππε οπεπεπάεπιὶ Μπ,

πὶπιιππεὶπεπιὶ ινοπιὶεὶπεπιὶ εεὶπε

Ι:εππεπι πὶππεπιὶ εοπ πε επιππεπ,

1;επιι ετεπιιπὶἐπὶ εεε, ππειπιεπειὶ

εε ππιεεεεπε επ οπιεπὶεὶΕοππιὶ ἐπὶ

ε ἐπὶοπππεΜππεπιὶ ;

19 'Ι'πΜ. Μθ88ὶΥΒ ινε £εΒὶπε

εὶπ πε οπ, πεπὶπ ννεπιιπιπεππιὶ

εὶπεεπὶεπ, πεπιι ὶππεοππιεπιὶεε ἐπὶ

εε εεεεΙεπ ιιπ Μπ ὶππεεεεε.

20 Ιππε εε ππιιιΜ. Μπ εε πεεεπιὶ

ἐπὶ ὶτοὶπεπι νπεΜοοπιεπιὶ, πω.

επιπιεπι ὶπεπΙπεππε Με εεπε επι

πππιτεπὶππιὶ, πιὶππεπιὶ Μπ οπ ;

21 Ψεπεπτεπ1πε ννὶεεπε εὶπ

ετεππεπι πεπὶππὶππε εε ννοννὶπιπ

επι εοπ πε νπὶεεγεπὶεπιὶ, ὶγε ειπ

πεπεπιπεπι; πεεεπ ννὶεεγειὶεπιὶ

εε νπεοὶπππεπεπιὶ Μπ πε ννεΜιπ

πεππε επ ιιπ Με.

22 ννοπὶππε Με εοὶγεπιππεπ

πνοπνὶεε1πε επἔἔἑιεορπεππιι Μπι



1. ΙΝΥΑΝ.

πεοπ πεεὶ πὶπᾶιιἐπερὶ, πω..

ννεπὶὶππὶεὶνερὶ πὶπ εννὶοεπεπεπ

ννεἐτεννὶεενεὸεπερὶ Με, πεοπ

εεπτε εεεάεπ επ οὐοὶνοπὶ πὶπε

ννεἐΒεπὶεὶᾶεπε ρο.

23 Ρὶνε ὶοεππὶνεπρὶ, οὶοεεε

πεπε Με εὶπ εΙ:εππεπ ἐπὶ, τιιπε

πιιπερὶεε ἐπὶ π” οπ, ννεπεπ1:εππε

οὶε πὶπ πὶ ιιπ εε οννὶπεππε ννεπὶ

εε Με επι πεε ιιπ.

24 Ψὶεεοεπρὶ οννεἐὶπ ρε_ὶὶ ὶ ε

εεεε., εε ννὶεεἐὶ:ε ΦοννὶΕεπ ὶπ

οννεεὶπ ρε_ὶὶ πεε. πὶπ ὶνεεεεε.

Ρε_ὶὶ πὶπ πε ἐπὶἐ :ινε εε ννεπεε

πὶπ πὶππρενε εεε ;

25 πω.. Πεποεπ οὶε πὶπ πε

οννὶπεππε ννεπὶπ ιιπ Με. Πππεπ

ννο£επὶπ ννεἐτε οπὶεὶνεπερὶ πὶπ

ινὶεοὶε πὶπ πε πεε.

νν1οοννοΥΑκε 2.

1· Πεοπ εὶεππεπ, ννοεεππὶνε

οννεἐὶπ, εε ννοππερε οεοννεἐὶπ,

εε ννοεπεπὶππε, εε ννοννὶπεννὶεὶ,

εε ὶερὶ ἐὶεε ὶνιιΒρε επρενε ρο ;

2 (Σε. ποπἐὶνοεορε πεπεπε τοπ

ρὶ πὶπ ὶνεεεπ, ννὶεοὶε εεεπρὶ

ννοππενε ννεπὶπ ιιπ πὶπ πε εὶπ

ρο, πεεεπ οπ ὶπὶεεἔερὶ Με:

3 Π:επεεπ πὶπ ννεεεπτπὶνε ε

ιινεπερὶ πεεὶππεπ.

4 Πε επ γεπὶρὶ, ὶπνεπ ννεπ πὶ

υπ πὶπ ὶνεεεεε, ννὶεεἐτε επεπΒιι

επρενερὶ, πεπε. Ψεπεπὶεππε. ε

πεππὶεε εε πεπὶπε εεπε;

5 Πππεπ πὶἐ ενε, ὶπνεπ πὶ ιιπ

πὶπ ὶνεοεεε, ϋὶρὶ "επεπ ννεπ επ

ὶεεππὶνεπρὶ, ινεννενυἐπερὶ ννε

πεπ πὶπ, πεεεπ ννοἐπερὶ "επεπ

εε .Ϊεἐιιἐ Μθ$81]8. εεὶνε£εππεπ

ννεπεππεππε ὶνοπὶρὶ πὶπ ννεεπι

ἐιιε ὶ Με.

θ εοπ επεππεπ πεπιιπ ννοννε

ρὶ επ πεεερὶ εοπ, ννεπνεπε ρο,

Ζὶοπ επ ὶπνεπ κνεπ οὶἐε ρε πὶπ

εε εννεπόε. πεππὶεερὶ, τεπὶπε.;

πππετι τιιινε πε ννεεὶπ_νε εὶππεπ

ννὶἐΕεεε Με ἐτιὶ εε.

'7 Νὶνε ννεεὶπἔενερὶ πὶπ πε τε

πὶπενειὶερὶ; ω εί:οπε ννεεπεεο

ρτεπρὶ ἐπὶ πὶπ πεπε, ὶπνεπ τὶρὶ

πεεερὶ επρενερὶ εοπ πε οὶἐε ρε

πὶπεε ὶεεεε, ὶπνεπ οπ ἐὶπε. Πιο1;ο

ρὶ εε ὶπιπὶ_ὶε επ ἐὶππὸερὶ εεε πὶπ

πεε ;

Β 'Γοπε ννὶεοὶε πὶπ οπ ἐὶππἀερὶ

εε ννεεπεεορτεπ ἐπὶ ιιπρὶ Με πε

πε οπ; πεοπ πεεεπ εννὶεεπὸερὶ.

9 'Ι'επε ννὶεοὶεεεε πεππὶεερὶ,

ννεννενιιἐπερὶ ννὶεεἐὶενεὶερὶ, ννὶ

εοιιπ ννεπε.π, εε ονετε ορεννὶεε

πὶὶοπρὶ πὶπ πε πὶνερὶ ; πεοεπ τυ

ννε οτρειε. ετεππεπ. ὶγε ὶνονεπ

ρε ννεπεπ 1;εννε πὶπ επ πὶεορὶ

πὶπ πε επεπ ννεἐὶε πὶπ οεεπερὶ
Με. ο

10 Ππεππε ονε1:ε πεπὶεερὶ ἐπὶ,

£ιιπε πεπεπε ννεπεπτεππε πεο

νεπε ρειιπρὶ ; πε επεπ οπἐὶπὶκὶε

ρὶ ἐπὶ, πεπε. ννεππε ννοννεοπἐὶτὶε

ὶνονεπὶρὶ.

11 ννεἐὶεεὶεὶόερὶ, εεοὶεὶνερὶεε,

ονεί:ε 1;οπεεε εε ιιπποεπε. ιιπρὶ

πὶπ ὶνεεειι ννὶεεεεπρὶ εεππὶπενε

ρὶ πὶπ, ννὶεεπεεὶ πὶπ πὶεὶ πω”

εὶπ, πεπε εγιιἐτεπ ρο :

12 (Σε Ιπεεννὶεεἐ£ε εππε οννο

Εεππε οπεπνεπ ρε; πεεεπ ἐὶεε

νε. εεοπ πεπὶεὶνερὶ πεἐ, ννὶννὶεε

ννεπεερὶ επρεπε πὶπ επ, πὶοπεπ

ρὶ ννεἐΕε ννεπνεπερὶ Με εὶπ πε

πε επ ννεπεπὶεππε νεοπὶπεπρἱ

Με.

13 Πεποεπ πὶπ οπ επιππεπ, ννὶ

εεέΒε επεπ1:ι:. ννεποπΖερὶ π.. εννε

εὶπ επεξεορτεπ ρε; ννὶεεἐτερεὶε.

ρὶ πω πε ὶνοὶε.π €εππε;

14 Ωε ννὶεεἐὶε ὶΩεπεεπρὶ πὶπ ὶέ

ίοπε ἐὶεερε οπεπνεπρἱ ἐὶτπὶπὸε

ννὶεενερὶ Με, εε Βοπε ιῖεπνεπ

εεοπρὶ ννὶεενεοπὶπεπρὶ Με ε επ

ιι ννὶεεἐὶ πὶπ πεπε.

15 Ηεεεπ ννεπεπϋεππε πεννε-·

εὶπ, πεπνεπ ονεπεπεερὶ πὶπ οτι

ννὶεεἐὶε ννὶτποτποπε ννὶνιὶπεεπ

ἐπὶ πὶπ πεπε ὶπὶπε νεππεννὶεενε·

πὶνερὶ Με.
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ννποοννοπωκο 8.

16 ΝἰπιὶιππιιΡὶ, ποπο τοννοπὶοὶ

ΡοΡὶ πὶπ πο ννοοπιππὶγο οπποποο

ὶγοοοπ γοοπππΡὶ πτο ἐπὶ, πιο.

ννοποπτο.ππο. πιννοννὶπὶοπο πω

ὶ_γοοοοο..

17 Οννπιοὶπ ννὶοογιποπὶποπ Ρο.

ΗιππποννοπὶὶππὶοὶγοΡὶ πω. ννοέπο

πω.. Ρο. ννο.ποππο.ππο. ποπὶΡο.

Ρο. Ψ”ὶοοἐτο)πιιτοΡὶ πὶπ γιποπὶ

ππιπ Ρο.

18 Ψοννὶὰοπο γοππΡὶ πὶπ, ποπο

πὶγππποΡὶ πὶπ οοοννοεὶπ ποπὶΡο

γοποπ ιιποννὶοοΒοΡτππ Ρο, ποπο

ννππἐτο απο ννοπποιοοπ πὶπ ποοοππιπ

ἐπὶ, ποπο. ποπο. ποὶποοο οὶπ ποπο.

πιιπππ.

Η 'Ι'πννο ννο.ποπποππο οννοοὶπ

πὶπ πο.. οπ, ποοοππ ἐπὶ οἐπο. π..

πὶἐγπιΡὶ πρ. ννοἰγοπὶἐὶοο ποπο. ιππ

πὶπποπ, πο ννοννιπἐΕο.

20 ννπιγοπὶοπὶΡὶ πω. οπ οπὶΡοΡὶ,

απο ννοοὶππὶπιπποΡὶ πὶππισ.π ποπο

π,οποπ.π πο. πο ; τυπο. πιπ)ποπ οοο

ποπΡὶ πω. οπ ππιπὶἐππὶΡπιπΡὶ πὶπ

ποπ, ννοοὶππὶπιππππΡὶ ποοὶπποπ,

πο ννοποπτειππο εμππΡπ.

21 Ππποπ πο οπ ππὶοοΡὶ; Μοοοὶ

?ο πππὶγοΡὶ οπ πιιπὶ-ὶο οπο. απο

οποΡο πὶπΡοιπππὶΡοΡὶ πὶπ πο @ο

οοπ πὶἐ ομι ὶ›πο οννο πω. οπ ορο.

ιὶοΡὶ πω..

22 @ο απο ννοιιππιπὶ ὶ:οπιπιὶοπ

οσοπ ἐπὶ, πιο. ὶ πω. οππο ννοππο)πο

πιπιπιπππ ἱΡοΡοΡὶ ἐπὶ;

523 ΚὶἔοΡὶ πποπο.π ὶπποππ ννὶοοπὶ

ει: ἐπὶ; ποπὶἐγοΡὶ π... εεπεπ οππο

ννὶοοπὶγο ἐπὶ; ποπο. Μπο οππο

π.ο.ππο Μγππου.π οοο πὶπ πο οπ

ὶπ‹!ο π.

24 γο πὶποο. οοπ πιποπ ιιπι πιο

ποπ, ὶγο το.ποοπ πὶπ επ ννοπππτο.

ππὶΡὶ πω Ριππο; ποσοπ πππὶγο

ννπποπτπιπὶ οπΡοιππγοπΡὶ ννοοννο

πιππο. οπ ιπππἰΡὶ πω.: @ο οΡὶιΡὶ

ιποπ οπ ιιοπὶπὶΪπππΡὶ σε

25 'Γπιπὶπ πνοπιππΡοπΡπ πππὶΡὶ

πὶπ ὶγοπὶοοοοΡὶ; τυπο πωπω.

πινω ννοππὶγοπΡὶ οο. πεοπ εποπ

πὶγιιππιΡὶππὶπ πο οππο. γοπὰὶΡὶ.

ΈλίΙΟ οννοπωκπ 8.

1 Ηο ὶγοοοπ, ννὶποπὶπποοΡὶ πω,

πὶπὶπποΡὶ ννὶοὶπιππιππ ιππ Ρο ; πο

οοπ ποπο. ννὶοοὶο πο.. οποΒοΡΒοπΡὶ

ἐπὶ πω. ποπο, ννὶοοὶο οοππιπ οἐπι,

πγο τονπὶοιπΡὶ οποπΡὶ πὶπ οπ παι

ποΡοννὶοογοΡὶ Με;

2 ΝὶοποπΡὶ ννοἐΙ:ο ννοποπὶΡο

π,π..... νσοπΡο.πορπ πω. ὶοιππποπ.

3 Ιππππιο.Ρπ πὶπ π... ο.πεπΙ:οπποπ,

Ροπο. πὶοοπΡὶ, «πο. πποιοοποιὶ οὶπ

Ρὶ, οπο. ννοποππο.πο ιππΡὶ πὶπ πω..

πτο ἐπὶ :

4 πω... ννὶοειἐππ. πποποπππιπποπ

οοπτο πω. οππο, ποπο πννὶπΡὶοιι

ἐπὶ πὶπ, τοννοοὶπ "πωπω" οο.

ὶπὶπο ιππ, πο ννοπο.ππιππο. πω

ποππ ποπο ποπὶπο οὶπ οο.

5 Ιἐ ηππι, ννοποποὶο, ννὶποπὶποο.

ννοἐ£οἐτο ννοπο.πποπππο ννπιοὶπ

μπω (ποπ ποπο ο ποσοπ πὶοιππΡὶ,

πὶπ πὶπποππΡὶ πὶπ ννὶοὶπππιππ ιππ

μ.

8 Ποοοπ Βετο Απποποππ οπο.

πὶεοΡὶοπ, απο, Ιπιποοπ, ω”. οππο;

π... οιπππἐὶινὶοπιγο οὶπ ποπο ππὶχο

Ρὶ, πσ.πγο.π οοοποπΡὶ οπι ννοποπὶ

Ρο πιπιππο.π οπ ππὶγπἐὶπχοχοΡὶ ἐπὶ

πὶπποπ.

'7 Νοπιππ ννἰοοἐΕο. Ροπππρὶ πὶπ,

ννοοποπτ,πο οοὶγπιτοπποπ οππ Υπ

πο.π Ρο, πὶπιννὶπΡὶ ννοπἐὶοο. παππ

ππιππιπ ποσοσο, οο. οπι ννὶοοπὶ

ννοννοἐΕο πὶπ £οννοπὶοὶχοΡὶ πω.

ὶγοοοπ κνὶοοπὰποπὶποπ Ρο; πο

οοπ ννοοοπὶγο πὶτοννοΡὶ πὶπ πο.

ΒὶΡὶ πτο ἐπὶ.

θ Επιππο, οννοἐὶπ οο.πί;ο ννπιππ

επιπ ποιπΜπιγο. οπἐὶπὶοὶὸπι Ρο;

πιππππεπκνοπὶὶππὶοὶΥοΡὶ πὶπ πγοοοπ

ννοἐποπὶοὶὸο. Ρο, ννοοπἐὶπὶοΡὶ οπι.

ννιιοπιπτπὶγο Ρο.

9 Τοπιπ ἐὶοο οπ ὶ£ποππ ποπο ἐὶοο.

οοοπρἰ ἐπὶ Ρο; απο πὶοὶεοΡὶ οἐτο.

ννἱοπιπὶἔορὶ ἐπὶ Ρο; ποπο Μπορο

τοπποπ πνο.γοννοοτο πο; ΜΟΗ Μ·

οοΡὶ, ποοοπ ννογοννοἐτο ποννο3πο

Ροπή Με. ο οοοπγπι Ρο.
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π. ΙΝΥΑΝ.

10 'Γιιννε ννπσοπιπ νναόπ:εππαππε σε

απιρεπιι πναέπε νπαπιχαππα εππι Μπι

πιαπι, πχε σειπ Μπι παππιι εποε. επι

χεχε Με έιπιπ, πια ππια Μπι ννσπιπιαχε

π.αππιπππαπι πε Με εππι.

11 'Γαππιπ εποε σιπι οππαππιπια Μπι.,

πια απ" νναέπε ε εσσπι Μα; κινο

οΜχε αΜπε σα. 1πιπνιπα αχε Με.

σε.

12 .πσπιοννα πέιπα Μπι χνπσαέπα

οννσπια.πιτπια αννπσαι;οπιχναπι, πια ινσ

σεΜχε εχαρπ Μπι πιε απιοπινιππσιι

πω., πιιιπιι. ποσα απσαχα επ:σπιρπ

Μπι .1επισννα πι;σπιπιαππε Μπι Μισ

ννπεαΜρα-εσε.

13 π.ππιππαπι παππιι Μπότα Μπι ραεπ

χαιιιιρπ Μπιπιαιι, πιπνπε ε Μιιπιπιππιπ

χαπιρπ Μα πιε.

14 'Ι'ιιππα οννοιαπιπια σπ1απιχιι.πιρπ

Μπι σιι επεαχα πιισιινναρπ Μπιπιαπι,

πιο ννονπαιέπε; πιεσεπι ινοπποΜρε

παιναρπ Μπι πποΜραρἱ πω, πια σαιιπε

πιαπιαχεππαπι χαπιππαρπ επιπ Ρο :

15 '1'ιιππα πιπσαπιπερπ Μπι επι να.

ππαπιπ:απιππα Ιπαπισα.πι Μπι ιιιιαΜιπιππα

μι; πια πιο” ννσυνασππιχε επι ιιπ

ιιπιρπ Μπι οπι ππιπνιπαπιεαρπ Μπιπιαιι,

νναπ1πιαχειπαπι πποΜρεχαπιαπι αππιι

ρπαρπ Μπι ε σπιππιπιπχαπι "Μ".

χαπιππα ρο ;

16 νναννπχιιππσαπι νναέπε πιππιππια

μι; πιεσεπι έππσιπ.χα οπιαπιχαπιρπ

πχεσεπι τοπια απιππαρπ Μπι πιεπια

παπεσαρπ Μα, Μεσεπχα οπι πιπσπ1πιπι

ρπ ?πότε Μπι πιοπιέπιπχαπι οπιπχαππα

π ιπι.
Ρ1'7 νναππαπιπαπιππα πιεσεπι παννασππι

πιεσππιπιαπι, παππιι απ”. εσσπιρπ Μπι

πιεε επιπ, τιι1πα πιπιππι.ι "αστε εσοπιρπ

Μπι οπι ππαπππόπιπχαπιρπ Μπιπιαπι ω.

νναέπε Μα.

18 Μεαεπχα. πό ειπα νπαπισαππαπι

ννοαπιπαπιπ οπι ππαΜια, οινοπ.απιπια

ιιπι Μπι οννοπαπιριππαπι επιπ Μπι πιε

πια οπι, νναππαπιιαπιππα εΜα ιιπιππαιι

ιιπ Μα ε πιεση. νιππσασεπιρπ Μεσα

Μερπ, πιιππα Ψοπιπχα. Μπι οπι Μοπ

χαπιρπ.

19 Ναππιιπι πιε οπι εΜ.α χε πια οχι

σαπιαεπ νιτπσαππαεππα εαπ πιππαπ. ιιπιιιπ

Μπι πιειιαχνονιππσαπιπχαππα ;

.20 Ηεπια ε επιαπιππα ννααπιαἔο

ρπ:απιρπ έπιπ, Υνα1παπιπαπιππα "αννα

σππιΜα χιιαα παπιππα πεπιαπι απνπσα

ρε, Νονιππι ι:ααιιρετιι Μπι επι, Με

νιπαπα ππαεαρπ Μπι πεπιπιπιαπι, πιε

σπιπια ισπιαπια, ννπσαπιαεπ ἐαπιππο

Βαπιπια ππιππιπ οπι πιπρπ.

21 θα ννπχασππιρπ Μπι πιε πχεσε

σα, πιαρπειιι πιαππαπια πιπιιπιχαπιρπ

εεε; ννπσπισεπιρπ απέαρε εππι χιασ

ππαπι πχεχαρπ Μπι πιπιο πω.. ι:ιιπππα.

Ψαππαπιπαπιππα εΜα ιιπαινπχαππσπιπι

πιναέπε ινααχιιρπε σιπι πιεε, .πεαι.ια

Μεσεπχα ππιπ1ιιεΜσει:ιπ Μπι πιεπια

επαπιπιαπι;

22 Ιχε πιο ππιαπιρπ α Μπι εΜα

Μπιππε σα νπίαππαπιπαπι α απειρα. Μπι

εσπχαταπιπιαπι χαπιππα; ππιαπιρπχα.

οπιπιππιππε, πια ννπσοοΜπιπ, πια χνο

νναέαππε Μπι σννααππι πχε ππιιιππιιπι

πχεννπσαχαρπ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΠ 4.

Ι Ηεοπι επαπιπιαπι, Μεσεπχα. πιππ

σασεΒρπ επι ιιπιΜχερπ οπι “Με

εππι πιεπια, Με εχα πχεσεπι πανα

εππι Μεσα ρο: ππιννε ννπσαπ:εΒρπ

Μπι επι ππαΜιε οππι πιε νναπιπια. απο

απιπαπιπ αχιιέπ.απι :

2 Ηεσεπι, πιεπαπιπιαπι πσππιιαπια

ινπσασεππρπ εσπχαπαπιπιαπι πιπ Με

επιπ, ιππσαιππα πιππαπ έἱσα σαπιιππιε

χαρπ Μπι επι, παπα νιίαππαπιπαπιππα

παννασππι Μπι εσπχαι:απιπιαπι.

3 ΗεΜα ιιπιπιπρπ Μπι, Ιππσεννπσα

έπα παννασππιρπ Μπι εσεπι εσοπιππιιρπ

Μπι πιε οππι, πιππσσπιαπι Βάια, ννο

σαπιπππιεχε εποε., ππιππιπιπα στα, ισπα

Μιπι ινασπρπ, ννππππσρπ, πια ιναππα

Βαρπ νναππαπιππαρπ εποε εππι πιεπια

οππιαιιπιπιπρπ πισπιαπι.

4 Ηε επι πι. πχε ννπππποχα έππαπιρπ

Μπι οπι πχεσεπι ἱχαπαπππιεπιπσπχαρπ

επιπ Μπι πιεοπι ι:οαπιππιππαρπ πια. πιπ

χαέπσαρπ εεε;

5 Ηειια ε πανε πιπ περι μια πεο

δθθ



Ψ1ΟΟΨΟΥΑΚΕ δ.

γε ννίεερεεο Με "Μεεε "εΜε

οὶπ Μεε ὶτοΜετε ννοΜεεΜερὶ Με.

θ Ηεοε ε2επΜεπ, πεΜιτπ Μεεε

@ερὶ Με Μεεε ννοΒεπἰε ννεεΦε οννὶ

οεΜγεΙτερὶ εοπ, Μεοεπ ννὶεεέ$ε

ννὶεεεεΜρὶ επ εε Με ὶγεοεπ νε

εεεεεορὶ ει... ννοεὶρε επ 171711

1τεπΒεπΜε εοἱγετεπΜεπ πὶρὶ Με.

7' 'Ι'ε1τε 1:εΜι οννεεὶτι εεεεεε

οννὶὶτεπ1τε Με. Ηεοε ε1επΜεε

ννεεὶπΜεερε ρο, εε ννοεεΜὶγε σε

ετεΜεγε εε ρε.

8 (εε. ΜΜτ οννεεὶπ ὶεεπρε Μ”

1ρεΜτεεεε εΜε εεπτεΜοετε ρε;

ννεεεπὶΜγερὶ Με Με ννοεΜτεπὶ

Με ε1τεΜρε Με.

9 Ιερὶ Με ννεπὶε οτοὶροΜὶ

ννοπΜὶεὶγε ρε.

10 ΤεΜ1 ννὶεεεερἱ Με ννὶεεέτε.

οτοὶγοΜὶ ὶεε Με Με ὶγεεεπ Με

Μτεεεπ οΜπὶΜεὶοὶ7ε ρε, τοτε:

ννεΜεπϋεεΜε ωννεοπἐἱεε εεε-κ

Με τεπρεπ γεΜερὶ Με ὶρεοεεε.

11 'Πειτε ὶε οὶπΜεπ 1λ'ε1(επτεε

Με οὶε Με ὶγεοεοε Με; εε 1:ετνε

ννεοΜρε ΜεεὶπΜεπ ννοοΜΜὶ Μνε

1τεετεπ1τε° εε Με Με εείρετεπΜεπ

Με; Μεεεε Εεεε οννεεἱπ σε Ψε

Μεπ1:επΜι γετεπρὶ Με,.1εεεε Μεε

εὶρε εεὶχετεπΜεπ; ὶγε εε ννορε·

Με εε. ννοοΜΜὶ οννὶΜεπΜε ννεπὶε

Μεὶεε πεπννε. Ατεεπ.

12 ννεέτεεὶεὶεερὶ Με, ρεεε. σε

ὶγετεερὶ°1τὶπ σε ὶπὶγετεπρὶ Με

εὶε Με σε γυέὶπγεγερὶ ἐπὶ ρο,

Μεε “Μεεε εγεΜὶρερὶ ὶρεεεεε.

13 'Ι'εΜε Μεεεὶρε Μετήε εὶεοε

επ ογερερὶ Με Μεεε @ΜΜΜ ρο;

Μεοεπ ιοΜεπ τεννὶτεπ Μππεπ Με

Μεε πὶπε ὶεεεΜὶπρὶ Με.

14 Μεεεὶρε εεε Με σε πὶρεεὶ

εερἱ ΜεΜεπ, εὶρεννεέτερὶ εοε;

ννοννὶὺεττ εε ννεΜεπτεπ1τε 'Γεπὶ

ρε Με εε πὶεπρὶ Με Μεοε. Ηε

εε ε εεὶρετεπΜεε οέτεΜεερὶ, ἱε

Μι πὶγε εεὶρε£επΜεπ γεὶεπρὶ εεε.

15 'Ι'εΜε ὶΜπεΜεπ ννεπ.ὶὶ επ εε

εεΜε εε, εε ννετπεεοπ εε, εε τε

Μι όλω. εεοπ εε, εε τ:οΜεπ ω” 1

επ ὶρεννὶεεΜεὶεὶγε ·εὶε ἰρεεεε

ΜεΜἐπὶρεπρὶ ΜπΜεπ.

16 Ηεεεεε εΜε τεννε Μεεεὶγε

ω". Με οε Μεὶτὶἐρερὶ ΜεΜεε

ὶετεοε Με έεὶ; τεΜι Μεοπ Με.

1τεπτεπΜε Μεεε Με.

Γ? ννεΜεπτεεΜε τὶροΜπεΜε τε

ννε Με ννὶεεγεΜεεπρὶ Με εὶε

ννεππε ὶγεΜεπω. ΠπΜιπ Με επ

Μρερὶ ετεπΜεπ εγε εὶπΜεπ, Εεεε

ννεΜεπτεπΜε £εννεοτεπὶπ ννεεΙ:ε

ννὶοεεεὶ ἐπὶ Με Μεεε τοΜεε

οννὶΜεπ ερὶ Με Με.

18 Οτι ννὶεεε£ε οντοτεεπε Με

Μεεε εε πὶ ΜπΜεπ, Εεεε ἐὶεερε

εοοε εε ννεΜτεπὶ εε Με Μεεε τε

Μεπ γεΜοπρὶ Με Με.

19 Ηεοπ ετεεΜεπ. Μεεε ννεΜεπ

$επΜ:. εοὶγε€επΜεπ ΜὶΜὶὶερὶ Με

Μεεε, ννεέπε εεε εεοπρὶ Με εε,

νὶίεννὶεεΜγε κνεεὶπρερὶεε Με

ὶγεοεε Με πεεὶρὶ Με γεΜεὶεὶρε

ρὶ Με.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ δ.

1 Μεεε ΜεπΜεγερὶ Με Μετεεεε,

εε Μεεεὶγε Με1τεε εὶεοπ πεπ

τπεεΜε εε, ννοννὶ£επ γε$επὶπρὶ

Με οὶπ Με εε ονειρο., Μεε Μεε·

Μερερὶ εεπρὶ Με εεεὶεὶγερὶ εε;

2 Με επτεπΜε ορ1:ερε πεπε

εΜπε γεεπρὶ Με Με ννοεννὶοερε

ρο; εσοπ πὶεὶρερὶ Με ὶγεεεεε

ἐπὶ, Με". ὶγοΜὶρὶγε εννεπννὶοεεε

Ιτερὶ Με; ννο7εΜε εΜε Με σε

ε£επΜεπ ἐπὶ, ω.. €εννεοὶε ντε

έτε σε εεεποπρὶ Με : _

3 Ψε|:απΙεπΙ:α τε1‹ε Εεεε Μεεε

εὶπ επ ὶτεπεεπρὶ Με ὶγεπὶεεεερὶ

Με ἐπὶ, “Με ορΦερε Με εε ετε

οπερεΜ)τε γεεπρὶ Με. '

4 Ηεοεπ ννεεννεπΜεεΜε Πεπ

εεε Με τοΜεπ ὶΜεετεεὶπ ΜεΜεπ,

ΜεΜεπ ννοννὶτεπ ννετεεεεΜε Ντιπ

Με Με ἐπὶ Με Με @περὶ

Με.

5 ΝεΜεπ, Μεε εέΜετεεεπ γε

εερὶ Με, ΜεπΜεννὶεερερι Με

εεεωτοεΒορωπ3τέο7 : Ηεπ,οκνεετε



Π. ΙΝΥΑΝ.

οΙοἱ$τοΙιἱ οοιιΜοἱεοροιο Ρο, :το

ννοννοΒοοάοο ΙεογοΜι. ρο. 'Ι'οοε

ννοΙοιοτοτοειρΙ Μο Μου. ννοΜιο

το.οΙοι. ννιοοΜροοο, ΙιτΙιο. Ι:οοιι.

οοέιΜΙ'ιοορι Μο Ιιοοο. ννοννο.οοέι

ιΙο ννιοοοο οοο.

Β ΙΙοοο οοιοΙιο.ο, ννοΙιοοΒοοΙ:ο

τιιιρο ννοέοΜε οιο τΙιιτΜιγο οοέο

ΜΙ1οο Ρο ; Ιιοοοο £οΙιο.ο τ)τοΙιοοτο

ΜοΙιοο ›τοννοοΜιο ΙτιτοιτρΙ Μο :

7 ννοοἱο οΜροτο ιΙο2ορΙ Μο

οννοεΙο ἱγο οο ιι.ΙΙιρογο. Ρο; @ο

:οι ισ.ιινοοιοιορι οοο.

Θ ΎνΙΙΚορἰ έοΙ Ρο, ννοΜ;ιιγο. οο

Ρο ; ννοΜιοέἱοο. ὶοΜιοΙγοορἱ Μο

Ιιο τοοο3ιι Ιιοτοο οοο Μο ἱγοοοο

οτοο.οΙ πιο, Ιονιο γοροΙο Με οἱο

Με οΜτο. οοο.

9 Βιο:ομι ννο.οΙογογορΙ Μτι οο

Ιιο Μρτιοο Ρο; οΙΙιοο!ιοννοο_ορί

ττιιιΙιο. Μαιο οορι Μο Ιτοοο «ιο

ννοΜιΜῇο Μο ιΙοοει ἰγοοοοιι γιι

έτοορι οοο ο εφΙοογογορΙ.

10 'ΜτΙ-το. ννοΜιοΒοοΜι νοικο

οοέΙτΙο. οοοννοεἰο ΙιάιτΙιο οἰο, .Ιο

ειτο Μοεοἰμ οοΙγο.ΙοοΙιο.ο, ννοννἱ

Μο οννιΙιοοΙτο ννοοἰοο. Με τον”.

Μο οο ιτοΜοορἰ Μο Ιω, τοΙιειο

οιεΙΙ)τοιΙοο οΙοοΜ]ορι ΜοΙιοο, οἱ

γιιέτοορι Με, ρειΙιοΙιοἐοἱ οοΙΙτοο.

ΜιρΙ, οτγοννειέοΜιρΙ, «το ειιΙ:ο7ο.

οιΙιιΙερΙ οιτοννο.

11 Με στο ννοννἱοιο :οι ννοΜοοο

:ο Μο ονοΙιοοΙ:ο οποιο πινω

οιτονιτο. Ατοοο.

12 8ιΙοτιοοε οἱΙτιιοΙιοννοτι_ῇιρἰ

ννο.ο ννιιοἱογερἱοο ννοοοΜε οἱο

οο ννοικτορτ ΡΙ:οοοιΙοο οιοει€ορΙ;

ννο.ΙιοΙεοοοΙοι)τορΙ (το ννοοΙοιγοΜι.

οι, ννοΜιοΙο.οΜι τοννοέψε νντοο.

Βετο οο οογιιοορι Μο Μ: οοο σο.

Ι3 ΒοΙοτΙοο οΜο. οπο. οτο οἱ

οιιΙτοτεειρΙ Μο Ιιοοο οιιρο οΙγοπι

το, στο οο.Μιο Μοι·Ιτοε ττιἰοτοΙτέἰ

Μο.

14 ννοοοτιΙΙιἰΥορἰ ΙὶριτοιΚορὶΜο

οο οτοὶγοΙιἱ οορο Μοἱγοπο Ρο.

Τοοο. .Ιοειτο Μοεεὶγο. οο γοιτορἰ

Μο οννοετο ννοοΜ)το οτοιρΙ ιιο

οιτοννο. Ατοοο.

ΙΝΥΑΝ

·τ·ΑνττοννΑΡι ΙΝΟΝΡΑ ΚΙΝ.

νν1οοννοΥΑΧο 1.

Ι δΙτοοο Ιογο.ο. .Ιοεοε Μοεεἰιτο.

οιννοννΜοΙτο οιπ. μέ οοο Ιω, τοοο.

ννιτ.ΒοοΙοοΜι οοΜτοννειρΙ Μονω

οιοοιι Μο οτι. «οι. .Ιοειτετ Μεεεὶγο.

ΨειοιΙ-τιγο οἰο οοτγο.€ειοΙιοο, οο

Μγο οοΙιειρΞ Μο @ποο ννοννο

οἰογο Ι:οΙιτΜι γιτΙιορι Μο Ιιοοο

ιοοωορί ωἱοοΪεἰαιἔιι.

2 ννοννοοοέΙοο., ινοοΜ)το Κο,

ννοΜιοΙο.οΜ4. ΜοογορΙ Μο ω.

:οι .Τοεοε Πο.οοιιο ιτοΜ)τιιρΙ Μο

οο οἰοἱιτοοτορι οποιοι».

Β @ο τοννοέοΜι ννοΜιτι Μο Ιιο

ποιο οο νιτιοοοι οτι. νττοοΙιοοιηο

Με οἱο οννειεὶο οοοιτρἱ Μο Ιιο

Ι)τοοοοο, Μονο ννοννΙΙοο τοι τινο

οΜΜ οο οοΜοορΙ Μο Ιιο εθΙοο

?πιο Μο οοἰγιιΜιοΙτοο.

4 Ηετοι οο οιΙοι οιοΙοι. Μοοο, οτι.

ποιο τοΙιτΙιο Μοοιι ἱννοΙιοοογοο

το ; Ιιεοεο Ιιεοο οο 'του ννο.Μιο

οιιοοειΒο Μο οο οδτορο.ρι Με, νεο

οσοι Μο 6ο οο ννοοοοτΙΙιογο έἱοο.

οο νντοοέιοο οο.γοοτρορι Μο.

5 ()ο οοΙτοο Ιιο οο οιοο. τοτοΙιετ

οι". τω, ννοοιογοδτορΙ Μο οτι

ινοόΙοαΜιρι Μο ΙΚογοο·οο Ρο ; πιο

ννοοττο.ΜιρΙ Μο «οι νιτοετΙοο)το ;

ο (ζει ννοεοοογο Μο οο Μοτο.

ΙιοοΙοοτορι έοι; στο. ὶγιιϋοοἀοὶοἰ
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Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 2.

περὶ ἐπὶ π. επ ννεοὶπὶεππερὶ;

πε ιΝεεὶπὶεππερὶ π.. επ 1:επιι

ννεπεπ ὶγεοεεερὶ;

'7 ο.. πι... ννεπεπ ὶχεοεοερὶ πὶπ

επ ννεἐτεπὶεὶόερὶ; πε ννεἐτεπὶεὶ

περὶ π.. επ ννεοεπὶπὶγερὶ Πω

!!"έΞΙα Ρο· _ _ _

8 Ηεπε £επιι π.. επ πιππρι πε

πὶεὶρποὶερὶ πὶππεπ, .1εεπε Μεἐἐὶ

ε Πεποεπ πππὶρερὶ ἐόοπγερὶ

πὶπ επ τεπιιι ὶοεπ)πε πε ννεεππρε

εε εἱεεπε οὶπ πεπὶεερὶ Με ε πὶ

οεΒερὶ.

9 'Γιιπε Επι” πεπε πεπε ἐπὶ

πὶππεπ, πε ὶἐὶεποππε πε £επεπ

ννεννεπρεπε ..Με ἐπὶ, πε ννεππε

τιὶ ποπ πεπε πὶρεπὶπτερὶ π.. πε

επὶΜοπὶε.

10 Ηεοπ εὶεππεπ, πιὶππππε

πεπ-π, πὶοορὶ πε πὶοεππὶἔερὶ πὶπ

εὶοὶοὶρε. πεπιεπτε ρο; πεπε πε

πεπ εοεποπρὶ πὶππεπ ὶεὶπιεπε

πὶπὶππρεγερι Με ἐπὶ.

11 θε πεπππ πεοπ .Ϊεεπἐ Μεἐἐὶ

γε Πεποεπ πε νὶἴεπὶπὶχε πππὶ

τεννερὶ τοπὶοοπεε οννὶπεππε ινε

πὶοε οὶπ επ μη» Με εὶπ ινὶὶὶπιχε

πὶοπρὶ Με.

12 Ηεοπ ε€εππεπ ὶεπιι πεοεοε

οπὶππὶπεπ πὶπειιγεοὶεὶγερὶ Με

εννεπωπ3ε Με ἐπὶ, πεπε. πὶγε

πὶποε εεὶοπχερερὶ, πε πεπεπε

ινοννὶεεπε π.. πε επ ειιτερε πὶ

ππερὶ εἐτε.

13 'Γοπεπ επ ννεπεγε π. πε

οππε ννει.ιπ -ὶπ πεπεπρεπ πὶπεπ

ρεεὶεὶγερὶ π.. οπ ὶγοοὶρεἐτεπερὶ

Με εὶπ πε πεεεπι ννει1επε :

Μ. ννεπερε πιὶὶεννε πὶπ πε

εἐπειὶεπ πνεππεπε Με εάοπννε

πὶγε, .ὶεεπε Μεεἐὶρε 11:επεεπ ιιπ

πὶ-γερὶ οπιεπὶγεπε οὶποπ ὶρεοεεε.

15 '1.”ππε πε.πιιπ ὸεὶεππεπ ὶὶπιὶε

πιεε εὶπ πγοπε.πειπ, πι... πὶπ

πεπε οπὶππὶ-γεπ πεπεπρε ορε

πεπε Με ε εννεπὶτε Με.

16 .1εεεε Μεἐεὶγε Πεποεπ ιιπ

πὶγερὶ Εοννεἐεπε πε πὶ Με εὶπ

πεπε ιιπποπὶεὶγεπερὶ πεπεπ, πὶ

εε

τεππεπεπρὶ πεε.ιπρε πεπερὶ π..

ιιππππρὶ ἐπὶ, τππε ὶ_γε τεππε

πὶπεε εὶπ πε ὶἐτε οπ ννεπππρε

πω.

17 ννεπεπ£εππε ΑΒεγε οὶπ εεὶ

γε1ιεππεπ ννογιιοπὶπεπ νιὶοννὶτεπ

π. ὶοπ, ινοννὶτεπ ννεἐτε πὶπ επιπ

π... ννὶοεπο π.. πε πὶγπ πεπεπ,

Μὶοὶππἐὶ ννεἐ£εννεπὶιὶεπε εὶπ πε

πω, οπ ὶροὶπεπὶρὶ πὶπεε εε.

18 Πππεπ ννὶοεπο πὶπ πεπιε

πρὶχε εεὶγεὶεππεπ ιι πὶπ πε πε

ιιπποπρὶ, ρεπε ινεπεπ π.. επεπ

πὶεὶ ππρεποπρὶ πεπεπ.

19 τω... ννοποεπρὶ οὶε ὶγοὶεπ

Με ννεπ πππερὶ; πε πε επεχε

εορτεπρὶ πὶππεπ 'τεπγεπ εεεποπ

ρὶ Με, ρεὶὶ3επὶεπ $πΜεπ ο1.ρεπε

οὶπ επ ὶὶεπὶεπ πω. ὶγεεεεε, πὶ

εεπὶερὶ ω. εΜε επρεο πετποεπε

πε, επ επρεο ννὶεεππρὶ πὶπ πὶ

πεπρε Με εὶπ πεπεπρεπ.

20 π.. πε τοπεπεγε εποπρε ρο,

ννοννερὶ ινεπεπ πὶπ επ ννοποεπρὶ

π.. οννεεὶπ τπννειὶεπ πιε οὶππε

ορεπε ἐπὶ.

21 ννοποεπρὶ π.. ιανεπεπε]ετεπ

πεπ ννὶοεἐτε τεννεεὶπ ω. εσπε

τεππεπ ιι ἐπὶ; ὶιιπε. ννὶεεἐΙ:ε κινε

πεπ ννεπεπτεππε τεννε ΨοπὶΜνε

ννεπεπ π.. 1:οπεπ ὶεννὶεεπὶγε εὶ

ποπ πεπε πεεεπ εγερὶ εεε.

νν1εοννοΥΑπε Σ.

1 'Γππε πε επεπ οππε πὶπ εππε

ννὶοεἐ£ε ννοποεπ ὶτοπρὶ ἐπὶ γε

π-επ ποπ, πε ὶγεοεπ πὶρερὶ πὶπ

εππε ινεοπερεπὶπε ὶποπρὶ ἐπὶ π..

πεπε πεπε Με, πεππιεπε νιο

ππιιπὶ ννοὶπεπΒρε πὶπ. επ περὶ

Με, Πεποεπ ορεννὶεεπὶωπ ποπ

πε εΙὶρεγερὶ, πε ννὶοοὶεπππὶἐπὶ

οπεππο επιπεὶεὶρερὶ Με.

2 ()ε ινὶεοπεπ ἐὶεπ εοοπρὶ π..

επ ννὶεοὶε ορερὶ Με; πεπε οπ

ννοννὶεεπε εεππιι πὶπ ρεἐὶεερὶ

εεε ε Με. _

3 @ε ννεὶεπ ινεοὶπρὶ πὶπ απειρε

Βθί)



ΙΑΙ(ΟΒ.

πεπεπ ὶπεπεεπ Μπ εὶπ εεε, Υπ

ποπππὶπιὶ εεε.

5 Ηε ὶ_γεεεπ νπὶεεεεπὶ Μπ τεΜι

εὶἐτὶππε, ποπε πιππιε ὶεὶπὶε εεε.

Ιπο, πιετε εὶἐτὶππε Ιπεἐ εεπι πεπΕπι

π1εππε εεε.

ο ννὶοεεεπὶ Μπ πε πεπεπ, εε πιππι

επτεπὶ ὶππετεππὶεπιὶ; πεεεπ εποε

οεπὶ ιιππιιπεπιὶ Μπ εππε ιιπ, ννὶεε

τειιοεπ Μπ οοοπνεἐὶπ εἐεππππε,

εε ννὶεοὶεεππε οποπππὶππεπ εὶὸεππε

εε, ὶἐ εγε νπεὶπεπἐὶεε ή πὶπ επιπ

πεπ ὶπὶεὶεὶππε.

Τ ννοΕεεε οοεπε ονπεἐὶπ, εε πε

-Μπ Μπππεπ ιιππιὶ, 1εΙππ επ1οπεπ

ιιππιὶ εε ππὶπὶινεπεε ππεπεπ περὶ

Μπ, πεπεΜπε επιππεπ ννὶεεἐΕε

ννεπιππππεππιὶ ννὶεεπεππε εε ιπποε

ππιιπε: - Η -

8 'Ι'πιπε ννιεεεεπι πιπ πε πιπε

π1επ γιινπε1ιπε1ιε οΜπὶ ἐπὶ; πε

ννοἐὶεε ννὶεεἐπε ἐπὶ, πιεπὶπιιτε

ἐὶεε οπ νππὶεεπε εεε Μπ πε πιππ

πὶεπι.

9 Πε ιιπ ννεπεππεππε Απεππεπιὶ

Μπ πιπππεπνεἐπεπιὶ; εε πε πιπ νπὶ

εεἐτε επεπι:ιι, ννεπεππεππε οπιπ

εεεε ὶππεεεπ πεεεπιὶ Μπ πεπε

ννὶεππππεἐὶεεπιὶ εεε.

10 ννὶεεὶ ννεππὶπὶεπ ε1:εππεπ

νπεγεννεἐτεπιὶ εε ννεππεἐὶοεπιὶ Μπ

πὶπεπιπιε εεε. Μὶπππὶπεπππεππὶ,

πεπε πεπεπι ἐπὶ. ·

11 Μὶπὶποππε πεπεπ οεπεπιε ενεπ

ὶὶπὶεπ επιπππιπ, ππὶπὶ ννεἐτε εε

πεπεπ ππὶπὶ πιε πἱπεε πὶππιιππε πε.

12 Μὶππιππεπνεπιπὶ, επι1πεπ εεπ

νππεπ ΟΙὶνπε πνεεΜιχεεε εὶεεεε,

εε ὶἐ πεετεπππεππε ὶππννὶ πεπ

επ1πεπ ννεεπιιγεεε οΜπὶ πε; πε

ὶππεεεπ ππὶπὶπποννε "ΕΠ ππὶπὶ ινε

ἐτε εε πεπεπ ππιὶπὶ πιε πὶπεε πὶ

ππιιππε ἐπὶ εεε.

13 Βπὶπεππεππιὶ Εεεε νπὶεεἐὶτε

πεεπιε εε ιππὶππππεεπι πιπ πε; πιο

πεεπιε πνοννεπ1ιεόεπ πιπ πεπππεπ εὶ

πτΙππε πὶπ εεὶππετεππεπ ὶγε οπεπ

ινεἐπε ππὶιπτεπὶπ Με.

14 Τππε. ννὶπεννὶιὶπιὶ πιε πὶπεε,

εε ινεΜπὶεεπιὶ πἰεεπὶεπιὶ Μπ επι

πὶιιπερὶ Μππεπ, ὶππιιπεπ «Με

ἐΜππιὶ εε πνοννὶεεΚε Μπ οπ ὶγε

τοπρὶ ἐπὶ Μπ.

15 ννὶεοὶπεεπιε Μπ πε ννεπ1πεπ

πεππεπ ιι ἐπὶ; Με ππεπε Μπι

επεππεπ, ννὶοεεεππιὶ επεππεπ, εε

ννεπεπἐὶεε ὶπεεεεε.

18 Τπ1Μεπ ννὶπενππὶ2ὶπιὶ εε πινε

Μπὶεεπιὶ ππππε οὶππεπ, ννὶεοτοπε

τε τεπὶπ ἐπὶ εε νπὶοοπεπ ἐὶοε

οινπἐὶπ πεπ ιιπ εεε.

Π' Τιπ1πε ννοΜεπιε ννεπΙπεπιεπ

πεπ πιπ Μπ πε τοΜιπεπε εεεεεπ,

πεπεπ ννοΙπὶππεπιὶ πεεε, ννεππε

Μπ, πνεεπεεοπιι.επ, ννοννεοπἐὶ‹1ε

εε ννεεππππεεε ννεἐΙ:ε οπ οπιιπ1ππ,

οννοπεππε ννὶπππΜεπ εε οννοΦεπι

πε ννοπάεπε εεε.

18 Ππ1πεπ ποπε ννοοΜπε Ι-πεεεπιὶ

Μπ πεπε ννοοννοι;εππε νπτεεΜιππε

εε Μπ ννοοΜπε επ οννὶεεὶιὶεὶπιιπιὶ

εεε.

ννπεοννοιωκπ 4.

1 Νὶππεπιὶ εΜε νπὶεοΜεὶιε εε.

ννεΜπὶεεπιὶ Μπ £οππγεπεππεπ ιι

πε; εεπιτὶπεππεππεπιὶ ἐὶεε πὶπππεπιὶ

επ ννεΜε ιιπ Μπ πεπε εεὶπεπεπ

πεπ ἐπὶ πε.

2 Οεπτὶπεπεππεπιὶ 1:ιιπε εππεπιἱ

ἐπὶ; ννὶοεππεΜεπιὶ εε ποπε ενε

εεππὶπιὶ, πι1πε ὶειι οππεΜπὶπιὶ ἐπὶ ;

ννὶεεΥεΜΖεπιὶ εε επππε περὶ, πω».

τεΙππ εππεπιὶ ἐπὶ, γεπὶεπιὶ ἐπὶ Μπι

πεοπ ε1:εππεπ.

3 Υεπὶερὶ πι1πε @Μππιὶ ἐπὶ εεε,

εεὶπἐπὶππεπ γεοεπιὶ Μπ οπ, :πιππ

πεπππιππεπιὶ ἐὶοε επ οπεοπεπιὶ Και

εὶπ πεοπ.

4 ννὶὶπεπεπππεππιὶ εε νπεννὶεὶ

πεπερὶ εοεποππιὶ Μπ, ννὶεοὶεεεε

Μπ π:Ιε ννεἐὶειὶεπιὶ Μπ πε ννεπεπ

τεπΙπε ἐὶεεὸεπε ε ἐιὶοπππεπεπιὶ ἐπὶ

πε. Ι·1εοπ πιππιε νπὶεοὶοεεε Μπι

πε ννοπεΙπιπππε ννεεὶπ Μππεπ, πε

ννεπεπτεππε £οπεπε. π

5 ννονσεπιὶ ννεπεπ Μπ, Ψοπὶππε

επ πππεποππιὶ Μπι πε ννὶπεννὶειπιὶ
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 5.

εεπτὶπεγε εε, πιιγε ενε ὶιὶιὶπεεπ

ρι πε. . ·

ο 'Ι'ιιπε ἐεπρε ννοννεοπἐιτὶε ννι

εεειι εεε; πεοπ πενε, ννεπεπ

Με ννεπεπὶεὶἀερὶ πὶπ ννὶεεπὶ

Ιιε-ῇὶπ, πεπε ὶοπε οπἐὶπὶπεπρὶ πὶπ

πεπε ννοινεοπἐὶιὶε ννὶεεειι εεε.

7 Ηεοπ ετεππεπ, ννεπεπτεππε

ὶπιιπιὶρε. ὶνεὶεὶνε ρο. πω”

ἐὶεε πὶρε-ὶὶπ ρο, πὶππεπ πεπὶεὶρε

ρὶ Με.

8 ννεπεπειππε ὶπὶνειὶεπ ιι ρο,

πεεεπ ὶἐ πὶπὶρερὶεὶεπ ιι Με. Με

πτεπὶρὶ εε, περε πιι1ιι]ε]ε ρε; εε.

ννεεὶπ πὶποπρερὶ πω, εεπτε πεπι

εεερὶὸεπ ρο.

9 1γοπὶἐὶεερὶ, ννεἐὶπιὶερὶ εε εε

ρε ρε ;· ὶνεπερὶ πὶπ πε ννὶεεεενε

εε Με, εε ννὶὸιιἐπὶπρὶ πὶπ πε

,ννοὶνοπὶἐὶεε Με.

10 Πεπεεπ πὶπ ὶτοπεπι ιπεπετε

επρεὶεὶνε ρο, πὶππεπ νπννεππεπ

ὶπὶειιρὶ Με.

11 Μὶπιιππεννεπ-ὶὶ, οποὶγοπὶ εΜ

εὶὶερὶ ἐπὶ ρο. 'Ι'ιιννε πιιππεννεπ

πω. εὶε εε πιιππεννεπὶὶτπε πεε

ευ πὶππεπ, π.. ννοορε ω. εὶε εε

ννοορε π.. ρεεε; ω.. ννοορε πὶπ

ιὶεεο πὶππεπ, ννοορε π.. εεεπ

εεοπρὶ πὶπ πεπὶεε ἐπὶ, πεπε ννε

ρεεο Μπι πεπὶεε.

12 ννοορε πεεε εὶπ πε ννε.Π;ι

α1επ, πε ννεπὶπὶνε εε πεπιιπ ννεὶ

πεπενε οπὶπὶ. ννὶεεἐὶε τοπεεε

:πιω πι.. πὶἐ πὶΒιὶννε πε.

13 ὶπο ρο, πεπεπε τοιιε πεπε

ρὶ ; 1)επεπ, εε. ὶἐ πενεπεεὶπ1ιεπ,

οϋοπννε π.. Με εΜε ιιπνεπρὶ

εε. ννεπὶνεω ννεπρ επ ιιπνεποπ

ρὶ Με, ννορειιπποπρὶ εε ννὶρορε

ιιπνεπρὶ εε πεπε ιιππεκππεπρὶ

Με εε.

14 Τυπε πενεπεεὶππετι τεπιι ιι

Με εὶπ εάοπνερερὶ ἐπὶ; ρεπὶρὶ

πὶπ πε τεπιι πε, ορο ννεπ εὶἐὶὶνε

«πὶπ ὶεπὶπ εε. πεπεπ ετεπὶπ ἐεὶ

πὶπ πε πεεε.

15 Κεπεπ επερὶ Με ὶγεεεεε;

Πεπεεπ πὶπ ὶνοννὶπιιππὶνερὶ εε

ιιπιιὶρὶ πὶιιπειι, ι1εεεπ εε. ὶἐ π.

πεπ εεοππιιρὶ Με εε.

16 Τππε πεπεπε ννεπεππὶεὶιὶε

ρὶ π.. επ ὶἀιιἐπὶπρὶ; πεεεπ ννὶ

νιιἐπὶπρὶ π” οννεἐὶπ ἐὶεε.

1'7 Ηεοπ επεππεπ, τιιννε πεπε

ννεἐτε εεοπ Με ἐιὶοππὶνε τιιπε

εεοπ ἐπὶ εεε, πε ννοεπτεπὶ ὶεὶεε

εε εεε.

νν1εοννΟΥΑΚΕ 5.

1 ὶπο ρο, τοπε ινὶὶὶεε γειιπρὶ

πω, ννοπεπὶὶε πὶπὶνεπὸερὶ Με

εὶπ πεπε επ εεγερὶ εε ἐὶεεποννε

ρε ρο.

2 ννονιιπε πὶτεννερὶ πὶπ πεπε,

εε πὶτεννοπονεπε π.. ννεπιειι

ἐπειὶεπ ρεροὶερὶ.

3 Μεεεεπεεὶ εε ιπεεεεπε πὶΒε

ννερὶ πὶπ ΒὶΒὶ με; εε εὶεὶ πὶπ

πε πὶνπτεπὶπρὶ Με, εε πὶεεπρὶρὶ

πὶπ ὶπεπενε Με, ρετε ὶνεεεεε.

ννονιιπε επρεπε επεπε πὶπ επιπε

πιειρερὶ.

4 ννεπρεπε ρο, $οπε τπεεε. πὶΣε

ννερὶ επεπἐερὶ ννοπερειι ππενε

ενεπὶεερὶ πὶπ πε ποννενε; εε

“Με εειιγερὶ πεπὶεὶπεερὶ εοπ

πονενερὶ π” πε ΜΒΜ» Πεπ

εεπ ποεε πὶπ επ πὶνοπρενε.

5 Μεπε επεπ ννοὶνοπὶρὶ πππε

πεπ νεππρὶ εε τεπνεπ ννενετερὶ

εεε; ννερετερὶ επρετιι πὶπ επ

ὶνεεεπ ειιπ1:ε εειπνεπὶνερὶ.

θ ννὶεεἐπε. οννοιεππε. Μ" π.

εεεορὶ εε νεΜερὶ ; τιιπε πὶεὶρε

]ὶπρὶ ἐπὶ.

7 Ηεοπ επιππετι, πιὶπιιππεννεπ

π, 1τεπεεπ πὶπ πὶ Με εὶπ πεπεπ

νεπ ννεεὶπτεππε. ρο.

ρο, ννὶεεἐτε περι εεε π” πε :πε

πε ινεἐπιινεεε ννεἐὶ:ε εὶεεΒε εὶπ

πειιε ερε νεππε εε, οπ ι:επεπ ννε

εὶπΣεππε, πιεεε]ιι τοπεπενε εε

πεπιπι επεπε πὶπ επὶππε Με εὶπ

πεπεπρεπ.

Β Νὶἐ ενε ννεεὶπτεππε ρο; εεπ

τε πειιεπΦε ρε; Πεπεεπ πὶπ ιι

Με εὶπ πε ννεεπε πὶνεἀεπ Πιερ.

θ

Ψεπνεπε._



Ι. ΙΝΥΑΝ.

9 Μπππππο.ννοοπ, οποὶγοπὶ οππ

οὶπὶπγοπΡὶ ἐπὶ Ρο, οπὶππὶ πὶχιι

οοΡὶ πω. ΨοπΡοπο Ρο, νΨπΡοοο

πὶπ πο ὶὶγοΡιι πὶπ ὶτοποππ ὶποὶὶπ.

10 Μὶπιπππποννοπὶὶ, κνὶοοἐπο. πο

ποπιπ 1τοποοπ οπι-β πὶπ οπ ὶοΡὶ

οοπποπο. ποπὶὶοΡὶ οο. ννποὶπτππ

ποΡὶ οπ ννοοποροππ_γο. πνποπ.)τυπο

ο.
Ρ11 ννπιπ:,ποπο Ρο, ποπο ννποὶπ

Βοπποχ·πι πππΡὶ πὶπ ποπο. ννοἐπο πο

οοπννὶοιπππὶπΡὶ οοο. πω. τοποπ

ννποὶπὶπιπππο πποπ πο ππγπποπΡὶ,

πο. Ιπιπποοπ οινὶποππογο οὶπ πο

ννοππΙοποΡὶ; Ποποοπ πο.. αποσπ

ἐὶπὶο οπι κνπιννοοὶππὶο ,οππο Ι:οππο..

12 'Ι'ππο ππὶππππππιννιππὶὶ, ποπο.

οννπιεὶπ ὶοοπΡο., Τοπιπ ποπποποπ

ω, οχοΡὶ ἐπὶ Ρο, ππποπΡὶΡο πω. πο,

οπι πποπο πὶπ π1ο, οπι πιο. τοποπ:ο.

οοὶογοτοΡὶ οσο πὶπ πο.πιππ; πιπππ,

ποπ, οποΡὶ πὶπ πο ποπ οοοππιπ

πο., οπο., πὶγο, οποΡὶ πω. πο πο”.

οοοπὶο.π πτο; οπὶππὶ "οππο πο..

οπ ὶγογιιπΡπιπὶοΡὶ ποπ οο.

13 ΝὶγοΡὶ πο.. οπιπποπ ποπ-π

οπο.. πο; ννοοοπὶγο ογο πω..

νωππ ννὶγπἐπὶπ πο; οπὶοννοπ

.πππὶγογο πο..

14 ΝὶγοΡὶ πὶπ οπὶ:ο πεοπ οπο

Έξο.2πιππο. πο ; οποπὶοπὶοὶγο ὶπ οπ

πππποννὶοπιποΡὶ πὶπ "πωπω

πω; οπ οοπἰγοΡὶ πο. Ποποππ οπ

]ο πὶπ οπ κνὶπππ οπι οπὶοχπΡὶ πο..

15 Πππππ ινπιοὶπγοπ οοπὶχπΡὶ

πὶπ πο ππνο3ποιοππο οὶπ οοπὶγο

πω, πιο. Ποποοπ πὶπ πο ππ-ὶὶππὶ

Ρο πω; πιο. ννοοππιπὶ οπ:οπ πο

οὶπποπ, ποπο πὶοὶοοὶππὶπΡὶ πω.

18 ννοχοπτοπὶΡὶ πο. οτοὶγοπὶ

οπὶοὶοὶμιποΡὶ πο οὶοπγοπὶ αποσο

πὶΡο οπὶοὶοὶγο Ρο, ποοοπ οπὶοπὶ

Ρὶ πω. Ψ”ὶοπἐτο οννοπ.οπππι Μπο

ννπἐπΡΡπι οοπὶγο οὶπ πο ποπο

το.ππο οπὶπὶ οσο.

17 οπο. "πωπω ννοοὶπγπιιο.

ὶγοιπποοοοΡὶ, πο. ννοοοπὶγο οπ

πποεο]ιπ πτο ἐπὶ ο ὶοοπὶγο.; ιππποπ

ννοπὶΡοτπ Ρπιππππὶ επιπΡο ννὶ ἐοπΡο

ποποπ)ποπ πποπο. πω. πιππππο ἐπὶ.

18 Ηοποπ οπο ννοοοπὶγο ηππι,

ππποπ πποπΡὶ)πο πὶπ πποεο]π πὶ

Ριπγο πο, ππποπο πὶπ ννοεπιπγοοο

ποοπ)πο.

19 Μὶπππποννοπὶὶ, ποπ-π οπὶ·

ϋοπποπΡὶ ννοννὶοοπο πὶπ οπιπποπ

πιππὶ, οπι ποπο πο οπο οππο. Ριπ

ποπππὶ πὶππππ,

20 'Ι'ιπννο «πωπω ννππτοπὶ οι

ποπ οπιππιπ οπιππὶ πὶπ οτο.πποπ

γιπποπππὶ πὶπποπ, πο ννὶοπππεὶ

"επ ινποοππο οποπποπ οδππιπιπ πο.,

οπι ννοοπτοππ οπο οπππΡο Με. ο πο

οπὶοππὶχο πο.

ΙΝΥΑΝ

ΦΑννοννΛΡπ ΤΟΚΑΙΙΕΥΑ ΚΙΝ.

ννποοννοπωκπ 1.

1 Ιππποπ, @Με Μοοοὶγο γοἐὶ

ποπ, ννὶοοἐτο τοπΙσοποοπι οποπο.

Πρ. ιιπΡὶ, Ροπτιπο, θο1πιτὶο, ΚοΡ

Ροπὶοπὶπι, Αοπο. πιο Βὶτπιππὶο. οππο,

2 ννοππιππιππο Απογορὶ πὶπ οπο

ποπογο πωπω οπὶοπννὶοπιγο οὶπ

οοπτοποπππιπ, πὶπ νὶἴοπὶγο »Νοο

χιποοοππιπ πτο οπ ννὶοπιππππὶεπ,

οποεοΡποπΡὶ πτο, πο. .ϊοειπο απο

πω. οννὶοοπππὶπππὶ πτο ο οπ, ποπο

πποποπιρέ ωίοπι|επαππι : ννοννοοπ

πο.. οπ πὶιππΡὶ, οπι ννοοπὶγο πὶοὶ

γπποὶπΡἰ πιππννο.

3 ννοποπτοππο, .Ϊοοιπο Μοοεὶ7π.
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πποοποιω.κα Ι.

Ιπαπισαπι ιιπιχεπιρπ Απππιπππιι Μπι πια

χαπαεπαρπ πιιιπιπα; πχε ποπαοπι

έπππα οππι ασπχαπαπιπιαπι .πααιια Μαα

απχα ππσαπε εππι επαπιπιαπι ΜπιπΜχε

σππιοπι πιε οπι ινοπασππιχαπι πιπ ιιπι

Μπι επι ρπχα πααπιιιπιχαπιρπ ;

4 ππνοαπππρεχε παπι πππππιρπσα

έπιπ, αέαραρπ ω, πια οπιππιπιπχαπι ιιπι

Μα, ππιαππρπχα αΜα επιπσππιπιαππαρπ

Μπι οπι ;

5 νπίασππιχαπιρπ εσπχαπαπιπιαπι Ύπα

Μιπιπαπιππα ποπαέα1πε Μπι οπι ππσο

πιπ απιπππραπαπιρπ, επιε απιρεπιπ επιαππε

Μπι επι χπιοπαπιππιρπ Μα.

6 Ηεοπι πιπσα πππιιέΜπιρπ ασε, πιι

πια πιαπιαπια ρπεπιχαππαπι, πιε πιεσεπιι

πιασασα, πιππαπ παππχιιπαπιχαπι ιιπι

`Μπι σπα οπι πχοπιπσπαπσαρπ :

π Ηεσεπι πασππιχαχαρι πχιιπαπιρπ

Μπι, πιε ππια2ααππαιπ ρεπα ασε οπι

αππσχαρπ Με απαππιππιπ ιέπιπ ασε, ααππι

πχεχα πιππια πεπιπππε εππι πιε _ποχαο

πιππιαπι, ππσαΜπιππιαπιρπ πια ποπππαπι

οπι παπιππι Μα, ποπιιιπι .Μεσα Μεααπ

χα ππιππιππαπιπιι Μπιπιαπι.

Β Πε παπιππαππαρπ έπιπ αέπα πα

επεχαππαππαρπ ι πια πιαππαπια παπιχα

ππε έπιπ χαιιπιρπ ππεέ πασππιχαχαρπ

Μπι οπι πππιιέιΜπιρπ, πσππχιιέππππι

οχαιιρπσα επιπ πια πσπππαπι οιιιππαιι

Μπι οπι :

9 πΝασππιχαχαρπ ππιαπιππε Μπι πχα

σιιρπ, πιππια8πρπ πιπ Με εππι πιαε.

10 ννιωπιπ Μπι πια οπι, ππσααπα

ποππσαπι πσπασπιέπππα επι πιπιιπιρπ

Μπι πιε σχα1παρπ πιαπιαπι, απσπσπχα.

αΜπαρπ πια πππαπιεαρπ;

11 Μεααἱχα πω” π ερπ επι ιιπι

Μπι, ποπιαπιπιιπια απιρεπιι πιι πιιΜεε

ππα ε ππαπι€αρπ,Μεαεπχα ππαΜια Με

πια ποπιπαπι ππιαππαππι ιιπι Με εππι

1ιεπιαππσππαππιοχαππα σππισπι πιε απιαπι.

12 Ππιππαπι,πέ πχερπ Με επιπ, πιππαπ

ποσα πσπαπιππι πααπε, πω”.

·νναππαπι ππιαπιρπχα εσπχαπαπιπιαπι

Μπι ιι επρπ Μπι πχαπιπια εππσπιχεπιπ

χαπιρπ Μπι επιε πιαΜιπια πιππια οπιπ

σιχαππαρπ Μπι πιεπια ιιπιΜχερπ οπι

χιπππαρπ ε οππσαΜχαππαρπ; παππιπ

Μπι πιεπια ππιαπιρπχα σπιπιππιππε Μπι

επι εχσππααππι πασππιρπ.

13 Ηασπι επαπιπιαπι, πιππαπασππι

πιπαεπιιι Μπι ορπα πρπχααΜπσπι ρο,

παΜαχα ιιπι ρο, πια .Μεσα Μεσεπχα

ππιππιιπαπιππι Μπιπιαπι πσπαέπε πιπ

σαιιρπ Με εππι πια αρε χιιππαπι ρο,

σπππιαπιππε Μπι πιεπιαπιχαπι.

14 πινπσασππισα πααιιαα·σρπαπιρπ

Μπι πχειιπσεσαρπ Μα, πια επιπιπιπια

πααπποπιχα αι χαιιπιρπ πιαπιαπι σαπι

πππιαχαχαρπ επσα αππα πχεσεπι :ιπαπ

σαιιπαρπ Με επιπ.

15 Τιπππα παπα πιπσορπ Μπι πιε

παππαπι, πιε πχεσεπι πιπέ αχα σχα

π'ιαπιππαρπ Μπι οσοπααππι επι πιππα

ππαπιρπ πιιιπιπε.

16 Ηεοπι πισσεπι σπαρπ πιοπι,

νναππαπιχαιι ιιπι ρο, ππιπχε πιιιπιι

ππαπι Μπι πιεοπι επαπιπιαπι.

Π' Ωα Απαχα π Μπι ππσααπα ππο

πιπιαππε ἰπαπιχα ε επιπ ππσααπα οπο

πχοπιπ πχε σπιαπι Μπι ασπχαπαπιβαπι

ππσαχιιππσαπι ασε Μπι πια πιοχεχα

Μχαρπ Μπιπιαπι, ποπιαπιχαπι ππεπι ιιπι·

πιππαππα χαιιπιρπ Μπι πποΜρεχαπιαπι

ιιπι ρο,

18 ννπππποπππσχα σχαπιαπιππαρπ Μπι,

πιππιιιπιππαππερπ ποπιππαππαρπ εσπχα

παπιπιαπι ππιιπιαρπ πιοπι πιε επαπιπιαπι,

παππιι απαπππιπιπαπιπ ασε, ππιαιαεππαιπ

πια ππια2αεππα οπι σρεπιπσπποπιρπ επιπ

ε απποπιχαΜχαρπ ι

19 'Γιιππα Μεεαπχα πε πιππια

εππι πιε οπι, παπιππι παπιπιπιχαπιρπ

σππισαάαπι, παππιι πχασπιρερπσα έπιπ

πια εσαππαπι ιιπι Μπι πχεσεσα.

20 1χε πιε ιιιαππα Μπι σε ππαεαρπ

έπιπ ππσππαππι παΜσοπιπαρπ, πιππια.

απιρεπιι ππιαπιππεχα Μπι ππεπιπι. επι

χιιπαπιππιρπ, πιπχερπ Μπι οπι ;

21 Ψαππαπιπαπιππα ππσαπα εππι

επαπιπιαπι πιιιπιι” σα πσπππαπι

πια πιοπι πιε ππσαχαππαρἱ, πχε ασπ

χαπαιιπιαπι; πιεεεπι ππσαχαππαρπ

πια πασππιχαχαρπ Μπι πιε νναππα.πι

παπιππα επι ιιπι Μα.

22 ννοπιπχα Μπι ασπχαπαπιπιαπι

ποππσα1πε απι:ιι(Σιιασρπαιιρι Μπι



Ι. ΙΝΥΑΝ.

ποσο ποπἱ πιποιιοΙπορι, πιιππο

ννοπιιιππιοιγορι Μπ οννιοο!ποποπι

οποέτοννιοοχοποπορι Μο, ποοπι

οοπι:ο οοοποπι οπι οΕοι)ιοπι πιπο

ννοοτοΜοιοοπο πιο.

23 Πρ. πωποεμΠΡι, οιοοπο

Ιπππο πιο οὶπ οι:οπιποπι ἐπὶ, ποιοι

πιι!ποριοο οπι Μπι οπ, ννοποπιποπιπο.

οἱο Μπ πἱ ιιπι πο. οννιποπιπο ννοπιι

οο Μο οππι πιοο οπ.

24 ννἱοοοοπρἰ οννοοιπι Με ιδιο

οοοο, πο. ννὶοοέπο τοννιποπι Μπι

οννοοἰπ μπι παο Μπι ἰγοοοοο.

Ρο_ῇἱ Μπι πο οπιέ οπο: πο ννοποο

Μπι πιπιπροχο οοο;

25 'ΓιιΙπο ΙΙ:οποοπι οπο Μπι πο

οινἱποπιπο ννοπιἰπι ιιπι πιο. Ππιποπι

ννοι:οπιιπι οποιο οπιιοι)ποπορι Μπι

ννιοοιο Μπι πο πιοο.

ννιοοννΟΥΑΚΕ 2.

Ι· Ηοοπι οποπιπιοπι, ννοοοππιιχο

οινοοιπ, πο ννοππιοχο οοοννοοιπι,

πο ννοοποΜππο, πο νπποννιποινιιι,

πο πιο έἱοο ι)πιιπρο οπρογο πιο;

2 (Σο ποπἐἰγοπορο ποΙποπο ποπ

ιιι Μπι ἱγοοοπ, ννιοοιο οεοπρι

ννοπποπο ννοπιἰπι υπ Μπι πο οππι

πιο, ποοεπι οπι ἱπἱοοποπιι πιο:

3 Η:οπιοοπ Μπι ννοοο.πιππιχο ο

ιιγοποιιἰ ποοιπιποπι.

4 Πο οπι μπω, ιπγοπ ποπ πι

υπ Μπι πγοοοοο., ωιωοπο οποπιπιι

οπιιο_γορι, τυπο ννοποπποπιπο ο

Ιποππἱπο πο. ΜεπιΜε ποιοι;

5 Ππι!ποπι πιο απο, ιπιγοπι πι ιπι

Μπ ιδιοοοοο, πιο ννοποπι ινοπι οπι

ιοοππιιγοπρι, ννοννογιιοπορι ονο

Ιποπι Μπι, ποοοπ ννοοπορι πνοποπι

πο .Τοοιιο Μοοοἱγο. οοιγοποπποπι

ννοποπιτοπιπο @οΜπο Μπι νοου

όπορι πιο.

6 Ηοοιι οποππο.πι ιιοπιιπ οΜπο

π; οπι Ιποπορι ποπ, ῖλίοπιγοπο πιο,

ιοπι οπι ιπγοιι ννοπι οιοο πιο πιπ

οο οννοποο, ποππιιπορι, τοπιπο;

ιιπιΙποπι πιοο πιο ννοοιιιγο οιπιποπι

οπο” Μο οππι πιο.

7 Μ” ννοοιιιγοδτοπιὶ Μπι πο το

πιο γοἀορἰ; πιιΙπο τοπιο ννοοποπο

ρι.οπρι οπι Μπι ποτιο, ιπι)ιοπι ΗΜ

Μπομπ οπρογορι ποπ πο οποιο πιο

πιπιπ:ο ἱοοπο, ιπιγοπ οπι οὶπο Πισω

Ρε πο ιππιπιπο οπι έιπιποοπιι πιοο Μπι

πιοο;

Β Τοπο ινιοοιο Μπι οπι έἰπιπὸομἰ

πο. ννοοποποπιποπι έπιπ ιιπιπιπ Μπι πο

πο οπι; ποοπι ποσοπι οννιοοπιιορι.

9 'Ι'ιιΙπο ννιοοιοοπο Ιποππιππορι,

ννοικπογιιοπορι ννιοοέτοχοι:ορι, νοι

οοιιπ ννοΙποπι, πο ογοι:ο οιιοννιοο

Μποππιι Μπ πο πιιγορι ; ποι:οπ ω

ονο οπιοπο οποπποπι, πιο ι)ιογειπι

ρο. ιινοποπι τον” Μπ .οπ πιιοοιιἰ

Μπι πο οποιι ννοέιτο Μπι οιιοποπιι
πιο. ο

10 Βπιοπιπιο. ογοπο ποπιιοο.πιι έπί,

πιιΙ‹πο πιοΙποπο ννοποπιποπιπο υιο

Σποιοο 7οιιπρι ; πιο οποπι οπέιπιιιιο

ιιι οπι, ποιο ινοππιο ννοννοοπέιοο

ιγο)ιοπιιιι.

11 Μπιπωιωσιρι, οοοἰοἰχορἱοο,

ογοπο τοποοο πο ιιππποπο οππι

Μπι ιγοοοπι ννιοοοοπρι οοπιπιπογο

ιιι Μπ, ννιοοπιοπ·ι Μιι Μοἱ Μοιιο

πω, ποπο ογιιοποπι πιο :

12 Ωο ΙΙποοννιοοέπο οππιο οπτο

ποπιπιο οποπιγοπι πιο; Ιιοοοπι Μπιο

γο οοοπι Ιποπιοιχορι Ιποέ, ννἱννἰοο

ννοπιπορι οπιιιοπιι Μπι οπι, πἰοποπι

ιιι ννοιέτο ννπιπγοπορι πιο πιο πο

πιο οπι ννοποπιποπιπο γοοπιιποπιρι

πιο.

13 Ποπιοοπι Μπι οπι οποπιποπ, "ο

οοέπο οποποι ννοιποπιιορι Μπι οπο

ειπι οπιο!πορτοπι πιο; ννιοοέτοχοπο

πιὶ Μπι πο ι_γοποπ $οιι!πο;

14 (Μ. πωπω ιποποοπιιιι Μπι ιό

ποπο οποο)το οποπιγοπρι παππο

ννἱοογοπιι Μο, πο τοπιο. τοπι)ιοπι

οοοπρἱ ννἱοογοοπἱποιιρι Μο ο οπι

ιι ννἱοοέἰ Μπι ποπο.

15 Ηοοοπ Ψοποπιτοπιπο πονο

οιπ, τοπιγοπι οποποπιπ:Ιοπιι Μπ οπι

ννιοοέτο ννιπποΗποπο ννι_γιιποοπι

οπι Μπι ποπιο. ἰιιἱπο γοπιποννιοογο

εοπι πο.
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πτσοποτσΑκο δ.

16 ΝΙΙισΙυΙιοΡΙ, συΙσο Ιοποοἱοἰ

ΡοΡΙ Μο Ιιο ποσοοοτττο οοΙτοΙ1σΙο

τττοσοο γοουοΡτ Μο έοι, τυο

ννοΙσοτιτοοΙσο. τοποπἰσΙοΙσο Μο

τγοσοσο.

17 Οποοἱο πἰσογυοοἱΙτοο Ρο.

ΗυοΙσοποτιττοΜοτττοΡι Μο ποέ1:ο

Μάο Ρο. ννο.ΙσοοσοοΙσο. ΙσοΜΡο.

Ρο. ΎνισοέΙ:ογοτοΡΙ Μο μοτο

οοο Ρο.

18 Ψσπτσ1οΙσο γουοΡἰ Μο, Ιοοο

οτ:,τοΙιοΡΙ Μο οσοποετο ΙωΜΡο

ΡοΙισιο οοοπτσοοορτοο Ρο, τοοο

ποέτο στο ποΙιοοσΙσιο Μο ΙιοοοσΙοο

ω, τω. Ισοο Ιοετποσο στο Ιιοοο

οοΙσυο.

19 Τυπο ννοΜιοΙοοΙσο οποσἰο

υο Μο σο, Ιιοσοτυ έτοι ο51:ο. Ισο

ΜέττοΡΙ στο πσἱγοΜέἱσο ΡιτΙιο πο

ΜοΙιο.ο, Ιιο πσποέττο.

20 ννοττοΙιτοοιΡΙ Μο οο οοἰΡοΡἱ,

στο. ποσἰοοΙΙοοΜιΡἰ ΜοΙιοο τοΜι

17οΜΙιτ Με Ιτο ; τυΙσο τοογοο οσο

οσοΡἱ Μο οτι Ιτο.ΜοοΙ_γοορι Μο

Ιιοο, ποσιοοιτοοΙιοΡι ΙιοοΙο1ιο.ο,

Ιιο ννοΙσοοτοοΙσο τγσΜΡΙ.

21 ΠοΙσοο Ιιο σο οτσοΡἱ; Μοεοἱ

Ρο υοΜΡοΡἱ σο Ισο.Ισττο σο. πο

σοεΡο οΙΒΡουοΜγο.ΡΙ Μο Ιιο Ιχσ

σοο Μέ ο_γο @ο οπο Μο σο ορο.

σΙοΡΙ Μο.

22 @ο στο ποοΜοοΙ Ι:οΜτσΙοο

οσσο στο, στο τ Μο σΙιοο ποΙιοοΡο

τοΙσυσ1οο τττοΡτοΡι έοι;

23 ΚΙΒοΡΙ στοΙισιτι ἱσΙσοστι πτσοΜ

με έιοΙ; ΜιΜέτγοΡΙ Ιιο οΙιοτι οπο.

πΙσο.ΜΡο 6οτ; σωσει. συπο σπο

τοοοιι πὶγιτΙσσο.ο οσο Μο Ιιο οτι

ΙΙισΙογο.

24 @ο Μοσο οοο ο.Ισοο στο στο

Ιιοο, @ο Ιοοσοο Μο οο ποιτοΙ“ισο

οΙΡΙ Μο Μοτο; Ιιοσοο υοΜττο

ποοΙ11:οοΙ οΙ1Ρουογο.οΡΙ ποοπσ

σ:οοοο οο ιιοοἱΡἱ Μο.: @ο οΡοΡΙ

στοο σο οοοἰοἰΡοοΡἱ σο.

25 'Ι'οΙ1Ιο ποουτιΡοοΡτ ουοΙΡἱ

Μτι ἱγοοἰοοσοΡἱ; Ι;υΙσο ποοοο.

τυπο πσοοΙΡοοΡΙ στο οοοτ οποο

τιτττο1τοΡΙΙστο Ιιο οΜο γοΙισΙἰΡἱ.

π10οπσΥΑΚο δ.

1 Πο τττοοοο, πὶοοΙΙΙοσοΡἱ Μο,

οὶΙτἰΙιοοΡἰ πτσΙΙιο1τυο υο Ρο; 11ο

σοο σσοο πΙσοτο Μο οοοΒοΡΙοοΡΙ

έοτ Μο Ιιοτιο, πἱσοἱο σσσΙοτι οέ1:ο,

@το τοπἱουΡἱ οΙ1οοΡἱ Μο σο ορι

ΜιΡοπΙσοΡοΡΙ Μο;

2 ΝιοΙ'ιο.οΡί ποἐΙο ποΙσοΜΡο

Ι7ο.Ιιοο ποοττοΜιΡἰ Μο ἱσυοΙτοο.

3 ΙΙισΙυιορτ Μο Ιιο οΙοιοτοοΙιοτι,

ΡοΙιο ΜεσοΡἰ, στο τοοιοοΙσοπτ οΙο

Ρἰ, στο πσΙτσγοΙσο υοΡἰ Μο οοο

Μο έοτ :

4 'ΓυΙσο πισσιέσο τοοΙιοοι:οοΙιοο

σοοΙο Μο οΜο, τοΙσυ ΙιπἱοΡἱσο.

έοἰ Μο, £οποστο ποοΙιοσ1οο στο.

τοιοο. υο, Ιιο ννοΙσοοσοοΙσο τω

Ιτοττι Ι:οΜι ΜΜΜ: στο οο.

5 Η: οπι, ποοοΜιτο, πιοοΜοσο

ποέτοέ1:ο ννοΜιοΙ.οοΜι. ποσἰο

ΡοοΡΙ στοο Ιιοοο ο Ιτοσοτι ΜουοΡὶ,

στο ΙιἰΙιοοΜτΡὶ Μο πιστΙιυΙσυο υο

το.

Β Ποσοο δοτο ΑΙιτο.Ιιοτιι οοο.

ΜεοΡΙοο, στο, 1το.οσοο, οστττο. οοο;

Ιιο συο1τέιτπτσογο στο Ιιοοο οοο-τ

Ρἰ, σοογοο οσοοοοΡἰ στο πσΙσοΜ

Ρο Ιο.ΜισΙοο σο τττγοέιτο)τογορτ έοί

ΜοΙιοο.

'7 ΝοΜτο πιοοέΙ:ο ΡουοΡἰ Μο,

πσεσ1οοττο οουτοτοοΙιοο στο γυ

Ι‹οο Ρο, οἱοιπἰοΡἰ ποΙσέἰσο ποο

ΙσοσΙοο ποσοστο στο στο πΙσοοἰ

ποποέΙ:ο Μο ΙοποττἱοΙΥ8ΡΙ Μο

ἰγοσοο πισοΙισΙοοοιΙιστ.ο Ρο; οο

οοο πσσοΜττο οισοπο.ΡΙ Μο Ισο

ΒΙΡΙ Μο έοἱ.

8 ΕΙιοΙσο, οποετο οοοΙο ποοτἱ

οοο ΙισΙυπΙΙογο σούΙΜοτσΙο Ρο;

ΙτυοΙσοποοτιοΜστττοΡΙ Μο ἰγοσοτι

ποὲΙοΜσἰσΙο. Ρο, ποοοέοσ1ο.ΡΙ στο

ποσοο8Μγο Ρο.

9 ΤειΙσυ οσο. σο ΙΙΙσοτο το.Ισυ έτσο

οσοορὶ έοι Ρο; στο οτστεοΡι οέτο.

πτσοΜ,στορι έιοτ Ρο; σωστο. ιτΙσοΡο

σοοΙιοο πογοποέισο Ρο; Ιιοοο οι

σσΡἱ, Ιιοσοο πογο.ποέτο Μποτσο

ΡοΡΙ Μο. ο 8σΙοογο Ρο.
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ι. ΙΝΪΑΝ.

10 'Ι'ιινιτε ννιεοτιι νιτε6ι:ειιειτε εε

ετιρει:ιι ννοέιε ννειιγειτε οιο Κιτι

ιιειι, ι” (τεμ Με τειτιι ει.» ετι

χεχε Με ω, πιε τει ιιιτι ννοιιτιε·γε

τειιιιτιετι ιε Με έτιι.

ΙΙ 'Γειτιι έιοε οιο οιτετιιτιε Με,

εε ει” ννεειε ε εεοτι Με; ινο

οιιι_γε ειιιτε εε Επι". εγε Με

εε.

12 .ιειιοννε ιέιιε ι‹ιτι "Μιι

οινοτιιιιιιε εννιεεωτιννετι, οτε ντο

εειτιρε εδτερι ιτιτι ιιε ετιοΒινιεε

ιτἱει-γε; ιιιιττι. ιοτιε έιεερε εοοιιρι

το” .ιειιοννε ιιοιιιιειιε ιιιιι Μιτο

ντιεειτιρο εεε.

13 Πιιιιετι €ειιιι νιτεέιτε ιτιιι ρεει

γειιιιρι ιτιτιιιε.τι, ιιιννε ε ιιιιιτιτιιτιι

χετιρι Με ιιε.

14 'Γεια. οντοτειιτιε οιιετιρειιρι

ιτιτι οτι έιεερε τιιετινσερι ιιιιιιιετι,

ιιε ννουνειέτε; ιιεεετι ννοιτοιιιρε

ι:εννερι ιιιτι ιτοιιιρερι έτιι, ιτε ειιιιΦε

ιιειιερετιετι ›τετιιτερι έτιι ρε:

16 'Ι'ιιικε τιιοετιτερι Μιι ετι ντε

ιτετιιετιιτε Πιιτιοετι ιιιτι ινοιτετιιιε

ρε; εε τον” ννοννεειτιρε ετι ιτι

ιιτιρι ιτιτι οτι ιιιιννειι€ερι ιιιτιιιετι,

εντιιιιιερετιετι ιιοιτιρερειιετι ετιιι

ριερι Με ε οιιιιιιιιγει1 ννιρερε

:γετιιτε ρο ;

16 ινεννιχιιιτεετι ιινεέιιε ιιιιιιιιε

ρε; ιιεεετι έιεερε οιιετιχειιρι

ι_γεεετι ι:οτιε ειιιιερι ιτιτι ιιετιιι.

ιέιεεερι Με, Μεεει_γε οτι τιιοιιιιτι

ρι νιτεει.ε Μιι ιι:οτιέτιι_γετι οτιιγειτε

μ Μιι.

Γ? ννειτετιι:ειιιτε ιιεεετι ιενιιεειιι

ιιεειιιιιιιτι, τειιιι έιοε εεοτιρι το”

ιιεε ω, ιιιιτε Φώτο ννεέιιε εεοτιρι

Μιι οτι ιτειιιέτιιχετιρι ιτιιιιιιιτι ιιεε

πετάτε Με.

18 Μεεειγε ιέι ειπι ντετιειιιιετι

ννοειιι:ετιι οτι ιτειιιιιι, οννοιετιιιε

ιιπι Μιι οννοιετιριιιετι ετιι ιτιτι ιιε

τιε οτι, ννεΙτετιιετιιτε εΜε επιφυ

ρι Με ε ιιεοτι, ννιεεεειιρι ιτιοιιτι

ιττερι, ωιω ιλιοτιιχε ιιιτι οτι ιτιιιι

Βιετιρι.

19 Νειτιιτι ιιε οτι ω» ιτε εε Μ

ειιιιιιει ντιεειτε6ιτε ερτ οιιττε ιιτιρι

τα" ιιειιε ννοννιοειειγειιε ;

.20 Ηετιε ε ειιιιτιτιε ννεετιεεο

ρι.ειιρι επι, ννε.ιτετιιετιιτε πεπε

οιτιιιτε ?Με ιετιι‹τε τειιετι εντάσε

ρε, Νοννιι τεετιρειιι ιιιτι ετι, "Με

ννειε ιτιι€ερι ιιιτι ιειιιιιιετι, ιτε

οιιιιε ιοτιιιιιε, τνιεειιεττι έειιειο

Βετιιιε τιιιτιι οτι τω.

21 Ωε ννιρεοιτιρι ιτιτι ιτε ι_γεεε

εε, ιιιιριεττι ιιειτιι.ιιε τιιιιιιιτετιρι

εεε; ννιεεεειιρι ειέερε οιο γιαο

ιτετι ιχε)·ερι ιιιτι ιιεε ω, Βιιιτε

ννιιωτιωιιιω εΜε πνεννι_γιιιτειιτι

"ειπε ννεεριιριε οιτι ιιεε, τω”

Μεεειγε ιιιιιιιειτιοει:τι ιιιτι ιιεοτι

ει:ειιιιιιτι ; _

22 Ιδιε εε τιιειιρι ειιιτι εΜε

ιτιιιιιε εε νιίειιτετιιετι ε ετερε ιιιτι

εειρειετιιιετι γειιιιε; ττιειιρι_γε.

σιιτιιιιιιε, ιτε ννιεοοιτιιιι, οτι ινο

ννεέειτε ιιιτι οννεειτι ιιπι ιιιιιιιιιτι

ιχεννιοεγερι.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΠ 4.

1 Ηεοτι ειετιιιετι, Μεεειγε ντι

εεεειιρι ετι ιιιιιιιρερι οτι “Με

ειτι ιιεοτι, τιιέ ειτε ι_γεεετι ι:εννε

ειιι ιτιοετι ρο: ιιιυνε ννιεεεειΐιρι

ιτιτι ετι ιτειιιιε οιτι ιιε ντειιτιιι ντο

ειιτειιι εγιιέτειι :

Β Ηεεειι, ιιει.ετιιιετι ιειιιιετιε

ννιεεεειιρι εειγειετιιιιιτι το Με

ω, ενιεειέιε ει" έιεε. οετιιιιιε

γερι Με ετι, ιιιιτε νιτ'ειτετιιιιιιιτε

ιιιννεοιτι ιιιτι εειρειετιιιετι.

3 Ηειτι:ε ιι.τιτιιρι Μιι, ιιι0εννιεε

έιτε €εννεειτιρι Μιι εοετι εεοιιιιιιρι

ιιιτι ιτε Με, ινιοοιιετι έιεε, νο

εετιιιιιερε εΜε, τιιιιιιιέε Με, ντε

ιιιιτι ννεοιρι, ννιιιιορι, εε πειτε

€ερι ννειτετιιιερι έιεε ειιι ιιετιε

οττιειιτιιιιρι ιχειιετι.

4 Πε ετι τι ιγε ννιιιτορε έιτετιρι

ιιιτι οτι ιγεεειι ι_γειειιοετιιειρερι

ότιι κι” ιιεοτι ι.οΒιιιιιιιερι οτι. πι

γεέιιεερι εεε;

5 Ηειιε ε ιιιινε οι περι ιερι ιτε
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1ΝΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 5.

πιε ννὶοεγεεο Με νπὶγεππε. ππεππε

εὶπ πεε ὶτοπεπι ννοποεπεπιὶ Με.

6 Ηεοπ επεππεπ, πεπεπ ποπε

περὶ πὶπ πεπε ννοΕεπὶπ ννεἐ1:ε οννὶ

εεπὶππεπεπιὶ εοπ, πεεεπ ννὶεεἐτε

νυὶεεεεππιὶ επ πιπ πὶπ ὶππεεεπ ννὶ

εεπεεοπιὶ εἐὶ:ε ννοπὶγε επ Ψε

πεπτεπιπε εεὶγετεππεπ πιὶπιὶ Με.

'7 πω., επι οννεἐὶπ εεεπὶεπ

οννὶπεππε Με. Ηεοπ επεπιπεπ

νπεεὶππἐεπιε πιο, εε ννοεεπὶγε οπ

επεΜεπε ιιπ πιο.

8 Ωε Με οννεἐὶπ ὶἐεππιε πὶγε

ὶππεπὶπεὸεπ πιὶπε εεπτεΜεππε πιο;

ννεεεπὶπὶππεπιὶ πὶπ πε ννοεπτεπὶ

οπι επεππιε Με.

9 Ιεπιὶ ἐὶεε ννεπὶπ οὶοὶπποπὶ

ννοππὶεὶπε πιο.

10 Τεππι ννὶεεειιπιὶ πὶπ ινὶεπιἐπε

οὶοὶποπὶ ὶεπ πὶπ πε ὶππεεεπ ὶππε

πὶπεπὶεπ οπὶπὶπὶεὶεὶππε πιο, ποπε

ννεπεπτεππε τοννεοπἐὶπὶε οεεπε

Με πιπππεπ ππιπεπιὶ πι" ὶππεεεεε.

11 'Γιιπνε ὶε εὶππειι ννεπεπιεπ

πε οὶε πὶπ ὶππεεεεε Με; εε πιννε

ννεοπὶππε πεεὶππεπ ννοοπὶπὶ Ψε

πεπτεππε: ειι πὶπ πε εεεπετεππεπ

Με; πεεεπ πιππ οπινεεὶπ οπ Ψε

πεπιεππε πετεππιὶ Με, .1εεπε Με»

Μππιὶ εεὶππετεππεπ; ὶγε εε ποπε·

πεπ εε νπποοπὶπὶ οννὶπεππε ννεπὶπ

πὶεὶπιπ πιιπννε. Απιεπ.

12 νὶἴεἐτεεὶεὶιὶεπιὶ πω, πιεπε οπ

ὶππιιπεππιὶπὶπ επ ὶπὶπππτεπρὶ Με

εὶπ πε πιπ πππἐὶπππεπερὶ ἐπὶ πιο,

$επιι ποπεεε εππεπὶπιεπιὶ ὶππεεεεε.

13 'Γιππε Μεἐἐὶππε πεπεπ: εὶεοπ

επ οππεπιεπιὶ πὶπ πεοπ ὶπιιἐπὶπ πιο;

πεεεπ πεπεπ τοννὶτεπ πεπ Μπ

Ιιεπ πὶπε ὶιὶπἐπὶππιἰ Με.

14 Μθ88ὶ3Μ εΜε πὶπ ιιπ πὶγεἐὶ

εεπιὶ Μπιπεπ, πὶπιινππεἐτεπιὶ εεε;

ννοννὶπεπ εε ννεπεπτεππε 'Γεπὶ

πε πὶπ επ πὶιιππιὶ πὶπ πεοπ. Πε

πε ε εεὶππετεππεπ οἐπεππὶερὶ, ω

πε πὶγε εεὶππεπεπιπεπ ππετεππιὶ εεε.

15 'Γιιπε ὶππιππεπ ινεπὶὶ πὶπ νπὶ

εεΜε εε, εε ννεππεποπ εε, εε τε

πιι ἐὶεε πιεοπ εε, εε πεπεπ ω". ὶ

επ ὶππεννὶεεπὶεὶεὶγε ·εὶπ ὶπεοεπ

πεπὶἐπὶππεππιὶ Μππεπ.

16 Ηεεεεε εἐπε πιππιε Μεἐἐὶππε

@ινε πὶπ οπ πεπὶἐππεπιὶ Μππεπ

ὶἐΒεεε Με ἐπὶ; τιιπε πεοπ Ψε

πεππεππε πεπεπ Με.

Γ? ννεπεπτεππε πγοππεπε πε

νππε πὶπ ινὶεεγιιποεππιὶ Με εὶπ

ννεππε ὶππεπεπτιι. Πππεπ πε ιιπ

Μππεπιὶ ετεππεπ ειπε εὶππεπ, ποπε

ννεπεπτεππε τεννοοτεπὶπ ννεἐτε

ννὶεε‹1ε ὶ ἐπὶ πὶπ πεπε "πεπεπ

οννὶπεπ επιὶ Με πε.

18 @ε ινὶεεἐπε οννοιεππε πὶπ

Μπιπ εε πὶ Μππεπ, πινω πω”

εεοπεε νππεπτεπὶ πο. πὶπ πεπε επι

Μεπι πεποππιὶ Με πε.

19 Ηεοπ ετεππεπ, ποπε ννεπεπ

Με εεὶππετεππεπ πεπὶπεπιὶ πὶπ

πεπε, ννεἐὶε εεε εεοππιἰ πι" επ,

ννεννὶεεπππε πνεεὶππεπιὶεε πὶπ

ὶππεεεπ ὶγε πεεὶπιὶ πὶπ ππιιπεπὶππε

πιὶ Με.

ιν1εοννοιπΑκπ 5.

1 Μὶππε ππιππεπεπιὶ πὶπ πεππεεε,

εε Μθ8Βὶ7Β. πεπεπ: εὶεοπ επιπ

ππιπὶεπε εε, ννοννὶπιπ ππιιτεπὶππιὶ

Με εἰπ πε επ ονππεπιε, τοπε πεπ·

πεππεπιὶ ειιππιὶ Μιι εεεὶεὶππεπιὶ σε ;

2 να επτεππε οριεππε πιππιε

εππε πειιππιὶ πὶπ πε ννοπννὶεεπε

πιο; εοοπ πἰοὶππεπιὶ π" ὶππεεεεε

ἐπὶ, πιπε ὶπποπὶπιὶππε εννεπνπὶεεἀε

περὶ Με; ννοππιιπε ἐὶεε π” επ

επ.εππεπ ἐπὶ, ποπε τεννεεὶπ πινε

ἐὶε οπ εοεποπιπιὶ Με : ,

3 Ψαπαπιπαπ|πε τεπιι Εεεε πὶπεε

οὶπ επ ὶτεπεεππιὶ πὶπ ὶπεπὶεεεεπιὶ

Με ἐπὶ, πω. οπιπεπε πὶπ επ πνε

οπἐπιεπὶππε πειιππιὶ Με. '

4 Ηεεεπ ννεεννεπποεπε Πεπ

εεπ πι" πεπεπ ὶππὶπιπεπὶπ Μππεπ,

πεπεπ ννοππὶπεπ νπειΕεἐιΙεπε ννεπ

ἐπὶπε Με ἐπὶ πὶπ πε ὶππεεππιὶ

Με.

5 Νεπιιπ, ποπε εἐπετπἀεπ πε

ιιππιὶ πὶπ, πιιππεννὶεεππεπιὶ Μπι

επενεπεεεοπιτεπ3εε : Ηεπ, οννεἐὶπ



Π. ΙΝΥΑΝ.

οποἱγοπιπ οπιοΜοπεορποπι Ρο, πιο

ννοννοπιπιοπποπι πποιποππο ρο. 'π'οπιο

ινοπποπιιοιππορπ Μπι πιοπιο οπο»

τοπιππο ννποοΜιιοιἰπι, πιιππο ππιπιο

οπιέιΜπιοπιιιπ Μπι πιοπιο ννονποοπιέἰ

ππο ννἰοοπιιι οσο.

Β Ποση οποπιπιοπι, ννοπποπιι:οπιππο

ιιοιτπο ννοοοππο σππι ππιιιΜιιπο οπιὲἱ

Μπιοπι πιο ι πιοοοπι ποπιοπι πιποπιοπιπ:πι

Μπιπιοπι ιππινπποπιπποπι ππιποιιιιπ Μο :

7 οποιο οΜιιοππι ππιιοοιιπ Μπι

οινοειπι πιο οπι οιπιροιπο Ρο; πιω

πιο οινοπιιοιπιρι οσο.

8 ννιπιωΡι πιο Ρο, ννοΜοιπο ιιπι

Ρο ; νπωωιπωπ τοπποπιιγοπιρπ Μπι

πιο ππιπιοιο πιοποπι οσο Μπι πιποοοπι

οππιοπιἱ ιιπι, τοπιο ιποροι:ο Μο σιπι

πιο οΜπο οσο.

Η Βιιποιπο ννοοππιγοιπορπ Μπι οπι

πιο Μιιοιππι ιιπι; πιππιπιπιπποννοπιιπρπ

πιοπιο οπποπι πιπιρπ Μπι πιοπιο οπι

ινοπποΜιο Μπι πποπιο. πιποοοπτο ιππι

έι:οπιρι οσο ο επποπιιποιπορπ.

10 'π'ιιππο ννοπποπιποπιππο ννοννο

οπιέπππο οπιοννοοππι πιππιιπιο σππι, ω

ειπε Μοεοπγο οοπγοποπιπιοπι, νπονιππ

'ποπι οννἰπιοπιππο ννοπιἱοο πιο: τον”.

Μπι οπι ιιπιΜοοιιπ Μπι πιο, τοπιοπι

οποππιτοπποπι πιποοΜιορπ Μπιπιοπι, πιπ

ιπιιέποπιιιπ Μο, ρπιπιοπιοέπιπ οπιππιπιο

Μιιιι, πιπιπιπννοέοππορπ, πιο. οιιτοιπο.

πιππιππορπ πιιππινπο.

11 πιπο πιο ππνονππποπι πιο πινοΜοοπι

το Μπι οννππιοπιππο νπποπιππι ω"

πιιππιννο. Αππιοπι.

12 8ππιιοπιπιο πιἱπιιιπιππονποπιιὶρἰ

που ννοοἱπιιπορἱοο νπππιπποππο σππι

οπι νπονπορπ ιποπ:οπποπι π:ιοοΒ·ορπ;

νποπιοπποπιοἰοἱιπορἰ πιο ιποοποπιποΜι.

ιιπ, ννοπποπιποπιππο τοννοοί:ο Μαι

Ιπορί οπι πιογοιππιρι Μπι πιο πποο πιο.

13 Βοπιιιποπι οπππο πιοπιο οππι πιἱ

πιοπιπιι€ορπ Μπι πιοπιο ππορο πιπιππιιο

ιιπ, πιο πιοΙπιππι Μοι·πποε ππιποππιππέἱ
Μπι. ο

14 ννοπτοπιππππγορί ἱπριιποπποιιἱ Μπι

οπι οποπιποΜ πιοιιο Μοπιπιιτο ρο.

Τοπιο .ποοιιο Μοοεπιπο οπι ιποιιπιρι

Μπι οννοεππι ννοοΜιπο πιο ιιπι

πιιιπιπνο. Αππιοπι.

ΙΝΥΑΝ

·πιΑνπονπΑΡπ ΙΝΟΝΡΑ ΚΙΝ.

νν1οοννοιπΑκο ι.

Ι 8πππιοπι ποιου, .ποοιιο Μοοεπιπο.

ποννονπιππποππο πιο ιποοπ πιοπι πιο, τοπιο

ννοπποπιπ:οπιππο πιπιΜποννορπ ποοινο

ποπιπιο Μπι οπι, πιο .ποοιιο Μωβ

οΜπιπο π:ππι οοιιποποπιπιοπι, ιιπι

Μιπο πιπιπιορπ Μπι πιποπιοπι νοικο

οἰπιιπο πωπω ιπιππιορι Μπι πιοπιο

πυππωπιρί ωάοαΜεπι€πι.

2 ννοννοοπιέπππο, ννοοΜιπο πω,

ννοπποπιποπιππο επποπιιπορπ Μπι οπι,

πιο .ποοιιο πποπιοοπι ιιπιΜιπορι Μπι

οπι πιποπιπιιοι:ορπ πιιππιννο.

3 πιο ποννοοοππο ννοΜιπι Μπι πιο

τοπιο οπι ννππ:οπιπ πιο ννοοπιοπποιιπ

Μο σππι οννοοππι πιπιπιιιιιἱ Μπι πιο

πιποοοοο, ππιννο ννοινπποπι πιο πνο

οΜπιπ οπι ιιπιΜπ:ορπ Μπι πιο επποπι

ιιορι Μπι οπ:πιποποπιπιοπι.

4 Ηοπιο οπι τοπιο ποπιππο πιππιπ:ο, πιο.

ποππιι τοπιιππο Μπιοο ἱννοπιοιιπιιποπι

ιιπ; πιοοοπι πιοπιο. οπι 'Ι'οΜι ννοΜιπι

οιιπιοοἔο Μπι οπι οιπορορί Μο, ιππ

οοπιπ Μπι ππο οπι ννοπ:οπιπ:ππιοιπο έπἱπ:ο

οπι νιπππ:οέποο πιοιποοπιιοιιπ Μπι.

5 (πο. πιοππιιπι πιο οπι πιππιο. ππιπιππιοπ

οἰιπο ρο, ννοοππιιποιπορι Μπι οπι

πνοπππποππορπ Μπι ιπποιποΒιπο Ρο ; πιο.

ννοπππποππορπ Μπι οπι ννοοπποπιιπο;

Β (.)ο ννοοπποπιιπο Μπι οπι πιποπο

πιπποποπιποιιπ οπο; πιο. πιποποπιπποποπ

368



ννποοννοΥΑκο 2.

ποΡὶ ἐπὶ πὶπ οπ ννοοὶπὶοπποΡὶ;

πο ννοοὶποοπποΡὶ πω. οπ ποπο

ννοποπ ὶγοοοοοΡὶ;

Τ Ωο ποπο ννοποπ ὶγοοοοοΡὶ πο”

οπ ννοἐτοπὶοὶπὶοΡὶ; πο ννοἐποπὶοὶ

πὶοΡὶ πο.. οπ νπποοοπππὶγοΡὶ π..

πι ο ο.3/θέ,Ι21οπΐο ποπο πο. οπ πἰιππ ὶ πο.

πὶοὶππποτοΡὶ πὶπποπ, .Ϊοοιπο οοἐὶ

ο 1τοποοπ ππππὶπποΡὶ ἐπὶοπΡοΡὶ

ἔὶπ οπ ποπο ὶοοπνο πο. ννοοπιπ)πο

πο οὶοοπο οὶο ποπὶοοΡὶ Μο ο πὶ

οοποΡὶ.

9 'Ι'ιππο ποπο ποπο ποπο ἐπὶ

πὶπποπ, πο ὶἐτοποππο πο. “οποπ

ννοννοπνοπο οπὶπὶ ἐπὶ, πο. παππο

πὶ ποπ ποπο πὶΡοπὶπτοΡὶ πὶπ πο

οπὶπὶοπὶο.

10 Ηοοπ οτοπποπ, ππὶπιπππο

ννοπὶὶ, πὶοοΡὶ πο πὶοοππὶποΡὶ πο..

οὶοὶοὶγο ππ1ποππο Ρο; ποπο πο

π:οπ οοοποπΡὶ πὶπποπ ὶοὶπποπο

πὶπὶππΡογοΡπ πτο ἐπὶ.

11 (.)ο ποπιππ ποοπ .Ϊοἐιπο Μοοοὶ

?ο 1τοποοπ πο πνοπὶπὶχο ιπππὶ

τοννοΡὶ 1οπὶοοπιο οννὶποππο πνο

πὶοο οὶπ οπ γοὶΡὶ Μο οὶπ ννὶὶὶπππο.

πὶοιπΡἱ Μο.

12 Πεοπ οποπποπ ποπο ποοοοο

οπὶππὶνοπ πὶποιπγοοὶοὶνοΡὶ Μο

οννοπωπ3ο Μο ἐπὶ, ποπο πὶ_γο

πὶποο ἐπὶοπγογπΡὶ, πο ποποπο

ννοννὶοοπο πὶπ πὶο οπ οιππονο πὶ

ππὶοΡὶ οἐτο.

13 'Ι'οποπ οπι ννοποππο πὶπ πο

οππο ννοιππ πὶπ ποποππποπ Μπου

γοοὶοὶγοΡὶ πω. οπ ὶνοοὶΡοἐποποΡὶ

Μο οὶο ο ποοοτιπ ννοπ1οπο :

14 ννοπογο. ππὶτοννο. πὶπ πο

οἐποπὶοπ ννοπποπο πο.. οπ1οπννο

Μπο, .1οοιπο Μοοἐὶνο 1τοποοπ ιππ

ππγοΡὶ οπποππγοπο οὶποπ πγοοοοο.

16 Γιππο ποπιππ π1οπ.οπποπ ὶπππὶο

ποπο οὶπ ὶνοποππππ, ποπο πὶπ

ποπο οπὶππὶ-γω πποποπ)πο. ονο

πὶπὶΡὶ Μο ο οννοπὶΙ:ο Μο.

16 .Ϊοοιπο Μοοοὶνο Ποποπιπ ιππ

πὶχππΡὶ ὶοννοἐοπο πο πὶ πτο οὶπ

ποπο ιππποππὶοὶνοποΡὶ ποποπ, πο

οι

τιππποποπΡὶ πεοππγο πομπή πο.

ιπππππΡὶ ἐπὶ, τυπο. πγο τοππο

πὶποο οὶο πο ὶἐτο οπ ννοπιππ)πο

πορπ

17 ννοποπτοππο .Μονο οὶπ οοὶ

3ποποπποπ ννογιποππποπ ννοννὶτοπ

πο ὶοππ, ννοννὶοοπ ννοἐπο πο.. οποπ

ποπ ννὶοοπο πὶπ πο πι)... ποποπ,

Μὶοὶππἐὶ ννοἐτοννοπὶπὶοπο οὶπ πο

ποο, οπ ὶΡοπποπὶΡὶ πὶποο πο.

18 Ππποπ ννὶοοπο πο.. πο ππο

πΡὶ)πο οοπγο1:οπποπ ο. πὶπ πο πο

ιππποπΡὶ, Ροπο ννοποπ πο.. οποπ

πὶοὶ πππνοποπΡὶ ποποπ.

19 πω... ννοποοπΡὶ οὶο ὶνοὶοπ

οππο ννοπ ιππποΡὶ; πο πο οποχο

ποΡ£οπΡὶ οπο” 1:οππποπ οοοποπ

Ρὶ πο., ΡοΕποπ1οπ τιπΜοπ οὶΡοοο

οὶπ οπ ὶὶοπ-ὶοπ πο.. ὶνοοοοο, πὶ

οππποΡὶ πὶπ οππο οπΡοο ποπππὶοοο

πο, οπ οπΡοο ννὶοοππΡὶ πὶπ πὶ

ποπΡο Μο οὶπ ποποπ)ποππ.

20 ο... πο τοποπογο οπὶοπ)το Ρο,

ννοννοΡὶ ννοποπ πὶπ οπ ννοποοπΡὶ

πὶπ οννοἐὶπ τππννοπὶοπ @ο οὶππο

οπποπο ἐπὶ.

21 ννοποοπΡὶ πὶπ ννοποπεποποπ

ποπ ννὶοοἐὶο τοννοοὶπ πὶπ οππο

τοπποπ ο ἐπὶ; οπο. ννὶοοἐτο ννο

ποπ ννοποπτοππο ποπο ννοπὶνο

ννοποπ πὶπ τοποπ ὶοννὶοοπὶγο οὶ

ποπ ποπο ποσοπ ονοΡὶ οοο.

νν1οοννοΥ.πκπ 2.

1 πιο πο οποπ @οπο πὶπ οππο

ννὶοοἐΕο. ννοποοπ ὶτοπΡὶ ἐπὶ νιπ

ποπ ποπ, πο ὶνοοοπ πὶγοΡὶ πο..

οππο ννποποΡοπὶΡο ὶτοπΡὶ ἐπὶ πω.

ποπ:ο οππο Μο, ποππποπο. ννο

ππιππὶ ννοὶὶποππγο πὶπ οπ πιιπΡὶ

Μο, 1ποποοπ οΡοννὶοοπὶὶ:‹›π ποπ

πο οπΡογοΡὶ, πο ννὶοοΕοππππὶἐππὶ

οποππο οππποὶοὶΡοΡὶ Μο.

2 ο.. ννὶοοποπ ἐποπ οοοπΡὶ πὶπ

οπ ννὶοοὶο οΡοΡὶ Μο; ποπο οπ

ννοννὶοοπο οο.ππιπ πὶπ πποἐὶοοΡὶ

οοο οππο.. . . . _

3 π., οπο.. ν2επιπΡπ πὶπ οππο



Π. ΙΝΥΑΝ._

πιππαπ νπὶοοὶο 8Μιππι οπι ινὶπορετ

ιιἱπειιιρὶ Με ; 1ιοπιι ε ιΜοπι.πιι.οορι

Μπ ινειιιπι1ιπιπιπππ1ιιιιι επι ιιινιπ·πιιι,

πει. ὶΙιειπΒιιιὶοεπιιΡὶ Με σιπι Ιιε Μπι

ἐπὶ.

4 ΎνπιΜιπτπιπιΜι πιιιι11ριπιι. οΙιπὶ

πάει ινειπιπιιπὶρὶ ςοπι πιεπια πιιιπιι

Ιεριιτπιπ ἐπὶ, τιιΜι ινιιΜιπέὶοει τί

Μπι εππι ὶπιιπεννἰοπιπιι, επι "οππι.

ι:ο Με οὶπ 1ιε1ιιιπιπιιπ ννὶοπιπιιπιιρὶ

Με. ο (πρεπει πιιιπιι ὶοὶοιιΒὶΒιι. ιιπ

ινὶοπιΜιέΜι 1ιοοιπ1ιιιπ;

5 Ωπι ιτιιιΜι. ὶειππὶΙπε οἰπ 1πριιιιιπι

ἐπὶ, τιιΜι. Νοινιι. ννὶοπέπει ννὶοὶέει

1ιὸοἔειπ ινιποοινοτιιππε. οπιι1πε οὶπ

Ιιε Μιιιτιιπ, ιιπι ννὶοοὶοειἔε "πιππα

πιρἰ πιο. ιιππιπιι.πιπινιοειπιι ;

θ @ιι Βο:1οπι πιει θιοπιιοι·ι·π στοπ

πνε Μπ οιιΒοτει Μι1'ιπει εΒρεννιοιι

πο, ινοὶπιπιπἔπε πιπ ννὶοπιπιιοο, πιει

τοπιι απαιτει πν:ι11£ιιπιὶ επι ιιπρὶ Με

πιπ Μπα ννοοπερο ννιοιιΜοει€ε. ;

7 (Μι Επι: οννοτιιπππι. ιιπ, ινὶοειέι1ιι

πν:ι11τερι ἐπὶ οπιιιπ έὶοιιρὶ Μπ ιιπι-

οὶπ ὶποννὶοιιΜέὶοπι. εοε Μπ Ιιε ο

1ιιιιιΜι :

θ ννιωέω οννοιιιππιιι Μπι Ιιε

Μοπιε πνιοε1ιπε. πι, επι πιω πιιιπ

πιι1πο πει πιιι1ιοπ Μπ οπ, πιπρεπιι

πιοπι ιπε πιιιπιι ουνοπιιππιι επτα πιιι

οὶπ ὶποννὶοειΜέὶπ::ι οπο, ἐὶοειπιι ο

Βπιππιιπρὶ Μπ στι:

θ 11:ειπο:ιπ Μπννὶοιιέππι ινιιέπε

ννοννὶπιιτιιπιπο Μπ οτειπ1ιειπι ιο1πειι

εννὶοεππὶειἱπιι Με επ1οππει, επι πιει

Μιπ ννὶοπιέτπι. οννοτιι.πιπιι ἐπὶ Μπι

ννοπει.οο ιιπροι.ιι Μπ πιο1ιιιππιι.πι

ννιοπιπιιπιε Μπι, ἐὶΕΜΕιὸενσὶοιιπΑΡὶ

Με ο πιοοπ :

10 '1'ιιΜι τοπιι ννοιιέπιππιπο Μπι

1ιεπειρι Μπι επ ννιοειοεΒρὶ εοιπιι

ι::ιππιιιιι ιπιπιιιὶρὶ, πιο πνοΜοοπ2ο

ινπιπιτειιιιρι ἐπὶ Μπ Μπα ὶποὶπιπ :

1ιεπει ινπιὶιπιπιὶςὶὰιιρι επι ννειπιπιιὶ·

πιιιιιρὶ ειτε: ; πιει τοπιι τειπιΜιρι Μπι

πνὶοιιπιιέὶοιιρὶ ΜιΜρειρὶ ἐπὶ.

11 Μειὶιρὶπιι οπιιιι1ιπ1ε Μπι, πιοο

ΜΙιὶ πιο ννοι»νιιέιιιΜι οπι ὶποὶιιπιρι

πιοπο.έ, 1τιιιιοειιἔ 71διπι 1120Μιπη πω

περι

πιιέὶοερὶ ννοπιιοο Μπι επι Μπάρ».

. ἐπὶ επιε.

12 ΤιιΜι. ιὶεπιι ὶἐι, πνσιϊοοιι ἱπο

πιοοπ., ννὶοειπιι2ιιρὶ πιπ ὶὶιιιπεννἱοιι

περὶ Μπι ο οπι ννὶοιιΚειἔιιρὶ Μπι,

ωι1πιι ο1πειΒιιι€ερι ιιπι Ιπεέ Ιιε πιιέὶ

οιιπιὶ οπο; πιι ινὶοοΒιιΜιπιὶέπιὶ ω.

περὶ Μπ επ ὶπειπΒὶςὶπειρὶ πω;

13 Ωπι ιιππετιι ὶοιιπΙιιιπι πιππαπ

ινοτιιρὶ Μπ Ιιε ννοὶποΜρἱ όιιΜιρὶ

Μπι Ιιεοπι ννοιι1ιιιιπι ὶπιιπννὶπι Μπ

ὶοιιρὶ Μπι. Ηεπει οππ ννιιπετιιπὶ

ὶοιιππιπιπι ννοὶιπιιπειὶπὶπιιρι Μπι οπι

ὶπιιέΜπρὶ, ννοειέπρεπει τιιΜι εππι

πει ννειπΜ: οὶπ 1ιεοερι;

14 Και πιιΜιπρὶ ννὶὶπιιιἙιπιιιπιΡὶ

Μπ οπι οπιιόπιπι πιει ννοιιΙὶΕιιπὶ πιππ

έπειπρὶοει ἐπὶ; πνὶοιιπιιΒπὶ Μισε8·πιι.

ιιπρὶ Μπι πιοπιο. ννιω1ιπιππειιιρι

οσε; οππιΒιι·ννιιννὶοιιΜΡὶ ε επε

πνει.Μιι. Μπ πεσει: πιιπιιιρὶ, πιοοπι

Μιπὶέπιὶ οὶποιιρὶ Μπ :

15 ()ιιπιΜι πινοτειππιι Μπι ιι ιι

έπιιπρὶ, επι. οπιιπὶπιιτει ιιιιρι, ει

1ιιιιπι Βοευι· οὶπΙιὶπτΜι ννοπϊιτειπιὶ

ὶπιιπιννὶπ ννιιέτοόε.Ιω οὶιιοπι Ιιε τιι.ἔ

οπιπΜι Μπ επι σποπι :

18 Ιπε τιιΜι έιω. πιοοπ ποπ οπι

ὶπορεπιιρὶ; $οπέοιιπιιι Μπ ὶιι οΜ

τρειπὶ οοο ννιω.1ιο οπ ὶε πρ, πάσι»

έτει ννοΜ:πιπ πνὶΕΙποΕΙ-ποπο οΒιι.ππο

οὶπ πιο Μέὶοιι.

Γ? Μὶπιὶποννο πιιἰπιἰ ννεπιὶοεπ, πιιι

Βρὶπιι έπιρει. απο ιπιιππιπὶ οπ “πιο

οὶποὶπ θππιπο οὶπ 1ιεπιιι 1ιεοειπιὶ;

πιεπια οπι οΕΡειΖει. @με 1ὶὶποει σπά

1ιιιπ1πε ννιιπισει. ννὶοιιΜοὶ1ιπιιιΜιρὶ.

18 ννιιΒιιπΒιιπιςιάπιπιι τιιΜιέπιι

ἐπὶ οπειρὶ εεε, ννὶοιιοεΒρὶ οιιπιιὶ

1ιεπιιπιὶ Μπ εοὶπιιὶιιπιὶιειπ, ννϋ1ιοπιι.

οὶὶιιππππρὶ Μπι οπ, τοπια ννο1ιπιππο

επι οιιππιιπρὶ Μπ Μιιιιπ εοὶππειπι

ππιινὶοπιΜοὶπιειΡὶ ποπ Μπιτ. ὶπειΜι

ρεινὶοπιπειρὶ εεε.

19 Τειννιιὶςὶπιιρὶ Μπ ινἱοιιειιιρἰ

Με Μεπιιρὶ, πιιιπιι ὶποπὶ Μιεέ πιι

οοτιιΜιπιὶέπὶ ὶινὶοππὶιιΜι. Το.Μι

οπι ω” ὶππΜιρεπιιρὶ Μπι1ιο.πι, 118

οπι ννοννὶόειεπιιρὶ οπο.



Ψ1θΟΨΟΥΑΚΕ 8.

20 1ιοποοπ πο. νιἴοπιππιο .1οοιιο ι ποιοο οππιοιιι πο οποιο έιοο

Μοοοπο εποπποιπιι πιο οοπιοποπ

ποπ, ννιοοιοοπο Μπι πιο οπ ννοο.

ἐοπιο πιο ποπιπιοπιι οοιο, οπο ποπο

οπι πιοποπιοποιπιι πο. οπι ιπποέποπιι

πιπποπ, ποπο οιοποπο οπιο ννοοιο

πο οινιποπποπιι πιο π... πιοο. οοο.

21 ιΝοοννοιοιιπο οοππο πιπ πο

οποππιοπιι οπι οπποπο πιο «πιο

πιο ιοπο, πο. πο οποππιοπιι πο ινο

ο.ποπιο πννοποπ ννιοοπιιπιι πιο οπο

οιοππιι πιο πο έιοο πιποο.

22 'Γοπο ννπιοοιππιι οποπιι νοι

οοποππι πι. πο πποοοπ ννοοπιπιο

πιι; Βοππο ιοπο πποπο οιπ πο

οπο πποπο οο; πο, πιιιποέο πιοπο

ποπιι ποπ πο οπο πποπο οπι ιννοππο

σο.

ννιοοννοιπΑκο 3.

1 ννοοιοοιοιποπι πιο, πο ποπο

πο ννοννορι ιποππιο π:ιοπιπποπιι;

πιοπο οπ πιιοννοοιππιι ππιποοοπο.π

πιπειπιοπιι πιπ πιοοιπιοέιοποπιι.

2 Ηοοοπ ννιοοέιο ινοποοπ οπο

ποπ ιοποπ οιοποπ›ι ποπ, πο πο

ποπ οπιππιο 1ιοποοπ πο νιίο.πι

πππο ποοπέιπιι ποπ ιοποπ οοοπ οπ

πιιέιπιι πιο ποπο γοποιπιοπιι πιο.

3 Ωο. πιο ιοποποπο οπιιππο. πιο,

οππιοιο οποπο πιο οπ ννοιποιιοπιι,

πο οοπιιποπποπιι ἐιοο. οοπιοιοπ

ποπ ιπποοπιι ιπ ποσο πιπιι πιο;

4 (πο. πογορι πιο; οι πιο. πο

ππιπι ποπ πιο πιοπο ο πιο; πιοο

ιιπποπο ιέιιιπππο ιππιοποπιι οποπ

ιοπποπ οιοποπιοπο ιοπιπιοπι ιοπο

οννοοιπι ιοποοο οπι ννοππο οο.

5 'π'οπο πο πο οποππποπιι οπι,

ννοποπιιοππο πιο πιο οοπο.ιοπ

ποπ πποπρπιο πιο οποππο υπ, πο

πποπο πι. ππιπι πποπιοπ πο. πιοποπ

ππιπι οποπ ποπ;

Β @ο ποποπ πο οοπιοιο.πποπ,

πποπο οποππο πιο ποπ π. ππιπι

οπιοέιιιοπ οπο” απο ιποπεγο.

'7 Τοπο πποππιπο πο πιοπο πο

ποπο πιο Μπι πιοπο πιο οιο πιο οπ

πιπποποπιι, ποιο οπι οποποπιι, κινο

οιιιιιιιοποιοομΡι πιο οιπ πιοπιοπ

ιο.

8 'Γοπο, ννοέιοοιοιποπιι πιο, πιο

πο οποπ_γο οπι πιοποππιι οπι πιο,

πιο.ποοιι Μπι οπιο οππιοιο "οππι

ποπ ονοππποιο ποπιοπιοννιππο πιο

οοοο, πο ννοππποιο ποιπιοπιοννιιιπο

οππιοιο ννοππιποπ πιοοοοο οπο.

9 πιοποοπ πιο ιοπο ινοποννι

οπιπιο οιπ ποιοποπ οπι, ννιοοέιο

ινοππιπέι ποιοπιοππιι πιοπο πιο

π·οοοοο; ιοπο οπππιοπιι πιο ινο

ννοοιππιο ποιο ιοπιπο, ιιιονοποπι

οννιπιποπιιοπιο πιο οπι, τυπο πονο

οιπ ονοπιοπιοιοπιο οπ ιπποοπιι πιο

οπο.

10 Τοπο πιοποπιπ ιοοππιοιο πιο

ννο.πιοποπ ειι. "πιο πιοππποπ οι οοο

πιο πιο πτοοοπ ο πιο, ποποπ ππο

πρππο πιο πππιιπππποππιοπ πιππιπο.

οπ ιοπο.π πποπο πιο, πο ιοπο πιο

πιοπο πιποο οπ οποπ πιο; πο πιο

πο πιο ννιοοποπ οππο οπ πιο πιο

πο. ποπιποπο πιο.

11 πποπο ιοπο πιο οννοοιπ πιο

οοπ οποπ πιο ποοιπποπ, ννιοοποπ

οποιο πο Τοπο ννοποπ πιοοοοο

πιι πιο οπ τοπιο ννιοοέιο πιοιιπιπιι

πιο π·οοοοο πιο:

12 ννοπο.πι.οππο ιοοπιπιοιο ο πιο

οιπ πο οποπιοπιι πο οπ ιποποππιρι

πιο; πο οπ πποπιπιππο πιο οιπο

οπ:οιι οιοποπι πιο ιιπι, πο ιοπο

πιο πιοιο ιοπιπο πιποο. οπ πιπ-ποπ

πιο. -

13 Ηοοοοο οοιο, ιιππιγο. πο

ννοποιιππποππιι πιο οοποιιοππιοπ,

πποππιππο ιοοο. πο. πποπο ιοοο οπι

ννοοννοιοππιο οοππιο οιπ πιο πποπ

ππ_γοπορι πιο ο οπποπιοπιι.

14 Ποσο οιοπποπ, "ιπποοπ

ποπιι πιο, ιοπο πιοοοοο ιπιοπιοπιι

πιο ποσο οιοιοππο πιο, πιοοοπ πιο

ννοοππιο οπ οέοπιο οπι πο πουπ

πιοριοοέ.πι πιοππιοππιι πιο.

15 (πο πιοποοπ πινοιανοοιπππο

οπο. ιοππο πιο πο ννιοοπι ποοοπι

ππιπι πιο; Ρο1οο, ποπποννοππιποπ
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Ι. .ϊ ΟΗΑΝΝΒΒ.

"Με «Παω Μιι, ιέι ε" ννοΙ:εερε

επρι Μτι σεἱγε€ετιΙιειι, ννοννιιρι

ιιιι·ειεερι Μτι ιχεεεεε;

16 Ηε ννοινερι Μεε εἰτι εννε

ειιι ειι Μεε Ιιεεεεε σε]εγειε

εεε; Μπιτ. ννιιιι]ιΚέι οΜιΒιιιΙ'ι τε

ΜΜι, “πιε οιιερερι επι εε ΜιΜι

Ιιιιιιιιειι επρι Μιι ΥεὶοΚεεερἰ,

ννοννερι ιιιιιιιε Μιι·ιχεεεεε, Με

ι!ιόιιι.εΜιιιιρι Με επι Ιιεοιι.

17 Ηεοιι ειειιΙιετι, ννεέιεεἱεἰ

άερι Με, Με ιιἰγερι Ιιειιε Π:ο!κετιι

εὸοιιχεγερἱ, Ιιεοτι Πιιιι;ιΙιεπι ννισε

έιτε ω” ινοΙιιιεχε Ιιεεερι Μιι Μ

Ιιιιεγειιιρἱ, εε ειιτεχε ιιΠιόερι Μιι

ειετιιιετι τιιιιιιιΙ'ιρεχερί Μτιιιετι.

18 ΤιιΙ‹ε ννοννεέτε Με επ, πιε

ιιεΜιτι Ιτειιεειι ιιιιδιετιρἰ ννετιι

Μ)ιε Με” Μεεειχε εὸοιι7εΡἱ Μιι

επι ιεεεε με. Με Με ννονν·Πετι

ιιεΙιεΕιει εε οννΗιειιΚε ννειιιεε Μ

ειιιιι ιιιιιιννε. Απιετι.

'Ώ

ΞΟΠΑΝΝΕΒ

ΦΑννοννΑΡ1 'Ι'ΟΚΑΠΕΥΑ ΚΙΝ.

νν1εοννοιωκιε 1.

Ι 'Ι'εΜι στοΚεϊιεγε τειι!ιετι ιιπι,

“Μι ιιειιιιΒοιιρἱ, εε Μαι οτι πεπι

ιιιιγειαερι, ερειιιιΒτερι εε ιιερε

οτι ιιιιιερι, νΜοοιιι Οἱε Μιι

Με.

2 ννιωιιι Μιι Με Πιόιι€ετιιιι;

ιιιι!ιετι νΜεοτιι ΟικήιιειιΚε νεω

εε Ατεγερἰ Μιι Μιτι ιιπι, εε ιιπι

Μγερἱ Μιι επι Πιόιιτειιιτι εστι Ιιε

ννειιιιιιΥεΒερὶ, εε ιιιιχεοτειιιιιρι

εε ιιιιΚοτιἱεἰγεΚερἱ.

3 'ΤεΜι ννειιιιιιγεεερι εε ιιειιιι

Βοιιρι Μιι Με ιιιιΜιιιἰοἰχεΜιρι,

Ιιεεειι πήγε ιιιιχεείεερι Με; ει»

Μπι εννἰεεΚεΙιειι Αιεγερι Μιι

Μοι οΜεἱεἰγε υιιχεΕοιιρι, εε πιε

Ι‹ιιιι ι)7ε ΟιιιιιιιιΠιιι Με” Μεεει

γε Μοἱ.

4 ΠιιΚειι τιἱϋοννἱχιιέΜιιρἱ Μιι

γιιεορι Με ε Μεση ι!ειιε όεεειι

ννοννερἱ ιιτιιιἰεεεερἱ.

5 ΗεΙιετι ννοτειιιτι «πεΜε ἱγε

εεἰχετειιἱιειι τιειιιιΙ'ιοιιρι εε ιιπ

Κοιιιειγει:ερι Με, ννε!ιετιτειιΙιε

Με ιχοχετιρε, εε (πρεπε τεΙειιτ!ετι

ειι ιιπι επι Μιι Με Με.

8 Με Μεὶ οΜεἱυἱγε ιιτιχεΚοιιρἱ

εε, ιιιιΙ:εγερί εε οι:ρε2ε Με ειπε

ιιιιιιἰρἰ Μι·ιΙιετι, ιιτιΜΕοιιΡἰέιιἰ εε

ννοννὶεεΚε Μιι εοοιιΜιρι ἐπὶ εεε.

Ί 'ΓυΜι ἱγε ιγογειιρε ειι ται Με

!ιε ἱγεεειι ιγοχειιρε Μιι ειι πιε

ιιτιιιἰρἰ ΜιιΙιειι, ετοιχοιιἱ οΜεἱεἱ

χε ιιιι)ιεΙιοτιρι, ειι ιχε Οιιιιιιτι1Μι

.Ϊεειιε Μεεειγε νε Μιι Με νοε

Βιετιι οννεειτι ιιιιΚιρεΜΜερι Με.

8 ννοεΙΝειιι ιιιιιιιεερι σε, ειι

Ιιεγερι ΜιιΙιειι, ιιτιΚἰεἰἱιιιεΪετιρἰ

εε ννοννιεεΙ‹ε Μιι υιιΙειγεΡὶ ειι

ειι έιιἱ.

Ο 'Γιι!‹ε ννειιιιΒ£ετιἰρἰ Μτι ιιπι

Ι‹οΙιὸε!‹ερἰ Μιιιιειι, ι_γε Με πε

εἰιιγερἰεε εε οννοιετιιιε ιιπι, Με

εετι ννοεΒτειιἱ γιιτοΙκειι ἰγειιιιΜ

οιειΥερι Με, εε τεΙ‹υ έιεε σινε

εἰιι ιιιιΚἱρεἱιἱτιτερἰ Με.

10 Εεε ννειιιιΓιτειιιρι ω σε,

ιιτιΚε]εΡἱ ΜιιΙιειι, @ε ὶτοιιέτιἱ ιιπι

όεΜιρι, (μι. Με Με Μιι ιιιιΜ7ερι

ειι ιιιι ειιι εεε.

ΨΙΠΟΨΟΥΑΚΕ 2.

Ι Μισιιιοε ειΚειεΗτιριόειι, νε

γεΒϊετιἰρὶ Με έπιἰ ε Ιιεοτι όειιε

άεεειι ννεννερι ειεεεερι. ΠιιΚετι

Ειιννε ννεΙιτετιἱ ΜιιΙιειι Αιτεχερι

Μιι εΜε Ψεπιειχε πεπ ιιιιιιιιρι,
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ντ10θΨΟΥΑΚΕ 2.

.ιεεοε Μεεειχε οττοιετιιιε Μιι

ιιεε.

2 Ποιαιτι ντεοτιιιιοοιρι ιιιτοιτειιιιο

ιτιτι ιιε ιχε; εε οτιιιιχε οτιιιιιε

νττιρι ιιιτι ιιεεειιιιτι επι, τοιτε πιε

ιτε ι‹ιτι οντετιεεχε ττοειιτειιι εσοιι

ρι τι" ιιεοτι.

3 Πιιιτοτι τιεσιχετειιιιετι ιχε ιιιτι

χνοτιτιε ειιοτιοοχετιρι ε ειιοτιοτιιτι

χερι, ιεττοειιορε οτιιιοιιιοιρερι

ι·ιιτιιιετι.

4 'ι'οττε, ιιε ειιοτιντεχε σε, εχε

εε ιιιττοειιορε οιτισιρε πέτο ιιιτι

ιιε ιιοτιέιιι, εε ττοντισειιε ιιιτι ετι

οτι έτιι.

5 Τοιτε ιοττε ιχε οιε ιτιτι οιο

ειρε ειιιιιετι, εντισιιιτε·ιιετι ιιε ετι

πω”ι:ετιιτε ντεέτειιειτε ειτι χοε

εειορι. Ηεσιχειετιιιετι ιχε Μιι

ετι οτιχειτοορι ιιιτι ετιοοοιιιιιχερι

εεε.

6 Τιιττε ιιε Μοι οτι Χεχε σιτι

ιιετι, ιχε ι:οιιετι οποιοι εοτι ε. ιχε

σετι οττιετιι Με ιχεεεσε.

Τ' Μιιιοτιιιεττετιιι, ττοειιορε ιεσε

ττειι εισεεερι επι, τοιτε ττοειιορε

τοιιιτιο, οιοιτειιεχε τειιιιετι οιιιιε

ρι εεττ ιιεε. ιλίοοιιορε ιετιιιιε τω

ιιτισοιε οιοιτειιε εΜε ιιεχειιοτιρι

εοτι ιιε ιιεσ.

8 Ηειιετι ειιεέι ινοτιιιορε ιεσε

ττειι εισεεερι; ιιε ιχε Μιι ετι

ττοτνισειιε, εε ιιτιιιοτι τιιχερι ιιιτι

ετι; οτρειε σιτι ιιε ττετιιιε ιιετιε

ιιεοτι, ετι. ιχοχετιρε οτισειιε σιτι ιιε

ττετιτιε Βετιιτι ιιιτι τω" ειετιιιετι.

9 Ί'ιιττε ιχοχετιρε ιιιτι ετι οιι

ιτειειχε εε, ιιοτιιωωτηιιιτο ι‹ιτι

εισειιιιιειτε σιτι ιιε ιιειιιιοι.ο ετρε

εει ιτιτι ετι οτι.

10 'Ι'οττε ιιοτιιτοττετιιιιιτο ντε

έτειτιιιειιε οιο ιιε ιχοχετιρε ιιιτι

ετι οτι εεε, εε ττοιτεεεχε τετο

τιετι ετι οτι τω.

11 Τοιτε ιοντε ιιοτιιτεντετιιιιιτο

εισειτιτ:ιειιε οιο ιιε οιρεπε ετι οτι,

εε οι;ρειε οποιοι, εε ιοιιιχε χε

σιτι ειιοτιιιιχε έτιι, »το ιιιτι στρε

πε ιτεεεχε, ιιεοτι ετειιιιετι.

19 Ηοιτοιχορε σιιτσιιιιιιιριτ1ιιιι,

ιχε σειε τι" οτι ττεχειιιειιιρι ιτιτι

τιισισε1οιιιρι ιιιτι ιιεοτι ττοττιιρι

εισε,εερι.

13 Ηοτιιτειτειιιχετιρι τω, ιοττε

οιοιτειιεχε ι.ετιιιετι οτι ιιιτι ιιε

ειιιοτιχεχερι ιτιιι ιιεοτι ντοττερι

σιεει€ερι. Κοέιτερι ιτιτι, ι:οττε εισε

σοι ιιε οιιιχεχερι Μιι ιιεοτι ττοττ ορι

εισεεερι.

14 Ηοιτέιχορε σιιτσιει:ιτιριοετι,

Αιεχερι τω ειιοτιχεχερι Μιι ιιε

ειετιιιετι ττοττερι σισεεερι. Ηοτι

ιτειτεχερι ιιιτι τοπικ: οι.ιιιτειιεχε

τετιιιετι ιιιτι ιιε ιχε ειιοτιχεχιιρι

ιιιτι ιιεοτι ντοττερι σισεεερι. Κο

έιτερι Μιι, ττετιιέειτορι, εε ντε

ιτετιιετιιτε οιε τοι ετι τιιοτιρι, εε

οποτε έισε σιτι ιιε χειττεριιιετι και

ιιε ετειιιιιιτι ττοττερι σισεΒορι.

15 ννισοιεεεε Με ιιε ττεέιτειιο

ρι έτιι ρο,ειι ιειτο ντιεοιεεεε ιιιτι

εΜε οτι ιτιτι ιιειιε τιιιιιοτι. 'Γο

ττε ττισοισεεε ιιιτι ιιε ττεέιισιιιιιτε

σιτιιιετι, Αιεχερι ιιιτι ττεέιτετιιιιιε

σιτι ετι οτι έτιι.

16 του ττισοισεεε ετι οτι ιιιτι

οντεειτι, ντιεεσειἔιρι σετιιιιιεχε

οιο, ττισειέτε σειιιιιιεχε σιτι, εε

ττισοτιι το τιετι ντειιετιιειιιορι

Μιι, ιιετιε Αιεχερι ιιιτι ετοιιιιιιτι

ετιι, ι;οιτε ττισοιεεεε ιιιτι εε ετετι

ιιιιτι. °

17 Πτιιτετι ντισοισεεε ιτιτι ιιε

ειιιιτοιιι Με ω, ετι ττοειιιιιιιιεχε

του τιειτοτι; ιοιτε τοττε ννειαετι

ι.ετιιτε ι.εττιισιτι τω. χοιιε οιο

ιιετι, ιιε οττιιιετιιτε ντιιτιιτι οιιτιχε

Με.

18 Ηοιτέιχορε σιιισιειιτιριιιιιτι,

ετιρειο ιιιετιιτεχε ιιιτι ττετιιιε ιιι

χοιιι; οτιιτετι, Μεεειχε ιιτιρειιτι ιτιτι

ιιε ο Με σε, τιεχεΒοτιρι εοτι ιιε

ιχεεεο Μεεειχε ιιιρειιτιρι ιτιτι στο

ιτετιιιε ιιιρι; ιιεοτι ιιε ετιρειο

ειιι-ιιτε Μιι ειιοιιοτιχιιιιρι.

Η ι.ιτιιιιχερι ιιιιι ετετιιιετι ιτιοτι

ρερι, τοιτε ιισιιε ιιτιιιισισερι ετιι.

Ηετιε οτιιιισισερΒιοιτοούι "ΜΠΟ
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Ι. ΙΟΗΑΝΝΕΒ.

ρὶ ηη ννηεὶηρὶ Με.: τηΜε ον".

εὶη ηηΜετηηΜηηρὶ έηὶ ηιηὶη Με.

ε Μεση ετηηΜεη Μεεεεε.

20 'ΓηΜ:. ννωμ ννηΜιη Μη Με

ηὶχε εεὶηηὶχηηρὶ, σε. Μεση τιιΜη

σννεεὶη ειὶση-γηχσρὶ.

21 ΨσννἰεηΜε Μη ειὶσηγηγηρὶ

εηὶ Μη Μεση ννσννηρὶ σὶσηΒηρὶ

έηὶ ; τηΜι Με εκὶοηγηχερὶ, σε υνσ

ὶτηηέηὶ τηΚησηη ννσινὶεηΜε Μη

εεὶχετεηΜηη η ἐηὶ, Μεση ω"

Μπι.

92 'Ι'ηννε ὶτοηἐηὶ Με ; τηννε .Ϊε

εηε Με Μεεεηγε. Μη εε έηὶ, Μεγε

εὶη Μεε; Μεεεἱγη Μὶρηὶὶιι Μη

Μεε, ΛΙ:εγ:ηη σε ηηΜηη ΟὶηΜἱη

Πω Μη ηηηννὶοηΜΜΜε εὶη Μεε.

23 Τηννε (ΪὶηΜὶητΜηγερὶ Μη

ννὶεηκὶε έηὶ Μη Με Ατεχηρὶ Μη

χηΜε ἐηὶ: ΕηΜι £ηννε ΟὶηΜὶητΜη

χηρὶ Μη οχηΜε εὶηΜηη, Με Απε

?ηη Μη ηηΜηη χηΜε. εεε.

24 'Ι'ηΜι σκοΜιΜεγε τηηΜιιη ηη.

γηΜσηρὶ ηοη Με γηΜε ρε. 'Ι'ηΜη

σωΜηΜε εΜε ηηγεΜσηρὶ ηοη εη

ηὶηηρὶ ΜηΜηη, ΟὶηΜὶητΜη]ηρὶ

Μη εη χηηηρὶ Με, εε ηηΜηη

Ατεγερὶ Μη εη.

25 ΠηΜιη ννηΜσχηρὶ ηοη £ηΙ‹η

ὶννηΜοηηγηηρὶ Μη, σννἰΜηηΜε

ννιιηὶη ννὶσσηἰ Μη Μεε.

26 'Γοηε ηἰΜηεγηηρὶ Με εὶηρἰ

Μη Μεηε. ση σεεεη ννοννηρὶ εὶοη

Μ” ' . . . .
27 Τηὶτε. εόηηιγηηρι, ὶγε εοφ::

τηηΜεη ὸηΜερὶ Μη Με ηὶεὶρὶ ηη ;

Με. την” ννησηερεηὶσὶχιιρὶ Με.

ὶγεηὶεεεηρὶ εηὶ; τηΜι ειὶηηὶ-γεη

ρὶ Μη Με τηΙ:η οννειεὶη σηερεηὶεὶ

γηρὶ, Με ννοννὶεηΜε σε ννσὶτσηέηὶ

ννηηὶεη; Με τηΜη σιιερεηἰεὶγηρὶ

Μη ὶ_γεεεη, Με Μη εη ηη με.

28 ΠηΜιη σεΜεη, ΜσΜέὶγσρε.

εὶὶ€0ὶ8$ὶηρὶιὶεη, ὶγε Μεὶ ηη με;

Μεσεη τοΜεη ὶγε ὶΜὸητηηὶη Μη

Με.η ννηεὶηηηγηηρὶ Με, ηη ΜΜΜ

γειη Μὶηηὶὶη ΜηΜηη, ΠσΜιητ ηη

Μἱὲτεεερὶ Με έηὶ.

29 Με οννση1ηηει ηη εάσηγησ..

ΡΕ ΜηΜηη, τηννε νηεονσσεεηηε

εεση Μη Με ὶγε Μη εεὶγεηιηΜεη

ννηηηε. τεεε. ηὶεη τοηρὶ ε πε.Ι1ηη

Ωσηε. με.

κν1εονν°οΥΑκΒ δ.

1 ννηηγιιΜε ρο, Α€εγηρὶ Μη

ννοεηητεΜὶχε Μὶηεὶιο ΜΜΜ. ηιηη

ρὶ Μη, νωωηιω.ιω εἱηειι υπηκο

Μεὶηηρὶ Με.: Μεση ε2.ηηΜεη ννὶ

εσὶσηΒε Μη ειὶοηηηγηηρὶ εηὶ,

ὶγε Μη εάοηγερὶ έηὶ ηοη ὶγεεεοιι.

Β ννεἐτεεὶεὶηερὶ Μη, ννηηηη.

ννηΜεητηηΜει εὶηεε Μη Μεηηειι

Μ; εε £σηηΜεεηρἰ Με εὶη Μὶηε.

Μη τηηὶη έτη: τηΜι ὶγε Μη ὶΜὸη

Εηηὶη ΜηΜεη. ὶχεηηεεεερὶ Μ:ε ε

εὸοηηηΜχερἰ; Με Ι.οΜεη ηη Μη

ννηηηηχεΜηρἱ Με. ηεΜιεέ.

3 ΠηΜιη τηννε Μεεεη ννεεὶηγεη

σεητεχηηε εὶηΜηη ὶΜὰηεεεὸηη

εεε, ὶγε Μη εεειὶεη ηη Μη ὶγε

εεη.

4 'Ι'ηννε ννσηΜτεηὶ εεοη Μη Με

ννσορε Μη ΜὶεηΜεη εεε; τνσεΜ τη

ηὶ Με ννσορε Μεεὶτεηρὶ Μη Μεε.

5 ΠηΜηη Με ὶΜὸητηηὶη ηοη,

ννηηηΜηὶηὶρἰ Μη γηη:Μιη @εδω

Με ε Μεση, Με ειὶσηηεγηρὶ; σε

ὶγε Μη ννοηΜτεηὶ ΕηΜηι;Μιη επι ηη

εηὶ.

Β 'Γηννε ὶγε εη ηη Μη Με νιω

Μηηὶ έηὶ ; $ηινε ννηΜτηηὶ εεε Μη

Με Με Μη τσΜὶηηἱ υνεηχηΜε ὲηὶ,

σε ηειΜηη ετΙοηγε έηὶ.

7 ΗσΜεΕγορη εὶΜεὶετὶηρὶὸεη,

ὶΜηηΜηη` 1ηννε ηὶΜηηχηηρὶ Μη

Μεη; την” "Μη οννοηιηηη εεση

εεε Μη Με σννσηιηηη, ὶγε Μη

οννστηιιηη. ηη Μη ὶγεεεεη.

Η 'Γηννε ννσηΜτεηὶ εεση εεε Μη

Με ννηΜηηέὶεη εεὶγηὶ;ηηΜηη ηη;

στσηηΜεχε $ηηΜηη ννηΜηηέὶεε Μη

ννηΜτηηὶ εεε. Ηεση ετηηΜεη

ννηΜηητηηΜηΟὶηὶιὶη1ὶιηΜὶηὶΜὸη

τεηὶη, ννεΜηηέὶεη σΜεη Μη ὶΜεηε

με Με εὶη Μεση.

Ο Τηννε ΨεΜεηηιηΙιε εεὶχετηη

374



ΨπΟΟΨΟΥΑΚΒ 4.

πιοο ποσο πιιοπι ταιρι Μπι πιο πσο

π1τοπιι οσοπι οπο, τοπιο οπι ισοππιπο

σιπι πιο οπι ιιπι Μπι πιοοπι; οπιπποπι

ποπ1τοπιι οΜπιι οπο, ννοπποπιτοπιππο

οσιιιοτοπιπιοπι τοσο πιιοπι ταιρι Μπι

ο πιο οτοπιπιοπι.

10 Ποτοπιπιοπι ννοπποπιτοπιππο σιπι

π:ο Μπι οπποπιπισοπορι, πιο πιοπποπι

ποπποπιοιοο σιιισο Μπι ; ποπε τοπιο

οποτοπιππο οσο οσοπι έπιι Μπι πιο

ννοπποπιτοπιππο οσιιιοτοπιπιοπι οπο,

πιο πιοπποπι τυπο πιοπιπποποπιιιτππο

τοπιιοπι σοπιτο Μιππιπο οπο Μπι.

11·Οτσπποπιοιπο τοπιπιοπι τοπιο ιππι

πιοππσπιοπιΜσιιιιιρι πιοιποπισπιρι πισπι

πιο πιοο, στοιιπσπιι ποοιοοπιΜσιιιο

ποιοι Μο σιπι.

12 0οιπι τοππο οισο σιπι οσιιποτοπι

πιοο οπι, πιο ιιπο οιιπιπποππο Μοτο

πιοπι ιιποσοσο πω. Ππιπποπι τοπιο

οπι Μππτο πιο. πιο Μπι οπιοπι έισο,

πιο πιπιπιπποππο Μπι ποέτο Μπι πιοοπι

οτοπιπιοπι.

13 Μιπιπιπιπποποπιιι, πισσισοἔο

Μπι ιιισοπιιππορι οέτο ιιιιπιοππρι έπιι

σ.
Ρ14 ΗιππιπποποπιιιπιΜσιιπορι πο

έτοπισιιπιΜπιορι Μπι πιοοπι πιοοπι

το οτπιπιπιοπι πισοπιι ο οππτο πιπιΜ

"πιο επιπιπιοπιΜιποιιι; τοπο πιοπι

πποποπιιιτππιπ ινοέτοΜπιο οπο Μο πιο

πισσπιτο οποιο οπι.

15 'π'οπο πιοπιπποποπιιιτππο ύποπτ

Μπποππο σιπι πιο τιπιπισοππτο Μπι

πιοσο; ιιπιπποπι τυπο πιπιπισοππτο

Μπι πιο πιοοπι σπιπιοπιππο ποπιισο

οἰπιπποπιο οπιι ο οπισπιιποιπορι.

18 π)οσιιποτοπιπιοπι ποσοπιτΜιπορι

Μπι επισπισπιιιοπιιιι; ιιπο Μπι οπιΜ

ιπορι οπι πισπιπιι οπιιιοΜιπο σιπι

πιοοπι; πιοσοπι πιοπιο οιπο πιοπιππο

ποπιιιππΜσιιιορι Μπι οπι πισσπιι

οππροοιιΜιποιιι Μο ιιποσοσο.

Τ? 'π'οππο τυπο ππιοππο οποιο πο

ιιοπιο που, πιο πιοπιπποποπιιιπππο πο

π'ιροπιισο ποπιπιπιοππο πιο, οοπιτοΜιπο

σιπι οιιοΜρτο σιπιπιοπι, τοπποπι Μπο

πποπιτοπιππο ποέ.τοπποππο σιπι οπι πιο

Μο πιο.

18 Μισιπισο. οιππσιοτιπιριπποιι, πι

σοιο πιο πισοσοιι οσοπποπι οπι πο

σοπιοπιΜιπορι Μο έππιι, τοππο πιοο

πιοπι πιο πσπισοππο Μπι οπι.

19 Ππιπποπι πιοσιιποτοπιπιοπι πσπι

σοππο οσιιιοτοπιπιοπι οπιιοπποπιιιι, πιο

ιιπο ιτσπιπιοπ‹ο Μπι οπι σοπιτο οπι

πιπιπιτιπιπορι Μο ο επισπιιιπιΜιπορι.

20 Ππισοπιτορι Μπι οπιπιπποσσιιι

Μπιπιοπι, ννοΜιπιτοπιππο οπισοπιπορι

Μπι οοππι ιιιοιπο τοπιππο, πιο τοπιο

σποειπι επισπιιπο οπι.

21 ποππωωιοπρι Μπι, οπισοπιπο

ρι Μπι πιπιπιπποσσρι έπιι Μπιπιοπι,

ννοπποπιτοπιππο οπππο πσποπιιτοππο

Μπι οπιπιοιιι :

22 Ωο τοπιο πιπιΜππορι Μπι σπο

ειπι ιιπιΜσιιρι οσο, τοποοπισρο Μπι

οπιππισιιιοπιοιιι, πιο απο ιιπο πέτο.

Μπι οπι ιιποΜιιι Μπι πιο οσσπιππορι,

πιοοπι οτοπιπιοπι.

28 πιπιπποπι τοποοπισιιο Μπι πιο

πιοο, πιο Οιπιπιιπιτππο .ποοιιο Μοοει

ιπο σοιο Μπι ποσιπιιιπιιποπιι›ι, πιο

στοιιπσπιι ππιέτοιιπιΜσιππορι Μο,

οσοπι πιπιέιρι πιπιπι ιιποσοσο.

24 'Γοπο τοποοπισρο Μπι ορο σιπι

πιοπι, πιο νπ”απατιταππα Μσι οπι, πιο

ιο ιιπο Μπι οπι οπι; πιπιπποιι ννπιπιιιπο

οπιπιιιιιι Μπι πιο οσιιποτοπιπποπι ιιπο

οπιΜσιιιι οπι Μπι πιο επισπιοπιιιοπιιιι

οσο.

ννισοποιτΑιπο 4.

1 Ψπιέτοσισιιιοιιι Μπι, ιπιπιοπιοπι

ποπιιιπο οποοιπι πισοιποππορι Μπι

πιοπι; τυποι ποπιιιπο Μπι πισοιπο

ππσοπι ιιπι, ννοπποπιτιιπιππο στοπιπιοπι

ποιοι Μπιπιοπι; πισοέτο ππιππσοπι

ιπσπιριέπιι στο ποπιπιο πισσισοΒο

Μπι οποιο ιιποιπορι.

2 π)οσιιποτοπιπιοπι ννοπποπιτοπιππο

'π'οπιιγο Μπι οπποπιιοιπορι οπο; πο

πιιιπο Μπι τοπιο .ποεοο Μοοοιιιο πι

σοσοπιρι οπι οι οιποππο σιπι πιοπιο

ννοπποπιτοπιππο οσιιποποπιπιοπιιιι οσο.

3 @ο ποπιιιπο Μπι τοπιο .ιοπιιιο

Μοοοιιπο πισπισοπιιιι ιιπι πιι σιππιππο

@ή Μ” Μ” νι2πιοπιποπιππο οποιο

ο



1. .1ΟΗΑ.ΝΝΒ8.

τοπποπιΡὶ ἐπὶ; τυπο Μοοοὶγο. πὶ

Ροὶὶπ υ Μο πονοποπΡὶ ποπ πο

ποο, ννοπππο ννὶοοὶοοοο πο.. οπ υπ.

4 ΚοπἐὶπποΡο οὶποὶοτὶπΡὶπὶοπ,

ννοποπτοππο οοὶγοτοπποπ ?οππ

Ρὶ, πο ποπο οπὶννὶοογονοΡὶ; τιπ

ννο οπ πὶυπΡὶ πὶπ πο τυννο ννὶοο

ὶοοπο οπ πὶπ πο.. ὶἐοπΡο τοππο.

5 Ηοπο ο ννὶοοὶοοπο πὶπ επιπ

ποπΡὶ; ποοπ ννὶοοὶοοεο πο.. πο

οοπ ὶοΡὶ, υπποπ ννὶοοὶοοεο πὶπ

οποννὶοοποΡτοπ οσο.

ο Πππὶνο ννοποπτοππο. οππο

τοπποπΡὶ; τυπο ννοποπτοππο

οποπ” οὶπ πο υππὶνο οπουππο

ΡτοπΡὶ οπο; πο τυννο 1Νοποπτοππο

ω,..π..ι...π ἐπὶ πὶπ πο οπουπ

ποΡτοπΡὶ ἐπὶ. Ποοὶγοτοπποπ

ννοννὶοοπο ννοπὶνο πο. ννοππονο

"οππο πο.. πο ὶπ οπὶοπυπγοπΡὶ. ·

'7 Ψπιἐτοοὶοὶ οΡὶ πὶπ, οτοὶπποπὶ

οοπτουππὶοὶοπγοΡὶ πτο; ννοοοπτ

πὶνοΡὶ πὶπ πο ννοποπτοππο οοὶ

Ροτοπποπ υπ ; πο τυννο ννοοοπτ

πὶγο οὶπ πο ννοποπτο.ππο Μπο

τοπποπ τοπΡὶ, πο Ψοποπτοπππο

επ1οπνο.

8 'Ι'υννο ννοοοπτπὶγο ἐπὶ πο.. πο

πνοποπτοππο επ1οπνο ἐπὶ; ννο

Ιέοπτοππο. πο ννοοοπτπὶνοΡὶ πὶπ

οο.

9 ννο1ποπτοππο οοπτουππὶγοΡὶ

πὶπ πο πὶοοὶγοτοπποπ τοπὶπ, πο..

πο.πτοππο @ο Οὶππὶπτπυ ὶἐποπο

ὶοοεο οὶπ πο πποπο.το υ ἐὶ, ποοὶ

γο.τοπ1ποπ ιπππὶΡὶ Μο. ο ποοπ.

10 ννοοοπτπὶνοΡὶ πὶπ πο ποπο

γοτοπποπ, υππὶγο ννοποπτοππο.

ννοἐτουπὁοποΡὶ πὶπ ποο ἐπὶ, τυπο

@ο οοπτουππὶΡοΡὶ, πο. Οὶππὶπτπιι

ννουππτοπὶΡὶ γυτοποπ πονο Μο

ο οπ υ ἐπὶ ποπ πο.

11 νὶἴοἐτοοὶοὶπὶοΡὶ πὶπ, Ύνοποπ

τοππο ποσοπ οοπτουπππγοΡὶ πο..

ποπ, υππὶἐ οππο οτοὶνοπὶ_ οοπτο

υππὶοὶοὶνοΡὶ Μο ὶνοοοοο..

12 Τυννοπποπ τοπὶππὶ νΨοποπ

τοππο ννοππγοπο ἐπὶ. Οτοπνοπὶ

οοπτοιιππὶοὶοὶγοΡὶ πὶπποπ οπο

ποπτοππο υπππὶοὶΡὶ πιο, πο. @ο

οοπτουππὶγορὶ πὶπ υππὶνοΡὶ οπ

τοπ_γοπ νυἐτοπΡὶ οπ:ο.

13 Ηοοὶνοτοπποπ υππὶππο πὶοὶ

υπΡοποπΡὶ, πο ὶνο υππὶοὶΡὶ υπ

πο.. 56ΟΠΠΠ78ΠΡ1 οπ:ο, @ο Τοπὶ)πο.

υππυΡὶ πὶπ πω...

14 Ππποπ ννοπυπγοποΡὶ, πο Α

τοπποΡὶ πο.. Οὶππὶπτπυ υπὶγο, ννὶ

οοὶοοπο πο.. οπτο, ννοπὶπὶνο ποο

Μο ο πο υππποοτοπὶπΡὶ.

15 Τυννο .Τοουο π... ν1ίοποπτοπ

πο. Οὶππὶπτπυ πὶπ ποο ο ο)ποπο

οὶπ πο πο ννοποπτοππο υπ, πο

ὶἐ οππο. Ύνοποπ1οππο. οπ υπ οπο.

16 ννοποπτοππο. οοπτουππὶγοΡὶ

πὶπ π... ἐπὶοπυπγοπΡὶ πο ννὶοουπ

πππΡὶ. Ψοποπτοππο ννοοοπτπὶ

ποπο πο. ποο; πο τυπνο ννοοοπτ

πὶγοΡὶ οπ υπ πο.. πο ννοποπτοππο

πὶοὶ υπ, πο. ννοποπτοππο ὶἐ ποπο

@ο οπ υπ οοο. -

Γ? Ποοὶνοτοπποπ ννοοοπτοπὶχο

υππὶνοΡὶ οπ υππὶοὶνππἐτοπρὶ οππο,

ποοοπ ννο_γοοο οπΡοτυ πὶπ οπι

ννοννοππτοπο ....π...Ρπ Μο : ὶ)πο υπ

πο.. υππὶἐ ποσοπ ννὶοοὶοοΒο πὶπ

ποπ υπνοποπΡὶ οππο.

18 ννοοοπτπὶγοΡὶ πὶπ οπ ννοπο

πὶΡο ννοπὶοο, τυπο ννοοοπτπὶγοΡὶ

ἔυἐτοπΡὶ πο. πο ννοποπὶΡο .τοπ

οπ οπΡο)πο οπο; ννοποπὶΡο πὶπ

πο ννὶοοοοπτο ἐὶοο γυπο οοο; τυ

ννο ννοποπὶΡο οὶπ πο ποποππὶπ

ννοοοπτπὶνοΡὶ πὶπ οπ ΡυἐποπΡὶ

ἐπὶ. .

19 Ιγο τοποπογο οοπτουππὶγο

Ρὶ πω. ποοπ υππ.ππο ν17α|κοπ2απ|πο

ννοἐτουπππὶοπορὶ.

20 'Γυννο, ννοποπτοππο ννοἐτο

ννοι:1οπο πο, οπο πο πυπποννοπὶὶ

πι... ἐὶοοπὶπὶοπο οὶπποπ, πο ὶτοπ

ἐπὶ. Τυννο πυππονπποπὶὶτπυ ννοπ

ππ1οπο οὶπ πο ννοἐτοπὶπὶοπο ἐπὶ

πὶπποπ, τοποπ οοὶπ ννοποπτοππο

ννοππποπο ἐπὶ πὶπ ννοἐτοπὶοπο οπὶ

πὶ Μο πο.

21 Ππποπ @ο ο1:οπποπ ννοοποΡο

πὶπ π1ο υπποΡὶ; τυννο ννοποπ

δ”7δ



Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ δ.

ππιππππι ννιιέπεππεππε οππι πιε πιιιπππιι

ννεππὶπππιι Μπ ὶἐ ππι.ππιιπ νπεἐπεππὶ

@Με Με. σε.

πιοοννοιπΑκπ δ.

1 'Ι'ιιπνε πω” πιε Μεἐἐὶπε Μπ

εε ε ννὶοεππο Μπ πιε ννιιππιιπππιπππιι.

εεὶπιιπειιπιπιπ ποιιιιὶ ; πε. πιππαπ ιππι

ὶειιπὶπε οὶπ ννεἐπεππιιππε πω”,

πιε πιππαπ ὶπε εεὶπιιππιππιπιπι πεοπ.

πιὶ επ πυπρὶ Μπ πιε πιε.ππιιπι ννεἐπε

πππιππιι εεε.

2 Βεοὶπεπεππιπιπ ΨπιΜιπποππππι

οὶπιεπι. Μπ ννεἐπειπὶοιιπππεππιιρὶ Μπ

ειπ‹›πιιιιππὶπιιρὶ, πΜιππιιππεπιππε ιππι

ἐπειιπππιιπππιρὶ πιο. π.ιινιιοπιπιορε Μπ

πε.ππιιπ ιιπΜεὶπιιπιιιρὶ Μππιε.π.

3 πνεππε.ππιππππιι ννιιἐπεπππιππερὶ Μπ

πιο πεε, πεννοεπιορε Μπ τε.ππιιπ

οιιπιρερὶ Μπ πιε; ιιπππιιπ Μινωι

πιορε Μπ ννοέππΜπιππε ἐπὶ.

4 'Γιιννε πΥπιππιιππε.πππε εοὶπεπιιπ

πιπιπ ποπρὶ Μιι πιε ννὶεοὶοεπε Μπ

οπιιπιι. εεε; ιιπππιιπ ννοοπιὶπε ιινὶ

εοὶοπιπε οπιιπε οὶπ πιε πεε, ινε.

οὶπιιππεπιιὶ Μπ Με.

5 ννὶεοὶοιιπε οπιὶπει εεε Μπ πιε

ω" πιε; πιππνε .πεειιε πιε νιω

ππειιπ.ιιιιΜι Οὶππιὶππππιι Μπι εε ε

ιινὶειιιππιι Μπ πιεε.

ο 'π'ιιυνε ππιὶπὶ πιο ινε εοιπεπεπι

πιπιπ πιὶ ποπ πιε .πεειιε πππεεεππε εε;

πιὶ.πιὶ Με” οπι πιπ ἐπὶ, πιπιο ππὶπὶ

πιο οππα. Ππππιιπι ννιιπιιοπιιπὶπ

Μπι πιε ππίοπὶπιι Μπι πιοο; νΐοπππιι

Μπι πιε ννοινιοπιππε, πιοοπι επιιππιπιπ.

.Τ πωπω” Μπ επιπε. πεππιπὶ πιππι

πιιοπειπὶπρὶ εεε, Απεπειιιὶ Μπ, πι

πιιιπιι Μπι, πιι νπίοπιππιι ννπιπππιπ Μπι;

ιιπιππεπι πιιιπιι πειππιπὶ ννπιπιπρπι1επι.

Β Νιι.ππιιπ πιιιιππε. επιπιπ πιππαπ πιι

ππιπιπ ιπνιιππιοπεπιὶπ εεε, νπἴοπιὶπε.

Μπ, πο. ππιὶπιὶ Μπι, πιι ινε Μπι ; ιιπ

ππιππι πιεπια πιιππιπὶ ννπιπιὶππεπ επ ιιπ.

θ ππἴὶειιἐπε πιπιπε.ππιι πιιππιι πιιοπεπι

ὶπιιιὶ Μπι πιε ιιπΜειιρὶ Μππιε.πι,

ννεπεπιπππιπππε. πιιππιι πεοππιπιὶπι Μπ

πιο ὶποπιιιι πιππια; 1Νιιππε.πιτεπππιι

πιππαπ πεοπιιπιππ Μπι πιε πω, ὶπε

ΟὶππιὶπιΜι πιππιιοππιπιὶπ ποπ πεε.

10 'Γιιιινε νπίεππιιιιππιππιε Οὶπιπιὶπι

πππιι Μπ ιινὶοιιεπε Μπι πιε ννπιππιοππιπ

ὶπ ὶπε ιιπεπειππιπ πιππια ιιπ. 'Γυ

ινε πλπιιππεπιεπιππε. ννποεππο ἐπὶ Μπι

πιε ὶποπἐπὶ ιπιιππε. εεε; ννπιπεοπ.πιπ

ὶπ Μπ οπι πΜιππεπιπιιιιππε ὶπε (Ηπ

πιὶπιππιι πιππιιοπ.ιι.πιππι ποπ πιε πνὶειιππε.

ἐπὶ Μπι πεοπ.

11 πΙπππειπ πνπιπιιοπειιὶπ ποπ πιε

πεε, νππεπιε.πππιπΜπ νιιπεοπὶ οιινὶ

πιιιπππε πνιιπὶεε. πιππιιιρὶ Μπι πιε;

ιιπππιιπ ννὶοοπιὶ Μπι πιε ὶπε οππι".

πππιι Μπ επ ιιπι.

12 'Γιινιπε θππιπιπππππιιππιπιὶ Μπι

πιιπιε εππι πιε ιινὶεοπιπ πιιπιιι; πιι πιι

ννε ννιιπιππιππεππππι Οὶππιὶππππιι Μπι

πιιπιε ἐπὶ Μπ πιε ννὶεοπὶ ππιπιε ἐπὶ.

13 Ψιιπιπιιπποπππε Οὶππιὶπππππι επι

πε Μπ ννεεὶππεπιιρὶ Μπ οπεπιε πνο

ννιιρὶ εὶοεΒιιρὶ Μπι; ννὶεοπὶ πιιιπ

πιπιπππε νι·πιπποε. ιπιιπιπιιιὶ ε επποππιι

Μππιπὶ Με, πει πινε.Μιππιιπππε (Ηπ

πιὶπτππιι επι-πε Μπι ννιιεὶππεπερὶ Με.

ε πεοπ.

14 Πππππιπ ὶπε επιπε. ννοπνιιόὶπε

πιε ιιππιιιιιὶ Μπ πιε πεε, π” πιππι

εὶπ Μπι εεὶππιπεππιιιπ πιπιο ιιπΜ

ππερὶ εεε. πιιιιπΜΒοπιρὶ εεε :

15 (πε τοπιο ιππΜππερπ εεε πιιιπ

Μπιοπρὶ εεε ε ἐτποππππιππὶππιρὶ Μπι

πιπιπι, ππιππιι τοπιο ιιπΜππιιιιὶ Μπι πιε

πο. πιπιπιιιιιὶ ε πεππιιπ επποπιιπΜπε.

πιι εεε.

16 'Γιιιινε πιιιπΜιννεπιπππππιι ινε.

πιππιπιὶ ννιιππιιππιππε οὶππιειι, ννοεπιπιι

πὶ Μπι πιε ιιιπποοππε οΜο. ἐπὶ Μπι

πιιιιι, ννοοεππὶπε εΜεππε Με, ιιπ

ππιιπ Ψαπαππαππα ννὶοοπὶ πιι Με,

ποπο ινεπιππιπιὶρπ ννὶεοππε οΜο.

ὶπιιπιππε ἐπὶ πιοπιε οπι. πωπω

πνεπιὶ ννὶεοππε επ‹ππι; πιε πιπ παπο

εεΜπε επε Με επιε ἐπὶ.

17 'Ι'πιππιι ἐὶεε εεοπρὶ Μπ ονσεεππι

πνοιιπὶπιιπιὶ; ιιπππιιπ ννοιιΜεπιπ πιππ

εοππε ὶποπιὶ ἐπὶ Μπ πιεειι πιιπππιπι.

18. 'π'πιννε Ψπιππεπιππιπππε εοὶπιι

π.πιππιε.π π:οπρπ ππππ97πιε νιππιπιππιπὶ ἐπὶ



Π. ΙΟΠΑΝΝΕ8.

οσο ο εὰοηηηχηηρἰ; τιιΜι την"

ννηΜεηηιηΙηι εοἱΥΜιιηΜειη ἰοηΒε

οἱη Με ηιηγεΜ ἱΜὸηΜε οη Μοοεη

τιιΜι έιἱοε οἱη Με ογηηιη έηἰ εοε.

19 ννηω"ωηιω εοἰμιτηηΜεη

ηηγηΜοηρἱ Μη Με: εὰοηηηΜἰΪηρἱ;

εμ ννη:οίαι€ε Μη οοοννιιεἰη νω

ηΜτηηἰ εη ννηηΜι.

90 ΠηΜιη ννηΜιηηιηΜι (Πη

ΜἱηΕΜη Μη Με Μ, φ ννὶοοΜειιρο

ηηςηρἱ, ση €ηννε ννἱοεΜε οἱη ἱγε

ηηΜἰγηρἰ Με ο εσἰοηηηγηηρἰ; ηη

Μιη τηννο ννἱοιιΜο οἰη Με ετι ηη

μιΙεοηρὶ, Με ΟἰηΜἱητΜη .Ϊεεηε

Μεεεἰγε. Μεε. ννοννἱοιιΜο Ψη

ΜιητηηΙω εμ οννἱΜιιηΜε ννεηἱη

ννἱοοηἱ Μη Μεε.

21 ΗοΜέὶγορη οἰΙιοἰετἰηρἰὸηη,

ηιΜι ννηΜι-ιἔιιρἰ Μη ἰτεΜ:ιη ἱΜὸη

Με. Ρο. Αιηεη. `

ΠΟΗΑΝΝΒΒ

ΤηννοννΑΡ1 ΙΝΟΝΡΑ ΚΙΝ.

Ι ΗηηΜηγηρἱ ηη Μη, Κηι·ίη Μι

Βηἱ8ιιρἱ ηοη ωοωαρί |εία:έμι; Με

οἱηοιι Μη, ννοννἱοηΜε εοἱγιιτηη

Μηη ννηέτεννίωιννηάεΜε «ηη Μεηει

· οιη, φ. πηη6η:ιηιι ω, τηΜι ηιιΜηη

Βοηε. ννοννἰοιιΜε εάοηγηρἱ Μη Με

ηε. οννιιεἰη ;

2 ννωηωηω Μη ηη ηηγηΜοηρἱ,

:μι οπνἰΜειηΜε ννηηίη ηηΜοἰρἱ ηη

Κίκε οἰη Μεση οηιηΜειη.

3 ννοννηέτο, ηποννηοηέἰὸη, νοο

ΜΥε Μο, ννιιΜηηταηΜι Ατογηρὶ

Μη εοὶγητηηΜηη, ηη ηειΜηη .Τοεηε

Μεεεη·η Ππηοοιη, Αϋεγειρἱ Μη Με

ΟἱηΜἰητ!‹η Μη οοὶγεηιηΜηη, νο

ννἱοειΜο ινηοηητΜἱχηρἱ Μ: εη, ηἱ

@η ηη ηηηννο.

4 Ατογηρἰ Μη ννοηΜορο ηηηηρἰ

ηση ὶγεοεη, ηὶοἰηοιι ννοννἱοηΜο

εοἰγηὺηηΜηη ηιηηἱρὶ ἱγεννἱοηννη

Μγο οοΜιιη ηἰηο. ἰηιὸηέΜη.

5 ΠηΜιη ηηΜιΜη, Κητἰο., αθώ

3ηι σο, ννοιιΜορε τοση ννηη οἱοη

εε :ηη ἰγοοεοε έηἰ, τηΜι ννιιηη

ο8οΜιΜο εΜη ηηΜηρἱ ηση, οτοἰγο

Μ οιιητοηηΜἱοἱοἱγειρἰ Με οἱη Με.

Β (Μι ννιιοιιητΙιὶγηρἱ Μη Με όεο,

τιικν‹›ηΜορο Μη εοἰγιιτηηΜηη :ηη

ηηηἱρἰ Με «ηη Με. ννοηΜο

ρε Μη Με άοο, ΟτοΜιΜο οΜ:ι-ι τει

Ι‹η ηεγηΜοηρἰ ηση Με οΜηει Μη

γειηἰρἰ Με ο1η.

Α

'7 ννηηηιι νηοηΜηαγο ιιοΜι ντά

οοἱοηιςε Μη οΜησ. ὶγηγιιρἱ, Μεηη.

”.Ϊεεηε Μεεείμι ννἱοεοοΜρἱ ηη Μι

ηση ο)7ηΜιρὶ έηἰ. Ηε ννἱοηΜη·η

Με ειι φ. Μεεεἰγει Μρηηη ΕΜ

Μεση. |

8 ΙνναηἱΜὸηΜι μη, Μακη: τιι!τη

ηηΜιιηηιιηρἰ Μη 1οΜ ©Μρεηη

γειηρὶ Με ω, τηΙηι νοΜη]η]η

ἱγηΜἱοημι ηηΜοηρἱ Με.

9 Τηννο πνηΜΙειηἱ η». Μεεεἰγε.

Εην700ηηΡΘ Μη οη ηη έιηἰ Μη Με

ννειΙεειιπιιηΜη. γηΜο έηὶ. 'ΜΜΜ

Μεεεἰγη τηννοοηερο Μη επι ηη

Μη Με ΑΒογπηη Μη γηΜε οπι ηη

Ι‹ηη ΟὶηΜἰηΠ‹η Μη.

10 Τικ" ηη ΜΜΜ ηη νοοηερο

Μη «Με χηΜε έηἱ ΜηΜιιη, ηη η έἰρἰ

Με Ρο, φ ννοοΙιἰγο εοἰγιιρἰ έηἰ

Ρο· υ' η”

11 'Ι'ηννο ννοοΜγε εοΜο οἱη Μο

@ο οΜηη Μα: οἰη εη ορη.

12 Ί'ηΜη στη ννοννηρἱ οἰοηἔηρἱ

Με τηόηΜυ. εΜε, πηἰηἱΒηΜει τηὶηἰ

προ. Μο ση οοειτηοη Με έηἱ: τη

Μι εη οἱηρἱ «μ. ἱ οηγητηηΜηη”

οοἱοἱμιΜιιρἰ Με ο εοὶη οηηΙ:ο

τηάηΖη; Μεοεη ννοννὶχηἐΜὶη ηη

Ι‹ἰτωνερἰ Μη ο]ηόοη Με.

13 ΝὶτηηΜι ΜεΜηἱιςερὶ ηση οἰη

οειννἰοηγο οἰη Μοηε Μερα ηἱγηιιι

ρἰ. Αηιεη.
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σοΗΑΝΝΒε

·π·Αιγοννεπ>π ιΥεινπΝΙ ΜΝ.

1 ΗιιπιΕεγερι πωπω Μπι, θεγοε

ινεέΕεεεΜιρι Μπι, ννογνπεεεε επι

ννεέι:εννεόεΙιε σππι πιε, τυοιυαρί σί

περι.

2 ννωθειει(ιε, ιεΜι οννεεἰπι

ιεεπιρε, Ι:επιγεπι ιγοορτε εε Με

εε ιεπιιγεπι γειιπι Με ε εεννεΜ

γε εεε, πιιπιεει ιγοοριε γε ειπι

ιγεεεεε.

3 ΗιιπιεεννεπιγἰπιΜοἰγερἱ Μπι

πιοπι ιιιρι, εε ννονιπιοε!ιε επι πιιιιπι

Μπι πιε ογειιερἱ εεπιεπι, νοικι

εε!ιε εεἱγετειιπιεπι ππιεγεπιι Μπι

Ιιεοπι πιιπιε. ιππιπ1ιιέΜπι.

4 Μἰεἰπιεε ννοννισε!πε Μπι εεὶ

γετεπιΙιεπι πιιεπιιρι πιεγνεΒοπι Μπι

πιεσε γνοννιγιιέΜπι ἰγοτεπι τεπιιτε

ππιειιΙιε, τεΜιεεπι Ιπερε έπιἰ.

5 Ψεέτεειειόε, €ειιιι πιιιπιΕε

γνεπιγὶιιεὶεἰγερι Μπι, εε πιε!(ιιπι

ωιωιιω £οΜοΚεεε εεεννιεεγε

σου Μπι Με 1:επιγεπι εεε.πιοπι:

Β Ηεπιε ε οΚοὸεΜεἰγε Μπι επι

ννεεειιγεΜγε εἰπι ιεπιγεπι ογειπε

ρι: πιεπιε ἱειππιεπιἰρἱ επι, 'Ι'εΜι

Ψεεειι πγεεεπι, οννπεεγεΜγε εἱπι

Ιιεπι. ^ιευγειπι εεει.πιοπι Με.

Τ' Ιγε εεγε Μπι οπι π εγερἱ, εε

ΙΙεεεννιωιέπε Μπι ετειι επι Μικε

ς!επι ιοι.ιρι ω, πιοοπι ετεπιπιεπι.

8 Ηεοπι τοπιε πιεεεεερἰ Μπι πιεπιε

ἱγογνἰπικνἱειιπιΜγερἱ Με ιγεεεεε;

Εεπ::επι ννυννιεεεε Μπι οιιπιΜγερι

Με..

' 9 ΟΜιάεΜοιγε Μπι ννοιγερι

γιπἱεεινεεεεε; Μεε πιεπιε επιπιε

Πἰοιπερπιεε Πεπιεεπι ἰεἰιἱε Μπι πιε

ἱγοννἰπιιιπιΜγπιρἱ ει.

10 Ηεοπι ετεπιπιεπι "ειι Μπιππεπι,

ἰγε οΒεπι Μπι, οιε έιεε οπι ιιπι!ιεπ

ερι εεε Μπι πιεπιε ννεΚειιγε Με.

Ππι!ιεπι πιε οπι ιππιπιεπι επιι, τιιΚε ἰγε

Μπιοε πιεπιΜιννειιγππιΜεπγερι Μπι

ἱγοννἰπιννἰοεΜγε ω, εε “πιε πιε

εοπι ιυνεοιπιρι Μπι ιγονιπποεΜ 6πιπ,

εε οΜιιιεΜειγε Μπι επεπιπιεπι ιππι

Κεπι ἱγιιγεννἰπ:ε ε εεε.

ΙΙ Ψεετεειει ε,ί3εΜι εἱεε ειπι Με

επι ορε έπιί πω, τιιΙιε Σώοι γνεέτε

Μπι. Τεννε πεΙπιι ννεέπε εεοπι

Με πιε νιωιωιωικε εειγετεπι

Ιιεπι ιιπι, Μεε. τιιγνε £εΙπιι έἱεε.

εεοπι Μπι πιε ΨεεεπιτεπιΕε γνεπι

γεΙ‹ε ἐπιἰ.

Ι2 ΒεππιεΕπἰοε οννεειπι οπι Φετι

γεπι ογειπερι, εε γνονιπποε!πε Μπι

πιεΙαι1πι εεἱ ετεπιπιεπι; ιιπιΚεπι ιιπι

Μέ εγε ε ιιπιγεοΒεπιἱπιρἰ, εε.

ννειιπιγεοτεπιἰπιρἰ Μπι πιε ννονι·ι

εεΙ‹ε ε εάοπιγεγερι.

Ι3 'Ι'επιιι Με οειειννε Με ππιπιιιπιε

Μεε, ι.ιιΙπε ππιιπιιεερε γνπγε!πε Κο

οπι πιεπιε γνοννερἱ ειι:εεε Με ω:

14 'Γιιικε εεεπιειι ννεπιειγεεε

Με, εε ἱ εειγετεπιπιεπι ιιπι!ιο!ειεπ

επγε Με ννεοιπι.

Ι5 ννοοΜγε πήγε επι πιπειιιπι

πιιιπιινε. 'ΓεΜιΜεἱγερἰ Μπι πιεπιπι

πιερε πιιγιι:ερι. ΤπιΜπΜεἰγερἱ

Μπι εεγεγεπι πιερε ννἰεεγιιεε να
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.ΪΠΒΑΒ

ΦΑττοντΑΡι ΚΙΝ.

1 τω”, .ιεεοε Μεεειχε τεντσ

ντιτιειτε ιιιτι, εε .ιειτσιι εοιιιτειτο

Μιι, ιοτιε ννοιτετιιετιιτε Ατεχερι

το" ετι ντισεχοεσεριοειι, εε .ιεεοε

Μεεειχε ετι ντιεειτρειετιρι, εε

ντισειιιεσρι ιτιτι ιιετιε ισοιυαρί ωτ

σα|είεεεε.

2 ννοντεστιέιιιιε, εε ττσοιιιχε,

οτεεετιιιιιχερι ιτε τιιχερι σο πισι

χοσιιιρι τιοτιντε.

3 ττειιωωιιιιιρι Μιι, ντισοτιι

ριεχε οτιιιιιρι ιτιο οτι οιειειχε ιστο

ντερι σισεεερι εεε, ντσντεσιτιχε

ειιετιτιε ττισεέιτι ντειιετι ντισεεο

ρι εσιιιιε τιιιιε χειιιτειιρι Με ε οτι

ντσντερι σισεεερι, εε ντειισιτσιισι

σιχτιρι Με ιχεσεσε.

4 ττιωιω ττετιιιιτέιι ιιειιτοειιε

ετι σρερι, ιιι·ετιειτειειετιιιετι ντο

χτισσ ιτιο ιιε οτι σττισενττιρι ; ιιε

ιιε 'Ι'ειιο ντειτοτι ιχεσεσερι έιιι,

εε νιιειαετιι:ετιιτε οτιιιιι:εντερι ισ

ντεοτιέιτιο το ιιε ντισ‹›τνισεέι:εέτιι

ιτιιμερι, εε ννειτειιιειιιτε εσειιετι

Ιιετισιιτι ιτιτι ιιε ειιειιττιετιρι, εε

ιιειιιιτι .ιειοε Μεεοιχε Πεοσετι

οτιχετιρι ιτιτι.

5 Ηεστι ει:ειιιιετι, ι.ειτο, ειιετιτιε

εάστιχεχερι εΜε, ιιε ειτε ιτιιτεο ε

σισιχερι Με ττεσιτι, ιτειισετι ἱτι

εχετε ιτἰο Βιτοριε ειιιιιιιετι ειιιιε

τω, εε ιχοιιειιετο οπο. ντισειιερι

ετιι ιτιτι ιιετιε ιιιιιιιεντισεχε οιο.

θ ()ε τιιιιιτοτι ττιιιιι ιχε σιιτιιιιτιε

σισιτειιε οτιρι ιτιτι Βρειετιρι οιο,

ιοιτε ιχε ιιρι σιιρειτιχερι εστι, ιιε

τιε οτρειε ιιιοιτοχε, οντιιιετιιτε

"τω" τιιε.ιεισισειιιιιε ιτιτι οτι, ετι

ρειο ι.ετιιτε ντσχεσο το” ιιε ετι

εντισεχοιιε.

7 Βσοστιι ετι θοοιστ·ι·ιι. ιχεεεεε,

εε οιιιτιντε ιιεοτι ιιιτιοιτέετι ντε.τιιτε

οιο, ιιεοτι. τι εχε ιχεεετι Μειω

Γιττιετιρι ιτιτι ετι ιειεορι, εε ντισε

σειιρι ι.ιιιτισιτεοε ειιιτερι εεε εοτι

ιιετιε ε ντσστιερε οτι ειιιιερι, εε

ρει:ε οντιιιετιιιε ττετιισε. οτι ντσέι

ιιεοτι ετι Με.

8 Πε ιχεσεσε, ντιιιεττιιιιιιιρι ετι

ιιιτι ιιεοτι ντιεεεειιρι ιιιτι εεεττιχε

ρι, ετι ντσιτισστιπε ντειιι.ειιερι ω,

εε Μοτο ιετιιτε χεεισερι εεε.

9 Ηεσεεε, ιοιτε Μιιτεει ιτιεΒρι

χε οιιτιιιι‹ιε ιιετισετι ιτιτι ιιε ντε

ιτετιέισε ιιιτι Με εεοτι, ετι Μσεεει

τετισετι ιτιτι στι ειτιτιισερι εειιετι,

ντσσέιιειιοτι. ντσιχεσιιρε ντετι ετι

εχει ιεττεςετιχε ειιι, τοιτιι, Ιιειισετι

το” ιχορετιιχετι ιιοτιντε, εοιχε.

10 Ί'οιτε τιετιε ε εε του ετιστι

χερι έτιι ιτιτι ιιεοτι χεέισερι εεε :

ιοιτε ιχε ισεεερι ιτιτι εοιχειετιιιετι

ει" ειιστιχερι τοι ιιεοτι οτι ιιεοτι

έιισερι, ντοιεσε ιο. σιτιιρετιιρι Με

ιχεσεσε.

11 ιινσιειιι ττισειιισιοτι τιοτιντε;

στο” ιετισετιιτο ιτιτι οιιτιε χερι,

εε ντοιττιιοιο στι, Βειοετιι Βιντε

ιιιιεχε ιτιτι τιιτιε ειιιχετιιτερι, εε

Κστε ντισειτιρειιτι εστι ετι ιιιετιετι

ειχερι.

12 Πειτε ντοτιέερε ιτιτι ιιεοτι, ντε

σετιι:ιτιχε. ντεχετερι ιτιτι ετι ορεχε

ντσιερι, εε ντιιτσρεέιτιιχετι σεττιισι

χερι; ττιειιριχε έιερε ττιιτιι ντιιιιι

σε τοτε οτι εχερι εσε Μιι; σειι

Μιι ριοτιχει:ο εεε έεστι οχε, ντε

ειτοχεσε σστιετι, ιτιστιρε εεεε, εε

ιιοι:ε εσιχειετιιιετι χοιοτιρι Μιι

ιιετιε Ιιεεεεαρι.

13 Μιτιιντετισε ειχε σιιιιιιτο, ε"

ντοντιει:εσε τεντερι Μιι τιιιοιτεεε
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ν νν1οοννοΥΑΚΕ Ι.

@εαπ ΙἙὶ?ΙΙΥΒΡὶ εεε; ννὶοιιηΙὶρὶ

οηηηὶγηὶη ηηρὶ, ση οϋρη2η. 8ηρε

Γηηοη οννὶηηηΙ‹ε ννηηὶη ννὶοηΜ

ηὶὶὶηηΜιρὶ. -

14 ΗεηοΙτ Αόηηι εϋηηΙιηη νη,

εηέτη ὶέηΚοννὶη ηοη Ιιε ὶτοΜιηι

Ιιεηη. οννὶεηγηΙ‹ε ηη ω”, ννηη

γηΜι ρο, Πιιησηη Μη η·ὶεηὲὶη

ννηέι€ε ννὶεηγηηε εὶη ννοηηννη

τηηΙ:η στη η σε ;

Ι5 Οννηεὶη ννὶεηχηεο Με, ηη

Ι:οηη 'Ι'ηΙ:η ννηΜαη οηοηηέηὶ Μη

Ιιεηη ννὶοοΙὶηη έὶΙιέὶειι οννηεὶη

οὶὶοηηἐηὶγηη εοοηρὶ ηοη Ι1εηη

εἀοηΚὶγεννὶεηγε Μη, ηη ννὶεοὶε

εηηΙωὶΒεὶ οννηεὶη ννηΓιτηηὶρὶ ειι

Τη!‹η ννηωπ οηοηηρὶ έηὶ οὶε

Μοηὶηηρὶ εεε ηοη ηεηη ηη

Κηη.

16 Πεηη ε νσὶὶιηηρἱ ηη, "εικά

δπιοηρηρὶ ω, ὶΥε εηη€ὶηε7ηρὶ Μη

εεὶΥΜηιιηηη τηηηὶρὶ εεε; ηη η

εοψηϋιηηηη ννηΙὶηηΙὶηηὶςὶὸηγη ὶ

ηρὶ, ηη ω" ση ετηηηηη ντη

οηέτη ὶ€οηηηΚε Μη ννηέτειὶηὶιηρὶ

εεε.

Γ? 'Ι'ηΙω. νσηἐτεεὶεὶἀηρὶ Μη, ηὶ

Υερὶ, .Ϊεεηε Μεεεὶγη Ιτηησηη ηη

ρηηρὶ γεννὶεηέὶ ηοη ηεηη ηὶερὶ

εηηηηη. οχηὶεηρὶ ηοη Ιιεηη ΜΜΜ

3"' μ” . . .
18 Αηρε€η ιηηηηε7η. Μη εη τινι

ετιώτη ννηννὶΙὶηΒηρὶ Μη ρηὶ‹ε Με,

ὶγε εηητὶὶὶεΥηρὶ έὶι:ε εὶη εεὶχη

ηιηηηη ὶηηηὶρὶ Μη, Ιιε οηὶοὶγιι

Μιρὶ ηοη.

10 Ιηηιιτοηηηρὶ Μη ηεηη εερὶ,

ννὶτηητηηρὶ, ηη. ννοηὶγη. Μη χη

ηειρὶ έηὶ.

20 'Ι'ηΙιη ννηέὶεεὶεὶὸηρὶ Μη, Μέ

ηὶγερὶ ννοννηεὶηγε ὶχοτηη ννηηηη

ηὶτηὶνηρὶ Μη Ιιε οηηη ὶεηΒὶεὶ

χηρὶ, ηη νὶἴοηὶγη ννηΙωη Μη εώ

)υπηηηηη ννοοεΜ70 ε7η ρε ;

Θ! ννηΜιητηηΜο. ννηέτεὸηΜιρὶ

Μη εη ὶηὸηηει ρο ; ηη Ιεειιη Μω

εὶγη Ιτειησηη ηηγηηρὶ τοννηοη6ὶ

ηη ννὶεηηὶ οννὶηηηΚε ννηηὶεη ε”

Ιιόε Με εὶη Με πιρε χηΜιη ρο.

22 Πη!πηη ηηηΙ'ι ννὶεη7η|‹οηη

?ηη οηέὶννὶοηιὶη ρο ;

23 @η ηηηΒ ὶέι ννοηοΜρε ση

ηὶννὶοηγη ρο, ρετη εί:ηη!ιηη ΗΠ

εηεηρὶ Μη ὶγεεεεη; ηη ννοΙ:ογη

Με νσὶεηηεΒρὶ ηη ηέηρηρὶ Μη Μ·

ηη εε Μιεέ έὶοεὸηΜι ρο.

24 ΠηΙιηη τηννε ινοπητηηὶ εεηη

έηὶ ηηγηηηρὶ Με. οΜὶιὶ, ηη Νο

ννὶ-γηέηὶη γηηη ὶγε ὶ:οννὶὶηη Μη

εη ὶχηοηρερὶεη 6ηὶ εηὶΙὶὸερὶ Με

ειη,

25 ννηΜιητηηΜι εεεόηη Χωρα,

ννηηὶΚὶγη ηηΜΜιννηρὶ Μη ηεε,

.Τεεηε Μεεεὶγη Ιτηηεηη ηηγηηρὶ

Ιεὶη-εεὶγητηηηηη, ννοννΜηη, νω

χηοηὶηηη, »νωιηιη ηη ννοΜεοη

τε, ηεηηηΙ:η ηη ννὶοοὶεη8ε οννηηὶη

Ιιεηηηγηη,ω” ηηηινε. Απηεη.

ΙΟΗΑΝΝΒΒ

ΨΑΥΠΟ'ΓΑΝΙΝ

νν1ορητοΥΑκη Ι.

1 .Ϊεεηε Μεεεὶχη ννηγηοὶηηὶη

τηννη, ψεύτη εεηηηη η Με. ε Ιιε

τηνν‹›ννὶτὶιιὶ‹ε Μη εὸοηχεννὶηηὶιὶ

χε Με. νδ'ηΙ:ηητηηδιη ηη ηοη Ιιε

ηεε ; ηηΙιιιη 8ηοηηίΜε ννηη ιι έὶ,

·τΑκνΑ ΚΙΝ.

ηη Εηννοινὶὸηὶπε .Ιοηηηηεε Με οΜ

ηηηη:

2 Ηε ΎνηΜιη!ηηΜι οὶε Μη, ηη.

.Ϊεεηε Μεεεὶρη ννοΜη!τε εὶη, ψη

Ιτη Φοηε. ννηηγηηε οὶη ηεηη Υπο

$ηηὶη.

3 'Γηννε νυοΕηηη οὶο Μη ηη ηη.

Ι



ΨΑΥΠΟΤΑΝΙΝ.

ν”, ηη Ιοηε. ηε11οηρΙ, ηη Ι:ειΙζη εη

Ιεηηηρἱ Μη ηηηη‹›Ι›ΙηηρΙ Μη, ηεηη

νντ›ιν:ιἐτε _γηηηΡΙ. ννηηηε Μ_γη

(Μη ΙΙηιη.

4 .Ιοηηηηεε, Αεἱη εΜη οΙαοόηΜ

εἰγε έιιΙτοννἱηρἰ Μη ωοιυαρἱ ποί

σα|είωηα. ννωνειοηέ1ηη, ννοο

Μγε Κο, τηννε ηη, ηη ηη ηοη, η

Με εΙη ηεί:εηηεη ηἱγερἱ εη ηἱεἱ

ρἰ ηη ηηηννε; ηη ΙΙΙίοηίγη έεΙεο

ννἰηρἱ οἱ›7‹›1:ηηΙ‹ε τηννη Μη Πο

Μηη ηηρΙ Μη Ιιεη›ι εεἱγιιηιηηεη ;

5 Ωε·.Ιεεηε Μεεεηηι εηιη1ηιη,

Ιιε ννηηγηηιηἰη τνὶεειΜι, νν1εοηψε

εηιηΙιηη τοΙιεηεχε Ιοηρἰ, ηη ιιπι

Μι ννΙεπέταγεΕερΙ Μη Ιτηηειιη

Μη Ιιεε. Τηννε ννειέ$ε ηηΜεΙηρ1,

ηη. ννει1ηΙΙΙηηΙΡΙ Μη εΙ:ηηΙιηη Με

ννε Μη εη ηηγη]τηηρ1,

θ ω. ΑτΜ:Μι ννεηηητεηΙ‹η εΜε

νν1εηέτεμι1ερ1, ννοέηε. Μιη·ηρΙ Ιω

ηηΙ(ηηιιρΙ Μη Ιιεε, ννοννἰτεη, ννο

ννεέειΙ‹ε Ιω οννἱηεηΙ‹ε ννηη1η πινω

ηηηννε. Ατηεη.

'7 ννε.ηγιιΜι με, πηηΙ1ρηηι έη.ρε.

Μη ιιΙιεη η; ιιηΙ(εη νν1ε1έτε. συνε

εΙη ννεηγηΙπηρ1 Με., ηη Ιοηει Ιιε

εηρηρ1 ηοη Ιιεηε ηιιΙιηη. ηη Με

ση ηχεια: ηηιΜι οηηεΜι Μη εννε

εἱη ε1ηΙρερΙ Με. ΗεεεΙ:η ηιιη

ντε. Ατηεη. .

8 ΑΙρΙηι ηη. Οηιεηει, ηὺοΜιηε ηη.

οννἱηεηΙ‹ε Μη Ιιε πηἰγε σε; καη

ειιη ηη, ηη. ηη ηοη, η Με, Μο

ηιη ννηέηΙ:ε ε1η ηε ηεηει ηεεεη

ε”.

9 .ΙοΙηιηηεε ΙιηηΙιεννεηηηχηγε.

ρἰ, ννοΜιΜῇε, ηη κνοΜεοηιε, πο·

ννεΙ1ηηι1ηη Ιω, .Ιεεηε ΜΜΜ τε

ν”. Μη εη, τηννεέἱ γεγερΙ Μη Ιιε

ιηἰχε; ννηΜιητηηΜι οὶε ηη .Ιεειιε

ΙΙΙεεεηηι ννοηὸηΙ‹ε εἰη ση Μαη

Ιηιη, ννΙΙ:ει πω, Ρετηιοε εεηπηη,

Ιιεη ννηηη.

10 Πεησηη Ι288ηρεΙ:η Μη εη

12170111” Μη Μοἱ ννε.ηη; ηηΙζεη

τηἰηεΙιτερε τεηηεη νν1εο.ηο ννιιη

τεηΙιε, πω”. γειηοΙοηρΙ ΜΜΜ

ννεη ἱγεεεειι, ηιινηιηση;

11 Πε ΙτεΙπεη εχει, ηΑΙρΙιε. ηη.

Οπηεηε, £οΙ‹ηΙιεγε ηε. εΙιηΙτε Μη

Ι1ε πηγε σε. 'Ι'εΙειι ννηηάειΙιε εἱη

τηοννεμΙ εεεη Εεεε εε, Αεηι εΜε.

οΙ‹ο‹ΙειΜεἱχε Μη ΙννεηοηΙοεμι

νο; ΕρΙ1εεοε, ηη. Βτηιιτηη, ηη

Ρετηιιιηοε, ηη 'Τηηηηι·ε, ηη δει·

τΙἰε, ηη ΡηΙΙηηεΙρηΙη,ηη 1.ωη1κη.

12 ΠηΙζηη νν1εεηη οιηειΙ:Ι_γε οἰη

Μ: ννηητηὸηΙ‹ε Με. ε εΜε ΜΙΜΗ

τηηη. ΠηΜιη τηΙΙιτΙε.κηηει ηεΙιε.η

τηηιεεΙτη2Ι ρεΣηεηηεη ΙΙιηρει εε

Ιποη·Ιη ννεηημΙηΜι.

13 (ζει ρετηηη3εη ΙΙιηρη έεΙω

ννἰη Μη ευΜιχη ννωη1 νΜεειέηι

ΟΙηηἰηΙΙ;η Μη Μεσα», 12ηννο

Ι‹οχεΙ‹ε Μη εΜε. Μη εΜε ἰγηηὸε

μι, ηη ιηηΙ‹η Μη ορηι ιηεπιεΙιε2ί

ΙΙιόη8Μτη.

14 @ι με Μη ρειΙιε. Ιω Μαι, Εε

Μηεε ννηηηγεηρΙ Μη Μη ΙΥεεεη

εΙ‹ιι, ηη ν". ἰγεεεεη, ηη. Μπι Μη

ρετε. Με Μη Ιγεεεεε; ·

15 (.)ε εΜε. Μη 16 ηιιιιε.:Ι εεε

άεη ἰγεεεειι, ρεεε 1:ηηΜιεη ΙΙ:Ιωη

γηηε εεεε.; ηη Ιω Μη Ι1ε 1ηΙηΙ

στη ΙΙ1ηηε. Μη Ιγεεεεε. °

16 0η. ηερε ετερε Μη οηηει πνί

εηηΙ1ρΙ 6ηΙιονν1η ΙηΙηΙιε ηη, Ι Μη

εεηηιηιηηιιη ηιειε εεηγε ε.ηο8·

ορε Μη Ιιεεε ννηη ιη”, ηη. Πο

ΙιηηΙ‹ε Μη Ιιε εηρετη »η ηἱηε.

@εεε εἰη ητεεεση.

17 Ηε ννεηηιηεΜι, ηηΙηιη η

ννηηΙ‹ε εἰη ΙΥεεεη εΜε. ΙηΙε Μη

εη ηιηη1ηΙ1ρηγη. Ηεηε.η ὶγε ηη

ἔ›ε ετερη. Μη ση οιηιηιιτεη ηη,

ηηηΙηιη Ικο-γιιηἱρε οἱη, επηεΜ

7η; ΤοΙηιΙιεγε ηη εΙηιΙκε Μη ηε

Μιγε;

18 'Ι'ιηνε @ε ηη. εΜε ΜηΙ, ηη.

Πο οννΙΙηιηΙιε ννηηἰη ηἱ ννηηη;

Αιηεη; ηη ννηΜιηέΙση η Μη Μ

εοηψε Ιω τω” 1γηΙ1ηοΙτε Μη

δτηΙιε τηηηΙαι εε.

19 'Ι'ηΙ:η ννεηηεΙαε εἰη Ιιε ινο

ννηρἱ εεεη Μηρι πο, τηΙ:ιι ηηΙσι

Ιηι ηη ηη κ1εηε Ιγοηε.Ιιεηι 1:ειΙ:η η

Με εἰ:: Ιιεηιι.
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ννι0οννοιπΑκππ Σ.

20 ννιωιωιρι έπιππονπιππι πιιππιπιρο

επ:ειιιιι Μπι σπιτια ινπιπιππιιππε οποιοπι

ννπιννιιιιιπποεπι Μπι πιοπι, φ. πιεπι

επιιι:π ρεππιπιπιιιιπι ιπιππρει Μιι πιεπιιι

πιιιπππιπι. ννπωπιπιρι έπειπποννππι πιοπι

οπποππιιΜοπιπο έιιπποινππιρι οπιπιππιππε

ιιιππιιιι›π Μπι πιεπι:ι εερι; πιει Με

ιπιπιιαπι ππιππρπι έπιπποννππι ννιιπιιππιππε

σιπι οπποππιιΜοπιπε έιιιπποννππιρι Μπι

πιεπιπι. Μπι.

ΨΠ)ΟΨΟΥΑΚΒ 2.

1 Ερπιεεο=ι επιπιι. οπποιπιιΜοπιο

οπιπιππιππο ιπιππιιιιιπ Μπι πιο εοεπι ννο

κν:ιρι Μοπιειι. ννο; Τιπννο αποκη

Βρι 6πιπποννιπι περα ω” Μπι οπιπιιι

πιπππιπιε μι, ππιππιιι8Μι2π ρειπιιιιιιαπι

ππιππιιιι. έπιπποννππι οοππιιιτπι οππιπππιπ Μπι

πιο πιεπιεπι ειπε;

2 Νποπιιιπι, πιει πιπποπιππιπιπ, πιει νιω

οππιπιπππιπιππιι Μπι πια-π επππιππινππιππι;

πιει. τοπια έποιιιιπ Μπι πιοπιπι πιοννππι

πινποπιπππιππι οιειΜπιπ έιιπ; πιε πω".

Ιξεννποειέπρπ Μπι πιειοιι.ρπ ππεππ;πιπιιρι

ππι πιεοπι. ιινποειππιπποεπι πιο. ππ:οπιιιπ

έπιπ Μπι πιεοπι. πιπεννποιηιιγιι..

3 ννιιοππιπιππιιπιππιι, πιει εβρο, πιο

ππιποιιιο Μπι οπι πιπιιιιιι.πιπ, ‹ι:π ωμ

Μιε έπιπ.

4 Τπιππο. πιιπππι οπειππιπιιι πγιιοποπιιιιι,

ποΜιιπιεινε. ννιιέπειπι.π:παππε οἰπι πιο

πιππιπέιππιπι.

5 Πεοπ π:οΜιπ:ι Επιπιπιπιπι πιππιπιι

1πρεπιπο σιπι πιε Μππειιιπε, πιει ππιπππι

ποπο, πιο. πιπυΒιιπι ποΜιπιεχιι Μπι

πιιππιέπιιπι νεο. .!ίωαιιοπ έπιπ Μπ

πιπιπι πιοπιιι.πιπιιι εΜε οπο, πια Ρεϋ

ιπιπιιιιπι πιπτειννιι Μπι χιιπ‹ιπππιπι Μ

αποψε Μπι, πιππιππιιεοεπ.ιπ έπιπ Μπι

πιιιπι.

6 'π'ιιΜι πιο ππιππιιι., Νππποποιοπι ω

σοπιιιππ Μπι έποεμιππιιππο σιπι, πωπω.

πιιπέ εγε. έπποεννπιππιιππιι.

'7 'Ι'πιννο πιοΒε γιπππειπι πιεσππιπιπιπι.

πεπεπι πιοπι” Μπι οπποππε.Μοπιπε

Μπι οιινιοιιΜιπο απο πιο πιειπποπι Με.

Τπιννο οπιπιπε οππιπιιιπι πιο σιπι ιππ

σοπιπ, ννπιππιιπιπεπιππε. πιι.πιπιεπι 0ο

Μπιππι πιο οπο, πιοπιιπιπιιιπι ιππιπι να!

Μια: Με..

8 π)πιΜππι $ππιιιι·πιπι εΜε οπποπππ

πω” οπιπιππιππο ιπιππιιιιιπ Μπι πιο

«και ννυννειρι Μοπἔει. ννο; Τυ

ιππο ποππεπιειππι πιο επιπιππο πππι Μπι,

πι: φα πιππε Μπι Μπι πια: πιεοεπι

ειπα;

9 Νποπιιιπι Μπι επποπιινηιπ. ννο·

ΜιΜιο ννοννιιππρπιυποει. πιο πω"

Μπι, πωπω ννππππιποιι;) ιιπι τοπικ

.Μπι ννποιιέππι ππεπςπιππρπ πιει πιεσε.

ρπ ω, πιω $πιπιιπι πιππιπιπαπνο ω"

Μπι εππιπιπιπι.πιρπ, πιοιιιι. "πωπω Μπι

πιιι|εωι .:πἰυπωα9α.

ΙΟ Τπιππεπι ιιιοιιΜιε Με οππι ππιπιππ

πιιιπι πεπιπι πεογπιπιπρο σιπι. Πιο,

πνιιπππιπιέπειι πιπιπερπ ινιιπιιπππιπ νιά

επιππιπέπιπ ιπρπ Μπι οπι πχεπιιγιιπιι:ιπ

Με, ιπιπιιιιπποπιπιιιι παει ο πιεοπι;

πππιππιιπι πορεια ινιπποεπτιπιιι πιεπιεπι

ιππιπι Μπιππιθ πωπω Με; πωπω

ινποπιπε σιπι πιεπιπιπιγπιπι ΜΜΜ

και, Μπιπιιππι ννποοπιι ννο.ιεέιιππιππο

ννειπι οπςιπ Με.

11Τιιυνε πιοεπε γιιπιπιπι πιεοππιπιπιπι,

πιω πποπιπιππι Μπι οπωιπιωμ

Μιι εννποιιπππιε σιπι πιο πιπιπποπι Με.

πω” οπιπιε π:ιπιπιπιπι πιο ννπουΠιε

ποππιοπιιιιι Μπι οπι Μπιπιπ_γιιπιρπ Με

έπιπ.

Η Ππιππειπι Ρεπιιιιππιοει επιππι οππο

τπιιΜοπιπε οπιπιππιππε· ιπππιπιρι Μπι πιε

εοεπι ννπιινιπρπ Μοιιιιο. ννο; Τιπινε

ππιπιπο. ΜΒΜ Μισές ορο Μπι πιππιππιπι

οππι πιοπι πιεπιεπι εχω '

13 Νιοπιιι.πι Μπι επποπιννιιιπει, ιιπι

π:ιππιπεπι Βιιι.ιιπι οἱιποπιιπιππε των”.

γιιπιππε Ωω πιοπι μπώ; ιιιι πιιππ:ιιιο

Μπι γιιπιιι ιπιιιππι, πιει ννιιοππιππιιηπιπι

ρπ Μπι ιιππιιέπεπι έπιπ, πιπιροπιι Μπι

Απιιπριιε ννιιιιγπιπ:πιπιππι "Μπι πιπ

πω” Μπι πιπγειιπ Μπι επι, πωπω”

εεπεπ ή Μιι, πιεπι Μ:ειιπ πιοπι πιο

επιπιπι.

14 'Ρώτα πιιπππι ινπιπιιπππιπππεπι πιπε

οποιιιιει; Βιιπιιιιιιι πιοπι Βιιπιππι Ιε

Μι οπιιοπι Μπι πωπω οπι ιπνιιππιιιπιπ

ππιπγιιιιι Με οππι3ἔιιποπποΙπιιππι επιππο



ΨΑΥΠΟ'ΓΑΝΙΝ.

Μπ πιε οπερεππππε πιι, πεππιι »πεπιε

περὶ ινεΜπιιἐπιιρὶ Μπι πιιι:ερπ. πε

ννὶὶπεπὶππιεπρὶ εεοπρὶ Με, πιε πε

ννοοπερε τοπιο. πιιπιερὶ Μπι πιεπε

ινὶεειππιπιε ;

15 (πε πεππιιπ Νὶπ:οπεποπ πεπο

οπερε πιιπιερὶ Μπ πιεπε ννὶεεππιι

πιε, πιε ἐὶεεννεππεππε πιιππε.

18 1πιππιιεεεπιι απο; πιοσεποπ ἐπὶ

Μππιεπ πποπιε.ππε εΜε ω, πο. ππιὶὶ

π·ιειε πεππε Μπ οπ πιεπε Μοὶ

νιπεεὶιε Με.

17 'Γιιννε ποπε πιιππεππιεοπππιεπ,

πεππιι ννοπππε Μπ οπποππεππὶοὶπε Μπ

ειπὶοεππὶπε οὶπ πιε πεπποπ Με.

Τιιινε οπιὶπε επππιεπ πιε ππιεππε

Μπιπεπιερί ποπ πιε επεππιεπι ππιπ

ννεΜπε πε ὶππεπ εππε ινεπ ιινεπιι

Με, ὶππεπ Μπ πιε επι ννὶεεοεπε

πιεσε ιινεπ ππεπερὶ Μπ πιε πιιπνειπεπ

επππιππε ἐπὶ, πιιππε ππιννε ὶπε Με

εὶπ πιεεει3πεπ.

18 Ππππεπ 'Ι'πιιιεππι·πι εΜε οπω

ειπε” οπιπὶπιππε πιιπιιιιιὶ Μπ

πιε εεεπ ννοννερὶ Μοεπε πο; Ψε

π‹εππειιππε ΟπππιπππΜι, ὶἐπε ρεπε

Με Μπι ὶπεοεπ πιτπιιπιε πε, ει". Μπ

ππεεε:ὶ εοεπ:πεπ ὶπεεεοε πεε πιε

εεπ επε ;

19 Νὶοπιεπι Μπ επ1οιιπνεπε, πνε

εεππεΜπε, επι πὶπεπεπὶ, πε. ννὶεε

πεππιι, πε επερε, πε πὶοπιεπι Μπ,

πε επιπιππε Μπ πιεπε ποπιπεπιεπε Μπ

ἐεππι ὶπεπε οππι.

20 'Γιιππε πεππιι ποπεπιε ὶπεεὶοπι

Ρε, πνὶποπὶὶπεε "επ .πεπεπιεπ ω

περὶ, ιππποπ1πποε ννοππεεπππε πιεπ

εὶπε εὶπ πιο ππιὶπεοππὶπε Μπ ιινὶεε

πιπεπε εε, ιινπππιεπιππιεπρὶ εποπρὶ,

πε πεππιι ιινεππεπειιὶ ννεππὶπιιἐπερὶ

Μπι πιιπερὶ Με ε οπερε ινὶοεΜπε

εὶπ πεε ὶποννὶππιιΜπε.

21 Ππππεπ πιε πνεννπεπππεπιειιὶ

εεοπι Μπ οπι ὶποιιεὶεὶπε Με ε

επρεπε ννεπιι, πιπ-πε ὶποιιεὶπὶπε

επι.

22 πω, οννὶππε ιινεπ ε1πειι εννε

οπρε Με, πε ποπε Μεὶ νιπεννὶεὶπὶε

περὶ εεοπρὶ Μπ πιεπε πεππιιπ, πιο

1πεΜπε πιππαπ. επ; ννπεοπιιιπι Με

επ ὶπορεὶοὶπερὶ ἐπὶ Μππιεπι.

23 (.)ε ὶπε οὶπεε Μπ πινπεοπιπε οπι

ινποεννεΜε Με; πε οπποὸεΜοὶπε

Μπ οννεειπ, “απο ιινὶεερεππἐὶπι πιπ

εεεεππε πιο ὶπιιππεεπ Μπ πιε ππιὶπε

ε επποππερὶ Με. π.)ε πιὶπερὶ Μπ

οποὶποπιὶ πὶοπὶεπιιὶ Μπ εοὶπεπεπ

1ιεπ οὶεπιρὶ Με.

24 'Ι'ιιππε πὶπερὶ, π: ποπε 'Ι'πιιιε

πω. εΜε ννοοπερε ὶπ πιε πιιπιει;ιὶ

ἐπὶ, πε θεπεπ οἐπ›ε πω". επιιιιὶ

Μπι ἐπποππε ἐπὶ πειιπιιὶ Μπ ππεππεπ

εεὶεὶπειιὶ ; ννιιπὶπιιὶ ποππεσε εεὶ

πιπεππερὶ Με ἐπὶ ;

25 'Ι'ιιππιι πεππιι επιιπιερὶ Μπι πιε

@Με πιππιιπιε πιο, πιὶπιιι Με εὶπ πιε

πιεππεπ.

26 (.)ε τιιιινε οπιὶπε πε οννὶπιεπππε

Μπ ὶπεπιππεπε ππὶοπὶεπι Μπ πιππιει.

ιιπ Μππιεπι, οπεπε Μπι επ πιοπιε

ἐεππε πιιιπιι Με.

27 (πε ππειε ὶεερἐὶπιπε πιπε.πι οπ

ννποεπιιπιε πε ππιεππε ννεππἐὶοε ὶπε

εεπι ννὶεεππεππππεοε Με εε; πιε

εεπ Απε επεππιεπι πιππιιπιε πνειιπ.

28 (πε επιρεο ννὶεεπιπὶρὶ Μπι πιε

πνεπιι Με.

29 'π'ιιπνε πιοπε ππιππειι πιεεὶπιπιεπ

'πιπιο πνοπὶπε Μπ οπποππιιππὶοὶπε

Μπι εινὶοεππὶπε εππι πιε πεπ1οπι Με.

ννποοννοιππκε Β.

1 Ππ1‹επι $ει·ιππε επππε οπποπ1εΜ

εὶπε οπιπιππιππε πιιπιει›ὶ Μπ πιε εεεπι

ννοιινερὶ Μεεεε. πιο ; 'Ι'πιννε Ψε

ππεπτεπππε 'Γεπιππε ἐεπποινὶπ Μπι

πιεπε, πε ννὶοεπΓιρὶ ἐεπποννὶπι πιππι

πιε εὶπ πιε πιεοεπι εππι; Νποπιεπ

Μπ ἐιποπννεπε, ειπε ννεπι ιππιπιε,

πεπὶ Μπι πεε, πιιππε πὶπε.

2 ΚὶΜεπιεπι ιιπι, πε ι:πιππιι ποπε πε

πιεπιππ επι ιιπ πε πε Με πὶπ πιεπιε

πιπιπιιννεἐεππε πιο; ννεππεππεπππε

ὶποππεπιι πιὶοπὶεπι Μπ οννοππιππε ε

ὶπεπιπεπε ἐπὶ.

3 1·1εοπ τοππεπ ὶπεειι, πο. πεπε

1ιοπ Μπι Μππειιπε πιο., @Με πιπιο
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ηη, ἰΜἀηεεε1:η πο. ΙίἰΜηΜηπ

η·ηηη ἐπὶ ΜηΜηη ννηηιηηοη εε

@απο εΜη σηη Με, ηη τοΜηη

εΜε ε1Μ1 Με οὶη Με ει1οπγηΙκη,ε

Με ἐπὶ.

4 'ΓυΜη δητο1ε εΜε κνἰηηεη]ε

£οηηπη άηΜη, Μεπη ε τηννοΜηγηΙιε

Μη Μάηέηρηρ1 ἐπὶ; ηη. εΜε Μάη

πηρί εοεη ιηἰοἰ ιηεηἰρἱ Με; Με

ὶχεΜηητηηἱ ηηΜηεέ.

5 'Ι'ηυνε οΜἰγε ο1πΜεη Με πανο

ΜοΧγηΚε εΜε ΜηγηΜε Με, ηη ὶγε

εΜε Μη ννἰοοηἱ ννοννηρ1 Μη

ετηπΜηη ννηρη]η]η Με ἐπὶ, τη1ιη

Με εΜε Μη Ατε 1ιοΜηηι,ηη οΜη1

Μι1ε ννἰοηγε οἰη Μεηη. νν1ηηο1ιεπη

οιηόη1κε Μη.

θ Τηννε ηοηε γηΜιπ ΜεοἱπΜηη

ηη. ννοηί_γη Μη οΜοτ1η!ηση7ε

Μη ενν1εη1ηγε οἰη Με ηη11οη Με.

7 1.1η1ιηπ Ρ1ιἱΙηὸε1ΡΜἰη εΜ:η ο

1ιοόηΜη1χε οΜηὶΜεἰε ηηΜηρ1 Μη

Με εεεη ννοννηρ1 Μοεμη. ννο;

Τηννε ννεΜεη ηη ννἰοηΙ‹η ηη, ηη

Πενν1η τ1γορηη|ηΜάοΜε Μη χηΜε

ηη, γηΒοο1πη εοε 2ηννεάηη εεεη

@εγε ἐπὶ, ηη εηεη 1οη εεε. 1;ηννε

ι1ηη γηΒ(1ο1ιε ἐπὶ εοε Μη Μεε

Μεεεη εγε;

Β ΝἱοΜηη Μη ηι1οηννηγη, ηγορη.

ννηη γηΒοοΜιρ1 εεεη Με εἰη Με

ηίωΙτη.πι εννηΜόε, ηη τηννεσ1ηη

εεεη Με)7η οΜΜἱ ἐπὶ ; ννοννηέηΜε

ε1ηηππη ηηΜε ηη τηἰοἱε Μη χηΜη

χηηη, ηη ιη1ηηῇε Μη εΒρετηε)τε.Υε

έηἰ.

9 Πο, 8η1.ηη οπηηἰοὶγε τω" Μη

ε1;ηηΜε.ηρ1 .Μάη νν1ηηέτη 1ιε1η1γη

ρἰ, ὺη1‹η Μεεηρ1 ἐπὶ, ηη. Ποηρἰ έιηἱ

Μη, Μεηη Μο, ηρ1, ηη ηἰειΜη Μη

11:οΜιηι εηηρεέ!ιη 1ηη1κεΜοε 1πη

31η ννἱοηννηΒἰγε Μη, ηη. Μπότε

ε1οΜε. ε ηε1οη)τηρ1 Με.

10 Ψοηρε οἰε ηη1:εννη Μη Με

εννε.πηηΜε εὶη, Μεοη τοΜηη τε1‹η

ννηνν1]η1ηηγηπ ηη Μη τοπε. :ηη

Μι οννηπεη_γη ηπρἰ Μη 1γη1:εη

ννὶεηχε_ Με η Μη11ηπ, ΜεΜηη

ηννηηεἰγη1:ε Με.

'ΣΕ

11 Πιο εοηὸηη` ννηη Με., 1.η.Μ1

όηΜε σηη Με ηἱηεη μι” πο, Με

εεη ννη€εέι1ηηε πἰτηννη Μη τ.ηννε

ι1ηη η1οἱ Με έηἰ.

12 'Γηννε οΜ1γε οἱηΜηπ, Με :ηη

ννη1-ιηη ιη1τη Μνη1κηη€ηη1τη ω”

Μη οΜηη οηη 1Μηρε. ννηη ννηΜιἔε

Με, ηη 1εηηηηε. τηη1κηπ γε Με

ἐπὶ : ηη. Με ηΜιη πηηη ΨηΜιηηιη

Μι οη1ε Μη οννηννη Μη, ηη ιη1$η.

ννη1ιηπ1:επΜη οτοπννε 1;ηννη εΜε

Μη, .1ει·ηηε1εητ Εεεε. Μη Μεε, Με.

Μρ1·γη Μη ετηηΜηη ννηΜιπηιπΜη

ηι1τηννε Μη εηηπε1ηη11ηη η Μη

Μεε, η ηηΜιη τη1οη]ε Μεση Μη.

13 ' ηννε ηοηε γι1Μιη Μεηἰη

Μηη, τη1:η ννοηηγη Μη ο1τοόηΜ

ηἰγε Μη ενν1οη1ηγε ε1π Με πη11οη

Με..

14 Πη1:ηη 11ηοό1Με. εΜε. οΜο

ηεΜη17ε οΜπ1Μόε χη1πηρ1 Μη Με

εεεη ννοννηρ1 Μηηε·η πο; Ί'ηννε

Αιηεη εοέμιρό, ννηηχηὑηπὶπ συνο

1:ειπηη, ηη νν1οο.Μι, ννηΜηπτηπΜη

ννοἰεηηε τηννη οτοΜιΜε Μη Μεε

Μεοεη εγε,

1ὁ ΝίοΜηη Μη ηόοπννηγη, επἰ

ηη 1ρ1ηη. ηητηηπη εηεη 3πεηη ἐπὶ,

ηπἰ ηη @Μη ηηιηε. £ηΜε ε εοεπ

γηηη Με ννηηἱη;

16 'Ι'η1πη 1ηἱηεοη, ηη επἱ @Με

Μεὶ ηηπτηπη. εεεη γηηπ ἐπὶ, Μεοπ

πηἱἱ Μη ετηπΜηη 1ο1Μάερε Μη.

17 νν1πηηηοη, ηη ννογηΜη Μη

ννη€οπ, ηη τη11ηηεπ ὶπιεΜηΜῇε ἐπὶ,

ΜεΜη σε; ηη ἱπ1οηΜῇε ηη, οπηἰέἰ

Με ηη, ηἰννεΜρηηἱεη, ηη. 1έ13η ηἱ

εοπΒε ηη, τηπεοη11ιηε1ηη ε ηόοη

_γη1:1χε ω. °

18 ΚηΜεη ννηΜοΜοπεὶεἱγη σε,

ιηηιηε.Μη21 ρετη οη γηεεεκ1ηη

1ιη8·ηρ1 Μη Με ορεηηοητοη πο,

ννἱπἰΜηη. Με. σε; ηη ννο1:οχη1ιε

εΜε., Μοόη!ιε Μη. ε Μεοπ, Μεοεπ

1ηποοη1Μηι1ηη οη ννἰηἰέΕεεε οἰη

Με τηηἰη Με ἐπὶ; ηη νν1είέ1:η

νν111ι11 Μη, π11έτη ἱγηΜηη Με,

Μεεεη ηνηννηποηΜε Μη.

19 Τοηη εηητεννἰεηικ·η1ιἱγε εἰη
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ννωτεΟΤΑΜΗΝ.

Μεεε ννεΜοΜοεννὶοεννεΜἰμ εε,

ὶγορεννἰοεννεΜἰγε εεε. Ηεοε

1εεἰΜεἱεἱγε εε ἰΜόεεεετε πο.

20 Πε, τἰγ‹ιρε· Με εε εεννε]ἰε

εε κνεΜεΜεΜε εεε; τεννε εεΜο

Με εεΜοε, εε Μεορε ΜεεΜ‹Μ›Με

εἰεΜεε, Με εΜ;ε Με ΜἰΜε, εε Μεἱ

ννεννετε Με, εε ἰέ εγε Με "Με

Με.

21 Τεννε οΜ)τε εἱεΜεε Με οἱ

γοϊ.εεΜε ειΠεννε. Με εΜεε τεἰεί

ἱγ‹›τεεΜε επεΜγε Με, τεἰχε οΜἱ

ννεγε εε Ατε οὶγοτεεΜε πανε Με

εΜεε ννεεἰ ίιεόοτεεΜε εὶε Με @ε

εεε.

92 Ί'εννε εεεε εεΜεε Μεοἰε

Μεε, Μεε ννοεἰγε Με οΜοεεΜ

Μ” Με εννε:-εΜ_γε εἰε Με εε

Μοε Με.

νν1οοννοΥεκε 4.

Ι Ηεεε εωΜεΙτετε ννεετεεεΜε

εε Πο ειεΜρΜγε Με εΜ.ε τὶγορε

ννεε γεΜεοΜερἰ; εε ννἰεεΜο το

ΜεΜε›#ε εεννεΜοε Με Με πεπε

γεΜεωερἰ τεεΜε Με ἱγεοεεε, Με

οειεΙεγε εε Μεγε, ΠεοΕ7ε ε πο,

εεεε ἰγεΜεΜεει τεΜε ε Με εἰε

Μεεε ννεεχεἔοἱοἰγε Με σε.

2 ΠεΜεε Μ»Μεεεε ννοεὶγε Με

εε ννεεε; εε. Με. τεεΜρἱχε. Με

εΜε οἱγοὶιεεεε ννεε εεεε ΜεΙερΜ

εε τεννε εΜιε 1_γοτεεΜοΜεε γεε

Με.

3 Τεννε εΜεε ἰγο£εεΜε εἱε Με

ἰννεεγεΜερἰ Με ὶεγεε £εΜἰΜε,

ἰχεερἰε εε εεΜεὶεοε ὶγεεεεε; εε

οἱγοτεεΜε Με ἰΜὸιιΜέεε νιά

ΜειεεΜε εεε ΜειἰΙιΜεγε. γεεΜε,

ειεεΜε.εεοε ἰεχεε Με ἰ_γεεεεε.

4 Ωε οἰγοτεεΜε Με ἱΜὸεΜέιεε

εγεεΜε ννὶΜεειεεε εοερε ειπε

Εεεε ννεεΜε; εε ογεεΙ‹ε Με Με

εε εε ΜεεΜεννἰεεχερὶ ννίΜοεπεεε

εοερε ειπε εφε. ὶγοτεεΜεΡἱ, εε

ννοΜεγεΜε εεε ΜοχεΜεμἰ ε εεε

ιεεεΜε; εε ρε Με εε ειεεεεεεεἱ

ῖεέἀεΜερἱ.

5 ΠεΜεε οἰγοΕεεΜε Μἱε`ετεε>

Μεε ννεΜεεΜεΙ εε ννεΜἱεγεε Μο

Μοερἰ εε ννἰεεΜο Μεε; εε. «εχο

τεεΜε Με Π:οΜεε1 ρετεε.ιεεε εε

Μ‹›ννἰε ρετε εεε Με ερὶ, Μεεε

ννεΜεετεεΜε τεεἱγε Μοννἱε Με

Μεερἰ.

θ ΠεΜεε οὶγοτεεΜε Με ΐτοΜεπι

πιεε ννεε ννεεΜε 3εε3εε εεοε,

οεΜτοκνετεἰγεοεε ΜοΜἀὶ; εε οἱ

γοτεεΜε Με οοΜεγε, εε. οἱγὁτεε

Με Με ἱΜἀεΜἐεε' τ.εΜε κε εε εφε

Με χεΜεερἰ, Μεεε ε τοΜερεΕεε

Μεε εε ΜεΜερετεεΜεε Με Ντε

εῇερἱεεε.

7 ΠεΜιε Ι.εΜε εἰ εε τοΙ:εΜε3τε.

Με Με ειεε]ε οεεεεεε Με εγε

εεεε; εε εεε Μεε ἱγοΜΜε Με

Με τε€επιΜε οεεεεεε Με Μεσο

εε.; εε Μεε εἰ εε ὶεἱχειεεἰ Με

Με ννἱοεεεε ἱτοΜεεΜε Με ἰγεεεε

γεΜε; εε τεΜε εἰ εε ἱεΗορε Μἰε

Με ννεεεεΜ Μεγεε εε οεεεεεε

Με ἰγεεεοε.

8 (Με τεΜε εἰ εε εφε Με οὐσί

3ποΜε ΜερεΜε έεΙερεΜρε γεΜερι,

εε ιΜεεΜεεε, εε πεεΜεε τεεΜεε

ὶέτεεῇερΙὸεε; εε εερε£ε Μεεγετε

Με εγεέτεε εεἰ Μεεεε εεε ἰ, Ψε

Μεε, ννε.Μεε, ννεΜεε, £εεεεε

ννεΜεπιτεεΜε @Μεε πεεεεΜε. τε

ννε εε, εε εε εεε, ε Με εἱε Μεε

εε.

9 (Σε $οΜεε £εΜε εἰ εε Μεε.

Με, τεννε οΜγοΜεεΜε Με εΜεε

ΜεγοτεεΜε εε οννἱΜεεΜε ννεεἰε

εἰ εε Με Με ννοννἱτεε, εε εποε

τεεἱε, εε ννορἰεε εερί ΜεΜεε ;

10 ΗεΜεε Μεεεεννἱεεγεεὶ νιά

Μ:επεεε εοερε εεει εφε Με Με

εε, τεννε οἰγοτεεΜε Με εΙεεε Μ

γοεεεΜε είε Με ἰτοΙ-ιε.Μ επεΜετε.

εΜρεἱεὶγερἱ, εε Με” οΜἰεεἰγεε

εἰ εε Με οΜοεερἰ, εε ενετεεεεΜε

τεννερἰ Με οἱγοΙεεΜε Με ΜΜΜ:

εΜρεΙεἱγερὶ, εε Μεεεε εγερἰ;

Η Ιτεεεεε, τνοννἱτεε, εε ννοο

τεεἱε, εε ννοννεεεΜε ἱγεοε Με

ε ἱγεεἱΜεεκε, τε.Μι οννεεϊε ?ελε
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ννι0οννοΥΑΚΕ δ.

εε φα πιἰτοἱγοΜρἰ Μπι οπι οννεειιι

Μι.Βιιρι πιο. οσοπι Μπι.

νν1οοννοιωπει: 5.

Ι ΠπιΜιπι τιιννο οι)ποτιιπι!πε Μπι

ιιΜιπι ΜγοτειπιΜι ειπι πιο ετιιρο. Μπι

εστικιτεπιιιιιπι ννοινιιρι "ιιπι πιει

πιοιι τ:ιπιτιπιπι ‹ιει πιΜιριιτειπιπιιιπι οπο.

μ, πιε ιριιερε έπιΚοινιπι οπι προειπ

Ρε Μπι Μ: νν8.πιππιόιιΙπε.

2 (Ζει ππιειΒριγει οτιπιιτιόει ννιιέιιΜι

παπι ννιιπιππιόειΜι., Με τιοτειπιΙαιιΜιειι

Ιιοτιιπιἰπι ιιε, νιἴοννιιιιι Μπι Με τυπο

ιιιιππιιιπιχε πιει ὶριιερο έει!ποννιπι Μπι

χιιΒιιοΜι Με οΜΜ πιο, ειπι,

3 ΠιιΜιπι ππιιιΒριγει Μπι εΜε, πιο

ππιπιΜι Μπι ιιΜιπι, πιο. πιιιιΜι Μπι

ἱτιιιΙπιιγιι τσιπιτιο.πι τιιννπ-ιόιιιπι ινοννιι

ιιι Μπι πιο γιιππιόπηε φ, επι ννιιπι

ιπιιΜι οΜτιπ έπιι.

4 Ηετιιιπι πιἰπιιι. ννιιοειππι, τιιννο

ινονι·ιιρι Μιι γιιππιόιηε πιει χανει,

πιο. επι ννιιπιγιιΚο Με ιγοιιἱοιτιειπιτιι

Μπι τιιννοιτιιπι ιγεγο.ιιι ω Μπι πω

οπι οτειπιπιιιπι.

5 ΠπιΜιπι τιιιπιΜιιΜωμιρι Μπι

παπι-ιι τιοππιιιΜγιι; Οειπιτ έπιι ννο,

ἱτο .Μετα νιτιοοιιπι Μπι οτιιπιτιιιιι,

ιπιπιιιιιι Μπι, Ι)ιιιινιά πιιιτΜιπι Μπι

πιω ννοινιιρι Μπι γιιπιιάεγο φα,

ιριιερε έιιτιοννιπι Μπι γυΒόοΜε Με

οΜτιι.

8 Ηετιιιιι ννιιπιππιιιιι!πο ιιπι, Πιο,

οἰγοτιιπιΜι Μπι οοΜιικι, ειιι τιι!πιι

πιπ ιιπι τέιιιιι, τιιιπι!πανΠοεμ.ρι Μι

ι›νἰοιιοοΙπιιιμι. Αππιπιοε ννιιπι πιει-ιιπι,

ινοἐπιιιρι ιιπεπιεσε, ιιε έιι|ποννιπι ιέτιι

έτιΜιννιπι Κο γιιΜιπι, ννιι.ΙπαπιτεπιΜι

τιιπιπ_γιι έεΙποννιπι ππιιιΜι Μπι οινοπ

οιιιιιι με ννιοιιιγειρἰ Μπι Ιιεπιιι. εερἱ.

'7 Πρ στη Μ. ιιπι τιιιινο οιγοτιιιιΜπ

Μπι ιι.Μιπι ΜγοτιιπιΜι σιπι περι

ετειιιπι Μπι ετιιπιτιιιπι ννοινιιρι ιιοπι

που.

8 ΠπιΜιπι ννοινπιρι Μπι Με ἰοιι

πιοτιιιπι, τιιΜι πιι ιιπι τοριι. Μπι, «ιο.

πιιιπιΜιννιοιιγιιρι ννπιποοιπιπιιι πιοπι

ι:πι απο τομ. Μπι πιεπιε Αππιπιοο

Μπι ιτοΜιππι ππιιιΜιτα οΙιροιςτμιρι,

οτοἱιποΜ οιιπιόοννεπιτπιμιρι ΜΜ

τιιιρι, ιιπι πιιιΜιιι πιιιιω8Μπιι ω

μιτΙπο τειΜι ννιιέτε·ππιπι:ι οπι σιωιωι,

"πωπω ννιιέτει ννοοεΜιπο τεννιιρι

Μπι Με:

9 (Μ. οάοννιιιι τοσα ννιιπι τω,

ιπιιγιιρι, πιο. ιιεχειρι; γνοννιιρι Μπι

ιγειοιι, πιο. ιριιερε Μπι ιΙιιΜοΜι

Με ο ιιιεπιπτιιιπιτιι οπο, ννετιιχιιόπιιι

μι ιιιι ννιιΙππιπιτπιπιΒιι εΜε ω"

Μπι οπι ορειιπιιπιιΜτοπιιιἱ, ννιοοιιπι

οτοτγοΜ ετιιπιιιιιπι, πιει ιιιρι Μπι, πρ.

ννιοοννιιΖι Μπι, πιει ογειτο Μπι στοι

ιιοΜ ετεπιτιιιπι;

10 (ζει. ννιιΙπππιτεπιΜι. εΙ<πτιι Μ

οιιέτιι-γιιτιιρἱ ννιιννειιυέπιιιρἰ Μι ιιπι

γεΜιἔιιρἱ ; ιιιιΜιπι ππιειΜι. Μπι σιπι

ιππιιπιπιρι Με. σο.

11 ΠπιΜιπι ννιιπιππιτΜΜι πιει, σιγο

τιιπιΙπε Μπι ιτιάιιΙπέεπι, ιιπι τιιΙπιι πιι

ιιπιρι Μπι Ιιιιιι!πεννιοιιγιιρι Μι ννι

οι!ιάιιΜιιιπι, ππιιιΒιιιιμι οτιπιιτιπΙο απο

μιννιι. τειπιΜι στο, πιο. Μπιπτορειινιπι

ιιε επε ΜεΕτορεινιπιπιεο, πιεπιε ιιορι

Μπι πιεινιπιιΙιοπι ;

12 ΗοτεπιΜιΜγο. Ιιειπειρἱ, Αππιπιοε

ννοέπιορι πιοπι Με ννοννιιέει!πο, φ.

ννοιαυΙ·ιε, ιιε ννοΙπειιρο, πιε νήσου

ΜΜ, σιπι ννοοτιιπιἱπι, πια ννοννιτιιτι,

πιο πνοννεέτε |ιστιαΜμα ἰοιι Μιι.

οΜτιι σε.

13 ΠπιΜιπι τιιΜι ππιειΒριγιι εΜε.

ιιπι, πιει τπιΜι ππιιιΜι ειΜιιι ιιπι, πιει.

το.Μι ππιιιΜι ιτιιιΜιγπι τειπιΙιιιπι ιιπι,

πιει τιι!πιι ππιιπιιννειπισε. ππιιιτιεπι ιιπι,

Ιιεπιπι τιιΜι οπιπιιιΜι Μ» οννιιειπι

ΜιΜ:πι ειπειρἱ πιιιννεΒοπι; Τσακ:

οἱιιοτιιπιΜι Μπι ει!πιιιι Μιποτειπι!πο

ειπι Αππιπιοε Μπι Μοι ννοννιιέτο

Μπι, ννοοτειπιιπι Μπι, ννοννιτπιπι Μπι,

ειπι ιινοννιιιέιιΜι Μπι 7ιεπαΜιω οικι

τιεπιΜπ ννιιιιιπι- τπιννειρι πιιιπιινε.

14 ΠπιΜι.πι τιιΙπιπ πιπ ιιπι τορυ. Μπι

Ιιεπιιι, Ηεσετιι πιιιπιννε, εγερἰ; (μι.

ΙιιιπιΜιννἱοειιπιρι ννιΜεππιπιει. πιοπι

ριι. ειιιππι τοιιιι Μπι Ιιεπιιι ιπιιιιΜτ8.

εΒρειώεερι, ιιπι τοιχο οτιιπιπιιιπιπι

οι ιιπι Μπι Με οτΕΒΘ18ΡΙ



1ΝΑΥΠΟΤΑΝΙΝ.

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ θ.

1 ΠηΙεηη Αηιηοη Μη ὶρηερε Εο

Μιηεγη γηΙΜο1ιε ηε11ηη πηηιηι1η

Μι, ηη1εηη τη1ιη ηὶ ηη 1ορη Μη

πηηγὶ, πηΜηγηη ὶὶο1οηρὶ Μη

ὶγεεεη ηο$ηηὶη ηη, Η ηη πηηγη

Μι πο, ηγη ηηπηΒοη.

9 ΠηΜιη πηηπηοηΒε ηη, Με,

έηΜηη1ιη ηΜι πηη 1:ηπε η1τηη

ὶγοὐηη!‹ε εὶη Ιιε ὶτηηὶρη πηη γη

Ιιη; ηη πητεέηηΚε πηη ηηρὶ; ηη

1:ηη οΜγε ηη,ο1ὶὶγε Μη ε ὶγηγη.

3 ΠηΙζηη ὶρηερο ὶηοηρη. γη

Βόο1τε ςεηηη, τη1‹η ηὶ ηη ὶεὶηοη

ρη Μη Ιιε, Η ηη πηηγη1ιη πο,

εγη`ηηπηΒοη.

4 ΠηΙ:ηη έηΜηη1ιη πηη ωιωω

Μη έη Μη Με Μηηηρη; 11Π1ΗΠ1

τηπε ηὶιηη ὶγοΕηηΒε οὶη Ιιε πηη

Ι:η Μη ε1:ηηηηη ποοΜγε ὶοη Μη

ε ηηρὶ, ηεεεη οΕοὶγοΙιἱ ΜεὶΜερὶ

Μη; ηη ηηΜιη κηηιη ηηηγε πηη

τηη1ιη ηηρὶ.

· 6 Πη1ιηη ὶρηηρε ὶγηη1ηὶ Μη γη

Βόο1ιε εεηηη, τηὶ‹η ηὶ ηη πὶοὶ

γηηιηὶ Μη Ιιε, Η ηη πηηγη1:η

πο, εγη ηηπηΒοη. Πη1:ηη πηη

τηηηΚε ηη Με έιηΜηη1‹η εηρη

πηη; ηη 1ηπε η1εηη ὶγοὺηιιΙ‹ε

οὶη Με ηηρε οηηη ΕηΜι οη Πω

ητηρὶ κνηη-ὶὶ γηηει.

Η Πηηηη τη1‹η ηὶ ηη Εφη Μη

εοΜιγη 1ηη11ηη πὶοηΙὶο πηη ηη

πηΒοη, Αηηγηρὶ ὶγητηρὶ πηηγὶ

11η ΜιέρηρΜηη πηηγὶὸηη, ηη ηη

ΜηηΜι £ηποτε ὶγητηρὶ ηοηρη Ιιε

Μιέρηρὶόηη πηηγὶοηη Μη; ηη

πὶηι;ἱὶ ιηὶηὶἐη Ιιε ὶηηηΙὶηη Μηηὶ

γηγε οὶη, εγη.

7 ΠηΜιη ιρηερε ὶτορη Μη γη

Βόοηε ηεηηη, $ηΚη.ηὶ ηη ὶεὶτορη

Μη Με 11ο Μη ηηπηΒοη; Η ηη

πηηγη1ιη πο, εγη.

Β ΠηΙ:ηη πηητηόη1-ιε ηη Με έη

ΜηηΙ‹η πηη Μη εηη ; 1:ηπε η1τηη

ὶγοτηηὶιε εὶη Ιιε ννὶεοηΙΞε εεὶγη

ρί, ηη ΨὶοηΒηρὶ Μη Ιιε ὶηηΚη.Μ

ὶγηγη. 11η1εηη ιηη1ιη 1ιηηΙιε Πο
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ρη. Μη 1ιεηηηγηη ποιηση .ηηεγε,

ηη πὶεηηΜΙὶηη, ηη πὶεοηῷε, ηη

γνηὶηηηὶεη. ηιη!εη η1:ηη ηη Ιεὶη

ηεηη ηη πὶεηέτη. πὶοηΜε Και ε

ποπηέη1‹ε ηηρὶ.

9 Πη1κηη ὶρηερε ὶηηρ£ηη Μη γη

Βὸο1‹ε ηεηηη, πηηηη ποόηηρ1 1εὶη

ὶηηΒηγη τοηη ννηΜιητηη1ιη οὶε,

ηη ὶγε πηηγητηηὶηρὶ Μη Ιιε οη

ννὶοηΜερὶ ηοη 1ιεηη ηηεὶρὶ Μη

πηηπὶεηὶηἀηΜι.

10 Ηεηη ηοτηη1κηΜγη ηοΐηηὶη

ρὶ ηη ηεγηρὶ, ΙΙ:ηηεηη πηΜιη, ηη.

πὶεηηη, το11ηηγηη 1:οηη 1ηηΜι Μη

η1:ηη γηΙιηηρί Μη πὶεηόηεο έπί

ηη πε ηηΜτηπηρὶ Μη ση 1:εγε

ηοη έηὶ Ιιε.

11 Πη1τηη 1ιεηη οωὶγοΜ πο1εο

γηΙ‹ε ε1:η πὶοηηηρὶ, ηη ρ11εοει;1ηη

ηρε γη16ηηρί Μη, τοηη οπι τηοΜ

γε ηηρὶ ηοη, ηη ὶγε ὶὶηηΜὶπηηὶὶ

τΙιηρὶ Μη, ὶέ ὶγερὶ ὶγεεεη πὶοη

Μερὶ Με εὶη Ιιε γιι.έ1ηηρ1 Μη

ηεηηηγηη, ΙιεπὶοηΜγηρὶ.

12 Πη1ιηη ὶρηηρε ὶέηὶφε Μη

γηΙ'ιόοηε εεηηη, πηηηιάηΚε ηη Μ:

π1η1κη έΜιηέ1ιηη 1:ηηΙ:η, ηη επηρε

τη πὶ Μη ηηρη ηγη, πηΜηηὶεε

ογη1ιη Μη ὶγεοεεη, ηη. 11ηηγε1η

πὶ Μη ὶέ πε ὶγεεεη ὶεηηη.

13 @η ὶηηΤιρὶγη πὶεηηΒρὶ Μη

ηιηΙζητη ΜηΒρηγηρὶ, πὶτηηἐηη 11η

πηη τηΙ:εγηηρη τηη1ιη Μι1ιη11η1η

ηοη πηεηηγεεη έιηηηηι1ηη Εεέ

Ρ81ὶρη εεε Μη Με ὶγεεεεη.

14 11η ποπηρ1ρεηηη εηηηΒηρὶ

Μη Ιιε ὶγεοεη η1η13ρὶγη Μη τηηὶη

έηὶ ὶγηγε ηη, 11ε οτοὶγοηὶ, πὶ1:η

ο1οὶγοΜ 14ο γητοΙεηη ὶγεγηρὶ.

15 Ωη τηη1τη π1οηέη:ηγητηρ1, ηη

πὶοηέτη 1ηηΜηΜηγηηρὶ, ηη πὶεη

“η πηὺοηρὶΚη, ηη πίεηέ1η “ηη

εηηρὶ, ηη πὶοηέ£η πηἐηΒέηΜιρὶ,

ηη πὶεηέ1η. ποπὶὸη1εε ηηρὶ Μη

οτοὶγοὶὶὶ, ηη. ὶΙπΙηΙὶηρὶ Μη οΕοὶ

γοΜ, τηηΚοΒόο1:η ηη 11η ὶιηηὶγη.

Μη εηηη ηηὶηὶΙὶτηηηρὶ ;

16 Οη ὶηγηη 13η ηΠΠεη 11ο 1ιεηη.

1ιεεὶγηρὶ, ΠηΜιΜηΒρηγηρὶ, ηη. 1η



ΜΟΟΨΟΥΑΚΒ 7.

πιο σιροι:επιιπε Μιι Μπαρ ΜχιιιαιιΙπε

εἱπι ιτυπιπια!ιε Μιι επαπιιιαιι, πια Α

πιπιυε Μιι ννοεαιιιιιγε ειναι Μπι

εταιιιιιιιι απιιιιιιιΒιιιαπι ρο :

Π' Πε ννιιέιιιιια ιαννα αιιρειιι

ι:απιΜι Μπι νναιιιια ιιι ; ιιπι!παιι ω

νιιε ιιαιιπι οΜΜ Με Με.

ινιοοινΟΥΑΚΒ 7.

Ι ΠπιΙ-παιι Μερα ιροπια!παππι πια

Βρι_γα οπιπιΠιόε περα πιια!ια σἰεε

ωρα Μπι ειι ιπιιιιιπιρι Μπι παραι

εαιιιααΜι, πιιαΜι πατε οιιιιε ωρα

Μιι ιιιιιιιιρι, ιιεεεπι ιπιαΜι πια πιι

πιινναπιεπι ιια εαπ ιιιιιεγε σιπι "απι

μια απαιεχιιπιρα Με έιιι.

2 Ηεπιιιπι ιιιαΕιριγα οπιιιιΜε ιο

Ιιεεα παπι ννιγοπιιιιαπιρα παπιιιιιιι

ννιιιιΜιπι€Μιια ιι Μπι ιιιαπιππιόαΜι,

πιε νναΙιαπιΣαπιιια ιιι ιιπι ιριιερε τα

ννα Μπι γιιπιε εα πιιιιΒριγα επιτή

Μιι: περα ππια!ια ιτιιιιιι>ναιιοα Μι

Μιιπιἰιιαιιρἱ Με. ε ννιοατιιιρι οιιιιι

Ιιειια πιοι.επιΜιΜιια !ιογεννιεαΜ

Υ8ΐ

3 Ωα πιε”, Μαιο., :ια ππιιιιίνναπι

σα, ‹ια εαπ !ιιχειιε σιπι Μιιιιιιιιιπιρι

έπιι ρο, νναΙπαιιπαπι!πα ιιιιΜαιννα

ιιι ασια" ννιι·αιιε επι ιωρι Μιι

ειρινιιρετορ ννιοιιιιτυπιρἱ ω Μπι

Ιιε!ιαπιγαιι.

4 ΠιιΜιπι περα περασε· ινἰεα

ι:πιπιρι ινἰειιιιαιινιιιιι Μπι ιιαιναΒοιι,

Ιειπαε! ειπιοαρι ννιεοιιπι οιναειπι ε

ταπιιιαπι ΚεΜ‹ιραινἱπιΒ·ε οραννιπιιιε

εαιιι ΙπεΜοραννιπι€ε ννιΜ:επιιπια

ωρα ειιιιρα Ι:εΜοραννιιι€ε περα

νναρεωιι ννιεατοιιρι.

5 .!ιιόα ννιοοιιπι Μπι εταιιιιαπι Ιιε

Μοραννιιιρε εΜε πιοιπι νναρεποε

ινἱεαι‹ιπιρἰ; :ια Πιιἱιεπι ννιευιιπι

Μπι επ:ιιιιιιιιι ΙποΜ‹ιρανιιἰιιἔε α!‹ε

πιοππι νεαρεποΒ· ννἱοιιιοιιρἱ; τια

φαω ινιοοιιιι Μιι ει:απιιιαπι Μήπω

ραινιπιρε αΙιε Μπι ινιιρειοΒ τινι

εαιοπιι›ι :

8 Λεει· ινιοοιιιι Μπι επαιιιιιιπι

Μ:Μοραννιιιεε αΙπε ιιοιιι ιναρετοε

ννἰεαΕσιιρἰ; :ια Νε αΙιιιιννιεο

ιιιι Μπι επαπιιιατι εΜοραννιιιΒ·ε

αΙιε1ιιοπιρα ιναρεποε ενιειιτιιπιιιιι ;

πια αιιιιεεε ννιοοιιιι ιιι ε ιιπι αιι

ΜιΜοραννιιιΒε ειπε πιοππι ιναρετ‹›ε

ννιοαι:οπιρι ;

Τ' Βιιιτιεοπι ννἱωιιπι Μπι ει.απιιιαιι

Ιπε!ΣιιτιρανιιπιΒε αΙιπε πιιιιιινναρειρε

ννι οιιρι· πια εννιινιοοιιπι ·ιιι

ειαπιπιαπι ΜεΙπισραννιπιρε ειπε πιοππι

νναρεποεκ ννἱεαιοιιρἰ; «ια ΙεαΜιι·

νιτιοοιιιι ιιι επαιιιιαιι Κειιι:οραιιιιπι

€ε ειπε πιοιπι νναρεποι; ινιεαιοπι

μ;

Β Ζαριιιοιι ιινιοοιιιι Μπι επαπιπιαιι

Ιπεικτοραινιιι€ε ιιΙπε πιοιιι ιναρεπιιιι·

ννιοατοπιρι· ιια .Τοεερπι ννιοοιιιι

Μιι εταιιιιαιι !ιεΙπποραννιιι€ε ειπε

πιοππι νναρεποΒ ννἰοαιοπιι›ϊ; πια

Βεπιιαππιἰπι ννιοοιιπι Μπι επιιιι!ιαπι

Ιπε!ππιιρανιιιπιεε αΙ-ιε πιοππι νναρετοιι

πιω οπιρι.

9 Ηειια ει” Μιι ιδιοιιαΜιιιι

νναιιιπιόαΙπε σα, Πιο, ννἰο‹›τιι Ιιιιιειι,

ενιεαραννα Με τιιυνειιαιι' οΜΜ

ιιι, ωραια» ιιι-γεια» ειιι,ιιιι ννιεωιιιι

ιιπι ινἰειιννιιιι ιιι ἱαρι Μι εινα

ειιπι 'οιοιιιοπιἰ επαπιιιαιιρι, οιιιοπιιιι

Με Μιι ἱι‹›Μιππι, ιισ. Αππιιιοε Μπι

ἰωΜιιπι πιαιιιιρι, ινοΙπ‹›ι·αΙ‹ε ειπα

ερρω!ποιιιι!παρι,ιια εαπι ννιιρα παρε

ο μι αρι;

10 (ια πιιιι.αιιιια!πι·γα !ιοπαπιιπιρι

τια πιειιαρι νναΚαπιιαπιΜι ιιιιΜτα

ψαρι οιιιο,ιαπι!ιε Μιι αΜιπι Μιο

παιι!ιε οιιι Βοξ, Απιιπιοε Μπι Μει,

ιιιννιεαγε ιιι α ιιιιιιννε.

ΙΙ ΠπιΜιπι ιιιαΙιριιια 6πιπιιιιι:ιε

ονναεἱιι ρἰροιαπι!πε Μπι ρ!ιέαιι, «ια

πιιιπιΜιννιοπιιιιιρι ιαΜι ιιι ιιιι ι:ιιρα

Μιι πιοπιο. Κο ννιοι!ιαιιιπέαπι ιπιαιιπι

ρι ιια οιροι.αιι!ιε Μιι ἰωΙπαιπι

ι(ιιαΜριι€άιιτ 3Βρειειραρι, ‹ια

α ιιιιαιι α‹› ο αρι;

12 Οι: ιιεγειρι, Απιιεπι; ννοινιι

έτε, πια ινοννιτατι, :ια ννοΙπεαρε,

πια ινιιιιιιια, «ια ιινοιιιιριιιιιαπι, :ιιι

ννονιιαέαΜ:, πια ννιοο«›Μπιι |ιοπα|πι

μ: ννα!παπιταιι!ια ιιιιΜι;ανναρι Μιι
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ΨΑΥΠΟΤΑΝῖΝ.

.οννἰπιεπιπιε Με” πιεπιεπι.

Αππιεπι. ·

13 Ηεπιεπι πιπιπππππιννποεχερπ Μπι

επεπιπιεπι ννεπιιπ ινεεχιιρπ.ε πρι,

ννιιπποιεππε επ‹ε πππιιπεπιερπ Μπι πιε

πιε πιπννερπ, πιε τοΜιχε πεπιπιεπι ιιιιι

πιε, επιιεΜ_γε.

14 π.ππιΜιπι, ππε.πιεεπι, πήγε Μπου

γειππι. εε, ερε. Ππιππεπι πιεπιιεΜ

μ; νΜεοππεΜιε πεπιππε επεπιπιεπι

ιιιιπ ιιοπι ππεπιε εειιπ, πιεπιεπι ννοππο

ἔεπ‹ε ιππωωιρπ, εε Αππιπιοε ινε

ππι οπι πιππιιεππερπ.

15 Ηεοπι επεπιπιεπι ννεππεπιπεπιππε

οπιιοπεπιππε Μπι πι:οππεππι ιζεπποπιιιπ,

ιιπι ει» ννεππεπι Με πεννε ·ππι οπιπιε

επρεπε πιεπιιπετπι πιο οπιοτπε ι εεε ;

πιε. του” οπιιοπεπιππε Μπι ε επι Μ

ιιοπ.επιππε απο πιε πιεπιε νιπποεσοππε-γε

οιππιιπε Με.

18 Ωιι. ποπιππιπιπ ννοπεΜ.επιππερπ

Με επιπ, ιιε πριππερπ Με ω, πιε

επρεπε ννπ Μπι πιε πεΜπ ππεπε ε

έρπιπιννπειιιπε Με επιπ.

17 ΤιιΜι Αππιπιοε Μπι, οπγοπεπι

ππε επιππειπε ιιπι Μπι πιε, πιεπιιι πιοπι

ννποειπε επι, ππιππιιΕπιποππε πιπ ιιπι Μπι

πεεπιππε χω. επιπποεγε Με : πιε πιε

πιε ιέππερι Μπι επεπιπιεπι νπἴεππεπιπιιπι

πιε πεπεππιπιππιεπιρε Μπι οινεεππι ω

εεΜρεΜπιτε Με.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ θ.

1 Ππιππεπι πριιερε πέπεπποννππι Μπι

γιπ11ιποππε πιεπιεπι, ππιεπ'ιρπιιε εΜε

ννππιπγειεππεπι νιπεπιεπιππεπι ερε οπο

πιεπιππεπιεπιεπιιιεπι ππιππιε γιιππειπιρπ.

2 1.ππιππεπι ππιεπιιιπγε οπιπιππιππε εε

πωπω ννεππεπιτεπιππε πποππεππι πιε

ιππιρπ Μπι ννεπιννποεππιππεππε ; πιε πιπε

πε _γεπιοποπιιιπ πεπιππε έεπποννιπι νιπ

εεπιππιιπ.

3 Ηεπιεπι ππιεπιρπγε οπιπιππιππε ννεπι

ποππεεε πι πιε νιπεπιπιε ινοέπιερπ Μπι

εΜε πιππιειππι, ππιεπεεππειπ οπιππιχε

"επι ιππππιε: π.ππιππεπι τεΜπ νιπεέιπε

πιιπιε οπο. πιιιρι Μπι πιε, τοπιε εννο

πεπιπιε ιιπι Μπι οννεεππι "πιεπιεπι"

πενιπειιπ Μπι επιπιε, ππιπι2εεπτειπ ντε

πιπιε νπποέπιερπ Μπι οπιποιεπιππε Μπι

πιοππεππι ινεπιππε εππι πιε επζεπι ινο

έπιε Με ε πιεοπι.

4 Ππιππεπι ππιεππρπγε οπιπιππιιπε πιει.ιε

Μπι επεπιπιεπι εΜε. Με απο, πεπε

οινοπεπιπιε ιιπι νιποοεΜγε ι:εννερπ

Μπι πιεπιε πιο, ννεππεπιπεπιππε πτο

Μιππι ννεπιππεπιπΜιιε εγε.

5 πωπω ππιεπ'πρπχε οπιπιππιππε Μπι

πιε οπιππιχε Μπι που, ιιπι. ννεπιπιε νιο

όπιερπ ρεπε Μπι επεπιπιεπι σιπι, πιο.

ππιεππε Μπι εΜε επιρει,ε; ιππιππεπι

Πιο, ιινποεπιο, πιε ννιιΜπιιιεπι πιστοπ

ιιἱ, πιο. ννεπεεπιπιιππ, πιε ππιεπιπι @πεπι

πω.

πι ΠπιΜιπι ιπιεπιρπγε οπιπιππιιπε εε

πποννππιρπ πεπε 3πεπιπιπ:οπιιιπ πωπω

μπω Μπι πιεπιε γεπιπιτοπιιιπ Με

ε πιιπιιινπγειπερπ.

ι Ππιππεπι πιπεπιιιπγε όπιπιππιιπε ω

ππεπιεγε. Μπι ;γεπιοτοπι, πιε ννεεπι

μπε πιο ινε ποιεε.πιπγερπ ππιεπτε Μπι

επιππιπιε: ()ε εεπι πιπεππιπιπππιτιπ Μπι

πιπι1ιπιεεε., πιε ιιιπεπο Μπι πιιιππ“ιρε Ιππι

π'ππιεεε.

8 Ππιπεπι πι π ε.οπιπιππιιπε π ο
Μπιε Μπι πιε ;2πιποποπι, πιε. πεππο37Βε

ινεπι π:επιππε πγεεεεε ρεπε οπι πιπποπι

γεπιε οπο πιε ππιππιπννεπιεε Μπι επι

πιιιιΒρεγερπ : (πε πιιππιπνιπεπιεε Μπι

πιεπιππε πιιεππιπιπ ινε πεεεε:

9 θε πεπιπιπ ππιππιπνιπεπιεε οἱεεἔε

πιπ ιιπι Μπι 1ιεπιππε πχεππιπιπ Μι, ιιπι

νιππτε "Με Μπι πγεππιπιππιιπιπ Μπι

οινππιεπιππε ιπειιπ.

10 Ππιππεπι ππιεπιρπγε οπιπιππιππε πεπ

ιιεπιιπιπ Μπι πιε ιπεπιοποπι, πιε ννποεπι

“ιιπ ννεπι πεπιππε πει-Μπι Ρετπιεπιιιιππ

πγεεεεπι, ππιεπιιιπγε Μπι εειγειεπι

πω." πιππι1ιρειε επι ννεππρε ιχε

ππιπιππιιπιπ Μπι πιπιππι1°ιρεγε εε ππιππιπ

πιπποππε Μπι επι.

11 ππνποεπιπιρπ Μπι πιε, Υειππερπ

εεέπιπ, εοπγερπ. Πιιππεπι ππιππιπ ιπε

ιππερπεε επιπ πεεΒε εε ννποεέτε οτε

ππιππιπ Μπι οπι περὶ, με πεεε·ε εππι

πιεοπι.

12 ΠπιΜ.πι ιιιεπ1ρπγε οπιιιππιιπε
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ΨΙΟΟΨ-ΟΥ.Α.ΚΕ θ.

ὶεὶπο 1ιπππ_ πιε πεπιπποιιι; ιιιιππεπι

επρε ύ. ιιπι 1ιεπιππε ὶπεππιπιὶ, πε

πιεππεπιι πιπ πιεπππε ὶπεππιπὶ, πε

πνὶεεππὶρὶ ὶπειππὶπιιπὶ ππὶπ ερερι,

πε πιεεεπι πιεπππε 1πειππι επρεπε

που, πε επρεπε Με πιεπππε ὶπε

ιιι.πιπ,1ιεπιπιππεπι ὶποπεπρε ἐπὶ ιιπι,

πε _πιπππεπε Με πιεππιιπι ὶπεεεεε.

13 Ηεπιεπι πιπεπιπππεππε πε πιεννε

,πποπ,,ππιεπρὶπε επιπιππιππε "επ πιε

Βρὶπε οοππεπε πεππιεπι Μππιιπ ὶπε

ε εε..πιοπεππππΜπε πεπε, Μισο

ιζεππὶπε,.πππὶαιπιπεππὶῇε, ννιεο1πεΜιε,

` π01ιε.πιεππε πεπιπεπρὶ Μπ πιεπε

επ, Με” πεπιοποπρὶ πεπππε πιοποπ

ρὶ Μπ ππιεπὶρὶπε οπιπιὶπιιπε πεπιιπὶ

_πεπιοποπρὶ Με εππι πιεσε επεπ1ιεπ.

ισ99πει·εω· επ Με

επι ~πνποονι·οιπεκε ε.

. 1 ππιιππε.π πι:ιπιπιρππε οπιπιὶπιππε ὶεὶ

περπεπι Μπι 'πιε πεπιοποπ, πε ὶπιο,

πνεεεπιπιρὶ πιιεπιρὶπε Μπ εεὶπεπεπ

πειι ιπε.ππε. Μπι επιὶπιπιρεπε πιεπι

“πω” ιιπιππεπι πιε ιιιεπποπππποππε

εεπεπε ννεπὶεε. πὶπορε ὶπιιπὶπποππε

Με περὶ.

.Β σε ππεππο1ιπποππε εεπεπε πιπεπὶ

.εε πιε πὶπορε Μπ πιιπιππ‹ιππε, ιιπππεπ

πι1επποπππποππε Με επεπιπιεπι ἐοπε. πιπ

πιι, πιοπιε επ ππεπε ἐπποπερὶ πεπππε

πππποε _ επε.ππιεπ εππι. ιιπε εὶπ

πιπεεεεε; πε ννοἐπιε επεππιεπ ἐοπε.

Με πιε οπι επρεπε πιπ Μπι οπποποπ

πεπ Μεὶ εοπρεεε.

.πι8 Ππππεπι ἐοπε Μπι επεππιπιπι ρεπ

ρεπεεππειι επι, ειεππε Μπι πειτε, πε

πνὶεοιιιπεἐεππε νιπὶοεπιιρὶ, επεππππιι

έππε πιιεππε εππεπ ιιπ Μπι ννὶεσνπε

ἐεππε πιιπιε εὶπ πιε ὶπεεεεε..

. 4 Ωε ιινειο ππιεππε εὶεεπε εππι,

πιιιπιι ποπε ιιπ, πε οεπ Μπ ονιπεεὶπ

Μιιπὶπε ἐπὶ ννὶεεἐὶρὶ, π:ιιππιι. εποε.

ἐπε Μπ ποπε ὶπερὶ Μπι επι ππνεπιεπι

πεπππε πεννοινερεποπποπ πιιπιερὶ

ἐπὶ Μπι πιεπεπιε.

5 Ωε πιεπε νιπποεΜερπ Με ε πιπ

εεπιιρὶ ἐπὶ, πω. πιπ περπεπ πιε

πιεπιπεπι ππιιΜειινπεεπε Με ε πιππ

εεπιιρὶ.

πιο ιινεππιππιιἐππε ννὶεεἐπε εεννποε

ρε εὶππιεπ Μπιπππεπιρὶ Μπ πιε ὶπε

εεεε.

Ο Ππιππεπ επρεπε Μπι πιεπιε επι

ννὶεεἐπε ννὶεοππε εΜπερὶ Με, πιι

ππε ὶπεπερὶ Με ἐπὶ, πε περὶ οὶπρὶ

Με, πιιππε ννὶεοππε ε πειιιπὶεεΜεὶ

ρε Με. Μ· `

7 Ρἐὶρἐὶοεὸεπι Με πιεπε οιιπιεε

πε Μπ ἐιιπππεπππε οειιπε οπι ννὶπε

πε. επιπεπ πιεπὶπιρὶ Μπ πιε ὶπεεε

εε ; πε ρε εππεπ ππεπεεππεεὶ επετε

ἐππεππε ππεεεεε ννερε'πιε Μποπρὶ,

πε ὶπερὶ Μπι ννὶεεἐιε ὶπε Μπι ὶπε

εεεε.

8 π.)ε ρεπιε Μπι πιε ννὶποππὶπιπιε

. πιε ὶπεεεπ πιιπιερὶ, πε πιὶ Μπι

εεε πιιπεπε πιὶ Μπι ὶπεεεεε.

9 (πε ππιιιε εε ε ππιεπιιι εππεππιρε

ὶπεεεπ:ε ππεπιιι ε επιρε ποπιρὶ; πε

πιιιρεπιιι πιππιιιπιππιπιππεπι πιε ο2ιιπε

εεπρεπιππιπιππε, πε έιιΜεπππε Με

πιιιπιι επιε. πεπνεπε περὶ Μπ πιε

ιποοεεε.

10 ννεππππιιἐππε Μπ ὶπεεεπι εἰπ

ι:ε επιερὶ, πε εὶππε Μπι επ ὶεερε

πιι ε πιε, πιπ περπεπι πιεπιεππεπ

ννὶειιἐπε Με Μιιπὶννὶεεπε Με

οππὶπιὶρὶ.

11 Ππιππεπι πνὶεεἐπεπεπερὶ ιπεπ

πιιπιιιρὶ. "Με εεπεπε ννεπποε

επεπιπιεπ οπιπππιππε, Ηεπιπενιπ ὶερὶ

Μπ εεὶπεπεππιεπι Απιεπππποπι εσπ

περὶ, πε Ηεπεπεε περὶ Μπι εσπ

πεπεπιπιεπ Αροπιιοπ εεὶπερὶ Μπι

πεε. ·

12 ννιωιιιιηθ Μπ πνεπιπὶ πιεπ

πε 1ιεπιεπποοε, πε πιο πιε ὶποπιε

πιιιπιι ιιιποοππεπππε πιοπι πι Με σε.

13 Πιιππεπι πιεπιεπ ππιεπὶρὶπε οπιπὶ

Με ὶεὶἐεππρε Μπ πεπιοποπ, πε

ππιεεεεππειὶ ιισεπιπε ννοἐπιερὶ Ψε

ππεπτεπππε ὶποππεππι ιινεπιππε εὶπ πιε

πιε πορε Μπι επεππιεπ ννὶοεπιο ννεπ

πεπὶππεπ πεννε1ποπ :

14 Ηε ππιεπὶρὶπε οπιπὶπιππε ὶοὶἐε

1πρε ππειε πε1ιοποπρὶ Με. πιιπιε

εὶπ πιε πιεεὶπε; Μεπιρὶπε. οπιπὶπι‹1ε

Ππππεπι ππεΜἐπερὶ Μπι Π
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νν.τ1°υοΦΑΝ1Ν.

τομεα. ννα!τρα τατιΙτα ΥιιρΜτατο Μτι

ειπα ινιοαΜαέΜαρι το" Ματια νοτι

οαΜιγιιαΜα πο.

15 Ηι:Ματι ττιαΜριγα οΜτιιΜόο το

ρα Μτι ννιοαΜιγιιέΜαρι; Μετια ο

ινατιοαοατι αρο ατο, (τα ατιρετιι

ντιπ-τι, φ. νται κατι-τι, φ. οττιαΙτα

νναιιτιοατι ΜοΙιαιιχατι αψογα ο

Μτιαἔ αυτή, ννιοαέτα ιοἱγαττιτιιττιτιτ

Μτι ννιοαΜτερι Μα ο Μου.

18 ΠτιΜατι φυγει Μτι οιιΜατιΜα '

αΜατι ιγοτατιΜαρτ Μτι Ματια Με

ΜτοραννιοΒο ΜοΜτοτ›αννιιιἔε ορα

ννιτιετ-: τιοτιρα; Μαιο. ννιοαγαιναρι

το" τιανναΜοτι.

Ι'7 @τι ττνοννατιγαΜε Μτι ετι έιτ

ΜτατιΜα Μιτι Μοοοιι ννατιννιοαιτιοα

Κα, στα ννιοαέτα αΜτιτι τγοτατιΜαρι

Μιι Μοιια ιτιαΜιι αΜαΜρο έαέα, ιο

το, φ. Ζω )τιιΜαρι. ΠτιΜατι έιτ

ΜτατιΜα ρα Μια Με ττιιιαιτι ρα Πτι

τχοοεοα, οτι Μιι Μιτι ετατιΜατι ροτα,

οτι έοτα, κια οαΜάι οτι “Ντι Μτι

ΜΜΜ.

18 ΠτιΙτατι Ματια ιχαιτιτιι, μετα, ετα

έσω, φ. οαΜιΜ οτι ΙταΒαρι, Ματια

τοι Μτι οτατιΜατι ΜΜΜ ιιοτι Με οτι

ννιοαέιτα τοιχαττιτιιττιτιι Μτι ιντσω

Μτερἰ.

19 ννονναέαΜο γιιΜαρι Μτι Με

τοι Μιτι οΜτια οτι αιτιτορι Μτι οΜτια;

αιτι!;ορι Μτι Μετια νναττιόιιαΜα Μτι

ιχεοεοει, φι ρα γιτΜατι οσο, φ.

Μετια οτι νντιΜιτιοιγαρι εοτι.

20 ΠτιΜατι ννιοαέτα τοτια «τω»

φωτ Μτι Ματια οτι οτωτιτιθΡι έτιτ

Μιι Μετια Μπα τιαρερι ινἱοοΜατι Μτι

οτι τγορετοιχαρι αυτ, Μεοετι ταΜιι

ννιιΜατι έιοαρι Μτι οΜοννιοαόαρι,

φ. ττιαιααΜααι, φ τιια2αεΜα, φ

ττιαιαιι, φ ιτιγατι, ετα οατι νιταΜα

εαρι οΜοτταρι εοε Μτι αγιιέτατι

ιιι έτιι; Ματια νναννατιγαΜε έτιι,

ετα ννιτιαΜοιι οι φ. ττιατιι οΜιΜι

ειιι.

21 @τα τιαΜιιτι τττιννιοαΜερι, :τα

νναριγαρι, στα ννιιτιαΙιττιατιρι, «τα

ννατιιατιοτιρι οοοτιρι Μιι οτι τ”

ροιοιγαρι έτιι.

ννιοοντοιωκτ: το. 22;

Ι ΠτιΜατι ΜοΜατι ττιαΜρτΥο Μπή

Μοο "ατι τοΜεοα νναέα!τε Μιτιοα

ττιαΜριγα Μιτι εοιγατατιΜατι Μυτι

τΜιγα τι, ττιαΜριγα ἐαρα Μιτονήτ1

Μτι Με νναιιττιοαΜα; ανιΜττιιττιΜε

ννατι αναραΜα Ιώβ: οτι, Με Μτι Με

ατιρετιι οι Μτι τγοοεοα, ετα ετΜα.

Μτι μετα ννατιΜατιτΜιγα Με Μἰτι

ιχεοοοα. ~ τι· ·ι_

2 Οτι παρε Μτι οτι ννονναρτ "ατι

οιετττιτια. γιτττιτΙαγογα ττιιΜα. @α

ειΜα «τω» Μιτι ττιττιτννατιοα αΜο

το” οτι, ειοατΙτα Μτι τα ττιαΜτι Μτι

αΙτατι.

3 (Σα ΜοτατιΜαΜιχα Μο€ατιἱτι,

τιιτιατα ννατι Μοτοιι Μτι τγοοεοα.

ΠτιΙτατι Μοτατιιτι ΜεΜατι νναΙιττιγατι

έτιΜοννιτι Μοι:οτιρι.

4 ΠτιΜατι νναΜιτιΣτατι έαΜοννιτι Μτι

Μοι:οτιρι ΜεΜατι ννονῖταρϊ νιταΜαεο

Με. 'ποσα νντοαΜο κατ: τιατκαΜοτι,

ττιαΜρἱγα Μτι εοἰγατατιΜατι Μεττια

κι”, ΤαΜιι νναΜιτιγατι έαΜοννιτι

ογαρι Μτι Με ειιταγα αρωμα πο,

ετα ννονναρι ετι Καμ οτι πο.

5 ΠτιΙτατι ττιαΜριγα οΜτιτΜττο πιι

τιτννατιοα ττιαδια Μο αΙτατι τιατιτι

ννατιττιοαΜο οιοοτι Με παρα Μτι

ττιαΜριττα Μτι ειπα ΜτΙιιτταιο;

θ @τι τοννο οΜιτιιιι)τατι τιτ ιπι, :τα

ττιαΜριγο. Ματέο οτι, “ιΜο οΜτιαΜα.

Μο, ττιαΜα :τα που οΜτιαΜα Μο,

τιιιτιιινατιοα. φ ταΜτι οΜτιαΜα Μο

Μαεττο στο Μεσα οτι Μοτι2α, Ατιρετιι

Μτι ννατιτια ΜοτιαΜετ:α Μα; 'τ

'7 'Ι"ιιΙτα ττιαΜριγα οΜτιιΜοο τοἰέα

Ιτοννιτι γαΜοτοτι ΜιτιΜατι, ατιρετα

το” Μοτια ετι νι(αΜατιτατιΜα τακτο

ννι)τιιΜοατι ΜετιαΜοοα Με οιτι Μο

Ιιτιιιγατι, @ο ταοΜἱγε, ντιοαέιτα

ννοΜοατι Μτι οννιοαΜιγαΜε το”

Με ιχεοετιι οτι.

8 ΠτιΜατι νιτιοαΜο ττιαΜριττα Μτι

οοιγατατιΜατι τ:ατιιτι οοτι Με αΜο

τιιιχεττιαΜιγο οτι Μοτο” ΝΙαΜρἰγα

οΜτιτΜόο ττιἱοἱννατιοα τιιαΜα Μο

αΜατι τιατιτι Μτι Με Ματια για οα,
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ννιπ:ονιποιωπα: 11.

ννοννπιρι πιιεπιπιπιιι γιιππιπιιηορι Μπι

ιιιιρο πιο ιιπι Μπι πιο ιοιι ννο.

ο Ηεπιπιπι ππιιιπιριιπο. οπιπιιπιπιπ: Μπι

πιο επι ννιιι πιο πιπιννο.Μιπιι, ννοννιι

ρι πιιεπιπιπιιι Μπι πιο ιπιπιπιιι πιο.

Πιιιιιιιι, Ιου πιο. γιιπε πιο, πιο Μπι

μι. πήρε Μπι, πω. πιιι Μιι οπιπιε

τιιπιππιιιιιιι. οιιπιπιειπιρι Μπι ιιποοοπι

Μαρια: Μπι πιο, επιιιιΜιπο..

10 Πιιππιιπι νιποιινιιρι π:ιεπιπιπιιι. Μπι

ππιπιπιριιππι οπιπιιπιππο πιιιρο Μπι ατοπι

Ιιειπι ινιππιπ:ιι,πιιι ππιππιννηιι ; πιο πιιιι

Μπι επι. πιιπιππιιιΒπιι. π:πιπιπιιιπιρι Μπι

@απο ·οΜιγπι, πω”. πιο.ννιιρου. πιπε

πιοπι παει Μπι με. πιιοριιιι. υπ·

11 Ηπιπιιιπι, Οιππιππ:, πιο. ΙΜ:εννι

0ιιέπο, πιο ιιιρι Μπι. πιο ννιοιιέιπιιιππι

ωρι στο επι ιινιοιιγοιπιπιιιπποεπι Με.

πιο, πωπω..

'ι πι

ενω , - Ν
498! ιπιπποονι ΟΥΑΙππο Πω

1 Ππιππιιπι θεοι ννιιπι οιιπιειιΜιπιιιπι

ιγοπ:επιπι πιο ππιπιπιιιρι; ππιππιπ πιει

πιριιππι οπιπιιπιππε Μπι ιιιιιιπιπιπιπι πιο.

ιιπι πιο πιπηιι.; Νιιιιιι, πιο ιιρι νιω

Μ:.ιι ννοππιιιιπειιππο τον”. Μπι ιιπι

πιι πιο, πιο ννειπιπιπι ννοοπιιιρι, πιο.

τοπιο επι οοΜιπορι οοο Μπι πιοοπι

πιιι.Μιπι.ΜΜ ιιι:..ιιω πιω »ω

2 'Ι'ιιΜι πιοπ:οΜι Μπι, πιρι ππιππιπ

ιππιπιΜιπι, πιο ι:πιπιΜιπι ιιπειππι οπι πρι»

το έιπιι απο; πιο ΙΜ:πινιιιοιιέιππι Μπι

ννιοπιπιιιρι ; ιιπιΜιιι οποπιννε ννπιιππιπι

Μπι ιιππιπιπιἰρι Με, ννι νιπιπποπιππιπιει

ποριι επιππι πιοπιρπι πιοπιο.πιιππιπι.

3 Ππιπωπι ννιιιιγπιππιιιιπιρι πιοππι

ππιιππινιππι Μπι νιιιπιιπιεππο οιιιπιπι οι

πιππιι€ερι νιππωιπιιπιιρι Με ο ννιοπι

"που Με, ιιιιροπιι Ιππ-ιππποριιννιπι€ε

ειιιιριι. οριιννιπιΕο πιουμε. ειιπιρει.

ιιπιπππιπιππιπιιι έιιιππρο πιοπιιιπιγιι.πι.

4 πιοππι ο ΟΙιιινο οιιπι πιοπιρο. πιο.

ρεπιιοπιιιιιι πιοππι, ννυ.ΜιπιπππιΜι

ππιππιπ ιπιιπιο σππι ιι:οΜιππι πιο σππι

πιοππι πρι. π.. ω.

5 ΠπιΜιπι ω" πιοππι Μιιιιιι.νι

οριο Μπι. οιπι Μπιπιιιπι, πρι Μπι

«πωπω ρειιι πρι, πιο ποιοι. ιιπι

αγορι Μιι ιπιπιπιε ννιοπιιπε Με.:

Έπινε Μιιπιιννιοιιγο. οιπι Μπιπιπιπι

πιο πιοσοπ Μερι Με. ··πρβη

Ο ΗΜ. ο πιιπιπιριιιιι Μπι οπιεπιιΜι.

οΜπιιρι, πιοοοιι πιοοπι-ιο Με έπιι,

ννο.ιιιιιι.πειρι ιιιιροπιι Μπι ιοπιπιπιιιιι,

πιο. ππιππιπ Μπι υπο ιοπιπιιππιρι Με.

οΜπιιρι, πιο ποπιπιπι πιιπιρι ω». ινο

πιω.. οννεειπι οπι ππιππιπ. Μπι Μι

Μέιππιρι πιοπι. κι αν @Πει -›ι

'7 Πιιππε.πι τοπιο γιιοπιιπιιπιρι Μπι

"οπιπιε ιιιιέππιπιρι Με πιπιπιιιι·ι,

ννοέπιο Μπι οππιπιπιιιπι ινοππιπιπιιοπι.

ννειπι ννιιπιΜιπιτΜιππι ποιοι, πιο. πιοππι.

ιιιιιννιοιιιππε Με, πιο. οπιιινιοπιιπο οπι.

ινιοιιπππο Με. Μ πι» ΙΙι.πήι

8 Ππιιιιιιι πιοππι. ππιππιπ ι:ιιρι Μπι

οι:οπιννο πωπω. οιι.πιππιι Μπι οπιπιε

ννιιπιππο Με, πιο περι "που Μπι

οοιιππιπιιπιπιοπι $οπιοπιι πιο ΒΒιιρπ.ιι

πεπιιιιιιρι, πιο πωπω. Ιι.πιπιπ:πιπι ιιπι

Μτεινιπορι Μπι ιπ:ιρεννπεπι οΜιππιπιρί

πιοπι. =ήπωκ·. Η ω‹ι.ι".,ι..

9 ΠιιΜιπι »πωπω Μπι, πιο. "ισο

ννιιιι Μπι, πιο. περι Μπι, πιο. οιιιιππι

Μιι, πιοππι π.πιπιπ:πιπι ιιιρι Μπι "ιιπι

ινιοοιηιΜιρι Με, πορεια γιιππιπιι

πιο πιπιιπιιι πιιιπιππο πιοπιιιιιιιο.πι, πιο.

πειπιπ:ιιπι ιπιρι Μπι ππιππιπ. ιιπιπιεπι

ινιπ::ιπιορι Με οιπι ιγοινιπιννιπ:πιΜ

?πρι ιππο οπι.

10 Πιιιιιιπι πιοππι οπι πιππιπιπιπιπι

που». ππιιιπποοε Μπι επι οιιπιι·ιιπιρι

Μπι πιιιιοιιιιιιις:ιχορι, πιο νι·ιριιε3Μπι

ρι Με, πιο. ποιοι Μπ:ιςιιρι Με, »νοε

ιπο.τορι πιοππι ποπιιι ππιιιΜι ιιΜιπι πιι

ιιπι Μπι Μιππιέννιοιιιπερι πιοπι πιοοπι.

οπι πεππιπππιο.πι.

Η ΠπιΜιπι πιπιροπιι γιιππιιιι πιο

ννιιπιιι πιιιπιππο ιιιοπιιιΜιππι, ιππιπ:οπιι

οποιο Μπι ννιιΜιπιτπιπιΜι. πιπ:ιιππι

ππιππιπ οπιπιε. ιπιπιπιπιπι ιννιοπιιππιιιιι;

πιο. ειπιιι οπι πιιιιιπιρι, ιιπιππιιπι τοπιο

ννεπιινιοπιιιιιΜιρι Μπι πιο». ιιιιέιπι

ιπειπειρι. ι

12 ΠπιΜιπι πιοππι ινιοπιπιο πιοπι

ππιππιπ ιιιιπιοπιρι, ιιιιιιιρι-γιι Μπι εισι

ριιππιπιπιπιπι πιεννιοιιππιχει.; Ππιοιγπι

υιημιιμηι η Ρο, ορο. ΠΙιπΕ8Π ΠΣΕ·
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ΨΑΥΠΟΤΑΝ1Ν.

Ίιριιπα 6αιια παπι α1παπι ππια1ιριιπα

Μπι οΜπι ιιπαιπαρι, πια τοπια το!πα

πισαιπειρι πιοπι 1ιοπια παπιπισαιπα

Βαρα

13 ΠιιΜιπι πι1ιιιπαπποπιαπι ορο σιπι

τισ ισπιπι1ιαπι πιιαΜι έΜιπιοτπαπι παπι

ταπι1πα, πια οτοπιπο Μπι 1ιαπι1ποπιαπι

ιπι1πσσππιπιαππιπια Μπι Μπι1πραγα, πια

πιια1πα έΜιπια1παπι Μπι οπι τοπια παμπ

Μπι Ιιοπια πισπιέτα ΜιΜοραπππιΒο

αα1ποπιπι. Ωα ιιπιππιαρι Μπι ιπι

έιπιιπαιπαρι πια ππια11ριιπα νναΜιπι

ταπι1πα Μπι ποπιταπι πιιιιιι.

14 ννισο1παΜιο ιπιοπιιια Μπι παπι

πια πιπαιια1ππασα, πιο πω πισο1παΜιο

ιιπαππιπιι Μπι Ιπο1ιαπιπια ιι Μα σο.

15 Ησ1ιαπι ππιπιτ1ριιπα ο1ιπιιτιπ1ο

ισιέια1ποπιπι Μπι πα1ιοτοπι, πια πια

11ριιπα. Μπι πιατα πἰσα1ιο ταπι1πα

1ιοταπιιπιρι, πια 1ιοιπαρι, 1ταπισαπι

ιιπιΜταπαρι πιο. Μεεειιπα ταπα Μπι,

ππια!πα ποΜσοιιασ Μπι Μπαμ: σα,

οπιιπιπιιιπαπι οπι πισαοταιπαταρι ιιπι

Μα σα.

18 Ηπε1ιαπι τιιιπι1παπισαγαρι πι

·1ισοιππιιια πιοπιιια εαπιρα τοπια, Ψα

1παπιταπι1πα ιτο1παππι οιγοταπι1πο Μπι

αΙπαπι Μιππιταπι1παρι Μπι, πιοοπι πια

Μιτα ο11ρσιπιιιπαρτ, πιο. ν1ία1παπιταπι

Μι οπιοπιαρι ι

17 Ο». 1ισιπαρι, Ιταπισαπι νιία1παπι

ταπι1πα 1)ποταπι παέα1πο σιπι, τυπο

ιιπι, πια ιιπι πιοπι, ιι Με σιπι τισ απο

σο, ριπιαιιπιπαιπαρι, πιιτοπαέια1πσ

ταπι1πα Μπι πωπω, πια πισαιποσοπι

2α σο.

18 Ωα οιπατο Μπι έιπιπιπ1αρι, πια

ποσαπιτιγα1ιπισ πιιταπα Μπι παπι

πια Μ; πια τοπιαπι πισατο σιπι πι

σαιπασορι Μα, πια οοΜιππι πισαιπα

ιιπι σιπι πισαπιπα πο1ποαπι, πια οπο

ταπιπια, πια τοπια ιιισαιο Μπι 1ποΜ

ιιαρι, σιατιοριπ1απι ταπιΜπιΜπιιπαπι

Μι, τιιΜι πισαιιαπιιι Μα, πια τοπια

ππιπι1πα πιαριέταπιγαπιρι Μπι 1ιοπια

ιιαριέταπιπισαγαγε Μο σιπι.

19 Ηστιαπι ππια1ιιιιιπα Μπι σΜα

τιρι πιιααπι 1ΝαΜιιιταπιΜι ταπα

Μπι Υπι1ιπ1ο1παριί92α περι πα1ιαπι

Μπι οπι πισοταΜιγοσπι.ιι 1-πο1πα Μπι

παπιγαΜιρι. Ππι1παπι ιτο πα1παπι

και, πια πιοατιο, πιο παΜοιπαπι

πιπιτοπιρι, πια ιιιαΜι ό1παιιέδεαπι, πια

πααιι ταπι1πα. 'π11”¦

· - Η' 1 Π·

υ πιοοποπτικια 912.- ι

1 Ππι1παπι πιια1ιιιιιπα Μπι πι1πτα

ποπαροτο1ποσα ταπι1πα παπι ταπιιπι:

ννιπιο11ιιισα παπι απιιιπιτιι πι Μπι

1ποιπα1ππι σα, 1ιαπιπστπι πι Μπι αιτια

Μπι ιτιιιΜιγα, πια ρα Μπι οπι πι

σαπι1ιρι απο: πιοπιιια παρα1ια. Μια.

2 11ο ιπιπ1ιιαα1ππι σα, πιο1πέι1παιι_γα

πια Μπομπ, σπασει. τοπι Μα πι πα

ιπαιαπι1πα. -ι · π·

.-3 Ππι1παπι 1ιπι1ιαπι ιιιαΒριιπα Μπι

πιατα ποπαροτο1ππασα το1οπισα παπι

ταπιιπι; παππιπ1ιιέι1πα πιατα ταπι1πα

παπι, τισ ρα έα1ποπιπι, πια τισ πι

1πσσππιπια ιιιι1ιιι, πια ρα έα1ποπιπι

Μπι-παπι πατπιαπ1αΙππο έα1ποπιιι το

πέπια!πα. ὶπ ω. πι. ο·ι ι

4 @α αποτο Μπι οπι ππια.1ιριχα πι

σαπι1ιιιι πιπαπιιπιιπιιπιι Μπι ιπισασιι,

πια πιια1πα Μπι πιατα σ1ιροπισαιπα.

Ππι1παπι παππιπ1πιέ1πα Μπι τισ ποιο

Βιπιπ:α 1ιο1πέιι1πειιγα σιπι ιτο1παππ πιο·

ιιπι, σιπισα του Μπι1ιπιπι τπιππιιπο Μα.

ο Ησπιαπι σιιισα του, πιοπι Μπι,

οιπατπι απο” σιπι οπααιπι παπα

ισαρειιιτα παπι οπι πισαγιιτιο Και

σιπι Με. Ππι1παπι πιο1παιγοπιορα

Μπι οι: ΨαΜιπιταο1πα, πια πιο οπο

ταπι1πε Μπι πιατα οιπαΜιρι.

ο Ππι1παπι πιπιο11ιπισα Μπι πιο

1ιπιποα1παπι ιπια1ποσο Μπι πιατα πιο·

ρα, πισσιια ννα1παιιταπι1πα τπι1πι1

πιιποιπα σΜσι1ιπιαΜι, πια 1ιοπι 811118·

το 1ποΜοραπιπιεσ εαπιιια οιιαπιπι

απο πιοπιρα εαππι πι1ισσπιιπια ω”

πιπι1ιαπιιπαπι ποπιιπαρι Μα.

'7 Ηα1ιαπι πιια11ριγα Μπι πιατα πω·

π γο 1παεαιιι; ΜΜΜ πια πιω ταο1πιιπΘ

Μπι παππιι1ιιέ1πα Μπι Μοι Μσι2801

Ππι1παπι παππιπ1πιέ1πα Μπι πια πιο ω·

οΜιπσ Μπι Μσιααιιι ;

θ (λα οΜπισαγαρι ω, 1ιο01111



ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΒ 13.

ΙιοωιιΙιευ ιιιιιΙιριγυ ιιιυ εΜε υι

Μεάιιυ ννἱοιιιιἰχιιιιιιυρι έυι.

9 Πυ!υιυ ννιιυιόιιέιω υιυιευ ΕΜ,

ννιιυιόιιέΚοι ννιιυιιιιιι]ιι τειυιιιιυ ιιυ

Ειυ Ιιοε, ννιιιιιιυόιω «μι. Βιιι:ιιυ

εοιγειρι, ννιοιιέτιι υιγογε οιυ

οννιιιιιυ ννιοιιιιιιιιγο σιπι Μπι, πια

Κιιτε. εϊιρειυιρι, «μι $ουιι οοιιιγο

ννἱοιηε οιυ Ιιευιι υιιιιιιυ Βίοι τευ

1ιιιυ ιγενιουγυρι.

10 ΠυΙαιυ υιιιΒρι)υι Ιειυ σουσ

Βιυιιιιυ ννιοιι!ιο ν” Μπήκα υιι-·

νιτιιΙιου, Ιιεοευ εγε, ννιιυυιι ου

Με.. ννιιΜιυπιυΜιρι ννιοουι ΜΜΜ,

:μι ι;οινιιέιιιω ει». τοιιιοουυε ιιιυ ιι;

εμ Μιεεειμι. "ιωσι.ιιιι ωστε ιιιυ

υιιΙειιυ ; τιιιινε ιιιιυ!ωννιιυ_ιιυ πιο

ιιυιάγειρι Μιι Ι.υ|ειι ιγο.ινιοιιουρο

οιυ, ννιιΚιιυτιιυιιιι ιιυιιιι.ιιννυρι |ειυ

ιιοΙειιιυ, ωραια ιιιιυγει.ιι Κο εικά

.ουιο οιυ Μπι Ειιυ ευρε3υηιι Μυ

Ιιεου ετιιυΙιειυ.

Η Πυιιιιυ !ιουιι Αιυυοσ ινε κι"

Ιιε ου, ιιο. ννο.υγειωυιυρι οιο υι

νιτυρἱ Ι:ιυ Με ου οΙιιγειρι, ιιπ Μ.

σου!» ΙιεΙιειυγιιυ ινιωυι @περι

6.Ιιἱυ ννυέι:ο Ι4Μερι έυι.

12 Ηειιυ ευιυυιιυ, ιιιιιυριχει Κιυ

ι_γιιέ!ιιυ μι, ιιπ “Με οιιυιι @ή

«πω. 'Ρώπα ιουιι υιειΙαι ιιιυ ιυιιιι

νι7ειυσιι Κο ειπε γιιιιουρί Ειυ ¦ιευιι

·σννιοοΚυιιι]ε χιι!ιειρι Με; υιγερι

ιιιυ πω ιινιιωωεω Ισιυ @ογο

πιει ννοέιΙιόιι τιιυιιιι γιιιιιι, εέικηε

άιιυ Με ο εφΙου!ει_γε οιυ Μου

ετιιυΙιιιυ. .

Η Πυιιιιυ ννιιυιι:ΙιιέΚυ Μυ τυιιΙσι

Ιειυ εΜε εΒροχυρι ιιιυ ιιο Νευ

Ιιάιιισι, ΙιεΙιιιυ ννιυοΒιυοει οιιιου.

Φου ιιοιι Ιιε έιουγε Κανω.

-- 14 (ΜΜΜ ννιυοΓιιυι:ο. Ιειυ Ιιε

›ηννυυυιόι ΜΜΜ: Βιιριιυιι ω". υοιυ

τιιιρι, ου ΒεννοιιΜιυ ι·υιιΙιοοο τυ

-α Μου τι Με οιυ Μσι Μυγευ @μια

λ-:Μυ, Ιιεσιμι ννιιυιγειιι χιιιυυι «μι.

.ι ννειυ]ι Ιιιιυ!ιε Ιιειιιιυγειυ ννουμιρι

Με, ννιιυιό ιιέ!ιιι

ιι;ειιιιυχυυ.

15 Πιι!ιιιυ ιιιτιιυιιιιιέ!ιο. Μιι @ο ι

ιτοιιυιιιιο Ιιιυ

Ιιιυ ετπυιιιιυ υιιιιι Μπι", "Βρε

ννιιυ ΜΒΜ., (μι ννιυοΒιυο:ι ιιιυ

Πιιι.Κιιυι υιγηιεχιι, υιιυιυ @ιδιο

Με ε Μου. ·#ω··~

18 Πυ|ευυ ι·υαΙιιι Μιι ννιυοΜυαι.

Ιιἱυ ιιο οιιιγι-ι φ, ι ιιόυΒιι.νω, ιιπ

ννιι!κρυ. ννε.υιάιιέ!ω ι Ιπιυ ετιιυυιιυ

Μ". οιιι ιιο γιιΙιεριι.

Π' Πυ!ιιιυ ννιιυι6ιιιέΚυ Μιι Ιιε

ννἰυοΒἱυοιι |ιιυ ου έιυιιιιιι, υπ νιά

υοΒιυαι οιυι:ιι νιιιοιιχε οιυ, απο.

Ψυ!ιευιωυ|ιιι τιινυου!ιορε Ιιιυ

ιιιιορυρι, εμ .ϊειιιιιι Μεοει)πι νοο

τιιυιιι ω... ]τιιΙιυρι Ιτιυ Ιιευιι σιτυ

ννιουγιι. - η Ν·

ννιοουκοΐέυΐ: κι

1 Πυιωυ Ιιο!ιιιυ ιτιιυϋπιιυου.

Ικιι!ιόιι ννιγυ.Βιι Μπι ου υιιινιιιιυ.

Ω:: ιυιυίννιιυοιι ιιιυ εψιιυ!ιιιυ ιππι

υιιιυιου ννυυ Μ” ννυυυιόυΒιι,

-ἄ 'μι.

μι ι5ιιιωννιυ, ιιπ ιιο ννι!ιοειυυιι

@ιιπι, :μι ιιο Κιυ που ννιιι:ιυ!ιο

ννιΚοειυυιι, :μι με. Μυ ιιιιιιυ νσιιο

έτο!ιόιιρι σει-ιο !ιιυ. ι"

2 Πυιιιιυ ννιιπιιιυιου ννυ.υι·υάσιΚο

ι:ιυ ιιο ιυιυιι ι:ιιυικιι ιχει:οοιι, η».

ειιιυ Μιι Ιιευυ ννιιΒευ|ιιτιου εΜε.

Ιιιυ ιχει:εσιι. ιιπ ι Ιιιυ υιιιήιι ι ιιιυ

ιγο.ιοεσει. ΠυΙιιιυ ννυυιόιιέ!ιυ ιιου

Ιοι·νυέιιΚυ ιιιυ Ιιε ιιιι, ιιιι οιχοιιιυ

Με Επι”. Μυ, φ. νι·ιοοοΜυι Μυ

Κα.

3 ΠυΙιιιυ ινιιυπιώιιτο ω, πο ρε

διιυ «Μιι Βιιιυι-γιιιιρι, ου εε Επι.

τιιιιιι; ιιυ!ιιιυ Μιιυιγιιυρι Μιι ου

με Με οιυ Με ..ιιπι, ιιο. ννιουέι:ιι.

κι" οινιιειυ ννιιιυιιυιου. Ηυ ου

γιιέἱυγιιμιρἱ. Ό· Με

4 Ου ννιιιιιιιιι6Μι ιιιυ €ο30ιιέιιιιο

Μιι ννιιυιιιυιοιι υιι ιιου Ιιε ουσ

σφι, υπ ννιιυιιιυιοιι ΚΜ Ιιε υιιιιιιυ

οΓιοιιιιρι, υπ Ιιεχυρι, 'Γιιννο ιππι

ιυιιυιοιι ιιιυ ιχεοει:ιι ιιο, εμ Βιιννο

Ιιε Βίοι κκε...» Με. οΜιιι ιιο.

5 Πυιιιιυ ι πιπι ο;ιιιρι. Ιιε ου υι

Κιι τιιυ!υι, ιιιι εφ Ωω οἰυ εγε

Με, εμ ννοννυέιι!ω ιιιιρί, ω πι

Ιιοεπιιιιι. το;» 8εὅἑιρε. υουρο. Ιιε
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Ιιαιιιππιιι, στα” επιπιιι Με σιπι ιιπ-ι

οπι.

θ Ππι!παπι ι ιιπιιιιπαννα πια Ψα

ιπαπιιαπιιπα ιπαέιοα, εαιε, πια ννα

πω” παννα Μπι, πια τοπια ιπιειιρινα

Μπι εΜε ειιρι Μιι ιιειια ταιππι

αννιπιαΜπ:α8α. π·

7 Ωα τοπια οινοπ:απιπια ιιπι Μπι

ιιειια αιιιννιπ:αιιε πια ννιοαΜεπιαπι

Μα α πιιιρι, πια ννιπ:π.ινναιι, πια ιερι

Μπι, πια εχετε Μπι πινναειιι ννιπ:α

ιππιιιε Μα ε ννπινναέειπε πιπιρι.

8 Ππιιπαπι ιιοπια ππιειπα αιπαπι ιιπιρι

π:αιερι Μιι ννιπ:οπιι ννονναρι Αιτι

ιιπια, πιιαιπε ιπαιιαρι Μπι ιιειιαπι

ιαπιιιαπι ινοέπιαρι πιπιπι, Με ταννα

Μπι επι πινναρι έπιι Μπι ιιεπια αννα

ειιι νναιιιαπιιοα Μπι οιιοπιαρι.

θ Ί'πιννε ρεεε ιιιιιπαπι ιιεπ:ιπιιιαπι,

Ιιε πιαΙιπιπι Με.

10 'Ι'ιιννε νναναιπα·-αννιπ:αιιπιι

' Μπιιιαπι ιιπι νναιιαιπα αναρι Με, πια

"πανε πιατα πανε οπι ινιπ:αΜ;ε Μπι

ιιπι ιιιιιαα εεε” οπι Μερι Με επι.

Ηε επι ννιπταεια οννπιπεπιιια αρερι

πια νναπ:ιιιιαπιρι Μπι ψαρια.

11 Ππιιπαιι ιναππιειιιοα νναπι το

Ιπεπ:α ιιιαιπα Μπι ει:απιιιαπι Μια Μιι

ιιπι νναιιππιπιαιπα; ιιπι Με πιοιιι νιπ

Ιια ι:ειιιιι ννεπιιιναπιρι ειπιπ:απιεπι

ινεπ:επ:α, πια νναππιπιιιέιπα ιιπεπιεπι

ια.

12 ΠπιΙπαπι νναππιεπιιπ:α τοΙπειιενε

Μπι Με τονναέαιπε Μπι πιεπιπινεειπι

γερα, πια ιπιαιπα Μπι, ιπιπια αιπαπι

ιιπι Μπι αερα ιισ ννιιππιαιιιοα ταιρι

Ιιενα Μπι Μιιιιιιιαπιρι, πια οπι ιε

Με, “Με πιΜαι Μπι ιιε Ορασεω

πιαΜιπα.

13 Ωα ννπινναρειοιπεσα ιαπιιπα

εεπιπι, ννιοααπα ννιπ:ιι:πιιπαππι ιιιαΕιρι

ιπα Μπι εειναπαπιιιαιι ρειε πιιαιπα

Μπι αιιιιιιιρανε να.

14 θα τοπια ππιειπα ειπα" ιιπιρι

Μπι ννιεαιιπιεναιι, νπππινναρεππιιπεπ:α

νναππιαπιιεα Μπι ιππιιπαπιι εεοπ Με

ε πιιιρι πιοπι ιιπεπιε οπι. @α ποπε

ππιαΙπα αΙπαπι ιιπιρι Μπι νναππιαπιιαα

πρεπε ααερε οπι επιρπιρι τιιιια Μαι

πιπιπι ιιπι ιιπαειιιρι ωιιι=ιιααιρππιππα

ε ινναιισιποπιννιοαΜνα. ι

Ι5 @α νναππιαπιιοα ιιπαπ:ιιιρι Μπι

Με πισινα πιο οΜιιι, ιιεπ·επι οπι ινα

ππιαπιιπ:α ιιπαπ:ιιιρι Μπι ιε Με, πια

ππιιια ιιιαειπιρι Μπι οιιπιπιαρι Με Μπι

Μερα ννιεαΜε Με πιΜιιι. "' " °

18 Πιιιπαιι πινναειπι, π:ιειιπιριπιπιιι

ιιαπιΜπιΜπιναπιρι Μι, ννιιαιρι 'α

ννειιρειιιεαρι,ιοπια ιιιπιιπ αρι,'πιν -

ννιπιαιπε -πιπιρι Μπι ιιεπια Κα, πιερε

παρα Μπι επι, πια ια ιιπ: ι πιο επι

ννοιναρεποετπιπι τεννε αμεα
ννιπ:αΜιπα.' ι ξ '

17 Ππιιπαιι ιιιννεπιαπι ννπιρετοιι

Με πω, τιι!πε ποιιανναππιαπιιεα ιππ

νναρειοαππιπι, εαιε Μπι,'πια Με

αιώνια Μπι ιιπι νναιιιι τπι!πτε ε ιιι
ιιπι σιπι Ιπειιαπια. Μ “

Η Πε επι ννοιπαερε παπα.

'Ι'ιιννε Μερα σιπι Με νιιαιιιαπιιπια

περα ιιιπιανιπα Μπι ιιπι ?εινα Με.

Ηε ·ννιεαέτα ινενναριΜιι Ιιεε,

ιαπωνια Μιι ιιπι οραννιιιρε έαιπρε

Μικρα. ννιιππ:επιιιια εαιπρε επιπιιια

εαιπρε. Γ ι

ννππιοννΟΥΑΚΒ 'Μ. '

Ι Με” νναπιππιπιαιπε απ, απο,

Αππιπιπια νναπι Σιπιπι Ραιια Μιι αΙπαιι

ιιαιιιι, πια !πεΜοραννιιι€ε πιρειννιπι

εε εεπιρα |πεΜπιραννιπιἔε ννιΜ:ε

πιιπια ωρα εαππι |πεΜπιρπιιιπιπιβε ιο

ρα και πιαιιιιρι, ινε ΑιΜιΜι π:ειε

Μιι Περι Μπι επι πινναρι πιοπι.

2 Ππιιπαπι πιιιιιιρι_να Μπι εειιια

Μια" ινιπ:ειιο νναπι πιανναΤιοιι,

ιιιιπιι οιε ιιιαΓια Μπι ιιπεεεεε, πια

νναΜπιναπι ιαιιιια ιιοιοπι Μπι ινε

εεεε. βια πιπιννεπιιπιναρι εε σαπι

πιονναιιΜναρι οπι πιονναπιρι πάπια
ιιπι€επιιπι ιιανναΙιπιπι. ι ι'

3 σε οινοιαπιιπε Μπι ιποιαπω; πια

ιαΜι ιιι ιιπι ωρα Μπι, πια ιιιιπιιπα

ινιπιαιιαρι Μπι ννιοιποιπαππι οπιπιππ·πιπι

$επ:α εε ειιιιπαιπαρι. Οπιονναπι Μπι

ιιε τπιννεπιαπι πιπιερε Με οΜιιι επι,

ιιιιπα ΙπεΜοραννιπιεε οραννιπι€ε

περι ΙπεΙππορεινιπιρε ^νπιιπσειιιπια
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ποπο οοιπι 1ιοΜπορονιπιιιΕο π:ορο ποο

ππο Μιι οποοπιοπι ορογνποοποοιιπ

πιοο πιεοπι.

4 Ψποπιπιποοο πιο οοοποινποογο

οι έοπ Μο πιοιιο οορπ, ποοοοο. οο

ρπ οοπποοέ. Τοοο Αιπιοοο Μο

ι:οΜγο γο οποπιοπι πγοπιπιο γορπ

Μο πιοοο οοιιπ. ννποειοπο Μο

οποοπιοο ννοπποοποο1πο πιο Αππιοοο

Μο οπππο ορονιιποοποορπ τοπποπιογο

Μο πιοοο οορπ

5 @ο πιοιιο. ιΡι Μπι οπι ννοπιοογο

π:οπιιιπποο πγογοιιπ οπο; πιο Μπο

πποπιποοππο οπγοποπιππο Μο πποπποππι

ποππιιπποο πγοπιορορποο οπο ιιορπ.

Β Ηοπιοο ππιοΙπρπγο οπιοππιππο ω

1-ποπ:ο ποο ππιοππρπγο οπι1πογο Μο

γοο πγογο οπο πιο ννοιιποπποππο,

ινοτοπιπο νιππιέπο οννππιοοππο νιποοπο

πιο Μπι, τοπιο ππιοππο οποιο ιποιιπ

Μο, ννποοέτο Μο, πιο. νιπποοννοιπ,

πιο πορπ, πιο ογοπο πιπγογο οπο

οινοοπο πογοοιιοπιο οιιιιποοΜγοππο

Μο γιιπιο πγογο. ·

'7 πιο πιοι:οοπποΜγο πιογει, γιο,

1ποοποο1πο Μοππιοορπ πιο ννοννπ1:οο

πιο Ρο ; νιπογοπ:ο οοροπιι Μπι ννοο

πιο πιπ οο; πιο ω" ππιοπιιιπγο,

οιοππο, ποποπνιιοπιοο, πιο ννοπποοπγο

Μπι πποιι·ο οπο πιο πι.οπποππι οπωρο

όππο. ππιπιπποπιππο ποοιπο Ρο.

Β Ππιπποιι ππιοππρπγο οπιοππιππο ποπ

πιοορο Μο πιο ππιπιπποπο γο πιο πιο

γο, Ηπο1προγο π:ο, Βοπιιιποο Μπιο

γνο ποοππο Μπι πιο πιποππρογο; ννο

νιπποππποπιορπ_ ννοοοοππγοπιππο ποποἰ

οπι τοννο Μπι οι:οοπιοο ογοπο πιπγο

γο οπο οννοοπο γοι.1πο "οποιοι

οπο πιο πποο.

9 Ποπποο·πιιοΒρπγο οπιοππιππο ποπ

γο.οιοπ Μο πιο πιοοο ννποππιοΜιπο

γο πιο πιοποοπποΜγο πιογο, Τπιννο

ννοπιιοοποο, πιο πγοοπορπ Μο οππο

ππο, πιο γνπιννοροποει:οο τον”. Μο

πω, πιο ο οοιιο Μο ποο γιιπιο οπο

πιοο;

10 Ηο ννοπποοποοππο ννοοπιοπ:π

γοπιππο ποποπέο πονιιο Μο νιιοοοπι

πορτοογο οιππιπγοπ1πο πογγο Μπι πιο

οπποοποο Μο πιοποοπιοπι γοπι1πο πιο,

πιο ππιο1πρπγο οπιοππιππο πιννπιπ.οοοο πιο

Μο πιοοο ννποπτοπποπο, πιο Αππιοοει

Μο πιιοπποοι, ροι.ο., οοπιπππ Μι οο

ΜιΜέγορπ και.

11 Ωο πποΜέννποογορπ οοπο Μο

ονιπππιοοππο ννοοπο ννοιιπποο πγογο

οπ:ο ; πιο ποιοι πιπποοιοοποο πγο πγο

οποιο ππο πιπιοππορπ, πιο οποιο πιο

οπιιο νιποροποεποορπ γιιπιο οπο πιο

οο οοροπιιι πιοπιγοπιι Μι οιπγοιιπ

νιποοιο ιιορι.

12 πωπω οινοποοιιο ορορπ

Μο πιο ππο ποο ιιπι, πιο ποπο ιδίο

Μιοποοππο τοννοοπιορο οιιορπ πιο

.ποοιιο γνοοπογοορπ Μο πιοοο.

13 Ηοπιοο ποοππρπγο Μο οπ:πγο

ποοπιοο ννποοπιο "πιο οογνοπποο,

πιοοοπι οοιοΜγο, ννοιινορπ πεοοο

πποεο οπο; Βοποοπιοο ννποπιιο οπο

ιπιοο ΙΙ:οοοοο Μο οο ποιο Μο πιο

οο νυποογοννοοπορπ οοο. Ηοο,

ννοοπγο Μπι ογο, ννποοΙπποπιπ Μο

ογιπέιποορπ Μο, πιο. ννππ:οΒοο Μο

ννποπγοπιπιο πγιιγο οοο.

14 Ηοπιπιο ννοοππιπποππο πιο, ππιο,

ππιοπιιιπγο οππο ννοο, πιο οιποοιπ οι,

οοοπο Οποπιποι;Μι Μο πγοοοπ:ο.

οποιο πγοποπιππο, πιο ποοιοοπποοπ

νιποροπιο. γνοο ννοροπιο Μγο οιι,

οορο οποιοι Μο σο ποοο έππορο. ι.ιο

Ειποοο γιιπιο.

15 Ποπποο ποοππρπγο. οπιιιππιππο

τοπποοο "πιο πιο ιινοπποπι Μο οποο

πιοο πι, πιο π:πινπιο ποοπ1ρπγο. οππο Μπι

οποιο πγοποοππο οπο πιο ιιοογοοπιοο

πιοπ:πγο; ποοπ έππορο οππ:οιινο Μο

πιο πγοΜγο πιο ο8πογορπ πιο1ποπι.

ιιπι. Μοογοορι Μο οπο ννοοοο

πγοπιοοπιι; ππιοππο. ννοπποορπ Μο

πνιιοοο έοοο πιο.

18 Πο1ποιι ππιπιππρπγο οππο οποιο

πγοποοππο οπο πιο ο” 61πορο πω”

Μο ππιο1πο. οΜο γοΜγο,ιιο1ποο

πιιοππο. Μο πιοοπ1οιιπ. ι

17 Ηοπιοο ποοππρπγο πιπιπιππιππο

ποο πο1ποπ:ο πιο ννο1ποο ιιιοΒρπγο.

Μπι οΜ;ο πιο οπο πιοποοπιο.ο ο, πιο

πιο1πιιο ποιοι ο1επιιιι:7ιιο 1ιποοο. γιππιο.



- ΨΑΥΠθ'ΓΑΝΙΝ.

18· Ππιπππιπι ΜΒΜ”. οπιπιππιππο το

πποοπι πιοπι ννιιπιπιπι. ννοοιιορπ Μπι

οποπιπιοπι πι, πιο μια. οπι ννοιπποέπι

ππο ?οοο. @ο πιο πιππαπ: ποιο οπο

Ρο με πιππαπ ιιοπιο οππι πιο ρπιπιγοπι

πιοπι πιοιποΜιπο οπι Μια, ποιο Μπο

ρει ιιπι Μπιοπι οΜπιπιι. Μπι οΜο γο

Μιπο πιο ππιπιΜι πιιιοπιππιπιοπιππιι Μπι

ππιιιιιιππιπι πω; πιιιοτπιπιπιο.πιππο πγοεο

Μπι πνπιπιππο "πιο πιο.

19 ΠπιΜιππ πιπιπιπιρπιπο. οπιπιππιππο Μπι

πιο πεπιπι Μπομπ του" Μπι πιοπιο

οΜο 7οΜγο οπι, ππιπιΜι πιπιετιιπιπιιιπι

Μι πιοπι Μπι πιιιπιι” πιο, ΥνοΜιπι

ποπιπππι ννοοιιιιτπιοπιππο ππιππιπέπο πιππι

έΜοο τον". π.πιππΜι Μπι πιο οπι πιο

Μπομπ.

20 Ππιπππιπι οποπιπιππο Μπι πποπιπππιπι

ππιππιπ οπι πιιιέΜοο Μπι πιοιππι.πιρι,

πιο. ππιππιπ οπι ιιιιέΜοο Μπι οτπιιιπιοπι

πιω πιιιπιι, @πωπω π πιιιπιι Μπι

πιοπιπιπιιιοπι, επιπππιγπι πποΜ:ορο.πινππι

με ειιπιι οριππιπππι€ο @προ Μπιπιαπι

μπι. ··

ννιοοννοπωιπιπ 15.

Ι Ππιπππιπι πιιοππρπιππι Μπι οΜο πνο

ννπιροποπποοιι πωπω., πιο. πνοννππιπ

πιπιπι ννπιπιπιπποΜι; ππποππρπιπο. οΜπι

πιππο 6πιπποννππι νπποοΜιΜιο έπιππονπιπι

οπιιιππο Μπι χιππιορπ. πιοπιο. οπι νιω

πππιπι τοπιΜι ννοπ:οπιτπιπιπιππο τον” Μπι

πιοπιιιπποοιι Με.

2 ΠπιΜιπι ππιππο πιοπι ιπιππιπιπι μπείτε

Μπεπ ποποαΜγορι οοπ:πι νποπιππιπποπω,

πιο “πιο οΜπιπιι, νππιππιπιπιποο πιοπι,

πιο: πιππιοἱπιιιι Μπι πιο ννπιννοροτο8

τοπι Μπι, πιο πιοπιο. οΜο πιποννομπ

Μπι, οποιο οἰπιοπι πιοπιοιπιππιπιιι πιοο

Μπι ιιΜιπι πιοιππιιιπ, πιο ννοΜιπιπ:πιπι

Μι οπιπιπποννπιπιΜιορππ απ” Μπι

πιοπιο ιιιιπιπιρπ.

3 Ωπι Μπποοε ννοΜιπιποιιΜι ππιο

Μιπο π.πιπποννπιπι, πιο Αππιπιοο Μπι

τοπποπινοπι Μπι πιπιπγογαρι, πιο. πιο

μπω, Ιππιπιοπιπι, ννοΜιπιππιπιΜι Ι

ιποποπι ινιιέπιππο οπο· ιιποπιιι.πι Μπι

τπιπιΜι, πιο πινοπνππιππιιιπι, τοπιο οινο

. ι;πιπιπιιι. ιιπι Μπι οπι ννπωιωμιωρι

Μπι πιο Μ” πιο, ιιπποππιιιιΜπ Μπι οποιο

π:ιιιιπιπι. πιο ννποιιΜι.. ο

4 ΙΙ:πιπιπ:πιπι, πιανει Ιποπιππ:προ παο

ω, πιο. πιοπιο Μπι πππιππονππιπι Και

οππι πιο; πιππόπιοπιιι. οιιποιπποποπιπιπι;

πιο @πιο πιπιο” οππι ονπιιοππι ιιρι,

πιο. ιιπποπππιιιι π:ιιπιροοπππι ι;πιπιπποπιππο

οπιιιιιιι Με; ννοιππιοο "Μαννα

Μπι πνιιπιπιο. τοπιο Μπι πιοοπι οιποπι

πιιιιι. ,

ο Ππιππιππι πιο ιγοπιοΜιιιι πιιιπιι

ππιπππιππο οπι, ππιο, πιιπιππριιιιι Μπι οπππο.

ννοογοποπιππιρπ ννπιπποιπο πνο.ππιππι

Μπι πιο γιιιιιππιπιπ πιιιπιι.

Ο Ωο ππιπιππρπιππι οπιπιππιππο έπιππονιπππι

ννππ:πιππιιΜιο έπιπποπιπππι ιπιιπιπιρι Μπι

πιοπιε περι ννιιΜιπι Μπι οποπιπιιιπι

ππιοπιιπορι. πιιιπιππιιιπιπι οππα ινπιππιπ:ρπι

Μπι πιοοπι. ππο7πιππορπ, πιο ιιιιιππιεπππι

ιπ οπι ππιιιΜι ομοσ. ιπιππιιοΜπορπ.

'7 Ππιπποπι πιππαπ πιπ ιιπι Μισο. Μπι

"πιπ πιιοππριγπι οπιπιππιππο οπωω

Μπι ιιιιιιπιεπποει πιππ_γπιπ.ππο Μπιπιοοιι.

έπιπποννπιι ννιπ:πιπιιι; πιοπιο ννιιΜιπι

πιιπιππιι οΜπιπιιγιιιι πιπ ιιπι ννοπιπιπιππ

μια τον”. Μπι οπι οιποπι.

Β Ππιπποπι ννοΜιπιπ:επιππο πωπω",

πιο ποννπιέπιππο Μπι οπ:πιππιποπιπιιιιι ππ

ρι ννιιΜιπι Μπι @οι οιπιπιππιπι. Οι

πιο ννπιπποπι Μπι τπινποππιιπι τἱπιιοπιοιι

γο Μπι οΜπιπ ω, ππιπ:οΜιΜιο έπι

πποννππι ιπιπιπιρἱγπι. οπιπιππ;ιππο έπιπποννιπι

γιιπιορι Μπι πιοπιπιπποπ:ο. Μο οι πιο

πιπιπιχοιι.

πνιοονπονΑιςπι Μ.

Ι ΠπιΜιπι τπρι πιπιππιιι Μπι οΜπι

πιο.πι ννιοπιπιο πιοπι τοπιΜι πιιιννιιΒοπι,

ππιπιπιρι_γο οπιπιππιππο οιιππονπιπιρπ πιοπι

πιονπιπ:οΜπιι, Υπηιι, πιο νπιι·πιπππο

ννοΜππιππιπιππο πινοπ:ιιιιτπιποπιπ:πο τει

νππι Μπι πιοπιο. ιπιπιππιι Μπι οπι πιπιο

οι” ρο, ειπα. π»

2 Ηοπιπιπι πιιο.Βρπιππι οπιπιππιππο ω

Μιπιοιπο Μπι πι, πιο ιππχπιτππο @πιο

Μπι ππιιιΜι Μπι οπι οΜιέπειιπι. Ιππι

Μπι "πωπω τοπιο υππιππιπιπιππ:πι πνο

ννιιροποετοπι ω” Μπι ιπιιπιιηιπ,

πιο πιπο.πιππιρι. Μπι οπιοππορι Μιι πιο

398



τττο οντοιωτκια 16.

τι:: οτι αφτα ο τατιιτα φ @οτι

αντιοαΜιτι1ιρανο. -·°·1 ·

3 ιιτιιτατι ττιιιΜρινα·οΜτιιιιτιο τοι

τιοτιρα το” ντινατικο τον". τω πιι

τιιντατιοα ικιτι οτι αιτιιώτατι; ιιτι1κατι

Μο ντο ιοαο·τι, ντιοατο οιτι ντο Μτι

ιιτοοοοα, τια ττιιτιιντατιοα ιτιτι οτι

ταιτιι τιιγαιτο οτι ικιτι οντααιτι μια.

4 Πιιικατι ττιαΜριτα οιιτιι Μάο τοι

γαττιτιι ικιτι «τιμτιω ταννα ικιτι ντα

ικρτι φ νναιτοιιιτα ικιτι Μοτια οτι

τιιταατατι ; ιιτιιτατι Μοοα ντο ιοαΒα.

5 ΗοΜατι ττιατ'ιριτα οΜτιιιιτιο ατατι

ττιιτιι ιτιτι ττιιΜο οιτι Μο ιταικοτι οτα,

τιανταΜοτι ; 1τιιιτιοατι, τιτντο οτι, φ.

ιιτι τιοτι, τι Μο οιτι Μο τιιτο, οτιιο

ντοτατιτια, Μοοοτι ντιοαιιαοο:

ο νττωεω οντοτατιτια, κια ντο

ικοατιρι Μτι Μοτια ντο ιτιτι ντιοαιτι

Ραροοτιρι; κια Μοοοτι ντο νατικο

ντιοατταικινα, Μο ι_τοικιοιΜατιτορι

τιαικαοέι.

'7 ΠτιΙτατι ντατιιι τοιτοοα νταΜτια

ντοοιιαρι τω οοιιτατατιΜατι ιταικοτι

οτα, τιανταΜοτι; 1τατιοιιτι, νναιτατι

τοπικα 1ιτοτατι νταοαικα, νταιιαοο

ικιτι Μο οιιιτιτιιγατι οιττοτατιτια φ

ντιοαιτα απο. ο

8 ΗοΜατι ιτιαΜρινα οΜτιιΜττοιοιι:ο

Ρα ιτιτι ντιτατικο ταντα ικιτι ατιροτιτ

»τι το" οτι αιταοτατι. 11τιιτατι Μο

ντιοαέτα Μτι ροτα οτι ντιοαο·ιι το

ο τιιιρι.

9 βια ιιτοικαταρι τοπικα ιτιτι ντι

οαέτα ντιοα€ιι, φ. Μοοοτι νναικατι

τατιιτα ντιοοιταιτιιο Μοτια ττιιΜο οιτι

Μο οαιο 1τιτι ωττοΜιιαρι, φ ποντι

τατι τιιιιιι Μα οτι ιΜτιιιοοοτυρι οιτι.

10 Πτιιταιι ττιαΜριττα οιιτιιΜτιο

ιοιπαρτατι ιτιτι πνι-τατιτο ταντα 1τιτι

νταιτιατιιοα οτατιιτο ταντα ιτιτι οτι

αικαοτατι ; τττιιτατι τνοικιοοτιτο ταντα

ικιτι οτραια οιοιιατι, φ νταγα2ατι

ιιι οτι οοιιρι 1τιτι ΜοαΜταΜταικτιρι.

11 @α ντιοοιταιτιιο κια οιιταικα ο

ικιτι οτι οτατιιιατι τιιαΜρινιι. Ψαιτατι

τατιιτα 1τιτι ιταέιοαρι, φ. τ” οΜατι

οι ιτιτι οτι ιιτοροιοιταιιι οιτι.

Η Ειτι1οατι ττια15κρινα οΜτιιΜτιο

ιοιέιαιτρο Μιι ντιται:ιτο τω". ντα

ιτρα ταιιιτα ικιτι ΥιτρΜτατο, Μο οτι

αιταοτατι; ιιτιιτατι ττιιτιι ικιτι μι”.

ανα, Μοοοτι ντιοααταγαταρι κινο

Μιται·ιρα τατιΜατι ατι ιτιτι οατιιτιι ικιτι

ιτιοαιτιοιιτοιτιοαναρι Με. ο

13 Πτιικειτι νταττιτιιιέικα ι ικιτι οτατι

Ματι, φ νταττιατιιοα ι ικιτι οτατιΜατι,

φ. ντοιτοτιοτιι ντοιτοατι ικιτι Μο ι

ικιτι οτατιΜατι, ταικιι νντιικατι όιοα

ιτατιιιτι, Μτιαέιτα ι_γοοοοα, Μοτια Μι

τττι ντατιττιοαικα.

14 Ηοτια ταιτιι νταιτατι οιοα τατιι

τταρι τι” Μοοαρι, ντονταροτοιικοοα

οοοτιιιι, φ ττιαικα. αιτοττιτιι_γατι ντι

οααταναταρι Μτι, φ ντιοοιοτιεο

οοοντααιτι οιττα ταιρι, νναιτατιτατι

ικα. 1τοτατι νταοαιτο οιτι ατιροτο τα

ντα τοπικα ικιτι οτι :τητα ατιτιοαιτρι

Μα ο Μοοτι.

15 Πιο, νταττιατιοτι οα ντατι ινο

οοτι ντου οο. .'Γιτντο ικιικταΜατι

οτι, φ ντοιτοναιτο ικρατατι τι" Μο

ιτανταατορι οοο, Μοοοτι ττιτιοοτ1ατι

ττιατιι ιττο έτιι, φ ντιέτοοο οιτι

ντατιιταιιαρι Με οιτι.

18 Πτιιτατι Ηοιττοντ ιαρι ιτιτι οοι

ντιτατιΜατι τοιττοτι Ατττιαετοιιτιτι ωτ

τω, Μοτι ντιτανα τι ντιοανα.

Γ? ΗοΜοτι ττιιιιιρινα οΜτιιΜτιο ιοι

ααιτοντιτι ιτιτι ντιτατιτο ταντα ιτιτι

οιτατιιττο οιτι οτι αιταοτατι. Πτι

ιτατι ττιαΜιιιτα Μτι «Ηττα. τιρι ντα

ικατι Μιτι οτατιΜατι, τια οινοτατιιτο

ικιτι οτατιΜατι, ντιοαΜο τατιιτα ντατι

τατιιτι, φ Μονο., νιίατιτιο Μοτιοικοοα.

18 Πτιιτατι ιΜο ντιοαΜο τατιιτιρι,

φ νταιτιτιιτατι Μοτοτιρι, τια νταιιατι

Μτιι τατιιτι, οτι ττιαιτα αικατιοιτατι

ντατι τοπικα, ντιοαοτα ιτιτι ττιαιτα

αικατι ιντιοαοαΒο οιτι οΜατιτατιΜατι

ττιαιτα έικατιέιτατι ινοοοτι τατιικα

νιτατιιοα.

19 βια οτοτιντο τοπικα 1τιτι Μο

ιταττιτιι ιτινιιοραρι; ιια οτοτιντο

Ιιτοοντιοαατα τανταρι τω Μοτια

ΜιτιΜιιατταρι. (ια ΒαΜτι1οτι ταιιικτι

Μτι Μο νναικατιτατιικα ιτοιτατιι ιτι

ιατηαΡτι "οοαιΙΈΈ78 οΜιτιιτο οιτι



ΨΑΥΠΟΤΑΝΙΝ.

πιιιιι.πέο "ΜΜΜ Μπι .πιο Μο

πιοοπι. ·

20 Ππιπποπι ννππο Μπι οννοοππι πιο

μι., πιο πιο Μπι πιοπιο ι:ιιΜεπιοπι

π_γοιπορπ πω. °

21 Ππιπποπι ππιπιπιριι·ο Μπι επιπρο

ποπιιιοπι ννοοιι ι:οπιιπο. ονποοοπ.ο Μπι

οννππιοπιππιπιε, οποπιοπιπ ποιοι τππε

ιιπορι ορονιπιπιεο ιινοπιιππιοπι ιπιοιπο

πποπ:ο.. Ππιπποπι ννοοιι ννιπ:οπποΜιο

Μπι οπι ι.οποπιοπο Μπι ννοπποπιι.οπιππο

ιποοποορι οοο, πιε ννοπποΜιε πιποποπι

ποπιππο Μπι πιοοπι.

ννποοινοιπ.ιιπο Π.

ι Ηοπιοπι ππιοπιρπιπο οπιπιιπιπιο οο

οπο" ι.νπιπο.ι.ππο 6οιποννπιι γιιιιορι

πιοπι επ.πιπιπιοπι ννοπιιι πι, πιο οππιοΜ

ιο πιο πιοππιοιππιπο, οοο” πι οπο,

ινοννποπιιοπιορπ οοοπι οο τοπιιπο

ιπιιπιι οπο. οπποπι πιποποπιιπε π:ιπι πιο

ιοπποπι ιποπ:ορι Μπι οποπροοο Μο εε.

2 πιο Μοπ νυποοοποροπορι ππιο

ππο οπποπι ιιπιρπ Μπι ννοινποππιοπιορπ

οοοπιρπ οοο, πιο τοπιο ιπιοιπο. οιποπι

ιιιιρπ Μπι ννο.ννποπιιοπιορι τον".

ππιιιιιέιο Μπι οπι νιτιπιππιρι οπο.

3 ι·πεπιοπι ιπνοπιιιπο Μπι οπι πιο

νιποοιποπι ππιοπποεο επιππο οππιοιγοπι.

Ππιιποπι ιιππιιιοπιππιοο ννοπι ινοππιοπιι

πιο πιοππι ννο.πι οπποπι πιποποπιππε οππι

ω. ινοπιππιπποππο.; πιε ννοοέι.οπιπιορι

νιπποοπ:οιο Μπι οιιιπιοπι, πιο ρο οο

πιοππι", πιο ννπιποοππιπιο πιο ιπποροιπο.

4 Ππιπποπι ννιπιοπιππιπιο Μπι πιο πο

ιιπι οι:οπι πιιιι:ο ππο ιποροππε πιο, ππιππ

ιοοιποοπ, ιπιιπο.πι π.οπιιππο, οππιρππιοπι

ιπο πιεπιο οπι ννπιποπρο. ιιπι, πιο πιορο

Μπι οπιπιο ππιοιοοιποοπ ννπροπιπο

ινοπι ιππιπιο πιποοοποπιπιορπ, ννοννποι

πιοπιορι πιο οέιοπιι_γορπ Μπι οπι οιο

πιοπι.

5 @ο ιπε Μπι επι οοιε ννοπι οινο

ρπ, νιἴοοπιοπιπιε Μπι, Βοπιιιιοπι τοπι

ππο, ππιοιπο Μπι οπποπι ννοννππιππιοπιο

ρπ,πιο ννοιποοποορπ πιιιπιιπιι Μπι πιοο.

ο Ππιππο.πι ννιπ:οέτο οννοποπιπιο ινε

Μπι ιιπππιοπιππιπιο Μπι πιο οποιοι»

ννοπιππιπιοιπο, πιο ιοπιο .ιοοιιο-3·οο

ποπιιπιρι Μπι πιοπιο. "ο Μπι οπι. ·Πο

ννοπιππιπιοιπε επι πιππιο πιπιοπιππιοπι

απο. ·· π·

Τ' π·ιοπιοπι ππιοπιρπιπο οιιπιπιιπιο Μπι

πιο, 'Γοιπεοο ο ιπιππιιιιοπι πιο, επιο

Μρο ς· ννωπ.ιιι.ιω ννπιοιιοπιπ›ο Μπι

πιο οοποπροιπο Μο, πιο ννοππιοιιποο

οιποπι προποπιππο οπο, ρο οοιποιιιιιπι,

πιο πιο ννππποεππιπιο. πιπιιιπιο σππι πιο

πιοιπιιπι. ι π ο π π·

θ νιποππιοπιποο ννοπιπιοιπε σππι πιο

ιιπι πιοπι, πιο. ιιπι έπιπ Μπι ; πιο ινοοιιε

π:εποπο ννοπιποο οποπιπιοπι πο” Μο,

πιο ινποοποππιιπιπ έπιπ επιπο πιπιο πιο.

0ο ποπιο ππιοιπο οπποπι ιιιιρι, ππιοιπο.

ππο8ορπ Μπι επιοπιποπιπιοπι, πιοιορι

Μπι ννιπ:οπιπ ννοινορι Μπι επι οννορι

πω, πιοπιο ιινοιπιοπιποο Μπι οπωρο

ππορι Μπιπιοπι γιιέιπιιιοιπορπ Μο, πιε

ιιπι πιοπι, πιο. ιιπι οπο, πιο πιιπιοιιππι ιιπι

Μπι πιοοπι εποπιπιοπι.

9 Ππιπποπι ννιοοποονοπιππι Μοσ

πποορο ιπιιπιο οπο πιε πιοπι ιιπι. Ρο

έιοπποννιπι Μπι πιοπιο ρπιπιο οοΧοννππι

ννιπιοπιιπιοο Μπι οπποπι πιποποπιππο οπο

πιεο ;

10 Ωπι ννιοοέιποιποπορι έοιπονι·ιπι

Μπι πιεορπ, ιορποπι νιιοπιπιο. ιιππιπιρο

χορο πιο ννοπιιπ πιοπιοπιιπι επι γοπι

ιπο, πιο ιινοπιιπ πι. πιππιο.πιππι πιι οπο;

πιε οι Μπιπιοπι ρποπ:οπιοιι πιο Μο.

Η ίζο ννοππιοπιππ:ο ινοπιπιοππο οι

πιοπι πιο ιιπι πιοπι, πιο. ιιπι οπιπ Μπι, πιο

ππ:ποοιιπιοο·οπι Μπι επι, έοιποννππιρι

Μπι πιο οποπιπιοπι, πιο ιινποοποιπιιπιι

έπιπ οΜο πιπιε Μο.

12 (Μ. πιο ινππποεππιπιο ιινοπιπιοιπο

οιπιοπι πιοπιο ιινποοέιι:ογοπορπ ννιπποε

ππιπιο Μπι οερι, πιοπιοπιιπι ννοΜοοπιιε

ιππιπιορι οπιι, τοπ-πο ννιπιιγοιποπιοπι

ινοπιοοπιοπι ορο οιπι νιτιπ:οέτοιποπορι

πιοσοπ ονοππιοπιποο. Μπι Μαι πιάσο

ννοοοιπο ππ:ιιρι Μο.

13 Ηεπιο νιπιπ:οποιννοοιπι ονοπιιππιοπι

ιιιιπιορπ, πιο ννποοιινοοοππο πιοσο

Μπιπ Μι ποννορπ Μπι ννοππιοπιποο

Μπι πιιιρπ.

14 (ζει. πιοππι Αππιπιοο Μπι πιο Μ
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πιοοποιπαππα 18.

σι:ιαρι Μα, τιιιπα Αππιπιοα Μπι πι

σαΜοπιαπι Μα, ιιπι ιταπιοαπιιιι Μπι

Ιταπισαπι, πια πισαέταιπαταρι Μπι οπι

ΤΝιοαέιταιπαταρι Μπι 1ιοο, πιο. τοπια

οππι ιιπι Μπι 1ιοπια πιπ:αιπισορι, πια

πισαΙπα1ιπιιεαρι, πια πισα1παιιι.

15 Ηο1ιαπι ιιοσοπι οππιαΜπα, Μια

παιιπιαιπο σιπιοπι τιι1πτοπι παπισι

Βπι1ιαρι οσοπι επι ι)ποταπι1πο σιπι ιιο

οιπατο, πια πιπιοτα, πια πισαατα, πια

ιαιιι Μιι οοιιι.

18 θα ιιπι πι1πσοππιπια παπιπια1πο

οιπιπιπι, .παιπιαιιισα ι1ποιπαιπο σιπι

1ιοπια, παπισι1ιαπιαρι οσοπι επι Μπι

έισο Μπια1παιιι Μα, πια Β.οποε1παπι

ποια ταπιοοπ1αιι_ιγαιιο μια Μα,

σο1ιρι Μπι τοπιιγαιιι, πια ιιο1ια οπι

Βιιιιπια1ιιπαιιι Μα. π

17 Ηπιπια ο νναιπαιιταπι1πα ταπα

οιπι Μιι οσοπι οπ:οπιιιι Μα, πια πι

σοταπασιπι παπιιιπιαπι ιιπιιιι Μα,

πια ποΜοοπιιο ταπαιιι Μπι παππο

.πιιοα πιιιιιι Μια ο πασιπι ?πιο πιοπι

Μιια, 11ι(α1ιαπιταιι1πα οιο Μπι :ιππο

·σοτιιΜο σιπι 1ιο1ιαπιιπαπι.

.18 θα πιιιοΒιπισα παπιοαιπο οι

πιπιιι ιιε οτοπιπο ταπι1πα Μπι πια,

Ιπατα.πισααταπαταρι Μπι ιπιπ:α

πιαιπο σιπι οοο.

πιοοποιοικιπ 18.

1 Πιι1παιι 1ι.οιια ταΜι Μπι ιιποιια

1παιπι πιια1ιιιιιπα. ο1ιπιιιιπ1ο παπι πια

1ιιιιιπα Μπι οπιιιαταπιιιαπι ΜιτΜια

ο παπιππιπ1α1πα, πισοπαέα1πο ταπιιπα

ιπιιιια; πια 1ιο πωπω Μπι οπι

πιια1πα. Μπι ιχοιαπιιια.

2 Πιι1ιαπι 1ιο παέα8ιπα 1ιοτπιπι1πα

` Μια 1ιοπαιιιπι, πια1ιογα, Ηιπι1ιιιαιπα

οο,:.Βα1ιιι.1πιιιιταιιιπα Μιι ιιπι Μπι

1ιιιαιια; πια “Μι παιπαιι έισαιιι οπι

οιιπιιιπαπιιιι, πια παπιαει α6αρο σιπι

οπααι.ιι 1ιο οπιιιι, πια αιτιπαπιαπιαιοο

σιπι έισοπιαρι Μπι οπαοιπι ιιε ιιπι

1ιρι γαρι.σο. . .

3 Ψαπισι11αΒαριποσαπιτιγαιιπιο

ιιιιπιιαα ταπα Μπι ιιπιταπιπιαπι απατα

απο" σιπι π.ιπαειπι πατιπαπιιιι; πια

ιιπι Μοι πιοαιιταγα$αιι

ιιπιρι Μπι παπιοι1ιαΙ.ιαρι οσοπιιιι,

πια ταΜι το11ι1πα στα γιιιιο σιπι οπι

ποροι:οπι πιιαιπα α1παπι ιιπιιιι Μπι

πιιιπιισιιπαιιι οπι.

4 Ηοιιαπι πιια1ιριιπα οσιιπαταπι1ιαπι

πιοαιιο παπι το1ποσα πιαπα1ιοπι,

1πα1ποπι ηπα, Μιταοιπατο Μπι ταο

Ιπατα ιιιαπιρα ιιο, ιιοπ:οπι ποα1ιταπιι

ταπα Μπι οιιπια ιπαιιπιι;ιι Μο έπιι,

πια πισο1παΜιο ταπα Μπι οπι .οια

ιιαιιι Μο πω.

5 Πο πα1ιταπιι Μπι ππια1ιιιιιπα Μπι

οΜ;α ιιπαιιπιοιπα, πια ταΜι έισα οσοπι

Μπι 1ιοπια ννα1ιαπιταιιιπα ΜΜιιιιπα

ιιπι. -

πι 'Ι'ο1ποπι πισαιιιοοπιρι πιοπι 1ιο

@οσοπι οσαΜσοπι ρο, πια ιιπο ο1ιαπι

Μπι οταπι1ιαπι ιιοπιιια αΜιιπιο Μου

ρο, πιιιατιπο οιιιπιαπι γο σιπι 1ιο οιιπια

πιοπιιια αΜ1ιπιο οΜσισααταπι ρο.

Τ 'Ι'οιποπι πα1ιαπιισιπ1α πια ταΜι

πιοπι ισαΜιο πια ιιπι πιοπι απο ιιποσοπι

πισο1παΜιο, πια ιιππιΜέισαρι Μπι

πιο ιιπι. 17ο σαπιτο Μπι οΜα Ιππι

ιποπι ποια; ννισαέταιπαταρι πιιιο

1ιιπιπ:α 1ιοπ:ιι ιιποταπι1πο1ιαπι παι.ιπι,

πια πιπαιισα ιιοπιιασα έπιι, πια ιιπο

Μέιισαρι Μπι ισιππιαπια. παπιππιπια1πο

και πωπω.

8 Ηοοπι οταπιτιπιπι απιροτιι παπιιι

πιαπι οπι πισοιπαΜιο ταπα Μπι ιιι

μια Μα, πιπ:οπιπο, πια ιιποΜέι

σαιιι, πια πισααΜ1ιαιι, πια οοοπα

ειπι ροτα οπι 11ιι1ιπια8ο Μα; τυπο

ιπασο Μπι Ιταπιπιαπι Μπι νιία1παπιταπι

Μ. Με παέαιπα σο, 1ιοοιι οταπιιιαπι.

9 Ππιιπαπι πισα.έιταιπαταρι ιιια1πα

οιιπια1πα Μπι και παπισι1ιαιιαιιι

οσοπιιιι,πια παΜιπιαπι ισαΜιο απο ιιπι

ρι Μπι 1ιοπια ιιπι ασοιπαρι Με., πια πιι

1ιιιιοιιπαιιι Μα, 1ιο ιιιιΒπιαιπο σιπι

αστα Μπι παπιιπαιπαρι Μπι1ιαπι;

10 ννιοοιπαΜιο Μπι ιιποιιαρι Μπι

οπι ιτοιιαιιιπαιι ιπιαιιπιρι, πια 1ιο_γαρι

Μα, Ηοτιοιιο, ιιοιιοτιο, Βαιιιιιοπι

οτοιιπο ταπι1πα Μπι, πιτοπιπο πα

6α1πο σιπι, ιιιπιιιιιαπιπια ιιιιπασοιιι

Μιι απιι1ιιιιΒρα)20€8

ι πιια1πα αιπαπι η
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·· 11 Ωιι Ιιεου ινορετου πιιιΙ:ιι

οΙ:ειυ ιιυρι Ιου υιΜυοι)υιρι, ιιπ

οεγορι Με, Ιιεδευιιυυ πιοπι Ιε

ννιιρι Ιου τιιννετιιιυ ορεννιοιι.Ιειοε

του Με έυι:

12 Με”. Ι‹ιυ Ιιε ιυιιιυεΙυπι, ιιο.

ιυυπιεΙυι, επ ιυγιιυ ωιιιιω, τμ

οιυριόου, ιιο ιυιυιιιιιιιιι "εΜε,

ου εΜε. το, φ. τυιυιιιυΙιιι ειριιρε

ιιιιυ, ου έιυε έτι, ιιο. οτιυ Μπότε

υιυιι οοιιιε οννο.ειυ, :μι Ιιιιιιιι ινο

που. οννειειυ, οτι. οιιυ 1ειιιΙιιι, επ

ιυε2ιιιι, ιιο. ιυιιιιιευριι, πιο. ιυγειυ

ειπε. ννιιΙιέιιοε;

13 Ωιι οιιυΙιε. έα, πιει ιειΙτιι νεότε

ιυυε, ου ρειιιιυυι ρε., ου οιιυέιυ,

επ ιυιυιέιι, φ ννιιισΙι, οιι ιι€ιιχορι

Μου, υπ ννοτει:ιι, οκ ωιιιη ννιιυιι

γουρι, ιιο. έ.ιιΙιτιιυΙαι, πιο σουρε

ΙιιυιΙιιυει, (μι ινιουτιιυουυ, πιεε.

υιιΒι ιιο ΙιευιιΙιιμι.

14 ννιιεΙιυγεεε ιιιυ υιυεει νικο

έτε ιιιιΙω ειυ Ιιε ννιιυυιι. ιιευο.ιιε

ω, ου. πομπο υειριυ οιο. ΙειΙτιι νι

οιιυτιεπι, Ιιευιι οννιι.ειυ ευι7ιι

ότου, ιιπ Ιιευιι ιιΙιε ι:οιιιυυι ιΥεγιι

με Με έυι.

15 ΠυΙαιυ ννορει:οιι ι:ου:ι. ΜΒΜ

Ιιεοεεε ννιχορεμιρι εεε, ιιο. ου

ννιιιυιοιγυρι Ιου Ιιευιι ιΙΕειιιιυχειυ

ιυιιιιυρι Με., Ιιε ννοικειιιιε Ιου

ιΙιοριιρι, υιιιιυειγαρι, ου εεχειρι ;

16 οι. Ιιεχερι; ΗεΙιεΙιε, Ιιευε

Ιιε, οι:ουννε ιιιυΙσι Ι:ιυ ιυιυιιιιιιιιι

ννιιέιι:ε, έα ει”, 6ο. ιιο Ι:ογειιε εε,

ιυιιυεεΙαιτι, ιυγιιυ ωιιιιω οιυρι

οιιυ ιιο Ι:οιιιιοΙαι; ου. ιιιυιιιιιιυυιι

ννιννιοειιιεο τιιυιιο. ιιιιι Ιιε μπει

ιιιιυι έυι.

Γ? ΠυΙσιυ τουιι «ω. και ιγο

ρω γιιΖυρι, επ τουο. οιιυυ γερι,

εμ τουει ννειτορερι, εε Μ.ιυει ιυιυι

ννευεο οιιυο. ννορετουΡι εεε Ιιιυ

ιιευιι οννυειυ ιτειιε.υγιιυ ιυιιιιυρι;

18 @ιι Ιιε ιιιιιιυεἔε οιυ έουι Ι‹ιυ

ννιιυγιιΙιερι οειιιιυ, Ιιοτουιυρι εμ

Ιιεγερι ; Οιουννε Ιου ιιιΙαε υπευ

ιι ε οτουννε τευΙ‹ε ιιιυ Ιιε ι3ιεεεου

Ιιε. Α .αυ·ο _

19 (Ιλ με ιιιυ ιιιιιιυ ιιιιιιιιι που.

τυρι, «μι Ιιοι.ουιυχιιυ υιιιιυειγυρι,

ιιο εεχιιρι, ιιο Ιιεγερι; ΗεΙιεΙιε,

ΙιειιεΙιε, οτουννε ΜΜΜ. Ιπιυ Ιιε

εειγυιιιυιιου ιουιι ιυιυιννιιυου. Ιιιυ

οΙιυιι «πιο. ννιιΕ8. γιιιιιιρι Ιιιυ Ιιευο.

οννεειυ ννετουριΙυι, ιιιΙειι Φειιιιιιι.

ορε2οπ εσυ ιιεου, Ιιε ιιιυιιιιιιυυιι

ιιεννοεΙιευ ΙαιΒερι εε.

20 Ηεου, ωιιιιΡω ιιιυ, ι_γιιέΙιιυ

πιο, ου. οιιυιιιιιε οννοτιιυυιι μπου

ρι, εμ ννοΙιουυρι ι:ιυ υιιΙπιιυ, υι

γερι Ιιιυ ου ννιιΙιευτουιω ι:οΙκι

οου κι" Ιιε ειουΙιευ. σ'

21 Ηευιιυ ιυε1ιριγιι οιιυιΙιιιε

ινιι€ειΙιε ιιιυου. που, ιυγιιυ νιτου,

ιυγιιυ ννιγιιτρου ι:ιιυιιιι ιγεοεοε,

Ιιε ιοιι, οπι ιυιυινπιυεε. Ιιιυ ευ

ε1ιρεγε επι Ιιεγε, Ηεοευ ποναει

έει.Ιιε ου ΒειιιιιΙου οι.ουννε ι:ιι.υιτο

Ι:ιυ ιιιιιινικιιιιιυ εΙιρεγερι Με., οι

τοΙιιυυι ιγε-γιιρι Με ευι εε.

22 ΠυΙυιυ υιχε Ιιιυ ευ εειυτιο

ννιιυΙιι)υιρι επ, οπι ιιοννιιυρι ω, :μι

οοιιιυΙιε μ;ορι ω, φ. πω”. μι.

Ι·ιοτουρι επ ννιευΙιο Ι:ιτι ιΣοιιιυυι

υιιΙιουρι Με έυι; ου τιιιιιι Εεεε

ευ, οοιι.ιε οιινωιιυ, υιγε Ι‹ιυ ευ

ιγεγερι Με έυι, ου ννιχοιρευ

ιιιυου Μ" υιγε ευ Ιιει:ευΙιευ ω

Ιιιυυι υειιιουρι Με έυι.

23 @ιι ρειιιιιυιιιυ οιιιυιιιυ Μιι

ιοιυιοπιιι ιγογσ.ιυυιχε Με έυι, ου

υιγε ευ ΙιιΙιυιιγοιυρι ου ταυτι

οιιγιιρι ννιειιιιο Ιιιυ τοΙιιυυι Μι

1ιουρι Με ω. ννιωιω πορε

του υιι:εννιι κι” ιιευιι πιιιΙαι_υΙτιιυ

"Μπότα ιτευειιυρι Ιιιυ Ιιεευρι;

πιο. ννιοογιιιιυιιιυε;ε ω ου οιυιι:ε

Ιιιυ οινιιειυ ννιοειδιιιιιυυγου.

24 ΠυΙυι.υ Ιιε οιιυιι πωπω

νιτοΙιοευ Μειιέυι ονσοι:ευυο ιιο

ινε Ιιιυ ιγεγιιρι, ο». οπιο πιιιΙιιι

οικου Ι:ι;ερι Ιου Ιιευιι υιιΙιιιυ.

ννιοοινοιυικυ 19.

1 Πυιιιιυ Ιιευιι ιγοΙιοΙαιυι ιππι

1ιριιυι Ιου-ειπε Μεσοι Ιιστειιιιο.
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Μιγε. Μοτατιιτιρἰ ιιανιταΜοιι, ιταιτετι

«παρτ, .ϊεΜοντα γαι,ατι ρο, τιιννιεα

ρε ατι, ννοννϋ:ατι, «ια ινοοτατιιτι, φ.

νεονναέαΜε, Ιτατιοατι νναΜατιτατι

Ικα ιιιιΙτιτανναρι Μιι Με ταννα αυτι

κα.

2 νναραοο Μιι οννοι:ατιτια στα

ΜεαΜο.; νκιίΒ0°ΦΠτι τατιΙτα, ινα

ννιειΜαΜαρι οσοπι Με οιιι ιτιαΙτα

Μια :Μισο σιπι Με 1αοο,‹ια ταο

Μιρε Μια ΙΜοΠΒ ντε Μιι Με παρα

Μιι ει: τοΙτιεοτι.

.Β ΗεΜαιι ιτιοτιρα Μεγαρι, .ΤεΜο

ντα μπαρ ρο. ΠιιΜατι Με αστα

και οννιΜΜΒε ννατιιιι ννατιΙτατι

τΙτιγα ιγαγα.

4 Ηε!ιατι ΜιιτιΜαννίοαγαρι νται

Βοεπιτια ττοτ1ρε. εατιρα ωρα, αει

ω” ιιι να ωρα Μια Μερα φωτει

8α εΒρειειγαρι, ει: νναΜατιταιιΜα

σιγεωτιΜε Μιι αΙτατι Μιγοι:ατιιτε

στα ΜεσΜοααρι, τμ Μεγαρι, Διτιετι,

.ΪεΜονιια γαι:ατι ρω

ώ ω” οΒγοτατιΙτε Μιι ετω

Μαιι νιτιοαΜο εισαι τατιιιιγατι τωρα,

ΤειοΙειρε τιιγαπρἰ Μιι ανναειτι, τισ.

απο. εεΙτιγαρι εεε, ειεϋὶτιαὶὸαα

τατιΜιτιΜιτιγατιρι 16ο, ΨαΜαιιψατιΙτα

απανταω Και γεται: μα.

8 Πακετα ιιανναΜοτι, ιντεοτα Μο

τατιιτιρι Μιι ιχεαετια, κια ταιρι στα

ὶΜαΜε Μιι Μειωσα, ται τναΙτιτιρετι

ΜΜΜ. Μοτοιιριι Μιι ιχεεεεα, Ιτα

Βειι «περι, .!εΜοντα γατα.ιι ρα;

“Ματια νναΜατιτατιΜα [χερια

ΨαεαΜε οιε Με Ψιεα$τα_γαταρι

ΠΠ· .Η

7 Πεοτι ετατιΜατι ριιιτιάαρι, αυτ.

ιιιιΜιριιό!τιιιρί Με, τι: ντονιιιταιι

απανω τω, Αφησε Με ι:οΜατι

παντου του Με αιτι ναυτια τριε

Ματιτα, «ια νιτιοΜιτιοα τι» ΐ21Μιι

ονναειιι νήμα". 8ΒιΜιιαΙτα.

8 ΠτιΜατι Με ττιὶτιιΒιιΜα εΙτα ανα

γατρα Μια Μεσα Μοραιτε Με ε

αυτή ; τιιιτιιΜιιΜα εΙτα τω Με τοτια

"εΜε ννοοννοτατιτια γιιΜαρι Μιι

Μεε. ρ

9 ΗεΜατι Μεοειι ειιιαΜηα, Κιμ

Ιτετι νενναρι Μαρ ννο, 'Ι'οτια

Αττιτιοε Μιι νιτίτιοΜιτιτ:α μπε Μα

οττιτιιτ:ιγε Μιι επι ινιοαΜεορι Μιι

Μετια ννιεα_γανναέτερι σε. ΗεΜατι

αΙιτε Μετ:επ ειιιαΜιγα, ΜλίαΙτατιτατι

Με. οιε ννιααΜε ειτι Μερα εε.
10 ΠτιΙταιι ΜεΜατι Με ειΜα Μετα Μ

Μιι ετι ιιιαΙτατα εΙιρεττιιειγε φα

οΜοννατΙα Και; τιιΙτα ιρε Μεττια

Μιγε., ΠιτιιιΜατι Μεεατιοτι Μιι,

τρια ειεἰ οοΙτιγε "αυτι, τι». ιι1Μιιτι

Ιταννατι]ι .Μερα γαοτατιιιι γιιιιαρι

Μιι Μεττιαεα; ῖΝαΙτατιτατιΙτα οικι

ιἰα πιο. .Ϊεειιε γαοτατιιτι Μια Με

ννοΜεατιρι "σπιρτα Μιι Μεε.

Η ΠτιΙτατι ττιαΜριγα Μὶπ γεια

πιτιτρι ε ννατιιτιάαΙτα,αα τω @Ματι

Ιτα εΜε. κατι, ατι τυννε αΙτατι ιρα

τατιι‹τε στα Με τντωιω εα Οινο

τατιτια εοιγαρι, Με οννοτατιτια ντι

ειιγαεο ατι οαιιχε εεοπ εεε.

12 Και Μια μετα Με Μιι @εεε

εα, ατι ρα Μιι αΙτατι νναισεεάαΜε στα

γιι!τατι; απ. εαῇε Με ονναρι, καιω.

Με ΒιιυνετΙα.τι εἀ0τι_γε ω, ιρε τω»

:ια ειιοιιΜιχα.

13 Ωα ννσΜοραΜε ννε ετι ορα

ι:Ιτατιρι Μια Μεσα ΜοραΙτα: (Μ.

ΥδίαΒατιτατι!τα Οτε Μια εαιγαρι.

14 ΗτιΙτατι πιιιΜρι_γα νντεοΜε Μιι

ονναειτι Με ὶΜιιΜαττι χαρα έιιΜι:ατι

Με. εΙ-τα αΙτατι ιγοταιιΜαρι απ. τιιἰ

τιιΜιιΜα νναύτε, εΜα, κια ννα!ταέοι;ε

ετα Με Μεσα ΜοραΙταρι._

16 Ωα @ο Ντιπ ατατιΜατι Ματια

εαερε ατιο8· ορο Ιτιτι ω”, Μεοτι

α_γατα Μια αννιοαρε Μα, ‹ια πω”

ιοαραιτιτε ντιπ οτι ννιοαριιΜε Μα;

ατι νναΙτατιτατιΜα @Μαη Φωτο

στη Με ινοεατιτιγαΜαε οΜιτιΙτε ειτι

ττιιτιιαα ιχιιε!τιοε Μιι Με τιαεΙτιοα.

18 (βια οτιΜοΜάα εεοα εατιι Με

Μπαρ οτι-ιτε Μια ονναρι, ννιωεια

"Μιι Μιι επι Ψιοααταγαταρι, αει.

ιτατιοατιρἰ Μιι Ιτατιεατι Μιι Με

Με.

Γ? ΗεΜατι τιιαΜρἰρα οΜτιιΜόε

νιιατι “ματι να Μια οτι παρα Μιι

Με ενα,ητράα]τα.; Με ΜοϋατιΜαΜιχα
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πιοποοπο, πιο π:οππιι Μογοιιιιπ Μο

πιννοοπιι, ο1ποι:οογοο Μπι οπι Μο

γοο ιιοιιπ Μο πιοπιο πιονυποοπππγο;

πιο πιο. Ψοππο.πιποοππο πιο ινοποιιπ

ποοππο τοπιο Μο ποο οιοποπγο Ρο ;

18 ννποοοπογοποι:ιπ οο1ιιιπ Μπι

γοποιιπ Μο, πιο πιπποοιππο πποοοοοιιπ

οοπιιιπ Μο, πιο ποοο ννοοοππέοππορπ

οοπιιιπ Μο πιο, πιο έιιΜ:οπιππο οοπιιιπ,

.πιο ποοο οποιο πγοποοππορπ Μπι, νιο

οοοοπιιιπ οπ:οιο οιινοοππι, ννοννππποππο

ιιιιιιπ, πιο ππιπποπιοιιπ Μο, οποπποιιπ

π1οο ποοΜοΜογοοιιπ ππογο.

19 Ποπποο νπποπιιοπιποο Μο πιοο

ποπποππο, πιο νπιππιοπέτογοτοιιπ ιοοππο

οπποο ιιοιιπ Μο οΜοπι:ο ννποογιι

πιοιιπ πιο νππππογο ιιιοποπγορπ, πιο

ππιννο έοΜοοππο οποιο πγοποοππο

οπο ιιΜοππο ννποογπιπιο οπο πιο, Μ

οπ Μοποοιιπ Μο οπο πιοοιι.

20 Ηοπιοιι γνοποοοποο Μο πιο

οπγοππο γιιιποιιπ, πιο ιινοπτοοοοπ νιο

1ποοπι Μο πιο οοππιιο, πιο νιποποοοπ

πιο Μο πποπποππι ννοννοροποπποοο

οοοπι, πιο οπι ποοο ννοιιιοπιποο ννο

ννοιιοποοποο ποννο γιιπιοιιπ, πιο πγο

οππιρπ Μο οπιοπποιιπ Μο πιοπιο οπ

οοπιοογο οπο πιοο. Ποπποο πιοοο

πιορπο ιιπγοππο ιιοπο ποππο ννοο πο

γοο οπ πιο πππποογοπιο οπο πιο οο

πγοππρογνποογοιιπ.

21 Ποπποο ιιοποοορπ Μο οννοοπο

ππιννο οιιΜοπιππο οππειο πγοποοππο

οπο πιο ποπο εοογο τον”. Μο οπι

γνποοππποιιπ, οποιο οοιι·γο πιο π Μο

οποιιπιοο οι” πιπιο πιοο σο. Πο

1ποο πιοπιο οοπιιιπ Μο οο πο1πιι Μο

γοο ιιπι Μο οννοοπο πποοοοιιπ.

οποοινοιοικο Σ!).

1 Ηοπιοο οιοπιιιπγο οπιπιππιππο οποιο

ποοπιρπγο Μο οπ:πγοποοπιοο ποιο ιι

ννοοποπποππο, πιο γνοοπιο οοποπο ιππο

ιιποο ππγορο πγιιπιπποππο Μο γιιπιο

οει, οοιιο οπιοο πιο". ποποοπιππιο

ποο ποο1πο:

2 (Μ. πιο πινοππιππιιέιππο Μο ἱγοπιιιο

γο, οποποπιππο. ιινοοοπποιο ποοπιοπι

πιο Μπι, ννοπποοοποο πιο 8οποπι πιοπι,

πιο πποέππο. οπιοοππο, ινσοοπγοπο ποο

Μοροινππιο·ο πιοπιοιιγοο;

Β Ωο γνοοπιο οοποπο ννοοποο πιο

οο οππρογο πιο οοοποππο, πιο πριπορο

ποιο σο οριιοιιο, πιοοοπι ογοπο Μο

πινποοπιοογο Μο έοι, ιινοοπγοπ:ιι

πποΜ:ορονιιποο·ο Μο ππιιιοπγοορπ οπο

Μο πιοπιοιιγοο. Ποπποπι πιο πγο

πιοπποπο ιιπ:οογοπποο Μγιιέπποιιπ οπο.

4 Ποπποπι οιγοποοππο Μο πιοπ:ο

ννοοποπ1οππο, πιο ποοο οπποο πγοποο

ππορπ Μο πιοοο ννπιγοοπι γιιπιοι:ιπ.

Ππιπποπι ποπιο .Τοεπιο ογοπποιιπ Μπι

οπι, πιο ννοπποοποοππο οπο Μο πιο οο.

πιοννποοπποορπ πιοο, ννοποοοποο Μο

νιιοπποοοιιπ ππο οπιοπποιιπ έιοπ, πιο

ννοννοροποιιποο οππο Μο ππορπ,

πιο πιοιιορπ Μο οπι γιιπιοιιπ οοπ, πιο

πιο οοἔπι›π Μο ννοοννποοποπποππο,

οππο Μπιπρπ πιο Μοοοπγο Μπι Μοπ

οιιογοοιιπ, ννοοπγοπ:ιι πποππποΡο

ννπο,πιπο πιοπιοογοο. που,

5 'π'ιιππο ννποπιπο οπο ιιοοιοοιιπ

Μο οππο Μοπιιπ έοπ, ννοοπγοι:ιι πιο

Μοροποποο·ο Μο πιοοοπποοο οοπ

Μο πιοπιοογοο. Ρπγο πννποοοοοο

ποπποπιογο Μο πιοο.

ο 'Γιπννο ιιπγο πνιπποοοοεο τοπιο

πιογο. Μο οο ορο οποπιοο πιο γο.

ιινοέτοιιπ πιο οιινοι:οοοο πιο. Ηοοο

ννποοοπο πιιοορο Μο πγονιπποοπιπ

Μο οπο, πιιππο ννοπποοποοππο πιο

Μοοοπγο Μο οπππο ννοννογιιέοοιιπ

Μο πιοπιο ιιπιππ:ογοννοιιπ Μο, πιο Μοπ

οιιογοιιιιπ Μο, ννοοπγοπιι πποπεπο

ιιονιπποεο πιοπιοογοο. _

'7 Ποπ-ποο ννοοἰγοπιι πποπππορο

ννποεο Μο πιοοοπποπ:ο Μοπιοο, δο

ποο ννποοπποέιππο πιο Μο οποοπιοο
Μγιιέπποιιπ Μο. ··π π

8 @ο ογοπο Μο ννποοπιοογο Μο

ο ποοπποπο. ποπο οιιγο ποιιο. Μο

οππποππιγο γο Μο, πιο Οοο· Μοεοε

Μπ:π 2ι.πγο. ιι ινιοιιέπ Μο; πιοοο

ποποπννοοοο ννπγοππο οιιπποιο. Μο

πγοπ:οο ιιιπποοπο.

9 Ποπποο ιπιοππο οπιπποΜογοπι

πι1ιοο γοιιπ, πιο ννποοοπο ονιποποοιιο
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ονποπιππο οππι ππιπποπποοπι πιππιοιππιιιπ,

πιο οπ:οπιννο ννοπποπι Μπι πιοππιιπι.

Ππιπποπι ππιοπιιιπιπο Μπι οποπιπιοπι

ννοπποπιποπιππο οπιπιποποιιπιοπι οποιο

οι”, ιιο ππιιπππιοπινπιπ:ογο.

10 Ππιπποπι ππνοπποιιοιοο, πιοπιο

ννιοοπιιιογο οππι πιο ροπο πιο ππιγοπι

οι πιπιο Μπι οπι πιοπιιιοιπορι, πιοοπ

?ο ινοπιιοπιποο πιο ννπιπτοπιέπιπ ιππο

πποοπι Μπι ποιο, πιο οιιιιοπ:ιι πιοπι

μου πιο ονιοπιοπιππο ννοπιππι πποΜιο

ιο Μο.

Η Ηοπιοπι οπγοπ:οπιππο ποιο ποπιππο

νιποπι ννοπιππιπποππο, πιο πω” οποιο

πιποποπιππο οππι πιο πιο Μπι οποπιπιοο

ππιοππο ππιοπιιιπιπο πιο πιοιποορι ; πιο πιι

Μοπι ννοπιππο Μο οππι πιπογορπ οπο.

12 (πο νπποοι:ο ποπιοπι, ποοοπιιο

πποπι τοιιΜπιΜπιιοπιιο πιο, πιοπιο

νπποπποπιπ:οπιππο πποπποππι πιοιπορι,

ννοπιππιπποππο. Ππιπποπι νπονπορι Μπι

ιιιιιπιπποιοιιι; πιο πινοπνοιο τοπποπ:ο

νποπι γιιππιπποιορπ, νποοοπιπ ννοννοιο

Μπι πιοο: @ο ννιοοπο ποπιοπι ποπποπι

ννονιποιο Μπι οπι πποΒοιο Μπι πιο

πιοπ:οπι νοοογοπ:οιιπ, πιο οπιπ:οπποπι

Μπι οοπγοποπιπιοπι.

13 Ππιπποπι ππιππιπννοπιπ:ο Μπι πιο

πιοοπι οππι ποιοι. οπι ιιπι Μπι πιοπιο

πιπιππινπποοιπο, πιο ννποοπιιο Ηοπποο

πιο νπποοι:ο οππι τοπιο οπι ιιιιιο Μπι

πιοπιο πιπιπιιποποοιορπ. (πο πιο νιο

οοπποπι Μπι οοπιποποπιπιοπι οποπιποπιπ

νποοοιποοορπ.

14 Ππιπποπι ινιοοπιπο πιο Ηοπποο

Μπι πιοπιο ιιοπιο πιοο Μπι οπι πιππι

πιιιοννποοιπορπ. Ψιπ:οπιπο ππιπιιιρο

Μπι πιοο.

16 Ππιππο.πι πιο" ννποοπιπ "οιπο

ιο Μπι οπι ονποιο ιγοιποιο οπο Μπι

πιο ροπ:ο πιοο Μπι οπι πιοπιμοιοιιπ

οοο.

ννιοονποπτικιι 2Ι.

1 Ηοπιοπι ιιιοπιιιιγο τοπιο πιο ππιο

ππο τοπιο ποιοι νι·οπιπιιπποππο. Μοπιρι

ιιπι ποπποπιοιπο πιο πιιοππο π:οπποπιογο

Μπι πιοπιο γιιι:οπποπι πιποιορπ, πιο

ππιππιπνποπιππο νποπιποο.

2 Ππιπποπι .Τοπιοπιιιοο πιο ποιο ο

οποπιννο νπποπποπι Μπι νποιπιπποππο,

.ποι·ιιοοποππι ποοο Μπι πιοο ππιοππιο

γο. Μπι οποπιπιοπι, ννοπποπιπ:οπιππο

οοιγοποπιπιοπι πιοπι πι, νπππιοπιιπιπ:ο

που ννποοέπ:ο ποπιπιο ποπι Με οππι

οπι νππιπογο ιιπι Μπι πιο πγοοοοο.

Β Ππιπποπι ππιοπιρπιπο Μπι οποιο

ποπιπιοπι νποπ:οπιο ννοπι τοπιππο πιο

ννοπποπι, πποπποπι οιο., νπἴοπιιποππο

πο, ννοπποποοπιππο "οποιο τον”.

Μπι νπιπ:οιππο Μπι οποιο πιοπι, πιο

πιο πιοπιο οππι ο Μο, πιο πιοπιο ο

οιποπι πονπιονπιπ:οιο πω, πιο Μο

πποπιποπιππο ποπιοο οππι πιοπιο οππι ιιπι

οπο, πιο. Υνοπποπιπ:οπιππο π:οννοιο Μο.

4 0ο οποιοι Μπι οπ:ιιπιπιοπι πνο

πποπιπ:οπιππο ποποππιπιππιοπιιιο οννοεπιι

νιπποοΜροΜπιπ:ο πιο, πιο πιοπ:οπιπιοπι

νπποπιπιπο νποποοο Μο, νπιπ:οοο.πιπ:ο

Μσο, ννιοοοοιπο, ννποοπποΜιο ππο

πινοπιππιο ππιο, τοπιο ποπποπιοιπο ιιπι

Μπι ννοπιπιο πιοπιοπποπ:ο.

ιό Ππιπποπι οποιο οπιποπ:οπιππο Μπι

οπποπι Μιποπ:οπιππο οππι πιο, πω ποππιι

οννοοππι ποιοι ννοπποεο πιο, οιο.

που”, νπποννορι οπ:οιι ποιου. οπο,

πιοπιο οπο Μπι ννιπ:οππο πιο. οινοτοπι

πιο, οιιιοΜιοι.

πι @ο :οπο πποπποιι οππιοΜγο, πιο"

πιο πιοπιοπποπ:ο. ιιοπιο πιο Οιπιοεο,

οπ:οπποπιο πιο ονποπιοπιππο Μπι πιο πιο

ιπο σο. 'π'πιννο πιοπιο Μπιπιοιι πιο

ννποοπο ποιο πιπποππο Μπι οπ:οιιπιοπι

Εππιπινπιπι π:οπποιι ιποπ:ππο "οποιο

πο.

ι 'π'ιινπο οποιο ποπιπιοπι πιο ποππιι

οννοοππι τοννοιπο πω, πιο πιο οπο

πποπιποπιππο πιιοιπο πιο, πιο πιοο πιο

π:ιπιππέιννοιπο πιο.

8 Τιιππο ποιοι. νπιππορορπ, πιο πιο

οοπποιιπ οπο, πιο "οποιο οπο, πιο.

πιο νπποοπιπορι, πιο ννοννποππιοππορι

οπ:οπιιο οο, πιο ννοιιπιπορι, πιο ννο

πποἔοι›π οπιοππορι οο, πιο ποτοπιιοέπιπ

Μπι πιοπιο οινοοιππ πιπιο ννοιι ιιοπο

πιο ππιιποπι οι οπι πιπποπιιοπιο οππι πιο

οποιο ποππιι τονπορι πππο,οπιοοπιιο

π· Η πιοο.ιπιπιιιιιο ιπι 405



ντΑιτυθ'1'ΑΝΙΝ.

9 1·1οΜατι τιια1ιριτα οΜτιιΜκιο έτι

Μοντιιι ντιταιΜο ιιαΜοντιτι ντιοο

ΜαΜιτο οιιαΜο 6ο.Μοντικι το οτι

οιιικιατι τιιΜαρι κιοτι Μοιια οτατιΜατι

ντατιιι Μι, κια. οττιαΜιτο κια Μοτο,

Η ντο, ννιτιο1ιιτιοα ντατι Α.ττιτιοα

Μιτι τατιτιοιιτο Μο οιτι Μο οιοι

ραπο Μτα οο.

10 ΠτιΜατι νιιοτιιτα Μιτι οτι ραΜα

ντατι τοπικα τοΜατι ντατιΜατιτιιτα του

οικω αιτιατο οτι, οιοτιντο τοπικα

τω, .1οι·ιιαα1οττι ντα1καιι, ιιιαιιριτα

Μιτι οτατιΜατι νΜαΜατιτατιΜα οοιτα

τατιΜατι ΜιιτΜιτα. ιι Μιιι Μο τιιαΜι

Ρ82ο;

11 νιίαΜαιιτατιΜα ντοντιτατι ταντα

το" τιιιια, φ. ντιτο.τρα τω Μο ιτι

τατι τοιιιικα ιτοκιοοα, ιτιτατι ντατι

αοα1ιακιατα ιτοοοοο:

12 @α ιΜκιιιΜέαιι αοοτιΜαοΜαρι

τοπικα κια. τοΜατι ντατιΜατιτιι Μιτι,

φ τιιτορα αΜο τιοτιρα τιιΜαιι, κια

ατομα. το” Μοτια οτι τιια1ιριτα

οΜτιιΜκιο αΜο ασπρα τιιΜατιρι, κια

αΜατι ντικ:ακ:αιο ονταρι, 1αταο1οιτι

τιιτια ιιορατ απο ωρα, ντιοαοτα.

ιΜκιιιτα, ττιαΜριτα. οΜτιιΜκιο “του το

οιτι Μοο.

18 ΟοτιΜαοΜο Μιτι Μο ιταεριο ιιι

τατι τοΜιΜα. οτι Μαο·αρι, κια οτοτιννο

ιιι Μο τιιαιαοΜα2ι οοοκιαιι, ιατιταιι

οοοκιατι ιτοοοο8

19 @α οτοιιντο ο0Πι€9ιέΜο Μιτι

ταΜιι οΜατι Μο οιτι Μο ιτιτατι το1ιι

Μα οοαιο σνταοιτι οι: το. 'ι'αΜτι

ο.Ματι Μο στο το1τιι1ιοιτα Μιτι Μο

ιτααρια; ιτιοτιρα το" Μο ααριιιτοει ι

ιτατιιτιι Μιτι Μο Μα1ικοκιοτι; Πατρα

το” Μο ιιττιαταοκιοο ; τ: .

20 @α ιπαρτατι του Μο οατκιοιιια ;

ιοαΜρο το” Μο οατκιιιια; ιααΜοντιτι

Μιτι Μο Μτοοο1ιτοο; ιέαΜκιοΒακι Μιτι

Μο Μοτιιιοα; ιιιαρκ:ιτιντατιικα Μιτι

Μο τοραο; ιντιΜοοτιιτια. Μιτι Μο

ΜτιιαορΜταοοο; ιαΜοντατι_τι το" Μο

Μιια1κιτιτΜοο; κια ιαΜοτιοτιρα Μιτι

Μο ατιιατΜιιοτοα.

21 'Γιτορα αιτο τιοτιρα Μιτι Μοτια

ιτιτατι τοιιιΜα οοαιο :ιΜο Μοτο, τι

τορα οτοιτοΜι ιτιτατι το1ιιΜα ντατι

οαρι ντικ:οιιτι αΜο τιοτιρα Μιτι Μοιια τω” κια οι;οτιντο οοατιΜιι Μιτι Μο

οορι. ··

- 13 ντιτοΜιταιιρα τατιΜατι τιτορα

ταττιτιι; φ. νταοιταρα τατιΜατι τι

τορα ταττιτιι; φ ιτοΜατα τατιΜατι

τιτορα τακτική; κια. ντιτοιιροτα

τατιΜατι τιτορα τατιιτιι.

14 @α οτοτιντο οοτιΜαέΜο Μιτι

ταΜτι α.Ματι Μο οιτι Μοτια :ιΜο τιοτι

ρα, κια Ατιιτιοα Μιτι τοντιοαέι αΜο

τιοτιιια οαιορι Μιτι Μοτια οτι οτι.

15 ΠτιΜατι ττιντο οιτιαΜιτο οιτι Μο

τιιαιααΜαιι οοιιιΜιι ντατι τιιΜα, οτι

οτοτιντο, κια τιτορα Μιτι, οοτιΜαέΜο

Μο ιτιιτο Μια.

16 Οτοτιντο Μιτι οιαο Μοτο τκιΜατι,

κια οιικιαΜιτιτατι Μιτι οΜαιιοΜο οιτι

Μικ:ι αΜικιοΜατιΜοοα. 1.ιτιΜατι οο

κιιΜιι Μιτι οτι οτοτιντο τα" ιτιιτα,

ντιττιταρι ΜοΜτοραντιτιεο αικο τιοττι;

οΜκιαΜιιιτατι οΜατιαΜο οιτι οΜοοκια

τιτ Μο αΜικ:ιοοοιι Ματι.

17 @α οοτιΜαοικο Μιτι Μο ιττιτα,

ντιοιέ.ρα οραντιιιΒο οατιρα ντιΜοο

06

ττιαιαοΜατι οοοτιατι τατιιατι το"

ιτοοοτι ντιτατρα.

92 @α Μο οτι τιρι ιταΜατι νταιιι

οτι; Ιτατιοατι ιΝαικατιτατιΜα Ιτο

Μιτι ιΝοέαΜο οιτι, φ Αιτιτιοα Μιτι

Μοτια τιρι νταικαιι τω οορι.

23 @τι οτοκιττο Μιτι Μο ατιροττι

ντι, Ματιτοτιι ντι Μο οτι ιτοτατιρο.

ιιι το οιτιρι αυτ; νιιαΜατιτατιΜα

ντοντιταιι ταντα το ιτοταιιρα, κια

έπιασε Μιτι Μο ροτιτατιιατι Μιτι

οο. -

24 @κι στοπ Μιτι του». ιιι ντιοα

ταρι Μιτι Μοτιτι. ιτοτατιρα Μιτι Μο

οτι τιιατιιρι τα; κια ντιοαοτ.ατα

ταρι ιιιαΜο. αΜατι ιιτιρι το" Μοτια

ντοττιτατι κια ντοοτατιιτι τανταρι

Μιτι οτι αΜιρι Μια.

25 @α τιτορα Μιτι Μοιια ατιροτιι

ιοιιτιΜατι οοοτι ιτοταρι Μτο οιτι;

φ Μοοιτα Μο.τιτοτιι ντατιιοα.

26 @τούτο Μιτοτο του ντοννιτατι,

κια. ντοστατιιιι Μιτι οτι αιιιρι ..



ννιοοννοιπιιιπιι 22.

27 Ωο. ποιοι οποιο” οέοππιγο

οπο πιο επι π Μο έπιπ, πιο οι.. έππιο

γο εοοπι, πιο πω..οι.ι Μπι; τιιππο

τοπιο οοιερι Μπι ννποοπιι ιινοιινορπ

Αιπιπιοο τοπιο Μπι επι οιιιπιοοννορι

Μπι πιοπιοπιοριπποππ.

ννιεοννοιπιππιπ: 22.

ι Ποπιιιιι ννοιπρο πιοπι νιπποοπιι

ππιππιπ οοο Μπι, οπιι'ιτοινοτο ιγοοεπι

οιπο, πιε ιιιοΜροπο, πιο ννοιποιι

τοπιιπο πιο Αππιπιοο οιγοτοπιιπε τοπιο

Μπι ετοπιπιοπι ιποπιιιοο.

2 Ππιπποπι πιοπιππιι οοιπογο, πιο

ννοιπρο Μπι οπιοπποτοπιπιοπι ινιοοιιπ

πιοπι Μπι ιοοεο, πιο ιινοοιπιιγοοο

οοο-ιο οιπο πιοπιρο οποοοο, ννι οποι

μοι ννοοιπιιγεοο οποοπιγο οοο;

πιο σου Φορο Μπι πιεπιο. ογοτο Μπι

οΜοι ννποογο οοο.

3 Ππιπποιι πιποοιγο ννιοογιι6ιοο

ννοπιιπ:ε Μο; τοπιο ινοπποπιτοπι

ιπο οιγοτοπιππε τοννο Μπι πιο, πιο

Αππιιιοο τονιπο Μπι ω. πιο Μο, πιο

ποοΜγε Μπι πιοπιο τοννοοπιορε Μπι

επ:επι εοοπιρπ Μο: “

4 βιο πτοπιπιοιπε Μπι ννοπιγοππορπ

Μο, πιο οοιο Μπι πγο πι:ερπ Μπι οπι

γιιπιορπ Μο.

5 (ιο πιοοιγο πιοπιγετιι ιινοπιππιε

Μο; πιο ροτπιοπιιοπι πιο οπιρετιι ιιπι

πγογοπιρο Μπι πιο εππιρι οπο; ιτοπι

οοπι ννοιποπιτοπιππο ιγογοππιννποο

γο. οοο; πιο οπιιοπιπγοπι ονιπιπιοπιιπο

ννοπιππι ινποοειτογοτορι οιιπιγοπιρπ

Μο.

ο Ηειιοπι πιοοεπι εππιοιππγο, Μ

οπιπο Μπι πιοπιο. ννοοιπιγερποο πιο

ινποοιπορπ. βιο ιτοπιοοιι ννοπποπι

τοπιιπο ινποοέτο ννπιπποοπι ννοπποπι

τονππορι Μπι πιεο, τοπιο οοοπιοπι ιι

Με πιππι πιοπιο τοοΜγο Μπι οννποο.

Μγοππο Μο ο οπι οπιπιππιπιο τοπιο

Μπι ιι οι.

'Ϊ Πιο εοοπιοπι ννοιι Μο. 'Τιιννο

ννοινορι Μπι πιο γνοννπγιιιππιοπι οπο

Μπι τοπιγοπι γιιπιο π:ιπιπιο.πι ι... γο.

ννοοπερι οπο.

8 Ππιπποπι .ιοπποπιπιοο πιο ιπιπγε ο

ω... ινοπιππιπιοππε πιο ιιοννοιιοπι.

Ηεπιο πιονιποπιοπι, πιο ννοπιππιιιοππο;

ιιιιπποπι ππιοπιρπγο οπιπιππιπιο πιοππι.

ιιιοπιγοεππιοΜγο οιπι πιε.οιπιο Μπι

οπι πιιοπποτο ειιρεππιποιγο, οπιονιιοπιο

Μο τιιιπο.

Θ Ηοιιοπι πιεππιοιπιγο, ιπιπιιιιιοπι

πιοοοπιοπι Μπι; ππιπέ·ιεγο οοΜγο

απο ννοιιπι, πιο πιππιιιπιπποιινοπιιι γιιπ

πιοέτο νιποποοπιρι Μπι ετοπιπιοπι ινο

ιιπι, πιο τοπιο νιπονπορι Μπι πιο οπο

γιιιιορι Μιι πιειιο ονπιοο.νποροι

ννοπποπιτοπιιπο πιπιοπιο οπο.

10 Ηοιιοπι οιπο πιεπιιοΜγο, π..

ινορι Μπι πιο ννοιινιγιιιποοπι οπο

Μπι πιοοπι οιιτογο οριιορο έπιπ ινο.

Μπο.πιπιο. εοοπιοπι Μο οε.

Η Έπινε ογνοτπιπιπιο έπιπ Μπι ο

πιππιπιπγοπι οννοτοπιπιο. Με οπο, πιο

τιιννο οοορο οππι πιε οπιππιπιπγοπι

οέιορο ιιπι πιιιπιννο ; πιο τιιιινε οινο

τοπιπιο Μπι πιε οπιππιπιπγοπι οικοτου

ιιο Μο, πιο τιινιπε εοεπιοπι Μπι πιο

οπιππιπιι οπι οοεπιοπι ιιπι πιιιπινιπο.

12 πιιποπι πω., ιππιπιοπιπιο πιοπι

Μο, πιο τοπιο ππιιτοννο Μπι πιπιιιπιο

ννοιιπι, οτοπγοπιπ πγε ννιοοιιοπι Μπι

οοιγοι:οπιπιοπι νιιποοιινοπιιι Μο.

Η Απρπιο πιο Οππιοοιι, τοππορο πιο

πιοιποΜο, πιτοπποπιο πιο οινππιοιιππο

Μπι πιε ιπιπγο πιο.

Η 'Ι'πιπιο τοννοοπιορο Μπι πιοοπι

επ:οπιρπ Μπι πιεπιο ννιοογοινοέτορπ,

πιεοεπι ννπεοπιπ οοο Μπι οπι γο οπιπ

πιπρι Μο, πιο τπγορο Μπι οπιπιο ο

τοπιννε Μπι τιππιοπιεπι γορπ ππτο.

15 'Ι'ιιιπο οιιπιππο, πιο τοπιο νωρι

γορι ω, πιο ννιιπιοπιππιοιιρι ο, πιο

ννοννποιπιοπιορι οοοπιρι επι, πιο υπο

πποε·ορπ οπιοππορπ 88, πιο τιιιινο πιοπι

έπιπ ννοέιτοπιοππο πιο εοοπι Μπι πιοπιο

τοπιιποπι γοπποπιρπ οσε.

16 .ιοοιιο πιο ππιιγε οπο, οπποπιοιπι

οιγο Μπι εΜο. πιπγερι Μπι επι πιοπιο.

οπιποπγοππορπ Μο ε πιοοπι οπιπιιιιπιο

ππιπτοννο Μπι ιι οποιοι. ι)ονιπππι πιοπι

πιιιτπποπι οπιεπιπο πω πιο ππιιγε, πιο

οπιρο.ο ννποοπιιιρι πιοπι ιγε8ο οπο.

40



= ΨΑΥΠθ'ΓΑΝΙΝ.

18 Ποιοιο ΜΒΜ". οποιοοο ιο

Μοσο. οπο ιινοΙιοιτ ιινοέιπειρι Μο

οτοοποο ο, πο ροοι σο ννοννοέο

Κο οο!ιο. @ο Ιιο Μονο οπο Μιο

ρο Ρο Μποιι γιιΙιο οιο πο ροογοο

ποπ οογοιιιρο οιι. !ιογο, Ιεοο οοο

ρο ρο Μοσο οιτοννο Μο οΜ;ο γο

Μρο φ. οποιο Ιιοοοιο!ιοοΜι Μο

Μπορω πιο; οοοοιοοοοΒιο @ποιο

Μο οποιοι εο.ρο ω.

Η ΠοΜιο ιοοΒριγο οοοιιιθο Μο

Ιιο ιεοο έΚορο τοννο Μο κοιιΜι

εΜε. οοΜγο πρι., οποιο οοοιοοιιοο

Μι Μονά Μο Μοπιο: οιο Νεο”

τοοΜι ννοοοοι:ιγοποο οιιοιου. οιο

έΜοο οιννο οποιοι Μο πο οο 57ο

προ”.

20 ΠοΙοιο οιοοννο Μο ιιο.οΜιο

οιιοι έει..·ιοοέΜοο Μο οοροορι,

(οι ποιοι έο. ιροέιΜοο Μο οτοοιιιιο

πιο Μου, έοΜ:οο!ω ι Μονο Μο

Ιιοοειογοο, ετοοι:γο ΚοΜοροονιο

οιο εοΙο οριιιινιοεο Μικρα: οοοιιο

οοο. ο

νν1οοννοιοικο 15.

ΠΠοΙοιο τοοΙιριιοι Μο οι‹ω ονο

Ιιοο ννοοοιόοΜι; ιοαΙιριγο οποι

Ιιόο έιοικοννιο ννιοοΜιΜιο οοικονσιπ

οοοΙ‹ο Μο γοΙιορι. ποπο οο νοι

ΜιποιοΜι. ννοοοοιιγοποο του". Μο

οωωιθω Μο.

2 ΠοΜιο πιοο οπο 3οοριο ροι:ο

Μοι ὶοἱοοοἰγορι 8θ€3Β ννοοοιοοΜι,

‹ιο τοοιι σοι”, ννοποιοιου. οσο,

ιδιο ιροοιορι Μο φ. νν‹›ννοροτοΒ

τοπ Μο, οιο. ι:οπιι. αποτο ιγοινορι

Μο, οποιο οιοοο Ιιοοιι 1οπ3ιιο οιοο

Μο· Μαιο Μοορι, «οι ννοοοπτοο

Μι οοοποννοοΜγορι Μονο Μο

ποιοι γοιιορι.

3 @ο Μ‹›εοο ννοΙιοοτοοοο οιο

Μοι» `ι;ο.άοννοο, οπι Μοπιο: Μο

οιοοννοο Μο οοιγογο-ρι, φ. οο

γορι, Ιι:οοοειο, ννοΜιοτοο!ιο Ι

γοοιο νοοέο.Βο οιο πιοΒοο Μο

οιοΜι, εμ ννοννἰοἱοοο, ιοοιι. οινο

. τοοοοΕ ιπι Μο επ ΨιοιιΒιο.γειτορι

Μο ?ιο οπο: σο, οιιοοοιιΜι Μο οπο

ι.οοοο οο ννιου.Μι.. ε

4 ΙΙ:8.ποιιο, 'οποιο Ικοπἰοἱρο Μ;ο

ἐπὶ, πιο. οιοιήο Μο ιπιάοννοο ΜΒ

έπί πο; οιέποπο οοὶοννοοιοοο;

πο. @οιο οοΜγο οιο οννοοιο οιο,

ου. οιτοΜιοι οοορο5Μι ιιιιοΕο!ιοο

οποιιο Με; νοογο.οο οιτοννιι

Μο ννοοοιι τοπιο Μο !ιοοο «πεο

!ιοο. -.·

5 ΠοΜιο οι: ιγοιιιιΜιιο οποι

οιοο!ιο πιο, Πιο, τοοΒριδιο Μο οτα

ννοογο.2οπιπρι ονοΙζοιοι πιοοπι

Μο πο ?οποιοι οπο.

6 Ωο οιοΒριγο σποιοτΙο έο!ιοννιο

ννιοοΜιΜ_ιο έοι!ιοικοο γοπορι Μιι

ποπο ορι ννοΜιο Μο οοιοοοο

ιοοοριιρι. οιιοιΙιοπο Μοι ιινιγοι:ρο

Μο Μοσο ΚογιιΜιρι, «οι ιοονοοΜι

οι οπ οιοΜι ορι:ο ιοποοΜοιρι.

'7 ΠοΜιιι το.Μι οι πο Φορο. Μιι

«Μοι ιοοΒριγο οποιοοο έο!τοννιο

Μο οιειοοΜιοι ννιγοτικο Μπ.οοοο.

έο!ιοννιο ννὶοοοο; ποπο ννοΜιο

τοπΙοι οιιιοοιιοιο οἱ ιιο ννοοοπτι

ροΙιτ!ο πω” Μο οπι ο]οποο. ...

8 ΠοΙαοο ννοΜιοοιοΜι τοιπΝο.ο,

οπι τοννοέοΜο Μο οοιγοι.ο.οΙιοο ο

ρι ννοΜιο Μο @οι οιιιοοο. Ωο.

τοπ ινοΜιο Μο τοννοοιιο τἱιοοΙιοο

γο Μο οΜΜ ιιπι, ννιοοΜιΜ_ιο οο

Ιιοννιο ιοοοριγο οποιοοο έο!ιοννιο

Ϊοοορι Μο !ιοοοΒοοο. Μ:ο ω οο

οιιογειο.

ιν10οιπνοΥΑιςο 1θ.

1 ΠοΜιπ οιο ννοΜιο Μο οοιο

ποπ ννιοοιιο οπο τοοΜι. οοννοΒοο,

ιοο.Βριγο οιιοΠοιο έιιΚοννιπρι οσο

ΙιοννιοοΜοο, Υειρι, ιιπ ονι)·οτικο

ννοΜιο€οοΜι ννοοοοτιοοΙιιιο οι·

ννο Μο ποπο οιοΜι Μο σο :Ποι

οι:ειο ρο, οοο.

2 ΗοΙιοτι οιοΒριγο. οιιοιπάο ω

Μιιιογο Μο ο, τοι. ιπιγοτικο @απο

Μο ιου.Μι Μο οο οΜιέποο. Πο

Μιπ ννιοοέτο τοπο ννοιοοοιοο. ονο

ννοροτομοο ι:εννο Μο οοιιορι,

οι» ιγοσιπρι Μο οποοορι Μο πο

_-.μ Π·
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νιοονοΥΑΚΕ 16.

ιιο επι εναι ο @πιπι φ. Μαι.

ε.νισειιιιιιιριιγιι. · Μ

3 Πιιιιιιιι ιιιιιιιριγει οιιιιιιιιιο ισι

ιιοτιρε. Μιι νιγειιι‹ε πινει ιιιτι αιι

τιινιιιισιι κι" οτι ωωωωη ιιιιιιιιτι

Ιιε νο @Η νιοιιι;ε σιπι νο- ιιιιι

ιγεοεσε, φ. ιιιιιιινιιι·ικ:ει ιιιιι επ

ιιιικιι τιι?υ.ιω ιιπ ιιιτι ονιιιιιτι μμε.

4 Πιιιιιιιι ιιιτιιιριγο. οιιιιιιικιε ισι

γιιπιιιι Μιι νωωιω "ινε ιιιιι νει

ιιριι φ. νιιιιοιιιμι Μιι Με” επι

ιιιαιέι:ιιιι ; υιιιιιιιι Μεπια νο ιοοΒιι.

5 Παω ιιιιιιιρι)πι οιιτιιιι‹ιο ν”

ιιιιτιι ιιιτι γιιιιο σιπι Με ιιαιωτι την.

ιιενιιιιοιι ; Πιιιιοοιιι, "πιο ιιπι, φι

ιιπ η”, ιι Με· οιιι ιιο πι”, οπιο

νοιιιιιτιιι, ιιεοειι νιοιιτιποο:

Β νεωεω ονοι.ιιιιπιι, εμ. νο

Ιωιιιιρι κι" ιιοτιτι νο ι:ιτι νιοιιιιι

ριιρεοπρι; «μι ιιεοεπι νο χιι€ιω

νιοεχιιιιιχει, ιιο ιχεΕισιιιιιι·ιτιιρι

ιιιιιωι:·έ.

'7 Πιιισιτι νιιιιιι Εοιτοοιι νιιιιιιιι

νοέιιιι.ρι Μ" εσιμι:ειιιιιιικι “ω”

ε3ιιι. ιιιινιιιιοτι ; ιταιισιιιι,ννιιιιειι

τοπια Ιγ‹ιτιιιι νειέιιιω, νιιιιιιοο

Μιι ιιο οιιιιιιιιμ.ιι ονοαιιιιιυ. ιιπ

νιοιιιιιι σε. ή

8 Ηειιιιτι ι·τιιιιιριγιι οιιιιιιιιιε ισιι:ο

Ριι ιιιιι νιΥπτικε πανε Μ" τιιιρετιι

νι κι" επι ιιιαιέιιιιι. Πιιιαιιι ιιο

νιοιιέτει ιιιιι ρετιι οτι νιοιιΒ·ιι Με

ο τμιρι.

9 Ωω ιχοιιιιτειρι τιιιιιιιι ιιιιι νι

οτιιιιιιι νιοιιιέιι, φ. ιιεοειι ννιιιιισ.ιι

ιιιιιιιιι νιοοικιιιιιιε Μεπια γιιιιο σιπι

Ιιε σει-ιο Μιι ‹›έι€ειι‹ιειρι, τικ νωνι

ω” ιιιιρι Με οτι ιιιιιιιεσειι.ιρι ω.

10 Πιιιιιιτι ιιιιιιιριμι οιιιιιιιιιε

ιοιιιιρτιιτι ιιιιι νιχετιιε @ινε Μπι

νωι·ιετιισιι ογιιτιιω τεινιι ι‹ιτι επι

αισιότιιιι ; ιιιιισιτι νοΚιοοιιΖε ι:εινε

Μιι ωραιο. οιιιιιιιιι, τικ ΨΩ),8.28.Π

Ρι οτι οειιρι ιιιιι ιιιιιιιιτειιιωιαιρι.

Η Ωε. νισοικιιιιιιο εμ έιγιιικει ο

Μπι οτι ετιιιιιισιτι πιιιιιρι-γιι νικ”

ωηιω Μιι γιι6ιοειρι, ιιπ @ο σιωπ

ρι ιιιτι οτι ιγορειςιγπρι ἐπὶ.

Η Πιιιαιιι ιιιο.ιιριγει οιιιιι·ι·ιτιο

ωεω(ρθ Μιι ωιμιιω τινα νε

η”. πωπω κι" Υυριιτιι€ε, Με ε"

ειι€8.έιωι; υιιιαιτι πιιιιι Μιι μι”.

εγε, ιιι-ισοτι νισιιέι.εγιιιαιρι ωμ

ιιιχιιιιρτι τιιτιιιιιιι επι Μιι οιιιιιιιι ιιιτι

νιωιιιιοιγιιιπειιηερι Με. -·

13 Πιιιαιιι νειιιιιιιιέιισι ι κι" σπιτι

ω», ιιπ νιιιι·ιιιιιιωι ι ιιιιι οιιιιιιιιιτι,

ιιπ νοιτοτιέιιι νοικοιιτι ι‹ιιι Ιιε ι

ι‹ιτι ειιιιιιιιιτι, ωιω νιιιιιιτι ω”

γιιιιιιιι, ιιιιιιέιιιι ιχεοοοιι, Μαιο. ιιι

γιι νιιιιιιιιισιιω.

14 Ηειιτι ω" νιιιωιι @κι αιτή

δαιρι ιιιιι Μακαρι, νονιιρειοιιεαι

εοοιιρι, εμ πιιιιιο. ειιοιιιιιιχιιιι νι

οιιέι:ιι_γιιτερι Μιι, τμ νιουιοιιΒο

οι:ονιιειιι Με χειρι, ννιιιιυ.Μειιι

ιιπ Ιχοιιιιι νεόιιιτε σιιι ιιιιρετιι τπ

νιι των” Μιι «κι Μινι ιινιοιιιιρι

Με ο Μαι.

15 Πιο, νιιπιειιοτι ει: νιιιι ιγο

τ:ειι νιιιι σο. .'Γιινο Μιιωιιωι

ιιπι, αρ νοικογειτο ιηιιιιαι·ι κι" ιιο

γιινιιέι:ερι εεε, Μαιου τιιτιοοιιιιτι

πιιιιιι Με έιιι, κι». νωεωω οιιι

νειιγιιικειρι Με ω.

18 Πιιισιιι Ηειιι·εν ιειρι Μιι σοι

χιιιιιιιιιιιιι τιιιιτειι Αι·ιιιτιιςειιοπι εώ

γιιρι, ιιεπι ωιωμ ιι νιοιιγιι.

Γ? Ηειιατι ιιιιιιιριγει οιιιιιιιιιε ιω

έεικονιιι Μιι νιγισ.ι.ιιο “ινε ιιιιι

οιαισιιιπο οιτι επι Διεκόπη. ιιπι

ιιιιιι ιικιιιριγο. ιιιιι «Με. ω; νο.

ισιιι ιιιτι οι:επιιιιιι, σιπι σιγοι.ιιιιικο

Μιι ετιιιιιιιιτι, νιοιιιιο ιιιιιιιο. νωι

τιιπιιι.φι Με”, νι'ιιι·ιιιιι ιιοιιιιιιεοιι.

18 Πιιιιιιιι ιιιο νισο.ιιο τιιιιιιιρι,

:μι νιιιιιιιμιιι ιωωιιρι, τμι νιιιιιιιι

Με ιιιιιιιι. φ. πιιιιιο. €ιιιιιιέιαιιι

νοιτι τιιιιιαι, ωιωεω Μιι πιιιιιιι

οικω ινιαιωιεε οιιι οιιιιιιι.ο.ιιιιιιιι

ιιιιιιιιι έιιετιέιιιιιτι η-ωω τειιισι

νετιιοιι.

Η Ου.·-οιοιινο τειιιοι και ιιο:

Βιιιιιιιιι ιιιγιιέριιρι; «μ. οιοκινο

ιικοενιοιιέτει ιπιντιρι Μιι Μαιο.

ιιιιιιιριιγιιρι. οι: Βιιι:ιι.ιιοπι τιιιιιιιι.

Μπι ιιο νιιιιιιπιιιιιιιιω ιιιιιιιιιιιι Κι

μωΡ,Ρι, νηοιἔιἔιἑγΘ οιιιιιικο σιπι



ΨΑΥΠΟΤΑΝΙΝ.

ηιἰηἱέε "ΜΜΜ Μη Με Με

Μεση.

20 ΠηΜεη "Με Μη σννεείη ηη

Μαι, σε Με Μη Μεηε £ηΜπεσεη

ὶγεγερἰ ἐηἱ. '

21 ΠηΜεη ιηεΜρἰηε Μη εεὶγε

$εηΜεη "Με τεηΜε. ννἰσεἐτε Μη

εννἱσεΜἰηΜε, σὺσἰγσΜἰ Ι:εΜη τΜε

ητερἰ σρεννΞησε ννεη_ησεη ίηεΜσ

Μεσοι.. ΠηΜεη ννεεη ινἰεσΜεΜῇε

Μη ση ωιωεω Μη ννεΜεητεηΜε

γεἐὶσερἰ εεε, Με ννσΜεΜΜε έγστεη

1:εηΜε Μη Μεση.

νν1οσννοΥΑ1ζη Π'.

1 ΗεΜεη τηεΜρὶγε σΜηἰΜηε εε

Μσννίη ννη,ετ.Με εεΜσννὶη γηΜερἰ

σση ετεηΜεη ννεηῇἰ η, σε σηιεΜ

γε σε ΜεηιεΜἱγε, Βεσἱγε η πο,

ννεπΜεἰΜεΜερἰ εσση εε €εηΜε

ιηἱηἰ Με εΜεη ἰ?σ€εηΜε σἰη Με

ΐ.σΜεη γεεσρἱ Μη εἰσἰρεεσ Με σε.

2 Πε Μἱεἱ ενίσεεεε_γεΙ.ερί πιε

Με εΜεη ηηρἰ Μη ννεννἰεἰΜεΜερἰ

εσσηρἱ εεε, σε τσηε πηεΜε εΜεη

ηηρἱ Μη ννεννἰσἱΜεΜερἰ των”

ηηηὶέιε Μη ση ννἱτΜσρἱ σε.

3 ΗεΜεη ννσηἱγε Μη ση Με

ννσεΜεη πηεΜσεε εΜε επηε_γεη.

ΠηΜεη ννὶησΜἱηεε ννεη ννεπηεηἰ

σε εΜε ννεη εΜεη σπσΒεηΜε σἱη

Με πεητησεΜε; Με ννεσἐιεΜὸερἱ

ννἰσεσεῇε Μη σῇηηεη, σε. ρε σε

Μσννἰη, Με ννἱΜσεηιηε Με ἱΜσγεΜε.

4 ΠηΜεη ννΕησΜησε Μη Με τε

Μη εΒεη όητε Μο ΜσχεΜε σε, Με

εεεΜεεί, ἱηγεη Ι:εΙΜΜε, σΜιρἱσεη

Μο Μεηε ση ννΜγετρε ηη, σε ηερε

Μη σΜηε ιηειεεΜε21 ννἰγεΦΜε

ννεη γηΜε ννεσέτεΜὸερἰ, ννεννΜ:Ξ

ΜηΜερὶ Μο εεει·ηγηρά Μη ση ιση

όεη.

5 (Με Με Μη εη εΜε ννεη Μνε

ρἰ, ννσεηεΜΜε Μη, ΒεΜηΙση Μη

Με, πηεΜε Μη εΜεη ννεννἱσἱΜηΜε

ρί,σε ννεγεέἱεερἰ ΜηηΜη Μη Μεε.

θ ΠηΜεη ννἰσεέτε σννστεηηε ινε

Μη ννἰησΜὶηεε Μη Με ἱνν5τΜσ

ννεηηη!εΜε, σε $σηε δωσε ?εσ

τεηἰηρἰ Μη Μεηε Με Μη ση. Ηε

ενεητησεΜε σε ηίηε ΜηεηἰΜεη

ινεηη. Π· · .Ι

Τ ΗεΜεη ηιεΜρἰγε σΜηὶΜόε Μη

Με, 'ΓσΜεεε ε ἱηΙηἱΜεη Με, επιε

ΜΣε η ννἰησΜἰησε ννσεηεΜΜε Μη

Με σσἰεἱηεΜε Με, σε ννετηεηἰσε

εΜεη ὶγστεηΜε σἰη, ρε 6εΜσινἱη,

σε Με ννἰΜσειηηη ΜηηΜε εἰη Με

ηεΜηη. ~ «Ο ° μ

8 ννεηιεηἱεε ννεησεΜε σἱη Με

ηη σση, σε ηη έηἰ Μη; σε νσέΜε

σετεύε ννεηἱσε ετεηΜεη Μἱγη Με,

σε ννἱεσιεΜιιηἰ έηἰ εΜε Μηε Μίε.

@ε $σηε τηεΜε εΜεη ηηρἰ, ηηιΜε

Μεσεηἱ Μἰη εΜεη€εηΜεη, εισερἰ

Μη ννἱεσηἰ ννσννερἱ Μη επ συνερἰ

5ηἱ, Μεηε ννεπηεηἰεε Μη νωχε

Μερἰ ΜἰηΜεη χηέἰηγεγερἰ Με, Με

ηη σση, σε ηη έηἱ, σε ΜἰηεΜἱη ηη

Μη Μεση ετεηΜεη. ^

9 ΠηΜεη ννἰεστεννεεἰη ννἱσσ

Μεερε γηΜε εἰη Με όση ηη. Ρε.

έεΜσννἱη Μη Μεηε μεΜε εεΜσννὶη

ννἱησΜἰησε Μη εΜεη Μγσθ.εηΜε σἰη

Μεε;

10 Ωε ννἱσεέιτεγεὺερἰ έεΜσννἱη

Μη Μεερἱ, 2ερΒεη επεηηε ΜἰηΜρε

γερἰ, σε "Μη ηεΜεΜὶη εη ?ηη

Με, σε νσεηῇἰ ίέ ΜἰηεΜἰη Μ έηἱ;

Με Μ ΜἰηΜεη Ρτεσεσεη Με Με.

11 Ωε ννετηεηἰεε ννεησεΜε ω,

σση Με ηη σση, σε ηη εηί Μη, Με

ἱσἱέεΜησσεη Μη εε, έεΜσννἱηρἱ

Μη Με ετεηΜεη, σε ννἱεστεΜηηἰ

έηἰ εΜε Μόε Με.

12 Ωε Με ννὶΜεεηιηε ννεησεΜε

σἰσση Μεηε ινἱσεετεγεϋερἱ ννἱΜσε

ιηηε Μη εερἰ, ηεΜεΜἰη ννσΜεσηηε

γηΜερὶ έηἰ, τηΜε ννἰΜἰχεγεηεη

υνεησεσεη εμε εἱη ννίεεετεχετερἰ

ἰγεσεη ννειηεηἰεε Μη Μεὶ ννἱεσ

ητεεεΜε ἰσηρἱ Με.

13 Ηεηε ννἰεστεννεσἰη ννεηΜόεη

γηΜερὶ, σε ννἱσσννεεεΜε ννἰεσσ

ΜΜ Μο $εννερἰ Μη ννεηιεηἱσε

Μη σηρἱ.

Η (Μ. Μεηε Απηησε Μη Μεἰ Μ
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ννποοννοιωιπιπ 18.

οπιιιιιι-Μπι, πιω Αππιπιοπι Μπι νιπ

ειι.Μεάπιπι Με, πιο ιπ:επιοπιπιιιι Μπι

πιεπιεπι, πιο. ννποεέπειεπτειιι Μπι επι

ννιοιπωμωρι Μπι πιεε, πιε τοπιε

οπο ιιπι Μπι πιεοπι. ιιππιειιΜοοιιι, πιε

πιπποεΜιπιπιπΒιιιιπ, πιο ννπεπι.ππιιιιι.

τι 15 Ηεπιεπι πιεπιεπι εππιπιΜιππι, Μππιπ

πεπιππιι.ππε επιιοπι πιιΜεπι ννεννπει

Βπιππειιί εοοπι επι πιποπ:επιππε οπο πιε

οιιι.πε, πιει ναιοοπτε, πιε. "πωπω, πιε

περὶ Μπι εερπ.

16 @πι πιο νππιππεεππιππε. ννεπιπππιππε

επιιοπι, ωνιιππιπιπιποο. ιπποιπεππο σιπι

πιεπιιι, ννεννπειππεπιερι εεοπ εε Μπι

εποε Μπππιππειιι Με, ιιπι πιεννοεππεπι

το”. π:πιπιεοοεπιπιπειπε ιπιιιιι Με,

οεπιιιι Μπι π.επιιγειιι, πιε ΡΜ ιιπι

Βιιπιπιεπιγειιι Με.

.Η Ηεπιπι ε ννεππε.πιπ:επιππε πεπε.

σιπι Μπι εεεπι εεοπιιιι Με, πιε πνι

εοπ:ενπεειπι ννεπιιπιπεπι ιππιιιι Με,

πιο. ννοΜεοπιιε πεννερι Μπι ννιιππιπι

πιοπι πιιιρι Μ:ε. ε νιπεεππι μπει ννπεπι

Μιιιι, ννεππεπιπ:επιππε. οιε Μπι ?πιε

εεπιι Με ειπι πιεπιπιπιγεπι.

18 (ζει ννιπιοπιππιοε ννεπιδο.ππε ει

πιοπι πιε οποπιννε π:επιππε Μπι πιο.

παιτε. ΜοιπωμωΡι Μπι ιπποε

ππιι.ππε ει.πι πιεε. .ω-.μιω πω” να:

-ιΜΒΒ.“εη-ΗΠπκεπ' ·····πιπιπ·σε ·····π.πιπιιι·

τ πο: ννποοννοπωππι: πι. ι·

Ι . Πιιπππιπι πιεοπι. π:πιπππι Μπι @οπω

πππιππι ππιπιπιιιπιπι.. οπιπιππιππε πιοπι πιο.

Βιιπιιιι Μπι εειγπιπεπιπιπιπι ΜιιΜιππι

ιι ιπποπιππιπππιππε, πιππεοννιι.επιππε Μπι

γιιπιπι; πιο. πιε πωπω Μπι οπι

ππιπιππιι Μπι πχοχιππιιιιι. €ι·(,π

2 Ππιππεπι πιε νπιιέειι_γε πιοπεπιπππι
π Μιππι πιοπεπιππι, πιο πιειιι, Ηππιππιιιι._γπι

οε,; Βιιπιιι1οπι Μπι Με πιε Μπι

-πιιιιιιπι; πιο οι" ννεππιι.πι πωπω επι

οιιπιιπεπιιιπ, πιε ιινπιπιπι.ε·π ιιιιιιιιε «πιο

οινιι.ειιι πιε οιπρπ, πιο ιιιπππιπππιπι έἰ0ε

εππι εποεππειιι Μπι οιινιιεππι πιε πιο

πιο γειιπ.οε. .

3 ννιωειιιιιιΡι νποεπιπιππγιι.πιππε

ιπιππιπέπι τον” Μπι πιεπιπιπιπιειι εχετε

οπο” ω.ονποεπιι. ιπο.π:Μιπιιιπε (Η

$θ

πιε πιοινωωμιωπ-Πιιι ιι.πππιπι π

ιππιιιι Μπι· ννπιννιειπιπι.πιειιπ εεοπιιιι,

πιε τιιππιι π:επιπππιι οπο γιιπιε σιπι οπι

ννοιιεπ:οπι Με, επιιιπι ιιπιρι Μπι

ννπιππιπειγε.ρπ εε.

4 Ηεπιπιπι ππιεπιρπιππι εειγπι.ππιπιπιεπι

ννποεπιο ννεπι πω” πιιιινπιπιοπι,

πιεπιεπι ειπε., Μιπεογεπε Μπι πεπι

Μιπ:ιι ππιεπιρε ιιο, πιεπιεπι ινοειπιπεπιπ

π:εννε. Μπι επιπιπι γειιπιιιπ Με πω,

πιο ννπεοπποΜιε π:εννε. Μπι επι οικι

ιιιιρι Με επιπ.

5 Πε νπτεπιτε.πιπ Μπι ππιπι.ππριιιιι Μπι

εΜε πγεπιππειπε, πιο. Με Με εεοπ

Μπι πιεοπι. πΝεπιιι.πιπ:ει.πιππε. Μππειιχε

ιιπι. ·

6 Τοπ‹επι εεεπιπεοπιιιπ ιιοπι πιε

π_γεεεπι εεεΜεοπι Ρο, πιο. Με οπιιιπι

Μπι επεπιπιεπι πιοπιιιιι ιιΜπιππε Μου

Ρο, επωιω οι ιιππεπι γε σιπι πιε οπιπιπι

πιουμε εΜπιόε οΜεπεε.έιπ;επι ρο.ιιι"

'7 'π'οππεπι ννεπιεπιποΜε ιιπι πεποι

επεπι πεπιΜιε έπιπ ιιπι πιοπι πιε ἱγεεεπι

ννιεοΜιΜιε, ιιπι πιπιΜέποερι Μπι

πιο ρε. Με οεπιπε Μπι εΜε πιει

ππεπι εχει; ννποε.έπειεπιι.ρπ ινιπιο

πω” πιεοπι. ιγοπ:πιπιππεπιεπι ννιιιιπι,

πιο ννπννπιιἰεπι πιεππιπι.εε έιπιπ, πιε πιο

Μέπειιρι Μπι πεπππιιιπιιι ννεπιππιππιιππε

Με επιπ εε.

8 Ηεοπι επ:ε.πιπιπιπι επρεπε «Με

πππιπι επι ννιεοΜιΜιε π:ιι.ννε Μπι πιπ

γιιπιππε Με., ννπεοπιπε, πιε. πιποΜεπ

Μ», ιιπι ννπεεεΜπιπιπι, πιο. οεοννε

Μπι οππο. οπι ΙππιπιπιιιΒε Με; ω"

γεεο Μπι ππ:πιπιοεπι Μπι ΨνιιΜιπιππιπι

πιο. Με ννεέιεππε εε, πιεοπι επιιπιπιπιπι.

πι Ππιπππιπι πινπειιέππιχειο.ιιι ππιιιΜι.

οπιπιιι.ππε Μπι Μεπ νωπιεπιιιιιιρι

εοοιιιιπ,ειε ππιΜιππεπι πειιΜιε έπιι ιιπι

ρπ Μπι πιεπιπι πιο πιοεγπιρι Με, πιε πιπ

πιππιοπγειιι Με, πιε πιιιπιπιειπε εππι

άστε. Μπι νπε.πιχιιππερι Μπιπιεπι;

10 νππιεοππιιΜιε Μπι ιππορερπ Μπι

οπι ππ:επιιιπιγεπι ιιιιιιππιρπ, πιε. πιεγερπ

Με, Ηεπιεπιε, πιεπιεπιε, Βεπιιιποπι

οπ:οπιινε πεπιπππι Μπι, οπ:οιιννε πνε

ειι.ππε οπο, ιπιπιιππιιιπιπιπι. ιιπ_γε.εορπ

Μπι επιππιππιΒρεγιι03:ε,



ΨΑΥΠΟΤΑΝΙΝ.

11 @ε 1ιεοπ ννορετοπ πιιε1πε

ε1πεπ πιπρἱ Μπ πιἰπιιπεἰγερἰ, πε

εε)περι Με, 1·ιεπεπ1ιεπ ππειε πε

ενερι Μπ τιινπεπεπ ορεννιεεΜοε

τοπ Με επι:

12 Με”. Μπ πιε ιπεπεε1πειι, πε

πιεπεε1πε, πε ιπιππεπ τεΒι1πε, πε

οιπριπ1επ, πε ππιἱπιἱΒιιΙιε ννεεπε,

πε ειπε ω, πε ππιπἱΒιιΙιε επωφε

π1επ, πε ειπε εε, πε οεπ υπέπε

ππιπε οι·επε οννεειπ, πε 1ιιππιπ κινε

πω» οννεειπ, πε οεπ πεπι1πε, πε

ππεπειι, πε ππιεπεεερε, πε ἰπιγεπ

ε1πε ννε!πειοε ;

13 Ωε εεπι1ιε επι, πε πε1ππι ννεεπε

ππιπε, πε ρεπ1πιιιτε με, πε εεπειπ,

πε πιιιπιεε, πε νπιωι, πε επι1]περι

ππιι1ι1, πε νι·οπεεε, πε πεπιπ νπεπιι

πεπρ1, πε ειι!πτεπ1πε, πε εεπιφε

1ιππιππιπιε, πε ινποετεπεεπ, ιπποε

πιεεἰ 1πο πιεπεΜγε.

14 Ψεε1ππγεεε Μπ π·Επιεεπ πνε

ετε @Με εὶπ Ιιε "πιιιπιι 1ιεπε1πε

σε, πε ννο3πιιι.ε περιπι πε τε!πιπ ω»

ειππι1επε, 1ιεπε ονσεειπι «πιππι

ει:επ, πε 1ιεπε ε1πε τοΜπιπἰ @επε

γε Με επι.

15 Ππι1πεπι νππορετοπ “Με πιω

Ιιεεεεε ννππορεχερι εεε, πε οπ

νυπιπιειγερι Μπ Ιιεπε Πεπιεπππεπ

ἱπιεῇἱπρί Με, πιε ννο1πεΜπε Μπ

11πορεπιπ, πἱΜπεπγερἰ, πε εεππερἰ ;

18 (.1ε 1ιεχερπ; Ηε1ιε1ιε, πεπε

1ιε, οποπννε πεπ1πε Μπ ππι1πι1“ιππιε

ννεεπε, εε επεπ, εε 1πο Ιποππε1‹πε πο.,

πιεεεεΙπεπἰ, ιπ)πεπ πεπι1πε οἱπιρὶ

π1επ 1πο 1ποπιάε1πε; πε 11ιπιι1ιεππε

ννἰννἰοεῆἱεε τεπ1πε Μπ Ιιε πεπε

Μιππ επι.

Π Ππι1πεπ “Με Με πειτε ππιπ

ρεε γιι·ιπερι, πε ποπε ο1ιπε χερι,

πε τοπιε νιπεπομερι, πε τοπιε ππιἰπἰ

νπεποε ο1ιπε ννορετοπρι εεε Μπι

Ιιεπιπι οννεε·ιπ ιπεπιεπππεπ ιιιε]ιπρπ;

18 @ε Με ΒιιΒπεπε εὶπ ειστε Μπι

ενεπγεΙπερι πεΙιεπ, 1ιοπεπιππρι πε

1ιεγερι ; Οποπννε Μπ τιι1πτε πεπ

ῇἱ ε οποπννε πεπ1πε Μπ Ιιε ιγεεεεε

Ιιε. Με. .

19 @ε με Μπ ε1πεπ ιπε1πεεΜΒε

περι, πε 1ιο1:επ1π)πεπ πι1ιππιπ:17ερϋ,

πε οεγερἰ, πε 1ιε)περπ; Πε1ιε1τε,

Ιιε1πε1ιε, οποπιννε πεπ1πε Μπι πιο

εειχεπεπ1ιεπ πιοπε πιιππιενεπεε Ειπε

οπιπε "Με "Με γιι1ιερι Μπι Μοπιε

οννεείπι ννετοπρἰὶπε, 1:εΜι £εΒι1πε

οροπωι ποπ πιοοπ, Ιιε Πιπππιεππιε

Βεννοε1πεπ Ιπεπερι σε.

20 Ηεοπ, ππε1ιριγε Μπ, πγεεΜπ

απο, πε ο1ιπιπ1ιπ1ε οπνοτεππε πεπτι

ρἰ, πε ννοΜ·επρπ Μπ πε!πι.επι, πιι

Με Μπ οπι Ψε1πεπτιιπ1πε ΜΜ

εοπ Μπ Ιιε επεπ1ιεπ. π.

21 Ηε1ιεπ πιε1ιριππε οπιπι1·ιόε

ννεεε1‹ε Βπποε ννεπ,1π)πεπ "επ,

Με” ννιγι1°ορεπ πεπ1πε ἱγεεεεε,

Ιιε που, πε ππιπιννεπεε. Μπι επ

επρεπε εε Ιιε”, Ηεοεπ ννοενε

εε1τε οπ Βεπιπ1οπ οποπεπε 1:επ1πε.

Μπ 3ιι]ιιενε1ιεπ εΙ1ρεππερι Με, πε

το1ιπππ1 ππεπερπ Με επι εε.

29 Ππι1πεπ ππ)πε Μπι επ αιτιάσ

πνεπΙπππερι εε, πε όοππεπρἱ εε, πε

εοπεπΙπε. -γειορι εε, πε ππειε γε

1ιοποπρι εε πνἰοεπιο Μπι τοπιἱπιππ

πεΓιοπρι Με επι; πε ΦεΙππ 1πεπε

εε, οεε]ε ονιπεειπ, πήγε Μπι επι

ἱγεγερι Με επι, πε νσπππιπρεπ

Ι1ππιιππ Μπ πιππαπ επι 1ιεπεπΙιεπ ω

1ιιππ1 πιε1ιοπρι Με επι.

23 (Σε ρε1;πεπ]επ οπεπ]επ Μπι

Ξεὶππιεπε ππογεπιππε Με επιἱ, πε

πήγε επι ΜΜιε7επιπή πε πενή

επι-ποπ πνἱεε1ιο Μπ τοΙι1ππιπ πε

Βοπρἱ Με επι. πωπω πορε

τοπ πιπενσε Μπ 1ιεπε ππιε1πε_ε1πεπ

νιπποεει:ε ιπεπεεπρι Μπι πεεερἱ;

πε ννποεγεΕπιππεε επι οπ ο)πεπε

Μπ οννεειπ ππεεγε1ιπεπεπ.

24 Ππι1πεπ Με ο1ιπε νν1εειέπε

ννοΙπεεπ Μοεε1:ε σνσοπεππε 1πο

νε Μπ πγεγερπ, πε τοπε ππιε1πε

ε1πεπι Ιππερι Μπι 1ιεπε πιε1πι.ππ.

ννποονποπΔκπ πο.

1 Ππ1πεπ 1ιεπε ππο1ιε1πεπι ππιπι

Ιιριγε Με ειπε «Με 1ιοι:επι1πε

409



ννιοονιτοιωκι: Π!.

κι” !ιοι:ιιιιιιιρι ιιιι.ννιιΒοιι, ΒιιΚειι

εχωρι, .Ιοιιοννιι χΜπιιι Ρο, Πανιω

χο φ, ννοινιτιιιι, εμ ινοοτειιιιιι, ερ.

ννοννειέει!ιο, Πιιιιοιιιι ννυ.Βιιιιτιιιι

Επι ιιιιΙειωννιιρι Μτι Ιιο @Με πιω

Με.

2 ννο.ιιειοο Μιι οννοΒιιιιιιιι «μι

ωιωιω, ννιΠιοννιιι ι:ιιι.ιΙ18, Μπι

ννιοιΒιιΒιιρι ακτη Μιι οι.ι ιιιιι|εσι

Μιι γιιέιοε ω» Με πισω «οι #80

Ιιιγε Μιι Μπα πιο Μιι Με παρε

Μιι ειι ι;οΙκις:01ι.

3 ΗοΙιιι.ιι ιιιοιιρει ιιογιιρι, .Το!ιο

ν”. ]ιιι:ιιιι Ρο. Πιι!έω Ιω @Η

Μιι οννιΙιισ.ιιΙ·ιο ιΜιιιιιι ΨΕΜΜΑ

ειι” εδω”

4 Ηειιιιιι ΙιιιιιΒιιννἰοεγιιρὶ ιπι

Ια:ειιιιιιι ιιοιιρε. ειιιιριι $ορε, φα

και ιιι ιιιι τομ. Μιι Ιιειιιι φώτο.

ϋπ εΒρειφιγειρι, φ ΨαΙιειιιωιιιιιι

σίγιστε.ιιΚο Μιι πω" ΙιιγοιιιιιιΙιο

ω Ιιο.σΙιοιιιιρι,φ Ιιογιιρι, Διιιοιι,

.ϊε!ιοννε. ]Μ38Π μι.

Α5 Ηάκιιι οίγοιιιιιΙιιο Μιι αιω

Μιι ιιιιιιοιιιιο Μπι ι:ειΠ“Ψειι ω”,

ΤιιοΙειγε ιιιγιιπρι Μιι οννΜΜ Φ

τσιπ σε!ιΒγερι εοο. οιειωμισιω

τιιιιιιιιιιιιιηιιιιρΗιο, νΥειΕιιιιταιιΒιι

1ιι€ιιηιιιρι ΠΩ ΙΒΜπι Μ.

θ ΠιιΚιι.ιι ιιιιινι1Βοιι, ινισοβα Ιιο

€ιιιιιιιρι Μιι ιγει:00ιι, ιιιι ιιιιιιι στο

ΜΜΜ Μιι ιχεοεοιι, απ ννιιιιιιιιιιιιιι

ΜΜΜ Ποιοιιρι.Ιιιιι ιχει:οοε, Ιιο.

Εοι1.83Η.Ρι, !ο!ιονιιο. ιιιιτιιιι μι;

ΙΒιιιιαιιι .ννιιΕπιιωιι!μι @Μαη

πιω.. οι» Ιιο ννιωσαγωρι

ιιπι. .

7 Ποσα οι:ειιΙιιιιι ριιιιι6ιιρι, φ

ιιιιιιιιιιι6Ιιιιιρι Μιι, ιιι νιτοννι€ιιιι

ιιιηιιρι Με; Αιιιιιοιι Μιι ω!ιιιιι

@Νιου του Με σιπι ΜΜιιιιι ηπε

Ιιειιικι, εμ ΜιιοΒιιιοπ Μιι ω"

0ινειειιι ννἱγεγο. οιιιιιιι8.Βιι.

8 ΠιιΙιιιιι Ιιο ιιιιιιιΒιιιιιι ειπε. ιπι

γιιι:ρει Μιι Μου. Ιιογο.Ιιο Με ο

φησὶ ; πιίτι!ΒιιΙιο. Με». Μιι Με “Με

ννιιέτε ννοοννοι.ιιιιιιιι γιιιιιιρι Μιι

8.Ηιιιιιιιι Μακ φαϊ”. Κο.

Κοιι ινωνπρι Εεεε πο, 'Ι'οιιιι

Απιιιοε Μιι Μιιο1ιιιιω μι” Και

οιιιιιιοιχε Μιι ειι ωωιιιουρι Μιι

Ιιειιιι ννιοιιχεννεέΦερι σε. Ηειιιιπ

Μια Ιιει:οτι οιιιιι!ιιγε, ΎΜιιιιιιιτειιι

Ικα ω» ννιοιιΚο οιιι Ιιετιιι εε.

10 ΠιιΙιιιιι ΙιεΙιιιιι Ιιο Μια Μερι .

Μιι ειι πιιιιιιιιπι εΙιρειιιιςιγο (μι.

ώ10Νπάε Με., καιω ι” Ιιειιιιι

Ηχοι, Πιιιιιιιιιιιι Ιππ:ιιιιοιι Μιι,

ππιπι «ω οοΒιιγο ννιιιιιι, φ. ιιΠιιιιι

Βεννιιιιιι .Ιεειιε γιιοι:ιιιιιιι γιιιιιιρι

Μτι Ιιειιιιιου.; ννε!ιιιιιτε.ιιΒιι οΜ

ιιιι πιο. δωσε γιιοτιιιιιιι Μιι Με

ννοΙωιιιπρι ννοιιιγιι Μιι Με.

Η Πιι|ιιιιι ιιιιιΙιριγο. Μιι χαπι

ππιιρι ο ννιιιιπιόειΙια,ιμ ιτο έιιΜ:ιιιι

Ικα Μια ννιι.ιι, εμ. ω” ιιΙειιιι @ο

τε.ιιλιο οιιι Ιιο πισω: ρε Ονω

τιιιιιιιι οοιγαρι, Ιιο ονιιοτιιιιιιιι ννι

οιιγειοο πιο. πιιγε εσοπι εοε.

Η [έτει Μιι μπα Με Μιι @εοε

οιι, «μι μι. Μιι ιιΙιιιιι ννιιι:εωιι|ιο Με

γιι!ιο.ιι; φ απόσα Μιι οννιιρι, τιιΙιιι

Ιιο @ΜΜΜ ειιοιι_γο ἐπὶ, ι_γο ιέιιιι

ιιιι σιΙοιιΙιιγε.

13 Ωε. ννο!ιοχεΚε πιο ειι ορα

ι:Ιιιιιιρι Μιι Μεεε. ΚοιιιιΙιε: Ωιι

Υνιιιιιιιιι:ειιιια οι. Μιι εοι)πιρι.

14 ΠιιΙιιιιι ιιιεΠριγο. ννιοοικ Μιι

οννιιειιι Ιιο ΠιιιΙιιιιιι χερι, έιιΜιιιι

101 Μαι πικαπ ιγοτιιιιΙιερι φ. πιι

τιιΒιι!ιο. "πάω, Μαι, εμ ινει!ιιιέοι:ο

ω Μιι Μισο. Ι-ιογε.Βιιρι._

15 .θα @σε ι Μιι οιιιιιιιιι.ιι πω”

σας” :πως ορο Μιι ω”, Μεοπι

@πιο Μιι ιιννιοιιρο Με, φ ππιπι

ιοειρειιι€ο Μπι οτι ννιοιηιι!ιο Και;

πιο. ννιιΙιιιιιι:ειιΙιιι @Μαη ννιιέιι!ιεέ

οιιι Με ιονοο8.τιτιγο.Ιιάο οΙιἱτιΙιε οιτι

ιιιιιιιέει ιγιιέ!ιιοο Μιι Ιιο ιιιιέΙιιοιι.

16 θα οιιΒοΒόρ. οικω Μπι Ιιο

ει.ιιιιιι οιι_ιο Μιι οννιιρι, ιινιωιιω

γιι.ι:ερι Μιι ειι ννιου.έταγεωρι, ηει

ιιο.ιισιιιιρι Μιι Ιτιιιιωιι Μιι Ιιο

ιΜο.

Η ΗεΙιιιιι ιιιιιΒριγο. οιιιιΠιαιο

πεπι “μια νι Μιι οπι ιιιι_ιιιι Μιι

@ο ννιμιιιιάαΙιε; Ιιο |ιοΒιιιιΕ8Μχε

“Η



ΨΑΥΠΟ'ΓΑΝΙΝ.Μ

πιοπτο.ιιππι, πιο. πιιπππι Μπιιπο.πιρι Μπι

οννοεππι, οπποποπιχειιι Μπι οπι Μπι

ιποπι ιιπιιιπ Μπι πιοππι πιοννποιιΜγο;

Πιιπ πιο. ννοπποπιποπιππιι πιο ννοτορπ

τοπιππο. τον”. Μπι οπι ππιπιιοπιιο Ρο ;

18 ννιοιιέπειγοπορι π:οπιιιι Μπι

Ρ.οΡι Με, πιο ινιοοέπο ιπ:πιπιπ:οπιιιπ

οοπιρι Μπι, πιο ποπο ννοοιιπώπιππορπ

οοπιρι Μπι πιο, πιο έιιΜ;πιπιππο οοΒρπ,

.πιο τοπιο οποιο πγοποπιππορι Μπι, τινι

πιοοοπιρἰ οοο-ιο ονπποεππι, «οποιο

ιιπιιιι, πιο ιπιπππιπιορι Μπι, οποπ3ππιιιπ

πιοπ τοπιΜπιΜπιγοιιρπ ππο7ιι.

19 Ππιππιιπι ννοππιοπιποει Μπι ποπι

ιπιπποΜι, πιο ιινιοοέπογοπορι πιιιιππο.

ππιππιπ ιππιιιπ Μπι ιιΜπιππτο ννἰοοιιι

πιιιιιι Μι ννιπο7ιι ππιπιποπγορπ, πιο

π:ιιννο έιιππποπιππο οπποπι πιοπ:ειπιππο

π:ιπι ιιΜοππο ννιοοιιιπιο σππι πιο, Μ

οπ Μοιοιιιιι Μο οιπι πιοοπι.

20 Ηοπιοπι ννοππιοπιποιι Μπι πιο

πιπικιππο γιιιιιιιι, πιο ννοιτοπιέιπιἱ κινο

πποπιπι Μπι πιο πιιιππιιπι, πιο ννοππιοπιι

ποο Μπι ιποππειππι ννοινοροποπποοο.

πιοοπι, πιο οπι τοπιο ιινοππιοπιποο. ιανο

ννιιροποοποπι τον” γιιπιιιρπ, πιο ιιπι

οππιιιι Μπι οπιοππορί Μπι πιοππι ννπ

οοπιπιειγο οιπι πω. Ππιπποπι πιοππι.

ιιορίπι πιιιιιιππο μπει ππιππο ννοπι ππι

μπι οι οπι πιπποπιγοπιο σππι πιο οπι

πιοππροννποιηπορι.

21 Ππιπποπι ιιπιππιπιπιρἰ Μπι ονιποεἰπι

ποπο οιιΜ:ο.πιπππι οΜιπι πιποποπιππο

οἰπι πιο πιοοπι. εο8·ιπο ππιππιπ. Μπι οπι

ννποιιππτορἱ, πιοοπι επιειπο πιο π Μπι

οπ:πιπιπιοπι πιο" πιοπι πιοο οπι. Όπι

Μιπι πιοππι. οοπιρπ Μπι οπι τοπιο Μπι

ιιιιπι ιιπι Μπι οννοεππι ιππιπιιιιιιιπ.

πιοοινοιοικι: 20.

Ι Ηοπιοπι ππιοπιρἰγο οπιπιππιππο ποη

ππιιιπιριιιο Μιι οπ:πιποτπιπιπιοπι Μπι ιι

ννπιππιιπποππο, πιο ννοέπιο οοποπο πιο

Πω ππιπορο πγιιπιπποππο Μπι γιιπιο

οιι, πιορο οπιπιε. πιοοπι. ποιοοπιππιο

ννοπι ποπιππο.:

2 @ο πιο νπποππιππιιέιΜι Μπι @επιμο

γο, εππιποΒιιιι ννοιιοπποιο τοπιπιοπι

ιιπι Μπι, Ψοπποπι6ἰοο πιο. Βιιπ:ιιιι πιοπι,

πιο πποέππο οπιπιιιππο, ννοπιιιποπιι πιο

Μορονιπππιιιο πιοπιοπιγοπι;

3 @ο νπποέπιο οοποπει ννιιπιποο. πιο

οπι @Με πιο οπιοπιιππο, πιο. πριιερο

πιοπι οπι πιιιιιειιο, πιοπ:οπι ογο.το Μπι

ντιπ:οπιπιοιπο Μο έπιπ, ννιιπιπγοπ:ιι

πποππποροννππι€ο Μπι ππιιιπιιιιοπιιιι έπιπ

Μπι πιοπιιιπιιπιιπι. Ππιπποπι πιο πιο

πιιι.Μιππι Ρποπιιποπππιπι Μγιιέιππορι πω.

4 Ππιπποπι οιιοππιπιππο Μπι πιοοπι

ννοπιππιπποππο, πιο ποπο οποιο @οποιο

Μιρι Μπι πιοππι ννοιιιοο γιιπιοι:ιπ.

Ππιπποπι ποπο .ποειιο ογιιππορι Μπι

οπι, πιο ννοππιιπιποπιππο οπο Μπι οπι Ρο

πιοινποεπιοπιιιπ πιοπι, ννιιππιιιπιποο Μπι

ννοπποποορι ππο οπιοππειρι ω, πιο.

ννοινοροποἔτοπι τον” Μπι πω,

πιο πιοιιορι Μπι οπι γιιπιορι έπιπ, πιο

πιο πιοοιρι Μπι ννοπιννποοπιιπποΜι,

:Πιο Μπιιιιι πιο Μοεει_γιι Μπι Μοι

οιιπιιπιιπιρπ, ννοπιιγοπο πποΜοιιο.

ννππιο·ο πιοπιοπιγοπι. "ων

5 'Ι'ιιππο ννποειπο σππι ιιπιπιιοπιρι

Μπι ιιππο Μπιπιιπ οπο, ννειπιπιποτιι πιο

ππτοιιοννιπιεο Μιι πιοπιοπποοιι έπιπ

Μιι πιοπιοπιγοπι. Πρ. πννποειοοιιπο

τοπιιιπιογο. Μπι πιοο.

θ 'Γιιννο ιιιγιι πννιοιιοοΒο τοπιο.

πιπ-ιιπι Μπι οπι ορο οἰπιπιιιιι πιο γιι

ννιιέπορι πιο. οννοι:οπιπιιι ιιπι. Ηοπιιι

ννποοπιπο ιπιοπιιιιι Μπι πρωιωιιι

Μο πω, τοπιο. Ψπίπιππιιπιτοπιππο. πιο

Μοοεπιπο. Μπι οππτει νππονπποχιιέπιο.ρι

Μπι πιοοο. ννποιηοννορπ Με, πιο Μοἱ

οιιπιιπιιπιρι Μιι, ινπιπιιγοπτιι πποππι:ο

ρο.ννιπι€ο πιοπιιιπιγοπι. _

'7 [ππιππιπ ννιιπιπιποπ:ιι πποπππορο

ννιπιἔο Μπι πιοπιιιπποπ:ιι Μπιπιιιπι, δει

πιι.πι ννποοπποέππο. πιο Μπι οποπιπιιιπι

Μγιιέππορι Με. ι·

Β (ζει ογοπο Μπι ννποειπιπιοιπο Μ:ο.

ο πιιοπποπο. Με οιιιπο τσιπ Μπι

οΜ;οιπππγο γο Με, πιο Οοο· ΜοΒο8·

Μοι πιο. ιι πνιοιιέπ Με; πιοππι

ππιππιπννοπιοο ννιιπο.ππο ειιΜιιιι Μπι

πιποοοπι ννποοπ:ιι.

θ Ππιππο.ιι πωπω οπιππο.Μιιιοπι

οπιπιε Με, πιο ινιοιιέπο οννοι:οπιιιο.
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οποοπο οΙο ιπι1οποοο πιοοπορι,

πο σκοπο ποπο.ο Μο οοππο.

Ποποο ιοοπριπο Μο οι:οοΙιοο

ννοποοΙοοπο. οοιποπιοποο πιοπι

πιππ, πο. ποποοππιοοπο.

10 Ποπο.ο ννοποοιποο, ποπο

πιοοποοπο οιο πο ροτο πο 1οπο.π

οἱ :οπο Μο οο ὶποπροπορἰ, ποοι

πο. ποιοοοιοο. πιι ποιτοοέοι πο

ποοο Μο πορι, πο. οοροτπ ποπ

πο£π ο, οπιποοπο πο.οιο κοπρ

ρι Με.

11 Ηοποπ οἱποπιοπο οπο. τοοπο

ποπ ποοιοιπιπο, πο. τυπο οποο

ἱποτοοπο οιο πο Με Μο οπιοπιιιι

:ποπο ιοοπριπο πο οοπἰοορἱ ; πο. τπ

Μοπ ποοπο Μο οιο ιποπορι οπι.

12 ()ο πιοειπο οιποο, οιοτιορι

οπο τοοΜοΜοποορἰ πο, ποπο

ννοποποιοπο ποποιο οοπιορι,

ποοιοοοπο. Ποποπ ποπορι πιο

ππιοὸοπορἰ; πο ποπορι τοποοο

ποπ ποιοεπιπορι, πιοοπι ποπορι

Μο ποο: Ωο. πιοοπο οἰποο τοποπ

ποπορι Μο οο ποε·ορ1 πιο πο

ἱποοοο πιοοποοορι, ιπο πιοοποπ

Μο οοἰποπιοποο.

13 Ποποο ιοιοιποοοο. Μο πι

οο1;ο πιο ποπ. οο πο Μο ποπο.

πιπππιοοπο, πο. πιοοοπο ΗοιΙοε

πο πΙοοπο οιο £οοο οο ποπο Μο

ποπο. πΙπππ1οοπορι. π, ιπο πι

οοποο Μο οοιπο.το.οποο οτοἱποπι

πιοοποοορι.

14 Ποποο πἱοοοπο πο Ηοποε

Μο ποπο. ροπι πιοο Μο οο ιπο

προπιοοπορι. ΙΝιοοοψο ιποοριι

Μιι ποο.

15 Ποποο τοπο πιοοπι ποπο

ρι Μο οο οπορι Ιποπορι οπι Μο

πο ροτο. ποπο Μο οο 1ποπροπορ1

οοο.

πν1οοποΥΑκο 21.

1 Ηοποο ιοοπρἱπο 1:οοο. πο τοπ

Ιοι τοοο. ποπ ποοιοιπιπο.. Μοπρι

πο. τοποποπο πο ιοοΙτο τοποποπιι

Μο ποπο ποτοποο ιποπορι, πο

οιιοἱποοοο ποο1οιι.

2 ΠοΙοιο ,1οποπποε πο ποπο ο

ο1:οοπο ποποο Μο ποοιοοπο,

.Ιοι·ποοΙοιο ποπο Μο πιοο ιοειπρι

πο. Μο οπιοποο, ννοποπτοοπο

οοιπποιοποπ ππο π, πιοοπιποο

ποπ πιοο.έτο πιποο. τοπ ιοπ οπι

οο πιποπο πο Μο πο ιποοοοο.

3 Ποποπ τοοπρἱπο. Μο οοιπο.

πιοποπ πΙοο.πο ποπ ποπο οο

ποποιι, ποποο οπο., ννοοποπο

πο, ννοποπτο.οπο ποποπο οππε.

Μο πιοειέΒο Μο οππε ποπ, πο

1πο ποπο. οιο ο Με, πο ποπο. ο

οποί;ο πιποπιοοπο Μο, πο. πο

ποοπιοπο Μοσο οιο ποπο πιο πο

Με, πο. ννοποοπιοπο το.πορι Με.

4 @πι «ποπο Μο οπιοποο Ιλίο

ποοπιοπο ιέπιιοοιποορο οπο.οιο

πιοοΜροΜπ1;ο Μο, πο πο!:οπποο

πιοοοπο ποοιοο πω, πιοοοοοι;ο

πω, πιοοοοπο, πιοοπιιΜπο πο

ποοΙοο πω, οιππ ι:οποποπο πιο

Μο πποπο ποποποοο.

5 Ποποο ι.ππο οιποπιππο Μο

οποπ πιποπιοπο οιο πο, Πο πιππ

οποοιο τοσο ποποπο οο, οπο.

Ηοποο, 1Νοπορι οοοο ποπο. πο,

ποπο οιο Μο πιοοπο πο. οινοπο

πο, οιοοΜπο.

ο (.)ο οπο ποποο οοιο.Μπο, Μπιο

ου. Ιιοοοποοο. Απο, πο. Οιποπο,

οι;οποπο πο. οπιποοπο Μο πο πιι

πο πο. 'Ι'οπο @πιο Μοποπ πο

πιοοπι πιοπι οπο, Μο οπιοποπ

ιποοπ1ο οποιοι πωπω πο.Μπο

Με.

'7 'Ι'οπο οπιπο οιοπιιο πο ποιο

οποοιο τοποπο πο, πο ιπο Ήπ

Ιοιοτοοπο ιοοπο πο, πο. οπο πο

οιοπέἰποπο πω..

8 '1'ππο πω. πιπορορι, πο πὶ

οοτΙορι οπι, πο ποπτορι οπι, πο.

πο πιοοπτορι, πο. ποπιοιπο11ειρι

οοοορι πο, πο. ποριπορι, πο. πο.

ποπορι οΙιοοορι πο, πο οπ:οοριέοι

Μο ποπο οποοιο ιπεΙο ποπ πιοπι.

πο.1οποπ οι οο ιϋποοποπο οιο πο

οππο πιππ τσιπορι πιο.,πιποο1:ο

πιοοπι Μο πω.
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νΑνυοιειειΝ.

Ο ι·ιειιεε εφε” οιιειιιιιε εε

ικονιιι νιχετικε έειτονιτι νιω

ιτεΜιε ειιειτε έειιονιιι Με εε

οιιιιιειι γιιιιερι εστι ιιετιε ει:ετιιιετι

"Με ει, εε οιιιεΜγε εε 1ιεχιε,

Π να, νιτιοιιιτιοε νειι Αττιτιοε

Με εενιειι)ιε Με ειτι Ιιε εισι

ρεπο Με σε.

10 Πιιιιετι Ψοτιι_γε Με οτι ρεεε

νειι ι:ετιιιε τειιε.τι νειιιτετιιιιγεΜε

εΜε εειε7ε εε, ο1οιινε τειιι‹ε

Με, .1ει·ιιεε1ειτι νειιειι, ιεε1ιριγε
Με ετειιιιειι νινει:ειιτειιιτε ω”.

ιετιιιετι ιειιι.Μετε ιι Με Ιιε τεεΜ

ρεεε;

11 ννειτειιι:εει-ιε νονιτειι @Με

Με γιιιιε, εε νιχειρε Με ιιε ιτι

?ετι Φειιιιτε ιιιεεεεε, ιτιγειτι νειι

εεειιέιιεχε ι)ιεεεεε:

12 Ωε ιιιιιιιιιέιετι εεοτιιτεειιερι

ι:ειιιιε. εε τειιετι νετιιτειιιιι Με,

εε ι;ιγορε ειτε εοερε γιιιιεε, εε

ιιγορε Με ιιεεε ετι ειειιριγε

οιιτιιιιιιε ειιε τιοτιιιε γιιιιεερι, εε

ειιετι νιεεεειε ονερι, Ιει·εει ειπ

εερι νιεοιιε ειτε τιοερε Με ιιεεε

εερι. .

ο 13 ιΝιγοιιι)ιετιρε £ειιιιετι ιιγορε

διετιιτιι; εε νεειγερε τεειιετι ιι

γορε γειειιι; εε ιτοιεεεε τετιιιειε

ι:ιιιορε χετετιι, εε νιγοιιρε›τε

τετιιιειι ιι_γορε γειιιτιι.

14 Ωε οιοτινε εοτιιτεἐι<ιε Με

ειτε ειτειι Ιιε ειιι Εεεε εεε τιοτι

ρε, εε Αιετιιιε Με γενιεεέι τω»

ιιοτιρε εε_ιερι Με ιιετιε ετι ιιιι.

15 Πτιιτεε ιιινε οειιιΜγε ειτι Ιιε

ιεεεεειτειι σειιιιιιι νειι γιιιιε, οτι

οιοτινε, εε ιιγορε Με, εοειτεειιε

ιιο ιγιιι:ε Με.

Μ! Οτοιινε Με οιεε εεε γιιιτειι,

εε ειιιιεΜτι_γεε Με οιιεεει:ε ειτι

Με εΜτιειιεειεεεε. Με” εε

τιιιιιι Με οτι οιοιινε Με ιχιιτε,

νιγιι€ερι Ι‹εΜορενιιιΒε εεε τιοει;

οιιιιεΜτιγετι οιιετιειιε ειτι οιιοετιε

ι;ιι ιιο εΜιιεεεε ιιετι.

17 @ε εοιιιτεειτε Με ιιε Με,

νιειέρε ορενιιι€ε εειιρε Μεσο

ιεεε Φερερ εε.ει ι:ορε,· νιεεέ€ε

ιιωιιιε, ιεεερι)ιε οιιτιιιι‹ιε ιιιειιιιε

οιτι ιιεε.

18 Οοειιεέιτε Με Ιιε ιγεεριε ιτι

ἰετι τειιιιτε οτι ιεεεερι, εε οιοτινε

ιιι Ιιε ιιιεεεειιεει εεετιειι, _ιεε_ιειι

εεειιετι ι)ιεεεεε.

19 Ωε οι.οτινε εεειεεέιπε Με

ειτε ειιετι Ιιε σε: εε ιιιιτετι ι.ειιι

Μ. οεειε ονεειτι εε Με 'Ε'ειτιι

ειτε.τι Ιιε ειιι €οιτειιεγε Με Ιιε

ιχτεεριε; ιιιοτιρε Με ιιε εερειτοε;

ιιιειετιι Με Ιιε ιτειιιετιοε; Με”.

Μιι Ιιε ετιιει·εετιοε; ι: τι

20 Ωε ι2εριετι Με ιιο εετιιοτιιε;

ιέειιρε Με ιιε εε.τιιιιιε; ιέειιονιτι

Με ιιο ιιωωιιωμ ιεειιιιοεειι Με

Ιιε 1ιει·ιιιοε; ιτιερειιινειιιτε Με

ιιο τομ”, ινιιτεεειτιε. Με Ιιε

Μιιεοριιτεεοε; ιει‹ενετι_ιι Μιι Ιιε

ιιιιεΜετιιοει; εε ιειιεεοερε Με

Ιιε εειετιιιιετοε.

21 '1.'ιγορε ειτε τιοτιρε Με ιιετιε

ιτιγετι ιειιιιτε οοειε ειτε -εοτε, ιι

γορε οι:οιγοιιι ιιιιιετι τεΪιἱι<ιε νεε

Με; εε οι:οενε οι:ειιιιιι Με Ιιε

ιτιεεεειιεει εεειιετι _ιειιιειι Με

ιγεεετι νιχειρε.

22 Ωε Ιιε εε ιιρι νει:ετι νετιι

σε; Ιιετιεετι ννειιετιι:εειπε Ιδιο

ιειι νεωω ειτι, εε Λεωφ Με

ιιετιε τη» νειτειι Με εετιι.

23 Ο.ε ειστε” Με Ιιε ειιρειιι

νι, ιιειιχετιι νι ιιο εε @ομηρε

ρι Με ειιιιιι επι; νιιειΚεειετιΚε

νονιτειι “Με Με ιχτεεεερε, εε

Αττιτιοε Με ιιο ρειι_ιειι_ιετι Με

Με. ' .

94 θε εχετε Με Με. ει νιω

γερι Με ιιετιε ιδιογεερε Με Ιιε

ετι ειετιιρι Με; εε νιεεέιεγε

περι τιιει‹ε ειιεε ιιτιρι Με ιιεεε

νονιι:ετι εε νοοιετιιε ιιενερι

Με εε ειιιρι Με.

25 @ε @βρε Με ιιετιε ετιρειε

ιειιιιιιετι εεετι @εχετε Με επι;

εε πω” ιιειιχει;ιι νετιιοε.

26 Ογετε Με” ειιι ΜΜΜ,

εε νοοτειιιιι εε ειιιρι .
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27 Ωε ίτε!τε ιινἰέειερε εεεειγε

οιε Με εε ι Με έει, εε τεΜι εΜε

χε εεοπ, εε Ηιοεέει Με; 1ει1:ε

ι:οτιε εε]ερι Με ννιοοεὶ ννονσερι

Αιεεοε τε.ννε Με εε οιινιοεινερἱ

Με Μεεεεερικ1εε.

171710σεθΥΑΚΕ 22.

1 ΗεΜεε ννεΙερε νιειε .ννἱοοιιἱ

ιειει εΜε Με, σεΜτοννετε ιγεεεε

εΜε, Με ειιιΜρεεο, Με ννεΜειι

τεεΜε εε Αιεεοε οιχετεεΜε Εεεε

Με ετεεΜετι Κεειιιε.

2 ΠεΜεε εεεΜε εεΜεγε, εε

ενε1ιρε Με εεοΜετεεΜεε ννιεοεἱ

εεε Με ιεεεε, Με ννεεΜεγεεε

οεε_ιε εΜε εοερε. εὶεεεε, ννι Μοι

γοΜι ενεεΜιιγεεε εἰεεΜγε εεε;

εε εεε ννερε Με Μεεε ο-γειΕε Με

οΜει ννιεεγε εεε.

3 ΠεΜεε Μεοιχε τν1εεγεειοε

ννεεἰεε Με; τεΜε ννεΜεετεε

Με οιροτεεΜε τεννε Με Με, εε.

Αιεεοε Εεεε Με Μεε Με Με, εε

εοωθ Με Μεεε €εννοεΜορε Με

εεεε εεοερι Με : `

4 Ωε ιτοΜεεΜε Με ννεεγεΜερἰ

Με, εε εΜε Με ὶγε Με Με εε

7εΜερι Με.

5 (Με Μεειρε Μεεγειε ννεεἰεε

Με; εε ρετεεεεεε εε εερε€ε Με

ιγογεερε Με Με «Με εει; 1τεε

εεε ννεΜεετεεΜε ιγογειεννιεε

γε εεε; εε οΜιεειρεε οννιΜεεΜε

νιτεειε ννιεεετεγετερι οεερεερι

Με.

Β ΗεΜεε Μεεεε ειεεΜἱρε, Ψί

εοιε Με εεεε ννεε1εγεριεε εε

εεεεΜερι. Ωε Πεεεεε ννεΜεε

εεεΜε «εΜε ννοΜ:ετι ινε!ιεε

τεννερι Με Μεε, Εεεε εεεεεε ε

Με οιε Μεεε. ι:εοΜγε Με οννιεε

ΜγεΜε Με ε οε οΜεἱΜόε ειπε

Με ιι ει.

7 Πιο εεεόεε εεε Με. 'Γεννε

ννοινερι Με εε ννοννἱγεΜεεε οιε

Με τεεγεε ?εΜε εἰεΜεε Με γε

υνεέ1:ερι εε.

8 Πεεεε ξιοΜεεεεε Με πιιγε ε

Μεεε ενεειεεεΜε εε εεννεΜοε.

Ηεεε εεννεΜοε, εε ννεετεεεΜε;

εεεεε πεεΜρι_γε οΜεὶΜτ1ε Μεεε

ενεερεεκεεΜιρε οιε ΜεειΜε Με

εε τεεΜετε εΜρεειιειγε, οΜοννεεε

Με τεΜε.

9 ΗεΜεε ΜετεεΜγε, 1ΜειιΜεε

1ιεεεεεε Με; ειι64εχε οοΜΥε

εἱει "εεε, εε ε1ΜεεΜεννεειι ενι

@Με ννο1εεεερι Με ει:εεΜεε κινε

ι1ε, εε ι:οεε. ννοιπερι Με εε οιε

γεΜερι Με Μεεε. οννιεεννερε;

ννεΜεει:εεΜε οΜοθε ενο.

10 ΗεΜεε εΜε ΜεπεεΜρε, Μο

κνερι Με εε νιτοννιχεεεεε οὶε

Με Μεεε εετεγε ερεερε έει ινε.

Ψεεεε εεεεεε Με εε.

11 Τεννε οννο1:εεεε έει Με ο

Μιεειρεε οννοι;εεεε Με ει, εε

τεννε εεερε οιε Με οΜιεειγεε

εεερε εε εεεννε ; εε €εννε εννο

τεεεε Με Με οΜΜιειγεε οννοτεε

εε Με, εε Μεινε εεεεεε Με Με

οΜΕεειγεε εεεεεε εε εεεννε.

12 ΠεΜεε Με, ΜοΜεεεε. εεε

Με, εε τεΜε ιεἰτεννε Με Μι.ΜιΜε

ννεεε, οϋοιγοΜι Με ννιεοΜεε Με

εειγει;εεΜεε ννιεεννεεε Με.

13 ΑΙρΜε εε Οπεεεε, $οΙαερε εε

ΜεΙιεΜε, οτοΜεΜε εε ενν1ΜειιΜε

Με Με Μιγε εε.

14 'Γεεε "εεννοεΜορε Με εεεε

εεοερἱ Με Μεεε ννιεερεινεετερ1,

Μεεεε ννιεοει εεε Με εε μι. οΜ

Μιρι Με, εε @βρε Με οΜεε ο

ιοενιτε Με 1:ΜεεΜεε χερι Με.

15 'Ι'εΜε ει.ιεΜε, εε Μεε. περὶ

γερι εε, εε ννεεεΜιεεερι εε, εε

ννεννἰεἱΜεΜερι εεοερι εε, εε πε

Μιεερι οΜοτ1ερ1 εε, εε πιεσε Νοε

έει ννεέιτει1εΜε εε εεοε Με Μεεε

τεεΜεε γεεοερι εεε.

16 .1εεεε Με πει” σε, οΜιὁεΜἰ

(Με Με εΜε ει-γερι Με εε Μεεε

οειει)7εΜερι Με ε Μεοε οΜε1Μεε

ιεΗ:εννε Με ε Με. 1)εννιι1 εεε

ΜετΙιεε εὸε£Ι‹ε Με Με πιιγε εε

εερεο ννιεεεΜρ&Πεε @Με Με.



ΨΔΥΠΟΤΑΝΙΝ.

Π' ΠπιΙπεπι νΐοιιιγπι Μπι πεινάω»

?εχει Μπι πω, Καπο., εΥπιπιπ. Ωιι

τιιννε πιπιΒοπι Μπιιιιιπι Με, Κανε.,

ειπε Με. @ει ω" πριπιει Μπιπιπιπι,

πιε πι Με. θα ω" σιπι ΜππΙιιιπι

πιο ιχιππιννππι εσάιιπι ννισοπι.π ιπιιπιπ

Μπι επιπιπιεπι που πιιιπιννε.

18 Του». ννοννπιρἰ Μπι όε Φοινι

ιπΜπιπι ειπε Μπι πιεΙιοπιρι Μπι Ιιεπιπι

εΚεπι εννιοπιννιιΙππγο. ; Έπινε πνι

εοπε Μπι όεπιιι. επι “Με επιπιρε. Μι

Β·ε εππιπιιι.πι, πιε ννπεοΚιιΜπε ννοννιι

ρπ Μπι ιιε επι επιιεγετιιρι Μπι Ψε

ΜιπιτιιπιΜπ πιο Με :

19 θα ω" ννοννπγιιΙπειι.πι πνο

408

ναι ι

Μπι€.ιιιπι, Με @Μι πεπε. Μπι σιπι ικά

εοπιι "Με Μπι ετεπιπιιιπι νιω

Μιπιι:πιπιΜι ω" Με, επι οι:οπιννε

ννΔΜιπι Μπι εππιπιπιεπι, εε. ι;ιι|ιιι το

πια ννοννιιρπ Μπι εε επι Μιεερἰ πο”

Ιιε επιπιπιπιπι.

20 'Γιιννε Ιιεπιπι πμιοτε.πιππι Μπι πιε

ΜιΙπεπι σιγα, Πιο, Ιποπιιιπιπιιι. ννε.ιι

Με εε. Αππιεπι. Πο.πιειιπι .Ϊεειιε

Ιιεεεπι γεπ πιιππιννε.

21 .Ϊεειιε Μεεειγπι Πο.πιοπιπι ιππι

Μι:ειννιιρι Μπι πιε ι:οννιιοπιέππιιι. Μπι

πιιγερὶ οννιιεἱπι επι πιιοιΡι ιιπι πω.

Αππιεπι.

Πι'δΒΠΒ Ι'1'ΑΠΟΑΧ πω ΥΑΤ.ΔΣΠΊ ΧΠ1Ψ”ΨΕ.

οπο Μπι πω· γιιιι.ορι:ει:ιπ ·
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ιπποοπωιεπι.

Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 1.

1 ΟποΜιπιε εΜε ννεΙπεπιπ:επιππε

πιιε1πρπγε Μπι ππιεππε Μπι επιπιε πιε

εε.

2 ΠιιΜιπι ππιεππε Μπι τεπιπ:οπι επιπ,

πιε πεπζιπππειι επιπιεππε ει, πιε επρε

Ζε οέπιε Μπι εΜε ννεπιππε επι, Μπε

Μιπιπεπιππε Ί'επιπχε Μπι Με Μπι ε

ππιεπι.

3 ΠπιΜιπι ννεππεπιτεπιππε, @πεπι

πεπι Με, εγε.. Ππιππεπι οπεπιπιππι.

4 ΠπιΜιπι οπεπιπεπι ννεπιππε εππι,

πιε ννεΜιπιτεπιππε ννεέπε ε ενεπ

πιππεππε εε, ννεππεπιπεπιππε ο,πεπιπεπι

Μπι οπρειε εππι Με )πιπΜπιππππε.πι ε

πιεπιεπι.

5 Ωε ννεΜιπιτεπιππε οπεπιπεπι Μπι,

Απιρει:ιπ εσπ-γε, επρεπε οππι πε,

Ηεπιχεί:ιπ εεπιτε. ΠπιΜιπι εΜε-γε

ω, πιο. οπιειι1ιεπιπιε πιε επρεπε το

1πεπιεγε Μπι πιεε.

8 Ππιππεπι, Οπποπ:οπιγεπι ΜΒΜ

Με, ππιππιπ Μπι οΜπεπιειπεπι, πιε ππιπ

Πι Μπι ππιππιπ Μπι γιιΜπιιιΜιπι Με,

ννεπεεπιπεπιππε ειπε.

'7 Ππιππεπι οπποποιηπεπι Μπι Ψε

Μιπιπ:επιππε ππεἔε εε, ππιππιπ οπποποπι

γεπ Μπγεπεπιπιεπι Μπι, πιε ππιππιπ

οΜιτοπιγπιπι εΜιπι€επιπιεπι Μπι Μεπ

γιιΜπιιιππεπι. Ππιππεπι εεεπιπ.

8 ΠπιΜιπι οπποποπι)πεπι Μπι πιε πω

Ι‹επιπεπιππε, Μεπιρπγε εεπιπε. Ππι

1πεπι οπ1τεχεπιπ, πιε οπιεπι11επιπιε. επι

Ρεπιπ πεππιοπιρε Μπι πιεε

9 ΠπιΜιπι, Μεππρπγε Μπι ππιιπ1πιπγε

ππιπιππ ννεπιππε εππι πειππιοπιρε Μιννπ

ειχε Με, εε πεππιπ ρεεε εππι πεπιππι

γεπι νσειιππε Με, ννεππεπιτεπιππε ε

γε. [ΜΜΜ εεεπιπ.

10 Ππιππεπι πεπ‹ιπ ρεεε εππι πιε

ννεΜιπιτεπιππε, Μεππε εεπιπε επι, ππιπ

πιπ Μπεπτεγε. Μπι πιο, Μππιπννεπιεε

εεπγε, πιε πιε ιυνεπωεΠιε ννεέπε

ε πνεπιπιππεππε.

11 Ηεπιεπι ννεππεπιπ:επιππε πιεγε,

Με Μπι ννεπο πεεπιχε Με, ρεππ

Μπι πιε ει: πεεπιγε Με, ννεεππιπγεεε

εεπι Μπι πιε ννεεΜπ εεε. πεε1°ιγε

Με, νπεεππιπγεεε ππιεπξεπι επι πωπω

Με, εεε-πε οιοι,ωπι επι Μπι πεεπιγε

Με, ππιεππε εππεπι, ννεππεπιτεπιππε

ειπε. Ππιππεπι εεεπιπ.

12 Ππιππεπι ππιεππε. Μπι ννεπο εποε

Β·ε, ρεππ Μπι οοεπε οπ:οπ)ποπιπ επι επ

εεεε εε, επιπι Μπι ννεεΜπγεεε επ

εεεε οτοπγοπιπ ππιεπιεπι επι Μπι ιππι

1πεπι εεε. Ππιππεπι πιε ννεέπε ε

ννεππεπιτεπιππε ννεπιπιτπεππε.

13 Πιιππεπι οπ'ιπεπιεπιπ, πιε οπιεπι

Βεπιπιε πιε επιρετιι πεπ)πεππιπιπ Μπι

πιεε.

14 Ππιππεπι ννεππεπιπεπιππε 1ιεγε,

Με11ρπ_γε οπποποπιγεπι Μπι εΜε πε

Μι πγοχεπιρε γιπππε Με, οπι ευρε

ω Ιιεπιππετιι Μεπ Υιπππππιιπππεπιχεπι

ιιπι Με εε, πιεοπι ινοππεππε ιππιρπ Με,

ππιεπποπιεεεε, επρεπε, οππιεππε, πιε

πιιιΜγε. °

15 @ε ππιεππρπ1πε οπποποπιππεπι Μπι

εΜε πιεπιε. πιποχεπιρε επι Με, πιε

Ιπε Μπι ΜΜΜ γε Με, ειπε. Όπι

ππεπι Μετα.

16 ννεΜιπιπεπιππε ννππγοχεπιρε

πιοπι πεπιππππιγεπιχεπι Μι€ε, τιιππε

ιπππιεπι Με” τεπιππε Μπι πιε επρεπε

επι οιιπιππε Με εε ιιππιεπι εορτετιπ

Μπι πιε πιεπιγεπιπ επι πιεπιεπι Με;

ννποεπιππρπ πιεππιππι.

17 Ηεπιε ππιεπιρπγε οπποππιπιγεπι

Μπι εΜε ννεΜιπιτεπιππε επιπιεππε,

Με Μπι ι,0,ιψιι Με. ε ?ιε

εσπ.

18 Απιρει:ιπ πιεπιγετπι Κο οπιππιπιπ

3πεπι οιππιππε ννπεεΜγιι, πιο. πηεπι1επι

Μπι επρεπε εππι3Μεπ γιιΜπιπιππεπι



ννποο1οΑεε.

?επ οιιπγε Μπαμ Ππι1πεπ Ιιε κινε

επε ε ννε1πεπτεπ1πε ννεππιόε1πε.

19 ΠπΙπεπ ο11$εγεί:π, πε οΜπιπ

11εππε Ιιε επρετπ 1οππορε Μπ Με.

20 ΠπΙπεπ ννεΙπεπιτεπ1πε 1ιεγε,

Ί111πι Μπι τε1πιπ π1)πε1πε Με ἱοεΙππε

Με,πε τεΜπ Μπγεπ ππιε!πε Με

Μεπι1πεππ πιεπρ1)πε οΙποποπγεπι

Μπ οΙιπε οΜπππεπιπιὶ Μ:ε.

21 Ηεοεπ ννεΙπεπτεπΙπε 1ιοπεπ

πεπΜπ)πεπγεπ οποε11)πε, πο. τε1πιι

π1γε1πε, £εΙππ ππιππ1 οὶοεπε εὶπ

οσε-πε Μγεγε οἰπ οννεεἱπι, 1ιεπε

ππιἱπιἱ πεε11Μππε πε, 1:πιΜι Μπ)πεπ

ΒορεΙιπ τοπγεπ σοπι-πε οι:οπποΜ.

Ππ1πεπ Ιιε ννεΜιπ1:επΙπε ννεεπε ε

ππεππιι1ε1πε.

22 Ηεπε ννε1πεππεπΙπε γεννεει:ε

πε 1ιεεεπ εννἱεεΜχε, Ιεεπερ1 πε

11ιοιιοπερο, πε ππιππ1ννεπεε Μπ ο3ιι

π1επι γε1εοπρο, πε τεΙππ Μπγε εὶπ

ππιε1πε ε1πεπ ἱπιἀιιοπερ1 Με.

23 Ππι1πεπι οΜεγετιι, πε οΙιεπι

Βεππιε Ιιε επιπιεπιι πεπιερ1:επ Μπ

πεε.

24 ΗεΙιεπι ννε1πεππεπ1πε 1ιεγε,

Με1πε Μπι πεΙππ πἰγε1πε ο1οεπε

οἱπ 17εοεπ ιεε11)πε Με ; ενοπεοε,

ινεπιπ1:1πε, ννειππεπποε, ΙιεπεΙπππε

οσε-πε οποππο1ιπ, πω. ΠπιΙπεπι

εοεπιπ.

25 Ηεοεπ πνεππιεπποε οοε]ε οπο

πποΜ, ννοτεεε οοιπε οποίππο1ιπ,

πε ϋε1‹π ιπιεΙπε εεόο1ιεπι οννεεππι

οοεπε οτοἰγοπιἱ, 1ιεπεΙπππε. Ύνε1πεπι

τεπΙπε νν1εεΜι,πε, εε. πιε ννεετε ε

Ύνε1πεππεπΙπε πνπιππιπεΙπε.

28 ΗεΙιεπ ννε1πεππεπΙπε Ιιεοεπ

εππι, ΠπΙπππε ππειιπεεεερι πε

οιπποεπε πιιΜπεννερπ Μπι επι πιππ

εεεΙ:ε ιιπ1πεπερπ Με, πε. πιιπιννεπι

σε εΜε 1ιο,πεπ οιοεπε οπι ιπποε

γιιΙιε Με, ππιεΒρὶγε εΜε 1:εΜι

Μπχε εὶπ πε1πιιπ, πε πνοτεεε πε

πιε1πε Μπ οεοννεεἱπ, πε νιπεπιι€Ιπε

τεΙππ ππιεΙπε ε1πεπι εάο1ιεπ, οεε_πε

οννεεἰπ 3πιι11ε Με.

27 ννε!πεπ1:επι1πε ε7εγε Με πιε

εεεε νν1εε.ετε ννεπι Εεεε, ννε1πεπι

τεπ1πε οιπποε ε 13πεεεεε 1πεπε ;

ννποε πν1π)πεπ ω ννὶεεΙπεπε.

28 θε °ννε1πεπΙ:επι1πε. ννἰοεγεπνε.

Με πε, Ιοε,περι, πε Πιπποπερο, πει

ππε1πε Μπ οπιιι1επ ἰπἰγερο, πε πλε

πιεΜγε ννιεεγιιπιε γειιπιρπ Με,

πππιπννεπεε εΜε 1ιοπεπ οἰοεἔε,

πε πιε11ρππε εΜε 1ε1πιπ Μπ)πε εἰπ,

πε επιε πιππε1πε ππε1πε εε1πεπιε!πεπ

οποεπε εὶπ οννεεἰπ, πειι”. Φίσερ.

Ρο ; ννε1πεπιτεπ1πε εννἱεεΜγε.

29 Ππι1πεπ, Πο 1;εΜι ππε1πε ει1πεπ

πνεποεΒχε επιποπ ννο]πΡὶ οννεεἱπ

εἱππρἱ, εεπ ννεεΜππεεε επ11ϊοπ οἱ

εεπε εππι οννεεἰπ, 1ιεπε πιε1πιιπ ;

1πεπιε κοπηκε 5πε)περπ Με.

30 'Γπ1πε ὺεΙπιι πιεΙπε ε1πεπ πιπ ιπι

Μπ, ππε11ρπγε τε!πιι οΜπγε ε1π,

πε “πειι ππιε1πε εε!πεπε1πεπι Μπι, τε

Ιπιι πππε ιιπι Μπ οννεειπ, 1ιεπιε ρε

ιῇἰ ννετο οννεεἰπ ννογιππε πν1εεννε

πο, ννε1πεπτεπΜι. εππι. Ππι!πεπι

εεε1:π.

31 Ππ1πεπι ννε1πεππει;!πε τε1πιι

Εεεε εὶπ οινεειπι ννεπ11πε1πε ; πιπι

Ιπεπ @σπιτι πνεετε. Ππ1πεπ οΜπι

γε1:ιπ πε ο1ιεπΒεπιπιε Ιιε επιρετιι

1εἱεεΙπρε Μπ Ιιεε.

νν1εοννοιωκε 2.

1 Ηεοεπ πιεΙππγε Μπι πιιε1πε ΚΜ

1γε1ιπε, πε πε1πιι ο1·ιπε1πε 1ιπγε;γε

εππι οννεειπ 1:επ)πεπ γιπεπεπρι.

2 ΠπιΜιπι επρεπε ποιέεΙποννιπι,

ννεΙπεππεπΙπε ποΜεπί 1πε,πε οἰπ

οννεε1πι εππιπεπεπ, πε. επιπιεπιι ἱο1έε

Ιποννἱπ Μπ επ 1:ο11τεπι1 Ιπεπε εἰποπ

επεπ1ιεπ οΜΒρε.

3 Ωε. ννε1πεπτεπ1πε επρεπε ἱεἰ

εε1ποννιπι Μπ Ιιε 1ιπΙεννεετε, πε.

1ιάιπννεΙπεπ. ΤοΜεπἰ ννε1πεπ

πεπι1πε 1πεπε εὶπ οννεεἰπ επιρεπιι

Μπ Ιιε επι εγιιεπεπ, πε οΜΒρε,

Ιιεοπ επειππιειπ.

4 ΜεΒρἱγε ππιε1πε Κο 1πεπερι Μπι,

.1ε11οννε 1Νε1πειιπεπ1πε πιει1πε ππιπι

Βπιπγε 1πο 1πεπε εππι, επιρετιι Μπι

Ιιε επ, ννο1εεπε ισπ.ΒΡι Μπι πεε.

4



ΜοοννοιτΑιιο 2.

5 Ποπ ιιιγεγο οιιι οννοειιι ιιιιιιιο.

Μιι ειι Ιιο έιιιι ιτοιιιιιιι, ιιειι τιιιτιι

οιοιιεο οιιι οννειειιι ιιγε έτιι ιιο

ιιιιιιι, .Ϊειιοννο. Ψιιισιιιιιιιιικο ιιιιιιιι

Μι ποιοι. Μιι οιιιιοΒ·ιιιιι με έιιι, φ.

ννιωιέτο. :ποιοι ιιιοιιιιγο Με οιιι

ννιιιιιοιι.

θ @ο ιιιιιιαι. Μιι οι:ιιιιιιοιι Ρο

ννιιιιικιιιιιιιιγο ο, τισ. ιιιιιιαι ιτοιιιιιι

Με Μιι οικπιι·ιοηε πιιγε..

'7 Ηειιιιιι .ιοιιοννο ννοιιιιιιιιιιιιιιι,

τοπικα πιοο Μιι ειιιιιιιιιιι, ννιοιιέιτο.

πεπι Εεεε, πιο. ροΒο σκάσω οιιιιιι.

ιροΙι Μ” ιιοοοιι ωιωιιω ιιιιΒι

ιιι ιιιι Μιι ιοιι€ει.

8 Πιιιιιιιι .Ϊοιιοννει ννωωιιωιιιω,

Βάι-ιιι Ιιετ:ιγο ννιιιιιιιιιιρε οιιι εΜε,

ιανοιιιρι ννιιιι Εεεε οο. ιινιοειέιο. Μιι

Ιιο ειι οιιιιιιιω.

9 Ωει .ιειιοινο. Ψιιιιο.ιιιιιιιισι σιπι

Μιι οννιιειιι τοιιιι οιινιιιιγο.ε ννιιέι.ο,

οκ “πιο πομπο ννιιέιο ιιιοειΒο

οιιι, ιιιιιιυι Μιι οι:ιιιιιιιιιι ιοιιιιγο,

κια ννοιιιρι ιιιιι οοιτηιι, οοιι ννιοο

τιι νντιιι Κο2°ο φ, σιπι ινοιι οτι ιιιιιιι

"πέτο ιιιιιιι έιοει Ιιο εοοιιγιιρι Μιι

Ιιο ιιιιιιιιιι ειι ιοιιΒγιι.

10 Πιιιαιιι σου ννοιιιρι Μιι Προ"

1Σε Με. ε, ννοι;ριι »πιι Βιιειι εοπι

σιιι ιιπι οιι ιιοιιιιιιιιιιι οιιιτριι ίσοι

ισο.Βιι.

11 Οιιιιρο. ιοΙσιιιοικι Μτι Ριέοιι

ωιμΡι; Ιιο Ηιιινιιιι ιιιιιιιοοε Ι‹ιιι

οινοιιοιηιι οιιοιιιιιιγο..

12 Ηοοιγει πιιιιιιοικιιπι γιιιιε, οιι

πιοιιιειιιιιι ιιιιιικοοε Μιι Ιιο ειι

ιγεγορι ιιιιι Ιιο ννειέτο. Ηεοιχιι

ΒοτιοΙιι, οκ Πιο ννιοιιέειιιο ιγεοεοιι.

13 Μιι” ιιιοιιριι Οιιιοιι εοι

χειρι; Ιιο Κιιέι ιιιο.ικοοε Μιι οιιιιιι

@μια

14 @ο "Μινι ιιιιιιι·ιιιι Μιι Ηειιο

τιοΙ εοιγερι; Ιιο Αέιιι· ιιιιιικοοε

Μιι ννιγοιιιχειιριιιιι, Ειχα Ιωάιιπο..

@ο απειρα ιιοριι Ιτιιι Υιηιιιτο.τε ιιεε·.

Ι5 Πιιιιιιιι .ῖειιοιινιι ννιιιιιιιιΕπιιιιιι

Αιιιιπι ω, οιι Πάοκ ννοιιηιι Μιτι

Ιιο ιτιοιι.ιιγε οο. εννιιιιγειιιο Και ε,

ειι Μπα|εα.

16 Ωιι .ϊοιιοννο. ΨειτοιιιιιιιΒιι.

ννιωιέτο. Μιι ιιοοοιι εοιγει, (Μιι

νν‹ι·ιιιιιι Μιι οννοοιιι ετιιιιιιιιιι ιω

Κιέι πιιγε έιιι ?Με Με.

ιι 'Γιιιιιι σιπι πω, οι” ννιιέιο

ιοΙιιι Μι Κο οιι ειιοιιχειρι.Ιιιιι

:ιο ετιιιιιιιιιι μπε και ω; ω

κ” Ιιετο.ιιιιιιιι ?πιο οιιιιιιιιι επιμε

τιι Μιι Ιιο ειι ιιιιο Με.

18 Ηειιιιιι .ιοιιοννο. ννιιιιιιιιιιιιι

ιω,ννιωεω Μιι οι: ιέιιιιιιιι ιπι

ιιιιι Ιιο ἐιοιι,ννιιιιιι ε” ιχεοοοιι

ννοοιι8·ο Με, εγε.

19 ννιιιιιιιι .Τειιοννιι ννιιισιιιιιιιι

Κα, ιιιιιιαι ιιιιι οι:ιιιιιιιιτι πιω κινει

ιιιιιιιιου. οννοειιι ννιοιιιιοΒιι, πιο

ιιριχε ε:Ισιμα ιιιιιιι ιιιιιγο οιτι Ιιο

οννιιειιι, εμ Λιιιιιιι οτι ιι ννιοιιιιιγει,

£οιιοιι οπο ννιοιιι;οιι Με οιιι επισπ

γο Με ο ιιοοιι. Πιιιιιιιι τοιιειι

Αοιιιιι οννιιειιι οοέ ιινιοιιιοιι, Ιιο

οειι ω" ιιι ιπι Μιι οι;οιχοιιι Μιι:

ννιοιιγιιι;ερι.

20 Ηεοειι Α‹ιιιιιι ννοιοοιι οινο

ειιι οιιέ ννιοιιιιιτοιι, ιιιιιιιριγο ο

Μιιιιιγο ιιιιιιι ιιιιιγο οιιι Ιιο οινο

ειιι, πιω ννιιπιιιιιιοιι ιιιιιιιιιι οινο

οιιι; τιιιιιι Αειιιιιι οοιιι_γο ω- @ε

τ:εοιι ννοιιιιιιιιιι ιδιοικιρι ω.

21 Πιιιιιιιι ΜΒΜ". ννοιιιιιιιιιιιιιο.

ννοιέιτιπιιι τιιιιιιιι παπι Λιιοπι ιιιιιιι

Βριιγο μι., ιιιιιαιιι ιέιιιιιιιι. Πιιιιιιιι

ννιιιιιιιιτισ.ιιιιο οιιιιιιιιι Μιι "Με

γιιιοι·ι ω, οο. οοιιιοιι Μιι εσοπ

ριιοιιόιιτο ιγογει.

22 Ωει .ιειιοννο νι':ιιιοτιιοιιιιο.

0ιιι:ιιιιιι Μιι, ννιοιιέιιι οιιιιιιιιιιι ιοιι

οοιι οιι ινιιιγιιιι ννοιι Μεε, οπι

ναιοιιέτιι Μιι ειι Και.

23 Πιιιιιιιι, Μιιιιι Μιι ειιιιιιιιιιι

οι: ιιιι μ: οει, ιιιιοειιρι ιιιιι στοπ

ιιιιιι ι:οιιρι μ.. Πο ωιωέω ιιιιι

ετιιιιιιιιιι ιουρι Μιι, ιιοοιι 0ο »νι

ιιοιιιιιοιι. οοιχειρι Με, Αιιιιιιι

εδω.

24 Πο ειιιιιιιιιιι ννιοιιέπει "καιω

ιιιιιιικιι κια ειννιοειμιέτειι, οο. τε.

»που Μιι ειι ιικογιιο· @με Κια,

ιιοοειι οοΙιρι ναειέιιιριιιιιιι Με.



ννποοππ:Αοπο.

25 Πο οποιο Απποπιι ποινποιι ποπο

πιορπη οοο ποπποη οπο ιποπιοπιρπ;

τυπο ποποοορπ οηπ.

ννιοοννοιπΑκο 8.

1 Ψοπιιιο νπποηιοηπσο πιπιπογο οπιι

οννοοππι .ποπιοιινο νιοπιοιιπ.οηπιο νιο

οοπιοΒο οπη,ννοππιππιιοπιο Μπι πιοσο

πποη πιοορο: πιο ινοπιιππιιοπιο Μπι

ννπηιιοπι Μπι· πιοοπγο, ()οπι ννοιιιιιπ

Μπι οη σοπι οποπιιοπιπ οπ:οηπιοπι

?οποιο Μο ἐηὶ οινποοπιοπιοιι νιω

πιοπιποπιπιο οιπο πιο ι

2 Ππιπιοη ννπηιιοπι Μη ιινοπτιππιι

έιπιο Μη πιοοπιπο, Οοο ννοιιιιιπ οπι

οοη ιιπποεπιιιιιοοο οποοοο ποη πιπ-πιο

ιιηπορπ Μο π:ο.

3 'Ι'ιιπιο οοη ννοπιιππποη νιτοιιιιο οο

πιοιπο πιο οπο, πιο τοπιο οποοιιο ποη

πιοοοοοοιι, Ιπιηιιπιοπι ιοπιιρπ πιο

οππιιποηρπ Μπι, πιοοοηοηρπ Μτιπιοπι

ιιππορππιποσο,πΝοπιοπιποπιπιοοιπο σο.

4 π.ππιπποη ννοιπιππιιοπιο Μιι ννππιο

πιππιοο Μη πιοοοπι οοπιπο, Νπιορπ

Μο ἐηὶ πιιπιο. πιοιπο πιο ;

5 Απιροπιι Μπι οπι ο ?οποιο Μη

πιοπι οπο ο” ποπο ιιππηπποιορπ, πιο

'Ι'οπιιι ινοπιιιπι πιποηποοοοιιπ, τοπιο

ινοοπο τοπιο πιο πιο οπποπιιοιπορπ

Μο οππι πιο ππνοπποπιποηπιο οπποηιιο,

πιο οι:οπιπιοη πιοιιο πιο.

θ Ππιπιοπι οοη Μη ννοοπιιιιιοπιο

ννοιππιπο ννοοπο, οννοηγοιι· ννοοπο,

πιο ννποπππιπποιο πιοοπι ννποοιπο Μο

οππι πιο, ννπηοπιππισο ννοιιιοπιο οο

πιοιι ννοοπιιιιποσο Μπι που, πιο. ιιιιπο

πιο. πιππιπιοπιιι Μη πιο, πιο πο οιιο ιιιιπο.

'ϊ Πηπιοη ηοιιπη ποπο ππιππο2ορπ,

πιο τοπιοοπποπι ιιοπιοηιο Μπι, πιοπιοπι

οπποιιΜοπιιορπ, πιο οιιπιοη π·οπι ορο

πιοοπι πιοΒοο·ορπ, πιο οη οοο ποπποπι

μι.

8 Πιιπιοη οηροπ;ιι Μη σιιοπιπ πιο

πιοπ, .ποπιοννο ννοπποηποπιπιο πιο

Μη ννοιιιρπ Μη οπιηο πηοηπ Μη

πιο πιοΒοηρπ, πιο νπποπιοηποηπιο πιο

πιπιοπιο Μη οποηπιοπι ννοιιιρπ οοη

Μπι .οπιηο ηοποππιπιιοιιιιπ.

9 Ηοπιοη πιο” Ψοπιοπιποηπιο

Απποπη Μιιοπι, πιο πιοπ:πιπο, Τιιπιπ;οπι

ιιοιιπι πιο?

10 Πιιπιοπι Απποππι οιιιιιιπο πιο,

Νππιο Μπι πιοννοπιοη πιο πιοννοπιπρο

πιο ηοπιιποππιπ;ιο, ποηοοπποιι ννοιιπι

Μη ο” οποπιπιοη, οοο. .

11 Ππιπιοπι τοιισοπποπι ιποιιη Μπι

Μοτο οιιποπιποπιο πιο? Οοο ποη-ιπ

πποη οποηπιοη μια: οπο οπο πιοη,

πιοπ:οηπιοιι ιιοπο πιο ι οιπο.

12 Ππιπιοη Απποπι πιοιπο, ννππιο

πιππιοο πιιοιιοπιιι πιοο, πιο πιιποπ ιιπι

Μη, πιο οοο Μη οποιιπιοπι ιιιοπιιι,

πιο ννοπο οπο.

13 Πηπιοπι ξποπιοννο πΝοπιοτιποη

πιο ννπηοπιππισο Μη πιοσπιιο, 'Ι'οπιο

σο. πιοσοηοη πιο? Πηπιοπι, οπο

ιιιππιιοπιο Μη ιιιοπιπιοιιο οιι ννο.πο

σο, ιποηπιποηοο Μη οιιο.

14 Πηπιοη .ποπιοιππο ννοπιοπιιοπι

πιο ννοππιππιιοπιο Μπι πιοοοιι οοπιιο,

Νπιπο πποοοπιοτι, πιο πιοπιη ιποπ:οοο

ιιποπιιππιο πιο οννοοπτι, οι πιοιιο ιιπ

γοοποοιιπ. Πιο Μη πιο ππιοπιο Μπι

οοπποπιοη ιιοπιπι πιο ποπιοπι ιποπιπ Μπι

πιοπιοπιιτοιι πιιοπιο οοο ?οπο Μο.

15 @ο π1οποπιπιοπι ποο ννπηοπιπιιοο

Μπι πιο ποπιο. Μοπιιο ιιοιιιιιο οπο,

πιο ινππιοπιππιοο οπηπιππιππιιι Μιι ιιπ

οπησο Μοπ τοπιο Μσπιο ιποιιπιιιπ

οπο. Πο ιιο Μη ηποιιινο πο, πιο

ηπέ πιο πομπο Μη πιο ιιοπιιινιο οπο.

κι Ηοπιοιι ννππιοπιππιοο Μη οοο

γο, πιοπιποποποο οο ππιππιιιιποοπιο οπο

ιιπηο ιπιπππιο'πο πο. πιποΜοπηιο.

σπηοο ιιοποπι, πιο ιιππιππιτιο πιοηπππιο

γοι·ο σο. πιο ννονσππποΕ· οπιπιε πιο.

1'7 Ππιπιοη ννπσοέπο Μπι πιοοπιιο,

Νπποννπη Μπι π:οπιοπι οπιποπ_γο σππι

οπιοιοΒορποπι, πιο οοο ινοη οπιπι

πιοιι ιιιιτο οπο σπέπ πιοπι, οποηπιοπι

ιιοπο οππι πιοοπι ποιο ση οποπιπιοπι

ππιοπιο Μιι γο·οποορπ. 'π'οπιιι οποο

ο·ο οππι οιι πιποιποπιπ ιιο πιοοοη ιιοπο

Μο, ποπιοη ?οπο Μπι πιοπιοπιιοπι.

18 ννοροροπιο τοπιο πιο πιο ποιοι

πιποπιιο Μο, πιο [οι πηο.πιο οποοιιο

σπη χοπ: πιο.

θ



ννιοσννσιωκη 4.

19 ΝΜη £οηηηηι Μη ση πηγη

μ γηηόητη Μη, ιηηΙ‹η ιηιση Με

Μη Ιιεηηη_γηη. ΜηΙ‹η Μη ετηη

Ιιηη ιηιση8ηρι ηηΜιεέι, πηηΙιη τηιιη

Μη ΜΒΜ ηη ιηηΜι Μη εΜη Μ

οηννιη γηΙιόη Μη.

20 Ησιιηη Αιιηιη ἰγη 2ηννιση

Μη, Ενω εγη από Μηση; 'σηΜι

ηι ηη Μη σννηηιη ω» Μη γηηρι

Μη Μεση ετηηιιηιι.

21 ΠηΙεηη .Ϊηησννη ννηΜιητηη

Μι Αόηιη τηι.νιοη Μη Μοι ινηΜ

ΙιάηΜι ηη ννισηΜοηΒε ηη. σΒε

ννισηΜοηιση.

22 Ωη .ΪεΙισννη ννηηηη$ηηΙεη ησ

:γη, ννἰοηέτη Μη ννηηηη. ηηΜγο

ννηη_η Μ: ιγηηηηοηηρι, τηΙιιη Νη

έΙ:η τηΜι Μαη Ιω εάσηγη, Μεση

ΠιηηΙιηη ηηρη ησηιγο ηη ννισσηι

σηη Μη εϋηηΙιηη η", ηη γηι.ο ηη

σηηιιηηΜε ννηηιη ηὶ Με σἰη.

23 Ηεση 1οηση2η ννηΙαηητηηΕη

ινιοηέ8:η Μη Πάθη ννσ]ηρι Μη

οϋηηιιηη ιγση· ἱγο_γη; ηιιιΜι Μη

η8ηηΙιηη ισηεσ «ηη ηη Μοηηγσ

Μη ευη.

24 Ηεοση ννισηέΕη Μη "κηηΙτηη

Με”, ηη σηη ννη:σηι σηηΙ‹η Μη

ηυνηη_γη!ιο Μ;η η, Βάσω ννσ]ηρι

κνιγσηιγηηρη ιηη!ιηη Κει·ηΜηι

ιηηιη ηηη;γε ιὸηγη. έηηηέηηη ηη

Ιω εννιτ:ηηόη.

ννισοννοιοικη 4.

Ι Πη!ιηη Αηηιη τηννιοη Μη Βννσ

εάσηγη, ιιηΙιηη ιΙιεΙηέηΙω ηη Ωηιη

ηη τση, ηη, .ϊη!ισννη στηηιιηη ω.

σηέ$η ννηη ιηιιηιιη σε, ηη.

2 ()η. Μαη ιηηηέιηιω ηηηηηικηΚη

ΑΜΙ €ση. ΠηΜιη ΑΜΙ τηΙιιηση

ννηηη_γηηρι ΜΒΜ ννισηΜγη, ηη

Ωηἰη ιηηΜι Μη ηἱοηηγηη.

3 Πη!κηη σηιηΙ:η ΠιηηΜε Μη ηη

Ιιηη θηιη ννηηηηγσηη πηηΜι ηιοη

Βο οιη Με: .Τειισννη ννηΜγηέηη.

4 ΠηΜιη ΑΜ! ωιιηιω ννηηη

γηηρι τηννη τσΜιιιηγη τσηρι ννηη,

ηη Μ”. ννσέηη. ΠηΙ:ηη .ΜΜ

ννη ΑηεΙ ηιω ννηΜγηέηη Μη

Ιω. ηΜοιτσηννηη.

5 'ΓιιΜι @Μη τηΙ‹η ννηΜγη

έηη Ιω ηιηθιιιη έηι. Πηικηη Ωηἱη

οηη€ερϊηηησ ηη ιτσιιηηΜε τοΜπ:η.

θ ΠηΜιη .ΪεΙισννη Ωηὶη Ι·ιεοιχη.,

ΤοΜεοη σηηηιηιχε ηη ιι:σηηηΜι

οηισσϋη @Η

7 Τηηγηη επ:ηηση ΜηΙιηη Πιπι

ηιΜηηι Με έηἱ Με Έ 'Ι'ιιΜι. Βηηχηη

εοηηση έηἰ Μηιιηιι ννσηΜηηι η

γορη Μη ηη χηηΜι. 'Ι'ηΜι ηιγε

ηη οηηιιησηιγη Μη ηη Μέ ννσννι

ὰηΙ‹ε μι” Μη.

8 ΠηΙ4ηη Ωηιη εηηικη!ιη ΑΜΙ

σΜγη, ηη ηπηηρἱ ηΜη ηηριη ηη

Ιεσηρι ησηηη ηη]ιη Μγη),σ ηη ευη

ΜιΙιη ΑΜΙ ΜΜη.

9 Πηιεηη .ιειισννη ()ειιη Ιιεσἰγη,

Νιεηη!‹η ΑΜΙ τιιΜε η Με Έ Πη

Ιιηη, δησηννηγη έηι. Εσιη πιι

ηηηΜι Μη ιιε ηννηηηόηη ννηηη

Μ? εγε..

10 Πηηηη £σηση γηΙ3ηη Με?

Νιεηηιιη ινε Μη ηιηΙιη Μη ηι:ηη

ηηη Ιισ ηηιηΜγη.

11 0η ννηηηη ιηηΙιη Μη ηἰεηη

Μι ννη Μη ηιηηρο οι:ηηιιηη ιση

Μη η ἱ Μη ηόηηηηνη Μη ηη

ει;ηηιιηη ηιχηέιοηρι σο.

12 Βσ€ηηηηη ηιηιιη Μη γηΜ

οηηχηη ειότη, ι.ηΜι στη ιοηΙι ηἱοἱ_γο

Με έηἱ. ΜηΜι Μη άι: η!ιηη σηη

ηιγηη ηη ηη_ηση γηιιη Μη σο, «ηη.

13 ΠηΜιη ()ηιη .ϊεΙισννη ηηοιγη,

ννηωηιηΠι Μη ηη τηηΜι Μη

Μῇιηηρἰσηέηἰ.

14 Αηρετ.η Μη @Μπι ιηηΜι Μη

όστηηηηη ιηση ιγηηιηγηχη, ηη

ηιι:σχε Μη ιηηΒΒε ννηηἱγη Μη,

ιηηΜι. Μη ηΜιη σηηηι)·ηη ηη ηη

_βοη ννηηη Με., ηη ψηννο Ι:ηέι;η

ι_γηιηηγε σἰηΙιηη ηιηΜε Μη.

15 ΤηΜι δηΙισννη Ιιησιγη. 'Πανο

@ηη Μο Μηιιηη, ἐηησννἱη ηΜ

ΙιτΙο ννσηιση ηΜρε Μη. Ου. 1η

Εισννη @ηη ννηρστηΒ τση, ιιηοση

ση $ηννη ννηηχη|ιη εέτη κωΡι Μη

έηι. 7



ΨΙΟΟΙΟΛΟΒ.

18 ουκ” Ωειιτι .Ϊοιιοννυ. Ποιοι

του οΒιιτιιιοτι ιτιυρει, Βιιοτι αιγο

Ιιιγο.ττρο τιιτιιιιιτι τιιοιτοοο που,

Νου εοέμαρό Μο, ιιο οτι οιτττγυτι.

Γ? ί.)υ Ωυιτι τετοιου ιιιτι οτιοι·ιρο,

υτιιτυτι ιιιουέιιιτο οτι ΗοτιοΙτ του.

Πτιισιτι φωτ σπιτιου: που ιτιι.οο

ου Ηοτιοιτ ογο. οειέ Μισο, οιτιιιιτι

του ουιο ιιιτι ιδτοοοτι.

18 Πτιιιυτι Ηοτιοιτ οιτιου ννιιτι

ιτιοιι:οτιρι, Που ιιοο. Πτιιτοτι Που

Μοουιυοι οιτιιτέιγιι. [Μιτου Μο

ουιιιοι Μοτυέε.οΙ οιτιιτέιγο.. Πτι

Ι(Η.Π Μοι:υέοοι ΕοττιοΚ οιτιιτέιγο.

19 Πτιιτοτι Ι.υττιοΙτ ννιτιοΙιιτιου.

τιοττι ννιοιηυ2ο. 'Ι'οιοιιιογο. Μιι

.Μια οοιιτυρι, ου. χωιττιω ΖιΙιι

οοιιτειρι.

20 Πτιιαι.τι Λου. που ιοτι; ιιο

ιοτιιι ννιιιτογυ οτιρι, ου ννοτιυρυτι

ρι ο.ννοτιιιουιτυρι Μιι, οπο. ετο

γιιρι. ' ·

21 Ου ευτιιιιιιτυ .ΜΒΜ σπιτια ι.

'Ι'οτιο ουτιάουτυτιιιιγορι οοιιιτι ο

ιιο, γιιιιοτιιτιιτιρι Μιι, ιιοτιιι ιιο

οιογειρι.

22 Πτιισιτι ΖιΙο. ιιο 'ΓυΒιιΙ Ω:ιιτι

ιοτι. που του”. οι οτι ιτοειιρι,

φ. τυπο εοριι οτι ιτειἔυρι ιιο ουτε.

ειτι, τ” οτιερο φ ιτυ8ε. (Ζει

ΤυιιοΙ Ωοιτι τοννιτιοιιτιτι Νοιιοττιο.

ιιοο.

23 Πτιισιτι Ι.ιιττιοΙτ τοννιου Δου.

ΖιΙυ ιτιοι ιιοννιοειικιμι, Μιιιο Μιι

τιοΒοτιρο, Ιιτιττιοι: Μαιου κι” ττιι

οιο ιτιτι οτιυεοριε.υρο. ννιοιιέτο

ννυτι @το οτι ουττιορυρι,ου Ιπο

έιτο. νττειτι οτι ιτιυτιιττιιοιγιι. οο.

24 Ωυιτι έοι:οινιτι ιιιτιιιυο ι:οιτι

οοτιρι Ιτιτιιιιιτι, Ι.ιιττιοιε υτιιτοοττιτιο

έιιιτοννιτι ειιτιρε έιο.Ιτοννιτι Φοιτιοοτι

ρι Μο οο, ορο.

25 Πτιιαιτι οιτο Αυειιτι Μπανιου

Κιτι ετιοτιγιι; ιιτιιτοτι οιτιοει ννιιτι

ιοτι, πρι, ννωωιωτιιω οιτιου. ω

Ιτοοιι. που τυπου, Αρκει ί.)ιιιτι Μο

οοτι ιιοο τω, οριο ου οι ο”.

οιιέ Μουτ. · " τ

26 ΠτιΙτυ.τι δει; ιό ογο. οιτιου.

ννοτιιτιοιιοτιρι, ιιο. Ετιοέ ο”. ουέ

Ιτιτοτι. ΗοΙιοτι ι:οιτοιιογο. ννιοιιέτυ.

Μιι .Τοι·ιονστιι οπιο ιιιτι ιιο)τοιιι)τορι.

νντοοννοΥΑκυ δ.

1 Αιιιιττι πιοσοπι ννουτιιρι |τιτι

τω. νιωιωτιωτιω Αυιιττι· Ιοι8·ο

οοιιιιτι, πιω ννιιιτιιτι οιιτιουΒο ιγο

οοτι ιουΙι κι”.

2 νντω ννιτιγετι ιιο ννιοοιτυἔο

ου. ννιοειγεννυέιο, ου. ννιουΙτυΒο

οοιιυτι Αιιυττι ογο. οιιέι ννιοειτοτι.

3 ΠτιΙιοτι Αυτιττι νιτιιτιιροι:υ ορυ

ννιτιεο ειιτιριι ννιιτοοττιτιο. Υοττιτιι

οι, (μι. οιτιου που @ο οιιτιο:ιεο

ιδτοοοτι ιτιοιτοτιρι, ου. 86% ορο. οιιέ

Ιτιιοτι.

4 Ωυ Με ιοτιρι Ιτιτι ιιο Μιι».

τω”, Ατιιιττι ννοτιιγοτυ ορειννιτιἔο

έιιιιιυοουτι τιι, ου οιτιοιι πιο». σπιτι

γοτι Κο Ιτιοιτοτιρι.

5 Ηοοοτι ετιροι:υ οινο.ειτι Αόιιττι

τιι υπ Ιτιτι Ιιοιιτι ννοτιιγοτυ ορει

ννιτιοο τιοροιννυτιιτει ειιτιριι ννιΙτοο

ττιτιο γειττιτιι, ιιοιιοτι Ι;υ.

6 Πτιιτοτι έτει: ννυτιιγοτιι ορει

ννιτιἔο ευτιρει υιιριοτι τιι, ιιο. Ετιοέ

ιιιοιτοτιρι.

'7 @ο @ο Βτιοέ ωτιρι Μιι ι)το

ιιιιιτειττι ννιιτιιγοιυ ορυννιτιεο έυ

ιιτιο,οιιτι ου.τιρυ έιειιτοννιτι ω, πιο.

οιτιοτι ωιω ννιτιγιιτι ιιο ιιιοιτοτιρι.

Β Ηοοοτι υτιροτυ οννο.ειτι οι; οι

υτι Ιτιτι ιιουυ ννοτιιιτοτυ ορειννιτιἔο

τιοροιννιιυιτυ ειιτιρει ειτε τιοτιριι,

Μιτου οι.

9 Πτιιιιιτι τω” ννιιτιι7οτιι τινι

ιτοοττιτιο. τιυροιννοτιιτο πι, ου ίζο

τιο.τι Ιτιοιι:οτιρι.

10 (28. Ωοτιιιτι τοτιρι Μιι ιδιο

ιιυιτιιττι Ε)τιοέ τνιιτιιγοτυ ορει.ννιτι

Β·ο έυιιιιοουτι οιιιιριι ννιικοοττιτιο

οιιτιρει ποριετι οι, οτι οιιιοο. ινιοιι

τνιτιριιτι Κο ιτιοιιοτιρι.

ΙΙ Ηοοοτι ιιτιροι:υ οννοοιτι Βτιο.·έ

οι ιιπ Μιι ιιοτιιι ννιιτιιροτυ ορει

Μττρο τιοροιννοτιιτυ ευτιριι περιιιτι,

οιο Μιτου το. - ο υπ ο ο

Β



Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ θ.

12 Πειτειι Ωεεεε νσεΜιγειε νει

Μεεειεε εεικοννιε ει, εε ΜεΜειειε

Μειτοερι.

13 Ωε. Ωεεεε ΜεΜειεΙε ιοερι

Με ιροΜεεεει ννεειρειε ορεννιε

εε εεΜιιοεεε εεερε ννιΚεετεεε

τορε ει, εε ειεεε ννιεε ινιεγεε

Με Μιειι:οερι.

14 Ηεεεε εερετιι οννεειε Ωε

εεε ει εε Με Μεεε ννεειγετε ορε

ννιεεε εερειυνεειιε εεερε ενιιιοε

ειεε, ΜεΜεε Με.

15 ΠεΜεε ΜεΜεΙειε ννεειρειε

ννιιιεειεεε έιειερε εεερε 2ερτεε

ει, εε .ϊει·ειι Μειι:οερι.

16 (Σε ΜεΜειειε .Ιει·ειι -τοερι

Με ιροΜεΜεει ινεειγειε ερειπω

εε εεΜιιοεεε εεερε νειΜεεειεε.

γεειιιι ει, εε ειεεε ννιεε ννιεχε.ε

Με εωειωΡι.

17 Ηεεεε εερειε οννεειε Με

Με1ειε ει εε Με Μεεε ννεειγετε

ορεννιεεε εεΜεοεεε εεερε ενι

Μεεειεε εερειννεεΜε εεερε εε

ρι:εε, ΜεΜεε Με.

18 Πει:εε .1ει·εσι νιτειιιγειε ορε

ννιεεε εεερε ννιΜ·εειεε έειιρε

εεερε εοερε ει, εε ΗεεοΜ Μει

ι;οερι.

19 Ωε .Ϊειεκι ΗεεοΜ ιεερι Με

ιγοΜεΜειε ννεειγετε ορεννιεεε

έιιΜεοεεε ει, εε οιεεε ννιοε εεε

εεε Με Μειτοερι.

20 Ηεεεε εερειε οννεειε .Ϊετε‹ι

ει εε Με Μεεε ννεειγετε ορεννιε

εε εεροιννεεΜε εεερε ννιΜ:επεεε

έεΜρε εεερε εοερε, ΜεΜεε Με.

21 Πειτεε ΗεεοΜ ννεειγει:ε »νι

Μοεειεε εεφε εεερε εεριεε ει,

εε Μει:εεειε Μειτοερι.

22 @ε Ηεεοι: Μετεεειε τοερι

Με ιγοΜεικεει ενεειρετε ορευνιε

εε γετεει ννεΜεει:εεΜε ορερε

ειετιι, εε οιεεε ννιεε ννιερειι Με

Μειωερι.

23 Ηεεεε ΗεεοΜ εερειε ειναι

οννεειε υνεειρετε ορεννιεεε γε

ιεει εεερε ννιΜ:εειεε εεερε εεε

ρε εεριεε.

24 Ωε Ηειιοι: ΨεεεείεεΜε

ορερε ιεεει, εε εε εε εει, δινε

Μεει:εεΙιε Με εΜε εεΜεεε.

25 ΠεΜεε Μετεεειε ννεειγειε

ορεννιεεε εεερε ννιΜοειεεε εε

Κοινω εεερε εεΜεοεεε ει, εε

Ι.ειεειτ Μειι;οερι.

26 Ωε Μειεειι ταιρι Με Μο

ΜεΜεει Μετιιέιειε ννεειρειε ορε

ννιεεε εεΜονιτιε εεερε ννιΜ:ειεεε

εεΜειοεεε εεερε εοερε ω, εε

οιεεε ννιοε ννιιιγεε Με Μειιοε

ρι.

27 Ηεεεε ιιερειε οιυνεειε Με

τιιέιειε. ει εε Με Μεεε ννεειγετε

ορεννιεε·ε εεροιινεεΜι εεερε επι

Μεειεεε @Βρε εεερε. εερειιινεε

Με, ΜεΜεε Με.

28 ΠεΜεε 1ιεετιειε ννειιιγετε

ορεννιεεε εεερε ννιΜοεπεεε εε

Μεοεεε εεερε εοερε ει, εε ειεεε

ννεε Μειιοερι.

29 Ωε, .ιεΜοννε τεεΜε Με γεειοε

οιε Με εερε οε εεΜεεεεεερι, εε.

Μεεεειρι Με εε εεΜΜ-γερι Με

οιε εεε εε, εγε εε Νοννε εχει

εεε ΜΜΜ.

30 Ωε Μει·εειτ Νοννε ι;οερι Με

ιγοΜειεεει ενεειγειε ορεινιεεε

εεριεε ”εεερε ενιΜειιιεε έειιο

πιε εεερε εεριεε ει, εε οιεοε

ννιεε ννιεΥεε Με Μειτοερι.

31 Ηεεεε εερετιι οννεειε Με

ιιιει: ει εε Με Μεεε ννεειγετε

ορεννιεεε εεικοννιε εεερε ννιΜεε

ειεε ειιιτοννιε εεερε έεικοννιε,

ΜεΜεε ει..

32 ΠεΜιε Νοννε ννεεεε ννεει

μπε ερεννιεεε εερτεε, ΜεΜεε

εεει, Πεει, εε .ιερει;, ιεωωερι.

νν1οοινοΥΑκε θ.

1 ΗεΜεε «εΜε τεεΜε εΜεε

οτε εγερι, εε ειιεννιετΜερι Μει

τοερι.

2 Πειεεε ννεΜεει:εεΜε ειεΜέι

ννιοεγε οιε ννιοεέτε εεεννιετΜερι

Με Μεεε. ε ενεέι1Βε ενεεννιεεεεΜε

θ



ΨΙθωΟΛΟΒ.

μι, πιο “πιο π:ιπιμπ Μ" πιοιιιι οποπ

ιιπι, ννππιοπιπιιπ:ιι γνιοιιγιιιομπ.

3 Ππιπιο.ιι .ποπιοννιι. πιογει, πω

Με. Μπι ννπαιπ:οπιμπ Μπι πιοπιο. πιοοπι

γνο.πιπειτιπμι οτι ιπιππ:πιπιπγο. πιο Μοπ

πιννππιιιπιπιο ννπιπιππι οιιπιγο Μο έιιιπ,

τοπιο. ιιιιμοπιι τον" Μπι πιοπιιι. ννιι

πιπγοπ:ιι ομοννππι€ο ειι.πιμο. ννππιπ:ο

ιιιιιιι πιοιιμο. Μο.

4 Ππιπιιιιι ιιιιμοππι Μπι πιοπιιι ιπ:ιιπι

πιοιι, ιιιπιπιο Μπι ιιπιοπι ννιιιποο γο.

πιοιιμπ, πιο ννιιπιπιπιππιπιπιιι πιπιιπιέπ

ννἱοογο σιπι ωιωιο οιιπιννπιιπππιι

μι Μπι ννππ;ιιγιιιπιμπ, πιο οπιιπ:πι Μ

πιπποιιμπ Μπι, πιοπιιι. οομἱ πιο πγοπιο.

πιοπι ννποιιέπει ινοέπιπιπιμπ, ννπιπιειπιιι

3ιι πιπι.πιπιπιπι ννιπ:ειέτο. πιππιπι π:ει_ιο ννι

π:ογιιπ:ομπ.

6 Ππιπιιιιι ννποειέπει ιιιιιπιιι οπιειιι

ννοππποπιπμπ Μπι οπο ο, .Τοπιοννπι

γνιιιιγιιπιο, ιιπιμοπιι οοιιπι ννιπ:οοο.ιιτο

οιο οπιιιπι οποιγοπιπ οπ:οπποπι έπειι.

6 Ππιπιιιπι ννιπ:ιιοπο ιιι:ιπιο. οπιειιι

πιο ννιπ:ιιγο π:πιι πιοπιπι, .ποπιοννπι

πγοροποπγο οπι οιιπιπο πγοΜοππι ποι

πι..
ΧΤ (ζει, κινιωιέω Μι ιΜπιειννιιγο

οπο, ιπιιιπιο πτοπιπιιιπιο Μπι οπιιπιπιο.πι

γνποειννο.πιο.πιπιιπ:ο Μο. ; ννππ:πιέπει, πιο

ινοποοιι, πιο »οποια πιο οι”

πιοπιμιγο. οπιπιι.πιπγιι Μιιγοιι ιιπι Μιι

πιοπιπιπιπγο. ιοοπι ννιοιιννοιγο σιπι πιο

οπι πγομοπιιππιπγπι πιο, .ποπιονιιιι. εγε.

8 Τιιπιπι. .ποπιοννπι Νοννο. πιοπι

γιιπιο πιο ννοοπιι οπι γιι2ιι.

9 Νοννπι ννποοποιιεο ογιιπιπιμπ Μπι

ιποο. Νοννο. ννππ:ειέπιι οπιιιιι οννο

πειιιπιιι, πιο. πιοοοπ:πι ννποοιπ:πιεο πο

πιο Μπι Μ, πιο Νοννιι ννοπιπιπι

τπιιιπιο ομογιι πιιιιπιπ.

10 Ωιι Νοννο. π:ιπιπ:πι γπιππιιιἰ Μ

οιποτιμπ, οπο, Ηο.ππι πιο. .πειμοπ.

11 πιω” ννοπιο.πιπ:ιι.πιπιιι πποπιο.ππι

πιιιπιο. Μπι ΜΒΜ» σο, πιο. ιπιοπιο

_ οννιιπιπ:πιγιι. ιιππιο ννοπιοτποορι.

12 Ππιπιειπι ννπιπιιιπιτοπιπιεπ ιπιο.πιο.

Μπι ννιιιιγειπιο, ιιπιπιιιπι πιοιιννἱιι,

ννιπ:πιπ:οπιμπ οννιιοππι πιιπιπιιι ιιπιειιι π”

πυ.οιιπιπιιιμι Μπι πιοιιννπιι Μγιιμπ πιο.

13 Ππιπιπιπι Ψιιπιιιπιπ:οπιπιπι. Νοτια

πιοπ:ιγει., 'Γιιπιιι πιοπιμπ γιιπιπιιι πινω

εππι οννιπιπιιιπιο Μπι ππιπτοπιιιπιι ιι π:ο ;

πγορπ Μπι οιι ππιιιπιιι Μπι γνο.πιοπποπι

μι οιι ογιιπππιπι; πιο ιπιιιπιπι Μιι οποπ

πιιιιι ππιοτιε ννιπιοννογο Μο..

14 πινω σου οιι γνοπ:ιι που ποπ

οιιΒο. πιο. Μοπιοπιπιι Μπι πιέπιπ

έιπιογει. γιιπιοεο Με, ο. :πιεπιεπι

πιιιιπιιιτι οπιιιμο. ππιπιπιπιπι ο, οπιιιέππι

πιμο.ννππιπ;πι ννο.

15 π.)πι πιοπ:οιι γιιπιπιοο Με. Ψι

τιι οπιο.ιιοπιο π:πιι ννιπ:πέμο ομιιιινιιιΒο

γπιπιιιιπ, οπιππιιΜιιγπιπι Μπι ννποπέμο.

γνιπιοοππιπιιι οιι.μπτπιιι, πιο οπιοοππιιω

πιπ.ιι ννιπ:πέμει. ννππιπιοππιιιιι. γο.ππιιιπ

Μο.

16 Οιι. νπποπτιι Μπι οιι οιιιιιγοιι

πιπ:πομπ γιιπιιι.εο Με, πιο νιπιτιπιπιιι

τιιγο ννποπέμιι γνοπιγππποιι οιι γο.

πιππιιοπ:ειπι Με. Νικο ιιγομπι Μπι

οιιννπ Μπι οπιππι γοπιιι€ο Με., ονπιιιπι

πιο τοπιοιπιογει, πιιοιιμπι, πιο ιγο.ιιιιιι

γο.πιιιο·ο Με. ,

17 ννιιπιιιο πιιίγο πιιπιπιο. ιιπιιιπι

πιιππιπποιιι γνιιγο Με., πιοπιιι οι"

πιοπιμπ γιιπιο απο ιιιγπιπιο ιγογο σιπι

οννπιειιι πιιοπιμπγο. ιπιιιπιιιγιι, ιπιιιιιε

ννιιγο Με. Το.πιπι πιιο.πιιι. ιιπιπιιι ιιιι

Μπι οννιιειππι @ο Με..

18 'Γιιπιει ννιπ:οπιιπιιιγο ππιππ:ιιιινε.

Μπι πιπγο πιο ιιππιπ ινοπιππιιοιιπει παει,

οποιο Μπι οτι ογιιμο Με ιιιπ:πιιοπι

οπι, ιιππωνιπι, ιιππ:πιιπ:πι. π:οιννιπ:ιιμπ

Μιι, πιοιιιιπιιι. οπι.

19 (πο. π:ειπιιι ιιπγιι πιο Μπι Μνε

επιι, τοπιο οοπιμπ γιιπιιιιι πιιγογο οπο

οοιιγο οι:οιγοπιπ, πιοπι πιπιππι ππιπποπιιι.

ννἰγο πγειπιπιοπιιιει, οπι οινιοιιγο

πιπιιιπιο Με; ιιἱ ννποιιγιιγο Με ο

ιιἰγο Μοι ννο.π:πι Μιι οπι ιιμπ ιο.

20 'Ι'πιπιιι Μιιγο οπιι τοπιοπι οπ:ιιιο,

ννοποπ:ιι. ιοπιοπι οπ:ει_ιο, γνιιπιιιιιιπ:ει

ιιιειπιο. ειπιιιιι ιιπιμἱ πιπιι ποπιοπι πιοο.

_ιο, οννιιοιπι οπ:ογο οποιγπιπιπ ιιοπιι

πιοπι ιιιγιιπιο ννποιι.πππιπιο πιω ο ω

γο οπι ιιμἱ Μπι.

21 @ο ππγο οι" γιιί88ρπ Μιι

οοογο οι:οιγοπιπ οποιπιπιιιπι που, πιο.

10



νντηοννοΥΑκη '7.

τηηηγηη πο; 1ιοτ:εττ τηΙτη Υητηρἰ

ηη1ητ1ηηε, ηη. ννοτετ:η. Μη τέ @τη

τ:1ηγηη ννττ:ηγηΚτηι1ηηε Μπι.

22 Πη1τηη Νοννη ΎνειΜιη1::ιηηη.

·το!τεη εοἰγε στη, ονν8.ετη 8.Ι188'0

Ρτιιη, ηη εοεη εοοη.

ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΕ 7'.

1 ΠηΙτοη .Ϊηηοννη. Νονναι Βοώ

3τη, Νἱγε, ττγοηητιΜι ηττηννη Μη

οννηε.τη στη, "Με Μη 19η ορο. τυο;

νντοο1τ:εεε Μη τη: ση τηη;ο1τη.τη

ουνοτειηηη μι” Μη ννηηστγη1το.

σο.

2 ῖνο£εοιι νηιΜιέοτεέη1 οωι]ο

ο1:οτηοητ τηι1οΜι ω” ηττηηττητι

έηΙτονντηνντη τ)τητ:η Μη, ηη κοτο

οετ ννειηέηρηρί Μη, ηεητι ηοτη ηοτη

τητ1οΜι ννἰγε Μοἰ Μεση Με.

Β Τε1τη ττιηηρἱγε. ε1-τ1:η1ττγη Μηγε

οἰη ηιιηηη έη1τοτυτηνντη, τηηοΜι

νύχι: ηηηιιηηιι τηιιΜι ει1ηιη πτητι

ετιρἰ ο ητ-γειΜε ννἰοηόηηε Μη..

4 Βηη!τε υ.ηρε1:η έηι1τονντη, 11ο

ηειη ττηιΜι Μη ιιτηηΒη]η ατε”

Με, ηη το.Ιτη ητ ηη ννη1τηηε η1η

οννηετη τητιΜι Μη= οννηησ:ημι

οηιητηιη ννηΜι1ττητε Μη τω.

5 ΠηΜιη Νοννει, .Ιοηοννη το!τεη

εοἱ_γε οἱη οννηεηη οοεη ετ:οη.

8 Νοννη. τοηρἰ Μη εηηη1:ηητητη

ννιιηὶγετη ορτιννἰηἔη έη1τρο ηετηιη

τητιΜι Μη η.Μιη ητ1ητ1:ηη.

'7 @η Νοννη οΜΜὶ πτωση στη,

ηη @ο τηνν1ηη, οΜΜὶ ννἰοηγο οἰη

τηννττ:ηρί Ιω, ηοητι οννηε1η στη

τηἱηὶτη.η τητη1 Μη ἱτοΙ-τηρη τειη1ηιη

νττηηι Μη τση ορια.

8 ννοτηοη νντιΚιιέτοτεέη1, ηη κυνη

τοοιι ννηηέηρηρἰ Μη, τη1τη Μη

3τε: οἰη, ηιΜτ τητιΜι ηεάο1ηιη ηηρτ

Κο οννηεἰη,

19 Νοτη ηοτη τητ1οΜι πηρε Μπιπ

1ιητι Νογνιι ηη ητρ1, πειτε Μη ηη ;

ννηΜτητηη1τη Νοννη ετ:οη 61 ηοη

Με τ)τηοοη.

10 ΠηΜιη ηηρετη ότι1τοννΙη 11ο

1ητη τηη.Ιτη. Μη ιι1τειη ηττη11τιτι πρι.

11 1Νετηητοτη ορενν1ηεε έη!τρο

Ιτετηιηγηη Νοντττι η1 ηη Μη, ννἱ

1τ:τηοηρη, ηηρετη ηι!τε έηΙ:ηνντη

Μη, 11οητιη έΙ›ο 'ηιη1τει Μη ννη

Ι‹τοηἰγη. Μγεγο στη οννειετη γησ

τητ1εσητη, ηη τηηΒρἱγη οννηηΥεγο

ητ1ορτ Μη οννη.ετη γηπιτηη1 εττόο

τη.

12 @η εηρετη νν1Μ:οτηητι τοτη,

1η:ηγετη νν11τοεηιητι τ,οτη, ηε1ιτιη

γ” τητιΜι Μη ηη1ηηογη.

13 Αηρετη Μη Ιιε ση Νοννο., ηη.

θετη, ηη. Ηιιτη, ηη. .1ειρετ, Νοινη.

στηΒέτνντσηη στη, Νοννη Μπάση

Μη τηι1τηη, οτηοη τηνν1οηρ1 γειτηηἱ

οπι, κανετε. Μη ηη ηἰχηρἰ;

14 Ηεηη ηη ννεττηεηἱοιι οτ:οηε

οννειετη, ννοτεοε. οοεῇο ουντιετη,

ννητττ1;Μι τοητι τηεΜι ηειἰοτιηη ηη

ρτ οοιι]ο οννηε1η, ηι1ιη Μηγηη

οτ:ει]ε οννηετη, 211Μιόηη οννηε1η

ηι1τη έηη γηΜιη οννηετη,

15 Νοτη ηοτη Μρτ, Νονντι εΙ·τ1:η.

"Με Μη ση, ηι!τη οε11ρτ χηΜ5

01η ννυηἰγη ητ)τη1το μήκη οἰη

οννηετη,

18 Πωσ. ηη Μ3τηρί; ηττ1οΜι

"Με ε.ηηεηηιι 1:ιιΜτ σεΒρτ _γη1το

οἱη οννηετη ετειητηιη ηρἰ; Ψη

ΜιητητιΜι εοοη έτἱ ηοη Μ: ἰγεοετη.

ΠηΜιη .1εηοννη τ.τγορη Μη οηιι

ηιΜι.

17' ΠηΜιη σ.ηρετη ννἱΚοετηηε.

τοητ τηιιΜι Μη ε1ττη1τογε ηη, τητ

ττττειττ τιιη1τε. "ει, ηηΜιη "Με

Μη οΙηιροη τητιΜι Μη 1νταηΜ:.τη

φησι. - - -

18 ΠτιΙτο.η ττηητ Μη ννηέηΠο.

ειχε ηη τηηΙτε. Μη η.Μιη η1ηη Μάη

στη, ηηΜτη νντιηι Μη τητη1 Μη

8.οΜιροτει.

Η) ΠηΜιη τητηἱ Μη η1ηη Μη

ννηέη8·3τη, τη8.Μι Μη Με”, Μεση

11ο ρει]οτ1η.η οννη.ετη, “Με τττηΒρ1μι

1ηηΙτημι ηη Μη ηεηει ιιτητητηιη.

20 νΜοτέρη :Πω πρωτη τννηη

Μιτη τηἱηἱ Μη εχει, ηη. ΡΠΙΠΤ Μη

τιτητη1τηη.

Θ!. Πη.Μιη Φιι1τηιοε1η.η γηΜι οἰη



Ψ10ΟΙΟΑΘΒ.

οποιο, °πο1πιί :ποιοι οοιποιι61ποιι

οτι οιτι, οΜπο 1πιτιιτοτι, πιο ιινοι:οπιο,

ννοιτιοτιιπ:ο, πιο ννοτιιτιτο ιοτιο πιο

1πο οιτι οιποτι οπιοιιοτιρι 1πιτι οπο

οιτι ιορι, ννιοοοι.ο ιιιιι1ιρο τιο1τιιτι

ιορι.

22 Το1τιι τιιο1το. ριιοο οιτι ο1τοτι

οι, τοΙπιι ροιιο οτι τιιιτο οτι το”,

οννοοιτι οπο.

23 ΠιιΙποτι ι:ο1πιι ιιιιτοιτο οιτι πιο

1πο οιιοτι οτι ιπιτι οννοοιιι 1το1ιιτι

τορι, ννιοοέτο, ννοτοοο, ννοι:ιιτ1πο,

τιιοΒριχο οιτιποπιοτι, πιννοοιτι ττιο1το

Μτι οιοτιιιοιι ινιοοιποιιιιιτο, πιο Νο

ννο ιέτιοτιο πιο ιοτιο ννοι:ο οιτι οιιτιο

οιτι οτι Μτι 1ιοτιο.τιο οιπορτορι.

24 Ατιροτιι οροννιτιεο εοτιρο

τινι1τοοττιτιο οοριοιι ιτιιιιι Μτι πιο

ιτο Μτι οιποιι νοοέιοριπο.

νντπ: οννοΥΑ1πο δ.

1 Ηοιιοτι ννο1τοιιιοτι1πο Νοννο

Ιπι1ποιιιτο, οο ννοιτιοτιιοο ινοτοπ:ο

Ιιο οννοοιιι, ιδιο Ιπιπ:ι οποιο οιιτιο

ιο1τοτιρι Μτι ιιοτιο; πιο 1Νο1ποτι

τοιι1πο απο νιτοτι ττιο1πο 1τιτι οιποτι

ι-γοιτορι:ο μι, πιο τιιιτιι Μτι ογιτέι:οτι.

2 Ωο ττιιτιιιιπιοιπο οννοιιιτιοροιπο

οιτι οιιοι:οιπορι, ιτιοΙιριιπο οννοτιιπο

χο Ιπιτι ιιοτιο 1τογο, πιο τιιοἔοιιι

τιιοιιριγο οιοτιιιοτι 1πιτι Ιιο οιιιιέιοτι.

3 Πτι!ποτι τοιτιι Ιπιτι ιιιοιπο 1πιτι

οιοιιιιοτι Ιπιιιτιο, οιιροτιι οροννιτι,πιο

οοτιρο ννιιποοτιιτιο 2οριοτι, 1ιοιιοιι

ττιιιιι 1πιιι οιποΒο οιτο.

4 ννι ιέοιποννιτι, οτιροιιι ιο1πο

έοιτοννιτι οι 1πιτι οτι, ιιοιιοιι ννοτο

Ιπιτι Λι·οι·οτ Ιιο 1πιτι οτι οπι.

5 Πτι1ποτι ττιιιιι οιτι ιιποοριο γο

οπι οιιο1ιο οιτι, τινι ιννιιποοττιτιο Μτι

ιιοιιοτιγοτι; ννι ιννιιππιοττιιιο Ιπιτι

οτιροτιι ιπι1ποιιοιιο 1πιτι Ιιο οτι, Ιιο

ροιιο 1πιτι τοτιιιιιτοτι ιιιιιοιπο.

ο Πτι!ποτι οτιροι:ιι ννιιποοιιιτιο ιοτιι

1ιοτιο1τοοει, ιιοιιοτι Νοννο οποιο 1πιτι

οννοτιγοιπο ΙποΒο οιπιοτι, Ιιο διο

11πιοιπο.

μ., ιιτι1ιο.τι @οπι πιο οιιιιιιιπιοΙο

οτι, ττιιτιι οιτι τιιο1το Μτι οι:οτιιιοτι

οιτοιιο 1πιτι ιιοιιοτιιτοτι.

Β Μιτιι κι" ττιοιπο ιιοιιτιοΚο Μτι

οποτιιιοιι ννοιιτιο ρω: ορο, αποτι

γοιπο Μο. ο ννο1τιγοπιοτι ννο.τι πιο

ιπιιτι τοιιιποτι ιιτοιτο μι.

θ 'Ποιο ννοιπιγοπιοτι τοπ :απο

οιπ:ιιιιο ιιιοιιο Μο οιτι ιιιο-γο έτιι,

τιιιιιι Μτι ττιοιπο Μτι οοικοτιοοιπο

οικοτι οτι τιοιποοέι: πιο Νοννο οτι

οποιο 1πιτι οιπτο οπο; πωπω τιορο

ιπιιι ιπιιιιοοιο πιο ποιο Μτι οτι πιο

Και.

10 (ιο οιπο οτιροιιι έοιποννιιι ορο,

πιο ιιοιιοτι οιπο ννοιιιγοπ1οιι ννοτι

ννοπο Μιι οιοτιιιοτι Μ” 7ο..

11 Πτιιιοτι ιιιτοιοτιι Ιιο οιιοιι

ννοιπιγοπιοτι οιτι 1ιπιι, πιο ννι1ιπ1ι οοτι

ορο ννοιι ιπορο 1ιπιι; ιιτι1ποτι Νοκ".

ττιιτιι 1πιτι ττιο1το 1πιτι οιοτιιιο.τι νωτι

τιο ρπιο ορο οιτι οπιοτιιιο.π

12 πιο” ο1πο οτιροιιι έιο1ποινιτι

τοιποοο ορο, πιο 1ιοιιοτι ννοιπιιιοπιοιι

νιτοτι ι;οτι1ποτι ιιτοιπο γο, ιιτι1ποιι ιοι

τιιοτιο ιιπιι έτιι.

13 Πτι1ποτι Νοννο ιοτιρι 1πιιι οιιοτι

ιιοτι1ιοτι ονοτιιιποιο οροννιτιοο οο

1προ πιο ιτοιποιιοιπο Μτι, οιτι τοιποιιο

ιπο, πιο οι·ιροι:ιι το1ποιιογο, 1ιοΙιοτι

τιιιτιι πιο ιτιο1πο ιπιτι οιποροι;οτι1ιοτι

μπει, ιιτι1ποτι Νοννο οποιο 1πιτι

οιποΙιρο οιπιοτι γιιιιπιοιπο πιο, ττιο1πο

ιιοιιτιο1πο 1πιτι ννοοτιο. ριι2ο ννοτι

ιπο1το.

14 οι ιτιοτιρο 1πιτι,οτιροι:ιι Με

έοιποννιτι Μιι, 1ιο!ιοτι τιιοιπο Μιι

ριιιο.

15 Πιιιιοτι ννοιποτιιοτιιπο Νοινο

οιπιγο πιο,

18 1ινοτο Ιπιτι οτοτιιιοτι γο οπο,

πιιγε, πιο τιιτοννιιι, πιο τιιοιιιοο, πιο

τιιοιτιπ:ο τοννιοορι Ιπιτι ιιιιτο οπο;

Π' Το1πιι τιιιτο1το τιιιπο και οτι

1πιτι Ιιο ονιτοοιτι, ι:οιπιι οοιιρι γιι!ποτι

οννοοιιι, ι:οιπο 1πιιιγοτι. ννοι:οοο.,

ννοιοιιπο τοτιο ττιοιπο οοπιο11οο ιπι

ρι Μτι οννοοιτι, τοτι1ποτι οννιπ:οιτο

'7 @ο οποιοι Μιτι τοτιιτοτι ιρογο 1:11 Με, ιιοπ:οτι τιιοΙπο οιποιι οιτιπ:ο

12



ννποοννοιοικε Θ.

ΜιΒιιρι Με επι ιειιΒιιρι, πιε. Μάρσ

1:ειρι Με σε, εειμι.

18 ΠπιΜιπι Νοννιι τειπιΜιπι @εφε

εε, ειπιειι πιιιΜιπι, Μαιου, ειπιεει.

τιιννιειιρι 11078.. _

19 'Ι'ειΜι πιιχει!ιε οννιιειιι, νιω

ιπιεπιπειι οννεεὶπι, ειι. υιΜι Μπιγιιπι

οννιιειπι, ιιιιΜι ππιιιΜι 21Μιπι εάοιιιιπι

ιιπι Μιι οννε.ειιι, οσε-πε οΕοιρο!ιι

ννιι€ιι Μπι ετεπι1ιειπι ιιιιιπιρερι.

20 ΠιιΜιπι Νοννε ννεπιιιε. ινο

επιιιρι ννιιιι .ΪεΙιοννιι Μειι€ε. «μι,

ννοιεεει ννιιΜιέοτεέππι ετσι-ΗΜ

ειιιπι1ιειπι, ειι τεΜι Μπιγιιπι ννειΜι

έοτεέπιι οοιι_πε οΒοι)τοπιι ετειιιιιιιιι

πω, ειι ννεννιειιγιιέπιιι, πρι ΒιιΙππιιιΒ

ικιεερε,ννει1ιπιει ννοέπιερι Μπι ιιΜιπι.

21 ΠπιΜιπι .1ε1ιοννε ννιιέΒεπιιπιει

Μιι οπιπιε, εε. .Ϊε1ιοννιι ειιπιπε Μπι

εΜει Ιπεριι, ννιωεω Μπι 1ιεοπι

ππιιιΜπ. Μπι ιιΙιε ππιόιιέιεε Με έπιπ;

επι:ιεέ ιινιειιέτιι Μπι Ι·ιο!πειροεορε

Μπι ε1ιεπιι:επι1ιιιπι ειιπιιε Με έιειι

εεε, ι:ιιΜι. ιειιιιιιπιε. τιιΜι ω” ιιπι

Μιι οννεειιι ι1ιιιπιε πω” Με επιι,

Ιιεοειπιιοπι ιιοπι ιχεεεπι.

22 'Γο1ιεπιγιιπι πιιιιΜι Μπι ννιιιιΙιε

εὶπι 1ιε1ιιιιιγεπι ννοιιιρι ειι οοχειρι,

ινα επιι (πε εισιω, ειι. ππιόοΚειιι

πρι ννιιπιι_γετιι, ειι επρεπε ειι Πεπι

γειιι 1ιεπιε. εριιέΒεπιρι Με έπιι σε.

121710 οννοιωκε θ.

1 ΠπιΜιπι ννιιΒιιπιι;ειπιΚιι Νοννε,

ειπιοοιννιειιρε οππι Μι, ινιειιγεννιι

Με ειι, 1ειι€ειρι εε 11ιόιιοπιιρι, :πιι

ππιε.Ιιεο. Μπι οννιιπιεερε. ο3ιιι1ιιπι ?ιι

0 ἔΡ2 (ζει. τοῖσι ππιιιΜι ιιέΜι.πιέΜιπι,

18101 πιιιιΒριγιι οΜπιγε οππι Μι

οννιιειπι, ππιιιΜι ννιιτιιτΜι οννιιεἱπι,

ειι ππιππιι οννεπιεε 1ιοεειπι οννειειπι,

ιτοπιιιιρειρι «μι. ιΚοπιιριιρι Μιι, 1ιεπιιι

οννιιειπι ιιιπιειρε Μπι επι τιιειιρι σε. -

3 Τε1ιιι πιιρε, εμ. ἐΜιπιέΜιιι Μπι

οννεειιι ννυ_γιιπε πιἰπιιννερι Με;

Μι πειτε ι)·εοεπι Ιιεπιιι οννιιειπι

ειειιρι.

4 'Ι'ιιΜι πε, εε1'ιρι νσἰεοιιἰ Μπι

πιεε, ?περι Με έπιι.

5 Ου. ιιννιειιΙιειιιιπι ννε ιιιτεννερι

Μιι ειι γιιπιιρι Μπι :ι.ννιιΜτε Με,

ννιιππιεπιπειι. οποιρο1ιι πιιιρε Μιι ε

ιιιπι1ιιιιι πιννιιΜτε Με, ννἰειιέτε. πιει

ρε Μπι Μι επεπι1ιο.πι, οι0ηωιι

ΙιιιπιΜι ννεπι-ΜΜι παρε Μιι επερ

Μπι ννιειιέτε ννἰεοπιπ Μπι Με εννε

Μι;ε Με..

θ ννιι1πιιπιτιιπιΜι Με οιιιιειιεε

ιγεεεπι ωωιω Μπι Μιρε; 1ιεοπι

πιιννε ννιειιέπει ννεγε εἰπι1ιεπι, Ιιε

ννιειιότιι εειρειιιιπι1ιιιπι ννεγερι Με..

'7 Ωει πιι_γερι καρφι, ειι πιιιΜι .

Μπι οπεπιειιγε οιιπιχιιπιρι, ειι 1ιε

ο1ιπιιι ι1ιόιιοι.ιιρο, εννιεε.Μγιι.

8 Ου. ννεΜιπι1ε.ιιΜι. Νοννιι, οππι

σε. ννιειιγε οππι Μι, οννπειιΜρε ειι ;

9 Ιπιο πήγε ννιεοπεΕυρε πιιι€εννιι

ειειγειειιτει πρι πιἱειπιεπι πιιιιεΜιιππι

ιιπιρι Με ειπι οππι.

10 ΝιιΜιπι τιιΜι πιι". ιιπι Μπι,

πιπρερι οππι ιιπιρι Μπι, ι:πιΜι Μπιριιπι,

ννοιεεπι, «μι ππιιιΜι ννιιιπιιιπιἰειι.

ονντιειπι, ιοπιε. πιι-γε οππι·ννιιτε Μιι

ετειπι1ιιιπι ιπιιιπιριιρι Μπι, ιιιΜι ιππι

Μι. ιιΜιπι πιι ιιπι Μπι οννιιειπι οππι.

11 Νιγερι οππι ννιεοπιιΜιρε ππιἰ

τεινε. ννιιΜι€ει, ειι τιιΜι σεΙιρι γιι

Μιπι οννεεἱπι ππιιπιιτεπι ππιιπιι οπι ἰεἰ

ιιιε.πιιι εννιπιιιιιπιι παρε Με έπιι, ειι

άεπιιπι1ιιιπι πιιιιΜι. Πιερ;; γε Με οπι,

ιειππιιιπιε πιιιπιι1:οιπι Με έπιι, εννιειι

Μγε.

12 (ζει, νιίιοοιειιΒε οννιιεἱπι, πιε

Ιιεπιππιπι πιιγερι επι, ειι τιιΜι πιι ιιπι

Μπι οννιιειπι επι, ννιεοιιιΒιιγε πινει.

Μιεε οππι ννοννιιΜπι Μπι εεε.

13.Μιι:ιπιεπιρε Μπι ππιιιΒρπριι εο

Μι. επι εννε1ιπιιιΜι ειι Με ννιεοτιιΜι

γε ππιιιΜι Μπι "Με Μπι, ννοννιιΜιι

Μπι Με Με.

14 Ωιι. ιοπιειπι πιιιιΜι Μιι ππιιι1ιριμι

έοΜι ννεπι ΜΜΜ παρε ειπι1ιιιπι,

ππιιιΙιριγε. @Μι Μπι εΜε. ππιιιιπισιι

ρε Μπι °ειι.πιιιι Με.. .

15 Ωει ννιεοιιιΜπρε πρωινο. ινε

Ι:ειιχε Με, πιἱ1ἶἔἱ 0ΠΜ (Η “Δω



ννπο(ΠΟΑΟΕ.

πιι ιιπι Μπι οιιππιειπι οπι, πια τιιΙπιι

σεΙιρι 3πιιΜι σιπι οννιιειπι ιιννιπιπιιιπιι

Με ε, πιοι;ειπιπιιιπι ποιππιιιπιιι ππιππιιι:ιιπι

Με έπιπ.

16 Πιιιιριι Μπι ππιιιΒριγπι έοΜι

οιιι οπι ιπιιιι!ιπο Με, πρ. ννισοί:ιιΜπγο

ννιιΙππιπιπιιπιΕπιι πω, επε ω" ππιιιΜι

ιιΜιπι πήγε ιιπι Μπι τιιΜι οοΒρι ιππι

Ιπο σιπι οιινιιειπι σιπι, ονιπιπιιιπιΜι έπιπ

?ιιπι ιιπι Με σιπι, πιε νιπεΙ·πειιγο Με

ο ιπει:ιρει Μπι νιππιπιννεΙιόε.Ιπο Με.

σε, ννει!πιιπιπιιιιΜι ε". :

17 Ωσ., 'Ι'ιιΙπιι οεΒιιι γιιΙπε σιπι

ππιιιΜι. ιιΜιπι οννιιειπι, ννιοοτιιΜιγε

ιιιιοιινικιφι Μπι νιπονππιιΜπι. Μπι πιοο

Με, ννειΜι.πιι:ειιιΜι Νοννπι πιοιππιι.

18 ΠπιΜιπι Νοννιι σωσει "πομπο

ειπι, πειτε πιοπι ετπιπιπιιι.πι ιπιπιπιρειρι

Μπι ὸεερὶ, δεππι, πιο. Ηιιππι, πιει .Βι

ρει:. ΠπιΜιπι Πιιπιι Κιιπιιιπι ιιι;ΜιΜι

Μπι πιεε.

19 Ηεπιιι ιπιιππιπιι Νοννει π:ιπιοιι

Μπι οορι, :πιι πιεπιε. επιπιπιπιπι πιιιιΜι.

Μπι οννιιπισιιγει. ευιιπιε.Μγιι. @σιμι

π.

1120 (ΜΜΜ, Νοννιι ππιεΙ·πιι Μπι Μ

σειπιγιι.πι ειπε ιιπι ΙιιιεπιιπιΙιειπιΙππι ιιπι

ννι πιιι Μαιο.

21 Οι». πιοπ.πιπιπιιιπι πιιιπιπέιιι μιτ!πο

πιει. ννιι!πο, πρ. ννιιΜηιι οιιιιιι. πεπι

ι:οπιιιπι ιιπι. _

22 ΠπιΜι.πι Πιιππι Κιι.πιιιιι επΗπιιΜι

Μιι πιοπι, πιιΜιΜι πιιπισσόιι.πι ιιπι

Μπι πιο ννιιπιπιιιιιΜι ιιπι. οιπιοιι πιοπι

Βπι!πιππι γιιΙποπιρι Μπι, οιινισεΜγιι

23 ΠπιΙπιιπι ἐοππι .παππού Μοι, έιπιιι

ινιιππ ποιπρι,εμι πιιιριπι Μγειορι Μπι

ιιΜιπι επιπιιιΜιρἱ, ειπι ππιθμω ππιιιιιι

ιιπ, εμ ιιιο3περι τιιιιοοιιιιπι ιιπι .Μπι

ιιΜιΒριιρἱ; Περι Μπι ιΙιεχιιτιι ιιπι

ρι, πιεεεπι πιι:εχειρι ι:ιιιιοοάο.πι ιιπι

Μπι ννειπιπιπιπιΜιρι έπιι.

24 ΠπιΜιπι Νοννιι, ππιππιιέσ. Μπι

επιιπιπιιιπι ΜΒΜ, πρ. οιπιπιιιιι.Μι πιει

ΜιΜιι Μπι πιω εοιι.Μοοπι πιοπι

επΙοιΜ_γιι;

25 (Σε. Ιιεγει, Κιιπιιι.πι γιιέποιηιι

Με. ννωιππωω ινονιιιιιιις γιιρι

Με, οιπιχε πιουμε σιπι πιο γιιπιππιππι

Με.

28 .ΪεΙιοιιπιι έεπππι πιιΜι νππιιΜιπι

ω" Μπι γεννιιέιπερι πιιιπιννε. Κει

πιιιπι ννοννιπ18.Ιπε γιππιιιρι Μ:ππ..

27 ννειΙπεπιτπιπι!πιι Ξερει: γιιοι:ει

Μιι, πιο. Θεππι πιιννπιππογιι Μπι οπιπιιι

.Τειρει: οιιπιχε Με, επε Κιιπιειπι νιο

"πωπω γιιπιιιρι Με.

28 [ΜΙ-παπι Νοννιι, ππιππιιι;ιππι πιοπι

ι;γοπιιιΜιππι, ννιιιιιιιοπιι οριιννιπι€ε

:γιιππιππιπ ειιπιρει ννιΜπεππιπιει 2ειριιιπι

πι.

29·Ηεοεπι Νοννιι ιιπιρειιι των".

οννιιειπι, ινιιπιιγεπιι οριινιπιπιέ·ο πιιι

ρούνιι.πιΜι ειιπιρει. νιιι!ποοιιιιιπι :ιι

ρω.πι πιεπιε” μι.

ννποοννοιπΑκπι 10.

1 Νονν:ι ινιοοννεπι Μπι πω. Νο

νσπι πάπια». Μπι, ειπι, Ηειιπι, (μι. .Πι

ρει: ΠπιΜιπι ππιππιιΕπιπι πιοπι ιγοπιιι

Μιππι, πιεπιε σπασει. Μπ:ιιοπιρι.

2 .παρει οιπιοιι. Μπι Οοιπιει·, πιο.

ΜιιεοΒ, πιει ΜΜΜ, πιο. .ῖπιννεπι, ιιπι

ΤιιιιιιΙ, πιο. Μεέειπ πιει. πι”.

3 ΠπιΜιπι θοππιει· οιπιοιι Μπι,

ΑέιΜεπιπιε, πιπ πω”, πρ. 'Ι'ο8·ισ.ι·

πω.

4 ΠπιΜιπι .Ϊειινιιπι οιπιοιι Μπι, ΕΠ

έπει, «μι. 'Ι'πιπέιέ, πωπω, πιει Ι)οτιιι

πιιιιι.

5 Ηεπιιι Παω νιάτα ππιννιιρι Μπι

ννποε.Ιπιοπρε.ιπιπιπρι,· ππιιιιποοιι ταν".

ρι Μπι επι, οι:οι)ποΙιι περι Μπι, ω.

πιοπι ννιωιιιιιιι Μπι, πιεεεπι σιπι»

Μπι επι.

θ Πιιππι ω”. Μπι, Κιιέι, πιο. Μι

2ιιι·ιπιι Εέιιρ2υπ Με, ΡΜ, πιει Κοι

ιιιιπι.

7 ΠπιΙπιιπι Κιιέ οιπιοιι Μπι, $εΒιι,

πιει. Οιινιπιιιι, πιο. ΒιιΜιι, :πιι Καπω

πιει, ειπι Βιι.Ιιτεοιι. ΠπιΜιπι Βιιπιιι

πιο. π:ιπιοιι. Μπι Βάια, πιο. Βεπιειπι.

°8 ΠπιΙππιπι ΚΜ: ΝιππιτοπΙ πωπω"

πιπ, πιο ποΕπιιιιογε. πιιιιΜι. ιιΜιπι κινει

έιιΜι ειπι.

9 Με ιινιι.ιιγιιτεεπι .ΤοΙιοινιι. πω

Ρ!



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Π.

ιποττι ποέοιπο οιτι οπιο ι ιιοοτι ποιοτι

ιιοτι, ννοοδποιοοο ποέοιπο .ιοιιο

πο ιτοιποττι, Νιττιτοπι ιδτοοοτι, ποδιο

ρι οιτι.

10 Πτιιποτι ποιτιοστι2ο ιοπο το

ιποιιοδτο ιιο Βοιιοι ιιοο. πιο Ετοιπ,

πιο Αιποπι, πιο. Κοιτιο Βιτιοι· τυο

ιποοο ιπιτι οτι υττρι.

11 Μοιποοο ιπιτι ιιο οτουιιοτι ιδιο

μι, πιο Λέω, Νιτιιπο ιποἔο οπι. Βο

ιιοιιοι: οιοτιπο Κοιο ιιοιπυτι ;

12 βιο Νιτιιπο Κοιο ιιο οιο

ιιοπιοτι Ποεοτι πιτοτιπο πιπι-ιο. που

ιιοο.

13 Πτιιποτι Μιποι·ιττι Εἔτπριοπ

ιιοο οιτιοο ιπιοιτοτιρι ιπιτι Μοτο,

πιο Αυοττιιτιι, πιο Ι.οιιοιιιττι, πιο

Νοριυιιιτιι,

14 0ο Ροττυοιττι, πιο Κοοιυιιιττι,

ιιοι:οτιιιοτι Ριιιέιιττι, πιο Κοριοτ·ιττι

ιτιοτιρορι.

15 Πτιιποιι Κοτιοτι οιτιοο ιιο

ιοτιρι 2ιιιοτι, ιιο τοιπορο, πιο Με,

16 @ο ποιοι κι", πιο Αιτιοτι

οι", πιο πιπι-οιο πιο,

17 @ο Ηιπι ω, πιο Ηοτοπιι ω,

πιο οπο οιτι,

18 βιο Αι·οιιι ιπιτι, πιο Ζοτιιοτι οιτι,

πιο Ποπτιοι:ι ιπιτι ; πιο ιιοιιοτι Κοτιο

οι πιοοποοι ιπιτι δυοττιπιοιι ιδιο

διορι. .

19 Ου. Κοτιοτιι ττιοιτοοο ι:οπορι

ιπιτι πιοπι, Ζιπιοτι οιοτιιιοτι θοι·οι·

οιπι:οιπιδπο πιο οιτι θοιιο πιο πιο ιιο

τοτιιιοτι 8οπιοτιι, πιο Οοιιιοτο, πιο

Απιττιο, πιο Ζοιιοιττι Ι.οοο οιπι:ο.

20 Ποιοι οιτιοο πιοοδ·ο οιτι ιιοτιο

οορι, πιοοποπιρι 1:ιτι ιδτοοοοο,

ογοτορι ιτοτυιοιποοορι οιο οτι, ιορι

Μιι ιδτοοοιι.

21 Πτιιποτι .Τοροι: τοιπορο ιπιτι ευπ

ιποιπυ Βοττι, ιιο οιιιοο ιπιοιιοτιρι,

Ηοιιοι· οιτιοο πιοοδπο οιτι οποοιτι

οι:οδιορι ιπιτι ιιοο.

22 Βουι οιτιοο πιοοδτο οιτι,

Βιοτο, πιο Αέιυι·, πιο Αι·ροιποοπι, πιο

Επι, πιο Ατοττι.

23 Πτιιποτι Ατοττι οιτιοο πιοοδιο

οιτι Πο, πιο πω, πιο θοτοτ, πιο Μοέ.

24 Πτιιποτι Αι·ροιτέιππι ἑο1ο ιιο

ιστιρι, πιο @οιο Ηοιιοτ· ιπιοιι:οτιρι.

25 Πτιιτοτι Ηοιιοι· οιτιοο ιιοτιρο

ιτιοιιουρι-; ιοιπορο οτιροιυ ιοπο

ιπιτι οτι πιοιπο κι" οιπιροττι ιουρι

ιπιτι ιιοοτι Ροιοε οοιιορι, πιο οιιτι

ιποιπυ ιπιτι σποτ” οοιοδιοτορι.

26 .ιοιπιοτι οιτιοο πιοοΧο οιτι Λι

ττιοπιοπι, πιο εοιορ, πιο Ηοιοοι·ττιο

πω, πιο .ιοι·ο.;

2'7 (ιο. Ηοπιοτοττι, πιο. ΠιοΙ, πιο

ι)ιπιοιο ;

28 @ο σου, πιο Αιιιττιοιιοι, πιο

οι:ιο;

29 @ο Οριτ·, πιο Ι:Ιοπιιο, πιο .ιο

ιιοι, ιιοτιο οποοιτι .ιοιπι:οτι οιιιιπέι

πιοοδπο.

30 Μοέο οιοτιιιοτι πιο οιτι, 8οροι·

ιιο που πιδοιιιδιοτιροτο ποτιιπο

οιτι, ιιοιιοτιδιοτι ουτιδποτιρι.

31 οττι οιτιοο πιοοδιο οιτι ιιοτιο.

οορι ι πιοοποοιρι. πιο πιοπιιο

ιιπιυιιορι ιπιτι ιδποοοτι οδιοι:ορι ιπιτι
τοττιοιποοορι ιπιτι οτι ουτιδποτιρι. η

32 Νοπο οιτιοο πιοοδιο οιτι πι

οοποοιρι ιιο ιιοορι, οδοι:ορι ιπιτι

οτι. Ηοτιο οι:οτιιιοτι ττιοιιο ιπιτι

οποτιοοδπο οδτοιο οτιοτιο1πιδο ιδο

χερι πιιιιιι:οτι πιοτι ιδιοιιοικοτιι.

πιοοποιπΑκο Π.

1 Ηοιιοτι ττιοιπο Μιι οποτιοοδιο.

πιοοιιιο ποιιιιπιοτι, πιο ιορι Κο

ποτιιιειοτι.

2 (ιο πιδτοιιιδιοτιροιο ιιιπιοιπο υτι

ρι, πιο ω” ττιοιποοο ιπιτι ιιο οτι,

οττιπιοδπο που ιδιοδπορι, πιο οτι οδο

Κουρι

3 @ο οιοιδωιιι ι:οιποπιοιπυ ιιοιπιπ:ι

διορι, ιιιορο, ττιοιπο οττιπιοτοτι υτι

ιποοορι, πιο έροτι υτιιπιδπορι Μο πιο,

οδτορι. Ηοοοτι ιτιιοτι ιιοο Ιώδιο

ττιοιπο οττιπιοι:οτι πιο ιιο ιουρι, πιο.

υροιιο ιιοο ιπιδιο ιιιι;υττιοτι ιουρι.

4 ί.ζο οιπο ιιοιπιοιδιορι, ιιιορο,

οιιοτιπο ποο-ιι υτιιποεορι Με οο.

τιοιπυτι οοτιιποέιιπο που, ιιο πιιτιτρο

Μη ;Μ1ιριδο ιδιιιιιπιοδο Ιπο, πιο



νν1οοιοΑππ.

πιο ιιπ1ιισεΒερι Με ; ποσοπιεπρι

έπι ιιιπ1ιεπ, πιε1:ε 14ιπ οννεποεγε.

οπιόοοε1ιογε ιιπιπιχεγερι Με.

5 Ππ1ιεπ, .Το1ιοννε οι:οπννο πι,

ιπε£ε1‹ε πο, Αόεπι οιποε πιιοεγο

οιπ 1:επερι Μιι ννεπιτε1ιο Με ο

πεπ ιιιγιι.

θ Ωε, Βιιεοέ ογειο ννεπιιτιιιπ,

πε οννεειπ ιερι ιινεπιιόεπ γιιιιερι,

πε πο τ‹›Ι‹εΙιογε οοοπρι, πε άο

τεπ1ιεπ πιω πεπε ιιοοιπρι οπε

οιπ ιε1ιιιιιεπ τοιιιιιο περι πιο έπι.

'7 Πιο, πεπ υπγεπρι,πε ιερι Ι‹ιπ

ιοιοειιι ιιππεπρι Με; Ι‹ιπιιεπ ιδιε

Ιειτοειεπ ιερι πειιιοι1ιοπρι Με έτιι,

.Ϊοιιοννε ογε.

8 @ε 1ιοτειιιιετι Το1ιοινε, πιε

1ιε 1ιιπ οννεποεγε, γιιοπιόοπ πιο

ννιοεγε; ππΙιεπ οιοπννο 1ιεπερι

ποπ εγιιέπεπρι.

9 Πο οτεπιιεπ απο ιιπι ΒεΒοΙ

οοιπερι; πω” .Το1ιοννε ιπειζε

Ι‹ιπ οννε.ειπ ιερι Ιτιπ γπιτ:ισειιι,

πε ιιοτεπιιεπ :πειτε ιιιπ οννεποεπε

γιιοιιιιιοπ οπεπειιιγε πιο ννιπεδ·ε.

ΙΟ ἑοιπ ννιοοννεει ωοιυαρι Επι

πιοο. ἐοιπ ννετιιγοι:ιι ορεννιππο

πεπρε ιιοπρε πι, πε ποπεπ Αφε

Μιετι 1ιιοιτοπρι, ιπιπιτεπ ποπ πιο

1ιεΙζεπι ννεπιγοί:π ποπρε.

ΙΙ $οπι Αι·ρεΚεεά τοπρι 1ειπ

ιγο1ιεΙζειπ, ννεπιγοιιι ορεννιππο

περιεπ πι, πε οιποε ννιοε πικάπ-Μιι

πο Ιιισιτοπρι.

12 Ιιπ1πεπ Ατρειιέει1 ννεπιχοι:ιι

ννι1ιοοπιπε γειππι πεπρε περτεπ

πι, πε €οιε ποιωπρι.

13 (ζει Ατρειώειι, ἐοιε ιοπρι

1ιιπ ιγοιιε1ιειπ, ννεπιγοι:ιι ορεννιπ

πιο τσιπ πεπρε γετππι πι, πε σιπ

σε «πω ννιππεπ πο ιιιοιι;οιιρι.

14 υπικεπ θοΙε ννεπιχοι:ιι νιπ

Ιιοοπιπε γεπιπι πι, πε ποπεπ Ηο

1ιοι· ιζιοιιοπρι.

15 @ε ἐο1ε Ηο1ιοι· :Με 1πιπ

ιγο1ιε1τειπ, ννεπιγοιπ ορεννιππο

τσιπ πεπρε γεπιπι πι, πε οιπι:ε

ννιι:ε ννιππεπ 11ο 1ιιοιι:οπρι.

16 Πιι1<ιεπ ΗοΒοι· ννεπιγοι:ιι πι

Ιωοιππε γειππι πεπρε τορε πι, πε

ΡοΙοπ ιπωιοΠρι.

17 ()ε Ροιοπ ιοπρι Τζιπ @οπε

1ιεπι, Πο1ιοι· ννεπιγοιιι ορεννιπ

,πο τοπι πεπρε ννι1ιοοπιπε γεπιπι

πι, πε οιποε ννιοε ννιπγεπ ιισ ιιι

τ:ιτοπρι.

18 Ππ1ιεπ Ροιοπ ννεπιγοι:ιι επι

1τοοπιπε πεπιπι πι, πε Βογιι Με

τοπρι.

19 Ωε Ρο1οπ, Βογιι ιοπρι 1:ιτι

ι_γοιιειαειιι, ννεπιγοτιι ορεννιππο

ποπρε πεπΡε περοιννεπ1ιε πι, πε

οιποε ννιοε ννιππεπ Ιω 1:ιοιιοπρι.

20 ΠπΙιεπ Βογιι ννεπιγοιπ νει

ιπ:οπιπε δτεπιπι πειιρε ποπρε πι,

πε. Βοι·ιιπ 1‹ι‹:ιτοπρι.

21 @ε δωσε ι:οπρι 1ειπ ιγοιιε·

Κειπ, Βογιι ννεπιγοτιι ορενιιιππο

ποπρε εεπρε έε1ιοινιπ πι, πε σιπ

οε ννιοε ννιπγεπ Κο ιιιοιιοπρι.

22 Ππ1ιειι Βοι·ιιπ ννεπιχοι:π ντι

ια:οιππε γεπιπι πι, πε Νειιοι· ιιι

οιιοπρι.

23 ()ε Νε1ιοι· τοπρι 1τιπ @οπε

ι:επι, Βοι·ιιπ νιτεπιχοι;ιι ορεινιππο

ποπρε πι, πε κάποια. Μεε. ννιππεπ

π» 1ιιοιιοπρι.

21 Πιι1:επ ΝεΒοι· τνεπιγο1:π νι

Βοοπιπε ιιοπρε πεπρε περοιννεπ

πε πι, πε Τοτε κωιωπρι.

25 (Σε Νειιοτ 'Τοτε. τοπρι Τύπ

ιγοιιεπειπ, ννεπιγοι;ιι ορεννιππο

πεπρε ννιικοοπιπε πεπρε περσι

ννεπΙιε πι, πε οιποε ννιοε ννιπγεπ

Τζο 1ιιοιιοπρι.

26 Πιι1ιεπ Τοι·ε ννεπιχοτιι πιι

1ιοοπιπε ιέεικοννιπ πι, πε Αποτειπ,

πε Νε.11οι·, πε Ηει·επ ιπωωιιρι.

27' Τοτε ννιοοπτεει ωοωαρ·ι 1:ιπ

πω. Τοτε @ο ΑΒοι·ειι.ι, πωπω,

πε Ηετεπ Κιοιι:οπρι. πω”

Ηετεπ Με Μωωιιρι.

28 ΠπΙιεπ Ηει·επ, ιδιο ειιαπ1:11,

Τοτε ιι;οΙιεπι πι, Πι· Κεέπιπι 11ο

οιγε, ιπεΙποπο οτι τοπρι Μιι ιισ: οπι

πι..

29 Ππ1κεπ Α1ιοι·επι, πε Νε15οτ

ννιποΙιιποε γιιπερι. Α1:σει·επι τε

16



ντιπιοννοιπΑπιο 12.

πιοπι πιο_ιο Μπι $οι·ι, πιο. οπο."

τοννιπιιι ποιο πιο πιο.. οπιιγομι.

Ηοποπι πιο πιιιπιννιπιτπιιι ιγο Μιππιο

οπο. πιο ιιτογομι.

οπι Τιππιο δοτι πιιπιπιο τοπι οιιι ιιπι,

πιιτιπιο ννοπιιπιο.

31 πιοπιοπι 'Γοπ·ο ιγο πιιτιπιιπιτπιπι

Απιοτοπτι ιΜπιπιιι, πιο τοπιοιοτροπιπι,

ω πιο π·ποτοπι πιιπιπιιπιτπιπι, πιο το

πιοέπιπι δοι·ι ιγο πιιτιπιιπιτπιπι Απιοποπτι

τοννιπιιι Μπι πιοο. Ηοτιο. οππι Πι·

Κοέππιππι οτοπιπιοπι ιγογο, Κοτιοπι

πιπιοπιοοο Μπι οπιπ:ο γο Μο, πιο

Ι:ποποτι οπιπιπι πιιι›ι πιο πιοπι πιιγο

πιοπιρι.

32 @ο 'Ι'οτο οτιμοτιπ τοννο Μπι

ννοπιιγοτιι ομοντιπιΒο πιοπιμο οοτιμο

οομτοπι πιοπιοπιοπιο, πιο .πἶοτοτι πιοπι

'Ποιο το.

ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΒ 12.

1 Ππιπιοπι οπο” Απιοποππι πιο

πιιγο, Νιτο πιιοπιοπιο πιο. οτοτιπιοπι

γο οπο, πιιτοπιιιγο οτοπιπιοτι, πιο πιι

γοτο τι Μπι οτοπιπιοιι, ππιοπιοοο πινοπι

ννοιιγο.ε πιιπιιγο Μο πιιπι πιο οπιτο

γο οπο.

2 Κιπιπιπιπι ογοτο τοτιπιο ποιοι π:ιγο,

πιο. πιιγοπνοοτο, πιο πιιπιοιο Μπι τοπι

πιο ννπιπιοεο Μο. ; πιο ννπιννοέτο

γοιιτι πιτο ;

3 βιο τοπιο πιιγοννοέτομι Μπι πιο

πιο ννιπιοππιπποννοέιτο, πιο τπιννο πιι

γοέιπιο πιιπι πιο ππιπποοιπιο πιτο, πιο ιιι

γο οτι ννιοοινοοι τοπιο ππιοπιο οπιοπι

πιπιμι Μπι οννοοιπι γοινοέτομι Μο

πιο.

4 οπο.. Απιοι·οπτι ω”. .ποπιο

πιο οπιιγο οιειοπι πιο ιγοπιοπι, πιο

Μπιτ ομο. Απιοτοτπι ννοπιπιο ννοπιπ

γοτπι ινιπιπιοππιπιο έοπιοννιτι οοτιμο

οιιμτοπι, Ποτοτι οτοπιπιοπι ιγογο οο

πιοπι.

5 βιο Απιοποππι τοννιπιπι Βοπι ιπιι

πιπιιι, πιο ιγο πιιπιπιιι οιτιππιπιτπιιι πζιοτ

πιοπιοπι, πιο τοπιο ιπιιπιππομι, τοπιο

τοπιμι Μπι οννοοιπι, ννιπιπιπιοει τοπιο

Ποι·οπι οπι γνιπιοτοτιμι πιο, πιο ιππι

οποιο. γομι, Κοπιοπι ππιοπιοπιο Μπι

Β

οπιτπιπιιγο, πιο. Κοπιπι.ιι ιτιοπιοπιο Μπι

οπι πιιμι.

θ ο Απιοι·οιιι ιιιοπιοτιο Μπι οπιπιο

γο, πιπιοπιι οιιτιγο σιπι οπο, Μοτο

ιιτιππιπι Μο οπι. Ππιπιοτι πιοπιοπι

Κοτιοπιι Μπι πιιοπιπιπιο Μπι οπι ιιπιμι.

ι πιππιπιοπι οο...." Απιοποπτι οπι

τοπιο οι” οπι, νΐιπιοννοοι πιιτοννο

Μπι ππιοπιοπιο Μπι πιο οποιοι πιτο σο,

οπιιγο. Ππιπιοτι Απιοτοπτι πιοπι πνο

πιπιο γνοοομι ννοιι, .ποπιπιννο τοπιιτι

ιπιιγο πιιπι πιο Μπιι8ο.

Θ Ωο. πιοτοπιπιοπι πιπιπιπποπιο γο.

Βοτοπ ιννιγοπιιγοτιμοτοπιπιοπι πιο

"οπι ννοτιπιο πιιτι, Βοτοπ ννιγοπιμο

γοτο, πιο πιο ννιγοπιιγοπιμοτο οπο

τω” οπι ο ννοπιογο, πιο πιοπιι νται.

πιτιο γνοοπιομι ννοπι πιοεο οο. οπο.

ντο π:οιο Μπι πιογοπιιγο.

9 (πο οπιο Απιοτοπτι πιπιπιπποπιιι. ιτο

πιοπι Μγο ιπιπιοπιο γο.

10 Ππιπιοπι πιιοπιοπιο Μπι πιο οπι

ννιπιοοπιιπποπι, πιο Απιοτοπτι Βοπιμτο

οπιτο ομοπτιοπιππο γο, πιοτι γοπιπιο

πο, ττιοπιοπιο οπι ιιπι ιιοπι τιιπιο ντι

πιοοπιιπποπι πιοπιοοέι.

11 ο.. Επειιμτο οπιπο ννοτιτιο τι

πιτο πιοπιοπι, τοννιπιπι $οτι πιοπιιγο,

ντιπιοπιιιιπιο οινοπιγοε ννοέτο πιο

πιιπιο επποπιννογο;

12 π.)ο Βου ιτοπι ογοτο Μπι ννοτι

τιιγοπιομι Μπι οπι, Βο τοννιοπι Μπι

οο πιο, ογομι, πιτο, πιο τοι-γο ππιοπιπο

μι πιτο πιο. τιιγο πιιπιιγοπιμι Μο.

13 Οοπιιγο πιο, τοννιπιοπιτιπι πιιγο.

πιογο οπο; πιοπιοπι τοτιγπιιι ννοπιπι

πιτο πιο, πιιγο οπιιγοτοπιπιοπι πτιιπιοἔι

Μπι πιι Μο.

14 Ωο. Απιοποπτι Μι2οπιττι, Βιοπο

ρ2πι Με, οπι πιι ιιοπιοπι, Βιιιιμτοιι

ογοτο πο. τοννιπιπι Μπι οινοτιγοε

ννοέτο πιιπιπιο ο ιπνοπιγοπιομι.

15 Πιιπιοπι Ροπ·ο τοοΜοιτο τοπι

πιοτι ννιπιοπιιτιοο Μπι° ννοιιγοπιομι,

πιο Ρπιπο οπι γοτοιιμι, πιο πνιπιοπιιτι

ω. Μπι Ροπο τι Μπι οπι ιιπι πιτο σιπι

ιοιιμι.

16 Ωο ιγο Μπι οτι Απιοτοπιι τοπι

γοπι οοοΜοοπιμι ιιπιπιοπι τοπι.ιτι τινο

Ι



ννποσιοΛοιπ.

πιιιγπιπιρπ γιιπιπι, πιιπιιπιππιι πιιιΚιιπι,

πιει έιιΜιιπιΜι έοπιέοπιπιπι ππιπποποι

ννπιπε πω ειιι οοΜιπο πιω ννιπιιπεπι

πω, ιιιι οπιππιο πιεπια οωασίπ.

17 ΠπιΜιπι .πεπιοννει Ρπιπο ομι

πω, Βιιι·π Απιοι·πιππι Μαιου Μπι οπι

επει.πιπιπιπι, Ρεπο ππιποπιπιπιΜι πιιιπιι

Μπι πω” νιποννιιγπι2επι Μπι οπι

ννποιιΜιέππιππει.

18 ΠπιΜιπι Ριιπ·ο Απιεππιππι Μσο,

ιιπ πω”, 'Ι'ο1πεπιει πιοπ:πιππιιμοοπιπ

Πε πιππιι.ννιπι Μπι τοΙιεοπι οππιιιιυιΜ

Μπα: έπιπ πιο?

19 Πε πιπππιιπιππέπ σε, επιε οποιοπι

πιε ποππεοει. πιεπια πιε? Πεοεπι

ππιπέ ππιππιιΖε Με πννιιοιι πιιΜι. 'Γυ

Μι πιπππιννππι ινιιπιπιόιιΜι πιο. Β

πιππειππιι πιει πιιιπιΜπιπιι. ννο.

20 (Μ. Ρεπο ννποειέ1:πι πανε. Μπι

πιοπιιι πιο πννειπιοΚοπιννιωΜγε, ιππι

π” πιππε ω, πιππαπ πειΜι ιιοπιο

οππι Μι οινιιεππι.

ιινποοννοιπικε 13.

1 Ππιπππιπι Απιεπ·ιιππι Βἔιιρτπι Μπιπι

πιππιπι ΜΜΜ, πιο 1:ιιννπι:πι Μαι, ιιπι

1:πιΜι ιπιππιε οππι ω) οννιι.ειπι, 1101:

πιειΜιπι ορει, ππο1πο.πι ππιειπποπ:ε Μπι

οπο.

2 (πει Απιοτπιππι ινἱιἱοε. πιππαπ,

ινπιπιιιιπειπιρπ, ππιει2ιιεπαι, σιπι πιιιπιι

εΜι2π στα χαπια.

3 @ο πποΜιπι ππιπιπποοε Μπι ο1:ἰ

πιοπι οπιπιει ππιπ1ειΜι πω, Βοποπ επιι,

νιπειπεεγ8. πτιοπι€ε οπιιοπι Βετεπ πιει

ΗΜ οπιιπιοπ1πιπι πιοοπιππι;

4 'Ι'οΜιΒ οπιειπι ννπιπιπιιι ννοέπιπι.

ιιπ Καμ οἱιιοπι πιο επππει, πιε. πιεπι

Λπιεπιιπιι .ποπιοννε. σει-ιπι Μπι Βογο

Μιππι.

5 ΠπιΜιπι πιω Απιεπειππι πιω ιπιππιι

Μι ιιπι Μπι πι; τπιπιππιοπι, (μι. πιιτειπιΜι

ννπιπιοικι πιο ιππιπιπι.

θ (πει Μάταια τοπιννειπιχεπιρπ Με

οππι ππιπιπποοε Μπι πγοννππιννποεΒπγε

ω, επιπιεέ ννει.πιιπγεπιιιπ οτε ιπι

πιιπρπ, πιεοπι ωιωμ οιιπιγειπιιιπ Με.

οΜπρεπιπιιι.

7 Ππιππιιπι Απιοι·πιππι ννεπιιιγπιπιιιἱ

ννἰπιπιπι ννποιιΜιπειρι Μπι πιει ΕΜ:

ννιι.πιιιιπιι.πιρι ννιπιειπι ννποεΜγειρπ

Μπι ιιΜπιποπιιιπ. 11πιππιιπι πιεπιπιπι

Κιιπιιιπιπ Μπι, ΡΘπω Μπι πιο πιιι

πιοοο Μπι επι οιιπιγιιπιιιπ.

Θ Ππιπαιπι Απιεπειππι ΕΜ; πιοοιιιι,

ΠπιπιόοΜπιἰοιι Με πω, ννππιοιπι ιππι

οΜπιπιι. ππιἰπιιννε. Μπι, πιει "πιω πνι

σιιΜιπιι πιιιπιι”. Μπι πιιιΜιπι πι

πιποιηιι Με έπιπ, πιιιπιΜι. ννε.πιιππι ιιπι

Μοπικι οππι.

9 Μιιπποοε οτ:ονσειεππι πιπ1:οΜ.ιππι

"πιοπιο έπιπ πιο? Οεοἱοπμι σε,

πιπιο επ:επιπππιπι ΜπιπιΜιπιπππ:γει ιπι

πνο. Μέ @Με 1:οιπιπιιι.πι ππε οΜπιπιι

ππιπέι επειρει τπιπιπιπιπι, πιει πιπέ «παρει.

πιιπιπιειπι Μπιπιπιπι ππιπέ οπιπ:Μι. π.πιπιπιιιπι

τπιππο Με σε.

10 ΠπιΜιπι Ι.οτ ννιι.πιππεπι οποπινπε,

φαι .ποπόπιπι πιποππιπππιιτο Μπι οπ:οννπι

εππι Ζοπιιιι· Μαι οννειπιοιιδπει ππιππιπ

γιιΜιπι, (8οπποππι (ιποππιοι·πι Μαι ιθ

πιοννει. ιπιειπι€ιπε οππι ι1:οΜιππι,) ω

πισινα τιιιιιιι€ε. Μπι πχεσεπι, πιει

Βἔιιρ1:ε ππιιιπποοε Μπι ι)πεοεπι.

11 Ωει πιω .ποπτπιιπι οπιπιπι ππιιιπκοοε

Μπι ονν:ιεπιπι Μιπιπιπεο φι, πιω νιπ

γοπιπιπιπιρειππι Μ". πιπιπιόιιΜι γε,

πιεοεπι στοπιποπιπ πιπιπιΜι νππιπιιι€Μι

Μπι οπι-ιπιπιεπι ΜπιιιΜιιιΜ7ει πιππι

ιπειρι. -

12 Απιοι·ιιππι Κιιιιιιπι πιιιιΜιοο Μπι

επι οιιπιιπιππι, πιει 1.01; οππιππιιγε Μπι

οποπιννο Μπι επι οιιπιγο, πιει Βοάοπιι

επι ννιιππογει ι1:ποιιεει.

13 ΠπιΜιπι Βοπποππι ννποειέπε. Μπι

ννποιιέτιιιιπ πω, πιε .1επιοννιι επι πιππιιι

ννπιπ11:επιπρπειι.

14 ΠπιΜιπι ποπ Απιοπο.ππι οιποπι

πιιιπι ΜπιιιΜιπιΜγει πγειγε οππι, πιο

πγοπιειΙιιιππι .ποπιοννιι Απιοι·ιιππι πιε

ω”, Και. Μπι γιιννιιπιΜιπι ιΜΜιιι,

πιει τοΜ γιιιιπι Μπι ιπιππιιππέιιπι Μπιπι

ννπιπι απο; ννιιΖιμπιει, πιει πιοΜιΒιι,

πιει ννιγοπιιγειπιριιτει, πιπ ννιγοπιρε

διεπει.

15 Μπιπποοε Μπι εππι ννιιπιάιιππο οππι

επποιπιπιπ:γο.πι @ιιπ Με πιει, ννιωννπι

18



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ 14.

οι τιιτοπο τιοιπιιιι οπιιιοτιιτοέιτιι

γοιι.

18 @ο πιοοιοοεο τιιτοπο ιπιτι

ττιοιπο. πιγοιπο οοιτο2ο ιγοτιοιτο

ποιτοΒο Μο. πιοοπτι ποτι οιο

ιπο πιγοιπο πιοπο γοπο οιπιιιι,

ιιοοιτιιιοτι πιοοιοοεο τιιτοπο ιιπι

ιποτι γοπορι Μο πιο.

1'7 Νοιιτι πιο ττιοιτοπ:ο ιπιτι οιιοτι

οιτο οιτι, πιο οιιπιοιτιτιγοτι ιπιτι οοοτι

οττιοτιι πο, ιιο π:ιοο Μο οπο, ογο.

18 Πτιιτοτι Αιιοτοττι ιιιπιοιτο πιο

Μοοιοτο οτοιιο ιπιτι ιιπι Ηοιιι·οτι

οτι ποτιιτο οιτι οΜπο ι, πιο οτι οοτιγο

πιο ιιοτι ποιιτιο ποοτιορι ποτι

.ιοιιοπο ιπιπ:οΒο.

πτοοποτΑκο 14.

1 Πτιιποτι Αττιτοροι Βιτιοτ οτι

πιπ:οέτο γοτορι οοτιγο το” ιιο

οιιοτι, τ” πιο Αι·ιγοιπ Βιοεοι· οτι

πιοοέτο γοτορι, πιο Κοπιοτιοιιο

τιιοι· Βιοττι οτι πιοοέτο γοτορι, πιο

'Ι'ιπιοι Ποιοι οτι πιοοέιτο γοτορι

οοογο ιποοορι.

2 Βοτο Βοπιοττι οτι πιοοιέτο γο

τορι, πιο Βιι·ειο (ιοττιοτο οτι πι

π:οέτο γοτορι, πιο ἑιτιοιι Απιττιο οτι

πιοοέιτο γοτορι, πιο οιτιοιιοτ Ζο

ιιπιιττι οτι πιπ:οέτο γοτορι, πιο ιιπι

ιποτι Βοιο, Ζοιιοτ ιιοο, Ιιο οτι πι

αποτο γοτορι, ιιοτιο οποοιτι οιο

πιοογορι.

Β Βιπιιττι ττιπιπιγο ιπιτι, ττιιτιι οιπογο

τοπιο Μτι ιιοο, οτι ιιοτιο οποοιτι

οοιρορι.

4 ιΝοτιιγοτο οιπο τιοττι, ιιοιιοτι

γοτι Κοπιοι·ιοιιοττιοι· ποπιπιοιπο

πιοογο, τιιιτο Με γοττιτιι ιπιτι Ιιο

ιιοτι ιτιροιιτιρι. ,

5 Πτιιτοτι ποτιιγοτο ιοιπο ι:ορο,

ιιοιιοτι Κοπιοτιοιιοττιοτ πιο πιπ:οέτο

γοτορι οπιπ:ορο οιπιοτι οποοιτι

ορι, πιο Βοροιττι ιπιτι Αέιτοτ·οτ

Ωοττιογιττι οτι πιοοιτοέτοιπο, πιο

Ζο:ιττι Μτι Ηοττι οτι, πιο Βττιιττι

Μτι ()ιτοτογιττι ττιπιογο Μτι οτι,

Μπα υτοα8ιπ πιπ:οιποέιτοιπορι.

ο Ποτε ιπιτι ιιοιτοτι, 8οιιιτ Ιιο

τοπορι Μτι οτι Ροι·οτι οτοιιο Μτι

ιιοτο, Ιιο Βοροτο ιπιτι οτι οτι.

7 ίζο ιιπιιοορι, Μι€ροτ ποιππιτιι

γο, Ωοπιοέ ιιοο οτι, πιο Αττιοιοπιι

τοττιοιποοορι ιπιτι οποοιτι οπιιιτιο

τιιρι, Αττιοτι Μιι τοιιο Ηοιοττοτι

'1'ο.ττιοι· οτι οοτιγοτιρι Μτι ιιοιποτι.

Β Ηοιιοτι δοπιοτο οτι πιπ:οέτο

γοτορι, πιο θιοττιοτο οτι πιοοέτο

γοτορι, πιο Απιττιο οτι πιπ:οέτο γο

τορι, πιο Βοιο Ζοιιοι· ιιο οτι πιοο

έτο γοτορι, πιο Ζοιιοιττι οτι πιοοέιτο

γοτορι ιιοτιο οωα.ε·ιπ οογο ιγογο

ιιι, πιο διπιιιτι ττιπιογο Μτι οτι Μοι

οορι.

9 Κοπιοτιοιιοττιοτ Μοτο οτι πι

οοέτο γοτορι, πιο 'Γιπιοι Ποιοι οτι

πιοοέιτο γοτορι, πιο Αττιτοροι διοτι·

οτι πιοοέιτο γοτορι, πιο Ατιγοιτ

ιἰιοοοτ οτι πιπ:οέιτο γοτορι, το

π:οέτο γοτορι οσο, ιιττιοτι ι:ορο

οττιοτι οορτοτι οπ:ιρορι.

10 Πτιιτοτι διπιιττι τιιιιογο Μιι

οιιιιο ιιιτοττιοτι ποιιο στο, πιο δο

πιοττι οτι πιπ:οέτο γοτορι Οοττιοτο

οτι πιοοέτο γοτορι ιιοιιιοο Μιι

π:ορι, πιο οιιιτιιιρογορι, πιο ιιττιοτιρι

Μτι, τοτιο τιιρι Μτι, Ιιο οτιορορι.

11 Πτιιτοτι Βοπιπιτι·ι θπιττιοι·ο ιππι

πογοιιο, που γοτορι ιπο γοιιορι

πιοτι, οποοιο ιπ:ορι πιο ιιιιιπιορι.

12 τω Αιιοι·πιτιι π:ιτιοο οιτιιιιτι

τιτο Μτι δοπιοττι οτι οτι ιπιτι τιοιποτι,

τοιτο τοπο ιπο οποοιτι ιοορι, πιο

ιιοπ:οτι ιιπιορι.

13 Πτιιτοτι πιπ:οέιτο. ποτι οιτιοιιο

οτοτιιιοτι ο, πιο Α.ιιοι·οττι Ηοιτοτι

ιπιτι ποιτιοιγοιπο, ιιτιιιιο οιο Μο

ττιοτο Ατιπιοι·ι τοπο ιπιτι οτι οτι;

Μοττιοτο τοκοι Ατιοι· πιο ιιοτιιτο

ποτιιιτι πιοογο οιτι, πιο ιιοτιο @Με

Αιιοτοττι ιτιοι πιοιτοτι ιτιοιγορι.

14 Πτιιτοτι Αιιοτοττι οοτιιτοιτο

πογοιτο οιιπιορι Μτι ιιο τιοιπιιιοτι,

ιιοιιοτι πιοοέτο οροπιτιοο γπιτιιτιι

οοτιρο πιιποοτιιτιο οοιιρο έτοιιπιο

εοτι, ιγο τι Μτι οτι τπ:οτιορι, πιο.

οτιοροπιοοιπιγοιἴ0ιτιτι ιιοοο οπτ



ΨΙΟΟΙΟΛΟΒ.

σεγε·εε ·νοάσεέι;ε γει;εω εεε, Βεε

Ιιεεεεγεε ννισεΚεννε.

15 ΕΜ Ιιεεγεε τεοΜγε Μεἰ εεε

ννἱσετεε, εε ννιεεεεεεεεε εε οννἰ

εεΜικινε, ΟοΒε Βεπεεεεοε ιεε!;!ιε

τεεεεε ννεεΙ‹:ε εἰε εεΙιεε)ιεε.

16 Ωε πιο εεε εεε οννεειε εγε

Μι, εεεΙ‹ε ε ΕΜ, εε ι:εΜι $εννε

Κο οννεεἱε, ννιεοΒιεσε οχει;ε Ιω

εννεειε ειιόε.

Π' Ωε ΚωοτΙεεοωει, εε ννἰ

εεετε εετερἰ οννἰσερε σἱεοε νή

εεεεέτε!περι Με ετεεεεε Με Με,

ΙιεΙιεε δωσω ννἰεεέτε γεεερἰ Με

ιιΜιΜω Σε; Κεεειιε πιεε” Με

εΜε ννιεεεΦε γετερί ίεΙιεΜιιε

Με εεε.

18 ΠεΜιιι ΜεΙΜεωεΚ $εΙεω

εε ννιεεέτε εεὑερἱ, 'ΓεΜι ννεΜιε

οτεεεεεΙιε νιιεΜγεέιεερι Με, Με

εεεγερι ιεἰεἱέε εΙιιιε Δὐεταπι

ΜιΜ;

19 ()ε γεννεέπε, εε Μεε, Ψε

ΚεετεεΙ‹ε οι:εεεεεεε ωεΒρειε

ωεΜι Κο οεοννεειε τεννε Με, εε

Αεει·εω γεννεέτε εεεννε.

20 (Μ. Ψεεεει:εεεε οτεεσεε

Κε Με, τοΙ‹ε ιιἰγεερἱ Με εερε

Με εε οεΠιεεεε σιε εε ?εννε

έι:ερι εεεννε, εεε. ΠεΜιε Εεεε

.οννεειε εΒεεΙιεε ιννΠεεεωεε Με

ε.

921 Πεεεε δωσω ννἱεεἐεε γε

"σερἰ Με ΑΒει·εω εεσιγε, θγετε

Με ωἱσε πιο, εε ννογεεε Με Ιιε

οννεεἰε Με, εε γεΙιε εε ενο.

22 Πεεεε ΑΒετεω δωσω νή

σεέπε γετερἱ Με Εεεε”, .ΙεΙιουνε

Ψεεεειεεεε οι:εεσεεΙιε Με ωε

Βρἰγε ωεΚε Κο οσοννεεἰε ι:εννε

Με, εε εΜε εερε γε επεΜεε.

23 ΤεΜι ΠἱἙεννε Με ετεεεεε

ΙιεΕοει:ε ννεεεεεε, ΙιεετΡε ννεεῇἱ

εεε εέτε ἰννεσε Με έεἰ, εε ΑΜ:

ι·εω ννεννοεἰεἰ ννεΙιεεε εεε Με

έεἱ.

24 'Ι'εΜ:. ΜιέιΚε Με )ιετερὶ Με

Ιιεσσεεεεε, εε Λεει· Εεεε! εε

Μεωοι·ε ννὶεεἑ£ε) οειιείρερι Με

2

Μεε εερἰ, οεέρε Φεννερἱ Με ἰΜ

Ιτσερι εεεννε, εεε.

ννιοοννοΥΑ1εε 15.

1 Ηεεε εεεεεεσε ΙιεΙιεε, οννεε

γεια: ννεε εε .Ϊεεοννε οὶε Με

ΑΒει·εω εε Μ, εε εεσἱγε, Λεε

ι·εω ΠιιιεΙιεε ΚογεΜρε σιτι ; ·ννε

ΙιεεεεΜι εὶτευνε εε τεΜι ιγο!εε

τεεΙιε γεΙιὸεΙιε Με εεε εε ωιγε

σε.

2 Πεεεε ΑΒετεω Ιιεγε, .ΪεΙιο

εεε Πεεεεε Εεεε ωεχεεε Με

εε? Με ωἰσἱεεε ωεεισε εε.

πιεε Με Μεε οεεεΜι Με ΒΠε

Ζει· Βεωεεεεε εε διεΙιε.

3 Ωε Αεει·εω Ιιεγε, ΜἱΥε σἱεσε.

τεεγεεε ω, εε ννἰσεέτε νιιεε Με

Με εε τοερι Με, εε Εεεε ωΗ:ε

ννε οννεεἱε γιιιιε Με.

4 ΠεΙ4εε .Ϊεεοννε οἰε Με εο

γεΜχε, Βε εεε εΠεννε οννεειε

γειιε Με έεἱ σε. Τοεεέιτε εὶ

Φεπι Με ετεεΙιεε ιεεερε Με είε

εε Εεεε εἱτεννε Με οννεειε γεεε

Μ:ε σε, εεε.

5 Ωε τεεΜιε ε ε, εε Ιιεσιγε,

Μεεριγε εΜε ετοεννε εε ινιεεε

εμ Με δεν” ογεΜεἰ ΙιεσιεΙιεε

εεεε γιιπε ν”. @ε εἰσἱεεε Με

εε ἱγεεεεεσερι Με σε, «πήγε.

θ Πεεεε ΑΙιει·ειε .ϊεΙιοννε οἰε

Με ννὶεεὸε, εε εε πνοοννοι;εεεε

Μσἰγεννερἱ.

'7 ΠεΙιεε .ϊειιοννε εεεἱεε, Με

Ιιοσε Με εε σισε, εε χεεόε!ιε

Με ε Πτ Κεέόιει εεεεεεε ε σί

σίγε οιπ, .Τειιουνε εε :ειχε σε.

8 Πε!κεε, .Τεεεννε Πεεσεε, Ώο

Μγε τεεΙιεε ννεεεεεε Με σει

ειιοεννεΜγε Με εε! εγε.

9 Πεεεε, ΡΜ ννεε ννεεἰχεὶε

ἱγεωεἰ, εε ψει:οΚεεεε εεε ννεει

γετε ιγεωει, εε £εωι;ΙσΚε πεε

ννειιι)τει:ε εεεωω, Ιιεεε σπασει

ιωισε πιο, εε ννεΜγεεεε ννεε

ἱιιεΙιιιε, Με ννεΙζιχεεεε εεε Με

εε.
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10 Ππιππεπι πιεπιε οπιπεππι πωπω,

πιε π:ο!πεγε οΜπποεΙπεεππεοε πιε

ποΙιεέιρε Μπι οπεεππι ποπγοι:επποπιε

επιπιεππε, πιε 2πτΙπεππεπι Μπι πιεπιε

πιεέπρε επιπ.

Η Ππιππεπι πεπ-πιι Μπιγε π:ππι πο

πεοε πππ:εΜε πιοπι εππεπι Ιπιππι ιιρπ,

ππιππιπ Απιει·εππι ππιππιπ πποεγε.

12 Ππιππε.πι επρεπε πι επ.εππιγεπι

πγεγε Με εππι, πιεπιειι ποπεππππιε

Με πεπ Αϋει·εππι επιππιΒρεγε

πιε πιιιΜιπι οπ:ρπιπε ποπιπιπππε πιππισε.

13 (ππιππιπ Απιει·εππι πιεειγε, πο

πποε!πε εοπγεπ.ειιπιεπι πιε επποπιγιι

πο, πιππιππιοε ππιειποοε ππιπι ππιππιπ

έπιπ ε επι πειιπγεπιι ορεπππι€ε ποιπι

οιιπιγπιπιρπ Με, ιιπιιππιπι ππιππππε8·

ιπποεγερπ, πιε πγογε8 πποεγε.πιπ

Επι.

14 Ππιππεπι ογεπε πεπ πποεγιιπιπι

Με οππι πιε ππιππεεο Με, ιιπιππεπι

ΙιεΙιεπι πιιγιππιε επε γιιπιε πιππιεπι

Ρερι Με. . .

15 'Γιι!πε πιιγε πιιιπιππεππε πιοπι

γπιγε οπο εΜ:ε ι:επιγεπι γεπιππε Με

επι, ρε Με πιπέπε Μππεπιεπι πιπ

ππιππιπ Με.

16 @ε πππ:οποεεε ππορε Μιι, πιε

πιεπι ππεεπγε πιπππρπ Με εε. Απισ

τι Μπι ποεπιτεπιπ Μπι πιεπιεΙπππι

πγε'πεπιππερπ επιπ σε.

17 Ππιππεπι ππ πγεγε πιεπιεπι πιπ

πιε επρεπε, πιο. πποεππ @Με πεπι,

ρειππεπιπεπι πππεγε πεπι πω, ππιππιπ

οΜεεεππεπιε επεσε πιΕοοριεγε ω

ε.
Υ18 Απιρετιπ Μπι πιε επι .ῖεπιοπε

ππεοι:εΜιγε πεπι ΑΒει·επιι ΜοεΞε

πιο. Ιιεγε, Μεπποεε Μπι ππε Βεπιρτε

ππιππιπ επεπιπιειι, πετρε τπιπιππε

Υιιρπιπειε εσπγαρπ πιεπιεπιγεπι πιπ

π:ππιειι πποεπεπιπι Με.

10 Κεπιπ Μπι, πιε Ωεπιπιπ Μπι, πιο.

Ωεππππποπιπ Μπι,

20 @ε θετπ Μπι, πιο. Ρει·ειπ Μπι,

πιε Περεπιπι Μπι,

21 (ζει. Αππιοι·π Μπι, πιε Κεπιπιπιπ

Σε, πρ. θπι·Βεέπ Μπι, πιε πωπω

ιπι.

ΨΙΟΟΨ”ΟΥΑΚΕ Μ.

1 Ππιππεπι Απιεπεππι π:επιπ:ιι Μπι

$εππ επεσε Μεπι:οπι έιπιπ, πιε Εεε

ρποπι πππποέΒε πεπι γιιπιε, Ηπι€ει·

εοπγιπρπ. °

2 Ωιι. Με ΛΙιεπεππι Ιιεοπγε, Πιο

.Ϊεπιοπε ππιπγο οπιεππιεππιππε, εε

εἱγε, πππποεππε πεπι ππιππιππιε π:ππι

πιο εΜε γε γε; οΜπιπ πεππιπ:ε ππιπ

ω” Με, εγε. Ππιππεπι Απιει·ιιππι

$εππ οπο Μπι επιεεορπιππι.

3 Ππιππεπι Με Απιεπεππι πωπω

Μπι, πιε πιπποέιπιι πεπε, ΗεΒει·

Βεπιπρπ:οπι Μπι που, πιο. Απιει·ιιππι πιπ

πιπιεππιι Μπι πεπποπι Με ε οπι;

πεπιπιε πεπιπγει:πι ππΜ:εππιιιε πιε

πιεπιγιιπι, Απιει·επιι Κεπιπιπι ιπι.επποεε

επι ιιπι πιεεεπι πιεεοπι.

4 Ππιππεπι Αππει·εππι Πεεει· επι

π, ιππιππεπι ππιπΙπιέεππε εε, ππιππιπ

ππιππιπέιεΙπε πεπιπιππιιππε πιεεεπι, γιππιε

εππι πιε πεπε Μπι οπι ππιεΜε πω.

5 Ππιππεπι Με Απιει·εππι πιεοπγε,

επεεγε εοεππιπεοπιπιπ Μπι πιε πιπγε

επι οπγεπιππιππε. Μπγε πππποέ|πε

πεπι ππιπ;πιππιε ειπι πιε οπου, πιπιπιεΜι

Μπι εΜε, πιπιππεπι ππιππιιέεΙπε πεπι

πιππεΙπε επι πεπε Μπι οπι ππιεππιεΜε

επιπ, ππιπγε πιπγε Μπ:π ιιπιΜγοπεπιε

ππεπι .Ϊεπιοπε γεοπι Με εε.

8 Ππιππεπι ΑΒεπεππι Με πιεοπγε,

'Ι'οππεέπε ππ!ποέιΜι πιπι;πιπε Μπι πιε

ιιππιερε Μπι οπιπιε ιιπι, ποΙπεπι πω

π:πρπ εοεπι επ:ιιΜπποπι πο. Ππι!πεπι

δει·π πγογεε γε; πιπιΜιπι πιιιπποε

πγεγε.

7 Ππιππεπι .Ϊεπιοπε πεπιπιπιππιππε

πειπι Ηε,πιπει· τππιπε Μπι επι πγεγε,

ππιππιπ πιπποππε πεπ πΜγεεΙεπι, έιιι·

οεπιππιι Μπι οπιπιε. ππιππιπ Ιιπποππε πιε

π:ππι πιεε.

Θ @ε πιεγε, Με πεπππποέππε Πε

Βει·, τοΜγε ι:επιπιεπι γιιιι πιο? πιε

ποΜ ππε πιε ι Ππιππεπι, δει·π ππιεγιι

Ιιε ππογε Μπι επεπιπιεπι πιεπεπποε

σε, εγε.

9 Ππιππειι .Τεπιπιπε π:εοπιπιππιππε

πω, “ω”, Νπγ2ιιΒιε οπιι εΜ:ε πεπ



ννποΟΙΟΛΟΒ.

εεινἱπι 1ιπΙε, εε πιερε Μπι ΠιιιΙππιγε ἰεἰγε; ιιπι1πεπί1ΠεΚεπι1:επι1πε οΜγε

εὶεἰ1ιπιε ννο.

10 Κιπι1ιεπι πιιοιπιεε οτε. ννεΜιΒε

Με, πιε Με Μπι 1ιεοπι γεννερι Με

έπιπ, .1ε1ιοννε πεο1ιπιπ1ιάε Μπι Ηεἔει· _

εεἰγε.

11. (Σε, 11ιοι1ιόιππιπέε1-πε σιπι σιπι

π:ε ννεπιγί γε1:οπι Με, εε 1έπιιεγε1

εγε εεέ γε.Μι:οπι Με; πιισεΜγε

σππι .Ϊε1ιοννε. πιεπιπ1ιοπι Μπι 1ιεοπι

ετεπι1ιεπι.

12 Κιπι1ιεπιιέ πΙιεε ννιεεέι1:ε Μπι

Μαι Με.. ννιοεέτε οννεειπι πιερε

ερε1ιε ννἰοεγεπιΙ‹πε Με, (μι. ιό ω

πτεέπε οννεειπι πιεπιε ερε1ιε γεπι

1περι Με, εε 1ιιιπι1εε ννεπιγππι ιιπι

εεγε σιπι οννεειπι ι1;ο1-πεππι οιιπιγε

Με,-.1ε1ιοννε ο1ιπι11ιι1εγε ειπι εώ

ε.

13 ΠιιΙζεπι ΨεΚεπι1:επι1πε πεπι

πιιεγε1‹ε σιπι Ιιε π1εοιγε εννεΜπε

Με? εγε εε, .1ε1ιοννε οΜγε σππι,

Ιιε ννεΚπιιιτεπι1‹πε νππεπιπιιεγει1ε1ιε

σιπι, εγε εεει.οπι.

14 Ηεοπι ννε1ποπιιγε Μπι Ιιε, 'Γε

ννε πιὶ πιε νππεπιππιεγε1ιε ω πω"

1ιοπιἰγε εεὶγερὶ; Ιιε. Ωει1εέ πιε

Βεπ·εό οπε1ιετΙεπι νππεπι1τε.

15 ΠιιΜιπι Ηεεει· Α1ιει·επιι εἱπιοε

ννεπι Μειτοπι, πιε Δ1ιεπεπτι ειπισε

ΗεΒεπ ποπι Μπι Ιιε 1έππιεγε1 εγε

εεε Μτοπι.

16 ΑΒει·εππι γνεπιπιε νππεπιιγεπιι

ννιΜ:εππιπιε έε1ικ1οΒεπι εεπιρε εε

Μιε, Ηεεετ 1έππιεγε1 Α1ιετεπιι Μ

επτοπι Μπι 1ιεΙιεπι.

ννιοοννοιωκπε Π'.

1 Ππι1πεπι Α1ιει·επιι ννεπιπιε επε

πιιγετπι ννι1τεεππιπιε πιερεἱνππεπι1‹ε

εεπιρε πιερεὶννεπιΜι, Ιιε1ιεπι .Ϊε1ιο

»νε ΑΒεπεππι ειι τεπιιπι ιεἰγε εε,

Τε1ιιι ννεΚεπι ιγοπεπι ννεἐεΙ‹πε σππι

Ιιε πήγε; πιι1το1πεππι οππιεπιἰ πιε

ιγεοπιρεριοε επιἰ επι πο.

2 Κιπι1ιεπι οπιπιΜιπιοποιγε Με πιε,

ὶγεΜειιγε ειγιιοτε Με, εοἱγε.

Β Ππι1πεπι Αϋεπεππι Ριπεπε8 εΒρε

εε 1ιεγει,

4 Οπὶε1ποπιοἱεἱγε :πε πιγεπε Με.

Με πιιγεπιρἰ Με;

5 Ωε π1ετεπιπιεπι Α1ιετεπτι ειιἱοἰ

γερἰ Με ω, τιιΙ-πε Α1ιει·εγεππι πιὶ

εε_ιε εε Με; ογετε οτε Με πιπ

γεπιρι Με οἱπι επεεεε εε.

θ @Σε πιππιε γιποτε επειγε εε,

ογε1:ε επεεεε Με, πιιγε επειπι1ιειι

ιινποεέπε γει:ερι ὶπιεπιρερι Με.

'7 θε ππιιγε πιιγε Μεἱ νππιεσεεΜι

γε επεεεε Με, (μι. ι;ε1πιι πιιτειπνε

πιι1ιεΜ:εππι ιι Με σιπι 1ιεππε 1(ογε,

1ιεεεπι ννε1ιεΒε Με, ι:ο1ιεπι1ιεπιγεπι

ννιεοπιι Με σιπι, 1ιε1ιεπι1ιεπιγεπι

Ιιεεεπιι Με, 1ιεεεπι νππεΜιπι πιε

γεόε Με, επι. ιιιειπιεε πιι1ιεΜεπιι ιι

πε ειιι 1ιεπιε οννιΙιεπι1ιε γνεπιιπι

ννε1:επι ππιεπ1ερι Με.

8 ΜεΙπποεε επι ιπιπ1εΜ. γειιπι Μπι,

Κεπιεπι ππιε1<ποεε Μπι Ιιε ονππεεἰιι

@Η Μ:ε, εε τοπιο. επιπ1:επι1ιεπι ιι Μ:ε

ειπι 1ιεπιει, πιε οννι1ιεπι1:ε ννεπιἱπι Εε

ννεγερ1 Με. πιο. τε1ιιι "εΜε πιε

γεπιρι Με.

9 θε, πιἱγε νυπεοτε!ππιγε πιππεννε.

Μπι γε1ιτὶιι1ιε Με, πήγε, πιἰεἰπιοε

πιι1ιεΜεππι ιιρι Με σιπι 1ιεπιε 1εογε,

νν1εοποεΒε πεννερι Μπι επι.

10 Ωε ννπεοπεΜιγε ειπεν". ππιἰ

γε, πιε. πιιγε Μει, πιε πιΞεἱπιεε πιὶ

1ιεΜεππι ιι Με οιτι 1ιεπιε 1κογε, γε

1ιάιι1ιερι Με ειπι Ιιε π1εε εε. 'Γο

πιε ννποε πιπι Μπι1ιεπι 1ιεπιε 1ιεΜ

Βόεγερἰ Με.

11 Οε πω» Ιιε Μπι ΒεπιπειΒάε

γερι Με πιε οόε1ποπιειειγερι νυσ

ννερεποΜοπι Μπι 1ιεε Με.

12 ν1Πεοιοεεε ιιιππενππερἱ Μπι 1ο

πιε ννποε οννεειπι γε1ὶρἰ Μπι ο1ιπιε

ποπιρι, πιε πιιειπιπιε ει:επι1ιεπι επιἰ εΜε,

ιπι1πε ογειε £ο1‹πεεε επεσε, πιε πιε

ιεεΚε οπι ορεποπιρι Μπι οινεειπι,

εππιοετοπιρι ε1ιεπιτεπι1ιεπι επιρει:ιι

ιέε1ιπ1οεεπι Βε1ιπ1εγερι Με.

13 'Γιπννε γετι Μπι πιεπιε. 1:οιιρι

πιε Π182εεΚε ειπεν” οπι ορεποπιρ1

Με Ιιε 1ιεΜεγερι Με, πιε οι1ε

25.2
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ποποπερι, πιοοπρι πιπ οπ πο πιι

οοτεπιιρο οινιιιεππο ννεπιοο Με.

14 Τιινιιο "Με πεπειιπιερι επι,

οο ιππρε πε πιο πεπιπι1επιερι έπι

πιππειι, ννιοοιεπιπιο ιπιτεινε πε

πεε,1ιοοπ ννιοεέπε πιπ πο ο)ιει:ο

πινω πιπ οτεππεπ πεερερι Με,

ννεπεπιεππε Αποι·ο)ιειπ οοπιε.

15 (ζει ιιοτετιπεπ δει·ι πι€εννιπ

Με 8ει·ι οειοπετο Μο επι, δει·ε

οπο πιπ ποο Με πο.

18 Ωε πο ιππεπιεέιο πιο πε, πο

ι:επιιεπ οιποε πεπ ειπε Μο πε,

οιιιοε πιοιτοπ πιο οπι πο πεπιιιι

ιιικ1εννεέτο Με πε, οποιο οιε πε.

πιιπ νιιιοεέτε )ιετερι τεππε πω”

πεπ πιεπρερι Με, ννεπεπτεππε

Αποι·ο_γειπ οοπιε.

Π' Πππεπ Αποτο)ιεπι ριιειεπ

οπροιππιο πο. ιπε, πε @πιο π"

πιεποτι ποπε, ννιοεέτε. ννεππιοιιι

ορεννιππο οιποε πιοιιοπρι Με

πο? πε Βετο ννεππιοιιι ννιποο

πιπε περοιννεππε οιποε νιιεπ τοπ

Με πο ι

18 Ηοπεπ, Τοπιπ 1έπιεδιο1 πιιο

πειπ πι ιιπ, Αποτο)ιειπ Ύνεπεπ

1:εππε οοπιε.

19 Πιιπεπ ννεπεπιεππε ποπε,

Ηεπ, εννιοεποπεπ δειτε πιι:εννιπ

- οιποε πεπ πιοιιοπ Με., πε Ποπ

οπο. εεε διεπιτοπ Με, πε κάποιε

πο” πιιΕενιιε πιπ πο πιοι πιε

πιιιιοιιιε Με; οιποε ννιοιπιο Μο

πιπ ιποΜεπι π. Μο οιπ, ποπε πο

πιε ννιοοιεπιπιο οπιιπεππο επι

πεπ.

20 1έπιεδιο1 οπ πεπιιπ πεοιποπ,

οπ ιπόενιιεέι:ο Με, οιποε οτε

ἱοε1πιο ννεππιο πε πιεπιπιπιε ›ιιι

οι:ε ννεππιο Με., ννιοεέτε διετερι

επο ποπι πιοιτοπρι Με πε, ογε.ι.ο

ι:εππε ιοε1πιο οπο” Με.

21 Τιιπε Ιεεπ πιοι ινιοοιεπιπιο

πιι€εννε Με νιιειικιιιοοιε Με, πο

τεππεπ οπιεπε πιεπιιοε πιππεπ,

ιπεποποεπο πιπ πο οιι Βετο. ιοπ

Με.

22 νπεπεπτειιπε ιο πε οιιιπιπι

πιο πιπ, ποπεπ Αποι·οδιειιι ιι:οπεπι

ννεππεπ ιπποριε.

23 Πιιπεπ Αποι·οπιεπι οιππιπιππ

Ιοιπεδιοι ιπιποιι, πε ιιεπιιπ τοπε

πιο ιι Με οππε. ινιοειοπρι πω,
ι τοπε πιειε επε πιο ιεννε οπ ορο

#ννιοετοπ πιπ ποπε. ποπε οννεοιπ,

τοπιο. νιιιοε. πιο ο πιπ οππε πιε

ποπρι πιπ ποπε, ειιροτιι πιπ πο

οπ σο ιππρε πε Με πεννιοεπι

ποπε, νιίεπεπτεππε οοπιο οιπ

πο πιοοοπ.

24 Αποι·ο)ιεπι ννεππε ννεπιποιιι

νιιιποοπιπε περοιννεππε πεπρε

περοιννεππε Ιιοπεπ πιο πο ιππρε

πε πιπ πεπιππε)ιερι.

25 (Σε. οιππιπιπιι Ιέιπενοι κινε

ππιοτιι επο διεπιπι ποπεπ σε ιπ

πρε πε πιπ πεπι1ιεπιιιρι.

28 Αποι·οδιεπι οιππιπιππ Ιέιπε

διο1 πιει, επροτιι ννεπιιιιεπ οπ πε

ννιοεπτιε)ιερι.

27 Ωε 1πιοιιπεπε ινιοεέιιε οννε

ειπ, ιι ω" οππε ννιοετοιιρι, πε

επιειο ιοποοε οιεππε.ιι οροννιοε

ι:οπρι πιπ ποπε ποπε, οινεειιι

Αποι·ο)ιεπι πιει πεννιοεπι1ε)ιειιι.

ννιοοννοιπικε 18.·

1 Πιιπεπ Μειποιο πιιιπιι πιπ

ποοπιε, Αποτογειπ ιιιιεπορε πιρο

ρε πιπ οΜε πιοτειιποΙιεπ διειιπο,

πε νιιπιοιεππεπ πιο" .1οποινε

τεπιπ ιοπιε.

2 Πππεπ Αποι·ο)ιειπ ννεππεπ

οιοπινεπ, πε ινιοεέπε διειιιπι ιισ

πεπι πειιπρι ννεπννιοεδιεπο πε,

ννεπο)ιε τπιορε πιπ οι:εππεπ Μιο

ινιοεπιρο Με ο ιπδιεππ πιε!ιο πε,

πιεπε πιπ οπ σεπροέπε πιεπο1ιιιο

πιε ιπειιπ.

3 (Μ, Πεποεπ πι Με πιπ πιο

πιρι ειπε ποοιπιιεπ οοσιοπιε σο,

πιτεοππιο πιιι οιεπΙιεπ οεπι πιε

πιο οπι πιο.

4 Μιπι οππο περι οπ ειπε πεπι

,ιπεΡι, πε οεπ πιπ ιπιιπιπιε οπι

ιοι ε. ο.
.Υ Ρ 23
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5 Κιπιιιεπι εειι3περι οπιέΡε ειοειι

πιι Με. Νιοεπιτερι Μπι ιννειπιέε

ιπερο, ι·ιεοπι πιι1εοΜγερι Μπι επι

γειιιρι, εε ιιειιεπι ιεεεεΡι Με εε,

ειπε. Πτιιπεπι $οιπεπι ειισεω εεεπι

εεοπ ινε, εγερι.

θ Ππιι€επι Αιιει·εγεπιι ιπνειιεγε

Μπι επι οι1επιιπογε εεε, δειτε ιι

Μπι εΜε εε, ΑΒιιγερι ιγιιτερι επε

ππιπιι ιποιιεπιπιε ισε εε Ρεειιι:ε εε

εειιχεπιι ιιππιιχεπιγεπι ι<πεἔε. απο,

εγε.

'7 Ηειιεπι Αιιει·εγεππι νιπεπιιιγεπι

μι εΜε ιπιδπεπιε γε εε. ρτειιπιεε

ιιεπι ννεπι εερε εε ννεέιτε ιΜιπεπι,

εε ιιε ιποειπε πνεπι επι; Με”

ιιιειιπιιγεπι ρεεε.

8 Ππιιπεπι με εεεπιρι εε ριε

εεεπιρι Με, εε ριειιπιεεπιεπι ρε

ιε εοπι ιΜιτειι, εε ννιειτοιπεπιι

ειιπιε, εε ιχε ωιειιιιμεωι πιειιπι

εεε Μπι ιιιιιιππιιπε. Ππιιπε.πι νιω

τερἰ. π Α

9 Ωε έθετε πιιππιπνιπι Μπι πωσ ιιπι

Με? εειγερι. Ππιιπεπι, ννειιεγε

οιιπιε γεπιιπε σε. εγε.

10 Ππιιπεπι, ι)ετεπιιιεπι οτιιειπε

εΜιιπιε Μπιιιεπι, ειπε πήγε επι ειιιι

Με εε εννεΜιιιιιε Με επι. Πε

ιιεπι πιιι:εννιπι δειτε ειπε». "επι τοπι

Με.. Ππιιπεπι δει·ε ννει:εγε πεπο

μι. Μπι οιιπιε ννιεεειε Μπι ιιιε

Μεππι Ρατιια τιιιπε. ιιε ιιειιοπι.

11 ννεπιπιε Αιιει·εγεππι δειτε Μ

οι ννεπιειπεέ ννοιεπιι, πιεριπι Μπι

μ; ινιπιοΒιπιεε ειιειποπιρι Μπι Με,

δει·ε ννεπιπιε εεεεε έπιι ιιπι.

12 Πεοπ διεπει. αιπ£ε ππιειιεπι Πιο.

εε, ννεππιειπεπιιπε ιιειιεπι, εε πιε

γιιιιε ιό ιιειπιιπι ννιεειιιπιεε εέ.ιε

ιππιιιιιέΜπι Με. ιιε'ι ηππι.

13 Πιιιπεπι .ιειιοννε Αιιει·ε)πεπιπι

ιιεειγε, Ί'οιπεεε ε Βει·ε Με εε,

Αννιεειπειιεπι ννεππιει:επιιιε ιιειιε.πι

ειπιοε νιπετοπι Με Με? ειπε Με?

14 .ιειιοννε τειππι ννεπι.ιι οΜιρεπιι

ΕπιΜε ε Με? Τοιιεπιτπι Με ειπι

ειπε πεε επι ειιιι, εε δειτε. ιιοιπέι

ιιεπι "επι τοπι Με.

15 Πειιεπι δειτε ιππ3Μπιε εειιδόιι

επιεΜΒιιε εε, Ιννειιε επιι εε, ε”.
Ππιιιεπι, Ηιγε, ιππει1ε ω, εμ. ι

16 Ηειιεπι νιπιεεέι:εεοπι ιιεει_γε

ιεπιιιεπι πιειἰπιρι, εε $οπιεπιι εΜε

Μγε ειοπιννεπιρἰ; "εεπεπ .Μπιε

?επι εννιεεγε Με ε σιπι ἱγε ε.

Γ? Ππιιπεπι ιειιοννε ιιεγε, ειπε

εεεππιοπι Με σιπι ιιε Αιιει·εγεππι

επιενπεΜΤιιιε Με Με?

18 Αιιει·εγεππι ε. @Με εΜε;

εε ννεέειπε πιιι Με εε Με εειῇε

τεπιιιεπι εχετε πιιειπε οιιπιειπε απ:

ειπι χεννεέιερι Με; “ "

19 Ωε πιε εεοΠεειιιμ, ΜΜΜ

ννιεε3πε σιπι, τἱγοιιπιειπε Με ιμ

1ιπιε €ειπιι ωιοπειιιιε εε εεει:ιι

επ:οπι εΜε Με, εε .ιειιοννε. ει.

π·επιιπιι Με οΜοιρερι Με, ιιεεεπι

.ιειιοννε ΑΒεπεγεπιι ιοι:επι ενειιο

γε ειπι οννεειπι Μοιεειιι Με.

20 Ππιιπειι .ιειιοννε Εεεε, Β0πιοπιι

εε θοππιοι·ε εεγερι Μπι εε τεπιιπε,

εε ννε1ι1επιιρι Μπι ΜΜΜ. ε πεπε

1ιοπι, ιιεοπι

21 Νειπειιε Μπι ππιπιε εε εεγερι

Μπι πιιειιιγοιιι Μπι οεοννεειπι ιχε

εεεε εεπιπιρι Μπιιιεπι επιοπινιπε-γε

Με, εε εεεεε ω Μπιειιεπι επισπ

ννειπε Με σε, ειπε.

22 Ππιι:επι νιπιεεέιιε εσπ Εεεε:

ιιεπι ι)πεγιιρι, εε 8οπιιιππι επι επ,

εε. Αιιεπεγεπι πιειιειιιπι .ιειιονΦε

ιιοι:εππι επειιιπε. ν _

23 (Ζε Αιιει·εγεππι πιιιγειπεπι ιιι

πιειιπι εε, Τοπιε οιιεπι εννοιεπιπιπ

ννε1ιτεπιιριεε οπι Με ειοεμ

γε Με ιιε 2 4

24 ΟΜπιἰ ιινιοεέπε οννοι:επιπιε

ννιιεεεππιπιε εερτεπι οτοιινιπε Μπι επι

ιππιρι εέπε ιιιεπιἔ 3πεγε Με Με?

ννιεεέπε οννοιεπιπιε ινιιπεεππιιιε

2εριεπι Μπι ιιεπιε οπι, οιΕοπιννε ειι

πιπιρι Μπιιιεπι, οτοπιινε Μπι ιι:οπι)πε.

πιο Με έπιι Με?

25 ννιεεέπε οιιεπι οννοιειιπιε

ιιπειιτειιιριεε οπι ιιιεπιε· ννιεε:γεγε

Με εεεε. ; τοιπεπιεπι ιιεεεπιοπι Με

επιι. 'Ι'οπιε οινοτεπιπιε ινειι€ειιι

24
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ιιποο. προ” οπ:πιπιπποπιππποοπιιιπ Μπι

`πιο πποπιππ·πιιπ έπιπ. Μπιππο Μπι ο

ννπιπιοοπο ιινοποεο ιιπι Μπι πιο ιππο

ππιοο οπτοπι Μο οπο πιο? οπο.

26 Ππιπποπι .Τοπιοννο πιοππι, ΜΠαπ

πιο οινοποιιπιο ννππποοππιππο οορτοπι

8πιπποππι οπ:πιπιιινο οπι πποννοπο οππι

πιοπι, πιοπιο οπι οποπιννο Μπι οσον".

εππι πποπιννοιιο Μο. πιο.

27 π.1πιπποπι Απαοποποππι οπιιρπο°

οο, Μοππο ππιππιι πιο επιπποπ:ο πιοπιο

- πιο πιοποέ ππιπιπιιπιο οππι πιπιο οικο

Μπο Μο οπι ποιιπ ἰνιιοοιι.

28 ΟΜπιπ ιινππ:οέιπ:ο οινοποπιπιο.

ινππποεππιπιο οορτοιι Μπι οπι πιοοπι

ορο Με επιπ οοοο; οορτοπιπιο Μπι

πιοπιο οπι οποπιιπο Μπι οεοννοοππι

Μοπιε πιοπιε Μο πιο? οπο. πω

Μπι, Ιπιοπιε ονοπο Μο ω, πιοπι πιππ

πποοππιπιο τοππι οοπιρο 2ορποπι ππο

ννοπο οππιπιπιπι, οπο.

- 29 Ππιπποπι πιππο πο Μο ο πιππο, πιο,

ΟΜιιπ πιοπι νιιππποοππιπιο ποππι π ο

ννπεοπορπ Μο, οπο. Ππιπποπι, π

1ποοππιπιο ππιρπιιιπ οπι οπ:οππιοπι Με

πω, οπο.

30 Ππιπποπι, Μοπιιπιο οοεπεππο

οοπιπιππο ππιοπο έπιπ οπο; πιινιιο Με.

οο. ΟΜπιπ ννἰππεοππιπιο ποππιπιπ πιοπι

πποπορπ Μπι οοεο, οπο. Ππιπποπι,

νπίππποοππιπιο ποππιπιπ πιοπι ππονιιππ:ο

ννοπο οππιπιοπι οπ:οππιοπι Με πω,

οπο..

31 Ππιπποπι, ΤοΜπι Μοπιππιο οππι

οι" οννοΜπο Μο ο οιποπι. ΟΜ

πιπ ννππποεππιπιο. πιοιιρο πιοπι πποπορπ

Μο οοπ:ο, οπο. Ππιπποπι ιιπππππ:οππιπιο

πιοπιρο οπι ππιοπιο οιποπι: Μο έπιπ σο,

οπο.

32 Ππιπποιι, πποπιπ:οπι οοοπεππο

οοπιπιππο ππιοπο οπιπ οπο; "οιποπι

π1πιπι πννοο Μο οο. ΟΜπιπ ννππποο

πιπιο οπι πποπορπ Μο οοο, οπο.

Ππιπποιι ννιπππιοππιπιο οπι Μοπιε· πιο

πο Μο έπιπ οο, οπο.

33 Ππιπποπι .ποπιοννο Απιοποποππι

οΜπο οπιππιπΜπο οππι πιοπιοπι το

πποπο, πιο Απιοπ·οποππι οΜο.

πι..

ννποοιποπτικο ιο.

1 Ππιπποπι π1ποποπιπ οπιοπι οπιπιππιππο

ιπποοπε οππι πιπιππι Βοπποππι οπι πιπιιπ ;

πιο πειιπιπιοπι ΕΜ: Βοπποπιι πππορο

Μπι οπι πποπ:οπιπποπιοπι ποπιππο, ιππι

πποπι πιο ιινοπιπιπππ:οποππο πιο Μπο

ννππ:οΜιιο Μο πιοπππι πιπποπο, πιο ιππ

οπποπποππι ροπιιέ ππιπιπππι.

2 @ο πιοννπεοΜπο, Ιππιπιπποπι εο

π:ππ:ππορπ, "οι Μπι οπι πορο, πιο

πνονιπππποππο ππιοποππιππιορπ, πιοοπι

πιοπιποπιι Μπι ππο ννοππ Μπι οπι πιι

πποπιρο. 8ππιο. Μπι πιππιπποπο ρο, πιο

πιοπιπιπιπιπιο ποΜορπ, πιο τοΜπο ιππι

ιιπ πιοπ:ππιπιοπι οΜο πππιπππιποπι πορο,

οιινποοΜπο. Ππιπποπι, Ηππο, πιοοπι

ππιι Μπι ππο οπιπιο πιπιπιποπιι οεοπι

πιπιποπποπιπιπ Μπι, οποιιπ.

Β 'Γιπππο πιππιο εππιννποοΜπο.; ιππι

πποπι πιο πιο. 'Η Μπι τπ ππιοπιοιι πιο,

ιππιπποπι οΕπιπορπ πιοιιοπιπε οοπποπι

έιροπι πο πιο πιοππιππι ννοινππ:οΜπιπιπι ;

ιιπιπποπι πιπποιιπ.

4 πινοιιππορπ Μο πποπποππι, Βοπππιππι

οποπιιοπο ννππ:οέπο Μπι οννοοππι πιο

Μπι πιο οοπιππιπποποπιπ, πιοπποππππιπι

ιινπεπιππππιοο 1πο οννοεππι, οτοπιιινο

ππιοπιππο οπιοπποποπιπιοπι, πιοπιπιπιο ο

π:οιιιινο οπιπιοππο Μπι οννοοππι πιπιο

ποπο ππιοπο.

5 0ο 1ιοτ ΜΡοπιιιπ, ννιωοιπ πιοπι

πιοπιποπιι Μπι ππο ποιπ οπι πιπιιπ Μπι

πιιΜο ορπ πιο? Τοπιπππιπι ιι ω»

ο οπο; οπποπιννποιιπιποπιρπ Μο,

οπορπ.

8 π.ππιπποπι [ποπ Η Μπι εποπιπιοπι

ππιοπιρο, πιο πππορο Μπι οπ:οπι που,

7 οι, Ηιιιιππο ννοπιπππι πιππορπ, οο

οππ:πποιιπ σε, ππιπιιιπιοπι πιοπ:οπι έπαι

πο οοοπιοπιιιπ Μπι.

8 Μποιιπιπποπ πιοπιροι·ιπ Μπι πιοπιο

πιο ιινποοέππο οπππιπιπε έπιπ ποπποπιιιπ,

πιοπιπποε οππιιιρπ, πιο ποπποπι ποπ:ππι

πιπ οοοπι ννποοποππιπννορπ Μο, :πιπιο

ννπεοέιπο Μπι πποπιο οοπιπποέππο ππιπ

τοπιο οπιοπποπ ππιιιππιιπο πιπρπ Μπι

πιοοπι ποππιιπποπι οοοννποοΜπ:οπιιιπ έπιπ

πιο, οννποοΜπο.%
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9 Ππι1ποπι, '1'ο!ποιι Μγογιι. νο. νιοιιΙπιπ1ο, Ιιο οι:οπι1ιοπι @οπι-νο

νΜοοέπο Μπι πιο ογοπο τοΙποπ:ο,

ιιιΜι. πιοπι ιιπι Μο νοοιπι, πιο Μ πιο

πιο ιιπιγοοορι νοοιπι. Ηοοπι Πιοππι

οσο. πιπγο πρι” οιπ:ογο. οποιου

νοιιι Μο, ογοπο Μπι ογορι, πιο

Μιι πιοπο. ιιο6Μοορι πιο πιγορο Μπι

Ιπορτιιιορι Μο ο οπι γορι.

10 ΠπιΜιπι οπιπιππιπιο ιιπιιιι Μπι

τιγοιιιι. Μπι γιι€οπιιιι, πιο ΕΜ: Η

ππιπιπιοπι Μάιου γορι, πιο τἰγορο Μπι

οπιοι;ο.1πορι.

11 Ππι1ποπι ογοι:ο Μπι νιοοέπει

οιοπἰπιο νἱοοέπο π.οπι1πο. Επι, ογοπο

οι;οπινο οΙιπιοΙπο Μπι ονοειπι, πάγο

Ρο. Μπι οπι 1ιἰγογο οππι πιοπο πιο

εοπιεο νἰοογορι, 1ιοοπι τιγορο Μπι

γιιτοπιτοπι οΜπορι.

12 Ππι!ποπι ο1ιπιππιπιο ιιπιιιι Μπι 1ιοι:

Ιιοοἱγορἱ, ΝοΜιπι πιοο τοΜιγογο

ΚιιΙποπι Ιιο? ι:οΙποέ γογο οππι πιιοιπι

έι, πιποιππι1πέι, πιο τοΙπιι τοπιο οτοπι

νο Μπι οΜπο πιιιπιο οιπι, πιο οποπι

1ιοπι οππι ι:οπι1ποι:ο ιπιοπιιιο νο.

13 Οποπινο Μπι πιο ω” ιππι

ιιιοπιιιι Μο, Μεοπι πιπιπιπιιι; ογοπο

ιπι πιο ονοοιπι νοοΙιτοπιπ 1ιογοιιι,

πιο .Ϊοπιονο ιι;οΜιπιι οιγοπιπιο ποι

γορι, 1ιοοπι οποπινο Μπι πιο ονι

1ιοπι1πο γο ιιπιΜιιι.

14 Ππι1ποπι Πιτ ιοπι1ποπο ππιοπιιιο,

πιο νίοπιέι:ο τοΙποέι νἰοογο Μο οππι,

1ιοπιο 1ιονιοοΜγο, Οι:οπινο Μπι πΙο

οποπιιιοπι τοπι1ποπο ἰπιοπιροιιο; .Το

πιονο. ο1οιινο Μπι οπο ππιοπιΙπο γο

Μο οπο. 'Ι'ιιΙπο το|ποέ νιπ:ογο Μο

οππι Ιω π:οιιιπιπιπιορι.

15 Απιιιοο Μπιοπιρο, πιπι1ποπι οΙιπιι

1ιπ1ο ιππιιιι Μπι οπο; ιπιο11πιπ γοιιἱ, πιο,

Νοιππι νο; πιιι:ονιπι οπιπιοΜι νο,

πιο πιο1πιιπι ιιιοιππι1πέι πιοπιρο πιοπι

πιπιρι Μπι, οΜπιὶ οι:οπινο νοΜοπιι

Μπι οπι ονιπιπιπιπιππιιγοπιρι Μο πιο

οπο.

18 Τιι!πο ἰΙιὸιινἰγογοιιἰ ω;

ιιπι!ποπι οΙιιιΠιπΙο ιιπιρι πιορο πποπ

1ιοπι ινιοογιι2ορι, ΕΜ, πιο τεινἱοιι,

πιο οπιπινιπιτΜι πιοπιρο πιορο Μπι

νιοογιιιορί; .1οιιονο 1ιοπιο οπιέι

Μπι τοπιΙποπι ονιοογογοιιι.

Π' Οποπινο τοπι1ποπι ονποοιρι

πιο ιιππιοπι πιοοιγο, Νερο. νο, πιὶ

ποιγο νο. ΙΙιπιιιπιοπι πι11ιοΜ:οππι

ογοιοπινο οππι. Οππιπιογο Μπι

οιιπιο τιιΜοπιοπι ππιπι-ιιπι Μιι. Ηο

Μπι πιοοιγο οπιοιιο νο ; 1ιοοοπι γο.

πιι Μο οο.

18 ΠπιΜιπι ΕΜ 1ιονιπ:οΜγο, 111

γο., Ποπιπ:οπι π:οπ:ιοιγο πιο:

19 ννονιπιοΙπο γογο πιιιο1ποππι

νοιιιπΙο πγοιπιπγο, πιο πιιτονοοπιέι

πιο Μπι ποοπιι:ογο1ιπιοΙπο ω πιο ππιπ

γο. 'ΓιιΙπο 11ο οπιονορο Με οππι

ονοΜπροπιι Μο. ΟΜπιι ι:οΜι οι

π:ο ΜγοΜππιογο πιο πιιοιιο Και, Ιιο

νοΙππρο.

20 Ποοπι οοοἰοἱγο, οοοπινο νοπι

οιει:ιπιο πιοπι ο61ποπιπιπι Ιιο οππι, 1ιοο

πγονοΜ Μο ονοΜΜ Κω.. Οο

οιοιγει, πιω γο ππιογοπι νο; οι

οι:ιπιο ποιοι 1ιοοοπι οπι ππιππιοΒ·ι Μπι

πιι Μο.

21 Ππι1ποπι, Πο νοιιιπιο Μπι πιοπ

γυρω Μπι; οποπινο οιοι:ιπιο. Μπι

Ιιο ι1ιοπιε νο.γο Μο οπο.

22 Οπιοιιο νο; ππιο11πιπ νο.

'Ι'ο1ιοπι οπιοπι γοι οπι Ιιο1ιοπιγοπι

ι:ο1ποπι νο1ιοπι Μο πιο, οπ:ιγο.

Πο οποπι1ιοπι οποπινο Μπι Ιιο Ζο

1ιοπ οοὶγορἰ.

23 νι τοΙπο Μπιοπιιιο 1ιοπιπιπι ΕΜ:

Ζοπιοπ· ιγοΜ.

24 Ππι1ποπι 1ιο1ιοπι .Το1ιονο ππιπι

8οιιι γο, Βοπ1οππι θιοπιιοπ·ο πιοπιιγο

2ο Μγο ππιγοπι οι οποιο Κο .1ο1ιονο

ππιοΙιιιιγο οπ:ιγοπ:οπι1ιοιι πι.Μπιπιο νι

οογο. '

25 Οτοπινο Μπι Ιιοπιο ονι1ιοιιΚο

νιοογο, οππιπιογο Ιιο οοονοοιιι,

πιο τοπιο οι:οιινο Μπι οπι οιιπιγοπιιιι,

πιο ππιο1ποπ:ο Μπι Ιιοπι Μι Ιπογο.

26 Ί'πιΚο ΕΜ: τονιοιπ Μπι 1ιοΜ

Μο, ιιπι1ποπι ι:οπιπ:οπι Μπι πο!ποπ:ο.

Μπι1ιπΙο πιο ππιππιιοΜιγο που.

27 Πο ποιππιπιοπι,πιοπι1ιοπιπιο :Πιο

πογο.ππι ΜΜο, πιο .Ϊοπιονο οΜγο

οιπιοπι οπι οι;Μγο γο.
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επεσεΟΥΑΚΒ 20.

28 @οι δωσει, (1σειοι·ε, επεισ

σε 1εεεεεεε εσγε ετσεννιιε, εε

εεε ωεεσσε Με εε εεεεεεε έσω

εεε, ωειε έκ1σγερι σεεε έσω

ἱγεσεσε, ννεεεεετειγε ιεεερε σἱε

ννεεγε1ιε.

29 .1εεσνσε θωόεγε σ€οεννε

Με εεεε, σννἱεεεεε γε σἱε εε

1εεεεεε, Αεετεγεω ΜΜεγε εε

ο1:σεννε σεεε με σεεγε σὶπ

ἰεεεε εεεεγε σ1ε εετεεεεε Με:

1:εεεεε ιγεγε γε.

30 Πεεεε Με Ζσεει· ε1:εεεεε

Πεννεεεεεεόε γε,εε εε τνεε εεεε

σεενν1ετεε εεριε σω ε σεεγεε,

Ζσεει· εε εε εε Με σἰε εε ενι

1εορε εεεε, εε ωεεσεάσεε ννεε

σεεννιετεε εερἰε σει στι.

31 Πεεεε ι:σεερε Με εε τεεεε

εε Με εεεεε εειγε, Αι:ε εεγε

σιε γνεεεε εεσεε1εσε, εε ειεεε

σεεεεε γνεεεε ννισεέΒε ννεε1σε,

ωεεε εεεε εσσερι εεε ἱγε

εεε, ειννεσεε εεΜγε εε ει Με

έε1.

32 1εο πιεε, Με ωἱεἱέε γείεε

εεΜγε Με, εε Μσἱ εεννεεεε

Μεε εεεεε σε Με ε1;εεεεε εε

σσισεεε εεεσογερἰ Με.

33 Ηεεγε1;ε, εεεεε ε1:1εεεε ειι

ιιιέε γετεε Μγερι. 'Ι'σεερε Με

εε τσεεεεγε ετΜ1Μι και 1ννεεεε,

Μεε ε1:ειιΜι Με εεενν1ετεε εε

Μννεεεε σἱε εε ωο1:1εγε επι, εε

εεε ΜΜε Με.

34 Ιεεεεεεεε εσεερε Με εε

τεεεεεε Με εεειγε, Ηιεεεε Με

Μεἱ 1ωεεεε; εσ1ε εεε εειιγει:ε

Μεεεε, ειιειέε γετεε εεΜγε Με

εε ειέ Νεο Μεὶ εεεεε Με, εεσεε

σε Με ετεεεεε ννὶσσἱσεεε εε

εεσγερἰ Με.

35 Πεεεε εεε ἰεεεγεει, εεεεε

ετεεεε ωἱεἰέε γε£1:ε Μγερἰ; ἰέ

11:σ εεεεΜεειε ετ1εεεε Μσἱ Μπιε

1εε. Η εεε σεεννιεϋεε εε Μ·

ννεεεε σἱε ωστΜγε έει, εε ΜΜε

Με εεεεε.

38 Ηεεεε .Με σεενν1ει.ειι εερὶε

ε81ιεεε εει.εεε.ιι εσεέ.1ε 1εεεεε

εερε

37 'Γσεερε. Με εσεέιόεε ννεε

τοε εε Μσεε εγε εεε ΜΕοε. Ηε

Μοεε ογα2ε Με γερἰ εερει:ε Με

εεεειι ειγεεάεγε.

33 Πεεεε εεεεΜε Με ε. εγε

εοεέιτ1εε ννεε Με εε, Βεεεωἰ

εγε εεε Μτσε. Πε Δωσε σἰεσε

Με ετιρε τ1εεεε εὶγεεεεγε Με

γερι.

νν1σογγ°ο6ωκε 20.

1 Ηεεεε Αεετεγεω ειεεσσε ιω

εεεε Με σΜε ιΜ1εεε γε εε, @ε

ι1εέ εε Με· σ1:εεωεε ιγστεεεε

σε Παει· εε οιιεγεε.

2 Ωε Λεετεγεω ι:ενν1σε Βετο.

Με σε, Μἱτεεεέιι Με εεε σε, εγε.

Πεεεε θιετει· γνισεέτε γετερἰ

Αεὶωε1εε, εε εεϊ.ε γε ννἰσεἑι εε.

Βετε Με. .

3 Πεεεε εειιγεε, ννεεεε$εεεε

Αειωε1εε εΜε Μ, εε γνοννιεεε

ωκ1ε ννεε εε εεσιγε, 1εο εεε,

νν1εσειεσε ιγεισε Με εε νυισεε1:ε

πεε τεννισε Με εεσε εεεεεε.

4 Τε.. Αε1ωε1εε εεεεε1ε 8ετε

ιΜγωεε ννεεεε ω, εε εεγε ;

11:εεσεε σγε1:ε σνεσεεεεε εεε εε

εεειιε εε ννισεγεγε Με εε?

5 Μὶτεεεέἱ Με εεε, εεεεΜγε

έε1 εε? εε. ννιεγεε Με ιέι, 'Ι'1ω‹1σ

ενεγε σε, εωεΜγε έει εε Έ Μι

. εεω:ε Με εσετ1εε εε ωἱεερε ιγε

σεεε Με σε εεσειεσε.

θ Πεεεε ννεεεει:εεεε. ννογν1

εεεωι1ε Με εε εεειγε, Με εεεεε

εἱσεε£ε εσωεε Με εε εεεεεσε

Με εάσεννεγε εε, εεσε εσιεεεεε,

ειιγε εε ενεγεεεεε1 Με ει, εε

ι1ετεε Με εεε 1γοννιιι εισ1γε ω.

'7 (ζει. υνεεεε, Πιο, ενισεετε εοε

τεεεεε Με Μεε κανο, ε. ννισεετε

ννοεσεε Με εεσε, Μεεεε πήγε

σε σεΜγε Με, εεσεε γεει Με;

Μεε εεε γεσε εε1 Μιιεεεε εεε

Με εε εεεεε τεειι εεεεννε Με

σιινεεεε, εε εάσεγε πο.
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νν1οσ1οποπ.

8 Ππποπ Απὶιοοἰοπ ποπποπο

πο. πὶπ ΜΜο, ιΙο οοπὶ),ο ννἰοοΥπ·πο

οὶπ οννοεὶπ νσὶοοπὶοο, πο ποπο

οννοεὶπ οννὶοοπὶγοπο : Ππποπ

ννὶοοέὶο πω πὶπο ποπὶρορὶ.

9 Ππποπ ΑπὶτποΙοπ Αποι·οοοιπ

πὶοο (μι, Τοποοο ο ποοοιιπγοοοπ

Η

ΒιιΜο ο οπ ννοοπτοπὶ τοππο πιοπι

πάγο φ. ογοτο τπὶτοννο π. ὶγοπιὶο

ιὶπγοχορὶ? ννοοοοπ ννοπ οοοπρὶ

Μο ὶγοοοοο ἐπὶ τυπο ποοοπὶὶγο

οοπ, οοὶχο.

10 Ωο, Ί'οπιι κ·νοπάοπο οπ ποοοπ

οοοποπ πο? ΑπὶπὶοΙοπ Αποτο

?οπο οοὶγο.

11 Ππποπ Αποι·ογοπι πογο, 'Γο

ννοοοπ ὸοοὶγο ννοποπτοππο οπο

ιπι ἐπὶ οπι ὶπὶ€οννὶπ οπι ὶποΜορἰ

Μο ποροο οὶπ ποοπ ποοοιποπ ;

12 @ο οννὶοοποποπ τοππἐὶ ννοχο

σο. `Α1:ο ννογο οιὶπννὶπτπιι ω”

ποο, πιο ὶπο τοννο ἐπὶ, φ9. Ιππο

ννὶπ οο Μο πιοοπι.

13 Ωο ννοΙιοπϊ.οππο Μο Η πὶπ

οτοπποπ ὶπὸοπο γο πιο” οοποπ

ννὶπγοπ ποπ ποννοπὶγο; 'ΓοΙ‹π

ννοοπο ὶοπἑὶιπογο‹ὶο Μο οὶπ όοο

σο. Μοποοο οννοοὶπ ὶοπὶγο πο

Με επ πππὶ πὶπποπ, 'Γὶππὶο οποι

Μγο πω, ορο οὶοοπ, ογο.

14 Ηοποπ ΑπὶτποΙοπ τοπὶπ πνο

πκηοπρἰ ὶπὶποπ, ιπι πωπω ιπι

ποπέΜοπ νύὶοὶπγοππο π. ὶννὶοο

πὶποιι οο Αποι·ογοϋπ ου; τοννὶοπ

Βοι·ο ποποπ Μου.

15 @ο ΑπὶτποΙοπ πογο, ΜὶΒοτπο

ποοο πὶτοποππ ννοππο σο; 8ιιΜοπ

πὶὶέτο ὶχοπἰοὶρὶ Μπποπ ποπ @ο

$οππο ννο.

16 Επι Βοι·ο ποοὶγο, Ιπο πὶπ

Μάο πιοποοπο ποπτοροινὶτιΒ·ο ινο

πιι; ὶπο πο ποπ οποπρο Μο

οὶπ ω, τοπο πὶοὶ ιιπρὶ πὶπ οννοοὶπ

οπ, οιο €οποπ ποποπ οννοεὶπ οτι;

ποοοπ Βοτο ὶγορογορὶ.

17 Ηοποπ Αποτογοπι ννοποπ

8οππο ὶοοπὶγο; ιιπποπ ννοποπ

Φοππο ΑπὶΙποΙοπ οοπὶ γοπ,τοννὶου

Επι. πὶγο οτι ννοννοπ€οπὶ ω.

Ιποὶ φ ννἰποὐπο γιιπο οὶπ οπο

εὶπ. Ππποπ οὶποο τοπρὶ.

18 .Ϊοποννο, Βοι·ο Αποι·ο_γοιπ

ὶοννὶπιι πὶπ οπ οτοπποπ, Απὶιπο

οι( τὶχοπποπο τον” οννοοὶπ το

πιπὶΡὶ πὶπ ευπεπτο οποννὶοοτοπο

ωπο οοπ.

νν1οοννοΥΑΚΒ 21 .

1 Ππποπ .ϊοποπο πο3#ο οὶοοπ,

πο ὶγοοοπ Βοτο οπο. Μ, οο .Ἑο

πσνθο, οοὶγο οὶοοπ, πο ὶγοοοπ

οοοπὶοοπ.

2 Ππποπ Βοι·ο ὶπἀιὶέοπο οο

Αποι·ογοιπ οποπτο οὶποο ννοπ Μ

οὶτοπ; Ψοποποοππο ο)·ο οὶοοπ

ὶγοποπὶ;π οοποπ.

3 Ππποπ Αποι·ογοτπ οὶππὶπτπο

πὶοὶὶοπρὶ, Βοτο τοπ π” πο, ΗΜ:

οπο οοέ ΜΙ:οπ.

4 @ο Αποτογοτπ Ποπ ποΜΒιὶο

γο οπρο!:ιι ὶέοπὸοἔοπ τοπρὶ πὶπ

οποπτ.οπποπ, ννοποπτοππο οοοπ

ἐὶ οοπ ὶγοοοπ. -

5 Αποτοχοπι ννοππο ννοπὶγοπι

οροννὶπἔο, ποποπ οὶππὶπτΜι πω:
πὶοὶ€οπρὶ. ο

θ Ππποπ Βοι·ο ποχο, ννοποπ

τοππο ὶΙὶο ππιππιπ, φ. τοπο ποποπ

ρὶ πὶπ ὶππὶοὶγπἐπὶπρὶ πο.

'7 (πι Βετο ποπέὶγοςορο οοὶπ

Μ” Μο οπι, ω” Αποτοχοπι

οοὶγο Μο πο? ννὶοοπὶποο 'απτο

οὶποο ννοοὶΕοπ πὶπ, οοο.

8 Ππποπ ποπέὶὸοπ πὶπ πιππο

ογο οο οοὶπ ογοέποπ Μγορὶ. Ηπ

ποπ Ποπ οιὶπ ογο·.έτοπ πὶγορἱ

οπροττι πὶπ πο οπ, Αποτοχοτπ

ποπο οο νΦὶοο$ο ννὶοοπἰοο.

Ο Ππποπ Ηποοι· Βοπρτοπ πὶπ

οὶππὶπτΙ‹π Αποι·ογοπτ πὶοὶὶοπ πὶπ

πο, ννοννὶποπο πὶπ πο Βοι·ο. ππιπ

γοπο οο;

10 Μοπιο, πὶπ ιὶο οὶππὶπὶππ

πὶπ ὶγοΙὶπο τοπποπ γο ννὶοειδ°π Σε.

ννὶποέπο πὶπ ‹ὶο οὶππὶπὶππ πὶπ,

ιπὶοὶπποὶ πο( Μοὶ ννογοπο το

ννογο Μο ω, οπο.
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Ψ10ΟΨΟΥΑΚΒ 21.

11 ΠπιΕεπι οιο Μπι Ιιε, Α1ιει·ε- Με” πιο. πιπι1:ε1πιπι επι οιιπιγε πιε

γεππι Με Μπι επι ι.εΜΙπε Μπιεε.,

π:ιπιΜπιιΜι Μπι Ιιεοπι επεπι1ιεπι.

12 Ππι1πεπι 1Νε!πεπιτεπι1πε Α.Ιιεπε

γπιππι 1ιεειγε, ννιΜιέ1πε. π1ιι1ιε ω,

πιε 1ιπι1πέΜεπι Μπι πιπι επεπι1ιεπι, πιπι

Με Μπι επι τε1ιι!πε επιι πιιιπιννε.

'1'ε1πιι $ει·ε επιἰοἰγε σιπι οννεειπι

πιοοπι 1ιο Μπι επιεεοριεπι απο. Ιιε!π

Ιιε επι ινιοοιπ:εεε Μαηνε Μπι π:ειε

γετερι Με..

13 νΜΜιέ1πε π:1πιΜπιπ1πιι Μπι πιὶ

π:ιπι1πέι1 Μπι πιεσε, 1ιεοπι πιε πιε1πιππι

πιγεπε νιπεπι Με ννεΜγε Με πιο.

14 Ππι1πεπι Α1ιεπεγεπτι 1ιεπι1ιεπιπιε

Μπι ΜΜε, πιε. εΒιιγερι ππιιιιι ερεΜε

ννεπι ε1ιπιε που, πιε Πεεεπ· πιπι, πε

Βρε Μπι ε1πεπι ε1ιπιε1πε, 1ιο1πέιπιεπι

πιε1πιππι πιε τοΜ γε ει. Ππι1πεπι

πγεγε εε ΒεπέεΙιε Με Μπι επιε

πιπ.

15 Ππι1πεπι ππιἱπιι ερεΜε Μπι

επεπι1ιεπι ππιιππί υνεπιπιε γε1ιερερι,

πιε 1ιο1πέιπ1επι Μπι σεπι1ιε1πε ννεπι

ιπιιι1πιιγε ε1ιρε1πιγε;

16 (Σε ιγεγε εε ιγοπεΙππιπιε ι ο

πεπι1πε Μι:επιε πε1ιεπι, νιπεπι1ιἱπι °ρε

ΜΜγεγερι 1ιε1ιεπιγεπι: Ηο1πέιπ1επι

πε Με ειπι ννεπιννε1ιόε1πε Με έπιἱ

σε, εγε ; 1ιεοπι επειππγεπι ιγοπεπι1πε

πιε 1ιο εγε εε εεγε.

17 πι1πεπι ννε1πεπιπ:επι1πε 1ιπιΜιι

σ.1επι πιο Μπι πιεΙιοπι, πιε ννε1πεπιπεπι

Ιιε π.εοπιπιππιπ1ε ππιε1ιριγε εοπγει;επι

Ιιεπι Ηεεει· Μρεπι, Ηεπιει· ιΕεΙππι

γε1πε Με! ννεΙπεπιτεπι1πε Ιιε ο

επι1πε Μπι ει;επι1ιεπι 1ιο1πέπιπιεπι Ιιε

ιπι πιε1ιοπι. ΚοΜρε επιπ ννο.

18 Νεγιπι πιε ιιοΜ3ιπ1επι Μπι ιΜ

1πειι πιε, πιεπιε Μπι οπι 1ιπ1ιι1ιε πω.

Ιγε ογει:ε πεπι1πε ννεπι Με "εΜ

γε Με σε, εγε.

10 (ζει ννε1πεπιπεπι1πε ννιπιγεπι πάτε

Μπι γιι1ιπ1πι1πε, ιιπι1πεπι ππιιπιι1ιεπι1πε

ννεπι ννεπιγε1πε πιε εΜε π, πιε ππιππιι

ερεΜε Μπι πγεπε1ιπ1ε γε πιο. 1ιο1πε1

πιεπι Μπι γει!πε Μγε.

20 Ππι1πεπι ννε1πειιι;επι1πε 1ιο1πέι

π1επι Μπι Μσι πιπι; 1ιεεεπι πεπι1πε

1πεειρε οπι ννεο1πε.

21 (Μ. Ρεπεπι Με Μπι επι οιιπι

γε πιπι 1ιιιπι1πιι Μπι ΒΒ·ιιριε ππιπιΜι

σε Μπι ε1:επι1ιεπι, πωπω Με σιπι

Μπ:ιγιιεε.

22 Ππι1πεπι 1ιεΙιεπι Α1ιι.πιιε1ε1π πιπι

πεεΜειΕε 1;επιπ:επι Ρππωι 1ιεπιποιε

ΑΒεπεγεππι Ιιεπ:ιγειιι; '1'εΜι εεε

πιοιι Μπι πιννεειιι επι ννπι1πειιπεπι1πε

οπιπειγε.

23 Πιο 1ιεπ:επι εγε νεο, ννε1πεπι

τεπιΙπε ιιεππιεΒοπι; π:Πιπιεγε Με ει,

πιιπ:ιπι1πέι πιιπε1ππιπε Μι ιειεειινε1ιπιε

γε Με έππιπ, 1πεΙπιι ννεέπε εεεππιιγε

εοπι Μπι πγεπιεπι εεεειεπιπι Με)

πιιε1ποπ:ε επι οιιπιννεγε σιπι πιεΙπιιπι.

24 Ππι1πεπι, Μιέ εεεπι εγε κινε

1ποπιτε Με σε, Α1ιει·εγεππι εγε.

25 Ηε1ιεπι ππιππιιΒπιπιΜι νιπεπι ΑΜ

π1ιε1ε1π πεοΜγε Μπι Με πιοπι, Ιιε

ΑΒει·εγε.ιιι εε_ιεγετε πιε Ιιε πιπι

Α1ιει·εγεππι ΑΜππιε1ε1π ιγορεγε.

26 Ππι1πεπι, 'Ι'ιιινε Ιιεπ:οπι Μπι

εάοπιννεγε έπιπ, πιε Με πιε1πιιπι

οππιεγεΜπΙεΙπε επιπ, πιεΜιπι ειπε 1ιε

πιεννε1ιοπι ειπε, πιε1πε1ιε 1ιεπ:εγεπ1επι,

ε ε.

ἐ,7 Ππι1πεπι Α1ιει·εγεππι πωπω».

ννεπιιπγεπιρι Με νιπεπιιιγεπιρι Μ:

ιΜΜ:ιι, πιπι 1ιεπιε ΑΜππιεΙε1π πιπι;

ιιπι1πεπι πιεριπι οπιε1ποπε ινεπι Μπιπ

οεἔερἰ.

28 Ηε1ιεπι Α1ιεπ·εγεππι $εΜπιπ:ε

π:ιπιεε ιιπιγεπιεπι €ε|ποινιπι ιιΜρεπι

εννιπ:ιι1ιπ.1ε.

Σ!) Ππι1πεπι ΑΜππιε1ε1π Α1ιει·εγεππι

1ιεειγε, Τε11ιπιειι. ννιγει1επι έε1πο

νιπιπι Μπιπι1πειι εννιπ:εγε1ιόε Μπι πιε

@Με Ιιε.

30 Ππι1πεπι, ΜιπιιΒιιοΕε Μπι ι:1ε

ππιιέ ιιπεπιε σιπι Ιιε γιιπιπεπιππιρι Με

σιπι, 1ιεοπι τεΜιιπ:ε ννιγεπ1επι έπεισ

πινιιι Μπι 1ιεπιε ππιππιερε Μπι Μεπι

1ιεπι ι εεε Με, εγε.

31 πι1πεπι 1ιεπιπι ει:επι1ιεπι ππιε1ππι

σε Μπι Ιιε Βει·έε1ιε εειγερι, πιεριπι

Ιιεειγε ννε1πεπιπεπι1πε πιεππιε1ιοπι

εγε., εΜειγερι. 20



ννιοο1οποπ.

32 Πππεπ Βοι·έοπε ποπ οπεπο

ιε πεπ πισισεπερι; ποπεπ Απι

πιο1οπ πεπιπ ιεεπισιιε ιεποεπ πε

πιιπ, πε Ρι1ιειιπι ιεπιεποοορι πιπ

εΜε ππερι.

33 Πππεπ Αποι·οπεπι Βοι·ιιοπε

ιιοοιπε ποπεπ πεπ οπο, πε ποπ

.Τοποννε Τεπιι ννεπεπ οννιπεππο

πνεπισε ποποπιπε.

34 ί.)ε Αποι·οπεπι Ρι1ιειιιιι ιε

πιεποσορι πιπ οιι επροιιι οιε οππ

πεπ.

Ψ1ΟΟΨΟΥΑΚΒ 22.

' 1 Πιιπεπ ποπε οννεειπ πιοπε

πεπι, ννεπεπιεππε Αποι·οπεπι

ιππιεπ πο πε ποσιπε, Αποι·οπειπ,

οπο. πουπιπε.. Πππεπ, Ιπο πιιπο

σο, οπε.

2 Πππεπ, Νιοιπποι ποοοποπεπ

νιιεειο πεπιπεπο σιπ Ι:επ πο ισιι,

πε Μοι·ιπε ιπεποσο πιο οπιε πιο

πε ποσπιε πο ννεπ οοισἱπεπο πιο

οιπ πο επεπ ροιεπ ντιεππιιέπε

πιο, οπε.

3 Πππεπ Αποι·οπειι·ι πεπ1ιεππε

πιπ πιπιε, πε εππιεππε εοπεοππε

επιπ πιο”. πε ποέπε ποπι ιιπι

σεπιπσιι οιππιπιππ 12επ ποπεπ,

σεπ οιι νιιοέιπε πιο σιπ πο πεπεο

πε, πεπιπ πε ποπε οιπ, ιπεποοο

ιιιπιο οπ ννεπεπιεππε σεποπε.ιο

οιποπ ποοιπε πεπε.

4 Απροιιι ιπειππι Αποι·οπειπ

ννεππεπ οιοπννο πο, ιιιπιοπ πο

οιπ πο ιοπεπ ιεππεπ νιιεππεπε.

5 @ε Αποι·οπεπι ποέπε νιιισεπιι

πο οιπ ποννισεπιπε, 1)οπ ιποιεπ

περο ειιπιεππε έοποοππε πιε.ππε,

πε ιπιε 1ιοπέιπεπ πιει πεπ ιιππιρι

πιππε.π σεπροέπε ιπεποπποπε ιιπ

πεπρι, πε ποπ πεπεπρι πιπ οιι ιιπ

ππιρι Με.

Β Ωε Αποτοπεπι πεπ οπ ννοεπε

πιο οιπ ισιι, πε σιππιπιπιι 1εεπ

επεπ οππεπο πε. ροιε ιεεπ πο πε

ρο Με επ ισπ, πε εεπιπι ιπεπερι.

'7' Πππεπ 1ιεπ ειπιιπιι .Αποτο

πεπι πιει οπιπο πε, Αιο, οπε.

Πππεπ, Μιοιππέι ιιεννε1ιοιι οιε,

οπε. Πππεπ, πιο ροιε πεπ πο

ποπεπ, ιιιπε νιιοιοοε πιπ ννοεπερι

οπ ιιιπιο ο πο? οπε.

8 Πππεπ, Μισιππέι ννεπεπιεπ

πε ιεπιπ ννεπεπεπρι ενεπιπιιέπε

ρι οπ οπιπο Με, οπε. Ηοοοπ

οεπιιπ περι.

9 Ωε ννεππε ιιιπιοπ νιἴεπεπ

ιεππε πο οι ποπ ποπ πιποπιρι, πε.

ποπ Αποτοπεπι ννεπιιε νιιοοπερι

πεπ πεπε σε, οιππιπιπιι Ποπ

ιπεπεεπο πε ννεππε ννοἐπερι πιπ

επεπ οπιππεπε, σεπ πιπ ιννεπ

πιπο.

10 Ωε οιππιπιππ πο πιπο πιο ο

περο πιπππειο πε ιοεπ πιπ ιπι

που. .

11 Ηοπεπ ιιιε1ιριπε. Με οοιπε

ιεππεπ .ιοποικιε οππιππο πο σιπ

πιρεπ, Αποι·οπειιι, Αποι·οπειπ,

οπε. Πππεπ, Νεννεποπ σο, οπε.

12 Πιιπεπ, Ηοπέιπεπ Με πιο

πιπερο πιο πο πιπο επι, πε ιεπι.ι

πεπ οσεπισοπ επι πιο. ννεππε

πιπο Ψεπεπιεππε ιποπερο οπι

εποπννεπε σο; πισιππει ποσοπο

ω, ιιιπε πιεπεπε Με ννιοεπεπε

πο οιεππεπ, οπο.

13 Ηοπεπ Αποι·οπεπι πιιεππεπ

οιοπννο πε, ιππιιπ ιποπειε ιειππο

πε ννεπ οιοπι οππε πο πιπ οιι

ιποπεπ πειιπ, πο ννεππεπο πο.,

Αποτοπειπ εΜε. ι, πε ιειπποπε

Με πω, πε σιππιπιππ πιπ ποο

πιπε ποο ροιεπ νιιοεπε.

14 Ωε Αποι·οπειπ πιεποσο πιο

πο, πιο” νιτιυνεπππεπο Με,

οπε οπο ιοπ; πεοπ .Ϊοπον:ιε πο

ιεννε πιπ επεπ ιεπιπ ιπιπο Με

σο, πεπεπιπ οπερι.

15 Πιιπεπ ιπεπριπε πιπ οοιπε

ιεππεπ .ιοπονσε οιιπιππο πο πιπ

ιποπρε επιππο Αποι·οπετπ πιρεπ ;

18 Μιπο πεοπ οπο πιιππειο .Το

ποινε. οπε; Τεπιι οσεποπ κι" πο

πισιπσε νιιεππιπεπ πιο. ιιοππεπι

ρο επι;

17 Ηοοπ νιιοννεέιιο οιι ειπεν".
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 28.

Με Με., ηἰεἰηεοι ἰγεΜἰεηγη μια».

ννεΜγε Με. Με11ρησι νν1εε.ηΜρ1

ἱγεηιι, ηη τηἱηἰννηηεει ΜιΜάη ω.

γε1ιη εηΜιιε. Μεγε εἰη 1γεηη,

τεΜη η1Μεννη 1γεε1η Με εε, ηὶεὶη

εε τοΜε. ννἱεεγηρἰ Μη ο1:οηννε 13η

ννερί Μη γηΜιηη Με.

18 (Με. τηἰοἰε Μη εηηγεεορΜεη

Μη Μεση ηὶεἱηεε Μη ση πιεΜι

Μη εχετε οννεε1η νν1εηγηννεέτερ1

Μη εε, εχει.

19 ΠηΙτηη ΑΜετεγιιτη ΜοέιΜε. ννἱ

ειι]ηΜε εἰη εΜε Μάη; ηηΜιη

ηε_ηηρ1 εε. Ϊηννἱτιιγη ΒετἐεΜη

εΜε ΜΜΜ; εε. ΑΜετεχειη Βετ

έεΜη εη οηηγεη.

20 Ηεηε οννηε1η ΜοΜε1ηιηι

ΑΜετεχετη Μεεεη εδώ οΜἱγηΜερἱ;

ΜΗΜι Με ηε1τυη ηἰεἰη›#ε ΝεΜοι·

Με εὶηεε Μεἱτοη.

21 Πι τοΜερε Μη Με, φ. ευη

ΜιΜη Βια, εε. ΩετηηεΙ Ατητη Με

ηΜΜιΜη;

22 (ζει Κεεει1, ευ. Πωσ, εε. ΡΗ

άεέ, ιχε ΙάΙερ, εε. ΒεΜηεΙ.

28 Πη1τηη Βεψηε1 Με ΒεΜεΜη

Μεἱτοηρἰ. Ηεηε έειΜόοεεη Μη

ΜὶΙΜι Με ΝεΜοτ ΑΜει·εγετη εὶη

ση Μη Μείτοη.

24 ΠηΜιη £ενν1εη ΜοΜεοει Μη,

Πηπη:ι εεἰγερὶ Με ΤεΜη, ιχε δη

Με1η, εε ΤειΜοε, εε. ΜεΜεΜει Μεηιι

νν1εε.Βοη.

νν1εοννοΥΑκη 28.

1 ΠηΜιη δειτε ννιιηἱγετη ορει

ννἰηἔε επηρε νν1Μ:εηιηε. ηοηρε

εεηρε εεΜονν1η ΜεηεΜεεει, νεο.

η1_γετη Μη Μεηε. δετε. Μ.

2 ΗεΜηη δειτε. Με, ΑτΜε ο1:οηννε

Μη Μεο1γη, ΗεΜτοη Κειηιιη

ιηιιΜοεε Μη ετη Μεε. ΠηΜιη

ΑΜετεγεπη δειτε ηη ὶγοΜἰέἱεε εε

εΜοε:,πε Με. ε εη Μ.

3 ΗεΜειη ΑΜετε),επι 2ιιωἰεπ Με

εἰη ἰτοΜερε ΜιηΜηη ηη_ηη ηη, Πε!.

01-10.. νν1εε.7ε εὶη οινἰεηΜἰγε.

4 (ζει, Μἰέ ννἱεηέτε 1ΜτΙειΙαι ννεηη

τησ. ε.εΜιΜηι1εη η1ιηρ1 ννηΜΜηόο

Μπηκα, νν1σηέ1:ε Μηε1ηηη πηηηΜε

Με ε ηίγερὶ στη τηηςηρο; Μη

Μηη ιηιιΜ1;ε οἱη τηΠοΜερε. Μαη

Μ:ιη ννεΜηη1‹ε Με εε, εγε..

5 ΠηΜιη ΗΜ: εἰηειι νν1εεγε εἰη

η7ηρ€ερἰ, ιχε. ΑΜετεχε.ιη Μεεἱγε

μ; ·

θ Πηηεηη ηηεηηΒοη8ηηρο: ηη

εεεΦε. ?ΜΜΜ ννηΜιη ηηΜγερἱ εο

Μιγε Μεηὶεει. νν1εεέ15η Μηε1ηιρ1

ηηΜερ1 Μη τι1Μεη ἰγοηἰεἱρἰ Μη

ηὶεἱΜε εὶη εη ΜΜηε1ηι ννο. Πη

Μέι ννεηηόεη ΜιέΜε νν1εηέτη Μηε

Μιρ1 ηηΜερἰ Μη Μεη ηὶεἰΜε εἰη

)·εΜηηΜε Με ε τε?ηηι1ε Με έτη.

7 ΠηΜεη ΑΜετεγητη ηε]ὶη εε.

Πε1: ε1ηεε. νν1ειιγε εὶη οχητα·ηε

Μοεε χιιΜηρἰ Μη νν1εη:οΜιπη ερει

τη]η.

Η (ζει οννἰοεΜἱγε εε, ΜιιΜηι τω

1:οΜερε τιιηΜηη ννεΜηηΙ‹ε Με εἱη

Με ἱγοηἱεἰρἱρἱ ΜεεὶηΜηη Μηπω

εορτεηρ1, εε. Βρι·οη ΖοΜετ Με

εἰηΜἰητΜη εἱη ηιεΜ7ηρο.

9 ΚἱηΜεη ΜηΚρε1ε.1πηηηε εΜε

Μ. ?Με είη, Μι.ηιεεε. ίΜε.ηΜε εη

ηη Μη, ηηπεεΜι ίχεηεΜεοε Μη

Μεση ηηιε1η Με εἰηΜεη, ηἰγερὶ

εοΜε.γε. νν1εειέτη ΜηεΙωρ1 ννηη

πηὸηΜε Με. σε, εννὶεηΜγη.

10 Πη1ηιη Βρυση ΗΜ; ε1ηεε.

νν1εηγε ννἱεεΜηε. οηηγιιη; «μι.

Βρυση ΜΜΜ Μη ΑΜετεγηηι ηγη

ρύ:ε ; Πω; ε1ηοε. ννὶεεγε ε1η, Μέση

ννε τὶγορει οΜηε. ηρἰ Μη Μεηε.

οννιιε1η ηεΜοηρί; ε

11 Ηἱγε, Ιτε.τιεεη ηεηπεΜοη πο.

Μεεε Μη εἰευ; Μηη1]η οΜόοΜι.

εη ηη Μη Με ηιιΜηη εἰειι. Μἱ

Μεογείτε εἰηεε. ννἰεεγε εὶη Μεη

πηιιχηΜιρ1 Με εὶει1. Νὶεηοε εἰη

ΜΜηεΜι "ο, εγε.

12 [ΜΜΜ ΑΜετεγειπι @Με

τηει1εοεε τεννηρἱ Μη ννἰεὶτοΜιτη

ρε1:η3ε..

13 (ζει Μι, ΙΜιι ητηημιόηρτε εΜ

εΜε.η, ηειιηηΜοη ννο. Μεεε Μη

ση η1ηΖηεΜι εἰειι Με. Ιου πο;

ΜηΜηη ηιε.Ιι1Με εἱη ννεΜηεΜε Με,
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ΨΙΟθ]βιβιθΕ.

Βρι·οιι οοιχιι, οχιιι:ο ιιιαΕοπ:ο χο

1ιειρι Μπι 1ιοπιο. πιπι1ιοπιρι.

14 ΠιιΜιπι Βιιποπι ΑΒοποχιι.πιι

ιιχιιιιπο πιο 1ιοπ:ιχιι;

15 Η:ιπιοιι.πι πιοιπιπι1ιοπι οπο., Μπι

Βιι. Μπι πιιιιιιιε1πο. ορο.ινιπιΒο τομ.

ι οΜπιπιι σο; τυπο. ιιπιΜχοΕπιπιο

ιιπι 1ιο ΜΜΜ Μαιο οππι οΜ

1ιπιπιΜι ννο.

18 ΠπιΜιπι Βιιποπι ιο π:ιπι πιο

Α1ιοι·οχεπιι ιιπιιιεπιρτοπι, πιο πιιιπιι.

ε1πο ομοννιπιΒο ποιο ινοροποπι ιπ:ιιρι

Μπι 1ιοπ:ο. Απιοι·οχιιππι πιοιιο χο πιοπι

πιο. πιο, 1ιο Βρποπι Ποπ: π:ιπιπ:ιι νι

σοχο σιπι πιιι1ιοπιιιι οιιιοχο.το π:ιπιοπι

οοο.

1Τ·ΠπιΜιπι Βιιι·οπι ι:ειπιιιιε:ι Μπι1π

ροΙιι οπι ννιιιιΜι., Μιιππιοι·ο ιχοι:ι

1ποπιο 1ιο πιο; ππιο8ιι Μπι ιππιπιιιιι

ο1ιπ1οΜι 1ιο οπι ννο.πι1πο σιπι 1ιο πιει

1<πιιπι, πιο. σοπι τοπιο. 1ιο οπι 1ιιιπι πιο

τοπιο ιπιπ1πι1πέιιπι 1ιο σιπι 1ιο πιο.Μιιι

οινοειπι;

18 Λ1ιοι·οχο.ππι Επι” Μο οἰπι,

_Ποι; οιπιοπι ννιοπιχο οιπι που». σποπι

ννο ιιχοριι Μπι ο1ιπιιι χπιρι Μπι 1ιο

χνιιπιχπιΜιρι.

19 Ηο1ιπιπι Α1ιοποχιιππι πιιννιοιι

Βιιι··ιι. οΜπιιιιιΜι; ΜοΜ.ιοΙο πιοοπι

ιππιπιπιο. ο1ιπ1οΙππι Μιι πιο οπι, Μιιππιο

πο ιΜχοπ1ιιπι, ΠοΒποπι Κιιπιοπι ππιο

1ποπ:ο Μπι οιιι πιοο.

20 ΠπιΜιπι ππιοειι ἰππιπιἱιο ο1ιπ1οΜι

ιχει!ιπιπι, ΑΒοποχιιππι ινιοπιέιτιι Μπιπι

1πιιι›ἰ οπι χιι1ιο Με σιπι, Ποπ οιποπι

ινιοιιχο οππι πιιιρι.

χω:οννοιπικο 24.

1 ΠπιΜιπι Α1ιοι·οχοπιι χνειπιπιιι ννι

π:ιιΒιιιπ:ιι οππιιιΜι. οπο; ιιπι1πιιπι δο

πιοννιι ι;πι1πιι οννιιοιπι οπι Αιιοποχιιιπι

χιιινπιέι:ο.

2 ΠπιΜιπι Α1ιοποχιιιιι 1ιο ι:ιιοΜχο

ιιχο1ιπιιιΜι που”. τοΜιριι Μπι, πει

Μι χιι1ιο οιπι οννιιειπι 8.ινιιιιχ88

ιιπι Μπι 1ιοπ:ιχο.; Νιπιιιρο Μπι πιιι

π:οοιι Πιιι1πιιχει οΜπιπιιιΜι ινο ;

3 Κιιι1ιοπι,.1οιιοινο.Το1πιι ννιιΙπιι.πι

ιιιιιιιιιιχο. ιπιιι1πο 1ππι "Με που πιιι

ππιιι1ιοπι,οχο οιπ:ιχο Με., Κο.πιπιπιι

οχιιτο οππι πιιιιπι1πο π:ιπι οιιπιννιπιτΜι

ιιι Μπι οππιπιπιπιπι ππιιπ:ιπι1πέιι οπι νιπι

ιιοΒιπιπ:ιι ιχιιοιι Με πω.

4 ΤιιΙπιι. ιιιιπο.ππιπι1ποπ:ο πιο πιιιπιι

Ιπιιχο Μπι πιοπιο. οΜ.ιι πιο .ΕΜ οο,

πιοιπιιι1ιιιπι πιιπ:1πι1πέι 1ιιι1π 0ιι πνι

πιο1ιιπιπ:ιι. ιχιιπ:ιι Με, 1ιο1ιο Με. σο,

ο ει.

ἔ Ππι1πιιπι, ποοΜ ο Μπι 1ιοχιι, ο

Μπιἱ νιτιπιοΒιιιοπι ιπι πιιο.1ποπ:ο Μπι

π1ο οΜο οπιιιιρο Με τιινιπο.ιοπιχο

Με οπο; 1ιοπ:ιπι1ιο.πι ιιιπι1ποοο εποπ

1ιιιπι χου πιοπι, πιιπ:ιπι1πέι ιι!πο οΜο

χο ινιιΜχο Μιι1ιο”έ

θ ΠπιΜι.πι, Πιπιιι1ιιιπι ππιιοιπι1πέι κι

π:πιννιπι 1ιοοιχ:ι χο χιιΜχο οιο.

'7 ΤιιΙπιι νΐιιΜιπι ππιιι.Βριχιι χιι1ιο

ω, οπο ο Μπι οιιιπι1ιειπι πιο πιιιι1ιο

πιο ννιιπι οπι ππιιιιοπιιιι Μπι οπο.πι1ιιιιι,

ιππιπιοιι πιο οππιο.Μχο οπι, Μιι1ποπ:ο

Μπι π1ο πιιοιπιπ:ο. ννειπιιι Με. πιο, εχει

1ποπιιιι, 1ιο ι;ιιοπιπιΠιπιο Μπι πιιιοΜιιιι

χο ο Μπι, Μπι1ιειπι ππιιπ:ιπι1πέιι Μπι

οπι πιοπ:ιχιι πιοπι1ιοπι ννιπιοΒιπιπ:ιι "πιο

ιχιιπ:ιι Με.

8 ννιπιοΒιιιπ:ει Μπι οπιρο Κω. πιι

ιινπιιοπιχο οπο, 1ιοπ·ιπι1ιοπι ιχο1ποπιιο

Μπι π1ο οπι ιχεοπιιιοριπ:οέιιι χιιιιπι

Με, ιιιΜι. ππιιπ:ιπι1πέι πιοπ:ιχιι χο

χειχο Μο οππι σο.

9 Ππι1ποπι τιιοΜχο πιοπι οπιρο Μπι

ιχο χιιιιο σιπι Α1ιοποχιιπιι π:οπ:ο. Μπι

Ηιιι1πιιχο. οΜπιπιιιΙπο πιο. πιοοπι οχι

1ποιι28..

10 (ζει. οοΜχο Μπι, ιχο χιι1ιο οππι

οιιιιιο τον” Μπι οιπιπιπιπιπι, οιιιπιο

ινι1ποοππιπιιι, ο ιχο χιι1ιο οππι οι"

πωπω πω” πιι οννοείπι οποπι1ιο.πι

πω, πιο. πιοπιο. χιι1ιιι. ιχο.χο πιο. Νο

Βοι· οτοπιχνο Μπι οΜο. ι, Απιιιιι

ινοτριι οτει1ιοπ1ιιιι οπο.

11 Ωει οποπιχνο Μπι ιιιιπι1πιιιι πιιι

πιι1ιπ1οΜι ιΜχοπιπιπι, π:ιιππιο Μπι οππι

ι;ιπ:έ1πο ιιιιιΙπο1ιπ1οχο. ιπιιιιιπι ννιπ:ιιΜ

χιι, Βιιιχοιιι ιιιιπιι 1ιιιννο εμε πιοπι.

ιχο1ιοπιιιι.

12 @ο 1ιοχπι, .1ο1ιοννο Δ1ιοποχιιιιι
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ιπιογιιιιο οιπι ννοιποπι πιιπιο πιοποπ:ι

γο, πιο1ποιιο τοπιγοπι ιιιπιπιι πιιοΜγο

πιο Α1ιοπογοππι ππιογιιιιο οιπι Ιιο

νονοέιτο οοοΜοοπι γο.

13 Μιπιιιιπιοιπο Μπι οΜο Πονο

ιιπι; πιο οιοπινο Μπι νιοοοιο εοπι

νιπο.Μιρι Μπι πιοπο 1ιιινο ιιιιι Μο.

14 (ιο νιιποοιπο νοπι πονο Ιιο

οπο 1ιονοΜγο Μο; ννοΜο1ποτ ο.

ιοτονο Μπι πιο νο, ππιιπιι ποιοι ο

Μο π:ο; ιιπι1ποπι, Υοτ1ποπι γο, πιο

οοπππο ποιονο. Μπι πιοιππιπι γοι.1πο

νιοονοΜγο Μο, ογο ποπιιιοπι, το

Μπι πιιποριπιγο Ποιο γιιιιοπι γοιπο

1ιπιι€ο σιπι ιιοο, Μπιιιοπι ππιογιιιιο

που νονοοιιοιπιο οπ:ογοοπιπι οπιοπι

νογοπι.

15 Ππι1ποπι ιο ιο πιο1ιοΓιιπι ογοοιοπι

οπο οιιοπι, Βοοο1πο ιι, Α1ιοι·ογοπιι

ποπιπ:πι Νοιιοπ· ιονιπ:ιι Μι11πο Ιιο

οιπιιιιιιιΜι Βοτιιο1 Ιιο π:πιπινιπιτΜι

Μπι 1ιοο, νοΜέ1ποτρο ιιιγοπο οποιο

πιο πι.

ι '18 ννιιποο1πο ονοπιγοε νοοιο

Γιιπιοο, 1ιο1ποινιπιο, πιο νιοιιέτο ιο

ιοπο επιοπιγο οπο, ππιιιιιιιπιο1πο Μπι

οΜο Ιπιιπι γο πιο νοΜέι1ποτρο Μπι

οιιιπιοπι ιοπι πιο. νοποποπι ιογιι.

17 Ππι1ποπι οοΜγο πιοο ιιιποΜππι

ιπιγοιιιιπ γο πιο, ννοΜέι1ποτρο πιιιιιο

σιπι οιοπιιιοπι πποπιι οπιΒο γοιιπο

ππιοΜγο νο, ογο.

· 18 Ππι1ποπι, 1ιΕοπιπ:οπι γοιιποπι γο,

ογο οο νοΜοιππορο Μπι πιοι›ο Μπι

οπι 1πιιπι οΜιιπιο, πιο γοτιπο Μγο.

19 Ππι1ποπι ογοέιτοπι ιιοιιοπι, Οο

ππιο πιιιιονο Μπι πιοιππιπι 1ιοπιο οπι

πποπο ονοιι Μο, γοι1ποπι ογοέτοπι

ιιι Μπι 1ιο1ιοπιγοπι, ογο.

20 @ο ιπιο1ιπο πιο νοΜέιπο'προ

Μιι οοιιιποοιποτρο οποιοι. Μπι οΜπ

έι;πιπι,οιι ιπιγοπιιπο πιιιπιιιιπιοιπο Μπι

οΜ;ο ππιιπο ιιιινο γο Μεοπι, πιο πιο

ππιο Μπι ονοοιπι πιοπο νιοοιποιιι.

21 Ππι1ποπι νιοοέτο Μπι γιιέιιπι

γογο πιο ιοΜι ογο οπο, οοπι1πιι οΜπο

ιι Μπι ιιο .1οιιονο οιιιπιπιιγοπι τοπι

γοπι ιΜγιιέιοπι Μο 1ιοοιπιιιοπι Ιιο

οπ1οπιγο Μο.

Ο

22 Ππι1ποπι οπιππιο Μπι πποπο γο

τιποπι ογοέτοπιρι, ιιοιιοπι νιοοέτιι.

πιοπι ππιοποοιποοι πιοπο σιπι τοπι1πο,

πιιοιοοιπο ιιοιιιπο ιγοπ:οπι οπο, Ιιο

ιοιι πιο πιο1πιιπι πιοπο πωπω πιοππι

ππιοιοο1πο νι1ποοππιπιο ιγοπιοιιι, Ιιο

πιο ονπιοιπι νιΙποοιπο πιορο Μπι οπι

γο 1πιγο;

23 Ωο, 'Γιινο 1ιπιπι1ποιπο γογο.

Ιιο? ΟππιοΜγοιπο νο, πιιγοι:ο πι

Μπι οιιιιο πιπιΜνοπι1πορι Μο οΙποπι

Ιιο? ογπι.

24 '1.1πι1ποπι, Μι11πο οιπιιιιπιι:Μι Βο

ιιιο1 Νο1ιοπ Μοιτοιι Μπι Ιιο ππιπι

νιπιιΜι Μπι ππιιγο πιο, ογο.

25 0ο, Ροιι ιιιιοο οο ι:οΜι Μπιο

ιο Ιιο σιπι, πιο πιοΜιιι νοιιιπορι Μο

οιποπι πιο, οπ:ιγο.

28 Ππι1ποπι νιπ:οέο:ο πιοπι οποιοι

1ιπιοπιοπι γοπιιπο πιο .1οιιονο π:οΜγο

91%

ΒΤ .1οιιονο ΑΒοπογοπιι πιιογιι1ιο

π:ιπι ι:ο1πιι νοιποιι πιο Μπι Ιιο γονο

οτορι πιπιπινο. Τονιπ:οιπο πονο

οπιέιπιο Μι ππιογιιιιο οιπι οιιιοΜγο

ογιιέι:οπι οπο, πιοπο ππιογιιιιο επιο

1ποιππι ο Μπι π:οπιιππι Μπι οΜπο .ιο

ιιονο οποιο πιο, ογο.

28 Πιιιιοπι νιιποέιπο Μπι πιοο ιιπιο

πιο π” ιιιιπιΜι ο Μπι οπι 1ιοπιο

ονοοιπι ογοιπο.

29 Βο1ιο1πο ιιππιπιοΜι νοπι γο

1ποπι, 1ιοιιοπι οπ:ιγορι, πιο Ιιο1ιοπι ιο

πιοο ιγογο νιοοέτο πιοπι οΜο πιο

πιι1ιπιοιπο Μπι οπι.

30 1.οιιοπι οἱπι τοπιΜι, πιο πιοπο

ιιιιιιιι ιοπιιποιιΜι οποιο Μπι οΜπο

νοπιγοιπο οο. 11ο1ιο1πο τοπι1ποιτΜι

ποο γο που, γνιωιοπο Μπι ιιοπ:οπι

οπιιοΜγο ογο οιπι Ιιο ιιο1ιοπι πιο,

ιιοιιοπι νιοοέιιο πιοο ππιιπιιιιπιο1πο

Μπι οΜο, π:οιπιο Μπι ιπ:οιιπιο πιοιιπι

Μπι οπι ιιι.

31 (Σο 1ιογο, .1οιιπινο Ιιο πιιγε

νοοι:ο Μπι ιι νο. 'Ι'οιποοο τοπι1ποπι

πιογιιιιπι ιιπι? Μἱέ Πιο Μπι νοο

πιο νιγογο νοιποιιο, π:οππιο γιιΜιπι

ιιι Μο οιτι πιοιπιιπι.

32 ΠπιΜιπι "πιοπο πιοο Πιο Μπι

23
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εππι πι; ιιιιπεπ «Μπα πιπ Ηχε

έπε ειι ρεπ ρεεε πιπιι χιιπειρι πο

εειιπο πιπ ειι,ηι1 πιιπι οτι ειπε.

πόι1πιχε Με. ωιωεω οιπ πι πιπ

πεπιιπ Ιιάιιχεχερι Με. ε ειι.

33 Ωε ννοχιιτε πεπεπ ειι. Ηπ

Μιτι, 'Ι'επιι οπ ννεπι πιπ εννε

Ιιόιιπε επι πιππιιπ οπέρεάεπ "Με

Με πιι σε, εχει. Πππιιπ, Η. πιο,

εχει..

34 Πππεπ, Απει·εχιιιπ πιποπέιι

ό” ννιιπ πε ιπιχε :

35 ()ε .Ϊεποννιι πε π:ιεχππε εὶπ

Μπιτ. χεννιιέι:ε, ειι πιπιπ ννιιπ11

χιιπρι ειι, εε με, εε τπιιπιιιεπιι,

ειι ιπεετιεπειἰ, επι ννιεεέτε ννἰπχεπ

πο ννοννιπιπιΒ· ννὶεεχε οιπ, ειι. εε

ιπο, εε έιιΜεππει έοπέοππε, πεεεπ

ννὶεεἐπι οπιπίπεπ.

38 (Σε. ιπιιχιιπε επι πιννιειι πιπ

Βιιι·ε. ειπι:ιι ννεπ τοπ, πιιιχιιπεννιιπ

πε ννιεεπιποε πεπεπ πε Μειιοπ,

ιιππεπ πιπιιχιιπε εὶπ οννεειπ Μεε.

37 Ωει Κιιπειπι ιπεποοε τεννερἰ

πιπ επ ιπιιππε οιπ πε εππινιπτπιι

μ πιπ ετειππιιπ πωπω επ ννι

ποπἰπειι ιΙιιιε Με έπί :

38 Τιιπε πιιππεπε νιιιοεννιιχε

εὶπ πρι πιπ επιε πε Με ειι, πω»

ννιεε.ννειχε εὶπ επιππεπ ιπἰεἱππέιι

οπ χνἱποπἰπεε ννειπ ι!ιι2ε Με εε,

ιπε.χιιπε οιπ εχε.ποπ2ε,πεχειπεέι.

39 Πππεπ, ΟΜπι ννιποπιπειι πιπ

πιιει ιι Με επι, ιπεχιιπε εὶπ εννε

Μχει.

40 Πι·ιπεπ, πι" ννεπεπ "Με

.Ϊεποννε π.οπιιιπ πιεννεπι πιπ, πε

πιοππιπιὶε παπι πιει χε ει Με ειι,

ιπιτεπιιχε εε Με Η πιπ επιππιιπ,

ννιπι›πἱπεε. πεπ ιιιἰεἰππέι υπ ειι

Ζε Με ε, εειππιι χεχε εὶπ πιπχεπ

ιπιιπι πἰεἱχε Με σε. _

41 'Γιιπε ει" εχιι ποπικε εἰεἱ

χε επι πἰπἰχεπιἱε Με έπἰ, ππιπ

ννἱοιιννεχε εὶπ επτα ‹!ε ειππε.π,

εε πίει1ρι έπἱ Μππιιπ, πεπεπ τε

Ιιιι εχιι ποπ2ε εἰεἱχε εὶπ ιχεπεΙε

πιειχε Με ω, επιιιΜχε.

42 ΠιιΙπιπ πεπεπε. 111ιπιπάοΙσι

πιπ εΜι-ι πνεπι «πι πεπεπ, δεπονιτε.1

Απετεχειπ ιπειχιιπε οιπ πε πινει

πειπ πω, ειιππιι οππιι ννειιι πιπ

Μπχεπ ιπππι ιπεχεπιχε πεεἱππεπ;

43 Ιπο ιπιέ πιιπιπι:ιοΜι πιπ ππι

πι3ε πε.χνεχιπ (μι ωιζωιει ννεπ

ιπιπί πιιννε πιχιι ειι, Ύνεπιέποτρε

ιΙιιπε εὶπ ει:εππεπ πιιπι σεεε χε

τπε τπιιπιχε. χε, εννεπιχε Επι.

44 Πππε.π, Υιππιιπ χε, εε. πε

πιιπ οπιπιε πω” πιπ ιπιπι ιπποει

ννεπεπι Με. σε, επιπΙ-ιὶχε ειππειπ,

ννἰποπὶπεε. ννεπ πιεχιιπε εὶπ ειπ

πιπΕπιι χιιιε Με. ε .Ϊεποινιι Μι

Βπι;;ε οιπ πεε Με, -

45 Με οπιπιε ιπιιπεπ πι πεπεπιπ

πιάειέπεπ έπι, ιιππιιπ ιπχιιπ Πε

Με πιπιιπρε εε, πιἱπιπὸοπε πιπ

οππι πεπ ι επι ιπιπἰ ω" ; ιιππιιπ,

Τοπιπ χε.Πιιε ππιχεπιχεπ, εννε

Μχε..

46 ΠπΙιε.π πιννεπιέιποτρε Μπι
ιιιειππιχιιπ πιω επι εε, ειπε"

χε, επι ειιπιο πιι:ε.ννε. πιπ πεπεπ

χνοχιιι.πε ιινὶεεννιιιπι Με-εε, εχιι;

πππεπ :πάεϋπε εε. οπιπιε πιπ πε

πεπ χειΕπεπρι.

47 Πππειπ ἰπιοπἔε ειι., Ί'ιιννε

ειπιννιπΕπιι πιχε.π πε? εννεπιχει.

Πππιιπ Βετι.ιεΙ εππννιπι;πιι πε πιι

χε, Νεποι· ειππιπτπιι πιω Μ

ει€οπ πιπ πεε. Ηεπεπ οιπ πιπ

πιο. πιε πιπ επεπ εννιιιππεπε, πιε

πε πιιπι1 πεπεπ περι: πιπ επεπ.

48 Ωε ριιιπεπόειπιπ ιπιιππε ειι

.Ϊεποννε εεννεπιχε, .Τεποννε Απε

ι·εχειπ π°ιεχιιπε επι τειπιι πεπεπ

ιπι πιπ πε ππισ.χιιπε οιπ ειππιπιπιι

πιπ επ, πιιαχυπε εὶπ επιπΜιπιι

ειιπννιπτπυ ἱννεειι Με ε εεππιι

ννιεει.πε. οππει εππιπ Μη πε πιεε

πω.

49 @ε πἰχερι χνεππε ννοχνειοπ

πει ννοννιειιπε πο ιπεχιιπε οιπ

εεεχεεοπρι Με ειππεπ οπιιιΜχει

πεπε, πρ. εεεχεεοπρἱ Με επι Μπ

πεπ οπιεπιχιιπερο : επιρε πιππεπ

ιπὸιιποτππι Με. εε. πι εετπε πεπ

πεπ, εχει.

Δ δ!
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50 Ππποπ ω” Βο(οο1 πο

ογορ(ορὶ πο Τοπο πὶπ (1ο .1οποπο

ο(οπποπ ο πο (οπο έὶ(:ο πο ὶέι (οπο

ποέ(ο οπποπὶοὶγορὶ Μο οπποπὶ

(ροπὶρὶ σο, ογορ1.

51 Ιπο Βοποπο πὶ(οποπὶ πιο;

ὶ(:ο πο. πάει πο. Ηο πὶγοπο οὶπ

οὶππὶπ(πο π.. γοπο Μο, .1οποπο

οὶο γο οὶπ ὶγοοοοο.

52 Ππποπ Αποι·ογοπι (οοΜγο

π.. ὶορὶ ποπο ποποπ ποποπ, .Ιο

ποπο οπο(πι Μο ο ὶποπο(ο ρο(οέ

ὶγογο.

53 Ηοποπ οοΜγο ποπ τποοοοπο

οὶπ πο πιοποοποοὶ οὶπ ὶπὶποο, πο

πογοπο ποποπ, πο ποπο Βοποπο

πο, (ὶὶπὸοπο ποππο π. (οπο (πο

π. πο(:οπο.

54 Ηοποπ πο(ορὶ πο. πογο(ποπ

οἱ, ὶγο πὶοοέ(ο ορορὶ (π. ποπο

πογο. ννοππορὶ πο. ποπποππο

| πὶπ(ορὶ πο. Μογοπο (:ὶπ οΜο

(που πιογοπ πο, ογο.

55 Ππποπ (ππ(1οπο ποππο πο,

ννὶποέπο οππὶοὶρὶ γοππο Μο,

πὶποο(ππο οπο ποποπγοπ, ποποπ

γο Μο πο, ογορὶ.

56 Ππποπ, .1οποπο ὶέ οοππο

πὶὶ(οπο (π. (οπγοπ ὶποπὶ (πογοπ

ποοπ πιογο(οποπρὶ ἐπὶ πο. Μο

γοπο οπι πω. πὶπιὶο πιογοπρο,

οπὶοοπὶγο.

57 Ππποπ. ννὶποέπο π.. οπ

πὶοορὶ πο, ὶγο ὶ πὶπ ο(οπποπ οπ

πὶποπΒορὶ Μο σο, ογορὶ.

58 ο.. Βοποπο πὶροπρὶ, πο, πε

απο π.. (1ο πὶοὶ πο Μο πο? οοὶ

γορὶ. Ππποπ, Μάο Μο σο, ογο.

59 Ππποπ Βοποπο (οπὶποπ(ὶπ

Ρὶ π.. γο γορὶ, πο οιὶππὶγο οἱ

ποπ, πο Αποι·ογο(π (οοΜγο, πο

πὶοοέτο (οπο ποποπ.

80 (π. Βοποπο γοποέ(ορὶ πο,

Πππὶ(οπὶποπ(ὶπρὶ π.. πο πὶγο,

ποπ(προπὶππο ογοπο (οππο ὶοο

πο πο, πο (ποσο πὶοογογο Μο

οπι (οπο. πὶοογορὶ ο1:οππο π..

γοπορὶ Με, οοὶγορὶ.

(31 Ηοποπ Βοποπο ποπο, πὶ

ποοπο γοπο π.. ποποπ, πο οοπὶο

οποπ ὶγο(οππορὶ, πο πὶοοέ(ο ποπ

πὶοὶ ὶγογορὶ. Ηοποπ οοΜγο ποπ

Βοποπο ὶ(:ο πο. οπο..

(12 ννοππο Ποπ (πὶπὶπὸοπο,

'1'οπο πὶ οπ π" ποπ(πογοπο (ο

πο πὶπ πο(οπποπ ο, πο. ιποποοο

ροοο (πο οπ ὶγο(οππο.

63 (ζει π(ογο(ο (πο. Ποπ οοΜγο

Μο ο (ποπὶπ γο, ποποπ ποπποπ

ο(οππο πο οο(πο ορὶ π.. ποππὶ

(:ογοπο.

64 Βοποπο ποποπ ποπποπ ο(οπ

πο πο. πο( ποπγοπο (οι οποιο

πὶπ ο(οπποπ ὶροὶοο.

65 (.)ο οοΜγο πὶπ ποοὶγο, πε

οοέπο ποπ ὶ(ποοππὶρορὶ ποπο

οποιο οπτοπὶ πὶπ πο τοπο"! Ηπ

ποπ, Μογοπο οὶπ ποο, οοΜγο

π.. ογο. Ππποπ ὶ(ο οπο” ποπ

ὶοο πο οὶπὸοπρο.

88 Ππποπ οοΜγο πω, (οπο

(οποπ ο(:οπ π.. οποοὶπ Ποπ οπὶ

γοπο.

θ? Ηοποπ Ποπ ὶγο ποππο Βοτο

(οποπογο (π. πποποπ Βοποπο (ὶπ

γο ἐὶ, πο γοιο πο (οπὶ(·ο πὶπ

ποέτο 1(Μοπο. Ηοοοπ πο. ὶγο

ποππο Βοτο (ο οπι ὶγοποποπι

ὶποοὶπ(οππποε γορὶ.

πιοοννοΥΑπο 25.

1 Ηοποπ οπο Αποι·ογοπι ππιπ

πὶποο ποπ γοπο, (.)ο(οι·ο οοὶγορὶ.

2 Ππποπ οὶποο πὶοὶ(οπ πο( οο

πο οορὶ, Ζὶπιι·οπ, πο. .1οπέοπ, πο

Μο(1οπ, πο Μὶὸὶοπ, πο Ιέποπ, πο.

οπο.

3 Ππποπ .1οπέοπ ὶέ Βοπο πο

Πο(1οπ πὶοὶ(οπρὶ. Ππποπ Ι)ο(1οπ

ὶέ Αέοι·1πι, πο πο(οἐὶπι, πο πο

(οπο οὶππέὶ πὶοογο.

4 Ππποπ Μὶὸὶοπ οὶποο πὶοογο

οὶπ, Βρε, πο Ηοροτ, πο Ηοποπ,

πο Απο., πο. Β1(1οπο. Ηοπο

οποοὶπ (.)ο(οι·ο οὶπποὶ πὶοογο.

5 Ππποπ Αποι·ογο(π (οπο γοπο

οὶπ ὶγοπρο 1ιοπππο.



ΨΙΟΟ1ΟΑΠΒ.

Ή '1'ιπ1τη νν1ηση1ηση ηπηηη οπηοη

ΑΒεπεγηππι Μο1τοηρπ Μη 1πεηη

Αϋοπςγηπη ΕηΜ1 ννἱοηηιπ, ηη ηη

ΙπηΒἱη @η ηπ ηη Μη ννπγο1πηπηη

ρητη πηη1ιοηε Μη οΜοη γι: νν1οηέ1,

οὶηηἱητΜι 12η1: οτηηηηη.

Τ Α1:πεποχηπη ηηρετιι €ηννη Μη

πνηηὶχετη η1 ηη Μη @ηη ω,

ηπηηπγετη ορηνν1ηηε εηηρη. νν1

Ιωεπηηη έη1εοιν1η ηηηρη Ζηρ1;ηη,

1πεηηηγηη Μ.

8 Ηε1πηη ΑΒοποπ:ηηι ηἰγη ηηπ

@η 1χη)πη, μη ε1‹η ννηέτε, ηη ννἰ

οη111ηση ππηηη; 1πεηηη τηο3πητε

Μη οΜη οΜρη Ριπή.

9 @η ηἰηοη ΜΜΜ οἰη 12η1ι

1έπππηγε1 Μοί ΜηηηΒηρ1; ΜηΚρε

1η.1ηπηηη ο11όο1κηΜη ηη Μηπηοπ·ε

ἰ1οΜιπη, πω” ΗΘΗ Ιιε οἱηΜη

“τη Βρποη τηηπη,ηη ηοη ηη. _

10 Μηη·η ννηη ΑΒεπεηηηι ΗΜ

οἱηοη ππνἰοηγη οπη ορενν1οηΜοη

τση, Μ: ηη Αϋεπεγηηπ ηηη1:ηρπ,

τηνν1οη δηπη Μοἰ.

11 Πη1ιηη ννη1τηη1:ηηΜι, ΑΜ

π·σηηπππ @ο οίη πγοηηΜιπη, οἱηΜη

Ποπ Μη 12η1ι γηννηέτε, ηη ΙΖηΙ‹

Τυννε ηἱ ηη ηη ννηηπηηγηΜε οἱη

πηἱηἱΒὸο1:η $η.υνη Μη Μαη οηη

γω.

12 Ηηηηι· ΕΒηρτοη Μη δηπη

1:ηνν1Κοέ1κη Μη Με Α1πηπηηπη σπη

ση ννηη Μο1τοη, Αϋεπεγηπη απη

Μη1:Μι 1έππιηγε1 πηπποο1οη,ηη την”.

Μη εΜε.

13 Ιέπππηγε1 οἱηοη νν1σηγη οὶη

οηπερπ Μη ι1εερ1, ννἰοοννηΖπρἰ ηη

οη_ῇερἱ Μη 1η·οοεπ:η. 1έπηηχο1 πηη

ση τοΜιρη Μη Ιιε Νοϋηγοτ, 1ιεηηη

Ωετ1ηπ·, ηη Απ:11361, ηη Μ11:πέηηπ ;

14 Φο. Μπέπηη, ηη Πηπηη, ηη

Μηεη;

15 Πηόη, ηη 'Γεπηηη, .1ε1:ιππ,

Νηρπέ ηη Ωει1πηη.

16 Ηεηη 1έπηηγο1 ηἰηΚέἰ νν1

οηγη; τοΜ ηη ηη τοηννηηγηηρἱ

Μη εσεη εοἰγηρἱ, ννπσηέτηγη1ηρ1

1ηι1ηννηρ1 Μα: ηοπη, τηο3πητορ1

Μη οπη.

17 Ιέιπιηγο1 πιὶ ηη Μη ννηη1γοπ:η

Μη όεηη ω, ννηηπγοτη ορηπνὶηἔο

εειηρη νν11ωοπηηη γηπηηπ εηηρη

έηηονν1η, 1πεηηΜ:οη; 1πεηηη πηγη

έηπ @η @ηχο ηη τηογηππη Μη «πω

οΜρη ηπηρ1.

18 Ηιιη11η ινηη]ἰη νν1σηνο οἱη

οννηηἱη ννἱοεηηη ηη. Πηνν11η

ετηη1πηη δω· ἰτοΜιπη ηη Μη οΜη

Μγη ηη οἱη ηη 1ιοτηη1ιηη Αέιπτ

ετη πηη1ιοοε Μη Με ηη οηη)πηηρπ.

19 ΠηΜιη Ιηη1‹ ΑΒεποχηπη «ηη

Μητ1:ιπ ννἱοοἰοηΒε την” Μη άσο,

Αηεπογηπη Με 1πη1ι Μοἰωηρἱ.

20 ΠηΜιη 1ηη1‹ ννηηηη «Με

γεϊιπ νν1Μ:επηηη 1ορη, 1πη1πηη Πο

ΒεΜι μπε, Ιιε Βετιιο1 Απηπηἰ Μη

Ιιε σηηννπη8Μπ, Απηπη Μωβ Μπι

οτηη1πηη, 1.ηΒηη Απηπηἰ Μη·1:ηρν1

ηο11ηη Μη Με τηνσ1οιι Μιι ο γι»

πι.

21 @η 12ηΙι τηνυπηιι Μη ο1·ηοη

10η έη1 Μη Μεση, .1ε1ποννη πωπω

μ. 11η1‹ηη .1ηηοννη ηηηΜο1ηο

ρτηη, 1πεσεη ΒοΒε1‹η 1πη1Μ:ηπιπποη

Μη πηηιιέη1τη. Η ·

22 Πη1:ηη 1ιο14έίγοηορη ΜΜΜ

πηη1πεη ηΜηἱοηρ1; ηη1τηη, Βο

1ηΜι 1ιννο 11ηοο$η Με 11εο1ηηηη

ΜΜΜ ση Μπιπιοπι Με? εγε ηη.

.Ϊοηοννη ἱννηηη·η Μη ο οΜα 1.

23 Πη14ηη, ΝἰΕηπηηἱ Μη πηηηεη

ογητε ηοηρη, ηη ηίτειἰ Μη ετηη

1ιηη ογη£ε ηοηρη 1ηηηρηρί Μη,

ηη. οχητε πηη ννηέη1κη ηοη φυγετε

ιιπηηη εηηρη ννηέηΜε Μη, ηη ηη

ΜιΜη Μη Με τοΜιρη Μη νωπά

όηΙ‹ε γη1πε Με σε, .1ε1πηννη «πήχη.

24 Πηηηη ηηρε£η οπηση Μη Με

οἱη πνηηηη ηεηηΜεοη, ηη ἰηγιπη

τειπηηπ Μη ηπηηεη ηοηρη γη1κηη.

25 Πη1ιηη το1τηρη Μη Μ-γιι

οννηηοηγη Μ, ρω 11η έἰηη πγε

ηοη; ηη1τηη Βηη ηη οηέτοηρ1.

26 Ηεηηη ηιιη1;ηΜπ Μη Μγη,

ηη ηηρο Μη Εηη. ηἱγοΦε Μη ?ηη

ηη; 11εοη .ΪηΜπ11 ογη 0:16 ΜΜΜ.

Ποηη €οηρ1 Μη ε1πηη, Ιηη1‹ σκιώ

3πε1:ιι νν1Μ:επηηη έηΜπο.

36



ννιεοννοιω.κε 28.

537 Πιιιιειι ιιοικειριάειι ιιειιι‹ε Πιε

Β·ερι, εε Εεε ννοτιιιιιι νιτεχιιρίικε,

ννιεεέτε ιιεννοειιετι ιιιι Μιι ιιεεε,

τιιιιε .ιειαιιι ννιεεειε κνεΒιιεάειι

πειιεγε σε.

28 Πιιικειι Πει( Εεε «πωπω Μ

εΜεε, ει" ο Μιι μπει. ι:ιεοιι. Τε

ιι:ε Ηειιει‹ε .ιεικοιι ννεέτε Μιιειιε.

939 ΠιιιΜπι .ιειιυιν νιτειιειιρι οιιε

οικι·ιειιιιιιειι Ιιεε ήπιε. Με ειιε.ιι

ιιετι ιι εε ωεωιω ιιπι;

80 Ωε, ΑΜΒειι ιιιειε Με ι·ιεοιι

ννειιετιρι εε Με ιιε οιι8·ε τιιεςιι

πο, τιιιιειιιε Με σε, Εεε. πιο»

ειιιχε. Ηεοτι Βάσω εχει εε_ιε

χετερι.

31 Πιιι:ειι, ινε.τοιιιιιερε Μιι ιιε

ιιει‹ιιιιε ιιιεςιι ννο, εκει ειπε.

32 Πιιιιειι Εεε, Ύνετιιιε πιειε

Με εε ννετοπιειεερε Μιι ‹ιε ει"

οΜιιι Με. Με? εχει.

33 Πιιιαετι .ιειωιι, Νειζειιε Ψε

ι‹ειιτειιιιε ιεε]εγειι ειιιεΜγε ενο,

εχει. Πιιιιειι ννει:ειι€ειιικε Πιε

_ιεγειι εοιχε. Ηεεειι Βεε. "ετο

ι‹ερε ω” Μιι ιιε .Μου ευ.

34 Πιιισιιι .Μου οιιιιιιοε ιιεπιρι

εειιγερι Μει Πεε επι, ιιιιι‹ειι ?Με

εε. Βιετιζειι εε Με", εε Με Με

γε. Ηεεειι Εεε. ννετοιιερε Μιι
ιιιω‹ω έτιι. ι

ννι0οινοΥΑΚε 26.

Ι ΠιιΜιτι ιιιει:οοε Μπι ιιε επι ω

εεει(ι.ιιειι τοιεεεε υνειι. Αιιει·εχειιι

επρεπε τεινε ιοιιιιιιειι ννιεεεΜ

Ιιεε τοικειιεγε εστι ιιε ιγοιιειιετιι.

Πιιικειι Ιιεε Ριιιέτιπι ι:εννιεεέτε

γεὸερι ΑΜπιειειι εειγερι εΜε ι,

θει·ει· επι.

2 Πιιιιειι .ιειιοννε Με επι ι:ειιιιι

@Με εε ιιεειχε, Πειιρτε εΜε ιιε

Με επι εε, ιιιειιοοε "επι υειοι

7ειιεε Με ειιι ιιειι γειιι‹ε ννο.

3 Μειωεε Μιι ‹ιε επι οιιιιγειι πω,

Μιιιιετι πιει ννιιιιτι εε ωμωωθ,

εε ιπειιοοε Μιι ιιειιε οννεειιι ω”

Με, ιιΞειιιεε Ιω ννοικοιιιε Μπιε

γειιι ιιιγει:ε ικοιιιε. ενσεΜγε σιπι

ιιε ωωιιιωιω,

4 Ωε ιιιειιισε γιιοιε Μιι” Με

ιτιειιρἰγε ννισειιιιρι ειιΚεεε @εεε

Μι, εε πιειωοε Με όειιε οινεειτι

ιιιειιιεε ινιεεννεςιι Με, «μι. εχετε

ιτιει‹ε Μιι οιιιιειιε οννεειιι τιιοιιιεε

Μιι οιι γεννεέτερι Με.

5 Νειεεεέ Αισετεγειιι ιιιιιιο Με

ειιειιιεεοριετι εε ιιιιι:εννοε.ιιορε,

ιιιιτεννοΚοιιιε, ιιιιοιε, εε ιιιιιοορε

Με ιιειιε γιιιιε οιε ιιεοιι ει:ειιιιειι.

6 ΠιιΜιιι Ιιεε θει·ει· επ οιιιι

μια

7 Πιιιιετι ννιεεέτε ιιεειγε Με

Με τεννιειι Μιι οιι ιννειιΞερι; ιιπι

ικειι, Μιτειιιιέι Με ‹ιεε εε, εχει.

Βειιειιε. οννειιχεε ννεει:ε, εε Με

οιι οΜιιι ννιεε.ετε άεειγε χειιοτιρι

Με πιεΜερἰ Με εαπ ιιεοτι, Μὶ

πεπε" Με εδω Με ειιι ιτοιιρε.

8 Πιιισι.ιι ννειιιιε ειιρει:ιι Με.

ιιειι γειιιιε εειιειι, Ριιιέιι:ιπι ννιεε

Με γεεερι Αιιιιιιειειι οιειιιετι επιε

ιιι ννειι ειιιιιιιειι εγοιιεειτι εε

ΗΜ: ιεινιειι Κειιειιε. Μαι εισιι.ε

ε ννειιννιεεγειιε.

θ Ηειιειι Αιιιιιιειειε Πει: Μαι

:με Αννιεει:ειιειι ιιἱτεννιιι Με.

'Γι›ιιεεε, Μειωνωοιιιω Με ειιε

σιεοπι Με? εεε. Με” οΜιιἱ

Με οτι ιιιει;ε Με ερεε σιπι εεοπ

ιιερε. σε, Πει: ειτε.

10 Πιιιιειι, Πε ει" εεειιιιγε

εοιιρι Με ι νι|ειιιιε εεειιειι εχετε

εϋει·ιιιειι ννιοεέτ.ε πεπ τιιι:εννιιι

Μει ιννειιιιε Με ιιιιιιειιέ, ωιω

εΜε. ιμιωε ιιιιγεχερι Με Μια.

σε, Αιιιιιιειεικ εμε..

ΙΙ (ζει ΑΜιιιειει: ογει:ε ειναι

οννεειιι ιννεΜε. ινιεεγε, Ί'ιιννε

ννιι·εειε Με ‹ιε γιιτειι, επι Μ ιε

ννιειι γι.ιιειι Μτιιιιιιι @ε Με σε,

εεε.

12 Πτιικειι, Πει-ι ιιιει‹οεε Με

ιιε επι "Με, εε ‹›ιιιει‹ε Με ιιε επι

ορεινιιι€ε εΜιιόε ι‹ειιιιιε. Πε

εετι .ιειιωνε Πει: γεννεέιιε.

13 ι.ιιιικειι ννιεεειε Με ι:ειιικε

δ?



Ψ'ΙΟΟΙΟΛΟΒ.

πιο. εΙιἱπιπιἰγεπι ι;ιιπιΜι. ηππι, "Με

Μεσα.

14 ί.)ε. σισιπιπ1ε, τιι11ιπισει, πρ. ρω

ινεπιι.ιγειπιρι, σε. οοΜγε οτε γιι1ιει.;

πιεση Ρἱ1ιὲτιππι ισεΜπιρ1.

15 ΠπιΜιπι ππιιπιιΒι1οΜι, ι:οπιιι ιι.

1 1:ΜιΜι τεοΜγε σερι πιοπι ιιτ1πιιΜι

Α1ιει·εγιιππι πιι σεπιιιπι, πιεσε συνε

εἱπι Ρι1ιέιτιππι πιοπιπ1ιιιεγερι, ππιε.1πε.

οΜπερι.

16 ΠπιΜιπι ΑΒιππιεΙε1: Πει: πιε

σιγιι, ΠπιΜγερι επιπιπιεπι τοΜ ω,

γε απο, ννειιιπιὲεΜιρἰ Μέ Με ειιππι

πγεγιι ννεπιιέιιιΜι σε.

17 ΠπιΜιπι Ιππι1π 1ιεπ;επι1ιιι.πι ὶγε

γε σε θπει·ει· ΜιΙπειιιι Μπι 1ιε επι

επι, πιε 1ιεπι ιγοποιπιΜι..

18 ί.)ε. ππιιπιι1°ιόοΜι πιτΜιΜι ΑΜ

ι·εγιι.ππι πιι Μπι ισιιπι1ιιιπι πιερι πιοπι,

πιει ΑΒεπεγιιππι με σιπι ιγοπιιιΜιππι

Ρι1πέιτιππι Μπι πιεπιιι πιοπιπ1ιιι:εγιιρι

Μπι, πιεπιιι εΜε ΗΜ: πιο σε Αβαε

γιιππι σιιέι του πιοπι 1ιεπιε πγεσεπι

ΗΜ: σιιγε γιιπε.

19 Ωε 1281: 1ιο1τέιάιι.πι ννισιιγιι1ιε

σιπι Μι1πεπιε οπιπιιι :περι πιει, επι

ππιιπιισεάιι:ε. πιιιπιἱΒόοΜι ινιιιι ιγε

γιιρι.

20 Ηεπιιιπι θει·ιιι· ννεπιιιγεπιρι

"Μεη ννισε.Μγερι πεπε. Μπι, ΗΜ:

ννεπιιιγεπιρι "Με ννισεΜγερι

πινω Μπι οππι ιιΜπιισερι πρ., Μιπιι

Μπι 1ιε ιιπιΜπεννερι σε, εγιιρι;

πιεση ππιππιπΙιάοΜι Μπι πιε ΒσεΚ

ΗΜ: εεε που, 1ιεσἱγε Μγιιέιερι

Μπι πιεοπι.

21 ΠιιΜιπι ιι1πε ππιιπιι1ΜοΜι ι:οΙπε

σε. ννεπι πιερι; ιιπιΙπεπι Με οπι πιι

Μιπι ιιΜπιισερι, πιεσε πιε διππιιι

σειέτοπι.

22 (ζει πιεπεπι1ιεπι ι1ιάιιΜι γε σε

ππιππιπ1ΜοΜι το!πεσε. γνιιπι εεπεπ, σε.

πιε οπι εΜπιισειρι ω. ΠπιΜιπι πιο

Πε1ιο1ιστ εγε σειέ Μτοπι ; ινεπιπιιι

.Ϊεπιοννιι πειΠΜιγε ιιπιΜγιιΜιπιρι

Εεεε ππιπι1ποσε Μπι επι, Ιιεοπι ιιπιΜ

σειπερι Με σε, εγε.

23 ΠιιΜιπι πιετεπι1ιεπι ιπιιννεπι

Μι.πι1ιιιε γε σε Βεπι€επιιι. εΜε. π.

24 ΠπιΙπιιπι πιεπιγει:ιι Μπι πιο επι

.1ε1ιοννε πεπιιπι ισιγε σε Ιιεσιγε,

Νιγετε Α1ιει·εγπιππι τιιΜι ννε1πε.πιτ1πι

Μπι 1ιε ππιἰγε σε. ννιΚορεέιπιι ιιπι

ννο; πιἰγετε Α1ιεπ·εγειππι ππιιτιισΜ

γε Μπι 1ιεοπι πιἱσι ινειιπι, πιε σἰγε.

ννιιέτε, εε πιισιπισιι γιιοι:ε. ννε1ιιγε

Με σε.

25 ΠπιΜιπι ΜιΜγε. ννεπιπιε πο

όπιιιρι νιπεπι Εεεε εε .Ϊε1ιονιπε εΜε

Μπι πιογε Μγε σε, ΜιΜγε ννιι!πεγιι

στι, πιο. Μπι ΗΜ; τεοΜγε Μπι πιι

πιιΒι1οΜι ννεπι πιερι.

26 Ηεπιιιιι ΑΜππιε1ε1π θει·επε1:επι

πιιιπι Ιππι|π επι πιι; ἱγε πιιΜπ1εΜι

Απιιι2επ, ΡιΜιΙ τεεΜσιπ.ει. πε.πισειπι

Μιγιι.

27 ΠπιΜιπι, ἑἰσε ππιιιγιιόιι.Μιρι πιο.

πιιγερι Μπι επεπιπιεπι ιοΜ ιγειγε

ππιεγειέιιρι, επι το1πεσε επι πιιιγιι1ιι

πιι πιεΈ 1ιτι1π εννισεΜγιι.

28 ΠπιΜιπι, ΠπιΜιπιιτοπιννεπιρι σε.

.Ϊε1ιοννιι. πιισι ιιπι Μπι πιε νιπεπιιιπι

γιιΜιρι πιει, Πιο γνοΜιπιεσ γιιΙιε

Με, ιιπι1ιιγοπεπιεόιιπι σε. οσ1ιιΕοπι

Μσιγερι ιιπιπιισιι€ερι Με. σε, ιιπι

Ιπεγιιρἰ.

20 Ηεσεπι ιιπιΜέ ιιπιπιιγιιι:επιρι

ω, πιο. ιεΙαιι ινιιέτε εσεπ1ιιπι εσε

ιιπιπιισοπιρι, πιο. ννοιιπιΜγερι Μ"

1ιπιπιπέιιιιι Μπι πιο ἰγεσεπι, πιιέ ι1σπιπιπι

.Ϊε1ιπιννε πιιγεννιιιέπε, Με έισε.

εσειιπιγεσοπιρι Με πω. εγε.ρι.

30 Ππι1πε.πι γνσννισειΜπιε σε. τιπο

Με σε. ινεγιι€Μιπιρι.

31 θα ιπιπιπιΒιιπιπιε. ΜΜειρι σε

Μιπιπι εΜσιγερι, πιιιριπι πιιιπιΜι

ννεπιγιτΜι Μσἰ 1ιεσοπιρι σε, Ιιε1π

Μ1ιόε πισιιέι. ΠπιΜιπι ιινοοΜγε

ιγειγιι.ρι.

82 Απιρετιι Μπι Ιιε επι ΗΜ: Μιο

Μγε Μπι επι πιπρι, εε. ππιππιιΒόοΜι

ιιιιρι Μπι 1ιε οΜγεΙπερι σε, Μιπιπ

ιγοπιι ιιπιγπιιπιρι σε, εγερι.

33 ΠπιΜιπι, Κοπιιειρι εγε. σιιέ

Μποπι. Ηεοπι επιρει:ιι Μπι όε Ιιε

πιεπιγεπι οΒοπιννε Μπι 1ιεειγει ιιπι

Μπι ΒεπεεΒιι εσιγειρι.

84 ΠπιΙπιιπι Βεε. ννιιπιπιε ιινε.ιιιγε
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Ψ10ΟΨΟΥΑΚΕ 2?'.

πιι ννι1ποοππιιιο Φορο, πιο1ιοπι Βοι·ι

πιο Μπι πιο οιιιιιινιπιπ1πιι .1ιιπιιι:, πιο

ΒΙοπι πιοπι πιο οιιπιννιπιπ1πιι Βοο

ππιοι:, πιοπιιοο ννιοοχιιιο. πιοπιο

πιοριπι οπι, 1οιι1π 1ποιιο1πο πιο πιοπιπο

ιιιπιοιιι.

ννιπιοννοιοικο 27.

1 11πι1ποπι Ποπ: ννοπιπιο ννιοοπιιπι

πιο ιοπο Μπι ππιπιοπο οπο, πιοοοπι πινει

ννοπιχο1πο οπιι; πιοπιοπι πιοπι οιπ

πιιπιπιπιι πο1ποιιο Μπι Βοο Μροπι πιο,

Μιπιιπι1ποι,οχο. Ππιπποπι, Πιο ππιιχο

πιο, οχο.

2 11πιπποπι, 1λ1οπιπιο πνιπιοπιιοπιιπι

πιο, πιο ιιοπιοπι οποιο Μο οιπι οπιοπι

ννοππιχο οπο.

3 Οοοιχο πιο, πιοπποπιο οπιρο ιππι

ιππιιι πιο, ννοπιιιι ιποοιιιο 1ποι1πι1ποιι,

πιο πιονιποο1ποπι χο πιο πιπιο ιππιοΜ

πιπιι ννο.

4 ί1ο πιοπιο Μο πιιπι ιιο1ποππι, πιιι

πιοοπι Μπι πιιχοννοοπο Μο ο, τοπιο

οιπιιππιπιο πιιιπιι ννοοπο ινοπιοιπο οι

πιο ππιιπιοοο, οπι ππιοιποιι οπο. ννοπο

Μο πιο, οχο.

5 Ππιπποπι Ιποπιο1πο πιοπι πιιπιπιιπι

πιο Βοο οΜχο οππι πιο ιιο1ιοπι.

Ππι1ποπι πιοο οι1πιι1πιι Μπι οπι ινο

πιπιπιι Μο ο 11οινοο1ποπι ιχοχο.

ο Ηπιπιοπι Βοπιοιπιι πιιπιπιιπιπ1ππι .ιο

1πο1ι πιοοιχο, πιο πιιχοπο Βοο πιι

πιιπιχο οΜχο πιονπ·οπιοπι ;

'7 Ωο, 'Ι'οπιο ππιοπιιιιι πιο πιιιπιι οιπο

πιπιο ννοέιπο ππιιοοο·ο ννο; οποιο

Μο πιο ππιοι;ο οιιι Μπι ιποΜιππι .πο

1ιοννο ιποπποππι πιιχοννοοπο Μπι πιο,

οοιχο.

8 πιοοπι ππιιοιπι1ποι ιο1ποπι πιοοπι

πιιοι ππιιπιο Μπι οπιο.ππιο1πιοορτοπι χο.

9 Βοοπιοπι νιτοπιιιχοπιρι οΜο. χο

_ πιο ποτο1ποπιοπι πιιπιοο πιοππι "πιο

ιππιοΜοιι χο, Μιιπιοπι τοπιο οΜιππιπιο

ιπποπιοΒο Μο, ιιιχοπο νποέ.πο πιο1πο

ιχοπιοπιο.

10 Ππιπποιι πιιχοι:ο ιο οιπι ιπο1ποππι

πιιχοννοοι:ο Μο ο οπι οχοι Μπι;

ιιπιπποπι χπιπο Μο οο.

11. Ππι1ποπι, δο1ποπι πιιιπι1επι Μπι

Βοπιοιπο πιοοιχο; ιιοπιο ππιιοιιιχο

πιοο ννιοοέπο Μπι ιιππιο πιοπιο, πιο

πιπιο ννιοοιέτο οπιιιοπιιιτο πιοππιοοιι.

12 ()Μπιι οπο ππιοχιιποπι Μο σιπι

πιοπι νσιοοπιπιοχοοο πιοπι ιχοπιοοο.

ιχοππιοχο Μο, πιοοιιιπιοπι ιιιοχοίιι

οιιιιι Μπι πιο ιχοπιπιο πιιιοιχο Μο,

ππιοχοινοοπορι Μπι πιοο Μο έπιι οο.

13 Ππι1ποπι, Μιοιπιππέιι πιιχοέιιοο

οι Μπι πιο ππιιχο οπι οππιοιιρι πιιιπι

π.νο. '1'οπποέτο ππιιπιο Μπι ιιπιοπππο

Μεορτοπι, πιο ιππιοΜπιιι χο, πιιιπιππιι

Μπι οπιιχο.

14 Ππι1ποπι οΜο χο οο ιΜ1ππιιι πιο

πιιιπιππιι Μπι οπι πιο; ιιπι1ποπι πιιιπιππιι

Μπι τοπιο οιπιιππιπιο οπ1πιιΜι νπποέπο

πιοπιο οιπι ιχειοοπι Μι€ο.

15 Ηοπιοπι Βοπιοππο οιπιο ινοέπο

χνοιι, πιιπιπιιπιπιπιι ποιπορο Ποο πιο

ποννο πι Μπι ο1ιπιο χιιπιο οιπι πιο

που, πιο πιιπιπιιπιπ;Μι πιοιπιιΜο οπο»

ιπι Μχο.

18 Ωο ποιοπποπιοπι οιπιπιοπιοπι πιο.

Μπι πιο .1ο1ποπι οπιρο Μπι, πιο τοπιο

οπιιιοπιιιπο Μπι οιποπι οπιπιο1πο.

Γ? Ωο ποπ1ο οΜιππιπιο 1ποοο πιιτιοπι

πιοιιχορι 1ποχο πιιπιπιιπιπ1πιι .1οπποπι

πιορο Μπι οπι πιιι.

18 Ππι1ποπι οπιπιιιπιι Μπι οπι οιι πιο,

Απο, οχο. Ππι1ποπι, Πιο πτιιοιπιπποι

πιι τοπιο πιο? οχο.

19 Ππιπποιι .1ο1ποπι οι1πιι1πιι Μπι

πιοπιιχο, Ε1εο πιιοιπι1ποι πο1ποιιο Μπι

πιο τοιχο πιο. 'Ι'ο1ποπι οπιοχο1πιχο

πιιπι οοοπι οπιιιππιοπι οο. Οοπιιοιχο

πιοιιπι πιο ιχοποπι1πο ινο ; πιο. πιιπιοοι

Μπι ππιοχοννοοπο Μο ο πιπιο οννιιπιι

Μπι χιιπ:ο πιο, οχο.

20 Ππιπποπι, Μιπιιπι1πέι ιο1ποπι ιππο

πιπιιχοπι ιχοχοχο. πιο? Ιοοππ πιππι

1ιιπιππππι Μπι οοιχο. Ππιπποπι .ποικι

χνο ννο1ποπιχοπιο. Μπι πιο ι^πιποππιο

Μπι ιι Μχο πιοοπι οπιιπιπιοπι, οχο.

21 Ππιπποπι, Μιοιπι1πέιι ππιιΜχοπιοπι

ιι οπο, οιχιιιοπι Μο πιο, Ποο πιιι

πιιπιπποι Μπι πιο πιιχο πιο ιο πιοο οπι

ιιππιοπι ιιιΜο οπιπιπιννοχο Μο, Ποπ:

οπο» οοιχο.

22 Ηοπιοπι .1πι1ποπι ιιπ1πιιιπιι Ποπ:
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ννιοσιο.εεε.

ἰΜγεεεη :ηἰηεῇἱη, ηηΙιεη 7ητεη

εεΠεη, Πο Μη πω» Ιιο Μη Με,

εηω ηερε Μη Εεε. ηερε Μη εερἱ,

εγε..

23 Νερε Μη Μη εΜε σὶησιι Εεε.

ηερε Μη ἰχεσεσερἰ; ηεοη ε€εη

Ιιεη εαεΜγε έηἰ, εε .ΪεΙιοΒ γεωε

ετε.

24 Εεε 1ηἰσἱηΚἐἰ Μη εε Μεε

Με? εγε ἰννεη8ε.. ΕηΙιεη, Ηεη

Πε τηίχε σε, εγε..

95 ΠηΜιη, ΜἱΜγεὸεη η ννο.

Μίηηεἱ Μη ηἰγεννεετε Με ε, τε

Μι ιηἱσἰηΜη ο Μη ννετε Με. σε,

εγε. ΕηΙιεη ἱΜγεἀεη Μηε_ηη,

ηηΙιεη "Με, τηἱηἰεε. ηεΜιη εη

ειι; υηΙζεη γε1Μιη.

25 ΗεΙιεη ε1Μ1Μ1 ΙΖεἱ‹τ, Πιο

ηιὶεἱηὶκεί τηἰΜγεὸεη η εεὶ ηηε

ρητε.Κε ννο, εσεπι.

27 ΕηΜεη εη γε εε ἰἱρετεὶκε,

11ηΜιη ενοΜηεΒε οιηηε Μη Μ:

οιηηε, εε γεννεε1:ε εε, ΜἱσἰηΙτεἰ

οιηηε Μη ησηητε ννεη .Ϊεηοννε

γεννεεΦε οιηηε Μη Με ἱγεσεσε.

28 Ωε ννε!ιεηϊ:εηΒε ηιεηρἱγε

σε Μη Μεε Με εε. ηεΙπηη πηεΜι

Μη ννεεηε εε εειιγερὶ_εε. τηὶηἰ

εε. Μ: Με.

29 Οχετε ννοννΞηηεε ννἰεεγεγε

Με ηὶτοΙτεηι ννἱσεετε ?περὶ Με

Κε!:ε εΒρεἱεἰγερἰ Με. ΝΠη:η

Με ννεηη γιιηε ηη πο, εε ηἱηι1η

σἰησε ννἰσεγε σἰη ηη:οΙκεηι ρεπε

]ερΞ Με, τιιννε ηἰγεεἰσε σἱη γε

εἰεεΡἰ Με, εε ψηννε ηἰγεννεέτε

Μη χεννεετερἱ Με σε, εγε.

30 ννεηηε ΙιεΙ: .ΪεΙιοΒ γεννεεΦε

ΜΙεετεη, υηΜιη .ΪεΚοΙ› ετΜ1Μι

ΠΜ: Εεεε Μη ετειιηεη ΜΣεηε

εἱεἰηγεη ἰγεγε, ηεηεη σἱησιι Εεε

ννοτἱηηὶ Μη εί;εηηεη ΜΗ.

31 @ε ΜηεΜιη Μάο εΜπηηε Μι

Βε εε ετΙ:ηΜι Μη εη εΜ, εε ετΜιΜι

Μη Ιιεεἱεε, Αϋε @η εε ηἰσἰηηεἱ

τεΜι ο Μη ετεηηεη μπε ννο; Μ

ηεεε Μη ηιεγεννεετε Με ε5η Ιιε

ση εΙ:εηηεη.

32 ΠηΙιεη ετΙειιΜι Νώε, Νἰ τη

ινε ηε'! εσίγε. Πη!πεη, ΝἱσἱηΚεἰ
ΜΜ.ρε Εεε Με τηἱγε σε, εγε. Θ ¦

33 ΠηΚεη ΗΜ: ννογιιεὶιιγεγε

ύ:εηΙ4ε Μησε ση ηἰηε γηεἰηγεγε ;

'Ι'οηεη την” τεεο ἰηηἱ εε πηε|κεΜ,

ιιηΜιη οννεεἱη ετεηηεη "Με, γε

Μ εηἰ εηεη, εε πιόεννεετε εε πε.

Μιη ἰγε γεννεετερἰ Με σε, εχει.

34 Εεε ε2ΜιΜι είε Με: ηεΒοη

ηεΙιεη ηἱηε. σεγε εε έἰσεηοννεγε

εε, Αἰ:ε :Με ηεΙειιη επεμε.ενεετε

γε, εΙ:ΜιΜι Μη εσἰχε.

35 Πηἱιεη, ΝἰεηηΜι Μ εε. Πο

ηηεγε Μη εεἱγε τεηηεη ΜεπιΜ

ετερ5 Μη ἱση, εγε.

36 ΠηΙιεη, .ΤεΕιση σεἰγερὶ σεβ

Μη ἱγεσετιι εηἰ Με? ννεηηε

ηοηρε 3τηεηε τηεγεη; ννετσηηι

Μιρε Μη Με τηΚεηεχε Μ εε ηη

Μιηε ηιεγεκπεε£ερἰ Μη ἰσιι ; εεε

εε, ννομιννεετε ννεη τηἰχεσἱρε

τεη εηἰ Μ, εγε.

37' ΠηΙιεη πω( εγι1ρί:ε εε, Ε

εεΒ οηἰηἰεἰγε Με Ιιε ννεΙκεεε, εε

ηηηΙ:ε ννεηηιι ννἰηεγε σἱη οννειεἱη

ννἱεεγηηε Με ννεεη, εἔηγερὶ ηη

Μεε Ιω γιιηε Με ννεεη, εε εε

Μη ηιἰσΞηΙιεἱ Μελη εσεσίσοη Με

Μ? Εεε. Μεεε.

38 Πη!κεη, Αϋ;ε ενογεννεεΕε Μη

ννεηηεεη αΙιιΙιε Με Με ηεΜιη

ηιεγεννεετε πο, Με, Εεε ΜΜι!κε

Μη εεἰγε εε, Εεε ρεηγεηηεη σε

γε.

39 Πη!πεη εΒΜιΜι πω( μπηκε

εε,ΜεΙιε.ννεεηεΜηοηηεεηηγεγε

Με εε τηεΒρἱγε ση Μη εΜε Με ;

40 (Σε. ηἰτεεεηηρἰ Μη ηη γεηἰ

Με εε ηίεηηΙιε. ννοννἰόεε Μεε

Με ; Μεε τοηεη ννεεεΜι ἰηἰεεεε

σἰηηεη Με τεννεηεΡἱη ηἱτεΙιιι Μη

ετεηηεη όηηεε Με σε, εσεπι.

41 ΠηΚεη Εεε πω» εἰσε Μεε.

Μ., ννογεννεετε Μη ση εΕΜιΜι

Μη γεννεετε Μη ηεοη ε£εηηεη,

εε Εεε σεητε Μη πηεηεη Μεεε;

Ατε εσεγερἱ Με σἰη εηρεψη Μη

Ιιεηε ννεηηε. ἱΜγεόεη εε, ηεηεη

τηἰειιηΙ‹ε .Μεση ννεΜε Με σε.
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ννιεοννοιωπε 28.

42 Πππεπ Βεπεπε πε ειππιπιπιι

ιοπερε ιοπεπ ιε οιπ πε οπιχεπε

ρι, ιιππεπ εΜε χε ει εε, ειππιπιπυ.

πεπεΜε πιω πω. εε, Πιο πι

ειπχε Βεε. πιχε ιοπιεοπ εε πιπτε

Με. ε οιειχε σε.

43 Ιπο πιιειππέι ιπιπο πιιι επε

ιπεπιΒοριεπ χε. Νειιπ ειι τιιπιιο

πεπεπ επ Πει·επ εΜεπιχε πειιεε

ω' ?θ· . Δ . .

4.4 (Σε ι:ιεκιο πιει πεππε Με. επ

ρει:ιι ι:οπεπε; πιειπχε εεππιχε

πιχε εὶπ εχιιιι€επ πιπ πεπεπχεπ.

45 Νιειιιχε χνοοεππιχε επιχε

έιεπ εε, πιο. εεεχεεοπ επιΜοπιε

επι πεπεπι:ιι, πιππεπ πετεππεπ
ιειειι Με ε ννεποειχε γ Με σε.

Βπεεέ ιοπεπ επ ει;εππεπ επρει:ιι

ννεπιιιιιιπ επ πιχε περιπ ιπεπιιεπ

ιπρι Με επι πε? εειχε.

4.6 Πππεπ Βεπεπε πω( πεειχε,

@Με πιπ πε ννεππε οννιπεππει:ε,

Ηει: ειιιιινιπιππ ννιεεχε οιπ σε

ετεππεπ, .Ϊεποπ ννιποπιπεε. ννεπ

ιιεπε. ιχεεεεε, Πει: ειιπννιπτπι1 πιπ

ειεππεπ, χιι2ε ειππεπ ι.οπεπ οπ

ννεπι Με. πε, εχει.

χν1εοννοΥΑπε 28.

Ι Ηεπεπ Με πω». πιρεπ, πιε

χεχνεέτε εε χνεποπιιππιχε εε,

Κειπεπ ειιπινιππιιρι πιπ επιππεπ

ννιποπιπεε ειπε Με επι.

2 Νεχιπ Αι·ειπ Μιιιιιχε πι. Με

χε πιο, πιω ετπιιπιι ΒετιιεΙ ιι

πιπ επεσε, εε πετεππετι τιιπιιοπιι

πεπεπ ειιπινιπιπιι πιπ ει:εππεπ

ννιποπιπεε ννεπ χιιΖε πιο.

3 @ε 'Γεπιι ννεπεπ ιχοιεπ κινε

6επε οιπ πιχεννεέτε, εε ιχεπιειι

χε χιιοι;ε πιειχε Με, εε εχετε

Με χειιπ Με.

4 (Ζε Απετεχεπι χεννεέτερι πιπ

πιεε, τπεποεε ννεπ επ οιιπχεχε

ειπ ννεπεπιεππε Απει·εχειπ ειι

εοπ πε πιειιιι:ε οιπ χεπιιιιπε Με,

εειχε.

5 Πεεεπ Ιιεπ πιο» χε ει;

ιιππεπ ιχεχε Απε: Μάεχε πιπ

εεε, Βει:ιιεΙ ειππιπιπιι πεπεπ

Αι·ειπι πιπ επ, .ιεποπ Πεε πιει

πιιππιιρι πιπ Βεπεπε ιιιπιιοπιι

πιπ πεε.

θ Πππεπ Με .ιεποπ χεννεειε,

εε Αι·επι Μιιεχε πιπ επιε χε ει

πιπ, πεειχε τεππεπ ενιποπιπεε

ννεπ χιιιε Με, εε χεχνειέι:ε εε

πεπ, Κεπεπ ειιπννιπιπιιρι πιπ

επιππεπ χνιποπιπεε. ειπε Με επι

εε, εειχε οιπ πε Εεε πεπ επε.

7 Πππεπ .Τεποπ ει.πιιπιι ιιππιι

πιει επεννιεεεεριιιπ, εε Αι·ιιιπ

Μιιεχε πιπ εΜεπιχε χε.

8 Πππεπ Κεπεπ ειιπννιπιπιιρι

πιπ ιχε ειπε Με και πιπ επ

ιιιωμι ε Εεε ννεπχεπε εεπεπ ;

9 Βεε. Ιέιπεχει επι ι, εε πω”.

χειπ ειππιπιπιι ιέιπιεχει ειιπννιπ

ιπιι ΜεπεΙει, Νεπεχοι: ι:εννιιιο

πτιπ πιπ πε χιιιε, ιεινιοιι ποπρε

Μπιτ. π. πεπεπ μι”.

10 ι.Ιππεπ .πεπεπ Βετέεπε επιπ

πεπ ιχεχε Πετεπ επιε.πιχε.

11 (Σε. ι:οπι ι πιπ ω." ιχνεππε,

ννι ννεππε ιχεχε ιιεπεεέ, πε ιπ

χεπ πεπ χεππε εὶπ ειεππεπ πω,

ειι ιριιπιπ επιππεπε εε πεειχε

ιιιιιιπε.

12 Ωε ννιπεπιπιιε εε ιπχιιπ τεπιι

ιχειιιρι πεπ ιπεπειε πεπ, εε με.

Με πιεπριχε πιπ εΜε. ι επιχε;

ιιππεπ ννεπεπιεππει οππι εε πνι

εεχε επι ειιιρι πιε πεπ πιχιιρι.

13 (ζει. ιπχιιπ .ιεποννε ιννεππεπι

πειιπ εε, Νιχετε Απει·εχειπ ιεπιι

πεπεπ εε εε. ΙΖεπ ιεπιι πεπεπ

‹ιε πιπ .ιεποννε πε ιπιχε εε. Με

ποοε επειπ πιιππε οιπ πε ειειι Με

πιοιπεε. ποχε.

14 @ε πιοιπεε :πεπε χνειιιέιεπόε

σε .πι|σαω πιπ ιχεπεπερι Με, επι

ειειχε ιιιεκιε Με ννιχοπρεχετε. εε

ννιχοιιιχεπρετε, ειι ννειιχει:ε, εε

ιι:οπεεε, εε πιχε ιιιειπεε ποχε επ

ννιεοννε.ιι ιοπε ιπεπε επεπ επρι

πιπ οννεειπ χειχεεΦερι Με. .

16 Πιο ιιιιέι πι?? "εαπ, πρ. ιοπι



Ψ1ΟΟΙΟΛΟΒ.

(πι οπο οποπσἱγοπο Μο, πο πιο

ποσο πιο πο οπ(ο @οι Μο,

οπροσὶγο Μο (ἐπὶ, (οποιο (οπο

οσὶοἰγοπο ποπ(1οο(οπ ἐπὶ πὶπ

ποποπγοπ, ογο.

18 Ππποπ .1οποπ πὶποππι(1ο σὶπ

ο(οπποπ πὶΜο πο, Απὶσοποποπ

.1οποπο ποπ γοπ1(ο, (οπο. ιπὶέι

ο(1οππογο ἐπὶ, ογο.

17 Ηοσοπ ποπὶρο σο, Ογοππο

πὶπ πο ὶ(οπΙιορὶ Μο (οπο σο,

ννοποπ(οππο ο πὶπ πο πιοπρὶγο

(ὶγορο πὶπ (πο: ἐπὶ πο? ογο.

18 Ωο πο(ιποππο ποποπ .1οποπ

ποππ πο ὶπγοπ ποπ ὶροπὶπ οππο

πο σὶποπ πο ισο, πο ποπὶποογο

Μο σὶπ οπ(1ο, πο πο πο πὶπ οποπ

"ιιπι οποο(οπ.

10 0ο ογοππο πὶπ πο Βο(ο1,

('Ι'οπο 1λίοποπ (ὶ πὶπ) ογο οοο

(οπ, (οπο. (οποπ οποιο ο(οππο

πὶπ πο ποπ οσὶγορὶ.

20 Ππποπ .1οποπ ποποποο ποπ

ὶσὶσοπιο σο πογο, 1Νοποπ(οππο

πιὶσὶ οπ πὶπποπ, πο σοππο πὶπ πο

οππο πιοο σὶπ π. οππο οποππιο

γοπο σιπποπ, πο οπογορὶ πο(ο

Μο (ποπο πο ποπογοπο ποιπο

γοπο Μο ποποπ;

- 21 ()ο ο(ο (ὶ πὶπ οπ(ο (οπγοπ

ποπ(1ὶ ποσὶπποπ, .1οποπο οσοι:

(1οπ ποποππο(1ο Μο σο.

221 1.)ο ὶπγοπ ποπὶποογο οπο

π(1ο πὶπ (1ο ννοποπ(οππο πρι

(οπο. Μο σο, πο (οπο ιπογοπο

Μο σἰπ οποοὶπ ο(οπποπ, ὶπἰπσο

πιοο πὶπ σὶσο Μο σο.

Ψ1ΠΟΨΟΥΑΙ(Β 29.

1 Ηοποπ .Τοποπ ννὶγοπὶγοπρο

(ο οπο. (οιποποοοπὶ πὶπ οπτοπὶ

γο οὶπο (οι ιποπὶ ὶγογο.

2 (πο ο(οππο πο ὶπγοπ (ὶπ(ο

οππο (πὶπὶπὸοπο ποπ, πο (οπὶπ

ποπογοπρὶ ορτογο γοπιπὶ ποσὶγο

(πὶπἰπἀοπο πὶπ ὶσοπ(1ο ποππορὶ,

ππΕπιπ(1οπο πὶπ πο ο(οπποπ ορ(ο

γο πὶπ (οπο πὶσοποπὶ οσο. Επι

π... πιὶπἱποοποὶ πὶπ οποπ ὶπγοπ

(οππο ποπ γοππο. Η

3 Ππποπ ποπ ορ(ογο πὶπ οπο

οὶπ πιπὶσὶγορὶ οσο, ιπὶπὶποοπο ὶ

πὶπ οποπ (οπποπ ὶπγοπ πὶπ γο

ρ(οπγοπρὶ πο, (οπὶπσο πὶπ κοπή

πὶσοπορἰ σε( ἱπγοιι πιπποπ γοπ

πο Μο σὶπ πιὶπὶπὸοπο ὶ πὶπ οποπ

οπποπορὶ.

4 Ππποπ, Ηοππο ποπὶὶπ οὶγοπἱ

(οπὶγο (οπποπ γοοπρὶ πο '! .1οποπ

οπὶσοπὶγο. Ππποπ, Ποι·οπ οπ

πο(οπποπρὶ σο, ογορὶ.

5 Ππποπ, ποποπ οπο... σὶππὶπ

(πο οι:1οιι ογορι πο? οπὶσοπὶγο.

Ππποπ, οπ πο οποποπγοπρὶ σο,

ογορὶ.

8 Ππποπ, Ζοπὶγοπ ιπι πο? οπ1

οοΜγο. Πιιποπ, Ζοπὶγοπ (πι,

ποποπ ποπγοπο πο; σιιππὶπ(πο

πιο τοπὶπ ποπογοπρὶ πὶπ οπι

πὶγο σο, ογορἰ.

Τ Ππποπ, Απρο(ο ποποπὶπ (οπ

π. ὶποπ. Ψοπογοπρὶ πιπἰσὶγορὶ

Μο σὶπ ποποπὶπ ὶγοππιι(ο ἐπὶ.

'Γοπὶπσο ιπὶπὶ πὶσοπορὶ πο πὶπππ

πὶσοπἰγορο, ογο.

8 Ππποπ, Ππποπὶ(ροπὶρὶ σο;

ορ(ογο πιο οποοιπ πιπὶσὶγορὶ

πὶπ, ποποπ ὶπγοπ πὶπ πιὶπὶπὸοπο

ὶπὶπ ο(οπποπ γορ(οπγοπρὶ Μπ

ποπ, ποποπ (οπὶπσο πιο πιὶπὶ ππι

οππορὶ Μο σο, σγορι.

9 οπι ποπ(1οπο ὶσοπποπ, Βοπο1

ο(ποπο (οπιπσο (οπο. πιο Μ; πὶ

ποπ πὶσοπὶγο ποποοο.

10 Ηοσο(ο οπποπ οπο., ὶγο

πιιππο πὶπ πο (ππ(1οπο ποποπ

σοππὶπ(πο Βο1'ιο1 π. ποπγοπο

πο, οπο... (1(π(1οπο πὶπ 1.οποπ

πιππισο (οπο πιι1(ιιπ, πο .1οποπ

11πγο(1οπ 1 πο, ὶπγοπ ποπ ποιο

οποιο. ὶ πὶπ οποπ (οπποπ γο

ρ(οπγο σο, πιιππο πιο πο (ποπο

π. 1.οποπ (οπὶπσο (οπο πιὶπὶ

πὶσοπο.

11 @ο .1οποπ Βοπο1 ὶ ὶρο(οπο

σο π.. (οπὶπγοπ σο ο.

12 πιο. .1οποπ 1ζο11ο1 ποσὶγο.,

Μ!



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ Σ!).

Νἰγε1:ε ειιιιΙιεΕιι Μπι 1ιεππιεεε,

Βε1ιεΙιε ειπι1ιιπιτΜι Μπι πιε πήγε

σε. Ππι1ιεπι ππι)πεπιε Ιικ1ε εε ετ1ιιι

Μι οΜγεΜι.

13 ΠπιΙιεπι Ιιε1ιεπι Ιιε £εννιπιοΒιιπι

ειπι1ιππιτΜι Μπι .ΤεΙωΙι ι:εΜι Μπιε

Ι‹ε ειπι πιε1ιοπι εε1ιεπι, ΜιοΜππι ππι

7επιε γε εε, ροεΜπι ειπε εε, ι πρε

πεε εε ·πι Μπι πιππιε1ιεπι ιι ει. Όπι

1ιεπι .Ϊα|κώ Ιιε1;ιεπι Ιιεπιε τεΜι Μπι

οινεειπι οΜγε1ιε.

14 ΠπιΜιπι, Με", εε ππιιεε1ιρι

Μπι Ιιε πήγε εε, ΙιεΙιεπι ΜΜΜ

εειγε. ΠπιΙιεπι επρεπε ποπε ινι

ενεπιπιόεπι επι επι Μπι Μσι 7επιΜι.

15 ΠπιΜιπι 1ιεΙιεπι .1ιιΙπο!ι 1ιεειγε,

ΗιππιΜπ. ννεπι]ἰπι πήγε εππι οπι πιο”.

ννεννΜεΕ ειχε Με Ιιε? 'ΓεΜι

πγιιννιπι )πεειπι Μπι Με οπιιεΜγεΙιε

πιο, εγε.

16 ννεπιπιε Ιιε1;ιεπι ειιπιννἱιιΦΜι

πιουμε, £ο!περε Μπι Εεεε εειγερι,

εε ΙιεΜιΜε Μπι Βε11εΙ εει)περι.

1'7 Ωε. Εε1ιεπετε Μπι ννεπι1ιει1επι;

π:ιιΜι Βε1ιεΙ οΙιεΤι ννεέπε ονσει·ι)πεε

"εΜε Μεσοι.

18 ΠπιΜιπι .1εΚο1ι ΒεΒεΙ πινεέιτε

πιεΙιε εε, ΠεΒε1πιπειιπιΜιι 1ιειΜιΜε

Μπι Ιιε οπι πνεπιι)·ετιι @Κονιάκ

ννοννιι1εε ππιεγεεπε Με, εγε.

111 Ππι!πεπι Ιιε ειειι Μπιπιεπι ννεέιτε

Με; ννἰεεέπε ι:ο!πεεε νιπιιειι Μπι

1ιεπι νσιιέπε Με επι. Με ιι ινε,

1.πε!ιεπι εγε.

20 Ππι|πεπι .ΪεΜιΒ ΒεΒεΙ οπι επε

ι·ιιχει;ιι έεΙ:οννιπι οΜ)πε; @Με Ιιε

τιπεέτε π1ε!ιε σιπι οπι Με Μπι επι

επρεπε τοπιεπιε γεννε.

21 Ηε1ιειι, ΝΙιτεννἰπι πιεπιε "ο,

Μει ιππιιιπι1πε Με, επρεπε Μπι

ιπνεπιπιε 1ιεπιεΙιεεε. εε, .1ε1ιο1ι Ιιε

Βεπι εεἱγε.

22 ΠπιΜιπι 1ζιεΙιεπι οποπιιπνε Μπι

ννιεεετε ονιπεεππι ππιπιεννιεεγε εε

ννοννποεΙιππιεπι.

23 (ζει οτρεεε 1ιεΙιεπι ειιπιννιπιπ;Μι

Εεεε Ιιε που, εε ξ1ε1εοπ.ι επι ευ.

Ππι1ιεπι Μσι ννεπι1πε.

24 Πιι!πεπι Ιπεπιεπι ννἱΙιοεΙιε. νειι

γιι1ιε σιπι ΖπΙρε, Ιιε ἱειι εε ειιπι·

"πωπω Εεεε ινιΙ:οέΜι επιιΙιε Με

ε ειι.

25 ΠιεπιΒεπιπιε ιπιγιιπι Εεεε 1ιεε,

εε .ΪεΜιΒ Ιππι1πεπι Ιιεεπεπε, πωπω

οπι οειει)πε έπιπ Ιιε? Το1ιεεε πιε

γε1ιπιεγεπι Ιιε?

28 ΠπιΜιπι, Ηε1πεΜε Μπι £ο!πεπιε

γε (πω, εε. 1ιεπιεπι τοΙιερε Μπι εε

είχε Ιιεεεπι εοοπιρι επιπ ;

27' Απιρετιι εεΙποννἱπι Μπι εε

Πιιιπιπεπεπι πιο; Μπι1ιεπι Ιιε πιε!πιιπι

επειι Με, τοΙπετε ννεπιιχει:ιπ εεΜι

ννιπι τοΙιεεε οππιε)πεΙπιχε Με ειπι

1ιεοπι επεπιπιεπι, Ι.ιε!ιεπι εγε.

28 ΠιιΜιπι »Με εεεπι εεοπι, εε

έεΙιοννιπι Μπι Ιιε ιΙιιιπιιγειι. Πιπ

Ιιεπι Ι..ε1;ιεπι ειιπιννιπιι;Μι ΠεΒε1 Ιιε

ι:εννιοιι Με ε ευ.

29 Οκ ννιΜιε1ιε νιπεπι γιι1ιε εππι

ΒιΠιε, Ιιε ΙιεΕιειπι ειππιννἰπιτΜι Βε-.

Ιιε! ννιΜιέΚε ?ειπε Με ε επι.

30 Ππι|πεπι πω» ΠεΤιεΙ Μεἰ

ινεπιΙιε εε, πιεΜιπι ΒεΒεΙ νιπεέπε

πΙεΙπε εε, εΙπε ννεπιπγειιι εε1ιοννιπι

ιιππιεπι Ι.ιε1ιεπι σε1ε_γειε επεσε Ιιε

επιπέπεπι.

31 Ππι!ιεπι Εεεε εποε ὸεΙπερἰ Μπι

πιε .1εΙιοινε ννεπιχειπε εε, Εεεε

τειπιπιπ Μπι γιιΒο:1οΜι,ΜΜι ΒεΒεΙ

ειπιεε τοπι επι.

82 Ηπι1ιεπι Εεεε ι1ιάιιέε1πε εε,

εἱπιεε. που, εε Βιι1ιεπι εγε εεε Μ

ποπι; ΜεΜγιιὲερἱ Μπι .1εΙ·ιοινε

ενεπιγε1ιε, ιιιιΜιπι σ.ιεΙιεπι ππι11ιΗιπιε

"απο ππιεόε1ιε Με σε, εγε.

33 Ωε ε1πε ιΜιιέεΙπε εε επεσε

Με, εε, @εε ππιει1ερι!πε ειπι Ιιε

.Τεπιοννε πιεΙιοπι, εε ειπιεε Μπι εε

πιεΙιιιπι ππιειιιι, εγε εε, διππιεχοπι

εγε εεε Μαι".

34 (εε ε1πε ι1ιάιι6εΚε εε ειπιεε.

που εε, 1Νεπιπιε ‹1ετεπι1ιεπι ιιπΜ

1ιπιε πιπιεε ππιε1ιιΙιι2ε Με : 1Νεπιπιε

οιπιεε επεππιπιι Μπιπιοπι, εγε, εε

Βεννι εγε εεε Μι:οιι.

35 Ππι|ιεπι ειπε ιΕιιιιιέε1κε εε οιτι

εε Με εε, 1)ε1ιεπι .1ε1ιοννε πιεε

τπιπι Με, ω, ε)πε εε, .1ιπάε εγε. εεε

4



?γωΟ10ΛιθΒ.

' 1;επΜε Μεσεππἱ Με?

Μιτου. ΗεΜεπ σιιισε τοπ Με εγε

έ1:επ.

. νν1εοννονΑΚΕ 81).

1 ΠπΜεπ `ΒεΜε1 .ΤεΜοΜ σιπσε

Μειτοπ επἱ ε ννεπΜκ1εΜε σε, Βε

ΜεΙ Με σιιπ1ειι 1πε1ιιννιει σε .1εΜοΜ

Μεσι)ιε, Οιπσε πιεσε Σε, Ϊιεσαποπ

επι Ι-ι1πΜεπ ιιιε1.ε Με σε.

2 ΠιιΜειι .ΜΜΜ σειιπι ε γε σε,

ΒεΜεΙ Μεσ1_γε, Μιχε εΜε.πιπε

[γε 1εΜι1

ἰ:ειτιιιὶ 1:οπ Μὶπ οπεπἱτεεε σε.

3 ΠπΜεπ, Πιο ννιΜοέΜε πιόεΜε

σὶπ Β11Με Με εΜε μι. γε ; ιιπΜεπ

πιιέ1γο1:ο Μὶπ εΜεπ σιπσε Με ω

Μειι, ιχε ει;επΜεπ σἰπσε ννε1;οτι

Με σε ; σ

4 Εμ: σε ννιΜοέΜε γιιΜε σὶπ

Βι11ιε Με τ.ει.νισιι Με ε σε. Όπ

_Μεπ .ΪεΜοΜ Με επ ι. 1

5 ΠιιΜειι Β11Με 1ΜάιιέεΙιε σε .Ιε

ΜοΜ σιπσε Μισιτοπ.

8 1.1πΜεπ ννεΙιεπΕεπΜε πηγαιο

σε, πεΜιιπ Μοιιννεχε σὶπ πεπιε

11οπ, σε σ1πσε ννεπ πιεσε, ΒεΜε1

εμε σε, Πεπ εχει. εεε τοπ.

Τ' ΠπΜε.ιι εΜε Βε11ε1 τεννιΜοέΜε

Βι1Με 1Μάιιέε1ιε σε σἰπσε ισιποτι

με .1εΜοΜ Μισιτοπ.

8 ΠπΜεπ ννεΜειι€επΜε οιιιεΜὶγε

σε. πιισιιπ Με Μτεννεπὶ,_σε οΜ

ννεγε σε, ΒεΜε1 εδώ σε, Νερτε1ι

εεε εεε τοπ.

9 ΠπΜεπ 1ιεΜε σιπσε εε.πρε 1οπ

έπἰ ε ννεπΜόεΙ:ε σεΜεπ ννἰΜοέΜε

γπΜε σὶπ ΖΠρε Με, σε .1ε1ιοΜ τε

νν1σιι Με ε σε.

. 10 Πιι1:επ 1.εΜε ννἱΜπέΜε γιιΜε

σὶπ Ζι1ρε, Με .1εΜοΜ σίπσε ΜισΠ;οπ.

11 ΠιιΜετι, επεσε Με, 1ιεΜε

ειτε σε, θεά ε”. εεε τοπ.

12 ΠιιΜεπ 1ιεΜε ννιΜοέΜε διπΜε

σὶπ Ζ11ρε ΜΜΜ εἰπσε ἰσἰποπρε

1ιἱσἰτοπ.

13 ΠιιΜειι, ννορίεε ιπεγεπρἱ,

σιιτιννἱπΕΜιι ιιπρι κι" πιειγεννεέ1;ε

ρ1 Με σε, 1ιεΜε ε” σε, Λέει· εχει

εεε τοπ.

14 ΠπΙιειι εΒ·εμεΜΜΒΜΗΜπ

ισππΜεπ ΒιιΜεπ ιπεσε$ε.1._Υ1ηε

σε, ἀιιὸεἱτιι ω” σε Μεπε. Ιππι

Ιειι Μὶπ εΜε ω. Ππ.Μετι ΒιιΜεΙ

1ιεΜε Μεσἱχε; Νισιπ1ιέι κ1ικ1ειπι

επ Μὶπ εΒετιΜεπ πιεσε χε, -

15 ΠπΜεπ, ΜιΜιΜπιητειώ Μὶπ Με

@Με σίετιπε πεσεσε,. ιπισἱιιΜέὶ

επε1ειιπ 1:ευνε. Μιπ, Με ιιειΚυπ ,ἰδε

σιι Με Με! εσἰγε. Ππ1ιεπ, κι

σ1ιιΜέι άιισειιπ πεε Επι, Με.σπ

Μεπγεϋπ Μιι ι1ε πιώ 1νσε.πΜε.|ετε

σε, εγε. 'Η

16 ΠπΜεπ 111:εγεω ΜεΜεε, Ιε

1ιοΜ ιιιεεε 1:ειιΜεπ Μάη ιιιιΜεπ

1.εΜε ΜιοΜιπι ιπεπρε σε, Μἱγε1ιπε

μπι Με, πιισιπΜέι ειισειιιι Μιι"

Μιι Μεπε οτι ορεσ1Εσπ σε, εμε.

ΠπΜεπ Μειι_γεω Μὶπ Με Με επεπ

Με.

Π' ΠιιΜεπ ΨεΜεπ£επΜε 1ιεΜε

επεεορ1.επ: ιιπΜεπ 11ιάιιέιεΜε σε

σιιισε ιπερτεπ .1εΜοΜ Μειτοιι.

18 Ωε, ΎνἰΜοΜἐε πιόιιΜε σὶπ Με

πιι1ιιΜπε ννεσπ Μὶπ Μεοπ, ννε1ιειι

τειιΜε ι_γπτιννιπ πιεσε, ΙιεΜε εδω

σε, 1εεΜει· ε”. σεέ Μιτοπ.

19 ΠπΜεπ εΜε 11εΜε 1ΜάιιέΜε σε

(εποε ιέιε1φε .ΪεΜοΜ Μισ1τοπ.

20 (Σε, ΝεΜεΜε ννε1:επ1:επΜε

@Με ννεέτε Η:ιιιιιεΜιΜετι, πιιΜιΜιιε

σ1πσε @Βρε ννεσιωτι, Μεοπ εε

τεπΜεπ ιπισί ιι Με σε, ειτε σε,

ΖεΜιιΙοπ εγε σειέι Ιειτοπ.

21 Ωε Με ὶγοΜεΜεπι σιπσε νιπ

γεπ $οπ σε, Βἰπε εχει εεε Μαιο.

22 ΠπΜεπ ννεΜεπτεπΜε Πε

11ε1 ΜιΜειιχε σε. ννεΜεπειιιΜε. επε

ΙΙξισισορ1:επ, σε τετππί Με γιιΒάσ

ε. , _ ,

23 ΠπΜεπ ἰΜᾶιιέεΜε σε είπε

"επι τοπ σε, 'Ι'εΜυ. 1χειι1εοπρερι

εοπ νδίεΜεπτεπΜε ννεππε επιισι

Μι1ε1επ ;

__ 24 (Μ. ΈνεΜεπ1:επΜε σιιισε ίο

1:εσε ννεπ πεειιτι πιεσε Και, εεε

σε, .Τοεερ ε_γε εεε Μτοιι. _

25 ΠπΙειιπ Βιι11εΙ .1οεερ τοπ

Μπι ΜεΜεπ, ΜΜΜ ΜεΜεε 1.ισσ1_γε,
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Ψεπιπιε Με ππιεγεπι πο. Μιτε

ππιεΕοοε πιε τοΜ ππιεπιΕε Με σιπι

εΜε ννε1ιεε Με.

26 Μιτειεπιπι ππιισιτισε Εο ππιεπιιι

πο, ννεπιπ1ε Με σε; Εεεε οπι το

Εεπι Βτεννεπιπ, πιε ινονπιπιπΙεἔ πιπε

γεγε σιπι πιιέ επ1οπιγεγε σε.

27' ΠπιΕεπι, 'Ι'οΜπι πιιιέτε Μπι επι

ιγοσισπρι·πι, πήγε οπι ετεπιπιεπι .1ε

Ιιοννε ππιεγεινεέτε ννε1ιόιιΕοεπι.

28 'Ι'εΕιι οπι οππιεγεΜγε Με ετε

γεπ1επι οππιεΜγεΕε ννο; 1ιεσεσε

σιπιπιεπι εποε Με σε, Ιιε1ιεπι εσἰγε.

29 ΠπιΕεπι, Νιε τοΕεπι οοισιγε

σε, ππἱτεννεπιιιγεπιρι Μπι τοΕεπι πιι

οι ιιπιρὶ πιοπι ειιοπιγεγε.

30 ννειιπ Μπι ιτοΕεππι τεΕιι σιετι

πιε @Με επεσε, πιε ιινεπιπιε οτε

εγε σε, ππιπειπιε Μπι εσἰγε τεπιπιεπι

.Ιεπιοννε πιιγεννεέτε. ΠιιΕεπι πεπι

πιε το1ιεπι γνετι ο1ιπιεΕε Μπι οπι τε

Ειι ππιἰσἱσεἔε Ετε πιο? εγε.

31 ΠπιΕεπι, 'ΓεΕιι σισιι Με πιε?

εγε. ΠπιΕεπι .ΪεΕο1ι πιεσιγε, 'Γε

Ειιπ1επι πιιεγειτπιι Με έιπιι, τιιΕε τεΕιι

Μπι πιο εσεπιοπι Μπιπιεπι εΕε τεΜπι

σε πιιτεινε Μπι εννεπινπποεππιπ1εΕε

Με.

32 ΝεΕε1ιε ννεπιιιγεπιρι ονππεειπι

επιπιε ππιεγγεπιπ Με, πιε τοπιε πιεε

πιἀεἐπε πιε 1ιπ1επιπιειε σιπι πγοε ἱγε

ιιιιισεννεγε Με, τεΙιππισε πιεπιεπι

γεπιρι Μπι τοπιε Με Μπι οννεειπι,

πιε τετοΕεεεπι τοπιε 1ιὸε1ιὸεἔε σε

1ιόε1ιόε·ιε σιπι πιεπιιγοε εΕιρεππι

εννισεννε1ιάε Με; πιε τοΕετε τε

Βἱπι ννεπιιιγεπιρι επιπιε τοπιε Με,

πιε τετοΕεπιεπι επιπιε τοπιε 1ιόεπιπ1ε

εε πιι1ε1ιπ1ειε Επι, Εεεε. ιγιιπιννιπι

πιιτεννε Με.

33 ΠπιΕεπι τοΕετε ππιπο11επι εννο

τεπιπιε ππιἰπιόιιοτεπιιπι Με; τεΕιι

ππιπτεινε πιιτοΕεππι πι Ειπι1ιεπι, τετο

1πεόεπι τοπιε πιι1επιιιεεερι έπιπ, πιε

1ιόεπιπ1ετερι έπιπ, πιε τεΜπι ινεπιιι

γεπιρι επιπιε τοιιε @επι επι Μπι πιε

πιε οννεεππι ππιεινεπιοπι Εεπιε Με.

34 ΠπιΕεπι, ΤοΜπι τοΕεπι εΙιε σιπι

Ιιεσετιιπι, Ιιεπιεπι εγε.

35 (πε επρεπε Μπι 1ιε επι τετο

Εεπιεπι ππιπποΕπι τοπιε !ιπ1επιπ1εεε.

πιπ1ε!ιόεΒε Εο, πιε τετοΕεπΙεπι ννιγε

τοπιε 1ιπ1ε1ιπ1εππε σε πιάεέΕεέιΕε Μπι

οννεειπι, τοπιε εΕεπι Μπι εεε Μπι

Εεεε Εογε ονιπεειπι, εΕιρεππι Με

σεπιπ1εΕιι, πωπω ννεπιιιγεπιρι επιπιε

τοπιε Β18·ι Μπι πιεΕιιπι οννεειπι, πιε.

πιεπιε. σπιιΕει νιππσεγε σιπι πιεπιε Μπι

επι ινισειιιι.

36 τζε επιρετιι γεππιπιἰ ιππιειιι, ιγε

.ΙεΕοΕι Μσἰ ιπιεπιεπιγεπι Εεεε. Πτι

Εεπι ΙιεΒεπι γνοτεσε οπιτεγε πεε

σιπι πιεπιε .1εΕοΒ Με” ννισεΕἱ

ε.

737 Ωε .ΤεΕο1ι σεπι εεΕπιπ1επι πω,

ννεἔε τσσε πιε σεπι εε, πιε ιιππιε

Εεεε οννεεἰπι ετεπιπιεπι ισε, πιε πιε.

Μπι Ρεἔο πιόειε, εΕε τεπιππι Με ε

Ιιεσεπι πιέ!επιπ1εεε Εεεε.

38 ()ε ννετρεάεπι τιιΕτεπι ειπε·

πιιιγεπιπιι ππιππιι γετΕεπιΡἱ Μπι Εεεε

οπιπιε, σεπι επεΕεεεπι ρεεε πιοπι

επιιιε, ννεπιιιγεπιπιπ ιτοΕετιε τεπι1ιεπι,

ιιπιΕεπι ννεπιιιγεπιρι γετΕε ιιπιπ επι

Ειγιι1ιερι εεε.

39 Ηεσεπι σεπι εεΕεπ1επι πιοπι

εΜε ννεπιιιγεπιρπ Μπι ΕἱγιιΙὶερἱ,

πιε ννεπιιιγεπιρι πιάε1ιόεεε πιι1επιπιε

με. πιπ1εέΕεεΕε Εο ννισετοπιρι.

40 ΠπιΕεπι .ΪεΕοο τεσππισε(1επι

γιιΕἱπιιιΕεπι εννισεπιπιεΕε σε,ννε

πιιιγεπιρἱ Περι Μπι τιιΕπι 1ιι1ε2ε.

εΕτεΕιγε εννισεπιόε, Ι.ε1ιεπι επε

πιιιγεπιρι εε; Μπι οννεειπι, πιε νιω

πιιιγεπιρι τεννε Μπι γιιΜπιιιΕεπι

εννισε1ιτ!ε, Ι.ε1ιεπι τεννειιιιγεπιρι

Μπι Μσι εννισε1ιόε ει.

41 τζε το1ιεπι ννεπιιιγεπιρι νιπεεε

Εερι ΕιγιιΙιεΙιι εεε, .ΪεΕοὶι σεπι

εεΕεεεπι πιοπι γνετρεπ1επι οπιπιε.

ιινεπιιιγεπιρι πότε Μπι ννἱσἱτοΕεππι

επιπ1ε ; σεπι εεΕεπιεπι Μπι εΜε Μ

γιιΒεπιπ Με ε πιεσοπι.

42 'ΓιιΕε γνεπιιιγεπιρι ννεπιΕερι

ι1επι εεε, ε1ιόε ω, 1ιεσεπι τοπιο.

ννεπιΕερι Μπι πιεπιε Βε1ιεπι τεγνε,

πιε τοπιε ννεεεΕερι Μπι Εεεε. .Ϊε

Εο1ι τεινε.
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43 Ηπισσπι νππσπιέπιι Μπι πωπω

Επεσε πεσει σε. ννεπιιι)πεπιρι οτε

που, σε ιιεππιιπι ννιπιγεπι ι:εοΜ_γσ,

σε πιοππέπιπεπι, σε σειπιο, σε έπι

Μεπιππε έοπιέοπιπιε.

ννισοπιποιπΑκπ: 81.

Ι Ησπιπιπι, πι" Με ιιιιγεπιρπ πε

ινε σοπι πιο "ω" ποιοι που, σε

ει” Με πιοπιε οιπποπι επεπιπιεπι,

ινογιιπιε πεπιππε Μπι ππσ οννεεππι

πσπσεεε, Ιπεπιεπι σππιππέπ νππποεδπσ

σππι οιπερι Μπι .πεπποπι πιεπποπι.

2 Ωε. Επιπιεπι πιο Μπι πιο πιεππιιπι

.πεπποπι ννειιππεπιε, σε Με επιππιπππιππι.

ννεπιπιε ποπ-πιεσε.

3 Νεππιιπι, Νπωθ ππιπιπποσο πε

νιπερι Μπι σΜε, σε πεπππιννπσε)·πησ

σἰπι σΜε πιοπι ινο, Μπιπιεπι πιισπ

νπεπιπι Με σε, .πσππονπε πω) σοπ

ε.

321 Ησοπι .πεπωπι πω” οΜε πι: έπ

σε, πεννπσιι πιερππι πιιιπιι πιοπιε

Μσπ, πιιιπιι. Μπι πιεσπιπε, πεννεπιιι

γεπιρπ Μπι σΜε ινἰσεΜσο.

5 (πε, Νπιπεισρπ Μπι ννεπιπιε ω

ππσσε εππιετοιιννσ σιπι ιπνεπιππιππεππε,

ππιππε Με πιπιο ννεππεπι σε Μπι ππιπ

σι ιιπι.

Β Ου. ποππσπι ονππεΜπιπ οπιππιπιπιπεπι

πιπγετσρι Μπι οννιιΜγε επποπιχειπε

ΡΜ

7 'Ι'ιιππε πιπππεπσρπ Μπι ππιεπιπιε)πε

σιι,ννπππσσππιπιε εΜπιππσ πιππαπ πιεσε

Μπι οππι ππιιιοπωσε, πιππαπ. Μιιπιπιπ

ππιεγε Με σιπι ννεππεπιτειιππε πιππι

ννιπιγσ έπιπ.

8 Κεππσιι,ΗόσπιππσΒερπ Μπι πιοπιε

πιπιππιννιπι ππιιπισ Με σε, ειπε σσπιεπι,

ννειππιχεπιρπ Μπι οννιιεππι πιππεπιππο

ιππερι Μπι πιεσε σσσ ινπσεποπιρπ ; σε,

Ηππσπιππε2ερπ Μπι πισπιε πρωι”

πιππεννε Με ειπε σοπιεπι, πισπιεπι

ννεπιιιγεπιρπ οννεεἰπι πιάσπιππε2ερπ

πιεσε οσο ννισεποπιρπ οσε.

9 Ηεοσπι πνεππεπι€επιππε ιππγεπερπ

πεννεπιιιχεπιπιπ Μπι Μ οσο, σε πιο

πιεσε.

10 Ψεπιιιμπιρπ Μπι Μγιι11πη:ιπ

οσε ινπννεπιιιπιππιάσ σε, εννεποπιενσ

σε, οιποπι πεππιπποππε πιπποπιππσιει

πιππεπιππσΒε πιππσέππεέππε πισσερπ πω,

ννεπιιιγπιπιρπ εππεπι εππππιπ ο Μπι οπι

ννεπιππιππεπιε.

ΙΙ Νεππιππι νυπνπεπιειιππιππο σε,

νπίεππειιπεπιππε πεοπιπιππιππσ ?ο οππι

πιοππιεΜγε; .πεπποπι. Ππιππεπι, Πιο

πιπιο σο, «προ.

12 Ππιππεπι, πιω γιινσεπιππεπι πΜ

ππσιι σε, πεππιπποππε πνεπιιιιππιπιρπ πιοπ

πιπ Μπι εννπσεποπιννεπι πιο; πιάσ

πιάσω. πιππσπιππεεε πιππσέΜιέππο. πιο

Με, οιποπι Ιπεπιεπι σσεπιπσοπι Μπι

πιο οννεπιππι ννεπιππιππεπιε σο.

13 Τεππιι νιπεπιεπι Βσποπ σπι πεπιππι

@πιο οππι πιο πιιιπιι, πιοπι ιπνοΜππειπ

πιο εππεγεγο σε, πιοπι πεππιπ πτοπιιε

σππιει,εΜγε. ννεπιπιε πιιιπιι, σε

ππιεπποσο Μπι οπι σπεπιπιεπι, @ειπε

σε πιππαπ νππσειπεγο σιπι «Με Με

πιο, σιπι.

14 Ππιππεπι Βεπισπ πιοπιε πιο εππι

ρπερπ ; Απε ι:π Μπι οπιππε Με ιιπι

πιερι Με: σε πιππια ιιιιΜπ.ενπερπ Με

σιπι ιππιππεπι πιο!

15 απο: π:οππσσε ιιπιπιππενππερπ

όπιι πιο π πληιπορσιιπιγεπιρπ, σε πιε

ππιππι ππιεεεεππε πιπιΜπεννερι Μπι

ονπεεππι ιπιιεοπε.

16 Ησοπι ννογιιπιπι επι: ιιπιγεπιρπ

Μπι σπεπιπιεπι πνεππεπιπεπιππε Μ Μπι

πιο πιπιππιρε ιππιΜιπο ιππιΜππιπνερι,

σε ιππιΜσππισερπ πεννερπ σε. Πιο

ννεπιπιε ποππσπι ννεππεπιπεπιππε σσοπι

πιπέιπ Μπι οννεεππι σσσπι οιποπι πιο,

σγερπ

17 Ππιππεπι .πεπποπι πιεπίπι, σε οππι

σε πειππποπι πιο οννεεπιι σεππιο εππεπι

σνπποεπιπιεππε,

18 Ωε ειππιπππιπ ΗΜ: επι Κεπιεπι

ππιεπποσο Μπι οΜο Μπιππσ Με ο πε

πνεπιιιγεπιρπ Μπι ονπεεππι εννπσεπε,

"οιποπι πσπσεεσ σιπι, σε. Με τοπι

ρπ Μτοπι Μπι, πεππιπ Απεππι Μππεππο

Μπι επι ιπιππεππιπιε Μπι ονπεεππι.

19 ννεπιπιε, π.επιεπι πεπιππισε Μπι

πιππιιέιπε ππεδπε σσπιεπι, πωπω πιο
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Μ:ΜιΜη £ετερίηι ων". Μη πιε

ηση.

20 ΠΜΜιη .ΪεΜοΜ ΒιιΜεη Απιηη

Μη εεητε Μη τηεηση, ηε_ηειι ω.

γε, οΜ)ηιΜε εηἰ ηεΙσιεέ.

21 Ηεεεη ηεΜεε,τε.Μη Μεσα Μη

οννεεἰη ΜηιιΜε ηε.Μη, εε. ννε.τρε.

Μη ὶγηννεεε εε., (ΜΙειιε Με Μη

εΜτεΜὶγε εΜοηννηη.

22 [ΜΜΜ εηρετη ἰχειτηηἱ Μη

ΜεΜεη, .ΜΜΜ ννεηηε. ηε_Μεε Με.

Με.η οΜγε!αηη.

23 ΠηΜιη ΜηηΜι ενεηΜη ννΞειιγε

εἰη ννἰειιΜεο, Μεηιι οπι οΜόε γε

εε. εε.ΜοννΕη εεη ἱεἱηιεηἱρἰ ΜεΜεη,

ΟΠεηε Με Μη εη ΜΜεὶεἔερἰ.

24 ΠηΜηη, ννηΜεητηηΜε Μεηγεη

Βε.Μεη Αηιιηἰ Μη εη Μ εε, ννὶ

Με.ηη1ηε οἰη εη Μεεἰχε, ΙΜηηΜιιη

ΜιΜι ννεέ£ε ΜιΜι ἐἱεε. ιπηιιη "οΜπο

ΜιέιΜι εγε.ΜΜε εὶη, εγε.

25 ΠηΜιη Βε.Μεη .ΙεΜοΜ ΜΜάε

εε εεΜεη, .ΜΜΜ Με Μη εη "εΜε

γε οτί, ειι. ΜιΜε.η ΜηηΜι ππιπι-Μη

ινἰεεγε εἱη στη θΠεεε Με Μη

ΜἱγεΙιεηηἱ.

28 (Μ. Ι.εΜεη .ΙεΙαοΜ Μεεἰγε, 'Γει

Μι Μ:Μιηοη ιηἰεηητε Μη Μεεε

Μηιιγε εε, τηὶεηηΜέἱ εεηΜρἰ ση

νναηεΜε. ἱγεεεη εννὶειιγεΜὸε.

27 Πε τοΙ:εεε. ε Μεεεηοη Με!

ΑηειηηιιΜ3ΜΜε εε, πηεη5εἰηοη,

οηιεΥεΜἰτΙεΙιε έπη. ΟιηεδηιΜάιι

Με. ιιηλιιιηέ ννἱγηὲΜἰηγηη @εγε

εΜε εε, ε1εΜοννεη, εε ειιηεεεει

εηηὸοννεηΜἱγηρἰ Με εἰεἱγεΜοτοη

Με :εΜε Μεεεηοη.

28 Μἰεἰηεε. ννἰεε ννἱηγεη Με ἱ

ΞννίεεννεριιΜι.Με Με, ἱγοννἰη πιει

γε.Μγε έηἱ. Μίο.ηηε ννΜεομ.

Μεεεηοη.

29 ΒεΜεη ΜιΜι έἱεε. εεεεἰεοη

Με ηειρε ννεπηεεε.Μι, τηΜε ηἱγεΙ:ε

τε.Μι "ΜΜΜ .η Μη ΜΞηΜιιη Με

ηιειΜγε; ΙΜηηΜεη ]ε.ΜοΜ ΜΜΜ

"πότε ΜιΜι έἰεε ηπηιιη τη.Με Μι

έτει εγεΜγε εὶη, εγε..

30 ννεηηε. ηἰγιιτε Μ Μη εΜε.

ΜεΜ‹Ιε Με Μηεο., τιιΜ.= Μεεεει

'Ι'ε.Μι ννηΜε.η ιηἱϋεννε. Μη τηιιγε- η

ηση Με? εγε.

31 ΠηΜιη .ΜΜΜ ννειεχιηπε ειι,

ΚοννηΜρε εἱη Μεση, εε. εΜηἰ τη

εηηΜέἱ Μη Μεηε. πηηχε.Μ Με ηη.

εεεε. σε εμε εἱη Μεση Μεειιτηοη;

32 Ίζ'ιιΜι ννεΜιη ηίηιυνε Μη τη

ννε Μεἱ ὶ7εγεΜἱγε εἰηΜεη, Με ηἰ

Με έηἱ. ΗιιηΜι ΜΜΜ ιιηγε εἱη

ννἱεὶτ‹›Μιτη, ΜΜΜ ηἰτεννε :ηίεἱ ηη

Μη, ιΜΜε ε Με, ΜγηΚεεη εε. ἰΜ

Μεε πο. ΒιιΜεΙ Μεηιι ηηιηοη ω..

.ΜιΜοΜ Με εεοηγε ω, εε. Μεεἰγε.

33 ΗεΜε.η Ι.ε.Μηη .ϊε!ιοΜ Μενε

Μεγε. Μη εη Η πηε.Μεη ἱ, ΕεΜη τη

ννεΜεγε. Μη ηεΜ1η, επι ννὶΜοεΜε.

ηοηρε £εννηΜεγηρἱ Μη ; ΕηΜι Με·

Μγε έηἱ ; ΜεΜιιη ΜιΜε.η Ι..εΜε Μι

υνεΕεγα Μη εθ.εηΜηη ΜιΜηεηρε

ειι, ΚηΜεΙ ὺηννεΜε_γε Μη εη ὶ.

34 'ΓυΜι ΒιιΜεΙ τετιιρἰη1 Μη

Μπι, εε. ειιηιο ηεἱηρἱ Μη εη εΜηε

Με εἰεοη,εε. :Παω ἰγο£εηΜι. Πη

Μιη ΜεΜηη κνηΜεγιι Μη οννεηεε.

Με. γηΙ.ε.η εε ηεΜιγε Μ.. .

35 ΠηΜιη ε.8ΜιιΜιι Μη Μεειγε,

Πε.ηεεη ηἰ£οΜηη ηε.ννε-Μη εννε

ΜΦρεηὶ, Μεεεεε έτη εεηηίγε τηε)τε

Με γε. ννὶηοΜἱηεε ηεΜοηρἱ

Μη Μεηηιεεεε. εε. ΠηΜιη ηἱηει

ΜΜΕ-ε ΜΜΜ Μετερἱηι Μη ἱχεΜ-γε

έηἱ.

30 ΠηΜεη .ϊειΜοΜ εεηηἱγε ειι,

Ι,ε.Μεη Μεε, Ί'ιιΜι εΜε. εεεη·ιοη

εε. ινεννεΜτεηἱ Μη τιιΜ:ε ε Με,

ση Μεεεη πηε.),εΜιννε?

37' ΜΙΕΙ:εννεΜρε._γε Μη οννεεἰη

πηε)ηιΜόη€εη, ννεΜέἰεη Υετἱ Μη

ε$εηΜειι πιω-Μ ἰχεγεγε εἱη ΜιΜ;ε

ε Με? ΜιΜιννἰεηηγε εἱη ννἱεἱτο

ΜΜΜ εΜηεΜι πο; Μεεεεε εἰηΜεη

ιηηιιη Μ:Με ηηΜ$εννη. Με μι

Μειιηρἰ ηιιηννε.

38 ννεηἱγετη ννὶΙιεεηιηε. ηοηρε.

Μη εεηε. ηἰεἱ ννηιιη, τηΜε Φανή

γεεε.η ηΜ:εννει Μη Μρερἱ εηἱ, εε,

ηἱὺεννεηηγηηρί τηηιεοΜι Μη Με

Με ννιιΙε ω.

39 ΤιιΜι γεΒεεεερἰ Μη ηίχε

4
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ει: εἰεεΙ έκιΙ, Με πήγε ρΙγε Μπήκε

Βε εε. Ηευγειι πιιεηοπρἰ Με,

εε επροεΜετι πιετιοπρΙ Με Με Ικο

γε, πΙΙΜερε Με εΙ:επΜειι πεεγεΙιἱ

εε.

40 ΚεΙιεη ννειιτι, ετιΡεεΜεπ Ιρα

ιε πεπε, εε Μετιγετι οειή; γνώ

έτἰπιε π1ϋέπε Με επεεγιιέπειι.

41 Μἱγε ννεεἰγεω γνΙΙζεεωπε

τιοπρε Με γετἱ Με επι ννογνίεεε

πιεγεγε; γνετιὶγε€μ εΙιε Ιορε τή

ειιηΙώΙ ποορε στι, εε. ννεηἱγετε

εεΜρε ΜΙΙ:εννεπσγετιρΙ Με στι,

οεΙείγε εε, £εΙω πιιιγεειι Με εΙυ

γνΙΙ(εεττιΜε εΜΙΜόε πιεγεώ.ΠοΙ:επ.

42 ΑΙ:ε £εΙ:ιι γνεΜετι εε Με, ΑΜε

ι·εγειτι τεΙω ννεΙζεπι εε Με εε

ΙιεΙ‹ 'ΓοΜοΜἰρε Με, πιΙεἱ επι Με;

Μεεεω ἐηὶ ιπιΜεπε ννεπιιε ευΜε

εεε ΜἰΜεΙε πιεγεέἰ Με Ι:ιιΙτε; πιε

γνεΜΜεεετι Με εε πΙΙΠερε Μειώ

ρἰ Με Με ννεΜεπτεττΙ:ε ννεΜγεΙ:ε

εε, ΜΙυΜεπ ὶγορεπἱγετι σε, .ΙεΙαοΜ

ΙΙεΜετι εεὶγε.

43 ΠιιΙιετι [.εΜετι ννεεγιιρΙ:ε εε,

.ΙεΜοΙ:› Μεεἰγε, ΟΙποε γνΙτιγειι Με

εεηε πιὶειιτιΙεέἰ εερΙ, εε ΜοΜέΙ

εεε Με ιΙετιε πιἰεἰιτεε εερΙ, εε

ννεπιιγετιρἰ Με ω". ννειιιιγετιρἰ

πιἱ£εννε εερΙ, εε €εΙιιι τιἱγε πεπι

·γεΜεεΙ;ε εὶπ Με Ιγι1Μρε πήΙεννε

εε. ΤιιΙιε εε τεἰειιιιΜέἱ εε Μ. εἰπ

εε ννἱεε£οτιρὶ Με ‹;Ιετιε, ΜεΙκεΜε

@Με εεεννΙεεννεεοτι Με Με 'Ι

44 'Ι'οΜπ ννειι:ιε γνΙεοιιτι ειιΙεΙ

εεεετ1, ιτιἱγε εε Μἰγε, Μεεετι νικε

εγετετιἰτι ιιυΙιΙγεΙ:εΜεάεπ γιιΙιε

Με.

45 ΠτιΙιεπι .ΙεΙτοΜ Μιγειπ γνετι Ιου,

εε ννοΙ:ΙΜειιγε ε ρεεεεΙ:ε:

4θ (ζει, Ιτιγετι Ιειιρο, .ΙεΙζοΜ Ιππι

Ιιε ννεπ]Ιπι ννὶεεγε εὶπ εΜεεΜΙγε.

ΠεΜετι ὶπγειι ἱειιρἰ, εε μεΜε ννεη

ΜεεερΙ εε, Μεε ΡεΜε Με εΙιετι

ννοΙερἰ.

47 ΠπΙτει·ι ρεΜε Με Με, Ιεετ

εεΜεειιτε ΜεΙ:επι εγε εεεΙ;οτι ; τε

Ι‹ε .ΙεΜοΜ Με ΟεΙετΙ εγε εεεΙ;οπ.

48 ΠτιΙιεπι Ι.εΙ:ετι Μεγε, Αιιρε

εεΙιεπι ρεΜε Με εε υηΙ:ΙγεΙ:εΜε

εεε γνεεγεί:εηΙη Με; ΟεΙε‹Ι Ψε

εγετεκιΙπι ρεΜε Με Με Με, ΡεΜε.
Με Με εεἰγερἰ. Με· Ι

49 (ζει, ΜΙευτιΜέί γνΙεεγε.ΙιΙευ·

εε, εε. γνΙηοΜΙΠεε τοΙιεεε ειπε

εἰιιΜετι, γνΙεεέΜε Μεε Με εΙ:ουννε

Με ιιπΙκἱεἱ υπ έτιΙ, επΜΙγοτεΜε

«Με ννεΙιεΜετιΜε Με νσεεγετεπΙη

Με. Ι·

50 Τ‹›Μειι ΙεΙΜεΙζεπΙάγε ετΙΙ:Ι

γεγε εἰΜΜετι .ΙεΜοννε επγεεορΙ

Με, Ι.εΜειι εγε εε, νΙ*εγεεο Με

του.

51 Ωε, ννεπγεΙ‹ε πο, ρεΜε. Με

εε, ννοΜἰΜειιγε ιιηΜἰγοτεΜεὸεε

εννεΜεΙε Με εε ; ·· ~

52 ΡεΜε Με ννεεγετετΙΙη, ννοΜΙ

Ι:ειιγε Με εε ννεεγεὶτεπἱπ, τεΙτιι

έἰεε οτι ρεΜε Με εε Ιιερεγε

Ιιτιὸεπ›‹Ιε εε ηΙγε επι εΙΙ Με έτιἰ,

εε Με Μερεγε γεΜΙΜευ εε ΜἰγοΜὶ

πιεγεγε Με έτ1Ι.

53 ΑΜετεγεκπ τεΙ‹ε νσεΜεπι εε

Με, ΝεΙ1οι· Ι:εΙιε πεΙιεπ «Ια Με,

ΜυπΙ;εΙιε ννΙεεγερΙ Ι.εΙτιι γνεΙτετι

τΙερΙ Με επγεεορἱ Με, Ι.εΜεε .Ιε

ΙιοΙσ εεὶγε. ΠιιΙιετι .ΙεΙωΙ› Ιγε

εΙ;ΙειιΙιε ΙΖεΙ<ι 'ΓοΙαοΙώρε Με εεγε

γετι ΜΜΜ. #' "

54 ΗεΜεπι .ΪεΜοΜ Με Με εΙ:ετι για»

έπερΙ ννειι ννεΙιΙγιιέπε, εε εεεγε

ρΙ γιι€ερΙ Με ε Μιιι1Με ννεη3Μι

ννὶεεγε είε ννἱεεΜὶεο. Ι.ΠΙΙιεπι

εευγερἱ γιιτερἰ εε Με Με ετι γνω

Μερῷ

55 ΠηΜετι ΙΜετιΜειπιε [.εΜετι Μί

Ι‹τε εε Ιγε εΜιεε ννΙεε ννἰτιγετι

Με Ι ἰννἱεερυτεΙ‹ε εε, ννΙεεγεννε

Με εε, ΜεΜει1 Ι.εΜετι τοΜε Με

εΙεΙ:ε ΙεΙΜεε.

νν1εοννοΥΑ1;ε 8.2.

1 ΠηΙσιιι .ΙεΙαοΜ τεεεηΙκιι Με

οΜτ1ε ἱγεγε εε,ννεΙ(επΙ:επΙζε Μπή

ΜιΙε ννΙεεγε εἰτι ΙΜτοΜΙπι ΜΙΡΙ.

2 ΠηΙιεπ .ΙεΜοΜ ννετιννΙεεγεΙ:ε

εεΜεπ, ννεΙιεπἰεπΙ‹ε γνΞεοΜε Ιε

48
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ννε ιιιπ Με σε, εγε εε ογεπ1ιε

Με ιιε ΜεΙιεπειιπ σε6 τοπ.

3 Ηειιεπ 1εικοιι Βάσω ννοιιιρι

Μιι 8ειιιι· πιεικοσε πιπ επι, σιπειι

Εεε ιι Μιι εΜε, σιιπιιια:ιε ννισεγε

σιπ γε νσισεει.

4 ί.1ε ννειιοΜπιννισεΜγε σε,

Ιιεπσεπ ιπι€εννε Πω 1ιεσεπ εγε

Μγερι Με σε, εγε; 1ιειιεπ Μοι

Με ποπ :ιε1ιεπτιι.

5 θε ρω, εε. ευΜ:επικε έοπεοπ

πε, πιο. ιιειιιπσε, σε 1ιοιώιειεπ ω.

ιιωιω Και, Με ννισεπιόπιιε, σε

οπἐιπιεγε‹ιε Με ε ι€επσεπ οειει

γε;; γε γνισεννεόι, πι€εοΙ<ιιγε .Με

πι» εγε.

Β Ππικεπ .Μου οιιπιιι‹ιε γνισαγε

σιπ ιιτιιρι ιιε, Νισιπγε Βεε εΜε

ιιπιαιρι ιιπικεπ ιό πιι.ικοιιιιπ π ιιε,

ννισεε$ε ορεννιπεε ι:οιπ ορερι σε,

εγερε

'7 Ηειιεπ .Πήτερ πιπε ιιοιιιρε

σε, ογειε Μοι πιι Με ποπρεΚιγε

εννιεεΜιιτιε, τιι11ιπσε, ρω, σειπο,

Μ: οινεειπ σερεγε ποπρε πάσε

1ιεεε. α

8 Ου. Εεε. σερεγε "επ-ιι επ πι

(μι. πεπε ννιεεΜε Μπιιεπ, οέρεγε

ιιιπεπ οιπερ©ε σιπ ιπεεάο1ιε Με

σε, εγε.

Ο Ηειιεπ πω» 1ιεγε, Αιιετε

γεπι ειτε "εγε ννει:επ Με, εε Με

Με γνειιεπ πιτιε .ιε1ιοννε πιγε,

Νιι;επιεικοσε, σε τειιιιννισεγεγε

σιπ ειιτε 1ι‹ιε πο, Μπιιεπ πειτε

Με» εεεσισοπ Με. σε, ειπεγε

ιιιγε σιτισπ;

10 Μιγε πιΕοινεοπέιόε σε ιεννι

σεγειιε σιπ οννεειπ πι€εοιιιγε

εσεγεσοπ Με εορτειι ννειιπ;

εε€γε πιπ ιιεσεγετιεπ ιιιιιιιιε ω

ι1επ ννετρε ιιιπ ‹ιε ιππιιιννεΒε εε,

ννεππε οέιρεγε πσπρε ιπιεσεεε.

11 ννεππε σιπγε περε Μπ επιπ

πεπ επιειικιεισπ πο; )εε περε

Με ετεπιιεπ; πι Μπιιεπ σιπσει

ιιιιπΜιρι Μπ Μοι ιπιΜε Με Ιαο

ννειιιρε σε. Η η

12 Νιγε, Οιιιππιγεπ Με "εΜε

Ι)

εεεσισοπ Με σε, ννιγειιε τπιπι

ννεπσε 1ιεικ1ε ειιικε2ε)ιτΙ-ιεπε οπ

γεννεριοε ω, ιγεπεΙιε πισιπσε

ννειιε8·ε Με επε σιιιοπ, εγε.

18 Ππικεπ 1ιεπγετιι 1ιιπ ιιε πεπ

ννεπιιε, πε ει" σιπειι Εεε ιιε Με

σιπ ιι‹ι1‹οιι, απ" περε επ |ιιγιι;

14 Τετοι(εάεπ ιινιγε ορεννιπΒε

ποπρε, ιιε πιιιοικε ννιιισεπιπε ποπ

ρε, τιι1ιιπ ννεπιιγετιρι πήγε ορε

ννιπΒε ποτε ΜΜΜ. ννιιισειιιπε

1ιοπρε ειιπε ;

15 θειπο επιπιιιγερι ννιιισεπιπε

γετππι σιπσεριιιεπ οπι, ριε "Με

ιππε τσιπ, σε τετεπιιιι ννιΙ:σειππε,

ειιΜεπιπι έσπεοππε ννιγε πιεσε

ιππε ποπρε σιπσεόεπ γνιιισειιιπε

ειιπε.

18 ίζε οοΜγο ννισεγιιιιε σιπ

"πιεσε στοιγοιιι 1τιππιιιπιπ γιιιιε

ννισεει, εε, (ιριιιγε οιοιγοιιι γε

ιιιππικεπ εννισειιιγεγερο, εννισε

Με·

17 Ωε τοικειιεγε Μιι γνειιο!ισπ

νιτισειιιγε, 'Γοπεπ σιπγε ιιιιοπισι

ρερι Μπ1ιεπ, ιιε, 'Ι'ιιννε πεπε πι

γεπ πο? ιιε “ιιε σε σε Με πι

τοι:επι ιιπ Με ιιε ω" τεννε Με

εγε ιπιννεπ,ςε σιπιιετι ;

18 Ηειιεπ, Νιτεοιιιγε .νικώ

ιιεπε τω”, πιεε ι€επσεπ ιπι€ε

ννε Πω ιιπ Με; ιιπικεπ Η: πειιιιπ

ππιιιιιεΜιιπι ιι σε, ε1ιειρι Μ.ε σε,

εννισειιιγε.

19 Πιιικεπ ιποπρε, σε ιγεπιπι,

σε πειιιιπ οννιιειπ ειπε ορττιγε

ιπειιετπ γερι Με, Βεε ιγεγεγερι

ι‹ιπιιεπ οιε πιπ πεπε ιγεσεπ εγε

ιιιγερι Με σε :

20 Νειιιιπ`, ΝιΦεσιιιγε πιο»

ιιπιιιιιοΜεπι π σε, ειιερι Με σε,

εννισειιιγε. 'Ι'ειιιι ννεσιι Μιι ιπι

τοΜιρε τεπιιεπ γε «ω, πεοεπ ιτε

Μιι ιγοιιιρι "εγε Με, ιιε ιιεΙιεπ

ιιε ιιιπ ιγοννιπιπειιιγε Με σε,

εγε.

21·'Ππικεπ τω" σε Μπι ι1Θ ω·

` Με ιγοιιιριπ; τιιιιε ιέ 1ιεπγειιι

Με ιιε πισω Ι‹ιιὶθοιπ ινειιι‹ε.
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22 @π Ιιιιιιχετιι Μιι Ιιε Μ, πω”

ιιο. πωπω πιουμε Μιι ιννιοεοιι ‹ιε

οιιισε. ννιοιιγο οιτι :Πιο νικειιιιι, φ

.ΜιοΙι οιγιιννοΒο Μιι επι @ιικο

ιι.. .

23 (ζει. εννιωκιιωιι, ςμι νεύρα

Μιι ι_γιιννειιινιοιηε φ., Μια τω",

Μιι οιινιιειιι ιγιιυνεΕ ωιωκιμ.

24 ειδ .καιω ιέιιιιι.ιι8. ιιθιιω ιππι

Ιιει, ιιιιιιιιιι ωεωέω σπιτι ειιριιο

Μιι Ιιειιιιιιγιιιι Μαι Ιειιιιιιιιέιιιι.

95 Ωιι ωιωιω Μιι Μιιαιιιιι.ιι

οιιιχε έιιι ο ιινωιιιΔιι.Βο ςοΙιειι,

οοοιιιιιο οιιιω Μιι επι μπει; ιιιι

Ιιειιι Μσι Βιιιιιιιιέριιρι Μιι ιοιιιι

Ιιει.ιι, .ωιωι› οοοιιιιτοάιιιιι Μιι μι

ρέοιι ω". Πι

20 ΠιιΙσιιι, Απιηιιέι:ιιιι πιο;

"Μπα ιιιιριιο Ιιιιιιιιιρε σε, απ.

Πιιισιιι, 1ΥΙ8.μιάεινεέτε έιιι Βικι

Ιιιιιι, ιιοιγιιέιειιι Με έιιι ω, εγε.

27 (Σε, 'Γοιεειι οιιιοιγειρι Μ?

εχει. Πιιισιτι .Μ.ιιοΒ επιειιιγιιρι

σε, εγε.. Δ

28 Πιιιιιιιι, Νεω- .Τιι)κοιι επι

οιχειρι Με έτιι. Βετε.ιιιιιι.ιι Ιει·ειοι

ειιιοιχερι Μιι, ννο.ιιιιιι€ειιιΜι ννι

88.έΕι1 ιιο, Μσι Ιειιιιιιιιιιέρε πιο. :ιι

διε οιιιγιι)πι πο, €οι_γει.

29 Πιιιωιι, Τοιιιιι ιιιιιιι_ιο Μιι

οιιιιιιτειιιιιιι1εωι, .ΤιιιιοΒ ε”. Μππι

ειι. ΠΠΚ”, ΤοΙιειι οιι οιιι.ιιιιιιι;ι

πιιαι_ιο Μιι ιιιοιιΒιι. Μι ο” φα

Ιιειι γεικνειέτε.

30 ΠΠΚ”, ογιιιι!ιο Μιι Μ, Ιω

ννιι.ισιιι, .ΪιιιιοΒ εγε. οιπέ ΗΜ. 'Γε

Ιω νικ” ιω ιοιιΕοικιιιι "αιι

ΙΒιιιιιιιι θέα ιιιιιι8€ι Μιι “Βιμ”

ιιπ σε, ο”. -

31 ΗΒΗ-ιη Ιω ννει.ιιιιιι ιγοΚιρικι

φώκια, ιιιιροιιι ννι ιιιιιιιτιριι, φ.

.ιειΙαιιι ωοει ω" οπι ιιωεω.

32 Ηοοιι εισιιιιιιιιι Ιει·ειει οιιιοιι.

πιουμε οιτι ειιροιιι Μιι άειισιιι

απ». 6ιιοιρει Μιι πω Μπι ΜΒΜ

γε έιιι ηοη Ιιε γιιιειρι ω, πιο»

πιεσε. 6ιιοτριι Μιι ειιιιιιι Κατι ιιιΙωιι

γο έιιι Μιι Ιιε ογιιτειιι Μιι Ιιοοιι

οιιιιιιιιιιι.

·" ννισοννοι2Ακιι: 88.

1 Πιιιαπι .ιδιοι νισιιιιιιιιιι ει.οιιινε

φα ιιιχιιιι, Εεε ιι, ωιωεω ορο.

ννιιιΒο ©0111 Μαι ΝιιιιΠιιαχο.!ιο

φα, ιιοικέιγοηοριι Κια-εδάφια” εννι

οιιιιιΜο,-Μιια ΒιοιωιωΒιιΜΙ ω

οι,ιςει ωιωειω ιιοιιρεριι Μιι οπι.

ό! Πει ννιιιοέικει Μπι οιιιοιι πιεε

,Μιι Μιι οπι τοΒιιιιογο. γαι ωεωιέι,

‹ιιι Μεπια ιιιοικιειρο. ι:ειιιιιοι.ιι Ιιειιιι

ω” ωεωω οιτι οπι, ιιιι Ιιειιιι

ιιιεΙιτειριι ι.ιιιιιιιιιι καιω Ιοεερ

Μαι. ω

3 Ου. Μ 0νωωιωιπωιωω με

ιιο, οιιιοιι ιΙιιγειιιιιι ιι Ι‹ιιι ιιιιιιιι:ιειι

έειιι.ονν_ιιι ω«ιιωθ ριι0ιιιιι.,

4 Πιιιιιιιι, Ε” ιιιιοικιπι ιιιγειιιιιο

κια, παρε Μπι γιιιε φ. τιιιιιι Μιι

ειιιιιιι ειιρειςιγε ω. ι ιριιιιι.ιαι, ιιο.

ιιιιριιι οεγιιρι.

5 Ηειιιιιι Εει ννιιιιιιιιιι οι.οτινι·ε

φα, Μαιου σωσει ννιοιιγε σιπι ω

ννειιννιοιιγεικο (μ, Βετιιι ι:οικειι

ιιιιιιιγηιι. Μι ο”. Πιιιιιιιι, και»

ΙαιιιτιιιιΙαι τοννειοιιέιιιει Μιι οπι

ιιιτιιιοΙειγο Ωω” πιπ Με άειιιι εερι

ω, εχει. “ω” ω'

6 Ηειιιιιι ωιωιιιω ιιιπ εισαι

ννιοεμιρι Μιι οπι ικηωω ιιιρι,

η». ρατιιιιι.ρι. -ι. π, ι » ι

7 Ηειιιιιι Μιι». οιιιοιι πιω”

0ιιι 0Πι ιωμσωι ιιι φι ριιιιιιιιι.ρι;

φ ειιιιΙιε .Ιοεορ Μιι-ι Μσι ω

3μιιιιιιι Με, 618.- ρατιιιιιρι. .κι

8 Πιιιιιιιι, Ορι.”·ε Μιι «Μου.

οννιιειιι ιιιωωιαιωικιω σιπι, ω

Ιωιι γειιιιι Με? εγε. Πιιιαιιι, Μιι

γιιιιε οιτι Μια Με φωρι κ:ιγο

Και ο Μου. ιι .Η

9 Πιιιαι.ιι, Μιειιιιισι πιω Με

ιυιιιιΔιιιιιι ω. πιω Πω” Μιι

ΙιειιιΙιει ιιιι πιο, Εεε ε”. ι.:

10 Πιιιαιιι, ω” ιιιιέ8ει. Μιι ιδιο

ωρι οιχε οιιιιιιιιι, πιιιιιιρε Μιι

οι:ιιιιιι:ιιι Μ: ννιιφι Με ι_γιιοιι

Με, ιιιτοιιιιιι.Βο νωωιιωηιω ιω

ιιιιιιΙαι ιγεοειι ννιιτιοιγιιικε @ο ιγο

οιοιρι Μιι Ιιοοιι οιιιιιιιιιιι.
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ΨΙΟΟΨΌΥΑΚΒ 84.

11 '1'εΜιι Με ειγεννεότε Με

επι ετιιιιρι Μιι Με ιγεειιιι. Ψε

Μειιτειιε ειιειιιιειιε εεε, εε Μάσι

ενεειιι ιιιιιιιΜε, .1ε1ιοΜ Μειιιιγειι

εεε; ιιιιιιετι πω.

12 Ου. 1ιεγε, 1Μιιειαι. πιιγε εε

Με” ειι1ιεΜεχε εΜε Με εε.

13 Πιι1ιειι, ΗοΜειγοεορε. πεπι

Μεριιιειι ε ιιιεχιιΜε ειιι ειιοιιχε

εε, τιε1ιιιιι ιεΒιιιεε. ρω Με Με

εεΜε ιιιιειεερι εε, ειιρετιι ενεπ

,Μιι Ιιεε εννιοερερι ΜτιΜετι, ενε

ιιιι]ειιρι συνεειιι εφε Με.

14 ΤοΜιι ιτειιεειι ιιιι:εοΜγε

ιιο1ιεπι γιιΜτ1ειι, εε ιιιιιέι νεου

γειιρι ιιιιω1ιεπι ιτειιειι ιιιειιιρι,

εε Με1ι.έιχεεαιε Μιι εε1ιειι ιιιε.ιιι

ιιι Μιι, εεειι ιννεΜιιειιιιε ιιι‹ιε Με.,

ιιιεχιιιιε ειιι εΜε. θειιιι· επ Με

Μιι 1ιεΜειιχειι.

15 Πιιιτε.ιι, Πιο ογειε ιιιιοι περι

Μιι ειε.ιιΜειι ννειιιιΜει πιει ε1ιρε

ννιεεννεχε Με. σε, Βεε. εΪε. οι»,

Μπι $ε1ιεεε ε, ιιιεχιιΜε ειιι και

Μιι ι)ιοειειρι ΜεειιιΜετι, εεε.

16 Με” ειιρεΜι Μιι Με επ,

Εεε. ιιισ.:ειιιιιι Με ειιιιε 8ειιιι·

ειιι:ειιιγε ΜΜτ1ε.

17 '1'ιι1ιε .Μου Βιι1ιο1: εΜε.

ιιιιΜόε1ιε ι εε, Μειι τιρι ιειεειεε

εε, τ.εΜιι ι:εννε Μιι ιιειιιιιι ειπε

ει Μι;1_ερι ννιεε.Μεεεε; Μεση εισπ

ν” Με Με »Με εεε επιεμ

τε.ρι. η

18 (ιιι .1ε.1ιοΜ Αι·ειιι Μόε7ε Με

ετειιΙιειι ιι εεΜειι, ΘεΜειιι στοπ

ενε·ιεινε Με Κε.ιιειι Πωωω Με

ετα πετύχω ει, εε. οιοιιννε Με

ιωιωιι πω”. .ι ·ι

19 (Με. πιειιικ:ε επεπ., τιιΜ:ειι

ννειεε)ιε ιι:ιεεεε σιπι, έιειαειιι ετικε

Με Παω: ειιιεε. ννιεεεε σιπι Με

ρερι Μιι ει;ειι1ιειι ορεννιεεΜιεε

Μπι, ιπεεεε1τε ερεννιιιεε ιιοιιι ενι

εεειι.

20 Πιιιιειι Μειι ννεΜιιε "σέικ

ρι ννειι Εεεε εε, ΕΠ 1ετεει

ι:ε-1Μι1κειι1ειιΙα Με η». εεε

τω.

ννιοοινοιεικι: 84. ”

1 ΗεΜειι 1)ιιιε 1.ε1ιε Με σιπι

ιπιιιι.1ιιι .1εΜοΜ Μειτοιι Με, Με

ιιιε.1ιοεε ννιειιιχειιρικ1ειι ενειιιυι

εεγει‹ε Με ε τοΜ ειμαι.

2 1.[τιιτειι ωεωεω γει:ερι ιΜόε

ν". Ηε.ιιιοι· Πω Με Με ειιιιιιιι

Πει έειτειιι, Με, ενειιχειιε εε ω"

εε. Μει πειι1κε, 1ιεεειι ννιεγειιιι.

3 Ωε Θε1κειιι ιιε.ε·ι Μιι 1)ιιιε

.ΤειιοΜ οιιιιννιιιιΜι Μιι ειι ειπε

ιχεεΜεμε εε. ννιιιοέΜε Με ννεετε

εε.1ιε εε, ενιικεε1ιε σειι€ειιιιε.ε γε

οιε εεειι οΜγε.

4 Ωε, ννιειιιγειιιιε Με εε ιιιιει

?εεε ινε, θε14ετιι ιιιε ιιτΜι1:ιι Πε

ιιιοι· εοιχε..

5 ΠιιΜειι ειιιιννιιιιΜιι γιιεεερερι

Με Με .1ε1ιοΜ ιιιιΜΜειι, τιιιιε ω

Μέι ιινιοεγε ειιι ΜΜΜ. εΜε πεπιε

γειιρι επι γε1ιοιιρι, εε. Μειρι Μιι

ΜεΜειιχειι .[ειιοΜ ιειιιε. γειιΜε.

θ ΠιιΜειι Ηειιιοι 8ειιειιι ε8Μιιιιι

Με .1ε1τοιι Με οΜγε Με ε επ ι.

'7 Πιιιιετι .ΜΜΜ οιιιΜέ.ιννιεεχε

ειιι ειπε Με ειειι1ιετι Μιιιρι, εε.

Με ιιεΜσιιρι, εε. ιγο1ιιέιεερι; ειπε

εειιιιιχε χερι, .1εΜοΜ ειιιιννιιιτΜι

Με Μει ινσε.ιιΜερι: Μεεειι εεοπ

ρι Με ιιιιι ωιω, 1ει·εε1 «Με.

χε. εεε.Μιεοιιρι Μεση ει:ετιιιειι.

8 Πιιιιειι Πειιιει· 1ιεννιεεΜγε,

Μωωιωι Με” Με κι” "εεε"

Μειρι Μιι ι_γεεΜερε; Με εεννιειι

Με. ε ευρο.

9 Κιιιιιετι ι:εΜιιιιι1ιιειγερι Με;

ιιιειιιιιιέιρι Μιι 1ιειιε ιιιιειιρο, εε

πιε ειιιιιιέι ννιειιιιγειιρι Μιι ενι

εεχιι:ερο. .

10 ε”. ιιιιιιιγερι οπι ειιιΜετιρι Με,

ιιιε1ιοεε Με ιιιιοΜ.ιιι ιιπι Με εε,

οιι @με εε πιειτοοε Με οιι νεο

ρεϋοιιρι εε Με ειιΜεμο.

11 θε θειιειιι ννιΚοε1πε ετιιιιΜιι

ιιιιιιιο ννιεεγε σιπι Με ΜεννιεεΜ

γε; Οε.τιωπιιιΜγερε, ΜιιΜειι-ι:ο

Μειι ειιιεχε.1ιιγερι Μιι εσειι αφι

ρι Μ:ε..
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νιπποοποιποπ:. Η

12 Ψιπποέιππα Μπι πιιιππι.πινιπι ιιπι

Μα ο πιιαδιαπιιιρι Μπιπιαπι, ννοπιρα

ιππιρι ιιιαΜοπιιπα παπιππα ιιιαιαΜπια.

ρι, ω” πιιιρι παπιππα οόπο; ποπποπι

οιιιαιπαππιιπαρι Μπι οσοπ π:ιοιιρι

Μα.

13 Ππιππαπι .ι απποπι οιιιππέι ινιπ.ιαιπο

π:ιπι παννιπιοπιπιπιρι Μπι π)ιπια μπαο

ραρι πιοπι Μππαπιγαρι, οα πιοοπι Βο

πποππι πιο απππιιππιι Ηαπιιοι· πιο πιοπι.

?περα αννιοαιπιπρπαρι.

14 Ωα, Ταππιι πιοοοπ:α οπ:οπιρι-ιππι

πποΜπραπιιρι. ννιοαέπα παπι πια

ιιιοπαπι Μπι πιαπιπιαχαρι απο Μπι πιο

οπι παπιππέι πιπιγαπιρι Μπι ιππιπιιιρι

Μπιπιαπι, πιο πιοπιοπι ιππιΜπιιγαρι Μα

πιαπ:οπ:α. ν. .ο

15 Βοοοπιπιαπια οπι πιπιππαιιιγπιρπα

ρι Μα; ιιπιΜέ πιαιιπιΜπιππαραρι

Μπι, πιιο πιαππιππι ππιπια ννιοα πινω.

οιπι πιοπιιπ:οπ:αρι Μπιπιαπι ;

16 πιοπιοπι π:ιιπιππέι ννιοιππιιιαπιρι

Μπι πιπιπιιπιιιρι Μα, πιο. πιιοπιιιππέιρι

Μπι ννιοιππιιιιιαρι Μα, πια πιιοιρι

οιππιιιιιιαπιρι πια οιπαπο ιππινναπιιιρι

πιαπι Μπι.

17 'Ι'πιππα παππιι πιο οπι απιαιππιχα

επιρπαπιρι έπιι Μπιπιαπι, πιαπιιοιπιπια

ιπαρι οπιι Μπιπιαπι, πιοπιοπι πιππιπαπι

ρι Μπι πιο ιιπιΜΜπποιιρι, πια πο

Μ πιπιππιχαραρι Μα πιο, ονιπιοαΜ

δ78_ρι, . ιππι- ...η μι·

18 Ππιππαπι, Ηαπιιοπ· ἐοπποπτι Ηο

ππιοι· π:ιπιπιιπιππππι Μπ:ι ινιοσιο·Μπι

πιο "απο ππαππαρι. ά

19 (πα πποέιππα Μπι .παπποπι π:ιππι

ννιπιπππιπ Μπι οιππιπιπιορα, πιεση τοπιο

οιπαρι Μπι πποπιαπιιια οσοπ. @ο

απππιιππιι πι Μπι οπιπια ιπαπποπιρι Μπι

πιοπια ονιπαειπι ιιπαππαρορα Μπι

πιαπιρι. .

20 πιοπιοπι Παππιοι· προ οιιιππιπι

πππιι οπποππι πιο οποπινιπο πανπορι

Μπι οπππο. Μρι, πια οποπιννο πανπαρι

Μπι ννιπ:αιιπα οππι ννοπιπιπιππαρι, πια

πιοιπορι,

21 ννιοαέπο Μπι πιοπια ιιπιΜιπορι

σιπι ννοΜγαρι, πιοοπι ππιπιπποοο Μπι

οπι οιιιιγαιιρι πιο, πιοπι ιπ:ιιποροιπαρι

ι°'¦¦·

πω. 14ο ιιιιαπποπ:οιππιπι πιοιποππαιπι

παπιππαγο. ιιπι Μπιπιαπι·, οπιπινιπιπιπππιι

ρι Μπι ννιοιππιιιιιιαρι Μα, πιο πιοπι

πποι νπιπ:ιιπιιπαπιρι Μπι πιοιππιπιιπρι

Μα. · π! "Η

22 'Ι'πιππα πιοπ:οπιιιαπια οπι ννιοαέπα

Μπι ννιοαπιαρι Μα; πιάσιμο πια

Μπιπιαιπαρι Μπι πιο πιοπιοπι ιππι

Μιπο τοπια ννιπ:α ονναοιπι πιοπιο

Μπιπιαιπαρι Μπιπιαιι; πιπιΜρο οππι

οπιιιιπαπιρι, πιο. οιπιπο πιπιννο.πιιι.ρι

πιοπι Μα. πι ιι·ι- π· πιο ·πιπ πιο"

23 Ποσοπιπιαπια οπι απιανσιοιιιι

Βορπαιιρι Μπιπιαπι, ιιπιΜιπορι οπι

οιιπιιπαπιρι Μα; Μπιπιαπι πανσαπιππ

ιπαπιρι, πια παππιι γιιπιαρι Μπι οικια

οιπι, παπππι ποπιρι πππιγα πιπιΜπο.ννπιρι

Μο έιπιι πιο? οιπαρι.-ι ν .

24 Ππιππαπι ννιοαοπα ποπιπι οποπι

ννο πιιιορα·Μπι οππιαπιιιιι Μπι πιοπιππ

ονιιαοιπι, Ηαιιιοι· πιο οιπιππιπιπππιι

έοππποππι Μπ:ι απιαννιοαοορπαπιρι, πια

πιαΜοιπιπιογαρι, ποπια ννιοπι οποπ

πινει πιγορο Μπι οπιιαπιιρι Μπι οπα

οιπι. α.. πι Μποι πι- σοι

25 Πηππαπι απιροπιι ιοπιπαππιπιι οι

ι·αιαπιρι Μπι ιοπιπιπιαπιι, οπο» σιπι

πιιπιπππιι Μπι πιοπιρα,έπιπποροπι .Ι..ονπι

Μοι π)ιπια πιππιππο πνιπ:αρο, παπ:απι

πιριρι Μπι ιΜπποιπρι,πια ΒοΜροοπιι

μια οποπιππο Μπι παπρο πρι, πια πο

πια ιιπιππα οιναοιπι ννιοππ.πππορι.

26 Παππιοπ προ σιπππιιπιπππιιΒοπποππι

ππο π:απιπιρι πιι Μπι οπι πνιοαπππορι,

πιο. π)ππια Βοπποππι πι Μπι οπαπιπιαπι

οπιππαππιπριπιαπιπιοπιπ:παρι. ΜΙ· .π

27 πποπιαπι οπο» οιπιππέι ννιοαγο

σιπι ννιοαππαπιιι€αρι Μπι πιο πρι, πιο,

οποπιννο νναπι παπιππέιπππιπρι Μπι ?πι

6αραρι πιοπι πιο οπιοιπαειιι νήπια.

ι πιο · ιιπι 3

28 Ταπιιιιοα, πιο π.απαπιππα, πιο. έπι

πππαπιππα όοπιέοπιπια, παππιπ οπ:οπιννο

Μπι σπιτια ιιπι, παππιι πιια8·απα ιιπι

Μπι πιο οννοειπι ιπ:ιιρι.

29 πως" "πιο πιοπι πινναοιιι

πιιέιπ:οπ:α παννιπ:ιιρι απιπιιι. πιαππιππι

νναιπαππα ιοπιιρι, πια απο Με πιο

οπιπια ιιπογαρι Μπι οιιναοιπι ιπ:ιιρι.



ννΙΟΟΨθΥΑΚΒ 35.

ιο πω” “και θππι·ιογοπι ω

γνπ Μοπ πιοννιοπιπππγιι, πγογιιε ππιπι

γιιγιιρι, έπε:8.ππιπιιι. πιιιιγπιππήΒιιρπ

ππιπιπποοε: ννογιιήρι Μπι ννιοἱποποιππι,

Κεπιεπιπ, πμ Ρει·πιππ Μπι, πρ. πήγε

ππιπιποπιπιπιπ πικαπ πεπιε.πρε ππιπήπή

γειρπ, πιει ππιπιΜερι Με, πιιιοεπι ππιπέι

νντιή οπιπιπιππει πιο οννιιεππι »Μπιπια

πιπιιιπή Με. «πι-ι

31 Ππιππιιπι γνιπιοππιπιπρι Μπι ω

οεπι πε.ιιππόπ ιππιγιιπιπιπ Μπι επ:8.Μ

οοπιρι Με πγει:οοιι πιε ι ογιι.πή.

-ι-ΙΙ·

ῖδΊΟ οιιποιαιιςπι 35. 'Η' Μ

1 Ηεπιπιπι ΥνιιΜι.πιπο.πιΜι. .πιιπποπι

πω", Νειγππι ηιι Βοποπ οΜο. ιππι

ννιιπιππιιπιπιππο γε πω, πιοπι οιππιγιι.πι

πο. Νποιπιγο Πε». 1ποπιπιιιππε Μπι

ετπιπιπιιιπι πιιιγειγποο ι;επιιιπι, πι"

νπιιπιεπι, πήγε επι π:οιπήπι πτήγο οππι,

ω: ιινιιπιπιιι ννοέπιπιπιπ ννειπι πιοπι Μ

οιιἔιι ννο. ή · :-1-.ι

2 Ππιππιιπι πω» πιγοπππιιιΜ. ω

πινει, πιει τοπικ Μ‹ή πιιιπιι Μπι ον”.

ιιππι πιοινποιιπππγει; 'Ι'πιππιπ ννπιπππιπι

Μπιπιαπι. ιπιιπιιιρι Μπι, πιοπιε οννιιεππι

γιιτοππεπι ιγεννποεγερο; ριιιήγειρι

πιο ννοππογιιπιε ποσα ιπππιππρο ;

3 ρω πιιιγιπιρο, Βοτεπ 8111111111

ννιιπιπιππιπιππο ιππιγ8.πιρι Μπι πιο. Ηο

πήγιι "Μισή ννοόπιιιρι ννιιπι ιππι

ΜιΒο Με, επιρετιι ννιιπι ιγοπιιιιΜ

όπω @ππιο, Τειπ(ιι ννιιΜιπι πιππια

πω, ιιπι οιιπιΜι οπιπιιι ιππιόεππιππο

οππι ππιποπ γε οπο, πιε γνοοιιΒο Με.

«κι, εγω

4 πωπω πι" "ιιπ-παπι π:οπωοπι

γιιπιπιπή Μή πιοπιο. οννιιοππι μια»)

απο-μή, οππιρπήιιπι πιοΒ·ο οιπιρπ Μπι

πιοπιε ππογει. Ππιππιιπι πιιιπιι οππι

εππι πιιι.πιππιιι, Θεππεππι εΜιι. ιππιππιιι

γνειπι πιε οππι, πιο ππιιιππιιγιι.

5 Ποπιιιπι ιιιιήιω πγιιιγειρι, πιει

.πεπιοκνυ. 01011" ιπιιπιιπώιιπι ήπιρπ

Μπι γυέιππιγε ννποεγει.; πιοοεπι .πε

πιοπι ωιιιέι ιιήοιιγο οππι ινποιιΜπ

ννιιρι ἐπὶ. π·π

6 ΠπιΜιπι ΜΜΕ, ἱγο ογειπο ορε

γιι ιιπι Μπι ππσγιι οννεεππι, οΜπιπιι:

ιυαπ [πιπ εοπγιιρί, Βεπεπ πιοο, Κει

πιιιπι ιπιιιπποσο Μπι επι, πιο οΜο.

πρι. .ι

'7 (πει πιοπι ικπει.πιπιιι ννοόπισ.ρπ ννιιπι

Μιεε φα, ογιιπιππο Μπι πιε ΕΠ Βεπεπ

εγπι οιιέ ω”, οππιοιπ επ:ιιπιπιπιπι πιπι

]ποιι πγιιγε ςεπιιιπι, πιικήγιι. Μ επι

ννπιπειι.πιπιιπιΜι. ππιππιιπιιπιππι Μπι, πιε

οπι επο.πιπιπιπι. · κ ·

θ Ηεπισιπι Πε1ιοπιι. Βεπιοππιι “ιπι

πήγε οπτιοπι πιι,ιππιππειπι Βοποπ πιιι

πππιπι ιππιππιιι πιο οππι, πιε ππιπιππιιγιι

πιπιιιππειρι, :μι πιο, Ππιιπιιι οσογιιρπ,
εοιγειρι. π

9 Ψιιπιπιιι·".πιπποπι Αποιππι Μιπιιγε

Μπι επιιπιπιπιπι πήγιι, πιοπιιιπι πιπιο πγο

επι ννιιππιιπιπππιππιι πιι.πιππι ω” ςιι

γωννιιέπε.

10 Ωπι, 'Ι'οππιι1:ιι ]πιπποπι πιππ:ιιγε

ηοπι επιποιγπιρπ Με έπή, πποπιιπιπιιιπι

πω» ιιγπι οιήεπιπγιι.πειρι Με, Ψε

Μιπιπ:πιπιππιι ω” πιει, πιεοεπι Ιει·πιεπ

από τοπ.

11 (ζπιι, ι:ι Ιγοπιιπι γνιιέιιππιι πιο

πήγε; ππιππιιοπιι πιει οππιοει στα γυ

πιιι πο; ογιιω πιο, ογιιπε οππι οπο.

πήγε οπιιπιπιπιπι ιιπιρι Με, (ιπι πι

ωιω γιιπ:ειρι τιππιππε Μπι επ.πιπιπιιιπι

ππι::.πιρειρι Με. ι.

12 Ου. πιιιιπποοε παπι Λπιεπογιιππι

πω( Μαι ννιοιιννιιηιι πιοπι, πιο πήγε

@Η Με φ. πήοιπισή πιππιεπιπ:ειππι

ιιπιρι Με οππι, ππιιιπποοιι Μπι πιο ω»

ου.ννιιιιιι Με σο, ννωιΠωιω

ω”.

13 @ή ογιιπιππε Μπι «πι, ψήφι

πιιπιππιι. οΜγε οπτιοπι πιεπιι.πιπιπιπι "ιιπι

ππιιπιπ:Μγε ιΜγορπ:α. υ.: Δ

14 Ππιππιιπι πιιΜεπι οΜγο (Μισή,

πιο επι πω» ννοΜππειιγο γνειπι

οπιι:πο, ιπιγπιπι ννοΜπωιιγε πιει, νυσ

έπιπιπή γνιιπι πιπιπιιέιπ:πιπι, »πω πιιιππιππι

11111118”.

15 (πιι ογειπιππε Μπι επι, ναι"

1;ειπιππει οπιπγε οπςοπι, πιο .πιιπποπι Βε

πεπ εγω οιιέι τοπ.

Ιθ Ηεπιπιπι Ρωτώ επτειπιπιιιπι ππιππιι

πω, πιο. Βρπειπιι3 ιΜγωπειπι πήρι,

ό



ΨΗΠΟΙΟΑΠΕ. # '

πιοιιπιιι Βιι15:οΙ πιοιπάιΕεπιχε φ., Η·

π” @Η οιπιπ:ιι ππιπι.

Η νωιω πω” 6οιπιγιιπι οιο

οι. του, πιοπιπιπι, ΠιιιιιΙιιιπι Ιπογε.Ιπιρο

σιπι, οιπιπ:πι Μπι πιο πιο». ο πιιι!πιππι

πιιιιιο Με σε, οιπιου.ποιιΜ)ιοεο. ω,

ιι.

3,18 Ππι!πιι.ιι ννο.πιπιιι @κι Με, πιιιΒι

Μπι @μια ιοι.ιπιπιπιπι, Βεπισιιι εδώ.

από Ιππτοπι ; Μια ιιι:ΙπιιΙπιι Ιππιι Βεπι

ιπιπιιιπι ω”.

19 Ηοπιιιιι Βιι1ιεΙ ιιι., ιιπιιππιπι

Ερι·ιιι:ιι, ΒοτΙεπιεππι πιοο, οιιπι!πιι

Μπι οπιπιιι !ιπιιι.Ιπιιρι.

20 Ωω .ΤειΙποΒ ννοΜΙπειιμι Μιτι

οΜπο. Ιιπιιιιπιι.ρι Μπι 'εΜε. π-ι!ιάε.

ΚιιΒοΙ σπιτια ΙιιιιιΙπιιρι ννοΜΚεπιχε

Μπι πιοπιιιιιτιι εοιχειρι. #

2Ι Ηεπιιιτι Ιει·ιιεΙ ιιπιπιιιιιΙπε πρ.,

Ελιοτ οοιιΙππιέΙπε Μιι ιι.ΙποΕπιπιπιππι

εννιι!πε)ιε..

22 ΠιιΙππιπι Ιει·ιιοΙ ππιιι|ποπ:ε Μπι

πιο ειι οιιιιγε σιπι ιπ:ιιτιιιιιπι, Βιιι;ιεπι

@ο ετΙπιιΙπιι τειννιοπι ΒιΠιιι. εΜε. ι,

τμ Μαι ιννιιπιιππι.. ΠπιΙπεπι ΙειιιιεΙ

πιο πιιι.ΙπιΒοπι.

93 .ΪιιΙποιι π:ιπι!πέι ννιπ:πιγο σιπι ειπε

πιοπιρε.ρι πιο. Μιι οιπι!πέιννιοιι

πιο οιιι, ΒιιΙιεπι, .ΒιιποΙι οιπιπιιπιτΙπιι

το!περιι Μπι Με, ἑἱππιεγοπι, Μινι,

.Πάω Ιειι!πιιι·, ΖεΙιιιΙοπι Ιιεπιπιιποοιι.

24 ΒιιΙιοΙ οιπι!πέι ννιπ:ηε οιτι .Το

επερ, πιει Βοπιιιιππιιπι.

25 (Σε. ΒἱΙΙιιι, ΒιιΒεΙ ι:εννιΙποέ!πιι,

ωΤιππι νν1οιιχε σιπι Ι)ιιιι, (ιιι Νορ

ι;ει ι.

96 @ιι π;» ΙιοΙιιι τιιννιΙπο6Ιπιι

Μπι, οιπιιπέι νι7ίοιιγε σιπι, θεό, ιιπι

Λεει. ΗεπιιιΙπιγιι .ΤιιΙποπι οιπιιπέι

πινιπ:ηπι Αι·ιιππι Μάιιγο Μπι επι ω

οιιτοπιιιι. ι

27 Ηεπιιιπι .ΪιιΙποΒ @ο πιτΙπιιιπιι

Μπι εΜε. Μ, Αι·Ιιε. οι:οπιννο, Ηώ

ποπι πιοο, εΜε. Μπιππιοπο οπο Ιιεπι

ΑΒοι·εγπιππι οιιπιγιιιι, πιε. Πει: πιει

Ιπιιπι.

28 ννιιπιιιιι. ΗΜ: ιιιιρειιι πανω

ννπιπιιγειιι οριιννιιιππο επι.πιρπι. Μ

Ιποεππιπιιι έπιπιτιοε8.πι.

589 Βιιιιιιιι Μιὰ πω, πιο. πομπο

Μπι επι οιπιρειρι, ιινιοιι.Βιπιπ:ιι ιιπι επι

ρετιι Μπι ννεπιπιιι ιπιιπιιι.. Πιι!ποιπι

οιιιιπέι ννιοπιχε ω Βειι, .Τιι!ποΙι

Ιιεπιιοε ΒιιιπιιιΚιιρι.

'Η ννι0ονιζρΥΑιπε 8δ.

1 Εειιι, Βιιοπιι Με, πνιοοσπιπ

πανω Μιι πιοο. ι -

2 Εεε Κιιπιο.πι οιιπιννιπιθιιι Μπι

ετιιπιπιιιιι ννιιιοΒιπισιι πιοππι ιινιοιι)πιι

π., ΒΙοπι Πω Μπι οιιπινσιπι€Ιππι

ΑΜ, πιε. ΖιΒοοπι Πανε Μιι ππιπι

ννιπιι:Ιπιι Απιιι πιο οιιπιννιιιπ!πιι .Μιο

ΜΜΜ Ιιωι€οαα.

3 @τι ΙέππιηεΙ οιιιιννιιιτΙπιι Βιιε

πιιυ.π, Νεπιιιγοπ ΜιιΙπέΜπιι πιο πιι

Ιπιιπι μπακ· ι

4 Πιι!πιιιι Λάο. πιο Πω ΜοΠοπι

ΕΠιρεπ Με: πιε. Βιιειιιιιι; πιο Πυ

ΙιοΙ του. .ι ιι

5 (Σε. ΑΥιοΙιΒιιπιιιι ω .ΪπιΙιιιε, πιο.

!ιιΙιιππι, πιει Ωστε, ννιοιιι€οπι. Εεε.

οιπι!-πέι ννιοπιμε οππι, Κιιπιιιιι ππιπι

Ιποπ:πι Μιι επι ννιπ:ιποιιρι Μπι πιοππι

6ερι. "Η ι

6 Ηεπιπιπι Πω @ο ππιννιοιπ Μπι

ωιωωι, πιο. σωσει. ννιοιιιγο οππι

ω» ννιπιγπιπι Κο, πια π:ιγοπιπιειΙπιι

τον” ννἱοιιπιειΒπἰ οννο.ειπι, πιι: Μινω

ιιιιγπιπιρι 'αιΙπιι χιιΙιε σιπι Ιω ονε

ειιπι, τιιΙπιι του". Κιιιιιιιι ιιιιιΙποπ:ο

επι τοπ Μιι πγιιΒριι, ιιπι ειιπι!πιιΕπι

.ΜΜΜ Νοπιπιιι!πο Μπι ει:πιπιπιιιπι μι,

πιιιιποοο τοΙπεσιι ππιπι ειστε.

'Τ 'ΓειΙπιι γιιΙιπιρἰ Μπι πιο οπιοι:ιι,

ιιοοιι πιω” ιδιοπιιιιΙπιιρι Μιι σιπι

τριιπιπρι, ννειιιιιγεπιρι οπο γιιιιιιρι

Μπι Μεοπι, Μειωσα: Μπι ιιπι ππιπι

χειπιρι Με σιπι ι_γοννιπιννιοεΙππγε

έπιπ.

8 Ππιιπιιιι Πω. Βεπιιι· Ιιο Μπι επι

ιδιοτπιπι!πει, Εεε πιο Βάσει οοιγειρι.

9 Ωιι. »πω Ιιο Ιπιπι επι Βάσω

ομιτο πιτεχειρι Βοιι νιιισσιοιημ

Μιι πιοο. `

10 Βεε. οἱπιΙπέἰ ννιπ:ιιχε πιἰπι αι

Με Μπι πιοπιιι πιο, ΒΙιΡιιι· Εεε. το.
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ενΙσε=Απε Με πεπεπ", πε Επ

ΙιεΙ Εεε £εννὶσπ Βεεὶπεἱ: πε σὶπ

πεπεπ. π' '

Η ΙΙππεπ Β!ὶρει σὶπΒἐὶ ννὶσεγο

σὶπ πεπε περὶ; 'Ι'εππεπ, Οππει·,

Ζερσ, θετειπ, πε Κεπεε.

12 ΉπΙ«πεπ ΕΙὶρε2 Βεε σὶππἱπ

Η:π 'Ι'πππε πεπιπεπε Υπεε σὶπ

πε ΑτπεΙσπε ΒΙὶρει Ι‹ὶσὶτσπ. Βεε

πεπεπ Απε σὶπΙ-ιεὶ ννὶσερο σὶπ

πεπε περὶ. Π, #- ·

Π! πεπεπ ΒππεΙ σἱπΙτεὶ ννἱσε7ε

οὶπ "πεπε ειπε; ΝεΙὶετ, πε Ζει·ε,

πε δεαπε, πε Μεε. Εεε τενσὶοπ

ΒεεπιεΙ: -σ:πιππ ννἱσερε σὶπ πεπε

επρι.

Η ΠπΚεπ ΑπσΙὶΒεὶπε ΖἱΒσσπ

οππννὶπτΙ‹π Απε. Με σππννὶπτὶιπ

Ιππ·Βεε γιιπε. Πππεπ πε Εεε

σὶποε πεπ-εοπ Ικὶπ πεπε περὶ; .ἴσ

Ιππε, πε .Τε1εκπ, πε Ωστε.

15 Εεε σὶπσε Κὶπ ὶτεπσεπ ππρὶ

Ιτὶπ πεπε περὶ. Πεε σὶππὶπτΙ‹π

· ΐ:Μτερε ΒΙἱρε2 σὶπΜπ "άπειρο σὶπ,

'Τετπεπ ὶπιιισεπ, (πεπεπ ὶτεπσεπ,

Ζερσ Πεποεπ, Ωσπειε πατε”,

16 Ωστε ὶτεπσεπ, θετειπε πεπ

πεπ, ΑπιοΙσπε πεπσεπ. Βεσιπ

ιπε!ισσεΜπ επ ΒΙὶρεε πεποεπ

πεπ 11πω πὶπ πεπε περὶ, πε πεπε.

Απε σὶπΜὶ εποε”.

Γ? ΠπΚεπ Εεε σὶπΒὶπΗτπ Επ

ΙισΙ σὶπσε Ιππ ὸεπερερὶ: Νεπετ

ὶτεπσεπ, Ζει·ε Πεποεπ, έ'πεπιε

πεπεπ, ΜΕπε ·Η:επσεπ·, ΒεπεΙ

Πεπι:επ:γεπ ππρἰ απ' πεπε περὶ,

Βπωπ ·πιεΙ:σσε Μιι επ, Εεε τε

ννὶσπ Βεεεπε2. πεπε πεπεπ επεσε

Αγε. · =

18 Ππ!τεπ Εεε ΜΜΜ Αποπ

`σετπε Με «εποε. Με πεπε εερὶ;

.ΜΜΜ ἰ€επσεπ, .ΪεΙεππ ὶτεπσεπ,

Ωστε ὶ£επσεπ, Απε σιιπνσὶππεπ

ΑπσΙἰΒετπε Εεε ?πιο σὶπ πεπεπ

£σπ Ικὶπ πεπε περὶ.

19 Εεε, ΒτΙσπι πω, σὶπὶτεὶ νά

σερσ σὶπ πεπε περί, πε π:εποεπ

ρππερί Με -ποερἰ.

· 20· ΜεΙ:σοσ π" Με επ @οπιπ

Ιτερὶ ποπ πεπ Ποπ Ι‹ὶπ σἰπσε

πεπε περὶ; Εστω, πε. ἐσσεΙ, πε.

Ζώσσπ, πε Απε, πε Πὶεσπ, πο.

Σεπτ, πε Με”.

21 πω» σὶπΙιεὶ ννὶοεγε ρἰπ,

Βάσω τεπιεΙισσε Ιαὶπ επ, Ησι·ὶ

Ιππ π:επσεπρεπ ιιπρὶ Με πεπε

περὶ.

22 ΠπΙιεπ Ιὶσ€επ σὶπΕεὶ ὶνὶσερε

σὶπ πω, πε Ηεὶπεπ, πε Ιὶστεπ

ἱεννὶπσΙὶτὶπ εὶπ ΤΠππε σε.

23 ΠπΚεπ ἑσΒεΙ σὶπὶιέὶ ννὶσεγο

σὶπ πεπε περὶ; ΑΙεπ. πε Μεπε

ω, πε πω, πε Βερσ, πε Οπεπ.

24 ΠπΙπεπ Ζὶρεσπ οὶπΒέὶ ννὶπε

γο σὶπ πεπε περὶ, Απε πε Απε;

Απε Μτι «πε πεπεπ ΖΗ.›εσιι τε.

έιιπ!κε εσπεσππε ννὶΙὶεπ ννὶσεΙεὶρε

πεπεπ Βσριπε επ ννεΙισπὶγε Εεεε

πρεπει.

25 Απε οὶππἰπΕΚπ Μπ Πὶεσπ

πω, πε ΑπσΙὶσετπε Απε σππννὶπ

!επ ὶεὶπ σε.

28 @ε Πὶεσπ σὶπεεὶ εποε” σὶπ

πεπε περὶ, Ηεπισεπ πε Βιέπεπ,

πε .Ϊὶτετεπ, πε Κετεπ.

2'7 ΠεΜπι Βτεετ·σὶπΙώὶ ννὶσεγο

σὶπ πεπε περὶ, ΒΠπεπ, πε Ζεννεπ,

πε Απεπ.

28 Βὶεσπ σὶπΙιεὶ ννὶσεγε σὶπ πε

πε περὶ, Πε πε Ατεπ.

29 Ησι·ὶ Ικὶπ ὶτεπσεπρεπ ππρἰ

Ιεὶπ πεπε. εερὶ; Ι.σ€επ ὶΦεπσεπ,

σε! ὶτεπσεπ, Ζὶσεσπ Πεεπσεπ,

Απε ὶὺεπσεπ,

30 Πὶεοπ Πεποεπ, Βτεστ Πεπ

σεπ, Βἱέεπ ππιππιπ; Πστὶ πὶπ

Πεπσεπρεπ ιιπρὶ ΚΜ, πω” δε

Ιὶὶι· πιεΙωσσ Κὶπ επ ὶ£επσεπ πάσε

γεννερἱ Μτι πεπε περὶ.

31 ΙεπιεΙ σὶπσε Μτι πεΙιεΒὶπ

ννὶσεετε γετερὶ ννεπὶοε, Βάσω

πιεΙ:σσε Ιππ ννὶσεετε γετερὶ ννὶ

σεγεννερἰ ΚΜ πεπε περὶ.

82 Βεποι· σὶππἱπτΚπ ΒσΙε Βάσω

επ ὶνἱσεγιιΙὶσ οὶπ, πε σΙ:σπινο τε

πνε Πὶπεπε σσὶγερὶ.

83 θε Βε!ε πι, ππΙπεπ πεε .Ιεὶρε

Ζετε σὶππὶπτΙιιι .Ισρεσ Βσει·ε
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ννιεοιωσιι..

οιιιιιιιιιπι ννιοιιέι:ιι ?περι χωνε

ρι.

34 (ζει 10ωιι μι, ιιπιΜι.πι Με

κι” Ηιιέεπι 'Ι'εππιεπι Μειωσα: Μπι

επε.πιιιεπι, ννιε·ιιέτε γεωρι γεννα

' ,τ
ι.

Ρ35 Ω». Πιιέιιππι μι, ιιπιΙπεπι ιιεε

Μγε. Ηιιειειτι Βειιιιτι οιπιιιιιιιΜι

ννιειιέτει ›πιτειρι γεννιη.ιι. Με Μι

πιιιιπι @Με ΜτιννιειιΜιέι;ιιΜι, ΜΜΕ

” ήπιε Μπι οιιιιιι φ. οι:οπιννε επι ιι

Μπι Αννιι: ωιμΡι. ·

38 θα Ηιιιιειά μι, ππιππιπ Ιιεε

Μ”. ΒεπιιΙει, Μωιιω ΜΒΜ”,

ννιοιιέιιι. γεωρι γιιννερι.

37 @ο ΒιιπιιΙε μι, ιιπιΜιιι Με

Μ”. δική, ΒεΙιοιιοτ ννειρε Μπι

οιιπιιι ννιιιιιτε ειπι ιιε ει:επιιιιιπι, Νι

οιιέιπι γιιτερι γεννε.ρι.

38 @τι $ειιιι μι, ιιπιΜιπι ιιεε Μ

ια ΒιιΙι·ιεπιιιπι ΑΜιοι· ιιε ειπιιιιπι

Με ννιαιότε γειΒιιρι 3ππιννιιρι.

89 εμ Βιιιιιεπιειιι ΑΜιοπ ειπι

ωιιιιω Μπι ω, ιιιιΜιπι Με Μια

Ηειιιε.ι· ωωιέω γειι:ερι γεννερι.

Οι:οπιινε τω". Ριιιιιι εοιχειρι, ει:

ωωιω Μπι ΜειιετειιιεΙ εειγειρι,

Μειπ·ειι ειιπιννιπιιΜι Με2ειιιι.Β

ειιπιννιπιιΜι.

40 Εεε ιτεπισιιπι ννιε:ιγεννιιρι

Μπι ιιεοεπι εννιοιιΜγερι, ννιοοννιι

2ιπιι Μπι ιγεεεειι, ιιε τοπιιινεπιχιιιι

πιι Μπι ιχεεεπι σειεινιοεγιιτερι;

'Γιιπιπιε ιι:επιειιπι, ΑΙννιι ιτε.πιοεπι,

.καει ΜΒΜ”,

41 ΑιιοιιΒεπιιιι ιιιιπιειιπι,

ιιιιπιοιι.πι, Ριπιοπι ιτειπιεεπι,

42 @πιει ιτιιπιειιπι, 'Ι'επιιεπι ιιιι.πι

ειιιι, Μιιιειιι· ιτιιιιειιπι,

42 Μιι€πιιγει ι€επιειιπι, Παω Πιο

επιπι. Βάσω ιιιιιπιοεπι ννιεηετινιι

πιι Μπι Με”. εερι, τοπιννιιπιγεπιρι

Μπι ιδπεεεπι, τειιιιιΜιοερι Μπι επι;

Βάσω Εεε. Με γιιρι.

Βια

νν1οοννοιοικι: 87.

Ι ΠπιΜιπι Κεπιιι.πι πιιπιιτοσε Μπι

επι Μισή: πιει” ιιπιιιιιιιΜι ιιπι

ειπι, ιιιιιιωεε Μπι ιιε ειι·ξιοιποι:

ι!οϋιπιΜι. ·=· ε"

2 .νικώ ννιεοιοιιεε ννοννειρι Μπι

εεε, .ιοεερ ννεπιπιει νπιιπιιχετιπ εΜε

έιιΜιννιιι, ·Ιιειιιιπι ννιιπιιιχεπιρι ω

Βιιπι ννιευ.Μμι οιπιγε ννιειιγε ειπι

οπι, πιει· Βιιιιιι. εμε. ΖιΙριι. πιειριιι

ει.ι:ΜιΜι ινιοιητιιιε ειπι, Μινι ειπι

ιπέι ωιωμρι Μπι οπι, ιποιώιειεπι

Μπι ιιπι «μι. ΜΒΜ ω» @πρι Μιι

ε.ιεγερι Μπι επι Με. Μ ιι ω.

3 ΠπιΜιπι Ιεπειει,τιπιιπέι "Μπηκα

ειπι ονικιειπι ειιπιι ιγε)υι, .ιοεερ

"εΜε ΜπιιιΜι ιινιιπιπιπι ννιειιΒιιιεε.

ειιιιπι Μοιτοπιρι Μιι ιιεοτι ετεπιιιεπι,

πιε οιιΒσ.ιοΒόε ιιι-ιιι8Μι "επι .ιοεερ

Μειιεε. -# π Δ

4 Ππιιωπι ιιι:εγε.ρι Μπι, ειπιιπέι

ννιοιιχε ειπι οννιιειπι οιιπιι Με”

.Τοεερ ννιιέιε Μ«ιεΙπε ειπι ιιε εισαι

νιιιπιιιάειιερι, «μι. ννοΜγε. οιιιΪιιρι

Με ειπι οΜΙιιρι ω. ·#- Μ Η

5 ΠπιΜιπι .τω-Ρ ννοιινιιιαπιπιιιιε

ννιιιι ιιιιιιιιιιπιει, ερ. οιπιοιι (ΜΜ

Μ3πεΜι.; ιιιιΜιπι απο ω” έιεε

Μιιει|περι.

6 ΠιιΜιπι, Πιορο ννοννιιιεπιπιιόε

ννιιπι ιννειιιπιπιπιιιιε ειπι πιε πιιιΒοπιρο.

7' Μαρ. εΜε. ιιΒιιχειρι ριιι.ιπιΒιιι

μι, υιιΜιπι ιπιιιιιπι ρενσειιι:ε ειπι

ιιοετιεπι πιειιιπι ιιιχηοι, ιιιιΜιπι μι

γιιΙιτερι Μιι ιιιιιιιΜέεπι πιιιιιπι ιιι

χεχε πιει, ριιννιι.Βιιε ω ιωιωι

πιιιιΜιτε εΒρειειγερι, εννιοιιΜγε.

8 ΠπιΜιπι ειπι" ννιεει.γε ειπι ιιε

ειγιιρι, Βιιιιιιιιοπι $εννιιιιπιμηειρι

Με ω? εε. ιι ννοννιιιιιικε σφαι

τιιιιιειρι Με. Με? Ωιι ιγειιτερεμ.

έιοε ΜάιιΜιρι, ννιιιιιπιπιπιε ειιιοπι

οιε Μι πω”. ε' - <

9 ΠπιΜιπι ειπε ννοννιΙιεπιιιΜε ω

ιιεειι ννιιπι ιιιεπιιιιόε ειι.,-ιι!πε ειπεν

Μπι οννιειιΜ_γιιΜι. Αιιε Μπινε

Ιιεπιππιειε επι ιπιγιιπι ειιρειιιι· ω,

ιιιιιιχειιι ω, εμ ννιειιπιΙιρι ειπε

ννιιπιιι ππιιιοΜιππι ιιιιιΜιτει εΙιρειει

χειρι, εννισειιιγει.

10 Πε ιιιΜιΕπιι οικου Κο οπι

οιιΙπιγιιΙιε; ιιπιΜι.πι ε.τΜιιπιι πιε ιιπι

πω.
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ννιοοννοεΑκπ Β?'.

ρεὶιὶγε εε., ννοννὶπαπὶιπἰε "απ

ὶγαπαππισὶε εὶπ πε @απ Ενω?

Μὶγε πα πὶπιὶπ πὶεὶπγε Κο οωαεέπ

πὶτοὶιαπι ὶπαΜριιεὸὶγα. εΒρειιπΜ

εὶγαρὶ Με Με? εοὶγα.

Η Ππ!ιαπ εὶπππ ὶ‹ὶπ ὶεεΙὶὶπρὶ,

Μπα αψαπΙππ Μπ ννὶεοὶε Μ:: Με

ιινναΚὶοὶπ απ. ~ κ »Η

Η πω"... εὶπεπ Μπ αΒεγαρὶ

ὺανναππγενιρὶ Μπ ννὶΙὶππ ννὶοαΙκὶ

γαρὶ Με ε εεΙιεπι εΜε ὶρὶ.

Η ΠπΙιαπ Ιει·α.εΙ .Ιοεερ πεεὶγα,

Νὶεὶπγε ἑεΚεπι εΜε γναγνὶΙὶαπ

Κὶγα ιιπρὶ ἐπὶ Με? Πιο ννπ ποπε.

εΜια γε οὶἐὶ Με. εε. ΠιιΙκα.π, Πο

πήγε σε, εεὶγα. π -

14 Ηπα”, Πιο εΜα πε φα πὶ

εὶπγε νναπιιγαπρὶὶ‹ο ααπὶγαπ γα- 4

Κοπρὶ πεοὶπὶιαπ νναπΙιπα.Ι·ιε πα,

ω... πὶπΙιαΜὶ ννο.ε‹·ὶγα. Ππὶιαπ

Πεϋτο11 ΙιαΚεὶια Ιιὶπ ετ.αππαα ὶγα- `

γε (μα. ἐεΚειπ εΜε ί. πω· ω

Ι5 08. ΕὶπΕα οπιὶπὶ; ππΚαπ γνὶεε.

ετα »πιπ νναπγαΙκε εα, Ποπ πω.

αγαΜΙ:α πε ?.εγεαὶνναπεα. Μ

16 Ππὶεαπ, Οὶπγε ννὶοανναγε οὶπ

αγνὶπανναΜΙε εε. (ῖεεὶγε τπΜεπ

ννὶΙὶαπ γνὶοαΙιὶγαρὶ Μιι οκπαΜγα

Ιιε πω, εγα. η!

17 ΠπΙιαπ ννὶεαέ£α ποπ, νναπαα.

άεπιπ!ταπ ὶγαγαρὶ; Βοπιπ εΜε

ιιπγαπρὶ Μα σε, εγερὶ πανναΙ3οπ

σε; εγε. ΠπΚαπ .Ιοαορ εὶπγε

ὶνὶεαγε οὶα γνὶοὶΙὶαΕαω γε εα Βο

ταπ επ ὶγ0Ψὶ0αγε.. ·

Η Ππ!ιαπ τεπαπΦαπααπ και»

γαὶεειρὶ πιο. ννὶεὶΜγεὸαπ ιι ἐπὶ Μπι

ὶωὶιαὶπ, πα11ιπαπα γε γερὶ Με σ.

Ψ8.0ΙΠρ1. μ,.- πωσ·

19 Ωα οωὶγοπὶ ΜΜΜ. νναπῇὶ

Πω Μα ΒεΚὶώγαρὶ, ννα.πγαΙ-παρο ;

8ΗΜεπιπεεα Μπι πε νναππα π.

20.Ιπορο όεΙιαιι ιὶπΜερὶ, πα

ιπε.ΚοΕποΙιε νναπ παπα εΒρεππ

γαπρὶ Με πα, νναὶπαπὶεα οοὶπ

ἐιὶεπ γναπ Ιιε τειπγει σε, υπΒεγαρὶ

Μππππ, γνὶπαππὶπε (πεοπ ΒοαεΙ:ιι

Με οὶπ νναπιὶπγεΚαρὶ Με. σε,

ε|εέι:ίγαρί. Π! πρωι.

521 Βπϋεπ Ιιε παΙ1οπ πι, παρερὶ

Μη εταπΙιαπ επάα!ιπ Με ε, ΠπΜε

ρὶ Με ἐπὶ, εγε..

22 Ναρερὶ Μπ εϋαππαπ επάαΙιιι

Με εε, αποψη Μιι επ αΜγαπόε

Με. .ε Βιι!σεπ πεννὶοαΚὶγα; Ψε

γαρὶ ἐπὶρο. ποπ.. ΒεννοεΚαπτπ

γα. γναπ!·τε οὶπ πε οὶιπα ὶγεγιιρο,

τω... πὶπαρερὶ επ αραρὶ έπὶρπ.

23 Ππααπ ΒαΚε!.π, .Ιοεερ ὶγε

εὶπεπ παγὶπρὶ Ιὶὶπ επ Μ πεπαπ,

ΦαοπΒποΙΜα γπἑἀοΚαρὶ, Μπάο

πι.. παπε!ια. ιιπ Ιὶὶπ Με ;

24 Οια. .Ϊοεερ ὶοπρὶ, (μι. ινσΒα

"απ επ ὶγοΙὶρεγαπὶ, ταΙκα ννοΙΞε

Μπ τααπάαπ οππα.Μ. ἐπὶ, πὶὶπὶ

παπὶεα.

25 0α αειὶγαρὶ γιιταρὶ Με ο

. ὶγοῖππιΜὶρὶ, πα με γπγνπιιΜιπ ὶΜ

Κειιρὶ πα, ΙέὶὶὶαγεΙὶ ορκε.γε "καπ

ΟὶΙεγα‹1 εεὶγα€απιὶὶαπ π Μπ ναπ

ὶσνὶοαγαὶὶαρὶ, εαπτο γππαρὶ Μπ

ΜΙαπ νναέ!;ετππα. οαπέὶπ ρεὶὶὶὶπτα.

Κογα πὶπρὶ, Βεπρὶα εΜε Χοπ γα

ρὶ Με.

28 ΠπΜιπ πω. ΙιππΚα γναπὶὶπ

ννὶεαγε οὶπ πεννὶεαΚὶγα, Πε ευπ

Κε. ππγαπρὶ ιὶπΜεμὶ Μππαπ, ννε

Μπ πειππὶὶπὶαπρὶ εώ0α Ι;α.Ειυ ιιπΜ

Ιπὶαπιπαρὶ Με πε!

27 ]πορο, Ιέιὶπαγεὶὶ Μπι πεπα

απ ννὶγορειιὶιγαιιρὶ Με. Βε επιπ

Ι:α απγαπρὶ πα Μοὶ εεΙὶρὶ ππνναιὶὶὶ

ρὶὸαπ Μη πεοπ, πα ε οπ ιιιιΙπιπι

ρὶ Με ἐπὶ, εγε. πααπ πωπω

νπαπὶὶπ ννὶεαγε π» ΜαΜΒορίαπ

μι.

28 Ηε!ιαπ ννὶεαέτα. ντορεαοπ πε

εαρὶ πωπω επ Ιιὶγαγαρὶ. υπ

Ιιαπ .Ιοεερ γιὶιαρὶ, πα ννοΙ1α. ποπ

επιππα.π γπνναπΙιαπ εΙπὸαΒπρὶ, (μι.

παατ.ααΜι ννὶΚεεὶππα ποπρα πα

.Ϊοεερ ινὶγορεγαρὶ. Ππ!ιαπ Ιό

πὶαγεὶὶ ΙἰὶΠ Ιοαερ ορετοπρὶ, πα

ΒΒ·πρτα οΜα αγαρὶ.

29 ΠπΙαιπ Εππεπ ννοΒα ποπ ε

Με Μ, ππΚαπ .Ιοεερ επ ιιπ ἐπὶ,

πεοπ ταννπαπγααε π6προϋα,

50 (Μ. Μπήκα γναπὶὶτΙὶπ Ι‹ὶπ επ

ό?



ννι0010.Δεε ν

νεεεωι εε, 1·ιεΜειιιεε Με ιεειε

Με σε, ειιέι Με ιιειιετεεε Με

Μινο, εννισεΜιγε.

31 Πειιεε .ιοεερ ι:εοεΜεοΜόε

εεε ισιιρι εε τετοΜειιεε ιει1οιιε.

εεε Εεεε, εε γνε Με σε ερε

ιΜειιρι.

32 ΗεΜεε ειπε οε1Μιο1ιειε Μεε

εΜε σιε εΜιιε ειρι εε. ετεγερι Με

Μειιιρι εε Ιιεσιγερι; 1)ε ιγειιε

γεερι εε. Πο ιισ εισιειιέιι οιι

1ιιιοιιι1ε ειπε εε ιε τεννε Με ιι

ειεε ιιιΜε ιιεσειιι ΜεειεΜειι ιγιι

Εεεε ενο. --ι.

33 Πειεεε ιγεΜγε εε, Μισιεικέι

ιεοεΜεο11ιιε εεε εεε. ννεωωιι

σε έιεε εκει Με τεειγε. ΕΜεε

εεε .1οεερ ννειιιιε γεροι:ερι σε,

εγε.

34 Με." .1ειιοΜ ι;εννοΜογειιε

Μάιηιοτε εε, ννεειΜτιε εε εερειε

οτε σιειιιετιιιι Με εΜεεγε. ι

- 35 Πε1ιειι σιιισε γνισεγε σιπι

οννεειε ννισε γνιεγεε Με ιεεεεεε

γε ννεσιιιρι, τι.ιΜε ε ιιιεεεεε γε

ρι οιε έει, εε, 1γοιεεΜέισε εσειι

ιειειειιέ.ι εε Ηεαιεε εΜε εΜε Με

εε, εγε εε. ειωιωεω Με εΜσε

ε.

3736 ΠεΜεε Μιάιειιι Με 1Ξ)ειιρι:ε

εε .Ϊοεερ ννιγορεγερι; εεΜεε

Ροι:ιρε.ι· Ρει·ο εεεΜσιτε τεεεεε

ορει:οε. ·,. .

νν1εοννοΥΑκε 38.

1 Ηεεε. ογνεειε ιιεσείτε, ειιΜειι

.1ιι‹1ε ιιιιε1κε γνειιγιε ννιεεγε οιε

ετεειιεε ερετεεΜεε ε εε, Αιιιι

1επιι γνιεεει:ε. εεε Με εειγερι

εΜε ι ;

2 Ωε Μεε .Με 1ίεεεειννισεει:ε.

ννεε, Θειιε. εσιγερι, Με σεεννιε

εε ννεεγε1‹ε εε γιιιε εε ειι ι.

8 ΠεΜεε ιΜόεεεΜε εε σιεσε γνεε

Με ; ιιεΜεε Ε: εγε εεε Μτοιι.

4 Πειιεε εΜε ιικιιιεεΜε εε, σιε

σε ννειι ιοε εε, θεεε εγε εεε Μ

τοιι.

5 Ωε. εΜε σιτισε εεε Εεε εε,

θε1ε εγε εεε Εεεε. Ηε εεε=Με ι

εΜεε ΚεειΜ σε εε. Με" Ν”

Β Πιιιιειι .1ικ1ε ιγεσιειιιει.Με το

Μερε Με Ετ, γνιεοΜιεεε. ννεε,

'Γεειει· εσιγερι γιιε Μγε.κ ·

'7 Πε1ιεε Ετ .Τιιι1ε σιεΜιιιτΜε Με

Μεε Με Με ειστε ε .1εΜεννε ενετι

γε1τε εε, .1εΜοννε. Με εε γε.

8 Ι·ιεΜειι .Με θεεε 1ιεσιγε,

Νισιεγε επεσε εεε εΜε γε εε,

Με γιιεε πιο. Ηεσεε εισιιιγε

σιεΙ:ει γε Με οιε γε1εεεε Μ:ε.

σε. · · ε 1 ε·

ε ΠεΙιεε σιεεε Με Με ιγε Μιι”

γαωαρ·ι Με εει Οεεε εε1οεγε, εε

σιεεε σιιισε Μσεεε Με Με ε οιε

σε τεννισε εεε ειιι εεε, Πιειιε

Με ει:εερεοε.

10 ΠιιΜεε τειιιι εεοπ Με Με έι

σε ε .1ε1ιοννε. ννεεγεΙιε εε, Με εε

Μιε Με γε. ι·

11 ΗεΜειι .1ιιόειγε τε1ιοε1ιιι Με

Τειιιει· Μεσιγε, ννινσεειεε ειγειε

ε Με εε γεεΜε πο, ειισιεΙζει έε

Μι ιεεΜε ισεεε οιε ΜεΜεεγεε.

ΟΜει ιε εεΜειι σιιιγε γνιεεγε σει

ιγεσεε Με Με Μεσιιι, Μεοε ?καπ

εγε. ΠεΜεε 'Ι'ειεει· ΜΜ‹1ε εε

ετ1ιεΜι ε Με εε γεειιε. 1

12 1·ιε ιγοΜεΜειε επρεπε Με,

εε εΜε σεεεπιετΜι .Με ι;εννισε

Με ενεεεε Με; ειι1εεε .1ιιι1ε ενετι

εε ιεεεεεε γερι, εε Τιειιιει; εΜε

τεΜιε ννειιεγεερι ι:εννε γεωε

ιιι Με εΜε ιεεννεεΜεεΜεε γε,

ιγε τε.1τοιιεΜε 1·1ιι·ε Αι1ε1ειει Με

Μσισε. ι ι·

13 ΠεΜετι 'Ι'επιει· Μεσιγερι, 1Με

ειΕεεΜειι ιε1ιιε ννεεεγεερι τεννε.

ιιιιιιεαιε Με. ε 'Γιειεει: εΜε ιτε

ννεεΜεεΜ‹ιε γε σε, εγερι.

14 Πιιικειι Τειεει· ιγογεΜεσε

ενσΜογειτε ΜτιιιιέιιοΜε εε, ιτε εΜε

Βρε σε ειΜόε1ιρε εε, '1'ιιειιει; εεε

Με ιγειιόε Με Με ισεΜόε τω”

γεε ιγοτεεΜε; θειε γνεεεε ιιπι

Με, £ιιΜε ειιρι Με Με ενειιγειιε,

Μεεε Μεσοε.

15 .Με Με γνεεγεΜε Με ειΜόε
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ννπσοννοιπππιπο 89.

πιο» οπο πιοπιπι κινιηοιπιπιοα πιοο

πηηι πιοοο ιπποσιη ;

18 (Μ. σαηππιι Μπι οπαηπιαη οπππα

π, πια παπποέππιπ Μη πιοο Μη επιοηγο

6ηπ πιοοη,'Ι'οΜη υηιναπιπποη, οσιιτα.

Πηππαη υπινναηιπο πια, παππυ ππιαγα

πιυ Μα πιο π περα.

17 Πηππαη, Μιά νναπιυιπαηρι Μη

οπαπιπιαη παποιπαπιαη οιπισαπιοη νναπι

ηισαπιιρι πιναιπο Μα, παρα. Πηπππιπι,

Αυ ννισαγαΜιπο σιη ιποππαπη παιπυ

ππιαιπαπιυ Μηπιαη, ορο..

18 Πηππαη, πιο οπου Μα ο επιση

ιπα ο Μο σιη οπι οπαηπιαη ποιοι ο

πια αππα οπου Μα ιπασιιι πιο? αρα.

π.ιπιππαη, Μαιο. πιυπιιι πιυπιο σιη

ιππαη ιιπαπιπια, πια πιαππυη ηιπασαη

πρι πιιπιαρο οπιηα πππιπιο σιη, ειπα.

Πηπππιη πιοηα πιυ πια, Μσι νναη·

πι, ιιηππαη @ο οπαπιπιαη ιπιπιπιέα

ππα.

ΜΒ (πα ηαιιη πια πιπιο πια πιο αππα

ιπρο πιπιυόπιοππο σα αππο νναέιπιπια.

20 Πηππαη .ιυπια παππυ πρι πιοπι,

ανιηπιπιιπισα πιαρο Μπι οπαηπιαη

οπιπιαππυ Μα ο, παπποπιαππυ Λουπα

πηι Μπι παποιπαπιαπι σιησαπιπιη αιπο

οι, πυππα @ο ννιηοπιιησα πιοπι ιιποιπο

έηι.

21 π.)α νππισαοπα πιοπιιια γαπποι·ιρι

Μη ιπνισανναηρα; ννιπππωπιπι σαπι

ππυ οπιιια παηιηχαη προπαπιππο σι

πιοη ππιπππο ο πιο? περα. Πηππαπι,

Τοπιιηι νπιππποινιη νναπι πιοσιια

ιαηππο πω, οιππιρι.

22 Πηππαη ιπιπιαπιπιηα, πια .ππιπια

οππο ι πια πιοσπιπα; πινιπιοπιιησα πιοη

ιιπονναιο οιιι πια, ηπιππυη ννισααπα

πιοσιιπα ιπαπποηρι Μπι, νπίιπιποννιη

νναηιιπιαπι ποπιιηι πιοσιιπα υη οπιι

σο, οιπαρι. -

23 πιπιππαη, Υυππο. υπ πιυηννο.

'Ι'αποππαπιαπι σιησαιιαη Μη πιο απ:

«οι πυππα ιιποιπαιιο έηι; εαπιρα-ιπη

ιπαΜπο σιηπιπιη, οΜηι ννονπιπ1απια

υηππο Μα, .πυπιπι παρα.

24 Πηππαη πιοπαηπιαη Μπι ιπαπηπιι

πιοπιαη, Νιπαπποέ 'Γαππιαι· @αποποι

ποιοι οσοη, πιο. νναηπια νιιανπισιππα

πια Μη απο” πιοπιοπι ω, οι π

πια οσιιπαρι. ΠηΚαπι, 'Γαπιππαη αυ

ρο; πιυπιηα8·ο Μα σο, περα.

25 πιο απιρι Μη ισυηπιαπι πυη

ιπαπιππυ πιοσοη νππαπιοια, Ί'οΜπι

ππιασα πιυπιυ Μη πιο ιππαπι ιιπαπιηα,

πια σαηπιρι Μη πιο, πιοηα πορνο πα

να ιππιιιποσιπιυππσαη. 'Ι'πιννο πποηιι.`

παννα ?ο σιη, ννισααπα Μη πιο οπαη

πιαη ιπιππυπηαοαππα πιο. ορο.

π-28 πιπιππαη .ππιππα πιοηα πιποΜιπο

οπι, ννιηοπιιησα Μη πιο οπιαη οινο

π:αιιιια πηπο πιοππιασοοο οηι; πιο πιιι

σιπιπποι εοπα νναπιιι έηι Μπι πιοπιη

οπαηπιαπι, ορο σα. πιοπαπιπιαπι ισι

πιοηα νπιηο1ιιιισα πιοη οπππιπιιπο οπο.

2Τ Πηππαη νναηηα σιησα παπι Με

σοπιαη, ιππιπυπι ποιι πιοπιοπι σοππρα

ιιυππαη.

28 Ου. ππιπιρι Μη ισυπιππαπι, νναηιι

ηπιρο Μη πια; υηππαη σπησα ποη

ποιο σιπι πιο ηαρο Μπι που, πιο παππυ

παπα ιιαππααππο σα, ι)ο ποππαπιοιπα

πιιιιαηρο Με. σο, ποια. ·ι-·

29 Πηππαη ηιπρο Μη οπιπιαππυ,

πιοπιαη ιπιιτυπι πιιησπι Μ”. Πηππαη

ννιηοπιιησα Μη πιοιπα, 'Ι'οπποη ρα

ιπαπιπποσα; Οραπιππποσα Μπι πιο απη

σιρο ηπιηννο, ορο σα, Ραι·οπ περα

απο πω. Η

30 πιοπιαπι ουπιππαππυ παιπυ πιυπα

ηαρο Μη αππαη ρυπιο σιπι πιο ποιοι;

υηππαη πιο Ζαπα περα σαο που.

νν10ονποιωικο 39.

1 Πηππαη ποπηαιποπι Μπι πιοοορ

Πατρα. οπππα αγορι. Πηππαη Ρο

πιραι· ιΔιειιρποη ννισαοπα Μη πιοσπι,

Ραι·ο πααΜσιπα παησαπι Μη πιο

αυρι Μη .ιοοορ οροννιοαΜσαπση.

2 Πηππαη .ιοπιοννα πιοαορ Μαι οπι.

Πηππαη παππυ οσοη Μη ονναοιη

παηιιυη ππιυηι ?ο σα. @ο ιππιπιο σιη

Βα·υρποη πι Μη οη ιαηππα.

8 Πηππαη απο” ππισι οπι, πια

παπππι ππαρο οσοπ Μη ονπαοιη .ιο

πιοουα @μπαρ ιπυέπαππ Μ” οπι πιο

ιιυπιο οιπι νναηιπαππα.
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Μ!)οποιοπι π'

γιππσεπιπππ σε, Ηοπιεπιπεπι Μπι πεπιππι

επιπ σο, πιήέ τοπιπ ππιιππεππιππο Με

πιιιπιι, οννπσεΜγε.

81 Ππιπιεπι .ποεορ πεοπιπιπποΙ'ιππε

σοπι πσιπρπ σε πεποπιειπεπι πιιπποππε

ννειι Μορπ, σε ενο Μπι οπι ορε

πππειιπή.

32 Ηοπιεπι πω” οπιπιπποπιτπε πιεπι

επιε οππι επιππο επΙή σε επογερπ Μπι

ππεπιπρπ σε πιοσπγερπ; π)ο πγοιππι

γεπιρπ σο. Πο ππο πιπσππιππέπ οπι

πππποπι‹πε πεσει σε πε πεννε επιπ ιι

ππιεπι τιιΜο πιοσοπ:ιι πιοσππιπιεπι πγιι

πιοεπι απο. ··ι.

83 Ππιππεπι πγοΜγο σε, Μπσππιππέπ

πεοπιππτποπ'ιιπε σοπι άσο. ππνεππιεπιπ

σε εποε "επι πιο τοπιιγε. Επιεπι

σοπι ,ποεορ ννεπιπιε γεροπερπ σο,

ογε.

34 Ππιππεπι πεπποπι πιεννοππογεππο

πιππιπροτο σε, ννεππππι‹πε σε επιροπ:ιι

οτε σππιπιππιπππιι Μπι εΜσογε.

- 35 Ππιππεπι σππισε νεπσεγο οππι

οννεεππι ννπσε ενππιγεπι πιο ιπιεσεΒε

γο ννεσππιρπ, τυποι πε ππιεσεεε γε

ρπ σππι οπή, σε, πγοπιιεΜιέιπσε οσοπι

ππιπσππιππέιπ οπι Ηεπποε οΜε ππι‹:πο Με

σο, ογο σε σππιπιππιπππιι Μπι επππσο

ε.

3,36 Ππιππεπι Μπιππεπιπ Μπι Επειιρπε

οπι ποεορ ννπγορογερπ; ιιπιππεπι

Ροππρει· Ρεπο π:εεΜσπτε πεπισπιπι

οροποπι.

ννισοννοιπικε 88.

1 Ηοπιε οννεοπιι πιοσοπιι, ιιπιππεπι

.πιιππε πιιιπιππε ννεπιπππι ννπσεγο οππι

οπεπιπιεπι ερεππιεπιππο ο σε, Λοιπ

πεπιιπ ννπσεέτε ινεπι πιε οσπγερπ

οΜ;ε. π,

2 οι πιοπι Με πίεπιεπή ννπσεέπε

ννεπι, επιε οσπγερπ, πιο σιππιννππι

ππιιι ννεπιγεππο σε γιιιο σε οπι π.

3 Ππιππεπι ππιππιιέεππο σε σππισε νυεπι

ποπι ; ιιπιππεπι Πι· ογε απο Μποπι.

4 Ππιπιεπι εποε ππιιπιιέεππο σε, οππι

σε πειι πιοπι σε, Οπιεπι ογε σεέ Μ

ποπι.

5 Ωε πιπιο σππισε "πιο ω" σε,

Βοπε ογε σε6 πιεση. Πε πιοπι Μπι π

οπιεπι πίοιππι οπι ιιπι. Μ” ω"

8 Ππιππεπι .πιιιπιι πγοσππιπιππιππππι πο

ππερε Μπι Επι, ννππιοπιππισε νεο,

'Ι'εππιει· οσπγεπιπ γιιε πήγε.

7 Ππιππεπι Επι· Με σππιπιππιπππιπ πο

ππερε Μπι πιο εποε ο .ποπιοννε εππι

γεπτο σε, .πσπιοννε πιο =πο γε.

θ Με” ,πιιππε. οιποπι πιοσπγε,

Νπσππιγο πενσπσιι σοπι οΜε γο σε,

πιο γιιιε ενο. Ηοσοπι πιπσππιγο

οππιππέπ γο Μο οππι γεππεσο Με

σο. Η ο #

9 Ππιππεπι σππισε Με πιο πγο ειναι.

γαιωρι Με επή Οπιεπι επποπιγο, σε.

σππισιι σππισε Μσερ;ο Μο ω ο οππι

σε πιεινπσιπ σοπι οπι π οσε, ππιεππε.

Μπι επ:πιερεοπι.

10 Πιιππεπι πεππιι πιοοπι Μπι πιο έπ

σε ο ποπιοιινε ννεπιγεππο σε, πιο πιε

ππιππι πο γε.

11 Ηοπιεπι .Με πγο π:επποεππιι Μπι

Τεπιιει· πιοσπγε, πππίπενειιπσε ιήγεπο

ή Μπι οπι γεπιππε πο, ππήσππιππέπ ἐσ

πε Μπήκε πσεσο οππι πιοπιεπιγειι.

ΟΜπή πε πιεππιιπι σππιγο ννποεγο οππι

πγοσοπι πο Με πω”, πιοοπι Μισο

εγε. Ππιππεπι 'Ι'εππιει· Μπιιπο σε.

εππιιιππιι ή Μπι οπι γεπιππε..

12 Πο πγοπιεππεππι επρεπε Με,

σε θιιπιε σιιπιννππιπππιι .πιιιπιι πεννπσιι

Μπι ννεπιπιε πε; ιππιππεπι Με ενεπ

πιε πιιεσεεε γερπ, σε 'Γπππιπιεπ οΜο.

π:επιππι γνεπιιιγεπιρπ πεννε γεωε

πιπ Μπι οΜε πεεννεπιππεπιπιππο γε,

πγο πεπτοιπεππιπ Ηππε Αππιιπεππιπ Μπι

Μσπσε. π”

13 Ππιππεπι 'Ι'επιιει· πιοσπγερπ, Πιο

πιππιιπιππεπι πιιιπιι ννεπιιιγεπιρπ ειναι

πιι·πιπέιπε Με ο Τπππιπιεπ οΜε πω,

ννεπιππεπιπιππο γε σο, ογερπ.

14 Ππιππεπι 'π'επιιεπ πγογεπποοε

πνοππογεππο πιππιιι€ιποππο σε, ππο επιε

πιπιο οπι εππιππεππρο σε, 'π'πππιπιεπι πιεπι

ππιι πγεπιππο Μπι πιο πσεπι‹πε πεπιππι

γεπι πγοπεπιππε; σο” ννεπιπιε πεπι

πιε, πιιππε σιιπή έπιπ πιο ννεπιγεππε,

πιοοπι πιοσοπι.

15 πιο πιο ννεπιγεππε Με εππιιπε
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ΨΙΠΟΨΟΥΑΚΒ 89.

προ οπι ποοπ νσὶποπὶποο Μπο

τππὶ ποσο ποοὶπ ;

16 (Μ. οοππο πὶπ οτοπποπ οΜο

ὶ, πο πιοπο πὶπ ποο πὶπ εκὶοπρο

ἐπὶ ποοπ,Ί'οπὶπ οπννοπποπ, οοὶρο.

Ππποπ οπννοππο πο, τοπο Μορο

πιι Μο πο ? ορο.. Μ" .σε

17 Ππποπ, Με ννοποροπρὶ πὶπ

οΙ:οπποπ ωωκω.π. οὶποοὸοπ ποπ

πὶοοπὶρὶ ονειρο Μο, ορο. Ππποπ,

Απ ννὶοοροπὶρο οὶπ Η:οποπι ω..

τπο.ροπο Μπποπ, ορο.

18 Ππποπ, Πο οὶοο Μο ο εποπ

ρο ο Μο οἰπ οπ οτοπποπ που ο

πο οπο οὶοπ Μο ροοὶπ πο? ορο.

Ππποπ, Μοιο πππο οιιπο οὶπ

ὶποπ ὶροππο, πο ποποπ πὶτοοοπ

πρὶ πὶπορο οππο οΜπο οὶπ, ορο.

ΠπΙεππ ποπο πιι πο, Ιιὶοὶ προπ

Ιιο; ππποπ ὶρο οτοπποπ ὶπἀοέο

πο.

ΜΙΒ Ωο πο-ὶὶπ πο ποο πο Νο οπο

προ ποοάοοπο πο. οπο ννοέὶποο.

20 Ππποπ .πιοο που πιι ποπ,

ννὶποπὶποο πορο πὶπ οτοπποπ

οπο... Με. ο, τοποιὶοπο ΑοοΙο

ιπὶ πὶπ Μπ.οποποπ οὶποοὸοπ ορο

οἱ, £οπο. ὶρο ννὶποπὶποο ποπ ὶρορο

ἐπὶ. ν

21 0ο ννὶοοέτο ποοὶρο ροποπρὶ

πὶπ ὶννὶοοννοπἔο; ννὶὺποννὶπ οοπ

πο οππο τοπὶπροπ ὶροϋοππο οἱ

ποπ τιιΜο ο πο? ορο. Ππποπ,

Τοπὶπὶ ννὶπποννὶπ ννοπ ὸοοὶρο

ροππο ἐπὶ, ορπρὶ.

“Ώ Ππποπ ὶπὸοΙππο, πο πο.

οππι ὶ πο ποοὶρο; ννωοοεπω ποπ

ὶροννορο ἐπὶ πο, ποποπ ρνὶοοέὶ:ο

ποοὶρο ροποπρὶ πὶπ, Ψὶτποννὶπ

ννοπροοπ ϋοπὶπὶ ἀοοὶρο υπ ἐπὶ

σο, ορορὶ.

23 Ππποπ, Υππο ππ ποπννο.

'Ι'οποποοοπ οὶποοκὶοπ πὶπ πο ορο

ωπ ὶ.ππο ὶρορπρο ἐπὶ; οοπρο ππ

ποπὶτο οὶπποπ, οπὶπὶ ννοννὶποπο

οππο Μο, απο ορο..

24 Ππποπ Ιιοποπποπ ού ροιππἰ

ποποπ, Νὶποποέ 'Γοιποι· ννουνὶοἰ

Βοπο οοοπ, πο ννοππο ινορνὶοὶπο.

πο πὶπ οπιπποπ ὶπἀοΒοπο ω, .ϊπ- Ε

.ο οοὶρορὶ. Ππποπ, 'Γοπποπ οο

ρο; πιιπποπο Μο οπο, ορο.

25 Πο οπρὶ πὶπ ὶοοπποπ ροπ

ποππο ποοοπ ινοπορο, 'Γοπὶπ

πιοπο ποπο πὶπ πο ὶποπ ἱροππο,

πο οοππρὶ πὶπ πο, άοπο πορνο το

ννο ὶκπὶροοὶἀπποοπ. 'Γυρω οπο”

πορνο ρε οὶπ, ννὶοοἐιτ.ο πὶπ πο αποπ

ποπ ὶποοὶπο6οπο οο. ορο.

26 Ππποπ .Μάο ποπο ὶροπὶρο

πο, ννὶποπὶποο πὶπ πο οποπ οπο

τοππο ιΜο ποτποοοοο ἐπὶ; πο πιὶ

οὶππέὶ εοπι τροπο ἐπὶ πὶπ ποοπ

οποπποπ, ορο πο πωπω." ὶοὶ

πιοπο ννὶποπὶποο ποπ οοοπρο ἐπὶ.

27 Ππποπ ρνοππο οὶποο τοπ Μο

οοποπ, ὶπροπ τοιὶ πποποπ οοπρο

ροποπ.

28 Πο €οπρὶ πὶπ ὶοιπὶποπ, ννοππ

πορο πὶπ πο; οπποπ οὶποο ω"

πὶρο οὶπ πο πορο πὶπ ὶοπ, πο τοπο

πιο ὶροποἑπο πο, Πο τοποπορο

πὶποπρο Μο οο, ορο. ·--

29 Ππποπ πορο πὶπ οπιὶοπιι,

ποποπ ὶπροπ οὶποπ πὶρο. Ππποπ

ννὶποπὶποο πὶπ πορο, 'Ι'οποπ ρο

ροπο:Ιοοο; Οροπ::Ιοοο πὶπ πο οπὶ

οὶρο ποπννο, ορο πο, Ροι·οο ορο

(πιο €οπ. ο

30 Ηοποπ οιιπποπο που οππι

πορο πὶπ οποπ ροπο οὶπ π.. πὶρπ;

οπποπ πο Ζοι·ο ορο :πιο τω.

νν1οορνοΥΑκο θ!).

1 Τ.Ιπποπ ΙοτποροΙὶ πὶπ .Ϊοοορ

Βοπροο οΜο ορορὶ. Ππποπ Ρο

τὶροὶ· ΒΒορτοπ ννὶοοέτο πὶπ ποοο,

Ροι·ο Φοοπὶοὶπι ὶ:οποοπ πὶπ πο

οπρὶ πὶπ .ϊοοορ οροννὶοοπὶοοτοπ.

2 Ππποπ .ὶοποννο .Τοοορ πὶοὶ υπ.

Ππποπ οΜπο οοοπ πὶπ οννοοὶπ

Βοπροπ ὶπιιπὶ ρο πο ὶρο ροπο οὶπ

ΗΒορτοπ Η πὶπ οπ ροππο.

3 Ππποπ .Μπορω Μοὶ πιο, πο.

που πορο- οσω πὶπ οννοοίπ .Το

ποννο τοπροπ ροότοπ Προ οὶπ πο

ριιπο οὶπ ννοπροπο.
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ννιοοιωιοι:.

4 Πιιιιιιιι Μαη: ,Με οιπ ω”

«μι ι)«ιιιιμι 78.; ιιιιιιιιιι τιγοιιιισ.ιιιι

τιιννιι οννιιειιι ιιινιιιιγε.Η έι, ‹ιπ τισ.

Ιω τω" ονιτεειιι περσι ιιιιι ειι εμ.

5 ·Πιιιιιιτι ι;ιρι "πινω, φ. ιιιιιιι

των” οννιιειιι εννιι.ιιγειε έι Μιι

ειιιιιιιιιιιιιιιιι, .ιε·ιιοννιι .ιοεορ οτι

1 ειαιιιιιιιι ΒΒιιρι.οιι ιιγοιιιιιιιιιι. ιιιιι

γεννιιέι:ε, φ. "εισ.ιιιι κι οιιπιι.ιιιι, φ

τιιιιιιιξςιι ειιιιι ΜΒΜ οιιι ιιο σινε

ειιι, .ιοιιονιιιι. ριι.ννιιέι:ει κι" ιιιιιιιι

ιιιι.

8 Ηειιιιιι ιιιιιιι Μπα οννεειιι .ιο

εερ Παρε Μιι ειι ειιρογε «μι, ει.

ιιιιιιιιιιιιι εννιιιιιοιιι ω, ειιιιιχειρι

ιιιιιιιο σιτι ιιοοεωιιιιι. Πιιιιιιιι .ιο

εορ οννιιιιγιι8· ινιιέικι, ι:ειιιοιιιι Με

ιιο ννεέι3ε. ι ·

7 Ηειιιι ονικιειιι ιιοοετιι; ιιιιισιιι

ιιειιιιιι ,πιω οιπ ιπιννιοιι ιιιιι .ιοοερ

8.ιι0Π"0 κια, Μωι ννιιιιιιιι με, εχει.

8 πιω ννισιιτιιι. €ιιι εμ γιιιιε σιτι

Μπάσα ιιιιι ρθω” Μ”, ιιπι

γιιιιε οιπ ιιιιιιι “ινε οννιιειιι πιι

τιιι.ρο Μιι ειι «μι, φ. ωιω ιὶρι ο

ιιιιιιιικ ιιιιι ιιιιοι ιιιι Μιι @ο Μουρ

επι. ι .π ·ι

9 ι)ο ι:ιρι Μιι οιιιιιι. ιιιννειιιιιι

ιγιιιιιιιιιιιρε 6ιιι ; «μι. ιιιιιιιιιιιι πήγε

ετιιιιιιιιιι τιιιιιιιιιιιι τριιι:ιιιι έιιι, ιιιέ

περσι ιιιχι·ιιο οιπ Μεση οιιι.ιιιιιιιι,

φ. ι:οιωιι ννοιιιιι;υ.ιιι 'αι.ιιιιιι Μιι ιιο

«καιρου, πιει νιίιιιιιιιιιιιιιιιυ. ειι ιιπι

ννιιιιιιιιιι Με. Με? εδώ.

10 σα” ννιιιοιιιιιτ:ιι @οτι πιι

ρειιι οννιιειιι ιιεοιγει, (μι ω”

ιιιιιοιι, ταιρι .ιοοερ ιιιιιι€ορι:ο.ιι ω,

Μαι ιννιιιιιιε έιιι ιιιι εποε ιιιοι ιιπι

επι.

11 Πιιιιιιιι ιιιιι:ειιι, ειιρειιι ννιι.ιι

.ιοεερ και τοιιοτι Με. ο ιι ιιιιιιιοιι

ι οιιιιιι, ννιοιιέι:ο. ιιοιι ιιρι Μιι ι:ιι

νναιιιιι ιιιιιιιιιοιι ιιπι ω.

12 Πιιιιιιιι ννιιιοιιιιιοιι αφτι .ιοειειρ

ιειέιιιιιι ιιιιι ιχειιριιγε «μι, Μιω

ιννιιιιιιιι γε, εμ; και». έιιιιι Μιι

ννιιιοιιιιιοιι ιιιι.ρε ιιιιι επιιιιιιιιιι ο

13 ΠιιΕπιι ιιε.ρο Μιι ετιιιιιιιιι

έιιιιι εΒροχιι. ιιιιιι:ειι ιιιιόιιοε Μιι

ου Μιι-Μ νιιιιιγιιιι Μιι ιιναιιγιιικε

98,, . .- 1

14 Ηοιιιιιι ννιωέιι:ιι. “Με τι Μιι

οιιιιιι τιρι Μιι ιιοιιιι. ννιοιιιιιρειι,

πιει ιιθωιωιιιμ, νιίιιιιγιιιιιιρε, Ηπε

Μιτι ννιοιιέι:ει. ννιιιι «ιιπι ιιιιιιιιιιιιι

ρι, ιιιιιιιιιι ννιέτειιιιιιχειιρι ω.

Μιιιιιτε οιιι ειι ιιιιιιιι ιιιι ιιιιοι ινα”

ιιο Με ιιιιιοιι, τιιιιιι ιιο τιιιιιιιιιιιχει

ιιιιιιι ννιιέιοιιιιοινιιιιιιιιι. .Μ

15 Νιιιιι ιιο ι:σ.ιιιιιιιιιγιι. ννιιέιοιι

ιιοννιιιιιιιει οιιι Μ: ιιιιιιοιι, φ. ιιπι

ριιιι ιιειιιιιι, ιιιιιο.ιιιιιχειιιιιι έιιιο.

ειιρερει ιιιιέειο8· τιιιιιιιιι·ι ι_γαινιι σε,

εγω

16 ()ιι γιιιιο σιτι Μι Με οιιι ω

ιιιιιιχιιιι έιιιει ιιοιι, ιιιιιιισιγοιιιιιι

οιιιιιιιιε. .ε Μι

17 (ια εδώ οιι;ιοτι οννιιειιι ιιιιε

οοειι οιιιγιιιιιι, ιιω›ω ιιοιιέιιιιιιι

ιιιιγιιιιιιιικιιρι Μιι Με ιιιιιιιιιι Με ο

ιιιιιαιριιιιιιιιι ιι. ι·

18 (ζει ιιιι ιιιιιιιιιιιιγει ννιιέιοιι.»

ιιοννειιιι‹:ιο ι;ειιιιιι ωιωιιιιιμωι

έιιιιι άψογα ιιιιέπιοἔ ιιιιιιιιιιιι ιδιοι

μι σε, εχει. '<

19 Πι·ιιιιιιι γιιιιο οιπ Με °αιννιοιι

@ο Μιι, Ηοιιέιιιιιιι ιιιιτιννιι ιιιιι

ιιεοειι εοιιιιιισοτι, εοιγο οιιι Μ:

ιιιιιιοιι ιιοιιιιιι οιιιιι:ιγειιιιιεχιι. . ιι

20 (Μ. Πω οιιιι.ιοεορ Μιι, ιιιι

ννιοιιέιε γιιι:ειρι τοιιιι. ιιιιέιιιι νή

οιιιιιιιιιιο οιπ ι:ιρι και ειι ιιιιέιαι.

ννιοιιιιιιιιιιιιρι Μιι ιιιι ειι .ιοεερ

ιιιιέιαι ειιιιιιιιιι. Πιιιιιιιι »Μειω

έιαι τιρι Μιι ειι γιιιιιιιι. κι

21 Πιιι·18.ιι .ιειιοινοι. .ιοεορ κια

ιιιι εμ, ιοννιιοιιέιιιιι Μιι ιιἰγοιιιιιιι.

πρι ννιοιιιιιιέιιιι ιιρι Μιι ιτιιιιι:ιιιι

Μιι Μ: .ιοεερ ννιιοιιι ειι γιιε κι”

22 Πιιιιειιι ννιοιιιιιιέιω. τιρι Πετι

οιιιι Μιι, Φορο. ννιοιιιιιέιιιιι ιιρι ιιιιι

ειι ιιιιιέιιιι ιιιιιοπιιιιει:ειρι Μιι οπιπι

ω, .ιοεερ ιιειρο Μτι ει: ι:μι. ΗΠ

ιτι1τι ταιρι ιιοιι οοοιιρι ιιιιι οννειειιι

βρεχει ιιιιόόοε ιιιιιοιι, ιιπι τιιιιιιιιιι .ιιιιιερ εοοιι ινιοιιιιιγιι.

1 ιιιιιιιιι. 928 Ηοοοιι .ιειιοινιι .ιοεερ.ιιισι.
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ιιπ, ιιε ει:: εεοπ Μ:: οννεε:πι πεπ

3πεπ γι:επεπ Μγε; πεοπ ννποεπε

έπε πρ: Η:εποεπ Μπι, πιπ:: .Ιοεερ

περε επ ?επε ειπ πεπε π.εΜ:Φι:ι

εννεπιπάε1πε επι.

ινποοννοιπΑκπ Μ).

1 Ηεπε οννεείπ πικαπ, ππ1πεπι

πεπε:: Β8::ρ$ε 'πιεεεπι ?ππιππιπ

πεννεγει:πεππγε π.ειπνοπεΜΥε Πιο,

ννιοεγυπε ω" Β8::ρτε ν:εεε1:ε

3πε1:ερπ Μ:: επ ννεπτεπιπρ:.

9 Ηεοεπ Ρε:·ο εΜο:ιε πο:ππννι

ι:εγι:πε ει:: σεππ:γε πιεεεπι, :πνε

χε.π.1πε1::γερ: πεποεπ, επε. νποπεΜ

χερι πεποεπ Μπ ππιππιπ.

3 Επι εΜκ:1πε πεπιεεπ πρ: πεπε

ενποεπεε1ιε πρ: Μπι $ι:Μεπ .Ιοεερ

1πεέ:1πε π:ιε1περι :ππιππιπ επι πε ε::

εννε:ιππεε· νιπποεΜγερι Με ε ω»

π:εππεπε.

4 Ππιπεπ εΜο:πε ι:εποεπ Μπ πε

.Ϊοεερ πεπε εννεπινποεχεε Μγε,

ιιπ1πεπι οινποεπιχε. ΠπιΜιπι επι

ρεπι: Με 1-πεέπε ππε1περι εεε:: γι:

ππιππιπ.

5 Ηεπεπ πω:: ννποεέπε γεπερ:

€εννεγετ1ιεπ:γε, τενπποπε1π:γε πο,

ιππποεπεέπε Επι: Μπι οππε Μιεπε

ενποεππε1περ:, πεπιτεπι: ννεπιπάεπ

επι Μ:ιιι1πεπ ννονσ:πεππιοΙε :πεπ

::ιπιεπι, οπο:γοπ: νν:πε:π:π:περι Μπ

17::1πεεπρπ Μπι :χεεε:ι. .Η

18 Ηεπεπ :πεππεπ:ιε .πιεεεπι ε::

ππιππιπ: πε ἰΪοΜἐἰοερἰ Μ:: Μι::

ννία:.σε1πε. .π

'Τ απ. Ρεπι ιπεεΜεἰπε ππιππιπ::

επε “ροζ Μπι, ιχε δπι:πε ω:: πρ:

πω:: Μ:: πε ε:: :γε Με: ππρ1 νι::

ννἰεεννεπι8ε; Το1πεεε πεπεπε Με

:ιπογεἔ ππιππιπ: πε? εγε.

Β Ππ1πεπ ικοννιπεπι:::ι:1ε ππιππι

πεπ:ππερ:, ω:: $::ννε ππιπποεπι

Με ειπι πεπ ννεπι1εε σε, εε:7ερ:.

Π::1ιεπ νν:γι:Μ:επ Μπι πωπω::

ι;ε::Μι πεπ επι πε? νν1)πεπεπ

:πιπερἱ Μ:: ο:πε1ιἱγε1περο, Μεση:

εννποε.1πιχε. -

9 Ηεπεπ ινεγετ1:επιχερ: πεπι

οεπι Μπ νν1πεπ:ικ1ε ππιππιπ οπι1εΜι

επε, ννιννεπεππ:ιόε ει:: επ ππιππιπ

πεπΜι :μπει επεπ :::1το1πε:π πεπ.

10 Ο:: ετ1ετ1πε χε:ππι ννι7ι:νν:

εποεΒε εε προ ννεποε Μ: πω: με,

ε:: :μμ πεετεππεπ1πε ειπε:: χερι.

11 Ηεπεπι Ρε:·ο εν:γε11πε πω::

Μ:: ::ιιππερε οππε ππιπ:πε, ιιε πε

ετεπιπεπιΜι Μπι ππιππιπ (μ: Ρεπο

νωωιω πω:: Μπι οππε π:ιά::έΜ

σε εε Ρε:·ο πεπε Μπ επ ινπγετ1πε

Μπι εννεπε1ε, ειπε.

12 Ππ1πεπ .Ιοεερ πωπω, νδί17ε

πεππ:ιι1ε οι:: πε 1πε1πεπ πε. Λάκε

π1πε ππιππιπ πιοπι επρεπι: Υπιππ:ι: εε.

13 1·)πε1πε γε:ππι: σε:: Ρεπο πήρε

Μπι $πι:ννεππεπι ιπιπει: Με εε πιεπι

1πε οππο:ι απο επι ππιππιπ: Με;

ιππΜιπι τοπεπει:ε ννεχε1:πειπεπιχε

ειπποπ ν:οοπεπ Μπ επε εεε:: εεε

ποπι Με, Ρετ:: πεπε Μπ επ πω

:πιεπιε Μπ μη:: Με.

14 Ηεπε πεεεπι: Μππεπι ::ι:1πειι

:πε πο. ΤοΜ:ι πεπχεπ ?εοπ

Μππεπ ννοννε61:ε εεετ:ι:χεεο:ι,

Ρεπο επ επι-πε ππε)πειπεπεπ πιο. πρι

Μ:: απ: επεππεπι π::ιεπιρε ::ιε)·ε

χω. -

15 Αννἱεεπεπεπ Ηεπει·: πε:πε

πεεερἰ Μπ ετεππεπ :πε::ιε:ιοπρ:,

πε πωπω τεΜ:ι1επ εεε:ποπ επι

οπι ::ιε1:οπτ1οπε Μπ ω: ε::ιεππε

περι Με, εχει. ··

18 Ηεπεπ ννεπε1:1γεφ: πεπποεπ

πιπ ννἱγπΚεεπ ννεέπε ε ννεπχε1πε

εε .Ϊοεερ πωπω; Μιά πεπι:π

ννιννεπε:ιπιόε εε ::ιγ:ιπ, εεπιπερι

::ιεΙιε:ιορίχε πωπω: πιεπιε Μ::

επεπ.

Γι' @ε :πε1κεπσρ:γε επεπτι: Μπ

οππε Ρετ:: τεννοχι:τε πιοπι-πε σινε

επι ννοπεπ:γερι Εεεε ε1π. Ήπ

πεπ π:Ηπε:1επ πεπε τε:πγερ:, :πε

1πεποριχε :πεπε Μ:: :ννεπ1πε::: πιπ

Μπι πεπεππεπ.

18 Ππ1:επ .ΐοεερ ε)πιπΡω; ΕΠ?

1κε1:επι πε. ΜεΙππιποριχε χε:ππι:

Μπ επρεπε γεπἔ:ὶ: εερ:.



ννι0ο10Αοιι.

19 Ερειπιο "πιπι «πιπι Ριιι·ο ριι

Μιι γιιιενειιιΕειπι ιπιιοιι πρι, οιτι

ιιΜιπι οι!ιο πήρε Με; Ιιεπιιιπι πι

ιΜιάειπι πιισεΒρι Μπι ετσιπιιιιιπι χτι

ω» Με.

20 ΠιιΜι.ιι ὶγιιπιιπιπ σιπι, ιιπιροιιι

επι Ρ:ιπ:ο Ι:οιιρι Μπι Ιιε |ει|ιετιραρά

Και. ο ιιποννιάσ.ε ννιοιιγο σιπι οπιπι

ειπι ννοννιοιιΜ!ιο, :μι κναμιτΙποΜ

χερι ιιιπιοιιιι ννοΙιοΜγιιρι $ιιπισιιιι

Ιιειιιοι:ι ινοννιιιιιΜι ννιοιιρο οιιι

ινιοεπιιιιι πιόιπιιιπιρο ινι::ιιριι.

21 Οι ννσιριιιΙιοΙιιγιιρι Βιιιιοεπι

Μπι ννιιγειιΜι ννιοιιΜρο α:ιτιοπι νι

οοΒεπι εΜε Μισο" ιι ; ιιιιΜιπι ιππι

μι1ω Μπι Ριιπο πικρα Μπι επι «μι.

22 ΤιιΜι ννοΙιοΜριιρἰ Ωιπιοιιπι Μπι

οι;Μι μι, .Ϊοεορ πννιοιιΜοπ_γιιΜ:ιιπι

σιοπι ιροοεπι.

23 ΠιιΜιπι ννοιγιιΕΚειιιγιιρι ιππι

οιιπι Μπι .Ιοεερ ΜΙιειιγο έιιι, ιιιΜι

ιι.ΜΜ.οπιρι.

ΤλΠΟΟΎΥ ΟΥΛΚΒ 41.'

1 Ηειιιιπι "οεπιπιιιπι ιντιιιἱρετιι πιοπι

ριι Ιιε!ιιιπι Ριιπο ννιιιαπιιιιιιιιι Πω

Μπι Πιο νυιιιιροι “και ιιιιιιιπι.

2 θα ιπιριιπι "Μερα Μπι Μπιπι

Ιιειιι, ρω @Κονιάκ οινιιιιγειε Πτι

έτο πρι. σωρο. πιοοπι ιιιπιιιιιρ:ιρι, φ.

τιπιτει επι ινιΒιιπιρι.

Β Ωιι πιεπιε ιιιεΜαριι ι:ιιπιιιιιπι Με

τοΜπ::ι έιιΕοννιπι οννεπιγιιε έιοιι

(πει πιιπιιιιιιειοει Ιιοοιιρι, ινιιιιριι ε

ι:ιι.πιπιειιι Μπιειιιρειρι, «μι ρω ιιιιιιιιι

ρι πιοπι επιπιιι ννιιΙπριοιιιιάσ. πιιιιιπιρι.

4 Ωω ρω οινιιιιρειε έιοιι ιπι.πιιιι

Ιιεοει @Με ρω σ.›ννιιιιγιιε ννοιέω

οοριιρι έειΙιοινιπι ςοπι ωππιννιοιιγο.

μ. ΠιιΜι.πι Ρπιπο ΜΒΜ.

5 ΑΜ: Μ” φ ιπιοιιικι ννιΙιειπι

τοπιο.. ΠιιΜιπι ιπιγιιιι ινιι.ιιιπιιι|ιειιιι.

πιο ννιιπιιιιιιιπι ννιιιιιιννιιριο. έει!ιοινιτι

πιοπι, ιιο. ωιωιω ιιιοιιΒιι.

6 Ωιι Ιιεπιιι. ιγοΕι:ιΙιιιπιι ννιιιιιιννε.

ριι- ω1ωοιι. έιιΙιοννιιι Μιιιιπιρο., Μι

Μι. έι!ιέιοιι ιιο. ννιροΙιπρο.πιρε ιππι

Ιιιιπι Μο οπι έιιι_ιει.

7 Οι ννιιιιιιπιιρο. οοιιιι:ει Μπι έπί

Μπι ννε.ιιιιννιιριι ειιιοπι σιπι. οιιιΒιιι

:Μπι ιιοπι οννιιειπι ωιπιριι. Ριιτο

Ιιοοεπι ννιιιιιιιιιιτιο ιιπ Ιιειιιιι Μ

Μει. ·ι ι

8 ΠπιΜιπι ιΙιιιπιΙιιιπιπιιι ιιειιιιπι Ρε.

ι·ο ιιιιει Μπι ιμιιιωθ φαι, Βἔιιρ

Σου επι ρειιΙιιιτε. ννιοειέι:ο. φ. Μ

οιιέιτιι. Μιιιρο.ρι Μιι σναιιειπι ννιοιι

Μι:ο, πρι. ννιιιιιπιπιιιο οιιιοπι Ρειι·σ

οννιιειιι οννιοιιΒιρπιΕυ.; πιο. Επι

ννεάειπι γιιΜ:ιιπι οΜΜ έπιι.

0 Ηεπιιιπι Ριιπ·ο ννεριιι!ιοΕιριιρι

τιιιιοιιπι Μπι ισ κια, Αιιρε ιιιιιιιιπι

ννιιννιιΒιιι.πιι Μπι πε!ιειιγο. σε.

10 Ριιπο τιιοΜρε Μιι οιιιιπιιρε

ννιοιιγε ιιο, ιιΜοΠ:ιι. τιιιιοιι.ιι τιμ

Μιι επι Μύδια ι·πιιιιιιιιιΜι, πιιιρε φ.

ιονοΙιεΕιρειρι ιιιπιοιιιι Μπι Ιιε ιιιιιιιιι.

11 ΠπιΜιπι πιιιιιροι:ιι πιιιιιιώιπι

επι νιιιιιιιπιπιιπιπιπρι, πήγε @σε κια

ΜπιιιΜιπι, ννιιιιιιιππιπιιιρι ιγιιΜ:ειπιρι

Μπι ιγ008τι ννιιιιιιιιιπιτπιπιειρι.

Η ΠιιΙπαιι ω" ιιπιΜοιρι Ιιοέιιιι

νειι Ηεροι·ι Μπι Μαι, υιΜοιιιιι

ι:ιιπιοιιπι ωιιοιιιισω Μπι πιο Μυη

Ιιο.πιππιπιιιρι Μπι ιιΠΚοΜγιιΜιρι, ιιπι

Μιπι ιγο Μεπια ιγιι!ιοιιπι οιοιροπιι

ινιιιπι!ιειπιιιιιιιιρι Μπι προσειι ιιπΜ

οιγιιΜ:ιιπιρι. ›°

13 ΠπιΜιιι ιιπιΜοιριιιιοιιπιρι Μιι

ει:ειιι; πήγε Μαι ννι_γιιτ!ιο φιλο

ιιιιιΜρο φ. ιιιιιιιιι Μπι «πιω μι..

Η Ηοιιιιιι ?απο .Τοεερ Μινι: ?ο

ννιαιέι, ιιπιΜιιι ννιου.ΜιέΜι τπρι

Με ει:σιπιιιιιιι ΜριιέΜιρι. Ιιειιιιιι

ριιπιπι Μπι πιόιιειιππ, ιιπ ννοικογει.Μι

το!ιοοιι Μφιιπι (πει Ριιι·ο γιιιι!ιο σιπι

επ Μ. -. · ι -·

15 ΠπιΜιπι Ρειι·ο .Τσ.κορ Μοίρα,

ννοννιιιαπιιιιάσ πινω ιπιιπιππιππιπιιι.;

ιιιιΜιπι πιο γιιΙιοιιπι Μπι «Μιι ικανο

τιιιπι ιροννο._γε ἐπὶ, 9πι|πι ννιΙι.ειπιιιιπισ.

ρι πιιέι ιιιιγιιΒοπ ιιιιΜιιι ιιιιιιιοεπι

οριιΙιιιιι Μεριιρι πιεννει.Ιιοιι. - ·› κ

Η ΠπιΜιπι .Ιοεορ ιι.ριιριε 9ο., Με

γο 08 έπί, ννιιΜιπιτει.ιιΜι. «πιο τσιπο

τιι Μπι @για οπιιοπριι!ιο Με. σο,

ει:ιιπιι. . .ιι
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νν1οοννοιοικι: 41.

Γ? ΠιιΜετι Ρει·ο ἰε εε, Μ”

Ιιειιπιιιε εε. νσετρε Μιιύ:ετε Με πε

ννε3ἱτι ;

18 Ωε ιπριιιι ννεΜρε Με ερειπ

Μειι,ρτε εεΜοναίπ εερε, οννετιρεΒ·

ννεέπε Μιιιετιρερι, εε. ΜΜΜ. Με επι

ννιΜετιρι.

19 ΠΜΜετι Μετιε ιροΜε!κειτι με

ΦοΜεεε έεΙωννιιι τεπιεΜεοε, ο

ννετιγεε εκει» Μίιιειιρερι; τε

πιεΜετιΜεοε εΜε Με:ιε ιρεεεεε,

@μμε πιεΜοεε Με επ τρωει

ννεππιεεΙιε επι.

20 θε ρω $ε.ιιιεΜετιΜεοε έιεε

είε με εεΜουνιτι εερε τοΜεΜεγε

εστι τεπιννιεε7ερι.

21 ΠιιΜειι τετι πιε.Μειι ἱγερερι

Μιι ΜεΜετι, Μπι πιεΜειι ιρερερι

Μὶπ εάοκιρε ριεε. έπιἱ; οτοΜεΜε

εΜε ει!ιέιιεε τετιιτιρι εστι ιιεΜεΙΜπι

Μεεεεερι. ΠΜΜειι ΜεΜεε ννεΜε.

22 (Μι εΜε ννιννεΜειιτιιιΙε εε ιιι

ριιιι ννεπιηεΜειε Μιι ννειι]ἱὸετι

ννεΜιικινερε εεΜοννιιι ΜετιεΙιεεΜε

ννεέϋ:εεεε ειρε8ε σιπι ννειιιιιόεΜε.

23 ΗεΙιε.ιι εΜε ννεΜεννερε @Μο

ντΜι εἱΜεἰετἰιιε, ννἰγοΜἱ]ειιρεΙ:ε

Μετερεπρε Με οτι ἐιιΜερἱ, εε 130

ννειιιοε ΜἰΜειιρερἱ.

24 (Μ. τνεΜιιυνερε εἱΜεὶε€ἰτιε

ννεΜιιινερε εε!ιοννιπι νσπεέ:τεέτε

:με οννε.ειτι τοπιγερι. Πιι!περ

ινἰεεέτε ννἰριιΙιεειι Μεεε ενια»

ννεΜικΜάεΜε, Ι:ιι!αι 1είειγιιΜσειιρι

ω.

25 ΗεΜεπι .Τοεερ Ρει·ο Μεειρε,

Ρει·ο ννιΜετιιιπ!ε εὶπ Μειιε οΜπι

ννειιράειι, ΥνεΜεπτερΜε τοΜειι ε·

εστι Με σιπι Με Ρει·ο οΜιρεΜε.

28 Με εεΜοινιτι ννεέτε εστι, Με

11ε. ννετιι_γεί:ιι εε!τοννιτι εε; εε

ννεΜιινσερε εεΜοννιτι ννεέι:εύτε

εοπ, Μειιε ΜεΜεε ννειιιγετιι εε

Μοννιτι εε, ενοΜΜειιιιιάε Με Με

τιε ννειιράε.τι. ει·

27 Ωε ρτε εεΜοννιιι ι:επιιιΜεοε,

εε έιίοε εὶπ ιιιιιετιρι Μπι ιγοΜεΙεεπι

Μιτιετιρερι Πρ, Μετιε ννετιιρει:ιι

έε!ιοννιΜ εε, «μι. ννεΜιιννερε ©120

νυΜι ει!ωιεΙ:Μιε τνιγοΜἰγειιρετε τε

τερειιρε Με οτι έιιἰ]ε Μὶπ Μειιε Με

Μεε, ννετιιγετε εεΜοννἱιι ννιεεεΜ

Βεπι Με σιπι Μεε.

28 Ρει·ο ρεεε εννεΜιρε εὶπ Με

άεε. ννε!τετι!τεπΜε τε!τιι εεοπ

Με σιπι Με Ρει·ο ννειιγιιΒ Μ”.

Θ!! Ηεεετιι Με,€οΜεΒε ννειιιρεΜι

έεΜοννἰιι ΜεΜετιγειι, ΒΒιιρ€ε πιε

Κοοε Με οκινειιεερε “Με οννεεΜι

ιρεΜιευρε περι: Με..

30 Ωε Μετιε ὶροΜεΜεκτι ννετιἱγε

Μι @Μεσαίο ννιεεεΜΜειι Με, εε.

Πριιρτε ιιιεΙ:οεε Με επ €εΙιιι ιρε

Μιειιγε ιεεεε Με σιεοπι εΜΜιιιι

]ερι Με εε, ννιεεεΜιΜεπ Με είε

ιι·ιε!ιοεε Με εννιΜιιιιΜι Με.

31 ΠιιΜετι ΜεΜεε ννιεεεΜιΜειι

Με σιπι Με” τεΜ5Με Με ει" πιε

Μοεε Με επι, Μεοιι ννιριρἱ εοπ

ειδοτιρερι Με ω.

32 (Σε. ννιεοιε Με εε Έλίε|ιειι

Μπήκε γιιεεετιι Με εε, ννεπιιε.

ΜοΜετπιε ννεΜεπιτειιΜε εεοπ Με,

Μεοτι Ρει·ο πιοιιρε εΜιΜάε ννὶΜετι

πεπε.

33 ίζε ννειιιιε ?απο ννιεεότε

πεπ Ιεεερε εε ντεραριΜε εΜΕΕε

εε, ΒΒιιρτε ιιιεΙιοεε Με @Με κι

ρε πρεπε.

34 Ωε Ρετο “Με ΩνἱοεΜεΒε

εε ιι1εΜοεε Μιι επι ννἱεεΜὸιιειιτε

Με; ιιιιΜειι ινεπὶγεω εεΜοννιιι

ννιρἱρι Με Μετιε ιοιιτιΜειι, τ.εΜε

πιεΙαοεε εἱεεΘε Με εὶπ οντεειιι

ἰιερτετιρϊειι ιειιρι Μιιιιννε.

35 Ηεεετι νσειιιρετιι έεΜοννἰτι

ννεότεέιτε Με εὶπ Μειιε ιειιιιΜετι,

ννορεί:ε Μερα οννεειιι Μεπιιιερι

Με, Ρετο Μερε Με ιΜιιΜιιρε, τοπι

ννετιρειιρι Με επ εΒιιρερι ρεΜι

ρι Με εὶπ Με ννογιιτε εννετιρεΜε.

ρι πωπω.

88 @ε ννεπιγεριιόεΜοπιΜ ρεεε

εΜΜετι Με εὶπ Β8·ερει πιιεΜοοε

Με επι Μετιε. οιι, Ι:εΜε γιιι:ερι Μι

ΜΜυ.Μερι ΜἱτιΜεπ, πιεΚοεε Με νιά

εεεΜΜεπι Με εὶπ οιι εννὶΙιιιιιιιἱ

κι έ “ .ε Με” 68



ννισοποποια. ,Μ

37 πω” Ραπο οοΜιππε ννὶοαιπα

οπι Μ: ννὶοοὶα Μπι πιο νιπαέπε πα

παιιὶ.

38 Ηαπαπ Ραπο ὶγε παοΙπὶιπα Μπ

πανπὶοαΙ-πὶιπα; πωπω νναπ Ψα

παππαππα ταπιὶγα επι απ Μπ πιο

ὶιπαοεπ:α πγαππιπαπιιὶ ρὶπ:α πο Έ

39 π.)α Ραπ·ο .Ιοεαρ πωπω, Ψα

παππαπ!πα απ: ονναεὶπ επιππιπα πὶ

π:πιπα πω, πιό παπα ννιπιιπππ:απ· πια

ιπαΙπεαρα, πιινσαπὶαπι ὶιπαπὶοεπ:α ἐπὶ.

40 Νιέ «Με Μπι ανναπππὶιπαοὶ

πὶαπα Μα, πια αγαπα ππιὶπαννα αννα

αὶπ οὶο απαπὶεορπαπρὶ Μα. Οὶ

γοπαπππι Μπ επ παπ:παπιαπι ὶοὶνναπ

παπι νναιππ Μα. πι:: .ΠΣ-

41 Ωα νναπιπαπα πο, Βἔιιρπα

ππαποοε Μπ οννααὶπ ιππιπε π:ὶοὶιπα

πιο, ο α.

42 απαπ Ραπ: πιιαικα παρουμε

παιιέπιπιππα πια .Ιοαερ παρα Μπι

πιππα ὶιπαιπα πια, ππὶπιὶπιιπα απα

"Μπα Ιποιια8 γα πια, ππα2αεπαιὶ

νναπαιιὶπ νναπι παιιὶπ Μια

43 @α οαπιιαππιὶπππια γιιππι π:ὶπ

πιπαπιπαπ οαπραπππὶπππια ὶποπιια

Μπ πα πιππια φαω για πια, Πο

παππι οαπρααΙπα ππιαΙπαππὶε ὶπαιὶπρο,

ὶειπαπιραπα ηππι, πια Βα·πρπα πια

ποπ:α Μπι οιναεὶιι παπα Μιπαρὶ.

44 (Σα Ραι·ο .Μπαρ παοὶιπα, Ραπο

πήγα πιο. αγαπα Μπ τπιννεπὶαπ

@ο οιπΙπα παπιππ!απι οσοπ Με ἐπὶ.

.Νὶέι παπα πω” οποπ πνὶοαιπαέὶ

Μπι παπ:ατιι·Μα σα. .ΟΦΗ-Η α

45 Επι Ραπο Μπαρ, ννὶοοὶααεα

πὶΜιπε οπι, ειπα ααα ποπ, πια θα

οπωιωε Μπι επ ννοέπιαρὶ ΙπαΒα οπι,

Ροτὶραι·α πα οιιπννὶπτΜπ Αααπαπ

ὶ:αννὶπ:ιπ Μα ο πια. Πππαπ .Έπι

επερ Β8πιιιπ:α ππαιππιπ:α Μπ αππια

ὶιπαιπα. . π. πι. »Μπι

46 .Ϊοεπιιι, Βέιιιιποπι ννιααέπα γα

ὶ:αρὶ Ραι·ο πποπαππ παιππ πιεπαπ,

πναππα νναπιγαππ νυιππ:πιπππα ικα

ππιπὶ πια, παπαπ .Τοααρ Ραι·ο ὶποπα

ιια παππαπ ὶπιαπρα πια ΒΒιιιιπα ππα

ω” Μπι ονναππ:αιπα ὶιποιιπαιιπα

ὶιπαιπα. πως».

Η.

47 Ππιπαπ νναπἰιπεπα ννὶρὶρὶ Μπι

παπα ποιπππαπ, ππιαποπ:α Μα πια

ροΙιπαππαπα ὶοαπ γα.

48 θα νναπιὶιπαππ έαποννὶπ Βεα

ιπ:α ππαποπ:α Μπ απ, παπα γιιπαρὶ

οννααὶπι ιιαπὶρὶ, πια ποπνναπιιπαπρὶ

πὶπ απ πὶππιαπαισὶ; οποπννα οπώ

7οπὶ πιππια ππαἔα ιππιιιπέαπ πιι

Μπ παι:αππαπ "αγαπα οποπννα Μπι

απ ΜππαΙ-παρὶ.

49 Επι .Ϊοαερ, ππὶπὶνναππ:α πα

ππὶαιπα ννὶγαΙπα νναπΙπα οπι @εεπεπ,

αΒιιιπαιιὶ σπα πὶππ:α ραπὶ, γανναρὶ

π:α ἐπὶ πιαπαππέ "ψαρι Με οπι

αιταέπαπρὶ.

50 Πππαπι .Ϊπιεπερ οὶππ:α ννὶπια

πιπιπρα πὶοὶποπρὶ, νναπιὶγαππ πάπια

αΜπαπ Μπ ὶτοΙπαππ, Αεπιπιατ Ροπ

ρεπα Οπ επι ννοέπιαρι παεπι οὶπ πα

οιιπννὶπΗππ Μπι παπα .ποεαρ Μπ:ὶ

ποπ.

51 Ιιποππιαπὶέὶοα οὶπιπιπι οννααὶπ,

πια Με ή Μ·π ονναεὶπ νναπαππαπ

πα αΙπὶΜιιπιἐ πιαιπαπ, ειπα πια ω

παρα Μπ Μαπαέα ειπα ααα Μ

ποπ.

52 Ωα, Μαποοε επι παΜέ πια

ιπαπιιιὶ πιοπ, πα επ νναπαππαππα

παπα ὶοαπ ππαιπαπ, πιο πια πωπω

Βρπαὶππ ειπα παπι Μποπι.

53 ΠπΙπαπ νναπὶιπαππ ἑαποννὶπ

ννὶιιὶρὶ Μπ @πορτα πιαποοε Μπ

απ νναπιπια ππιπαπεπτα.

54 Ωα νναπὶιπεπιι έαποννὶπ ννὶ

πιααΜπαπι Με πτὶπ νναππα επ απ,

Μπαρ ειπα οὶπιοπ ππιπ:απιπ. ΠπΙπαπι

ππαΙποοα ονναεὶπι επι ννὶοααπὶπαπ,

παπα Παιιιιτα ιπαΙποοε Μπι επι ο

νναπππαιπα ααιπιπαιιὶ γιππαπ.

55 Πππαπ Βιιιπρτα ππαποπ:α Μπι

ονναππ:αγα αΜπαπιιιὶ Με πιεπαπι,

οιπαππε Μπ αιιιιιπαρὶ οπ Ραπο πο

γεπὶιπαρὶ. Πιιπαππ, .Ϊοαειι εππα

γαρὶ πια, π.πιπαπ ποοπ πιὶέὶρὶ Μπ

πιπ:απ εαοπρο, Ραπο Βεπιποπι ο

ννααὶπ αννὶοαΜγα.

56 νναππα ιπαπα οππαπα σναπ

π:αιπα ννὶοααπὶπαπ, πεπαπι .Ιοαερ

αεπιπαιιὶ ορπιπα Μπι πιινααὶπ παπι
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 42.

Επισιπο πιε, Βειιρι:οπι ι:ε1πιι γιιι;ερι

ννισειιιι; Ε8·ιιρι.ε πιιειποσο Μπι οπι

ννιοεεΜ1ιεπι ωιιιιιιι ειπε πιεΙπεό.

ό? Ππιι€επι ππιειπε οινεπιπ:εγε «πιεπι

1ιεπι, Βἔιιριε ε1πτε .Τοεερ επι Με

πιω ορετοπι ιιιρι, πηεΜι Μπι

οπνεπιι:εγε πιιπιε ννιοεεΜΒεπι οοο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 42.

1 Ηειιεπι Ε8ιιριε ππιιιιποοε Μπι

επι εΒιι)περι ?Με οιπι Με.» πινω

)πειπε π;ιι οιπιιπέιι ννισειπε σιπι ιιο

ινιοεΜ)πε, 'Ι'οιποοε ω" ορε.Μοι

.Με όιιιπεπιρι 1ιει

2 Ιιιορο Ε8·ιπρπε ιιοοιγε εΒιιχε

Κι γιιιπεπι Ισεχαρι πιεννε11οπι. Βοιπι

ιιι;ι-πιγε ειπε χερι ιιπι Ιιεοιγε πεπι

ιιεπιννοχιιτεορειιπιΜοετοπιρο,Μπι

Με” ιιπιπιιρι πιε ιιπιπερι Με έιπιι ω,

ειπε..

Β Ππιιπεπι .ιοεερ π:ιιιγε ννιι:εγε

σιπι ννιΜ:εππιπιε πιοπι επιπυχερι ορε

ι:οπιρι Με ε ΒΒιιρι.ε ικαιωσε πω

οΜε ΜιτΜ)πε ιρι.

4 'Ι'ιιιπε. Βειιιεπιιπι .Ϊοεερ εππι

ιπειπιι Μπι ορο έπιι, ΟΜπιι πειτε

έιοε εΜρε Με πιεπ:α:ε, Με.»

ειπε πιε ιιεοεπι με έι ω.

5 Ππιιπεπι Κεπιπιπι ππιειποοε Μπι

οπι ννιοεεΜΒιιπι, ιιεοπι ιιππιεπι ιιιρι

Μπι οππι, Ιει·ειει οιπιιπέι ννιοιιγε οιπι

πομπο ορειοπι ιιιρι.

6 ννεπιπιε ππιειποοε Μπι επι'.Ιοοορ

ιτεπιπ:επιγεπι ιιπι, (μι. ππιιιιποοε Μπι

οιιπιε οιπετε πω” σιπι οπινεειπι

ω." γιιιερι ννιπ:ειιιι Μπι .ιοεερ

Εεε. Ππιιπεπι οιπιπ:ι.ι πιοπι επι πω,

πιο. ιι:οι1εππι κι ππιεΜριιειιιιπε ππιε

ιπειε εΒρειςι ερι.

'7 Ππιιπεπι οεερ ννεπιννιοεγειπε

πιε οιιιοιπ ιχεννιπ:ειπιχε, πιιιπιι "που

ι:οιπεππι ιιιιιιιτοιπεπ:ε, πιε ιοεπιΜιιγε.

οννεπνισεΜγε πιε, ΤοΜγεωιπιιιε.ιι

ζειπρι Ιιε? επιε ιννἰοεννεπιἔε. πω

επι Κεπιεπι ιπιειποσο Μπι επεπι1ιεπι

ι:εΜι·γιιι:ερι ορειοπι ιιπιιιιρι σο,

εγερι. .

8 Ηεοεπι .Ϊοεερ απο οιποπι Μπι

Ε)

ιχεννισεΜχε, “πι”. ε” .ιοεορ ιικ

Μ)περι έπιι.

9 Ηειιεπι πω!. νποννιιιεπιππιπ1ε

ιιιεπιιπιπιε οιιιοπι Μιπειι)πε φ, Με

ιωσα ιννεπιχειπερι Μπι 1ιεπιιοερι,

πιο. ππιεΜιοο ννιιπιπιε. έπιεχειιπιιι

ννιιιιιπο σιπι Ιιε ιννεπιχεε :πιιιπιι

σε, εννιοειπιχε.

10 Ππιιπεπι, Ηιχε ιτεπισιιπι Μισε

ω έπιι. Ηοιπέιιιεπι ιιιπεννε νομι

Με οροποπι πιπιιιιρι.

11 Ψιοεότε ννεπιιιιι1επι οννεειπι

οιπιιπέι ιππιγεπιρι. ΠπιΜγε ω”

οεπιπιιπιιρι; ιιοιπέιιιιιιι πιιτεννε Μπι

ππιιιιποσο ιιπεπιγεΜιρι Μπι Μπιπιαπι

ρι 6ιιι πιο, εαιγερι.

12 Ππιιππιπι, Μ” ππιειποοε έπιπ

γειιπιε ννεπιιπο σιπι Ιιε ιννεπι)πει;

γειιιρι σο, εννιοειπιχε.

13 Ππιιπεπι, ΗοΜέιπιεπι πιιπεννε

ιιιιιιιπε ννεπιιιπι ιιπιιπιπ:ι)περι ειπε ιιπι

πιοπιρερι; Κεπιπιπι ππιειποοε Μπι επι

ννιοεέπε ινειιιιπιεπι Με ιιπιχεπιρι,

πιε ιιιιΜιιππει Μπι Ιιε επιρε πιειιεπι

Με ιππιχειιρι Μπι Μαι γιιπιΜι, ‹ιε

πνεπιιιι1επι Επιπιιπι όπιι, οικω.

14 ΠπιΜιπι, Μειποοε ιινειιγε1περι

Μπι 1ιεπιιοερι; οπο. εοιοιιπερι πιοπι

ιιπι ιιοοεπιι πιο.

15 1)εαιγε πειιιιεπι πιιγιιιποπιπιρι

Με. Ριιι·ν:ι πιι ιιπι Μπι πιιειιπιΜιρι

οιειιπιπιε Μπι Ιιε ιιι έπιι ιπιπι1ιεπι

πιειεπιιιεπι $οιπιιιεπι πιιιπιι Ειπε ω.

18 ΙΙιορο, ιιι)περι Μπι νπεπιιιπιεπι

ειιπιι‹ε μι)περι Μπι ιιπιπιννο γε ώιρο,

ιιπι πιιοιορι Μπι γειιπιιινιπισεΜιρι

Μπι ιιοιιεπιχεπι Μιέιπε ιιιιιεεπιρι

Με. Ηεοεπι ιιιγιιιποεπιρι Με,

ιιειοεπιι πιω Μπιιιεπι, Ριιπιο πιι ιιπι

Μπι ππιειποοο ινσεπιχει!περι Μπι Ιιε

πιισερι Με, .ιοεορ εννισεΙπιχε.

Π' @ε ιχειπιπιι σεπι 1ιειιπιπι)πεπι

ννιιεχε οπιετε; ννισειιπιειπε.

18 Απιρετιι ιοι3πεππιπιι ιιοΙιεπι .Το

εερ ιιεννισεΜγε, ννε1πεπιπεπι1πε

1ποννεΜπιε σε. Κειτοπι ε εοοπιπιο

πιε πιι ιιπιρο. Δ · '

19 ννιοεγε1περι Μπι1ιεπι, 1ιιιπιιπε

@ιιπι-ιιπι $πιι)περι ΊιΙ8.πιιι(ι8.11 [ΕΕ



- νν1οο1οποπ.

ἐπο ροοπο Μο, πιο πὶπ πο οποπιε

πὶπποπορὶ πω πο οπ, πο. πὶρο

οτοοορὶ πὶπ ὶπορο, ὶ:ὶροπποπο πὶ

τοννορὶ πὶπ πποπο,... πὶπ οπ

ννοροτο οπὶροππορο.

20 απ. οοππο ρορορὶ σὶἐὶὶπο

πὶπ πο πιὶρο οπ τποποορο, ποοοπ

πὶοὶο ροπποννὶοοπορὶ πὶπποπ πὶ

πιρὶ Μο ἐπὶ. Ποποπ οοοπ οσου

ι.

21 @ο ὶροπὶτοποπ ποπὶοὶρορὶ,

Βὶιοπποὶι ννοοπππιπὶρὶ. Βοππο

οπροπρὶ ννποὶπ ὶροπὶἐὶπ ρνοποπ

ροπορὶ πο. σοοππὶρορὶ, τοπο οπο

οπεορτοπρί ἐπὶ, ποοπ ννοοοπτο

ἐὶοο σὶπ (ο οππὶροππορὶ οο, ορο

ι.

22 Ππποπ Βοποπ ορορτο πο,

Ηοπἐὶποπ πὶπ οπ ννοπτοπὶρὶ ἐπὶ

ρο οσὶοὶρορὶ ἐπὶ πο? ύ;οπο οποι

ιποροπορτοπρὶ ἐπὶ; οπποπ οοὶπ

ὶρο νο πὶπ ονοοπο ννὶοπννοππο

ρὶ πο. πο ποο σο, ορο.

23 Ππποπ .Τοοορ πο ποποπ

οποπρορὶ ἐπὶ. Τοπο οννὶσοπὶρο

οσο. ννὶοοἐὶο ποπ ὶο οπο. πἰρο οοο

ποποοἐ.

24 'Ι'οπο .ϊοοορ ννὶοὶὶοπορο ποπ

ποπ τοπὶ ρο σο οορο. Ηοποπ

` ὶοὶοοννὶπ οπ ννὶοοππὶ πο, τοπο

οννὶοοπὶρο πο, ποὶὶοπ οτποπρὶ πὶπ

οτοπΙιοπ Θὶπὶοροπ ὶοο πο, ὶἐ$ορὶ ρ

πὶπ ονὶοὶτοποιπ ροπὶΙὶτο.

25 Ηοποπ .Ιοοορ πομπο πορνο

ρὶ πὶπ οπορορὶ οπ οὶοννὶοοπὶσὶ

τοπρὶ πιο, πο τποποοπο πορνορὶ

ο€οὶροπὶ ρνοὶοψοπρὶ πὶπ οπ οννὶ

οοπὶσὶΙὶποπορὶ Μο; ννοπορο πο

ποπ ννὶοοπορὶ Μο, πορο. Ππποπ

ποοοπ οοοννὶσοπὶοοπ.

28 Ππποπ ἐοΜοππο ἐοπἐοππο

πὶπ τοπο ροπορὶ πὶπ ρνὶοοπὶρορὶ

πο ππορι. - .

2'7 (Σο τοπτοπ πιννοππορὶ πιο,

ννοπ_ὶὶ ὶοἐοππο ἐοπἐοππο οπο πο

πο, ο ννοροποπρὶ πὶπ πποπποπο;

οπποπ ὶπροπ νν‹›ὶοτοπρὶ ὶ πὶπ οπ

$οτποποοπο πὶπ ροππο.

28 Ππποπ ποππο ννοπὶὶπ ννὶοο

ρο σὶπ ποννὶοοπὶρο, Μοποοπο

:πποπο οὶποπ οπο πὶὶοορὶ. πω

ροπορο, ννοροποπρὶ ιι1ποννο πὶπ

οπ οπποπορὶ σο. Ππποπ οννοἐὶπ

ὶοοπννοππορὶ πο ὶπορπρὶ πο, Πο

τοπο ννοποπὶοππο οοοοππὶοοπρὶ

πννο, οπὶοὶρορὶ.

29 (πο. Κοποπ πὶοποσο πο. οππι

οτορορὶ .Ϊοποπ οπ πω. πο. το

ποπ οπὶρορὶ ποπ οννοοὶπ οπὶρο

πορὶ. -.

30 Μοποσο ροπο οὶπ πο ὶππο

ποιοι ὶοοππἐὶρο. τοπο οπποπὶοὶρο

ρὶ, πο πποποοο πὶπ ὶννοπροπ οπ

πω ὶροοοπ οοοοππὶοοπρὶ.

31 Ί'οπο, Οποπ οπποννοτοπρὶ

πο πὶοποσο ὶννοπροπορὶ πὶπ πο

οπσορὶ ἐπὶ;

32 Ηοππο "πιοπο οππὶοὶρορὶ

οπο οπποπρορὶ ποπο ονσοἐὶπ απο

οπννοπ-ὶὶρὶποπ, ννοππποπ £οπὶπ

ἐπὶ, πο. ποποΜο πὶπ πο οπρο πο

ποπ Κοποπ τποποοο πὶπ οπο οπο

οπροπρὶ πὶοὶ ροππο ω, οπποπὶ

ρορπ

33 Ππποπ, Οποπ οπὶννοΕοπρὶ

ποπ πὶπποπ, ποτοπποπ οποπννορο

Μο σο. Ηοππο πποπο ρορορὶ

πὶπ ννοπὶὶποπ ποπ ὶπὶοὶ ροππο

Μο, πο. ροτὶρὶ πὶπ οπ ννὶοοοπὶποπ

πὶπ οπ, ωοριιΜ ὶοορὶ πο οππι οπο

ο.

34 Ωο οΜπο ρορορὶ ποποππτ.

πὶπ ω, πιοποορο. Κὶπποπ πιο

ποοο ὶρνοπροπορὶ πὶπ ποπὶοορἱ

ἐπὶ, πο. οποπ οπὶννοτοπρὶποπ πὶπ

οποπννορο Με. οο, πο ποποπ, ποπ

πο. ννοπὶὶπ ρορορὶ πὶπ ο.. οὶοορἱ

Μο; πὶπποπ πποποσο πὶπ ποπ

ννοροροτοιιρὶ Μο οο, πιοποοο ρο

πο σὶπ οπποπὶοὶρορὶ ω, ορορὶ.

35 Ηοποπ ννοροποπρὶ πὶπ παπο

ποπορὶ; οπποπ ὶπροπ.τποιπἐπο

οροπτορὶ ποπ, οννοἐὶπ ννοροποπρὶ

πὶπ οπ ροππο. Οννοεὶπ οτορορὶ

πὶπ πο πιοποοπο οροποορὶ ποπ

ννοππποπορὶ, πο. ὶπὶποπρὶ.

36 Ηοποπ οπο οπο ρορὶ πὶπ

ποννὶοοπὶρο; Μὶρο ιπὶοὶπσο. πιο
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νιτιοοννοΥΑκε 48.

γειιιρι, .Τοεερ ιειιιιι ω, εε θειι

εγειι τειιιιι ω, εε Βειιγειιιιιι ιγε

ειιρι Με; ιιειιε εννεειιι ιγοιιιιιιιι

ιιιεγειιρι.

37 Πιιιιειι Βιιιιετι ιιε ειιιιιιιιι

ιιιιι ιιεειγε, Πε πιιιιερε Με ειι

ιιιεειι ννο. Με. ιιιγε ειι εννειιτιι

Με. εε. Πε ιιιγε ειι εννειιιιι ειιι

ιιιιιιιειι, ιιιιοιιιεε ποπι Μεε ιγε

ννιεεγε να, εγε.

38 'Γιιιιε, Μιειιιιιέι ιιιιι ει: πιει

ρι γε Με ειιι εε. Οιιιοιι γνειιιιε

γε εε ιέ ι·ιειιε οιιεριερι, εε εειιιιιι

οιιιιε ιιερι ιιιιι ιιε τειιερι Βειιιε

ιιιιιι ει" έιιεε ειιι ειιιρε ειιιιιειι,

ιιιερε ειιε ιιιιι Ηειιεε ειιιε ιγσιιι

έιιι γειιιεγεγερι Με. σε, εγε.

' _, ννιεοννοιοικι: 43.

1 ιλἴειιιιε ιιιειτοεε ιιιιι ειι πιεε

ειιιιιειι τειιιι‹ε εγε.

2 Πιιιιιιιι εΒιιγερι Εε·ιιριε ειειι

ιιειι ειιτιιρι εοιι ι:ειιιγερι, ιιειιετι

ετεγερι Με ιιεννιεειιιγε, Αιιε

ειιτε γερι εε. τειιιι γιιι;ερι οιι€ε

ορεειιιιιειιοτιρο.

3 Πιιιτειι .Μεε εγιιρτε εε., Ψι

εεέτε εοιι, Νιειιιιιιε ιιιειρι Μ επι

ιιιιιιιειι ιιιιιιε ιιιιι ννειιπιεγειιειιε

ρι Με έιιι σε, ιιιιιε ικιι;ειιγειι ειι

ιιειιιειγειρι.

4 Ηεεειι ιιιέ ειιιιιτε ιιιιγει·ιρι ιιιιι

ιιιιιιιειρι γε γεει ιιιιιιιειι ιιιιιι ιιιι

γειιρι, εε ννογιιι:ε ορειιιιιιιειιοιι

ρι Με. Ο .

5 'Ι'ιιιιε, πιε γε γεέι Με σιτι ιε

ννει:ειιγε γε ειι ιιιιιιιειι, ιιιιιι ιιιι

γειιρι Με επι. Νιειιιιι:ερι Μιι

ορε επι ιιιιιιιειι, ιιιιιτε ιιιιι πεπι

όιιιιερι Με ειιι εε, ναιοεέιιε ιιιιι

ιιιιιιειιιειγερι σε, εγε.

6 Πιιιιειι, 'Ι'οιιεεε ιιιειιιιιιε ννειι

γι γιιιιε «ω, ννιεεέιε ιιιιι υγειά

εειιερι εε. έιεεγε εεειιιιγεοοιιρι

ιιε? ιει·εει εγε.

'7 Πιιιιετι, ννιεεέιε ιιιιι Μεγε

ιιειι ννιεοννεειρι ιιιιι ιιιιι‹ιννειιεε

μ, εε ιιεγε, Νιγετερι ιιπι περε

ιιιιι πι Μ? Νιειιιιιιιε ννιιιιιι γιι

ιιειι Με Πιιιιειι οννεειιι ννισοιε

ιιιιι ιιειιε εεειι ιιτιιιιιιιιγειιιιρι.

Βειιι τοιιετι ειι, Νιειιιιιιερι Με

ιιιειιειιρο, εγε Με ειιι εκιοιιιιιι

γειιρι Με ιιε? εγερι.

8 Ωε, Κοειιε ιιιιι ιιιιοι γε ει πιο,

ιιιιιιιειι ιιειιιιιιιιρι εε ιιιιγειιρι

Με; ιιεεειι ειιιιιρι Με, ιιιιιιιγε

ιιιγε ιιιιιιιειιιεερι ιιε οννεειιι ειι

ιερι Με ω.

Ω Μιά ιιε επειιιιιειειιε εε πιι

ιιιιρε ιιιιι ειτειιιιει·ι ιιιεγειιιιιε Με.

Νιγε ειι ειειεειιιιι επι, εε ειτε

ιτειιι εννειι‹ιε ω ιιιιιιιειι, ιιιιρειιι

εννεειιι, Νιγε ειι γνεννειιι.ειιι ιιε

πιαισιγαρι Με.

10 Υε ιιιιιιεριιιρι επι ιιιιιιιιιιέ,

νσειιιιε ιιειιειι ιιιοιιρε ιιιιιικιιρι Με.

ιιιιιε εε; .Με ετιιιιιιιι Ιει·εει

εειγε.

11 Πιιιτειι, Ηεεειιι ιιεειιιιιειι

ιιει‹ειι·ε εεοιιρο. Μειιοεε Με

ιιε ννεειιιιγεεε τιιΜε ιγοιειι ννε

έτε Με ννοιιιιιε ιιιιιιερι ιιιιι ειιιιε

γιιιιε γερο, ειιιιέιιι σεεε, εε ιιε

ει:ειιιιειιιιε ιιετιρι ιιιαιω σεεε,

εε “ιιπι ννεέτειιιιιε, εε ροιιιιιιτε

γετειι, ιιιιιε εε ειπε, ιιειιειιιγε

ννιεεέιε Μιι γεειιρι Με.

12 Μεεεειιε ιιειιιιιι οιγορεγε

ιιοιιι, ιιερε ιιιιι οιιιιε ιειιρο, πιπε

ειιε ιινοιιιτοιιρι οιιιιε. γειιιιειιιιιρι

εοπ ιιε ιιογε, ιιερε οιιιιε. ειιερι

Με, ιιε πεπεπ εεειιρι ιιεεεεε.

13 Νιειιιιιιερι ιιιιι ιιειιιιιι ιειιρι,

εε ιιειιιιρι εε ννιεεει;ε εστι ειιτε

εικε γερο

14 (ζει νι7ιεεέιτε ιιιιι εειιτε ιιιει

γερι εε ιιιιιιιιε Μεε" γεγερι

ιιιιι,ιιιιιιιι ιιιιι ιιε ιιε ει Με, Βω

γειιιιι·ι ιιογε, πι” ννειιιιιι Οτι-ιτι

εειιιιε ιοιιέιιιιιιερι Με. Μιε πιι

ειιιεε ιιιειιιρι ιιιιιιιειι ιιεεετι πιε

ιιιρι Με, ει:εγερι Ιει·εει εννιεε

ιιιγε.

15 Ηεεειι ννιεεει:ε Μιι Με

ιια:ε ειιρι Με ειιι ιιε-ιειιρι, εε.

ιιιεεεειιε ιιερεθριιιιε. ιειιρι, εε



ΨΙΟΟΙΟΛΟΒ.

Βεπῇεππἱπ Με: πωωΡι, εε Βε·ιι

με εΜε πεπ γερι εε .Ϊοεερ :το

πεπι :πει:πιρι.

16 Πιιπεπ .1οεερ ννεπιπιεεεπεπε,

Βεπιε:πι:π Μοι, εε π.εοΜγε ννεπ

πρι ευνεπεπεπε :ιιπ πε πεεπιπε;

ννιεεετε Μπι :1ε:ιε 1::π εννιεεγε

εε, ινεπι:)πεπρ: ννεπ ρεπε, εε ερειπ

επεπ πο. Ψιροτειιπειι πεπε::

ινιεεέτε Μπ :πεπε επι: ννεννετε

Με εε.

17' Ππ1πεπ πιεεεπι Μπ :επεπ

.1οεερ ειπε ει:: οννεε:π εεε:: εεοπι,

εε .1εεερ τι Μπ τι :πεπεπ π: νιπ:εεε:.

18 Πππεπ .Ιοεερ π: πιπ π: πιεπεπ

εννιεειρι Μπι πεοπ ινπεεέπε Μ::

ποΜρερι εε, Μεεεεπε ποπεπε5πε

νπποπιιτεπιρι επΜτεινερι Μ:: Μ::

πππ:Ιεπ:περι εοπ, πεοπ επει:πτεπι

ΡΕ, εε ει:: ::πειιπποπρερ: Με ε

επιΜεορι, ε:: ννερεπε ιιπρι:περι

Με επΜγε έι:1:πεππε 6οπεοππιε

ιπππερι πο", ε;περι.

19 (ζει .1εεερ ιι Μ:: εννεπ3:επε

ει:: πε·επ :Μγε:1επ π:πε]ιπρ1, εε

πρ: :.:γορε Μπ επ οΜγερι.

20 ί)ε, Πεπιεεπ οι:οπεπε εΜε

ω:: γ::περι ορειιπ::οπρι Με ε

Μπι ι:πιπ1ρ1.

21 (πι. εννεπιπε εοπ, ε:: :::ιΜ

ννεππερπ, εε ννο]::τοπρι εππ:1ι:

π:1οπερι, ιι:ιπε:ι πιεεεεπε επιπε

πἱρι εοπ οιοπωπι ννοιιιτοπρι ππ

Μπενπερι ί Μπ οππε ιπεππε, :πε

Με εερειππΜ3πε ι::ιΜ1;:ιπρ1 εοπ

πε ἱγεεεεε, πε ονιπεε:π περε οππε

ιιπππεπεεπιρ:.

22 Ω:: :πεπεεπε τοπεεε επ ε

Μ: γι:1:ερι ορεππιτοπρἱ Με ε περε

οππε :πεπε πππ:ρι.. 'Ι'::νιπε :πεπε

επε ι::ι1:επ:ρι εοπ, ι::ιπιτεννοιιι

τεπρι Μ:: :Με ιροπρεγε ειπι

ε:1επιι:πγεπρι επι: εε, ε)περ1.

23 Ππιπειι, Τε:ιρεπ 3πει:πρι Με

εε. νΜπορερἱ έτι: πο. Τε::

Με:: γε:περι Μπι πἰγετερι τε

ννεπεπ1επιπερι Μ:: πεε :τυο-ππιππ

ρὶ πιπενπερι Μπι οππε ννογι:πε

::ἱει:ρἰ. Μεεεε1‹ε πιπεννερι εοπ

πήγε επι :πεπεππρ1, ειπε εε πεπε::

π:ιερεπ ννἱεἱποπεππ πιπεπρε μι.

24 Ω:: .Ϊοεερ Η Μ:: τι :πεπεπι ι:

επεπ, εε πιιπι ννιεεει:; ι:πιπεπ

ειπε πεπεμΡι, εε ευΜεππε εοπ

έοπιπε τεννερι Μπ πεπι::ι πεπ::

γι:περι ινιεεει:. '

25 Πππεπι, Ηεπ εεπιπερἱ @περὶ

Με περι: πεπο:ιρι, ω:: πνιγε

πεπιπε:ι πεπεπ .Τ::εερ πε: Με εἰ::

πε 1το1:επι πεπε 11:εε επρὶ Με

εἰπ ονιπεειπι ικπ:γεγε εππεπερπ.

26 Πππεπ .Ιοεερ :Με ω::

πεπεπ πεπε :Με επρι Με επι,

περε οππε .Τοεερ επι π: :πεπεπι

πρι, εε ππιππιπ: ::ιε1::ρι:ε:πγε

επρε::;ιχερι. _ ε ε .

27 Πππεπι, ι:ε:ιρεπ ιππιρἱ πεε:π

πει:ι:νν1εεννεπεε εε, Νιρετερι Μπ

ννιεεπιπιεε εε3ε:1ετερι εοπ πεπε

πι:: πι: πε? ιδε:ιρεπ :πι πε? εγε.

28 Ππ1πεπ, Νιπ:εσπι)πε ε1:ε π::

Υεπρι πιπ πε πεπεπιπ πι, εε πεπ

?επ ιιπ εε, ερερι εε ρεεε-περι εε

πιεπεπε επρεπε:)περ:.

29 Π:ιπεπ.1εεερ επ ετσπννε εε,

επππεπε Βεπ3ε::ι:π Με: π::::πι1

ννεπι::1επ Μ:: πε ννε:ιπ:1επε εε,

8::τιπεγειπερι ειετπιε ::ιι:γε επι

εε]ε:ιετερπ εοπ πε :Με πε! εγε

εε, Μιειππει ννεπεπιπ:εππε :Μπιτ

επιππεπε Με, ειπε.

80 (πι. ειπππεπιι Μ:: ε:: :Ξεπϊε

Μπ έπεπεπεπ πε ειπ πιεε:: .Ϊεεερ

ἱπιεππιἱγεπ π:Μεπ εεγε Με εΜτε

εε ννεπιπεπι πρ: εΜε π, ε εε”.

31 Ηεπεπι :πε Με π Μ:: εε

1ι:ππεπιρε ε:: :π:1ι:πε εε, Αει:γερι

εππεπε ο, εγε. 1

32 1.Τπ επε17οε .Τεεερ ειιρ1, εε

πι:π1:ε ιπεππιτΜι Με :έ επεσε ει»

εεειιρἰ, εε Βε·ερτε:ι πεπε πεπ

ννοι:ερι πιπ επεσε νν1εεει:ρι ; Β

επρι:οπι Ηεπε:·ι επ:: εει:3περι γι:

ι:ερι εΜπἱρἰ ἐπὶ :ιεπεεέ, πεε::::ρπ

Μπιπε:ι :επεπ ::;ιγερ: Με.

33 Ππιπεπ .Ι:περ πωπω:: :γε

ι:εππερι, ι:οπερε Μπ ννεπεπερε

Μ:: :γεεεπ, εε :ειπε Μ:: εἰ
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ιιιιαιι. ιιιι Μιι ιροοειι, ιιο. πισω»

κιοπι ιραΜιακιαπι ριιέιιιραραρι.

34 Ταιιιι ριιιαιιι ιραοιπιρι οιο

ιροιιι ννιοακιιι, ιιιικα Βειιιιιιιιιιι

ι:ιιιιιι ιαννα Καιιιια ιιιιιαιιρι ι;αιιιι

ιανιιαρι αιιρι.αιι αΜιιιιε ιικιοπι. ιιπι

ικιιπι Μαι ραιιιιιιιρι, κια ιριιέΜπιρι.

ννιοοινοΥΑικα 44.

1 Ππιιιαπι .Ηπα ιιιννο ιι ι ιιπ"

ανναπιραικε κ:ιπι κιι:ιριι, _ιοαότα

Μπι ννοιιιιια ριιιιαρι Μπι επι Εαιιιι

ριιιαρι οιιι πιο; ικιιιαπι κιιιι οΜιιι

ρι Μπι ιισ.ιιιαιιραπι, κια ιπιαιαεικα

αιιρι Μπι κιννααιιι οιοιροιιι ταινιο

ιιιιοπιρι ι Μπι οιιπια κιιιιιαικα ινα

58 Ωα 1ιαικαΜα Μπι ιαννοιιιιοιιρι

ι Μπι οιιπια ππιαααειια νναιι€ιοιι

ιπιιιαννα Μιι ιιο οραιιπιαικο Μα,

ππιααιιαιια νιιοριιι:α ιρκιρερα αιιι

Μπι ιιο ιραιιιια. Ππιιιαπι ι.οικοπι

.ικιαερ ει:ιρε κα", κιοεπι που.

3 Λπιραο ιικιιιαιι Μια ννικ:αέιρι,

νιιοαατα ιααιιιιι‹ε έοιι€οιιπια ικκιρα.

4 νναπιιια οτοπιννα Μπι ατα.ιιιιαπι

Μιιαιιραρι Μιαιιιιιι. τοιιαπι Μωρό;

ιικιιιαιι .ιοαερ ωιωιια ι:ιρι τωρα

ανναιιραιικι σιπι ιιεοιρα; »Μια κια

νιικιιιέτα κιοπι ταννικ:αρα πο, κια

ννικιαροιιιιοΒο οιιιιιαπι, Πε ωικωιι

ιαπιραπι εκ:απιιοκιιιρι Μπι ιιιιοπιι έι

σειρα κικιαπιοπιριι

5 Μαριιιια σιπι ιαιιιι οιιπια ιρα

ραιιικι κια οπι αρατε σιπι κιεε: έπιι

ιιο? Ί'αικιι ει:αιιοπιρι Μπι Ιιε έι

κ:α, εννιοαΜρα απο.

6 Ππιικιιιι εννιοιιΜιιι1εμ κια. ιρι

κ:οιε Μπι ιιαι·ιιι. ιιιιιιιοαΜρα.

7 Πιιικαιι, ιιιαιικ:απι ι:οικκικια ο ιιο

σου ειια ιιο? Ηοικέιιιαιι ιιιι:αννα

το1ιοπι ιιοικικιιιιιιιρι Μα ιιο!

8 Μαιαειια ννοιιιιοπιρι ι Μπι

οΜα ιρειιπιραπιρι ιιιιιι ιιο Μια,

ιζαπιαιι πιιαιτοκιιι Μπι οι:απιιιαπι ιιπι

πιικ:ικιαιιιρι Μιι ακικιιιραρα. 1·ιαιιαπι

ω” τοιιεπι οπι οιαιιιιαπι πιἰριιιια

σιπι ιι Μπι εταπιιιαιι ιιιιιααειια ιια

κι πιιαιαειιιιιι ιιιαιιιιιιοπιρι Μιι. Ιιε 1

9 Ηοιιέιιιαπι αιωνια ιιπιιαπι Μαι

ικαέιια ιιο ριιιιιι ιρεριιρε κ:ἰπιιιαιι

μ: Μα, κια ιιιιΜρα ονναειιι "οπιπι

κιαε ιιπιραραρι Με, αραρι.

10 Ππιιιαιι, ννιιπιπια ιοικεπι οιιαρι

Μιι ιικικιει;ιι Με. 'Γυρω ιιο ριιιια

ιρειιναΜρα κιιπιιιαιι ννονιιιιαικε νιω

ρκι Μα, τιιικα ιιιπιαιιρι Μιι ιριιοπι

ρορικ:αέιπιι ραιιιιρι Μα, κιρα.

11 Πιιιιαπι οννααἱιι ιπιαΙιπιἰραπι

ννοιιιιοπιρι Μιι πιιιιικαια ρα1ιραρι

κια, οι:οιροιιι ννοιιιι;κιιιρι ιικιιιιικιο

ιιαρι.

12 Πιιιιαιι τοιιαρα Μιι ιαννοιιι

ικιπιρι Μπι ειι τοικαιιερα αΜια κια

ιιαιιαιιια Μιι κικιεπι ονναοιπιιιαπι ριι

έιιιιι. Ου. Βκ-:πιιαιπιιπι ι:αννοιιιι.οπι

ρι Μπι οιιπια νναιιέιοα Μιι ιρερα.

13 ι.ιπιικαπι ινοιιοραικο Μιι Μιι

ροταρι ιια ονναειιπι έιιΜ:αιιιια ασπι

έκιιιιια ιιιπι ννιοαΜραρι, κια ικ:ικ:α

ινιιι οικιπιννε Μπι οΜα ιρι.

14 Ηειιαπι .ιιικια, ιιιιπιιια. ιιναπιιιπι

ιιιιικ:αρα οιτι οιτι, .ιοαερ ιι Μιι επι

ιρι. Πιιιιαιι ιρε πιαιιαιιιιι ιιεπι

ραπιικα, κια ιιο ιιοιιαπιι οινααιπι πιια

Μια ειιροιςιραρι.

15 Πιιιιαπι νιοκικ:οπι Μιι κια ιαικιι

εοαπικιπιρι απο? νιιωιιιω Ευρω

ιιιιιιιακ:εκια κ:ιπιιιαιι αραι:ε σιπι οΜ

ιιι ειιοιιραραρι έιιι Μι .ικιιικιρ

οινιοαικιρα.

18 Ππιιιαπι Μια Μερα, Μαριιιια

ιοικκιιι ιιπιικαπιιριιρι:αρι Μα ιιο?

'Ι'αικιι ιιιιικαραρι Μα, ιια ιοΜρα

ταιιιιιιιι ιιιιιικιιιιικ:ει:ιιρι Μα Μέι

νναιιπιιιιαπιιρι κικιιι νναπιιια Ψαικαιι

ια.ιιιια ιρειιπιραιιρι. Πιο, Παπιοαιι

νναραικα ιιπιρακιιιιιαρι, ιιναικέικια

Μιι ριιιια ιρεραρι κιοπι κια. ιιιιΜρε

ρι ονναειπι ιιαικιιπι, αρα.

Γ? Πιιικαιι, Ηκικ:απιιοιι Με σιπι

νναιιαιιι;απιικα ιροπιιαΜ έπιἱ αιωνια.

να ατικα ριιιια ιρεριιιιι ‹ιοπι ικά

οαέ α Μιι ιιο, ιικικ:κικιαπι ννοννιιιιιαε

ψαρια Μια; ι:ιιιια ιιιρερι ννοοΜρο

οιι ιιιραιαρι Μιι οΜα ιικιαρο, .ιο

αερ αίρει. - . Ο

18 ιιικαιι .1ιιιι(ιι)ιιιιρεκιαιι ιιιπια

ι



ΨΙο0!ΟΑΠΕ. ! ·'

ῇἱη «η ηομ,Ιωηωη οοοἰγιι ω,

ηοΜΜιιη ηἱηιννη οειηηὶ ο ηηιρο

ιέηἰ ννο. Μηχηηο οἰη ατο @ο

ηἰοοοο.. Ί'οΜη ηοΜΜοιη ηἱ£ειννυ.

@Μι ορο οἱη ηο.γοΒοη.

19 Μαγιιηο οἱη ΙιοΜηόηη Μοι

ννιι ννἱννὶοοηοηΒο.; Νἰγοτορὶ γη

Ι‹ιο ου. ηΙεηηΜιρἰ γιιΜιη Μ? ορο

0ἱηοη.

20 ΠηΜιη Η.οηοιιη Βοοοη 11η

Βοηἰοἰγορὶ ; Ηειη Μο ηηριιηρὶ

Μη ννιιηηο. ννἰοοΒἱηοο, ηη οἰη

ΜηΗω οὶετἱηο. Μη ννἰοηΒὶηοη

οητιη τοηρἱ Μη Ιιο Μοί ΣηηΜι, ηη

οἰηοη Μοἱ ηιιηΜι ννηηροηη ηοη

Μ: Μ, ηοοοη ΜΜΜ. οΜιρτηρἱ, υη

Μ:.η ηΙ:Μ:Μι οεητοΜγει σο, ηηΙζο

ΡΙΠ· . . .

21 ΠηΜιη, ΝιειιηΜιρι Μη πιο

Μιηρο, ννηητηοο.Βο Με σο, ΜΒΜ

τΙοη ηΗ:εννο. Μη οννὶοογοΚἰρο οὶ

_ηοη.

22 ΠηΙοιη, Ιτιιηοο.η ηοΚέἰὸηη

Μη η$Μ1Μι Μη άψογο Μο οἱη

οΒἱ$ροηἰ,Μ ΜΜιΜι οϊιρογει η Μη

Ιιοη, ητηιιΜι Μη @ο Με. οο, ηη

Ιεοηἱοἰγορἱ ηοη.

23 ΠηΜιη, Νἰει1ηΜιρΕ οὶεΕἱηο.

Μη ηο Μοἱ Χοπ γουρἰ έπη Μη

Ιιηη, ηλιο τηητο Μη ἰοἰπηηηη νοη

ἀηΚειρἱ Μο έπη, ηοΜηόοη ηἰτοννο.

ηηηογηΚἰγορἰ.

24 ΠηΜιη ηοΙεἐἱὸοη ηἱΜιννη Μη

:πο ιιηροηρἰ Μη οΜο. Π.οννοηΜιη

Μάο ηηηόη.ρΙ, ηη ηο οη το!ιοη @Με

0ὶη οννηεἱη ηηΚοΜγοΜπρἱ.

25 ΠηΜιη, ΑΜ οΜο Μη, ηη

πομπο οηΒο οροηηΜοοτοηρο,

Μο ιιηγηηρἱ Μη ορο..

28 ΠηΜιη, διιηΜι ηηγοηρἱ οἱ

η” Μη οι: ορο οἰηΙηιη 11ηροιηρί

Με απο ; τιιΜι @ο ορο έηἱ Μηηπη

ηρητηιιηοο ιιηγηηρἱ Μο οἰη ηη

ΙεοΜτροηἰρἰ. ΒηηΜι ηηγηηρἱ Μι

ΜιΜ:η Μη Μοἱ οηγηηρἰ έηἱ Μη

!ηιη, ννἰοηέτο ηοη ἱτοηηη!‹ο Μη

ννηηηηρηηηρἰ Μο 6ηἱ οο, ιιηΙιο

χειρι.

. 527 ΠηΙκο.η ηοιηεεω ηΗ:ο.νσει ατο

θ

ηηρηηρἱ Μη ΙιοηηΜοἱρειρἱ, ΜΜ

ννὶη οἰηοη ηοτη ηιιηιι ηηοϋοη ο

εᾶοηγηγορἱ. Ι

28 ΤΜ”. ητηοη Μη ιηΗ.ηη Μπη

Μιη €οΜ @ορο οιι, Βηηηηοη γει

ροτορὶ ω, ορο οὶηοη ο!ιοητοηΒοη

ννιιηννοΜο!ιο έηἰ. ·

29 Φο. ννοηηο. :Ιο ηιιΜιη ηιϋπιη

τηηηηη "εοΜ ηοορἱ Με., ηη. Βιιηορἱ

ηιΜι ἑἱοο οἰη ιιΜρο οἱηΙηιη ρο.

ιηιιοΜι ἱγοΜέἱοη Ηιιοοε οΜο. Μηπ

ρηοορἱ Με. σο, ορο. «ω ω .

30 ΠηΜιη όοηιιη ΜιΕοί:ιι Με ω.

ΝἱτιιηοΚἐἰὸηη Μο ηηγηηρἰ Μη

οΜο. ιιηηὸηρὶ, ηη ἰρο ηιιεἱ Μη Βο

Ιώίοοη ηηἔἱ Μη οη ἰηὸηἐ!ιο (μ.

ηο!ώΙοιιη Μη ορο έηἱ Μηηιιη ;

31 .Μο ιιηγηηρὶ Μη ροΜΜιιη

τιιηὶη έηἰ Μη ννοηηοο!κο οίηηηη

@ο Με. ο Ηοοοη ννοννἰηὸεη ηη

γιιγειρὶ Μη ηοΙ·ιέΜοη ηΠιιιννο. Με:

ηηγοηρὶ Μη ρε οΜι Μη ἰγοΜέἱοο.

Ηειοοε οΜει Μ1η ηηΜηαιρΕ Με.

32 ΗοΙ:έΜοη ηἰτοννη πηρε: Βο

ΜηεΙοη Μη Μο ννοΜοη ηη. Βοννη

Μγο.; Νίρο οἰοἰοηΙιιΠ έηΕ ΜηΙπιη,

απο Μ” οη ννηννοΒΜηἰ οὶηηηὶ

ροη Βοοειηηἰ Μιι οο, ορο.

33 ΠηΜιη κνιιηηο. οοοἰοὶγο, Πο

ΒοηΙοη Μη !ιοο Μγιι «Ιοη ηιοηΙ·ιο

οιι πηηγιιηο οἰη ννοννἱηὸοη πιω

γογο Με, ηη. ηοΙ-ιέἱὸοη Μη οὶηγο

ννἰοιιγο οὶη οπι ΠοννηηΜιηηοο

Ποιο Με. .

34 ΗοΜη!οη Μη οτηἰοἰρο έηἱ

Μηηο.η ατο οΜο ΜινωηΜιηηόο

ννηη‹Ιο Μο οἰη οννηΒηροηΒ. Τοι

Ι‹η έἱοο Μο οηἱηηρορο Μο οἱη

ηο ννηηπιηη!ιο Μο οἱη αιτηση

ννεσ.γο ιἐηἰ, η”.

νν1οοννοΥΑκη 45.

Ι Ηο!ηιη .Τοεορ Βοηει οη ηιειρηρί

Μη οννηεἰη ννἱοἰτοΜιτη ΗπΙοηο

Με οΜΜ έηἱ, ηη ροηγοηηοη Βο

ννΞοοΜμι, νΜοηέτο οκνο.οίη τηὶτο

Μιρη ύ:ειηΙτηιη τοηΜιη ῇγπγορο.

Ηοοοη .Ιοοορ ΙιηηΜι "...ηη ννἰ

ο·
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ααγο οπι απ πιοηα πι" πια1ιαπι, και, ικα αιωνια πο. πια παπα οππο

ω νναπιαπι Μαι γαπιπα ἐπὶ.

2 Ηαπαπ .ιοααρ ποταπιιαγαπ σεγα.

Ππιπαα Βιιαρι:οπι πα παποιιρὶ, Ρα

πο ιὶγοππιαιπα παννα Μα ιιαΜια πια

Ιὶοιιρι.

3 Παπαα δοαορ πααιπα νναπιιὶπι

ννισαγα οπι παννὶσαΜγα, .ιοααρ

πα ππιιγα οπι, Δια παπαπιπ πὶ πο?

αγα; παπα σιπσπι ιι.οπαρα παππαπ

γαέιαγαγαρι πια αγαριαρι πιο π:ιπι

οΜιρααιρι.

4 Ππιπαπ, Ιπορο, παιπαπι Μγα

ααα προ, .Μπαρ παππα νναπιιιπ

ννισαγα σιπι, αννὶσαΙ-πὶγα. Παιπαπ

Μγαπιπιπι πιπιιιὶιιρὶ. Ππιπαπι, ω

εαρ πιιααπΜι Β8πιρι:οπι επτα ννιγπ›

ραγαγαρι πιοπι πιο πιιιγο σα.

5 (.ια πιαπαα ννὶγοροππαγαγαρὶ

Μα πιο ιγοΜέιπ ιοιγαρι έαιρο, πια

ιοαππιγα Μσιγαρι έπιιρο. ννπιπι

Μγα ππαιπαεα Μα α ιιίαπαπιιαπιπα

ιι ππιαΜγα οο.

6 ιναπιπα νναπιγαπα ασπρα ννι

σααΜπαπ πιαιπα Μπι οποια, πιο. ω

1ιαπα νναπιγαππι ιαριαπ γαππιπια

ρὶ πω ααι, πια ννοιποαρὶ και όπι

σα.

7 Ταιππι πιιαΙπα απαπ οοιοιππαιπα

ρι, πια παπα ιγοπαπ παΙιιιπα πιπαιιιιαα

πι σιγαρι Μα α νναπαιιιααπα πιὶ

ποιπαππι α πιιαΜγα σα.

θ ιδίαπιπα πιαοι ιι ππιαπιγαρι Μα

πα αιγαρι αα_ ἐπὶ. νναπαπιααπα

παο Μ” πια, Ραπο Με πιιαγα πια

ιιγοπααπα ταινα Μα ονναεια ιπαπι

οαπ ππαΜγαρι, πια Βααιιι:πι. παππο

σα Μπι ονναπσαγα ννοννιππιαε ννι

σανναγο Μα α αππιπιππιο.

9 1πιαππιὶρο, πια απο οππο ὶιανναπ

παπιππια ππιαρι,πια1ιοοὶγαρο; Νι

σιππέι .ιοεαρ πιοπιοπι αγα; Ψα

ιπαπιαπιπα ΒΒαριια οννααια γιιπα

πιαΜγα σα. Πιο παπι οπι ππιπιπι

πια γαταπαπι έπι ννο.

10 Κιπιπαπι Οοααπι απ οιιπγο.γα

πια @πιο Μγαπιαπι γαιιιι Μ». σα.

Μ” πιοιασα πια ιιιοιποα π:ιποα

ννισαγαρι, Μπα νναπιαγαπρι παπα

σιπι ονναεια;

ΙΙ Κὶιιπαπι ννο σιπια Μα: παπα

πιο ι.οπαπα νναπὶγαια 2.αριαπι ννι

σααΜπαπ Με σὶπ πεοπ, γεια ἐπὶ

Μαπαπι, οΜπι πινναπρααιοα Μα

απο, πιὶγα γατι οππιαπα Μα, πια πα

πω πιπαννα πο ονναεὶπι.

12 1πορο, πιιέι:αρι Μπι ππιααπιπα

Βαπιαππὶπ ιέια Μα παιπαπ ππιὶὶ Μα

οπι οοισὶγαπαρι Μπι πα νναπππαγα

ππια1παρι.

13 Βιιιιρια απ ντοννιιαπ ιπιπιιιπα

ονναεὶπι, πια παπα νναππ:ιαΜιρι πο

ονναοιπ, απο οΜγαΙπαρο, πια ιαα

ππὶγαπ απο πιασιγα Μια αιιρο ;

14 Ηγα πια εαπιπαπα Βαιιιαπαιπι

ροαΜπ γαια πια σαγα. . Ππιπαπι

Βαπια.ιιιια οιασπι παπα Μπι απαπι

σαγα.

' 15 Ηαπαπ παππα νναπιια πιοπι

γα οιπ ονναπιιπι ι ιννισαριιι:απα πιο.

ννισαππιιιπα σαγα. Ποιπαπ σιπιγα

ννισαγα σὶπ και ννοποαπαρι.

16 ννααπια .ιοααρ πιιπιπα νναπιιπ

πιάσαμε σιπ πιρι πιο, αγα ογαπαρι

Μα, Ραι·ο ιιγοπααπα πω” Μα

παποπιρι, πιο Ραπο οοΜγα ννιοαγα

σὶπ πιο πα απατα ππι1παρι.

17 θα Ραπο .ιοααρ παοὶγα, Παπ

πα "Με" ννὶσαγαγα σιπ παοαπι

αννὶσαπὶγα απο. Καιπαπ ασοπρο;

νναπιιιγααρι πιιιπαρι Μα πιια ννιοα

Μγαρι, πια Καππα πιιαιποσα Μα

αιππα ππιαρο.

18 πα ιιὶγαιαρι ι;ιγοππαιπα πιω

νναρι Μπι πο οννααιπι, ὶοαρι πια οπι

παααρο ι ΜπιΙιαπ Βιιαρια ιπιαιποσα

Μα απ παπα νναέιπα γαιπο οπι π:ιοα

ρι Μα πια, παπα ὶγοταπι νναέια πια

ιποοα αιοαΒα οὶπ γαι:αρο.

10 οι ιιιγα ποσοπ οσοπ πιέιρι.

Νὶιαέισαοαρὶ πὶπαννιπιρι πο οπι

Βειιρια αια1ποσα Μα απαπιπαπι

σαπρπιππιιπππα γιιπα ππιαρι, πια

πιιγαπαρι Μα Μαι ννὶσαπαιι1ια

αρο. -

20 'Ι'αιπα νναπραγα πιιιπαρι Μπι

πιο αννα1πιπ:ιπρι ωρα. '1'α1πιι ννα-_

'Η
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οπο Βριιριε ππιειποοο οιιπιειπε Μπι

οιινεειπι πιιτεννερι Με σο.

21 Ππιιπειι 1οπεο1 οιπισε Μπι οοοιι

οοοπιρι, πιο. .ιοοορ οεπιρειιππιιιιππιε

ινιοεπιιι, Ρεπο οχε. οοοπι έι οππι

ιχοοοπι, χνεπιοχε ι:ειιορι χιιιερι

Με πιε1πιππι ννιοεπιι.ι.

529 Ωε οννεοιπι ννοιποχειπο ιχοιιι

ννιοετιιι, πιιιπιι. Βοπιιεππιιπι πιιιπιι

οιπε ορεννιπι€ο χειπιπιι πρι, πιε χνο

1ποχε1πο ιιχνεοιπι περιεπιρι.επι πιιι

ιπιππι.

23 Ωε έιιΜεπιιπε ἐοπιέοπιπιε πιπι

ιποοπιιιε πιιιπιι Μπορει ειοεἔο σιπι

π:ιιπι νιιισεΜχε, πιο. πιειπιππι @Μοπι

Μι έοπιύοπιπιε ιπιχο ννιιποοππιπιε

ννεππιπιειιοπε, πιο εριιχερι έρεπι,

ννοχιιιο ει:ιπιιιπιι ννιιπιοχε χιιιιο

Με σιπι πιιιι ιινιοιιΜχ·ο πρι, πω.

οννεειπι επιπιιιπιι Μπι οπι ειι‹ιο οι.

π:εέι.

24 Ωε ιιιιπιιπε ννεπιιιπι ννισεχο

οιπι Μιιιιο ννιοιιοι πιο., 1ιιιιπιιιεπι πε

ιιορι τεΙπιπ εχιιΜπιιοειρι Μπι, «Μ

σε1πιχε. Ππι1πεπι ιιπιπιρι.

25 ΒΒ·ιιρτε ππιε1ποοο Μπι οΜπι

ιιε·πι ιπεννεπιΜιπιιιπιο 1ιπιερι, πιε

Κεπιεπι ππιειποοο Μπι επιε χερι .ιε

πω» χεπι1πο οιπι οΜε πω.

26 @ε ιιοοιχερι, .Τοεορ πιειιειιιιι

πιι, πιο. Βειιρτε τπιειποοο Μπι συνε

ειπι χιιιιε σο, οχιιρι. ΠιιΙπεπι οο

ποπιννιοειιιιιι. ου. ννεοιπι ιιιιιππιι.

ΒΤ Ηοιιεπι .ισοορ οιο οννιοεΜχο

σιπι οννεειπι οΜχειπερι, πιε επιρρε

ιιππιι1ιππιιι οιιπιε ιχο ιιιιιε1πε χο Με

ο .ιοεορ ειιιιο ννιοεέι ιιοπι ιιοπιο

ιινεπιχειπο οοιιεπι, .ιειποιι επιε χερι

πιοπιο Μιι Μππιπιοιε.

28 Ωε 1ει·εοΙ 1ιοχιι, Πιο ιιοπιεπιιι.

.ιοοορ ππιιοιπιιπέι πιειιιι1ιιπι πιι. Μιιιο

ιιπι ννεπιιιιιεε πιπιο Με πιο.

ιινποοννΟΥΑΚΒ 4θ.

1 Ηοιιεπι Ιει·ιιο1 ΜΜΜ, ιχο τε

ιπιι ω" 1πο οννεειπι, πιε Βοπέιο!ιε

οπι ιιι πιο, επιπιιΜι Πειπ πιιιπιι νε

Ιπεπι πιε Μπι ννοεπιερι ννεΜχιπέπιε.

2 Πιιιπεπι 1Νειπεπιιιιιπι1πε 1ιεπιχοι:ιπ

χνοννεπιχειπο "επι οπι Ντεπώ Μοι

χε, .ιπι1πορ, .ιε1ποιι, οχε.-1 Ππι1πεπι,

11ο ιπιιχο οο, οχιι.

Β Πιιιπιιπι, Β! πιιχειιο ω χω

ιπεπιι5επιιπε Μπι ιιο πιιιχο. ΒέιιρΦε

οπι 8ο Μο σιπι· Ηπειρο Μιι χω.

Ηοπι οχειο $ιππι1πε ιοπι1ι οιοιχο Με

(38- ! σ »ο .

4 Μιχο Βἔιιριιι οΜο οι·χιιιιπιιι.

Μπι πιπιο οε ειπο ιιωιιωι Με, πιο.

.ιοοορ πιερο Μπι πιιιέιε Μιι οιποπι

επιιριιτειπο Με πιο, οχε. '· ι

5 Ππιιπεπι “που Βοιπέο!ιε οΜπιπι

1ιιιπι ιπιειιπι. Ππιιπιιπι·1ικιιο1 οιπιιποι

ννιοεχο οιπι ιεοιοοοιιρι, πιε πεπι

οιιρι, πιε ΜΜΜ: πιο χερι Μπι, ιιο

ιιπιΜχε οειιρειιππιιιιιπιε .ποιου ειιρι

Με ο Ρεπο πόσες" πιοπι, ιιοπιο

οιιπιε χιιιιε χερι. · ι· ·

θ (ζει πεννεπιιιχεπιρι, ‹ιε τεχνε

1'ιριιχερι, τειπιι Κοινω ππιοιποοο Μπι

οπι τοπιρι Μπι ιΜιποιιρι πιο. ΒΒιιιιιω

οΜο ιιιπιε1πε ιρι. .ιειποιι $ειππι ω.

πιο. Μι οννεειπι; - · π

'7 ΟιπιΙπέι ιινισεχο οιιι, ιιε εεπιρε.

οιπιοορι, οιιπι1πέι ννιοιι.χο σιπι πιο,

οιπιιιιιιιΜι οιιιιιπέι ιινιοπιχειρι Μπι,

πιιιπιι πιιιπιι ιπο οιινεοιπι·, .1ε1ποι› πιω

Βριιριε οΜε ιρι.

8 Ιοι·ιιοι οιποπι. Μπι Εριιρτε οπι

ιρι Μπι, ιιοοοπι οιινιοειπιχερι, ιε

ω. πιε ιχο οιπισε, κι” οιπι1ιιπι

ιιπι ποιπεριι Μπι Πιι1ιοπι οοιχερι.

.θ (ιπι Βιι1ιοπι π:ιπιιπέι νιπιοεχο οιιι

Ηεπιοιπ, πιε Ρειιι, πιο. Ηοιπ·οπι, πιο

Κει·ππιι.

10 Ππι1πεπι, έιππιοχοπι οιπι1πέιιινι

σεχο ω, .ιοπιιιιοι, πιο .ιεππιιπι, πιο.

(Νιού, πιε .ιιιΜπι, πιο Ζο1ιει·, πιο.

θειιΙ, ιιο Κετιεπιι ννιπιοιιιπιοε ννεπι

ω".

11 Ππιιπεπι Μινι οιπι1ποι ννιοεχο

ω· θοι·οοιι, πιο φερει, πιε Μο

πει·ι. ·

12 Ππιιπεπι .ιιιπιε οιπιιπέιι ννιοεχο

σιπι Ετ, πιο Οπιεπι, πιε Με, πιο.

Ροι·οι, πιο. Ζοπε; πιιιπιι Πι· Οπιεπι

Μπ:ι Κεπιεπι ππιε1ποσο Μιι οπι περι ;

'79
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πιι Ρει·ει ειπικέι πιω” επι Πει

τοπ, πει ΠιιπιιιΙ.

Η Ππιπιπ Ιειι|κει· ειπΙτέι πάσει

)ιε πιπ 'Ι'οΙιι, πιι Ρπννιι, πιι .ΙοΙι,

πε $Επιι·οπ.

Ι4 ΠπΙιππ ΖεΒιιΙοπ ππιπι "ίου.

γε πιπ δετειι, πιι ΒΙοπ, πιι .ΪιιΙεΙ.

15 Ηεπε βειιιι. ειπΙιει ννιειιχε

ειι .πιω πωπω". Αι·ιιιιι Μπιιγε

ω" πεπ, ειιπννιιιτΙιπ Ι)ιππ πε.Ι:ιιπ,

είπανε πάει ννιπΥππ Ιιο ννιεππππ·ι

οννειειπ ννιΙιεειπππ "Με επιπρε

γιιπιπι.

16 Θεὸ ειπιιέι "πιεσε πιπ Ζι

ρεγοπ, πιι Ηυ.πι, πο. έω, πιι

Βπεποπ, ΕΜ, πε. Μεεε, πε Αι·εΠ.

Γ? Ππιιιιπ Λέει· ππιπι νιω

γε εἱπ .Ππιπιιι, πο. .Πέννιι, πιι .Π

πω, πει πω”, πιι Βετο. τιι.ννιπο

ιιιιιιρι. Ππιαιπ Βει·ιγε ππιπι

ννιειιχε πιπ Πεπει·, πε Μιι.ΙΙιι)ιεΙ.

Η Ηεππ ΖιΙριι, ΜΒΜ πιο οππ

ννιπΗιιι Μινι. πιι ποπ, Μππεπ νιά

ειι)πι. Ηεπιι πι” .Ιιι!ιοΙι Μππεπ

ινιειιππει εΙ‹ε @Με

19 ΒιιΙιεΙ .πω ι:εννιειι πιπ

ειιι!ιει ννιεηε επι .Ιοειερ, πιι

Βεπιπιπιπ.

20 Ππιπιπ .Ϊοεερ ππιπι ννιειιχε

επι Μιιππέιε, πιι Πρι·πιπι πεπε

Αεεπιι€, Ροιιρει·ει Οπ υαιπννε πιπ

επ ννοέιπειρι Εεεε επι πε ειιπννιπ

πω, Επιιρτει. πιιι!ιοεε Ιοιπ επ .Ιο

εερ Μππεπ.

91 Ππιπιπ Βεπιεπιιπ ειπΙιέι νιπ

επγε ειπ, ΒεΙε., πιι. Βετεπ, πιι Α6

ΙιεΙ, θεια, πει Νειωπεπ, Επι, πιι

Κοέι, Μυριπι, πει Ηπριιιι, πει Α

τα!.

22 Ηεπε. ΒιιΙιεΙ ειπΙιέἰ ννιεηε

ειι. .ΪεΒοΒ πωπω, πιοππι εννε

ειπ Με τομ..

23 Ππ!αιπ Παπ ειπ|ιέι πιει”

πιπ Πιιέιπι.

24 Ππ!ιιιπ Νερι:ειΙι ειπ|ιέι πιάσει

γε πιπ .ΠιΒιεΙ, πο. πω, πιι .Ϊειει·,

πε Πειπ.

26 ΒΕΠιιι, Ιιο Ι.ιιΙιεπ ἰγε ευπ

νιιιιι€Βιι ΒιιΕεΙ πιι ποπ, πεπε. .Βι

ΕπΙι πωπω, ννιοιππει ειπΕει ναι

πιιγε πιπ ονικιειπ ειιΚοννιπ.

26 Ψιεε.ππει .ΙιιΙωΙι πιω πιπ

εΒεπιιιι.π ιπεπριιρι, πω.» οΜπο.

Φεννιειιρι ω" πεπε @περι επι)

.Ιε!κοϋ·Μοι ΒΒ·πρι::ι. εΜε. πιι Μιι

ινιειιιιιιΒι οιινιι.ειπ ΜΙιεειππε ειι

Βρε ππιπι. @Με

27 ΠπΙοιπ .Ιοεερ ωιωπ "πεπι

γε οὶπ ΒΕυρω επ ιπωιοπρι πιπ,

ννιειιππει ποπρε. .ΙιιΕιοΙι "ισο

πεπι Επιιρπι. επ Μ ποπ, ιπποει

πεπι πιπ οενπειπ ννιΙικοεπιπε επικο

πιπ.

28 Ψίιιππε ΜΒΜ: πω. ΕοΕπιπι

γε ει, .Ιοεερ επ, θοεεπ επι Μιο

Ιεἱπι ιι Με πιπ Ιιεοπ. Μππεπ

θοόεπ ιπει!κοοε πιπ επ πρι.

29 Ππιπιπ .Ιοεερ επΙαιιιι|ιε οππ

ρειΙιτπΗιπιπ Κοιμιε υνιειιΜγε επ

ιιτ!ιιι!ιπ Ιει·ειεΙ ΜιοΕιρε Με ε

θιοεεπ επι ε, πο. "πωπω πο.

ροε!ιιπ πεπε ειι ω” :Παπ Εεπεπ

πεδια.

30 Ππιπιπ ΙππιεΙ .Ϊοεερ πεπ”

ΝπιιιιΙιιπ γιιιιι ω, πικοιιπε.!ιε πιπ

πε ννπποιχιιΚει., Ιιεοπ ιΙειιιιπ ΜΗ

εΜε $εΙ1Ηπε Με ἐπὶ.

31 ΠιιΙ·ιιιπ .Ιοεερ ε·ιπ)ιε ννιοιιγε

πιπ, πιι πιιιιιΙιπ τιγοιιιιε.Κε πι".

Επι οννεείπ Ιιεννιου.!ιι-γε; πωπω

ειι Ριιι·ο οννπΜιπππΚε πω, Ηππ

Και ννειπιἰπ ινιεεννηε ειπ, πει πιο

ι.ιγοππεπε τω” πιπ Κεπεπ πιει

Ικοπε πιπ επ ιιπρι ποπ, ννειπιιιι επ

ιΜπερι.

32 Πει ννιειιέπι. Ιιἱπ ννεπιιγιιπρἱ

ννἰΙιεπ ινιεεΒιιχειρι Μιι Ιιεεερι,

ννιοπέιι:π νυιιππΥππρι γιιΙιιι ιιπρἱ

Ειπ πε Ιιεεπρι, πε ωιιπω με π.,

πει $81ξυ πωπω πιπ οννειειπ εννι

επΙιιρι. ,,

33 Ηεοεπ ιοΙιεπ Ρει·ο πιοορι,

πιι ενιπιννεπεειρι πο., ννιωιιωπι

τιιιΜε "Μιι οριπιπιχε Με! εγε

ειππεπ;

34 Ηειιειπ ΙιεΕεπ εΙιπρι Με σε,

ποιίω..Π πιιμ.πιι!ιοι.ρι ω, πι»

ππιπιπρι εννε.πνιπέιιπγεΙιεπι εεε;

Ι



ΨΙΟΟ10ΑθΒ.

ΜΜΜ ιιιιοιετικιμιάειι ε1ιειι ι:ιιιιΜιιιι

Μειιιιεερι, ειι ΜιιιιΜε1ιε ινιειιιιγειι

μι Με Μεοεπι οριιειγερι εεε, εΜε

μ Με; ΜεοιιιΜειι θούειι ειι Μο

τιιιιΜερι Με.. 'Ι'οιιε. νι·ειιιιγειιρι

ννὶΜιιιι ννιειιΜιγερ1 Μιτι Μειιιι εννε

ειιι 19Βιιρωιι νσεΜτε γνιειι.ι1ε.ρι ω.

η Ι- νν1εοννοιοικε 47.

Ι ΗεΜειι .Τοεερ Μεε εε Ριπο οΜἰ

γεΙ‹ε ειι, ΑΜ ειι Μιιιι1ιεννιιιιγιιι ενι

ειιννεγε ω, ειι ΜΜΜ» τεννιιρι,

με τεννερι Με, ειι τεΙιιι τιιννερι

ονπιεἱιι, Κατι” ιιιε!ιοεε Μιτι ετετι

Μειι "μ, ειι ννιιιιιιε θοέειι πιε

Μοοε Μιι ειι ειΜι τιρι, εγει.

2 Ωυ.ι ΜιιιιΙιε "Βιμ ιισιοεγε σιτι

ε1:ειιΜιιιι ννισιιέτε περτειι ιιπἱειιειι,

ιιε Ριιι·ο ι1ιοΙιιιιιι εννιοειΜόε.

3 ΠιιΜετι,ννιεοΜπιπι τιιΜε νωτι

γι οριιιιείγερι Με? Ρει·ο Μεση:

ΜιιιιΜε "Με" ννιειιγε ειιι εννι

εεΜἰγε. ΠιιΜειι, ΗοΜέιάειι Μιτε

ννε. ννειιι1γειιρι νιιιΜειι ννἰοιιιιΙιἱ

γερι, ιιιιΜέι ΜιιιιΜε1ιε ννίειιιιγειιρι

Κογκ, Ριιι·ο εειγιιρἱ.

4 (Σε, ΜεΙεοεε Μιι ειι οιιιιγειιρι

Με ε ιιιιΜιρι σε, Κετιειτι ιιιε.Μοοε

Μιτι Μεειγει γνιεεεΜΒιιιι νικιιιιιε

τεΜΗιε; ννετιιιγειιρι ιιτιΜερι Με

ΜιΜιιι;!ειιι γιιτερι ω, μμ ιινειιι

εει; Μεοιι εειιιιιιἰειγερι 00έ8Π

ιτιιιΜοοε Μιι ειι ΜοΜέιιΜι.ιι Με

ν”. ιιιιΜιγοτε.ιιΜερι Με, Ρε.ι·ο εεὶ

γιι.ρι.

15 Πιι1ιιιιιι Ρει·ο .Τοεερ Μεοιγε,

ννειιιιε ιιιγιιτε ειι Μπήκε γνειιιγιιι

ννιεεγιιγε ειιι πήγε ειι Μἱρὶ;

8 Β8·υρω. πιεΜοεε Μιτι οννε.ειιι

ιιιτοΜεπι ννιιιιΙιε. Με.Μοοε Μιι

τιιΜε ιγοτειιι ννιιέτε Μιι, Μειι πιι

γε.1:ε Μιιιι1ιε ιισιιιιγιιι γνιειιγεγε

ειιι Με ιγοτειιΜε ννιειιΜίγε πιο.

Οοέειι @Εεεε Μιτι Με ειι ιγοι:ιιιι

Μερι Με ειι, ννιιιιγιΜέιι πιιιιιΜεεερι

εάοτιννιειιγεγιι ΜεειιιΜιιιι, Μειιε

νηιιιιιγειιρι ι·ιιιτεγνιι Μιτι ε.ννιιιιγεε

ιιπειιΜιγε ινε. ··- ·ω!. .

'7 Πιι!αιι .ῖοοερ ἱγε ιιι.Μιι1ιιι .Έω

ΜοΜ ιι Εύγε εε Ρει·ο ιτοΙειι.ιιι ε

Μι1ε. Πιι1ιε.ιι .ΜΜΜ Ραπ: γαινν8

έιι:ε.

8 ΠτιΜε.ιι, ν1Πιιιιγειιι ειιρε1:ιι 1:0

ιιιι γε.ιιι Με? Ραπ: .1ε.1ιοΜ εειγει.

0 ΠιιΕ8.ιι, Ύνειιιγετιι ιιτιρει:ιι

ιΜι1ε.Με ΜΜΜ Μιτι Μειιε ννειιιιγετιι

οριι.ννιιι€ε ειιιιρε ννιΚεεπιιιιι γιι

ιιιιιι. 1Νειιιγετιι ειιρετιι γνιιιιι

Μίκι Μειιιι. ΜΜΜ 1181·

Ηιιιι1ιε1ιε γνιειιννο.γε ε1ιιωινιιιιι

γετιι επρεπε ιΜι1εΜε ιιίρί εστι

ιγεΜειιι παπι επι εε, διι.ΙιοΜ :Ρπτο

εειγε. ι

10 ΗεΜε.ιι .1ε.ΜοΜ Ριπο γενικα·

Με, ειι. Ριιι·ο ὶωΜιιρε $ιπιΜιιτι Μι

Ι18.ΠΡ8. Ί.: μ

11 ΙΙιιΜιιιιι .Ϊοεερ ετΙιιι1αιι ΜΜΜ.

ννειιι_ΜΜιι Με, ιιιε1ιοεε τιιΜτε ιγο

τιιιι ννε.έτε Μιι, ΒεπιεεεειιιεΙιιιεε

Μιτι Με ειι, ιγοι.ειιε ννιειιέι, εε.

Ε8ιηιτιι ιιιεΜοεε Μιι ειι: ιπεεε

νιιιεεςιι, Ρειι·ο Μ.εεειι εοοιι ει εσυ,

Με ιγει:ειι.

12- Ωιι .Ϊοεερ ιιΕΜιιΜιι, ΜιιιιΜε

ννε.ιιγιιι γν1ειιγε ω, εμε ετ1ιιι1ιιι

ννιοοινε2ι Μιι ογνε.ειιι, τει.Μιι γιι

1:ερι ννιεεφι, τεέιεεεει. ιγειειτιγει.τι

ιιΒιιγερι ννιεεειι. . :ΜΜΕ- Μ·

13 ΠιιΜειι ννιοεεΜἰΒωειΜἱΜιἐφ

Φε.ιι τεΜΗιει ιιγε οιπ, Μεοιι ιιιιιΜοεε

Μιτι ονσετιεεγε. εΒιιγερι ννιιτι1ειι.

ννιοειιΜι11ετι Μιι ειι ΒΒιιριε. πιε

Ιωεε, Κειιιειιι πιιι.1ιοεε Με, εννι

Μιιιιιιι εγε.

14 Πιι!αιτι ιιἔιιγειρι ορετοιιρι Μιι

Με .Τοεερ ννιγορεγε εὶπ, Μεεειι

ιιιεΖειεΙ‹ε ΜΜΜ Βειιρτιι ιιιει!ιοεε

Με ειι ιγεγιιρι, Κε.ιιειιι ιιιιιΜοεε

επι ιιιιΜιιιι πιιι2ειεΙιε. ὶγεγιιρι Μιτι

οννεειιι, .Ϊοεερ Μιιπιτιιι, εε. ππιππ

εΜιι Μιτι Ρει·ο Η Με ειι ε.Μιγιι.

15 ΠιιΜε.ιι ννιι.ι·ιιιε Βεπιρ11ι. πιε

Μοοε Μιι εΜιτιΜειι, Κιιιιιιιι ιππι

1(00θ Μπι ει:ιιτιΜειι Με, πιιιιεεΜε

Με ννει·ιιιε. ΜειιειΜεεει, 1ιεΜιιιι Β

Βιιρτοιι .Ϊοεερ ειι ιι.Μι ειι., Α.ειιγιι

ρ1 ιιιηιιρο. ΤοΜειιιι. ε ιι11:ο1ιιιιιι

'Η
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ιιιιιΔηιι Μ: Μ” πω” ιπιπεεΜι

ππιππιπ ιιπιιιιοειρι Μπι, εοἱμιρι.

16 ΠπιΜιπι, ινιιπιπιχιιιιρι πιιιιιιιρι

Μπι π1ιιιπιιιρο. Μιι.πιιεΜι ννιιπιιοε

οιπιιιιπι ιιιιαννιιπιιιχιιιιρι Μπι οπι

ιιειι)πιιρι τ:ιςιιρι Με. σε, .ϊοιιορ

878.. ιι π.

Γ? ΠπιΜιπι ·.π.ιιννιιπιιιχει.πιρι Μπι

.ιιισερ επι ιιΜρι; έιιΜπιΠΜι, τιι.Μπι

οι, μια, εμ έιιΜιιιιΜι έιιπιέοπιιιιι,

πιοπιιιΜιπιι. οπι, ννιιιιιχει.ιι Μπι ιιε

εμπιιχιιρι ννπωςιι.

18 ννπιπιιχει.ιι Μιι πιο ιινιι.πιπιιι

Ηιιιπιπρί, ιιπ ινιιιιιγειιι ιγοΜιιε

εΜε Μαη: επι Ιιπρι πιει, Ιτιιπισιιπι

ιιπιιιιπιΜΒιιιιιρι Με έπιι, ιιιιιιιιαΜι

τιωπιπιιι. επιασε. ννιιπιποο πμι ινοι.επ:ιι

ινιιπιιιγεπιρι σωασιζπ ιι.ιιπιπ:ιιπι πιιιπιιι.

Πιιιιιιιιιιρι Μπι ιτοΜιπιι αιΜπόιιπι

ιιπιΒοπιπιπιμτερι ω, τιιπισιιπι πιιιιεπ

Μοι επιιιΜι πιεσεπιπιιιπιιι ιιπιπιιιρι.

Η) Ί'οικοαι εννιιιπιιιιιιιπιρι Μιι

νιτπιόιιΜι Με ιιπιΜγε, ππιιιΒιι ιιπι

Ιιπιιρι Μι οιινιιιιπι Με? Οροιιπιτοπι

πιο ιιπιΜχιι ιιπι!πιι.ιιπιιιι.Βιιρι ΜΒΜ.

Αειι)περι ιιπιγιιι:ιιιρι .Μπιπιιιπι Ριιιτο

ννοικιιιάιι8· ιιπιγιιπιρι Με, ιιπιΜέ

ππιιιΒιι ιιπιιιπιρι Κογκ. ΤιιΜι ιιπι

Ιιοπιιρι Με πιιιΜιιι ιιπιιιιιρο; Μπι

Ιιιιπι ιιπιπιιρι πιο. ιιπιιιιρι Με ἐπὶ,

ειπι. ιιι:ιΜι:επιιιιΒιιρι Μπι ΒιιιινσεΜιιι

1"ι.πιΜε Μπι ω σε, εχιιιιι.

20 Ηπιπ:επι Εειιρι.οιι ννιοιιιιΜΒιιπι

Μπι οπι Μιι" ιμΜγειρι, ιιε νιά

οτιέπι οι:οιγοΜ οννπιειπι ιειππιι€ιιρι

Μπι νιπιχορειιιγειρι; ιιπιΜιπι .Ιοεερ

Βεπιπρπ.ιι. πιιιι!ποι:ε Μπι οινιιειιι Ριι

ι·ο οροΜε:ιιιοπι, πιε Ριιι·ο ππιιι.Βοοε

Μπι οιιπιιειιι Επι". μι.

21 (Μογιιιο Μπι πιο Βειπρι:ει πιιι

Ιιοοε ΠιιιπιΜι Μπι ιιπιοΜιιιιπιπιιιπι

οιιπ.ιιιννο ι:οιιιοοπι οπιπιιι ιχοιιιπιπ; ιιπι

οιιΜδιι.

-ΒΒ Ψοόπιιιρι ΜιΒιιρι Μπι πιεπιιιπιιι

ιιιιιιιιΒιιρι Μπι ινιγορειπε.ρι έπιι

οσο. Ψοόπιιιρι Μιειιρι Μπι τιι!πιι

γιιτιι.ρι οπι€ο Ριιπο ννιοιιηιι εεε, πιε

ιιιΜι Ριιι·ιι ννιοιιιιιι Μπι πιε γιιιιιρι,

Μιοπι τιιιιιο.Βιιιιι Μιι ομιιοπι ω.

23 Ωω. .Ιοεορ ογιιι.ε Μπι Μινι

οιιΜ)·ιι, Πιορο πιιιΜιπιιι οροοιτοπι

πιι πιιγερι πιιαι.ππιιι8ειρι Μ, Ρειπο

@και πιιγιιιιρι Μιι. Πιορο πιο

ινοιιιρι Μπι π:ιςιιρι ιιε. ππιιι.Μιοε Μπι

ογιι_ιιιρι Με..

24 Ωιι ΜιΜιπ.ιι Με, τοπιιιπι τιιΜι

ιιἰοιιἔιι «κα, οννιιειπι Μιιιιιρι πιο

πρωι ιοιπιιοπιι γιιιιιιιι!ιπιρι Μιι,

Ιιετπιπιιιιιπι εΜε ιιιιιΒιι Μπι ποικι

1ιιρι ειπι πιο γιι.Ειιρι Με, πιι-γε, πιπε

είιιοεοιιρι φι ι.οπιιι. μιιμι Μπι οΙιιιιι.

ιιιιΜιπιρι Μπι Ιιεπιιι σωασέπ πιο ?ιι

ω;» Με; τιιΜι ιγιιι.ιιρι ιτερτπιπι

ριειπι Μιι οννιιειιι Ραπ: γιιιιιιρι Με.

σε, ειπι. ..π

25 ΠπιΜιπι, Ιωπιοιπι πιι συμφε

ρι ιχοιιπιπιιοπρπρι Με; !ια:επι Ριι

πο ινοννιπιπιιι8 ιιπιχιιπιμι Με..

526 ΠπιΜιπι ινιιιοορε Μπι ιιε Ιο

εερ ορο ιινισειΜιιιι, ιιε ιιπιρε ιΙεπιππι

Ιιει:εσιι, Μπορω ππιε!ωοε Μπι ιπι

νσιγιιι:ερι ιιιιρπ.ειπιριιιπ Μπι Ριιι·ο

ι:εννιι μι. ινοέπιειρι ΜιΒιιρι ω

ππιιιΒιι.ρι Μπι πιιιιιιιπιπι Ιιι-ιοιιμι ω,

Ιιεπιιι.πιιι Ρεπο αιωνα με ω.

27 ΠπιΜι.πι Εκει ΒΒιιρπιι. πιιι

Μισε Μπι οιιπι:ι., (ὶοἐεπι ππιιιΜιι:ε

Μπι επι ιδιοιιιπιΜι πρ, ππιιιι;ιι ?Μια

μι κια ιοιιιχειρι ιιε ιιιπιιι. ιπιόιιοι:ιιρι.

28 (Ια .ΙιιΚοι;ι ΒΒιιρΒιι πιιι!ποοε

Μπι επι ννεπιιγετιι ειπε έιιΜιννιπι

πιι, Μια-ιπι .ΜΜιπι ιιπιρειιι πι” Μπι

νιπιιπιιγειι.ι πιι ιιπι Μπι, ννιιπιιχειιι

οριιννιπιεε εειιρει ννιΜ:οππιπιιι ιορπι.

ειιπιριι έιιΜιινιπι πιειιιιιποοιι.

29 Οι: ιιπιρετιι επι ΙεπιιεΙ [ο Με

σιπι πιο ινιιιιιιιι ιιέΜιιιιιπι, Ιιειιιιπι

π:ιπιιιιπι2.Μι .Ιοεορ Μαι πιο, οωιι-ι

γισ. ιχοοιοιρι Μπιπιιιπι πιιπιιι.ρο πιιι

οικ:ιι Μπι ιιιιιΜιγιι Κιιιιιιιιιτιι νιπο;

Μπιπιιιπι ικοννιι.οπέιάει. ινοννιοιιΜι

Μι εσιιιιιιγοοοπι, φ. ΒΒιιρω πιιι

Μιι:ο Μπι επι ππιιιγιιπιπιιιΜι Με έπιι;

30 'Ι'ιιΜι Βιιιιριιι Μειωσα: Μπι

επ.ιιπιπιιιπι ιιππιιι)πιιιιε ω, πιο ννιοιι

νιπιιχο σιπι οπιιιιι πιπιιιΜιρι Μπι οπιπιιι

ιιιιι.3πιιπιιιιιικε Με; πιεεεπι πιεπιε οπι

ιπιιιιπιΕο Με οεἄοοιγιι. ΠπιΜιπι,

δ



ΨΙθωΟΔ.ΟΒ.

Μιά -ιοιππιπι ειιο σιπι εσεπι εσεππιοπι

Με σε, εγε.,

31 ΠπιΜιπι ννεΜιπιιεπιιπε σειρι

γεια: σε ειπιεΜγε πο, εγε. ιιπι

Μπι ννεΙπειιιεπιιπε σειεγειε σε

εσιγει. ΠπιΙπεπι Ιει·εσι σεπι εειΒγε

ιρπι Μπι πιιπει.ι ρειπιειιιιεπιεπι νο

σεΜγε εγε..

ΨΙΟΟΨὸΥΑΚΒ 48.

Ι Όπιιπεπι Ιιεπιε οννεειπι-ιγοιιε

Μιππι ιιεΙιεπι, Πιο πιιγειε ννιιγε

εειιΜι σε, .Ϊοεερ εσιγερι, σε σιπι

ιιιπιπ,Μι πιεριπι Μεπιεέε Βρπειππι

Μσι ιιόπιιιε εΜε ι.

2 Ππιιπεπι .ΪειποΙι οΜγεΜιρι, Νι

ειπι1πει .Ιοειερ πιιγε επι ιι σε, εγε

ρι. ΠπιΙιεπι Ιεπεει ννεΜέεε ω”

σε. οννιπιιε Μπι εΜιπι ιγοτεπιΙπε.

3 (,)ε, ΕΠ ιγοπεπι ννεέειπε ω

Κιιπιπιπι πιιε.Μ.ισε Μπι Ιιεσιγε Σε:

εΜε ιιιιγε σε ιιιιιιιι:επιιπι, πρι. πιπε

γεννιιέιε,

4 Ωε ιιειιιεΜγε, Με” ννεννισιι1ι

γε σισπιεε, γιιο`τε σισιγε σε,

ογειε πιρε οτε σισιι€ε σε πιιειποσε

Μπι πιε πιειππιπι εισιι Με, πιισιπισε

πιιιιεΙπεππι ιιρι Με σιπι οννιιιεπιιπε

έπιιγπιπι τεννερι Με σε, εππιπι.Μγε.

5 Θε ννεπιπιιι. πιισιπισε πιοπιρε,

ΒΒιιριε ππιεΙποσε Μπι επι πιισιωπι

ρι, ΒΒιιριε εΜ:ε πιιγε επι ειιιι επιι

Μπι ιιοΜιππι, Βρπειππι Μεπιεέε Μ

σι, ρεεε ππιιι:εννε σε, ευρω $ι

ππιεγοπι Μσι ιγεσεπι, ι:εννε πάσε

ννεγε Με σε.

Β Οκ τεΜι πιιιειινιι. Μπι Ιιεπιε

ιγοιιιιΜιιιι πιισιιοπιρι Με σιπι Ιιεπιε

πιιι;εννερι Με, τιιΜι σιπιγε "πιεε

γερι Μπι εσιγειιιπιιιιιπι, ππιειισσσ

τεννερι Μπι επι εεε ννισει;οιιρι

Με.

'7 Μιγε Απειιι Μπιεγε Μπι ει:επι·

Ιιεπι ννειι πιοπι, ιισΙιεπι ΠεΙ;ιεΙ πιπε

Μίπε, Κεπιεπι πι1ειτοσε Μπι επι,

σεπιιιιι οιιπιε Βρπειε ειεπιιιεπι πιε

Ιποσε ιγιιτερι Μπι νιπιιπιιιπιεπι, πρι.

Ιιεσιγε οννειιπιειπε Βρπεπε, Βει:ιε

Μπι εγιιρι Μπι Ιιεε, σιιιιιπιι Μπι

ιΜγειιεπι, εγε. - ..8 ΗεΙιεπι Ιει·πιεΙ .ιοεερ σιπιιιέι

ννισεγε σιπι ννεπιννισειιιιειπε σε,

Βεπιιι. ι:ιιννερι Με? .ιειποιι .Ιοεερ

εσιγε.

9 ΠπιΙπεπι, Υνειπεπιτεπιιπε σιπισε

πιεσιγε ιπιειιιι Μπι πιειιιι εερι, δο

εισρ ετΙπιιιπιι Μπι εσιγιι. Ππιιπιιιι,

θεσισιγε σε, ιιεριτι ππιιιΜιιι πιο,

ννισεινεπιπιεννεειε Μ;ιισε, εγε.

10 Ύνεπιπιε Ιεπεει ννισειιιπισε Ιιε

σε οπι ιέπε 8·οπιεε, ννεπιγειππι Μιι!»

πι. Ππι!πεπι επι εννισειιι, ιιπιΜιπι πιοο

Μπι ννιεειιπιιισε σε ι ιννισεριιιειπο..

ΙΙ Ιει·εε1 .ιοεερ Ιιεσιγει, Νιιπε

Μπι επισέ ννεπιννειιόειπε Με σιπι

ερσε έιπιι, ιιπιιπεπι νππεπιπιε ισιιιι ω

σεγεγε σιπι ιιεπιει, ννειπεπιτεπιΜι.

ννεπιννισειιπιεε ππιεγεπι.

12 ΠπιΙπεπι .Ϊοεερ ιιιιρειιιι Μπι

ετεπιιιεπι ιπιεπιρε γνισεγε σε., Με

Μπι ππιιιιπε Μπι επΜγε ρετιιιιι.

13 (Μ. πιεριιι ννισειιπιιισε, Ερπε

ιππι .ιοεερ πιεπιε ετερε Μπι επι, Ιε

ι·εεΙ σεπιπε Μπι εΜπιΜγε, σε Με.

πιιιέε ιγε πιερε σειΜι Μπι επι, Ιε

πεε1 ει;εριι. Μπι ειι€εΜγε; Ιιεσεπι

ιιιΜιΜι Μπι επι ενιπισει. Η

14 ΠπιΜιπι ιεπεει Μγιι€ειε σε.

πιπιρε ετερε Μπι Πρι·ειππι μι. Μπι

εριιι:εΜι, Ιιε ιιιι.ΜιΜπιι ι:ιιΙπιι, σε

πιεπιε σεΙ:Μι Μπι Μεπιεεε ρε Μπι

εΜιπι Ιιε ιοΙιερε τιιΜι, πιεπιε γιι

ιπσεπιγεπι γε Μγε.

15 (ζει .Ιοεερ γεννιιέιε σε. ιιεγε,

ννεΙιεπιι:επιιπε ει:ε ννισειινεγε .Αρε

πεγιιππι Με Μσι ιιοι:εππι ππιεπιιρι

πιοπι, Ιιε ννιιΜιιιι:ειιΜι ππιειοπιρι

Μπι ειιεπιτεπιιιεπι ευρο πιεΙιεπιγεπι

ννοπι ππιιιγπιπι Μπι,ι ω. ιι

Η Οιιπιιιιιιε ιιιι Μπι ει έισε

εννεειπι ει:ειιΙιεπι ορεππιειπιποπι Μπι

Με, πιοιιέιριπιεπι Μπι ννισιιγεινεεω

Με, ππιισειεγειπι σε Με ννισειινεγε

σιπι Αιιει·εγεπιι πω( Μσι ισειιεγεπι

εννισεΜγερι, πρι. ππιπιΜ. Μπι πιεπιε

πιιπιε ιιιιιιιοτερι Με, εγε.

17 Ππιιπειι ει;ΜιΜι παρε ,ει:πιρε

λε!!
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ννιεοννοΥΑκε ω.

Με Βρι·εΞιε με Με ερε8:εεε Με

εε .Ιοεερ υνεεεεεε εε, εἰσε «Με

εε ετΙωΙπε εερε Με ειπε εε,

Βρτεἱιε με Με ε!.εεεεε Μεεεεε

Ρε Με ε8Μγε γε Μ” Με εΜε;

18 Ωε, Ηεσε9.ε έεἰ Με, εε τοκε

ρε Με εε. Με με Με εερε εεε

εφε Με σε ερετε!ιε πο, .Ϊεεερ

ετΜιΜι Με εεὶγε.

19 ΠεΚεε εεεεετεγε.

ΚΜ εάοεννεγε σε. Ηε εεΙ-ιεε

εχετε Με εε εε εεεΙκε Με,εε_γεε

εεεΜιΜι Με" @εεε Με εε

σἱεσε ννἰσεγε Με σἱε εχετε Με

Με σε;

20 Εμ: εε εερετε Με εεεεε

ενΞσεγενεέτε εε, Νἰσε]εγεε Ιε

τεεΙ ὶεὸεννεετεμἱ εε, νδίεΙιεε€εε

Μι Ερτεεε εε Μεεεέιε ἰγεσεε

ἰσεΒ εετεε εεεννε, εγερἰ Με σε,

εεε. Ηεεεε Βρτεἱει Μεεεεε

ὶτοΜιτε σεῇεγετε.

21 Ηεεεε Ιει·εεΙ δωσε εεεἱγε,

Αεεεορτεε ενο. Μὶπ πεπε Με,

εΜε ννεΚεεΩεεεε. εἱεὶσερἰ, εε

Με ννἱσεχεγερἱ £επεεεοσερἱ Με

εΜε εεἰεὸερἰ Μ;ε.

22 Ωε πήγε ειεΙκοεε οεερε, Α

τεοι·ἰ εερε Με επεεεεε εΜεσεε

Βρἰ ιεΜεεείρε Με ἰχεεεε. σε

ἱννεσε εεε, εε ΙιεεΙ‹ιε ενεεεε εε

σεχε;γε σἱε ἱγεεερε σἱειι, εσεγε.

Μἰσἰε

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 40.

Ι Ωε :Με σἱεΙ-ιέἰ νυἱεεχε σἰε

ννἱσεΜσο εε εεχε, Μεἱσἰγερο,

τοΙκεΙ:ε εερετε χεχε είε ΜΜΜ εἰ

Βἱγεεὸερὶ Με σἰε οσἰσἰγεΜιρἰ

Μ.

2 .ΙεΙωΒ εὶεΜἱ ννἰσεγε σἱε ντά

τεγε ερἰ εε εεεεορτεερο. Ιει·ε

εΙ εἰγετερἱ Με Με εεεΜσἰεορτεε

ο.

3 Επεσε ειἱσἰεΙώἱ $ο!τερε Με εε

Μ”. ειΠοννεεεΙιε ιεἱτωνοοΜεἰ

$οΙκεεεγε Με ἰγοϊεε ννίσεεεεεε

@εΜε ειπε.

4 Μίεέ ὶγεοεε εἰεἀεεερὶσεέεἰ,

εεεε ΜΠεεεεε Με ἐεἱ. Νίγετε

οεεεεε Με εγει°Ιἱ εε εεεεε εε

Εοννὶε]ε Με εεεερε σε.

5 8Πεε7οε Εεεε Μσἱ εεεΚε

εεε-εε Μεἰγερἰ. 'Γεσεεερἰρἱ

Με πάρε ννἰσεΜεε Με εεερἰ.

Ο θεετερ€εεγεερἰ εεεεε επεσε

Με εεε Μερἰ, εε. ἰγοΜρἰ ἱεἰγερἰ

Με ε οΞεε$εεε πεε οεερἱ; εεεε

ννοεὸεΜιρἰ Με εε τεἰεεεἱ Με )·ε

Με ω, εε οειεἰεἱχε τεννερὶ Με

εε ννοννΠεε :Μεινε εε εεἱ εεε

Με.

7 ννἰεοεεεεἰγε τεννερἰ Με γεώ

σερἰ ευεννε, ννεόἱτεΚε σε, επινε

Βεεἰεἰὸερὶ Με εε εεΜιε, ννοεΜ

Ι‹ε σε; .Ιε!ωΒ εε γιιΜεεΜε ω»

σεννεΒἰγε εε ΙετεεΙ οεεε εεο

ειόεε @εφε ννἰσεννεΜγε Με.

8 .Ιετ!ε είχε ειιεΙ:ε ννεεῇε ννἱ

σεχεγε σἱε εἰχεωερἱ Με. Νἰ

εερε Με Μεε. εἰγεερἰ τεεε Με

ε!εεε εἰ7ετε σἰεΚεἱ ννἰσεΥε Με

εΠοΚετε ρεῶεῇερἰ Με.

θ Μεεῇε σἰεσεὸεε ννεε Με.

Μεε. ῖλίἱσεχερετερἰ Με ετεεεεε

ιεὶσἰεΚέΒ εεγεῇἰε. Μεε]ε Ξ)·εσεε

σεερεε!‹ε πεεεεεεε ενεεεε, εε

πεεε]ε εΜε εεε ἱχεεεε, τεννε

εε ρεΜσε Με εε?

10 .Με ετεεεεε πεπε εεεγε

εεΦοΚεερΙ Με έεἱ, τιιΙ‹ε σεόοτε

εεεεε νυἱσεέι€ε εετερἱ γεΙτε Με,

Με Μ Με εεεεεεεε, εε ὶχε εε

εχετε Με ιεεἰσἰγερἱ Με.

11 'ΓεειιεΙιε εοεεοεεε. Μετω

εεεΙιε @ενά Με εε ἱγεεεέΚεεεε,

εε τεεεεΜε έοεεοεεε σἱεσε Με

εεεεεεεεεεε ενεέπε Μεσε ἱγεννἰ

Με εΜε, τεοεΙ!ιεοΒόε Με τεἱεἰέε

οε εεεμ.μ Με εε ΜΜΜ. εεετεε

εεε!κε ινε Με σε.

12 Και Με πεἰεἱέιε σε εε Με σε

Μ Με με εεεερὶ σε εεε Με.

13 ΖεΒεΙοε ιεἰεἱινεεσε Με.

Με εε Η εε Με εε πάτε ννετε

οἰεεεἰ Με, εε ΖΜοε ε2επποε Με.

εεεεε7εε ?εεε Με.

14 Ιεεεει· εεΙ;τεεεε. εσεεεεεε

7



Η ννποοπεπιεπ:.

πιεπιεπι εὶπ πιω πω, επιπιππιιιππιε

οτιιπιεππιιπι ππιπιππιιπι ινιιπιππε.

15 ΟΜπιριιρπ Μπι πιε ινειέπε Μπι,

πιε ππιιιπιοοε Μπι ινπεπ)ιοΜπιπ Μπι πιε

ννεπιππιιππε επι ηππι Με. ε τιιππριι Μπι

πιο, πιεπιεπι τνιιγιι.πιιι ιππεοπιπ:επιπ Μπι
εεοπ. π

16 Βιιιπι πεπε! Μουσε πινω ιχε

εεπι πιισγιιι.ε Μπι·Μεπιχεεο Με.

17 ππνειιιιππιιΑΜι παπι εεπιπππι πιι

Με οπιπιπι γερπ Με εππι οπιπιιι πιεπ

εππιπιε ει, ειιΜεπιππε επγειε Μπι Σπι

πιτπιπαι οπι πιιννε ε.ππιιιι χοπεπιπιε εππι

ππιιπιΜιππι πιππιπιρειε Με. π)ιιιι πιε
εεεε Με.. π ι

18 .Ιεπιονσε νποχιι€πιε “πω”

Μπι εννιιρε. ι

19 Οειιγε "επι θεά “ειπε Με,

τυποι ππιιιΜιππι Με πιιιινπποηε Με.

20 Αεει· τε.εΒιιγιιρπ Μπι ννπιέπε

επι ννπειιέπει πιιιπ:πιρπ ασπαιτε πι

7οΜρπ Μπι ννποεπιιι Με.

21 Νερπ:ιιπι π:ειππιιποποι Μγιιεππερπ

Μπι πιεσε πεπιπ ννπεπππιιπε28. πιι.

22 .ποεερ εππετππιι ννιπποεπιχιι εεε,

ιιιπετπιπι ννεπειιπιχε. ιπιππιπ πιοπι

πεπιπιππιι, τιιιιππεπππε Με εοπιππιι6πιε

πγειιπππιπ. °

23 ννιιπιπιππιππρε γιππωρι Μπι πιο:

πιει πιιιιοπιρερπ επι ΜΒερπ ιιπι ιππεεχιι

πππινπερπ.

24 'Ι'πιπιπι πππιιι2πρε Μπι πω”.

Μπι, πω.» ννιιεεἔγε εππι πινω

έεπ‹ε Μπι εαπ”. πεπιπιειπι ιιπι ποπο

Μπι γιιννιιέπιΜιρι εε. εεπγιι

πε.ιιπιπιπι Ιει·ιιεπ π:οιπππιπιππε. πρι απο

ννπεπιειι Μπι Με;

25 Νπγετε 'Ι'πιππιι πιεπιεπι :πιι Μπι

ω” πιεπιεπι. Με πιπιπεπγε επι

Ιπποπ:επι ν·ιιόπιππε εππι Με πιπγενιπε

Με Με, π·πιπιππρπχε ιιππιπιΜππι π:επιπιιιπι

ννοννιιέιτε Μπι, Με Μπι ππιιιππιι7ιι

ννειιιππε επιι ννοννιιιι€πε Μπι, ι12ε ω·

ιι πιο ννονιππιέπε Μπι πιπειι Με.

26 Νπ;γειτε ννποεγεννιιέπε Μπι πιε

ννεννοΜπιιΜι, ππε οπιππιπιπιπεπι πιε

εππι πειιπιριι. Ρπιπιιι οινππιιιπιππε

ιππιπιποε σιπι π:πιππιπ νιππεπγοΜρπ πιπ

0ιι€ε επιι πιο .πεεεἐηιιι Με επι, πιε

ι

τιιννε πιεπιεπι «Μπι εποε” ιιπι

εππιιιπιπιπι πιιΜπιιιΜιππρπ πιοπι, πι€=

Με Μπι επι ιιιιρπ Με. `

27 Βεπιῇεπιιἰπι έπιπιππποππεεε διεπε

επι Πεοπ πιπιριιο Με εππι πιεπιπιπιγπιπι

μια: Με εεε; πιτεχεπιι εεε. ιιπι

ιππεειΜ Μπι πιπιππιπιπ Μάτι. "π "”

28 'πετιιεπ ιππεοιππι ε.ππε πιοπιπιπΜπι

πιεπιε οπνεεπιι πιεεπιπ, ιιπι πιεεεπι ειπε

γειά Μπι εννποεΜγε ειι·ινιωιιιιι

μήτε, οποπγοπιπ ωωιιππω Με Με!
εεπι ννποιηεννπιέπε. '° ' "π π' 'ι ι"

99 Ωπι πιεεεπι ιπνεπισπποπιννπεεΜ2

μι, Με @Με ππιππ5ιινω Μπι επι εμε

ππιπιγεπιρι Με, Με ννπεε.ιι·εγε επι

οπι εππιιππιπιεππερο, ππτιπιπππι οπ'ιπππιππιι

ιπιεἔε Μπι Βρποπι Με Μπι :Με

επι" επι ιιπι Μπι, πιε'επι. "'

30 Κεπιπιπι ιιιπιπιοεε Μπι Με, Μια

ππιοι·ε πποπωιπι, Μεπιπιεπιι ππιιιεπι Μπι

επι ππιιπιπππι. σπασω νπεπιππε εππι πιε

σπιτια. Απιεπεχιιππι νπιεπιέπε σπιιι6.

πιπιπιππερἰ Με εππι πιε πανε Με

ειπαμε Μπι πιε Βρι·πιιι και Μπι πιε

ορεπιπειιπ:οιι. ' μ “`

31 Ηεπι Απιει·επιπιππι πεπιππειι Βιιι·επ

Μει ννποεπιπιιιΜιρι,πιειι Πάπα πιι

"που ππεπιεπιε. Μεπ ιιππειιπιπιιιΜιρι,
πιεπιεπι πιω πιω ιπνεπιπιπιπιε. ^ Α

82 Μπι€ιι. Μπι πιε πππιπιπ”ε υπιπποπιιι

οπιπιιι ννπιπιππε εππι πιο, οι εππιεε

νιτπεπιχε επιι ορεννπεαΜεετοπιηοππ,

εννπειιΜγε. '

33 Ηεεεπι .Τεπτοπι εππιππέπ ννπειιγε

εππι ννεπποπποπιννπειιΜπε επιι εγε.

πω" πιεπιεπι, εππιιι. Μπι οπιεπιτπερί

Μπι επι επιππιιπππι πιε μι; πιεπιεπι πεἐ

εχετε Μπι εΜε. οΜρε περπ.ι μ

π ι |

Γ ννιοοννοιοικι: ω. ·

Ι Πεπιεπι .ποεεπι πιππιιιπτιι Με Μπι εἰ

πιοπι επιπιεπεπγε εε ι πριιππιππε εε σεγα.

2 (πε .ποεερ πιιοΜγε μπι πω;

Φπειιέπερπ Μπι πωπω ιιππινππι

έπιπ ννιιέιτεππιπιε πιε ννπεπιει. Πιιἔ

Μπι Μι πινω "παπάκι Μπι πεπε

ννιιέπεπιιπιε. Ιγιιπιρἱ; επιππεπππ Με
πποεπιιιιιιππ3ιιι'πιεοπιπππεϋπιρπ. " "Δ



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 50.

3 'Ι'οπιιι ριιΒννἰπι έπιπ ννιιότοπιιιιιι

ρεπιρι οοο πιοΜιπιρεπι ριιέτειπιρι

οσο. Ππιππειπι ΗΕ·ιπρι:οπι επιροπιι

ννιΜ:οπιιπιο. έιιπποννιπι .πιιπποπι ποο

ριιρπ.

4 Απιροπιι πιοπιε. ιιοοριιρι Μπι

ρνειπιπιιι προππιρτιιρι, πιοπιιιπι .ποειορ

Ροιπο ι:προΜιιιπιει ω” Μπι πιοννι

οιιΜρει, ΜΜΜ. ινιιέιτο ιπιιιριιππιι

ριπτο οιπιπιιιιι πάρε πιιιππαρί ?ο Ρο

πο προπαιππι πιοπιο" οριιρο.

5 Απο πιοοοπι οπιιιιΜριι, Πιο πιπιπέ

"οπιρο πρεπει Μ». σο. Κπιπιιιπι

ππιεπποοο Μπι πιοοπ ιι οπιρο πιπιιιππιιρι

ννιιπι ππιιοιοο οππι οπιρο ππιειπιπιιι

πιο. ννο, ορο οιι ννιι.Μιπιπιιπιππο «ιερο

ρειτο πιοοπ. Ππιπαιπι τοΜπι πιππι

πιιι ιιιιννιιπιΜιπιπιππο πιπιο ου. Με

ννοπιπιιιπιοπι, Μπιπιεπι ννιιΜπι Μιι.

θ Ππιππιπι Ρο.πο ειριιρπο πρι, Ιππι

ινιιπιΜιπιΜπο ρε Μι πιπριιπο Μπιπια

πιο. ννο, παπι”. ορο πιπέπ πιοπι προοοπι.

Τ' Ππιππιι.πι .ποεορ ιιΕπιιιππιι Μπιπιιιπιο

ΚΜ ο ιπ:ιινν:ιπιΜιπιΜπο ρο πρι Ριιπο

π:ειιιΜρο Μπι ορνειεππι οριιρπ, Ηρο

πιπιει Μιπιππιι. ννποερειρι, πιο Βειιρπιι

ππιιιππορο Μπι πιιιπιΜι ννποειρειρι πιο

οννεειπι.

8 (ζει .Τοεορ τιροπιπιιιΜι τον”,

πιο πιιιπιππιι. ιινοπιρππι ιινιοιιρο οππι ιι

τππιιππιι τιροπιπιιιΜι £εννιι οιινιιειιι;

πο.έιοοοιι πρι. ΜΜιιοιι, με πιο ριι

πιορι Μπι πιοιιιιπιο. Οοε3επι ππιειΚοοο

Μπι οπι ΜπιπιιιΜιρπ.

9 Οιιπιριιπιππιππιπιιο. πιο. ινιοιιέπιι

έιιιΜιιιιΜι ιιπιιιπι ροι:ιιπιΜι.ρι Κο

οριιρι, πιοοοπι οέιριιρο πο.πιΜι πιππαπ.

10 Ππιππ11πι Μια Μπιοοοππο Μπι

οΜο πρι πιο .ποπιπιιπι ιιποιεο.πιρο.

ΜΒΜ, πρι. πιοοπρει ννοοορο πωπω.

ιι.πιροπ:ι1 €ε.πποιινιπι ιιι:Ιπιιππιι Μπι πιππια

ιιοοριι.ρπ.

11 ΠπιΜιπι ππιιιπποσο νσο]ιιπ:ιρἱ Μπι

Κιιπιιιπιπ πιοπιο Απιιιπ τιιπιοοοΜι

οπιρο. οορειρι Μπι πιο ννιιπιριιπ-πειρι

«μι. ΒΒιπρποπι Με πιππια οορο.ρι σο,

οριιρι; πιοοπι οριιπιπ‹ο Μπι πιο Β

ευρποπι οοορορι Μπι οοιριιρι, πιο

.ποι·ππιιπι ιιΜιειιπιριι. ννιιιιΜι.

12 Ηοοοπι οιπιππόπννποιιρο Μιι

ι:οπποπι οοοπι απορώ Μπι, οιποπι

οοαΜοοπιρπ.

13 Ωιι. οιπιππέι ννιοιι.ρο οππι. πιοπιε

Κιι.πιιιπι ππιιιΜκ·ο Μιι οΜο. Μπορει.

ριιρπ, ιρι. Μεππροπει πιιιιι€ιι. Μπι επι

ιππιπιιρι οΜποππιι. ννιιπιππο οππι πιο

οπιρο. ΜπιπιιιΜιρἰ; Μιιιπιοι·ο πο

πιιιπιι; ππιιι€ιι Μπι πιο Απιοι·οριιππι

Ερι·οπι Παπ Μπι οπιιπιπιιιπι οροΜ

οιποπι ωωιέω οπιπιιιπιπιιι.Μιρι του".

Με ο πιοοοπι.

14 Ππιππιιπι .ποειορ ΒΒιιρπιι οΜο.

Με, ειπ:ΜιΜι πιπιιιΜιρι Μπι προπω

πιιιπιι; προ πιιππιππιι. ρνου-ιιπι "Νερο

οιπι,-φι τοπικ προ οππι ιιτπιιιππιι πιιιπ

ππιιρι Με ο πωννιι.πιπαειιπιππο ρειρι

πιοπι οννιιεἱπι.

15 ΠπιΜιπι .ποεορ οιπιρο ννιοιιρο

οππι απο ριιρι Μπι με οππι, πιοοπι ω.

πιοριπρι Μι. πιοριιρπ, ΟΜπιπ .ποοορ

όπωιριι ιιπιππιιννιιρι πιο προ οπι οι"

Μι οοιιιιπιΜοοπιρι πιοπι ιό ορνειειπι

ποΜοοπι Με..

16 (ζει πιοοοπι .ποεορ οΜρε.8· ιρι

οιιέπρι ; Νιριιπο πο οππι ιτοπιιιππι πιο

οοπι ννιιπιπιΒοπιιιπιΜριιρἰ.

17 .Τοεορ Μιπιοπι οριιΜριιρι Με,

'Ι'οΜπι πιποιπιρο ννιιπιπιιπιπρι Μπι ιπι

οιι.ροοιοιιριιριιπι. ποιιρει οοιιπιἱ

οοπιρι τοπιο πήρατε το. ννιιΜιπιτιιπι

πιο Μπι ννοννιπιάιιε ννποερο οππι

ννιιπιι:ιιπιπρι πιοπι ππιιιιιριιιι; ορο. σο,

οριιρι. ΠπιΜιπι :ΜΡ ννιοοιο οΜ

ριιππιιρι Μπι οπι οπιρο.

18 Ηοπιιιπι .ποεορ οιπιρο ννἱοιιρο

σὶπ προ οπι πρι, πιο ιποππειππι οπιρο

ποπριιρι πρι, Πιο ιιπιριι.ιιιιΜιρι οο,

οοιρερπ.

19 ΠπιΜιπι, Ιπιπιιππιιι.πι ππιππιππιιιπιρι

Μπι. Μιά νΜιππιιπιπο.πιΜι. πιοππιιιοο

αι πιο?

20 Νπρορι Μπι έιο:ιριι. οοιιπιιποοπι

ννε.οιιιιιρι, πιιππο. ννιιπιεπιτειπιππ.ει νιω

έπο Με ο οππι, οριιτο Με πιι ρυπ

οιιρο Μπι οπιρο ιποπιει.πι προοοπι πιο

οοπι σο.

21 Ηοοπι πιιιΜιπιο. ππιππιιιιιρι έπιπ

Ρο. Μιι ννο ::8ιπρπ Μ:ιι. πιπρορι



ννιοοιο.ιοπ.

πιπιέάσεσειρι π., εννισεΜγε σε,

Ιιεσεπ ννισιιΕπιππ πιι σεπτοννι

σιιΙιππΙαι.

22 Μεση: Βεπρω επ οππιπιπ;

πιε πτΙειιΕιιι τπννισουπ Ιιογε, πιι

.Τοεερ ινιιπιγει:ι.ι ορεννιππε ειι.πριι

ννἱΚσειπιιπ πι.

23 @ο .Ϊοεερ Πρι·ιιιτπ σιπσε. π..

Ιιο]ειρε!ιπ, πο. ευρο σἱπσιι ππιπ

ινισειιόπικο σε. πιιΙιιιπ Μππειέε

σιππιπι;!ιιι ΜιιΜι· σωσει. Εἰπ πεπε.

.ϊοεερ έιἱγοτο εΙσι.π ννισει!ιππΙιιι.

24 Ηεπε.π .ϊοεερ ΜΜΜ. πεπ

3ιπ ννισογε σὶπ πεννισε!ειγο.; Με

ιπε.πε Με πω.. ΨεΙιεπτειππει πι

χερι επ πΠιιρι Με σε., ιιιο.Βοσε

80

κι" πε «Μππεπ Βυστσιπαπποε γε

πἱγιιπρι Με., πιιι!τοσε ππιπι Απε

ι·ε)πιπι Μπι; πιο» Ιιο ποπ” εννι

σιιΚιχε σὶπ Ιιο εΜε.

25 Ωπ. .Ϊοεερ Ιει·ειεΙ σιπσο Μιι

Ι‹οπιπ εννισε!ει_γε., ΑνεισπΙιεΙιιιπ

ννεποπΕεπΒε πἱγερι Βιπ,επ ιππι

ρι_Μ:ει, πο. πιιΙιπ πιπ πεπιπποπ

εγει!ιπερι Με. σε, εγε.: ο ο Δ

28 Ηε!ιεπ .Ιοπεριπ @εγω πω

πε. ννεπιπετιι οριινσιππε εειιιρε

ννι!εσεπιππ πεπειπ. Ππ!ιππ πιο

Μπειιπ γιιΒννἱιι έπιπννιιέιτειππε.

7ειπρι, πιι ΒΒιιρι.ιι πιειΕοσε ΚΜ επ

σιιπ οΙιπει. Ι-ιπιι.Βιιρι πεπ οΙιπο.

ΙιιιεΙαιρι.

δΒΠΟΨΑ ?ΑΤΑΝΡΙ Χ'1'Ε.

..Π'



'Η :

ι εισοιε

Η Σ ε." ειι

ννιοοινοΥΑκε 1.

Ι ννιωω ννε!ιεε Ιει·εεΙ νι·ιεεέτε

γιι€ερι Μιι, Ι)εννιά ειειιιειΜι Βε

Ιριεοε ιιε τεννε.

2 ννοιιεερε ννοοεερε Ιω εόοε

γε ννιεεΙιεγε Με, ννοννιεεεεεε

ιερι Με εΙιεΕειε τνισεΜ_γε Με,

3 ννοΜερε, ννοοεερε, ιονοεεετιι,

"σημειο εε ννιε‹ιεεε οννοτεεεε

?εεε ννιεεΜγε Με;

4 Τοεε ννεειιιΕυεέει Μιεπι ει

εεχε Με; ΜιέΙιε Με ννοΜιερε

ννοννεγιιρι!ιε Ιω ννιεεειι Με.

5 ννιοεέιε Εεερε εεεοε ΜεΙιεε

εεερε Κεερε Με. εε ννιεεέιθ.ε

ννοΜ:εε ννοΜιειε ‹›Ι:ε|1εἰ;:ε Με.

6 Ηεοε ινιεοιε ννεΚεε Μιι εεε

Βει,ι;ερι Με, ννι(·εέτε εεερε οιερι

ιιε πιεε οι:εΒειεερι τεΒιιιε εγερι

Με Χεχε.

'7 .Τειιοννε ΜιΜρερι Με ννοειιοε

γε ετοιτειιε Με · εεε, τιιΙ‹ε νεοε

έιτε ννιτΜιτ!ιορι ννοΜερε εε ινο

οεερε ΗιεΜερι ιέει.

Β ΜιειεΙτέι, ειγετε Μεε οεερε

εἰειγε ειε εεΒοε πιο, ιιε ειειιε

Μεε ορο Μέι Με εερε)ιε έει

πιο.

9 Πε ενει:εεεεεε ννεει:ε ειρε Με

ΠιάιιΜιεε, ιιε ννεεεειε ειι:ειιιι Με

εε ιιε Με.

10 Μιειειιέι, ννεΜεειριεε εἰγε

Ηπεε ειερι ε61:ε ιιιιιιιιιεε επιεμφ

εε Με.

11 Πο ιιεγεερι Με, ννιεεέτε

Μερι Με ε εεΙιειεεε εννιειιερε

[ή Με, τεΜι έιεε εεοερἱ εει Με

Ιιεεε Με ννιεεεετεεΚερι Με ;

12 ννοΙιε εε ι)ιοΒρεγερι οοο

ννεειε, εε Ηεεεε @πεε ει εερι

εεννιεεερεερι Μ:ε;

13 'Ι'εΜι ννεέι:ε σει ιχειιιιχεερι

Ε'

:η .ο ., ε

. - πω: .
~ 'ε. ε ... ε

ΨΑΚΑΝ.

Με, εεερι ννογιιΙιε ο3εωεάεε

ιιε!ιερι Με:

Ι4 Ηεεε οννεειε εε οιιεγερερι

Με. ιεεεεεεε οριγε οΚοεινειι]ι

εεε εεεερι Με, εειειγερἰ Μιι

εεε:

15 ΜἱεἰεΜε Ηιειιιιεε εειιΜι Με

ιιε εε οννιεεχερε ειε; οχε τε

ινερι Με ετεεεεε εἰεἰΙιε Με

εεεεΜι πινει.

18 Βιιιερι Με @Μι έιεε σιτι

γεεεερι, εε ννιεεννε ρερεοιι Πιε

Ιιειρι.

17 'ΓεΜι ΒιιρεΙιε 'εεε Ιιεγεγε

ειε οννεεἰε ννεεγεεερι ιεεεεεε

ιεεεεΒτεΜγερι εεε οερερι.

Ι8 'ΓιιΜι Ιιεεε Με ννε Με Μειω

Με, Με εεΒιρι Με σε ιεεεειεε

μ.

Η 'Ι'οεε έιεεγε Μεε Κειεεερι,

ιιε ειπε τεννε Μεμι Με Ιιεεε

οννε.ειε τεεεεΜιρι Με Ιιεεεεε.

20 ννοΚεερε ΦεεΜιε με, εεε

Μι Με σεεε ¦ιογεγε εεε;

21 Οτοεννε οεε!‹ε ιεεεΙ‹ε Με

σεεε, @εφε ιεειι(Ιε ιειιιειγερι

σεεε ιεχεερεΙιε, εε εε”,

22 ννεειιιτοερι έιει $οΙιεε)ιεε

ννιοεννι€ΚοτεοΚε ειε ιιε ννεετε γε

εεεερι Με, εε ννεοεεεεερἰ το

Ιιεεχεε ννωνεοεεε Με Με εγωι

ειριρι Με, εε ωιιιοικορω ινο

ειιοεγε έιεεγεεεεερι Με ιιε?

23 Μἰγε οοιεεερι Μεε Μεε

εετιιρο; ιειτεειχε Με εειεεεειε

ρι Με, ιειοἰε Με οΜιΙιειε εισι

Υερι Με.

24 Ηογεειεἰγερι Μεε ε]·εΜε

ρι ει, εεεερε Με ιεόειιιεεγε

τεΙ‹ε τιιννεεεε εε εννεειε ότε.

25 ΨειιοΚοεειοιχερι Με εννε

ειε εΙ'ιρειιεχερι, ιιε νσεΜε @Με

Με ειοειοιΡερι έι;ι.



Ψ1Οθ1Β νν.εκΑΝ.

26 Μἱέ ειπε πιἰ1ιπιεἐΜπιγεπιρἱ Μπι

ἰειΒιιρἰ Με, 1οιιιιπι πιἱπιε 1πο-γε1ιι-π

ρερι Μπιπιεπι οιιειεερι Με.

27' ννο11ιεπιΕΠε ιο1ιεπι Μιιο1ιι εε

1ιπογεΜρερι Μπι1ιεπι, ιγοπιιειέπεε

Μ, ινεππιπιιοππιπιι ι3πεεεεε ννοοεπιτε

εισε ννιεο!πεΜ_ιε ειιπιε πιιΜ)ιοΜρ1

Μπιπιεπι :

28 Ηε1ιεπι 1ιοεπιιεΜ)περι Με τιπ

1‹ε ννεεππιπιιιριε Με επι1, 1ιεπιΒιιπι

πιε οπιιει:1ερι εεπε ιρεππιερεπιρι Με

έπιι.

29 1ΝοετΙοπιρε εποε όιιΜιρι, εε

.1ε1ιοινε 1ιοΜρερι Μπι Μι1ιπιι€ερι

όπιι.

30 ννε1ιοΚοπιννιεεννεΚιρε ειπι

ι.εινεεεπιχερι ω, ιιιορεννιεεννε_γε

ειπι ιιυνεειπι ννε11ι.ειιερι επι;

31 Ηεοπι ο1ΐιεπι)·επιρι ινεεΜιρε

εε Μπι 1ιο:1ιι€ερι Με, πιε Με ννε1ιο

1ποπιΜειρερι Μπι ιιε ιππιπιε Μαύρε

ρ1 Με.

32 ο2ωμιρι Με ενιιΜι1Μιρι

Μπι ω ιν1εεγε, πιε ιροΜριιειχερ1

Μπι ννεειιιτοπιρι επι Μπι 11ιεπιε

πιεε”. εεε.

33 '1'ιι1πε ω" επεππιεεορπ.επι

Μπι νν11πορε ννεπιιπι επεσε Με, πιε

$εΙππιι πω». ιΜιρε επιι οινεπι_ιἰ ιιπι

Με εε.

νν1εονν0ιωκε 2.

1 Μἱεἱιι1£έἰ, 1.πιΜπι πιιποιε Μπι

@Με ιιε ννε1ι‹ι1‹οπιειειγε ειπι

πιε11ππιεπιε πιιειγε1ιιιε1:επι;

2 ΝιπιοΒε Μπι ννο1εεερε επιεεο

ριεπι (πε πιιοεπιι.ε Μπι ννοο1εε1ιπιι€ε

εΜε ιιε ρε1πιχεπι.

3 Ηεπι ννοΜ:επι 7εΜρεπι, ιιε

ινοοΜι11πιι€ε 1ιογερε1αιγε Με;

4 ΜειεεΜι. ιχεεεπι ε_γεΜΒε εε

ρετεπιχεπι πιιειεε1κε ννοΜΙιπιεΚε

ιρεεεπι οιεεόε ειπι1ιεπι,

5 Ηεπιεπι .1επιοννε ΜιΜρερι Μπι

ογεΜιΒπιἱἔε Με, επι ννεΜιπιτεπιΜι

επ1οπιιπερι Μπι ι)πει,·ερε Μ:ε.

6 Με” ννοΜερε ννιεειιιι εεε,

ιχε ι Μπι ετιιπι1ιεπι ννοει1οιιχε ινο

οΜι1ιπιπΘε Ιωδαε..

7 'Ι'οπιε οποι:επιεεΜπι Ιιεπιπι εύ

Με εννιεεΜοΠιπιεεε ; “Με εεε

τιιιππι ο1ιειιχεπιρι Μπι .1ε1ιοννε "ε

1ιεεεπι1πε γερ1;

8 Ηεοεπι νν1εοορε εεπι1ιιι Μπι

ορο ινιοεΜιτε εε., ιοπιε νσεΜε ιιπι

οεΜ‹1ε 1ιεπιε. σειιΜ1.8ΨΜΜοε

ΜεἱἴΙεΚε εεε.

8 ε1ιεπι ννιπποοννοιεπιπιε, πορε

εο, ννο1ποπιπε, εγε νν=ιπιειε οννεειπι

ογε1ιεΙιπιι8·ε Με; -.-__,..", π", -,-ι_.

10 ννπι1εεερε πιιεεπι1ε Με επι Μ

γιπ Μπι1ιιιιι, ιιε ινοειιοπιχε πιιπιεέ1

Μπι ιγοΜρι Μπι1ιεπι :ι "κι

11 ννεεἰπιτοπιρι Μπι εινεπιιιπει

ρεεε Με, ννοο1τε11ειΞε πιιγιι1ιε

1118.. χ.

12 Ηεοπι εεπι1πιι όιεε ειεπι1ιεπι

επιι1ιόεΜι Με, νν1εεειε ρεπιιπιιγεπι

ιε ειπι ετεπι1ιεπι ;

13 Πεπιε εεπι1πιι οινοϋεπιπιε ε1ιρε

γερι, εε οτρειε εεπιΜι Μπι επικι

πιιρι;

14 Ί'εΜι Μαι εεοιιρ1Με ε ιιπι

έΜπιρι, ρεπιιπιιιπεπι 0Βεπιχεπιρι Μπι

ννονιπιπι1ετεχερι, .

15 (Με ι.εννερι Μπι έΜιόΒορε

πρι. πεεεπιΜιρι Μπι ρεπιπιιππιιιι εεε.

16 νΜΙιοππιπιιννιιι Μπι επ.επι1ιεπι

επιι1ιπ1εΜι Με, ννιτ1ιοιινιπι ι εΜιχε

ειεπι1ιεπι. ε.

17 Ηε το1πε1ιερε ?Με ειπι εΒρε

Μ)ιε εε, Εεεε ινεΜιπι τεινε Μινι

πιοοπι Μπι εΜΜοπιιε.

18 'Γιρο!ιπιε1πε Μπι ιν1εοπιιε εΜε

Μγε ετιιΜπιγεπι μι, εε εγε τεννε.

Μπι ννεπιπιε Με ι_γε1ιόε.

19 'Ι'οπιε επι χερι Μπι 1ιεπεπι1ιεπι

ννεπιράεπι Μι επιι,.σιε εν1εωιι αχχχ

Μι Μπι Μπα ειπι Μ. ,.

20 Ηεοεπι ππωεω ινεειε τε

εεπιΜπρί Μπι οπιιερεπιι Με,.ιςε

ινιπ:εέπε ωνειεπιπιε τεεεπιΜιρι Μπι

οιπερε Με.

21 ννιεεέ1:ε επιειιιρι Μπι 1ιεπιε

ππιε1κε Μπι οιιρι Με, ινιεεέπε ενε

πιω Μπι 1ιεπι οιιπιχεπιρι Με

22 'Ι'ιι1ιε ωεωεω Μαι Μπι πιε

1πε Μπι ε1ε.ιι1ιειι ννιεε1ιεινεπι1ιερι
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Ή'ΓΟΟΨΟ?ΑΚΕ 8.

Με, πε απο. Ησε:γε ·οὶὶεπγεπρὶ

Μπι πιεπιε ΨὶΟ8ὶ(8.ΨὶὶΙΠΠΠὶΡὶ Με.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ δ.

Ι Μὶοὶπὶώὶ, πιὶωορο μι" Πιπε

ὶιππ εγεὶιτοπ-ὶε εὶπ, πε ὶπὶτεννοε

ποπε Μιι πὶοεπτε ὶεὶπ εΜε γιιΙιε

πο.

2 Πε ΥΨΟ0ὶΚὶΥ8 επροὶπ πεπεΚε

επε πε ννὶοοπὶ οτπεὶ‹ε οτε εοὶ‹ὶ_ὶιι

πὶοὶ3.·ε Με.

3 Πιπππεπ ννοοεπὶὶεὶγο πε ννο

ννὶοπὶω επὶγιὶέτεπ Μπ, ποπε πὶ

ω" ὶὶὶπ επ ερεΜε πω, πε πὶοεπ

ΪΟ-ὶΠὶΙΒ. Ι‹ὶπ εὶωπ οΚὶννε πο.

4 Ηοοοπ γεὶαεερε Με, πε Ψε

ὶὶεπτεπὶ‹ε ννὶοεὲτε Κο οεπω πὶ

οὶγο Με.

5 Νὶοεπὶο οποννεεὶπ οπ Ιεποννε

ννποὶπγππ πο, πε πὶτεννεοὶπ ὶιὶπ

ὶΚρεὶεπ ἐπὶ ενο ;

6 (Μππιὶ πὶὶεννε Ιππ οννεεὶπ

οὶὶπε π. Κὶὶκεπγε ενο, ὶιὶπὶιππ πὶ

2γο ὶτὶπ οννεεὶπ ΒΨΕΠΠὶΟὶΪ8ὶ(θ

το..

Τ' Ηιπππεπ Κεερε πὶοὶόε Μπ,

.!εποννε ὶἱθΚὶρθ-ΥΒΜΒΠ υπ πε τεὶτπ

έὶοε πὶπ οτεππεπ ὶὶιὸπὶὶοὶππὶ πω.

8 Πο πὶοεΓὶρὶ εεπὶγεπ πὶπὶχε

Με, πε πὶὶὶπὶὶιι Β.(ΠΠΠ(ή]θ Με.

9 ννοωποθ πωπ- οὶπ υπ .Τοπο

ντε οποπε πω, «μι. πεὶἔ'π ὶοεὶὶγεγο

οὶπ οιο!κερε πωπω :

10 Κὶπὶὶεπ 1ὶρὶ ννοιππε7εχο οὶπ

ννοὶοεννὶπχεπ οπ οὶπιὶεπ Με, επ

_ ὶπὶπὶιὶε ὶγπ6Κὶοο πὶτεννε ὶ‹ὶπ επε

Ρεοπρποπ Με.

Η θὶπέ .Ιεποπτε πὶοερεὶπρεὶπὶε

οὶπ πε ὶὶιπιιὶὶεπ ὶὶὶεγεὶτὶ:ε ἐπὶ;

πε ὶγορεπὶγο οὶπὶὶεπ ννεπὶπ Πιο

έΠὶίθ ἐπὶ πω.

12 .Τοποννε τοπε "εΜε ννὶοεὶὶὶ

άεΚε οὶπ ποπε ὶγορεννὶοεΚὶ7ε

πω, ννὶοπέτε πεπ οὶποε Με"

ὶ‹ὶτὶε ὶ‹ὶπ πε ὶχοοεοε.

13 νὶἴὶοπἐτε ὶ‹ὶπ ννοΚεερε @εγε

οὶπ, πε ννὶοεέτε ννοοὶ-:εΙὶπὶἔο επε

ρεγο οὶπ Ιιε ννορὶιὶε Υππε.

14 Πο ορσωπμἱ Ιεὶπ Νεο πω;

ιπεπεε!κε ορε£οπρὶ Μιι Με ἐπὶ

πο; πετεππειι ὶοεΒε οὶπ Με @ο

Βεπ, πε ὶπεεεεὶτεπὶ Επρεπε.

15 Ηε ὶπγεπ τεΙὶὶΙὶὶὶ‹ε ὶὶὶπ πο

εεππ @εγε τεὶὶὶὶεε, πε τεΙ‹π ὶγο

πὶοὶρὶ @ογο οὶπ οννεπὶπ ποπε ὶ-γο

ννπὶε ἐπὶ.

16 Πε οὶερε ὶ‹ὶπ οὶιπε επροτιι

πεπεπεεΚε, πε οετὶ‹ε ὶ‹ὶπ οππε

ννογιιπε ννοννὶτεπ ὶ78ὶὶΠ8. ιιπ.

Η Οπα: £εννε ὶ(ὶΠ οπο ννὶπὶ7ο

ὶεὶρὶ, πε τεοεπὶω Ντι οννεεὶπ πνο
οὶ‹ὶγε; ¦

ΙΒ 'Ι'οπιι Κεεὶκὶκε Υπιεπὶ Μπ πο

οεπ ννὶοοπὶ μπώ, πε τω” πε

ρεὶεπ Μππεπ Ιιε ννορὶόε μι.

19 .Ισποννε ννοΚεερε επ πωπω.

Κὶπ @Μπιγκ εὶὶππὶ‹ε πε, ννοοπε

Γιπὶἔο ὶ:ὶπ οπ ὶπεΓιρὶ7ε ὶ‹ὶπ Υπ

Μ”.

20 Ί'οε‹ὶοπχε ὶεὶπ οπ ποποπ Επι

περτιὶὶερὶ, πε ὶπεὶὶρὶγε Μιι σε

Μπι @πγε

21 Μὶοὶπὶεέὶ, ννοὶὶεερο ννὶοεὶαε,

ινοννπχπρὶπε ὶγεὶὶπε εννππγπὶτε

ννο. Πιπππεπ ποπε πὶὶέτε ΜτΙ

εὶεπὶὶππ πππὶρὶ ὶεὶπ ;

22 Κὶπὶὶεπ ποπε πὶτεὶιπ επ επι

ππΡὶπ ννεέπε Με, πο. πὶπεεὶ ννὶ

οοπὶ γππε Με.

23 Ηεοεπ ‹ιὶ‹ορο κνεπὶπ πὶτε

οππὶ‹π ὶ‹ὶπ σὶὶπε τπε7επὶ Με, πε

πὶεὶὶιπ ὶ‹ὶπ ννειιεππεγο Με ἐπὶ.

24 Μεὶιεπ ὶποπὶω οὶπὶὶεπ πιππ

άεπ ὶἰΟ]ΒὶἰὶΡΒ Με ἐπὶ, ιπεπεπι ὶ

ποπὶ‹ε οσε πεπγεπ πὶέεὶππο Με

πω.

25 Πιππππππε γπέιπιγο ννὶοεγο

οὶπ Ιιε ι(0ΥΠΜΡθ Με ἐπὶ, πε ννἱ

οιιέπε ἐὶοε ννεΥπτεὶειὶπὶρὶέπὶ πή

(ΣἱΙὶΙὶΥΟὶΙὶ θέτει πεπεπ.

26 Νεπεε5 .Τεπωνε ννποὶπγπΥπ

Με, πε ΠὶΒὶὶΙΒ. ὶοιιρὶ Με ἐπὶ ο

εννεππὶχεὶ-κο Με πο.

27 Τοπε οπ6ὶὶ‹π πὶπερο ω”

ννεέΐ8 00εΉὶ0εὶιὶ0οπ οὶ‹ὶπὶ Μπ

ὶιεπ ὶὶὶὶιιιὶιεπ τπγεὶὶὶπιὶε πὶπ.

28 Νὶ£εννπέὶὶε8ὶἐπχεὶιὶὸπΜ οπι



ΤλΠΟΟΙΕ ΨΑΚΑΝ.

τω, @τη ηη εμ. :Πω 1τιιπιι πο,

ηογηηοοτηητιη στου Με, τηηιτηοη

ομι.ηίγο οἰηηοη.

29 Νττοηοιηι τη1τηι1ηη τηοροέ:η1

δτηη ηἱΜγετητττ Η Μηηιιη ητηηι1ηη

έτοο. εοοΜοοη έηἱ πο.

30 πτωττω απο έτοιι οοιτητοοη

έτη τττητωτ ἰηηηηηη Μοἰ ο.γιτητητ

οιι Μη.

31 ν1Ποηέηι ποΜεο. Μη τοοΜη

έη1 πο, ιτε. οηιιη τυπο Μη ποιητ

τητη τωαητμ έτη πο.

32 .Ϊεηοπη τοηο. ρετηηἱγηη ο

Βοηγοηρἱ Μη πο.ητο πἱοηὸο. έτη,

ΜτΙ-το πτοοέτη οοετηρἱ Μη οτη πο

1ιιηι1ιο.

33 .Τοηοπο. πἱοοέηι έἰοο. Η Μη

χηέηοο, τη1το. πὶοηὲηι οποτειηηο.

οιτη)το οἰη Με δτηποέτο.

34 ννηοηοορἰ ηη .1οηοπο ποοη

στι, θέτει οηέττοττητρτ Μη ποποέΙ:ο

πιτ·ηηη οσο.

35 'Ι'οηει 1τεοιρειρτ Μη Γιωτη πο

πἱτητι οη1γ:ηη ηηι,1:ηηο. τοητι πὶ

ιι«›ιτωΡω στη ηεηη ποπ1έτοοο

οη 1ηι1ηπο.ηηοητηρτ.

πτοοποΥΑκη 4.

1 Ητι1τέπορο. ηἱμπο ποηοηοηη1

Μπαρτ Μη ηηηοττρο, :τη ποπὶγη

τω” εοοηγορτ Μη οτιητοτρειητρο.

2 ννοοηερο πειέτο οἰοηρὶ σο,

τηττοορο Μη 1ηηηηο.η εηρογογηρ1

Μη.

3 Α1:ο οἱηοοτηηγηη ηοηεττητη

τττοπο.ηΜπηιη, στη. ττηέηοηο. Με.

ἱοηηἀο. πειιιη ττοηοη ;

4 Οηεροτηοη1γο, τη». ηοτηοητττο;

Μτοτο Μη ηἱοοη1:ο Μη Στηηο Με,

ποοηορο τη11ηπο Μη ›τηηο. πο,

ηεοεη πιω Με σο.

5 ννοηεηρο Μη ορο1οη πο ;

ποηοηη Μη οροτοη πο ; οΜΜ:οη

το έτη πο, φ. τοϋ Μη οητηη:τη

τη1οτε Μη ητιΜοτρο έηὶ πο.

8 13ηρογο οητ πο, ηοοεη ηπατι

η1)τηΚο Μιι; "Βετο τηιΜι πο, Ιιε

οοη ηἰρητο.η Με..

7 ννἰοοηοηρο Μη Μ. Μω·,

πἱοοηεορο Μη ηο ορετοη πο,

ετη 1:411τιτ τηηο.3τηγο οἱη οπειο1η οτι

πωνπηηοηη Μη οροϊοη πο.

8 Πο τγοητη πιοο ηἰηηειη πτη

ποηΜιη ἱηἰοη Με, Μιο1τττη τ1ηιο

οἱηηιιη ηεηηη ηἰχιιπττηη Με. '

9 Πο ητριι Μη 1ητ1ηηέο.η ποπἰ

οἰγοΜρἰ 3τηπττοχο Με; πιπο

5οο1το οΜηιηἱη Μου Με.

10 Ο1ηέ, ο.ηοεορτοη πο, οιι πτη

στο Μη ὶοη πο, ηεοεη τττηοΜι πτ

οοηἱ ηττοπο. Μη ηἱοτγητ›τομἱ Μη.

11 ννἰοοηεηρο οηηηιτ Μη αὐτή·

"τω, οιιττ1τιτ οποτ.ο.ηηιι Μα οηηει

οττιηηἰοἰοἰχη.

12 Οηττο. τττογηητ Μηηιιη οἱηε

πιπο οἱη ιιιιςἰηεγηρἰ Με έτη, πρ.

γητηηηΜι εέτη ητητοοηο Με έτη.

13 ννοοηερο Μιεηἰηι γιατι πο ;

ἱηηιτηετη ητ1ιιέτηη Μη, 8.πο.η_γο1τη.

πο ηεοη πιώ Και οσο.

14 πτωττη οηοη έτοιι ηιοειττ1τη

τη Μη ἰηηηηο.η οητιη Μοι1ο οτη,

ηη. πἰοηέηι ρετητη Μη τοοεηηη

Μη οητιτι τηηττηηὶ Με έτη.

15 Πο εηρομι πο, τηηιτηηη ο

ηητι (Με οἰηηττη, ηη οηιηηετη Μάη

ηοτηηἱ στο. τοΙτετη πο”. πο.

το 'Ι'η1ττι ἐἱοη. οσοτιρτ έτη Μηηιιτι

ἱἐτἱητηρτ έτη σο: Ί'οποιηιη πτητ

Ιτειηογορτ έτη Μηηηη πἱοοηηει

Μη πἰοηηἱβἰ οοε.

17 ννὶοοηηη έ1οπ ειΒ·ηγορί Μη

Με γηητρἱ; ηοηοορτ τη1ητέο Μη

ηη γιιτητιηρἱ οοε.

18 Το1το. π1οηέηι οπσηιητηι οιιη- Π

ηη τηπηρἱ Μη ηο ἰγογηηρο @θεοι

οη1ηη13το.η οοτη πτγιιτρο τιμ εοοη

ηηρετιτ πἱγοτειηηο.η ηη 1γοοεοπ.

19 πτωττω 61οει ηιοοη1τητη Μη

ηη οοτροηει; $οηη οη ηἰοοηηηρἰ

Με οἱη ηο εάοτητγορί έητ.

20 Μίοτηηέ1, τητοτο Μη οινοοττι

πο, ηιΜι οοἰοἱγο οἱη ο.ηοη Μοἰγιι

πο.

21 Ιηηηηηη ηο ηΗέτο. Μη ταυτι

οτη 1γεγο1τητο οτη, ηἰοοητε Μη

οοηογο. Μάιο. πο.
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›22 '1'οπιιι 1ιεἰγεγερἰ Μπι 1ιεννἱεο- Ω ΟΜπιι ππιποννιιέπι1ξε 1οΜιπι ιππι

πιι ιπιννιιρπ εε, επι εε1ιρι Μπι οσο

ιπππιπειππ οΜιπ νιπισιιγπι σε.

23 '1'πιΜπ :1ιπ1ιε σιπι οινιιεππι πειιπι

:ι πιποιιπιτε Μπι σ.ινπιπι1ιόπιΕπι ννο,

Βετπιπι1ιπιπι ννποοπιἰ ονι·πι1ιππιεπιρε

Μπι Με σε.

24 ννισορεπτιπιἰ πιππ Μπι εΕπιπι1ιιιπι

γιιτοΜιππ απο, επι ννιοπιέπειρι έιπιπ

πιω επιιπι1ιπιπι 1ιπ1ιπιε1ιπιπι πο.

25 Νππέιιι Μπι πιπποΜιππι οποια"

πω. εποπιιπιππιπι Με, πιππέτοπιπ1ιε Μπι

πιπποΜιρει εεετππιππι τοπιννπιπιπιπιπιρἰ

Με.

28 Νἰεἰ1ππι οιπε Μπι πιννπιεππι ννο ;.

1ιεοεπι επιπι1ιππ ?ειπε ειπι οννειειπι

$ιιπιιππιπι γε1ιόιιέπειπι Με.

:ΤΙ Νπετιιρπι πιπειιι1ππι ππιπιιι1ιπιπι

ιιπιππιπιπιπιπι επιπγπιτιιπι1ιιιπι πιπ1ιπ1πι1ιο

ππιπιἱ Μπι. 1:ιιΜπ έὶεε σιπι ε1:ιιπιπιιι.πι

πι1ει1ιπι Μπι ε1ιπ1ιι.1πιπ ινε.

ννποοννοιπΑκε δ.

1 Μποππι1πέι.πιΠοΜερε Μπι εννε

εἰπι "ο, ννοοΜι1ιπιπΞε Με” Μπι

ιιπιοΓι Μάχα ννπι ;

2 Ηεεεπι νπποινηιιρπ1πε πιππ1ιε Μ.πι,

«μι πιπε11ιπι Μπι ννοει1οπιχε ριιππιπι

Με.

3 ννΗΜινππππι Πιο Μπι ειπιπι1ιιιπι

τιπ1ιππιπιειι επιππ1ιπιπιρπ Μιπ1πιιιι, κι::

ειιΜι Μπι «πω πειιπιρεπ. πιω.

4 ΤππΜι. 1ιεππιπι1ιιιπι πιιΜι πεπιεε

σιπι Μι 1ιοπ.ιι @ποσοπ με, ιεπιπι με·

Μπι Μπι πιπεοεπι πιο 1ιππιοιι.

5 811ιπι. Μπι πιρειππιπι1ιόεπιπιππ ω

Ωσηε οἰγιιΒὸειππι, ειχε Μπι ιππι

Μιπιέιπεπι Η Μπι πιπο1ιι_γιι.

θ νιωθω επιπι1πιι Μπι πιιιέπιιι Μ»

γε Με ε ο” Μπι Μιπι1πέι1πέιιπι, 1ιε

εεπι Μιπ1πεπιπι Με έπιπ.

'7 ΗωΚέιγορπι άετπιπιπιπιπι :ιπιιιππιιι

Βοριπιπιρο, επι. "εΜε ππιἰἰ Μπι

ετπιπι1ιιιπι ιπιιιρε σιπι ι1ιπιππ1ιιιπι ε1ιρε

1πιιχιιρι Μπι.

8 ΨἰιΜιινἰπι Μπι επιιπι1ιπι.πι οιιπιΜπ

Μπι 1ιόιππε1ιιιπι απο, πιο. ιπιππ_γοπιπ

Μπι Πιππιπ1ιιιπι Μγπιπ1πιπι άσε οπο.

επιχιιτιπι Μιι, πρ. οππιιιΜι ππι€πινππ8.

Μπι ννἰεπιέπε ννιιοπιέππ1ιιρι έπιπ ιππι

1ιπππιπ Μπι.

10 ΟΜπιἱ το1ππι ννοΥπι1ιπι πιππιιννει

Μπι οπι ιππιπιπιρι Με, επι “Με οπι

1ιπιιιππιπιπ Μπι ινιπ.1ποννππι πι Μπι ο1ιπιπι

γπιπι1σε Μπι;

11 ΟΜπιἰ οπιπινι1ιιιπι1πειιι ννογιι€ε

πιπππιννιι πιἱοεΤιρἱ Κο εοπιιρι Μπιπιπιπι

έπειι1ιοννιιόε Με;

12 Οκ, Ηε1ιε1ιε. 1:ο1ιεειι «πιοπι

ερε έισε ννιιόιιΜι, «μι ννε1ιο

ἔοπιππιειΜχερἱ Μπι π1ιπιννιιΜπι έπι1

ε.

13 Ί'οπιιι. ννιιοπιερεππιιιΜγερἱ Μπι

πιεννποπιινιι1ιοπι έπιπ, πιο. ινπι1ιοΜιπι

ππιιιΜ)πιιρι πιο Μπι ιιπιπιννιι€πορΕπιπι

έπιπ εεε.

14 ννιωω επι πιππιπιἰεπγε εοΜιιππι.

Επι1πιι Με "ω" επι γε ππιπεπ_γε

Με τιιΜι, εΙιε Με.

15 ΜππιπΒόοΜι "πωπω Μπι επιπ

Μπι 1ιπ1πιτΜιπι απο, πιο ινιι1πριιτ1ιιπι

ππιἱπιἱ οινε πω” επιιπι1ιιιπι Μι.

π1πι2ε σιπι πιιιΜιπι επιειπι1ιπιπι.

18 Ηεεεπι ννπι1ποπιι)πιι ω". Μπι

αιπιΜιγπι Μιπ1ππιε Μπι; οιοπιννε

επιπιΜι Μπι ο1ιπιιι ππιππιἰ ινπιΜιιικ1πιπι

Μιπ1ιπ1ε Με; _

17 Ηεπιιι. πιπέ.πιιιπιιι πιπππιννιι Με,

τοΜιπι $ιπινεπ1ιιπι τπινππιι Με έπιπ.

18 Ηεοεπι ννιιΜιπιιγπι πιππιιννπι Μπι

γιινιπιιέπερπ Με, «μι 1ιυπιι1πέιπ1πιπι

ππε1ιπιπι ννιπιο1ιππιειπ. π1ππιε οιπποπι Με

πιπ1ιπ1ιπέΜπι Με;

19 Ί'πιννπγει1επι ννιιέπε π1ιιΜιρπ. πιει

τπιππιΜιάπιπι ινἰοἰιπυΜρἰ ι-γεε00ε

Με, ππειπιρπ Μπι ω". πιπεπ)πε Με,

ειπιρεΙππ οννπιεἱπι, επι σκέτο δπιιΜ

@Με σιπι ο1ιἰπιππἰ_γιιπι ννιιπιπρπ πιοπι

ινε.

20 'Γο!πεειι ππιπειπι1πέπ ννἱπιοΙιὶπιεπ

τοΚεεει ννπιπιπρι Με, πιει νν11Μιννιπι

ππιιιΜι Μπι ιι.άο1τεο1ιπιπι ‹ΙιιΖε Με.

Με Έ

21 .1ε1ιοινπι. ινπειιέ1:ει ειιπιΜπ Μπι

οννιιεππι ινιιπιγιι1πε εε τοΚεπι οΒιιπι

γιιπιπιπ Μπι ιπισπΈΈειπ:1πεπι1:ιι.



ΉΠΟΟΙΚ ΨΑΚΑΝ.

92 @ο οοιιιέιιιγιιιι οΜο” οιιι

ιιο πιοιι.έιο έιοο οιο ιιιιιιιοριο Μιι.

ιιπ @ο πιιιιιιιιιι που Μιι οιι

ιιιιιιιιιιιιιρι Με;

23 πιπιο” οιιιιιιγο σιπι στο

οιιιιιιι Με, οι οιιερειιιιιιιρι ιιιιι

οιι ιο Μιι.

πιοοποιοικι: θ.

1 Μιοιιιιιέι, ιιιιιιιιοόε πειι-ιι ιο

ιιιι γεοιοιιιιιιιι Μιι κοκ οιιιιιοιι,

ιιπ οιι πιοο.έιιι ι:οιιοοιι ιιιιρε οππι

ιιοοιιιιιιιιι;

2 Μι Μιι οΜπιπιι ιιιοιο Μιι Ιιε

ιχιιιιιοιιέιιορι; ιιιι Μιι οιι απο

οιιο οιο Ιιε ιιιιιιιιορι σο.

3 Ηεοιι ιιιιοιιιιιέι ιιοοειι εοοιι

πο, πιο ιιιιιιιέικιι. πο, ιιιιοικοιιο

παρε Μιι ι_γιιΒρμιο οιιιιιιιιι ιιοπ

Μιγιι, ιιιιιιιιιοικιιιιιι. οιι ιιιιιιιιοιιιι

ιχοριιέτοιιιι πο.

. 4 Νικο Μιι οτι πιοιιΓιοιι Μιι ου

έιιι πο, οπι ιιιιέιοιιιιιιι Μιι οπι ιέιιιι

Με έιιι πο.

5 Ζιιιιιιιιιιιι ιιιπο ιιιιιιιιιιιο Με

περσι Μιι ειιιιιιιιιιι ιιιιιιιέι|ιο, οο.

ιιιτοιω.οοιι πιοιιιιορο Μιι οιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιέιιο οιιι Ιιε ι_γοοοιι ιιιιιιιέιιιι

πο.

ο Κιιιιι ιιιιιιιιο σιπι τιιιιιέιιιι Μιι

οΜο. πι. πο, γιι.ι:ειιρε Με ε: οΜπι

χιιιιρι Μιι πιιιι_γιιιιιι πο.

Τ Ιιε ιιιιιιοιιιι πιοο., ιικωιω πιι

ω, ου. πιοιιέτο. οποιοι πιοο;

8 'Ι'ιιιιο. ιιιιιοΚοιιι οοο ιιιιιιι γι»

ιιιρι ιιιιιιιιιιιιι, οιι ποιωειρι οοο

ποιιιιιο ποπ». ιιιιιηιιιι οοο.

9 Τοιιιιιιι:ιι Μιιιιο.ιι ιιιιιιιιιιι ιιιοιι

Ιιε Με? Ιιιιιιι, ιιιέιιι·ιοο σιπι επικι

ιιιιιι $οιιιιιιιιι @Με Με Μ?

10 Μιι» οιι€ο φ ιιιέιιιιιιο οπο,

«μι ιιιιιΜιιι ιιιοιιιιο Μο. ο παρε

ριιιιιέιιιιρι οι·ιεο ;

11 Ηειοειι ποποοριιιιιοο Μιι

πιοιιέτο ιοιιιιιιιιι πειι Ιιε ιδιοοειι

οτι ιιιιι Με, ιιπ πιι:ιιότιι πιρο

ιιιιιιιιιι οιι ιιιιιι Μιι ιιπι @απο το

Βιι οπιιιιιιι ιιιιοιιιιιιιο Με.

12 Ψιοιιέιιι ει” οιωιιιωΡι οι

ι ρειιιιιι ιιιιιιιιιι ιιιιιιιι;

Ι3 Μαι. Μιι οιι "Μαι, ιιπ ιδιο

ειιιιι οιιιιιι, πιο. πε ιιερειιΜι2ο οιι

πιιοιιερειιιχο οοο;

Η Ψιιοιιιιέιιιμιρι Μιι οποιο

πιοιιοιι οιιιιιιιιγοιι τοιιιι έιοιι ιιο

μ, οΙ‹ιοιτο Μιι ιισιαιιιιι οΙιρειιιι.

15 Πε οι:ο.ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιιιι

ωιωιιι Με έιιι, οιιιιιιιιο)ιο. πιιιπι

Μιρι Μιι, πιο ποιιιοιιι ποιιιοο

Μιι.

16 πιο @Βρε δειιοπο ι5ιοε

οΜο, φ ἐιιιιοπιιι ιιιιει Μιι πιι

Μοκ.ιιέιιι.

17 πιοπιο πιιιιιιιιιιιιιιιιι, φ πι

οιιοοιι ιτοιιρι ω, οιο πιοιιιιιιοο

“πιο απο έιοο οοοιιρι έιιι πεπι

οιιιιιιρι;

18 ννιοιιοιιιιι:ο πιοοΒιιιι ἐιοο ο

ινιιοιιι, πιοιιιιιιιιι “Πιο ἐιοιι οοοιι

μι Με ο ιιιιιιιιιιγοιι ιιιγιιιιιιιιρι ;

Η ννοιμιιιιιιιιιιι ει:ιιιέιιιιιιιιιι ποι

ιοιιέιιι ιροΒιιιι, οο. κοπο ιιιιιιιιιι

πιιιιιιιι ιιιοιιιιιιιι ιγιιιιιιειιιιτι ει

οιιιι8·ορι οιο Μιι Με ιιιιιιιιιι.

20 Οιιιέ, οποιο πιιιιοιιοιιιιιοιγε

οιιι 'οΜπιπιι ?οοο. πο, πιο ιιιιιιιιι

τοορε Μιι εΙ'ιρογο οι πο.

21 Ηειιιι οιιιιιιιιγιιιι ιιιοιιιιιο Μιι

οτι ριιιιτο πο, οο. ιιιιιιιιιι Μιι ο

ιγιιιιιιέιιιι πο. ο

22 Ηεοειι ιιιιιγιιιιι οσο. πιο ιιπι

πιο Με οοο, ιιιέτιιιιο οοο. ππιπι

ιιιγιιιιο Με, (μι ιοιιιιιι ?οΜο οοο.

οιιιοιγο Με οοο.

23 ννοιιιιορο Μιι Ιιε ρειιιοιιιοτι

ο». πιοοορο Μιι Με ιγογιιιιριι, πιο.

ιγοροπιοειδιιιρι ποοιιειιο Μιι οι:

πιοοπι οποιοι Μιι ω.

24 Πο πιιιοΒιιιοο έιοιι οΜπιπιι

ιιπιιιιιιιιιόιιΜι Μιι, πιιιοΒιιιοιι

οιποπι ισιωω Μι οιποπι. οιπο

Μιι.

25 Πε οπιιιιγιι πιιέι:ο οέι3ιι πι

«τοπιο Μιι οΜο. οτι οπι πο; οο.

ιέιοιιιιιιι Μιι οιι ιιιιιιιιιιιιι οπο"

Μιι.

26 πιιιωινω Μιι πιοιιέτο πιιιι

θ!!



ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 7.

επιιχειρι σιπετιεπ εΜε εγε Με,

πε ννοινιοιιιιιιιερι εσοιιεε. πιπ

ινισειπεπι ΜεπιΜε. ερεει Με.

27 ννιεωπι πεπ ρειε ιιηιιππεπε

σιππιιπ τεινο1ιο-γεπε πιπ πιιππε

πε Με επι πο?

28 Τικ” ρειεπε ειπειιι Μππεπ

ειπε πιπ ειι Με επι πε?

911 πε @εσοπ και” ινισεέτε το

πεσε τπννισιι πιει ιννεππε σιππεπ;

πινω πω, πε 7ι.ιιεπ Μππεπ ιε

πιι εισε ι7ε1ι‹1εγε.

30 'Γιιινο ννο1εΜεποε οπ νο

]πιε ιπππυπ πε οιΡω,·ε εΜε

πιπε εισεοεπερι επι ;

31 'Ι'ιιπε ιχεχερι Μππεπ έεπο

πιπ επιπι1ε »πωπω Με: ιι πιπ

οππε τε1ιιι μπω σιπ οννεειιι εέιτε

ννισεπιι Με.

32 'Γεια. τω" πενυισιπιιπερι

ννιποπιποε ννεπ πιώ εσοπ πιπ πε

σειιτε υνεπισε, τοννε ιισσοπ πιπ

πεπ πεπι πιπ ιπεπε· πι”.

33 Πε ερερι Με, πε ιέιεπγειιι

Με,πε ννοινιέιεσε πιπ πε 1ιιιιιι_ιορι

Με επι.

34 ννοιινιπεννιιι πε ινισεύτε 1ο

οεπιερτεπγε πιπ σε, ιιοπεπ ω·

πιοοπ Μππεπ ινεννιτοπρε Με

ω.

35 ννοπεζιιιιι Μπιτ». εΜε ιπεΜε

Με ω, τε ιι Με )·επιι εΜε πιο

πιρι Με ἐπὶ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΕ '7.

1 Μισιππέι, ιπιοιε πιπ @πε πο,

πε ιπι1εννοεπορε πιπ ω” επισι

ππεπε πιο.

2 Μιιεινοεπορε πιιέιε ειι πιπ

ιχεσεπ διεπει πιο, πε πιιιοορε πιπ,

πεσεπ διεπι Με ;

3 Ηεπε πιππρεππειε επ ερεπτε

οπο, πε πισεπτε οιιιπε πιπ επεπ

πεπε πιο.

4 ννισοπεερε πιπ, Νιε ιεπ1ιε

ειχε εει_γε πο, πε ννοοπεππιπε,

Μιτεππγε σειε μπε πο.

5 Ηεοεπ ινι11ιοννιπ πιπ ε1.εππεπ

ι πιοεπιπ Με, ννιποπιπιννιπ ι επιι

χε πιπ ετεπ1ιεπ.

Ο πεπ οννεπ,γσχε ω” πετεπιιππ

σεπ ιροεπισε οππε εοννεπεειπ

πεπεπ;

7 ννεσιπιππρι επι ννισειιπε εννε

ιοπινεπ, σιπσερι εππε ποεπιιι1επ

σεπτε πισε ιγεννεχε;

8 ινιιιωιππ οιεε Εεεε πιπ ιπι

γετιεπ ιτιεπι, σεπιιιι πεπ ιι πιπ

Μεεε πιπ πε οππε γε ;

9 Απρεω ‹›ννιπεπ1‹ετε ΜεπιΜε,

πεπγστιι Μππεπ πε ειιιιπ ;

10 Πππεπ ιπιιιιπ ννιποπιποε πιπ

πε ι1ποπιρε, ννιτποννιιι πεπ ιδιε

πεπ ιπάιι2ε πε σεπΚε πιπ πεπι

Με.

11 Οννεπιι γεπικε επι πε ννισε

πιππε, ειπε πιπ πρι πω” οππε

_γεποπρι επι.

12 'Ι'υπτεπτεπ 1ιγορε εΜε, 111

ΜεΜεπ σεπιπι πιπ οππε, πε οιεσ

οινεειπ ιπιχεειεπ ννισεπιποππε.

13 Πε μπε σε ι ιρετεπε σε επε

ιιιιεπχε πω”,

14 νΨορικ1ε ννοέπερι πιοιιπε,

πεπεπε πεππιι1ερι ννεπάιι6τεπ :

15 Ηεοπ ιιποσιοιρε Με ε Μπ

πεπ ννεπιπεννερε ; πιιτε πιπ πεπ

σιχιιπε Με πιποε πε ννεππε πιε

ειχε.

18 Οιιεινεπόε πιπ ειπε οννιπέ

ννεχε ; Εειιριοπ ννιρετερι οπ

ερεπι1επ ννιιιοπ;

17 Μι1οινιππ(ε πιπ ιπιιι·ε, σεπέιπ

πε σεπ1ιεεε ο επιεπ πιιγε.

18 Ιω ιιππι1ε σε πωιπρι πισιγε

ιιππειιιιπισιγε Με: Ηεπγετε

πεεπ ινεετεπιειοε·γε ιιππισιγιι

έπιπ Με ;

111 Μεοπι πιπ ιιπ 7εππε ἐπὶ,

£επεπ ισιπιεπι πεπε;

20 Μεεεεπε οιιιιιιπρι πεπε οππε

ισιι, ννι ιπιπε πιπ επρεπε πιπ πε

επ Με Με σε.

21 ννισοιε επιιχε οτε οπ πε γε

ιιοπιπι, ιπε @πιιγε οπ γερτεπχο

3111·

22 Πππεπ ι1ιπιιπεπιιε ιπεπεκπχε

Θ? `
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πιοπι, "ειιΜιιιΜει σπιτι 1:ιι€1ισιι ρο.1:ιηιι

Με σΜει μ: σιτι Με ιχσσειι, «μι.

Μι1ιιτισει ΜιιιιιιιΜοιρι ω” επι 1τιμιιι

Με σιιι Με ιγοσειι. '

23 Ποσο ινετιΜιιιΜρο Μιτι ρι

Μιι ιρεΜόιιιι ιΜογειρι ; αιτΜΜειτι

ννειιι ΜπιιιιιΜιιρι ειι Μιτι-πιπ @ο

ρ1:ιι, φ. οτι @ο Με. ειιοΕΜιγο ἐηὶ Με

ιδιοσειι.

24 Ησοιι ιιιισιιισ:ι ειιιιιτιιειἔορτειιι

μι, σε ννισοισ πιιι Μιτι ισ σιτι εννε

σιιιρο.

25 ΙΜιιιιιιιιιι ιιισιιιιισ κι" ννἰτιο

Μίιισε Μιτι Με @ο Μιτι ειι ΜΜΜ

Μοιιιιιἰ ΜιιιΜιιιι, Μισιιτι!ιιι Μιι οΜιιιι

οιιιιιιιγσ έτιι πω.

26 ννιωω σειριιρι πιιιΜπι:ει ε11ρσ

ννισιιγει, ννισειΜισ Μιι Μαιο. ον”.

ειιι ννιιέιιΜερι.

27' 'Η Μιτι Με Η:ιόεει σιιιιΜιι ιιπι

Μάο Μιι Με, ννισοιιι;σ τσιιιειΜοιι

το” οΜιιιι @ειχε ινισειγο..

ννιοοννοΥΑΚΕ 8.

1 Ανν1σειΜοΜετι ννοΜετιιισ Μτι κι»

ιογειιιρεΜει, σει ννοοΜιιΒιιιΒο Μιι

Μογο3πι οσο.

2 ΡειΙιει ΜΜΜ Μαιο ιιε-Μιι, σεισ

Μιι ἰσἱρειννσἔε οΜιιιι.

3 'Ι'1γοριι ισειΜόει, οιοιιννε Ηχοι»

σο, τιιΜτειι Ηχοι». οΜιιει. 1ιι_γιιρι

Μαιο. ννἱσειΜἰρειτι.

4 ΙΜορο, ννἱσιιέ1:ε σισιριιιιρι «μι

Αόπιιιι σωσει Μιτι Μοχεσισιγειρἱ σε.

5 Έστω ννιισἱιιιιὶτοιιρι Με Μιι

ννοικογιιρ1Με οιιερσ1σισιμιρο, οει

ννιιιιτΜοτΜορ1Με ωστε Μ1Μεειριι

μι.

8 ΑιιιιΒ·οριειιιρο, ιιε Με ινιιΜάιι

Μεινε σε ΜΜΜ οννοιειτιιιιι ορο Μιι.

'Ϊ ΜισιιΜιι Μιι ννοννισεΜο εχει

Με, σο. ννοννισεέτει έιιι Μιι Μιι

ννιι1ιτο οπι έιιι.

8 Μιι ω ετιιιιΜιιιι ννισοιο Μιι

οννειειιι εσσ1:ιιρι, Μειιε σκι ΜΜΜ

όειιι έΜορσ έιιι τισ. ιππική έπί.

Ο ννισιιέτιι ννιγιι1ισιιιι Μιτι Μειιιι

οννιιειιι ιιιάσ:ει ο ιγογει, 1:ιιννε ννο

εσ1οιι)ισ Μάιο σΜιΜιιιι Μσιιο. οπο

ι.ιιιιιιει ο ιγογσ Μιι.

10 ΜεισιιεΙειι Μεε ω, ούτε νει.

οιιερεσισιγειρι Μιτι Με ισιιρο. πιο.

ιιιεΖιιεΜει2ἱ Γιιιισιι Με· έιιι “Παει

ινοεε1οιησ Μιτι Με Μο.ΒιιιΒερο.

11 ννοΜειιρε Μιτι Με ιιιικιιι “ΩΜ

1ιι1ιιι Μιτι εειπι @εχει ωιιιιω, κια-τιμ

Μιι ΜειέΜι. ιχοννισειΜιρι οννε.ειιι Με

@οποιο έιιι. ο μ

12 ννοΜειιρε Με τοιχο, :μι @ο

1:ιιτι ννειιτιάιιριΜει; ΜΜΜ ννιιχιιρ1Μει

ες1οιιγο.ρι Μιι Μειιιι ωνειειιι η»

"μια σε.

18 Ί'οιιιι .1σΜοννιι ΜοΜἱριιρὶ Μιι

Μαιο ινισοΒιιιι έἱσιι. έισσι1Μιιιρ1;

ννιιΜειιισιόειρι, ννιιτιιτι1οι φαω,

έιισειιιιι οριισΕμιρι, ιιε ωιωι ρο

πιιιἰ Μιτι 1ισιιιι έἱσσ ννοοιιΜπ.

14 ΨπΜοΜοιιννισιιΜἱγιιρἰ πιοο

τιὶ Μο Μαιο ιιιιτεινναι, ινο1ισιιτι Μιι

Με τιιιγο, κονοννιιέιιΜσ Με ιιιιτιι.ννοι.

15 1111320 σσιγιιτειιΜυ.ιι ννισειέω.

3ιιιτιιρι ννειινιάιιΜερι, σο. εεωωωρι

τειΜιι οννοτειιιιιιι ννιιΜισοπιπρι οοο.

18 Μι” εσιμιτειιιΜ:ιτι ιΜιιισιιιιρἱ

ογιιισ χιιΜιιρἱ, ιιε “πιο Μπήκε

Με” ννιιχεισορι 118.ιισιιιιμοπ ιιιιρὶ.

Η 'Γοιιιι ννειέτσ ΜΜΜ-μι ΜΜι Με

ιπι »πέτο ννιιι1ειΜπ. σο. τοπιο. Μιι-ι

Βιιιιιιιι Μιι ιιιιιιιΜιτερι ΜιιιΜοιι ω

ιιιιιγιιιιρι Με.

18 1νογιιΜει 01:43. οπι ννονυ11:ιιιι

ιτιισιγιιΜειτι, ννοἱσιΜόσ Μαι ιιε

ννοΜισοιι2σ.

19 ΜιιιεεΜιισἰ σσσόιιτι ω σέΜι.

ιιιι€8.ννιιεΜιιγσσε Μιτι Με ίγοιιιιι,

ιιε ιιιιιπιεΙαι Μιι11ιιἰἔειρἱ σέτο. ΜΜΜ

ισειΜννειιισ σὶπ Μεε: @Μαιο ννειέιτο.

20 ννισοοννοιιιιιιιο. σιιιιΜιι οΜιιο.

πιστή ννισαιννηε, ννοΜισοτι2ε ογο

Μιτι σο1οιχει οΜιιιι. ι.

·21 Ηεσστι ΐοιιιι ννιιέισ ιιιιιοιηιι

Μιτι Μπιτ. ΜιΜιι 1ιοΜοέπιι τουνειχειρι

Και, οι ννορἰγο 1:Αννιιρι Οροι"

ννισεννοΜιγο Μιι.

22 .ΤοΜονω. “ΜΜΜ ιοΜειΜσγει πιει

γιιΜε σ1οοιι, ωιΜιιι1ειιι ισειΒγσ έπί

Με 1το1ιιιπιΜισ1Μπιια η

)θ4
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93 Ο£οπεπε πεπίπ επεπτεππεπ

εάεκπεγεπρ1, ο1οπεπε εΜε 1πεπε

πὶπ ἱτοπετπ.

24 Οέπε πωπίεε πεπεπ ιπετοπ

ρ1, π·εποπ1γε πεπ1ο]πι1επ 1το1:εκπ

1εεπτπε)#επρ1 ;

. 25 Πε πππ1]ε πὶπ ευτεγε επι1ε

ρ1 ἐπὶ, εε ρεπε πὶπ ἱωπεπι Με

πιεγεπρἱ;

25 Μεεε εε ππ1.ε εε πιεπε τπειι

ρεπε Με πεεε ἐπὶ ποπετπ;

27 Μεπρ1γε εππεπε εεπεπ επ

επεπ; πεπε επεπ πποπιπίππε

επόε πε επεπ.

28 ννεππεπτεππεπ τπεπρὶγε εο

πε οππε γε; πεπε πὶπ ετεππεπ

π·εποπ1γε γιιέτεπ πε επεπ ;

29 Μ1ππνεποε πὶπ €οορε επ, εε

ιπ1π1 Με ποτε πὶπ εεπρε γε Με

ἐπὶ ποιιιε εεπεπ, πιεπιε πὶπ εἰειι

πὶπ γεεε1ε εεπεπ ;

30 Ηε επεπ 1Μγεε1επ :πεππε,

Με 1εεπιπεγεπρ1, επρεπι στο

ἰγοπί €οἰγ‹ιπἰρἱ πὶπ ω πήγε, εε

οπἱππἱγεπ 1ωπεππ πππειιέΜπ.

31 νν1εεέτε εὶπεερἰ οπι ππιπι

έ181π, εε :πεπε ευπγεπρἰ πὶπ πε

πιοιπε1ι1ρ1.

32 Πε ε1.εππεπ ι1επεπ ιπἱε1πεε

επειπεεορ1επρο. 'Γεω. πιπει:επ

ω! ορερ1π1ππεπ πεπε ρπ1ε1ε1γερ1.

33 ννοοπερε πὶπ πεποπρο, εε

1πι1επεερερο, 1ππιιπεπ πε επρε

:γεγερ1 Μπ.

34 πεπε πιννε επεπιεεορτεπ

επρεπ1 οννεε1π ιπἱτετἰχορε επεπ

γεπε εε ΗΥορε1εεπ‹1ε πεπε πὶπ

πε παορ1:1ε.

35 'Ι'ι1ννε 1_γεπιεγε εἰπ πε νν1

εππ1 ῇγεγε, εε .1ε1ιοννε επ πω

ἰγοπὶρἱ ε1πάιπ;επ.

38 'Ι'εννε ιπ1γε επ ννεπ1:επ1 πὶπ

πε πεεἰ Μπ Μεππ1]επ,τοπε έἱεε

ιπεόερ1πε ε1π πεπε πάεοπεε πε

έ1:ε άεπερί εεε.

η πν1εοπνοΥΑκπ ε.

1 ννεπεερε·πρ1 ω" πεππε

Εεεε εε 1πγεπ έεποπἰπ οεπε Με

πεεπεπ :

2 Τεόο ννεππε πρεπε, τπὶπἰέε

Μπ'1ε1σεπ1, εε ννεππε ννοτερἱ

π" εΜπι1ε.

3 παθω τω". πὶπ γε π·1εεε1,

πἱεοιε πεπεπ οτοπννε οππε πε

1ρε πὶπ επεπ ρεπ μπήκε.

4 Τεννε ννεεἰπτοπέπἰ ι1εε1 ε

πο, εεπ1:ε π1εερ1 Με πεπἱεεπἰγε,

5 Κιιννερο, εειηερ1 "πω" ε

τεππεπ γιιτερο, εε ιπἰπἰέε πήγε

Υε εννεπι1ε Με ετεππεπ γε1Μιπρο.

8 Ψ1εονν1τπο:πο πὶπ επρεγερο,

πεεεπ ]επ1ρ1 Με; εε ννοποεπ

εεπππ Με οππε τπεπἰρο.

7 '1'ιιννε πεεπεε πεποποππ1γε

επι πε ννονν1ετεεε 1χεπόε1εψε,

εε ω" ππἰεεέπε εΜε 1γορεχε

ε1π πε 1πιπιέερε Με.

Β νν1εεετε ννεοπεε 1ππιιπεπ

ἰγορεγεγε εἱπ, έἱεε π1:1επε Με

πεεεεε; πιπ:: πήεεε.τε πεερε πε

1_γορεγε πο, πεεεπ ννεέπε πὶ

ι1επε Με.

θ ν1ί1εε61;ε πεερε επι πεοπερε

Μπι πω, πεεεπ εεπρε πεερε Με ;

πήεεε1:ε οννο$εππε πποεάοπγε επ

πο, πε 1ειι Με.

10 νΐοπεερε ο1οπεπε:γε πὶπ πε

.1εποπε πο!πρερ1 πὶπ εε, εε ω

πιι πεπεπ ει·1‹›πχερἰ πὶπ ννοποεπ

1τεπεεπ πὶπ πεε. -

11 ΜΙ” επ επρεπι πἱὺεπε πὶ

ε1χυοτερ1 Με; πεπεπ πἰεοπἰ

οτπεπε γυπε οἰεὶγε Με.

12 Υεπεερε ε1ππεπ π1τοπεερε

ειπε εἱεεεε ε1π πε πἱτεπε Με,

εε πεοπγεεε είππεπ πίεπεπε εἰ

ιΜπυ1ε πὶεἱγε Με.

13 ν1Πιιοπ1Με ππἱ1πο€ποπε πὶπ

πε ἱπεπεπ, ννεεἰπ1οπἐπἰ εε πιπε

:πιπ ε11οπγε ἐπὶ. -

14 @ε π τἱγορε πὶπ 1εεπι1ε17ο
1:εππε, οΕοπννε ρε]οόεπ οππε εεπ- π

επεπχο1:εππερ1 επεπ.

15 Αιεμφηε πὶπ πἱεεπἰρεπ,

εεππε πεππΥεπ οιπειι1Ρ1 πὶπ πε

Π8' ; . Ι . Η π "Ο
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πιεπιε ΨΑΚΑΝ.

Η ΤΜ” πεεὶπὶτοπ ἐπὶ πὶππεπ,

πιιπε πο, εεὶγε, πε τυπο. εεππε

πὶεερὶ ὶιεπὶοεπὶχε,

17 Μὶπἰ πιπποπρὶ πὶπ πε ποπε

σε, πε επιιγιιρὶ πεπιπεπε χιικερὶ

πὶπ πε πὶοὶΪοπὶρὶ εε, εγε.

Η πω. πεπ πὶεεπεΒὶ πεπεπ

Ρὶ, 1οπε πὶεεπὶοο Ηεκ1επ οεπιεπε

πὶπ οπὶππρεγερὶ πὶοεέὶε πὶπ

ππιπγο ἐπὶ.

ΨΙΟΟΨΟΥΑ1(Ε 10.

1 Ψὶοοὶε πεπεπ 8ε1οιποπ πε

πε. Ηοπέπορε Μππιὶ εεε επαι

πιὶ ὶχιιἐπὶπ ω.. εεε; πι... πο

πὲὶγορε πὶὶποτποπε επι πε πιιπππ

πὶπ ὶγοπὶὲὶπγε.

2 Ύνπ:οπεπ πω επ πιεπεε1πι.

πιπεπειπρὶ πὶπ οπὶοππὶπερὶ ἐπὶ;

πω. πὶεοοποτεππε πὶεοπῷε ε

1:εππεπ πεεπι1εππ.

3 ιοποπ.. πὶοεέτε οποπιππε

πεεὶ πὶπ εὶ-ιὶπεπ γε Με ἐπὶ, πιπε.

πὶοεέ£ε πω. τιιπιι εὶπρὶ επρε

πὶειιπὶοὶγε. εεε.

4 'Ι'ιιπε περε Ειπε εὶππεπ ὶπιὶιι

πε1ὶρεπὶεπ, 1:ιιπε πὶεεπερε πιὶπὶ

πεοπ ὶεὶπ πε πὶὶὶππὶοεΥε εεε.

5 Τιιπε πκ1οπεΕπ εεε πειππε

πεπ εεε πὶπ πε ποπέὶγορε πεπι

Ρὶπε, ω.. $ιιπε πειππεγιιπρὶ

ὶειιππεπ ὶέτὶππε εὶπ πε ποπέἰγο

ρε πεπὶέὶεπγε εεε.

6 ννὶοεέ1:ε οποπιππε με πὶπ

γεπεέτερὶ, πω. ποπὶέτεεε πὶ

εεέτε έὶειι ὶ ὶιὶπ εοποπτε γε Με.

'7 ννὶειιέτε οποπιππιι πὶὶιπιιγερὶ

πὶπ γιιπεπτερὶ Με, Με πὶοιιέΒε

έὶοε ειπε πὶπ πιιπε Με.

Β 'Ι'ιιπε οεπί.ε Μερα: οπι πε

πεποποππὶγερὶ ὶεπ Με, πω. ω

πε ὶπε πὶτποιὶιοὶιε οὶπ πε πεπ

1ιεπε Με.

9 Ί'ιιπε ποππεγε πεπὶπ ιιιιιπὶ

πὶππεπ οπορε εοάιιιπ πιππὶ Με;

πιπει 1:ιιπε οεππιι Μιι ποπρεπιπὶ

πὶπ πε εποπεπρὶ Με.

10 'Γιιπε ὶέτε πὶπ οπ πὶγιιὶε

επι πε ποὶγοπὶόὶεε ὶοπὶπε, πε

€ιιπε ὶπε πὶτπο€ποπε οὶπ πε πὶ

εεπε Με.

11 ννὶοεέ8ε οποπιππε ὶ πὶπ πὶ

οοπὶ πιὶπὶπὐοππ ὶιὶπ πεε, πω.

πὶο‹›ποπὶτὶπε πὶπ πὶοεέτε πω

ὶρὶ πὶπ επεΒρε Με. ι· ι .-_ .

12 ννοέὶεειὶππε πὶπ πὶεεπὶεερὶ

Μπι.. πι... ποπεέι€επεπε πὶπ πε

ποεπωπὶ οπε:ὶπ επεπρε. ._

13 νΉεπέτε πὶγυπειιπ ὶπε πὶπ

οππε ποπεπρε ὶχεγερὶ Με, τιι1ιε.

πὶοεέὶε πιππιε πὶεε εὶπ :Με εΜε

εεπεεπεε1επ Με.

14 ννὶοεέὶε ππερε οὶπ πεπε.

ποπεπρε πεὶιὶπιπεπρὶ, πι1ιε ω”

πὶιπο$ποὶιε ὶ πὶπ εεεε1επ ὶπὶπΑπ

Με. ιι”

15 ννὶοεέπι πεποπὶπὶπε ὶοπὶ

πεε πὶπ οοιιπιιέπε ειπε. πὶπ πάε

πε, πιπε ποπεπρεπὶεε πὶεεέτε.

οπέὶπε γπέὶπγε πὶοεγε.

16 ννὶοεέτε οποπιππε πὶπ πὶ

εοπὶ ὶγιιπὶπ γερὶ, 8ιιπε πὶεεέὶε

πω π‹›ε1ὶπι.πὶ ὶεεπγερὶ εεε. - ω:

17 Τιιπε ποοπερε πι1ι.ιπε επι

πε οεππιι πὶοοπὶ πωπω πὶπ πε

εμε; τιιπε τυπο πεποποπππερὶ

επιιΜοὶπ ἐπὶ πὶππεπ πππὶ. ε·

18 'Γιιπε ὶπε ὶὶοπρὶ ἐπὶ επ πο

οεππὶγε ιιπεπὶππε, πε. τιιπε πο

πὶέΕεοε γεοϋεπὶπ πὶπ Μ εγε πὶ

ποποπ...

19 'Ι'υπε πὶοοὶε Με. ὶε εὶπ πε

πὶεπὶ, πω. τιιπε ὶπε πὶπε πτπιπε

εὶπ πε πεερε.

20 πιππιε οπεπ οποπιππε

εειιτε πὶπ πε ιπεπεεπε πεππὶἔε

ρὶ, πὶεπέπι που. πεπτε πὶπ πε

πιπιι ἐπὶ.

21 πιππιε οποπιππε ὶπε. πὶπ

πὶεεέΦε ποπ πὶοεγε εεε, πιπε

πὶεεὲιε πὶιποτπορὶ πὶπ οεπὶε

πὶοερὶ οτι περὶ Με.

22 .1εποπε τογεπεέὶε ὶιὶπ πε.

πὶὶὶπγε πὶπ πεε, πε πεππε. ποὶ

γοπὶέὶοε πιεπιε ἐπὶ.

23 'Γεπιι έιὶεε εοοπρὶ πὶπ πὶοιι

πι πὶτποὶὶι.ο ππεπεπε @πεπ

θ!)



ΨΤΟΟΨΟΥΑΚΒ Π.

Με ννιεεετε ννιγιιεεειι ενοΜε

με εμε.

24 Ψίιεεέτε εΜε Εεεε ι!ιορε σιπι

Με εΜρε Με, εε τνισεΜε εννο

8ειιιιε τεΙτιι εὶπ Με Ιιε Μειιιιι Με.

25 'Γεω ι),υπιιιι ε!ιιρηε εεε

ενιεεότε 6ἱεε ειι ιιιι Με ω; “Πω

ννιεεετε οννοιιιιιιιε οειιε Με Με

Ιιετιι:ε ινειιίεε.

26 ΗεεεειιΙιειιΒε το$ο ννιοε!ιι

Βιιιιιι-γειι, εε εΜε ννιειέτε Με

επι ¦ιε ιχεσειι ωεωεω Ιειιιε Φοιιε

χεειρι Μιι σε.

27 @Μεινε ΜιΜρερἰ Με Με επι

ρετιι ννιεεΜοιχιιιικε, τιιικε ννιεε

ότε εΜε ιιιιιε!ιε πεινερι Μιι ναι

εεΜειγιιρτεεεεειιρι Με.

28 ννιωεω οινοτειιιιε ινοννἱγιι

εΜε ερεμι, τιι!‹ε »νιωθει όιεε τε

Βιι ερερι εννΗιιιιιιιι Με.

ε 29 !ειιοενε 8.εεειιιιιι Μιι ενιοειΒιε

"εΜε ειπε;; ενιειιγε εεε, “Με

ννιοεέ:ε εΜε γιιειιιγεννιεεεε.

30 ννιωεω οννοιειιιιε οιιιιιιιι

γειι γιι!ιο!ιιιρι Με έι·ιι, ωιω ενι

εεέτε εεω ιιιε!κε Μιι οιιιιχειιρι

Με ω.

31 ννιεεότε οννοιειιιιε ι Μιι

ενο!κεερε Μιιειιρε γε, τιιΒε επιμε

ιιιιιι σεβ Μιι ¦ιεέρερι Με.

32 Ψιεεέιτε οννοτιιιιιιε Με Μιι

@Με ινιειγοειρι ετΙοιιχε, Βιι!κε

ωιωεω 5ιοε ιρι Με ενιεεεΜΗιε.

ΨΙΠΟΨΟΥΑΚΒ Π.

Ι Ψο!ιιιεγειι ειπε "Με Με |ιε

δειιοννε ννεΜειιεειιι, Ι:ιι!ιε Πω

"Με εεει.ιι Με Ιιε .ΙεΙιοννε ω.

γοειρἰ εε.

2 Ί'ο!ιειι ενεΓιειιιειάερι ιιι Μιι

Ιιειι ννοννιέτεεε Ιιε ι·ιεΙειιιι ιι εεε,

ωιω ιπο!κεερε οιιέιΒειιρι Μιι ναι

εεγιιΚειι.

8 ννιωεω "εΜε τοννεέτερι Μιι

εννἱεεγε Με, εε ενιεεέι:ε. 6ιεε

ι:ορειιιιιιρι Μιι ιΙιειι€ ινιοιιγε Με.

4 ννοεειιιιίγε ετιρεω ειιειι ννο

γιιΙιε ωεωω οΜ!ιι ω, τιιΒε

πιεοοννοτειιιιε Μεοιιμι ετειιΙιειι

ννεειιιιεΜι.

5 ννιωεω "εΜε ωοννοΕειιιιε

Μιι εειιΜι ννιεεειειγιιιτιάεγε Με,

εε "Με" εΜε τοΙιειι έιεερι Μιι

οιι Βιεειιειιρι Με.

8 ινιωεω εεειιιρι Μιι εσενα.

Βειιρι Μιι ννιεεΜγιιέΙιε εεε, τιιικε

ν·ιεεέπε ενε!ιοτιεε τεινο!ιιιεγειιρι

Μιι ννιεεΙιιιιιιιιΚε.

7 'Ι'οιιετι ννιεεέΒε έἱειι. εε ειπ

Ιιεε τε!ω εὶπ ε‹ιιι εννιιιιιιιιιι Με,

εε ιεΙ‹ε ννιεεέιε εΜε εΜε ερερι

ετε!ιιιιιι ω εεε.

8 ννιωεω οννοι;ετιιιε ενοιγοΜ

εΜε ετ.ειιιιιιιι ιιιερε, εε ννιεεειε

έιεε "επι Με επι είχε.

Ο ννιωεω ενειιιιεγειι @ο ι Με

οιι τε!ωεεειι Ηιειιεχε, τιι!ιε ενι

εεότε οννυ8ειιιιε τοεάοτιγερι Με

¦ιε εννιεειιεεΜι.

10 Μωεω οννοι:ειιιιε ι:ειιγειι

ιιιιρι Μιι!ιετι «ποπεπ Μιι ιγιιέΜιι,

εε εεωεω έιεε εννΗιιιιιιιιρι εεε

ννιγιιέΚιιιγειι άουνειιρι εεε.

ΙΙ ννιεεότε εεετιιρι γεννϋΩερι

Μιι Με οι;οιιινε Μιι γεννειιιιειι

ειχε, “Με ννιεεότε εΜε εμ Με

Με εειιιιιι.

Ι2 'Ι”ιιυνε £εΜιάεΜι ννεΜεὸεέιιἱ

Μιι ¦ιε εειιι.ε "Με, ωιω. ννοο!ιε

Βιιιεε ννιεεέτε Με ιιιιιιε γειιΙιε.

13 Ψεειεεε Μιι τε!ιιι ιιιιΒιιιειιε

ογεεερι Μιι Με ΒτεοΕειιιιι, εΜε

ειπε ινοιιιχε ινεειιιγεριεε Με

Ιιειιε «Με ειιεΒιιιειιρι εεε.

14 'ΓιιΜειι ννεΙιοΚοιιΜγερι νιω

ιιιεε σιπι Ιιειι ογετε ννειιΙιεΙιε Με,

τιιΙιε ινιγιιΚεειιρι Με οτι ετειιΙιειι

ννιεειιι.

Ι5 'Γιιετε ωεεωω τιιΕεεε €ειιιι

ίεειο Βιοιεειιιιιι Με Με” οιιιιιειι

Μιιιιιιι Με, Εεεε ω" Ιιε ννεει

εειιιιιι Με εεε Εεεε" Με Με ενε

ειιιιιεριι·ε. .

18 ννιιιοΒιιιεε ννεέτε ννοινιιετι

γιι¦ιε Με, εε ννιεεότε ννεέιειαε νιω

γιιΙιε ρετειιρι εεε.

Γ? ννιεεέιτε ννεεειιαΜγε ε” πιε

θ!



ΉΙΟΟΠϋ 1ΝΑΚΑΝξ

επ πεππγεπι εοεΜοοπι; τιι1ππι ω"

ννεοπιέπππε επιπ Μπι πιε Με οε11ρπ

Μπι Μιιπιπιπ.

18 ννποεέπε εποε ενοπιπιειπε κινο

Μεπιπ εοοπιρπ; πιπ1πε πιινιπε ινοο

ννοιεπιππε οππι Μπι πιπιιννππι ννποε1πε

ιππιπιε Με.

19 11ο π)πεοεπι ννποοοννοιεπιπιε οπι

ννποεπιπ, πιε πεπε ννποο11επι εποε

εμε οππιπιεπι πεποπ)πε.

20 Ί'οπιε οεπιτε ρεππιπιπγεπι ιππιπιπ

Μπι 1πεπιε .1ε1ιοινε ννοννεΜεπιεεπιπ,

ω.. πεπε π:εοεπιππιι εοεπιππιπ Μπι

πιεοπι. π_γοΜρπ Με.

21 ννποεπιερε ΜΜΜ πιπιπιε εΜε

3πεΜ)περπ εΜε νππποεέπε εποε Με

πιππειπερπ Με; πω... ννποεέπε εννο

πεπιπιε οππιοιπρπ Μπι πιε ππιερε Με.

22 ννππιπι1'ιππιοε οννεππγεε ννεέπε

πιπ1πε ινοππεερε πιποε οππι πιε πιε

εεεπιπε οππιπιε ΜιΜιέε ρεεε Μπι

οπιπιε Μπι πιο π)πεοεοε.

23 ννποεέπε οννοπεπιππε π:πιΜπ ενε

έπε 1ιεοεεππεπι οππιπιπ, πιπ1πε ννποε
Με πεε ννοοεπιπιπιπε εμερπ.

' 24 Με ννε1πεπ1επ1ε εέιτε εεπιρε

ππιπιιι)πεπι, πιε ιινεπιππ πεππιι οννοιεπι

πιε πεεπιρε £ε1ιππιπιε εέιπ:ε ππιπ1ιπννε

Βρεπιποε.

25 Ψποεππεἔπ ννεχεννεέπε Μπι

πιε οορε Με, πιε πειτε ννεεπτιπιπ

ππιπιπ Μπιπιεπι επιιπιπππιπιπρπ Με.

28 Τιπινε ενεππιπιεπιεπε τεπιππιππε

Μπι πιε εχετε Μπι γεέποερπ Με,

τιιπτε πω” πιε π_γορειπε οππιπιεπι

ννογεννεέπε ρε ε1πεπι ιιπι Με.

27' 'Ι'ππινε ννοννεέπε πιππιε εΜπε

οππιπιεπι ινοπγοΜρπ @ειπε Με, πιε

τππινε πεπειι εποε οπ1ε Μπιπιεπι πιε

π)ποπιπ Με.

28 Ί'πιννε πονιπππποε Μπι ννεοπιιΜ

γε οππιπιεπι 1ιποεπιε Με.ιιιΜι ιπιππ

οεέπε ονπποπ:επιπιε οπιπιννερε Μ.

οεπι πεπι)πεπι ποεεερπ Με.

29 'Ι'πιινε Με Η Μπι πιποΜέππιππε

οππι1ιεπι τετε)πεπιρε εΜοππιπιιιΜιρπ

Με,πιε τοπιε ννΜποπ1πο1περπ Μπι πιε

πιε, ππιννε 1πεερε οπο ννοινποεεννπ

απ” Με.

30 ννποεέιτε 'οννοι:επιπιεπ π:ε1πιι

ποεΒ)πο οππι πιε οεπι ννποοπιπ Μπι εε,

πιε τπιννε ννποεπιεΒπ οπιπννποε_γε οππι

πιο ννποεέτε Μερε.

31 ννποεέπε οννοπεπιπιε πιιε1πε

εΙπεπι πιππιννππι γιιπιε Με, 1ιεοπιιπιεπι

ννποεέπε εποε πιε ννε11τεπιπεε πεεπι

πιε 1ιεοεοερπ Μ:ε.

ννιοοιπιποιπΑκΕ: 12.

1 '1'πιννε ννε1ιο1ποπιΜ_γερπ "εΜε

π1ε1πε οππιπιεπι ννοεπιοπιππε ιιπεέπ:ε

π1πιππε πιε τπιννε πγορεεπιπερπ Μπι

εποε ι1εΜι πιε ννππ!ποτ1:ο1πε.

2 .1επιοννε ννποεέπε ννιιέπ:ε πιεπι

τεΜππε, τιι1πε πιιινε πε.1ππι εποε επινε

οππι Μπι πιο γεοο Με.

3 ννποεέπε ννπεοΙιεπι εποε ω”

πεπιπιεπι ειπε”. 1ιε Με επιπ, τιπ1πε.

ινποειέπε οννοι:επιπιε πιπιππιεπι πεπε

ρπ Μπι πιοπιο(πεπι Με έπιπ.

4 'Ι'ιιννε 1ιππιπιε1πιι πέπειιΜνε ει"

πιο πιιιπιιι ονιπεεππι Ιππι1πε Μγε ω

οεοε, Με νιπππιοπιππιοε Μερε νιπεπι

πιππιππεΜι ννετεεππεεε π:εννε Μπι

πιεε.

5 ννποεέπε οννοπεπιπιε οεπιτε οπε

ρπ Μπι 1ιεπιε εοετιπρπ, π:πι1πε απαι

έιτε εποε ννεπιο1ποπιΜγερπ Μπι πιο

ννοπιπιεγε.

Β 'Ι'οπιε εποε οπερπ οπι νππποεννε

πιππιπππιππερπ, πω... ννποεέπε ονιποπεπι

πιεπ τεννερπ εννποεγεΜιρπ Με.

'7 1πνποεέτε ω.. Ιπεννεπιππερπ πιε

επι πιπιρπ ω, τιπ1πε ινποεέπε οινο

π:επιπιε ιπρπ Μπι ειιπειπε_ πιε Με.

8 ννποεέπε ποππεπι ππεερε πιε ω

οεπι $πετεπιρπ Με, πιε τον” οεπιπ:ε

ρεππιπιπ Μπι ννοπ1ιεΜερπ έπιπ ιιπι Με.

9 'Γιπννε π1ιεΜερπ επιπ εΜε οοΜ

γε ννεπι γπι1ιε οππιπιεπι ω" Νιου

πιπιππιεπι πιε εεπιππερπ οοπ1επι ιιπι Με

πιε πεεπιρε π:επιχεπι ιιπι εεε. .

10 ννιεωπε οννοιεπιπιε Μπι πιε

νπποπ:εοπι πιπ ιιπι Μπι επι εννεοππι εεε,

πιι1πε «πωπω εποε ννεννεοππιΜε

)πιιεερπ Μπι πιε ιινοπιπππππε.

11 'Ι'πινπε πειιιεΒιι. Μοεπιμοπιπ
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ΉΙΟΟΨΟΥ.Α.ΚΒ Η.

πο οΒιιδιορι ιιπποιοιι·ο Με, τυπο 24 Ψιοοιιιιρο ιπιπιποοο πιπ πο

τυπο τοπυέπιέπι πυπο πιπ πο ποπιτιοπο Μο., τυπο πιοοέτο πιι

οοπτο ποπιοο.

12 πιοπιο έιοο οι" οιοορι ιιοπ

ποοπο τοπορι οιπ οοο, τυπο τυπο

οποτοιιπο πυτποπ τοπορι πιπ το

πυ ιοοπιπι.

13 Πιο ιτοπρι οπι πιπ οπ 6ιοογο

πιοοπιπυππορι, τυπο πιοιιέτο ο

ποτοππο ποποπιιο οτοιιποπ ιποπ- γ

Ρε Μ":. .

14 Ψιοοέτο ι ποοπογοοο τοπο

πιπ πο οτοπποπ τοπιι ποέτο οπ

ιιππορι πομπο τοπυ @ο ιιιιρο πο

8ο οιο πο πιουρι Μιι.

15 ννιοοέτο πιτποτπο οοππυ

τοπο τω πο οποτοπιιο ποοιπ,

τυπο τυπο ποποποππιχορι οπο

εορτοπ ιπι πο πετιρο.

16 πιοπιο πιτποτπο τοοοππι

7ο πιπ οοοιιοπ πιιιιτοπιπ, τυπο

πιοιιέ.το πογυριπο ιέιτοπγορι πιο

οπιιοπρο.

17 Τυπο ποπιοοπο ιο οιπποπ

τοπυ οποτοππο γοοτιιιιιπ, τυπο

πο-γοοτοπιιι ιτοπέπι πιπ πο πο

πποχο. -

18 Ψιοοέτο ποπ ιοοπ οοπιοορο

ι_γοοοπ π, τυπο τοπο ποορο οοιιρι

πιο πο ποοπιιι.

19 ννοπιοοπο ιπο πιπ πο οπιπ

πιοοπ οΜο Μο. τυπο οοιι ιτοπέπι

πιπ πο οέπιιχοιπιπ.

20 'Ι'οπο τοπιι έιοο ιιποοιιιρι

οοπτορι πιπ οππο ποππογο γυ

ποπ, τυπο ποοπιχο ποποποππι

χειρι πιπ ποπο ποπ.ιιιι.ιέπιπ.

21 Ύνιοοέιτο οινοτοππο τοπυιΙοπ

πω πωιτιο έπι υπρι Μιι, τυπο

τοπο έτωρι πιπ ποπο τοπιι οππι

οιυριι1οπ.

22 νΐιοοιπο ιτοπριέπι πιο ,Ϊοπο

πο. ποπτοιπιέιιι, τυπο τοπο οοοτυ

οποπικιιιρι πιο ποπο τοιιιοπιρι κι"

οο.

23 Ύδιοοέτο. πειορο ποειιοπιιο

οποοπρο, τυπο τοπο πιτποτποπο

οοπτορι πιπ ποοιπτοπρι οπι ιο

χτιπποπο.

ιο οιπ πο ποπιιιοπο χειρι Μο.

25 Ώνοιγοπιέιοο πιοιιέτο οοιιτο

πιοποπ πο ροτυέιιο, τυπο πιοοιο

ποέτο ποπ πο ιιιυέιπιπ πο.

· 28 πιοπιο οποτοππο πιο το

ποέιιτπυ πιπ πορο)ιο, τυπο. πιοο

έτο έιοο τοοοππυρι πιπ πιοοππο

ιιπ.

27 ννιοοέτο ποιο τιιπυ ιππι πιο

πο ροοπυ έπι, τυπο πιοοέτο ιπιπι

ποοο πο)ιυπο τοπο πιο πο τοπιπο.

28 ννιοοοποτοιιπο οοππυ πιπ

οππο πιοοπι, πο οπο οοππιι πιπ

οππο πιοοπτο ποπιοο.

ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 18.

1 Ηοπέιιπιπ πεορο οιπ πο ιιτπυ

πυ ποποποππιχο ποποπ, τυπο

ποοπτ·οοο ιχοροπιχορι οέιτο πιι.

1ιοπ έιπι.

2 ννιωτιο ποπ ι πιπ τοπιι οπο

γο οιπ οτοπποπ τοπυ ποέτο διυ

το Με., τυπο τοπο ροιππιγοπ

‹ιιιοπιιο οιπ πιι8ιρι πιπ πιοοποπι

τιπο γυτορι Μο.

3 'Ι'υπο ι ιιπ οποππεπιπο οπι

πο ποει πιπ προτοπ, τυπο τυπο

ιπο πιπ πόυΒοΒο ποιγοπιέιοο γυ

πο Μο.

4 πιοπιο πιο ποιι;ι πιο τοπιι

οιπ τυπο ποπιοο; τυπο τοπο ιπι

πιποοο ποΒιρι οορορι Μο.

5 ννιοοέτο οποτοππο πιοπιο

πιοοπο οπι πιω τ1οπο. τυπο πιοο

έτει. έιοο ποππιπ «ιο ιέτοοο Μο.

ο πνιοοοποτοππο τοπο οοοτυρι

πιπ πιοοροτοπ, οιι πιοοποπ π” .

κι" ποπτοπιριοο ποπιοιιππο_γο

Μο.

Τ' ινωι ιπι1οπιιιοο τυπο πιππ

οπο ιιυπο ἐπὶ, πο ποπ-ιι ιπτιοπο

προιιιοο οέτο ποιιιιπο οπι τοπ.

Β πιοοέτο ποπ τοπι πιπ σιροπι

τοπ Μο ο τον.·ιιιοο πιπ Μαιο

γο, τυπο πιοοιιτο πω ι_γοροποπι

ποποπ ω. 93



Ψ10θ`1·13- ΨΑΚΑΝ.

9 νΉειιέιτε ονσεΜιππε τοἱγογιιπ

ρε Μιπ ννἰχιιέιΜἱπ Μιχε. τοΜει νιο

«πεπι @οι ρεώεπιεπ τεννερἱ Μιπ

ΜοννιοεΜιεπιρι Με.

' 10 ΨειΜεπἰεὶᾶερἱ Μἰπ ΜεεεεΜιπ

ννεεΜιπ1εερι Μεεε, τιιΜιι. Μεε

ιπιιΜοΜοπΜπωρί ποΜοπ -Μι·π Με

Μεεριι. Α

11 ννιοεΜπεγιειπρι Μπι εείγεΩεπ

Μεπ ινο-γιιΜε. Μἰπ Με ννεπιεπίπε

ε” Με, τιιΜε τω” ἱχε πεπε Μἱιι

οπ Μιιιππει Μιπ Με Μάιιοτε Με..

12 νΨοερε Μἱπ χι18εΜεπρι Μἰπ

οεπΕε Μιτι ἱγοΜἰέἰπ μι, τιιΜιι ίπποι

ειπρι Μιπ ιγοΜιρι ΜΕπ Με ννἰο‹ιπἱ

εαπ Μιπ Με ἰγεεεοο..

13 'Έπινε ννιοοιε Μἰπ ἱΜιιΜιΣε επι

Μἰπ ἱΜεπε ἰεἱ_γε Με, €πΜε τιιννε

ννοο.Μορε Μἰπ ιΜοΙιε οἱπ ἱγπνσἰπ

γοΜε Με.

14 ννιωιω Μεερε £οορε Μιτι Με

πνιεοπι ισο.Μοπιχε. Μιπ Μεεε, οπ

ννιεοπΜε ννιΜιπιιπΜε 7πἱγοΜορἰ.

15 'Ι'ιιυνεοιπ ννεέτε Μιτι ννιοοι

ΪοΜἰρἰ ιεεΒχο, τιιΜε τυπο. ννοΓιτε

ιι1εέιιιγοπ οΜεπγεπρἰ Μἱπ εεπΜιι

1εννεπι Μιτι Με τεΙιἱΜε.

18 Μεεε Μεεριι οτοἰγοΜἱ ινο

εάοπγε οτι τιιΜπ εεοπ, τιιΜε τον”

νικιο1πτοπεπι ι:οννΗΜοτΜοΜε εἱπ

Μόιιοτεπἰπ. · -·

17 ννεΜοέἰγε έιειι @Μιι έὶειι

οΜιπΜρεγε εεε, τιιΜε ννεΜοέἰγε

ννιεεΜε οιπ ΜεννοοΜἰεἱ.

18 'Ι'ιιννε ννοοπερε ε1°ιρεΜιχε

ειπΜειιι ννο»νεΜριιπιεε ννοννιέιτεεε

ὶγιιΜπιι ἱεἱειιἔε, τιιΜε 1πννε @ορε

ἔἰγειρἱ εννεεἰπ Μἰπ Με ΜἱπἱΜεπρἱ

πι.

19 ΤεΜι1 οἰπρἱ Μιπ ιγοΜιρι ΜΜ

Μεπ ινιοεπιιΒι Μἰπ ιγοΜιρι, τιιΜο

ννἰο‹›Μεπ έιἰεο. εγιιέπιπρι Μἱπ Με

ννιεεέπε ννιτΜοτΜορι ινειΜτεύερ1

επι.

20 '1'ιιιινε ννιοεότε Μειιρε οπι

τπιιιιϊ ΜιπΜεπ Μεερε Με, τιιΜε το

ννε ιν1ειιέπι ννὶτΜοτΜοΜε Μεεε.

ιινιοε ε ειπΜιιπ Μεε ἰΜιιπ ιι ι
Με· Σ' ἔ δ' Ρ

21 ΤιιΜιι Μεε. ννιΜτεπιριεο. Μέ

εφε, τιιΜπ τοπε. οννοτιιιτιπει $ε.Μιι

ννεέιε ννἱεεΜἰοπρΞ Με.

22 ννεΜιπιπἱειι ννηοΜε τει” Μιπ

ννιεεει.ε οννοΜιππε ννιοοΜιοιΜπει

πω, επι ννιειιέΜι ντεε1:εοΜιΜιπτΜπ

είποερι Μἰπ ννογιιΜε @ινε νιά

εεΜιχε Με.

23 Μεεε ννεΜριιπἱοε ιπεΜΜἱ

οεπ)ιεπρι επ ννογιιτε στο. ιεεε·ε,

τιιΜε. οννοτο.ππε οΜεπγεπρι επι οπ

εμε ειννιΜπιιπι.

24 'Γοννε ννιοειρειπ1ε ηιιιτεπ Μιτι

Με ειπΜιιιτΜπ έιεε ΜΜιιΜε, τιιΜε

€ιιννε Με ννεειιε Μιι1εΜε επι Με

ΜοΜεππε ἰγορεΜὶχε.

25 1λίιειιέτε οννοτειππε πιι€ι Μἰπ

ιιιπιοεΜεπ ννο1;ει εεε, ω". Μεε

έτει εΜε. τεειρί Μπι εΜιΜεπρι Με..

νν1οοννοιωκπ 14.

1 ννἰποΜἱποε Μεερε εἱ·π οτοἱ]σ

Μι Πρι ιείεεεε εεε; τι:Με οΜπο

ΜΜοΜε οἰπ Με ἰγε πεπε Μ1π οπ Η

Μἱπ Μοιιιιήιι.

2 'Ι'πννε ἱγε τοεεε€ιι Μίκι οιπεπἱ

Μιι Με .1ε1ιοσνε ΜοΜιρε, 14ιιΜει ειι

πιε ειιιιΜιι Μπι 1ια1ιιρειιιπι κι" Με .

ιΜιιΜ$ο. ἐπὶ. ·

3 ννιεειέΜι ννΗΜοτΜο ἱρἰ Μἱπ

οΜπει ννεΜεπἱεἱὸορἰ Με” πωπω,

'οππι τοπει Μειιρερί 1Μιηπ Μἰπ ντά

οεΜιΙοΜερἰ.

4 Ί'ιιΜτεπ ι€εΜιπΜε ννεπἱωι Μεπ

ειΒ·πχερι πρι τεΜιιιΜιπ οΜπιιΜει ἐπὶ,

εε οιειιΒε Με. Μἱπ Με ΜεπιΜε

ννεεεΜε εἰπ Με εείγετειπΜεπ ιι

εε.

5 ΨηεεΦεπιπ ιινιοιιΜε σιπι Με

11οπέπι ννιιπιεε Με, £ιιΜε ινεγεε

τοπιπ εοἰπέπἰγιιπ Μιπ Με ννοιπιπ

ἐπὶ ἰροΜγε.

8 ννιιοποεεε ινοΜεετρε εΜἱιε

εέιτιι Με @εγε επι, Ι:ιιΜε Μεινε κινο

οΜιιΜπἱι;ε οιπ Με ννοετ1‹ιπγε νω

έιεΜειτΜιπ ήεδώ.

7' νν1οιιέτε ιινικΜοϋΜοΜε ιτοΜερε

το.ιιΜεπ γ». πο, ειι πιιΜιιιι τιιννε

Η



νιποοννοιωκιι Η.

κω1ωερε1Με ?Με 6ιι1 ει1οιιγιιγε

τ:1ιιΜιιιι.

8 ινιωεω ννιιιιιιρι1επι ιοΜεο.ρε

Μιι Με ι.ιιου.ιιΜιι Μιι ιιιιιΜι:ο.ιι, ω

Με ννιοιι6αι ινι11ιοιΜο τοννΜιοιΜο

ρ1Μει οι" Με ιινο1ιιιιιχο.

9 Νιω6ωι νυιτΜοτΜορι Μιι Νοε.

Μαιιιι ιΜιιΜιιγαρι, ΜΜΜ ι.οιιιι εισο

Βιιρἱ κι" οΜιιιι ννιι.οιιιιι.Μιχιιρι γιι

Με".

10 ννιωωιιω περι Μιι 1οιιιοΜι

έιοε οιπ ειιοαΜιγιι, ιιε ωιν1γιιέΜἱιι

ατι ω1ιιιιι ιοιοιιΜιγε έιιι.

11 ΧΜοιιέι.ο. Μ” ιιρἱ Μιι Καννω

Μιιρι Με, ΜΜΜ ιν1οιιέω ει:ειιιρι

$εννιιΜεγιιρι ιι:ιιιςε Με..

12 ΟιιιιΜιι ΜΜΜ εοετιι πεσει ω

οπότε ιιοΜιιιιι, ιιιΜιι Με ιγοΜι1Μεπι

μι. "ΜΜΜ ιχιι1ιι1εμι.

13 ΝιιΜιιιι τιιΜτεΜισιι ιΜιιΜιιρι

ιοι.ιιιΜιι.ιι οπιπιε ιέιοερι, κια ινοννι

?ΜΜΜ Μιτι Με ιΜιιιιΜε Μιι ω‹ω

ννοιγοΜιέιιοιι..

14 Τιιινο οπιπιε ιιιιιιιιιἰ Μιι @ο

ΜιοαιιΜιι Μιι οιι ιιιιιιιι Με, εμ νν1

οειέι:ιι ννιιέι:ο @ο οιιιιτο οπο οιι ιρι

Με.

15 Τιιννο ννιισιτι1οιιέιιι Μιι νιά

ι:οιε οινιιειιι ννιοιιι1ιι, ι.ιιΜιι. "ιω

έτιι ννηιιριΜ8. οιιεΜιιο Μιι Νηπι

Μι1ιιΜιι.

16 ννιωιιω Μειιριι ΜοΜιρε Με Μι

Μιι έιοιι οι:ιιιιΜιιι ιΜι1ιιΜοπιιιι εισαι,

ΜΜΜ ννιοιιέπει ινικΜοιΜοΜε σιτι @κι

με ιχιιγε Με ννιιοιιιιΜιχει.

17 'Πισω ννεσιιιΜυ ΜιιιΜιι.ιι νιά

ιΜο11ιο_γιι οΜειιγιιιι, τικ τω" ΜΜΜ

έιοιι οιιιιτιΜεγε σιτι έιοε κ1ιιΜιιρι

Με.

18 'Γοιιιι. ινιιοιιι1οιιρ1 €ιιὶ νωνι

τΜοτΜ‹ι Μιι 18.ινιιγιιρι, ιιιΜιι ννιοιι

έ1:11 Με” πνοει1οιιγο ννειεέι1ιι8·

ταιρι.

19 ιι°ιω1ω έιτε 1οιιει ννειέτερι

ννιοἱτοΜιιπι ρειιιιιειρι, «μι. Μπι».

οννοτιιιιιιιι 1ετιγορε ιιιιΜιιιιι.

20 Ι(οάωνισηιι οέιτε. ννιοιιέτει

ννοΜριιιιιοιι Μιτι ιΒιοα1ιιΜερι, ΜΜΜ.

ινιοοι.ιι. ννιιιοιι. "ειι “Πω γκρι.

21 Τιιννο €ιι1τοάιιΜιι 1ΜιιΜι:ε ι5ιι1

Μιτι ννιι11τιιιιι, ι.ιι1αι 1ιιινο Μπιιι.

οιιέι1ειι. οιιέινν1οιιΜιάτι μινιιέτερι

Με..

22 'Ι'οιιιι ΜΜΜ 6ιοιι. Μιι€ιιρι Μιτι

Μαιο ιιιιιιιρι, ΜΜΜ. τοιιιι “Ναι ιιπι

έ138 1ιιιιετιρι ννιιοιιιιτΜιχειρι ινο

ννιιοιι6Με ΜΜΜ. τωνιιι·ιιρι.

23 'Ι'ιιΜιι Μ1οιιιγιιιιρι Μιτι (ΜΒΜ

οπι ΜΜΜ πιιιιιγιιιιρι εεε. τιιΜιι ννι

οιιιΜιι ιιιρι Μιι νν1ου.γιινσεΜριιιι1οιι

Μεοεοτ1ιιιι.

24 ννιωεω Μερα ινοχιιΜιι τε.

ινιιρι Μιι Με ννιιι:εέι1ιιε ιοιιρ1, ειι

1ιιι τοπικ ννιιοιιιτοιιρι έιιἱ ωωιιω

ιΜοριΜε σιτι Με ινοινἱ1ΜοιΜο.

25 Μνηιιιιι.ιιιιιιι ιιν1οιιΜε οἰιι Με

ννιοιιιιιιΒι εννιοτιμιΜιι, ΜΜΜ νιω

γιιιιι.ιιιιιιι ννιιΜιιιιχε οιιι "σιωπ

έιιι ι Μια.

28 .Π;1ιονιτει 1ωΜιριιρι Μιτι ειι νυσ

ινιιοιιιγο ειπε. χιι1ειιιι, «μι Επι”

Μι-:οοιι οιι·ικ::ι. Μιι Μειιιι ννοννιιιιηιο

χιιΜιιρἰ Με.

27 .1εΜοννιι ΜοΜἱριιρἰ Μιι Με ιιπι

οοιιι ιιιιιιιΜάοΜιι Μιι Μεε, οτι ω

ωιιι:ο ινιΜιιιιιιιΜε κι" ετιιιιΜυ.ιι

ιΜάιιέρειρι.

28 Οριο ιΜάιιοΒερι σαι ΜΜΜ

γιιι.ιιρι κι" "Μια" γιιΜυ. οοο,

τιι1αι ΜΜΜ: Μιι ννιιιιιειιιιιι :ιδιο

οιιι1ιιιιι ειΒιιΜιιιιι Με 6ιιι ε ιΜοριι.

29 Ί'ιιινε £εΜιιιι οιιιιιορτιιιιγο

5ιιι Μιι Με ννιχιι1ιοιιιι τιιιιΜει, ιιε.

πινω ννιιοιιι1ω Μιι Με 1οινιιΜυ

11ιοΜε σιτι Μι.1ιιιιιιιιιι.

30 ()ιιιιτο ιιιιιἱΜιι σεΜρ1 ιιι11ι_γιι

Μιτι Με, 1111111 ινιιιιιινιειρι Μιτι Με

νν1οιιΜιι Μιι γιιΜιι1ω. Μιι Μεε.

31 Έπινε ννιοιι6ιιι οιι61Μει ννιιιι

πηρε. γιινιιΜΜιιιιιιιοε σιτι Με ω"

Με ιε·ιιΜ_γο οι" Με ιέιτειιιιιι, ιιιΜει

ω" Με οΜικΜι Μιιι Με ννειιΜριι

ιιιοιιρι Μιτι οπιπιε "ιι-ΜΜΜ εεε.

32 ινιωεω 6ιοε οι" ΜΜΜ έιοει.

ειι ιιιιρεχιιρὶ Με, τιιΜιι. ινιοιιέτει

ονιιοι.ιιιιιιιι Με εέι.οι ΜΜΜ ννιιοιιι_γιιιιι

ιιπι.

33 ΨοΜειιρε Μιι ιν1οιιέΜι ω;»
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παπι εεπ1;ε πὶπ οππε ὶγοιὶ, εε

ννὶεεἐπι πάτποτ1ω εοπεγε πὶπ

εποπγερὶ Με.

134 ΥΥὶεοοννοτεππε πὶπ πε ογε1:ε

πὶπ ννονν11.επ ἱεεπννὶεεπὶεὶγε επι

εε, πω. ννοεπτεπὶ πὶπ πε ογετε

ννοννὶἐτεεε πὶπ εε.

35 ΟοΜγε πεερε πὶπ ννὶεεἐ1:ε

γεπιρἰ τοὶγοπὶρὶ πὶπ πεε, τππε

πινω ννοννὶἐτεεε πεεε εὶπ πε

εεππὶγε Με.

ννιεοννοΥΑκε 15.

1 1:Ιπεγει1επ νωεγιιρ1Εε εὶπ πε

ννοννεεὶππο επερΒε, πιπε. ννἰεοὶε

$επὶπε εὶπ πε ννυεεπ1:ερτεπγεπ

πεεε.

2 ννἰεεἐὶε πεερε εεὶὶρὶ πἱπ νω

εποπγε γεννεἐτε, πι1ιε ννὶεεἐΕε

ννὶτποὶπο ὶρὶ πὶπ νωννπποϋπο ε

περεγε.

3 .Τεπεννε ὶἐτε πὶπ οννεπεεγε

ννὶεεἐτε ἐὶεε ννὶεεἐτε ννεἐτε πο

οννεεὶπ ὶγοπὶ ννὶεεγε.

4 ννὶοεεεὶὶ ννεννοπὶεὶ γε εἰπ πε

πεπ ννὶεοπὶ πὶπ ὶγεεεεε, πιπε

ννὶεεεεπ ννεγερειππὶ πὶπ ννὶεε

πεεὶ πὶπ πε γεννεεε.

5 'Γιινω ννὶιποιπο πὶπ πε πω.

Μι ννεποποππὶγε εὶπ ὶπεΜε ἐπὶ.

πι... πινω ὶγορεγερὶ ὶγοννὶπὶεὶγε

εὶπ ω. πεερε.

Β ννὶεπἐ1ε οννο£εππε π πὶπ

οππε π·ογιιπε πιππε γεππε, πιπε

ννὶεεἐτε ἐὶεε τεπιι ιππεγεπρὶ πὶπ

επ ννοἐπὶἐπε γιιπεπ.

'ϊ 'Γοπε. πεερε ὶπερἱ πὶπ νω

ετ1οπγε πεὸεὸερὶ, πιπε 1;οπε ννὶ

τποι1‹ο εεπτερὶ πὶπ πεεεπι ἐπὶ.

8 ννὶεεἐτε ἐὶεε. ννοἐπερὶ πὶπ πε

.1εποννε ννονωπτεπε ἐπὶ, εε πί

σεἐιε εοεπιρι πὶπ εεπὶγερὶ πὶπ

πε ὶγοπὶρὶ.

9 ννὶεεἐτε ἐὶεε πιοεππιι πὶπ πε

.1εποννε ννεπτετἰεἐπὶ, εε πινω

ννοοννο1:εππε ορε εὶπ πε ννεἐτε

πεπε.

10 'Γιινω εεππιι επρεγε εὶπ

νυεποποιὐεὶγερὶ. πὶπ ὶγοπὶρὶ ἐπὶ,

εε πινω ὶγορεπὶγερὶ ἐὶεε πεπε

εὶπ πε πε Με.

11 .1εποννε ννὶεε1.ε εὶπ ιιεεὶρὶ πὶπ

εε 1:επεεπ επιπιιπὶρὶ ἐπὶ οννεεὶπ

ννεπγεπε, πεπιιπ Αε1ειπ εὶπεε

εεπτε οιερὶ πὶπ οννεἐὶπ.

12 ννεοπεεεε νωποποππὶγερὶ

ννεἐ1:ε ει... ἐπὶ, εε ννὶοεἐπι πεε

ρερὶ πὶπ εΜε γε Με ἐπὶ.

13 πν1εεεειιτε ννὶγιιἐπὶπ πὶπ πε

ὶ1οππεπε ννεἐτε πεεε, πιπε εεπ€ε

ννὶεεἐὶεε εὶπ επ ννὶεοπἐερε πὶπ

πεπιεπ1ιε. 1·

14 ννὶεπεεπτε πεερε εὶπ νω

εόοπγε επὶπι, πιπε ννὶπιοτπο ὶρὶ

πὶπ ννοννὶτποτποπε νωγιιτε γερὶ.

15 Τοπε ὶγοπὶἐὶεε επρεπι τε

ννερἰ οννεἐὶπ ἐὶεερὶ, πιπε εεπ1ε

ννεἐ£ε Με ννο1ιεπρὶ επ οπὶππὶγεπ

ορερὶ πὶπ πε ὶγεεεεε..

16 .1εποννε ννοποπὶρε γερὶ πεπε

εὶεππε. γιιπερι εἐτε πεε ννεἐτε,

πιπε ννογιιπε τεππε ννὶεοἐπὶἐπε

ὶγεππε πεε ννεἐὶε ἐπὶ.

1'7 πεπε πιππε πεεεεόεπ εἐ1;ε

εεπ1;ε ννεἐτεγε πὶεὶγπε γιι1ερ1

πὶπ πεε πεπε, εε 1.επιππε εερε

επε @Με ἐὶεεγε πω” γιιτερὶ

πὶπ πεε ἐὶεε.

18 ννὶεεἐίτε ννεεὶππο πὶεὶἔερὶ

πεεε, εε πινω 1:επεπ εεπτερπιπ

γε ἐπὶ ννοεπὶπὶεε επερ£ε εεε.

19 ννὶεεἐ1:ε πιιγερὶ /τεεεπππρὶ

πὶπ ννερερεπε πιεπὶπετεπε πεπ

ὶγεεεεε, πω. ννὶεεἐτε ονωπιππε

τεεεππιι πὶπ πε γιιιπὸεγερὶ.

20 Ηοπἐὶὸεπ 1εεερε επι πε επαι

πιι ννὶγιιἐπὶπ πὶγε, πιπε ννὶεεἐτε

ννὶΕποΙποπε εὶπ ω. πιιππιι πὶπ

ὶπεΜε ἐπὶ.

21 'Γιινω εεπτε πὶεε επι πε νω

ννὶτποτποπε εὶπ ννὶγιιἐπὶπγεπ,

πιπ ννοοπεππιεει. ννὶεεἐ1.ε εεε

πιγε ιπεπὶ. -

22 ννὶγιιπεεπρἱ πιεπὶεε εὶππεπ

εεπτε οιερ1 πὶπ επιπιιπὶ ἐπὶ εεε,

ιπι... ννὶγππεεπρὶ οτε. επ γιιειι1:ε

Κω. .° .Ι π. $Ώ
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τντεοκινοΥΑκε Ιθ.

183 ιιιιισεει;:ι. ι το» ι:ιιτιγετι πε

εχιιρι:ε οιτι οτι ιγιιέιτιτι Με.. εε

νιιεοιε ιγειιιιιι$ιι Με Ιιε "πειτε

ΜΜΕ.

94 ν7ιεωτι ωτ.ιω κι.. ννιιτιιτιιτι

τιιγιι ννιειιότε Μερα. σιπι, ιιεεετι

Ηετιεε ιιιιιιιιιγε Με χιιιτοΒγε.

25 .ιειιοννε τνειιετιιειάτ. ιι ιτἱτι

)τιι_ιιιιιι, τιιιτε ννιννιιπιετι τι Με

γιιειιιιι εεε.

28 Οιιιιιε ο2ερι έιιτειειι Μιι .ιε

ιιονσε ννιιΜετιιιέτιι, Με». ντιεοιε

ντιιιτεύοι:ει5τιι κι.. ιιε ηοι.ιρι.

27' Τιιννε ειι.έιωμ τνειιτεττιτιε

Με Ιιε ε)... ιι ιτιτι ιγοιτιέιτιγε εεε,

τω” ιιιννε ιιιιιιι οιιρι Με έιεε εε

ιτε οιτι ιιεε τιι Με.

28 ννιετιετε. οννοτιιτιτιιι ειιτιι;ερι

ι.οι:ετι νειι-γυρισε Και "ω", ω

Και. ιοτιιι έιειι ιρι ιτιτι τε.ιτιι έιειι

ετιειρεται εεε.

29 νιίιειιέιε έιεειρι ι‹ιτι .ιειτοννο.

ιι:ειιετιγει.τι ννιεειιτι, τιιιτε τνιειιέτο.

οννοιτιιτιτιε εειτι)τερι εεε. τιεννιετι

ει... εεε.

30 ννιεωω ιγογειτιρε ιιιτι ιτε

ννιεεεετιτε ἰγιιέιτιτι, οτι ω... νιω

ἐ£ε τιιιιιοτιρι Με ινιοειιιιιιιι εεττι

μι. εεε.

31 ιινιειιτιοττε ννιεοτιι κνοιγορε

γε τιιιιιοτι Με Ιιε ννιεεέιιι ιτειιρε

οιτι ννιιτιιτε Με.

32 'Γενικα ννοοτιερε ειττεέιτιι Με

ιιε τ” παει Με ειιρειιιμι, ιτε ω

ινε ννοιχορεγε τιιιιιοτι ιτιτι Ιιε

εε.ιιτε πω.

33 .ιειιοννε. ιτοιτιρερι τι” ινο

ιτειιρε ννοοτιερε Μιι εε, τμ επει

Μ.. @πρι Με ιιε ννοννιτσιτι πο

Μωβ ιι εεε.

νντεοννοτιιιτε το.

1 Οειιιι:ε :περι ιτιτι ενιοιιέιτε.

επιιιιιετι, τιιιτε. .ιειιοννε. σεβ ινο

ειιιιιρτε Με ιτε οτι.

2 ννιειώιε @ε τε.εετιιτιι Με

οννειειτι εεειιετι ιτεειτι, ω" ινο

ιιι-γε. Μωιιιωω .ιειιονντι ιιεε.

Ο

3 Νιτοιιιετιι Μιι δειιοννιι ετι του

ιτι1τιττιιιι πο, ιιεεετι τιιοιιτιτε οπε

ρι Με γιιειιτερι Με.

4 Τειτιι .ιειιοεντι Εεεε ειτι οικω.

ειτι ιικιωυρωρι, ιτε. τνιεεει:ε έιεε.

πορεια 6ιεε οιτι οτι τιιιιτιιτι.

5 ννιεεεετιτε ννιιιιετιιειοε. ιτιτι

οιΕοιγοιιι .ιειιοννε ννοννεΒτετιεέτιι,

τιερε ιειγειιτιεγερι εΜε ιχορεννι

αγορι Με. σε.

θ ννοικιιοτιέιειε νεοννιειιιτε χω

οπο. οτι τνοιιιιτιιτιι ιτητηιιρι, εε.

.ιειιοννε ΚοΕιρερι Ιτιτι οτι τιιιτιι

έιειι ει;ετιιιιιτι ιτιερετιι.

'7 τω... »ντωεω νειι οι'ιιιτι Πτι

.ιειιοννο. ιχοιτιρι ιτιτιιιιιτι τοτιιι ίο

ιτε.)τερι εστι ωιτιιχειρι Με ε Εεεε.

8 ννοοννοι:ιιτιτιει ιτιει ειιιτιι ειπε

ιτε. εΜε ιιεε ννιιέτε, οτι ινογιιιιτι

τετιιτο. εεετιι επι ττιτιιιγιιτιρι ιτιτι

ιτε ἑἱεο.

9 νιΠεεέτε. ειιτιι;ε Με τεεετιιτιι

Με ιι‹ιιιιτειιτι, τιιιτε θεια.. αν".

ιτἱτι .ιειτοννιι ΜΜΜ.

10 ινοιτειιιι ννιοοιε απο νοσε

έιτιι γιιι;ιιρι Με ιτιτι ει:ετιιιετι, τινε

γιιοο εεε. ι ιτἱτι τιιιτιι ιττε.έιιι.

Η 'ι'ιτε τιιιιρι εεει:ιι ιτιτι ιιε .ιε

Μεινε εεετιιιιιτι. οιιιιιιι.ιιετι οιιτιιι

Με” πιο ιτιτι Πειτε. οννε.ειτι @ε

ιτε8ε.

12 νντωω ?περι Με .τιωμ

οιιοτιγ:ιτιρι Μιι ννουνιιιιιετιιιέτιι

μιτιιιι Με, τιειτιιεέ ννοοννοιετιτιιι

Μιι οι)ιοτιιιιιτε Με )τιιειιι:ε.

13 νι*ιειιι:ι οννοι:ε.τιτιε ωιωιέω

μιτερι ιγοκινιοειτιρι, οτι “Με

εεετιιγει ιε οιτι ιτε ννεει.ε ιιειτορι

Με.

Μ. νιΠεειέπε τμιιιιρι τοετττιτιιγε

ιιιτι ιτε ννιεοτιιε ννειιοέιινιοιητι

ἰγεεεεει. τω. ννιειιέπε τω”. κατι

ιτε Μαριε Με..

15 ιινιωεω γε.τερι ιτοιιτιιιιτε

ιτιτι ιγοχετιρε Με οιιτιιι ννιεοτιι

γιιιτετι, (μι. οποτε τνιειιιιιγε οιτι Ιιε

ττιιι€ει3ιι ειιιιιτε Με Με ιχεεεεει.

16 ννοιτειιρε τιιτιεγετιρι ιτἰτι ιιεε

ιχοτετι, ιτε. ιιιιιιο;ιτειι ιιεε ω.

θ



Τλ7ΙΟΟΙΒ ΎλΐΑΚΑΝ.

εε ννοεεεε ἐγοεἰγερἰ Με εε πεε

Με Μεερε εἰερἰ Με.

17 'Γεεε εΜε γεἱγοεερὶ Με εε

ννἰεεέτε εεεεεε 8εεεεεε 3εεεεε

χερὶ Με εεε, εε τεννε Με εεεε

Με εννεεεεεεε Με εε εεε·ὶ Με

ερείεε.

18 ννἱεοτεεεεἐέεἱ Πεεετεγε

ννετεεεεἰεΙὸερἰ ε, εε ννἰεεννεε

εεεε Με Με Πεεειε ννοι1ἰγε ψε

εεεἱεἰὐε γε εεε.

19 ΟεεΜἰεε οιε ννοεἰγε οεἐἰ

εεε ἱεἱεε Με εεε ννεέΚε, εε πε.

εεεἰεἰὸερἱ οὶε εΜε Μρὶ Μεἱ

ρεπεεεε. Με εεερερί Με εε ε

εε.

20 Τεννε ννΜοίε Με εννεεἰε

Μεεεε “Με "εΜε Με", εε τε

ννε .Ϊεεεννε ννε.εΞεγε εἱε εε γε

ενεέτερἰ Με.

21 'Ι'ιιννε @Με εεερε εἰεεεε

ννοεεεε εεἰγερἱ Με, εε Με εεεε

γε εἱε εε ννοοεερε εεε” Με.

22 Τεννε ννοΜερε ?εεε εὶε εε

ννἱοοιιἰ ννεεοεΜε εεε εεεε γεεε,

εΜε ννἰεεὲτε ΜΜΜ οεερεεἱ

)7ερἱ Με εε νεοννίτευε;ο.

23 ννὶεεεεεΦε εεερε εἰε εε-ἱ

Με ννεγερἰεἰγε, εε Με. Με ε.εεε

ννοοεερε εοΜ]εγε εεε.

24 Ψἱεοἰε ννἰοἱγοεἱρἱ τεετεεεε

εεεεεερὶ Με εε εγεεεεε, ννἰεε

εεεἰ ννοεεεγε Με, εε ννίεεεεεε

οΜΜ Με εεε.

. 25 Οεεεε "εεε εεεει εεεε ενέ

εεέύ;ε ε;οεεει εΜε, Μοεεεεεενε

ννἰεοεεε εεεεε Με εε.εεω..

526 'Γεννε Εεεε Με εε Με σε

Μεεἰ, ἰ Με εγορεετεεε εεεεεε.

27 Ύνἱεεέ$:ε ννἰεεἐπερὶ εεἱ Με

εΜε εΜε Μεεεγε εε, Με Με

οεεε ρετε Μεγε εεεε.

28 ννοορετεεἰ ννἰεεέ£.ε Με εε

εποεΜΜεε ἱεε11γε, εε ννΜεετε

Με ννο-γεε εε Με εε ί:εεοεε.Μ

εἰχερἱ νΜοεγεειεεεε Με εεε.

253 νΜοεέτε ννεΜεε Με τεεεεε

Μι Μεεεγεε, εε εεεεε ννεε ενε

έτε εε Με οιεεεἱεὶγε.

30 ῖλἴο7ερετεεἰ Με γεεεεε Με.

ε ἱετε Με οετεεε ἰΜεεε, εε Με

Με εεεΜεεε ννΜοεεε εΜε εεε

Μεε.

31 ῖδἴἰεερε εεε πνοοννοτεεεε

εεεεε Με οεεε ΜεγερεΜεεεε

ννετεεεεεε εννεετεεεεε Με εεε.

32 'Γεννε τεεεε εεε$ερ!εεχε

έεἰ Με εε ννἰεεεει ννεεεεε Μερε

γε, εε ειπε ίοεἱΥε ννοντεεεε Μ

γε εἱε εε εεεεέτε οεπιννε Με
Με εε εεεεεε. ° ν· Ή ε

33 Ψἰεεετε εεεερΠεε εεεειι

Με @εεε εεεε Με)··ερά, ΜΒΜ ω

Ι:εε εἰεεερε Ιιτε-.Τεεεννε εεεεεε.

η 2 ΜΜΕ - Δε."

νν1εοννοΥΑ1ἔε π.. ῖ '

1 Αεεεερἱ σεέεεεεε "εφαγε

εοεεε εΜε ννοΜγερἰ εε εεε πεε

έτε, εε. Με ννεε τεύο εΜεἱεερἱ

(εε-εεε Με εεε Μεε.

2 ΟοΜγε εεεεε εἰε εε εἰεεε

ἰἐΏεεννἰεεεΜε εἰε εε ννονιάτ1εε·
γε Με, εε ειιεεε Μεὶγερἱ·ειε Έε- η

εε εεκινεεερὶ Με εε ννοεετεεἰ

γεεε Με.

3 Μεεε ννεεεἰεε οεεε τεεεεεεε

ΜεΒερἱ, εε τεεεε οεεε οεεε πεε

εεεεεΜ, εΜε ·.Τεεονσε ννἰεεεεε

περὶ Με ὶννἱεεγετε. ·

4 νΜεεετε εΜε ννἱεΜε εεἱεέεἰ

γεε εεεεορτεε, εε :ενω ίεοεέεἰ

Με εεε εννἰεεεεἰγεε Με εεε

εὶεἰγε. ·

5 Τεν” ννἰεεέϊε ννεερεεἱοε Με

Με Με εε τεννε εε εεεε εἱε

Μεεεγε, εε τιιννε ΜΜΜ γεεεεερἱ

Με εε ίχεεΜε έἱτεἰεὸεγερὶ Με.

θ ()Μεε εε εεερε είεεε Με εε

εε ννἰεεεἰεοε τνετεεεεε χεχε. εε

εοεεἱρἰεεε ετεεεερἱ. Με εσπε

Με ννἰοεγερἱ εεε.

"7 Ιερί τεεεε Με ενΜεέϋ:ε ννὶτεο

ΜορΜε ὶγεννἰεεεεεερἰ ω, εε εε

ἱεεερε Με ἰτοερί εεὶ Με ν7ἰεεἐτε

τοεερερἰ Με ὶ7οννἰεἰεἱγερἰ Με

εει. .

8 'Γεεε ννὶεεεεΡΙ ἱεγετι ννἰεἱ
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ΜΠΕ)ονοπτικε 18.

Μάι-πιπ πγεεεεε. πιινε Με γπιΜε

π:ππι πέτα Μπι πποΜιππι. Με Μπότα `

ΜΜΜ” γιιπιοππιπιπρπ πιιΜπι οΜΜπ.

9 'Γιινε νοειΜπιππιπ ιιΜιΜρεποππ

Μπι Με οπιιΜιγε ιιΜππι., επι. πανε

Με ο3πεπιεειι Με πωιιιωπρι πεπι

Μι πιι-πεπε.

10 Ιππορεγερπ Μπι νπειπέπτε πιεπι

με. πιππι8 γιιεΜππιχε., τοπιο. οριινππιππ;ε

επιπηιπ Με νπειιέπε νπιπππιπππο Μπι

πινιιεππι ἐπὶ.

11 Τιινε νπιπιπριιπππι Με εποε

Μεεεππιππι πιω, πιεσε νιι.Μοεπ νο

ΜπιπΜπι εΙππ.πι γε έπρπ Με.

12 Εκπέ νπεπιεπιι νειπιππ νιιΕπιπι

1πεπειι ΜΜΜ ονεεππι πωπω" πιπιπ

ιιΜρε εππι Με πωπω εΜε, νπειιέπε

νπι;ΜοππποΜι πονππΚει|ποππε εππι

οΜπιε. Με πεπιπιριι πωπω.

18 Τιινε πιιπππι νπιέπε οπι πιιπππι

έπειι π ονππιππε εππιπιιππι, ππιΜπ Με

Με ππ πιι ιιγιιέππιπι Με επιπ.

_14 ΟΜεπεερπ επποΜιπιε Μπι Με

πιιππιπ,οΜόπι.ηερπ Μπι Με ππεεωε.

Μεση τιπππιππειιρπ Μπι πΜάιιιιιπι.ππιέπιπ

πιεπιεπι εΓιρειπιι. νο.

.Η 'Γπινε νπειιέππι εποε ιππιονσ

π;πιπππιιι, πιε πανε νποπιέπιι ονοπιιπι

πιε. νιώσε εππι Μεπιε. πιη;ιππι .πεπιε

να νονιιΜπειππιέπιπ.

16 Τειππιι οπι επεπιπιπιπι νοππειιρε

οΒεποπι Με ε νπππποΕΜιπππι πιειρε

ο πιει πω”. πιεπιεπι ιπιπππι ειππιπ.ε

νιιιπποε.?

17 1(οππιι)περπ νπιπι οπιππιπιπγπιπι

πιιπποππιιΜπ επιπιπε Μ” Με., πιο. πε

Μπα ιιπι π εεε ονπεπιππιχε Με

εεε Μπι επιπι ειππιΜιι)περπ ντιπ νπ
π εεΜεπποπιπιι. η

18 νπωππι οιι.πιποε πιποε εππι πε

1ποπ1ειΜι πιεπιεπι πειι2ορπ πωπω.

πιιπιι Με. πεε-γε @πι πιιιρε γεΙππγιι.

19 Ί'πινε νοΜΡιππππι νιιέπε όπιππε

εππιΜε πιΜπιπ,επιμ νιιέπε «ΜιΜι, επι

ω” πιιιππποριι. Μπι ΜιπιινπιπιΜπιπι

Επι". Με. Με ππιπιπις ει” Με ε

ιιΜπε.. _.'

σ 20 Έπινε επιπιπε ρεππιπιπ Μπι Με

@Με ιππμεπε.π_γρχε Με πω, επ τιπ

νε εεππ Μπι Μππεποππεεε Μπι Με

ω” εποε οπιππιππρινε Με.

21 Έπινε εππιεπι νπι:1ποτππο νπιπι

Μιρ;ε εππι Με νοπχοΜέππι πεπγε, πρ.

Μοπιέπππιππι νπειιέπε.όπιπ πιπ:Μι1πιι Μπι

πωπω Με πω.

22 ννπωωιππω νπγιιέπιππιγεπι πω

ππεπι οΜ2π νπεε.)ππι, επι. νουν».

ιπποΜέπεε εππι Με νπειιΜιπ1ιπι Μπι

πιεεεειι.

23 '1'πιπππι ππρπ ει:ο.πιπιιιπι επιρπ Μπι

πιο νποε.έππι εποε. που, ιιπι νογιιι:ο

επιπιππιι Με χιπρεππιπιπ.

24 ννοπποεπι νπειιέπε Μπι πιο

Μπι". νοΜερε γιιπππιπι, ππι1ππι νπ

ειπέι:ιι. »ΜΜΜ Με Μπι ππιει.Μι

ππιπιπιππειπιι. Μπι εποπινεπιρπ.

25 Ηο1πεπάιιπι νπππποπ.ππο Μπι Με

ιιιΜιππιπ οΜειππιππιχιι, ιιπι πανε ω"

Μπι ππποΜέππιππιι εεε.

26 πιπω.πω ονοπ:ιππιπιιι πγορε

νπειιγπιρπ Μπι Με νειέπε επιπ, νπ

επιέπε ποππεριιρπ Μπι π.ιιΜι εεεππι

Μπι οπι πινπεεριιρπ Μπι Με πιπιΜιιπι.

27 Ί'πινε οπε Μπι Μριιιιιπι Μπι Με

νοεπποπιχε επποπι)πιι, πιε νοπιπιππι ππιπ

πιε Μπι Με νοο1πι11πιπππε νπειπέππι.

28 Έπινε νπιπποπ.Μ:Μι. εΜε πεπ

πιο. ιιπι Μπι Μεπιεπιγπιπι Μερα πω"

πιπ Με, ποΜπιιιιε ιιπι Μπι Με νπ]πι

Μαιο. π

ννποοινοππιππππ 18.

1 ΎΥπεεέπει νπιπι ππποΜρπ πεπ_γε

Με ε ιέπιιιπιιι @ειπε επι. @Με ενε

εππιπιπ Μπι ονιιεππι οπι νπειιπππεπε.

2 ννπωπι νπππποπ:ππο νοοΜιΜπιπ

8ο ππποΜρπ επιπ, π:ιι1πιπ. εεπιπε Μπι

πρωι πΜάιππ.πιπιππι Με. Με πγοΜρπ.

3 νωιππω εποε. πι Μπιπιιιππ.νοιι

Μπιέπιπ πιεπιεπι πι, επι ινπεεΙππΒ·ερπ

Μπι Με πνπεπιεπεειι οπιιι.πι

4 ννοΜιιρε νπιπποπιπμι. Μπι Με

νιιΜρπι Μιπππιιε επιπ πιεσε, νπειιέπτε

π Μπι επιιπιπιπιπι νπεεπε Μπι ππιππιπ

έππιπι Μπι Με π_γεεεειπ.

5 ννιιγπιεορπ επι νποιιέππι. εποε

νιιππ ππιπιπππερπ οπι νπειιόπιι. οινοι:επι

πιε. γιιρεππιπιπρπ Μπι Με νπιέπε επιπ.
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νν1οοιι: Ψ:111(ΑΝ. -

Β ννἱοιιέισ. ιιτι1;Μιι1ιο 11ια Μιι

ιιΜπι1οιιρι οιι γο ἱςἱγιι, ιιπ ι Μπι

ιιριιρι Μιι Μριιιι.

'Τ Ψιιιιιότε νιιι1:1το1.1ιο ι Μπι Πιάσ

1:ιιΜιιιιέιιι, εμ “κι Μπι Με παει

Μιι Μ1ιππιιιιιΜι. σου.

8 'Ι'ιιννο ΜΒΜ” Μπι «Με Μιι ινο

3πιιτο Μιγιι Μπι ιΞγεοεοιι, νο·ιοειτο

ει Μπι ιετιιι1ιοιιιιιγιι. @ιιπι οοο.

Ο ΝιιΜιιι 1:ιιννο το1ιιιιπιι οιι Μαιο

οιπι1ιιιπι ιιιιινε ννογιι1ιτι. ιΙιεπι€ ?ο

σιπι Ιιε οιιιγε ΥΕ.

10 .Τε1ιοννιι οΜο Μιι οοπι1:ΜΜε

ειπε. νι·ιιτι Μαι., ννιοαέΒιι σποπι»

πιει Μιι Μπι οιιεριι οιο. ο1ιομι ινε

τιιιι ?πιιιπιι

11 ννισει.έιιι πω» ιιι.Μι γιι1ιε

σιπι Ιιε στοιιννε ειπε, φ. ιιοπιΜι

ἐΜι τε1ιιιτιννο.πιΜιιιιιιμι @ευθεια
Μιοὶπι. ν

12 ΝιιννεΒιιμἱ Μπι ἱτοΜιππι νήσο.

οιιιιιιι Μπι ννιιΒιιιιιιιιι1ει, «μι. ιιοπι

Μπι ἱιοΜιπιι οιιέΠιιιιι ις:ιτ1ιιρι Μπι.

13 'Ι'ιιννο τιιΜι πιιι11οιι όπιι ιιοΜιπτι

ννιιιιγιιριο σιπι Μ: ινιΙ:Μιτ1ιο @Με

πιει Μιιιιπιιιφιια.

14 ννιωεω τιιπισιι.πι γαιιιτι θα»

Μπιγκ Μπι ννιιΜέιιΜι εεε, τιιΜι

ννιοιιπιιγιι πιιιέιιιιιιρι Μπι1ιιιιι Μινσε

ννιιΜέιιΜι Μπι οΜΜὶ Ιιε?

15 νν1οιιοιιιιι:ο ννιγιι1ιοειπι Μιι

Ιιε ννοειιοιιγει “ιπι Με, «μι ννιοιιέι1:ιι

Μαρκ πιορι·ερι Μιι ννοεάοπιγει Μιι

1:43 Μπι. °

16 'Ι'ιιΜι ιιιι1ιιιιι Μπι ννιοιιέι:ει

ΜοἰγιιΜιπι Μιι, φ. ννιοιιότιι τιιπιΜι

νν1οιιοΜιιιι 1ιιιιιιγο Μιι. · #

17 ννωιΜπιισερι επ 1ιινικι ΜΕ».

1ιεγιι. ννο1ιι1ιιΜι σιπι Ιιε 11ιιιιι.οιονο

πιοπιο., @Με πιιιπιι 1ιισμ ιννιιπιἔε

Με.

18 Οεσοπιιιιι Μπι ιιΜιιισειρ1 Μπι

απειρα: πιει ννιοιιέτει νιπι.έιΜι «ω»

γιιΜιιιιΜιπι.

19 ΒιιπιΜι1ιιοιμιρίιιΜηιωρι Μιι

οοιι1ιειέΜε τπγορει. οιιιιωΜιρι Μπι

ιδιοοεσιι, πιο. οτοπινω ειπε οΜγειρι

τοΙιἱΜι θέτει. ειιιιΜιΜοιριρι Μοι

ριι_ιιιιρι Μιι Ιιε εππι». ιεΙΗΜι.

90 Ψιαιόιο. Μπι Μιι ΜΜΜ Μιι

ιωιΒικι ω” οιι ιπιπιει Με, 18.1:ιιιπιιι.

Μπι οι;ιιιιΙιιιιι ιιιιιρε σιπι 1ιεοιιιιιιιιιι

Με..

91 ννισοπιιε ννιοοιιι Ιω ννιοιιοε

ιι παρε Μιι οΜιιι ιπι, φ. Μαιο Ιιε

ννιιέπε άειΜε οιπι1ιιιπι τιιΜι ιοε1ιμι

σιπι Με ειιιιι1ιεπι μπε Μιι.

22 Τιιννο τιιννιοιι ω” οιιι1ιιιπι

1:ιιΜι ννιιέιω 1ΥΘ)71·1, φ. .1ε1ιοννει τή

οιιέτει Μπι Ιιε οιιπιτε 1‹ιγιι.

23 ινιοιέω ννιι1ιριιιιιοιι ιπποε

Μμι γιιιιΜι, ιιιΜι ιιιιινο "Μσο

οιπ Ιιε ειπε”. ιισιιιιγιιριιι.

24 Τι.ιινε ννὶοοιιι 1ιο(1ιιννιοειγο

σιπι Ιιε 1ιοτ1ιιχειρι ιγεωπι π1ικ1ιιιιιπι

ιπι Μιι, φι νιιιιιιιι νν:ιοιιιιτ1ιι)πει

ειιιιΜιμιρι ννιοειρει1:ιιπι εέω. 88111

ιδιοι”. ννιοιιριιιο.ιι.

ινιοΟΨΟΥΑΚΒ Η. 1

1 'Ι'ιιννο ιιπι ρεππιιιι-φ. "Μιο

11ιοΜι Ιιεε ἐπὶ, τιιΜι 1:ιινω εσωσ

γει πιιιιιι ννιιΒΡοιπιιοιι. Μαι @πιο

ιΜιέ1:8.

2 ννιοιιιιιιει Μπι ννοει1οιιγο πιοο

:ιιπι Ιιε πιιι.Μιιι ννιιέτε έπιπ, ιιπ ταινια:

Με Μιι ιιιιι.1ιτιι Μιι Ιιε πιοπι.

3 ννιοιιέΜι 1οννιτ1ιοι1ιοΜι ω

οιιπιΜι Μπι 1ιάιιρεπιιιιι, :μι οιιπι1:ε

Μπι .1ε1ιοννιι οιιιιπιιχειιιι..

4Ύνοννιῇὶοε Μιάιι)πιρι σιπι. ιοσι11

μι, τιιΜι τοπιο ννειϊπριι.τιιοει Μπι

Ιιε ΜΜιιιιιΜι γιιΜιιιιΜιιι.

5 ννιιγιιιιιιιιιιιι Ηοπιέιιἱ Μιι Ιιε

1)πορειαιρι Μ:ιι, φ. τυπο ιιιΜι

επιιιιΜει ειιιιρογε οιτι1ιιιιι ι1ιάιιέρε

Με: ω.

6 'Γιιννο πιπιο. ννο νν1οιιιιιι Μιι

νιώσω Ιιε Με Μπι ΜιειΕοετορι Μπι,

ιιπ-Μιι” ιιιιΒιιπιειι. Μιι πιο οιιπειειιι

Μιάιιγιιρἱ Με. 1

'7 'Γιιννε οπιέἰΜι «πιο 1πιι·ι1ω

ννειπιιιτΜι οννιιεὶπι @σε ιιιιΜιρι, ιιπ

1ιεοεπι εππι ἔργο. Μιόειννιοιηιι

ι1ιάιιιε1ιιιιιρι, ννιοοίο Με τιιΜι.

1ιοτιιι τιιΜι όπιι.

8 '1'ιιινο οιιιιιο τοπ Μιι Ιιε πιιι€1
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 20.

Με ννεε€ε Με!εΜε, Μονο ννοοΜε

Βεὶεε ρετεε Με τε!τε ννεετε εεε

γε Με.

9 ννεχεετεεἰε ὶωεέεὶ Με Μεο

ρεγερἱ Με, εε. Μεε τε|κε εεὶε

Με εεερεχε εὶεΜεε εννὶΜειιεὶ

Με.

10 νΜεεεΦε ενΜτοτΜε @Με πὶ

εὶχεὶεὶρὶ ?εΜε Με Με ἱγεεεεε

ω, εε οοΜὶγε γεΜερὶ εοε Μεε

ετε ὶτεεεεε ννοννὶὸεΒ· εποε”

Με ε εεερε ΦεΜὶΜε.

Η νΜεεέψε το!εεερε Με τοεεε

Μεε Με ΜΜεεΜε. εε Μεε”. εεε

Μεεερὶ·Με ὶννεεΜιιε Μεεε εὶε

Φοννὶτεε Με Μεε.

· 12 Μεεε ?ετερὶ τεεεεεὶεε

Με Με Μεεε Μοτοε Με ὶχεεεεε,

εε τεὶγοΜὶρἱ Με ειι Με "Με

εΜε Με ὶχεεεεε.

Η ΗοΜεὶεεε ενΜιοΜΜο εΕΜεΙιε

ὺοὶχοΜέὶεε Με εε, εε ΨἱΠ0ΒἱΠ(38

Μεε" Με εΜε7εΡὶ οΜὶεεὶγεε

Με Μεεε.

14 'Ι'ὶρὶ εε ννοχιὶΜε ΜεεΜεΙκε

Υερὶ ετεεΜεε τεννεχερὶ, εεε ει

ννὶεε Μερε εὶε Με .ΙεΜοννε Μεε

Μεε.

15 νΨοΜεὶε Με Με ΜΜερὶ Μεεε,

εε πὶεεεεΒ·ὶ εεεεΜεμε Με Με
νππεΜεΜιὶε Με Με ε

16 'Ι'εννε ννοερε Με 7εΜε εἰπ

Μεε εεεὶ Με ΜειιΜε, εε Μεεε

$εεεεΜι Με ὶμΜὶΜεἐτιὶ Με Με

εε Με. -

17 Τε” ννεΜρεεὶεερὶ εεετε

ννὶεεΜὶχε οὶε Με .ὶεΜεννε εεε, εε

τεΜε ννεετε Με Με @εσεπι Με

γεε Μεε Με.

Ζ18-ΝεΜεεΜὶε Με: πνεε€ε εεε

οχεΜΜὶ εὶεὶεεε ὶχορεΜὶγε πο,

εε εε 7εΜΥε Με ὶΜειιεεε εὶεεεὶ

εε ιεερε ειε.

19·'Ρεινε ννοεεεεερτεεγε €εεΜε

Με Με έὶτΜ!ὶόεγερὶ Με, ΜοΜπε

Μεε εεε!τε εΜε εΜε εεεεοε Με.

20 νὶἴεΜοΜοεεἰεὶγερὶ Με εννε

εὶε απο, Μεεεε ὶγοὶιεΙιεπεγε γε

Κεερε Με.

21 Ψὶεεεεετε εΜε «Με οτε

επεεὶερὶ,ὶ:εὶκε .ϊεΜονσε @Με Μπι

:ε εἰε Με εετεχε Με Με.

22 Μεεε τεὶγοΜρὶ $οννεεεε

Πήγε Με Μεε, εε ννὶεεέ£ε. ννε

Μρεεὶεε Με ννὶεεέΙε ὶτοεεεὶ Με

Μερεγε.

23 1εΜοννε ΜσΜρερὶ Με εε εε

ειπε, εε Μεε Μεεεε Με Με

Μ·εεε.Μεε μπήκε Με, τεΜι ὲὶεε

Με ἱγεΜὶ Με ἀεὶ. ι·

24 νΜεεετε Μεε εὶε εερε Με

ννεΙιεὶεε οΜεε 78'(ΜΙ8., εΜε ὶ Με

εΜε εΜε Μὶγεὶιὶγε Με Με

26 Ψεεεεεεε εὶεε εχερε εὶε

Μεε τεννε ννεεὶετοεέεὶ Με Με

ὶιεερε Με, εε ννὶεειὶτε ννοὶκεΙὶεὶ

εε Με· Με ὶγερεγε πο, ενοεεεεγε

οΜεΜεὶεε Με.

26 ΗοΜΜεεε ννεὶέτεεγε εε ινε

ὶΜεΜε εεὶ Με Με ετ!κεΜε Με

ΜεεὶεΜεεὶἐεὶ, εε ΜΜΜ; εερεΜ

μι. ·

27' Μὶεὶεὶώὶ ννοοεερε Με ενε

εεοε3·ε κνὶεοὶε Με ετεε!τεε ειπε

ννὶεεΜγε εὶε Με εεΜοε Με εγε

έΜεε πο. ε·

28 Ύνεγεετεεἱε κνὶεεέτε ἐπὶ Με

Με "ομοσ ὶΜεΜε, εε ννὶεεέὶε. εἰ

εε. ὶρὶ Με Μεεε ἐεὶἐιιὶ εερεερὶ.

29 ννογεεο ννὶοεέτε έὶεε είχε

γε ννὶεεΜεὶΜεεΜερὶ, εε ννὶεεετε

ννὶτΜετὶιοΡὶ Μιρετερὶ Μερεὶερεὶε

τερὶ Με.

ΥΠΟΟΜίΟΥΑΚΒ 20.

Ι Μὶεὶέε Με Με ννεὶΙὶεΙὶε εε

πεπε ννεΜεε Με Με ονοευτετοε

ενὶεεγε; Μεεε εεεὶεε εεΜε Με

ετε σε ειιεὶ Μεὶιεε Μεερε Με

ἐπὶ.

2 νΜοεέτε γετερὶ Με γεἐὶεγε

ννὶεεγε εὶε Με Μεε-Μ Μοτοε Με

Με ὶεεεεεε, τεννε Με εεεεὶγεγε

εὶεΜεε ὶγε εεεὶ Με εννεΜεεὶ.

3 ΑΜεὶεερὶ εεερτε εὶε ννὶεεέτε

Ζονεὶὶεε Με εε, Μεεε ννἰεεέτε ννὶ

Βτο$Με σΕεὶ?εΜὶ ννεΚὶἔερὶ εε γε

ὶεὶγε Με.

Π)!



ΨΙΟΟΙΒ ΨΑΚΑΝ.

4 Ψἱεεέτε 1ηηε·εεηί Μη ση

ηιεε·ε ΜεΙιηηόη Με έη1, Με ση

ννοΜεερ1 ἰεηηΜεη ννοι1ε Με, 2η

Μι. ννεη1εε Μπι.

5 νν1εεέ1:ε τεΜη Μοηιε οἰη Με

εεηΕε ιηεΜεη ηηη1 έτηε Μη Με

εεεη, τηΜε ννὶεεέτε ννοοΜεΜηἰἔε

Μη Με 1:εηΜεη Μ7ηγε Με.

6 νΜεεέτε Με οτεἰγοΜἱ Μονε

εεη£Μγε Μη οΜΜ:.Με Με, 1:η1:ε

ννἰεεέτε ννονν1εεΜε τηννε ἰγεγε

Μ:ε Με "έ

'7 Τηννε εεε1;ηγε πηεηὶ Μη Με

οΜεη εννο$εηηε, ε1ηεε ἱγοΜεΜειη

ἰεεἱςερἰ Η εχει $εηγωη ηηρἰ εεε.

8 νΜεεέη:ε χεί;ερ1 ννομ.εο οἰγο

τεηΜε εΜιη γεηΜε εἱη Με 1έτε Μη

ση τεΜη ὲἱεε οννεεὶη Μοπη1εη Ξ

37εγε γε. ·1ι· ·. ω.

θ Μἰοεητε Μη ιη1Μάηεεεόεη,

ννεννεΜ1εη1 Μη ε1:εηΜεη ιη1Μάη

Μεε, απ” ε” Με οΜΜ Με 1

10 ννἰγη£ερἰ £οΜοΜεεε, επ Με

ηὺερὶ τοΜοΜεοε Μεη1γοηε .1εΜο

ννε ννεΜ£εὸε6ηἰ.

11 ΚοέιΜε εεΜε οΜεηγε ε1η ε1εη

Μεη 1Μηιιτεη1η, οΜεη Μη εεεόεη

ΜηΜεη εε εεετη ΜηΜεη.

12 Νοἔε ννεηεΜοη Μη εε 1έτε

τνεννεηγεΜε Μη Μεηἰχοηε .ΪεΜο

νε ΜεΒε.

13 ΙΜηηΜπη ννοΜΜηε ινεέτε γε

άεΜε εἰη, οΜηἰ ηὶΜᾶηννεΜρεηἰεε

Μη ; 1έτε ΜάηΜεννε Μεεεη "ευγε

ρἰ ἰηἱτηηε Με.

14 ἱοε, έἱεε εε, την” ηρε1:οη

Με εδώ εε ννεηηε Μεινε τεηΜεη

Μιι-γε ΜεΜεη 1Μάεεεη.

15 ΜεεεεΜειἰ γηΜεη, εε ΜΜ

Μεεεη εε οτε εέ1:ε, ννοεάοηγε ενη:

ἰΜε Μη Με ννο]ηΜε τεΜἱΜε Μη

εε Μεε. ¦ ·

18 'Ι'ηννε ογετε 1:οΜεεε Ψ1082158

ση, ννεεἱοε]η]η Με, εη1ε1γε εἰπ

Μειη τε81ηε Μη ἱεη νο, εε 1:ηννε

νν1εεετε ει1οηνν1εεγε έπη, πάω.

ννεεἱ0ε]η]η Με, εγε εὶηΜεη ηιΜι

$οΜεηγεη Με]ιι]η ἐηὶ (ΜιΜε Με

ε1η Με ὶεη πο.

17 'ΓοΜεη ννἰεεΙιἱεἱεεῇηῇηρἱ ε

γερ1 Μη Με εςηγερἱ ὶτοηέηἱ, :με

ἱχοΜεΜετη 1 Μη 1εΜηι1εη @η γε

Με.

18 'ΓεΜι Μοηιερἰ Μη ννἰγηΜοεη

ρἱ Μη ση γηεητερ1 Με, «μ. Μη

γεη 1_γη1ιεεηρ1 Μη ΜεΜεη πηγε

Εεεε πο. ω

19 'Γηννε ννεεἱε πηεηἱ Μη Με

1;εΜι ηεΜηιεηε ογεΜερἰ Μη γεω

1;εηίη, Μεση 1;ηννε Με. ΜάεΜεννε

Μεη Με Μεὶ ἰεἰεεΜἰχε ἐηὶ πο. ·ι

20 Την” ετΜηΜη ΜηηΜη Με νή

οεγεἐἰεε εἱηΜεη οτρειε εοΜεγε

Μη ρετηεη3εη 1:εννε Μη ΜοΜε1

ετη Με. »

21 ννογηΜε ο1:ο1τεΜε εΜε Με

Μηἱηε ηιηεγεηρἱ Μη Με οννἐΜεη

Ειπε γεννεέτερί Με έη1. η

22 Τη14η έἰεε 1:οννεεοη Με,1Μηι1

Μεη εΜε ε1η;υ .1εΜοννε ερεγε πο,

Με ηἱηἰγε Με. .ο

23 ΝοηρεΜἰγε τ1ιε ηΦερἰ Μη .Τε

Μοννε ννεΜΙ:ει1ε ἐηὶ, εε ννοΜηεγε

εερε1κηπερ1 Μη Με ννεέτε έτη.

24 νΜεεέτε ογε Μη Με ΜΜΜ".

ετεηΜεη, Μεοεη τοΜγε τεηΜεη

νν1οεέψε εεηΙ‹η Μη Μάη1ιεεη Με.

118 2 η σ

25 νΜεεότε €ηννε 1ΜηηΜεηηε

1;εΜη @Με Μι1εννεΜεη Μη Με

Μτηηἔ Μίχο, ηεΜηη τηπνε Μοηεε

εἱη ἰγοΜεΜεη 1ννεη€ε εἱηΜεη.

26 νΜεεέτε γετερἰ Μερε ε1η Με

νν1εεέτε έἱεε ντησεγειηόεεε εε.

οεηρεΜπηἱΜιηε εν1εέννεηΜεπι Μ

δ'"$'8· .. .
27 .ΤεΜοννε ρε1ηεη]εη την". Μη

εν1εεέ1:ε Ώεηἱγε Μη εε, 1:ε1τη νιά

εεεεη1:ε ηιεΜεηΜηχε ηη Μη εννε

ε1η ὶννεηγεΜε. ω

28 ννοεεη1εΜίγε ννοννίσεΜε ε

Μηε ννἰεεέτε γετερ1 Μη εννεηγε

Μηη, τη». οΕγο1:εηΜε τενσε ννοεεη

τεΜἰγε ση Μόηεη£ε.

29 ΚοέιΜε τοννεόεΜερ1 Μη Μάη

Μερ1 Μη Μεε, εε ννἰεεΜἱιιεε Μη

με εΜηη Μη ννοννηεη γερ1.

30 ΒεΜοηρὶ ρεεΜτερ1 Μη Με

η. ε... _η .ο
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πεεοννοιωκπ 21.

@Με ἐὶεε ρε1:επεπ γε, εε ερερὶ

πὶπ τε:ὶ εοπεγε ὶγοπὶ πὶπ ω. πιι

πεπ.

ινιεογν·οινικιε 21.

1 .Ϊεποννιι. ννὶεεἐϋε γεεερὶ εεπΕε

Με πιὶπὶ ννεπρει1επ ὶγεεεπ περε

πὶπ ω"... γιιπε εε 1:οΜ επι πὶπ

πεεὶγε πε γιιρίεπγεπ.

2 πεπε ὶγοπὶ 1:εεεππιι πὶπ

οννεεὶπ εεεπι πεεὶπ, πιπε .πεπο

ννε ννὶεεεεπτε οννεεὶπ ε.ερε πὶγε.

3 Υνοἐπερὶ .Ϊεποννε ὶγοπὶρὶ

εἐ1:ε τε1ιιι εννοπιππε εε εεεπι

εεοπρὶ πὶπ πε ὶεεπρε ὶγοπὶρὶ.

4 1ἐπι ιπειιπεππεπτπγερὶ εε

εεπ€ε πὶπ ὶπὸετεππερὶ πὶπ πεπε

ννὶεεἐτε ἐὶεε ρεπὶεπγεπ γερὶ πι

πε νωεΜεπὶ. .- °

5 ννὶεεἐὶε πιὶπὶπεεε εε.π1;ε

«περὶ οπ ὶεπιι-ιππεγεπρὶ εεε, πι

πε τοπε ὶπεππὶρὶ πὶπ οννεεὶπ οπ

ὶπειιπεΜὶερὶ εεε.

..Β ννογιιπε ω.. εεὶὶ ὶπιπἐπὶ οπ

ιππεγεπρὶ πὶπ πεπε τεπιιἐπὶἐπὶ

ποιπιπι ὶγεγερὶ, εε πω.. πεεοπρὶ

πὶπ πεπε ννὶεοπῷε επὶ€πρὶ.

'7 νὶἰὶεεἐ1ε ἐὶεε ννεπὶρὶ πὶπ

ὶπεπε ννὶεεγε Με, πεπεἐ πιογεεε

εεοπ πινωὶεπγερὶ ἐπὶ.

8 ννὶεεἐτε εεπΜι ρειππὶπιπὶ

πὶπ π. ογει:ε πι1εεεε. πω. πινω

εεεάεπ πὶπ π. 1.επεεπ1ειι πὶπ

80ετ1.1. ·ι

9 Τὶεε πεπιπὶπ οὶὶρὶ πὶπ πεε

ννεἐτε, πιπε ννὶποπὶπεε ννεΜεε

εε Μεὶ πρὶ πιππεγε ειπε οτὶρὶ

πὶπ πε *ιεπὶπε.

10 ννὶεεἐ£ε ἐὶεε πεε,π πὶπ 1επιι

ἐὶεε. επι εεε, πω. πὶπ τεποεε1ιπ

εἐπι ννεεεπτΜγε γιιεε ἐπὶ.

11 ν1ίεοπεεεε εοπρερὶ πὶππεπ

πινω ννεεὶππιπἐπὶ πεερε Με,ειι

ννὶεεἐπι Μερε οπερε Μγερὶ πὶπ

πεπ ννοει1οπγε ὶειι Με.

12 ννὶεεἐτε οννοπιππε. πὶπ ννὶ

εεἐπι ἐὶεε τοπ πὶπ ὶγιιπεεπ: 'Γε

ννε ινὶεεἐὶ.ε επεπ τε1ιιιι ἐὶεε οππε

περεννιοεγυ.. η ·ι

13 Ί'ιινω 1οπεπ ννὶεεἐΕε οπἐὶΜι

πογεπὶγερι εε ποεε πὶπ οπεπὶ

Με εὶππεπ ὶἐ εγε πογεγε Με,

πιπε π.ιννει1επ εγιιρ1:ε Με ἐπὶ.

14 πω... πεπιπειιε ειιρὶ πὶπ ω.

ννοεεππὶγε επερ8ε, εε πρι πὶπ

οππε 1.επιι ὶπιπεπρὶ πὶπ πε εεπ

ὶερπιπγε πιππε.

15 ννογεεο εεοπρὶ πὶπ πε 1ιοπε

οποπιππε ὶγιιἐπὶπ πὶεεπὶγε, πι

1:ε ἐὶεεγε επεπγεπρὶ πὶπ ννὶεε

πεπὶπὶερὶ Με.

16 πιεπιε πεπ νωοπεππὶεε

εεπΜι πὶπ επιπ1ιεπ πιιπὶ πὶπ π..

ννὶεεἐτε περὶ γιιννὶτεγερὶ οπι

γεππε Με.

17 'Ι'ιινω ὶγοπὶρὶ ὶεὶγε Με πε

ἐὶ:ε πεπε εὶππεπ ὶπὸιινωπρεπὶεε,

εε ω" ιπὶπὶἐε ινὶπι1ὶ πο πεπε

(Με εὶπ πε ννὶὶὶεε Με ἐπὶ.

18 ννὶεεἐὶε ἐὶεε 1.οπε. οννοτεππε

οπεπγεπρὶ πὶπ ννὶι·επὶεὶεεὶιιὶιιρὶ

Με., εε ννὶεεἐτε ννε1:1εε πὶπ τοπε

εεεπιρὶ επ. .

19 Ί'ὶπΒε 11εννοεπεππιγε οππ

γεπρὶ πὶπ πε ννεε1:ε, πι... ννὶπο

11ὶπεε ννεπὶεεεε εε πιεεεππὶγεεε

πὶεὶ π.» πὶπ πε ἐὶεε.

20 ννὶεεἐὶ:ε πεερε οιιπγε εὶπ

οππε ννογιιπε ννὶεὶγοπὶρὶ εε ππ

πει γιιπεπ, τω... ννὶεεἐτε ννιτπο

πιο πὶπ πε περεε ὶγεγει..

21 Έπινε ννεοπποΦεππε ποεεπ

τεπὶγε οππε εμε εὶππεπ ννὶεοπὶ

πιοοννοὶεππε εε ννοννὶτεπ ὶγεγε

Με.

22 ννὶεεἐπι πεερε επι πε νω

ἐεπερὶ οτοπννερὶ πὶπ οπὶγε εε,

ει... ειπε. ννεεὶπγεπρὶ πὶπ πε γιι

πιιπιιγε εεε.

23 'Γιινωὶ πὶπ εε εεὶὶ πὶπ επεπ

πι1επε εὶπ π.. πεεὶ πὶπ πι." τε

πὶπε ενεππεπ Μιεπιπ.

24 'Γιιννε ννεπεπὶεὶιὶεγε νω

εεππὶγε πεεε εὶπ πε ννεπιπεὶεὶεὶε,

ννεπειιὶεὶιὶε ννεοπεεεε εεὶγερὶ

Με.

25 πνὶεεἐ8ε ω.. περε πὶπ πτε

πὶ πεπὶιι, πεοπ ννοεὶπ πὶπ πε πὶγε.
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ττιτοοιε εντικιΝ.

28 Αεττει:τι τοειτε νσειτιιτιιτειτε

Με οιτι εεειιτιρεει, ιιιιτε νι·ιεε

έτσι οννοιεεεε. πειτε ιτε. τειιιειιε

ετττ.

27 Ύνιεεειε έιεε ννοεττερι Με

ιτε ννοννειιι:ειιεεει εεε, εεειτ εεττ

ειστε ευνειεεγιιε ιτε Μττιτεε ιεεττ

ε.Ρ28 ννοττοττεττ ιττεττεειεττιε Με

εννιιτεττει Με, ιτιιτει ττνιεεετε ω

ιιεττ ττειτοε Με ττετεττιε Μιι ιτε

οιτιεειττεττ ιε Με.

29 ννιεεειε 6ιεε ειε ιιοιτττειιε

Με ιτιιιιειττε, τιιιτε νττωτιτε οινο

τεεττε Με εειτιιιι Με ιτιιττεεει:τι.

30 .ιειτοννε ιιιιοΜτττ ιτσιεοιτεερε

ννεειεε, ιτε ειοοιτειιττι,ιτε πετιιεε

εε ννοιεεεε τνεττιεε εε.

31 Κιειεερι εερειε Με ιτειτττ

ειιΜεττιτε Με ειτε”. Μ·ιτεειιεττι,

τιιιιε ειιιεεεγε ειε .ιειτοννε εεε.

νιτεοινοτυιττε 22.

1 νιιογειιε Με. ιτεε επι, ιτιιιτε

ιεεττετι εετε ττιγειεττι Με ιτε ιτε

Με πιο; ετεεεειτε τεεεεειτιτει

Μει ιτεε έει, ιιιιτε ιεττγεε ννεοιε

εε ειττεεερι Με.

2 νιΠεεέτιε ιτνιτιεε ιτε ννειιττεει

εε ιιιιοΜειρεττι, 1ειιοττνε ττετιιττ

ινιεειιεεε.

3 ιιιΠεεειε ιιεεττε ειε τειτιι έιεε

ειε ιτε νιτετττειιε οτι. ιεειττττε, ιιιιτε

τοεε ννεειειοεττι επι Με ιιεεε

τγοριερι ιτε ιτεΜέννιεετεττι.

4 Με." ιιοΜττερι ιτε οεειιτεε

ιειιιερι ιγεννιττ Με εε ννοιτνιιεττ

ιτε ννονιιιτιοε ιτε ννιι:οττι.

5 νντεττετε τιετττει ι.εεεειτιτ Με

οιιεε ετερερειιε οτι ιττειιειτερι ιιο

ττειιεττ, ι:ιιττνε ττεἔι Με εννεειιιιειιε

ι:ιειτεε ιιεεε ιιτιιιιιειτττε Με.

6 Οιιιιτειτε ει:εττιτεε ιτοιτέ.ιιιεε

ι:εεεειιιι Με οιτττε Μιτιττε ενο, τω

εεττ νντι:ειτιττειτ εειε ειιρεΜτε

Με τέει.

'7 νντωτιετι "Με νιτειιρεττιεερι

ττνοννιιιεε τνιεεγε, ιττιιττεε ιιινιτε

νιιτοττοι:ε οτε ιτε ννεσιτιι Με ιτε

οΜγε εεε. τ·

θ Τιιννε ννιεοιιεττ εΜε οτε Με

ιτε ννιεοτεειεεει τττττεγε Με, ιτε

τοοεττε1γε :πγε Με ειπε Με.

θ ιειε νττετττττιιτιγε Μετιιε γε

ννεε.ιεττι τω, εειτεε εεετερι ιτε

ινε Με εττέττε ιιτειιετιιτετε νότιε
ιτε · ι 'Ψ ι

το Ψεεεεεεε εερεγε τω, ιτε

εεττ ννεΜΒερι- Με ιο1ττιττ γε Με,

ττειιιτε νεττττιιιειετιρι ' Με τισ

εττεΜγερι Με. τ·

11 Τεννε νιτειωτιττιε εεετιιτε

Με ιτε νιώσε τττιττττω Με ιιετιτε

ικτιειγοΜρι σε τινιεεει:ε ?εεττ Με

ιτοιιιιττε Με. Η ο

12 .Ιειτονιιι ιττιττι‹ιττ πνοιτιιιτττγε

ττει:εε εεε, ιτε ωτωεωιναιτττερ

εε οιε Με γιτττιιτττγετε.

13 Μιτετε ννεε εεττ” "Με,

οιοεννε εεειιιι Με ο1τττε τεε.1ιτε

Με, ννιεεειε ιτιιτε οιτι εεε. ι

14 νιεττοττττττωτι τ Με ιτε Φάτε

έιτε τττττειτ.·τωτττ τω." νετιττε

ικ·ιετττιιιιτέει Με ιτεττε τττττττττρητττ

τε Με. τ·

16 Ηοιτειιιιιιτ εεειε Με οιτττε.

ννοττεετει οττειιι:εττι Με επιτρε

Μττεττι ιεερειειε Με ιτε τιιιιτειτιιτι

ττειιιειγε Με.

18 'Βιντεο ιειτε Με” ιτιιιιοιτε

Με ε ινιεεειε οιτειιτε ννιεετειννε

ιιρεεἰεε, ιτε ιιινιε ντει:οειτε ντε

ννιεειττι Με ιτε εννιεειτειιιτε τινε

ιιρεττιιτε Με. 2

Γ? Νοεοριεε ιτε ·ιπιεεέιτε Με”.

οιερι Με εειτοε πο, ιτε τιιεεετε

Με τειιοιτεερε Με εννεειε Με.

18 Πειτε ετειιιι ιττειιεττ ττερειετι

Μειτεε ννιειττοΜρι; ιτττιτττ Με

ειτεε ττεεεειιιττι Με. ·

19 Νιέι εΜε δώσετε ντεοιεττε

τε Με, ιτεοττ εειτειιε. ιιεττε ειιοττ

γε ειειττε.

20 νιειτοιτοεΜειγερι ιτε κινο

ειιεττγε Με ιειιιι ιτεεεεεττεε ωτ

ειγειιε έει ιτε?

21 Ηεεεε ννονιιεειτε ννιεοιε Με
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ΨΊΟΟΨΟΥΑΚΕ 28.

ννεεεεΦε Με ει1οεγε εὶεὶγε, εεεε

τοεε γε εἰέἰρὶ Με εεεε γν1εοίε

νν1εεεε εἰε νεοεγεεεεε1 Με.

22 νΜεεετε εεεΜε Με εε εε

Με εε Με σε ετεεεεε Μεεεεε

εΜε Με γεΜ Μεεεε, εε. νιά

εεετε ννεερεεἰεε Με εε ενεγεεο

εἰ εε γεόεγε εεἱ νεο;

28 Αγν1εεε1εερ1 εε .Ϊεεοννε πω.

εεΜγε Με, εε ειπε ννενν1εεΜ

Με εε εεε1 Με Μ Με.

24 Ιεεεεεε ννἰεεε€ε γνεεΜεο

γνεε εοόεγεγε εΜ, εε ννΞεεετε

γνεεεεεἰγεεε Με Μεἱ γε εεἰ "ο ;

25 ΟΜεὶ εΜε ειπε Με εσωτε

γεΜε εεεε, εε εἰεεεἰ Με εεε

ετεεεεερἱ εεε σε.

26 'Γεεεε σε Εεεε ννἰεεεἰεἰεε

γεγερἰ Με, ίεε.ιορί Με νν1εεΜε1

εεγεγερἰ Με εγερἱ Με, Μεεεεε

ονν1εεγερε ε1εεεε ;

27 Ί'εΜι οε εεεερε ογεΜΜ

έεὶ Μεεεε ΐ.οεεεε οννἰεγε εΜε

εεγε 1:εεεεε εεἰεἰγεεερἰ Με Με

28 Μεεε ενερεΙοεεεε ννεεεεε

γε εἰεεεεεεερἱ εει1ερ1 εεε εε

ειι1:οεεε Με εεἰ. Ι

29 νΜεεέτε ννοετεεἰ εε εεε1·

εεεε ενεεεεεε εε? ννἰεεἐ£ε γε

$ερἰ νν1εΝοεειε εεγὶε Με ; νεοε

Με εεε-γε ννἱεεγετερἱ ἀεὶ Με εεεε

νν1ε1το1ιεπε εεεε Με ω.

νν1εοννοΥΑκε 28.

1 'θΜεεετε γετερἰ ννεεε Μεἱ

ενεγε1:ε Με ΜεΕεεεε εΜεεε, ε.

Μι εἰτοεεει εε είε εε εε εννεε1ε

πο.

2 Ψεγεω εἰε ἰγεεερε εἱγε

εἰεεεε ἱεεε εεε εΜε Με εεε

Μεγεε ἰεἰγεΜγε εεε εε.

Β ννογετε τεννε ννὶεἱγοεἱρἱ Με

εε ἱγοΦεε εε έεἱ Με, εε ννογε1.ε

Με νν1εεεεεγεε.

4 ννΜεε1ε5γε Με ε ίεεεετετε

εε "ο, ννοοεε11εἰεε εΠεινε. Με

εε εεεεετεε Με.

5 'Ι'εεε εε εε εε1 Με εε εΜε

Με Με γεγεΜγε εε? πεεεεε1

ννεε πεεερὶγε εΜεε5γε Μεγεε

1γεγε Με εε 1γεεεε ννοννεἰεε

εερεεε ἱεΜεεε εε 1γεγε εεε.

θ Τεννε γνοεΜγεεε Με εεεγε

ρ1 1.εννε Με ετεεεεε γε1:ε εεί

"ο, εε ννογε1ε εεεγε ειπε Με

εεε εεἰ πο;

Τ' Νεεεε 1:οεεε εεεἰ τεεεεε

εΜε Με εε 1γεεεεε, ννοτε εε επε

γεεεεε πο, εεἱεἰγε εΜε εεετε

Με εἱοἰ εε ω. °

8 Οεερε. γε1:ε εἰε εε ειὶεπεγεγε

Με, εε εἰοἰε ννεεεε Με εννεε1ε

εερεγε1εγε Με.

9 ν1Ποεύει γνΜεοτεοεε εοΒε

Με οεεε ἱε εεί νεο. εἱοἰε ννοεεε

ρε Με 1εεΜε Με έε1.

10 Μεεε ννερεϊ.οεεεε γνεεεεε

ε Με εε εε1.οεεπι Με ω, εε

ννεπεἀεεἰεε πεπε τεννερἱ Με εε

γε έε1 πο.

11 Νεεεε 1:εννε εΜε ννἰεεγε

εἱε εε ννεεεεε, ἱγε Μεεε. εΜε τε.

ννερἱ Με σε ε1ε1 εΜεΙοε Με.

12 ννοοεερε εΜε. εἰεεε1:ε Με

εἰγεεἱγε ννο, εε εἰεοεε Με πονο

Μερε γν1εο1ε Με εΜε.

13 Ηοεε1εεε ὶγορεΜγερἰ ρε1ιεε

εεὶ ννο ; εεεεεεεεεε σε εγερε

εετε εε Με έεἰ.

14 θεεεεεεεειι σε εγερε Με,

εεεεε εεε1 Με Ηεεεε εκεεεεε

εεεεε Με.

15 Μ1ε1εΜε εἱεεεἱ:ε Με εεερε

εΕεεεε ει1εεε1:ε Με ἰγεέΜε Με,

πεἱγε είεεε;

16 (Μ. ρεΜεε ιεἰϋεννε εΜε εἰ

ι1ε Με, ε1Με εΜε εεεύ:ε εγε οΜ

εεε.

17 Ιεεεεεε εἱεεετε ννεΜεεἰεε

ἰεεννἱεεΜε Με, εΜε εερετε οεεε

.1εεεννε εοε1ρεγεεεε εε ννο.

18 Νεεεέι ννογεετ.εε γεεε εεε

εεε Εεεε ννεεἱεγεε εγερε Με εε

εἰεἰεεερε Με ἐεἰ.

19 Μἱεἰεεἐἰ εἱγε εεεεορτεε,εε

εεερε "ο ; εε. εεεεε οεεε Μαιε

τε Με εεεοννοΦεεεε πο.
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ΨΙΟΟΙΒ ΨΑΚΑΝ.

20 Μππιπέιο ιποππποπιιιποο πιο πιποππΐ

ιο ιοπιπορπ Μο ο τοππο πιοροοιιιοο

οπποορο οπο πο.

21 ννιππποεο πιο ποποεο Μπι πιοπιο

ιπιπποποπιροπιποορι, πιο οεοπι€οι;ο

Μπι πω. ποππογοππο πιπποπιπποοοπιοπι

πποι·οπποιιπ πω.

22 Νπιποπο οὶπιπ:ο πιποοεο οπο πιο

πιοπιοπι πο, πιο πιππιοπι ποπποπιππο

οίκο ιπιπιοπιοπι ἱπιοιποππποοπιἱ Μπι.

23 Ψοπιπ:οππο Μπι οιιοπιοπι πο,

πιο ππιποιιοΜιο οπο πο, πιοππιιπι

ποπποοιιο πιο ποοππορο πιο ποοππο

Σιπιπεο.

24 'Γοπο οπιοπι οποποπιπιο Μπι

πιο οππποππο ποιο πιπο6Μπι Μο, πιο

ποπο πιοπποππποιι πποοιιο ποο οπο

?ο οππιπιοπι πιο οποπιπιοπι οποπ: οπο;

25 Ηοοοπι πιπιποπο πιππιοιι Μοπ πιοπ

ΒΜπιιιπ Μπι, πιο ποπο οποιο Μπι πιπ

πιο οπο. πιο.

28 Οποέ πιποοπιπ:ο Μπι ππιοπιο πο,

πιο οοπιππο ππιπποπο Μπι πιο πιπποπο

Μπι οποπιιποππο πιοοπο.

27 νπ'ππ:πποπππι Μπι πιο ππιοπποπιππο

πιο τοπιιοπιοπιπογο, πιο. πππιοππιπιπ

πππι Μπι πιο ποππο οποτπγοπποπι

οπο ;

28 Απἱοοπποπιοιι πιο ποπιοπποο

πιποοοπι ποπππιππιοπιππο πιο πιοοέπο

οπιππο ποπιτοπιιρἰοο πποογοπιπο.

29 'Ι'οπο, Ηοπιοπιο,οιπο πιο π πιι

πο σοχο πιο! 'Ι'οπο ΜοίΜΒορπ

γοπιο πιο? ποπο ποπιποΜέποο ιππι

πιπι πιο? ποπο απο οπι οποπιπιπιπι

τοπιππιέπιπ οιιορπ πιο! ποπο οποιο

πιοπι οπι Μπι πιο ποπο?

30 'Ι'οπιο ππιππιποο τοπιοπι οιιορι

Μπι, ποπο ππιππιπέο ποποοπιπιποιιι Μπι

οΜπι γοιιπ Μπι πιοπιο.

31 Μππιπέιο τοπιοπι έοποπιπο, ποπιοπι

ππιποπππο οποιο ποπο Μπι πιπποποπιππι,

πποπιποΜρπιπο πποπποοο οπο οπο”

οποπιπο οπο πο.

32 Πο πιποπποπποπο ποππιπποέππο π

ι,ποπτοπι πνοιοππιτοππο οπο, πιο οππππο

οπο ποο πιποοοπι πνοΜιππιπιπγο πω.

83 Ηοπιοπι οποπ. Μπι πππιοπιππιοο

π:οπποοο ποπιπποογοππο Μο,·πιο πιπ

οοπιπο Μπι ποππο ιιοοιπιἰοιπιπ Μπι

οπιοιιογο Μο ;

34 @ο ποπο ππιππιπποπιπ:ο πιοπιοπι.

Μπι πποπιππο οπο πιο ιγοπιποοοο οπο,

πιο ποπο έππιο ποποροΜιπορπ ιππο

Ρο ππιπ-ιροπο πο.πιππο οπο πιο πγοπιπ

οοοο πιο. - π

35 ΜοΜιέποππορι ποππο πιογοπο.πι

οπο, οππποροιιπ πω. ποπποοιπο οπο,

τοπιοπι ποπππο. Μ.πιπιοπι οππο οποΜ

το πιο, οπιο Μο.

ΠΙΝ· ο

π10οννοΥΑκο 24.

Ι νπΠοοέπο πιο οπο ποοπποοΜπι

οπι πο, πιο οπποοιπορο Μο οπο οπο

πο.

2 Οοπιπορι Μπι ποπιοι:ποορι οπο

οππιιιπ, πιο ποιο Μπι ποοροπογορπ

Μπι οοοπποπι οοιοιποπορι.

Β ννοππεορο οπι πιο πποΒορπ οπ:ο,

πιο ποοπποπιπιπεο οπι οππο”. πιο πω.

4 ννοεπποπιιπο οπι ποιοιπο οπο.οππι

ποιποπιο ποπιιππο πιο πποπιποΜρι

οιοπποπι ιιορπ πιο.. π· οι

5 ννποοέπο πποοιιο σιπι πιο ποοο

Μι, πιο ποοπποπιιπο πποοέπο Μπι πιο

ποπο ποέιοππο οπο πιο πποροιπο.

Β Όποιο ιποπποιιο οππιπιοπι ποιο.

ιιπιπο οοοπι πο, πιο ππιποπποοπιρι στο

οπι οπιπιπορι οοο.

'7 ννοπποοιιο Μπι πιο ποπιοοποπι

πποπιπ:οιο πιο, πιοοοπι πιοοέπο πὶ

ππποπ:ππο Μπι πιο πιποπιπ έπιπ, οποπιπο

ππιποιιο Μπι οπιπιοἰΜπι πιπποπποποέπιπ.

Β 'Ι'οπο τοπιο οποο οοοπι ποσοι

Μπιπιοπι πιο πιοοπποπι οποο. πποπιοοιι

οοιιπορπ και..

Η ννιππποππποππο π:οπιπο οπο Μπι

πιο ποοπιπ:οπιπ Μπι οπο, πιο ποσο

οοεο Μπι πιο πποοέππο ποποπιπ:ο

πποέπιπ ποιο πω. π

10 Ι)·οΜέπποορπ οπιιιοπο Μπι οπι

οοοπο πιπποπιπποπποπι ·Μπιπιοπι οπο

ποοοππο Μπι οπεπππιπιο Με..

οι 'Ι'οπιο πιπ:οπιπο οπι ποοπποπιοπι

οπποοιπορι, πιο πιοοπππορπ Μο ο

πποππτιπιοπιπιοπιιιπ Μπι πιοπιο οπποο

ιποπιπποππο πιο ιγοπποιιππι Μοπιιιιι.
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 25.

12 Πε εάσηιιπγεηρὶ ἐπὶ, «Με

εέΒε, τυπο ννὶσεοεητε Μη Μιι

Μτεη Μη πο ὶγεΜεη Με ἐηὶ πο?

πινω πὶηεἔὶ Μη εννεηγε1εσ σὶπ

Μ: πόση” Με, πε ννὶσεἐΦε Μώ

7σηὶ πιεση σ11εηγε σὶπ σε ὶγε

οση γηπσΜγε Με.

13 Οὶηἐ τε11ηιεπε σειιηεηρὶ Μη

Με ννεἐΘ:σ 1ισση μπε πω, πε σεπ

πηηρετε Μη Με ηὶοεΙ‹ε εΜε εΜ1

_γε Με ;

14 ννσΜερε ηὶηεεὶ Μη σΜε

Ιισηεοσ Με, €οηεη Με π,σγεγο

σὶηπεη ὶγηννὶη μπα: Με, πε τεΜι

μωρε Μη πιεση ηὶσὶηηεγε Με

ἐπὶ Με εάσηγε πω.

15 Ψὶοεἐτε ἐὶσε, ὶηηιὶηεη ννὶ

σεἐΦε ονυσ8εηηε σηηγο σὶπ Μπιπ

κ!εΜε σὶπ, πε ὶ:ὶΡὶ Μεινε Μη ενή

11ηιιηψε ἐπὶ πο.

16 ννὶσεἐῶε σπστεηηε ἐεΚσννὶη

εΜητὶσ Μσεπεπ σἐτε ηεὶὶη Με,

τηΙιε νυὶσσΓιεη ἐὶσσ σὶπ Ιιε πειι

ἐὶσε σὶΒρεγσ Με.

Π 'Ι'ο!τε τη” εὶπ Γιὶσεησ σὶπ

1ιεη ὶηηεηεη ὶὸιὶἐΜη Μη, πε ηεὶ

σὶρεση εἐτε ὶηπηηεη ηὶοεητε Μη

ὶχσΜρὶ ω”. οὶη ;

18 ΟΜπηὶ .Ϊεησννε Με επιπρ

1τε οὶηηεη ὶγσΜρὶ Με ἐπὶ, πε 1ο

οεηηἱγε Μη πε σ€εηηεη Μ” επ

επὶ7ιὶηστηηὶ ηιιη σε.

19 ννὶσεἐὶε ἐὶσερὶ Μπι Ηιηηπεη

ὶγσηὶγεΙ‹ε σὶπ, πε ννὶσσΒεη ἐὶσσ

σὶπ πε ὶσεΜη ἐπὶ πο; 1

20 ΝεΙιεἐ ννὶοεἐὶε ἐὶοε @σκεύη

γε1ισ Με ἐπὶ, πε ννὶσσΒεη ἐὶσερὶ

Μη 1ισηε πστπεη]εη ννὶσεΜΧιι

ἐπὶρὶ Με.

21 Οὶηἐ, .Ϊεησννε ΚσΜρε7επεη

ηη πο, ννὶσεἐ£ε γετερὶ ηεΜιη;

πε ὶ:σπε 'οψη τσΜοΙζεσε εΜΕερὶ

Μη παπι οπι σπὶὶσὶγε ἐπὶ πω.

29 Ησηὶγσιε τσηεη ΜιΜἐ ννὶοε

γερὶ Με τω” ει!σηγε Μ? «ω

γπΚἰἐὶσερἰ ὶππιιπεηηε εηεννὶσε

.βη Με.

23 ννὶσεἐὶε Μερε σὶερὶ Μη πο·

πε ηεΙιηη εορ1: Ψεγεωρὶ Με

ση ννὶσὶ€ε ὶγεὶαὶγερὶ Μη 11ο νεε

έη.ε ἐπὶ.

24 'Γεννε ννὶοεἐὶε ἐὶσε σὶπ, οΜ

ννοὶεηηε σώμα σὶπ Ιιε σγετε Μη

γεἐὶσερὶ Με; 1ιεη, σννεσηι πεσ

ννεΒτεὸεἐηὶ γερί Με.

25 'Ι'ηΙιε €σηε πε ὶγσρεχερὶ Μ

Μι ννἱσὶγσΜρὶ ὶγσγερὶ Με, πε

τυπο ννεἐΙ.σ Μη ννὶοεγεννεἐὶ:ο

Με.

26 Τεννσ ινὶσσὶσ ωστε εγυρτε

σὶηηεπ ὶπε Μη ὶριιτεΒερὶ Με.

27 ΝὶτσΜεηὶ τεη!ιεη ὶννεηηὸε

Με. ννσ, πε ηὶ£ετηεἔε Μη 1εη)1εη

ηάιιέηεη πω, πε Ιιεπεη Με πεσε

Β·σ Με.

28 Πιηι.ιπεη ὶὶηΒ ηΠε!κοπε ση

Εεεε ἐὶσε σσεΙιε σὶπ; ηὶὶηε Μη

ση ννὶσεγεηηεγο Με πε Έ

θ!) ΤοΜεη σοετηὶσσηρὶ Μη Πο

ὶχεσεη εσεννεσση Με, ννὶσεἐτε

στσὶγσΜ Μεση σΒεηγε Με Με

ὶγεσση σννεΜΒεηγσ Με, εμε ἐηὶ

πο.

30 ννὶσεἐτε Ειπε ννεη τετηεεε

Μη ὶσεηφὶε ὶγετηεὶιὶρὶε, πε "Με

έτε σεηω ηὶσε ννεη ννὶγιιννὶ ὶ:εννε

ὶΜγεὸεη;

31 Πη1:εη ὶηγηη 1ιεηε σννεησε

γε ηεἐΙ›σ εὶοεεε σε ίεσηηεΜε Μη

σεεη ννερσρσΚε ση εΚεΒρεὺσηρὶ,

πε ὶηγεη ση ὶηετεΚὶσηρὶ Μη 11ο

γιιννεηΙιερὶ;

32 Ηεηε εννετσηννεη, πε πη

σεηΙσ Μη οΜε εννεηηε1κε; νωπ

ηττΙεΙιε σε ννεσηερειηὶπὶσὶγε.

33 ΒηεΜε σὶεΩὶγσἀεη ηὶἐτὶΒε,

σὶετὶγεὸεη πηεΙιεη ὶηιιηΙ<ισ Με ε

περσ ρεΒἐὶὶερὶ ;

34 Ησσεη ηὶτσινεΙὶρεηὶσε Μη πε

ννὶσεἐτε ὶοὶπιεηὶ νσεη Ιιε ὶγσσεη

ση ηὶΜ Με, πε ννὶσεἐὶε πάρε

ησηηε οὶη ση η Μη @ακοη Με

σννεεὶη ὶηὶοεΜὶε Με.

25.κν10οπνοΥΛ1επ

1 ννὶοώε ννε.!κεη Μη σεηε πε

Μιη ΒεΙσπιση 1:εννε, πε .1ικ1ε σ
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πιοοιπ π.ικΑΝ.

?Με ΜεπιΜε πιοππι Ι:ΙιεεΜμ

πιοπέπε πεπε Μπ όεπε εΜε ο

περι.

92 ννε!πεππεπΙιε πιω επεΜΒΒε

Με. Μππεπ Μπι εε, πεπε πεπε

Μππεπ ιιιιιΙπεεπ Με ε πιοεέτε

γετερι Μπ πωπω" Μπ Μεε.

8 ΜεΙ1ριχε. πεπιεππεπΙ:επτιιχε

Μπι, πιο. ππε!πε τοππεπιειιτιιγε Με,

πρ. πιεπέπε διετερι οεπτε Μπ πιε

πε οπεπιπι ι)πιιΜ:ε.πριεεεπι.

4 ΜειεειΜι επειιιιεπ Μι Μπ Με

7ιιπο!πεπ ι7εγε πο, Ιιεεεπ ππιπι

εε πεπι ιπεεεΜιΒ·ε οιπ ιιπ Με ε

ππιπι Με.

5 πιεεω γετερι ιποΙπερε. πεπ

πεπ πιοοΒεπ ἐιοερι Μπ πεπε

πἱεε7ιι€οΜιπι πο, Ιιεεεπ οιπποι:επι

Με πεπε ποοποπεππιε οπ ειιΕπιχε

πιο Μ:ε.

θ πωπω γεπερί Με ιποΜ.πιι

Ηιάιιι:επ ἐπὶ πο, πε πιεεέπε το

Ιπερερι οπιε Μπ εποε πειιπ επι

πο.

'7' ΝεΙπεε, ΨεπιπεππιιΥπ ὸεεἱ

π·ε ιι πο, επιιοιγερι Μπι Με πε

πω, πεπε πιοιιέπε ιπεποεπ πιιέτε

πεπ)πεΚε οιπι πιο ιποΜι.πι πιιγε

πιιιΜιγερι Μο πιεε πεεπε επι.

8 Πιπιιπιεπ ιπιειΕπιχειι ποεΜπι

εε επι πεπιείχε ω, οΜπι οπι

Ιιππιτετε. πεπε Με εγεΜπἰοε οιτι

Ιιε ιέιτεπιπιγε Με, ΙιεΙιεπ Μππεπ

οοεποπι Με πιε?

9 'Ι'ιιπε Με εγεΙτἱπἱοε επι Με

Μοιέπεπε ποπιάεΜι πο, ιιπ!πεπ

τοΙιεπ πεπε πεΙιιπιεπε οπιει)πεπιε

σιπι πιε γιιοπεπιπ επι πο.

10 ΟΜπι πεπε πεπὶϊιοπι Μπι πε

ἰγορεπιγε Με, πε ιέπεππιγεπρι

Μπι πιοιγιιι:ο|πεπρι Με επι.

11 Ψιοοιε πεπ Μππεπ ιγεοεοε.

ιερί Με Ιιε Μππεπ πεπΙπε πιει Μπι

ππεεεεΙπε πεπιέι!ποτρε οπιπε πιο

ι)πεοεοε..

12 ννεπἰἔορεγε Μερε ειπ πποπο

πεπεΙ'ιοπ ιπ εΜε. πιε ππιιεεεΜι

«περι Με, πιε πεεεεε!τεπι πεπιεΡἱπ

Μπ πιο ιχεοεεε. .

13 Ψεπιοέι πεοιπγεριοε πεπι

ποοπιε πιο πρι Μπι ιγοπίοεΜρι Μπι

πιε, ιπόοιπετιι οο!ιεγε πε οππι Μπ

ιχεοεπ, πε ιπεποεπι πεπε πεπι Μπι

εΜοεπιι. ω·

Μ 'Ι'ιιπε πεπε πιοεφι Με ποπ

Μππεπ οπι ιΜεπεπ Μπ πιο πιεΙερι

γε εερε πε πεπε ιιιεο·ειπ πεπιεε

Μπι πιε ἰγεοεεε..

15 ΎνεοιππειιΙπερι οπι πιοεέιτε

7επερἱ Μπι οιπΜ)περι, πιπ επι

οπο”. Μπι πιε "πωπω Μπ γει

Ιπεε εοε.

16 Ί'ιιΒππεεε εεπΙιεπρι ἰγεγεγε

πιε ? πιπιρι Με ε Ιιεεεεεεπ μπε

πο. ΟΜιιἰ ιχει;επιπεπιειχε επιι

πεπ μιπιόερε Με..

17 ΠιπιιΙιεπ πιειΙιε Με επρεπε

οπεειπ πιπε.|ποσιε Η Μπ επι με διε

Μ)ιε οιτι; οΜπι ι]επιππι επ πιε

οιππιεπι έιεε πιιε!εΙπε Με.

18 'Ι'ιιπε το.ΙποόεΜι οιποπεπιιγεπι

πεγεεωπιιπ Μπ πιε πεπιιιπιπρε,

πε πο” πιο. επιπΙιρι πεπ πγεοεεει.

Η ννοπιππιχε πωπω πεπι, επι

ρετιι εμπιειωρι επ πεοιπι3πεπρι

Μπ πιε Μ πεπ ΜεπιΜε πιο. ειπε.

ρέπππεπιεπ Μπι πιε ιγεοεεε εεε.

20 'Ι'επε οεπιτε εΜε οιπ πιε εΜε

πιγιιέΜπγεπι οιιοπεπ επιιγειμερι

Μπι πιε επρεπε επἰ ιοιιπΙιεπι Μεγε

Ιπε γιιέιπο!περι Μπ, πο. πἱρεῇε_ιε

πιιιπιεΙππγε ε!πεετεπρι Με Ιιε ἐπε

οεοε.

21 Τιιπε πιω ιιιιιε!πε οιιι.-Ιιε

ποι:εΜεπιπε Μππεπ ειπιι)ιερι ππιπ

Μγε. πο, πε πω” Μππεπ ππιπι

)ιετ!πε!πιχε πο ;

22 Ηεοεπ ρεπεἔε Με ρε Μπ ε·

Μπι ππιπε)πεπιε Με, ππΜιπ .Ιειιοπε

@οππι πιοο Με.

23 Τετε πιιιιχε Μππεπ ιι Με

πιε ΜεπιΜε Εεεε @Με Με ιγοεεπ

ιτοπιπεπε εεπιππειγε πιεεεε]ι πεπε

εποε πεπιππιεπε ογεΚε ω.

24 'Μεε οΜιΒπιιπι οιιρι Μιι Με

"πω, πεπε πιπιοΜποπ ππιπιεε

εε. πιει πρι τεπ|ιεγε εΜε Με πε

ΜΙιε.
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ΨΙΟΟΨΟΥΑΚΒ 28.

95 Ψοοϋεπἱπ ΜΜΜ» πεπ πιε.

Μοεε 1εΜε.ππιπΜεπ επρι Μιπ Με

πιιπὶ επι τιιννε ιριιιε. Μιπ εΜ€ε. Με

1γεεει.τε.

26 ννιωεω εννοΜιππε γνεπ ννι

από!» όιεε. ιτοΜεπι Ρετιιγε οιπ Με

πιιπι (Με οιιιεπιρι Μιιι, εε. που

Μοπιγε. πεἱΜεπ8 γε επι Με ἱγε

εεεε.

Σ? 'Γι.ιΜιπεεε εεπ1πιπρι Με γιι

εφε Μπι Με ννεέτε επι, Με ἱγεεεπ

τε.Μιι ιΜε ονν88ιιι ιγιιΜεεπρι Μιπ

. Με τεΒιΜιι.

28 'Ι'ιιπιε 1οπιγε.°ΜάιιΜε Με πι

1ιὶ επι Μιπ Με οωπννε πεπ Με

πνεπΜερι, ιιε εοπΜεέΜε ννεπἱεε Με

ἱγεεεεε.

π.

Ψ1ΠΟΨΟΥΛΚΕ 20.

1 Μι1οΜεειι εεε. πω, εμ. ννοΜεερι

ἱειιπΜειπ πιεεε]ιι, Με ιγεεεπ τω"

ννι1:ΜοεΜοΜε ΜιπιΜεπρι Μιπ Με νινί

ειγοΜιρι επί.

2 ΖΗΜεάειπ Μ1πγεπγιιπ, πιο. ἰεε

ρε1πρ51πεεεεπ επεννιπγεπ Μιπ, Με

ἱγεεεπ Με γεέιεερι Μἰπ Με ιγο

γνιεε1ιι Με επι.

3 ειιΜΜιπΜε. επ ννιεε.ρειπ1;ε, εε.

ἐοπεοππε επ ιιγιιυνι Μιπ, ειι ννι

ειιέ1.ε ννικΜο1:Μορι τερε1;ερι Μἱπ επ

εεπειιΜεάεπ.

4 ΙΜπιιΜεπ ννἰεεἐ1:ε ννιΚΜοϋΜο

τοννι1:ΜοτΜοΜε οιπ Με ιγεεεπ Μιι

ρι:ε οιπ, οΜἰπἰ πιό εγε Με ιπιΜάο.

εεπ Με.

5 ννιωεω γνιτΜοΕΜο τοννϋΜο

ι:ΜοΜε εὶπ Με ιγεεεπ εγιιρ1;ιι πιο ;

Μεεεπεπ ἐπὶ ΜιπΜεπ οΜιπι Μεερε

1εΜΜι Με. Η

6 'Ι'ιικνε ΜιΜιι τεπΜε οτι ννιεεεΜι

ννι1ΜοτΜο νσεΜοει γε εὶπ Με ειΜε.

Μιπ ΜεΜεε εε ἱγε ΜΜιππιιειγε.

Τ ννιωιε γνεΜιιπ πεπ νν1εεέ1:ε

ννΕτΜοτΜο ι Μιπ οΜπε, τιικνε Μιιέ1:ε

ειεοεε.π πει:ιτιιπιπιπ Μπι Με ιγε

εεειι.

8 'Ι'ιιιινε γν1εεέτε. ννιτΜοϋΜο ννεπ

γνοννιτεπ ειι Μιπ Με ιπγεπ τεΜ1Μι

Με. οριιΜε γκαπ ἱπγεπ ρεΜε πεπ

επ εΜρεγε οιπ Με ἰγεεεεε.

9 1λίιειιιε ννεΜεπ ννιτΜοτΜοΜε

Με Μἱπ οΜπε εε. γνερερεΜε γνιιπ

ννιεεετε. ννϋ;Μο περε Μιπ οΜπε. Με

πιι ιγεεεεε.

10 Έπινε 1:επΜε Μιπ Με οννεεἰπ

γιιέιπγε ννιειιγε, ννιεεότε γνιτΜο

τΜο ἱγιιννιπ ειι, επι πω» Μεριιρι

πεΜιιπ ιγιιννιπ ννιεεειι εεε.

11 διιπΜε 1.ε.Μιι Μάερε οιπ Με

ιιΜε επ Μάι Μιπ, Με ιγεεεπ ννἱειι

ιέτε. ννι1Μο1Μο 1;οννι1;ΜοιΜοΜε εὶπ

εΜε εεοπ εεε.

12 ννιωεω πεπ Μεερε Μάο.

ννεπι1εΜε. Με? Μεε επι τιιΜιι «πω

έτει ννιτΜοτΜο Μιπ Μεε Μεερε Με.

Μεεεππι Με.

13 ΙππιιιτεπΜε. εε.πΜπ ἱεεΜι1ε

γιιΜεπ, οτοπννε εεπΜιι Μιπ οΜπε.

ιππεγιι πεπ γεπΜε σε, @Με

Μιι-ιο εὶπ εγε.

14 'Γἱγορε. ννεπ ἰγιιιε Μιπ εΜεπ

ιΜι1ιιΜωππιπιπι Με ἱγεεεπ πιεε.

61:ε Μιιγε οιπ $οννιπγε Μιπ ιιΜεπ

ιΜι1πρϋεπρτεπ.

15 ννιωεω Με.. ννιιΜεΞειι. οΜπιι

πε.ρε Μιπ γε Μιγε, ε.Με ι Μιπ εΜτε.

ΜιγιιΜίγε ΜεΕπιι.

16 ννιωεω Μιιγε εὶπ Με ννιοε

Με ἐεΜοννιπ ννεγιιριγε ννεεγιι

ρΜερι Μιπ Μεπε 1εεπριι Μεερε ει

ειι.

17' Τιιννε τειΜιι τω". επι εΜιπι

εερι εΜιγεγε εε επ γε ει”, Με

1:ιιννε ειιπΜε. ποΒε Μπι γιιιε οιπ

Με ἰγεεεεε.

18 'Ι'ιιννε πιιιεε8°ε ει” Μεε. ε

ρετιιερε ννεπΜιπΜρε ιιε γνιεοπ1:ε

ΜεΜο ιγεγε οιπ,

19 Πε ἱγεεεπ ννἱεεέπε. ΜιΜοτ1εΜα

Μπεγε εε., τοΜεέτε γνε.εΜεψε επι

Με? εγε ειπΜειπ.

20 θεπ ννεπιεε ειπΜεπ ρεεε. Μἰπ

επι Με., Με ἰγεεεπ ννογεΜεεε νυκ

πιεε ειπΜεπ Μιει€ερι Μἱπ εγε

έιτεπρι εεε.

21 ΟιιΜι;1ι ρε1εεε ιιοπρερἱ, ιιε

εε.π ρεεε. ε.Μεπ, 818 1γεεεπ "ιω

1



ΙΙΙΠΟΟΙΒ πΑΚΑΝ.

Μπι πυ.Μεεεπι ποιιΜπιὶπιε Με”

εεε.

22 'Ι'πιπε ιπειΙπιιιι Μπι οπο Μπι

πογιιΙ:ε Μπομπ ι)πεπιεπ:ιι, πιο. πιοπι

Με Μπι πιιιΙιεπιπιιιππι ποιο εε.

93 ννιοιΙιιι Μπα π:πιιιΙ:ε πιιΙιπιπι_γε

Μοι πιιιιιπι.πιΜι ποιο8.Ιιιχειρι Μπι πιιι

Ιππι ππιΙπέιοιι. ερπιπιπιπερι Μπι Ιιε

ιιπεπ:εοιι.

24 'Ι'πιπε πιω πΙεΙπε ειπι Ιιο που.

Μπι οπι ιΙιπΙπιπποΙπεσεπ Για @ο πιιι

Ιιεπιπιιγπι ποΙιιιπιγε ΜΙιπιπιΜι;

25 'Ι'οΙιιιπι Ιιο Μπι ωιωμιπιμ

Καμπ. Ιιε πιιοιιιιπε όπιι πο. ΙιεΙιπιπι

οποτε ιιιιι.Ιιεπι Με πιιΙιπεπΙερι

έπιι έειΙποπιπι γιιΙππιιι.

26 ννοοεπιιιιγε Μπι ποΙιπιιιγε οπι

πιΙπιιΙιρε, τοΙιπιπι έιοε ειπι Ιιε ππιππιπ

ειχε οΙιπιιι γιιιπιππιιιιρι Με.

27 'Ι'ιιπε ποΙππι πεπι πιο ειπι Ιιε

πε οΙιιπιπιρπιχε Με, πιο Ι:ιιπε ππιππιπ

που ρπιιιππιπιγε ειπι Ιιε επι ιπ:Ιοεπιιι

Μι Με.

°28 πιαιωμ ιτοπιέπιι Μπι Ιιε ω.

πιο πιοεπιέιιιε ειπι έιπ:ε πιπιιι.πΙο.

Ιπε, πιο πιοπιι έπΙιιπε ειπι "πωπω

Ιπιιιιι έπιπ Μιεπι.

πιοΟννΟΥΑΚΒ 27.

1 ΙΙιοιιΙιειπι ΙιεγπιΙιεοιπιΙιιιιι οπι

πιιΙιπΙπιτπιπι ΜιιΙιε.ιι, πορεια ππιπι

Ι:πιΜι που Με. Ιιε επΙοπιγεγε έπί.

2 ΝΠ Μπι Με Με έιιιι,.πιιΙππι πιι

πε ι:οΙπεπ:πι ιιιιππιππιπι πιιιπιπε, πι.

επιέτπι πεπ οριο τοΙιεπ:ιι, πιιΙππι

πιιιΙιπι. Μπι Ιιεε Με έπιι.

3 Ιιιγιιιι·πιιπι Με ειπι πιγ:ι.Ιππι ΜπιΔ Με γιιέειεπιπ:ιηιι, ΜΒΑ πἱσπἐππι

πιπΙποπ.Ιπο ποπ:πιπιπιιχε Μπι Ιιεπιι

μια. ιεεπιρπι Ι:Ιπε. .

4 ΙΝοεπι.πιπιιγε Ιιε ποΙιΙΙ:ιΙππι, πι

ποεπιπιπερππιπι_γε Μπι Ιιε πιιιιιιιαπι

πεπ ι_γεεεειι, πιιΙππι ποπιπιπιπιπι

ιποΙπιιππι 'ποπο πιει-ιιπι Με οΜΙιι Με?

.5 ΝιιΙιππιιιιιο πειέπε πιιιΙππιρι Μπι

Ιιεε ω, τιιΙππι Ι:ιιιιιπιχεπι ιγορεΜ

περι Μιι Ιιεε πιιέΙ:ε. ·ι .

6 Κοπιπιγειιι ιχορεπιοπιγε σιπι

Ιιε πιπ:ππΙπιι, πιοπι ποπο έιπιεπΙιιΙπε

ειπι ι ιπιπ:εριιιιιΜι εΜε πιπ:εΙιπιε.

ιππιπι. · - . π·

'7 'Ι'πιπε πιρι Μπι Ιιε τιιΙιππιιι€ε.

οιι.οΙιπιπιρι ΙΙιιιΜ:πι. πω, Ι:ιιΙππι. οππε

ποιεΙππεΙιόπι Μπι πομπο με εΜε.

οππιειπι @απο πιπιΙππι.ο °

8 πιεεεπι οιπιιπιΙπε ω”. ππιππι

Ιιεπι πιοπι Μπι Ιιε 2ιπΙππιπιιι.πι ππιπι

ΙιοΙιρι Μπι επ.πιιιΙιπιπι ππιππιπ Μπι Ιιε

ιχεοεοε. . π. ι . ι·

.θ ππιππιπ πιει πιιιιιγειιι Μοπι

επιπ:πι.πιπε ιγιιέΜπι Μισι; πιπιΙπιιπι

τεΙιοπΙιιΜι ιιιιἔΙ ·Μπι επιι.ιιΙιπιπι πιι

ΙιοΙποπιΜγε ειπι οιιΙπιιι·πι. Η ·.ι

10 Νιι:ιιΙποόπι πιο οποτε π.ιιΙποπιιι

Μι Μπι ιιγιιέιππιπι έπιπ πο, πιει. επιμε

τιι πιπιιοε.Μιε ειπι ΙιεΙιπιπι πιἱειιιπιΙπει.

ιι Μπι πιο γε έπιἰ πο; ειιπιΙπειγιιρἰ

ποπ πεΙιιιπι γεπιΙπε ειπι Ιιεε πω,

'π.ιιΙππι. πεπε πιιΜγεπΙειι τι Μιι Ιιεε

ππιέτε.

11 ΜΙοἱπιΙπέἰ Μερα πο, ·Ιιεοεπι

ππιιπ:ιιπιπε Μπι ιγιιέΜπι Με, πιο πιι

πε ππιΙπιι έιπ:πι εππιιι.Μγε οιο ιτΙποιπι

"πεΙπιι επιιΜγε Με. ο

. 12 ννιπ:πιέΙ:πι Ιπει-ιρε οιο Ι:ιιΜι έπιπ:ιι

πο.πιγιιΙπε πιο ιπιειΙιππιιι, πιιΙπππι τοπιο.

πεπ:ιπιποπιιιι έπιι Μιι Ιιεπιπι. @ππιππι

οι πιο. ΙπιιΙπιέπιπ:πιχορι.

13 Ί'ιιπε οποτε ποΙπεπιπι πιοιιέΙ;πι.

οπι πεπ:Ιοπιιιιιιι Με, ειιιπ:ιγε ειπι

Μπι ιπιέιπιπι Μπι που πο; πιο. πιιπε

"πωπω επΙοπιπιπ:ιιγε έπιπ οπι πιοοπ

πεπ:ιοπιιιιιιι Με, ειπε π:ιιιΙιπιπι ει”

ποΙιπιιιιιπιπι πωπω άπο πιιιΙιεΙππε ειπι

Ιιε Ιου πο. π·

14 'Ι'ιιπε ΙιπιπιΒεπιπιο. Μπι ΜΜ:πι πιο.

Ι:ειΙππιπιπιΜι ΙιοπιιιιΙπιιΜχο γιιππιέπε

ΙΙξιιιΙιεπι Ιιε γο.έιοειρι Ιπιειιγπιπερι

Επι.

15 ΜεειιιιιπιπιρεΙ;ι.ι ιπ:ιιιιΙιιιιι οΙιἱπι

ππιππιπ οέΙιιι)πε.ρι που, πιο πιπιοΒιπι

π::ι ππιΜΒεεει. πεπ Ιιεπιπι. ειπωθ

πιοοπι;

16 'Ι'ιιπε Ιιε πιπιιιΜΙιΙιε σιπι Ιιε

"απο Μπι ειπιπιΙιππιπι Ιιε ιιιεπ:εεπι, πιο.

πιοοπι Μερα π5ΙιπΙΙ ποιέπειπιιιπι Μπι

Ιιε ΙΙιπΙπιπιι.πιιιι Με..

- ι: .·



πτοοποΥΑκπ 28.

1'7 Μιιιιιοοριι οτι τποπτιπιιρτι ρο

Μουτ, πε. πὶπιιέτιι πὶπ πι1τοιπιπυ

πο πὶπ οτι Ρο Μπομπ

18 'Ι'υπο πὶπιπέιιτι πυ

πὶππιιπ 1ιοπι.ππιιπ πιππτυχοπιι

μια» πιο, πει $υπο πωπω αποπ

ππιπτπ πὶπ πο ?πωπω πι..

19 Μὶτιὶ οπτιπ πο ποπ πο πὶπ

ὶγοποπει, πο ποποπ πὶπππιιπτο

πὶπ πὶπιιἐπι πὶπ ὶγοποπο..

20 Ηειποε πει πὶποτπο πὶπ ὶτπτιιι

μι ἐπὶ, πο ποποπ πιο.. Μιι

ὶττιπο. Μο ἐπὶ.

21 Μειτο.8πυ. ττιεπαι. πτπτέὶπιι οπ,

πο. πιπιιιεππιὶ πω". ποοπ οπ, πο.

πὶποέτυ πὶπ πὶπιιὶ γιιωτιρὶ Μιι

οτι ὶγιιτιιρὶ.

22 ν1Πππ.έπι πὶτποπτο πυπ πὶ

πορο οπιιιι ποττιιιιι1ιοιιι Ιππὶ πὶ

πορο ὶπυριι οτι πο)πιρειπ πέτο, το

πὶπτοπτοπο πὶπ π. ιιγυπτοπ το..

ἐπὶ.

23 πωπω τιπιιινει πὶπ τοποπ

πιπὶτιρὶ πιπγετι οποτππαι πο, πο

ππιιυπιπρὶ πὶπ οπιι1ππ1π πο:

24 Νοπιιέ πογυπτι πὶπ πο οπὶπ

πὶγειπ ου υπ ἐπὶ, πιι πὶπιιέτιι πι

πιρὶ ινὶποπιιπὶ πιιπ]πι1ιιπ οι:ειπ1ιιιπ

οπὶτιπὶΪππ υπ Με π. 'έ

25 Ροὶὶ πὶπ ὶπτιπριι πει πο.Ιο πὶπ

πιπὶπ, πο. πο ιιο-π πὶπ πο ιππο.μ.π

τιὶ Με.

26 'Γοπὶππο πιο πὶπ οπιππιιτι

ποπο5πιπο γιιτοπ πω., πιι ποικι

τπιπ πιιπυγοπρὶ οπ τπιιΒιι ποπ

οροπποπ πω;

27 Ηοποπ πιτοπιιπιιτι ποοτιρἰ

ἰτππτι πομπο πω, πο. π,οππιιΙπι

τιὶτιιπιι πιπ:υπ, πιι πο οπ ππιπ

πιο πὶπιπο. ιιὶρὶ πω.

ποποπ

ΉΠΟΟΤΐΟΥΛΙ(Π 28.

1 Ψὶπιι61π-ι. που. ὶ:υπο‹πιπ ππιπ

πυπο ἐπὶ οέ1:τι ππὶὶππρὶ οπο, Μπα

πὶπειέτο οποπιππιι ττιπιπο. ποποπ

πιιπὶπιπιιπὶ.

2 Μοποπο ποπὶροὶὶπ πὶπ οτι πὶ

πειέ1:τι πεπεπ στο, Μπα ποοπο

ππὶΒο ποεποπγο πὶπιιοπι πιπι

οππππιππτιπ τοπυπ οποὶυ Με.

3 πωπω ποπριιπὶππ. ποπ Μπα

οπέιὶπιι. πὶπιιγυπιι1ὶριιπὶππ πὶπ πο

ττιιι€επυ πεπιιππππο)πι ποπ οτι

πομπο πιιπὶπει πο ὶ-γοποπτι.

4 'Γοπτι ποποπ οτιιιρὶ ἐπὶ ΚΜ πο

πει πὶπιιέτει. ἐὶπο πὶπ χιιπιπρὶ, τυπο

!.οπο. ποορο οτιπρὶ πὶπ ποπε. πὶ

πιιπὶπορὶ οπο.

5 τντωέω έὶπει πο!πιπο οπιιππὶ

πειρὶ ἐπὶ, Φωτο .1οποπει ιιΙτὶτπρὶ

πὶπ ποπε οποιο1τι οπιιπτιὶειιρὶ οπο.

Β ποποπ πιιπριιπὶπο τ.οοποτυ

πὶπ οτπιιπὶ πὶπ ποο πιιέτο,ϋυππ

τυπο πωπω πὶπ ππυροτππὶ πὶπ

πιι οπο. ποο πιιέὶο ἐπὶ.

Τ 'Ι'υπο ποορο πεπεπ Ιτὶπ πο

ποπέίτπιπ ποποπ, 1.υπο. τυπο πο

πιρὶειι ὶτοπιιπὶπιιγο πὶπ πο εππυπυ

ὶ6τοπγιι.

8 'Ι'υπο ποχτιππιπο πο στο πὶ

πιπι.. οτι ποδτυπιι Ιππ πάυοπι

πὶπ πο τυπο πιιπρππὶπιιρὶ οπἐὶ

πὶπιι‹1π Μο πὶπ πο οπ πο τππιιγο

Με.

9 Ί'υπο ποορο ποποπ Μο ἐπὶ

ο ποπο πὶπ ππυτοπιιπ πὶπ πο πο

πο1τπο ογο πὶπ πο ποπο.1ποπτι

ἐπὶ περὶ Με.

10 'Ι'υπο πὶπιιἐπι. οποὶ.υ πὶπ

πωπω ποο οπυπὶ πὶπιππχο πὶπ

πο ποπε. ποπ πιο πο πὶπ πο οπὶπ

ποοπ: πω, ω.. ποπε οποτυρὶ

πὶπ ποπε ω” πιιέπο Φτιππγορὶ

Επι. ·

11 πωπω πειτοπ1ττι Ιτὶπ ποιηιο

ὶπὶὰυ, Μπα. πὶπιιέπι. πτιππππὶπο

πὶπ πο πυππιι.π Με.

19 ννὶπιιέπι οποπιππιι ὶγυέπὶπ

ρὶ οπο. ποπὶπιπ πιππει οπο, Μπα

πὶπιιἐπι που πιιππιιπ :περὶ οπο.

πὶπιιέπι ὶπτιπττιππρὶ οπο.

18 'Ι'υπο πιιππιτιὶ 1τὶπ ιιππιιπρο

πὶπ πο πιπρπ ὶπυπὶ Μο ἐπὶ, πω.

ὶυπο οπτπιπο πο ιιγυέπιπ Ιτὶππιιπ

οπϋπιιτιὶ πω.

14 Ί'υπο οπὶππὶγιιπ 1ιο1προ πὶπ

πο ποπιιέω πὶπιι6τιι 1τὶπ ποπε,

111



νν1001Μ ΜΑΚΑΡΙ.

ΜΜΜ ΜΜΜ: ΜΜΜ Μιι ΜάιιεΜΜι

Μιι Με ΜΜΜ εΜε οΜιιιΜρεγε Με..

15 ννιωεω γει:ειρι εΜε εἰιι Με

εχετε οιιέιΜει ΜΜΜ Με ΜΜ:ήε

ΜΜογει, Με ΜΜΜ: ννειετιιιΜιιι ΜΜΜ

Με ἱγεεεεε.

16 ΜΜΜΥΜΜ.ρι ΜτορΜΜΜηιεε

Μὶεε ειιι Με Ι:Μοχει.ε Μιι :ΜΜΜ ΜΜ

ειι ΜννΜΜρΜΜἱεΜ. ΜΜΜ Μννε ΜΜ

εε ὶρἱ εΜε ΜΜΜ: ειιιΜΜΜ ΜιιρεΜ

Μενα Μὶπ ΜάιιοΜ Με..

1'7 ΤΜνιιε ΜΜΜ. Με Μιι οιι

ΜέεΜερἰ Μιι Με Ι:ΜνσεΜε.ιι ?Με

τε έιιἰ ε "ΜΜΜ Μιι εΜε. ω”

Με.

18 Ί'Μννε εεεΜ ΜΜΜ πιιιιιι Μιι

Με ιιι Με, ΜΜΜ ΜΜΜ: ειιιιΜΜ Με.

ΜΜΜ ιΜάιιρειιιιιι Μιι Με "ΜΜΜ

οΜἰΜΜρΜγε Με.

19 'Ι'Μννε ΜικΜεΕΜ Μιι Με” ε

σιπι Με ννογιι€ε ΜΜΜ. Με, ΜΜΜ.

Μννε ΜΜΜ. Μι.ΜΜεΙιε. εεοΜρι οΜπι

εε.ρε εὶπ Με ννοννίειι.Με.Μ]ε οιι

ΜΜΜ. Μιγε Με.

20 ννιειιέτε ΜιιεΜΜε εΜι Με τινο

ννειέι;ε οτε, ΜΜΜ Μννε ιΜάιιννιΜεε

Με. ε ΜΜΜ Μιι Με ΜΜΜ εΜε.

ΜΜιρε Με.

21 ΜΜΜ ι)ιεΜιχερι Μιι Με Μπι

έτε ω, ννιοΜέΜι Μεοοιι Μιι Με

Βειι;Μιρι οιιέρειιΜιιι οιι ννιιΜΜιΜι

Μ.

22 'Ι'ιιννε ιιιαιω;ιω Με ιιιεΜιιι

Μιι Με ΜΜΜ Μεε. Με. ΜεοΜ ννοννο.

Μρειιιιεε Με;» Με. εάοτΜΜιε επι.

23 'Ι'Μννε «Με εΙιΜγε εὶπ Ιιεε

έιιἱ, ΜΜΜ ννιεε.6Μι ιχορεγε :Μιι Μεε

ιγοΜΜΙ:ΜΜι "εΜε Με.ρι Με..

24 'Ι'ιιννε ε.Ι:ΜΜΜΜ Με. ΜΜτιΜΜ ε·

Με ΜΜΜ ΜΜΜ ιεΜ Με, ΜΜΜ Με.

εεΜΜιοΜ ω, εΜε «ιιπι Με ΜΜΜ

ΜΜιι€γεεε άΜΜοιιγει.

25 ΤΜννε ΜΜΜ ΜΜΜ Με». Μιι

Με Μἰεἱεερἰ ΜΜΜ, ΜΜΜ. Μ.ιννε .Ϊε

ΙΜ0ννε. υνΜειιιχε εΜι Με εεριι εΜε

°Μ.

28 (ΜΜΜ Μιι ννΜειιιΜγε εὶπ Με

ννιτΜοΠεοΜε, ΜΜΜ Μννε ννοΜεερε

σιωπή Μιι Με ιΜΜΜέΜε Με..

ΠΣ

27 'ΜΗΝ οΜ6ΜΜΙιε εὶπ ΜΜΜ

Μετιίτε ΜίεΜ.Μιχε εΜι Με ννιοεΜΜε

Με Με, ΜΜΜ. ΜΜΜ ΜΜΜ ΜιιΜΜΜΜε

σιπι Με πιάσετε. χιιέἱεερἰ Με.

98 ννιωεω Με τιιιι_Μιιρι εεε.

Μ·ιεεεΜι ιΜΜΒΜιιιιηύ εεε, ΜΜΜ. Με

ιιιι ΜΜΒΜΜιρί ἐπὶ εεε. ΜισιιέΜι

0ννοΜΜιιΜ Με. Μγερι εεε.

Μ1οοΜεοΥΑ1(Μ Σ!).

1 ννιωΜε @ΜΜΜ ἱγορεγερι ε

έτε. ΜΜΜ Μιι ιΜΜΜεΜΙ:Μ Μιι Με

ιΜιιιιΜΜιιΜΜ Μεέ.ΜΜιρι Με, Με Μιο

Με ννειιἰοε Με.

2 'ΓοΜιιιι ννιοεέιΜι οννοΜιιιιιε στα

ιιγιιρι εεε @Με Μιι ννἱγΜέΜιιρἰ

Με, ΜΜΜ ννἰειιέΜ εΜε ννΜΙΜΜΜ

Ρι εεε εχετε Μιι έιεεΜοννε.μηΜ

εεε.

3 'ΓΜπινε Μ0ΜΜερε "πάτε @Με

εὶπ Με ΜΜιιΜΜ ι_γιιέΜιΜΜιγε Με,

ΜιΕισ. Μννε ΜΜΜοννιιι οΜ1 @ΜΜΜ

Μ” οιΜ ι:ε.ΜΙογΜΜε. Μιι ΜΜΜ ε

ΜρεΜ ε ΜΒ.

4 @Με γιιΜρι Μιι ννογεεο

οιι ιιιΜΜοοε 'καινε. Μιι εΜΜιχε. Με

κι” Με. ΜΜΜ ΜΜΜ ιιιειιιεΜε.

ΜΜΜ ννε.ει:ε ιΜιΜε ειιι Με ρενω

Με Με.

5 'ΓΜννε ΜιΜοΜε.ΜΜ οιι εεῇἰ Μιι

ΜιΙΜεΜΜγε ειιι Με εΜε Μιι οιι πιε.

2εΜΜΜἰγερἰ ΜΜΜ εοιιρε.

θ ΎνιειιέΜ εΜε. "...ΜΜΜ Μὶπ

ΜΜΜ. 1Με2Μ:ΜΜιχερι Μπι ΜΜΙΜιτι,

ΜΜΜ ννιεειέτει οννοΜΜΜΜ Με”

ΜΜΜ Με Μοννιιιι Με.

'Ϊ ννιεε.ότε οννοΜιΜΜε. ΜΜΜ οΜ

έιΜΜ ννἱεεγεεορι Μιι εεοπ", Μ

ΜΜ »ΜΜΜ εΜε Με ειιοΜχε Με.

οΜιιΜΜιεε ειιι.

8 ΜΜΜ. Μπιοιιεεεε στοιιννε

Μιι Μεγερι, ΜΜΜ ΜΜΜ.. Μεερε.

ΜοοιιΜΜίγε ειιυ.ρΜιρι εεε.

9 ννιωεω Μεριι. Μπι ΜΜε:ιέΜι

ΜΜιοΜο ννιιΜοΕ0ΠΜγε ειιιΜΜιι,

ειιιιΜιχε Μι πιο. Με εΜε. @σει Μπι.

Μιεε Με.

ι Η) Με Νί0εύτε. Μπι ΜΜΜ Μννε

`ἔ
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ποέτο Μπι οποοππο1πορπ, πιο. πποοέτο

οοοτο ποοπ Μπι οΜτορπ.

11 ντπποοέτο ππτππστππσ τοποοππι

Μπι οοσποεππι πιοπιο, τοπππι ππ

οοέτο πιοπιοπι οπο πιο τοπποτο οπι

πιπιοππο.

12 πιπ-οπο ιππιτοιιπ πποσπο πτσιι

έπιπ οπιοἔσρτοπι Μπιπππιπι σσΜιπο πὶ

π:ογο οπο σποοππι οποορπ Μο.

13 πιεοπι. ποΜιποοο πιο πο.

πιροπιποο οΜοπροιιπ, .ποπισπο πιορππι

πέτοιιπ Μπι πιοπιοπι πποοιπο οσο.

14 πνποοέιτο ?πιοπιο τοπιο οπιέπππο

πσπποοΒο οοπχοτοπιπιοπι πποοιο

π:ο Μπιπιοπι οπιστοπιππο ποπο. Μπι

οπππιοπιππο ποπιππι οοτογο πιο Μο.

15 Ησππέππποπι Μιποοππορπ Μπι πιο

πιοπιππο πέτοπιιπο, τοππο ποοιιοππιτο

πγοροπππγορπ πιγοπιπιο πιο Μπομπ. πιο

ο

16 ννποοέτο όπου. ππιπποστορπ οοο

πποσπιοπι έιποο πιοπποπι στο Μο, το

πιο πποοέτο σποτοπιπιο πιοπιο επιτο

πποπιπρπ πιο Μπι οτοπιποπιρπ Μο.

17 Νποππιπποπ Μπι πιποροΜιπο πο,

πιοπιοπι σιππιππιπιπο Μο πιο πιππιοεπ

Μπι πωπω πω.

18 'Ι'οππτοπι ννοπποπιτοπιππο οπο

Μπι ποπιππ:ο π:ππιπιοπι σιποτο Μπι πο

οπο., τοπιο ποσρο ιποπιορπ Μπι

πιο ποποοτο σγο.το.

19 ννοπππποππο ποο πππ:σπο οπι

ι·οοοοτορπ πιο, σπποπππιπΒο οέτο.

οιπορτο Μο οπο.

20 πιοπιο πο σπποπιππο ποπιπποππο

οππιπιοπι πιοο οπο, τοππο πποοέτο πὶ

τππστππο Μπι πιοο οτοπιπιοπι τοππο

ποέιτο οπορο Μπι πιποοοπ:ο.

21 Τοπο τοπσπππποππο Μπι πισππέπ

ιποιιο οπιοπιτοπιπιοπι Μπιπιο Μοπιοππ,

οπππιοπππποτο πιο π:ππιοο ιπο Μο.

22 ννποοέτο ποπ:ππιππσ Μοποορπ

Μπι ποοππιπο, πιο ποπ:οπιπιπγο πιοο

έτο Μπι ποο1ιτοπιπ στο.

23 πιοπιο ποππιπιοποπππο Μπι οπι

ππιπποπποιπο Μο, τοππο ποπο πσπιπιπο

πποοοπποπι Μπι πιο πσππτοπι τοπ Μο.

24 Τοπο ποππιοπιιιοο πιο πο

ι.ιοπιιοπ ποιο οπο πιο πιοοπ Μπι οποο

Η

Μπποππο, γοοποοιιπ Μπι πιο11σπι τυποι

οιπποππο οπο.

25 ννποοέτο ππσΜροιιπ Μπι πιο

πποοπιππιοπιππο, τιιππο ποπο .Μπισ

πο. ποοππιχο οποπιοπι οππορο ποπιππι

οπι Μο.

26 1Νππιστο πποπιοτο ποτοιιπ πτο

Μπι οΜτοιιπ, τοππο πποοέτο πππ:ο

ιποοσ Μπι .ποπιοπο πιοο.

27 νπίποοέιτο οποτοπιπιο πποοέτο

οποπ: οππι πιο ποποπιτοππορπ οπο, πιο

πποοέτο. οποιο τοπο σπιοπι οποτοπι

πιο. Μπι πιο πσποΙιτοπποιιπ οπο.

πνποσνπσιωκο Μ).

1 .ποοπ .ποππο οππιπιππιτππο Μπι πὶ

οσπο οππο, σππσποπι ποο, πτοοπ

πιοπιο, Ιτοοπ Υπιπποπ ππο οπποοΜιπο.

2 Ψστοοο πιποππιοοοοο πιο πιοο

έτο πγοππιοοοοο οπο, πιο πποοέτο

τσππιποπποοπι Μπι πιοιποππο πιο.

3 Απποοπποπιοπι πσπποορο Μπι

οπιππιοορο οπο πιο πποοέτο ποπποπι

πσεπποπιγο Μπι πιο οππσπιπογο οπο.

4 'π'οπο ποπιπποπιτοιπο Μοπτρπιπο.

οΜο π πιο? πιο τοπο πιοτοπιπιοπι

Μπι πιπππ πιο? Τοπο πιοιιο Μπι

σπιπιο τοτο Μπι ππιππογοπι πιο? 'Ρο

πο ππιππιπ Μπι πέππιο ποο σπιππο ορο.

πιο. πιο? 'π'οπο ππιοππο ππιοπιππο Μπι

οποοππι οπιππο πιο? 'Ι'σπποπι οοπγορπ

πιο οππιπιππιτππο τοπποπι οοπποιοπ πιο?

επποπιιποιπο οιπιπιοπι οιποππο πο.

5 'Γοππο ποπποπι οπο Μπι σποεππι

ροτο οπι γοοοοιιππποπι; τοπιο πιο πο

οπιιιποπιιιπ Μπι πιοπιο ποπιοοοπιππο

ποιο. ι

θ ππιπιοπιοπι οπο ποπο Μπι οππτο

τπιππο οοΜιοιπογο οππιπιοπι, σΜπιπ

πιποροπιπγο Μο, πιο πχοτοπιέπιπ πιο

πιπιποπιιιπ Μο.

Τ' 'π'οππο πιοπι οποπππο,ππιοτο έπιπ

οοοπι πιοπιο τοππιποππιππο οπο πο;

8 ννποσπιοπι οποο πιο ποιο οοππιΜο

ππιποπιποτοπιοπι 7ο, ποποππροπιποο

πσππιποο οπιππιοπιπιο πιοπιο οπο, πο

γιιτο ποτο Μο πιποοοοο ποπιοιο

πιοπι γο ·

” πιο



ΨΙΟΟΠΣ ννΑΚΑΝ.

0 ΟΜηὶ ννὶὶηερὶ Μηπεη ὶηὶσὶ

ππεγε σε, .Ϊεπσννε πε τηννε, ερε

Με ; πε νν1πιεπεππε σὶηπεπ σΜ

πὶ ννετπεννεηηπ, πε ὶννετση ἐπὶ

πω. Ι:επη ννεπεη ηεκπεποη ερε

Με.

10 1πηηπεη ννσννὶὸεπε ενεη γη

πε εὶπ εΜε εγεπὶὶε, σΜπὶ Μπε

ἐὶεε Με πε τεπη ἐὶεε εγεΜρε Με.

11 ννὶσσὶεεπε νσεπ ετπηπη Μη

γεἐὶσε σε πηηπη Μη γεννεἐὶ:ε ἐπὶ.

12 ννὶεοὶεεεε ννεη ννεπεἐσΒε

ἐπὶ ὶσὶὸερὶ, τηπε ηπποε Μη ννὶσε

πὶγη]ε_ὶερὶ ἐπὶ.

13 ννὶεσὶεεεε ννεπ ὶἐὶε πεπ

ννεηπεπρὶ πὶπσε, πε ὶἐΕσὶηπε

ννεηπεη εγερί εεε.

14 νὶίὶεσὶεεΒε ννεη Με Μη

εεππρὶ Μη ὶγεεεεερὶ, πε πὶεπερὶ

Μη ὶεεη ἰγεσεσερὶ; πεεεη 1οηε

Με.. ηιεπε εΙ.εππεπ Βεηὶννὶσε

περὶ, πε τσηε ννεπρεηἰεε ννὶεεἐὶε

επηε ηηρὶ Με ἐπὶ.

15 'Γηει1ε εηπννὶηὶπη πσηρε,

περὶη, Μεπη χε, τηεπη γε, εγερὶ.

'Ι'επη γετηηὶ ὶὶηηερὶ ἐπὶ, πε 'τεπη

1ορε, Ηεπεπεσε, εγερὶ ἐπὶ ;

16 Ηεπεε, πε τεπηπὶ εὶπσε εσπ

ἐπὶ, πε πηεπε Μη τηὶπὶ πηπε ἐπὶ,

πε ρετε, Ηεπεπεσε, @ο ἐπὶ.

Π' ννὶσεἐτε ννεπ ε1Μιπη ὶΒεΙὶε,

πε πηππη Μη πεποπ Με ε π..

Μεέηὶ Μη πε μπω.. πεπεὶ Μη

εερερὶ Με, πε ννεηηὶ‹Ιὶ σὶπεε Μη

πε ?Μεση Με.

18 'Ι'επη γετηηὶ γηἐὶηγετπερεη,

πε τεπη τσρε οννεπεππὶπε ἐπὶ ;

19 Ψεπὶπιὶὶ σεηπη Μη ὶπεπρὶγε

σππε, ννειπιὶηἐπε εεππη Με ὶὶηπὶ

3ε επεη, "Με εεηπη Μη ηηὶε

εοπε)·ε, πε ννὶεεἐτε σεππη Μη

ννὶπσἐπε Μεὶ.

20 ννὶπσπὶπεε ννεννὶσὶπεπερὶ

εσσπ σεηπη Εεεε Μη πε ὶγεσεεε,

ννσ1:ε πε ὶ Μη ὶτρεΜη£ε σε, Τεπη

ἐὶεε εεεηιση ἐπὶ σε, εεε.

21 Ί'επη γεπιπὶ ση ηιεπε Μη

ἐπεηἐπεπ πε $επη τσιπ. ση σεὶὶσὶ

πιε Με σΜπὶ ἐπὶ.

22 ννσννὶᾶεπε ση Εσπεη εἰπε

ἐΙ:ε γεὶερὶ ηη εεε, πε ννὶεεἐΙ.ε

«πεοπ.. ση επηρερὶ πηηε "Με

εεε;

23 νὶίὶησπὶηεε 28.11111ΥΘΒΒ ση πὶ

πηε τση Μππεη, πε ννεγεπεννὶη

ση γηπε εὶπση ννσγηπε Μη ων”.

γε εὶππεπ.

24 'Ι'επη πηρε 1πεπε επεη ὶγε

τεπ εὶεὶὶηηε τηπε πεερε Βὶπσε;

25 Τεὶηἐπε Μη πρεπε ννεἐεπε

ἐπὶ ὶηπε τηι1οπεί:η εεε ννσχηὶ:ε

Μππεπερὶ εεε ;

26 Ηὶτηηπεεεη Μη ὶτεησεη πη

ΐ.ερί ἐπὶ, ὶεηπε ὶπιηὶ_ὶε σπηε επ

πὶεεεερὶ εεε;

27 Ατεπε (ρἐὶρεὶεεὰεπ σεε_ὶε

πω) τνὶεεἐτε γε1:ερ1 ηὶσερὶ πω.

σπε 1εννερὶ σννεεὶη 7ηννηερε

ισιηιεπιρι;

28 θηΜσὶπὶ περερὶ ση χηεερὶ

πε ινὶεεἐὶε 7ε1ερὶ η Μη σπηε

πεπσπρὶ εεε.

29 Τε... χειπηὶ τεπχεπ ὶπεηὶρί

εεε, πε 1:ε1ιη τσρε πιππαπ περὶ ;

30 Μηε]ε Μη πε ννεὶηεηὶσε ὶγε

ίεπ ννεἐεπε σε 1επηι1επ εί;εηπεη

ὶπὸηἔσὶηηί ἐπὶ;

31 ηηπε ννεπεη ηὶὶ:ε ὶρὶγε8·

Εσπρὶ, πε τετσπεσεπ ὶηιὶοπε, πε

ννὶσεἐ£ε γε1:ερ1 @Με Εεεε ορε

ρὶ Μη πε.

32 Ψὶτπστπσγε ηὶπὸηννεππεπ

ὶηγε Μππεη, πε τεπη ἐὶσε πεπσπ

πε οὶππεπ, ηὶὶ Μη επεπ περε Μη

ετρητεπε πω.

33 Αννὶσεπεπεη ρω εεεηρὶ Μη

ὶεὶσεπὶγερὶ Μππεη με εεεηρὶ

ὶπιὶὶ Μη πὶγη Με, πε ννὶεερσπ·ε

γη£ὶὶ:επρὶ Μππεπ ννε ω.. Με,

πε ννσσεπηὶγε γηὶὶτεπρὶ ση Μεὶ

περὶ η” Με.

ννιοσννσωπε ει.

1 Ι..σηιησ1 ννὶεεἐὶε 7είτερ1 νή

εσὶε ὶ:εννε. οι1συνεπ πηηπη Με

πε σηερεπὶγε σὶπ πεε.

2 Οὶπε τε1κη Μσο? π1ωπε εὶπ
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εε πιπ πεπε πι” Με πει πο

ππιοιχειπε οτε εοὶχετεππεπ οὶιοπ

πιπ ι;εππ ππο?

3 Ιππιιπεπ πιποπεἐεπε Με πε

πιποπιποε πεπε Με, πε :πιοππι

πιπεπε πεπε πὶοεἐιε γετερι ὶπεπε

πὶοεγε εὶπ εΜε γε 3τεΜγε εὶπ.

4 πιοππι. χει.ερι, Ι.ιεππιιε1, πὶ

εεἐτε γετερι πιιπιὶἐε γειπεπρι

Με πε ιχεεεεε ἐπὶ, πε "πεπε

πει:ερι οὶποερι Με ππιπι πεπεπ

οιπρι Με πε ιχεεεεε ἐπι.

5 ΟΜπι πε διετπε ειππεπι πεπε

ποπ:ερι πιπ εΜπτοπιε Με, πε

πιεεἐπε οπἐὶ1πε πεπογεεο πιπ

γεἐΜἐπε Με.

θ Ί'ιιπε πεππε πε Με εὶπ πε

ππιπι πεπεπ Με πιι πο, πε πεπε

οποιο ἐὶοερι Με πεπε ππιπὶἐε πι

πεπε πο.

7 Ηεοεπ ,Με Με, πε ποπεπιιε

επι εΜΜοπιε Με, πε τοιγοΜέιεε

πιπ ιοιππεπππ ΜΜιπγε Με ἐπὶ.

8 “οι οΜπρεπι πιπ πε οπ ι πιπ

πιιιι1πεπε πο, πε πειππιεπιεε

οπεεὶπ πὶεεγεεορὶ Μππεπ ;

9 Ι πὶπ ππιιιιπεπε πε τοπε οπἐὶ

πε πε πὶοεπιιερι οπεειπ πωπω

Μ” οποπεπιιε πεπεοο πο.

10 'Ι'πιπε πιποπιτιοε Μεοπι. πεπ

_ιὶ πεπε Με πω 'ΓυΜπε Με

Ειπε εε πεεέι εεππ @εγε ὶ7επερι.

11 Ηιππεπιι @πιο Μπ πε πε

οιπΜπε, πε ποΥππε ὶεεΜιε Με

ἐπὶ γεπ πιπ Με.

12 'Ι'οπεπ πι Μπ πεπεπ)πεπ τε

1ιπ πεἐι:ε εεεΜοοπ Με, πε πεπε

ἐὶοε πεπιεε Με.

13 Τεπιπεε πι" πεποπιι:ε οπ πε

περι πο Με, πε πεπε Μπ ιδιο

Μρι γε πεπι.

14 νιἴορεποπ πὶπεπει:ε πεπερι

πιπ ι)πεεεοε, πεπεπτεππεπ πογιι

ι;ε ι:επε Μπι επ ιππιοπιι.

15 Νεπεππὶπ :ππιπι ἐπὶ ΜΜε,πε

ι.ιγοππεπε ιεπε οινιιειπ ποιπιτε

πιοεπιι, πε πιποἐπε Με εεοπρι

Με ειιοπγε πιοεπιχε.

16 Μεπε πεπ επεοιπ πε ορε

ι:οπι, ππιπι πεπε Μπ πεεερι πιπ οπ

πεει.εππεππε ππιπι πεπ πιιππιε.

Γι' πωπω ειιτεχε ὶγεπὸεἐπε

πε πορειιιι Μπ πιιιιπεέεπε.

18 'Ι'επιι ππγορεγε σιπι πε πε

ἐιε ε εάοπΜγε; πεπγειιι οεεπ πε

τιιιιπιεπ π‹ιε Μο Μοὶεπι ἐπὶ.

19 ννιρεππιιιι Με εΜε περε διε

Μγε πε περειππειε Μπ ὶ_γιιπππιι

πὶπ πεπε.

20 'Ι'οπε οπἐὶπε Με πεπε οπ

περε Μπ πιιιιπεπε, πε πὶοεἐτε.

οποιπρεπι οπὶεεΜππε Με ε περε

Με γε πω.

21 πι” Μέ ιιγοππεπε πεπε

Μπ οπ ιπορε ἐπὶ; πεπεἐ οπεεὶπ

πεπε ιοιτεΜππε εεε πογεπερι.

22 Οπιπιε ὶπὶοεεε; πε ππιπιὶ

πεπε ειπειρεπεπ ἐὶπεἐε πο πεπιε

Μι εοε.

23 Οιοπιπε πποπο. πιπ εΜε πιε

ποοε πιιππε)περι πιεεππε Μππε

πιι πωπω εεε ι)πειπιχερι εεε.

24 Μιπιπιιπε πιπειρεοεπ πεπε

εε πιγορεπιχε, ιπι-μπε πιεπιιπ

πε πορεποπ Μπ πιοεπιι.

25 ννοπεἐεπε ποπὶπεπ ιδιεππε

ιππιιιιε πε τοπεπι επρεπε π Με

οὶπ πω..

28 Ι πὶπ ππιππεπε εεε πιοο

Μππεπ πι, πε εειι Μπ πεοεπιπιχε

ποορε γιιιιε.

2'7 'Ι'ιγοπτιεπε πεπε οπειι_γεπιρι

Μπ οπιιειπ ὶπεπχειπε,πε Μπιε1ιεπ

επιι)περι Μπι ιιοιιτε ἐπὶ.

28 Οιποε πὶπ πειιπρι εεε πάε

πεέι€ερι; πιππειιιι πεπιιπ πε.

1ιπιει:επ.

29 Οιιππιπι:πιιρι Με Μεπτιππε

οπεπγεποι, ππιπι πιιγε οπεεὶπ πε

ρε πιοεγεγε εε, εγε.

30 Υνοινιοὶγοπὶρι Μπι πε πιεε

ππεπεπ πε πιοπο πεἐιε πιπ πε

ρπεπ)πεπιεπ, Με πιποπιποε .ιε

ποπε ποπιρεγεπεπι ιιπι Μιι πε

πεπεέπερι Με.

31 Νερε Μπ πεπε ιεεπγε ειπ πε

πιιρο, πε οιοππε τὶγορε Μπ οππε

πιε οπεπ Μπ πεπε γει.επρι πιιππο.
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