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Ριρίδςρ 

ΤΗΘ ἴοσπὶ “Πρ πα! ἰπ {πὸ {16 οὐ {Π15 νϑύϑίοῃ οἵ πὸ Νθνυν 
Τοβίαγηθπί ἀοσιπηθηΐβ 15 ᾿ἰπἰθη θα ἴο σοῆνου {παῖ ἰξ αἰπι5 δἵ 
δίνίπρ, ῬᾶςΚ {Ποὶγ σοπίθπίβ ἴο {Π6 πιοάθγη ννου]α ἴῃ {Π6 πιθαπίπηρ 
ἰπίθπαάθα Ὀγ {πὸ νντιίθυβ, ἀπά αἱ {Π6 βϑᾶπηθ {{π|6 ἴο ὑθρυθϑδθηίΐ ἃ5 
ΟΙΟβθν ἃ58 Ρροββιρ]6 {Π6 οτἱρίῖπαὶ βίγαοίαγθϑ. ΝΘ Οθϑβασν, 5' ΠΟΘ 
{π6586 ννυυπρ5 γοργθϑθηΐ σοπα! 0Π5 ἀπ ἰάθ85 σὐσγθηΐ ἰπ πὸ 
Μραϊουγαπθδη ἀύθᾶ Β0ΠῚ6 ἴννο ἰποιιϑα πα γϑαγβ ἄρο, [Π6 δοςοπη- 
Ραπἰπιθηΐ οἵ θχρ απαίοτνυ βίμα!θβ, ποΐθ5 ἀπΠα γρίθυθηςθϑ πᾶ5 θθθῃ 
Θβϑϑϑηίδὶ, ἱπαθθα ᾿πα ρθη βδθῖθ. 

ΗΙϑἰογσδ!ν [πΠ6 ἀοσαπιθηΐβ ἀγθ οἱ πα] οῦ ἱπηροτίαποθ, ποῖ ΟἡΪνῪ 
ου ννῃαΐ {π᾿ ν ἰ6}} τιι5 οὐ {πὸ (βίη πλονθιηθπηῖ 1156], Ὀι αἰβθὸ 
οσ {πο ὶγ τοῆθοϊςοη οἵ πιᾶτν ἀβρθοίβ οὐ [Π6 βοςίαὶ, ρο! τς] ἀπὰ 
ΓΟ] Ιρίου5. [6 οὐ {π6 ροῆοα, Ὀοίῇῃ ἃπιοπρ {Π6 [ϑνν8 πα ἰπ {Π6 
Οτδθοο-οπΊδη ννου]α. Α5 σοπίθροσαυν, ΟΥ̓ ΝΘΥΥ ΠΘΔΓ σοηίθπη- 
ΡΟΓΑΥΥ δοςοιιηΐβ ΠΥ ἃΥΘ 5] ΠΡ] τ τον θα] πρ, ἀπ ἴῃ σροσίαϊ π 
γτοϑρθοίϑ [Π ἱπίογπηδίοη {πον ΠιγΠ 5} 15 οὐ δι δ ]6 ΟΠ ΠΟ Οἴ ΠΟΥ 
ΒΟΌ͵ΟΘ; Πα 1{ 15 [πουθίογθ Πρ {πὶ6 811ςἢ ἃ νϑυβίοη ννὰϑ5 ἀν] ]6, 
γν σῇ αϊα ποί 866Κ ἴο βϑῦνθ ἃπῪ ἱπϑοϊ]ορῖσαὶ ΟΥΓ ρο]θπηῖσαὶ αἰ πη. 

Οὐ οουζβϑο, {πῸ ςμιθέ οἰαὶπιὶ οὐ {πὸ ΝΝονν Τρϑίαπιθπί Οἱ ΟἿἹΓ 

αἰϊθπίϊοη 15 {παῖ 1 οὔθ τι15 ἃ στθαΐ ἀθαὶ] οὐ {πθ 1Π5146 βἴογγ' οἵ 
Γ(μπηβίδη Ὀθριππῖπρ8, πα θβρθοῖδ!ν οὗ {πὸ ρᾶτί ρ]αγθα ὃν [6518 
ἴηι [π6 σμαγαςίθυ οἵ [π6 (ἢσιϑί ([ΠῸὸ [ϑννΊβῃ Μρϑϑϑια ἢ). Μδᾶῃν οὐ {πὸ 

ἀοσιπηοηΐβ ἀρ ἰθἰΐθυβ, πα ννῃαΐὶ πιακθθ {ΠῸΠὶ 850 ἔγθϑῃ ἂπα 
ΒΕ Πια] αἴ ηρ, 15 {παΐ {πῸν ννοῖθ νντ θη αἰπιοϑί οι {Π6 5ρ οἵ [Π6 
τηοπηθηΐ, νυν πὸ ἱποιιρῇῃΐ οὗ ροπθσαὶ ριιὈ]]σδίοη, ᾿π πτοία] 
Γρδοίοη ἴο ᾿πίθυηδὶ ΠΘΘ 5 ἃ Πα βἰ [8 [10Π8. 

ΤΗΘ Ιαπρίιαρθ ἴπ ννῃ]ς ἢ {Π656 ἀοςσιιπιοηΐβ πᾶνθ σοπὶθ ἀοννῃ ἴο 
115 15 ατθοκ, ποῖ οσυ {π6 πιοϑί ραγί {πὸ ρο!βῃρθα ὐθοκ οἱ ρο!ῖρ 
Πα ραιιςαϊθα βοςϊθίγν, θὰΐ πλοσθ [Π6 σοι πΊθυοῖαὶ ἀπα ἀοπιρϑες 
Οὐθοκ οἔ ἢ πια}1- παίϊοπαὶ Ναγ Εαϑί, Βοπηθἐπιθ5 θνθη ΥἹα ἀ]5}- 
Οὐθοκ, ἃ5 σοϊουσγῇι! ἴπ ἱπιάροῦν πα πιθίαρ που ἃ5 ἰΐ 15. οἴῃ 
σΑΓΘ6]655 ἴπ ρταπηπηαίςα! σοπϑίγισίοπ. ΒΟ πα ϑοπλθ ἰθχίβ ἃΓΘ 
Ηδθρτονν ἃπα Αὐἴαπηαῖὶς βοιτοθβ. Ηονν οὰπ ΟΠ6 ζοῆνον (πο 
αἰπλοϑρῆθίθ οὐ ἴΠπ686 γθοοσαβ ἴο ἰπθ γθδάθυ ννῇο ἰ5 ἐοτςρα ἴο 
ἀδρθπα οἡ ἃ ἰγαπϑβαιοηῦ ΑΠα τποῦθ ἱπιρογίαπεν, ἤονν σὰ ΟΠ6 
ΡοΎϑιιδαθ Πἰπη ἴο ᾿Ιβἴθη ἀραὶη ἴο ἃ ἰα]θ πθ μᾶ5 ρσόρδθὶν πραγὰ 80 



Χ Ῥ ΘΙΩΟδ 

ΓΔ ῊΥ {{π|65 Ὀθίοσγθ, ἃπα σοηνίποθ Πὶπὶ {πᾶΐ 6 Πονοὺ 85 πραγά 

ἴΠῸ6 ννῇο]ε βίογυν ἃπα {π6 ἔτι βίοσν". - 
50 ΠΊΔΠΥ ΡΘΟΡΙΪΘ δἰγθαάν Κπονν ἃ]] ἀρουΐ {πὸ Νουν Τοϑίαπιθηΐ, 

ΟΥ ὈΘΙΙθνο μον ἀο. Ηδ8 ἰἱ ποΐ θθθη ἰγϑιηβ]αιθα ἃ παστηρου οὗ {ἰπη68, 

τρδαὰ δἂηᾷ βίμαϊθα [ῸΥ σθηΐατθϑὺ 15 ἰποῖθ ποῖ υνἱάθϑρτθδά 
[ἀγα Π]σῖτν νυ! ἢ 115 Ἰαπρθαρο ἀπ σοπίθπίβ᾽ Υ65, οὐ σουτβθ. ΟἿΪῪ 
Ιϑὲ τιι8 σοπϑίάθυ {Π1|5 Νϑυν Τοϑίαπιθπί [Πδΐ 15 80 νν6}} Κπουνῃ. 11 18 
{πΠ6 νοϊαπιθ πο] Ὁν ( βίίαπβ ἰο Ὀ6 αἀϊνίμθὶν ἰμϑρίγθά, {ῃ6 
ΒΘΟΟΠα ρατί ΟΕ Π Ηοὶν ΒΙΌ]6. [ἰ 18 ἃ ννοσκ οὗ το ρίοιβ δι ποσίν, 
το δα ἔογ ἀθνοίἊομπαὶ ἀπ ἀοοίτ πα] ρυγροβθβ. ΤῊ ἐγαϑἤοσι οὐ τ, 
Θν θῇ ἴῃ {Π6 νϑτν ἰαίθϑί νϑυβίοῃϑβ, 88 Ὀθθη δἰ πιοβί θχαϊιιϑίνοὶν {πὸ 
γνοσκ οἱ (Πτβίίδη ἐπθοϊορίαπβ πα σοπέουπηβ ἴο ἂῃ θοσ δἰ βιϊςὶ 
Ῥαἰΐθγη. Α ρυθαΐ 464] οἵ [15 ἰθυτηϊποίορυ 15 [ῃ6 νϑυθαὶ] σστθποΥ οὗ 
{πὸ (τι βέϊδη δίῃ, 8 {Π|58 δα Ὀθοοπὶθ βιθσθοίυρϑα ἰπ ἐπ σουτβθ 
οὗ ἃ ἰοπρ ἰγδαποη. 

[{15 Ρογίθαοινυ τρῃΐ ἀπα ργορου {[παᾶ| πὸ ΓΠυτοῃ 5που]ά πὰνθ 15 
δα ϊπογιζαἰνο νϑυϑίοπβ οἱ [18 ϑασγθα ὈοοΚβ. ΤΏΘΓΘ τηιιϑὲ θ6 50ΠῚΘ 
ΠΟΥΙΠῚ ἰο βιιϑίαϊη (Π6 σοπηπιοῃ [16 οἵ ἰπ6 Γμυτσοῃ ἰπ (ἢ ἀπὰ 
γνούβῃῖρ. ΤΉΘΓΘ σδῃ Ὀ6 ἱπηρτονοπηθηΐ πη δοσιγασν οἔ το ἀθυηρ ΟἹ 
[Π6 Ὀαϑβὶβ οἵ ἔγθϑῇ θνιάθηςοθ, ἃπα νυν Π]η [ἰπι115 {π6 ἀϊσίοπ ἂπὰ 
Ρτθϑθηΐαίίοη. οαῇ Ὅθ πιοαογπίβθα. Βαϊ {π6 ρυσροβο οὗ ϑιςῇ 
νθυβίομβ ΟὈνϊοιιϑὶν θχοϊμ 658 ἂπΥ ἐππαδπιθηΐαὶ γραϑϑθϑϑυηθηΐ οἵ 
ἰάθαβ ἂἃπα ναΐιιθβ, ἃπΥ Πρῃ-ϑρι θα Κιοκίηρ ονοὶ οὗ {π6 
ΘοςΙ Θϑἰαϑίσαὶ γᾶς 65. 

ΤῊΘ στρογ οὗ ἰπθ ασθοκ ορνίοιιβ!ν θῇ ουϑ πηᾶηΥ δαναπίαρθϑ. 
ΗΘ ςἂπ ἂἀρρτβοϊαίθ αἰ θγθηςθ5 1η βίγ]θ πα ΠΠοσγὰσν αι] ν. ΗΘ 
σαῃ αρίθοϊ ᾿πἤμπθποθβ ἀπα πα τι86 οὗ βοιισθβ. Ηθ σὰπ ΠΊΟΥΘ 
τον ργᾶβ8ρ {πῈ πιοοά δηὰ ἔθο]πρβ οἵ [Π6 νντιθυβ, βυπιραίῃ 56 
νυ ἢ {Ποὶγ αἰ Πα] [165 ἴπ οχρυθϑϑίηρ {πο ΠΊβονθβ, οὐ Δα πλῖγθ {π6 
[δοι ν ἀπα Ὀθαιίν οὐ {Πθὶγ σοι ροϑιοη8. 1[{ 15 [Π6 γοϑροπβι ΠΥ 
οὗ [Π6 ἰγαπϑίαίου ἴο 6 {π6 τηθαϊιπιὶ Ὀν ννῃϊοῇ ἃ5 πιιςῇ οὗ {π6 
σμαγδοίθυ ἀπα αν οὗ {πὸ ἀοσιπιθηΐβ σὰπ Ρ6 δοῃϊθνθα ἰπ ἃ 
τα αῦ]θ ἃπα τγϑα]!ϑϊς τπαππθῦ. ΤῊΙΒ 15 αἰῆσα] ποι ρῇ ννῆθῖθ 
ΟΗΪν ἃ 5ϊπρ16 ΔΕ ΠΟΥ 15 σοποθσπηθά. Μαηιίθϑενυ 1ἴ 15 πλ ἢ ΠΑΥάΘΓ 
γνηθη {πὸ ἰγαηϑίαίου ᾿ὰ58 ἴο ἄθαὶ νυνί ἃ ΠαΠΊΡΘΥ οὗ ϑἰγοηρν 
ἰπατντάτια] νντιῖθυβ. ΗΘ τηὰν ποί, ἰο ἀο ΠΙ5 00 Ρτόρθυν, θπΊρίον ἃ 
ἀπ  οστὴ ϑίγ]θ ἱπστουρποις. Ηρ πιιιϑὶ οπάθανοιῦσ ἴο νᾶῦν ἰἰ 
ΔΡΡτορτίαίθὶν ἃ5 {Π δοίου ἢῚ5 νοῖςθ ἂἃπα ρϑϑίαγθϑ. Ηθ πηιιϑὶ ποῖ Ὀ6 
αἰταϊὰ οἵ {πὸ τη] ]θυασν Ρἤγαβθ ἀπα ἰπ6 ςο]] απ] 5πη, νν ἤθη 
πλσἢ οἵ ννῃμαὶ Π6 15 γα ϑιαἰϊηρ 18 τπΠ|1|6γὰγν ἀπά σο]]Οααία!. 

Τὰ ννὰ8 [6]1 ἴο Ὀ6 ἀθϑβίγαθ]θ ποῖ ἴο θπρίου [ἈΠ] 1αγ θος] δι ϑιϊσαὶ 
ἴβυτη8. ννῆθυθ {Ππθ86 σου] 6 ἀνοϊθά, βἰποθ {Π6 τι56 οἵ {πϑπὶ 
ννοι α ρῖνϑ {Π6 ἱπηιρτθϑϑίοη {πᾶΐ {πὸ ν ννοῦθ ρθοι τὶν (τ ϑιδη. 
ΤῊΙ5 τϑ]αΐθϑ ἴο δι ἢ ννοτα8 ἃ5 “βαρί5ηγ' (πη πιθυβϑί Ομ), “σμσοῃ' 



Βγοίασο Χὶ 

(ςοπιπιιπῖῖν), “ἀροβίϊθ' (οπνου), “Οἰβπορ' (βϑιιρογνίβου), ἂπα 
“ἀραςοπ' (δαπιϊπἰϑίγαίοσ), Ὀκΐ αἰθὸ ϑοπιθιϊπηθϑ ἴὸ ννογὰβ Κρ 
“ϑαϊναίϊοπ', τἰρῃίθοιιβπθϑϑ, “α{Π΄, ἀπα “βτασθ', ννῆϊοῃ οςσὰ- 

βΒίοπα!ν ἀο ποὶ δοσαγαίθ!ν τοργθϑθηΐ {Π6 56 η86 οὗ {Π6 οτὶρίπαὶ. 
Μδπν Οτθεκ ννογάβ πᾶνο αἰξογθπι πλθαηίηρϑ, δοσοσγαϊπρ, ἴο ἴΠ 6 
ςοπίοχί ἰῃ ννῃὶςἢ {ΠῸῪ ΟςσιαΓ, ΟΥ̓ ΔΓΘ ἱπθυργθηρ ΗθΌτονν ννοσάϑ, 
δηα ἰξ ννουιὰ Ρ6 χυϊΐθ νντοηρ, αἰννᾶγβ ἴοὸ ἰγαπϑίαΐθ [πθ πὶ Ὁν [π6 
βᾶπθ ΠΡ] 5. θχργθϑϑίομ. ΘΟΠῚΘ νϑτν ἰθ]}Π1πρὶ σοπηροβίῖθ ννοτα 8 
ΗΚθ οἱἱφορίϑἰοβ σαπιποὶ θθοξνοιν Ὀ6 γθπμάθγθα ὈΥ ἃ 51Π6}6 ννοτσὰ ἴῃ 
ΕΠΡΊ 51, πα ὁπ Π88 ἴο (ὁ οπβ' 5 Ὀθ6ϑῖ υν!ἢ ἃ ρῇγαβθ Κρ “660]6 ἴῃ 

[αι{Π΄. 
ὙΝΉΙ16 ἰπ ρθηθῦαὶ πιοάθυη βρθθοῇ ἢᾶ8 Ὀθθη θιηρὶουθα, {πῸ 

οΟΙάογ ΕΠρ 5ἢ μὰ5 θθθη Κορί ίοσ {πε ἰαπρίιαρθ οἵ ργαυ θυ, ἀπ ἤθΥΘ 
Δ Πα {ποῖο ἴο γοίαϊπ {πῃ ἤαδνουγ οὗ ἀπ οὐ θηία ϑπη. Α.5 τοραγὰβ 
ΡΙΌΡΘΙ ΠαᾶπΊθ8, {Π6586 δ΄Ὸ ἃ5 ἃ ΓΠ|6 ρίνϑη [Π {Π6ῚῚ πιοϑί [ἈΠ ]1ὰΥ 
[ογπὶ, νυν θίμοσ πον το]αίθ ἰο ΟἹ οὐ Νουν Τϑϑίαπιθηΐξ ρουβοπδ]- 

65, {πι8 Ιβαίδἢῃ δπα ΕἸ], ποῖ Εβίαϑ δαπα ΕἸ1ὰ5. Βαΐ {ΠΘῚΘ δῖθ 
Θχοθρίοηϑβ, θϑρθοία!]ν νυν θοῦ {Π6 ἰθυπυϊ παίίομ οὐ {Π6 ΠαΠῚΘ ΘΠ ΘΥ 
'ἰπ Ηρθρτονν οὐ ὐθοκ μδ8 τοίργθπηςθ ἰοὸ σού, {πιι5 Ζρομαήδῃ, ποῖ 

Ζδοματίαβ, ἔα μου οὐ Ϊομπ ἴπ6 Βαριἰϑῖ, ἀπα Τιπιοίπθιιβ, ποῖ 
Τιπιοίῃνυ. ΡΙασθ πᾶ πηθ5 πᾶν πιοϑίὶν Ὀθθη τγοίδ θα ἴη {Π6 (οΥτὴ 
Ῥοϑὶ Κποννῃῇ, 6.5. (δρουπαιπη ἰπϑίθαα οὐ [Π6 ποῦ δοσιιγαῖθ 
Κρίαυ-Νδῆπι. 

Ι͂π [ἀκ ηρ ἴπ6 Νονν Τϑϑίαπιθπί ἰθχίβ ἃ σθσίαϊη αραπάοῃ ἂπὰ 
ΙαςΚ οὗ τθἢποπιθηΐ 18 ἱπηρϑύαϊίίνθ. ΤῈ γθοοσγαάβ ἴῃ ἴπ6 οτἱρῖπαὶ 
ΒΙΠΊΡΙΥν ἀο ποῖ γθδα 85 ἰπϑν ἃγθ γθργοάπορα ἴο βεῖνθ [πο βρί σία] 
πρθραβ οἵ {πὸ (ῃηβίίαη Εδιῖῃ. Α5.1 πᾶνο ἱπαϊςαίθα, {Πθγρ 15 ἃ 
αἰνογϑίν οὗ βίγθ, οἤἴθῃ ἂῃ ἄῦβϑθηῆςθ οὗ ᾿Ἰϑγὰσν ρύᾶςθ. ΤΉΘΥΘ 15 
Ραϑϑίοπαίθ [θύνου τ ἃ8 νν6}} ἃ8 ρϑῃίίθηθϑθ ἀπ πιοαάθγδίοηῃ, 
ΒΑΓΟΔ5ΠῚ ἃ5 Ὑν6]}} ἃ5 σοιιγίθϑδυ, Ὀοΐῃ Ὀθαιῖν ἃπα τρ]]π655. ΤῊΘ 
ἰγαηϑιαίου μὰ8 ἴο θπάθανοιγ ἴο Ὀ6 ἃ58 ΠΊΔΠΥ ΡῬθΊβοη8 8ἃ8 ΠΙ8 
Β'ΓΟΉΡΙΥ ἱπαϊν!τ4 1511 δα ΠΟΥ85. νυν! [ΠΕῚΓ αἰνθῦβθθ σΠπαγαςοίθυϑ 
Δηα ΔΌΠ|Π65. Ὑνμαΐ ννε πᾶν Ὀθθη δοοιιϑβίοπιθα ἴο γϑααϊπηρ 18 
Ιατροὶν δῃ 1468]15664 ᾿ἱπίθυργθίδίἊοη σγθαϊθα ὃν [6 νϑιίοιιβ ΒΟ] 85 
οὐ (τ ϑείδῃ [δι ἀπα ρἱθίν. 5θ6ὲ θθϑιάθ {Π656 ἢ] οννθα νϑυβί 8 
1ῃ6 Οτίρίπαὶ ΝΝνονν Τοϑίαπιθηξ 15. ἃπ Ἐρϑίθίπ ἀπιοηρ ἐπ ΟἹά 
Μαβίθυβ, ννϊοἢ πηᾶνὺ 5ἤοςκ ἀπά θνϑθη δπίαροηϊβο γα ΟΠ }1518 
Ὀθίοσθ ἰἰ ςοπιθϑ ἴο Ὀ6 ιἱπαθυϑίοοα ἀπά ἀρρτϑοϊαῖϊθα. 

ΤΠΘΓΘ πιιιϑί "6 πο ᾿ἰπἰθπίοη, οἱ σουιγ86, νυ] Πα }]}ν ἴο τὰπ σου Πίου 
ἴο σμου8Π 66 Ὀε]θέ. Βαϊ θα ν, σοπϑιἀθγαΐοη οὐ {Π6 ροβϑίθ]θ 
ζΟΠΒΘαΆΘΠσ65 πγιϑί ποῖ ἱπάτπιοθ {π6 θαϊῖοῦ ἃπα ἱγαπϑίδίου ἴὸ 
ΒΟ ῆςο ΠΠοσασν ἀπά σοϑ]ρίοιιβ ἱπίθρτν. ΤΊ 656 νϑηθσδ]θ ἀοςιι- 
τηθηἰβ σαηποΐ Τρ αν Ὀ6 ΠΟΙ ργΘ Θ Πα θα τ1Π|688 {πον ἀγθ το]αἰθα 
ἴο {Π6 Ππίϑ ἀπὰ ἱποιυρῇῃςβ οἔ {Ποὶγ ροηοα. Ἐβρθοίδ]]ν 15 {Π15 {πὸ σα86 



ΧΙ ΒΥΒΙΠΘΟ 

νυ ἢ ΠΘννίβῃ πιαϊζθυθ νυ ννῃῖσςῃ ἰπθ Νὸνν Τοβίαπιθπί ἰ5 

ςοπἐπιια}]}ν σοποθγπθαά. ΤὴΘ ρῥγθβαπί νϑυβίοη 18, 80 ἔδυ 85 1 δπὶ 
ἄννᾶτθ, {π6 ἢγϑί ἴο ρῖνϑ {πὸ Τϑυνίβῃ βοιΐγοθϑ ἘΠδΙΓ ΡΥΌΡΟῚ Ρ]ᾶςθ ἴῃ 
ο] οἰ δξπρ [πῃ ἰθχὲ οὐ [πῃ ΝΝενν Τεϑίαπηθηίϊ. 

[πᾶνϑ βουρῇΐ ἴο ἀρρτόδςῇ {Π686 τϑοογάβ ον] εϊνοὶν, ἃ5 1Ε {πον 
Πα τϑοθηΐν Ὀθθη τϑοονοτθα ΠῸΠη ἃ σᾶνθ 'ἰπη ῃ6 ΗΙν [ἀπά οὐ 
ἔγοπι θθηθαίῃ [Π6 βαπα5 ἰη Ερυρί, πα Πα πϑνϑὺ ργθνίοιιϑὶν θθθη 
βίνϑη ἴο {π6 ρᾳ]1ς. ΤῊϊ5 μὰ58 Ὀθθη ΠΥ αἰζπᾶ6 οὐ τηϊπά, που ρῃ 
παίαγα!ν 1 πᾶν ἀνδι]θα πιγ86} οἵ ἃ ποϑβί οἵ βομο δυῖν δια Που 165. 
Βιιΐ οὔθ σαπποΐ ὑθοοπὶθ ἱπιϊπηαΐῖθ νυν ΡΘΟΡΙΘ 5ο]οὶν {πτουρῃ 
βίμαν ἃπα ᾿θαγπίπρ: ἱποῦρ πηιιϑὲ Ὀ6 ϑυπιραίῃυ, ἔθοὶηρ ἀπὰ 
ἀϑϑοσίδοη. Οὐ θυνν8θ. ΟΠ ΠηᾶῪ πηϊϑιιπἀθυβδία πα δηα τη] ϑ ἴθυ- 
Ρτϑί. Εοῦ {Π|58 γθᾶβοῃ, 50 [δὺῪΓ ἃ58 {πὸ Νϑυν Τϑίαπιθῃϊξ ννυυιἴθβ. ΔΥῸ 
ςοπςοΥηθα, 1 Ππᾶνθ βροπῖ ἴο {πὸ Ρϑϑί οἵ τιν σοτηρεδίθποθ ἃ σσθαῖ 
ΠΊΔΠΥ γθαῦβ, ΠΊΟΥΘ ἰμδη ΠΑ] ἃ [Π{θἰ]πλ6, ἴπ {ΠΕῚΓ σοραην ἂπα 
αἸπιαΐθ οἵ ἰΙ4θ45, 50 {παῖ 1 πιριί γοργθϑθηΐ {Ππθπὶ πλοσθ ἔα ἐμ α]}ν 
Δ Πα Θηδ 016 {Π6 ἢγϑί σθηίατν οὗ οὐγ ούὰ ἴο βϑρθᾶκ αϊγθοῖν ἴο {πὸ 
{ὐνϑπΈρίῃ. 
1 ἰ5 πονν {πιγῖν γθαγ5 ϑίποθ ! Ὀγοιρῇϊ οἵ ἡ ἃ Πἰπιϊ6α 50 α]6 [Π6 

ΡΙΟΠΘΟΥ νϑύϑίοη οἵ ννῃαΐ 1 ἀθβοῦρθα δ5 ἰῃ6 Αυὐϊποπίς Νονν 
Τροϑίαπιθηΐ, Ὀθοδιι56 ἰἰ ννὰβ ἃ νϑύϑίοῃ διἰποπῆς ἰπ ἀοσορηΐ δπα 

αἰπιοβροσθ {πᾶΐ 1 ννὰβ βϑἰγνίηρ, ἴο τθργοάιϊιςθ. [ἰ τθοθῖνθα νουν 
ΠΙρῃ σοπιπιθπαδίοῃ ἔγτοτὴ βοΠο αγ8 πα (Πυτοῃ αἱρηϊατθ8. [ἢ 
[Π6 πιθαπίϊπηιθ Κποννὶθάρθ πὰ8 ἱπούθαϑθα ὈΚν 80 πιισῇ ἃπα 80 
ΓΏΔΠΥ ἔγθϑῇ βουτοθβ οὐ ἱπίουπηδιίοη πᾶν σοπηθ ἴο ᾿ἱρῃί, {παῖ 

Γον:βίοη8 πάνθ Ὀθθη παϑοθβϑιίαίθα, ποί οτἱὺ ἴῃ {πὸ ἰγαηϑίδίοη 
[5610 Ὀπΐ πιοῦθ ῥραγισα!αυν ἴῃ ἴΠπ6 τϑίθγθποθβ ἴοὸ βουτοθ8 πα 
ῬαςΚρτοιιπα ἱπίογπιδίίοη, ἀπα ἴῃ ἴπ6 σπτοποίορσυ οἵ θνοϑπίϑ. 1 
ΤΥ 561 πᾶν Ὀθθη Οσσαρίθα νυν ΠΊΟΥΘ ΓΘΒΘαΥΟ 65 ρα] ]5Ππ6α 
(τοπὶ {{π16 ἴο {{π|6. 

ΤΊΉΏΘΓΘ 15, 1 Ῥε]θνθ, ἃ πιαςοῇ ργθαίθυ ἰπἰθγθϑί ἰπ [Π6 τθὰ] πιθαηὶηρ, 
ΔΠηα βρῃηϊῆσαηςθ οὗ πὸ Νουν Τοϑίαπιθηϊξ [Πδπ {Π6ΓΘ6 τι56Ἁ ἴο Ὁ6. 1 
5. οἱ ςοιιτ86 ἰοῦ (τ βδηβ (οα΄ 8 ̓Ἀθνοίδίοη.  πανθ ὈΘΘΠ νϑῦν 
γα Π{π|] οὐ ἰΠαΐ, ἃπα 1 ἂπὶ βιγ6 1{ νν}} θ6 θνιαἀθπὶ ἰπαΐ 1 πᾶνθ 
Παηαϊθα τπ6 ἰθχὶ ἴῃ πὸ πιαίθυί ϑέϊς ϑρίσιὶ πα νυν πουΐ ἂτν 
ΡοΙ]θπιῖςα] ραγροβθ; ἀπα [1 1 51.4}} πᾶνθ οἤθηαθα οἵ αἰβίγθϑϑθα 
ΔΉνΟΠΘ ἰ ἂπὶ ἀθορὶν β8οῖῖν. Βυϊ πὸ Νυν Τρϑίαπιθης. ἃ]50 
γορυθϑθηΐβ 0Π6 οὗ πιδηκΚι πα΄ 5 ριθρπαηΐ γϑϑίθγαανϑβ, ἃπα πιθυῖ5 
[Π6 ννϊάθϑϑί γϑααϊπρ αἰϑὸ Ὁν ποπ-( τ ϑίίαπβ. Ηθυθ, {[πθη͵, ἀύθ {π6 
οαἰγοιιπηϑίδησθϑ οὗ ἃ Μονοπηθπηΐ, ἀπα (μθ ἰθυπὶθ οὗ ἃ Μϑββᾶρϑ, 
νυν σῇ πἰπθίθθη σθπίμσιθβ ἄρὸ βοιρῇῃΐ ἴο σοπιπηιπηϊςσαΐθ δι, 

ΗΟΡΘ πα ἴον ἴο ἃ ννου]α ννῇῃϊςῇ 15 5811] 80 58 α]ν ἴῃ πθϑϑὰ οἱ δ]] 
[Πτθ6. 

{τ πιὰν Ὀ6 Πεϊπρ ᾿η {ΠῸ Βρθοῖαὶ οἰγοιιπιβία 685 ἔου {Π6 ννυῖῖου ποῖ 



Ργοίποθ χιὶ 

ἴο σοποίιθ νυν 15. οννὰ ννοσαβ, ΟΥ νυ {Π6 ννογά 8 θιπου οἵ ἃ 
]θννίβῃ οὐ (γι ϑίϊαη δας ποῦν, ννῆθη ἢ πιρῃΐ Ὀ6 δοςιιθ6 4 δἰ ποὺ 
οὗ ρτο)ιάϊοθ οὐ παίζουν, θὰΐ σγαῖποὺ νυν [π6 ννογάβ. ποὶ 
ΡΥ σα] ατν ρτασίοιι οὐ ἃ (τ ϑίϊαπ βοποαγ, σθοῦρθ 84]6, 
Ρτθβοπίίπρ, 15 Πρ 5}. νουβίοη οὐ [πὸ ὥνγαη, ἰπθ ϑογρίαγοβ οὗ 

Ι5]Ίαπη. “Ἡανὶπρ ἰπουθίογθ πα θυίαΚθη ἃ πϑὺν γα πϑ]αίίοη, [ πᾶνο 
Θπαθανοιγθα ἴο 40 {Π6 ΟΥΡΊῚΠΔ] ἱπυράᾶγία] [πι5ϊσθ; ποὶ μανίπρ, ἴο 
{π6 Ρϑϑβί οἵ πῖγ Κπονίραρθ, γθργθβϑθηίθα 1ἰ, 'π Δ ΠΥ ΟΠ ἰπϑίδηςθ, 
ΘΙ Υ Ὀθιου ΟΥ̓ ννοῦβθ {πΠᾶη ἰΐ γθα]]ν 15.΄" 

Η.].5. 


