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ἹΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

Ἴο βϑαγοῖι ἔον ἐγατἢ 15 [π6 θ6ϑὺ Παρρίπϑϑϑ οὔ δὰ ἱπάϊνί ἀπαὶ ; 
ἃ Πα (ο ἀϊδβοονυοι ἴύ, 15 {π6 στοαίοϑί Ὀ]θβϑϑίηρ Π6 οἂπ Ῥαβίον οἡ 

βοοίθίγυ. Μογδὶ δπά το]ρίοιιβ {τα0}} σἂπ ΟὨΪγ θ6 ομίαϊπϑά 

ἔχου {Ππ6 τὶρὶῦ Ἰηἰουργοίδθοη οἵ δουρίυτε: δηᾶ {Π6 πποβϑί 

εἴἴβδβοξαδι πηθϑηβ οἵ δ] ηρ (Πδὲ τἰρμῦ ᾿πίουργθίαθίομ μλιιβύ 

6, ἴο δϑοδυΐζαιῃ 15 ῬΥϊαιῪ, οὐ ΒἸβέουϊοα! τηθϑηΐηρ. ΤῊΘ6 

Ῥοοκβ οἵ Βονοϊίδοῃ νοῦ οσίνθη ἴο {πΠ6 ψουά δὲ νδγΐοιιβ 

{ἰπ165, 8Δπ4 ἀροη ἀΙἴδυθηΐ οοσδβίομβ. ἘδΟ ἢ ῬΟΟΚ πτὰβ ψυϊ θα 

ΤΟΥ 5016 ΟΠ6 6ΒΡ6014] οδιιβ6. 6 811-τῦῖβθ ρυόυάθποο οὗ αοα 

85 πού ἱπιραυίθα Π15. Ψ1], ἂἃ5 πυμηδη 16 Ιου β ἃγ6 σομ,- 

Ῥ6 θα ἰο ἀο, ἴῃ δρβίτδοῦ ρυβοθρίβ, δ ΙΓΓΔΥῪ 1πβΕΠ ΠΟ Π15, ΟΥ 

τη ρ ἢ γ58108] αἰβυποίοηβ. ἨΠ5 Τ᾿ νο δίῃ 15 580 σοηβίυοίοί, 
{μᾶ0 1 15 1ηὐουόυθη ψ ἢ {Π6 Πἰβίουυ οἵ {Π6 ψουνἹα. [{ 158 

οΟἸ]]δοίοη οὗ. [Δοΐβ ἅμα ᾿ῃἔθυ ποθ 5---οὐ Πδυγαύναβ πα ἀοο- 

{ὐπ685.. ΤῸ τππαουβίαπα (Π6 ἰαἰίθι, νγα τηιιβί δοααδιηΐ οὐΓ- 

56 ῖνεβ ὙΠ {Π6 ΤΟΥ θυ : δηά (Π6η ΟὨΪγν 51}8}} γα ρεγοεῖνα 
{πᾶ 10 15 Θαῦλ!} ]ν δἀαρίρα εὖ ἃ}1 {1π|65, 0 41} ᾶρϑϑ, πδίϊοῃβ, 

δα Οἰϊπηαΐθβ, 50 ἰοηρ' ἃ Πυπηδη Πδίμ] 6 Γι δὶ η5. (Π6 58116 ; 

8η(4 50 ἰοῃρ' ἃ5 Πορα ἃπά ἔδδι, δηά ου δπᾶ βουζον, δπά δυ}} 

δηα οοοά, δΔη4 51π ἀπ ΠΟ]Ίη655, ομδυδοίθυ δα τηδηκιηά. 

ΤῊ τηοβῦ ρϑπουαὶ σᾶιι856 οὗ γ ]ρΊΟΙΙΒ ΟΥΤΟΥ, 15 {Π6 πϑρ]θοῦ 

οὗ (Π15 τηοάδ οὗ νἱονὶπρ Βουρύισο. Ὑπὸ ΟἹά, δπὰ Νδνν 
Τεβίδμπιθηΐβ, ποῦ ΟὨΪῪ ἴῃ {π6 ργδβθηΐ ἄδυ, θυιύ ἰπ ἔΟΥΠΊΘΥ 

868, πᾶν Ῥθθὴ ἴον {πΠ6 χηοϑύ ρᾶσγί σομπϑιἀθιθα δ8 ἰδγρα 

δ 
4 



"τ ἹΝΤΕΟΏΌΌΟσΤΙΟΝ. 

ΓΘΒΘΙΟΙ 5 οἵ ἐοχίβ ἢ ΟΥ ἃ5. Ὑ76}] βέογθα τηᾶραζίποβ οἵ πη]506}18- 

πθοιι5 {μθοϊορίοαὶ ρου ἴ5π|5 ; ἔλοπι Ὑ ΒΙΟΙ νου βρθουϊδίνα 

{Πϑουῖβί, πα θυθυν ἱπνθηΐου οὗ ἂπ ΠΥΡΟύ 6515, τΔῪ ἸΒΟΟΥΘΥ 

ΒΟΠΊΘ ὈΪΔυι5Ί Ὁ]6 δύ στιπιοπίβ ἰο ἀοἔδθπα Ἠΐβ ρθου αν ορίπίομ. Νὸ 

τηδίίον μον ἀρϑυγα Πἴ5 τθαβοηίηρ ; ΠῸ τηδίίον Ποὺ ἸΠΟΟΙ518- 

ἰοπί Ηΐβ ποίΐοῃβ πᾶν μ6 ψῖθ [Π6 ἀπδίορυ οἵ [α1Π, τ {Π6 

(οβηοην οὗ δπίϊαυϊν, οὐ ψ ἢ (Π6 οοπίοχί ἔγουη ψ ΠΟ ἃ Ρ88- 

ΒΒ ΡῈ 15 ΤΌΤΟΙΌΪΥ ὕοτη αὐσᾶγ. ΗΠ5 οστῃ ἱπ ουργθίδίοη 518}} θῈ ἴο 

Ηΐπι 85 {π6 5ρῖτ οἵ αοα. ὙΠῸ ΠΡ 15 Κπα]βα ἤτοι ΓΒ] ; 

Δη4 Τπουρἢ 15 Ῥδᾶπιβ ἅτ πού βουτονθα ἔοι ᾿Θα  ΪΠ 9, ΠΟΙ͂ 

5686, ΠΟΙ͂ ΞΟΙΘΙΥ, ΤΆΠΟΥ 5118]} ΒΌΡΡΙΥ ἔπ ρίαςβ οἵ δῃ δο- 

απαϊπΐαποθ τ ἢ (μ6 οΥὐἱρῖπαὶ τοηριιθ, πᾶ οὔ [π6 ἀθοϊβίομβ οὗ 

(Π6 σοπηπιθηΐαίου, {1 {πὸ Βουρύατα βρθᾶκβ {πὸ Ἰδησταρο οὗ 

Β406], ἰο 105 Βα Υ]ΟΠΙΒ ἢ. σΟμβι]6 8. ᾿ 

Θϑοΐηρ (π6 δα ν ἀπ ἘΠ ΘΑΒΟ Δ Ό]Θποδ5 οὐ {Π15 

Ῥουνεβίοη οὔ βουϊρίασο, {πῸ6 Βιοπιδηϊδέ Ππὰ5 Ῥιοοθθάθα 

ἴο ἂῃ ορροβῖζε Ἂχίγοιω. Ηδ γαὐθοίβ {π6 οὐδοῖθβ οἵ σὰ 

ἃ5 Ἠΐβ ΟἿΪΥ τοϊρίουβ. συΐϊάθ, ἀπά υπὶΐθβ στ {ποῖ {Π6 

δα! οπβ οὗ ππθη, ἴο ΤΌΠΟΥ {Π6 πὶ 561655. Ηδ βυρβατςαζαβ 

[πὸ ρυϊδβί, ἕου. (π6 Πεἰγ---ἰ6 ἰθανθβ οὗ {Π6 5100], ἴου {Ππ6 

Ῥᾶρϑδθ οὗ {τυ0}---ῖμα ἀθοϊβίοηβ οὗ {Π6 ἃροϑ οὗ ἀἄδυκπβββ, ἔου 

πο ψ 6} ἀρ ρογαίθα ἱπίθυρυθίδ θη οὗ {π6 βἰπαϊοιιβ ἀπά 

Ἰοατπθᾶ. Ανοϊάϊησ ὁΠ6 6455 οἵ δυστΌυ 5, μ6 {Πι|5 Ῥβοουηθθ [Π6 

δἀνοοαίοα οὗ οἴ 8, ΤΟ 6 ἀδηρ ΓΟ 5, ΔΠα ΠΟΤῈ ᾿Π4 6 6 }51016. 

ΒΥ οἷοβίπσ [86 ϑουρίαγαβ ἴο [Π8 Ῥθορίβθ, {Ππ6 νϑὺν Ῥοϑβϑβῖ- 

ῬΠΙΥ οὗἉ ἀἰβοονθυῖηρ' ἐγ 15 ἀοπ6 ἄνγᾶγ. ΕΤΟΥ͂, ἱΠυ ΘὨΕΙΟΠ, 

δα ἱπιροβίύθσα μᾶνα δὲ ἰθπρίῃ θθθῆ σοι πο ᾿ηΐο ὁΠ6 πη- 

βουϊρίαγαὶ βυβίθμι, γΠΘΥ6 το] σΐοη δηα ΠΠΡΘΥ ΤΥ ἃτ6 ΠΚο βδου- 

βορά, αὖ {π6 βῃτῖπθ οἵ ἃ ργϑαϊοίβά ἀροβίδου ἤτοι {Π6 Βρ 110 

δᾶ Ῥόνοι οὗ ΟΠ υἰβδηϊίγ. Παΐ βαρουβθοη τησβύ ἱπάθοά 

Ρὸ ἃ οὐ186 ἴο πιδηκίπα, ΠΟ ἢ 15 50 ὈΙ ΓΘ δ ηἃ 50 ΒίθιηΪυ 

οοπάοιπηποά ἴῃ {πὸ Βουϊρίατοα οὗ {ΠπΠ6 αἰβρθηβαθοη Οἵ ΤΏΘΓΟΥ 

απ ἴον ; ἀπᾶ ψ Π ἢ 15 Τορυθβεπίθα 150 ἃ5 [8}ΠΠῸ’ Ἰηΐο υυ]η, 

υϊᾶϑὲ [π6 οὐ 1565 οὐ {Π6 70Υ οὗ (Π6 ὨδΕΟΠΒ. 

"“Πουρ ἢ ὑΠπ6 ον]]5. ΒΙΟ. πᾶν θη Ὀυοαρ ΙΕ τροη {86 



ΓΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. ΠΝ 

γΟΥ]α ὈῪ {Π6 Ττδαιιθηΐ τηἰβιπίθυργοίαοη οὐ [π6 ϑουίρίινος, 
ΠΟΙ {ΠΟῪ 816, ἃ5. {Ππ6γ ουρμί ἐο 6, ἔγθεὶν βουβά, 6 
ἸΩΠΠΙΓΟΙΥ 1685. ὑπὰπ ἐΠ056 ψηΐοῖ πᾶνε Ῥθοπ οσοδείοποα Ὁ 
ῬΤΟΒΙ Ι Πρ’ (Π6ἷτ' τι58 ; {πεῖν να]ὰθ, ἃ5. ον ᾿π8}1016 ρυΐάο5, 
Ὑ7}}} ΒΘΟΟμΙΘ πο γ6 σαγίδίην ἀν θπέ, 16 χα ργθνοπέ, ἴῃ ΔῊΥ ἴη- 
βίδποΘ, {Π| τ Βα ΡΥ ΘΠ Πβιοη οὗ {Ποῖ βϑδουθα ρᾷρθβ. ΤῊ 5 ἰαϑὶς 
15. [Π6 ἸΏΟΣ6 Θβρθοῖαὶ ἀπίγ οὔ {μ6 ΟἸδῦρυ, δ5 {ποὶν δαϊμουϊσρα 
Ἰπίθυ ρυθίουβ, Εἰνθυν δἰξοιηρί ἐΠπογοΐοσθ, τ ῃμϑέμοι οὕ ἃ Ρᾶγία] 
ΟΥ ΟΥ̓ ἃ ΘΘΠΘΓᾺ] παίπγο, (ο ΠΠπδίγαία {μ6 Ἰηβρίτθα νο]υμηθ, ἀπά 
ἴο 6Π8}]6 {Π6 Ῥ6ορὶβ ἴο νοὶ {πμ6 ἔνγο δχίγθμιθβ (ὁ ψῃίοα 1 
Πᾶν Δ] 464, ουρῃῦ ἕο θ6 οομπβίουθα ἃ5 βιρι θα ἰο ἐποῖν 
ΔρΡργυοραοηῃ. ον βαποίΐοη τηπϑί ἀθοῖάθ ψῃϑίπον {Π6 
Ἰαθουι5 οἵ {Π6 {πθο]ορ σαὶ βιιἀθηΐ, ἃ 6 τνουίῃγ οὗ [Π6 ἴδνουν- 
8016 γβοθρίϊοῃ οἵ {ποῖ ρβθορὶθβ. Νοίβίηρ, ἱπάθϑά, νοι 18 
βίδιηρθα σῖτἢ {Π6 σπου] αἰβαρρτοναὶ οὗ {πὸ Ῥχοίθβίδηί 
ΟἸΕυου, οὶ ἄδβουνθ {Π6 ρΌΡ]ς ἄνουν. ΤΉΘΥ ἃγ6 ἴοο ηὰ- 
ΠΊΘΙΌΙΙΒ ἴο θα Ῥυ]ρθ6α ; ἔοο ᾿θαυπθα ἐο ἀθοῖθ ΘΥΓΟΠΘΟΊΙΥ ; 
ἴοο ψΊβ6 ν ΠΡ 6γᾺ] ο θ6 Ῥεῖ] οὐ απ]ιϑέ, Ηδνίηρ τὸ 8156 
οΥ̓ΘΘα ἴο ΒιΡΡοΥΐ, πο πηνου την ΟΡ] οί ἴο σοηοθα], πὸ ἰηΐρ- 

ΤΟΙ 665 0 βϑῖνθ, {Π6Ὺ ΔΡΡΓΌΥΘ ΟΥ σοπμάοθπη ἤομὰ ἐποῖν 

ἈΡαπάδποο οὗ Κηον!θάρο, δηά {πΠ6 βοιπάοϑί ῬΥΪΠΟΙΡΙΘ5 οὗ 

γρδβοηηρ. 'ΓΉΘΙΓ ἀΘΟΙΒΙΟΏΒ Δ΄6 ΠΘΙΓΠΘΙ ΔΙῚ ΓΔΡΎ, ΠΟΙ οᾶ- 

Ρυϊοῖουβ. ΤΠ ῬΌθ]Ιο, ψΠοπὶ {Π6Ὺ ᾿πἤϊιιθηοθ, τηδν ποῦ αἰνγαγ9 

τοῖν 15 ἢγβύ θ185 ἔτουη {Π6ῚΣ ΟΡΙΠΙΟΠΒ; θα 15 Ὁ] ἰτηδίθ 
ΘΟΘΌΪΘΒΟΘΠΟΒ 15. ἘΠΙΪΌΤΊΩΪΥ οπιπά θα τρρομῃ ἃ σοηνϊοίίοη, {Παΐ 

1Ππ6 τθαβοηΐηρβ  ὨΙΟἢ ΘΟΉνΙΠΟ6 {Π6Ὶ} [ΒΟ ΠΟΥ Β, ΔΓ 6 58 15}ΔοουῪ 

ἴῃ {Π61} ῬΥΠΟΙΡΙ65, 8Π4] ΘΟΠποΪβίοηβ. πο Βοχηδηϊβί Ρυϊοϑί- 

Ποοᾶ τᾶν ΟΘομηηδηα {Π6 5 Ὀ]ηἸβϑίοη οὗ 105 ἥοοκβ ἰο {Π6 

ΑΥΡΙ ΤΑῚ ἄθουθοβ οἵ {Π6 σοῦ 115 οὗ δὴ 1η|Ἀ}1}016 Ομ Ή"--- 
τπ6 Ῥτοίοβίδηϊ ρυ]θβϑίποοα πλιιβδύ ρούβαδαθ ὈΥ δύριηθπί ἀπά 

δα πΐησ, Οἱ 10 ρῬοββθββθβ ποί{Πον ἱπΠΗπθημοα ποὺ δα ΠΟΥ γ. 

Μη {πῸ6 ἰαϑδὺ ἔθ γϑαῦβ {Π6 βδοιθα νοϊαμηθ, τ 61 

ἔ6 Β]οββίπρ οὗ {πὸ ΔΙ ρ γ Ῥτγονιάθηοα οἵ Οοά, [μᾶ5 ποΐ 
ΟηἶΪν βδθϑθῃ οἰγουαίθα ἴῃ ἃ ογθαΐ πυροῦ οὗ Ἰἰδπριιαρθδ, 

Διποηρ {ΠῸ τηοβύ γθηοίθ Ὠδί!οηβ; ἰ0 Πὰ5 θδθὴ ἀἰδιυθυοα 

ἃ 



; 1 ΙΝΤΈΟΡΌΟΘσΤΙΟΝ.-: 

ἴο δὴ ἱπδοβηϊίς οχίοπε ἰπ οὐσ παίϊνα δουμγ. ΤΗ6 

ΒΡΠΙΓ οὐὗὁἨ δὐίδομηηθηῦ ἴο {πΠ6 ᾿πβρίγεά τϑοογσᾶβ, μὰ5 θύθῃ 

ΒΟΙΠΘΕΠ165 ΓΟρυθβοπίρα {ΠῸ6 βϑογθα ϑουρίαγεβ 5 {Π6 ΟὨΪΥ 

ΠΠΘΔΏ5 οὗ στᾶθθ. ὙΥ̓Π1|6 {π6 ΒΙΡ]6 αἴοπα 15 }π5Ὲ]γ οΔ]164 

1Π6 τοϊισίοη οὗ Ῥυοίοβίδηξβ ; 1Ἢ ὰ5 πού θθθῃ 5] οΙμαΪν 

οΟΠβΙ ἀογθά, {πᾶΐ {Π6 ᾿πβίγποῦομβ οἵ ἃ ΟΠ ιβύϊδη ρυϊθϑιποοά 
ΔΙΘ ΠΟ ἴ685 {Π6 τηθδπῃβ οὗ ούϑδοθ ἴο {π6 Ομυσομο5 οὗ αοά. 

ΤΠ ΒΙ0]6 15 (Π6 τηᾶρ ψΏΙΟΝ αϊτϑοίβ, {πΠ6 ΟΠ βδη ΜΠηΙβίοΥ 

τγπιϑύ δχρίδιη 105 αἸγθοοηΒ: πα ΠΟΙΟΥ͂ ἴη6 ΒΙΡ]6 15 

Τοδά, ἃ Ῥοίζου ᾿πίθυ τ οίοσ οὗ 15 1 Πηϊ6 ναυιθύν οἵ ὈΪ]Θ θη 95, 

15. σΘΏΘΙΔΠ]γ τθαι το, {Π8η {πΠ6 ἀδνοίοῃ, ἔΠ6 268], {Π6 ἔϑ ΠΟΥ, 

ΟΥ ἔπ σοοά 1πἰθηίοη8, οὗ ἔπ 6 τϑδάθυ, ΜΊΟἢ οἵ 105 ᾿πνα 8} 16 

οοηΐθηΐβ Π]ΔΥ Ὀ6 τππάοιρίοοα ψ] ποι δὴν οἴ Ὶ σπά6, {Π8η 

{π6 ἀαβῖν οὗ {π6 τάδ ἔο θθοοπῖθ ΠΟΙῪ ἴῃ ἐπ 6 ργββαποα οὗ 

Οοά: Ραυΐ 5 {π6 ρευνεγίβα ϑδουιρίαγαβ ἅτ [Π6 βοιτοα οὗ 8]} 

ΟΥΤΟΥ, ΔΠα {ΠΟΥ  ΌΧΘ Οὗ ἢ οὐἴπιθ, [Π6 ἱπίθγρυθίον ᾿ἰβτθαυγθ, 

το Ῥγδυθηΐ 18 Ῥϑυνϑιβίομ, Α]] ββοίβ, 811 ρδυί65, 811 ΟΠ ΟΠ 65, 

816 πηϊ ρα ἴῃ ἀββογθηρ (Π15 τα ῃ. Ἐτοι [μ6 ΟΠ ΌΤΟ ψΒΙΟἢ 

ΔΟΚπον]θσα5 δῃ 1ηΐΆ 1016 Βθδα ἀρὸπ δαυίῃ, ἰο {Π6 βοοϊθίν 

ΜΟΙ 5ἰ[5 ἴῃ 5116 ηὉ Ποιλαρο ἴο {π6 1)εϊγ, ναϊθπο {Π6 46- 

βοοπΐ οὗ ἃ αϊνίπο ἱπῆποποθ ἔτοπὶ αθονθ, ἸΡΟΠ 15 τηᾶ]6 οὐ 

οιηδ]ο ᾿πϑίσιιοίουβ ; 811 σοῃΐθϑθ {Π6 Ὡθοθββιν οἵ βοιηβ δά άϊ- 

ἔἰοῖα] ουπ4δ ἴο ἐγατἢ δπα ἤθᾶνθη, {πᾶπ {Π6 Ῥδυιβ8] οὗ {Π6 

πποοχητηθηΐοα ἰοχί οὗ δουιρίασο. ΤῸ [Π6 θλο 6 15, {ΠΟΥ ΙΌΓΟ, 

85. ὍῸ]1 δ5 [π6 ἀἸβοῖρ!85 οὗ Ὁ μυϊβυδηϊν, 1 ἂπὶ δηχίοιιβ ἴο 

ΒαΡι [π6 αἰζοιηρύ ἴο ἤχ {Π6 ῬΥΪΠΊΔΙῪ τηθδηΐϊησ Οὗ ΘΥΘΡῪ 

Ραββᾶρα ἴῃ (Π6 ΒΙΌΙ6, 5 {π6 Ροϑὲ ἰουπάδξομ οὗ οουγϑοῖ 

(οδοίηρ---β [Π6 βυχαϑῦ ρυθυθπίοη οὗ οὐτου--ἴπα ουάθ (ο 

81 βϑοοπάδνυ που ρυθίαι]οη5--- πα [Π6 50114 Ῥαβῖὶβ οὗ {Πδὲ 

ἀπαουθίοά {τ} τυ Π1Οἢ 15 οΘοηΐαϊ θα ἴῃ {Π6 δου ρύσγ65 ΟΠ ; 

δα ψ ΠΙΟὮ πᾶν 06 αἰννανβ βαραγαίθα ἔγουα {Π6 ΠΟΉΒ6Π56, {Π6 

[4]ϑθῃοοά. «πᾶ ἐπῸ [Ὁ]]γ, οὗ τοῖβαρρι μθηβίοη, πουο]ν, ἃμπά 
ἨΘΥΘΒΥ. 

Α5 {πε οοπίοηίβ. οὗ {πῸ ΟἸα ᾿Γδβίδιηθηξ 16 τη] 566} |8Π6- 

ΟἸΒΙν ὐτδηρθά, πα {Ππ6 τϑβρθοίϊγθ δαΐποῦ οἵ οδοῖ θοῸ Κ᾽ 
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νγ85 ἰδ ἰο 5 ον ἰαηστιαρθ, πα ἢΪ5 ον ἡπα οτηθηΐ, ἴῃ (ῃ6 
ἀἰβροβιοη οἵ 15 συϊηρθ; 6 Ὡρῃΐ πδίαγα! ν πᾶν 6χ- 

Ῥεβοίβα {πδΐ {π6 βαπηθ ρίδῃ μου ΡῈ δἀορίεα «580 Ὀγ {Π6 

ΤΟΥ 5 Οἵ {πΠ6 Νον Τ οϑίδιηθηί. ΠῸ ϑριυι οἵ αοά, ψῃ] ἢ 

5850 πΠποηορα {Πρὶν τη 45. ἴον {Π6 σοπηηοῃ θοΘηθῆΐ οὗ τηδη- 

Κιηα, {πᾶ {Ππ νῪ 5] το]αΐθ οηἱν ὑτατἢ ο {πΠ6 πψου]ᾷ, αἰά 

πού Ιηβίσποῦ {πθῖ ἴῃ {Π6 τουπάϊηρ οἵ ρουϊοά 5, οὐ {Π6 5(1- 

«6 ἃτίβ οἵ σοιηροβιίοῃ : ποιίμο. τοῖο {Ποὺ αἰτθοίρα (ο 

ΟὈΒΘΙΘ 9Π6 ΟἹ6ι οὗ {Π6 βανϑυδὶ δυθηΐβ, ἡ ΒΙΟἢ θοῇ Πδ5 Γ6- 

Ἰαίθα ἴῃ. 15 ᾿πϑρὶγθα παυγαῖῖνθ. ΟΠπ6 σοηβθαιθποθ οὗ ἐπ6 

ΔΡΡδιϑηΐ οοῃί δα !οοπμβ ΠΟ ἤᾶνγα ΟἹ σπίθα ἴῃ {Πὶ5 

ΒΟΌΤῸΘ, Πδ5 θ6θη ΒΙρΉΪν θη ἤο18] ἰο {π6 ΟΠ νβάδη ΟΒυχοῇ: 

ϑυθαΐου αἰξθηίοη ἴο {Ππ6 5δοῦθα νοϊπηθ ἢὰ5 θ6θὴ ἱπαπορά : 

ἃ πα νον αἰ Που]ν μον μΠὰ5 θθθη ργοροβθα ὈΥῪ βοῇ οὁὈ- 

Ἰθοἴουβ ἃ8. Εὔνδηβοι, Ῥυϊθϑίίου, Μιαα]θίομ, πα οἴμοιβ, ἴο 

{Π6 σοῃβιβίθεπου πα νουδοιίν οἵ {Π6 Εὐνδηρο]δίβ, μ85 θθθῃ 

ΔΙΏΡΙΥ τοβιϊθα, 'ΓΠΘΓΟ 16 ΠΟ γθ68] σοῃίγδαϊοίοη5 ἴῃ ϑοΡ- 

ἴατο. ΤΊ 5οορ6 ἀπα ἀββίριη οὐ θϑ ἢ Υ]Γ6 γΘα 6 ΟῊΪΥ ἴο Π6 

Κηόνῃ, ἀπ {Π6ῃ [Π6 οαιιβ65 οἵ {ποῖν ἀρραγθηΐ αἸβουθρδηοῖθϑ, 

Οἵ {Π6 νδυϊθίυ οἵ {ΠῸ61: ρῇχαβθ, οἵ {Π6 1} Ομ ββίοηβ, {Π6ὶν δα α]- 

[οηβ, δα 56] θοῦ η5 οἵ ραυ σα αν ονθηΐβ Μν}1}} 06 ἢλ]]}γ πηᾶον- 

βίοοα ἃπα Δρρυβοϊαίβα ; δῃηα {Π6 νδ]π οὔ (Π6 ᾿πβρί θα θοοῖκ5 

Ψ11 6 τηϑάθ ἴο ἄρρθδι γϑί ῃἸΟΙῈ 8Π4 ΠΟΥ ᾿π6 ΘΕ 8016. 

ΑποΙΠΘΡ Θομβθαθθποθ, ΠΟ ΘΥῸῚ, Πᾶ5 ὈΘΘῚ ΠΟΤῈ ραΐηδι!. 

ΟΠ Βα δηϊ 15 [Π6 ΘμΘ μιν οἵ νἱο6, ἴῃ 41] 15 ἔΌΤ 15, 81] 1{5 ῥ]δτιϑὶ- 

ῬΙΠΕ65, 81] 15 561 ἀθοθρίϊομ, ἃρο]ορἕθβ, δῃᾷ πιοίῖνθρ. ΤῊ ]θαϑὲ 

᾿ΔΠ]ονγθα ᾿πἀυ] σης οὗ 61}, 15 ἱποοιῃρ δ} 16 ψ  [Ππ6 ἀδιμδπαβ 

Οὔ Π15 ρυγα δηά ΠοΙΪγ το] ρῖοθ. Αηχίοαβ ἴο τθοοποῖ δ ἃ ΠΠΡ 

οὗ περ]ίθοποα οὗ αοα, νι Δάπθύθποα ἴο ΟΠ ϑδηϊν ; [Π6 

ΘΔ 6685, {π6 ᾿νστοσίουβ, [π6 Ῥγθδαμρίαοιβ, {Π6 56] ορί- 

πἰοηδίθα, οὐ {π6 ᾿πα θυ θηῦ, Ιοοῖκ ἴου ΟὈ] οοη5 ἰο {Π6 τα 

οὗ Βουιρίσχο ; δηά το]θοὺ {Π6 ἰανν, ἴο ψῖοἢ {Π6Ὺ τοῖιβο ομθο- 

᾿ἀἴθποθ. Οπδ βοῦγοα οὗ ομ]θοίΐοπβ Ῥσοροβθά Ὀγ [Π6 δβπθιηΐθβ 

οὗ ΟΠυιϑδηϊν μᾶ5 θθδη ἄγανῃ ἤρομα {π6 ἀρραιθηΐ ΠΟ] 65 

βυσσαβίρα Ὀγ {Π6 νϑυΐοιι5 οσάθι οἵ {ποὶν παυτδίνοβ, δἀορίοα 
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Ὀγ {πὸ ψυῖοιβ οἵ (πὸ Νὸνν Τ δβίδμιθηΐ : ἀπά {πὸ δυϊάθηΐ δα- 

γαηίασο οἵ τοιηονίησ' (Π656 ΟὈ] οοη5, 8πηα ταοομο!]!ησ {Π6 

δοσουηία οὗ {πὸ Ενδηρο βίβ, μὰ5 ἱπάποθα τδην ἰδαυποά 

ΟΥ Θπαυΐηρ Τη6η, ἴῃ (Π6 ΘΑΥ ΠΟΙ 85. Μ706}} 85 ἴπ {Ππ6 ᾿αἰίου 

αρθ8 οἵ ΟΠ νιβδηϊν, ἴο σοΙρι]6 ἃπα βρη ἴο. {πΠ6 πουἹὰ 
ναῦῖοιιβ ΗΘ β,  ΏΟἢ ἤᾶνο θθοη ἔογιηθα οὐ αἰ ἴδγοπΐ 

ῬΙΔΠ5, ΟΥ̓ Πυροΐμοβθβ. Δη οιηϊποηΐ οὐϊες (α) πὰ5 αἰνιἀθα ἐΠποβα 

ἱπίο ὕπο οἶαββοβ: ““Ηαδτιηοηΐοβ, οὗ ψῃῖο ἢ {π6 δαίμοῦβ πᾶν 

[Δ ΚΘὴ 16 ἴον σταηΐοα {Πᾶΐ 411 (π6 Τὐνδηρο! βίβ μᾶνο τυ 6 

ἴῃ ΟΠ ΤΟΠΟΪΟρΡΊΟΔΙ ΟΥ̓ΟΣ ; πα Ηδυϊηοηΐθβ, οἵ σῖοῃ {Π6 

Δα ΠΟΥΒ πᾶν δαπη 64 ἐπαΐ Ἰπ ΟΠ6. ΟΥ̓ ΤΠΟΤ6 οὗ {πΠ6 ἴΌυΓ 

Οοβροὶβ σμγΟ ΠΟΙ ΟρΊο8] ΟΥ̓ΔΟΥ πᾶ ὈΘΘῚ ΠΟΥ ΟἹ [655 πθσ- 

Ιοοίοα." Τὸ ἔπθ56 πῖσῃς παν θθθη δα θα ἃ {π|τα, ἴῃ ΒΟ 
[Π6 Ηδιτηοηΐζουβ πᾶνα βαρροβϑα {πδΐ {Π6 ΟΠΤΟΠΟΙΪΟΡῪ Πδ5 

Ῥθεπ πορϊθοίθα Ὀγ 4}} {π6ὸ ἔουν. Εὐνδηρο!βίβ.. ὙΠῸ Ἠδυγο-. 

ηἰδίβ γῃῸ ἤδγο δάορίοα βοὴθ οπα οἵ {π656 Ὀ]δη5 816 ΨΟΥῪ 

ΠΠΘΤΟΙ5. [τοίου {πΠ6 τϑδᾶον ἰο {π6 οδίαϊοριι οἵ ὟΥ αἱ- 

ομΐαβ (Ὁ), ΜΊΟμ 6115 (ο), ῬΗΚΙπρσίοη (α), Ἠόοῦπο (6), ΟΠ οπι- 

πηἰτα5 (7), ἀμᾶ ὅανο (6), Ὁ ἃ τλοῦθ διρ]8 δοσοιπί, ἐπ 1 

τ 6 ἐποιρθΐ Δανίβα Ὁ] 6 ἕο σῖνα ἴπ {Π15 ἱπίποάποίοη. 
ΤΠΟΥ οὐρῇ ποῖ, που ον Υ, ἴο Β6 ραββθᾶ ὃ. ψ]ποιιΐ βοηὴθ 

ΠΟΙΪΟΘ. 
Τὴ οἅποη οὗ ἴΠὸ Νὸν Τοβίαδιηθης ψὰβ οἱοβθά ὈγῪ 

{π6 δυίμπον οὗ {πὸ Αροοαῖίγυρβθ.0 Αἴἴδϑν ἢῖβ ἀθαίῃ ἐπῸ 
Ομ γϊβύίδη ΟἸΠγο 65 δατη 64. πὸ δαἀαϊίοπ ἕο {π6 ᾿ἱπϑρῖγοα 

νοϊαμπιθ. Ἐδοῇ ῬΟΟΚ, 85 1 πδᾶ θθθὴ βιισοθββίνοὶυ σίνθῃ 

(0 {πΠ6 ΟΒυσΟ65, νγὰβ σατο] ν νου Πθα, ἃπα σδα!οιι5]ν γ6- 

οοἰνοά. Το σοῖο δἱ ἢγϑύ δα ἀἀγθββθα [0 βοῖὴθ ὁη6 Ῥδυ- 
ΟΥ]αγ οἷα55 οἵ 6, ΟΥ̓ ΨΘΙΘ ΟΟΙΏΡΟΒΘαῖ [Ὁ ΟΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒ 

ΡῬΊΓΡΟΒα; ἃπά, Ὀοίογ {Ποῖρ σόπογαὶ ὉΠ γὰβ ΔΟΚπον- 

ἸΙεάσοά, {ποὺ σεῦ σϑοοῖνοα Ὀγ {Π6 Ῥδυύβομβ (0 μοὶ {Π6Ὺ 

ψ6͵6 δἀἀγοββθά, ἴῃ {Π6 5686 [Ὁ ψ ΠΙΟΝ {πον 16 σομιροβθα 

Ργ {ποῖν γοβρϑοῦνρ δαπουβ. ΤΠὰΒ {πΠ6 ΟΌΒρΡΘΕΙ οἵ δὲ, Μαί- 
πον, δ Ὦσ. Τόνηβοι δηα οὐμοὺβ πᾶν 5 5 δοίουν βἤθννῃ, 

νγ85 σΟΠρΙΠοα αὐ ἃ νΈῪ δαυ]ν ρουϊοα ἴον {πῸ ἀβοθπβίοῃ οὗ 
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ον Τωογα, ἴον {16 τ188 οἵ [πὸ δον βῆ οοηνονίθ. ὙΠ6 Θοβροὶ 
οἵ 51. ΜδυΚ, 5 1 Πᾶνα δείθιιρίθα ἴο 5ῆθυν ἴῃ ἃπούπ ον ρ]δοο, 
γα 8 ῬΓΟΡΔΌΪΥ σομπηροβοά ἴον (ῃ6 τιδ6 οἵ {Π6 σοηνογίβα ργοβο- 

᾿γίεβ οἵ {π6 ραίε ; δηά 5:. 1λπ|Κο᾽᾿ 5 0506] γγὰβ ψυϊίοθη ἴον (Π6 

ΠΊΟΥΘ ΘΦΌΠΕΟΓΔΙ τπι86 οὗ {πΠ6 ΟἸδηθ 6 οοηνογίβ, ψ ΒΙΟἢ τγοῖ ππϊίθά 

ἰηίο ΟΠ Όμ65 Ὀγ. 5.. Ῥαὰ]. Τῆι Οο8ρ6ὶ οἵ δὲ. Φόοθῃη νγὰβ 

τ 6 αἱ {πΠ6 τοηποϑί οἵ {πὸ ΟΠΌΓΟἢ δὐ ΡΠ βιιβ, δ5. ἃ 

ΒΙΡΡΙοηθηῦ (0 {Π6 τοϑῦ; ψ 1 Ἰηογ6 Θϑρθοΐαὶ τϑέδσθμοα ἰο 

[Ποβ6. Πουθβῖθϑ οἵ ἢϊβ ἄρ, ψῇῃοἢ πηραρπρα {Π6 ἀοοίτϊπο οἵ 

[πὸ αἰνιπην οἵ ΟΠ νῖθί. δὴν γϑᾶυβ, γγῈ τᾶν Ππ|50}γ σοποῖαάο, 

ψοα Πᾶνα οἰαρβθα, θϑέοτα {π656 Οοβρεὶβ σεῖο σο]] δοίοά 

Ἰηΐο 916 ψΟ]ΠΠ18 : Δα ἸὩΔΠΥ Τη0 16 ψΟυ] ἃ οἰαρβα Ρϑίοσα {Π6 

αὐδοπίϊοη οὔ (πὸ ρυϊμπιϊεῖνα Ουγο 5  ΒΙΟἢ τθοδϊνθα ἔμθμ ΜΠ 

80 0} γοηουδίοη, ψοια ΡῈ αἰγθοίθα (ο {πὶ δρραΐϑηΐ 

ἀἰβουθρδμοῖθβ. ΕῸΣ {15 νθῃθυϑίοι γᾶ ποῦ 5119 ΠΥ ἔουπά- 

εα. Πὶ νὰ ἀδάπορά ἴγομι {Π6 ἀπίνουβαὶ Κηον]θᾶσο 0 ἢ 

Ῥγδνδ θα διηοησ 41} {πΠ6 ΟἸγομθθ, {παῤ (πΠ6 δαίμουβ οὗ 

{π656 ῬΌΟΚβ, ἀπὰ οἵ {π6 οὐμποὺ ῬΟΟΚΒ ψ ΒΊΟΝ {πον δβίθοιηθά 

Βϑογθά, ψ6Υ6 ρῬοββθββθα οἵ {πΠ6 βρόντο οἵ σψογκίησ τηΐγδοῖ6, 

ἴο ἀαδιποηδίγαία {π6 τα οὗὁἨἁ {Π6]" παυγαύοη, ΤῊ σθπογαὶ 

ονϊάθπος ἀράμποιθ]ο ἔτομα [ππ6 ἐοβ πον οὗ [Π6 δγδ-ν π 5565 

οὗ {π6ὸ ψοπάουι! δοϊϊομβ οὗ οἷν [ωογά, δηά ἴροτὰ ἐπα (65- 

ὈμοηΥ οὗ {Π6 ΠϑδυΟΥΒ οἵ 5 στδοίοιιβ [θδοῃ!ηρ, νγὰβ. ποί 

Βα ΠΟΘ πί. Το το]αΐουβ οἵ Πῖ5 ΔοίοπΒ οι] ἀρρθᾺ] ἰο {πεῖν 

ΟὟ Βα ρου παίαγαὶ οἵδ, πα δῇἴογα πάθη} }]6 ργοοῖβ οἵ 

1Π6 1 νοοῖ ; δηα οὗ {Ποῖ ᾿ηοτα ἔπδπ Πιιπιδη Κπον]θάρο. 

δι. Μαδιαν, ἃ5 οη6 οἵ {π6 ὕγψεϊνο, ρᾶυίοοκ οἵ {Π6 υηϊνὰ- 

οα]οι5 ΡΟΥΘ 5 ΠΟ ΟῚ οἴνθη ἴο θοῖ. δέ. Ῥβίθυ τδῪ 

6 δομῃβι θα ἃ5 {Π6 γϑδ] δυίπουν οἵ δ. Μαυκ᾿β Ο05Ρ61; δθὰ 

δὲ. Ῥαὰ], οὗ {π6 (ἀο5Ρ6] αἰεϊρυίοα ἰο δύ. {λι|κ6. δὲ, Φοῃη 

αἶδο ψὰ5 οὗ {π6 ἔψεῖνθ." [Ιηνοβίθα 1 {Π6 ἀροβίο!ο ΟἴΠ66, 

δα δοῦπρ ἢ {Π6 Ῥ]ΘΠΑΥῪ ῬΟΥΟΥΒ 1 ΒΟ} {Π61} αἀἰνίπο 

Μαβίον παά ποποινθᾶ {Ππ|6π|, γγα πᾶν {50} ΘΟοποαα6 {Πα 
ΟΠ οὗἉ ἐποῖν θαυν οοπνοσγίβ, δἰσμον οἵ πὸ Δενν5, {π6 Ῥγο- 
βαὶγίθβ, οὐ (68 Οἴθηθοο; νου μάνα οομβιογοά Εἰς β66ῃι- 

᾿ 
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ἴησ ΑΠΌ] 165. οὐ ἘΠ παυυδῦνοβ ὙΠῸ ΟὈ] δος ἴον π Βίοα 
Ῥοίῃ [Π6 (οβροὶβ πα {π6 ἘΣ βέ]6β σοι συϊ θη πουῦά. Πᾶνα 

Ῥδθῃ νγ6]}} ππάουβίοοά, ἀπ ἔα ΠΟΥ ΘΧΡΙ Δ πδίϊοη τῦὰ5 ΠΠΠ6- 

ΘΘΒΒΔΤῪ : 8πα πὸ ΗδιηοπΥ οὗ [η6 (5Ρ615 ψουἹα πᾶν Βθοπ 

ΘἸΓΠῸῚ ἀοβιγθα, οὐ ἀρρυθοϊαίβα, ἴῃ [Π6 δροβίο!ιο ἃρϑ. 

ὙΠ θα {Π6 τηἰγδοιίοιιβ ῬΟυγο 5 οὗ {π6 ἀροϑβίϊθβ, πούγθυου, 

Πα οραβθά, σι {Π6Ὶ} ᾿ἰνθβ, δηα {ΠῸ6 σοπογδίίοη συ μῖοἢ μαά 

σὶρ ϑβθα {Ππ656 τηῖγ8 0165 δα ρῬϑββθα αὐγᾶν, 10 τηϊσπύ πδίιι- 

ΤΆ] Πᾶνα θθθη δχρεβοίρα {Πδὕ βοῃια αἰζθηίοη ψου]α θ6 ραϊὰ 
ἴο {π15 5] θοῦ, ἃπα βόηθα δῇογίβ τηδᾶθ ἴο ὑθοοόμποῖὶα {Π6 

ΔΡΡαγϑηΐ ναυθίϊθα ἴῃ {Π6 δοοουηΐβ οὔ πΠ6 Εὐνδηρθβίβ. Αθουΐ 

εἰσ ἐγ γϑαῦβ αἰϊεν {πῸ ἀθαίῃ οὗ δι. Φομπ, δπᾶ {πῸ6 οἱοβίπρ οὗ 

{π6 οᾶποη οὗ {πΠ6 Νὰν Τ᾿ δβίδιηθηί, "Γδίϊδη, ἃ ϑυυῖδη ὈῪ ἀ6- 

βοθηΐ, α Μεβοροίαιηίδη ΡΥ ΙΓ, ἃ βορῖδῦ ὈΥ Ῥγοΐβββιοῃ, 

Ῥεοίοσα ἢϊ5 οοπνουβίοη (ο ΟΠ τιβδηϊςν, ἀπ Ῥθοοχηΐηρ ἃ ῬΌΡΙ 

οἵ Φυβίη Μανίγυ, σοι ρ!]δα {π6 ἤτϑὲ Ηδγίποην οὗ {πΠ6 ὅο5- 

Ρεῖὶβ. ὙΠῸ διδρτηθπίβ τ ΒΙΟἢ. τϑηηδῖη, δηα ἤᾶνθ 66 δίί- 

Ῥυϊοά ἴο Γ᾿ αἰΐαμ, 816 ΠΟῪ σΌΠΟΙΑΙν πραΐοα ἴο ΑἸημμοηῖιιβ. 

ΟἸδιμθηβ (1) αυοίο5 Ταϊίδη ἃ5 {π6 ἢγβί Πδυμιοηϊζου. Ηρ 

αἰνἀοα 15 Πδυιηοην ἰηΐο οἰσηξγτοηθ ΟΠδΡίο 5 ; οὐ θα {Π6 

σομθδοσίθβ ΠΟ ἢ γόνα ΟΠ γῖβύ ἰο 6 ἀββοθπαθα ἔοι 1)8- 

νὰ (ὲ μειεϑυ οὗ {πᾶῦ ἀρ Ῥεΐῃρ ἴο Ἔβχαϊ]έ, ᾿πβίβδα οὗ ἴο 

ἄδργαβδ, {π6 ἀἸσηῖυ οἵ οὐν ΓΤ, οΥγα), ἀπά γϑάποθα 8}} {Πη6 ρᾶ885- 

ΟΥ̓ΘΙΒ ἴο ΟΠ6, Οη {Π6 Βιρροβιίοη {πᾶΐ Οὐ νοῦ 5 ΠΝ] ΠΙΒΤῪ 

Ἰαϑίθα ΟΠ ὁπ γϑαῦ. ΕΡΙρμδπῖιβ (6115 τι (ἡ) {πᾶὉ ψΠΘΥ6 

ἘΠιβοθία5 δοσιιβθ5 {πΠ6 ΕΠ ΡΙοπϊίθβ οὗ τιϑῖηρ οἡἱν 1πΠ6 αο5ρ6] 

δοοουαϊηρ ἰο {π6 ΗδΡτονβ, Π6 τηθδηβ {πὲ {Π6ν πιδ6α {ΠπῸὸ 

Ἠδιθοην οἵ Ταίίΐδη. ὙΠεοάογοί {6115 τ {πὲ Πα ἔουπά 

ἴνο δυπάτοα οορίο5 οὗ Ταιαπ 5 Ηδυιηοην, ψμΐοῃ ΤΟ 6 

ΒρΊν ρυϊσοά : θαΐ Ῥεοᾶιβα {Ππ6 σϑηθαϊοσῖθβ, ἃπα ἀθβοθηΐ 
οἵ Ομ υῖβὲ το Πᾶν, σοῦ οὐδ, ἢ6 σαν {πὸ ἔοι αο5- 

Ῥ6Ϊ5 ἴῃ {Π6ῖ ρἷαθθ. ἂπ δαἀάα!ομδὶ ονυνϊάθησο, ἐπαῦ (Π6 ἐγ 8η5- 

Ιαϊοη5 οἵ Νίοϊου οἵ Οδριια, ἀπ οἵ 1 ἀβοϊηϊθβ, ἃΥ 6. ΒρΡυΣ]- 

Οτ5 (ζ), γαὰν 6 ἀθυῖνϑα ἔγομι {π6 ἔδοί, {πᾶὺ {Πδνὺ τοίη (ἢ 6 
σεμθδίοσυ ψΏΙΟἢ Τ δἰίδη 15 5814 ο ἢᾶνε γα]θοίθα.. 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. ΙΧ 

ῬΗΠηρίοη σῖνθϑ ἃ Βρϑοϊηθη ἴῃ 5 ποίθϑ οἵ [π6 σοηξιβοά 
οΥ̓6Υ οὗ {πΠ6 Πυιηοην οὗ Τ αἰ, πο 4065 πού, ἱπά 664, ἃρ- 

ῬΘΔῚ ἴο πᾶνθ Ὀθθῃ ἃ τηδ8η οὗ ποθὴ πα στηθηί. 1116 δοοοιπί 

ΒΟ δνα Ππᾶ5 οίνθη οὗ ἢ15. Ῥἢ]Π]οβορ 68] ορὶπίοηβ, 5αῇη- 

ΟἰΘ ΠΕ Ομ Π6 68 τι5, {πᾶ πο ἀδροπάδηοθ ὁδη θ6 ρμ]δοθά οἱ 

δ15 ἀθοϊβίοῃ. [δαᾷ {Π6 δχίγδοί, ἃ5. θυθὴ ῬΙΚιησίοη᾽ 5 τοὺ 
15 Τάτ (ἢ. ᾿Γαϊίδη ἴῃ σθηθυδὶ Καρί οἷοβα ἰο {πΠ6 ογάϑυ οὗ 8:. 

Μαίίμθν, ἴῃ μοῦ ἢ6 Πὰ5 Ῥθθῃ [Ὁ]οσοα Ὀγ {Ππ6 συθδίου 

ΠΌΡΟΙ οἵ {Ππ|οβ6 ΠΥ ΠΟ ΠΪΖΟΥ5 ΠῸ Ὀγϑίου μοίησ συϊαοα ὈγῪ 

[π6 Δι πουν οὗ ομθ Εὐνδηρο]βί, γϑίμπου {πῃ θα 8}}ν (ο 

{ΥΘΏΒΡΟΒ6 {Ππ6 ἴον. Ηδ βοιηθίϊῃιθβ, πο υοσ, Γθοθά 685 ἔμ, 

τ ψιπουὖ ΔΩΥ ἀρραύθηΐ πθοθβϑιῦυ, ΟἹ ὕθᾶ50η. “ἦ ϑθυθιδὶ) 

{πϊησ5," βᾶγβ ῬΙΚιπρίο, “Κ σον οπρηΐ ουἀθηθν ἕο 6 

οοπηθοίθα, 81:6 αἸ5] οἰ πα ; οἴθὺβ ἃ.6 ἱπηΡΙΌΡΘΙΪΥ πηϊρά. 

ΤΠ οτάθϑυ οἵ 811 [π6 (οβρεὶβ 15. δύ ιν] ν ἐγαηβροβθά, δπά 

{Π6 ἐϊπη65 ἃηα βθᾶβοῃβ οδηποῦ μ6 αἰ β ησ 5Π64 (,))).᾽ 

Αμμμοηΐ5, ἃ Ρἱαίομίο ῬΒΠ]ΠΟΒοΡρμοΣ οὗ ΑἸοχδμπάχία, ρὰὈ- 

᾿Ι5ῃ6α ἃ ψουκ, ἴῃ {Π6 {π|τ σδηΐαγγ, ψΠΙΟΝ ῬΘΔΥΒ5. ἃ ΠΊΟΥΘ 

ῬΙΌΡΘΙ 16 (Πδπ {Ππ6 ἔουιηθι, Ὀθίηρ ομ]ν 6416 4 Βναηροίϊο- 
γώ Νιαγγαίδο. δ 80. δχϑοῦϊν [Ὁ]]οτγ5 (Π6 τηϑίποά οὗ 

Ταίδη, {πὲ {Π͵6Γ6 15 1{{|6 ἀοαθύ μ6 ὰ5 τηϑᾶθ δὴ δρυϊάρ- 

τηθηΐ οἷν οὗ ἐπαί σοῦκ. Αρουΐ {Π6 γϑὰν 8580, Ψπνοποι, 

ἃ ϑρδηϊαγα, στοίθ {πὸ ᾿ὐνδηρο]οαὶ Η]ΒίΟΥΥ ἴῃ Πουοῖς να 86. 

Ηδς γϑοθάθϑ (ϑαγβ ΒΠΚιησίοη) νϑὺν Π{{16 ἔγομι {πὸ πιο μοά 

ΟΡ βουνϑα Ὀζ 1 δἰίδῃ; ΟὨΪγΥ Π6 ΚΘΘΡ5 ΠΊΟΥΘ ΟἸΟΒΕῚΥ ἰο {Π6 ρτ- 

βϑθηΐ οὔάον οἵ δί. Μδίῃονβ Οοβροὶ, σῃῖοῃ Π6 βθθηιβ ίο 

Πᾶνα πηδάθ Πβ ρυϊάθ, ἴη {Π|5 Πθ 15 [ὉΠ] ονοα ᾿γ δι. Αυ- 

συβῦπο, ψο, ἀθοιΐ {πΠ6 γρὰν 400, ντοίβ Πἰ5 ἰχθαίίβα 226 

(οποογαΐα ναηροίδέωγιι. 

Οὐοιηδβίοι, ἃ ΕΥθμοβηηδη, δου 1180, πτοία μϊ5 Η δέογία 

Ἐναηπροίλοα, ΜΆΙΟΒ, ἴῃ τηϑίῃΠοα, ἀΠΠ 5 νοὺν {|{16 ἴτοπι {Πδὲ 

οἵ Ταὔδη δηά Αὐηηηοηϊ8. 

ο Ουάο. 46 Ῥειριπίαπο ρα] 1564 Π15 Οοηποογαία Εναηρε- 
ἔΐοα ἀθουΐ 1880. Ηρ, ἰῃ ἃ σγϑαΐ υηθδϑβι1 6, [ὉΠονν5 δὲ. Αὑ- 

δυο, Δαπουίηρ ἰο (π6 ργθβεηύ ογάου οἵ δι, Μαίον 5 



Χ ΙΝΤΕΟΒΌΟΈΙΟΝ,. 

ΟὈΒρεὶ : δμᾶὰ ἢ6 ψἂβ οὔ ορίπίοῃ, {Ππδὲ, Πθθν ον δὴν χοἰ ϊοῃ 

οὗ ἔδοίβ οὐ' ἀοοίγϊ 88 ἈΡῬΘΔΓ 5.117, ἴῃ Δηγ οἵ Π6 (σ05ρ615, 

ΟΥ ΔΥ οὗ {Π6 ρᾶγίβ οἵ ὕπομι, {Π056 ραββᾶρθβὲ οπσης ο θ6 

οοππροίαα, 85 βαοίπρ' δοοοιιηίβ οὗ {Π6 βϑιηθ ἔδοῦ οὐ ἀἸβοοιγ86, 

{ποτιρἢ οίνθη ἴῃ ἃ ἀΠδυθηῦ τηϑηποῦ, ΕῸΣΪ ΘΧΘΙΉΡ]6, βουθυαὶ 

ἀοοίτϊποβ γε α ἀθ] νουθα ὈῪ οὐἱ ϑανίουν, δ ἀΠθυθηΐ {1π|68, 

8ΔΠα οἡ αἰἤἴογθηΐ οσοδβοηβ, σουσοβροπμάθηξ (9 {ποβα οοη- 

(αἰποα ἴπ {ΠπΠ6 δϑυηοη οἡ ἴῃ6 Μουηί. ὙΥ̓ΠΟΥΘυοσ Π6 χτηθέ 

ἘΠ ΔῺΥ ἀΟΟἰΥΏΘ5 5ΙΠΉΠ]ΠΔΥ ἴο {Π656, 1 ΔηΥ ρᾶγί οἵ 50. ΜΑΥΚ᾿Β 

ΟΥ δ. ἔλκοβ Οὐβρο], μ6 {ππ5 ἰτϑηβροβαα {Π6η} 850 85 ἴο 

οοππθοῦ ἴπθηὶ 1 δι. Μαδίπον. 

5. Μαίρηοιυ. 1 δὲ. αγῆ. δέ. 71μιζο. 

6 11---95 
14. 34 

Ε 8 16--17 
Ξ 16:12: 

“- τὲ ήτο. 
Ξ 6 97--.86 
ΕΞ 9.48-...2.. 4]. 1.0 Ὁ 
Ξ ι 431-48 13 8--8ὅ 
εἰ ὅν 1., Ὁ Ὁ 11 92ὅ.27 11 84. 87 
ο 4.28. 95 16 1--,6 
ΕΥ̓͂ 19 18-. 89 
Ἕ θ 86--48 
ῳ 11 5ὅ---14 

θ 48- 46 
θ 95. 27 
δι 9 

[6 τὰδῦ ἀρρϑᾶν ἀρβιγα ἰο δνθὺν τϑϑῆθυ, [0 ΒΌΡΡΟΒΘ δ. 

Μαικ5 μὰ 50. [λι|κεο᾿ 5 αὉβρ615 ἴο θ6 βίο! οοπίμβοα τμδρ- 

ΒΟ 65. ἃβ (ΠΟῪ ἃγ6 Ποῖα τοργθβθηίθα. ὙΠῸ βαιὴθ πιϑίμοα 

νγὰβ ἩΚον δα οοππυρα ΌγῪ ΓλιάοΙρμιιβ, ἃ Οδιιδη, ψῃ0 

ψ τοί ἢἷ5 Ῥέα Οἠγδίὶ ἀθουΐ (μὲ βᾶπιθ ἄπιθ ψμ απαο : 



ΤΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

δῃᾶ δΦοδη Οδιβομ, ψ]ιο᾽ Ἀπμανεβ 15 “Μοροίοδϑαγοι ἀθουΐ 

{πὸ γϑὰν 1420. 
ΑΡοαῖ [πΠ6 γᾶν 1587, Οβίαπάθν, ἃ Ῥυοίαβίαῃί τηϊηϊδίον οἵ 

Οἰουηδην, ρα] 1564 Πἷ5 “πηοΐαοηδε ἐη ἰϑαηροίοαηι Παν- 

μιομΐαηθ. ἘΦ τρᾶῖκθϑ ΠῸ αἰζογαίϊοη οἵ {πῸ6 ρσυθβοηΐ οὐάδϑυ οἵ 

ΔΩΥ οὗ {π6 Οο5ρε15 ; θαΐ ΜΠ ΘΓΘΥΘΥ 5:11 ἴδοίβ ΟΥ ἀοοίἽΠ65 

Δ. 6 Ῥ]δορα νδυϊοιβῖν, Π6 ᾿γηδοῖπθ5 {Π6 Υ οαρῃξ ἴο θ6 ἀἸβυ ποῦν 

σοηβιἀθγθα. Βαΐ, 1 (Π6 δυθ ἔσασν πιθΠοα οὗ ἐταπϑροβίηρ 8}} 

{π6 ἀο5ρΡ6|5, 1εα {π6 ἢτϑέ Ηδυῃοηϊδίβ ἴο οοηπθοῦ ΡαΒΒΑΡῸΒ 

ὙΠΊΟΙ {ΠΥ οὐρῆηΐ ποί, {π6 τοὶ πο ψ ΏΙΟῆ Οπβίδπαθν ἀδίου- 

τ]η6α ο Ρτγ8116, ΟὈΠσ δα Πϊμ ἴο ΒΌΡΡΟΒ6 5016 Ῥᾶββᾶϑθβ ἴο "6 

δοσοπηίβ οἵ αἰ ογθηΐ [Δοΐβ ; ΒΙΘἢ, ΡΟ 8ὴΥ ᾿πηρᾶγίϊαὶ οχα- 

τηϊηδί!οη ᾿ηΐο [Π6 5Βθνουδὶ] οἰγουηηβίδηο685 Γοἰαἰθα, χηυδῦ ἀρ ΡΘδν 

ἴο θα {Π6 β81η6 : {ῃδΐ 15, ἔγῦὺ ΒΘ ΏΟΠΒ Δ. ΒΙΡΡΟΒΘα (ο πᾶν 

Ρ6θπ Ῥυθδοῃθα ἀροη {π6 Μουηΐ; ομα τοΪαίθα ᾿γῃ δι. Μαΐί- 

{πᾶν δηᾶ {π6 οἴποῦ Ὀγ 5... ἔκ. Ἴνο οθηξαυοηβ᾽ βουνδηΐβ 

ΑΥΘ ΒιρΡΡροβθα ἴο πᾶν θθθὴ πραϊθά---ῦνο οιηθὴ ἃτ6 βὺρ- 

Ῥοβϑᾶ ἴο πᾶνε θ6θῃ Πραϊϑα οὗ δὴ ἴββιι οἵ Ὀ]οοά---ἔννο ἀδηι- 

5615 ἴο πᾶν Ῥ6θη ταὶβθὰ ἴγοπι {πὸ ἀθδά---ηα ἔνο ἰθιηρϑϑβίβ 

ἴο πᾶν θδθϑῃ 5{Π|6 ἀροη {Π6 56. 

ΤῊΟ Ἡδυηοην οἵ ὕοτη. ΨΦαηβθηῖιβ, ΒΙΒΠορ οἵ ΟΠμοπί, νγὰβ 

Ῥυθ]Π 5ηοα ἀρουΐ 1ὅὅ0. Ηδ [Ὁ]]ονν5 [Π6 οοπἤιβαα τπϑποά οὗ 

{π6 τοί Ηδυιηοηϊϑίβ : δηα (δ νη, ψοβο αγηιοηῆα οα ἐγ}- 

διιδ Ευαηροίμδίλδ δρρϑαῦθὰ ἴῃ 1δὅδῦ, παῖ νυν πραυ]ν [0]- 

Ιονεα {πὸ βίθβρβ οἵ Ῥεγρίηϊδπ. Ηδ οχηἶίβ δ. Φομη’5 (ο5ρ6} 

ἴῃ Π15 ἩδΙΊΠΟΠΥ, ἃ5 Πϑυϊηρ' ΥΘΙῪ {Π{{1|6 Θοπμπθοῦοπ ΜΠ {ΠῸ 

οὔπουβ ; ὑποιρἢ (Π15 (ο5ρ6} 15 ὁπ6 οἵ {Π6 Ῥυϊποῖραὶ συ!ά65 ἴο 
8 Ηδυτηοηϊβί, ἃ5 1Ὁ ΠΟΘ ὨΓ]ΟΠ5 {Π6 5αν 8] ρᾶββονϑῖβ, δηα 415- 

{ἰποι 5 ῃ65 (ΠπΠ6 (ἰπη65, ΌῪ ποίαιομβ, οὐ οα ΌῪ {π6 οἴμοὺ 

Ἐὐνδηρο !ϑίβ. 

ἴῃ ορροβίοῃ (ο Οαἰνίη, δύο ΜΟΙ πδθοιιβ, ἃ οοἰθδίθᾷ 

ΕΎΘΠΟΙ Ἰανσγον, ρῸ ]15Βη64 δῃ ναησοίδονιωη {7ηῖο, ἴῃ 1δὅθδ. 

Ἦδ ἄρρϑδιβ ἴο πᾶνε ἰδκϑη μυΐ {|| ραῖπϑ ἴπ (15 οᾶβα : Ὸυ 
ἢ 850 ΠΟΔΥΪΥ οορίθ5 αὔξοι. Οβίαπάον, {παῤ μ8 δυϊάθπεν βθθπι 
γαῖπον ἴο ἀοίεπά Πἰς ΟΡΙηΙΟη, {Πδη ἰο δάνϑηςθ ἃ παν ΟΠ6. 

« 



ΧΙ ΔΝΤΕΟΡΥΟΤΙΟΝ. 

ΤΟΥ͂Θ ὰ8 ἃη ΗδυΟΩΥ ΡΠ 5Π64 ψ ἢ {πΠ6 ἘΠοι5} 
Γορβίδιηθηΐ, ἴῃ 1ὄδῷ, ἴῃ {Π6 οοπΐαβοα τηοϑίῃοα οὗ {πε γί 

Ἡυυηοηϊβίβ : ἡ ΒΙΟἢ νὰ 50 ἔθ] ον θγ Βεϑδυχ-δηι, Ποβα 
ἬδιυηοηΥ δηα Απποίαδ(οηβ νγαῖθ ἢγδύ ρῥυϊηΐθά ἴῃ 1588. 

Οοτασα Μογοδίον, {Π6 συθαΐ σθορτάρῇθυ, ρα] ]5η6α δὴ 

Ἡδυϊηοην ἴῃ 1590, Πυθίη μῈ Κορ βίθδαιῃυ ἴο (Π6 ργδβαπί 

οὐδ οὗ δι. Μαίμον, ἰπαηϑροβίηρ ἐῃ6 οἴμουβ; μαῦ νι ἢ 
ΤΟΥ6 δα !0η {Ππ8η ῬΘΡΡΙπἰδη, 

ἼΠε Ηδηποην οἵ Μαγίη ΟΠ θη π5, το αἸδα ἴῃ 1ὅ86, 

ψὰ5 Γαυιβθά Ὀγ Π,Υ56}, δπα δἰζουναγαβ ὈῪ Φόμη (θυ μαγά, 

ψΠῸ ΘΠΓΓΟΙν ΔΡΡΥον θα 15 ραη. ΟἸΠθιηηῖίτ5 ἴοο τη ἢ [0]- 

ἸΙογϑᾶ {π6 πιϑίμοα οὗ {πὸ ἢνϑί Ηδυιηοηϊβίβ : πουρ Π6 

5807, δᾶ τοξουιηθα βϑυϑῖδὶ οὗ [Π61} ΘΥΓΌΥΒ, 8Πα Βοιηθί! πη6 85 

τϑοθάθα δομ {π6 ῥγθβθηΐ οὐ, οὗ 81} {π6 ἴπτϑα ἤγβέ (οϑ- 

Ῥ6]5. Ῥουκίῃβ ρι 1564 δὖ (δι νάρο, 'η 1697, δῃ ἀρβίγαος 

ἔχοιμι ΟΠμοηληϊ 5, γ᾿ πο, πα θθα, νγὰβ Ομ ῆν [Ὁ] ον ΌῪ 4]} 

Ἡυπιοηϊβίβ, ΜῊ ὙΟΥῪ {Π||1|6 ναυϊδίϊοη, ἴον Π8]} ἃ οαπίυτν. 

ΑἸηοηρ; [Π686, βαυβ ΡΗΚίησέοῃ, { τησιϑύ ραυυϊοι]αυν Π]ΘὨ ΟῚ 

Θοθακβίίδη Βαυγδάϊιβ, ηο0 νγὰβ 081164, Ὁ Πὶ5 σγϑαί Ζ68], 

Κπον βάρ, δπᾶ ἱπαβίσυ, [π6 ἀροβί]β οἵ Ῥονίαραὶ. ΤΠοῸρΡΉ 

Βαυυδάϊαβ [Ὁ] ονοα πϑϑυν {Π6 βϑιηθ τηϑί πο σι ΟΠ οιηηϊ- 

ἔἶἰι5, μα οδηποῦ ψ}6}} Β6 βΒῃρροββα ἴο μᾶνβ οορϊ θα δἴζδυ ἢ μη, 

85 Β6 ἈρΡρθδιβ ἴ0 ἢᾶνβ Ῥθθὴ δηραρθα. ἴῃ {Π15 οῦκΚ ὈΘΙΌΓ 6 

{π8ὺ νγᾶβ ΡΠ 564 : ἃπαὰ Π6 ἀββθῦνϑβδ οὐ [ΠΔΏΚ5, [ῸΥ ο0]- 

Ἰθούηρ {Π6 νου ΟΡΙΠΙΟΠΒ ΟΕ 4}} {Π6 ἃποϊθηΐ ΕΔΙΠ ΘΓ 5, ἸΡΟΠ 

ΘΥΘΙῪ ῬΑΙΠΟαΪΑΥ τηθηΠ]οηθα ἴῃ (ῃ6 (ἰο8ρ615, ψ ἢ στθαῦ οᾶγ8 

ἀπ Πάν, σΏΙΟ ΥΘΠοΥ5. ΠῚΒ ΜΟΥΚ ἃ ναι ῦ]α Οομι- 

ἨΓ ΘηΐΔΥΥ. 

ΤΠοιηδ5 (δυσί, γιὸ ΡᾺ 5 η6α μ15 Ηδυιλοην δροιι 

1630, γιᾶκοβ {π6 ριδβεπί ογάδνυ οὗ 8.. Μαυκ Πῖ5. σα]θ [ῸΓ 

γτηϑίμοά, Ὀπῦ (Δ Κ65 στθαῦ Πρ υ 165 ἴῃ [Π6 {Γδπβροβιίίοη οὗ δύ. 

Μαίμον δηά δύ. [λ|Κρ. ; 

Ιη 1654, νγγὰβ Ῥυ] 15Π64 (Π6 βεοοπᾶ ρα οὔ (Π6 “ηηαΐδ οΥ᾽ 

ΑἸγοιδιδηορ ἴῦολον, ἴῃ ΒΙΟἢ 15 σομιρυϊβθα. ἂπ Ηδιιηοην οὗ 

{πη6 Οοπρεῖβ, ΡΥ Πγ. Φομη Εἰομαγάβοη, Βίβμορ οὗ Ασάδρῃ. 



ΙΝΤΒΟΡΌΟΘΤΙΟΝ,. ΧΗ 

ΤῊ ΒΙΒΠΟΡ ΒΌΡΡοβ6ϑ5 {πὶ δί. Μαίηον Πδ0}} δοπο πορ]θοίθα 
([πΠ6 οτάδυ οἵ {π|6, ΠΟ 15. τΘου ]Δυ]ν δηα οοηβίϑημν οὉ- 
βουνά ᾿γ {π6 οὐμοῖ τα Ἐνδηρο δίβ. δύ. ϑόμη, ἱπάβοᾶ, 

ἰαἶκο5 50 Π{|16 ποίίοβ οὗ ψμαῦ 5 ππθπίϊοποα Ὀγ [Π6 οἴμοι, 

δα 50 Ὁ] ΔΙΗΪΥ ἈΡΡθδιΒ ἴο πᾶνθ [Ὁ]ονγθα {Π6 ῬΥΌΡΘΙ 56 1165 

οὗ ἰβίουυ, {πα {πΠ6 ἔγοϑῦ ρθὴβ ᾶνϑ Ὑϑγ Ϊ. (αΚ ὴ ΟΟΟΑ ΒΟ 

ἴο ἔγδμβροβα ἢΐβ οὐᾶδι : Ταϊΐαπ, Οομπιθβίου, Γιά ]ρμιβ, ἀπά 

Μδηῃ, ρἷδοβ οἰδρ. νἱ. βϑίοσθ ομᾶρ. ν. 6 ναΐθθ οἵ 1) υ.: 

ἈΙΟΠ αν ἀβομ᾿β σοσκ μὰ5 θ6 θη ΔοΚηον θά σοα Ὀγ [μΘο]οσο, 170], 

ὙΥβίοῃ, 1702, Βεάαίοτνα, 1790, ὅζο. δμὰ {πΠ6 [ογοῖρηθεβ, )ὰ 

Ῥίῃη, δηὰ Βυηι; ψ πο, ἐποὰρὴ {Ποὺ αἰῆὲν ἤτοι ΒΊΒΠορ ΠΊΟΘΠ- 

ΔΥάβοῃ, ἀπά ἃπιοηρ {ΠΘΠΊΒ6Ιν 65. 1π την ΡΥ Ο]γ85, γού 8}]} 

ὍΡΥΘ6 ἴο ο]]ονν {Π6 σΌ ΠΟΙ] τηθύποα Ποια πηθη!οπϑά. 

Ὧν. Τὐροοῦ ρα Π5 μα. ρατῦ οἵ [15 Ηδυιηοην ἴῃ 1644, 

δηα {π6 ψ μο]6 ἴῃ 16ὕ4. Ἠδ δάποιοβ ἴο {πΠ6 ρῥγεβθηῦ οσά θυ 
οὗ δι, Μδγκ διὰ 5.. 1Κο, πο ἢΘ ΠΘΥΘῚ ὑγδηβροβ65 6χ- 
σδρύ ἴῃ {Π15 ᾿Ἰπβίδμοα : 

ϑοοί.  Μαΐξίδοιυ. Ἥαγζ. Τ]Ταιἶο. 

8918 95. 9 2,486 δ φΦ9|8 φ9ῷ 41] 

401910 1812 1ὅ 429} ὅ 29 

41 19 18 Φι 1. 2 8 41] 

Το Ταγηιοηέα Ἐνυαηροίδοα οἵ Μοπβῖθαν Τοϊπανα, ρὰὉ- 
᾿Ι5Π64 ἴῃ 1707, Πὰ5 ἀθβθύυϑα]ν τηϑῦ ψ ἢ γΟΥῪ σΘΠΘΙᾺ] ἀρρτο- 

Ῥδίϊοῃ ; [Ὁ π ποῖ οὔἱὺ ρυγβιθα {Π6 {τπ|6 τη Ποα ἴῃ σἜΈΠΟΓΙΔΙ, 

θαῦ Πα νγὰβ {πΡΠΙΒΠ6α ἢ οτγοαΐῦ θαυ πίησ ἀπά Ππαριηδηῦ:; 

8 Πα Π6 ΔρρΙΙβα ΠΙμηβ6 ἢ ΜΠ σγθαῦ οᾶγθ πα αἰ] σθηθθ, ἴο 

Βϑί.16 {Π6 βανϑιἃ] οἰγουμηβίδηοθϑ, θη] ομθα Ὀγ {πῸ ἀϊβδτεπέ 

Ἐνδηρο]δίβ. [ἢ {Π15 ἰΔθουίοιιβ ΜΟΥΚ ΘΥΘΙῪ βαπίθηςθ, ἀπά 

ΘΥΘἢ ΘΥΘΙῪ ΨΟΓΙᾺ, 15 ΠαυτηοπΖθά. 

ὝΒοη 1 τοι ον πὲ {Π6 να] 0 ]6 Τ᾿αὐθββαιομ οὗ 
Ῥγοΐδββου ὙΥΙΐθ, πα {π6 Ηδιυμπιοηῖϊθς οὗ Νομνοομιο, ΠὨοά- 

ἀνγιάρσο, ῬΙκιηρίοη, ΜΊΟΠ86115, ἀπά οἴμθυβ, τατιϑί ΡῈ δα ἀθά 

ἴο {Π|5 ἰδ, 1 σοηῃΐδββ 1 σοπίθιρ]αίθα {Π6 ρτγοροββα ϑοηι- 

Ῥἱθου οἵ {πΠ6 δυγσδηρθηιθπί οὗ {πὸ δου ρίατοθ ΜῈ 5οΠη6 



χὶν ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΊΟΝ. 

ἀἰβηῖαγ. ΤῸ ρϑῦτβ6 4}} [Πθ56 ψουκβ, δνϑῃ 1 {πθὺ οουἹά θ6 
ῬΙοουγΘα, ψγὰ5 ᾿πῃ ΡΟ Β51016---ο το]θοῦ. [Πθ} 41} ψου]Ἱά ΡῈ δ 

δοῦ οἵ δρβυχά ργδβυπηρίίοη. ΠῸ τηοϑὲ ρῥδίϊθηΐ ἰδθοι οδπ 

δα4α Ραύ {π||6 ἴο [πΠ6 σοοα ψΠΙΟΗ. Πδ5. Ῥθθη δἰγοδν οἰεοίοθάα, 
δηα [Π6 Τβθαυο65. οὗ οὐὐ Ῥγθάάθοθββοῦβ τησδῦ θ6 {Π6 ΟΠ]ΥῪ 

5014 ἐουπάδέοῃ οὗ Ἔνθὺν δἰξοιηρί ἴο 6 τπι568|]. 

ΤΠ6 ἴουν (ὐοβροὶβ πανίηρ θθθη συ θη, 85 1 Πᾶνα τὸ- 
Ῥγαβοηΐθα, ἴῸν {Π6 τι86 οὗ βοθ ραυ οι αν οἷἶαβθ ΟὐὁἨ ῬΘΥΞΟΠΒ, 
8Πα ΟΠ. ΨΔΥΙΟΙΙΒ ΟΟΟΔΒΙΟΠ5, πη ΙΟἢ {Π6Ὺ ΜΕΥ ᾿πἰογοβίβα, 

ἸΏΔΥ 6 Θοπβιἀογθα 85 ἰθίίουβ. Ἐδοῆ ψὰβ ρεπηθά οἱ {πΠ6 

Ῥίδη οὗ δὴ Ἐριβ616, οοηΐαἰηϊηρ ἃ παιγδίῖνθ [Ι͂π Ἰοίξοι--τυϊίς- 

ἴηρ, αἸΘΥΘΒΒΙΟΠ5, Ἰη ΘΥΓΡ Ομ 5, βαάάδη ἀαβουθοη5, δηᾶ τ6- 

βιρίοη5 οὗὨ {Π6 δι} ] οί, ἃγα ρου θα δ {Ππ6 ῥ᾽] θαβιιγθ, ΟΥ 

ΟΔΡΥΪΘΘ, ΟΥ̓ δοοιάθηΐαὶ! δββοοϊδίΐοῃ οὗ ἰάθδβ, ἴῃ {πΠ6 ππά οἵ 

{Π6 νυϊΐοῦ, 1 δὰ γϑοοῖνθα ἔοιν Ἰδέίουβ ἔτουῃ ἃ αἀἰβίδηξ 

ΘΟὰπίυ, θοῇ οὗ νος σοηίαϊποα δὴ δοοοππί οὗ {π6 [πἴ6 

8Δη4 ἀοαῃ οὗ ἃ Κιπά {Ἰ6η4--- ΘΔ ᾿πβοντηΐϊησ τη6 οὗ 5ΟΠῚ6 

δυθηΐ, οὐ οἰτουμηβίδποθ, ψ ῃῖοι {π6 οἴμον μδᾶ οπἐοα--- 6 ἢ 

Ῥτγθβουνίηρ {Π6 5816 ῬΥΪΠΟΙρ8] οἰτοιιπηβίδποθβ, θα ναυυΐηρ' ἴῃ 

[πΠ6 οὐγάου οὗ {π6 τϊπαίου δνυθηΐβ--- 1 5ῃου]α οπάθδνοιυν ἰο 

αϑοθυίαϊη [Π6 ργ 0 ]6 οὐ ου οἵ {πῸὸ δνυθηΐβ γοϊαίβά, Ὀγ ἢτϑέ 856- 

Ἰβούησ [Πο56 1 Οἢ γγ6 16 σΟΠΠΟΗ ἴο 8}}:; ἃπα {Π6ῃ Ὀγ διγδηρ- 

Ἰηρσ, ἃ5 ῬΡΥΟΌΔΟΪΥ Θοηβθοθένο, {Πο86  ΒΙΟἢ πο 6 πδά6 ἰο [Ό]1ονν 
ΘΔ 6} οἴου, ἴῃ δὴν ἔσο οὔ {Π6 Ἰθἰίθυβ. Εὸν {Π6 τὶρηΐ ῥ]δοίπρ' 

οἵ {Π6 δυνθηΐβ ψ ΒΟ τηϊσῃῦ ἀΡΡΘαν πποοππροίθα, οουίαϊη 

ΤᾺ]65 τητιδῦ θ6 ἰδ14 ον, ἃ5 ποὺ σψου]ὰ θ6 βυρσοβίβα ὈΥ {Π6 

Ρίαπ οὗ {Π6 νυϊίου, {πΠ6 πϑίαγα οἵ ἢ15 βίγ]θ, {π6 ποίη οἵ 

{π|6 ἃηἀ ρΙδοθ, ἀπά {Π6 ἰαδτπα 6 ἴο Β6 δββισηθα ἰο {Π6 νδχ]- 

ΟἿ ῬΑΓΓΟΪ65, τ] ἢ ἀθηοίθ ΘΔ’ 655, ΟΥ ΓΟ] Οΐθ 658, ΟΥ̓ 60ῃ- 

ποχίοη. [10 ψουἹὰ 6 πρϑοθβϑαυν ἴο Οὔβοινθ, ΘΠ ΘΥ ΤΥ 

ΘΟΥΓΘΒΡΟΠἀθηΐβ Ὑγ6 16 Τ076 ᾿ἰπίθηξς Οἢ ΥΘΡΥ βοηθηρ {Ππ6 βᾺ- 

βίδιοα οἵ ψβϑδῦ 15 βΒρόκϑῃ {πῃ {π6 νου β οἵ [Π6 βρθᾶκοι ; 

ΟΥ ψΏΘΙΠΟΥ {ποὺ πορο]θοίθα δοοαγαίθ οσάθι ἴῃ {Π6 ἀθία! οἵ 

ῬΔΡΠΟΌΪΑν ἱποϊάθηΐβ, ὑπουρὴ {Π6Υ Ρυϑιιθ ἃ σοοά σϑῃρυδὶ 

χηθίμοά : ψῃϑίπον ἀοθίδομθα ἀπά ἀϊβίδης δνθηΐβ ἀγ6 5οπιθ- 

{{π|65 1οἰποα (οροίμον οὴ δοσοπηΐ οἵ ἃ 586 1658 ἴῃ {Π6 566Π6, 



-«ἸΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΙΟΝ, ΧΥν 

{π6 ρῬϑυβοῃ, {π6 οᾶθθ, οὐ {π6 ΘΟΠΒΘΟΙΘΠΩ65--- ΠΟΙ ΠΟΡ ἴῃ 

50Οἢ οομοῖβο Πἰβίου!θϑ ἃ5 ἃ16 σοῃίαϊηθα ἴῃ ἰδίΐθυβ, ΓΔ ΘΙ ΠΟΙ 5 

ΜΚ 16 ποῦ οὔΐθῃ πιδᾶδ ἔγομ ὁπ ἔβοί ἴο 8ποίπον, ψίποὰῦ ἃν 

ἱπεϊπηδίϊοα (μας ᾿προγίαμί τηδίουβ ᾿πίθυναπθά. ΒΥ {πὺ85 
δηΐθυΐηρ' ἰηΐο [Π6 τηϑ ΠΟΥ ΟὗὁὨ ΠΥ νϑυΐοιιβ οουτθϑροπάρηίβ, 1 

5Που]α πποτο οἰ δούμα! νυ τιακα {Πθιὰ {Π| 611 οὐσ Παυτηοηϊϑύβ.. 

ΤῊ βϑιηθ σὰ]65 ψ ΠΙΟἢ. ταϊσῃ 6 {π|5 Δρρ]Π6α ἴο Πυπιδη 

ΘΟΙΩροΟβοη5, ἃγ6 ΔΡΡΙΠΟΔΌ]6 ἰο [πΠ6 Οὐβραῖβ: [Π6 ΘΌΡΘΥΙΟΥ 

νοποδίϊοῃ ψ ΠΟ. 15 ἀπ ο {π6 Ἰα(ίοι ἃ8 ᾿πϑρῖτθα οοτηροβῖ- 

(ἴοπϑ8, το πθυϊηρ ΟἿΪΥ συθαίθ ογα δηἀ δἰθηί!οη ὨΘΟΘΘΒΑΙΎ, 

τπ8η 1 {πον παὰ Ῥϑθὴ ψυϊπρβ οἵ 1655 τηοιηθηΐ. (Ἰιθιηηῖ- 

ἶἰπ8 Πᾶ5 ἰα4 ἄονψῃ βϑυθιδὶ γτὰ]65 ἴῃ μἰ5 Ῥυοϊορουηθπὰ, συ ΒΙΟἢ 

Βδᾷ ουϊάθηι νυ θθοη αἰϊθμἀθα (ο Ὀγ ῬΙκιησίοη, ΝΘ ΘΟΠΊΘ, 

δα Ποάάνϊασο. Ὑπουρῃ ΟΠΘιληπι8 πα γοημάθγθα Ἠ18 
ὙΟΥΚ ΘΟΠ ΡΥ Εν ΘΙ τ1561655 [0 π6 ἃ5 ἃ σ'146, οη. δοοοπηΐ οἵ 

᾿ἷβ σΘΠΘΥΆΠΥ ῥγθίουσϊπρ [μ6 οτᾶον οὗ 5ι. Μαιμον ; Πῖβ 
τι ]65 ἀγα 50 ναί θ]θ, ὑπαὶ 1 588}} δα βοιιθ ἕασ μου πού 6 

οἵ ἔπθμι, ἕο θῃ8 16 {π6 τϑαάθὺ ἰο πᾶσα τλοσα οουγθου οὗ 

[μ6 ργορυϊθίυ οἵ πμ6 ογάϑι, 1 παν δἀορίβα ἴῃ {16 [Ὁ] ονσίηρ: 

γΟΥΚ. . 

Τὸ πσηύ μᾶνα θθθη βιρροβοά {π8ὺ δύ. ἔλΚ6 ττὰβ {Π6 ῥγο- 
Ραὺ ρυΐάβ ἰο 6 [Ὁ] οσσθα, ου ἀοοοιπί οὗ {Π6 δχργθβϑβίοῃ ἢ 
85 υϑϑά ἴῃ 5 ργθίδοο. ΓΠΒ. πὰ5. Ῥ6θὴ ΘΟὨΒΙ Δ οΚΘα ἴῃ 108 

Ῥὶαοθ. ΟἸμθιγηῖ δ᾽ ΤΟΙΊΔΥΚ 15 Ἰαβύ---καθεξῆς ΠΟΙ ῬΙΘΘΟΙβ8 

οχϑοίαμι ογἀϊηθια ἴῃ οἰηηΐθι8 ; 564 αποα «ἰ[ϊπι5 ΟΥ̓ΑΙΤῚ, οὖ Η15- 

(ουΐδμν 80 ἱπιο ταρείθυθ, 86 ἀθίποθρβ οομπίϊπιδ ΠδυΤ δύ] 0Π8 

ἀἰϑιποίο, οὐ ἀἰϊβίσθαίΐθ, απᾶϑὶ ΡοῚ στδάιι8, το] απα νοῦ δα- 

Ππούθ. Βε)εβοϊϊπρ {πη6 ποίϊοη οἵ Οβίαπάβθι, (ἀπά σἱἢ 

[ΐπὶ οὗ Μδοκπίρῦ, ἀπά 811} οἴμον Ηδυιηοηϊβίβ γῃῸ Πᾶνα 
[Ὁ] (ῃ6 βᾶηθ ρ[δῃ,) ὑπᾶαῦῤ δᾶοῃ! νδηρο δ σψγοίθ 

ἴῃ {πεῖν οχαοῖ ογάθυ {π6 οἰγοιμηβίδποθϑ {ΠπῸῪ μᾶγα τοϊαΐρα, 

ΟΠοιηηϊ 5 ργοοθοθᾶβ, 85 ἢἴ {πΠ6 Οοβρϑὶβ μαᾶ Ῥβθῃ νυϊίθηῃ 

ὁπ {Π6 φῬίδῃ οἵ Ἰϑίίουβ, ἴο. ποίΐοβ ἔποβα ἔμοίβ ψΒΊΟἷ τπσϑύ 

Β6 [πὸ τοϑηρ ρμίδοθβ οἵ {π6. Ηδυπιομίζοιβ. 8 δια ἴὸ 

ἀϑδοουίαίη {π6 πὰ. οἵ ρϑββονθυβ---ῃ6. βυθδίθυ βυθηΐβ 

Ῥδύνθοη θϑοῃ--ἰπο Ῥυϊποῖραὶ [οι πουίηρϑ. οἵ οὐ μον, 



ΧΥΪ ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

δα ΠΟΥ͂ 6 ψγὰ5 δὲ οουξαΐῃ ἐουγ 5 ΟΥ Ρδο65 δ δσουζαϊῃ {{π|68. 

Ἦΐϊ5. Ὀιγῖη, θαρίβιη, ἀθδίῃ, γϑβϑυνυθοίίοη, ἃ Πα Δβοθηβίοῃ, 
γιϑύ οἵ σοιβ6 ῬΘροῖπ ἃπα δηά δυοῖν Ηδυοην. 

ΤΠο Εὐνδηρο  Ἰβύβ, γγ6 ΠΊΔῪ ῬΥΘΘΊΏΘ, σΘΠΘΥΆΠΥ τοαΐθ [πϊηρ5 

ἴῃ {Π6ῚὉ ΟΥθυ, ΠΠ]655 ὉΠ 6 Ὺ 816 ΓΘ 64 οὔ ΟΥ̓. ανθηΐβ, ΜΒΙΟἢ 

ΔΡΡΘδ. ἴο Ὀ6 βιισσοβίθα Ὀγ {πΠ6 τηϑηΐοη οὗ ἃ πᾶηη6,; ΟΥ̓ 8 

αναηί. ΤΠ ι5 8. Μαίον τππῖΐθβ {Ππ6 οἉ]Ππρ πα τηϊβϑίοῃ οὗ 

{Π6 ὕνγεϊνθ, ἐποιρὴ {ΠῸ Ἰα ίου γαβ Ιοπρ' αὔξου. {Π6 ἔουπιθυ. 8. 
Τλικα ἰηβαυίβ {Π6 βίοιυ οὗ [Π6 ἀθδβίῃ οἵ [πΠ6 Βαριϊξι Ἰοῃρ 

Ὀαίουβ 16 ἴοοκΚ ρΐἷδοθ; Ὀοίῃρ τη οἵ 10 ὈγῪ {Π6 δνεηΐ 

ἢ Πα γεϊἰαίθα. Μδ, πηϊΐθ5 150 {Π6 σαρε νιν δηα ἀθαίῃ 
οἵ Φοῃη. 

Νονοο8 Πᾶ5 οἴνθῃ ἸΔηΥ ΔΑ: ΠΟΠπ8] ᾿πβίδποθϑ ἴο {Π 056 
οΟἸ]θοίθα Ὀγ ΟΠδιπηϊθιιβ, ο 5μανν {Πα τᾶν σἜΠΘΓ ἃ] ΠΟύ665 
οἵ μηβ 4ο πού δἰνγαὺβ ᾿ΠΠΡῚῪ δῃ ἱπηπιθάϊαία βασοθββίοη οὗ 

Θνθηΐίβ ; Β.Οἢ 85, “ δὲ [πΠδὲ {ϊπη "---“ ἴῃ {πο86 ἀδγβ"---περι- 

πατῶν δὲ----ἰδων δὲ----ἐγένετο δὲ---οκαὶ ἐλθὼν-ττς οχ οπα οὗ ἔποβα. 

ἀδγ5," 85 π6ὺ ψχεύα σοπηΐπρ' ἰηΐο ΟΔροϑυύπδιμ, ὅτο. ὅζο. 

ἼΠοβα ποίθϑβ οἵ ἄτηθ, μονενϑῦ, ἃΓ6 (0 Ὅ6 ρδυιϊου]δυ]ν οὉ- 
βουνά, ΠΟ ΔΡΡΘΔΙ ἴο ΠΡ] σομΠΕϊπιιθπμοθ, ΟἹ ΔῚ6 ΠΊΟΥΘ 

ἀοἤηϊίε---" ὙΥΠΘη Π6. ὀᾶ ἄοσνῃ ἔγομι (Π6 πιοιιηέαίη, μ6 

σι οηΐ, ἅς. ὅο.--- ὙΥΏΘη Πα μά Πηϊβηθα {π656 ψογάᾶβ".-- 

“ Τῃ {πᾶὺ Πουτ"---ἰ Οἡ {π6 {Πϊτὰ ἀδγ "---“ Οπ {Π6 οἰρῇι 
ἀν" (η). 

᾿Οὔβουνα ψΠοτα {Π6 ΟἸ 55:9 η οὗ δνδηΐβ 566 η15 ἴο 6 ἱ'πη- 

ΡΙΙ6α, δ5. ἴῃ Φοόβη ν. 1.; νἱ. 1.; νυν. 1, ΤῊ ΘΧρυθββίοιϑ 

μετὰ ταυτα, ἃπᾷ ἰδὰ καὶ τότε, ἀΥ6 {πιι|5 δορά. 

θη ἃ}} (πὸ Εὐνδηρο ϑίβ ἄργθα ἴῃ {Π6 οὐάθυ οὗ οογίδίῃ 

ονθηΐβ, {Π61ν πηϊξοα σοπβοηΐ οαρῃΐ ποῦ ἕο μα ἀϊδέισθβα, 

ὝΠθη ἔνο Εναηρο δίβ ἄρΥΘα ἴῃ ΔῺΥ ῬΔΥΟΙΪΑ ΟΥ̓ΘΥ, 

Δ πα ἃ {πιγὰ αἰ δ 5, {Π6 ἔσο ἀνὰ ἕο Β6 ρυθίευγε ἰο {πῸ {μϊνὰ ; 

ὉΠ655 νΘΙῪ ΘυἹ ἀθηΐ ΓΘ 8 ἈΡΡΘδΙ ἴο {Π6 σοπίγαγυ. 

Ὑμθη ὕνο Εὑνδηρο]βίβ στοαί (Π6 βδῆθ ἔδοί, μα ρδοθ 

αἰογθηΐ [οί αἰζου 10, Οὔδουνο {Π6 β(υοίθυ ποίδίοη οὗ ἔϊπη6 

ἴῃ ὁη6 {Πδη {Π6 ΟἴΠΘΓ. 

ΟἸΠθιηηϊ 5 ΠοΙῸ γοῖρυβ οὸ ἔπ ᾿πβίαποος {παΐ, αἴτου {Π6 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. χυὶῇ 

ἢιθδ]ϊηρ οὗ (π6 σοηξτῖοπ᾿β βαυναηΐ, 5. Μδίπον τοϊαΐοϑ (Π6 
ΠιΘ δ! ηρ' οὗ δὲ. Ῥοϑίθυ᾽ 5 τῃούμϑυ-ἰη-ἰὰν. 50. Τκο γοϊαίθϑ {πῸὸ 
ταϊδίηρ οἵ (Π6 ψιάον 5 50, 8Π4 τ15865 {πΠ6 ρδυίοῖα ΒΟ ἀ6- 

ποΐί685 {Π6 βἰυιοίου ποίδίοῃ οὗ {πιο ; ψὮ1Π6 δι. Μααν οὐΪν 

ΠΏΡ]165 {Πα 1 νὰ δου πα πη6. 8:. ΜΚ δάἀ5 ἃ ποία, 

{πῶ {π|5 Πποαίησ οἵ 50. Ῥϑίοθυ᾽ 5 τηοῦπμδυ-Ἰπ-ἰανν, γὰ5 οδοίρα 
ψ θη {Πᾶΐ ἀροβί]8 νγὰβ οδ]]βά. 

ὙΥΠοη {ΠπῸ ογάον οἵ δνβηΐβ αἰϊου ἃ [αοί ἰβ αἰ υθηΐ, ᾿πα "6 

1 1Γ86 Αἰζουϑίϊοι 15 ὈΥ δηθοιρϑίοη, οὐ γοδρι ]αθίοη, ἀπά ᾿ 

{Ππ6 οἰγουτηβίδησθϑ ἴῃ τ Πΐοἢν {ΠῸ6 Πἰδίονυ 15 τοἰαίθά. 

θη ἴῃ {πΠ6 οοπίοχί οὗ βομθ ὁπ6 Εὐνϑηρο]βύ, ὁπ6 ἢ βίου 
ΤΌΠ]ονν5 ἃποίμου, δηά 10 15 σουίαϊη {Ππᾶΐ ἐπ ΓΟ] ονῖπρ' 15 {Π6 

αβί---οοηβίθυ 1 ΔΩΥ δυθηΐ 15 ἰο θ6 ἱπβογίβα--- ον ἰπβίδπορ, 

Ρούψθοη {π6 ρυνβοδίίοπ ἀπ τούπιη ἰο Ναζαγθίδ, ᾿πβοσΐ 

{Π6 5] σῃ ον οὗ [Π6 ᾿πίδηΐβ, ἀπ {Π86 ΙΗ ἰηΐο Τυρυρί. 

ὙΥΒΘη ομα Ενδηρο δέ σο]αίθϑ ουθηΐίβ ἢ σου ίδιη ΟΥ̓ΘΙ, 

8πα: 8ῃ αυδηΐῦ 15 σθοοσ δα διμοηρ {Π 601, ν ΠΙΟ 15 οὐηἱ θα ὈΓῪ 

[μ6 οἴμοὺ Εὐνδηρο!δίβ θη γϑδίηρσ {ΠπΠ6 βάμμα δνθηίβ--- ἢ 

οὐον οὔ [Ππ| ὁ16 τηᾶῦ 6 [Ὁ] ονγοά. 

Βυΐ 1 {1μΠᾶὲ οὔθ ὄνθηΐ τδὺ, ὈΥ ΔῺΥ ποίθβ οὗ πιο, "6 

ἰγδηβροβθα, {Π6 ογᾶϑυ 15 ποῦ ἃ βυϊποιθης ἀὐριμηθηΐ ἀραϊπβί 
15 θοϊπρ ἀἸἰβρίδοδά. 

δοιηθίχηθ ονυθηΐβ, Οὐ αἀἸἰβοοῦ 508, 8416 Τοϊαίθα, ΠΟ ἃτ6 

Ραΐ ἰορσοίμον, βϑοδιβα {ποὺ 16 ἰο]4 οἵ {16 βᾶπηθ6 Ῥϑύβοῃ ; 

πού Ὀθοδιιβ6 {ΠΟῪ ἃ΄Γ6 σοπβθοαίνο, θυ {Ππαΐ {Π6 Πιβίουυ οὗ 

[Π6 ῬΘΥβοι πᾶν θ6 ρμυΐ. Τορϑίμου, ἃ5. {Π6 .χηϊββίοη οἵ {Π6 
ΑΡοβίδθβ, {π6 βίουυ οἵ {π6 Βαρεϊβί, ὥς. ζο. ὅσα. , 

ὙΠ 5111} 7 ουθηΐβ ἃΓ6 γοἰαίθα, να τηδνὺ σομποὶπάθ {Ππ6 πη 

ἴο 6 {Π6 ββιηθ, 1 {Π6 τηϊπιυιίοθι οἰτοιπηβίδποθβ στ θ 6, ΒΊΟΝ ἃ 5 

{ἰπ|6, Ῥίασθ, οσοδβΊοη, ῬΘύβοη, Οβ]θοῦ. 

ϑαρροβίηρ (Π6 (ο5ρ615 9 πᾶνθ ὕθθη νυ ίθη ἴῃ {{Π| ἔοτε 

οἵ παυταίϊνα βρίβί]θβ, πα {π6 οὈβϑονᾶποθ οὔ 50} υ11165 ἴο 

6 πϑοθβϑᾶνυ, 1 ἰουπά {πῶ (Π6 τηοβί ν]ι8}}}]6 Ῥδβὶβ οἵ ἃ 

ΠΔΥΙΏΟΗΥ Μγὰ8 8] ΘΔ ΟΥ ῥγαραγθα ἴον τὴθ ΡῪ ΕἸΘΠ ΠΟ ἢ, ὁη6 
οἵ {π6 πιοβί οϑϊεγαίθα, {πουρὴ πού αἰνγαυβ [Π6 πιοϑί ἀρρτου- 

ΥΟ1. 1. Ρ 
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8016, οὗ {π6 Οἴἰδυπιδη ἐμθοϊορίαπθ ΨΥΜΙ6 1 τεϊθοιθ 85 ἃ 

[ΠΘοΥγ, ἀπϑαρροτνίθα ΌῪ ἔδοίβ, {Π6 Ὠυροίμοβὶβ οὗ ΒΙβμορ 

Μδ.5", δπᾶ οἵ Ἐπ ΠοΥη, {πᾶὖ {Π6Γ6 γγὰβ Ομ6 ΟΥΡΊηΔ] ἀοοιι- 

τηδηΐ ποτ ΠΟ Β {π6 ἐπγοα ἤγϑε δνδηροὶβίβ ἀθυῖνοα {Π6}Ὶ 

Οοβρεῖβ; 1 νὰβ ρ]δα ἴο ἄν81]} τ βοὶ οἵ 15 οο!]δοίίοη οὗ {Π6 

δγεηίβ τϑοογάθα Ὅν (πΠ6 {ἢγεα ἢνθί Επνδηρεβίβ. ΤΉΘΒ6 

ενεπΐίβ, ΒΊβῃορ Μδυβῃ Πα 15} ]}γ ΟὈβουναά, οοπίδϊη ἃ 5πουΐ 

Ῥυξ γε ]] οοππθοίθα τορι οδοηίδοη οἵ {Π6 ῬυΙποΙρὰ] ἰγαηβδο- 

τἰοη5 οἵ ΟΠ τῖβί, ἔτομ 15 Ὀἰ τ ἐο Πἰ5 ἀβοθημβίοη. ὙΥ̓ μδΐθυου 

δυθηΐβ ἃ16 δάἀάθα Ὀγ οὔθ, ψῃ 1 ἃῖ6 οὐθα ὈΥ ἃποίμοι, 

μηδ δυἹἀθηθ]ν ἤπα {ἘΠ 61} ῬΓΌΡΟΙ ρΙδοθ διμοπρ' {π656. ΤΠῊΘ 

ΟΠΓΟΠΟΙΪΟΡῪ 15 βϑε θα Ὀγ [π6 πυπιθοῖ οὗὁἨ Ῥαββονϑῖβ τηϑπ οπϑα 

Ὀγ 856. δομη: ἀπά 1 πᾶνε δαορίθα Μίγ. Βθηβομβ ποῦν οὗ 
[Π6 ἀπγδίίοη οὗ οὐν Τιοτ 5 τηϊηϊβίνυ, δπα ἐμὲ νον οὗ {Π6 

ΟΠΤΌΠΟΙΟΡῪ Μ ΒΟ 6 Πᾶ5 οἴνθῃ ἔγοιῃ δί. Φομηβ ΟΒρεὶ. 

ἘΠΟΒ ΠΟΥ Β Δυγδηρετηθηΐ οἵ {πΠ656 ονθπίβ ρρθαγϑᾶ ἰο θ6 {Π6 

Βεβέ ἔουπαάδίοη οὐ ἃ ΠΥ ΠΟΩΥ Οἢ ΔΠοΟΐΠΟΣ δοοοιιηΐ 8150. 

ΓΟ οτάοσ οὗ 5. Μίαιπηον᾽ 5 (08ρ6] ΔΙ'ομθ 15 δἰξεσϑᾶ: ἐμαί, 

Ροίἢ οἵ 5.. Μδὺκ δῃὰ οἵ. δ8ι. {λπ|Κ6 15 ργεβευνθά, δηᾶ ἔτοπΣ 

{Π15 οὐου 1 Πᾶνα ποῖ ἀθραγίβα ἴῃ δὴν Ἰηβίδποθ. 1 δῆποχ {Π6 

Ῥίδῃ οἵ ΕΟ ΠοΥπ, {πᾶΐ [Π6 γϑϑάθυ ἸΠΔῪ ΘΟΙΏΡΘΙ6 15 τπιη- 

ὈγΟΚΘ ΘΟΕ ΠΠΟυΒπΘ55. ἩΠῈῊ [Π6 ΟΥΘΙ Ῥγοροβθά ὈΥῪ δῃὴγ 

Βαττηοηϊβέ, ΒΟ. Π6 πᾶν Πᾶνα ἴῃ ἰδ Ῥοββθββίοῃ. 

1. δοῆπ {πΠ6ὲ Βαρᾷπί, Μδκ 1. 9---ὃ,. Τακε 1]. 1---18. 

Μαίι. πὶ. 1---12, 

9, Ῥαρέβιι οἵ Ομ γῖβί, Μδυκ 1. 9--11. Ταῦκοὸ π|. 21, 99, 

Μαίι. πὶ. 186--- 7. 
ο ὅ, Ταπιρίδθοη οὗ ΟΠ τιθί, Μαγκ 1. 19, 18. Ταῦκο ᾿ν. 1--- 18, 
Μίι. ἵν. 1--Τ1|. 

4. ΟΠ νῖβῦβ τϑίσσῃ ἴο Ο811166, δπᾶ ἀγεῖναὶ αὖ (δ ρθυ δι), 

ΝΙΑΥΚ 1. 14. Τακο ἵν. 14. Μαῖΐ. ἵν. 19, 18. 

ὅ. Οὐτο οἵ Ῥοδίθυ 5 τηοίμου-η-ἰανν, Μδτκ 1. 99---84. ΤΚο 

ἵν. 98---41. Μαίῇ. νι]. 14---17. 

6. “Ουχε οὔ Ἰθρον, Μαι 1. 40---(ὅ. Τλῖκο ν. 12--- 16, Μαίι. 
11. 9--ά. ᾿ ἐ ᾿ 
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ἢ, Οὐδ οὗ ἃ ρϑύβοῃ διοίθα ἢ (Π6 ρα]θν, ΜακῚ Ἰ,. 
1---12. Τλι|κὸ νυ. 17---26. Μαίι. ἰχ. 1---8. 

8. (Ὁ]} οὗ δι. Μαείμον, ΜΚ ἢ. 18---99, ὙΠ “΄-- 

89. Μαζί. ιχ. 9---1 7. 
9. Ομ τῖβῦ σοθβ ψ] Η15 415. 0165 [του σι [Π6 δου ΠΕ]α8, 

ΜΚ 1. 98---98, Τλῖκο νἱ. 1---ὅ. Μαίί. χη. 1--ὃ, 

10. Οἰὰ οὔ (πΠ6 νι Ποσυρᾷ παπᾶ, Μία κ π. 1--6. ἼιΚο νἱ. 

23.---.0, Μαῖίι. χῇ. 9---Ἰὅ. 

11. Ῥτγδραγδίίοῃ ἴον βϑυπιοη οἢ {π6 πιουπΐ, ΜαΥκ 111. 7-- 

19. Τιῖῖᾷκο νἱ. 12.---19, Μαίί. ἵν. 98-- -ὅ. 

᾿ς 19, Οοπξβαίϊαϊοη οὗ {πα ορπίομ {πα0 ΟΠ τΙδῦ οαβῦ ουν 46 ν1}5 

Ὀν {π6 αβϑιβίαπος οἵ Βροίζοριῦρ, Μαῖκ πὶ. 90---60, Μαίί. 

ΧΙ, 2 2---4δὅ, (Ρευπδρ5 ξΟΥΠΠΘΥΪΥ ΤΆ Κα αἰβο.) 
19. Αὐτῖναὶ οἵ {πὸ τποίμοῦ δπᾶ Ὀγθίσθη οἵ ΟΠν δέ, Μά κ 

111, 61---Θὅ. Τικο νυν. 19---91. Μαίί. χῃ. 46---ὖ0, 

14, ῬΑγΔΌ]6 οὔπο βονοὺ, Μδυκ ἵν. 1----94. ΤλικΚα νη]. 4----Ἴ δ, 

1δὅ. ΟἸἰβῦ ούοόββαβ [Π6 568, δηᾷ ἀπάθγροαϑβ ἃ βίουμι, Μία κ 

ἵν. 88---41. Τλικα νἱ!. 992..--οῦ, δι. νἱῖ1. 18---97. 
16. Ταδπβδοίίομβ ἴῃ {Ππ σοππίυ οἵ {πὸ αδάδιθηθθ, ΜΙ υκΚ 

νυν. 1---90. {μ|Κα νι]. 96---99. Μαίί, νι]. 98---θ4., 

17. ΤΠμῈ ἀδυρηίον οὗ δαῖτ τϑϑίογθα ἰοὸ 116, ΜΚ ν. 

921].---48. Τικο νι]. 40----ὅ6. Μαίξ. τχ. 18---96. 

18. ΟὨχιϑῦ βοπάβ ουῦ {πΠ6 ὕψεϊνα δροβί]8β, Μαχκ υἱ. 7---18. 

ΤΚο ἰχ. 1--- 6, Μαϊί. χ. 1--.49, 

19, ΤΊ; ἔδπιο οὗ ὉΠ γῖβέ τθδοθ {πὸ οουχί οἵ ΗἩοτοά, Νδϊςί. 

χὶν. 1---ἰ1 9. Μαΐ νὶ. 14----49. Τιῦῖκο ᾿χ. 7---9. 

20. ΕἾνο {πουβδηᾷ τηθη ἔθ, Ναί. χῖν. 19--9 1. ΜΚ νἱ. 

90----44. Γλιῖο ἰχ. 10.----1 7. 

21. Αοκπον]θάρσιπηοπί οὐὗὁἨ {π6 ἀροβί]θβ {παῤ ΟΠ γιβῦ 15. {Π6 

Μοββίαῃ, Μαίύ. χυϊ. 18---ῷ8, Μδγκ νι]. ὅτ, ἴχ. 1. {λικο ̓χ. 

18---27. 

φῷ. ΤΥδηβησαγδίοη οἵ ΟἸὨγῖδύ οα {Π6 τηοιιηΐ, Μαίι. ΧΥΪΙ. 

1.5 .10. Μωνκ ἰχ. 92---9. Τικο ἰχ. 98---- 36. 

49. ΟΠ γῖβύ οὐτ885 ἃ ἀθιποηῖδο, ὙψΏοΙη Π15 Δροβί]65 6 6 πη- 
ΔΌ]6 ο οὐτο, Ναί. χνὶϊ. 14.-Ἱ. Μωὶ ἰχ. 14--.29, τὰκ 
ἴχκ. 97---48. 

ἡ »» 



ΧΧ 1ΝΤΕΆΟΘΌΟσΤΙΟΝ.: 

φή, Ομεῖβε ἐογοίθὶβ μῖ5 ἄρα, Μαί(. χυῖ, 22, 36, Ματὶς 

ῖχ, 90---92. Τὰκο τχ. 48---4δ. 

95. Ὀιβραΐθ διποηρ [Ππ6 ΔΡΟΒΕ165 ἀρουύ ργθοθάθμοθ, Μαΐὶ. 

ΧΥΠΙ, 1--ὁ. Μακ ἴχ. 96---7. Το ἴχ. 4δ---48. 

926. Ομεῖθὲ Ὀ]65565 Ομ] άσθη ψηῸ ἀγα Ὀγοιρηΐ ἴο Πἷπι, ἀπά 

ΔΏΒΥΘΙΒ (Π6 απρϑίϊοη, ὈΥ δῦ τη 85 5 νδεϊοη 18 ἴο θ6 0Ὁ- 

(αἰπεοά, Μαεῖί. χῖχ. 19--.-90, Μαῖκ χ. 16---θ 1. 

ΟἿ, ΟΠ τῖβὶ ἀραΐη ἔογείθὶβ ἢ15 ἀθαίῃ, Μαί(. χχ. 17--19. 

ΜΚ χ. 92.-- 94. ΤλικΚο χυῖ!. 91---θ4. 
28. ΒΙΙπα τηδη δ Ψουῖομο γϑϑίογθᾷ (ο βίσῃί, Μαίί. χχ. 99 

--84. Μδ χ. 46---ὅῷ, Τιικο χυη!. 9ὅ---49. ᾿ 

29. ΑἸ τύ β ῬΌ]ς πίτυν ἱπίο δεγαβαίθμ,, Ναί, χχῖ. 1--- 

11. Μακ χὶ. 1--10. ΤΆΚα χιῖχ. 39--- 44. 
80. Οτῖβί Ἔχρεὶβ (Π6 Ῥυγαυβ ἀπά 56 116 15 ἔγομι {Π6 (θη ρ]6, 

Μαζί. χχὶ. 192---14. ΜΚ χὶ. 1ὅ--17. ΤλΚα χῖχ. 4, 46. 

81. Ομ δὲ οαΠ]Ποθᾷ ἰο δοοουπί Ὀγ {π6 ομϊοῦ ρυϊοβϑίβ δῃά 

Εἰ 5 ἴῸ (δ πρ ῬΌΘΠΟΙΥ ἴῃ {π6 ἰοηρῖθ. Ηθ ΔΗΒΎΤΟΥΒ 

πο, δπᾶὰ ἐπθὰ ἀοἰϊνοιβ ἃ Ῥϑύϑῦ]θ, Μαίι. χχὶ. 98---97. 

88---46. Μδικ χὶ. 97. χὶῖῖ. 19. Τιῦκο χχ. 1--- 19, 
892, Οη {π6 ὐἰραυΐα ἴο (8881, δπα τηδυυῖασο 1 ἃ Ὀγὸ- 

[πον 5 ψϊάον, Μαῖίί. χχὶὶ. 15---99, ΜΚ χὶὶ. 1ὅ---8ϑ 7. Τακο 

χχ. 90--40, 

88. ΟΠ τῖββ ἀϊβοουσβα στ} {π6 ῬΏΔΥΒΘ 63 τοϊδῦνα ἕο ἐπ 
ΜΙ βϑίδῃ θεῖπρ οα]Π]οα Τιοτὰ Ὀγ αν, Μαείς χχῖ 41---46, 

ΜαῖΚ χῖϊ. 8ὅ---87. Τλικο χχ. 41-- -4δ. 
84. ἜΠε ῬΠδυῖβθαβ σαηβαυγθ ὈΥ ΟΠ βί, Μαϊί. ΧΧΙΙ, 1 ν᾽ 

ὅς. ΜδΚ χιι. 898-40. Τακα χχ. 48---47. 

85. ΟἸΠῖβι Τογοίοὶβ ἐπ ἀδϑέγποίίοη οὐ Φεγιβαίθη, Μαίί. 

χχῖν. 1-ὃ6. ΜδγΚ χα. 1--Ῥ86. ΤΚΟ Χχι. ὅ-τθθ6. 

866. Ῥτεϊαάθ ἔο {πΠ6 δοοοιηΐ οὗ Ομ γββ ραββίοη, Μαζί. 

ΧΧΥΙ. 1--ὅ. ΜΔΚ χιῖν. 1, 9, ΓκΚα χχιϊ. 1, 9. 

81. Βυῖρουν οἵ διάδβ, ἀπ {6 οϑ]γδίοη οἵ {Π6 ρΡ8885- 

ονϑῦ, Μαῖίί. χχνὶ. 14---99, ἘΜΗ͂Σ χῖν. 10---95, Τακο χχίϊ. 

9--.96. 
98. ΟΠ γιβί σο68 ἰο {Π6 πιοιηΐ οὗ ΟἸῖνθθ, αι. χχνὶ. 860 

--46. Μαῖκ χὶν. 236--42. ΓΚο χχ. 869-46... Ὶ 
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89. Ηθ 15 βεἰζϑεὰ Ὀγ ἃ ριιγὰ ἔγομι {Π6 ομϊθῦ ρυϊθϑίβ, Μαίί. 
χχυὶ. 47---ῦὃῷ8. ΜδΚ χιν. 46----ὕ4, Τακο χχῇ. 47.-- 5. 

40. Ῥείου 5 ἄθηϊὰὶ οἵ ΟΠ γϊβί, ἄο. Μαίί. χχνι. 69. Χχνυ!.. 

19. ΜδῖκΚ χὶν. 66. χν. 10. {μπ|Κ6 χχῖ!. ὅδ. χχηῆ!. 17. 

.. 4]. ΤῈ οὐποιῆχιοη δηα ἄρα οἵ ΟἸΠγῖθί, Μαίί. Χχνυ]. 

920--66. Μαιῖκ χν. 11.--47. Τὰκα χχηὶ. 18.--δὅ6. 

42. Πα τοϑυγγθοίίοη, Μία. χχηϊ. 1, ὅς. Μαγκ χνὶ. 1], 

ὅς. [λΚο χχίν. 1, ἴζο. 

δύο θείης (Π6 ἐΐδογψ, {π6 γιΐθα, δθᾷ {πὸ δαδὶδ, ἀΡΟΙ 

ΠΟ ἃ Ἡδυηοην οὗ {πὸ Νὸν 1 δϑίδηηθηῦ τσ ῦ Ρθ6 δάνδῃ- 

ΔΘ ΘΟΙΙΒ]ν ΘΟΙΏΡΙ64, Ὁ γτϑηιδϊηθα {Πδὲ 1 5ῃου ἃ βοἰθοῦ {πόδ 

αϑϑιδέαμέδ ΜΉΘ Ή πηϊ6 4 τηοϑύ βοιπάποϑϑ οὗ μπαροιηοπί, ῥτὸ- 

ἔουμπα Ἰ᾿δαγπίησ, ρϑίϊθηί Ἰαθοιν, ἃπα δχίθηβινθ γΘΒΘΔΙῸΝ. 

ἘἨε)οοίίπρ' {π6 Πυροίμαβθϑ βοίῃ οἵ Οβίδπαου, ἀπά οὗ 8ἃ}} ψῇὸ 

ψγο ]α Δάπογο ἰο {Π6 οὐου οὐ δὴν οπο οὗ {π6 ΟΌ5ρΡ615, ἴῃ 

ῬΓΘίδθγθποα ἴο ἃποίμου, 1 ἀδοϊἀ6ά ἰο δοσαρί ἃ5 ἢν συΐάοβ {πὸ 

ἤν Ῥυϊποῖρα! Ηδυιηοηϊβίβ, 1 οἢ πᾶν ποί ΟΪΥ οδίαϊποά 

[π6 σϑηοιαὶ ἃρργοβδίϊοῃ οὗ 411} ραγίϊθβ, θαὺ νγῇο πᾶν θθθῃ 

τοϑρθοῦνοϊυ οἵ [Π6 τηοϑῦ ορροβῖίθ ἀθβου ροηβ δπᾷ οἰδββοβ. 

ΤΠ Πυϑύ 15 ΓἸσῃυοοί, ψοβα ΟΠ γοπῖοὶθ οὗ {μ6 ΟΙα Το8- 

ἰἀχαθηΐ Πα θθθη τηδθ (Π6 θ8518 οἵ ΠΥ ρυθοδάϊηο ἰΔθοιι. 

ΗΙ5 Ηαδγιποην, {πουρ πού {Ὁ}]]Ὺ οοΙηρ!οίθα, Πᾶὰ5 θθθη ντοὶ- 

σομθα ὈΥ 56Π01875 οἵ 4}1 ραυθβ. [σι οοί ψνὰ5 ὁπ οἵ (Π6 

πιοϑύ ἰθαγπεὰὼ οἵ ἴπ6 Ῥαυγιίδη {ΠΘο]οσίδηβ, πα ροβϑοϑβθά 

δτοαῦ ἱηῆποποθ ἴῃ {π6 Αββθθ]ν οὗ ινῖποβ (ο)ὴ. Γρῃυ- 

ἴοοὐ᾽ 5 Ηδυθοην, Πούγανο, νγὰβ Θπουμηθ τ α ἢ {Π6 βδη16 

αἸβααάναπίαρθ, ψ ῃῖο}) 1 Πᾶνα τηθπ]οπθα (2) ἃ5 8Π ΟΙΤΟΥΙ ἱπ΄ 

ἢῖ5 ΟΒγομπῖοῖθ. Ηδ ρ]δοθβ [Ππ6 δνϑπίβ γθοογα θά ἴῃ δουρίανα 

ἴῃ ἴοο ἰδῦσο πηᾶθ5685, 8η4 {πουθῦν ἀδθβίγογβ {Π6 χηϊπαίθπθβ85 

ἃ σοπεϑαιιθηΐ ρουβρίουϊεν, ΒΊΟΝ ΔΓ 50 Θϑβθηίίαὶ ἴο ἃ δοῃι- 

ΡΙθία νον οἵ {Π6 βδογβά Ηἰϊβίουυ. 

Τὸ τιδπίοη Ὠν. Ποάάανάσο, την βθοοπᾶ συῖαθ, 15 ἕο τ608] 
ἴο {Ππ6 Τϑοο]]θοίίομι οἵ [ποβα ψῃο ἱπίδγθϑδί {ΠΘπηβ ῖνοϑ 'π [Π6 56 

ἀοΙσ  ] οἰυάϊθβ, ἐπ6 πϑᾶιηθ οὐ δῇ δπιῖδ}]6, ἰθαι πο, ἀπά 

Ρίου5 πιδῃ; ΨΏΟΒΘ ΡΥδῖβθ 15 ἴῃ 411 (πὸ Ομυγομθβ, ἀπα ἴῃ 4}} 
ΟἸινβείδη ββοϊθίίθθ. [1 πᾶν ποῖ πηϊξουν ἃἀορίοα Πΐς 



ΧΧΠ ς ἸἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΔΙΥδησοιηθηΐ, 1 παν θη αἰνανβ δἀϊῆθά ὈΥ̓͂ Π15 ἀδγοίσμαὶ 
᾿ χαῆδοῦοπβθ. ὙΠΟ α ἢϊβ τϑαβοπίησ αἸα ποῦ οοηνηδθ, Ἠ18 

Ῥίον ᾿πβέγιοίθα, ὙΠ ἢϊ5 ἀθοϊβιίοηβ ἀρρθαύδα ἴο 6 δο- 

οαγδίθ, {π6. ππίοη οὗ δυϑὺν ααδ} 1 τ ΒΙοἢ. Ὁδη δούη {Π6 

{Ππϑο]ορῖοαὶ οὐἱέῖς, τομάθγθα 15 ἰαθουνβ ἀοιθ]ν σταίοξα!. 

ΤΠ ρυῖάθ δπά οὐπδιηθπΐ οὗ {πΠ6 Ἰπάδρεπάθηςξ 1) 1βϑθ θυ 5, 

ἢἷβ δηχϊθίυ ἰο ἀυοϊά οἥδβμοθ, παυοὺ Ὀοίταγθα Ὠΐπη τηἴο 1η61}- 

ἔδσθποθ ἕο τ. Ηἱβ ΠΡ νυ ν πονον ᾿παπορα Πΐπ (ὁ οοπΠ- 
ἵοαπα {ἢ 1} ουτον, (8 οπβίομῃ ΠΟ 15 ποὺ οχίο θά ἃ5 

ἔγθοάομι ἔγομ Ῥγθ) μα 166,} ἴον Ἢ νὰ οοπῆποα [0 ῬευΒΟ 8, 

δ πα ποῖ [ο βοηἰπηρηΐβ. ΥΥ μαίθνοι μ6 μονα τὸ ΡῈ {{π6, 

6 δηΐογοθα ψ 1 ἃ ραίθηῦ σοη.]6η655; ἡ Β]Οἢ γγὰ8 ΒΟΙΠΘ 65 

μηδ ΚΘῊ ἴον (πη 41ῦν, Ὀγ [Πμοβ6, 0 δϑίθοιῃ νἹοΪοποὸ οὐ ἀθ- 

οἰαηηδίοη, ἴο 6 οπ6 οὐϊξθυῖοι οὗ τηϊηἰβίθυια! ΙΓ Ἄ]Π655, 

δα ΟΠ Ἰἰβέίϊδη Ζθα]. Απ δοίϊνα ραυίζαη οὗ ἐπαῦ βυβίθπι οἵ 

ΤΟ] ΡΊΟΙ, ἡ Π]ΟὮ τη8 Κ65 ἃ οογίδϊη ἐγδΐη οὗ ἔθ ηρβ, ἃ5. γψγ6}} ἃ5 

Τορθηΐᾶποθ, οθθάϊθποθ, πὰ ἔδ1{Π, δ]πιοϑύ θϑβϑϑηίαὶ ἴο ΟἿΣ 

βδ]ναίοη, δηα ἃ ργυοοῖῦ οἵ οὐὐ ῬυΌθΑΌ]6 δοοθρίδ!θηθβ5 

Οοά, μα ὰβ ποΐ ριοοθοαβθα ίο {Π6 δχίγομηθβ ψῃϊοῖ σο- 

ΠΘΙΆΠν ΟΠμαγδοίθυῖζα [Π6 σομηπιθηίαίουβ οὗ (Π15 βοῆοο]. Ηΐ5 

ΟΡ᾿πίοη5. οἢ {Π6 ἔουτηδύϊοῃ ἃηα σονθρημιθηΐ οἵ (ΠυἸβύϊδῃ 

ΟΒυσομοα, ψ}1}} πού, ἃπα σαπηοί, τπηθοῦ 1 {Π6 ΔΡΡΥΟΡΔΙΙΟΠ 

οὗ [π6 οὔβθύνουβ οὔ [Π6 οἰντουμηδβίαπορβ, γοϊαϊθα ἴῃ {ΠπΠ6 (οβρ6]5 
δια Αοἰβ, ἀπά τοίοσγθα ἴο ἴῃ {Π6 δροβίο!ιο βριβέῖθβ.0 Ηδ δρ- 

Ῥθδᾶγβ ἴο πάνθ Ὀθθη ἰοίζούθα Ὀγ [π6 {πθοῦν ΒΟ μα μδὰ 

1106 α ἴῃ Θαυ]ν ΠΠἴ6, πα Ππαα πού το]δοίθα ἴῃ 15 τηδῦθ τ} Ὁ 

ὙΘ6Δ15.  νὰβ πού 8Δ0]6 ἴο τϑοϑῖγα την οἵ {π6 ριοροβϑά 

Αἰ ογδίοηβ οἵ {Π18 διηλῖα}]6, στθαΐ, δπᾶ σοοά τδῃ. πο 
ΒΟΙΏΘΕΠ165 ΔΡΡΘδΥθα ἴοο ἃ ΙΓ, ἃπὰ ΔΟυαρί. 

ΡΗΚκΙηρίομ᾽Β Εὐνδηρο!οαὶ ἩΠΒΙΟΥΥ 15. ΤῊ {π|γ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΔΙ 

αἰά τὴ {Π15 ἀπο ου] Ἰαθουν. ῬΙΚΙιησίοη νγὰβ ἃ σοπηίγυ ΟἸΘῚ- 

συυηδῃ, δηα ἀδνοίβα Ὠϊμπη561 ἕο μἰβ όσκ, ψΊ τπποἢ ραόποθ 

ῸΥ Ἰηδην γϑᾶγβ. Ηδ σοηβί ο5 δύ. ΜαΥΚ 85 ἴπ6. θΡεδὺ ριϊάθ 

ἴο ἃ Ηδττηοηῖζου. ἘΕουβακίηρ {πΠ6 οΪ4 ρίδῃβ οὗ ρ᾽δοίπο {πΠ6 

ΨΔΡΙΟῸΒ ῬᾶΒΒΑΡΘΒ ἴῃ ῬΆΓΔ116] σΟΙ 8, ΟΥ̓ΪΠ βθραῦδίθ ρᾶιἃ- 

φΥΆΡ5, μῈ αἰνιἀεα {πΠ6 παιγδίίνο ἴῃ {π6 τηϑηποι ψ ΒΙΟἢ 1 



ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΊΟΝ. ΧΧΙ͂ 

Πᾶνα δαορίρδα ἴῃ {πὸ ἢνθὲ οὗ {π6θ6 νοϊπηθβ. Ηἰ5 ομΐδ- 

Βίοβ οὗ πηρογίδηϊ οἶδιιβθ5, Του πα ἴο Ὀ6 ΥΘΥῪ Πυμπηθτοιιβ ! 

Ης με πού οίνθῃ {Π6 σι ῃμοΐα σοπίθηίβ οὗ {π6 Ο(05ρ6ε}5, 

θυΐ ταῦμου ἔουτηθα ἃ οομπίϊπιυόϊι5 παυγδίϊνθ, οἢ {πΠ6 ρἷδη οἵ ἃ 

αἸαϊοθββαυοη, ψἱἢ {ΠπΠ6 ϑουρίιῦγθ τϑίθιθμοθβ ἴῃ {16 γηδι- 

σἷ'η. Ηὄδ βῦρροβεοβ, ἴοο, ἐπᾶῦ οὰν Γι οΥ᾽5. τηϊηϊδίγυ ἰαδίθα 

ΓὨγοὰρὴ ἔνθ ραβθοόνοῦβ. ΤῸ (Πϊ5, πα τϑὴν ΟἴΠΘῚ ροϊηΐβ, 

1 [οὐιπὰ τηγβ6 1 ἀπ8 016 ἴο ἀββθηΐ. 

Αγομθῖβῆορ Νοτοομηοβ Ηδυηοην ρΡΡΘδβ ἴο 6 σϑῃδ- 

τα] ]ν, δηα ἀθβογυθάϊυν, οοπϑι θυ {πΠ6 θθϑύ ψοὺκ οἵ (Π15 Κπά 

ΟΥ̓́ΘΙ: ΒΕ ΠἸ 64 (ο {πΠ6 Ρα]16. [0 πᾶ τϑοθῖνο {Π6 βδῃ 0 

οὔ {Π6 {ὐπηϊνογϑιίν οὗ Οχίοτά. [0 νψὰϑ τιδάρ {πῸ ἔουπάδίοῃ 

οἵ ὙΥΗο᾽ 5 ΠΙαἰθβϑθαγοη, γι Βομηθ ἔθ δχοθρίίομβ. ἘΠ6 

οἰοχιιοηΐ Βαμιρίοι Τ,Θοίαγον Πδ5 ἔΟ]ονγθα ΥΥ̓ οβϑύ ἂμ 'Γοση- 

50η,) ἴῃ {π6 ογάοιυ οὔ (Π6 παυταίίνε οἵ {πΠ6 γϑβϑυνγθοῦοη. Ἐδ 

τοὐθοίβ ἐπ Αυομθιβμορ᾿ 5 ἀοιθ]α ᾿πϑ θη οὗ {π6 Ἐπ Πδ- 

τἰβύ, ἃπα οἴμοι 156 να} 165 ἴῃ (Π6 πυπθουησ οὗἨ {Π6 56οὐ! 08 

ἔγοια 196 ἐο 180. 1 νεπίυτε ἰο ἀθραῦῦ ἴτομυ ΔυομΌΙΒΠΟΡ 

Νενοοιηθ ψ] στοαί τοϊποίαδποθ, ἃπα Δα μο 6 ἃ5. τ] ἢ ἃ 

ΡΟΒΒΙΌΙ6 ἴο Πῖβ σϑῆουαὶ οὐάϑν οὗ οἰγΓοιιπηβίδηςσθϑ. 

Μγ ἢ, ἀπά τιοϑύ ἱπαοουγαίθ σαι 46, 15 ΜΊΟΠΔ6]15, τ ]ο86 

Ῥυϊοῦ γουκ, 5. ΒΙθπορ Μδυβ Πὰ5 }50}γΥ ΟὈβθυνθα, πηδύ 6 

σοι ἀουθα σαῖμου 5 δὴ ἱπάθχ, [Π8ὴ ἃ πᾶιηοην. 1 Πᾶνθρ, 

Ππονγονοῦ, Ομοβθη ᾿ΐπ ἃ8 0Π6 οὗ ΠΥ ΠΟΙΡθ 5, θόδιιβα Π6 15 

1Π6 Ἰαϑύ διυϑησοῦ, δ 15 Θοῃϑι ἀογυθα δ150 οἵ Βισὴ δα Πουν 

Διο πρ' [Π6 ΔΙ 615 οἵ {ΠπΠῸ Οἰθυιηδη {ΠΘΟ]ΟοἾδη85 ; ἃ Πα ΔΙ ΘΗ 

411 ψὸ τηϊϑίακο πουθ]ν ἴον ἰα]οηί, δηα {π6 τοϊθοίοι οἵ οἱά 

ΟΡΙΠΙΟΠΒ ἴΟΥ Θχθιηρίϊοῃ ΠῸμ] Ὀϊσοίτν. 

ΤἼΘ ρίαῃῃ ροὴ ΒΊΟΝ 1 πᾶν οπάθανοι θα ἴο ΓΘ Πα 61 ΠΥ 

οομβιπηρ οὗ {Π6 οὐδο]θβ οὗ Οαοά τβοι] (ο {πὸ ΟΠ νΙβιίδπ 

ψΟΙ]ά, 15 [Π6 ΟὨΪΥ ροΐμέ ΜΉΘ τϑασῖτοβ οὐ ἔασμοι αἰέθη- 

[ἰ0η. 

ΑἹ] {π6 Ηδνηηοηῖθβ ψ μῖο. πᾶν μι Παυΐο θθθη βαη6α 

ἴο ἐπα ψουἹά, παν θθθη ἐουγηθα, οῃ οπμα οἵ ἔγο ρδηβ8. Πα 

οοπίθηίβ οἵ {πὸ ἔουιν (οβρ6]5 πᾶνε βθϑη διτδησθά πὰ ργ8}16] 



χχὶν ὶ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ΘΟΪαπῖη5, ὈῪ ΜΘ, πιθϑη5 [Π6 σ᾿ Βο]6 οὐ [Π6 βδογθά παιγδίϊνθ 

15 Ῥασοά δὲ ὁπ νἱϑν θθέουα [Π6 γϑϑα61---Οὐ Ποὺ ἤᾶνα ὈΘΘπ 

ΘΟΙΩ ΠΟ [ηἴο ΟΠ6 ὈΠΡΌΤΌΚΘΗ βίουυ, ἴῃ ΠΙΟἢ {Π6 ραββαροβ 

σομβίἀογοα Ὀγ [Π6 ΗἩδΙΙΠΟΠΙΖΟΙ ἴο 6 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΥῪ [0 [Π6 

1Ππδίσαύοη οἵ [π6 παυγαῦνθ, δ΄6 ΔΙ ΓΆΥΠῪ το]θοίθα. ὙΠῸ 

ΤΟΥΤΊΘΙ ΡΥ π665 στοδῦ ΟΠ ΒΊΟῊ ἴῃ {Π6 τηϊπα Οὗ [Π6 βιπάθηΐ; 

1Π6 Ἰαΐξου ρρθδιβ ἴο ρἷδοθ [Π6 γθᾶάϑυ ἴοο το δὲ {ΠπῸ ἀ15- 
ῬΟΒΔ] οἵ {Π6 δυΐμου. ΠῸ ΤΌΣΟΙ 15 {π6 ΗΔΓΙΊΟΠΥ β ον 

50 ΟΔ1164; {Π6 Ἰαίξον 15 Π6 πιοτὸ Π᾿δίθββδυομ, οὐ Μομποίεβ- 

ΒΆΤΌΏ. ΤῸ δγοϊα {Π6 ᾿Ἰποοπυθηΐθηοοβ οἵ θοίἢ [Π656 πγβίθιῃβ, ἢ 

ᾶνθ δῃάθαυσιτθα ἰο βᾶνα {πΠ6 τϑαᾶθυ {πὲ δια αι  βϑιμθηΐ, 

ὙΠΟ ἢ 15 οσοαβίοπθα Ὀν ἔΟυΣ ῬΑγΆ116] οο]υμηη5; δηᾶ δ {πΠῸ 

ΒΔΤῺ6 {{π|6 ἴο ΘΟ Ϊη6 {Π6 (05ρ6}5 ἱπίο οπθ ογάθι, ψιπουΐ 

Ἰϑανίηρ [Π6 γοαίου ἰοὸ ἀδβρεπὰ ΘΠ γον οα {πὸ ᾿πάστησπί οὗ 

[Π6 ΔιΥΔΉΘΟΥ, ἵπ {Ππ6 οΠμοῖοσα οὗ {πΠ6 ᾿ηΐθυσουθῃ ραββθᾶ 9685. 

ΜΥ οβ]θοί, μδβ Ῥεϑθὴ ἴο πηϊΐθ {πΠ6 δᾶάναπίαρϑ οὗ οί 

Ῥίαηβ, Ἐνϑυυ ἰοχέ οἵ ϑουϊρίυτα 15 Ῥγ βουνά, δ5 ἴῃ {πὸ ἢγϑί, 

8116 {Π6 Θυδηρθ 8} πδυγδίνοβ ΓΘ ἐουπιθα ᾿ηΐο ὁΠ6 60η- 

προίρα Βιβίουυ. 85 ἴῃ {Π6 βθοοηῃά---ΘΥΘΟΥῪ ῬᾶβθαρῸ Ψ ΠΟ 15 τὸ- 

Ἰθοῖοα ἔτομι {πΠ6 σοπίϊπιιουβ Πιβίουυ βϑίησ ρ]δορά δ {Π6 επά 

οἵ Ἔβοὴ βϑοϊΐοῃ, ο Θῃ8}00 6 {Π6 γϑδάϑυ ἴο ἀθοῖάθ οἡ {Π6 ρυο- 
Ῥυϊοίν οὗ {π6 οὐὔάθυ ΒΟ πὰ5 θθθη δαορίβα Ὀγ {πῸ Αν- 

ΤΠ 56... ΤΠ 656 Ῥαββαροθ Ψ1] ΔΡΡθδῦ ἴοο οἴΐζδθη, ἃ5. ὈτΌ ΚΘ 

84 αἰβ]οἰηϊοα βθηΐθποθβ; ἀπά [Π6 οοηνϊούϊοη οὗ {π6 αὐ 1 γ 

οὗ {115 ρίδῃ, δπᾶ 15 στϑμάθυϊησ 50 αν ἀθηΐ βδιβίδοιομ ἴο 

{π6 ἸΔθουῖουβ, ΟΥ ᾿παυϊῖηρ βίαια θηΐ,--- οου]ά Δ] η6 Πᾶνο τθη- 

ἀογθά τη6 ρα θηΐ, ἀπά ον [Π6 πηϊηϊιῖθ οᾶγ6, ἃΠᾺ ΔηΧΊοιΙΒ (δ ]σ.Ι6, 

ΨΚ Ώ1Ο]. ΘΠ Ὀ]6α πη6 ἴο ρϑύβθνυθιο {Π]] 1 νγὰβ δοῃιρ] οί. 

- [ὴ Πριηοηϊζίηρ [Π6 δοοουηίβ οὐ {Π6 ᾿πβουῦρίοπβ Οἢ 

{πΠ6 οὔοϑβ, δηὰ {π6 παγγαίνα οὔ {π6 γοϑυσγθοίίζῃ, ᾿ πανα θΘ θη 

συϊάρα Ὀν ον Ήβοη, ΥΥ αβῦ, ἀπά Ογδηῆε]ά. 

Ηνίηρσ ἀδοϊάδα οἡ {Π6 το ποά οὗἉ αἰδβροβίηρ' {π6 οοπίθηϊξβ 

οὗ {Π6 ἴουν (ἀοβρεὶβ, ἃποίμου απ βίοι Το πθα ἢ τὸ- 

Βρθοῦ {0 {Π6 νδυϊοιιβ ρϑυϊοαβ οἵ {{π|6 ᾿ἱποϊπἀ δα ἴῃ {πὸ ψ᾿ΠῸ]6 

οὔ {πὸ Νὸν Ταβίαπιθηί. 1 νγὰβ ποί βαιβῆθα ψ ἢ {ΠῸ τιρβιιαὶ 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΥ͂ 

γιοάο οἵ ἀϊνίάϊηρ {μ6 δοίίοηβ οἵ οὐὗ Ἰμοτά, δοοογάϊπρ' ἴο 1Π6 
ΟΡ 6Υ οὗ (Π6 Ῥαββονοὺβ ἀπανΐπρ ψ ΠΙο Πα ᾿νθα προη θάνῃ. 

ΤῊΪ5. Ραμ ἀϊὰ ποῖ βθϑηι ἴο ΘΟ νΟΥ ΔηΥ ἀοἤηϊία 468 οὗ {π6 

ῬΘΟΌΪΑΥ ρυορυϊείυ οὗ [Π6 βανθῦαὶ δοίϊοῃβ, ΒΊΟΝ ἀγα τθοογα θά 

οἵ οὔν ϑανίοιυν. ΤΠ6 θεδιίν οὗ {Ππ6 παυταίνθ, πὰ {πΠ6 ρῥγοοῖς 

οὗ ἀεβῖσῃ πὰ νίβάοιη ΜΉ Ϊο ἃΓΘ ΘΥΘΡῪ ΠΘγ6 αἰβοου θυ} 0 }6 
πῃ {π6 βαογϑᾶ ϑουϊρίαγεβ, βθϑιηθᾶ οθβουγθα οὐ πϑρ]θοίβα ὈγῪ 

ΠδυτηοπϊΖίηρ [Π6 βανθῖα] Ο05Ρ615, 1 γθίδυθποθ οἱυ ἴο {ΠῸ 

ΠΌΠ 61 ΟἵἨ Ῥαββουθ β---ΟΥ {Π6 νδυϊοιβ ᾿Ου ΠΥ 5 οἵ οὐν 1 ,οτὰ 
“το δνθὴ {Π6 ρογίδοῦ ἃυγδησοιηθηΐῦ οἵ {πΠ6 δνθηΐβ {Ππθη- 
56 |ν65, {{{ΠῸ Ὶ ψγ 6 ΘΟΠΒΙ ἀθυ  α ΟἿΪΥ ἃ8 ἃ σο]]θοίοπ οἵ ψοη- 

ἀοΥ Ὁ] ἐδοίβ. Μυοῖ ΠΡΟ πα ΠΟΡΪΟΥ νίονβ οὐρσῃς ίο 

6 ἰᾶκϑὴ οὗὁἨ (Π6 οοπίοθηϊβ οὗ {Π6 βδουθὰ νυϊποβ. 6 

ΟΠ τϊβάδη Ἀδνυθδέϊοη 18 {Π6 σοιηρ!θοη οἵ [Πᾶὺ στϑδῦ βυβίθμι 
οἵ Βε]ρίοη ῃῖοἢ θοσδη δἱ {π6 ΕΔ], ἃπα ψ1}} οοπππια {1} 

[815 οὖν βίαΐβ οὗ {118] 15 ουθσ. ΤῊΘ Ῥυποῖραὶ ομ]θοῦ οἵ δῃ 

Αὐγδηροῦ οἵ {πὸ Νὸν Τοϑίδιηθηΐ, [πουοίοσθ, οαρῃξ ἴο Ρ6, ἴο 

Ῥίασα θείου Π15 γθαάθυβ ῃΠ6. σγτδᾶτπαὶ ἀδνθὶοροιθηΐ οὗ {παΐ 

ἀϊδβραοπβδίίοη οἵ (Ὁ γῖϑί ἀπα οἵ [π6 Ηοὶν ϑριυϊ : βοῇ θοσδῃ 

ΙΓ (Π6 τονῖνα] οἱ πλ]Γ 8616 ᾿πηη] 6 α]1δίθ]ν θοϑίοσθ {π6 Ὀιγ ἢ οἵ 

Οτῖβί, δηα θυ παίθα 1 {Π6 οοβίηρσ οὗ (Π6 δποη οὔ πὸ 

δουρίαγοβ οἵ {π6 Νὸν ᾿ οϑίαπηθηῦ, δηα [Ππ6 σοββδῆοῃ οὗ {Π| 6 
μΙΓΔΟ]ΟΙ5 ρἹ 8. 

1 Μ1}},1 ὉΠ], ἀρρϑὰν δνϊἀθηΐ, {πᾶῷ δὴ διτδηροιηθηξ οὗ 
{π6 Νοὸν  δβδίδπιθηΐ ψ}1}} 8 πιοϑύ πβθ} Πγ ἔοσιηθα ἀροη (Πΐ5 
νίονν οἵ [πΠ6 σγδάπα)] ἀἸβοονοιν οὗ αοἀ ἴο [πΠ6 νου]. Οοἄ Πᾶς 
᾿πηρατίοα {πὸ Κπον]θάσα οἵ Ηΐβ ψ1}} ἴο {Π6 νου], ἃ5 τἼθη ΟΥΘ 

8016 ο θεὰν 1. ὙΠ μου Βονοϊαϊΐοη {ποτ σψουἹά Πᾶγο 

Ὀδ6θη ΠΟ τ] ρΊοη : ΠΘΙΓΠΟΥ 15 [ΠΘγ 6. Δ ΠΥ Ῥγοοῦ ψῃδίθνου {Ππαᾶΐ 
τη ΟΟΥ]α Πᾶνα ᾿ηνθηίθα [ῸΓ Ηἰμη56 1 ἃ σγβίθπι 9 υϑ]!οίοιιβ 

θεε, ὙΠογΘ πὰβ πονοὺ θθθη ἃ Βορίοη οὗ Ναίισο, βίποθ 
[Π6 νου] νγὰβ ογδθαίθαά. θη ππθὴ οῖ8 ἔδυ ἴῃ Πιπη 6 1, 

δηἀ Πδά ποῦ γεΐ φοἸ]Θοἰαα ἴῃ ἰαγρα οἰτ165, {Π 611 τθάβοη τηϊρῃςξ 

Πᾶνα οοηπγιηοα {ποεῖν οοην οἴΐοη οὔ Πα ἐγαίῃ, ψ μῖ ἢ μα θθθη 

ΟΥ̓ ΘΊΏΔΠ γονθα!]θά ἰοὸ {Ποηὰ, γαβρθοίϊηρ {π6 δχἰβίθησα ἀπά 



ΧΧΥΪ ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ, 

πη οἵ ἀοά. Τἢδ τε]αίίοπβ οὗ {{{6 τϊρῦ πᾶνο ἱπϑίυποίθα 

[Π6πὶ ἴῃ {(Π6 πϑοθϑββιίυ οἵ {πΠ6 ορβϑύναποο οἵ σουΐαϊῃ τπογὰ] 

ἀπῖ65. ὙΥΘη {ποὺ μδα θδοοιηδ ἀββθιη ] δα ἴῃ οἰτῖ65, απ μά 

δοααδα οραΐθποα ἃηα βθοιτν, {Ππ6 πϑοθββϑι 85. οὗ βοοϊθίυ 

τηϊσηύ ἤᾶνα ἰϑισῃς {Π6πὶ νϑυΐοιβ Οὔ οΥ τπογὰ] Δ α165, ὃ 

7611 ἃ5. Β0π16 βυβίθῃ οἵ οἷν} ρο] έν ; ἀπα 811 {Π686 πιὰῦ ἴῃ 

ὉΠ6 56η86 6 681164. πδίαγαϊ το]! σίοη. Βαΐ {Π 616 15 πὸ ρτοοῦ 

νν Παΐθνθν, δἰ 6 ν ΠΌμ (Π6 πδίθγε οἵ τηδη, ἴγοπι (π6 ρτόθα Ὁ ]8 

ΟΥΘΊη οὗ Πυχηδη βοοϊθίυ, Οὐ ἔτομι {Π6 ἰθβυπιοην οὗ Βουρίατγο, 

[Πᾶῦ πιδ γγὰ8 σᾶΡΆ 016 οὗ ἔναμπνπρ' [ῸΓ Πἰμη561} ἃ σοπβίβίθηξ 

ΒΟΠΘΙη6 οὗ τε] ρίοῃ; ἀπά 41}1 ἐπῦ ὟΥ ο]]αβίοῃ, ἀπᾷ οἵμοὺ ἰὰ0ο- 

ΤἹοῦ5 τιον β Πᾶνα Ῥγουβα οἡ {Π15 ροϊπΐ, 15 {Ππ6]. οσσῃ ἴῃρθ- 

Πμϊέν πα ἰαἰθηξ, ἜΠ6 ΘΟποΙ]τιβίοπβ οὐ ρμ]οβορῃΐοαὶ ἴη- 

4α γ6 18, ἴῃ ἃπ δἀνδηςοορά βίδίαε οἵ τεβποα βοοϊοίυν, σῇ θη ΤΠ 6 

ΔΛ ππδιρρονίθα Ὀγ ἀπάθπῖαθ]6 ἔδοίβ, τηπιβύ 6 γθοθϊνθα ἃβ 

ΒΡΘΟΙ]δίοη5, ἃ πα πού ἃ5 Ὠἰβίοσυ. ἃ 514}} Ὀυιθῆν ἄν 6}} οα 

[Π15 Ῥοϊπῦ: ἃπᾶ τηοσα {ᾺΠῪ Ἔχρ]αΐη {Π6 ρ]απ οὗ {Π15 δυυδηρο- 

τηθηΐ. ᾿ 

ΓΠ6 ὁΠ6 ΟΗΪγ ἔγπι6 γ ] σοι ΒΟ ἀουϊναα 15 οὐἱοίη ἔΓΟΠῚ 

Ὁοά αἴομθ, θεσδὴ Ὀδθίογα [π6 ἘΔ]1, ἀπᾶ ψ1}} 6 σοιηρ]οίθα 

ΟἾΪΥ ἴῃ ὩπΠοΟΐΠοΙ βίαία οὗ αχἰβίθποθ. [0 15 ομπδγδοίουζσοα 

Γπγουρμουιΐ ὈΥ ὉΠ6 ΘΟ αν ἀοοίσπ ; {Π6 σοπεϊπιιθα βαρου- 

Ἰηξθμάδησθ οὗ {π6 δἰαϊυβ οἵ τπδηκιὶπά, θγ ἃ ΠΙνίπα Βείηρ, 

ὙΠῸ νγὰ8 ΤΘρθδίθα!ν πιδηϊ ϑϑίθα μϑίουα 5. ρϑυτηδηθηξ ἴη- 

ΘΔΥ̓ ΠΔΙΟΗ ἃ5 ἃ, ΠΊΔ--ὝΠ0 15 ΠΟΥ͂ νη ἴῃ Δ ᾿Πγ]510]6 βίαΐα, 

ὙΓΠ6Γ6 ΠΘ15 Τηςο θβίβα ἴῃ 411 {πᾶὲ σοποθυη5 [Π6 Βιπηδη γ8066--- 

δηα ἔρομ ΜΠ] ἢ Πο Μ1}} ἀσαίη ῬΘοομΘ τηδηϊξεβίβα, ἴῃ ἃ ΠΟΤῈ 

Θ᾽ουίουιβ ΤΏΔΏΠΘΙ,, [Π8ῃ ἂἃΐ ΔῊ Ῥγθοθάϊηρ η6. ΤῊϊ5 Βείηρ 

γγὰ8 6816 γ {πΠ6 ἀποϊθηΐ Ψ6νγβ, δπα Ὀγ {μ6 Ενδπρο δὲ δὲ, 

ϑοίη, δηᾶ Ὀγ {π6 θαυν Εδίμουβ, {πΠῸ δγοιτά οἵ Ὁοά. [1ἢ 

[μ6 ΟΙα Τ᾿ εβίδιηθηΐ Π6 15 οἹ]δά {πὸ Απρο] Φθμόνδῃ ; ἴῃ (Π6 

Νον ᾽ δβίδιηθηξ Π6 15. τθυθα]ϑά ἴο τι5 85 Φθβιιβ ΟΠ σῖβϑέ. ΤΗΘ 

γγΟΥ]α 1ἢ ΒΟ πὸ ᾿νε 15 ΟΠ βιβ σου, Α5. δε δᾶ {πὸ 
᾿βυδϑίαβ ἤτοι Τργρύ ἰο Οϑπαδῃ, 80 ἰβ με ἰβαδίηρ ἐπα ἔϑπη]ν 
οὗ τὔδὴ ἱπίό {π6 Ῥαχδαΐϊβε οἵ αοά, ἔνομι μοι {πον Πᾶνα 
[ΔΠ|6η. 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. ΧΧΥΪῚ 

ΤῊ Ὀίνίπε Βοίηρ ψψβ Ῥγθβοηΐ δ {Ππ6 οὐδαίϊοη δηᾷ {Π|6 
[1] οἵ πιᾶπ, ἃπᾷ οοπνευβθᾶ ἢ ΟἿ Ῥδτοπίβ ἴῃ θη. ὕῃ- 
1655. ἐμ ὺ ἡγοῦ, {Π θη, ᾿ηϑίγ ποία ἴῃ {πὸ ἀ86 οὗἨ ἰδηριαρα πᾶ 

{μ6 οβοῖοο οὗ [οοά, ἃ5 νν6}} δβ ἴῃ {π6.1δὺν οὐ πιαυνῖασα ἀπά {Π6 

Κπον]θάρσε οὗ αοά, {πὸ βαρδοιν σι 1. [ΠΟΥ ψογὸ 6η- 

ἀονοθᾶ, πριθῦ πᾶν θθθπ σγεαίου {πη {πὶ σι ψΐοἢ 

πηίδαρῃῦ τρθπ ἅτ ποῦ οἰ οα. Α5. αοα δοπῃγενβθᾶ ΜΠ ἢ 

[Πθη}, νγχα πδν [αἰ] ΘΟποΙα 46 6 ᾿πηραγίθα Πἰ5 ψ1} ἴο {Π61], 

᾿απᾷ {πὺ5 ΒΘ] ἸοΊοη σοι ησοά, ἔγοιι Βονο]αὐϊοη, ἴῃ ἃ βίαϊβ 

οὗ ἱπποοθηοο (4). 
ἼΤΠῸ ἢγβί ονοπί οὗ νμῖο ψὸ τοϑά δἴζου {π6 ἘᾺ]], νγὰβ {Π6 

οὔουίηρ οὐ βαουϊῆοθ, πα {ΠΗ οἰοι ἴηρσ οὗ τηθπ γ 1 {Π6 5ΚΊΠ5 

οὗ θΒϑαβίβ. ὙΠῸ βαιηθ Βείπρ 15 τοργθβθηίθα, ἃ8. 5{1ΠΠ] σοπί!- 

πυΐπρ' Ηἷβ ΟμδΥρο ονϑν {Ππ6 (816 τὰοθ. Τῆῇο οἴονίπρ οὗ ἂπ 

δηΐμηδ] ἴῃ 5δου ἔσο ἰο ΟΟά, ἈΡῬΘΑΥΒ 50. ὉΓΓΘΥΪΥ ππγ ΒΟ πΆ ]6 

δια ἀι561655, {πὲ 1 σαπποῦ θαΐ Ὀο]ῖονα {ΠῸ ρυϊμ να βδουῆσθ 

ἰο μᾶνϑ οὐἱρί παίθᾷ ἴπ ἐπ ἀϊνίπο σουηπιαπᾶ. Νο οἴμοι βοϊα- 

ἴοι οδῃ Β6 05}. σἴνοπ οἵ (πΠ6 ἀπῆοι!γ. ὙΥ̓ΒΘΙΠου {Π6 
ΝᾺ ΠΝ Ὀ6 τοπάογοᾶ ἢ Αὐομ ίβμορ Μαρθθ, “ ἃ βἰπ- 

οἸουῖπρ' σου μοί αὐ {πὸ ἀοον," οὐ ψπ Μτ. [ανίβομ, ἃπά 

οἷν ἐγαπϑίαίουβ, ““ 51η ΠΙοιἢ αὐ [π6 ἀοον," 15. ἃ τηδίξου. οἵ 

1π||6 τποηθηί. οβιῖνα δὐϊάθμοθ οαπηοῦ ΡῈ φῬυοσιμθά. 

ΤΠ6 Ὀτονῖν οὗ Μίοβοβ ἱπ.μϊ5 ραγὶ ἄρ ρθᾶῦβ ἴο πᾶν Ὀ6θη ἴη- 

(απέϊοηδ] ; 8 οὈ]θοὶ θεΐπρ,, ἴο παβίθη ἰο {πὸ Ὠἰβίονυ οἵ ΑΡγα- 

Βα. Α'5 {π6 βυρουϊηίοπάϊηρ Βείηρ, {πὸ Απρθὶ δθπονδῃ 

ψδ8 511] στ (Πθηι, 16 15 ποῦ ρυόθδθ δα ἐπαῦ {πὸ ἢ γβῦ ὑγουβῃῖρ 

οὗ οὔ ρυϊμηονὰὶ ἀποοϑίουβ σου θα οἵ {πὶ} οὐσῃ ἱπνε πιο. 

Τὸ 15 ποῦ πΘΟθββασῪ [0 ΒΌΡΡΟΞΒΘ {πα {πὸ σγϑι {}}ν Ἰηβίσπούς- 

δᾶ ἴῃ {πὸ ἐὐρίοδὶ τιθϑηίπρ' οὐ [Π| βδουιῆςθ, ἃ5 [π6 δι Ό] θη οὗ 

{Π6 αἰοπϑιιθπί. ΤῊ οπϑοίμηθπί τῖρηῦ πᾶν θΘΘη Δ ΙΓΓΥΎ, 

δᾶ δοπιηδηδᾷ ἃ5 ἃ ῥτοοῦ οἵ ποῖν ορβάΐθηςθ, ἀπᾶ οὗ {Π6ῚΣ 

ἔαλθι ἴῃ βοπῖθ Ταΐατα ἀθνθοροιηθηί οὗ [π6 πιθαπίπρ οὗ {Ππ6 

βδουῆοθ, ΤΉΘΥ Δρρϑᾶῦ ἴο πᾶν Ὀγοιρμί {πεῖν οβδυιηρ δ 

80. Δρροϊηίθα {ἴπ6; ἀπᾷ τηδηκιπᾶ πᾶν θθθη ἀϊν!ἀεἀ ἔγοτα 

τ ρουϊοά οἵ {π6 τοϊβθοίϊοπ οὗ {π6 βδοιῖῆοε οἵ Οὐδίη, ἱπίο 

ὕνο Ὀρροβῖζο ραγεῖθβ, {π6 σοοά ἀπά 6ν]} (7). 



χΧχυῆὶ ἸΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΑΥ̓ΟΡ [Π6 φἜΠΟΙΑΙ ἀδβέγιοίίοη οὗ {ΠῸ ἔγϑέ τᾶσα Ὀγ ἃ Ηοοά, 

γ ΒΊΟΝ {πὸ ΑΠρΘ] Φομοναἢ ἜΧΡΥΘΒΒΙῪ ἀθοϊαγδβ τγὰβ Ὀγουρῃς 

ὁ {πῸ ψου]Ἱα Ὀγ Πιμη56 1 (5), Π6 ἃρρθαγϑᾶ ἰο Νοδῇ, δηά τὸ- 

πουγοα Π15 οονθπδηί. ΥΠθη {Π6 ρῬϑί Δ [8] το] σοη 1ῃ {Π8 

ψδυϊοιβ 56 {ΠΘ]θηΐβ οὗἩ πηθῃ, νγὰβ σουσπρίοα Ὀγ {π6 1Δο]δίυΥ 

ῬΒΙΟΙ ὁπάἀθανοισθά (ο ΓΘ ΟΟπΟΙ 6 οαξνγαγα ΟΥΒ ΠΡ ΜΠ δο- 

8] νἱσθ ἃπά βρβουϊαίινθ δυτου--- ΤΉ θη {πον 14 ποέ {Κα ἴο 

τϑίδϊῃ {Π6 βρι τ τιν οὗ Οοά ἴῃ, {πεῖν Κπον]θᾶσα, Ραΐ 85- 
βσῃθα Βυπιδη αἰ αΐα5 ἕο {πΠ6 Οτϑαίου----ῃ 6 βαπιθ Πῖνὶπο 

Βεΐπρ' τοπονϑά, ἃπά θη]αῦσϑά, {Π6 τονο]αίίοι οὗ Πἰπιβ6 1} ἴο 

ΑΡγδῆδγη ; δηα σοπεϊπιιθα ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ ἰο ταραδΐ, ἃἀπά Ἔχίεπά 

{Πἴ τονεϊδίίοη ὈῪ ἔτοαπθηξ τηϑηϊ δίδει οηβ οὗ Ἠ15 ῬΥΈΒΘΠΟΘ, 

ἴο {π6Ὸ ἀοβοοπάδηίβ οὗ Αργύδῆδῃι,, ἴο {π6 Ῥδιυδγο 5, ἰοὸ 

Μοβββ, δπᾶ ἰο {π6ὸ Ῥυορῃοίβ, το δ Ἰθησίῃ οοπιροίθα ἴῃ 
{Π61 Ῥυθαϊοίοηβ, [Π6 ἀηΠοἰραίθα βίου οὗ {Ππεὶν ᾿ποαυπαίθα 

Ἠδάθοιηθσ. ΑἹ] {Π15 ψγὰβ ἀοπθ βου δηᾷ σταάπα!ν. ὙΠῸ 

δἰζοπίϊοη οὗ τιδηκίπα ττὰβ ΘΟΕ ΠΔΠν αἰτοοίθ το ἐῃΠ6 οπο 

ϑύοαΐ ἀο νου, πὸ 5που]α Ρ6 δ οποθ (πΠ6 Ῥιορμεῖ, {πὸ 

Ῥυιοβί, πα {π6Ὸ Κιπο--ἰῃ6 'δουῆσα ἀπά {πμ6 1) οἰέγ--- 6 

ἘΠΙΓΟΙ οὗ {Π6 αἰνίπθ δηὰ ἤυμιδη πδίιγο--- 6 τηγβίθυϊοιιβ 

Δα τηθτο Ὁ} ϑανίοιιν ---ίῃθ ργθβθηῦ Ῥχοίθοίου, δηά (Π6 
Γαΐατο δπάσα οὗ τηδηκιηά. [ 

ΤῊ Νὸν Τ᾿ βίδιηθηξ σοηΐαϊπβ {Π6 Πἰβίουυ οὐὗὨἨ {Π6 δοοοιι- 

ΡΠΙΒΗτηθηΐ οὗ 4}} {π656 Ῥυόρἤῃθοῖθβ. γα πηδὺ [50] ν δχρϑοί 

ἴο ἔγδοθ ἴῃ {Π15 ρογίίοη οἵ {Π6 ᾿πϑριγθα ψυϊπρβ [Π6 5816 

στδάπα] τονϑ]δύϊοη γῃ]οἢ ΟΠαγδοίουϊΖοά {Ππ6 ἔοσιηου. ΒΊΒΠΟΡ 

Τὰν πὰ5 δπάθανοιυγθά ίο ροϊπέ οὐ (Π6 πηοάθ ἴῃ ΟΝ {ΠῸ 
ΤΠ οἱν Πὰ5 {Πι5 τη 46 Πἰμη561} Κπόνχῃ ἕο τπηϑη Κη, ᾿π Ηἰβ του κ 

οη {πΠ6 {ΠΘοΥῪ οἵ το] σίοη. πὸ ἢγβέ ΤΠ οσὰ Βαγτϊποίοπ ρὰὈ- 

ΠΙ5ῃθ6α δ 6βϑδᾶύ οἡ Π6 αἀἸβρθηῃηβαίιοηβ πη [Π6 ΟΥ̓ θυ ἴῃ ΒΟ ἢ {πον 

116 ἴῃ (π6 ΒΙΡΙ6. Τ1Ἂη {Π6 ργοΐδοθ ίο {πὸ 7 δεοίίαποα ϑάογα, 

6 οὔβοῦνϑβ---“ ΤΠ ἔππι6 νὰν ἴο οὈΐαϊη ἃ {ΠπουΟῸΡἢ ππάογ- 

“ἐ ρίαπάϊηρσ οἵ {Π6 ϑουιρίαγοθ, σουα 6 ἴο γπᾶκα ουβ ον 68 

““Μ06}} δοφυαϊπίθα τ δ ἢ οὗ {Π656 ρουϊοᾶβ, 85 {ΠῸ Ὺ 816 

““ ἀϑβουιθϑά δά ἀἰβυπηρσι 564 ἴῃ (Π6 ΒΙΡ]6, δηά δ5 {πὸ ν βίαμα 



ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ.: ΧΧΙΧ 

εἰ ἴῃ ΟΥ̓6. οἵ {π|6 ; {Π6 ΤΟΥ ΠΟΥ οὗ {Π686 αἰ αν5 ΡΥ ρδυῖηρ [ῸΓ 

“ (Π6 ᾿αὐίου ; δηᾶ {Π6 ἰαἰίρι 511} γίυτίησ ἴο {Π6 ΤΌΤΙΠΘΥ : 50 

“ς [ῃ4ἱ να πιϑύ ΟΥ̓ ΟΔΠῪ ἀπάογβίαπα θϑοῖῃ οἵ {Π656, Ὀοίουο 

“8 σδῃ πᾶν {π6 ψ Πο]6 σοιηραβ8 οἵ {πα΄ Κπον]θάσο, ἀπά 
“ {86 ῥτοοῦ οὗ 1, ψ βῖοῖ {[π6 ΒΙΡ]6 15 ἀδββισπθα ἴο οἷν τι8. 
“«Οοἄ πανῖηρ {πουρὶῦ Πί, αὖ ΒΠαΥΎ ἰἰπιθ5, δηα ἴῃ ἀἰνοβ 
“ς Χῃ Δ ΠΉΘΥΒ, ΟΥ᾽ ἴῃ ἀΠΠγθηΐ ρᾶγῦβ, ΒΘΟ]ΟΠ5, ΟΥ Ρρϑυϊο 5, (Δῖν. 

Τανίβοη ({) ὑγαπϑίαίθα {πΠ6 σου “ ἴῃ ἀἰἴθυθηΐ ρου οη5,᾽) 

“ς πολυμερῶς, καὶ πολυτρόπως, ἴο Βροᾶκ ἰο {π6 Εδίπουβ ΌῪ 

᾿“ {Π6 ῬτοΡΠοίβ, δηά ἴο ὰ5 ὈΥῪ 15 ὅοηῃ. [6.1 56 ῃ51016 {παῖ 

“ς {Π15 15 ἃ ψ Κ, {πᾶ ψ}1}} ταῦτα πιο {1π|6, ἃπα ΟΔΓΘ, 

“ ΒΛαΐ {Π6 ΥΘΙῪ ΟἸΜ]1Π65 οὗ βιοἢ ἃ ἀδβίσῃ σου ]Ἱὰ Ὀ6 οἵ στοαί 

“1156 δΔη4 56ΥΥ 166 (0)).᾽ 

ὕροηῃ [Πς ἐουπάδίίοῃ οἵ βιοῖ τἡθαβδοπίησ, 1 πᾶν ρδηπθὰ 
{Π6 βθυθσαὶ αἰνιβίοηβ οἵ {Π15 δισδηρθιιθηί. [ὃ ὑτιβύ {Π6 

ΟΥ̓ΟΙ ἀηα σταᾶιι8} γανοϊδθοη, τυ βίο 1 ἀχὰ οὗ ΟΡ ΠΙΟΘἢ τηᾶν Ὀ6 

ΟΡ βαγυυϑᾶ ἴῃ {π6 βουϊρίατεβ οὗ πὸ Νὸν Τεβίδιηθηΐ, ψ1}} ΒΘ 

Ῥοίίοι ρειοοϊνθά ὈῪ ἃ βμῃογτέ δρβέγδοί οἵ {π6 οοπίθηΐβ οὔ (ῃ6 
ἤθη ομαρίοθυβ, ἱπίο μῖοἢ {π6 του ἴΒ ρου οπϑᾶ. “1 5841} 
““ θᾳ τε]οϊςβὰ (1 ἀραίη ποία ἔγομι Τοτὰ Βαιυϊπρίομ) 1 {185 
“ἐ αἰζοτηρῦ Βῃου]α Ῥγόνόῖκα οἴ ῖβ ἴο βίπαάγ {πΠ6 Ναὸν Τ οβία- 

“ἐ γῃρηΐ ἴῃ {Π15 ψγὰγ, ἃπα ἴῃ 8}} οὔπουβ, {πᾶΐ πηδᾶν οἷν 5.0 ἢ 

“ἸΙσῃς ἴο {Π6 ΟΡβοῦχα ρᾶῦίβ οἵ 1{, ἃ5 15. ΠΘΟΘΘΒΘΙῪ ἴο 5815} 

“ {ΠΗ σέγήοί ἐμιφωόγευδ, τὐῆο αγϑ ἐδι6 δθ5έ [γ16η 6,5 ἐο γοϊλρέοη." 

Ι. Τπὸ ἢτϑὶ ΟΠδρίου ἱποα 65 Ππ6 ρευϊοά ἔγομ {π6 ὈἰμΝ 

οἵ Ομυιβῦ ίο Ηἴβ ἰδπιρίαϊοη. [Ὁ τηᾶὺ Ὀ6 τοραγαθα 8ἃ5 {Π6 

᾿ηἰτοαδαοίοῃ ἰο ΗΙ5 τ]ηϊβίσυ. 5 ρατύ οὔτπ Νὸν Ταβία- 

τηθηΐ ἄο685 ποῦ ΔΡὈθδῦ ἴο ῃᾶνβ θ6θὴ σοῃβί δυθα ψιἢ {ΠπΠ6 αἰίθη- 

(10 10 ἀθβοῦνθθ. Π6 σα οί] γοδᾶθυ, μουγονοὺ, ψ1}} Οὔβουνο 

{Π6 τηϑηποι ἴῃ ἡ ὨΙΟἢ 10 ρ]οαδοα οὐ ἐπαὺ {π6 αἰξθηίίοη οὔ Π 6 
ΘΧ βίο ΘΠ οη 5Που]α μα ἀϊτγθοίθα ο (πΠ6 ϑὅοη οὗ Μίδνυ, 

{Π6 ροοῦ δπᾶ μυμῦ] ὙΙγρίη, οὗ {πὸ ἔϑη]ν οὗ Παν4. ΑἹ] 
{π6 δηοϊοηΐ ῥγοοίβ οἵ Ηἰβ ρϑθου δι βιιρουϊπίθπάδποο οὗ {Π6 

τῶοθ οὗ ΑΡγδῆδη, ψοα δοοιπημαίθα δἱ {π5 ρευϊοά. Τῆδ 
Υἰβίοῃ οὐ Δη66}5 νγὰβ στδηϊοα ο Ζϑοπατίαθ ἴῃ (Π6 ἐθηιρ]ε--- 



ΧΧΧ ΣΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

[86 ἂρ οὗ γηϊγδουΐοιιβ ᾿η θυ θα ποα γον πϑα, δη 8}} {Π6 

Ῥυϊοϑίβ 'ἴπ (Π6 ἔθηιρ]θ, {πῸ6 ἀνθ] γ5 δὲ Φϑυιιβαίθι, δηα οοη- 

ΒΘαΠΘΠΕΥ {πΠ6 ΠΟΪ6 παΐϊοῃ, 10 ΜΟΙ δοσιβίομιοα ἰο γιϑὶὶ 

Φογιιβαίθη συ εΥῪ γϑᾶν, πγιδῦ παν θ᾽ θ6 θη δοαυδίηίθα ϑ ἢ {Π 656 

δυεηΐίβ. ὙΥΉθα Πΐβ τα σδοῦ]οιβ ἀπ θη 655 οθαβαά, {Π6 Βριν οὗ 

ῬΙΟΡΠΘΟΥ͂ οαπι6 προσ ἴπι, πα 6 ρυθαϊοίθα {Π6 οἴουυ οἵ Η5 
ΟΥ̓ 50}, 85 {π ἔουουηποΥ οὔ πὸ ΜΙ ββίδῃ ; ἰοροίπου ΠΠ {Π6 

Δρρτοδομίησ Ὀ]θββίησθ οὗ {πὸ Νββϑιδῃβ Κίπράοια. ὙΠῸ 
ΒΙΡΟΥΒαμηδη ἄγ θᾶπι, ϑποίμ 6 τη046 Β. ψ Ιο᾿. Οα ἱπιραγίοα 
Πΐ5 ΜΠ ἰο τιδηκίηα, τὰ γονϊνθα ἴῃ (86 ν]βίοπ. οὗ. Φοββρῃ. 
ΤΠῸ ἀδβοοπί οἵ {π6 βρεῖς οὗ ῬΥΌΡΠΘΟΥ ἸΡΟῚ ῬΟΠΊΘΙ, νγ8 8 

Ῥϑηθυϑα ἴῃ (Π6 βαϊυίαοη οἵ ἘΠ ΖΡ ἢ, ἃπά {Π6 Ῥτβαϊοιοη 
οὕ Απηα. πὲ βδπι6 5ρ:10 οὗ ῬΥΟΡΠΘΟΥ τοίασπμθα αἶβο ἴῃ 

[Π6 βρέθοι οἵ {πὸ ἀρϑβᾶ διθηθομ. ὙΠ δβίομιβῃϊηρ ΘΠΒΥΤΘΙΒ 

οὗ οὔὖὐ Τιοτὰ ἴῃ {Π6 ἰδιηρῖθ, θη 6 85 ὕεῖνθ γϑαῦβ οὗ 

8ι56, πλιδῦ Πᾶνα οοην ΠΟΘ {Π6 ΙδαΥποα δηᾷ ἀρϑα γᾺ 0015 [Π 6 

Δϑβθι 64, {πα {π6 ΟἸΠἃ {ππι5.τιὰυκοα οὐ ΡΒ. {π686 βρου-- 

ῃδίαχα! ᾿πίθυ ΡΟ 08, νγὰ8 ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴο 41] {Ποὺ Βαᾶ δἰ ον 

Κποσπι ον μραγά. ΤῊΘ ΡΠ 1ο ἀθοϊαγδίίοη 4150 οὗ (Π6 ἱπβϑριγθά 
Βαρίβύ, δπα {πΠ6 ψοπά ο  Ὰ} πιδηϊ δοίη οὔ (Π6 ἀϊνίπο ῥτο- 
56 πῸ6 δὖ {π6 Ῥαρίϊϑπι οἵ ΟἸεϊβί, πιϑύ οὗ {πϑῃιβοῖνοβ Πᾶν 

οομνϊησοα {Π6 ὅονβ, πᾶὺ {Ποῖνῦ οχρθοίθα Μθββϑιδῃ νγὰβ 

διηηρ' {Π6 πὶ; ἢ {πον Ππδά ποῖ ρϑυνουίβα {Π61} Ῥγυορῇῃθοῖθϑ, 

δη6 δηοϊραίθα ἃ Ἔραροσϑὶ ἀδἰνθγου. ἔγομῃ {Π6 Βοχηδῃ 4ο- 

ΤῊ] ΟΠ." ᾿ 
1 Πᾶν οπἀθανουχθα δύ Β0Π16 ΠΡΩΡΣ ἴο 5πθν ἐῆρ ἀἰβοτοποο 

Ρούψθθη {πὸ οοποθρίμϑι ᾿οροβ οὗ (Π6 ἀποϊθπηΐβ, ἀμ {Π6 ρου- 

501η8] ΓιΟρΡῸ5 οὗ Βουϊρίατο ; δηά (0 ρέονα {π80 {πΠ6 Τοροβ οὗ 

50. Φομπ, [π6 Απρεὶ Φθπονδῇῃ οὔ [π6 ΟἹά Τεβίδμιθπέ, “ {6 

γοτά" οἔτπ6 Ταγρσιυμϑίβ, δπα {Π6 Τογὰ Φ6βι5 ΟΠ χβῦ, (Π8 
Μοββίδῃ. οἵ τ[ηΠ6ὸ Νὸν Τοβίαιηθηί, {π6 Εσππἄου πα οἷΪν 
Ηκεδά οἵ [μ6 Ομ ιβδη Ομυτοῖ, νγὰθ {Π6 ὁΠ6 οὨΪν τηϑηϊδϑίρα 

ΨΦοβόνϑῇ, {π6 Οτϑαΐου δηα Ῥυθβθυυοὺ οὐπο νου]. ΤΠ τηϊγὰ- 

ουΐοιι5 Θοποθρίοη, πα {Π6 μγϑίθευ οὔ Π6 ᾿ποαυηδίοη, ἀθιμοη- 

βίγαίο (Π6 αἰνιπηἰΐγ, μοι γα ἀπιίρὰ σα {πὸ αβϑιπιθά 
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Βυπηδηϊίυ οὐ {Π6 οομἀδβοθμαϊπρο [που πδίθ ; ἃπα δ ἰθιηρία- 
ἔἴοη, ἀοιηοηβίγαίαα Πΐηγ ἴο 6 1Ππ6 βοοοηα Αάδιῃ, το 5που]ά 

τϑίσδοθ {Π6 βίβρϑ οἵ {π6 ἢχϑί; ἃπα υϑϑίουθ τ1ι8 ὈῪ 15 51}1685 

ομβάϊοποα ἴο {π6 Ῥδγδαῖβα ΠΟ ΟἿἿ ῬΥΪπια] δηοθϑίου. Πδᾶ 
Ιοβί. ἼΠ6 τηγβϑίθυθβ ΙΓ γΒΙΟἢ (Π|5 Β Ὀ]πη6 βγβίθιη οἵ τηδ 5 

Το θη ρ 0. ΟΠ ΠΊΘΠ068, Ὑ011 06 {Π6 5] οίβ οὐ οὔσ ᾿ἱπαυΐγν 

ΜΠ6Π ΟἹ [οὐ 165 Δ 1.6 ΘηΪαυσοα ἴῃ ἃ ἔαΐαχα βίαΐθ: δηά, 1 

Ὀ6]ονθ, ΡΟ {Ππ6 ππάθῃϊδ}}]6 ον άθησθβ ΠΟ. σομβγμι {Π6 

ἀαἢ οἵ ΟΠ τυ ϑυϊδηϊν, ἀοοίτπο5 ψ ]οἢ 1 ἀο πού οοιηργθ- 

Ποπά---ἰΠδῦ {π6 Οτρδαίου οἵ {π6 πψου]ά, {πὸ Οὐϊάο οὗ τηδηκιπά 

ἔγουυ Ῥαγδα δα ἴο {Ππ6 }πἀοηηθηΐ, νγὰβ πηδη  6ϑθα ἴῃ {Ππ6 ἢθ5ἢ, 

ἃ5 8 1ηΐαηΐ, ἃ ΟΠ1]14, ἃπα ἃ ραίδηΐ, Βα ἢἴδυϊηρ τηδη. 

Ἢ, Τα αἰδροηβαίίοηβ οὗ Οοα αἰνγανβ ]οπα τι Θδ ἢ 

οἰποι,, ἀἰβεποῖ, δηα γϑῦ ᾿πβθ ρα 8016, ἃ5 {Π6 τἂγϑβ οἵ Πρΐ, δηά 

[Π6 οοἸοιμβ οὗ {Π6 ταΐηρον. ΤΠοῸρΡΗ {πὸ ἂν μα πον θθθα 
Ῥγιξραυθὰ ἴου {π6 ῬαΡ]1ς τηδηϊοϑίδιου οἵ ΟΠ γῖδέ ο {Ππ6 
αν 5} πδύϊοη : Πα 414 ποῦ ὀρϑηϊν ἀπ ῬαΡ] οἷν ἀδθοαγα Πΐ5 

οἰαίπηβ ο {πὸ Μοββμϑἷρ οἵ ἴβυδρὶ, {1] {πΠ6 Βαρί5[, {π6 

ξουπάθυ οὐ {π6 τηἰουϊτηθαϊαΐθ ἀἰβρθηβϑίοη ᾿ηΐο ΠΙΘὮ ᾿6 ἢ 

μεά θθϑπῃ ῬαρίϊΖθά, νγὰβ ραΐ ἱπίο ρυΐβοῃ. 1 ἤᾶνθ μ]δοθᾶ 

ἘΠοΙ οἴου, ἃ5 ἃ βδραζαίθ οπδρίοθι, [πΠ6 βνυθηΐβ βείψβθη {π6 

ἰοιηρίαϊίοπ οἵ (ΟΠ γιβί, ἀπ {Π6 ρΈ]1Ο ἀββουθοη οὐὁἨ Π18. πι18- 

5Ι0η ἴον. {Π6 Ππηρυϊβοπηηθηΐ οὗ Φοῆη. Π6 τορὶν οὗ {Π6 
Βαρίϊϑὲ ἴο {π6 ἀδρυϊαίίϊομ ἔτομι {Ππ6 δυς που 165 δ Φαυιβᾶ- 

θη), ροβι νον αἰπυτηϊηρ {ΠῸ ΝΜ Θβϑι δ βη1ρ οὐ Η μη, ΠΟ ὴι ἃ μιῖ- 

ταουΐοιβ ἀδβοθηΐ οὔ {Ππ6. ΗοΪγ ϑριυι, πα {Π6 νοϊοθ, (πΠ6 Βδῃ 

ΟΟΙ], μαὰ τηδυκϑα ἃ5 ἃ βιιρθυ υπηδῃ Ρεΐπρ, ἴῃ {Π6 τη 80 οὗ (Π68 

ἀΒΒΘΙ]6 ἃ {Ποιιβαπβ. ἔροια Φπ468---(ἢ6 πηϊην οα αἰίβοῃ- 

πιθηΐ οὗ {Π6 ἀἸ5ο1}0165 οἵ {πὸ Βαρεϊβύ ἰο οὔν 1, οτά, ψ μθη δ. 

ϑόμη ρῬοϊηίθα Πίπι οὐ ἃ5 Π6 Τ,αη} οὗ Οοά---(Π6 πποβίθη- 

ἰαίϊοιιβ τηΐσϑο]α αὖ ὕδηα, μη {Π6 5116 ηὉ ορδγδίϊοι οὗ οὐνῦ 

Του Β ρόνοῦ θόρσδη (0 πιϑηϊξδϑῦ ἢ15 5.1] οοποθα]θα ρ]ουυ--- 

Πὶβ γϑύιση ἴο Οδρϑγπϑιῖπη τι τἢ ἰδ ἔθη γ, ἃ5. {πῸ ργθδοῃΐπρ 

οὗ (Ὡς Βαρᾷι οοπθπαοα --- 8 οἸδαπβίησ {π6 ἐδθηιρ]θ, ΒΥ. 
ΤΙ ΓΔΟΌΪΟΙΒΙΥ ονογανίπρ {Π6 ἸΠΘΙΘΘΠΑΤΥ ἱπίμιι θυ 8- 8 56] 



ΧΧΧΙ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

τοιβίησ ἕο σοι 1 ὨΪΠ]561 --ἀθον 4}} {π656, 815 δῃηπιηοῖα- 
τἰοη ἴο ΝΙοοάσημιιβ, ἐπα ουθη {Π6 βοὴβ οὗ Αγ δ) σγοῚ ίο 

με θοσῃ δρϑίῃ ἰηΐο ἢΐ5 Κίῃράοι---πα (Π6 πα] ἰθβίπηοην οὗ 

δόομπ, ρύονα [Π6 νϑιῪ συμ! τη ηΠ6 ἴπ ψ ὨΙΟἢ οὐν Τιονά 

Ῥτοσβεάθα ἰο δἰδοί [Ππ6 αἰίθηίϊοπ οὗ ἢ18 Ῥθορὶβ, δπὰ ίο 

ΔΡΡΘΔ] ἴο {πεῖν ἡπασιηθηί---θοΐοσα μ6 ψου]ά οἤδπα {16 ρτο- 

πάϊς 65 οἵ {[πο86 ψ]ο Ἔχρθοίβα ἃ (θη ρουαὶ ΝΜ ββίδῃ. ΤΠ ἢγϑὺ 

γμηΐσδο]θ οὐ ΟΠ τῖδέ ᾿παπορα τπη6 ο ἀγᾶνγ ἃ ρᾶγ8}16] βεϑίμψεθη 

{π6 τηϊγδουϊοιβ οὐ] άθησθβ ἢ σοπῆστῃ {πΠ6 {γα οὗ {Π6 

Ομυϊβδη. Βορίοη ; σὰ (μο86 σοῦ ἀθιηοπδίγαίθ Π6 

αἰνῖπα Ἰεσαίίοη οὗ Νίοβοβι ὙΠῸ οοπνθυβδίοη οἵ οἂν Τιογά 

ἢ ΝΙοοάδιημβ, ἀἸἃ ποῦ ἀρρθαν ἴο τοῖον ἴο {πὲ ομδηρα οὗ 
μϑαῦῦ ον, ψ Β] ἢ 15 τθαυθα Ὀγ ΟΠ νβδηϊν ; Ραΐ ἴο {Π6 

Θϑία 5 ῃπιθπέ οὗ ἃ ποὺ ἀἰβρθηβδίιοῃ, ᾿ηΐο ΟΠ τηθη 5που]ά 

ΡῈ δαὐπυ θα ὈΥ ΔποίΠ᾽ ΘΟΥΘΙ ΠΟΥ ἴπᾶπ {πᾶ ΜΒ]Οἢ πγὰ5 ἃρ- 

Ῥοϊηίοα ἰο {πὸ δεν; ΜΒ] ΘΘΥΘΙΠΟΠΥ πγὰ5 ἴο Ὀ6 δοοοιηρᾶ- 

πἰίδᾶ ἴῃ {πα πὸνν αἰβραπβδίϊοη, ὈῪ Ππ6 βϑλθ. Ὁ] ββίησβ ἃπᾶ 

ΡΠ] ορθ5, Ποῖ. πδα Ῥ6θη πηραγίθα ἴο {π6 ἱπίαπίβ οὗ {Π6 

Φενβ. Νοῖίμον αἰά {ποτα ἀρρϑᾶν ἴο ΡῈ δὴν απ που] ν δἰίθη- 

ἄἀαπί οἡ {π6 ορἱπίοῃ οἵ π6 θαυ ΟΠσσΟἢ τοβρθοῦησ ἐπ6 

Ῥαρείβμιαι Ὁ] ββίησ ; ΜΉΘ 1 ΤΟ ΘΙ γα, {Παΐ 10 18 ἂ5 ἀΠῆ- 

οὐ ἰο απἀογρίδηα μον ἃΠ ἀποοΠβοϊοι5 ᾿ηΐδηΐ οδῃ Β6 5βἰηξι, 

ἃ5 ἴο υπαἀουβίαπα ἴῃ ψηδύ ἸηΔΉΠΟΥ ἴ Π]ΔῪ Ὀ6 5ρι:τἱ{πᾶ]. [1 

(Π6 ρόονοσ οὗ δὴ 601} βριγῦ δχίθηαβ ἴο {Π6 5οὰ] οἵ δὴ πη- 

βἰπηΐησ ΟὨ114, ᾿Ὁ οαπποῦ ΡῈ ἰτταύϊοπαὶ ἴο θβίίθνθ {πᾶῦ {Π6 

ϑρινῖῦ οἵ οὐ τλᾶν οχίθπα {Π6Γ68 8150. 
. ΠΙ. ὙΠουρῇ {Π6 ε]θοῦπηρ {π6 θΌγΘΥ5 ἃ Πα 56116γ5 ἔτοι {Ππ6 

ΤοΙΏΡ]6 πιᾶὺ Ὀ6 σομβι ἀουβα 85 ἃ ῬΆΡΙ]1Ο πηδη!  θϑίδεοη οὗ οἷν 

Τιογ 5. ΜΙ βββίδηβῃιρ, Ηβ αἱά πού νϑυθα!]}ν αββουῦ Π15. οἱαΐπηβ, 

(11 (μ6 ἄπιθ θη {Π6 Ἰαβύ ριόρμού οὗ [πὸ Μοβαῖς ἀϊβρθηβα- 
ομ ψγὰβ ργδυβπίθα ΠῸπὶ Δρρθα!πρ' ἴο {Ππ6 ρῬβορὶθβ. Ἠβθίμθῃ 

τοίυγποα ἴο πἰβ οσσῃ ργονίποθ, δηα ἢἷβ οὐσῃ ἴον, ποτα Ηδ 

Πδα θδθοὴ Κπονῃ ἔοι ᾿ἷ5 ᾿πίλ που ; ἃπα {Π6γ6 Ὄρθηὶν ἀ6- 

οἷαγοὰ {πᾶὶ [π6 πη οὗ {πῸ Μίδββϑίαῃη νὰβ δ παπᾶ. ἴ οοη- 

51άδν. [Πῖ8 πιοῦθ ῬΌΌ]Π1ς ἀθοϊαταίϊοῃ οἵ [18 γηϊββίοη {1 τῃ 6 
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ἔππθ θη {Π6 ἔνγεῖνα ἀροβίϊθβ γεῦα βομΐ ον ἴο Ῥυθδοῖ, 

85 Ὡποίμου βϑίασθ ἰπ ΟἿ ΤΟΥ 5 πηϊηϊβίσυ, ΟἿ ΠῚΒ ΨΥ ἴο 
ΟΘΆ1Π|66. μ6 οοηγευβοα ἢ {πὸ πψοιιδη οὗ ϑμιδηῖα, πα 

σοηνίπορα μου, δπα τπ8ηΥ οὗ Π6Ὶ σου ΠΕ θη, ὈΥῪ 8 Θ0η- 

γοιϑαύίοη δα τη 0165, {πᾶ Π6 νγὰβ (Π6 Ἔχρϑοίοα ΝΜβββίδῃ ; 

{Πουρ μ6 ψου]ὰ ποὺ ἀδνϊαία ἔγομη [15 ἀοβίρη οἵ βγβῦ ρὺ}"- 

ἸΙΟΙγ αϑβουίϊηρ (Πδὲ [αού, ἴα πῖβ οση ἕο. Αἰ δηοίΠ6 Υ 

τηΐγδ 016 αὖ ὕδπα, ἰα δὖ ἰθαπρίῃ οᾶπιθ ἰο Ναζαγείῃ. [Ὁ νγὰβ 

(86 ουδβίομι οὗ {π6 Φεννγβ ἴο ἰῃνῖΐα Δ ΠΥ δι πθηῦ ἰθδοθθν ΜΠ 

τηϊσ ΐ σοπι6 ᾿πίο {Π|6}} ΒυπαρΌσιιθ8, (0 Βρ6ΔΚ (ο {Π6 Ῥθορίβθ. 

Ηδτο, ἔπ6η, μανίηρ γϑοοῖνθα (Π6 ὈΟΟΚ ἔγομι [πὸ τϑδάθυ, ἢ 
ΔΡΡΙΙδα ἰο Βἰμπη56 1 ἃ ρυόρῇθου ψ Β]οἢ ργβαϊοίβα [Π6 ἀρρθᾶν- 

ἅποδ οὗ ΟΠ τῖβί, Ηδ βίορρεά Ὀοΐοσε ᾿ σάπια ἴο {πδΐ οἰδιι86 
ψ ΒΙΟἢ ἀαποιποεα (Πγθαίθπίπρ ἃηα νϑηρθᾶποθ ἴο {Π6 Ψ6 8 ; 

Δη4 οοπβπηρα Ππηβ6] το {π6 Ῥϑδι 1] ἀθβουρθοη οἱ {6 

ΒῬδπθυοϊθηΐ μα δοίου οὗ {πὸ Μοββῖαῃ. Ηνίπηρ ΔρρΡΙ1οα {Π6 

ῬΥΟΡΆΘΟΥ ἴο ἰμπιβοῖ, μ6 βαίβ ἄονπ. δ τοδιββὰ ἴο ψοὺκ ἃ 

8016. διηοηρ {πΠ6 ρθορίθ οἵ Ναζδγθίῃ; πθ ἀρρθαγβα ίο 

ἀοϑῖγτο ἴο 5μὸν ἰο {π6 ψουῦ]Ἱά, πᾶ 15. τπϑϑ Ὁ]Π 655 τητιϑῦ θ6 

Τουπάοθα οἢ ΠΟΙ π655, ἃ5 Ὑγ}611 ἃ5. ἡ ἢ15 ρυθδοῃίηρ' δηα χηϊγᾶ- 

0165. Του μά Κποόνη Πἴμι (ΠἸγγ γθαῦβ. ΟΥ̓ ΠΙΒ Ἰηᾶπη . 

οἵ ἴδ, οὐ Πῖ5. ομδυδοίο. ἃπα οοπυθυβαίίοη ἀτπσίηρ {Παΐ 

ρουϊοᾶ, {π6 Τνδπρο βίβ. ἃ16 βθπί, ΓΘ ἀρρθδὶ οἵ οἷν 

Τιοτα ἴο {π6 ρβορὶβ οἵ Ναζαγϑίῃ, δἰΐοσ: ᾿ἰνίπρ διηοὴσ {Ποῖ 

{Πϊτγ γϑδιΒ ἃ5 ἃ 1281, Τ]ΔῪ δοοοπηῦ [ῸΓ {ΠΕ6Ὶ} 5:]Ίθηοθ. Νὸ 

᾿πηρογδοομ, πὸ (αἰπύ οὗἉ 5ῖη, οὗ γθακηθββ, οἱ᾽ οἵ [Ὁ]]γ, οουἹὰ 

Ῥὸ ἔουπᾷ {πγοιιρἢ {Ππᾶΐ ΠΟ]6 ρουϊοά, ἴο θπα Ὁ ]6 [Ππο86 δμιοηρ 

ψῃοῖὴ ἢ6 που θα ἴῃ {πὸ Ἰ᾿θαβύ θϑίθομι, ἰο ᾿ηναἀαίθ ΗΪΒ 

Ἰοῦεν οἰαίμα. ἰο {πΠ6 τδηκ οὗ {Π86 αἰνίπθ Βοίηρ, σοι {Π| 611 

Ῥεορμοίβ δᾶ δππουποθά. Ποῖ ΟὨΪΥ Θχοϊαυηδίοη ΔΙΌΒ6 

ποι {Π6|1 Ἰρπούδηρα Οὐ ἔουρου ]πθθ5 οὐ {Π6 πγϑοῦϊοιι 
οοποοθρίϊοη ; Οὐ Ῥϑυμαρβ {πεῖν πλυσμιυν “15. ποῦ {Π15 {ΠῸ 

οΥρθηΐθυ β 5017 τηϊρῃῦ ργοσθεα ἤτοι [Π6 ΞΡ  ββϑά ἴπ- 

αἰρπαίίοη, ὑμῖν τπϑᾶθ {Ππ6πὶ θαυ εν τϑίαβα ο δοκπονν- 
ἰρᾶρε {π6 πῆμα βιρουϊου τυ οὐ ὁπο, νμὸ Πα Ἰϊγθα διποη 

1Πθηὶ ἃ8 δὴ δαπαὶ. 
ΥΟΙ.. 1. Ο 



ΧΧΧΙ͂Ν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΆ11|6 6 νγὰβ νυ βου ομόβθη ἃ85. {Π6 β6θὴδ οἵ οἷν Τιογά 5 

γΪἰβέσυ. [{ δρουπάρα νι βίγδησουβ, Ῥῃοπιοῖδμβ, Ασὰ- 

Νΐαπβ, ἀπᾶ Ἐξσυρίϊδηβ. [πᾶνε δπάθανουγθα ο 5ῃ68ν7, ἴῃ ἃ 

ποία ἴο {π6 ἢτϑῦ βθοίίοῃ οὗ {π15 ΟΠμαρίεν, {π6 δαἀνδηΐαρϑβ οὗ 

(15 ᾿π θυτηϊχέιτα ἕο {π6 ἔπθατα ργόρστθθβ οὗ {πΠ6 αοβρεὶ. 1 
δὴ Ομ στα ἴῃ τὴν οΟρἰπίομ, {πᾶΐ οὐ ΤΟΥ ἀ᾽ 5. Το ΡΌ ΠΟ 

τὴ] ηἰβίτυ Ραρδη ψ] ἢ Π15. ΔΡΡΙΠοδίοη (ο ΠΙπι56 1} οἵἨ {Π6 ῥγο- 

ῬΘΟΥ οἵ [βαΐδῃ ἴῃ ΝΖαυθίῃ ; ἔτομ {Π6 Ἰηϑη 6. ἴῃ  ΒΙΘ᾿ Π6 

{Π6ῃ Ῥγοοθθαβ ἴο δῃηποῦποθ {π6 υἱτηδίθ ομ]εοί οἵ Πῖ5 δοιη- 

ἴησ. Ηε ἀθοϊαγθα, ἴον {π6 ἢγβύ ἐϊπιθ, {πᾶὶ δβΒ Ἐ]Π]) ἢ μαά 

Ῥ66π βθηΐ ἰο {π6 Οἰδπί!8 οὗ ϑατορία, ἀπά ἰὸ Νᾶπιδπ {Π6 

ΒΥ Υ ΙΔ ; 50 4150 νγὰβ 6 ββηΐ ἰο ῃοβα σῆο ποι] δοοθρύ Πΐπι, 

απ σηο ψ γα ποί οὗ Πῖβ οσσῃ σουπίνυ. ὙΠΟῸΡΈ {που οουἹά 

πού οοηδαία Πΐχη, {ΠΟῪ οουἹᾷ οπάθανουν ο ἀθβ ον ΒΪη1. 
ἼΠ6 ἤγβε ρευβθουίίοη οὗ οὔὐ Τοτὰ θοσαῃ ἀΡΟῚ [15 ΠΙΠΕΠῺρ; 

ἴο Πῖ5 ργοια δπᾷ 1βθαΐοιιβ σουηέγυυηθη, (πᾶ πα πᾶ οἴπον 

5Π66Ρ ψΠΐοἢ ποτα πού οὗ {π|5 [Ὁ] 4. ἜΠῸ βϑύνῖοα οἵ (Π6 

ΒΥΠΑΡΌΡΊΘ ψγὰ5 ᾿ηοΥτπρίοα, ἀηὰ {Π6 Ρ6806 οἵ {πὸ ἴοψηι ἀ15- 

τὰ ρθεοα. ΤῊΐβ οἰγτουμηβίαδποθ, 85 1 πᾶν βῆθυπ, ΘΧρ δ] η5 

{παὲ ρατΐ οὗ οὔὖ [ποτ ̓5 οοπάποί, ΒΟ πδὴν Πᾶνα ΘΟΠβ1- 

ἀεογθᾶ ἱποχριοαῦ]ο. Ηδ που] ποὶ τονῖγα ὁπ οἴμοι ἂπᾶ 
ΒΙΠΏ11 81 ΟΟΟΔΒΙΟη5, ὕΠ6 5816 506 Π685 οἵ ὑπηχϊξ ἃΠα οχᾶβρθ- 

ταύϊοῃ. Ηδ ριοοβαάδά, {πϑγϑΐουθ, ψ 1 {Π6 αὐπηοβί οδιοη 

- οί αβίηρ ἴο 68] ΠΙμη561} (Π6 ΜΟββιΔἢ---Ππαυρίηρ (Π6 ρ6ύ- 

8018 ὙΠῸ 1 Πρα]θα ᾧο {61} πὸ πιδη---ἀπά Κοθρίπρ' Ῥ8ῸΚ 
Δ ΗΥ {πΐησϑ, αυθη ἔγοιῃ {πΠ6 ΑΡοβ]6β8. 

ΠΟ νδυΐοιιβ ΞΘΟ 05 οἵ {Π15 ΟΠμαρίεν {ὉΠ ἀϊεμίοῦ {6 νῖβ- 

ἄονα ψῃοἢ οΘοπ πιο {πτ|5 συδάπα]]ν ἕο ᾿πυρ 655 [Π6 ΡΘΟΡΙβ, 

ΜΙ {πΠ6 σοπνϊοίϊοι {πᾶΐ {πον ΜΙ Θβϑίδῃ μπδᾶ ἃυσῖνεα. Τὴθ 

ἀἸβοῖρ! 65. ψηὸ ἔουβοοῖ Φοῆπ ἴο ΦΌ]]ουν ΟἸτΙβί, ἂμ πὸ μά 

τοίαγποά (ο {πεῖν οσουρϑίίοῃ ἃ5 ΗΘ 6 Π, ὙΕΙ͂ ΠΟῪ ΟΟΠ]- 

τηδηᾶρα (ο δἰίδοϊη {Πϑιηβ ῖν 5 ῬΘυ ΔΘ ΠΕ ἴο 15 56 υυϊοα ; 

ἢ (6 τόρ μδίϊο ἀππιιποϊαοη, {πᾶ {Ποὺ ἡγοσα ἴῃ ξαΐατα 

ἴο Ὀδοομῖα ἤβῃθιβ οὗ τηθη. ᾿ Τη6 Ὠρθα]ησ οὗ {π6 ἀδιηοπίδο 

ΔΡΡΘδΥ5 ἴο Π|6 ἴο ΡΟΥΘ ἢ15 ΡΟΥΘ ΟΥ̓ΘΙ ἃ ΜΟΥ] οἵ ᾿ην 1510 16 

ΒΡ τ5. ἘΠ6 οὐ οἵ ἀἸδθαβθβ ἀθιιοπβίγαίοα ἰο {Π6 65 {πᾶΐ 
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6 Ῥοββθββϑᾶ {Π6 ρόαι ἴο ἔογρίνθ {Π6 5ἰη, σι μῖοῖ {πον θ6- 
δνθὰ ἐο Ὀ6 ἔπ σᾶτιβ οὗ ρῃγβῖοα! ον]. ΒΥ μθα]πρ {π6. 
Ιθρτόβυ, ἃ ἀϊβθβάβθ ψ μοι νγὰβ Θομβιἀδυθά ᾿ποῦγα 16, δχοορί 
ὈΥ Οοά δἴοπα; δπᾷ Ὀγ τϑίδουυϊηρ {Π6 Ιθροὺ 0 νγὰβ ουγδά ἴο 

{μ6 ρῬυεϊδθϑί, μ6 δομηπηπηϊοαίοα ἴο {π6 ρῥυϊθβίβ {π6 βθογοῦ οὔ Ηἷβ 

αἰνίπθ οπαγδοίοσ, ϑόοῦ δέου. {Π|5 χηθϑβϑαρα δα θθθὴ βϑηΐ 

ἴο {πὸ ρυἱθβίβ, 6 ΟΡϑηΪυ αββευίθα {πῸ ρόνοὺ ἰο [ογρῖνα, 

ὙΠΟ} Π6 δα αἰγεδάν ἀθιημοηβίσαίθα . 15 β:]ϑηῦ πα εἷο- 

ἡποηῦ τηΐνδοῖθθ. Ηνίπσ αἰαομοα ἰο Πῖπι δι. Μαίίμον, 
ὙΠῸ νγὰϑ ποτ ἰθαγηοά, ἀπά Ὀοίίο δἀποδίοα ἐῃδη {πὸ ἤ5}- 

οὐ η οὗ ΘᾺ 1166, ἀπ σ᾿ Ποβ6 ρυθβθποα {Πυθίου τσ θ6 

οὔ τποσο ψοῖρῦ τ ἐπ ὅονβ, πο ΡΠ οἷν ψτουρηΐ ἃ τηῖτα- 

Οἷ6 δὖ Φεουυβαίθη, ἀπ ἀβϑυσθα {π6 ΨΦενβ ἰΠδΐ Π6 ψὰβ ἃΡ- 

Ροϊηἰρά οἵ (Π6 Ἐδίμου ἰο πᾶσα {πΠ6 νου. ΒῪ αἰβρθηβίῃρ 

ΜΠ {π6 οπδοίηθηίβ οὔ {ποῖν ἐπα οη8] ἰατν, π6 ἀθοϊατθα 

Ἀπη561 [Π6 Τιοτὰ οἵ (π6 ϑδῦθα. ΒΥ Πα! πο {π6 νη Ππογϑα 
παπᾶ, 6 φοπάθιμποα [π6 βρουβεϊ οι ψ Ὠοἢ ῥγθίουγθα {πὸ 

ἀ56 1685 Οὔ βθυνδηοθβ οὗ ἃ βιιρροβοα ρμ]οίυ, [0 δοίϊνθ δπά τ|86- 

[1] Ὀοπθνοϊθποθ-- δα Ππανῖησ ΠΟῪ δἰἰγδοίθα δυουπα Ὠἶτ 

στοαῦ τ] 465 οὗ ΡθΟρΙΘ, ἀπᾶ αἰίδομθα ἐο Ὠϊμι561} ἔναῖνα 

ἀἴβοιρ]θβ, σοὶ Π6 ᾿πἰοπαθά ἴο ἀρροϊπί ἴο {π6 ἃροβίο]ις 
οἰῆοο, μΠ6 ρᾶνθ {π6 ποὺ οοᾶβ ἰο πἱδηκίπᾷ. Ηδ δι ροάίθα 

[μ6 βρ! εἶ οὔ Π6 Μοβαῖο Ἰανν ἴπ [π6 βϑυίηομ οα {Π6 τηουπί; 

δηἃ δ πη Π]αἰθ ἔῸΣ ονϑῦ 41] οὔποὺ πο 65 οὗ ρ]θαβίπο αοά, 
1Πδη Ῥυστν οὐἉ υὐἱπα, τϑοθέπαθ οἵ ρυποῖρ]6, βρ πα ΠΥ οὗ 

50], απ ΠοΙη655 οὔ δ. 

Ἡδδνῖπρ' Ργομ]σαίθα Π5 ποὺ οοάθ οὗ ἰᾶνγ8, ΟἿἿ ϑαν ΟΣ 
Πιοα]δᾷ {π6 βουναπὺ οὗ {π6 σοαπίυσίομ, 0 ψψὰ8 ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἃ 

ΟἍμΈ]6 ; ἃπά ἀραΐη πἰϊηίθα (ο {π6 δεν [π6 σοπνθγβίοη οὗ 

ἴπ6 Οδθμι]65. ΒΥ Πρϑαϊηρ {Π6 ψιάονν 5 50, Πα ριονϑα ἢΪ5 
ῬΟΥΘΙ ΟΥΘΙ {π6 ἰὰνγβ οὔ {πὸ δπᾶ ἀθαῖ, ἀπᾷ ἀρδίη ἀθιιοη- 

βυγαίθα ἴο {πὸ Ψδννβ, ἀροπ {ποῖ οὐη ΓΙ ΠΟΙΡΙ6Β : [πᾶὉ ΒΘ γᾶ 8 

ἔΠπαὲ Μοββίδη μοι (ΠΟῪ Ἔχρβοίθα ἰὸ ταῖβα [πὸ θα. ΤΠ6 
τηθϑβᾶσο οὐ δόμη, ψΠῸ γα 501] ἴῃ ῥρυΐίβομ, πα ]6 ἃ οαν 
Τιογὰ ἰο ροϊηξ ουξ {πΠ6 τ68] Ε]1ὰ5, το τγὰβ (0 ργθοθάθ {ΠῸ 

Μδββίδῃ ; ἴε ἀρρϑδὺβ ἰο πᾶνε οἴνθη οὐδαβίοη (0 5. ὈΪΓΟΥ 

δ 5 
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ΤΘΡΤΌΔΟΙ οὗ ἼΠ6 ἱπραπίξθηΐ οἶτῖ65 οὗ ΨΦυάθα, “οι Π6 οοἢ- 
οἰάθϑ, μονονοὺ, ψ ἢ 8 ἰην ζαοη ἴο 8}} ἰο γβοθῖνα ἢΠῖβ 

τηϊδδίοη. Ὑδιίοιιβ πῖγϑο 165 ἀπ ἱπβίγποιομβ ἔΌ]Π]ονν {11 [ῃ6 

ηθ αυὐτῖνθα, σθη {π6 Γουπάδιοῃ οἵ {πὸ ΟΠ γιβάδη Ομασο ἢ 

8που]ἃ 6 Ἰαἱα, ἴπ {π6 ἀρροϊπίμηθηΐ οὔ ὕσεὶνβ ΔΡΟβῇ!εβ ; σι 

δα π8] ρουγθι δπα απ] δυύπουϊν, ἴο ἀθβοῦ [Π6 Ῥγββεπΐ 6ὃχ- 

ἰβίθποα οὗ {πὸ Νίδιδῃ ἴῃ δυάθα, ἃπα (Π6 βρ τα] παίατα 

οἵ ἔμ Κίπράογῃ ΒΟ πα Πδα Θομιθ ἴο ΘϑίβὈ] 15}. 

ΤΊ ρυϊποῖραὶ ποίϑβ ἴῃ {π1|5 ΟΠαρίοθυ, ἴῃ δα α!οη ἴο {Π088 

οὐ ἔπε Πἰβίουυ δηᾷ ἀδίθβ, γϑίδυ (ο [Π6 ῬοββίὉ]86 οἱἵ' ΡΙῸ- 

4016 οχϊβίθποο οὔ Π6 ἔγρϑβ οὗ {πὸ Νὸν " οβίδμιθηΐ, ἃ 5.- 

Ἰδοῦ νι μοι μὰβ πϑνϑῖ, 1 θ6Πθνθ, θ6 θη Βα ΠΟΙ ΘΕΥ σοπβιἀθγθά 

Ὀγ {πεοϊοσίδηβ. ΤῸ νοι τηιιϑῦ ῃς δά ἀ6α {Ππ6 ποίδθβ οἡ {Π6 

ἀοιποπίδοβ---Π6 θδαγίηρ οὗ ΟἿἿ 5᾽η5 Ὀγ ΟΠ ϑῦ---ἴῃα οοπαάποί 

οἵ οὔν Τιοτὰ τοϑρθοϊηρσ (Π6 δεονίβη ΒΑΡ δίμ, [Π6 δον Ίθἢ 

{ΔἸ ΠΟΥ ΟΡ βόυναποθβ, 8ηα οὔθ 5 οὗ {Π15 πδίαγο. 

ΙΝ. ΤῊ ἔουγῃ ΟΠαρίοι ᾿ποῖα 65 {Ππ6 {π|6 ἔγομι (Π6 πηῖ5- 

βίοῃ οὗ π6 ἔποῖνα δροβίϊθβ, το {πΐ οἵἉ [πΠ6 βενβηίγ. [ἿἋὴη {Π6 
ποίδ ἴο ἐπ ἔοσιηον οὗ ἐδθβθ δυθηίβ, 1 πᾶγα δπίαγαα δύ ΒοΠ16 

Ἰοπσῖῃ ᾿πίο {π6 απο ΒΟ ἢ οὗ Ομυσοῃ σονθιμηηθηΐ. Αἢ ορῖ- 

πΐοη ΠδΒ ὙΘΙῪ ΚΌΠΟΥ] οὔ ]δίθ γθδ}5 ΡΥΘΥΔΙ]6α ἴῃ βοοϊθίυ, {πᾶΐ 

81} ̓ πααΐγῖθ5. οἢ {Π18 5076 οὔ ἃ 18 1.561655, πα {πΠ8ὲ ΟἿ σομΠο]1ι- 

5[0η5 816 οὗ πο ἱπιρογΐδηςθ. [{15 5814 {Πδ0 ΒΙΠο}υ τυ 15 θα Δ} 

δοσορίδ]6 ψῖτ {π6 Ποἰγ, νι ῃδίΐθνθι Ρ6 οὐν ἔουμ οὗἨ ψοῦ- 

ΘΠ1ρ ; ἃπᾷ δἃ5 οἵπ' ΟΡΙΠΙΟΠΒ 816. ουξ οὗ ΟἿ ΟΥΤΏ ῬΟΥ͂ΤΘΙ,, γγ78 

οδηποῦ Ὀ6 ΓΟΒΡΟΠΒΙΌ]6 ῸΣ ἱπνοϊυπίαιῪ ἀθοϊβίομβ. [Ὁ Πᾶβ 

θ66ὴ βαϊᾷ αἷβο, {πὲ {π6ὸ Τ᾿ οἱἐγ πὰθ ποῖ φυθίουτθα οη6 ΖΌΥ Τὰ 

οἵ ἀἰβοῖρ! πα ἴο ἃ ποίου, οὐ 1 του] πᾶν Ῥ6Θἢ ΠΊΟΥ6 Ὀ]ΔΙΗΪῪ 

τ υθαϊθά. 
Ῥδδβοηΐηρσδ οὗ {π|5. ἠδΐαστα ἄἀο ποῦ ἃρρϑδν ἴο π16 ἴο Ὀ6 

ϑα δίασίουγν. [ ψου]ά γὙϑρὶ]ν το {Ποιὰ ἴῃ {πο} οὐάθυ ΡΥ ο"- 

βουνίηρ, {Πδὲ {Π6 Ῥϑᾶςθ δῃά οὐάδϑι οὗ βοοϊθίυ πᾶνθ ΒΙΠονίο 

Ῥϑϑῃ ἀδθροπάδπέ οα {Π6 οοποβίοηβ οἵ {πθ βίπαθηΐ ἴῃ 5 

οἷοβοί. Αὐγηθθ ἃ16 τπιονϑᾶ δηᾶ βίδίοβ 8.6 βῃδίζθῃ ὈῪ {Π6 

οῇξοίς οἵ {π6 ργδναίβηςε οὔ ορίπῖοπϑ, ψ Βῖο ἢ. ἃτα Ῥγοροββά 

οὐὁἩ ἀείδπάδα, ". (Π6 τοῦδ τοῦτο δηᾷ γοβθοίηρ. ἰβουβ- 
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βἴοῃ δ ἰοϊἐβ ἐσαίι ; ἀπᾶ {π6 Θϑίϑ 5 πιθηΐ οὗ ἐγα ἢ δοπο θη 

Ραβίονν ρϑᾶδα ἃπα πᾶρρίπθθ. Οὐυὺ σοποϊβοηβ, ὑΠπουθίοσο, 

ἀΡοη {πὸ πα θ] θοῦ οἵὁ ΟἸαχ ἢ σονουπηιθηΐ, τατιδῦ ἃπα Ψ}}} θ6 
οἵ πηρονγίδηςθ, 50 ἰοῃρ' ἃ5 {π6 ϑυγραίίομβ οὗ ἔπ Ῥᾶρδον, 
δη4 {Π6 αἰνίβίομβ οὗ ρᾶγίθβ, σοηθπαδ ἴο ἃρ᾽ίαΐα τηϑηκὶπά. 

ΑΒ [27 δ {π6 Ππαρρίπθϑβ οἵ βοοϊθίυ ἴῃ {115 ψουἹά 15. οοῃ- 

ΟΟΥΠΘΩ͂, [Ὁ 15 ᾿πῃρΟΘ51016 πᾶ [Π6 βἰποουῖν οἵ θυσοΥ, οἂπ 06 

Θ΄ }]}γ Δοοαρίδ}]6 (ο αοα, ψ 1 Π6 βἰποουϊν οἵ σαί. ΠΟ 

ΒΙ ΠΟΘΙ 6 ῬΘΥΒΘΟΙΓΟΥ 15 8 ΘΠΘΙῺΥ (0 Πἰ5 Κπά. Υ̓μαΐ τᾶν θ6 

{πΠ6 οοπα! 0 οὗ {Π6 οοηβοϊθηίοιιΒ ΠΠΓΘΥΘΥ ἴῃ ΔΠΟΙΠΘΙ 

ΜΟΥ], 15 πού {Π6 πιοϑύ Ἰηἰου δίῃ φαθβοη (0 [Πο56 Μ}ΠΟ 816 

ΘΟΙΏΡΘΙΙΘα ἰο Ὀδοοιηθ ἴῃ {Π15 νου] {Π6 νἱούπιβ οἵ [15 51η- 

ΟοΥγ. ΗδρΡΡΙποϑβ 15 δοῃπϑοίθα ψ ἰγατἢ, ταῖπον {Πδὴ 

ὙΠ ΒΙ ΠΟΘ ; 86 {Πᾶΐ ΒΙΘΝ πποβῦ ργοιηούθβ {Π6 ΠΔΡΡΙΠΘΒ5 

οἴτηδη, τλτιϑύ θ6 τ016 Ρ]βαβίησ ἰο Οοά, {πῃ {{Π|Ὸ Β᾽ ΠΟΘ 

ΠΟΙ οαπι565 ρουβθοιίίοη. ΓΠ6 ἔογηι οἵ ψουβῃῖρ ψ ΒΙΟἢ 1 

Ῥο]θνα ἴο "6 ρυοροββᾷ ἴῃ {π6 Νὸν ᾿Τδβδίδιηθηΐ, ου]α Πᾶνα 

οἰἴδοίμδ!ν ρυθβουνϑά {π6 σου] ἔχου {Π6 β᾽ποουῖν οὔ ρουβο- 

οαθίοῃ ; ἔου τ νου] Πᾶνα ργονθηΐθα {ΠῸ 1 ο] Δ ]6 ἀββιπμηρ- 

[ἰοη οὗ {πᾶ Θδοοϊθϑίαϑύιοα! ἀου 0, γν ΠΙΟΙ. γγὰβ οι θα οα 

ἘΒΟΤΡΔΙΙΟη, ἃ Πα 15 Βα ρρουίθα ὈΥ Ἰητο] θυ ᾶ ποθ ἃπα ἸρηουδΠοο. 

ας 1Ὁ 15 5814 ΟἿἿ ΟΡΙΠΙΟΠΒ ΔΙῸ ποΐ ἴῃ ΟἿΣ ΟΥ̓ ῬΟΥΟΙ" 

ΤῊ Ῥοϑ ΠΟΙ 15 ἴοΟ σΘΏ618] (0 6 δοοιιταίθ. ΟΡΙπΙΟἢ5 16 

ποῦ ἱπγο ηΐατυ, ΜΠ 76 ῬΟΒ5655 ἴΠ6 Π]68η85 Οἵ ΘΧΔΙΠΙΠΙΠρ' 

{ποῖ} ουϊάθποθ δηα ἐοιιπάδίοη. [τ βοσνο {1] ἃπούποι ορ- 

Ῥουίαμϊῦν, Δ ἱπααΐγυ ἰπΐο {Π6 οΥἸξουῖα οὗ τιογὰ] ἃπα γ᾿ ]] σοι 

αὐ}. 
ΤΊα πιοϑύ οὈ] θοῦ} 016 οἵ [Π6 πούϊομβ ἴο ψ οἷ 1 γϑίδυ, 

15 ἔπ αββϑυίίοηι {πᾶ {πὸ Π οἰ τγ μᾶβ ποῦ ρυθίδυσθα ὁπ μοα6 

οἵ ἀἸβοῖρ! 1π6 ἴο ποίου, οὐ 1 ψου]α πᾶν ὈΘΘη που δ ὈΙδῖη]ν 

τ υθϑὶθα, 
ΟἽ Πᾶνα οπἀδανουγοα ἰο 5μ8νν {πᾶΐ ἃ ρίδη οὗ πυγοῖ ὅο- 

γΟΥΠΠθηὐ ὑγὰ8 50 Ῥ]αΐηἶν γτονθαϊθᾶ, {παΐ 16 νγὰβ ἘΠΊ ΠΟΙΤΩΪΥῪ 

δοίρα ἀροη ἴον βἤθομ οδπέιιϊθθ. ὙΤΠαῦ ῥδῃ 5 ἑουαπάοα 
προ (π6 ὁπ βηρ]α πὰ σοποῖὰὶ ργοροβιοη, {ἐμαΐ. (ῃς 



ΧΧΧΥΗῚ ΙΝΤΒΟΌΌΘΤΙΟΝ. 

Ομυτοῖ οἵ Οοα νὰβ ἴο "ΡῈ δοπιροβϑα οὗ βϑνοιαὶ βοοίθίθϑ, 

6δοῖ οὗ σιβιοι ὅμοια θ6 πηϊίθα Ὀγ {πῖ5 οπα τ]6---ἰ(ῃδὲ ἢῸ 

ῬΘἕβοη 5θου !α δββιιπηθ ΔΥ βρ᾽ εἰΐπα] οΠοα σπου (Π6 ρε- 

ΠΉ 550, Οὗ [Π086 51 ρ 6 ἼοΥ5 (0 Ομ ἐπ Ῥροννοῦ οἵ ογάἀαϊπίην, 

οὐπῆυπηΐηρ, δηᾷ τορυϊαϊίηρ [Π6 Οματομδς μδᾶ Ια] ν ἀπὰ 

ΤΘΡΌΪΑΥΪν ἀθβοθπάθά. νον ΟΠ. πισηξ οομβίϑε οἵ 

ΠΔΠΥ͂ ΘΟΠΡΥ ΘΟ ΙΟΏΒ, Δη4 τᾶ. ἱπάοροηάρης οἵ 105. ποῖρῃ- 

ΒΟΌΙΒ ; ΘΡΊΒΟΟΡΔΟΥ δΙοηθ βεὶπρ' [π6 θομπά οὔ πίοι διηοπρ: 

411 ΟὨἸβίϊδμβ. ὙΠῸ οοἸ ΠἸβίοπβ οὗὁἩ ορίηϊοηβ ψῃΐος Πᾶνα 
ἴακϑὴ Ρ]δοθ βίποα {π6 Βιθίουπιδίίοῃ, πᾶν ργδνεπίθα {π6 
Δα Ππεγθηΐβ οὗ {Π15 ἔοσηι οὗ Ομυσ οι Ονθγημηθηΐ ἔτΌμ 50 υη1- 

ἔουτν πιδι πα! πη (15. ἐγας}, ἃβ 10 τγὰβ {ποῖ ἀπίν ἰο ἀο. 

ἾΠΘΥ Βῃγδηκ ἔγομι (Π6 ἀρρθάγδποα οὗ ἀδίδπαϊησ ἃ ροβιοη, 

ΜΙ τ ΒΙΟἢ. ἘΠμοῖν ον ἱπίογοβδί γὰβ ἰἀθπιῆθᾷ. ΤῊ οοη- 

ΒΘ] ΘΠ66 Πᾶ5 Ὅ66Π, {Ππᾶΐ Θρ᾿βοορδ!ῖδηβ πᾶν Ῥθθη ἰοπσ οοη- 

5] 46γ δα, τηθυ ον ἃ5 (86 ῬΥΪΠοῖρα] βθοῖ διηοπσ ΟΠ γἰβίϊδπϑ8---ς 

δηα ΟΠ βυδηῖν 1{56]}, 85 ἃ οΟἸ]Θοἴοη οὗ ἀϊβριία ]α ορἰ πίοῃβ, 

βαιρροτγίβα Ὀγ ἃ ναυιείν οἵ βεοίβιυ ΤῊ τη 15 οἵ {πὸ τ6- 

ἕοττηθα ἘΣ ρίβοοραὶ Ομυσοθ5 οαρῃξ ἴο Πᾶνα τοπιθιηθογθᾶ 

{πα {πον μαῖα γϑαυϊγοα ἴῃ ἀδίδποα οὗ ἐγαίἢ, ἴο σα θμ ἰο 

ΤΟΡΤΌΘΟΝ 8ΔΠ4 1Π80}Ὁ ἴῃ ΘΥΘΙῪ [ΌΤΙ], ον {ΠοῸΡἢ ἰὁ θοτο ἐμαί 

πιοϑῦ Οὐϊοι5 οὗ 41} ἔΌγτη5, {Π6 Δρρϑδγδποα οἵ βϑ! ΕἸηουθϑί. 

ἼΠῸ6 οοἰποίάθποα 4068 ποῦ Δρρϑᾶν ἴο 6 ᾿ΠΘΥΟΪΥ δοοϊάθη- 

[4], {μα {πΠ6 Βαρίι5ι 5πομ!ἃ θ6 ρυΐ ἴο ἀβδίῃ δ {π6 {{π|6 

γΠ θη {Π|6 ὑνγεῖνα ἃ ροβί]65 σοῦ βϑηῦ ἔουῃ. ΤπῸ ΟἹ Π15- 
Ροπβδίϊοη μα ποῦν ἄοπο 15 ψοῦκ. ΤἼΠΘ βοΠοοϊπιδβίον Ἰοᾶ 

[μ6 ῬΘΟρ]δ ἰο ΟΠ υῖβέ, ἀπ {π6 πεῖν τυοπξ ἔουτῃ ἰο Ὀυπσ 

Βοὴ ἴῃ, (ο {ποὶν ἀϊνίπο Ἰαυρῖνου, ΤΠ6 ἰουπάδίομβ οὔ {πμ6 
Ομ υϊβεϊδη ΟΠΌσΟἢ σσοο ]α]4 : ΟἸσῖδὲ ἃπα ᾿15 ἀροβθδβ θαϊπρ 

{Π6. ΘΟΥ̓ΠΘΙ βδίομθβ. Ηδ πον σοπεϊπιυρα Πῖ5. πιγϑοὶθθ, ἀπ 

ἰρδομησ ; ΡῪ οογτθοίηρ {Π6 ορίποηβ οὗ [Π6 ρθορὶβ ὁπ {πεῖν 

ΨονΊ5ῃ. ὑγδα 1 Π0}5--“Πδϑ] ]ηο {Π6᾿ ΘΥΤΟΡΠϑρηϊοἴδη, ἃ5 {Π6 θὰ γ- 

ηδϑύ οὔ {π6 ἔπέαγα μα] πδ' οὗ {ῃ6 Ομ 165, ἃ ἀοοίσϊηθ. πθνον 

ὙΒΟΙν Ἰοβὲ βρέ οἵ---ἰδααϊησ ἐΠ6 ἔοι {ποιιβαπά, πὸ πὰ 

ῬΥΟΡΔΌΪν [ὉΠ] ννεα πἴπι Ἰη {Π6 ἀπο ραίίοπ ἐμαὶ μθ ψουά 
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βᾶνθ ἐποπὶ ἔτομι {π6 Βοχμάῃ γοκο. Ὑ ΒΟ οἷν 1 ογὰ μραϊοά 

ἃ ὈΠΠπά δὴ ἀρουΐ [Π15 ἔππ6, δὲ. Ῥοίου. Πυϑύ ἀθοϊαγθα ἢ15 οοη- 

γ] ΘΟ ΟΠ [ἢ Π]ΟΥΘ ΘΧΡΙ685 ἃπα ἀδοιϊἀοα ἰργηβ, {πᾶ {Π6 ΡῬγΌρ μού 

οὗ ΝαζΖαύθίῃ νγὰβ {π6ὸ Νίθββιδῃ. ἴδροῃ {{Π15 δοῃίβββιοη οἷα 

Τιογὰ ἀθοίασοϑ μῖ5 ΟΠυγο ἴο θ6 110; δπα ρυθαϊοῦβ (ο δύ. Ρ6- 

(οι {Πα Π6 5 ου ]α θΘοοπιθ 105 ΒΘοοπά [οαπά θυ, θγ δύ οροπίησ 

15 σαΐοβ (ὁ {π6ὸ Οδϑηθ]α σου. Ηδ {πὴ δβίοπιϑμθβ {π6 

ΔΡΟΒΕ6 Ὀ. Ῥγορμθϑυΐηρ ΗΪ5 ΔΡΡρυ δοϊηρ ἀθαίπ; ἃπα οοη- 

ἤχτηβ {πΠ6 [81 οὗ ἢἷ5 ψοπάθυϊηρ αἰδοῖ ρ]θ5 οβ6. τηΐπα 5 

γΈΤῈ οοπέοιιπαοα ψ ἢ (Π6 ἀρρδιθηῦ Ἱπσοηϑιβίθηου βθύνγθο 

Π15. αϑϑουίθα αἰρηϊν πα ᾿ἷ5 δηδοιραίθα ἀσρτδάδίοη, ὈῪ 

{πὰ βοθπθ θοῇ ν᾽] ν οροποᾶ {πὸ ππΐοῃ οἵ {πὸ νοὶ 

ψ Υ] 45, {π6 ὑγδηβϑΗ στιγούϊομ οα {ΠῸ τηοππὶ. ὙΥΒ16 {ΠΟΙ πη 8. 

ΓΈ 6 5111} πηργθββθα τ ἢ (Π6 τοι τάπος οἵ 15 σου, Π6 

δι δῖῃ Ῥγβαϊοίρα μῖ5 βυβουϊηρβ---πα βυιθυμ 6, 85. ἃ ΤΏ8Π, 

ψΠῸ γᾶ8 θοιιπά Ὀγ {Ππ6 ρο 108] το σι] ]οπ5 οὔ βοοϊθύυ, ἴο {Π6. 

ἀοιμδπα [ῸΥ {τῖρυι6. ΠΕ οἰπαρίοθι οοποῖιια 68 1 {Π6 φοη- 

(ϑηίΐοι ἃιιοηρ᾽ [Π6 ἀἰβοῖρ]65 ἔου βιιρουϊουῖγ. ὙΠΘῪ οου]α ποῦ 

ἈΠ Πμ6 ον ϑΡ1υ1Ὁ μδα ΠΠσταποα {Πποῖν γαῖ α5, ἀπά ουβίδηα {Π6 
ἀοοίαϊηα οὔα βριτἰζιαὶ Κίησάοιη. ΤΟΥ βαν ὑπαᾶὺ ΟΠ γῖβύ οου]α. 

Πᾶν τηϑἱπίαϊηθα, δἢ ἀμ τι ποὰΐύ Ἔχρϑποο---{Ποὺ βὰν {Π6. 

ῬΘΟΡΙΘ δᾶρϑὺ ἴο [Ὁ]1οὺν Ὠϊπ)---α πα ΠΟΥ ᾿πιαρίποα {μαί {Π6 

Ἐουηδη γόκα νου] θα {γόνη ΟἹ αἰ δ δαυ]ν ορροτίαηϊίν. 

ΤῊΘ Ῥυΐποῖραὶ ποίθϑ τϑίου ἴο βοπιθ οὗ {π6. Φθν βῃ ὑγδα!- 

ἰοη5---οὐὐ ΠΟΥ ̓ 5 Δρρ  γίησ ἴο ὨΪμη561} οαγίδϊη ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΉΒ. 

θυ ΠΟ ἢ {πΠ6 δαν5 ἀθβου θα {Π6ὶν ΜΘββίδῃ, ἀπὰ {Π6 παίαγο. 

οὔ {π6 Μβββιδῃ, σ Ποιὰ {πον οχρθοίθα, Πα δα 1685 10 5. 

Ῥοίου--ἰῃ αἰθρυαθπηρ οἵ 6 ἃροβί]65---δηά [π6΄ γα πβῆριι- 
γϑίΙΟΠ, ἃ16 ὈΓΙΘΗ͂ν ΘΟΠΒΙ ΘΙ αὶ ἃ5 Ἰη θυ θη Βα] οίβ ὁ 1π-᾿ 

ααῖνγ, ἴο {πΠ6 {Π6ο]ορίοδὶ βεπ θηῦ. 

Υ. ΤῈ ἈΠ Ομαρίον διηθγδοθβ {π6 ποχί ουθαῦ αἰ: ΒΊ ὁ η; 
οἵ οὔὖν Τιογ 5 τηϊηϊβίγυ, [Π6 ρουϊοά ἔγοιι {Π6 τηϊββίοη οἵ [Π6 

ΒΟΥ ΗΓ (0 Πΐ5 οὐ ὑπ ππρηδηΐ Θπίυ ἱπύο δου ιβαθπι.. 8 

[Π6 νἱούϊπι νγὰβ 164 ἰο {π6 αἰΐαν σαυ]δπάθα στ ἤοννοιβ, αηαΐ 

[ο!ονγοα ν (6 ἀοοϊαπιαίίομβ οὔ [Ππ6 ῬθΟρ] 6, 80 νγᾶβ οἵ συθδί 

ϑαρχίῆοο δἄογποα ἴον (Π6 αἰΐαν οἵ {π6 οἴοβ5. Ἐδν γϑιμαγϑ᾽ 



Χ] ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΔΙ ΠΕΟΘΕΒΔΙῪ ΟἹ {Π6 σοπίρηξβ οὗ (πῖ5 Οπαρίον, ΤῊΣ ἄδαρεγ 

πηργθββίοη ΒΟ {π6 Ῥγεδομίησ οἵ Πἰβ δροβίϊθβ ἀπά οὔ {π6 

βουθηίυ, δηὰ οἵ 15 οὐ ΟΠ ΘΓ Ὦ] Θχϑιρ]6, τ] γ8 0165, δηά 

ἰοδοῃίησ, θασδη ἴο ΔΡῬΘδ1 ΤΟΥ ῬΪαίηϊγ, ΠΟ δρϊίαίίοη οὗ 

1π6 ῬΈΌΡΙΙΟ τϊπά δὖ 6 ιιβ]θιη---ῃ6 ΡῈ ]1Ο ἀϑβουοη οὐ ἢΪ5 

ΡΙΓΘ-Οχἰβίθηοθ--- 5 Ἱπογθαβθά ΒΟ] 1658, ἃ5 ΠῚΒ ῬΘΥΞΟηΔ] ἄἀδη- 

ΘῸΥ ὈΘοδπΊθ ογϑδίου---ῖβ ἸΟΥΘ ΠΟΙΠΊΘΓΟΙΒ ΘΔ Οη5. ἴο ΠΪ5 

ἀϊβοῖρ]685---ῖβ. ἀββουίοη οἵ ἢ15 αἰνιηϊέν, πᾶ ἐπ σοηξθαπθηΐ 

τ βοϊυὐοι οὗ {π6 Ψενβ [0 ΔρΡργυβῃβπα ἢ 1πη)---ϑιισοοββίνεὶυ 
Ῥτονο {πΠ6 ψίβάομι οἵ {Π6 ρδπ πρὸπ ψῃΐο ἢ οὐ Ποτὰ δοίρα, 

οἵ σγδάνια!]ν σον ποίησ (Π6 ῬΘΟΡΙΘ, δῃά {Ππθὴ βυδιηϊξησ ἴο 

Π15 Ῥαϊηΐι! ἀθαῖῃ. Νο ΒΟΟποΥ πχὰ5 {Π6 γΣβοϊα 0 (ΚΘ ἴο 

βϑῖζ πῖπι, {Πδῃ Πΐ5 ἰδιηθηξαίϊοηβ. οὐ Ψογαβαίθηι Ροσίη--- 

ΠῚ5 ῬΑΥΔΌΪ]65 ΒΒ 6 ἃ ἸΏΟΓΕ ΡΙΌΡΠΘΙΟ οΠαγδοίου, ἀθβουῖρ- 

ἔνα οὔ {πΠ6 τϑοθρίίοη οὗ {πὸ Οὐδῃί!θ5, δπα {πὸ το]θοίοη οὗ 

{π6 δενγβ. ΑΟ]θηρίῃ Π6 σΟΘ5 οἡ ἴο σου Κ ΠΙβ ουθαίοϑῦ τη]-- 

τ8016, {π6 ταϊβίησ οὗ 1 Ζαυι5 ἔτη {Π6 ἀθδα, ἀπ ψ] ἢ ἐΠαΐ, 

(ν ΒΙΟἢ ἀρρθδῖβ ἴο πάνθ Ὀθθη ΡΌΡΠΟΙΥ Ῥαυξουιηθα Ὀθίοσο 
ΤΏΔΠΥ οὗὨ {Π6 γἰ]6 185, ΠΟ 6Υ6 ΘΑ ΘΙ (0 ΔΡΡΙΘΠΘηά Ἠΐμηι,) ίο 

ἀϊβοοπέϊππθ {π6 ἀρρθδ8ὶ ἰο {π6 δεονγβ Ὀγ (Πἰ5 Κιπὰ οὗ ονυῖ- 

ἄσοποθ, [{ΠπῸ86 μά ντοιρὶῦ τΐγ8 0165 δὖ Ψογιβα θη, ἴῈ νου] 

μάνα ἃρρϑδιθᾶ {μᾶΐὶ μ ἀββίγθα ἰο δχοϊίθ ἐπΠ6 ρθορὶβ ίο 
το θη. ΤῊΘ ψΠΟ]6 παίϊομ γα α ΠΟῪ πιδᾶθ δοαμπαϊπίοα 
ΙΓ ΗΒ ῬΥΘΙΘΠΒΙΟΠΒ; ἃπα ψΙΠ {Π6 ουϊάθμοθ ἀρὸρ ΜΒΙΟΙ 

Ποὺ σψαῖα βυρρογίθαά. Ηρ φθηζοσρα {πουϑίοσθ θυ 58] 6 πὶ 

διά ϑῦ {Π6 5μουίβ οὗ {π6 ῬΘΟβίθβ, ἰῇ ἃ "δ ΠΘῚ 850 ΤΕΙ Δ. Κ- 

8016, {παῦ Βα δυϊἀθηθν ΠΠΠΠ]6α ἃ ρυόρηθον οὗ Ζδομανίδῃ. 

ΤΕ Πᾶνα ἱπαιγϑά, ἴῃ ἃ ποία ἴο {15 ραββᾶρθ, ἔτῸΠ ἃ τουῖονν οὗ 
1Π6 Βιβίοσυ οὗ {πΠ6 δεν, Ὸπ {π6 ἀδία οὗ [Π6 ργορῆθου ἴο 

(68 ἀοϑίγπούοη οὗ [Π6 ἔθιιρ]θ, ψβθέμοῦ {Π6 Ῥγρθαϊοίοη ΠῚ 

ΡῈ ΔΡΡΙ]Ι6α ἴο Δ ΠΥ τα] γν οἵ [5γ86], ἀπά οι Ν ἀγμηδβίυ οἵ 1ἐβ 
ΟΥ̓, ΟΥ οἵἉ 1(5 ΤΟΥΘΙΘῊ ΒΟνΘΓΕΙΘ 8. 

ὙΙ. Τ6. 5ιἰχίῃ ΟΠαρίοι. σγοαίθα {π6 οοπάποί οὗ ἐπα 

Ποῖν Ψοδαβ ἔγομῃ ἢ15 Ἰππρμδπηΐ δπίγυ ἱπίο «6 γιϑα θη, {1}} 

[15 βιι θη) βδίοπ (0 {π6 Βοιηδη σιιᾶγα, (ὁ ψΠοΐ π6 ψὰ5 θ6- 

ἰχαγθά. 1 Πᾶνα σϑθηθγα ν ἀνοϊἀθὰ ἀθνοίομαὶ γτοπιᾶν 5 οα 
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{π6 Νὸν ᾿Τοβίδιηθηΐ, Ὀθοδιιβθ ΘΥΘΡῪ σομ πη θηΐαίου Δθου πα 5 

Πα {Ποιὰ ; ἀπα θθοδιβα {ΠΥ ΟὈνϊοιιϑ]ν ργθδθηΐῦ {Πποιηβοῖναβ 
(ο ἐπ6 πυϊπά οὗ ἜΥΘΥΎ τϑαᾶϑι οἵ {Π15 ψοπάονίαϊ, ἀπ θοδα Ὁ} 
ὈΟΟΚ. 1πᾶγθ, Πού υοὶ,, βοιηθίμηθβ ἀθνυϊαίθα ἔρομι τὴν το, 
ΔΗ νγὰϑ ἸΠΟΥ6 ΘΒ ΘΟΙΆ ΠΥ ἰοπιρίοα ἴο ἀο 8580, ψποπ 1 οοπίθπι- 

ΡΙαίοα {Π6 7ογία! οπίγυ οὗ ουἱ δἰοπίηρ ϑϑυΐοιν ᾿πίο ΠΊ8. ΟΠ66 

““ ἨΟΪΥ οἶἐγ." ΤΏΘ οἰδαπβίηρ οἵ {πὸ ἰθιῃρ]θ, δπᾶ {Π| γοῖδθ 

ἴγομι πϑᾶνθη, θη {π6 Οσὑθοκβ οὗ {Π6 αἸβροϑιβίοῃ ἀββᾶ (οὸ 

566 Πῖπι, ψ Ί ἢ (Π6 τη γδοῦ]οι5 ψΙΠουΐησ οἵ {π6 ἢ σ-ἴγθθ, Το 6 

5 ΠοΙθηῦ [0 αἰζοϑί Π15 ἀϊνίπθ ρου; θα Π6Ὺ στ ῦα ποῖ 

γΡ8 0165 Βα οΙΘΠΕῪ 5ρΡ]Θ 414. ἰο αἰίχσαοῦ (π6 πηΐνουβαὶ 

ποίϊοθ, δηᾶ οχοῖξα {Π6 76 ]ουβυ οὔ 6 ῬΠανῖβθοβ. ΑΔΒ {π6 
{26 οὗ Πϊ5 θοίγαγαὶ νγὰβ οοηθ, μ6 ἀϊα πού μοϑιίδία ἰο τὸ- 

ῬΙΌΥΘ ΜΙ ποτ 6 θΟ] ἀπ685 [μη Πα Πδα ΙΓ Ποεῖο ἀϑϑαμπιοα, 8}} 

[πΠ6 βθοίβ διηοῃρ Πῖβ σου γ6η. Ηδ σομμμηδη 66 {Π6 

Ἡροτοαϊδηβ, ἴο ΤΌ πάου ἰο Οςβασ, {π6 {πϊηρ5 [Πδὲ 6 (αβδι 8, 

δηά το Οοὐ {Π6 {Ππίησθ {πᾶ ψετα αοαβ. Τὸ {86 886- 

ἄσοσοοβ μ6 Ὄβχαρίαϊποα ἔοπι [π6 θοΟΚ5. οὗ Μοβοβ, {Π6 ἀοοίτϊπα 

οὔ [πΠ6 Ἀδβυσγθοίίοη. 'ΓΠΘ ἱποομῃβιβίθπου οὗ [Π6 Δρρδυθῃηῦν 
δυδβίογθ, θα ἴῃ τ ΠΥ ᾿πηΟΥ8] ῬΊΔΥΪΒ66, 15 ΤΟργοθαίθα Ψ 1 

ἘΠΒΡδΙΐησ δηα ἱπάϊρηδπύ βονουϊίυ. ΤΠΘ ριορμοίϊς ρᾶγᾶ- 

Ὀ]65, {π6 ργϑαϊοίοη οἵ {Π6 [8}] οἵ Ψευιβαίθιῃ, δηά (Π6 4}1π|- 
50 Π5 0 [Π6 στϑαῦ ουθηὺ οὐ ψ ΒΟ 16 τγὰβ ἐγρ1081--τηῖβ ᾿πϑιῖ- 

ταϊϊοη οὗ {πὸ ΕΟ μαυῖβί, ἴο θῈ γϑοοϊνθα ὈΥῪ τι 81} {Π1] πὸ 

85Π4}} ἀσαΐῃ Θομ16 (0 [πᾶσα (Π6 ᾿νίηρσ δηᾶ (Π6 4684---ἷ5 6χ- 

Πογίδί!οηβ ἴο Π15 ἀἸβοῖρ]65, Π15. ῬΥΟΠΊ1565 οὗ ῃἰ5 ΗοΪγ 5 ρ εἴ, 

Π15 66 ΚΗΘΒ8, [18 σ πΌ]6 655, ἀπ ἢΐβ Ιονθ, ργαβοηΐ {Π6 ροῖ- 

ἴδοῦ ρογίγαϊξ, πῖον {Π6 5 πηρ]6 Ῥθη Οὗ ἱπβρι γϑθοη οδη 8ΙομΘ 

δἀθασπδίο!υ ἀθβοθο. ΤῊΘ νον ψ ΠΟ 1 Πᾶν βαθμ64 ἰο 

[π6 γϑαᾶάβὺ, οὐ {πὸ Δρόων πὶ {πΠ6 σατάθη οἵ Οδίμβοιιδπο, 

ἈΡΡΘδγβ ἴο θ6 1ϑ1Π6α ΌΥ {π6 ναγίοιιβ οἰγουμηβίαποθ τ ίος 

Ῥίον οἷν Τιογὰ ἰο Ὀ6 {π6 βεοοπᾷ Αἀδιὴ. Οὐ δου 68 

τησϑύ θ6. δηϊαυ θα ἴῃ Ὡποίπου βἰαία οἵ οχἰβίοποθ, βϑίοσθ 

Οδ ἢ ΘΟ ΡΥ Πμοπα {πΠῸ πηγβίουϊθϑ οὐ ΕΠ νοϊαίΐοη. “" Ὅπο {{{|6 
Ραυΐ ἃΙομπθ γγ6 αμην 568 πη," {παῦ οὐ ἈΠ ππᾶν 6 βυθηρίι- 
Θηθα ΜΠ δὴ δαγηθϑί οὐ {πῸ6 ζαίαγο στοαὶ ἀϊδβοογοιῖο οὗ 



ΧΙ ἸΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ, 

οὐ ἃπα Πῖ5 σουθυημθηΐ, τ 1 ο ἢ 518}1 ἀὐγαϊῦ 5. ἴῃ δίρυ- 
ηϊΐγ. ῳ, 

ΝΠ. Ετοῖι ἐπ Δρρυθμοηβίοη οἵ ΟΠ εῖβί ἕο {Π6 οὐτιο χίοῃ, 

ΤΠο Τα} οὗ Οοα 15 5δουποβά---Π6 δἰοποιηθηΐ 15 δοοορί- 
ε6---ὴά τηδη 15 ρατάοῃηθα. Α1] πηϊία ίο τοὐθοῦ ἤη. Ηΐ5 

ἀἰβοῖρ]65 μά 64---ἰΠ6 πηοβύ Ζζθαίοιιβ οὔ {Π6]γ πυθῖρον ἀθηϊθα 

Βῖηγ--{Π6 ΒΙΡΉ-ῬΥθϑί ᾿πϑυ] θα Ὠϊη)---ἰΠ 6 ῬυἹθβύβ βίσαοΚ ΠπῚ 

--ἴπα βουνδηΐίβ πο Καα Ὠϊηι---ἰἢ 6 50] 1615 βραΐ ἴῃ ἢ15 ἴδοθ, 

Δ γυἱάϊσυ]οα Πἷ5 ργδίθηβιοηβ---Π6 ϑδημρασίηι οοπάθμποά 

ἢπη. ὙΠΟΟΡΉ Πϊ5 Ὀοίγαγον ἀθοϊαγθά {π6 ἱπποοθποθ οὗ 15 

ν]οίη---Ποιρὴ Ῥηδία δοαυϊ ρα Εἰη)--- που ρ Π15 ΔΟΟΌΒΘΙΒ 

ἀρτθαά ποῦ ἰορσϑίπου, νοῦ {πΠ6 μοαάβ οἵ ορροβίπρ ἔδοιοηβ 

πηϊία ἰο ἀοϑίσου μη. Τῆδ ρόνεῖ οὗ Βομιο, {Π6 το]ρίοιιβ 

Πείγοα οὗ δὴ δροβίαίβ Ομ οι, {πΠ6 ομαησθαῦϊα Ῥορυΐδοθ 

ΜῸ ῬΟΥΠΔΡ5 ᾿ππᾶρίηθα {πεῖν οἰδηηοιβ γοῦα {Π6 νοῖοα οἵ 

(οᾶ, 411 οοῃη πο ἴο 18] {πὸ ργορῇθοῖθβ, μὰ ταυσου {πΠ6 

ψΊΠηρ Θδουῆσθ Μ᾿ ΒΊΟῊ τγὰβ ἀρουΐ ἰο ᾿ἱπίθυοθάθ ον {Π6ηὶ 4}]}. 

Οὐ Τιογα πονοῦν ἴοτροῦ Π15 αἰνιηῖν ἴῃ {Π6 πάβί οἵ {Π 656 

βοδηθβ. ὝΠθη ΠῈ νὰβ αυὐἹηρ' 85 ἃ τδη, ῃ6 ἔθυσαν 51η5 ἃ 5 

8 ἀοα. Ἠδ τοξιβοα ἴο ἀθ νου Πϊ5 ἀββδυιηθα θοᾶν τοι {Π6 

οἕοβϑ, θαύῦ πα ἀθοϊαυθα 815 ροόνοι 85 ΤΠ οσὰ οὗ {Π6 1ην151016 

μοῦ 4. [Πᾶνα ΠΥ Θχρυθϑβθα ΠΥ ΟΡΙπΐοη οἡ {Π|5 Ῥοϊηΐ ἴῃ 

[π6 ὑνοπίυ- ἢ ποία ἴο (π6 ῥγθϑοηῦ Παρίου. [6 ΙΘνα 

{πὸ ἄθαίῃ οὗ Ομτῖβ ἰο ΡῈ ἃ τηγβίθεϊοιιβ δίοπθμπιθηΐ Ὁ {Π6 

5'π5 οἵ τη. [πᾶν ΠΟ ΠΟρϑ οἵ δυβυῃ]αβύπρ Παρ π 6885, θα 
ἔγοτι τὰν [δι0}} ἴῃ {Π15 τηγβίθσϊοιιβ δίοποιηθηί,. [1 θε]θνα {Π15 

ἀοοίτϊπο ἴο μ6 {π6 ομϑ ρϑθου] δι, [πα δηηθηΐαὶ, ἃπα ομαγϑοίοι- 

ἰδέα ἐσ οἵ Ἐνεϊδίίομ. “1 ΒυμΊΌΪΥ Ῥτοβέγϑίθ ΤΥ ΓΘΆΒοη ἰο 

[πη6 Οοὐ ψῆο μ85 οίνθη Β δυβίδεοῃ ἴο ουϊάθ 8, ἃ5 {π6 Ὀθϑί 

Ῥυοοῦ οἵ τὴν πιοβύ τϑῦο πὶ] ποπιᾶρο ἴο {πὸ Ποἰἐγ : πα 1 ῬΥᾶν 

{Πα0 [π6 σοπβοϊδίϊοη τ μοὶ 1 ἀογῖνο ἔγοπι {ΠπΠ|5 [Δ ἴῃ (Π6 

αἰοποιηθηῦ οὗ οὐἱὐ ΟὨΪγ ΤΟΥ δηᾷ ϑδνίουῦ; ὩΔῪ ΠΘΥΘΙ Ὀ6 

5 Κοη ὈΥ {π6 Ῥυθβιπηρίποιβ Θοπο] ιβίοηβ, ἃπα [Π6 βῃδίϊονν 

Βρθου]αθοηβ, οὗ {π᾿ ῬἈΠ]ΟΒοΡ ἢν ΠΟ γο]θοίβ Βθνϑ]δίοη. 

ὙΠ]. Ἑχομι [π6 τοβυντοοίίοη ἕο ἐπ6 ἀβοθηβίοη. 1 Πᾶνε 

Αἰγοδαν τηθηθοπεά {πῸ6 δαί πουϊθ5. ἀρὸῖ πο Δ Πᾶνθ 



ΓΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

ἀϊν64 (μἰ5. ΟΠμαρίου. ὙΠῸ γϑῆθοίοηβ προ οὐὐ Τοτα᾽ 5. 

ΔΒΟΘΠΒΙ0η, ἴῃ {πὸ [ογίγ- να ποίοϑ ἴο {Π15 ΟΠαρίου, ἃγθ βιιο ἢ 

8.5 ΘΥΘΙῪ ΟΠ Ἰβδη Μ1} δορί, πο 6 Ιου 65 ἴῃ {Ππ6 πηγηον δ! ν 

γον θα θα 1πῃ δουϊρίαϊθ. 

ΙΧ. Βεοίοτε (μ6 (ἀοβροὶ ν 85 ον ἰο {π6 Ομλεροι {π6 

ΑΡροϑείθϑ. πιδάθ {Πθῖν ἀρρθὰὶ! δχοϊβίνοιυ ἴο {πὶ οὐ Ὀτ6- 

[σθη. Ουν Τιονὰ δα ἰο]ά {Π6 δενδ, {πᾶὖ {ποὶν τοὐθοίοη οὗ 

[15 ταϊηϊβίυν 5που ἃ θ6 ἔογρίνθη {Πρ ; θα {Ππ6ὶν τοαβαὶ ο 

θ6 οοῃνίποοα Ὀγ {πὸ χηϊγδουίοιι οἰ θ οἵ {πΠ6 Ηοὶν ϑρινι 

5ῃου ἃ ποι Ποὺ 6 ον σίνθη ἢ {Π18, ΠΟΥ ἴῃ {π6 ἔαΐασο νγου]Ἱά. 

ἼΠ6 ργθβϑθηῦ ομαρίου οἴνθϑ ἂπ δοσοιηΐ οἵ {(Π6 ρυθδομίησ οὗ 

{[π6. Δροϑβί]65 ἔχοιμι {π6 ἀβοθηβίοη, ἴο {Π6 {πὴ6 ἴον {Ππ6 σα] τη 

ἴῃ οὗ {π6 Οἰδθηθ]θθ, δπᾶ {π6 τυϑοιίοιιβ σοηνουβίοη οὗ δύ. 

Ῥαδι] ἰο ΟΠ νἸϑδηϊυ ἴον {παΐ ρατΡροβθ. 

ἼΠΟ ἢυβύ βθούϊοη οἵ {Π15 τηοϑῦ ᾿πἰθυθϑίησ οΠδρίθυ, ΡΥ 6- 

βϑηΐβ τ|5 ψ1{Π ἃ νον οὗ {πὸ τϑπιτη ἴο Φογιβα θη οἵ {ΠῸ 

ὑπ α ἀἸΒοΙΡ]65 οὐ ΟΠ τῖδί, δπα {πρὶ τηθϑίϊηρσ ἴον ἀθνοίομπαὶ 

ῬΌΓΡΟΒΘΒ ἴῃ οη6 οἵ {πὸ Ηγρεῖοᾶ; ΟΥ̓ ἸΡΡΘΙ ΥΟΟΠΊ8, ἴπ ὙΠΟ 

{πὸ Ψονν5 ψϑύβ δοοιιβίοῃιθα ἴο οοϑἰθγαΐθ [ΠΘῚΡ ῬΑΒΒΟΥΘΙΒ ; 

τοί! πποοηϑοίΐοιιβ οἵ {πεῖν ἰοτν ἀθβίϊην, ἃ5 {Π6 ποσὰ] δηᾷ 
το οίουβ τοπονδίουβ οὗ τηϑηκῖπα. [1 Πᾶνα ίακθὴ {Π6Ὸ6 

ΟΡΡογύπην ἴῃ Ὀοσπηϊησ {Π6. βθοοπά νοϊαμηθ 1 {Π|15 

ὁμαρίου, ἴο τϑαϊθϑῦ {π6 γθϑάθυ 0 σομρΡΑγ6 {Π6 οΟἰαίμ5. οἵ 

ΟΠ νβδηϊν ἴο (μΠ6 Ποιηᾶρα οἵ ἃ τϑίμομα! ἃπα ἱμπηπιογία] 

θεΐπρ, ὙΠ {Π6 ργθίθηβίοηβ οὗ δὴν οἵ {πΠ6 δρβυσα βρβου]α- 

[οὴ5 ψΏΙΟΒ πᾶν ᾿πϑι 64 [Π6 τϑᾶβοη, δηα ἀσοραβοα {Π6 

ΤΟΥ 15, οἵ βοοϊθίγ. 10 1} θὲ ρογοεῖνθα {πᾶὶ 1 ἤᾶνα ποί 

ΔΥΘ1]6 4 την 561} οὗ δπν ρματΐ οἵ Μν. ΕαθΟΥ 5 ψουϊκ οα {Π6. 

βϑη6 βι] οί, 'ΠΘ ποίρ νγὰβ νει θη θοίοσα [5 ῬΟΟΚ νγὰβ 

Βα θυμοα ἴο {πΠ6 ΡΌΡ]Ο. 

Πα οἰθοίοη οἵ Μίαν μ!αβ, τοϊαίθα ἴῃ {πΠῸ βοσομῃᾶ τορουρι 

85. Ῥ6 6 ἢ σοΠΘυΆ}]ν Θομβίἀογθα δη ἀὐριπιθηΐ ἴον {Π ρορὰ- 

αν εἰβοίίοῃ οὗ {μ6 ΟἸθυρυ. ὙΥ8 ᾿ἴνθ ἀπάρυ {115 ουγβθ, {πᾶ 

νν βαΐθνθυ. [ογ πὶ οἵ τορίπηθη γα δἀορί, ψμοίμον ἴπ Προ 

ΟἹ ϑίαίθ, {πουὴβ δμα {Πιβί]οβ. παρ ΡῈ ριοάποθά. Ουΐ 



χΧΠν. 1ΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. 

ΟΥ̓ ψ ΙΒ ιη δα Ῥυάθποο πᾶν ἱπουθαβθ ΟἹ᾽ ΑἸ] ΠΙ58 {861} 

ΠΌΡΟΥ : θα ΒΟΙΏ6 6.1} ψ}1}} ΡῈ ἔοαπα, ἃπά νψγὸ {ἐγ ἴῃ γαίῃ 

ἴο Ἔβοᾶρβ ἕγομι 1. ΤῸ ἀνοϊὰ οπϑ οἷδ85 οὗ τϑᾶ] Οὐ ΒΌΡ οβε 

δυϊονᾶηοθ5 ἰη {Π6 ἀρροϊηίμπιοηξ οὗ {π6 ΟἸουσυ, ψιπουῦΐ δἃρ- 

Ῥ68] ο {π6 οοπρτορδίίοη; ΟἴΠΟΥ, ἃ πα ΒΟ ΘΠ] Π165 συ δου 

6 1]5 Πᾶνα θθθη ργείθυσθα, ὃν ρορυϊδν δἰθοίϊομβ. ΒῪ {Π656, 

{Π6 ΘΥΟΥΒ οὗ ἐῃ6 Ῥθορὶβ ἅτ ρογροίπδίθα, ψῇθγα {Π6 ορὶ- 

πἴομβ οὗ [π6 Θοηρυθραίοῃ ἃγ6 ΘΟ πθουβ. ΤῊ ἔθϑ μον ἰ5 

σΟΠΡ6]]6α ἴο ῬΓΘΔΟἢ (Π6 βοπετηθηΐβ οὗ Π15 ΠΘΑΓΟΥΒ ; ἃπά (0 

θα, ΠΡ ΠΟ] ν, ΠΘγῈ Π6 οὐρῇξ ο ᾿ηβέγποί, ἔλθου. ΑΒ 

ΠΟ ἀΟΙΩΙ ΟῚ 18 ἸΏΟΥΘ ΟΥ16], Δ ΙΓ ΓΥΎ, ΟΔΡΥΙοῖοιβ, δπα πῃ- 

75, [πῃ {π6 ἀομηϊπίοη οὗ Ἰἰᾶγσο, δηα {ΠΟΥ ίοσα ΣΥΘβροῦ- 

Β1016 ῬοάΙ65 ; ΠΟ βἰδυθυυ 18 50 1ῃτο]Θυ 0]6, 88 ΒΕ ΒΟΥΥΊΘΠΟΥ 

ἴο {πεῖν Ηποίαδέϊησ, ΟΡΙΠΙΟΠ8. 

ΤΠ6 ΡΥΔΥΟΥ οἵ (Π6 ἀἸ561ρ0165, δὲ {π6 οἰβοίοῃ οὗ πεφυλδης, 

Ἰη8 0 Β6 σομῃϑβι ουθά 5 96 ῥτοοῦ οἵ {ποὶν δοκπουιθασιηθηΐ οὗ 

{Π6 αἰνιπιγ οὗ οἷα Το « 

Ὗγ68 δῖα Ῥγοιρῃξ, ἴπ {Π6 {Π|τἃ βθοίοῃ, ἴο ἐπαΐ ψοπάθυα! 

δνθηΐ, θγ ψ ΒΊΟἢ {Π6 Ἰρποτδηΐ, ὑπη]4, ργο)πἀϊοθα ἀἸβοῖρ] 65 

οὗ οὔὖὐ Το, οὐίδι πα, ἴῃ ὁη6 ἴηβίδηΐ, ὈῪ ἐπ6᾽ δβρεοῖδὶ 

Ῥτγουϊάθποο οἵ αοά, δαάναπίασοθ, δοσοι 5 πιθηΐβ, Κπον- 

Ιεᾶσθ, ἀπᾶ θυθτν οἴμοῦ γθαυϊδιία ψαδ! ποδί η [ῸΓ ἐπ 6 ΠΟ ]6 

οἵῆοθ, νη οι που] Πᾶνα οἰ μου ἶβα τεαυϊγθα ἐπ ἸΆρου οὗ 

ΠΔΠΥ γ6 815. μπάποα ἢ ρον ον ἤομα οα ΠΙΡΉ, {Πδν 

Ῥεοδηθ δ οὔποθ ριπάθης ᾿θο βαῦουβ, ΒΟΡΘ πα ᾿ἰθαυποᾶ 

Ἰυάσοβ, δἰοαπθηῦ Ῥυθδοθουβ, ΠΡ γα] ψἱΠουὰΐ σΟμ ΡΥ  βίηρ 

{γα ἢ, το] ογαπΐ ψἱ ποι το] σίοιιβ ἱπα δυο ποθ. Γ᾿ Πσοαρἢ {Π6 

ψΠ016 οὗ {π6 τϑιημδιηάρθυ οἵ {πὸ Νὸν ᾿ δβίδιηθηΐ, (Π6 ΑΡο5- 

[165 ἀρρϑδᾶὶ ἰο {πΠ6 τηϊγδου]ουβ οἱ οὗ μθδ]ηρ,, οὗ ἰἸδηριιασο5, 

δα ἀἸβοθυ πίη οὗ βρι 115. ΤῊ6 οοηίγαβί οὗ {Π6Ὶ} Ῥγθβθηΐί 

Δ Πα ἔουιηον οοπάτιοί ἀοιηοπβίγαίοβ {π6 ἰηΐθυαὶ! οἤϑηρσθ 

γγΠ]Οἢ Ὠδά (Δ Κοη ρἷαοθ. ὙΥΠοαΐ {Π656 δϑβιβίδηοθβ, ἱπα θά, 

[Π6 τε]! σίοη τ ΒΙοἢ οομηπηαπᾶρα {Π6 Βα πιϊββίοι οὗ [Π6 ρ88- 
ΒΙοηϑ, [ῸΥ {Π6 58Κ6 οὗ ἃ οὐ θα οὐ μη], Πότ {ΠῸῪ ἀβϑουῦ- 

οἀ ἴο ᾶνα θθθὴ ἃ ἀἰϊνίπὸ Βείῃρ, οου πονοῦν πᾶν ργθνδιοεὶ. 



ἸΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. χὶν 

ΠΟ πημιοαϊαία οἴδοίϑ ὉΓ {Π15 σγθαῦ ονθηΐ 16 το]αΐθα ἴῃ (Π6 

ποχί βθοίίομβ, {π6 δοσδϑβϑίοῃ οἵ οοηνουίβ, 8η4, ψῇμδύ τχτιβύ 

ΠΟΥ͂ ἈΡΡΘδι δἰπηοϑῦ ἀβ γοπάθγίαὶ, {Π6 απΐοη οὗἨ ΟΒυβύδηβ 
ἴῃ {Πῖ5 ὑτυ]Υ ρυϊμνα Ομασοι. ΠΟΥ στ ποῖον ἀϊνι θα 

ὈΥ Δρβυγαὰ 76α]ουιβυ---Ὅν (π6 ρῬυϊάθβ οἵ 1ηιο]]θού---ν δά- 

ΠΟΥΘΠΟΘ [0 ΒΟΠΊ6 ΒΓΔ Π06 ΘΥΓΟΥΒ, (0 ὙΠΟ {Π6}} δ 5 

ΡΙβάσοα {πϑηιβοῖνοθ, ἃπα τ μῖο ἀἸἃ πο ἀἴ6 ἀνα ψ 0} 

[16 ΡΟ] ἶο8] ονθηΐβ, οὐ᾽ 0015} ΘοῃίΓΟυ 8168, ἴῃ ὙΠ1Οἢ. ΠΟῪ 

οὐἱοίπαίθα. ΤΟΥ τ υ6 ποῖον ᾿πῇπιθποθα Ὀγ {π6 ἴδαν οἵ 

οἴἴδυῃμαϊηρ, Ὀν ἃ τϑραγὰ ἴο βοὶ ἰπίογθβῦ, Ὁ. δἰδομυηθηΐ ἴο 

ΟΡἱπίοῃβ ψῃΐο ἢ {Π6Υ τοοαϊνοα πιπουὺΐ ἱπαυῖνυ, δηα τηδίη- 

ἰαἰποα πιἰςμουΐ Ἔχαμϊπαύΐοη. Τυαία, οοπβνιπιθα ὈΥ ἀπᾶ6- 

Ὠΐθ0]6 ανυϊάθποθ, ἃπα ἀοιηοηβίγαϊθα ὈΥ ἰὐΥΘϑΙ ΒΕ 1016. ἀγρὰ- 

γηθηΐ, γᾶ {π6 ο"]δού [Π6Υ Ῥυϊβιθά, ἀπα οθίαϊηβά. 

Αἶνον {π6΄ οοηνουβίοη οἵ {π6 οὐἹρρίθ, {π6 δἰθηίοη οὔ {Π6 

ῬΘΟΡΙδ οὗ Φουιιβαΐθμι νγὰβ 50 τοί δχοί(θα, {πᾶ {πὸ ϑ'δηο- 

ἀτῖπι οσἀουθα (π6 Αροβίίθβ ο ΡῈ βυπῃηπιοηθᾶ ; δπᾷ ἱπαπ]γ66, 

ψπαΐ πον ἱπιροβίζομ ψγὰ5 ἃροιξ ἰο Ὀ6 Ῥυδριβθα οὐ {Π6 

Ψ ον 5 παύΐϊοη. Ηον πῃρουπαδα ταδί μανα θθθη {Π6 τὰρο 

ἀπά ἱπά!οσπδίίοη οὗ {π6. ϑΘαῃπθανῖμι, το Το 6 ἴῃ ἀΔ1]ν οχ- 

Ῥβϑοίβιίοη οὗ ἃ Ῥονϑυίυϊ δηᾶ ἐθιηρουα! ΝΘββιδῇ, ἃ σοπαιι ΓΟ Υ 

οὗ (Π6 Βοιηδηβ, δηᾷ δὴ οἱοναίου. οἵ {π6 Ψϑν 8) πδίϊοπ ἴο 

[π6 μεῖρῃΐ οὗὁἨ ρο 168] ρόνου ; θη {πΠ6 Πβ που οὗ Οἃ- 

1166 βϑίοοα Ῥοΐογα ἔπθι, δηα αἰῆγιηθά, {πᾶὺ {πΠ6 οΘοπάριηπρα 

δηα ᾿ηποοσρηΐ νἱοίϊμ ἴοι ΝΖ ἢ τγὰβ {πΠ6 ἔγπι6 ἃπά ἰοηρ' 

δχρθοίθα Μοββίδῃ ; δηά (μαΐ {π6 Θδμῃθάσγμη μα τηπταἀογο 

{πρὶν μϑανθη-ἀθβοθη θα δονθογοῖρη! [}ἢ {Π6 ποία ἴο βθοίθη 

οἷσί, 1 Πᾶνα σίνθῃ {Π6 ῬΆγ8116] θθύψεθ Ομ γῖϑί δηα Μοβοβ, 

ΜΠ ΠΟ56 Ργθαϊούοη δύ. Ῥϑίον ῃδα δρρ]:θα ἴο οἵ δανίουν. “ΤῸ 

ΟΥ̓ Πδ΄ οχίοπύ ἐΠ|5 Ῥᾶτ 8116] πᾶν Πᾶνα Ῥθοη Θχρ  αἰποά, 15 ἈΠΟΘΥ- 
ἰαΐη. 1 [Π6 Βαῃῃθανη Ποαια οἵ {μ15 Δρρ!:οδίοῃ, {Π6 Ὺ τητιϑύ 

παν θ6Θῃ το γ6 ὨΙΡΉΪΥ θηταροᾶ, ΤΠΘΥῪ ᾿πηδοϊηοα {πον πδά 

ΟΥαοΙΠ6α {16 πον το] ρίοη, ΨΠ6η ὉΠ6Ὺ οὐ ΟΙΠ6α 105 ουΠά6.. 

ΤΠοΥ μαά Ρυῦ πυνίατοα 1 Ὀ]οοά {πῸ6 βθοᾶ πο μου 

Θγον ἱπίο {πῸ6 ἐγ66, ψῃοἢ 5Που]α τοῖο [πΠ6 ψουϊα 1 Π 

105 Ιδᾶγθβ, δηά (6 Ομυτοῖ ψ ἢ 105 {τπι5, οὗ ἴ6.,. Αηπᾶβ 



ΧΙνΣ ΙΝΤΕΟΘΟΘσΈΙΟΝ. 

δα Οδίδρμδβ, πα {Π6 πισϑὲ ἰδαυποά ΓΤ ΔΙ πη 55, {Π6 δπιῖ- 

πϑηΐ, {πΠ6 Ποποιῦγαῦϊδ, ἀπ {(Π6 ΠΟΡ]6, ΤΟ 6 ἀϑβοιη ]8α ἴο 

Πᾶν ἴπ6 ἀδίδποα οὗ {πΠ6 ἀδϑρίβεα ββῃουτιδη, σοπι {πον 

ἰηβυ 6 ἴον 5 ἀθἤοίθπου πὶ {Π6 ον Ἰθαυπίηρ, ψ Β]οἢ {ΠΟ ῚΡ 
᾿τη(ο]]δοίια] νϑηϊν οβίθομιθα, Απούμου οχίγδογάϊπανυ 46- 
βοθηΐ οὗ [π6ὸ Ηοὶν ϑριγιῦ. 15. τοαίθα ἴῃ βθοίϊοῃ οἴθυβμ, ἴο 

Θποοισασο δηα δηϊπιαίθ {Π6 σομνουίβ δ {815 Ῥαριπηϊησ οἵ 

{πεῖν ρῬυβάϊοίθα ρουβθοιομβ. ἘΠῸ ΟΒυτοι οοπίϊπηπδα δὲ 

Ῥθδςοθ, θην, βου βϊησ,, ἀηά τιηϊ 64, 

᾿ς ΜΠ {Π15 ἀθυπάδηξ ΡΥ Οϑροεϊν Ὀθρᾶῃ {Π6 οοΥαρίοη οἵ 

16 Ομυσομ. Αἰ ΐοη, ἃ πιοσα ρονευῖι! ρδββίοπ (Π8Π 

ΔΥΔΥΪΟΘ, ΜΒΙΘΝ 15 105 τη] δύο ον, ἀἰν! θα (Π6 1τηΐδηΐ οοπι- 

πὐληϊν. Απδηΐαβ ἢγϑί ἀθϑιγθα διηΐπθποθ ὈῪ 5 ρραγθηΐ 

ΠΡ υδ ν ἢ 6 τσ Πᾶνα ]βῃ6α 4150, ἃ5 την Πᾶν 5ῈΡ- 

Ῥοββά, ἴο ομύβϊῃ ἃ ΠΊΟΥΘ. ΔΠΡ]6 ῬΓΟΥ ΒΙΟ. δὲ 50Π16 ἔπ 16 

Ῥουοα, ἔτοιῃ {π6 ἔππαβ οὗ {Π6 Ομσο. ΠῸ6 ουβίομι ΠΟΥ 

Ρεσδῃ, ψ ΒΟ ἴῃ ΟἸ γι βύδη βοοϊθίῖθθ μὰ 5 που ῬΘΘη αἸΒ6οη- 

Ππιιθά, οὗ τηδιηὐδϊηϊησ {Π6 ῬΟΟΙ,, [ΠΌΤ ΒοΙη6 ρουηδποπί ἔπηά, 

αῇἴοτάρδα Ὀγ [Π6 νοϊαπίαγυ Ῥθπθνοίθποα οὗ [Π6 θα] ῃν. 

- Ἐτοῖὰ [86 ἐουγίδοηζῃ ἴο {π6 ἐνομθ (ἢ βθοίίομβ, γα τϑδᾶ 

οὗ {π6 στδάτια! ῬΥΌΡΥ 85 οὗ {π6 πον ἔῃ. ΤΠ ταροοπ 
οὗ 15 ἀββουοῃ Ὀγ δ(. Ρείερ, ἐπαΐ {Π6 οὐποιῆθα ἀπά ᾿ππο- 

οοηΐ ΝΑΖΑΥΘΠΘ νγὰ5 (Π6 τὰ] Μθββίη, πιδάθ (Π6 ἀροπίζοα 
ΘΠ αΥη ΤΌΒΟΪγα (0 ῬΒΠΐΒὴ (Π6 Αροβίϊθβ. στ ἀδαίῃ.. 

ΤΠΟΥ ο 6 ομθοκοα ᾿γ {Ππ6 δάνϊοθ οὗ διμα]ε]. ΤΠ ἰη- 
οὐϑαβίηρσ Πα] 6 15 οὗ {π6 ΟΠ πδά8 {π6 οἰθοίίοη οὗ πον 

οἴποουβ ΠΟ ββασυ, Π0 5Που]α ΡΘου ΠΑ ]ν ἀδνοία {Ππϑηβοῖνθϑ 

(ο [Πο86 ἀαἴ165 ψ ΒΙΟἢ Ἰηἰουαυθα 1 ἢ {Π6 ῬΤΌΡΟΥ ἀἰβοπανρο οὗ 

{π6 ΒΊρμ ον, ἃπα δροβίοϊιο οἵῆοθ. ΤΠ 6 ΑΡοβίθβ ρυθβουιθθα {ΠῸ 

ααδ! ποδί οηβ οὗὁ {π6 ἀδασοηβ, δπᾶ ἀρρτονβᾶ οὗ {Π6 ἍἽμοῖοθ 

οὗ {πΠ6 ρθορίθβ. ΤΠ15 βιιθ]θοξ 15. Ῥδυῦα!ν ἀἰβοιιβθθά τὰ (Π6 

ποία ἴο {πὸ εἰρῃςθθπίῃ βθοοπ. [ἢ {Π6 ποίβ ίο ἐπ [Ὁ]]ον- 

ἴηρ Βεοίοη 1 Πᾶνα δηἀθδνοιγθά (ο βῆδνν {μαύ Νῖν. Βθπβοι 5 

ΟΒτομοίορυ οὗ {με Τ 6 οἵ ΟΠ γῖϑί, ψ μος ἢ 1 πᾶνα δἀορίοά 

ἔγοιη ἃ {1}}}] οοηνιοίΐοη οὗ 15. δοσυγδου, 15. σοπβιϑίθηξς ψ ἢ 

(Π6 Ῥγυόρῆθου οἵ {Π6 βεαυθηΐυ σγϑοκβ "γ {πὸ Ῥυορποὶ Δ η]εὶ. 



ΙΝΤΕΟΡΌΟσΤΙΟΝο ΧΙΗ 

Τη {π6 ἐννθηςθι} βθοοπ να γοδὰ οὗ {πὸ Ὀγθακὶηρ ουῦ οἵ 

{π6 ραυβθοιίίοη, 'π ΒΟ δύ. Βίθρ θη νγὰβ τηᾶυέγγθα, ΜΏ1]6 

(οβ γίπρ' {Π6 ἀϊνιηἰν οὗ ΟΠ τῖβί, πὰ ἀββουθηρ, ἴῃ {Π6 ᾿γο- 
56π06 οὗ δί. Ῥαμ], δὖ {πᾶ {{π|6 ομ6 οἵ 15 ρουβθοιίουβ, [πα 

[6 587 {π6 οἵουυ ψμῖοῖ μδα ῬΘΘη βθθη ὈῪ {Ππ6]} γραίγδιομ] 

διμοοβίουβ ; δηα {πᾶΐ {π6Ὸ οὐποϊποα Φ6θὰβ οὗ Ναζδυθίῃ νγὰβ 

(86 Ῥδιβοπαρθ ὙΠῸ Δρρθαγθᾶ σι 1. ΤΠ ἀποῖθπὶ ὅδν5 

Ρεονεὰ {πᾶαῦ (π6 Αηρθὶ Φειοναῃ τψὰβ {π6 χτηδηϊοβίθα 

Θοἂ οἵ πεῖν ἐϑίμουβ ; ἀπᾶ ϑύθρμθμ, ἴπ μἷβ ἀγίηρ' πποτηθηίϑβ, 

ἀβοϊαγοα {παύ Ψ65815 οὗ Ναζαγίῃ, δηὰ π6 Δηρεὶ Φεῆονδῃ, 

ΈΥΘ {Π6 58π16 θεΐησ, "ΓΒ γὰβ ὈΪΘΘΡΠθν ἴο {πΠ6 δον, 

0 Θομβιἀουθα ον [ον ἃ5 ἃ τηϑῃ; δπᾷ Ὁ τιϑύ Πᾶν 

5Βποοκοα {Π6 πῃθο]ονίησ Ζϑαϊοί, ψμὸ δἴίοννσαρ β θθοδμηθ 

{π6 Αροβεῖΐθ οὗ {π6ὸ ἀἀὐθηξ!]θβ. Βα {π6 δββουίίοῃ. οἵ δύ. 

δίθρμθη 5ῆδυβ ίο 8 γϑί ἔαυΠου, πον θΘαι }}ν {ΠῸ α15- 

Ῥϑηβδίοηβ οἵ Οοα Ὀ]ο πα ὁπ στ ποῦν, απ τοδί ἀΡΟΠ᾿ 

{Π6. βᾶχηθ δυϊάθποθ. δι. Ῥδ1} τηιιϑὺ μᾶνθ σοιηθιθογθα {Π6 

ἀγίηρ' Ἔχοϊαχηδίίοι οἵ {Π6 Ῥγοίο-τηατίγυ, θη ἢ 6 νγὰβ Πΐπη- 

56} ξπνουτεὰ νι {π6 οραπίηρ οὗὨ ἐπ ἰηνίβι 016 σσουᾶ, ἀπ 

ῖ {Π6 ἀρρδάγαποθ οὗ {πὸ βᾶπιθ Απροὶ] δθῆονδῃ, Φ6βαβ. 
οὗ Ναζαυοίῃ. 1 8ι.. Ῥαὺ], δβ ἃ ἰϑαυπρά “26ν, μα Ῥθϑῃ: 

τοααϊτϑα ἰο βϑθοί {Π6 οηἱυ δνιάθποα νοΐ σου] σοηνίποθ 
μἴπη {πᾶ Φεθ5 γγὰβ {π6 ΟΠ υϑῦ; 10 15. Ῥυόθαῦ]α {πδὲ Πο. 
ψοα πᾶνε ἀθιηαπάθα {π6 ἀρρϑαύδποθ οἵ {π6 Θ'ῃθομίηδῃ, 

ἀπά {π6 τιδηϊξοβίοα Οοά οἵ μἰβ ἀποθϑίουβ. ΓΠῚ5 τὰ νουοῃ- 

βαΐδα ἴο πίη δ πῖ5 δοηγουβίοη, μη {πὸ Φ68115, ΠΟΙ]. 

ϑίθΡρΠθη 5ἂν βίδπαϊηρ' δ {π6 τισῃῦ παπᾶ οὗ Οαοα, δρρϑαγδὰ 

ἴο Πἴπη ἴῃ {Ππ6 βᾶπη6 οἱουυ, δῃα (014 ΐμ, “1 δὴ Ζ6βιι5,᾿" 

{Ππ6 τηδηϊοοίθα Οοά οἱ (ῃγ ἔδίΠοιβ, {πὸ Δηρσθὶ ΨΦϑποναῃ, 

“ἐπ οχὴ ἔποιῖι ρογβθουίοθβί." 
Τ να βαβοίθα ἃ ουσίοιιβ ἀἸββουδθοη ἴτοι Ὑ τ ηρα, ἴῃ 

{π6 ποίθβ. ἴο {Π6 ἐπθηίν-[ουσ ἢ βθούίϊομ, οἡ ἃ γρα οἵ 8. 

Ῥϑυ]: ψ Βοἢ (Πα Ἰδαγηθά, Ραΐ βέγδηροῖν βρθου δύνα ΨΥ", 

ἀἰβοονουθα ἴῃ δῃ πηϑαβροοίεα ρουίίοη οἵ {π6 ΟἹα οβία- 

χπηθηΐ.. 

1π φοπβοασθηοα οὔ (Π6 Ῥδυ!ηο ρμεγβθοιμίοῃ, {Ππ6 ΑΙΡΟβί]65 



ΧΙΝΗ͂Ι Π ἸΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

γγοῦδ ἀἰβρουβοα ἴτοπὶ Φουιβαίθ : πα {πΠ6 οοηγοτίβ, ἢ 

ὙΓΘΙΘ ΡΙΌΡΔΡΪΥ οἰ ρα ψΠΠ γϊγδουοιιβ ρου 5 ἴῸΥ {Πᾶΐ ρὺ- 

ῬΟΒ6, ΘΥΘΙῪ ΠΟΘ ρῥγθδομθα {πῸ ποὺ το] σοη. πὸ ῥγο- 

νίποθβ οἵ δυἄδα πον τοοοϊνοα ΟΠ τ βεϊδηϊεγ. ϑδιηανῖα θασᾶῃ 

ἴο Δθουπά τ σοπνογίβ, (ο σπομὶ ἔπ οἱ5 οὗ (6 Ηροὶν 

ΘΡ 6 ᾿πηραγίοα ὈΥ {π6 Παπάβ οὗ δέ. Ρρίον δῃηά δί. 

Φόμη ; (πΠ6 Αροβί]θβ οἱυ, 85 {Π6 Πρ ΟΣ οσάον ἴῃ {Π6 ρυἹϑβί- 
“Ποοᾷ οὗ ΟΠ ηϊν, ροββθϑβίηρ Δα ΠΟΥ ἴο σΟΠΟῚ {Π 61]. 

Ἐτοιι (Πῖ5 οἰτοσπηξέδποθ {Π6 ἀποίδπί Ομυτοι σοπῆποα ἐΠπ6 

ον Σ οἵ οοπῆσιηϊηρ ἴο {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5, δ5. {πΠ6 βιισοθββοῦβ οὗ 

[μ6 Αροβέίθβ, ἴθ {ποβ8 οὐ ἀϊπανυ δοίβ οὗ δυϊπουϊέυ, ψβῖο 

ΤΠ6Ὺ ΘΟΠΒΙ ΘΓ α Θϑβθηία] ἴο 411 ΟΠ βύίδη ΟΠ στο μ65. ΝΥ μθη 

{Π6 ργονίηοθβ οὗ πάρα ψοῦὸ {μπ5 ΟΠ Υἰβεϊδηϊσοα, (π6 {πιὸ 

ἴον Δρρθαϊίησ ἴο ἴμπ δεν8, ἀπά (Π6 Ῥιυοβεϊγίεβ. οὗ Βιρηίο- 

ΟἸΒΠ658, (ΠΟ ηρ ΠΟΙ. γᾶ (Π6 ἰγθαβασου οὗ Θυθοπ (δη- 

ἀΔ66,) ΔΡΕΔΙΒ ἴο Πᾶν ΘΟπ16 ἴο 15 ῬΥΌΡΟΥ (οι πϊπαίοπ. ΤῊΘ 

ΟὈΞρΡΕΙ οὗ 5.. Μείον νὰ5 ῬγοΌΔΌΪΥ πον πυϊείθη [ῸΣ {Π6 

1156 οὗ {Π6 βοαίίου δα σου 1165 ; δη4 {Π6 Ῥδυ]Ππθ ροῖβ6- 

ουδοη 15 ἀποχρθοίθα!υ ἰουιηϊηδίθα. θγ (Π6 βάάθη 1ηΐουρο- 

βίοι οἵ Ὀινῖπα Ῥγονίάθμποθ, ἴῃ ἐμ6 σοηνουβίοη οἵ 15 ρυΐη- 

ΟΙρΡδ] ασϑῃΐ, 15 ονθηΐ 15 τοϊδίθα ἴῃ {Π6 {πϊτ γ- ἢγβί βεοιίοη. 

- Ϊὴ (16 ποίδ ἰο {π6 {Πἰγέγ-ἢγβέ βθοίίοῃ, 1 πᾶνε θυ] Ην σοη- 

ΒΔ ογθα {Π6 ᾿ηΐθγθμοθϑ οὶ ἢᾶνα Ὀ6Θη βομιθίμηθβ ἐδἀπορά 

ἔγουα {Ππ6 Πιβίουυ οὗ 5.. Ῥδὺ]}᾽5 Θοπυθυβίοῃ, {παῤ ὯΘ πιϑη οδν 

Ρ6 ἃ Ομυιβίϊδη, σῖο ἄοθβ πο βχρϑυῖθῃοθ βομθ τλἰγου]οιιβ 
Ομδησ6 ΟΥ ἱπίθι ροβιοη οὗ ἃ βγη] παίαγθ. [Ὁ τησϑὲ θ6 

ΤΘΙΠΘΠΕγΘα, {πὰς δέ, ῬδᾺ] τγὰβ. πού {π6 ομϊοῦ οἵ ρτοῆϊι- 
δαΐα5, Ὀαΐ οὨϊοῦ οἵ [Π6 ορροποθηΐβ οὗ {π6ὸ οβρθὶ. ΤῊΙΒ 15 

[86 ῬΙΌΡΟΙ πηθδηΐηρ οὗ ἢϊ5. δΔρρβὶ]αίίοη, “" {π6 ομϊοῦ οὗ 5ἰη- 

ὨΘΙ5. [0 15 ἸΠΟΥ6 (πη απιθϑίϊομα 16, τ μϑίμου ἐπ6 βαάάθῃ 

ἀδιποηβίγδίοη οἵ {π6 {ππ|}} οὗ ΟΠ Υἰβεϊδηϊον, το νγὰβ πον 

Θηΐογοθα οἡ {Π6 τηἱπά οὗ 5.. Ῥαϑι], δ5. {πΠ6 νεῖν μβεβί δπᾷ 

ποϑύ ἘΠΒΙΒΡΙοΙο 8 ἃσοηΐ, Υ ὑπο ΟΠ Ἰβ δ ην τηϊσηῦ θ6 

αἸβρουβθα ψῖἢ {Π6 τηοβύ βἤδοῖ ; οδὴ Ὅ6 δοῃβιθυθα ἃ5. 85 

ΔΙ σιμηθηΐ ἴῃ νοῦν οἵ (Π6 ἀοοίγϊηθ οὗ {π6 βιιά θη φοηνοι- 

ΒΙοηβ οὗ δαἀιιοαίοα ΟΠ γἸβύδηβ, ῃῸ ἀγὸ δοαιαϊηίθα Ομ 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΊΙΟΝ. ΙΧ 

ἐπδῖν ἱπίαπου ἢ {πὸ ϑουρίυγοβ, πὰ Κπον ψ Ἐν ΟἸτῖβέ 
686 ἤτοι {πΠ6 ἀ6δά. 

Ὑγ 1} (Π6 ργθδομίηο οὗ δι. Ῥαι], (πΠ6 γηΐνϑο]θα οἵ δ, 
Ῥείθι, δηᾷ {π6 ὕθροβα οἵ {π6. ΟΒΌσο 65, [118 οναρίσθυ [θυτηῖ- 
ηδία5. 1 Πᾶνα οοπβίοτβα δ βοιηθ Ἰθησίῃ {πὸ ἀοοίμπο, ἀπά 
σογθιπηηθηΐ οὗ {π6 ΠΌΤΟΝ δ Ψουτιβαίθηι, {Π6 πιο 66] ἴον 8}} 

βιυσοοθάϊησ ΟΠΌΟΠ65. 1 μᾶνο ἀθνοίθα βοὴ {ἰπ|6 (0 {Π|8 

Ῥοϊηΐ, Ὀϑοᾶιιβα δὴ αἰξθηϊνα ρουιβαὶ οὗ {π6 Ησο]γ δουρί τδ5 

δίοημθ, παρ σοηγίποοα ττ6, {πὲ Φοβὰ5 ΟΠ υϑὲ 15 {πΠ6 1,ν- 

δῖνον οὗ πδίϊοῃβ, 85. Ψ08}} 88 {π6 ϑανίοιιν οὐ ἱπαϊνι 815. 
ΜΥ ΒΙΊΡ]6, μὰν οἠἱν γε] σίοη, μᾶ5 ὑδαριῦ τη6, {πᾶὲ ΟἸγῖϑὺ ἀ6- 

Βοοηθα ἔοι πϑάνθη, ποθ  ἴο ἴον Βαραῖαίθ σοηρτοσᾶ- 

(ἴοηβ οὗἩ σοοά ἀπά ἀσδνοίίομπδὶ πάν! τι8185--- ποῦ (9 απἰία (86 

ΟΣ] ὑπάθι ὁπ6 δοοϊθβϑιαβίῖοαὶ ἀομηϊηαίίοη. Ηδ δᾶμη6 ἴο 

ἸΏ ΚΘ ΘΥΘΥῪ βαραγδία Κίησομι ΟΠ6 στϑδΐ γο]!οίοιυιβ [ἈΠΉ]Υ ; ἀπ 

(05 ἰο οχίϊπραΐϊθῃ ονον (Π6 ψΠΟ]6 θαυ, τγὰγβ ρτοδα, ἀπά 

ἐαοίοηβ αὖ ποθ, Πα 4}} ρο 1.8] ον}]5, οὗ ψμδῦ Κιηα ΒΟΘΥΘΥ, 

Ὀγ το] ρίουιιβ ρθᾶοοθ, δὰ χηπίμ] ἰονθ. (ὐοα ψ1}}5 {Π6 ργε- 

βϑηΐ, 85 ψ6}} 85. {Π6 Γπξιτ6 ΠΔΡΡΙη655 οἵ τηδῃ: δπα ΟἾἢτ 85- 

υἰδηϊγ, ΥἸΡΒΠΥ τἰπἀουβίοοα, 15 {Π6 5016, ἃπα ΟἿΪΥ ἸΠ68}8, 

Ὀγ ψΒοἢ (Π6 ἀϊνίπα ομ]θοῦ ψ}1}} ονθηύιδ!]ν 6 Δοοοιηρ Β6ά. 

Χ. πο ὕπια παά πον {ὉΠ} οοπι6, ἴῃ τ ῖο ἢ {Π6 ΘΧχοϊαϑῖνθ 

ἌΡΡΘΔ] ἰο {π6 Δονβ νγὰβ ἴο οθβᾶβθ, δα {Π6 ἢδθὺν ἀἰβρθηῃηβδίίοῃ 

᾿ ἴο Ὀοδίπη ; θη {Π6 ΟΟ5ρΡ6] νγὰβ ο "6 ρυβδομϑα ἴο οὐδ ῦ 

πδίϊομβ. ἍΠῚΒ ΟΠ δρίου ἱποίμἀθβ {πῸ6 ρϑυϊοα βδύνθθῃ (Π6 

γἱβίοῃ οὗ 80. Ῥϑίθυ, ψ οι δηποιποθα (Π6 δηϊαυρσοιηθηΐ οὗ 

{πΠ6 ΟμυτοΙ, ἀμα {Π6 τηϊββίοη οἵ 5. δὰ! ἴο {π6 ΙΔο]αίχοιιβ 

Οὐθηί65. Τα νἱβίοη οἵ 50. Ῥϑίου ψψὰβ {Π6 οοιηιηθησθμιθπΐ 

ΟΥ̓ {1π6 ΕΠ] Β]πλοπὲ οὗ οἷν 1 οὐ 5 ρυόρῃθου, “ Οπ {118 γτόἊκ 

1 ν] Ὀυ1]4 των Ομυτοῃ." Τα ἀϊδββουίδίου. οἵ Βουπανὰ 

Ἀυγδῖηρ, ἴπ {π6 ΟΥοἱ 5δοῦῖ, οα {π|8 β ] οί, 15 ἐχοθθά- 

ο ἱπρν οὐτίοιιβ. ϑοιηθ δχίγαοίβ 816 ρίνϑῃ ἔγομι 10 ἴῃ {Π6 ποίθ, 

τορϑίμον ψ ἢ {Ππ6 Ἰηἰογργοίδίίοη οὐ δοπθβ οὗ Ναυὶδπά. 

ΠΑ ἀϊδουιββίοη ἀιοβα θεύψθθη βοπὶθ ἀἰβιπρυϑηεα ἐπθοΐο- 
Βἴδηβ ἴῃ (Π6 ἰαβδέ σθηίασυ οὐ {π6 Ῥγοβεὶγίεβ οὗ ἐϊιθ δεῦ. 

ΥΟΙ,, 1. ἀ 



ΤΡ. ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ: 

ἼΠε ἢγνθὺὶ Τιοντὰ Βανυϊησίοπ, δἀορίεα, ἀπ ᾿θαῦηθαϊν 46- 
ἕθπάθα {π6 δι] ορίπίοη, {πὲ ἴῃ δἀαϊπίοπ (ο {μ6 Ῥ͵οβο- 

Ιγίεβ οἵ Βισῃίδουβηθββ, ψῃο δπσαροά ἰο {ΠΠ}]Πἔἐ {πη6 σῇ ]8 
Ιὰν οὗ Μοβεβ; {ποῦ νγὰβ 4150 δποίμοσ οἰαββ, γπ0 ργοίεββϑθα 

πο ῖν 6] 16 ἴῃ {πΠ6 Οοάἀ οὗ {π6 δετβ, θυΐ ψῆο αΙά ποί Ὀἱπά 

ἘΠπουιβαῖνοβ ΡΥ {π6 τοτα ῬυνΠθηβοῖηθ ΘΘΙοηϊα]. ὮΓ. 

Βυοάδανϊᾶσο ἀμ Ὦσ. Παρ πῸΥ, ἀπ, οα {π6 δίπουν οὗ 

{μεῖν αὐσυχηθπίβ, Ὦγ. Ηδ]65, μᾶνα αἰἤθυοα στ 1 οτὰ Βδγ- 

γἱησίοη, Δ Πα ββαυθα {Π6 δχιβίθηοα οἵ (Π6 ἔοσιμον ῬΊΟβα- 

Ἰγίεβ οηἷγ.0 ΜΊΟΠ86115, θγ. ατανθβ, βάθη, νΥτίβιβ, ΒΡ Θη- 

σου, ϑομοούίρορηῃ, Το οοί, ἀπά οἴου 5, ἴο Πομὴ γοΐου ΠῸ6 15 

γτηδεα ἴῃ (Π6 ἢγϑὺ ποίθ, βυιρροτέ {π6 ορϊπίοη οὗ Τόσα Βαγ- 

ΕΙποίομ, πουρὴ {ΠῸῪ Πᾶνα ποί ποία {πΠ6 σΟΠΠΌΥΘΥΒΥ. 

Πᾶνα δἀορίοα (πΠ6 σόπουαὶ βαρροβιοη. Πα δχιβίθησοα οὗ 

ὃ Ἰαγ 56 οἾδ85 οὐ ρϑύβοῃβ, οὐ (Π6 βᾶτηβ ἀθβουρίοη ἃ5 ΟὐΥπθ- 

[πι5, γῇ 5ῃου]α τϑοοϑῖνα {πΠ6 πον το]σίοη Ὀαΐοστα [10 νγᾶβ 

ῬτΘδομοα ἴο {Ππ6 :Δοϊαίονβ οἵ ἔπ βυσγουπαϊηρ ΘΟἸΠΥ ; ἃΡ- 

ῬΘδΙΒ ἴο Βᾶνβ θ6θθὴ ἃ Ψ186 ῬΥΓΟΥΊΒΙΟΠ [ῸΣ {Π6 σΟΠΠΙΠμΔΏ66 

οὗ {παΐ σγδάτιδὶ δπᾶ β]θηῦ ῥῬγόργθϑβ, ὈΥ ψ ΒΙΟἢ. ΟΠ γΙβυϊδηϊν 

νγαβ ἰο θ6 οχίθπαδα {πγοιρὶ [πΠ6 πο υ]Ἱά. 

ΤΠ βοοομπά ἴο {π6 Ε{{ βϑοίίοῃβ, γοϊαίθ {Π6 ΡΥ ουϊανο οὗ 

ἔπ σοστοβροπᾶθηξ υἱβίοπβ οὗ δ. Ῥείευ ἃπά Οὐ πο πιβ. [}ἢὴ 

1π6 ποίε ίο {π6 βθοοπά, 1 πᾶγα οοπβίἀθυθα {πΠ6 ορίπίοῃ 

ΜΉΘ μᾶ5 ὈΘθη δβροιιβθα ὈΥ τηδην, οἵ {Π6 δίβι πὶ τηΐβαυν 

οὔ μοαίμοηβ δηῃᾶ ἱηΐβηίθ, οὐ δοοουηΐ. οὗ {ΠΕ} ἱπγοϊαπ- 

(ἀΥῪ σοπάϊοη ἴῃ {118 16. ΓΓΠ] γα ἸπΠ υῖξ ΟἿ ᾿πημηου ἐν, 

Μ6 ὀδηποῦ υπαἀουβίαπα {Π6 ἰηυῖβῖθ]6 σνουἹὰ ; ̓αῦ, τηδὺ Β6 

οογίαϊη {πᾶΐ ΔὴΥ ἱπίδυθποθ τησβῦ θ6 ΘΥΤΌΠΘΟΙ8, ΠΟΥΤΘΥΘΙ ἃρ- 

ῬΔΥΘΠΕΪν ΓΘΆΒΟΠΔ 0 ]6 [Π6 βίθρβ ψμῖο ἢ ἰεδα ἴο 16, τ {Πὰ5 

τοργαϑθηΐβ {πΠ6 Πεῖυ. ἘΕπίαγα την Μ.1}} θῈ {π6 ἔτι, οὗ 

ΠΟ νἱοα πᾶ ᾿πῇαο] 1 ν ἀγα [π6 βθοα ἂμ {πμ6 ὈΪοββοῖη: 

ἀπ 1 Πανα πὸ ἄουθε Ραυΐ {παὶ (μ6 τ 1] τοϊδοίουβ οὐ ΟΠ τἰβ8- 

ἰαπἰΐγ, ΒΥ [86 τηγβίθυεϊοιιβ ἰᾶτβ οἵ ππα ἀπ βριυῖῦ, ψ1}} 
μᾶγὸ τῆδᾶδ ἴον {πϑιηβεῖναβ ἀπανοίά8]6 συϊθῦ ἀπά ποθ. Τ θη 
ἰ]6πξβ ἅγ6 οἴνϑη ο {Ππϑῖὰ, πᾶ οὔ {Π656 δὴ δοσοιπῖΐ τηϊιδὲ θ8 

γεπᾶάεγοα ἴὸ [πὸ πιοβὲ πἰρῃ αοα. [ΙΕ 15 ποῖ ΠΟ ΘΥΟῚ πθοδβ- 
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ΒΔΥῪ (0 δ] ϊονθ, (πὰ ᾿ηἴδηΐδ, ἀπ ΠδδίμΈη5, Ψ}1}} 6 οομπεῖσποα 

ἴο Ἔνι ϑίϊηρ' γα 56 ΥΥ ; θδοδιιδ8 16 οδπποῦ σΟΙΠ ΡΥ Π6 πα {Ποῖν 
ἔαΐατα ἀεβίϊηγ. 

ΤῊ ποῦν ἀἰβραηβϑδίϊοη ψὰβ πού δ ἢγβί σϑῆθυα! ν τὸ- 

ὀοῖνθά. ΤῊδ οοηνδυίβ ψῃὸ πεῖ βοαίίογθα ἔγομ 6 βα θυα 

ΌΥ ἴπ6 Ῥαδυ]πα ρουβδοιξίοη, ριθδομῃοᾶ ἰοὸ ἐπ ὅενβ οἠΪγ. 

ΤΠ ΟΠυτοἢ δ Φογιβα θη τγᾶθ ἀβίοηϊβῃθα αὖ {π6 ἰπ66}11- 

ὅθηδ6, {πᾶ ἴπ6 Ῥυοβεϊγίθ οἵ {πὸ ααίβ ψοῖ ἴο μ6 δ πιῖ- 

(6 ἰηίο (πΠ6 ΟΠ ΤΟΝ ; ἀπ οοχηχηϊβϑομεᾶ Βαυπαθαβ ἴο τη Κ6 
᾿παγ. ὅδε], 0 βθοηβ ίο ἤᾶγθ Ῥθθὴ ΠΟΥ͂ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ 

Ρεναίθ, ἐμοαρἢ διηϊηθηΐ (δ θν, 15 αϑϑοοίαίθα σία Πἴμα; 

ἃ, οὐ {Π61} ἃ. 1ν8] δ Απθοος, το τᾶν 6 οδ]]16α {Π6 

βύβδέ τηδίορο 15 οὗ {Π6 ΟΠ Ιϑύαη οἰτ165, (Π6 δαπουθηίβ οὗ 

[Π6 πιοῦν τ ] ρ ΟΠ 816 0816, Ὀγ {Π6 πον πιοβϑί Ποποιγ80]6 οὗἁ 

811 υχιδη ΔΡΡδ]]αἰΐοπβ. Μίδην Πᾶνε θθθὴ οὔ ορίἱπίοῃ, {πδὲ 

[86 {Π||Δ οΥ ΟἸεἰβεῖαπ, ττὰβ σίνθῃ ὈΥ αἰνίπθ δρροϊπίμπιοθπέ. [{ 

ΒΘ 6 ΠῚ5 ῬΥΟΒΑΌΪ]6 ἐπαΐ βοπῖθ ἀοβισ μδίοἢ νγᾶθ ΠΘΟΘσβΑΤΥ, ἴο 

αἰβαπ οι 5ἢ {π6 ΟΠ ΥἸβδπβ ποτα {Π6 Φονθ, ἢ Ποιὰ {ΠΥ 
οΥ δ ἢγβϑύ θη Π6ά. 

Νοῦν μαὲ {π6 ποὺ γϑρίου μα Ῥδοοιθ 50 νην δβία- 

ΒΗ ΒΠ 64, (Πδὲ 16 δια γδοθα Δῃοίμου ἰΆτ σ6 ο855 οἵ ρϑύβομβ, ἐπ 
᾿ϊνοϑ οὐ [Π6 ΑΡροβείθβ δβαβθᾶ ἴο Β6 ββϑϑβηῇὶ) ἴο {Π6 δχϊβίθποθ 

οὗ {Π6 τἴϑιπο Οματοῃ, ΤΟΥ ΘΟμΘΘα ΘΠ] ν θΘοδπια βθ]δοξ ἴο 

(Π6 Ρ᾽δηβ οὐ (Π6Ὶ. βηθηῖθβ. ΟἿδ οὗ {πὴ 85 ραΐ ἰο ἀθδίῃ : 

{Ππ6 τοϑί ἄρρθδν ἴο πᾶνβ θθθῃ βοαίίουβα ἔγοπι «6υ 5 161 : 

ἀηά {π6 Ῥοόνοὺ, ψΏΙΘΟΗ Πμδα αἱ ἢγβδῦ Ῥθθη σομπμηοη ἕο {Π6πὶ 

4}1, νγὰβ Θοῃοθηίγαίθα ἴῃ ὁη6, ἘΟ νγὰβ ἰοξ δὲ θυ βα θη, ἴη 

(π6 ἔπη οὗ (πΠ6 σγϑαίεβδί ἀδηρον, ο ργτοίθοῦ ἀμᾷ ροόνϑίῃ {ΠπῸ 
ΟΒυτοἢ. 

ΤΊΠΏἀνα οὐπβιἀθυθα, δὲ σγθαίθι. ἰθησέῃ {πὴ νγὰθ Ῥϑυρ8 

ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ, {Π6 ορίηΐοπ {Πᾶς δι. Ῥοίδυ, δἰ 15 γηϊγδου]οιβ 

Θβοᾶρ6 ἢ ῸΠ ῬΥΊΒΟΠ, νγᾶβ 5Π6] γε δ ἤοιιθ. Μίδηυν Ρίο- 
αβίδηξ θυ 5 Πᾶνα ἀβϑου θα (Παΐ μ6 γὰ8 πϑυοὰ ἴῃ (Πδύ οἰζγ. 

ὙΠῈ δυϊάθηοθ δρρϑᾶῦβ (0 86 τηογα ἔβνουγαυ]θ ἕο {π6 οἶμον 
δ ΡΡΟΒΙ(οη ; ἃπᾷ 10 15. ργΌ 4016 (πᾶ 5ὲ. Μαγκ᾿β ΟὍΒΡΕΙ τννὰβ 
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{ΠῚ ἸΝΤΕΟΌΌΟσΤΙΟΝ, 

ΠΟΥ͂ υυ 6 ἀπάθὺ {π6 ἱπβρθοίίοη, οὐ δὲ {π6 αϊοίδίίοη οὗ 

5. Ῥοίου, ΤΠῈ ρουνθυβίο οἵ {π6ὸ Βοομιδηϊβέ {πο ]οσίδη8 

οἡ {Ππ|ὸ βυθ]θοὶ οἵ 8.. Ῥϑίβυ᾽ Β τϑιϊάθηοθ δ Βόοπιθ, 15. Μ6}} 

Κῆοσ. ΘΙ 15 ΠῸ ῥγοοῦ, πόνονον, {πᾶΐ ἢ ρυθδοῃϑᾶ ἴο 

1π6 Οἰδηί]65 ἴῃ ἐπᾶΐ οΐγυ. [Π πὸ δχϑουίθα ἢ15. τηϊηϊβίθυϊαὶ 

οἴπορ, 6 σουἹὰ ἢᾶνα οομῆηρα ἢ15 ᾿ηβίσιοίοηβ ἴο {πῸ Ῥ͵ο- 

βϑγίθϑ. οἵ {πῸ αδίθ, βι16}} ἃ8. (ὐόουηθ] 5 ἃηα Πῖ5 ἤδη, ; ΤΟΥ 

{Π6 σου ββίοη ἴο ῬΥΘΘΟἢ ἴο {Π6 1Δο]αίγοιβ θη 1165 νὰ 

ῃοῦ γοῦ ρίνθρη. Π6 βαρσθδου οὗ 50. Ῥοίου 15 ἃ βοίϊοπ. 

15 {π6 ἴὕραβ ἔτεα οὗ ΟΠ γβυδηϊν. [0 Ππὰ5 ρΡοϊβοπθα {Π6 

ξαϊτοϑῦ βῃσι 5 δηά ἤονουβ ἴπ (Π6 σάγάθη οὗ [Π6 ΟΠυτΟἢ. 

Τὸ 5 σμβδηρϑᾶ {Π6 ρϑδοϑῆι το] σίοη οὗ {πΠ6 τ]ὰ δηα ΠΟΙ͂ 

ΘΔΥΙΟῸΪ, ἰπΐο ἃ 56 1165 οὔ ρο 108] σοΠίΓΟυ ΘΥ51685 ; ἔτῸπὶ ΒΙΟἢ 

ἢᾶνα οὐἱοϊπαίθα οἷν] νγα 8, ΔΘ Πα ΠΟ 8 οὗ ῬΥΪΠΟ65 ἤρου {Π61 

ῬΘΟΡΙΘ6, πᾶ οὗ ρβορίβ ἔγομῃ {ποῖ} ρυϊποθβ---ηά 4}} (Π6 οἶν!] 

σομ Οὐ οη5 τ ΠΟ Πᾶνα ρεθνθηΐθα {Π6 Ῥυόρυθββ οἵ ΟΠ γῖ5- 

εἰδηϊον ; ψ  ΐοη Πᾶνα ρίνϑη 15 ρυϊποῖραὶ {υϊαπηρῇ ἴο ᾿ηΠ 6 ΠΠγ, 

8η4 δνευν ψΠθγ6 ἀθοτδάρά το] σοῦ. [ΈΠ6 Ὀ]υπάοεϊησ ἴη- 

[ουρυθίθυβ, 0 Πᾶνα ἀββι σα {Π15 ᾿ΠΠΔΟΊΠΑΙΎ ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ (0 

δι. Ῥοίον, μεά σγδηΐίβα 1 ἴο δ. δὰ], [Π6Ὺ σψουἹὰ πᾶνε θη 

Τ016 8016 (ο ἀοίδμα {Ποὶν [011}γ. 8:. Ῥοϑίοθυ νγᾶβ Π6 τηϊηϊβίου 

οἵ ἔππθ οἰτουπποϊδίοι, 51. ῬδᾺ] τυᾶβ [Π6 ἃροϑβίίβ οὗ {π6 Θ'δη-: 

{1|65, οἵ σοι (Π6 Ββοιηδηβ γα 6 {Ππ6 οὨϊοῦ ; ἃπα Ηδ ὀρϑηΐὶν 
τορτουθά ὅι. Ῥείον οἵ {π6 οοπάιοί, μοι μ6 Ἐποιρπε. 

νου νυ οἵ σθηβυ 9. 

ἼΠ6 τϑιηδίηάθν οἵ {Π|5 οπαρίου γοἰαίθϑ {π σοηππιδά 1η- 

οΥθᾶ586 οἵ {π6 (πύτομθβ, 1] {Π6 δοίπαὶ ΔΡρΡοϊπέπιοπῇ οὗ 81. 

Ῥδὰ] ἴο {Π6 τηϊββίοη ἴο σι μῖοῖ Π6 πα ἤθη 50 ἰοπρ ἀαβίο- 

παίθά. 

ΧΙ. ῆΥε πον δυτῖνα δύ {π6 αἰβρθηβαῦομ ἀπᾶάθὺ ψΒ]οἢ γα 

Οὐ ΒΘΙν 65 ̓νθ, ἤθη {πΠ6 Οο5ρ6] νγὰβ ργβδομθα ο {π6 14ο- 

Ιαύτοιιβ αὐθητ]65. [π σοπβοασεποθ οὗ 15 ἀἰνὶπο ἰδρδίοῃ, 

5. Ῥαὺ] τϑοοϊνρα ἐπα βποίίοη οἵ {π6 θαάβ οἵ π6 μαστοὶ 

αἱ Λιθοοῖ, ἴο Ηἷβ τηϊβδίοη, δηᾷ βϑοᾶπιθ {πεῖς Αρόβεβ. 

ΤῊ. οπαρίει. οοηΐαϊηβ {π6 δοοοιπηΐ οὗ ἷ5. ἄνϑὲ δροβίο! οὶ 

Ἰοινπθυ. ὙΠῸ Ρῥυϊποῖρα] ροϊπίβ οοπδίἀοιθᾷ ἱπ {μ6 ποίδθϑ 
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ἴο (15 σπαρίθι, ἃ16, [86 ΒΙ Π]δυν θούνεθη (Π6 βϑύν!ος 

ὉΓ {π6 βυπᾶρορσιθ ἂἀῃά {πᾶΐ οἵ (Π6 θαυῦγ ΟἸναγοῖι---ἰῃς 

πυοδίίοῃ οἵ ρυβάοβεπαιοη---Π6 ἀροϑίο σα! ἀθοῦθο---ἂπα 

(86 παίυσα οὗ {μ6 βριγϊιαὶ οἱββ, 6165, ἀπα οἤοθβ ἴῃ {Π6 

ΟΒυγοῖ οὐ πάοομ. Ὑηαίησα, γΠο γγὰ5 ΒΟΙἢ ἃ {Πθουῖβύ ἃμὰ ἃ 

Ζϑϑϊουβ ρυθβγίουϊαμ, μὰ5 δηἀθανουτοα ἴο Θβίβ Ὁ] 15} {π6 Ι46η- 

Αἰ οὗ 6 βαυ]ν. Οματ οι ρονουππιθηΐ, ψ  {πᾶῦ οὔ (Π6 βγπᾶ- 

᾿ρορσιθ. [πᾶνε ροϊηίθα ουΐ νἀγῖοιβ ἰπδίδποθϑ ἴῃ ΜΒ ]Οἢ {πὸ 

Βρροβοά ράϑγα}]61 θηθγεὶνγ [41|15. ΠῚ Ἰηἀθθὰ 10 οοὐἹά θ6 

5ῃθνη ἰὼ 6 δομρ]δία, {Π6 βἰ πη] αν ν σου! Ῥγόνα ποίη; 

ΜΠ ταϑρθοὶ ἰο {Ππ| ατιοϑύϊοῃ οοποθιπίπρ ΕἸ Ιβοορᾶου. κΔ5 

{π6 «96 ῖϑῃ πυπαροόριιθβ ΜΘ 6 ὑπάρυ Π6 οοπίλου! οὗ (ῃ6 

μιοϑα5 οὗ {ποῖν υϑ]ρίοη δὲ Φϑυιβαίθιη, ψ Π118 Θδο ἢ σοηρτορὰ- 

(οη παρ ῦ Ῥοβϑίθν Πᾶνα βοπὶθ ΟὈβουνᾶποθβ ΡΟ] δ} ἴο 10- 

61; 580 αἷδο {πὸ Ομ υἰβύίϊδη ΟΠμυγ Ομ 65 σου Ὲ μανοῦ πα θροπά- 

δηΐ οὗ {π6 Δροβίο!οαδὶ δῦ πουῖῦν, {που ρ ἢ οαοῖ πῆρ ρου μΔ 05 

ΨΔΤΥ, ἴῃ οοΥ δ] ΠΟΙ -Θββθηίαὶ ΡΥ ΠΟ 818. 

ΧΙ]. ΤΠῈ ὕει οΠμαρίον. οοπίαϊηβ δ δοσοιπηΐ οἵ {πὸ 

ΒΘΟΟΠα Δροϑίο!οαὶ ἸουΠΘΥ οὗ δι. Ραὰ]. Ο)βενγνδηΐ οἵ οἵιγ 

Τιοτά 5 αἰτθοῦοη, {πᾶ [58 Επνδηρο !δίβ 5Βῃου ἃ πού ρῸ οἱ 

δἴομθ, θϑοδῖιβα ἴθ {πΠ6 τόσ οἵ ὕνψο οὐ {π|66 ψ]πθ 568 

ΘΥΘΙῪ ΜΟΥ νγὰβ ἴο 6 Θβίβ 56 ; πΠ6 Αροβίίθ, αἰἴΐου 15 

βδρδύδίϊοηυ πο ΒδΙΠΑΡα8, ριοοθθβ οα ΠΪβ ΟΣ ΠΟΥ ψἹἢ 

Τιμοίμν. Ουὐ Τμογα᾽ Β ῥγοιηῖβθ, {πᾶ Π15. ΑΡροβίίοβ. 5μου!ά 

ῬΟΒΒ655 δα Πουῖν ΟΥΘῚ 8}} (Π6 ῥόον ὺ οἵ [Π6 βῆθιιν, νὰϑ ἔα ]- 

ΒΠ6ὰ δὖ ῬΏΠΙΡΡΙ. ἴῃ ἃ ἔουμιου ρᾶῦῦ οἵ {πὸ δυγδηρσθιηθηΐ, 

{Π6 ΟΡΙΠΙΟῚ5 Τοβρθοίηρ ἀδιηοηΐδοα! Ῥοββθββίοη ΔΥῸ ΘΟΠΕΙ- 

ἀεγϑά δ βοιηδ ἰϑηρίῃ. Πα οᾶβ6 οἵ [π6 Ῥυίποηθθβ δὲ ΡηΪϊ- 

ἸΡΡῚ ἀρρβδῦβ ἴο δἤογα δ ἀ! Π]Π 08] ονϊάθησα ἴῃ βαρροτί οἵ {πε 

ΘΘΠΘγᾺ] ορίπΐοη, {πᾶ0 {π6 ἰπβίαποοθβ τηθη!οπρα ἴπ βουϊρέσσα 

γηπιδί θ6 ΠΠ0ΘΓΆ}}ν ᾿π ον ρτείβα, 

[ἢ {86 θη βθοίϊοῃ οὗ {π|8 σμδρίθυ γα θοπιθ ἕο {π6 βγδέ 
οὗ {Πο86 πηοβί ἱπιρογίαπί ρουομϑ οὔ {Π6 ἱπβρίγθά νυυϊησο, [Π6 
ἘΡ βι165 οὐ Ῥαὰ]. ΑςΞ πο ραγέ οὗ {πῸ ϑουίρίαγοβ βάν βθϑὴ 
ΠΟ 6 ἔγθαυ θη! τϊβι πίοι ργθίθα ἐμδη ἐμοβα ΕἸ Ριβε165, 1 Πᾶνε 
ομάἀθαγνοιγθά ἴο βιιθμ ἐο (π6 γτοδάει, αὐ (μῈ μεαά οἵ εδοῇ 



ιν ΙΝΤΕΟΡΌΟσΤΊΙΟΝ. 

ἘΡ β616, ἃ γιοῦ βἰαίθμιθπί οὗ {πΠ6 ργοροβιίίοα ψμῖο ἢ 8. 

Ῥδὰ] ἱπέθηάθα ἴο βία 158; ἃπὰ 80 ἴο δῃαῖγβο {πΠ6 ΕἸ βε 6 

156}, (πδὲ {π6 παίισο οὗ [Π6 δυριυπηθηΐβ, ὃν τ Π]οἢ {Παΐ ρῥτο- 

Ῥοβιοη 15 οβί Β5Π6 4, τηδὺ 6 οἰθαυν βοὴ. ΤῊΘ ῬΥΪΠΊΔΙῪ 

τη θϑηἷηρ' οὗ ΘΥΘΥῪ ΨΘΥΒΘ ΤὩΔΥ 6 {Ππ15 ΠΟ6 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἅ56θυ- 

ἰαϊποα ; δηᾷ {Π6 τπιηΐνουβαὶ δαδρίδίοη οὗ με ΕἸ βεῖθβ το (Π6 
οἰτουπηβίδησοβ. οὗ (πΠ6 ΟΠ γομ65 οἵ ΟΠνῖβί, ἴῃ 4}} αρεβ, Ὀ6 

ΠΟΤῈ ΟἰἸβυ πο] Ῥοϊπίοθα οἷ. [ὃ γο θοῦ {π6 Ἠυροίμαβθβ οὗ 

ϑϑιηίου (4), δμα οἵ γον οὗ Νουνιοῆ, 85 ΜῈ }} 5 ἐπε τϑᾶ- 

Βοηϊηο5 οἵ Πῖ5 [Ποῦ Μν. ΒΒ  βηδμι; ψῃὸ σου ἀσβίσου 

1π6 Ῥϑοι αν ἀοοίτποβ οἵ ΟΠ υἰβϊδηϊυ, ΒΥ δπάθανουσιησ ἴο 

Ῥίον {πᾶῦ {Π6 θυ ἃπα Ῥῃγαβοβ ΙΟἢ ἃγὸ ἀβρὰ ᾿γῪ δύ. 

Ῥδμ, ᾶνο δἃῃ δχοξιβῖνα τοΐθγθησα ἴο {π6 αἰβραΐοβ οὗ {Π6 

ΔΡοβίοις ἀρ, τεβρθοίηρ {π6 δἀτηϊββδίοη οὔ [Π8 Οἰβπ]65 ᾿ηίο 

ἐπ6 Ομυτοι οὗ αοα ; ἀπά δ {πϑυοίογο ἴο ΡῈ ἱπίουργείβα ἃ5 

Δ Πα ϊπρ' ΟΪν ἴο {Π6 ρυῖν!]θοοβ οἵ {μ6 νἱβι]6 Ομυτοῃ. ΥΒΠ6 

16 τησιϑῦ θ6. Δ] οσθα {παΐ {πῸ οχιβύϊησ ΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ Ῥοίψεθη 

{πε δεν δπὰ {π6 ΔΡροβίίθβ, οπ {15 ροϊπξ, ουρῃξ ίο ΡῈ Κορί 

ἴῃ νίθνν, ψΠΘΠΘυοΥ {πΠ6 οὨϊοῦ ἘΡΙ56165 ἄτα βύπαϊθα ; νγα 58 48}} 

ταἰὐὐίου]ν υηϊδία κα {πΠ6 πϑίιτα οἵ {πᾶ0 5] ΠῚ ὉΡ] θοῦ τ Βῖο ἢ 

{π6 εν ργοροβθά, σῇθη μΠ6 σᾶνα ᾿πϑριγῦϊοπ ἴο ἨΪ5 56ῖ- 

νδηΐβ ; 1 νὰ δἰξαπιρί ἴο οοπῆπο {Ποῖ ἐοδοιίησ δ ημα ΔΥστιτηθηΐβ 

ἴο {π6 δαναηίαροβ οἵ ἃ ν]51016 ΟΠασ ἢ, ἀπᾶ ἰο {Π6 ᾿πιραγίδίοι 

ἰο {π6 ΙἀοἸαίτοιιβ Οἰβπί]65 οὗ ἃ ῬΌΤΟΙ βυβίθμι οἵ πιο] γ. 
ΤΠοῖν Ομ] θοῦ τὰ γϑίπου ἴο Ῥτονθ, {πὲ 1 Οοα δάἀιηεα {Π6 

δον ἱπίο ἃ γίβῖ0 16 Ομυσοι προ θαγίδι, ἃ5. δὴ ϑαύποδύ δηά 

Ῥύοοῦ {μαΐ ἔπου 5μοι! μ6 μουθαΐον δα πη θα ἰηΐο ἃ ΒῖσμΟΓ 

βἰδία οἵ ρυυν ἀπ Ππαρρίπθϑβ ἃθονα ; {Π6 βᾶπι6 τπουοΥ γου]ά 

γτοοοῖνα {π6 Οδηθ]65 ἰηίο {π|5 Βῖρμο σίου, ἃπά οοηβο- 

αιθηθγ, ἃ5 8 ἰΠέθυϊου ῥυΐν]θσθ, ποι] γθοθῖνα ὑπθηὶ ἱπίο 
ἃ ἸΔΟΤῈ Οχίθηβίνα ἃπα νίβῖθ]α Ομυχομ ἀρὸμ θαυ. Ομ 

(Π15 δοοουπί Ὁ 15 {πα {πὸ ἀοοίτίπο5 οὗ {π6 Τυϊηϊν, {Πμ6 [ἡ- 

οαγηδέϊομ, ἀπ {π6 Δἰοποιηθηί, (πιποὰῦ νος Θββθηίδὶ 

{πῸΠ5 ἰ5 πὸ ΟΒυἰβδη!γ) ἃτα 50 τϑρθδίθα νυ ἃ πα δα ΘΒΕΥ ἴη- 

βἰβίθα προῦ. ὙΠΕῪ ἅτὰ οὐ μἰεᾶσαθ οὗἩἨ ζαύιγα ἀἰβοονθρῖεβ 

οἵ αοά, ψ θη 6 58}}} τἶββ ἔγοιιυ πὸ ἀθδά. [{ δὴν γδνεϊὰ- 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΘΤΊΟΝ. Ιν 

ἔοι Β6 οίνβη 8 ἔτοπὶ ἀῦουθ, γα τηϊρξ Π5}}} Ἔχρϑοὶ {μαὶ 

ΒΟΙΏ6 πίθου] δυϊάθποθ οὗ 15 τὰ τψόουὰ 6 ἁῇοσγαρά, 

ἴῃ δαἀαπίοη ἰο {π6 ουνατα δοίβ νῃ10 ἀθιηοηδίγαία 15 

αἰνιπα οὐἱρίῃ. 'ΓΠδῦ ᾿πίθυ πα] ουιάθποθ, διηοηρ ΟἴΠΘῚ ἀ00- 

{ὐϊπ65, του ῬΙΟΡΑΌΪΥ Οομβίϑί, ἴῃ βοὴ δοοουηΐ οἵ (ἢ6 

ον, μοι σου] ποῦ ἤν 6 θη ἀϊβοονουθα Ὀγ γθᾶβοῃ ; 

84 σψμο ἢ που 6 {Π6 ὁΠ6, Ῥϑοῦΐαι, ΤΠ δοί ἸΒΈ16, 

Δα τηγϑίθυοιιβ ἐουιπαδίοη, οἵ {Π6 ψιμο]6 Δ ρτῖς οὗ (τὰ. 

ΓὨΏΙ5 ἀοοίτπο νου] Ρ6 80 ᾿πίθυσονθα τυῖ{ (πΠ6 πυβίοιῃ οἵ 

Ἐδνοϊαίίοη, {πᾶΐ 1 σου] ΡῈ Ἂἰκο ἔοπμπα ἴῃ {Π6 Ῥορὶπηΐϊηρ, 

[Π6 τἀ 16, δπά (Π6 επά. Πα γοιηονὰὶ οὗ 1 ψουἹὰ θ6 

αἰϊοπάρα πη [π6 σομνιοίΐοι. οὗὨ {πΠ6 τίου τιβθ]θββηθββ δπὰ 

ἘΠΠΓΘΕΒΟΠΔΌΙΘΠ685 οὗ {Π6 τοπηαίπα θυ, [0 ψου]Ἱα 6 σοπιβίθηί 

ὙΠ] Γἢ (Π6 δἀηδίοσυ οἵ [Ἀ1{Π---ἰῦ που]ὰ θ6 Ῥεορουοπαίθ ἴο {Π6 
σγθαΐηθϑβ οὗ {πὸ 5οὰ] οὗ χιδη---ἰὸ του θΡ6 σαρδ 0 ]6 οἵ ὃχ- 

οἴηο {πᾶῦ Ἰηΐου μὰ] ἔθ] ησ οὗ ἱπά πιά θ, τ οἢ πη! ΠΟΥ Ϊ 

αὐΐοπάβ οὐἱ σοηίοιηρ δίϊοη οἵ (Ππ6 νἱβῖ0}]6 σου], θγ ψμαΐ- 

ΟΥ̓́Θ ὈΥΆΠΟΙ οἵ βοίθῃοθ να δἰίθηιρύ ἰο δβχρίογσβ ἴ; δμά 

ψΒοίΠου {Π6 το ΟΟΡ 6. ΟΥ' ἰθίθβοορα "6 οδὶ]βα ο οἷ 85- 

οἰβίδμποθ. 800} ᾿πίθυ μα]! ουϊάθησθ, βοῇ γηγβύθυϊοιβ, Θββθη- 

18] ἀγα ἢ, 15 ἴο θ6 ἐσαμα οὨΪγ ἴῃ {πΠ6 ἀοοίτϊπα οὗ {π6 δίοπο- 

τηϑηΐ οὐ ΟΠ ϑύ---ἃ ἀἰνίπο δηα δὴ ἱποαυπαία Βοίπρ [10 ουρῃί 

ποὺ ἰο Θδχοϊίθ βυχσρυῖβθ, {πᾶ {Π6 Δ μτοῦβ οὗ {Π6 ρονοῖβ οὗ 

Βυπηδη ΓΘάβοη ΠᾶνΘ 50 ὉΠΠΙΪΟΥΊΪΥ οπἀθανουσθα ἴο ουθυ ον 

{Π15 τα, ϑαϊναίίοη ΌΥ ἃ οὐποϊπϑα χηδ]θίδοίου, 0 τὰ 

Ὁ οποθ ἃ υδηϊθϑίθα ἃπα ργοαϊοίθα Οαοά, {ποὰρ]) Πα νγὰβ 

ἐουπᾷ ἴῃ ἈΒῃΐοπ ἃ5 ἃ τηᾶῃ, ἃ παῖ ψγὰβ ἀδβρίβθα δπά τοὐθοίθα 

οἵ τῃθῃ, δυὐδὺ' 8, Δπα δνδὺ ΜΠ] 6, οὐὐ ΟὨΪΥ ταὶ] Πορο: 

ΜΠ116 ἰδ 15 {Ππ6 οΡ]εοῦ οὗ πππαραίβα βοουῃ, θοΓἢ (ο {Π| 61 608 

οἵ Βιμηδη ᾿η(θ]θοΐ, ἀπά ο 411} {π6 ἀοἰβίϊοαὶ οὐἱος. οἵ {Π6 

Νεν Τοβίδιηθης. Πηργαββθᾶ ψΠ ἢ {Π656 σοην οίοηβ, ψΠ116 1 

Ἔπάθανοιμ ἰο ἀϑοοσίαϊη [Π6 ῬυϊηδΥΥ τηθδηΐησ οὗ δῃ ΕΡΙ 5616, 

Τ πθνον αἰίεπηρύ ἴο Ὀτΐπσ ἄονγῃ {π6 ἸΟῪ βρθουδίϊομβ οὗ {Π6 
Ἰηβρτοα υυϊίον ἤο {πὸ Ῥαυ]θπιθπίβ οὗ πϑᾶνθη, ο {ἢ 6 

νγᾺ}}5 οὐἨ {π6 νἱβῖ]6 Οπυσοιμ. ὙΠ Ποαΐ Ἰοβίησ βῖσηῦ οὗἉ {Π6 

ὁοπίγονογβίοβ οὗ {π8ὸ δροβίο!ς ἂρβ, 1 πᾶνε ποΐ ϑπάθανοιιγθά. 



νι ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴο Ρεγνευὲ ἐπ πιθδηΐϊηρ' οὐ δὴν ὁΠ6 ρᾶββᾶσθ, ὈῪ ΤΟΥ Ϊν ἀρ- 
ΡῬἰγίηρ 1 ἴο {Π656 ἀϊδραίο8. 

ΠΟΙ ΠδῪ ΔΡΡΘΑΓ ἴο Ὀ6 50Π16 (ΙΒΟΡΘΡΆΠΟΥ ἴῃ {Π6 ἰηΐτο- 

ἀιποίίοη ἴο {π6 ΕΡΙ5616 ἐο {π6 (ὐαἰαίίδηβ, ἴπ ρβᾶσοβ 910 δπά 

911. Ιπ {ΠῸ ἔοσγιμου 1 τοιηδῦκ, {πα΄ {ΠπΠΟΥῸ ΔΥῸ ποῦν ἠϊδοο- 

νο 5 οὗ αοα δπά οἵ 15 ὅοη ἴῃ ἴπ6 ἘΣ ΡΊ56165 : ἴῃ [Π6 Ἰαςίου, 
{πδἴ πο Ποὺ ἀἰβοουθῦυ 15 ἰο 6 Ὄχρϑοίθβά. Μὰ ῃηοδηϊηρ 15, 

{μὲ ψ Ὦ16 πὸ δε γον πονοὶ ἀοοίσπο τοϑρθοίπο οὐν Τωοτά 

5 ἴο θ6 ἔουπά 1π {πΠ6 ΕἸ Ι56165 ἴοῦ {π6 ἢτβὲ ἔπη ἢ νγα 588}} 

5.1} ἤπα τποῦθ δηϊαυροαὰ πὰ ἀθίδ]θα δοσοιπηίβ οὗ 81} {πῸ6 

ϑύοαϊ ὑσὰςΠ5 10 ἢ ἀγα γοναὶ θα σοποθυηΐηρ Πϊηὶ [ἢ ΓΟΥΙΊΟΥ 

Ῥάββᾶσοϑδ οἵ δουιρίαγο. 
ΤΠ ποίοθϑ ἴο δδοῖὶ ΕἸ 5616 ψ}}} οοπίδϊῃ ἃ ῬὈυιοῦ δοοοιηΐ οὗ 

{ποῖ οὐἱοίη, ἀδίθ, ρ]δθθ, πα πϑοθβϑίγ. Πθβα Ψ1] ΡῈ 

ἴουπά ἕο 6 ἔβκϑη ἔγοπι οῦ Ῥορυῖΐδαι δῃὰ οομηπιοῦ νυ ]Έ6 5. 

ΤΠ6 υ5118] ΒοΌΓο65 οὗ οὔ Κπον]εάρσο οὗ {Ππ686 βι)]θοίβ πᾶν. 

πον θΘΘη 850 {Πουοι σὮ]ΪΥ ΘΧρ]ουθά, {πὲ 11{{16 Δα ἀἸΠΠοΠ 15 τὸ 
ΡῈ Ὄδχρϑοίθά ; πη]685 γα δ΄6 ψΊΠΠηρ ἴο ᾿ηνθηῦ 50ΠῚ6 ΠΟῪ 

[ΠΘΟΥΥ, ΟΣ ἀοίθπα 5οη16 βίγδησο ῬδΥϑαΟΧ. 

ΤΠδ σοπάποί οὗ 5.. 41:1} δ5 Α͂Π θη, διηϊάβί {πΠ6 οοπίθιηρέ 

ΜΠ ]Οἢ {Π6 βρθουϊαίῖνα ῬἩΠ]Οβορο 5 οἵ (Π6 δοδάθην ἴδ] ἀπά 

ΕΧΡΙΘββοα ἴον {πὸ ΗθΡγαν ἰθδομον, βυρραβίθα βοῖπθ τα- 

πλΔ 1 Κ5 Οἡ {πΠ6 Βοβέ οᾶθ Ὀγ ψὨΙΟΙ (Π6 τ ἸΒΒΙΟΠΔΙῪ ἀπά (Π6 α15- 

Ῥυίαηΐ, ψ ῃθίΠμ Ὶ διηοησ μϑαίῃθηβ. Οὐ 1η846]5, την δ ὁπ68 

οομποι Ἰαίθ Πῖβ Πθάσουβ, δηα δανοοαίο ἰταἢ. ἴπ ἃ ποίβ ἴο 

ΔΠΟίΠ Γ᾽ ραγί οὗ {Π15 βεοίΐοῃ, 1 παν ὈυἸ ΘΗ σοΟμβΙ ἀογθα Β0Π16 

οὗ [μοβ6 ἱπαυῖσγῖθϑ τ ΒΙΟὮ ἴῃ ΟἿΣ ΘΑΥΪΥ ἃρ6 816. 80 ἀ6θρ]γ ἴῃ- 

[ογβῦπρ ; θαΐ ΜΉΪΟΝ πγα σϑηόν Π]ν ἀγα σοηίοηίοα ἴο Ταβιρπ 
(0 ἐποὶν οσση αἸΠΠΟυ]Υ, ἴθ ΟἿΥ Ὠϊαίαγο᾽ γ8 815. ὙΠῸ τίου 

ἱπ)ΡΟΒΒΙ ΘΙ Π ν οΥἩἁ βοϊνίησ [Ππ6 ῬγοΌ]θιη5. ταϑρθοίπρ οά, ἀπά 

Ηἷ5 πϑδίαγο, δηᾶ Ηἷβ αἰ θαίαβ, ἀπ {Π6 Ῥϑυιηββίοη οὗ 6υ]], 

ἀπ {Π6 οχίβέθποθ οὗ πηδίξου, {πῸ οὐἱρίῃ οἵ {π6 ππίνουβθ, {μ6 

ΒΟ ΤΟ65 οἵ δοοι ψ ἢ (π6 Ποἱέγ, ἃπα τηδην Οἴου 5, 15, ψιἢ 

16, ὁη6 σγθαΐ ριοοῦ οὗ οἱγ ἔαύιγα ἱπηπτο γα! Πδν, ἃηά οὖν 

εἴδυ μὰ] ᾿ρΡΓον θη. 



ἸΝΤ ΟΌΌΟΤΙΟΝ. ἰνὶϊ 

[Ιη ἐπ ἐουγίθθηι ἢ βθούϊομ γα οομια ἴο {Π|π ἤγδὶ ΕΣ 5116 ἰο 
[Π6 ΤΗεββαϊοηΐδηβ. ΤῊΘ ἘΡΊ 5616 ἰο {πῸ (ὐαἰαίίδηβ δὰ Ὀθθῃ 

νυ (6 ἴο Ῥύονο {Π6 γΘΑΒΟ Δ Ό]Θη68585 οἵ [Π6 ἀοοίγηθ, {Πδ8ΐ 

[π6 Οδμί]65 σοῖο ἰο Ρ6 γϑδαῃ θα Ἰηΐο {πὸ Ομυτοι οἵ 
Οοα. Τ1]5 ΕρΡΙβ6]16 οοπίαϊηβ βομθ βίαίθμιθηΐ οἵ {π6 ον]- 

ἄδποθβ ἴῃ ἔανουν οὗἨ ΟΠ γιβυδηϊν ; δηά, 85. {Π6 ᾿πβριγθὰ 

ΠΟ 5 ΟΙ6 τοδά ἴῃ 8}} {πΠ6 ΟΠ ΓΟ 65, 6 πᾶν ΘΟΠΒΙ ΘΙ 

[μ6 ἢγρύ Εριβι|6 ἴο {πὸ ΓΘ ββδ! μα Π5, ἃ5. ἃ ΒΡ] μθηΐ ἴο 

[Π6 ἔοΥΤΠΘΓ. 

ΤῊ ποχί βθοίίϊοῃ οἷνβϑβ τι8 8 δοοοιηΐ οἵ {π6 ργθδοηϊηρ 
οὗ 5., Ῥδὰ] αἱ Οουϊπίμ. ὙΥ 16 μ6 σοπαπαοα ἴῃ (Πδΐ οἰἵγ Πα 
Δα γο5θρα δῃποίμοι ἘρΙβ616 το {πῸ “ μοββδιομῖδηβ, ἴο γϑιηονα 

ἃ τ ]Β᾽ που ργοίδίοι οἵ Π15 ΓΟυ θυ ἰθ ΐθυ, Θοποουηῖηνσ {Ππ6 βδοομά 
οομηηρ οἵ ΟἸγϑί. Ηδ δββϑιιυθβ {ποιὰ {πᾶῦ {Π6 οαυΐν ἀδβοθπΐ 

οὔ ουν Τιοτὰ ἰο ᾿πᾶρτηθηΐ 15 ποῦ ἔο "ΡῈ δβχρθοίβα {]] ἃ ρυϑαΐ 

ἃροβίδου δὰ βϑσιιη, δηά ἢοιυτθῃθα, δηα νγὰβ ονθυὨχόνῃ. 

ΤΠ6 τμᾶγ κα μ]οἢ ἀΙΒΠ στ 151. {1185 ἀροβίδου, ἀθβοῦθα ἐπ6. 

ΟΒυτοι οὗ ἤομμθ. [πᾶν ποί, Πούουοσ, ΟΠ. ΠΥ ΟΥ̓ 811- 

{που γ, τορυθβθηίθα ΡΟΡΘΙῪ 8ἃ5 ἴπ6ὸ ριδαϊοίβα δροβίδου. 

ΤΊ αὐ συιπηθηΐβ ΠΟ} Πᾶνα ρῬγονϑα βαιβϑίδοίουυ ἴο {Π6 στθδαΐ 

μηδ] ουν οἵ Ῥτοίεβίδηξβ οα {Π15 β ]6ο, ἃὺ6 ὈΥΪΠΟΙρΡΑΠΥ 
ἴδ κϑη ἔγοτι ) τ. Βθηῆβοη. Βϑίηρ σοῃυιποθα Ὀγ {π656 δΥριι- ᾿ 

πηθηΐβ, {παὖ {Π6 οογτρύ Ομυτοι οὐ Βομιο 15 ἀθβουθοα Ὀν 

8... Ῥαμ], ἃ5 {π6 στοαῦ βῖη οἵ ΟΠυιβυϊδηϊίν ; 1 Πᾶνα ποί Πποϑὶ- 

ἰαἰεα ἴο δχρῦθδβ ἀπά ἀοίεπα (Πὰὺ ορὶπίοη. ΤῸ τηδϊπέαϊῃ 

Ῥτοίεβίδηϊβηι, δηἃ ἴο ΟΡῬοξβ6 Ῥόροιν, 18. πού {π6 οδπδα οὗ 

ἴπ6 ΟΒατοῖ οὗ Εἰ μρ]δη 4, οὐ οἵ [πΠ6 ἘΣὨΡΊΙΒΗ. πϑίϊομ ἃΙοπθ; ἴΐ 

15. Π6 σαιιβ6 οἵ 411 τηδηκιηα. ΤῸ τϑϑῖδὲ [Πδὺ ἀοπηηΐοη, 5 {πα 

ΒΟ Ιθιηη Δηα Ὀοιϊιηάθη ἀπιν οὗ ΘνΘΙῪ τηδπ ΨΠηῸ τ 65 Μ}06]] (0 

[π6 Ὠιπηδη Τᾶ06, ΟΥ̓́ΨΟ ἀ651165 πηΐνουβαὶ δοοϊϑϑίϑίϊοαὶ ἀπα 

ΟΝ] θοάοη. ΤῊ οἷδπί ψΉ ΟΠ οποο θοβϑίσοάσθ {πὸ οἰν!!Ζοά 

ΜΟΥ] Πκο ἃ (ὐο]οββιιβ, 15 γθϑί]θβ5, δηα βίτιρρ!πρ Ροπθδίῃ {Π|6 

νεῖσς. οὐἉ ἱπουθδβίηο Κπον]εᾶρα; θὰ 15 σομνα]βῖνα ππονθ- 
γηθηΐβ 5{1}}} 58 Κα {π6 ψ ῇῃο]α οὗ (υϊἰδίδπάομηι, πᾷ Πἰ5 Ὀσθδί 

ἴδ {ΠπΠ6 ἤιγπδοα οὐ {π6 νοϊοαπο. γε πᾶν πιᾶικ {Π6 Πίργανν 
᾿ΠΠ 6] Πν οὗ [μς ἄρα, ἀπά {π6 ἀποίθηξ βιιρουδυ 05 οἵ ραραϊ 
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Βοπῖθ, δβοθπάϊησ Όμὰ [Π6 Ορροβίίβ 5465 οὗ (Π6 1πἰ6]]θοΐυα] 

Βουΐζοῃ, δηᾶ ονθυβῃδάοσνιηρ {Π6 πδίϊοη ψΠ {Ποῖ ΠΟ. 

Ουν ἀπίν τηυδύ θ6 ἴο βιυθηρίμποη {π6 Ῥετοίοβίδηξ πο ΠΟ. 5 

τ Πἰοἢ τϑιηδίη----ο ργομιοία {Π6 ῬΪδη5 οὗ σοοά, ψΈ]Οἢ δἴπι δέ 

{Π6 ΘΠ σέ θηΐηρσ οἵ τηδηκιηά----ίο 58 υ σα ἴο ὑλα ἢ, ἃ5 Μ᾿ 6]]} 

85 ἴο οδπάοι", 8Δη4 ἴο ρ]οδά ἴουῦ" {π6 ππίοῃ ΒΙΟἢ τᾶὺ 6 

ἑουπά δα ἀΡοἢ πο} ἰανγβΌ [Ὁ τὰν θ6 αποβίϊομθα τ μθύ 6 Υ 

{γα ἀοο5 πού ἤουτβἢ ᾿ΠΟΥ6 ἴῃ 8 ἃ 06 οὗ ΘΟὨΙΓΟΥΘΥΒΥ, {Π8Π 

οὗ το σίοιιβ ᾿πα 1 ἤθυθμοθ, ΟΠ Ἰϑυδηϊν σπου] ΠΘνοΣ Πᾶνα 

βίδ Ὀ5ῃ6α 15 ἀπυ!θ] ἀϊηρ Ῥδου] αν 65 οὔ ορίϊπίοη, ἀϊβοῖ- 

ΡΙΙπ6, δηα ΠΟΙ ΙΠ688 : 1 {Π6 ΑΡοβί]εβ μαά οοηβθηίδβα (ο ἔοσθρο 
{ΠῚ} 268] πὰ ἀΠ]Πσθηοθ, ἴἢ ἀθίοθ ποθ ἴο ΡορυΪΑ  οἰδιηοιι, 

ΘΟΠΙΡΙΌΙΪΒΘα ΕΥΤΟΥ, ΟΥ̓ ἴΠ6 ρῬοΙ [1608] Ρ]δη5 οἵ {ΠΕῚὉ ΒΈ ΡΟΥΙΟΥΒ. 

τα 88 {ΠῚ} οὨΪν, {Π61 ἀπα!ν 64 ομ]θοί. ΕΎοΙ [Π|5 {πὸ Ὺ 

ὙΘΙΘ ΠΟΙ [Π6Ὶ ᾿πΠΠπ] ἀαἰθα, ΠΟΙ ρευνουίθά, ποὺ βεαπορα ; ἘΠ] Ὺ 

ἘΠ6ῖν Ῥυθδομίησ, ἀπ {Π61} ψυϊηρ, ἃ πα {Π61Γ ῬΘΥΒΘΥΘΥΔΠΟΘ, 

{Ππ6Ὺ σάν {ποῦ ρουΐθοί βχδηρὶθ ἴο {π6 ΟΠ τ βδη ἰθδοθοὺ ; 

δπᾷ ογθοίθα {π6 ΟΠ τΟἢ ἀπ {π6 Β δ] οἵοη οὗ Ομ τῖβί, ἀροη ἐπα 
ταϊη5 Οὗ ΘνΕΙῪ δχἰβέϊηρ ουτοῦ. ᾿ΓῊ ΘΙ 5 ΘΟ ΒΒ Υ5 Πᾶνα Ἰδαίου 

ἀεϑἰβίθα ἤροτὰ {Π6 1875 οὐ {Π6 ἰοπριιο δηα οὔ {π6 ρβϑῃ; δπᾶ ἔμ 

ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟ6 Πᾶ5 Ῥ6θη {πα ΟΠ ΥἸβίϊδη τππῖοη 15 ἀδβίγογθά, 

{απ 15 ἰτοάάθη ἀπάου ἔοοί, ᾿ἃηα το]ρίουβ ἱπα ΠΠῬθμοα 

ΒΒ (Π6 πᾶπιθ οὗ ΠΠθΘυα Πγ, ἀθιηδηβ δη4 τϑοοῖνθβ 

[16 σθποῖα! Πομπιᾶσθ. ΠῸ τηᾶγκ5 οὗ οἷν δ] οπδίϊοι 
ΔΙΘ ΠΟΥ͂ 850 ἀθθΡΪ ΤΟ, {πᾶ νγγα τσ ἔδδιν νγα 5881] πενδὺ 

τηδϑί Ῥαΐ ἴῃ {πΠ6 σγανο---ἰπιαῦ γγχα Πα Ὶ 5118}} τψουβηῖρ ορο- 

{ΠΕΥ ἃ5 ὁπ6 σγϑδῦ ἔϑυῖ!ν οἵ Οαοα, {}}} νγα τἶβα ἔτομι {πὸ ἀθαᾷ, 

ἃ Πα Ὀον θαίουθ Πἴ5 {ΠτῸπ6 ἴῃ {π6 ἰην 51 0]6 νου, Τιθῖ τὰ 

{ππιϑύ, πονσανοσ, {Πᾶΐ [Πο56 ἱπίουργοίδεϊομβ οἵ δουϊρίαγο 6 
οοΥτϑοῦ, ψ Β]Οἢ Δ Πουΐβο ἃ θοίίον Ἔχρθοίδίοη. 

Οπ {πΠ6 δυϊῃουν οὗ ΜΊοΠδ6115 δπα Ὦγ. Ηδ]οβ, Ε πᾶν 

Δϑβισημθα 8ῃ Θαυν ἀδία ἴο {πΠῸ ΕἸ 5116 οὔ Τίιβ. ὙΠῸ νον 

δ δποῆγοα---ἰπὸ αἰβραΐοθ δ ἘΡμβιιβ---ἀπα (86 τοίασῃ οὗ 
δύ, Ῥαὰὺ] (ο Απθοοῖι, ἰουτηϊπαίθ {Π6 ομαρίου. 

ΧΙ. ΤΊ6 {Π]ρὰ ἀροβίο!οα] Ἰοισπου οὗ 86. Ῥαῦ] ργδβθηίβ 
τ ν ἢ (Π6 βαπιθ Κιπᾶ οὐ ϊβέουυ δ5 {Π6 ργθοοάϊης. Ρίο- 

σεααϊηρ οπὶ Απίίϊοοῃ ἰο τῃς Ομυοπεβ ψ πο μὰς Πα 
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Ῥἰαπίεα ἴῃ Οαἰαίία ἀπ ῬὨγυρῖα, ἢ6 γϑιμδηθα ὕνγο γ θᾶ γ5 ἴῃ 

ἘΣΡΒ6βιιβ, ἀπά βϑηΐ ΤΊ οί πα Εὐγαβίιβ ἰο Μαοθαοηΐα πὰ 

Οτθθοθ. Ετοπὶ ΤΡ θϑιβ μ6 ψυϊῖ65 15 Πνϑί ΕΡΙΒ616 ἰο {Π6 

ΟΟΥ ΠΕ] 88, ἰο Τοριονα {1{|6 ᾿γΥ ΟῚ. ΑΥ165 δηἃ αἸβου θυ Β 

γγΠ]Οἢ πα Ὀαριπ ἰο ἀἰνιά6 {πΠ6 Ομυσοῖ οἵ (οΥῖπίῃ ; δπα 

ἴο ΔΗΒΎΘΙ ΨΔΙΙΟΙΒ απθϑοηβ ἴῃ ἀοοίγπθ ἃπα αἰ βοΙΡ ΠΠ6, 

ψ ΠΟ) Πα “θθθη ργοροβθᾶ ἴο δἴμη ὈῪ [ἰδ οοηνοσίβ. ἘΠῸ 
Αροβίϊ μδβ θθθὴ βιιρροββά, ἴῃ {Π15 Ἰοίξυ, ο ἄθην δῖβ οὐπ 

ῬΙΘΠΑΥῪ ᾿πδρὶΓαίοπ. 15 ΟΡ πίοη 15 ΘΟῃβιἀογ θά ἴῃ {Π6 ποίθ, 

ῬΥΪΠΟΙΡΑΙν ἔγουα {Π6 Ἰαθου 5 οὗ {π6 Ἰαπηθπίθα Π ΘΠη6]]. 

Ἴ Θ βυοοθθβ οὗ 851. δὰ] δ Ἐρμδβιιβ, δὖ ἰβηρίῃ οπάδη- 

σογοα {Π6 φῥγοβίβ οὗ {Π6 βῃγῖηθ- Δ Κοὺβ οἵ {Ππ6 ἰθηηρ]α οὗ 

- θιαμα. ΒΥ {πεῖν τηθδῃβ Π6 18 φοιηρο]]δα ἴο τον ίο Μίδοο- 

ἀοπία, ψμθη π6 ψυϊίοβ μῖβ ἢγθὺ Εριβϑι]6 ἰο ποίην ; ἴο 

αἰγθοῦ τη πον ἴο βιρΡυα55 {Π6 ἴλ]5 ἀοοίτποβ μοι 1Π6 

Ψον 8 Ζϑα]οίβ ούθ οπάθανοισίηρ ἰο ᾿πίγοάποα ἱπίο {Π6 

ΒΟ δ Τρ μθβιβ, ονον συ ο ΠΟΥ Πα θθθη ἃΡ- 

Ῥοϊηίθα. 'Ππ6 αοβροὶ μά πον πιδάδ βοῇ ργόρταββ, (πᾶ 
16 Πδα θδοομΘ πθοθβϑᾶιν, ἃ5. ἴῃ {Π6 ᾿πβίδποα οὗ Ἰζ5, δά 

πον οὗ Τοίνυν ; ἴο ρίδοθ ἴῃ ἰαῦρο ἀἰβίσοίβ ῬΘυΒΟη5 σΠ0Ὸ 

Βῃοια ογάδιη τηϊηϊϑίθυβ, πὰ χηϑηΐαϊη ἀΙΒΟΙΡ]Ιη6 διμοησ [ῃ6 
ΟΠυγο 65. ὙΥ̓μθη {Π6 οοηνουῖβ 616 Γραυϊγρα ἴο βαθχηῖ ἴο 

{π6 Δυυουν ψΜὨ1Οἢ γὰ5. ΠΟΥ͂ Θϑί 5 Π6 ἃ οΥον {Π6πὶ; {ΠῸῪ 

θαρδη ἰο ᾳασβίϊοῃ {πὸ τἱσὶιέ οὗ (π6 Αροβίίθβ ἴο οοπίτοιμ! μά 

ΘΌνΘ ἔπθηι. Γι 6 πα ἴῃ {1|Ὲ οἰθυθηίῃ βοοίΐοῃ, {παᾶΐ 

δύ. Ῥδὰὺ] σγοίβ ἴοι Μαοράομπία Πῖβ βθοομα Ἐριβϑί]6 ἴο {πῸ 

Οὐ ἴδῃ ; ο νἱπαϊοαία ἢ15 δα μουϊν, ἃπά ἴο οδα οι Π15 

ῬΘΟΡΙΘῈ δραϊηϑὺ {π6 τηἤτιθποθ οἵ ἴα]βθ ἰθδομθῖβ. ΒΥ {πὰ 

τοδαϊηρσ [μ6 ΕΡΙ50165. ἴῃ {ποῖ σοπηθοίοῃ ἢ {Π6 ΠΙβίοτυ, 

ἀπ οομβιἀουΐησ {Π6χὴ ἴῃ {Π6}} σοηβθοιιν ΟΥ̓ΘΥ ; 716 566 {Π6 

ἸΉΔΠΠΘΥ ἴῃ μοὶ (πμ6 ΟΠυτομ65 ογ δριίαίθα, πα ὑπ π- 
οοβϑιίν οὗ ἀἰβοῖρ!π6, ἃ5 ψ6}} ἃ5 οἵ ἀθνοίϊοῃ, ἴῃ 811 ΟΠ υβθδῃ 

βοοίϑεϊθβ. [Ἃῃ {15 Εἰ ρίβι16 ἰο (ῃ6 Οουϊπιμίδμβ, 86. Ῥδὰ! οἵ- 
Β6Υν 65 {Π6 βᾶπιθ οοπαποί, ΒΊΟΝ Ὀαΐ ἃ 5μουέ πιθ Ὀθίοσα Π6 

δά 850. δδυπαβίυ υϑοοηπιθμάθα ἰο ΤἸποίῃγυ. ΠῸ ὕνο 

Ἐρίβιεβ τοβεοῦ Πσδ οἢ ἐ8ο οὐποσ, ἃπὰ σῖνα 8 ἃ ΠΊΟΓΒ 



Ἶχ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΊΙΟΝ. 

δοσυγαίθ ῃοίΐοη, τ θη ἐδιι5 οοπδίογθά ἰορσείπον, οἵ {Π6 βίαίς 

οὗ {π6 ρυϊμηνο ΟΠΌτΟΪ 65. 
1015 πού πϑοϑϑϑαυ {πὶ 1 5ῃουϊα δὰ ἴῃ {Π|5 ρίδοθ δὴν 

ΤΟΙΊΔΡ ΚΒ ἰο ἐποβο  Β]οἢ Μ1} Ρ6 ἔοι ἴῃ ἐπ6 ποία ἴο {πῸ {Π1Ὁ- 

τθϑη ἢ βθοίϊοῃ οὐ {Π15 Ομαρίον, {π6 ΕἸΡΙ5616 ἰο {π6 Βομιδῃβ. 

15 ομ]βοῦ 15 ἐο ρύονβ {πᾶ ΟΠ γῖδύ δοηθ νγὰβ π6 δαῖμον οὗ 

{παῤ οπ6 βιθ] 6. Ραμ οὗ τεἀθιηρίίομη, ψ ῃῖοἢ ἱποϊαάθα 4}]} 

τδηκιηἀ δ {πΠ6 Ῥδριπηϊηρ: δηἃ ὙΠΟ ψὰβ ἱπίθηαθα (ο 

δΘηρτδοο {πΠ6 Οὐδ ]θ5 πο 6 Ἰοτο νυ πη {π6 ΟΠμυγοἢ οἵ αοά; 

ὑποιιρἢ ον ἃ βθβάβοῃ, οἡ δοοοιηΐ οὗ {π6 βηξῖ]α ἸΔο]αίσυ, 1 

δα θθϑθὴ οοπῆποα (0 {πΠ6 ἔδμεν οἵ ΑΡγαπδηι. ΠῸ6 ρυθαϊο- 

ἄοη οὗ [πΠ6 ρῥτεβθηΐ βίαία οἵ (πΠ6 Δοννβ, συ 116 {πεῖν ἐθμροῦαὶ 

ΡΟ ν νγὰβ 511] οι βῃϊησ, ἀπα οἵ [Π6 δυθηΐιδὶ Γοβίου οι 

οὔ [Πδὲ ρθορὶβθ (ο {π6ὸ ΟἸιγἰβδδτῃ. ΟἸαγο, ἀρδιηοπδίγαίθβ [Π6 

δχίθπί οἵ {π6 ῥγορῃοίϊς οιβ σῇ Παὰ Ῥθθη ᾿πραγίβα (ο 

{π6 Αροβί!εξἝ. : 

ἼΠῸΟ Πἰβίουυ ργοοθϑαβ ἴο γοϊαίθ δὲ, Ῥδὶ}5 ἸΟΌΤΠΘΥΒ ΟΥ̓ΘῚ 

νϑυΐοιβ ραυίβ οἵ Α818---"ῖ5 ργεβθῃίηρ ΠΙπι561} ο 5, δ1η68, 

[Π6 μοδά οὗ {π6 μα δὲ Φουιβδίθηι--- 15 ΡΥ  μΘμβΊ 9 'π 

{παι οἰτν--ἷβ ἀοέθποθ, δηἃ ἀρρθδὶ ἴο ῃῖβ Ῥυῖν]θρα ἃ5 ἃ Βο- 

τη οἰπΖθη ἴο βᾶνθ πηβ6 1 ΠΠΌτ {Π6 ᾿πΠα]σπδίϊοη οἵ ἢ οὐνπ 

σομη γθη. να πιϑοί ΜΠ ΔΠΟΙΠΟΥ Ἰηβίϑηοθ, ἴπ {Π6 

ὑσθηΐγ-ϑιχίῃ βϑοίοη, οὗ {π6 Ἰηνείογαία παίσθα ψ β]ο ἢ {86 

Ψον5 511] σοπεπιιθα ἴο Ῥθᾶῦ, αρϑϊηβύ [Π6 ορίπιοῃ ψν ῃΙ ἢ δ, 

Ῥϑὺ] 50 βίτεπιουβὶν δἀνοοδίθα, {πᾶῦ {Π6 ΟΘ ΠΏ ]65 ασα ἴο 

6 γεοεϊνθα τηΐο {πὸ Οματ ἢ. 
Ιῃ {Π6 ὑπνεηίγ-ϑιρ ἢῃ βϑοίίοη 6 816 ργθβθηΐθα ψἹ ἢ 5. 

ΟΡΡΑῸ] 5 ἀρρθδίδποθ, ἴον {πΠ6 ἢγβί {ἰπ|6 βίποθ ΠΪ5 ον ΒΙ0}, 

Ρεΐοτα {μ6 76 ῖβῃ Βαπῃρανίπι. ὙΠῸ Ὀυϊοῖ παυγδίίνα οἵ δὲ, 

ΤαΚα ἄοαβ ποί βίορ ἴο ἰηΐουτη τι5 οὗ {πὸ ῃηἱπρ]θα τᾶρθ, ἂπὰ 
Βαϊτοα, αηά σοπίεοιηρί; ἢ  ῖο ἢ ἔπ ν πιβύ πᾶν γούασηθά 

{Π6 οδαγποϑί ἰοοκ οὔ {πῸ δροβί]θ, θη 6 βίοοα βϑῖοσθ {πη}. 

ὙΠοΥ μὰ σταπίεα Πἷπι Πρ] Ῥόνγοῖβ, ἀπά ἃ σγυθαΐ ᾿ἸΠ ΔΥῪ 

σουηδηᾶ. Ηδ Παᾶ θδϑθη δαἀμμοα ἰο {πον οΘοπῆάθποοθ--- ἢ 

μα ἀϊδησυϊϑηοα Πἰπηβ ἢ θη ἃ γοιιπρ πιδη, ὈΥ [15 ἀγάθης 

268] ἴῃ {πεῖν οαιι5θ. Ηδ πον βἰοοά ρεΐογο {πο μι, [Π6 οί αν εχ 
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οἵ {πεῖν ἱπιασὶ πο ᾿η ον βίβ-- δὴ δροβίαξθ, πα ἃ οὐϊπιῖηαὶ. ΤῊ 
ΒΙΡῊ ρῥυϊθϑέ οομηπιδη θα Ὠΐμπι (0 [)6 βύγιιοκ, οα ἀδοοιηΐ οἵ (Π6 
ΒΙΡΡοββά ἰηβα!, ψθη δύ. Ῥᾶὰ] θαραῃ (Π6 ἀδίθποθ οὔ Πῖ5 

ΔΡΡΥΘΠΕΥ ἱποοπδβιβίθηΐ σοπατιοῦ ; ΜΠ ἀββθυίπο πᾶ Π6 μαὰ 

᾿Ἰϊνθά ἴῃ ἃ1}1 σοοα οοπβοίθηοα Ὀθίοσα (ὐοα, ἀπῈ}} (παὶ ἀδγ. 
ΤῊ τπδπηοι ἴῃ  ΒΙΟἢ. {Π6 Δροβί]α ἀϊν θα 15 Ἱπᾶρϑϑ δηοηρ, 

{ΠΘΙη56 |γ65--- 5 Βα βθασθηΐ ΘῃΠΟΟΙ ΤΡ ΠΊΘηΐ (0 ῬΟΥΒΘΥΘΙΈ---- 

{Π6 Θομβρίγ δου οὗ {Π6 Φοννβ ἴο ΚΙ] Βιμηη---ἰῖθ ἀἸβοονουυ---ΐβ 

ΔΟσαβδίοη ἃηα ἀθίθησθ μθίογθ ΒΕ ΠΧ, Ἰ δβίιϑ, ἀπ ἀρυῖρρᾶ 

--δηά ΠῚ5 ἄΡΡΘδὶ ἰο {πὸ Εμπηρθυοῦ, σΠθη Π6 βαὰνν βθᾶβοη ἴο 

Ρε]θυα ὑπᾶῤ᾽ π6 σψου]ὰ ΡῈ βϑυττθηάοσθα ἴο {π6 δενβ "γ {πὸ 

ΡῬιοῆϊσαία Ποιηδ ΟΟνουποῦ, ἃὺθ ὈΘϑι {ΠῚ (ο]4, δηα τα 

ἀδορὶν ᾿πίθιθϑίηρ. [Ὁ ν1}} θ6 οὔβουνβά, {παὺ δι. ῬΡαὰ] υηϊ- 
ΤΌΥΠΪΥ ΔΡΡΘαΪβ ἴο Πῖβ τηϊγδοῦ]οιβ σΟηγ ΒΟ η, δηα ἴο {π6 

ΔΡῬΌΘΑΤΆΠΟΘ οὗ ἃ ρυϑδῦ Πρ δ τα - αν, ἡ]. τγὰ8 56 ὈῪ 

{Ππ6 ἰατσθ χυ]π46 ΠΟ ἢ αἰίοπάθα μη ; τ Πμθηθύου Π6 ἰ8 

τοαυϊγθα ἴο οἶνα δῃ δοοουηΐ οἵ [ἴ5 τηοῦνθβ, 15. Υ ]ρΊΟΠ, ΟΥ 

15 σοπάπος 845. 8 Ουϊβίδη ἰθαοθου,. ΓΠΗΘ ΟΠαρίοι. οηάς 

ψΊ 5 Ῥοΐπρ' ΒΓ Πα ΘΙ Θα, ἃ ῬΥΒΟΠΟΥ {ο {Π6 ὐαπνονόνον, 1ῃ 

ΘΟΠβΘαθπΠο6 οὗ Π15 ρὈ68] ἴο (ὑβϑβδνυ. 

ΧΙΝ. Εὸν οὈβουνί!0η8 816 ΠΘΟΘϑθ ΥῪ Οἡ {π6 ἐουτίθθη ἢ 

ΟΠπαρίοι, ναοὶ γοαΐθα {πΠ6 γογᾶσα οὗ 5:. Ρδὰ] ἰο Ποιηθ, 

Ἠϊ5 ΒῃΊΡ ΘΟ Κ αὖ {Π6 15]8πα οἵ Με]ῖα (ργόθΡ]ν ἴῃ (π6 Αἀτὶ- 

8.[10) ἀπά Πῖ5 ἃὐγῖνα! δὖ 1τα]γν. υσίηρ ἰδ ᾿ ΡΥ ]βοπταθηΐ δὲ 

Ἀοιηθ, μΠ6 ψτοίθ ἢ15. ΕἸΡ 516 ἰο {πὸ ΕΡιΙβεβίδηβ, ἴο οοπρταία- 

Ιαία {πθηὶ οὐ {Πθῖν δαπηϊβδίοη ᾿ηΐο {πὸ ΟΠ τἰϑίδη ΟΠυχοἢ, 

ΓΒγοπρἢ {Π6 τποον οἵ ἀοα, ψΒΊΟΘἢ την δα {Ππϑμι ἴο ΠΟ] 655 

οὗ [|6; δπᾶ Ὄχϑιῃρίβα {θὰ ἔχοι {π6 θυ πο πβοιηθ οὔβοιυ- 

8η665 οὗ {Π6 Μοβαῖο ᾿ηβεςαϊοηβ. [ἢ {πΠ6 βεοοπᾶ γϑᾶν οὗ Πἰ5 

᾿Π) ΡΥ ΙΒοημηθηῦ Π6 βαπῦ δὴ ΕἸ 5{16 (ο {πὸ ῬΆΠΙρρίαπθ, οὐ {π6 
5118] 5] 6ού, ἴο οδυίοη {πθηὶ ἀραϊπδὲ {π6 Διυάαϊζιηνς 

ἴρδοθουβ, ἃπα Ῥουύβυδάθ {ΠἸ|6 πηι ἰο ἴον πᾶ ππΐοθ. 188 
Τρ βε]6 ἴο ἐπ (ὐοϊοββίδηβ αἰδυγηβ {π6 ἀοοίτίπὸ οὐ {π6 ἀΐομο- 

τηθηῦ οὗἩ ΟΠ τῖβί, ἀραϊηβὶ [Π6 τηθίδα βίο] Εἰββθηΐϊδηβ ἀπά Δὰ- 
ἀδίζουβ. ὙΠθβθ ἘΡ βέ]ο5. βῃδιν {π6 σοπϑίαηί ἀπ ῥθου αν 
οᾶγ6 οὗ {Π6 Αροβέϊα ονθὺ ἐπ Ὁμυσοῆθβ, πᾷ ἢἰβ συθδΐ δηχ- 
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Ἰοέν (0 Ῥυδβεῖνθ ἐπ6 δοηνδυίβ ἴῃ [Π6 ῬΌΡ οὗ {π6 δι. 
ΤῊθ6 Ῥοδι ἃ} ΕἸΡΙΒ6 το ῬΠΙδηοη, αἰβρ᾽γβ {Π6 β'η- 

συΐαῦ ἀπίοη οὗ οουγίδϑν, Κιπᾶμεββ, ἀπ Βεμπονόϊδποδ, ΜΉΪΘΗ 

Θμαγδοίουϊζαά {π6 Αροβεα ἴῃ ρεῖναίθ 86, ΠῸ ἤγθὲ οὗ [Π6 

Οδίμοις ἘΣ βε165, ἐμβα οἵ 50. ϑδγηβθβ, γ)ὰ5 αἰβὸ ρίνβη ἴο {Π6 

ΟΠυτοδβ αὐ {μῖ5 ρουϊοα, ΤῊ ἀοοίεηθβ οἵ 8. Ῥαὰϊ, οἢ 
Ἰυκιποδίίοπ ῬῪ ἔα, τμουῦ {π6 ἀδοθᾶβ οὗ {π6 ἰὰνγ οὗ 

Μίοβεβ, ἄρρϑᾶν ἴο πᾶγθ βθθῃ 80 τη που δία : ἃ5 1 {Π6 

ΑΡροϑβέ!α μδᾶ ἰδυρμῦ {πΠ6 ορίὶπίοῃ οὗ βαϊναίίομ σι πουέ ΠΟ]1- 
685 Οὔ 6. ὙΠΟΙῸΡΉ (Π6 ὅγδοθ δπᾶ τηϑτον οἵ Οοα ἀγὸ {πὸ 

5016 οαιιβ65 οὗ (π6 βυβίθιι οἵ τϑἀϑιηρέοη ; ΒΟ] π685 15 ἐΠπ6 

ΟὨΪΥ τηθᾶπη8 ὈΥ σΠ]οἢ {Ππδὲ τϑαθιηροι ΔΥ θα βϑουγϑᾶ. 

ἩΠη6 58 15 {π6 τοοῦ οὗ θοῚἢ ῥῬυθβθπΐ πᾶ {αΐξυτδ ΠΒΡΡΊΠ638, 

δα 15 (ῃ6 056 σταδΐῖ οβρ]ϑθοῦ οἵ ([Π6 ΟΌ8ρ61. [Ὁ οσαπποί {πΠ616- 
ἔοτα δχοϊΐθ ΒΕ ΡΥΖθ, {παῦ {π6 Οδέμο]ο ΕΡΙβ6165 βου θ6 
ΡΥΪΠΟΙΡΘΙΥ πεῖ τίθη ἰο δπίοσγοα {Ππ686 ρυϑοῦοα] ἀσς168. 

ΧΥ. [ἢ {Π15 ἰαδὲ Ομαρίευ Ε πᾶν ὁπάθανουγεα ἴο οἷγα ἃ 

Ῥυϊοῦ μιβίουυ οὗ {πὸ Ὁ" τἰβύίδη ΟΠ το {π6 ργθβοπέ ἀδγ. 
ΤΠα ἔουτγίοοηίῃ ΟΠδΡίο οπαθα ψ] ἢ {Π6 το]θαβο οὗ 81. Ῥαι 

ἔτομι 15 ἄτϑῦ πρυϊβοηιηθηΐ, πα {Π6 τυϊπο οὗ {Π6 ΒΟΟΚ οὗ 

{π6 Αοίβ, ΡΥ Πῖ5 σοπηραπίοη δύ. κὸ. ὙΥΏ16 {Π6 ΑΡοβία 

να σγαϊ εἴπ ἴῃ Π(α]γ ἴον Ποῖ Πυ, Ππ6 πδα {π6 ορρουγίαηϊν 

οἵ οαϊγαΐν οοηβιάθυϊπρ' (Π6 Βίαία οὗ 15 Θοαπ υιθπ. Ηδ οὉ- 

βουνὰ {πεῖ Παίγοα ἰοναῦαβ ΠΙπ]561--ἰΠποῖν οοπίεοχηρέ ἴο- 
νϑγ 5 Πἰπ 85 8 ἀροδβίδίο, ἃπα ἀἰθβουΐον οὗ {πΠ6 οδίιβα οὗ {π6 

ΘΑ αγΥη1---{Π6ῖν ΤΠ ουῖοῦ 4685 οὗ {πὸ ΜΘββιδη---ἢθ ἀρ- 
Ῥγοδομβίηρ ταΐῃ οὗ Φαοιπιβαίθη, ἀπ {π6 σοπβααπδπηί αἾβρθὺ- 

βἴοη οὗ μϊβ Ῥθορίθ. Πηργοϑβοά ψ]ἢ ΒΟΥΤΟΥ ΟΣ {Π6ῖν οοπαϊ- 

ἔοη, Ππ6 πιδᾶθ 15 ἰαβέ, δα ῬΟυμΡ5 ΠῚ5. σγϑαίαβέ δῇοσίέ, (ὁ 

ἐοπνίποθ ἔποιῃ οὗ {Π6 τὰ! πδέιθα οὗ {π6 βριυϊέιαὶ Βαίησ 

Ψ Ποῖ {πο Ὺὺ οὐρῃῦ ἰο οχρθοῖ; δ {π6 δδίιβοὺ οὗ ἃ ΘΎΘδΙΟΥ 

ἀρ] νεσδησθ, {π8η {πὸ γοϑουϊηρ οὗ {ποὶν ἀθουδαθα ὀουπίνν 

ἔγτοτῃ πὸ ἀοπιηΐοη οὗ Βουηθ. Ανοϊάϊηρ 411 πιθηοηΐῃρ οὗ Πῖ5 

ον οδηβῖνα πᾶηηθ, μΒ6 ψγοίθ Ηἷ5 ΕἸ 5Ε16 ἐο ἐμε Ηδρτονϑ, (ὁ 

ρύονα (μ6 (τι οὗ (πὸ ἀοοίγπθ ἀροὸπ 161} ἀἴοπα ΟἾγΙ8- 
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εἰδηϊίν 15 Θβία 564, {πὸ αἰνιηῖν πα αἰοποιηθηΐ οὗ ΟΠ γΥϊβί, 

(π6 ψοσὰ οἵ Οοά, {π6 Ῥϑύβομαὶ ἃπᾶ τηδηϊϑίθα Τ ορο5 οἵ 
{ποῖν οὐ ϑουρίαχοθ. ΤΠῊ6 ἘΡΙβ6]6 ἰο π6 ΗδΌτενβ τὰν 
Β6 οοηῃϑιαδυθά {π6 Κου ἰο {π6 ΟἹα Τδρίαπιθηΐ, ἀπά (Π6 πιο 

᾿πηρογίδπί οἵ 4}1 {π6 ᾿πϑρίγοὰ ψυτησβ, το Πΐπι, γῃμο σου 

πηἀογβίαηα οἰθαυν (π6 Βοιρίασα ἀοοίχπα οἵ (Ππ6 ρϑύβοῃ οὗ 
ΟΠ υἰβύ, 

ΤῸ 15 ποῦ πηρυΌ 816 {πᾶὐ δέ, ῬδᾺ] ργοοθθαάθά ἕλοι [{8]γ 

ἴο {Π6 νϑυΐοιιβ ρίδοθβ. ἕο ψΏΙΟΝ Πα Ἰηπηείθα πὶ5 ἀδϑίτα ἴο. 

ἰγαγνοὶ, απ ἴο οἰποῦβ, ΒΊΟΝ ἃΥ6 τηϑη!οηρά ἴῃ θοοϊοϑίαβϑίϊοδὶ 

ΒΙΒίοΥΥ 85 {Π6 Βοθηθ5 οὗ Πῖ5 ἰϑθοιυβ. ἜΠῸ γϑαβοηβ, ροπ 

{πὸ δυϊπουϊν οἵ σ ΒΊ ἢ 1Ὁ 15 Ῥ6] να ὈΥ ππᾶπν, ἐπαΐ πα ποὺ 

{γᾶν θα ἰο Βυϊίαίη, Φογαβαίθιη, Αποο, ἰο οογέδϊη ον 5 

ἴη Α5:α, ἰο ασθθςοθ, αηα οιμθ, Μ1}}} θ6 ἔοιιμα ἴῃ {π6 ποίθβ, 

ἔτοι {πΠ6 Ξθοοηᾷ ἴο {μ6 ἐν ἢ βού ηβ. 

Οπ Πῖ5 βεοομά υἱβδιί ἰο μομιθ, {π6 ΑΡροϑβίϊβ νγᾶβ αρδὶπ ἰπ|- 

ῬΥΪΒοπΘά, ἴῃ [Π6 σἜΠοΙαΙ ρουβοοπίοῃ οὗ {πΠ6 ΟΠ τ βεϊδηβ ΠῈΣ 

ΝΟ. ἴη {πὸ δπίοϊραίίοηῃ οὐ δρρυοδομίησ ἀθαίῃ, Π6 

ψτοίθ 15 βθοομα ριβί]α ἰο ΤΠ πηοίῃν. [πῃ {Π15 Ἰοίίου πα 

(Δ κο5 15 [Ἄγ 6 }} οὗ 15 {6 πα, δηά οἵ {π6 ΟΠ στο, ἀπά οχ- 

ῬΥΘ5565 Ἠ15 100 δ {Π6 ργοβρθϑοΐ οὗ ἃ ραϊηξη! ἀθαίῃ ψΠΠ ἐμαί 

Ιου, γοῖ Ὠυμηθ]6 ἀπά νγ6}1-απαά α οΘοπῆσθησθ, ψ ΒΙΟ ἢ 15 {Π6 
Ῥυΐγ]ο σα οἵα ΟΠεβἤδη οἷν. ΓΘ ΡΒ] ΟΒΟΡ ον δηᾷ {πὸ  εἰβέ 

μηδ τηθοῖ θα ψΠΠ ἔουπᾶ6, ἹΠ βουθηϊν, πα Πορο: 

[6 ΒΟ ἸΘΥ πηδν πιθοῦ 10 τ ἢ ΟΠ  υ ] 655, ἃ5 {Π6 τοβα] οἵ Ηΐ5 

ἀπίγ--- ἢ ρῬοϑαβαηΐ πιδὺ πιθοῦ 16 1 οουταρο, ἃ5 Πῖ5 ἀπανοϊᾶ- 
8016 ἀδβίιμην.--- θυ 10 15 στδηΐθα ἴο {π6 ΟΠ τβίδῃ δ]οηθ, ἰο αἀ ἃ 

ἴο {Π656 δηνίϑ ]6 ααδ! 165 {π6 σοπῆάθησο, {πΠ6 ὑπ Ρ, ἀπά 

[Π6 Ἰογ. “1 Κηον ἴῃ συ ποπὶ 1 πᾶνε μο]θνοα," 15. {π6 ἀγίπρ 
Θχοϊδιηδίοη οἵ {π6 ἀροβίο!ς μθιὸ ; πᾶ {πὸ οσονῃ ψ μΐο μ6 

δη οἰραίαα τγὰβ ποῦ οὨἱγ ἰαὰ πρ ἴον πἷπι, θαΐ ἴον 411 ψῇο 

Ὀυ]]ἃ4 οα [π6 βᾶπιθ ἔουπάδιίοη, δηὰ ΠΟρΡο ἴον (1 βᾶπια ἰπι- 
που 8} 1. 

8 Δρρυόδοῃϊηρ ἄδαί οὐ 8. Ῥαὺ], ἀπᾷ ἐπ πϑᾶν 46- 
βσιοίίοι οὗ ϑουυβαίθιη, ον! ἀμ] τοηάθγθα {π15 (Π6 τιοϑῦ. 
ΔΡΡυορυϊαία ρουϊοά, ψμθη {πὸ τοϑί. οὔ [Π6 Αροβίίθβ γῆ γ 616 

»- 
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5.1} αἴνθ, πιῖρῃξ ἀβϑἤ!ν δ άγθββ {πεῖ σϑηθναὶ Εἰ βΈ]165 ἰο 

186. ΟΠ νἰβείδη ΟΠ ο 65. γε τ δοσογαϊ πρῚν ΠΟ ρτὸ- 

βϑηΐθά, ἢ {πῸ ΕρΡΙΒΈ165 οὗ δι. Ῥείευ απὰ 8. 46. ΤῊδ 

Ῥγοπάϊοαβ οἵ ([Π6 Του οῚ Δ ροβία αραϊηβί {Π6 Οἰθπ 165 μδᾷ 
ΒΡ 5:46, δηὰ πο δάάγθββαβ ΒΙπη561} οἰ πεν ἴο {πϑιὰ, στ 
{π6 Δεν βῃ σοπναυΐβ, ἰο ΘΠΟΟΌΤαρΘ {Π6ηὶ (ο ΠΟΙ η655 ἀπά ἕο 

Ῥαϊίθῃηοθ ππάοθυ βυβδυηρ. [Ιἢ ἢἷβ βεοοῃᾷ Ερίβί]α μῈ τϑ- 

τηϊηἀ45. {Π6πὶ οὗ {Π6 ἀϑηροῖ οἵ δροβίδου, δηᾷ (η6 οπά οἵ {Π6 

ΨονΒῃ ἀἰβραπβαίίοῃ, πα οἵ (Π6 υἱβῖ}]6 νουῦ]ά. 

ος ἈΑΡΒοαξίμα6 βᾶπ16 {π|6 δ. δπᾶθ νσῖίθϑ ἢ15 ΕἸ ΡΙ 5616, ἰο σπατά 

{πΠ6 οοηγοῦῖβ δραϊηβδί ΘΥΟΥῪ ἀοοίπθ, ΠΟύΘΥΟΣ βρθοΐοιβ ἴἴ 

τσ ἀρρθαν, τ μῖοἢ ἰθπάθα ἴο αἰπη 5. {Π6 βδηοίίοηβ οὗ 

ΠΟΙ Ιη655. Τ Ι5 νγὰβ [Π6 ὁΠ6, ργοδί, 5016, Οθ]θοῖ οὗ 8}} τ σίοη: 

8η6 πὸ Ρυυ νυ οἵ 1 {Π, πο Ζϑδίουβ αἰδοῃιηθηΐ ἴο ἃ ῬδυΥ, 8 

ΟΡὨΐοη, ΟἹ ἃ ΟΥ664, δ ΡῈ βυιρβιςαίοα ον (Π6 1πα]5ρ6η88- 

ΒΠ6 βδουιῆοο οἵ ουγβοῖνοβ ο αοά. 

ΠΕ βἰχέθομίη βθούΐζοῃ Ὀυϊηρβ 5 ἴο {Π6 τηαγέγγάομι οὗ δέ. 

Ῥείοι δῃὰ 8. Ῥδῃ], [πΠ6 ἔνγο Ῥυποῖραὶ Ἰθδάθυβ οὗ {πΠ6 ΔΙ 

οὗ {π6 Ομυτοῖ ταῦ ἀΡΟῚ θαυ. [16 15. Ῥυόθ 0 ]6 {πδὲ 
πΠοπ6 οὔ π6 Αροβί!δβ, Ἔχοθρί δι. Φόοῆῃη, νχὰβ πον [εξ αἰῖνθ. 

ΠΟ ἀρΡρϑδὶ οὗ {π6 ϑ'ρινιί οἵ αοά ἰο {π6 Ψεονβ, νγὰβ. πον [6 - 

τηϊηδίοά. δί. Ῥείοι πδὰ ορεπθα (Π6 Κίησάομι οὗ Ὠθᾶνυθ ἴο 

Πῖ5 Ῥϑορίβ ; 8, δὰ! μὰ ᾿πυϊθα πὰ δα} γΓθα {Πθη ἴο δπίθυ 

ἴη---ἰμπεν μδά τοΐαβοα ο δοοορί {π6 ἴηνϊζαίίοη ; πα {Π6 

ΓΔ ἢ οδηὴθ ἀροὴ ἴπθηὶ (0 {Π6 υἱζογηοβί. ΠΟΥ απάθν 

ΔΥΉΟ Πρ α8, {π6 ουἱοδδίβ οὗ πιδηκιηαά. ΤΠ οοπίεμρί οἵ {Π6 
πδίϊοπβ μ85 Ὀδριιη ΟὨΪΥ ἴο 5Έ 5146. ἴηἴο ρἱέν ψ ἢ {Π6 Θχίβί- 

ἴηρ' σαπουδίΐοη. ΕῸν {π6 ἢγϑέ {1Π16 βίποθ [Π6 [8]] οἵ δϑγιιβα- 

ἴθι, {πεῖν ΟΠ γ βία. Ὀυθίμγθη στοραγὰ ἔμθμι, σῖτα τ οσια 

Ῥβμθνοίθηοθ, πα Ἱποϊριθηΐ γοβρθοί. 
. ΓΘ εἰρ ἰεοηΐ βθοοῃ οοηίαϊηβ {πΠ6. ΒΟΟΚ οὗ {π6 Ηδνο- 

Ἰαϊϊομβ. 1 Ὀοίίανθ ᾿ἴ, νὰ Ὀζ. ΟἸαγκα, ἰο πᾶν Ὀθθη ἴῃ- 

ἰοηἀ ρα ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Ππ6 ῥΙασε οὗ ἃ οοῃεϊπιιθα βιοοθββίοη οὗ ὑρσο- 

Ῥμοίβ ἴῃ {π6 ΟΠυϊβίίδη Ομυσοι.  μανς ἀἰϊν θα 1, ψ ἢ 

βουὴ γδυϊϑίοηβ, δοοογάϊηρ ἰο (Π6 {ΠροὺῪ οὗ 105 Ἰῃηο ρυθία- 

εἴομ, βυι ιν θα (ο {π6 σου] Ὀν οἵμ! Ἰαΐοϑὲ ἀπά πιοϑί ρορυΐαν 
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᾿ροἴπιιοηίδϊος Μγ. ρου. Τ}6 γοϑάθν ἰβ βῃρροβαὰ ἰο πᾶν, 

Ροειβθα (μ6 γοϊαμηθβ οὗ {π|5 Ἰδαυπθά, ὑποιρὴ ποῖ ἰγαυβ 

βα 5ἰδοίονυ, ΠΙθσορ μδηΐ. 
ΤΊα ορίπίου {πᾶὲ (π6 ἀροβίδου οἵ ρᾶρὰὶ οπια 18. δῃ- 

ποιπορά ἰῃ ἐπ Βοοῖκς οὗ Βιονοϊαϊίομβ, μὰβ θθθη ἰοηρ ἀπά 

τἰσμε]ν τθοοῖνθά ἀπιοηρ {π6ὸ Ομ οεβ. Μτ. ΟΥΟΙΥ [α5 

ἐἈνοιγθα τὴ8 Μ1ΠῚ Ομ ὙΘΥῪ οανίοιιβ ἀπ να] 8016 ορβουνᾶ- 

ἰἴοηβ οἡ (ἷ8 ροϊηί. Ηδ ἰβ οὗ ορίπίου {παῦ ἴπ6 ρυϊποῖραὶ 

Ῥογιοηβ οὗ [η6 ΑΡροσαίγ 586 γϑίδυ θβχο  βίνεὶυ, ἴο {Π6 σοῦτὰρ- 

ἀοπβ οὔ [π6 νδδίοσι Ομυσοῃ. Ηδ ὰ5 Κἰπαάϊν ρου δα πι6 

ἴο ἴὰγ Ὀθίοτε ὑπὸ Ὀ10]164] δίπάθην {Π6 δη]γϑὶβ οὗ ἢ18. ἰπ- 

σϑηΐοιιβ βυβίθῃι οὗ ἱπίθυρτοίδείοη. 1 ἰγιβῦ μΐβ Ἰαθουιτβ Μ}1}} 

θ6 τϑοοϊνεα ψ ἢ σθηθυα] ἀρργοραϊΐοη, ψ ἤθη ὑπ ὺ ἃΓ6 β8Ὁ- 

τηϊζ(6α, ἴο {π ρῃ]1ς (ψ). 

ΟὐΟπέγαΥΥ ἴο [π6 ἀβ18] πιοᾶδ οὗ αὐταπροπιθηῦ, [ πᾶνε ρἰδοοα 
(μ6 ἘΡΙ5|165 οὗ 50. δόμη αἴζον {πμ6 Δροςαῖγρβθ. 86 αἀἰβον- 
6Π06 οὗ {Π6 5Εγ}6 ἱπ {μ8 σοπιροβίοῃ νγαβ ὁπ6 οὗ τὴν ρτίποῖραὶ 

ΔΥΡῸΠΙΘηΐβ ἴο" 50 ἀοἴΐηρ. ΤῊ ἰδηρσιιασο οὔ πὸ Βοοκ οὗ δνθ- 

Ἰαιοηβ ἀρρθαγϑᾷ ἴο μὲ [{π γθϑι] οἵ 1688 ἱπίθγοουσβα ἢ {Π6 

Οτεεῖβ, (πα {Παὺ οὗ [π6 ἘΡ᾿50165; ΠΟ ἢ ῬΘΑΥ πη οἢ Τ65611- 

ὈΙΔΠηο6 ἰο {π6 5Ξίυ]α οὗ 5:. Φομῃηβ οβρεὶ, [16 Ἰδβὲ ἴῃ ἀδίβ οὗ 

(86 ἱπβρίγθα υυϊτησβ. ΤἼΠ6 ΡΟ ΘΙ] γθοουηπθη δ ί]0η8 α͵50 

ἴο ἴον δηᾷ γα ἀπὰ ππίοη διηοησς ΟΠ Υἰδύϊδῃβ, συ ῖο ἢ 

Δ δοιπηά ἴῃ (Π6 ΕΡΙ56165 οὗ δὲ. δΦοϊιη ; δρρθαιβά ἴο 8 ἃ ρδ- 
ἔδυ Ὁ]6 Ιοσϑου ἰο {π6 ΟΠυτο 65 οὐ αοά, {μη ανθη {π6 ῥγο- 

Ῥἤβοῖθβ οὔ (ῃ6 Αροοδϊγρβθ. ὙΥμθίμον {ποῦ θ6 ρτορΠθοῖθβ, 

{ΠῸῪ 5118}} οθδβθ---Ο ΠΥ ΠΘνΟΥ ΚΑΙ Ι6 (ἢ. 

ΤΠα σοχιρ!ούΐοη οὗ {π6 ὐδποπ οὗ {πὸ Νὸνν  δδίδιπιθηξ 

Βανίηρ Ὀθθη ποίϊοθα ἴῃ ἐπ6 ἐνγθηθίἢ βθοίΐοη,  μᾶνθ οοη- 

οἰμάοα {π6 ψοῦκ ψὩ ἢ ἃ Ὀυῖοῖ γονίονν οὗ {π6 Ὠϊβίοτυ οὗ [8 

Ομεϊβάδη Ομυσοι, ἔγοτῃ (Π6 οἰοβα οἵ {π6 δροβίο!!ς ἂρ ἴο 

ἴ.6 ργεβεπί ρουϊοά, Οπο ἄδὺ ἢ οὖν Τωογα 15 85 ἃ [ποὰ- 

ΒΆ Πα γοδῖβ, ἃπᾷ ἃ πουβαπα γϑᾶν8 ἃ5. ὁπ6 ἄγ. ΤΠουσἢ 

[86 τα Ὀγ πίρῃς, δπᾶ {πὸ ῥ᾽ Πὰν οὗ οἱουιᾷ Ὀν ἀδν, ἢ0 ἸΟΠΡῈΓΡ 

συϊάεβ τῃ6 νἱβῖθ]6 Οπυτοι Γπτουρῃ τπ6 ν]άθυπθββ οὗἉ {π|5 

νγου]Ἱα--- ΗΘ {πας Κοθροίμ Ὠϊ5 βρίγζααὶ ἴβυ86] σᾶ ποθι μον 
Υ01..1. 6 



Ιχνυὶ ἹΚΤΒΟΒΌΟΥΤΙΟΝ. 

5 ΠΗ ΟῚ ΠΟΥ εἶθαρ. Α5 βυτεῖν 8 Πα Ἰϑὰ ἢἰβ ρθορίβ ἴῃ τῆ 
οἴάδπ ἐπι ἤροηι Ἐρυρὲ ἕο Οάπαδη, 50. σθυίαϊπὶν ΠῚ Οοά. 
ΟΥ̓ουτι]6 {Π6 ον] οὗ οἷν βἰαΐβ οὗ ἐγἴ8], ἀπὰ ἀϊγθοῦ {ΠῸ ὨΔΕΟΩΒ 

οἵ ἃ ΟΠυἰβδη ποῦν] ἴο ὑσατῃ δπα Ρθδοθ, ἴο τιηΐοῃ, 8πα ἴο 

τηθίδα] ἰονα. [παϊνίάπαὶ ΠΟΙ ηθ55 δηα ρο 64] Βαρρίποϑ9 

Ἰηπδύ ρύθνδ1} ἀρομ οαυίμ. ΤΠ6 ργονίποθ οὔ 5 μ]απού 5}4}} 

θὲ τε-σοπαπουθα ἔγομι [Π6 ῬΟΥΟΙ οὗ αν}, τ ΒΟ Πᾶ5 80 ἸῸπρ' 

Ιδᾷ ἴξ οαρίίγε, ὙΠῸ {τ86 οὗ 18 ψ1] θὲ ἀραίη ρ]δηίδα ἴπ (ἢ 6 

Ῥαγδάΐϊβο οὗ βαυέῃ, δηᾷ 4}} τηδηκὶπά, τοπονυδίβα ἴῃ ΠΟ 1 Π658, 

8.Πα βευυίηρ {Ποῖν οὐΪἷγ στοαΐ Οοά ἴῃ 5ριυ δηὰ 1 ἐγαῖ, 5Π48}} 

ὈΘΟΟΠ6 986 γε] ρίοιβ5 ἕδη] οἵ ὁπ τηθυοῖι!} ἘδίΠ ον. 

ΒΘΌΘΗ ὅτ [Π6 5. Ὀ] πη6 ταρυθβθπίδιομϑ οἵ {ΠῸ6 ρ]δηβ οὗ Ῥτο- 

ν]θποθ, τ ΠΟ ΡΡΘᾶν ἰο θ6 τενθαϊθα ἴῃ ϑουϊρίαγθ γϑϑρϑοῦς- 

ἴπρ τηδηκὶ πα. ὙΥΒΘΏ πα τθιηθηθον {Π6 συθαίποββ οὗ {16 

Τλοῖῦγ, δηᾶ {Π6 τηυβίευυ οὗ {π6 σοπεπαυδηςα οὗ 601}; {ΠῸῪ 

11} ΔΡΡΘᾶΣ ἃ5 γδίϊομδὶ ἃ5 {ΠΟῪ ἃτθ βουϊρίασαὶ. ᾿ΓΠΘΥ 816 

[ουπθα ἀρορ {Π6 βαρροβιοη, {πᾶ δον} πομ!ὰ ποῦ ΠαΥ͂Θ 

Ῥδθῃ ρϑυῃ θα ; τπιη]655 συθαίου δυθηΐιδὶ μαποῆύ σου] θ8 

{που Όν βϑουτϑά, ἴο 81} δοσοπηίθ]6 θοΐησβ. Βγυ {π6 δἴοπθ- 
τηδπέ οὗἩ (νυ ἶβί δΙοπθ, (πὸ ὁπ στϑαῦ ἐγ (ἢ οἵ δουιρίαγθ,) 6ν}} 

Μ01}} θ6 σΘοπαποῦθά, . Δηἀ πηΐγο δα] ΠΔΡΡΙΠ655 βοουσθα. 8588- 

ἄονϑ, οἰοιιάβ, απ ἀδυκηθθβ ταϑέ ἀροὴ {π6 ἔπίατο. 8 

τηιιϑὲ 416, νγα πηβέ υἶβθ ἀραῖη ψ ἢ Θηαυσορά ἀπά τοποναΐθα 

ἔλου 65, θοίουθ τὸ σὴ {πο ΡΉΪΥ σου ρυθ θη {Π6 σοὸ- 

γουπτηθηΐῦ οὗ {Π6 ΠΟΤᾺ] τπηΐνϑυβθ, Ψ ΏΊΟΙ 15 ππ5 θὰ Ῥανα}ν 

του] θά ἴο τ ἴῃ ϑουρίατο. ὙΠῸ Ἀδνοϊδέίοη, νι μὶοἢ 1 Πᾶν 

Ῥθδη δπάθανουχίηρ (ο Π]αβίταίθ, ἴα {π6 θερίππΐπρ οὗ 1Π6 

βοἸάθη {πνθδά, Ὀγ ψ βίο γα 58}} 06 δπδ θα, θη γα ἴη- 

Βουῖέ ον ᾿ππτηου αν, ἴο τᾶ 6 {Ππ6 ΨΠΟ]6 ἰαγυῖπίῃ οἵ {Π8 

Ρίαπ5 οἵ Οοά. 76 δἴθυμδὶ οοπίθηιρδίϊοη οἵ οὐν δεμο- 

γὰ ἢ, ἀπὰ {πμ6 ρουρθίιδι πργονοιηθηῦ οἵ ΟἿ ΤΈΔΒΟΠ, ἃ5 

Ὑ76}1 ἃ5. Οὐν δχθηιρίϊοη ἔτομι {Π6 ῬΟΒΒΙ ΒΙΠ ν οὗ δν]], ἂγθ ἃπιοηρ; 

{Π6 ὨρὈ]6580 οἵ ουνΐ δηίοἰραίαα ρῥγίν!]θσοβ πουθαῖτου, 6 Ὀεδϑύ 

᾿δα σγοαξοϑί οὗ οὰν ργδβθηῦ ρυῖν!!6 668, 15, [Π6 ῬΟΥΟΥ οἵ βοοαγ- 
ἰπσ {π6 Ἔχρϑοίοα Παρρίπθβϑβ οὗ {πὸ ἕαΐατο, ὈΥῪ ον ΥἹρμΐ τι58 

οὔ [16 γρδγοῖθς οὗ Οοά, ἴῃ (815 βίαρϑ οὗ ον Θχιβίθῃσα. ; 



ἹΝΤΕΆΟΡΌΟΘΥΙΟΝ. Ἰχγὴ 

ὙΥΒαΐθυβρ πῆδὺ θ6 ΟἿἿ ἀϊβοονθυῖθθ οἵὗἨ ἴθ σονθιῃηγηθηΐ οἵ 
Οοά, οἵ ψηδίδνον οὐἱν ἸΟΘΙ ΟΥ τηοῦρ ἀθνοίοηδὶ ἔδα]ΐηρθ, 

ου {π6 ρϑύιβαὶ οὐ ϑουρίασε; γοῦ ἃποίπαον ροϊηῦ γϑιηδίηδβῦ ὁ 
μ8 δοῃδίἀθγθᾶ, Ῥεΐοσε γα οἂπ {πογοιρὮ Ϊν ἀπάουβίαπα {Π6 
ῬΥΪΏΔΡΥ Ἰηθδηΐη οὗ ([Π6 βδοσθα υυϊηρθ. ΟΥ̓́Θ τηυϑῦ ΠΕΥΘΡ 

ἴογυσδί {πὸ {πὸ ν γοσ δἀἀγεββοᾶ ἴο [πΠ6 δποθβίουβ οὗ {Παΐ 

Πα θυϊηρ ῬΘΟΡΙΘ; ψΠΟ56 ἀἰβρευβίου διηοηρ {Π|6 ΠΑΙΙΟΙΒ 18 

0Π6 Ῥειρείμαὶ, νἱβ: 016 ἀδιποηβίνδίίοῃ οὗ [Π6 δοοοιρ 5πηιθηῦ 

οὗ Ῥυόρῆθου, δῃὰ οὗ {π6 ὑπ τἢ οὗ ΟΠ γβυϊδηϊγ. “6508, ἀπά 

Π15 Αροβίίεβ σοῦ δονβ. ΤΟΥ σοηνοιβθα ψ ἘΠ, ἀμᾶ Ἰνοᾶ 
ΔΙΆΟΠσ, ἃ Δρρβαϊβά ἴο, δϑενβ. Τὸ πᾶνε Ὀθθῃ ππάορβίοοα 

Ὀγ {Π6 Ρβθορῖθβ ἴο σβομι (Πα Ὺ ΒρΡΟΚΘ; [ΠΟῪ μιιβῦ ΠᾶνΘ δἀορίοα 
{π6 Ἰάϊοπιβ, ἰδησιιαρθ, ῬγονθυΌ5, πα τηοᾶθβ οἵ βρθακίῃρ 

(μοπ 'ἰπ πι56. ὙΠΕΡ σοπνθυβαίίοῃβ του πᾶν Ῥθθ δἰ] 

ὙΠ 4] 05] 0ηὴ5 ἰο {π6 αδνρηΐβ, οἰτουπηβίδηοαβ, ΠΘΏΠΘΥΒ, 

τηοᾶθβ, ουβίογηβ, ὅζο. οὗ ἐπεὶν ἄδαυ. Τὸ πηάογβίαπα {6 

Νεν Τοβίαχηθηί ἐπουοιρῖν, {που ἴοσθ, στὸ πητιϑῦ Θμἀθᾶν οα 
ἴο ΘΟΠΙΡΙΘΠΘΠᾶ {Π6 5686 ἴῃ Μ᾿ ΏΙΟΙ ἐπ ἰδησπαρο οὔ 16 ὥνδῃ- 

σοϑίβ ψγὰθ ὑπαουβέοοα ὈΥ {π6 Ῥθορὶθ οἵ {πϑὶ} οὐ ἃὃ9Ὲ ; 

δα {πΠ6 τϑαιυβῖίθ Ἔχ δηδίζοηβ σδῃ ΟὨΪγ μ6 δῇοσαθα Ὅν {Π 

δεν θη υυϊίευς. ΤΠ6 οἰαββίοαὶ πυϊζουβ, ἴῃ ΠΊΔΏΥ ΓΟΒΡ οί, 

816 οἵ Π|{16 βαυνῖσθ, ᾿ΓΒουρἢ {Π6 σου κβ οὗ Ἀδρμεῖῖαβ, πὰ 
ΟΥ̓ ἸΠΠῈ ΠΟ Δ 0]6 οἴπουβ, ο πᾶνὰ ᾿Πυβίγαίοα {πὸ Νὸν 1 65- 

ἰατηθηΐ ἕγοπι {π656 θαυ π] Βουχοθβ οὗ οὐ 1Ο151η1, ἃ. 6 ἀρὰπ- 

ἀδηίν ἀβϑῖα] ; ΤΠ Ὺ πᾶνε ποῖ τοπάεγθᾶ {μαΐ ρϑου αν ἀπὰ 
ΤΟΥ͂Θ Θββθηία] βϑυνῖοα ἴο βδογυϑᾶ 1 ογαίαγθ ψ ῃοἢ μᾶ5 θθθα 

εἴἴεβοίεα ὃν {Π6 βίπάεπίβ οὗ {π6 Τα]μλυ 168] τυϊηοβ. ΤῈΘ 

Ἰεαυποᾶ Βαρθβι Ὦν. 61], νι ῇοβα βύυ]β ἰ5 ἃ5. Ῥοπάθσοιβ ἃ8 
ὯΪ5 τηδύθυϊα]β ἅτ ἀδοίι]; δομοοίσεη, ὟΥ οἰβίθιη, Γρηοοῦ, 

Ἀυυβῖαβ, ἀπ οἴμουβ, πᾶν σοπίυ θαϊδα το ἢ τόσα οῇδβοξααδὶ 

δἰ ἴο οὰν τἰρης ἱπέεγργοίδίίοη οὐ ϑουϊρίυτε (Σ). ὙΠοΙρΡΕ 
(ῃ6 Ταϊγιυᾶβ ἀοιπᾶ νι [Δ 0]65 δπᾷ δοβυγά!165---ἰΠουρἢ 
6 [01Π165 ἀπά οοποοῖίς ψῖτα πίοι (μ6 δονβ, τμο τοδιβοᾶ 

ἴ0 δα θγᾶοα ΟΠ τἰβυϊαπίίγ, θασϑτ το ογονγά {πεῖν ΡΟΟΚ5, δύ ἔΠ6 

ΨΕΥΥ {π|6, θη {πὸ Ὀθαυςι] ἀδν-5ρυΐπρ οἵ (Π6 Νεν Τ68- 

(ἀπηθηΐ βουϊρίυτοβ Ὀθσαπ ἴο βοδέίον {π6 ἀλυκμ688 οὗ τηδη- 

ο 32 



Ἰχνὶ ἹΝΥΤΒΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. 

Κιηά,---πῖδν θ6 φοπβίἀθυθα 88 ἐμ βεοϊπηίηρσ οἵ {πδὶγ ργβαϊοίθά 
αϊοῖα! ὈΠΠπάμθββ: {Π656. ῬΟΟ ΚΒ 5{{Π] ΠΠπιβίγαίθ {π6 ἰδηστιαρο 
οἵ (με ΟἹὰ Τεβέαπιθηΐ. ΠΟΥ. οοπίαϊηῃ ᾿ηδην γϑβίροβ οὗ {π6 

δι ποΙθηΐ βριγ πιὰ] Ἰηἐοενρυοίδιομβ (αα)ὴ. ΠΟΥ Ἔχρ δίῃ {π6 δῃ- 

Ὁ τ 165, ΔΙ]ΠΘΡΌΥ 65, τηγβίουϊθβ, ἰγδαϊ!οηβ, ὅο. οὐ {π6 δεν, 

ὙΏΙΟΗ ἀγα δ παρα ἰο ἴῃ ϑοιρίανσο. ὙΠΟῸΡΗ {ΠῈΥ στ γα 

ψ 6 η δὲ ἃ ἰδίου ρουϊοά {Πᾶπ ἐπ θοΟΚΚ οὗ {πὸ Νὲν Ταεβία- 

γηθδηΐ, ἃ5 1 πᾶνθ βῇθνψῃ ἴῃ ΤΥ σοποϊπάϊησ ποίθ ἴο [Π15 ψοῖΐ ; 

ἴπ6ν γα δοιρ!]οα ἴῃ [Π6 ἀροβίοϊ!ς αρϑ, οὐ ἴῃ [ῃοβθ ψῃοἢ 

᾿ πηι! αίο]ν. καιοοθθᾶθα ἰέ, ψῃθπ {Ππ6 ἰγδαϊομβ. οὗ ἐμοῖσ 

διμοθβίουβ ΜΕ 6 τϊοβί νεπογαίθα : δᾶ ψΉθη ἐπ 6 βίουπηβ τ ΒΊΟΝ 

ἀεβοϊαίθα {Π6 σοιηίτυ αἰέαο θα {Π6 οοιηρί]ο 5 ποῦ ἕο Πα ]ν, 

ἴο {Π6 νϑυῪ ψοσβ ἃπα ρῇῆγαβββ οἵ {πεῖν Ἰδαυπθᾶ ΒΔΌΡ 18 (6). 

Πρ  ββθα ΜΠ. ΒΟἢ σομβι ἀθυδίίομβ, 1 πᾶνθ βοιηθεϊπη65 

ἀν 1]6 ἃ τηγ561} οὐ {π686 βουγοοβ οὐ {Ππβίγδίίοη. ὙΠοΟΟΡΗΙ 

ΔΎ ἈΡΡΘΑΥΡ ἴο πᾶν ψαπάθγβαά ἴοο ἔα ἔγοπι {Π6 βέσγιοῦ ρϑν- 

ξουγηϑηοα οὗ {π6 ἰδβκ σψῇῃῖο 1 Πδά δββίσῃθα τηγ56}--ῃ6 

Δυτδη σοιηθηΐ οὗ {πὸ Ναὸν ᾿Γοβίαδιηθπί ; 1 που] ποῖ τοϑῖϊιβα 

τλγ 561 (Π6 Ῥ]θαβισθ οὗ ρουιβίησ, δηα ἱποουρουδίϊηρ' ἴῃ ΤΥ 

ποΐαθ5, ΠΊΔΗΥ͂ οὗ {π6 Ὀυϊποῖραὶ! γθηιᾶτκ5 οὗ [Π6 Ιϑαυποά δᾶ 

Ἰαθουίοιιβ ϑομοθίσθπ. [0 15 ἱπάθϑᾶ ἰο θὲ τορτοίίβα, (πδὲ {Π8 

το 5 οὗ {115 ἀἰνίπα ἃτθ ποί βιΠοἰ ΘΠ Ϊγ ἀρργθοϊαίθᾷ. Ηε 

να 5 ἱπη υι6 ἃ ΜΠ ἐπ 6 ἔτι 5ρ οἱ οὔ {πθοϊορίοαὶ οὐ!ἰοῖβπι. {Ππ- 

ἀογίακιησ 15 σου ἴὴ {Π6 ἔδαν οἵ οά, δπᾶ 1 ἃ βίμοουθ 

ἀεβῖγθ ἴο βθῦνβ {πΠ6 ὉΠΠΌΤ ; Π6 παν Ὶ σοπιπιθποαβα ἢΪ5 ἀ1]1- 

Θσϑηΐ τοϑαϊηρ πἱεπουΐ ἔδυνεπί ῬάυοΥ {πᾶ Ηΐ5 ΘΧ ΟΡ ΠΟ ταῖρῃς 

Ὀ6 ἀβϑῖα]. ΕἼΣΊΩΙΥ σομνιπορα οἵ {πΠ6 ἱπβριγδίϊοι οἵ {μ6 Νὸνν 

᾿Γδβίδτπηθπί, μ6 ἢδά πὸ Πυροίμοθβὶβ ἴο βοῦν 6 --- ΠΟ. [ΠΘΟΥῪ ἴο. 

ἀείεπά--- ΠΟ πονοὶ ΠΟΙ ἱησοπίοιιβ ρδιδάοχ ἴο δϑϑουῖ. Κπονυ- 
ἴηρ {πδ΄ βοιηῆθ ἄδβϑγθε οὗ τορυϊδϊοη σψοι]Ἱά ἕο] ]ονν 15. 41}1- 

δθηΐ γθβθαγοῃθ8, Π6 ρυάγαδα ΒΙμη56} ΘΑΥΘ ἍΠ ἔγοτη νϑηῖίν 

ἃ 50]: οοποεὶξ; πα τοὐθοίθα προ οὗ ψμῖο ἐπ6 θοπθῆς 

νγὰβ δαμϊγοοσδὶ, ἰδϑύ {Π6 υθδάθυ 5ῃοι!α ᾿πηασῖπθ Πα ἀαδβιγρα 

οτΪν ἴο ἀϊβρίαν μῖβ Ἰϑαυπῖπσ. Ηδβ δροϊορίβοβδ ἴου {Π6 νθῖυ. 
ΔΡρρϑᾶγάμοα οἵ δῇεοίδίοη : ἤθη 5 ἀἰβοιιββίοηβ τηϊσηῦ Ὀ6 

ΓπουρΗς ΠΗ ΘΟΟΒΒΑΥΙΎ Ῥτοχ. νθυν ΠΟΥ δοκπον]θαρσίηρ, 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ν Ιχὶχ 

Ὠϊ5 ΟὈΠ σ Δ, 05 ἴο Β6!άθη, ΥΥ ἀρθπβαὶ!, Βγδαη, ὙΥτἰεῖα5, Ὑ1- 

ὑτϊηρσα, Εαἀζαγά, ΓΊρ υοοί, ἀπ ΟἴΠ6 18 ; μ6 51}}] οοπῆθββθϑ [868 
ῬΟΒΒΙΌΠΙν οὗ Θυγοπθοῖβ ΘΟΠΟΙ ἰΒΊΟη5, ἃ πα ἢΠῖ5 αὐπιοβῦ οαγ6 ἴο 

ανοϊὰ {Ποη. Ηἰ5 ἰαπροιιᾶρθ 15 ρϑυβρίσποιβ, γδύμου {Πδη 6]6- 

σαπί; ἃπα ἰ5 στθαῦ οὺκ Μ1}} ονοὺ θῈ δβϑίθοιηρα ὈΥ 4ἃ}} ψῇο 

6516 ἴο Ἀπάουβίδπα {Π]}Υ, δηα βαὐβίδοίον γ, [Π6 ΡΟ. ΠΥ Π 165 

οὔ τὴ8 Νὸν Τοβίαιπμοπί. 1 ὑππδὲ (παὺ βοπῖθ {Προ ]ορίοδὶ 
ἸΑθΟυΓΟΙ νν1}] βοοη ἀθνοίθ Πἰμη56 1} το [Π6 ἰαϑκς οἵ δχρ]αϊμιησ 

{πΠ6 ψ μοΪα οὗ (π6 βδογϑά νοϊιηιδ; οτα {Π 6 5ϑ1ὴ6 ΒΟΌΓΟΘΒ, 

ὙΠΙΟΙ. 50 τηποἢ δηλαβθα ἀπ ἀε]σ θα Βοῃμορίσθῃ, βάθη, 

ἽἽμσμίοοί, Πυιιβῖιβ, απ Ὁ]. Νανον ἰοῦ τὸ θ6 βυρροββα 

Ἅπαξ γα ἅτὲ ἴοο ἰαίθ ἔου δά ἀϊἴομαὶ ἱπδίσποοθ. ὙὉΠ6 βίαν 

οὗ πο Ἠνοϊαίίοη οὗ Οοά, 15 85 ᾿πἤηϊα ἃ5 {πὸ νου] οὗ βοὶ- 

6 ποθ. ἘΠῸ ἀϊδοονοῦν οἵ ὑπ ἴῃ Βουρέαθγο, 15 ἃ8. συ δ γιηρ 
85 16 ἀδιηοηβίγδιοηβ οὗ σθοιηθίυ. 

ἴῃ βο]θοίίϊηρ ποΐθβ ἔγομι {Π6856 βοιγοθθ, δΔη Δ ἀἸ0Π4] ἰηΐο- 

Ταδύ ψγὰ8 ὉἸΠΑνΟΙἀΔΡΪΥ οχοιθα ἴον Π6 ψοπάουα] ρθορῖθ, ἴο 

Ψ ΠΟΙ 8580 πιο ἢ οὗ οὐὐ ϑουίρίατοβ ττᾶβ δἀἀγθββοά, Τὸ 

{Π6 1) ΤΠΔῊΥ Ποίθ5 81΄6 δχο  αϑίνθυ νυ 6 η. ΠΟΘ νυϊουβ 

οἰγοαμηδίδησοθβ ρουβυϑάθ τη6, {Πᾶῇ {Π6 γηδ8θ οὗ {π6 Φενῖθἢ 

ῬΘΟΡΙΘ 15 δ οσθίμοῦ ᾿πα!ἴδυθηῦ ἰο (Π6 δχουθοηβ Ἡ Ι ἢ 

ΠΊΔῺΥ ὈΘπονοϊοπύ ἃΠα σοοά ἤθη ἅΓ6 Ἃ81}}ν τηδκίηςσ οα {Πποῖν 

ὈΘΠΔ]Π,---Πουρἢ (ΠΥ αὖ ργθβοηῦ ἀθβριβ6, [ὉΣ [Π6 τηοβῦ ραγί, 

{π6 1668 οἵ ἃ 5ρ᾿ πιὰ] ΜΙ ΘββΙ Δ ---τνσα το ἃγὸ ΟΠ Ἰβεαπ 5 ψν6 ]]} 

Κηονν {πᾶῦ ῬΑ] Θβίϊηθ 15 {π6 ἰαπα οὔ πὸ Εὐηδητιθ]. 8 Κποὸν 

{πᾶ {πΠ6 τηοϑὲ ΗἸσἢ 50 οομπίϊητιθβ ἴο σουθυη {Π6 πδίϊομβ οὗ 

πε ψουἹὰ ; {πα΄ {Ποῖν ρόνεῦ, ἃπα θα ἢ, δπα σγθαίμθββ, 

ψΠΘΙΠΟΥ {πον υῖδ6 πο σοοα ΡῬο] ΠΥ, ΠΠΌΠ ὙὙ81, ΟΥ ἔγοΩι 

ΘΟΠΙΏΘΙΟΒ : 58] 81} ἰαπα ἴο {Ππ6 Δοσουρ ]5Πτηδηΐ οἵ ΠΪ5 ῥγο- 

ῬΠθοῖθβ. ΟΥ (Π6 υπέα! Π!}16ἀ ργορμθοῖὶθβ οὐ Οοά, {π6 πιοϑὲ 

ΒΡΙ6 πα 14, {Π6 πιοβύῦ πυπηθγοιιβ, ἃπὰ ΔΡΡδυ ΘΠ] {Π6 πιοβὲ ΘαβΥ 

οὗ Ἔχθοιίομ, 816 {πο56 ψ ϊοὶ γοϊαΐθ ἰο {πὸ ὅθννβ. ὙΠῸΥῪ 1} 

ἀσαῖη οἱαηΐ {Π6 νίπθο ἃπα {π6 οἷϊνα ὑροῦ {Ππ6ὶν πδίϊνα ἢ1]18, 

᾿ ΔΠα ΤΘΔΡ {Πεὶν} Ππαγνοϑβίβ ἰῃ {Π6 νϑ]]6γ5 οἵ (πεῖν απο. ΤΠΘ 

ἰδίου οὗ (πΠ6 [αΐαγο ἀρθ, τησδὲ ἀθνθίορθ [πΠ6 τηθϑηβ ὈΥ͂ 

ΡΒ οἢ {Π18 στοαὶ εγοπί ψ}}} Ὀε εῇδοίθβα. δε Κπον ποῖ 



Ιχχ 1ΝΤΕΚΟΡυΟΤΙΟΝ. 

ψμϑίποσ {ΠῚ ἢ ΡῈ. Ὅοτπα θδοῖ ἴο Ῥαϊββεμα ἱπ ἐὐϊυτηρἢ ἰπ 
[6 βῃῖρβ οἵ ἃ ρονϑυβαὶ τηδυϊττηθ πο : (ἃπὰ 1} 50, πᾶν 

οὐ σταπί {παΐ Ἐππρ᾽αμα, ἃπά πού Αχμηθσῖοα, ποῦ Πυββῖδ, 

ὨΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΥΒΘΙ ΡΟΥΘ, ΠΙΔΥ Ρ6 80 Βοπουγοα Ὀγ ἴπ6 ΔΙ ΘΗ) 

“πον  ΠοίΠοὺ ἴῃ {ποὶν θομ ἔΠ6 ἃσθ οἵ τη 8 0165 Ψ1}} γείαση, 

ἀΠα ἃ στϑαΐ βἰπυ!δηθοιβ οἴζονῦ Ῥ6, ἐπ ΘἴΌ τ πιδάθ ἴῃ {Πεῖν 

ἔανου, οἡ (Π6 ρατῦ οὗ [Π6 βου υδῖρη οἵ ἔλατο ρ6---ΟΥ τ ίΠου, 

ῬῪ {με δχευϊίομβ οὔ ρίοιιβ ἱπαϊνι τι 15, [Π6 τη855 οὔ [Π6 δοχωχηιι- 

πἰέγ Μ01}} 6 50 Ἰθβανθηβάᾷ, {Ππδὖ 4}} Ῥβορὶθ 588}]} πιηῖΐθ ἴο γεβίοτε 

ἐποη ἰο {πὸ Ηοὶν 1,δπηα. Ὅε Κπον ποΐ, νι μοῦμοσ {πον 584} 
οδίαϊπ {πεῖν ΡΟ 168] τ6- βία ὈΠΒῃμπηθηΐ ἔγομη {Π6 οοπίεαδγδῖ- 

δα γυ]οῦβ οὗ [μ6 ογϑαΐ Ἀθρυθ]ο οἵ ἘΣαγΟΡΘ--τοῦ ὈΥ 8 Θδ 516 Ὁ 

ἀονούίου οὗ {πΠαὺ ἢ ὨΙΟΝ 15. ἄδην τηακιίηρ {Ποῖ (Π6 

ῬΥΪΠΟΙΡΑΙ ἀροηίβ οἵ {π6 σομημΊΘγοΘ. οἵ ΠδίΟη8, ΡυΤΟΠ 8586 

- ἴῃ τὶρῃῦ οἵ {Π6 5011 Ὅτ 1(5 Ῥυεβθηΐ ἔδ6 Ὁ]6 δηὰ αἰνιἀθα ροβ- 
ΒΘΞΒΟΥΘ--τοῦ γμοίμον ἴπ6 δαΐαγα ἀρ βίο η5. πα σοπ ΘΠ ΟΠ 5 

οἵ βουθγεῖρηβ, ΏΔΥῪ ΤΌΠΟΥ Ὁ ἀαβίναθ]6 {Πα δὴ πηρογίδης 

βουπάδευ ροόουσον 5μοι]α θ6 γτ6-Θβϑίδ  15Π664 ἴῃ Ῥαϊθϑέηπθο; δηᾷ 

8 ἴου 8] ΒΌΣΥ μον οὗ {Π61} ἐουυ ον Βμου]α ΡῈ {που ίοΘ 

γηᾶᾶα ἴο {πεῖν Ὡδίϊοῃ ; 85 1π {{π|65 ρᾶβῦ [Π6 ρο ον οὗ Ῥουβίδ 

τοβίογοα {Π6 1] δημσθϑίουβ ἴο Φουιβ θη, ἴῃ ΘΟηΒΘαθΘης66 οὗ 

15 ἀοΐδθαι ὃν {πὸ Οσθοκβ; δηὰ οἵ [Π6 ἐτϑαίν τ ΒΊ ἢ ἔου θα 6 

{π6 Ῥουβίδηβ ἴο οουὴθ ὙΠ ἃ οοτίδϊῃ αἀἸδίαποο οἵ {Π6 οοαϑὲ 
“τοῦ ν μοίμον ἔθου ψν}}}} θ6 τοϑίοσθα ἴο {Πϑῖν οὐ πον πΠΟ6- 

οαρίεα, ππουϊεναίοα, πητορσαγάθα Ἰαηα, {Ππ6 σοπίγα] βροΐξ 

ὉΠ οαυῖῃ, σῇθτα {Π6 πιϑίσορο 68] ΟἸΌΤΟἢ οὗ Οοα τηᾶν 8 

γιοβὲ βαί  Ὀ]ν οϑί ὉΠ 156 α (66), ἀπ τ] Θἢ βθθηβ ἕο θ6 νγαϊτης 
{11 {π6: μοῖν 5841} τοβιιθῖθ Ηἷβ. οἰαΐπηβ, ὈΥ Β0πΠ6 ΟΕ Ψ8Υ, 

ἢ ο ἢ 15 Κπόνῃ ΟΥΪγ (ο {π6 Οαοά οὗἉ {π6ὶν [Δ {Π|618----8}} (15 

ταιιβύ 6 ἰοῦε ο {παῦ ΠΙβέονν, ψ ΒΟ ἢ 15 6Π6. οηἱγ τἱσμξ Ἰηέοῦ- 

ὈΓΘΙο οὗ οὐ (Α1Π|- Ῥυοβθυνηρ ρτόρθθου. ῊΒ Θχρουΐθποθ 

οὗ {π6 ρᾶϑέ ἃρθϑ πῖδν 680} 118 {Π6 Ἰηϑηη ν ἴῃ συ 1Ο}} {Π| 6 
Ῥυϊᾶθ δηᾶ διηθι οι οὗ τῦϑὴ ῬΌΥΒΙι65 {Π6 1 οὐγη Ρ]Δη5 ; δπά 

ΔΥΘ 510 551], ΟΥ ἃ16 ἀοἔθαϊοα, ἃ5 {πΠ6 Οοά οΥ᾽ ΟΠ γΙβδηλν 

γηὰν Ὁ] 856 [0 ΔΡροΐηΐ, ἔθου {π6Ὸ δοσομρ] Βῃτηθηΐ οὐ Πῖ5 συτὶ 
ἀεβῖρη5. , ᾿ ἩΛΤΩ 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ἸΧΧῚ 

ατοθοο θοδβίρᾷ οὗ Ματγδίμομ, δὰ Ἢ μουπιορυῖ---ασεθος 
γγὰ8 {ππρηδηΐ, ἀπἃ Ῥουθία σνὰβ τϑρυϊβθα. Νειΐῃου 
ΤΠοιηϊβίοοϊος ποὺ ΜΙδά65, ΠΟΥ Πἰβ. 50η, Ψ)ὼο οοιῃρίοίθά 

{ποῖ νἱοίουϊθθ ; ΠΟΙ δυῖαβ, ΠΟΡ ΧΟΥ͂ΧΘΒ, ΠΟΥ Πῖ5. 500- 

οΟ3507, οου]ά Πᾶνα Ὀε] νά, [πᾶὲ {ΠπῸ61: ορροβιίβ δοῃεπηθηΐβ 

Ὑ6Γ6 ἴῃ σοχηπιοίίοῃ, δπα {πὸ ψΠΟ]6 σου] ψγὰ5 ἀρσιαίοα, (δ 

{π6 Ροοῦ ἃπα ἀθβρίβεα ργορμοῖβ οὐ δπάδᾶ ταϊρηῦ 6 ργονϑὰ 
ἴο ᾶνθ βρόκθὴ {ἢ ; ἀπά {Π6 ψν8}15 οἵ δουιβαίθη θ6 τὸ- 

Ὁ} αὔζον (π6 Ῥυθάϊοίθα ρουϊοά οὗ (π6 Βθυ]οη8ἢ ὁδρί- 

νἱν (ἀἀ). ὙΥΆΘη Ογστιιβ {πΠ6 γουσπροῦ δανδηοθά ἴηΐο {Π6 Ρ]αΙη8 

οὗ Ῥδθγι!οη, ἴγομι (μΠ6 ᾿ποηίοιβ οἵ Ῥοχβῖα, ψ 1 ἃ 1 6}1-8ρ- 

Ῥοϊηίθα δύμΥ οὗ νεϑίθυδη Οὐθοκβ, 0. τοίασποα ἰο {πρὶν 

ΟΥ̓ ΘΟΙΠΓῪ δου ἢ15 ἀποχρθοίθα []}, Ὁ. ἃ τείτθαί ψ Π]οἢ 15 

8.11 σομημιθπιουίθα 85 {Π6 τηοβὲ το πον πηθα ἴῃ ΠΙβίουν ; ποὶ- 

{πον Ογσιβ, ΟἸδδτοθιβ, ποὺ Χοπόρθοη, οοὐ]ά μᾶνο ᾿ππδοϊποά 

{πα {πον τ ῦο Ῥυθρδυΐηρ (6 ἂν ἴον {πΠ6 ϑοσομιρ 5Πηϊθηΐ 

οὗ {πΠ6 ργτόρπθοῖθβ οἵ Οοά ; ὈΥ ροϊπίϊπρ' οἱ ἰο {π6 ατθακβ 

οὔ ἃ βυθδβοααθηΐ ροπογδίίοη, [πα θη {Π6ῖν ἔοτοθβ 5μου] 

6 υπϊίθα ἀπάθὺ ομθ μοϑᾶ, {πὸ Κιπράοχῃ οὗ Ῥουβίδ νγὰβ δὲ 

{πο ῖν ἀἰβροβαὶ; ἃ8. ἂἃπ ΟὈΒΟΌΓΘ δεν δὰ Ργοαϊοίθα, ὙΤμον 

σου] ποὲ {611 ἐμῇ ὁπ6 τϑᾶβοι, ΨΠΥ͂ ΟΥτ15 σου] ποῦ ΘΟΠα ΟΣ 
Ῥουβία, Σὰ ἢ Δ. ΔΙΊ οἵ [Π6 58Πη16 Ῥβορίθ ψῆο μου! μθγδ- 

αἰΐου βιυθάπα 10, σὺ θ6---[Π6 Ῥγόρῃθον οἵ ΠΔη16], {Πα δι 

ΟΥ̓θοκ δἴομα 5μοι]ὰ Ῥθοομηθ ᾿5 ΘΟΠΟΈΘΓΙΟΥ. 

ῬοτηΘ αἸα πού πον {Πδΐ ᾿(5 ργδάυδὶ οοπαηϊοβίβ ΒΒ ου 
ον  βριοδα {πΠ6 μουν], δπὰ (ῃ6 παϊοηβ 5ῃοια ΡΥ ΟΘ ΡΟ] 

ΘΟ ΟῚ ἴο [5 σον θυ θηΐ; 8η4 (πη {Πδ{ 15 ἰδοί!οη5 5που!ὰ 

ῬῈ Ἄχπηρι βῃθα ; ἃπα σομλρο] 64, τ] δΐθνου {Ποῖ τορα]Ιοδῃ 
πα! σηδίίοη τηϊσῃῦ θ6, ἴο βγη ἴο ομ6 πη ρουῖα] αΪου : {π88 

{Π6 ψογαβ οὗ {π6 ον θ Ργορμοϑίβ πῖρηῦ 6 {016]164, ἀπὰ 

{π6 νου] ΡῈ δ ρβᾶςθ, ψῇθη {πῸ ΝΜ θββιδῃ μου θ6 Ῥοτῃ. 
Βυΐ ἃ5 χα ποὺ Ιοοκ Ὀδοῖκ προὴ {Π656 ονθηΐβ, Δῃα 566 μον [Π6 
Θοὰ οὗ ΟΠ Ἰβυϊδηϊ τ άθβ προ {π6 τ Εἰ] πα 5 οὐ τἂν, δπὰ 

αἸγθοίβ 811 {Π6 βέουτηβ οἵ μυαμιδη Ῥαββίοῃβ : 50 588] {πΠ6 σθη8- 
ΤΘΕΙΟΏΒ νΠΙΟἢ δγ6 γού ἰο δοοῖηθ, ἰοοῖς ἀροὰ {Ππ6 οἤδηρθβ ἴῃ 

Ἐπρίαπά, ψ ϊοῖ αϑία ὈΠ5η θα ἐπαὺ Ρτοίθβίαμπιβιι ψ]Οἢ 15 {ΠῈ 



Ιχχὶ ΙΝΤΕΚΟΡυςΤΙΟΝ. 

ΒΙοββίπα, ἀπά ἐπί οἷν! βο ἐν πμἰοἢ 15 [Π6 τηοᾶθ], ἔοσ πιδη- 
Κιηά---ἰῃ ον 5841} Ἰοὺ Κ Ῥδοκ ἀροπ μα Βονοϊυὔομβ οὗ Ετδποα, 

ἀπά {Π6 ορροβιἐΐοῃ οὗ Επρ]απά ἴο ἱπῇ 46 1ν ἴῃ το]! σΐοη, ἀπά 

ΔΠΔΤΟΝΥ ἴῃ ΡΟ] ἶο5, ἀπά δάπηϊτα ἴπ {π6 ἀπ] τί οοηβ6- 
4.6 η668, Οὗ [Π6 δνθηΐβ οὔ {Π6 ἰαϑῦ σεηθγδίίοῃ, ἴΠπ6 δοσομρ 15}.- 

τηθηΐ οἵ {π6 ργορῃθοῖοβ οὗ αοά. Απιϊάβε ἔπ οἱοιιάβ ἀπά 

βῃδάονβ, {Π6 τηγβίβιἰθβ δηᾶ {Π6 ἀπο 165 οὗ μἰβίουυ, {Π6 

ΟΠ γιβδη ψν1}} Θηἀθανοῦν ἕο ἐγᾶοθ {ΠηΠ6 Οοἀ οὗ Π15 ποιηᾶρθ ; 

85. ῬΙδΙηΪν ἃ5 ἢ6. ὑγᾶοθβ 15. ᾿ηρη ἤσοποθ ἴῃ (Π6 Πρᾶνθῃβ, 

Π5. 5Κ1}} δἂῃμᾷ οᾶτα ἴῃ {Π6 ᾿πβθοῖ δηά {π6 ρἱαπί, πὰ ἢΪ5 

Βοοάῃ658 ἃπα [15 ρυθδίπθϑβ Ὀοίμ ἴῃ 8 Ῥγονίάθποθ δπᾶ 

Θοιρίαγο. 

Βτθίμγθη οἵ (ῃ6 Ποιιβα οὔ [5γ86], ἢ ΔΥ 50} τηᾶν Ὀ6 ἴπ- 

ἀπορα ἴο ἰἰδίθη ἴο ἃ βίπαθηΐ οὗ γου οὐ ΘΟΥΙΡΌγ 68, ΨΟῸΓ 

ΤΆΩΚ ΔΠΊΟΠΡ ΠΔΙ]ΟΠ5 Μ1}} 581} θ6 Πρ ἀπά βρίθπάϊα. Πα 

αοὰ οἵ γοιυιχ (Διο 5 μᾶ5 πον ρϑυῃ θα γοῦ, ἔου Πραυ]ν ἔντο 

ἐπουβα πα γϑαῦβ, [0 ΡΠ 6 Γ᾽ ΟνΘῚ {Π6 πτοῦ]Ἱά, δ ΟΡΡτθϑβββά, 

8 ἰπϑιι θα, πᾷ ἀδβρίξθα ρβορίβ, σἱμουΐ ἃ βονθγεῖρῃ, ἃ 

Κιηράοπι, οΥ ἃ οὔ οἢ. Οὐοά 158 Βείηρ, πομδηρθαρ!θ, δηά 

ψῖδ6, δηα σοοᾶ. Υοι Ποϊ]ὰ ἴῃ νου παπᾶάβ ἃ οοἸ]θοίίοη οὗ 

ῬΟΟΚ5 ψ Βῖοἢ ἐ6 115 γοι οὗ {π᾿ ρ]ουῖθβ οὗ γοὰν ἀποοβίουβ--- 

ον {ΠΟΥ ΓΘ βοραγζαίθα ἔγοηι {πΠ6 γοϑῦ οὗ {πΠ6 ψουῦ]Ἱά, πεὶ- 

{ΠῸΥ Ὀδοδαβθ {ΠῸῪ σΟΙῈ οΥΘδίου, ΠΟΙ ὙΊ5ΘῚ, ΠΟΙ Ὀδ δι, ΠΟΙ 

Ῥγᾶνθι, [πη {Ππ6 ταβὲ οἵ θη ΠΡΟῚ ΠΟΙ {πὸ ταΐη ἀθβοαπαάθα 

δηᾷ {π6 βὰπ 5ῃοῃθ: Ὀπί θδοδιιβα {π6 Ιονα οἵ αοά εἰεοίβά 
τΠπθηῖ, ἀπά σάνα {Ππ6πὶ {ΠθὶΓ ἰαντβ ἀπ ἱπβυ ας ]0η5, ἴο ᾿γ6- 

ΒΘΙΎΘ [6 ΠἸΘΙΠΟΥΥ οὗ ΠῚΒ Π81Π16; διυηϊάβί [Π6 οοῃίασίοη οὗ 

Ἰάοἰ]αίτυ ; δπὰ ἴο οὐίαϊπ ἔον {Ππϑηηβοῖνθβ ρο 168] ρόντοῚ ἃπα' 

ΘΙ ΠΘΙΟΘ, 85 πο τοϑαϊέ οὗ {Ποῖ ορϑάϊθησο. 

ΤΠ6 παίϊοηβ ΔΟηρ ΜΠ ΟΠπι ΠΘν πο 6 Ρῥ]δηίθα, τοβρθοίθα 

δηᾶ ἔδαγεά {ποπὶ, 80 ἰοῃρ 85 {Π6 } οδεγϑὰ {Π6 1 ἰὰνν : {πεν 

βιυθαποδά δηᾷ οοπαιοῦθά, ἀηα ἰρὰ {Πϑχὴ ᾿πίο σαρνιγ, ΉΘη 

ἴΠ6Υ ἴογροί {π8ὶ} δἰ]θρίαποο ἰο Φεμοναῖ. 76 ᾿ἰαϑὲ ἂπά 

Ἰοησεδί οἵ {πε6ὶ. ὀδρύν! 165 νγὰβ. δίίθπάθα τ {Π15 σοοὰ 

εἴεοῦ; ἴἃ εχα γραία (π6 τοπιπαπΐ οὐ {Ππδΐ αἰίδομημηθηΐ ἴο 
ἸΔοϊαίτν ψ οι Πμδᾷ οαιιδοά 50. πιᾶπΥ 50 ηρ5. ΤῊΘ τα- 



᾿ΝΤΚΟΡΌΟΓΟΤΙΟΝ, ΙχΧΧΙΠΪ 

δοίίϊοη ἔσο ἀροβίδου ἴο {Δ 1{Π| τνὰβ βαοῃ, Ππᾶ0 θη (Π6 θΟΟΚ5 
οὗ ἴε Νὸν Τοβίαιηθης σου τυ ίθῃ ; (ῃ6 ἀδνοίίζοι οὗ (ἢ6 

ψονβ ἴο {π6 τἰζαα! δηά Θουθ μι ηἶα] ἰδν νγὰ8 αἱ 15 Ποῖσῃί. 
Τἀο]αίγν νὰβ Πθν ον παηηθα διηοηρ ἴΠπ6πι, ψ τ Ποὰΐ ἀοἰαβίαϊ[οη 

᾿ δηά οοπίροιηρί. Π6 βίγιοῦ οΌβουνᾶποθ ονθη οὗ ἃ ὈυνΠοη- 

5016 ΓΔ 1 Π10Π8] αν νὰ δα ἀ6α ἴο {Π6 σϑθθυ αν πη ον]δί!πρ᾽ 

ΘΟΙΡ]ΠΙΔ 66 ψ] Ὁ} {π6 Μοβδῖοαὶ ἱπϑ 05 ; ἀπ {Π6 οΠοβθῃ 

ῬΘΟΡΪΙο οἵ αοα ἀρρϑαιϑά ἴο {Ππϑιηβοῖνθβ, δηα ἴο [π6 Πϑδίπθῃ, 

ἴο ἴἴνα ἴῃ (Π6 βγη Ῥυοίθβϑιοη ἃπά ορράϊθηςθ οὗ {Ππ6 χηοϑβί 
ΟΣ ΓΘ ΠΒΟΠΊ6 βουνίοθ, οομηηδηάδα Ὀγ {Π6ῖν ᾿ηβριγθα 1,6ρ15- 

Ιαίου. ὙΥμαΐ ννὰβ {π6 σδιιβθ, θη, πδῇ δ [Π6 νευῪ τηομιθπηΐ 

ψμθη {Π6 ἀδβῖρῃ οἵ Μίοβεβ βξθοηηθᾷ ἰο πᾶν βθδπ δθθομι- 

ῬΠΒΠΘα ; {Π6 Οοά οἵ ΑΡτϑμαμι, οὐ ἴβαας, ἂπᾶᾷ οἵ Φδςοθ, 

Βῃου ἃ σῖνα Π18 ᾿πΠΠϑυ ποθ (0 {Π6 μραίμθη, πὰ {Π6 ἀθδά 

Ῥοά!685 οὗ 1158 βουνδηΐβ ἴο {πὸ ον] οἵ {πΠ6 ἂδἷὐ ὙΥΉΥ νὰβ 

γΟῸΣ ἰαπα ἰαϊὰ νγαϑίθ, (86 ἰδθιιρ]α ἀθβίσογθα, νου ῬΘΟΡΪΘ 

βοδίίθγθα οὐϑὺ {πῸ ψου]ά, δ {πᾶ ρϑοῦ]αν ροῦοα ; θη 

γοῦ ΟὈΘαΙθποα ἴο [Π6 τη οϑί οἵ γον ἰᾶννβ, τγὰ5 πηοβύ ρ60- 

ἔβοι ἢ ΕΥομι {Π|6 θαυ ]θδί ἃσθϑ γο ΓΒ 5 6] Θνθα {Πδΐ ἃ 

ἀϊνίπε Βαίηρ 5ῃοι!α σοιηθ ἸΡΟΠ θαυ ; ἴο ρου ΟΥτὴ νϑτΊοιιβ 

Θβϑθηῇα! θθηθῆΐβ [ῸΓ τπδηκιπα. ΓΒ Ρο] οὕ νγὰβ βαρροτίεα, 

Ὀγ [π6 ρυθαϊοίίοπβ οἵ [με ΟἹα ᾿Γ δϑίδιηθηί. “ΓΘ Ἔχρθοίδίοη 

οἵ ἃ Μεββίδῃ 15 π6 ἰουηαδίϊοη οἵ [Π6 016 βυβίθμι. ὙΥΠΘα 

γΟῸΣ ΟὈΒουνδη06 Οἵ νου ΥἸζτι8} γνὰ8 πιοϑὲ οχϑοΐ, γοι" ΘΧΡΘΟ- 

(αἴίοη οἵ {π6 Νθββιαβ νγὰβ 480 τηοϑὲ ἔθυνιἅ. Ὑδῖ γουγ 

πδίϊοῃ νγὰβ Δ ΠΙοἰθα ἴῃ {Π6 πᾶ ΠΠΘῚ ἴο ΠΟΙ 1 Πᾶνα δ] πα 6ά. 

Τμὰβ γοὰν ΟὈΘαΐθποα πα γοῦν 10} σσοσα αἱ {πεῖν ποῖρΐ, 

θη {Π6 οτοαίαβί ἀθβο δύο σϑΠ6 ΠΡΟ νοῦ. 0116 Ρ1Ὸ- 

Ρου]οπδΐθ οᾶϊι88 πηπδύ 6 δεβισηθα ἴῸγ {Π15 ἀρραγθηΐ χηγ8- 

ἴον, δπὰ ΠΟῸΩ8 σῶμ Ρ6 ουπα Ὀαυΐ {πᾶ ψ ΠΙΟἢ 15 τοἰαίθα ἴῃ 

{πΠ6586 Ὀοοῖκβ, σῇ μψο, {πΠ6 ΕΟ γιβίίδηβ, πᾶν δάἀάρά ἴίο 

[Πο56, γϑοοῖνθα ὈΥ γουβαῖνεβ; ΡΟ 5 2118 ον! 8ποθ5 οὗ 

{πεῖν ᾿ηβρ᾽γδΐομ. Ὅ ε γϑοοϑῖνβ ἴπθηὶ ἃ5 {πΠ6 νυ ηρβ οὗ γοΟῸΓ 

ΘΟΕ ΥΠΊ6Ώ, ἀρΡῸΠ {Π6 Δα ΠΟΥ οὗ {Π6 πλῖγ80165 τ ΒΊΟΝ ΤῸ ΓΘ 

πτουρηῦ Ὀγ {ποὶγ δυίποτβ---Ποῖσ οσγη ἱπίθγπδὶ δνυϊάθπςο--- 

{π6 Ῥυορῃθοῖθβ {παν οοπίαϊη---ἀπά ἀροὸπ 81} οὐμοσ βίπηϊαν 
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Ρτοοΐβ, ψ ῃἱοἢ ἀθμηιοπβίγαία ἴο γοῦ [86 Δα μου οὗ [Π6 θσΟΚΒ 
οὔ τπ6 ΟΙα Ταβίδμηθηΐ. 

ςΉρτο {Πθη νγὸ αυτῖνο δὲ {π6 αθϑέιοι γΒοἢ ἀἰνι465 {πῃ 

οἰάοσυ Ὀσοίμον ἤτοι {π6 γοπηροῦ; {π6 Φον ἔγομι ῃ6 ΟἾγ]5- 

ἔα. ἴπ {Π6 ᾿πβρὶγα θοο Κα τ ῖοῃ {π6 ΟΠ Ἰβίϊδη Πμὰ5 ἃΡ- 

Ῥοηάεοά ἰο {π6 βδογθά συϊτποβ οἵ {π6 ψονβ, γα γϑδα οὗ {6 

δοίϊοηβ δηα ργθδομίησ, {π6 ὈΠ ἃπα 116, δηὰ ἀθδί!, οὗ ἃ 

Βοῖΐπρ, Ποῖ σ6. αϑβουῦ ἴο θ6 {π6 ργβαϊοίρα Μίδβϑιδῃ. Υοῦ 

τοὐθοιοα (π15 Βείπρ, θθοαιβο μ6 ἀϊᾷ ποῖ ἀδ]ῖνου γοῖι ἔτομι 

{1μη6 Βοϊηδῃ γοκθ. Υἵοι ἀομιδῃα ἃ [ΘΩΡΙΆ]; νγγ6 ἃ βρι: τα] 

ἀθ νου, [Ϊὶὴ {π18 165 {π6 αἰῆδγθποθ Ῥούνψεθη υ8. 1 ἃ 
Το ρΟΥ] ΝΘ ββίδ ἢ 15 [Π6. οδ]ϑθοῦ οὗ [Π6 ργόρῇθοῖθβ, Ηδ Πδᾶ5 

ποῦ σογηδ; 1 ἃ βρί τἴξιια] ΜΝ ββίδῃ 15 ἴο θ6 ὄχρθοίθα, 96β5 οὗ 
ΝδζΖαύθίῃ νγὰβ (ἢ6 ἀθβιγο οὗ πδί] 08. 

ἘΒοιρ 1 ἀπ ἰάτροὶν ἀἰρτθββίησ ἔΓΟΠῚ ΟἿ ΠΊΟΤΘ ᾿Π]Π16- 

αϊαίας οὈ]θού, 1 οηΐγθαΐ νοι ἴο ρϑυχηϊ τη6 ἴο ἄρρθαὶ ἴο νοῦ 

85 ΤΥ ἴθ] ]ονν πηθη ΟἹ {Π15 βΒ θ]6οῦ. Αϑνα 816 πημηουίδὶ ΠΥ 

δοοοπηία ]8 ̓γοίησθ, (Π6 5οὰ] οὗ τη8η, ΟΝ ᾿ἰγθ8 ΤῸΣ ΘΥΘΥ, 

15. οὗ τηοτθ ναῖπο {πΠ8π {πΠ6 ον, τ ]Ο ἢ. πχιβί τηΐηοἷο ὙΠ 

{π6 6]θπιθηξβ---πθ δαΐαγθ δηα δίθυμαὶ βίδίθ 15 οἵ ΠΙΘΠΟΣ 

σοπβιἀουδίοι, {π8ὲι {Π6 Ῥγοβθηΐ ἐγδηβιίουυ ψοΥ]---δηᾷ 10 5 

ἸΏΟΥΘ ῬΤΟΌΔΌΪ6, {που οἴου, {πα (Π6 στοαῦ ἀ δ] ν ΥΟῚ ΠΟ τνἃ8 

Δηπουπορά ΡΥ ἃ ἰοπρ {ταῖῃ οὗ ργυορμοίβ, πὰ ἴο σοι {Π6 

αἰτοηίΐοι οὗ τηϑηκίπα Βμ ἃ μα ἀϊτθοίοα ; σουἹὰ μ6 {π6 θ6- 

βίον οὗ βοὴ ᾿πϑϑίπηδ Ὁ ]6 θοποῆίβ, ΜΙ Οἢ που ᾷ τϑίου ἴο 

{π6 5οιὰϊ, ἃ5. ψ6}} δα 16 Ῥοὰγ ; δῃά ἴο {π6 διΐαχθ, 85. ψ 61} ἃ8 

ἴο {π᾿ Ῥγθβθηΐ πον. Μδηῃ 15 πον, δηα π85 ἰοῃσ ΒΘ 6 ἢ 

{π6 βυθρ)θοῦ οὗ 50 ψηιο ἢ ΠΞΟΥῪ ἃπά 6υ]], {Ππᾶΐ 15 ἀθΠνΘΥῪ 
ἔγοτῃ {π8ὲ βίαίθ, δῃᾷ. γϑϑίογαίίοη ἔο Παρρίμθββ ἴῃ {π6 ψουἹὰ 

[0 οοπιθ, σου] Ῥγοθ Δ ]ν Ρ6, [Π6 σγβαϊεβί, πὰ {πΠ6 “γον μἰθϑέ 

ἀεβῖρη οὗ (η6 ΑΙπσ ΠΥ. 
1 ἃ ἤουοθ ἀπά υπίϑηηθα ὙΤΔΥΎΙΟΥ ὙΓΕΙῈ ἀοιδινᾷοα οὗ νμδὲ 

πδίαγα μἷ5. Μίβδδιαμ βῃουἹά μὲ, μα σψουἹὰ ἀθρίος ἃ φοη- 

Πθοτοῦ ; δη4 ἀοβιύθ (ο [Ό]]ουν Ηἰβ βίαπαανα, [1 ἃ ργοῆϊραίβ 
δηἃ νοϊαρίιδιν 66 ταῦτα (ο ἄθβουθθ ἢϊ5. ῬΥΟΙΪθ6α 

ἰαηά ; με νου ομσβε {π6 μουτὶβ οἵ Μαμομπιθί, οὐ (μθ θδ8η- 
᾽ 
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αποί οὗ (ὐουϊπίμιι5. [1 [16 ῬἈΠΟΒΟΡ ΟῚ ἡ σα ἀβκοά ἴο ἀ6]1- 
Ὠραίθ ἢϊ8 οἤοβθῃ Ῥαδγδάϊβο ; Πα νοι] ργὰν ἴον {πδὖ τ] ἢ 15 

ποχὺ ἴο Βοϊπθϑβ, [06 δηϊαυροιηθηΐ οἵ {μ6 χτωϊη4, δπὰ {Π6 

᾿πηρτονθπιθηΐῦ οἵ ἢ15 Κπον]θᾶσο. Βαΐ 1 {[π6 διπηθ]θ ἂμά 

ααϊοῦ ΟὈβουνον οὐ ἰδ. οσσῃ πραχΐ,. δᾶ οὗ {π6 ρίδμῃβ οὗ Ῥτο- 

γίάθποθ, Ε 6 τϑαιχθά. ἰο ἄταν [Π6 Ππαγδοίον οὗ ἃ βεΐησ 

Μ0 5που]4 οομιθ ἀονῃ ἤἸΌμ 8 Ἰην151016 βίαίθ ἴο Ῥγοιηοίβ 

[π6 Παρρίπθββ οἵ τηδη, ἃπα γυϑϑίου 8 8 π|ΡῸΤ6 θοίηρ' ἴο σΟΙ- 

γηαπΐοπ τ ἃ Πποῖγ Οὐθαΐου ; ἢ6 ψουὰ ἀθβίτο ἃ Μϑββίδῃ 

ψγΠ0 5Που1 4 Ῥγοιηοία [15 γθὰ] Πδρρίπθββ,. ὈΥ τηδκίηρ ΠΪΠῈ 

νἱγίαουβ, Ραγ6, δηα ΠΟΙΪΥῪ ; δηά δὖ {Π6 βδιηδ {ϊτηθ, θ6 δῃδ θα 

[0 ΤΘΟΟΠΟΙ6 ἢ, ἰο {Π6 Μοβρὺ ΗΙρῃοϑύ. Μακε θπῦ ρυυ 

[86 οὐ ζουῖοι οὗ λα ἴῃ {Π15 ααοϑίοῃ, δηα “ὅ6β115 15 [16 ΟὨΪΥ 

Μεββίδη. 
Τὴ Ἰοοκίηρσ ἴον ἃ ἰθιῃρογαὶ Μοβϑβίαϊ, γοῖι δημοῖραίο ἃ Βοίηρ 

ἢὲ ἴῸΥ δαυίῃ δἴοπθ Πα Μθβϑια ποι τα τθοθίνα νγ885 δὲ 

ἴου ϑαυ ἢ δηά ἴον πθᾶνθῃ. ὕουσ ΝΜίθββιδῃ 15 ἃ 616 πηογίαϊ, 

ψηο τημϑῦ ΠΠΠρΘῚ ΓΠΥΟῸρ ἢ 5 ἔθ γϑαγβ οἵ ἔδνυθυῖβι Το πΟΨῃ, 

“ἐ ῬΙβαβθά στ (15 γῆς 5611], ἃβ5 παῷ Ρεΐογο.". Οὐγβ ἰβ 

Δ ἱπιπιοῦίαὶ, πὸ σᾶ ἄονη Ομ δΠ ἰηνιϑ 10} 16 ὙΥ οὐ], ἴο 

εἰθναίθ {Π6 νι οΪ Πυιηδη γ806, ἃΠ τοβϑίοσο {Πθιὰ ἰο (οπιμ- 

ποι ὙΠ αοα. Ὑοι Νίοββιδῃ 15. Ὄχρθϑοίβα ἴο {Ἰ]ΠΠΡΗ, ἃ8 

ἃ Οβδιν οἵ ΝΑΡοΪθοη, ΟΥΟΥ {π6 ὈΟΑΙ65 οὗ {Π| 5β]αιιρ ον, 

14 {Π6 στόϑηβ οὗ {π6 ἀγίηρ, δηα {Π6 ἴθαυβ οἵ (ῃ6 νιάου 

8ηα {ΠπΠ6 ΟΥ̓ΡΏΔΗ ; Οὐ 5. 5118}} τηοιηΐ ἴο τιηϊνουβαὶ ἀου] ηΐο ἢ 

Ὀγ βιυράπυϊηρ {π6 ποαυΐ, πὰ ὈγΥ σπαηριηρ {Π6 ϑνογα ᾿πίο {π6 

ῬΙου ἢ -5Π8 76, ἃΠα ὈΔΠΙΒΠΙηρ' ἔραν 8ηα στοῦ ον νον. ὙΥ ΟΕ 

ἷβ τηοϑύ β]ουϊουβ ἢ Ὑ Οὐ ̓8 18 ΘΟ ρδΕ1016. ψ ] ἐπ6 ᾿πἀασθηοθ 
οὗ 4}} {Π| ᾿Ιοῃ Ῥαββίοῃηβ οὗ {πΠ6 Παγξ ; Οὐ’ β 15 ΟὨ]Υ σομηρᾶ- 
{016 τ {Π6 οοπαποϑί οὗ βε] ἢ, 1 Ῥὰγ6 τηοίνοϑ, δηα ἃ ΒΟΙῪ 

[ι6.,. ὙΥΒΙΟΙ 15 πιοβὲ πσουίῃυ οὗ δὴ ᾿πητηουδ}---ὐ ΒΙ οἢ ΡΝ 
Ἰηοϑύ Ὀγ 8156 (ο Οαοα ὃ 

1 5118}} Ὅ6 ὑτδβραββίπρ ἴοο υὐον ἘρΡΟΗ {π6 ἔπι6 οὗ {πὸ 
γοϑάου, 11 ρϑυγηῖῦ την 561} ἰο ῥγοσθϑά ξαυίποι οα (15 ροϊηξ,. 

ἘΠΒανα ποΐ επίθγεα δὲ ρυεαύ ᾿δηρὲῃ ἱπίο {π6 νϑιίουβ δοη- 
(του βῖθθ ΒΊΟΝ Ῥσανδὶ] διποηρ Ουϊϑίίδηβ, Ὑμεσε ἐπα 
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Β]δοὲ τγὰβ ἀπανοϊάδθ!β, 1 πᾶνὲ ἐπάθανοιυγθα ἰο ροϊπὲ οαΐ 

[Π 6. ῬΥϊποῖρ]οβ ὁπ ψ Ιομ ῬΟΙῃ ἀρτθα; δη4, ΡΥ [Ο]]ονίησ 
ὙΠΙΟΝ, {πεῖν αἰ ἴδυθηοοβ που 6 τηοτα τθοοποιϊθά. ΓῊΪ8 

τὴ046 οὔ ρΡγοσθθαϊηρ σθηθῦα! νυ οἵδ θΟ (ἢ οἰαββθβ: θὰ 1 αἸά 

πού ψ]5ἢ ἴο ὈΘΟομΘ ἃ ρδυΖαη. [η [Π8[ ρΥἸΠοΙραὶ, ἀπά δ]τηοβέ 

[6 οηἷν σγιοαῦ σοῃίγονθιβν Μ ὨΊΟῊ αἰνιἀ65 [Πο56 ψΠῸ πηϊΐα ἴῃ 

Βα θνιηρ {π6 Βογὶρίαγαι! ἀοοίγηθ5 οὔ Πα Γ ΙπΙν, [Π6 [ποᾶγ- 

πᾶϊομ, δὰ {πὸ Αἰοποιηθηΐ, [Π αποβίίοη οἵ Ομ το ἢ σονθι- 

τηρηῦ; 1 Πᾶνθ ΘΧΡΥΘΘβθα Υ56}} Ἰῃ (6 πιοϑὲ ἀθοια θα τηϑ ΠΟΥ. 

Γμᾶνθ ἄομθ 50 θθοϑιβα 1 θο]ονα ἐΠπαῦ ΟΠ Ιβ δ η γ 15 ἃ βυβίθπι 
οὗ ροβῖθῖνα ᾿ηϑ. ΠΟ 15 ; πᾷ {πᾶ [Πο56 ΟΠ τ βίδηβ γῃῸ ψουἹ]Ἱά 

γτοργοβθηΐ Ομσῖβὲ οὐν Πιοσά, 88 {π6 ϑδνίουν οἵ ᾿ἱπα]νι τι }5 

Οὐἶγ, Πᾶν μα ΡΙΘμοπάραᾷ {π6 5ριν οὐ ΟΠ δι δηϊυ. 

Οτῖβυ 15. [86 Ἰοριβίδίου. οὗ πδίϊοῃβ. ἈΑΙ8 {π6 δενβ γγεῦθ ἃ 

ἩδΔΟΠ ἃπᾶ ἃ Ῥθορίθ, φονθυηθα Ὀγ {πὸ ἰὰνβ οὗ αοά; 80 

νγὰϑ ἴὉ ἀαβῖρηθά, [Πδὲ Ἔνθῦν Ππδίοη πάθον Πθάνθη 5ποι]α θα 

Ῥουπά ὈΥ οπθ ἰὰνν οὗ ΟΠ υἸβύϊαπ, ἃπα πίϊομδὶ ρον. ῊΙ5 

ΟὈ]δοῖ τὰ ἴο ὈῈ οἰΐβοίβα ὈΥν οὺν Τμοτα σου Πσ᾽ το ἩΪ5 

ΟΠυτ ἢ ἃ βυβίοθιῃ οἵ δυίπουν, ἡ ΒΙΟῊ 15 ΑΠΚὸ βυμίρα ἴο 41] 

ἔογηιβ οὗ οἷν] σουθυπιηθηί. θοδιβα {Π6 ἰθδοῃοβ οὗ {Π6 

ῬΘΟΡΙΘ 816 ἴῃ 4}} παίϊοπβ {πΠ6 θυθηΐι8! δι Ιΐου8. οὗἩ {πΠ6 οδᾶ- 

γϑοίου, [ῃ6 ἀδβέυ, δπα {π6 τηογα]ν οἵ ἃ ῬΘΟρ]6; 1 ρ]οαβθά 

αοά ἴο ἁρροϊηΐξ Δ Ὁσάοὺ οὗ πθη, ψῆο 5ποιὰ ᾿πᾶρο οὗ {Π6 

βύμδϑβ ΟὐὁἨ ὑπῆϊηθββ οἵ 8}} [Π6 [θϑοποῦβ οὗ {Π6 Ρθορία ; δηᾶ 

ῬΘΙΤΪΌ ΠΟΠΘ ἴο ὈΘΟΟΠΊΘ ΟΠτιβδη ΜΙηϊβδίουβ, στο Παά ἀ6- 

Ῥανίβα ἔτοπι [π6 γα πο ΟἸτῖβὶ Πα τονθαϊθά. “ὋῸ ρὑγε- 

νοπῦ δι 100 δηᾷ ῥτϊᾶθ, (16 ῬΥΠΟΙ͂ΡΑ] ἀριαίουβ οἵ σονθιη- 

τηθηΐ5), ἔγοιῃ αἰβύατ θη σ [Π6 ΟΠΌΓΟΠ 65, πα πιδ468 {Π6856 ΠΊΘἢ 

εαυδ]. ἼΠπὸ ΑΡοβί!θβ ὑγευθ 6418] διποπρ' [Π ΘΠΊ56]ν 65, ἃπα {Πδν 

ΔΡροϊπίβα (βϑοῃθῦβ ; ἃηὰ (Π6 ΟΠ Ἰϑύϊδη γοῦν] πονϑὺ Πμϑαγὰ αἵ 

[δὲ ἴπ|6 οὗ τθνοἹβ, γθὈ6 ] 108, ΟΥ̓ γγ 818, διιοησ ΟΠ ΥἸβίδηβ. 

ΤῊ Ρυνν οὔ πὸ ἀροβίοϊ!ς σονθυπηιθηΐ, γᾶ ΡΥ βου ν δα διηοησ 

Ἐποῖσ πητηθάϊαίθ βασοθββουβ. ΤΠ6 απίοπ οἵ [π6 ΟΠυτοἢ ἢ 

186 οἶν!! ρόνοὺ ἀπᾶρϑν Οοηβίδπεπθ, ρογνουίθα ΘρΙβοορᾶου ὈΥ 
οἰηἀποῖηρ ΔΠΙ Ὀ] ΕΟς ἀηοπρ {ΠῸ6 ΡΌΨΘΥΠΟΙΒ οὗἩ (Π86 Ομυγο68 ; 

Δ {π6 πἀβαγραίίομβ οἵ (πΠ6 Βίβῃορ οἵ Βομιθ, 51] πιότε 
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ἄθθρὶν ἱπ)υτοά, {π6 βρι εἰσι ν οὔ (π6 νἱβϑιθ]6 Ομασοι. Ὡς 

Βοἰουιηδίϊοη ψὰβ [π6 τα οὔ πον πηοάθ8 οἵ Ομυτοῦ σονθιη- 

χηθηΐ, 85 Μ0Ὲ}} δ5 οὐ {π6 ονουίῃγον οἵ {πὸ σουυτιρθοη5 οἵ {πὶ 

ΔΡοβίδου ; 8η4 (πὸ {Πηΐνουβαὶ Ομυτ ἢ Πὰ5 θθθη ἀἰβοτδοθά, πὰ 

(πΠ6 μου] σοππιυρα ἰπ ον], ΒΥ {πΠ6 5ῃδιηθία! πα Ὀ]οοαν 
αἰνίβιοηβ διηοηρ ΟΠ γβίϊδηβ. ἼΠ6856 αἰ ν]ΒΊΟ 8 501] ΘΟ ΠΠ6 ; 

Βαϊ πον που] ποΐ πᾶν οχἰϑίθα, 1 π6 ᾿πβ!οπβ οὗ {πΠ6 

στοαῦ Τιανοῖνου πα θθθη οὐδεν; ποιῖπου Ψ1}} ΠῸῪ 

66886, {{Π] {π6 στϑαΐ πιδ]ουϊν οὗ ΟἸυἰβίίδηβ. 5}.8}} τενῖνα 

δι οηρ {ποθ (6 ῥυϊγηϊνα ἰανν8 οἵ ογάθυ δπα πηΐοῃ. 

Ι Πᾶνα ποΐ βἰπαϊθα ἴο ἀἸβοονθι ΠΟΥ ποά65. οἵ ᾿πἰθυργθία- 

ἰοη. Αὐ [86 τῖβκ οἵ Ὀεΐηρ σοπβιἀθυθα ἃ σοιρ!]6ν, 1 Πᾶνθ 

ἔγβθὶ νυν (ἈΚθὴ ἔγομι ναῦϊοῦβ ΤΟΥ ΚΒ οὐ ϑοιρίαγθ, ψΠδίθνου 

ΔΡρθδιβα ἰο μ6 βιϊζίβα ἴο τὴν ρυτροβθ. ΠΟῸΡὮ ἴῃ ἀδηροῦ 

οἵ Ὀοϊηρ οβϑίβοιηθα ΘΥΥΟΠΘΟΙΒ; 1 ἤπᾶνα. ποῦ Ποβιίαίθα ἰο οὃχ- 

ῬΓΘ55 ἃ ἀβοιάρα οριηίοῃ οἱ {π6 σοπίγονουίθα ροϊηΐβ 1 τηδῪ 

δᾶνα ἔουῃά 1 Ἔχρεαϊοθπέ ἰο ἀϊβοιιβ8. Νὸ ἴδϑδι, ἰϑδύ 1 βῃοι]!α 6 
σομϑι ἀουθα ΠΠΠ|06 νὰ], οὐ ἀποδηαιά, πὰ8 Ῥγουθηίθα τη6 ἴτοχῃ 

σΟΠἀοιηηΐηρ ΠΥ ΟΡ Πἰοη Ιο 15 ΘΟΠίσγαυῪ ἴο {γταΠ. Νὸο 

ΒΟΡΘΕ οὗ ρἰθαβίῃσ μᾶ5 ἱπάπιοθα πῖθ Ὁ ὁπ6 τηοιηθηΐ ἴο βίπαν 

[Π6. ῬοΟρυΐαν ορίῃίοῃ ; ἰο γΔΙῪ ΠΥ ῬΏ͵ΓΆ565, [0 50 6 Τὴν 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5, ΟΥ' ἴῃ ΔΠΥ͂ ΨΥ [0 ἢδίίοι π6 ρβεορίβ. ὙΥ 816 1 

Πᾶνα πού βίπαϊθα πονοὶίν, 1 Πᾶνα πού Ποβιίαϊθα ἴο Ἔχ ρυϑ88 

ΔῺΥ πον νἱθν οἵ ἃ βι0]6οὲ {παῤ ἀρρϑαγθᾶ ἴο τιθ ἀββίγϑθ ]6.. 

Τ τᾶν τ156 {Π6 Θχρυθϑβϑῖνα ἰδηριασα οὗ {π6 σγθᾶῦ διιίμου οὐ 

{π6 Πθοιποηβίγδεοη οὔ Ππ6 Μϑββίαβ, “1 ἀο πού ἀββῖγα ἴο ᾿ἴγ6 

Ἰοηροι ἴῃ {15 νου], {πῃ τ 150 1 ἂπὶ ἀϊβροβαα οί ἴο ἅπά 

ουὐ {πὸ {τὰ}, ἀπά ἔο]]ον 1 (66). 

Ι χτιϑύ ἃροϊορίβα ἴου {Π6 ρουιοά οὗ [π6 ριυθ]οδίοη οὗ {18 

θοοκΚ. ΤΠουρΡ βοὴ ἀθαυ, δυϊβιηρ ἔγοϊη τππᾶνοϊ δ ]6 οἷτ- 

ουχηβίδοθβ, μὰ5 οϑιι56α Ἠ16 τΟἢ τοσγϑί, ἴῃ οὐποὺ Ἰηβίδμοθβ 

ἴῦ Πὰ5 Ὅθθη ψΠ]ΠΠΗΡῚν πα υ]σθα. [Ι͂ἢ σοπίομμηρίαίίηρ [π6 Ρἷδπ 

οὔΠ6 ρονθυημηθπί οὔ ἐπ που], 85 10 15 τουβαϊθα ἴο τι 'π {Π6 

ϑουιρίθτοβ, 1 βθοῃηθά ἰο 6 βισνυθυϊηρ ἃ ΠΟΤ ΠΙΔΡΉΪ βοοηΐ 

(θη ρ 16, δὐθοίθα ἰο {Π6 οἱουυ οἵ αοά ; ὑπᾶπ {π6 τουπά πη- 

οἰουᾷεᾷ 5Κν, στ τπ6 βὰμ πγαἰκίπρ' ἴῃ 15 Ὀυ]οηπθββ. Ομ 



Ἰχχυῖὶ ΣΝΤΕΟΡΥΌΟΤΙΟΝ. 

ΕΥ̓ΘΓῪ 5166 1 ποαγὰ {πὸ βοὴρ οὗ ἀπρεῖβ, δπὰ οὗὨ {Π8 βρι τἱΐβ οὗ 
(86 7π5ὲ τηὰδ6 ροετίδβοεί. 14Κ Αάδιῃ ἴῃ Ῥαγδάϊββ, 1 1ἰβίβπρα 

ίο {π6 νοΐςε οὗ ἃ υἹδηϊϑίθα αοά. 1 οοηνδυβθα σι (Π6 

Ἐσνδηρε  ἰδίβ ἀπα {Π6 Αροβίίεθβ. 1 νακοϑά μι (μοπὶ {του ρἢ 
ἔμπα ἀνθηιιθβ οὗ {π6 πια]οβϑύϊο βαιῆσθ; δπᾷ δνθὴ που, {ποι ρἢ 
{πεῖν δ ἄτθββ ἰβ ἐπάθά, “' 50 ομδιηηρ 15 {Ππθὶ γοῖςθ, (δὲ 

“1 οδὴ ΓΒ] {Ποῖ 5{1}} σρθακίηρ, 511] βίαπά ἢχϑᾶ ἕο ἤθαγ,᾿ 

ΤΟΙΣ του 5 ἀγ6 {πΠ6 ψοσ 8. οὗ δίθυῃδὶ 16: δπα {π6 ἰηΐθυ- 
ΘΟΌΓ56 ΜΙ {Π686 Ῥυἱθϑίβ οὗ {Π6 (θιρ]θ, ἀπ ψΊ {Π 61} ΠΟΙΥῪ 

Μαβίου, [μ6 Οαοἀ οἵὗἉ {πεῖν ποιιᾶρθ, ρρθαγϑᾶ ὑαΐ {Π6 δπίϊ- 

οἰρίϊῃ οἵ {πδ0 1πς6]]6οίτια] πα βριττέια] ΠὰρΡρίπθϑβ, τ ΒΙοἢ 
58}4}} σοῃδαξα 50 πηι ἢ οὗ οὐ (Θ]Ἰοἰν ἴῃ ἃ ἑπίαγα βίαίθ. 1 

ΒΌΡ ἕο {Π6 τοδάθυ {πΠ6 σομηρ]θίίοη οἵ {Π6 ἰδοῦν οἵ δ ηΥ 

γΘ8 15, ὙΠ ἀοίδγθησθ, νοῦ [ἢ 5 ϑίδοι οι δηα Ῥ]ΘΆΒΌ.6 : 

δηᾷ 1 γο)]οῖοο (Πδὲ 16 Ὠδ5 ρ]θαβθά Οοά, ἴο ρυδηΐ τηϑ ἴπ6 ἀθβισὸ 

πα {Π6 ραίίϊθμοθ, ἴο δοσοῃιρ 5 ἃ ΟΥΚ τ ΒΙΟΙ 5Που]α 6 
561] ἰο {ηΠ6 ΟΒυγΟἢ, δμᾶ ἰοὸ {π6 ὙΥοΥ]ά. 

(α) Μαυβ}᾽ 5 ΜΊΟΠ. 115, νο]. 111, μέ, 2. ῥ. 44. (0) ΒΙΡΙΠοίμθοα ΤΊβοος. νοΐ, ἵν. 
Ρ. 868---000. 76πᾶ, 1766. (6) Ματδ μ᾽ 5 ΜΠΟΗΔ615, γο]. ἢ. ρί. 1. Ρ. 31---36. ἀπὰ 
Ρί. 2. Ρ. 29--49. (4) ῬΙκΙηρίομ᾽ 5 Ἐνδπρα! οι! Ηδγίοην, Ῥτοίδοδ, ρῃ. 18---20, 

(6) Ηογης᾽ 5 Οὐιίϊοαὶ Τπἰγοάαοίϊοῃ, νοΐ. 11. Ρ. δ03, (,Χ) ΟΠδπιητῖ: Ῥχοϊορομιθηᾶ, 

(5) Οανο᾽ 5 Ηἰβίοτία [λίθγασια, δυί9]165 Ταίίαπαϑ, Απμτποπῖτιβ, ὅζο. (})) ΟἸθπιθηϑ 

δέγοιηδί, 110. 1. ἂρ ΟΠ θιμη! } ῬτΟΙοσοιηθθὰ. () Αρ. Ομθπιη. Επβερ. 11}. 111, οδΡ. 

24. (1) ὅεε Ῥεκίηρίομ᾽ 5 Ῥσγείδοθ.. ([) Ταϊϊδη5 Πδιιηομυ, οὐ] δοἐεᾶ ἔγομι ΒΙθ110- 

{6084 Ῥαίγαπι, ἴοπ. Υἱΐ. ἢ. 41. Ῥαγὶς, 1889.--- 

ΜΙ μον ΜΙ αΥΚ ΓΚ6 δοῖπ Ἐνδησ. Ἠ]βίουυ, 
14 17 ---- 181 14.--1ὸ 4696ε6ε ο.ὲδφϑφ | θ4. 

244 18 --- 281 160---21} ὅ 1--1} .... 66, 79, 74. 
ὃ9 9-- 10|.2 14.---1ὅ] ὅ 27-.--290.... 78: 
4 φεινοο «4.0. .ς.0.9.90 ῶ 922 -------- 48, 49, 

δὶ4 12..-.-317 Φδονοο ν...0 4 1--4 80, 64. 

04 29 818 18 ---10] 6 12----ἰ ,... 88 {ο 116, 
." 0. 11 21᾿΄,,.᾿ 10 2--1Ἰ8] ,.... 102---16ὅ, 224, 
8 φ.ο.ο. 4..ὁ6 φΦοιο 2 1--.2 41, 

98 1 -α 1 40-- ὅ 12---Ἰ7] .... 75. 
108 ὃ ---14 .ανο 7 1----Ἰ} -.«.ε 116, 

118 14--- 1611 29 ---32] 4 38-- 40) .... 609. 
1. ...». “9. 7 11--Ἰ8} .... 117, 
198 10 --- 19}} 52 -- 35] 4 40---42) ...- 70. 
1418 19---21}1 532 9 567 ------ἰ «ἐς 152, 228, 
1018 24 92,44 90 ὅ 18] 8 22.-38. .... 158----Ἰδθ. 
συ ττν-.6.,5.. ἡ... 14} 6 ΠΝ τος δ, Ὁ ἀπ 

ΡΙΗΚΙπρίοη᾽ 5 Νοίοβ, ρ. 80. (η2) δϑυύοτιθ πιδπέϊοπβ ΤΉ ΘορΣα5, ΒΊΒΒοΡ οἵ Απὐέϊοοῖ, 

85 1Π6 ἤγϑί Ηδυμιομϊδί, ΤῊ ἰγθδίϊθθ οἡ {16 ΘΌ5ρ6}5, δδουι θεά ἐο ῃΐπι, δ]]θροσῖβεβ, 

ἰηδίεδα οἵ Βϑγιηουΐζθβ, (Π6 βδογεα ψοϊυπιθ. Ῥυθίδοθ, Ρ. χ. (π) 8668 (μ6 ποίδϑ (ὁ 

186 ῥΡϑ 855 68 ἴῃ ὙΠΟ (8656 ΘΧρυθϑϑίουβ οσοῦγ. (0) 866 ἴΐ6 ἔγϑί γοϊαπιθ ΟΥ̓ Μήτ. 



ἘΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ἰκχὶχ 
΄᾽ 

Ῥ δη᾿ Β γαϊθαθὶς οἀϊῖοι οὗἨ ρθἴοοῦ 5 ουκ5, Μσ, Ἡανίβοη, ἴθ δ15. πγοσὶς οἱ 

Ῥείπαιεἶτ Θδουιῆςσθ, μα5 οὈ᾽θοίοα ἰο 5οπι6 ορίπίθπ5 οὗ Πἰρμιίοος ; θυΐ [5 ᾿ϑαγηΐηρ 

ν85 ἀπἀρη18]6, ἀπ Π18. Δα ΒΟΥ Υ 88 ἃ ΗδΥπιοπίδί σογῪ σγοαΐ, (}) Τηϊγοάαοίίοι ἴο 

{6 Αὐταηρθπιθπί οὔ ἐπ ΟἹ Τοϑίαπιοπί, (4) 1 οδηποί δίορ μετ ἰο ἀἴβουββ 

Βίβιπορ ὟΝ δὐϑυτγίοπ᾽β {μθοῦγ, ἐμαὶ σὰν ἤγϑέ ρᾶσθπίβ υγϑί ογεδίθα ουΐ οἵ Εἄδῃ,. πὰ 

ἴπδα τοπῃογεᾶ ἱπίο 1Π6 ραγάθ, ἰο 6 ἰειηρίοἃ «πᾶ [81]. Τἰ 15 ΔΙΏΡΙΥ τοζαίοἃ ὈΥ͂ 

Μτ. Ἑδθοσ, ἰπ [5 δοῃποοίρα νἱθν ΟὗἩἨἉ 8 (ῃτϑθ ἀἰβρεπβαίίοῃβ. (7) 566 θανίβοῃ 

ου Ῥυϊπηϊεϊνθ Θδογιῆοε, δπᾶ Ασυομθίβθορ Νίασοο οἱ 1Π6 Αἰοπειποπί. Νγ. αν βοη᾽ 5 

δΙραπιθηΐβ5 μᾶγα ποὲ βῃδίκαπ ΤῈ. οοηνίοίϊοα οὗ 1Π6 ἀϊνίπα οτἱρίῃ οἵ βϑογιῆοθ. 

Βαξ {15 15 ποΐ {86 Ρἴδοθ ἰο ἀΐβοιιβ5 {{18 τῃϑίίεγ, 1 -πιυϑέ ποί ΒΟΥΘΕΥΘΓ οὐ μοτθ (0 

ΟΌΒΟΙΥΘ {{ππ|ὶ δποίμευ πιοϑὲ διηΐποπί οὗ οὐχ τηοᾶάθγη ἐπ θο]ορίδηβ Π85 δια ταοθά 4]50, 

δι ορροβίἐθ ορίπίομ, οα {Π|8 ροϊπί, 866 Νῖγ. Ββηβοῃ᾿β σθῃιαυκ8 οα {π6 βδουιῆοθ οὗ 

ΑΒεΪ], ἰπ μἰ5 ϑϑυιποπβ οὐ {Π6 ἀΠΠ] οΌ] 1165 οὗ δοιίρέαχθ. (8) ὦ, δνδὰ 1, ἀο Ὀγίηρ ἃ 

ἢοοά οὗὨ νγαΐθσβ ὁπ (16 εατίῃ. 8666 {π6 ποίβ ἴῃ 1οο. Αγχδηρθιαθπί οὗ ἴθ ΟἹὰ 

Τοβίαπιθηί, (1) 1π μιῖϑ ᾿ἱπυβίααῦ !]6. σους Ὅμ. Ῥτορθθου. (1) Ῥυρίαοθ ἰο {86 

Μ]ΊΒοΘΙδμεα ϑδοῖα, Ρ. χχχίν. (1) 1 βαθ)οἷη δη οχίγαοί ἔτοσῃ β' θη! θυ β ῬΎΟΪ 6 5Ὸ- 

τηθπ8, ἴο {πΠ6 ΟἰδΙ]αίίαηβ, (πᾶΐ {Π6 τεδᾶθι 0 πὰ5 ποί μδα ἂἃπ ορρογίππιίγ οὗ ρϑγὰ8- 

ἴπρ 16 τόσ οὗ {μ15 οϑἰθοσγαίρα {ΠΟ ]ορΊδἢ, ΠΥ ρεσοθῖνα μον δαί γον Π6 ἀθβίγουϑ 

4}} {π8 οππᾶδίϊομβ οἵ ἔμοβα ρϑοι αν ἀοοίσϊπθ5, τυ 10}} ἀΥ6 {Π6 6 βϑθπίϊαὶ ομαγδοίο ῖθ.- 

τἰο5. οἵ ΟἈτΙβεϊδπι νυ, δπὰ πῖον ἈΠ1Κ6 οοηδίίαξα 115 1186, ρονγεῖ, δπὰ πιδ]εβίγ, δπὰ 

4811 115. βοίθιιῃ ἃπὰ βἴθυπδὶ ἱπιρογίαποθ. Ἐφ σεργθβθηΐίβ ΟΠ γι β ΔΗ γ, ἸΠΘΓΕΙΥ ἃ5 

8 Ὀείίον Ιᾶνγ,. ἰπᾶπ [παΐ οἵ ΝίοΞ65.---Πδρείδμι πο Ὀγονοθ δὲ μᾶποῦβ βϑηΐθηξίδβ, 

485 πὶ 8110] Δ]14 0 0{165 Ρτοα ΑΙ, οἱ ἴῃ ἤδο Ραγαρμνα51 ἄθηθο θχργοβϑὶ. ἴμοχ ΝΜ οϑἱ8 

ξαϊξ ἰαπίαπη ρορα]ο 1111 Ἰαΐα, οἱ ΝΙΟ588 Ὀτθ αι, δὲ οὰπι 60 οἵ ροϑδί δπιὶ, βϑασδγάοίοϑ 

σεμί 165 οἱ ππαρ βίγαί 5; ΠῸΠ ΨΘΙῸ ρεγίϊπει δ Οπηη65 Ποπλΐηθ5::. ΖΔ] δάϊιπο παϊπα8 

δἀοῖγεβ Ομ βίϊδηθθ τ ] ]ρ!οπὶβ. Νεοὸ Ογιβίυᾳβ. βαίβέεοιϊί μαϊο Ἰθρὶ Μοβ15, νυϊραίο 

ΟΣαπΐ ; 485] ΟἸΠ65 ΠΟΙΉΪη68 ΡὈΥδοδίασθ 1118π| 16 ρ6 1) ΠΟῚ μοββεπΐ ; δἂπι ρο(ϊὰ8 αἱ 

Βοπαΐηῖθιι5 πυΐπι8 ἔγαρ  θγαπη, οἵ ἃ 5ρισια 4] 16 η8 πὶ, ΟΠΠΠΪΠΟ 5ιι8(}}1{, ΟἸγβίϊαπᾶ γ6- 

Ἰ:ρΐο οπιηῖπο οἀγεΐ, ΡΙ8πη6 ποπ αἰ, ἢδο 1656 ο515, φαοᾶ δἰεϊπεί 84 ἰἴρϑαμπι ἕαπὰδ- 

ταθῃίαμη οἱ ἃυριαπηθπίμπ ΓΘ] ΡΊΟὨΪ5; 564 πἰ{Π{π ν᾿ μ15 ἀοοί γί πὶ5, 4ὰλ5 ΟΠ γἸβέαϑ 'Ρ588 εἷ 

Ἰερὶ ῥυβοία : απ ποιηῖηθ πνευμα 80]Θ πὲ 5 μ] Ποατὶ, 4α1θ15 ΒΟΙπἾπ15 Δηΐπλι8 ἱπεϊ- 

ται 5ἷο πιουϑίαγ, πὲ οοραϊ ἰοποπι τϑγαπη Ἰμογαϊίαιη ρογἔβοϊοχεπι ππῖσϑ ἰᾶπι ορίδέ, δὲ 

δᾶ 5641 ἰθ 6 πε 155ῖπηθ δίααθαί, Ηφθο οορ 0 ρτοῖραθ δα ΠΏ θαμ ἀἰτὶρ᾽ίατ, οἷα: 

416 βυμηπιαπα Ρογθ οἰϊομθιη οἵ χάριν ; Βᾶταμα Τϑγαμ ΒΡ ΓΙ (π8] οι σορμἰτοπ θα οπι- 

Ὧ6ΠῚ, οἱ ΘΙ ΟΥΘΠ. σψοστπ), ἀθθθμια ἀοοίγπεοο ΟΠ ν 1511 εὐ Αροβίοϊοσπμ ; τ 4π6 μθα 

τοὶ ρῖο ροίοϑί οἰϊδπι 6556. οπῃπίαπι ΠΟΙ Πππι, 418 ἰθιηρογα δὲ ἰθὺ πὸ ἀεῆπροίαγ. 

ϑεα το] σίο αυδπὶ ]6χ Νοβἱβ ἀθβουῖθι, αὶ ἰαπίαπι Ῥαγ 1. ]Αγ15 : ρου παῖ ἰαπίσπι 

δὰ οχίθυπα θχογοῖία ; ΠΟ γ61Ὸ δἃ γ᾽ !β,οη οι ἐπίθγπαπι, δὲ ΘΊ]Π0} 168 π|, 4πᾶπι ο05- 

πονογαπί οἵ οοἸ πουπμέ πχα}{ϊ 4111, ΑΘ ΔΒ ὅταὶ ᾿ᾶπη ΘΧΘΠρΡΙΟ ; ὰπὰ 8111, ἴῃ ααΐθα5 ἔαϊέ 

δριγιία5 ΟΠ τ 561 ; ἀποίοτοβ Ῥ ΒδΙ ππου αι! ἔδιη ἔγαρ!ἔδγοσαπι, αἴ ποὸ5 δᾶμαο ᾿ἰδάθμι το θ8 

οἱ νεγθ]5 αἴαπιυτ. Ηΐδπο γϑ]ρΊοποπι ἱπίθγπαυη Ῥϑυ]ὰ5 [που  οπ ἰβϑίιηθ ορρομϊί τοὶ ϊ- 

δίοηϊ τηοΐαϊοδ, 488 ἰαπίππι ἴα! Ἔχ ίθυθα ; πδὸ Ῥδαίαβ πππααδηι ἀἰχίξ, ᾿ορὶ Νοβαῖοϑ 

᾿πέα!5586. ΟΠ τ βίϊαπδτα ἀοοίγπαπι, δαΐ πνευμα. ει ροίίυ5 ΟἸγἰβίαπι ἰυ 551 γα ]}]- 

δἴοποιι ἰπἀαῖοαπι, πονὶβ πιοᾶΐβ δἰ βρου δε οη θὰ5 σουγαρίδπι, ρου ἀοοίτίπαπι ορίϊ- 

Π13Π|, ἀΘρΡΥΙΠΊΘΓΟ, οὖ ΤΙ  ]ΟΥθ αι ΡῈ] 106 ΟΡΡΌΠΕΓΙΘ : ἰαπίππι ἀρεβί, αὐ ΟΠ γδέαβ ἀσοθαΐ, 

56 Τορϑίοσϑ ἰδηΐαμπι χα] ρίομθηι δοβαϊοδηι, Ηφοο ΟΕ Υ δι} ἀοοίγπᾶ ἱπιπιδι85 Βαροτ- 

δ{1{1|0πι65 {6} ]οἰου ῥσχοβίγασ!τ, εἴ βάγαμ ἰπ Ἰοσαπὶ ἃἰρε5βἰπιαβ 4685 Βα 5. αϊΐ, ααϊθὰϑ 

Βοχηίμαπι ΘὨΐτητι5 (Οἵα 58 Ὡ]γῸ ἐπ! Ξε γεῖ ; 5ῖ0. οἵἴὰποβ ἤππΐ, γαυΐο σταᾶα πνευματίικοι, 

» 



Ιχχχ ᾿ ΙΝΤΒΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. 

εἴ νἱΐα οἰ γἰ ϑεϊαπα τιαχὶπιθ εἰ ἔογ ἰββίπιθ οοτηπηθπᾶαΐ νου (ϑίθπι μα} 8 γε! ρίοπίβ ; α 

4πᾶ φαΐ 5βαπέ 6116πὶ, δ πιά 6815 εἴ ΘΘπΈ θα 5 πιὰ} 15 βαπέ ρυῖοσε8 οἱ παρτγοθίογθϑβ.---Ρσο- 

Ιδθροπι. δὰ α]δί. ρᾷρε Ὶ]. ΒΒ 51:ὸρ Νίγβι ΒΟ] 45 [86 ΠιθιθοσῪ οὗἨ 6] 6 Γ, ἩΠΟπ Π6 

δ[.165 ““(Π6 ᾿ππιποτία] βϑιη θυ, ἴῃ ἐμ6 ΒΙρ δέ νεπογαίϊοπῚ Ηδ ρῖνεβ (16 [Ὁ] ονεῖπσ 

ΘΒαγδοίοσυ οὗ δἴπη :---“ ΤῊΘ οΥὐἦρῖπαὶ σϑηὶα5 οὗ {μ15 στϑαΐ οὐϊέϊο ἀπά ἀϊνῖπθ, ροστα δ 

Βΐπι ἰῃ πΠῸ οἂβθ ἴο 6 ἃ ὉΠ πᾶ [Ὁ] οὕ Ὶ οὗ (πΠ6 ορίπιοη5 οἵ οἰμεῖβ : μΠ6 ἀβδοθπάβά δοπ- 

βίδη υ ἰο {6 5οῦτοο 156}; δχϑιμηθὰ ἩΠῈ ἢ15 ΟὟ 6γ68, ἃπᾶ τηδᾶάδ τποσὰ ἀΐβοο- 

ΨΘΓΙΘΒ ἴῃ βαοτρά οὐ ]οἶβπὶ δη Θοο Θ᾽ βίο] Πἰβίοσυ, πᾶπ {(Π6 ΘπΥΎ οὗ μἰ5 οοΐειιρο- 

γΤατὶ65 [85 Ὀδοη ΜΠΙΠΩΡ ἰο δάπηϊί,᾽---ο]. 11. Ρ. 641. Βαΐ {μ6 βᾶπιθ ἱπάθρεπάθηϊ 

βρῖσιὶ (58γ8 Ασομ θίβῃορ ῳδαγθπο 6) ϑγβ οι σοπάογεᾷ {Ππαᾶΐ 56 η510}6 τυτιΐοσ βοθρίϊσαὶ, 

πὶ γοργὰ ἰο {6 ορίπΐοη οὗ οἴβμϑυῦβ, ΠΊΔΥ ΓΌΠΘῚ Οἴδιουβ βοθρίϊοαὶ στ τορατὰ (0 

Ὧ15, ΡΥ ΙΟα] ΤΙ Υ ΘΓ {Π6 ΡοΪπί αἵ 155π6 οἂπ οπ]ν Ὀ6 ἀδίοτιϊηθα Ὀγ {Π6 τηοβί ῥτο- 

Β848]6 σοπ]θοίΐαγο--- ϑθθ βοῦηοπ ὍΠ ΡΠΙ]ΟΙ]ΟΡΊΟ8] οὐἰ]οἶσα, ρῥγθδομβοὰ αἱ Οχίοτά. 

(ν) Το ϑ'γβίει οὗ Ιπίεγργείδίϊου οὗ {π Αροοδϊγρβθ, ὃν {π6 θυ. ἀβθογρθ ΟΥΌΪΥ, 

ΑΜ. ἄο.---ΤῊΘ ΑΡΟΟΔΆΪΥΡΒΘ 15 δοΐ ἃ οοπδθουίίνε ρστόρίθου, ὑαΐ ἃ βαδοϊοιῖμδ οὗ ὑσο- 

Ῥδοῖθϑ, 566Π ΡΤΟΡΔΡΙΥ δἵ ἱπίεγναϊβ, ἀπτίησ δἰ. 7 0Πη᾿5 ἀνθ] ἶπρ ἴῃ Ῥαίμηο5, 8}} ῥτθ- 

ἀϊοίίηρ, ποϑυ]ν {Π6 581π|6 βυθηΐϑ, ἀπᾶϑγ αἰ απ ΘΙ} Ὀ]6 15 ἀπ τη0465 οΟὗὁὨ ἈΧΡΤΘΘ5ΙΟΠ, 

δηὰ ἐμὰ5 οἰδοκίηρ ἂπὰ 1] βἰγαίίηρ θαοἢ οἴμοσ. Αὔίοευ {π6 ἔσϑὶ ἴπτθθ ομαρίοθσϑ, 

δἀάτεββεᾶ ἰο {Π6 Αϑβἰαίϊο Ομ ασο 65, (μ6 ρυθαϊοἴ0π5 ἅτ βίσι ΕΠ Υ οοηβηρά ἰο Επτορα! 

ΤΉΘΥ {Κα πὸ ποίϊοθ ο΄ (Π6 Εδβδίεσπ ΟΠ ασο, ποὺ οὗ Μαϊιοιηθίδηῖϑηι. ΤΉΏΘΥ ἅτ 

Ἰἰπη! 64 ἰο ῬΟΡΕΓΥ, οὗ τ μῖο ἢ {Π6Υ αἶνϑ ἃ Εἰβίογυ, σθραϊατ, ο]056, ἀπά οἰγοππηβίβηίαὶ, 

ἴῃ ἃ ΓΘΙΠΔΙΚΆΡ]6 ἄθσσθθ ΑΠΔΙυβῚβ οὗ {Π6 ΑΡΟΟΔΪΎ056.---Οαρίοιβ 4, ὅ, 6, 7 (186 

Οἰαρίουβ οἵ {Π6 56815) ἃἀχθ 8 βϑπασαὶ υἱθνῦ, ΟΥ ἱπάδσχ, οἵ {π6 Ἔνοπίβ ἀείβι] δα ἰπ {868 

δαρβεααεαΐ ῥγθαϊοίίοηβ. ΤΠ656 οπδρίθεβ σοιρτθ θη {πΠ6 οουγβα οὗ Ῥσγονίάθμοθ, 

ἔγουα (με ὈΙστ οὗ ΟἸγ ΙΒ δπῖίγ ἰο {π6 ΜΊ]οππίαπι. ΟΠαρίοτϑ 8, 9,10, 11 (1Π6 οἰαρ- 

(6γ5 οὗ {Π6 ἱταμηροίβ) ἅτ 1Δθπίι0 8} τυ} ΟΠδρίουβ 1ὅ ἀπά 16 ((π6 οἰιαρίεοτβ οὗ {88 

86815.) ΤΠΕΥ Ῥοίμ ργϑάϊοί {Π6 βετῖθθ οἵ δυθηΐβ Ὀθίννθο ἴπΠ6 Βδἰοσιηδέϊοη ἴῃ ἐἰι6 

121} οαπίασυ, ἂπᾶ {Ππ ρυϑαΐ ὑπίνογβαὶ 87 ἴῃ τυ Π10 ἢ ῬΌΡΘΙΥ ἰ5 (ο ροσΐίβῃ, Βαί (Π6 

ομαρίεγβ οὔ {Π6 ἐγυπηροίβ τηᾶγκ {Π6 ον θπΐβ 11 τη πο τηοτα ἀθίδι}. Τῆα5, οπαρίετ 8, 

ξἶνεϑβ ἃ νϑνν οὔ (μ6 ξϑῆθυδὶ, ρῃ 5108], ἃ πὰ πη ΓᾺ] Βα ΤΕΥ Πρ 5 οἵ τηᾶπ, ἴμ ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘ 

οἵ [Π6 ἀἰνὶπα αἰβρίθαβασθ δἱ {Ππθὸ σουγαρίϊοη5. οἵ ΟΠ β πη γ ὈῪ {μ6 Ῥορδάομῃῃ, 

ΟΒαρίοι 9 15 ἃ πιοϑβί γϑιῃδ 8 }]6 ἃπα ΟΠ δγδοίθγ 5610 ργθαϊοίίοη οἵ [Π6 ἘΎΘΠΟΝ Εδνος 

Ἰαίϊοπ. Τ|ι15 ρσθάϊοίίομ μὰ5 θ6δπ Εἰ μουίο ργθϑαπιθᾶ, ὈΥ {16 τη] ου Υ οὗὨ ΘοΙμηδη- 

(Δίογ5, ἰο ΔΡΡΙΥ ἴο ΜΙ Δῃοπιβίδῃιβμι. ΤῊ}5 15 Π6 ομαρίοσ σι βΐοῖ Ῥαβίου πη β᾽ ὟΝ 4]π|- 

516 γ᾽ 5 ΡΥΌΡΒΘοΙεβ ΔΡΡΙΥ ἰο [πίμοι, ἃπὰ {86 ΒΕ δέουιηδίϊομ ἴῃ Οἰδυτηδηυ, ἀπ οἡ πος 

{86 1τῖβ ᾿Πποιπδηϊβίβ Τοππᾷ {π61ν αχρθοίδίϊοη οἵ ἃ πηαϑβᾶοσα οὔ (6 Ῥτοίθϑίδηϊβ 1 (ῖ5 

γΘΔΓ. Τἰ ̓ 1Π 6 βιθνσι {παΐ τὲ ΔΡΡ] 165 ΟΪγ (ὁ Οὔτ 818---ἰΠαὐ 115 ἀδίε 15 ραϑί---ηὰ 

ἐμαὶ 1{ 15 {Π6 ΒΙΒΈΟΣΥ οὗ (8 ΕἼΘ ΠΟΙ Του οπιρῖτθ Ομαρίεσ 10 15 {1 βυδάδη ἀϊῇ- 

ξαβίοη οὗἩἉ 1π6 ΗΟΙΥ ϑοτὶρίαγοβ, δᾶ ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙ5 οὗἉ ἐπ 6 ΕἼ Θπο Ἐνο! υἱΐοη. ΟΠπαρίον 

11 15 ἃ Βἰβίογυ οἵ {Π|8 βαρργδβϑίου οὔ (6 ΗΟΙΥ ϑδογιρίατθβ Ὀγ Ῥοόρεγυ, οἵ {μεῖς ρὰ- 

[ἴο δχτιποίίοη Ὺ Αἰμαἰβέ διὰ Βθν οἹ αΠἸΟπατ Εχϑποο, ἃπὰ οἵ {πεῖν βαἀάθῃ ΓθοΟυ σΥ 

ἔγομι [815 ἀδρταάδίϊομ, ὈῪ Ὀδίηρ βρτεαὰ ἴο {μ6 θοππάδγίθβ οὐ {Π6 βῖορε. ΟἸΠιδρίουβ 

12, 18, δὰ 14, σι 17, 18, δπὰ 19, ἀγα (16 ρϑοῦϊίαῦ παυταΐϊνα οὔ {ῃς ΟΒπσοῖ οἵ 

οπη6, ἴῃ 15 Υ]56, ΡΓΟΡΤΘ585, ἃπἃ ἢπ8] ρα πίβαεσπθηί, Τμπ5, Ομαρίον 12 αἶνεβ ἃ ἀεἰδι! 

οἵ (88 Ρεγβθουίίοηβ οἵ Ομ γι βιϊδηϊυ Ὀ.Ὺ Ῥδραπίβηι, ἃ5 δι ΟἹ 1} (μ 6 σονθγομπιθοΐ 

οἵ ἀποϊεπί Βομ6---Ὑ 1} {Π6 ἐγ ηδπλββίοη οἵ {Ππ8 βρίγὶξ οὔ Ρραηίϑηι ἰηΐο {6 σονεγη- 

τηϑηΐ οἵ τηοάοεγῃ Εομηθ, ἀϊβρίαγοα ἵπ 5 πιῖ]ᾶν ρογββοιίοπβ οἵ Ομ τ  5εϊδαϊίγ. ΟΠδρ, 13 

͵θ ἃ βίγικίηρ ῥσϑάϊοξϊοι οὔ ἐδ τὶδθ οἵ (μ6 φομπιθἰπεὰ ἰθπηροταὶ ἀπὰ δρί για] ροννγοσ οὗ 
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Ἤομιθ. Τη8 Ἐίουιπαίίοη απᾶθν {μ6 ὙΝ ἃ] ἀθηβθ85---π8 ἤθτυοο υἱηαϊοίίν 6Π6855 οἵ  οπια 

ἀραϊηδὲ ἔμ056 θαυ] ΟἸτΙ εἴα π5---δηᾷ (6 ζουτηαίίοπ οὗ (Π|6 1παιι 151 {10}, ἴον (86 ἀ0α}}6 

Ῥύτροββθ οὗ οὐπιβῃΐηρ {πΠ6 Ἐ ΘΌΥΙΟΥβ, ἀπα οἵ γταϊβίηρ ῬΌΡΘΥΥ ἴο πηὶνγβαὶ ἀοιηϊ θη. 

Ομαρίον 14 15. ἃ ρτϑάϊοίίοῃ οὔ {π6 ἀουνα}} δηὰ δχίϊποίϊοη οἵ ῬΟΡΘΙΎῪ, ὈΥ ΠηΘ8ΔῈ8 

ὙΓΠ1Ὸἢ ἅτ γαῖ άἄεπ, θαΐ Ὑνμΐοι ἅγα ῬΙΡΆΌΪν οομποοίθα τ] βοπια σγθδΐ, Ὀτιοῦ 

μάγος οὗ τηδη, πᾷ ταΐη οὗ {π6 φονθυπιηθηΐ οἵ παίϊοπβ. ΤΠ τηΐθτν θη] ηρ; οἰδρίοτβ, 

15 Ὧπᾷ 106, αὐ {μ6 ομαρίειβ οἵ {πΠ6 56815, ἀπ πᾶν Ὀθθη αἰγοαᾶν ππθπίϊοπθά 

Δ5 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ ΪΠ, ἃηἃ ΘΧρΡΙΠδίοΟσΥ οἵ, {πΠ6 οἰιαρίευβ οἵ {6 ἰγυπιροίβ. 

ΤῊ 171}, 18}, δπᾷ 191} οιαρίθυβ, ἃγ6 γϑγΙΟ 5 ἀθία!]5 οὔ {π6 τηοᾶθ, ἴῃ π ποῖ {Π8 

ῬαΠΙΒμτηθπέ ἀπά χα ἰποίϊοη οὗ ΡΟρΘΥῪ 011] θ6 δοοοιηρ]]5η6ἃ. ΟΥἁ {π686 ομπαρίθτβ, οὗ 

οοῦγ5θ, ἰ που Β6 ρτοϑαιηρίποιιβ ἴο αἰΐοπιρί δὴν ἀδία θα Ιηϊογργοίαίίοη. ΤΠΘΥ 

ΔΥ6 ἔαΐατα, ἀπ {Π6 1 5815 ΔοΊΟὙΎ ᾿πἰογργθίδίιομ τητιϑὲ νγαῖί ἴον {πΠ6 θνθπί. Βεΐ {πὸ 

411 ἀἸβ πο] Υ ΠΠπΠΡῚῪ βοπιθ νἱβιίαίϊοπ οὗ (Π6 αἰνὶπθ τγαί τρια ν᾽ Δρρυοδο ηρ;, ἴπ- 

ψο] πο {Π6 τοῦ] ἴῃ τγᾶγ, οὗ δὴ δχίθπί, ἤθυοθμθββ, δηαἃ ρόνγοσ οἵ οἷν! ἂπᾶ ρῇῃγ- 

5168] ταΐπ, ὈΕΥΟΠα 811 οχαιηρ!θ, 8Ππ4 {πγθϑίθηϊηρ 411 ας {πὸ οχ ϊποίϊοπ οὗ {π μαιπδπ 

ΤΆΟΘ; ἃ ἀεΙπρο οἵ γὰγ. ΕὙο {π6 201 οπαρίοτ ἰο {πῸ δπά οἵ {Π6 ΑΡόοοΆγΡ 868, 8.6 

Ῥτϑαϊοίϊοπβ οἵ [π6 ρου οα τυ μ] ἢ 15. ἰο (ΓὉ]]οὺν {π6 ἀδδίγαοίοι οὗ ΡΟρΟΎΥ, 85 (μ8 ρτϑδί 

Οὐ πα πΠ8] πα οοτγαρίου οὗ {πὸ ΟΠ τ βίαι του]. ὙΠ6 ΜΠ δηΐαπι, ο]οϑίπρ' ἴα ἃ βθοοπᾷ 

Βυϊϑὲ δροβίϑδον, ἰο Β6 ἀϊἰβέϊηρ αἰβιθα Ὀγ ἃ βαδᾶδη ἄἰβρΊαν οἵ {π6 ρονγοῦ οἵ Θοά, [01- 

Ἰονγβὰ Ὀγ {6 ἀὰγ οἵ Ἰαδρπιοπί, ἀπ [πὸ σοπππιπιπδέϊοι οἵ {πὲ βγβίεα οὗ Ῥτγονυῖ- 

ἄσπορ ἴῃ {Π15 νου]. Τ1π {Π15 νῖθνγ οἵ 1Π6 Δροσάῖγρβθ, πὸ ργϑάϊοίϊοι Ἰοννου ἄοννα 

{πη {π ΕΎΘποῖι Β ον οἹ αἰΐοη, 15 ἸοοΚοα ΡΟ ἃ5 ἃ βα]θοὶ ἴον Ὄχδοί ᾿πίευρυθίδίοα. 

ΤῊῖβ Ἐονοϊαίϊομ, μουγθυϑι, {ὈγΠἾ51}165. {πΠῸ ΚοΥ τὸ {π6 Δροσάῖγρβθ, ἤχίηρ {π6 ἀαΐθβ 

οὔ (16 παπθοῖ5 1960 ἀπ 600, ΤΠῸ ρῥτοοῖβ οἵ {πΠ86586 ροϊηΐς τηπβί, οὗ σοῦγβθ, Β6 χ8- 

αϊτοά. Μν. Ογοθυ᾿β νοϊαπηθ Ὑ011} 6. 500 βϑῃΐ (0 ρυββδ, πᾶ {Ππῆ8π Ο]Ὺ οδῃ 5 

ῬΙδη οὗ ἱπίεγργϑίαίίοπ Β6 οομπιρ] θυ ἀπἀουβϑίοοα, οΓ ἔᾺ]}}Υ ἀρργθοϊαίθα, ἃ5 ἀββθγυῖπρ' 

ἴο (66 1[5 βία πα διμοηρ {Ππ|8 ουϊἄθποθβ οἵ ΟΠ τιβίιαμγ. (2) Ῥοβίᾳιιαπι ἃ} 84065- 

οοϑμίϊὰ τηθᾶ ρουβϑιδβαμι ΠΡ. 5561, ΟὕθοῸ5 ΘΟΥΙΡΙΟΤΟΒ ΠΏ] Πρ οαΐου ρου] θσοπᾶος 

6556, Θὰπὶ 4ιϊάθπι ἴῃ ἢ πθπι, τὐ ᾿πθ Τ21]}1 Ρ] ασῖπιὰ απὸ δα Ν, Τ'. 5 ὙΔΈ ΠΟ Ππθ ὰ 

ἴδοθτυβ ροββοῃΐ, δά θυ θη : αἰζαηηθη 115 θ6π6 τηπ]{15 ρου θοί!β, ρ58 σοῦτπὶ ΘΧΡΘ- 

Θηία αἰ] οἾ556Π), πὸπ ἰδηίοβ δούαπι {γαοία5, 4αδηΐοβ ἈΠΟ ῬΥΘΘΟΘΡΘΙΆΤΩ ; πᾶ 

ΡΤ Ἰββίμι! ααΐααθ βου! ρίοτθβ αὐθθοὶ ἰδμίο 5θοῦ]οσιπ ἱπίθυνα!!ο ἃ Ν. Τ᾿. ποίου! 5 

αἰβίαραμπί, αἰ γοοάθα]α ἰαπέππι ποι απΐθμν ᾿πίθοτοθ βθηίθπίϊθβ σΘΟτη ΡΟ ΟΒ110, δὲ ᾿ρϑὰβ 

Ἰϊπρτιδα δπίϊαδΒ σϑηΐβ σομγθηϊγεπί, δ4θο πὲ Ν, Τ΄ 5|γ}1π5 ἃ} 1ρ515 ν᾽ εῖ, ατεοΐβ, 

ὙἹΧ ἱπιρ]Π]σογοίασ ; 4ἀθ 41115 τηθ! οἰτουμηβρίοοσ οεθρὶ. ΝΙ5518 ΕΥΡῸ δα ἰθιηριβ 

ατθοὶβ, ὦ Ηδορυαῖοα δοοθϑδὶ, δὲ πηϑ]οτὶ αυΐάθηη ἐγποία, φαμὶ ραΐανθγαπι, ἕζο. 

ὅχο. ὅζο. Θαγαμμαβῖαβ ἂρ ϑοποοίσοη. Ηοτ ΗερΡ. Ῥτεῖ, βϑοί. ἵν. (αα) Αἰΐεπάθ 

Ἰμδοίογ, βᾶγβ ϑομοβίφϑθι, εἴ οῦβογνα γϑιααϊαβ νου ἰδ ρα νεΐοτοϑ δπάςοα, Ῥυῖπβ 

ἩΠπὰ οἰαίαπι ϑευγαίοσα ποϑβίτο Ιοπρα ἔαϊξ ἀπίϊᾳαϊα5, δάθοχιθ 115 νϑυθῖβ ροίεγαΐ δα- 

ἀξ508 ΘΟ ΠΟΘΓΘ, ͵ϑτη δἄ6556 ἰθιηρογὰ Νθϑβίθθ, ἄστῃ ἀϊοίαμι ΠΠπα δα ἐθπρα5 Ρτθο- 

5605 Δρ]]οαΐ : ἰΙάαπθ δὰ ργφοῖρας 46 οδαβὰ, ΄αΐα οπιηῖα Ναββίθ οὐϊίθσία, 46 ααϊ- 

Βὰ5 δηίθοθάθμεϊα Θομβα]απίατ ἰδίο ἑθπηροτα δἀθγαηί. ϑομοείροη. Ηοτο  Ρτγαῖορθ, 

Υ0]. '. Ρ. 113.---ϑ88 ου {{|5 βαθήθοΐ (Π6 ὑΠο18 οἵ ϑομοθίσθηβ Ῥυοΐδοθ ἴο {π8 ἔγϑέ 

γοϊαπηθ. (δ) 1 επίγϑαί {πὸ αἰίθπέϊοπ οὔ (μ6 {μβοϊορίοαὶ βξίυδεπέ ἰο ἔπ Ῥγϑίδοβ (ὁ 

ϑομοαίρεπ᾽5 Ηογϑ Ἡδργαῖοθθ, ΒΟ 15 πον Βοίοσγθ πιθ; πᾷ τὸ ᾿ιϊσμίίοοί᾽ 5  οσγβ, 

οὗ βίο. ἃ ποὺν δα! ἴοη ἰ5 ἠαβέ οοπιρ!οίαἃ, ἃ5 γγ6}} ἀ8 ἰο ὟΥ οἰβίοϊ π᾿ 5 Ννν Τοϑίαπιθηί. 

ΤὮΘ Πομοῦτ οἵ οΡϑηΐηρ' ἰο {ῃ6 νγου]ὰ (μ6 Γουπίαϊπ5 οὔ (αἱ πιιἀϊοαὶ ᾿θαγηΐπρ᾽, 1 γο)οῖσθ 

ἴο ΒΑΥ͂, ὈΘΙΟΠΡ8 (0 ὁπ οἵ ουζ οὐγῃ Θοιιπίγυπιθη. ΤῸ α58 {π6 ασϊπέ Θχργεβϑίου οὗ 

ΨΟΙ,. ΤΙ. ᾿ ἢ 



Ἰχχχῇ ἹΝΤΕΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ϑομοεέρει, ηἰδὶ Πρ  οοίτι5 θαδδαῖ, τὰ} ποπ 5] αββαηί. (00) Νίσ, Καὶπρ᾽5 τϑιηδυκϑ 
ἜΡομ ῬΙοβίπο, οοποιἀθυθα 85 {π6 οθῃίγθ οἵ {Π|6 τ] θηΐδηι θιηρῖγα οὔ ΟἸμγῖδὲ ἀροα 
ΘΟΥΏ, ἀγ6 ΠΡ ν του μν οὗ ποίϊοθ, ““ ον ΘᾺΡΆ}}16 {Π15 ΘΟΌΠίγΥυ 15 οὗ ἃ ποτα ππὶ- 

ψ ΘΒ] ΤΠ ΘΓ ΟΟΌγΒ6 {Π|8 ΔΠΥ ΟἴΠΘΥ, ὙΠ 8}} ραγίβ οὗ 1Ππ6 βαυίῃ, 18 χηοδί στβιιδυκαθ]α, 

ἀπα ἀθ βοῦν ϑδ Ὑ76}} τὸ "Ὲ οοπδιἀογθά, μη νγθ γϑϑᾶ οἵ (Π6 παπιθγοαδ ργορμθοῖθϑ 

ὙΠΟ. ΒρΘὰΚ οἵ 15 Γαΐαγα 5ρ]θ που ἃπὰ βυθαίηββϑ : ῃ θη 18 ῬΘΟΡΙΒ 5}18}} αἱ Ἰβηρὶα 

88 ραίμδγοα ἔγουι 8}} ραγίβ οὔ {π6 θαυ ππίο μοῦ (Π6Ὺ ἃγα βοαϊίεγοα, ἀπ μ6 σϑ - 

δίογϑα (0 {ΠπεῚὉ οὐ Ἰαπᾶ, ὙΠ ΘΥΘ 15 ΠῸ σζϑρίοπ ἴῃ {Π6 ποιά, 9 ἩΒΙΟΝ 8ῃ Δοοο 55 

ἔγομ 81} ρᾶγίβ 15 50 Ορθη. ΒΥ τη68η8 οὗ {μ6 ΒΊΔοΙς ὅδα ἀπᾷ {π ΝΟ: ἐθγστάπθᾶη, Ἐμ6 γα 

ἴθ Δἢ ΘΑΒΥ ἈΡΡΥΌΔΟΙΙ ἔγοπι 8}} ρᾶγίβ οἵ ΕπγοΟρα, ἔγοπι ἃ συϑαΐ ρατέ οἵ Αἰτῖοα, ἔγοια 

᾿ΑἸποσῖοα Β. πιθᾶηβ οὗ 6 Ἠδᾶ ὅ6α πὰ {6 Ῥουβίαπ ΘΠ, ἀπ π6 τγ6 11} Καονῃ 

τοδα 5 ἔγομῃ ἔπ πο8 : {Π|6Υ6 15 ἃ ἈΡΡΥΌΔΟΝ ἔγοπι {Ππ8 τεβὶ οἵ Αἴτῖοα ἔγομι {πὸ Ἐπαδὲ 1η- 

ἀ165 ἀπά ἔχοι {Π| 15165 ; δη4, 1ἀβέ]γ, θῪ πιθᾶπβ οὔ ἐμ6 Οδβρίαμ, ἐπ 18Κ6 οὐ ὅ88 οἵ 

Β4.}}811, διὰ (Π6 πϑᾶν δοιπτη απ δίῃ οὗ τηᾶην στϑαΐ γἴγϑυβ, (88 ἈΡρυόδοῖ 15 ἴ8011- 

ἰαΐεα ἔγοιη 81} ἐπα πουίμθῃ ρατίβ οἵ Τατίατυ. [π βῃοτί, ἱ ἃ 5. Π 8] σΘορτΆΡΗΘΥ ὙγῈ 8 

ἴο 511 ἄοννη ἐο ἄθυ δο {πὸ δἐίθβέ σροί οῃ 1Π8 51006 [ὉΓ ἀπίνευβαὶ εἰηρῖγθ, οΥΓ, σαίμοῦ, 

ἃ Βροΐ ῬΏΘΙΘ 8}} 1π6 συϑαΐ Ἰῃίθγοοιγβθβ οἵ πυτηδῃ 11{6 μου ἃ πιηϊγευβΆ }Π γ οθπέγο, 

Ἀπ ἴτομ ΠΘΠποΘ (ῃ6 οχίθπάεα οἴθοίβ οὐ ππῖνϑυβαι θαπθυοίθποθ δπᾶ ροοᾶ- 1} 

5βουὰ ἤοινν ἐο 411 ρμανυίβ οὔ {μ6 δαυίῃ, πᾶ ὑγμθυθ ππίγοσβαὶ πᾷ πηϊεᾷ ΠΟΠΊαρΘ 

5μου]α 6 ρμαϊᾶ, 1 ὁμΒ6 οομβθηΐ, 10 {π6 ΝΓοδι ἘΠΡῊ - ἢ ὑυου] ποῖ ἤπᾷ δποίῃθυ 50 

βυϊίεα, ἴῃ 41} οἰγομμηδίδποθβ, 85. {μας ὙΒ]ο 15, 1 Θηρμαβὶ5, ΟἹ] θα {πὸ ΗΚ 

Τιαμᾶ. ὙΠ65Θ ΟΡΒθυν δέ! θη8, ρουμαρΡ5, Ἰὰγ ποῖ ἄδβοιυβ ουθαὲ πεῖρμί, θα {πον 

οαρῖ ποί ἴο θ6 ΒΟΥ παρ]θοίθα, δβρθοὶα!]ν τ θη 1 15 οομβι ἀογθα ΠΟῪ τηδπΥ ρᾶ85- 

5ΆΡἘΒ οἵ ϑογιρίαγθ {Π6 ΓΘ ἃ γ6 ὙΒΙΟΝΝ Ρ] αἴ] ἄθοϊατα : {μὲ {116 Εἰηγ6 5}8}} δὲ Ἰεπρί 

ΘΟη8, Βα ΖΙ0η 588}} 6 {16 100 οἵ (8 Ῥ016. οαν.᾽"---Νοίο ἰο Ἡγημπβ ἰο {86 

ϑαργοθο Βεῖπρ, Ρ. 126, ἂρ ἨΔ]65. Αμα γβὶβ οἵ ΟἸμγοποίοσν, τυοἱ, ᾿ἰ. μ. 1851. 

(44) ὅε8θ Ἠαὶεβ᾿β Ἀπ] γ515 οἵ ΟΒτΌποοσν, το]. 11, μέ, 2. ρ. 482, (66) ΒΊ5ΙΟΡ 

ΚΙάάον, Τεπι. οἵ {π6 Μοξρ, ἀοα!οδίίοη, ρῥ. 1- 



ΤῊ 

ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΈ. 
--αῷ»-.-. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

Τγοηι ἐδ Βιργίΐ Κα Ολγιδέ ἐο ἐΐε Τοηιρέα ἐἸοΉ. 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1. 

ΘΟΕ ΝΈΒΑΙ, ΡΕΒΕΑΟΘΕ. 

ΑΒΕ ἀν: 

ἩΡΩ ΤῊ Ὀδρϊηηϊηρ οὗὁἨ 18}6 ρΌΒρΕΙ] οὗ 96βϑὺ5 ΟἸγῖβέ, Π6 Θοη Ῥροραθν 
Υ οἱ Θοᾶ: ΥΡ {6 δἱ, 

Φογαβαί οι 

1 6. Ρ]ᾶοθ δϑϑίσμθα [ἢ [15 δυγαησοπιθηΐ ἴο ΜαΥΪς 1. 1. 15 
βαηοί οηϑα Ὀγ μπ6 δαϊπου 165 οἵ τ. Οδιηρ 0 6}} (α), 1.6 ΟἸδγο (Ὁ), 
δηα ΡΙΠΩηρίοη (6) ; ἴπ6 Ἰαἰΐον οἵ ψ ῃομ ρΓΘΗ͂ΧΘΒ 1Ε ἴο Πῖ5. Πδι- 
ΠΟΥ͂ 85 ἃΠ Δρριορηῖαΐθ ργοίδοθ ἴο {πΠ6 ἡ πο] οἵ {||6 Ἐν δηρ 6 1108] 
πδΥγαὐϊνθ, ΤῊ ψοτγὰ ἐυαγγελίον, 1ἢ {Π]5 ρα 558 58, ρΡ ΘΓ ἰ0 ΘῈΣ 
1:8 8816 5 ρ! Π οἰ 0) ἃ5 ἴῃ ἃποῖμου ἰοχὶ οὐ 1Π6 βαῖηθ ὥνδηρος- 
[5ὲ, Μαγκ χῖν. 9. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄπου ἄν κηρυχθῇ τὸ ἐυαγγέ- 
λιον (4) τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον; κιτ.λ. Τὴ οὶ {Π656 ρΆ558 9:65 
ἐῃθ τοῦ ουνίοι 5 56η856 οὔ ἐπ νογα βοθιηβ ἴο 6, ““ {πὸ παυΎ νΘ 
ΟΥ ΤοοοΓα, οὗἩ ΟΥ̓ ΤΟΥ 5 ΠΙ͂Ὸ δηα δοίϊ!0}5-- ΜΙ Υκ 1,1. ΤΠΘ 
Ὀδρὶημηρ Οὗ {πὸ Η Ἰϑἴουυ οἵ 1 6585 ΟΠ τ δ, ὅοο.---ηα ἴῃ ΜΆΓΚ χὶν. 
9. ««ὙγΥΠογονοῦ ἴπ 6 γϑ] αἰ οη Οὐ ΤΥ δοίη 5 588] "6 ἰο14, ἐῃΓΟΡἢ 
πὸ 016 νου], {Π 6.6 8150,᾽ ἕο, ἕο. Τὸ ὑμ15 ορϊηϊοη, πούον θυ, 
ΔΙ Ορροβϑὰ ἰδπθ οιηϊποηΐὶ δαῖμον 165 οἵ ΜΊΟΘΠ86115 (6), ΒΊΒΠΟΡ 
ΜΆ γ58.(7)), Αγ Ι5πορ Νόνοοιηο (4), ἰφῃιίοοι (λ), Θοαάνιαδ6(1), 
ΜανκΚίαπα (1), ὙΥΒΙθγ (1), αὐτο! 8 (0), ΚπΠΠΟΘΙ (πη), πα ἸΠΔΗΥ͂ 
οἴμιουβ, 0 δοηϑίθε ἐπ 6 μᾶ88856 ἢ απδβίϊοη θα 6 ἢ γϑὺ ῃΠΓ856 
οἵ ἃ ἸΙοῃρ' δϑηΐθῃοθ : 8Π 4 σοηϑθαπθηΐϊν οὐ ἴο Ρ6 βαρδϑιἰθα [το πὰ 
ἴμο οοηΐϊοχί. ΤΟΥ. ψουὰ γϑμάθυ ἰμ6 ρᾶβϑβαρθ {{5--- ΤῊΘ 
Ὀερὶπηϊηρ οἵ {πὸ ἀοβροὶ οἵ Φ65ι5 Ομεῖϑι, ἴμ6 βοὴ οὗ αος(, ν"ἃ8 
Ἰηλᾶθ θγ ΦΌμΒη, ψιῸ ΡαρὑϊΖαᾷ ἴῃ ἰπ6 τ θυ 655, Δπ ἃ ρυθδομθα 
ἴπ6 Ὀαρίϊδη οὗ τθρθηΐδποθ (Ὁ {1Π|6 ὙΘι 5510}. Οἵ᾽ 51Π5:; 85 1{ 15 
νυ θη.) ὅο. Κο. Τὸ 15 ὑππ5 ἰγδηβαϊθα ἴῃ μπ6 αουδη Νονν 
Τοϑίαιπθηΐ οἵ ΠΟ 86115, πὰ ΒΊ5ποΡ ΜδΥΒ 15 οἵ ορ!πίομ ἐμὲ 
1 15 ουγγϑοῖ : “1 ἴπ6 ἢγϑὶ βθηΐθποθ," π6 οὔβούνεβ, “ἜΤ Π6 θ6- 
Βιηπίηρ᾽ Οἵ ἐμ6 Θο5ρ6ὶ οἵ, ὅτο. νγὰβ υιϑϑᾷ 85 ἃ {Π1|6 ΟὨἹῪ ἴο ὑπ γεϑὲ 
οὗ 1π6 Ὀοοϊς, ἔπι δὶ. ΜδΥ].᾽5 ΘΌ5ρ61 νοι] μᾶνθ θδριιπη τ τ ὡς 
γέγρακται, Μ ΒΐοΝ που] θ6 δὲ ἀπδαϊα]6 ΘΟ οσπιθηΐ ἴ0 Δ ΠΥ 
ΒδγΓαῖϊνο. Βαϊ ἰο {πὶβ 1ἃ τπᾶν "6 ἀηδυνογθά, {πᾶῦ [πὸ οοπι- 
τηϑποθηιθηΐ, ψῃϊο νου! θ6 ἀπ] 8016 [0 ἃ ρΓοΟΐδπΘ ὙΥΘΥ, ὙΠῸ 
ΘΆΓΘΙΆΠΥ δι ἀϊδὰ {πὸ αὐῖσ οἵ οοιπροδίιομ, μα γγε!ϑ θα ΗΒ 56Π- 

ΥΟΙ, Ν, 
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ΣΉΠΚΕΙ. 1 - 4. 

ἘοΥασιηπ ἢ ἃς τηΔὴν πᾶν (ἀΚθὴ 1ηὴ Παῃηᾶ ίο βοὲ ἰοσίς [ἢ 

ἴδῃοθβ, 8πὰ θαϊαποθα μἰβ ρουϊοάβ, ψου]ὰ 6 ὈΥ̓ ΠΟ πιθ8η8 850, ἰο 
ἴμ6 Ενδᾶπρϑιϊοα! φυ ἐθΥ8, ὙΠ 0 ΔΥΘ ΘΓ] 655 ΟΠ {Π686 ροϊηΐβ, ἃπὰ 
ἜΧΡ 655 ἐπθιβαῖ ν 85 τἀ} Ππἴ 51 πὴ} }1οὐ ἐγ, νν ΒΤ ΟΝ 15 ἘΠ 6 αἰ. Πρ. 15}}- 
Τὴ ομαγδοϊογιϑιϊο οὐ Ἔν ΘΥῪ σοι ροβίἑοη, 5016}]ν αἰμηῖηρ αὖ ὑπ ραΐη 
πϑΥγί0η οἵ ςἴ5. ΓΘ 58οῦθα ΡΘμ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΘα ἐμ ϑιη56 | ν65. 1 
ἀμ6 οοιππῖοῃ ἰάΊοη οἵ ὑπ 61 σου ηὗΓΥ, Δ Πα {|| ΘοΙμ]θη οιηθηΐ οὔ 
ἃ παΡγαίίνο ψ 1} Δ ἢ ἈΡΡΘΔΙ ἴο {1611 ἀποϊθηΐ ργορ!οῖβ, οι] ποί 
᾿νᾶνθ ἀρρθαγϑὰ πηπαία αὶ], ΟΥ ΒΙ πραγ, [0 {Π16 ρΘ ΒΟ 5 ἴο ἡ ποῖ Κἱ, 
ΜᾶγΚ᾽Β ὐ8ρ6ὶ] νἂβ δαάγεββθα. )΄Γ. Οδηρ0 0) 6}} νΘΥῪ 7.51}ν ὁ}- 
50Ύν 65, ἐμαὶ {Π6 θα ργθϑβϑίοῃ ἀρχὴ τοῦ ἐυαγγελίβ ἐγένετο ᾿Ιωάννης 
βαπτίζων, ὅτο. 15 ΠῸὺ ψῖθ6. ΘσΥΘΘΆ0 6 ἴο ἀπ 8 δῖγ]16 οὗ ἰῃ6 βδογϑὰ 
ΓΙ 6 γ5, ΠΟ ΓΘἃ5 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων 15 ααἰΐα 1π ἐπ 6 11 
Ἰάϊοπ.. ΤΠ ροϊηἱ 156} 1η 4664, 15 ΟΠ ΡΥ Ίγ ΘΙ. ππιηρογἔδηϊ, 
θυΐ αἰἴου δὴ αἰϊθηΐϊνθ ρου 58] οἵ ἐπ γϑίθυ θη οαβ, 1 οαπποὶ Ρθπὲ 
ἀθοῖαθ ἴῃ ἰανουν οἵ οπο οἵ ὑμ856 ἔνο γϑϑαάϊηρβ.--- ς 16 Ρορὶπ- 
τ] Πρ οὐ ἐπ 085ρ6] οἵ Ψ 655 τ ἰδὲ, π6 ὅοη οἵ ἀοά. ΨοΠμη ψᾶ5 
Ὀαρὶ!ζΖιηρ ἰὼ ἰπ 6 ψ ] ΘΓ 655, ἃπὰ μγΘδ Ομ Πρ {πΠ6 θαρὶ 5 οὗ τϑ- 
Ῥϑηϊᾶποθ [ῸΓ {ππ6 ΓΘ 5510} οἵ δ1η5. ΑΒ 1 15 ψ συ! ἴδῃ 1η ἐπ ρτο- 
Ῥμεδῖβ, 6 !ο] ἃ 1 56ῃ ἃ ΠΥ ᾿πΘϑ5Θ ΡΟ  ὈΘΙΌΓΘ, ὅζο. ὅκα. ἔῃ νοΐοβ οὗ 
ΘΠ6. ΟΥΥΙηρΡ ἰπ ἐπ ]] ΘΠ 55 πποῦ, ἃ5. ΟΔΠΡΏ6Ι}] ΤτοπαοΥβ ἰἶΐ, 
“Ὲη6 θερὶμη]ηρ ΟΠ 6 αο5ρε] οἵ Ψ 55 ΟΠ γῖδι, ἔπ ὅοη οἱ ιαοα 
5) ὰ5 1 15 ψΎι θη π΄ ἐπ Ργορμοίβ-- -Β9Πο]α 1 5θν ἃ τη] η6 ΔΠ9 6] 

γε ς6η ἴἢ 
ἈΑοἰιαϊᾶ. 

θδίογθ ἔπ6θ, 0 588} ρύθρδγθ ἔν νὰν : ἐῃ8 νοΐδθθ οὔ οπΘ οὐυ ρος 
1η ἐπ νη] άθγπ6 55, ρύαραγα ἐπ νὰν οὗ {{π 1ογα, [ῸΓ ἐππ5 αι 
ΨόΠη θαρἐϊΖίῃρ." 1 ἀθάϊοθ πὸ ἀγραμθηΐ ἔγοπὶ ἰῃ 6 Βα ροβογὶρ- 
ἐ!οη5 ἴο ὑπὸ (Λο5ρ6]5, ἐναγγελίον κατὰ Ματθᾶιον, ευαγγελιὸν κατὰ 
Μάρκον, ὅκα. ([βοῦρ 11 15 ποῦ ΒΥ ΔΠῪ Π]88Π5 ἱΠἸ|ΡΓΌΘΆΡ]6 ἐπαὲ ἐμ 6 
ψοΓα ἐναγγελίον» ΘΑ ΓΒ {Π6 5᾽ 5. ΠΟ] Οἢ Οὗ ἃ πᾶγγαΐϊνθ, οὐ γϑὶἃ- 
ἐϊοπ οὐ {πὲ Π|6 οἵ ΘΟ γιϑὲ,} ἃ5 {Ππ6 58 ΒΡ βου Ρ 05 ΘΓ Βοὶ υυτὶὶ- 
ἴδῃ θγ ἐμ Εἰνδηρ οὶ! δὶβ ἐμϑιηβεῖνθθ. ἘΔΙΠΟΥ ΘΙ ΠΙΟῚ (0) 5Π|6 »5 
ἔγοιι 5ἱ. Ομ γυβϑοβίομι παῖ {Π|5 νγὰ8 {Π6 οᾶ886θ. ΤΉΘΥ ἃΓ6 που ον  Γ 
50 διηοϊεηΐ, ὑἱπαΐ Του ]ΠἸ]8 ἢ γαρύον 5 ΜΆΡΈΙΟΙ [ῸΓ πανὶηρ πὸ {16 
αὐ ἀπΠ6 μοαά οἵ ἰπθ οορυ οἵ 51. [λ|Κ6᾿85 ἀο5ρ6], ν Ίοἢ Μαγοίοη 
ΔοκΚηον]θάροα ἴο θ6 ρΡϑηα]η6.-- 166 {Πὸ Ομαρίον οὐ Ἐ', Βίμηοῃ, 
δηἀὰ 9... ΟΡ 6}}}5 ποΐβ οὐ Μαϊΐ. 1. 1. ν0]. 1]. Ρ. 848, οἵ Ηὲ5 
ἐγδηϑβϑίαἰίοη οὗ {ΠΠ 05μ6|5. 

(α) ΟδιηρὈ6}} οἡ {1 (05Ρ615, νο]. 11. Ρ. 462, ποίε 4, δἀϊί, 1789, Δίο, 
(0) Αρυὰ ΕἸ5]6γὺ ἰπ 166. νοΐ. 11. Ρ. 2. (0) Ἐνϑῃρβι οι] Ηἰβίουυ δμᾷ Ηδτῖ- 
ΤΠΟΏΥ, ποία, Ρ. 1. (4) ΨΙάο ΒοΠ] Θαβποῦ ἴῃ νοο. ἐυαγγελίον---Ἰ 4. σηρίο- 
ἩΥΙΏ1Ο6. ἀοδίρπαί β᾽ηρι] 85 ΓΘ] ]ΡΊΟΠ18 ΟΠ ΓΙ 5 Ἰλ πὲ Ρᾶτίθβ, ν. ὁ. Πἰβίουγϊδιι 
ΘΥ̓ΔΠρΡΘ]Ἰοᾶπὶ ἀς νἱΐα, ἔδοί!5, οἱ [4115 δ. Ο. Μ δι". Χχυὶ. 13. Μτγο. χῖν. 9. 
Τία οαρ᾿ίαΓ ααοαὰθ ἴῃ ᾿πβουιρ οηθα5. Μαίη. Μᾶγο. ἴζπὸ. δὲ Φοἢ. ρτὸ 
Ἰῦτο ἀθς ἀϊοίϊβ, ἄο. ὅζο. ο. (6) [Γπϊγοάαοίίοη ο {πΠ6 Νενν Τδβίδιηβηϊ, 
νο]. ΠῚ. ρατί 1. Ρ. 2. (7) Νοίεβ ἰο ΜΊο 6115, νο]. 1. ραγέ 1ϊ. ρ. ὅ. 
(4) Νοίεβ ίο {π6 Ηατιηοην οἵ Νὸνν Τοβίδπιθπί, Ρ.1. (1) Δ σΚβ5, [0]. 
εαϊί. 1084, νο]. 11. Ρ. 331. (ἢ) Εδιην Εἰχροβιίου, γ0]. 1. Ρ. 93. 8γνο. 
1810. (κ) ΔΑρυᾶ ΕἸ516γΥ ἴῃ 1Ιοο. (1) Οὐπιπιβπίαγυ ἰπ ’οο. (71) τοί 
-Ο᾿ΟῆΕπηποίαξοπεϑβ ἴῃ δ΄, ἃς Ν, Τ'΄. ἴῃ οομηρθμάϊαμη ἀράποίδ ἃ ὅδ. ΜΙ οοάν, 
ά4ιο. 1727. (Ἠ} Οομηπιοηί. ἴῃ 110. Ν, Τ᾿ Βιβίουϊοοβ, νο]. 1ἷ, Ρ.. 11. (0) Οτι- 
16. Ηἰβίουγ οὔ πε Τοχί οἵ {πὸ Ν. Τ᾿ ραγέ 1. οἷν. 1]. Ρ. 12. 

2 Τὴ Ἠδυποη δία πᾶν σΘΠ ΚΠ ΔΡΥΘΘα, π᾿ Ρ]ΔοΙηρ {Π6 η- 
ἑγοδαοίίοη ἴο 51. Τλι]κ 65 ΘΟ5Ρ6] ἃ5 8 ργϑίϑοο ἴο {Π|6 1} γοβρθο- 
ἀἐϊνα σουκβ: δπα ἃπιοηρ ἔμθιι, {πΠ6 ἤνο ΨΠΟ56Θ ἸΔΡΟυ 8 [ΌΓΙπ 
τη 6 α]ν {πΠ6 Ὀα5ῖ5. οἵ {6 ργοδϑιΐ δυγδη τοπιθηΐ-- -Τ ὐρῃ ἰοοξ, 
Αὐομθίβθορ ΝΟ ΘΟΠΊ6, ΜΊΟ 6115, Ποαάνιαρθ, δηα Ρικίηρ- 
ἴοη. ΤΠ 5 ργείδοο οἵ 51. ΤᾺΚΘ πᾶν Ὀ6. ΘΟΗΒΙἀοΥΘα ἃ5 ἀδπιοῖι- 
δἰγαϊηρ ἴο ἃ5 ἐϊΠ6 ν ΥῪ δυθαΐ. οἂΓΘ αἰ ἢ ψ ΙΟἢ ἀμῃ6 ἢγοὶ ἀΪ5- 
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ογδν ἃ ἀδοϊαγδίίοη οἵ (ῃοϑο {Π|η 5 νοὶ ἃγ6 πποϑῦ Βα γον ὙΝ εἰἐοἡ ἴῃ 
Ὀ6]ΙΘν θα διηοηρ' 118. ἈΑοβαΐα. 

ΟἾΡΙ65 οἵ Οτῖδὲ ἱπααϊγθα ᾿πἴο ΘυοΥῪ οἰγουπηδίαποθ οὐ ἐπ Π1{8 οἵ 
ἐμ Θίνίπο Ναβίθυ θθίογο ὕμπου ἀθ!νουθα ἔμθα ἴο ἴπ6 ΟΣ] α 
ἃ5 αϊποπιοαΐοα. 1015 ΠΘΟΘββαγυτπ {Π|5 ρᾶγί οἵ ΟἿἿ ΔΥΓΔΠροιηθηΐ 
ἴο ῬΆΥ 50116 αἰϊϑηΐϊοι ἴο {115 (δ οἱ, Ἑύνθη μι Θμ Θη}165 οἵουγ Τιοτά 
ἀοκπον!θαροὰ Ηΐμ ἴο πᾶν Ὀθθὴ ἃπ δπιηθηΐ δπἃ σνοηάογία! 
ΡῬΟΥΒΟμδρθ, Ηΐβ ποθ οὗ ἰδ ῖηρ, [15 δϑιο ἢ ἸΒηϊπρ᾽ πο] ρα, 
ἐπα βαποῖΐν οὐ [ιἷὶ8 οἰναγαοῖθυ, ὑπ Βο] άπθ85 οἵ πὶ5. ρα ]1ο οθη- 
5.068, {π παπθθθι οὗ ἷ5 [0] 5, δηαᾶ ἔπε ἀθνοϊθα δἐζδομτπθηΐ 
οὗ [15 ΠΟΥ ἱπηπιράϊαϊα Δα μου θη ἴβ, σου να θθοη βυΠποϊοπὲ ἴο 
μᾶνθ δχοιϊίθα {πὸ πο γα] αἰξθηϊίοπ οἵ ὅπ ρϑορῖίθ ἂπὰ {ποῦ 
ΤΓΌΪ]οΥ5. ΜδΩΥ ΡΘΊ501}5, ὑπ υ ΌΥ 6, οι] πᾶν 6 θη παΐαγα!ν 1οα 
ἴο Θχϑιηΐηθ ᾿πΐο δα οοἸθοῦ ἴΠ6 νὩΓΊοῖ5. ΟἸγοαπβίδη 05. δηᾶ 
αοίϊοηβ οὗ ἃ {6 50 θα γδουἀϊ θυ. ΘΡΙΠΊΟΙΙ5 ὙΟΓΙΚ5. γηϊδὶ;, πᾶν 
θθθη μ0Ὀ]15Π6 4 (5.10}} ἃ5. ὑη6 (105ρ615 Δοοογάϊπρ' ἰο ἴπ6 ΝαζΖᾶ- 
Γ6η65, Ηοῦγον 5. δπαὰ Ἐρυρ Δ Π85 ; οἵ ΝΙοοάομδ, Τ Ποπ]85, Μαἷ- 
1185, ἀῃπᾷ οἵ ἴμ6 ἔψϑινθ Ἀροβί]θβ; πο οβρεὶβ οἵ θυ 5, 
Β45111465, πᾷ οἴ 5, 81] οἵ 10 }} σου γο]θοϊθα Ργ ἐμ Ομ ΓΟ 65 
νυιῖϊπουΐ μοϑι αϊοη, ἃ5 ΠΟῪ 6 Υ6 ΒΟΥ ΡΌ]ΟΙ5ΙΥ οδυξοιβ οὗ ψΠαΐ 
ἔμου δαπι θα (α),}) πα 1ἱ θθοδπιο {π6 ἀατγ οὔζιμοβθ 0 ρμοββθϑϑϑα 
ἀοοῦγεῖθ ᾿ηογτηδίϊου, δΠ ἃ γΕ 6 ἃηχίοιιβ ἴῸΥ ἐπ6 ΠΟΠΟῸΓ οἵ ὑπ 6 11 
θοίονθα Τϑδοῖθῦ μὰ (ῸΓ ἴπ6 ργοραραϊΐοη οἵ 15. Θο5ρθῖ, ἴο 
ἔγϑηβηνῦ ἴο Ροβίου τυ δὲ δαΐπθηΐ!ο μἰσίουυ οἵ ὑπὸ 1|86 ἀπ ἀθδῖῃ 
οἵ {ποὶγ οὐπ θα Τογὰ. πο ἢ} σοῦ ὅπ πηοΐνοβ ὈΥ 10} {}}15 
Ἐνα προ δὲ ργοΐίθθϑθβ ἴο πᾶν θ6θη δοϊιαῖθα, θη Π6 ψγοΐθ ἢΪ5 
Θἀοβρο! -ἴο ΤΠ ΘΟΡὮ 5, ἃ οΘοηγοῦὶ οἵ Αηϊϊοοῖ. ΉγΘ6 ᾿πἴθυργα- 
ἰαΐ!οη5, πονγονθῦ, πᾶν θθθὴ οἴνθη οἱ 5:. Τὰ 6 85 νογάβ. Τήρηϊ- 
οοὐ 58.5.5, ὑπαΐ {πο56 ΗΟ οοιηρη]δα ὑπ πᾶγγαϊνοϑ ἴο πο ΒΓ. 
Τλικο γϑίθυϑ, αἸἃ 50 νι ροοα ᾿πἰθηίοηδ;: Ρἢ ποὶ ᾿ϑίπο ἴη- 
ΒΡ᾿Γοα, ΔΙ ὑπουιρ ἔπ ν υοΐθ π6 γα ἢ, ὑποῖν τυ 1η 95 ΘΟ] ποὶ 
6 τϑοϑίνϑα ἴηἴο ἴμ86 οσᾶποηθ. Βαυΐ 5. ξλιῖκο πα 5 Ἰ 6 ]}Π]Ρ 6 66 
ὈΥ αἰνὶπθ ᾿πϑριτξίοη, ἄνωϑδεν, ἔγομι αρονὸ, το ὁπ. Πἰσὴ (9). 
ΜΜ1ΟΠ86115 8150 Του Υ]ς5, ὑμαΐ ἔπΠ6 ἀοοοῦηΐβ ἴῃ {π6 πἰδίουθϑ ΙΒ 
ἰδ νγὰβ 51. 1λικθ᾽5 οβ͵ϑοϊ ἴο οογγϑοῖ, ὑογ6 ποῖ ΠΟΙ]Υ ἔἈΡΆ]ΟΙΙ5, 
ὅχο (ὁ). 
Τῆγοθ πυροίμθϑθθ πᾶν Ὀ66π δι πη 6 ἃ ἴο {πΠῸ νου] ἴο δο- 

σοπηΐ ΤῸΓ ἔπ 8 νΟΥΥ Β᾽ ΠΡΌ ΪΑΥ ΟΟἸπ οἰ ἄθη 665 οἵ ἰδησθαρ Δα ρᾶΓ8- 
ΞΥΔΡΙ5 ΜΠ οἷ Δροπ πα 1ῃ {πὸ ἔπ γ86 ἢγϑὶ ἀοϑρϑὶθ. 16 ρυΐηοῖραὶ, 
δαορίοα Ὀγ Ὅτ. Τόνπβοι (4), αὐτοί 5, Ῥγοίδίθιη, ον, ΜΠ], 
ΗΔ165, Ηαύνοοῦ, ἃπα Οὐ θϑῦϑο οι, 15 ὑπαὶ ὑπ6 Ἐνδῃ 6 155 οορίοα 
ἔγΟμ. 6860} οἶμοσ, ὃ. Ταῖχθ, πουγαυοΥ, π85 ποῖ ὁπ 66 ἈΠπάθὰ τὸ 
{π6 οἶμου Εν [1515, ἃ5 παν! ηρ᾽ ΘἰΓΠΟΥ̓ 566 {Π6 Ὁ ο5ρ615, οὐ ἃ5 
Βοῖπο᾽ δἰ 8}} ἰπἀθϊθα ἴο ἱμθη. Ηδθ ργοίθβϑθβϑ 150 ἴο δεῖ ΤὈσὶἢ 1 
ΟΥ̓ΔΟΙ ἃ ΠϑΓΡΘ ΟΙ, ὅζο. ὅζο. ΒρΡΘΑΚΙηρ οὐ 15. Ἰπ θη 46 ΜΟΥ, ἃ5 
Δ. ΟΓΙΡΊΠΔΙ πἰβίουυ, ποὶ ἃ5 ἃ 560165 οΟἵἨἉ οχίγδαοίβ ἔγομ δοογοαϊοα 
ΨΓΙΘΙΒ. ΒῸΣ ὑποπρῈ ἸΠΔῺΥ ΟἸΓΟΙΠιδίϑ 665 ἅγ6 ποΐ τοϊαἰθὰ ΒΥ 
51. Τὰ|κ 1ῃ. ὑπ6}} οχδοῖ ΘΠΓΟΠΟΙΟΡΊ68] οΥάοΥ, {πὸ ργϊποεῖραί 
ἅγο ἀοίαι! δα 1η ὑπ6 1 πδΐαγα! δι θϑϑίου, καϑεξῆς, ἴῃ ἃ οοη- 
ἐϊη δ ἃ 56 1105. (ΥἹΙᾶθ Καϊποεὶ] ἴῃ Ἰ060.) Ηδ 6ρΊη5 νι ἐπα οοη- 
οορίοι ἃπὰ θἱγῖῃ μοὶ οἵὁἨ Φομπ δηὰ οἱ Ομγιϑῖ, πὰ ργοοθθὰβ 
ψ Δ Ππ {ΠπῸ ονθηΐβ οἵ μ15 ΘΟμ νου πρ' τ {πΠῸ ἀοοΐουϑδ ἴῃ {π6 ἰθιηρ]6, 
Ηἰδβ θαρι5πι, ὅτο. ἕο. 5.66 50Π16 δα γ8}]86. ΟΡΒθυν αἰ ϊοπ5 ΟΣ {116 
αἰ δγοποο Ροῦνθθη ὑπ6 ἰδίογίδη ἃ η ἃ ΔΠ Π8}151, ἀπ {π6 πϑοθϑϑὶἐν 
οὐ δχϑοὶ ὀῦβθγνδηοθ οὐ οΠ ΓΟ ΠΟΙ οἵ ο8] ογάθυ, ἴῃ ΒΊΒποΡρ Μ Υ5}}}5 
Νοῖδϑ ἴο ΜΊομ86]15 (6). ΤΠ βθοοῃ ἃ πυροῦ 6515 15, ἐμαὶ 1Π6 Ἐνδπ- 
86} 1515 ἀοΥῖνϑα ἔπθὶν 1 ΟΥ̓ πλαἰοι ΤΓΟ πα Ο6 ΘΟΠΊΠΊΟΙΝ 500 66, ΟΥὉ 40- 
οὐμηθηῦς: ΜγΠ10} ΘΟ ΤΑΙ π 6 {Π056 ρ55Ά 9.65 ν᾽ 16} 50 [ΘΑ ΌΘΠΕΥ ΟΟΟῸΥ 
ἴῃ ἔπ ἔμγθο (ἀοβμο]5 ἴῃ πϑαν]ν {πὸ ϑᾶπη6 γοτἀ8. ΤῊΪ5 Πυροί 6 5ῖ8 
5 δἀορίοα Ὁν 1.6 ΟἸοῦς, Γ,εδϑῖηρ, ΜίοσπαθΙ 5, ἀπ ἃ ἘΠΟΒΠΟΥπ, 115 
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Δ. 8, 3 Ἐνϑῃ δ5 {Π6ὺ ἀε]νεγεα ἐπθη τιπίο 5, ῬΥΒΙΟἢ ἔτογῃ ὙΝ τἰτίεη ἴω 
64. Ἀοβαΐδ, 

ΟΠ ΟΥ̓ δἀνοοσεῖθ ἴῃ ̓ αἴϑὺ ἐϊπι65 μα3 θ6 θη ὑπ ργθδθηΐ ᾿θαγπϑα ΒΊ5ΠῸΡ 
οὗ Ῥεϑίθυθογομρῃ (77). Ηδ βᾷρροϑβθβ ἐμαὶ 51, ΓΏΚΘ τη 1815 Ρτθ- 
ἴλ66. δ] πᾶ65 το ἔμ σοιπιοη ἀοοαμηθπΐ ἰπ ααδβίϊοπ, ΒΟ ἢ νγἃϑ 
Κπονῃ ΒΥ {π᾿ {ΠΠ6 Διὴγησις περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν 
πραγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς, αὐτόπται, καὶ 
ὑπηρεται γενόμενοι τῦυ λόγου---ἃ παγγαῖνα οἵ ἴποϑ6 ἐπί ποϑ ἡ ΒΙ Οἢ 
8.Γ6. τηοϑὲὺ ΠΥΉΪΥ ΘΙ ον α ΔΙΠΟΠΡ᾽ 115,9 ΘΥΘΗ 85 ἔπδΥ, ὙὙπ0 ἔγοῖῃ ἐπ 
ΒΘΟΊ ΠΡ ΕΥΘ ουθ- ὙΠ 655865 δ η ἃ τηϊπ βίθυβ οὗ ὑπ ψοτὰ ἀ611- 
νϑγθὰ ἐμοῖ ππΐο 5. Π6 Ομΐβδιοη, πουγονύϑυ, οὗ ὅμ6 ἀυίϊο]α τήν -- 
Βοίοτ διήγησιν, 15. ΘΟμδιἀογοα Ὀγ ἴμ6 ἰαΐθ Ἰδιηθπίθα ΒΊ 500 οἵ 
Οα]ουΐξία (4) ἰο "6 ζαΐα] ἴο 1815 δι ρροδβιξίοπ. ἘΠῚ5 Γα]6 15, ““ Υ Π6Π 
8. {16 ἴο ἃ θοοΙΪς 15 ριθῆχϑα ἴο π6 θοοῖκ 561, ὑπΠ6 δυΐ1ο 16 την 
θ6 οτἰἐἰθα, θα μθ ἢ ἔπ θΟΟΚ ἰ5 πιϑηἰοπθά, οὐ γοίεσγθα ἴο, ἴῃ 6 
ἉΓΓ0]6 5μου!ὰ 6 ᾿ηβογι θα." Τπθ πυροΐμεβ515. 1[56]1, Αἰ ποι ΡῊ 
ΨΘΥῪ Πρ ΠΙΟΙ5, 15 αἰϊοπάεά τ} 50 τηϑὴν αἰ οα ἰ165, ἐμαὶ 1ἰ 15 

᾿ 56] οι δάορίθα. ΤᾺ ἐμ τὰ πγροίμ 6515 15 ἐμαὶ οὗ Μυ. Ὑυϑῖθ (ἢ), 
ὙΠῸ 5ΌΡΡΟΒ65 ἐμαὶ δὴν οὐ ἔπ 6 ΠΆΓΟΥ 5 οὔ Π6 ἀϊβοοῦγβοβ οὐ ΟΠ γβὲ, 
8 πα {8 νυ Π65565 Οὔ 15 δοίη 5, οοπημ ἰδ ἴο ψΥ πρ' 8ἃπ δοσοιπὲ 
οἵ σῆμ ἔπου δα πϑαγὰ ἃπα β566ὴῃ ; πᾷ ἔγομι {μ8 τποϑὺ δα παεπί!- 
οαἶοά οὔ Π 6586 ΒΟ γΟ65 {Π6 (105ρΡ615 ΓΘ ΘΟΠρ1168. Τμΐ5 ἔμ ΟΥῪ 
πη ἀ6θα 566 115 ἴο 50|ν6 ἐπα αἰ Πουϊγ, θα ΒΊ5ΒοΡ ΟἸεῖρ (1), ἱπ 
ἢ15 Θχοϑι]θπὲ δαϊτίοι οὗ ϑέβοκμοιβθ, ρυθίδυβ {πΠ6 τοῦθ ον 
85 ἃ σΘΠΘΓΑΙ ΟΡ πῖοπ, ἃπα ἐμουθίοσΘ ρου μᾶρ5 ἐμ ᾿ϑαϑβὶ αἰβοιιββθά, 
ὑμαὺ ἐμ Οὔ]Ὺ σοπηποη ἀοοιπηθπὲ γΒ1Ο ἢ τηδῪ θ6 6816 4 {πΠ6 [Ὁ ππ- 
ἀαἰϊοη οὔ {μ8 ἔοτπιτ ΘΟ5}6]5, νγα5 ἔμ ρυθδοβίηρ' οἵ ουν Τιογὰ Ηϊπι- 
561. ΤΑρμί[οοί (κ), ὈῪ ἃ 5 πριν οοἰποίάθηοθ, μ85 ϑῖνθῃ {π6 
58 116 ἰάθα. Τὴι6 Ἰοαυ πο ὈΙΒΒΟΡ αποῖΐθβ ὑμ6 γ8]1π80}16 ἰσαοὶ οὔ 6 
1αἴθ ΒΊΒΗορ Βαῆάο!ρῃ. Βίβῃορ ΟἸαὶρ᾽5 ΠΠπϑίγαϊοι οὗ ὑπ 6 τποάθ 
1π ΒΊΟΝ ΠΊΔΗΥ͂ Οἵ ΟἿ  Τ,ΟΥἾ5. ΠΪΓΔΟ]65 ἀπά ἀοοίγ π65 μπρὲ μὰν 
θ6θη γϑοογάδά, ἔγοιῃ ὑπ ἸΏ ΠΟΥ 'π ΒΟ ἐπα δχίθιηροῦθ ἰ6ο- 
ἴυγαο5 οἵ ἃ Ῥγοΐδθδβϑοῦ αὖ ἘΞαΙθαγρῖ 6 γ6 ΡΥ ϑουγϑα ὈΥ Π15 ΡῈΡ115, 
18. ὙΘΓῪ ΘΌΥΙΟΙ5, 8ΠπΠ ἃ ἀθβοῦνθα αἰϊθηίΐοη. “1η ἸοΟϊκ μ᾽ 80 ἰὸ 
ΗΐΪπι, 85 ἔΠ6 δυΐμοῦ οὗ οὐγ ἴα ἀπα πμϊδϑίοη, δπὰ ἕο ἐπα 
ΨΘΥῪ ΨΟΓΟΒ ἰπ ΠΟ ΒΘ γὰ5 ψουΐ ἰο αἰοΐαϊθ ἴο ἔπ 6πι, σΒ]Ὲ ἢ 
ποῖ ΟὨΪΥ γοΐ βοππαθα ἴῃ ὑμοὶνγ θαγ8, θαΐ ὑοῦ 8150 γϑοα]] δὰ 
ὈΥ ἐμθ αἰὰ οἵ μῖ5. ΗΟ ϑρί εις ργομπιῖβοα (ΦόΌΠμη χὶν. 20.) [ῸΥ 
ἐμαὶ νοῦ Ῥύγροβθ, ὕπθὺ ἢᾶνθ ορίνθῃ τ5 ἔπγθθ ΟΌ5ρε]5, οἴϊοῃ 
ΔΡΥΎΘΘΙηΡ ἴῃ Μογάβ, ἐποὰρῃ ποῖ σιϊμοῦϊ απο αἰϊνουβιῆοα- 
ἐϊ0η, δ ἃ ΔΙνναν5 ἴῃ 5656.) ὙγΠῚ {Π15 Βγροῖμοβῖθ, {88 ργοίδοθ 
οἵ 51. [1|Κ6 βθϑιη8 ἴὸ ἄϑῦε, ϑβϑ᾽, {λ|6, ΟΥΙΘΊΏΔΙΠΥ ἃ ΡΠ γϑιοίδπ, 
ΡΓΟΡΆΡΙΥ οη6 οὗἩ {86 βδνθῃΐυ, ψὰβ ἃ παϊϊν οἵ Απίίοομ, μὰ 
ΔΟορΟΥαΙ Πρ ἰο ΒΙΒΠΟρΡ ῬΘΆΓΒΟΠ, ἃ σοιμηρϑηίΐοη οἵ 8... Ῥδὰ] 1ῃ Η15 
ἔχανε]5 ἔγομι ἔη6 γϑᾶν 48, αἰϊθπάϊπρ ἐμαὶ Αροβὲϊθ ἱπγουρη Ῥγγ- 
δῖα, Οα]αῖϊα, δπὰ Μυβία, ἰο Ττοδβ (1). ΕΗ δοοοιηρδηῖθα ἐπὶ 
880 ἰο ϑαπιοίΐμγαοο, Νϑᾶρο δ, ἀπ ΡΒΠΙρΡΡΙ. Ηδ νγᾶβ ὁπ6 οὗ 
πόδ ψγῃὸ ψοπΐ τ 1} Εἰ πη, ἀπ γοιμαϊπϑα τ ΒΕ πὶ αὖ ΨΥ 5 61 ; 
5816 8 τὴ πὶ π΄ ὑπ6 581η6 5810 ἔγομι θβδᾶγθα ἴο ἤόομπιθ, πὰ 
οοπἰπηποα τ ἢ τη ἀπ Γι ηρ ὑΠ 6 συ μο]6 Οὐ {Π6 ὕννο γοαΥ5 “πη ρ 1 5098- 
τηθηΐ, ψι1ἢ π6 δοοοπηΐ οὗ ψ μοι 6 ΘΟποιπ 65 Π15 θθ0Κ οὗ ὑπ 6 
Αοἷβ οἵ {πὸ Αροϑβί!θβ. ᾿δ1. ται ἐπογοίοσο πηαϑδὲ πᾶνο μὰ ἀριη- 
ἀδπΐ ορρουξαπιΐν οἵ οομνουβῖπρ τ ἢ ὑπΠ6 ογθ- 6 55685. ἃπᾶ 
ΠΘΆΓΟΥΒ Οὗ οὐν ΤΟΥ 5. δοΐοη5 ἀπ αἰδοοῦ 865, ἃπα οἵ τηδκῖπρ' 
ΗΪ 561 δοααασίηΐθα ἔγομι ἰπ6 ᾿ποϑὺ τη ἀθηΐαθ]θ ον άθηοθ τὶ τἢ 
ΘΥΘΥῪ ΟἰΓοαβέϑπ ο6 ἡ Π1Οἢ Π8ἃ ποῖ ρᾶ5564 πη 6 ἢ15 ΟὟ 1Π1Π16- 
ἀϊαῖθ ορβεγναϊίΐοη. Ῥϑύμαρβ, ἃ58. Ὦγ, Το ηβοη πα] Ο 5170. ΓΘ- 
τη Δ ὙΚ5, 6 δῃ)]ογϑα ὕμ6 δ ἀἸ 108] ἀἀνδηΐαρο5 οἵ βθοϑὶπηρ {π6 605- 
Ρ6]5 οἵ 51. Μαΐϊπεν ἀπὰ 51. Μ δες αὖ Εοηιο, ὑΠ6 ΤΌΣΟΥ οὗ ΠΟΙ 
ννὰ5 ἂἃπ ππαἀουρίοα δγ6- 1} Π655; δ π4 {πᾶΐ 1 15 ΡΥΟΡΆΡ]6 πὸ [ο(ἢ 
ἐδαΐ οἷν. αἰΐου ἐπ γο θαδθ οὐ 5, Ῥὰα] ἔγομη Ηἷ5. ἐννοὸ γὙΘγδ᾽ πη ρΥγῖ- 
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[6 θερὶηηϊηρ ὑγνθγῸ ΟΥ̓ 6- ὙΠ 65565, Δ ηἃ χη] ϑέθυβ οἵ τΠ6 τοι ἱπ 
ψοτα ὃ; Δομβιαϊᾶ. 

"] 

βΒοῃτηθηΐ, πα ψοπΐ ἴο Αο] δῖα, ΜΠ] ΘΓ 6 ἰ56 ΘΠ ΘΓΆΠΥ δαρροβοά 
οἰὑ μοῦ ἴο αν Πηϊβῃθα οὐ συ τίθη 15 α05ρ6}], πὰ {πὸ Αοἰβ, [ῸΓ 
ἐπ6 86 οὔ [πὸ θη] 6 οοηνουΐβ. 

Τὐ 15. τ ΨΊ8} ἴο ροϊπὲ οὐ ὶπ ἴμ656 ποίθϑβ {Π6 βου] ΡγῸ- 
Ρυϊοῖν οἵ ἰπ ναγίουϑ δοίη Γθοογάθα οἵ ουν ΤωοΓ, Δοσογάϊπρ' ἰο 
[Π6 Βα νϑύαὶ β [παῖ] 05 πα οἰγοαπιδίϑη 665 ἢ  Π16ἢ [6 γἃ5 μ] Δ θα. 
πη ΟΥ̓ΔΘΥ ἴο ἀο {Π15, 1Ὁ ψν}}} 6 βοιῃθίηθ8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο 5Π6 {Π6 
ἘΠῚ ΡΘΔΟΙΔΠ16. παΐητο οἵ ἔπ δνυϊάθηοθ οὴ ]ο {Π6 ὨΔΥΓαΐν 6 
γϑδίβ. Ἐ]ΙσΊΟΩ 15 8Π ἌΡΡΘᾺ] ἴο 8 Ππ. 115 ἰγαΐϊῃ γὰ5 αἱ ἢυβὲ 
Θϑἰ 0 }15Π|64. ΟΥ̓ Δ ἄρὈ68] ἴο {πὸ 56Πη565 ἀπῇ ἡπαοτηθαΐ οἵ {πὸ ἢγδὶ 
Υ]1η65565 8η4 οοηγοιΐβ, ἃπα {π6} ἰοϑυποην, τ ΘΥΘΥΎῪ ΟΥ̓ΠΟΥ͂ 
ΘυΊάθπμοθ, μἂ5 66 μαπάθα ἄοόνῃ ον {μ6 δχ δι παΐϊοη ἀπά θ6- 
πδΠΐ οἵ 8}} δ οθ θά! ηρ' 968. 
ΤῊ 605Ρ6] οἵ 51. ΚῸ6 ψγὰ8 δἰνγᾶυϑδ, ἔγοη] ἐΠ6 νϑὺν πιοιηθηΐ 

οἵ 115 ρα! οαἰίοη, γθοθὶ γα ἃ5 ᾿μϑρ γα ἃ5 γ7Χ6}} ἃ5 δι μοπ 0. 1ὖ 
γνῶ 5 ΡῈ] 15Ππ6 4 ἀαγίηο πα ᾿ἶνοβ οἵ 51. Φοιη, δι Ῥοΐογ, πᾶ 51. 
Ῥαι], πη ἃ γ85 ἀρργονθὰ ἃπὰ βαῃποϊ ομθα ὈΥ ὑπο ἃ5 1πβρ᾽γθᾶ ; 
ἃ πη Γοοοϊνοα ἃ5 58π6}} ὈῪ ὑπ6 ΟΙαγοἶ68, ἰπ οοπίογυ ἴο ἐμ 6 
158} οᾶπ0, γ ῖο ἢ ἀθοϊάθα οα {Ππ6 σΘὨ τ ΠΘ Π 655. ΟἹ ΒρΈΓΟυ5- 
655 Οὗ {6 ᾿πβρίγθα θοΟΚ5 οὗ ὑπ ]ν οὐνῃ ΟΧΓ0}}, ὈΥ ΥΓΘΟΘΙΨΙ ΠΡ, 
Ὠϊμ ἃ5 ἃ ῬΙΟΡΠδί, πὸ ψγὰβ δοκπον]θάροα ἃ5 δῖοι θγ ὑπ6 ἰοϑἐ1- 
ἸΏΟΩΥ Οἵ ἂῃ δβίὈ]15πΠ6ἃ Ργορμοῖ (η). Οη ὑπ δϑ1η86 φΥοη 5, 
δ. ΤΑῖκο τασδὶ 6 οομβί ἀογθα 88 ἃ γι Ενδηρ]]18ὲ ; Π15 0506] 
θδίηρ ἀἰοϊαϊθα Ὀγ, ἀπά ἄρρτονθὰ οὗ, ΡΥ δῃ Αροβίϊθ, οἵ νῇῆοβθ 
ΔαϊποΥ γ ὑπο δ Ὀ6 ΠΟ ατιϑϑίϊου, ἜΠΘΓΘ 15. ΠΠΚον 156 δ} Π- 
οἰθαΐ ονυϊάθποο ἴο νναυγαπὶ {Π6 σΟΠο] βίοπβ οὗ ὙΥΒΙΥ (5), ὑμπαῖ 
Ῥοίμῃ δὲ. Μαδνκ δπὰ 51. 1 α]κὸ ψοῦθ οὗ {π6 Ὠπ 6 Υ οἵ ἐπ βδονθηΐυ, 
ὙΠῸ Π84 ἃ σΟΙ ΤΠ 5510} γοῖὴ ΟἸγ]δὶ ἴο ργθδοῖ ἐπ ἀο05ρ6] ποΐ ἴο 
ἐμ6 78 νν8 οὔἱγ, θὰ: ἴο ὑπὸ οὐ ὺ πα! οη5-ἰπαΐ ἴΠ6 ΗΙγΥ ΘΠοϑὲ 
[811 ομ ὑπ6πὶ, ἃπιοπρ ἔμ6 πυπηθθ γ8 οἵ ὑπὸ βθνθηΐυ, 0 ΤΟΥ πιοα ἃ 
ρΡᾶγὶ οὔ {πὸ μυπάτβα δπα ὑννθηΐυ Δ55θιη 16 οἡ {Π|Ὲ ἀδγ οἵ Ρϑηΐθ- 
οοβί, δπα ἴγοιῃ {Ππῆἰ ἰἰπη6 ἐμπου σοῦ σααοα ὈΥ ἴΠ6 ᾿πῆἤτπιθη 685 οὗ 
π6 ΗοἱΪγ ϑριν ἴῃ ΓΙ δ᾽ ΟΥ ΡΥ ΔΟΒΙ Πρ ὑπ6 ἀο05ρ6]. Απαὰ 1 {π6 
{9πῖνοΥ88] Ομ αγ ἢ ἔγομι ἢΠ6 ἢΠγδὶ ἃρ85 τϑοοῖνοα {Ππ|5 ΘΟ5Ρ6] ἃ5 
ΑἸ ν ΠΟΥ ᾿πϑριγθα ὁπ. {Π|6586 βαϊβίδοϊοΥΎ ργοσπάσ, αἰδίαποθ οἵ 
ἔπ6 σα ποῖ γοΆΚο {Π|ὸ αν ἀθηο65 οὗ γα}, ἃ Πα τγ6 ἅγ6 γδααϊγϑα 
ἴο γϑοϑῖνϑ 1 ὁ [6 881η16 ἰθοϊηοπυ. ἜΠ8Ὶ ΒΙΟῈ βα 5 θα ὑΠπο58 
ὙΠῸ πὰ 50 τοὶ θαίΐζου τηθϑη5 οἵ }ἀρὶηρ, 5Βῃοα ἃ οογίϑ! η]Ὺ 
58 ΕἸ5Γγ τι5 ἂἃὖ {}15 ἰπη6. ΤΠ6 ΠΘΟΘβϑιῦυ οἵ ᾿ΠΘρΙ ΓΔ ΟΠ γαϑὶβ ΘΟ 
ἀμ6 πϑοθϑϑιῖυ οἵ Βθνοϊαἴϊομ 1561, ὙγΠΠοὺΣ Ἐδνοϊαἰϊοη 1116 
ΙΠΘΓΟΥ οὗ αοα ἴο πη πα ποῦ θ6θῃ οοϊηρ!οΐθ, ἃπα 1ἴ τγὰ8. 8050- 
Ταἴθ]γ πϑοοβϑασυ ἐπαὶ {Π15 Βνοϊαἴοη 5Που] ἃ ποῖ ΟὨΪΥ "6 αἰνῖπο, 
υναΐ ἐπαΐ 11 5ποι ἃ θ6 ΟἸΘΑΥΙΥ ργονθὰ ἴο μᾶνθ θθθὴ 580. Απὰ οὔ {Π6 
ὈΟΟΚ5 οὗ {πὸ Νανν, ἃ5 61} 83 οὗ ὑπὸ ΟἹὰ Τ᾽ οοίδιηθηΐ, ὑμβου  ΌΥρ, 
(ίου ὑμὸ ᾿μβρίγαίίομ οἵ {Π6 ᾿αἰίθυ 15 που ἔθη ῸΥ ογαπίθα) ψ6 
ΤῊΔῪ 7 05}}}7 580 σι Μτι. Ἐθηη6}]} (9), “ ΥΥ7ὸ θδ]ῖθνο ἱμπαὺ ΗΟΙΥ 
Βογιρίατα 5 σι θη ὈΥ ᾿πθη, ηΠ0 ΘΓ ΠΠΑΘΥ ἔπ δι ροτη- 
θπάδποθ ἃπα οοπίγοι! οὗ {πὸ Βρι γι οἵ αοα : αὖ νγθ θ6]1ανὸ 4150, 
ἐπαΐ ψ θῖπου ἴῃ ΧΙ ηρ, ΒρθακΚιηρ, οὐ δοίϊηρ, ἔπ ν ἡ γ 1ϑ [ἢ 1η 
[}} ρμοββθϑδϑίοῃη δηὰ δ6 οὗ ὑπϑὶγ οὐ παίαγα! [46] 165. ΤΠ6 
ΒΡΙΓΙ οὐ Θοα ἀϊτοοῖθα, οοναὶθα, δπα ρυγῆθα ὑπ 610 5015 ; 81] 
ἴμαΐ νυὰβ ΠΘΟΘβθθῪ ΗΔ 5ῈΡ}1164, 81} ὑπα΄ ν85 δυγοηθοιιβ ΗΕ’ 6 οου- 
γθοϊθά. ἘνΟΥΥ 1ἴπ6, ἐμουθίοσγθ, οἵ ἐμ Νὸν Τ᾽ ϑδίδιηθηΐ 6 θ6- 
Ἰῖθνθ ἴο "6 βἴδηιρβα ψἱτ πἀπουυΐπρ ὑγαΐῃ; ἀπά ἴο θ6 π6 νοἱθθ 
οὗ αυά, 5βροακίμῃρ ἴῃ ἴμ6 Ἰαηραδρο οἵ πιᾶῃ.᾽ 

(4) ψιάς ΟἸΠ’ 5 Οοπμπιθηί. ἰῃ 106.---Φοπε5᾽5 ΕἾΠ]] ἀπ πδνν ΔΙεμοά οἵ 
5ϑῖΠηρ [πΠ6 Οαποηῖοα! Αὐἰμποτνιν οἵ {π6 Νον Τ᾽ δοίιηθηΐ, ϑνο. 8 νοἱβ. 
1726, οὶ, ἱ. »». ῶ9, χο. πᾷ νοἱ. 111. ». 102, ἄχος Βδημθ 1} 5 Ῥγοοίβ οἵ 
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Α.Ὁ. 8. Τεβϑοιηβᾶ ροοᾶ ἰο τη α5ο, μβανίηρ μαᾶ ρουΐδοῦ πηάβυ- τι θπ ἴα 
064... . .- ς Ἀοβιαῖα, βίδπαϊησ οὗ 811 {πΐησβ ἤγουῃ {π6 νεῖν ἢγβί, ἴο ψυϊέθ αηῖο 

(Π66 π᾿ ογάθυ, γποβέ δας ]θπὶ Τ᾽ Βεορμη]5᾽, 
4. Τπαὲ ποὺ τηϊρμίεδε Κποὸνν {Ππ6 σογίδίην οὗ {Π086 

τηϊηρ5 τ Βογοῖπ ἕπου παβὲ θθθη Ἰηβίγιοίοα. 

Τηβρί ταίΐοπ, πυϊείεπ πὶ ΓΘΡΙΥ [0 {π| ἰπβιάϊουβ ψουκ οὗ Νῖν. Ηοπβ, βηίϊ- 
εἰεὰ, ΤῊ8 Αροογυρμαὶ Νὸνν Ταβίαμηιθπέ, ὅ.66. ραγίου]αΥΥ ράσο νἱ. οὗ 
ΝΠ. Βδηπ61}᾽5 Γηϊτγοδιιοίίοα, (6) Τιϊρμιοοῦ 5 ΨΥ οΥκβ, νοἱ. 1. ρ. 201, 
ΤΌΤ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Ρ. 391. (6) ΝΑΓ5᾽ 5. ΝΟ Δ 6115, ν0]. 11. ραγί 1. Ρ. 271. 
ΤῊΣ ποχί ορί πίοῃ ἴ5 ἐπαὶ οἵ ιοάαί!, {π6 ανουσιίθ σοπηπηθηίδίου οὗ Οὐ 
στοαί ροβῖ, γ0Ὸ τϑργθβοπίβ 5δ(. ἴΚῸ ἃ5. ἀθβίγοιβ οἵ [Ὁ] οννίπρ {π6 6χ- 
Δ1ΏΡ16 οὗ {π8 ἐγθ Εναπρο ἰβίβ, ο. Ψιάθ ὉΙοάδί! 5. Απποίδιοηβ ἴπ ἰοο. 
ϑᾳ δα. 1661, [01]10. ΤῊ6 {π᾿τὰ 15 {παὶ οἵ Ὅτ. 6}}], δπὰ Νῖσ. Φοπθβ αῦονυθ 
81π864 ἰο. Δῖν. Φοποβ, αἴξανγ Ὅτ. αὐαθθ, {πϊπ|κ5 {πα δι. 10Κ6 ραγου- 
ΠΥ] τοξευγοα ἰοὸ [π6 Θοβρεὶ οὗ πὸ Ἐξρυρίίαπβ, ἀπά Ναζᾶγθπθβ; Μ- 
Οἤ 8 6115 ἰο ἃ [8156 δοοϑαπὲ οἵ Ομυϊϑί, 51} οἰγουϊαίοα ἴῃ Αὐϑθῖα ἴῃ {π6 {πη6 
οἵ Μομαιητιθᾶ, (4) ψιάθ Ὦτν. Τονηβοπ᾿8 ουΚ οπ {πΠ6 (Ο5Ρ615, γ0]. 1. 
ῬΑΥΓΟΌ]ΑΥΥ Ρᾶρσαβ 99 ἰο 71: ἀπά ἴου ἃ ν6ὺῪ βαιβίδοίϊουυ δοοοὰπί οὗ {Π658 
᾿γροίμαβος, Ηουπθ᾽β Οὐ 108] Τηἰτοδποίίοι, 24 δα. νο}. ἵν. Ρ. 3510, ὅζχο. 
(6) ο]. ἢ]. ραν 1. Ρ. 12, ζο. (7) νιάθ Μαυββ ΜΟΙ 6115, νο]. 11. 
Ραγὶ 2, ρ. 1860, ο. πᾶ {π6 ἀϊββουίδίίοη αἱ {π6 επὰ οἵ {Π6 βᾶπιθ σοϊστηθ, 
ὁπ (μ6 Οτρίη οἵ {πὸ ἰπτθα ἢγβέ αοβρεὶβ. (4) Ττθαίίβε ὁπ ἴπ6 αὐθακ 
Ατίϊοῖθ, Ρ. 289. (1) ψιά6 {πε δοοουηΐ οὔ {πῖ5 Βγροίμ 6515 ἴῃ Ηΐοτμθ, νο0]. 
ἵν. Ρ. 319. (ὦ) ΟΙοῖρ᾽5 ϑιδοκμβοῦβθ, νοἱ. 111. Ρ». 10. (1) Εο]. δαἀϊέ, νο]. 11. 
Ρ. 8175. (ἢ) Εον δὴ δοοοπηί οὗ 58.. 1π|κ6, 5εὲ6 ὙΥ ΒΡ γ᾽5 Ῥυθίδοθ, πὰ 
ἐῃ6 Ῥγοίδοεβ οἵ {μ6 Οοιημπηθπίδίουβ 'π ΡΌΠΘΙΆΙ Ὁ ΟΥ̓ ΠΊΟΥΘ ΡΥ ΓΙ ΟΌ]ΑΥΙῪ 
Τιαγτᾶπον, ΜΊΟΠ86115, ἤοτμθ, ὕδνθ, δπᾶ ΒΊσορ Τοι]ϊπθ. (πηι) 1 πᾶν6 
Βογτονγοα {Π15 τοπιᾶτῖς ἔγοιη ΨΥ ΒΡ γ᾽5 Ῥτείαοθ ίο δί. Μαυκ᾽β ἀοβρεὶϊ, 
0]. εἀϊΐ, ῥ. 257. (ον) ΜΠΟΒΔ6115, Πκ6 οἴμοσ νυ! θυ οα {Π6 σοπίποπί οὗ 
ἃ βυθβεαθεπί ρετὶοα, 566 115 [0 ΡΔΥ ἰο0 11{{Π6 αἰζεπίϊοπ ἴο {Π6 δα! ΠΟΥ ἐν 
οἵ ἴμ6 δϑυῖου ττϊίουβ, ὙΠῸ ᾿ἰνεα ποῦ {πΠ6 Αροβίο!ο ἃρθ. Τπὸ ἰ(658- 
ἸΠΏΟΠΥ οἵ Οὐρίη ἂπᾶ Ἐριρθιδπῖαβ, οἵ ἘΠΘοργ]δοί, Ἐπ μυτηῖτι5, ἃπὰ 
ΝΙΘΈΡΒμοΥα5 (δἹ βία, {παΐ δι. Το τγὰβ ὁπ6 οὗ {Π6 βθνθῃίυ ἀϊ501ρ168, 15 
ποί ονθυίμσονη ΒΥ {πὸ ορροβιέβ ἰθβδίπποπυ οἵ Ομγγβοβίουη ἀπὰ Απρι5- 
πε, (ν146 [ματάπογ, ΘαΡΡ] διμδπί ἰο {Π8 ΟΥθα! ΠΥ,  οΥΚ5, Δίο. νο]. ἢ]. 
Ρ. 190.) Ἐοτ ἐποῦρῖν πιπο νγαῖρμΐ γ01}} πΘΟΘΒΒΆΓΙΥ θ6 αἰίδομβα (0 {Π6 
δυσατηθηΐβ τ ΠΙΟΝ ἸΠ Θ᾽ ΘὨΙΟῈ5 ΤΠ 6 ἢ ἀΙΒΟΟΥΘΥ ἴῃ {Π6 ἱπέθυμϑ] δυϊάβποθ 901- 
ἰαϊπδα ἴῃ {6 Νον Ταβίαμιθπί, γαῖ πιᾶην οἱ {π6ῖγ ΟΟΠ]οἴαγ 68 8.6 πΠΟΟΥ- 
ἰαῖη, δηα ἴἰ πᾶ θῈ ἀουθίοα κι {Ππ|ὸ δνϊάθποθ οἵ δηίϊεπί τ] 5 15 ποί 
Βεοίίου δας πουγ. (0) ΒΕ ομπ6}}} 5 Ῥτοοίβ οὗ Γπβριγαίίοη, Ρ. 17. 

3 ὙΔοκηϊρ ΐ, ἴῃ ἀπ ποΐθ5 ἰὸ 56 Ηδγηοην, (4ἴο. ΤΠ 6οῃ, 
1768, Ρ. 2,) φιοῖε5. Θομια 5, Οδιηθγοη, (Δ 06}1π|5, ῬΥ 5115, ἀπ ὰ 
Ὑγ0], ἃ5. γθίθυσί θ᾽ {15 ΘΧΡΥ  βϑίοῃ “Κ οὗ ἐμ ψογα ἴο Ομγίβὶ, 
96 Οὔ ψμοβ86 {{{165 15. Λόγος τοῦ Θεοῦ, Αροο 1. 2. κὶχ. 19. Αγοῦ- 
ἄἀδδοοῃ ΝΆΓΘΒ π85 δἀορίεα {Π6 5β8πη6 ορπῖοη, (ΝΆΓ65, Υθύδ ιν οὗ 
ἀη6 Ἐνδηρε  5ἴ5, Ρ. 40---48.) 5Βου]α {Π15 γϑιηγκ θ6 οογγϑοῖ, 1ἱ 
{11} ρύόνο, ψ' αὶ τδην Μ01}1 ΘΟΠΒΙ ΔΘΥ ἃ πηϑίθυῖα! ροϊηΐ, ὑμαΐ ΟἿ 
Τιογὰ νὰ ἀἰδιϊηρ αἰδμθα Ὀγ ἔπΠ6 οτὰ ΤΟΡῸ5 ὈΘοΥ Ὁ τγὰ5 ΔΡΡΠ Θά 
ἴῃ 8 5816 56η56 Ὀγζ 5. Φοπη. 566 μ6 ποῖββ ἴο ἐμ ποχὶ βϑβοίϊοῃ. 

4 ΠΉ656. βἰ προ οοϊποίάθποθθ οοπῆγῃ ΥΥΒΕρΥ ἐμαὶ {π6 ΤΠθο- 
ΡἈμΠ 5. ΠΟΥ ππθηδοπθὰ ψγὰ5 ἃ γ68} ρϑύβοῃθαρθ. Τιγά πο 4068 
ποΐ νϑηΐυγο ἴο ἀθοϊάθ. Α ρᾶββᾶρδ ἔγοιη Φόβθρῆιβ, φαοίθα Ὀγ 
Τὐρμτοοῖ, Ππᾶ5 ὀβοᾶρϑα {π6 αἰϊοπίϊοι οἱ θοὶῃ ὑΠπθ858 ἩΥΘΓΘ : 
« Κιίηρ Αρυῖρρϑ, γϑιηουΐηρ᾽ 9 6585, {Π6 501 οἵ Δ1Π18116], ἔγοτη ἐπ 
Βῖρ} ρυϊθδύμοοα, ρᾷνο ἰὲ ἴο Με αὐ ἶα5, ὑπ6 5οη οἵ ΓΒ ΘΟΡ ἢ 115--- 
ἐδωκεν αὐτὴν Ματϑία τω Θεοφίλου." Απίϊ4ᾳ. 110. Χχ. οδρ. 8.-Ιἶί 
Ρύονεβ ὑμαῖ ἃ τιϑη οἵ ΒΙΡΉ Γ8ΠΚ ΒΙΠΟΠΡ ἴΠ6 ον 5, οὗἩ {Π6 ΠδΠῚΘ 
οὐ ΤΠΕΟΡΒΙὰ5, 5 οΟἰΘΙΩρΡΟΥΔΥῪ ΜΙ 5. Τληζθ, δηᾶ. τἱρΒὶ 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ θ6. ὕπΠ6 ρϑύδοῃ ΠΟΙ ἰ6 δἀάἀγοθδοα. Π6 βιρροβίίοι 
ἐμαῖ ἢ ψγὰ5 ἃ γ68] ρβύβοῃ, ἡ μοῖ μευ αὖ Απζ]ο0}}) ΟΥ̓́Θ Π158161), 
5ἰσεηρί θη ἐμ δα! πθπἰϊοῖν οἵ {π6 μαγγατῖνο, 
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ΤΗΕ ὈΙΥΙΝΙΤῪ ΟἿ ΟΗΕΙΞΤ--ΟΤΑΡ. 1. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 
719 Πὶοϊπιέῳ, Πιωπαρὶίῳ, απὰ Οβῆοο ο΄ Ο᾿γϑί. 

ΧΦΟΗΝ 1. 1--18. 

1 [ἢ {Π6 Ῥερίπηϊΐηρ' ννὰβ {πὸ  ογά, ἀπά (π8 δ ογα νγᾶϑ αὶ 
νι Οοά, δηὰ (η6 Π οτά νναβ αοά. 

5. Τὸ 15 ΠΘοΘββαυῪ ἰὸ ἀδνοῖΐο ραυὶ!ου]Γ αἰϊθηΐίοι ἴο {115 ἰηΐγο- 
ἀποίϊοι ἴο 81. Φ 0 η᾽5 Ο5Ρ6], ἃ5 1 πᾶ5 θθθῃ τηδάθ {Π6 5] 6οἱ οὗ 
ΤΔΟΓΘ οχίθηβῖνο πα ἀἸ5 Πρ ΘΠ Ο.15 ΘΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ ὑμδ ΡΘΥΠΡ5 ΒΥ 
ΟΥΠΘΓ ρᾶβδδρδ 1π {π6 ἡὑΠὸ]6 οὔ {πὸ Νὸνν Τ᾽ οϑϊδιπθπί. ΤῸ Ῥγθίαοθ 
οὗ 5, ΠΌΪΚΚΘ. Βὰ5. 6 θη. ΘΙ οα θη Εν ἀθβου θα ἃ5. “Ἅ ἔπ Ῥθδαι ἃ] 
δῖ οὔ ἐπ Ομγιδιϊαι Τρ], ἔμ 6 θαΐγαποθ ᾿ηἴο {π 9]ουϊοιβ ἀπά 
ΤΟΥ] ἌΡΓΥ1Ο οἵ ὑπ6 (105ρΡ6}5 (α):;) ΜῈ116 {παὶ οἱ 51. Φοἢπ την "6 
ἀδποιηϊπαίϊθα ἐμ 5011 ἀπ ἄθθρ ἰοπὰπάδίϊομι ὁ ΒΙΟΙ 1 γοϑίβ. 
Τὸ υπάρογϑίϑηα ἰπ6 ΘΧ ΡΥ βΒ1 05 οὗ Δὴγ ΨΥ ΘΙ, ΡαΥ ΘΔ. 

ῃ θη ΤΠ6Υ ἃγ6 αὐ 81} ἀπθίουβ, ΟΥ̓ Π180]6 ἴο τηϊϑγοργθϑοηζαϊ θη, γγ6 
τηπ5ὲ Θμἀθαυοῦν ἰὸ Ρ]866. ΟΥ̓ΒΘΙν 65 ἴῃ ᾧπ6 βιζπαἰίοη οὗἨ ἐποβο 
ἴο σγβομι ποὺ ψ Υ6 δἀ ἀγοβϑθᾶ, (0) Ὦγ. γάμου ἴχθϑ {Πρ ἀαΐθ 
οὗ ἐπ ρυθ!οαίίοιι οἵὗἩ 5:. ΖΦο π5 ΟΌΒΡ6Ι] ἃ5 ΘαΥ]Ὺ ἃ5 68, ἃπᾷ 
(6) ΜΙΟΒΔ6]15 ἃ5 ΘαΥῪ ἃ5 70, ΤΠῸ νγοϊρηΐ οἵ ἴπ ουϊάθηοθ, πον- 
ΘΥΘΡ, ρρθδγῦβ σγοδῖν ἴῃ ἄνουν οὗ {πὸ το Ιαἴοϑν ἀαΐθ 96 οΥ 97. 
δι, Φομη ον ἀθηθν ΒΡΘΔΚΚ5 ἴῃ ἷβ ἀ05Ρ61 ἴο ὑπο86 ΠΟ 6 γ6 ποΐ 
γ}61} δοᾳυδίηϊοα νυ} πη ΠΥ «7 ΘΥ15 Οδίο 8 : ἃ5 μ6 ρῖνϑϑ νΆΥΓΪΟῚ5 
δχρίαπαίοηβ οὗ ἐπὶπο5, τ 10} Ομ] Ρ6 ΘΗἑΙΓΘΙΥ ὩΠΠΘΟΘΒΒΆΓΎ, ἱἢ 
ἐμ ΡΘΥΒΟΏΒ ΤῸ ποι πΠ6 ῬΤΙΠΟΙΡΆΠΥ πψγοῖθ δα θ6Θη ἃἰγθααν 
οοηνογβαηΐ τι ἐπ8 ἀϑᾶ565 οἵ {π6 6 νν (4). Απᾶ ψγ6 πιϊρΐ μαναὰ 
δχρϑοΐβα ὑπαῦ 9η6, αἱ 168, οὗὁἨ ἢ ἀροϑί!θβ ψου] Πἴν6 αἴΐογ ἐμ 6 
ἀεδοίυποιίοπ οὐ Φουα θη, ποῖ ΟἿΪΥῪ ἃ5 ἃ νι π6855 οἵ ἐπ6 δοσοιῃ- 
Ρ]ΙΒΒπθπὲ οὗὨ ἔπο86 ργοριθοῖοβ μ6 μα Β΄ 1561 θαγὰ ἀο]Ἰνογϑᾷ, 
θυΐ ἰο βαποίίοῃ πᾶ οοπῆτῃι {π6 ἀοοίγ 65 5θὲ [Οσΐ θγ 1μ6 οἴου 
ΔΡΟΒΕ]65 πὶ ὑπὸ θΟΟΚ5 οὗ Νὸν Τ δϑίδιβθηΐ, δ ἃ ἴο σομηηπηϊοαῖθ 
Η15 ἢη8] ᾿πβιγαοίίοπϑ ἴο πὸ ΟΠ ΟΣ αἴον ὑπαὶ θα γ[Ὁ] ἀπ ἃ ρρα1}]- 
ἵηρ' θνεηΐ. Βαΐ δἰΐπον οἵ ἴππθ56 ἀδίθϑ ψΨ1}1} θ6 οοῃϑιϑιθηἑ ψ δ ἐμ 6 
ΠΟ]6, Οὐ ταδὶ ἐμ σγθαΐου ρατὶ οὔ [π ἱΠΘΟΥῪ 16 ἃγ6 πον δροαΐ ἴο 
ΘΟΠ 51 460, ὙΠ] ΘΟ γΥ1}} ΘΠ 016 115 ΤΟΥ 6 ῬΘΥ ΘΟ Υ ἴο ΘΟΙΙΡΓΘΘ πα ἐμ 
σγοαΐ ομ] οὐ ψ μῖ οἷν δ᾽, Φοιη πδά ἴῃ νιθνν, πη π6 ψΥοῦθ Π15 ᾿ηἰγῸ- 
αἀποϊοη ἴο {π|5 5061. 1 81] ΟἿ Πα 1} 7165 τῃἴο ὑπ Νὸνν 1 685- 
ἴαιηθηΐ, 76 πιϑὲ ον ὈΘΑΥ ἴπ πλϊπα ὑπαὶ ὑπ6 Ψ 65 ΨΟΥΘ ἀἰνγαν5 
ἐπ ἢγϑι ἴο "6 δά ἀγεβββϑα (6). ΤΟΥ ογθ ὕπο ομοϑθη ρθΟ0]6 οἵ αἀοα 
-ῆἷϑ δ ἀδδὲ θογη---ἰμ οουππένγγιηθη οἵ ὑπὸ ἀροϑδὶ]658---ἰῸΓ 056 
Βα γαϊϊοη ἔπ 6 ἀροβί!θβ 616 ΑΙ αΥ5 ᾿ποϑὲ δηχίοιϑ, ἃπᾷ ἴο ψ 1056 
ΘΟΉγοΥϑΊοα ἐμποὺ ἀθνοϊοα 81] ἔμ6 ἔδυνουῦ ἃπα ΖΘΑ] οἵ ἔπ ῖγ Πγβὶ 
ἰαθουγβ. ἜΠΟΥ σούθ ἐπ δἰϑοῖ οπγάϊβηβ οἵ {πΠ6 ἃποῖθηΐ ργο- 
Ρἤθοῖθϑ, 8ηα ἐπ ἰἀνουγθα 5565 οἵ ὑπ6 1 ΔΟΘΟΙρ 5Πτηθηΐ, 
ΤΠ ἤγϑοι φαοδύοη, ἐπουθίογθ, ΒΙΟΩ ὈΥΟΡΟΚ65 [5611 15, γΥγπαὲ 
56π886 ψου]ὰ ὑμ6 Φ 6 υ 5} σοϑα ον αἰΐδοι ἴο ὑπΠ6 δοοουπὶ οίνοη ΌῪ 
πο Ἐναπρο δὶ οὐ ὑπὸ ΤΟΡῸ5 ; ΟΥ̓́, ἴπ οὗ ποὺ γον ά5, ψ παΐ γ Υ {116 
βδϑηἐπηθηΐβ οὗ ἐπ Φ ον ἰπ {π6 ἰτη6 οἵ 51. ΦοΠπ ΘΟΠμΟΘΓ ΠῚ Πρ {Π 6 
Τοροβ, πᾷ ἴῃ τιμαὶ γοϑρθοὶβ αἰ 4 Π6 ἀδβίρῃ οἰ μι  . ἴ0 ΘΟ. ἤΓπι ΟΥ̓ 
ΤΟΥ {Π6 ορί πΙοἢ5 οἵ Ὠ15 σουπἔγγιηθη οἡ ἐμαΐ 58] 6 οὗ ()} 

ΤΕτγουρποῦΐ {π6 8016 οὔ ἰμ6 ΟἹ ὰ Τ᾽ δδίδιιθηΐ, [ὉΠ] ὑπὸ Π 51 ΟΥΥ͂ 
οὔ [π (11 οἵ πη ἰο ὑπὸ θοοῖ οἵ Μαϊδομὶ, γα τϑαὰ οἵ {ῃ6 ἃρ- 
Ῥϑδγδποθ οὗ ἃ ψοπαθυα] ρθυβοηδρ6, νν Β10}} 15 5ΟΠΘ 1168 οἁ] ρα 
οποναῖι, βοιηθὶϊπι68 ἴπ6 Απροὶ ΨΦΈ πον, οὐ “6 ον ΑΠΡ6], ΟΥ̓ 
1πΠ6 Απρϑὶ οἵ Φοιόνδῃ (95). πη δἀάϊίίοι ἕο πυμηθγοιβ αἰ ν 65 
γὴ0 πᾶνβ ἀειποπδίγαϊθα ὑπ 6 βᾶπη6 {πῖπρ, Ὠ Γ΄. ΑΠΠΧ, ἴῃ Εἰ νᾶ- 
Ἰ080}16, ὑπουρῖ βοπιθίϊπηθϑ ἱπδοουγαΐθ, ψΟΥῦῖς οὴ ἐμ Τ δι ϊπιοὴν 

γυυίσδη δἱ 
Ῥἤ 6588. 
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3. ΤῊ 5876 νγὰβ ἴῃ (ῃ6 Βοσϊηπίηρ ἢ Οοά, 

οὔ ἐπ Απίϊθηὺ Φον 5 Ομ γοἢ, 85 ργονθά, ὈΚ ἂπ ἀϑίομ βΠ1Πρ' 
ΠΌΡΟΥ οὗἩ γοίθγθποθϑ ἴο ἐμ ΤΆγρατη5 δΔη 4 Τ᾽ Αἰτητἀ5 οὔ {π6 265. 
ὑμαΐ ἐμ σΘΠ6ΓᾺ] ἴθύπὶ μοι 8 ἀρρ]6α ἰο ἔπΠ6 ἀϊνίηθ ρϑ- 
ΒΟΠΕΡῸ ΜῈΟ 15 οδ]]6 4 Ὀγ ἐμπὶβ π8π|6 ἴπ μ6 ΟἹα Τ᾿ δβίδιπθηΐ, νγὰ5 
«ἐμ γγογτὰ οἵ αοάἂ,» “5 ν᾽.) Βοίογ. ψὸ οἂῃ ἄδβάποο, 
Βον νοι, ΔΠῪ ΔΥραμπιθηΐ ἔγζοτα {Π|5 ΓΘ ΔΓ ΚΆΡ]6 οἰγοσιηδίθμοθ, 76 
πλαδὲ Θηααΐγα ἰηΐο ὑπ δαϊπογιὶν οὗ ἔΠ6 βθνθύαὶ ΤΑγραμηβ πὰ 
Ζον πη συγ ποθ ΒΟ οἷν {π|5 ᾿πἰογργθίαἑξιοπ οἵ ὑπ6 ἅθονβθ 
Ῥᾶββαρθ οἱ δου ρίαγθ ΤἘΒΟῸΡ ΟἿἿ ϑϑυὶοιγ, ἃ5 Αγομάθδοου 
ΒΙουΠ 6] ἃ μ85 ψ.6}} ορβουνϑα (ἢ), οδῃβυῦθα οἱ 811 οδοδϑβϑίοηβ ἴΠ6 
πὴ] ] 1 ρΡ|16 4 ἀπ ἀπδαΐϊμογίσοα ἱγδαιϊίϊοπβ οὗἩ ἔπ “65, μ6 51} 
ἈΡΡϑαϊοά ἴο ὑμπϑὶγ οὐ δχροβιϊοηβ οἵ ϑογιρίαγθ, ἃ5 {ΓΗ 158- 
ἴηρ ᾿γΓΓΘί γα 16. ἀγραπηθηΐβ ἴῃ ργοοῦ οὗ 15 αἴνίπθ τηΐδϑίοη. 1 
ννᾶ5 ΠΟ ΠΕ ἰηἰογργθίδϊίοι ἴο ἴπ6 76νγ75, ἐπαΐ 1 85 ἴῃ Ὑγοτα οἵ 
αοα ψῃΐο ἢ 85 γοναὶ θα ἴπ ὑπδὶν Βουιρίαγεβ 85 {86 Ογθαΐου οἵ 
ἀπ σου]. ΒΥ πε γϑδάϊηρ οἵ ἴπ6 ῬΑγΔΡΉΤα56, ΟΥ̓ 6 1Ἰηἴογρτθ- 
ἰαϊίου οἵ ὑμ6 Ηδῦτον ἰοχὶ, τσ τἔθη πὶ ἴμ6 Ομ] 66 ἰδῆσιαρα, ἐπ6 
ΡῬΘΟΡΙ8 γοῦθ οοπϑίδπ! νυ ἰδαρηῦ ὑπαὶ {Π6 γγοτα οἵ αοἀ νγχὰβ ἰμ6 
58 1η6 ῖ ἢ ΟΟα, ἀπά ἐπαΐ, Ργ ὑπαὶ γγογὰ 41} ἔμ] πρ5 ΕΥΘ ᾿π866. 

“1 ροποοῖνο [15 ΟΠ] 466 ῬΑΥΆΡὮΓΆ56,᾽᾽) 5805 ΒΊΒΠΟΡ Ῥϑδύβοῃ,() 
“ς ὙΠΟ νγὰ5 γοϑδα ἴπ {Π|6 Φονθ ΒΥΠΑΘΌΡΊΙΙΘΒ ἴῃ ἔμπα ἔἰπη6 οὗ 
ΟΕΥῖδῖ, ἕο ΘΧΡΥυ 655 ὑπ 56π58. οἵ μ8 Ψον5 οὗ ὑπαὶ ὅρ.6, 85 61 ηρ' 
{π6}Γ ΡΒ] 1 ̓ πίογργθίαϊϊοη οἵ ἴπ6 βογιρίαγθ. ὙΥΒΘΓΘίοσθ, τ μὰ 
τ Πηα οοπποι ἂπὰ ἔγοαιιθηΐ ἴῃ 1, χα οαπποῖ πὲ ὑμπῖηκ 186 
γα] ρᾺ 8Πα σΘΠ6ΓΆ] ΟΡΊ πΙ θη οἵ ὑπαὶ παΐϊϊοπ. Νον ἰᾧ 15. οογίδη 
ἐμαξ {π|5 Ῥαγαρμγαβὶ ἀόῖῃ π56 "Ἵ Ν 25, {μ6 Ὑγογὰ οἵ αοά, ἴον 
τσ, οα πἰπ|56 1}, ἀπὰ ἐπα Θϑρθοῖα! νυ τ ἢ γ᾽ ίϊοη ἴο ἐπ 6 οΥθᾶ- 
τἰοπ οὗ ἴπ6 νου. ΑΚ 158. χἰν. 12. τοῖν ΣΣΙΝῚ ΥἽΝ ΤΦΡ "22 Ν ΣΝ, 
Ι τδᾶθ ἐπ ϑαγΐῃ, δηὰ ογὔϑαΐϊθα πιᾶη ὌΡΟῚ [ἰἰ--π ἢ {Π6 
Ομα]άθο ἰγδηϑ] αἴθ ΝΥΝ ΓΝῚΣ» ὝὩΞ ΝΟΝν “1 ΌΥ ΠΥ ΜΟΓά τηδἀ6 
ἀῃ6 φαγὶ, ἀπ ογϑαϊθα τη8η ΠΡΟῚ 11. 50. 4150 “61. χχυΐὶ]. [ὅ, 
158. χΙνη!. 18. αδη. 111. 8. Δη ἃ τηϑηγ Οἰοῦβ. ΤῊ6 δοίϊοῃ 8ἃ5- 
οὐ θα ἴο Φϑιονϑῖ ἴῃ ἐμ βαογϑὰ ἰθχὶ 15 οἴνοπι ἰη ἐβθ Ομ] άθθ 
ῬδΥΆΡΠΓΑΆ56 ἰο {μ6 Ὑγοτα,."" ; 

Ὗγ8 5που!ὰ 6 οαγοίμῃ! ἰο ἀϊδίϊπσαΐδιι Παΐνγθθη ἐπ τ] 0116 8 
δηαᾶ ἔλποῖ Ἢ] γοπποιιθηΐβ  ] οι ἔμ 6 νν5, ἔγοι πο {πη οἵ {Π6 
ΘοΙθιοἰ 485, μα ΡῈ} ἀρὸὰ ὑπ6 ἰὰψν οἵ Μοββθβ, ἃπᾶ ἴπΠ6 ΠΊΟΓΘ 
απίϊδηΐ δηα ἐγ! ΟΠ ΔΥῪ ἱπίουργοίαϊ!οη5 οὐ ἵπ6 ργορμοίϊοαὶ ραγὶβ 
οὗ Βογιρίαγο ; ἴΠ6 οὔἱρίη οὐ ΒΊΟΝ τᾶν θ6 πα ΓΟ ΔΡΙΠΠΥ ἀαΐοα 
ἔγοτι ἔμ Βαθυ]οηΐβῃ οαρινιγ. ΒΥ {Π6 [ὈΥΙμδΙ, ἃ5 ΟἿΥ̓ ΘΨΙΟῸΓ 
ἑοϊὰ ἰμθῖπ, ὑπ  Υ πιδᾶ8 πὸ ψογὰ οἵ αοὰ οἵ ποπα οἴδεδοῖ - θαΐ ἐμ8 
Ἰαϊΐου ΓΘ πὸ ψΠ6Γγ6 τηδάθ ἴπ6 ορ]ϑοὶ οἵ Π5 Θβἤβ0 76 : ἡ ὅῃ6 ὁοο0π- 
ἴγάγυ, οὶ οἷν Τιογὰ ἀπά [ἷ5 Αροβϑί!θβ νἜΥῪ ἔγθαιθη νυ τϑίϑυ ἴοὸ 
ἔπθπι, ἃ5 βομππα πὰ Ἰθο παῖ Ἔχ ροβίἐοπ5 οἵ (οα᾽β ψογὰ. 8. 
Ῥαι], ψπῃοὸ μδα βθϑὰ Ὀγουρμξ πρ δἱ ἐπα ἔδοὶ οἵ (ἀδιημα}1:61, βογὰ- 
Ρ[65 ποῦ ἴο 4|}π46, ἴῃ 50118 ᾿πδίδποθϑ σου Υ ΠΥ, ἢ Οὐ ΠΘ ΓΒ ΟΡΘΗΪΥ, 
ἴο {π6 ἰγδάϊοη5 οἵ {ἐπ 6] ἀθῦβ, δπᾶ ἴῃ μῖ5 Ἐρ᾽βυ]8 ἴο ἐμ Ηθ 
ὈΥΘ5 6 85501η65 ἱπγουρποῦΐ, {μα {π6 Θομηπηθ 5 οὗ ὑπ6 ΒΑΡ] Π5 
ὕροι ἴμ6 ργορ]ιδῦοαὶ ρᾶγίβ οὗ ἔμ ΒΙ016 ογ6 ἴῃ {Π6. πηϑῖπ 
[ουπ δα προπ᾿ ἔγαϊῃ (7). 

Αἴτου {πὸ τοϊαση οἵ ἔπὸ 786 ν}8 ἔγομι μ6 ΒδΡΎ]Ο 5} οἀρ ϊνιὲν, 
{μοὶ παϊϊνο Ἰαπσιιαρθ 8 πῃ ἀΕΥΡΌΠΟ ἃ ΟΠ ΔΏΡ6 850 ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΆ0]6, 
ΟΠ δοοουπὶ οὗ ἐπϑὶγ δἀορίϊοη οὗ πυμπιθγοιβ ψΟΓ ἀ5 ΤΌ πὰ ἐπ νοῦ- 
πΔΟΌΪΩΥ Ἰαπριαρο5 οὗ {π6 σοι ηὐτ 65. ἴῃ 1 οἷ ἐπ 6 Ὺ Ὑγ Υ6 δας θά, 
ἐμαὶ ψποη ὑπ βου ρίσγαβ ψοΥῸ δρροϊηΐοα Ὦγ ΕΖΓὰ ἴο θ6 γϑϑᾶ, ἔπδ Ὺ 
νγὰ5 αἰ Υ]Ὺ πιπῖ η 6110 }]6 ἴο {1:6 βυθαΐθυ ραγῖ ἃ55θιη 18 ἃ. ΘΟ 
ἐπῖ5 ἀοοοππὶ ΕΖΥᾶ οοϊηπηδη δα ἴΠ6 1, ον ιΐ65 ἴο ᾿πίογργοῦ ἴΠ6 οΥἹ- 
οἶπαὶ ἴο πε ρθορίθ, ὈΥ γεπάθγϊηρ ᾿ξ ἱπῖο Οα]άθθ. ὙΠ686 
ἱωξουρυθίδε!οηβ, ΟΥ̓ ΡΔΥΔΡΠΓᾶ565, ΘΥΘ ΟΥ̓ΤΡΊΠΆΠν τη γοὶν ΟΥᾺ]. 

γυηίθη δἵ 
Ἐξ ιδθβιι8. 
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8. ΑἹ] (πΐπρβ ψγοῦα τηδάθ Ὀγ μῖπὶ ; δηα ψὶτπουῦ ᾿ΐμη νγαβ Ὑντιείοι αἱ 
τοῦ 8ΔηΥ {πίηρ' τηδάθ {Πδ0 ννᾶ8 τη866. 

ΤΉΘΥΘ 15. πὸ ργοοῦ ἐπαΐ, {πο ΓΘ ὑγ 6 ΔΠΥ͂ οο]]Θοἰθα ψυιτθη ρᾶτᾶ- 
ΡῬῃγΆ5685, {1}} ὑπ6 Ταγριι8, ΟΥἨΡΆΓΆΡΙΓα565, ΟΥἨ ΕἸΧΡΙ πα 1018, Οἱ 
ΟὨΚΟΙο5 ἃπὰ Ψοπαΐμδη γα γ οοιηρι]οα. Τμ656 Τρ τἰδὶβ ΓΘ 
5 ροβθα ἰο πᾶν ᾿ἰνϑα δρουῖ ὑπ ἔπι οὔουν βανίουν : ἐποτρἢ, 1η 
{μ6 ορίπίου οὗἩ ΕΟ μογη, ὑπ Τγραμι οἵ ΟὨΪ]κ 6105 νγὰβ ποῖ οοπη- 
ΡΙοθα }}} 800 γραῦβ αἴδον ὑπαὶ ρουϊοά, ἴπ δομβθαῦθηοθ οὗ ἔπ 
1η οΥΡΟΪ αἴ! 5 ὑπαὶ σομΠ ππθα ἴο Ὀ6 τη846 πη 11. θη Τ Υρ  5 
816 πβαηἀρά ἄονη ἴο 5, οἵ σμῖο ὑποθθ. οἵ ΘὨΚΟ6]05 πα οἵ 20- 
παΐμδη θθη {7ΖΖ16] ἃγὸ 6 πηοϑὺ Πρ] οϑιθοιηθά, ἃπα οοπδι ἀογρα 
Ὀγ ἴπ6 768 ἃ5 ὑπ6 δα ϊμουῖζοα δηά ᾿πί8}}}016 Ἔχ ροβιιομβ οὗ [μ6 
βϑαογορα ἰοχὶ (1). 
ΤΠ656 ῬΑΓΆΡΏγα565 ἔπ 61, ἴῃ ᾿Π ΠΠΠΠΘΥΆΒ]6 πϑὕδη 65, ἰγϑηϑ᾽ αἴθ τη 

Ἡδργον ποτὰ Φοιονδῖ ὈΥ “1πὸ ψογὰ οὔ [πὸ Τογὰ. ὅοπη6, ᾿ἰ 15 
ἔγαθ, πᾶν πιαϊηἰαϊ πα {πᾶ} {1115 ᾿π ρ}165 ἃ ΡΘΥΒΟΠΆ] οχ βἔθποθ οὔ ὑπ 
Ὑγοτὰ, ἴῃ 80118 850η56 ἀἰδιϊη οὗ ἔγοπι [Π6 ΡΘΥβο ἃ] δα δίθποθ οἵ ἱμ6 
Βαρτοιηθ ΕαὐμοΥν---ἰ αὶ ἐπ γγογα οὐ ὑπὸ ΟἹὰ Τ᾽ οβίαμπιθμΐ 15 186 
5816 ἃ5 ἴπΠ6 1,0905 οἱ ὑπὸ Νονν Τ' δβδίαιηθηΐ, δπἃ ὑπαὶ {Ππ|5 οοϊποῖ- 
ἄδθποθ 15 ἃ ργοοῖ οἵ {πὸ θοῦ διμοηρ ἴπ6 96 .)}5 οἵ ἔπθ ρύθ- 
ΟΧίβέθποθ, ῬΘΥΒΟμΔΙ ορογαϊίομβ, πὰ (οἀϊιοαά οἵ {πὸ Μοββίϑ. 
Οὐμουβ ἀραΐη ἄγριιθ, ὑἱπαῦ ὑπ656 ψογάβ ἅγ ἴο 6 Γοραγαάθα ἃ8 8 
ΠΊΘΓῸ ἰ410π1, ἱπηρΊ υηρ᾽ {π6 ΡΘΥΒΟΠ᾽5 561 ψἷἘὲΟ 5Βρ08Κ8. ὙΠῸ Ἰαἴοϑὶ 
υγιΐον (1) οἱ 1Π15 ροϊηῖ, ἰοὺ οχδμπίηρ ἴπ6 ἀΠΠδγθπΐ ορὶ ΠΙ ΟΠ 5 
αὖ σγοδΐ Ἰθπρὶῃ, οοιπθ5 ἴο ἴπο86 σΘηΘγΆ] ΘΟ οἰ α510η5,) ὑπαὶ ΤΟΙ 
ἐμ Ππθγ6 886 οὗ ὑπμ8 ρῇγαβθ, “1πμ6 σψογὰ οἵ {πὸ 1ογὰ,᾽ ἴῃ {Π|686 
ῬΔΙΆΡΠ 5685, ΠῸ δου Ἰπ]Οττη ἴοι ὁπ θ6 ἀοαποθα οὁἢ ἐμ ἀοο- 
{γῖπηθ οὗ {πὸ 765 νι χοβρθοῖ ἴο {π6 Νίρϑϑδιδῃ ἀαγηρ {πὸ Ἰηἰ6- 
γ8] οἵ ὑπὸ ΟἹὰ δπὰ Νοὸν Τ᾽ οδιδιηοθηΐ, δηα {{Π|5 ΟΡΊ ΠΙΟΙ. 15 Γπγ  ΠῸΓ 
οοΥγοθογαϊθα ὈΥ ἃ ΘΟ] ταϊθα οὐτἱϊο. Βαϊ ΓΠΟῸρΡἢ ΒΟ τπΔῪ 6 Οὐ Γ 
Θοπο] αϑίοη 1} γοργὰ ἴο {πὸ Ομ] 466 ΡαγΆΡΓ8565, [Ὁ Ψ11] ποὺ [0]- 
Ἰονν ὑπαὺ {πὸ 76 γ.5 οἵ {π6 βϑ8πη6 ἃν6, ΟΥ̓ {1{{16 αἰΐϑυ, ἀϊ ἃ ποῖ ΘΙ ΡΙΟΥ 
πὸ ἔδυ “ὁ γον ἀ᾽ χα} ἃ ΡΘΥΒΟ ἃ] γοίργθησθ, δηα {μπᾶ Γοίδγθηοο ἴο 
ἴπ6 Μ 6ββϑῖ. ΤΠ6 56 Οὔ {815 θύῃ Ὀγ ῬΆὮ1]ο, ἃπα Ὀγ {μπ6 ΟΠ ἰβϑυϊδα 
Ἐν προ 5ὲ 51. Φοη, ἀρ Θδγ5 ππδοοουπίαθ]θ, οχοθρὲ οα ἐμ6 5ὰρ- 
Ροβιίοι {πᾶ} τ παὰ στόν ἂρ ἰο ἔπ δοοοθρίαϊ!οη 5 ρ ρο564, αἱ Ἰδαδὲ 
Διο ρ᾽ Π6 96 νν5 Κγ)ΠῸ υδ564 {Π|ὸ σοῖς Ιαηρααρθ. Κα 6ἢ Δ Θχίθη βίο 
οἵ πηιθδηΐηρ Δ ΓΘίθυθμοο, ἈσΊΘθαΥ ἴο {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ ὈΓΟΡΊΘ55 οὗ 
Ιαπρτιᾶρο, ψου]ὰ ον ἔγοιι {6 ΡΥ ΠΊΔΥῪ 5191} ΟΘ΄ 01, ΟΥ̓ πη Θἀπ1πὶ 
οἵ ταῖϊ!οηδὶ δοιαμπλπἰοαῖοη, ἃπα ὑππ5 1 ψου]ὰ μ6 ἃ γΓαΐοη Δ] 4ἀ6- 
βισπαίίοη οἱ ἃ Μοαϊαΐου θοΐνθοι αἀοα ἀπὰ Μᾶπ. 6 ᾶνϑ 8150 
Ὁποῦ μ ον ονϊάθμοθθ, ΒΟ 15 θα 164 ἴο ὑπ ογθαΐοι νν οιρΐ, 85 1ἱ 
ΘΟΙΊ6Β ΤΟΙ ἃ πα γον ὑπὸ πηοϑὺ ποδί! ἴο ἔπ Ο ΒΥ 5114 γ ΘΙ! ΡΊ ΟΠ (Ώ}). 
Οεἰβαβ, ἡ πο86 μοῦ 8 ἃγ6 γΓοοιθα Ὀγ ΟΥρθη, γοργόϑοθθ5. {Π6 
ΟΠ γΙϑ απ 5. ψαῖἢ ἀρϑαγα τ δ ἃ [Ὸ]1γ, [ῸΓ ᾿πιδριηϊηρ ἐμαΐ δα σῇ ἃ 
πθ8η 8π4 οοῃϊοπηπθα ΡΟΥΘΟη ἃ5 Φ655 οοὐἹὰ 6 {πθ μαγο ἃπὰ 
ον Ὑγογά, ὑπὸ ὅοη οἵ αοά: ἃπά, ρουβομῃμαζϊηρ ἃ 67, Ὑ}}16}} 15 
[15 ΠΟΥ ἴῃ {μ6 σοπϑδίγποίοη οὗ μῖ5 ΟΡ, 6 ἀθοϊαγοδ {Πι6 1 
6] 16 Γ {πᾶ} {πὸ Ὑγοτὰ νγὰβ ἐμ ὅοπ οὗ αοά, ἐπουρὰ {πον το) θοΐϊθα 
ἴθ οἰαἰτηβ οἵ “6505 ἴο ὑπαὶ Ποποῦγ. 
ΤῊ δαϊπουῖγ, πον Υ Υ, πηοϑὲ ἴο 6 ἀεροπάθα πρροπ, ψἱὐ} Τ6- 

ϑαγά ἴο οὐἶ αἰϊθιηρίβ ἴο ἀβοθγίαϊη ἔπ ορί πίομϑβ οἵ 116 76 ν}7]8 00Π- 
ΘΟΥΠΪ πο ἐπΠ6 Τ,.0ΡῸ5 ἂὲ ἐπ {ϊπη6 οὐ Ομγϑί, 15. ὑπαΐ ἐγαμβιη 6 α ἴο 
5. ὈῪ ἰπ6 οοἸθυγαϊθα ῬΊ1]ο0, 0 νγὰβ ΡοΥπ αἱ ΑἸθχδμπαάγα, οἵ 
7 νυ δ ραγθηΐβ, 8 ἃ ψγὰ5 {π6 ΘΠ οΙΠρΟΥΔΥΥ οὗὨ οὐἵὖ ογὰ ἃπα Ηἷ5 
ΑΡΟΒ1165. Βοιηθ ὑθαῦβ Ὀθίογο δι. Φόμπ ψγοῖθ μ15 ἀ5ρ6!, {Π15 6616- 
Ργαϊθα τηδη, θδίῃρ ἔἐπθη ἀρουΐ δἰχὶν γθγ5 οἵ ἅ5.8, ϑὑγχἃϑ 5θηΐ οἢ 
Δ ἢ ΘΏΡΆΒπΥ τοι ΑἸΘχδηάσγῖα ἴο [Π6 ΘΠ ρΡΟΥΟΓ αἱ Ποιηθ, ἴο ἰΔΥ Β6- 
[ὍΓ6 Βἴπι ἃ ρει ἰοη, ργαγίπρ ἴον ργοϊθοϊΐοη ἰὸ 158 δου ΓΥ ἢ 

ἘΡ]ι658. 
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4, Τὰ Πίπα νγᾶβ ΗΪ6 : δηᾶ ἐπὸ 16 νγᾶβ ἐμ6 Πρμξ οὗ τηϑή, Ὑγυϊίεπ δὲ 
ἘΠ σε Πὀ τ τὸς το δὲ οὐδε ἐερπξλιρερεέ. ἐδ 
ἀραϊηδὲ ἐπ ρευβθουϊηρ 5ρ᾽γ οὐ ὅπ6 ΑἸΟΧδμ ἀγίδη8. Ηθ [85 [οἵ 
ὁἢ. ΓδοοΓᾷ ἃ γΘΥῪ ουγίον5 ἀοἴ8}} οὗ {μ|5. Θχρϑάϊ οη. ὙΠ᾿. πιδῃ- 
ΘΓ ἴῃ ΜΒΐο, ἴον ποῖ ἀθ]αν ἃπὰ την νϑχαΐίοιιβ αἰ ΠΠ] ΟἸ ΠΕ 165, 
ἐμ6 διαθδ550, Πθη αἱ ἰδὲ δα θα ἴο {6 Ιοπρ' ἀθϑί γϑὰ δι ά!θηοθ, 
νγὰ5 τϑοοϊνοα ΡΥ Οα]ρα]α, ργθϑθηΐβ τ|8 ὙΠ ἃ τηοϑὲ 51] ΠΡΌ ]ΔΥ 
Δη8 ομαγδοϊουιϑίϊο ρἱοἴαγα οὗ [Π6 μαιρ]ν δονθγθῖθη ἃηα δ15 
δουγίοτβ. ΟΠ] σα] ἢγϑὺ ΡΥ ΡῚΪΥ δα Γ65565 ἔπ θπι, ὈῪ ᾿παυῖ ΓΙ Π θ᾽ 
ἐξ πῸῪ πογο “ἴπ6 οὐἀΐοιδ Γᾶο θ᾽ ψ)η0 Τοίπβθὰ ἰο δε κπον !θαάσθ 
Ἠΐπ 45 ἐμοὶν αοά ; ἃη4, αἴὔου Βανι ηρ ΘΟ] σ ἃ ἔπθη ἴο [Ὁ]] ον πὶ 
85 Ομ] οὐβ οὐ βσθῃθΥ8) Υἱ ἀϊθα]θ δπ ἃ ΓορΥόδ ἢ, γ 8116 πΠ6 ᾿πβρθοϊθα 
ΒΟΙΠ6 ΤΟΟΠῚ5 ἴῃ ΟΠ6 Οὗ [15 γ1}}85, δια ἔπη, συ δ ἢ 8 “Κ΄ ροσᾶνϑ δπὰ 
5ΟΘΓΪΟΌ5 ΘΟ θμᾶπ 66, ΨΥ ΠΥ ἀρϑιαὶ π  α [ΓΟ ΠῚ 5.1} 65 Π65} ;᾽ πα, 
ΔΙΈΘΥ Δ ΠΥ ΠΊΟΓΘ 58 68 5115, αἰ 51}15564 ἔπ 6ηὶ ὙΠ } 1}}15 ΘΟΙΠ ρ 55] Οπαὶρ 
βϑηξπηθηΐ, ““ Τμαΐ ἱπο56 θη ὙΠῸ σου] ποῖ 6 Ιθνθ ἴῃ ΒΪπὶ ἃ5 
ἃ οὐ, ψετα, ἴῃ Πἰ5 ορ! πίοῃ, γαΐμου τη] 56 γ8 16. {π8η γ]οἸκ64.᾽᾽-α 
Φογομιθ δηᾶἃ ἘΠ 56 1115 ᾿πίογ πη τι5, ὑπαὶ θη ῬΉ1]Ο νγὰ5 αἱ ἘΟΠΊ6, 
ἢ ὰβ δοομβίοιηοα ἴο οΘοηνθΥβα νι 5ὲ, Ρεΐθν, δπὰ ἐμαὶ μ6 6ὁα}- 
ἀναϊεά ὑπμ6 βοοϊδὶν οὔ ὑπαὶ Αροβϑὶ!θ. Ῥμοῖϊαβ ἰ6}15 τι ἐπαῦ μ6 γγἃ8 
ει Ομτιβιϊαπ, ἐποῦρ ᾿6 βοοη βεραγαϊθα ἔγομι ἔῃ 6} ΘΟΙΏΠΙΠ]ΟῊ : 
πα Ὦγ. 7. Φομο5 5 1αἴθὶν αἰϊοιηρίθα ἰο γονῖνθ ἐΠ15 ορ᾽ πίοῃ, 
ἱποϊααϊηρ Φοβοριβ 4150 διποηρ ἴπ6 ΠΙΠΏΡΘΥ ΟἵἨ ΡΥΓΙΠΉΪ Εν 
Ομειοίϊδηβ. ἘΠι5Θἷπ5 ΓΟΥΪΠΘΥ 55 ΓΟ5. τι5, ἐμαὺ ῬμΠο ἀονοίοά 
Ηἰπ56 1 ἴο ἐμ βίαν οἵ [π6 Βογιρίαγοβ, 8πά ἀ1] 15 πεν χα αιηϊπηθά 
186 ἐγσυαΐη5 γϑοθὶνοα ἔγομι μἷβ δηοεδίουβ: ὑπὰὺ Π6 Βδᾶὰ πηδάθ ἐῃμθ 
τηοβὲ ργοίοαπα γθϑθᾶγοῖ ᾿πἴο {Π6 τηγϑίθγϊοβ οἵ {π6 Ῥ]δίοῃϊο 805- 
ἔθη, δα ἀϊδοονογοᾶ 50 ποι Κπον]θᾶρ οἵ ἔΠ6 ἀοοίγ!π65 οἵ {Π|6 
Οτεοΐδη ΡΒ] ΒΡ Υ, διὰ 8}} [15 αὐϑίγαδθ ποίΐοπϑ, {πὲ 11 γα 5 
ΘΟΙΠΟΗΪΥ 5814, οἴ πϑὺ “Κ ῬΙαἴο ῬΒΙ]ΠΟΠΙΖΘ5, οὐ ῬΆ1]ο Ῥ]αἰοη 568. 
ΒΥ ταϊηρ]ηρ ΠπΠ6 ἐμθο]ορ 8] ΟΡ πΙομ5. οἵἁ δ᾽5. Θοιπέγγιμθη ψ τ ἢ 
ἐῃ6 ὑθυ συ θβ οὗ {π6 Ῥ]αἴοηϊο βομοοὶ, ἃπὰ ὑπὸ ππἀοπθίθα ἔγαΐἢ5 
οἵ μὶβ οσγῃ βου ρίυγαβ, μ6 85 ρίνϑη ἰοὸ ὑπὸ φου]ὰ ἴῃ [ν15 τλα]1]- 
ξαγϊουβ ργοἀαοίϊοηβ ἃ βίγαηρδ ΘΟΙΙΡΟΒΠα οὗ ἵστα! ἀπ α [Δ]Βδῃοοῦ, 
ἔγοιῃ ψμΐοῃ, πονονονῦ, οᾶπ Ρ6 οοἰ]οοΐοά, ψιμοιν ἀΠΠ Ομ] ν, ἐμ 
ΡΓΘν ΔΙ Πρ ορ᾿ πἰοἢ5 οὗ ὑπ ᾿ϑασμϑὰ {ον}5 οἵ ἐπαΐ 5:8, γοβρθοί!πρ' 
{π6 1ορ05, ὑμ6 ὕγογὰ οἵ αοἁ, ὑπ τηδηϊ δια Ψϑποναμ οἵ ὑπὸ 
Ἠ ΡΥ ΒΟΥΙρίαΓ65. 

ΤῊ6 [ὉΠ] οὐγῖπρ 15 ἃ ἰδὲ οἵ δοιηθ οἵ ἴπ6 ρδῦ σα] 1 ἐθυη5. ἃπὰ 
ἀοοίγ 65 ἰουιμὰ ἴῃ ῬΆΪ]Ὸ, ἢ ραταϊοῖ ραββαρ68 ἴγοα {πΠ6 ΝΟ 
᾿Τοϑίδιηθηΐ. 

1. ΤῊ 1ωυρῸ5 15 ἐπα ὅοῃ οἵ αοά--υϊὸς Θεδ. ὸ ΑΡΥΊο. νο]. 1, 
Ρ. 808, 86 Ρτοΐαρ. 10. ». ὅθ2. Οοιμηραγα ΜαγΚ ᾿. 1. Τθ[κ ἵν. 4. 
ΦόΠη 1. 94. Αοἵβ νη. 57. 
Ὡ, ΤΠῸ βεοοπᾷ αἰν᾽ πἰΐγ---δεύτερος Θεὸς λόγος. ἘὙΔΡΊΩ. νΟ]. 1]. 

Ρ. 62ὅ. Οομρ. Ζολιὴ 1. 1. 1 ΟοΥ. 1. 24. 
8. ὙΠ6 ἢγϑὶ θοροίΐζεη οὗ (οα--λόγος πρωτόγονος. Ὧδ ϑ'οῃλ- 

115, νΟ]. ἰ. Ρ. 6ὅ8. Οομαρ. ΗΘ0. ἱ. 6. (1055. 1. 15, 
4. ΤΠπὸ ἱπιᾶρο οἱ Οοἀ--εἰκὼν τῇ Θεθ. 6 Μυμπάϊ Ορῖβο. 

γο]. ἱ. ρΡ.6, 414, 419, 666. Οομιρ. Οο]058. ἰ. 1ὅ. Ηδ6Ρ. 1. ὁ. 
2 ΟΟΣ. ἵν. 4. 

ὅ Βυρογίου ἴο ἀῃρῈ]8 -- ὑπεράνω πάντων (ἀγγέλων) λόγος 
Θεῖος. Πδ6 Ρχγοίαρ!5, νο]. 1. Ρ. 61. Οοπρ. ΗΒΡ. 1. 4. 6. 

6. Βαρευίου ἴο 8}} {86 ψου]ά---Ὁ λόγος--ὁἢ περάνω παντός ἐξςι. 
6 1,65. ΑἸΙΕρΌτ, νο]. ἱ. Ρ. 121. Οομρ. ΗΕΡ. 11. 8, 

Ἴ. ΒΥ σοι πε σοῦ ὰ ψγὰ5 ογθαϊθα---τὸν Θεῖον λόγον τὸν 
ταῦτα διακοσμήσαντα. ὍΘ Μαυπά. εορί, νο] ἱ. Ρ. 4. Οοῃρ. Φομη 
ἰ. 8... 1 σον. νἱϊῖ. 6. Η6}. 1. 2. 10. 

8. ΤΠ σγοαὶ βαθϑιϊαϊο οἵ αοἀ--ὕπαρχος τῇ Θεδ. 1)6 Αρτὶ- 
πη]. το]. 1. ν. 808, σοιαρ. ΦΌΒη ἱ. 3. δηὰ χυῖὶ. 4, Ερι. 1]. 9. 
ῬΙΠ]. ἢ, 7. 

ν» 

ἘΡΒαβυβ. 
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Α. Ὁ. ὅ Απᾷ {πὲ ]ρῃὲ 5ῃϊηθί ἴῃ ἀδυ Κη 685: δηα {Π6 ἀδυίζηθϑϑ νν εἰζίθη αἱ 
917. ρργῃρΥθῃθηαβά 10 πού. Ἐριδθβαβ, 

9. Τ6 Ἰιρῃΐ οὗ πὸ ψου]ά - φῶς κόσμβ: πα ἱἰηἰο]]θοῖπα! 
51 η---ο-οἥλιος νοητὸς. 6 ΒΟΠΏΠ118, νΟ]. 1. Ρ. 6. 414. 682, 699. 
ΟομρΡ. Ψο9Πῃ 1. ᾿ν. 9. δη4 νι]. 12. 1 Ῥοῖ, 11. 9. 

10. ὙΠΟ ΟἸΪΥῪ Ομ 566 αοα---ᾧ μόνω τὸν Θέον ἔξετι καϑορᾶν. 
6 Οοδπηῆιβ. [ΓΔηρ. νο0]. 1. ρΡ. 418. Οομρ. Φοϊιπ 1. 18. ἀπά 
γνἱ]. 46. ᾿ 

11, ὙΠῸ γϑϑί ἀθϑ ἴῃ ἀοά---ἐν αὐτῷ μόνῳ κατοικήσει. Ὧδ Ῥτο- 
{πρ΄. νο]. ἴ. Ρ.. ὅ6]1. Οομρ. Φοίιπη 1. 15. ἀπ χῖν. 1]. 

12, ΤΠ πιοβὶ ἀποϊθηΐ οἵ 6045 Του 5, ἃπα ὈΘΙΌΓΟ 81] ἐπΐ ΠΡ --- 
πρεσξύτατος τῶν ὅσα γέγονε. Ὧ6 Οοπῆιδ. Τίηρ. νο]. 1. ρ. 427. 
6 1,65. ΑΙΙΘροΥ, 10. Ρ. 121, Οομρ. Φομη 1. 2. ἀπά χυὶϊ. ὅ. 24, 
2 ΤΊπι. ᾿. 9. ΗΘ6Ό. 1. 2. 

19. Ἐπιθοιηθα ἐπ 58π|6 ἃ5 α0α---λόγον ὡς αὐτὸν Θεὸν κατανᾶσι. 
1)6 Βομλη115, νο]. 1. Ρ. θὅ6. Οομρ. ΜαΙ 11. 7. Βομ.. ἰχ. ὅ. ῬΆ]]. 
11, 6. 

14. ΤΊ] ΤιορῸ5 15 δἰθυῃ]---ὁ ἀΐδιος λόγος. Ὧδ ΡῬ]αηΐ. Νος. 
ΝΟ]. 1. 592, δῃ ἃ νο]. 11. Ρ. 604. Οοιμρ. Φομη χὶϊ. 94, 2 ΤΊπι. 1. 9. 
Πα ἴν. 18. Η6}. 1. 8. Ηδν. χ. 6. 

1ὅ. ΒΘΠΟ] 5 811 {π|ηρ8--τὀξυδερκέξατος, ὡς πάντα ἐφορᾶν εἶναι 
ικανὸς. ὍΘ 1,65. ΑἸΙΘΡΌΤ. γΟ]. 1. Ρ. 121. Οομρ. ΗΘ. ἱν. 12, 18. 
εν. ἰ1. 29, 

16. ΗΘ υαπὶΐθ5, βαρροῦίβ, ργδβοῦνθς, δῃα ρουίδοϊβ ἔπ6 γνγνουῦ]Ἱά---- 
ὕ τε γὰρ τῇ ὄντος λόγος δεσμὸς ὧν τῶν ἁπάντων---συνέχει τὰ 
μέρη πάντα, ἢ σφίγγει---περιεχει τὰ ὅλα, καὶ πεπλήρωκεν. 1)6 
Ρτγοΐ. νοὶ. 1. Ρ. ὅθ2. Ἰύγαρτη, νοὶ]. 11. ρ.. θΘ6ὅ. Οοπιρ. ΦόΠπη 111. 88. 
Οο1ο5. 1. 17. ΗΘΡ. 1. 9. 

17. Νϑαιοϑὺ ἰο αοα νι πουΐ ΔΠΥ δοραγαίοπ---ὸ ἐγγυτάτω μη- 
δενὸς ὄντος μεθορίε διασήματος. Ὧδ6 Ῥγοίπρ. νο]. 1. Ῥ. δὅ61- 
Οοιρ. ΦΌ μη 1. 18. ἀπᾶ χ. 80. ἀπά χῖν. 1]. ἀπά χυἱ!ϊ. 1]. 

18. ΕἾΘΘ ἔγοπιὶ 8}} ἰαϊπὶ οἵ 511, νοϊ απέδυυ οὐ ἱηνοϊπηΐατνγ--- 
ἄνευ τροπῆς ἑκουσίε---ἰὦ τῆς ἀκδσίθ. ὭὮδΘ Ῥτγοΐαρ. νο]. 1. ρ. 
861. Οομῃρ. ΦόΒη νι. 46. 60}. νἱϊ, 26. ἀμὰ ἰχ. 14. 1 Ρεΐ. ἱν. 
22. 

19. ὙΠῸ ργββι 65. οὐϑὶ' ὅπ ἱπηρογίβοϊ δῃη ἃ νγϑαὶ---οὗτος γὰρ 
ἡμῶν τῶν ἀτελῶν ἂν εἴη Θεός. 106 1,6ρ΄. ΑἸ]ΘρΡΌΙ, γο]. ἱ. Ῥ. 128, 
Οομρ. Μαϊΐ. χι. ὅ. Τλικθ ν. 92: 1 Τ τη. 1. 18. 

20. πὸ Τοροβ, {πΠ6 πα ηΐαῖῃ οὗἨ ψὶβάοῃ---λόγον Θεὸν ὃς σοφίας 
ἐςξὶ πηγή. 6 Ῥγοίαρ. νο]. 1. ρ. ὅθ0, ὅδ6. Θοπμιρ. Ζοἢη ἰν. 14. 
γ]1. 98. 1 Οοτ. 1. 24. (ο]ο95. 11. 8. 

21. Α πιΘΒβΘηΡῸΥ βθηΐ ἴγοπ ΟΟοα --- πρεσξευτὴς τῷ ἡγεμόνος 
πρὸς τὸ ὑπηκοον. Θαῖ5. ΕοΥ. Ὁϊν. ΗΘ Υ65. νοὶ]. ἰ. Ρ. ὅ01. Οομιρ. 
920 ν. 356. νι]. 29. 42. Φο  ἰν. 9. 

22. Τ|6 δάἀνοοσαϊθ [ον τηοῦΐ] πηδῃ---ἱκέτης μὲν ἐξι τῇ θνητῶ. 
Θ015. Ἐ6ι. θῖν. ΗΘ Υ. νο]. 1. ρΡ..501. Οομρ. ΦΖομη χὶν. 16. χυἹῇ].- 
20. οπι. ν"1]. 54. ΗΘ}. νἱ11. 25. 

29. Ἠθδ ογάεγϑά ἀπά ἀϊβροββα οἵ 811 ἐμ πηρ5--δίειλε ὼ διένειμε 
πάντα. 10. Ρ. ὅ06. Οομηρ. ΟΟ]. 1. 1ὅ, 16. Ηδ6Ρ. χὶ. 8. 

24. 'ΤῈῸ βιθρμπογὰ οἵ αοα᾽ϑβ Ποοκ--τὸν ὀρθον αὐτοῦ λόγον---ὃς 
τὴν ἐπιμελειαν τῆς ἱερᾶς ταύτης ἀγελης. 6 Αϑτίῖοα!. νοὶ]. 1. 
Ρ- 808, Οοιιρ. “90}π χ. 14. ἨθΡ. χι!. 20. 1 Ῥεί. 11. 95. 

20. Οὗ {μ6 ῬΟΥΟΥ δπα του! ν οὗ ὑπὸ Γοροβι--ὁ τῷ ἡγεμόνος 
λόγος --- ὦ βασιλικὴ δύναμις αὐτί, δ Ῥτοῖαρ. νοἱ]. ἱ. Ρ. 56]. 
Ὅομρ. 1 ΟοΥ. χν. 9ὅ. Ἐρῃ. 1. 21, 22. ἨδθΌ. 1. 2, 8. Βδν. χνῖϊ. 14, 

. 26. ΤῊ ΤΙΟΡῸΒ 15. ἴπ6 μη γ᾽ ἴδηι ὙΠῸ 6815 8} 6ν1]---τὸν ἄγγε- 
λον (ὅς ἐξι λόγος) ὡσπὲρ ἰατρὸν κακῶν. 6 1,65. ΑἸΙΘΡΌΓ. 
δεν Ρ. 12. Οομρ. [μπ|Κ6 ἵν, 18. νἱῖ. 21. 1 Ῥοΐ. "1, 24. 7}4η}. 
ἢν ΝΡ 

7. ΤΠΘ ΤΟΡῸΒ 15 {ππ 568] οὗ αοαὐ---ὁ δὲ ἐεὶν ἡ σφραγίς. ὨΘ 
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97 

ΤῊΞ ὈΙΥΙΝΙΤῪ ΟΕ ΟΗΠΙ5Τ--(ΗΑΡ. 1. 

6 4 ΤΠοῖο ττᾶ5 ἃ τη8η βοηΐ ἔτοιη αοά, ψῆοβΘ Ὠδη6 756,5 Υ τἰ ἔβη αἱ 
Φοόμη. 

Ῥγοίαρ". νο]. 1. ρΡ. ὅ47, ὅ48, Ὁ) ΡΙαπὶ. Νοα. 1014. ρ. 832. Οομρ. 
ΨΦΌΒη νἱ. 27. ἘῬΗ. 1. 13. ΗΕερΡ. 1. 8. 

28. ΤὴΘ βιγθ γϑίαρα οὐ ἴμο56 0 566}. ΗΪπι--έφ᾽ ὃν πρῶτον 
καταφέυγειν ὠφελιμώτατον. δ Ῥγοΐαπρ. 10. ». ὅ60. Οορ. Μαϊΐ. 
ΧΙ, 28, 1 Ρεΐ. 11. 25. 

29. ΟΥ Βρανθηὶγ [004 ἀϊδινθαΐοα Ὀγ ὑπ ΤορῸβ5. ΘαΌΆ}}Υ ἴο 81} 
ὙΠῸ 5661 ἰἰ--τὴν ἐράνιον τροφὴν ψύχης. Ουΐβ. ΒοΥ. Ὠϊνίη. 
Ηδΐ. νοἱ. 'ἱ. ρ. 499. σοπιρ. Μαϊίΐ. ν. 6. νἱϊ. 7. χιῖ]. 10. χχῖν. 14. 
ΧΧΧΨΙ͂Ι. 19. οῃ. χ. 12. 18. 

950, ΟΥ πη6η᾽5 ΤὈγβακίησ ἐμοὶν δἰπη5, δὰ ορίαϊηϊηρ βριγιαλ] 
γθϑάοιῃ ΒΥ ἔπ 1,ορῸ5 --ελευθερία τῆς ψύχης. 6 Οοηρ. Θυδτ. 
Ἐγυὰ. Οταΐ. νοι]. 1. ρ. ὅ84. 1)6 Ῥγοίαρ'. 10. Ρ.661. ὅθ8. Οοιηρ. 
ΤΌ Πη νη]. 86. 1 ΟΟΥ. νἱϊ. 22. 2 (οὐ. 111. 17. 6.8]. ν. 1. 18. 

91. Οἵ τηθη 5. θϑῖπρ' ἔγθοα θ. ἔμ Τ,ΟΡῸ5 [ΓΟ πὴ 81} ΘΟΥΓαρ ]0Π, 
Ἀη ἃ Θηἐ ΠἸθὰ ἴο ᾿πποτία!ὐγ---ὁ ἱερὸς λόγος ἐτίμησε γέρὰς ἐξαίρε 
τον δᾶς, κλῆρον ἀθάνατον, τὴν ἐν ἀφθάρτῳ γενεῖ τάξιν. θ 6 Οοπρ. 
ιν. Εσγυα. αταΐ. νο]. ἱ. ρ. ὅϑὃὅ. Οοπιρ. Εομι. ν}!. 21. 1 ΟΟΥ, 
Χν. ὅ2, 8. Ῥοί. 1. 8, 4. 

52. ΤΠ ΤορῸβ πιθηϊ!οημθα ΡῪ ῬΠΪ]Ο, ποῦ ΟὨΪΥ 85 υἱὸς Θεῷ, 
ἐπ 50η οἵ αἀοα; Ρυΐ αδο ἀγαπητὸν τέκνον, ΗΪ5 Ὀο]Ϊονοα βοη. 6 
186. ΑἸΙΕΡΌΓ. γο]. 1. μ. 129. σομρ. Μαϊΐ. 111. 17. Τὸ ἰκ. 8, 
Ὁο].1. χί. 9 Ρεῖ. 1. 17. 

99, ΤῈ6 75 τηᾶη δάναπορα ὉΥ {π6 ΤιορῸβ ἴο ἔπΠ6 ῬΥθβθηοθ οὗ 
ἢ15 Ογοαΐου---τῷ αὐτῷ λόγῳ---ἰδρύσας πλησίον ἑαυτᾶ. ὍὯδ ϑδοτῖ- 
ἤοιῖ5, νο] 1. Ρ. 1606. Οομιρ. Φομη νἱ. 37. 44. χὶϊ. 26. χὶν. 6. 

94. ΤΠ6 ΤΟρῸ5 {πὸ ἔγαθ μἰρη-ρΥἱθϑὶ---ἀρχιερεὺς, ὁ πρωτόγονος 
αὐτῷ Θεῖος λόγος. 1)6 ϑοιῃηη1ῖ5, γνο]. 1. Ρ. 6ὅ8. θ)6 Ργοίαρ. ἰὈ. 
ὅθ02, Οομηρ. «“ΦΌΠη 1, 4]. νἱϊϊ]. 46. Αοἰδβ 'ν. 27, ἨδΘΡ. ἱν. 14. 
ψἱ]. 26. 

9. ΤΠ ΠΟΘ Ὸ5 ἴῃ 15 τηραϊδίοῦ] οἀρδοϊ ν---λόγος ἀρχιερεὺς 
μεθοριός : οἵ ψπομ Π6 βᾶγ5, θαυμάζω ἡ τὸν μετὰ σπξ δῆς ἀπνευςὶ 
δραμόντα συντόνως ἱερὸν λόγον, ἵνα τῇ μέσον τῶν τεθνηκότων ὼ 
τῶν ζώντων. “1 8 ἀϑξομ 5Π6α ἴο 866 Π8 ΠΟΙΥ ΠοΟρῸ5. ΤᾺΠΏΪΠρ' 
ὙΠ 50 πη 0}} Βρ6Θα δη4 δαγποϑίμθϑϑ, ὑπαΐ [16 τηδῪ 5ἰδηα θέν θθῃ 
ἴπμ6 Ἰινίπο δηὴ {πΠ6 ἀρδά." θυἱ5. δύ. Ὀϊνίη. ἨἩΘ 5. νο]. ἰ. 
Ρ- 501. οι. 1 ΤΊμ. 1Ἰ. ὅ. Ηδ}. νῖ1]. 1. 6. 1χ. 11,12, 24. 

ΤΠ 6586 οχίγδοίβ (η}} οομἴδιη ὕπ6 5ύυτὴ πα βαρθδίαποα οἵ Π6 ἀοο- 
ἴγ1η65 οἵ ΡΗ1Ο οοποογπίηρ ἔπ γογά. ὙΥΒαΐθνου ἐπε ΟἹα Τ65- 
ἴαπηθηΐ ἈΡΡ.165 ἴο. {π6 ΑπρῈ] Φϑιοναῖ,, ΟΥΥ̓́ΤΘΠονδῖ, ἐμ 5 ἀϊδίϊη- 
ΒαΙθηθα δυΐποῦ ΔΡΡ]165 ἴο 15 ΤορῸΒ; δηὰ ἢδ6 15 βῃρροβϑά ἴο 
πᾶν ΘΧΡΙΘ58664 ΟὨΪνΚ ἔπΠ6 ργθνα πρ Ορ᾿ πο η}5. οἱ μἷ5 ἴπηθ. Ὑοΐ, 
1 μϊ5. ορ᾽ πίοῃϑβ "6 αἰξθπίϊνειυ οοπβι ἀθΓθα, τη ηΥ 5 ΥἸ Κίπο ἸΠΘΟῸΠ- 
βίδίβῃ οι Ψ1] θ6 ἰὈυπὰ ἴῃ ὑπθπι ταϑρθοϊϊηρ ἐμ ΤΟθῸ5, 85 
6 ΤΡ απθμ ν δομέἔοι πη ἀ8 8}} ἐμ 8 ρϑύβοπαὶ ψι8} {105 δηἃ αἰἐυ! θα 65 
ἈΒΒΙρΡηΘα ἴο ἱπ6 Τοροβ οὗ με ΟἹ Ποϑίδιηθηΐ, στ ἃ ΤΟρῸ5 
80 ΡΌΓΕΙΥ Βρ͵γΐπ8], ΟΥ, ἃ5 τ. Β:η1}}} 6815 1, 50 ΤΠΟΓΘΙΥ ΘΟΠΟΒΡ- 
ἴπ8}, [πῇ 11 σου]α θ6 Θᾶρ8}}]6 ΟΪύ οἵ θϑῖπρ πιδη δι θα ἴο ἐπ 5ρ1- 
γΙΐα 8] ΟΥ̓́ΪΙ6 ᾿πἰθ!]θοῖπα] ρᾶτὶ οἵ πιδπ. 76 δοσοΥαϊ ΠΕΡῚ. πα ῬΉΙ]Ὸ 
ἈΒΒΘΥ Πρ ἰπαΐ {Π6 αἰνῖπο γον νου] ποῦ Ἀ55ΌΠ6 ἃ ν]510]6 [Ὁ ΓΠῚ, 
ΟΥ̓ Τοργοβθηξαϊίοη (ἰδέα), πα ὑμπαΐ 1ὑ γὰ8 ““ποῖ ἰο 6 γϑοκοῃηϑθὰ 
Δ ἐμΠ6 ΟὈ]θοὶβ. Καονῃ ὈΥ̓͂ 56η56.) Δπι Δββδυ το  μΐο ἢ Ψ1]] 
ΤῸΓΠ15}} τπι5 1 ἃ δοϊαϊϊου ἴο 5οπιθ οἵ Π΄5 ἀϊδοογάαπὶ βχρυββ- 
505: 8ἃπα ψΠΉ10}} ΨΘΓῪ δα δίδοϊ οΥΥ ΘΧΡ] αἴης {πὸ ἰγαΐῃ οὗ 8550- 
ΟἸΔΈΙΟἢ5 συ] 0} ΘΔ 65 Πτη ἴο 510} ΘΟμ γα] οἴου ΟΡ ΠΟ Π5 ΟἹ {815 
ΒΡ] 6 οὗ : ΟΡ ΠΟ Π5, ᾿ἱπ4664, 50 5[γϑηρ ον αἱ ψαυίδποθ, ἔπαὶ ἐμ6 
τ λαγῖδ ΤΙ ΕΥ5. πᾶνε οἰαϊπηθα ῬΉΪοῸ ἃ5 ἃ Ρ]αἰοη δῖ, τ μὸ Πᾶ5 
ἐγδηϑιη θὰ πὸ ᾿κἰπα οὗ δνυϊᾶθμοθ ἴῃ ἔλνουν οἵ ἐπ6 ΡΌΠΘΓΆΙΠ]Υ ΓΘ- 
οαἰνεά ορίηΐοῃ ἐμαὶ {πὸ ΤΟρῸ5 ἰγθαϊθα οὗ ἴῃ μΐ5. ουΚ8 85 [6 

ἘΡΒ6βιι5. 
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Α.Ὁ. 7 ΤΠὸ βδὴθ σᾶ ἴοΥ ἃ υυίηθϑϑ, 0 θΘδγ νυιηθ95 οὐ ἴῃ6 νυ ίθη αἱ 
81. ΤΙ ΡΒ, {Παΐ 8}} πιθη Ἐγουρὶν Ηΐπα ταϊρῦ ὈΘ]Ιθνο. ἘΡβιεβαδ. 

Μ Θϑϑίδἢ οὔ ἐμ Ο γιϑιίαπ πα 76, ΟΥ ἔμ Απρ6] Ψϑβοναὶ οὗἁὨ {π6 
ΟΙα Τοβίαιμθπῇ; ψ 8116, οα ὑπ6 οὔοῦ παπᾶ, ὑπ ΤΥ γδῃ 
ὙΥΙ ΘΙ 5 πᾶν οοπδί ἀούθα πἴτη, [τοτὰ ἴπ6 ἂρ ἢ 1 Ο ἢ 6 ᾿ἰν6 4, ἃ5 
ἐπ ουθαΐ βίγθηστῃ ἀπά βαρρογὶ οὗ ἔπθὶν οασ86. 76 πο 0 }}515- 
ἴθμοῦ 15 θ]δῖμ]ν ἴο θ6 ἱγασθα ἴο {}}15 οἰγοιπηβδίδποθ ῬΆ110, ἃ5 ἃ 
Ζονν, πᾷ ΠὈ1064 8}} {π6 ορίῃϊοπβ οὗ ἴπ6 οὔξμοάοχ δηὰ Ἰοαγ πα 
οἵ πὶδ οσῆ οοπηΐγγιηθη, ἃμα θο]ονθά τ ἴμοὰ δηὰ ὑμποὶν 
Ομύυτγοι ὑἐμαΐ ἰῃ6 ΤΟΡῸΒ 1σᾳ8 ΡΘΥΙΒΟΏΆΙ], ἀπ δα θΘθη ἃα οου]α "6 
γ]51016, θοὺἢ ᾿π 15 ΡΘυ50η Δ ἴῃ [115 δοίϊοηβ, ἃη ἃ μα 85 δοοονά- 
1Π9]γ, 1 5016 ρΙδοθ8, θηἀονθα 15 [ΟρῸ5 ψιἢ ρούβοηδὶ] Δ ἐ γ1- 
Ῥαΐο5. Βαΐ ΡΒ]ο νγνᾶβ ἃ ΡΒ ἢ] ΟΒΟΡ ΠΟΥ 4150, ἃπὰ, νῖτ ὑπ ἃβϑιϑῖ- 
806 οὗ ἃ νοΥῪ ἔδυ 116 ᾿πμᾶρὶ παίοη ἃπα ἴαμου, ἀν δοα ἴπ8 οοπ- 
οθρίσα! ΤΟΡῸΒ : ΒΊΟΝ 6 ἀθ]πθαΐθθ ἃ5 5Ομιθῦ 1 ἢ ρ᾽ ΥΘΒΘΙΌΠ ΠΡ’ 
8 αρδίγαοι ἰΙ468, ψ μ] ἢ οαπ Ὀ6 πηϑηϊοϑιθα ομ]γ ἴο ὑπ6 1ηἰθ]]θοΐ. 
1 γαυϊου5 ρᾶγὶδ οἵ 15 ΤΟΥ Κ π6 85 Ὀ]θμ θα δΠ056 ἀθβογιρ 05, 
ἀπ ἃ θγ ΘΟὨ 51 Πρ; Πἰ5 ΟὟ ἀϑϑοοίαι 05 ΟΥ̓ ὑγαϊη5 οὗ ἱπουρΐ, μ6 
ΟΠ ΙΟι ἢ 45 ΠΗ Π]561 ἃ5. γΧ016}} ἃ5. 15 γϑᾶδθβ. Βαΐ ὑπὸ θ0ῸΚ ψγὰ5 
ψ06}} πον, ἃπὰ ΡΟΡΌΪΔΥ ἴῃ ὑπ {ἰπι6 οἵ 5. Φομη : μὰ {μ6 
Αροί!θ, ἴο οογγθοῖ {πὸ δύ Γομθοι5. ΟρΙ πίοι 5 οἵ ῬΏ1]ο, {πὰαΐ ὑΠ6 
Τοροβ 8 οοποθρίμδ), πα ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο βαβδίδῃπιϊαϊθ ὑπ6 ππ- 
ἀοιιθίοα ρΘΥβομ δ! ἶν οἵ ὑπ6 Τιοροβ, ὈΘρ 5 ἢ15 ΟΌΒΡΘΙ ἴῃ {Π|656 
5: 1016 Ραΐ [ΌΥ610]6 νου ἀ5---ἰἶπο γογα νγὰβ ᾿ηλο [165}}-ῖῦ γν ἃ 5 
ποὶ ἃ Θοποθρίυδὶ) Τ,Ο9Ὸ5, ἃ5 πὸ ΡΒ]]ΟΒΟΡ ΠΟΥ νΔΙΏΪΥ ἱπηΔΡῚ 6 ; 1 
γγὰ5 ἃ. {γπ6 Δ ΠῃᾺ ΓΘ68] Βϑῖηρ, πὸ ἴοο Κ ΟἿἹἿ παῖ, Ἀρρθαγθα ἴῃ ΟΌΓ 
Π165}}--- 6 γγαβ πιδήβ {165}. Ηθ νγ85 δ ῃρ10 16 πα Υἱ510]6, ἃπαᾷ γγ 
θομοΙ ἃ ν 510 ]ν Πῖ5 ΘΊΟΥΥ. 

ΤῊΘ 581η6 Ορ πίομ οὗ ἃ ἀοΕ0]6 δ᾽ρἸ Ποαίϊοι οὗ {πὸ Τ,0905, ἃ 
οοπορθρῖπα! ἃπά ἃ ΡΘΥΒΟΠΔ], πὰ5 Οσοαγ θα ἴὼ 5οπ16 οἵ πὸ ἀθυηδα 
ΒοΥΙρίαΓο ΟΥ 165. “Τὰ {Π6 ρῃγᾶ56 πδοα Ὀγ ὕπ Ομ] 60 ρᾶγᾶ- 
ΡΒγαβίβ, τποϑὶ οὐἹ 105 ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμὲ ποίμηρ' 15 Θοιηρυ ϑθπ θα μαΐ 
ἃ, ἀοδίρβαίϊοι οὗ ἔμ Ὀϑιΐν: θαΐ 10 πὰ5 66 ΔαιηΓΔΌ]Υ ἀδθιηοι- 

᾿ αἰγαϊθα, ομ ΘΗ͂γ ἔγομι {π6 '᾿ῬΆΓΘτι 5, Ὀ. 1)Γ. Ομ γ165 Απρ΄. ΤΉΘΟΡΗ. 
ΚΟΙΙ ({π ἴπ6 Ἐῦϑϑαν 46 Τ)οοΐογιθιι5 δὲ. Εἰ0ο]. ουἹρᾶὰ οογγιμίε Ρ6Υ 
Ῥ]αἰομῖοαβ βϑηϊοπ 5 Ἵ ΠΘΟ]ΟΡΘ185 ΠΠΡΘγᾺπ415) ὑπαὶ {πὸ 76 ν.5, ὈῪ 
ἐποῖν Μογὰ οἵ Ψ41, ἀδδιρηθα ἴο σοι Υ {πὸ ποίίοῃ οἵ ἃ Ὠ νὶπθ 
Βα διδίθποθ, νοι πον μ6]α ἰο ΡῈ θθροϊΐζθη οἵ αοά, ἃπὰ ἰο θ6 
ἴῃ ἴπ6 μὶρμιθϑδῖ 56η56 πθᾶῦ ἃπαὰ [κ ἰο ἀοα. 16 βᾶηη8 ἰϑαυπθα 
ΜΓ ΘΙ 5π ον 5 ὑπαὶ ὑπ6 ἀοοίγιπα οἵ Ῥμ1]Ὸ ουπξαϊπθα {πὸ ποίϊοπ οὗ 
ἃ ἵσψο-[14 ΤοσῸ5, Π6 ὁη6 σοι θη θά ἴῃ {116 αἰ νιηθ ἰπἐο]]θοΐ, 
ἐπ οὔμου θεροϊζοη οἵ 04: 15} ἃ5 {πΠ6 οοποορίϊομ ἴῃ ΟἿ Θ᾽ 5 
τη ἃ 15. ἀπ] ογθηΐ ἰγοπὶ π6 ψογὰ υἱϊοεγοα ἴῃ 5ρ660}.)".--οβθι- 
ΠΏ}. 1167, ἢ ΦοδΠηη. 1.1. ὙΠῸ [Ὁ] ον ηρ ἀρδίγαοι ἔγοιὰ ὑπ (οι- 
ἤδη ΟΟἸηπη θη 7165 οὗ {π6 οοἰ γα θὉζγ. Η. ἘΣ. α. Ῥαυ 5, ΤΠ6- 
ΟἸΟΡΊΟΔΙ ῬΓΟΐΘΒ5ΟΥΓ ἴῃ ὑπ6 {π᾿ νουβιῖν αὖ Ψ6Ππᾶ, 15 οίνθῃη ὈΥ 1)Γ. 
Κυΐϊπο9, ἴῃ {π6 ῬΥΟΙ ΟΦ Όπιθηϑ ἴο 15 ΘΟΙπΘ ἢ αΛῪ οἡ ἰμ6 οβροὶ 
οἵ Φοῖπ. ““Ῥδυ] 5 τηϑίηΐδ1η5 ὑπαὶ ῬΏ1]Ο νγἃ5 ποῖ ἰμ6 διιΐμοι οἵ 
{15 ἀοοίγιπθ οὔ 6 ΤωΟΡῸΒ ἃ5 ἃ 51} 51ϑἔθηοθ διπδπδίηρ' ἔγοπὶ αοα, 
τηοϑὲ {πκ ἰο ἀοά, ἃπα 1πὑϊπηδῖθ]γ ππϊ θα ιῦ ἢ πἰμα ; θαΐ {ὑπᾶΐ 18 
ὙᾺ5 ΘΌΠΕΘΓΔΙΠΥ γϑοοῖνοα, ᾿γ ἴμ6 Ψον5 οἵ ΑἸθχδηάγια, ἴῃ {Π6 {1π|6 
οἵ Ῥι]ο. ἘΠ] 6 15 οἵ ορι πίοῃ {παῖ 10 γνὰβ ἱπνοπθα θυ ὑπ ρἈ]]050- 
ΡΒΙΖίπρ' {65 οἵ ὑπὸ οἱΐγ, ψ ἢ ἃ νιον ἴο ον αὶθ ὑπὸ ἀυραμη θη 5 
οὔμο Οθητ!6 ΡΒ]]ΠΟβοριθυβ, Ψ πὸ ἀθίθη 464 ὑμῖν ΡΟΡΌΪΆΓ 5υ 5065 
οὗ ἃ πυυ!ϊπὰθ οἵ ᾿Ἰηΐδυϊου ἀθ᾽ 1165») ΒΥ δἰπυτηῖηρ ὑπαὶ ἐπ σανθ οἵ 
ὑμ6. τηδίου!] σον], ἃ ραγίϊου αν Ῥγονίάθηςθ, δηὰ {Π6 βΌνθγη- 
χηθῃΐ οὕ {πὸ αἴαϊγβ Οὐ τὩθῃ, ψθῦθ Ομ] θοὶβ ἴοο ἰον ῸΓ {Π6 1η8] δέ υ 
πὰ μασιν οὔ ἴπ6 βαργθιιθ Ποῖΐγ. Ηθδ {π|πΚ5 ἐμαὶ {π6 ΑἸθχδη- 
ἀγῖδη Φονδ5 παϊσοΐ πο ποῦ γθϑ αν ἄορι {π|5 ορί πίοι οὐ {πὸ 
ΤιοΒῸΒ5 ὈοΙηρ' Δ ᾿πἰο  Πσοπὶ παΐαγα, Βοσαπ56 ΟὐΒ6ΙΓ ον ἀοοίγϊ πὸ 
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8 Ηδϑ ννὰβ ποῖ {παὶ Τρμί, μὰς σας δθηξΐ ἴο ὈΘδΥ ὙΥ]ΈΠ655 
οὗ ἔπδὲ ΤΠ ρῃε. 

Οὗ ἀπ 96]5 πᾶ ριαδγαϊδη σριγιῖ5, ἃπα Ρθθοδῖι856 π6 {6 ὺ5 ο΄ ῬΆ]65- 
ἔπ σοῦ ἰπ πὸ μαριΐ οἵ υϑὶπρν 8ἃ5 χρυ βϑίο 5 (Ὁ Υ ἴΠ6 ὨΙγΊη6 
Βείπρ, πὸ ρῃγαβοα Μϑηγα οὗ 784}, Ὑγοτὰ οἵ ἀοά, Ὑγδάοπι οὗ 
αοά; 85 αἷβο ἱῃ6Ὺ ρεϑυβοῃιῇθα {μ8 Ὑγ5άοι οἵ αοά, τον. νυν. 22. 
ΤΠΟΓΘίΌγο, ἃ5 Ῥϑαΐι5 πᾶ5 Ορβευνϑά, {ΠπῸ ΤΌΤ τὶ ΟἵἨ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ὃ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὑπ Ὑῇοτα οἵ αοά, νὰϑ υδϑᾶ ἴπ ἴπθ ἃρϑ οἵ {πὸ 
Ἐσνδηρε δὲ Φοῖη 'π ἃ ὑνοίο! ἃ βδθη56. ΤΠ6 76 .)}8 οἵ Ῥα]δθϑίϊηο 
ΘΙΠΡ]οΥ Θά Π8 ΘΧΡΥΘΒ5ΙΟΓ. ΤΠΘΓΘΙΥ 8ἃ5 ἃ ῬΕΙΙΡΗΓΒ15 ῸΥ ὑπ Ποἰΐγ, 
ἈΠ νΟΥῪ Οὐδ ἃ5 ἃ ρϑυύβοη!ῇοαίϊίοη οὗ ὑπΠ6 ΡΟΥΤΟΥ ἃπα νυίβάοι οὗ 
αοά. Βυΐ, οἡ ἐπθ ομπευ μαηά, ῬΏΠῸΟ, ἀπ ὰ τὴ ῦ ἢ Εἴπὶ τπδην οἵ ἐπ 6 
ΑἸοχαπάγιδη 96 8, ἀπἀογβίοοα Ὀγ ““ 1}ιὲ γῆογα,᾽" ὧι 1π|6] Πρ ϑηΐ 
δι 5᾽δΐθποθ, ΔΌΒΟ  αἴθὶν ἀπίᾳαθ, 8 διηδη δέοι ἴγτοῖὶ αοά, ἃπά 
ποχὲ ἴο ὑπ ϑαργοιηθ αοα. Ῥγοίδδβουῦ Ῥαι]ὰ5. ΓαΥ ΘΓ ΥΘΙΠΔΓΚ5, 
παῖ ὑπ6 Ἐναπρο]15ὺ ἀ14 ποὺ ἀθ] νου Β15 ἀοοΐγιπθ οἵ “" Τὴ Ῥῆον 
(85 ἂἃπ ἰῃΐθ] Πσοηΐ παῖιγθ, ἈΡ5ο  αἴθὶν ππίαᾳαθ, οιηαπαῖϊηρ ἔΓΟΠῚ 
σά, δἀπὰ ποχὶ ἰο αοᾶ, ἀπᾷ ὑμαῖ {115 1᾿πἰθ! !σϑηΐ ἡδῖσγο Πδά 
απϊἰδα 1561} νυ ἐπ6 πιᾶπ 6585) θθοδαδα ἴπ6 ΑἸΘΧ δ ἀΥΊΔ ἢ «(675 
Ργοίδββοθα ἐπ βαπθ βθης θη ΐβ Ἡ 11} γοϑρθοὺ ἴο 1Π61Ὁ ποτὰ ; Ὀαΐ 
Ὀδοαπθ6 Ομ γιὲ πδᾷ 1π ΟΡ 655 ἴθυη5 τη846 αἰπηοϑὶ {π6 τἀ θηΐ! 08] 
αὐὐτιθυϊοπϑ οἵ αἰ ρϊ δη ἃ Ποποτ ἴο πἰ 56}, 19 ὑπΠο586 Αἰθχ- 
ΔΗ ΓΔ Π5 ΜΈΓ ἀοουδίομμθα ἴο Ἀ50Υ106 ἴο {ΠΕΡῚ} “ Ῥῆογά ὁ1Γ}|},Ν Οοα.᾽" 
Καυϊηςθῖ, νο]. 11]. Ρ. 80. 82, Θι}Π5 Βογιρίαγο δι οην, ὅτο. 
ποῖθ ο. ἴο Οιδρ. νἱϊ. ΒΟΟΚ 11. νο]. 1. 

Φομη Βαποραϊοῖ Οδυρθονῖαβ πὰ ϑίθρμθι ΝΥβ, δη ἘΠΠΡ] 5} 
ΟΙΘΥΡΎ 8, Πᾶν 6 8150 τηδί ηἰαϊπϑα ἔπ πυροῦ θ515 οὗ ἴμ6 ὑποίο! ἃ 
ποίϊΐου οὔ ἐπ ΤΟΡῸΒ ἴῃ ῬΆΠ]Ο᾽5 συϊτηρθ. Π6 ὁη6 ἀογῖνθα ἴτοιπ 
ἴπ6 ἀοοίγί 65 οἵ Ῥ]αἴο, Νοῦς ὁ πάντων ἄιτιος---ἀδηοίίρ' ΤΠ ΓΟ Ὺ 
πο οοποορίίοη Τοττηθα ἴῃ ὑμ6 αϊν!πθ τηϊμα, ἀηα ἔπ θη δυιδη ας: 
ἃ5 ἃ Π1066] ἔγοιι 10} ὅπ θαυ 85 ἴο 6 ἔγαπηθᾶ. Τα οἴου 
ἀοοίγὶπο 15 οὗ ἃ τηοΥὸ οθχαϊΐθα πϑίαγο, δηα 15 ἀουϊνθα ἴσοι {ἢ 6 
σο παῖ 58 ῬΥΪΠοΐρ]65 οἵ ἔπ Φον 15}. ἘΘΙΙΡΊΟΩ (0). 

δ γι: 
ἘΡἢ 

οὴ αἱ 

9508. 

ΤῊ μοῦ οἵ ΡΆΙΟ Ππδα ὈΘΟΟΙΠ6 50 ΡΟρα] ΑΓ, ὑἐμπαΐ Αἰ ποι ρῚ ὑπο ᾿ 
ψτῖτοῦ τγὰ5 ἃ ον, ἀπὰ ὑμπογθίοσθ ορποχίοιιβ ἴο {πὸ Ἠοιπδπ 
πϑίοπ, ὑπΠ6 Ὺ πα θΘ6η ΘΓ] δα 1π ἔπ ρα Ὀ]16 ΠΥ ΔΥΘ5 δὲ Ἐόπιο. 
Ἐτοι ἐΠ15 οἰ ΓΟ βίϑ 06 716 ΤΏΔῪ ΠΟΥ ὑπαὶ Π15 14685 οἵ ἔπ γογὰ 
οἵ αοἄ, πὸ Φομοναῖμ ΑΠρῈ] οὗ ἔμ ΟἹα Τοβίδιηθηΐϊ, οα] 6 ὈῪ 
ῬΆΠ]Ο, ἴῃ 8ὶ5 παῖνθ Ἰαπρτιᾶρθ οἵ ΑἸοχαπαάγία, λόγος τῷ θεᾶ, ΘΥΘ 
845 611 Κποσῃ ἴο ὑπ6 πϑαΐμθη Οὐ σ'ϑῃἑ!]θ σομνευΐβ. 85 16 ἔδυ πὶ 
“ὮΝ, ΟΥ ΜογΔἢ {6}}, ΟΥἩ ΥοΓα Ὑὃ5 (δι 180 ἴο πΠ6 “8νν5 
ΟΥ̓ΡΆ] ϑἐῖπ6 : 8 ἃ 85 1Π6 58Π16 δοΟΠ5 1 ἔμ6 ΤΑΓΡΊΠ15, Δ Πα 1 ἴΠ6 
ὙΟΥΚΒ οἱ ῬΆΠΟ δ οἴνϑῃ ἰὸ ὑπ15 ἀϊνίηθ Ῥϑύβδοπαρθ, ΜΏ]οἢ ἐπθ 
Βογιρίαγο 1561 5 Υ 065 ἴο ἴπ6 Απρ6] Φομοναῖ, 6 την 7.5.}γ 
δοποΙαάα ὑπαὶ {πὸ ΠΤ ΑΥρυι 55 πὰ ΡΒ1]1Ο, ᾿πἰοπα θα ἴο χα ρτο55 ὑπ6 
δ81η6 1468, δη4 ἴο σἷνα ἴο ἔμ6 Φϑιονδι οἵ {μ6 ΟΙἹα Τ᾿ δδϊαιηθηΐ {πὸ 
αἰἰτιθαΐοβ οἵ αοαμοϑδᾶ, αβϑρπθα ἴο ἔπ Υογα. ῬΆΒΠΠῸ οομπἤπδθὰ 
μο ἔνο 4685 οὗ ἃ ρϑύβομδὶ δπα οοποθρίμπαὶ [ΟΡ Ὸ5, Ῥθοδυ886 6 
ἀογίνοα Βῖ5 Ορί ΠΟ Π5 ἴγοῦ ἴΠ6 ὑψοὸ Ορροβίΐθ βουγοθα οἵ Ηθᾶ- 
ἐπθηΐϊβ πα Ζυάἀεϊδ. ΤΠ6 ΤιΟρΡῸΒ5 οὗ ἴπ6 ΟἹά Τοϑιαιηθηΐ 15 
Ῥ᾽ΆΣΗΪΥ ΡΘΥβΟμΆ], ἔπ Τιορὸβ οἵ Ηδαϊμθηΐδπι οοποθρίαα!. ὙΠῸ 
58 Π16 ΘΥΤΟΥ͂ γχὰ5 ΘΟΙΏΙ το Ὀγ ὑπΠ6 ΠΤ ΑΥΡΟΙἰσἴ5 : {Π6 1 ΠΟΙΟΠ5 οἵ ἃ 
Τιοροβ μοῖπρ' ἀδγι νϑὰ ἔγομη ἴννοὸ 5006 65---ῸΠ6 οὗἉ ὙγΠ16 ἢ Ὑγ85 ἔγουη 
Ὧῃ6 οογγιρίοά, {π6 οἴμπον ὑπ6 ραγου ἱγδαϊοπϑ οἵ μον ΕΑ ΘΓ : 
δη4 50 οοῃΐαποά νγὰ5 6 ρΟρυΪϊαΥ ΟΡ ποπ οἡ {Π|5 ροϊηΐ, ἐπα γγο 
ΤΠ8Υ αἰμηοϑὲ 58. 1ΐ γγὰβϑ ΠΘΟΘΘΒΑΥΎ, ΘΟΠΒΙ ἀΘΥἽπϑ' 6 πηρογίδηοθ οἵ 
ὑπὸ βαθ]θοΐ, ὑπαΐ ἂπὶ ᾿πϑρη "δα ἔθδομου 5που] 4 οοΥγθοῦ ἴπὸ ρσονὴ-: 
Ιδπΐ οὐγοῦβ. δ΄. Φομπ, ὑπογοΐουθ, νυ πηρ' αὖ ἃ ροτοὰ τ ποη ἰδ ο 
ῬΌΒΙΪο ορίπϊοπβ οα ἴΠ6 5ιθ]εοῦ ΤΟΥ͂Θ 850 ἀπϑοι ]οα, ΡορΊ 5. δ15 
ΘΌΘΡΟΙ ὃν ἀθοϊανιπρ ἴο ἰπ6 δ νγ)5, ὑἐπαξ θοῚἢ ἴμ6 Τ:ΟΘῸ5 οἵ 9π8 
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9 Ἴλα! νγἃ8 {Ππ|ὴ {τι Πὶρῆε νυ οἢν ΠΟ 6. ΘνΘΥῪ γηδη ΨΥ υἰτέθη αὐ 
εἰναϊ σουηθίῃ ᾿πΐο {πῸ ννου]ά. 

ραγῖγ, δη ἃ {6 Μοιηγὰ {4}} οὔ ἔπθ οἵιθι, ρΡοββϑββϑα {Π6 νΘΓῪ 58 πῸ 
αἰτγι θα 65 ἈΒοΡ 64 ἴῃ ἐμπὸ δον 58 Βοτιρίαγοβ ἕο Φϑποναῖ, οὐ ἐπ6 
ΑΠΡ6] Φεποναῖ, γῆ ὑπ Εν ηρο δὲ ἀββουῖβ νὰ ἰπ ἐΠ6 ΒΘΡΊ ΠΗ] ΠΡ 
ν᾽} Οοα---ἰ μὰὐ 411 [πη ρ5 χοῦ πιδάθ θγ Ηΐπι, ἀπά ψτπουὶ Ἡ πὶ 
νγ»ὰ8 ποῖ ΔηΥ {Πϊ πρ' τη8646, ἐπὶ νγᾶσ ᾿η866 : δὴ ἃγ[1616 οἵ (αἰ ἔ}ν νυ μ] οἢ 
ἴπ6 76 ν7085 ἅπα ῬΆΠ|Ὸ 411 δοϊςπουν]θαρθα. 

ΑΠΘΥ Θδ 8} 1501 Πρ’ {Π||5. ἔτσι }), ΘΟποογηΐπρ' ν᾽  Οἢ ἐμ 6 ΤᾺ ΒΘ 
58] ἃ ἴο πᾶν ὕθθπ (δχοθρίϊηρ ἴθ ἐῃ6 σοῃίοι πη ἀϊπρ ἃ ρουβοηδὶ 
ἀπά οοποθρίμαὶ! 1,055) πὸ ΓΘᾺ] αἰ ΠΥ ΘΠ οα οὗ ορί πίοι, 51. ΦΌΠη 
ΡΥΟΘΘΘα5 ἴο ἔπ δρρ]ϊοαίϊϊοη οἵ ὑμ6 ψοπαθγίῃ! ἀοοίγὶπθ. Ηδ 
ΡῬΓΟΘΘϑαβ ἰο δἰῆσηι {Πα ὑπ 6 Ψ 6 ον ἢ οἵ {6 ΟἹα Τοδίδιηθηΐ, ὑπὸ 
Μδιηγὰ ψ18}} οὔ {π6 ΤΥρ απηϊϑῖ5, ὑπ 6 ΤΟΡῸΒ οἵ ῬΏ1]0, θη γἰρ  ν 
ΘΧΡΙ ΑΙ 6, ννὰ8 {ηΠ6. ρΥοι 564 Μοϑϑίδι οὗ {πὸ ΟἸ δια Ομ σοὶ 
--ὶμαὲ πΠ6 Βαὰ ᾿νοα ἃπηοπρ ὑπϑιη---ἰ αὶ ΗΘ παὰ Ὀδοοιηθ ἢ65}.- 
ὑπαὶ {Ππ||)ν δα 616] 15 βΊονυ, {Π|8 βΊΟΥυ οὔ π6 οῃἹγ- ϑθροίζθη οὐ 
ἴμ6 Ἐδίμον (ἀποῖμϑν {1016 οίνοη Ὀγ ΡΠ] ἴο ὑΠ6 1,0505) {1}} οἵ 
ϑγ866 ἃῃα ἰγαΐῃ (ρ}). 
ΤΊ ἀο0.}}}6 51:5 1} οαΐῖοι οἵ [16 ψογὰ Τορο5, ἀπανοϊ 46 0}γ ρτο- 

ἀπσοα ππΔῊΥ ΘΓ ϑῖοθ5 Ἀπ αἰνιβίομβ ἴῃ ἐπα Ομγίϑεϊαπ Οπαγοι. 
ΤῊ Οἤαγο}, βᾶγ5 ΤΊ Π]θπηοηΐ (4), νγὰβ ἔγοπι ἔμ. θδρι πηΐϊπρ' α15- 
ἴαγθθα τ] ϊ ἢ ἔνο ορροβὶΐθ μι βῖθβ, θᾶ οὐ ψ ΐοἢ ργοάποοα ἀ1{- 
[γθηΐ δθοῖβι Β᾽πιοη, ἐπ ἴὈππάοσ οὗ ὑπὸ αποβίϊοβ, οὐ Βοοοῖξθ, 
614 ἔννο ρυ: ποῖ ρ]65, ἃπὰ ἰδαρθς ὑπᾶΐ ΟἿἿ ΒΑΡ ΟΙΓ 5 πιδπ ἰπ 
ἈΡΡΘΆγΔη 06 ΟἾΪΥ. Π6 οὔ ΠΟΥΘΘΥ ννᾶ8 {πᾶ} οὔ {Π| (δῦ! ΠἾ8Π5, 
ὙΠῸ ΘΓ ΟΘα ΟΠ ΓΙ δ᾿ Π1Υ 1ἢ ρΡᾶγὲ οη]γ. ὉΠ656 δοκπον]θαρθα 
ΟΠΘ ΡΥΪΠΟΙΡΙ8, Πα οη6 αοα ; πᾶ {πῸ γϑδ] τυ οὐ ὑπ6 Πυαμηδη 
πδίαγθ [ἢ «}65885 ΟΠ γῖδὶ: θυ ὑπΠ6 Ὺ ἀθη θα μ5 ΠΙν ηγ, ἃ μα ψ ΓΘ 
Ιοπὰ οἵ {Π6 οϑυθιμοηθβ οὗ ὑμ6 ’'ᾶψ. (Οοπίγαγυ ἃ5 [Π656 Ορί πίοῃβ 
ΓΘ ἴο δον οἶ ποὺ δηα ἴο ἰγαΐῃ, ὑπ (θυ 85 ΟΠ πηθᾶῃ5 ἕο 
ὉΠ116 ἔπ Θιη, ἃΠ ἃ ἔπϑὺ 6 ΓΘ δαορίθα ἴῃ αἰ γθηΐ ἰογιηβ, ἀπα πὶ ὶἢ 
αἰ ονυθηΐ νυ ἴ!οη5 Ὁ. ΠΥ οὗ μοΥδ; ἴὸ οι [ἢ Μ1}} θΒ6. πθοθ5- 
ΒΕΏΓῪ ἴο Δ|Π|46. 

ΤῈ 15 ρΡοβϑίθ] 6. ἐπαΐ {π656 οομΐθηἀῖμρ ορίηΐοηβ πα Βοραη ἕο 
αϑιαΐθ ἐπ Ομαγο. ἃ5 ΘΆΥΪΥ 85. ἔπ ἢγϑδὶ ἀαΐθ δϑϑίρῃβα ἰο 8. 
Φοη᾽5 ἀοδμοὶ]. Βυΐ 11 15 ΠΊΟΓΘ ῬΥΟΌΔ0]6 ὑπαὶ ἔμ Ὺ αϊὰ ποὶ μΡ6- 
ΘΟΠ16 50{Π0 16 ἘΠ} ΤΟΥ! ἀ8 016 ἴο ἀἰδίαν 115. ρϑδοθ {11} ἑοννᾶγαβ ἴπ6 
ΘΟΠΟ]υδίοπ οἵ ὑπὸ Πγδὶ οϑηΐασγ, ψ μ θη ὑπ6 05ρ6] οὗ 5. ΦόΠη ἰ5 
ὨΟΓΘ ΦΘΠΘΓΙΥ Δ] ον θα ἴο πᾶν θθθη νυ ἴ6π. ΤΠῸ6 {ϊπι6  Πθπ 
Οδγιπίμ5 ᾿νϑά 15 ποθυξαῖη : Ὀαδ {πὸ Θαυ] δὲ ἀδίθ ἃδδιρηθα ἴο 
ἢΐπὶ 15 αἰΐζου {π6 γϑᾶνγ 70, νὴ ἐμ6 θχοθρίίοῃ οἵ Βδυοηῖ5, ψγῃῸ 
ΒΡΘΔ 5 οἵ Βΐπι ἃ5 Πἰνὶπρ᾽ ΜΠ 1 50116 [Θ᾿ ὙΘΔΥ5 ΔΙ [ΘΓ Οὐν Τ,ΟΓα ἢ 5 
Ἀϑοθηβίοη. 6 ΟἸθγο βϑογίβ ἐπαὺ "πὸ ἤΠουτχϑποα ἴῃ ἐμ6 γϑὰγ 80. 
Βαβηᾶρθ 0]. Πμπ|ρ6 (7), ἔτοτα ἐπ ἀἸΒΟΥΘρ οἷ 85 ἰπ ὑΠ6 δοσοιιηβ 
οἵ Τγθηξθα8, Δα ΕἸΡΙ ΡΠ Π15, Θηΐθυϊα! ἢ5 {Π6 ΨΘΥΥ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ομρὶ- 
πἰοῃ, ἐμαὶ {πΠ6 (ο8ρ6] οἵ 5΄, Φοπ ψὰβ νϑ] θα ὈῪ ἐπθ Οουϊη- 
ὑμπίδηδβ; ἃπαὰ Θηθαγνουγβ ἴο ῥίον ὑπαὶ ον! π5 ννὰ5 ἃ ποθ ϊς 
οὔ [Π6 βδϑοοπὰ οϑηΐαγγ. Ἐνθη {}|15, πον ῖ, 4068 ποῖ ἱπ να] 1 Δ4α[6 
ἔπ ἀγουμπιθηΐ ὑπαὶ 51. 708 0506] ψγὰβ νυ θη ἴοὸ Ορροβδ 
ὑπὸ ῥγι ποῖ ρ 68 ργοίεββοα Ὀγ Οδυϊημ5: [ῸΓ ἐμ ν ἃΓ6 β814 ὈῪ 
Τγθ 8 ἴο πᾶνθ θθθη ᾿πουϊοαῖϊθα Ὀγ ὑπ ΝΙοο]αιαη8. Ὑοΐ, ἃ5 
Τγθπθθαϑ, 0 δβϑογίθα ἐμπαΐ 5... ] 0 πὴ ψ τοῖο ἀραϊηδὲ θυ πὐΠπ8, 
νν85 ἃ αἰδοῖ ρ!ο οἵ ῬΡΟΪ ΟΡ, ]|10 ννἂ5 ΡΘΥΞΟμΆ}}Υ δοαπαϊηΐθα ψ ἢ 
5. Φόμα ; 5 ἰδ πο ηΥ, ἡ μ᾿ Οἢ. γγὰ85 σίνθῃ ἃ πα πα γθα γ88Γ5 [ἴδ Υ, 
ἈΡΡΘΑΓΘ πηοϑὲ ΠΠ|Κ6]Ὺ ἴο "06 οοὔγϑοῖ. πὸ θοδὲ ον άθηοθ, ἔμθγθ- 
ἴογθ, ἐμαὶ ὑπ βοδπὶν τθοογάβ οἵ δῃΐί αν Πὰ5 μαηἀ6α ἄονη ἰο 
08, ΘΟΥΓΟΒΟΓδ 65 ἔπ6 ργδδαμπρίϊοι ὑπαὶ θυ ἢ 15 δον θα {Π6 566 65 
οὐ πὲς ῬΥΠΠΟΙΡ]65 ἀστίπρ' {π6 ΠΠ}8 οὐ {ῃ86 θχοθι]θπὶ Εἰνδηρο] δὶ δῖ. 

Ἐρίϊοσα5. 
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10. Ηδ ννᾶβ ἴῃ {πὸ ννουἹά, δὰ {πὸ ννου]Ἱᾶ νγᾶβ᾽ πιδάβ Ὀν ἘΜΈ εἰ 
ΠΙ, δηα {π6 νου] πϑνν Πῖτα ποῖ. 

ΦοΠ, δη, γα πηὶρηΐ γν6}} σι ρροϑδθ, ὑπαὶ ἴμ6 Αροβί!θ ψου]ὰ θ6 
πιοδὲὶ Δηχίουδβ ἰθ τοί αἰθ ἢ ἃ γορυΘ85 ἔΠ6η). 

ΜΊΟΒ86115 ἐμπογείογο ορβοῦνθϑ, ἡ “ἢ Θαπ8} ΟΥ̓ 66 ἢ ἃ Ῥ αδέτοο, ὑμπαΐ 
“1 Ττθηθιβ πα ποὶ ἃδϑογίθα παῖ δὶ. Φόοβηὴ ψγοΐθ μ15 ὅ9ρο] 
ἀραϊηδὶ ἐπ ἀποβίϊοσ, πα ρᾶῦἊ ΘΔ ἃραϊηδὲ Οου ΐμ5, ἐπα 
οοπίθηϊβ οἵ ἴμ6 ἀοβρθοὶ ἰΐβθ}  ψου]ὰ [684 ἴο {π|5 σοποϊαδίοη. ΤΠ6 
ΒΡΘΘΟΠ 65 οἵ Ομ γῖδί, 0} 51. Φοι Πὰ5 τϑοογάθά, ἅγ6 ϑβεϊθοίοά 
ΜῊ ἃ ἐοία}}γ αἰ Πευοΐ νον, ἔγοιι ἐμὰΐ οὐ ἔμ 6 ἔμγθο ἢγδὲ Ἔνδηρο- 
1518, γΠὸ πᾶν βἴνθῃ 510} ἃ8 ἃζτθ οἵ ἃ ᾿0ΥὙ8] παΐθγθ, ν᾽ ΠΘ ΘῈ 
ἔμοβθ τ μῖο ἃγ6 οἴνοπα Ὀγ δ.. Φομη ἅγὸ οἰ Θἢγ ἀοριηδί! ἃ}, ἃπὰ 
το αἴθ ἴο ΟἸγ151}5 αἰνιἰΐν, ὑπ6 ἀοοΐγιηο οἵ {μ6 Ηοὶν αποβὶ, ἔπ 
ΒΌΡΘΓΠΑἴΠΓ8] δδϑιϑίθηοθ ἰο θ6. σοιῃηπμππιοαξοα ἴο ἴΠ6 Αροβί]θδβ, 
ΔΠ4 Οἴου 5] οἷβ οὗ ἃ πκὸ ηρογῖ. Τὴ {Π6 ΨΘΥΥ ὁποῖσθ οἱ [εῖ5 
ΘΧΡΓΘΒΒΙ0η8, 580}} ἃ5 Πἰ9}}}, 1Π|{6, ὅζο. Βὸ πδὰ ἴῃ νίϑνν ἴμ8. ρΡΒ1|ο- 
ΒΟΡΒΥ οἵ ἔε ἀποβίϊοβ, ν᾿ ΗΟ αϑ68, οὐ ταΐ μοι ἈΡ 564 [8656 6 7115. 
ΤΠαὶ πα ἰοαγίθθ ἢγϑὲ νουδο5 οἵ 51. Φοιη᾽5 (Ο5061 ἅΓ6. τΠ6Γ6}γ 
ΒἸ5[ΟΥ 108), ἃπ ἃ οομταΐπ ΟΩΪΥ ἃ 5μογὶ δοοοπηὶ οἵ ΟἸγΙϑὺ 5 Πἰδίουν 
θέον [15 ἀρρθᾶγαποθ οὐ θαγίϊ, 15 ἃ βΒῃρροβιίϊο ἀθνοϊα οὗ 8} 
ῬγΟΡΑΡΗ ΠΥ. Οἡ {πὸ οοπίγαγυ, ᾿ἰ 15 θνιάθῃΐ ἰπὰὶ ΤΠΘῪ ἃ ΓΘ ΡΌΤΘΙΥ 
ἀοοίγιη8)], πὰ ὑπαὶ πον ψογ ᾿πἰγοάμποθα τ ἃ ΡοΪ Θμλῖοα] τῖσνν, 
1 ΟΥ̓ΔΘΥ ἴἰο οοηΐιΐθ οὐσουβ, ἡ ίοι ργονα θα αὖ ἐπιαὶ {τη6. Γ6- 
βρθοϊϊῃηρ {Π6 ρϑύβοη οἵ “6515 Ομυϊϑδὶ. ἘΠΠ|655 Β᾽. Φόοἢη Πδα 80 
Δανουβαυυ ἴο οοπιραΐ, 0 της ρανίϊου αν π56 οἵ {δα ψΟΓα5 
“Πρμΐ,᾽ δηα “Π1|6,᾽ Βα πουϊὰ οἱ πᾶν ἱπουρὶ 1Ὁ ΠΘοΘβϑϑυν, ΔΓΘΥ 
Ὠδανηρ ἀΘβου 6 α {π6 Οτγραῖου οἵ 811 ὑπ ηρ5, ἰο δα, ἐμπαΐ ἴῃ πΐπι 
85 1{6, ἀπ α ἐπ 116 γ᾽ 5 ἔπ Ἰσὴΐ οἵ πιθη, οὐ ἴο ἀϑϑεσγὶ ἐπὶ Φόμη 
1πη6 Βαρἐϊδὲ νγὰϑ ποῖ ἐμαὶ ᾿ἰσῃϊ. ὙΠῸ νοῦν ᾿πθϑηϊηρ οὗ ἐπ ψογὰ 
“Πρδς’ που]Ἱὰ ΡῈ δχίγθπιοὶν ἀπθίοιβ, π|η1655 11 νοτα ἀοίογιηϊηδα 
ΡΥ 115 ρδυγίουϊαν ἀρρ]ϊοαίίοη ἴῃ ἀπ οὐἹθηΐδ! ἀποβϑίβ. ΕῸΓ στ ἢ- 
ουὖΐ {ΠπΘ βΒυρροδβιζίοι ἐμαὶ 5.1. Φοι πᾶ ἴο σοιηθαὶ τ ῖΐῃ δὴ δά- 
ΨΘΥΒΆΓΥ ὙΠῸ ιιϑϑ8ἡ {815 νογὰ ἴῃ ἃ ραυϊοα] Γ 56Π56, 1ἰ πρὶ θὲ 
ΔΡΡΙ1Θα ἴο Δηγν ἀϊνίπο ᾿ῃϑίγιοῖον, ἡ πῸ ὈΥ πὶ5. ἀοοίγ! 65 θα] σ ὐ- 
Θη6α τη ηκπ. Ἐαγΐπον, ἱμ 6 ροβεθομβ οοηΐαϊηθα πὶ ἰπ6 ἔοαν- 
ἔδθῃ ἢγϑὶ νθυύβοβ ἃῦθ δῃϊ  Π6565 ἴ0 ροβι 055 τηϑὶ πἰαί θα θγῪ ἐπ 
(ἀποβίϊοβ, 0 5668 ἴπΠ6 ψοτὰβ λόγος, ζῴη, φῶς, μονογενὴς, πλη- 
ρωμα, ὅχο. 85. Ἰδομῃ 108] ἰθυ 5. οὗ {ποῦ ΡΒΙΠ]ΠΟΒΟΡγν. Σαβδίϊν, ἐΠ6 
ΒΡΘΌΘΠ65 οἵ ΟΠ γιδὶ, ψ θῖεὰ 51. Φοη. Πμ85 βοϊθοϊθα, ἃγθ διιο ἢ ἃ5 
οομῆγηῃ {Π6 ροΒὶ ἸΟἢ5 Ἰαϊὰ ἄονγῃ ἴα ἴΠ6 ἢγδῖ ομαρίον οἵ μῖ5. 605- 
ΡΕ]: πὰ ὑπϑυγθίογβ νγ πηπδὶ οοπο αάθ {μα 15 ρυϊ πο ρα] οὈ]εοΐ 
ἱπγουρπουῦΐ {Π6 ἡ Βο0]6 οἵ μἰ8 ἀοβροὶ νγὰ5 ἴο σΘοηίαϊο {Π6 ΘΥΓΟΥ5 οὗ 
ἦμ6 ποβί!οβ.᾽ (5). 

Τπαΐ 6 τὰν ππἀογβίδη  {πῸ ἀθϑῖθα ἃηἃ ογάθν οἵ 5. 705 
(05ρ6], 10 Μ1} θὈ8Ὲ πεοθββᾶγυ ἴο ἴδ ἃ Ὀγῖθῦ γόνον οὗ ἐπ ἔθπεῖβ 
οὔ (ουηἶμα5, πῃ ορροβίτοπ ἴο ψ μῖο. ἔμ ονϑηῃρο! δῦ ρα γρΡΟβΘΙν 
τοί ᾿ἰ. ΤΪ5. Μ}1}} ποὶ οὐἱγ γοῆθοΐ οοπβι ἀγα] 6 ἰἰρηξ οἢ ρᾶι- 
ἀΙΟαΪΑΥ Ρᾶθδᾶροθ, αὖ τηλΚὸ ἐπ6 ψ ΒΟΪΘ ἈΡΡΘΔΥ ἃ οομηρ]οΐθ σου Κ--- 
ΥΘΡΪΔΓ, ΟἸΘΔΓ, ἃπα σΟΠΟΙπξῖν. 

Οονιηΐμυβ γὰ5 ὈῪ Ὀἱγί ἢ ἃ 76, Ὑπὸ Πνϑαὰ αἱ ἐμπθ οἷοβθ οἵ ἐπα 
ἢγϑὲ σθηΐυγυ : πανὶπρ δια αϊοα ᾿ἰξογαΐασγο πὰ ὈΠΙ]ΟΒΟΡΏΥ αἱ 
ΑἸοχαμάγια, μ6 αἰϊειιριθα δὲ Ἰθπρῖμ ἴο ΤΟΥ ἃ μΘ ἃ Π ἃ 5ΙΠΡΌΪΔΥ 
ϑγϑίθπι οἵ ἀοοίγιπο δη αὶ ἀἰβοῖ ΡΠ] π6, ὈΥ ἃ τηϑηβδίγουβ ΘΟΙ᾽ ἢ ἰοἢ 
οὗ ἔμ ἀοοίγιηο5 οἱ 76βι5 Ομγῖϑὲ ἢ πὸ Ορί θη 5 ἅμα ΘΥΓΟΥΒ 
οὔ {π0 5675 ἀπά ἀποβίϊοβ. τοι ἐπ Ἰαΐον ἔθ Ὀογγονγθα ἐμποὶν 
ῬΙογοηνα ΟΥ̓ [Ὁ] Π 655, θῖν. Ζ οη5 ΟΥ Βρ᾽γ115, {ποὶν Τδηϊλιιν αι ΟΥ̓ 
ογϑαΐου οὐ {Π6 νίβῖ}]6 νου], ὅζο. ἀμ 830 τῃηοα!Πδα ἀπα ἰοθμηρογοα 
ἵμθδθ Ποίϊοηβ, 85 0 οἷν ἔπρθῖ ἢ δἷγΓ οὔ Φυάαΐδιι, τ αΐ ο. πηπδὶ 
πᾶν σομϑβί θυ ]νῪ ἔανοιγοα ἔπ6 ὈΥΟΡΎΥο85 οἱ Πὶ5 πούεϑυ. ἢ{6 
ἰδαρμ ἐπα Ἐπ πποβὲ πἰρ Θοα ν᾽ὰ5 αὐτου]ν ἀπκπονα θοίογα ἐμ8 



Α.Ὁ. 
91 

ΤῊΝ ὈΪΥΙΝΙΤῪ ΟΕ ΟΗΝΙΘΒΊΤ --ΟἼΑΡ, 1. 

11 Ηδ οὔππὸ υπΐο ᾿ἰβ οὐῃ, ἃπᾶ πὶς οὐ τοοοϊνθα Πλγὰ ΟΥ̓ εἰ θη αἵ 
ἀΡἢ 6585. πῶς. ἘΡ 6805 

ἀρρϑᾶύδπος οἵ (μεθ, απα ἄνϑε ἴῃ ἃ τοιποΐθ θάνοι τα] θὰ 
Ῥίογονια, νχὶτ ἴπ6 ομϊοῦ βριχ δ οὐὁἹΎ θοη5 ;--- αὐ {Π|18. 5 ΡΥΘΠ.6 
6οα ἢγϑὺ ροπογαΐθα ἂπ οηνῖίψ ὑδφοΐξογ, 801, ΨΠ10 ἀραϊῃ Ὀοραΐ {ΠΡ 
γγονὰ, ψ μῖο ἢ 5 ἰμήθυϊου. ἴο ἔμ ἢυϑί-θογη--Τ]αὺὶ ΟΠ τ δι. νὰ 5 
ἃ. 501} ΙΟΥΟΥ ὅ80Π, ὑμουθἢ αν δια ρθυῖοῦ ἰὼ 50τη6 Οἱ ιο 8--- Τ] αὶ 
ἐμοῦ ογΘ ὑψγὸ Πρ ΟῚ 8015, ἀἰδιϊποῖ ἔγοια. ΟΠ γβὲ ; ὁπὸ ΟΔ]]6 4 
Τΐδ ἀπ {πὸ οἴμοι 1} --- αὐ ἔγοιι {πὸ 9 η5 ἀραὶπ ργοσθθάθα 
ἸΠΙΌΥΙΟΙ ΟΥ̓ΟΥΒ οἵ 5ρ1γ115, ἀπὰ ρᾶυι σα] Υ]Υ Ομ 1)δηυϊγφιιδ, ὙΠῸ 
ογθαϊθα ὑπ|5 ν ϑῖ}0 16 νοῦ! ουὐἱὐ λοῖ οἴθγῃμαὶ πιϑι οι τ Παὶ {115 
Τϑηλὶ αΓΡῚΙ5. νγ85 ἱσηογδηΐ οἵ ὑπ6 ϑαρτοιια θα, ἀπά πιποῖ ΟΕ 
δπᾶπ ἐπΠ6 Ζθη5, ΨΒ1Ὸἢ ΘΓ ΨῈΟΙΠΥ 1ην15106---ΤΠαὺ μῃ6 88, 
Βονονοῦ, {π ρθουν Οοα δηὰα ργοϊθοϊου οἵ {πὸ 1ϑγδθ] 185, δηὰ 
δϑηΐ Μοβ685 ἴο ἔπϑῃι: 056 ἰατν ογΘ ἴο θ6 οἵ ρογρθϑίαδι ο0]158- 
τ10η---Τ] αὶ 9.655 ψγὰ5 ἃ 2676 πᾶ, οἵ {{π᾿π τποϑὺ 1ΠΠπδίγιοιιβ 58η6- 
Εν δηὰ 1ιι51606, ὑΠ6. ΓΘ] δ0η οἵ ΨΦό560} αμὰ Μίαγν -- Ππαὺ ὑπ 6 
Ζέοη Ομγιϑδὶ ἀδδοοπαθα ἀροη πίη πη ἐπ6 ἰΌτηη οἵ ἃ ἀον ἤθη ἢ 6 
γγὰ5 ὈαρὶϊΖοά, γονθαϊθα ἴο μἰωλ ἐπ ἀπίκθονπ ΕαΐΠθι, δη ἃ θηι- 
Ρονψογθά μη ἴο ΟΣ πλ1γ8.0168--Τ Παὺ ὑμΠ6 Ζθοπ Ταρλιὺ ϑηΐογθα 
Ψόομη ὑπ Βαρὶιϑί ἴῃ {}16 58Π16 τη Π6 Γ, 8π64 ἱπουθίοσα ὑμαὶ ΦΌΠ ἢ 
Ὑγὰ5 ἴῃ 80116 ΥΓΟϑρθοῖΐβ ργθίθγα]θ ἰοὸ ΟΠ γ15}---Τ] αὐ Ψ 658.5, ΑΙΓ6Υ ἢ15 
πηΐοι νξ ΟΠγιδὶ, ορροβϑά Πἰπιβ6 } ἢ νιροῦν ἴο {πε αοἱὐ οἵ 
ἴμ6 76 ν5, αὖ ψΠο56 ἱπϑὶϊραϊΐ οι. μ6 νγἃ5 β561]Ζοα δηὰ οὔποθ ὈῪ 
16 ΗδΌγοΝ ομἱθίβ, ἃπα ὑπαὶ θη .[651}5 νγὰβ ἰὴ οαρίϊνδ ἀπά 
οαπιθ ἰο 5υΐδυ, ΟΠ γδὶ ἀβοθπ θά ἃρ οἡ Πρ, 50 {μπαΐ {{Π|| δ 
} 6518. ἃΙΪοπμθ ψὰβ ϑθ) οί ἴο {π6 ρϑϊη5 οὗἨ δὲ ἱρῃοιίῃίοιιβ 
ἄδαΐῃ ; ἰμαὶ ΟΠυῖϑδὺ 111 οπ6 ἀὰν τοί αγ ἢ ὕροη Θαγὶ, Δ, γοπον.- 
1η 9; Ηἶ5. ΤΌΤ ΠΟΥ τππΐοη 1 {Π6 τη8η «6505, Μ01}} ΓΟΙΡ ἢ 1πῃ Ῥα]θδίϊπο, 
ἃ ἐπουβδηα γϑϑγβ5, ἀαγῖπρ 10} 5. ἀΙ561 0165 Ὑ01}} ΘΏ]οΥ {Ππ᾿ὸ τηοϑὲ 
ΘΧαυ δὲῖθ 56 Π588] 46] 1015. 

ΒΘαγΙηρ᾽ {Ππ|856 ἀορτηδ5 1ἴπ πῃ, νγ6 588}} ἢ πὰ {παᾶὶ 51. ΦοΙη ς 
(105ρ6] 15 αἰνΙα64 1ηἴο {Πγ6 6 ραγὶβ, Υἱ]Ζ. 

Ῥαγὶ 1. οοπίδ! 5 ἀοοίγι Π65 ἰα14 ἀονῃ ἴῃ ορροβιτίομ ἴο ἐ!ο56 οἵ 
Οδειπίμιβ, (Δ 1. 1--18.} 

Ῥαγὶ 11. ἀθ] νου 5 {Ππ6 ργοοίβ οἵ ἴμο586 ἀοοΐτ! Π 65 1η ὯΠ Πιἰβέον αὶ 
ΖΩΉ Π6Ι., (ἰ. 19, χχ. 29.) 
᾿Ραγὶΐ 1171. 15 ἃ ΘΟΠΟ] 1510, ΟἿ ΡΡ6παϊκ, ρἱνιηρ αη ἃοοοιπΐ οἵ 

ἐπ6 ρϑύβοῃ οἵ ἔθ συ ῖῖου, ἃπα οἵ μ15 ἀθϑί ἢ ἴῃ ὙΥΠΠ ΠΡ πἰ5. (105- 
ΡΩΙΪ, (χκ. 90, 91]. χκὶ.) 

Β651465 γϑβαξιηρ {πΠ6 Θγσουβ οἱ δε μ5 Δηα 5. (Ὁ]] Οὐ 8, 
ΜΙ1ΟΠ86115 15 οἵ ορϊηΐοη ἐμαὶ ϑβῖ., ΦοΊη αἰ50 νὰ 1 νίονν ἰὸ 
οοηΐαϊα {πμ6 ΘυΓοπθοι 5 ἱθπεῖβ οἱ {πῃ86 ϑαθθδηδ5, ἃ βοΐ ψπῖο 
ΔοΚπουν]θαρο Φόμη {Π6 Βαρι δὲ [ῸΥ 105 ποτ. ΗΜ 6 μὰ5 δἀδιποοά 
ἃ ναγιοΐν οἵ ἴθγμιβ ἃπὰ ρῃγ 8565,  Β]ΟΙ μ6 μὰ5 Δρρ]16 4 ἴο ἐμὸ 
βοκρ]αηδίίοῃ οἵ ἴπ6 ἢγϑιὶ ἰουγίθθη νϑυδὸ5 οἵ 5, Φο 5. (105ρε], 
ἴῃ ΒΟ ἃ ΠΒΠΠΘΓ ἃ5 ΓΘΠΘΘΓΒ ἢ οθη]θοΐαγο ηοῦ ἐπ ργοθ 0} 16. 
Ῥδγμβὰρ8 6 518}} ποῖ βγοῦν ΟΥΥ 1 τὸ σομοϊαάθ ἢ Βοβοη- 
ταῦ] ν, ὑμαῖ 5(, ΖΦ 0] ηὴ Παά Βοΐἢ {Πμ6586 οἰ5865 ΟὗὁἨ που ἴ105 1 νίθνν, 
Δηά {μΐ με σοῖο ἴο οοηΐαϊο {πο ῖγ γοϑρϑοῖΐνο [θη ϑῖβί ἐ). 
ΤΙ Ἰ)οοθίδ (0) ἰδυρηξ ὑπαὶ ΟΠ γ δῦ ψν ἃ5. ἃ πῃ 'ῃ ἈΡΡΘΑΥΆΠ 66 

οηΐγ, ἀπά ποῖ ἴῃ γϑα! ἐγ, 1η ορροδίἑϊοι ἰο {π686, ξῖ, ΦΌΠ ἢ 5ᾶγ58, 
ἴῃ ἰβ Εἰρίβέ]65, ψῃϊοη 6 Υ6 ρα] ἰδθὰ μοίογο [5 (5ρε], 
“ἐ ῬνογΥυ βρι τὶς πἰο οοπίβδϑοι ῃ ποῖ ὑμπαῦ 6515 ΟΠ τ δ 15 ΘΟΠ16 
ἀῃι ὑμι6 {|65}ν15 ποῖ οἵ 6οα :᾽ δη4, ἐπι 5 ἀο5ρ6], “186 γῇοΥ τᾶς 
τηϑὰ8 {165}. ἘΊΟΙ ἐΠ15 5θοῖ οὐἱριπαῖθα ὑπ ἘΣΙΟυ 65, ἡ ΠΟΤ 
Βίβμορ ΤΟΥΒΙ6Υ ἰιὰ5 ργονθὰ ἴο μᾶγνϑ ἃ ρυϑαΐ αἱπηϊν ἴο ἐπ6 Β΄πιο- 
ὨΙΔΠ5: ΟὐὈδβθυνιηρ, 1} δα πὰ} ἴογοο ἀπα ἔγα , “ {παΐ ἃ5 16. δῃ- 
οἰϑηΐ θ᾽ πεθδη ἀοοίγ 8 Ρᾶ5565 ΒῪ ἃ 51Π916 5δῖ8ρ, {Π6 αἰ 51} 1}55101 

[9 

Ϊ », έ 
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ΤῊ ὈΓΥΙΝΙΤΥῪ ΟΕ (ΟΗΕΙΞΤ-- ἬΑΛΡ. 1. 

12 Βυὺξ 85 ῃηδηῦ 85 γϑοδινθᾷ ἢϊηι, ἰο {πη σᾶνθ Π6 ψγριίθη αἱ 

οὗἩ με σι ρϑσδηρϑ!ο Βεΐπρ, ἱπῖο ἔπ τηοάθγῃ Τ]η1 Αγ] Δ ηΐ5η, ἐπα 
ἴοο ἰ5 ἐγαοϑᾶᾷ ἴο 115 5οῦγοθ πῃ ἔμ8 σΠἸ πη Γὰ8 οἵ ἐμ ϑ'μηδυϊδη 
ΒΟΥΘΘΙΘΓ. Απα ἐδπὰ5 θοΐῃ ἐμ ἘΣ ΟΠΙΐ65. οὗ δηἐ αν, ἀπά ἐπ 6 
τῦμτϊαγίδπβ οὗὨ ΟἿ οὐ {ϊπ|6, ἅγα ἔπ οἴἶδβργϊηρ οὗ ἴπΠ6 δποϊθπὲ 
(ἀποβίϊοἱβ1}᾽} (2). 

ΤΠ6 ΡΌΠΘΟΓΔΙ ΡΥ] 6 Π06 οἵ ἔΠ656 ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒ ΠΟΙΟΠ5 ΘΟΠΟΘΙΠ- 
ἴπρ {π6 Τιοροβ, ἂπα {π6 ἔγτϑαιθῃΐ τηΐϊβίακθθ οὗ ἐῃ8 ῥυϊτηῖ ἶνα 
οοηνεγίβ, πὸ πηϊοα ὑπο Γ οὐ ΡΒ]]ΟΒΟΡ 681] ΟΡΙΠΙΟΗ5 πὶ ἢ 
ἐπ6 ᾿πίθγθεποθα ἀθάποιθ]8 ἔγοιη Ἠδνοϊ ἴοι, ργοάποθα δἢ Δ ρ168 
δἴοοκ οἵ οἴου ΒΘυ 5165: 8 ΠΥ Οὗ 10 }} αἸ ἃ ποῖ οὐὐδῖη 66] ΘΌΤΙΥ, 
ἀ1}}} ὑπ σατο θθοδηθ 50 θχίθηαθα, ἐμαὶ ἐπ ουθαίθυ πα 6Γ οὗ 
ΔῺΥ ΡΥ ΙΟΌΪΑΥ βϑοῖ δἰϊγαοϊθα ρα ]16 αἰϊθπίϊοη: πὰ ἔγΓθα ΘΠ ν 
ἴπ6 ΠΟΥ ΘΙ ΓΟΙ5, ΟΥ̓ΙΘΔΟΘΥΒ ὑπ6ηΊ56 1 νγ65, 6 ΓΘ ποῖ ΡΌΠΘΟΓΔΙΪΥ αἰ5- 
ΕἸ ρ 5864, {1} Π6 1 ΟρΙπΐομ5 μπαὰ Ὀ665 ψΊ6]Υ αἰββθιηϊηδἰθα, 
ΤῊπΠ5 ψ͵6 οἰΐθη ἥπα {Π6 56  ΓᾺ] ΘΥΥΟΥΒ ἔπ Ὺ δαορίθα πὰ θῇ 
Ἰοηρ' 'ῃ δχιδίθποα θθίογΘ θνθὴ ἴῃ 6 ΠδΠ165 οὗ ὑπ  }Γ ὈΓΙΠΟΙρΡΆ] 58ρ- 
ῬοΥΐΟΥΒ ΕΘ Κῆον. ΠΟ56, [ῸΓ ᾿ἰπδΐδποθ, δ γα ὃν Ο6- 
τἰπέμ5, Βαϊαγπῖ 5, {πΠ6 Π)οοοΐθθ, Β851}1465.9 ΔΠ ἃ ΤΠ ΠΥ Οὗ Υ85, 
ΤΠ8Υ Ρ6 ἰγαοβα ἴο ἴπΠ6 ρϑύνϑιβίοῃβ οὗ Φοσίρῃ ἰγδαϊξίοι, {π6 Γ6- 
ψΘΥ65 οὗ Ρ]αἴομῃίβηι, ἃπα {μπ6 ἔβποῖθβ οἵ ἐμ μα] οοηνογΐθα δπὰ 
ΞΡΘου] αἰνθ(ν). 

ΤΠη6 αποβί!ο85 (2)» ΔΙΠΟΠΡ' Π]ΔΠΥ͂ ΘΥΤΟΥ͂Β ΟἹ 6 ΟΥ̓ΡῚ ἢ Δ ἃ 60Π- 
ἀπ ποθ οὗ 6υν]], δηἐτοϊραϊθα ἢ} ΘΘΡΈΓΠΘΒΒ ὑπ6 δΥγῖνα] οἵ ἂἃπ 
δι πθηΐ ΡΘΓΒΟΠΔΡΘ, Ψ}ἘΠῸ 580114 ἀθ! νου ὑπ6 5015 οἵ πθῃ [ΤΌΤ 
ὅπ θοπάδρϑβ οὗ ἐπ 65}: δπα γϑβοιθ ἔμοπὶ ἔγοπι ἔπ Θυ}} Οθμῖὶ 
0 Ὄνου θα ἔπ6 του]. βοιηθ οἵ {Π656, οὶ πρ' σίγα οἷς δ ἐμ6 
Τη͵Γ86165 οἵ Ομ γδί, οοποοῖνοθα Ηΐμπι ἴο ΡῈ ἴπ6 Βοϑίῃρ' ἴπϑὺ δχ- 
Ροοϊθά. Μϑδῃηγ οὗ [ἷἰβ ἀοούγιπθβ, που ίοσυθ, ὕπθυν 11 ΗΘ ]Υ Θῃ- 
Ὀγδορᾶ: 8116 ἔμπογ γοίαβοα ἴο θῖν ἴπ ἴπ6 υϑϑ! τυ οὗ Πἷ5 
ΔΡΡΌΓΘΠΕΥ τηϑίουῖαὶ μου. ΤῸ ἴπ656, ΟΥ̓ ἴθ 5100} ἃ5 ἴΠ656, ἐπμπαὲ 
Ῥᾶ558ρ6 τηϊρῃΐ ἤν Ῥθθὴ δἀάγαββθά, “πμθ Ὑγοσὰ νγὰ8 τηϑαδ 
165}. ἨΗδ, πὸ ἀδβοθπαθα ἔγοση 80 1 ΠΥ 151016 δἰαϊθ ἴο ἀθ! ἱνου 
ΤΏ8Π ἴτο 6.1}, 85 πη846 65}, Ὑ ΠΟΙ ΠΟΥ ἐπθ Ενδπρο ἰδὲ Δ] πἀ 68 
ἴο ἐπα αποβίϊοβ οὐ θοοοῖθθ, γχὸ οαπποῖ ροϑβιςν 6 ]Ὺ ἄθοϊάθ. 

Βαΐϊαγπίπαβ (αα) γγχἃ5 Ὁποῖμ  Υ Ρἢ]]ΟΒΟΡ ΙΖ Πρ πογοίΐο, το Ρ6- 
ΠΙονθὰ ἴῃ πὸ οχιϑίθποθ οὗ δη ᾿πάθροπαθηΐ, δἴθγπαὶ, δυ]} ργίη- 
οἶρ!6. Ηδ βυρροξβοά ἴμ6 μου] ἴο πᾶν θ6θῃ οτϑαϊθα θυ βδβυϑθῆ 
Δ05615, ΠῚ Ο ἢ ΘΓ ἔπ 5816 85 π6 ῬΘΟΡ16 οἵ ἴπ8 Ἐϊαβὲ βο!θνϑά 
ἐο Γϑϑι 48 'π ἔπ βθνθῃ ρ]απϑῖβ. Ομ6 οἵ ἔΠ686 8Π96]5 Πα βξῃρροβϑᾶ 
ἴο 6 {π6 γ0]6. οὐ ἐμ Ηδβρυον παΐϊομ, πο Βοίηρ' ἐμαὶ Ὀγουρμὲ 
ἐποῖα ἀρ ουΐ οὗ πε απ οὗ Ἐϊρυρί, ζο. ἃπα σποπὶ ὑπ6 “65, ποῖ 
Βανῖηρ Κπου]θαρθ οὔ ἐπ Βαργομηθ Βϑίηρ, ἸΡ ΟΥ̓Δ Υ οΥβὶρροὰ 
85 αοα. Ηἰ5 οἰ οὺ γον 65 τη8 0 θ6 οι πα ἴῃ ΜΠ 611. 
ὕροῃ μὶ5 Θοπνούβίοι ἴο ΟΠΥἸδυϊδηϊν, 1{ Π15 (00115}} αἰξθιιρὲ ἴο 

Θηρτϑί 815 ἀρϑαγα, ἀπα, {8]|56 }γΥ ο8116 4, ΡΒΠΟΒΟΡΪ68] ΟρΊ πο 5 
οη ΟΠ Υἰβυιηἶγ, ἸΔΥ θ6 50 ἀδπομπιηπαΐθα, μ6 δπαἀθανουγθᾶ ἴο 
ΥΘΟΟΏΟΙ]6 Π15 ΤΥ ΘΙ δἤἴογίβ ἴο δοσουπὶ ἴῸΓ ὑπαὶ ὈΔ Πρ πιγϑίθγυ, 
ἐμθ οὐ ρὶπ ἀπα οοπίϊπυδποθ οἵ δν]], τὶ δῖ5 πον ογοθθᾶ. 1η 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ, Π6 ΒΌρΡΡροΒβθα ἃ γθθθ!]οη οἵ [Π|656 βθυ θῇ 8η56}5 δηᾶ 
ἐμποῖγ ἀεροπάθηϊΐβ, δραϊηϑδὺ ἴπΠ6 ϑυργθθθ Βοίηρ, ἀπ οη ὑπεὶγ 
ἐηγοϊνησ πη ΚΙπα ἴῃ ὑμὶν τονοὶῖ, ἴπΠ6 ὅοη οἵ ἀοα ἀδβοθπ θὰ 
ἔγοιῃ ἄθονθ, δηὰ ἰοοῖς ἀροπ μἷπὶ ἃ θοάγ, ποῖ ᾿πάθϑᾶ οομπιροδοᾶ 
οἵ ἀοργανθὰ τηδίϊευ, Ὀὰΐ τπθυθὶν ἴμΠ6 δμδάουν ΟΥ̓ ΓΘΒΘΙΏΙΆ ΠΟΘ 
οἴα ῃοάγ. Ηὔθ οᾶπιθ ἴο ονϑύξηγονν 8}1 601}, 115. δυΐποῦβ, δηᾶ 
αϑϑπΐβ, ἃπα ἴο γϑδίουθ τη8ῃ, ἴπ ΠΟΙ Θχ δἰ θα ἃ ἀνθ 500], ἴο 
ἴμ6 ΘΌρΡγοπΘ Βεῖϊηρ. Ηβ5 ποίΐοπϑβ οπ ἰμῖδ ροϊηϊ, ἐβμϑγθίοσα, 
χαῖρ Κοννῖ56 πᾶν θ6θη Δ] πἀθά ἴο Ὀγ 51. Φόμῃ ἰπ ἔμα Ῥγοίδοθ 
ἴο 5 αοβροῖ: δ ψπὸ οὐδ ἔγομι (ἀοα, ἱμπο ἔσθ Γοσοβ, νγᾶ8 
τη 8 ἤθβἢ, ἀπ ὰ ἔμπον Ὀ6}6]4 Εῖ9 σΊΟΥΥ. 

Ἐρδιεβῃβ. 
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Α.Ὁ. ᾿ῬΟΜΕΥ 10 ὈΘΟΟΥΏΘ {Π6 50η5 οὗ οά, δυθη ἴο 1Πϑῖὴ ἐπὶ μ6- Ὑγτεοη αἵ 
θέ. Π]θν Οἡ ΠῚ5 ὨΔ6: ἘΡΒαβι8. 

Οαγροογαῖοβ, ἂἃπ Αἰθχαπαγαη, 85. 8150 ἃ οΟἰΘΙΠΡΟΓΑῪ οἵ 81. 
Φοθη. ΒΑΥΟΏ 15 ΒρΘα ΚΒ οὐ 815 [ὉΠ] ΘΥ5. 85 αἰδυϊ πο 564 [ῸΥ 
ἐποὶγ ορίπίοηβ ἰπ ἐπ6 γϑᾶν 120---Βαδμαρο 122---ΤἸ]οιηοηΐ 190-- 
οάννθι! 140. ΗἨδ ἰδυρπ {παῦὺ ἐμ του] γὰ8 τη ὈῪ ΔΠΡῈ]5, 
το ΤΩΓΘΥΙΟΥ ἴο ἀπ δἴθγμα! Τα μου  ὑπαὺ Φ 6505 ψψὰ5 {Π6 γ68] 
80η ΟΥ̓ Ψοβορ δῃὰ ΝΜίδνυ ; ἃπὰ 6 σοῃβθαιθην ἀθηϊβά 115 αἰἷν]- 
πἰΐγ, ἱπουρ ΒΘ οοῃϑδιἀθύθα. ΟμΥϊδὶ 85 Βαρου ιπηλπ. 1 Ορροϑῖ- 
ἔοι ἴο Οἀγροογαΐοδ, 50. Φόμπ ἰδαρμὶ ὑπαὶ ἐπ6 σου] τγὰβ ογθαϊθα 
ποῖ ὈΥ Δ 5615, θπὶ Ὀγ {πΠ6 ΟΡ Ὸ5, ΠΟ ψἃ5 γϑυθαὶθα ἴο 1ηδῃ, ἃ5 
ἔμ Ομγιβί, ὑπ ἀϊνῖπθ ρουβομ 96 ρΓοιἰβθα Ὀγ {πΠ6 ργορμοίβ, ἃπά 
δχρθοϊοα θγ ὑπ ψουἹᾶ. 

1 οὐἱΐ τλπιο ἢ} πόσο {μαΐ τῖρΐ θ6 τϑᾶθ Δρρῇ68016 ἕο ἐμ15 
ΘΥΘαιΘηΐ ; ΘΟΠμΘΘΥΏΙ 9 {Π6 ΕΠ]ΟΘβαιΐθβ, γ] θη ἑἸπιᾶη5, ἀπ α οἴμοι 
μογϑῖϊοβ, δηυιπογαϊθα Ὁ ΤτΘπθοι5, πα ΕἸρΡΙρΡΠμδηΐπ5, δπα αΪ5- 
Οὐδθδθα ΡΥ Μοββοη ἀηα 1ιἈγάμθσ, ἃ8 ΜῸΠ ἃ5. ἔπ δυραμηθηἐβ 
οἵ ΜΊοΒΔ6115 Γοβρϑοί πο ὑπ ϑ θ᾽8 5, ἃ5 ἴ00 Ιοπρ' ἰο δχ γδοῖ, δπὰ 
ἴοο οοπμάοπδθά ἴο 6 γΕμΘΓ ἀρυ] ἀσ6α.---Μ Υ5}}5 ΜΙ|ΙΟΠ86115, 
ΨΟ] 1ἰ. ραγὶ 2. ρ. 288, ὅτο. 
ΝΟΙΠΘΓ 15 1Ὁ ὨΘΟΟΘΒΒΟΤῪ ἴο ΘηΐΘΥ ΠΟΘ ἼΡΟΠ {π6 αιοϑίϊομ 50 

ὙΥΔΙΩΪΥ ἀἰδοιβθθα ὈΥ ΒΊ5ποΡ ἩΟΥΒΙΘΥ ἂἀπὰ Ὧν. Ῥυϊθδί!θν, οοπ- 
ΟΘΓΏΪΠρ’ π6 ἀποϊθηΐ ἘΡΙ Οἢ ἴ65. 

ΤΠῸ βοηϊπηθηΐβ οὗ Β85111465, οὔ ΑἸθχδηάγα (66), ψπο ᾿ἰνοϑὰ 
ἉΡοιὲ {815 {ϊπ|6, τπϑύ, ἴῃ ἔπ βϑὴθ ψγὰγ, 6 ἰγαοβθα ἴο {μ6 ροῖ- 
ΨΘΙΒΙΟΠ οὗ ὑμ6 ἀοοίγιπο οὗ ἴπ6 Τωοροβϑ. ΤῊ ὙΓΠῸΓ τὰ {πὸ 
οΟἰΘΙρΟΓΆΓΥ οὗ δ΄. Φοθπ. ἨΦΘ 15 δι ρροβθα ἴο μᾶνο [Ὀγβάκθη {Π6 
ΘΟ πΙ0η οὗ {π6 ΟαγοΙ ἀρουΐ {πὸ ἐϊπι6 οἵ ΤΎΔ]8Π, οὐ Αἀτγίδη. 
ΒΑΒΏΔΡῸ 5ρ68Κ5 οὗ μἰπῃ αὖ ἴπΠ6 γϑᾶγ 121. ΜΠ], ὑπαὶ πο Ποιγις θά 
129---ὀὋὗνο 112. ΟἸδμοηΐ, οἵ ΑἸθχαπάσϊα, [6}15 ἃ5, ὑπαὶ Β5ὶ- 
11465 νγὰβ δοσυδίοιηθα ἴο Ὀοαδῖ, ἰπαὶ μ6 μαὰ θθθπ τἀπρμΐ Ὀγ ἃ 
αἰ 501ρΡ16 οἵ 51. Ῥείϑσ. 

1ΥΘΠδΘ5 Οὔ ῦγ δ, ἐμαὶ ΒΔ51Π1465, ἴἢ ΟΥΘΙ ἴο ΔΡΡΘΔΥ ἴο πᾶνθ 
ἃ ΠΟΙ 5ΌΡ]1Π6 ἀμ ΡΓΟΌΔΡ]6 βοθθιπθ ὑμὰπ οἶμθυβ, οαϊβιθρροα 
ἔθ 811: δηὰ ἰδαρηΐ, ὑμπαὺ ἴγοια ἐπ 56] -οχ ϑίθηὶ ἘδΕΠΟΥ πγὰς 
Βούῃ Νουβ, οὐ ]πάοιβιδηάϊηο: οἵ Νοὺβ ΤΟΡῸ5; οἵ Γορος 
ῬὨΓΟΠΘ515; οἵ Ῥμγομποβϑίβ, ΒΟρμῖᾶ δηα Ὠυπδηῖ5: οὗἩ ὈαΠ8 115 
8παἃ Βορ δα, ρΟυΟΥ5, ὈΓΪΒΟΙρΑ 165, ἃπ ἃ ΔηΡ615, {πᾶὶ 15, ἐπ 
ΒΌΡΘΙΙΟΥ 8ΠΡ6]5, ὈῪ ποῖα {π6 ἢγδὲ πθᾶνθπβ ψΥΘΥΘ 1η866 ; {ὉΠ 
ἐΠ656 ργοοοθαάθα οἰμδὺ ἃΠ96]5, τ ΒΙ6}} τη866 8}} {πἰηρ5. ὉΠ ἢγδὶ 
ΟΥ̓ {π6586 ἀπρθὶδ Π6 γδργθδθηΐβ ἃ5 ὑπ6 αοα οἵ {ἰπ8 76νγ8, ψῃὸ 
«ἰθϑιγηρ ἴο Ὀγΐπο ΟΥΠΘΙ πδί!Οη5 ΠΟΥ {πΠ6 ἀομηϊηίοῃ οἵ Πὶς 
ῬΘΟΡ]6, γγὰ8 50 οδοίΐι!ν ορροβϑά, ὑμαΐ ἐ 6 Ψ ν 15} παἰϊοη νγὰ5 
ἴῃ ἀΔΏΡΕΥ οἵ Ὀοίμρ ἰοΐα! }Υ γαϊπθα, ἡ θη {Π6 56] -οχ᾽ ϑἰθηΐ δηὰ 
1π6 {8016 ἘΑΙΠΟΥ βοπΐ μἰ5 ἢτοὶ θθροΐίθη ΝόΟῖβ, 0 15 ἃ150 βαϊα 
ἕο μ6 ΟΠ γὶδί, ἴῸγ ὑπὸ βαϊναϊϊοη οὗ ἔμο86 πο Ρδ]ονθὰ ἰῇ ἢΐπη. 
ΗΘ ἀρρθϑδῦϑα ἴῃ ἱμὸ νου] 8ἃ5 ἃ 18} ---ἰϑρ ΐ -ο οὐ κα ὰ χη γϑο] 65 
“-ραΐ αἴ ποῖ 50} 6 1--τἰοῦ Βπμοη οὗ Ουσθπο νν85 ἰγΓδηϑ]οσιηθα ἰηῖο 
[15 ΠΚΘΉ 655, Δηαἃ νγὰβ οὔποθ: Αἰογ το ΟἸγδὲ ἀςοθηάρά 
Σηΐο πϑᾶνθῃ. Β85111665 ἰδιιριΐὶ 4150, {πα θὲ Οὐρὶ ποὶ ἴο 
ΘΟὨ 8855 ΐπὶ ψψ [0 γγϑ ἢ ΓΘ ἰγ ογαο θά, Ὀθαϊ ϊπὶ νἢ0 οαππ6 ἴῃ 
{ῃ6 ἔογπι οἵ δ, δ νγ8 ϑυ ρροδβοα ἴο θ6 οὔποθ, Ἀπ γϑϑά θυ 
οὗ Β5ὲ. ΦοΠ)π᾽5 ἀο5ρ61, ψῆηὸ δοϊκηον!θᾶσοθ ἴδ δαϊμογιν οὗ ἐπαὲ 
Ἐνδηρο οὶ, πηδὲ μθ6 σομνι ποοα οὗ ἰμ6 θυγοῦβ οὗ Β85111465, ἃ5 ἐῃὶς 
ἱπδριγοα πυϊίου Ρ] δἰ η]γ ἄθοϊαγοβ, ἐπα ἐπ 1μορο5 1561} νγὰβ Ἰηϑ 6 
165}, ϑ)α ὈΘΟΟΙῚΘ ἃ ἰθϑομοὺ οὗ ὑπ6 765, δα ἀγο]δ διμοηρ; ἱμϑιη, 
θη ἃ5 ἃ ΠΊ8 ἢ) ΔΙΠΟῺ 6 60 γᾺ5 ΟΥ̓ΠΟΙ ἢ 6ἀ. 

ΒΆ5111 465 απο ὲ, βὰγ5 Ὑἰϊγίηρα (66), Βοσογηρ᾽ ἴο ἐμ6 ἐθϑέϊ- 
ΣΔΟΩΥ οἵ ἔγϑηδϑθαβ, (Αγ. Ηδγο5. 6. 29.) ἀμὰ ρὶρηδηῖϊιθ (Ηδτΐ. 
“4. 3.1.) ὑπαὶ Νοιβ ψγὰ5 τὶ βοχὰ ἔγοιῃ ἴμ8 βεἰ-οχιβέθηςξ ἘΔΊ ΒΟΥ 

ο 
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ΤῊ ὈΙΥΙΝΙΤῪ ΟΕ ΟΗἨΕΙ5Τ--ΟΉᾺΑΡ. 1. 

18 ὙΠ ΒΙΟΝ νγογα θοση, μοί οὗ Ὀ]οοάᾷ, ποὺ οὗ 1π6 ν}}} οὗἉ νυτιίδη αἱ 
{πΠ6 ἤδθϑ, ποὺ οὗ {π6 ψν}}} οὔ ηδη, μὲ οὗ αοά. ἘρβΒεβπβ. 

--ἴμδϑη βυσοεοβαθαᾷ ἐπ 1ορο5---ἰ γοῦν ἴμ6 Τοροβ ΡΏΓΟΠ6515--- ΓΟ ἢ} 
ῬὨΓΟΠ 6βίβ, Βορ ΐα ἃ ἃ ΠΏ 81115--- γοτη δι }5 Δ πα ΒΟΡἾδ, ΟΥ 
τοὶ Ῥονοῦ δῃα 5 άομ, ργοοθθαθά Ὑιγίπδθ, ῬΥΙποθβ, δηᾶ 
ΑΥΟΒδηρ6]5 Πη0Ὸ τη8646 {π8 μθᾶνθη8. 

γι ΐγιπρα σῖνθϑ {Π6 [0] ΟΠ ΒΟ 6 οἵ ὑπ6 Ορ᾿ ΠΙΟἢ5 ΟΥ̓ ΤΠΘΟΥῪ 
οἵ Β451}1468. 

Τὸ ΑΓΈΝΝΗΤΟΝ, ὃ μόνος ἐξὶ πάντων πατήρ. 
ΓΝΘΕΝΊΤΟΝ. 

ΝΟΥΣ 
ΜΕνϑ. 

ΛΟΓΙΟΣ 
ἘλτΤιο. 

ΦΡΟΝΗΣΙΣ 

ῬΒΟΡΕΝΤΙΑ. 

ΔΥΝΑΜΙῚΙΣ κὰἀι ΣΌΦΙΑ 

ῬΟΤΕΝΊΙΑ ΕΤ ΞΑΡΙΕΝΤΙΑ. 

ΑΡΧΑΙ, ἘΞΟΥΣΙΑΙ, ΑΓΡΈΛΟΙ,: 
ὙΙΒΤΟΤΕΒ, ΡΟΤΕΒΤΑΤΕΒ, ΑΝΘΈΙΙ. 

δ᾿ Ανώτερος κὰι πρῶτος ΟΥ̓ΡΑΝῸΣ 
ϑωγιηι οἑ ρτίηιαηι ΟΟΕΤΌΜ : 

Καὶ οἱ ἑξῆς. 
Ἦο ἴπϑὴ ρῖνοϑ πο δηποχϑὰ Ὀγί θοῦ οὐ} π6 οἵ ἐμ ποῖ 05 οὗ γ8- 

Ἰδη η1|5. ' 
ΒΥΘΟΣ ΣΙΓῊ. 

ῬΒΟΕΝΡΌΥΜ, ΒΙΓΕΝΤΙΌΜ, 
βδῖνθ δὶνθ 

Προαρχὴ, Εννοια, 
οἱ οἱ 

᾿Αρχή. Χάρις. 

ΝΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑ. 

ΜΕεν5. ΨΕΒΙΤΑΒ. 
Μονογενὴς; 

οἱ 
Πρωτογενής. 

ΛΟΙῸΣ. ΖΩΗ. 
Ἐλτιο. ὙΙΤΑ. 

ΑΝΘΡΩΠΟῸΣ  ἧ----- ἘΚΚΛΗΣΙΑ, 
Ἡονο. ἘΣ ΟΟΙΕΒΙΑ. 



Δ.Ὦ. 
ΑΝ 

ΤῊΞ ὈΙΥΙΝΙΤῪ ΟἿ ΟΗΕΙΒΤ'--ΟΉΗΑΡ. 1. 

14 Απὰ {πὸ δῆοτά νγᾶβ τηδάθ 68}, ἀπά ἀννοὶ ἃπιοηρ 

ψεϊγηρα ΘΟ πο] 465 Π15 ἀἰδβογζαϊϊου (44) ὈΥ ϑυμηπῖηρ ἀρ ἐπ 
ΡΥΘοΙβ6 οὈ]θοῖβ (Ὸγ 10} ΘΔ 0} νοΥ86 οἵ δ᾽. ΦοΠη᾽5 Τπἰγοάαποί!οη 
τὶραῦ πᾶν ὈΘΘ. ΠΊΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ συ τΐοπ, ἴῃ ἈΠ] πδίοπ ἴο ἐΠ16 
Βούθϑιοβ ργδναϊθηΐ αὖ ἐμ {π|ὸ οὗ {πὸ ψυι πο οἵ μ15 ἀο5ρ6]. ΤΟΥ 
Ὑ01}} 06 ΪΙΌὰπᾷ, μ6 οΘοπο]αά68, ἴο ΟΥ̓ΘΟΥ ΤΟΥ͂ 8411 [Π6 δ 1165 οἵ 
680} οἵ ἴπὸ ἀποβίϊο Π ΘΓ 651685. 

Ι. Τμογθ ὰθ οὁπ6 ἴσα ἀοά, σιΐποιΐ οϑιι56, ΟΥΓ ΟΥΙΡΊη, οὗ 
Ὀιγῖ, ΟΥ̓ ΡΥΟΟΘΘΒΒΙ0Π. πη ορροδιἰϊοπ ἴο ἐπ ἀοοίγίπο ὑπαὶ ΗΘ 
ΒΡΓΘ Πρ ἔγοι Σίγη ἃπὰ Βύθος. 

11. Τα ϑοη οχὶ βία σψιΐὰ ἐμο ἘδίΠΟΓ 'π Π6 δββθηοθ οὗ ἐμ6 
5816 ΓΘᾺ] αἰν!ηἸΐγ, {Π6 βδοοπα ὑποςασις οἵ Ὠοιΐγ, 10}, 1π ἴΠ 6 
Ιαηριιᾶρα οἵ πὸ ϑογίρίυγοβ, 15. 7 5}}} οα]θα ὁ λόγος. δΐϊο, 
Βαρίθηΐα, ν6] ογσασα!ατα ὈΙνιηα 15. 

ΠΙ. Τμαὶ {πἰ9 ΤΟΡῸΒ5 858 ἔπ ἢγβϑὲ ΟἸβρυιησ οἵ ρῬγοσθβϑϑίομ 
ἔγοπι {π6 ΕΓ ΠΘΥ, ὈΥΪπιδῖ ΡΥΓΟΟΘϑϑίοπθῖι μδἰ115, ὑἰγ!]} γ, δηα ροῖ- 
5ΟΠΆΠΥ οχ βιϊπρ : ἐπθ ΓΟρῸ5 ενυπόφατον, ἱΠ6 ΟΠΪΥ ὈΘροΐζθη θη 
οὗ {μ6 Εαΐπογ, ψῆο νγχὰ5 ἴθ ἐμ Ὀθρὶππὶπρ 1 ἴπ6 Εαίμεσ. Τη 
οΡροβίϊοπ ἴἰο ἐπ ορἱπῖοπ οὗ ἴπΠ6 αποϑίϊοβ, πὸ ρΡ] δορά μϑἔνθθιι 
ἐπ ἘδιμοΡ ἂἀπᾶ {π6 Τιορο8, Νς πὰ ᾿Αλήθεια, δηὰ 0811 4 ἐπ 
[ὈγπΊου, θοῖ ον Ῥοροΐΐθη, ἀπὰ ἢγϑὶ θοροΐζθῃ. 

ΤΥ. Ἐπαῖ ἴπ ΤΟρῸ5 5 νοῦν αοα, πὰ ραγίδκου οἵ 1Π| ρϑύ- 
Γδοϊίοη οὗἩ {πὸ ἀϊνίπηθ παῖϊαγθ. Τη ορροϑιίζϊοη ἴο {π6 βϑηῃςπιθηΐβ 
οἵ ἴμ6 Ῥ]αϊοπ θῖθ, ὑπὸ τοργοδοαΐ ὑπ ΤορῸθ ἃ5 ᾿πίδγϊου ἰο ἴΠ6 
πιοϑὶ πὶρη αοάα, ἀηὰ ργοἀπορᾶ ὈΥ [εἴπὶ δἱ 1115 ρ] ΘΆΒΌΥΘ. 

Υ. Ταῦ 811 ἐπϊπο5 6 γ6 τηϑάθ Ὀγ {πὸ ΤορῸ5, ἀηα ἐπαξ Π6 15 86 
Δημιεργὸς οὗὨ 811 [πϊηρ56. Ηδγα 51. Φοίη σοπ ἀθιηηβ {Π6 ποίη 
γΥΒΙΟΙ αἀἸϑ Πρ 151 65 μού ὑπ Τθηλ αΥρι 15, ὅ}16 ΤΠ ΚΟΥ οὗ ἐμ 15 
ψοΥ]Ἱά, δηᾷ ἴμ Τορο5; ἃπαὰ νοι ἀθη195 4150 ὑπαὶ 1η6 σου]ὰ 
γγὰβ τηδθ Ὀγ {π6 Τ,ΟΡΌ5. 

ΥΙ. γυιποὺϊ πὸ ΤορῸβ8. πούμ!πρ' )ὰ5 τηδρ ἐπαὶ τὰ 1η886: 
ἐμπαΐ 15, π6 Ῥαίγιγ 8] ἀπ α ΤΠ, νυ "10 8] αἰ 5 ηδαί! ἢ 5, 1 ἢ Ὑγ ΓΘ 
ϑδηδοῖθα θϑίογθ {πὸ ἱποδυπαίίοη 6γ6 ἃρροϊηΐθα ὈΥ ἔπ6 Τ,ΟΡΌ5, 
πὸ ὅοη δηὰ Αἰηρθαββδαάουῦ οἵ αοα. ῬΤΠῚ5 οἰααβθ γὰ5 νυϊτῖοη ἴο 
σοπίπζα ὑμπαΐ ΘΥΓῸγ οὔ {πΠ6 αποβίλοβ, ΒΊΟΝ ἀἰπιϊ πριι 565 Ροΐνγθθη 
αοά, οἵ ἴα Αηροὶ, {86 δαΐϊμοῦ οὐ ἔπ6 οἱά οδονθημϑηΐ, ὙΠ 0 ΘΔ) 
ἴγοπι αοα {πὸ Ἐαΐμπον οἵ ΟΠ γβὶ, πὰ ἴγοπὶ [ἰδ 5οη ΟΠγἰβδί, θῪ 
γ Ποῖ ὑπ ποὺ οὐὁἩ ΟΠ ΥἸϑίϊαπ αἰ βροπδαί οι ψν ἃ5 ᾿ηϑὑ πΐαα, 

ὙΙ1. ΤῆιΘ Τοροβ ὰ5 [π6 Τὰ[6 οἵ Μη. Αραϊηβὶ ὑπ βι θ 1 ν 
ΨΉΙΟΒ ἴθ ἴπΠ6 (ἀποβίϊο βυβίθιαῃ οἵ αἰνίμθ ϑῃχδηδίϊοηβ, ἀϊδἐϊη- 
συ ϊδμοά θεΐνθομ Ζωὴ, [Δ[6, ἀπ {πὸ ΤωΟρΡῸ5, Δηα τη846 1 ᾿ΠΊΘΥΙΟΥ͂ 
ἴο ἔμ οἰ ιϑύ. 
ὙΠ. Τιαΐ ἰπ6 ΤορῸ5 85 ΔΙ Δ 5 ἴῃ ἴπ6 ψουἹά, ἀπά ἔγομι ἐπ 6 

ΨΘΙῪ ΒορΊπηΐηρ' οὗ 4}1 {πη 5, ἀπά ἔγοπι ἐϊιο [8}] οἵ τηδῃ μὰ ἔγο- 
αθηῖν τηδπηΙδϑιθα Πϊπη561} ἴῃ ἐμ6 πάγοι ΒΊΟΝ Πα Πα [ἢ ἐμθ 
ψΟΥ]ὰ - ὑπαὶ μ6 ψψὰ5 ἰΐθ ἔσθ Πρ ; ἐπαΐ ἃ5 βίο μα πᾶ 11}π- 
πη [15 Οὐ, ἴΠ6 τηΘ 0 6 8 οἵ ὑπαὶ Οματοι, αἰ πουρἢ θγ {Π6 
ϑγθαΐου ραγὶ οὗ {π6 νου, ἀπά ὈΥῪ ἐπ|6. ΘαΥΠ8] τη 64 “68, Β6 
ψὰ5 ποὺ δοκπον)θάρθα, πὸ Ενδηρο δὲ ΠογΘ ψγοΐθ ἀραϊηϑδὲ 
ποθ πὸ ψου]ὰ ἀ586γῖ, ὑπαὶ {π6 βοπ οἵ οὐ Βοίογα Π15 1ποϑῦ- 
πδΐϊοη μά ποὶ πηδηϊδ5ἴ θα [1 π1561{ ἴο {ὑπὸ γον] ; ΠΟΥ νγὰ5 ΚΠΟ ἢ 
ἴο 1ἰ. 

ΙΧ. Τπαῦ ἐπ Τ,0Ρ05, (ἡ δῖ οἷν πα ὑπ5 πιαη!δϑιθα [5617 Θοοα- 
ΒΙΟΠΆΠΥ 8ἃ5 π6 ΑΠΡΘῚ Φοβονα) θθοδιηα ἢ 5}: ὑπαὶ 15, ἀβϑαμηθα 
ἔγοπ 1115 τοῖο υ ἃ μαπηδπ παἰγ6 5ἰ τη} Ὁ ἴ0 ΟἿἿ ΟΥ̓, 51Π ΟΠ]Υ͂ 
οὁχοορίθᾷ. Ἐοίαϊζίπρ, [πο886 σγπὸ ἄδην ἐμαὶ Ομγιδί, ἔπ ΤιορῸ5, 
Ραΐ Οἢ ΓΘΔ8] ἴθϑἢι ; οὐὁΨΙΟ βαρᾶταΐθ ΟΠ γἰβ, [ΓῸΠὶ «5115 {Ππ6 ρΡΘΥΒΟῺ 
οὔποθ Μ8π, ὑπὸ Μααϊαἴογ. 

Χ. Τ1βῖϊγ, ἔγοια ὑπ {Ὁ11π655, (πληρώματι, ἴπ [νοι νογὰ 
ΔΙΔΘΤρ; ἔμ Οποβίϊοβ,) οὐ {815 ΟὨ]Υ ἀπὰ ἢγϑὺ Ῥεροιίζοῃ, ὅθῃ οἵ 

29} 

νυ τ ίθη αἱ 
Ἐρ]ιθβϑαϑβ. 



ΤῊΗΕἙΞ ὈΙΝΙΝΙΤῪ ΟἿ ΟΗΕΙΒΤ---ΟΉΗΑΡ, 1. 

τι5, (απ νγαὰ δ 6] ἃ Ηἰβ σίουυ, (μ6 ρίουυ 45. οὗ [δ οη]υ- Υ εἰθιοῦ αἱ 
Ῥεροίίοῃ οἵ (πΠ6 Εδίῃοι,) {1}} οὗἨ σταοαβ δπά {τα}. 

αοά, 81} γγοτθ ἴο γδοθῖνθ σύϑοθ ΠΡΟῚ φύϑοθς: ἐπμπδὺ 15, 811, Οὐ θυ ουῪ 
᾿ὰπᾶ δῃὰ ἄδθουθθ, ψῆο Βοίΐθνθ ἴῃ ΟΠ δὶ, δγὸ ο8116 4 ἴπ {15 "ἴδ, 
ἴο Β6 ραγίβκογβ οἵ [15 βρίύβϑοθ, δπὰ ἴο ἐμ βορθ οὗ δὶ5 ϑΊΟΥΥ.-- 
ΟὐΟμβθαιθηνν ἐμαΐ ουσοῦ οὗ {πΠ6 ἀὐποϑίοβ 85 ἴο ο΄ τε]θοΐθα, 
ὙΏΙΘῊ ἑδαρηΐ παῖ ἐμ Δαπογθηΐβ οἵ ὑπο βαοῦ Ομ]γ, ΨΠῸ δὰ 
Ρθ6θη τπἰἐἸαἰθα ἴῃ {μ6 πιγϑίθυ!θϑ οὗ ἔμ 1 ΡΒ] ΟΒΟΡΒΥ, οου]ὰ Ἀ5Ρ1Γ6 
ἴο ἐμ πἰρῃθδὶ ΠαρρΙμ655 οἵ ἐπ ἢγβδὶ {Π|Π655 οἵ 88 ιν - 
Δ 8 ἃ Δ] οὐ πρ᾽ 8 ᾿ΠΊ ΓΙΟΥ͂ ἄθοτϑα οἵ ΠΆΡΡΙΠ 655 ἴο {Π6 50}}5 οἵ 8}} 
ΟἾΠΕΥ ΘΙ1ΘΥ 6Υ5. 

Τὴ δἀάϊξιοπ ἴο ἐπ «675, πὰ πὸ μουθίϊοβ οἵ 15 ἄδυ, ἐμε ἐπϊγὰ 
018455 οἵ ρϑύβοιβ ἴο σποῖη δὲ, Φόοῆη δἀάτοββοα μ15 ΘΌ5Ρ6], νγϑὺθ 
[15 οοὐθιῃ ρου γ 65. ΘΟ Πρ ἴμ6 ῬΥΓΙμα ἐἶν6 ΟΠ δἐϊαη5. ΤΠῸ ψογὰ 
ΤορΡῸΒ Β85. 66 Βῃρροδβϑα θγ τιϑὴν ἴο βανα θθθη τπι864 ἴῃ ἔῃ 5816 
56 1)56. 85 1 1815: Ρᾶβϑδασο οἵ 51. ΦΌμη, ἴῃ 5θυ 8} Ραββα 5 1ἢ ἐμ8 
Νον Τοϑίδιιθηῦ. Ταὰκο 4. 2. Αοἰβ χκ. 82, ΗδῈρ. ἵν. 12. Αροο. 
χΙχ. 19. 8Γ6. ΡΥ ΟΌ]ΔΥ]Υ δἀἀπορα (66), Τῇ ἔγοῦι πο Εἴθ Υ5 οὗ 
ἐμ Νονν Τ ἐβίδιπδπὶ 6 ἕατη ἰο ἔπ6 ἀροϑβίο!ς Ἐδίμευβ, νγ6 588}} 
πα, ἐμβοιρὰ [ποῖν ἐδ ΠΟ Ων 15 ΘΧΡΥΘ55 ἴῃ νουῦῦ οὔ ἐμαὶ αν! ἰΐν 
οἵ Ομ γιβὺ, ὑμπθῖν ον! άθποθ 15. ποῖ ἀδαπορᾶ ἔγοιῃ ὑπὸ ἀοοίγῖηθ οἵ ἐμ 6 
Τοθοβ. ὙΠῸ ΎΘά50η οἵ {815 πηρΐ 6, ἐπαΐ 5. Φόμπ μας ἴῃ ἐμοῖσ 
ΟΡ πίοπ 80 Θοιηρ] ον ἀθοϊάδα ὑπ6 αυοβίϊοῃ, {πὰ {πὸ πδοθββϑιῖυ 
οἵ ὑπμπθὶγῦ γϑϑυμπῖηρ ἐπΠ6 ἀὐσιηθδηΐ μαὰ θθθπ βαρογϑϑαθα. ΤΠῸ 
ἘδίμθΥβ ΠΟ σι οοΘϑαθα ἴο {πΠ6 Αροβίο!ο ἃρ6,. πονγαν οι, ᾿ἰνϑα δὲ 
ἃ ἔπ θη ὑπ ἀἰβουβδίθ 5 τοβρθοΐπρ ἔμ6 ἰἀδη τ ἶν οἵ ἐμ6 Μ65- 
518}ν ἀπᾷὰ {π6 ΤορῸ5, γϑααϊγθα ἔασ ἐμ 6. αἰξοπίϊοι ; πὰ νὰ δοοούά- 
1ηογ ἢπᾶ παῖ ἔγοτη ὅπ {πιο οὗ Φαϑιπ Μαγίνε ἰὸ Αἰμαπδβίπβ, 
ἐμ σουκϑ οἵ ὑπὸ ἘδαίΠο 5. ΔρΡοιπηὰ νι ἀγοιπηθηΐβ πῃ ργοοῖ οὗ 
ἐμπὶ5 Τὰ παϑιηθηΐϑὶ ἀοεΐγι πα οἵ ΘΟ ΥἸδυϊδηϊγ. Ὑ 86 ργθαΐοῦ ραγὶ οἵ 
ἐῃι656 Δα ΠΟΥ 165 ἃγ6 οοη δίῃ ἴῃ ὑπ Το ΚΒ οὐ Βίσπορ ΒῈΠ (2. 
1 πᾶνα βε]θοϊθα 50116 ἔδυν οἵ ἔΠ656 ἴο δοπιρ] οἷ ἐμ [ἰδὲ οὔ δυΐϊ- 
ἀδηοο5 ἴῃ βιρροτὲ οὗ πθ ἀοοίγίπο, ὑπαὶ ὑπ 1,0905 οἵ δὲ. Φομη 
ψνγ85 16 8Δη 96] Φϑβονδὲὴ οἵ ἔπ 9.6 151}, ἃ5 οου δ! ]ν ἃ5 ἰδ γὰ5 ἐπε 
Μ6β5518}} οἵ ἐμ Ομγιβίδη ΟΠ ΓΟΙ,, ' 

“ Ἠδ γῃποὸ ἀρρϑαγϑὰ ἴο Αργϑμδμπι ἀπάθυ ἐπα ἔγθα ἴῃ ΜΙ διηγο,᾽"" 
δ8γ5 Ψαδέιη ΜΓ ΥΥ, πὶ μΪ5 ΘΙ οσθ ἢ ΤΎΥΡΙΟ, “ γὰ5 ΟΠ γ βέ. 
ΗΘ ναὰβ ἐμ Τοῦ, γῆο0 Ταϊπθα ἀόνη ἴγοια ἐμ Τιοσᾷ ἤγο ἀηᾷᾶ 
Ὀγϊπδίοπϑ οαΐ οἵ πθᾶνθη. Ἧδθ Ὁ νγᾶβ γη0 ἃρρβαγϑα ἴο ΨΦ8 60} ἴπ 
815. 51660, Ψὴ0 ψγοβι!ϑα 1} ΠΊτη 1π ἴΠ6 ΤΟΥ πὶ οἱὗἉ ἃ τηϑῃ, 0 8 - 
Ῥθαγϑὰ ἴο Μ1ο5685 ἴῃ ὑπ θΌσπΙ ηρ θ.5}.} 

ΤγΓΘμ ΘῈ 8150 85 [814 ἀοννῃ ὑπ βᾶπιθ ἀοοίγ! Ππ6 85  μϑἰϊη, οοπ- 
οοΥπΐμρ πη ψΠ0Ὸ ἀρροαγρᾶ ἰο Μοβθβ ἀπά ἐθ ἀργδμδιι. Ηδ, 
58 08 ΓΓΘῊ δθῈ15, Ψη0 γγ͵85 ΨΟΥΒ]ΙρροΘα ὈΥ {μ8 ργορμοὲβ 85 1π ᾿ἰνῖπρ: 
6Θοά, ΗΘθ 15 ἴμ86 1.οροὸβ οἵ ἀοα ψῃο δοηνοιβοα τ δ Μο865, δὰ 
οἵ Ἰαΐθ τθργονγϑὰ ἐμ βδαάιποθοβ Μίδῃη μαὰά δἰγεδαν ᾿θαυπϑά, ἱπ 
ἐπ θχϑιηρίθ οἵ Αργδβάαγῃ, ἴο {Ὁ]]ὸνν ἐμα γγογὰ οἵ αοα; ἴον ἐμὶς 
Ῥαϊγιαγ οι ὉΠ] ον δα ἐπ6 σομπηηδη ἃ οὗ ἐμ γογά, ἔγθϑὶυ οβϊθυῖπρ μἰ5 
68. 50 ἃ 580 Υ1Π66 ἴο Θοάα. 
ΤΒΘΟΡΒΙ 5. οἵ Απίοοι, ἀδοῖαγοθ ὑμαξ 1ἰ ννὰ5 ἰμ6 ὅθι οὗ αοὰ 

ΜηῸ ἀρρμϑᾶγθα ἴο Αἄδη) ᾿πηπηθαϊαίθ!ν [ΓΟ [15 181], ἑἰς ρ ὩΡΘῺ 
Βἷπ {μ6 ἴον οὔ ἐπ Εἰ μού, θνθὴ ἐμ [ογὰ ΟΥ̓ 411 (49). 

ΟἸοηθη5 ΑἸΘΧΌΠ ΡΠ 5. γΓαροαὶβ ὑῃ6 ϑᾶτηθ ὑβὶπρβ ἃ5 αβε]ης: 
δηα ἔγοιῃ ὑμαΐ ἐϊπλ6 11} 1ῃ 8 ργδδεῃξ, 18:6 5816 Θρ' ΟΠ Π85 ργο- 
ν8 1168. Τη6 Ομ] 466 ρϑύϑρῆγαδοβ πᾶνε δϑβογίθα οἵ {πΠ6 ογά, 
ἐΠ6 581160 ὑβίηρ5 ἡ Ἀ10}) ἐπα ΟἹα "᾿ ϑϊαιηθηΐ ἄθο]αγο5 οὐ ἴμ6 Απρδὶ 
36 πον}, ἀπαὰ ἐπα ΟΠ γϑίίϊδη ἘΔίμοΥ5 ἄἀθοϊαγα οὗ Ομγϑὲ. ΤΒ6 
Ῥγοτὰ οἵ οὐ ν»ὰβ ὑπὸ θυ Ὁ. ϊοῖ θοΐ ὑπΠ6 Φον5 δῃὰ ἐπα 
ΟΠ Υ δι η5 γοθορηϊΖοα {}}5 ἀϊν πα ΡΘΙΒΟΏΔΘΘ ; 86 τηϑπν Οὔ Υ5 
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615 ΤοΒη Ὀαγ6 υἱΐπθ85 οὐ ἢ, δηα οὐδ, βαυίηρ, ΤῊΙ5 ὙΝ εἰ ίθη αἱ 

οου]ά ΡῈ αυοΐοδᾷ ἴο ρῆονθ ὅπ βᾶπι ροϊπὲ 1 δοουμια]αίίνθ ονῖ- 
ἄδποθ, ὑγογ6 Θϑϑθηἑ18] ἴο ΘΟ] ΟἾΟΠ. 

1η δἀάϊτίοι ἔο ἐμθ ἃγρυπιθιὶ ἀογινοα ἤτῸπιὶ {115 ΒοῦγΟΘ, ν)6 
πιο ὐ τηθηϊΐομ ὅΠ6 ΠΔΠΠΘΓ ἰπ Μ ΒΟ ἔπ6 ΤΊ Υ5 Οὗ ὑπ Νο 1 65- 
ἰαιηθηΐ 811ι46 ἴο ἐμοβθ ρᾶβϑαρϑβ ἴῃ ἴπ6 ΟἹὰ Τοδιαιιθαΐ ΒΟ Β 
τοίου ἴο ὑπὸ Φϑιονδῖ ΑΠΡ6] (λλ). Τὺ 15818}} 580 ἴῃ ἃ νἱϑίοη 
1Π6 »Ἱοῦυ οὔ Φϑβοόνδ ἴῃ ἔπ ἴθηρ]6. 1π Φόμη χὶϊ. 41. Φόμη ἀ6- 
ΟΙαγοθ ὑπαῦ {Π6 ΘἹΟΓΥ ΒΙΟᾺ ἐπὸ ργορμοῖ 5ᾶνγ, γγὰ5 {86 ϑΊοΥΥ οὗ 
Ομγίβί, ρ]αΐη]ν αἰπυπηΐηο ὑπο ῦυ ὑπαὶ ὑπ Φοιιοναι οἵ ἴπ6 ΟἹ 
Τοβίδιποπΐί, {π6 Ομ γιδὶ οὗ πὸ Νὸν, νγὰβ {π6 οοιπηοπ αοά 
οὗ Ροΐῃ εἰἰβρθπϑαί!οηβ (1). 5... Ῥαὰ] δ 1π4ε5 ἰο {Π15 ἀοοίγπΘ 
4150, μθ μ6 γοίουϑ ἴο ΟΠγιδὲ ὑπ6 δχριθϑδίοηυ οἱ θανιὰ (5. 
Ἰχχυη. 66,) πον ἰθιαρίθα δπα ργονοϊκθα ὑμπθ πιοϑὲ μὶρῃ σά. 
ΝΟΙΒοΥ δὲ τι ἰοιαιρὶ ΟἸγ δὶ, βὰγ5 δὲ. Ῥᾶμ], ἃ5 Βο16 οἵ ὑπϑι ἃ|50 
τοιηρίοα (ἈΚ). ΟἿ 5008} ρ 555 65 85 {Π656, ἃπΠα οἢ {Π6 ΔρΡΙ!: οαἰοιι 
ὈΥ οὐ Πογὰ ἰο μἰπ|5611 Οἵ ΔΎ Οἵ ὑπο56 ΡΠ ΓΆ565 ὈΥ Ὑ Πῖοἢ ΠΟ ἢ 
ῬΒΠΠΟ πὰ ὑπὸ ὉΠμα] θο ρδυαριγα565 οΥΘ ϑοοιιδιοιηθα ἴο ἀθ- 
βίσπαΐθ {π6 Ὑγογὰ οἵ αοά, οὐ ἴθ Απρϑὶ Φϑβονδῖ, {Π6 ρυϊμηἰϊλνο 
Ογιϑυϊδηϑ Του παρα {π|5 Ορ᾿ πίομ. ΤΠΘΙΡ ΡΥΪΠΟΙΡΆ] ΓΘΆΒΟΏΒ ρδΓ- 
Β805, ἴῃ δαάαιίομ ἴο {ΠΠ|656,Ὠ, ούθ ἀογινθα ἔγοῖλ ἔΠπΠ6 ΠΠΔΠΠΘΓ 1 
νυ μϊοῖι 5ὲ, Ῥάμὰ] 5}1}} ποτα ἀθοϊ θα ν ΔΡΡ0]165 ἰο Ομ γιδὶ, σοι 6χ- 
ῬΓΘβϑΊ 0.5 85 {π6 ᾿πηᾶρ οἵ αοά, {πθ οἴοτυ οἵ αοά, {Π6 ᾿πηᾶρ οὗ 
ὑπ ᾿ην ϑ0 16 αοα, Οοά πηδηι65} ἴῃ ὑπο 655}. ἘἨθαβοηϊηρ' το 
ἴμπ686 ἃῃα δἰ] ΘΧρΡΥ ϑϑίομβ, ἐπ ρῥυίχαϊ ἑν ΟΠ γ ϑἐ ἴδ π 5. 1050} 
σΟποϊαάρα ὑπαὶ {π6 1,905 οἵ ἔπ ΤΑΥΓρμ515 ἀπ α Ρ]110, ἀπὰ ἐπ6 
Ομτιϑὶ οἵ {πὸ Νὸν Τ᾽ δδίδιηδηΐ, 66 ἰΠ6 βϑϑῖηθ Ἄηροὶ Φϑμονδῖ οὗ 
{πῸ 76 ν»ν15}} Βουρ αΓ68. 
ΤΠ Οατί ἢ ο18455 οἵ ρϑύβοῃϑ ὑποπὶ Κ'ἰ. ΦΌ011) ΙΔΥ 6 ϑιρροβδα 

ἴο μᾶνα δα ἀΓ65564, ψχϑ γα ἔμ ἀποοηνοτϊθα μοαῖϊμθη. Οἱ 656 {π6 
ΠΟΥ ἱρηιογαπὲ 6 ΓΘ δι 18} ψ ἢ ἀΠ6 ἀοοΐτθ οὐ {Π|07 ᾿Ἰποδγ πᾶ- 
[1018 ({{), ἀπ {πΠ6 Ενδῃρο] δὲ τη]ρηιῦ ἀθϑῖγθ, ἤθη ΔΗΥ͂ οἵ {μθιῃ 
5801 ἃ ὑδοοῖηθ οοηνογίβ ἴο ἐμ ΟΒυ δίδη ΓΘ] ρΊομ, ὑπαὶ ὑπον 
δου] ἃ πᾶν οοτγθοὶ 165 οὗ ὕπθ ΟἿΪῪ ἀν] 0 ]6 ̓ μοαΥπαΐϊοῃ :- 
ἐμαὶ οἵ οὐ πτηϑηϊίοϑί πη {π6 65}. ΤΠ6 ποσὰ οἀποαΐϊθα οὗ ἐμ 
Ἡδαΐμθπ γγ γα οἴ οοιγ86 ΜΨ86]] δοσπδιίη θα τ} ἔπ 6 ΡΟρΌΪΑΓΥ ΡΒ1]1ο- 
ΒΟ0ΡἢΥ οὔ {ποὶν ἀδν (πηι), ἃπὰ νυ οα] ἃ Ιθαγ πη ἃ|50, 5ῃοα]α μον θυϑι 
θ6 ὑγουρὲ ἴο ἃ Κπον]οάρο οἵ ὑμ6 γαῖ, {πᾶ {π6 ΟὨ]ν γθὰ] ἀοο- 
ἰσῖπο οἵ πὸ ΤορῸ5 85 ὑπαὶ  ΠΙΟἢ γγἃ5 πηαϊ πἰαϊ μϑθα Ὀγ {πὸ Ογ15-- 
ἀἰὰπη ΟΠ ΌΓΟΙ, πα 15 50 58 158 [Ὁ Ὑ}}Ὁ 56ὲ ἀονπ ὈΥ δὲ. ΦόΒη 1 {π6 
ΟοΙππηθη οοπθηΐ οἵ 15 ᾿πνΆ}1|8}0]6 (05ρΡ6|. 
ΤΠι5 4065 1ἴ ἈρΡρΘΑΥ, ἴγοπι ἃ οαγϑία! ᾿πνϑϑίϊοδἰϊοπ οἵ πὸ ρυ]η- 

ΟΙρδὶ δυϊμουῖ 165 ἐπαΐ οαῃ 6 ποῦ οοἸ]θοῖθα, ὑπαΐ 16 ργϑίδοθ ἴὸ 
δὲ. ΖΦ01Πη᾽5 (05Ρ6] 15 {π6 τηοϑὲ πηρογίαηΐϊ ρᾶ55αρ6 ἴῃ {Π|6 γγΠ0]6 οὗ 
ὅπΠ6 Νὸνν Τ᾽ δϑδίατηθηΐϊ. [1 15 1Π6 μᾶβϑδᾶσὸ ψ ΠΟ ἢ 15 1116 Τοππ ἀδί!ο 
οἵ ἐπ Ομ γιβδη ἀοοίγίπο οὗ {πὸ ἀϊνιπιν οἵ ΟΠνϑἰ---ί πὸ ροϊπὲ 
ψ Π6Υ6 {πὸ ΨΘν 5} ἂπα ΟΠ γιδ δα ΟΠ ΓΟ 65 πηϑοῖ ἃπα αἰν! 46---ἰμθ 
γϑοογὰ ψ Βῖ0} Ιἀθη 1 ος ὑπὸ ἔδι1} οὔ μ6 Μοβαῖο Ομ οι τ ἐμαὶ 
οὗ μπ6 Ομυιϑιϊαη: (πη). ΑΒ ἴΠ6 ργοίδοθ ἴο ἃ θΟΟΪΚ 15 συ ΠΥ ἐμ 6 
Ἰαδὶ ραγὶ τυσιτΐθῃ, {π|5 ραβϑθᾶρθ πᾶν 6 οοπϑδίἀογθα 85 ἐμ Ἰἰδϑὲ οἵ 
1Π6 Ἰηϑρί γϑα νυ ηρ5, ἃπὰ 85 ἃ βδογεὰ 568] ρ]Δοθα οη ἴμ6 ψο]6 
οἵ ἴπ6 ΟἹ δπὰ Νὸν Τ᾽ δδϊαπιθηί. ΤῊη6 σονοσμπιθπ οὔ ἐπ Ψ ν 158 
ΟἸαγῸ ΒΒ. γὰ5. ΘοΟμπβιρηθα Ὦγ ἵμ6 Θαργοηθ Βεΐησ, ὑπ6 Εδέμοσ, ἴο 
ἐπαὶ τηδηϊδϑίθα Βϑίηρ' 0 ἀϑϑαηθα ὑπὸ {1165 ἀπα δχογίϑα ἐμ8 
ΡονΘΥ5, δη ἃ ἀορο] γα Π1π|56]} ροβϑβοβϑϑϑα οὐ ἴπὸ αἰϊγιραΐθβ οἵ 6 
τηοϑὲ Ηρ} αοα. ὙγΠΠοαΐ {π6 οοπδοπὶ οὗ 1μ15 Βαοῖηρ, ἔπΠ6 6 5} 
ΟΒυγοῖν οὐ] ποὶ μᾶγα θθθη ογουςσοσπ. Ηδ ν85 δοοσιβίοπιρα 
τορθαΐθαϊγ ἴο ἀρρθαῦ. Ηδθ οδ]]θα μἰπιβϑὶ ἐπθ οαρίαϊπ οὗ ἐπ 
τιον 5 ποϑβὶ (Φ 05}. ν. 14, 1ὅ. δηᾷ νἱ. 2.) {πΠ6 ΔΠρ6] 10 ὕὕβοπι ὑπὸ 
πδῖηο οἵ αοἀ νὰ (ἘΧΟοα, χχίϊ, 21.) ἀπὰ ἴο {π|5 Δ Ρ6), ΟΥ̓ Φ6]ιο- 

ἘρΠδβαβ. 



ΤΠῈ ὈΙΥΙΝΙΤῪ ΟΕ ΘΟΗΕΙΒΎΥ-- ΟΠ ΑΡ. Ι. 

γγὰ5 ἢ οἵὁἨ γγῃοχη 1 βρᾶκθ, ΕΗ τῆι σογηθῖῃ δέξεσ τηθ 15 ργ8- ΨΥ τλίθη αἱ 
[εγγθα θοίΌΓΘ τὴ : ἴον 6 νγὰβ Ὀδίοσο χη. 

σἂ, αὐ αἰϊγιθαϊθα 4}1 {Π6 σγϑαῖ δοΐϊ!οη5 γθοογάθα οὗ οα ἴῃ ἐμ 
ΟΙὰ Τοβίαιμοΐ. 6 ἀο ποὺ γα δὴν 86 ΓῸ ἴῃ ὑπ ΟΙά οὗ Νὸν 
Ταεβίαιποηΐ, ἐμαὶ {π15 ΒοΙηρ σθαδοα αἴ ΔΩΥ {ἰπ|6 ἕο ργοΐοεϊ ἐπα 
Φον 5} παίΐοπ, ἀπὰ [5 Οματοῦ. ὙΠῸ ργορμοὶ ΜΑΙ ΔοΗΪ, ἴπ 8. 
Ράβδαρο (δία! οἰ. 111. 1---ῦ, ἵν. 2--.6.} ψΉ] οἷν πα 5 ῬΘΘ ἢ ΠΌΤ ΠῚ] Ὺ 
οοηδιἀδγοα Ὀγ ἴδ6 «6 58} ἃ5 7}6}} ἃ5. Ὁ γιβιδη σοτηπιθηίαϊουβ ἕο 
τοίδυ ἰο πὸ Μοββίαμ, ἀθοϊαγοα ἴπαΐ π|5 Απροὶ Φοποναῖ, ὑπὸ 76- 
Βονδὶ! ἡ ΠΟΠ γα 566 Ἰκ, 518}} δι Δ }]Ὺ οοπιο ἴο Πἴ5 ἐθπηρ]6---ἰο ἰμ9 
ἔοιηρῖο νΐοἢ μαα ΡΘθα τερι]} αἰΐοσ τπὸ γοΐαγη ἔγομα ἔπ6 οᾶρ- 
εἰνιῖγ, πα γῬΒΙΟἢ νγὰ8 ἀοδίτογθα Ὀγ ἐπα Ἠοιηλῃ 5οϊάϊογβ, Βαϊ 
6 Ὠᾶγνθ Π0 δοοοιηΐ ᾿]αΐθνθι, ποι ΠΟΥ ΒᾶγΘ γὸ ΔΠΥ͂ Δἰ]τιδίομ 1Π 
ἍΠῪ Δαΐϊμοῦ τυ παΐονον, ὑπαὶ ἔπ ἀποϊοῃϊ τη! δεϊθα (ἀοὰ οὗ ἐπα 
768, ρΡρθαγβα ἴῃ ἴμο 8118] τᾶ πηθῦ 'π ὑπὸ βδθοοηά ἔθηρ]6 Ρ6- 
ἔν θοη π6 ἔἰπ|6 οὐ ΜΆΪΙΔΟΝΙ ἃἀπὰ ἴθ ἀθαὶῃ οὗ Ἡδυοὰ π6 ατοθαΐϊ. 
ΤΠ6 ΟΠ τ δἰϊαῃ Εδΐηθγβ, ἔμπουθίου θ, ΘγΘ ἀπδῃὶπιοῖιδ ἰπ ὑπο  Υ ορὶ- 
πίοι, ἐμαὶ ὑπ|δ ῬΥΟΡΠΘΟΥ Μγὰ5 ΔΟΘΟΙΠΙρ 564 ἴῃ ἐπ Ῥοῦβοπ οὗ 
«}651τ|5, Δ ἃ 1 Ηΐπὰ ΟἾΪγ. ΠΟΥ ΡΟ] ον θα ἐμαὶ Ογισῖ, ονθπ 7 6585 
οἵ ΝαζΖαγεῖ, ψὰ8 ἐπ Απροὶ οἵ πὸ σονεπαπῖ, ὑπαὶ ἢ6 δμά ἢ6 
ΟἾΪΥ ψὰ5 Φθῆοναι, ἰΠ6. ΑΠΡΘ] Φομοόναῖ, ὑπ6 Τοροβ οἵ 51. ΦΖοιπ, 
ὑπὸ Μοιγᾶ «[8}} οἵ ἴπὸ ΑΓ πι515, ὑμ6 ἐχρθοϊθα ἀπά ργοαϊοίϊοα 
Μ ββ18}} οἵ ἰῃθ Φ νΊ5} ἀπὰ ΘἸγΙϑίϊδη Ομ ατοιθθ. 15 15 {πῸ 
ἀοοΐγιηδ γο]οοϊοα ὃν πὸ Τὐπιϊαγῖδη 85 ἰγγαϊίοπαῖ, Ὀγ ἴμο Τ) οἰβὲ δ5 
᾿ΠΟΟΙΏΡΓΘΠΘΏ51010, Ὀγ ἴπΠ6 Δὸν ἃ8 ππδοῦιρίαυγα! -τοαΐ ἃ 15 π6 
ἀοοίγπθ  ΒΙΘΒ Πὰ5 Θνοσ θΘΘὴ τοοοϊνθα Ὀγ {μα ΟΠ γ βιϊαπ ΟΠ αγ ἢ 
1 σΘΠΘΓᾺΙ νὐῖῖ ἢ Πυπη! ΠΥ 84 {10}, ἃ5 118 ΟὨΪΥ πΟρο, ἃπΠα οοη50- 
Ιαἰϊοῃ, ἃπα βΊοσυ. 

(4) Τἀρμείοοϊ, νο]. ἱ. ἡ. 391. (ὃ) Ὧ τ, ᾿ιατάπογ᾽ 9 Ῥ οΥ 5, 410. νοΐ. 111. 
ν. 229. (6) Ναγβιν'β ΝΜ] 8 6115, ν0]. ΠΙ. ρατί ἱ. Ρ. 521. (4) Ἠοτπε᾽ 5 
τι. Γηἰτοά. 24 οαϊί. νοὶ. ἵν. ρ. 829, δῃὰ Ζοπθβ οα {πΠ6 δποπ, ὅνοὸ 
1120, ». 139. (6) 146 δομοίροηιαβ---Ρτοῦ: Ηοσ. Τά]. οἱ ΗδΡ. ρ. 2, 
ὙΠ 6 πὶ ΤΡ  Υἱηρ ἰο ἰῃΠ6 ΟὈ]δοί!9η8 ρτοροβθά ὈῪ βοιῖθ ἃσαϊηβί {π6 οοιιγ56 
οὔ βίπαν Πα νγὰβ δαορί!πρ---(ποὸ 56ααθηίία τ1}1 ἃ [μΘοί, θ6π. οοποβᾶϊ ροίο. 
1. Ομγιβίυμη οἵ οπῖποβ. Ν, Τὶ Βουιρίοτοβ δαάεοος. ἔϊ15586, οἵ οὐππὶ Ταῖς 
σοπνογϑβαΐοβ, οἵ Ἰοοιπίοβ 6556, 11, ἘΠ5 οὔτ 7 υἀεο 15. 1Π0 5Θυπιοηθ, 11115- 
4πὸ Ἰοαᾳάθπαι ἔουτηα} 15 Ἰοοαίοβ 6558, απὸ ἔμηο δ ρΟΥ5, δἷ5 ΟΠΊΠΙ 5 
πη 6]] 6 οίεε βσαπέ. ({}.Α Ἰοατπεα δηὰ Ἰδθουίοιι5 ἔγιθηα ἰνὰ5 ΘΟ] δοΐδα πιποῖν 
ν]ΌΔ Ὁ] 6 1π ου πη δί! 0. ὁπ ἔπ 6 Βα Ὀ͵ οἵ οἔ (Π6 σοπίγον ευβῖθ 5 ΠΟ ἢ ργενα] δα 
ἈΠΊΟΠρ {86 δ ν75. δ {π6 {ἴπηὸ οὗ ουγ Ποτὰ δμὰ μὶἰβ. ἀροβίϊεβ. ἙΒουρῃ μα 
65. 1 ΒΘ] ἃ 18. ΜΙΒΒ, ἔγοιυ (ῃ6 πουἹὰ, 1 ἰγαβὲ {πο Ὺ 111 ΡῈ σίνϑη ἰο. 
[6 ΟἸειβδι βίπάθηΐ δ ἃπ βαυ]ν ἀαγ. ἘΠΕ ΜἘΠ ποῖ ἀδίγαος ἔγοπι {Π6. 
νγ6}1- αν ποα ἔδμια οἵ {Π6}ν τεβρβοίβα δαΐίμοσ. (4) 146 τ. Ῥυθ ϑι 5 
γ Δ] τ 816 ΟΥΚ οα {|| δοτιρίατο Τ ἐβίπηοηνυ ἴο ἔπῈ ΜΝ θββιαμ, Ὦτ. δα} 
Ῥτθίευβ ἰγαπϑίιΠηρ {Π6 ΡΠ Γά56 ΤΊ" ἼΝ 12, Β, {86 Ἰαίίου δρμθέ, Μτ.- 
Ἑλθοτυ, ἴοο, ᾽ν δὶ5 Ηοτῳ Μοβαΐοε, νοὶ]. 11, Ρ. 48. (οπα οἵ {μ6 πιοϑβέ 568- 
Ὁ] ῬΟΟΚ 5. ΡῈ ]5μ6 ἃ ὈΥ {{|15 διαϊ πη τσ 61} ἰγαηϑαΐθα 16 1 {μ 6 βᾶπι8 
ΤΠΔΏΠΟΥ. ΒΟΙ {πΠ656 δας ΠΟΥ 165, ΒΟΉ ΘΥΘΓ, 5 ΓΘ ΠΟΟΒΙΥ ἀοίεπᾷ ἐπ ἀ1- 
ψἱπιν οὐ {πὸ Ῥ ΘΙ ὙΠῸ νγὰβ {ΠπῈ5 τηδηϊ βία [0 πιδη]κῖ πᾶ ἃ5 ἃ ΠΠ ΒΒ ΠΡ Οτ' 
ἔγοιη 9ὁπ6 θῃονδ, σγ}10 Ὠἢππ56 1 Ὅοτα αἴ5οὸ {μαἰ ἱποομπ!] Ο80]6. 8116. 
ὙΠῸ ἴογην {πὸ Αη 56] δεον8}}, ΟΥ 1Π8 } δῃονυδὴ προ, 566 ῃ}5. ἴοὸ ἜΧΡυ 655 
πογ6 ϑοσηγδίο υ {Π6 τηθδηΐηρ οὗ {Π6 ρῃγαβθ : {ποῦ {Π15 ἱπέθυργοϊαίοη 
οδηποί θ6. 6ϑία Π]5ηῃθα ὈΥ διιοῖ ουϊάθποθ 85 Δρρτοδοῖιθβ ἰο φουίαϊηΐυ. 
{π᾿ 5. δοτρίατο ΤΠ πιοων (0 {Π6 ΝΘββίδῃ, νο]. 1. Ρ. 399. ἘδθοΥ 5. 
Ἠοτγῶ ΝΙοβαίος, νοἱ]. 11, Ῥ. 48, 24 βἀϊί. 1818, 566 αἷδοὸ Βίβῃορ Ηογβ- 
16γ᾽5 Νοίεϑ οἱ Ἠοβϑᾶ--- ΒΙΠ1οα] ΟὐἹ 1 οἾ5Π15, γ0]. ἵν. (1) Κπον βάρ οὗ 
δον 15} ΤΎϑα! 10 Θϑϑθηίϊαὶ ἰο ἂπ Τπίογργθίου οἵ Π 6 Νδνν Τ᾿ δβίδιπεπί, ". 6. 
(1) Ῥράγβοι οα ἴπΠ6 ὕτεβα, νο]. Π. Ρ. 128, Οχῆ, δαπι. ποίβ. ()) Ια ε.: 
Ατοδάρθαδοοη ΒΙοιηἢο᾽4᾽ 5 Κπον]οᾶσε οὗ δεν 5 ΤΥδαϊ σὴ Θϑϑθμέαὶ, ὅχο. 
ζχο. Ρ. 9, 10. (1) δια 5 ΜΘββια, νο]. 1. Ρ. 400. ({ὴ ΑτομΙβμορ. 
Βανύθηοθ. (η1) ϑ:η1Π᾿5 Τ᾽ οδί μη οην, νο]. 1. Ρ. 409. 410. (5) ΤΉδΥ ἅγε. 
βοἰθοίβα ἔγοιπ {1π6 ΑΡυϊάσιποπί οἵ Βγγυδηι 5 ὙΝ οτῖς οὐ ἐπ Τοροβ, ΒΚ 
ὃτι Αάδπὶ ΟἸάγκο, τὼ Β1Ξ ποίθ 9ῃ 1 δ ]η 1. 1ὅ, Βοίῃ Πρ ἰοοί, ἀθα τ. 

Ἐρδοβα8. 
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ΠΑ. ἢ. 16 Δμά οἵ Π5 {ἘΠπ|685 πᾶν ἃ}} νυ τϑσεϊνο, δῃμα σγάρο Ὑγτιῖοπ αἱ 
π΄ [0Υ ργᾶοσθ. ἢ ἘΡΒ 6505. 

Ῥγθ ὅ1:1{Πό πᾶν δΊν θη οορίουβ οχίγαοίβ ἔγο ῬὮΠῸΟ ; θοὸν Βὰ5 δἀ θᾶ 
αἰβοὸ ἃ 50ΠΙΠΊΔΥΥ οὐ ΡΒ ΠΟ᾽5 ῬΘΟΌΠΙΔΥ ΟΡίπ]ο0π5. (0) 866 πη ηρα ἀθ 
ϑγπᾶρ, νοἰθι Ρ. 694, 1 πᾶν εχίγαοίθα {Π15 δοσοπηΐ οἵ {π6 ορίπἴοη οἵ {πὸ 
Θϑυτπδη ΟΥΙΓ05, οἡ (6 ἰννοίο! ἃ παΐαγο οἵ {πὸ Τιοροβ ἔγοπι θ.. Ῥγθ 
δι᾽ 5 Τ᾽ βί πηοην ἰο {πΠ6 Μ 65 518}, νο].1. Ὁ. 462. (0) Τ]ι6 ρσορυὶ δῖ υ οὔ 6 
ἰδ ἢ Ν Ν)2 5 πδϑα Ὀγ {π6 Τρ μα 55, οὔ {Π6 ἴθ πὶ ΓΝ Δ Ῥ᾿581π| ΧᾺΧΗΙ. 
6. (π:ὁπάογοα ᾿γ {π6 ϑορίπαριηϊ ἃ5 ἴῃ οἰ Ποὺ ΡΙᾶ 65 ΒῪ {Π6 ἴδηι ὁ λόγος» 
αϑεα ὈΥ 51. Φ011π1π 15 ργϑίδοθ,) ἀμ οὕ μορσοβ Ὀγ δ, Φόμη ἀπά {π6 Ῥ]αἴο- 
ηἰβίβ-- -(Ο}5. Ῥβ, χχχῆϊ, οὔ {Π 6 Η ΘΌγονν, σουγεβροπᾶβ ὙΠ Ρ5. χχχὶϊ. ᾿ {Π6 
ϑδρί.) ἄρ ρϑατγβέγοιι ἴπ6 σοππϑοίίοῃ, οὐ ἴῃ ἈΠΆ] ΟΣ Ύ, οὐ Τ᾽ ἴοι τ μ10}} 5Ρ 6 6 οὶ 
ΒΘΔΓΒ ἰο ἃπ δεὶ οἵ {Π8 τηϊπὰ. Α'5 Ἰαπριδσα τπδὺ Β6 Ο8]164 δὴ διηθροαϊοα 
{ποιιριξ, οὐ 1Π 6 πιδη!ϑβίθυ οὗ {Π6 δοίβ οἵ ἴπ6 ἀπάογβίδπαϊηρ, 50 πιᾶῦ 1Π6 
αϊνίηθ Ῥεσβομπᾶρθ, νυ} }16}} θΘΔΥΒ ἴπ6 Δθονε πϑιη85, Β6 οοπϑβιἀθγϑᾶ ἃ5 {Π6 
πιϑη] ΓΘ δίοσ οἵ {Π6 ἀοβῖρηβ οἵ Πεῖΐγ. [μδηρτιᾶρο, 'π ἈΠΟΙΠΕΥ 561η58, ΤΩΔΥ͂ 
θ6 5814 ἰο Β6 {Ππ6 βᾶπιθ, {π6 561, {8 βᾶτηθ νεὺγ 561 ἂ5 ἰπουρηΐ, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ 
δοΐ οἵ {πΠ6 πι!πά. 50 τᾶν {Ππ6 Τμωορο5 Β6 οὐ]! ὃν {Π6 1 ἀπαίοσυ, τ μαΐ 
115 τορτβθηίβα ἴῃ ϑουιρίαγο, {Π6 5ᾶπ16, {πὸ 5617, (6 5816 ΥΟΓῪ 56], ἃ5 
Θοά. [{ πηυβύ ἴῃ 81} {π6586 οᾶβ565 6 στϑιμθιαθογεά {πΠαΐ νγα οαηποί σοπ- 
Ῥγθμθηα αοα : χα οδηποί ὈΥ βθδχοθϊπρ πὰ Ἠπη ουαἱ, Βαΐ Π6 15 τϑ- 
ψβαϊοα 10 Πηϊία Ὀφῖπρ5, ἱπγουσὶ {π6 πχϑάϊαπι οὗ ἰαπρυιᾶρα, ᾿ Β]οἷΝ 15 581- 
ἄομλ 8016 ἴο Θχρσθβϑβ δἀβαυδίεϊ {Π6 οἴϊογί5 οἵ {πὸ απῖδη τπαϊπᾶ, ἡγμθὴ 11 
ψουϊὰ ἐπάθανουν (0 ππάογβίθηα, ᾿η {Π15 βίαρϑ οἵ Ὀθῃρ', 5Β}] 6 οβ 50 τηθο 
δεγοπᾶ π5; ἴἰο {πὶ5 ᾿πιροτγίθοϊίου οἵ Ἰαπριαρα ΠΥ Ὀ6 ὈΓΙΠΟΙΡΑΠΥ͂ 
ἈΒουΙ 64 ταποῖι οἵ {Π6 νυ θί!θ5 οὗ τηθίδα μΥ5168] ΟΡΙΠΙοΠπ5, ΒΟίἢ ἴῃ ἀποϊθπῖ 
ἃ πα Ἰηοάθυῃ {ἰπι65. (4) ΤΠ]οποπί, Μ οι. Ἐπ. ΤΌπι. 11. ἀρ. 1ιΔΥάΠΘΓ, 
ν0]. ἵν. 4ἰο. Ῥ. ὅθ7. (7) Τπίτοᾶ. Ἐναπρ.. 70απ. νο]. 1. Ρ. 67. (5) Μ|ι- 
ΟΠ 85}15, γ 0]. 111, ρατί 1. Ρ.. 280. (ἐ) ΝΜέοβμθί μ᾽ 5 ΟΟμπηδηίαυ! 65, ν0]. 1. 
ῃ.391---δ47, Ὁτ, Τιαγάποτ᾽ 5 Ὕ οὐ Κ5, ὅνο. νο]. ἴχ. ρ. 925-- -927, ἀϊο. νο]- 
ἵν. Ρ. ὅ61---ὅ609. ΜΊΟΒ86]15, νο]. 1. Ρ. 285---ὃ02. Αρπὰ Ἡοτηο᾽5 Οτι- 
(1ο4] Τηϊτοάαοίϊοι, νο]. 11. 15: δα, Ρ. 406---4608. (ώ) 1μαγᾶποτ᾽β ὟΝ οὐἶκβ, 
Δ4ϊο. νο}]. ν. Ρ. 875. (χ()ὺ Τγδοίβ ἴῃ ΘΟὨΕΓΟΥΘΙΒΥ ΜΠ Ὅτ, ῬΥΙΘΒΊογ, ϑγὰ 
ϑαρΡΙ οι οηΐα] ΠΙβααιβιίίομ, Ρ. 495. (ψ) 1441᾽5 Τταπβδι δέου οἵ ΝΜ οϑμθῖμη, 
οοπΐ. 1. 6 60, (2) ΝοΒΠϑῖμ, νο].1. Ρ. 310, (αὦ) Μοβμαοίμι, νο]. 11. Ρ. 211. 
(δ᾽) 1γάπου, νο]. ἵν. Ρ. ὅ94. (60) ΝΠ Γηρα ΟὈ5οΥν ΔΙ0Π65 ϑδοτϑθ, νΟ]. 11. 
Ρ. 152. (ἀκ) 6. οσοδβίοπα οἱ βοορο Ῥιοϊορὶ Εναηρ. Φοδηπβ ἀροϑβί. 
(66) ἊΝ 5105 ΘΟΙΠΠ65 ἴ0 {Π| 58π|6 σΌΠΘΥαὰΪ ΘΟΠΟ] 510Π5 ἃ8 {πΠ086 δἀορίε 
ἴῃ {μ15 ποΐθ.0 Ἐξ πηθηί!οη5 850 1Π6 Ορἑπίοη δπίοτίαϊ πα ΒγῪ {μ6 ν θη γα} }6 
Ατομάθδοοη Νῶτεβ, {παῦ Τα 1. 2. τοίουβ ἴο {ΠῸ Ἰορ 05, ἃ5 γ76}} 85 Αοΐβ5 
χχ. 32. δπὰ Ηδρ. 4, 12. ΑΓΘΥ δπαμγοσγαίίηρ {π6 ἀγσαιηθηΐβ ἴπ ἀσίεποθ 
οἵ, ἀμὰ ἀραϊηϑβί {815 Ορί πῖομ, Π6 ᾿ιοϑι(αΐοϑ ἰο ἀβοϊάβ 'π ἔδυ ουσ οὗ δἰ μου. 
51 τη θᾶ τ1Π] ἢ16 αιιοψαθ ἀϊοθπάδ οβδί βθηίθπία, δαυΐάθπι αίθου ἰᾶπὶ 5ρ6- 
οἷοϑβᾶ ἴἢ αἰγδιη16 ραγίθμι δυριπηθηίὰ ν] 671, αἱ γα ΘἸσοπᾶα [ογϑί ἀμῖπιο 
μερϑιίαν ουῖπ. 866 {16 ἰγϑδί156 οὐ ὙΥ̓ τἰ5πι5 Περὶ τ Λόγϑ, ἴπ ΗΪ5 ΜΠ]1506}- 
Ἰαπθὰ ὅδοτα, νο]. 11. Ρ. 87. (Ὁ) Τα  δἴδηϑβιο δά οἱ Νίσεπο οἵ ΒΊσΠοΡ ΒῈ}]}, 
ἀπά {π6 οἴου νου κα οἵ {Π6 5816 στϑαΐ νυσιίοσ, δα θά ἢ ὁη6 νοϊαχηδ [0]10., 
θΥ θυ. ατὰρθ, τ ἃ οοπιρ!θία οο!]δοίίοη, ἔγουι νμοἢ ΒΊΘΠοΡ ἨοΥβΙοΥ 
Δα οἴπουβ, ἤν 6 ἄγανγῃ τπδηγ οἵ {πον ἰτγοίγαραθ]α ἀγρυπηθηΐίβ. ΤΏΉΘΥΘ 15 
π||16 οὐ ποιμίηρ π΄ 1Π6 ᾿πιρτονοα νϑγβίοη οὗ {Π6 Νονν Τ᾽ βίαμπιθπί, ᾿μᾶπί 
Οαγρθηίον᾽ 5 ιν αηΐβιη, {π6 Θοοίτίπα οὗ ἴπΠ6 ΘΟ5Ρ6Ϊ, οἵ ἴπ {μ6 δοο- 
νίδη Οὐαί ἴδηι, ΜΓ Β10}} Πὰ5 ποί Ὀ6 6 οἰ Π6Υ δηϑυγουθά, οὐ δηϊοἱραίοα, "Ὺ 
1815 Ῥγοίουπά!γ Ἰδαυποά ψυιίοσ. ΤῈ [Ὁ] ον ϊηρ 15 16 116 οἵ {π6 {Ππ6515 
ὙΠ1οΐ μ6 ἰὰγ5 ἄοννη ἃπα ἀοίβηἀβ ἴπ Πὶ5 ἢγβί βεοίϊομ, {Π6 βϑβοίϊοῃ ἰο ΒΙΟ ἢ 
1 Ὧπὶ πον Δ] υἀϊπρ. }όδαμ ΟΠ γιβίσμα, ποὺ δϑί, δὰτὰ 481 ροβίθα 7655 
Ομιγιβίαβ ἀϊοίαβ δϑέ, δηΐθ βιδπὶι ἐν ανθρώπησιν, 5ῖνθ 6Χ ᾿θα 55: πιὰ υἱγ- 
δῚπθ βθοιπάσμ σΆΓπθιη παί ν᾿ ἐαΐθη, πὶ παίϊυγὰ αἰἑετὰ, Βυαϊηδπὰ Ιοπρα 6χ- 
ΘΟ] ΠΟΥ, Θ ΧΕ 556; 8 ΠΟΙῚ8. νἰσῖβ, νϑὶαΐ ἴῃ ργρϊ υἀϊαπιη ἱποδυπδίϊοπἱβ 
5188, ΔΡΡΩΓΌΪΒ556 ; ΕΟ 65185, 4ιᾶτη ΟΠ] πὶ Βα ποτ πα 580 Το θιηρίθτσιιϑ ββϑϑϑί, 
ΒΘΙΏΡΘΥ ΡΥΡ 5586, 80 ῬΤΟΒΡΘΧΙ556  δάβοαιθ ἃ ΡΥ τ ϊ0 οτηπθπι οΓάϊ- 
ΠΘη] ἀϊνιηθ5 ἀ!ΒρΟΒ: 10π15 (αἰ Του  Πἴαπιι5 ἸοααϊαὙ) ΡΘΥ ᾿ρϑαπι ἀθουουγ- 
ΤΊ586 : 4πϊη οἵ δἃπίβ ᾿δοία γησπᾶϊ Γππάαμιθηία 60 Ῥαΐγι 5π0 δά ι1558,--- 
Ῥογαὰθ ἰρϑμι οοπαιία {1556 Προ ἀπίνετγβα, Ομ 01101 ἀοοίογϑ {γΠὰ πὶ 
ῬΓΠΠΟΥΊΙΠῚ 5ΘΘΟΌ]ΟΥ ἢ ἘΠῸ ΟΠὴπ65 οὐα ἀοοσπεγαμπί. Ὀοίθη. Π4. ΝΙο. Ρ. 7. 
(4ὺ ὅο 1 {ἐταηβίαίθ τὸ πρόσωπον τ πατρὸς καὶ κυρία τῶν ὅλων, 
95 ΟὙδην 6 ΘΠ αγρ᾿ 5 τὰ]6. ἍΜ Πμαπ {νγ ΟΥ̓ ΠΙΟΓΘ ΡΘΓΒΌΠδΙ ὨΘυπ5 Οἵ {ΠπῸ 
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Α. Ὁ. 17 ον {π6 ἰὰνν νγὰβ σίνθη ὈγῪ Μοβεβ, μέ σγύᾶοβ δηά ψγτϊτίεπ αἱ 
91. {χὰ οᾶγη6 ΡΥ 7εβι5 ΟΠ γΙβί. Ἐρδβοδαβ, 

5Δ116 ΦΘΠΑΘΙ, ὨΠΠΙΒΘΙ, ἃπᾶ 4886, 816 οοπηθοίβα Ὀγ {Π6 οορυϊαῖνϑ καὶ» 
1 (μ6 ἤχβί, μαβ {μ6 ἀθῆπιενα δτίϊοϊθ, δἀπὰ {πὸ βϑθοοπμά, {μϊἰτὰ, ἔχο. 
Βαγε ποΐ, ἔθ ὺ Βοίἢ στοαί ἰο {με βϑᾶπιθ ρεύβοῦ. (ἠ1.) 566 ραυγἝϊοα ΑΥ]Ὺ οἢ 
{815 βαθ]θοΐ ϑοοί᾽ 5 ΟΒγιβίίδη 1,16----ὸ (Γοαί156 ὁπ ἴπ6 Αηρϑὶ δθῆονδῖ, δ 
πὸ δπὰ οὗ δῖ5 βεοοπά θουκ--- γοΥἝκ85---Ὁ}10 εἀϊῖοη---ἀπᾶ ΕΑ 615 Ηοτς, 
Μοβαΐοβο, νο], 11. βϑοί. 1. οἂρ. 2. πὸ ὙΠῸ]6 ΠΑΡΊΟΥ 15. δαχαϊγϑΌ ]6, 
(ἰλ) 1 Βανϑ ποΐ {βουρ ή 1 Δάν:βα}]6 ἴο οπίου ἱπίο {1|6 οὐἱ οἰ 8:5 οἵ τῃ9 
ὕπιηίατγιδη Ὑυ 8.5. οα {Π15 δΔηἃ ΤΠΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ Ῥάββαρϑ8 ὙΓΏΪΟΝ ΕΣ Πᾶγο τϑΐε- 
τεᾶ ἰο. ὴ ὲ ἅτε (914 {πδΐ ἴῃ 5οιηθ ἔδνγ ᾿ηϑ που ρί5 {Π6 τοδάϊηρ 15 θεόν, 
ἦπι οἴπον ἔονν κύριον. Ὑοὲ (μ6 φτεαΐθυ ρτορογίοη μᾶ5 186 ἀβιι8] τϑαάίηρ 
χριτὸν. 1 αν θ66ὴ σϑίμϑυ ἀπχίοιβ ἰο ΘΧὮΪΡΙ Π6 δποϊοπέ, πηϊνουβαὶ, ᾿ 
8η4, 85 1ἴ ΔΡΡΘΑΓΒ (0 τι {Π6 υπάουρίεα ἔφ! οὗ {16 ΟΠ τ βίϊδη δπᾶ δ ον ἢ 
ΟΒυτομοβ, στοὰ πα] 55} δμίθσίπρ' ἰηΐο νου] ΟΥ̓ ΓΙΟΙΒΠ5, ΟΥ̓ Ά{Π6 
Ὑ1Π{Ὁ] τη δι πουργθίδι θη οὗ [π6 δπθηηῖ685 οὗ {π6 Ὁ νὶπιγ οὗ Ομτδί, 1 40 
ποΐ ππάδγναϊαθ {Π6 τιϊπαΐθϑί νου] ΟΥ̓ΟΘΤΠΘΥ ΟΥ̓ ΙΟἸβη5. Οἱ ἴπ6 ὁ0η- 
ἘΓΑΥΥ, νγ86 8Γ6 ἡπάοι ᾿π ἢ πἰτ6 ΟὈ]]ρ ίοπβ ἰο (μ6 ἸΔθοΥ οτι5 ΥΥΙ .5 τγη0 Πᾶν 6 
αἰίεπα 64 ο {15 ρατέ οὗ {μεο]ορίοαὶ ΠΠοταΐασα : Ὀαΐ ΔΙΓΘΥ Ῥϑιτιβῖηρ τ 
50116 δἰζβ πίοι τηῦο οὗ [Π6 {Ππ||ἀγἸδῃ σΟμ ΓΟ  ΟΥΒΥ, ᾧ οδηποΐ Ὀαΐ τερϑαΐ 
ΠΥ σομγν!οίϊοπ {πὲ {Π6 Ορρυρποιβ οὗ ἔπ Ὀινιπιγ οἵ Ομτῖδέ μὰν θθδῃ 
ΦΌΠΥ οὗ [Ὁ] πιϊβγαρτθβθπίαίίομ, Βοίἢ οὗ ἴΠ 6 ἀυριπεπίβ οὗ {πεῖν ορρο- 
πϑηΐβ, δπα οὗ {Π6 ρ]διη ἰοχέ οἵ {π6 Ομ γι βέϊδη ϑουιρίατεβ. (ἀ1) Ἐθσ {π8 
ΤΗΒΠΠΘΙ ἴῃ ΠΟ ἐπ 6 οτῖρῖμπαὶ 146α5 ΘΟποθσηὶπρ' 8Π ἱποδυηϑίϊοπ ΒΘοϑη6 
Ρευγογίθα δηιοηρ (Π6 δποϊθηΐ παὶϊοηβ ἱπίο {πμ6 σαϊραῦ πᾶ 0 0]158 
Β(ΟΥΙ65 τοϊαίθα ἴπ {π6 ΝΘίδιμοσρμοβθβ οἵ Ουἱᾶ, δῃὰ ἴπ {μ6 5Π}ν 
Ἰερθμᾶβ οὗ {μ6 Ἰαίεν Ῥαρδηβ, νυἱᾶθ Εδθου 5 Οτιρίη οἵ Ῥάρϑῃ ΤΔο]αίσυ. 
δο ρῥγϑναϊεπὶ σασα {π686 ποίΐϊοηβ δίοηρ ἰΠΘῸὸ Ἐξαΐῃθῃ, ἐἰμαΐ 
τ. Τονηβοη ἱπρθηϊ 5} 7 ΘΌΡΡΟΒ65 {μαΐ δέ, ἔμπικο, ψηὸ στοῖθ ἢ15 
ΟΟ5ΡΕῚ ἴον (μ6 οοπνεγίβα (Ἂεπί}165, μὰ5 νοι ἀθὰ ἃ νγοτὰ ὙΠ 10} τγ85 
δἀορίεα σιμουί ποϑιίαίίοπ θγ ἐπ ὑνγο οἴμον Εν δπηρ 6] 155. [1 15 σεἰδ- 
οη οὗ {π6 ἰγαπβῆρσαγαίϊοπ, ϑ5ί. ΜΙ αἰ μον, πὸ ψτοίβ ἴου (π6 δοννβ, μ85 
564 {π6 ἴεσται (αἰ. κυνὶ]. 2.) καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 
χα. 5.1. Μαυκ, πο στοίςβ ἔου {Π6 Ῥγοβϑιγίεβ οἵ με Θαΐβ, ψῇο δά εδι- 
Ῥτγασδὰ Ου βϊδηγ, πα ὙΠῸ ὑγ 6 γ76}} δοφααϊηΐοα 1μδυθΐοσα τ ἐπ 
ΟΡΙμἰθη5 οὗ {π6 765, δπὰ ᾿ἡεγα ποί ΠΟΥ ἴο 6 τηϊβ]βᾶ, μὰ5 τπι5ϑθ {ῃ6 
ΒΆ1η6 Ρῆγαδαε, Βαυΐ 51. π|κ6, 'π ἀθβουιθίηρ {πΠ6 βᾶτηθ δυεπί, 85 πιϑϑᾶ ἃ 
Ὑγοτὰ τυ] οἢ 56 6Π|8 ἰο πᾶνθ θ6θὴ οδαςΟΠ5}Υ βε]θοίοα---τὸ εἶδος τῇ προ- 
σώπε ἀυτῦυ ἕτερον. Τονπδοπ ὁπ {88 Θο5ρεῖβ, νοἱ. 1. ({{) ΤΠΟῸΡῊ 
{ῃ6 οποα οοϊθγαίεα δηᾶ ΠΙσΉΪν οβίθεπιθα “ (πε Οουτί οἵ {πὸ (ἰἐπ|}165,᾽ 
4 νο]5. ἀίο. γῪ α]6, σμοπὶ {π6 δαΐμοσ οἵ ἴῃς Ῥαυγβαϊβ. οὗ [1 οτγαΐαγα, 
08115 {86 τηοϑβί ἰθαυποᾶ τ Γ Οἡ τΤοοοτά, 15 ΠΟῪ περθοίοα ; 1 Πᾶνα 
ΠΟΥ ΟΥ τηϑί Υ] Δ ΠΥ ἀΥσ απ Θπΐβ ἡ ΒΙΟἢ τη!]τἰαΐα ἀραϊηδέ (Π6 ΟΡ πῖομ 1 Πᾶνα 
ΘἸΒθΠ γα Ἔϑροτβαά, ΟΠ ΕΗ οα Η15 δυθπουν ; ἐμαΐ Ῥγίβαροτγαβ, ἀυτίηρ 
Π15 ἔσαν δ]β Ἰηίο μαῖα, ϑ'υγία, Εἰσγρί, δπὰ Ῥαϊθϑίϊπβ, οοπνθγβθα τ ἢ 
{μ6 7 εννγϑ ἔμθῃ ῬΔΙΕΥ ἴῃ οἀρίνιν αἵ ΒΑΌΎ]ΟΠ, ρΔΓΕΥ ἀϊβρογβϑᾷ ἴῃ Εσυρί, 
ἀπ ῬΑΙΕΥ͂ Ταπηδἰπῖπρ ἴῃ {ΠΕ 1 οὐγα ἰᾶπά, ὩΤΠαΐ μ8 Ἰδαγηθα ἔγουη {Π 61 
τηπ0}} οὗ Π15 ἀΙΒοΙρ!1π6, πᾶ τηᾶπν οὗ μπ056 ΟΡ! π]ΟΠ5 ΜΒΙΟΝ σάν σἱὶβθ ἴπ 
{πεῖ} ἀἰβεσοπί ναγϊδίϊομβ ἰο {πΠ6 Ὀσϊποῖραὶ ΒΟ 0015 οὗὁὨ ΡΒΠΟΒΟΡΩΥ ἷπ 
Οτεθοθ. (816 ἔγαθθβ {86 οὐ ρῖπαὶ 168 οἵ ἃ ΙωορῸ5 ἴ0 {Π6 {1π|65 οἵ Ῥγίδα- 
ϑοταβ. Ρ]αΐο, {μ6 ϑδίοϊοβ, δπᾷ οἴμθιβ, ἀδγινεᾶ {π8Ὶ0 ποίϊοπ οἵ ἃ ῃοροβ, 
ὙΙΟΝ ΒΟΎΟΥΟΥ ἴῃ {Π6 ἰᾶρ586 οἵ ᾶἃρθ5 μδᾶ ββοοπια ρούνογίθα δηᾶ οοῦ- 
ταρίεα, ἔγοπι {15 ΡΥΪΠΙΆΤΥ 5οιτοθ. Ῥ]αίο δοκπον]θᾶροδ παΐ μ6 γθοοϊν 
ΤΑΒΗΥ͂ ΤΠ βίο 65 χοη {Π6 ΔποΙϊθπίβ, βοὴ μα ἀἸά ποί ὑπἀοτβίαπα, Ραυΐ 
οχρϑοίθα ϑοπι6 ἱπίθιργοίεσ {0 ὑπίο] ἃ {π6πι|.0 ὙὉΠῸ τϑαάθσ, τψῆοὸ σου] 
δηραρθ ἷπ {Π6 δίπαγ οἵ [Π6 δποϊθπί τηθίαρ ΒΥ 5] ΟΙ 815, ΟΥ̓ ΒΡ ΟΠ] Δίου 5, ΟΥ 
ΡῬΒΙΠΟΒΟΡΉΘΥβ, ΌῪ τ αΐθνου πᾶιη6 ἴΠ 6 ἃτθ οαἰ]θά, πιδὺ ἀθσῖνθ Δπ1Ρ16 6π- 
ἰογιαἰπιποπΐ 1η Οὐ γον "5 [π{6]] οίπλ] 5 γβίθμι, (Δ }6᾽8 Οουτί οὗ [πε αεη- 
{Π|65, πὰ ῬΒΠΟΒΟΡμΐα ΘῈ πο γα} 15, Ἐπἢ 6145 Ηϊ βίου οἵ ῬΠ]ΟΒΟΡΥ, 8πά 
{πον οὐ ρῖμ] Δα ΠΟΥ 165, υμθσα ἢ 6 τηδὺ ΤΟΥ δἱ Μ01}}, ἀπ ““ πὰ πὸ δπὰ 
ἴπ ψδηδοσίηρ τηᾶΖ65 1051. (πιπι|}) Τὶ νουἹὰ ΒΡῈ ἃΠ 6887, πϑϑία], ἀπ 
οὔρῳ (651. ἴο 8ηγ βίπαηΐ ψγ}10 ᾿ι85 ᾿εἴβυγθ, ἀπά 15. Ἰηϊοσγθϑβίθα ἴῃ {Π60- 
ορίοδὶ βία ϊ65, ἰο οοπνίποθ πππ5617 οἵ (Π15 Θοπουγγθηΐξ [Θ5ὉἸΠΊΟΠΥ ἴο {Π6 
αἰνιπῖυ οἵ Ομ τί, ἃ5 1π6 Τιοροβ οἵ 81, ἤόμη : ὃν {π6 Ταγρυτϊδίβ, (Π6 ΟἹ« 
Τοβίαπιθοί, (πῃ δορίπαριπί, ὅπ6 ρυϊπηνε ΟἸ ΓΙ βα. ὙΥΠΓΘΥ5, ἀπα {Π0 



ΒΙΗΕΤῊ ΟἿ 9Ο0ΓῈΝ ΤῊΕ ΒΑΡΤΙΘΊ-- ΟΗΑΡ, 1. ΟἽ 

Α: Ὁ... 18 Νὸ τηδη δέῃ βεθὴ (οα δὲ δὴν {ἰπ|6 : {Π6 ΟἾΪΥ Ρ6- ὙΥ τἰείθη αἱ 
δοτίθη ὅθ, ΒΊΟΝ ἰδ ἴῃ {πμ6 θόβοια οὗ {πὸ Ἐδίμοσ, μ6 μαίῃ ἘΡ ιθβαβ. 
ἀθοϊαγρα λῆηι. 

τσ ῦθ5»-... 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Π|. 

Βιγέμ 9 σοῖη ἐλ Βαρίϊεε", 
" 

ΤῸ ΚΕ. 1. 8----98. 

Βοίοτθ 8 5 ἼΠΕΙΟ νγὰϑ Ἰὴ (ῃ 6 ἄγ οἵ Ηετοά, {Π6 ᾿πηρ οὗ Τπάθα, Τομιρ]ε αἱ 
δυιξανᾶῦτα, τὰ φογίαϊπ ρτίδβὲ πατηθα ΖΔοΠασίαβ, οὐ ἐμ οουγβα οὐ ἈΡία. θγαβαίοπι. 
γι» οὔ (ἢ 6 
Ζα]ϊδη Ῥὸ- 
τοῦ, 4708. 

ΝΕ Τορβίαιποπί, ΠΘΤΘ 1 γα 5 ἴὸ οὐν Πιογᾶ; 1 Π6 που]ὰ ραὲ ἄοντη ἴπ 
ἃ ἴθ Ά]Ὰ ἔοσι {π6 ουάθποθ οὗ {πΠ6 ὙΠ016 ἔνθ. ΑΔ ἴῃ {815 Ἰπϑπηοῖ, ὁπ 
ἐεπιρίϊπρ᾽ {π6 ἀἰγὶπθ ΡοΥβοπᾶρα ἴῃ {Π6 τ ᾺΘΙΠΘ58, ' 

ὡ, Ἡδορτον Νεν Τοβία- 
Ταγσυπηϊβίϑ. ΒΙΌ16. ᾿δοερίπαριηί. τη δηΐ, ἘδίμοΥ 5. 

Ταγραμ οὔο- Ὁ γ)») Καὶ ἐπεί-] Μηδὲ ἐκπεί-} ῬΥΠπαβῖα5 4αο- 
πδίμαπ πα {π6]᾿ “Ὁ. τὸ τίρασαν τὸν ράζωμεν τὸν [64 ΒΥ ὙΥμίθν. 

μετ δν οἵ τ κ: Ὁ Σ θεὸν ἐν ἀνύ- χριστον. ΐ Πζηρερ Β6πΒ 
ϑδ θη, ποίᾳ ΠΕΡ Ρ Ὁ Χο. 9.,|06 Τοαηά, δα. 
Ὀγ ΑἸΠχ, Ρ. 162, Ῥ5. οΥἱ, 14, ον οἰμονμε δὴ, ωρμν εν ΠΊΘΓΘΙΥ ραΐ {Π15 
ϑϑεσί Πα 1 γγὰ5 ῬΩ ΔΤ λῃ ἄονῃ ἴο 1Π|05- 
“46 Υοτα᾽ Ἡρχοα; ἰγαΐβ τὴν ρίδη οἵ 
ρα ὙΠΟΙῚ ἀγα ὰρ 8 
5186] τσ] Ὁ- [4016 οὗ {δ65{1- 
δα. ΠΟ πἰ65 (οἵ 6 Ὠ1- 

Ψψίάδ ΔΙΠΠχ ἴῃ ψ ΙΒ" Υ οὗ Ομ τισί. 
]οο. ῬΙΙμλΑΒ185 Πἰν- 

αἀ ἴπ 1ῃ6 δἰχίῃ 
σοπΐαγν. 

δῸνΝ ΤῊΗΞ ΑΒΕΒΑΝΘΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ΤΗΠΕΒ ΨΕΒΒΕΒ. 
ΤΠοῖρῖ ἐπ Βαρἐδὶ 15 μοῦ τῃϑηἰοποα, πα ἔΠ6 Ῥαδϑᾶρθ 15 

ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΝΙΥ δὼ δηἰο!ραίίοι οὗ 15 ἰθϑι πον, ὑΠ6 ἀρρᾶγοπὶ 
γϑίθγθηοθ οὗ ν. 16 ἴο ν. 14, 5 ἱπάπιοθα τη6 ἴο {0]]}ονν ὑπ ἀαΐμο- 
τιΐγ οἵ ΑγοιΊσμοΡ Νανοομηθ, ἴῃ ργθίθγθμοθ ἴο ἐμαΐ οἵ ΠἱρΒἰοοὗ, 
ΜΊΟΒ66115, ΡΙΙΚιπιρίομι, ἀπά Ποδανρθ. Ὅὕοῦδθ 18 ἀθο]α 88 8150, 
ἃ5 ΝΘ ΘΟ πᾶ5 Ορβογνϑα, ὑπ γεᾶβοη [ὉΓ συ μι οῖ ἐμ6 ψογὰ νγὰ5 
τηδ46 ἤἴρθβῃ; ἱπαὺ 1 γὰθ ἴο τπϑηϊδοὶ ὑπὸ ΕλύΠΟΥ ἴο 6 ψοῦ]ὰ, 
ΤΊ οἰγουπιδίδποθϑ οἵ ὑπ6 Βαρὺ 5.5 ἰδ ποπν Μ01}}} θ6 τπηθπ ]οπϑα 
βίον. - γβιδίομ ρ] 8065 ὑπὸ 8016 οἵ {15 ῥγοίδοο δἴΐζεογ. ἴπὸ 
δνοπίβ Γθοογαβα ἴῃ 81, 116, 1. 11. Μτ. ΗδθΙθ (α) Ρ]8065 ΦΌδΒη 1. 
1--ἰ΄. αἴἴονγ 81, 1λι6᾽5 ργοίδοθ, “ἴδ μη. ρ]δθθδ {Φ0Πη 1. θ-.1. 
αἴΐου π|Κ Π|. 2. δηα ΨΦόΠη 1. 1ὅ-ο19. αὔξον ὑπ6 δοοουππΐ οὗ ἱμ6 
ἰθηιρίδί!οη. 

(4) Εοὰγ Θο5ρε15 Ηδγιπομπῖζεά, Βαβιπρϑβίοϊςο, 1760. ὅγο. 

Ἴ ΤΠ μΐ5 βϑοίοη οἶνθϑ ἂῃ δοοουπὶ οἵ ἴπ6 τηϊγαοῦ]οι5 ονθηΐβ ἐμαὶ 
ΡΥθοθαϑά ἔμ ἰσχύῃ οὔ ἰπ6 ὀχρθοῖθα ΝΜ 6β518}.. 

γυῖα ἐπ οχοθρίίοη οὗ ϑιθοπ ἴπ6 Ψυ5ὲ (α), Ὑ8ο, δοοογάϊηρ᾽ ἰο 
δον 58 ἰγααϊτοη, μδα γϑοοϊνθα {πὸ ἰδὲ γὰγ5 οὗ {πὸ βϑιςιπρ' 588 
οἵ ργόρμθου, ἃπὰ οοχηρ!οϊοα ἐπ οἄποι οὗ ἴμ6 ΟΙα Τοδίαιηθηΐ, 
Ὁ 15. ῬΘΠΘΥΔΙΥ θα] Θγθὰ Ὀγ ὑπ Φον 5ι Ομυγοι ὑπαὶ ῬΓΟΡΠΘΟΥ 
ἃπα ΜίγβΟΙ6 ᾿ἰδα οοαδ6α 5ἴποδ ἔπ {ἰπ|6 οἵ ΜΔ] δομῖ. Α ᾿ϑαγποᾶ 
τον (δ), πουσγανθῖ, μ85 αἰϊθιηρί θα αὖ σγϑαὶ Ιϑηρῖμ ἰο 5μϑνν, ἴμὰΐ 
ὑποὰρ!ν ῬΥΓΟΡΙΘΟΥ, ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ 50 9104, ΠΔ4 οδαϑθὰ αἀὐυγίπρ, [15 
ἰηἶθγν αὶ, γοῖ οχίγαογάϊπαγν τονοϊαἰϊοπ5 πγθ  νουοδαΐθα ἴο 501Π6 
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Βοίογβ ("6 δηά ἢἷβ νυῖδ γἀς οὗ 6 ἀδισῃίοιβ οὗ Αδύοη, δηα ΠΟΥ Πδτη6 Τθαρὶε δὲ 
ν αἰφαεόξααι τὰ5 ἘΜ]ΙΒΆ ΘΙ. ἐρμέμρηι, 

Υ68Υ οἵ {π6 : 

Φυ!αη Ρε- [βὺγ ἱπάϊν πα]: ἀπ ἢ8 ᾿πβίδμοαϑ {86 ΡῬΓΘαΙΟἴΙΟΗ5 βαϊα ἴο μᾶνθ 
τοῦ, 7 θδθο. ἢ πη ἀοητδερα Ργ ΗΠΠ6], ΒΟ μαπηπηαὶ, ἃπα ΜΘ πδμθιη. Βαϊ ἔπαγο 

15. ΠΟ βαἰδίδοϊουυ δυϊάθποθ ἴο ῬΓΟΥΘ {Π15 δϑϑϑυΐίομθ. Φοβθρμιβν 
ὙὙ0 γΓαρθαΐβ ἔμθπι, ἀουδθὲβ ὑπεὶγ ἔσαΐϊῃ. Ῥγιβῖι8 ΒΌΡΡΟΒ65 ἐπαΐ 
ἔμ6 γϑασῖπρ ἴῃ ΖΌΒΘρμι5 15 σοΥττιρῦ. ΟοΥΙοπί 65, Αθγάμδιι θοὴ 
Ἀίοπ, ἃπᾶ δνϑη ΨΦΌ5ΘΡΠ15, 16 ποῖ αφαοίθα ᾿γ Ὑιχπρα τ] ΔΠΥ 
ἄεργθο οὗ οοηῇάθηοθ ἴῃ ἐΠποῖν ΔαύμοΥΥ : πὰ 6 μᾶγα Π0 8]18- 
βίοι 'π {6 Νὸν Τοβίαιηθηΐ ἴο ΔΠῪ ἰπδΐαπορ οὗ ἐπα οἰϊαβίοη οὗ 
π6 Ἠοὶγ ϑριγιὶ αἴζου ἔμο οἱοβίῃρ οὐ ἐμθ σᾶποη οἵ με ΟἹὰ ἜἜθϑ- 
ἰδιηθοΐ. Τῃδ ἰπϑριγοα ψΓ οῚ8 οὗ 6 Νὸνν Τδϑίδιιθηΐ ΔΡΡ68] 
οπ]ν ἰο {πΠ6 ἂν ἃπά ἴμθ Ῥγορμδῖβ, ἐμαὶ 15, ο ἐπ ΟἹὰ Τ᾽ βία- 
πηθπί ἰπ 115 ργοβθῃὶ ἴση. Απα ἴῃ 6 Υ ἃρΡΡθ8] ἴο {Π6 τη] γΓ8 6165 ἀπά 
ΡΓΟΡΙΘοΙΘ5. οὗ ἔπ Ἀροβίϊθβ δῃὰ ἐμπὶν Μαβδίθυ, 85 πουθὶὑϊθ5 ἴῃ 
ἐμοὶ οὐσῆ ἃ56, ἈΠΌΟΓαΙΪ Προ πη ἀθῃ 18 016 σιΐηθϑ5 ὑπαὶ αοα Πα δὲ 
Ιοποῖῃ νιϑιϊοα 15 Ρ60ρ}6. 

ΑΙΠοΥ ἃ Ἰοπρ' οοϑϑαΐϊίοη ἱπμογοίοσθ, ἔμθη, οἵ τηϊγϑοῖθ ἃπὰ ργο- 
Ρἤθου, ἰμ6 {Πππη6 ΔΡΡΥΌΔΟΙ 65 θη ἐμα ἢγϑὶ ρτοοῦ 15 ἴο Β6 βίνθη 
ἱπαὶ ὑπ σγθαῖου οἵ ἐμ νου] νγὰ5 51}}} πηϊπαα]! οὗ ἐμ ἕδνουγοα 
Βοιι86. οὗἉ [5Γ86], δπὰ οὗ ἴμ6 ψοῸ]6 μαμηδη γ866. 16 5ρ! γ οἵ 
ΡΓΌΡΗΘΟΥ Γον ν685---8 ἢ Δη96] ἀοβοθπαβ ἔἴγοιη Ἠθᾶνθη: πα, 85 1ἢ 
1 ΤΕ Υ6 πΊΟΥ6 ἱπηηθαϊαἴθ]ν ἴο οομπηϑοῖ ἴΠ6 πον αἰδραπβαίίοπ 1} 
ἐμαὶ νμ!οἢ 1 γα ἴο βαρογβθᾶθ, {μ15 Ὀ] ϑϑθά ΝΜ Θβθ ΡΟ Υ ὈΘΘΙη5 
ὈΥ [Ὀγοίθ! Ππρ' ἐμ νΘΓῪ 58π1|6 δνθηῖΐ, ἴῃ {π6 βϑᾶτη6 ὑοσάβ, ΜΈ1Ο] 
Πδά βϑθη ϑδϑᾶ "ν ΜΙ ΟΗΪ πῃ ἀθ! ν ΘΥῚΠσ' ἔπ 6 1α5ὲ ΡΥΟΡΠΘΟΥ νόοῦοη- 
οα ἴο {π6 Φουνν58 Ομυσοι. “ΒοΠΟΙα 1 ψΜ}1} δοη ἃ γου ἘΠΠ|αἷι ἐμ 6 
ΡΓοΟρΡ οὐ θθίοσθ ἴμθ οομαϊπρ' οὗ {6 σγθαΐ ἅπᾶ ἀγθαα αι! ἄὰγ οὗ ἱΠ6 
Τιοτὰ : ἃπὰ 6 588}} ἴὰγπ ὑμ6 θᾶγὶβ οἵ πε (δῖ μοὺβ ἴο ἔπ 9ἢ1]}- 
ἄγθη, ἀπᾷ ἐπα μοαῦὶβ οὗ 86 ομι] ἄγη ἴο ἐποὶγ δ 6 γ5,)) ΜΕ ΔΙ Δ Ιΐ 
ἶν. ὅ,6. ΤῸ Ζρομδγῖδα 11 15 Γογοϊο! ἃ : “ς Απά Π6 5181} σὸ Ῥϑίουβ 
Ηΐπι [ἢ {Π6 βριγἰὖ πὰ ρον οὗ ἘΠ185, ἕο ἴασαι ἐπ ποαγὶβ οὐ ὑπθ 
[αι πο υβ ἴοὸ ἐπ ομ]άγοη, ἀπ ἴπ6 ἀϊδοθααϊοπὶ ἴο 1ῃ6 τ ]ϑάοιῃ οὗ 
186 }51,)) 1λικΚα 1. 17. ὙΠῸ ἤτγδὲ ρυΌρ ου οὗ ὑπὸ Νὲν Τ᾽ εβίδ- 
τηθηΐ 15 σίνθη ἴῃ {πΠ6 ὙΘΥΎ 58Ππ16 ἰδησιιαρθ 85 ἔπε ἰαϑὲ οἵ ἴΠ86 ΟἹὰ 
Τερίαιηθηΐ : μού νυ οἴδθγιηρ ἕο {π6 «675 {Π6 βίγοηροϑδὲ θυ! ἄθποα 
ἴῃ [ἈνΟῸΣ οὗ ὑμϑὶγ Ιυπρ ὀχρθοϊοα Μθβϑι δ. ὍΤΠῸ Ὀιγίῃ οὗ ΖΌΠη, 
ἴπ6 [ὈΓΘΓΠ ΠΟΥ οἵ {π6 ΡΓοπσοα βανίουτ, νγνὰβ Δ Πομ ποϑα θγ ἐπ6 
ἰθϑι ΠΟ ΠΥ Οὗ Δπ ΑΠΡΘ]1ο ὙΙΒΙ0η---ἰπ γοΐατη οὗ {πὸ ϑριγιΐ οἵ Ρτο- 
ΡΒμΘοΟΥ “πα {μ6 Γονῖναὶ οἵ τηϊγδο]65, 1π ἴῃθ ἀπηηθηθ85 οὗ Πὶ5 
[αϊμον, 115 ἀδἤηῖθ σοπίϊπαδπο6, δηα 115 ργϑαϊοϊθα τϑιηονα]. ΤῊΘ 
αἰτοπίίοι οὗ {πΠ6 ΡΘΟρ]6 πιυιδὺ πᾶγθ θ6 6 ΡΟ ΟΥΓΆΠΥ οχοϊϊθα: ἀπά 
ἴμ8 θδοιπηϊηρ οὗ {π6 ποὺ ἀἸβρθηβαΐοη γγὰ5 ἀἰδἐϊηρ 56 Ὀγ ἐπα 
58Π16 ΒΡΟΓΒΠΠ8Ππ ΟΠαγδοΐου δὶ! 65, 1 δα ρΥονθα {π6 αἸνὶπο 
ΟΥΙΡΊη οὗ ἐπ8ὲ ψ ΒΙΟἢ γγὰ5 πον ἰο 6 ἀ0Π6 ΑΥΔΥ. 

ΤΠῸ Πυηθ 6 Γ5 οἵ Θδ οι οὔ ἐμ ἔν θηΐυ- ΟἿ ΘΟΙΓ565 Οὗ ἐπ Ὀυίθϑίβ 
γγὰ5 50 ρτϑαΐ, ὑπαΐ τιᾶην ὑποτιϑδη ἀπ ὑγΈγ ἰπ ΜΘ ΘΚΙΥ δπα ἀδη]ν αἐ- 
ἰδπάδηοθ προη ἔπ 5ογνῖοθ οὔ ἴΠ6 ἴθ η10]8. ὙΠ πιοβῖ βο]θηη οὔ ἔῃ 6 
ἋΔΙῪ Βουνο65 Κ)ἃ5 ὑπαὶ ψ ῖοἢ μα θΘθη Δρροϊηΐθα ἢν ἰοΐ, ἴῃ ἐπ6 
11.5118} Π181| Π6 1, ἴο ΖΔΟΠ ΑΓ α5. ὙΠ 6 πῃ ̓ι6 οπἰογϑα ᾿πἰό ὅπ ΠΟΥ ρ]ὰος 
ἴο θα 'ποθηδβ6, ἔπ οοπργοραΐίοπ οὗ 15Γ86] σ᾽οοα ΜΙ] ΗΘαὲ ἴπ ΡΓγο- 
ΤὈὰ ἃ 51|6η06, ΟἸΟΥΪΠΡ' πρ ΠΟΙ ρΥΆΥ 65, ἃπα να  τΠπρ’ ἘΠῚ Ὶ ΠΗ ῬΓΙ δὲ 
ΓοϊυγΓΠΘα, ἃ5 ΜὙᾺ5 ΟἸβίΟΙΠΑΓΥ, ἴ0 ἀ151Π|155 ἔποιη Ψ 10} Π15 Ὀ]ϑϑίῃρ:. 
ΤΠ οοηργθραίίομ οοηδβίβἐ θα οὔ πὸ 016 οουγ56 οὗ ἔπη Ῥγιθϑίβ, 
ὙΠΟΒ56 θα κὶν ἔπτπ οἵ αἰϊθπάδποθ γγ)ἃ5 ΠΟῪ 50]ΠΡ ΟΠ : ἴῃ 8646]- 
ἰϊοπ ἰο 0, σοῦ ἔπ Τιονιΐοβ ἐμαὶ βουνθα πη 6 7 μ686 Ῥυιθϑὶβ 
πτ-ίμθ τπθὴ οἵ {πὸ βἰαϊίοη, δ5 ἐπ ἘδΌΡ15. οδ] 16 ἃ ἐπθη], 056 
Οἷἶοο ἢ νγὰβ ἴο ργεδθηΐ ὑπὸ ψΠΟ]6 οοηργορδίοπ, Ὁ. ρυϊεην 
ἐμοῖν παη 5 οπ ἴΠ8 ποαάβ οὐ {πῸ βϑογ ἤοϑϑ---πὰ ἔμ πη! πε 
ἔγομ ἔπ οἷἵγ, ποτ ἀονοϊίοη νου ΠΟ πᾶν ἀγάπη ἰο ἐμοῖσ 
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᾿ 6 Αμὰ {ποὺ ψϑτ θοῖι υἱρμίθουβ θοΐοτα Θαοα, νυδὶ Κίπρ' Τοιαρὶο αἱ 
Ψα ραν λῦτα, ἴῃ) 4}} {π6 σοιηπδηιηθηίβ πὰ ογάϊπδηοθβ οὐ (6 Τνοτὰ 79 τιϑάίοπι, 
Ὑ δὲ οὗ 1π6 Ὀ]Αιηδ] 655. 

ἴθ }16, ἱπο ααϊηρ' οἵ οοτγ56 ἐπ Ῥγθϑι ἀθηΐβ 8η ἃ Ονθύβθοβ οὗ ἐμ 
ἴδιαρ]6, πὰ οἶμουβ οἵ {πὸ ἢΠυβὺ Υδη}ς ἀπὰ ομἱοῦ ποῖβ αἱ 7 θυ 58] 6πι. 
Τρ ἱοοὐ διιρροβθβ, ἔγοιῃ ἴῃ ὀθχργϑϑϑίοῃ, ν. 10. ““" ὑπὸ ψῆο]6 

τυ εἴπ 46, (6) ὑπαὶ ἃ ἸΆΓΡΟΥ ογονα ἔπ8ῃ τπιϑιι8] τὰ {ἢ 6 ἃ5561)- 
Ὀ]6ἀ : ὑμαῖ 11 τηϊσῦ πᾶν Ὀθθη ἃ δα Ὀθαἰἢ ; πᾶ ἀμοὸπ ἐμ ἔγρο- 
ἐπ6 515, 81 οἷ π6 5 αἰϊθιαρίθα ἴο ἀθίδπα αὖ θη ρὶ, μα οδ]ου]αΐοβ 
ἔμπαι {Π|| οουγ86 οἵ ΑΡΊΔ ἢ δογνϑὰ ἴῃ ἐμεῖν ἴαγη αἱ {π15 ἐΐπλ6, ἴῃ ἐπ 
δἰ ΐ γϑοῖς αἴΐζθυ π Ῥάββουου, ἀπὰ ὑπαῖ {Π:6 ᾿6550}8 γϑδᾶ ἴῃ ἐπ 
ἴθ ρ]6 6 γὸ {πὸ ἴὰνγ οὗ ἔπ ΝαζΖαγιἴθϑ, ΝΊΡ. νἱ. δηὰ ἴμ6 οοπ- 
οθρίϊοη οἵ ϑδηιϑοῆῃ. Βυῖ ὑμ15, ἱποιρ ἸΠΡΘΏΙΟΙ5, ταδὶ ΡῈ ἴῃ 
50116 ἄθρσϑθθ δομπ͵θοΐ γα]. 
ΠΘη ΜγὙὝὰ γϑιῃθι 6. ὑπ ΒΟΥ ΡΌΪΟυΒ οχϑοίηθϑ5 ψ τὺ ψ μῖοἷν [Π 6 

ον αἰϊοπάθα ἰο νῦν ραχὶ οἵ ὑπ6 1} ΟΘΥ̓ΘΙμ Ομ] γἰΐπα], ἂπὰ {π6 
οομϑθαπθηΐ βϑθηβαίοη δχοιϊΐθὰ ὈΥ ΘΥΟΤΥ ὑπὶπρ οΘομποοίϊθα τ 1} 
186} αἰν! ον ἀρροϊηἐθα ουϑ 10, Μγ6 5118}} Β6 8016 ἰο τϑργδδθῃΐ 
ἴο Οὐγβ ῖνθ8, 1π 80Π1|6 ἀθρυϑθ, π ᾿πρΥ 55810π ργοάποθα ὈΥ {Ππ|5 
ανεηΐ. ΤΤΠ6 Ρ6Ο0]6 ἱποϊιαϊπρ, Ὑὸὺ ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒ6, {μπθ ργοδὶ 
ΤΩ] ΟΥἿΥ οἵ {π6 τπλ6η οἵ Ἰοΐβυγθ, δἀποδίϊοπ, ἃπα διηΐηθηοθ, δα ὑ Π 6 Γ 
οὗ Φυάθ8 ΟΥ «0 Υ15816 1, ΘΓΘ ΔΗΧΙΟΙΙΒΙΥ σγαϊζίηρ ἴο θᾶ ἴπΠ6 
8156 οἵ ΖΔομαγ 8 ἀπ Ό 518} ἀθίαν. ΤῊ Θ οοπ οἸ αἀϊπρ' ἃπα δοοι5- 
ἰοπηθα Ὀ]οϑϑῖπρ πὰ "ποὶ γοῖ θ6θὴ ργοποιιποθά. Αἱ ἰϑῃρίῃ ἐπ  ὶγ 
οἰποιϊαίίηρ' Ῥεϊοδῦ ρυθβϑθηΐβ μἰπ]561 δὲ {Π6 ἀοοΥ οὗἨ ὑπ ΒΟΙΥῪ ρ]δοθ. 
ΗΙ5 Ὀοίογθ ἰγᾶπαι}} ΟΠ ἴθ Δ ΠΟΘ ΠΟΥ͂ ΘΧΡΥΟ5508 ὑπ ογϑαίοϑὶ 
ἀριζαΐϊομ, ἃπὰ μ6 ϑηάθανουῦβ ἴῃ νη ἴο {{1Π] [15 πη ἢ 568 
ἀυΐ165. ΗΘ 15 ὑπ 16 ἴο οἷν {πΠ6 Ἔδχρϑοΐθα θ]οϑδίπρ Τὴ οοπη- 
ΘΥΘΡΆ ΟΙ, ἔγομ ΔΩΧΙΟῸΒ ΟΟΓΙΟΒΙΥ δη ἃ ἀβδίοηἰϑῃπηθηΐ, που]Ἱὰ 
ἤπιαν Υϑιμαϊ θα [ῸΥ 5016 {ϊπι|6 10. 5116 πὲ βιϑροῃβθ- θα ψ Π6η ΠΟΥ 

, Τουπά {παΐ Ζ80Π 8 γ185 οοπἐϊπαθα θοΐ ἀθαῦ ἃπα 5ρ660}}1655, ἱΠοῦ 
Ρογοθίνθα, ἃ5 ἐπ Ἐνδηρο δὶ τοϊαΐθβ, “ὑπαὶ 6 δὰ 566η ἃ 
νἰϑίοη." ἨΗΐ5 51:|6Π 06 Ὑγἃ5 Τ᾿] ΓΟ] οι 5. Τ]Π6 ΟἸΓΟυμηδίδηοα ποι 
Ρ6 τϑοούθα δηά θῃηγοὶ θα πὶ ἴπ|6 ἀγοῖνοθ οἵ ὑπ ἴθιρ]θ, πὰ 
ΡΓΘβουνϑα Ὀγ πο Ῥυιϑϑὶβ οὗ {π σουῦβα οἵ Α ϊᾶ. Α5. Π15 ἀπππηθ 655 
ψ85 ποΐ ἃ ἰθρὶ ὉΠΟΙΘΔΉ 655, 8ΠπΠα ΠῸ ἰὰΐ οἵ Μίοβ65 ργεϑοσι θα 
ἀπΠ6 δχοϊ δου οἵ ἃ Ῥυϊθδὲ ἰγοπὶ ἐπΠ6 ἔθη] 5ϑύν!οθ οα ὑπαΐ 
δοοοαηΐ, 8η4 ἃ5 51, {λ|Κὸ (1. 29.} τυϑηἰοηβ, {Ππᾶῦ ἃ5 ΒΟῸ 85 {Π6 
ἀδγ5 οὗ [115 ταϊπἰϑ γαῖ οη. οΥΘ ΔΟΟΘΟΙρΡ 564 π6 ἀδραγίβα ἴο [15 
οὗ πουδβ6: μ6 πιυδὲ πᾶν σοπίϊπαθα ἴῃ οὔἶϊοα ἀαγίηρ 15 ἂρ- 
Ροϊηΐθὰ οουῦβθ, ἃηα ψου]Ἱᾶ οογΐαϊμ]ν ἰλκὸ 15 ῬΥΟΪΘΒΒΙ0Π8] 
βἰαἰϊομ ἴπ {Ππ|6 ἔθη ρ]6, δἰ ποὰαρ} ᾿ποαρ80]6 οἵ ρου ΟΥ̓ πρ᾽ 841} κ15 
ΤῊ 1516 718] Ὁ ΠΟἿΟῺἢ 5 --ἰ ΠΟΥ ΘΌῪ ργυθδοπίϊηρ ἴο {Π6 2678, ἴῃ ἐπθ 
ΨΘΙῪ οΘηἶ6 οὗἉ {π6ῚΓ ϑδποΐαασυ, 8 ἀπ θη 18}}16 ργοοῖῦ οἵ ὑπ γ- 
νἶναὶ οὗ χΐγϑοϊθ - ἀπ δχοϊζπρ ἴῃ {Π|610 τϊπὰθ ἴΠ6 δἰγοηροϑῖ 
ἐχρϑοϊΐαίομβ οἵ 5016 ΟΠ ΟΥΓᾺ] ΟΟΟΘΌΓΥΘΠΟΘ. 

Α5 Ζϑομαγίας πδὰά πον θθοοιμθ Ὀοΐδ ἀραῖ πὰ ἀπη}, 1ἰ 15 
ἘΙσΉΪν ρυόΡΆ0]6 ὑπαὶ μ6 ψγοῖθ ἄονγῃ 8η δοοοιηὶΐ οὐ ὅπ πον θην 
σἰβῖοη, 10} τησϑὺ ὈΥ ὑΠὶ5 τη ᾶνθ Ὀθ6η ΜῈ] Κπονπ 
ἐμβγουρμουΐ Ταᾶάοα, 'ΠΟ ργϑάϊοϊοπ οὔ ἴπ6 ΑΠρΡ6] νγὰ5 ααϊῖθ ο0π- 
βοπδηΐ ἴο {πΠπ6 ρΡΌΠΘΓΔΙΠΥ γϑοοῖνθα ορίπίομβ οἱ ἴμ6 ἀᾶγ. ΕἸ185 
85 ἢγδί ἴο ἀρρθαγ, ἃπά {πὸ ἢγϑι γϑνοϊαἰϊοη ἱπουθίογο οὐ π6 
ΔΡΡΥΟΔΟΙ Πρ ομδπρα πῃ {Π6 ἀἰδρθηβαίϊοη5 οἵ αοἀ παιϑὺ πᾶν Γ6- 
ἴξγθῃηοθ ἴο δἷ5 ΜΙ Θββθηρϑυ, γαΐπου ὑπδπ ἴο ἔπ Μ65518}}: Ε] Π|561}. 
ΤῈ μαὰ Ῥδθϑὴ ργορμοϑιϑὰ ὑπῶὶ ὑπὸ [Ὀγε αΠΠ Υ οὗ Γπγπᾶπα6} υγὰ8 
ἴο ΓΘΒΘΠ1Ρ]6 ἘΠ]1ὰ5 ἴπ μῖ5 δρῖτιξ ἀπὰ ρονγθῦ, ἴπ ὅπ εἴοοίβ οἵ Β15 
ταϊδϑίομ ; ἴῃ ἔπι6 διιβέουἱν Οὐ ΗΪ5 οΠδγδοῖθν ; {π86 Βο] ἀποθ5 οὐ Β]8 
ῬΥΘΔΟΒΙ Πρ, ἃπά ἴῃ μἰβ5 δυσοδβϑία! γοίονπι πη ἐμ δ 5 Βαγοι. 
ΜΗ ψὰβ ἴο δὲ ἐπθ ““Ὑοΐοο οἵ οπὲ οὐυΐπρ 1π ἴΠ6 ΔΙ άΘΓΏΘ58, 
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Βοῖοτθ 6 7 Απᾶ {ποὺ ᾿δᾶ πο οἴ], Ὀεσαυβθ. ἐμαῦ  Ἐ]ΠΙΘ ΑἸ θὲ ἢ ὑγᾶ8 Τϑταρ!ο αἱ 
ΣΡΆΒΕΘΜΆ, Ῥάγγεη, ἀπ ἐμδν ῬΟΓΝ νγεσα πολὺ ν76}} ΒΕΓ ΚΘ Ἰῃ ὙΘΑΥ5,. ὁ  οταβαι ἐπι. 
Υοαγ οἴμια 8. Λπᾶ [ξ οᾶχηθ ἴο ρᾶ55, ἐμαί γγ} 118 ἢ8 δχϑουίθα {δὲ 
σαλαη Ρε- ρῥγίεβίβ οβῇοα θείοσο Οοά ἰὴ {π6 ογάεν οὗ Π]5 Θοῦγ56, 
ἐμόν τὰ, Αδοοτάϊηρ' ἐο {πα οἰιβίοπι οἵὁἁ [Π8 ῬΥ]εβι᾽ 5 οἤςβ, ἢϊβ5 ἴοὲ 

γγᾶ5 ἰο θυγη ἱπόθηβθ τ μῈη Π6 πϑηΐ ἰηΐο ἔΠ6 (6016 οὗ {Π6 
Τογά. 

10 Απᾶ ἐδ ψῇοΐθ ταυ]εεαάε οὗ {6 Ῥθορ]θ γθῖθ ργδυϊηρ 
νιτμουὺΐ δὲ [Π6 ἔππ6 οἵ ̓ ποθηβθ. ᾿ 

11 Απὰ {μεγὸ δρρεαγϑᾶ υὑπέο τη δὴ ΔηΡρῈ] οὗἉ {πΠ6 Τιογά, 
βέδπαιησ' ὁπ {π8 τρις 5146 οὔ ἐΠ6 δ] 8 γ οἵ ᾿ποθῆββ. 
192 Αμπᾶ ψῆθη Ζδομδυῖαβ ϑαὺν λήηι, ἮΘ ννὰβ {ου ]6α, δηάᾶ 

ἔβαν ξ6}} προ Ὠΐμη. 
18 Βυὲ [Π6 δηρβϑὶ βαιά υπίο πῖπι, Εθαυ ποῖ, ΖϑοΠΑΥΙ85 : 

ἴΟΥ (ΠΥ Ῥυδυϑὺ 15. ματα ; δῃά {πν να Ε]ΙΒΑθΘ(ἢ 51|4}} ῬΘαΥ 
{π66 ἃ 5οῃ, δηᾷ ἰῃουι 584}0 6811] ἢ15 πδῖηθ Φοῇη. 

14 Απᾷ που 5810 μαννα Ἰοὺ δηὰ ο]δάῃμθββ ; δ Πα τῆδην 
5881] γεϊοϊοβ δ ἢ15 ὈΙΊΠ. 

1δὅ ἘοΥ Π 584}} θ6 στϑδΐ ἴῃ Ἐπ βίρῃε οὗ (π6 Τιογά, δπά 
5841] αὐ ΠΟΙ ΤΟΥ ῚΠ6 ΠΟΥ βοηρ αὐ ; δηᾶ Π6 58}8]]} 
με ΠΠοὰ στ τπ6 Ηοὶν ΟΠοβί, Ἔνθ ἔγοίη [15 τποῦμου 5 
ὑγουη. 

16 Απᾶ γηϑδην οὗ {π6 οι] άγθη οὗ [5γ86] 584}} ἢ6 ἔτη ἴο 
{πὸ Τιογτᾷ {πεῖν αοα. 

17 Απᾶ [6 5881} σὸ Ὀϑίουβ Εἴτῃη ἴῃ (Π6 5ριυ1 ἃπα ῬονγοΥ 
οὗ ΕἸ165, ἰο ἔὰτῃ [Π6 μϑαγίβ οὗ {Π6 ἔβέμευβ ἕο {π6 οι] άτρῃ, 
ἀπ {Π6 ἀϊβοθεάϊεπε (ο (Π6 νϊβάοιῃ οἵ (π6 πὲ; ἴο τηδκθ 
Τεδαν ἃ Ῥβορὶθ ρυβραγεᾶ ἔου {868 [ιοτσά. 

18 Απὰά Ζδομδσιαβ βαια ππίο {Ππ6 δῆ],  Βουθ ον 5}}4}} 
Ι Κηον {Π|57 ἴὉΓ 1 δὴ δὴ οἱ τηδῆ, δηᾶ χὴν νυ]8 νν6}]} 
ΒΌΓΙΟΚΘΗ ἴῃ Ὑ6ΔΥ8. 

19 Απά {Π6 Δηῆρ61 δηβινουῖηρ, 5814 πηΐο Πΐτη, 1 δὴ δ- 

ῬΥΘΡΆΓΘ γ6 {πὸ ΨΥ οἵ μ8 1οτά, τη8 Κα μὶβ ραΐ}8 βίγαϊξ ; ἴο ἔστ 
ἀμ6 μοατὶβ οὔ {πὸ ἐδ μουβ ἴο {π6 Ομ]! άγθη, πὰ ὑπ6 ἀϊβορϑάϊεπε ἴο 
[πΠ6 νυ ϊϑδάοιῃ οἵ {πὸ 15ἰ.᾽ 

Μδϑηνυ ὑμίηρβ ψουΐμυ οἵ γὙϑιμΔΥς ΟΟΟῸΓ ἴῃ οοπδί ἀοτίηρ ἐπ δ 
ἀυτθη 655 οἵ ζϑομδγίδη. Τὐ 85 δὲ ὁπ06 ἃ ργοοῖ οἵ ὑῃθ βαυδυιυ 
Δῃὰ οἵ ἔμ γον οἵ ἀοα, Οἱ βονοσιἶν, οὐ δοοουῃὲ οἵ δἰ5 ππ- 
Ρε! τοῦ; Οὔ ΤΠΘΓΟΥ, ἴῃ ΓΤ θυ! ηρ' μ15 ΡΒ ἰ5πιηθηΐ ᾿ΘΠΊΡΟΥΑΥΥ ; δπὰά 
οἵ οδυδίπρ [ᾧ ἴο Ὀ6 ἐπ6 τιθᾶῃ8 οἵ πηδικίπρ οἴ μθ 5 γ6] οἱσθ ἴπ ἔμ 6 
ουθηΐβ ργοάϊοϊθα Ὀγ ἔμ Αὔρθὶ. Ηἰβ οοπαθιηπαίίοη δ ἃ ΟΥ̓ ΠῚ6 
Ὑγ6ΓΘ πηοϑὺ Δρρσοργιαἴθ δἀῃὰ τηϑγοϊ ἃ} νγαγπὶπρδ ἰο ἴπ6 Φον 58 
παίίοῃ, δηθὰ 8661 δἰ πηοβὶ ἰο ργεῆῖσατσο {Π6 ρθη θγαὶ πηρο]1ο ἐμπδὲ 
8550 500} ΟΡ ΓΘΥ 811}, ἃ5 Ὑ716}} ἃ5 ἰο [Ὅτ ϑμονν [ἢ 6 ἀρ ρόδο μι ρ ἀσ}" 
655, ΟΥ ἀἰδβϑοϊαἰίοη, οἵ μα 1,ονις1641] Ῥυγιθδίμβοοα.---146 Υὺ 1 [51π|5 
ἀς Ὑιΐα Φομαπηΐβ Βαρί δῖε, πὰ 6 ορ! βἴοη οἵ 1ϑ᾽ θοῦ Ῥοὶα- 
βἰοΐα οὐ ἐμ ἀυσπθηθ55 οἵ Ζδομδγαθ, ἱμπδγα αποίΐοα: ΜΠ1506]]. 
ϑδογα., 4ϊο. νο]. 11. Ρ. ὅ00, 

(α) Οὐ Βίπιοι {πε Τακί, ν᾽ ἀ6 Ῥγϊάθαπιχ (ἢ Πδοΐϊοη, νο]. 11.Ὁ. 816, 8νο. 
εὐϊι, 1729. Τὐρ μεοοΐ, νο]. 1. ». 2008; ἀπᾶ νο].ἰϊ. Ρ. 381 ; δυτδπρϑιιθηΐ οὗ 
ἴ0 ΟΙά Τεκβίδπηεηΐ, νο. 11, Ρ. 864, ποΐβ, (0) 1 τπρα, ἴῃ Ὠ15 ΟΡ βετυ. 
ϑδοτϑθ, γο]. ἱ. Ὁ. νἱ. ρ. 294, ὅτε. (6) Πᾶν τὸ πλῆθος τ λαδ.--ἰλρδεοοῖ, 
γοΐ, ἴ. Ῥ. 407. 
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Βείοτθ με Ὁγ16], ἐπδὲ βίδα ἴῃ ἘΠ6 ργθβθηοα οὗ Οοα ; δῃᾷ 81 βθῃηΐ ἰο Τοπιρὶο δὲ 
ως ΞΡΘΔΚ υπίο (Π66; δπᾶ ἰὸ βῃενν ἔπ66 {π656 ρ]δά εἰἀΐηρβι 76 ταβαίθιω. 
δα οι 9590 Απᾷᾶ, Ῥεδο]ά, ἰμοὰ 58810 "6 ἀπ, δηα ποΐ 8016 ἰο 
Ζυϊίαη Ῥε- 5068, πη6}} (π6 ἄἀδν {πδὲ {π6868 {π]ηρ5. 588}} Ὀ6 ρευίογχηθα, 
τοῦ, 4708. γιΘρϑιδα ἐμοιι θ6]ἰθνθϑὲ μοί τὰν γογάβ, νυ μοι 51|8}} Β6 [0]- 

ΠΠ16α ἴῃ {Π 611 βθαϑοη. 
21 Απὰ [Π6 ρβθορῖὶβ νναϊ θά ἔου Ζδομδυῖαβ, ἃπα γτηδυνθ]]βα 

{μδ [6 ἐδυυϊθα 80 Ἰοηρ ἴῃ [Π6 [6 Π1ρ168. 
32 Αμά ψπθη [6 οδτηθ οαΐ, 6 οου]ᾶ ποῖ βρεὰκ υπΐο 

{Π 6. : δηα ἔπδὺ ραγοοινϑα {Πδ0 [6 μδά βθϑὴ ἃ νβίοῃ ἴῃ (Π8 
ΠΉΡΙς ; ἴῸΓ Πα Ὀβοκοπβᾶ υπΐο {Π6ῖ, δηα ὑϑιηδϊ ποα 5ρ6θοὶ- 
688. 

238 Απάα τ σᾶτηθ ἴο ρ455, {π8ΐ, ἃ5 ΒΟοὴ 85 {πὸ ἄδυβ οὗ Ηἰβ 
ΥΩ] 5 ΥΔΙΙΟῺ γγοΓῈ ΔΟΘΟΙΊΡ] 8164, μ6 ἀθρατγίθα ἴο μῖ5. ον 
Βοιιβ6. ᾿ 

34. Απά αἴϊου ἔμοβθ ἀδγβ Πὶ5 ψη ΕΠ] ΒΑΘ .ἢ σοποεϊνϑά, 
Δηα ΠΙα Πού β6}} ἔνϑ τπομίῃ8, βαυϊηρ, 

25 Τῆυ5 μα (Ππ6 Τιογά ἄθδὶὺ ἢ τ ἴῃ {π6 ἀδγ8 
ὙΠ Θγοῖη μα Ἰοοκβοά ομ πῖθ, ἴἰο (8 Κ6 δΔΥ ΤῊΥ ΤΟΡΥΌΔΟΝ 
ΔΙΩΟΠ σ᾽ Ἰη6η. 

τε »»---- 

ΞΗΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

{16 “τὩηιμποϊαϊιοη 5. 

ΤῦΚΕ 1. 96--98. 

Τα] αι Ρ- 0 Ἵ Απά ἴῃ {Π6 51Χ{}} τηοητῃ (Π6 ΔΏΡ6] ΟΔΌΥΙ8] νγὰβ Ναζατθίὶ, 
τἰοά, 4709. ςοῃξ ἡτοιη σα πηΐο ἃ οἰ(Υ οὗὁἨ 61411166, παιηβά Ναζαδυβίῃ, 
Βεἴογθ {Π6 
Ψψυ ραν τα, 

"ἢ φϑλ νη ΟΝ ΤΗῊΕ ΒΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΤῊΕ ΜΙΒΑΟΌΓΟΥΒ ΘΟΝΟΈΡΤΙΟΝ. 
ποτ 876 ἀοοίτ᾽ π65, θοΐἢ τα {π6 ΟἹα ἂἀπὰ Νοὸν Τὶ οϑίδιμθηΐβ, νου] μ6 

αὐξου!γ που 016, 1 ὙΠ Ὺ ἡ ΥΘ ποῖ σοη ἢ γηθα ὈῪ ἐπ τποδῦ ἀπ6165- 
ἐϊομ8}16 ἃπὰ σομνίποῖὶπρ θυ! θη ; 8Δη4 1{ ΠΥ 6ΥΘ ποΐ 4150 50 
ἰπΐογνόνθη ἑορϑίμποῦ ὑμπαΐ {Π6Υ τηπϑδί 8411 θ6 γθοθῖνθά, οὐ 81] "8 γϑ- 
7θοἰεα. ΤΉΘΥ ἅγθ 50 ἱπνοϊνϑὰ 1} {Π6 ΠἰδίοΥΎ οὔ ἔπ6 σου], ἱπᾶΐ 
πὸ Ἰαιῖοσ δ] θυ δεῖν 15 ΠΡΟ 551016 ἴο ἃ γαῖ! η8] τηϊηὰ : δηὰ ἐμ6 
ψαγίουβ ἀρϑαγάϊ 65 δηα ἱποομῃϑίϑίθηΐ ΘΟ ΠΟ] α510η5 ἰο ὙΠ ]Οἢ 6 πὶ 
Πᾶνα θ66ῃ πη] }ΌΥ]Ὺ Ὀοἰχτανθα, θα που μᾶνο δπαἀθανουγθα ἴο 
Β6Ι1Θν 6 ὁπ ρᾶτὶ οὔΠ6 βυβίθι οἵ ΤΠ θνϑαἴΐϊοη πα ἴο τα) θοῖ ἃποῖ θυ, 
ΑΥΘ δἰπιοδὶ δυϊποϊθηΐ ὙΘΆϑ0ὴ5 Οἱ ἱπιθιηδοῖνοθ ἴο ΘΟΠρΡΘΙ τι5 ἴο 
γϑοοῖνθ ὑπ6 8016 οἵ ψῇμδΐ ἰ5 γθυθαὶθα ἴο αἃ5. πα ἀοοίτίμα οὗἁ 
πο τὐϊγδου!]οῦβ σοποθρίϊοπ, Μ 10 ΘΟ Δ] 5 50 τηπο ἐμπαΐ 60Π- 
ἰγϑδάϊοῖβ δχρϑυΐθποθ, πα 56θ5 αἱ ἢγϑι διβὐ 50 ἱπουθα!θίθ, 18 
ἰουπάεα ἀροπ θυ άθποθ ἴπ πηοϑὲ οομηρ]οῖθ δηὰ ϑβαἰϑίδοίογγ, 1 
15 Ἰηὐἰ πίον Ὀ]6πἀθα τ ἐπ6 ψ10]6 5υϑίθπι οἵ Εθνϑαἰίοπ. 16 
{αῦτῖς ψου]Ἱὰ ποῖ θ6 οοπιρ! εἴα ψιϊπουΐ 1ὑ. [1ἰ 15 βδιιρρογίθα ὃγ ἐπθ 
σθηογαὶ ἰηἰεγργοϊαϊίοη οἵ {116 ἢ γϑὲ ρυόπιῖβθ, ἃπα 15 τθρϑαῖθα πὰ 
σογχοθοτγαίθα ὈΥ ἰμ6 ἀποϊθπὲ ργορμοῖβ οἵ ἔμ ΟἹ], πὰ ἐμ6 ρΡοϑὶ- 
Ὦνθ δϑβϑουίίοηβ οἵ ἔπ ψυῖζοῦβ οἵ ἰπ6 Νονν, Τ᾽ δϑἰαμπηθηΐ. 

Τὴ ψμαΐ τη ηποῦ παϊηα δοῖβ προὰ Ροάγ, πα θοάγ ΠΡΟΙ πηϊπα, 
ΜῈ ἅτ ἰοίδ!ν ἱρπογαπί. Ὑῦῇ6 ἱτπονν ΟἿΪΥ ἢ Όπι 481} ΘΧΡΘΙΓΙΘΠΟΘ, 
ὑπαΐ {πὸ Ψ1Π οὗ ὑπ τηϊπα οῖνθθ δ ἱπηρι]56. δἰ ΡΙθαβατο ἰθ ἐπ6 
᾿παρ5 ἃπαᾷ Ροᾶγ. Ὑγ76 Κποὸν 8180, ὈΥ οὔϑογνδίιομ, παῖ ἴπθ τηϊμὰ 
οὗ δὴ ἱπάϊνϊ χα], Ὑ ΒΊΘΒ. ἔμπι5 σοπέγοι!β οὐὁὨἨ ἀἰγθοῖβ ἔ!!8 θοάγ, ἰς 
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Ζυϊΐαη Ρο- 97 ΤῸ ἃ νἱτρίη δβροιβθά ἴο ἃ Τηᾶπ ὙΒΟΒΘ ΠΑΥῚΘ Ὁγ88 Ναζαγείῃ. 
τοῦ, 4109. ᾿ 
Βείοτο {π6 

Μγει τα οἴϊοπ ὈΙαββθᾶ ἴῃ ἴΠ6 ΨΘΥῪ 5810 ΠΒΠΠΟΙ͂ ἃ5 ἔΠ6 τπηϊηα οἵἉ Πἰ5 Ργο- 
{86 γοᾶτ. σεηϊΐογυ. Οπα ϑαγί]ν ὈΪ85, ΟΥ̓ [μάθῃ οΥ, 5661η8 ἕο θ6 ᾿πηρΓο55θά 

ἀρΡοη ἔπ παππδπ τᾶσο, ΒΟ ΘΟΙΙΡ6Ϊ5 ΟΥἉΪΠ ἀπ 665 0Π6 σΘ ΠΟΥ Οἢ 
οἱ πιθη ἴο θ6 ἱμθ 5ᾶῖηο 85 {πΠ6 βϑηθγαίίζοι 1 ἢ ργϑοθαθα ἱμειη. 
Νίδη, βἰποθ ἐμπο (Ὁ}] οἵ Αἄδπι, μᾶ5 πουϑι, 10} ΔΩΥ ΟΠ 6 ΘΧΟΟρΡ 0, 
Ῥδθη θοσῃ ψῖΐῃ ἃ 5ρί γἰϊα8] Ὀ185---τῖθ ἰππαῖο ἰθπάθπου ΜΒ Οἢ 
ΑΙ τ 5 586 δ ἰἰ5617 15 ἈΠΙΠΌΤΙΗΪΥ ἀϊγθοῖθα ἔουγα 45 ϑαγί με] γ, ΟΥ̓ πᾶ- 
ἴυγαϊ, ΟΥ̓ΠΙΘΥΘΙΥ 81 π|8] Ομ] θοῖβ; ὑπαὶ 15, ἴο Ομ]θοῖβ ΒΊΟΝ μᾶνϑ 
ἐμοῖν οτἱρίπ, ΘΟ μΟχίοη, ΡΥΌΡΥΟΒΒ, 8Πἃ Θηα, ἴπ {Π15 {8 ΟὨΪΥ. 
ΤΪ5 Ηἷα5, ΟΥ ἰθμάθῃου, 15 ψγδὲ ΠΙν1 Π65 68}} ΟΥσῚΠ8] δῖηῃ. Τί 15 
ἐπα αἰδροβίἑΐοι (α) Ὑ]οἢι 15 ΒΟΥ πὶ αἱ ἃ8: ψΒΙΟΙ τγὰ5. δη δ θα 
ὭΡΟΙ τι5 ΒΥ͂ ΟΌΓ ἢ Γδὺ ραγθηΐβ, 8πα μὰβ γϑάποθα υ8 ἴο ἃ 5ζαϊθ 11 1|6 
ΒΙΡΟΥΟΥ ἴο 1ἴῃ86 δπίπιαὶ ογθαίίομ θ6]οῦ 5. ΥΥΒΘΠ ΟΥ̓ΒΊΜΆΠΥ 
ογβαΐθα, ἐμ πἱπα οἵ τηᾶπ ὑγχὰ8 ποῖ ὑπι5 Ὀἰαββθα ἴο δαγὶ. Π6 
Βρ᾿ ΥἸτὰ8] ργονα θα οὐϑσ ἔμ6 ᾿πίδ γ!οσ, ΟΥ᾽ Θᾶγη 8] παΐπιγθ ὙΠῸ [8}} 
ψγὰ5 π6 ὑσὶ πηρ οὗ ἴμ6 δηΐμα] παΐτγθ οὗ τη8π, ἃπαᾶ ἴο γθβίουθ 
1π6 πυμηδᾶῃ Γγ806 ἴο 15 ΟΥ̓ΡΊ 8] 5ρ᾽ γι μα! ἶγ, 15 ἴμ6 σγθαΐ ομ]θοῖ 
οὔ ἐπαΐ οπο γϑρίοπ, ν᾽ μἰοῖ μᾶ5 θ6 θη σΥα ἀπ} Υ Γονθαὶθα ἴο τηδη- 
Κιμά, ὑπάοσ 158 ἐῃγθα ἔογιιβ, ἴΠ6 Ῥαϊγιαγοιαὶ, 1,6 ν 1168], ἀπὰ 
Ομ γιδἐϊδη ἀἰβρθηβαί! 08. 

γγμθη τηδη Π8α (16 η, 6 γοδα ὑπαὶ Αἄάδπὶ θαραΐ ἃ 50} 1ῃ [115 
ΟΥ̓ ΠΚ6 πη 655, ὉΙΟΥ Β15 τηᾶρ8 ; ὙΠΘΥΘΔ5 Αἄδπηι πα θ6 6 ΤὈΥΠΙΘα ἴπ 
1η6 πηδρϑ οἵ ἀο4. ΤῊ 505 Οὐ Αἄδπὶ ννὰ8 ὈΟΥῚ ἱΠΒΓΘΙΌΓΤΘ αἰτου ἃ ἀ1- 
ἔεγοπὶ ἱπιᾶρϑ ἔγοπῃ ἐμαὶ ἴῃ Ἡ Βϊ ΟΝ Β15 Ταῦ μ 6 Γ ὑγ5 ΟΥΙΘΊΠΆΠΥ ογθαϊθά, 
ΤΠ6 ἢγϑὶ τη Αἄδηη μδα Β66η ογοαῖθα ΒριυἸϊ8] : αΐ ΠπΠ6 ὈΘΟΒΠ16 
δαγίμ!γ. ΗΒ 50η5, ἃπά [18 Β0η8 5018, 8Π4 ἃ}} ἔπ6ὶγ ἀδβοθῃά- 
αηΐβ, ἔγοπι ἐμαὶ πιοπιθπΐ δνθῃ ἴο {115 ἀΔγ, ρᾶγίοοῖκ οἵ ἃ παΐιγθ 
ΘαΥ Ή]γ, ἱπίδυϊοῦ, πὰ δῃἶη8]. π {Π|6 5816 ΨΆΥ ἃ5. ἃ ᾿θαβὶ οἵ 
ἐπα ἢ6] 4 οἂπι ΟΠ]Υ ργοόάμοθ ἂἃπ οἰϊβρυϊηρ οἵ ἔπ βϑᾶπη παΐτιγθ ἃ5 
11561{{Ὁ): δ5. μθ ἀορ' ργοάμοθβ {πὸ ἀορ; ἔμ ποῦδθ ἔπ ΠΟΥΒ6 ; 
80 41, ἀπ 50 4065 ἴπο {8116 τη8π Αὐδπὶ ργοάμσοθ οὐθαΐαγεβ οὗ 
ἃ 51π|}|18Ὁ παΐαγο ἴο πἰπηβο, “6 ἘΠαΐὶ ΒΙΟΒ 15 θοσπ οἵ ἐμ ἤθϑβῃ 
15 Π65}.᾽ 

ϑαοῖι Βοΐηρ {π6 Ἰὰνν ΟΥ̓ π᾿ πΊ8] 11{8, ᾿πηρ 6556 ΠΡΟῚ πιαΐίοῦ ὈῪ 
π6 ψ1} οὐἩἨ ἔμ ϑαργοιιθ Βοίπρ; [Ὁ ὈΘοοπη65 ον ἀθηΐ ὑμπαΐῖ ΠΟ 
οὔθαΐαγθ οἂπ θ6 ἔγθθ ἔγοπι ὅπ 1 ΓΙΌΣ παΐσγο ἴπ ΠΊΟΠ Π6 15 06- 

: δοίζοῃ. ““ΒΘΒΟΙΪα 1 νγὰ5 5μΆρ6ὴ ἴῃ Ἰηϊαα τ, ἀπ πὶ 5ῖη ἀἰ ἃ τὴν 
τοῖον οομ ον πι6,᾽ 5.1. ὅ. ΝῸ 1η86Γ6 Ἰη8η οἂπ Ὠ6 Θχθιηρὶ 
ἤτοι ὑπ ἴα Οὗ [15 Κιπά. 1 ἔμδθη ἃ ἰοπρ' ϑασοοδϑίοη οὗ ργο- 
ΡΒδοῖοβ ἑογοϊοϊὰ ἐπαὶ ἃ Βοὶτιρ' 5Βῃου]ά οοῖπθ ἰμΐο ἐμ ψου]α ἰο 
ῬοΥογα οαγίαϊῃ πΟγΚ8, ΜΒ] Θἢ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠῪ ΠΡ ]164 μον δοίῖομ, 
δηα ἐμογοίογθ ἀπ δχϑηιρίίοι ἔγομι ἔΠ6 ππίνθύβαὶ ἰᾶνν οὐὁἨ μι πιὰῃ 
παΐαγα: Οὐἵ Γθάβοι (6115 ὰ8 ἐμαὶ Π15. ὈΙσῖμ τηυϑὲ ἰάΚ ρ]θοὺ ἴπ 
ΞΟΠΘ ῬΘΟΌΠΙΑΥ ΟΥ̓́Τ ΓΔΟΌΪΟΙΙΒ ΠΆΠΠΟΥ, αἰ δγιηο ἔγοσα ἐμαὐ τ μῖο 
15 δα α]θα οα ἴπ6 ἱπιρογίδοι μθίηρβ ἀγουπα ἢἷπ: ΟΥ̓́, [ἴῃ ΟἴΒοΥ 
ψοτάβ,--- ἀπ ἱπηπηδουϊαΐα σοποθρίϊοη γ85 [88 ΟὨ]Υ πιοᾶθ ἴῃ γν ΠΟ 
ἃ 5111685 οὐ βρί γί] Βοίπρ οουἹὰ 06 ὈοΥπ ἱπίο ἃ 51Π|{Ὁ] ΟΥ̓ 
δηΐπιαὶ μου], τ υπουὶ ραγίαϊκίπρ᾽ οἵ 115 σομποη παΐυγθ. 

10 τὸ θ6 5α14, ὑπαὶ οὖν Τιοτὰ ραγΐοοκ οἵ {115 1πῆθυου παΐῃγθ 
45 ἔμ ὅθ οἵ ἴπθ Ὑ᾽γρίη, ἃ5 ᾿π0}} ἃ5 1 ἢ σοῦ ἔπ οὔἴβρυϊηρ, 
αἶδο οὔ ζόβθρᾷ: 8 ἈΠ ΘΓ. η {Ππ6 58ϊη6 ψᾺΥ ἃ5 Αἀδπι, ΒΘῺ 
6 μὰς ογϑαϊθὰ ἴῃ {πὸ ἱπιᾶρο οὗ αοά, ἀπ ἐμπεγοίογθ 51 Π}655; Γὸ- 
οοἰνρά ἔγοια {πὸ μαπᾶβ οἵ μὶβ. ΜΆΚΟΙ ἃ Ροᾶν ἰογιηθα ἔγοηλ {16 
ἀιδὶ οὗ ἔμ στουῃᾷ, 50 {ον ῖ86 αἀϊὰ {1 βεοοπὰ Αἄδῃ γθοθῖνο 
ἔγομι 1ῃ6 Ὑιγσίπ ἂπ ΘαΥ ]γ Ὀοάγ, ἃ5 ἔγθθ ἔγοπὶ 5[η. ἃ8. ἔἰναὶ δ 15} 
Ὑ ποι ἐπα ἢγδὲ Αἄδη βριδῃρ' ἔγοια ὑπ στοιμά, γοὺ {Κὸ ἐπδὲ 
Βι)]οῖθα ἴο 411 ἐμ ΘΚ μ655, ἱπη χη 65, ἀμ ἃ 5] υηρ85. οἵ 
Βυϊπδηϊξγ. ΨΥΠΘη 16 οδπ σΟΙΡΓΘΘμα ἴῃ Παὶ τπδηη6. {6 1ῃ- 
δηϊτηαῖο ἀακῖ ΒΘΟΆΠ16 8 ΟΥΡΔΒΙΖΟα Ὀοίηρ' ἂ ἔῃ6. ἢγϑὲ οὐθαῦ 1), 
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Τα απ Ρε- 90ΒΒΡΙ, Οὔ μ6 μοιιβα οὔ Πανὶἃ : απὰ τῃ6 ὙΊΓΟῚ 5 ΠΔΠῚΘ τα85 Ναζαγθίβ. 
γεἰοά, 4709. Μαυν. 
Βείἴοτο {Π6 
Μασ αΣ ῦτα, τ Ξ τολε οὐ ρον πες κι. τ δες αν σεις 
ὅ. 

Ὑ8 ΟΠ ΘΟΙΡΙΘ ΘΠ {πὸ τγϑίουυ οἵ {πὸ ογθαϊίοι οἵ ἐμ ββοοπα 
Αάδπι. Βυΐ ψγὸ ΠΔΥῪ ἃ5 ὙΘΆΒΟΏΒΟΙΥ ἀἰβθ 6] ον ἔπ6 ὁπ6 85 ἴδ 
ΟὗμοΥ, 1 αν ππαἀογβίδη απο πηαδὲ οομργομοπα ἴπ8 ἀΠΠ οα! ἐν 
θοίογθ ψὸ γϑοοϑῖνθ ἢ, ΤΠΘ ΠΟ]6 ἀοοίγίηθ οὗ οὐθαϊίοη 15 9μ6 Οὗ 
ἐπ ἔγα 5 Π]οἢ θ 165 1Π6 ἰη 6 ]16οὲ οἵ μδπ. ΥὙ7ο ταιιδὲ, ἴῃ ἐπ 5 
βίαρϑ οὔ ουν θθίηρ, θ6 οοπίθηϊθα ἴο θα] αν, πᾶ ἴο θ6 ΙοηοΓδηΐ. 
1 τῷ Ὀϑ]ίθνθ ομἷυ ὑ]ὰϊ 6 σομρυθμθηα, 6 παιδὶ ΒΟ] ον 
ποἰμῖηρ, θα τηϑίμοιπδί!ο8} ἀθιηοηβίγα  οη 5 
ΤῊ ἀθοϊαγαἰϊοπ3 οὗ Βογιρίανθ ἔγοπι [Π6 νον ΒΘρῚ Πηΐ Πρ σοί, 

ἐπα {Π6 8664 οἵ {π6 ψνοπιᾶῃ 518} ὈΓαΐἶδθ ἐπ βεγρθπίβ μΒθαά. 1 
ἰδ Θυ]ἀθηΐ ΕΠ15 ἴθ γπι, “Κ ἐῃ6 8θ6α οἵ {η6 ψοπιᾶπ," οδηποῖ θ6 ἃρ- 
ΡΠΘα ἴο πιδῃ κί πα ἴῃ βΘ ποθ γα]. Γ[ἰ τηιιϑὶ γοίδυ ἴο ἃ Βεοῖπρ' ἰο ὙΠΟπὶ 
10 σου] θ6 ἈΡΡΙ]16α 1π 501Π16 ΡῬΘΟΙ 81 56η56: δηα ἔδμο Τρ ΘΠ ἐγ 
Οὗ τᾶπ μὰ 5 ΠΥΘΟΙ͂ γοὶ ἀθνίβθα ἃ πιοάθ ἰπ ψ ἴοι ἐπἰ5 ραββᾶρθ οδῇ 
θ6 ΡΓΟΡΘΙΙΥ ἀρρ]]64 ἰο δῃγ οἱ {π πα πηδμ γ866, πη}655 ἴῃ ἰμδξὲ 
ἸΏ ΠΠΘΙ ἴῃ 10} ἐῃΠ6 ΘΙ θυ 8 ἴῃ αἰνίηθ Ἐδνϑιαἰΐοη μᾶνα ἂρ- 
ΡΠ16α 1 ἴο ἐπ ργοιηϊβθα 46] ν σου, ἐπ 6 Βδοομα Αάδη. ΤΠ ἢγϑὶ 
Αἀδϑιὴ νγ5 οδ]] δὰ ἐδ ὅοῃ οἵ (ἀοα, θδθοδιι56 μ6 ψγχἃ58 ογϑαϊθα ἴῃ ἐπ 
ἐπηᾶ 06 οἵ αοά, ἰπ ἃ νὰν αἰ θυ θηΐ [ᾺῸπὶ μἷ5 ἀδβοθπάδπΐβ. ΟΠ γίϑὲ 
150. 15 ο8}16ἀ ἐδ ὅοι οἵ 604, οα δοοουπὲ οὗ Ηἷδ5 τη ΓΔ  ]Ο 5 
οοποθρίϊοη. Βοῖῃι ψϑγθ ογθαΐθα βριγῖζαα] Β οἰ ρϑ; δηα ἔπθ ὑγι8 
ὙΟΥΒΠΙΡ ΡΥ οὗ αοᾶ, ἴῃ νϑγίοιιβ ραγῖβ οὐ βογίρίιτθ, ἅΥ6 6164 
ΒΥ {88 881η6 πᾶπιθ, ἴῃ 8Π ᾿πέδυϊου 58η56, θθοᾶι56 ἔπ Ὺ Ά5ΡΙΓΘ ἴο 
ἔπι γθοου ΥῪ οὐ ἐμαΐ βαρθυῖοῦ παΐατθ ν μ]ο ἢ ἐπ6 ἢγϑὲ Αάδῃι Ἰοβὲ, 
Ραΐ ἐπ ββοομᾶ γϑβϑίογθα. 

Τηθ δηοϊθηΐ 6 νν5 ψοΥγ6 ἀθοϊ 64, ἃ πᾳ, 50 [ἈΓ ἃ5 νγα οδῇ 8.366 Γ- 
ἴαϊη ἴγοπὶ ἔΠ6 1 ὙΘΙλ ἰ Ιπρ ΡΟΟΚ5,Ἠ ΨΟΓΘ πΠΔΠίΠΠΟΙ5 ἴῃ {πο ὶσ 
ορίηΐϊοι : ἐπαΐ {πΠ6 ἀἰνῖπθ Ῥθύβοη ὙΠῸ νγὰ8 ἃρροϊπίοά ἰο 46] ἵν Γ 
ἸΏ8, 5ῃ0] Β6 {0 5604 οἵ {|16 ϑγομηδπ ἴπ Β0016 ΤΠ Π6 7 αἰ υ Πρ’ 
ἴγΟΠ ἸΠΘΥ6 ᾿η6η. ἜἜΠ|15 ἱΠΟΥ ΡΥΪΠΟΙΡΆΙΠΥ θαυ πμοα γοπὶ ἔννο Ρ85- 
ΒΆ5.65 ἴῃ ἐΠθῖγ ΡΥΌΡμοῖβ, ψ ΒΟ. ΠᾶγΘ ΘΟΠΒΘαΙ ΘΠ ΪΥ θ6Θὴ ἸΠ 16 ἢ 
αἸδβοιι5504 ; {ῃΠ656. ἃγο 158. υἱ]. 14. δηὰ “261. χχχὶ. 32. βοῖῃ οὗ 
ὙΠ 16 ἢ ΓΘααΐΓ αἰζθη 0}. 

γγΒ6η ἐπθ ἰηνδβίοῃ οἱ ΒθΖίῃ Δηα ῬθΚ8} πὰ γοἀδαοδά ἐπ 15Γ86]- 
1165 ἔο Θχιγθιν, {ποθὲν Κίπρ, ΑΠαΖ, 0 ἴπ ἐμ ἀαγδ οὗ Ηἷ5 ργοβ- 
ῬΘΡΙΐν Πα βου Πποθα ἃηα Ὀτγ πὲ ᾿ποθη86 ἴοὸ ἐπ σοα5 οἵ {πῸ 500- 
ΤΟᾺΠ αἴπρ᾽ παῖ! οη.5, [ἢ {Π6 γον 65 8Π4 ἴῃ {6 1ι19}} ΡΙ8 605 οἵ ἐμοὶγ 
ΜΟΓΒΠΪρΡ, 8 Πα ΘΟμΒΘα ΠΟΘ Ηἶ]Υ ἰδ α μ᾽ Π1{{16 αἰζθπί οι ΟΥ τοϑρϑοὲ 
ἴο ἔμ ρτορ!οὶ «6]1ον8}}, πον ἴῃ {15 ρϑγιοα οἵ ἀἰβίγθθϑ πᾷ 
ΟΔΙ ΔΙ ἈΡΡ] 165 [ῸΥ γϑ] οὐ ἴο 1588}. ὙΠῸ Ργορποὶὺ ἀϑϑιινθβ ἢΐπὶ 
ἐπα "6 5)8}} "6 ἀθ!!νογοα ἔγομι ἔ]16 ἔνγο ἰκϊπρ ; θαὲ ἐπαΐ, ψ  ΐη 
διχίγ-ῆνο γϑᾶγβ, {π6 ἴθῃ {γ1} 68 5Π0 14 "6 ΘἈΥΓΙΘα ἀνα ν οἀρέϊνο, 
(158. νἱ!. 9.) ΤΊΘ Κιπρ' 15 ἱπουθάσ]!οιβ, ἀοαθεϊπρ' ρούπαρ5. ἐπ 
᾿πδρίγαίϊοι οἵ ὑπ6 ργορμθὲ; 80 γοαποϑῖβ ἐπα Κίπρ ἴο ΓΘΑΆΙΓΘ 
ἈΠΥῪ ΤΙ ΓΘΟΆ]ΟΙ5 ῬΓΟΟΙ Π6 Ρ]ΘΆ565 {]ιὰὐ {Π6 ργόορἤθου π6 δά ἀ6]1- 
γνοΥθα 8βοι!] ἃ θ6 δΔοσοιηρ 1564. ὙΠ|6 Κίπρ' γϑίαβοβ ἰὸ 40 50, 
ὙΠ 6 158 }} 1] αἴθ ν ἀθοϊαγοθ ἔπ6 ΤΟΥ Πἰπη56 1 5881] ρὶγθ 
γοὺ ἃ 5160η---ΒΘΠ 01 ἃ ἃ ὙἹΓΡῚΠ, (ΟἿ᾽ ἸΠΟΥΘ ὈΓΟΡΘΥΥ, ἔπ ὙΠ ρίη, 
ΤΡ ΤΙ, ΥΙ ἐπ. Θαρμαῖο τ) 5Πποα] ἃ οοποθῖνθ ἀπ δὰ ἃ 
80η. Τα {πθ πϑιηὸ οἵ {π1ὶ5 5805 δου! θ6 ἘΠηϊηδημ88] ; ἀηά 
βϑίογθ "6 ψγᾶβ οἵ βιῃποϊθπὶ ἀρ ἴο ἀΐβοθσπ θοΐνθθη ροοά δῃά 
61], ἔῃ6 σουπίγυ 5μο ἃ θ6 46] νογθα ἤγοιη 5 ἱῃναάθιθ. ὙΤΠ6. 
Ὑιγρίη ἰπ ααδϑίϊοπ ἰ5 Βαρροβοθᾶ, ΒΥ. ΑΡγΆΡΆΠ6], ἀπ ἃ Ομ Υ ̓ν 5} 
σθΥ 5. ἰὼ ἀδποΐὶθ ΜΔ ΥΒ ΒΔ] ΔΙ ΠΆΒΗΡαΖ, ἡ ποτὰ ϑαίδ ἢ τηϑΥγῖ θα 
500 ἃἴϊου. ΒῪ οἶμϑβ ὑπ6 ψογὰ τον 15 ΓΘηἀοΓΘα ἀδπη56], 
Ἰηδθαα οἵ νἱγρίη, ἃπα 15 ΞΒῃ ρροβϑᾶ ἰο τοίου ἴο {π6 4ιθθι οὐ ΑΠἃΖ, 
ὙΠῸ ψῆ5 ἔμθη ργθρηδοΐ οἱ Ηρζεκίαῃ. 1)γ. Ῥγο ΒΘ ἢ (6) [0]- 

Ὠ 
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Τυϊΐαη ΡῬε- 938 Απὰ {6 ΔηρῈ] οϑγῖδ ἴῃ ππέο μευ, δηὰ βαϊά ", Ηδ1], Νδεαγοίμ, 
χιοά, 4709. 
Βεΐοτε {μ8 
ΨυΙραΥ γα, Ιογβ ἐμ δυΐϊμουν οἵ ΤτΥρμο, Ααυ11, ϑγπηδομαβ, ἘΠ ΘΟ6ο- 
ὅ. ἰϊοῃ, δὰ ΑΡγάθδΏ6], πη κίν!πρ {π|5 15 βιρ 1 Π οαἰίοη ἴο ἔμ σογὰ 

την. ΤῊΘ ἱπϑριγεα γι πρθ, ΒΟΥΘΥΟΥ, ἀ0 ποΐ ἈρρθΔΓ ἴο 
οοπῆγη [Π15 Ἰπἰογργθίαϊοι ; ΓῸΥΓ ἔπ6Ὺ οῖγθ ἃ8 0 δοοοπηΐ οὗ ἃ 
ΟὨΙΠ] ἃ θογη αὲ ἐμαὶ {ἰπιθ τὸ οἰποὺ γθοοϊν θα ὑμ86. πϑῖηδ οὗ Ἐπηᾶ- 
Π16], ΟΥ ἃ 8116 ἐμαὶ νου] ὈΘΔΥ {Π6 58Π16 5:0 ὩἸ Ποδ ΟΠ. 

Τὐ ἐπ ργόρῆθον μα ϑηαθα αἵ ἐμ 161} νϑῦβθ οὗ ἐμ8 βϑυθηΐῃ 
οἰαρίθν, Ὁ ταϊρΐ ΡΘΥΠ8Ρ05 Ὀ68Γ ἃ ΠΠ {6 Γ8] ᾿ἱπίθγρτοίαίίοη, Βαΐ εἰ 
566 115 ἴο πᾶν βθϑὴ ἰογροίζθῃ Ὀγ ἱποϑο ψὺ σψουϊὰ {πΠ5 Πἰπϊξ 15 
βρη οαίίομ, ὑπαὶ 1 15 ΟΗΪῪ ἃ μᾶγῦ οἵ ὁη6 ΡγΓΟΡϑίϊο8] ἀἰβοοῦγβ6 
ΒΊΟΝ 15 οΘοιημΙοἰθα αὖ νου. ἵν. ομδρ. 10. ἃπα πο] 465 ἐμπαΐ 5.1}}} 
1016 δι ποπΐ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, Γοπἀθγθα ἴῃ οὔτ ἰγαηβί διό, “ ]ηἴο 
15 ἃ ΟΠ] 15 ῬΟΥΠ, ἀπο τι5 ἃ 505 15 ΘΊΨΘΗ ; {Π6 φΟνουηηθπὲ 
588}} Β6 ΡΟΝ Βῖ5 5Βῃου 6 7, ἃπὰ Π15 πᾶιηθ 58|8}} 1)6 οδ!]] θὰ γοη- 
ἀουίαὶ, ΘΟΌΠ56ΙΠοΥ, μ6 παρ ΐγ αοα." ὙὩΤΠ6 ορ]ϑοὺ μη οἵ τΠ9 
Ῥγορμοὶ ἴῃ ργοποῦποίηρ ἴθ σψογάβ, ἃ Ιγρῖπ 5881} ΘΟΠΟΘΙνΘ, 
ὅς. τηϑῖ θ6 οοἸ]θοϊθα ἔγομ {Π6 5οορα οἵ {π σο]8 ἀϊβοοῦγβο. 1 
11 θ6 ἐπουοπρΉ ]Υ δσϑιϊπϑα 1 Μ111}} ἀρρθδν, {κὸ οὗμποὺ ργόρμϑίιοδὶ 
ΑΙΒΟΟΌΓΒΘ5, ἴο τη8 Κ6 ἔμ ργθϑθηΐ αἰβίγθϑβ ἂπα ργϑαϊοϊθα ἀδ]νϑῖ- 
Δ Π06 56 ν 86 85 ἃ στγΘ οἵ 50116 Ἰπο0Γ6 αἰδία πὶ ΔΠἃ ΤΠ Ὑ6 σ] ΓΟ 5 
δνθηΐ. Νὸὼὸ Κιηρ οἱ 5786] οου]Ἱὰ 6 75}}Υ βίγ! θὰ ὑπ Ὑγοπἀθυία} 
-- οὐ μ56 0 Υ--σίπθ τοῖν αοά, (νῖοι Ἰαϊίου δριμὺ 15 γθη- 
ἀογοά, ΟΥ̓ ἃ ᾿ἰθαγποα ογιίϊο (4), αοα, ὅπ τπῖρΐυ πηΔΠη)---ἰ δ 
ἘΣ νου]αϑίϊηρ Εἰ μου--τἰμο Ῥγίηοο οἵ Ῥϑᾶθθ. ὙΠ656. ῬΥΟΡΠΘΟΙΘ5 
ἵγοπ πϑοθϑϑίΐυ τϑδὲ θ6, ἃ5 ἔποὺ δἰ αγ5 πᾶγα θθη, θοΐῃ ὈΥῪ 
6 5} (6) ἀμ ΟΠ γιδίϊδη υιΐο 8, γϑίουγθα ἴο ἴπ6 ΝΜ οβϑίϑῃ, δηὰ 
ἃ 5 50} 15 αυοίϊοα Ὀγ 5 . Μαΐπον ἴῃ μ15 Ο8ρ6!, 1. 28. (3) 

1 58}8}} ο]οβθ {815 ραγὶ οὗ ἐμ ργθδϑοῃηΐ ποῖθ σι ἃ βίαϊοπιοπὶ οἵ 
τ. Κοπηϊοοῦ 5 πυροΐ 6515. 
ΗΘ οοπορῖνθβ ἐμαὶ “ ἐμ ἑοχὶ οοῃΐδί 8 ἐνο αἰδίποῖ ρΥΟΡμ6- 

οἶθ5 ; 686} γ8], ἀπ ἃ ϑᾶοῖι ἴο θ6 ππάθυβίοοα 1 ΟΠ6 586Π88 ΟΗΪΥ :; 
ὑμ6 ἔγϑὺ το] αἰϊηρ ἴο Ογιβῖ, ὑπ βϑοομπα ἴο 15818}}8 50η. ΤΠ6 
ΟὯ6 ἰς σοπζεαϊπθδα ἰπ νυ. 18, 14, δῃὰ 15; δῃὰ ἐμ οἴμποὺ ἴῃ ν. 10. 
).ν. Κα. ρδγδρῇγα565 ἔμθ ὑπ8 : 

“Το Ἐδαγ ποῖ, Ο Βοιιδα οἵ Ὀανιά, [μ6 ἔαΐθ ἐπγοαϊθπθα γοι: 
Θοὰ 15 ταϊπα Ὁ] οὗἉ Β15 ρσυοι]56 ἴο γοῦν Είμϑυ, πὰ ψ1}} [16] ὑπ 6 
ΒΆ1η6 ἴῃ ἃ ΨΘΙῪ ΜΟΠΟΘΥῚΙ Ἰηϑπηθῦ: Β6Πο0]α ! ἃ νἱγρῖὶπ (γαῖ Υ 
ἐμ υἱγρίη ἔμ ΟἿΪΥ οὁπ6 ὑμπὰ5 οἰΓοιπμβίϑη 664) 5881} οοπμοοῖνρ, 
δηᾷ 68. ἃ 50} ; ἡ 1 οἢ 501 588]}} ὑβουθίουθ θ6, σβαὲ ἢὸ οἶποῦ 
85 Ὀ686η ΟΥ̓ 58}} 6, {πὸ 5θϑὰ οἵ 186 ψψοπιδῃ, Πποῦα δἰ γ]θα ΤῊΕΞ 
ΨΙΠΟῚΝ : δῃ4 [15 50η 5118}} θ6 681168 (1, ὁ. ἴῃ ϑογιρίαγο ἰδηριδρθ 
6 588}} 6) ἵμμανυει, Οαοα σι ἃ: θυ {Π|5 στοαὶ Ῥούβομ, 
ἐμὶ5 οὐ νἱ51016 διπομρϑὶ τηθη, ᾿πἰγοάποθα πο ἔπ του] {ῃ8, 
1 ἃ ΠΙΒΏΠΘΥ ἐμπαΐ 15 ψιϊπουὺ ΘΧΔΠΊΡ]6, 588}} 6 ἰγαϊν τηᾶπ : Π6 
588}} θ6 ὈΟΥῚ 8Π ἰηΐδηϊ, δη ἃ ἃ5 82η ᾿πίαπ᾽ 5881] Ββ θ6 Ὀγουρῆς 
ὉΡ: ἴου θυςίθυ ἃπΠα ΠΟΠΘΥ (Τα 6 Υ τα ]κ Δ ἃ ΠΟΠΘΥ) 588}} μ8 δαΐ ; 
Π6 588}} ΡῈ δὰ σι ἴμ6 οοππποη οοα οὗ ἱπίαπ᾽β, ψ ΒΊο ἢ τω {Π6 
ἙΠαδὶ νγὰβ τ} τηϊκοά τ ποπθυ, 1} μ8 5118}} πον (ποῖ ὑπαὶ 
Β6 πᾶν Κποῦν, 85 1 δι ἢ ἰοοα γγὰβ ἴο θ6 {88 οδπβθ οὔ ϑιο Κπον- 
1ϑἄρθ, θα) {11} 6 588}} σον ἂρ ἕο πον Ποὺ ἴο γοίιβθ ἴΠ6 ον] 
δηἃ ομοοϑο ἴπΠ6 σοοά.᾽» 

“ΤΙ. Βιιΐ δοίογτα τηῖβ οἷα (ροϊηἱπρ ἴο ἰδ. ΟΤ 501) βδαϊ 
κηοι ἕο τοίιδο ἐΐιε ουϊϊ απὰ οἴιοοβ6 ἐδ σοοᾶ ; ἐΐι6 ἰαπά ἐπαὲ ἐΐοιι 
αδβογγοξὶ, ἐαϊ δ ξογβακοη, οΥἹ δοίῆ ἢν Κὗιρϑβ." 

ξξ Ἔ»π 5Βῃου]ὰ θ6 γϑηἀθυθα, ΤῊΙ5 οἰα :---ἃ οι οἵ 1δαίδἢ, 
Β΄, ΘΑ Γ-Ἰ 580} ; ἡ ποπὶ αοα πα οομμμηδη θα {π8 ρῥτορποὶ ἴο ἴδ Κ8 
ψττῃ πἰπὶ; Βαΐ οὗ ΠΟμι ΠῸ 1156 γγ)1ἃ5 πιϑ 6, 655 πὶ {πὸ ἃρρ]168- 
τίοη οἵ {6586 ψογὰβ ; σΠΟη] [588 τσ ἢ ον πο ᾿π 15 ΔΥΠῚ ; 
δηα ἔο ποτ ἐμπούθίοτα πὸ πηϊρΐ ροϊηὶ ιΐ ἢ ΠῚ5 παπᾶ Πθη 8 
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Ταϊϊαη Ῥε- ἕλοι ἐμαΐ ατὶ Ὠϊσ!ὴν ἰανουτεᾶ, ἐμ6 Τιογὰ ἐφ ννῖ τὰ {Π|66: Ναζαγοίν. 
τοῦ, 4709. 
Βεοίοτο {πες 
"ἶμ αν Ἔγα, 

Ὀ]6ββθα αγέ (μοῖι ΔΠΠΟΠΡ' ὑΟΙΏΘΗ. 

Δθαγοββοά πἰμπιβε! ο ΑΠᾶΖ, πᾷ 5814, Βαυΐ Βοίογο {πἰ5 Ομ 1] α 584}} 
δύον ἀρ ἴο ἀϊΞοοη ροοά [γΓοπὰ 601] ; 86 Ιᾶηὰ, ὑπαῖ ἐποὰ ἀρ ΠοΓ- 
τοδί, 5881] θ6 ἐουβαίζθῃ οἵ βοῖῃ ποὺ Κίηρ5.) 

“7 }6 ομ 118 μι πι8 15 Θυ ἀθ ΕΥ̓ ΡΥΟΡ ΒΘ 168] ; ἔῸΓ 11 516. 1168, 
α γϑηυπαγιΐ, ΟΥ ἐΐι6 τοηναϊπ ον, ἐνναϊ γοέγη. [ΓΠ5 ΡΥΟΡΉΘΟΥ νγᾶ85 
5Ο0ΟΠ αἰΐον {]Π]|1δὰ., Απά ὑμπογοίοσο 1Π|15 50π, 0586 ἢδπι6 μὰ 
θθ8π 850 οοῃϑβοϊδίουυ ἴμΠ6 ὑοᾶν Ὀοίογο, τγὰϑ ψ ἢ ὑπ6 αἰτποδὲ ρῥΓο- 
Ῥγϊοῖν Ὀτουρμΐ (Οὐ πον, ἃπα τπιδάθ ἔπ δη]θοΐ οἵ ἃ βθοοπῃὰ 
ῬΤΟΡΉΘΟΥ---Πδιη ον, ἐμαΐ Βοίογο ὑπαὶ Ομ], πὸπ ἴῃ {16 βθοοπά 

αΥ̓́ΘΑΓ οὗ μ15 ἃρ8, 5Βῃου ! 6 80]6 ἴο ἀἰδιϊη σ᾽ αἰδἢ παΐαγαι! ροοά ἔγΟ πὶ 
6Υ1], θοίοσ π6 5Βῃουϊά 06 ἃρουῦϊ [Ὁ ΟΥ̓ ἤν γϑᾶγ5 914 ; {π6 ἰὰπᾶβ5 
ΟΥ̓ ΒγΥῖα δη ἃ [5Γ86], Βροίζθη οἵ μϑῦθ ἃ5 ὁη6 Κίῃράοιη ὁπ δοθοιιπὲ 
οὗἨ ἐποὶν ργοδοπὲ παΐομ δηἃ οοϑηΐδάογαον, 5που]α θ6 Ὀγβάκθῃ οἵ 
Ροΐῃ ἐπϑὶγ Κίηρϑ: ψΒΐ 6}, ὑπουρὴ δὲ {πᾶὶ ἔἴπηθ ΒΙΘΉΪΥ πργορᾶ- 
16, δᾶπιθ ἴο 855 ἃθοὰὶ ἔνγὸ γϑᾶγϑ ΠΟΥ ; θη ὕποβθ ὑψνὸ ΚΙηρ5, 
γγη0 πᾶ ἴῃ ναΐη αἰϊοιρίθα ἰο Θοπ ποῦ οι βΆ] θη, σγοτθ ἐπϑῖι- 
56 Ι͂ν 95 ἀθβδίγογοϑα, δδοῖ ἴῃ πὶ5 οὐαὶ Θουπίγγ. -ΚομπΙ οοὐ 5 56χ- 
ΤΟ ΟἩ 158. νἱ!. 18---16. Οχῇ 1768. 
ΤῈ ὁοΙθυγαϊθα ργορῆθου οἵ ΜΊοδΙ (6... ν. 2.) ψ οι δὲ, Μαὶ- 

ἔμδνν ΠΠΚουῖ56, 85 5 οοιπίγγπιθη νου ἃ ἈΡΡΤΟΥΘ (9), ἃΡΡΠ1685 ἴο 
Ομγῖβὲ, νγὰ5 νυ εΐθη ἔθη ΐυ γϑαγ5 ἰοῦ ἴπ6 ονϑπὺ ΒΥ ΨΉΙΟΙ {818 
ῬΤΌΡΠΘΟΥ οὗ Ι5αἰδὶι (158. νἱ]..14--16, ὅ.6.) ψὰ5 οοοαϑίοποά. Βοίμ 
Ὅγ. Η.4185 (1) ἀπᾶ ΒΊσπορ Το ὶπ (ἢ) τὸ οἵ ορί πο, ὑπᾶῦ ΜΊΟΑΙΝ 
ἴῃ ἔπ|5 ραββασο 8185 ἕο {πὸ ΤΌΤΠΙΘΥ Ρᾶβδαρο ργΓΘΥΙΟΌΒΙΥ 46] νοῦς 
δὰ Ὀγ 1ϑαίδη. “ Μ|οδΙι,᾽ βᾶγ5 ΒΊβμορ ον, “ πανί ηρ' ἀο] νογοαᾶ 
ἐμαὶ γθιηΓΚΑΌΪΟ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ΒΟ ἀοδίουτηῖποβ ἐπθ Ρ]Ὰ66 οὗἉ {16 
Βίγί οὐ ἐμ Μοβϑιδῖ, ὑπ Ππ]οῦ οἵ (οα᾽5 ρθορ]βθ, 056 ΡΌ]ΠΡ5 
[οὐ πᾶν θη οἵ ο]4, ἔτοπι δνου!αϑίϊπρ, δα 45, ἐπαὶ πονου 616 585 
αοά νου]ά ἀθ] νοῦ ἔπθπὰ ἀρ ἴο ἔμ Ὁ ΘΠΘΠΊ165, 111 516 ΨΠΟ 15 ἴθ 
ὕθαγ ἃ μα ὑγίπρ [οτῖ ἢ. ΑὙΟΒΡΊΒΠΟΡ ΝΟΥ ΘΟΠῚΘ ἃ150 ΘΟΠ ΗΓΒ 
ἐπα δυϊπουζΖθα νογβίομ (1). 

ΤῊΘ ὑποοπιοῃ ΘΧΡΥΘβϑίοη 8150, “ἴμο ΠΟΙγΚ οβργηρ,» Τᾳκο 
ϊ. 8ὅ. 566 18 ἰο 6 θβρθοίδ}ν δθαρίθα ἴο ἀθποὶθ ὑπᾶὶ ὑμ6 Ομ] 
νου 6 ργοάιοοα ἴῃ 8 ψὰγ αἰδθγθηὶ ἔγοπὶ ὑπὸ ρϑμουϑίοη οἵ 
1η6 γοϑδὲ οἵ τηδηκίπα. Οἡ {πὸ Δρρο!]αϊΐοι, δον ὁ} ἐΐια δ7οδὲ 
Ηἱϊρῖι, ἹΚυϊποεῖ, ἃ νυν οθοὶ ἀπά οααίίοιι5 οὐ 16, Οὔδογν δ, “΄ ἐπὰξΐ 
1ἰ 5θθιη5 ἴο θ6 πιο ἰο 5ιρῃην ὑπαὶ ΟἸΠγῖδὶ γὰ5 ργοογθαϊοα ὈΥ 8 
ἱπημηθαϊαΐθ ἀϊνίπο ἰπΐογνθηίϊοπ: ἴπΠ ΜὙΒΙΟΒ 56η86 Αὐδῃ Αἰδὼ 15 
0816 4 “1Π6 ὅοῃ οἵ ἀοα()."» ὶ 
ΤΠ ποχὶ ργόρίοου μοι Οοὐὐγ ργοδθηΐ Βα} }6οῖ οδα8 τς 

ο οομϑίάου, 15 ρίνθη Ὁ Ψουθηῖδι, (Χχχὶ 32.) ΤΠ Τογὰ μα ῖ 
οὐθαϊθα ἃ ποὺ ἐπίηρ οὐ πὸ οαχὶ, ἃ ψοπιᾶῃ παῖ ΟοΙηραβοθά 
ἃ τ8η. Τμαὶ ποὺ “ὁ ογθαΐίοη οὗ ἃ π|8π 15 ἔμβουθίογθ πθνν, δηᾷ 
ἐμεγείογ ἃ ογϑαίϊίοη, Ὀθοᾶι56 ψγουρΐ ἴῃ ἃ οπϑῃ ΟΕΪΥ, σι πουῦΐ 
ἃ Π8Π, ΘΟΙΠΡΆΒΒΙ Πρ ἃ Π28Π; ΜΆΘΟΙ ᾿πἰογργοίαϊθοι 15. ἀπεϊθπέ, 
Πξο γα], πὰ οἱθᾶν (ηι). ὙΠῚ5 15 ἴπΠ6 ορί πίοῃ οἵ ὁη6 οἵ ουΐ πηοϑὲ 
δια ηθπΐ αἰ νπ65, 0 ρτοοθοάβ ἴο ἀοπηοπϑίγαΐθ, ἔγοιη ἔμ 6 γ80- 
ΒέμιϊοΆ] ἀηα ἐδ! πηπ 1681] ψτὶΐουβ, ὑπαὶ ὑπὸ ἀπίϊθπΐ σ ν5 ραν ἐπ 
58 η6 ἰπἰογργδϑξαϊ!οη ἴο ἐΠπ|5 ραββᾶσθ, ἃμὰ γΓοίβυγοα 11 ἴο 16 τη]- 
ΤἈΘΌ]Οι8 οοποδρίϊοῃ οἵ {1 θχρθοῖθα Μοββίδῃ. 
ΤΠ6 ρύθαΐονῦ ραχὶ οὐ ὑπὸ δνθπίβ ψΒ10} ἃγο ργραϊοϊοα ἴῃ ἐμ 

ΟἹὰ Τοβίδιηθπὶ ἅτ βδμῃδάονϑα (οὐδ ὈΥ ἰγ065, ΟΥ̓ ΡΤ Δ], ᾿π θη θά 
ΤΕΒΘΙΙ]Δ πο 65, ἴῸ {πὸ ον θπὶ ργοῖρυτοα, "ΠΠ6 τα ΟΌ]ΟΙ15 ΘΟΠΘΟΡ- 

" Ἐἰοα 8150 15 τορϑαΐθα!υ ἐγριῆϑα ἴῃ πὸ 9]ὰ Τορίαππθπί. Ψασγίουϑ 
ψγοηθη, Ληπᾶ ἐμ τὴ οὗ ἘΠ ΚαΠΆΒ, ΘΆΤΔ οὗ ΑΡγΆΒαμ, {Π6 Ὑν 8 
ΟΥ̓ Μᾶποδι, ἀπ ΟἴΠ6Γβ, ἃ5 γγ76}} ἃ5 ἘΠῚ ΖΑ ῖἢ {μ6 ψ 11 οἵ Ζϑο)ιᾶ- 
ΥἶΆ5, ἅΓ6 γΓϑοογαθα ἴο πᾶν ὑὈγουρμΐ (γι οἰ] ἄγθῃ αἴζου ἔπ 61 
914 58 παᾶ θεριιη. ὙΠῸ ἀθοῖρῃ ΟΥ̓ {115 56θ1η8 ἴο πᾶνθ θδθῃ, ἐθ 

"2 
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μα ν ΑΝ 39 Απὰ ἤθη 506 βαννρ λΐπ, 5886 νγὰβ ἱχου]θὰ δὲ ἢὶβ Ναζαδγείβ 
1 ᾽ Ξ 

. 

Βεΐοτε {Π6 
Ψυ]ραγν τα, 
ΠᾺ 

αὔοτα ἰπ6 ΟμΌσοΙ οἵ αοά, σψμῖοῖ οχρθοΐϊοα ἃ Μβδϑδιϑῃ γ80 
5Βου] ἃ Β6 'π ἃ ΡΘΟυ ΠΥ 56Π56 ἐπ6 δεθᾷ οἵ {π6 σοιηδη, ἃ οογΐδὶ 
Δα τη ΓΔ ΟΌ]ΟΙ5 ργοοῖ, ἐπὶ 85 πϑἐ μ] ηρ᾽ γἃ5 ᾿π] ΡΟ 551016 πὶ αοά, 
μ6 ψου]ά ἴπ μἰβ οσσῃ ἰἰπη6 οἷν ἔπ {86 ῬγΟΙ5θα ΝΜ ββίδῃ ; οἵ 
γι ῃοβ6 δγέῃ, ἐπα θίγῃ οὗ ἐπα μι! άγθη οἵ ἔπ 656 ψοιηθὴ ογα Ρυϊ 
ἴγρε8. 

ὙΠπαΐ {π6 ἀοοίγπο οἵ [6 τη γϑοι]οῖ5 οΘοποθρέϊομ οἵ ἔμ Μ65- 
518}} ἰ5 ἰα]Ϊὰ ἀἄογπῃ πῃ ἔμπα Νον Τ βίβιηθηϊΐ, ἃ5 7161} 8ἃ5 ἔπε ΟἹά, 
ἐπ6 ΟΠ ΥἸδιϊδη γοδᾶθυ ἀοθ5 ποῖ τθαυΐϊγο ἴο θ6 ᾿ἱπίογμιθα. ΤἘΠῸ 
δοσοπηΐ 15 οΘοῃ δῖ 6 α 1ἢ ἴΠ6 ΘΟΠΙ ΒΘ ΠΟΙ Πρ Ομ δρίθΥ5 οὔ ἵπ6 ἀ05Ρ615 
οἵ 51. Μαείζπεν δπὰ δ᾽. μπ|Κὸ; ΜΙ} 8γ6 ἴο θ6 [ὈὰΠ ἃ 1 ΘΥΘΙῪ 
ψΘΥΒΙΟ. ἃπα τηϑπιβουρὶ οἵ ἔΠ6 Νὸν Τοβίαιποπὶ οχίαπί. Α5 
Ὦμ656 ομπαρίθυβ τηαἰπίαϊῃ ἔπ ἀἰνιπι οἵ Ογῖϑῖ, ὈῪ δββουξηρ' ἐπ 
ἴαοϊ οἵ 15 τηϊγδου]ουβ Ὀἰγΐῃ, ἔπΠοῪ πᾶν θθοπ αἰϊδοκθὰ νηΐ ἃ 
νατγι οἷν οἵ ἐπθογθίϊ 8} δΥστιπηθηὶβ γ ἔΠμ6 ΒοοϊπΙδη ΓΙ ΘΥΒ ; 85 γ76}} 
8.5 ὈΥ 81}, γι παῖ μου ΤΠ οἰ δὶβ ΟΥὐὁ που πὶ Ὁ ΓΙβἐ απ 5,0 σου] γθάϊοθ 
ἴμ6 (05Ρ6] ἴο ἃ ροοά πὰ ν8]08}}6 βυϑβίθηι οἵ ΠΟΥ ΠΥ ; πα Γο- 
ΡΓοβοπὶ πα Ῥγουηβθα ΔΙ ΟΒ518}} ἃ5 Ἰπϑυ ὶν {πΠ6 Ὀ]ΔΠ161655 πη8π|, {Π 6 
ΘΧΘΙΠΡΙΑΓῪ ἴθϑομοῦ, δηαἃ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἃ ΘΌΡΘΥΙΟΥ ργορμποί(η). Οη 
1μ6 5816 δι που ν ἡ ΒΙΟἢ πα πορα με ἢγβὲ ἃρ 65 ἴο γϑοϑῖνο {Π6586 
ΟμαρΡίθΥβ ἃ5 δαϊμοηΐο ἃπα σΘπππ6, δπα ἴἰο 6 ]1ΙΘν 6 ἐμ8 παύγᾶ- 
ἔνα οοπίαϊποα ἴῃ ἰμθιη, Ο ΠΥ δ δα η5 1 81} ἃ5᾽65 πᾶν τηδ8 {8 
ἀοοΐγιπο οὗ ἐμ πα γϑοι]οιδ σΘοποθρίϊοη 8Π ἀυΐϊο]6 οἵ {π6 10} {411}. 
ὙΠΟΥ Βᾶνο 6] ον θα ̓ π ΗἸμπῚ “ἦς ψ)Ἐπὸ ψὰ8 οοποοίνεα Ὀγ ἴπ6 ΗΟΙΪΥ 
Οποβῖ, δπὰά θουπ οὗ {π6 ὙΙρΙη ΜδΥγ.; “-Ξ66. ἴθ σΠο]6 οἵ {π6 
Δα Γ80]6 {πϊτὰ Δγ[1016 οἵ Ῥϑάγβοι οἱ ἴπθ Οὐδ. 

α) Τηδ τηΐδοίίοπ οἵ οὐγ παΐατα, ἐπ6 Φρόνημα σαρκὸς, Ξροκεῃ οἵ 
ἴῃ {πΠ6 Θέ Ατίϊοϊα οὗ (86 Ομπγοῖ οἵ Ἐπρ]απα. (0) Μοβεβ δοᾳπαϊηΐβ 
τπ8 ἰμαί Αἀαπι Ὀασαί ϑ'οέδ ΙΝ ΗΙ5 ΟΥΝ ΠΙΚΕΝΈΒΒ ΑΕΤΕῈΒ ΗΙΒ ΙΜΆΑΘῈ, 
Θεη. ν. 8. οἂπ 1 θ6 βυρροβθᾶ {μᾶΐ δἃῃ δοουγαίθ ὑυϊίευ ἃ5 οδε5 ἰς, 
ὙΠ6η Π6 δᾶ 5αϊά, {πΠαί (οα οτγθαΐθα τηδη, ἢ ἠὲ οἵὐῦι ἴϊκοηιθθ5 αἴξον 
μὶβ ὕπιαρε, θη. ἱ. 26, 27. ἀπά πεῦβ β58υ5, (μαΐ ἡ ἄαπι δοσαὲ ει ταν 
ΗΙΒ ΟὟΝ ΠΙΚΕΝΈΕΒΒ ΑΕΤΕΒῚ ΗἸΒ ΙΜΑΘῈ, αἀϊά πο 5εί {Π15. δχρυββ- 
5[0ῃ ἴῃ ΟΡΡΟβιτοπ ἰο {Π6 οἴμου ἢ Νοίμηηρ 6156 ἈΡΡθδυβ ἔγοιῃ {μῃ6 ψν οσὰ 8 
Βεδίπο 50. ΘΧδοίγΥ ταρϑαίεά. ΗἨδ πιυβέ ἱπεγοίογα ἀδβιρη ἰο δοφαδὶπί τ 
{παι Α΄ ἀαηι παυτπς Ἰοβί [μ6 ᾿πιᾶρα ἀπά ΠΠκ θη 655 οἵ Θοά, οου]ά ποί ἴον {πὲ 
γεᾶβου θεροί ϑεί αἴξου ἴη6 ππᾶρσο πὰ 1 ΚΟ π 655 ἴπ ΒΙΟ Ὠἰτη56 1 Βδᾶ 
Ῥδθη ογραίθα : διέ ἐπ ἰιὶ5 οιὔπὶ [οι 655 ἀξ οΥ̓ ᾿ὶδ ἐπιαθ, ἃ ταΊ ΒΟΥ 16 πηογίαὶ 
ταδη {Κα ἢ] 56}, δὴ πεῖν οἵ μὶ5 1011], σδΥ6, ΒΟΥΥΟ, δῃᾶ ἀθαίῃ, Εἰχίγαοϊρα 
γοπ ἃ πη ΠΠΒοΥρί Ἰοἰΐου ἔγοπι {πὸ ἢγϑί Πιοτὰ Ὑιβοουῦπί Βατγϊπρίοπ, δι1- 
ἔμοτ οἵ {μ6 Ἐββδυ οὐ ἴη 6 Ὀ᾿βρθημβαίίοηβ, [0 ἴῃ 6 οο] δ ταίθα Ὦγ. [μαγάπου, 
ΜΠ ΒΙΟἢ 1 Πᾶνα θδθθη ἰανουτοά Ὀγ Π15 50η, ἴΠ6 ργϑβϑῃΐ Ηοη. ἅἃπὰ ΕΒ 
Ἐδν. {π6 Τιοτὰ ΒΊΒΠοΡ οἵ Ὀυτπαια, 8.666 αἴβϑ0 οπ {Π6 βᾶ:η6 βαθήθοΐ  οπθϑ᾽ 
ἤραγαῦν ε ἰδπστιᾶσα οἵ δογιρίαγθ. (6) ϑοτιρίυτο ἰδβέϊπιομυ ἴο {π6 Νῖ68- 
518}, νο]. ἱ. ῥ.. 271 : Βαΐ {π15 Ξαρροβιίίοι 15 οαπᾶάθα οπ ἴπ6 1άθα {πδΐ 
ΒΟΙῚ6 ΘΥΤΟΥ Π85 οΥὐδρί ἴπΐο {π6 δοοοπηΐ ἴῃ {Π6 βδογβὰ ἰοχί οἵ Η 6Ζϑίκι 5 
5:6, 2 ΚΙηρ5 χυ]. 2. 2 Οβτοι, χχνυηῖ!. 1.---πᾷ [{ 15 Βοδτ Εἶν 8 πη15510] ἕο 
Βα] {πὸ τῖσμξ ᾿πἰογργθίαϊίοη οἵ ομα ρατί οἵ δουιρίασα ὁπ ἴπ 6 ΡΟββ1]6 
ΕΥΤΟΥ οἴδποίμου. (ε) Ηουβὶ θυ ΒΙΒ]1οαὶ Οὐ οἴβιηβ, νο]. 11. Ρ. θ5. (6) 
Οὐοπίδιη ῥρθοΓ ἀδίαβ οϑί--- άύραπι : ὈΙχιΐ ργορμοία δὰ ἀοιπθμι Ὠανὶὰ: 
Ῥαδν παίαβ εαϑέ π0}}}5, ὅζο. ο. Πθὰβ ροίβηβ νίνϑῃβ ἰπ β6οῦϊα ἈΤΨ, 
6 ββίδῆ, οὐ]ὰθ (θρΟΥ 15 Ρᾶχ πλυϊία οὐ. ὈΘθατῖτῃ σα ῦΡᾶ 5θοΐ. 1. [0]. 
249. 4. Τη ϑαπμοάσγιη, ἴο]. 94. 1. Ὄσδυμῃ οοπδίϊζαϊβδβο ΗΠ βκίαπι ἴδοθυα 
Νεββίδπι, 485 φυϊάθη ΓΑ ΡΌ] Βα βαπί, βϑα ἰδπηθη ΠΟΡΪ5 ἴπ (ἀπίθμ πἰ{1}18, 
αΐϊα οβἰοπάπηξ, Γεθ 05 ἴῃ Ἰδοίίομα ὨΟΓΌΙη νου θοσπτα ἀς Ν ββϑι οορ 8558. 
ϑομοοθίρθηϊαβ, νο]. 11. Ρ. 100. Τί οδπποί 6 ΘΟ ΒΒΆΤΥ ἴο γον ἴὸ ΟἸγῖ5- 
{ἴῃ τυτιίουβ Βαυΐί 566 ΚΙάἀοΥ᾽ 5 Πεμπηοηεβίγδαίοη οἵ {πε Ν οβϑϑίαι, Ῥαγί 1ἷ- 
Ρ. 97, 1726, [0Ὁ11οθ. (7) Τῇ ᾳαοίαίϊοι θὰ Κ., Μαίίενν ἀστθθβ αἰπιοβί 
γνγοτὰ ἴοΥ ον τυ τ{} (η6 Ἡ γον, 
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Υξαγ οὔ μ6 βαυίησ, ἃπα οδβὲ ἰπ ΠΟΙ͂ τηϊπ ννἢδὲ τηᾶπποῦ οὗ 5δ]υςΔυϊοἢ Ναζαγεῖμ. 
Ζυ απ Ῥὸ- 
τὶοά, 4709. 
Βείοτο ἴπ6 
ψυ ραγ Αὐτὰ, 
δ. 

{Π15 5ῃοι]α 6. 

Μαίι. 1. 28.--Ἰδὲ ἡ παρθένος ἐν ] [58. ΥἹἱῖ. 14. 
γαςρὶ ἕξει, καὶ τέξεται ὕιον, και Ϊ͵ ΓΙΝῚΡΥ 13 ΓΝ ΤΠ ΤΣ ΟΡΤῪ ΤῊΣ 
καλέσουσι τὸ ὄνομα αυτοῦ ὈΝΌΩΡ ῺΨ 
ἜΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
θαΐ ναγῖ65 ἔγοιῃ ἴμ6 ϑερίαδριπε, ἔγοπι συ] οἢ 6 Νὸνν Τ᾽ ϑδίαπιθπϊ ΥΪΟΥ5 
50 Οἴΐδθῃ αυοία, ἴῃ ἔνγο ννοτβ οηἱγ-- - ΝΙαἰί. ἕξει---ϑορί. λήψεται--- Ναί, 
καλέσουσι---ϑορί. καλέσεις. (9) 51π66 ἵμα δρρ!π!οαξοπ οὔ {π|5 ραβϑᾶθε 
ἴο ἴπ6 ΟΠ γ βία ΝΙ οϑϑίδῃ, (Π6 ον πᾶν θθθηὴ δοουβίομπιϑα ἴο τοῖευ {Π6 
ννογάβ ἴο οἴποὺ οἰγοιπιβίαποθβ, [πη {Π 611 ἃποθβδίουβ παα ἄοπθ ΝΟΙῚ [,66- 
ἴογ (58γΥ5 ϑομοείρϑῃ, γο]. 11, Ρ. 213,}) Βᾶπο αϊνογβιζαΐθμ παῖταγὶ---Ἰ σοη- 
Β᾽ 46 Υ ΤΥ 56] ἃ5 ΡΟΒΒΙΌ]Υ δἀἀγεββίηρ' βοπιθ οἵ {Π6 50Πη5 οὗἩ [5186] 1π {Π656 
ποίθ5, δη4 1 οπηί ἐποτγϑίογα (μ6 ποχί οἴδαβα οἵ {πὸ αυοίδί!οπ)---Ηἱο ἀὰ- 
ἴδϑιη Μδγοιι5 Ναγίηπβ, Οθπβου ἃ Ῥομπίϊῆοθ σοπδίαΐα5, ἰοχίαβ δά οσοπῆτ- 
χη δί! ΟΠ 6 ΠῚ το σ᾽ οπῖ5 να] πίε οουσαριί. [ἢ Ισοο ϑ'αμηθάτιπ ([0]. 98. 2. 
θα Ῥδθη Πα5ὲ φαοί64) βίρπαμη οαβίσα 0115, Ἰαοαπᾶ 50 1}Π1οϑὲ, ἈὈῚ νοχ 
τ τι, ἱπιρίαπη Ομϊββ8 οδί, ἀρϑγίθ σοηβρίοἰίασ : ἴπ ἴθ δαΐθμι ΡΥΪΟΤΘ 
Ιοπρα ρίυτα ἄθθββε νἱἀθηίαγσ. Ὀιχὶ ΒΕ. 6Ἰ44911. πάτα δαυΐθηι ΗΠ]16] 
Θχοιρίαίασ ἃ Θοπβουίῖο ἰϑίϊαβ θβα 1 π|5] Θαΐὰ αἰχῖί : παῆ]υπὶ Δι ρΡ} 15 
Μ 6 βϑίδιη ἴ5γ86}} θχρβοίδπάθιῃ 6888: (6]ὁ558 Οαἱα Η]5.κ185 Γα ρου! ΝΜ 65- 
βἷαβ, οἱ ἀθ ἴρ8ο ἀϊοΐς. 5ἰπΐ Ῥσγορμοίι Εἰζεῖς. χχῖχ. 21. οἱ ΜΊΟΒα ν. 8.) 
ΜΓΘαβοιθη Ν. Τ'. εχ Ταϊαᾶο {Ππϑ81. Δϊο. 1μοἰρ51ο 1786. Ρρ. 30. (1) 4165’ 
Ἀπ γϑῖβ οἵ ΟΠ σοποί ορΎ, νο]. 11. Ρ. 462, 469. (2) Τμονν {π᾿ 1βαΐδη, ποίθϑ, 
Δἴο. δα. Ρ». 64. (1) Νενοοπιθ᾿β ΜΊποῦ Ρτορμοίβ 'η 'οος. ([) Οοιππιθπί 
ἴῃ Γ᾿ρτοβ. Ηἰβι. Ν. Τ'. νοὶ, 11. Ρ. 2371. Αρυὰ ϑτη 5 ϑοτιρίατο Τ 6511- 
ἸΠΟΠΥ ἰο Νί655. γο]. 11. »,, 48. (πι) Ῥβάγβοι οὐ {πὸ γθϑά, Οχίοτγά απ. 
ϑνο. νο]. ἱ. Ρ. 270, ἀπά νοἹ. ἰϊ. ρ. 201. Τί 15. ποὶ ἰο θῈ ἀβθηϊθά, με ο"- 
βϑύνϑβ, {παΐ [Π6 ῬΤΟΡΟΥ βρῃϊβοδίίομ οὗ 33 15 οἰγουμπηάδγθ, ΟΥ̓ ΟΙΏΡΘΥΘ. 
Β.. Τά αἢ πὰ5 ορβογυνϑᾶ μαΐ οπε ἱπίβγργθίαίομ οἵ {π6 γνϑῦρ, δὰ Κίσπομὶ 
56 Υ5 {παΐ 411 {16 νγογὰ 5 νυ βίο οοπιθ ἤτοι {πΠ6 γοοὶ 33, 51:5} Ὑ1ηρ᾽ 6η- 
ΘοΙηρδ551πρ,, ΟΥ̓ οἰτοιϊοπ,. ὙΠοβ6 ψογᾶβ ἐμογθίοτα (’ γοπι. χχχί. 22.) 
ΤΊΖΡ ὩΞΊΡΓΙ ἽΔ2 παιδί Εἰς γΑΠΥ ἱπιρογτὲ πὸ 1658 ἴπ8η {πᾶΐ ἃ ᾿νοπιδη 
51.811} ΘΟ ρΡΆ55 ΟΥ̓ 6ΠΟ0]058 ἃ πηδη: ΜΏΪΟΝ, πὰ {μ6 δἀάιίοη οἵ ἃ πον 
ΟΥΘΔΙΟΠ, ΠΠΔῪ ὉΥ611 Ῥ68Υ {πὸ ἱπίεγρταίαϊοπ οὗ ἃ το γα ]οὰ5 Θοποδρέϊοη. 
Οἱ {μ|5 δοοοιπὶ {π6 ϑνγ5 Ἀρρ]164 [π6 ραββᾶρθ ἀβθίθστηϊ παίθ! γ 0 {πΠ6 
Μ 655. ΤῊ5 ἀρΡΡΘαΥ5 'ἴπ Βδγαβ ἢ ΒΑΡ 0ὰ Ῥαγδ5Β. 89. ΘΓ, 5Βῃ ουνίπρ: 
{παὶ Θοα ἀοίῃ ποδὶ], νι {παΐ, τ ἢ νοι, ἢ ψουπάβίμ, μ6 581}, ἃ5. μ6 
νος 1586] ἴῃ ἃ νἱγρίη, 50 ψψου]Ἱᾶ Πι6 4150 μα]. ΒῪ (με ἰθβίϊπηοην οἵ 

. Ησμπα, ἴπ {πΠ6 παιηα οἵ Β!. 141, ἀπά Β.. ΤΖοβαδῃ, {πΠ6 505 οὗ Του]. πᾶ 
ἀραῖη ἴῃ ΜΊάγΑ5) ΤΊΠ Πα, ἀροη {πὸ βδθοομᾷ Ῥβα]π), ΕΒ. Ηππα, ἴῃ {Π6 
πᾶπιθ οἵ [᾿. 144], δρβακίηρ οἵ {π6 βυϊετίπρθ οὗ (8 Ν6 5514}, βδϊίῃ, 
ΤῊ ΣΤ 5 ΠῚ, 1δίβ εδί τὸχ Μίοββίαβ, {μι μῈπ ΠῚ5 ΒΟΌΣ 15 ΘΟΙΏΘ, 

Οοά 51|8}} 5ᾶγ, :Ὑ 12) ΘΝ ὋΝ ὙΔῪΝ ΝΠ Ἰ2Ὶ ΤΙ ΤΙ ΤΡῚΣ ἸΓΠΝῚΖ Ὃν 
“1 ηιιιδέ ογθαΐο πε εὐἱξΐ α ποῖ ογοαίίοι :᾿ ““ πᾶ 50 (ὉΥ νἱτίας οἵ 
{πα πον ογθαί!οη}) ἠδ ϑβαϊέ, ἐϊιὶδ ἀαψ μαυὸ 1 δοσοίίον ἐἰιο6. τοῖα 
ΜΠΘπο6 1ὑ ἀρρθαγθίμ {πᾶΐ {π|5 5θη58 15 οἵ 156} ΠΠῚΘΓΆΠῪ οἱ θᾶγ, πα 
{πὲ {πΠ6 δποιθπί ΒΟ η5 ἀἸὰ υπάογβίαπα 10 οἵ {π6 Νίοθβϑιδβ ; γῃθπ66 
1 [Ὁ]]ονγ5 {παΐ {πὸ Ἰαΐθυ Ἰπἰδυργθίαί[οπβ ἀγα θαΐ (0 νοι {π6 ἐγα! 
ὙΠ] Ο ἢ γα ργοΐθβϑ, {παὶ 655 νγᾶν θογη οἵδ νἱγρίη, πα {πουθίοσο 15 {Ππ|Ὸ 
Ομτὶδί. Ὑι46 αἴ50 ϑομοθίρϑηϊιβ, νο]. 11. ρ. 99. Ἰμοοὰπι ρΘπογαὶ : ὅ0. 2. 
Τὴ βόμαγ. Οἴθη68, [0]. 15. οοἵ. δ2. ἀραὰᾶ βοποείρεπ, νο]. 11. 0. 202, (Π6 νν ον 5 
ὝΞΙ Ξ:ΣΊΟΓΥ ΓΙΞΡῚ ἅτ Δρρ!164 (ὁ {μ6 σατο. 16 βοχίο Δρρῖοδί 56 
ἀχοῦ (Ἐσο] θεῖα.) αὐ ργοβδίο εἰς ᾿πτϊίοβαο (60) 4] νοοδίυτ ᾿αδία5, ΘΙ 46 
ἀϊ6 ΒΑΡ ΔΙΗΙ τηθηβαπι ἰπδίγααί. ΕΠ Ποα 1ρϑαπι δδῖ, ποά ϑοχιρίαγα ἰηπαϊξ, 
ἀϊοσθμβ: (Ὁ τεδθῖ ΤΠ ομἾπι5). ΕΠ μοο Πὲ ἰθιηροτῖθυ8 ΝΙ 6ββίεθ, 48] διιπί 4165 
βοχίιβ. Ὅγ. ΒΙΆυ ΠΟΥ, ἴῃ ἰδ πον ἰγδηβ᾽αἰῖοι οὔΠπ6 Ῥτορ μθοἶ 65 οὐ ψθυθ 8}, 
ΓΘ ΠάΘ 5 [Π 6 Ῥῃγαβ6 ““ ἃ ἡγομηδη 5}18}} ραΐ ἰο {π τοῦί ἃ βίγοπρ' τηδη,᾿ ἃπᾶ 
ἀοίεπαᾶς {Π|5 ᾿πίουρυδίαϊοα ΒῪ ορβευνῖπρ, {παᾶΐ {πΠ6 τνογαβ (δνϑη 1 230 
Β6 {γδπβ᾽βίβα (9 βῃοοίπραββ,) 8 ΟπΪΥ τη 68} 10 σομ 811 ΟΥ̓ ΘΟΠΙΡΥΘΗ ΘΠ ἴῃ 
{ῃη6 το; δπᾷ 85 {π|5 15 ποί ἃ νγοπάθυία! {π|πρν) ΒΘ. ΘΟποῖπα 65 {μ6 ρ8Ξ- 
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δυμ απ Ρε- 80 Απά {μ6 δηῆρεὶ βαϊᾷ ὑπίο μοι, Εϑαυ ποῖ, Ματγν ; ἴου. Ναζαγοίῃ. 
πρίδιροτος ἴποὰ Παβὲ ἔοαπά ἔννουν τ Οοά. 
μὴν ἀρ κεῦς 

5856 [85 5016 Οἴου πηθαπῖηρ. Βαίΐ {Π6 ἔδοί 15, ἐμαὶ (Π15 δῃοοπιραββῖπρ, 
ἴῃ ἴπ6 σγοιη Ὁ Βεῖπρ ο8|184 4 νγοπάθσία! ἐμϊηρ;, Βα5 θθθὴ τϑξδγσγεα ὁπ {μὲ 
ΨΘΙῪ δοσουπέ (0 {Π6 τηἰταοῦ!οα5 ΘΟποθρίϊοη. ἔΐ6 ΒΈΡΡΟΒ6ϑβ [Π6 ψγοιη8 (0 
Β6 ἐμ8 δονίβῃ Οματοη, ποῖ 5ΒΒου]ἃ ρΡαΐ ἴἰο τοῦὶ 811 15 ρονγουΐα] 6π6- 
ταῖθ5. Τὴ6 ποτὰ 3 3Ό, ἰπ ΗἸΡΏΪ οἵ ῬΙΒΙ, πιὰν οουίδίπευ αἰ σηϊν ἴο 
οδα88 [0 ἰὰτη ἃΡοαΐ, 1. 6. (0 γαρῖβθ. Βαΐ {Π15 νγγὰβ ΒΥ ΠΟ πιθϑῃ5 ἃ [μϊῃρ; 
50 ἀΠΆΒπ4], {παΐ 1: 5ΒΒῃου]ὰ δ6 οδ]]θἃ ἃ πον {πῖπρ ἴῃ ἐπ βατίῃ ; ἔου 1868 
ΟΠμαγοΙ οὗ 5γα8ὶ μὰ τϑρβαίβα]γ ονεγρονεγθᾶ, οὐ θ6θὴ ἀε ̓ νογθ ἔγοπι 
15 ΘΠ ΒΠῚ165 ἴῃ [6 Ἰποϑὲ υγοπάθν ἔα] τπβηποτ, ΤῊΘ ἰπίοσροβίτίου οἵ Ῥγονῖ- 
ἄθμοθ ἔου Π18 σαιδ8 νγὰθ ὈῪ ΠΟ πιθᾶῃ5 ἃ ΠΟῪ ἐπίῃ ἴῃ {π6 εὐτ. Τὴ 
561586 ΟΥ̓ ΤΕΡΪ56 ΟΥ ραξ ἰο {6 τουῦί 4150, 15 ψευῪ Τογοθά, ἀπά τι μοπὲ 58}1- 
οἱοπὲ δυϊμουϊέγ. ΒΊΑ γηθ γ᾽ 5 δϑγθιλίῃ, το. ἰ184, Οχίοτᾷ, ρ. 86, ἀπά 
ποίθ5 194. Οαἰνίη, ἃ δαΐμου αἰνγαγβ πε θα ἐο οὔτ τποβὲ ἱπιρᾶτίϊα] δἱ-- 
τοπίϊοη, ΘΟ ρδτῖηρ [Π 6 ρᾶβϑασα ἩΠῊ [58. χ Π ῖ, 19. ἱπέουρυθίβ τὲ ἴο βὶρ- 
ΙῪ {Π6 ἰγπαππρἢ οὗ ἐμ 68 1 ονγ8 ονοσ ἐμ μα άθαπβ. ἘΠ6 σγοιαᾶπ, Π6 ἱπέοτ- 
ΡΓθίβ οτηθδη, ἐπ 8 δ νν 5-- -ἰΠθτηδη, {πὸ Ομ] 468π5----ἶπ παστοῦπάϊηρ, ἕο (Π 6 
{γϊαιηρἢ οὔ 6 δ δον ἐὺ [Π 6568, ἐμ δὶν Θπθτηῖ85: ἀπα Πα Ποὺ ὁποο ταδὶ πίαϊποᾶ 
ἔπι βᾶῖπθ ορξπῖοπ. ΤῊΪ5 ἱπίουρτείδίίοι, μουγθυοσ, 15 ΘμεΙγθὶ υ ον θυ τονγη ΒῪ 
ἐπι τϑοο]]θοΐϊοη οἵ ἐμ ἕαοὶ, ἐπαὲ ἐπ 6 ΟἸα! ἀθαπβ ου ἐπ6 Ῥογβίδηβ, οσ, Μβάβ, 
γΕΥΘ ΠΟΎΣ ΘΟπαπθτθα θγ {π6 δ νγβ, ὙΠῸ πγοτα ἔγθϑὶγ το  θαβϑᾶ ἔγοπι {Ππῆὶν 
οδρίν]γ. Νοί ον 4065 ἐΠ15 ἴδοι ονδυίητου ἐμ ἱπίογρτϑίδίϊοι ρῖνοπ θῪ 
{815 δπιϊπϑηΐ ππᾶπ, Ραὶ (Π8 τγογτᾷ ΓΞ ΡΣ 15 πϑυετν αβϑᾶ Πρυγαίίγεϊγ. Ῥίε Του 
Δ445 ΤῊΔΠΥ ΨΘΙῪ Οατίοι5 ᾿πουργθίδεϊοπϑ οὐ 186 ραββᾶρθ. Ὑ146 Ρίβοτ 
ἀπρ1ὰ νϑχαία, Ρ. 700. ΤῊθ ρᾶββᾶρϑ ἰ5 ἱπίουρτείβαᾷ Ὀγ ΟΠ τ βίϊαπ αἰ γὶπο5 
ἴ0 τοῖϑυ ἰο ἔπ 8 τηϊσδοῦ!οαβ οοποθρίϊοθ, ΤῊΘ γοπδη 15 ἴπ6 τηοίμου οἵ 
ΟἸνῖβί, ΤΒ6 τῆϑη Θποοπιραβθθά ({8μ6 Ὑ2) Ὦν οὗ ᾿ἔβαῖδῃ ἴχ. ὅ.) 15 {868 
ΜΝ οβϑίδῃ , {Π6 ϑμθοτηραββῖπρ 15 π 8 Θποίοβαγο οὗ {πῈ ρσοχηϊβοα ᾿πίαπε ογ- 
αἰοὰ ἴῃ 1ῃΠ6 ψοΡ. Τῇ ποὺ {δὲπρ ἰπ {Π6 δτίῃ 15 (μ6 οτϑαίΐοη οὗ ἐπ6 
ἱπίαηί ὈΥ Βιρογπαίυγαὶ ρονοτ, ἃ οἰτουπιβίδηοα ἀπυβαδὶ, ἀπποννη, πΠ- 
{μουρῦ, ἀπ ἀπηθατὰ οἵ θϑίοτθ. ῬἘπαΐ (815 15 (6 πιβαπίπρ' οὔ μ 8 ραββαᾶσϑ 
15 σϑίμεγϑα ἔγοτῃ {πὸ οοπίοχί, {Π6 ἔουτηοσ ἀπ ᾿δἰίου ραββαρδδ οοπηθοίθα 
στ 1ὑ τϑίδυσιπρ ἐο (π6 Δοββιαθ. ΤῊΙ5 Ἰπ 6] ρθη ΟἹΪΥ οουἹᾶ σοἷνα 
σοτηρ δα οουηΐογχὶ ἰο 6 ῬΊοι5 δθ5 αἱ {π6 ρϑυϊοά ψπ6η {Π6Ὺ Ἔσο ἴππι5 
αἰβίτεββθα. ΤΉΘΥ ἡγ61α δϑβαγϑ ποῖ οπῖν ἐπαΐ {Ππν 5μου]ᾶ τοίατη ἴο {πεῖν 
οἰτ65, θαΐ (Π8ὲ (Π6 ἀποιεπὲ ῥγοπιῖβο 5Βῃοα] ἃ θ6 δοοοιρ! 5η6, 8πᾷ {π6 
5668 οὗ ἔμ υγοπῖδι θ6 θοσπ. ΤΆγοα υραϊπθηΐβ μαννα θθ θη δἀἀποοᾶ ὈῪ 
βόπιθ ϑραϊηϑέ {Π15 Ἰηο8 οἵ ἱπίθγρυθίρ [Π6 ρᾶθβαρε. Τῆς ἢγϑβί 15 {παι 
ΤΞΡΣ 5 ἐπ ρίἐποὲ ἀρρ!τεα οη]γ ἰο [Π6 ἔδπιδ]β βθχ 'π βϑπεταὶ, ἀπ ποί 
ἴο δὴν Τηῖνιά πα]. ΝΙΌΤΘ Θβρ βου, {πᾶὲ [ῃ6 ἔθυτη 15 ΒΥ ΠῸ πιθϑη5 Δρρ}}- 
080]6 ἰο ἃ υἱγρῖη, Τὸ {Π|15 1{ 15 ἀπβτγογθᾶ, ἐπαΐ {Π6 υγοζὰ 15 δρρ!164 ἰο δα 
Ἰπάϊ νά πα] ἴπ {με [Ο]]οννἴηρ᾽ Ραββα 65-- - θη, 1. 27. απ νυ. 2. ; Τμοντξ. 111. 1. 
δπᾷ 6.: ἀπά ἵν. 28 δῃὰ 82; χχν!! 4 ; Ναμη. χχχὶ, 1ὅ : ἀπά {Ππδὲ 1 15 ποῖ 
ἀπῖῖϑπ8} (Ὁ 8586 ἰΠ6 βᾶη16 πψογὰ ἴῃ ορροβιίίοῃ ἰο ἽἼ21, δῃ ἱπάϊν!π8] οὗ 
6 οἴμευ 56χ. ἀμά ἴῃ Πιδυϊουβ χὶϊ. ὅ. {Π86 νγοτὰ ΤΞΡ2 15 Δρριϊϑᾶ ἰο 
αι ἴθτηαϊο ἰηΐαπί, ΠΥ Βοτη. ΤΠ6Ὲ βθοοπᾶ ἀγριμθπηΐ 15 ὑπαὶ ἔπ νγοτὰ 
ἽΞ 5. ΠΟΥΘΥ τἰιϑ64 ἕο ἀδποίβ ἃ ΠΥ θΟτπ π|816 ἱπίδηί. ΤῈ Ταγσαϊη 
οἵ ΟἸκοῖοβ, Βουσανοῦ, ὁ 6 εη. ἱν. 1. 568 (πΠ6 ποτὰ ἴῃ {815 5656, δηᾶ ἰΐ 
15. 4150 850 ΔΡρ θα ἴπ ἴ58. ἴχ. ὅ, τιηΐο τ8 ἃ ομῇ]Ἱᾶ 15 θογπ, ὅζο. ὅζο. 
32 ὅδ. ὙΠῸ {π|γτὰ ἀΥρυμηθπί 5, (μὲ 3,30 ΠΘΥΘΥ Ὑϑίθυβ ἴ0 ΘΌμοῈρ- 
ἔοι. Τὴ νγοτά, Πονγευευ, βρη ῆθβ ἴῃ ΡΈΠΟΓΑΙ ἴ0 6π0]056, ἰ0 5πγχοππᾷ : 
ΔΩ τίς 156 ἴῃ {Π6 ρτϑβϑπί ᾿Ἰηβίδποθ 15 Βα πο ΘΕ Υ οπίοτοθ πα ἈΡΡ!168016. 
ὙΙάς ῬέειἝεν ἀπθῖα νεχαΐα, ν. 760---76 2, ἀπᾷ ἢ15 τεΐδσθμοθβ, (πη) 1 πὶ} 
Βοίϊοθ θαΐ ὁπ6 οδήθοίίζοη ψΠΐοἢ Πα5 ἸΔίο]γ θ6θὴ ἀσαΐπ Ὀτοῦρῃΐ ἑοτινατὰ 
δραϊηϑέ {Π6 ἀοοίτίπο οἵ [88 πηπιδοαξαΐθ οοποθρίϊοη, ἃ5 1ὲ μὰ5 ἔγθα θπί] ν 
θ6θπ ἀτρϑᾶ Ὀγ ἐπ8 ϑοοῖπίδη τυγί[ουβ, ἃπα 15 50 δάμη τα] ἀηβυγεγαα Ὀγ ἃ 
ἘΠΕ θιηδηὴ ἴὁ ψγῃ 056 να 8 16 του ἀπ πο ἱπδοθίεα. [πῃ Πῖ5. οδἰπὶ 

Πα αΤῪ πο {π6 Θοτρίατα ἀοοίτίπο οἵ {16 ρϑύβοῃ οἵ Ὁ μτγὶβί, Νῖσ. Βδβῆδιι 
ΟΡΒΘν 5, “1 {Π6 τοϊαϊϊο σίνοπ οἵ {π6 τηϊγαοα!ουβ ΘΟπμοθρίϊοη ὙγΟΓα 
ἔγαθ, τ 15 πέξευ]ν ἀπδοοουπίαθ! 8 {πδί {Π 656 δχίγδουϊ πᾶτν ον ϑπὲβ 5μου 
μῶν θθθὴ ψΠ0] ν ουαἐοἀ Ρ. Ματίς ἀπᾶ ΤΌΠη, πᾷ {παὲ {Πποτα βου! πος 



ΤῊΝ ἈΝΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ--ΟΗᾺΑΡ. 1. 40 

Τωΐϊδα Ρε- 81 Απά, Βεμο]ὰ, (ἰοὰ 5141} οοποοῖνα ἴῃ (ΠῚ ὑγοτα, δπα Νδξαγεῖμ. 

ΠΝ Βτίηρ ἔνα ἃ βοῃ, ἃπᾶ 5}8}} 6411 μ15 πᾶτηθ ΦΕ5Ό05. 

ψυϊσαγ τα, 

με ἃ 5106 Αἰ Γαβίοι ἴο ἴμθπὶ ἱπ (μ6 Νον Τϑϑίαπιθπξ, ἀπὰ μανία ]Υ]Ὺ τμαΐ 

ἴπ 7ομπ᾽8 μἰβίοσυ, 76βὺ8 βου! 8 50 ἔγθαιιθπῖυ Βρόίκεπ οἵ 85 {μ8 501 οἵ 

Φοβθρὰ ἀπὰ Νδγυ, τι μουΐ Δ ΠΥ οομηπηοπῖ, οΥ {πΠ6 1Θαϑὲ μἰπὶ {μα. (815 5Βἰαΐο- 

χτηθμΐ νγὰ5 δυτοπεουβ." ΤΠ15 Οδ]θοίϊοπ, 5805 Ὦτ. Ρ. στα}, 15 Ρἰδυβ 8 16 : 

Βυΐ νγϑ 85 ἃ [αὶτ αἰξδπίϊοη ἴο {π6 ΓΟ] νης; οοπδίἀδγαίίουβ, 116 ἔδοί ἴῃ 

4αδβέϊομ νγὰβ οὔ π6 τποϑὶ ρυῖγαίθ ἀπ ἀε]οαΐθ παίαγθ ΡΟ β51016, ἀπ, ἃ5 

ἴο Βυπηδη αἰξαβίαϊϊοη, 1 τϑϑίθα 5016} 7 οι ἐπ6 ποτὰ οἵ Μᾶτγυ ἰιϑυβϑὶ, {πὸ 

Ῥούβοη πιοϑὲ ἀβερὶυ ἱπίθγεβίθα. Φοβθρ᾽ 5 παϊη νν85 βαι [βῆ δὰ τι τοραγὰ 

ἴο Ποὺ Πομοῦν πᾷ νογδοῖίυ, ΒΥ ἃ ἀϊν᾽πθ υἱβίομ, μοι, ἴῃ βαίθν οΥ ὙᾺΥ 

ἱξ νχὰβ δυϊποϑά ἰο μὲπι ἴο δ6 πὸ ἀοϊ βίοι, γγὰβ 511} ἃ ργίγαίβ ἀπ ρϑύβομπαὶ 

αἴταῖν. Βα (Πἷ5 νγὰβ ποῖ {π6 κὶπᾶά οἵ [δοίβ ἴο σμίοι {πὸ ἢτβί ἐθδομοῦ5 οἵ 
ΟἸὨτἰβ ΔΗ} ποτ 'π {μ6 ΒΑΡ οἵ ἀρρϑα!ηρ. ΤῊΒ τηΐγθ 1865 ου ΜΒ ΟΝ ἔπ  Ύ 

ν τοδί ἐμοὶν οἰδίπηβ ΘΓ 5ΌΟΝ 85 μα τη] ἰρ|164 τυ ϊῖπ6 5585 ἰὸ αἰΐαϑί 

ἴμθπι, ἀπᾶ σΘΠΘγΆ ΠΥ Ἔμθπιϊ88 ποί 1655 1πᾶπ ἔγθπάβ. Ηθτ ἴπ6Π, Ὑγ6 566 ἃ 

Τϑάβϑοη ΜΕΥ 96515 ἃπα Πἶ5 ἀϊ5οῖρ165 414 ποί γϑίεσ ἴο [15 οἰτοιιηβίαποθ, 50 

ΝῊ ἀπ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ρτῖναΐθ. ΤῊ δοοουπί ἴῃ Ν αἰ ονν Βαᾷ ΡΥΟΌΔΡΙΥ 

δδπ ἐγαηβιμ θα ἰπγουρ {π6 ἴδταν οἵ Φοβθρὴ ἀπᾶ Μίδγυ ; πὰ {πᾶΐ ἴπ 

Το, ἐμτοιρῇ ἐμ6 ἔατα!γ οὐ ἱπεϊπηαἴδ5 οὐ Ζδομαγα5 πὰ ἘΠΙΒαθ ίἢ ; ἃ Β}- 

Ροβι ἴοη Ὑγ μοι Γαγηΐβιθ5 ἃ γεᾶβοι ΨΥ [Π 6 ὕνγ παγγα ιν 658 οομπίαϊη 50 ΠΠ{{|6 

Ἰπαίίοσ ἰπ οοπιοη. [{15 ΟὈ]οἰοα αἶβο {παὶ {π|5 ἀοοίτίπε 15 ποί Δ] υἀθἀ 
ἴο ἐπ ἐπ οἴμου θοοῖκβ οἵ {π6 Νὸν Τϑβίαπιοπί. ΤῊΘ 5ᾶπι6 τθᾶβοπ ΜΠ] 
δοσοαπέ ἴογ (ῃ6 ΔΌΒθποθ οἵ τοίθγθποθ 0 1815 τηῖγϑο]θ ἴῃ ἔμ 6 δρ βίο! ἅΓΥ 
ττϊἰπρ5 οὐ ἐμ Νδνν Τ᾿ οβδίαπηθπί, 1{{παΐ 40 88ποθ θ8 δἀπη! θὰ ἴο {Π6 {0116 5. 
δχίθηξ: ἴου {ποῦ 18, αἱ Ἰϑαβί, ὁπ6 ρϑβδϑᾶρθ ὙΠΙΟΒ ἈΡΡΘΑΓΒ [0 ΟΔΥΓΥ ἃ Π 

παρ! οατίοη οὗ {π6 ἴαοί. ΤῈ ττῖΐον οὐ π6 ἘΡ 5116 (0 1μ6 Ηθθτθννβ, ἱπ 

Ἔχρίαἰπίηρ {Π6 5ΥΠθΟΠ108) τερτθβθηΐαίοπβ ΒΥ ΒΊΟΝ 1ἰ ρ]οα5θα {π6 ΗΟ 

ϑρ τς, ἀπᾶϑν {π6 ἔουπιοσ ἀϊβροπβαΐίομ, (0 ργϑίραγθ {π6 Ὁ] οββίπρβ οἵ 

ΟἸνυ β ϊαπῖτγ, 5θθπιβ [0 Ραΐ {π6 1πίθυϊου βαποίπαγυ, ΟΥ᾽ ““ ΠΟΙΥ οὗ μο]165,᾿ 

85 188 5ἰρῃ οἵ 1η6 μιθαυθηὶῦ βίαίο:; δπᾶ {Π6 ουίθυ ἰΘΥΠ 8016 ἃΒ (πᾶΐ οἵ 

«{π6 65}, οὐ. παπηδη παΐιτο οὗ {π6 ΜΙ βϑῖδῃ. Α5 [π6 Δᾶγου!οαὶ Π]ρ}}- 

Ρτϊθϑί, ὁπ [μ8 στ Ἀπ ΘΥΒΆΤῪ οὗ Θχρι αἴϊου, νγὰ5 Πἰγϑύ [0 οἰἴποϊαία τὰ {π6 

1Αθδσηδοῖθ, οἰΐευίπρ' [μΠ8 5Β8οΥ 665 8πα 5ρυϊηκΊης {π6 Β]οοα οἵ 5γ τ θ 0110 4} 

Ρᾶτάοη ἀπά ρυτὶβοαίϊοη, ἀπᾷ ἴμθπ τγὰ5 ἴο δάνδποβ, {μγοαρ (παΐ (αρ6τ- 
Π8016, ἱπίο {π6 πιοϑὲ ΒΟΙῪ ρίασθ, {Π6 χσϑρτγθβθπίαίοη οἵ {π6 ἀϊνῖπο ργϑ- 
βθηοθ; 50 ΟἸτιβδί, οὐγ “ ατθαΐ Ηἰρῃ-Ῥυϊοβί," δπά ““ Μ|Ιπίβίθγ οὗ {π8 
βδποίπιατΥ πᾶ οἵ {π6 ἔτι (Δ ὈΘγμΆΟ[6,᾿---΄ Θπέοτϑα ᾿πίο {Π|6 βαποίμπατυ --- 

{πγοιρῖ {π6 ργθαίον ἀπ ππογα ροτίεοϊ ἰΔθθυπδ016,--- 18. οὐπ ΒΙοοά," 

Νονν, οἵ ἐδ ἰἈθουπδοῖς 1{ 15 ἀθοϊαγϑα {πὶ ““ (Π8 [μοτὰ ρϊομπεὰ 1, ἀπά 

ποῖ τη :᾽ ἰπαΐ ᾿ξ νγὰ5. ““ πο πιαᾶθ στ Ππαπᾶβ, {πα 15 ποί οὗ {815 οὐεα- 

τοι." Τηὸ οχργοββίοη ἴῃ ϑουρίαγθ “ ποῖ πιδᾶθ ψῖ ἢ παπά5,᾽ ἀοποίθα 
ἐμαΐ νι Β οι 15 οβοιθα Βγ {μ86 ἱπππθάϊαία ρόνγεν οἵ Θοᾶ, πιθιοαί {Π|6 1η- 

ἰεγν οπίϊοη οὐ ΔηῪ ἱπίευϊου ἀροπου. Π, βου θίοσθ, ἴῃ [06 οα58 Ὀδίοτο ἃ5, 

πε πηαΐθ5 {παὶ {π6 ἤββθ] ἰθ υπδοῖ8 οἵ ουν Πμογα᾽ 5 Βυτηδπὶίν νγὰ5 [ουνιπθά, 

ποί ἴῃ (Π6 ογαϊ πᾶν ΤΑΥ͂ οἵ παΐατϑ, Βαΐ θγ {Π6 ἱπιπιθάϊαία θχθγοῖβα οἵ Οιη- 

πἰροίΐεποο.--- ϑιη π᾿ 5 ϑοτιρίατο Τϑβιππαὖγ ἰ0 {Ππ6 ΝΜ οββίαϊι, νο]. 11. ρ. 17-- 

19. ΜδηΥ τποάδτγῃ ἰπἰθυργθίθυβ, {{ 15 ἐγ, ππἀουβίαπα “΄ ἐπ 6 ἱἈΡΘυηϑ 0 16 ἢ 

ἴῃ ἐμθβθ ρᾶββδρϑδ 85 δι σῃιέγίπρ; {μ6 πρᾶν θην βίαίθ. Ὑδί {Ππ656 ὙΥ ίο 5 

τη 6 ““ ἴπ6 βαποίμαν γ᾽ 8180 [0 5 σην [Π6 581π6 ΟΡ] θοῖ; {π5 οοπίουπά- 

ἴπρ ἔνγο γ ΥῪ ἀἰβεϊποῖ ἱπιᾶρθβ. Τί ργορυιεἰυ οἵ (π ἤρυτοβ, {πῸ ἅγρα- 

τπηρπί οὗ {πὸ οοῃποχίοη, ἂπά {π6 γεᾳαοπί 8868 οὗ σκῆνος πᾶ σκήνωμα 

ἴο ἀεποίε (μ6 Βαιηδη Ροάγ, (2 Ὅοτ. ν. 1--4. 2 Ῥεί.1. 15, 14, διά {815 156 

οὗ αἱ Ιϑαϑί σκῆνος 5. ΘΟΠΊΠ0) ἢ ΟὙΘΕΙΚ ὙΥΙΘΙΒ: 566 ἊΝ εἰβίβθιη. ὁπ 

2 Οοτ. ν. 1. ἀπὰ ΒΟ ] θαβποτὶ [.6Χ.} Βα 5 ν πο οὔ μ6 αδἴη655 οὔ {π6 ἱπίοι- 

Ρῥτοίαίίοη οἵ Οαϊγίπ, ατοίϊα5, δαϊπθ5 Οαρρεὶ, Ὁτ. Οσθα, ὅχο. ἴ{ 15 πὸ 

οὈ]δοίίοι ἐμαὶ ἴω Η6Ρ. χ. 20. ““(μ6 ν 61] 15 [16 βυτηθο] οἵ {Π6 ΝΜ 6551:8}}} 5 

Βυαϊπδη παΐυτο : ἔοσ {Π6 ν δῖ], 8ἃ5 ὁπ6 οἵ {π θουπθατίθϑ οἵ {868 {Δ ογπδοίθ, 

ἴῃ ἃ παΐιγαὶ! 56η56 Βοϊοπροϑᾶ ἰο 1ὐ ; δῃᾷ {Ππ6 ρᾶβϑβαρϑ γϑ]αἴθϑ [0 ΟἿΓ Ἰμοτά᾽ 5 

ἀραί]ι, 5Ξο ἐμαὶ {π6 υοἱϊ 15 νύν ΠΥ ἱπιγοάποεά, τιϑυκίηρ, {π ἐγάπϑιιοη οαΐ 
Οὔ ᾿πίο ἀποίπον βἰαίθ. ΤΠ ἰοχί νγὰβ ρδυθ!!γ ποίοα ἅθονο, ἰὸν {86 
5816 οἵ ρυθβπέπρ 810Π6 {Π|6 οἰατιδ8δ5 θἢ ψ ΠΙοἢ {π6 ἀγρυμηθοΐ γοϑίβ, εἰ 

ἴ5 ῬΥΟΡΘΥ Πού ἰο ἱπβοσὶ ἴ{ δὐ Ιθπσίῃ. Τ|16 γεδᾶθν Ὑ11 οὔϑοῦνο {πΠ6 ἀρΡο- 
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λα αι Ῥο- 823 Ηδ 581} ΡῈ στοαί, δπὰ .58}} θ6 οδἹ] θά {Π8 ὅδῃ οὔ Ναζαγεῖμ. 
τἱοά, 4709. 
Βείοτθ (Π6 

αἱ Γἂ 
᾿ ἀνὰ: δι(ἴοπ οὗ ““{Π6 (Δ ουπδο 6 ἀπᾶ {μ6 ““ Β]οοά." ““ Βα ΟΠτῖβέ, μανίηρ 

ΡΓΘβθπίϑα Π1πη56}, ἃ ΗΙΡῈ-Ῥυϊοϑί οἵ {πΠ6 θ᾽ οβϑίποβ [0 οοηθ, [τοῦ ἐπ 6 
δτθαΐοσ δΠα τποῦα ρογίθοί ἐᾺθ θυ π8016, ποί πηδάθ στ μ8η45 ({Ππ8ὲ 15, ποὲ 
οὗ {815 ογθδίϊοπ,) δπᾶ ποΐ {βγουρῇ {π6 Ὀ]οοά οἵ σοδίβ ἂπᾶ οαϊνεβ, θαΐ 
{Πγοσρἢ Β15 ονγη Ὀ]οοά, επίθσθα οποα (ἢ. 6. 9Π66 ἴῸΓ ΘΥ̓ΘΥ͂, ΠΕΥΘΓ ἰο Β6 
τορϑδίβα,.) ἱπίο {π6 βαποίπασυ, πανῖπρ' δοααϊτθα δἴθγηδὶ τϑαθιηρίϊοη.᾿ἢ 
Οτοιῖα8᾽5 ποία 15 80 ππιάϊοῖουβ πᾶ βαίβέδοίουγ {πὶ 10 ἀββεῦυεβ ἴο θ6 ἴη- 
Βογίεα, “ΤῊ ἀδβιρῃ οὗ {6 ὙΥΙΘΥ 15 ἴὸ ἄβοϊαγα {παΐ Ομνῖβί ἐπίογεα 
[86 ΒΙρῃεβί θᾶνθηβ, ἐπῃτοα ἢ 15 βαϊοσιηρβ ἀπά ἀθαίῃ. Το Κααρ ἂρ {Π6 
ΟΟΠΙΡΔΓΊΒΟΙ νι 1Π6 ΒΙρΡΉ-ῬΥΙ δὲ ππάοσ (Π8 [ᾶνν, [15 ομ]θοί 15 10 ἄβοϊδτα 
{παῖ ΟἸὨγῖδέ οπέογοα ἐδιγοιίᾳι [ιὲ8 δοαῃ απ δοοά ; ἴον (Π6 δοάψ 15 νἜσὺ ρτο- 
ΘΥΙΥ Ραΐ ὈΥῪ πιθίοπγυτην ἴογ δοαλίῃ δι ογῖηφδ; πα 1 15. ὁουιπποπ ἴῃ 8}} 
ΔΠΡταρ 65 ἴ0 186 {86 ἴστιῃ ὀΐοοά ἰο ἀδποίβ φαΐ, ἃ5 ἀθαίῃ (Ὁ]1Ονν5 πρΡοπ 
ΔΗΥ͂ ΥΘΙΥ οΟΡΙΟΙ5 εἰ πβίοπ οἵ Ὀ]οοά. Ὑεΐ Πα ἀοεβ ποῖ ὄἜχρύεββ ἐδε δοάψ 
ὈΥ 115 ρσόρεν ποσὰ, Ῥαΐ 1585 ἃ 5υτθο 1 α] ἀθβογιρίξοι 5. 1Π18}6 ἴοτ οἂτ- 
τγῖμα Οη {π6 σοιῃρδιίδοπ, Τπ6 ΠΈΡγονν5 σεῦ δοουβίοιημθα (0 οδ]]} 
(Π6 θοὰγ ἃ ἑαδεγπαοῖδ : ἂμ ἔτοπι {μθῖα {π6 ἀϊβοῖρ]65 οἵ Ῥυίπαροναβ 
ἀεράυπορα (Π6 Θχρυβββίομ. [π ρδγίϊοαϊαγ {π6 Βοᾶγ οἵ Ογβέ 15 οδ] θά 
ἃ ἑοπιρίο, οὐ. δοοουπέ οὗ π6 ᾿πάννε!!πρ ἀϊνίπθ ΘπεΥρῪ : ΖοΒη 1]. 2]. 
Ηδῖθ, {818 Ῥοάγν 15 βαϊᾷ (9 θ6 “ποῖ τηδᾶβ τ μαηᾶ5,᾽ πᾶ (Π6 
ὙΥΠΘΥ Ἔχρ ϑίηβ 5 πηθδηΐηρ ὈΥῪ δάάϊηρ, “ {παῖ 15, ποί οἵ {π15. οτθᾶ- 
(10, ἀπά ογβίδπαϊηρ Ὀγ ογεαίϊοπ {μ6 ἀβα8] ογᾶθυ οὗ παΐαγα ; ἃ5 ἴμθ δ νν5 
ἈΡΡΙΥ {π6 Τα] πα 1ο8] ἔασι Βογίαϊ, (ογθαίϊομ, δὴν ἰμίπρ' ογθαίθαν): ἴον {μ6 
Ῥοάγ οἵ Ομγῖβί νγὰβ οοποϑὶνϑα ἴῃ ἃ Βῃρδγσπαίασα τηϑπηθῦ. “[ἢ {815 56η58 
6 ῬΓΟΡΘΥΙΥ θηρίου {μ6 ἔδγμι ποΐ πιαίο εὐἱξϊι παπάς, Ὀδοασβα ἴῃ {μ6 Η6- 
Ὀγανν ἸάἸοπὶ 8 ΠΥ {πϊπρ; 15 5814 ἴο "6 τηδᾶθ στ παπᾶ ΒΙΟΙ 15 Ὀτοὺρί (ο 
Ῥᾶ55 ἴπ {Π6 ΟΥ̓ΙΠΌΤΥ ΟΟΌΓΒ6 οὗ παίαγθ. ὅθ νυν. 28. ἀπᾶὰ Νασκ χιν. ὅ8. 
Αοίβ ν]. 48. χν!ϊ. 24, ἘΠ). 11. 11. ΤῊ6 Ῥτορῃδίβ ἔγθαιθπί!γ οἷνα ἰοὸ 
4015 {πΠ6 Δρρβιδίϊοη πιαᾶο υὐἱέΐ, Παπάθ5, ἃ5. (π6 ορροβιίβ ἰο δὴγ {πῖπρ 
ἀἰνῖηθ. ΟΘΟτοί Απποί. ἴῃ ΗδΡ. ἴκ. 11.-- -Ὦγ. Ῥ. δι 5 ΝΜ οββίδῃ, νο]. 1]. 
Ρ- 29,,30. Ατοῦθιβμπορ Μαρθθ, οα {π6 Αἰοπϑιηεηί. Ηουβ! εν 5 Τυδοίβ. 
ὟΝ οὔκ5 οἵ ΒΙβῃορ Β.1}1. ϑοοίί᾽ 5 Ομτιβίϊδη 16. ΑὐομθῖσΠμορ Πιασταποθ. 
Ψουβῖθ. Ἐδπη6}}1. Νάᾶγεβ. Πϑυπιῆπ5 ΥΙπαϊοδίϊοθ οἵ (μ6 ὨΙβραίοᾷ 
Ομαρίετβ οὗ 5... Μαίίεν δπὰ 8.. ᾳΚ. Νοίεϑβ οὗ δοοίξ ; 61}; Μαπέ 
8ἃπα Ὠ᾽ Ὄν!γν. Ὑαγα αν 5 ϑοοϊηϊαη Οοπίτονεγβυ. Ὦτ. Ῥ. Βα 5 ὅ6τ- 
τῇ 0} 9 {Π6 Αἰοποιηθῃΐ, 

950ῸΝ ΤΗῈ ΒΑΙΌΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜΑΕΥ. 

ΤῊ Ιοαγπθαὰ Φόβθρη ΜΙ 646 γομαυ κα οα ἔπ6 βαϊαϊαιίοη οὗ ἐπ 
ὯΠΡΘΙ, “ΗΆ1] ὑποι ὑπαὶ τὶ ΒΊΡΉΪΥ [ἀνουγθα,᾽ χαῖρε κεχαριτω- 
μὲνη--οἰ αὶ 11 πιυπὲ 6 τοπάογθα, ποῖ ἃ5 θν. Ηδιημιοπα δπὰ ἐμὸ 
γυϊραΐθ γορυεβεπί ᾿ἰ, Η81} ἐμοῦ ἐπεὶ τὶ [8}}] οὔ σγδοο, αὖ ἴῃ ἐμ 
5876 56η86 ἴῃ ΜΏΪΟΙ ἴπ6 Ποῖα οὐ 1,6 ν] νγὰ5 Βίρηὶυ ἐδνουτοά 
ἅθον 6 ἐπ6 γοϑὶ οὔ {πὸ ἰγῖθε5 οὔ 1βγαθὶ. ΤΠ6 ποσὰ ψτρ (Π0]γ) 
ἄοο5 ποΐ Αἰγναγϑβ τηθᾶῃ “ἦ ΠΟ] Υ ἴῃ 11{6,᾽) αὶ ““ ΠΟΙΥ ἴο {π6 1,ογὰ,᾽» 
Ψ ΒΙΟΙ ἹΠΡ}165 ἃ γαἸαἰῖνα ΠΟ] η 6538, ἃπα ἃ5 88 ψογὰ τῦπ, τ Βοῖ 
ΒΟΙΠΘΕΠΠ65 15 ΘΟ 5] ἀΘΥΘα ἃ ΒΥ ΠΟΏΥΙΙ οἵ ΨῚΡ», 15. ι5θα ἴῃ [ἢ 58Π16 
ὑνοο ἃ 56η856, 8 δοπο 85 {μ6 βα!ιταϊϊοι ΟὐἁἩ {π6 δηρεὶ ουρπΐ 
50 ἴο θ6 υπάθγβίοοα [ἢ {π15 ρ]8ο6. ὙΠῸ 5ΘΥΠΟΝ ἴῃ ΒΙΟΝ ΜΘ α 68 
ΘΟΧΡΓΘ5565 {Π|5 ΟΡ᾿Ὡ]ΟΠ, ἴ5 ἀροπ ϑαΐ. ΧΧΧΊΝ. 8.--- δὲ ἐμ ν Ὁ υῖπη 
ἃ πα ἵν ΤΠυτϊπγηΐπι θ6. ψἼΔ ὑπ γ ΠΟΙΥ ὁπ6. Ὑπὸ Ηδῦγον ἰ5 θ6 
ἢ Ὑτοπ,  Β10. Φαμίὰ5. ὀχρουηάβ, ΙΔ ἐμ γ ἰνοιγθ ὁπ ; 
ποὶ ἀνδρὶ ὁσίω σε, ἃ5 ἴπ8 Βορίπαρϊπῇ, θυ κεχαριτωμένω σα. ΤΗ6 
ΜΟΓά, δ8γ5 1ἡσῃίίοοΐ, (ν0]. 1. Ρ. 411, [0]. 6α11.} 15. πιδρᾶ Ὀγ ἐπ 
ΟΥὙὐθοκὶ βομοϊαδὲ ἴἰο θχρύββϑ τῸΠ Ὡν, μετὰ κεχαριτωμένε 
χαριτωθήση, Ρ5. ΧΙ]. 235, ἴῃ Π6 56η58 οὗ χάρις, ΠΊΘΓΟΥ͂ ΟΥ̓ ΤἈΨΟΙΓ, 
ἃ5 ΕΡἢΙ65. ἱ. 6. ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς. ὙΠ6 5α!υϊαϊίοη οὗ ἐπε δηροί 
ἸγΘ8 5, ὑπογοίονο, 81} {ποῖῖ ἐπι ἀγ {Π6 Ἔβρθοία}!}ν οἱθοῖθα ἀπα 
[Ἀνουγοα οἵ ἔπ Μοδὶ Ηΐρη, ἰο αἰϊαίῃ ἰο ὑπαὶ Ποπογ γμ ἢ. ἐμὲ 
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αι λη Ῥε- (Π6 Η]σΙΘβ : πὰ {π6 ᾿οτὰ Οοα 584}} σῖνθ ὑπίο μῖτι ἴΠ6 Ναζαγθίῃ. 
τυ λαμ η {Ὠγόπθ οἵ μΪ5 [μον Πανὶ]: 
Ψυϊρατ γα, 985 Απα ἴι6 5}8]] γϑὶρῃ οὐ {πΠ6 Πουβα οἵ Φδοοῦ ἴου. 
ὅ. Ἔν Υ ; πὰ οὔ ἢ15 Κιπράομι {πο γ6 518} 6 πὸ δπά. 

84. Ἴ οη βαϊ4 Μδῦν υὑπίο {Π6 8Δηρ61, Ηονν 518}} {Π15 θ6, 
βϑθϑηρ 1 Κπονν ηοΐ ἃ Τη8}! 

85 Απὰ {Π6 δῆρθὶ δηβννοτβα δηᾶ βαϊά ὑπίο ποῖ, ΤῊΘ 
Ηοὶν ΟἸιοβὲ 5}18}} σοῦηβθ ἀροῖ {π66, δπᾶ (Π6 ρονγϑὺ οὗ {Π6 
Ηρ οβδῦ 514}} ονθυβῆδαονν {Π66 ; {πογθίουθ 4150 {πὶ μον 
{Π1Πρ᾽ νυ Π]Οἢ 51.8}} θ6 θοση οἵ {Ππ66 51|4}1 θ6 ςα]δᾶ (Π6 ϑὅοῃ 
οἵ σοά. 

86 Απά, Ῥθῇο]α, ἐν σουβῖμ Ε]ΠΙΒΑ ΘΓ, 516 μδίμ 150 
ΘΟησοΙνοα ἃ 50η ἴῃ ΠΕΥ οἷά 8ὃσδ: δηά {Πϊ5 15 {π6 5ιχίῃ 
τη {ἢ νυ ΠΟΥ γγηο ννᾶβ ο81164 Ὀδυτθη. 

87 ον νψτ (σοα ποίησ 51.411 Ὀ6 Ἰπηρο551016. 
88 Αμὰ Μδγν 5814, Βεμο]α {π6 μαηάιηδια οὗ {π8 [μοχά : 

θ6 1 πιηΐο τη6 δοοογάϊηρ ἰο (ἢν νογά. Απά {Π6 δηρεὶ ἀ6- 
Ρατγίβα ἔτοχη Που. 

-ο--. 

ΞΗΘΤΊΙΟΝ Υ. 

Τηϊογυϊοτυ δοίγυοοη αγῳ απ Ε ἰϊδαδοίι. 

ΓΠῦΚῈὲῈ 1. 99---ὅθ. 

Βείουο Ὶ-Ἔ 89 Απηά Μδϑὴγν δῖοβα ἴῃ {Ππο86 ἀν, 8πα ννγθηῦ ᾿ηΐο {Π6 Ἡδθθτοπ, 
θᾶ ἐδτα, ὅ. ἢ] ΟΠ ΠΕΎ νγιἶ Παβίθ, ἱπίο ἃ οἷν οὗ 5υᾶα "Ὁ; 

76» 15}} νἹγΡῚ 5, 8η6 ἴπ6 96 15} πιο 6 8, Πᾶν 50 Ιοηρ᾽ ἀ651γθά--- 
ποῖ 5π8}0 μ6 ὑπ τοῦθ οἵ ὑπο Νίθϑϑιαῃ. ΕῸΓ δὴ δοοουπὶ οἵ 
πὸ ῬΘΟΙΪΙΔΙ ἸΠΒΠΏΘΥ ἴῃ ΠΟ ἴΠ6 ΨΘν 5} νοηθ πη ἀοϑιγοα οἵϊ- 
5ΡΓΪαο, 1ἢ ἐπ πορ6 ἐπᾶΐ ὑπ6ὺ τηϊρΐ θ6 {π6 πποΐπϑν οἵ ἐποῖν ργο- 
Τη1564 ΜΙ 65518}} ---Ὑ1ᾶθ ΑἸΠλχ᾽5 ΒΘ] θοῦ 5 οα ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οἵ Μο8685, 
Μεαρθ᾽5 γον 5, [0]. δα1ῖ. Γοπάοῃ, 1077. Ρ.181]. Τρ Ὀοἱ, νο]. 1. 
[Ὁ]10 δα!ΐ,. Ρ. 411. 5.66 Α150 Κα ηο06} Δη ἃ ΒΟΞΘ ΒΜ Π]ΘΥ 1 06. 

10 ΠΟΘ 15. ΨΘΥῪ {11 ἀοαδὲ αὶ ἐμαὶ ἩΘΌΓΟ ψγὰ5 {πὸ οἱΐν 
Π6ΓΘ 5ροΌ και οἵ. 1π Φοβῃυᾶ ΧΧΙ. 19. ψὸ γοϑδα ὑπαὶ Ἡ ργομ, νι ΐἢ 
ΠΟΥ 5 0.05, γγὰ5 σἴνθῃ ἴο ἴπ6 ΘΠ άσγοη οἱ Αἀγοη {Π6 ργιθϑί, ἂπᾷ 
ἴῃ νϑὺ. 11 οὐ ὑπ ϑ8π|6 οπαρίθυ, δπὰ 1ἴπ ομδρ. χὶ. 2]. 1 15. ἀ6- 
ΒΟΥΡ6α ἃ5 ἃ οἰἵγ πὶ π 81}] ὁοαπίγν οὗ πάλῃ. Αἰον ἴμ6 γοίασπ 
[το {π6 οαριινιῖν οἵ ΒΑΡγ] οι, {Π6 ρυιοϑὶβ 6 6 ΔΗΧΙΌΙΒ ἴο ἴακα 
παρ ὑποῖῦ ἀροά65 1π ὑποῖν δρροϊπίθα πουιῖΐαρο. ΗδΌΓΟΙ 15 6616- 
Ὀτγαϊθα ΤῸΓ τπᾶηγ ονυθηΐβ. Ηδθγο Αθγαμϑπηι γθοθῖνθα ὑπ ΡΥΓΟΠἑ56 
οὐ {πὸ πυϊγδοιαίοιιβ δἰ γὶἢ οἵ 1580, Ηδγθ οἰΓουοἰβίοη ψψὰ5 ρΡΓῸ- 
ὈΆΡΙΥ Πτδὺ ἰπϑυϊξαϊοα, (Δὴγ θαὶπρ οἵ ορίπίοῃ 1 5 Κπού 
Βοϑίογο ὑπὸ ἔπη οὐ ΑΡΥ 81). μού ΑΡγαπᾶμ παα Π15 ἢγϑὶ ᾿δπά, 
δραὰ Τανια [15 ἢγϑὺ οὔὐόσῃ. ΨΦο η νγὰ5 θοΥπ αἱ ΗθΡγομ, ἀπά 
ΘΓ Π6 ἢγϑί ἀρροϊμηϊθά, δηὰ ργδο 564 ἃ5 ἃ μου πϑηΐ ᾿πϑεϊ 106 
πμ6 ογάἀϊπδποθ οἵ θᾶρί!5μ (α). 

ὙΠῸ ΑΙ πλ ἀἰδίβ (ὁ) ΤΌΤ πὰ τι5 οὐ ἃ ΨΘΥῪ 51 ΠΡ. ]ΔΥ οπδίομ 1η 6 
ὙΘρ]6 βούνίοθ, ψ πο μ8α ἃ τείδυθποθ ἰο Ηθῦγοπ. Βοίογϑ {πὸ 
ΠΟΥ ΠἾ ΠΡ ΒΒ ΟΓΙ 6. τγᾶ5 οἴουϑα, ὑπὸ Ρυοϑδι ἀϑηΐ οὔ ὑπὸ ΘΠ ρ|6 νγ85 
δϑὰ ἰ0 58. ΘΥ ΘΓ ποῦ ηἶηΡ-- (Ὁ 8Ππ4 560, [{1ὖ θ6 {ϊπι|6 ἐο ΚΙΠ (πὸ 



49 ἹΝΈΤΕΕΥΓΕΥΥ ΟΕ ΜΛΕῪΥ ΑΝῺῸ ΕἸΠΒΑΒΕΤΗ--ΟΗΑᾺΑΡ. Ι. 

Ταϊεη Ῥ6- 40 Απᾶ εδηϊογϑά ἰηΐο ἔπθ βουβο οὗ Ζδοῆδυῖαβ, δηᾶ 58- ΗΘ ΡΥ θα, 
τα μὴ ον Ἰαΐρ ἘΠΊ ΖΑΌΘ ἢ. ἢ ᾿ ΕΟΣΟ παν ΔΝ τρί φῶνς ἡ Ρδ585, {πδΐ, θη ἘΠ δε Πδατὰ δι χα, ὅ. Σ 

(86 βαϊυϊδέίοη οἵ Μδγν, {μ6 Ῥᾶθ6 ἰθαρβὰ 1 ἤδὺ νγοιῃ ᾿"; 
πα ἘΠΙΒΑΡ ἢ ννὰβ ΠΠ16ὰ ἢ (μ6 Ηοὶν ΟΠοβε: 

423 Απάὰ 58}6 βρᾶκα ουξδ ψι ἃ Ἰουα νοΐοθθ, δῃηά 5414, 
ΒΙεββθά αγέ τῃοὰ διηοηρ᾽ ὑγοχηθη, δπα Ὀ]6ββθα ἐς ἔπε ἔγαιϊς 
οὗ (ἢν νου. 

48 Απὰ ψῆθησα ἐ5 {Π15 (ο τη6, παΐὲ ἐπ τποίμου οὗ τὴν 
᾿μογὰ 5ῃοι ]α οοΙη6 ἰο χηθ 

δΔΟΡΠ66, Τ{1| γγὰϑ ἐϊπη6, ἔπ 6 ΔΉΒΎΟΥ γὰ5, “ ἰἰ 15 Πρ. ὙΠΟδ6 
πῃ ἐμ δουγὲ τορ] 64, ““ 15 {π6 Πρμὲ οοπιθ 80 ἴἀγ, ἐμαὶ ὑπ] 6 Θγ685 
ΠΥ 566 ΗΘΡΤΟΗ ὁ’ 

Ηοσον [Ἀγ {Π15 γδαϊ οι ΠΥ θ6 γϑοεῖνεα 1 ἀο ποΐ νϑῃΐαγο ἴο 
ἄθοῖάθ ; ἰἱ 15. οογΐαϊῃ ἐμαὶ ἩθΌγοη νὰ αἰ γα 5 τοραγάθα 
Ῥγ Ιου] ν αἰξθπίϊοη Ρ. ἐπ 6 ρθορὶθ οὔ 15ζ86], ἂπὰ {{{π|5 ἰγαάίττοη 
θ6 οογγθοῖ, 1ἱ πηδὲ ἀοα  ]655 πᾶν θθθὴ ἔυρίοαὶ οἵ βοιμδ ργϑαϊοίϊθα 
ἈΠα δχρθοϊθα δυθηΐ, ὙΥΠαὶ ρ]866, {πθη, ἴῃ ὑπο Ἰαπὰ οἵ [5Γ86], 
οου]ὰ πᾶν θ66 ἢ 50 ἈρΡργοργίαϊθ [Ὁ ἴπ6 γα Π ρὲ ἢγϑὶ ἴο ἄαννα 
Βϑίογθ ἐμθ ρογίδβοξ βδουιῖοο οου]α μ6 οἴἶεγθα, 85 ἴπ6 οἰΐγ οἵ Ηθ- 
Ὀγοη. Ἠοτθ Φομπ ἐπα Βαρ δὲ γγὰβ Βογπ---ὰ ΒΘ ἔΠ6 ΓᾶΥ8 οἵ 
ἔγα τ Πγβί, 5ῃοπθ: ψῃθπ, ἐπγοῦρ ἴπ6 ἱπδριγαΐίοπ οἵ ἴμ6 ΗΚ 
απμοϑὶ, ἴπ6 ἃρροϊηἰθά ϑανίουσ. τὰ 8116 4 ἔοσ {πὸ ἢγϑὺ ἐἰπη6 ΠΘΔΥ 
1815 Ρ]δθθ, 85 ἽἼπ 1,810 οἵ Θοα, ἔμπὸ ἔσθ βϑογιῆοθ, 80 5μου] 4 
ἴδ Κ ἀναγ ἐπ δἰ πϑ οἵ ἔμ σου]Ἱά. 
Οδη ἴΠ|656 Γειη ΚΑΌ]6 8πα οπ ἀοΥ αι] ονθηΐβ 6 γοραγάθα ΟὨΪΚ 

ἃ5 ΘΟΙ ΠΟΙ θη 685 ὃ ΤῸ 1η6 ὕπού ρρθᾶγ ἴο ροϊπὲ ουὐδ ὑπ θθϑαςα! 
ΟΟΠΠΘΧΊΙΟΙ ἃπΠα ΠΑΡΠΙΟΠΥ ἴπ πηϊπιιΐθ ροϊηὶβ οἵ ἔμ ἔνο ἀϊβρθηβᾶ- 
ἐϊοπ5, ἀπά ἴο ργονθ ἐμαὶ ποίμ!πρ' μὰ5 δοπη ἕο ρ855, θὲ τη αὐ τγὰ5 
σταἀαϊπρά οἵ ο]ά. : 
1 ἴπ6 δοσοππΐ οἵ Φοβθρῆμβ (Β6}1]. 7πά. 110. ὅ. ο. 7.) πᾶν θ6 

ἀδροπαθα ἀροπ, Ἠθθτομπ νγᾶ5 ποΐ ΟΠΪΥῪ οοἸθθιαϊθα ἴον πὸ στοαὶ 
δνθηΐβ ΠΟ πὰ {π6Υ6 ἴθ ρἰαοθ, θα νγὰβ Γθ που ποα [ῸΥ ἐδ 
Δπταυΐῦν, ἃπὰ σοπϑϊἀδγοα οἵ ποΥ6 ἀποϊθηΐ ἀδῖθ ἐμ8η ΜΘ ρἢΪ8, 
ἴῃ) Πρυρί. Ψούομιθ ἃπὰ ἘΣ5ΘΡ 15 ΠΠΚουγῖδ6 τηθηϊίοι ἐμαὶ ἔποῦθ 
51} γϑιπδίηϑα αἱ Μδιηγθ, πῶσ Ηθθγοπ, ἐπ ΟἂΚ ππάθγ τ ΠΪο ἢ 
ΑΡγάμδη δηϊθυ αι πθα Π15 ΔΏΡΘΙ1Ο ν βι του β ; ἀπ ἐΠπῶΐ ὑπὸ Βα γγου ἢ - 
ἴηρ' Οἰδῃἐ 1165 πο] 1ἴ ἴῃ ογθαξ γϑπθγαίίοῃ. 

(4) ὅ86 γ1βὰ5 ἄς γΠὰ Ζομαπ, Βαρί. ΜΠΊ50. ϑδοτα, νο]. 1]. Ρ. 495. 
(6) Γρμοοί 5 Ομουοργαρ οι! Οθαίαγγ---- ὌΝ οὐκ 5, 0110, γνο]. 11. Ρ. 40. 

π ΤῊ παΐνο 7ϑνν γ)Ἐη0 γϑαάβ 'π 5 . 1 Κοὴ8 ΘΌ5ρ61 ἐμὶς 6χ- 
ΡΓΘϑϑίοη, ψουἹὰ Ὀ6 τοιϊπαἀοα οὗ ἃ ἐγααϊίϊοη οὗ ἐπ οὶν {δ 6 Ὺ 5, 
ἐμαῦ σβθη ἐπ 15 γϑ 6] 1165 οδιηθ ἴο {}ι6 Υϑᾶ 568 {86 ομη] άγθῃ ἴῃ {μα 
γγ ΟΠ ἰΘαρ6α [Ὁ ]0Υ. 

: ΤΊΣ 5. ἸΠΙΙΨΙΣῪ ἽΝ ἩΠῸΝ ΨῺΞ ἸΝ2 ΤἸΞΝῪ ἸΝΞΝῚ 0. δἐΐδηι 
ΘΙΠΌΥΎΟΠΘΒ, 411 ἢ αἴδγοὸ τηδίγὶ5 ογϑπὲ, νἀογαπὶ 14, οἱ Ποιιμ 
5. Β. οοἰθθγαγαηῦ. ῬΟΒΒΙΌΙΥ τ νγὰβ ἴῃ Δ]}πδίοη ἰο {μὶ8 ἔτγα- 
ἀἸπΠοη ἐμαὶ ἐπθ ΡΉΓα56 15 ποῦο 864. ἘΠῚ ΖΑ ῖ ἢ τπᾶν θ6 51ρ- 
Ροβϑά ἴο βχρύϑϑϑ {Π6 σγοαΐῃθββς οἵ ΠΟΥ 100 δ {μ6 βίρῃξ οὐ Ποὺ 
σοπδίη, ΜὙΏ1Ο 50 ἃριἰαϊθα Ποὺ ἃ5 ἴο ργοάποθ ἐδὶ5 οἤοοι. ἘΠ)- 
ΖΡ 6 σοηραγοα ΠΟΘΙ παρ᾽ ἢ 655, ἰη ΘΟ] αἴ ηρ ἐΒ6 πιοῦΠοΥ οὗ ἐμ6 
οχροϑοΐθα Μοϑβϑϑιδῃ, ἰο ἐμαὺ οὗ πιὸὺ σου γν πΊΘ ἢ ἤθη ἐπ 6 ν βὰν 
θ6Όγ6 {πι6π}, Ὸγ ὑμε ἢγδὺ {ϊπ|6, ἐμ δαγποϑὶ οὐ ἐπιϑῖν θη ψ15Π64 
[ῸΓ ἀθ! νθύαηοο ἔγοιη ουρί. ΕῸΪ. 2. 60], 99. ἀρὰ Ζομᾶν ἰχκοά. 
[0]. 92. 00]. 91. δρυὰ Βομοοίρεηῃ. ΗοΥ. ΗΡ. νοἱ. ἱ. Ρ, 257. 



ΒΙΕΤΗ ΑΝῸ ΝΑΜΙΝΟῸ ΦΟΗΝ ΤῊΗΕ ΒΑΡΤΙΒΊ--ΟῊΛΡ.Τ. 44. 

Τυϊδη Ῥε- 44 ον, 10! 845 β00ὴ δ5 {π6Ὸ60 νοϊθβ οὗ {ἢν βδ]υἰβδέίοη Ἠδϑτοι. 
τς ὐρ ὐμδ ΒΟ Πἀθ 4 ἴῃ τηϊη6 βαγβ, {π6 θ606 Ἰθαρθᾶ ἴῃ ΤῺ ὙγΟΠῈ} ἔου 
5ᾶν Αἶτα, ὅ. 10Υ- 

4δ Απὰ Ὀ]εββϑά 8 58η6 {πᾶ0 Βε]!ονϑά : ἔου {Π6γ6 5}8}} Β6 
ἃ ῬΟΥΟΥΙηΔηο6 οὔ ἔποβθ {πϊηρδ νοι ὑγοσθ (014 Ποὺ ἔγοχηῃ 
{π6 Τμοτα, 

46 Αμῃὰ Μαδγν 5314 "ἡ, Μὺν 5οὰ] ἄοίῃ τπδρηϊν ἐπ Τογά, 
47 Απὰ τὴν βριτῦ μα 1ἢ το]οϊοθᾷ ἴῃ (ὐοα τὴν ϑανίοιιγ. 
48 ΒῸΥ ἴὸ ΔΓ τοραγάθα (Π6 Ἰονν οβίδέβ οὔ πὶβ. μαπά- 

γηϑία θη : ον, θ6μο]4, ἔγογῃ μθηοθίοσιῃ 8}1 ρεμουδιοη5 5Π4]] 
041] τηθ Ὀἰθββεα. 

49 ον Β6 {πδὲ 15 τηϊρηεν ΠαῸἢ ἄομθ (ο τη σγϑδΐ ἐπί ηρ5 ; 
Δ 4 ΠΟΙῪ 15 ΠῚ5 ὨΔΏΊ6. 

δ0 Απὰ Π15 Τηϑυοῦ ὁ5 οὴ ἔμθι {Πδΐ ἔδδυ ἢϊγη ἔγοιη σϑπο- 
ΥΔΙΙΟΙ ἰο0 σοηθυϑίοη. 

61 Ηδ μιδίἢ βῃδννβα βίγθηρὶῃ 1} 15 δύῃ; Π6 Βδίῃ 
βοδί(εγθα {π6 ῥγοπα ἴῃ (Π6 ᾿πηϑρΊ ΘῈ ]ΟῊ οἱ {Π6Ὶ1 Πραυίβ, 

δῷ Ηδ Παί ρὲ ἄοννῃ ἐπα πϊρηΐν ἤογα ἐλεεῖν βθαΐβ, δηά 
εχϑ] θα ἐπϑῖὴ οἵ Ἰονν ἀβσυθθ. 

ὅϑ8 Ηθ παίῃ Π|16δα {π6 πηρυν ἢ ροοά {μϊηρδ; δά 
{8Π6 τἱοῖ 6 ἤδη βϑθηΐ δρεν δννᾶν. 

δ4 Ηδ [δ ΠΟΙρθη 15 βουνδηΐ [5086], ἴῃ γι θιηυδῃ 6 
οἵ λϊ5 ὐῆθσου ; 

δδ ΑΒ Π6 8ρ8Κ6 ἰο οὔ ἔδίμοιβ, ἰο ΑΡγυδῃδιη, ἀπά ἰο 
Ἠ15 5664 [ῸΥ δνϑυ. 

δθ Απὰ Μδῖγν δροάβ νι Ποὺ ἀροιέ ἐἢγθα τποπί5, ἀπ 
γϑίαγηθα (ο ΠΟΙ Οὐ ΠΟΙι56. 

μεαςς πβες 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΥἹ. 

{16 Βιεγεδ απ Νιαριηρ ὁ «“ο᾽νι ἐμὲ Βαρίϊεί. 

αῦΚ8 1. ὅ7. ἴο {π6 6ῃά, 

ὠξητ ΛΑ ὅϊ Νονν Ε]ΙΒΑ θΘ 5. [}} {πη οδιηθ {Πΐ 5Π6 5ῃοιά θ6 Ηδθτον. 
ΒΟ το ναι. 4οΠ νεγθά ; δηᾶ 586 Ὀγοῦρῃς ἔου ἢ ἃ 50η. 
γᾶν τα,ὅ, ὅδ Απα ΠΕΥ πειρη θοῦ 5 Πα ΠΟΥ σοιιβίη5 ποαγὰ μον ἐπα 
1π {ἢ 6 5ΡΥΙηρ; 
οἵ [ῃ6 γϑᾶδγ. 

13. ΤῊ15 ΒρΡθϑοῖ οἵ ΜΆΓΥ 15 δυϊἀθηῦν {πὸ οἰἴβρυϊπρ' οὗ ἃ τὐϊηά 
ἐπογόύρλν θιαραθα ἢ ἐπ Ἰαησαδρο δηἃ ϑϑηἑππθηΐβ ΟὗἉ ἐπθ 
δηξίθηΐ βου ρίαγοβ. Α θαυ θα τη ἀοΥ Δα ΠΟΥ 85 5οϊθοϊθα ἐπ 
ΟΥ̓ ΡῚ 6] ΟἹ ἐπ|15 νθυ86 ἃ5 δἃπ ἰπβίδποθ οὔ {πθ δἀορίίοη ἴῃ ἐπ ΝὸῪ 
Τοβίδπηδπί οἵ ἔμΠ6 Ῥᾶγ8}16] οουρ]οῖ, 580. αϑ18] ἰπ ἔπ ΟἹα Τοβία- 
τηθηΐ. Τὶ οοΥ[᾿ ΠΥ ἸπΔῪ Ὀ6 ΘΟ ἀοΥθα 8ἃ5 οπ6 οο]] αἴογαὶ ργοοῦ 
πὰ πὸ Νὸνν Τοϑίδιηθηξ 15. ἔγουα {Π|6 βϑπη8 δρὶτὶῦ οὗ ᾿πβρ γαύοηα 
ἃ5 ὑμε ΟἹ, ὑπαῖ ἐΠπ|686 51 Πρ] Υ ρΆΓΆΠ}16} 1518. ΔΠ 4 [ΌΓΠ15. οὗ οοθπι- 
Ροϑβιίθοη 816 ἰοὰ ἃ 1η Θρο. Τα {πῸ ργαϑθηΐ ᾿πϑΐδη 6, ΒΟΥΘΥΘΥ, 
πα πο ἀουθὲ ἴῃ {Π6 στοῦ πη] ΟΥἹὐΥ οἱ οὐμπεχβ, [πΠ6 οοιμμροδβιίοη 
οἵ ἐμ Θρθϑοὶ Ἀρρθᾶγβ ἐο πᾶνθ θθθὴ ουϊάθηὶ!ν ππϑδίπαϊοα, ΤἘΠῸ 
οθυδίο. οἵ ποθ πὸ ΨΥ δΔοΙΌΠν ᾿ἱπδρίγοα, αἸἃ ποῖ ΥΘαΆΓῸ 
8 ΠΥ ἸαΡουγθὰ δὐγδηρθηιθηΐ, δοοογάϊπρ, ἴο ὑπ ἰανγδ οἵ δἐτιἀϊοα 
ΘΟΙΠΙρΡΟΒΙ Ί0η.--- ΒΊδπορ 7 90}᾽5 Βαογρὰα Γἰζογαΐινο, Ρ. 210. 



44. ΒΙΕΤῊ ΑΝῸῺ ΝΑΜΙΝΟ 590ΗΝ ΤῊΕ ΒΑΡΤΙΒΊ--ΟΗΑΡ.Ὶ. 

7} αι Ρ6- Ποτὰ δά βῃδννθα σγϑαξ ΤΏθΥΟΥ ἀροὴ Ποῖ; δπα πον το- Ηβθτγου. 
πσιληνν ἢ Ἰοϊοβα στ ΠΕΥ. 
βὰν Αὔτα,ὅ, 59 Απὰ [1 οδῖηθ ἰο ρᾶ85, {πδὲ οἡ ἔπε εἰσ! ἀδν {πο Ὺ 
ἴῃ τ βρτῖμρ φᾶγηθ (0 οἰγουπηοῖβα (π6 ΘΠ ; δηᾷ {Ππ6νῪ οΔ]164 μη Ζα- 
οὗ ἴμο γεᾶγ. Ή Αγία5, ΔΡΈΘΡ [Π6 πη οὐ Ηἰ5 ΓΝ 

60 Αμᾶ Πϊ5 τποΐμοὺ δηβυγεγθα δηά βαιά, Νοί δο; Ῥαΐ Πα 
518}} θ6 ο4116 Φομη. 

61 Αμπά {Πδὺ 5:4 υηΐο μοσ, ΤΏΘΥΘ 15 ΟΠ οἔ (ἢν Κιη- 
ἀγεά {Πδὲ 15 ο4116 4 Ὀν {Π15 πδιηθ. 

623 Απά {πδνὺ τη846 595 0 15 ΓΔ ΠΟΥ, μον Βα ψουἹὰ 
πᾶνε πῃ (4116. 

68 Απάᾶ Πδ δβκϑᾷά ου ἃ ψυτπρ' [40]6, ἀπ νυγοίθ, βαυπρ, 
ΗἸ5 πδῖηθ 15 Φοῆη. Αμπὰα {πδγὺ τηδύνε!]δά 8]]. 

64 Απαᾶ 15 τηοὰτῃ νγὰβ ορεπθα ᾿πητηθαϊδίεϊν, δηα ἢ]5 
ἰοηρτιθ ἐοοξοά, ἀπ ἢ6 βρδᾶῖζθ, πὰ ργαϊβεὰ σοά. 

65 Απά ἔδδι ὄϑίηβ οἢ 8}} πὶ ἀννθὶε τουηά δθουΐ {Πδτὴ : 
Δα 8}} {Π686 βδυηρδ 6 Υ6 ΠΟΙΒΕα δῦγοδα {πχουρῃοιῦί 4]} 
{Π6 81] σουηίγυ οἵ πάθδ. 

66 Απάὰ 841] {πδὺ {πᾶΐ πραγὰ ἐλθηι Ἰαϊὰ ἐδηι ἃ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
Πραγίβ, βαυιηρσ, ΝΥ παῦ γπϑηηοῦ οὗ Ομ] 5148}} {π|5 θ6  Απὰ 
{π6 μαηά οὔ [π6 μοσὰ νγαὰβ νι ΠΊγ. 

67 Απά Πῖ5 ἴδ μευ Ζϑομδυαβ ννὰβ ἢ]16ὰ ἢ {π6 ΗοΪν 
ΟΠοβέ, 8η4 ρυορῃοβιθά, βαγίηνσ, 

608 ΒΙεββθά δὲ {6 [ωοτά αοά οὗ [5186] : ον ἢ δίῃ 
νἰβιίθα δηὰ στϑάθοηηθα Π]5 ΡΘΟΡ]6, 

69 Απά δίῃ γδιβθα τῷ δὴ Πού οὐ βδ]νϑδίϊοῃ [ῸΓ τι5 [ἢ 
(Π6 Ποιιβα οἵ 15 βευνδηΐ Πανιά: 

70 Α5 π β5ρᾷκα ὃν {π6 σπου οἵ ἢ15. ΠΟΙ͂Ὺ Ῥγορθί5, 
γ ΠΟ Πᾶνα ΕΘ 51Π66 {Π6 ννου]ά Ῥθρβϑῃ : 

71 ΤΠμδῖ να 5ῃοι α Ὀ6 βανοά ἔτῸΠπι ΟἿΥ ΘΠΘΠΊ165, δη 
ἴτουῃ {πὸ παηᾶ οἵ 811] {παΐ μαίβ τ : 

72. Τὸ ρεουίΐουγη [Π6 γπϑῦον ῥγοηιδοα ἴο οὐτ ἔλίΠοΥ5, ἀπά 
[0 ΓΟΠΙΘΙΩΒΕΥ 15 ΠΟΙν σονθηδηΐ : 

78 ΤἼδ οδίἢ 10 ἢ) ΒΘ βυγαγ ο οἵ ἔδμοΥ ΑΡΥΔἤϑτη, 
74. ΤΠαΐ μῈ νου] ργαπέ πιηΐο 15, (Πδὲ νγα θεὶπρ 46]1- 

νεγεά οι οἵ {πΠ6 μαηα οἵ οὔὐγσ θῃθη θ5 τηϊρηΐ βοῦνα Πΐχη 
νὴ Ποὰὲ ἔδαν ἢ 

1 ΤῊ 7εν5 αἰνι4θ πὸ ψόουβμὶρ οἵ αοά ἱπἴο ὑπαὶ ψ ]οἢ 15 
οἴεγεα πβπν ἔσομαι ἴον, δπα ὑπαὶ ΒΟ 15 Οἴου τιν" ΤΓΟΙῚ 
6. Τπ δἰ] αϑίου ἴο ψ πο ἀϊδιϊποίϊοπ, δ᾽. Ῥδα}, οπθ οἵ {μ6 
πιοϑὺ Ἰθαγποα 76 ν}5 οὐ Πῖ5 {πηθ, 1565 ἴπ6 ΧΡ βίο, Ἐοιη, υ] 1], 
15. πνεῦμα δαλεὶας. 1π {μ6 ΟΙα Τοδίαιμηθηϊ ἀἰβρθπηβϑαίίοι ἴπΠ6 
Ιὰνγ5 οἵ Μοβθβ ψεύθ ἀο] νοῦ ὉΠΟΥ͂ ΟἸΓΟυτηδἴΆ 665 σα] ου]αΐοα 
ἴο δχοϊΐθ {π6 οἰγοπροϑὶ ἴδ πα ἈΔΡΡΥΘΠΘηΒΊ 0 Π-αΐ πα τηοβὶ στρα 
ΟὈΘάϊθηοθ ψγὰβ τοαυϊγοα; ἂπὰ ἴῃ ρϑορίὶθ ΜΕΥ ΔηΧΙΟΌΒΙΥ 
ΔΙαΥ θα 1οϑὲ Δ ηΥ ἐμ] Π 6 5Βου 4 Β6. ἄοπθ ΡΥ {πθηι, ΒΘΥΘΌΥ ὑπὸῪ 
πηῖρἑ ὈΘΟΟΠῚΘ Ρο!Παΐοά, 8 Π 6 ᾿ΠΟῸΓ ἴΠ6 ΔΠΡῸΓ οἵ {πε ὶγ αοα. ἜΠ15 
Ιὰνν γγ85 ἃ γ0 116 ΜΒ10}} ΠΟΘΙ Γ ΠΟΥ ἔπ Ὺ, ΠΟΥ 6 1 Τα  μ6Υ8, σ 6.6 8016 
ἴο Ῥθᾶσ. Βαΐ ἴῃ {πὸ Ἰἂνν ψν ῃῖο ἢ} ννὰ5 ΠΟῪ ἴο ΡῈ ἀϑῃογϑα ἴῃ Ὀγ {Π6 
Δοββίαμ, ΖϑΔοπαΥ αν ΔΗ ΠΟΙ Π665, ἴπ {815 5. }]} 1 π|6 ΡΥΓΌΡΠΘοΥ, ἐπα 
ἱπιχοδιιοιίοι οἵ ἃ ποὶν ΜΟΓΒΕΙΡ ; ποΐ ἔγοπι δαν 5}: ἔδαγ, μα ἔγοπὶ 
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συ δὴ Ρ- 76 ]η Βο]Ιη655 δᾶ τὶρῃίθοιιβηθθα θθίοσ Ὠΐχη, 411 τὴ ᾿ τωρ δ ἄδγϑ οὗ οὐ 16. ᾿ ; ΚῸΣ 
μὰν Ατα,ῦ, 176 Αμά (δου, ο1]4, 5181} 6 1164 {π6 Ῥυορῇβδὲέ οὗ πὲ 
ἐφ ν δρτίπρ ἩΠΟΊ6βέ : ἔου ἔπου 5881} ροὸ βεΐοσβ {μ6 ἔβοβ οὗ ἐπε "ιοχᾶ ἰο 
οὐ ΤΙΘ ΣΘδτν ργθράγα Ἠ15 γαγϑ: 

77 Τὸ ρῖνα Κπον]θάρο οὗ βαϊνδίϊίοῃ απίο Ηἷβ ρβορὶβ Ὦν 
[6 ὙΘΙΩΒΒΊΟὴ οὗ {ΠΕΙῚ 51η8. 

78 ΤΒΥΟΙΡΉ (Π6 ἐθπάθυ τπθῦου οὐ ουῦ Οοά ; νου 
1μ6 ἀδυβρυῖησ ἔοι οα ΒΙΡῊ ΠδΙἢ νἱβιθα ἃ. 

79 Τὸ ρῖνϑ Ἰισῃξ ἰο {μϑιὴ {πδὲ 51} ἰὴ ἀδυκηθϑβ δηᾶ ἐμ ἐμ 6 
βῃδᾶονν οἵ ἀθαδίῃ, ἰο σιιϊάδβ οὐ ἔδεί ἱπίο [π6 νγᾶν οἵ ρθδςβ., 

80 Απά [μ6 ΟὨΠἃ ργθνν, δῃηᾶ νγαχϑα βίγοηρ ἴῃ βρίυϊῇ, 
κὼ ὯΝ ἴῃ (Π6 ἀδθβοσίβ {Π] [ῃ6 ἀδὺ οἵ ἢἷβ 5ῃδυνὶπρ απΐο 
5γ86]. 

ττείῆων.- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΥὙἱ]. 

“ἢ “προὶ ἀρρθαγς ἰο «]οδορῆι. 

ΜΑΤΊῚ. 1. 18----96. 

Τα ῬΡ-. [8 Νὸον [6 δ᾽ οὗ 7εβαβ ΟΠ τῖβέ νγὰβ ΟἹ ἘΠ15 τυῖδ6 : 
τὶοὰ, 4700. Ν᾿ ΠΘἢ 85 Π15 Ἰποίπου Μδυν νγὰβ δβϑροιβϑᾶ ἴο ΨΦόβερῆ, Ρε- Ναζάγείμ. 
ἀρεηρν γὰ!- ἔογβ (ΠΥ οᾶμηθ ἐορ θέον “ἡ, 516 ννὰβ ἔοαπα νυ ἢ Ομ οὔ με 
τή ηββ θαι Ηοὶν Ομοβί. 

Ῥυγα ἴον ἰο οα, νοι 15 ἱποομπϑδιϑίθηΐ νι, πὰ οἀδίθϊ ῃα ουΐ 
ἴδαγ. Ηθ γγὰβ 5: ρΊπρ' {πὸ ἀδϑαῖἢ 5οηρ' οἵ μ8 ον 5} ΟἸατ οι, Ηα 
ῬΤΟΡμΘϑιθα {π6 ονουίηγον οὗ ὑπ βυβίθπι οἵ οθυθ 165, γἱ θϑ8, 
8 πα 4}1 ἐπ᾽ θαυ ΠΘΏΒΟΠΘ. τηϊητ δ - ἀπ ὑπ δϑίδ 5 πηθηΐ ἴῃ 
1 Π6 1} Ρ]δοθ οἵ ἃ Βο]γ ἃπὰ ρουΐεοϊ 5υϑίθι, ψπθγθῖ οὐ 5που]α θ6 
βουνϑα ἃηά πομποιγτθα 85 ψα{}} {πΠ6 ἸονΘ ἀπ σουϑὶρ οἱ Ομ] άγθη. 
Βοῖῃ {π|5, "ἃ {Π6 ΡἢΓΆ565 (ν 6, 79..), ἃ5. γγΧ8}} ἃ5 οὐ μϑυβ, οῃ ΟἹΪῪ 
6 ἔν ἀπάογϑίοοα ὈΥ ὑππι5 Κϑαρίπρ' ᾽πὶ νίθνν ἱπ6 ορίμ! 95 οἵ {Π6 
7} 65, 1π {Π6 ἀἂγ5 οἵ οὖσ 1,οΥὰ δπὰ Πἴ5 Αροβί!θβ. Ὑ146 Βομποοθίρθῃ. 
νΟ]. 1. Ρ. 26]. ἀπά ΒΆΡΟΣ 5 Ποῖα Μοβαΐίο οα {ὑπ ργορθου οἵ 
ΖΔΟΒΑΥΊΔ5. 

14 ΤΆ γγὰβ ἴπῃ6 οὐδίοιῃ Διο ηρ᾽ {Π|0 005 ἴο 81|1007 50116 1πἴθυν ἃ] 
Ὀοΐνθθη {π6 ὙΠ, ὑπ ΘΘΡοΙ5815 ἃπα ὑπ πυρί ϊα15, ἃπα Π23Γ, ὑπὸ 
Ὀγϊπρίηρ' οἵ {π6 δϑροιιβδοὰ ᾿πἴο {86 παβθδπα 5 ποῦθ6. ὅ66 δεῖ. 
χχ. 7. ὙΠῸ ψογαβ (ν. 18.) πρὶν ἤ συνελθεῖν ἀυτὲς, τη} ἈΡΡΙΥ 
ἴο οἰϊμουὺ οἵ ἔπθ56. ὙΠῸ ομ]θοῖ οἵ ὑπ Ια γχἷὰ8 ἴο βαἰϑίν {πὸ 
παβηαπα οἵ Πῖ5. ν 86᾽5 οαϑιγ. [π {Π15 ΡΥ ἑΙΟΠΆΥΎ ραγϊοά, 
ΑΘΓ Π ν᾽ γοΐαγη ἔγοπ ΠΟΥ οοπβῖη ἘΠΠ15 Δ) 6 1}, γγ ἀγ ἰο!α {πᾶΐ {Π6 
γιγρῖη ΜΆΥΥ 5 ἰοαη ἃ 1 ΟΠ1]4. 
Ηδὰ {πὸ  χρὶι θθΘη δϑροιβθά, ἀπᾶάθὺ {Ππ|656 οἰγουπηδί 668, ἴο 

ΒΠΥ Οἴμου ὑπὰπ ἃ 1058 δπ ἃ παμηθηθ Π18Π, 500} ἃ5 ΦΌΒΘΡΗ, 516 
ΟΜ] ἴπ 811 ρΓΟΡΔΡΙ ΠΥ πᾶν θθθη ἱπηπηθα! αἴθ Υ οχροϑθα, τι 
ἱποοηδίἀθγαῖθ γΆϑ ἢ πθϑ5, ἴο ΡΌΡ]16 ΒΟΟΥ ἃπα ἀογί βίο : θαΐ, 85 
ἴϊ ψὰ5, ψθ πᾷ ἐπαΐ 516 ψὰ8 ἐγϑαϊθα ψίθ ἢ Κἰπάπθϑ8. πα ἱπᾺ8]- 
56η66: ἂπᾶ ἰπαῦ Φοββρᾷ 1ἰ5ἰθπϑὰ ἴο μὲὺ ἀθίθδποθ. Ηογ νἱπαϊοᾶ- 
ἴα, γ8 τη  ἱπίδυ ἔγοιι ἐμ παγγαιϊνθ, γὰ5 γϑοθῖνθα ὈΥ ΘΓ 
Θϑροιυβθα μαβραμπα τ τη 6}} Βα ρΓΪ56 ἃπα ἱπογθάμ!ν : Βαϊ 76 
ΠῚΆΥ βαρροβθα πὰξ π6 ψὰβ ἴοο Μ6]1] δοᾳυδίηϊοα 1} ἴπ6 ρμτο- 
ΡΘοἷθ5. οἵ μῖβ. Βογιρίυγοβ, ἴο. ἀοαθὲ π6 ᾿πρΡ ΒΒ: 11 οἵ {Π|5 
δνθηΐ. [ἿΙη αἀάϊίίου ἴο ΒΟ 6 πιμδὶ πᾶν ὑὈθθὴ [ῃἰουηθά 
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ψυϊδη Ῥε- 19 ΤΏδη Φοβθρὴ μοῦ Βυβθαηά, Ὀείηρ ἃ 7.5ὲ ἡῆάᾶη, δηὰ Ναζατεῖ 
μρίνοο. ἐδ ποῦ τυ] Ἰπρ᾽ ἕο τᾶ κα ΠΕῚ ἃ ρα] 16 Θχδιρ]8, νγὰβ τηϊη δά ἴο 
κἂν Αὔτα,δ. Ραῦ ΠΟΥ ἀνγαν ῬΥΙΝΙ]Υ. : 

90 Βαὲ ψἘ1ΠῸ 6 ἐμβουρμῦ οἡ {Ππ656 {ππρβ, θ6Π0]4, {Π6 
ΔΗΡῈΪ οὗ [ῃ6 Τιοτά δρρθαγϑᾶ υπΐο Βΐτη ἴῃ ἃ ἀσυβᾶχη "", βᾶν- 

οὗ 1π6 ομ]ϑοϊ οἵ ΜΑγυ 5. 7οΎγΠοΥ ἰπΐο {μ8 81] οουπέγγ, οἵ 
{π6 νυἱβίοη, δι οοπϑοαπθπΐ δνθηΐβ ᾽μ ἴπ6 ἰθιηρθ. ΗἨδθ ροη- 
ἀεγθα, πα μοϑβιἐαίθα--- 8 πον ποῖ τ πὰὲ ἴο ἀδοιαθ--511}} Βορὶπρ' 
[παὲ 5 ππϑαβρθοϊθα ἃπᾶ Ὀεϊονθά βϑροῖιδβα ͵ὰ8 ἴῃ γαῖ {116 
δἰθοϊθα ἂἀπὰ [Ἀνουτϑᾶ Ὑσοῖη Μοΐμογ οἵ {πΠ6 Ἠοὶν Ομ οἵ 15Γ86]. 
Βαυὺ σψ}]6 πα ἐποιοῦ οι {μΠ656 ἐμπῖπρ5, ἀπ "δὰ δὲ 15 γθβϑοϊνϑὰ 
(Ρ6υΒαρ5 ἔγοιαι ἔβαν οὗ στἱ αἴ θα ]8) ἴο Ραΐ ΠΟΙ ΑΥΤΔΥ ὈΓΙΎγ, ΒΘΒοΙά 
ἴπ6 ἅπρ6ὶ οὔ ἐπ Γογὰ ἀρρϑαυι θά απἴο μἴτη ἴῃ ἃ ἀγθᾶπι, 8ηα δἷἵ 
Οἤ68 ἀἸ5ρ6}164 8}} μἴ5 ἀοταθ δ ἃπὰ [8Υ5, ὈΥ τον ] δ᾽ 1Π6 σὙΔΟΙΟΙ5 
ἀδϑῖρη5 οἵ Ργονίάθῃμοθ, ἃ Πα Ἀ5ΒΌΓΙ Πρ μϊπὶ Οἵ {π6 Ἰπποσθηα6 οἵ 15 
ΒΡοί 655 ψ το. 

15 ΠῚῚ6 ΘΟΟΆ5Ι0Π 56 6185 ἴο 68}} (9ὁὙ 6 παχὺ πηϑγοῖα] Ἰηΐουνθη- 
ἴϊοη οἵ ἀϊνίπϑ ρον ον ὑμαΐ γγὰβ νοι οϊιβαΐδα, δὲ ἔπ ἀδινπηρ οἵ ἐπ 
ἄδν οὗ ἔμ6 Μδββϑίαῃ. ἘΠ6 Θρρύοδοι οἵ {πθ κΚίπηράοπι οἵ ἐπθ 
Μδϑϑίδῃ μπαὰ θθθμ αἰγοαᾶν δηπουποθα ὈΥ ἴῃ6 Δρρθᾶγαῃεθ οἵ 
ΔΠ96]5 ἀπὰ {ἐπ6 γεΐϊαση οὗ ὑπ βριγιῦ οἵ ρυόρἤθοΥ ἰοὸ ἔνο οἱ ἴπθ 
Κιηδτοβα οἵ ΜΆΥΥ, δπα πον Π{κουυῖδα ἴο μϑυβ 6}. Τὸ 15 το Υ6 ὑπδῃ 
ῬΓΟΡΆ016 ἐμαὶ Φόθθρῃ Καθ {π|5, θαΐ, ἃ5. μΘ νγὰβ 511} ἀποοη- 
νἰποθά, ἃ Ῥϑοῦ αν ἀοιπμοπβίγαϊ! οι τγ1ἃ5 βγη ἴθ πἰπι, 1π {86 το- 
νῖν! οἵ ργορμοίϊο ἀγθᾶμπηβ; 8 ΠΟΪΠΕΥ ΨΥ ἴῃ ὙΠ10 αοάα μδὰ 
[ΟΥΙΠΘΥΥ πᾶ ἀ8 Κπονη 15 Μ1}} ἴὸ τη ΚΙ πα. 

Τὴ ἔμ απἰϊθηΐ ἀπ ΡυΓΘΥ {ἴπι|65 οἵ ραιγι ΓΟ 151, ἃ5 Ὑ{61] 85 ἴῃ 
ἴμ6 ΘΆΥ 6. ἃρ85 οὗ Ψυάαΐδπι, ἔπ6 ΤΠ ἰτν γα αθπεν γονθα]θα ἢ15 
Ὑ11 1 ἐπ|5 τηδ πο, Ὀοΐ ἴο Πἷ5 οσσῆ ΡΘΟρ]6, ἃπα ἴο 5011 ἴπ4ϊ- 
νι άπ815 οἵ οὐμϑὺ παϊίοημβΒ. Νοῖ ομΪγ νγϑ 8 «“οβορῖ, Αργδῃβηη, 
ἀηἃὰ ΦΖδ0ο0}, ὑπ5 ἀνοιγθα: θυὲὶ ΤΡ 8η, ΑΒ π ] 66, Ῥμδγδοῖ, 
Δ ἃ δυὸ ΝΕΡυοπδάηθΖΖαυ, γθοθῖνθα βιπ 1 8} σΟΙΠΠ 1 δἰ ΘΠ 5 
ἔγοτῃ ἢ πίρ. ὙΤᾺΪ5, τι ΘνΘυῪ οἴου τηϊγϑοι!ουβ ον! άθποθ οἱ 
6οἀ᾽5 βπιρουϊ θη ἄδποθ ονϑὺ μὸ Φ ον 588 ὉΒΌγοΙ, πα Ὀ66π ΠΟΥ 
Ιοπρ' ἀϊδοοπεϊπιθα : ἃπα ἢ {ον8, Ἐ8ο ρίδορά ἐπ ογθαεϑὶ ἀ6- 
Ροπμάδηοθ οὁη ἀγθᾶμπιβ, ἀμ μα δυθὴ ὈΥΤΘα ΤῸ]65 Πα ἃ ΓΘΡῚΪ8Γ 
βυβέθιῃ ἴον ὑμῖν ᾿πἰογργθίαϊιοι, μαα ρα οα]Υ]γ γαρυϑιξθα {Π6 
1055 οἵ ἐμ15 τηϑάϊππη οἵ ἀϊνὶπθ σου! οἰ! 0ῃ. 
ΤΠ τονῖναὶ ὑπογοίογο οὗ ὑπὶ5 δα δπὶ τποὰβ οἵ γονθα!ηρ ἐπ 6 

ὙΠ] οἵ αοά, τὲ πᾶν δον ηοθα {μ6 ρίουβ ΦόβορΒ ἱμαΐ {πὸ 
ΒΗ ΧΊΟυΒΙΥ δη οἱ ραῖοα ονεπΐ, {π6 Ὀἰγῖμ οἵ ἴμ6 Μοββίδ νγὰβ πϑᾶῦ ς 
δη8 ἰμαΐ Πἰ5 θεἰγοι μϑα βροῦβθ, 0 5 οἵ ἴπϑ Ἄγ }}γ οἵ Ἰϑανια, 
ἴγοα βοὴ ἰΠ6 Μοβϑίαπ γὰβ8 ἴο ἀδβοθπ, Ῥὰβ οϑυΐϑί εν ἔπ6 
ΨΙΓΡΊΗ ἀροὴ ποῖ π6 ΒΟΟΣ οὐ πὶ5 ΙΓΓ τγὰβ ἰο θ6 οοπίογγϑα. 
ΑΒ ἴῃ ἐπθ βἰγποίΐασα οἵ ἃ ἤἥοτου, ἅπαᾷ πὸ δύ οἵ ἂἃπ 1πβϑοῖ, ὅθ 
δαπηῖγα ἴπ6 ρθουν δθαρζαίΐίοι οὗ τηθᾶπ5 ἴὸ ἔμ ϑηά, πὰ ἔδι5 
1πΐδ. ὑπ6 βιρουϊπίθπάδμοθ οὗ δὰ 8}} ρονθεία! Ογθαΐου:; 50 ἴῃ 
[Π6 τπηοῦᾺ] μου] γονθαϊ θα ἴῃ Βουιρύασα, ψγ6 ἅγ δὰ ἴο δάπιγθ ἐπ 6 
ΡΘου δ΄ ργοργίοῖν οἵ ἴμ6 θνεπῖβ γοοογάθ ἂπὰ ογάδϊπθά ὃγ 8ῃ 
811 στδοίουβ Ῥγονί ἄθποθ ; ἃπὰ ᾿ἰϑᾶσπ ἴο θθ᾽ῖθνθ 8116 16 ΔοΓδ. 
Τῦπά 6 Γ 811 {μ6 οἰγοιεηδίαποοβ οὗ ἴμ6 Ἱποδγπαίϊοπ, 1 ΔΡΡΘΑΥΒ {παῖ 
ἐμ Ὑ γρὶπ γ88 οδρουβθᾶ ἴὸ ὁη6 70 γ᾽ὰ5 ἸΏΟΥΘ |ἰΚ6ὶν π8η ΔΗΥ͂ 
οἵδοῦ ἴο βδοῦσε ΠϑΥ ἔγομπι βοουη---ίο ργοΐθοῖ ΠΥ 'ἰπ ἀδηρθῦ---ἴο 
τοϊαΐθ ἴπ ἐγαῖα ἴο {πὸ ὈεοΙϊθνίηρ 76 νγ}8; δηᾷ ὈῪ αῇιγιηϊηρ ὑπαὶ 
Δηοῖμοῦ αἰδεϊποὶ Ὀγαη ἢ οὗὁὨ δνϊάθηοθ μαα θθϑη δῇογαοα μ]μπ: ἴο 
βιγθηρέμθη ἐμ6 σοηνίοϊίοπ ἐπαὶ που! πον Ὀθοὶῃ ἴο ΟΡ δ᾽ ἢ 5ΟΠΊΟ 
ἰπἤπδποθ, ἐμαὶ αοα πμδ4 νἱβιϊεα μἰ5 ΡΘΟΡ]6. 
ῬΆΙΟ, ἰπ μῖ5 ἱγαοῖ περὶ τῷ θεοπέμπτες εἶναι ὀνείρους, Ἠδ5 

ἀοβογι θεὰ αἱ Ἰοηρίῃ ἐμ αἰβθγσθηοθ θεΐνσθθη ργορμοίϊοαὶ ἀπά 
ΠΟΙ ΓΟΤΎῪ αὐ ΘδΠη5. 
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Ζαϊδη Ῥε- ἱπρ, δοβϑρῇ, μοι ὅοη οὗ Πανὶά, ἔβαν ποῦ ἴο (8κ6 ἀπίο ἴΠ66 Ναξαγθίῃ. 
τἰοά, 4709, Μαγν τὰν νἹΐδ : ἴου {πᾶῦ νυ μον 15 σομοαὶνθα ἢ ΠΟΥ 15 οὗ 
Βείοτγ υ]- ως Τα ν "Ὁ Ὰ 
88: τα, ὅ. φυευ ο γλχησαι. : 

91 Αμά 518 588}1} Ὀυϊηρ' ἔστε ἃ βοη, ἀπά ποὺ 518} 68}} 
ἢῖ5 βᾶια ΦΕΒΌΣΝ ; ἴον 6 518}} βᾶγβ 5 Ῥβορὶβ ἔτοση {π6ὶγν 
91ὴ5 ὃ, 

Η!5 ἢγϑι βουΐ οἵ ἀϊνίπο ἀγθδιηβ π6 ὑππ|5 ἀθῆπο5, τὸ μὲν πρῶτον, 
ἦν ἄρχοντος τῆς κινῆσεως θεξ, καὶ ὑπηχϑντος ἀοράτως τὰ ἡμῖν μὲν 
ἄδηλα, γνώριμα δὲ ἑαυτῶ: ΤΠ ἢγϑὶ Κιπὰ νὰ μθη οα μἰπη561 7 
αἸὰ ΡΘρῚπ ἐμ τποΐϊοπ ἴῃ ἔπ [ἈΠ ΟΥ, ἃπα βθουθῖν ΒΡ ΓΘ 510} 
᾿πιπο 5. ἃ5. ἃ.6. ἀπο ἱπαἀθθα ἴο τπι6, θαΐ μου θοι! Υ πόση ἴο 
μῖτπη561. ΟΥΌΒΙ5 βου ψούθ [π6 ραϊγιαγο Φ Ο56 08 ἀγθδιηβ. 
ΤῊ δθοομᾶ Κἰπα 15 {1ι|58, τῆς ἡμετέρας διανοίας τῇ τῶν ὕλων 

συγκινουμένης ψυχῆ, καὶ θεοφορητ μανίας ἀναπιμπλαμένης. 
ὙΥΒθὴ Οὐγ γαίῃ} (δου γ θοϊπρ' πχονϑα ἰορ θῖν ἢ ἔπ6 508] 
οἵ [πὸ ψου]ά, δηα {168 να ἃ ἀϊνι 6 ]γ -1ϑριγϑα [ὰγν, ἀοὐἢ ργθ- 
ἀϊοῦ ἔπο86 ὑπῖηρδ ἐπὰϊ ἀγθ ἴο σοπιθ. ἴπ {Π15 ἀδπη!τοπ 6 ρογ- 
τηϊ θα μ15 ποαῖμθη ΡΠ] Π]ΟΒΟΡΠΥ ἴο Βα ροΥβθ 6 μ15 θθίζου ΠΟΙ ορΥ. 
116 αοά οἵ κὶ5 [δ πο γ5, γἂ8 ἐπ Τογὰ οἵ ἴπ ψουἹά, ποὺ {πὸ 508} 
Οὔ ἐπ σου]. ΤΠΟῸΡ [6 Π|]8 811 5ρ8οθ, 6 γα]65 411] βΒρᾷᾶθθ. Οπ6 
πιοάο οἵ δοιηχηηἰ ας πο [15 γ}1}} ἔο τηᾶΠ, 15 1716}} ἀθβουι 64 ; 10 ΤῸΓ 
501] οἵ ἴπ ψουἹά, γα γϑαά, {π6 ᾿πῆπθποθβ οἵ {πὸ ϑιιργθιηθ Βοίηρ,. 

ΤΠ6 ἐμπϊγὰ 15 ἴμπι5 Ἰαϊᾷ ἀονπ---Συνιστάται δὲ τὸ τρίτον εἶδος» 
ὑπόταν ἐν τοῖς ὕπνοις ἐξ ἑαυτῆς ἡ ψυχὴ κινουμένη, καὶ ἀναδινᾶσα 
ἑαυτὴν, κορυξαντιᾷ" κὰι ἐυθδσιῶσα, δυνάμει προγνωστικῇ τὰ μέλ- 
λονταὰ θεαπίζει---ἰ. 6. {πὸ {πϊγὰ Κιπα 15, θη ἰπ 56 6ρ {6 508] 
Βοίηρ τηονϑα οἵἉ 561,0 δῃα αριἐαϊηρ' ἰἰ5611 15. 1π ἃ Κιπα οἵ Γὰρ- 
ἴαγοιβ Γᾶρο, δηα ἴῃ ἃ ἀϊνὶ πὸ ἴα γΎ ἀοὶῃ ΤΟΥ οὶ {αΐατο ἐμ ηρ5. ὈῪ 
ἃ ΡΙορμοίϊο λοι! γ, ὅτο. ὅτο. 

ἼΠ656 ὑπῖπηρ85 ἃΓΘ 4150 ΘΟ γΆΥΎ ἴ0 ργθδοηΐ χα ρογίθμοο, αὐ {Ππ|6 Ὺ 
ἅτ ποὺ δοπίγαγυ ἴο ΡΒ] Οθοργ. ἀμ ονθηΐ οὐ δοίϊοῃ 1 0}} μἃ5 
αούαα}}Υ ἕο Ρ]866, ΘΟμν πο 65. ΟἹ ΓΘΆΒΟΠ ὈΥ͂ Ἰη68ῃ5 Οἵ ΟὉΓ 
50η8685, ὑπαΐ {π6 ονθῃΐ ψγἃ5 γΘ8] ; 50 ἀἸἃ {πὸ π ΓΘ ]ΟῈ.5 ἐπ ρΥ68- 
5ῖ0η5 οὗ ρυορμοῖῖος ἀγθδιβ. ΟἹ ὙΙΒΊ0Π5, ἀἰβι Πρ 5} {Π ΘΙ, 86 1γ 65 
ἔγοπι {Ππ 5 ηϑαίϊοπϑ, ΟΟΟΑΒΙ Ομ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ {π6 ΘΟΙΠΠΊΟῺ ΟἸΓΟΙΠ- 
βἴδποοϑ οὗ ΠΠ|8, 1 500} πηϑπποῦ ὑπαὺ ὑπ6 ργορ μοῦ ΟΥ ρϑύβοῃ ἴ8- 
νουγεά ψιΐῃ ἔπθι σου] ποῖ ταϊδίακο ἔπ οἴϊδοῖ οἵ {πὸ οχίγϑου- 
ΑἸ ΠαΓΥ ᾿πηρι}}56 [ὉΓ Δ ΠΥ ΘΟΠΠΟΠ [66]1 ρ΄ ΔΓΙΒΙ 9 ἔρΟτὰ ΟΥ̓Δ ΠΔΥῪ 
διταδίϊοη5 ἀπ ονθηΐβ. 1ά685, ἰὑ 15 ὑγ6, Δγ6 508} βιισρϑϑί θα 
Ὀγ ὑμ6 56η868 ΟὨΪΥ, θαΐ ψΨΕΥ 5πομ]α τα ποὺ 6] ον ἐμαὶ {π6 Βὰ- 
ἐμοῦ οἵ ϑριγ 5. σἂ αἴΐϊθοῖ ΟἿν ταὶ 1 ᾿πηᾶρ 5 πα 14685, ργῸ- 
ἀμποορα Ργ. οὗμοὺ ΡΌΠΟΥ ὕμδη ὑπαὶ οἵ {Π6 56Π5685.--- δῇς οη ΡΓγο- 
ῬΆΘΟΥ, γο]. ἰν. γ᾽ αἰβοῃ᾽5 Τδοΐβ, Ρ. 9806, Ὑἱάδ Τιρμἰοοΐ, νοὶ]. 11. 
Ρ. 248. Οαϊμμοῖ δ Ὠϊοῖ. ΑΥγὶ. Ὀγϑϑιηβ. . ΘΠ 5 ὨΊΘΟΟΌγ56. Οἢ 
ῬτΥοΟρΡΆΘΟΥ, ἴπ ΥΥ αἰβοη᾽5 Τυδοῖβ, νο]. ἱν. Ρ. 906, γγ1 515 ΜΊ506Ε|]. 
ΘΔ, γΟ]. ἴ. Ρ. 27. 46 1Ἰῃϑοιη 115, 8πΠα Ρ. 289, 46 Ῥυορθ8, ἢ 
Ἑνδηρ. Ἰαυ 6{15. 

16 1Τῇ την Ρ6 Οὔβοῦνθα πϑίθ, ΠΟΥ͂ ὉὈΠΙΪΌΓΪΥ ἰμ6 1468 οἴ ἃ 
ΒΡΊΓΙ.8] ΝΜ βϑίδῃ 15 ργθϑοῦνθά. “92 56ρ.ι, ἴῃ ΘΟΙΏΠΙΟΠ ΜΙ [15 
ΘΟ γΥ Π6 ἢ, ΠΔῪ 57 θ6 ϑαρροβθα ἴο πᾶν δηΐουϊαϊηθα {πμθ 
Ορ᾿πίομ ἐμαὶ ἃ ἰθπρογα! Μδβϑίαῖ τγὰβ οομηηρ ἴο ἀδ νθι Ε18 
ῬΘΟΡΙΘ ἔγοιι ἐμ6 Βομηδη5 : ἔπ ΔΏΡ6] ΠΟΥ 5. Βῖπη ὑπαὶ μ6 5804 
Ὀ0 ο4|16 8 1655, (ἔγομι νιν», ἴο 858 ν6,) [ὉΓ π6 8ῃουά βδᾶνθ ὑμθπὶ 
ἔγουα {ποῖν β'η58. Ηδ 5ῃοι]α 5ᾶνο ἔπη ποῖ ᾿ΠΘΓΘΙῪ ἔγοια {|| θ0η- 
ΒΘαΌ ΘΠ 665 οἵ ἐμοὶ" 51η5 ὈΥ Πἷ5 αἰοποιηθηΐ, νναΐ ἔγοιι {π6 ἀμ] ΐ Θἢ 
οὗ ὑπιοῖν β'ηβ Ὀγ [εἷ8 οὗ {πὸ Ηοὶν ϑριγὶῖ, ἴο 1εδ4 ἔπθια ΠΟί ἢ 
ἴηἴο ορϑάϊθποο ἃπᾶ ἔσαΐῃ. Ὑ76 ταδὶ ποὺ πορα ἴο 6 ἀδ]νογοὰ 
πογθαβέθι ἴγουα ὅπ σΟμβθα πο πο α5 οὗ δυ1], ΠΠ]655 Ὑ718 ΔΓΘ ἂἷ ρΓ6- 
βϑηΐ ἀδ] νϑγοὰ ἴγοπὶ 15 ΡΟΎΘΓ. 



48 ΑΝ ΑΝΟΕῚ, ἈΡΡΕΑΗΞ ΤῸ 90Ξ5ἘῈᾧὈὃἑΗ.--(ἨΑΛΡ. 1. 

7] δη ΡῬε- φὸ Νον 811 115 νγαὰβ ἄοπο, {πδὲ 1 τσὶ θ6 Δ] Π]]6 ἃ Ναχαγοίμ. 
τἰοά, 4709. Ὑγ}} 10} νυᾶβ βρόκεη οὔ (π6 Πιοστά θῪ {π6 Ῥγόρῇβί "7, βαυίηρ, 
καὶ Ὁ ας 94 ΒρΒο]ά, ἃ ΥἹΓΡῚΙ 5118}1 θ6 ννῖτἢ 6114, ἃ πα 5}8}} Ὀγιησ 88: δτα, ὅ. ᾿ Ξ Ὁ 

ξΟΥ ἢ ἃ 50η, δπᾷ ἘΠΕ Ὺ 51|48}} 64}} 15 πᾶῃηθ Εγηγηδηῖεὶ, νυν] ἢ 
θείηρ' ἱπέογργείβα 15, αοα νυ ἢ π8. 

94. ΤΠοη Ζόβαρη θεΐπρ γαϊβθα ΠΌΤ 5166 ρ ἀϊ4 85 {πΠ6 
ΔΏΡῈΙ οὔτμ6 Τιογὰ μά ὈιΔάθη τη, δηὰ ἴοοκ πηΐο Πΐγη ἢῖ8 
νυτΐα : 

95 Αμᾶ Κπον Ποὺ πού 51}} 5η|6 μβαά Ὀγοιρῃ ἔοσίῃ Ποῦ 
βγβί- ΒΟΥ 50} : 8πη4 Π6 οδ]] 64 Π15 πδια ΕΚ, 

ΤῊΘ Π8116 “}65115, 58Υ Οδδίϑ!!ο ἃπα Οϑ᾽Δη ἀοΥ, 6. τ", ἸΠΔΥ͂ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ 5Ι ΘΠ “ἐπ πη «ΘΠ ον Ὰ}},᾽ ΟΥἩ Φοθονδ ἱποαγπαῖθ, αοὰ 
ἴπ Βαμη8η πδίαγα. [1 15 σοιῃροπηαοά οὗ ππ' 8ᾶπα ψὴν: {Π6 δ ἴεγ 
ν, Ὀεΐηρ Ἰηΐογροβϑα ἴγομῃ {86 ἰαΐΐοσ σοτὰ, ἱμε ἔνγο οἴ 6 5 " δηῇ 
Ν θείηρ Γο]θοϊθα 85 5θύψι]θβ, δηἀ {πεγϑίογο δἀαβά οὐ σγο]θεῖθα 
αἱ ΡΙΘαθυγο. ΠΝ 8116 15 ΡΊνΘη αἱ [8] Ιου οἵ ὈῪ ΝΜοβ65 ἴο {Π9 
ΖΘ μον ΑΠρ6] γπὸ σοπαποίθα {π6 15γδ6] 165 ἐμπγοαρἢ ἐπὸ στ] αθγ- 
Π655, ““Τ)6 ΤιοΓα 15 ἃ ᾿η8ϑπ Οὗ ν᾽ ΠΌΤ ΟΝ ΠῚ πΠ. ΤΠ6 5816 
Ὠ8ΠῚ6 15 σίνθῃ [Κουῖβα αἷ Ιθπρὶῃ ἴῃ ἴμ6 οχοϊατηδίϊοη οἵ τ, ἴῃ 
ΜΉΙΟΝ 8116 ΕΧρΡΓΘββθα ἃ Βορϑ ἐμαὶ δῦ 501. γγὰβ {πΠ6 ΡΥ μἰβθα Ὧ6- 
ΠΙΕΥΘΓ ΤΠ" ΤΙΝ ΨΝ ΩΡ. 
ΤῊΘ ΔΠΡ6] σοιημηδη δ ὑπαὶ ἐπ πᾶῖηθ 76515 μ6 ρίνθη ἴο [π6 

Μοββί8η, θθοδυβ6 μ6 5Π8}} βᾶνϑ πἰ5 ρθορὶθ ἔγοπὶ {Π6 11 5155. ΤΠῸ 
ΑΠΡῈ] Φοπονϑῃ 16 ἃ 15 ῬΡθορὶθ ἔβγοαρ ἴΠ|6 ΜΠ] ΘΓ Π 655, ἃπα βανϑα 
ἔμ θη ἔχου ὑπαὶ θη θιηἶθ5, ἃπα ἔγοπῃ ἔπ6 μδη 45 οἵ 8}} ψῇο παϊδὰ 
ἱβεη. Ομ γιδὶ σὰ ἰο ἀο {π6 8816. ΤΠη6 ἈΠΔΙΟΡῪ μοΐσοθθι ἐμ 
ΘΠΘΙΏΪ65 οἵ [5γ86], πα {Π6 θη θη} 65 οἵ {πὸ 808] οἵ τη8ῃ, 15 60Π|- 
ΡΙεἰθ. Ομγιδὶ πὶ {Π6 ἰὈΥΊΘΥ ᾿ηδΐϑηοθ ψὰ8 ἔῃ6 βυίουγ οἵ Π]5 
ΡΘΟΡΙΘ ἔγοπι ὑπαὶ ἰθιηροΟΥᾺ] ΘπθηῈ5. Εἰ γγὰ8 πον ἴο Ὀ6 Το- 
ψΘαΙ]Θα 85 {πον ΘΘνΊ ΟΣ ἔγοιη ἐπ 1, ἸΠΟΥΘ ἀθηρ ΓΟ 5 8η4 ἱπνοίθ- 
γαΐθ δανθύβαυθβ δαί, βαΐδηῃ, πα ὑπὸ 6υν}] οὗ {Π6 11 Οὐ Παΐαγ6. 

ΡΙΘΙΠΟΥ 15 οὐ ορίπ!ομ, στ ἴΠπΠ6 ΘΠ ΘΥ ΠΥ οἵ οΟΠπηθη αἰ οὐ 8, 
ἐμαΐ ἴΠ6 πϑη18 τητιδὺ θ6 ἀθυϊ να ἔγοιῃ νὰ", ἴο 5δᾶνθ, πα Π6 τε]οοὶβ 
[μπογϑίογθ ἔπ ἅρονο ἀθυϊ ν αἰ θη, ψ ΠΊΟἢ 15 οἵνθη ψ ἢ {116 νυ ]8- 
τ10π ἔγοιη Οβίαπάθι, Ἐθα ἢ πη, πὰ βοραβίϊητιϑ (δία!ο. Βαῖ 
566. {πῃ6 ψ ο]6 Ὀ᾿ββογίαϊοηθ ἀθ ποιηῖπα «650---Ρ ΠΟΥ ἀπ 1ἃ 
νοχαῖδ, ρ. 1184, ραᾳυΠο] Υγ ΤΙ. 6 ἴο 18 ᾿Ἰπο]α5ῖνθ. 

1 πᾶγϑ ρ᾽δοθὰ {πὸ ἀρρϑδύδποθ οἵ ἴθ 8η66] ἴο ΨΦ΄Ο56Ρἢ 818 Ὁ 
Ματγγ5 γϑίαγῃ [το {Π6 ποι οἵ ἘΠΙΖΑθ οἰ, ἃ5 51:86 σϑηβ 80 Κ 
ἔγοι ΗΘ ργοη Ὀοΐίογα ἔπ6 Ὀ᾽γίῃ οἵ Φομπ, ὑπ γθ6 το ἐ}}5 αἰΐου ἢ 6 
Δηπππηοίαἴϊοη οἵ {π6 ΜΙ Θ5518}. ΟἿ ΠΟΥ ΔΥΓΙν 4] δἰ ΠΟΙ οὐ ΠΟΌ56, 
ψῃθη {πῸ Ργοοίβ οἵ Π6ΥΓ ῬΥΤΟΡΏΆΠΟΥ Ὀθοδπιθ δνϊαθπὲ, ἴΠ6 [88 5 
ΔΠᾺ 51 5010 1005 Οἵ ΦΌΒΕΡἢ, νγ8 ΠΔΥ 7..5}1γΥ ΒΈΡΡΟΒθ, ἰο πᾶνθ θθθῃ 
ἐχοῖίθα. Βοίογθ ὑπαὶ ρευϊοά, μα σου] ᾶνϑ ΠΟ ΓΘΆΒΟΏΒ ἴῸΥ 585- 
ΡΙοΙοη.- Τρ οοἱ, νο]. 1. Ρ. 421. 

17 ΠῚ συ ιβί δ ἢ τηδὺ ὈΘΙΙΘ γα ἐμαὶ {π|5 ραββδᾶρθ τϑίθυβ ἰο ἐπ 
Μοββίδἢ οα πα δυϊπουῖῖν οὗ δὲ, Μαῖμπον ; δηὰ π6 “6 πιᾶν 
Π|κουῖβα δ ον 1, οἱ ἴμ6 δυϊμου τυ οὗ {Π6 ἀποῖϊθπὶ ἱαυρ τη 58 ς 
ψὙΠ0, νιΐῃ ΠΟΥ ΘΟΌΠΊΓγΙΘ ἰπ ΘΘΠΘΓΑΙ, ΜΟΥ δοσαβίοιηθα ἴο 
Ταίδυ ἴπΠ 656 Θχρυθββϑίοη5. οἵ {π6 1} ΘΆΡῪ ργορμοῖβ ἴοὸ ὑπ6 θχρθοίθά 
Μεβϑίδῃ. Τὸ ονουΐῃγον {π6 [Όγοο οἵ ἔπ ργϑάϊοϊοη, ἔπ  ὺ Πᾶνα, 
ΒονΘΥΘΥ, ἴῃ Ἰαἴθυ ἀαυ5, Π2866 τ56 οὗἩ ἀγουμπηοηΐβ τ Π16}} {Π6}} 8} - 
οοβίουβ σου πᾶνε ἀἸβἀαϊπεα.---Ὑ1τ46 ΚΙ οΥ᾽5 θη οη5. οἵ Μ688. 
Ρ-. Εἰς Ρ. 90, ὅτο. ὅτο. ὅζο, 
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ΒΙΕΤΗ ΟΕ ΟΗΙΒΤ ΑΤ ΒΕΓ ΠΙΕΗΕΜ--ΟΗΑΡ. 1. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΠ’|. 

Βιγὶλ ἡ Ολυὶδὶ αὐ Βειλζολοηι. 

Χ0ΚῈ 1ἰ- 1--τῦ. 

ουὔξα ἄθοῖθο ἔτομι βοϑαῦ Απριιβῖαθ, {πᾶὲ 411 {π6 ψνου]Ἱά 
5Βῃοι]α ΡῈ ἰαχεβά "5, 

9. (4πάὰ τῇῖβ ἰαχίηρ ννὰβ ἢγϑβέ τηδάθ "ἤθη ΟὙυθηϊι5 ννᾶ8 
ΒΌΨΘΥΠΟΥ οὗ ὅσια 3.) 

18 Αποίΐμου ργοοῦ ψγὰθ ΠΟῪ ἴο 6 «ἴογάρα ἴο {πὸ “016 
ον 5} παίΐϊοη, ὑπαὶ ὑπ6 {1π|6 οὗ ἔπ Νθϑβιδἢ πδα ἀγγινθά, ΤῊΘ 
ἘαΐμοΥ οἵ ἴμ6 Ῥαϊγιδγ 5 πδα ἸΟΠρ' ὈΥΓΟΡΠοϑιθα ἐμαὶ ἴπΠ6 506ρ- 
ἐγθ τᾶβ ΠΟΡΟῚ ἴο ἀορατί [τῸπὶῚ πὰ 8}, ΠῸΓ ἃ ΙΔ ΡΊΝΟΥ ἴΓΟΠῚ 
Ρεδΐνθθῃ πἷ5 {δοῖ, παπὶ 1] Ξ.1101}, {Π6 βδϑηαΐ, {πὸ ΜΙ Θβϑι8}} (α) 6ΟΠ16, 
(θη. χ]χ. 10.) ὙΠῸ ρθορὶο, ἐπουρῃ {πθὺ μδὰ [ΟΠ δ θη 50}- 
ηθοῖοα ἴο ἴπ6 Βοιηδη8, βαὰ Ὀδθηὰ Εἰ Πποῦΐο τπηοῦθ΄ πη] 6 1 [6 ]}Ὁ 
ΠΟΥ ἔπ οοπίγου! οἵ πον ΠΡ ῥγίθϑῖβ, πὰ πθ Άπ]Υ οὗ 
Ηδτοά, ψἘῸ οδ]]6 ἃ Ὠἰπηϑο] ἢ ἃ ΨΦὸνν, ὑποῦρἢ 6 γγὰ5 οὗ 6 γϑδθ 
οὗ Ἑάομι. ΤΉΘΥ ΘΓ ΠΟῪ τΤοάἀποθα ἴο ἃ 6 Γ6 ΡΙΌΨΙΠΟδ : ἴΠ6Υ͂ 
6 ΓΘ οομμμηδηάἀοὰ ὈγΥ ἃ Η θαι θη, ἃ δἰ ΓΆΠΘΟΥ 8πα ἴογοϊρηοΥ, ἴο 
ΘΏΤΟΙ]] {ΠΕ ῚΤ {Ἀγ} 11165 ἴῃ ὑπ6 ρα] γΓαρ βίου; ἴο ἴα Κα πα οαἱἢῃ οὔ 
Πα 6Ι1ἴγ. δηα ρΥΟΌΔΟΌΪΥ ἴο Ρᾶγ ἐγ θυιΐϊδ ἴο Πΐ πὶ ἃ5 {1617 βονθγαίζῃ 
ἃ ηα γᾺ]ΟΓ (Ὁ). Ὑγμαΐ δου] πᾶν θθη ἃ 5[ ΓΟΠΡΈΓ ΔΥριτηδπῖ, 8η4 
ἜΡΡΘΔΙ ἴο ΘνΘΥῪ ἱπαϊνιάπ8] {6 ; ἐπαΐ {Π6 βοθρίγθ μδα βῃξίγο νυ 
ἄδραγίβα ; δηὰ ἐμαὶ 5.810} νὰ5 ἴο θ6 ἱπιπιθα ἴθ Υ οχρθοϊθα ; ἔμῆῃ 
ἐπῖ5 Ἰη αν ἀπ] ἑαχαΐ!ομ, οὐ θδαρδ οἵ 50] οἰίοη. 

(α) Τῆς Ταγριμη οἵ Ομ Κ6]05 σῖνϑβ {Π15. ᾿πίουρυθίδίιοη---ποη τθοθᾶοὶ 
πὴ Δ »» ἴδοῖθηβ ροίθῃ(ϑτ 6χ ἄοπηο 48, ΝΞΟ, οἵ 5ούῖθα δχ πβϑροί!- 
Ῥὰβ 6715 ἴῃ εἰθυύπαμη, ἄοπθο νϑηϊαὶ Νῖ 655185---πα {Π6 Τάγραπι οἵ 70πά- 
{π8η, πο οοϑϑαῦπηΐ τορθβ, οἵ ργϑϑιάθβ δχ ἀἄοιηο 7πᾶ8, οἵ βου 
ἀοοσοηίθϑ ΙΘρ 61 6Χ 56Π1|1Π6 6]08, 1546 84 ἰδηρα8, ἄοποο νϑηϊδί Νῖα 55188: 
ἀπ {Π6 Ψογαβα] θη ΤΆγραι. οἶνθβ (Π6 βᾶπιθ ᾿η θγρυθίδίοη.----ϑ8θ 8150 
ἃ ἰᾶγρα πα ΡῈΥ οΟὗὁἨ δαίμου 165 ἴτοιι {Π6 δα «06» 15} ΨΥ 6 γ5, 8]] 
ἰο {ἰμ6 β8πι εἴἶδβοῖ, ἴπ ϑομοείσεηϊυβ Ηογε Ηθθγαΐοεβ, γνο]. 11. Ρ. 
4902, ἄο. Οπ ἰμ6 ϑεερίτε οἵ 7πάα,ι, 5686 {πΠ6 ἀἸδβουίαίίοη οὐ ϑ'ομοοί- 
σοηΐαβ ἄἀθ βοΒη]ο οιηϊπδίοτθ, δπὰ ἃ οὔτ] ου5 8ἃπαᾶ τηοϑί ΠΡ ΠΙΟΙ5 
αἰδβοσίαϊίϊου ὈγῪ ΒΙ5βορ ὙΝ ατρυτγίοηυ : ψῃῸὺ ἰπίογργοίβ {Π86 ῬσορἤΘΟΥ 
--Τῆς ΤὨΘΟΟΥΔΟΥ 58}8}} οσοηίϊηαα ονϑὶ {Π6 δενν8, π}}} Ομγιβδί οοιηθ 
ἴο ἰακθ6 ρμοββθββίοῃ οἵ [115 Εδίμου 5 Κίηράοπμι.--- ὨΙνπθ ἰμαρσαίϊοῃ, 
νο}]. ἵν. Ρ. 246--2006. Θυοάᾶ ποπιδεη μαρθεΐ Μ6βϑβίαβ 7 Ουἱϊ βαμί ἀθ 
ἄοιπο Νὴν Τὰ. ΒΟΒ118 56 βομο]ϑέοἱ 675, ἀϊχθουαπηὶ τὴν ΘΟΠ10 6888 
ὨΟΙΊΘΩ 675: 4πἰὰ ἀϊοιαγ θη. χ]χ. 10. ὕβααθάσπι νοπῖθὶ ὅ0Π110.--- 
ΜΙ Θαβομθη Ν. Ὑ᾿. ὁχ Ταϊιηαάο, Ρ. 80, αηᾷ 902. ὅ.66 [50 1,65116᾽5 888 οἵ 
{πε δ ν5, ὈΌὈ] 1, 1755, Ρ. 6. (6) ΑΒοαΐ {815 {{π|6 Απραβία, 85 15 τοϊαἰδὰ 
Ὧν Φοβερῆαβ, οτάογθα ἐπ οδί! οἵ Πάν ἰο θὲ ἴδκϑη (ὁ μἰπι, ἃ5. ἴπε 
ΒΈΡΘΙΙΟΓΙ δπηα βονϑύθιρῃ οἵ {π8 πη. Τ1π {μαΐ οἵ, Η ογοα νγᾶβ δοπβι ἀθγϑὰ 
ἃΒ ΒΘΟΌΠΘΔΤΥ ἴο {ῃ6 ἘΠΊΡΘΙΟΓ, ἀπᾶ {πΠ6 Ρ6ΟΡ]8 ὑγ8γθ ποῖ γθααϊγθα (ὁ βῖνθ 
πίχτη {Π6 1 ῬΘΓΒΟΜμΔ] 8116 σίαποθ. 7 15 ρῬΡοββιθ 16 {πμ8ΐ {π6 Θηγοϊπιθηί ογάογθα 
Ὀγ Απρπβίαβ νγᾶ5 {Π8 58Π16 ἃ5 (6 ἀπογραφὴ οἱ 51. 1κ6. 8566 {π6 ποχί 
ποίρ. 

19. Το ψογὰ πρώτη ταιϑὲ θ6 δοῃϑίγιθα ἴῃ {Π6 56η56 Οἵἁ ΡΥΠΟΡΙΥ 
Ὧ5 ἴο ἐϊπ|6; 1 ὈΘΑΥΒ {Π|5 56Ππ56 ἴῃ 80πι6, ἱπουρἢ μοὶ ΠΙΔΗΥ͂ 1Π- 
βΒίαποθθ. 1ὺ 15 τπο Βοΐίου ἐπὰ5 ἴο γθμᾶθγ ἐμ ρα558ρ0, ἔβη 
ἴο δαορὲ 8πν οσοη͵θοϊαγαὶ) οπιοπἀδϊξίοη ; φμϑίμου πρὸ δῆς, ψ τ} 

ῬΥΒΙθΥ, οὐ πρώτή τρὸ τῆς, τ ΜΊΟΒΔ6115, ψΒΙΟ ἢ Β15. ἐγϑηβίαἴου 
80 ἀθοΙάθα!γ οοπάθπηηβ; ΟΥὁἩΎΘ Τπαπ ΜΥ, ΒΘη80η᾽5, ΜΟΙ ἰ8. ΥΟΥΥ 

Ε 
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1. Απά [Ὁ οᾶτηθ (0 ρᾶ885 ἴῃ ἔποβθ ἀδυβ, (δὲ {πθγ6 νγϑπὶ Βθίβιεμθαι. 



δ0 ΒΙΗΤΗ ΟΕ Γ(ΗΠΝΙΒῚΤ ΑΤ ΒΕΤΗΠΕΗΒΜ--ΟΗΑΡ Ὶ. 

νον Ρε- 8.Απά2]] ψεπὲ ἐο 6 ἰαχϑά, βυεῦν οὴθ ἰηΐο ἢ15 οὐ Βείβ]θβδιι. 
τιοά, 4709. 1 
Β ῇ Ἕ . 

. 

θα πὰ 4 Απὰ 9όβερῃ αἶϑο νγϑηῦ ὰρ ἔγοτη (411|66, οαΐ οἵἉ {6 
οἷν οἵ Ναζαγθίῃ, ἱπίο διάεθα, υπίο {8μ8 εἰΐν οἵ Ῥανίά, 
ὙΠ ]Οἢ ἰ5 4164 ΒΟ] θοαὶ : (θθοᾶιβα μ6 ννᾶβ οὗ {πη6 Βοιιβ8 
δηα Ἰπεασο οἵ αν] :) ᾿ 

δ Τὸ Ρὲ ἰαχϑᾶ νι ΜαΥῪ ἢ15 δβρουβαά νυῖΐθ, βεϊηρ' 
στοαὶ τι ΟΠ} 4 "᾿. 

ἱπροπίουβ, θαξ ππϑαρροτίοα ΒΥ ἴΠ6 ΟΥ̓ δαΐμου ἐν σοι οπρΐ 
ἴο ἱπάμποθ 5 9 τϑοδῖνθ 8ΔῈΥ ἃ] θγαϊϊοη οὗ πὸ νυραΐα ἱθχὶ οἵ 
ἐμ Νὸν Τοϑίαμπιθηΐ : {π6 δυϊμοῦιΐν οἵ τη πβουρίβ. Εἰ 15 σοΥ- 
[ΔΙ Π]Ὺ ἃ νΕΤῪ 5115 8ΐ δἰτογαϊίοι, θαΐ [ἃ τηϑὲ θ8 τεϊθοΐθα, πὶ ὑπ 
ΑΌ5Θπὸθ οὗ οὐ μού ρσγοοῖ, 
Ηδ σου]ὰ γοδᾶ ἄυτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἢ (απογραφὴ ἥ 

ἐγένετο) ἡγεμονεύοντος τῆς; ὅτο. ὅζο. 1Π5Θ ΓΕ] ο᾽ ΟὨΪΥ {Π6 5116 Ια ἴον 
ἢ, Ὀδἔένθθη ἐγένετο ἅμα ἡγεμονεύοντος---ἃπα ἴΠτ|5 ΓΘΠ ΘΓ ἴπθ Ρᾶ5- 
5856---Τ 15 αχῖήρ τοοἷς ρΡ]866 Ὀθοίοτο ὑπαΐ, τυ μοι θοαὶ Ρ]αοθ, ψθ ἢ 
ΟΥγθμῖα5 νγὰϑ ΘΟΥΘΓΠΟΥ͂ Οἵ ΘυΥ]α. 
ΤΠ6 βαρσοβίίοη οἵ Νῖσ. Βθηβομ, ἔμαῖ ἴμ6 ἄθουθθ [ῸΓ ἐπ ἰαχ- 

ἰησ, ΟΥ̓ απογραφὴ, οἵ 8.1. ΤΚ6, ττὰβ {Ππ 5816 ἃ58 8 ἰδ κῖηρ {πε 
οδἴῃι οἵ ΔΠ6ρίδηοθ ἰο Αὐσαβῖι5, παθηἰοπθα ΌΥ ΨΌΒΘΡΠ5, 15 ψ6}} 
Βαρρογίαα ; δπηὰ 1 ἰβ μυροῖμϑϑὶβ ἀϊὰ ποὺ γθαῦίγθ πὶ αἰξθγαίϊοῃ 
οἵ ἴπὸ βδογοὰ ἰοχὶ, ὙΠῸ 15 ποὶ ψαγγαμίθα ὈΥ̓ ἴΠ6 γϑαυϊϑιΐθ 
Δα ΒΟΥ 165, τϊρηῦ 6 γοοοϊνϑὰ ψιϊπουΐ ποϑιϊαίοη. Βαΐ 566 ἔπ 
ποχὶ ποῖϑ ου {πθ βοϊαΐϊϊοη οὗ {μ6 αἰ ουϊ γ ἴῃ {115 νγ56.---Ὗ 5 
ΒΘ Π50Πη᾽5 ΟΠΓΟΠΟΙΟΡῪ οἵ ἔμ 1118 οἵ Ομγῖβῖ, 

30 ΤΊ πὰβ θθθῖ αϑϑογίβα, ὑπαξ 1815 νούδθ οοῃἰγδάϊοϊβ βοῖηθ Μ06}} 
βαρρογίοα ἔλοϊϑβ ἴῃ ἰβίοσυ. Ουύθηΐδ, 1{ 15 581, γγὰβ ποΐ ἀονοῖ- 
ΠΟΥ οἵ ϑυγῖα {1} δἴθυθῃ γ 68 75 αἰΐευ {815 θῃτοηθΐ. Αἕ ἐπα ἰ1πη6 
οἵ Ομ βῦ 5 Ὀἰγῖ, Βαϊυγπίητβ ἃπα ο]αηη 15 6 γ ῬΥθδιἀθηΐβ οὗ 
μα σουπέργυ. 
ΤΠῸ [ὉΠ Οἱ πρ' 15 ὅπ οογγϑοῖ βἰαἰθιηθπί οὔ ὑπ (8 οΐ, δοοογάϊηρ 

ἴο ἔπε Ὀαϑδὶ δαΐμου 165, 0 πᾶν οαΥ ὉΠ ΠΥ δια αϊθα ὑπ σα] οἴ. 
Ἠδγοά, βοῖη8 ἴδυν γϑδῦβ βοίογθ 15 ἀθαΐῃ, παὰ 66 τη] Υ ρΡΓο- 
βϑηΐοα ἴο ΑυρυβῖαθΒ. ΤΠΘ ΠΟΙηΔΠ ΘΙΠΡΘΙΌΥ, ἴο ΡΠ. Ἶ5ἢ ἢΪ5. ἰπ- 
Ραυΐεά ογἴπιθ, ογάογθά ἐπαὺ θᾶ 5Βπου]ὰ μ6 γϑάποθα ἴο ἃ Βοιπδη 
ΡτονΊπηο6, ἃΠ4 ἃ Υαριβίου θ6 ἱΆΚθη οἵ Θυθυὺ ῬΘ ΒΟ 5 ἃ96, αΙρ᾽ ΠΥ, 
ΘιῃρΙογιηρηΐ, ἔθη} γ, ἂμ οὔοο. ΨΥμΘα ἰΠ18 ἀθοῦθθ ψγὰ85 ἔγϑὲ 
ΡῬτοιμα!σαῖθα ΟὙγθη1π|5 )ἃ5 ΟὨΪΥ ἃ Ἐοιηδη δοπδῖου, ἃ μα ΘΟ] ]Θοΐοῦ 
οὔ ἰμ6 ΠΡ ΟΥΙ8] γονθπαθ. 15 οχθουϊὶοι νγὰ5 ροδίροπμϑά, ἔπγουρἢ 
ἐπα ᾿πἤπθηοα οἵ ΝΊΟΒΟΪ85 οἵ Πθϑαμηαθοι5, ΠΟ ψὰ5 5εηΐϊ ΡΥ Ἠογοὰ 
ἴο Εοπηο, ἴἰο νἱπαἀϊοαΐθ 15 σοπαποῖ ἴο Αὐραδβίαβ : πα 1ὖ νγᾶ5 ΟΗΪΥ 
ΘαΥΤΙΘα ταἴο οἴδοῖ δἰ θνθῖ Ὑ ΘΔ 5 αἰϊουνγαγ 5, θη ΟΥγοηὰ5 μα 
Ῥδθπ δἀναποορά ἴγοιη ὑπ ᾿Ὠ ΘΥΪΟΥ ἀϊσηϊζΥ οἵ οο]]Θοΐου οἵ ἐπ 
ΡΌΡΙΠΟ ἐγίθαΐζε, ἴο ὑπ οἴου οἵ ἀονθύπου οἵ Βυγ]8. 

ΤΠ6 αἰ που] ν, που θίουθ, γοϑρθοϊϊρ ὕπ ογ 5 1 ὅπ ΟΥΙΡΊη δ] 
11 ἀἰδαρρθασ, ἡ πθη {πΠ6 ρᾶββᾶρθ 15 οοῃδί θα ἰπ γθίδγθηοθ ἴο 
{815 δἰαϊοιηθηΐ. Ὦγ. Γυ μοῦ, ὙΠῸ 15 [Ὁ] οσσοα Ὁ Ὦγ. ῬαΪδθυ, 
ΡΙΌΡΟΒ65 ἃ 50] υὐϊοπ, ἡ ἰοῖ μᾶ5. ΠΟ ὈΘΘῺ ΡΘΠΟΓΆΙΥ δἀορίθα. 
ἐς ΠΠ5 γγὰβ ἔπ ἢγϑὲ δηγοϊπηθηΐ οἵ Ογγθηϊιδ, 0, ὑποιρ ἃ 
Ἠοιηδη βϑηδίου ΟμΪν, ΠΘὴ ἢ ψγὰϑ ἀθογθθα, ψγὰβ ον θυΠοΥ οἵ 
ϑυγία, ἃπα ἰ5 Κπόν Διηοηρ ἔμ Ψ6 75 ὈῪ ὑπαὶ 1116. ὙΥΒΘὴ 50. 
Τα Κα σγοῖθ {π6 ἀο5ρ6ὶ, Ογγθηῖαϑ γὰ5 ΚΟ ὈΥ ΠΪ5. Ιαἰΐον 1116. 
--Ταγάποι᾽5 Ὑγου 5, 4ϊο. ρΡ. 1806, ἕο. Ῥα]θυβ Εσν! θη 068, νο]. 1. 
Ῥ. 177. Η8.65᾽5 Αηδὶ. νο]. 11. ν. Τ06, ὅζο. 

3: ΤΉ6γ6 4065 ποἷ ἈΡΡΘΆΓ ἴο πᾶν ὈΘΘῺ 8ΠΥ πθοθϑϑιΐν, ἔτη ἔπ 
παΐοτα οὔ ἴπ6 ἴαχ, ΤῸ Υ πο ρϑύβοῃδὶ αἰϊοπάδηοο οὗὕἩ Μαγυ δἱ Βείῃ- 
Ἰϑῆθηι. ὙΥΠΘη γα σοπϑι ἀδὺ ΠΟΥ δἰζπιαϊοη, ἰδ [5 ποῖ ἱππργο Δ }8 



ΤῊΕ ΘΟΕΝΕΑΙΘΟΘΙΕΒ ΟΕ ΟΗΕΒΙΞΒΤ--Ο ΒΑΡ. 1. δὶ 

Σαϊίαι Ῥε- 6. Απά 80 ἴΐ νγαὰβ, {πδῖ, νυ 8116 {πον γγϑῦ ἔΠογθ, 1Π6 ἄδγϑ Βειἤοίνομα. 
τἰοὰ, 4709. γγϑγρ δοοοιῃρ! βῃθα τΠ8ΐ 5π6 5Βῃο. ] ἃ 06 ἀρ] νεγϑά. 
Βεοίονε γυ]- 
ρἂν δα... 1 Δπᾶ 56 Ὀγουρ]ι ΤΟΥ ΠΟΥ ἤγβυ- θουῃ 50η, δι νυγὰρ- 

Ρβὰ Ηἴμῃ ἴῃ βυνδά]ηρ οΟἰοίΠο5, ἀπά ἰδ] [λΐμ ἴῃ ἃ Ἰπδη σου : 
Ὀαδοδιιβ6 {πο γ6 ννᾶβ 0 ΤΌΘ οΥ ἘΠ Θὰ ἴῃ {Π6 ΠΗ. 

Ἃ 

πτακαῖβ.».-.. 

ΞΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

716 Οφηεδαϊοοῖος 90 Οἢνἐεὶ "3. 

ΜΑΤΊ, 1. 1. 

ΤῊ ΡοοΙς οὔ (μ6 σϑηθγδίοη οὐ δβιιβ ΟΠ γβῦ, {Π6 βοὴ οὗ 
ανιά, {π6 βοῃ οἵ ΑὈσδμδια. 

8516 χηἱσΐ πᾶν θη ἰηαἀπορᾶ ἴο πᾶν ἀσοοι δ 164 Π6Γ μα ηα 
ἴο 1516 ἷβ ργοϊθοϊίοη : δηᾶ ἴθ ρύθβθῦν μου 561 το τὰ ἐπι 158], 
ΟΥ̓ΘΟΠ᾿ΠΠ16]Υ Οἵ ΠΟΘΙ’ ἈΠ 6] Θνἱπρ Παρ θΟυτ5, ἴο ΜΆ] 586 τηϊρ πὲ 
ἤανθ θθθῃ δἰγθααν ὀχροβθά. 1ὸ δνοϊὰ ὑϑριόοδο, Οὐ ἀδυίβίοῃ, 
8516 τηϊσηΐ πᾶνϑ δῃησοιπίογθα [αἰΐσαθ ἃπὰ ἰπσοηνθμίθηοθ. Ἠὸον- 
ΟΥ̓́Θ ἐπ|5 τᾶν 6, ἰξ 5μδννϑ τ5. {π6 τηϑ μη Υ ἴῃ ΜὙΠΙΘΒ ὑπ8 ΡιῸ- 
ΡΠθοῖοβ οὔ ἴπθὸ ΟΙά τ οβίδιηθηΐ οθ ΔΟΘΟΙΏΡ]15Π864, ΟΥ̓ οἷτ- 
ΟὈΠΊδίθ ΠΟ65, ἈΡΡΆΥΘΗΝΥ δοοϊάθηΐϊα]. ΝῸ τποῦβὰ] ψ]βάοιῃ οοι]ὰ 
ἤᾶνθ [Ὀγοβθθ ὑπ6 Ἰουγπου οἵ Φόβθρὶ ἰο Βοιμ] θαι, δηα ἐπ 
οοηδοασπθδηΐ {Ἰοὺ οὐ ἐμαὶ ργθαϊοϊϊοπ οἵ Μιοαῃ, ψῖο ἢ 
ἐπθ ον πᾶ Ἰομπρ τοίδγγθα ἴθ, ἃ5 ὃἃπ τππαοιρίθα ΡΥΟΡΠΘΟΥ 
ΟΥ̓ 16 θσὲμ μΙδοθ οἵ Ομ δὶ. ὙΥΒθη Ἡογοα ο]Π16ὰ ἐμ Ῥυιθϑίς 
ἰοροίῖπον, ἴο ἀθιμαπᾷ οἵ ἵμβοὰ “Ἅ ὙΥΠποα ΟἸιυῖδὶ δμουϊὰ θ6 
θΟΓΠ,᾽)} ὑπ6Ὺ ἀβϑαγθα πἰμ ἃ 5 αἱ Βϑίβ!θμοπι, ἔγοηι ὑπ6 ῥτο- 
Ρἤθου οὗ Μίοϑμ, (Μ|ο. ν. 2.) 15 αι πον, ΒΟΌΣ 58{18- 
Ἀοΐοτυ ἰο ἃ με ϊβἐέϊδη, 15 ποῖ, Ε πάνθ Πιοᾶγα, 50Ποϊθηΐδ [ῸΥ {Π6 
ΣΟ ΘΓ «6νν, 1 Π0 15 πΠΟΥ6 πο] 688 ἴο ἀσρθηᾷ οἱ {πὸ ἐδ θην 
Οἱ ιὶ8 δηζθηΐὶ ΒΔΌΡΙ5. 1 τοίου ἰὴ ἴο Φοιηδ, ἔ. 10. 1. δρᾷ 
Μουβοόμθη Ν. Τ΄. εχ Ταϊπηάθ, Ρ. 19. (Ἰἴὰ ρ. 28. 10 15. ΟἿΪγΥ ἃ 
χοροί τοπ οἵ ὑπ6 βϑῖηθ γϑίδεθμ θ,) δη8 ἐμ Τγραι οα ΜΊσοδῇ, 
ἘΤΙΣ ῬΡΊΞ" ὙΔἽΡ 25, 6Χ ἴ8 ἀπὲ π|ὸ ρυΌ α10 1: Μο55185, αὖ (βοῖϊαὖ ρμρο- 
ζοη 181 ΒΌΡΘΙ [586] ἀρᾷ βομοοῖθθη. νοὶ]. 1. Ρ. ὁ. 

33 ΤῊὴ6 δρρδγϑθῃηΐ ἀἰβουβρδηοίθϑ θοίννθοη ἴπθ Ομ θα]ορίθθ οὗ 
51. Μαΐου δηὰ 51. Τα, σοπἴδϊ δα ἴῃ {815 5θο 0, πᾶν ρίνθη 
Ὁ1856 ἴο τ 0}} ἀἰδοιιϑϑῖοη. ΤΠ6 Θηγοϊπηθπὶ ογἀθγθα Ὀγ Απρηδὲιε 
τὲ Πᾶνο ΘΟΙΡΟ] θα ἜΥΘΥῪ ἔα ν ἰοὸ γόνον ὑμθῖνγ ἔα}}]65 οἵ 
Ῥθάϊστθο, ψ 6} 6 ΓΘ Αἰ νἂγ 5. ΘΑΓΘ ΠΥ ργθϑογνθα διηθπρ ἐπθ 
«(΄6ν75, ψ 1 πο γ6 {πᾶ 518} αἰϊθηζίοη : νγ τηδῪ 7. 5}}γ ἐπ ΥΘΙΌΓΟ 
ΘΟποίἀ6 ἐμδΐ 1 Δ ΠΥ ΘΥΤΟΥ Βα ογορὶὺ τπἴο ὑπ ρΘα]ρ 68 οἵ δόβθρὶι 
δη Μϑγυ, 1 ψομ! ὰ ἔπθὰ πᾶν θοθα γοοϊ θα, 1 δάαϊοη ἴθ 
{815, γγὸ τᾶν Οὔβοῦνθ, ἱμαὺ 5. Μαῖμπον Ὧπα 51, ΓΚ ρα ]15Π68 
ἐμποὶν Θο5ρο 5 αὐ ἃ {ϊπ|6 θη {Π 6 σ ΘΠ Γ] 8065 οὔ θα ρ Θ6 γ 6 
511} ργθϑοῦνβά, ἃπὰ ὑγμθη ΘΥΘΕΥ σ᾿ μθαΐορΊ 8) ὅδ 0]86 ΜΒ 1Ο ἢ. ΡΓο- 
θ55θα ἴο ἴγϑδοθ ἔμ ἀθδϑοθηΐ οἵ ὁπ6 πὸ ο]αϊτηθά. ἰο θ6 ἐμθ οχ- 
ΡΘοΐθα Μεββδίαμ, νου Ρ6 ἱπϑρϑοϊθά σαι {π|6 τηοϑὺ Βοῦρα οι 5 
8Π6 76 ]οὺ5 δηχίθὶγ. Ὑεὶ ψὸ 4ο ποΐ γϑδὰ ἐμαΐ ἅπν Ομ] οίίοη ἴο 
ἴμε. ἀδοῦγϑου οὗ {π6 Ἐσνδηρο] 55 νὰ ταϊβϑα θυ ἐμοὶγ οοΐοιηρο- 
Ταγίθθ, ϑα !βίδοϊογυ 50] αὐϊοπβ οὐ ἐπ ἃρραγϑῃὶ αἰ Β΄ γθπο65. μᾶνθ 
θόθη οἵἴνθη ὈΚ Αὐομθίσμορ Νονοοιθ, σοί 5, γμῆργ, Βοασΐ, 
«[]1ὰ5 Ασα πι5, ἀπ οἴ ουβ, ἃ5 ψ6}} δ5 ξάρεἰοοῖ, ψ᾿ῃ056 ορὶ- 
Ὠΐοη ΟἿ {Π|5 Ροϊΐ 15 ρϑθογα!ν {86 πιοϑῦ ἃρργονοα δηὰ δἀορἑεδά. 

ΒΞ 9 



δῶ ΤῊ ΟΕΝΕΛΙΟΘΙΕΒ ΟΕ ΟΗΕΙΞΤ--ΟΗᾺΡ. 1. 

{{ΚῈ 11. 983.---ἰο [Π6 ἐπα. 

Ῥείηρ' (45 νγᾶϑ ΒῈρΡ ροβ6) {Π6 βοῃ οὗ Φόβθρ, ὙΠ ]0 ἢ} νγὰ5 ἐλε 
βοῇ, οὗ ΗΕΙ;, 

ΤῊΪ5 Ἰοαγποὰ ιν μθ ΒΌρΡΡΟΒβ65 ὑπαὶ 51. ΜΙ αἰτίου εοῖθ μ15 05ρ6] 
ΤΟΥ͂Θ ΡΥ Ι ΟΟ]ΑΥῚΥ ἴον ἔμ 7675: 8Π4 Π6 ΡγΌγΘ5 ΟΠ γί ἐπ γΘΌΓΘ 
ἴο 6 ἐμοῖς Μοϑϑίδμ, {μ6 μοὶγ οὔ {ῃ6 ἔβπγσοπθ οἵ νά, Ὀγ 1668] 
ἀδβοοπὶ ἔγοιθ. Αργάδμαι ἀπά θανία. Βαΐ 51. Τλ|κ6, δα θββιπρ' 
Ηἰπ56 1 ἴο {μ6 αϑμε!εθ, ἴο ΒΟ {πΠ6 Ῥγοτ56 μα θ6 6 βίνθῃ 
Ρεοΐίογε ὑπὸ 1,ουῖ 1608] ΒΡ θη βϑ 1 0Π, ΡτΟΥ 65 ἔΠ8 58π|86 ΟΠ τ]ϑὺ ἴο θ6 
ἐπ6 ργϑαϊοϊβα 5668 οἵ ἔπ ψομημᾶπ, ἴΠπ8 50η οἵ Αάδιη, ὑπ 808 οἵ 
αοά. 
τόμ ρογιβίηρ ὅΠ6 να 5 ΒΟ ΠΘηιο5 οὗ ἔπ ὑμθο] ορίαπβ Π0 

μᾶνο ἀϊβοιββθά {115 ροϊηΐ, γα Πᾶν, ΠΟΘΥΘΥ ΟΟμη]6 ἴο ἴμ656 
σθηογαὶ ΘΟΠΟΙ 5108: 
Ἐτοι Αὐγαθδη ἰο Πᾶν! ἃ ἴπΠὸ ΡΘΗ ΘΘ]ΟΡΊ 65 οἵ 5ὲ. Μαϊπον ἀπά 

Θὲ. ΤὰΚ6 οοἰποῖ 6, 
Τὶ 5 ΘΟΙΩΠΟΗΪΥ ἀργοοα ἐμαὶ Μαίμον ρῖνϑϑ ἐπ 16ρ8], δπά ποὶ 

ἐμ παΐυγαὶ, ρεάϊργα οἵ ΦόΌββρῇ. 
Μαϊϊμεν ἰγᾶσοϑ ὑπ ἀοδοθηἀδηὶβ οἵ Τθανια ὑπγοαρ ΒΟΪΟΙΟ 

ἴο Ζρομομηῖδβ; ἰπ ὑπο πὶ ἐπ ἀθϑοθπήδηΐβ οἵ ΒΟ] οηοη ὈΘΟΔΙηΘ 
οχιϊποῖ. 
ΤῊ 1668] 5 ΘΟ Ο550Γ οἵ ΦθοΠμ Ομ α5 γγἃ5 Θ8]Α 1816] : 0 νγὰ5 ἀ6- 

β5οοπαβά ἴγομι Πανὶ ἔμπυοι οι 15 505. Ναίμϑη. 
Ἡδηοα βϑ] αἴ 161 ἀρρθᾶγϑ ἰῃ Μαΐου ἃ5 ἐπ 50η οἵ 8 ΠΟ Π 188 : 

ἐμοιρι μ γγα5 ΓΘΆΠ]Υ ἐπ6 50η οἵ Νουῖ, 85 βίαϊθα Ὀγ 1λ|Κθ. 
ΖοΥοΟθαΡοὶ μαὰ ἔνο 50η8, ΑθΙυαα ἃπὰ ΤΠ 658. 
γγμοῖμοῦ ὑπ ᾿ἰπ6 οὗ Αριαα μθοδπηθ οχίϊηοΐ ἴπ Μ αἰ δ 15 415- 
αἰεα. 

᾿ Τὸ 15 ἀργὰ ὑμπαῖ ἔγοπι ἘΠῚ ἀρ ΔΓ 8, 1π 11] 65 σα οσΎ, ἴΠ6 
παϊξιγαῖ, Βα ΟΟΘ5510} 15 ΡΊν ΘΙ. 

Τὺ 15 ἀϊδραΐϊθα μοῦ μου. ΦΌ56Ρ} νγὰβ ἘΠ1᾿5 δοῖιι8] 501, ΟΥ̓ Π15 
1608] 50η, ΟΥ̓ [15 50η-1π-|ᾶνν. 

Αοοοζγάϊηρ' ἴο {}}π5 ΑἰΓΙοαπα5 (ἃρτα ἘΠ π56}.) ΦΟ5ΘΡἢ γγὰ5 ἐμ 
δοῖΐααὶ βοη οὕ δον, ἂῃὰ {πὸ ργδπάβοῃ οἵ Μαΐζμδη. Απ ορί πῖοῃ 
ἀἀορίοα Ὀγ ΥΥΒΙΐΒΥ. 

Αοοογάϊηρ ἰο τοί α5, “Ό56ρ}1 ψγὰ5 {π6 δοῖ:8] δοη οἵ ἘΠῚ, δά 
ἐμι6 1658] βιοο ββοῦ οἵ ΖὥᾶοοΡ. ὙΪ5 πᾶ 65 Γλ|6᾽8 ΘΟ ΠΘδΙΟρΎυ, {Π6 
πῖαγαὶ ροαϊργθο οἵ “056 Ρἢ, ἐπγουροαῦί. ᾿ 
Τλρμοοῦ βαρ ο565 ἐμαΐ, Φόββρῇ νγὰβ ἴπ6 5οπ-ἰ π-ἰὰνν ΟΥ̓ ΕἸ:, Β15 

πὰ ΜΆΓΥ θοῖπρ' {πΠ6 ἀδαυρθ ον οἵ ΕἼ]. 
ΑΙ] βθοῖὰ ἴο ἀρῦϑϑθ ὑμπᾶῦ βοὶῃ Ψοβθρὶι δπα ΜΆΓΥ 6ΥΘ Π1ΠΘΆ]]Υ 

ἀεβοθπάβα ἴγοιῃ ζΖογΟΡΔΡΕΙ. : 
ΤΙ Βογοίογθ ἔγοιυ ΖΟγΟΡΆθ6] πρυγαγ5. ὑπ6 1} παΐαγα] ρΘαΙρ 665, 

ἃ5 σίνεη ὈγῪ {λι|κ6, σοἸ ποῖ6. 
γγμοίμοῦ ἴπ 6 ρϑάϊρτθο ἔγοιη ΖούοΡαθ6] ἀονηναγάβ, ἰπ Ταιῖκα, 

Ρ6 ἐμπαῖ οἵ Ζοβθρὶι οὐ Μίαγυ, 15 ὑποϑύξδῃ. 
Ὑγμοῖμεν {π6 ροάϊργθθ ἴῃ ΝΜ αἰΐμον ἔγοπὶ ΖογΟΡΆθ6] ἀν 8 Γ 68, 

6 {π6 γϑαϊ, οὐ οηυΐψ ὑπ 1658] ἀθββδοθπὲ οὔ ΦόΌβθρῃ, 15 υποογίδίῃ. 
γ. Αάδ ΟἸάγΚο, ἴθ 15 Οοιμηθπίαγυ, μ85 ἀδνοϊθα τ 0ἢ 

αἰϊτοπίίϊοη ἴο [μ15 δα] θοῦ, ἀμ ἃ ΠῚ5. ΘΟΠΟΙΠΒΙΟΤ5 ἈΡΡΘΔΓ 80 58{15- 
[λοΐογυ, ἱπαὶ ἴ 5881} που ΄'ὰῪ ἔπιθι θθίογθ {Π6 γϑαάθυ. 

1. Βεοίηρ (85 85 ΒΌρΡΡΟΒ64) {πΠ6 βοὴ οἵ ΨΦόβθρῆ. ΤΉ ]15. 58Π16 
Ῥθγᾶ56 15 υβϑᾶ Ὀγ Ηογοάοίιβ, ἴο 515: 1 Ὁη6 Μ}ἘῈῸ0 85. ΟὨΪΥ Γ6- 
ναυϊεᾷ ἴο Β6 ἴμ6 50η οἵ ἃ Ῥαγ ΟΌ]. Γ ΡΘΥβοι, τούτου παῖς νομίζεται, 
6 ψὰβ βΒῃρροδοὰ ἴο "6 {815 τη 5 50}. 

ο, Μυοῇ ἰθαγποᾶ ἸΔθΟαΣ μὰ5 66 ιι884 ἴο ΥΘΟΟΠΟΙ]6 {μ15 ρ6- 
πΘΆΙΟΡῪ μα ἐμαὶ οἵ 5... Μαΐου, ομαρ. ἴ. ἃπαὰ {Π 6 ΓΟ ἅΓΘ ΒΘΥΘΓᾺΪ 
τγαγ5 οἵ ἀοΐπρ ᾿ξ : μ8 10] Οἱ π ρ΄, ΜΒ] Οἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο τη6 ἴο θ6 186 
μοϑῖ, 15 αἷβο ἔμ τηοϑὲ 51}}0}6 ἃ πα Θᾶϑβυ. 
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94, Ϊοἢ νναβ ἐδο δοπ οἵ Μαιμαΐῖ, νυν] ἢ ννα5 ἐδα δοη οἵ 

8. Μαΐου, ἱπ ἀδβοθπάϊηρ ἔγοπι ΑΡΥΆΠπᾶπὶ ἴο ΨΦοβθρίι {Πθ 
ΒΡΟυδΒ6 οὗ ὑπ6 Ὀἰοϑδϑεὶ ὙἹγρίη, Βρθᾶκβ οἵ 5005 ῬΓΟΡΘΙΥ 5π0}}) ὈῪ 
ΜᾺΥ οἵ παίασαὶ ρϑπϑγαίίΐοη: Αργϑθδμ θαραΐ ἴβαδο, δῃ ἃ 1β8δο 
Βεραὺ Φδοορ, ὅζο. Βαυΐ [λιῖκ6, ἴῃ Δ5οθῃα]ησ᾽ ἔγομι ἐπ 6 ΘΆΥΙΟΟΌΥ οἱ 
{π6 μοῦ] ἰο αοα ἰπηβο 1, 5ΡΘΆΚ5 Οὗ 50Π5 ΕἸΓΠΕΙ ΡΓΟΡΘΓΙΥ ΟΥ ἰπ|- 
ῬΓΟΡΘΙΥ 5860}: οἡ ἐμαΐ ἀοοοιιπὶ μ6 τι5688 8η πα δίογιηϊπαῖθ 046 
οἴ δχργθββίοῃ, ν᾽ βίοι πᾶν θ6 Δρρ!ϊθὰ ἴο 50η5 ρας 6]. ΟΥ᾽ ΓΘΆΠῪ 
510}, Αμπὰ 6505 Βίπηϑ6 1 θορδαῃ ἰο μὲ δρουΐ ὑπ Υγ ὙΘΆΥ5 οἵ ἅρ6, 
Βαδίπρ' ἃ5 γγἃ5 δι ρροβθα {Π6 βοὴ οἵ ΨΦο056ρ}}---οΟὔ Η 6]1-ῦοῦ Μαι{Παΐ, 
ὅο. ὙΠ15 Γϑοθῖγοθ σΟμϑἰ ἀΘγΆθ16. βαρρογίὶ ἴτοσι ἘΔΡΠΘΙ11|5᾽5 
πιθὶ μβοά οἵ γϑαάϊπρ {πΠ6 οΥἱϑῖμαὶ, ὧν (ὡς ἐνομίζετο ὑιὸς Ἰωσὴφ) 
τῦυ Ἦλὲ, Ροϊηρ, (σμθὴ γοραϊθα {πΠ6 5οη Οἵ ΨΦο05608) {πΠ6 50} οἵ 
ἘΠῚ, ἕο. ὙΠαΐ 51. ΠΚ6 ἀο65 ποὶ ἃ] νᾶ 5 ΒΡ68Κ Οἱ 5005 ΡΓΟΡΘΙΥ 
ἃ5 500}, 15 δυάδα ἔγοιη {μ6 Πγδὶ ἃπαὰ ᾿αϑὶ βϑύβϑοπ ψ ῃΐοῃ ἢῸ 
ΠΒΠΔ65: «6585 ΟΠ Υἶδὺ γγἂ8 ΟΗ]Ὺ ὑπ Βα ρροββά β80η οἱ “Ό560Ρ}}, Ρ6- 
οδ156 ΦΌΒΘΡἢ γὰ5 ὑπὸ μΒυϑθαπα οἵ [15 πιοῖ θοῦ ΜδΓΥ : ἃἅπα Αὐἀδῃ, 
ὙΠῸ 15 βαϊα ἰο θ6 {μ6 βοὴ οὗ αο(, νγὰβ 50 0}} ΟὨΪ]Υ ΒΥ οΥθαΐ 0, 
Αἰτοσ 1815 ουϑδυύναίζίοη, 1 15 ποχὺ πϑοοϑϑαῦν ἴο σοηδίάον ὑπαὶ [ἢ 
ἀμ φϑηθδίορυ ἀθβοσθϑα Ὀγ δ. ἔλαθ, ὑΠπΠ0 ΓΘ ἃ ΓΘ ἔνχο 50η8-1Π -]ᾶνν, 
᾿πϑῖθδα οἵ ἔν 5018. 

4. Α5 ὑπὸ Ἡθρτθνβ πονοὺ ρον θα {Π|ὸ Πδιη65 οὗἩ ψΟΙΠΘη ἴο 
δπΐοῦ ἰηΐο ὑπθὶγ ϑϑηθα! οοῖ σα] ἴδΌ 165: τ ππον ἃ ΓἈΠΗΠΥ Πδρ- 
Ροποα ἴο ϑμὰα σῖτἢ ἃ ἀδυρμίοῦ; ᾿ηδἰοδὰά οἵ παιλϊηρ ΠΟΙ 1ἢ ἐπ ρ6- 
ΠΘΔΙΟΡῪ, ἴπ6Υ ἰηδογίθα μθὺ παϑθαμ ἃ ἃ5 ὑπ 50ὴ οἵ Ππἴτη, ψ)Πὴ0 γγ 88, 
1 ΓΘ  γ, θαΐ μὲ5 [αὐ πογ-ὶη-ἰᾶνγ. Π15 ἱπιρονῖ, ΒΊΙ5ΠοῸΡρ Ῥοᾶγοθ 
Πᾶ5 {Ὁ]]}ν 5ῃθννῃ νομίζεσθᾶι ὈΘΑΥ5, πῃ ἃ ναγὶοῖν οὗ ρ΄ 665. «6515 
γγὰβ ΘΟΠΒΙ] ἀΘΥΘα, Δοοογαϊηρ ἴο αν, ΟΥ Δ] οσϑα ουδίομι, ἴο Ὀ6 {π6 
50η Οἵ ΨΦΌΒΘΡΙ, ἃ5 ''6 ψγὰ5 οἵ Ηδ6]1. 

ὅ. Το ἔνγο 5018-1Π-ἰἂνγ ὙΠῸ ἅτ ἴο Ὀ6 ποίϊοθα ἴῃ {μ15 σϑθηθᾶ- 
ἸΟΡΎῪ ἅἃγθ Φοβθρὶι {6 50Π-1η-ἰὰνν οἵὗὁἨ Η6]1, Π056 οὐ (Δ 0. νγὰ5 
ΨὍ0ο00, Μαῖϊΐ. 1. 16.; ἃπᾶὰ ϑ]αῖ 1:61, ἔθ δοη-ἰη-ἰὰνν οὐ Νουῖ, 

ΟΜ ΠΟΒ56 ΟΥ̓ [Δ Π6Γ ψγὰ5 ΦθοΠΟη85, 1 ΟἼγΟη. 111,17, ἀηα Μαΐϊ. ἰ. 
12. {π|15 ΓΘΠΙΔΤΚ Δ]ΟΠΘ 15 δ Πποϊθηΐ ἰοὸ γϑίηονθ ονουῪ αἰ οα] γ, 
ΤΊα5, Ὁ ἀρΡροδγ5, ὑπαὶ Φοβαρ, ἔμ 6 5805 οἵ «6000, Δοοογαϊπρ' ἰο 
δὲ. Μαΐου, νὰβ βοη-ἰη-ἰὰν οἱ δ], Δοοογαϊηρ ἴο 5. Τὰὰ]το. 
Απᾶ δ] δίῃ 16 1, δοιὰ οὗ Φϑομομῖαβ, δοοογ Πρ’ ἰο ἔμ [ὈΓΙΠΊΘΥ͂, νγἃ5 
50}-1-1ὰνν οὗ ΝΟΥ, ΔοοουἸπηρ' ἴο ὑπ ἰα θυ. 

6. Μτυ, ὑπουθίογθ, Ἀρρθᾶγβ ἴο ᾶγθ θθθη ὑπ ἀδαρηίον οἵ 
ΗΘ]1, 50 681164 ὈΥ ΔΡΌγον]αΐϊοῃ ἰῸΥ ΗΘ Δ οἢπη, ψν Ι Οἢ 15 ἔμ 6 58 Π|6 
1π ΗθθΥον ἃ5 ΨΌ80] 11. 

7. Φο56ρὴ 50η οἴ Φ8.ο}, ἃπμὰ Μαγν ἀδιρίον οἵ Η6]1, σσοσὸ οἵ 
ἴπ6 5816 (ἈΠ}}0 : θοΐ οἂμηθ ἔγοση ΖθυαθΌΔΡ6Ι : ΦΌΒΘρἢ [ΓΟΠὶ 
ΑΒ ια, [15 οἰ ἀθδὲ βδοη, Μαῖϊΐ. 1, 19. δὰ Μαῦν Ὀγ Ἐμοθ8, {πὸ 
γοπηροδί, [60 ν6 1. 27. 

8. ΒΔ] αἰ 161] ἀπ α Ζούοραθ6), ἔγοιη νοι 5.1. ΝΜ αἰΐπον ἀπα 5. 
Το οαυ56 ΟΠ τσὶ ἴο ργοςσθθά, ψγ γ ὑποιηβοῖνοβ ἀθϑοθη θα ἔΓΟΙη 
ΘΟΙΟΙηΟΠ ἴῃ ἃ τρια Πἰπ6: δηα ἔπουρ 5.[. Ταιῖκο βᾶγ5 ὑπαὶ 54]8- 
116] νγὰβ δοπὴ οἵ Νϑιυῖϊ, 0 νψἃϑ5 ἀθβοθηαθα ἴγοῖὰ Νεαΐμδη, 50|6- 
205 οἰ ἀδθδὺ Ὀγοῖμπογ, 1 Οἤγοη. 111. ὅ. {815 15 ΟὨΪγ ἰο θ6 πὑπάοῦ- 
βίοοά οἵ Πὶ5 πανὶπο' ὁσρουβδοὰ Ναί δη᾽5 ἀδυσ οι, ἃπα ὑπαὶ ΝΟΥῚ 
αἀγηρ' ΡΥΟΡΆΡΙΥ τιποῦΐ τπὰ]6 ἴδ5ι6, ὑπὸ ἔννο Ὀγᾶπο 65. οἵ ὑπὸ 
(Ἀμπ}]}Υ οἵ Πᾶν, ἐπαῖ οὗ Ναίμδηῃ πα Βοϊοιποι, ὑγ6γ6 θοὐι πη! θα 
ἴῃ π ρϑύβομ οἵ Ζθύοθαθ 6), ὈῪ ἴπθ τηᾶυγῖᾶρθ οὐ Β8] αἴ 16], ομΙ οἵ 
Οὐ [Π6 ΓΘΡᾺ] ϑιη]ν οὗἉ Βοϊοιηομ, τ τ} ὑπὸ ἀδαρίοι οὐ ΝΟΓῚ, Ομ ΘΓ 
ἃΠ8 πεγοΐγιχ οἵ ἴπ6 (ἈτΏ"Ὺ οἵ Ναΐμδη. 80 ἰμπαὶ “765115, [6 50ῃ 
οὐ Μᾶνγυ, γϑ- ππιϊθα ἴπ Πἰτηβο! ἢ, 41} {πμ6 ὈΙοοά, ργῖν! !6ρ05, 8πα 
ΤΡ 5, οὔ {πΠ6 Ψ 1016 (Ἀμη]γ οὐ Πανὶ, ἴῃ σΟηβθάθθπο6 οὗ ψῇῃΐοῖ 
ΗΘ 15 διμηρ αὐ! οΆ}}Υ ΟΠ] 6 {πὸ οι οἵ Πᾶνα. Τὶ 15 ψόογίῃνυ οἵ 
ΓΘΙΘΥς, ὑπαὶ Μαϊΐμονν, ψῆο συοΐθ ρυϊ ποῖ ρα! ν ἴῸγ ἴμ6 26 νν5, 
ΟΔΥΥ]Ὸ5 156 ρ»ϑηθαίορυ ἴο ἄργαμαιη, ἐπγοιρῖι ν᾿ ποαι {{πΠ6. ργΟπλΪδ6 

δ 
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δ ΥῚ, νυν οἷ ννᾶβ ἐλ δοη οἵ Μεϊομῖ, ννΒ ἢ γᾶ ἐδδ δοη οὗ 
Φδηηα, τυ] ἢ ννὰβ ἐδ δοη οὗ Ζόβθρῆ. 

οὔ ἔ]6 ΝΜ οϑϑι αἰ τναβ ρίνϑη ἰοὸ ἵμο Φθνβ: θα δὲ. Τα Κο, 8ὸ στοὲς 
ἴον {πὸ ἀπ }]85, οχῖθη 8 μΪ5 σθῃ θα ΘρῪ ἴο Αἄαπι, ἐο πο ἐμα 
ῬΓΟΠΊ56 Οὔ ἴμ6 βάν οι νγὰϑ ἢ 618} οἵ 41} μ15 ροβίογιἐγυ. 

τ. 96. ΤῊ τπϑογιοι οἵ ἔπ ποτὰ Οδἰήδη μᾶ5 οοσαβ μα πῃ] Οἢ 
αἰ ΒΙοα!ν ; 85 σἴπαπ, ἰμθ 5δοη οἵ Αγριαχαά, δπᾷ ἔλιπον οἵ 58], 
15 ποῖ ἔθ ἃ πὶ 8 γ οὐμϑι βου ρίαγο σθηθαὶορυ. ὙΠΗ6 Βεϑβὲ 501ι- 
ΕἸ0π, θοοᾶῃβ6 1ἴ 4065 ποῖ νἱοϊαΐα ὑῃ6 ἰαχὶ, 15. ὑπαὶ Οδίπδπ νγἃ8 ἃ 
ΒΌΓΙΠΘΤΊ6 Οἵ 5418, ἀηα ἐμαῖ {Π 6 Πᾶτη65 5Βῃοι!α θ6 γϑαᾶ ἰορϑίμθυ, 
ἐμπι5---ἶἰπο 5οη οἵ Ἡθθογ-οῖ 8. 5οὸὴ οὗ ϑαἷὰ (αϊπδη-οἴῃε 5ὸι. οὗ 
Ατρμαχϑᾶ. 
πὸ ορὶ πίοι οἵ Αἰ ΘᾺ Ππ|5, Ἰθμρ τοοοινοᾷ θυ πὸ μα ΓοΙ, ἃ5 

1:6 ΟἾΪΥ ἰ6ο᾽ ἐπηαΐο πιοβ οἵ γϑοοποιῖηρ ἔπ656 αἰ ΠΟ] 1165, 15. ἃ 5 
ΤΟ]]Ο 5. 

ΤῊΘ πδιη65 οἵ Κἰπάγοα Ἀιηθηρ ἴπ6 δα νβ 6 γα τθοκοπρὰ ἴῃ ἔνο 
γγᾶγ5. 

1. Ἀσοογάϊηρ ἴο παΐαγο, 85 ἴῃ ἴπ8 οᾶ56 οἵ παῖτ γα] σοηθγαξίοπ. 
ὦ. Ἀσοοτάϊηρ ἴὸ Ἰατν, 85  ΠΘὴ ἃ τπδὴ ἀἰθὰ Ομ] 41655, 815 Ῥγοῖ ποῦ 
γ»ὰ5 ΟὈΠ σα ἴο ἔα Κα "5 ψ 1186, δη ἃ {πΠῸ ἰϑϑὰθ οἵ ὑπαΐ τηϑυΓΙ 96 τ᾽ ὰ5 
ἀοοοπηϊοα ἴο ἔΐο ἀθοθαϑθα Ὀγοΐμοσ. 1π {Π15 ΘΠ ΘΑΙΟΟῪ 5016 
βιοσοοαδα ποῖν (αἴ οΥ5 ἃ5 παῖ γα] 50η5, θαΐ οὐ 5 δυοοθοαθά 
ὍΠῸ ΟΓΘ ἰπδὶῦ ΠᾶΠΊ65 ΟὨ]γ. ΤπΠῸ5 ποίΐμοῦ οὗ ἴπΠ6 ΘΌΒΡΕΙ5 18 
ἔα!58 : ἐπθ ὉΠπ8 γϑοκοηϊπρ' {π6 ροάϊρτϑο ΒΥ ἔπ παῖαγαὶ, ὑμ6 οἶδασ 
θυ ἐμ Ἰϑραὶ ἐπ. ὙΠῸ γᾶ66 θοΐῃ οἵ βοϊοιηοῃ δπὰ Ναίμδη 15 50 
ἐπέίθγουθῃ ὈΥ ὑπ 056 5ΒΘΟΟἢ ἃ ΤΠΔΥΓΙ 565, Ὑ Π1ΟΙ ΓΤ Ι56 ἃ ΠΡ 5516 ἱπ 
ἐμ πᾶπι οὗ ἃ ἀδοθαβϑὰ ὑσοίπου, ἐμαὶ 501η6 ἄρῬθδν ἴο πᾶν ἔνγο 
[αὶ 5---ἶτη, ῃΟ56. παῖαγᾺ} ἰδδιιθ ὑπο Ὺ σογε, ὑποῦρη ἐπ θ γ ἀϊὰ 
ποῖ ὈΘΆΓ ὶβ Πϑιη6: ἃπᾶ Πἰπι, ἴο ΠΟΠὶ Πᾶνὶπρ' ἀϊθα ΟΠ1141655, 
ἐμ μάγοι οὗ μ15 πιο ἀπ α ὈγοΐΠοΥ ΤΕΥ 6 δοοσθιιηϊθα [ῸΓ ἃ 5664, 
Δ5ΒΌΠΊΪ ΠΗ ἢΐ5. ΠΙΏΘ. 

{ὀπτὰ γροκοι ἔπ ρϑπογαϊ οη5 δοοογάϊηρ ἴο Μαῖΐζμον, ἔγοῖα 
αν! Ὀ. Βοϊοπιοη, Μαϊμαπη Μ11}} Β6 οαπὰ {π6 ὑμιγὰ ἔγοι {πα 
6η4, ψοὸ θοσαῖ Δ 60}0, ἴδ {αἴ ΠΕ Υ οἵ Φόβθρἢ : θαυΐ 1 τὸ υθοόκοπ 
δοοοταϊηρ ἴο [λ|Κθ, ἔγοιη Ναΐμβαπ ἐῃ6 δοι οἵ Ὀανὶά, ἔπθπ ἐῃ6 
ἐἰϊγά Ῥϑύβοι πομ Π6 θη τι }}} μΡ6 Μ ΘΙ οἢὶ, ΠΟ56 500): νγὰ5 Η6]], 
πὸ ἈΠ 6 Ὶ οἵ Φοβθρἢ ; ἴῸΓ Φόβθρῇ γχὰ5 ἴπμ6 δοηὴ οἵ Ηδϑὶῖ, πῃ 508 
οἵ ΜοΙομι. Μαϊζμδη πα Μθ]ομἑ ᾿δνῖπρ ΒΟ ΟΘβϑίν θυ πηϑυτιθά 
ἐῃ6 58π|86 ψῖ6, ἐπ Ἰαὐΐον θασαΐ Ομ] ἀγθη, ῃ0 σοῦ ΓΘ ὈΥῪ 
86 τποΐμποσ. Μέαϊι μη ἀθβοθηαϊηρ ἔγοπι ΘΟ] οπιο, θαραὶ Ζάοοῦ 
οἵ Ἐδϑῖμα. Αἰΐοσ {π6 ἀθαΐῃ οἵ Ναί πη, ΜοΙομΐ, το ἀδδοθπαάρα 
ἔγοτι Νῖμδη, δδίπρ' ὁ} ἐῆ βανιθ ἐγῖδο, διειὲ ο77 απιοίδιον τας, ἴοοῖκ 
δϊ5 σιᾶον ἰθ ψτδ, πὰ Ὀοραὶ Ε 6} 1; ὑππ5 Φ8οοΡ 8πᾶὰ ΗΘ ψοΓα 
θγοΐβγθη ὈγῪ ὑπ τηοῖμου. ἨδΙΙ ἀγίπρο πιπουὲ 1556, 800} πηδι- 
Υἱοα 15 σι άον, πὰ θθρδὶ ΦόΌΒΘΡἢ, πὸ Ὀγ ἴμ6 ᾶνν ψὰ5 ἀοοοππἐθα 
ἔμο 50η οἵ δ]; Ὀθοᾶῦσξο {8μ6 ἰὰνν γθααϊγοα ὑπο 5θϑά ἴο θ6 Γαϊβϑα 
ἘΡ ἴο {ΠΠ|6 ἀθοθαβθα Ὀγοῖ μοῦ, Μέαισμθν ὑἐβογθίου βᾶνβ8, ὙΘΥῪ ἈΓο- 
Ρουν, Ψ9αοοῦ δοσαΐ Φοδορῖ, ὰΐ Τλικθ 5805 ΨΦΟΘΘΡΕ νγὰ5 ἔπ 50} 
οἵ ΗδοΙ]1; δηά, 1ἴ 15 ψουΐῃν οἵ γϑιμαγκ, ὑπαὶ 51. Τὰκο ἀθ65 ποὶ 
156 ἐμ [θύπὶ δεφοΐ ΟΥ̓ δεφοίίέϊησ, Ὀὰΐ ἰγᾶσθϑ {π|8 ΡΘΠΘΔΙΟΡῪ ΒῪ 
φιιξαΐῖυο, πιὰ ποῖ ΒΥ παέιιγαϊ 5018. 

ΤΒὸ ἰαἴθ Ἰδαγπθᾶὰ Ὠγ. Βαγγοϊὶ πὰ5 δια ἀϊθὰ {π|5 αἰ ΠΠ οὐ] βη δ] οὶ 
νὴ ἢ ἐμ ἀδαροϑὲ αἰϊθηΐοη, δα ὈΥ ἃ πον [ἴπ6 οὗ δραπιθηὶ Πδ5 
γοϑοομο θα ἐπ ἀρρᾶγθπῖΐ ἀἰδογθρδηοῖθβ οὗ {πη ἔνο σϑῃθα]ορ 68. 
ΑἴοΥ οχϑιηξηῖϊπηρ ἴμ6 Ὠγροίθ515 οἵ Αἰγιοαπιι5, μ6 το] θοὶβ 1 ὁπ ἐμὸ 
ΡΥϊηοῖρΙ6 ἐμαὶ 1ἴ τϑίδυβ ΒΟΥ ἴο ἔῃ ἀεβοθηΐ οὐ Ψοςορῖν ἴγουη 
Πανιὰ, νη που ῥυονῖηρ ὑπαΐ ὑΠ6 805 οἵ αγῳ γγὰ8 ἔμ δοὸὴὶ οἵ 
θανὶα. 

Ὁζγ. Βανυγοὶξ ἔμοη βἴαϊθϑ ἢ156 οὐγῆ δοϊΪυΐϊοπ, νἱΖ. ἐμαὶ  αξεἐ]ιοτυ 
το αῦοϑ Ἐπ σθμθδίοσυ οἵ οδορὴ, πὰ Γκικο ἰπαὶ οἵ ἥαγῃ. Ηδπος 
ξ ἈΡΡΘᾶγ5 ργοβα!6, {πὶ δον Μαΐξπον πδὰ ρβίνθη 15 βεποδίορν 



ΤῊ ΟΘΕΝΕΛΙΟΘΙΕΒ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ-ΟΗΑΡ, 1. 

, 9 ὃ ἍΠΙΟΝ τννᾶβ5 ἐλ δϑοὴ οἵ Μαιίδίῃϊδβ, νυ ίοῃ ννὰβ ἐδ βοὴ 

ἴο ὑπ ψοῦ!ὰ, ποῖον 5που]ὰ ΒΘ δά ἀθὰ Ὦγ 1λ|κθ, ἴο ῥσόνθ {ἰπαὶ 
ΟΠγιδὲ νγὰβ {ὉΠ} ἀθβδοθπ θα ἴγοιαῃ Τ)νὶ, ποῖ ΟἿΪΥ ὈΥ [5 51- 
Ροϑϑα [ἈΠῸ Ψοβθρ}, πὲ γ 15 τϑαΐ πηοῖμον ΜΙ αγΥ. 'ΓΒΟΒ6 ψ]}Ὸ 
ἌΡΥΘΘ 1Π {1115 Ορ᾿πΙοΏ, τη8Υ μ6 ἀἰνἀοα Ἰπΐο ὕνγο οἰ45565. ὙΠΟ 56 
ψγῃῸ0 Δἤιγ, ὑπαΐ ἀπ [Ἀ111165 οἵ ϑοϊοιηοη δα Ναίμϑῃ πιδὶ ἴῃ 
Β] αἴ 161 πὰ ΖουαθθΔ061, ἀπ αἰξογνυγαγὰ5 αἰναυ]οαιθα, {1}} τὸ- 
τη164 ἴπ {]ι6 τλαΥ Γᾶ Ρ 6 οἵ ΨΦοβθρὴ δπὰ Μᾶγγυ. 2. ΤΠΟΒ6 σ80 8ἃ5- 
δογὲ ἐπαΐ 4] αἴ 16] ἀπ ὰ Ζ ΘΓ.) Ώ 06] τού ἀἰϑυϊποὗ πα! ν ἅπΆ15, πα 
ἐπᾶῦ πὸ τπίοπ ἴοοὶς Ρ͵δο6 θοΐνγοθη ὑπὸ Δ η}11165 ργονίουβ ἴο ἐμπὸ 
ΠΥ 56 Οἵ ΦΌΒΘΡΙ ἀπὰ Μάγυ. Τὸ {πὸ [αἰΐου ορίῃΐοη μα οΡ]θοίβ, 
ἃ5 θ6Ιπρ' ΘΟ γϑἀἸ οἴ ΟΥΎ ἴο {Π6 ἀἰν]η6 ΡΓΟΠΐ56, 2 βϑτη, Ὑἱ]. 7---1 2. το 
16, 10 δοοογάϊηρ ἴὸ ἐπ15 πυροΐμθϑιβ, ποθι ΠΥ ΜΆΥῪ ποὺ Ομ ϑὲ 
γγ6Γ0 ἀεδοθηθα ἴγοιῃ θᾶανια ΕΥ̓ ϑοϊοιοη. Ηᾷδ ἱμογοίοσθ ρῥτὸ- 
ΡΟΒ565 ἔο Βυρρογχί πα οἰ οΥ Πγροί 6515, Δ ἃ ἴο οἱ θαγ αὐδᾶν 115 αΠΠ- 
Οα]1165. Α5 ἔγοπϑτι8, Αἰγιοδητι5, πα ΑἸΠΌΥΌ51 5, 5ϑοσὶ ἐπαὲ Γλι]τ 6 
Πδ5 50Π16 Π8Π165 ἰηοΥΡο]αἴοα : ἰο ἀορίθοί {Π15 θυσον, Ὠν. Βαγγοξὶ 
αἸν1 465 {Π8 σΘΗΘΑΙΟΡῪ ἰπΐἴο ἴοι οἰᾶ5565: 1. ΒΎοΙ αοα ἴο ΑΡτὰ- 
πᾶπη. 2. ΕὟΟπΙ ΑΡγδμπδη ἰοὸ αν ά. 8, ΕΥοπ αν ἴο 581ἃ- 
{Π16]. 4, ἙΎΟμ Βα] αἴ 181] ἴο Ομγιδί. Ἠδ δχϑιηῖποβ {μ656 αἱ 
Ιοποίθ, ἀηἃ σοποϊ 65 ὑπο Πᾶνα θ6θι δοιπθ ἱπίθυροϊδἐϊομϑ, 
ΟΠ ]5510Π5, ΔΠ4 ἰγϑηβροβιϊοη8. ΤῸ οἵνθ ἃ βϑ δἰ οἴ ουυ νον οἵ 
{15 βαθ]θοῖ, 6 ᾿πἰγοάμποθβ ἃ ΒΥ Πορϑὶ5 οὐ ἔπ ρυϊποῖρΆ} νυ] 5 
γρδαϊηρ5 οἵ Μ585. νϑύβί 5, ὅζο. οἡ {λι|κ 11. 294--91. 

Ἐγοτὰ {Ππ|5 οοἸ]αἴϊοπ οὐ ααὐμου 165, δου οουγθοῖϊπρ' ἐμ ΟΠ}15- 
510}85 8Πα ᾿ηἴϑυρο]α 08, Π6 ΘΠ ο 465 Ί ΓγΘπθοιι5, ἐπα ἔπ 656 
ΘΘΠΟΥΔ ΙΟΠ5 5ποὰ] ἃ ΡῈ Ἰαϊὰ ἄονγπ ἴῃ ἔπ (Ὁ]] οί ηρ ΟΓΟΓ. 
Ἰ. 2655. 2. Φοβθρῇ, (οΟΥ Μδγυ, {π6 ἀδαρ του οἵ Ε1611.) 8. Ηοἱ!, 
ἐμ ρυδηδίμεπου οὐ ΟἸιγιδῖ. 4. Μαιμπαῖ. ὅ, 1ονὶ. 6. ΜεΙοῆὶ. 
7. Φλππᾶ. 8. Φοβερῇ. 9. Μαϊπια5. 10. Αἴηοβ. 11]. Νϑιμ, 
12. Ἐ5]1, 18, Ναρρθ. 14. ὅθι8ὶ), 18. ΨΦόβθρ. [6. 7πά. 
17. Φοδππᾶ. 18. Ἐποϑδᾶὰ. 19. ΖϑυαρΡαθ.]. 20, Θ']αΐ 16]. 921, 
ΝΟΥ. 22. ΜοΙομ:. 29. Αἀαϊ]. 24. (οϑαιη. 90. ἘΠποάδιη. 96. 
Ἐν. 27. ὅοδθ. 398, ἘΠῚῈΟΖοῦ. 29, 7 ογἱπι. 80. Μαίπαὶ. 31. 
1ονὶ. 82. Βίπιθοῃ. 839, ΖΦ. 84. Φοβθρι. 8. Φοῆδη. 86. 
ἘΠΙαΚίτη. 37. Μαϊϊζαϊμα. 38. Ναΐίμαη. 89. Ἡθανι 4. 40. 76550. 
41. Οὐοά. 42. ΒοοΖζΖ. 49. βϑ]ηηομ. 44. Νδββϑοημ. 46. ΑἸηϊπδ- 
680. 46. Αγαῖϊη. 47. Ἐβύοιη. 48. Ῥῃαᾶιεζ. 49. 7.44. 50. 
ΨὯ60Ρ5. 51], 15886. δὅ2. ΑΡγΆμδι. 9. Το γἢ!. 84. ΝΆΠΟΥ, 58. 
ϑοΥαρ. 956. αρδα. 857. Ῥεο]ορ. ὅϑ. ΕΡρου. 9. 5414. 60. (ἃ- 
πᾶδη. 6]. Αγριιαχϑά. 62. ϑθμθη. 63. ΝΌδΔΠ, 6ά. Τιμθοῃ. 
θ5. Μοίμιι5α161:. 66. ποῦ. 67. Φοπδῃ. 68. Μ8}814166]. 69. 
Ολπᾶδη. 70. Ἐπηο5. 7|!. ϑϑῖ, 72. Αἄδῃ. 

ΕΥομι ὑπ6 ΘΠ ου 05 ἔπι|5 11 ἃ ἀονγη, ὑπο ῦθ ψΨ1}1} Ρ6 ἰὈππά 
Πγ-οπμ6 πᾶμη85 θϑένθθη ΟἸγὶδὶ ἃπ 4 ΑΡΥΔΠδΙη, ΘΧοΟΙμαϊηρ ἐπ 
Ἰαϊΐθυ, στ] 0} ἀρ θ65 θοῦ τ] Αἰτίσαπῃβ ἃπά ΑΠγοβίμβ. ΝΟ 
Ιοῖ {πὶ γῖν γϑᾶγβ θ6 τθοκοπϑα ἴο ϑοι ρϑπϑγαϊίοι θθένγθθη ΟΠ γίβὲ 
ἈΠΑ͂ θθανια, β΄] αἴ 161 1111 {πη ἈΡΡΘΆΓ ἴο μανῷ βθθῃ βογῃ ἅππο 
570 ΡῬοϑίογθ Ομγιδί, ψΒ10}} 11 μ6 ἴαμα πθὰγ ἐπ6 ἐγαὶ ; ἀπά 
Βανιὰ 1140. Ὠανῖὰ ψγχὰβ ἴῃ ἰδοὺ θοσῃ 108 Β. Ο. ψῃθποθ πο ΓΘ 
ἌΡΡΘΑΥΒ 8 ΘΥΓΟΥ οἵ Πίϊγ-ῆνο γϑᾶγβ, οὐἠ ἁ ἀροιΐ {πὸ ἐπδθπίϊθίῃ 
Ρᾶγἐ οὐ {πιὸ ἐϊπη8, ἴῃ 50 ΠΙΒΠΥ βοπογαξίοηβ. Βαΐ δοοογάϊηρ ἴο 
ἐμ γϑοβινοα ἰθχὶ οὔ Τλιῖκθ, 58] αἴ 16] πιαδὶ 6 θοσῃ Β.Ο. 680, δηά 
Ῥανὰ 1260 : {1{||58 ψυι]ὰ ΒΘ ἃ ΘΥΤΟΙ οὗ 17 γϑᾶγ85, ΟἹ ἃ ΒΓ ρατὲ 
οὔ ὑπ 016 ἱπέθυναὶ. 

Ὅτ. Βαγγοῖὶ ϑηάθανουγβ ἴὸ βοῖν ἐμ ρυϊποῖραὶ ἀϊβηου] ἐν Ὀγ 
ϑαορύϊηρ ὕμ6 βϑῃθδίορυ οἵ Παν]α 85 Δε!ἰνεγθα 1 ΘΒ γοη. ἢ, [ἢ 
ἐμ|5 ὁμπαρίευ, δπὰ ἴῃ ἔπ Βοος οὐ Κίηρϑβ, [μ6 ψΠ0]6 15 Ἰα]ὰ ἀονῃ 
ἴῃ ἐμ χηοδὲ ἀδοιγαΐθ τηΔμ ΠΟΥ, {{}] ἐμ6 γοῖσῃ οἵ Φϑομοηΐαβ, αὔξον 
ΨΥ Π ΟὮ. π᾿ ΘΒ ΡΡΟΒ65 50Π16 ΘΥΓΟΥΒ μᾶνθ θ6θη δαπἐἰθᾷ ἱπίο ἐμ ἰοχὲ 
9 δοοουπΐ οὐ πηϑῆν ἱποοηβίδίθποῖθδ, ΘΠΓΟ ΠΟ] ο81 Δ] ΟΠ] 165, 
Δα νυ ου15 Γοδαΐπο5, ΗΟ Πα οπαπιοταίοβ. 
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δ ΤΗΕ ΘΟΕΝΕΑΙΟΟΘΙΕΒ ΟΕ ΟΗΕΙΘΊΤ--ΟΗᾺΛΡ, 1. 

ΟΥ̓ ΑΤηοβ, νν ]οἢ νγας ἐἦθ εξοπ οὗ Ναιχῃ, νυ ΒῈΟἢ νγὰ5 ἐδε 500 οἵ 
Ἐ511, ψνΠΙΟ ἢ νᾶ ἐδδ δοη οἵ Ναρρο, 

ΕΥοΙα ποθ οοπϑδιἀθγαίϊίομβ ἰδ ΔρΡρδδῦβ, ὑπαὶ ποθ γῆὴ0Ὸ 8Γ6 
τηθηἰϊοποᾶ 1 Οἤγοη. 111. 18. τοῦθ ΠΟΙ ΠΟΥ ὑΠ6 5015 οἵ ΦοΟΠΟΉ 8}, 
ποῦ οὔ ϑ8] αἰ 6], ἀπ ἃ Θοηϑθα Θ  Υ 6 ΓΘ {Π6 50η5 οἵ ΖογΌθθΑΡΕΙ, 
ἃ5 Β6 [85 βαιβίδοϊου! νυ ργονθα--ὐμπαὶ Ρϑάαδϊδι, οὐ Ῥϑγδιδῃ, 15 86 
5816 Π0, ἱπ νϑῦβ8 21, 15 δ] δὰ ΒΘρμαῖδἢ, 0 15 πηθηἰοπϑά 
ΝΟΒΘ 88} 111. 9. δΔηα {Ππαΐ Φ ΘΟ μηδ. 15 Π6 58 Π|6 85 «8011, 
γγ0, δοσογάϊηρ ἴο Ἐ5αγδ5 ν. ὅ. γγὰβ ὑπ 50η οἵ Ζούπῦθαθο!. ΒοΙΒ 
1Π656 Π8π|165, Ραάδίδῃ ΟΥ̓́ΡΟΓΑΙΔἢ, ἀπ α Φϑομδιηῖδἢ, σον 1 Οἤγοη. 
111. 18. Θομβϑθαυθη 7 ἃ νοῦβ6 15 ὑγδηβροβθᾶ: 8 ὑπίηρ' ποῖ πηΐτγε- 
ααδπΐ ἴῃ ἴπο ϑϑογθα Ὑγιϊηρθ. Ηὸ ἐπογοίοσο οομΐθῃ 5 ἐμαὶ {πὸ 
ἰοχὶ οὗ 1 ΟἸτοη. 111. 18---τῶ2. 5ῃου ἃ θ6 γϑαὰ ἴῃ ἐμ 10] ΟΠ 
ΟΓΔΟΓ: 

γεῖβ6 18. Απὰ {Π6 5015 οἵ β'δ [αἴ 161, ΖΘυ αΌθ061, ἀη α ΘΠ πηοὶ ς 
δης ἴῃ 50ῃ5 ΖθΥ ΌΡΆ 06], ΜΙ ΟΘ μα], Ἡ δημδπΙ8ἢ, δα 58Π|610- 
ταῖν ἐμ 6 11 διβϑίου. 

γεΥβ6 19. Ἠ ϑμθ 8}, ἀπὰ ΟἾΝ6], ἀμ ὰ Βογθομίδῃ, πὰ Ηδβαάϊδῃ, 
458 80-Π65θα. 
γε ΥβῈ 20. ἀπά ΝΜ] μΙγαπι, ἀπ Πρ 18, πη ἃ 56 πᾶν, .[6- 

ΟΠ δ 8, Η Ο5 ΒΒ πι8 ἢ, ἃη ἃ ΝΟΟΙΪΔΌΙΔΗ ; 51Χ. 
οι 921. Αμπὰ ἐμ 5055 οὗ Ηδπδηΐϊδῃ, Ῥϑ8}18}, ἂπὰ .[6- 

βδίδῃ ; ἱῃΠ6ὸ 50ῃ5 οἵ Ἡδρμαῖδα; Αὐπδμ πῖ5 50η ; Οὑδαϊδἢ 15 
Β50Ὲ; ΘΠΘΟΔΠΙΔΙ Πἰ5. 505; (Γθδαϊπρ, Δοοογαϊπρ ἴο Ἡουθὶρϑῃὶ, 
Ἴ3, Ὀ6Π0, ΤΟΥ 23, 5611.) 

ψοΥῖθο 92. Τὴ 50η5 οἵ Ξ'ῃΘΟΔΏΪΔΕ ; 5ΠΘΙΊΔΙ8}} : ἴῃ 6. 5005 οἵ 
ΒΠΘΙΊΔΙ8} ; Ηαἰζαβι, ἀηἃ Τρθα], ἀμ ΒΑΓ", ἀπ ΝΘΑΥΊΔΗ, πὰ 
ΘΠδρμαῖ ; ἥνο. 
Ηδ ἔπθη 5μθνβ {π6 ργοργίοϊυ οἵ βυρϑυταϊπρ 3, 6 πο, ΗΪ5 

501, [ὉΓ Ὃ3, Ὀ6ΠΪ, 5015, ἰπ ψοΓ. 2]. ΒΌΡΡΟΒΙπρ' ὑπ Ἰαἰΐογ ἴο 8 
οοΥγιρίθα. ᾿ 

Ὅτ. Βαγγοϊ μανῖπρ' {Π|π5 (ᾺΥ τηϑ 6 ἢ15 γγᾺΥ Ρ]81π, Ργοοθθαβ ἴο [ἃ Υ 
ἄοψη ἃ ΤᾺΡ]6 οὔ ἐπ γθθ 8] 11π6, ἔδίκθη ἵγομι 1 Οἤγοη. 111. Ρ]Δοῖπρ; 
ΟὉ. 680} 5146 ἴπΠ6 φῬ πθδ!ορίθβ σίνθῃ ὃγ δὲ. Μαιπον ἀπα 51, Ταικο, 
ἐμαὶ ἐπ βθποῦαὶ ἀσυθθιηθπΐ ἸΏΔῪ ὈΘ ΠΠΟΓΒ ΘΆΒ1Υ αἰΒΟΘΥ Θά, 

Μαεΐϊ. 1. 1 ΟἼτγοη. 11]. Ιλικο 11]. 

ΘΔ] Αἴ 16], ΒΔ] αἴ 16]. ΘΔ] ΑΓ Π16], 
Ζεγα ρα θ6].  [|ΖογυθΡΔΡΘΙ. ΖογΌθΡΑθ6Ι. 
ΕἸἰγϑὶ φϑπογαϊϊοη 

1 οαπἶίαα. Ἐδρμδῖδἢ. ἘΠ6588. 
Ἀποΐμοῦ φϑ ποῖᾶ- 

ἐϊοπ ομἐΐθα. ΑΥ̓Π8Π, ΟΥἹ Ομδπη, ᾿Φοδηπδ, ΟΥ̓́ ΘΟ 8, 
Αβριαά, ΟΡδα18}", 768, 
ΕΠ ΚΊΠ. ΒΒΘΟΒΔΏΪ8Η. ΨΦόβαρἢ, ΟΥὁ Ψ 560}. 
Α {μπιγὰ ρϑποῦᾶς- 

ἔϊοπ ομαϊ δά. 5 θυ ἢ. 6 πιθΪ. 
ΝῸ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΪ Πρ 

ΘΘΠΘΓΔΙΙΟΗ. Μαϊἰίαί]85. 
ΝῸ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΟΙΠΡ; 

ϑϑηογαίίοη. ΜΙ δαΐῃ, 
Εουγ ἢ ρθπθΓα- 

ἰϊοη οὔ θά, ἰΝΘαΥῖ8}, Νάρρϑε, 
ΑΖοῦ, ὙΠῸ 15 8]5ο ΑΖυῖΚαπ), γγ0 15.Ε15}1, ἔγόοτα ΠΟΠῚ 
ΕΥοῖι ἴμ6 ἃβονεὶ ΕἸ]οθπδὶ. ἀδβδοθηάθα Μἃ- 
ἀδβοθη 8 Φ20ο- ΥῪ. 
5Β6Ρ}, 0 65- 9οῦπδη Φοδπᾶπι.  Νθπι, ΟΥ̓ Ἀπαπι. 
Ρουδοᾶ ΜίαγΥυ. 



, ΤῊΞ ΘΟΕΝΕΒΑΙΟΟΘΙΕΙ ΟΕ ΟΠ ΕΙ5Τ-- ΟΡ. 1. 

26 ὙΥΒΙΟΝ νγᾶ5 ἐδ δοη οὗ Μϑδαδίῃ, νυμιος γγὰβ ἐδο βοπ οἵ 

τ. Βαγγϑίξ ποθὴ ργοσθθαβ ἴο ἂν ἄονψῃ {π6 {Ὁ]10 γἱπρ' ρτοὸ- 
ῬοΟδι 015. 

Ι. Τῆ)αΐ ϑαϊαιξιϊοῖ ἵν Μαιϊίθοιυ ἐς ἐΐι6 βαπιθ ευἱξΐ, ϑαϊας]ιϊοῖ, ἠιι 
1 Θλτοι. 111. θοῚμ θθὶπρ ἀθδοθπάθα ἴγοπι Πᾶνα ἐμγοιρῃ ἐπ 
58116 ἈΠΟΘΒΙΟΥΒ : ΟῚ Πν θα αἱ {Π6 88π|6 ἐϊπη8, νἱΖ. οὐ ἐπ οἀρίϊ- 
νἱΐγ ; δηα οὶ θύθ θοσπ οἵ [Π 581η6 δῖ μου. 

11. ΤΠ αὶ ϑαϊαιυοῖ, ἴηι Τλικο ἰδ ἐδ βαπι ἱέϊ, ϑαϊαϊιοϊ ἴπ 
1 Οἴνγονν. 11]. 17. ἐἴι6 δαπὶθ αϑ ἦν ἤῆαίέοιυ ἰ. αν σοπβοφιιονεϊῳ 
ἐπα αγῳ {Π6 πιοΐϊιον 9. ϑόϑιι8, ἀδβοοπαϊη ἤγοηι δαϊας]υϊοῖ, ἴηι, 
{μιῖο, ἀοβοθνβ Ἰληιθαϊῃ ἡγοιν Τραυϊά ὃψ ϑοίϊοπιον, α πιαΐίον ὁ 
πυαϑὲ οοηϑδοηιίθηο8 ἀὐσοοταϊηῃ ἰο 16 ορϊῃΐον 97}, (αἰυΐη, τοῖνο αδεογὶς 
“4 ΟΠινὶδί τῦαϑ ποΐ ἀοβοοπίοα, ἤγουν ϑοϊοηιοη, ᾿δ σαμηοΐ δὲ ἐΐιο 
Μεβεὶα].." ὙΤακὶπρ [ῸΥ στγαπὶθά, ἔπθη, ἐμαὶ ΒΔ] 161 ἴῃ Μαὶῖ- 
πον 15 ἴπ6 βϑηηθ ψ ΐ Θ!αΐ 16] ἴῃ 1 Οἤγοπ. Ὧν. Βαγγοῖξ ἀθάμποθς 
ἴμ6 [Ὁ] οὐ ἱπρ' ΘΟμ θαι πο 65 ἔγοπι 5 ΠΥροὶ 6515. 

1. Ζογιδῥαδοῖ ἴπ 1 ΟἾγοπ. 15 {πΠ6 ϑ8πι6ὸ ψιΐῃ ΖογαΡΡΑΒΡΟΙ ἴῃ 
ΤΆΚΟ: ἃ5 ἴΠΘΥῪ ἈΡΊΓΘΘ ἴῃ ΠᾶΠ16, {ἰπι6, ἃπὰ ἴῃ πανίπρ' (μ6 58 Π16 
[αϊπιου. 

ὦ. Ἐθρμδῖδ} ἴθ 1 ΟΠγοη. ἰ8 ἐπ 58πι8 νὴ ΒΠΠ6θ8 ἴῃ {λιῖρ, 
ΜΠ Υ6 ἃ ποῖα ]6 οἰ ποθ Π 06 ΟΟΟ 5 ἴῃ ἔπ 6 ΠΆΠ165. 

9. ἄγπαπ ἴῃ 1 ΟΠ γΌΠ. ἰ5 {πΠ6 5ϑῖπη6 τ Γ ζοατνα ἴῃ ἔλιῖςο : ΜΒ Ι ἢ 
ΡΡΘᾶγβ ῬΓΟΡΆΒ]6 ἔγοια ὑπὸ ρτυϑαὶ αἰ νθυβιῦυ οὐ [Ὀγηὶ5 ἴῃ οι ἐμὸ 
Π8Π16 15 ΥΙΐθ 1π ἀποϊθηὶ Μ|55. 

4, Οϑαάϊαΐ, ἴῃ 1 ΟἸγοπ. 15 ὑπ 58126 ἃ5 ζπάα ἴῃ {λ|κ6. {π {μὶς 
ΠΆΠΙΘ ΤΙΠΔΥ 6 ἔοππα ἰπαΐ οἵ ΑΡ1πα, τηϑηἰοποα Μαΐΐ. 1. 18. ψγῃο 
15. ὑπ ὑπῖγὰ ἔγοιη ΖΘσ 806]: ψΠθποΘ 10 15 ον! πὶ, ἐμαὶ ἴῃ 5... 
Μαϊίπον ἵνο ρΡ που 05 ἃΓΘ οὐ θα. ἘΠῸ Μ58. ἴῃ 51. Τλπικο 
4150 ΨΔΓῪ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΡΙΥ ἴῃ ἴΠ6 ΠδΙη6 : 50Π16 ὙΤΙΐΘ ἰδ Τωαδα, ψΒΙΟΗ 
ΔΠΒΥΘΙΒ ἰὼ {πΠ6 ΗἩδΌγονν «0108, ΟΥ̓ Θνθὴ τ 12}, ΟΡδαϊδῃ: ὑπὸ 
5816 ἃ5 [44Ἃ0, ΒΟ τοϊα πα αὶ ἢ ΖΘΥαΌΡΑΡΕΙ. 

ὅ. ΒΗΘομδμΐδ τη 1 ΟΠ γοη. 15 Π|6 8816 Ὑν1}}} ΖΦ ΌΒΘΡΗ, οὐ Οβ60}, 
θοΐνθομ ΒΊΟ ἢ ΠΔΠ165 ὑπο Υ6 15 ἃ ΘΟΉΒΙ 4ΘΥΆΡ]6 5] πά6. 

6. ϑημθηιαϊαΐ, τὰ 1 Οἤγοη. 15 {Π6 588π|6 αὐ ϑοηιοὶ ᾿ῃ [μ|κ6. Τη 
{815 Ὀ]806 6 πϑπ165 ρου δοῦν ἄργθθ. Ἴπι5, ἐπγουρ. δἰχ β500- 
ΟΘΒ510 6 βῬΘΠΘΥΔΙΟΠΒ [πὶ ἐΠΠ6 5816 [1π6, ἔπ 8 πᾶπιθ5 οἰἐιθι ρου δον 
ΑΡΥΘΘ, ΟΥ̓ ΔΥΘ ΤηΔ 1 }65}]7 511118 : ΘΟ ΡΥΓΘΒΟυνἰπρ ἔῃ 6. 5816 
ΟΥΘΥ. Ηθποθ ἴΐ τηᾶν θ6 Θ᾽ Ἰπιαΐϑ]γ οοπο! αἀθα, ἐπὶ ἐπ6 ρῥγα- 
οΘαϊηρ ΠΥροίμ6515 15 θυ βου Υ οογγθοῖ : ἀηα {πα 8] 16] ἴῃ 
1Λ1Κθ ἰδ {μ βᾶτηθ τη β΄] 16] 1ῃ 1 ΟἸγΟη. 111. ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ΠΘ πα 
Ὑγ6 Ομ] ἀ6Υ ἐπα {πὸ ἐϊπη6 ΠΟ Θ]αρϑθα θδίνγθοπ αν δά 
ΟΠ τιϑὺ ννὰθ ΠΘΑΥΥ ὈΙβθοϊθα Β. {πΠ6 οαρὶ νη : 50 ἐμαὶ ἐπ Πα ΡΥ 
οἵ ροπουύδϊζιομπϑ θϑίνθθῃ ἔμθη), νγὰβ αἰν 46 α ̓πΐο δἰπηοβὲ ἔγγο Θ488] 
Ραγίβ ὈΥ Βα μ1681. ὙΠῸ ἔνο ροπούδίοπβ ὙΠΙΟμ ΟΟΟῸΥ Δ[6Υ 
ΘΘπδὶ, ἴῃ ΤῦΚο ἴον Μαὐίαἑ 85 ἀπ ΜΙ δαί, οὐ ν Ιοἢ πὸ ἔγᾶθο 
15. ἰοαπηα, 1 ΟἸγΟΗ. 111. ἃΥΘ᾽ το]θοϊθα ἴγοῖὰ ὑπ ἰρχὶ οἵ [μπ|Κ6 85 
1ηἰοΥρο] αἰομ5. Γπιπηηθαϊαΐο]ν δἤου 5 Ππϑηχαῖαῃ, ἐπ ει οὗ 
1 Ομγοη. 111. 58} οἱπ8 ΝΆ γΙ8 ἢ, ἴῃ σ]ΐο Ὅτ. Βαγγθὶξ βαρροβοβ 
8 μᾶ5 ἰΪουπαὰ {πΠ6 ρϑύβοῃμ οδ]]Ἱϑὰ Νᾶροθ ἴῃ {μλι|ς6 1]. 9ὅ., ἃ5 ἐπ 
ΠΒΠ165 πη ὅπ 6 ΟΥΡῚ ΠᾺ] Πρ ᾶρ65 40 ποῖ πιαίθυια! !ν αἰ ον. 

Τῃ 50116 [Ὁ]]Οηρ ΟὈδθυναίοη5 Ὦγ. Βαγγοιν ὑπῖη Κ5 ὑπαὶ {π6 
[λιν οἵ ΒΔ] 1161 αἰν! θα ᾿ηἴο ἔνψο Ὀγᾶποθ5, 9Πη6 Οὗ ψ Βΐο 15 
ἰγασοα ὈγῪ Μαίΐϊμπον, ὑπ6 οἴμποὺ θγῪ ΓΚ. Τί 15 ὑπουθίογθ ποῖ 5υγ- 
ΡΥΪΖίπρ' {Πα {Π6 σΘη θα] ΟΡ 65 οἵ {πὸ ἔνο Εἰνδηρο  δὲ5 5μοα]α αἱ ἾΘΥ 
ἴγουα. {15 μογίοα, ὙΤ]6 ἘΠ511 πηϑη!οπθα ὈΥ Γλ|κ6 μδὰ ἃ 50ῃ 
ΟΔ}16ἀ Ναιιπι, οΥὁ Απαπι : ἃιποῃρ' ἔπ 6 50Π5 οὗ ἘΠΙΟΘΠΑΙ, τη πεϊομϑα 
ἴῃ. 1 ΟΒτοη. 11. νγ5. Φοϑηιδπι, ΟΥ̓ ΨΦΟΔΠδΠι--- 8165 ΜΗΪοῖ οΟηδβὶ- 
ἀοΥΔΡΙΥ τ θβθη}]6 ἔμοβα γεοογάθα "γ 51. 1.Κ6. 
Ἡανίηρ ἐμπὰ5 ἤχοαά ἐπ σοπεδορυ, ὈΥῪ ργονίπρ ὑπαὶ Βα! αἰ πίοι 
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ὕδ ΤῊΞ ΔΕΝΕΛΙΌΘΙΕΒ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ--ΟΗΑΡ. 1. 

Μαδείδιμῖαβ, νυν μι ἢ νγὰβ ἐδ δοη οἵ βϑυηδί, νγῃῖο ἢ ννῶβ ἐδε βοὴ 
οἵ Φοβθρῇ, νοι ννᾶβ ἐπθ 8δοη οἵ δυάδα, 

1η Μαίζμον, ἀπ 1λ|κθ, 15 ἴπ6 58π|6 ψυ]δ ἢ ΘΔ] 16] ἴῃ 1 ΟΒγοπ. 
111. 17. Π6 ργοοθϑᾶβ ἴο δπαᾳυῖΐγθ ψμϑίμου ΟΠΥΟΠΟΙΟΡῪ 00} δαρρογί 
Βῖπι ἴῃ ἰπ6 ἐΐηιος5 οἵ ἴΠ656 φ ΠΟΥ ΙΟἢ8. 
ΕΤΟμ ΟΧαπηϊ ΠΙ Πρ {Π6 ΟΠΓΟΠΟΙΟΘΎ, Ὁ ἀρρθαῦβ ὑμαὲ ἔμπα γὸ 15 ΠῸ 

Ρΐδοθ ἴοσ ὑπο βιιρροΞξίζιοιι Ῥοάδίδῃ, ἀπ ὑπαΐ Ναῦπὶ θοραὶ Απιοβ 
Β.6Ο. 290, πἰχη56}} ΠΥ γϑᾶγ5 οΪά. ΑἸΟΥ ΑἸηο8 [οἷ ὑπ ν γ γᾶ 5 θ6 
οοπιραΐεα [ῸΥ ΘΔ 0 ἢ σϑμθγαίίομ, ΟΥ̓ ἂΠ Ππιηαάγθα γϑδΥ5 (ΟΥ̓ ἔΠΥ66, 
ἦμ6 ἀαἴθϑ ψν1}} ἔπη ἈΡΡΘαΥ ὑπ8 : 

ΜΙΑΥΤΗΕΥ͂. {0}Ὁ1Ἠ Ε. Α.Α.Ο. 

ΑΖΟΥ Ῥοῖῃὰ Β.6. 380 ......ἘΠΠ|ο0 6 Πδ]ὶ, οὐ Ἐ511 Ροσπ] 380 
Α σοπογαΐϊοη οπίἑοα."...... ΝΆΙΠ . « οἱ οδιςοο ο οἱοῖοι ς᾽ 940 1 
Αποίμοῦ σαοπογαΐίοη οὐ θα ΑΠΊΟΒ Ὁ ..... 6 οτθο κάθε. 6} 290. 
ΘΘ00 “5 6.5. ὁ 2. ὁ οιιο5 9.99 ..« ΓΜ 8}}Ὰ{}188. ............. .«ἡ 260 
ραδτν τειν ὠρι οἰκιν εἱὸ εἰοῖς «εὐ δἰς ὩΠΟΒΘΒΉ Σις οὐ κα οι δ οᾧ 9290 
ΕΠΙΠα - Ὁ το τσοον ἀἰούθνου  οχωῖο μος [9 ἈΠ ΠΕ ἰς ο ς θ ς, οὐδ, δἰ οὐο» δὶ αὶ 9688 
ἩΣΡΡΤ  εΣΙ ΣΕ οὐδλίο ἀμ 5. ΟΥ̓ ΝΘΙΟἷΝ .....0. οὅ.0 .:ὸ. 6.6...».}. 16 
ΜΙ  ΠΔΠ « 5 “Ὁ σον κα δον 9 66... [1267] ς.. “96.9.9... ς6..ωεὲ} 190 
ΠΟΘΙ ἰΣὶ ἐφοιθ  μ ϑὉ . «ΟἹ ΜΠ αὐ Πδῇ, ... το. δος. «ὧὐ 100 
ΨόΒΘΡΕ, ἔμ παβθϑπα οἵ Μίδτυ ΗΒ6]1...... «Ὁ ὁ. “ὦ δοοώφς δὴ! ἸΘὉ.ς 

- Νδγυ, ταοΐμου οὔ με ῖϑ] 9 

Ὧγ. Βαγγεὶδ ἔπη δ αῖγ65, τ ποῖ Ποὺ ὈῪ ὅπ Ῥγοροϑιίοη 1ὲ 8ρ- 
ΡΘδγ5 ἰπϑὲ ΒΔ] Π16] ἴῃ Γακ6 πὰ ϑ'.4|4}}16] ἴπ 1 ΟἸγοπ. ἅγὸ [88 
ΒΆΤῚ6 ῬΘΥΒ0η, ρτονι θα π6 σθπθγδίϊομβ θ6 ἰγασδα πρ ἰθ )ανιὰ : 
ΗἨδ δοκπον)θάροβ ὑπὸ αἰ ΠΟ] 165 οἵ ἔπ6 οπαῦΐῖγυ, δπηὰ {παῖ ἐπ6 
πἰπηοβὲ ἴο 6 δχρϑοϊθά 15, ἴο βιιθυν π6 ᾿ἱπνα] τὶν Οὐ ΤΠ 6 ἀγριαμ θη 5 
ἀραϊηδὶ 1. ᾿ 
Μαΐου βἰαΐθϑ, ἐμαὶ σδοπονῖας σὰ ἔπ [αι που οὐ 4] 16}: 

Ραΐ 1λ|κὸ 5805, ὑπαὶ Νοτὶ γγὰβ 15 {Δ ΠΥ ; ἔΠ15 την Ὀ6 ΓΟοΟποΙ]οα 
Βγ βιρροϑβίπρ ὑπαὶ Νυνὶ νγὰβ ἔπ ππαΐουμ! ρυαπαίαἑ μου οἵ 8818- 
1816], πα πθῆςθ, δοοογάϊηϑ ἰοὸ πο οὐδίουι οἵ πὸ ἨΘθγ 5, ραΐ 
ἄονγη [ὉΓ ἷ5 αἴ μοῦ. ὙΠῸ ἔσγυΐῃ οἵ ἐμπὶ85 Βγροῖμθϑὶβ 15 ποχὶ 
δχδμηρά. 

Τί 15 ἃ γβοοϊγϑά ορὶ πίοῃ οἵ {πὸ 7685, ὑπαὶ ΚΘ αθαπηδ νγὰβ8 σα ΐο οὗ 
Ψεοομοπίδβ, ἀπ πποὶ ποὺ οἵ β΄] αἴ Β16], 1 Θἢ 15 οΘοπἢσχιηθα Ὀγ ΒΙΡ- 
Ποῖ. '“ΟΙοιπηθηΐ. γαίΐο. ἴομι. ἱ. Ρ. 290. δηἃ 586 νγἂβ πράου θα! ν 
ὨΘΑΥΪΥ ἈΠ1||6δἀ ἰο ἀπ6 ἵμγοπο, ἔγοια ἐπ τπϑρη! ἤ Θμ66 ἴῃ ΒΊΟΝ 586 
᾿ἰγεα. (ὅθε ἐμ δοοοιηὶ ἴῃ ἐμ Βοριπεαρι πὶ νϑύϑῖοῃ οἵ Π8Π16], 
οοΙρᾶγοα ψῖΐῃ 2 ὅδῃι. χν. 1. --ὶ ΚΊΩΡΒ 1. 9.) 

ἩἨδποχὶ Θπαυγ65 ἴπἴὸ πὸ σομοα]οοΥ οἵ Νεοῦὶ, σΒοῖη 6 5πρ- 
ΡΟ565 ἴο 6 ἔμπο ϑᾶπι6 στη Ν᾽ αγίδἢ, τηϑπἐϊοπ θα 50 ἔγθαιι θη! ΒΥ 
Φογοιΐαἢ, δηα σγπ0Ὸὺ γὰβ ὑπ6 (ἈΠῸ οὗ Βαγθοῆ ἃπα ϑθυδιδῃ. 
ΒδγΟἢ νγνὰ5 οουΐζαι]ν οἵ 8η 1ΠΠπ|δίγιοιιβ ΤἌΠΑ1]Υ, ἃ5 316 ἸΘΆΤῊ το πὶ 
Ζόβορμα5, ΠῸ 0815 ἶπι ἐπΠ6 βοὴ οἵ ΝϑΥϊ: ψ βίοι Ὠζγ. Βαγγοὶΐ 
δϑί δ] 565 ὈῪ βϑνυϑυαὶ οοπϑι δαὶ 05, ΒΗΘ Ί 9 ἐμαὶ ΒΑ ΟΙ, ἀπὰ 
ΟΠ ααθθεν ΝΝΟΥΔΒ, Βρυπηρ ἔγοιῃ Ναῦμπδπ {Π6 50η οἵ θαν!ὰ, 

Α5 ποίμίηρ 15 Τοϊαΐϊθα οὔ {μῈ ἀμοθϑίουβ οἵ Νϑυϊδῃ, μ6 δϑ δίῃ 
ΥΘΟΌΥΒ ἴο σοπ͵δοΐαγαβ, ΠΟ ἃ16 Ομ εν ἴμ6 ΤΌ] ον ηρ: Μ85- 
56 δ}, οὐ 6] οἰ, ἔμ (αὐ ποὺ οἵ ΝΥ, νὰ ῬΥΟΌΔΌΙΥ ὑπ 5816 
χηρηϊομϑα ἴῃ 2 Οἤγοη. χχχίν. 8. ἃ5 ῬΌΨΟΓΠΟΥ οὐ ὑπθ οἰΐγ. Τ1ἰ 15 
4150 ῬΥΓΟΡΆΡ]6 δίριεομ, ἔμ 580η οἵ ὑπμάα, ταϑπιϊοπϑὰ Γι 111. 30. 
ἷ5. ἔῃ βδτηθ Ῥϑύβοῃ οδ]]ϑὰ Νίδαββοίδ, ἔθ βοῃ οἵ Αἀαδΐδῃ, ἴῃ 
2 ΟΒτοῃ. χχὶϊ. 1. ὙΠῸ ὑχὸ πᾶπιθ5 θθῖπρ τ ζῖθη αὐ 1πὸ βϑῖπθ 
Ἰεϊϊουβ, πα αἰ ἔογίπρ, ΒοῦγΟΟΙΥ οχοθρὲ ἴῃ δἰδυαξίοπ. Τὶ 15. ν)8}} 
αιονγη ἴο 41} ὈΙΡ] 104] οὐ ἴο5. ἔπαΐ ὑΠ6 πᾶπηθ5 οἵ {πο ΟἹ 'εβία- 



ΤΗΙ ΘΕΝΕΛΠΟΘΊΕΒ ΟΕ ΟΗΕΙΞῚ-- ΟΠ ΑΡ, 1. 

97 ΒΘ νναβ ἐδ δον οὗ Φοδῃῃδ, νυ] ἢ νγᾶβ ἐδ σοη οὗ 

τηθηΐ πᾶν θΘοὴ τππι0}} οοτγαρίθα, ποῖ ΟὨ]Υ ἰπ αἰ ογαπὶ ἐγαμβ18- 
τ10π5, θαΐ 1η ἀἰΠογοπ οορίθϑ οὐ ἐμ8 οὔ ρί μα), 

Ααπαξεπρ' ὑπ ἀθονθ μυροίμοβίβ, ὉΓ. Βανγγοὶξ σον ὑπαὶ ἔπ6 
[ΛΔ οἱ Ναϊμαῃ νγὰβ οοποθαϊθᾶ ἴῃ ἅπ ΟΌΒΟΌΓΘ βιϊαδίϊοπ, {1}} 
{π6 β ΘΑ ΘΥ ρᾶτὶ οἵ ἐπιθ ΤΔΙΏΠΥ οἱ Βο]ομλοι γὰ5 ἀοδιγογϑα ΒΥ ἔμπα 
ἐγθδοποῦΎ οἵ ΑἰΠΆΠ18} : θη “αδβριαΐι, οΥ Βίμηθομ, τπονοᾶ ψιι 
ΡΥ ἴον 45 ἷ5 το] ῖνο ΦόΌΆ5}, θγ ὑπὸ αβϑίβίδμοθ οἵ Ψϑποίαα, 
γτριπονθά Αἰμδ Δ} οὐἱϊ οἵ ἱῃ6 ἂν, ἂπά ϑοὲ Φοῦθῃ. ἀροῖ ἐμ 
ἔπτοπθ : ἔγοιη ὑγπίοἢ ἔἰπη8 ὅπ ἀϊρσπίΐν οὐ ἔπ6 ΤἌΠαΠΥ ἱπογθαβθά, 
{11 186 Π1πὸ οἵ Βοϊομπιοι ὈΘοομηπρ οχτϊποῖ, Φθομοπίδβ, 5. ΟΗΪΥ 
γϑι ἰ πἰ Πρ᾽ Πποῖτ, ἰοο]ς ἴο 118 ϑυβᾶπηδ {ΠπῸ ἀδιρηίον οὗ Νρατγίαΐι. 
ΘΙ ΡΡΟΒΙμΡ᾽ ὑπ15. μγυρούμοβϑὶβ ἴο ΡῈ ἔγιιθ, Ὧν. Βαγγοϊξ ὑππι5 οομ- 
βίχσιιοὐβ Π15 σ᾽Θ ΘΔ] ΟΡ Ο8] [8}0]6, ὈΘρῚ ππΐπρ' αὖ ἰμ6 αἰγὶ δῖοι οὐ ὑδ6 
Πππ0 οἵ ΒοΙοπλοη, οὐαἐ ἐ{ϊπὸ ΜΙ οΙοα ἃπὰ Μαϊπαῃ ἃ5 ἰη εγρο αἰ ομβ. 

] ΒΟΪΟΙΊΘΠ. ] Ναΐμδῃ. 

ΠΟ οδ 2 Μαεα[ϊαϊπὰ 
ΘΙΑΡΊ ΔΗ 3. ΕΠ] μὰ 
41.458 4 ΨΦομδπ 
ὀποβαρμαῖ δ, ΌΒθρ} 
6] 6 μοῦϑπὶ 6] πάᾶ8, οὐ Αἀδίδῃ 
ΑΒ Ζίδἢ 7 5: ΠΘΟΠ, ΟΥ ΝΜ 4556 18} 
8|.} 085} 8|1μον] 
θ]ΑΙηαζΖίαξ ΟΜ αἰ Ππαὶ 

1011] ΖΖί 8 10.  ΟΥἹ πὶ 
{Π||Φοΐμϑια 11ΕΠ]Π16ΖΘ} 
ΠΩ ΑΙαΖ 12 73056 
Ι8|Η 6 Ζο 8} 19 ’ν7΄ὦ3' 
14} ΜΔ 85565 [4 ΕἸπιο δι 
ΤΙ) αιηοῃ 15: ὀὈϑαιη 
16,7} οϑἱδ5 1014 4αἱ 
17) 6 ῃο ΑΚ τ 11] Μ 6] 61:, οὐ Μδᾶβοὶαβ 
18. 6]ιοίδομπ, οὐ Φθομποηῖαβ.18}Ν 6ΥῚ 

1915 58} 8. 

7 ἐγθαΐζηι 6} {6 απιοοβῖουβ 9}6,|, αγῃ, απά {6 οοπβαπφιηϊέμ 
δοίγοθη ἢν απ «]ο856ρ., ὍΥ. Βαγγοῖί 5ιιθννβ, ὑπαΐ [Π6 ὙΊγρΊη τγᾶ5 
Ὠοΐ, (85 γγὰδ [ὈΓΙΠΘΥΥ Βα ρΡ0564) ἀδθϑοθπάθα ἴγοιη ἔπ ἔσὶρθο οἵ 
Γονὶ, θαΐ ἴτοπὶ {116 [ἌΤΉ1]Ὺ οὐ Ἰρᾶν! ἃ ; δηὰ Ὀγΐπρθ βθνθίαὶ ἀι141- 
ΕἸΟΠᾺ] ἀγραπηθηΐβ ἰο ρύονθ ὑπαὶ 5... Ταῖκο ἔγαοοβ ἴΠ6 ΘΘηΘαΙΟρῪ 
οἵ Μαγυ, δπὰ 51, Μαίπον ἐπαὺ οἵ ΨΌ56ρ}ι. 

ΑσοοΓάϊπρ' ἴο ἐπ6 απ νουδ8} νοΐοθ οἵ ἀπ ααἰϊΐγ, ὑπὸ ΓΔΊ ΠΟΥ ἃπὰ 
"ΠΟΥ ΠῸΓ οἵ ἴμ6 ὙΙΓρὶπ γογ ο]]6 ἃ Φοαομίμι πα Απηᾶ, Ὥντ. 
Βαγγοὶξ ὑμπῖπ κα 10 1παἰδραΐαθ!6 ὑπαὶ «οδο]ῖμα 15 {πὸ 58 Ππ|6. ΠΕΠῚΘ 
ν λ" ἘΠῚ, Ταῖκο 111. 29. οὐ ἘΠῚ αΚία, 2 (γοη. χχχνυῖὶ. 4. ψῃϊ οἷ 15 
Γϑηἀθγθα ρυοθαῦ]6 ὈΥ ὑμο ὙἹγρ ἢ 5 Βοΐπρ' Θ8}164. ὈΥ 5οπη8 Ψ 6 158 
ΓΙ ΘΙ 5, ἤἥαγῳ, {16 ἀανιφἠέον ὁ} ΕἰΔ. ΤὰΒ 1Ὁ τπὰν Ὀ6 ἕακϑη [Ὁ τυ 
ϑυδηΐθα, ὑπᾶΐ ΕἼ] τὰ Π6 ΓΔΈΠ6Γ οἵ Μάγν, ἀπά πηϑίθγ 8} σταπά- 
[αϊ που οἵ Ομ γιβι, ἀπ ὑπαὶ Π6 ἰ5 οοπϑίἀεγοά Ὀγ 5. [λ|κ6 ἃ5 Ἐμπ6 
Γ68] ἔαί μου οἵ Οτῖδὶ. Ἠδ ποχὲ δομπϑίθυβ ὑπ6 (ἌΤΗΠΥ οὗ Ἀππδ, 
ἔπ πιοῖμον οὐ Μαγυ. Τὸ ἰδ σϑῆθγα!]ν ἀρτορα ὑπαὶ {π6 [αἴ Πποὺ οὗ 
Ἀπηδ γγ8 πᾶπιϑα ΝΜ αἰτπαπ, ἃ" [6 15. Βαρροβϑα ὈΥ 50118 0 πᾶν 
θθθὴ ἃ μγἱθϑι---απὰ ἃ5 ἔΠ6 ἀδυρηΐοῦϑ οὐ ἔπ ΡΓΪοϑὶβ το ὐ 1ηἴογ- 
ΤΠΔΥΤῪ ὙΠ ἢ ΔηΥ ἰγῖθ6, Ὁ ἀοσομπηΐβ ἴῸΓ ΜΑΥγ 5 θϑίηρ {6 ΘΟ. 51 ἢ 
οἵ ΕἸΙΖΑ ΘΕ}, ἔν ἢ ντὰβ τα }]ν ΟὔἼΠ6 ἔγρ6 ΟΥ̓ 1,6ν1,} ἱποιρῖ ΠΟΥ 
δῖ ποὺ Φοδομῖιη, οὐ ἘΠ], ν 5 ἃ ἀθβοθπααπὶ οὐ πὸ ἔγῖρο οὐ Φπάδῃ. 

Ὁγτ, Βαγγοῖξ ποχὲ ργοοθθάβ ἴο ὑπ6 Γἀμ}}}ν οἵ Φοδομία; Ραΐ ἱπ 

δ9 
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ἈΠ658, νυν] ἢ νναβ ἐδε δοη οἵ Ζοσόθαθεὶ, ννῃιο ννδ5 ἐλ δοὸὺπ 
οὗ 4] 16], νυ] ἢ νγαβ ἐδ δοη οὗ ΝΕΙῚ, 

28 ὝΠΙΟΝ γγαβ ἐλο δορὶ οὗ Με]ςοῆι, ΒΟ ἢ νγᾶ5 ἐδ δοη οὗ 
Δἀά1], ννῃ]ο ἢ να ἐδ δοη οἵ (ὐοβδῆι, νυν] ἢ ννὰβ ἐΐδ δοη οὗ 
Ε]τηοάδη), ννῃ] ἢ νγὰβ ἐδε δοη οἵ ΕΥ, 

99 ὝΠΙΟΝ νγὰβ ἐλθ δοη, οἵ 4056, γῇ Οἢ ννὰ5 ἐλ δορὶ οἵ 
ἘΠΙΘΖΟΥ, νυ] ἢ νγὰβ ἐλ6 δοὴ οὗ Δου πη, νυ] Ὁ. ννὰβ ἐδδ βοὴ οἵ 
Μδίίμδέ, νυν! ο ἢ γγὰβ ἐδ δοη, οἵ [μ6ν]. 

80 ὙΥΉΙΟΝ νγὰβ ἐλε δοη οἵ ϑιχηθοῃ, ὑν] ἢ ννᾶβ ἐλα δοη οὗ 
68, νν]Οἢ νᾶ ἐδδ 8δοη οἵ Φοόβθρῖ, νυ ἢ ννὰβ ἔλθ δοη οἵ 
Φοπδη, νυν ΒΙΟ ἢ νυν ἐδό δοη οἵ ΕἸ]ΙΔἸκΊτη. 

81 ὙΙΟΉ νναβ ἐδε δοη οἵ Μεῖ]θα, νι ἢ ννὰβ ἐλα δοη οἵ 
Μϑηδη, νυ ἢ ννὰβ ἐλε δοη οἵ Μαίίδίμα, νυ ἢ νγαβ ἐδα 500 
οἵ Ναίμδῃ, ννῃιοῇ νγὰβ ἐδ6 δοη οἵ [) να, 

89 ὙΙΟΝ ννᾶ5 ἐδ 8οη οἵ 96556, νυν] ἢ ννὰβ δε δοη οὗ 
ΟΡδεά, ννβῖο ννὰβ ἐδ δοὴ οὗ Βοοζ, νυ ἢ νγᾶβ ἐδε δοη οἵ 
ΘΙ γηοη, συν ῃ]οἢ ννδ5 ἐδα δορὶ οὗ Νδδββοῃ. 

88 ὙΠΟ, ννὰβ ἐλεδ δοη οἵ Δγηϊηδάδθ, νυ] ἢ νὰ ἐδδ 50Ὴ 
οἵ Αὐδχῃ, νγβιο ἢ νγὰβ ἐδ δοη οἵ Ἐβγύογη, ἡ ΒΙΟἢ νγᾶ5 ἐδ 80} 
οἵ ΡΠδγ65, γ] ἢ ννᾶβ ἐδ 50ὴ οἵ δπαδ, 

ἀπ15 δχδιίπαίϊοη μ6 ἢπὰβ ΨΘΙῪ ἴον ἀοουμηθηΐβ ἕο σιθ Π15 
ΘΗΔΟΪΙ65. 1 ΠΟ ΘνΟΥΓ 566Π1|5 ΡΙΌΒΡΑΡΙΘ ὑπαὶ «4168, «0865, 
5η0η, 8δη8 7π485, τηρδηἰ]οπρα τη Μαΐξ. χα]. ὅδ. ἀηα Τα1Κα υἱ. 9. 
ἃ5 ἔμ δυθέθγθη οὗ οἷν Τογᾶ, ΤΟΥ ἴῃ γΘΑΠΙδν μ15. δοιιϑῖηι5, Ὀ6Ιπρ᾽ 
[88 50η5 οὕ ἥαγυ, ἴμ6 ψι(8 οἵ ΑἸρμθαβ, Δ ἃ διβίθν ἴο ὑπ ὙἹγρίῃ. 

Οοποθγηΐηρ Οἰδοραβ, ΟΥ Κίοραβ, ὕπϑυύθ 8ΓΘ. νϑΥΓΪΟΙ5 ΟΡΙ ΠΙΟἢ8, 
Ρυΐ ἐπα οοπ]θοΐαγο οἵ Οα]πηδὺ βθθπβ {π6 πηοϑὺ ΡΟ 8 }0}16, ὑπαὶ 
ΟἸδορᾶ5 ψὰἃ85 ὑπθ Βυβθαπα οἵ ἐμαὶ ΜΆΓΥ ὙΠῸ νγᾶ5 διβίδυ ἰὸ {Π6 
θ]6 586 Ὑιγοῖη, ἀπ ἃ ἔα Ποὺ οἵ ]απιος {Π6 1685. 

Ὧν. Βαγγοῖζ πη κ5 ὑπαΐ {Π656 ΔΡρΡΑΥ πεν ἀἰδοογαδηϊ δυϑίθηιβ 
ΠΔΥ 6 ΒαγιηοηϊΖαα ᾿ἰηἰοὸ {πὸ ΤΌΠΟ Πρ ΒΟΠΘΙΠΘ : 

ΜΑΤΤΗΛΈ. ΨΦΑΟΘΟΒ. 

τ: τὴν ΤΥΡΗΝ τ τππππ τ ΣΣΤΣΤΤ 
ΟἸοοραβ αἀἸ6α, «08 0}}1Π|, ΟΥ̓ 
ΘΒ11α41655: 15 ἘΠῚ, πιαυγϊ θα 
Ὀγοΐπου “208-ὀ ἴπθ βθοοπά 
ΟΠ Τηϑυγ16 ἃ {ἰπ|6 ἴο Απ- 
Πἰϑτάον: 6 πὰ, [ΓΟ 
οἸβρυῖπρ οὗ ψ Ποῖ Ββρύδην 
ὑπαὶ πηϑύγϊαρο Μδιν ΞΞ Ζόβθρᾷ Αἱρμοῦβ, οὐ ΟἸβορϑϑ, 
ν85 ΜδΥΥ {Π6 τη γα ΜΑγΥ, ἡ τῶν 
νυ οἵ ΟἸο6ο- κλῶπα, Φοδη χίῖχ. 
Ρᾶ5, οἵ' ΑΙ- 2ὅ. ψΏΘΠΟΘ. βρύδηρ 
ΡΒδθαθ, 1|6ῃ- Ψεβυξ. 7 ἅπ|65, 0565, Θ΄Ί ΟΠ 
[οποὰ ΦΔοίη πα Φπάδ. 
χῖχ. 2ὅ. δῃπὰ 
τηοΐο οἵ 
Φαπηθθ, 80 
15. οὐ] {π6 
1,ογ 5 Ὀζτο- 
που. 

Ἡδνίηρ ἴπιι5 ἱπνοδιϊσαϊοα {15 ΠΟ] ααοδίίομ, Ὀγ, Βαγγοῖ 
ΘΟΠΟΙ 465 θγ ουδουνίπο, {πᾶΐ Πἰ5 ΡΥ ῚΠοΙρὰὶ Ομ] οὐ ννὰ5 ἰο ρον. 
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34. ὙΥΉΙΟΝ νυα5 ἔλθ δορὶ οἵ Φδοοῦ, ννῃΙοἢ ννὰβ ἐλ 8οη, οἵ 
158486, νυ Β]0} νγαβ ἐδ δοη οἵ ΑὈγαμδιη, νυ] 6} ννὰ5 ἐλ6 δοὴ οἵ 
ΤΠαγα, νυ] οἢ ννᾶβ5 ἐΐ6 5οη, οὗ Νοπου, 

85 ὝΠΒΙΟΝ ννᾶβ ἐδδ δορὶ οὗ ϑδύποι, νυν ννὰ5 δα δοὴ οὗ 
Ἀδρδι, νυ] οἢ νγὰβ ἐδ6 5οη. οὗ ῬΏα]θο, νυ] οἢ νὰ ἐλ δοη οἵ 
ἩΘΌΘΥ, νυ] ννᾶ5 ἐλα δοη οἵ ὅ4]α, 

86 ὝΒΙΟΝ ννὰβ ἐδδ δοη οὗ (ὐδίηδῃ, νυ 1 ννᾶβ ἐδ 8οη, οἵ 
Δυρμαχδά, ψνῃ] ἢ τνᾶβ ἐλ δοη οἵ ὅϑιη, νυ θῇ νγᾶβ ἐλ6 8οη οὗ 
Νοο, νν ΠΟ. ννὰ5 ἐλε δοη οἵ 1 υηθοῇ, 

817 ΜΝ ΏΙΟΝ ννὰ5 ἐμὲ δοη, οὗ Μδίμυβαϊα, νυν] οἢ ννὰβ ἐδ 50η 
οἵ Εμοοΐ, νυν] οἢ ννὰβ ἐδδ δου, οἵ ΨΔΦαγβα, νυν πο γγᾶβ ἐδ 50 
οὗ Μδ816166], νυνὶ ἢ ννᾶ5 ἐδ δοη οἵ Οδίπδῃ, 

898 ὙΠΟ νγὰβ ἐδε δοη οὗ Εποβ, νοι νὰ ἐΐε δοη οὗ 
ΘΘᾺἢ, γῇ] οἢ νὰ ἐΐε 8δοη οἵ Αάδιη, νυν] ννὰβ {16 5οη οἵ 
σοῦ". 

ὈΥ ποθ ἀργθοιηθηὲ οὗ ὑπὸ ἘΣνδηρ 5ἷ5, ὑπαὶ ΟἸγχιδὶ ἀθδοθπ θα 
ἴγοπι θθανι ἃ Ὀγ ἴπ6 11πὸ οἵ Βο]ο ποη. 

Τὸ οἴεοοῦ {15 πὸ 85 ἰὈυἹηθα ἃ βσ'ϑῃθδί ρα] [8016 οἵ ἐπι ΤἈΜΠ21]}Υ 
οἵ Τ)αν!α, δοοογαάϊπρ' ἴο {Π6 ῬΓΙΠΟΙρΡΆΪ ΘΠ ΘΑ] ΟΘΊΟ8] ἴδ }]65 ον ῃ 
1 ὑπ ΟἹὰ Τ᾿ οϑἰδιπθπὲ : δπὰ ἴοὸ {815 ἰδϑῖ, βιρρογίθβα Ὀγ [811 οὐ ]- 
οἴδιη δηα ὅπθ ΘΟ ρΑΥηρ οἱ ΜΜ55. π6 ὈΓΙΠΡΒ {Π6 [8016 οἵ ἀδβοθηΐ 
σίνοη ΡΥ 5. Μαεαίμον πα 51. Τκο, πα Ππάϊπρ' ὑπαΐ ἐπ ὺ θΟῚἢ 
ΡΤΘΘ 1} [18 ΘΟΠΟΙ α510Π5, μ6 οὗ σοῦγϑθ οοποϊπάθ5 ἐπαΐ {πὸ γ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΠῪ ἄρτοὸ ψαΐ Θδοἢ οΟἰμοῦ. ΕὙΟΠΙ ὑΠ6 1} τααῖΐτι8] ἃργ66- 
χαθπὶ ψτλῃ ἐπ πὸ οἵ ἀδβοθηΐβ οοἸ]θοϊθα ἔγοι ἔμ ΟἹα Τ6βῖα- 
τηθηΐ, νι πουΐ ΔΠΥ ΟἴΠΘΙ ΘΟ] αἴθγαὶ ον] άθποθ, π6 ὰσῖποὺ οοη- 
οΙα 465, ὑμπαῦ ὑμ6 σθμθαορῖθβ οὗ δι. Μαΐνμον ἀπὰ 51. 1Κ6 ἃγὸ 
Β6παῖπ6, δα μϑπΐϊο, ἂμ ἃ δοουγαΐθ. 
γιὰ Ὅτ. Αδαια ΟἸΑ θ᾽ 5 Οοιμμηθπΐ. οπ Τλικ6 11]. τ ΠΟ56 

ΔΡτΙἀριποπὶ οἵ Ὧτγ. Βδνυγοὶ 8 σουκ, ἰπ6 ἅθον 156 οοιῃρ! 64. 
ὙΠ γ, ἀη ἃ {πὸ οοπμπιθηζαΐουϑβ. 

25 ΤΆ 15 ποῖ πΘΟοθδϑδΙῪ ἴο δηΐου ἰπΐο ὑπ ἱπηναβιϊσαί.οη οὗ πο 
ααρδίϊοη ἡ μοῖμον ὑπ|656 ὑνγο οπαρίθῦβ οἵ 5:1. Γλι]κ6 ἅγ6 βΘππΪΠ6 ; 
ΙῸΓ ἴμ6 ΠΟ]6 ΘΌ5Ρ615 τοδὶ, ΠΡρῸπ ἴπΠ6 58π1|6 δυϊάθηοο: ἱ{μαΐ 15, 
ἵππον ἃΓ6. ΠΟῪ ἰουπαὰ 1ἢ ΘΥΘΓΥ Π]ΔΠΙΒΟΓΙρὺ Δηα ν Ί81 00 οχίδηϊ, 
ἃ πα ΘΓ ΔΙ Υ5 Γθοοὶνθα 88 δας πῃ θπίίο ἔγοπλ {ΠΠ6 ΘΟ πορθιηθηὶ 
Οὗ πὸ Ομγιβϑι απ Θ’α. Αὶ οἶδδ8 οἵ νυ θΥβ, ΠΟΜΘΥΟΥ, [Ἀ]56]Υ 
Ἀδδασηΐης {π6 πᾶπι6 οἵ ΟΠ Υβ Δ η5; πᾶνθ ἰγαπηθα ἴο {6 πι56}ν 65 
ΤΩΒΠΥ͂ ἀρ ΘηἾ5 ἀραϊηδὲ ἐπ ἔγαΐῃβ οοη δ "64 ἢ {π6886 ἃπα {Π6 
ἔνο {ἰγϑὶ ομαρίουβ οἱ 51. Μαϊΐπον ; πα πανίηρ' ρουβδ δα ἐπ θη- 
56 'νθβ ὑπᾶΐ ὑπῸ ἀοοιγπθ5 ὑπο Ὺ οοπίδϊη ἃ.6 Ἰὴ ἀθίθη51016, ὑμπο 
ΡΙΓοοΘϑα ἴο αἰΐαοῖς ἔπ δαϊποη οῖΐν οἵ ὑπθ ομπαρίθυβ ψ ΒΊΟΝ ἀβδογὲ 
ἱμθιη. ΤΟΙ ΡΥ ΠοΙρὰ] ΓΘΆΒΟη [ῸΓ ἔμ15 οοπάιπιεῖ ἰ5, ὑπαὶ ἃ πογοὶΐο 
πϑηιθαὰ Μαγοίοη, 504 ἃ ΘΟρῪ ΟΥ̓ 51. Τλικο 5 (05ρ6], ἴῃ Μ ΉΙΟΝ 
ἔπθ86 ομαρίθυβ θυ οπ θα. ΤᾺ6 ΠΟ]86 ᾳαδϑίϊοη μ85 θθθῃ 
ΓᾺ]]Ὺ πὰ πηοϑὺ ᾿πηρν 18} δχϑιππθα ὈγῪ Ὥτ. Τοϑῆθυ, ἀπὰ {16 
ΘΟΠΟΙ α51]0η5 Οἱ [15 ΘαΓΘία] 1ῃ ν ΘΒ ΕἸ] ρα Οἢ ἃ γ6 ἴΠ6568: 

1. Το αο8ρεὶ υϑ6α Ὀγ Μίδγ ΟΠ νγἃ5 ὩΠΟΏΥΙΠΟὮ5. 
2. ΤῈ ἴουν Ο5Ρ615 6 Γ6 81} 41Κὸ γοϊθοϊθα "γῪ Μδγοὶομ, ῆ0 
ταδί ἰδ πδα {πὸ δι θη ον οἵ πὶ οὐσα ἈΠΟΠΥΠΊΟΙ5 05ρΡ6], 1Π 
Ῥίδοθ οὔ {π|656 1ῃβρ1Γ6α δοΙμροβιτ 08. 

9. ἘΠῚ5 [ὉΠ] Οὐ 6 5 δϑϑοσὶ {πῶ ΟΠ γῖϑὺ αἰ πι56 1, δηα δ , Ῥδιμ], γογθ 
ἔπ6 δαΐποῦβ οἵ ΜΙ γοϊο ἢ 5 056. 

4. Τύθηθοῖιθ, Του ]]Π1Δη, ἀπ Εἰ ρὶρμαπία5, μδἃ ΠῸ ΥΘΆΒΟΠ [ὉΓ 

ΟἹ 
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ΜΑΤΊ. 1. 2---17. 

9 ΑΡγδμαη Ῥεραΐ ἴβαδο ; δηᾶᾷὰ ἴβδδαδς θερδὶ ὅδοοῦ ; 
ἃ πα δδοοῦ θεραὶ διιάδβ ἀπ 815 Ὀγθίθγθῃ ; 

8. Απά διάδ8 θεραῖ ῬΊῃαγαΖ δῃᾶ Ζατα οἵ “ΓΠδηιαν ; ἀπα 
ΘΠδγε5 θεσαΐ Εβγοιῃ ; δια Ἐβγογη βεσδί Ασδῃ; 

4. Απᾶὰ Αγδὴν θεσαὲ Αὐηπδαδ ; δὰ Αὐηϊηδᾷαρ θεραΐ 
Νδάᾶββοη ; δια Νδδββοὴ βεσδί ϑδίτηοη ; 

δ Απά ϑδιοη θοραΐ ΒοΟΖ οὗ Ἀδο]ιδ ; ἀπά ΒοοΖ ὑεραΐ 
ΟΡεὰά οὔ ἄπιῃ ; δηὰ Ονεὰ βερϑὲ 9ε586; 

6 Αμᾶ 424εβ8586 βεσαὶ θαμὰ {π86 Κιησ; δηὰ αν: τε 
᾿πὴσ θεραΐ ϑοϊοϊηοη οὗ ποὺ ἐμαί μαὰ ϑϑοη ἐΐ6 τυἱξε οὗ 
ὕτιΔ5: 

εἰ 7 Αμᾶ Βοϊοιηοη θεραΐ Βοβθοδιῃ; δπά Ἀοθοδπὶ Ὀδρδί 
ΑΡῖὰ ; δηᾶ Αβρῖα θεσαὶ ᾿β; 

8 Απᾶὰ Αϑὰ Ὀερδὶ Φοβαρῃδῖ; δπὰ Φοβαρμαὶ θεραΐ 4ο- 
ΤΆγΩ ; 8πα Φογδιὴ Ρεσδί ΟΖΙΔ8 : 

9 Αμὰ Οἱχζίαβ Ῥεραΐ Φοδίμδ ; δηὰ Φοδίῃδῃῃ Ὀδραΐ 
ΑομδΖ ; δὰ ΑςῇῆδΖ βεσαὶ Εζϑθκίδβ ; 

10 Απὰ Εζοκιαβ θεσαΐ Μϑδμηδϑβθβ ; δπὰ Νδῃδββεβ θερδί 
Αἴηοη ; δπὰ Ατηοη Ὀεραΐ {ο51885 ; 

11 Αμά ΜΔοβῖδβ βεραΐ Φβοβοπῖδβ δπα Β15 Ὀγθίθγθῃ, δὍοιι 
1η6 {ἰπ16 ΤΠΘῪ νγεύθ οδΥΥΙΘα ἀνγὰν ἴο ΒΑΡΥΪΟΙ: 

19 Αμπὰ αἴξου [ῃϑν ψγογα Ὀσγοιυρμῦ το ΒΑΡΎ ]οη, Φροποηῖαβ 
Ῥεραΐ 8] 16] : δηὰ δ] ίΠ16] θεσαΐ Δοσοθδθεὶ ; 

185 Απᾶ Ζογόραρεὶ Ὀεσαὶ Αριά : δὰ Αριαὰ θεσαί 
ἘΠΙακιη ; δπα ΕΠ]ιακίτη θοσαὶ Ασου; 

14 Αμᾷ Αζοῦ βμεσδὲ ϑδάος; δᾶ ϑὅδάος βεσαὲ Ασομ ; 
δὰ Αοῆπη Ὀοσαΐ ΕΠ]ππα : 

15 Απὰ ΕἸ θοραὶ ΕΠ]ραΖαγ ; ἀπά Ε]ρθαζαν θαραὶ Μαι- 
18η ; δηᾶ Μεδίίδη βοσαΐ ψΦδοοῦ ; 

16 Απαὰ Φδοοῦ θεραῖ Φόοβθρῃ {π6 Βυβθαπα οἵ Μαγν, οἵ 
ὙΠΟΙὴ γγ85 θΟΥΏ {δβυ8, γνΠῸ 15 ο41|16α ΟΠ τιβί. 

γΓορ γα ηρ ΜΆΓΟΙΟΠ᾽ 5 Βροὶ ἃ5 8Π αἰϊθγϑά δαϊΐζίοη οἵ 51. 1λι|κ6 8 - 
18.611 Δββθυύ 10) 15 ΤΠ6Γ6 ΘΟΠ͵]ΘΟἴτΓ6 (α), γτοϑίϊπρ ἢ ἈΡβιτγά δπὰ 
{τἱνόϊοῦβ 8] σα ἰϊοηβΒ. ΤΠ6 οστοαΐ αἰ θσοποο οὗ ἐμ ἵψο οβροὶβ ἡ 
15 ᾿ποοπϑβδιϑιθηΐ ψι [15 Βα ΡΟ 0. 

ὃ. Νὼὸ ΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 τοϊῖνθ οὶ θ6 ἀϑϑιρῃϑα, ψῃοἢ} σου πᾶν 
᾿πάποοὰ ΜΆΓΟΙΟΠ ἴο τι58 ἃ σα ΥὈ]θα ΘΟΡΥ οὗ 5ἴ, 1λι|κ6᾽5 09ρΡ6] ; 
ἴπ6 πηοΐϊνϑϑ Ἀϑϑιση θα Ὀγ ἴΠ6 [αὐ  γβ "θ᾽ ηρ' ̓ ποοηϑιϑίοπἑ Δ ἃ 56}1- 
ἀοδίχαοίίνο. 
1 15 βυρροβεά, ἱμογθίογθ, ἐμαΐ 6 δἀορίβα βοῖηὴθ ΔΡΟΟΥΎΡΗΔΙ 

οοιμροβίϊοη, ΘΟ] ΠΡ τηπ6} ΟΥ̓́ πὸ πιαϊίϑῦ ρίνϑη Ὀγ 5. Γλικὸ 
αὶ τ μἷβ οὐαὶ 1ᾶ685 οἱ ἱμθοϊορῪ δηα σϑνϑ]δἰϊοη. 
γιά 7. Ῥ. ΒιυγτΠ᾽5 Τϑϑί πον ἴο ἔπΠ6 ΜΘββία!ι, γνο]. 11. μν. 19, 

14..- υἱπαϊοαΐϊϊοη οὗ ἵμ6 ἵἴνο ἢγϑί ομπαρίθιβ οἵ 5:. Μαΐζιον ἀπα 
51. Γλιῖτ6, ὈῪ ἃ ΤΥ τΊΔ.--ϑθθ α150 Ὥγ. Νάγοβ, Αγομθίϑμορ 1,80υ- 
Γθη 66, ἃπά Μ͵τ. Ἐδπη6}}, οα ἔμπα βοοϊηίαη Ναὸν Τ οβϊδιηθῃϊ. 

(α) δγ5}᾽5 ΜΉ })86}15, γ0]. ἢ", Ρ. 159. 



αἰἸαη Ῥ6- 
οἄ, 4709. 
οἴοσο γυ]- 
ἋΥ ἄτα, ὃ... 

ΤῊ ἈΑΝΟΈΙΒ ΑΡΡΕΑΙΒ ΤῸ ΤῊ ΒΗΕΡΗΒΉ1)5--- ΟΠ ΑΡ.Ι. 

17 80 4}} (16 ρϑπθυδίίοηβ ἔγοτη ΑΌγδμδι ἰο Πϑανιἃ ἀγα 
ἰσυγίθθῃ ρϑηθυδίϊοηβ ἢ δηᾶ ἔγοιη Πδανιὰ τππ6}} {π6 σαυυγίηνσ 
ΑΥᾺΥ ἱηίο ΒΑΌΥ]Οη αὐγὰ ἰουγίθθη σθηθυδίιοηβ ; δα ἔγοιη 
[Π6 σδΥΥ γί ηρ' ἀυγᾶν ἰηΐο ΒΑΡΎ ]οη ππίο ΟἸσῖβέ ἀγα Τουτίθθῃ 
ΒΘΒΘΥΔΙΟἢ5 ἢ, 

---α«ῳ..-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ Χ. 

76 “προῖς ἀρρεαν ἰο ἢ δ ιερλιοταῖς “.. 

ΥΚῈ 11. 8--.9ῶ0. 

68 

8 Απά {Π6γ6 νγεῖα ἴῃ {Π6 5816 ΘΟΘΠ ΥΎ μι ρῃογβ Δ014- Βείμ! ομεπι. 
ἱησ' 1ῃ (Π6 ἢ6]4, Κοθρίηρ' νναΐοῃ ονοὺ {πον ἤοοκ ΡΥ πιρμί. 

34. Τῇ ἐπ ἢγϑὲ ἰοαγίθοπ {16 ρθορὶθ οὗ 1ϑγδοὶ ψϑῦθ πΠΘΘΥ 
Ῥτορμοῖβ---ἰὰ ἴμ6 βϑθοοπὰ που Κιηρδ--είη ἴπ6 {π|γὰ πη 6 Γ 
ἴπ6 Αβιπομοᾶπ ργίθϑίβ. ΤΠπὸ ᾿ἰγϑὲ ἰΟυγίθθη Ὀγοῦρηξ ὑπδὶν 
Κιηνάοιη ἰοὸ ρουγυ, υπᾶϑυ πὸ τοῖρη οἵ νὰ ; {π6 βθοοπὰ ἰο 
ΤΑΙΒΟΥῪ, ἴῃ πθ οἂριϊνιῖν οἵ ΒΑΡΎ ]ΟΗ ; ἀπὰ ἐπ {ἐπιγὰ ἰο ο]ΟΥΥ 
ἀραῖη, ΠΟΥ ἴπμ6 ΜΙ Θββι 5 ῃ10 οἵἨἁ ΟἸγιδί. ὙΠῸ ἢγϑδὶ αἰ νι βίη 
θ6ρῚη5 ψιΐῃ ΑὈγαπαπ), πὸ τϑοϑῖνθα ἴπΠ6 ῬΓΟΙΪ56 : ἃΠπΠα οη65 
ψιΐ Ῥανια, ψΠ0 γτοοοινϑὰ 1ἴ ἀραϊη τ ἢ σγθαΐθυ οἰθαυ 6585. ΤΠ6 
Βθοομπα ὈΘρῚπ5 1 {πΠ6 θα! ἀπο οἵ {π6 ἰθιηρ]6, ἂμ δ 5 ψ1{}} 118 
ἀοκίγαοίΐοπ. ἘΠ᾿ 6 ὑμπιχαὰ ορθηβδ ΙΔ ἃ 6] νούᾶποο ἔγοπὶ ἐθροΟΥαὶ 
ΘμθἾ65, 8πηα τοίατη ἰγοῖ οἀρ νῦν, ἃπαὰ ἐθγηλπαΐθθ ἴῃ ἴΠ6 
Βρ γι 8]1 ἀΘΙΙΨΘΥΥ ἔγΓομῚ ΘΥΘΓῪ ΘΏΘΙΩΥ͂ Ὁ ΟΠγδὶ - ἴο Ποῖ δ ἢ 
5 ΘΟΘσϑῖγ 6 φΘ πούδύιοη ροϊηΐθα ἃ5 ὑπ Ργοροῖ---ΚΊηρ---ηα Ῥγϊοβὶ 
Οἵ Βϊ5 Ῥϑορ]θ.--ϑθο αἷδο ἔρμί[οοῖ, νο]. 1. ρΡ. 418. 

35 ΠἪ15 ἴοο πῖοηΐ πανὸ θθ θη οχρθοξθα, ὑπαὶ θη ἴπὸ ΝΜ Θββί8 ἢ 
γγᾶ5 ΒΟΓΠ, 50116 γ]51016 ΘΧΡΥΘϑϑίοη οἵ ΔΠΡ6Ι10 700 ἃπά βυρδῖῃν 
ψοῦ]α ΡῈ ἀοιηοημδίγαϊθα αὖ {Ππ|᾿Ὸ ΤΠΟΥΟΥ οἵ αοα αἰδρ᾽αγοα ἰονγαγας 
ὅπ πασπᾶῃ Γᾶο6. Τὸ ἴῃπ6 δΔῆηρθὶ5. οἵ πϑᾶνϑθῃ ἔπ 5υβίθη οἵ Ηδ6- 
ἀδηηρίϊοη 15 τοργοβθηΐθά 85 ἃ βΒι}] οὗ οἱἁ 5αγρτῖ86. πὰ ἀβίοῃ 5}}- 
τηθηΐ, Τὴ {π6 Ομ γαθῖο δι] Θ5 ἴΠ0 Δ ΠΡ6 15 ἃ.6 ἀγάνγῃ ἃ5 θ6πά- 
1ῃ9᾽ ΟΥ̓ΘΥ {Π6 δγῖς : ἃπά, ἴῃ 8] αδοη ἴἰο ἔμ οᾶπ86 οἵ {15 ροϑι το, 
Ἧ,Θ ΔΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἴο]α “ΚΞ ψΒ1Ο {πὶ πρ5 ὑπ ἀηΡ᾽ 615 ἀθβῖγα ἴο Ιοοῖκ 
τηἴο (α).᾽ 

Τηδ 6 γ6855 οἵ {Ππ|| ΔΏ 66] 15 Τουτιθα τ αἴ ἢ ῬΘΟΌΪΙαΥ Δ᾽} δῖοι ἴο 
ἴπ6 ρίδῃ οἵ γϑἀθιηρίίοθ. Βϑμοὶὰ 1 Ὀτίηρ νου, ΜῈῸ ΓΘ «6:08, 
ὕμ6 [Ἶἀνουγοα 5οη5 οἵ Αργᾶμϑμῃι, οἱ ἴ5ϑᾶλο, ἂπὰ οἵ Φ8οο!, ἐπ 
οἰιοϑθη ρΡΘΟρ|6 οἵ αοά--ἰ θείης γοῦ {1 ]π|95 οἵὈ σύθαῦ ]ογ. Βαΐ 
1ηῖ5 ρυθαΐ 70. 518}} ποῖ θ6 οοῃῃπθϑα ἴο γου--ἱῦ 5}}8}} 6 ἴο 8}} ἐΠ8 
παίϊοπϑ ; ΤῸ [μ6 ἀδϑίγθ οὐ ἃ}1 παί!οῃ5 15 Θοτηθ---ἰθ ΟΠ γιϑὶ---ἰμθ 
ΜΘ ββίδῃ 15 θοσῃ. ΑἸ Πποαρ] {πὸ ϑανῖοαιν οἵ 8ἃ}1} πιϑῃ κὶπα, Π6 15 
ΠΟΥ ἜΒΡΘΟΙΔ ΠΥ γοῦν βανίουγ. {96πἴ0 γοὰ 15 ὈΟΙΏ, {815 ΨΘΥῪ ἀδγ, 
ἴῃ ἃ οἷΐγ οἵ γοῦν ΤὈγηθὺ Κίπρ, ὑπ6 ϑανίου, Μ.Π16}} 15 ΟΠ γ]δὶ ὑπ 

Τιογᾷ : ΟΥ̓ ΠΟΥ ΡΙΟΡΘΙ͂Υ ΜΘ β5ῖ8}, ἔπ Φϑιοναῃ ἃπρ6], οἵἩ γοῦν 
[αϊμουβ. 

Αἰ ΘΥΘΙῪ δίθρ οἵ ΟἿ ρύορυθϑβ ἱπῖο {π0 τηϑϑ πη Π]οθπὶ ψου]Ἱὰ οὗ 
ἐπ Ομειδίιαπ Βονθϊαἰϊομ, ψχὸ ππϑοὺ τ ἢ πονν ῬΓΟΟΐδ5 οἵ ομ6 ψ156 
50 θιη6 οἵ ΑἸπσὐν Ῥγονίάθποθ ἱπ ἈοΟμΙρ 1581 Πρ’ ὑπ 6 58] ν αἰϊοῃ 
οὔ ππιδη--- γα, νι μαὺ 15 τπὰπ ἐμαὶ ἴποὰ ἀγὶ μαϊπ αἴ] οἵ Εἶπ, οΥ ὅΠ6 
508 οὗ τπδῃ, {πᾶΐ ἴποι 50 τϑραγάθϑὶ μα, ὙΥΒΘΩ 1Π|6 Ἰοπρ ρΡΓο- 
μηϊδοα ΟΠ γιϑὶ ἴ5 θογα, πὸ τπιπίνϑυϑα 5668 ἴθ μ6 δριίαἰθα. 6 
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σ]Π18} Ῥὲ- 9. Αῃά, ]ο, 1[Π|6 δΔηρῈ} οἵ {Π6 1μογὰ οδῖηθ ἀροη ΤΠθγη, δηα ΒΒ] νον 
Ἡρφρ ρας. {Π6 ρΊουυ οὗ τη6 1ωοσγὰ 5βοηδ γοιπᾶ δϑοιῦῖ {Πϑτὴ ; πα {πον 
ΒᾺΓ ΖΕτα, ὅ. ΘΙ 5016 δἴταϊα. 

10 Απά ἐϊπε δηρεὶ βαϊᾷ πηΐο {μ6 πὶ, Βα ποῦ: ἔου, θ6- 
Πο]ά, 1 Ῥτίηρ᾽ γοιι ροοά {141πρ5 οὗ σγβϑαδΐ 10υ, νγῃ ἢ 5114}} θ8 
ἴο 411] ρΡβορὶδ. 

11 ΕοΥ ὑπίο γψοιῖι ἰ5 θΟσ {115 ἄδγ, ἴῃ {Π| οἷν οὗ Πανά, 
ἃ ϑανιοῦῦ, νυ] ἢ 15 ΟΠ σῖβῦ {πΠ6 Πμοτά, 

192 Απάᾶ {Π|5 “λαϊϊ δὲ ἃ 5ισῃ πηΐο γοῦ; Υα6 5}8]}} Ηπά 
τη6 θαθ6 ννυγδρρϑᾷ ἴῃ βννδαα]ηρ' οΟ]οίΠ 65, ᾿γιηρ' ἴῃ ἃ ΤΠΔΠΡΘΥ. 

18 Απᾶ βυάάρηϊν {Πογα νγὰβ νυ {Π6 ΔηΡῈ] ἃ χα] πα 6 
οὔ τῃθ μϑανϑηὶν μοϑβί, ργαϊβίησ σά, Δπηα βδυϊηρ, 

14 ΟἸοτν ἰο αοά 1η {Ππ6 Πρηθβί, δΔη4 οἡ θαυ Ῥ6ᾶςθ, 
σοοά ψ}}}] ἐοννατὰ γτηθῃ. 

96 Οἴ τηΐγα 6165, οἵ ρΡΥόρἤθου, οἵ 5 ρογπαῦαΓα] νυν] 50 η, οὗ ΔΠ56}16 
ΒΡΡΘΆΥΔΠΟ65 γοΐαγπβ. Βα ἴο ψΒοπὶ 4065 ἔπ6 ΑἸ σ ΐν νοιο}}- 
586 ἴο γϑνϑδὶ ῃ]1 1561}: ποὶ ἴο Λαρτῖα5 αἱ οπμθ, ποὶ ἴο Ηδύοὰ δἱ 
ΨΥ 58 16. : ποῖ ἴο ἔπ ῬΒΙΟΒΟΡΠμΘΥ πὸ ἀδροπαθα οἢ Πἴ5 ΓΘᾶ50Π, 
ΟΥ̓ ἀμ6 ῬΊΑΓ566 ψΠ0 ΓΕ] 164 οἱ 15 γα! 105, ἀπα [ογροῦ {Π6 βριγιὶ 
οὗ 15 Βογιρίαγθθ " Αἱ {μ6 ογϑαξίοῃ οἵ {π6 ψουἹὰ {Π|6 5δοη8 οἵ αοα 
᾿δῇ 5ῃουΐθα Ὸγ 10Υ, (900 ΧΧχΧνη. 7.): αὖ Π6 γϑοοποι]ϊαϊίοη οἵ 
μα νοῦ], {πὸ 1ογἧμ] ὑ] 41 πρ5 σσοσο ἴο 6 βίνϑῃ ἴο 8}}] ρβθορίθ, ἂπά 
ἴπ6 βοηὴ5 οἵ αοά δραὶπ ἀθβοθπα ἃ5 {πὸ ἀο]ρηἰθα ἀπ αὰ δχυϊ τ ηρ 
ΜΘ βϑθηροῦβ. ΤΉΘΥ ΔρΡΡΘᾶΓ ἴο {Π6 5 ρ  Υα5 1π ἐπ6 ἢ614, ἴο {Π6 
Βα 0]6, ὑπΠ6 ΡοοΥ, ὑπμ6 Ὀπργα]ααϊοθα, ἂπὰ φορά. Τη6 μου] 
15 θηγ θα ἴῃ 5166 0, 8πἃ ὩΠΟΟΠΟΘΥΠΘα, ὑπουρ ἀοα Π]Πη561} ννὰβ 
ΡΓδβθηὶ--ἰῃθ βμθρπογ 5, γοιηονθα [ΓΟπὶ 81} θη ρο 8] ἀἰδίϊπο- 
ἰ1οπ5, 8.6 ἀγγᾶ}ς 6, νγαϊο τα], δα οΡοαϊοπῇ ; 8ηα γϑοοῖνο ἴπ6 σοοα 
ὑϊάϊηρ5 οἵ σγϑθαῖ 70, [15 θῃϊηρ ἴο ἔπ 5οηρ οὔ ἴπ6 μϑᾶυθη]ν ποδὶ, 
βδυηρ, ΟἸΟΥῪ ἴο αοα 1ῃ ἴμ6 πὶρμθβί, πὰ οα δῦ Ρ6806, 
“004-ν1}}} το α θη. {ΠῸ 9]ΟΥῪ οἵ π ΒΘ Βίπ 8}, {Π6 ν βι 16 
τηϑη 1 65ἰαιίοη οὗ ἵπμ8 ρύθβεποα οἵ αοά, 15 ποὺ βθ 6] ἴογ [Π6 
ἢγδὶ ἰἰπ|ὸ αι) Πη9᾽ ΤΠΒΠΥ͂ σοηζαγ 65 (Ὁ), ἂπὰ ἐμθ πθάνθ νυ 
πιὰ] Ἰὰ 46 νγσοῦθ {πΠ6 αἰϊοη ἀδηΐ5 οὗ οὐ Η] 5564 Τιογα ἤθη Π6 [ἰοἐξ 
ἐπ6 9Ἱογγυ οἵ ἰ5 Εαΐ θυ, ἕο Ἔπίθυ οα ἔΠ6. 5606Ππ6 οἵ δῖ5 Βυμη1]}}- 
Δἴο. ἃπὰ 50 ΠΥ], [ῸΓ Μ ΏΙΟῊ 15 τηογί8] ὈΟΟΥ ψὰ5 ΠΟΥ͂ ρ16- 
ρᾶγθά. ὙΠῸ Τ0ρ05, ΟΥ̓́ἐθ6 αἰνίπθ παΐαγθ, προ ΐ αὐ {815 {1π|6 
ΡΟΥΒΔΡ5 πᾶνθ πηϊοὰ 1056} ἴο ἱπ6 θοᾶγ ογάδϊπθα ἴο γϑοϑῖγο 1ἰ. 
1 παρ ὐ ΠΟῪ ΟἾΪΥΚ πᾶν ἰδ {π6 ο]οῦυ ἴῃ 0} 1 πδὰ ἱδθοτ- "“ 
πϑοϊθα ἴῃ μθᾶνθη. ΤΠπαὶ ψῃῖο νᾶ5 μη {μ6 ψοαΡ οὗ ἰμ6 ' 
ὙΙΓΡῚ νγὰ5 Πυϊηδη ΟἾΪΥ : ἃ μυμηδη ὈΟΔΥ, ἃπΠα ἃ πα πι8 8508]. Τὶ 
ψγ85 ρου ίδοῖ ᾶμ. Ὑμαὺ τ Β10}} γγὰ8 αἀἰνὶηθ τσ Βαᾶν 6 Ὀ6ΘΠ ΟἿΪν 
παπϊΐοα ἴο ἐπ6 Ροᾶγν ἴῃ {μ15 βἰαΐθ, σοῦ ἐπ ρεογίδος οἰ] ἃ νγὰβ5 
Ρογη. Ππθη {π8 ρουίθοῖ αοα θθοδπιθ απ ἴο ἐπ ρογίδοϊ πη8η, 
ἃ, ΓΘΆΒΟΠ80]16 5011}, πα Ππιηδη ἢ 65} 5 51. 1ηρ'. 
γ. ΓΛ Ποὺ, ἴῃ Πὶ5 ἰγθαΐϊδθ, τ μϑῖμπου {Π6 ΤΟΡῸΒ ΞΌΡΡΙ6α ἐπ6 

ΡΪδο6 οἵ ἃ Βυμηδῃ 508] ἴῃ ἐπ θοάν οἵ Οἢγδῖ, σοῃμίοιπ5. ἐπ6 
ἐνγοίο]α παῖαγο: 

(α) 1 Ῥεῖ. 1. 12. ἐις ἅ ἐπεθυμᾶσιν ἄγγελοι παρακύψαι. (δ) ΤμΘ 
δχργθϑβίοι ἴῃ {μ6 οὐἱρῖπαὶ δόξα κυρίβ περιέλαμψεν αἀὐτας, 15 ἴΠπ6 βᾶϊης 
5 ἴ6 Ηῦτεν ΠῊΤ 1123, ἴμ6 ΘΟ πα, ΟΥ̓ ΘΙ] 6 οΥ (οἴκοι οὗ {6 
Ῥτγθβεποα οὗ {π8 ἀϊνῖπο Να]θδίυ, συ πῖοῖ ἀρρβαγθά 50 οἴζεη ἴο {μ6 Ῥεβίτσι- 
ΥΟὮ5, ἴπ 1Ππ6 Θδτ 16. ἀσ85 οὗ {Π6 νου]. Βθοβιαὶ ἴῃ Ιμϑρϑιι, [0]. 100. 1. 
Ἀρραυϊῖο Να]οβίατβ ἀϊνῖπο ἴθ Βογϊρίαγα ἀἰοϊζαν ΤΠ" Τ133, ΘΟΠΟΒΊΑ 
ὌΟΜΙΝΙ, 5{Π10 γϑτο βαρ επίαπη ΘΒ θομίπαῃ : οἵ μὰ ρογιϊποπί ἰοοᾶ Ἐϊχοά. 
χχίν. 16. ἀπ Ρ5.χχχνυ. 10. ϑομοβίρϑῃ. ἤοτε Η ΘὈτδϊοδα, νο]. 1, Ρ. ὅ42, 

᾿ δηᾷ μ. 201. 26] κΚαὶ Ἐπ θη, [0]. 2. 
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ἡαΐαιΡου 16 Αῃᾷ {{ οΆμη8 ἰο ρᾶϑ88, 88 [Π8 ΔΠρῸΪ5 Ὑγ6ΥΘ ΘΌΠΘ ΔΥΓΔΥ ΒΘ(μοίιθια 
Βεῖτο 6 ἴτοχῃ {Βθχὴ ἱπίο ἤϑᾶνθῃ, Π6 ΒῃΘΡΠοΥ 5 βα] 4 ὁη6 ἴο 8ποίδμοσ, 
Ψα ραν τα, 1,60 τι πον ΡῸ δυθὴ ππίο Βϑιμ]θἤθια, δηα 8566 {15 (μϊηρ' 
ὅ. ΜΒΙΟΝ. 15. ΘΟΙΠ6 ἰο ρᾶ585, γί οἢ (π6 Τιοτὰ παῖ τπδ48 Κποννῃ 

ὉΠΐο τι8. 
16 Απά ἐμδν οτπθ στ μαβίρ, δηᾶ ἐοιμά Μᾶτυ, δῃὰ 

Φόβθρι, ἀπὰ {Π6 θᾶθε ᾿γίηρ' ἰῃ ἃ τῃδῃρΡΈΓ. 
17 Απὰ νῆθπ (πον μά βθϑὴ ἐΐ, {πον τηδᾶθ Κπονῃ 

᾿θρβῃν 186 βαυπρ νυ] οἢ ννὰ8 1014 {πϑῖὰ σοποθγηΐηρ (818 
Ομ. 

18 Λμὰ Δ]} {πὸ ν {πδὲ μραγὰ ἐξ νγοπἀθσγθᾷ δὲ {ποβα ἐμίπρα 
ὙΥ ΠΟΙ. ἡγοσθ (014 {πθχὰ ὈΥ {π᾿ 5μθρμογάβ. 

19 Βυΐ Μαῦγ Κερὲέ 8}} {μ658 {μίησβ, δπά ροπάοσγοα ἐδθηι 
ἴῃ ΠΟΥ Ἠρασί. 

30 Αμα {16 Βπδρῃθυαβ γϑίιγηθά, ο]ου! ἔγίπρ' ἀπα ργαἰ βίην 
Ὁσοά ἴογ 8}} {π6 ἐπίπρϑ (Πα {πογ μά μϑατγὰ δῃᾷ ββθῃ, 85 1ὲ 
νγ85 (014 πηΐο {Πρθτη. 

ποι 48}».-... 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

{ὴὸ ΟἸγοιηιολδῖοη “5, 

ΚΕ 1]. 91. 

91 Απᾶὰ νψῇῆθη οἰρῃξ ἄαγϑ γγ γῸ ΔΟΘΟΙΡ] 5Π6 4 ἴον ἐπ ΤοπρΙ οἵ 
ΟἸΓΟ ΠΟΙ ΒΙησ οὗὁἨ {πΠ6 6111, 5. ἤδηηθ νγὰβ οδ]]οὰ ΤΕ ΒΤΒ, δογαδβαίθπι. 
γνΠ]Οἷ. νγᾶ5 50 πδιηθα οὗ (Π6 Δηρ6] θοίοσθ ἢ ννὰβ οοποοϊνϑᾶ 
ἴῃ {πΠ6 νοι. 

-«ο-.--. 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΙ. 

Τλ6 Ῥιιγἠβοαϊίοη.--- Ῥτοδοηέαϊίοη, 9. ΟἿ γῖδε ἴα λ6 Τοριρῖρ, 
Ὁ ἢ 676 ἠδ 5 αοἰπονυϊοα σοφά ὃψ ϑίπιθοη απὰ “πα. 

ΚΕ 11. 22---89. 

923 Λπάᾶ ν ἤθη (Π6 ἀδυβ οἵ Ποὺ ρυτιβοδίίοη δοοογάϊηρ' ἰο 
{π6 ἰὰνν οἵ Μόοβββ σγϑύβ δΔοσουρ] 5164, ἐπον Ὀγοιρῖέ πίη ἐο 
Φογαβδίθιη, ἰο ργθϑοπέ ἤΐηι ο {Π6 Τιοτά ; 

Ὁ ΠῚ 6 ΜΙ δϑϑίδιι θθὶπρ' ποὺ βοῦπ τηἴο ὑπ νου] ἃ5 ἃ πᾶπ, θ6- 
ΟΔΠῚ6 διθ]θοῦ ἴο ἴπ6 ἰᾶἂνν οἵ Μίοδθβϑ, {ἐπαὶ π τηἱϊρμὲ {ἀ1Π] 41] 
ΤΙΘ ἢ ΘΟ 5655 : ἃπα ἔπ ΓΘ Ὀ6 8016, ἃ5 ὑπ6 ρογίδοϊ βϑουῦῆ οθ, ἴο 
γϑάθθῃ ἴποϑθ ψγῆὸὺ δά νἱοϊαϊοα {παΐ ἴᾶνγ. Αἱ [πΠ6 πι808] ἐΐππ6, 
ὑμουθίοσγθ, δῃ ἃ τα ὕΠ 6 ΘΟΥΘΙΠΟΠ165 ρροϊηϊθα [Ὸγ ἐπ 96 ν)7185, ἢ 
γϑοθινϑα ὑπ πᾶιπθ Μ]1Ο] ἀθδιρπαῖθα Πΐτη ἃ5 τη8Π 'π 81] τοβρϑοῖβ 
κ᾽ απΐο τι5, δὶπ ΟἿΪΥ οχοορίθα. ΤῈ πᾶπο ΟΠ γὶβί, οὐ ἔπ 
Ἁποϊηἶθα, γγὰ5 σίνθῃ ἰπὶ τοι ἄρονθ. Ηδ σγὰβ πον 0816 “6518, 
πὸ Βανουι, ψῃῸ ἰπ ἐπ6 1 ΚΘ Π 685 οὗ 510] Π65}} νγὰ5 ΒΟΥπ ἕο ΟΡ ΘΥ, 
Ἀηα ἴο αἴοπο. ΒΥ ἐπ οἰγοιμηοϊδίομ 150 6 85 ἰᾶκθῃ, 85 ἃ 
Π18Π, ἴηἴο οονοπᾶμπὶ νι 15 ΕΑΙΠΟΙ, ΒΟ56 ἸΟῪ π6 μϑὰ 50 
Ἰαἴοὶν ἰϑἔι. 

Ε 
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Τα αι ῬΡε: 38.(Ἀ5 1 5 νυυϊίθπ ἴῃ 1 Ἰὰνν οἵ 188 ωογὰ, Ενδῖν τπᾶ]ς Τειαρῖο οὐ 
ποι, ἀΤ09.. {πὲ Ορβπθ ἘΠ6 νγοπη 588} θ6 φα}164 Βοὶν το ἔῃ τοὺ ϑοζαμάρα- 
γαραγῖα, 34 ΛΑπαᾶίο ΟΠΕΥ ἃ β5ϑουιῆξθ Δοσογαϊηρ 0 ἐπδὲ νυ ΠΙΟ ἢ 15 
ὅ. βαϊᾷ ἴῃ (Π6 αν οὗ {π6 μοστά, Α ραὶγ οὗ τυ !ϑάονεβ, οὐ ὕννο 

γουηρ' ΡΙΘΟΙ5 ἢ. 
25 Απᾶ, Ὀεμο]ᾶ, {ποθ νγὰϑ ἃ τῆδιι 'η δογ βδ]θυα, ὑγΠ 056 

ΠΔΩΘ 7Χα5 Θ΄ πΏΘΟΩ ; πᾷ [{|6 Β81ὴ6 τῆδῃ 7η)48 18ὲ ἃπα ἀενοῦῖ, 
νγαϊησ' ἴον {Π6 φοπϑβοϊδίϊοπ οἵ [5786] : δῃά {η6 Ηοὶν Οοβέ 
νγᾶ5 ἼΡΟΝ ΠΙπι. ᾿ 

26 Απά!ἴὸ νγὰβ τονϑαϊθὰ ὑπίο δῖτα ὈΥ ἴ[π6 Ηοὶν ΟμΒοβί, 
{παὶ μ6 5ῃουϊᾷ ποῖ 566 ἀθδίῃ, θεΐοσθ 6 μδᾶ βθϑὴ {πὸ Του β 
ΟἸμτιβε ἢν ἱ 

2 Ὑγμιίβίομ, οοπίγασυ ἴὸ ἴπ6 υπιθὰ ορίῃῖοηβ οὔ Τιρμίξοοῖ, 
Ὠοάάγιίαρε, Νονοοπιθ, Τᾶγάποσ, ΜΠΟΜ86}15, ΡΙΚίπρίοι, ἃπά 
οὐμουβ, πᾶ5 ρ]δοοὰ ἰππ6 οἴεσίπο οὗ ἰΐδθ Μαρὶ βείοσγθ ἱμθ ραν ῆσδα- 
ἰϊοπ. Τῇ μ6 μα αβϑίριιϑα βυίποιϊθηΐϊ γθάβοιιβ [00 {815 αἰ ἜΘ ποθ, 
ἀν Βαὰ θθϑπ δηξ θα ἴο πιοῦθ αἰξθηζίοη : αὶ ᾿ἰ 15 οογίαϊπ 1 {πΠ6 
γορυΐθα ραγοπῖβ οὐ Ομγιδὶ μαὰ πα πὸ ρονϑσ, ποὺ σουϊὰ 
Βᾶνα μαᾶ σι τ ἴμ6 τπαοϑὲ δ χίοιβ 158. ἴο οΟμέογπι ψιῃ ἐμ 
ταἰπαοβδὲ βογιρα!ουθηοθδ ἴὸ πὸ ἴὰνν οπ {ἰ5 οοοδδίοη : πὰ ἐπθ 
Μίδρὶ, ἱμπογθίοσθ, ρσγϑβθηϊθα ὑποὶγ ρἹ 8 Βοίουθ ἐπ ρῬαγιβοαίίοη, 
ΤΠπ6Ὺ που] ἀοαθί!655 πᾶνο οἴου θα ἃ Ι8πΡ, ᾿πϑιθαα οὗ ἴΠ6 58ουῖϊ- 
ἴοθ οὗ {μ8 ροογοϑὲ οἵ {πΠ6 ρβθορῖίβ, ἃ ρϑὶγ οὗ ἰαγῖ] ἄονθϑδ, οὐ ὑνο 
ὙΟΠ Πρ ὈΙΘΘΟΏΒ. 

38 ΠῚ 6 ΡΥΌΡΠΘΟΟΥ οὗ ΒΙπη6οπ, ὙΠῸ 15 Βα ρροβθαᾶ ὃγ Τἀρπἰξοοί ἴο 
μᾶνϑ θθθι ἐμ απο οἵ {π6 οοοργαϊθα ἔθδομϑυ (ἀπ28116], οοτα- 
ῥΙοὗδβ ἔπ ουϊάθποθ 'π ἄνουν οἵ {πὸ ΜΙ βϑι δ μβμρ οἵ ΟΠ γτὶβι, ἀθ- 
γΙνοα ἔγοιῃ ἐπ τοΐαγῃ οἵ ὑμ6 5ριγιὶ οὐ ργόρῆθου. [1ὐ 15 ποΐ οοϑυ- 
ἔαϊπ μοί μου Αππᾶ 5ρᾶκ Ὀγ ἴπ6 βϑρισγιῦ οἵ ὈῬΥΟΡἤΘΟΥ ; ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 
δχργθβδοα Ποὺ οοηντοἴϊοη οἵ ἴπ6 ἔγαΐῃ, ἔγοτῃ μθαυῖπρ δηὰ κἰπαγ- 
1ηρ' {πΠ6 δυ άθποθβ δἰγθαᾶν αἰογάθα ἴο π6 γοϊθοῦπρ ἃπα ρῥίοιιϑ, 
ἴῃ ργοοῦ οἵ {μ86 οἰαἴπηβ οἵ οὐυὐγῦ ᾿ογᾶ. ΤΠῚΗῸ ϑἹουυ οἵ {π6 ββοοπᾷ 
ἴθ ρ}]6 ποῦν ἃρρθαγϑά ἴῃ 1ἰ οΥ ἐπ ἢΠυβὲ ἔπηο. 'ἘἼ16 τη ΓΔ ] 0.5 
ΡΌΨΟΥ οὗ 8 ον Ἑδΐμοῦ αἰϊοπάθα Π15 δαΐγαποθ ποῦ: ἃπὰ 
ἐμοτρ δὼ ᾿πΐδηΐ, 6 τὰ ΟΡΘΏΪΥ δοκπον θάσϑα θγ ἔμο ᾿πϑρὶγϑὰ 
δἤπδιοη5 οἵ ἴῃ χιοδὲ ϑιηθπΐ διηοην; {Π6 Φ6)5 ἴου θαυ Πρ, 
Ῥἱοῖν, δηᾷὰ ορϑάϊθῃοθ ἴο ὑμθ 'ᾶὰγ.0. ὙΠῸ τποϑὶ δα ϑίδοϊογυ ἂπὰ 
᾿γγθϑιϑὶιθ]6 ον! άθῃοθ νγὰ5 σῖνθη, ΟΠ 81} ΟοΟδβῖ 08, ἴο ἔπ 056 0 
ΓΘΆΠΥ νγαϊΐθά, ἴῃ Ἰογία! οχρϑοίαξιοπ, ἴον ὑπαὶ ϑανυιουῦ σ80 
580. ἃ ον γοἀθιηρίιομ ἴο [5786], ἀηἃ ἀ6] ν 6 Ὺ ἔπ θη, Δοοογάϊηρ 
ἴο πο οὔσηι 146885, ἴγοτπ ἔπ6 ρον ῦ οὗ {π6 Ἐοτηᾶπ5. ΕῸΓΣ διποηρ, 
ἐμ6 726) ἴπ6 παπδη ἃπὰ ἀΐϊντηο ὁπαγαοΐθυ, δα δοίῖθη5, οἵ ἐπ 
δχρθοΐθα ϑανίουῦ σοῦ τπο Ὀ]Θη θὰ (α). ΕἸΡΘΥῪ ἐδδἐϊπηοην 
10} ΒΔ 5εἰ5ῆθα δἀπὰ οοπῆγπιθα {ποὶγ ἔα ΠοΥ5. 15 {Π6 (Ἀ1|}, 
μαά θϑεὴ ποὺ νοπομϑβαίβα ἰοὸ ἔμθπι: {π6 βρὶτιΐ οἵἨ ρσόρῇθου.--- 
πὸ νἱϑίοπ οἵ δῃρθ]5---δἶῃθ γϑίαση οὐ πιϊγαοίθβ ἂπὰ οἵ ἄγθδημ-- 
1 ργθαΐθυ ον άθποθ ὑπδπ {}|5 μα θθθη ἃΠογαθά--- ὑπ πιο 
ῬΌΡΙΙς δηα δἴπρθμ οι τα ΓΔ 6165 Δ ΟΥαγἀβ Ὑσοαρης ὈῚ ΟὐΥ 
Ὀ]οβϑοὰ ϑανίουσ, μα ἴακθη ρῖδοο αἵ {π|15 ἴπιθ, ὑπ6 5] 6 ηΐ ἃπὰ 
ἔγϑπαα}} ορϑάϊθηοθ οἵ οὔν. Τιοτγὰ, ({π πηοϑὲὶ ἀπο] οὗ δὴν 
ῬΟΥΠαΡ5) σου πᾶν Ὀοθη ᾿ἰηϊογγιυρίοα Ὀοϑίογθ ἐμ ἐϊπιθ, ὈῪ 
πο ποιπᾶρθ, ἔμ οπ θυ, ἴμΠ6 ρϑυβθοιξηρ μαϊγοθα πὰ 1θα]ουδΥ 
οὔ πε ον 5} ρθορὶθ. πὸ ἔπη γγὰ5 ἠοῖ γεϑὲ {ἍΠῸῪ ΘΟπι6,, Π6 
Π15 αἰ ν᾽ ΠΥ ἀη ἃ ρον ον 6ΓΘ ἴο 6 ῬΈΡΙΙΟΙΥ τηϑη!δῖθα. ΒΒ ίουθ 
6 ρῬυοδοῃβά ἴο οἰμούβ, Βὸ θϑθοδῃιθ ρμουίδοϊ Βἢ 561, ΤῊ γοοὶ 
γὰ5 ρἰαηΐοα ἴῃ {π6 αΥῪ σγοῦπα οἵ τεοϊτοα δπὰ οὔδοῦγο 11ἴ6, ἀπα 
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Σαΐδη Ρε- 97 Απά 6 οϑιηθ ὈῪ {πΠ6 510 Ἰηΐο {16 -ἸθΙΏΡ]6 : δηᾷ Τϑιαρῖο ὁὅ 

τἰοά, 4709. γγῇγθῃη {Π|6 ρᾶγθηΐβ ὈγουιρἸ ἴῃ {116 ΟΠ}114 Ψ6β8, [0 ἀο ἴον μίγη 7 γάβαίθαι. 
οἴοσγϑ {π6 ᾿ Ἶ 

Ψυϊραγῦγα, 8 ἴΘΥ [Ππ|6 Θαβίογῃ οὔ (Π6 ἰδνν, 
ὅ, “28 ΤΈΡΩ το01Κ 6 Βἴτη αρ ἴῃ 5 ἅγιη8, δηᾶ Ὀ]6ββθά Οοά, 

δΔηα 5814, 
29 Τιογῇ, ποὸνν Ἰθείοβε ἔποὰ ΤΠ Υ βουναμὶ ἀθρατέ ἴῃ ρ6ᾶ6θ, 

Δοσογαϊηρ (0 (ἢν Μοτά : 
80 ΕοΥ γτηΐπο θυθβ πᾶν β6θὴ [Πγ Βα νη, 
81 ὙΥ οι τμοῖϊ μᾶδὲ ργερατθά μϑίοτα {π6ὸ ἴδοβ οὗ 8}} .Ἅ 

ἐν ΡΘΟΡΙΘ; 
82. Α Πίσῃ ἰο ΠΙσῃίθῃ [ῃ6 ΟθηΈ1165, δμὰ (Π6 βΊουΥ οἵ (ἰν 

ῬΘΟΡΙΘ [βυδεὶ. 
88 Απᾶ ΦΖοόβαρὴ δῃᾷ [158 Ἱποίμου τδυνθ]]θα δὲ (Π088 

ἘΠ Ϊηρ5 νῃ]οἢ ὑγοτα ΒΡΟΚθη οὔ μη. 
84. Απᾷ ϑ'πηθοῃ Ὀ]65864 ἐπϑιῃ, δηα βαϊα υπίο ΜϑΥῪ Π15 

τηοίμεγ, ΒΌμο]α, {115 οληα 15 βοὲ ἴοῪ {Π| [8}} δπὰ συιβίησ 
αϑσαΐπ οὗ τηδην ἴῃ ἴϑγδοὶ ἢ; ἃπα ἔῸΣ 8 85 ΒΊΟΝ 5881} θ8 
ΒΡΟΚΘῊ δρδιηϑί. 

85 (Υξεα, ἃ βυνογά 588}} ρίαγοθε. {ΠγΟ Ρ ἢ (ΠγῪ οὐαὶ 508] 
4150,) ἐπαὶ (π6 ἐποιιρ 5 οὔ ηΔηΥ Πϑαγίβ τηδὺ 06 γϑυθαὶθα, 

36 Αμᾶ {ποῖθ ννγὰβ ὁπ6 Αηπδ, ἃ ργορμθίθθβ, ἐμ6 ἀδιρ}- 
τ6Υ οὗ ῬὨδηυοΙ, οἵ τπ6 αρ6 οἵ Αβοὺ: 516 ννὰβ οἵ ἃ ργϑαΐ 
ἀσο, πᾷ Πδᾷ ᾿ἰνϑὰ ὙΠ δὲ Βυθθαπα βθνθὴ Ὑθγ5 ἔτΌγα ΠΟΥ 

᾿ ΨΙΓΡΊΠΙΕΥ ; 
87 Αμᾷ 516 γἋαβ ἃ ψὶᾶον οὗ δθουΐ ουγβοουα δηα ἔουν 

{τοπὶ ἐπι|5 ἀμ Εἰ ΠΑΙ͂ 501] 1 Ὀθοῦπιθ ἔπ ἰγθθ οἱ 118, γ᾽] ἀϊπρ 115 
Γγα15 [0γ “ἀπὸ ΠΘΆΠΠπρ᾽ οὗἉ {π6 παί!ο8." 

(α) 1 δρρυβιεπά (βγ8 Ατομβάρδοοη ΒΙοιῆς],) {Π8{ (Π6 ἔτι 5ἰαΐθ οὗ 
{6 ὁᾶ58 πιᾶύ Ὀ6 {Π158-- -ἼΠ8 δθνβ Κπον ἴγοια ἐπ6 1. ϑοτιρίαγοβ {παΐ {Π6 
γοιηϊβοα ΝΜ δεϑιαῖ τνγὰβ ἴο θ6 οἵ {π8 τᾶοβ οἵ θανϊὰ : ἴμεν Κπθνν 8150 {Ππ8ΐ 
Ι νὰ5 ἴῃ6 ὅοπ οἵ Θοᾶ, {π6 5ᾶπι6ὸ Βεΐπρ' ὙΠῸ ᾿ιδά σαατα θα {πεῖ ἴπ {Π6 
ὙΥ]]άθσπθϑβ, πὰ ψ)πῸ μδ ἀ6βοοπαβα ἴῃ {Ππ6 ΘΠ 6 ομἾπα}, ΤΠαΐ ἴΠ686 ἦννο 
4υλ] "Ποαϊοπβ 5μου]ἃ θ6 αἱ ὁπ6 ἀπὰ {Ππ| 58Π16 {{π|8 ππϊίοα 1ῃ 116 58 Π|6 
ΡΘΥβοπ, τᾶ5 ρουθδρ8 ἃ ἀοοίτϊπα οὐὨ ΜΒΙΟΝ {Π6Υ ἔοαπά ἴ{ ἀπο} (0 σῖνο 
ἃ 5αϊβίδοίοσυ δοοουπί, ΤΠΘΥῪ ῬΤΟΡΑΡΙΥ δχρθοίθα {πᾶΐ {π6 Νεββῖαμ 
σου]Ἱᾶ ποί τηδηϊζεϑί μἰ5 ἀϊνίπα ομαγδοῖθυ, {Π] π6 βου] πᾶνϑ {Ὁ} Π]16 ἃ 81} 
{π6 Ῥαγίϊοαϊατϑ ργϑαϊοίβα ΟΥ̓́ Βἷπι, 85 6 ὅοη οἵ αν], ἀπά δἴ5 πράου 
5Βου α 6 [ΠῚ Ὺ δϑίϑθ!βιθα, ΤῊΐβ ποίϊοπ Μ{1Π ρϑυμαρβ βοῖνβ βοιηβ α1ΠΠ}- 

οὐ 165, τ πῖον ργθβθαΐ {Ππ 6 π56 1 γ 65 αἴζου οοπβι ἀθυῖηρ [π6 ἰγθαίῖδε5 οὗ ΑΠΙχ 
αὐᾷ ν᾽ Π5ομα. ΒΙοιηβῆοϊά, Τταάηίοπαὶ Κπον]δᾶρο. οἵ δ οννῖ8}} Τυδα! ΟΠ, 
χα. Ρ. 85, ποίρ. 

π ΟΠ οοπδοϊϑίϊθη ἴπ6 πουδβ6 οὗ 5.86] τᾶν ἄθυῖνο ἴγοπι ὑπ ἰ65- 
ΕΠΙΟΩΥ οὗἨ ἐπ ργορμοὺ δίπιθοη. Ὁ1|ὸ ΟΠ ἃ οὐ σοῖα μ9 5ρᾶΚθ 
ψγ5 εἰ (ὉΥ {π6 [Ἀ}}] ἀπ γυἱβίπρ' ἀραῖπ Οὔ ηδηΥ ἴῃ [5γΓ86]. 1ἰ 15 ποΐ 

ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο οοπῆπθ {μ6 τηϑϑηΐπρ οἵ πὸ ψογάβ ἴο ἔμ ΡΥΪΠΙΔΓῪ 
γϑοθρίϊοη οὐ γοθοϊίομ οἵ οἂὐσ βανίουν ὈῪ πΠ6 {6 ν}8 οἵ ἐπὰϊ ἃ6:6, 
Ομγιδὶ 15 βοὶ Βοϊῃ (ου {μ6 [8}] ἀπὰ γἰβίῃηρ; ἀσαὶπ οὔ ἴπ ψῃ016 ΠοῸθ6 
ΟΥἼ5γα61. ΤῊ {ἰπη6 ταῦ ποῖ ρου μᾶρ5 θ6 [Ἀγ αἰδίδηξ θη {Π|6 ν 61} 
5818}1 86 ἰαΐκθη ἔγοιῃ ὑΠ|6 11 ογ 68, ἃπᾷ ἴπ Δοκπον]θαρί πη ἃ ΒΡΙΓ 8] 
ΜΜΘββίϑἢ, ἔπ Ὺ Μ{11 πὸ ἸΟΠΡΟΥ οἰ ποὺ οχρθοῖ, οὐ ἀθβιῦθ ἃ ἸΠ6ΓῸ 
ἐδθιιρογαὶ ἀεδϊίνετοσ. ΤΠδὴ Μη] ὑπο ὺ τοδίουθ ἔμ ἰθιηρ]0 ὁη 
Μουπὶ 5ίομ, πᾷ ἃ} ὑπ παΐϊϊοπϑ οὐ ἐπ Μοῦ! Μ01} ἀραῖπη ΓΟδοΥΐ 
ἴο ΨΦογιιβαίθη, π ον οὔ ὅπ 8016 ϑασὶ]. ΟἸοΥΊοτι5 ὑπ! Πρ 51}8}] 
6 5ροόῖκθι οὔ [πο ἵπποι οἷν οἵ αοά. 

Β 2 
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μὐμφεν. οἷν ὙΘΔΥΒ, ὙΠΟ" ἀδρατίθα τοὶ ἔγογη {π6 ἰθρ]6, αξ βουνϑαὰ Τοπιρὶε οὗ 
Βείοτο ἐς Οἷα ΜΙ ξλβεϊησϑ ΔΠα Ῥυάυουβ αἰσμς δπα ἄγ. νυ ὅρῳ Ἐ ΜέθμεΝ 
Ψαϊραγ τα, 838 Απα 586 οογηηρ ἴῃ {Ππδΐ ἰπδίδηΐ σαν {Π8Ὴ}κ5 ΠΠΚΘννῚ56 
ὅ. ἀπίο {πΠ6 ΤΟΥ, δηα βρᾷῖκδ οἵ Βίτη ο 8}} ἐμθυὴ {πὲ Ἰοοκοά 

ἴου τϑαθῃγρίϊοῃ ἴῃ οι 58 1611. 
89 Αμὰ νψῇῆβϑη μον μα ρου ουτηθα 8}1 {Πππρ5 δοσογαϊησ 

ἴο {Π6 ἰὰνν οὗ {π6 Τωογά, {ΠΕ Υ ταέυσπδά ᾿ηΐο (1166, το {πεὶς 
Οὐ οἸγ ΝΑζασθί. ἱ 

-εῷ»-... 

ΒΕΟΤΙΟΝΙ ΧΙ. 

Τλὲ Οἠετῖης οὗ ἐλ Μαρὶ"-. 

ΜΑΤΥ. 1]. 1---1 9, 

1 Νον θη 7655 νγὰβ θοσῃ ἴῃ Βοιμ]θποιη οὗ διάεθα, ΒειΒιθμει. 

ἴῃ [Π6 ἄδνβ οἵ Ηεσγοά {Π6 Κίηρσ, θῇ ] ἃ, {πογῈ σα ΠΊ6 νν158 
τηθη ἔογηῃ {πῸ θαϑέ ἴο Φουιβαίθχη ὅ, 

9 ϑαγίηρ,  Πϑυδ 15 μ8 {μδὺ 15 θοῦπ Κιπρ οὗ {Π δον ὅ 
ΟΥ νὰ ἴᾶνθ βθθὴ ἢΙ5 βίδι ἴῃ {Π6 δαϑί, δηά δῖ6. φοῖὴθ (0 
ὙΟΥ̓ΒΠΙΡ ΒΙτη. 

39 ΤῈ6 ΗοΪγ ΕἌΠΗΠν (585 ΑΥΟΠΌΊ5Πορ Ν ύγοοῖηθ (α),) Γοῖ απ ἔγοια 
ϑοΎΠ5816πὶ ἴο Βοί! 6 Πμ6πι, ἀπᾶ ποὶ ἰο ΝαζΖαγοῖῃ ; ἴο ἡ ΒΙοἢ ἐμ 6 Υ 
αΙϊὰ ποῖ γϑῖγθ 1}}} αἴξονυ {πεῖν τοϊγθαϊ Ιγοιὰ Εσγρὶ. Μαγυ, 80 
αἰϊζεποϊνοὶν ΘΟΠΒΙ ἀθγθα ΘΥΘΥΥ ΟἰΓοΟυΠηδίδποθ γϑίαἰ!ηρ ἰο ΘΙ 500, 
τσὶ ργοΐίον Βο ] ΘΠ θιῃ, ἴγθι ΜΕΙοαΐν ν. 2. ἂπὰ ἔχου ἐπ 6 γοιλθια- 
Ῥήδποθ οἵ ὅδ ΠΡΌ] 1Ὸ νἱϑίοη. Βαϊ θὲ ἴμ15 ρΡοϊῃξ ἔπποθ 15 
τη 0}} ἀἰ ΠΌΤ 6 πος οἵ ορίπίοη. ῬΙκίησίομ ΒΌΡΡΟΒ68 (δ), ὑπαῖ ὑπ Ὺ 
τοϊαγποα ἔγοιη «6 5816 ἰπἴο Ο811166, ἴο ἐμθσ οσσῃ οἱΐγ, πὰ 
ποῖ ἰο Βεΐμ]θπμθηι. ῬΙΚΙησ ΟΠ 5 ἀἸβδουζαϊθοη 15 σατο ι5, θαἕ 
1π6 βιιθ]θοὶ 15 ποῖ οἵ βυβιοϊθπὶ ᾿ηρογΐδποθ ἔο ΟσΟΌρΡΥ {ἈΥΈΠΘΓ 
αἰϊοηίίοη. ἘΠ ΟὐΓΙΟυ5 ΥΘΘΑΘΙ ΤΠΔΥ ὈΘΙ56 1 αὖ ΘΙσησθ. 1ἰ 
ἀπ ἀουθίθαϊγ 566 πὶ8 παΐυγα! ἰο δι ρροβο, ἐμπαὺ 1 Φοβθρῇῆ ἂπὰ 
ΜᾶγΥ σποπΐ το Βοί] θη ἴο «ΘΓ 58}6 1, 5016]Υ ἴο ρϑυίοσπι {Π6 
ΤΘ]ΙΡΊΟ 5. ΟΘΓΘΙΠΟΏΥ ΡΓΘΒΟΥΙ θα Ρ. ἐπ ἴᾶνν, οἵ ρυθϑομίϊηρ ἴμ6 
ΟΠ] ἃ «6505 δὖ ἴπ8 οιηρΙ6, ἔμ Ὺ σου] ἃ5 σου ζα ΠΙῪ γϑἔτ "ἢ ἀρ 81 Π 
το Βεοίμ] μη, ἃ5 ἃ τπϑη που] Γοίασπ ἴο Π15 οὐ ΒΟ. 56, 1 Π6 1οΓἐ 
1Ὁ ΤΘΓΘΙΥ ἴο ΡῸ ἴο ἃ ρΡ]806 οἵ σνόουβῃῖὶρ. Ῥπ6 οοπουγγϑηΐ ἐδϑὶῖ- 
ΤΠΟΠΥ͂ οὗ Δ !αυἱτν 4150, ΒΟ 15 Παυ οὺ ἴο 6 ἀδϑρίβϑή, ἃ5 Ὑ6}} ἃ5 
ἴπ Ἰοϊτου οἵ βογίρίατο, ΝΜέαϊ,. 11. 9, 10, 11. ἅγ6 τ] Ο ΧΆ 16 ἴο' 
ῬΡΙΠΚιησίοΗ 5 ἱπΠΘΟΥΥ. 

(α) Νοίεβ ἰο Ηβγπιοηυ, [0]. εἀϊί, ν. 4. (Ὁ) 8566 ΡῬΙΚΙπρίοπ᾽Β βθοομπά 
ῬΙΘΙΪΠΑΥΥ Ὠ᾿ββογίδί οη. 

8 ῖγ, ΒΘΏΒΟΩ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο πΠ|6 ἰο μᾶνε ρτονϑθὰ ἐπαῖ ἐπ Μαρὶ 
ΟΆ1η6 ἴο 76 Γι δα! πὶ ὈΘέογ ἔπ ργθδθπίδιοπ τπ ἴπ6 Τδιρίθ, Ραΐ 
ἔπου ἀϊὰ ποῖ τηϑοῖ ἴθ γουηρ οἰ11ἃ {πο γ : θαΐ [Ὁ] ονθὰ ΜΙ ΆΓΥ 
ΔΠ4 ΨΦοΒΘΡἢ 51Χ π|}} 65 ἔτογὰ «ΘΓ δά] θη, ἴο ΒΘ] μθη. ΠῸ ἰη- 
αυϊγ οἵ {Π6 Μαρὶ, ὑμοτθίογθ, “Κ ὙγΠ6Υ6 15 ἘΠ 6 ἐμαὶ 15 ῬΟΥΠ,᾽ ὅτο. 
ἕο. ουρθὺ ἴο πᾶν θ66ῃ Ἰπϑογίθα θϑίογα ἔπ ργοβδθηϊαϊίοη. ΤῈ 
ἰγδηβαοί! 8, ΠΟ ΨΘΥΘΥ, ἴθ0 Κα ρας 50 ΠΘᾺῚ ἴο ΘΔ 60} ΟἶΠοΓ, πᾶ 
ἐδθ δοοοὰπὶ οἵ {μθ ΜΡῚ 15 50 ᾿υϊοῦ, ὑπαὲ 1ἴ ἀἸὰ ποῖ 5θθπὶ δᾶν!5- 
ΑὈ]6 ἴο ἰγϑῆβροβθ ἰμθ ρᾶβδαρθ ἴῃ αποϑίϊομ, Μίαϊι. 11. 1, 3,--ὦ 
ΒΘΏβοΟπ 5 ΟΒΥΟΠΟΙΟΡῪ ἀΣ τε: 1λίε οἵ Ομ γιβῖ, Ρ. 74, ἕο. 
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7 Ρ- 3.Άοη Ἠετοά 6 Κίηρ μαά ποαγτὰ ἐΐθ86 ἐδιῖπιρ᾽5, ἈΘ νγᾶβ Φογαβαίθσ, 
ΠΣ ΔΥΝ (του ]64, δπα 411 7ϑυ βάθη ἢ Πῖτὴ ὅ". 
Ψυρα θα, 4 Δπᾶ ψῇθη Πα δᾶ ρδίπογβά 8] (Π 6 Ομιο Ῥυιοβίβ δπα 
ὄὅ. ΘΟΥθ65. οὐ (πΠ6 φρβορίβ ἰορϑίμοσ, μ6 ἀειηδηάθα οὐἉ {Π 60} 

γμοτο ΟἸγιδὲ 5ῃου]α θ6 Ὀοτη. : 
δ Απᾶ {ποὺ βαϊά υπίο πίη, ἴπ Βϑε]οιθιη οὗ διιάθᾶ : 

ὯοΥ {Ππ5 10 15. νυ 6 ὈΥ {{π6 ργορβιοί, 
θ6 Αμᾶ {ποὺ Βεοιμ]θῆθηι, ἠῃ ἐπα Ἰαπᾶ οὗ Ὑπάδ, αὐ ποί 

{πὸ Ἰδαβέ διποηρ' {Π6 ῬΥΪη665 οὗ διιᾶα : ἴῸΥ οὐ οὔ Π66 588} 
ΘοΙη6 ἃ ΘΟνθίμου, {Ππδ0 5118] Υ1}6 Τὴν ῬΘΟρ]6 [βυϑοὶ ἢ, 

7 Τα Ἡργοᾶ, θη μ6 μα ρυῖνην 641164. {Π6 νν]858 
τηθη, ἱπαυϊγοᾷ οὗ ἔθη αΠ]ΠΠρΈ ΠΟΥ ναὶ {πη6 {Π6 βίδυ' ἃΡ- 
Ῥϑαγϑ. 

8 Απᾶπο βοΐ ἔμοη ἰὸ Βοιμ]ομογη, δηᾶ 5814, ὅο δη 
βϑασοῖ ἀπ σΈ ΠΥ ἴον [Π6 γοπηρ ΟΠ] ; δηα θη γ6 Πᾶν 
ἑουπᾷ λΐρηι, Ὀυΐησ τὴ6 Ψψοχά δρϑίῃ, {πὶ 1 Ὑη8 ΘΟΠ16 δπᾶ 
ἸΝΟΥΒΠΙΡ Βὴ 850. 

9 ὙΠοη {πον Πδ4 μοαγά {π6 Κίηρ, {ΠπῸῪ ἀθραγίβα ; δηά, 

81 ΠῚ 7Ζϑνγβ Ὀ6]Πθνϑα ἐπαΐ ἐπ ρ]ουίουβ ταῖρι οὗ ἔπ Μ ββϑίδῃ 
5Βου] ἃ οοπιπηθποῦ Μ᾿ ΔΗ ἃ ἸΟπρ' 56 Γῖ65 οἵ δα] διιῖουβ δνυθηΐβ, Ψ Β10}} 
᾿δοσοθῃ 5 [0 Ὁ ἐπ6 ἀρτίαἰίοι ὑπαὺῦ ἐπ ἰπ θ΄ σθποθ οἵ μ15 Ὀἰγμ οσοᾶ- 
βἰοπϑα ἰη Ἠδγοά, 84 “ ἃ} 76 αβΆ] οι ἱτἢ ἷπι." ΤΠ 656 θχρθοϊθα 
ψἰδιζαϊοπ5 ἅτ ὁπαμηογαίθα, ἔγοιι {π6 ἀποϊθηΐ ἔγδα! 0 η5 οἵ ἴΠ6 
765, αὖ σγϑαΐ Ἰθηρὲμ Ὁ. Βοποθίσθμίαβ (ΗΠ ον Ἠθργαίοοο, νΟ]. 11. 
Ῥ. 512, ἴχο. ὅχο.) ; ψ)80, ἈΠΟῪ γϑ᾽ αὐτπιθ᾽ πᾶν 8 ΠΠ1ΟἾ 10 Π5 οἵ ἃ τηογ8] 
δ πα το] ρῖοαβ παῖαγο, ψΒΊο τνου]α ποῖ πᾶνο αἰϊοοϊοθα {πὸ ταὶ πὰ οὗ 
ἃ ταᾶη οὗ Ηδιοῦβ ομαγδοίθυ, τηθηὗΐοπβ ἐπαΐ {π6 «6.015 1π δα αἰ οι 
ἴο ἴΠ686 6υ115, δ ϊοὶραίθα---ς δ ην μ’ 8185 -- (ΒΥ 50 118 ἘΔΌΡα, 
5δοῖ. 49, [0]. 41.1. Ὁϊχι Β.. ἘΠ αβαν ἢ] 1π5 ΑΡ1η8 : 51 ν ΔΘΥῚΒ ΓΘΡῊ 8, 
οηΐγα 856 ἰηνίοοηι ᾿Π5πγσ ηὐα, ΓΟ δ Ὑ5219 γῶν, ἴα πη αἴϊθπαο, δὲ 
᾿βρῖοβ δά ρεάθπι ΝΜ 655189)--“ ΕΔΓΕ τι 65 -π| βόΒδν, ΕἸΧΟα. 10]. 8, 
60]. τι. ἘΧ νϑυύβίομϑ ϑοιημηϑῦϊ, Ρ. 81.)--ἰς ΒονοἹ 5 ἃπα ἸηϑαΓΘΟ 0 Ὴ8 
ΟΠ δ του οἰ Ζϑη3᾽-- (ϑόμαν. Ναπηθη.[0].1 022. 60]. 407.)---“ Βοδν- 
οἰΐν οἵ δσοῦπ ἀπ ργον βἱοηβ᾽ --(βοῖα, [0]. 49. 2. ; πὰ Ῥοβικία 5ὸ- 
ζαγία, [0] ὅ8. 1.)---““ Ῥονογ γ᾽ --ἰϑϑπμθανη, [0]. 97. 2,}--. ῬΊ]ριιθ᾽» 
---Ρ οἰκία τα θα 11, [0]. 2.. 1. ἀπ 28. 9.} νἼ ἘΠ τδ ΠῪ οὗΠογ8. Τἰ 18 
οαγίομβ ἴο ποΐῖοθ ἔπ686 ἰγϑαϊ τ! οη5, ἃ5 ἔμον 8}} απ] ΐθ ἰο Ργόνο {ἰιαΐ 
ἸΏΒΏΥ͂ Θδ11565 πηϊσΐ πᾶνο οοιηθὶ 64 ἴο γοπᾶθν θοΐἢ Η ΘΓ οα Δ 8]}} 
ΨοΓ βΆ]6ηὶ ἃρίταϊοα αὐ {π6 ἀπποπποθιηρμὲ οἵ ἔπ Μαρ]. 'ΓΠ656 
οοἰποίάθποοβ αἷβδὸ ἰθπὰ ἴο ἀδθιπιομβίγαϊθ [86 αἰϊθῦ Πα ρΟσ5: }Π 0, 
ἐπαὶ ἐπα μἰβίογίθϑ σίνϑη τ1ι5 ΒΥ ὑπ Ενδῃρ} 1815, οἂπ θ6 Οὐ ΒΟΥ 159 
ὑπδη ἐπ δαϊμθηῖῖο δπα σϑβαΐηθ ἀοουπιηθηξβ, μΙοῖ {ΠΟῪ ἈΓΘ 
με] ονθα ἰο 6, Ργ ὑπ Οβυγοῖ οἵ Ογιδῖ. 

82 ῬΊγ]κο ἘΠΙΟΖΟΙ, 6. 8. ΔρΡΡΠ165 π15 ραββᾶρθ ἴὸ ἔμ8 ΜΘββί8ἢ--- 
ἘΥΤΡΣ ὈΓΟΝ ΨΥ, Ηἷδ ροίηρϑ ΤΟΥ πᾶν Ῥθοπ ἔγθια ἴπ6 ΒΘριπππρ, 
ἐμαὶ 5, σον τι ΝΣ 12) νὺν πν, θη ἐθ8 ψου] 5 ποῖ γοϑῖ ἰϑαπάρα ; 
8η4 ὑπ Τδγρτηι οὴ ΜΠΊΟΔἢ ν. 1. ὑΠ6 Ρᾶ558 5: 6 γοίδυγοᾷ ἴο ῃ δἰ. 

Μαϊμον.-- ΝΠ ῬΊΒ" Δτρ Ἴ))2) ἔοπι {π66, Ὀϑίουθ 116, 588}} 50 
Τουτ ὑπὸ Μ65518}}.--- βομοοίρθα. νο]. ἴ. Ρ. ὃ. 1 αυοίθ {815 ρ85- 
ϑᾶρθ ἰο 5ῃ8ν ὑπαὶ {π6 76 151} ἰθαομ τ ἰηξογργοῖθα ἐμ15 ΡαΒΘΔΡ6 
δ ΜίοδΝ ἴῃ ἔπ 58 Π|6 ἸΏΒ Π ΠΟΙ 85 ἴπ6 Ἐνδηρο δὶ Βὲ. Μαϊεπον: [ἢ 
15. ῬσόΡαῦ]6, ἐπογοίογο, ὑπαὶ πὸ Ἐν δηϑο δὲ ἴῃ {Π|5, ἃ8 1ἢ ΟἾΠΘΥ, 
Ἰηδίδπ 665, γοίογγοα ἴοὸ ἴμο Ῥγορμοῖ ἴῃ {86 ΠΙᾺ Π ΠΟΥ͂ π58.8}}Υ δἀορ θά 
ὍΥ [ν5 οοἰοπιρογατίθθ. Ηδ ἀρρθαϊθᾶ ἴο ἔμθι ἢ ποῦ οὐ 
ΦΥΪΔΟΙΡΙ 65... ᾿ , 
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7 ἴαη Ῥε- 10, {Π6 βίασ, νυ μϊοῖ [πο Ὺ βανῦ ἰῃ (μ6 οαϑβί, νγεπὶ θθοτα ἔμθηα, Βϑιμιδίιθμι. 
το, 4709. (1}} 15 οὩγηθ δῃᾷ βίοοά ονδὺ ὑγεία ἐπ6 γουηρ ΟὨ]] ἃ νγᾶβ ὃ 
Βείοτγαβ {86 
ΨαΙραΓ  ἶτα, -ἰ...... ὁ  “----ο---ρῬς--΄-ς-.--ς-.-«ῦ-ςςςςςςς 
5 . 

ΟΝ ΤΗΕ ΨΙΒῚΤ ΟΕ ΤῊΕ ΜΔΛαΙ. 
33 οὶ ὁπ δἀάϊτϊομπαὶ ουϊάθποθ ὑπαὶ τπῃ6 ΜΘβϑιδἢ Πα ΘΟΠΘ, 

βϑοιηθα ἴο μᾶγθ Ῥθθὴ Θα.ΔΠΥ ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ὙΠ {86 οἴμούβ, δα 
ἐπαΐ 4150 ψὰ5 σταπΐθά. Ηδ νγὰ5 ὈγΟ τ Ϊδϑα ἴο {πΠ6 Οϑηΐ}]65 ; δπὰ 
ἴμ6 ατοαὺ Ῥγορμοῖ μά ἰοπρ' βίποθ ργϑαϊοΐθά, “πὸ Ομ 1165 
5881} οοίηθ ἴο ἴῃ Πομΐὗ, ἀπ α Κἰπρ5 ἴο ὑπὸ ὈΥΙΡ 685 οἵ ἔμ γ Γ]5- 
ἰηρ.᾽ 158. [Ιχ. 8. ὙΠῸ ὈΥΙρ ἴμπθ855 οὗ ὑπ στιβϑίηρ οἵ {Π6 ἸποΥ Πρ 
βίασ οὗ πῃ 5061 γα πᾶνϑ δἰγϑϑαν βθθῆ. Π6 γΓδυβ5 οἵ γΓου ν 1 ΠΡ᾽ 
ΡΥΌΡΠΘΟΥ, τηΐΓ8 016, πα ΔΠρΡ 6110 Δρρϑαάγᾶμοθ θθσδῃ ἴο ρϑποίγαϊθ 
{π6 ἀαγὶς πιρλὶ ὑπαὶ μα πον ονουβργοδα ἴμθ Ψον5ῃ ΟΠΌγΟΙ. 
εὐ πο Ηδθαΐϊμθη σου] 85 1ἢ ἃ βαϊθ οἱ 51}}} σὙΟ556 1 ἀαΥ ΚΠ 685. 
ΤΠο ΠρΗΐ γγὰ5 ἴο θθδῖ ΠΡΟΠ ἰΐ 4150 ἴῃ 115 του 8 ΒΡ] ΘΠ ΔΟΤΙΙ : 
γγ6 τηϊρ ὐ δηἐϊοῖραῖθ, ἐμουθίογ, ἐπᾶῦ ΟΠ γᾶν οὗ Π15 ΘΆΓΙΘΥ ΡΊΟΥΥ 
σου]Ἱὰ ἀδδοθηὰ οὐ ἐπα αθηἕ]6 ψου]ὰ. ΤῊ5 5 ΔοοοΙρ Ι5Ππ68 
1η. ἐπα νἱϑιὶ οἵ ἐπ ΜαρῚ ἴο Βοι]  ἤθμι. 

Τμαΐ Ιᾶγ86 ἰγδοῖ οἵ οΘουπίγυ οχίθπαϊπο ἴγοιη Μοϑδοροΐαμϊα ἴο 
μα ποῖ, Αὐδθῖα ἴο {πθ βουΐῃ, πὰ Ῥούβία ἰὸ {8 θαϑί, νγὰβ 
οσσαρ!θᾶ ἴῃ ἔπ ΘΠ ΘΓ ἃρ65 οἵ ὑπ σου] Ὀγ ρορυϊοῦβ πὰ ρον- 
ΘΕᾺ] ἐγ] 65, 8}} οἵ σῃ]ο}}, δοοογάϊπρ ἰο ἔμδῖν δαϊῃθηΐο ἀπὰ {Γἃ- 
αἰ 1018] ΒΙβίουυ, ργοΐθϑϑθα ὑῃ6 βϑῆηθ το] ΡΊΟ, ἃΠπΠα Ὑγ6γ6 ἀἰδίϊη- 
ΒΘ. 5Πη64 [ῸΓ {Π|6 1} ΓΘ ΓΘΠΟΘ οὗ ἤγο, 10} ἔμΠ6Υ ΘΟπϑι ἀουθα 85 ἴδ 6 
τηοϑὲ ρογίθοϊ γοργθβϑϑηΐαξϊοη οἵ ὑπ )οιῖγ, δπὰ ἐμθ σψουβὶρ οἵ 
ΒΟ γγὰβ ὑπ πιοϑὺ δηοϊθηΐ ἰογη οἱ ΙΔο]αΐγν. ΤΠῸ Ρμ11050- 
ῬΠΟΥΒ 8πἃ θαυ πϑα πηθη οὗ ἐπὶ5 ΓΘΡΊΟΙ ἡγοῦ ο8]16α Μδρὶ, ἃπὰ ιἱ 
15. ποῖ ΠπηρΥΟ 8016 ὑπαὶ δἃ5. {π6 σμο]θ ἰουσ ΟΥΎ ΟΥ̓ΘΊΠΑΙΠΥ ρῥτοὸ- 
ξδ5584 {πὸ γϑ]σίοι οἵ ὑμ6 ομϑ ἔστι αοά, ἐπὶ ἐμϑὶγ δἀογαίίοη οὗ 
ὑΠ6 5δ8η ργοοοοαθὰ ἔγομῃ ὑποῖγ σοπβί ἀθυῖηρ ὑπαὶ ΒΟΩ͂Υ ἃ5 8. Ρδϑυπιᾶ- 
ποηΐ ΚΒΘΟΒ Π8}, ΟΥ̓ ΘΙΌ]Θηὶ οὗ ἴπΠ6 Κ'ΠΘΟΒῖπαἢμ., ΤΠ6 ἱποϊριοπὲ 
ΘΥΤΟΥ, τοῖα τ παίθν οὺ ΒΟΌΓΟΘ 11 ΟΥΙΡῚ παῖθα, σγδ 8} 5Ὲ0πΚ ᾿πίο 
ἃ ΘΥΟΒΒΟΙ ΘΟ] αἰ, 8 ἃ ταϊηο] δα το} Βα ρου βιϊ Ἴ0η τ α1 ἢ {π6 ἰγὰ- 
ἀϊτῖοπα] Κηον]θᾶρα οἵ ἃ ΡγοΥ γϑ]]σοη. ΑΡγαμᾶπι Εἰ Π]56], 
δοοογάϊηρ ἴο Μαϊμηοπ 65, ͵χ85 δἀποαϊθα ἴπ ἴΠ6 ΒΑ Ὀῖδη ἔα τ (566 
Φοβ[. χχῖν. 2.) σοι 6 5 ἰού αγβ οοπϑιάογεά ἴο πᾶν 
ΡυΓΠοα πὰ τοίογμηθα 15 ἀοοίγιποθ 66 ΘΘΠΘΓΆΠΥ Γθοοϊνϑά 
ἃ πα ργοραραίδα, ἃπα 6 Υ6 Βα ρροβϑα ἴο ᾶνϑ οὔ ρ παϊθα ἴῃ Ομ8]- 
ἄθα: ὑπ Ὺ ΜΕΥ αἰϊουγαῦ ἀ5 δἀορίθα ἴῃ Ῥογβῖὰ ἀπά Εἰσυρὶ, π]θτα 
ἴμ6 Ὺ ὈΘοδτη6 ΘΧ ΓΘΙΩΘΙΥ ρο]]αἰδα ἀπὰ ἀδραβδά. 
Το Εσυρ ἐδ η5 1ἴἢ ἃ δι 5θαιθηΐ ἀρ6 ἀρα564 ὑΠ6 1 Κπον]θᾶρο, 

δηα ρῥγοίθϑβϑα ἴο ἀϊνθ ᾿πίο αἰγὶ ὈΥ ἀβϑίγο]οοῪ, πὰ {πΠ6 οὔμοὺ 
ατὐὺβ οἵ ἀἰντπδΐξοι : Δ Πα ἔχοιμι {15 1116 1Ὁ ΔΡΡΙ οαἴοη οὔ 6 βδθῖδη 
ἀοούγ! 65 ἅτΌ56 ἐπ ἰθύπὶ ΜαρΊ, οὐ Μδριοϊαῃ, ὑ μθῃ τι564 ἴῃ 15 
ΟΡΡΓΟΒΓΙΟΙΒ 56η86. ΤΠῸ ονιάθποθ οἵ μἰδίοσυ (Μῃ. ΕΔΗ (α) 
ΓΘΙΠΔΓΚΒ,) ἰγᾶσο5 πο ἀοοίϊο αὶ ἰο Ἐξσυρί, ἃ5 ὑμπϑὶγ δΙγὶ}}- Ρ]8 66, 
οἵ ψῃῖο ΘΟ ΥΥ 6 ΓΘ {Π|6 ἢ Γϑὺ τη ρΊ ΟΙΆΠ5 τη ϊοπΘα ἴῃ ΒΙβίουυ. 

Βυϊ τὑ οἂπ Ὀ6 Θα.ΔΠΥ ππλάθ ουϊἀθηΐ ὈγῪ ὑπ ἐδδιϊ ΠΟΥ οἵ ἃ 
ναγιοῖυ οἵ ργοίδῃθ διαΐπουβ ἐπὶ {πΠ6 πιοϑὲ ἀποϊθηϊΐ βρη ποδίϊοι 
οὗ {815 ψοτὰ νγἃβ ΔρΡ]16α ἃ5 ἃ ἔδθυι οἵ αἰϑιϊπ οἴου ἔο ἔπ ρμ11ο- 
ΒΟΡΠΟΥΒ δηἃ ΨΙ56 Π]8 Οἵ ἃ ΤῸ} ΘΆΓΠΘΙΓ ἃρ6, ΒΥ {πμ6 σψοτχὰ 
Μρτι5, 5805 ΗδϑυοΒ α5 (6), ὑπ6 Ῥοϑυβίδηβ πηαἀογϑίαπα ἃ βδογϑά 
ῬΘΥΒΟΠ, ἃ ΡΥΟΐδσ5ου οἵ ὑπθοϊορυ, δηὰ ἃ ργὶθϑδί ; δ)πά ϑ'υ1485 (6) 
6115 τιι5, δΔιηοηρ ὑπ6 Ῥαδυβίδηβ, ὑπΠ6 ΜΑΡῚ ἃγθ ἴποβθ ψῆ0Ὸ ἀδνοῖθ 
ἐμπθιηβοῖνοα ἴο ΡΠ] ΟΒΟΡν, πὰ ἴο {μ6 ψουβμὶρ οὗ ἰμ6 δῖ. 
ῖοη, ΟΠγγϑοβίοιη, ἃπηΠα ῬΟΥΡΠΥΥΥ, 5805 ΜΎΥ. Βυγδηΐ, αϑϑοῦὲ {πὲ 
5816 : 8Π ἃ ΙΒ ΠΥ ΠΟΥ Δα ΠΟΥ 1165 ταῖρι ΐ 6 Θπυτηδγαϊθα ἴῃ οοη- 
Πυπηαΐϊοη οὗ {Π15 Ορί πΙοη. 
ΤῊ ρεϊποῖρΆὶ ου]θοὶ ἴο βίοι ὑπὸ ΜΑΡῚ, οὐ ἴμ6 Ομ] ἄϑθϑῃ, οὐ 

δαβϑίθυῃ ῬΕΪ]ΟΘΟΡΘΥΒ ἴῃ ΘΘΠΘΓΑΙ, ἀσνοίθα ὑπο ὶν αἰϊθη τοι, νγὰ5 
ἔπ δἰπιαν οἵ αϑίτοποιηγ. ΨΥ ὅπ 15186]1165 οαηθ ουΐ οἵ 



7 Ρε- ᾿ 
τἰοά, 4709. 
Ἐ οἴοτϑ {πὸ 

ΤῊΕ; ΟΕΕΈΕΒΙΝΟ ΟΕ ΤῊΝ ΜΑΘΙ--ΟΗᾺΑΡ, 1. 

ἴῃρ στϑαΐ 7ου:. 
Ψυ]ραν ΖΕτα, ------------------------------------- πΠΠσσσσσσ 

Ἐρσγυρὶ, Βαίδαπι, ὑμ6 ἰδὲ ργοριιδὶ πάθον ὑπ ραίγαγομα] ἀϊβρθη- 

ϑαΐϊϊομ, ψὰ8 διπηπιοπθα γ 188 κίῃρ οἵ ΜΟΔΡ, ἴγομι Ῥοΐογδῃ, ἴθ 

δαγ586 ἔποι. ΜΆΩΥ βάρροβ ἐμαὶ Βαϊδαμι, ἔγο τ) [15 ον] θαρο 

Οἵ ΔβἰΓοΠΟΙΩΥ, γ85 Αἰ πι581 ἃ ΜΙΆΡΙΒ : 1ἱ 15 οογίδίῃ ἐμαῖ πὸ ν᾽88 

ΤΟΝ δοιθαπιοα ἴῃ ἐμαὶ ρατὶ οὗ ἐπ σου πέγυ, ΜΏΘΓΘ {Π6 ΜΕΆΡΊΔΗΒ 

Ἴ6ΓΘ 50 πιποὴ οοἰθργαϊοθα. Τΐβ ργορμοῦ, 11 15 Μ611 Κπον ἢ; ΡΓ6- 

ἀϊοῖοα, ““ ἴμευθ 5181} οοπιθ ἃ 5:ὰγ οἷἱἦ οὐ Φᾷοον, δ ἀ ἃ Βοορί 6 

588} αγίϑο ουἱ οὗ 1586]. Α5 Δϑ ΤΌΠΟΥ ψ)85 ἐμ ἰἀνουγιΐθ Ρα}- 

δαϊί οὐ ἐπ ἀΔγ, {15 ργοιη 56 ἃ 5187 ἔγοπὶ ρ πθγαί]οπ (0 ΘΘηΘΥ δ 0 ἢ 

ψου]ά θ6 δηχίοιυϑιυ Ἰοοκοα ἴοτ ἃπᾶ ὀχρθοϊθα. ὙΠ|6 ΡΤΟΡΙΙΘΟΥ 

ϊ56 1 τᾶβ, ποὰὲ ἅπν οχοθρίίοη, {1Π|6 μηοϑὲ ρθοι 18, ἃ ἃ ποδί 

ἱπιρογτίαμξ ψ μοι παα θ66ὴ σἼνθη ἴο ἀμ6 νου. 1 νὰβ αἰζογοα 

αὲ ἴμ6 πιοβὲ δυθαθ] ροτγὶοα ἴῃ ἐμο ἈΠ Π 815. οὐ {1 ροβι!]ανίδ 

ρ658, ὁ ἔπ6 δϑιϑ] βῃπηθηΐ οἵ {Ππ| Τωον 168] ἀϊδροηβαϊίοη, ἃπά 

{π6 ὀνδυίηγον οἵ ἐπ Ρδ ΓΙ ΤΟ Πμα] πὰ ιἰ πριν {πο γθίογο πᾶν 

Ῥδϑϑη γϑοδῖνϑα δγ μ6 Ἑθηί1165 ἃ5 ἃ ργϑάϊοἴ!οη οἵ ὑπθῖν γοϑίογα- 

ἔοη ἕο {πὸ ἄνουν οὗ ἐμεῖν οοιμπιο ΕΝ μοΥ : Ογδὺ θοΙηρ᾽ απ1- 

ΠΟΥ ΒΡΟΚοπ οἵ 85 ἐπ "ρα ΐ οὐ 0 (θη 11168, ὙΠῸ 5μου!α θυῖης 

11 πδίϊοηβ ὑπάου μἷ5 5ρίεπᾶϊά ἀοπίπίοη. Ἐ]αΐοὰ Ί ἢ {π686 

Πορ68, αἱ ἴπ ἀρρθᾶγαποδ οἵ ἐμ Ἰϑῃρ' ἀοϑιγθα βἴανγ, γἷ8δ ΤἸΔΥ 580- 

Ροβ6 ἔμθ ψῖβθ πιθὰ ᾿ιαδίοποᾶ ἰοὸ “Ψθγαβαοπι ἴο τη Κ6 ἔπ} δᾶροΥ 

ἱπαυΐγίθα τοϑρθοϊΐπο ἴπ6 πον] τ θοῦ ΟΠ ν ΟΥ̓ΘΓ, ἰὼ Ποῖ ἔΠπ6 1 

ἰδ! το 5 ΟΥὍἩΡΌΤΟΥ Κπον]θάρϑ μα ἃϑογιθοα {Π6 ΠΔΠ1Θ οἵ Κιηρ οὗ 

π6 Ζ6 85. 
Βγ ἰμῖ5 οοπῇ ἀοπὶ ἰβαυίγυ, ἔΠ|656. ΒΥ ΒΘΥΒ ὈΘΟΔΠ16 Ὑ 1. 65565 

ἴο ἔπο σον οὗ ἔμ οοπιηρ οὐ Ομ γιδῖ, ἀπὰ ἀγασίηρ ἔοι {Π6 

ΘΟΥθ65 ἃ ἰδϑεπνοην τοερθοϊίηρ 15 ὈΙΡ Π-ρΙᾶ66, ταρ ἐμϑιηβθῖνθϑ 

τοδοῖνο ἂπ δα! πα] οομῆχιπαίίοπ οἵ 5. ΝΜ Θββιδμδῃῖρ. ὙΠδΐ 

ὑπο ὺ οοπδιἀθγοα ἐμ ᾿πΐαπὶ ἃ8 ἃ ΓΟΥᾺ] ο14, ψὰ5 δυϊάθῃΐ ἔγομΣ 

ἐμπὸ ο 5 ψ πο [Π6Ὺ ρτγοϑθπίθα ἴο μἰπι. 10 Μὰ5 ὅπ6 οὐδΐομι οἵ 

ἐπθ Εδϑὲ ἀπ ΠΌΥΗΪΥ ἴο τη8Κ6 ρτθϑθηΐβ ἈΟΘΟΥαΪπρ' ἴο {Π6 ΘΟ ΠΙΟῺ 

ἰὴ Π18 οἵ ἔμ ρϑύϑοῃ ἰο ψβοῖι ἔπ ν ΘΓ οἴογθά, Π’ πον πᾶὰ 

7αάροα ἔγοπι Ἀρρθᾶγϑῃοθ ΟΠ]Υ, ἃ οἰἰγο πη, 8. ΤΌ560; ΟΥ̓́ΔΗΥ 1Π6 1665 

σ᾽ Π που] πᾶν θθθη 5] οἰ θηΐ (Ὁ 186 ᾿πίληξ οἵ ὑπ6 ροοῦ Μασυ. 

Βαυΐ, τηθᾶπ ἃ5 μἷβ Ἀρρθᾶγᾶποθ ψ 88, ἔπ|6Ὺ ἰγθαῖϊθα μἷπ 8ἃ5 ἃ ΓΟ] 

Νὰ ; ἀπ ϑυθα Δίου ἔπΠ6 0 ἀϊδοονθγθᾶ {π6 ΡΟΥΟΥΤΥ ΟΥ̓ ΙΒ ρυθηΐβ, 

π6 Υ ργϑβοπίθα μπὶ [ἢ ρυθϑθμίϑ Οἵ 1Π6 τ ομδϑὺ Κιηα, 9016, ἔγδη}- 

ἴθ δη56, ἃΠα την ΥΥΝ,, 56 6} ἃ5 ἔπ6 Θαθθη οὐ Βμθρἃ ΡΓΘβοηΐθα ἴο 8ὅ0- 

Ἰοπιοι ἴῃ μἷ5 ρίουυ (4). Αἱ Βοίμιομθαι, {Π6 ρΙ806 οἵ Β]5 παλινιῖν, 

μ6 ψὰβ δοκπονιθασθα [κῖπρ Ὀοΐ Ὀ. 76} ἃπα (οπ|}16, ἃπά. Ἰηῃ 

βοῖ ἱπδίαμοοθϑ ὈΥ ὅπ πιθᾶῃ8 οἵ ἃ πγδου]ουδ γονθἰίϊοη. ὙΠ6 

{78} οὔ ραν τοι νὰ5 ποὺ ἀρουὲ ἴο Βο ἀοϑιγογθά, 
Βίβμορ γγαγρατγίοη (6) μᾶ5 δον ἐμαὶ ΡΥΟρΠϑίϊο ὙΠ ΠηΡ', ΠΊΔΥ 

μ6 ἀδῆμποά, ἃ βρθακίῃρ δίθγορ]γρμῖο. Ἐπαθίοπ5. ἃΠα ΒΙΘΥΟΘΊγ- 

Ρμΐοβ. μαὰ Ιομρ θθϑὴ υϑϑά βϑίογθ δ] ιδθθίϊο ΨΥ ηρ ; ἃπά [Π6 

Ῥμγᾶθ65 ϑγαίοι οΥἱριπαϊθα ἔγοιι ἔΠ|656 ΘΠ] 6815, ὯΓΘ 1π6 Του 48- 

ϊοη οὗ 411} ἐπαὶ βϑαιε ἃ] ἀπα πιοίαρ!ιουϊοαὶ δῖ 16 ὑπ] 6} τ) 6 51} 

δια Πη1Γ6, 85 ἔπ ΟΥ̓Παιηθηΐ 8} ἃ βιγθηθὶμ οἵ ἃ Ἰδῃριιαρθ. Τμονογὰ 

βίαν, μ6 ριόοοθθαβ ἴο ἀθιπομβίγαϊθ, 4065 ποῖ ΠΊΘΥΘΙΥ ΒΙΡΏΙΠΥ ἃ 

Βονογοίρη ΟΥ̓ Τοῦ, θυ ἃ αοά. ᾿ 

ΤῊ τηϑίδρμον οἵ ἃ βεορῖγθ, μθ οὔβουνθδ, γγὰ8 ΟΟΠΆΠΊΘῊ δηδ 

Ῥορυϊαγ ἴο ἀοποῖθ ἃ γα]6ν ; θαΐ {6 5[80, 1ποπρῖι 1: 8150 5 "Ἔθα 

ἴῃ ἐμ ργορμοίϊο ὙΠ πρ5 (.,.) ἃ ἰθιαρονα! ῬΥΪΠ6Θ ΟΥ̓ γαϊου, γοῖ 

μα ἴπ ᾿ὰ ἃ βϑογοῖ ἀπὰ διάάθῃ τπϑαπῖπρ ΠΠ ΚΟΥ 150: ἃ 5[8Υ ἴῃ 6 

Ἐρυρἐΐϊδη Βἰ θυ  γρμῖοβ ἀθποϊθα αοὰ. ὙΠ88, ἴῃ Απποξ ν. 28, 

20. νὰ γοὰᾶ, Ὑ6 πᾶνϑ βοσυῃθ {116 δἰδι οἵ γουν αοα; ἐμαὶ 15, {16 
πη8 56 οἵ γοῦν ἀοἂ. Ἠδθηοθ οομοῖϊα δ ἐπαῖ ὑπ6 τηϑίαρ Βου᾿ 
οἵ ἃ 5[αγ, ἀϑθα Ὀ. Βαϊδαιη, νγὰϑ οὐ ἐμαῦ ἀρβέγα56 8) χηγδίθυ οι 
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10  βθὴ {πὸ ν 5δνν (Π|6 58, {πον τοὐοϊοοᾶ νυ! Θχοθθα- Βοιμ]θμθμι. 
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ὅ. 

ΤΗΕ ΟΕΕΕΈΕΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΜΑΟΘΙ--ΟΗᾺΑΡ. 1. 

11 Απᾶ ν]ιθὴ 1ΠῸ ΡΥ ο6 οοπηθ ἰπΐο {Π6 ἤουβ8, ἘΠ 6 Ὁ Βειμ]είβεμι. 
βδνν (Π6 γουηρ Ομ] ἢ ΜΑΥν Π15 τη Πού, δηά [6}} ἀόννη, 

Κιπὰ ; ὑμαῖΐ 1ἰ 15 50 ἴο ΒΘ πιπάογβίοοα, δ Θομϑθαυθηΐ {πὲ 10 Γ6- 
Ἰαἰθα ον ἰπ ἐμι6 τηγϑίθγουϑβ 56η58 ἰο Ομ τὶϑδὶ ἴπ6 ϑἴθυπμαὶ ὅοη οἵ 
σοά. 

ΒΌΘὮΝ 15 ἐῃ6 ἐδβὶ πον οὗὁὨ {Π15 ϑιιποπὶ ἱμθο]οσίδῃ : δᾶ ἐπαΐ 
ἴμ86 ὅεθνβ δρρ! 64 ἐΠ15 δι] μια 08] ργϑαϊ οἴϊομ ἴο 61 ΜΙ Θ55Ί 8}, 
πδϑαβ πὸ ριοοῦ, Ὑπαὶ μ6 Μαρίδη5 Γϑιηθιρογθα ἴμ6 ἔγϑαϊ το π5 
οἵ {μποὶν {0Π|6 15, 15 1655 οούΐαίη : γϑῖ θυθὴ ΟἹ {15 ροϊπὶ ψγὸ μᾶνθ 
80Π16 ἄδργε οἵ δυϊάθποο οο]]θοΐθά ἔγοπι 1}|6 Υϑιιαϊπῖπρ ἀοοπ- 
πηθηΐβ οὗ ἐπαΐ γοιηοΐθ ρουϊοά. Ὑ78 ἅγὸ ᾿πίογιηθα, ἐπὶ θη ἃ Π 
1πα ιν π8] ρΡυΐ π1π|561{ αἱ {ὑπ μοδά οἵ ἃ ἔπι] Δ ΥΥ ̓ πϑυγγθοί 0}, 
Π6 ορίδϊπθὰ ΠΊΔῊΥ 1ῸΠ]ΟΥ 5. ΟΥ̓ ΒΒ ηρ 8η δριμὺ ἀθυϊνθα 
ἔγουα ἔπ δχρϑοΐθα ἀρρϑᾶγᾶποθ οἴδ]ομρ ργϑάϊοϊθα βἴδγ (9)». ΤῊΘ 
1468, ἐμπου ϑίογθ, πιιδὶ πᾶν ὈΘΘ ΨΘΤῪ ρΥΘνδ]θηΐ ἃ Πα ὙΘΥΥ ΡΟΡΌΪΔΓ, 
ΟΥ 1 ομ]α ποὺ πᾶν θα δἀορίαα ὈΥ 8ἢ ἱπηροβίογ. 

ΤΊΉΘΓΘ 15 ΠΟ ἢ} ἀϊ Π οὐ] τυ ἢ γοβρϑοΐ ἴο {π6 φαθβίϊοπ ψμδΐ ἴπ6 
δα 1π {πὸ ϑαϑὲ την πδγὸ βθθῃῆ. Τὐρμἰίοοϊ (ἢ) ΒΌΡΡΟΒ685 1 ψἃ5 
ἴμ6 Τιρηΐ ΟΥ̓ΡΊΟΥΥ οὗ {πμ6ὸ 56 ομῖ πα}, τὶ ἢ 5μοπ6 τουπα {Π8 
ΒΡ μοΥ 5, τ π6η ἴπ6 δηρθὶ Ὀγουρμΐ ἔμθηι ἰἰἀϊηρ5 οὗ ΟΠγ δ 5 
διγίη, ψμῖ ἢ, 566ῃ δἷ ἃ ἀϊδίδποθ, δδϑυμηθα {πὸ ΔΡρθδσδῃοθ οὗ ἃ 
βίδυ---οἴμουβ ὑπαΐ 1ὑ γὰ8 ἃ οοπηθί ποῦ Υβ ἃ πιθίθου.--- ὙΠ] 0 ἢ 15 ὈῪ 
(ἌΓ ἴπ τπηοϑὲ ῬΥΟθΆ]6 ορὶπῖοπ, 85 ἰδ δοῖνθϑ ἴῃ 6 ῬῇῃΠΘΠΟΙΊΘΠ8, 
Δα 15 πηοδὶ οοημϑβίϑίθηΐ σα} {Π6 Βου ρα γα] δοοουπὶ. ΤΠῸ οἱτ- 
ΟὈΠΊ5ἴ8ΠΟ0Ο5 Το] αἴθ ΟΥ̓ ΠΙΔῊΥ Β᾽ ΠΡΊΪΔΙ τηθίθου 5 8150 δεῖν ἴο οοπ- 
ἤγπι {115 δοϊαΐϊοπ (1). 

ΞΟΠῚΘ θα η6α ΓΙ ΐΈΎ5, μουν, πᾶν ποῖ θη οοπίοηϊοα ψιἢ 
[Π15 ΠΟΥ ΘΑΒΥ 84 παι γα] θα ρ!απαίίομ, οἵ {μ15 ραγὶ οὗ 8 πδγ- 
Ταΐϊῖνθ. ὙΠΘΥ ΟΟΠΒΙΔΘΥ ἔπ ῬΥΟΡΙΊΘΟΥ οἵ Βδ,δδη 85 ἃ βοϊ θα ϊῆς 
δηἑΙοἰραίϊομ. 

ὙἘΠῸ Ἰοαγπθὰ ΜΊ. ΝΟΙδπ 1ΠΙΌΥτη5. τπ6, ἐπαὶ Ὥγ. Ἡδηὶγ, {πὸ 
ΡῬΥΪΏΟΙΡΆΙ οὗ ἩἨογίίογα ΟΟ]16ρ6, [Οτηθα ἃ ἐμοῦ ΒΟ τγ85 
[οὰπ θα οα ἴπ6 ἀορ-βϑἴδυ ; πα, Δοσοογαϊηρ ἴο β'οΔ! σ Υ᾽5 οΔ] 6 α]8- 
ἴιοπ, πθ ρετιοά οἵ δρουΐ 1460 γβϑαῦβ8, γῇ] 15 {πὸ ατοαὶ σδη1- 
ΟὟΪΔΥ γ6 8, ᾿πίθυνθηθβ μαίνῃ ἔπ 6 ΡΥΟΡΠΘΟΥ οὗ Βδίαδι πα ἐπ6 
Βισίῃ οὗ οὔῦ ϑ'ανίουῦ ; 8δηἋἃ ἔμ βθϑιηβ πὸ ἀουδὲ Ραΐ ἐμαὶ θοὶἢ 
ονθηΐβ γ ΓΘ οοππθϑοϊθα ὈΥ Βῖπ, ἔπγοῦρὴ ὑπαὶ ρογϊοα, ὙΠοΥα 
ΔΡΡΘΑΥΒ, ΠΟΥΤΟΥ ΘΓ, ΤΠΒΩΥ δίγοηρ,, 84, ἃ5 Π6 Ὀ6]1Θν 68, ᾿ΠΒῸ ΡΘΓΆΡ]6 
ΟὈ]θοίοη5 ἴο {π|5 ὑμΠΘΟΥΥ. Β1:ΓΠ5 5 ποΐ γοσαγα θα 85 16 Πδᾶτ- 
ὈίηροΥ οὗ ροοᾶ; Αγαΐιιϑ ἰθυύιη5 1 ἀςτὴρ δεινὸς, δπΠἃ ἩοΙοΙ ἀ6- 
5ΟΓΙΡ65 1ἰ-- 

Ἶ κακὸν δὲ τε σῆμα τέτυκται 
}] - - Καὶ φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσι. 

1ὶ 56 6115 1Π1Ρ0551016, ὑἱπογοίοσο, ἐμαὶ ἐπ ΝΜίαρίδπβ οου]Ἱά πανῈ 
ἀδαποθά 8ΠῪ ΟΠηθη οὗ σοοά ἔγομι [15 δίαγ, πιο 1658 ὑπαΐ οἵ {Π6 
ὈΙγΐ οἵα βδνιοῦῦ δια Π 6] ΓΟ σ. 

ΚΟΡΙΘΥ ϑαρροδβϑα ὑπαὶ ἃ βἴδυ ψΒ1ΟΙ Δρρθαγθᾶ ἴῃ ἐπ Πθεὶ οὗ 
Βουρθηΐαγθ, ψγὰ8 ὑπαὶ ΒΊΟΝ ἱπαϊοαῖθα ὑπ6 παϊνιγ. Τί 15 ἃ 
ΒΙΠΡΌΪΔΥ ΟἸΓουτηβίδποθ, ὑπαὶ μΠ6 τορυθϑθηΐβ ἴπΠ6 ἈΡΡΘΑΥ8Ππο6 οὗ 
{815 δἴαγ, ἃ5 νυ Ὀγ ἴΠ:8 δϑί ΓΟ ΟΠ Υ5 αἵ ἴπ6 θΘΡΊ Πρ οἵ ὑμ6 
βονυθηΐθθηΐ οθηἴΓΥ, 8ἃ5 θ6Ιηρ' ΡΟΥΘ οὐ] βἰγη] αν ἴο παῖ, ἡ ΠΙΟΝ 
5... Τρπδει5 ἀθβουῦθ6 5, ἃ5 παν] ηρ' ΔΡρΡΘαΓΘα αἱ ἔπ παϊνιῖγ. Τὶ 
γγὰ5 ὈσΊρ αὐ ΡΟΥΘ πη 68 5116, 84 ΔρΡρθαῦϑα ἴῃ ἃ Θοῃ)] ποίίοη οὗ {π6 
ΡῬΙαποῖβ (1). 

ΤΠ656 ποίϊ! 05 ΔΓ ΥΘΥῪ ἱποθηΐοιθ, θαΐ {μ6 πηϊδίοτίαηο 15, ἐμπαΐ 
ἴμ6 ϑογιρίαγθ παύγαῖϊνο 15 ἀθοιάθα!ν ορροβϑα ἴο ἴπθπιὶ: ογ ὑδμὸ 
βἴ8  πιουϑὰ βθείογτο ἵπὸ Μαρὶ, πὰ ἀϊγθοϊθα ἱμπϑῖὴ ἴὸ {πὸ ποῦ88 
ἌΒΘΥΘ ΜΆΥΥ ψγἃ5 ἀπ γ 6} 1πρ' να ἢ ΠΟΥ ΒΟΥ ΟΠ ΒΡΥΙ Πρ. 
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7 Ἰαη Ῥε- ΔΠπ4 νυουβῃρροᾶ Πίτα : πη ψῆθη {ποὺ μδὰ οροϑπθά {ποῖγ Βοιμ]εμιοπι. 
τἱοά, 4709... ΤΉΝ ἢ : 
Ἰοίότς τὴς ΓΘΑΒΌΤΘΒ, {π6Ὺ ργθβθηίβα ππίο πὶ οἹ 5 ; ρο]4, ἀπά ἔγϑὴκ 
ΨαΙραν δῆτα, ἱΠ66η56, 86 ΤΩΥΥΓἢ. 
δ, 

γγμαΐοδνοι., ἔμπ6η, πᾶ πᾶν θ6θη ἔπ βοῦτοθ οὗ πὸ πον θαρθ 
ψ 16} ᾿πἀπορα ἴπ ΜΔρΡῚ ἴο γᾶν] ἴσοι ὑπὸ Εαβϑὶ ἴο “6. 5816. : 
μοῦ μου ποὺ ψοΥ ἱπϑίγποῖθα θγ ὑπ ὑγααι!!οη5 οἵ ὑπ61Ὁ [ας ΠΘ 5, 
μαπαθά ἀονπ ἴο ὑποπὶ το ὑπ6 {Ἰπηθ5 οὐ Βαίδϑιῃ ; οὐ αἰγθοϊθὰ 
Ὅγ πὸ γδάιτῖοπαὶ Κπὺπον!θᾶρθ οἵ ἰμ6 ῖὶν ἀποθβϑίουβ, γοοοὶνθα ρου- 
μὰ Ρ5 ἴγοπη ΤϑΔη161 ἀπ 15 σοι γηθη : ΟΥ᾽ δοαπ γα ἔγουη {116 
ΡΘΓΈΒ58) οἵ ὑμ6 ἩΘῦγον δογιρίαγοϑ ἀαγηρ {πὸ οαρὑϊνην--- ποῖ μ 6 Ὁ 
ἐμαῖ πο ουϊάθα ἔπθπι γγ6 16 ἃ τηϑΐθου, ἃ οοπιϑῖ, Οὐ ἃ δἰδὺ, {π6 
τυϊβάοτῃ ἃπὰ ΠαΓΙΟΠΥ οὗ ἰμ6 αἀἰδρθηβαίίομ οἵ σα ἰ5 δα ΌΔ}}Υ πιᾶ- 
ποδὶ : Ομγιδὶ ψγὰβ Ρτοιηϊδθα ἃ5 πΠ6 ϑανιοιν ἃπα 6] νοΥΕΥ οὗ 
811 παίϊουιβ, δη4 ργοοίβ οἵ [15 ἀθβοθηΐ [πἴο {Π15 νου] ἃ ἴο {01Π] 15 
ΠΡ τηϊδϑίοπ γ ύθ ρίνϑη ἴο {Π6 ρίου5 7607, ἃπ ἃ 8150 ἴο {π6 δη- 
116. Τὸ οῖμ σοῦ ἀθοϊαγα ϊοη5 τηϑαθ 116 μ6 νγὰβ γϑὶ ἃἢ ἰπ- 
απί, οἵ [ἷ5. ἰοἢν οἴἥοῖα] οπαγϑοῖθσ. ὙΠῸ ΜΔΡῚ (|), ἃ5. Ψ611 ἃ 85 
ἀπ 5πθρμουάβ, ψγούθ Ὀτοιριὶ ὈΥ αἀἰνίπα αἀἰγθοίϊϊοα ἴο ΡΥ {πρὶν 
Βοιηδρθ ἴο μι, ποῖ ἃ5 ἴο ὁπ6 ὅἷΠΎο παᾶ γοὶ ἴο θᾶγπ ἴπ6 αἵρη "Υ 
ἀϑοΓ 6 ἴο ἴπη, θαΐ ΨΠῸ νγὰϑ ΔΙγθδαΥ ἰηνοϑιθα ψῖΐῃ ᾿ὑ. Τη ἴπ6 
Ῥονθυΐυ δη βϑοϊ υϑοπ οὗ μ15 μτιπη0]6 σοπ ἀΙ 1 0π, 6 γθοοῖνϑα ἀπ- 
Θαυΐνοοσα! ργοοίβ οἵ {μοὶν θθ] οἵ ἴῃ μἷ5 χα! θα, ἀπα ργοΌΆΌΙΥ ἴῃ 
Η15 αἰ νίπθ παῖαγθ, ΒΟ ἰδϑὶ ΠΟ Π165 ἃ5 {μ6586 16 οδἢ ΟἾΪΥ ἀἰἐὉ1- 
Ραΐθ ἴο πὸ Του : ᾿προβἕμθγθ οὐ ΘΟ] αϑῖοη. οπ 15 ραγί, ἀαγηρ 
ἃ 5ῖα᾽θ οἵ ᾿πίϑῃ ου, γγἃ5 ἃ ρῃ 5168] ᾿πρΟΒ511Πγν: δηα 11 οογίδιη]ν 
ΒΡΡΘΑΥΒ ἱπῃρΡΟ551016 ἴθ γΘΘΟΏΟΙΪΘ 5.0} ον άθποθθ ἢ {Π6 5πρ- 
Ροβϑα ηιθγ πυμηδπῖΥ οἵ ΟΠ γὶβὲ. 
1 πα5 Β66ῃ βῃρροβϑά ὈῪ 85οῖπθ, ἐμβεαΐ ἐμπὸ ΜαρῚ γγϑῦο Ῥγ βου ίθ5 

ἴο ὑπο Φον θα γϑ ρ] οι --τᾶπα ΟΥ̓ ΟἾΠ ΘΙ 5 ἐπαῦ ὑπο 6 γα οἵ {πὸ 46- 
δοθῃάαηΐβ οὐ ἴπ ἴθ {10656. Ὦγ. Ὠοάαγί ρα 75 }}ν 6815 818 
Ἰαϊίον ορί πίοι ἃ ψ|1ἃ Πυρο 6515. 

ΤΠ6 νϑυΐουβ ΟΡΊ ΟΠ 5 ΒΊΟΝ πᾶν θ66η αἱ αἰ γοπὶ {1π|65 ρτο- 
Ῥοβϑὰ ἰο ἐμ σοῦ, γϑορϑοίπρ' Π6 μ͵δοθ ἴροσα ἤθη οθ π6 ΝΜΔΡῚ 
ΟΔΠῚ6, πᾶν 6 ἰουπα 1ῃ ΟδἸπιοῖ, Αὐὶ. ΜαρῚ, ἂπὰ ἴπ ΕΔΗ ΚΒ 
ΡΥΙΖΘ Ε558 0 οπ ἴπ6 ΜαϑῚ. ΤΊ] ἸηοΥ6 σῬΌΠΟΓΆΙΠΥ γϑοθῖν θα ΟΡ 0 
5 ἐμαὶ οἵ 51. Νονγΐομ λὺϑπαίομθα]} (πηι), ὑμπαὺ ὑπ  Ὺ οᾶπιθ ἔγοτῃ ὑπ 
ραγὺ οὗ Αγαθὶα ψ Πϊοἢ. νὰ Ομ θυ ποι5 ἴο δ πᾶ. Βγγαπὶ"8 
ΘΟΠΟΙ α510}}5 Γοϑρθοξίηρ {Π6 διζααίοι οἵ Ροῖπου, ἀρῦθθ νΘΥῪ Ὑ061}]} 
χάδι {π γοβϑα ὲ οἵ 51. Ν. Κ8ὸὺαίομθι}}}5 ἀγοτιπιθη δ (η). 

1 πᾶνο ποὺ μοῦ αἰβϑουββθα {π6 4πθϑίοι Γοϑρθοῦηρ {Ππ6 {ϊπι6 
θη {πὸ δαβϑίθυ 58965 ΟΒ 16 ἴο Φογιβϑ οι: λρ τ οοῦ ΒΌΡΡΟΒ65 
10 νγὰ8 ΟΠ6 ΟΥ̓ ΝΥΟ γ68185, ἃπά ΑΓΟΠΡΊΒΠΟῸΡ Νονοοιηθ {ἰπαΐ, 11 νγὰ5 
ΠΘΑΡ ἀΠ6 οπα οἵ οὖν ΓΟΥαἢἷ5 ἢγδὶ γθᾶγ. Μι. Βθηβοπ, ἰῃ [115 
ϑγϑίθῃι οὐ μ6 ΠΥ ποΪορῪ οἵ ὑμ6 1116 οἵ Ομγϑῖ, (γο586 πγρο- 
{6515 15 πύθ δάορίθα) πᾶ5 δχϑιαϊ ποθ ὑπ δυθ]θοῦ τι ππποὶ 
ΟδΥ6, ἃΠ ἃ ἈρΡΡΘδΙ5 ἴο ᾶνθ ἀθοϊἀθα ἴπΠ6 δοῃίγουθγδυ, ὑπαὶ {πΠ6 
ΜΑΡῚ Θᾶπι6 ἔγοια ἴΠπὸ ἐμ] γγ-πἰηΐἢ ἴο ὑπο ἐου γ-ϑθοοπά ἀδν ΔΘ Γ 
μα θἰσίῃ οἵ “6588 (0). 
ΤΠῸ ΖΘ ν 5} ὑγδα! 0 ῃ}5 πίττα τι5, ἐμαὶ ἢ νγὰ5 ΔΙ αγϑ Θθχρθοίθα 

ἐπαΐ ἃ δι 5Βῃου ἃ ἄρρθϑᾶν αὖ ὑπ ἐΐπηθ οὔ ἔπ οοτηΐηρ οἵ {π6 Μ685- 
βίῃ. ὙΠῚ5 χα γϑαᾶ ἴῃ οη6 μ]806. οἵ ἐμ τηο}} Θβίθοπιθα 
Ζομαν (ρ)--ἼΠμ6 Κίηρ Μδββίδ} 58.811 ΡῈ γονϑαϊδὰ ἴῃ {π6 Ἰᾶπὰ οὗ 
6411|66, δηᾷ ἰο ἃ 5ἴδι πῃ {π8 δαβϑί, ὅζο. ὅτο δῃα ἀρϑὶη (4) πΎ Π6 ἢ 
ἀμ6 ΜδββΊ8}} 5118}} Β6 γτονθα]βα, ἔπῖθ 518}} γἱδθ ἃρ 'π {Π6 ϑαϑβὲ ἃ 
οογίαϊῃ οἴαν Παιπΐηρ Ὑ 1} ν Υ Οὐ ΘΟ] ΓΒ ; ἃπᾶ οὔ μού τηϊρηξ 6 
ασποΐθά. 

(α) ΕὙΔΗΪΚΒ’ Θχοθ]θπέ ρεΐζθ ἀἰββουίαίίοπ ὁπ {π6 ΝΜαρὶ, ϑνο. ὕδιη. 
(0) Βϑβγοι. νος Μάγον---Μάγον, τὸν θεοσεξῆ καὶ θεολόγον, καὶ 
ἁερξα, δι Πέρσαι ἕτως λέγουσιν--ταρ. Βτγαηί 5 Απα  γϑὶβ οἵ ἀποϊεπί Νγ- 



γ4 ΤῊΕΒ ΟΕΕΕΕΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΜΑΟῚΙ-- ΟΗΆΡ. 1. 

Τα ῬΡ- [12 Αμπάᾶ Ρείηρ ναϊποᾶ "' οὗ Οοά π᾿ ἃ ἄγϑδιη {μὲ ὑπον Βοίμιομομι, 
εἰοά, 4709. “")ο]4 ποὶ τείαση ἰο Ηοτοά, {ποὺ ἀδραγίαα Ἱπίο ἔΠ6 1} οὐνῃ 
Βεΐοτα ἴπ6 
Ψαϊγαγζῦτα, ΘΟΙΠΕΓΥ͂ ΔΏΟΙΠΟΥ ΥΥΔΥ. 

-ταῇ».--- 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΙ. 

7116 "σὲ ὑιίο ἔἰ σηρί. 

ΜΆΤΙ, 1... 1.9::--:-18. 

18 Αμᾷ ψβθὴ ἔπον νγοτα ἀορατίθα, θ6Πο]ἃ, {Π6 δΔηρῈ] οὗἉ Βευρί. 
ἴῃ6 Τογὰ Δρρεβδγείῖ το Φόβθρῃ ἴῃ ἃ ἀγθαϊη, βαυϊηρ, Δυῖβο, 
δ 4 τἀΚ6 (Π6 γουηρ' Ομ] 4 δηα 15 τιοίμου, δπά ἢθθ 1ηΐο 
Εσγρε 5, δηὰ ΡῈ (ποι {ποῦ ἘΠῚ} 1 Ῥείη πθο νου : ΤΟΥ 
Ἡετοά νν»}}}] βθ6Ὲκ {πΠ6 γουηρ ΟὨΠα ἴο ἀοβίτου δΐμη. 

14 ὙΠεοη πα δἴοβθ, 6 ἰοοῖϊς {π6 γουηρ οὨΠἃ δηα ἢ15 
γηοΐῃου Ὀ. πὶρηΐ, δηα ἀθραγίοα τηΐο ἔσυρ: 

1δ Αμπὰ νγὰβ {μετα ὑῃη8}] {Π6 ἀθαίῃ οἵ Ηεοτσοά : μὲ τὲ 

ἐμοί οσυ, ὅνο. νο]. 11. Ρ. 408. (0) Αρυᾶἃ Βγγαπί, πἴ βᾶρτα. (4) ΗἨϑΐ- 
τη οΥ᾽» ὉΡβουνδαίίοηβ, Οἰαυ κ᾽ β οαϊί. το]. 11. οὁ05.9. ῬΙΘΙοσΙ ἀπαθῖα νοχαία 
Ἐχοίϊο. Ν. Τ᾿ Πμοο. 3. Ρ. 887. (6) ινίπα ᾿μδρδίομ, ὃ. 4. 5εοΐ. 4. νο]. ἢ]. 
Ρ-. 181. (Ὁ) ᾿Αξφὴρ παρ᾽ Αἰγυπτίοὶς γραφόμενος ΘΈΟΝ σημαῖνει. 
Ἠδοτάρο!]ο Ηΐοτοσ. 110. 2. οαρ. 1. (9) ΝΞΞῚ2 ἼΞ. (λ) Ηδίπποῦυ, νοΐ. 1. 
Ρ. 205, 457, 438: δπᾶ νοΐ. ᾿1. ἤοονεε Ηδρτγ. εἰ απ, Ρ. 109. (1) ν1α6 
Μείεθοτοϊορυ--ἔπογο. Βυί. οἢΌ ν. Νο. 77. (1) Μίποϊ οὐτὶοῦβ ᾿πίοσιπα- 
ΟΠ Ὁπ {π6 5] οἵ οἵ {Π15 βίδυ ἴπ {Π6 δαβί, ψν}}} 1 ορθ ΒῈ 500η σῖγεπ ἴο 
{Π6 σπου Βγ τὴν ᾿θατηρὰ ἔγιθπά, {Π6 ον. Ε'. Νοαπ, δαίμον οἵ (Π6 6616- 
Ὀγαΐθα ἱπαῦϊγυ ᾿πίο {π6 ἱπίθουιν οἵ {μ6 τθεκ ναϊσαίθ, ᾿π 15 Βογὶς 
Τωδοΐατϑβ οἢ {Π6 ἀϊνῖπο Τϑραίϊοπ οἵ ΑΡγάμδιη. ([) ΕΑ ΠΚ 5’ Ἐββαγ, ρ.9ὅ, 
96. ("ι}) 51: Νογίοῃ Κὶ παίο θ}}}᾽ 5 Απποίδίομβ οα ὈΠἤἼοα] Τοχίβ, Ρ. 6, οὴ 
ΜΙ α(.. τι. 16. (γ1) ΤΠ ΘΓ ἅτε ἴπγθθ το πθυῖπρ5 οὔ {Π|6 οὐ π8] ρῆγαβθ- να 
οὔτμε εαϑῦ αν 5βθθη ἢἰ5 βίαν- -γε πᾶνε 566η ΠΪ5 βίασ ἴπ (Π6 δαϑί- -Ὗν 8 
ἴι8ν8 566} 5 βία δ 1(5 τἱβίπσ (0) 146 Γἰσθεοοί 5 Ηυπη.-- - Νονγοοιηο, 
ποίς, Ρ. 4. ΒΘηβομ᾿ 5 ΟΒΤΟΠΟΙΟΡΎ, ἃπά {Π6 τϑίθγεποαβ ἴῃ Ἐ]5]6γ. (0) Ζοβαῦ 
ἔπ 6. ἴο]. 74. ὃ.---Αρυὰ ΘΠ] τη 1ο6. (4) Ζοματν ἴῃ Εχοά. [0]. ὃ. 3, 4. 

Ἢ Χρηματισθέντες. 'ΤῊΪ8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 566 115 ἴθ ἱπηρ]γ ἐπαὲ ἐπ 
ΜαΑρΡῚ σοῦ Βοπουγοά τι} ἃ ΤΘΠΘΤΑ] οἵ ἀϊνίπο γ᾽ βίο ηδ5, ΒΈΘΙ ἃ 5 
μδὰ θθθῃ ἴῃ ΘΑΥΠΘΥ 565 ἱπηραγίοα ἐο Τάρᾶπ, ΑΒ μθ] θη, Νοθα- 
οΒδάμποΖΖαγ, ἃπα Βα]ϑαιη. Ὑ186 ΒΟΒΙΘΆ5ΒΠΟΓ [ἢ νοο. χρηματίζυ---- 
χρηματίζομαι ογδοι]απι, ν6] Γθϑροηβαμπ ἀϊγίπαπ δοοϊρίο, ὅτο. 566 
[ΚΟ 1]. 26.---.ΟΑΟΟοἰβ χ. 29.-- ἨδθὉ. νὴ]. ὃ.---αῖτἢ. οὐμαὺ ἰπδίαποοβ 
ΠΟΥ οἰΐοα, 

35 ΤΊ )ΟΌΤΠΘΥ οὗὁἉ ΦΌΒΘΡ πὰ Μδιγ, ΠΟ ψεγ6 ἔοο ροοῦ ἕο ΡΥ 
Φν θα ἴον ἐπ 181} γθααϊγθα Ὀγ {Π6 ἂν οἵ ῖσβθϑ, γγ76 τβᾶν 50} 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ γγβ ἀοίγαν Θά ἔγομι {Π|6 οἵϊουϊηρ5 Οὐ μ6 νῖδ6 τπθη: ἐμὴν 
ζαΐαγο οχίβθηοῖθβ, ΒΥ {π6 ον ου-ΓᾺ] Πρ ργονίάθηοθ οὔ 694, νου] 
Ὀ6 Θα408}}Υ Βιρρ!164. Τὐρμίίοοί ᾳαοΐα5 οη ἐμὶ5 ροϊμξ ἐμὲ Βαρνυ- 
Ἰοπίδῃ ἀδιηδγα, συ οἢ βἰαΐθϑ ἐμαὶ ὑπὸ Φ θυ ϑἢ ΓΆΤΔ11165 859] ἃ 
αὐ {815 ἐϊπ|8 ἴῃ Ἐπρυρὶ, 6 ΓΘ 80 ΠΠΠΠΊΘΓΟΙ5, ἐμαΐ {π6 ἀΥἐϊἤ οοΥ5 βαΐο 
Ὀγ ὑμθιηβθῖνοβ ἰπ ἐμ6 1} ΘΟ ρδη165---ἰ 6 5:1 γϑυβϑη ἐῃ5---ῃ6. θΓγᾶ- 
Ζἰθυβ---ὶ βθ γΘΆΨΟΓΒ, ὅτο. ὅζο. 50 ἐπα {Π ἃ ΡΟΟΥ δἴγδηρου Θᾶμη6 
ἴηἴο ἐπ οἰΐγ, μ6 τηϊρ μὲ Κπον Ϊ5 οὐ [Ὁ]ΠΟΥν- τ οΥ Καηθη, ἀπά μ6- 
ἴακϑ Βἰπη56}{ ἴο {π6μὴ, δῃηἃ ἔΠΠθη 66 γθοθῖνα διιβίθηδηοθ ΤΥ Πἰπ1561} 
δ πα (ἈΠΠγ. ΓΑρ  οο, νο]. 11. ὙΥογ 5, [0]10, ρ. 11]. 



ΤῊΕΞ ΕἸΙΟῊΤ' ΙΝΤΟῸ ἘΘΥΡΥ--ΟΗᾺΑΡ. 1. 

Τυϊΐδη Ῥο- τηΐσῃς 6 {1616 ἃ νβῖ οι τγᾶβ. βρόκβθη οὗ {π6 Τιοτά Ὀγ {88 Ἐρυρι. 
ἔν τ. ΡΙΟΡΙοί, βαυίησ, Ουΐ οὗ Εσγρί μᾶνϑ 1 τς] γὴν βοὴ 
γαυϊρατν χα, 
δ. 

36 ΠῚ Ἐν ηρο] σὺ ΠΘΥΘ 56 58. ἴο ἈΡΡΙΥ ἴΐ6 ρᾶ588ρ68 ἴῃ Ἡοβθᾶ 
ἰ. 1. ἴπ ἃ ΨΘΓΥ ῬΘΟΌΪΙΔΥ ΤΠ Π ΠΥ ἴο οὐὐ ογά. ὙΠπ|5 ἰοχὶ 15 σ6- 
ΠΘΥΆΠΥ͂ ἱποϊαἀθὰ διποπρ πο056 ργΟρμθοῖθ5 ΤΥ Β1Ὸ ἢ πᾶνο ἃ 4006 
βρη! Ποαἑοη. Τὶ γγὰ5 γΓϑίθυγθα ἴῃ 115 ΡΥ ΠΙΔΤῪ 56Πη56 ἰο (ἀοα᾽ 8 ἀ6- 
Ἰϊγσούᾶποθ οἵ ὑπ οἰ] ἄσθπ οὗ 1588] ἔγοια Ερυρῖ: Ραϊΐ, ἴῃ 115 
ΒΘΟΟΠάδΥΥ Πριγαῖϊνο 56 056, ἰὐ 15 ἃρρ!6ὰ ἴο Ομ γὶδῖ. Α {ὺ}6 15 
{ι181168, 5ᾶγ59 Ὦγ. ὙΥΒΙΪΡΥ ἴῃ 1οο, θα ὑπαὶ 15 ἀοπο ἰῃ [Π6 
Δηἴγρ6, μοι 15 ἄοπο ἴπ {πὸ ἴγρθ. 5.86], ἃ5 ἃ ἰγρβ οἱ Οσιβὶ, 
15. ο8]16 ἃ ἴῃ {86 ΟἹ Τ' δβϊαιηθπΐ, ““ ΜΥ 50}, πῦ ἢγβῖ- ον, Εἰχοα. 
ἴν. 22.---ἰο {116} ἔπ ἴγρϑβ, ὑπϑυοουθ, ἃ5 Ψ6]] ἃ5 ὅΠ6 Ῥυορ]ιθοίβϑ, 
1ἴ 566 Π18 ΠΘΟΘΘΒαΓΥῪ ὑπαὺ οὐιἦ Τογὰ 5που]α μᾶνθ ΦῸπ6 ἄογγῃ ἰηΐο 
Ἐργρὶ. ΤᾺ ΐς ΘΟ ΓῪ ΠΔΥῪ 6 οομδι ἀογθα ἃ5 ἃ ἴγρθ οἵ ἔμ6 ψουἹά 
--οἰἴμαὶ ““ργϑαΐ οἷζγ, ψμΐο 15 ΘΡ᾿ ΓΙ ΠΥ 6Ά1}164 Βοάομι, ἃπὰ 
Ἐσυρὶ," Ἐδν. χὶ. 8. ΑΙ {πὸ Ῥαϊνγγοβ Βα σΟΘϑϑί νΟΙ Υ σοπΐ ἄτη 
ἰηἴο Εργυρὺ ἴοτ ργοϊθοϊίομ ἃπά βαρρογῖ, 111} αἵ 1θπρῖμ ἐπ 15Γ86]- 
1ἴ65, π6 5ρ᾿| Γι πἃ} ρΘΟρΙ 6 οὗ αοἄ, ““ τ γθ οδ]16 4 ἴγτοιι Ἐουρὶ,᾽ ὈΥ 
π6 ρονοῦ οὗἩ ὑποῖν ἀϊν! Π6}]γ ἀρροϊηΐοα Τα νοΥ δη ἃ Ἰ)6] νΘΥΘΥ. 
Ἐργυρὶ πὰ 15Γ86] ᾿η8} 4150 06 ΘΟΠΒΙ ἀοΓθα 85 ἴγρ68 οἵ {π6 ἔνοίο! 
Ομ γδοίου οὐ τηδπ, {π6 παΐαγαὶ, δηα ἐπ βρί για]. ὙΤΠ6 παῖαΓαὶ 
τη 15 [δα οὐ {π6 Ὀγθαᾶ οἵ Ἐξουρὶ ΔΙομΘ: μ6 πδ5 ὩῸ ΠΟΡΘ, ΠΟΙ͂ 
ἴδαγ, ΠΟΥ ἱπουρμὶ θαγομπὰ {μ15 Π{{6 : 115 δάνδηΐαρθθ, θα] 1}, ἀηὰ 
Βοποῦτθ. ΤΠ6 5ριγιξααϊ παὰη, Ὀγ ὑμ6 ρυσᾶςθ ἃπα ρονοῦ οἵ αοά, 
15. 580 ἀεο!νογθᾶ πα οα]]οα ουαἱ οὗ Ἐργρί, οὐ ἴγοια ἔπ θοῃάδρθ 
ΔηἋ νη} 165 οὐ [Π15 11|{86, {παὶ μπ6 Κθθρ5 Πἰπη561} πιηβροί θα [ΓΌτα 
{μ6 σου] ; ἀπά ᾿ἴνοβ ποῖ Ὀγ 86 Ὀγοδά οἵ Εἰσυρὶ δΙ'οπμθ, μυΐ ὈγῪ 
ΘΥΘΓῪ ψοτὰ μοι ργοοθοάοί οὖ οὔ [Ππθ τπουτἢ οὗ αοά. 

ὕ0πᾶρϑὲ ὑπὸ Τιονι το} ἀἸδρθπβαϊίοι, 8411 οοππθοίοι ἀπ 1ηΐϊ- 
ἸΏΒ ΟΥ ψγ͵ἃ5 ΡΓΟΒΙ [64 Βοὔνγθθη ἔπ ᾿ϑγδθθ5 πα ὑπὸ ἘρΥ ρίϊδμ5 ; 
ἀμ ΘΥΘΙΥ ὑγαηβρ δῖοι οἵ {Π|5 ρΥΟΒΙ 1 10, ὙΠΟ ἢ Βθοπιθα ἴο 
ΠΏΡΙΥ ἃ ἀθδβῖγο ἴο ἰγαβὶ ἴο πυτηδῃ συ ἰϑάομλ ἃπ ἃ ρον θ᾽, ἴῃ ργΘίεγ- 
ρθθ ἴο ἐμαὶ ψ] 10} γὰ5 ϑρι γι 8]1, ἃπα ἴγομη ἅθονθ: ψἃ5 πη]- 
[ΟΥΠΪΥ αἰτϑη θα τα} [Δ1Ππ06, ΟΥ οα]διγ. (5.66 8150 ὙΥΔΓΡ ΓΟ Π᾽5 
Ἠ ινὶηθ Τιδραϊΐοι οα ἔπ6 Οοπηθοίϊομ θθἔθθῃ 1586] ἃπ ἃ Ἐογρὶ.) 
δὲ. Μαΐου, πἀπᾶρν ἵπθ ᾿πῆποποο οὗ ὑπο βρι γι οὐ ἀοα ΔρρΘδνΒ 
ἴο ΔΡΡΙΥ ἴμδ ρᾶϑϑᾶρθ οἵ Ηοβϑᾶ ἰο ἴπ ΝΜ βοἝβίδῃ δοοουαϊπρ' ἴο {15 
56η56. (ΟἸμγιϑί ἴῃ 15 ματηδη πδίαγθ, ἃ5 ΟὟἿ ταργοϑθηϊαίνθ, νυϑηΐ 
ἄονπ ἰπΐο Επουρὶ, ἴο 6 ποιιγίϑιθα ἔπογθ: 8η4, 1Π| 15Γ86] οἵ 
ο]4, νγὰβ οὐ Ἱ]δᾶ ουαἱ οἵ 1 Ὀγ ἃ αἰνῖπθϑ ἱπἴθγροβιἑ!0η.- 

ΗΘ ν 85 θαρὶΖαὰ ἰπ 1π6 γίνου οἵ Φογάβη--αἰτ θα ἴῃ ἐπ 166 Γ- 
Π655 [ΟΥἿΥ ἀδγ5-- πᾶ αἰΐον π ογυοϊπχίοπ οὗ {πθ 1651 αἰϊαϊπθα 
186 ργοιηϊβϑα ἰαπά, ὑπ Ἡοαν θην Ομ δδῃ. 

. 6 15γαθ θα γα ΡαρὑϊΖοὰ ἴῃ ἐμ δά 568--ἰΓθα ἴῃ {Π1|6 
ὙΠ ΘΔΟΥΠ6855 ΓΟΥΓΓΥ γϑαῦθ, ἃπα ποΐ οὐπο γἱπρ' ἴπ6 ἤθϑῃ τῖΐ 15 
αβδοϊϊοπβ ἃπα ἰα5ἰ5, (ογίοι θα {π6 ργοιηδθα ἰδπα, ἔπ6 ἔγρῖοαὶ 
Οαπδδη. Νύν. χὶ. 4, ὅ, 6. 359, 84, ἀηὰ ΝαμΡ. χῖν. 27. 29, ὅτο. 

ΜΙάγαβἢ ΤΙ Ομ  Ππ, Ρ5. 11. 7. μὰ5 {Π656 Γι Κα} 16 ψογάθ, 1 
ΜΠ] ΡΌΡΠ 158} ἃ ἀθογθο---ῖ "8 ἄθοσθθ μὰ5 θθθη Ρ.Ὀ]Βμοα ἴπ ἐμ 
αν, ἰπ ἰμ8 Ῥγορμοὶβ, ἃπᾷ ἴῃ ὑμ6 ΗδρΊορυαρ ἃ. Τὴ {86 ἰᾶνν, 
Τ5Υ86] 15 ΤΥ ἢΠγβί-θογπ, χοᾶ. ἵν. 22, Τὰ {πὸ Ῥγορμοῖβ, Ββϑμο]ὰ 
ΤΥ 5ουνϑηΐ 5181] 468] ργπάθη νυ, 158. 1Π|. 18. Τὴ {π6 Ἡδρίοργα- 
Ρἧδ, ΤΠῸ ΤΟΥ βαϊα πηΐο τὴν Τογά. ΑἹ] ψ μΐο Ρα558565 {Π|0 «6 υ75 
Τοίδι ἴο ἴπ6 Μίθϑβϑιδῃ; δπὰ δὲ. Μαϊίμον, ονθὴ 1 π6 πὰ ποῖ 
ΒΡΟΙΚΘη ΒΥ̓͂ ᾿Ἰπδρ᾽γαἰίομ, σψου]ὰ πᾶν θθαπ 7π5{18ῆ66, δοοογάϊηρ᾽ ἴο 
ἴπθ ουβίοπι οἵ [εἷ5 οοπἰγγιηθη, [ἢ ἈΡΡΙΥἱπρ {Π6 μᾶ558 66 ἴῃ α065- 
ἴοι ἴο {πμ6 ΝΜ 65518}}. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

διίαισλέον οΥ ἐμὲ ΟἸάγοη αὐ Βειλίε]ιθηι. 

ΜΑΤΤΈ. 11. 16----18. 

ΕΝ δ᾽ 16 ΤΠθη Ηεοτοά, σῃθη Π6 σαν {πὶ ἢ6 νγᾶβ τηοοκϑᾶ οὗ Ββίβ!θμθαι. 
Βείονε ἐμπῸὸ ἴΠ6 Ὑγ]56 Ἰη6η, ννᾶὰβ δχοθθάϊησ νυχοίῃ, δπα βοηΐ ἔουίῃ, δηά 
δ μον, 516 νυν 84}1 (6 σΠάγθη ἐπδὲ νου ἴῃ ΒΘ] θἤθυη 7, δηᾶ ἴῃ 8]} 

ὅ7 ΒΘσδτ156 ΦΌΒΘΡΠ5 85 οτἰ ἰοα ἐο ποίϊοα [Π6 τηαβϑδοῦθ οὗ ἵπΠ6 
ἰηΐδηΐβ αἱ ΒϑΙΒ] ἤθη), ν ΒΊ Οἢ 15 γοαἰθα ἴῃ ΝΜ αἰξ, 11. 16. ἔπ δνδῃ- 
5616 81] παΥγαἰνθ Πὰς ὍΘ6 πη ργοΟμοι πο ρα ἃ “ {ΡΥ σαἰίοη  ἃπά ἃ 
ἴα! 8 ἐμαὶ ΟΆΥΓΙ 65 15 Θσῃ Γοία αϊίοι συ ἱϊ ἢ 11.) ΤῊΪ5 ἀββου 0 γγὰ8 
Ὦγϑὲ τηδά6, νγα θεϊίθνθ, Ὀγ ψοϊξαϊγθ, τ μο56 ἀἰβγθρατα οὗ ἐγαΐῃ, 
ὈΒΘΡΘΟΙΔΙΠΥ [ἢ τηαἰζουβ σοηηρθοϊθα τ πο βδογθα Πἰβίογυ, 15. 51 
ΠΟΙΘΒΕΙγ ποΐουϊοιβ. Βαυΐ πὸ δνίάθποθ (Ὁ ἐπα τϑα! γ οὗ ἐπ 
ἴαοΐ, ἀπ ἃ ΘΟμΒΘα ΘΠ Υ [ῸΓ ἰπ6 νογαοϊΐυ οὗ Μαίζπον, 5 ἴοο 
δίγοηρ ἴο 6 δι θνογίθα ὈῪ 8 γ Ρο]ὰ δηά πηϑαρρογίθα Ἀ55Ο 10 η5. 

ἘὸῸΓ, ἴῃ ἔπ βγυβὲ ρῖαοθ, {π6 ψένο]θ ομδγαοῖθυ τ Β] 6 Φ Ό5ΘΡΠῈ18 
ἈΒΟΓῚΡ65 ἰο ΗΥοά, 15 {π6 πηοϑὲ ουϊἀοπὲ σομπῆγιηδίίοη οὗ {π6 θᾶΓ- 
ῬάγΟυ5 ἀ6θα ππθηϊὶ οπθα θγ {πὸ Ἐσνδηρο] 5. 

ϑοοοπαϊῳ, ΤΠ οβροὶ οἵ Μαίζμθν νὰβ ρῃ]15π64 ἀρουΐ ἐπα 
γὙΕᾺΣ οἵ οὐὺ ΓΟγὰ 58, αἴ ΟΠ} πιὸ ποῦ ἀοι θὲ1655 σσ Υ 8 Ροι- 
5015 ΠῚ] Πρ σγη0 οου]ά, δπᾶ ἔγομη ἔμ6 μοϑὶ ΠΠγ ὑπθη τηδη [δϑιθα 
ἀραϊηδὲ ὑπ6 ΟΠ ΓΙ ϊδπ Τα} ὙΠῸ τοι], πᾶν οοπἰγααϊοϊθα ἢἷ5 
Ὁδδαυ 0η, {Γ ἢ μα θΘΘη [Ἀ]586 ΟΥ̓ ΘΥΓΟΏΘΟΙΙΒ: ὑπ Ὶ 51|16Π06 5 8 
ἴδοι ργοο ἐπαῦ {πὸ Ενδηρ  5ὲ 85 βίαϊθα {πὸ [8οὐ σουγθοῖϊγ. 

Βαΐ, ἐπίταϊψ, {π|θ γϑα! ἶν οἵ {πὸ [ἀοὐ 1056]. (πο ΡῊ τηθπἰοποά 
ἴῃ 15 1π|5118] ΞΟΠ ΠΤ ρ᾽ ΤΆ Π 61) γγὴ5 ποῖ ἀβθπὶ θα θγ ἰμ6 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ 
Ὁ ε]505, ὁπ6 οὐ πὸ Ὀἰ τοδὶ Θπθηλΐ 85 οἵ ΟΠ γι ϑ απ ῖγ, πὸ Πνοά 
ἑοναγ δ ἴΠμ6 ο]0586 οἵ {πὸ βθοοῃμὰ οϑηΐυγυ, δπα ψὸ ψΟμΪ τηοϑὲ 
τι απ ΘΒ. ΤΟ Δ Ό]Υ πᾶν ἀδπιθα 1ἢ εἴ Π6 ΘΟ] ἃ (α). 

Τουνγίπίῳ, Μ αἰ πον 5. παγγαῖίνο 15 Θοη ἢ γιηθα θῪ ΜΟΥ 5, ἃ 
Ἠδθαΐμπθη δαῖπογ, ψΠ0 ᾿ϊνϑὰ ἀθουΐ ἔμ6 δπμὰ οἵ ἔμ Τοασι ἢ οθ μίαν, 
ὉΠ 70 ΠηΘη 05 {Ππ|5 Τηάββθ 6 ἰπ πΠ6 [ὉΠ Πρ ἔθ 185 :-τ 
““Απρτιδία5,᾽ δᾶγ5 6, “" πανίηρ ἤθθη ΤΠ! ΟΥ̓πιθα {παὶ Ἡοτοά δα 
ΟΥ̓ΔΘΓΘα ἃ 50η οὗ μὶβ οὐ ἴο θ6 ΚΙ]16 4, διιοηρ' {Π6 τη816 πὰ π 8 
ἀθου ὕνο γ 6875 οἱ ἃ, ΠΟ μ6 πδά ρεὶ ἴο ἀθαὶῃ ἴῃ ϑγγία, 5814, 
1ἰ 15 θοϊζεν ἰο 6 ΠΕ θυ 5 πορ' ἐμᾶπ Π5 506 (6). Νον αἰ πουρἢ 
ἹΜΔΟΥΟΡ 5 15 [ᾺΥ ἴοο τηοάδτῃ ἴο θ6 ργοάμπορά ἃ5 ἃ νϑ]1 ἃ δυϊἄθποθ 
ἴῃ 815 τηδὶΐϑι, πηβαρρογίθα ὈΥ ΟἾΠΕΥ οἰγουμηβίδηοοβ, ἀπ 8]- 
ἱποιρῖ Π15 5ἴΟΥΥ 15 τηλοηϊῆθα ΒΥ Δ ΟΥΤΟΠΘΟΙΒ ΟἰἸΓΟΙΠΙηϑ ΠΟΘ, 
γοὐ ἴΠ6 Ρᾶββαρϑ οἰΐρα ἔγομη Ηἷπ| Βθῦν δ ἴο ρον πον ἈΠΙν ΘΥΒΆΠ]Υ 
ὨΟΪΟΓΙΟΙΙΒ γγὰ5 {Π6 ἸηΠΥΔΟΥ ΟΥὉἨ ὑπ Ομ] άγθη ἴῃ ΒΟ] ἤθη, ν μοἢ 
γγὰ5 ρεγροίσχαϊθα θῃ ἱπθ οτάθγ οἵ Ηγοά. 
εὐ μῖν, ὙΥ Δ τοραγὰ ἴἰοὸ ἐπ 5] 6 ποθ οὐ Φοόβθρῆι8, 76. ΤΔῪ 

ΓαΥ 6. γοπιαγκ, πα πὸ ἰδίογίαη, ποὺ θυθη 8Π πη} 15ΐ, οδἢ θ6 
οχρθοῖΐθα ἴο γθοογα ονϑυυ ουθηΐ ἐπα οοοῦχ5 ΜΔ] ὅΠ6 ρογοα οἵ 
ὙΓΒ1Ὸἢ Π6 ὙΓ]65. 

διχιπίῳ, ΟὐπἰοιΡΟΥΑΥΥ ἰδίου η5 ἀοὸ ποὶ γοϊαΐθ ὅπ 5816 
{οἰ5. ϑιιθίοὨ115 1615 τι5 τηδην ὑπ] ηρ5 ἡ πῖο ἢ Τ αοϊζα5 Βδ5 οὐ! δα, 
Δηα Ώοπ ΟΔ5511|5 ΒῈΡΡ]165 ἐπα ἀθοίθμου οἵ Ὀθοῖἢ. 

ϑουθηίηίῃ, Τῦ 15 ὈΠΥΘΆΒΟΠΆΡ]6 ἴο τὰκ πὸ βιίεσποο οἵ {πὸ 
Φ Θν 5}} ἰδϊοτίδη ὃἃπ ΟΡ] οΐοη ἴο ἐμ οὐϑάι θη οὗ ἴπΠ6 βαογοα 
ὙΥΙϊοΓ, ὙΠ116 ὕΠ6 76 15 6418], Δη ἃ Θν ἢ 5 ΡΘΙΙΟΙ ΓΘΆΒΟῺ, ἴο 60η- 
ἢ ἀ6 τῇ ἐμ Πάδ!ν οὔ ἴΠ6 Ἰαἰζογ. 

Εἰσεδῖν, Ἡοτοά σψουἹὰ παΐαγα!νΥ θ6 βιρροβθα ἴο ἴαϊκα 5010} 
ΡΥΓΘοΔα ΟΠ8. ἃ5. Π6 τηϊρηΐ ΓΙ Κ ὨΘΟΘββασυ, ψιϊποῦΐ θοϊπρ᾽ 50Γι- 
Ῥυ]ου 5 ΘΟ οΘγπἱηρ᾽ {86 688. 
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᾿Ζυϊΐαη Ῥε- {π6 οσοδβίβ {μποτθοῖ, ἔγογὰ ἔνγο γϑᾶγβ οἷά δηᾶ ὩπάΘΥ, 86- ΒΘ] μοι. 
τἰοᾶ, 4709. 
 Βεἴογβ {Π8 

Ογαϊκαγ Αὔτα, πρρεμῃ, Ὑοϊϊαῖγο, δἰ ἔμοὺ [τῸπὶ ἱρπογᾶποθ ΟΥΓ αἰβῃοποδίυ, 8ἃ5- 
' , βουΐβ ὑπαὶ ΤὈυτίθθη ἐπουβᾶπα Ομ]! ἄγη τητιϑὲ πᾶν Ἰοϑὲ ὑπ 6} Πγ65 

ἴπ {μ15 πιάϑϑϑοῦθ, {ΠῚ {π|ὶ5 οῦθ ἴγιιθ, ἴπΠ6 δι]θημο οἵ ΨΦόβθρῆτι5 
ψου]α θ6 ἃ νϑυῪ ἱπιρογίαπὶ ορ]θοίτοη ἴο ὑπ νϑγϑοιίυ οἵ 5ΐ, Μαῖ- 
ἐπ6νν᾽5 παυγαΐνο: δηὰ νι {{Π|15 νον ὙοΟΙαΙ ΓΘ πᾶ ].6 5 {Π6 8556Γ- 
{ϊοη, [0 ΘΥΘΙῪ ΠΟΙ 5Π6 5. ὨΙΤη561 ἂπ ἱπνοίοσαϊθ οπθΥ οὗ 
τονθα ! θα, ἃπά ποὶ βοάομι οὗ πδῦαγα) γο] ] οΟη 150. Βαΐ ἃ5 π6 681]- 
ἄχθη ποῖ ἨΓΟά οδιιβθα ἴο θῸ μαὶ ἰο ἀδαΐῃ (ργοθΆ]Υ ὈῪ 55 5515 
ΠΟΙ ἢ 6 κθρὶ πὶ Β15 ΡΔΥ) γγ0 1.8 ΟΠΪΥ πι8]65, οὗ ἔνγο ὑϑδγ85 ο]4 ἀπὰ 
ἩΠαΘΥ, ἰδ 15 ΟὈνϊουβ, ϑοθογάϊπρ ἴο {Π|15 βἰαϊοιηθηΐ, ὑπαὶ ΠΟΥ 
Ομ] άγθη τὲ πᾶν θθθη θΟΤπ ΔΠΠΌΆΠΥ ἴῃ {π6 νὰ οὗ Βοὶ}ν- 
166 πὶ, ἐπα ὑμπθῦθ ἃγΘ δἰΐμοὺ ἴῃ ῬΑΥΙΒ ΟΥὐὁΥ̓͂ Τομάοπ. ἘΥΐΠΘΥ, ἃ5 
ΒούΒ] ἤθη τνγὰ8 ἃ ΨΟΓῪ 5Π18}} Ὁ]86 8, Βοδγ νυ ἔνγο ἐμοιιβϑαηα ροῖ- 
5015 ΘΟχΙΒ[64 1π 1, ἃπα 1η 115 ἀδρθπαθηὶ αἰβισγισξ : ΘΟ ΒΘ ΒΘ ΠΥ, ἴπ 
{Π6 Πηϑϑ58 0 Υ6, ποΐ ΠΟΥ ἔπδη ΠΙῈΥ δὲ τηρϑὶ σου] μ6 5]αΐῃ. ΤῈ 
1815 ἀθβουι ρίιοη οἵ {πθ6 1118 οἵ 5.0} ἃ ἴγγδηΐ ἃ5 Ηθγοά, ὑΠ|15 γγἃ5 
580 ὑὐΠΠ1Ππη 0 ἂπ δοῖ οἵ ογαοῖίν, ἰπᾶὲ τ γγὰ5 θυΐ οἵ 5118}} οομβο- 
4606 ἴῃ {π6 ΠΙδίοΟΥΥ οὗἉ ΠῚ5 Βα ΠΡ ΠΑΥῪ σον ητηθηΐ. 

1,αϑέϊῳ, Δ5 π πη816 1ηΐλπΐδ ἐπαὺ πγογ ἴο 6 5]αΐῃ οου]α ΘΆΒ1]Υ 
θ6 ἀϑοδυίαι ηθα ἴγομι {π6 ρα ]16 8 Ὁ]65 οἵ ὈΙγὶ, ΟΥ̓ σΘΠΘΑ]ΟΡΊ65, 
ἐπαῦ οἰγουτηδίαποο Μ}1}} ἀσοοι πὶ (ΟΥ̓ ὑπ τορυϊοὰ ρᾶγθηΐβ οὗ οὐ 
δανίουν ἤθοϊπο ἰηΐο Ἐρυρί, γαΐῃοῦ ἔμπα ᾿ΐο ἃπΥ οἰΐν οἵ 
Ψυα68 (ὁ). 
Δηγ οἵ {π686 δυριυιηθηΐβ σου] 6 δα Πποῖϊθηὶ ἴο ν᾽ πα! οαΐθ {Π6 
Εν η ΡΠ 15}᾽5. παυγαΐνο : πΐ," ΔΙ Ορ  μΘΥ, ὑπὸν ΤΙΌΓπῚ ἃ οἰουάᾶ οἵ 
γ᾿ Π65565, ἈΡῸΠ ἀΔΉΓΠΥ βαποϊοπὶ ἴο ονθυθα]αποθ ὑπ πορα ιν 
θυ άθποθ αἰϊζθηριθα ἴο Ρ6 ἄγανγῃ το τ {Π|6 5116 π66 οἵ Φοβορ δ, 

(4) ὅ86 {π6 ρϑβϑβαρβδ 'ῃ Πιαγάπθυβ Ὁ  ογΚ5, νοὶ. ἵν. ρ. 122, ἀῖο. (Ὁ) 
Μδογοῦ. ϑαίαγῃ 110. 2. οθ. 4. Τὴ Ἐπηρθσου, δοοογάϊηρ ἰοὸ {185 ἩΥΙΘΓ, 
βϑϑιὴβ ἰο πᾶνε ρἰαγϑα ἀροι {Ππ6 ατϑοὶς οτάβ, ὕν ἃ "ορ', ἃπᾶ ὕιον, ἃ 590}; 
1π6 ρΡοϊηί οὔ [π6 βαυ πο Ροσμᾶρ5 οομβίβίβ ἴῃ {Π15, {πὶ Ἠοτοά, ρτοίθϑϑίμρ, 
Φιιάαίδια, ννὰβ ὈΥ [15 τ ] ρθη ΡτΟΠΙ 164 ἔτουη ΚΠ} Πρ 5 7116, ΟΥ̓ Πανῖηρ; 
ΔΩΥ {π]πρ' ἰο ἄο 1} {Ποῖν Π᾿6 5}; ἂπά {πϑυθίογα {πᾶ Π15 Πορ νου πᾶν 
θδθὴ βϑαΐβ ΠΘΥΘ 15 50η ἰοϑβί Π15 ΠΠ|6. ΜΔΟΥΟΡΙ 5, Ὑ [ἢ διπραϊαγ ῥτο- 
Ρυϊθίγ, βίδίβϑ {115 τηᾶϑβϑοῦθ 0 ῃᾶνθ θ6θῃ ρετροίγαϊθα ἴῃ ϑ' τα, θθοδι58 
7υᾶάδα νγὰ8 αἱ {μδΐ {{π|| ρατί οὗ {Π6 ργόυίποα οἵ ὅ'εϊα. ΟἸΠρΙ ἀπὰ Ὦτ. 
ΟἸαυΚο, οὐ Ναιί. 1.16. ΤΠ τηᾶϑβϑοσα οὗ {Π6 ᾿ηΐαπίβ 15 ΠΙΚο 156 ποίϊοθα 
ἴῃ ἃ γ ὈὈἸ πο 8] σοῦ, οἱ] ]6α Το] οίἢ δ βῖνα, πὶ {Π6 [Ὁ] Οὐ πρ ρᾶ55ᾶρθ--- 
“« Ἀπᾷ {Π6 Κίπρ' σᾶνε οὐδ 8 ἴοσ μαζί πρ' ἰο ἀθδίῃ θυϑυν ᾿πίαπέ ἰο 6 ξουπά 
ἴπ Βοίμ] θα ; πᾶ {π6 Κιηρ᾽Β ΤΠ ΘΒ ΉΡ Υ5 ΚΙ]6 4 ΘΥΘΥῪ 1πἴαπί Δοοογάϊηρ' 
ἴο {π6 τογὰϊὶ οτάθσγ. ὌὮτγ. 6. 5μδγρθ᾽5 ἢγϑί Ὠοίεπος οἵ Ομνἰβιϊαμ νυ, 
ἄχο. Ρ. 40. (0) [μαγάποι᾽ 5 ΟΥ̓! 1] 1γ, ρᾶτί 1. ὈΟΟΙς 11. ὁ. 11. 5θοΐ. 
1. Ρ. 180---185ὅ. Δῖο. ΜοΙΡοΥί. σαυβεθ οὐσ. Φόβθρηυβ. οοάθη ραθτο- 
τὰμη Βοί] θυ ]οοσππη, ΝΙαΐΐ, 11. 16, πατγαίδμη 5] 6 ηΐ10 ῥγεοίθσιοσῖί, 
Δίο. Θοίζηροη, 1788, ἃ5. δα] γζβᾶ ἴῃ {π6 ΜΟΥ Βονίον (0. 8.) νο]. 
Ιχχ. ρ. 617. δοιαίζι Ατομεοϊορία Ἠδθθταῖοα, ρΡ. ὅ2, ὅ98. ΨΙ46 Ηογπθ᾽ 5 
ΟἸτοα] Τηἰτοἀποίϊομ, 24 δα. νο], 1. Ρ. θ6ὅ8- 4. Απιοπρ' {Π6 Βαυσυϊηρίομ 
Ρᾶροτβ, 1 ἢμπά ἂπ ἀπριι}15}164. Ἰεἰίοι οἵ Ὁτ. Πιαγάπου ἰο Πογὰ Βαντιπρίομ, 
1π ἩΥΒΙΟΙ {Π6 ἸΘΔΥπεα ὙΥΠΘΥ ἈΓοΘΙ68 αἱ ἰθηρίῃ, συ] Πῖ5 αθ08] Ἱπάρπιοπὶ 
ἃπὰ δοοιγαου, ἃρσδϊηδί ἀθρθπαάϊπρ ὁ {Π6 δυίποτιίγ οἵ Μδοτοθίαδ, 
1η {Π6 ΤῸ] ουγῖπῦ Ράβ5ᾶρ8 :---ἶς 1 {Π6 1655 γτοραγάθα ἴ{ ((Π6 ρᾶββϑᾶρβ 
ἴπ Μδοτγο θα 5,) θθοᾶαβ6 {π6 ΟὈ]οίϊοη στ] ίϊηρ ο {Π6 5]απρη ον οὗ {π6 
ἰπέαπέβ, ἰαίκοπ ἔγοπι {Π6 5θποθ οὗ Φόβθρίιαβ, ἀρρβατθᾶ ἰο τ8 οἵ πὸ 
τηοηθηΐ, ὝΠΘη γα πᾶνε Ραπΐ ὁπ Πἰβίογυ οἵ {πμ6 δἰΐαιτβ οἵ ἃ σουπίγυ, 
ἃπα {παἱ Πἰδίουυ ἃ ὈτΙ ΘΓ οπθ, {Π|6 οἰ ἰβϑίομ οἵ 501η6 ρδυίοα!αῦ δυθπΐ 18 ΠῸ 
αἰ που! γ. Ζοβθρμαβ ψγὰ5 ἃ ἥγπι ὅν, δπά ποτα νγὰ5 {πμογθέοτθ ἃ ραγίϊου- 
18. ΥΘΆΒΟΠ ἴου μΪ5 ρα ββίμρ ΟΥ̓ΘΥ [Π15 δνεπί; θθοδιβα μῈ οου]ᾶ ποΐ πχθπίϊοι 
10 πη πουΐ σ᾽ νίπρ ἰμ6 ΟΠ βίϊαπ οα56 ἃ γΟΥῪ στοαί δἀναπίαρθ. ΤῸ ττῖΐε 
{πᾶ Ἡεγοά, αἱ {π8 [αἰίου ἐπᾶ οἵ 15 σγβὶρῃ, ἥ: Ραΐ ἰο ἀθαίῃ 8}} {π6 τη- 
ζαπίβ αἱ Βείμ]  θπι, ἀπάθυ ἔννο Υθᾶγ5 οἵ ἅἃσβ, οἢ ΟΟΟΒΒ510η Οὗ ἃ τϑροτί 
5ΡΥΘΔα {Ππαᾶΐ {πὸ ΚΊηρ οἵ {π6 76 νν5 παᾶ Β6επ ᾿αίεῖν θογπ ποτ, νου πᾶνε 

᾿ σ ΘΑ σου Πα {Ππ| ΟΠ βίϊαπ5, νυ μοι Φόβαρμαβ μαίβα; βίποθ 1 ννὰβ τυ οἱΪ 
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Ζυδη Ῥε- σογάπο το {Π6 {τὴ νοῦ μ6 μὰ αΠΠσϑηῖῖν ᾿Ἰηααίγοα οὗἹὨ ΒειμΙ ομοπι. 
τιοά, 4709, {6 τὶ 38 
Βεΐοτε {Π6 ΠΕΤΟΥ͂Ν, ὁ 5 
ΨυΙραγ τα, 117. ΤΉΘη νγὰβ {1816 {πᾶΐ γΒ]οἢ τγὰβ Βρόκθη ὈΚ 66- 
ὅ. ΤΘΤΩΥ {Π|6 ῬΥΟΡἢ δέ, βαυϊηθ,, 

18 [ἡ ἢδιηδ νγᾶβ {Ππεῖ6 ἃ νοῖοα πϑατά, ᾿Ἰδγηθηξδίοη, ἀπά 
νγθθρίησ, ἃπά σγϑαί Ἱπουτηησ, ἤΔ6Π61] τγθαρίησ .ὉΥ ΠΕΥ 
ΟΠ] άγοη, δη σοι] ποῖ Ὀ6 σοτηΐογίθα, Ὀθοαιβα {ποὺ ἃγ6 
ποί. 

--«Φ».-.-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΙῚ. 

“7ο56ρ1. γϑίμγη5 ἤγοηι Ε σψρί. 

- ᾿ ᾿ Ἐξρνυρί. 
ΠΝ ΜΑΤΤΎΤ. 11. 19----28., {ὑΚὲῈ τι. 40, ΒΡ 
Βείογθ {π6 
Μαϊξαγῦτα, 19 θυ θη Πογοά τγγὰβ ἀθδᾶ, 6 }0 14, δῃ δηρδὶ οὗ {6 
Ἂ ΤιοΥὰ Δρρθδυύθίῃ ἴῃ ἃ ἀγθδγὴ ἐο Φόβθρῃ ἴῃ Ερσγρί, 

30 ϑαγίησ, Αὐἱβθ, δῃᾷᾶ ἰαΚα [Π6 γουηὴρσ οἰ] δηα ἢ15 
γτηοίμου, ἃη4 σῸ Ιηἴο {πΠ6 ἰδ οὗ [5786] : ἔοΥ ποὺ ἃτὸ ἀθαά 
γνΠ10}} Βοιρηῦ (Π6 γοὰηρσ' Ομ114}5 1πἴ8 ὃ, 

Κποση ἰμαΐ ἀρουῦέ ἐμἰ τίν γὙθαΥ5 αἰζου {η6 βδ᾽δαρμίοσ, δηᾷ ἔπ Ἰαίίοσ σπᾷ οὗ 
Ἡετοα᾽ 5 γεῖρῃ, 6505 (ὙΠῸ νγὰ5 βαϊὰ (0 θ6 θοτῃ δὲ Βϑίμ! βμθη,) θεΐπρ: 
ἴπθη ἀροιπί {πιτίυ γϑαγβ οὗ 8ρ6, βΒίγ]6α Πἰπι56}8 Κίπρ οὗ {π6 δεννβ, δπὰ 
αΙὰ τῆδὴν {Ππ|πρ|5, ἴο 5ΔΥ ΠΟ ΠΙΟΓΘ 'ἴπ ρῥτοοῦ οὗ 11. Ὄγ. Τιατάπου ἔμ 
Ρτοοβεάβ ἰο ἀἰβοῦβ5 αὖ 50π18 ἰθηρτῃ {μ6 ἔπι ἃπα οσοαβίοη οὗ Απρπβίιμβ᾽5 
165ι. Τμαΐ πὸ ἀγραμπιθπί ἀραϊπβέ {815 ρατέ οἵ πΠ6 (ο5ρ6ὶ παγγδῖγε οδῃ 
θ6 ἀεγῖν εα ἔγομη {Π8 βιϊθποθ οἵ δόοββρβαβ, 15 ΡΥ βθθνῃ 8150 θγ Βίβῃορ 
ΝΥ αγθατγίομ, ὙΠῸ τηϑπίϊοη8 βθυθσαὶ ΨΘΙῪ ἱπηροτίαηί ΟἸ ἘΞ Οἢ5 ΟΥ̓ {Π15 
Ὑυγιίοσ, ὅθε δὶ5 ινίηθ ᾿ϑραίΐοη οἵ Νίοβ6β, νο]. ἵν. Ὁ. 251, 282. ἃ 
( ουτιδη ἩΤΙΓΕΥ Πὰ5 γι 6 ἢ) ἃ ὙγΠ016 γαῖα οὁη ἴΠ6 ᾿Π|Ὸ] Ομ 559 η5. οὗ 
Φοβθρτιβ. Ηδ τπᾶΚ65 {Π6π|, 1 1 τϑιηθαθετ τσὶ, βιχίγ-ίνο ἴῃ πΌτηθοΥ. 
ΤῊ τοιηατκ οὗ ΝΠΟΒΔ6115, {παΐ ΠΙ βίου 85 σΌπ συ ΠΥ Κπον {Π{16 οἵ {Π6 
ενϑπίβ οἵ {πΠ6 {πἰτίν Ὑβᾶγβ ἱπηημ) θα]! δίοθΥ ρσθοθαϊπρ' ἴπθηη, δπᾷ ὁπ ἐπ15 
δοοουπί 1 νγὰϑ ΡΓΟΡΆ]6 {πΠαΐ Φοβορμιβ μα ποί μεατγὰ οἵ {Π8 5] δαρβίον οἵ 
{μ6 Τπποσθηΐβ, 4065 ποΐ ἄρρϑδγν βιῇιοϊοπί ἴο ἀοοουὺπί ἴου μ18. βιΐθποθ. Τί 
566 15 ὉΓΙΘΥΪΥ ΠΏΡΟΒ51016 {παΐ Φοβαρμα5 οου]ᾶ πανα θ6 6 ἱσπογαπέ οὗ {Π15 
οὐθηΐ, Ηἰἴῖ5 5116 η686 γγὙἃ5 ΠΟΤῈ {1κ 6 }]γ ἴὸ πᾶν ὈΘΘ6Π ἴπ 1815, 85 ἴπ Οἰμ6Υ 
᾿ἰπϑίαπορϑ, τ 1{{π ἀπά ᾿πἰρθγοβιθά. 

88 ᾿Απὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω. 8:1ν Νογίοπ Κὺπείοῖθα}}, πὶ Π15 
Απποζαϊ!οη5 οἡ αἰβοα] Τ᾽ οχὶβ, μὰ5 οπάθανουγοα ἴο ρύονο ἱπαὶ 
1 15 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΒΌΡΡΟΞ6, ἔγοιη {ἰπθ5886 ψογάβ, ὑπαὶ Ἡογοά 
ΚΙΠΘα 811 πὸ ομι! άγεπ ἴθ Βοίμ] θαι πὸ πα οοτηρ]οίθα, Ἀπ 
ἴμο58 ΟὨΪΚ σ1πῸ Πα 15 θασαπ, {ΠπΠ6}1 ΒΘοοπα γθᾶγ. ΤΠ6 ἩΘΌτ 
δχργθϑδίοπ ψουα πᾶν θθοπ ΤῸΝ 13, Π]1π5 ἀπο  ΠΔ ΔΙ ΠΟΙΊΙΠΙ. 
Ρ. 6. διθγιάρθ. ὅ8νο. δαϊΐ. 1699. ᾿ 

39. γ. Μ ὅπη σοπ͵]θοΐαγϑβ ἱπαὺ Απὶϊραΐθυ, ὙΠῸ νγὰ8 {Π6 Π6ΙΥ 8Ρ- 
Ραγϑπὲ ἴο ὑπ οἵονπ οἵ Ηθγοα, ψ θη ΟἸιγ δὶ νγὰβ ὈΟΥΠ, γγ͵8 9Π6 οἵ 
ἐμ ρυϊπιοῖραὶ ἃ νίβουβ οὐ [Π6 τηᾶϑϑδοσ αἱ Βϑιμίθμθαι. Ηθ μὰ 
ΑΙγοδαγν ργοοσυγοαᾶ {πὸ ἀθαΐὶῃ οἵ μὶ5 ἔνο οἱ ἄθι' Ὀχούΐμουβ, ἴο ργϑ- 
ΡΆΓΘ μἷβ ΨΥ ἴο {Π6 διισοοϑϑῖοπ. ΗΠ5 δἰδγτῃ σου θ6 ἃ5 ρυθαΐ ἃ5 
ἐμπαΐ οὗ "15 (αἴ που, ἡ πθὴ 6 μπϑᾶγὰ ὑπαὶ ἃ Κίηρ οἵ ἴΠ6 78 ν)18 νγ85 
Ρογῃ. Α5 {μπῖ5. Αηὐραΐου γὰ5 δχθουϊθα ΟΠΙΥ͂ ἔνθ ἀδγ5 Ὀθίουο 
Ἡετοὰ ἀϊδά, Βοῖ τπαϊρὶ θ6 τοίουγοα ἴο ἰῃ πὸ ψογαβ οὔ [Π6 δηρεὶ]--- 
ΤΠΟΥ 8.6 ἀθδαά σπῖο δουρς ἴπ6 γοῦῃρ ΟΠ11}5 186, ΤΠΘ νοῦν 
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Τυ απ Ῥε- 21 Απά [6 δγοβ6, 8πά τ00Κ πὸ γοιηρ Ομ] ἃπα ἢΪ8 Ἐργρι. 
ΠΝ γηοίμου, δηα σατο ᾿πίο {π6 ἰδπα οἵ [5786]. 
Ψυϊρατ τα, 923 Βιυΐύ ψῇθη Πα ποατα [μὲ Αγομαίδαβ αἸα τοῖρῃ ἴῃ δυ- 
ὅ. ἄδθα ἴῃ {Π6 τοοῖη οὗ ἢ15 ἔδίμου Ηδθγοά, Π6 ννὰβ δία ἴο ρῸ 

{μον ἢ: πού δίδηαίηρ, Ὀοίηρ ναυμθα οἵ αοα ἴῃ ἃ 
ἀγϑάϊῃ, μ6 [αγηθα δϑι46 ᾿πίο {π6 ρατίβ οἵ (ὕδ11|66 : 

938 Αμπάᾶ πο οδίηθ δηᾶ ἄννεὶῦ ἴῃ ἃ οἰ ΕΥ̓ ο8]16ἃ Ναζδγθίῃ : Ναζαγεί 
(μαὲ τὸ τηῖρῃί θ6 {Ὁ]Π|1Θα τυ οὶ ννὰθ ΒΡοΟκθὴ ὈΥ {πΠ6 ῥτο- 
Ρμιείβ, Η8 588}} Ὀ6 ςα])]δὰ ἃ Νζαγθμπδ ἧ". 

Τ{ΚῈ 11. 40. 

40 Απᾷ {86 ομ4 σγονν, δπα νναχϑα βίγοηρ' ἴῃ ΒΡ ΓΙ, 
6116 νὴ ννιβάοιῃ : δπὰ {Ππ6 σγδᾶςθ οἵ σά νγὰβ Προ πη. 

--αῖῖ-.. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΠ. 

Πιδίονῃ ὁ" ΟἸιγιδὲ αὐ ἐδ ασὸ οΥ" ἐτυοῖυο ψοαγς “", 

ΤῦΚΕῈ 11. 41---ὅ9, 

7 ἸΝΝ ἘΣ 41 Νονν Πί5 Ῥαγθηΐβ σγθηΐ ἴο Φο6γιιβαί θη ΟΥΘΥῪ ὙΘΑΓ δὲ 96 υβ8|6πι. 

ΤΟ ᾽ 4 » [ 

ψυϊραγ τα, {86 ἔδαϑε οὔ {116 Ῥάββονοσ. 

5Ά1Π6 ΟΥ̓ 5 ΔΓ ΔΡΡΪ16α ἴο Νίοβθβϑ, δ ' 5:11 1 ΟἰἸΓΟῸΠηδίϑ ΠΟ 65, 
Ε;χοά. τἰν. 195. Ὑἱᾶάο Ὠοαατγιαρο᾽5 Εν Εἰχροδβίζογ, ϑνο. δαϊί. 
ψΟ]. 1. Ρ. 86, 

40 ΠῚΠ6 τοῖρῃ οἵ Αὐοἤθίδιι5 οΟΠπ θη οθ ἃ ἱΠδιΒΡΙ ΟἸΟἸΙΒΙΥ: [ὉΓ 
αἰζου {π6 ἀθαῖῃ οἵ ΤΠ ογοά, θοίουθ ῃθ οου]Ἱά ἰϑᾶνϑ πὸ Κίπράομ ἴο 
οία! πη ὑπ6 οομἢγηηαἰϊίοη οἵ μἷ5 [α  Β6 05. ν}}}} ἔΓοτὰ ὑπ 6 ΘΙΙΡΘΙῸΓΥ δὲ 
οιπο, ὑπ6 26) Ὀοπανθὰ ὑπϑιηβθιγαβ 50 ὑππη πΟΌ 5] Υ ἴθ {Π6 
ἰδηρ]θ, ἢ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ οἵ μὶ5 Παν]πρ' γΓοίαϑθθα ἴθ πὶ δοῖηδ 46- 
τηϑη 45, ὑπαὶ ὑπ|5 Κιηρ οΥἀοΥ θα Π15 5014 1615 ἴο αἰΐαοῖκ ἔπθ, ο 
ὙὙΠΙΟἷ ΟΟΟα5' 06 πρνγαγὰβ οἵ 9000 γοιὸ 5141πΠ. Τὸ ψ85, ρΡΥ θΆΡΙΥ, 
ἔγομι ἷἰ5 Κπουν]θᾶρο οὐ {815 οἰτοπιηβδίδηοθ, 84 ἃ σῬΘ ΠΟΥ] ἈρρΓΘ- 
πϑηδίοῃ οὗ {π6 οὐ] ἐγ οὗ π6 ομπαγδοῖου οἵ Αγομθὶδπδ5, ὑπαὶ 920- 
5ΘΡἢ. ψγὰ5 αἴγαϊ ἃ ἴο σοί αγα ἴο ἷ5 οὐσῃ ΘΟΘΠΕΎ. 

4 Θὲ, Μ αὐ θνν 5665 ἴῃ {15 ρᾶβ88 96 ἴο ΒΡΡΙΥ͂ ἃ5 1 6ΓΘ 1ἢ ἃ 
οΟἸ]Θοῖγα 56 1856 811] ὅπ ργόρῇθοὶθβ ἴπ ἐπ Ὁ] Τβδίαιποπΐ ἐπὶ 
γοίου ἴο ἴμ6 δ0]θοὶ πὰ ον σοπάϊ! οπ ἴῃ 1 ο ἴπ6 Μίθβϑιδῃ 
5που ἃ Ἀρρϑθᾶσγ. Ναζαγοὶ, πού ΟΠ γϑδὶ γὰ5 πον οοπάποΐοα, 
γγ85 {Π6 πηοϑὲ σοῃἰθηηπηοα ρατὶ οἵ [Π6 ΗΟΪΥῪ Τιπα, ἀργθθῖηρ νν6}} 
μι ὑπαὶ ρτϑαϊοίοη -- ἜΘ νγὰβ ἀθϑρίβθα ἃπὰ γο]θοϊθα οἵ τηθῃ. 
ΤΠ Ἐνδηρο] 15[, 58γ5 ξλοὐοοί, 4065 ποῖ ᾳαοΐθ ὁπ ΡΙΌΡμοῖ, 
(τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν Προφητῶν) Ὀαΐ 811. ΑἹ] ἐπ ῥῬτορ]ιοῖβ ἀο ἔθδοι 
μ6 ν1}6 ἃπὰ δρ]θοὶ δου ἀϊζοη οἵ Ομγ δῖ ἢ θαΐϊ ποπο ὑπᾶΐ [15 σ0Π- 
αἀἰτοη. ὅπου] θ6 οἂξ οὗ ΝαζΖαγϑθῖῃ. ΟἸγῖδὶ βθθιι5 ἀθδιϊπρα ἴο 
ἐμπαΐ ἀρ͵]ϑοῖ ρ]ᾶθθ, ἴο {{1Π] ἴπ ἃ φ'θῃθυαὶ 56η56 {Π|656 ΡΙΌΡ οί 68. 
ΓῊῚ5 566 15 ἴο 6 ἔπ θϑϑὲ ἱπίδεγργοίαϊοπ οὐ ὑμ6 ρϑ85896 ; ῬΓθ- 
ἔδυ] ἴο [πο86 πῖοι γοργθδοπὶ 5[. Μ αὐ πθν 85 Ρ]ΔΥΠΡ᾽ ΤΠΡΟᾺ 
ἴμπθ ψογάβ Ἴν2, δηἃ 2. ΥὙἱά6 Τὐρ ὐΐοοῖ, Ηδ. οἱ ΓΙ πι. ΕΧοΓο. 
ΨΟ]. 11. Ρ. 112. 

1 ΤῈἢ6 ΘΆποΠ5 οὗ {π8 76 15} [ἂνν του α ράγϑηΐβ 0 Ἰποισποὶ 
ἐπϑῖν ΘΒ] ἀγα 1π {Ππ6ὶν ἱπίθπαϑα ἐγαάο αἱ ἔνγϑῖνο γθᾶγ5 Οἵ ἀρθ. 1ὐ 
15 ῬΥΟΌΔΌΙΟ, ἐπουθίογο, ὑπαὶ ὑπ|5 γα {Ππ|6 ρογίοά 4150 θη ἐμὸν 
θορᾶπ 9 σΟΙΏΘΙΥ ῚῈΗ {πὸ Ιανν, Εχοά, χχχῖν. 239. ψ Βῖ οι τοααυϊγοῦ. 
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τιοά, 4720. 
Ψυϊρατ τα, 
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43 Απᾷ ψῇθη 6 νγᾶβ ἔννεανβ ὑϑαυβ ο]4, {ΠΥ νγεπὲ ἊΡ ἰοὸ 
δου υβα πὶ δἔτου (π6 ουβίομ οἵ 16 ἔδαβί, 

411 ἔπ πᾶ]6 ομ] ἄγοη ἕο ργθϑθπΐ ἱμθηβοῖν 5 δὲ ΘΓ 58] 6’ ἔῃ Γ66 
Εἰπη65 ΘΥ̓ΘΥΥ γ8αγ. Α5 ἐμ ΨΦϑ 8 Ὑ6Γγ6 δοοιδίοιηθα ἴο σὸῸὸ ὺἃρ ἰπ 
(συνοδίαις, ἘΠ 6. πΠΝ 2) ΟΤΆγΘΏ5, [ἢ ΡΑΥΪ165 ΘΟΙηροβοα οἵ »γϑαΐ 
ΠΌΘΟΥ, 1 οαηποὲ οχοὶϊΐθ ΒΓ 586 ἐπα ὑπ ον ΟΠΠΠὰ «6815 
γγ85 ποΐ αἱ ἢγϑὺ τηϊβδδθαὰ Ὀγ ΦΌβθρῃ Ὧπὰ Μίαυυ. ὙΠΗῸὴΥ ἐοπηά Πΐπι, 
Σλρμιίοοῖ αἰξθπιρὶβ ἴο ῬΓΌνΘ, ἴῃ ἴΠ86 Π8]], ΟΥ̓́ΤΟΟΠῚ δἀ]δοοπὲ ἔο 
ἐπαΐ οὗ {π6 Βαῃμθαγιπ, ΡΓΟΡΟΒΙηρ ἃ Πα ΔΗΒΥΘΥΙ ΠΡ 4 δ 105, 85 
ἴπΠ6 Φ 65} γουΐῃβ 6 ΓΘ ρου θα ἴο 4ο, οὗ μ6 ἀοοΐοῦβ οἵ ἐπ6 
αν. ὙΤΠΟΥΘ ψοῦθ ἴῃ ὑπ ἴθηρ]6, 1. ἘΠ6 ργθαὶ ΘΠ ΘΟΓΙη 1ἢ 
μ6 γτόομι ἀαΖιΐῖῃ, οομπδιβίϊηρ οἵ βευθηΐυ-ὍΠ6 τηθιηθοῦβ, ἢ ἐμπ6 
δὶ, ΟΥ̓ ὈΓΪΠΟΘ, ΟΥ̓ ΡΥΘδιἀθπΐ, οἱ ἐποῖν μοϑά : δηὰ ἐπ [αῖ ΠΥ οὗ 
ἴμ6 οουγὶ, {πὸ ΑἹ) θοΐῃ ἄθῃ οἱ [15 τὶρῃὲ Π8πάᾶ.--ἸΔ., Τ'νοπΐγ- 
ἴῃγθ6 1πᾶάρϑβ τπ π6 σαΐθ οὔ ὑπ οουγὶ οἵ 15Γ86].---1Π|. Ἐν οπίν- 
1 γΓθ6 πάρα ἴθ {πΠ6 σαΐθ οἵ ἔπ οουτγὶ οὔ ἵπ Θἀθπτ 165. βδημοάγ. 
ΟΆΡ. ΧΙ. μ8]. 2. Τη ϑδο} οὗ ἔπμεβ88 1ἴ γγὰβ ρϑυπ θα ἴο 851. 4165- 
05 ΘΟΠΟΘΥΠΐ πο {Π6 ἰᾶνγ. 1πδίϑποθβ 8Γ6 ρίνοῃ ἴῃ Τὐσἰοοΐ, 
ἴγοιη Ἡΐ θγοβ. Τ᾽ δηῖτ, [0]. 67---4, ἘΠ. Οδπ18116] βαιά ἴο ἃ ἀ15- 
ΟΙΡ16, ““Το-ἸποΎγον, ἴπ μ σοπϑιβίουυ, 640 ἔμποιι σοι ἔοσίἢ πα 
«πρ6 5110} πη6 ΟἹ {15 τηδίζοχ." ὙΠΟΙΘ 85 οὐἴϊθη ἃ {1}} διάϊθποθ 
ΟΥ̓ ΤΠΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ]6 (α). 

ΤΠ6 ὈΓΙΘΙ͂ πατγαϊϊνα οὗ {πῃ Ἐσνδηρο δῖ, ΒΟ. ΘΟΠἢ 65 1561} 
ἴο ἴΠ8 511|0Ρ16 βἐαϊθπιθηΐ οἵ δοϊβ, σιϊπουῖ οἰ ΠΟΥ ἀδἴδ1} ΟΥ̓ 61- 
ΒΘ] ΠΙ5μππθηΐ, οπρηΐ ποῖ ἔο ργονϑηΐ τι5 ἔγοπι οοΟπϑἰ ἀθεῖπρ' ἔπ 6 ν ΘΓ 
ῬΘΟΌΠΙΔΥ ΟἸΤ τ πιδ ΠΟ 65 1η Ὁ Β1Οἢ ἔΠ6 ΡΊΟΥΥ οὗ ἐπ ββοομῃά ἐθιηρ]8 
ΔΡΡϑαγθά ἴῃ ἴμθ μοῖθ6 οὗ 15 πϑανθηΐν Βα μ6γ. Ηδ πὰ ποῦν 
ΥΓΙνοα αἱ ὑμπαῦ ἂρ μη ἴΠῃ6 Φο 5 σοῦ δοουβίοπιθα ἰο 1η- 
βίγιαοι {μοὶ ΟΠ] ΓΘ ΤηοΥ6 {ὉΠ Υ̓ ἴῃ ὑπ αγῖβ οἵ 11|6, ἀηὰ ἐπ 
Κπον]θάσο οἵ ἔπε ὶγ γο!ρῖοα. Αὐ ἐπ|5 ρογιοά στ δὶ βμονθα πἷτη- 
561 ἴο 6 ροσίβοι υ νούβϑα πῃ ἴπΠ6 Μοβαῖο ἰ'α. ἘΠ ̓͵ ΜΟ ΓΘΙΠΔΥΚΩΡ]6 
ΟἸΓΟΌΙ βίβη 85 ΠΟ ΟΟΟμΤΤΘα:; ὑμῃθ ἀθαΐῃ οἵ ΠΠ116], ἔπ πηοβὲ 
διϊπθηΐ οὗ ἐπ Ψ Θν15} Θχροπη ογ5 οἵ ἐμ αν, 8ηα ὑπ Ὀ8Π15}- 
τηθηΐ οἵ Αγομοίαῦβ. ΒΥ {μ6 ἢγϑὶ ουεπξ ὑπ ϑ'απηθαγι η 785 
ἀδρτγινϑα οἵ ι.5 σγϑαξοϑὶ ογῃηδιηθῃΐ ; ΡΥ 188 ΒΘ00η68 {6 ΡΟ ΘΙ νγἃ5 
ΤΠΟ0Γ6 ουνιἀθηεν βθτη ἴο 6 1π π6 μαπᾶβ οἵ ἔμ Ἐομπηδῃβ: δπά 
8 ΠΟΙΠΘΥ ΠΟΓΘ ἀθοϊδῖνο ρτοοῖ δἴογάβα ἴο {πΠ6 ρϑορὶβθ ἐπᾶαὶ ἐπ 
βοθρίγο ψγὰ5 ἀθραγίϊηρ. [151 ποῖ ΡγΓΟΡΔΡ]6 ὑπαὶ ὑπ6 Δρρθδυϑποθ 
οἵ οὖν Ζιογὰ πὶ ἔπ ἰθπρ]6, δὰ [115 Ομ ύβαίομ ὑπ 6 γ6, τηϊσΐ 
μᾶνγθ θθϑῃ ἀδϑισπϑα ἴο σον ἴο ὑπθ ἀοοΐοτδ ἐμαὶ ἔμ γ6 γγὰ5 ὁπ 6 
ΘΙ 0 ΠΡ ΤΠ ΠΟΥ ἰΘαγ θα ἔπδη ἨΠΠ16] ; πα ἐμαὶ 9Π6 8150, ὈῪ Π15 
Ὑ06}} Κπονη ροάϊργΥϑθ ἔχοι {6 σΙτοοῦ 1π6 οὗ Τ.νΙ, γγὰ5 {Π6 ΠΘΙΓ 
ἴο {πὸ Ιοπρ Ἰοβί, πη ἃ ποὺ νδοδηΐ ἔβγοπΘ οἵ 5γ86].. Αἴ [15 ἢγϑὶ 
ἈΡΡΘΆΤΔΠΟΘ ἃ5 8ῃ ἰηΐδηϊ τη {π6 ἴθ ρ]6, ἐπ βριτιΐ οἵ ργόρῇῆβθονυ 
γονὶνοα---α Πῖ5 ργθϑθηΐ ΡρθδΥπμο6 6 δῃθνθα ΒΙΠη561 ἕο ΡῈ 
ψόογίην οὐ ὑπ μοιηᾶρο οἵ 15 ῬΡ60}16, 85 ὅπ θαυ θα 510 Θ5500 οὗ 
1Π61Ὁ τποϑὲ Ἰθατη δα ᾿ηβδιγαοΐοῦ, ἀπᾶ ὑμὶν αν μὰ} βδονθυθῖρη, μ6 
Βοὶτ ἴο ἴπ οσόονη οἵ Ὀανὶά. 
ΤΊ οοπνθύβαϊοη οἵ 1 6585 τηαδὲ πᾶν πηδ6 ἃ 660 1ΠἸΡΓΘ5510Π ς- 

854 ποῖ ΟὨΪΥ οχοϊϊοά {πΠ6 αὐϊθηεοπ, Ὀὰϊ {π6 ουγ]οϑιτυ δη ἃ δαπηιὶ- 
γαΐϊίοη οὐ {πὸ βδηποάγιη. Ἔπαϊ ἴπμ6 οὈ]θοὶ οὗ οἵιν ΤΟΥ 5 βι{{πρ’ 
δΙΟΠρ᾽ ἔπ6 ἀοοίουβ γγὰ5 δοιηθὶ  Πρ' ΠΟΥ 6 ἔμ8π ΠΟΤῚ ΠΡ ΟΥΔΒΚΙΠΡ᾽ 
4υσϑίϊοπβ οοποουπίηρ δ6 αἸΠ Οα] 165 οὗ ὅπ «6 158} ἰᾶνν, 15. δν]- 
ἀθηῖν ἱπηρ] 16 ἴῃ 5 ἀμβυσθι ἴο ἔπ οχροβιυ! ἴοι οὗ ᾿15 το που", 
γγϊ5ὺ γε ποῦ ἐπαΐ 1 πηυδὶ μΒ6 δρουΐ πὴ ν ΕἈΓΘΥ 5. ὈΌΒΙΠ655᾽ ΟΥ̓, ἃ5 
1 τηᾶν 6 ὑγδπϑιαϊθα, Ὑγ 1 γ ποὺ ὑπαῖΐ 1 παπιϑὲ ΒΘ ἴῃ {6 μου86 οἵ 
αοά τὴν Βαΐμου ὁ Τὸ αοά οἵ πο Ψ ον δ ΟΠ υγΟ ἀἸα ποὶ δοπά 
ἐπ 6 Μοββῖδῃ ἴο οχοῖΐϊθ ὑπ διπαζΖθηιθηΐ, οὐ ἴο σΎδ  ν {Π6 Ου Ο51Ἐν 
οἵ ἴμθ Φονβ. Ηδ οδμιθ ἴθ ἱπηρῦο55 50Π16 [5505 ΠΡΟῸΠ ἰΠ0Π1, 51:η}- 

Φογαβαῖθπι. 



Τυϊΐδη Ῥὸ- 

ν 

ΗΙΒΤΟΝΥ ΟΕ ΟΗΕΙΒῚΤ ΑἹ 12 πε. ΟΕ Α6Ε--(ἬΔΛΡ. 1. 

48 Απᾷ σψῆθη {πον μα 6116 4 {Π6 ἄαγβ, 88 {πὸν τὸ- 
τω, ΕΠ {ὰγη64, ἐπ ΟΠ] 7655 ἰαυυ θα ὈΘμΙηα ἴῃ Φουαβα θη ; δηᾶ 
γι δ τὴν ΒΡΗ͂ ἀπά Ηἷδ γηοίμου Κπονν ποῦ 97 ἐέ. 

44. Βα {πο ν, βυρροβίηρ Πϊη} ἰο πᾶν Ῥ6θη ἴῃ {Π6 σοῃι- 
ῬδηΥ, νυεηΐ ἃ ἀν ἸΟΌΤΠΟΥ ἢ 84 {Π6Υ 5οιρ] ὨΪγὴ ΔΙΠΟῊρ' 
ἐποῖγ ΚιηβίΟΙΚ ἀπά δοαπδϊηέδησθ. : 

45 Απὰ νῆθη {μου ἴουιπα πΐπι ποΐ, {ΠΕ Ὺ τὰγποᾶ Ὅδοκ 
ἀΡΆ 1 ἴο θυ β8]  γη, βθο Κίπρ' Βΐτη. 

46 Αῃάὰ 1ξὲ σϑῖηθ ἴο ρᾶ85, [πδΐ δεν ἴπτϑθθ ἀδγβ {πεῪ 
ἴουπα ἢΐτὶ ἴῃ (Π6 ἐθιηρ]6, 5ἰτἰπο ἴῃ ἔπ τηϊᾶϑὺ οὗ {Π6 
ἀοοίοτβ, θοίῃ Πραυῖηρ' {Πϑῖη, δ μα 5 Κίηρ' {Π6 πὶ Θβθοηβ. 

47 Απά 4]] {μδὲ πϑαγα Π]ὴ} νυϑύ8 δβίοῃ βῃθα δὲ μΪβ ἀπάθυ- 
βίδηαἸηρ' Δα ΔΏΒΥνΘΙΒ. 

48 Αμπα ψῆθη {ΠΟΥ 58νν Πίγη, {ΠῸ ΡΥ γγ6γ8 διηδΖϑᾶ : δι 
Π]5 ποίου βαιά ππίο Πῖτη, ὅϑοη, ΠΥ Παβὲ ἐποῖι {Ππ|5 ἄἀθα]υ 
ΜΔ α5 7 Ὀ6Π014, την [αύΠοὺ δηα 1 πᾶν βοιρῆξ [Π66 50Υ- 
ΥΟΥησ, 

49 Αμὰ Πιο 8814 ὑπίο {πϑιη, Ηονν 15 1 {πὲ γο βοιρας 
Τὴ 6 7 ψγῖβῦ γα ποί {πα 1 γηιϑέ θ6 δροιέ τὴν ΕδίΠου 5 Ὀιιβὶ- 
ὨΘ55 7 

ὅ0. ΛΔῃά {πϑὺ υπάογβίοοά πού {ῃ6 βανίηρ' γγΒ]Οἢ Π6 5ρᾷ Κα 
τιηΐο {Π θη. 

δῚ1Ὶ Απὰ πο ψϑηί ἄοννῃ τ πο, δ ηα οδιηθ ἰο ΝδζΖδ- 
τ 1}, ἃ πα νγὰβ 5 ]6οῦ αηΐο {Ποιὰ : Ραΐ Π15 τηοίΠου Κορέ 8}} 
{Π6886 ΒΔ 1η95 ἴῃ ΠΟΙ Ποαγί. 

ὅφ Απᾶ {6815 ἱπογδαβϑᾶ 1ἢ νυ ιβάογῃ δηά βἰδίμσθ, δηᾷ ἴῃ 
ἕανουν νι Οοα δηα Τηδη, 

ΔΌ]6 ἴο {π6 Ῥ}ΟυΠΥ οἰ ουπηδίδη 05 οὗ ἴπ6 τηοπχθηΐ, πὰ ἴῃ οομ- 
σοΥάδποθ τ}, οΥ̓́Ϊο {π6 {ΠΥ ΓΠΟΥ απ ο6 οἵ Β15 αἰ 1 Π 6 Τη 5510}. 

Τλρμίοοῦ Ππὰ5 5ῃθνγῃ ἐπ ργΟ ΗΠ ν ὑπαὶ ΗΠ1116] μα ἀϊδα βοιηθ 
δῃοτὶ {{π|6 θΘίΌΥΘ οὐὐν Τογα νἱ᾽ϑιΐθα ἴπ6 ἴθηρ]θ δὲ {π|5 ρογοάα. 
5'Βου ἃ ῃἷ5 ΟΡΊ μΙΟἢ θ6 ΘΥΓΟΠΘΟΙΙ5, ἔμπα 6 πη ρΐ πᾶν θΘΘη ἃ 55θιη- 
ῬΙεα γτουπά οἷν 1,ογ, πθη Π6 σοηνουβϑα ψὰΐπῃ ὑπ6 6 15} 4006- 
ἴογβ, ἘΠ116] ἀπ 5μαιηηιαὶ, ὑπ6 ἴννο τηοϑὺ οε] Ὀγ θα ἘΔ 15 οὗἵἁ 
ἐπα ξονβ; Ε. Ψυδλῃ ἀπά Ε. ΨΦόοβιαα, ἔπ ὑνὸ 50η8 οἵ Βοίΐπίγα: 
Τοπαίμδῃ Βθῃ {)ΖΖ16}, ἴπ δαΐμπον οἵ ἔμ Ὁ μα] 4θθ Ῥδγδρῆγαβ : 
ἃηα ΗΠ. Φοοπδπαη θη Ζδοο!αὶ. ΒΘίοτθ ἔΠ|656 αἰ. ρ 1564 Τηθ 
ΟΌΥ Τιογὰ ἀϊδρ]αγοα ὑπαὶ ἱκπον]θάρα οὐ ἐμοὸ ἰᾶνγ, ν μῖο ἢ ογοτ- 
Ὑν ΠΕ] πο α {π6ηὶ τ ἀϑἰοη σθηθηΐ 8ἃπ6 δαπηϊταίϊοη (6). ΄ 

(α) 866 Πρμίοοί, ΗΘ. ἀπά 'ΤΆ]πι. Ἐχοσο. ἴῃ [λπι|κθ, νοἱ. 11. ρ. 396-7. 
Ταρμεξοοί {π|π|τ5 10 15 πο πη ρο551016 ἐπαΐ οὐτν Πιοτᾶ Παᾷ Οπ πα Δαπιϊβϑίοπ 

, ἴπίο Π6 νΘΥῪ Θαημοατίπι, ἃ ΟἸΓοστηβίαποθ Οἱ Ταγὸ ΟσΟΌΤΓΕΠΟΘ, ρου θα 
ΘΩΪΥ ἴῃ οχίγδογαϊπατυ οαβθ5. (0) Ποάάτγιαρε, Εδιη. Ἐχροβίίοτ, ἐγϑηβ- 
ἰαΐο5 {πὸ ποτὰ ἐξιτάντο, ““ [Π6 } νγϑυθ ἴῃ ἃ ἰγᾶπϑροτί οἵ δἀμιγαίϊοπ. 
Ἑξίσταντο, οὈδέπρεβοθθαηΐ, πιγαθαπίπτ. Ψέγραμ ἐξίστημι ἂἃ6 4π8- 
Θαμαπθ δηΐπι! σΟΙη πη Οἴ10Π6 γΘΠΒΘΠΙΘ ὨΣΊ, ΠΗΡΤΊπ15 οἰΐφια ἀθ δἀπιϊγαίϊοπρ 
βΒθτητη ἃ ἀϑαγρϑίυγ. ἘΟΒΘηΙλΆ]]16γ ἴῃ ἰός, 

δὶ 

δεγαβα θη. 
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Δυ]λη ῬῪὲ- ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΗΙ. 
τιοά, 4799. : 
νυ ραν γα, ; 
20. Οογιηιοποοηιθηξ οΓ ἐἶι6 ΜΠ πϊδίγῳ ὁ Φοΐη ἐδ6 Βαρίϊοί. 

ΜΑΥΤ, ΤΙ. 1---19.,. ΜΑΒΚ 1.0.9:-:8; τὐκὲὰ π|. 1:Ξ-18. 

Πκο11.1. Νονν ἴῃ {π6 βέζδθη ἢ γθϑὰῦ οὗ {π6 τεῖρῃ οὗ ΤΊΡΟΥμα5 Τῆ6 ]άον- 
Οβοϑασ, Ῥομέϊιβ᾽ Ρ]αίθ Ὀείπρ ΘΌνΟΥ ΠΟΥ οὗ Δυᾶεθα, δὴ ἐδέμνς 
Ηδετοά θειηρ' ἐθίγσοῃ οὗ 8116 6, ἀπά ἢ15. Ὀγοίμον ῬΠΠΠΡ 
{οίγλγο ἢ οὗ [{ὐὰγτθα δηὰ οἵ {πῸ γτεσίοη οἵ ΤΎΔΟΠομΙ5, δηά 
Τγβϑῃ85 [Π6 ἐδίγαγοῖ οἵ ΑΌΠ]6Π6, 

2. Αῃμδβ δῃά Οδίδρῃδβ βοίηρσ {π6 ΗΙΡῊ Ῥυϊθϑέβ, {π6 ννογά 
οὗ αοα οδπθ ππίο Φοόμη “ὅ, (μ6 βοὴ οὗ Ζδομαγῖαβ, ἴὰ {86 
ὙΠ ΔΘΥΠΘ6Β5 : 

Μαῖίι. 1.1. [ἢ {Πο586 ἄδυβ οδπιθ Φόμη {π6 Βαρεϊδέ, ργθδοϊνηρ τὰ (Π6 
ὙΠ] οΥΠ655 οἵ δπάθ. 

48 Τ᾽}: 5ρ:τὖ Οἵ ΡΥΟΡΠΘΟΥ οδπ|6 ΡΟΝ Φομπ Π6η μ6 ψγὰ5 ἐπἰ γἰγ 
γΘδΓ5 οἵ ἃρο : ἐπὶ] νγὰβ ὑπ6 {πη ρροϊηΐϊοα ἴῃ ἰμ6 ἰὰνγ ἴοΥ 
ἴῃ οομηθποθιηθηΐ οἵ {πΠ61} τηϊπίϑῖσν Ὀγ ἴΐθ Ῥυϊθδὶβ δπὰ 1,- 
νιΐθ5. ΗἨδθ ργϑδομϑά τη ἴΠ8 ἀδϑαῦί, ῃθγ6 ἔμ ογθαϊθϑδέ τη} 1{π|65 
Ρδ55οα---" 8 ψοῦ ἃ σα γηθηΐ οἵ σ8Π16}}5 Π411, ἴΠ6 πηοϑὶ ΘΟΔ 586 ἃπὰ 
ΘΟΙΏΠΠΟΝ σϑΥΠΙΘηΐ, 5112118 7 ἕο ἐπαὺ οσπ Ὁ ὑπ ργορμοῖβ οὗ οἷά, 
ἴο ΘΕΧΡΓΘ55 δ5 οοῃίθιρὲ [ῸΥ {Π6 νδη1}165 ἃπα οδἰ θη ζαϊοπ5 οὗ 118. 
ΗΙ5 [004 νγᾶβ ἔπ Βροῃηίδῃθοιβ ργοάποθ οἵ {πΠ6 δου γΎ, 5Π 6] Πρ; 
815 56]{- ἀθ 18], πα σα δ] δοἴϊοι οἵ 811 πῖ5. ἀρρμοί:65--- 5 ἀδγγ5 ΤΕΥ 6 
Ρδϑβϑα ἴπ ὑπ 1] 6 655, (Ὁ τϑιιονϑα ἔγοπι ἐμ σου], ΡΥ δ  Ρ’ 
ἀπ ρυθδομίηρ ἴΠ6 αν οὗ ἱμ6 Τιογὰ, Ηδ ἁνοϊάβθα ψῖπθ δπά 
βίγοῃρ ἀσῖηκ, {πὸ ἃ ΝΖαγιίθ, θδϑῖπρ' βδαραγαϊθα ἃπα που ἴο ἐπ6 
ΤΠοτά, Νυΐ. νἱ. 2, 58. Ηδ ψγὰ5 ἴο οἴμθῦβ {μ 6 βχϑιηρ]θ οἵ 8]} 
ὑμαῖ μα ἰδυρῃῖ, ΨΥΠΘΙΠΟΥ {π6 Ἰοοιιδὶβ μΠ6 αἷθ ψϑῦθ ὑπ 6 δΔῃΪπ|8] 50 
08116 4, ργοραγθα ἴῃ ἔπ τ ΠΘΥ 5108] Διηο0ηρ᾽ {Π6 «6ν)702’),)7 ΟΥ ψ1}16- 
ἴμπογ ἢ γγὰ8 ἃ ρου Δ Υ ΠΕΡ στοσίηρ ἀροῦὺὶ ἐπαΐ σου ίγγ, τ ΒΒ 
566115 τηοϑ ὑΡγ ῦ 806,15 αποργΐαίη. Μδην Πᾶνα οοη]θοϊαγοα ἐπαΐ 
ἴπ 114 ΠομΘΥ, ἰΐ6 μέλι ἄγριον, οπρ!ῦ ἴο 6 τϑαὰ μελιαγρίαν, 
γΒ101ν ἔπ 6 Ὺ 1Π]8591Πη6 ἴο Ὀ6 ΠΠΚΘυῖ56 ἃ 5ρ6 0165 οὗ μϑυύρ, 1η ἀἰσϑηοι5 
ἴῃ Φι8258. ΥΥ 518, ΠΟΥΘΥΘΥ, ΘΟΠΒ᾽ ἀθυβ {15 Ορί πΐοη ἃ8 αυϊΐθ 
πηίοπη δα (α). 
ΗΔ δῃγ οἴμποὺ ΝΜ ββϑϑθηροῦ οἵ ἃ αἰ γθηΐ οπμαγδοΐθυ θΘ 6 ΟΠ Ο56Π 

85 ἴΠ6 ΤὈΥΘΥ ΠδΥ οἱ ὑπΠ6 Μοβϑίδῃ, ὑμ6 Φὸν5 ψουἹὰ ἱπάθοα ἢδνθ 
θθθὴῃ σομπῆσγιηθα ἴῃ ἐπδὶν ργθοοηοοίνοα ἰάθαβ οὗ ἃ ἰθροῦαὶ 
ΡΥΐποῦ ; Ραΐ ἔπ δυβίογιν οὗ πὸ Βαρ δ5ι5 μαθ1ΐ5, Π15 566] υϑῖοπ 
ἴγοῖὰ ἔμ του], ἀπ μἷ5 οϑπίθιηρὶ οὗ 81} 115 Ρ]Θ βΌΥ65 δηα ἀ15- 
ἀϊηοἴϊοη8, 6 6 ἴῃ αἰγθοῦ ορροϑιίίοῃ ἴο 81} ἔΠ086 ορίῃϊοπβ, δπᾶ 
οὐρμΐ ἰο πᾶνθ οοῃ γϑαϊοἰθα ἔμ θιη : --Ἴ δα μα θΘ6ῃ {Π6 Δ θΡΆΒΒΒΘΟΥ 
Οὗ δΔηΥ σου αν βονουθῖρ μ6 ππαδὶ πᾶν θ6θὴ ἱπνθδίθα τ} 81} {Π6 
δχΐθυ δ] 5ΡΙΘΠἀοπΠ ἃπα ρμομηρ ἡ Βῖοἢ 6 γὰ5 ἃρροϊπίθα ἴο Γβρῦθ- 
βθηΐ---θαῦ ἃ5 {πὸ Δ] 0558 ΟΥ οἵ ἃ Βρ᾽ γα] Τότ, ἃηα ἃ 5ρίγιϊαδὶ 
Κιηράοῃι, 8}} {π656 ἐπὶ πρ5 6 ΓΘ ἰδ] ἃ5146---ὶδ ΟΡ 6 οὗἉ β[δαϊθ νγᾶβ 
οἵ ΘΆ16]}5 μα ῖγ---ῖμο ΠΧΌΓΙ65 οἱ 15 [8016 θυ ὑπΠ6 ποποὺ οὗ ἐπ 
ὙΠ ΘΓΠ 655-8ηα ἴΠ6 τη 655896 ἐπαΐ Π6 Ὀγουρὲ [γοπὶ ἢ15 βονθυθὶο π 
τγὰ5 8η 1ηγτἰαίϊου ἴο γορθηΐδηοθ δηα δι ἐἢ. 

(α) Οα {Π6 Ἰοουκίβ δαΐθῃ ΒΥ }οἢπ, 566 ἃ ου ΓΟ Ὲ5 ΟΥ̓ ΓΙΟἾ 51 ἴῃ γ υθ6, ΒΥ 
Ὅτ. Βγτοιι, οἵ ΜΑΠομοβίει---- ΒΎσουλ 5 ῬΌΘπΙ5, ἴῃ ΟΠ ΔΙ ΠΙ 6 β᾽ δα! οη οὗ 
88 Ροεδίβ, Ρ. 291, νο], χυ.-: 



Ματκ 1. Δ, 

ἔα 11]. 8. 
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Ζόμη ἀϊά θαρέσθ πῃ ἔπ τ] ἀθύηθββ “ἃ, ΤιῈ νά ον- 
Απᾶ δ οδιὴθ ἰηΐο 8}] ἐμ σοιπεν δροῦέ δογάδῃ, ργθδοὶ- 1658 οὗ 

ἴπῃσ {π6 Ὀαρέϊβηιῃι οΥὗἨ τϑρεπίδῃσο “ἢ, ΤῸὙ {Π6 ΤΘΙΩΙββίοη οἵ 
518, 

1. ΠΡῊ 6 ἀδϑασγί ἴῃ ον 51. ΦΌΠπ Ργοδοϊιοα νγὰ5 ποῖ ἃ ὈΆΥΓΘἢ 
αηἃ ἀδβοϊαῖθ ψ] ] ά θυ 685 (α), Αοοογάϊπρ ἰο Πρ) οοἵ, πὸ ἰγϑὲ 
αι σεῦ ἴῃ {πῸ ΠΟΥ Π 6588. ἢ ἩΘΌγοΣ (δ), θαῖ αἰογνναῦ 5. Γὸ- 
᾿πονϑα ἰονγαγα5 Φογάδη, ὈΓΟΡΔΌΪΙΥ ΠΘΔΡ Φογομο; ἃ ἰγδοὶ οὗ 
σοπηΐγν τ 16} 5 1 ἂηπα ἀδβαγὶ, γοῖ πανῖηο ἴῃ 1ἰ 5ονθῦαὶ 
ἴαγρο οἱ 165. Φθυῖομο 1561 οοπἰαϊ ποά ἔνοῖνο ἐπουβαπα πιθη, οἵ 
ἐπ σου τθθ5 οὗ {πὸ Ῥυίθϑῖβ  δηα ἴδ γοδὰ ἔγοιη Φ υ βα] θη ἴο ὑπαὶ 
οἰἷΐγ, δηα ἴο Ῥογεθα, Θ5 ΘΟ ΠΥ πδαν ἔμο ἴππη6 οἵ ἔπ ρᾶβϑονθι, νγὰ8 
ἔγοαᾳπθθηΐοα θγ οσγϑὰῦ πα ἐπ ἀ65, θοαὶ οὶ ἔἰπιθ, 1 15. 5ὰρ- 
Ῥοβϑά, Φόβῃ βόσδη [15 τηϊηἰδίσγ. 6 σΟΙΠἾΥΥ 5 ΥΘΥῪ Θ0ῃ- 
νϑῃϊοηΐ [ὉΓ ἰο04, Δηἃ 115 ν4}1105 ἃθοὺπάοα τὰ Ραΐπι ἰγθθ5, νυ ἢ 
ἔγϑθβ, 1 ψγὸ πᾶν ογοαϊζ οάοτιβ Β΄ οα]τ5 (6), γἱ6] ὰ τσ} ]]1ἃὰ 
ΠΟΠΟΥ-. 

(α) δαί δηΐπὰ 'π ἀθβου 5, ποὺ δὶ σταγι, Ῥσοσ σα ρα Ὁ] 1015 50} 0118, ργόου! 
ἃ], Ῥτοσι! ΗΠ ΥΟβο γπιᾶ, σόοι! πβοαποθηΐίπη 1η ἔγθασ ΘΠ 5. ἀγθ 115 
νολαρίαίατη Ἰο πο οἾμ115. ΝΥ 1ἰ81π5. ΝΙ1566}}, δον, 46 νἱὰ Φομαηηὶβ Βαρί. 
Ρ. 501. (ὁ) ιφρβεοοῖ, οἰόγοσ. ἀθο. (ο ΝΙΑΓΚ, ὙΥ οὐκ 5, νο]. 11. Ρ. 294, ἀ15- 
ἘΠΡΊ 565. ον (Π6 ψ]άθτπθθβ οὗ Ψυἀα, ἀπά {πᾶ οὗ .ἀεὰ. (6) 
Φυέται ἀυτοῖς ἀπὸ τῶν δένδρων, μέλε πολὺ τὸ καλέμενον ἄγριον, 
ὦ χρῶντα ποτῷ μὲν ὑδατος---ἰῃϑγ πᾶνθ τῆῦοβ ΠΟΠΘῪ ἔγοην {Π6 γδεβ, 
ὙΒΙΟΝ (Π6Υ 08}} τυ ιἱὰ Βοπου, πῖον ἔμθ γ ἀσὶμκ πὶ νναΐοσ, Ὠ]οά. 51ο. 
11}. 19. ἂρ Τἀρμεοοί. 

45. Τιρθτοοὐ ἀφοῦ) 65 {πΠ6 ἤγδὲ 56 οἵ βαρίϊδη ἴο 7860}, ὙΠ θη 
μ6 δἀηἰ θα ᾿πἴο }15 [Ἀπ 1Π}γ ἀπ ἃ {πὸ μασι οἵ αοα ἐμ ρτο- 
Βϑ  γίϑϑβ οἵ Βῃθόπογῃ, πὰ οὐ μου ἘΓοδέμθηβ. Ραΐ ἈᾺΥ γὙΟῈΓ βίγϑησθ 
5οα95, αηα μὸ γ6 οἰδθᾶῃ, ἃη ἃ μη ρ 6 γ0 8 σγΓΙηΘ 5. ΑΡΘὴ ἘΣΖγὰ ἴη- 
ἐαυριοῖβ ἐμ ψογὰ ἡ ποστ, θη. χχχν. ὥ. ἀπ θ6 γ6 οἰϑδῃ, ἴὸ "8 
ΓΥΧΤῚ ὙΧΤτ ν, (6. νγαϑ πο οὗ π6 ΡΟαῪ, ΟΥ̓ θαρ 15πι---ἰὐθ αὐ ἔμ νου Ἱᾷ 
ποῖ ρύονο ὑπαΐ ἔπ γἴθ οὐ δαρί!βηη νν ἃ5 {6 ἢ τι568 ἃ5 [Π 6 ΘΟΙΠΙ 6 66- 
τηϑηΐ οἵ ἃ ρεγιηδηθηΐ ᾿ηϑἰϊλαϊοη. 1 πιρΐ πᾶν 6 θη 81 τπιβϑ [τ 
τη ἃ ΘΧΡτ ϑδῖνθ ογάϊηδποθ οἵ 4000, θα ΠΟ Τπ0Υ6. 
ἘΠῸ [βγϑο! 165 ἀϑβοῦῖ, {πὰὐ 4}} ἀθητ!!6 ργοβοὶ γίοβ γογὸ Ὀγοῦρμὲ 

Ἰηΐο ἐμϑῖν ΟἸαγο οι ὈῪ Ὀαρίϊδ. 1] πθβδίϊοη 15 θέ μοῦ {Ππ| Ὸ 7 
ὙΘΥΘ 50 ᾿πηξΠαῖθα ᾿γθίογο ἔπ ἔπη οὗ Φόμη, ὈΥ ἃ οηϑίουλαυΥ 
Υἱϊα, τ ῃῖο ἢ πηϊρΐ 6 αἰδροηβθθα νι αὐ Ρ]ΘΆ5α ΓΟ, ΟΥ̓ ὈΥ ἃ ρο- 
βἰἐϊνα ἰᾶνν. ΤΑρμἰοοῖ φποῖοβ ΝΜ δἰ 1465, πο Πἰνϑα Ομ] ἴῃ ἐπ 6 
Γοαγίθθη οοηΐανγ, ἃπ ἃ γΠ0586. δαϊμουῖτν, ἰθ {Π6 Δῦβθποῦ οἵ 
ΟἾΠΟΙ ΡΥοΟΙΐβ, 15 ποῖ ὑμογθίοσα ἀθοῖϊβῖνθ. Τὐριοο "5 ὙγογΚϑ, 
ψΟ]. 11. Ρ. 117. 

Ὑγ7ὲ πᾶνβ πὸ δυϊάθποθ ἴο ρον ὑπαΐ Βαρύϊδ5η), ἃπηοηρ' {π6 Φ 6 νν8, 
τγὰ5 οἵ ἀϊνίηθ ἀρροϊπίπημθηΐ. 10 νγὰβ ΡΥ ποΙρα}}ν Δἀιπ!ηἸδίογθα ἴθ 
ὑπὸ αἰϑη!1168, π0 τοῦθ ΘΟπβι ἀογθα ἰοῦ ἐπᾶΐ ΘΘΥΘΙΠΊΘΠΥ ἃ5 ΠΟΥ 
οΥθαίαγ 65, ἃπα ουΐην οἵ δἀπι:5ϑίοπ ᾿πἴο {πὸ Ομπιγοι. Α Φον, 
6 Βα ΠΠν 6 ἃ5 ἃ (ὑθηΐ 16, Θν θη [ῸΥ ἃ ἀδΥ, νου ἅπάδυρο {815 Θοτο- - 
ΤΙΟΠΥ͂, ὙΠ ]ΟῊ ΤΏ Κ68 1Ὦ ΘΡΡΘΆΓ ΤΠΟΥ6 13 ὸ ἃ 160} τγαϑμΐ πη ρ᾽, ΟΥ̓ ΡαΥῚ- 
ἤοαίίοη, ἔπ ἂἃπ ΟΥ ἀἸηᾶ πο ἀἰνί πον ᾿πϑυταϊοὰ. ΤῸ 96 ν.γ}8 πιυδῖ 
πάνθ νγ}6}} ππἀογβιοοα {Π15 ΘΘΥΌΠΊΟΙΥ 85 ΘΙ] μι ϑ 168] οἵ ἃ 6118 Πρ 
Οἵ᾽ γα! ρίοη, πο δοαιίγοα ὑπ σγροαΐοδί ραγίἐν οἵ πϑαγὲ ἀπά 
Ππ|8.. ΨΥμποη {πὸ 96) Ὀαρ σε ἴπ6 Ἡθαίπθπβ, ὑπο Ὺ δαιητξοα 
ἴποιὰ τἴο ὑποῖὶν οὐαὶ ΟΠ υΤΟ]ι---ἰπΐο ἃ ποὺ ΓΘ Ισίομ - πα Φό 
Ὥον, 6815 ἀρὸπ {π6 «δ υνν5 ἐμϑιηβοῖναβ ἴο θ6 Ὀαρ{Ζοά, πὰ ἴο μ6- 
ΘΟΙΏΒ Τ]ΘΠ ΠΕ 5 οἵὁἩ δηοῖποῦ ΟἸΠΓΟἢ, ἀμ οΥΓ ὉΠΟΊΟΥ ἀἸ5ΡΘΠ58: 
ἔϊοη, ἀἠπογοηΐ ττᾺτοπὶ ὑπαΐ οἵ Μίο568. 

Τὴ {π|5 ἴΠπΘ ἢ σομϑιβἑθα, ἢ 5016 Τ᾿] ΘΆΒΕΓΘ, ὅΠ6 οϑϑϑηΐιαὶ ἀϊῆθτγ- 
6π06 Ῥοΐγγθεῃ ἔπ Ὀλρτβηι ΟΥἩἨ Φοη, πὰ ὑπῶΐ οὐ δὴν ΟἾΒΟΥ 

86. 2 

πᾶρἉ. 

ΓΙ 



Ἂ- 
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Μαίι. 1.2. Απά βαγίησ, Ἀδρεπί γ6, ἴου {Π6 Κίηράογῃ οὗἨ Πβᾶνϑῃ 18 Τῆὲ ᾿]]άοτ- 
δί μαῃά.. 655 οὗ 

Μαῖκῖ. 2. Ας [εἰ5 νυ ἴῃ {Π6 ρῥγορμείβ, Βεῇῃοὶᾶ, 1 βεῃᾶ γὴν ἼΩΝ 
ΤΩΘΒΒΘΠΡΈΥ ὈΘἕΌΤΕ ΠΥ ἴθ, τ ΠΙΟἢ. 5881} ῬΥΘΡΆΓΘ {ΠΥ ὙΑΥ 
Ῥεΐοτο {πε : 

[πκ6 1.4. ΑΒ 1 15 νυϊίθη ἴῃ {π6 ῬΟΟΙ οὗ Ππ6 ννογἀβ οὗ Ἐδβαϊαϑ {Π6 
Ῥτορμεῖ, βαγίηρ, ΤῊ νοῖςβ οὗἨ ομβ οὐυἱηρ ἴῃ {Π6 σά ογ- 
Π655, ῬΥαρατο γα {π6 ΨΥ οὗ {πΠ6 μογά, γηδκα ἢ15 Ῥδί5 
βίγαισ. 

Ἐνουν ν8]16ὺ 5141} 06 Π1164, ἃ πα δνϑιν χηοιιπίδίη δπα ἢ1}} 
588} 6 Ὀτουρμέ ἴον; δπα [6 ογοοκρά 5141] 6 τηδάθ 
βίταισῃέ, δηά [Π6 τοὰρ]ν νγᾶυ5 δαί 6 τηδάβ βυηοοίῃ ; 

θ6. Αμὰ 81] ἤξδβῃ 5181} 566 {π6 βαϊνδιοῃ οἵ (οα. 
Μαίί. 1.4. Αμᾶ {6 βδῖπθ Τό Πδᾶ ἢ15 χαϊηθηΐ οὗ σδυη6] 5 Πιδῖτ, 

Δα 84. Ἰθδίμογῃ σίγα] δρουξ 15. ἸΟΙΠΒ: δα ΠΙ5 τηθδῦ νγ85 
Ἰοουβίβ δηα νυν] ΠΟΙΘΥ. 

Ματῖ ἱ. ὅ. Απᾷ {πογὸ ννοπΐ ουΐ υπίο ΠΪγ 81] {πὸ Ἰαπᾷ οἵ διιάθθα, πα .. 
[μον οἵ δουιιβα! θη, 

Ναἰτ.111, ὅ. δηα 4}} ἐπ6 τερίοῃ γουπά δρουῦΐ δοτάδῃ, 
θ6. Αμᾶ νεῖ 

5 

ἴδϑομθσ. ὙἘΠῸ6 ἰὰν γϑαυῖγοα ὑπ ψαϑμῖπρ οἵ ρο!]αϊ θα ΡΟΥΒ0Π5, 
ἔἴγοτα 1658] τππποϊθᾶ 658: πὸ θαρί δι οἵ Φομη γϑαπὶγοα {1Ππ| ρατγι- 
Ποαίίοι οἵ ἴμοθ6 ΠΟ 6.6 ἸΘΡΆ}Υ οἴθᾶη. 10 οχαοΐϊεα ορθάϊθποθ 
ἐο ἐμ βρί γιΐ, ποὺ ἰο {18 ἰϑύϊθυ οἵ πὰ. 1 ψγ6 σοηβιαογ ἔμ 
Ομγιβιαπ ἀἰθροπϑαίοη, ὑμουθίουθ, 85. ΘΟ ΠΟΙ Πρ τ [86 
ῬΓΘδομΙπρ' οὗ 9 Ππ, 76 588}} ἅπα ἔπ ῦθ 6 6 ἔπ γΥ66 [ὉΓΠῚ5 οἵ θΔΡ- 
ἐίβια : ὑἰμαῦ οὔ Φομη, ψπ0 ΡαρἑϊΖοα ἢ ἔπ παιη οἱ ἔμ Νθβϑιδῃ 
ἀρουΐ ἴο οοιμθ ὕροι {μ8 οασῖμ. ὙΠαΐ οἵ Π6 ἀἸβοῖρ] 65 οὐ Ὁ γι 5, 
ὙΉ6η Π6 γγ85 ἱποδυ παῖθα ἃ πα Πἰν1πρ' ΘΙΠΟηρΡ ἔπη]. Απα ἱπαΐ οὔ 6 
Αροβὲϊθβ πᾶ ἱμεὶν ἀἰβοῖρίθβ, ὙΠῸ τϑοοῖνθα δὲ {πὸ ἈΒΟΘΗΒΙ0Π 88 
ΧΡ Γ655 σοι π8 Πα ἔγοπι ΟΠ γΙδὲ Εἰ ! [0 ῬΓΟΒΘΙ γε 1Ζ6 81} πϑί 1088 : 
δηα ἰο μαρ{ϊΖα ἵμοπι πὶ {ΠΠ6 πᾶπη6 οἵ {πΠ6 ἘαἐΠ6Γ, ἃπα οἵ ἐπ8 ὅθ, 
πᾶ οὗ τῃ6 Ηοἷγ αμιοβί. Ὑπὸ ΜΙηϊβίθγβ οἵ ἴμ Ομ υγοι οἵ αοά 
Πᾶν δυϑὺ δῖίποθ θαριΖθοα ἴῃ {Ππ6 5816 ΠΟΙΥ Π8Π16, τ|51Π 6 {Π6 5816 
ἔοτηι οἵ σογᾷβ.--- 146 Το ἰΐοοῦ 5 ΥΥΟΥΚ5, νο]. 1. ρ. 466, 466. 

46 ὙΓΆΪΔΟΝΙ ργθαϊοΐοα οὗ ὑπὸ ἘΠΠΔ5 ὙΠῸ γγχὰ5 ἴο οοπιθ, ΤΠ] αΐ 6 
5Βου]ὰ ἴπγπ ὑμῃ6 ποαγΐβ οὗ {π6 ἰδίου ἴο ἴμ6 οι] άγθη, πὰ 
ἐμ μοαγὶβ οἵ ἔπ Ὁ! άγθη ἰὸ ὑπ [αἴ μ 6 Υ5 (α). ΤΠῸ6 ΑΠΡῈ] ργ6- 
αἰοϊοά οἵ Φομπ ἔΠ6 βϑιηβ ὑπ πρ5. Π6 ϑνθηΐ ΘΟΥΓΕΒΡοΟπ θα ἴο 
ἐμ ρτγϑαϊοίίοη. ὙΥπμοα ΦΌΠπ θεραπ ἰο Ρύϑδοι ἴὸ 15Γ86], ἔπ 
Ζ2εν85 σοῖα ἀϊνϊάοα ᾿ηΐο ἔπγθθ ὈυῖποΙρ8), ἃπα ᾿πΠΠ]Η ΓΆΡ] 
5ΙΉΔ ΠΟΥ 5θοΐβ, αἰ δυο οὶ 1πῃ ΤΟΙ σΊοτι5 ΟΡΊ ΠΙΘ ΩΝ 8ΔΠπΠ4 ΟΘΥ6- 
χηοηΐϊθ5. ΤΠ6 ῬΠΑΥβοο5 δηα ϑαάάμποθοβ γα αριαϊθα  ΐ ἢ ἐπ6 
χηοκὺ ὈΙ6ν Βαΐγοα ἀραϊηδὲ θο ἢ οἶμοσ. ΤΠπ6 Θχρουπάθιβ οὗ {π6 
αν ογο αὖ ναυϊδηοθ. ἘΠ6 ἀἰββθ 5: 05 ἢ ἔΠ6 ΒΥΠΑΘΟΡΊΙ65 415- 
ταγθοά ἐπα τθροϑο οἵ Ἀπ}11165. ΟΠ] άγθα πα ὑπθῖγ ραγθηΐβ 615- 
Ρυϊεα : ἈΠ νγὰ5 οοῃΐαβίοη. ὙΠῚΗ6 πη ηἰδίγυ οὔ ἐπ Βαρἐϊδὲ τ 1|}- 
ἄγον ἐμ8 Ρ6Ο0ρ]6 ἔγομι ὑπάου ἔμ θα Π ΠΟΥ οὗ π6 Ἰθδ άθὺβ οἵ [{|656 
βϑοῖβ, δῃὰ ἀϊγθοϊθα ἔμϑπὶ ἕο ἐμ Οπμ6 αγϑαὶ θα μου, Π0 νγᾶβ 
πον αἱ παπᾶ ἴο ἀθοῖϊάθ 811 οοῃίγονευβι 65. απ ππ|ΐθ ἔποπι ἕο μ᾿ τ- 
561, γι βιυ5 46 νὰ ΦοιΔη. Βαρ. Μ|]50. Κ'8ου. νο]. 11. Ρ. 518, 

(α) Τῆι ραββᾶρϑ ἴῃ Νδ]δοῖ, οἷ. 111, 1. 15 βαρροβϑά Ὀγ Ὅτ. Ονγθη ἴο 
μαγε Β66η θοίἢ οουτρίοα ἀπ αἰίοτεά Ὀγ {Π6 δ ν5, θοίἢ τη π6 Ἠ ΘΌτονν 
οορίθ5, πᾷ ἴπ (Π6 οΟρ1685 οἵ {Π6 δαρίπαριπέ, ἃπὰ ἴο Βανθ θ6 61 Οὐ βΊΠΔΠΠΥ͂ 
ΦΧΘΟΙΥ 85 ἰμγϑα οἵ ἴπ6 Ενδηρ 155 μᾶνϑ 46] γογθα ἐπ6 οἰζαίίοη οἵ 1ἰ 10 
ἢ5. Οὐθη᾿β Ππφαῖγυ ἰπἴο {Π6 δίαίε οἵ {Π6 Θ΄ ρίπιαριης Ὗ' εὐβίοη, Ρ. δά, 
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Ματκ 1.6. 8] ὈαρεἰΖοά οἵ Εἶχα ἴῃ [Π6 σχῖνον οὗ δογάδῃ, σοῃἤβββιπρ' ΓΠ6Ὶν Τιο νι οτ- 
. ἢ Π655 οὗ 
Εν Φαρα. 

Μαίι. {1.7.. Βαΐ θη Π6 βδὺὺ τηδὴΥ οὗ {π6 ῬΠΔΥβθοβ δῃᾶ σά αι- 
6665 ΘΟΙΠ6 (0 15 ὈΔΡΕΙ511--- 

1μικο ᾿1.7.. ΤΉρη βαϊα Πα το {πὸ χα πᾶ 6 {πᾶῦ σαπη6 ἰουτἢ το ΡῈ θᾶρ- 
ἰΖοα οἵ Π]γη---- 

Μαῖί. 11,7. ἢ6. βαϊᾷ ππίο ἐμθπι, Ο ρεπούδίοη οἵ νἱρϑῦβ, γγμο Παίἢ 
γνδτηΘα γοι ἰο ἢδθ ἔγτομ {Π6 τυγϑίῃ (ο οογη ἢ 

8.Ὀ. Βυηρ [ὙΠ {πογοίοσα ἔλπ105 τηθού Ὁ. γαρθηίδῃο : 
9. Αμὰ {πἴηκ ποὶ ἰὸ 880 ψ Πΐη γοιτβοῖνοθ, δῆ 6 μᾶνθ 

ἈΡγδμδτη ἴο οἱ" ΤἈΓΠΟΥ : ἴον 1 58Ὁ ὑπίο γου, {μὰ (σά 15 
8016 οὗ {π686 βίομϑβ [0 γϑῖ56 τὸ ομ]άγθη ππίο ΑὈγδΠΔΠ1. 

1.. Απά πον αἷ80 {πὸ ἂχ 15 ἰδ14 πηΐο {πΠ6 τοοῖ οἵ {{πῸ 
ἔγθο5 : {πογθίοσα δυουῦ {τ66, ψνῃ]Οἢ Ὀυηρθίι πο ἔουτῃ 
φοοά ἔα, 15 πϑνῃ ἄοννῃ, δηα οαϑέ ἱπίο {Π6 Ηγθ. 

Ἵ ΠΠπο αἰγὶ δάάγοββοβ οὗ 51. σόα ἴο [8956 Ἴἷ7΄Ο σΆπ|6 ἰ0 
Πϊπι, οἴνθη ἴῃ {π|5 βϑοϊΐοη, οαπποῦ ἤᾶνθ θΘΘη ἀθ!νογθα αἰ ομ6 
ἀἰπ|6. ΤΟΥ ππᾶν θ6 βιιρροβϑά ἴο οοῃΐαϊη {π6 δπὶ δη ἃ βυιρθδίαποθ 
οὗ 5. »ΘΠΘΥΔ] ργθδο Ϊηρ,. 

Ὑγ8 πιᾶὺ Οὔβοῦνο, ὑπαὶ 411 {π6 δχπογίαξίοηβ οἵ οί τοίου ἴο 
ἔπ βριγιϊαα] Κἰπράοιῃ οὗ ὑπὸ Ν Θϑϑιϑῃ, οὐοῦ ἐπ πραγῖβ ἃπά οοῃ- 
ΒΟΙΘΠΟΘΒ5 Οὗ θη. Ηδ ΠϑυδΥ ὉΠ06 5068 5 οἵὗἉ 1ὖ ἃ5 ἃ ἰθιῃηροῦα] οἵ 
ΘΑ Π]Υ Ρονοῦ. Ηθ οὄχμογίβ ἴο γοροηΐίδηοθ δηα οομπίδβδίοη οἵ 
51η, μετάνοια, ἃ ἴοΐα! ΥΤοπον προ Οἵ ἴπ6 βρισιῦ οὗἨἁ {π6 πιϊπα---ἃ 
οἰ αηρ6 Οὐ ὑπ 8016 τηὰπ. Ζὴ ἔΠ6 58Π16 ΨΥ 8}} ἔποβα οἵ ἴπ8 ργϑ- 
δοπὶ ἄγ, 70 πᾶν να τιππηὶπ α[} οὐ ἐπ 6 ῖγ ΒΡ ῚΓπ8] σονθπδαῃΐ, 
ἢ αοα, ἃΓ6 σΠ16ἀ προπ ὈΥ ὑπ πιϊϑίογβ οἵ Θοα᾽δ8. ψογὰ ἴο 
αὐἀορὶ ἱπαὺ πιοάο οὗ γοϊαγπίηρ' ἰο {ποὶν ΑἸ ρ ΐν ΕΑ που μοϊηἰθα 
οαἱΐ Ὀγ ὑπ Βαρἐϊδῖ: ἀπά ὈΥ ἃ τι ταρθηΐδποθ πᾶ δοηίθϑϑιοη 
οἵ 51π5, ἴο ὕϑηθν ὑπ61. Ὀαρἐ 5118] νον, Δη ἃ ὈΘΟΟΙη6 ὅπ 5ρ|Γἰϊπ8] 
ΤΟΙ 0615 οἱ μὶ5 Βρι 8] Βα γι. 

Τὴ Γλιῖκο 11]. 14. 6 γοαὰ ἐμαΐ οογΐδιη 501 1615 οαιηθ ἐο “011 
ἐπ Βαρμυ5ῖ, γι 116 6 ντὰ8 ργΘΔ ΟΠ Πρ ἴῃ 81} ἔπ οουσπίγυ δροιΐ 
᾿ογάδη, ἀμα ἀδιημδη θά οἵ Πὲπι, βαυῖησ, Αμὰ τυ παὺ 518}} νγὸ ἀὁ ὃ 
Ἀπ πηαροτίαπί αιοδίϊοι ἴῃ ΟΠ γιβυϊα ἢ ̓πογα! ἶγ. Εἴ πὰ 5 66 ἃδϊκθα 
ὙΠ}10 ὑπ656 δου ψουθὺ ΕῸΣ τὸ ἀοθϑ ποῖ Ἀρρϑδὰγ ἐπα ἐπ 
Ἔοιπδη 501 416 γ5 ἔπη βἰαϊοποα ἴῃ ΨΦαάθα γγογΘ Θηραρθα ἴῃ ΔΠΥ͂ 
νγΩΥ. Νὸον 1ὐ ΠᾶρΡΡΘμ5 ἐμαὶ {πὸ Θχργθϑϑίοι πι864 ΌῪ ὑπο δνδηῃρο- 
110] ἰδίου 15 ποῖ ςρατιῶται, ΟΥ̓ 501610γ5,ς θαΐ «ρατευόμενοι, 
ὑπὸῶΐ 15, 0 ὙΠῸ γα δοίαδ!} } ν ππεοὺ 8.115, ΟἹ ᾿ηΔ ἢ πρ ἰὸ 
θα. 6. 

Εἴ 15 ποῖ ἴο θ6 δῃρροϑβοά παῖ 6 σψουϊὰ τι56 {15 σογὰ πε πουὺΐ 
ἃ 5 Π οἱ οηὗ γοᾶβοη, ἃπα τ] αὺ {Ππῶΐ ΓΘΆΒΟΙ 15 ͵16 ΠΠΔΥ ΤΘΔαΙΪΥ α15- 
ΟΟΥΘΙ, Οπ ΘΟΠΒΌ] Πρ Φ ΟΒΘρΡ ἢ 5᾽5 δοσοαῃΐ οὗ ἐπδ γϑῖρη οἵ ἩἨοτοά 
{πὸ Τοΐγαγο οἵ 6811|66. Ηδ [6115 ἃ5 (α), ἐμαὺ Ἡοτγοά ννὰβ αἵ 

-- ὑμπαῖ νΟΥῪ ἰἰπη6 Θηρασθα ἴῃ ἃ γγᾺ Μ1Π Π15 [αἰ που -ἰπ-ἰανν, Αὐθίδϑβ, 
ἃ ρεϊὶγ Κιηρ οἵ Αγάθῖα Ῥεοΐγεα, σγοβο ἀδυρἴου μ6 πα τπϑγῖθα, 
Βαϊ πὸ Ππ8α τοὶ αγποᾶ ἴο Ποὺ [αἴ πο. πὶ Θομδθαιθποθ οἱ ΗθγΟα 5 
111-ἰγοαϊπηθαΐ. ὙΠῸ ἅγὴν οἵ Ἠογοά, ἔμπθη ομ 15 ᾿πᾶγ6}} ἔΓΌΙῚ 
Θ]1|66, ραθ5θα οἵ πϑοθϑϑιῖν ἐπγουρ ἴμ6 σοι πίτυν ΠΟΥ ΦΌΠ ἢ 
νγὰ5 θαρ᾿ ΙΖίηρ ; 8η4ἃ {πὸ τη ΓΥ π]6 πη, ΨΜ}Π0 4 ϑ ]οη64 Εἴπι, γγΘΓῸ 
ἃ ρΡαγὶ οἵ ὑπὰΐ ϑύηγ. 80 μηἱπαΐο, 580 ρογίδοϊ, δηα 50 ἰαἰθπὶ ἃ 
ΘΟΙποΙάθημοθ, γγἃ8 ΠΟΡΟΥ αἰδοονογθα ἴῃ ἃ [ὈΥΡΌΓΥ οὗ {Π|5 ΟΥ̓ ΔΩΥ 
οἶμον ἂρ (0). 

(6) δοβϑριαβ, Ἀπ. πᾷ. 10. 18. ςο. ὅ. 56οΐ, 1,2, (6) Ῥογ (Π6 ἀθονα 
1Ππδίγδενα οοἰποίάοποθ νγρ ἃγὸ ἱπάοθίοα ἰὼ ΜΊΟΠΔΟΙ 15 (νοἱ. 1. ον. 11. 
δοοῖ, 1], Ρ. 51.) 



δ80 ΜΙΝΙΞΤΕΥ 9Ε 9590.ΗΝ ΤΠῈ ΒΑΡΤΙΒΤ-- ΟΡ, 1. 

μακε ,10. Απά {Π6 ῬΡθορ]8 δϑκοθᾶ μη), βαγίπσ, Ἢ μας 5}}8}} νγαὲ ἀο πὲ νυ ι!άοτς 
[Πθῃ 3 Π655 οἵ 

1. Ηὀὁ διιηβνούθίῃ δηᾶ αι πηΐο ἴμθ, Ηδ {πὲ παι ἔνο τ χ ἢ 
οοαΐβ, ἰδὲ ἢ πηραᾶτέ τιπίο ἴηι {παξ μδίῃ πομα: ἂἀπᾶ πα 
ταὶ Β80ἢ τηθδὲέ, ᾿οὲ μὴ ἀο Κουνβα. 

12. ὙΠΟ οᾶῖὴθ αἷθδὸ Ῥιθ]σαηβ το θ6 ὈαριΖοά, δπᾶ βαϊά 
απίο πίττῃ, Μαβίοι, ννμδί 5841} γνγὰ ἀο 

1. Αμᾶ ἢεὸ δὰ υπίο {Πρὴ, Εὔὐχαοί πὸ τηοτθ ἔμαπ ἰδδΐ 
ὙΠΟ ἢ 15 ΔΡΡοϊπίθα γοιι. 

11. Αμά 16 50] ά!οὺβ ΠΚουνῖβο ἀθιηδηάοα οὗ Ἠΐτη, βαγίησ, 
Απά ν»ῆδί 5Π4}} ννο ἀο ὁ Απα Πδ βΞαϊά τπιηΐο ἤθη, Π)ο νἱο- 
Ιδησα (0 ΠΟ τῆδῃ ; ΘΙ ΓΠΘΥ δοσιιβα σηῳ [Α]5οῖν : ἀπά θῈ οοιν- 
τοηΐ νη γΟΌΥ νᾶ 668. 

ιτῦ6.. ΑΔμά δ5 [η6 Ῥθορὶδθ νγεῦα ἴῃ δχρβθοίΐβιομ, δμά 811 τθπ 
τητιβϑα τη {ποῖν μοαγίβ οἵ δόμη, νυ ῃϑίπου μ6 νογα {π6 Ο υιϑί, 
ΟΥ̓ ΠοΟΐ, 

16. Φοβῃ δηβννοσοᾷ, βαυτὴρ πηΐο ἐλθηὶ 811, 1 ᾿πάθοθα Ὀδρίϊξ8 
γοιι---- 

δξατκ 1.8. ἤᾶγα ὈΔρΡέΙΖΘα γοιῖι 1 τνδίθυ, 
δ1α{ε, 1.11. πηΐο Ταρεπίβηςα, δέ 

Μαῖκ. 1. 7. ἴμογθ σουηθίῃ οπ6 τηϊσ οΥ ἐΠδὴ 1 δῇου τη, {Π6 ἰδίομοὶ οὗ 
γνῇ056 5Π065 1 δῖὴ ποΐ ἡν ουτν ἴο Βέοορ ἄοννῃ δη4 ὑη]0056 : 

αι... 11.11. ΠΟΒΘ. 5Π065 ἔ ἂτὰ ποῖ νν ουτῃν ἰο Ὀδδῦ : Π6 514}1} βαρί:Ζθ 
γοῦ ἢ τπ6 Ηοὶν ΟἸ]οβί, ἀπά τέ ἤγο. 

12. ὙὟοβε ἔβη ἐς ἴῃ Π15 παηά, δηά Π6 νν}}} ἐπγοῦ συ ρυτρα 
Π15 ἤοογ, δῃᾶ σδίμου Π1Ὶ5 νγῃθδέ 1ηἴο {πὸ σδύποῦ ; θὰ 6 
γ01}1 θατΩ ἀρ {πΠ6 ΘΠ ΔΗ τυ πα ποθ Π8}0}]6 ἢτο. 

Πα 6 "1. 18, ΑΗ ΤηδηΥ ΟΥΠΟΥ {Ππ|ηρ5 [ἢ 15 Ἐχ Πουίδίοη Ῥγθϑομθα Πὸ 
πηΐο {Π6 ΡΘΟΡΪΘ. 

ΜΑΤΥ. 111. 8. ὅ, 6. 1]. 

8. ΕἘῸΓ {Π15 15 Ηἰο ἐπαΐ νγὰβ 5βρόκθϑῃη οἵ γ ἐμ Ῥγορῃοῖ Ἐϊϑαΐδ5, 
βγη, ΤΠ6 νοΐο6 οὗ 6 οὐγἱηρ ᾿π π8 σι] άθνποββ, ΡΓΘΡΑΥΟ γὸ 
[886 ΨΥ οἵ πὸ 1ωοτα, τη Κὸ Π15 ραΐῃβ βίγαιοηξ. 

δ Τπθη νηΐ ουΐ ἴο Βῖτη 6 581 6ῖη, ἃπὰ 81} Φπάδᾶ, 
6 --πναρ{ϊΖεοὰά οἵ τα ἴῃ Φογάδη, σΟὨ 55 Πρ ἔΠ|61Ὁ 5118. 
11 1 ᾿πἀθοα θαμίϊΖα τοὺ τ ἢ ν᾿ αἴου ---͵Ἴἶὶὸ ὑπαΐ οοπιοὶ αἰ ἴου τη 

ἰ5 τ! 1οΓ ἔπ 1. 
ΜΆΒΕ 1. 9--8. 

9 ἘΠὸ νοῖοθ οὗ οὴ0 οὐ πρ' 'η ἔΠ6 6. Πη655, ῬΥΘΡΑΓΟ γα {μα 
νὰν οὔ πὸ Τιογὰ, πιᾶκοὸ Π15 ραΐῃδ βίγαιρῃξ. 

4 Απὰ ρύϑδοι ἔπε Ὀαρίΐδηυ οὗ γερϑῃΐαμοθ ἔου {Ππ|6 γϑηνβδίοη οἵ 
5118. 

ὃ Απὰ ψεγ8- 
6 Απά ΨΦοδη νγὰ5 οἱοϊ πο ψν τ οΔΠ16]᾽5. Πα 1, Δ η6 ὙΠ ἃ σίγα ϊο 

οἵ ἃ 5ἰτῖπι ἀροιιξ 815 Ἰοϊη5: δηα πὸ αἀϊά ϑαΐ Ἰοοιιδῖβ δη ἃ 1] ΠομοΥὺ : 
7 Δηά ργδοὶιϑά, βαυ]ηρ', 
81 1η84666---θαὶ ἢ 584}} θαρίϊζσο γοὰ τ ἐμ ΠΠΟΪΚ ΑΠιοβί. 

ΚΕ ἢ]. 16, 17. 

16 ---νἢ ψαῖουῦ ; Βαϊ ὁπ 6 προ] ον ἔπδη Τὶ σοπιοίμ, {πὸ Ἰαἰοποῖ 
οἱ ΠΟΘ 5Π06051 ἂπὶ ποῖ ΨΟΥΤΠΥ ἴο τ η]Ο0056: πο 588}} θαρίϊΖο 
γουῦ τ ὑμ6 ον ΟΠοϑῖ ἀπὰ ἢ ἤγο : 

17 ὙγΠ056 [ἈΠ 18 1 Β]5 μα, πα πὸ }1}} ΓΟΙῸ ἪΪν Ρραγρο ΠΙ5 
ἤοοτ, δη ἃ ψ}1}} σα ποὺ ἔπ τ μθα] ἐπΐο 15 ΚΆΠΟΥ Σ θα {π6 ομαῖ πο 
ΜΚ 1} Βαυγα Ψ ΈΠῈ ἤγο ἀπαποποθδΌ 1. 



ΖαΠαπ Ῥε- 
τἱοά, 4799, 
Ψψαϊραν Αῦγα, 
905. 

αν 1. 9. 

{π|Κὸ 11. 2], 

ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΘΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤΥ--ΟΗΛΡ. 1. 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΧΙΧΣ, 

Τῆι Βαρίϊδηι 96 ΟἸγὶδέ “". 

ΜΑΤΊ. ἢ]. 193. το 186 εηᾷ. μαβκ]. 9, 10, 11, τῦκξ 111. 

21, 99, δῃᾶ ρατ οὗ 390. 

Αμᾶ ἴξ οδπιθ ἰο Ῥ855 ἴῃ ἔΠο86 ἄδΥ8, 

ψ πο η 811 {π6 ρθορὶβ νγεῦθ ὈδριΖβα, 

ἃ ΜύΌοΝ αἰδουβδίομ μᾶ5 αὖ ναγίουβ {ἐϊπι65. ἰ κοι ΡΙδοθ τοϑρθοῖ- 

ἴῃς πο ρογϊοα ψν οι οἸα ρδθα θοῦθθῃ ἀπ δομπθποθιηθπῖ οὔ {Ππ6 

τα ἰβί τυ οὐ Φόμη πὰ ἴπὸ θα ρ θη οἵ Ομτῖϑὶ. Τἀρἰοοὶ, (Η ζ- 

ΤΟΥ, Ρ. 8. ὙγοΥΚ5, νΟ]. 1.) ἃπᾶ Νϑνοομιθ, (Ἡ ύιη. ποί. ἴῃ 106.) 

ΒΌΡΡΟΒΘ 51Χ πποηὲῃ5.- Βοαογ᾽5 (βοτῖρ. ΟΠγοπ.) ἀπὸ 58116.--- 

Βδηβοι (Ομ τόμ. οὔ ἴμο [6 οἵ Ομτῖβὶ,) ἔνθ τπομἔ]ι5.--- θη Ρυι- 

ἄραιχ ἰπγ66 γ6 875 ἃπά ἃ Π17. Τὸ 15. 1μ8 σϑῃϑιαὶ ορίῃϊοι, ὑπᾶΐ 

ἀθουὶ ἴπ8 58π|6 ἰπΐογναὶ, οἰαρβθᾶ βϑῦνθθῃ ἐμ οομμμοποοπιθηΐ οἵ 

ἴπο χηϊηϊδίγυ οἵ {π6 δ ϑϑῖδῃ ἀπὰ οἵ Π15 ΤΟΥΘΥ ΠΟΥ͂, ἃ5 μὰ ρμτο- 

γ᾽ ου51}Υ οἰαρβθα θδῦνγθθμ {Π|6 Ὁ Βἰγί 5. Ρικιπρίομ, πουγθνοΥ,, μὰ 5 

ΒΌρΡΡοΟΒΘα ὑποῦθ ὙΘΥΘ ΔΌοσὶ σονθαΐθοῃ τπορΐῃ5 ὈοίΘΘα ἔπ656 

δυθηίβ, 8π 4, οἴ γα ΤΥ ἴο ὑπ 6 απἰΐοα δαἰπογῖ 165 οἵ ἴπ6 πιοϑὺ Ιθαυσποά 

πατηομϊΖοβ, ἃπ ἃ ροῦμαρ5 ἰὸ Πῖ5 ΘΌΠΕΓΆΙ σοοα ἠυἀρηποπΐ, [835 

αἀορίοα πο ἴϑποῖα] ἔμθοτυ οἵἉ γγμϊσῖοι, 80 ΒΌΡΡΟΒ65 {μίγίθθα 

τποητη5 ἴο πᾶν ἰγαπδρὶγοα, δια {πᾶ {πὸ βαρ ϊδπι οἵ ΟἸιγιϑῦ [0]- 

Ἰονϑά ἐμ οδ] παρ οὐἨ Απάγον, ῬΏΠΠρ, απ Ναίπδη16}--ἴ 6 τηᾶ - 

γίαρσο αἱ σπᾶ---ἰ 6 Πγϑῖ ἀγίνίηρ οὗ ὑπο θυγ 6 5 πὰ 5616 Υ5 ἔγοπι 

ἀμ ἴθηιμ]8, ἅμ ἴπ δοπνθυβα 0 Π5 νοι ποῦ μο]α αὖ ἱπὸΐ 

Ρεγῖοα ἴῃ «6 1586]; ἀπά ΜΠ ΝιοοάοιπμβΒ. 1 15. αἴΐου {Π|15 

ονοηΐ, ἐμαὶ ΥΥμἰβίομ ᾿Π56γ5 {Ππ|0 Ραρἐίβηι οὐ Ομγιβὶ. Ῥηκιπρίομ 

9065 0 ἴο ΔΥΓΆΠΡ6, ἴῃ ἀὐάϊίοι ἴο ἰμ656 δνοπὶβ, ὑπ ὈΔΡ᾿]Ζίπρ, 

Ὀγ Ογϑὶ μἰπη561 οὗ ἸΠΔΩΥ ἀΙ5οῖρ]65 ἴα 5 ἄθ8, ἀπά 115 Θοη γογϑᾶ- 

ἴοι ψιτι μ6 ποιηδη οἵ βϑιπανῖα---ἰ μα ΒΘ] ον! μ᾽ οὔπιδην οὔ πο 858- 

τλαγ ἔλπ5 πα ΘΆΠ168π5, ἃπ ἃ ἴμ6 μοΔ]]1ηρ᾽ οὗ {π6 ΠΟ] ΘΙ 8 15 50} αἱ 

Οαρογπϑιπι : [6 ὑπ θη ΟὨΪΥ ργοοθοάβ ἴο {Π|6 ἀοοοπῃηΐ, οἵ ὅπ6 ΡᾶρΡ- 

ἀἰϑῖι οἵ οὐγ ογά, ἀπά [15 Βα θβθαποπὶ τοιιρζαίίοη, θοΐ ἢ οὗ ψγ!6 ἢ 

ἐνδηΐβ ἐμοϑο ἔνο δοπιπθηἑαΐουβ ΘΟ ΠΟῸΓ ἴῃ Ρ]ΔΟΙΏΡ᾽, ἃ5 π6 ΒοΥρ- 

ἴμπγ6 ΘΧΡΥΘΒΞΙΥ 556 18, πηπιοάϊαίθν αἴτον ὑπαὶ ονθηΐ, 

γγμϊβέομ᾽ 5 ἀγρυχηθιΐβ, πα ψ τι ἷ5 186 ἀγουπηθηΐβ οἵ ΡΙΠΚΙπο- 

ἔοῃ πᾷ ΜΆΓ588)1, πὶ ἄνουν οἵ {πὸ ἸδΔῸΓ ἄαϊθ δϑδϑοϊσπθα ἰο πὸ 

Ραρ θη οἵ ΟἸγἰϑῖ, τᾶ  θ6 {118 οπαπιογαϊθᾷ ἀπ ἀηϑνοτθά. 

1. Ἐπαβοθίπ5. αϑϑουίβ ἐμαὶ ἴπ6 ἴπγθο ΕναΠ66}1515 οὐἰϊοα {Π|᾿Ὸ 

[ουτπθι ρατὶ οὗ ΟΠ Υ 505 πη] ΙΒ, νοι ἴοοῖκ ρΙαθο Ὀοίονο {πὸ 

ἱπιρυϊδοπιηθῃΐ οἵ “01 π. 
ἤΠΗΪ5 δϑβουϊίίοι οἵ Επαβορῖι5, ἃ5 15 ΘΆ5 ΠΥ ΡΓονθα Ὀ. ΘΧΔΙΏΪ ΠΙΠΡ᾽ 

ἔπ βϑνουαὶ μαγπιοπθϑ, 15 [οἴαΠγ σΓου Πα 688 ; {π6 τπούθ ΡῬΈΡ|1Ὸ 

χαϊἰδίσυ οὐ Οἰγῖϑὶ οογίαιη!ν ἀϊὰ ποὶ Βορὶπ {1} ὑπαῦ ονθηῖ: ἂπά 

ὄνοη 1 1 τότ οουγθοῖ, Φοῖνα πὸ Π6γΓῸ ἀθ Ια 65 ὑμαΐϊ ὑπὸ ἀαΐα 

οὔ {μ6 υαρέϊδπι οἵ Ομγδὶ γὰ5 {παΐ, ὙΠΟ 15 ϑϑισπϑᾷ ἴο 1 ὈΥ 

γγμβίοη. 
9. Τὶ ἀρρϑᾶνβ, ἴγοπι Μιαἷϊ. 111. 14. ἐπαὶ Φοϑαβ ΡαρἐϊΖοᾷ ὈοΙΌΥΘ 

[5 οὐ ὈαρΡ 1511. 
Τὴ ΤΟΡΙΥ ἴο ἐΠ15 γΘΠΙΑΓΚ, ΑΥΟΒΡίϑμορ Νούοομλο ΠᾺ5 ορβογνϑά, 

ἐμαὶ σοδη, ἀ5 ἃ ργορμοῖ, ἰὈγθκπον ὑπ} {Π0 [Ὁ] 6 γ5. οἵ Ομνγιϑὶ 

ψου]ά θα ΟΥ̓ ἐμ15 σἰΐθ ᾿μ  Ἰαϊθα ἱπῖο Π15 τοι ρίου ; 8πᾷ 2011, ἃο- 

Κηον!οάσίηρ Ομγδὺ ἴοὸ θ6 6 Μεββίδι, θχ οἰ αἴμηδ, Ε πᾶν πορὰ 

ἴο 6 θαριϊΖϑα οἵ Τπθο (Ὀγ ἐμ ΗΟΪΥ Θρισ). 

8. ἘΠ6 Ὀαριίδπι οἵ ΟΠ τἸβὶ 15 Ρἰδοοα αἰζον ἴπ6 μἰβίοσυ οἵ 905 

τ ηἰδῖγυ, πα ΠοΘΙΌΤΟ [15 ἱπηρυἰϑοητηθπΐ. 

ΤΊιο Ἐνδηρο 55, ΠΠ|ὸ ὑπὸ ΨΥ ΟΥΒ οὔ {πὸ ΟΙα  οδἰδιηομὶ, ἀο 

δ 

Βοίπαθωτα, 
ψΠ γα {πὸ 

τοδί οι 1(5 

1 ΘΟ Π 655 
1τπΐο (πᾶδπ. 
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Ἡατκ 1.9. (αὶ ΨΦδβϑιβ οδγὴθ ἔοχῃ ΝδζΖεσζοίῃ οἵ (411166, Βείμαθαγα, 

Μαίὶ. 11.138, ο Φογάδῃ πηίο Φόμη, ἴο Ὀ6 Ὀαρ(1Ζρα οἵ ἢ΄γη. ὙΠ ΕτΘ ἐμὲ 
αὐἷἰκ μβαὰ 
ταβίθα οὐ 15 

Ὁ Ῥᾶββᾶρϑ 

ποῖ δχδοῦν οὔβογνε ἔπ οἰ γοπο]ορίοδὶ οΥθΥ, ἃ5 ΨΥΙδέομ 5ὰρ- ἐι  πὐηρυῦδαὶ 
ῬΟΒ565 ὑμον ἀϊὰ ἴῃ {815 ἰπβϑίαποθ Δ Φόβὴ νγ5 {6 ΤὈΓΘΓΌ ΠΠΘΥ Οὗ τηΐο ᾿ἀπαδη. 
ΟΠγιδὲ, ἢ τϊσῃῦ πᾶν θθοπ δχρθοϊθα {πὲ ὑποὺ νου]α {Ὁ]1ὸνν πο 
ΡΙΔπ ὑμοῪ πᾶν δοῖμα!!ν δἀορίθα : πα 15, σου ρὰΐ ἰορεῖμοῦ 
411 ἰπο586 δοϊΐοπϑ οὔ Φόομη ΒΙΟΒ ομαγαοίοτιΖθα {πΠ6 βδοομα ΕἸ185 : 
δ πα σου! ᾷ ἐπθη ργοσθδα ἰο ἐπ τηϊη!ϑῖγυ οἵ ουῦ Τογὰ, ΒΟΡΊ Πρ’ 
ΜΙ Ὧ15. δαρί!5πι|, ἴῃ ΒΊΟΝ 6 νγὰ5 50] ΘΙ Υ δποϊηΐθα Ὀγ ἐπα 
Ηοὶν ϑριγιξ ἰο μ15 Πρ οἴ οθ. 

4. Τὶ ἈρΡρθΆγβ, ἴτοπὶ [λι|κ6 ΠῚ. 21. ἐμαὶ ΟΠ γιδὲ 1 ποὶ οοπιθ ἴο 
Ρ6 ὈαρὶιΖρα {11} Αἱ} ἔπ6 γϑδὲ οἵ {Π 6 ρϑορὶθ δὰ ββθη βαρ !Ζβα, 
ΤῊ Ἔχρυθδϑίοη, ἐν τώ ξαπτισθῆναι, ἸΠΡ1165 ὑπαὶ ΟΠ γι δὶ 

οᾶπη6 ἰο Φοῖπ 116 ἐδ ρΡΕΟρ]Θ ΕΘ 511} σομἐ πη α]ηρ ἴο ἀΘ51Γ6 
Ὀαρ 51 ἔγοτῃ Φόδη ; 1 15 ποΐ μετὰ τός ΟδΔΙρΡὈ6|} τα 5] αἴθβ {Π6 
Ῥϑδϑᾶσθ, “Ἅ","Νὸν σπθη Φομη θαρὶϊΖθα 41} {π6 Ῥθορίβ, «}6ϑ5τι5 γἃ5 
{κου 158 θαρἐ1Ζ6 ἃ --- λα Κὶ πρ' ἔπ 6Πὶ 51: πη} } 8 Π 6 0}18.Ψ 

ὃ. Το Βαριδῖ γὰ5 ᾿πρ ]ϑοη θα ᾿ἱπιπηθα! αἴθὶν αἰΐου {π6 Ὀθαρἐϊϑηι 
οἵ ΟἩγιβδί, Το ἰν. 18, 14. 
Βα {1185 ΟὈβουναίίοη μᾶ5 Ὀθ6η αἰγοδαν ἀμδυγεγθα. ὙγΠΙδίοπ 

ἈΒΒΌΤΠ65 ὑπαὶ 51. Τλικο ψγοΐθ ἢ ΟΥάΘΥ οἱ {ϊπη6: ΠΟΓΘΔ5 Π6 Πἃ5 
ΤΏΘΓΟΙΥ δηἰϊοἱραίθα ἐπθ σοϊαΐϊοι οἵ ἔμ ᾿πηρυϊδοπιηθηΐ οὗ ΦόΠπ, 
ἔπαὶ Π6 πιὶρὶ θοῖδευ οοπμοϊαάθ [ῸΓ ἃ ἰΐπηθ ἐμ Πιβίουυ οἵ ὑπ6 
Βαρ 5. 
Τὸ ἴπ6εθ δυρειηθηΐβ ΡΠ Κἰποίομ δά α5, ὑπαὶ Φόομπ ἀἸα ποὶ ΚΠΟν 

ΟἾγΙδ᾿ {Π| πὸ μδα βθθὴ ἔπ βριγιῦ ἀθϑοθηα]ηρ᾽ ΟἹ. ἢ1π---ρ αὐ ΒοΙΌΥΟ 
Π15 θαρ᾿5η), θη ἴπθ ϑριγιὶ ἀθδοθπαθά, μ6 ἀθοϊαγθαὰ ἢ6 πον 
Β1Π]. 

Τὸ ἔπ|5. ἔπ Ασομ Ί5 ΠΡ ΓΟρΡ]165. ΦΌΠη 1. 81. 83, τηϑὺ θῸ Γ6- 
σΟΒμοΙ θα πὶ Μαϊΐ. ΠΙ|. 14. Ργ’ΒΌρροϑβίπρ αὶ ΨΦόΌΠη. [ῸΓ γῖβ8 
ΓΒΆ5Ο0η5, Κπον ποῖ «65115 ΡΘΥΒΟΠΆΠΥ {111 πὸ οατηθ ἐο θ6 Ὀδρεϊ!Ζδᾶ :, 
ἐποῦρ Π6 τηαϑὺ πᾶνὸ πϑαγὰ μϑίοσ οἵ «}65115᾽5 Πδῖη6 8 πη ἃ ΨῸΠἀ6Υ- 
[ἃ] ΙΓ ἢ, ἔγοηι ἢ15 οὐση ΓΟ αἰΐοη5. (ἋΟα 566πὶ5 ἴο πᾶνϑ γϑυθα]ϑα 
ἴο {μ6 Βερίδί, 5Βο0ὴ ἰΐϑυ 8 δηΐϊθγθα ἢ 15 τ] ηἰδίγυ, ὑπᾶὲ {Π6 
ΨΊ51016 ἀοδοθηΐ οἵ ὑπ ϑριγιὶ βῃου !α ροϊηΐ ουΐ ἴο μἰπὶ {πὸ Μ|65- 
δῖ, ΦοΒ 1. 99. ὙΠ “6515 οαηθ ἴο θ6 θβρί1Ζοα, Μαϊΐ, 1. 
14, 1ἢ 15 ρΓΟΡ 016 Φοῖπ Κηδν πὰ ὈΥ ἃ ϑπρουπαΐαγαὶ πηρα]56 : 
ἃ5 δ 61 Κποὺ 588] ἂμ Τανὶά, 1 ὅδ. ἰχ. 17. χυὶ. 12. ; δηᾶ 
ἃ5 ΑΒ] 8} ἀϊδοονογθα ἐμ νηΐ οἵ Φογοθοδιῃ, 1 Κίπρϑ χὶν. ὅ. 566 
4150 1λικ6 11, 28, 58, δπα "δἰϊουσαυ 5 {Π6 δἱρῃ ἰογεὶο!α, ΦΌΒΠ 1. 
99. σΘοπῆγιηθα {π6 Βαρὺ ἴῃ Π15. Ὀ6]16Υ ἰπαὶ «{65τπ5 νὰ {Π6 
Ομτιδέ. 18 ΟἸΘΥο᾽5 ῬΆΥΆΡἤΓα56 οα Μαἰ. 111. 14. 15ϑ, Θυοα αἴαΐα 
ΡῬΓΟΡΠΘΙΙσΟ ἃ0 60 ἀϊοθθαΐαῦ: ἤδη «{6ϑππ πὸ ποτᾶϊ. ΗδΥπι. 
Ρ-40. Απὰ Εἰ... Ξρδημθὶπι β5ᾶγ5, ἀὰ}. ονᾶπο. 2. ρ. 147. ΝΙΗ1 
114 ργοροβίζαμῃη Φοδημὶ Βαριβίθθ πἰδὶ οϑίθῃ θυ 56 ΠῸ0 δΧ ίὰ- 
τη1]Π]ᾶγιϊαῖϊθ αἰᾳαᾶ δηΐθ οοπἰγαοϊὰ ΟΕ δύ πηι ΠΟΥ1556 ; 5684 6δχ 
τηθγὰ γον! η 6 ΘΟ] 6ϑἱῖ ; δάθοψιθ π|}1] ἃ 56 ἀΑΥῚ ποὺ οορπᾶ- 
Ἐἰοπΐ, π6ὸ Δ] Οἰἐἴ886, Π60 ο. αὐ 188, Π6 6 ΘΟ] 51 Ομ] ἀ]10 1 ΟἸαπΠ4685- 
ἔϊηξθ. Ὑπὸ Βαρί5ὲ 15 ποὺ ἴο Ὀ6 ἀπάδγϑδίοοα ἃ5 βαυ]ρ, Π6 αἰὰ 
ποὶ Κπονν 9 6588, διεέ δῳ α ἴση ζγοηι ἤφαυθη ; 5686 Ὦγ. Ῥυ! δ ον ̓ς 
Ηδγη. ρ. 78. Ραΐ ἐμαΐ 6 πον μἴπι ποῖ, δεΐογο ἦἣδ σαηιθ ἕο ὑε 
δαρίϊξοά, πὰ μα (ἀοα Πα μγοτϊηΐϊβθα ἃ 519 ὈῪ ὙΠΟ π6 σπου] 
6 Κποόονπ ; ὑῬ ΒΙοἢ 5ῖρη, ἱπίθπαθα [ὉΓ ἃ 11}} οοπῆγτηδίϊομ, τ ἃ5 
ῬΥγθοθαθα ὃν ἃπ ἱπβρίγοα Κηονιθᾶρθ οἵ «6585. --Ν  οΟμη6, 
Ήύη. ποῖοδ5, Ρ. 6. 

ΤΠ656 ἈΡΡΑΥΘΗΥ ᾿ποοπϑίϑἔθπί ραβϑδαρθα πᾶν 66 τϑοοποι δα 
ἴῃ γνϑΡΊΟι5 Οὗ ΠΟΥ ᾶγ5. Η18165, νο]. 11. ραγὲ 11. Ρ.. 791. 15 οἵ ορί- 
Ὡΐοι ὑπαὶ Φομ πη Κπονν ΟΠ Υ δῦ ΡΟΥΒΟΉ Δ] γ, θὰ νγὰ5 ποῖ ᾿η!ουπηθα 
Οὐ ΕΙ5 ἀϊσιηϊν πὰ οἴἶϊοο, ἐ}}} 6 νν ἃ5 ἀϑδιιγοὰ οἵ {ΐ θγῪ ἃ πιῖγδο]6. 
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Μαι 1.14. Βῖ Φόμη ἐου θα Πΐτη, βαυπρ,, [ μάνα πεϑᾶ ἴο θῈ ῬαριϊΖϑά Βούμϑηδῇ 
οὗ [Πθ6, δῃᾷ σομπιδϑϑὰ {πο ἰο τπϑ μετ τλϑς " 

156. Αμᾶ 7655 δηβινουίηρ, βὰϊά τπιηΐο Πΐτη, Θ΄ ΠΥ ἐέ ἔο δ6 50 τεβιβὰ οἱ 19 
ΠΟΥ͂ : [Ὁ {ππ5 ἴξ ὈΘοοιηθ ἢ τι5 ἴο [18] 41} γἱρ  θοιιβη 655 ἧ. Ρᾶϑδᾶρο 

: ᾿ 1{ῃ 
ΤΉΘη Πα βυβενθα Βΐμὰ : [ Ἐπ ιμΑ σεν 

Μακῖ. 9. Δμᾶ [168] ννὰβ ΡαρεϊΖρά οἵ Φομη ἴῃ δογάδῃ. Ἰπίο ὕδπααπ. 
Μαίι. 1.16... ΑΠπα ΦΨ6βιι5, θη 6 ννὰβ Ὀδρ(1Ζοα, ννεπέ ὉΡ βίγδι μνᾶν 

ουὐἱΐ οἵ {Π6 ννδίου : 
ΜαΥκ 1.10. Απὰά 5ιγϑιρ]λύννδυ οοχηϊησ' αρ ουῦ οὗ {Π6 νυδίοσ ; 
1μ.Κε 1, 21. 8η64 ῬΥΔυΙη, 

Τὐρπί(οοἱ Βαρροβοβ ὑπαὶ Φομ πη Κπὸν ποὺ ἔπαὶ ΟΠ γδὲ ννὰ5 1π ἐπ 
ποῦ] 11 π6 οαηθ ἴο "6 θερι]Ζοα--νθα Κηονίηρ Εἷπ Ὀγ {π6 
ϑριγι, Φόμη [Ογρθαάδ μι] ηι---δηα {Π6 5195) Οὗ πὸ ἨοΙν αμοβὶ ἀ6- 
Βοθηάϊηρ ἰγοῖη ΠΘᾶγΘη, γγἃ8 {ΠΠ8 515 ΟἼνΘη ἢΪΠπΠὶ [ὉΥ ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ 
Δα σομ ἢ γα 0 }.--- 146 Ἐ]5]6Ὺ τῇ ΦόΠη 1. 99. 

Ι πᾶν ἀἰϊἰδομδδθα {πὶ5 φαθοΐίοι αὐ συθαΐθγ θη ρῖμ ὑπᾶπ [0 Π8 ΠΥ 
Ὑ1Π ἈΡΡΘΑΥ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ : ὈΘοδι56 ῬΙΠ ΚΙ ρίοη 15 9π6 οἵ πὶ δαΐπο- 
Υἰ 1165, Δη ἃ Πᾶ5 ψυ ΐθη ἃ ἀἰββουζα !ο ΘΧ ΡΥ Θ551Υ οἢ {ΠπΠ|6 580] 6οἷ. 

418. ΠῊ6 {ϊπι6 δα ΠΟΥ ἀΥγῖνθα μη ἴπ6 Μοβ518}} γγὰβ ἴο θθρὶπ 
15 ΡΈΡ]1ς οαγθον, πὰ ἴο Ὀγθαῖς (ΟΥἐ ἢ [ποτ {π6 ΟΡ ϑουσςΥ οἵ δ15 
Ἰον]ν 116. δ οοπιπιθηοδα ᾿ζ ἴῃ ὑπαΐ ᾿πϑ πΠ Π6 1.  ] οἢ νγὰ5 πιοϑὲ 
βαϊίοα ἴο Β15 ἀἸσ ΠΥ ἃ5 ἃ 5ρ|υΥ1{π8] ΒΒ ῖπρ', θγ 8η δοΐ οἵ ορϑάϊθηοθ 
ἴο {π6 οδϑίδο! 564 ἰἂνν οἵ Π15 πρᾶνθη]ν Πα Π 61, Δοσοιηρ δηθὰ ἢ 
{π6 τηοϑὲ ουνθηΐ ΥαΥοΥ. Οἱ ἰπὶ5 Ππηρογίαῃἑ οσοαβίομ, ἴῃ ὑπὸ 
ῬΥΓΘΒΘποΘ οἵ ἴπ 855θ:} 164 πλε]{Πππ|46, ἃ νοΐοθ Πτοπὰ πθάνθη 46- 
ΟἸΪαγοα πἴπ ἴο Ρ6 ἴμ6 Ροϊονθὰ ϑὅοπ οἵ οὔ, ἴῃ ποῖ ἢ6 νγὰ5 γγ6]] 
ῬΙθαβδθᾶ. ἨΗΐδβ ἀἰνὶπθ τηϊϑϑῖοιι ΠΟῪ Γθοοῖνϑα {Π|6 πα γϑοα]οι5 σοη- 
Ἡγιηαίϊίοι πο πα ἈΙνΤαΥ5 δα !σποα ὑπ δηἑθηΐ ρα γί αγοἢ5 πα 
ἔαϊ μου 5 οὐ ὑπὸ Φ  ν 5 ΟΣ οι, [1 γοοθῖνοα {Π6 ἐθϑὶ πο ΠῪ οἵ {Π6 
αἰ ΟΟ], οΥΓ νοἱοθ ἴοτα Πθάνθῃ; πα ἴΠ6 ψΊ51016 βΊ]ΟΥΥ οἵ 86 
ΒΒ ΘΟ Π8}} πον ουθα ΟΥ̓ΘΥῪ ΠΪΠ], 
ΤῊ φυρδίϊομ, μϑῦμου π6 ᾿ηδποινγαϊίοι οἵὗἨἉ ΟΠ γσὶ 1ηἴο Π5 

Πρ οἴοθ νὰ ποῖ ἃ5 ρᾳθ]10, ἃπα ἐπογθίουο 38 Θ ΘΠ ΥΆ ΠΥ Κπόνῃ, 
85 ὑπαΐ οὐ ΜΙ] ο565, ψΨ1}} 6 αἰδουββοα ἴπ ἱπ6 ποῖθ ἴο 2 Ῥοῖϑγ 1. 16. 
ΠδηΖίαδ, ἴῃ ἃ ἰοαγηθαὰ ἰγαοῖ ργοβούνοα ᾿γῪῚ Μίθυβομβοῃ, 1ἢ ΠΪ5 
Ν. Τ᾿. οχ Τ απ άθ, μἃ5 ἰσοαϊθα {Ππ|5 σαγίουβ πα ᾿ηἰθγοϑίϊηρ: 
50] οὗ αὖ βοιλθ ἰθηρίῃ. 

49 Ομτῖβὶ οαιηθ ἴο Φοόομη ἴο "6 θαρίϊζοά. ΗἨδθ γγὰ5 ῬᾶρὶΖοα Ὀγ 
ΨΦομη ποῖ οἵ προϑϑϑιΐγ, ποῖ [ὉΓ πὶ5 οὐ 586, θαΐ [ὉΥΓ Οἴ8. Ηδ 
γγ85 θαρίϊΖοα ἐμπαὺ Π6 τλϊρηῦ ΘΟΠίου Ποποῦσ πα ΨόοΠπ, βδηοίϊ οι 
[15 τη Ἱ ἰδ συ, ἃπα οοιμηθπά [Ὁ ἰο ὑπΠ6 ἀουθίϊηρ' Ψονγ5. ΒΥ ἐπὶς5 
δοῖ Π6 πι8α6 1156} ὑπ Ποδα οἵ 8411] ψγῃο Ὀγ θαρί[ΐϑι οομίθϑ5 ἐπε ῖν 
5115, Ἀπα 76 δαπη δα τπἴοὸ ὑπ6 ΟμαγοΒ. Ηδ βδηῃοι Πρ θαρύ 51 
Ὀγ ὑμπ5 510] οὐ!ηρ᾽ πἰτη56 1 ἴοὸ 11, ὑπ τπᾶῃ πηϊσῃΐ ποῖ ἄθβριίβο ἢ 
Ὧ5 Δ) 11561655 ΟΥ̓́ ἈΠΙΠΘΆΠΙΉΡ' ΘΘΥΘΙΠΟΠΥ. Ηδ ψομ]ὰ ποῖ ἰπαἴ πθ ἢ 
5που ἃ γτοίαδα ἴο οοῖπθ ἴο πο ᾿αρίϊδιι οἵ ἰποὶνγ Τιογά, μθη μ6 
84 ποὶΐ αἀϊἸδάαϊηθα {πὸ θαρίϊδη) οἵ 15 βουνδηΐ. ΒῪ αρίϊδηι Πα 
βιδαονθα οὐὖῦ {π6 αἸΠγθποθ Ὀθὕῦνγθθη {π6 οᾶγπ8] δηα βριγ πα] 
βἴαϊθ οὔτηδῃ, ἃπα δον θθη ἢ15 οσσῃ ἃπαᾷ ΟἿἿ (Ἀ]16 ἢ σοπ το ; ἢΠυϑΐ 
τηθδῃ, ἔμ θῃ ρ]ουοιι5---ἢ δῦ θαυ ]γ, ἔπΠ6 μθαν θη] γΥ--- ἢ γϑὺ που], 
ἔπ πη ον}---αὐδὺ θαγθα ἀπάθγ {π6 δαί ἢ, ἃ5 {Π6 γΟυΒ ΙΡΡΟΓ 
γγὰ5 θηγὶθα ππᾶθΥ μ6 ψψαῖθυ, δηα γἰδίπρ ὑπογοίγοιι βριγίτια], 
οπαησθά, ἀπ οἱογίουβ. Ογὶδὲ ὈΥ 815 βαρίϊϑιη Τοπονϑα ἢ15 οο- 
νϑηδΐ ταῦ Π15 ΕΑ ΠΟΥ ; πα {π|6|16α 81] το θουβηθ58, ΡΥ οομ- 
ῬΙγΙηρ; τὶ ΘΥΘΟΓΥ ἰᾶνγ, ψ ῃΐοῖ ργοσθοάθα ἴγοῖι ἐπ6 ψίϑαοιη οἵ 
αοά, ἃπὰ νγὰ5 ἀδϑίρι πθαὰ οΪυ ἴον ἐπ μᾶρρίπ685 δη ἃ γθϑίογα! οι 
οἵ ἐουδονες ΥΥϊΠδῖὰ5 ἀα Ὑιΐὰ Φολπηῖδ Δ150611, ὅδ, ψο]. ἰἰ. 
Ρ. ὅ97. 
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Ναί. 1.16. 10 ΒοίΠαθαγα, 

ΜΙαΥς 1. 10. Π6 58ὺν (Π6 Πθδνθηβ ορεπθᾶ ἈΠ τν τμδ 
Ἡδίι.111. 16. ἀπίο ὨΪη, ἃ Π6 βὰν ἐπ6 ϑριτῖξ οὗ Οοά ἀδβοθπάϊηρ' πΚ8 8 ᾿ ΉΜΗ͂Ν 

ἄονο "", Ρᾶδβᾶρϑ 
Τμαῖκο 11. 22. ἴῃ ἃ ὈΟΟΠΥ 5μαρθ, Π|ΚῸ ἃ ἄονϑ, τ τιρ 
Μαίί, [1.10, δῃηα ΠΡΉΠπρ' ἀΡοπ ΗΪπη: ἱπίο σἀπδδπ. 

17. Αμάϊ]ο! 
Ματις 1.11. {Π6γ6 οϑηηο 8 ψοΐςο ἔγογη ἤθᾶνθη, βδυίησ, ΤΠοιι δ τὴν θ6- 

Ἰονϑά ὅοηῃ, ἴῃ γγποτη 1 δὴ ννγ6}] ρ]θαβθά. 
λκο 11.284, Απα 69ε6βιιβ μη η561} θθσᾶη ἰο 6 δθοιιΐξ {Π|τὲν γθατβ οὗ 

Α 96, 

ὅ Α58ἃ ἄονθ ΠΟνΘΥΒ ΟΥΘΓ ΠΟΙ ποδὶ σε ἀπ ἀπά α]αἰπρ' ἀπά 
σϑπὶ]α τποίΐομ, 50 αι ἃ ἴμ6 δι ]6 πὶ οἵ ἴῃ ρσύββεποα οἵ αοα ψᾶνο 
ἃ πα θ6 πα, ἅμα ΓἸ56 πὰ [Ἀ}}, ονϑὺ {πΠ6 μδραὰ οἵ ον βανυιοῦῦ. 5008 
566Π15 ἴο θ6 {Π6 τπηοϑὲ ἀοίθη 51: 016, ἃ5 γ08}} ἃ5. ὑπμ6 τηοϑδὲ βΘΠΘΥΑΙΥ 
τοςοοϊνϑα ἱπἰογργεϊαϊίοη. 1ὐ 15 οοπϑβιϑίθηϊ 4150 τ ιλ ἢ ἐπ ἈΠΑΙΟΡῪ 
ἐπ τηδυ 6 ουπά θοίνθοι ἔπ ΟἹ] δ ἃ ποὺ οονθηδηΐβ (α.) Αἰ ἴμ6 
Ρεσιππηίηρ οἵ ὑπ6 τπδίθτῖα] ογθαίίοι ἔπ ϑρι γι οἵ αοά πιονϑὰ ὁπ 
ἐμ [66 οὗ ἐπθὸ ψγαΐβυβ ; ἴπο ϑριγιῖ οἵ οά, ““ ἀονα {πκ6, βαΐ 
Ῥγοοάϊπρ ὁἢ. {δ ναϑὲ ἈΡυ55 (Ὁ). Αὐ ἴπ οομιηθηοθιηθῃξ οἵ ἃ 
Βρ γι] ογθαίίοπ 1ὲ αραΐη, ὈῪ ἃ ν᾽ β1 016. διθίομῃ οἵ σϑῃῦ!θμ 6855 
ἃ Πα Ιονϑ, ϑφῖνϑϑ δπ δαῦποϑὲ ἴο τῃϑηκὶπα οὗ 115 ρυγιγίπρ ᾿ηῆπ- 
6 Π665. Α58 ἐμ οαἷπὶ βρίσχιΐ οὐ ρονεγ, 5:16 Π}]Υ πα οἴδοΐμαι!ν 
σοομηϑηαρά {π6 ομϑοῖϊο δαυΐῃ ἰο ργοάποθ 115 {γα 15, ἃπα νϑῦ- 
ἄυτο, 8πὰ ΠΟΥΟΥΒ: 8ἃ5 1 ροορ! δα {π6 ἀν στουπά, ἐμ ἀκ ὈΪὰ6 
Οοθδῃ, πα ἴπ6 διηρ|6 αἱζ, σι 811 ἔπ6 ναγιθῖ!θ5 οἵ |1ἴ8; ἃ5 11 
Βρδηρ)]ϑα ἴΠ6 5Κὺ ψ11}} ΒΡΙ θη ἀΟΌΓ, ἃπἃ ρᾶνθ οὐδοῦ ἂπα ϑοΟΓΥ ἴἰο 
ἀμ6 τπηΐνϑυβθ--τϑο ἀ065 ἐπὸ 58Π16 τη11ἃ δηα 1ηγν151016. γϑὺ ΟἸηη]- 
Ροϊδηΐ Ξριγιΐ, σϑηἐγ πον  ονογ μα ποατὶ οἵ πιᾶπ, πα ργοάμοθ 
ἴῃ {παΐ οο]ὰ πὰ ὈΆΓΓΘΠ 501} {π6 {γι5 οἵ Ορα ά! θη 66 δ ἃ ΠΟ] 1 Π 658, 
ἅπμ6 Πονοῦβ ἀπὰ {π6 ἔΓαθγᾶποΘ οἱ ρυσγ ιν ἃπα Ρ6806 ; 50 4065 11 
τ π6 π6 5018} δὴ ἃ {110 1πτ6} 16οὐ τη} 4}} {πὸ ναγιθὶ!θβ οὗ 5] πιο 
ἀη ἃ π 00 ]6 ἐποπρ] δ, ψιῦἢ πα }1γ ἃπα 51 Π155105, νυ} {Π|6 
ΒΘΥΘΗΙΪΥ ἃπὰ ΠορῈ οἵ ἃ Ομιγιβίϊδῃ. Απά ποθ τπδρηϊποθπΐ 
οὈ] οὐδ ἃγ6 Δοοοιηρ  5Π64, Βγ αἰτΘοί!ηρ Δ ἃ σα! Πρ ἃ5 ἴο ὑπ οχ- 
ΔΏΡ]6 οἵ Ηΐϊπ, ἴο ποῖ ἢγδὶ ὑπὸ πθᾶνθηβ ορϑπμθα, ἃπὰ προ 
ΠΟΙ ἴΠ6 ΡΊΟΥΥ οἵ αοα ἀδβδοθπάρα. 

(α) Τμῖ5 υἱον οὗ [Π6 ἀπαίοσυ θείνγθοη (86 δοΐΐοῃ οἵ {πΠ6 ὥ'ριγιέ αἱ 
16 Ογοδίομ, πὰ δἱ {π6 θαρίϊβπῃ οἵ ΟΠσιβέ, 1 ἢπὰ οοπῆτνπιθα Ἀγ ἃ 51π- 
ΘΌ]ΑΥ ἰσϑα!!]ο0η ἃπιοπρ 6 δονν5. Ἷ[ὴ ἃ ποίβ ἴη Βγυεβοῖῃ ΒΑΡΡα, 5εοΐ. 
“2. [0]. 4. 4. οη΄. (θπ6β815 1, 2, νγὰ τρδᾶ, Εἰ βριτίαβ οὶ : ̓ π|6]] Πρ] 
ϑριγιίαβ Πθοὶβ Νθββιθο, ἀθ ᾳφὰο ἀϊοϊίαγ, 158. χὶ. 1. ἘΠ φαϊθβοὶξ βΌρΡοΥ 
ἰὰπὰ ϑΘρισιὰ5 Ῥοιηῖπὶ. Ῥοβί ααξθ γϑῦρθα ἃἰ]θραία βίδίιιη ἰϑθο δᾶάϊι 
ΒΕ. Ἐρδγαῖμπι ἴῃ τ. ΕἸΡθοτῖτη δα ('6π65.1. 2. ΓΙΞΙΙ 2, ἱποαθαϊέ, δἐσιξ 

Ι οοἰππιθα, χι υοἰϊέαξ διιρογ πῖαο, ἐϊίμη αἰξήπιφοτιβ, δὲ τιοπὶ αἰξίποοη5. Ῥεγσαπί 
γεγο ἴῃ Βγοβοῖίῃ ΕαῦΡα : Θπὄποιηοᾶο νϑγοὸ τηϊηϊβίγαίασ ϑρισι 5. Ν 6 ββὶθο, 
εἴ νϑῃϊΐ ἸΠΟΥ ΘΙ. 856. ΒΌΡΕΙ ἴαοΐθιη δαπάταμ ἡ ἔ65ρ. Θυδᾶπαο νῸ5 τπονϑ- 
115 οοτάδ νϑϑβίγα, βιοαΐ δατ|85, Ῥ6ΥΓ ροοπιίθπίϊατη ; φαθ δἀπιοάπτη ἀϊοϊἐατ, 
'ΤὮγοη. 2. 19. ἘΠ ἀπά 6, βιουί δα ὰ85. οοσ ἑασαπη σοτᾶπι ΠΟπιῖπο. Γπί6}}1ρ1- 
ἰυγ ϑριντίὰ5 Νίοββδιθ, Οὕύπι ρσϊτητπιὶ Θμὶπὶ 1116 58 ΒΊΡΘΙ 84π|5 ᾿6 515 
οοιημιονῖ, βίδίιπι ἰαοία οϑί γεάθηιρίϊο. ΨιὰΘ ϑομοοίσθπρι ἤοτο Ηε- 
Ῥγαΐορθ, νο]. 1. Ρ. 98π4 10. ΤῊ, {Π6π, 15 Δποίῃογ ᾿μβίδποα οὗ {πΠ6 τνοι- 
ἀοτία] [] ΠΙππ δ πὲ τη {πΠ6 Ρούβοη οἵ δεβὰβ οὗ Ναζαγϑίῃ, οἵ τηδηγ οἵ {Ππ βἰπ- 
σαϊαγ ἰγδά!]0η5 δηΐου πο ἀπποηρ {Π6 δ νν5 τοβρθοῖϊηρ [Π6 11 ΝΙ 5518}. 
(0) Τα νοτγτά 1ῃ (ὑθῆθ515 ΓΞΙΤ ὙΠ Ποὰΐ ροϊηΐβ, τητιϑῖ θ6 οοπβιἀογοά 
ἃ5 ἃ ΡΑΓΟΙΡΙ6 οἵ ἨΠΡὮΙ, {Π6 οαπδαίΐίννο; ἢ} ροΙπίβ 1{ 15 {Π6 ΡΥ ΟΙΡ] 6 
ΟΥ̓ΡΙΠΕΙ, {π6 ἱπίβηβιίν : ἃ βιση Ποαίϊοη τη πο ἢ ΠΟΤ 6 οοπβιβίθπί θοί τυ 
{πὸ 56η588 οἵ {Π8 ρᾶββδρβ ἴῃ (8 π6515, ἀπᾷ {π6 ἀθβουὶρίίοπ οἵ {Π8 ἀββοβηΐ 
οἵ (π6. δι] πα 108] τοργθβαπίαίίοπ οὗ {Π6 ρμοννοῦ οὗ {π6 ϑριτι ἴῃ {πΠῸ 
Ἐν ΔηροΙἸοαὶ παγγαίίνε. 
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ΜΑΤΤ. 111. ρατὺ οἵ νοῦ. 19. 16, ἀπά 17. ΒοΙΒΆΡθατα, 
18 ΤΠθη οοιποῖι «6515 ἔγοηλ ἀ811166 ἩΓΕ 1Π6 
16 -απά--ἰμο θᾶ ν 68 6 γΓ6 ορθπθά-- ᾿ τὐνσόν Ἧ 
17 ---ἃ νοΐοϑ ἔγοιη θάνῃ, 58 1Π5, ΤῊΪ5 15 ΠΥ Ὀο]ονο Κ0ῃ, ἰπ ὑοροδας Ξ 

ψ ΠΟΙ} 1 ἃ πὶ ὙΥ6}} ρ]Θ564. ἔγοπι ἔπι 

ΜΑΒΚ ἷ. ρατὶ οἵ νου, 10. ΜΠ] άθσπ 685 
πῇ ἵ ἰηΐο ὐδπδβη. 

10 --απὰ ὑπ6 ϑριγιῖ, πΚὸ ἃ ἄονθ, ἀθβδοθηαϊηρ ΡΟ ΠΪπὶ - 

ΤὺῪῦΚὲῈ 11ἰ. 21], 29. 

21 Νον---ἰῦ σαῖπθ ἴο ρᾶ55, ὑἐμπαῦ «6815 4150 Βοϊπρ' θαρὶ1264--- 
πο πθᾶνθη ψγἃ5 Ορθπθα, 

22 Απὰ {π6 Ηοὶγν απιοβὶ ἀθϑοθπ θα -ιρο μἷπὶ: δὰ ἃ νοΐοθ 
οδπι6 ἔγοια μον, ψνμ]οἢ δαὶ, ὙΠοιι τὶ γ θοϊονθα ὅ0ῃ : ἴῃ 
π681 δηὴ Ψ6}] ρ]βαβϑά. 

παιαζό»--. 

Ψα]αη Ῥὸ- ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧ. 
ΤΙ, 4739. 
ν "5 “ χΑϊ ὅδ. ξαγ ῦτα, 116 Τοηρίαϊιοη, οὔ Ομγιει"", 

ΜΑΤΊ. ἵν. 1---Ἰ1. ΜΑΚΚ ιν. 12, 18. αὐκΚὲ ἵν. 1---19, 

1μικε 'ν.1. Αμάὰ 7685, μοῖρ [Ὁ}} οὕ 6 Η οἷν Ομοβί, γϑέπγπμθα [γοχὴ Τ|6 ὙΜ1- 
Τοτάδῃ : δῃά ννὰβ ἰδ ὈῪ {πὸ βριττξ ἱπίο {πὸ ν ]Πάθσπθββ. ὀ6γπθθ5, 

ΟΝ ΤῊΕ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΞΤ. 

Τη ογάογ ἴο ππαογβδίαπα ἐπμ6 ρᾶϑϑαρο οὗ ἔπ Νὸν Τοβίαπηοθπηΐ, 
ψ ΒΊΟΝ 15 οοπἰαϊηοα ἴῃ {Π||15 ΒΘ 10, 8 ἃ 15. 705} Βα ρροβϑά ἴἰὸ ὍΘ 
αἰϊθη θα αῖ ποτα αἰ ΠΟ 0165 ἔπ ἀδιι8], Ὁ 15 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 
οομϑίαθυ {μ6 Μοββι ἢ} ἀΠάΘΓ ἐπα πδη6 Ῥ ΒΙΟ ἢ 15 ΔΠ1Κ6 οίνθῃ ἴο 
πὰ ἴῃ {πὸ ΟἹα Τ᾽ οϑίαπηοηΐ, ἴῃ {πΠ6 Νονν Τὶ οβἰδιηθπῖΐ, πὰ 1π {ΠΠ 056 
οὔ 1π6 Φ ν 5} ἰγ αἰ [ΠΟ ἢ5, ὙἈ]Οἢ ΤΥ Ὀ6 τοοθινθα σι πχοβὲ οοη- 
᾿άθποθ. ΟἸγιβὲ τητιϑὺ θ6 Θομϑι θυ θα ππάογ ἴμ6 ομαγϑοῖου οἵ {μὸ 
βΒ6οοπά Αἀδιη, 0 οαπιθ ἰπἴο ὑπὸ σου] ἰὸ {ὰ]Π] 1πΠ6 βᾶμπηθ ἰὰνν 
ΒΙΟΒ ἐπ Πγδὶ Αἀδηὶ μα ν]οϊαϊθα. ΤΠιὰῖ μ6 τηἱρ αὐ ΠΟΥ ονὶ- 
ἀραὶ πὰ εἰἴδοίαα!!γ ΔΟοοΙΡ 115} {μι15 ομ]θοΐ, 11 ννὰ5 ἀμβροϊηϊοα 
ἐπαῦ 6 5που]ὰ θ6 ἰοιαρίοα κΚὸ απΐο Ααδη, ἀπ ππαάογρο {0 
5816 ἰγ18]. 

Τῦ να σομβι 6 {πὸ ΝΜ 65518}} ἴῃ {15 Ροϊπὲ οἵ νἱϑν ἃ5 {π6 βθοοπά 
Αάδηη, 1 566 η15 ροϑϑὶ]6 ἔμπα νγο 5118}} ΠΟΥ 6 ΘΆ 51} 501ν 6 ̓λ8πΥ οἵ 
μ6 ΑἸ Ου] 165 ον ἤν θΘΘῺ Βυρροβοα ἴο αἰϊοπὰ {πμ6 ΠΠ|6γ8] 
τπαἰογργοίαϊιοι οἵ {πὶ5 ᾿πἰθυοϑίϊησ παγγαΐϊίνθ ΤΠ. ΟἹὰ Ἐπ 5.- 
τηθηΐ, θθΘϑῖῃ5 ἢ δὴ δοοομπηΐ οἵ ὅπ6 ργθραγδαϊίοη οἵ ἔπὸ χπαΐθγα] 
ΜΟΥ] [ῸΓ {πὸ δοοοιμηχοαδίίοῃ οὗ ἐμ σοὶ Αἄδια: ἐμ Νὸν "Γ65- 
᾿απιθηΐ γο]αἰθβ {ΠπῸ ργθραγαίίου οὐ τπ6 βριγιῖα] νου οὐ ΟΠ ΌΓΟΙΝ, 
ἴον ἴπ6 γϑοοριίϊοη οὗ {Π6 βδδεδοοπα Αάἄδῃη.- 

Ὑγμθὰ ἴπθ {πιὸ οἱ 15 ογϑϑίίοῃ οᾶπηθ, {μ6 ἢτγϑὶ Αἀδπὶ ννᾶ5 
ἰουιθα Ὀγ ἔπ ρονοσ οἵ αο4, ουἱ οἵ {π6 {πη ἀπρο]] ἰθα ἀπά 
ππουγϑοὰ οαγἐ πεῖ βδοοομα Αἀδπλ 5 ογοαΐθα θγ ἴπ6 58110 
ΡονοΥ οὗ {πὸ Μοβίὶ ΗΙΡΉ, ἴῃ ἃ δι !αν δἰαΐθ οἵ ᾿πποούθποῦ ἃπὰ 
Ρουίβοϊοη. 

Ὑγμθὰ ὑπ Πεδὶ Αάδι γὰβ ἀϑμογοα ᾿πἴο ἔπ νου, ᾿6 85 ἃ 
Ῥογίδοι τπᾶπ, ἃπα [μῖ5 Εαΐμοι Ὀ]οϑϑοα πη. Ὑμθη ἰΠ6 5Θοοπα 
Αάδῖὰ δα αἰζαϊηοαὰ ἰο ἐμ {Ὁ|π655 οὗ τηϑημῃοοά, ᾿6 νὰ ΒΟΥΠ 
Ἀβθδῖη οἵ ἴΠ6 ψαΐθυβ οἵ θαρίϊδϑιη, πὰ νγὰ8 θ᾽ 6ϑϑϑθα ἔγομι ἅθόνὸ : 
θοῦ σοῦ βἰμ]655 ; Βοΐἢ ψογο, ἴῃ ἃ ρΘΟΌ Δ 56η886, ἴΠ6 8015 Οὗ 
(οά, ἀπά ρατίαϊκουβ οὐ ἔμ Βαπιὰπ παίαγα. ὙΠῸ ἢγδί, Αἀδπὶ νγ 85 
ΡΙδορᾷ ᾿π Ῥαγαβῖβθ, ἀπᾷ [611 ἴπἴο {πὸ ὙΥΠάΟΘΥπ 55. ΤΠῸ βοσοπὰ 
Αὐδὰι ᾿ν ἂ5. μ]αοοα πὶ ὑπὸ ὙΥΠ]Πάογπ 55. ἀπ Γοραϊποα ἐμαὶ Ῥαγαα δα 
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Ματκ 1.12. Απά ᾿πηπηθάϊδίοῖν {π6 βρι τς ἀνθ Πΐτη Ἰηΐο {Π6 τ ]Πἄοτ- Τιο γγ1- 
Π655, ἀθσῃθ85. 

γΒΙΟΙ 15 ΡΥΘάθοθϑϑου μδα ἰογίοιϊϊοα, Αἀδη) νγὰ5 ἀγίνεῃ ουΐ οἴ 
Ῥαγδάϊβα πο ἐπ ΨΥ ΠῸᾺΘΓΠ 655, 8η6 θϑμ5μ θα ἔγοι ἐπα ἰγθο οὗ 
Π|86. ΟΠ γιδὺ νγὰβ 16 ὉΓ ἀγίνοη ᾿πἴο {π6 ὙΥΠᾺ ΘΙ 655 ΒΥ {Π6 5816 
ϑρΙΓΙ, ἴο ὈΠΕΟΘΥΡῸ {Π6 58π|16 ἔγ18], δπἃ ὈΥ̓ ἃ 51η1655 Οθδάϊθμοθ 
ἴο Γθνοκθ ἔπ βαπΐθηοθ οὗ εοπἀθιηηδίίοη, ΟΡΘπ ἃραΐπ ἐπ8 σαΐεβ οὗ 
Ῥαγδαϊδ8, πα γθραὶη ὑπ6 ἐσθ οὗ 11{86. Τὴ Πἷπι γγχα πᾶν ἃποῖ 6 
Ῥογίβος πηᾶπ, ἃ5 γϑὶ πηϊουθομθὰ θγ ἐμ Τδιηρίευ ΤῸ ἢ]π|, 
ἐμουθίουθ, ἃ5 ἴο ὑπὸ βγϑὶ Αἀδη), {6 6.1} ΒΡ᾿ ΓΙ τημακο5 15 8Ρ- 
ῬτΟΔΟΠ65 ἔχοι ψἱ ποαΐ, ργοροβίπρ' Π15 ΒΡ δ 1015 πὶ ἃ ῬΘΙΒΟΠΆ] 
ΟΠ ΘΥΒΔ ΊΟΗ ; [ΟΥ̓ 85 ἐμ πδῖπαγο οὗ Ομγῖδὶ, ΠΚῸ ἐμαῖ οἵ Αάδῃῃ, 
ὙγῺ5 ΠΠΟΟΥΓαρΡ Θα ΒΥ 5'π, ἔπθ σψ]οκρα βριγιῖ 84 πὸ Ππηπιοαϊαῖθ 
Ὁ ΘΟΘΒ5 ἴο ἐπ πθαγί. 1 νγὰβ ἔῸΥ {π|5 οατι56 ἐμαὶ Ἐπνα ψ88 ἰθιηρἐθα 
ἴῃ 8. ῬΘΓΒΟΠΆ] ΘΟΠγοΥβδίϊοῃ ; 50 8150 ψγ85 ἐδπιρίοα ἐπμὸ 5664 οἵ ἐπ 
ὙΟΙΏΔΠ, ΠΟ Ὑ78ἃ5 ἴ0 ὈΓῸΪδ56 ἔπ ΒοΥροη 5 μά. 

Το 5Πθν,, ὨΟΎΘΥΟΥ, 5111] ΤΏΟΥΘ Οἰ θαυ! ἔΠ6 ον! ἀθηΐ ρᾶγ8}|6] ἐπαὲ 
Θχ βῖβ, θθίνθοη {π6 ἰοιιρίαξίοπβ οἵ ἴπ6 ἢγϑὶ ἃμπὰ ββοοπα Αἄδιη, 
1 1} θ6 ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ 0 δχϑιηΐηθ ἐπ6 ρθου δῦ οἰγοιπιδίθη 665 οἵ 
Θδοἢ δυϑηΐ. 

ἈΑσοοτάϊπρ ἴο Θὲ . Φομι, 411 [π6 δῖα ἐπὸΐ θιπρῖβ τηϑ ΚΙ Πα ΤΠΔῪ 
6 σοι ρΥϊΖθα 1ἢ {π656 πγθθ ἰθγιηβ; {ῃ6 1πδὲ οὔ ἔπ Π65}1---ἶμ6 
Ἰαϑὲ οἵ {πὸ ουϑ--- απ ἐπ6 ρυϊάβ οἵ 1"; δῃᾷ ἴο {π6586 ἔῃ γθ8 τηδῪ 
Ρ6 γϑάμποθα πο ἑθπιρζαϊὶοπβ μοὶ οἵ Αάδπι ἀπ οἵ 6515. 1π ἴΠπ6 
ἰοηηρίδίομ τη ἘΠάθη ἴΠ 656 ἔπ γ6 6 ὈΥΙΠΟΙΡ]65 οὗἨ 61] ἃγ6 δυ ΘΕ 
ἉΠπἀ6α ἴο, ἴῃ ἔ]ὸ ἀρβουϊρίίοη οὗ ἔμ ἐουθιἄθη ἔγαϊδ. Τη ἐπο 
ἰοπιρίαἰϊίοη ἴῃ ἴῃ6 ΜΠ άθγποβ5, ΟἸσιδὶ ψὰ5 ἰθιρίθα Κ ἀπίο 
᾿ΛΑάδπι; δηα ἴῃ ἃ ΠΟΘ ΡΈΠΟΓΆΙ 56η56, {18 τιηἴο 81} ἐπ ομΠ] ἄγοι οἵ 
Αἀδιη. 

Αἀδιη γγ85 ἢ γϑὲ ἰθιηρίβα ἴο {πθ 1α8ἱ οὔ π ἤ6 5}, Ὀγ 1π απ] σΐπρ' 15 
παΐαγα! ἀρροὶϊξθ [ῸΓ ἔοοα, ἴῃ ἃ πη η ποθ ἡ ΠΟ 8 ΘΟ ΓΩΥΥ ἴο 
ἴπ6 ΘΧΡΥ6858 Θοιηπ8Π6Ὲ οἵ αοά. ΟΠτϑὺ νὰ8 ἐθιηρίθα ἰο οΥΔ ΠΥ 
115 Ὑ 5} Τ0Υ ΤὉ0α ἴῃ ἃ ΤΠ] ΠΠ6Γ (ΓΙ θη ΒΥ ἐπα βριγὶξ οὐ ἐῃ6 ἂν 
ὉΓ θα. Ηδ νψβ ἐοπιρίθα ἴο ΒΡ] πἴπη861 τ δἢ ργον βίοη, ὈῪ 
ἀθνοῖπρ ὑπαὶ τη] ΓΒ ΟΊ ΟΥ5 ΡΟΥΤΘΙ ὙΠ] 0 ἢ νγὰ5 οἴγθῃ μἰπὶ (Ὁ ἐΠ6 
Ῥϑθπηοῆὲ οἵ τϑηκὶηα, δπ8 [ῸΥ ἐπα ποτ οἴροϊιδὶ ἀθπιοηβιγα οι 
οἵ ἐμ γαίῃ οἵ Π15 τ] 5510Π, [01 ἐπ σγαῦ ἢ σαΐίοη οὗ μὶδ πα 
πδᾶΐῃγο. 

Αάδηη, νγἂ8 56 ηαΪγ, ἰθιηριοα ἴο {π6 Ἰαϑὲ οὐ ὑπμ8 ογθ: “Ηδ 
ἔοοῖκ οἵ {π6 ἔγαϊῦ θΘοδα56 ἰΐ τνὰ5 ρ]ϑαβδαμὶ ἴοὸ ἐπ δεν 8. Απά {π6 
ΟΥ̓] ΒΡΙΓΙΣ ΘηΌΥΟ65 Π6 ῬΡΟΥΟΥ οὐ 1Π86 τηοΐϊΐνϑϑ ἰο ἀἰβοθδάϊθπορ, 
ΡΥ Ρϑυνουί της ἔπΠ6 πη ἀθγβίϑη αἰ ηρ, ἢ Π ΒΘ θϑθηἑηρ᾽ ΒΟΥΙΡ ΠΓΘ 
156}. Οὐ Τμογὰ νγᾶ5, Βθοομάϊυ, ἰθιηρίθα ὃ. ὅπ6 ρϑυνθγβδίοῃ οὗ 
ΒοΥΙρίαγο [56 [, ἴο τη 4815 6 ἐπαΐ ἔθθ] τη τ μἰοἢ 15 ον δ θα Ὀγ ἐπα 
Δα Αἴοη ἃπα Πομμᾶρα οὗ ἱμ8 του. Ηΐδ νγὰβ ἰπνυϊϊθά θγ ἐπα 
Τομρίου ἴο ῬγΟΟΙ πὶ Πἰτη5617 αἵ οποθ, ΒῪ ἰμ8 Ρδυ Οὐ πᾶ πο 6 οὗ 8 
11561655 ἃ ἃ οβίθη αἰ ]ουι5 τηΐγϑο 186, ὑπ6 Ργομἶβθα Νοβδίδι οὐ ἐπ 
76ν5. ΠῸ ψὰβ ἴην] θὰ ἴο δποοῦγαρθ ἔμ 6 ὶγ 1156 μοὶ 0η5 οὗ ἃ 
ἸΝ65518}}, ἀῃ ἃ ἴο οίαϊη ᾿ηϊπθαϊαῖθ μΟββθβϑϑίοη οἵ μ᾽5 ργοιηϊβοα 
Ἰπηράομ, ὈΥ ὑμγ 1 ηρ᾽ Ὠΐπη56} ΓτΟπὶ ὑπ6. ΡΙηΠπδ 616 (ΟΥΓ γὶηρ, ΟΥ 
βαϊθηηθηΐ, ΟΥ̓ ΓΟΥὰ] ροσγίϊοο, [Ὁ ἐμ ψογὰ πτερύγιον, ἰ5 ἔδιπ5 
ΨἈΓΙΟΌΒΙΥ ΓΘ 6 ΓΘ 4,) οὗ ἴΠπ6 ἴδιηρ!θ, μα οι ὑπ6 ποπιᾶρα οἵ ἐῃ6 
ΟΥ̓ΟΥἀ5. Δ556 016 ἃ ἴο ὙΟΥΒἢΪΡ ὑμθγθ. ἘῸΥ ἔμποὸ 96») ᾿ηἰογργοῖθα 
ἬΠ ἍΠῪ ὑπ ργυϑαϊοϊίοη οὐ Μδ]δοὶ 11]. 1. δΔη ἃ οχρθοΐθά ἐπδὲ ἴῃ 
ΝΜ οϑϑίαἢ, ὈΥ 5016 δχ γον ἀἸ ΠΟῪ ἀθηιοπδίγαϊΐοη οἵ 15 ρονϑῖ, 
ψΟυ]ἃ Βα ἀἀ6η]}γ ΘΟπ16 ἴο ἢ15 ἰθρ]6. ὙΠ᾿ ρ᾽]Πστιηδσο 1 ο ἢ οὐ τ 
ἔογτὰ οἂπη6 ἴο ὑπαθυρῸ, νγἃ5 Ο6 ΨΈ1Οἢ νγᾺ5 ΘΧΌΓΘΒΒΙΥ ἃπὰ Ρᾷΐη- 
ΠῚ ορροβϑα τὸ Ἀ}} ἐϊιαῖ ἔγαΐη οἵ [δ] πη 95 ἃπα ἀἸδροϑβί 08, 50 
ΡΙ αι πρ ἴο οἷν (] ὁ παῖ. πὸ Οαρίαϊπ οὗὨ ον δα] ναι οι 
νγὰ5 ἕο ὈΘοοπ6 μοῦ ίοοἰ ἐΠγου θὲ 5 θυ ῖπσο, ἨῸ ψ͵ὰ5 ἴο θ6 ροοῦς. 



ΜΜαϊὲ, ἴν.1. 

Μα ᾿. 18. 

ΤῊΝ ΤΕΜΡΤΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ--ΟΗΑΡ, 1. 

(ο θ6 ἐοπηρίθα οὔίμα ἀ6ν]}. 
Απά Πα νγὰβ {ποῖδ ἴῃ {πῸ νυ] ἀθύη655 ΟΥΥ ἀδν5, ἰοτηρίθα 

οὗ ϑαίΐδῃ, 

ἀεδρί564, ᾿πϑυ]64, δα το] ϑοϊθά. Αὐ {π6 {ἴπ|6 ψθ Πἰ5 ραϊηα] 
ΘΆΥΘΟΥ 5 Ὀδοϊπηϊπρ, μ6 τπγ)1ὰ5 ἰοιηρίοα ἴο ἁνοϊὰ ἷ5 ἃρροϊπίοα 
οου56 οὗ Βα θυῖηρ, ἀπ ἃ ἴ0 ἀββα πη αὖ ΟΠ 06 Π15 ἀθϑι! θα ΠΟΠΟΙΓΒ, 
ἃ5 π6 Μοββίδἢ οὔ [5γ8 6]. ΝῸ 6δυ1], 6 γγἃ5 Ἀϑϑγϑα, οουἹἀ ΠΡ ΡῈ π 
ἴο πἴπι, 1 μΒ6 ψγὰβ πη 6 ὅοι οἵ Θοά---ἸῸν μ6 518}} ον [15 Δ Πρ.615 
ΟμδΥρθ οὐδοῦ ὑπ66---ι Π6 Ὺ 5188}1} Ῥθασ ἴμθ6 ἀρ, ἀπά ργοΐϊθοί ἴπ6ὸ 
ἔγοια 5 Π}6γῖπρ, ἀπ ἴοπι ἀδηροσ. Οβίθηΐζαϊίοη, Ῥγθϑιπρίϊοη, 
ἃ Πα νϑπῃῖΐγ, οοπῃδιςαϊοα {π6 5ϑοοηα ἰθιηρζαι!οη. 
Αἄδη, νψγὰβ {πιγά]γ, ἰθαιρίθα ἴο ἐμαὶ Κιπα οἵ 6υ1}, ὙΠ] ἢ 

ταοϑὺ δἰθπαΐθα ἴῃ6 πυαμηδη γᾶ06 ἴγοιη ὑπο Ογθαΐοῦ; ῃ6. νγὰβ 
ἰειηρίοα ἴο ἐπμ6 ρυϊάθ οἵ 186. “Τὸ ψὰβ ἃ ἴγθθ ἰο Ὀ6 ἀβϑβιγϑά, 
ἕο πηᾶῖζθ ὁΠ6 7156.) ὙΠῸ συ ]βάο ὙΠΟ ἃ ΘΥ1] βρὶγιῦ πψουἹὰ 
γϑοοιμιηθπα ἴο ἰπ6 ΔρΡρσοθαίοη οἵ ἂμ δοοοιμίθθ]θ θϑῖηϑ,, τητιϑὶ 
φῬαγίακο οἵ πἰβ οσσ παΐαγθ ; Ὁ τηυϑὺ 06 αἰ δγθηΐ ἔγοια ὑπα5 5ρ1- 
Υἰϊα8} νϊβάοπι ἡ ΒῖΪοΪι 15 ἔγοτα ρον ; ἂπά οἵ ψμῖο ἢ} Αἄδιη γγὰ5 ἃ 
Ρατίακονυ. 1 5 ὑπ συ ϊϑάοιῃ οἵ ἔΠ15 ΟΥ] 4, συ Π]Ὸ ἢ} 15 οἰβθν ΠῸ ΓΘ 
6868 ““ δαγίη]γ, 5θη588)}, ἀθν} 15}. ΤΆ 15 ὑπαὶ πυμηδῃ. τ ἰδάοτῃ 
ὈΥ ψΒΙΟΙ πὸ γάρ πᾷ 9ἱοῦν οἵ 18 15. αὐξαϊποα---γ 10 
ΒΠΟΙοἢ. ὑγὶ απ ρ5, ἃπ4ὰ ΘΟΠΘΙΘΙΟΥΒ Οὔὐαϊπ {Ππ6ῖν ἰθιηροΓαὶ 
ΟΥΟΗΒ. ἃπα ἰιηράοιηβΒ. ΤῸ {Π|15 ἰοιηρίαϊίοιθ Πκουῖ86 ΟἿΓ 
Θανίουγ 5 ΠΟῪ 8] οἰθα. ὙΠ 6. ἀ6ν1} ἴα Κο5 μῖπα παρ ᾿πἴο 8π οχ- 
οδθάϊμρ' Πρ τποπηΐαϊα, ἀμ α βμθνθῖμ μΐπι 411 [πὸ Κίπράοιηβ οἵ 
ἐῃθ σου, πὰ {πὸ βοῦν οὗ ὑπθπι, ἃπα ῬΥΓΟ 1565 ἔποιι 81] ἴο 
Ὁ γιϑὺ οα μα οοηἀ! ἰἴοα ΟὨΪ]Υ, ὑμπαΐ Π6 Μ01}] ΟΥ̓ Ρ ̓ΐτη---ἰ μα 
15, Ῥγον: θα μβ ψ1} δα σθβϑηρθ 15 ΒΡ. Γιὰ] Κιπρ οι, Μ7Π10}} 15 ἴο 
θ8 ρυγομαβθα παν ἔπ πιοϑὺ ϑχουποίἐ!πρ' ΡΟΠΥ 8 Πὰ 5:6 Ὑ1ΠΡ’, 
ἔον ἰδ Κίηράοπιβ οἵ {π|5 ψου!α, 811 ἔθη ροΥ] ΡΟΥΘ’ ΟΥ̓ΘΥῚ ΘΥΘΤῪ 
πδίΐϊοη ἀπᾶρϑὺ μοᾶνθη. ἴῃ ἔπ βϑοοπα ἰθιαιρίδιίοι μ6 μὰ 1π- 
γιίεα ΟΒγδὲ ἐθ ορίλίπ ὑπ Βομηᾶοο οὗ Πῖ5 οὐ ΡΘΟρ]6, πᾶ ἴο 
σΥΔΕΙΥ Πἰ5 γ Δ} ἃπα οβιθηἑαϊοπ ὈΥ͂ ΠΘΑΤΊ ΠΡ’ 8η ἃ γϑοθίν!ηρ' ἐ} 6 
ΔΟΟΙΔΙ δἰ! 085 οἱ ὑπὸ Φ6 715. 1π {{π|5 Π6 15 Βο!1οἱἐθα ἴο Ρϑοοιηο {16 
Βου ΥοΙρ οὐ {π6 πηΐνθβθ, {π6 ρου ἃ] ομθῦ οἵὁἨ οη6 βϑυθαΐὶ 
ΘΙΡΙΓΘ, ΘΠ Υδοίηρ᾽ ἈΠΠ|κ6 τπιμἀοΥ 15 ἀοιμτ ποι ἐπΠ6 δα θαι θα ρΡγΙἀ6 
οὗ Εοιηο, ἀπ {π6 5 5590. οἵ 811] τη Κη ἃ, 

ΤΠῸ5 σὰς Ογιϑῖ, ὑπ6 βϑοομᾶ ἀάδι, ἱθιηρίοά ἴῃ ἴΠ6. 5810 
ΤΑΔΗΠΟΥ͂ ἃ5 ἴπ6 ἤγϑὶ Αἄδιῃ ; οι {Π6 5816 ὈΥῚΠΟ101]65,) 8ἃπα θγ ἐπ 
β81η6 ἰοταρίοσ. Βαϊ πΠ6 ψἃ8 8150 ἰθπιρίθα ἃ5 γὙ8 ἅγ16. Πι οβ]ϑεΐὶ 
οὐ ϑαΐδη, ἔγοῃ ἴπ6 ογϑαΐϊΐοι οἵ Αἄδι ἴο ἵπΠ6 ρυθϑθηΐ τηοπηθηΐ, 15 
ἴο Γϑπ θυ τπᾶπ πη ἢὶ [ῸΥ ἃ βρι γἰΐα8] οοματξίομ, ὈΥ ᾿παἀποίηρ' Πΐμπ 
ἘΠΙΪΟΥΊΪΥ ἴο δοὶ [ΓΟ πὶ παΐαΓᾺ} τηοϊϊνοθ. ἘΠῸ βριτῦ οἵ 6ν]} ἀοθ5 
ποῖ ἄθβιγα ἴο ἀϊπαϊ παῖδ μ6 βυρροβθα πᾶρρῖμθ85 οἱ τηδῃ ἴῃ {Ππ|5 
μου] ; 1 Θηἀθανοῦ δ ἴο ᾿πηΙη Υ56. ἷπὶ ἴῃ ὑπ6 ρῬτγϑυῖ οἵὁἨ ψοΥ]αΪν 
ΘΙ] ογθηΐβ, σοιηοΥβ, νϑ}1}165, Δ ἃ ὈΥ146, ἴῃ ΒΟ ἸΠΔΠΠΘΥ ἐπεὶ 
ἘΠ 6 5011 ῬΘοοπι65 ἐππρυαϊθα ἀπά θῃθοαϊ!θα ἴῃ πηδίθυῖἃ} ΟΠ] οίδ: 
ΤΠ6 δρίγιῦ οἵ δυ]] 50 Θῃη ἀθαυ οῦῦβ ἴο 56 η5118}1Ζ0 ἃ ἃ ΔΗΪΠη811ΖΘ 
ὅπ 1πἰθ]!] οι} θα πλογα] [ΒΟ Π165 οὗἩ τη8η, ὑπαὶ 15 1ΠΙ͂ΌΓΙΟΣ 
ΠδἰΠΥῸ ΤΥ θ6 ὑσπππρΒδηΐ ; 8Π4 ΘΟμΒΘαΠ ΕΟ Υ, ὙΠ 6Π ΒΘ 588}} 6 
5.0 Π0 ἃ ἰηΐο Δποί Πού βίαρθ οἵ δχϊδίθησθ, 6 πιδὺ 6 ΤΘη- 
ἀργά ἰοΐδ!]ν αππτ ἴο θ6 {π6 δἴθυ πὶ] οουιρδηΐοι οἵ οὐ ὑμΠ6 Ψπᾶρθ 
οὔ 411----οὔ Ο ιν ῖδὲ ὑπο ΜοαϊαϊοΥ---οὐ ΗΠΟΪγ ΑὨΡ6]5---πα οἵ ρογίθοϊ 
ΒΡΙΓΙ5. 
Οἰμοι οἰγουχηβί πο 68 ΠΥ θ6 ἀἀἀπορά ἴο οομρίοίθ ὑπ ρΆ 8116] 

Βοΐννθθῃ ὑπὸ ὑνο ἰθιηριαϊίομβΒ. ΤᾺ6 Πγϑὶ Αἄδπι [8}} ἔπγοῦρι {Π6 
δεῖ οὗ δαἰίηρ ; {π6 βδοοπᾷ Αάδιη γϑνθυβθα {Π|6 βθπίθποθ οἵ Θ0ῃ- 
ἀοιηπαῖοη, ὈΥ ἴπΠ6 ορροβὶϊα δοὶ οἵ ϑιϊπρ' πὰ πιο Π οαίοη, 
ἘΠ6 ἢγϑὶ Αάδιη νγ85 ἰθιπιρίθα ἴῃ Ῥαγαᾶϊβθ, βασγοα πη ἀθα Ἀγ 8}} {Ππ|6 
ἈΠΙΠ18]5 ΟΥ̓ ΟΥΓΘΑΊΊΟΏ, ΟΥ̓ΟΥ ΨΈ] ΟΝ Π6 Γα]6 4 1Π ἃ δἰ8ῖ6 Οὗ ἸΠΠΟΟΘΠΟΟ: 
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94. ΤῊΝ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΒΙΞΤ-- ΟΠ ΑΡ, 1. 

[κε 'ν. 2. Βείηρ ἔογέν ἄδνϑ ἰθιηρίεᾷ οὗἩ ἐπ ἀθν}], Απᾶ ἴῃ ἐθοβο ΤῈ Ὑ1}- 
᾿ ἄλγε Βα ἀ14 δδὲ ποιῃίηρ. ἄξσπεββ. 

ἴπα βεοοπὰ Αἄδϑιη 15 ἀθϑουιθοά θγ δὲ. Μίαγκ, 1. 19. ἴο πᾶν Ῥθοῃ 
ἴη 1π6 ΜΠ] Δ ΘΓΠ 55 ἢ ἴῃ6 τ]ὰ θθαπῖβ. Ηδ βαΐθ διηοηρ' ἴῃ 61, 
ἃ5 {Π6 10 δοκηον]οάσοα Τοτ, πῃ {Π6 5816 βἴαϊθ οἵ ἱπ ΠΟΘΘΠΟΥ͂, ἃ8 
ἘΠ8 Πυϑὲ Αὐδηὶ παά δη]ογθᾶ θείοτγ Πἰ5 [8}}. ὙΥμΘη ἐμ6 ἰδιηρία- 
ἘΓΟΠ5 ΟΥΘ σομηρ! οἰθα, ψγ6 γϑδα τη Βοῖἢ ᾿πδίδῃθβ οὔϑ τηοϑὶ ΟΠ 1015 
ἃ Πα Τπιργαβδῖν οἰγουπηδίδηοθ, ΒΊΟΝ π᾿ ἃ ΨΟΠΑΘΥΓᾺΙ ἸΠΔΠΠΟΥ 
οομηροἶθ5. ἐπ|5. ΡᾶγΆ1161. ὙΥΒδα ὑπ Πγδὶ Αάδιῃ [8]], π6 ἃπ 0615 
οἵ αοὰ νψϑύδ μἰδοθα δὲ ἔπ σαΐθ οὔ πὸ σαγάδη οὗ Ἐξάθῃ, ἴἰὸ Κϑερ 
Β1πὶ ἔγομι ἰαϑίϊησ ἔπ 6 ἔγαϊῦ Οὔτμο ἴσο οἵ 16. ὙΥΒΘπ 1μ8 βθοομπά 
ἄδην γα ρῃ 6, πο 6 }]5. οᾶπιθ 84 τηϊηἰδίογθα ἴο μΐπὶ οὗἩ {παᾶΐ 
ἱπηπηογία! ἴοοά 160} ὑπὸ Παμηΐπο ϑυογά οὗ ἀϊνίπθ συαῖῃ πὰ 
ἀδηϊθα ἴο ἐπ μάγοι οἵἉ ἀἰβο δα! θη 6. 

ΒῸΣ ἔμ ρᾶβϑαρθβ ἴθ {πὸ ΟἹα Τεβίδιηθηΐ, ΒΪΟ ῬΥΟΡΠΘΒΥ 
ἴῃ σοιηῖηρ' οὐ ΟΠ γἰδὶ ἃ5 ἴΠ6 βδοοπα Αάδῃι, οοιηρᾶγο 2 58π|. υἱῖ. 
18, 19. νι 1 ΟΠ γοη. κυὶϊ. 17. ὙγΠπθη θανια ἀδβιγοα ἰοὸ θαι ἃ ἔπ 6 
ἔδπιρ]6 οἵ ΨΥ Βα] 6 πη), μ6 τγᾶβ σομηηδηᾶθα ἴο Ιοᾶνο ἐμ ρϑγίουπι- 
866. οἵ ὑπαὶ ἴαϑε ἴο μῖβ. 50η, θθοιθβθ π6 μαά ΠΙπη561 θΘ θη 
ἐπγουρηοῦὶ Ε5 {8 Θηραρϑα ἴῃ γγαγ5. ἜΠῸΕ τη 6558Ρ8 ἴο [5 οἴϊδοῖ 
νγ85 ἀδ] ᾿νογϑα Ὀγ {πΠ6 ργορῃμοὶ Ναΐμδῃ, γΠ0 ΘΟΠ50165 ἔΠπ6 Κιπρ᾽ ὈῪ 
ἀδοϊαγῖπο πὶ ἔγοπῃ μϊ πὶ ἔῃ 6 ΜΙ Θϑϑῖ8 ἢ 5μου]α ἀοβοομα. ἘΠΕῚ Κίηρ, 
ΟΠ ΥΘοθίν Ώρ᾽ ἐπ]5. σοιππαϊοαἰϊοπ ἔγομι ἴπ6 ἀν 6 ἸπΘΘΒΘΏΡΘΓ, 
8065 ἃρ ἴο ἔπ6 ἰαθϑύμδοϊθ, δηα γϑίαγηβ ἐπα κ5 ἰο οἀ ἴοτ ἵμ6 
Ῥτοιηΐδθ. Ηδθ ἔπδηκ5 αοα παῖ μ6 Πᾶ5 Ὀ66ῃ γοραγάθα δοοογάϊπο... 
ἴο ἴΠ6 ἰὰνν (α), ΟΥ ΟΥ̓ΔοΥ (6), ΟΥ̓ΔΥΓΑΠρΟΙΘΗΐ (6) Οὗ ἴπ6 Αἄὐδῃν ἐπαΐ 
15 ΒΟΥ ΟῚ ἴο θ6 ἔγοπι ἄρονθ.- 

Αμιοηρ' ἔΠ6 {165 σίνϑη ἴπ ἐπ ΟἹ Τοβἑαπιθηΐ ἴο {6 Μοββίδῃ, 
φοἸἸθοῖθα Ὀγ τ. Ῥγθ βυλῖῖῃ, ᾿π ἢ15 σα ]Π 016 ΤΟΥ οα {πὸ Βογὶρ- 
ἴσχο Τοβίπηοην ἴο ἐπ6 Ῥεῦβοπ οὗ Ομνῖϑί, Ἐ Π πα ἐπ|5. “ΚΠ Ααδη) 
ἵγουα ἀθρονθ." ἘΠ οἰΐθβ, ἴπ βιρρογί οἵ ἔπ ἱπέδγργοίαϊί οι ψ οἷ 
6 Βδ5 ἔμούθ σίνθῃη οὗ 2 ϑδιη. νι. ὅπ 1 Οἤτοη. χυνῖϊ. 16, 17. ῃ6 
Ἰδασηθά οὐ οίϑηῃ οὐ Ὧν. Καοπηϊοοὶς, [Γοτὰ τν ΐ ἢ Πουθνοὺ Π6 Πδκ 
ἴἢ ΞΟΠῚΘ ΠΙΘ 5 Γ6 ἀδρδγίθα, Ὀγ γθη θυ ηρ ἴῃ ογἃ ΓΙ “ΟΥ̓6Γ,᾽ 
ἰηϑῖθδά οἵ“ Ἰὰνν." ΒἾΒΒῸρ ἘΓΟΥΒΙ6Υ ὑγαπβ] αἴθϑ ἢ “΄ ἀγγδησοιηδηΐ.» 
Η!5 οὐἸ τ᾿ οἴδηι 15 ΨΘΙῪ ἱηρθηΐοιθ. ὙΠῸ ογ 8 1π {Π|6 ΟΥΡῚ ΠΑ] ἃ Γ8 
85. [0110 νν---ὦ βγη. νὴ]. 19. τῦπὴ ΠΝ ΝΠ ΓΙ ΓΝΤ πὶ ΟΠγοη. 
ΧΥΠ. 17. ἘΣΠῸΝ ΤῊ ΠΌΡὩΓΙ ὈΘΊΝΤΙ ὙἼΠ9 ΓΝ, ὅζο, ; οἢ Μ Ποῖ Ὁγζγ. 
Κοππίοοις οὔβουναθ, “5 ΕΟ αν! 5 δάάγοβα ἰο (οά, αἰΐοῦ 
ΤΘΟΟΙνΙηρ᾽ {Π|6 Πηθσϑᾶρθ θῪ Ναίμδη, ἰΐ 15 ρ]αίη ἐμαΐ Ἰϑανὰ ἀπ ἀ6γ- 
βἰοοῦ ἐπ 8011 Ὀγομβοα ἰοὸ μ6 8 Μέδ}ϑβίδῃ, ἴθ ὙΠοῖὴ Πἷ5 που 56 
γγἃ5 ἴο "6 δίῃ δηθὰ ἴῸΥ νοῦ. Βαΐ πῃ6 νου 5. νν μ οἷ 5θθῖῃ τποϑὲ 
ΘΧΡΙΘΒΒῖψ 6 οὐ {Π|15, ἄγ ἴῃ {15 γθῦβθ ΠΟῪ το ἀθυθα νΘΥῪ πη] ηἰ61}}1- 
ΘΊΡΙγ, “ ἀπ 15 {π15. 6 Ἰπδῃποῦ ΟὗὁὨ τηδῃ ὁ᾽ ὙΥΠοιεα5 ἔπ νογὰβ 
ὌΝΤΙ ΤῊ ΤΙΝΤῚ ΠΙΓΘΓΔΙΠῪ δι σηϊν, “ ἀηα {15 15 (ΟΓ τππιϑὲ Β6) {Π6 
Ιὰτν Οὔ [Π6 τηδη, Οὐ οὔ ἐπ Αἀδπη,᾽ ὁ. 6. ἔπ|5 ῬγοιηἾβ6 πιδὲ γοϊαΐα ἰο 
ἀπ ᾿ᾶνν» ΟΥ̓ ΟΥ̓ πᾶ ποθ, ᾿ηδ4ς Ὀγ Θοά ἰο Αάδιη, οοποθγπίηρ ἐδ 
886604 οὔ {Π6 γοϊηδη ; πα τηϑη, οὐ ἔμ ββοοπά Αἀδπ: ἃ5 {π8 Μί65- 
518}} 15. ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΟΔ]]6 ἃ Ὦγ 5. Ῥαπ], 1 Οογ. χν. 45---47, ΤῊΪ5 
ΤηΘΔηΪηρ 011 6 γαῖ ᾿πογ δνϊάθπὲ ἔγοσι ἴΠ6 ΡᾶΓΆ]16] μ]δοο, 
1 Ομτοη. χυὶϊ. 17. ΠΟΥ π6 ψογά5 οἵ αν ἃ ΔΓΘ ΠΟΥ τ ΒΘΓΘΡΙΥ 
Τοηάδγθα ὑπὰ5: “ἀπά μοι πᾶϑδὶ τοραγάθα τη6, δοοοτάϊπρ ἴὸ 
ἀῃ86 οβίαϊθ οἵ ἃ ᾿πὰη οἵ ΠΙρῆ ἄθργθο. ὙΥΠΘΥθαβ ἐπ6 πτογάς 
ΤῊΝ ΊΣΤῚ ἘΘΎΝΤΙ ὙΠ2 ΓΝ ΠΟΥ δι ραν, “ ἀπ ἔποιυ Παϑὶ γοργά θα 
τηδ, δοοοταϊηρ ἴο ἴπ6 Αάβη {Π͵} 15 Ταΐαγα, οὐ πὸ τὰπ ἐπαξ 15 
ἔγοιη ἅρονθ,᾽ ([1Ὸ0Υ πὸ ψογὰ τΌΡΙΩΤ ΨΘΙῪ ΤΘΙΠΔΓΚΔΌΪΥ 5᾽ 1 Π65 
πογθαξέον ἃ5 ἴο ἐἰπι6, δπὰ ἤγοηι αὔουδ ἃ5 ἴο Ρ]466) ; ἀῃά ἐμὰ5 5. 
Ῥδα], ἱποϊ αα!πρ' θοΐῃ 56 η865, “ΤῈ 5θοοπά τηδῃ 15 ἐμ6 1,ογὰ ἤγουν 
θάνῃ : ἃπὰ, Αάδιῃ 8 ἵπ6 ἤρθνγα οἵ δ τ ἐμαὶ γγὰθ ἴο ΘΟπι6, ΟΥ 
ἔπ αΐανθο. οι, ν. 14." , 



Μαῖϊ. ἵν, 2. 

ΤΗΝ ΤΕΜΡΤΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΊ1:-- ΟἿΑΡ. 1. 9ὅ. 

Αμπά ψ θη ᾿6 μδᾶ ἐαϑίβα (ὈΥΕΥ ἀαγβ δηὰ [ΟΥ̓ Ὠρ 5, Π6 ΤΊ Ὑ}11- 
ννγ5 Δζουννατὰ ἂπ Πυπρτοά: 

1 15. προῖ {{||5 ρᾶθβαρο πὰΐ Βίβμῃορ Ηουβίου μιᾶ8 γϑιηδγκοὰ 
(σ μϑῖμ  ἼΠ9 οὐ ἭΠΞ ΡῈ τϑαά ἴῃ 1 ΟἸινοπ. χνῖϊ. 17.) ὙγΠΘπη 
ἴπ656 ἔγγο ραβϑᾶρθδ ἃγ6 οοῃβί θυ ἴῃ {ΠπῸῚ} τ ϑρθοίῖνα οοπίθχίβ, 
᾿ξ 15 τηϑηϊοδὶ ὑπαὶ ἐπὸν ἅτ ΘΧΔΟΙΥ ῬΆΓΆΪ6] ; ἃπα θοΐΠ, 65 
Τρ Υ ἀπαάοιβίοοά, τιὐδὲ γοπᾶθυ ἴμ8 ὙΘΥΥ͂ 58Π|6Ὸ 86η886. 16 
γαγίθἔϊθα ἴῃ ἔπ 6 ΘΧΡΓ βϑῖομ, ΘΙ πρ' ΟὨ]Υ͂ 50 6}} ἃ5 {6 σῖτον οὗἩ πὸ 
Βοοῖκς οὗ ΟΠ γοη 9165 μα5 ᾿πἰγοάπορα, Δοσογάϊηρ ἕο Π15 ἸπϑΠη6 . ἴοΥ' 
16 58 οἵ ρυθαΐθυ ἀοοῦγδου ἴῃ σγοϑ]αὐϊηρ ἔΠ ψογάβ οὐ ἃποίμου, 
ΟΥ ἴο χρείη ψογάβ πα ρἰιγαβθ5 ὑπαὶ τἱρδ 5θθη ἀοαθια] ἴῃ 
{π6 παγγαΐϊνο οἵ {π6 τοῦὸ ποθεν αὐΐποῦ. Ηδηοα ἰδ 15 ἴο 6 
ἰηξογγοα ὑπαὶ ἐπα ψογάς ΓΙ Π 'πὶ ϑαπλι 6}, πα ἢ ἴῃ {πὸ ΒοοΙς οὗ 
ΟΠ γομΐο 65, ἅτ ογἀ5. οὐ {πΠ6 νϑὺν βᾶπηθ ἱπιρογΐ, ἃπα ἃΓ6 ἴο ὈΘ 
ΓΙ ουγθα ἴο {πὸ βᾶϊπο γοοῖ, αἰ υϊπρ᾽ ΟΠ]Ὺ ἴῃ πΠ6 σϑηάθν, ΜΆ]ΟΙ 15 
ἴϑιηϊ πῖπϑ ἴῃ ϑᾶπι6], ἅπᾶ τπϑ5οα } }π6 πὶ ΟΠ το μΐ 6165. ὙΠῸ ὙΥΐου 
οἵ πὸ Βοοῖ. οἵ Ομγοη 6165 ΡΥΟΌΔΌΙΥ ργϑίογγθα 116 ππαϑ απὸ 
ἴοτια ἴο ργϑνοπὲ [πὸ πϑοθϑϑιτυ οἵ γϑίδυσι πρὶ πΠ6 πόα ἴο {π᾿ γοοΐ 
την ἴγοαλ Ψμΐ ἢ {πὸ ἔδηλΐηῖπο ΠΣ πᾶν, αὐ {π6 π]ΆΒΘΆΠΠ 6 ὙΠ 
οαῃποῖ, θ6 ἀδγῖνθα. ὙΠῸ ἱγαθ τοοῦ, ὑμπουθίοσθ, ἴῃ ὅπ ἡαάρτηθηΐ 
οὔ ἐπ Ἰηϑρίγθα ψυῖζον οὔ ἐμ Βοοῖκ οἵ ΟΠ νΟ 10108, γὰ5 ὙΠ: 8πὰ 
186 ὕγγο ρϑ558 65 Τη80 6 {πι5 θδχρουπαβα: 

2 Βαπι. νἱϊ. 19. ““ πὰ {815 (πδιηθῖγ, τ παΐ 85 5814 ἀρουΐ ΗΪ5 
Πιοιι56 ἴῃ ἀἰδιαηΐ {ϊπ|65,}) 15 ὑπ ἀγταηροπιθπὲ ἀρουΐ ΤΠ Μίαν, Ὁ 
Τονγὰ Φομονβ].᾽ 

1 Ομτοη. χνὶϊ. 17. “Απᾷ ἴποι μαᾶϑὶ τοραν ἀθα τη6 ἴῃ {Π|6 ΓΤ 56 - 
τηθηΐ ἀροιΐ ΤΠ ΜΝ ἱμπαΐ 15 ἴο Β6 ἴσοι ἀθονθ, Ὁ οὐ Ψϑπονᾷ.᾽" 
Τμαΐ ἰ5, ἰπ Τουπῖπρ ἐμ 6 βοιθπιθ οὗ {π6 ἱποαγπμαίοη, τοραγα νγὰβ 
μα ἴἰο ἐπ ποπουῦῦ οἵ αν, ἃπά [ἷ8 ποῦθθ ἃ5 ἃ ΒΘΟΟΠΌΓΥ 
οὈ] θοῦ, ΌΥ πιϑϊκῖηρ 1 ἃ ραγί οἵ ἐπ ρῖδῃ, ἐπαΐ {πΠ6 Μοβϑίδι 5που]ά 
6 θοΐπ ἴῃ [ἰ5 [Ἀπ ]γ. ΤῊΪ5 15 πα βραςὶα]ν ἢ 6 5θη86. οὗ βοί]ι 
Ραββᾶσθβ, ἐποιρ [ὮΓ ΠΠΟΓΘ ΟἸΘΑΥΓΥ ΘΧργθδϑοα ΕΥ̓͂ ἴπ ἰαΐθυ 
γιοῦ (4). Ὅτ. Κοπηίοοι!, ποὺ ρϑγοθινῖπρο {π6 ἀπε ν οἵὨ {πὸ 
ἔνο σογάς Δ ἀπ ὙΠ, νγὰ5 ποῖ ἅἃψαγο ὑπαὶ ἐπ6 ὕνο ρϑββϑᾶϑ 85 
ΤΘΠ ΔΘ ἴΠ6 ΨΘΥΥ 58Π16 56Π86, ΜΠ πὸ οἶον ἀΠΠογθοο πῃ {πὸ 
δἀναπίαρο οἵ ρδυϑρίουϊ γ, δια ΡΟ 05 ΟἵὁἨ ΔΟΟΌΓΘΟΥ, ἱπ γΘΟΙ Πρ 
Τθαν 1 4}5 ΝΟΥ ψογά5, ὁπ ὑπ 5146 οἵ {πὸ δαΐμποῦ οἵ ὑπθ ΒοοΚ οἵ 
ΟΠγομ 6165. 1 οσο, πονανοῦ, ἰο Ὅν. Κοππῖοοίῃ {πὸ πηρογίδηϊ 
ἱαΐ, ὑμπαὺ τπνπ, ἴθ ΘδηΠ6), ἃπα τ ΡΤ ΘΝ ΤΙ, ἴῃ ΟΠ ΓΟΠΙΟΙ68, 
ΔΠΠὰ 48 το Ομ γῖβι, δηα ἴο ΠΟῸΠΘ 686, ἡ 8101} 164 πι ἴο ὑπο γὶρ] 
ὉΠ4Δογϑιδηαηρ' οὗ ΒΟ ἢ ρΡᾶ558585.--- Υ̓Β] ον ̓5 ΒΙΌΠ10Ὰ] ΟΥ ΓΙ ΟΙ 5115, 
ν0]. 1. Ρ. 184. 8566 8150 Αὐγδησθιηοπηῖ οἵ ἔμ ΟἹα Τβίαιμηθηΐ, 
ΨΟ]. 1. Ρ. 691. 

Τὶ 15. ἀπ ποαϊ! ἴο σὰν πν Βίβπορ ἩΟΥ516υ, αἰΐου {Π||15 σοη85- 
βίοι, 5βοι πᾶν αἰ θγθα ἴῃ ποῦ Γ ροϊπὶ ἴτοπὶ Ὧν. Κοππηιοοίί, 
δα ἰγαηϑ]αἰθα Ὡπνπι ὈγῪ ἴπ6 Μδπ, ἰπϑῖθδα οἵ ἴο Αἀδλ. ) γ. 
Ρ, δια τ ὰ5 ΨΘΥῪ 75 }]γ ορβοῦνθα, ἔγοαι Ὧν. Κοηπηϊοο 5 {γδη- 
5Ιαἰΐομ, ὑπαὺ ἰμ6 ᾿πίθγθησθϑ ἰο μ6 ἀγάγῃ ἴγογῃ {Π|5 ρᾶβ58ρ6 8Γ6, 
ἐμπαῦ {πὸ Μοβϑίδἢ οι], αἱ ἃ ρουϊοά γϑυιοΐθὶν Τὰἴα γα, ἀθβοθη ἃ 
ἔγοιχ Πανὶ, ἀπὰ ἐπαΐ πΠ6 νοῦ] βυιϑίδϊη ἃ το αἰίοπ ἰο ἐμ ππᾶπ 
806 ΔΠΔΙΟΡΟΙΒ ἴο ὑπαΐ οἵ {πμ6 ἢγϑῖ πῃ. 

Τὴ ἐπ Νὸν Τ᾽ οβίαιηθηΐ 4150, οὐὐ Τωοτὰ 15 6816 8 ἴπ6 Αἄδαι ΓΟ πὶ 
ἌθονΘ. Υῦε τϑδᾶ [Π656 γϑιμα γα }}]6 ψοχάβ, (1 Οοτ. χν. 47.) Τη6 
ἢγοι χηδπ ἰ5 οὐ [πὸ ϑαγίῃ: οαγίμγ, ἔπ6 βϑθοοπᾶ πιδηῃ 15 {πΠ6 ογὰ 
ἴγοια Ἡδρθάνθη. ὙΠγουρὰ ὑπὸ ρτοαΐου ρᾶγὺ οἵ {πᾶ Ὀθαα Ὁ] 
ομαρίον 51. Ῥαὰ] ἀγᾶνγβ ἃ ρᾷγ8 16] θϑΐνθοη {π6 ἢγοὺ ἃπαὰ βδϑοοπά 
Αάδπν. Τη ὑπὸ Εἰ ριϑ]6 ἕο ἐπ Ἐοιηδηβ (νυ. 14.) Π6 08}15 {π6 ἢγϑι 
Αάβῃ ὑπὸ ἔραγο οὗ ἰια ἐμαὶ γγχὰ8 ἐο οοῖηθ. (ΟΟΙΠΡΆΓΘ 8180 Φό μη 
111. 91. ἢ. 29.) ᾿ 

ἄδθγηθ58. 
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Μαίι.ἵν.8. πᾶ ψῇθη {Π6 ἐθιηρίου σΔγη6 [0 Πΐτη, μ6 58], 1 ἐποὰ Τμε Ὑ11- 
Ὀ6 {ῃ6 ϑὅοῃ οὗ σοί, σοχητηδπᾶ {μδὲ [Π686 βίοῃββ 6 τηδᾶθ ἀθύπ655. 
Ὀτεδά. 

[κε 'ν. 8. σομηηδηᾷ (15 βίοπο {πὲ 1 6 846 Ὀτοδά. 

ΤῊ 79 6 νυν 15} γα! 105. 150 ἈΠΊσΊα ἴ{Π6 β81η6 ἀοοίγῖπο, δηᾷ 5. 
Ραμ], ἴῃ ἐπ15 ράββᾶσο, (1 ΟΟΥ. χν. 47.) τ.8685 ἴΠ6 ΨνϑΥῪ 581π6 δχ- 
ῬΓΘβϑίοη 10} 15 ἰοα πα ἴῃ ἔπ6 ΟΟΚ Ζομδγ οἱ {Π15 5] 6 οἷ : ἃ εἶτα 
συμηβίϑηοθ ΠΟ πη]ΔΥ θ6 σΟμϑ᾽ ἀδγθα 85 δἰϊογάϊηρ' ἃ ῥρσγοοῦ οἵ ἐπ 
Τ68] ἀαἰθ οἵ ὑπαὶ ουγίουβ θοΟΚ. Τί 15 5814 ἰο οοπϑίϑὺ ρυϊ μοῖρ} Ὁ 
οὗ ἃ ὑϑοῖίδ] οὐ {Π8 χα ροβι 005 8π4 ἀοοίνπη65 οὗ ΔΟΡῚ Β᾽πηθοη (6), 
18 5οη οἵ Ψοσμαὶ, ψ0Ὸ ψγὰϑ {Π6 οοἰθιιροῦαγυ οὗ ἴδ Αροϑβὶ]65, 
854 ΡΥΟΡΆΡΙΥ Κπόψη ἴο δὲ. Ρδα], Ὠ π5611 ὁπ 6 οὗ ἔπ πιοϑὲ ᾿ἰδαγπϑα 
οὗ Π5 ἀδγ, ὦ 

ΤΠ6 ΜΘ βϑιδῃ 15 ποῦ οα]]θαὰ 2 ὩτΝ, {π6 Αἀδηι οἢ ΒΙρἢ, 
ΠΑ 15 5814 ἴο πᾶνϑ ἀοῃλ ΠΙΟῺ ΟΥ̓ΘΓ 811} ἐπί πρ5, 85 ὑπ6 ἢγϑὶ τηδῃ, 
ὑμ86 Αάδιη ββϑῖον, πντΓῚ τιν Βα ὈΥ αἰϊνῖπθ ἃρροϊηἐμηθπὲ οΥὐοῦ 
ἀπ 1!ΘΥΙΟΥ ογθαΐίοι οἵ {π|5 γου], ὙΠ 5826 1ᾶθὰ ταρθϑδίθαϊυ 
ΟΟσΌΓΕ ἴῃ ἐπ6 ΓΑΡΌΙΠ108] τυ ϊηρ5. ΡῬΊαγα δάπας, 101 παρθθπέαγ, 
58 Υ5 ΒΟΠΟΘίρ θη 15, 56 ΠεθῸ βυποϊδηΐ. 1 Πᾶνθ βοϊθοϊθὰ ἃ εν οὗ 
ἴμπθ γϑὺν οἰἼοτ5 ἰγα α  ]10 5 ἀἰδρογβθά ὑπγοιρἢ μἷδ θΟΟΚ (7). 

Ι ψου]ὰ ποτῸ Θομοὶα6 ἔπ αἰζοιηρὲ ἴο ρον ἐμαὶ 9655 οὗ Ναὰ- 
Ζαύθὶῃ νὰ5 {Π6 ὁΠ6 Μ6ββί8}), ἔγοτ 15 θθῖπρ ἔΠ6 ββοοπαὰ Αάδπη,, ἃ5 
τΠ6 ΟἹα Τ᾽ οσἰϑηηθηΐ, ἔμ6 Νὸν Τ δϑιδιημθπῖ, δη ἀ ὑπ 6 } 6 νν 158} γα! ἐϊ0 5 
ϑϑοσὶ ἰπΠ6 Μθϑβίδῃ ἴο θ6; θαῖὶ Νῖγ. Φοη65 μᾶ5 δἀἀ6α 5οη16 ᾳ6ὲ5 
οἢ π6 {ὑϊπη6 ἀτι]ηρ τ ϊο πΠ6 ἐθιηρίαϊίοπ Ἰαϑῖθα, Ὑ Π10}} ΤΠΔΥ 
οομῆγηι ἐΠ6 ργορυὶ θυ οὔ ἔπ γθαβοηῖηρ ποῦ Δἀορίεα. ἈοσοοΓά- 
ἴηρ᾽ ἴο ἐγδαϊζοη, Αάδηι ἂμ Εἶν ἃΓ6 βῃρροβϑά ἴο βᾶνθ θθδη γι θά 
ΤΟΥ ἄδγβ ἴῃ Ῥαγϑάϊδθ. Φοπθβ, ἰῃ ἷ5 Ἰηϊογοβδίϊπρ' αἰββαυξαϊ θη 
οἢ ὑμ6 ““Ῥδιηρίαϊίοι οἵ ΟΠ νἸϑὶ,᾽) δυύϑυπρ οη. {π185 Βαρροβιτοπ, 
ΘΟΠΟΙ 65 ὑπαὶ ἴπ6 ρογιοά οὗ Γουἱγ ἄαγ5 ΨΜ1Π, ἔγομι ἔΠ15 οἰσοαπι- 
βίδῃοθ, πα[αΓΑ ΠΥ ΟΟΟῸΥ͵ [ἢ ΟἾΠΘΙ ἐγΓα δ οί 0Π5 ; ΔΠᾺ ΡΔΓΕΟΌ]ΑΥΚ 
ἴῃ ἐπ15 οἵ οὖν ϑ'δνιουγ᾽β ἰδπιρίαιοθ. ὙΠῸ ἤοοά Ῥγοαρ]ξ ἀρΟπ 
ῃ6 σου] ΡΥ 5ϊη δου ἶθα τη Ῥαγδαΐβο, ((δθι. ν. 29.) ἰαβίϑα ἴῸσ 
ΤΟΥῚΥ ἀκ Υ5 --Δη ἃ 50 ΟΠ ρ᾽ 6 ὑπΠ6 Γαΐπβ ἀοϑοθπαϊηρ, ἐμαὶ {πὸ 51Π 
Δα 115 ]ΒἴοΥν τηϊρΐ θ6 γθοορηἰΖθα ἴῃ ἴπ6 ρα πἰβῃμηθηΐ,. ὙΥΠΟΠ 
ἔμ 1βγϑϑ 165 ϑϑαγομδα {πὸ Ἰαπὰ οὗ σπδδη, ἴπ Βθοο ἃ Ῥαγϑαΐβε, 
μου δά ἃ ἰογοίαβδία οἵ 1ὖ [ὉΓ ἰογὶν ἄδγϑ, (ΝΡ. χίν. 838, 84.) 
ἃ η ἃ 1πΠ6 Ρ60018 ψο τηυγιηαγρα αἵ ἴπ6 6ν1} γοροτὲ οὗ ἔποβϑ (81 1}- 
1685 ΠΙΘΒΒΘ ΠΡ ΟΥ5 ΘΓΘ ΘΟΠαοΙηπΘα ἴο ΜΆΠΑΘΥ ΤΌΥΕΥ ὙΘΆγ5 (8 Ὑ6δ 
ΙΟΥ ἃ ἀ80) ἴῃ ἔῃ ψΊ] ΘΠ 655. (01 65᾽5 ΟΥ̓ Κ5, νοΐ. 111. 178.) Τὸ 
γ Β10}} ΤΥ θ6 Δα ἀδ4 την οἴ ΠΟΥ 5υιηθ 1108] οοἰ ποϊάθποαβ. ΝΙΟβ68, 
ἃ5 ἐπ Τὰ πα θυ, ἃπα {πΠ6 οτθαὺ Ἰαυρ νου, οἵ {μ6 76 ψῖ51. Ομυτ οι, 
[βῖβα ἔν! οθ [ΟΓΥ ἀὰγ5 δηὰ [Ογἱγ πὶρῖθ οὴ Μουπΐ ΗΠ ΌΓοΡ, νη 
Π6 ἢγϑβι γϑοθῖνθα {Π|6 ἰ8}0165 οὔ {μὸ ἰανν, ἃπᾶ δἰΐεσ πον μὰ θθϑῃ 
ὈΧΟΚΘη πὰ ψ6Υ6 ἀραΐῃ τεϑίοτοᾶ. ἘΠ]8} 4150, ἴῃ 6 ΥΟΙΌΥΠΊΘΥ ΟΥ̓ 
ἴπ6 9 Θ 5} ΟΠΌγΟἢ, ὈῪ ὑπ6 5816 ΒΡ Υ μΠΠ]8Π ῬΟΎΕΓ, δἰ 6 
Πα οΥΓοβϑϑα {μ6 ΥἱνοῚ Φογάδη, [ἰδ [ῸΓ ἔπ6 βᾶπιθ πππηθεῦ οὗ 
εἰἶαγϑ, ἃ ἃ 1π ἴ:86 5816 Ψ]] ΘΓ 655, ἃ5 ΝΟ565 Πα [ΟΓΙΠΘΥΥ ἀοΠ6. 
ΑΥΘ [Π656 Τη6γΥ6 οοἰποϊάθποοβὲ 15 1 ποῖ σαΐμϑὺ ρυόθάθ]6 ᾿μαξ 
ΟΠ εβῖ, σγο οδπιὸ ἴο {11}}} {116 Ἰὰνν ἴο ὑπμ6 υἱϊογιηοβῖ, 8η4 ἴο βϑίδ- 
ὉΠ15}} Οἡ 1ἔ ἃ ΙΠ0Γ6 ρογίβοϊ ἀἰβρθπβαῖίοι, 5που ! θ6 ἀρροϊπὲθα ἴἰο 
δῖνθ {μ6 581η6 δυϊάθηοθ οἵ μΪ5. αἰν! 6 τη]βϑῖοη ; ἃη ἰο πο ΥρῸ 
μπῇ 5816 ὈΥΓΘΡΔΥΔΙΙΟΠ ἃ5 [Ϊ5 ἰγρῖοα! ργθάθοθββουβ δα αἰγθαάν 
Ὁ1Π|16 4. 

(α) Κεππϊοοίτ5 (Ροβίμαμπιοιβ) ΒΘ τὶςβ οα {πΠ6 ΟἸἹὰ Τεϑίδπιθπὶ, ρ.114. 
(δ) δι᾽ 5 δουιρίαγο Τα βέπηοην (9 1πΠ6 Ῥεγβοη οἵ ἐπε Νδββίδι, νοἱ. ἰ. 
Ῥ.- 184. (0) Ηογεῖθγ᾽β Β|0]104] Οὐ οΐβιβ, νο]. 1. Ρ. 850.. (4) Βπλ1 8’ 5 
δεγρίυτε 7 δβι πον, ὅζο, νῸ]. 1. Ρ. 185. (4) δομορίρθηϊιρ Ηρ Ηὸο- 
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Απᾶ 176βθ8 αηβυννασθοά Πΐτη, βαγίηρσ, 10 15 νυ θη, {παΐ Τρ Ὑ}1- 
ΤῆΔῊ 518] ποῦ Ἰΐνα θῪ Ὀτθαᾷ δἴοπθ, Ὀπὺὲ ὈΥ Ἔνουυ ψνογὰ οἵ 4ϑγπθθ5. 
σοά. 
[8 ργοσδθάρι ουὖ οὗ {π6 τηουὰ οὗ αοά. 

ἼΠοα {Π6 ἀ6ν}} (κοί Πϊτὴ ἀρ ᾿πίο {Π6 ΠΟΙΥ αἰέν, ἀπά δ γαβδ! πὶ. 
βϑίίθι ἢ μὴ οἡ ἃ ῥίηη8616 οἵ {Π6 ἐθῃῖρ]6, 

Απά βδίίῃ ππίο μῖ, 1 ἔμποι ΡῈ {π6 ὅοα οὗ (οα, οαϑὲ 
{Πγ561 ἀοννῃ 
ἔγομι ἤθη : 

ΕὸΥ ἀΐ15 νυιίθη, Ηφ 58.411} οῖνθ [18 Δηρ6]5 οῃδυρθ οὐδὺ 
[Π66, ἴο ΚΘΘρ {Π66: 
Απά ἴῃ ἐλθῖγ ᾿δ 415 {6 Ὺ 584}} θαυ [Π66 ἀρ, 1θϑὲ δ δΔηΥ͂ 

σηθ ἐποι ἀδϑἢ (ἢ ἔοοί ἀρδιηβί ἃ βίοῃβ, 
Απαὰ “6805 Δηβυνουιηρ 5814 τπηΐο ἩΠΠ], 

70 15. νυ θη ἀραίη, ἼΠοῖι 5Π4}0 ποΐ τοιηρύ {Π6 Τμογὰ (ῃγ 
αοα. 

Δραΐη, {π6 46 ν}] ἐκ θῖῃ τη ἊΡ ἱπίο δῃ δχοθθάϊηρ Ὠῖρἢ Θυδγδη- 
τηοιιπίδίη, ΔΠ4 5Βῃθυγθί Πΐπὶ 411} (88 Κιηράοηηβ οὐ εἶπα 8518. 
νου], 8πα {ΠῸ οἵου οἵ (Πϑχὴ ; 
ἴῃ ἃ τηοτηθηΐ οὗ ἔτη6 δ, 

.-----.«...----...΄ οΟ»ὃὔὕΟὉὥὩἍΔ2ὁὁἙ ὁ... ,.. ..... 

Ῥταΐοςθ, νο]. 11. Ὁ. 271. (0) 1 νοὶ. 1. ρ. 670, οὐ {πὸ ούτε Ηδρταΐο--- 
Νοιηῖηα 114 ἄπο ὑπάεθ]5. βαπὶ [αι] τα. Νά ΑἀδΔ105 ΡὈΥΪΠΠΉῚ5 ΒΘΙΏΡΘΥ 
οἵ ὌΡΙίψαθ ἸἸΨΝ ΓΙ ὩῚΝ. οἱ ἴῃ ΠΙΡΥΟ ΘΟΒΆΥ ΝΡ ΘΝ. ΒΟΥ (6 π65, 
[0]. 14, οο]. ὅ98. Θαασμ ποπάπιη σοπδαΐηπιαί! αϑϑοπΐ βορίθπι οσάϊποβ 
ἀϊεστπι Βα υϊοσατα, ποπάπχη ἈΡ5Ο] αἰτι5 τὶ δ) 9Ν Αάδι ΞΈΡ ΘΓ. 
Οὐτὰ ΔΡ5οΙ γεγθίαυ δ} Βαρουιβ, ἀἰοίαβ οϑί ΠΝ 2») ΝΣ Αάδηη ΒΌΡΘΙΙΟΓ: 
οαπι ΔΡΒοΙ νϑυθίατ ἴθ! 5, ἀϊοία 5 δεὲ ΠΝ ἘΝ. ἘΠ αάδιῃ Δαιποά πηι, 
Ροβίψιδμμ οπληΐα ΔΌΒοΪαῖα βαρΐ, Αἀδηα5 ᾿πέθυλοῦ ἀοιπιπαίαγ ΟἸΔΒΙΡ 5 
απδοοιπασθ ἴη ΜΠΠπᾶΟ ογθαία βαπί, 510 Λάδπι ΒαΡΟΥΙΟΥ ΝᾺ 2}} 105}, 
ΟΙΠΠΙθτι5 ΟΠ πῖπ0 ΓΘΌὰ5 ἀοιηϊηδίαγ, ϑομοείρσθη. ΕοΥ. Η6Ὁ. νο]. 1. Ρ. 672. 
Φαῖπαι Βαθοηϊ, [0]. 147, 8. ΠΝΠΣ ΤΥ ΠΝ πὙτ αν βαρ υοσ οἵ 
Ταν ᾷ ̓πἴΘΥΟσ. ἸῚ π ΠΝ ΒΌΡΘΥΙΟΙ δϑί 65 ὈΥΪΠ.15, ἸΥΤΤΝ Γ ΤΙΝΙ 
εὐ ᾿ΠΕΘΓΙΟΥ οϑί Πϑῖι5 ροβίγθπιιβ. ϑομποδίρϑῃ, νο]. 1. Ρ. 679. [ἢ ἃποίμογ 
Ρᾶβδᾶρβ οἴοπο οἵ (μ8 Τ᾿] 168] νυ! ηρ5 νγο τοδα {Ππαΐ βίποθ {π6 ῃγϑί Αδαμ 
Ὑγ85 ἴπ {Π6 ἰγβηβρυ 55:05, {πΠ6 ΝΘβϑίδ Ὑ{11 06 {π8 1αδί Αἄδπι ἴο (46 
ΑΥΑΥ͂ 515. Νανα Βοβδίομι, [ο]. 160. 2. οἰϊαπίθ ἘΞάζαγάο δά Βϑυύδοβοίῃ, 
6. 1. Ρ.- 1716 ἀρυὰ Βομοοίρεη. νο]. ἱ. Ρ.. 671. [πῃ 116 σοπιπηθηΐαυυ ὁπ ῬΓο- 
ψνεΓῸ5 χχχ. 4. να τοδᾶ- ὙΥ αὶ 15. ἢ15 παπιο---ἰῃ6 Η θαυ θην Αάδπὶ, οὐ {Π8 
Αδαια ἔγοπι ἃρονϑ--ηᾶ γῃδί 15 Π15 ϑ'οπ᾿ 5 παᾶιη6, ἐπ6 βαυίμ!γ Αάδη, [86 
Αάαιῃ ἔγοιῃ Βϑῖοιν. Ζοῇματν δά θθπθ5. χχχῖχ. 2. [ἢ [π6 ΠΟυΥ ἴῃ ἡν μ1ο}] Αἀδπὶ 
γϑοθινϑα 188 οβ] βία] ἱπιαρθ, 811 ογθδίησθβ οπηθ ἴο ἴῃ), ἃπα δοϊκπον- 
Ἰεάροα ππὶ Κιηρ οὗ {Π6 βαγίῃ. Ζ741ππ1. Βα 6η1, [0]. 21. 1. ϑοπορίρεῃ, 
ψ0]. 1. Ὁ. 678. ΠΝ Ν)ΡῚ 3 ἘΠ ΓΛ) ΤΡ. --Ηο τὴὰ5 σ᾿ ἢ (86 τ 114 
μεδβίβ. ΤΏΘΥΘ 15 ἸπΠῸ ἢ ΟΌΤΙΟΙΒ πιδίζετ 4150 Οὗ ἃ 51π}1Π}8Γ παῖστο οἡ {Π086 
νοτὰβ οἵ δι. Ῥαη], 1 Οοτν. χν. 49. ἐικόνα τϑ χοϊκθ, ᾿Εικόνα τὰ ἐπερανίε 
τ-τὰβ ψ6 πᾶνϑ βόσπα ἴΠ6 ἱπιᾶρ οὗ {πὸ βαυίῃυ, γγ8. 5}}8}} 4150 68. {88 
πηδρ6 Οὗ {πΠ6 μθαν θυ. ϑομοορίρθη. Ηου. Ἐΐ6Ρ. νο]. 1. Ρ. 8. 

ὅ5 ΠΠο88 ψ8ο το]ϑοῦ ὑπὸ 1678] Ἰηἰογρυθίαξίοι οὗ {1 ἀοοοιπὲ 
Οἵ ΟἿΓ ΤΟΥ α᾽5 ἰοπιρία θη, πᾶν Ἰαἰα σγθαὶ ψοῖρΐ οἱ {{|15 ΡΠ Γᾶ50, 
“10 ἃ τηοτποῃὲ οὗ ὑϊπη6,᾽ ἐν Ξςιγμῇ χρόνξ, ἃ5 ἀοιηοπδίγαίϊπρ, {Π6 
ὙγΠ10]8 566 ὴ6 ἴο "6 ἃ νἱϑίοπῃ. ΤῈ ΓΘᾺΪ βδἰαίθ οὐ ὑΠ8 οἂδθ 5661η8, 
πονονον, ἴο θ6, ἐμαὶ ἐπ ἑοπιρίθυ οομπνθυθᾶ, οὐ ἴοοϊζ, Οὐ ἀδοοιας- 
Ρϑῃϊθά, οὐγ Τιογὰ ἴο ἐπ τποππίαϊη, ἀπ 5ηθνίηρ Βἷπὶ 1ἢ ἃ τπο0- 
πηθμὲ οὗ ἔϊπηθ {μ6 Κιπράοιιβ οὗ 1 πά4θα, σμΐοῖ 6 ΓΘ ἔπθὴ ὈΘίΌΓΘ 
Β11η, βευοδἐ οα ἴο πὶ αὐ ἐμ 5ϑηηθ τηοτπθπῦ ἐμ ΒΌΡΘΥΪΟΥ ΡΊΟΥΥ οἵ 4}} 
ἐμ οἴου ρονδυῃπιθηΐβ δπᾷ ἀοιηϊπΐομ5 οἵ ἐδ θαγίἢ, ὑμ6 ρυθαΐοβά 

Η 
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Τὰ Κοε ἵν. 8. 

Μαῖιί. ᾿ν.9. 

1λικο τν. θ. 

Γῇ: 

Μαίι. ἵν. 9. 

Τακοεῖν. 7. 

8. 

Ναί, 'ν. 11. 

Κα ἰν. 18. 

ΤῊΝ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἨΞΙΞΤ--ΟΒΑΡ. 1. 

Αμά τπ6 ἄδθν!]! βαιά πηΐο Ὠΐτη, 
Απᾶ βδιἢ ππίο μα, 41] {Π656 {πηρδ γν 1} 1 σῖγα [Π66, 

ΑἸΙ επ|5. ῥῬόννϑὺ νν}}} 1 οἵνθ {Ππθθ, δηα (6 σουυ οἵ {Πθιὴ: 

Οὐδτδη- 
1Δηϊἃ. 

ἴου πὲ 15 ἀεο!νογθᾶ ππίο τη6; δηᾶ ἴο νυ μοχηβοουοῦ 1 1} 
Ι σῖνϑ 1. 

ΠῚ Ποὺ ἐπευθίουθ νυν] ὑγΟΥ 510 Τη6, 
1 του τυ] [811 ἀοννη ἃ πα ὑγοΥΒ 10 16, 
81} 5181} 6 {Π1π6. 

Απᾶ 926βτ5 δηβϑυνεύθα δῃα δια τπὐΐοὸ ἤμπ, Οδὲ {πδ6 
ὈΘΒΙπα τηθ, ϑαΐϑῃ: [ῸΥ 1ἴ 15 νυυθη, ὙΠΟ 54} ἡγουβῃρ 
{[π6 Τιοτὰ {ἢν Οοα, δηα πὶ ΟὨΪΥ 588}: {ποῖ 5θύνϑ. 

ΓΠοη {π6 ἀ6ν1} ἰθανϑίῃ ὨΊγη, 
Απάᾶ ψῆθη τΠη6 ἄθν}} δ΄ δά Ἔπαθα 81] {π6 ἐθιιρίδεοη, [6 

ἀδρατγίβα ἔγοηι τη ΤΟΥ ἃ ΒΘΆΞΟΠ. 

οΟἵἨ σΒΙο (1πΠ6 Ἠουιὰπ Θῃρῖτ6,) νγὰ8 ἔθη αὖ ὑπ6 ποῖρῃὶ οἵ 15 
Ροσ θυ. ΒΊ5πορ Ῥογΐθιιβ γΓθιη ΚΒ ΟἹ ἐἢ15 Ρᾶδϑασθ, ἐπαὶΐ ΑΡΡΘ 
ΜΆΤΙ ἀθβου Πρ ἔΠ15 τη ἴδ! ἢ, ΒΡ ΘΔ ΚΒ οἱ 1ὐ ἃ5 θα ὑγοπιοῖὶν ΠΙΡΉ, 
8 ἃ ΘΟΙΠΙΏ8η αΙη9 ἔμ6 πιοϑὲ θα {] ργοβρθοῖ πο Ί 8016. Τὶ 
ΟΥΘΓΙΟΟΚΒ {π6 τηοπηΐαῖϊπη5 οὗὁἩ Αγαθῖα, ἐμ8 σοπαΐνυ οἵ ΟἸ684, ἐμ6 
οουπένν οἵ {π6 ΑἸἰημπομῖῖθβ, ἔπ ρ]α1η5 οἵ ΜίολΡ, ἱμ6 ρ]αΐη οὗ 26- 
ΤΊΟΠο, ἐμ6 γἰνοῦ Φογάδῃ, απ ἃ ἔμ6 νοὶ αχιθεξ οἵ ἰμ6 Ὠθδα 86. 
ΤΠ656 νὩΓῚΟ5. ἀομδ!η5 ἵπῃ6 Τ᾽ διρίθυ πρΐ σον ἴὸ ΟΥ̓ Τωοτὰ 
ἀἰβιι πη οὐ]ν, 8 ἃ πιο 4150 αὖ ἔπ 5816 ζΐτηθ ροΐηί οι, ([ὉΓ 50 π6 
ΟΥ̓ΙΡΊ 8] σου 5ουηθἐη65 515. Π11165,) ἅπα αἰτοοῖ οὐ ΤΟΥ 5 δ Υ6 
ἴονναγὰβ Βανοσα! οΟὐΠΟΥ ΥΘΡΊΟη5 ἱπαὶ ἰἃΥ θογομα ἔπθη, συ ἢ 
τσ ΘΟΙΡΥΘ θη 81} ἐπ ργίποῖραι! Κιηράοτιηβ οἵ ἰδ ϑϑϑίθυῃ.. 
ψγοῦ]α. Αοοογάϊπρ ἴο ἰγαάιίίομ, ὑπμ6 τηουηΐαϊη Οἡ ΒΟ ΟἿ 
ΘΆΨΙΟΌΥ γγὰ5 ἐοιηρίοα 15 οδἰϊθὰ Φαυδταηΐβηϊ.---- Μ απ ἀγ61}} ἀ6- 
ΒΟΥΊΡ65 10 δἃ5 Θχ Θθϑ τη ΡΥ Β]9 ἢ, δηἀ αἰ σα] οἵ ἀβοοπὲ, μανῖηρ' ἃ 
5118} ΟΠΆΡ6] οὖ ἔμ ἴορ, ἀπᾶ ἃποίμου. ἃρουὺΐ 8] γγᾺΥ ἀΡ, οα ἃ 
ΡΤΟΙΪ ποπὶ μᾶαγΐ οἵ ἃ γο0 Κ. ΝΘΑΥ {Ππ|15 ἸαΓΘΥ ΓΘ Βαν γα] αν 85 
Δα ΠΟ]65, ΟΥΙΡΊ ΠΆΠΥ π56α ὈῪ ΠΟΥΤΉ15, ἃ ἃ ὈΥ 50Π16 6ν δὴ οὗ {15 
ἄαν, ἀυγῖηρ ἐμ ρογῖοα οἵ Τωμθηΐ, ἴῃ ἰπϊζαϊοη οὐ ἐμ Θχδπιρ]6 οἵ 
ΟἿΥἿ Ὀ]6ββϑθα βανιουσ. ΤῸ ψογὰβ οὗ ἔπε Ἐνδηρο δὶ. ΔΓ 50 
ΟΙΘαΥ ἃηα αἀἰϑεϊποῖ, ἴῃ {μοῖν δοοοπηὺ οἵ ὑΠ15 ἐγαηβδοῖξίομ, δηᾷ [ἢ 
γγ85 50 δυἹἀθπτν ἃ Ργθιηθαϊζαϊθα βοιθπιθ οα ἐπ ρατὶ οἵ ϑαΐδπ, 
ὉΥΔΙΠΠο᾽ ΠΊτη56}} οἵ ὑπὸ ἢγϑὺ βγιηρίοπι οὐ πυμηδῃ ΘΆΚΠ655, θ6- 
ΙΒ ΗΙηρ Π15 αἰΐαοῖκ αἱ ὑπ τποιηθηΐ ἐπαΐῖ ΟΌΥ ΘΆΡΙΟΙῸΥ ““ γγὰ5 88 
Βαπρογθα :᾽ ἐμαΐ, δα γθ ΠῸ οὗμοὺ ον! άθποθ, ἔπθῦθ οϑὴ θ6 ΠῸ 
ΓΘΔΒΟΠΆ]6 ΡΥΟῸΠ 45 [Ὸ1 ΘΟΠΒΙ ἀΘσ πρ' {Π6 ἐοιημίαϊ!οπ ἰῃ Δ ΠΥ ΟἾΠΘΥ 
Ροϊπΐ οἵ νῖϑνν ὑμδη ἃ5 ἃ γϑὰ] οοῃηἰοϑβί. 
ΤΠ ἰθιηρίαϊϊοη οἵ ΟΠ γδὶ, ἃ5 νν68}} 85 ἐμαΐ οἵ οὔυν ἢγϑδὲ ρϑυϑῃΐβ, 

τημδὲ Ὀ6 οοηϑδιἀογθα ἃ5. ἃ γᾶ] 506 η6. Υὔῦε ἃγθ ποΐ 105ι1Π6α ἴῃ 
Τγ8 ΚΊ ΠΡ ΟΟΥ̓ ΡΥΓΘδθηΐ θα ρϑυΐθησθ ἔΠ6 οὔ ζουῖομ οἵ ἔγα ἢ, ἀπ γο- 
7θοἰϊπρ ὅπ ροϑβιϊῖνε ἐθϑι πη οἵ Ἐδνοϊαἰΐοπ, οα δοοοππὶ οὗ 
ὑμπρογοῖ!οα! αἰ οὐ ]1165. ΤΠ6 ΠΟ]6. αἰιθϑίίοθ. ΘΟΠΘΟ Πρ {Ππ6 
ΟΥΡῚπ 8Δη ΘΟΠ ἐπ Π66 ΟΥ̓ 6γ1} 15 Ἰηνοϊνϑα ἢ ΠΡ ΘΥΆΡΙ6. τηγ5- 
ἴουυ. Βιυΐ νγ8 τηᾶν Ὑΐ ἢ 85. τθΠ0}} ΡΓΟρΥΙ ον ἄθην ἴΠ6 οὐὔἱρίη οἵ 
ΘΥ1], 85 στϑίμϑθ ἰο θθίϊθνο ἴῃ 15 τοιηθαυ: πῖον 1 οαπποῖ Β6 
1γγα ΟΠ] τὸ ΘΟ ΠΟΙ 46 σοι] "6, 1 5ΟΠῚΘ ΤΠΔ ΠΠ 6], ΘΟΥΓΘΘΡΟΠ ἀθῃΐ 
ἕο ἔπε ἀΐβθαβθ. ΤῊ} {Π|6 ποχὶ βδίαρϑ οὔ οὐν θοϑῖπρ' 85 ἀνθ ορθᾶ 
ἴῃ ὑηγουθαὶ θα τηγϑίθυιθϑ οἵ {πὸ οι ἐν ἢ τηϑάδ τη ΚΙ πα, τγ 
τὲ θ6 οοπἰθηΐθα, πΚὸ ορϑαϊθηΐ Ομ] ἄγη, ἴο ὈΘΙΙΘν πο ἐπαΐ 
ψὸ οαπποῖ γοῖ πη αθ βίδη ἃ, 

58 ΠῊ 6 Ἐν1] Κ'ρΙΓΙῈ 1. {π|5 ἐδιηρίαϊοι 15. 641164. θγ {88 τ γ68 
85,105, ἡ] Οὗ πὰ τ αν ΟΠ ΥΔΟίΘΥ56 Εἴη 85 {πΠ6 ἀθβίγουθι οἵ πηᾶπ. 
ΗΘ 15 δ οὔποθ ἔμθῖν ΘμΘΥ (Σατανᾶς), {Π6 1} ϑοσΌ56. (ὁ Διαξολος), 
ηα ἐποὶν' ἐοιηρίον (0 πειράζων). 



ἍΠΩΥΚ 1. 13. 

Μαί.ἴν. 11. 

ΤῊΝ ΤΕΜΡΤΔΤΙΟΝ Οἷ ΟΠ ΕΒ --ΟἼΑΡ, 1. 

Απά Πθ ννὰβ τ 6 νυ] ἃ θϑαβίβ.; πὰ 1Π6. Δηρ6]5 τηῖ-- Θυᾶγβη- 
ηϊδίογθα ππηίο Π] Τὴ. : 
δα, Ῥ6 014, δηρ6}5 σαῖηθ 84 γηϊηἰδίογθα αμίο Ὠΐγη “". 

51 Τὴ {π1ὶ5 Πἰδίονυ οὗ ὅπ ἐοιηρίαΐοπη, 51. ΜΕ αΣΠ6νν᾽5 ΟΥ̓ΔΘΤ 15, 
1. Οοιμπιδηᾷ ἐπαΐ {Π||56 σἴθημθθ θ6 τηδθ θγθαά, 2. Οδβὶ {πυ561 
ἄονη ἔγοπὶ ἔπ ἴοιηρὶ6. 8. 1 ψ] οῖνο ἴΠπ66 81} ἔοι βδθϑϑὲ ἔγΌση 
ἀπ|5 ΠΡ πιο ΐαϊῃ, 1 ποι νν Ὁ {1} ἀνα ἃ ἃ ὙγΟΥΒ ἢ] Ρ πη6.---ϑ, 
Τλλτ Θ᾽ 5 ΟΥ̓ΔΘΥ 15, ὑπ ἢγϑὲ ἐθπιρίαϊ!οη ἐΠ6 58Π10 85 5. Μέαϊπηον ; 
ὅπ ὑμιγὰ ἰδιηρίαϊ οι 15. Ρ]δοθα Ὀγ μἴπι [Ὁ7 ὑπ6 βδθοοπά, δηᾷ ἔμ 
ΒΘΟΟΙΑ [ὉΓ ὑπ {πἰνά, Βαυΐ 5 . Ταἶκα ἀοος. ποῖ δἰπγ {815 οΥΘΓ. 
ΗΘ [ιὰ8 οη]υ καὶ ἀναγαγὼν, ν. ὅ. ἃπᾶ καὶ ἤγαγεν, ν. 9. ὙΥΠΟΙΘαΒ 
5:1, Μαΐου τι565 ραγίϊο] 65, 10} βθοῖὰ ἴο ἢχ 15 ΟΥΩ͂ΘΥ ; 85, τότε 
γ. ὅ δηὰ πάλιν, ν. 8. 1,6 Οἰοῖο βᾶγ5, Ηοο γϑρυρμϑηία μα οσΣ 
ΠῸΠ ρΡοίοϑί, οὐαὶ πουΐοῦ να Πρ 6] δίδσιη ργοπίθαξιν 56 πᾶο ἴῃ 
86. ΟΥ̓ ἴθι ρου 8 ἀοοπγαΐο βϑουΐιμ. Νανοομθ 5 Νοίδβ ἴο 
Β15 ἘΤΔΤΙΏΟΠΥ, Ρ. ὁ [0]. δα. ΘΈΡ]1η. 1778. 

ῬΟΒΒΊΡΙγ ἔπ γθάϑοι οὗ {μ6 αἰδγθποο ἢ ἔμ ογάου οἵ {πὸ 86- 
οοππΐ οὔ πὸ ἐθιηρἐδΕ!0 5 σον 5 ἴῃ ἔμ 6856 ἔνοὸ Ενδηρ 6 1515, ΠΙΔΥ͂ 
6 1 Β01Π16 Ἰηθᾶϑατο ϑϑοουζαϊποα ἔγοιη ἃ οοηβί ἀογαίίομ οὐ ὑπὸ 
γαϑρθοίϊνθ δαυβοθ ἴὉῸΓ ψ ΏΟΝ {πον ΟΥΙΘΊΠΘΠΥ οοτηροβθα ἔν 
Οο5ρ615. 5 . Μαΐου ψγοῖθ ΟΥ̓ πὸ ὅονν5 οὗ 7πάθα. 1ππμ6 {116 
οἵ ηρ' γἃβ ἴμ6 πτηοϑὺ τι518]} ἤδτη6. οίνοπ ἴο {μ6 Μή οβϑδιδὴ θγ ἐπ 
“ον5. Ὑαϊραςϑϑι πη υγη οϑὲ ἢΟὉ ΠΟΠΊΘη Νοβϑίθθ, απο Ψπάς8] πθ1- 
416 γνοοϑηΐ, ΓΛ ΣΙ Ἴ2]2, 58 05 ϑομποθίσθῃϊδ. ΠΟΥ Η 60 γ᾽. νο]. 1. 
Ῥ. 18. δπὰ ᾿Ιμϑἴϑμοθ ρου πα ἐμγΟῸ Ρ 15 θΟΟΚ. Βι μΘ ψὰ8 ποῖ 
ὉὨ]Υ ΘΟΠΒΙ ἀθγθα 845 Κίπρ' οἵ 5186], "αὶ Κιπρ' ΟΥ̓ΘΥ 8}} {π6 φννου]ά. 
ΤΠὰ5 ψγὸ γοδὰ (Ζ Ομ ἀθπθβ. [0]. 128. 60]. ὅ09, δ γνϑυύρᾶ, 
6165. ΧΙΙΧ. 11. 6Χ νϑΥβΒΊ 006. ΒΟΙΠΠΘΕΙ, Ρ. 96, ρα ϑομποοίρϑῃ. 
νΟ]. 11. Ρ. 658-9.) 850. ἐῃμπ6 Κίηρ ΜΝΜέΘββ 5 γ01}} βῃθυγ νοῦν ἴο 1[5- 
γ86|, θὰ Β8 ψ1}} Β6 ἃ ἴδθυγου ἴο δἷϊΪ βϑορὶθ ὙΠΟ ργοίδβϑϑ ποῖ {6 
ἔγαθ γϑ]ρίοη. δ. Μέαϊίπον,, ὑπ οΓΘΌΓΘ, Β66Ππὶ5 ἴὸ ροϊῃΐ οἷ ἴο Β5 
} 5} γοϑάθγβ, ὑπαὶ 6515, 80 γ᾽ 85 {π {ΥὙ6 5ρ1{{π8] δ οΘΊΔ ἢ, 
Πυϑὲ οοπαπογοὰ 81} ἀθϑινο [Ὁ {Π 6 ΠΧ αΓ165 Οἵ 18---ἰἼἼὸ {πη γοίαβοά 
ἴο ἀθοίαγο π]π561} ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ τ156}655 ὑπουΡ δἰ ρΘ ἢ ἀοτι5 τηῖτ8 616, ἐπο 
δχρθοΐρᾷ Κιηρ οἵ 1δγδοὶ, ΟΥ̓ ργυόυτηρ' πἰπηβο} ,) αὖ δῃ πἰπῆς ἐΐπη6, 
8η6 1π ΔΒ πη 5814 06 τᾶ πη θῖ, {π6 ΜΘ ββίδῃ ὑπο γ οχρθοϊθά: ἴον 5 
ΘΟυγ86. ψνὰ5 ἱμαΐ οἱ ἐο1}] δηα βυϊδγί πο, οὐ πορθοΐϊθα δῃὰ ἰονἹν 
Ρονεογίν δῃηῈ βοούῃ, {1}} π6 {1π|86 δᾶπη8 ἴοι {Π 8. δϑίαθ 5 ῃτηθηΐ οἵ 
15 Βρ᾽στϊὰ8] Κρ άοι. {π᾿ γορυϊδίηρ πο ὑμὶγα ἐδηιρίαϊοη, ἰκθ 
5ῃθυ θα πὶ5 οοῃίφιρί οὗ 81} νου  αἰν ρμονοΥ, 8η4 νυ]8 6011, ἃ αἴ5- 
ἐϊη οὗτοι, {1}} πο ργομιϑοα μουϊοα ἤθη ἐμ οομνογίθα ΗἩ θαΐβθα 
5801 ἃ 6. οἴνθῃ δ1ΠῚ Ὁ Υ 15 Βρ.Γ{8] μου ΐᾶποθ, ἃπὰ {Π|6 
αἰπηοδὶ μᾶγὶβ οἵ ῃ6 δαγὶῃ [ῸΓ δ15 Βριγι π8} ροβϑθϑϑίοπ. ὍΠ6 
νη ρ ] δὶ ὑπτ|5. ΡΥΘΘΟῦν 65. ὅπ οἰπᾶκ. ἘΦ. 50 δ ΓῸΠῚ ΟΠ6 
ὐαααίοη οἵ νίσῖπο ἴο ἀπο μοῦ, δη ἃ σον πον οἷν ΤΠ ογὰ, ὈΥ τοὸ- 
815 .1ηρ' ἔπ ἰδ μίθι, αἰζαϊ θα ἴο {πᾶΐ Ποῖ σὐ οἵ ΘΧ οΘ! ]Θπο6 ΒΘ 
Θαρ ὗ ἰο ΠΏΡΥΘ55 {μ6 τὰ συ ατ ἢ ἔμ6 ογθαϊθϑὶ νη θυ αἴ! 0. 

δ, Τὰ κα ψγοίθ ῸΥ ἔμ θη 165 οἵ Αοαῖᾶ. Ηρ ρ͵δοθϑ βϑίυγο 
ἴδοι ὑπ6 581η6 ὑγρ οἱ ΟΠ γδί, ἀπὰ ἰθδοῖιθ5 ὑπ βᾶπι6 ἀ06- 
ἐγ : ἔἐπαΐ πὸ οΘοπαυογοά ἐμ ἀθϑίγο οἵ {πὸ μ᾽ θαϑασϑδ οὐ ἐ}15 ΠΠ|8, 
πὸ ἸΙονϑ οὗ ἰθιηροῦδὶ ἀομϊπίοη ονοῦ ὑπ σου] αὐ ΙἀΓρ6, ἀπ α 8}} 
ἐμ ἀδ2Ζ] ηρ᾽ 9] οΥ 65 πᾷ ἐγ πιπηρ 5 ἰο Π10}} ὑπαὶ ἀοπηπίοη 64. 
Βα! ΒῈ ἰϑᾶομθϑ ἐμ15 ἀοοίσιμθ τὰ 6 τη 6 Ὺ {πΠ6 τηοϑὲ Π|ΚΟΙγ ἴο 
ΠΏ ΡΓΘ55 {Π6 πιΐπ 45 οὗ ἷ5 αθπ 116 γθα θυ ; [Ὁ 16} ΡΌΓΡΟΒΘ Π6 
Ομδηρθ5 ἴπ8 ογάθυ ἴο ρύθϑοῦν ἔμ8 Δρργορυϊαΐθ οἰ μαχ, ἃπά {πὸ 
ϑτδαδίίοη οὔ ἐμθ ρονοὺ οἵδε ἐοιηρίαϊίοπ. Ογιδῦ σοπαπθογθά {πὸ 
ἀθβῖγοβ οὗ ἴπ6 ἀρροῦθ: {8185 νὰ. ἐμ ἢγϑβι ἰοιηρζαϊοη. 1η ἐπ 
βΒοοοῃὰ πὸ γὰ8 οἴδγυθα ἐπαὶῖϊ ψ βίο πο θη 05 θϑιθθιηθα ἐΠ6 
19 ]ϑϑὲ ροϊηὶ οὔ σππδη ΠΔΡΡῚ 6855, ἘΠ᾿ ΘΥΒΆ] ἀΟΙ ΠΏ] 0 οὐδ" 41] 

Η 

ἴδ ῃ18. 
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100 ΤῊ ΤΕΜΡΥΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ--ΟΗΑΡ. 1. 

μι ττ. ἱν. 1. ἀπά ρατὶ οὔ νογ. 4. 6. 7. 10. 

1 ΤΏΘΠ νγὰ5 ὅ65ι5 16 ὰρ οὔπ6 βρί γι ἰπῖο ἔπ ψΠ]άΘΥ 6585. 

ΟΠ ΝΥ τ ΡΨ ΗΝ ΤΉΣΤΣ Ὁ ΠΝ ἘΠ πε:  τὸ αι ἐς. 

ἔμο Κίπράοπιβ οὔ ἔπ ψου]ὰ. Απά, [ϑΈ]}γ, μ6 τγᾶϑ ἰην θα ἴο ΤΠ ΓΟΥ͂; 
Ηἰπη56 1 ἔγοτα ἐμ8 ρίππϑοϊο οὔ {πὸ ἰθιρ]θ, ἀπὰ ἴο γθοθῖνθ δὲ 9ῃ66 

81] ἔποβα ἀϊνίπθ μβοβουσβ π Βῖ ἢ ἰμ6 Ἡδαίπθη ραϊα ἴο ἰπεὶν σοάβ, 

ΤΟΥ͂ 50 6 ἢ ἃ ἀοιποτιϑίταΐϊΐοη οἵ ἀϊν πὸ ρου ψου]α πᾶν 6 ὈΘΘΠ ΠΟ - 

1411Ζ6 4, ἀπ του! πᾶν ρ]δοϑά Εἰπὶ αῦονθ 811 {Π|6 1 οἴ Β6 ἀ 6165. 

Τί ἰς ψ6}1 Κπονη πῃ τιμαὶ Πρῆι δϑἐϊπιαίίοη ἰθιηρο σα! μι 08 

ἈΠ βογδυθίῃν πγογ δὲ ἰμαῖ {ἰπι6 614 ΒΥ {16 ἀποοηγνογιίθα Ρὰ- 

σ8η5. ΤΠ6 ΜῈ11 Κπόνη ΘΟΠΙΡ]ΪπιΘ μ15 Ψ 10 ΠΌΓΆΟΘ, 1ῃ ΨΔΓΙΟῚΙΒ 

Ρδϑβᾶρ88, ρᾶΥ5 ἴο Αυρτιδἰι8--- ᾿ 

Θιο5 ἰπἴου Αὐριβῖα8 γΘοα ΘΠ 5 
Ῥαυγρυτοο Ὀ1 11 ΟΥΘ προῖδγ. 

Οάτπι. 10. 111. Οἀ. 96, 
ὉΥ {86 

ῬγῷΘΘΠ5 ἀϊντι5 ΠΑ ΡΘΡΙΤΟΓ 
Αὐριδῖα8; ὅτο, ὅζο. 

Οὐχ. 110. 111. Οα, ὅ. 

ὍΤΟΥ ποΐ ΠΠΘΥΘΙΥ ΘΧΡΙ 551018 οἵ ἤαϊτογυ τ] οἷ μ8 ἃ ΟὨΪΥ ἃ ΒΙΡΉΙΥ 

δουΓ Εν τπηθϑμΐπρ: Ὀαΐ ΠΟΥ ΠΥ Ὀ6 ΘΟμΒι ἀογθα 85 σοηνου η θ᾽ [Π8 

γ68] ορίῃΐομ ἡ οι {πὸ Ἡθαΐμθη σου] δηϊογίαϊπθὰ οὗ ἔμο56 ψ1}|0 

ομίαϊποά πἀπίνθιβαὶ δἰηρῖτο ; ἔμποὺ οϑίθοπιθα διιο ἃ5 βοάβ, ἃπὰ 

δοῦμα!]γ, 85 81} ἀποῖθηῦ Βἰβίουυ Ῥγόνθδ, μαῖα ἔμϑπι ΠΟΙΠΙΔΡ, δηὰ 

οἴεγοα 5δουοθβ ἴο ἔμθ, 8π8 ἰο ἐμοῖσ βίαϊιθβ, ἃ5 ἰο ἀοαβ. δ. 
{λικε, ἐμεγθίοσθ, γθργθϑθηΐβ οὐν ογα, ποῦ ΟΠΪΥ 85 γο)θοίϊῃρ ἐπὸ 
βου οι σηΐυ ΟΥΟΥ ἐμ86 σου], Ὀαΐ ἃ5 Υϑβιβίπρ ἴο ουέα πη, ὈῪ ἃ ΠΙΘΓΘ 

Ἔχοσίίοπ οὐ πὶ ροσευ, 81} {π6 οἹ ουῖπρ Ποπιᾶθθ, ἃπ ἃ Ἐς ΘΥΊΠ ; 
ΡομΙΡ, αἰϊεπάδηϊ οὰ 510} ἃη οἰθναϊΐοη. ΤᾺ15, ἴῃ {Ππ6 ορίπίοῃ οἵ 
ἃ Ἠδαΐμθη, που] θ6 {πὸ Βὶρ οϑὲ ἰοϑὶ οὐ νἱγίπθ. 'ΠΘ 1ΠΙΈΥΘΠΟΘ 
ἴῃ Βοΐῃ ᾿πϑΐδποθϑ που θ6 {Π8 58Π16; 6 ὙΠῸ ρϑυ ουτηθα 81] ἐπ 
στοαὶ ψογκ5 τοοογάβα ἴῃ ἔπ Εἰνδῃρ  ἰ5ῖ5, 8Π1Κκ6 οοηξθηηπηθα πὰ 
ἀδο! πα ἴποβα οὈ͵θοῖβ, συ ῖ οι, πὶ {π6 ορ!πίοη οὐ οί Ψ8ν ΟΥ̓ 
(ἀϑμῖ]6, σοῦ {μ6 τηοϑὺ μίρηϊγ ἴο 6 ΡΥΪΖθὰ ἀπα ναϊμθά. ἔγοχη 
ἴπ6 παυγαϊϊνθ οἵ ἴπ6 ἰδιηιρίαϊ οι ἐμποῪ ουἹὰ ἰθᾶγπ ἐμαὶ ΟΠ γδὲ 
ψγ)85 πὸ Πιογά πὰ οἶνοῦ οἵ σγοδῖθυ 8 ΤηΟΤ6 δϑἐ πη Ὁ]6 Ὁ] 551 ΠΡ08 
μᾶπ ἐπα Ἰυχυγίθβ, ἴμ6 ΠΟΠΟΌΥΒ ΟΥ̓ ῚΠ6 τηοϑὲ θηγίϑ]6 αἀἸβἐ!ηο- 
ἰϊοηβ πᾷ δἀνγαπίαρεϑ οἵ {π15 16. ΠΟΥ ψου]ὰ ᾿πΐδν ὑπαῖ Π15 
Κιπράομη γγὰβ ἃ βρί γἰἴπ|ὰ] Κίποάομ, ἃπα ἴο )ὲ οὐἰαϊποα αἱ {16 
98 ΥΙοθ οὗ 811] σου! αν οπ]ουπιθΐβ. ὙΠ δϊπὰ ὑπ Ὀγο ἰοβὲ 
θεῖ οἵ ἃ ἀϊδάθηη ψγϑῦ8 γερθηΐδημοο πὰ [Ἀ1}}}--Ἴπθ Πρ μϑϑὲ 
ΒΟΠΟΟΥΒ ἃ ὈτΌΚΘα Δπ4 οοπέγίθ μοᾶγί---δηὰ Π15 ϑυθαϊθδὶ ΡΊΟΥΥ 
ἴο ἀο ἴπθ ψ1}} οἵ πὶ5 ΕΔΊΠΟΥ Ψ»ἘῸ ψγὰβ 'ἰπ Πϑᾶνθῃ, ἃπα ἴο Τ16- 
οοἶγθ ἐμ βιθηιϊβϑίομ, {μ6 ᾿ονθ, θὰ δῆδοϊοη οἵ ᾿15 βιι}] 6 οἶϑ. 

ΤΗῸ5 Μ.1}} ὑμ6 δοοοπηΐβ οὗ ἴπ6 ἔψο Ἐσνδπρθ  δῖβ 6 γθοο πο δά. 
Βοῖ τοϊαΐο ἴμ6 β8πὴ6 [δ οἰβ5--- οὶ δπίογοθ ὑπὸ δᾶ ἀοοίγ!π6--- 
1μ6 οΥου 15 αἰογθπὶ, θθοαιθθ. θδο}ῖ οοηϑδι ἀθγθα μ6 ορ! θη 5 
Πα τηοά65 οὗ ἐπι πκίηρ' ργθναϊθηΐ δ οπϑ᾽ ἔπ 056 ἔπ 6 ὺ δἀαἀγοββθά, 
ἈΠ ψογθ δηχίουβ ἴο ἱπιραγὶ {ῃ6 ργθαΐθδ ψοῖρῦδ ἴο ἱποὶγ 
ἀοοίγιπθ. 

Τὶ ψ1}1 θὲ ορβουνϑά, ὑμαΐ {π|5 ᾿πίθυργοϊαϊ οι 15 Βα θυ θὰ ἴο 
ἀπὸ τϑδάθυ, οὐ {π6 βαρροδίἑϊοι ἐμαὶ π ροραϊαν Ἰηϊογρυθίαἑ θη 
οὔ πο πάσας τας ξασιλείας τοῦ κόσμου, (Μαἰν. ἵν. 8.) θ6 ἴπ οογγοοῖ 

τγοδάϊηρ ; ὑμπδῦ 1ἢ 15 ΥἸΡ ΠΥ τοπάογϑά, ὑπὸ Κἰπρ ἀοπι8 οὐ {115 ψοῦ]Ἱά, 
δηᾶ ἐπαἴ σοηβθα πον ἔΠ6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἀΐ πρ Ρῃγα56 ἴῃ 5. Τλικθο, 
πάσας τὰς ξασιλείας τῆς ὀικουμένης, (Τλιῖκα 'ν. 8.) πηαϑὲ πᾶνο ἴΠ8 
8116 5ἰσηἰποαΐίομι, ἃπὰ ἀγ6 ποῖ ἴο θ6 Γθίθυτϑα ὈΥΪ ΠΟΙ ΡΆΠΥ ἴο ἐΠπ|6 
κίησάοπιβ πο Μ Βΐο 468 τγὰθ αὖ ὑπαὶ ἐϊπηθ ἀἰνι 64. ὙΠ} 
γϑαδίηρ ργτοροβθᾶ ὈῪ Μίίομδο] δ 'π {π|5 Ραββαρθ ΒρρθδΥβ 60 η760- 
ἴωγ8], Ἀη 4 ΑΥΟΒΌΙ5ΠΟΡ Γνγεποα 5 δπἀθανοιγθαὰ ἴοὸ ργονο κ᾿ 

Ουδταῦ- 
ἴδ η18. 



ΤῊΕ ΤΕΜΡΤΑΤΊΟΝ ΟΕ (ἨΗΒΙΒΤ --ΟἼΑΡ, 1. 101 

4 Βαϊ Πα ἀπδυγογθά δῃᾷ βαϊὰ, 1ἰ ἰ5 συ θη, Νίδη 588}] ποῖ 1ἴν8 ἡ μδγδη- 
Ὀγ Ὀτγθδᾷ ἃ]9οπθ, μαΐ Ὁ. δνθυῪ ψογά-- ἐδηΐαι 

6 ---ἴου 11 15 ψυϊίθη, ΗΘ 5181} οἵνθ ἢ15 89.615 σα ΡῸ ΘΟΠΟΘΓη- 
προ ὑΒ66: δηῃηᾺ 1π ἐδιεῖν παη 5 ἔΠπ6Ὺ 518}} θθᾶγ Π66 τ|ρ, ἰοϑὶ δὲ δὴν 
ἔλπηθ ὑποιυι ἀδ5}} ὑπ ν ἰοοὶ ἀραϊηϑὺ ἃ βδίοῃθ. 

7 6505 δα] ὰ απο Π1π--- 
10 ΤΊ Θη βαῖτἢ Ψ 6585 απΐο μἰπ, αἰϑἱ ἔπθ0 θη 6, βαΐδῃ : [Ὁγ 1τἴ 

15 ψγιτίθη, Το 51.181} ψουβμῖρ μ6 Τ᾿μογὰ {ΠΥ αοα, πα [ἴπ| ΟὨΪΥῪ 
5181} [ποι] 56 ΓΥΘ. 

10ΚῈ ἱν. ραγὺ οἵ νου, 2. 9. ὅ. 9. 

2 --ἀπᾶ Ποῖα ὑπ Ὺ 6 ΓΘ ὁπ ἀοά, πο αἴονυ ψαγα πυπρογθά. 
9. Απά {π6 ἀδν]] βαϊα πηΐο μΐπαὶ 1 πο μθ6 ἴΠμ6 ὅοη οἵ 604--- 
ὃ Λπὰ ἐμ ἀδν!], ἑακίηρ᾽ αἴπι παρ ᾿ηἴο 8π πρὶ ποπηΐαϊη, 5Βπουθα 

απἴο πἴτα 811 ἔμ Κἰπράοιηβ οἵ {Π 6 ΜΟΥ] --- 
9. Λπὰ πο Ῥγουρμὲὶ πἷπιὶ ἴο Ψ ΘΓ 5816), 8η ἃ 5ϑὲ πη ΟΠ. ἃ μ᾽ πηᾶ- 

616 οὔἐ πο ἔδιηρ]θ, πὰ βαϊα πιπΐο μϊπι, 1 ἔμου 6 πθ ὅοη οἵ αοα, 
οὐδὲ ἔπ γ561} ἀονῃ. 

πη!οαη θα. 1 15 ΠΟΘ 50 οὐτίοιιβ, ἱπμΐ 1 588}} ἀρρβῃᾶ ἴο {15 
ποΐθ θοΐμ [π γϑιμαγ κα οὗ {πΠ6 Ἰθαγμθα ἀθγιηδη, ἀπ {π6 ο}]66- 
ἰϊοη5 οἵ μῖ5 οὐὔἱἴϊ0. ὙΠῸ γϑϑ θυ Μ0}}}} [π6 πῃ 6 8016 ἴο ἀθοϊάβ. 
ΜΊο ΔΘ 115 15 Δθουσὶπρ ἴο ρέονο ὑμαΐ ἔπ (085ρ6] οἵ 5. Μαϊμον 

γγὰ5 ΘΟΠΠρΡΟΒθᾶ ἴπ5 Ηθῦτον, ἂμ ἀθυῖνθβ 9ὁΠ6 Υρ απηθηΐ 1ἢ ϑαρροτῦῖί 
οὔ 5 ὁρί οι, ἔγοτα Μ αἰΐ. ἵν. 8. ἘΠ᾿ ζϑιηρῦίθι οοπαποῖβ Ογὶϑὲ ἴο 
ἔπ ἴορ οἵ ἃ Ἰοΐζυ τποηΐαϊπ, ἃπα 5 νγ5 πἰτὰ πάσας τὰς ξασιλείας 
τοῦ κόσμου. Τἴ να ἴαϊκο ὑπ15 1πὶ ἃ {6 Γ8] 56Ππ568, [Π6 {π]πρ' 15 ᾿πηρο5- 
51016: {10 γγὰβ ἃ Τγ6 68 ΠΠ᾿|510Π, {Π6 6 γγἃ5 ΠῸ ὨΘΟΘΒϑιΐυ [ῸὉΓ ἃβο θη α- 
ἱπρ' ἃ Ἰοἐγ τηοπ πίη. ΘΓ ὑπ θη, Ὁ ἀρρθανβ, ὑπᾶΐ βΒοηθ ψογὰ νγἃϑ 
τι564 ἴῃ ἐπ ΗἩ δῦγονν ΟΥἹΡΊ 8], τ᾽ Ι Οἢ νγὰ5 ΘΡΘΆΌ]6 Οὔμοσ πῃ ΟΠ 6 
ἐγαηϑιαἰίομ : ΡΘΥμἃΡ5 Χνππρ ΥΠ]ΟῊ 5Ι 1 Π 65, “ς {Π6 1ΔΠπ4,᾽ ἃ5 γγ08]} 
ἃ5 8 ϑᾶγίῃ: οὐ 3, συ μ 6}, ἃ5 ΜΧ086}} ἃ5 ὀικβμένη, την ἀθῃοῖθ ἐῃ6 
Ἰαπα οὐ Ῥα!θδεπθ : Οὐ. ἐμ γα ]γ, ΒΊΟΝ 15 ΘΓ ρ5 ἐπ6 πιοϑὲ ργο- 
ὈΔ40]6 οοπ]θοΐαγο, Ὁ 15 ποῖ ΠΡΓΟΡΆΡ]6 ὑπαὶ ἰ, ΜΙ αἰ πονν ψγοῖθ 
ΕΝ ΓΊ2 2). 232.) ὑπαΐ 15, 811 ὑπ Κιπῃρ' ἄοτηϑ οἵ ἴπ6 Ηοὶγ 18η4, ἃπὰ 
ἐπαὺ ὑπὸ ὑγαπδ8] ἴου τηϊδίοοῖκ δξν [Ὸ7 ν δ ν, γμ]οἢ Τὰ {π6 δορί πᾶρὶηΐ 
15. σοπιηθίπηθ5 γοπάθγθα ὈΥ κόσμος. 1 15 Θυθῇ ΡΟβ510}6, 8ἃ5 "3 ν 
516} 65 ΠΙΘΓΆ ΠΥ θοδυΐν ; ἃπα κόσμος ᾿Νὰ5 {Π|6 7156 {115 56Π56, {Π|81 
{πὸ ἐγταπϑιαἰϊοη πὶ απ δίῃ νγἃ5 ΟΟοαβί οΠΘα ὈΥ ἃ ἴοο [116 Γ8] Δ4Π16Γ- 
Θῆο6 ἴο ὅπ οὔἱρῖπα!. Νοῦν 81}} ἴΠ6 Κἰπράοπιβ Π1ο οχ]ϑίθα ἴῃ 
Ῥαϊοβίϊπθ ἴῃ ἐπ ἐἴπηθ οὗ Ομγιϑί, οοσ]ὰ μ6 566 ἴγοια ὅπθ ἴορ οὗ 
Μουπὺ Νορο. 8:1. Μαιπον, ἱπογϑίοσο, πιθαπΐ 8411} ὑπ Κρ ἀοπη5 
οἵ Ῥα!θϑίϊπθ, ΒΟ}. Π15 ἔγδηϑ]αἴου οοηνογ θα ̓ πἴο 81] {Π6 Κίηρ- 
ἀοπη5 οὔ ἴμ6 νοῦ]. ΜδΥϑἢ᾽ 5 ΜΊΟΠΔΘΙ15, νΟ]. 111. ρῖ. 1. ρΡ. 1δὅ. 

ΑΥ̓ΘΒΌΙΒΒΟΡ ᾿ᾶσγθηοθ οομπίθμαδ, πονθνοῦ, ὑπαὶ {πο γῸ 186 ΠῸ 
δάσαθαΐθ ργοοί ἐμαΐ {π6 (ο5ρ6] οἵ 51. Μαΐθθν νγᾶ5. ΘΟΙΡ116 4 1ῃ 
{πὸ ἩΡτον ἰαπριιᾶρθ, δηἃ ἰπαΐ ΠΟ ύραμηθηΐβ οδη, ὁΓ οὐρὶ ἴο 
6, ἰοὰ παθα οἱ οοπ]θοΐαγοβ οἵ {Π15 παῖαγθ. {π ΥΘΡΙΥ ἴο {115 γ6- 
ταῖς οἵ ΜΊΟΠ 6115, ἢ6 Οὔβουν 5. ὑπδὲ "ὰν 15. ΟἾΪΥ τι5684 [ὉΓ Ῥ4165- 
Εἰπ 6 Ἴἢ [ΟῸ͵ 1πϑΐϑποθβ, ἔπγ66 {ἰπη65 θγ Δ ῃ16], Πα ὁπο6 ὈΥ͂ Ψ76- 
ΓΘΠ.18}), ἃ Πα ΘΔ0}} {ἰπ|6 τηθῖαρ ΠΟΥ ΟΒ}]Υ, ἃ5 Π|6 ρ]δαδδηΐ ΟΥ̓ ἃρτ86- 
Δ0Γ|6 απ: δῃηὰ {πᾶὶ ἐπ βθυθηΐν 40 ποῖ {πιι5 ὑγαπϑίαίθ 1Ὁ οἰ ἔπ 6 Γ 
ἴθ ΓΆΠν οὐ πηθἑδρ ΟΥ Ο8}}Υ: δηα Ὁ 15 ποῖ ΠΠΚοΙγῪ {πὲ 8π Ἀρρ6|]ἃ- 
ἴϊοπ οὗ ἐπ15 ρθουν ἀδϑουιρίίοι ψοη]Ἱα μπᾶνθ ὕθθη δαορίθα ἱπ ἃ, 
Ρ]αΐη παυγαϊῖνθ. Νομοὺ οου]Ἱά κόσμος, ἴπ {π6 56πη856 οἵ “΄ πο 
ψ ον] α,᾽» 6 ρμυΐ [ὉΓ κϑν, ἴμ6 ὈΥΌΟΡΘΥ πηθϑῃῖπρ' οἵ ψ ΒΙΟΒ 15. 8 
ἉΥΩΥ, ἃηα ΜΒΙΟΝ 15. ΟΠ]ΥῪ ἰγαπϑαἰθὰ κόσμος Ὀγ {πὸ ΩΧΧ, ὙΠ θη 
πὸ ποϑὺ οἵ πϑᾶνϑπ 5 τηπθηϊομθα : οὐ [Ὁ "31, [π| 115 116 ΓᾺ] 510 η]- 
Ποαΐίοπ οἵ θαυ, ποποιγ, πα ο]οσυ. Βαΐ τὑ 15 ποὶ ΘΟ ΒΑΓ 
ἔρ ᾿πξευργοῖ ἐπ ψογὰ κόσμος, ἴπ ἴπΠ6 56η8586 οἵ ““{π6 ψου]Ἱά." Τῃ 
Ἐ μι. ἱν. 18. {πὸ δχργεϑδϑίοῃ κληρονομόν τῷ κόσμϑ, 15 ᾿πηἰοΥύργοῖοα 
θγ ΒοζΖα, οἵ {πὸ Ἰαμὰ οἵ σαπᾶδῃ; δἃμηᾷὰ (855, ἴῃ μ]5 ῬμΠο]ορτα 
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ΟΗΑΡΤΈΕΈΗΝ 1. 

γον ἐἠο Τερηερίαϊϊοι 9 (ἄγ ιδί, ἐο ἐμ σοηιμπθησθηιθηξ ο΄ ἠδ 
ΟΥ 8 μιιδίλο πιϊδίγῳ αἴθ} ἐδ6 Ὡπργιδοπηιθηέ 9" «οπ. 

ΒΕΟΈΙΟΝ 1. 

Ζινέλον ἐοοέμποηῳ οΓ “οί ἐδ βαρέεϊεί. 

ΦΟΗΝ 1. 19---94}. 

Ψαϊίαη ΡῪὲ- 19 Απά {Π]5 15 {π6 γϑροογά οὗ Φοῇῃ, ννβθη ἐπα δονν5 5οπὲ Βοιμανναγα. 
ΕΠ πε, ΡΙΘϑίβ δηᾶὰ 1μονιῖθβ ἔγτοτη 6 γι 158} 6} [0 85Κ πω, ἮΠΟ ατί 
πες ΝΙΝ 
Γαἱραγῦγα, 

τῆ ϑ'Δογα, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΠΠπη 105. 115 πιθα πῖπο ἴο ἀδποῖο ἔμο ἰαπά οἵ 6ὰ- 
ΠΆΘΗ .---  ΘΥΠΟΠ ΟἿ ΕΧΟΘΒ5 ἐπ ΡΒΙ]ΟΙΟΡΊΟΔΙ Θρθουϊαίίοπ, ποΐθ 12. 
Ρ-. 96. 

ΕΜ ΊΟΠ86115 ἀπά Τὐρπιίοοῦ θοσίη {π|5 ρατὲ οἵ 6 Βἰδῖθγυ δὲ 
ΦΌΠπ ν. 1ὅ.; ἀπά Ἰ)οααγι ἀρ μ85 ρ]αςβὰ νϑγὺ. 1ὅ---18 ΒΥ ἱπθηι- 
5οῖνθβ, βϑίοσγθ {μη θαρίϊ5π οἵ Ομ γιϑὲ. Τὰ ἴμ6 ποῖθ ἴο οἢ8ρ. ἴ. 
5θοἷ. 2.1 αν τηϑηἱ! οηθα ἴμ8 γΘα50}5 [ῸΓ ΡΥΘβουν "θ᾽ {πΠ6 ργοβθηΐ 
ΘΥάΘΥ, δΔηα ργοίθυσι ηρ' {πὸ δαΐϊπουιῖν οἵ Ασομ 5 ῃορ Νον ΘΟΙηθ. 
Ἡδνίηρ ΠΟΥ ὈΘ6ῃ ἱπϑαρσαγαϊοα Ὀγ ἴπ6 τνναΐθγβ οὐ θαρ δ, {86 

ἑρϑυπηοπν ἴγοπι πθᾶγνθη, ἔπ ἃποϊπἰϊηρ οὔ ἐπ σρὶτῖΐ, πὰ {πὸ οοη- 
4αδϑῖ οὐ ϑῦ ἰδηιρζίαϊ!ομ, τπἴο Β15 ΒΙΡῚ οἴοθ ; ἐπ6 ΜΝ οβϑίδἢ ρυθϑθηὶβ 
ἘΠ Ιη5617 ἴο ἰδ ΓὈΓΘΓΙΣ ΠΟΥ, ΠΟ πηι ἀϊαἴθ!υ Π8115 ἐμ] πὲ, 85. 1ῃ6 
αἴοπ ἢ ρ᾽ ΒΒΟΥ 66 ΤῸΥ ἔπ 51η5 οὐ π6 ψουὰ. ΦόΠη, 85 ἃ ρυορῃθῖ, 
5ΡΟΚΘ ὑπάον πο ἰπἤμπθποθ οὗ αἰγιπθ ᾿πϑριταϊοη : ἴῃ ΠΟ ΟΥΒΕΓ 
ΤῈ ΠΟΙ σοι! ἃ Π6 μᾶνα ορίαϊπθα ρου ἕο τὰκ ἐπ ἀθοϊατγαϊίοῃ. 
Α5 οὖν Τιογὰ Π8α οοπηθ ᾿πἴο {μ6 ψου]Ἱα ἔῸΥ ἴῃ 6 Θχρύθββ οϑ]ϑθοϊ οὗ 
δχρίαἴηρ {Π6 5ῖη οὗ τπᾶπ, ἔμοῦθ 15 855 ΟΊ Οἵι5 ΡΥΓΟρΥΙ οἰ πὶ ὅπ 6 
βα] αὐ οη οἵ {π6 Βαρ δῖ. Τῇ 5θθῖη5 ἰὸ πηθ8ῃ, ὑπαΐ ἃ5 (ὯΓ ἃ5 τη8ἢ 
γγᾺ5 ΟΘΟΠΟΟΓ Πα, 4}} {π6 οἴου οἴποθβ, ομαυϑοῖθυβ, ἀπ αἰἰγιραΐος 

κ οὗ ἴμὸ ΠοΙν Οπε οὗ 08, ἅγ6 οἵ σοπιραγαῖν ον ᾿Π ΓΙΟΥ͂ τηοιηπθμξ, 
ἘΠ 685 8 "6 ΘΟμϑι θὰ 85 ἐπ βροί]θ55 [8π|Ρ0. ὑπαΐ 5Βῃου ἃ ἀἷθ [ῸΥ 
᾿δηΚιηα. ΤΠ᾿6 ἰοδίπποην οἵ ἴμ6 ἀποϊθπῖ ρτορμοῖβ μα θαΐ σγὰ- 
ἐ}}γ γον! ϑα ἔπ νᾶυῖου5 ρου οι οηβ οἵ ἔμ Ν ββδβϑίδῃ: ἃπὰ {ῃ6 
ΠΟΡΘ ἃπα ἔδιΐ οὗ τηδη μΒᾶά ββϑὴ σοῃἐ μα }}Υ οχοϊξθα πα οΠ6- 
Εἰδμοα ὈΥ {π6 ψ156 ἃΠπὰ πη Ὁ} οὐ πᾶποθ τγμοἢ ἀρροϊπίρά 8 
5 ΟΟΘΘ 5105. οἵ ργορῃοῖβ, δϑοῖ οὗ σβοπι δὐθοα βοιηθ δά: 1 0Π8] 
Τα ΟΥπιαἰίοτι γθβρθοῦηρ᾽ πἴη  ΠῸ 85 ἰὼ οοπιθ. ΤῊ Ϊ5 5α] αἰδ οι 
οὔ ἴμθ Βαρ δῦ νγὰβ ἴπ οοτυρ!δἰΐοι οὗ 41} ργορῇθου. Ἐύομι ἐμ 15 
ἴϊπι6 ἐπ νοῖοθ οἵ ργορμδίϊο ᾿πϑρί γαϊίοη, απ θυ {μ6 ἰὰνν οὗ ἐπ οἱ ἃ 
φονθῃδηΐ, αὐίου!υ οοαδθα. ἜΠῸ Μ6βϑί} πα οοῖηθ, ἃπα ἢ 5 
Βοίογθ μθιη. ὙΠῸ Ταῦ οἵ αοα νγ85 ργβράσγϊ πο ΕἸ Πη56 17 ον ἐπ 
ἴδαυα} βου οθ. ΤῊ6 δριπϑὺ νυνί γγὰθ ὑππ5 οἴνθη ἴὸ ΟΥ δὲ 
πγιδὲ πᾶνΘ θη ὑπογοιρηὶν τπηἀογβίοοα ΡΥ ἔμθ ρθορίθ, 85. ἐμ 
ζονν5 ψ Γ6 ἀοοιπδίοιηθα ἔο ρῖνθ ἴο. {π6 δὴ ῦ5 ΒΟ ἢ σγογα οἴουθὰ 
ἴῃ ἔπ θιηρ]θ, ἔπ6 βῆτηθ πδπ)|ο---ἶΞ ἔπ βδογίποθ οἵ αοα." Ὑἱιἱὲάς 
ἘδΖὰ Μομίη μηδ 1Π ΖΟΒΔΥ ἢ 1,6ν. [0]. 8. 92. ἀραὰ 6}}] τη 1ος. 

Τὴ βαρρογΐ οἵ ἐπθ ἀοοϊγιπο οὐ ὑπθ αἰοπδοπιθπέ, ἔμευθ 15 ΤΠ ΟΥΘ 
Δ που ὑπαη [ῸΓ Δ ΠΥ ΟΥ̓ ΠΟΥ γονθα] θα ἴῃ ἐπ 7 15} ΟΥὁἩΎ Ο ΓΙ βἐ πὶ 
δογρίαγοβ. 1 ψὰ5 ἱδπσμξ ἴπ ἐπε Βορὶππηρ οὗ {Π6 ραίγ ἄγ Π8] 
ἀἰβροπβαίίοη, ἔπ ἢγϑὺ αἰΐοσ ὑπὸ {8}1, ἴῃ ἐπ ψγογαὰβ οἵ 16 ῥῬσοχηΐδα 
Δ ἃ ἴῃ ὅπ πε 10} ΟΥ̓ 58 Υ ΠΠ10 65. 115 Θη γα υἱτἢ ὑπὸ πη1- 
[ὉΠ σοποτιγγοπὶ ἐθϑεϊ ΠΟΥ ΟΥ̓ ὑπ6 ἔγροβ, ργορμθοῖθβ, ορ! ηΐοπ5, 
ομδίοιηβ, πα ἰγααιἰοππ οὐ ἐπ Φον85, πὰ πὸ ον ῖϑῃ ΟΒυγ ἢ, 
Εἰ π6 ροουμίαν [ουπάαϊίοι ἀμ ρυϊποῖραὶ ἀοοϊειπθ οἵ ἐμο 
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Φυϊ δὴ Ρ- 20 Απᾶ Πα οοηΐεββθά, δηαὰ ἀδβηϊβα ποῦ ; Ὀπέ φοηΐθεβθα, Βοίμαθαγα. 
», ΤΙ ἄγ μοῦ {π6 ΟἸγιβί. 
ΘΆΓ. 231 Απὰ {πδὺ δϑκβά ἤΐη, Υ παὸ ἐμθὴ ἢ Ασί που Ε]185 ὅ 

᾿ ἄπ, Δῃά ἢ6 β81{}},1 δὴ πού. Ατσὲ ἴποὺ {πδὲ ρτορποί ἢ Αμπά μ6 
: δηδυνοεγθά, Νο. 

2323 ΤΉΘη βαιά {πον πηΐο μη, ἯὟμο τί (ποῖ 7 {πᾶ νγῈ 
ΤΏΔΥ σἾνΘ ΔῈ ΘΏΒΥΨΘΥ (0 {Πδιὴ {πὲ βοπέ τιι85. Υ παῖ βαγϑεϑί 
τοὺ οἵ {561 

248 δ 5814, 1 αὶ [Π6 νοῖοθθ οὗ ομβ οὐγίῃρ' ἴῃ {Π6 νν]}- 
ἀθύπθββ, ΜάΆο βίγδισε {Π6 ννὰν οὗ {π6 Τωοτά, 885 5αϊ4 {π6 

, ῬΓΟΡΗΘυ Ἐἰβδῖδβ. 
34 Αμὰ {Πϑὺ ΠΟ} νγ τ βθηΐ, γγετθ οὔ {Π6 ῬΉ ΔΙ 5668. 
25 Δῃά {Π6Υ 8Κεα ἢΐη, ἃπα βαϊα πηΐο ἢ, ἢν θδρ- 

{1Ζο5ὲ ἢ (Ποῖι {π6η, 1 που ΡῈ ποὲ τπδὺ Ομ εϊδί, ποὺ Ε)]185, 
ΠΘΙΓΠΘΥ {πᾶΐ ρτορῇοί ἵ 

ΟΠγιδέϊαη ΟΠ ΓΟ 1π 811 ἃρθ5, νι π᾿ 85 πον ὺ ἀθν αϊθα ΤᾺΓοχὰ ὑπ 6 
ορίῃίοη ὑπαὶ ἴῃ ἀθαῖ οἱ Ογδὶ θυ. ἴμ 6 ΟΥΟ55 νγὰβ, “" π6 {{]], 
Ρογίδοϊ, ἃπά βαίποϊθηΐ 58 ου 1 66, ΟὈ]αἰ!οη, ἀπ πα 5ἰαοίίοπ ἴον ἴῃ 6 
51η8 Οὐ {πὸ ὑ016 μου]. 85.866 ραυ σα ΠΥ] Ασομ θίβορ Μᾶρθο, 
ὁη πο Αἰοπθϑιηθηΐ, ψ τ ἐπ ποῖθϑ ἃπα αἰββου αι! οη5 ρρθπαθά. 
ἘΠ Οοιμηπηθπίαζουβ,---Οαἰγαμπ, πα {π6 ρα ποῖρα! δα 0 Υ5 σοίοι- 
γρὰ ἴο ὈγΥ Αγὐομθίβθορ Μᾶρθθ. Ὥνγ. Ρ. δια }}}5. ΒΘΥηΟ 8150 Οα 
η6 Αἰοποιιθηΐ 15 ἃ νϑ]Ό 1] ἰγδοί. 

2 ΤῊ ΠηΘΘΒΘ ΡΟΥΘ. ἔγοτ «6 54] 6 πὶ οΟυ ἃ ποῦ ΟΥὁἩἨ Χο ποῖ 
πη ἀογβίϑῃ ἃ {Π|0) ἀμ ϑυν ον οὐ ὑπ6 Βαρὶδί, θη μ6 ἴο] α {πθ μ6 γγἃ5 
ποϑιΐμον Π1ὰ5 γοϊπγπθα Ττοῖη ποανθΏ, ΠΟΥ «γε ίαῖν Γἰβθη [ΠΟΤῚ 
ὑπ ἀεδα, ποι} 6 νγὰβ {Ππ| ργϑαϊοϊθα νοΐοθ οἵ ὁπ οὔυΐηρ πὶ ὑπ 
1] ΘΓ μ655.. ΤΟΥ ἀοιημδπαθά οἵ πἴπα, ὑμπογθίογθ, Ὁ. νυ μαΐ διΐπο- 
τιν π θαρίϊζθα. ἸὙΠοαρ θαρίϊδηη πὰ Ἰοπρ' Ὀ6Θἢ πον πὰ 
ΡΓδο βθα διηοηρ ὑπθπηι, ᾿ὑ Βα θ66ὴ ρρ θὰ ἴο {π6 ργοβϑὶ γΐθβ 
ΟμΪγ, ἃπα {πϑὺ θο]ονϑα ὑμπαΐ ἘΠ185 ἀπ αὶ « Θγθιηϊαῖι, ὑπ6 ἱππτηθάϊαἰθ 
ΡΥΘΟΠΥΒΟΥΙΒ Οἵ ΟΠ γΙδὶ, συ υΘ ὑπ ΟὨΪΥ ΡΘΥΒ0Π5 Δα ΠΟΥ! Ζοα ἴο Ρὰρ- 
Ε1Ζ6 {Π6 «6νὺ5 ἔμ 5 Ι γ 5, 1Ὸ1 Π 6 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ [ογτηΐπρ᾽ ἃ πον ἀπά 
ΠΟΥ 86] θοῦ βοοίθῖυ, βοραγαϊθα ἴσοι ἐπ 6 ππ885 οὗ {π6 παίϊοη.--- 
ἘβοΘΘ μα] 61 ἴῃ Ν. Τ΄. νο]. 11. Ρ. 509. Καἴποεὶ Οοιμπθηΐ. ἴῃ [{0. 
Ν. Ἐ. υὐ5ὕς νο]. 111. Ὁ. 130. 

701. Αηά. ἸθϑδῆΖιαβ, ἢ ἃ ΥΘΥΥῪ ναἰ μα Ϊ6 ἔγθαί 56 οὴ ὅπ θΔρ 151} 
οἵ Ργοβθίγῦθβ ἀπιοηρ ἔπ6 76 )715, ψυιτἔθη ἴο {Ππδ5ἰγαΐθ ὑΠ15 ρᾶϑδαρο 
οὗ Βὲ. Φοη᾽5 οβρεῖ, δπὰ 1 ραβϑβθαρϑα ἴῃ Μαϊμθν, παρ. ΗΠ]. 
ΒᾺ5 οοπϑιἀθγθα αἱ ἰθηρῦ ὑπ Ὀαρίϊδιι οὗ Φομπ. Ἠ1Π5 ἰγϑαΐῖδα ἰβ 
βΒουπα ὕρ ἴπ ΜΘ βο θη 58 Νον. Τ δ. οχ Τα ηπθ. ΑΒ {πὸ ψουκ 
15 πο οἴϊθῃ ἰο 6 ργοοθυγθα, 1 πᾶνο βο]θοϊθα βοπιθ οἵ ἔμ ροϊῃὶβ 
6 αἴδοιιθ888, 8δη4 66 ἴο Υγϑίθυ ἴο ἐπ νους 1156] [ῸΓ {Π6 ἸὩΟΥ̓Θ 
ΔΙΉ016 ἀοία1]. 
Τὸ ἀοίθυμηῖπθ ὑ μΘῖΠῸ τη Ὀαρίϊδιι οἵ Ψο ἢ τγὰ8 ἀἰνίμ 6 }γ ἃρ- 

Ροϊηϊοά οὐ ποῖ, ὑγχἅο ΘΠ] 1.165 ΔΡρΘδν ἴο 6 ΠΘΟΘΒΒΈΓΥ. 
1. Ὑγδὰβ 580} ἃ Υἰΐθ ἃ5 θα ρ 51 ργϑοῖ 564 Τὰ {π6 Φ 5} ΟΠ Οἢ 

ΒΥ ἀϊνίπθ ἃρροϊπἰιπθπὶ θϑίογθ ἐπ ἐϊπηθ οἵ Φοβη. 
2. 1ἴ 50, ψὰϑ {Ππ| θαρίϊϑηι οἵ ὅοόμη ἀἰοϊ οὶ ἤτοι ὑπ ργθν! ΟΌ 5 }γ 
Θδία Ὁ Π15Π64 διηοπρ ἔΠ6 Ψ6 8. 

Τῃ ΓΘΡΙΥ ἴο {Π||56 ατιοϑίϊοηβ, λαμ ζίυ5 σοποϊ 65 ἐμαὶ {π6 θὰρ- φ 
ἐἰδη) οἵ Φοι πη γὰ5 ποῖ ἰοΐβ!}γ ἀἰϊδέϊποὶ ἔγοι ἐπαὶ ᾿π α86 ἃπηοηρϑὲ 
ἴμπο Φον5, (ρ. 262. ὃ 25.) Βογίρίατο οομοαγβ Ὑγι ἢ ΦΌΒΘρΡἢτβ ἴπ. 
ΒρΘδ Κρ; οὐὁἨ θαριϊδηι ἃ5 ἃ Υἰΐο οὗ Ἰοπρ' βίαπαϊπρ πὶ {πὸ ΖΘ 158 
ΟἸγοι. ΒΥ θοῦ Φόμη 56 γθργοδθηΐοα ἰὼ πᾶν θθθη ποθ θ6ηΐ 
ΡΟΝ οοΥγθοιϊ προ ἐμ6 ἀθδ6 οἱ ἐπα οχίϑιϊρ δι μα το η, ἐδ ἴῃ 
Θϑἰδ Ὀ]Π]5} 1’ ἃ ΠΟῪ ΟΠ. 
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δαυϊαη ῬΡο- 46 Φοβῃ δηβνεγϑά ἐπεπιὶ, βαυπο, 1 ὈαρίΖα νυῖτν νγδέου : Βείμαθαγα. 
βρε ναι ἔριδα θας {ποτα βίδηάθίῃ ομ6 διηοηρ γου, ὑγοτη γ8 Κπονν ποί ; 
ΥΘΔΓ. 97 Ηδ 1 15, ψῃο, εουηηρ Αἰ ΘΕ τη6, 15 Ῥυϑίευυθα ὈΘΕΌΥΘ 
Ἀδὰ ἀν ἐδοι ΤῊ6, ὑγΠο056 5οθ᾽ 5 Ἰαίεμοι Ε δὴ ποῖ ὑγουίῃν (0 πη]οοξο. 

38 ΤΉΘβ6 {πῆρ νγθῦθ 4086 ἴῃ Βείμδαραγα ἧὅ, θεγοπά Φου- 
ἄδη, σγῇοτα Φόμη ννᾶβ Βδρί!ΖΙηρ'. 

239 ΤΠ6 πεχὲ ἄδὺ Φόμῃ βεϑίῃ 9658 δουηϊηρ πηΐο ΠΪτη, 
84 5811}, Βομοὶά {πΠ6 Τὰ οὗ αοά, νοὶ (Δ Κο} ννὰν 
1μ6 5ἴη οἵ (Π6 ννουἹὰ “! 

Βαρίίϑηι 85 ἃρροϊπίθα ΡγῪ αοα Βἰπηβϑ]ῇ, (Ρ. 266. ᾧ 80.) ΤΆ νγὰ5 
ἐμ6 τϑοθϊγϑα ορίπίοῃ διποηρ' {Π6 ἀποϊθηὺ «{6νν75, ἐπαΐ θαρἐϊ5πη ἡ ἃ5 
ἈΡΡοϊπίθα ὈγΥ 04, ἀπᾶ Ππαά οδίαϊηθα ἴῃ ἐπ ὶγ παίϊοι ἔγοπὶ {Π 6 
Ρτομιροαἰΐου οὗ ἔμπα ἴᾶτν. ΤῈ6 58 πο  Π οδξϊο ΘΒ] οἰ πϑε (ΕἰχΘά, 
χίχ. 10.}15 ἱπουρ}ῖ ἴο παν θ66 πη θδρ 151}. ᾿ 

(Ρ. 288. ὃ 7. 4π4 11.) 51. Ῥαᾶ1], 1 ΟΟΓ. Σ. 2. 5805, ἐν τῇ νεφελῃ 
και ἔνθαλασσῃ ἐβαπτισαντο. ΤΠπ656 ΤΟΥ ἦ5 πηᾶῪ 6 ἴα Ικθη ΠΠ1ΘΓΆ]]Υ, 
που ἂπὺ ἢρτιγαῖϊϊνο δἰ σηϊΠοδίίοη. ΠΟΥ σογὸ Ὀαρὶ!Ζοά, ἐν 
ψεφελῃ, 1. 6. ἴπ Ταῖπ νδΐθυ, δηα ἐν θαλασσῃ; ἴῃ ἰἢ8 568. 

(Ρ. 8501. ὃ 85 απά 86.) ὙΠῸ 2Φον 5 ἘΠάΘγΒ αἰὰ ποῖ πα π|ΓῸ 
[πἴο {πΠ6 θαρτίβιη οὗ ΖΦ 01η, ἃ5 ἃ ἐπὶπρο ἴΠ6 παίασο οἵ Ὑ Β1ῸΒ τγὰβ 
ὭΘῊ δῃα υπῃοατὰ οὗ δπιοπηρδὶ ὑποπη---ἰϑδῖ. Βαϊ θθοδῖιθθ ἢ6, ΟΝ 
Ηἷ5 ργῖναϊθ δα ϊπουῖν, ἀϑαγροα ἃ ρΡΌΡ]1ο ἑπποίϊοπ, ἡ μῖοἢ ΒΘ] οησοα 
ἴο ἴμγδθ ρϑύβοῃβ (ἐγ  αππν γαῖ) σοΙηπιβδίοποα ΟΥ̓ ῃΠ6 ΟμητΟΗ. 
--2α1γ. Βϑοδιδα Β6 Ὀᾶρ{ϊΖοα ἰμοβθθ ἴῸΓ σμοπι 1 πηρηξ 5661 
ὨΠΠΗΘΟΘΒΒΆΤΥ, γνἱΖ. 96 0)}8 ΠΟΘΙ ἴπ6 οονθηδηΐ, Ψ|0 πὰ Ὀθθῃ 
Ραριϊχρα Ὀοίουθ ἴῃ ἐπὶ} ἀπ οθϑίουβ, ἀπ α πϑϑᾶθα ποῖ θαρ 151 ἃ5 ἃ Π 

τ΄ 1π|ΠΠΔΊΟΥΥ γΥἱΐθ [ῸΥ δαμπιίβϑδίοπ ἰπἴο ἴμ6 “6 15} ΟΒΌγΥοΙ. (Ρ. 908. 
ὁ 102.)---Απά, 941γ. Βαδοδεβο ἴπὶ δὲβ θαρίϊδην ἢ αἰνὰ ἔγοιη 
ἘΠΘΙΓ ἈΠ ΟΘβίουβ ἴῃ ἴΠ6 οη ἃ ρτοροϑβδᾶ. 

ὙΠῸ Ζ6ν 8 μονα Ραρίϊϑηι ἴο μᾶνθ θδθῃ ἱπϑιϊυϊοα Ὀγ αοά 
δ πη561, 1{{πΠ|5 ΟΡ πο 85 ἰγ6, δπα {πΠ6 θαρ δι οἵ ΦΟΠη νγὰ5 
ποῖ οί }}ν ἀἰδιϊποὶ ἔγοια ὑπ ᾿πὶ 56 δι θπρ Π6 6 νν5, ΦΌΠ πη δ 
Ὀ6 8]Πονγϑα ἰο πᾶνϑ θη αἰ γ᾿ ΠΘΙΥῪ ΟΠ 5510Πη 6 ἃ ἴο ΘΧΟΥΟΙΒ6 ἰῃδΐ 
{ἀπ οἴϊοη.---ϑϑο ἴπ6 ΤΎθαῖβ8 οἵ Π8ηΖ118. 

Αοτοπίαθ5, ΠΟΘ ΟΥ, δ5βοῦῖβ οἵ Φόῃπ, παὺ Π6 νγ85 ἐπ6 1π5}}- 
ἴαῖΐοῦ οὗ Ὀαριϊϑη. ΓἘΠ15.15 Π6 ΨἘῈΟ τ 3 πὺν, τηϑ6, 1ηϑεϊξα θά, 
ΟΥ ργδοίβθα θδρί 51).---Τ 10. ν. ο. 4δ. (αρ. 6}}}.) 

3ΠῚῊῈ6 δυδηΐβ οὗ {πθ ποὺ ἀἰβρϑηϑαΐθη 6 γ8 δῃδαονδᾶ ἔσσῃ ὈῪ 
ἴῃ6 ΤΠΔΠΥ͂ ΟἸΤΟ ΤΆ ΠΟ65 ὉπΠῸΘΥ {Π|6 ΓΟΥΠΊΘΥ βυβίθτι οἵ ὙΟΥβ Πρ. 
Βί. Φομη ῬαριϊΖεά εὐ Βοίμαρασα. 15. ρ]δοθ, ἰδ8 πᾶπια οἵ 
συ Βῖοἢ ἀθποῖθβ “ἃ μ]Δ06 οἵ ρᾶβϑ8568,᾽) 15 5814 ἔο πᾶνϑ ββϑὴ {πὸ 
ΨΘΓῪ 5ροῖ ΘΓ ἔπ 15 γ86]}1165, ἀπ θυ ἴδ σομμηδηᾶ οἵ Ζ7051Π88, 
ἀὐἀναποορα ἰπῖο ἰῃ6 Ηοὶν Τᾶπᾶὰ. 1 νγὰβ ονδὺ ἃρδϊηϑδὶ Ψϑυίοῃο. 
ΤΠΘΓΘ 15 ΥθΏ805 ἴο θείῖθνα (νι 46 Τὐρμιοοί ἴπ 106.) ἐμαὶ δὲ. 
ΦοΠη γὰ8 ὈΔρἐΖιηρ ἴῃ ἔμ6 ΨΘΓῪ ρ]8 66 ἔβευθίουθ, σμ γα ἐπ 15- 
ΤΆ ΘΙ 1165 Ρᾶ556α ΟΥ̓ϑΥ : δπά ἐμαὶ οὐὐγ Τωογτὰ ψὰ5 θαρὶ!Ζοά 1η ἐπαΐ 
βροῖ ΒΟΥ ἴπ6 ἃ. γϑϑῖθα ἴῃ {πὸ θα οὗ ἴμπὸ σῖνθσ. 1656 οοἱη- 
οἰάθβποθθ 8΄Θ 80 ΥὙΘΥῪ ΔρΡρυοργιαῖβ 8η 4 πιμηθγοιϑδ, ὑπαὶ ἡγ6 588]] 
ἀο “611 ἴο ᾿ιοϑιταΐθ ὈΘΙΌΤΘ τγ6 6811] ἔπθπι 811 δοοι θη. 
Ζεύομθ (α) ἀπά Οεῖρϑη (6) μᾶνα ργοβουνϑα {π6 ἰγαάϊ τοι ἐμαὶ 

ΦΖοΒη Ραρ{ϊΖοὰ τη Βοιμαθατα. 16 ρδεθ ψὰβ ροϊηΐθὰ ουἱ ἰο 
ΒΓ ΔΠΡΘΥΒ 1η {Π61Γ Εἰ π|0. 

(α) Ὧθ Ἰοοῖβ Ηδρτγαῖοὶβ, [0]. 89. 1, (6) Οοπμμι. ἴῃ οᾶπ. ἴοπι. 8. Ρ. 
191... 

4 ΠΡΟ ορβογναϊϊοηα οἵ Τὐρμιοοὶ οὐ ἐπ ἔϊπηθ ἡ ποπ πα ἔπο 
οἰ Θτμδίϑηοοδ ππᾶθυ βίοι {815 ΟΧ ΡΥ 5510) γἃ5 τι504, ἄθδογνο ἴο 
6 ποἰϊοοά. 
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ΤῊ Βε: 80 ΤῊΙΒ ἰΒ Βα οὗ νοι 1 5414 "Ὁ, Αἴθυ τὴθ δομπιθίῃ ἃ Βειμαθατας 
τἱοά, ἀμ γῆ8 γν ἢ10}} 15 Ῥγθίθσγθα θυ  γη6 : [ῸΥ π6 νγϑβ Ὀθοσ τηθ. 
οπὰ οὗ 18 81 Απά 1 Κηον ἢ ποὺ: θα {παΐ πο 5ῃοιυϊα θ6 χηδάθ ὙΘΔΥ. 
ψυ ραν γα, 
20. ΦΌΠη, ἴῃ 15 ορίπῖοπ, οου]α ποῦ μᾶνο βο᾽θοϊοα ἃ ποῦ ομᾶγδο- 

ἔθυε ῖϑίῖο ΟΣ ΎΘΒΒΙΟΝ ἔπη ἐπαΐ οἵ {86 Ἰποῦπῖηρ᾽ ἃπα ονθηϊηρ' ἸΔτη}, 
μπᾶὺ νγὰβ οἴου αἱ Φδυγυβαίθιη. 

1. Φόομη ἀἀαγοββοα Ρυϊθβὶβ ἂπαὰ Του ΐθϑ, μοθ0 οἰϊοῖ διηρίου- 
χτηθηΐ νγἃ8 ἴο πη ΚΘ ἃ βου 66 οἵ ἐπαΐ Δ}. 

2. Τὸ νγβ ἀροῦΐ {πὸ {πὶ οἵ οἸουῚ Πρ {π6 58 1 οθ, συ μθη ΦΌΒα 
δα {π656 ψοΥ 5. 

9. ΤΠ6 ἸΔη}} ἀθοϊαγοα 6 ἱπποοθπου οὗ Ὁ γἰϑὲ ἴῃ 815 Ῥοὶπῷ 
νυ πουῦΐ βροὶ, ἀπ α {πΠ6 ἄθαῖμ οἵ ΟΠ ν Ἰδὲ ᾿π θϑῖπρ' οἴουθα τιρ. 

4. Τὺ νὰβ5 ρογποπΐ ἴο {πὸ ἀοοίγιπο οὗ Φό η, [0 ΒΘ μᾶὰ βροΐζθιν 
οἵ γϑῃλβδίοη οἵ δ1π ἴο ἃ1} ῃὺ οδιὴθ πϑϑι, ἃπᾷ ἄβθοίαγθϑ 6 ῃ 
ΟΕ γΙβὲ οδιηθ ἴπ ϑἰομῖ, ἴθ ἡ μαΐ ἸπδΉ ΠΟΙ {Π6 51π5 οἵ ἔποβθ ψῆὸ 
Τδρθηΐθα ψοῦο ἴο Β6 ἔοσυρίνοῃ, ΡΥ ὑπ6 5βδουύι ποθ οὐ {15 γϑΎν Ὁ 
οἵ αοά, νῇο 5Βου !α Πα, ἄνγαυ Π6 5155 Οὗ ἔῃ σου], ἃ5 {π6 πὴ} 
οΟΙΐουθα ἴῃ ὑπὸ ἴθηρ]θ, ἴοοκ ἅνᾶν ἴῃ ἃ ἤρστιγο {Π6 5ϊπ5 οἵ [86 
76 νγ»5.--- ἰο  οοἱ, 24 ρᾶγὶ οἵ {πὸ Ἡϑυιηοην οὗ {π6 Εὐνδῃρο 505, 
ὙγΟΥΚ5, νο]. 1. Ρ. δῶ9. 

ΤῸ ἰακ ἃνᾶν 5η ψγἃ5 ἃ ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΡἢΓ856 δηΠ0ηρ ὑπ 18]- 
τητι αἰϑ85.---Θγθϑο οι γάρ α, 5θοῖ. 22. [0]. 29, 2. δὰ νϑῦβθὰ Ο ἰηὶ, 
Ὁαῖπα5 Ῥθῦπι 510 ΔΙ] οααϊζυῦ: ΒΌρΡΟΥΠμ8 οἱ ἰηΐδγπα ἰὰ μογίδ8, 
ὉΔῚ πν ΤΝ ΒΞ), 564. ρμοϑοοαΐᾶ τηθὰ ἴὰ ποῦ μογίαβ. ΒΔ ΘΙη 
γοροίαηϊυτν ἴῃ ΘοΡγ τὰ ΓΆΡ, 5θοΐ, 8. [0]. 260. ὦ, φαϊκαΐ Βυ- 
Ὀ6Π1, [0]. 22. 1, Τ᾽ ἀποιαιηδ, [0]. 2. 9. ΨαἸΚυὶ Παρ θηὶ, [0]. 80. 4. 
ὉΝ "ΓΙ ὉΞῚ πὴν, ΝΜοββδίαβ ροτίαϊ ρϑοοδῖδ 5Γ86]. 

πὰ ἴμ6 ἔδυ 1081 Ὁ σρθηβαίοπ, ΠΘῊ ἃ 58 Γῆ οΘ γγὰ8 οἰογθα 
ἴογ 515, πο ὑπαὶ βγοιρῖὶ 1Ὁ ᾿α1α Π15 Βαπᾶ ἀροὸὰ ἐπ ποϑα οἵ ἐπ 
νἱοὐϊπι, δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 οομημπαπά οἵ αοα, ἴμον. 1. 4. 11. 2. ἵν. 4. 
πα Ὀγ ἐμαῖ τιΐθ ὑγϑηβίουγϑα ἢ15 51Π5 ΠΡΟῸῚ ὑπ ντοἴϊπη, γῆ 0 15 5814 
ἴο ἔα ἔπη ἀρῸπ ἰΐπ|, ἃπα ἴο ΟΑΥΓΥ͂ ἔπ ἅᾶγ. Τπ Π6 ἀΔ1]}ν 
βαοῦῖποο οἵ {Π6 ἔθμιρ]6, {6 βία! "ΟΠ ΔΥῪ π]6, Ψ}ηΟ ὑγ6Γ6 ὕΠ6 ΓΘρΙΟ- 
βϑηΐαΐνθϑ οὔ [Ππ ρθορίοθ, [δ᾽ ἃ ὑμὶν μὰ 45 ἀροη ἴπ6 τιποίθπαϊηρ' 
Ἰαπὴ} ἐππ5 οἰϊουθα [Ὁ {ἰθπὶ: ἀπαὰ ἔποβθ Ἀρρυορτίαἰθα [Ὸγ ἐπ6 
ΤῊ ΟΥΠΙ Πρ ἃΠα ΟΥΘΠΪ Πρ ΒΔ ΟΥ 66, οΥ6 θουρὺ ψτἢ ὑπαΐ Π4}1 516- 
ΚΕΙ, τ Β1Ο} 411 ἐπ «678 ρδ] ἃ γὙθΆυ]Υ, εἰς λύτρον τὴς ψυχῆς αὐτῶν 
ἐξιλάσασθαι περὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, 85 ἴΠ6 ΡΓΙΟΘ οἵ ἴπ6 τϑάβθιρ- 
ἴοι Οὐ {ΠῚ Πἰνὸβ ἴο τηαῖζθ 8η αἰοῃθηιθηΐ ἴοσ ἴπθιη. Ἐχοά. χχχ. 
12.14.16. Τ 15 ἰδ} οἵ οα ν5 ἴο 6 οἴἶϊδγβα ἴο ἴδϊζθ ἀυὰν αἱ 
ΟΠ66 ἴμ6 ρα] οἵ 51η, δηᾶ ἴο μαΐ ἃπ 6δπα ἴο ἔπ βου 65 γϑαπῖγοὰ 
Ῥγ ἴμπθ ἴᾶνν. 
γιὰ ὙΥΒΙΌΥ ἴῃ 1οο. Το ἰοοἱ, νο]. 11. Ρ. ὅ31. ἀπα ΑὐοΒ ΙΒ ΒῸΡ 

Μδᾶρθθ, ὁπ ἐπ 5ῖπ οἴδυτπρ' ἀιποπο ἰμ6 2678. ΓΡορ ἰο ἱπίγθαΐ 
ΘΥΘΙῪ Τη8) 0 ψοι]α ἀ651γ6 ἐο απάογβίδηα ὑπογοαρ ΪΥ ὑΠ6 οατι56 
ψγ ΟΠ γιδὺ οἂπη6 ᾿πἴο ἐπ μου], ἴο ρογαβα ἔπ|5 θοΟΚ. 

5. Καυΐηοοὶ], ΘΟΙρΡΑΥ Πρ {815 νοῦβθ υγἢ νον. 890. Π85 αἰβουββθα 
Βοΐῃ ραβϑᾶρϑϑ αὖ ᾿ϑδῃρίῃ, ἃπᾷ ἀθοϊάθβ, αἰΐϑυ δπ ᾿πηρᾶγ 18] Θ ΧΙ] - 
παΐϊοη οὐ ἴΠ6 νυ ῖοῦ5 ΠΙΘΘΉ 1 Πρ5 55 ρηΘα ἴο ἴμθπι, Ὀγ Οἴμ 5, 1π 
[νοῦν οἵ {πθ σθη γα ΠΥ τϑοοϊ να ορὶπίομ, ἐπαὶ ὑπὸ Βαρ([8} 1π- 
τροηάἀθα ἴο δηΐογοθ ὁπ μΪβ Πθαυου5 ἴπΠ6 Βοιιρίαγα ἀοοίΓιπθ οἵ ὑπὸ 
ῬΓΘ-οχιβϑίθποθ οἵ Ομγιϑὶ.--- Κα πο6 1 τὲ ΠΡΓῸ5 [ιἰδίογιοοβ Ν, ΤΠ, 
γΟ]. 111, Ρ. 117--12]. 

δ ΤῊ δχργοδϑίοι οὗ ἐπ Ἐνδηρο δὶ, “1 Κποὺν μἷπι ποῖ, 
ἈΡΡΘΑΥ5 αὖ νϑυύϊαποθ χτ ἐπ ραβϑαρο ΝΜ αἰ, 111. 19. ΤΠ ΘΥΘ ΦΌΒη, 
Κπονῖπρ μἰ5 ΒΡ ΘΥΪΟΥ ἴγ, ἀθοϊαγοθ, “1 μπᾶνϑ πθϑᾶ ἴο ΡῈ μαρίϊΖοά 
Ὀγ {π66.» ὙΠΘΓΘ ἃΓΘ Β6νΘΓΆ] γᾶν 5 οἵ γϑοοποῖ!πρ {815 ἀρρᾶγοπὲ 
αἰδγθποο--οἰ 6. πιοδὲ παῖαγαὶ ᾿πιογργοίαἑ οι 566Π|8 ἴο "6, ἐμαὶ 
ϑόμη Βοῖπρ' πιλάο ἀοαααϊπίθα ὈῪ πὶ οὐ ρᾶγθηὶβ νὰ ἐπι πιῖγὰ- 
Θα]ουι8 οἰγουπηδίδποθ ἐπα ργθοθαθα ὑπὸ Ρίγιμ ΟΥ̓ Πῖ5. το] αἰΐοι ; 
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7αϊΐαη Ρ6- Ιηδηϊξοβ ἴο [5186], {ῃουθίοσβ δὴ 1 σοσηθ ὈδρίϊΖίηρ ὙΥ 1} Βοιμαθανα. 
τἱοά, 4739, τγαίου. 

ὀμρόα ἐπα 823 Απάᾷ 9οίη Ῥᾶγβ στβοοτά, βαγίηρ, 1 βἂνγ [ῃ6 Θρ τὶ 
Ψαϊρατ ῦτα, ἀθβοθπαίηρ ἔγοπι μθάνθη {Κὸ ἃ ἄονθ, δπᾶ 10 δροάβ ἀροῃ 

30. Ὠ]Π]. 
88 ΑΠ41 Κπονν πἰπὶ ποῖ : θαΐ 6 {παῤ βθηΐ γη6 (ο ὈΔΡ- 

εἶθ νυνὶ τἢ νγαίθυ, {Ππ|6 βᾶτθθ 584 απΐο τηθ, ὕροι πυπουα τΠμοιι 
5841: 566 {πῸ ϑριγ ἀθβϑοθηάϊηρ' Δα ΤΙ ηπρ' Οἢ Πϊτη, (Π8 
ΒΆγη6 15. ἢ6 νυ] ἢ ΒΑΡΕΙ͂ Ζοίῃ ἢ μα Ηοὶν ΟΠοϑύ. 

84 Απά1 5ανν, ἀπά θᾶτα τϑοοχὰ {πδΐ {Π15 15 {π6 ὅοῃ οὗ 
σοάᾶ. 

πα πανῖησ Κπονιι ὑΠ6 ΘΟ ΓΔΟΥ αἰ ΠΆΥΥ ΡΌΓΙΥ ἃπα ΠΟΙ 655 ΟΥ̓ Β15 
{π|8, ὸ ἀθοίδγοβ ὑπαὶ “1 πᾶνε πϑϑὰ ἔο ΡῈ ὈδρΖϑα ὈγῪ {π66, πὰ 
οοτηδϑβὲ ποι ἴο τη6 κ᾽) Βιιῖ ΔΙ ΠοΟΌΡἢ Φόομη Κπον Ὠἴτη ρουβοπαϊ, 
6. Κπον μΐπῃη ποῖ οβὲοϊαίἴ ἃ5 ἵπΠ6 Μίεβδίδῃ, 1} ἴπΠ6 ργοπ δα 
ἴοκοηῃ μαὰ Ῥθϑθὴ νοπομβαίδα ἴοὸ Εἰμὶ; {11} ἃ νοΐϊοθ ἔο πθᾶν θη 
ΡΙΟοΪαϊπιθα ἢππ ἔπ6 Ρο]ονθα ὅοη οἵ αοά, ἀπὰ {πε βριγιῦ ἀθβοθηά- 
1πηρ ΠΚ6 ἃ ἄονϑ μπονϑθγϑᾷ οὐϑὺῦ μι. Τὴη6 ὅθ ν8 ἴῃ ΡἜΈΠΘΓΒ] τηι5ὲ 
πᾶνο Κπον ΟἿ Θαν οΓ ρογβοηαῖίψ, ἃ5 ἴΠ6 Γοριι θα βοὴ οἵ Φ 5ΘΡρἢ 
ἃπα Μαγυ, θυ ἔποῪ πον Βα ποῖ ἔθη, ΔἸ ΠΟΘ Π6 ννὰβ 1π {π᾿ 
τηϊ ἰδὲ οἵ ἔμ 6πι, ἃ5 τη 6 ΟΠγιδ ; ΠΟΙ 588}} ποὺ Κπον πηι ἢ}}} {πὸ 
ν6 1] ΡῈ γοιηουϑα ἔγομῃ {ποτ ογθ5. 866 ΦόΌῇη χίν. 9. 

ΒΌΙΩη6 ΘΟ ἢ ΐαΐΟΥ5. ΘῈ ρΡΡΟ56 ὑπὰΐ Φοηπ, οπ «6515 ΘΟΙΪ Ηρ ἰο 
Ψογάδῃ, ἴο δ6 θαρὶ1Ζρα οἵ πϊπι, πον πῖπὰ ἴο Β6 {π6 Ομσιβὲ Ὀγ ἐπ6 
5816 αἰ γΠ6 πη ρα ]56 ΒΟ ἢ ἀϊγθοϊθα 5 πηθοη, θη Ππ6 μαῖ]οα ἐΠ6 
᾿πίαπὶ “6515 ἴῃ {πὸ ἴθιηρ]θ ἃ5 {6 Ῥγομηϊβδθα ΝΜ εβϑίδῃ, 8.66 8150 
(1 Κιηρϑ χῖν. 1-- 7.) σβόγοὸ ἴπ6 ψη οὗ Φουο οδπι 15 τη ἀθ Κπονα 
ἴο ἐπὸ ργορῃοὶ ΑΒ 178}. Ὑ78 ᾶνϑ ΘψΟΥῪ τθᾶβομ ἴο ΒΠρΡροΒβδ ἐπαΐ 
Ψο νη τητιδὲ μᾶνθ μα ἃ ἃ ρΘΥΒ9η8] δοαπαϊηΐδηοθ 1 ΟἿΥ Βανίοιτ, 
ἴγοπη ἔπ 6 ΟΠ ΠΘΧΙΟπ ἃπα ᾿πι!πηδου Ὀοΐνγθαπ ἔπι ἔσο [απ 1}165, ἂπὰ 
{πᾶὶ ἔπον σου] πηθοὺ θοῖ οἴμοι αἱ «6 υ 58] 6 δὲ {π6 σγθαΐ [65- 
ἔνα} {Πγ6 6 ἔϊπη65 ἃ Ὑ6 81; θυ Π15. ΝΘ ϑϑί μη ρ γἃ5 τονθαϊθα ἰοὸ 
ἵπθ Βαρἐϊδὺ ΒΥ. 5016 ΓΔ υ] ου5 ἃ Πα πη 410 118}016 ον άθποθ, [ῸΥ 
οοΠἢ τη ! 9. οἵ ΠΒΪ5 οὐνη 111}, ἀπὰ ἐπαΐ οὐὁἨ 81}1] βασοθθαϊηρ ἃρ65. 
--Ηλ16᾽5 ΑΒΔ  γ515, νο]. 11, ρ. 781. Ὑγ 5105 46 νἱΐα Φολπηῖ5-- -ἀα 
ἤη ΜΊ5061]. ὅδογα, νο]. 11. 
ΤΠ νΘηΘΓΆθ]6 Αγομάθδοοη ΝΆΓΟΘΘ ἑηἰθυργοῖβ ἐμ6 ρᾶββδρο, 1 

Κπονν πἶπὶ ποῖ 45 {μ6 Μϑββδίαι. οάάγιἀρο θη ἀθανουγϑ ἰὸ ρτονο, 
{παἴ ΦΙΓ ΠΟ ἀοοί ἀθῃ 8} γ, ΟΥ̓́Ργτον θη ΤΆ }1γ, ἔπ γ ταϊσ αὶ ΥΘΥΥ ρο5- 
5101]γ} Βᾶνθ θθθὴ πηκηονῃ ἴο 686 }} οὐ Υ.--παυ ομάθδοου ΝΆΓο5 
ΠΡΡΡΜΗ οἢ πο Θοοίϊηϊαπ ὙΘυβίοη οὗ {π86 Νὸν Τὶ οβιδιηθηΐ, Ρ. 84, 

ΝΌΠΠΕΒ, ὙΠῸ ᾿ἰνοα ἴπ ἐπ Ὁ τ σθαϊαγυ, μ85 16 [Ὁ ἃ ῬΆΓΔΡΉΓακΘ 
οὔ ἐμ6 ΘΟ5ρ6] οἵ 51. Φοθη ἴῃ Ποπιθσῖο γθῦβθ. ΤῊΘ ΡΥΪποῖρδ! τι88 
ΟὔΤΠ15 νοῦ, ἴῃ ἴΠ6 ργθβοπὶ ἄγ, 15 ἴο 516 τι [ἢ 5686 ἱπ ψΒΪΘΝ 
ὑπ το γ οοπἰγονογί θα ραβθᾶροβ οὐ δὲ. ΦΟμπἢ 5 ΘΌΒρ6] ψογὸ 
ἀπάογϑίοοα αἱ {Π|8 ρουϊοὰ. Νομηῖ5 Πᾶ5 ἴππι5 ΡΑΥΔΡΒΓαβθα τπῸ 
ΘΧΡΥΘϑ510η, “1 Κπον τη ποῖ, ἴῃ γ6γ86 81. 

ἐγὼ δὲ μιν ἐ πάρος ἔγνων 
ὀμμασιν, το. 

ῬαγΆρ. ὁἢ. 1. ᾿ἴπ6 108, 109. 

ΤΊ ΘΟΥΓοΒρΡΟΠΐπρ' μαϑϑᾶρο ἴῃ γοῖδο 38, ἰοᾶνοβ οαἱ πο ψογὰ 
ὀμμασιν, ἴἰπὸ 118, 



δι]14ι Ῥὲ- 
τιοά, 4739, 
Ψαυϊραν τα; 
90. 

ΟΗΕΙΒΤΡΚ ΕἸΠΒΤ ΠΙΒΟΙΡΙΕῈΕΒ ΕΈΟΜ 90ΗΝ--ΟΗΛΡ.ΙΙ. 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΤΠ. 

Ο)ινὶδέ οὐϊαϊης ἠδ ἢγει Πλδοίρίος5 ἤτοι «οῆμι. 

ἸΌΗΜΝῚΙ. 9 :Ξ-Ξ- 
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8ὅ Ασαΐη, {π6 ποχὲὶ ἀν αἴϊτον 7, δόπῃ οἱοο, δηᾷ ἔννο οἵ Βείμαθατνα. 

Π15. ἀΙΒΟΙΡΙ6Β ; 
86 Απᾷ Ἰοοκίῃρ ἀροῖ {α6βι5 8ἃ5. Π6 ψαϊκοα, μ βδῖι, 

ΒεοΙ {πὸ Τά οἵ αοά! 
87 Απά {πὸ ὑνοὸ ἀϊβοῖρ!οβ πϑατὰ Ηἶπὶ βρβᾶῖκ, ἀπά {ΠῸ Ὺ 

[ὉΠ ον α {6βι|8. 
48 ΤΉρη σοθιβ ἑατποᾶ, ἀπ βανν ἔποῖὴ ΟΠ] οννίησ, ἀπά 

ΒΆΠ ἀπίο ἔποαι, Ἧ πα ββεῖκ γε ΤΟΥ 5814 ὑπίο Ὠΐγη, 

αὐ χὰ ὐωίντοις (0 ὕὐνο  ὐχολξεοςο  ς- τ ξ τ ὐνεο  Ξ τα 

7 Οἡ ἴπ6 ἄδλγ [ὉΠ] ον 5, ΦΌΠ. 08115. {Πι|6 αἰϊεπίϊοη οὗ κ15 ἀ15- 

ΟἾρΙ65 ἴο Φϑβϑαβ; ἃπα, ἃ5 1{ π νου] τοιιϊπα ἔμοῖι οἵ ἴπ6 ργο- 

οοαϊηρ; σοπνογϑαϊίου, π6 ἃρὶῃ σΊν 65 Π]5 [οϑιποπν ἴο {πὸ ΟἤοΘ 

οἵ Ομ γιϑῖ, ἴα ὑπὸ βαῖηθ ψογὰβ, “ Βϑμο ἃ 1Π9 Τα} οὗ αοα;᾽ ἂπὰ 

ἱπηποαϊαΐοιν ἔπο56 ἔννο ἀϊδοῖρ! 685 θΘοομηΘ {86 [Ὁ]. οσγοῦβ οὐ ΟΠγιϑί. 

Τα {Πϊ5 οἰτουπηβΐαμοο 150, 15 ἃποί 6 Υ ουϊ ἀθπξ ῬΥΟΡΓΙΘΙΥ ἐπγοιρη 

πὸ ογάϊπαποθ οὗ ἂμ ονουγα ]πρ Ργονί ἄάθποθ. ΝῸ μθιΒ0 15 οουά 

Β6 50 ΠΕ. οὁμόβοπ ΡΥ αοά, ἴἰο "8 ὑπὸ ἢγϑι ἀἰβοῖρ]θ5 οἵ Οπγιβὺ, ἃ5 

ἔποβ6 ψμῸ μα ργονὶοιβὶν Ὀθθη [ὉΠ  ΟΥ5 οἵ μῖ5 στεαΐ [ὈΥΘΥΧ ΠΟΥ͂. 

ΒΥ ὑπὶ5 δνϑπΐ οὐ ᾿ογὰ αἴ 9800 παϊΐοα ἴμ6 Μοβϑῖοαὶ ἀπ α Ὁ γι5- 

τη ἀἰδροπϑαύίοπθ. ὙΠ ἀἰβοῖρ]65. οὔ Φοῖιη, ὑπὸ ποὺ θορδπ ἴο 

αἰϊοπα πἷπι, ΘΓ ΥΠΓΠ65565 ὈΘίο τ 8}} 15γδο], οὐ ὅπ ᾿θϑιμοπΥ οἵ 

Ζόμη, ψπόπὶ 81} δοϊκπον)θάροά ἴο ὈΘ ἃ Ργορμοῖ. ὙΥΒΟΥ νου Π6 

ψοπΐ, Ομγῖϑὲ νγᾶβ πον, ΟΥ̓νΤἂ5 Β00η ἴο Ρ6, δοοοιῃρδῃϊθα Ὀγ {πο86 

ὙΠῸ ὑγοῦο δπηθὶοᾷ ἴο οοπῆγῃ μἷ5 ΝΜ Θϑβϑίδμβμΐρ, ΟΥ̓ ὅπ6 ἀθοϊαγα- 

ἔϊοη οὗἩ ἔπ [αϑὲ ρτορποῖ οἵ {π οἱ ὰ ἀϊβρϑηβαΐίοτι. ΤῊῈ15 ὄνϑηΐ 

αἰθδὸ δηδθ]οα ἷἰ5. αἰδοῖ ρ]θ5 ἴὸ ῬυΘ8ο πο Υ̓Θ ἀθοϊβίνοιυ ἴο ἴμπ6 

ΡΘορίθ ἐμ συϑαΐ ὑγαῦῃβ 16 1ΠῸῪ γοοοϊνϑᾶ ἔγοια ΦόΌΠπη : ὑμαΐ 

Γδρθπίαποθ γὰ ὑπ Ῥθρίπηϊηρ πὰ Τοππἀαϊίοπ οἵ ἴαιτῃ ; δηὰ 

ἐπαΐ 81 ψπὸ ψουἹὰ ἀδμϑηᾶ προ {πὸ Τι8πι} οἵ 04 85 {πο αἵἴοπ- 

ἴῃρ 58ουῆοθ [01 τπδη Κὶ πα, τηιιδὲ Ὀ6 Ὀγουρηΐ ἴο ἴπι ΒΥ {116 τη!- 

ηἰδίγυ οὗ γορθηΐδῃοθ. 
Απᾶγον νγὰβ ἐμ ἢγϑὶ γι 8ὸ ΤὉΠο τ α ΟἸγϑῖ, δηα {116 Ἐπνδηρο δὶ 

δι. Φομη ἰ5 βυρροβοᾶ ἴο μΒᾶνθ θθοπ {86 ΟἾΠΘΓ. 5ι. Ῥοΐου νν ἂ5 

Ὀγουρμὲ ἰο Ομγιϑὺ ὈῪ Απάγον 15 Ῥγοΐμογ. 1ὶ ἀο65 ποὺ πο υῸ 

ΔΡρθᾶγ, ἴγομι ἔπθ παγγαῖϊνθ, Βαϊ ἔπιον σου! ]Υ ΓΟ ΒοῸΚ {Π6}Ὁ 

οσοπραίίοῃβ αἱ {815 {ἴπι6, [0 ψγὸ γϑδά, Υ. 99. ἐμαὶ ὑπο ὺ 8006 

ΜΙ Βἴπι ΟΠ ἱπαΐ ἰρπῦ; πᾶ ἴπ {μπ6 ποχὶ βθο οι, ΜΠΙΟΝ 15 

Ρ]δορα δοοογάϊπρ ἴο ὑΠ6 οτάδι οἵ Ξὶ. Φομηὴβ παγγαϊνο, ψ6 ἤπα 

ἐμαὶ μ15 ἀΙβοῖρ 65 γογο δὲ {Π6 τηϑυγῖδρο ἴθ Ο8Π8 οἵ 61811166, δπὰ 

6 ΠΡΆΓ οἵ πὸ οἶμοὺ ἀἰβοῖρ]εα Ραΐ {π656, ἃπὰ ΡΆΠΠΡ πὰ Ναϊπᾶ- 

16], τ] οπι ΟἸΓἰ δῦ τποῦ οα μῖ5 βοιἐϊηρ' οαΐ ἴο 50 ἰπΐο (81166, γ)76 

ἸΠΔΥ οποϊαθ ἔπ Ὺ αἰϊοπαθά πἰπὶ ἴο μαΐ ΡΙδοθ, δπά ἴπ θη γὸ- 

βιπηθα ὑποὶν οσοιιραϊίοπδ, 8116 ΟΠ δὶ οοπυϊμπδα αὖ ΟΔροΥΒΔΌγ. 

ΝΑΙ μΐ6] 15 Βαρροβεα ἰο πᾶν θθθπ Ομ Ο56ῃ 8 ἀἴβοῖρ]θ ἀπάδγ ἐπ 6 

πϑπιθ οὐ Βανί μβοϊοιμθν, ἱπ [Ππ6 βᾶπη|6 ΨΆΥ 85 ῬοίοΥ γεοοϊνϑα ὑπὸ 

πᾶπιθ οἵ Φοπμᾶ, οὐ Οορμα5; ἃ5. ἱπτουρμουΐ πὸ ὑΠ016 οἵ {πὸ 

ΘΥΔΠΡΘΙ ΘΔ] ψυυϊπο5 μ6 15. ἅ]νγγ5 οουρίοά ψίὰ ῬΊΠρΡ, δπα (1π 

Φοπη χχὶ. 2,) 6 15 παιιοὰ ψΐῃ οὗ ον ἀἰβοῖρ!ο5 πὸ ΨοΥΘ 8}} 

Λροϑβί!οϑβ. 
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Ζυ αι Ρε- ΒΔΌΡὶ, (νν Π] ἢ 15 ἰο 88 υ, Βείηρ' ἰη εγργοίθά, Μαβίθσ,} γα γα Βείμαθαγα. 
τον ἐρροαὺ ἀν ο!]οβ (ποὰ ἵ 
26." ᾿.ᾷ3ῳ9 Ηδ 5] υπίο ἐποῖη, Οοτηθ δἃπα 566. ΤΟΥ οδη8 

δα 5ᾶνν γγῃοσα μ6 ἀννοὶί, δηα ἃροάθ 1} Πΐτη ἐμαΐ ἀδν : 
ΤΟΥ ἴΐ νγὰβ δρουΐ {Π6 ἐθηῖῃ ΠΟΙΓ. 

40 Οπο οὗ {με ἔνγο σβοἢ μρασὰ Φόμη δρεαΐ, δι [0]- 

Ἰοννεᾶ μΐτη, νγαβ πάγον, δισιοη Ῥαίου᾿β ὈΥΟΙΠ ΠΟΥ. ; 
41 Ηε ἤγβε πάθε ΠΙ5 οὐγὰ ὈΥΟΙΠΟΥ ϑίπιοη, δηᾶ βδιίῃ 

παηΐο μη, 6 μᾶνβ ἔουπα [πΠ6 Μοββίαβ, νυ ῃῖοι 15, Ροίηρ' 
Ιηξεγρτοίθά, ΤΊια ΟΠ γί. 

423 Αμπά Πα Ῥτουρῃέ Πχη ἰο δθϑὺ8. Αμπᾶ ψῆθη Φεβὰβ 
Ῥ6μο] ἃ ἢ, μ6 8814, Τοῦ ἃὺῖ ϑηοη, {Π6 βοὴ οὗ Φοῃᾶ : 
(ποὺ 5Π4}0 6 οδ]16α ὕδθρμδβ, νυ μι ἢ. 15, ὈΥ πο ρυθ δ οη, 
Α 5βιοῃμθῦ. 

48 ΤΠ ἀν [Ο]]ονηρ' δ θϑι5 σοι! σὸ ἔν ᾿πίο (8]1-- 1η ἐπε τοδᾶ 
Ιεθ, απὰ βηάθει ῬΆΠ]Πρ, δπα βϑ ἢ απέο Ἀπ, ΕΌΠ]ΟνΥ ηθ. [9 ΘΆΠ]|6ε. 

44 Νον ῬΏΠΙρΡ νγὰβ οὗ Βείῃβαῖάδ, {Π6 οἱἵν οὗ πάγον 
δηἢ Ῥρίϑυ. 

46 ῬὮΏΠΡ πάθῃ Νδίμδπηδοῖ, δα βαῖἢ πηίο μίγη, 6 
Πᾶνα ἔουπα Πΐη οὗ νγρβοτη Μοβββ ἴῃ ἐπα Ἰανν, δπᾶ {πὸ ργο- 
ῬΠδίβ, α1ἃ υυυϊέθ, δεβαβ οὐ Ναζαγθίῃ, {Π6 βοὴ οἵ Φόβερῇ. 

46 Απά Νδίμδηδεὶ 5] τπιηΐο ἴση, ὐδη {ποῦ δὴν σοοῦ 
(Ὠϊπρσ οΘοπθ ουΐ οὗἩ Ναζαγϑίῃ 7 ῬΆΏΠΙρΡ βαῖἢ ἀπίο μη, Οοπα 
ΔΗ 566. 

47 ὅδεβὺβ β8νν Νδίμδηδοὶ σοχηϊηρ' ἰο πῖπι, δηα 581 οὗ 
Βῖγη, ΒομοΪα δὴ [βυδοθ ᾿π4θθά, ἢ ΠΟΙ 15 ΠῸ σῸ1|6! 

48 Νδίδδηδοὶ βϑῖῃ υαπίο πη, ΝΥ ἤθῆσθ Κποννοϑὲ ἐποὰ 
γηθῦ Φ96βϑ1ι5 δηβυνογθα δῃᾶ δια υὑπίο ἤπ, Βεΐοσε ἐπδέ 
ΡὮΠΙΡ οΆ]16α τπ66, ψμθῃ ἔμοιῖι νγαϑῦ ἀπάθυ (μ6 ἢρ-ίγεο, 1 
58 νν {Π66, 

8. Ῥροίδν, κὸ Νβὰίβδῃῖοὶ, γοοοῖνθα ἃ {0 16, τ Ια ν Β116 1ὲ 8]- 
Ιπἀοὰ ἴο Πὶ5 ΟὟ ΠΆΠΙ6, ἀθβουθθα 8150 Ϊ5 Γαΐῃσθ αἰβηϊν, 1π 
Βοῖπρ βοἰθεϊθά ἴο ρύϑθδοῖι! ἴῃ ο5ρ61] ἴἰο ἐπθ Θιϑπέ!]θ ψου]α. 
Ομγιδὺ μὰ σοπη6 ἴο 68}1} ἔμ6 αδῃὶ1165 ἴο αοά, ἀπὰ 6 ρύονββ, ὈῪ 
Πῖ5 Δαγο55 ἴὸ 5, Ῥοΐοσ, ὑπαὶ ἐμ15 οτϑαΐ οδ]ϑοϊ οὐ Π15 τη !βϑίοη 
γγὰ5 Ι να γ5 Ὀδίου πη. ΤῊΘ τπϑη 6 15 οὗ ὑπὸ ΟμυγοΙ οὗ Ἐολπα 
πη ΡΊ 6 ἐμαὶ ἔῃ 15 πᾶτηθ, σίνθη ἴο 851. Ῥοΐϑ, ργουϑδ ὑπαὶ ΒΘ γγὰβ 
Δρροϊηΐθα. θὰ οὔ ἱπθ {]πίνθυβαὶ Ομ γοἢ, 056 5θαὺ ψγὰβ ἴο 6 
αἱ οπθ. Α 5014 ἰϑὰπάἀριϊοη (ῸΓ {815 ποίΐομ, μπονονοῦ, οδηποὶ 
δνθη 6 ἰαϊὰ, θϑίουθ βδοῖηθ βία θθουη δοῖβ ἃΓ6 τοιιουθα, τ ΪΘἢ 
ΓΘ αἰΐουν Ἰποοπϑιϑέθηϊ νὰ τῃ {815 ορίπίοῃ. Ἴ656 ἃγ8 ἴπ6 ρᾶ- 
Γἰ ἐγ διηοηρ' {Π6 Αροβ!65---ἰπΠθ ἰοΐα] ἀρβθῆοθ οἵ δνυϊάθμοθ ἱπαὶ ἐπ 
ΟΒυγομ, θύθη ἴῃ ὑπαὶ ΘΑΥῪ ἃρθ, ϑαθη θα ᾿π ΔΠῪ ΟΠ6 ᾿πδίδποθ 
ἴο 5:1. Ῥοίοι---ἰμθ δ]ϑοϊίοη οἵ 51, Ψ πηθ5 ἴο ὅθ δρίβοορα οἵἥοο 
αἱ «Φ6Υ 0586 Π1--τῖ 0 ἸΏ ΠΟΥ ἰπ ΜΒΙΟΒ 5'. Ῥαὰ] δἀάγοοβθα 5, 
Ῥοΐδθγ, πὰ ὑπ ἀποογίαϊ πῖυ, ἱπάθοϑά,  μοΐμοὺ Κι, Ῥοῖθυ ττὰβ Ἔνθ 
ΘΥΘΙ αὖ οπηο, {Π6 5θαΐ οἵ [15 βιρροβοα αἱ ρη Υ.---Ὑ146 ΒΆΓΓΟν᾽5 
Ἐπαυΐγυ ὙΠ ΘίμοΥ 8.. Ῥοΐου 85 δνϑῦ αἱ ἔοιηθ. ὙῊΪ5 15 ἃ ρμοϑβί- 
Βυμπηοι5 ΜΟΥ, ἃπᾷ μαα ποῖ τϑοοϊνοα {π6 1αϑδὲ οογγθοίϊοι οἵ ἐΐ8 
ἁαΐμοῦ. Τί οοπΐαϊηθ, ΠΟΥ νῸυ, ἃ γα] 8 0]6 οΟἸ]]Θοἰϊοῃ οἵ ππαϊθ- 
ΥἼΔ 15 ὁπ {}115 5 0)6οῖ, ἘΠῸ Ὀγίϑ Ταϊγοάδαποίίοι ἕο ὑπὸ νου Κ 4150, 
ὈΥ ΑὐομΡίδμορ ΤΠΠοΐδοπ, ἰὸ ἡ ποπὶ Ὧν. Βδύγον, Ψ ΠΩ αγὶπρ» 
οηἰγαβιοα Πἷ5 Ἰηὰππδου ρὶ5, ἀοδοῦνοϑ αἰϊοηῃἰίοη, 
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δα] δὴ Ρ- 49 Ναίμαμπδοὶ δηβυγοσθα ἃπὰ βϑῖῃ ἀπΐο ἢ, ΒΔΌΌΙ, Τη ἐπ τοοᾶ 
τιοῦ, 4799. (ῃσα ἅτε τπ6 ὅοη οἵ Οοά ; ἐποὰ τὸ {π6 ΚΙηρ' οὔ Ιβυῶθὶ. 9 Θα!ῖϊθε, 
ἐβῃρ ᾿δῸ δεθυβ. δηβννοβα δηᾶ βαϊά υηΐο Πίγη, Ββοδιβα ἴ βαιά 

᾿ ἀπίο {π66, 1 8δνν (Π66 ππάρυ {Πη6 ἢρσ-ἴγθο, θϑ]ὶθναβϑῦ μοὰ 7 
(ῃοιι 5Π4}Ὁ 586 συϑδίϑι {Π]ηρ5 {πδῃὴ [Π656. 

51 Απάᾶ Π6 581} πιπίο τη, Δ Υν, νον, 1 580 ἀπίο 
γοι, ΗἩογθαίτου γα 518}} 5866 μθᾶνϑῃ ορϑῃ, ἃπά {Π6 δΔῃρε]5 
οἵ (οα δϑοθπάϊηρ δηα ἀθβοθπαϊηρ προη ἐπ6 ὅοη οἵ Μδμηϑὅ, 

--Φ»--.-- 

ΞΕΟΤΊΟΝ Π1. 

μανγγίασο αὐ ὅἀπα, ἴῃ Οἰαἴλίοο "., 

ΖΟῊΝ 11. 1---11, 

Τα απ Ρ- 1. Απά {πὸ {Π|γὰ ἀδν δ {Π6Υ6 νγὰβ ἃ τηδυγίασο ἴῃ ΟΔηᾶ Οαπα, ἴῃ 
τίοά, 4740. ὁ (811|66 ; δηᾷ {π6 γποίπου οὗ ψοϑι νγὰβ {ΠεΥ: ΘΆΠ1166. 
ΨΌΪρΡαν τα, 
271. 

9. ἘῸΥ 501Πη6 ΥΘΥΥ͂ ΘΌΤΙΟΤΙ5 ΓΘΙΠΊΔΥΪ5 ΟἹ {}15 ρᾳ55806, 566 ΚΙΠΡ᾽ 8 
ΜΟΥ 8615 οἵ Οὐ οΐβϑιη. ΠΗ βίπρα! αν ἔμπθοΥΎ οἵ {π6 πηΐνοῦβθ, ἃπα 
15. Ῥονθυπιημομπῖ, ργοροβθὰ ΒΥ ὑμπ|5 δα οῦ, ΜΠ ἱπίθγθϑί, ουθῃ 
ὙΠ 6 11 ἀο065 ποῦ ΘΟ γ Π06, 81] ὙΠῸ ΘηΡαΡΘ ἐπθιηβ6 1 ν 65 ἢ ἔῃ658 
βία 165. ΜΙ, Κίπρ' γΓο]θοῖβ π6 ἀ5184] ᾿πἰουργθίαϊ οι οἵ {π15 ρ85- 
5806, 8ἃΠ6, αἴΐου οι ἀθανουγηρ' ἴο ργονθ ὑπ} {Π6 ΡΥΟΡΉΘΟΥ ΟΥ̓ ΟΌΓ 
Τονὰ ψνὰβ ποῖ {1816 ἀστίηρ [π6 1} οἰπ|ὸ οἵ Ναίμϑηϊοὶ : 6 
ΘΟΒΟΙαἀ65. “ μπαῦ {π|5 ΟΠ ΘΚ] ὈΥΟΡΊΘΟΥ ψὰ5 ἃ ΡὈΥΟΠΊ856 ἴο 
ῬΆΒ1Π1Ρ ἂπὰ Ναίΐμϑηδθὶ, ἀπα ἐπγοσυρση ἴθ πὶ ἴο 811 πηδηκῖ πὰ ; ἐμαΐ 
ἐμ ὑϊπηθ 5πῃου] ἃ οογίϑι ΠΥ οοῖηθ, θη {ΠΟΥ 5Ποι1ὰ 566 ἃ {66 
οομμπηπηϊοαίοη θοΐνγθθ ον ποᾶνθῃ, (παῖ 15) ἃ5. ῃἢΘ. ΒΈΡΡΟΒ68, 
{πθ 5ι},} πὰ ὑπὸ θϑαῦΐῃ ; ἂἀπα ἴπΠ6 Δῃρ015 οἱ οὐ ἀοβοθπάαϊηρ, 
ἃ Πα ἀ5οΘ πα Πρ, Δ ηα ΘΟΠγΘΥΒ51Πρ᾽ 1} Π]6Π.᾽).-“ΚΊιηρὴ5. ΜΟΥ 5615 οἵ 
Οὐ οἶδηι, νο]. 1. ὅ8ὅνο. Ρ. 920. 

10. Π}6 γϑιλαῖ 6. οἵ ἴΠ6 ονυθηΐβ ἴῃ {Π|15 οδαρῖθν, ἰο ὑπ ἱπηρτὶ- 
Βοῃτηοηΐ οἵ ΦοΠπ, ἃΓ6 ΒΑΥΟΠΙΖΟα 1 {Ππ6 5816 ΟΥΟΥ Ὀγ ὙΥἢ15- 
οη, Τιρβίίοοι, ΜΊΟΠ 0115, Ὠοδατγιάρο, ἀπά Νονοοιιο. ΡΠΚ- 
ἱπσίομ 1πϑουῖβ Ροίογο ὑπαὶ ονοηΐ ὑπὸ Ὀαρίϊδη ἀπα ἰοπιρίαξοη οὗ 
Ομγιϑὶ ; ἃ αἰ ΓΘ ο6 Ὑγ16}} 85 ΔΙ ΓΘ αΥ ὈΘθη οομϑδίογδά, 

ι ΠῊ6 {πι|γὰ ἀαΥ τηθᾶη5, δἰΐμποὺ {μ6 ἐμπιγὰ ἂν ἔγομι ΟΠ ΓΙ πὲ 5 
ΘΟ ηρ ̓ πἴο 6811166, Φόμ 1. 49.---οὐ ἴπΠ6 {π|τὰ ἄδν ἴγοπι ἔπ 6 Θο0Π- 
ἔὉγθπο6 τ Ναὶ Π86]--οῦ ὑπ6 {π1γὰ ἀδγ ἔγοιη Π15 ἀϊ5ο 1165 ἢγδὶ 
(Ὁ]] ον ἢ ἢ] Π| ΠΟΥ ὑπὸ {πίγαὰ ἴγοῃ ὅπ6 σομηηθηοθιηθῃΐ οἵ ἰΠ6 
ΖΔΥ]Ὰ96 δαϑῖ, τ Π10}} τι5 8} Ἰαϑῖ θα βονθῃ ἀδΥ5. 

ὙΤῊΠ6 Οὔϑοῦγ |8 οἵ ΟΠγιδὺ {}}} μ6 νγὰβ ἐμιγῦγ γὙ θα γ5 οἱ ἃσ6, πα 
ὉὈ] ΘΥαΐθα, τη ἃ ρου θαΐ τη 56, {Π|6 ΠΩΡΥ 550 ργοά ποθ α ΠΡΟῚ {πὸ 
Ρθορίθ ὈΥῪ ὑπ οἰσουτηδίθηοοσ ψ ο παὰ αἰξοη θα 15 δαάνθϑηΐ. 
ΤΠῸ 26 γ007185, 0 ΜΟΥ ρυθροβϑϑοϑϑδα ψ1 νϑΥῪ ἸΟΓΥ ποΐϊοπβ οἵ 
186 5ρΙ θη ον οἵ {π6 Μ 65518}}5 ρϑύβοῃ δηα Κιηράοιη, νοῦ ἴοο 
ΒΔΡΡΥ ἴο ἰοβδο ἴῃ6 ὑϑιῃθιαῦγϑηοθ οὗ 811] ὕποϑθ ψοη ἀ6Υ Ὁ] οοδαν- 
ΤΘΏ0Θ65, ΜΠ 6 ἔπ Ύ 6 Π614 ἔπ πα }]6 ἀπα πηρτοίθῃαϊπρ ΠΠ|{8 οὗ 
δεδαβ οὗ ΝαζΖαγοῖμ. Βεΐ ὑπο ἐϊμηθ δα πον ἈΥΥΙν δα [ὉΓ ουν ΤΟΓα᾽ 5 
τηδηϊ οϑίαιοη οἵ πἰτηβο! ἴο ἐπ σου. ΤῊ6 νοΐσο ἔγοη. θάνῃ 
μια ργΓΟΟΙαἰμηθα πἷπι ἐπ ὅοι οἵ αοα---Πῖ5. ργϑαὶ ΓΟ Λα ΠΠ ΘΙ πὰ 
ΔΟΚΠον] θαροά Πἴμπ ἃ5 ΘῈ 0}, ἀηα 81 δοὶ οὗ ΟἸλπ]βοῖθηοθ μα 00η- 
νἱποθα, ἃπα ἄγάσνι ἴο πἴτῃ ἃ ἀἰβοῖρ]6. ΤΠ6 ποὺ νγ5 ΠΟῪ αὖ πᾶπα, 
ΠΘῊ ἃ ΤΠΟΓ6 ΡΌΘ]10 ἰθϑἐ ΠΟ ΠΥ οἵ 15 ΜΙ ββί αΠ5 ΠΕ 10 γγὰ8 ἴ0 Π6 σίνβῃ, 
ἴῃ ἔπ6 γονῖγαὶ οἵ τηῖγϑο]65. Ο81166 νγᾶβ {μ8 ΡΙ866 ργϑαϊοϊθα, δπὰ 
ϑΔΡροϊηϊθα (Ἰβαῖδι ἰχ. 1, 3, 566. αἷβδο ὑπ «Θν 158} ἐγ ἀ 108 οα 
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Ζυϊίαη Ῥὲ- 
τιοά, 4740. 
Ψαυϊραν γα, 

ΜΑΒΕΙΑΘῈΣ ΑἸ ΟΑΝΑ, ΙΝ ΘΑ 1ΕΕ-- ΟΠ Ρ, 11. 

9. Απά θοι δοβιιβ νγαᾶβ οα]]δ 4, ἀπα ἢἷβ5 ἀϊβοῖρ]εβ, ἰο ἴπ6 
ΤηΔΙΥΙΔ 96. 

ἀπ|5 50] οὗ ἴπ Θομοθῖσθῃ) Ὸν ὑπ ἢγβὲ ἀἰβρίαν οὗ ἵπ6 ρονϑι ἀπ 
τηϑ]οδῖν οἵ {πΠ6 Μϑβϑίδι: πὰ γγθ ΔοοοΤ ἀϊ ΠΡῚΥ ἢπὰ ὑπαὶ Πὶς ἢγοὲ 
τηΐτα οἷ τγὰ8 ΥΘαρ ΐ ἴῃ (ἀπ οἵ (1166, Τλρμίοοὐ 5 οπμἀθ8- 
νουγϑα ἴο ρῥτοόνυθ; ἔγοηι {π6 πἰηἶδ ΏΙΘΒ ΓΘ ΡΊνΘη 1π νἉΓ ΘῈ 5 ρα γὶ5 
Οὔ Π6 05ρΡ615», ΘΟ ΠΟΘ  ΠΙ ΠΡ ἐΠ6 ΤΠ ἃ ἃ Κιπᾶγδά οὗ συν ΤΟΥ 5 
τηοῖμ οι, ἀπ ρΔΥ ΙΟΏ]ΑΓΙΥ ἔγότη {1515 ἀσοοππὲ οὗ ἔπ [6δεϊν ἃ], δη ἃ οὗ 
ἀμ6 ΠΙΒΏΠΘΙ 1ἢ ΜΓ Π]ΟἷΝ 516 15 ΤΟρΡΥϑθηΐθα 85 ροβϑθβϑϑίῃρ ΠΠΟΓ6 ἰῃ- 
ΠαθποΘ δηα δυο ὑπ 8) Ὑγἂ5 τ|5188} [Ὁ ἃ ᾿πΠ6 Υ6 σαθϑὲ, ἐμαὶ 1}}15 
ΤΊΔΓΥΔΘ 6 ἴοοκ Ρἰᾶοθ αὖ ἴθ βουβδθ οὐ Μᾶτγυ, ἔπ βἰβδίϑυ οὔ ἐμ 
πιοῦμοῦ οὗ «65118, ἃη4 ὙΠ ΟΥ̓ ΟἸΘΟρἢδ5, (0 γγχὰβ ἔμ 5816 85 
ΑΙρΡΙ6 5) ἃπα ἐπαΐ {π6 Ὀγιάθ τγὰβ οὐ ὑπαὶ [ϑτ}}γ. 1 σαπποΐ μα 
ὉΠΙηΚ 10 ΒΙΡΉΪΥ ΡῬΤΟΡΔ016, ἐμπδὺ ουν Ὀ]ε55θα βανίουῦ στοῦρμὶ {15 
15 ἢγϑὺ χη 1γ8018 ἴῃ ἔῃ 8 ργῦθβθῃοθ οὗ 4}1 Π15 ἀββθιηθ] θα ΠΥ πὰ 
ΘΟΠ ΠΘοίΟη5, ἴο σοπῆγιῃ ὑπαὶν (11 Θίοτ μ6 δηΐου ΡΟΝ ΠΪ5 
ΡΌΒ]1ο τϊηἸδῖγυ. ὙΠῸ οΟΡ]θοῖ οἵ {{π|ὸ τΐγ8 016 πιδὲ μ6 ἡπάσοα Ὀγ 
115 οἴθοί. ὙΠ ἀἸβοῖρ]ο5 ποῖ μ6 μαᾶ ἴαϊκθη ἔγοπι ΦΌΒ πη, 5ἂνν 
δα Ρε]ανθα. 

Τὶ τηᾶγ "6 ψοσυΐμν οἵ ορβογναΐίοη, πουγονοῦ, ἐπαὶ πο Ενδηρσ δ] ἰϑὲ 
δἰ. Φοῆπ, Ὸ πᾶ5 τι το ἐπ ἀοοοπμΐ οὗ ἔπθ ὄνθϑηΐ ἴπ Β15 οἰδ- 
γϑοῖον οὐ πἰδέουιαη, 15 ἀββοσίθα ἴο ἤν βθθῃ Βιμαβοὶ ἢ ἴπ6 θγ146- 
ΘγοοΏ. τ. Α, ΟΙαγνο, ἴθ Π15 Ῥγεΐδοθ ἰο ἔθ 608ρΡ6] οἵ 5. 
«011, 15 οὗ ὑπ15 ορί πῖοη. 1,8η1ρ6 (α), ἰπ 15 Ῥεο]θροιηθμἃ, ἴο Η5 
ἸΔΟΟΡΙΟΙ5 ΤΟΥΚ οἡ 5 . ΦΟΒη᾽5 ΟὍ5Ρ6], ἀϑϑοσῖβ ὑπ6 σοῃίγαυυ, θἢ 
186 Δ ϊοΥ 165 οἵὁἨ Τοπαῦϊι5, Τ᾿ ον ]ΠἸὰπ, Απρυϑέϊμθ, ἘΣρΡΊῚΡ δ ἴα5, 
Δ ἃ «ΘΥΟΙΏ6. 
ἘΠ6 ᾿εϑὲ θχρ δηδίϊοη Ε πᾶνα τπϑὶ οἵ {μῖ5 ἰγαηβϑδοίίοιι, 15. ἐμαὶ 

ὅδπα, ἰὼ 
Θ41}}66.. 

ΠΙΟῊ 15 ρΊνθη ὈΥ͂ ΒΟβοπμλ} 16. (1 106.) ἔγομι ΟΠ γυϑοβίομ (0), 
ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒΘΒ5 ὑπαὶ {πΠ6 τποΐμοὺ ἀπ Ὀγοίμγοη οἵ οὔὐ ᾿ωογὰ 6 Υ8 
᾿πιραϊϊθηΐς ἐπᾶΐ μ6 5Βῃου]ὰ ρου οτη) βοηθ βρίθη! αὶ δοίίοη, ἀπ 
τη Δ 1 }65ἷ, μἸχη56}1 ἴο ἴπ6 σοῦ! ά, ἐμαὶ ἔμ ν ταϊρὶ ορίαϊῃ 50π16 ἀ6- 
966 οὗ Βοποῦϊ ἐμβγουρ ἢ. ΗΠ5 τηοῖμθγ, ργόθάαῦ]γ, ἱπεϊτη αἴθ 
θγ 50116 ἴοπ6, ψοΪθ6, ΟΥ̓ Π|8 Πη6Γ, ΠΟΙ ἀδβῖτθ ὑπαὶ μ8 δμοι!α ροῖ- 
[ΌΤΙ 501168 ΟΥ̓ ἔῃ056 ΟῺ ἀθυ Π] τ] Γ8 0165 τ αοῖ π8 δα δοπιθίϊπι65 
γουρΐ, (85 δ ΠΥ οΟῃθοΐαΓ6,) [ὉΓ ὑπ τ! Γ οὗ ἔμ ἀομγθβεῖς 
Ῥονοιΐν οἵ 15 ΤἈΤΏ1γ. Τὰ ἀοθ5. ποῖ β5θϑὴ5 ὈΠΟΥΓΕΠΥ Οἵ ΟἿ 
ΤΟΥ 5 ἘΒμαγδοῖθυ, 5ᾶγ5 ΒΟβθῃ 116 γ, 1η 106. ὑπδὲ μ6 5Βῃο]ὰ πᾶν 
βίνϑη {π|5 Θοῃβοϊδίϊο ἴο πἰ5. τηοῖμϑῦ ἀπά ἔγθ 5. ἘΠῸ τάἀθὰ 15 
βιρ οϑίθα . {Π6 βίγοπρ' οΟρ6 βχργβϑβϑθά θγῪ ἐμ ἱγρίῃη ΜΆΓΥ οα 
[Π15 οσοαβϑίοη. Βαΐ, ἃ5 ἵπευο ἰ5. πο οἴ βεὺ βδιιρροῦγὶ ἴῸὸῪ ἐπὶβ ορὶ- 
Π]ΟΠ; 1ἰ τηᾶγ Ὀ6 δοοοιηΐθα [ῸΓ, ἔγοχα ἐμ σοηνιοίϊίοπ 8 τποῖ ΠΥ 
δῃἑθγίαϊηθα οἵ 15 αἰνῖπθ μηϊδϑδίοη, δηα ἔγοσι {πΠ6 δηχίθίυ 5110 
ψγου α παν! [66], ἐμαὶ ΠῸΓ 50 5μου]α τηδη δϑὺ Πἰτη56 1 ἃ5 
ἴπ6 Ργοιδοα ΝΜ ββίαῃ. Τη ταρὶν ἴο {ἐμ ἱποϊπαδίϊοπ, οὐν Τογά, 
ἐπι ΠΕ Υ πη ἀθυβίδη ἀπο ΠΟΥ 5165, Ομ οΚ8. ἰῃ6. πα-αϊογθα γο- 
ποδί, ὈῪ ϑινίηρ Πού ἴο πηάεογδίαπα ὑμαὺ 8886 ψὰβ ποῖ ἴο ἀϊγϑοῖ 
δῖα 1 Π6 ΘΧΘΓΟΙΒΘ ΟὐἨ [5 αἀἰνὶπθ ρονοῦβ ; δπᾶ {πὲ ἐπ8 ρουϊοα 
γγΒ ἢ. ΠΟΥ αἤδοίίοη ἀητοὶ ραΐοα μαὰ ποὶ γοΐ ἀγγῖνοα. ΤῊ νου 5 
““ Μ|Πη6 ΒΟῊΓ 15 ποὶ γϑῖ Θομη6,᾽ ΔΥῸ ΒΡΡΟΒϑα ἴο 51:5} 1 ἐμπαΐ ἢ]5 
ῬΆΡΙΟ ἀοιηοηβίγα [00 ΟΥ̓ Πἰπη56}1 τγὰβ ποῖ ἴο Θοιημιθηο6 {}}]} ΦΌΠ πη 
Ὑγ85 ᾿ΠΠΡΥΙΒΟη6α. ἘΟΒΘΠΙΜ]}6Υ δπα Καϊπο6} ἴῃ ἰοο. φποῖθ [ΓΟ 
Πιομ Οἀϑ51π5, 110. 51. ἔπ Ἔχ ργθϑϑίοι οὐ Απριβίμαβ ἰο ΟἸδοραῖτα, 
ἴο σὸν ὑμπαῦ {πὸ ψογαβ οἵ νϑυ. 4. ἃγθ ποῖ ἴοὸ "6 τππάρυβίοοα ἴῃ ἢ 
ἩΠΙΚΙΠἋ ΟΥ̓ ΠᾶΓΒ 56η56---Θάρσει ὦ γύναι, καὶ θυμὸν ἐχε ἀγαθόν. 
ΤΠαὶ ἰμ6 ψογα γύναι νγ5 864 8150 ἃ5. ἃ {{||6 Οἵ ΠΟΏ ΟΣ ΔΠΠΟῺΡ; 
ἐμ 30 γ8 ἃποῖθηξ αὐθθκβ, ρρϑδῦβ ἔγοιι 15. 1586 Ὀγ. “β ιν 5. 

Ω βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτατη 
Μῆτερ ἡ "Ξέρξου γεραιὰ, χαῖρε Δαρέιξ γύναι. 

Ζβο ον], ῬοΥϑ8, πὸ 192. 
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8. Αμά ψμθα ΤΠΟΥ͂ νναμίθ τνῖμθ, {π6 τη μον οἵ δ 6βι15 σδπα, ἴῃ 
561} ππίο ἰγα, ΤΟΥ πᾶνα ΠΟ ΨΜ]η6. 

Βασίλεια γύναι, πρέσξυς Πέρσαις. 
ΖἜβοΥ]. Ῥογβ85, 622. 

ἘΠῸ 6 Π6ΓᾺ] ορίπίοῃ, μονουϑῖ, οἵ ἔπ ποϊθπὶ ἐλ Π 6.05 νγα5, ἱπδΐ 
ουν Τογά πι56α πο ἰδμριδρο οἵ Γαριοοῖ ἴο 15 ποῖ μοι, ἃ5 ΘΠ οἵ 
Β01π0 πα Ιου θῖϊοι ΟἵὐὁἩ ργΘοΙρ ΐδμοΥ [ ὑππ5 Βρθακίηρ᾽ ; ἃ5 ἀθϑβ  Γ]πΡ᾽ 
ακαὶρως τὶ ζητεῖν, καὶ ἐγκόπτειν τὶ τῶν πνευματικῶν, 5ᾶγ5 ΟἸγΥ- 
βοϑίομ), ἃ5 φιοίϊθα ὃ. ὙγΠ|ΌΥ. Τιηρθ, ἴῃ μἰ5 ΟΟμ θη αΥῪ Οἢ 
δ, Φοπ, πιδὶ πἰδῖ 5. 8150 815 ἰδ θυ ορίῃοπ, ψν0]. 1. Ρ. 804. Ἠδ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ5 ἱπαὶ οὖν ον ἃ 564 ἴπ6 ϑγγιδο θύῃ ΝΙΝ, ᾿πδἰοδα οἵ 
την", ἡ Β1ῸΪ. 15 ὑπ Π]Ο016 ΠΟΠΟΌΧΑΒ]Θ ἈΡρδ αι οπ. 1Εὺ 56 615 πιοϑὲ 
ΡΓΟΡΆΡ16 ὑμαῖ γοριίοοῦ 5 ἰῃἰοπ θα, δηὰ 1 γγὰ5 ο]ο πο ἴῃ {16 
Ἰαπριᾶρο οἵ αἰδοϊίομ, Κἰπά 655, ἅμα γοβρθοί. 

Υγ8 ᾶνὸ πονν αυγινθαὰ αὖ πὸ ᾿ἰγϑὲ τη! γαοθ οἵ οὐὐνγ Τωογ ἃ τπηθη- 
ἀἰοποδα τῇ {πὸ Νὸν ΤΠ οϑϊαιηθηΐ. 1 ψ1}} 6 τϑιηθηροῦοά, {Ππᾶἴ 81] 
ἴι6 ψεῖῖθυβ οὐ ὅπ θΟΟΪΚ5 οἱ 6 Νὸν Τ᾽ οϑίαμιθηΐ δα ἀγοϑϑϑά {ΠπἸ᾿θιη- 
Β6Ιν 95 1π ἔμ Πγϑὺ ᾿ηϑΐϑηοο ἴο ὑπὸ αν; δπα ὁπ6 οἰ]θοῖὶ οἵ ὑπ656 
ποίθβ, 15 ἴο ροϊπὶ ουἷΐ ἴο {16 5Β0π5 οἵ [5186], 1π {15 1Π6ῖγ Ἰαδ οδρ- 
νιν, ὑπ 1πΐθυ 8} ουϊάθηοθ, ἃ5 1ἴ φυδα ἈΠ} } Δ01565 ὈΘΙΌΥΘ τ8. 
ἐπαὺ {π6 ἰὈππ θυ οἵ ἴμ6 ΟΠ γι δία ΟΠΒαγο νγὰ5 {π6 ργϑαϊοϊθα 
Μοββῖδ οἵ {πμ6 “6 ν78, 1Ὁ τᾶν 6 σψουῖῃ οαν 116 ἕο ἀγα 50Π16 
ΟΡ. 50η Ποῦ θθη {π6 τηϊτ 8 6165 γοοογάθα ἴῃ ἐπα Ὁ] δπα {πο88 
γοαῖθα ἴῃ ἴπ6 Νὸνν οϑίαιηθηξΐ, 1ὸ ἐπ᾽ η]ς ἰδ οϑ ΘΆ51}γ 6 πιϑα 8 ἔθ 
ἌΡΡΘδν ὑπαὺ ἔπ ἀγὸ θοΐῃ βυρρογίθα Ὅν δυϊάθηοα οἵ {πθ 5816 
πᾶΐαγο: ἃπ ἃ σοΟηΒΘαιθηΐ }γ, ὑπαΐ 1 [μ6 ΤὈΤΊΔΟΥ ἅγὸ Γοοοῖνοα, {π6 
Ἰαἴἴου, οἱ ἐπ 8 βϑ8η16 φΊΥ ΘΟ ἀ5, αΥ6 ποῖ ἴο 06 το]οοΐθά. 

ΑΒ 1 τηᾶῖκθ Ὧ0 γϑίθγθποθ μθγὸ ἴο ὕπο56 ὙΠῸ ΓΘα. 116 ἈΥΘ 6 5 
ἕο ονϑῦζῃγον ὑπ ραγααοχίοαδὶ ορίπίομ οἱ Μν. Η αιηθ ; “ς ποὺ πὸ 
᾿ππ 8 ἢ ἰδ  ΠΠΟΠΥ ΟΠ ὈΓΟΨΘ ἃ ΤΠ ]ΥὙ8016, ᾿ 518}} ποῖ βἴορ ἴο 6οι- 
51 6Υ 15 ΟἿ ΔΠΥ ΟΥΠΘΙ βρθου!αίνο ἰαἀϊοΐον οἵ τποά θυ 1η 1 ἀοΠ1γ. 
Ὑγ8 πᾶν Ὀ6 οοῃΐθηΐθα νι] ΟὈδουνῖηρ ἰμαὺ “Κα ηιϊγαοῖο 8 αἩ, 
ουδηΐ, τ»]υϊοϊννῖς σομἴΥ αΥῳ ἴο θαρογίθηοο, αὐτιά ἐΐθ οϑἑα ἰδιθα οοη-- 
οὐϊέιιίοη, Ο᾽ 2οιιγ86 Οὗ ἐϊπϊπ8, οἠοοῖοα ὃψ ῬΟΊΘΥ ποῦ ἐϊιαη, 
ἤπιαν." ΒΒ τθϑιιγ ΘΟΌγ58 οἵ ἐπ]ηρ5 15. σθηθγα! ν Καόνῃ ὈῪ 
1π6 ἴθγηα ἔΠ6 {μενγ5 οἵ Ναίαγο ; {πΠ6 ψογὰ παΐαγο θϑίηρ' πι886α ἃ5 1 
1 νγὰ5 ᾿πἰθη θα ἴο ΕΧΡΥΘ85 5016 οσοα] απ  γ, νυ ΒΙ Οἱ 15 ἴῃ 1561 
ἱπἀδροηάδῃηϊ οἵ ἃ ογϑαΐ προ, ΟΥ̓ Ργοϑθενί πο Ῥιονιάθηθθ. Ζωὴ ἰἢ15 
56η56 Οἵ ἴῃ6 ψογαά ἔπ 6 Γ6 15 ΠῸ 5110} ἔπ] πρ' ἃ5 παΐαγο. Ναΐαγο, ἃ5 
ΟΟνΡΟΥ 85 θδα }]Υ ΟΡΒουνθα, 15 Ραὺ ἃ Πδη6 ΤῸ 8η οεοϊ, 
ὙΠ056 οϑι|56 15 Θ0α--ἀαπα {πΠ6 πη! γι του πΠ6 οὗ ΟἸΓΟαμδίβ 665 
ἴῃ Δα γα} ἃ ἃ γορϑίδθ]6 [1{8 1ῃ ογθαΐοη, ὅτ. γ Ί Οἢ γγ6 ἀ81}}ν 566, 
ΟΥ ΘΧΡΘΥΘΠ 66, Δ} ἃ ἢ ΨΥ] Ο ἢ γγ78 Π]ΔῪ ΑΙ ἂν 5 ΘΔ] ο]α 6, 4065 ποὶ, 
ΡΙοοΘθα ἴοι ΔΠΥ ᾿ππᾶΐθ ὈΥΪΠοΙρ 6 οἵ 6 Ὧηπα τηοϊίοη ἴῃ {δ 
1ηθγΐ τη 85565 Οἵ Ὑ ]Ὸ ἢ {ἢΠ6 ν]51016 πη! ν .56 15 ΘΟΙΡΟΒΘα, Ὀαὶ ΓΟ 
ἐπ ἱπηπιθάϊαΐθ πα σοηἐϊπιθα ἀροηοΥ οἵ ὑπαὶ Ομ! ροΐθημοθ 810} 
1 5ὲ ογδαξοα Δ ἃ σᾶνο ἔπη οχιϑίθποθ, ἃπα ἃρροϊηΐθα ἔμ8 [ἀνν8 
ἐπαὶ πον ΘΟν ΤῺ ποι. ὙΠῸ νυ θα ΓΘϑα 5 οἱ {π|5. ψ1}}} οὐ Οἰη- 

ΘΔ11|66. 

Πϊροΐθμοθ τη8Υ, ἢ 016 561η86, ἃ8 ἔπΠ6Ὺ 8ΓΘ ΙΠ0Γ6 ὑπδπ Πυμηδῃ 
Ῥόνγοῦ οοπἰα οἰϊθοῖ, θ6 οα]}16 ἃ οοπδίδηΐ, Ὀπὺ πη  ρ Υ ἀθα τ Υ86]65 ; 
γγ 8116 {16 ἀθνι δἰ !οῃ5 [το ὅΠπ6 ὉΠ Όγ. γ658}5 ὑΠπ5 Θομηηδη 6 ἃ 
ΓΘ ΟὨΪΥ ἀπαϑδιι8], ἃπ ἃ ὑπουθίουο τποῦ Γθραγθα τ]γ8 6165. [ἢ 
Βοΐῃ Ἰηϑθδημ 65 ὑπ ϑᾶ1π|6 ἃοέϊνθ Βα ρου ηΐθπαάδμοθ οἱ 8ἃπ ᾿ηγ]5106 
ἀροηΐ 15 αἰ νγαν5 ἀἰβοονθῦαθ!]θ. Ἠδθ 80 ογάαϊποά {πμ6 γϑραίαυ ἐν 
ΟΥ̓ ὑπ6 πηϊνθύβθ, ἃπα δρροϊηΐρα {π6 ρον ο 5 πὰ ργορ 05 Οὗ 115 
θδῖπρθ, σᾶπ ΒΗΒΡΟΠα ἴΠπ6 ΟΥΑΙ ΠΑΡ [ἀγγ5 1 6} ΡΌνΘΓΠ [15 ΙΟΕΣ 
7] α. ὙΠῸ οὐ ΠΥ οὐ {π6 ὁπ οἷ885 οἵ πηϊογπι πη Γᾶ 6165 
ἀδρθϑαάβ τπροη ἐπ ἐδϑ ΠΟΥ οἵ {π6 56 η565 8 ἃ ἀ8}]γ ΟὈϑθυναίοῃ : 
ἔμ οὐϑαὶ}τν οὐ ὑπ ἀπτιϑιιἃ] τηΐγϑο 165 ἀθρθπαὰβ ἀρὸπ ἐπ6 ϑνὶ- 
ἄθποβ οἵ ἐπι βθῃβ685 οἵ ἱποβα πὸ 6 μοΙ ἃ ἔπιθι.  {ΠῸ χαΐγϑο]65 
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Ζαϊΐαη ῬῪὲ- 4. 7655 581} απΐο μου, Ἦ οἴηδῃ, νγνμδὲ πᾶν 1 ἴο ἀο νυ (ἢ απα, ἱπ 
τοί, 4740. 2 - 3 ᾿ 

Ομ, ἐ 

ΡΣ ἡ μμμ  αμανΝ ΠΟῸῪ 15 ποί γϑῦ ΘΟ ὴ6 

27, 

: 

τ ΒΙΟΩ αἱ ργοδοηΐ ἃγ ἀν Ἔχ μ᾿ 6, ψ γθ ἔγομη. ἔπ|5. τπηουπθηξ 
ἴο ορᾶ56, δη4 δηΐου πΠΙΌΥΠῚ ΘΟΌ586 οἵ δυθηΐβ σου ἴο ἀριμοη- 
βίγαϊθ ἴῃ ὩπΟΙΠΘΥΓ ΠΏ ΠΘΙ ὅπ6 ρον οἵ αοά, ἔποη ἢ που! 6, 
ἐπα ἐπ δβχρϑυίθμποθ οὔ πα βϑηθγαξοη σοι! θ6 σοπίγατυ ἴο 6 
ἰβϑυ πη οπΥ οὗ {παὺ πο ργθοθαθα ἴδ. Βαϊ 1815 Θχρϑυῖθηοθ ψου!α 
ποὶ {Ἀ]51 γ ἴπ6 ἰθϑιπηοπυ οὗ ἴπθ ΤΌΣ ΠΙΘΥ ΘΘΠΘγα ΟΠ. 50. 8150, 
Ὑ6 8Γ6 πὸ ἰοῃροῦ τ [Π658565 ΟΥ̓́ΪΠ6 ἀΠΌΒ.8] Π]Γ86165 οἵ αοα, γεὶ 
γγ8 5800] 4 δοῖ νΘΥῪ ἰγγαιο}}Υ ἴο γα]θοὶ ἐἸνοπι, ἃπὰ ἴο ἀἸ 506] 16 ν 6 
ἴμθπι θη ἐμαὺ δοοοπηΐ, δἰ ποθ ἔπ 6 Ὺ ἀγΓ6 ὑγαμδηι θα ἴο τι ΡΥ {ῃ6 
απ τθαὰ σοπμουγγοπὺ ἰθϑ ΠΟΥ͂ οὗ ὑπὸ ἔμθη οχίβυϊηρ' σϑπογαίίοη οὗ 
ΟΥ̓ΘαΙθ]6 ἀπ πρΥΘ] αἀϊ οοα τ 65868. 
ἘΠΕ 7678, ἃ5. Μ61] ἃ5 οὔ ιούβ ὅὙἷῶηο Ὀ6] ον ἴῃ ἐμ δαΐϊποπἐοίν 

οἵ ἰπ6 ΟἹά Τοβίδιηθηΐ, πὰ γϑοθῖνα 1ὖ ἃ5 ἃ ἀϊνίπ γϑνυϑ οι, 
ἀθοῖαταο ἐἰνοῖν οϑηνλοϊίοπ οἵ [86 οογίαι νυ ἐμαΐ ἴπ6 ΡᾺ]16 τα ΓΔ 0165 
γΓοοογάθα ἔμποθὶη ἃγ6 ἔγθ, ὈΥΪΠΟΙΡΑΠΥ [ῸΓ ὑπὸ δῖχ ΓΟ] ον ηρ᾽ 
ΓΘΆΒΟΠΒ: 

1. Το οδ]ϑοΐ οὗ {Π| τα γ8 0165 γγὰ8 σου ἢν οἵ 115 ἀἰνὶπϑ δαΐπου. 
2. ἜΒΘΥ 6 γ6 ῬΆΡΙΊΟΙΥ δη ἃ ἐπϑ[αη ΘΠ ΘΟΙΒΙΥ ΡΘΥΓΟΓΠΙΘᾶ. 
8. ΤΉΘΥ ἀρροαϊθά ἴο ἔμ 58 η8585 π᾿ 50 0}} ̓ ηΔηηθγ, ἔμαὶ πη6π 

τ] οὗ πᾶσα οὗ πϑὶν γαίῃ. 
4, ΤΠοΥ σοῦ ἱπάθροπάθηϊ οὐ Βθοοπ ἃ ΟΔ11565. 
ὅ. ῬΟΡΠΪο πποπαππθηΐβ  Υ8 δοῖ πρ, πα οαἰνγαγ ἃ Δοῖ 0Π}5 Ρ61- 

[ογιηθα ἕο σοτημηθιηογαῖο ἔΠ6ῃη. 
τ 6. Ἀπ {μΠἰ5 ψγὰϑβ ἀ0η6 αἱ ἔμ νϑῦυ {ἰπη6 ΒΘ η ὑπ ονϑηὶβ 90 Κ 
ῬΙδοθ, ἀπᾷ οοπεἰπαδά αἰζογναν 5 σιϊπουΐ ᾿πἰουγ αρί!οη. 

ἼΠῸ6 πιΐγϑο 5 οἵ Μίοβθβ, οἵ ἘΠ|85, δα οὐ μοῦβ γθοογάϑα ἴῃ ἐπ6 
ΟΙα Τοβίαμηθπΐ, πᾶν 6 αἰνιἀ6α ἰπΐο ἱποβα οὗ 8 ρυϊναϊε δῃὰ 
ῬυθΙο παΐασο. Ἑδοῖ οἵ συ ΒΙοἢ ἃγὸ ἴο 6 γϑοθιγϑα οα ἀπδεγθπὲ 
ϑΥοσΠ 45, δοοογάϊηρ ἴο ὑπὸ ΟὈ]Θοὐ ρτοροβϑά. ΠῸ ρΌΡ]ϊΟ παῖ Γ8.Ο1685 
γγογ ἀθδῖση θα ἴο ΠΡ 655 ἃ ΜὙΠ0]6 ὑγ106, ΟΥ̓ Παί!0η, ΟΥ̓ ΪΔΓΡῸ ὈΟΔΥ͂ 
οὗ ππθη, τι {π6 οοηνϊοἰϊοη οὗ ἃ ὑγαΐῃ, οὐ ἴο οοπῆγτη ἐΠ) 6 πὶ ἢπ 
ἴπ6 ργοίδδδίοα οἵ ἰμ8 ἔσὰθ [αἸ τ. 1π {πΠ6 ἀαγβ Οὗ ἐπα! ἴδθυθποθ, 
ἀροβίδου, πα Ἰἀοϊαὐγγ ποῖ μοβο οἵ ἃ τποῦθ Ῥγϊναΐθ παΐαγθ ὙΟΥ̓Θ 
ἀεοδίρπεα ἴο οοηνίμοθ ἱπαἀϊνι ἀτι815, ΟΥ̓ 5ΠΊΆ ΠΟΥ ΒΟ ΪΘ5 οἱ πηθῃ, οὗ 
ἔΠ6 58π16 ὑγαΐῃϑ ; ΒΥ ΓΘ θυ σ Πα πηδὴ νη ΐ8, ΟΥ̓́ ΒΕ ΠΥ Π 65, Ὀγ τὰ 5- 
ἱπρ ἐπ ἀθαά, ΟΥ̓ 1ῃ Β0Π16 6565 ΒΥ ΓΠ 8 1 ΟἿ πο ΡΠ ΒΒ ηΐ, ἐπ υ Ὁ Υ 
ἀογηοηογαϊϊπρ ὑπ6 αἰγὶ η6 Τ155105. Οἵ {π6 ργορμδῖ, δηἃ [8 1π|- 
Ροτίδηεθ δῃά γαῖ} οὗἨ 8}1 παὶ 8 γγχὰἃ5 ἀρροϊπίϑα ἴο θοῇ. 

1. ο ἐπὸ ον "6 ]16 να ἴπ ἐπ 6 ΤΠ] ΓΔ 0165 ἡ ΒΙ Οἢ 6 γ6 ιουρ εξ ὈΥ͂ 
Μοβοβ ἴἰο ἀθ νοῦ {μ8 1ϑγδοιΐθϑ ἔγοπὶ ργρἐϊδ Βἰαν υυ, Ὀθοα56 
ἰὰ τνὰβ δῃ οδ᾽ϑοὺῖ νογίῃγ οἵ ἴμ6 Ὁίνιπθ Βϑίηβ ἴο 5ᾶγν8 [15 ῬΟΟΡΙΘ 
αὖ ἐπὸ ἐϊπηθ ἤθη {π6 ργϑαϊοϊϊοη οὗ μ15 βευναπὲ μδὰ δηποημποθά 
ἐμοῖν γϑθαδὶ Ἡὸον το ποτ ψου γ οἵ πὸ αἀἰνίηθ ροΟ 6855 
γγὰ5 ὑπαΐ ογθαῖοθυ ἀθ] νθύᾶποο οἵ π6 ἀθϑοθηἀδηΐβ οὗ {μ6 β81η86 15- Ἅ 
ΧΆ 61 1165 ἔγοτῃ ἃ ὑοῦβα θοπάδρα ἔπη ἐπεὶ οἵ Εἰργρὶ, ἴγοτῃ ὑπ οἂρ- 
ἐἰνιῖν οἵ 5ῖπ δπα ἀθαίῃ. , 

2, Ὑγεῖα {π τηῖγδο] 65 οἵ Μοβϑβ συ μῖοῖ οἴθοϊθα ἐΠ15 ἀθ! σού Π 06 
ῬΌΒΙΟΙΥ ἀπ πίῃ! ὨΘΟΉΒΙΥ ΡΘΥΪΟΥΙΠΘ 4 -οῦγᾶϑ ἀΆΓΚ 655 ὈΓοπ 
ἀροι {πο ᾿ἰΔπα--οῦοτο ἔπ ἔγα 5 οὗ {6 στου πα ἀθβ του θα ---ὐτὰ8 ἴΠ 68 
τῖνοι ομδηροά ᾿πἶο θ!οοα--ὐά ἱπθ Ἠθα 5688 δνθηΐαα!!} Υ οροπϑὰ 
ἴοΥ ἐπὶ γ γθβοιθ--τα πα Ὑγ6γ6 8}} {π656 ὑπὶπρϑ ΡῈ] 1ΟΙΥ ἃπα ᾿πδίδη- 
ἰδ ΘΟ ΒΥ ρογίουπιθα ἢ ἘΣ ΌΔΠΥ ἡ ΟΠ ΘΓ ἢ] νγὰ8 ἱπ6 ἀ Δ. ΚΠ 685 δὲ {116 
οὐ οι κίοη οἵ στ ϑί--οῖμα οὐθαϊίοη οἵ Ὀγοδα ἴῃ ὑπὸ πᾶ 5 οὗ {6 
ἤν, οὐ ἰῃ6 βαενθὴ ἐμουβδηα---δηα, ἀθονθ 8ἃ}} 656, ἔμ ρᾳ}]1ο 
γοϑαγγθοϊίοη οὔ ἐμ ἀδαα ἴο 118. 

8. Οουά ἴμ6. 56πη565 οἵ ἔμ ρθορὶβ ρεύεεῖνθ δῃὰ πον, πὰ 
7υάρο οἵ ἐμ τηΐσϑοῖεβ οἵ Μοβεβ δηὰ οἵ Ε}185} 50 νγ85 ἴπΠ6 ΔρΡμ6ᾺΔὶ 
τηδα8 θγ Ομ γιϑὺ ἴο {πὸ βου πὶ Ζίηρ, ΘΧ δηλ παΐϊομ οἵ 15 ἐμβγο ΒΡ Ως, 
Δα ἀἸΤΟΥΒ5. Ὶ 
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ὅ Ηΐ5 χτοΐποὺ βαϊτὰ απίο τπ6 βουνδηίβ, Ὗ μαίβοθυθυ Π6 Ὅδπα, ἴπ 
5811 ἀπίο γου, ἦο τέ. 

4. Ὑγογο ὅπ δοοαμμ] αἰ 1οη5 οὐ ἔπ γᾶν 685 Οὔ ἘΠ 6 568, 85 {Π| αὐ που- 
ἵπρ᾽ νναἴθυβ ἢ 680}} 5166. οἵ ἔπΠ6. ρᾶδϑὶπρ [5γ8 6065 γΓΌ586 ἴῃ [|68}}8, 
ἰπϑιθϑα οἵ βιῃοοῦ!ν ργοσθθαϊηρ ΟἹ ἔΠ6 1} ΘΟυ 856, ΘΠ ἀθητν 1η66- 
Ροπάδηξ οἵ βϑθοομῃᾶ οδιι865: 80 Ψ6ΥΘ {Π|6 τηϊγϑοῖθβ οὐ Ομγιβί, 
ὙΠ ΘΠ Π6 ΓΟ586 {ὙῸπὶ 8. 5110 6 Ὁ 1ᾳ ἴπ6 Θπαἀδηρθγθα νϑ886] αὖ ὑπ 
Θηἰγθα 165 ΟὐἩ ΠΪ5 ἐου γι θα αἴ 501 ρ0165, ἴο γοῦυ κα ὑπὸ γασίηρ οὗ {Π6 
ψ1πη4, ἀπὰ ἐμ γοᾶῦῖηϑ᾽ οἵ {Π6 568, πὰ οομηηδηἃ ἴΠ6 Θ᾽ θιηθηΐβ ἴὸ 
5110 5146 1ηἴο ἃ Θ4|π|. ΥΥ μαῖ πητηδῃ ΡΟ ΟῚ σου ἃ Πᾶνα Θηθ] ἃ ΜΟ565 
ἕο ἀϊνιθ 1Π68 8568, οὐ Φοβῆμπϑ ἴο ΓΟ] θδοῖς ἐπ6 1146 οἵ Φοτάδη, ΟΥ̓ 
1178} ἴο ρᾶγὶ {Π6 ΤἸΨΟΥ Πα ΡῸ ἐπ ΓΟ1Ρ}} ανῪ 594, οὐ Ομ γιβὲ ἴο 
γγα}}κς Εἰ πιβ6 } ἢ, ἀπά ἴθ Θπμ8 016 Ῥοΐοὺ ἴο ψὶκ οα 1η6 θοβοιῃ οἵ ὑπὸ 
ἄδερ. ὍΠΟΥ ψ γΘ π6 τηδη !δδί δι 05 οὐ {π6 ργονί ἄθποο οὐ {Π6 
βᾶιη6 αοα, ψαΐομία] ονον ἴΠ6 586 Ρ60ρ]6. ““Ηδ ἱμπαΐ Κοοροίι 
157.86] 588} ποῖ 6 Ὁ 5] ΠῚ ΠΟΥ ΠΟΥ 5660. 

ὅ. ὙΥογο ῬΡα]1Ὲ πιοπτιθηἶβ 56 π|ρ, Οὐ οαΐννα ἃ δοὶ 05 ΡΟΥΓΌΥΤη- 
᾿Θ4, ἴο Θδο]θυγαΐθ {Π6 τ] ΓΆ 6165 ὑμαὺ ἀ6! νου α [5.86] ἔγοιη Ἐργρὲ ; 
γγὰ5 {π6 Ῥαββϑονϑῦ ἃρροϊηϊθα ἃ5 ἃ "η 6.018] ἔοι ον ὃ ἘΣ ΌΔΙ]Υ 15 
ιἰὰ ἀειποηϑίγαθ!ο ὑπαὶ {πὸ Βαογαιηθηΐ οὗ {π6 ΤΟΥ 5 ΒΌΡΡΘΥ 5 
ΟΥἀαϊηΘα 85 ἃ δοῃεϊπιὰ! τϑιηθγδη 6 οἵ {πὸ βδου θα οὗ {π6 
ἀδαΐ! οὐ Ομγιδὶ, ἀπὰ Πκον 1586. ὑπ ΟΠ γι δῦ απ ΘΑ θα [ῸΓ ἃ ἰ65- 
ἀπηθην οἵ ιἷἰ5 Γοϑαυγθοίϊ οη--αηα, ἴθ ΘΟπι6 ἴο {πὸ βιχὸμ ΟΥ̓ ΘΓΙΟῚ 
Οἵ ΡΈΒΙΤο τὶν 168, 1 ὑπ6 ῬΆΒΒΟΥΕΙ ψγὰἃ8 1ηδὑππίοα αἱ ὑπ6 ἔπη 
ψῃ θη ἰδ ὐχοάτιβ ἴοοκ ρμ]ᾶ66, ἴο "6 οΘοπεϊπαθα ἔγοῦι ὑπαὶ ἀν ἴο 
ἀμ ἰὴ οὗ ἐμ ἴσ 6 Ῥᾶβθαὶ] πη, γ6 8150, ὙΠῸ ΘΊΟΓΥ ἢ ὑπὸ 
πᾶῖπο οὗ (γι 5, απ ἀδιηοπδίγαϊθ, Ὀγ 186 τηοϑὲ Ἰη αἰ βραΐαθ]α 
δααϊπογιν, ἐμαὶ {πΠ6 Βαογαιηθπξ οὐ {πὸ ΤοΓα ἢ 5. ΒΌΡΡΟΙ ννὰ5 1Π51- 
ἰαϊρὰ νὰΐ ἃ δν θαγ5 Ὀϑίογα ὑπ6 ἀθαῖῃ οὗ οὖν ον α πηδβίθυ, 
ἀηὰ 85 ὄνοι, ἔγοιι ἐμαὶ ρϑυϊοά, θθθπ σοϊηπιθιηογαϊθα θγῪ Π]5 
{ὉΠ} Οὐ οΓθ, 1ἢ ΥΘΙΠΘΙΓΆΠΟΘ. Οἱ Πἰ5. ΡΥΓΘοΙοι8. ἀθαΐῃ, τη}}} Π 5 
σομιΐπρ' σα. Απα ψγ6 οδη {γ Ποῖ ἀθπποπδίγαϊθ ὑπαὶ {Π6 ΟΠ γ]15- 
ἰδ ΒΡ αὶ πᾶ5 θΘ θη βοΐ ἃρᾶῦὶ [ῸΓ ἀπο οο]θγαΐϊίοα οὐὁἨ ΟἸΓΙβὶ 5 
τοϑαγγθοίίομ, [το πὶ ἴπ6 ἐἴπι6 6 ἢ Π6 Ἀρρθαγθὰ ἴο ἢ5 αἰδοῖρ]οβ ἴο 
ἀβ5ατο ἔπ ἐμαὶ πο μά γί ἔγοιη ἐπ ἀθδά. 
Το τ1ι5 γϑίδυ 4150 ἴο 6556. οἰγουτηβίϑηοθβ, ἃ οομρδγο ὑπ6 

ὉΒαγδοῖθυ οὐ {μ6 τὶ ζμθϑϑοβ ὙΠῸ Πᾶν ἰθδϑιι δα {πὸ ἔγαΐ οὗ {πθ86 
πλ1γ8 6165, ἀπ ον {πΠ6 βοραγαῖθ αἰδρθηβαίοηβ: ἴΠ6 ποσὶ ἀθοϊ δα 
ΠΡ ΌΘ ΠΟΥ οἵ ὑπὸ ἐγαῖῃ5 οὗ ΟΠ γΙβυμΠγ, )Π0 γϑοθῖν θα ἐπ ΟἹὰ 
Τοϑίδιηθηΐ, ψν1}} θ6 βαϊ!ϑ θα τ {86 ον! θ ποθ ἴῃ Ἀν ΟΌΥ οἵ Οὐῦ 
δϑουβα {11}. Τὴ νι βαΐθνον ροϊπὲ οἵ νῖθνν 6 Θοι δῖ ἀοὺ ὑμ656 ψῖ- 
Π65565, 6 5Π8}} Ππὰ ὑπο αἰδι! πο ]5 6 ἃ Ὀγ ὑπ 58Π1|6 οἰ ᾶγ80- 
ἰδυιβίϊοβ. ὙΠΟ τηοϊίνϑϑ, ΟἸΓο δ Π 6659, ἃηἃ οοηά ποῖ, ψοπαθι- 
{Ὁ]}Υ ΘοΥγγθϑροηά. 10 ἃρροδῦδ β ΘΟΪΟΙΒΙΥ ἀοδίρηθα ὈῪ ἰΠ6 916 
Φομοόνδη, {π6 ἀοά οὗ μὸ Φον5 ἂπὰ οὗ ὑπὸ Ομγιϑίαη5, ὑπαὶ ἐπα 
ΨΠΟ]6 βυβίθηι οὐ Ἠδθνοίαϊ οι βου! ἃ 6. ΘϑίαὈ 56 οἡ {Π6 581η6 
γί ἀθηοθ---ἰ μα 1 6. ννὰ5 ψοσίῃν οἵ (ΑἸ ἃπα δοοερίαποθ, {Π6 
οἴου 5 Θ4 081] 50. 

γγα5 Μοβοβ {πθ 16 5] οὐ οὐ ἢ15. ρΘΌρΪ6, δρροϊπίϊηρ ἴον ἐμοῦ 
ϑογουππθΐ ἃ πον οΟά6 Οὗ ᾿ἰᾶνγδ; 50 ἃ|50 ψγὰβ ΟΠ γδὲ {πθ σγθαΐ 
Ἰανγρῖνθι οὐ Β15 ρθορὶθ, ἴο ὑποῖι 6 σᾶνθ ἃ τηοῦθ ρμογίδοὶ ἂν, 
ἘΧΔΟΙ Πρ ἃ ΠΙΟΤῸ Βρ᾿ γα] ἀμ ΘΧΘΙΩΡΙ ΑΓῪ ΟΡ Θά! θη. , 5 1δαῖδἢ 
ἀπ σοι μϑηῖοπ οὗ μ6 ρυΐῃ 65 οἵ ἔ5γδθ], δη ἃ οὔ ἔι Ὀ]οοα ΤΟΥ], ἃ8 
ἐπ6 ΖΘ 58} γα 05 ἀϑϑϑιὶ---ἶμα νδηρο! δὲ 5... 501} νγὰ5 οὔ ἐπ6 
(ταν οὐ ἰμ6 πὶρὰ ργιθϑῖ, ἀπὰ δὲ. Ῥὰμ) ψὰ5 οἀποαΐθα αὖ ἐπ ἔδθοϊ 
Οἵ ἀϑιμλ!10}, πῖτὰ ἐπ ρυϊποῖραι! ππθθθγ5 οἵ ὑπ βδηπθαγίμ, 
ἃπηα ἰμ6 πιοϑὲ Ἰθαγ πᾶ οὔ ἔμ ΠΥ 5665 πα βαδάμποθοβ οἵ Π]5 ἀδγυ. 
1 Αἴηο5 5 ἂἃπ ἱρῃπογδηΐ ἃπα οὔβοιγθ π]8η, “Κ πο πον ἃ ΡῥΓῸ- 
Ρμδῦ, ΠΟΥ ἃ ργορμοὶβ 508, θαΐ ἃ πογάπιδῃ, 8πὰ ἃ ρα ποῦ ον οὔϑυ- 
ΘΒΙΠΟΥΘ ἔτει, 1ἰ οΘαη ποῖ 6 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 5Π6 0 ὑπᾶὖ {16 τη] ΟΥΤἐγ οὗ 

6 Ά11|66. 
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7 απ Ρε- 6. Αμᾶ {ποτὰ νοῦ θὲ {Π 676 5ὶχ τνδίουροίβ οἵ Βίοῃθ, δέξου Οάπα, ἴῃ 
ψαλ αν ἄπμ, [πε τηϑηποῦ οὗ {86 ραυγγιηρ οὗ τπ6 δθυνβ, σοηῃίδϊηϊηρ' ἐνο ΘΆΠΠ|εε. 
21. ΟΥ̓ ἔἢγεα ἥγκίη5 8ἃ- ῬΙ6Όθ. 

ἐμ ἔμεῖνα Ἀροβίϊθϑ 6 γ6 θα Ά}}Υ πη] θα  πϑᾶ;; ἃΠα 50. τρπ0}} τ 1 - 
ουΐ ργοϊθεπβίοη, ἐπα θη ἔμ6. Βἰρῖι ᾿Υ]οϑὶβ. ἀθδίγθά ἴο ὑθρύθϑ8 
ἀπ Ἱποϊριεπὲ ἀασηίηρ οὗ Ομ γιβίαμιῖν, ἴμοῪ ρδυπ ξοα ἔμ θιη 
ἔο τϑιηδῖη αἱ Φοιυβαίθη), ἃ5 ἴοο ἰηΐδυϊου, Ὀοΐἢ 1ἢ. τᾶπκ ἀπά 
αἰταϊητηθηΐβ, ἰο δχ οῖΐθ δι ΠΟΥ ΔΡΡΥΘΉΘΏΒ1Ο1Ν ΟΥ̓ Βαβρίοίοη, 1 {Π6 
ἐδϑεϊμηοπίθβ οὗ 1ϑαῖδῖ δη ἃ ΑἸη05 0 Υϑοαϊνθά, ἃπα ἔμβούθῦυ, ἃ5 ἃ 
ὨΘΟΘΒΒΑΆΤΥ ΘΟΠΒΘα]ΌΠΘη66, ἀθιηοηῃδίγαΐθ ἰῃ6 ἀϊνίηθ οὐὔϑίη οἵ π6 
ΟΙα Τοϑιδιηθηΐ,--τν αὐ γθάβοι οἂῃ 6 ἀϑϑισηθα σ ἢν 5 . Φομπ ἀπὰ 
5, Ῥ88}, ἃπὰ {π6 Αροβί!θβ5, 5Βῃοι ἃ ποῖ 6 δαῖα}}ν γοραγάθα 85 
ΟΥ̓ΘΑΙΡ16 νυ ΐπα 5565 ἴο ἴπ ἰγαΐῃ οἵ ΟὨγιϑἐταπῖΐγ, 
Αγ {86 τηΐγϑοῖθβ οἵ Μίοβθβ ἴο ΡῈ ἀθροη θα προῖ, Ὀθοῦῦβθ οἵ 

16 πα θοΥ5 ΠΟ συ πμθ5564 ἴπθπὶ: ὑπ6 τη]γ8 0165 οἵ ΟΠ γὶδὶ α1]50 
ψ6γ6 τοαῦρμΐ θοίογο ἐπουϑδη 45 οὗ ἴΠ8 Ρ60Ρ16 :δῃηα {πΠ8 δοοοιῃΐβ 
οὗ {Ππο56 τ] γ80165 66. ΡΌΡ ἢ 5Πμ68 8116 ὑμ86 δυθ- 6 55865 6 ΥῸ 
511} ἃ11ν6,) πὰ ψ Π1]16 τπδὴν οἵ ἔπθ86 πὶ 68565 Ψγ6 ΓΘ 58} ρ᾽ 
Ρδύβθουξίοα ἰπ βαρρογὶ οἵ ἴπ6 λοῖβ γθοουἀθά. {{{Π6 ἀποϊθηξ 
76 ..5 ἀὔὸ ποῖ ἴο θ6 βδαβροοϊβθα ἴῃ πηῖ]ηρ᾽ ἴῃ ἃ ΤΟΥΡΘΥΥ ἴο ῬΓον6 
ἀπὸ ἔσῃ οὗ ἐπ τηῖγϑο]ο5 οἵ Μοβθβ, ΨΥ δοιὰ {πεῖν ἀδβοθηά- 
ἂηΐβ θ6 ΒΞ ρροβθα 1685 ΒΟΥ ραΪ]ΟΙ5 ; ἃπὰ ΨΥ 5Πποι] 4 πα ὺ ποΐ θ6 
Θ4ΒΆ}}Υ οὐρα θα θη ἔμπου ἀϑβουὶ ὑϊ6 ἰγαΐῃ οὗ ἐπ6 τηΐγϑο]85 οἵ 
Ομγιβὶ. 

γγε5 Μοβϑβ Ὀγομπρμὲ Ροίογο ῬΒανυδοῖ---οὐ 0.816] θΘίΌΥ 6 ΔΎ τ5 
“οὐ ἴπ6 ἴπγθθ ομ] άσθὰ Ὀοίογτα ΝΡ ΟμΔ απ 6 ΖΖδγ, 0 ἀρ 068] θῪ 
ἐῃ6 πιῖγϑο]θβ ἐμαὶ ον θποθα ἐπ ϑαρουϊουιν οἵ Φϑμοόναῃ, ἰο 8}} 
ἔῃ6 τεῖδα, δηὰ Ἰθϑαυπθά, πὰ ΠΟ0]6, οἵ {μϑὶν οὐσῃ ἀδγ, δηὰ ἴο 608- 
ἔστ ἐπ ἔγυΐῃ οὗ ὑπο ῖῦ ΓΘΙΡΊΟΝ [ῸΥ ΘΥΘΥ --πθὸ νγγὰ5 ΟΠ γ δὶ Ὀγοπρηὶ 
μϑίοτο Ηδγοά---οίογ ἔμ Ἐουιαη (ονθύμῃοῦ---δη ἃ ἔπ6 ἈΒΒΘΙΏ]Υ 
οὗ ἐμ Ῥυιοβϑίβ, ὑπὸ δα ποαγτὰ οἵ Πὶ5 τσ ηΐϊν ἀθθαβ. 1ὖ τῦᾶβ ἴῃ 
[8 ῬΊΘβθμο6 οἵ ἴπΠ6 Υ]6 Υ8. οἵ 1Π6 ῬΡ600}6 ὑμαΐ Ο"γὶδὶ ταῖβθα ἐμ 
ἀεαά, ἀπά μρα! δα ἴμ6 51ῖοκ, δπὰ ογϑαϊθα πϑνν {Ππὴ05 ἴο ἐμ τηδὶπι- 
δα, 116 ἐπον, μαϊϊπρ ἷ5. ἀοοΐτιηθ, 6 Υ6. ΚΘΘΗΪΥ δηα Τη8]1ο]- 
ΟἾ]Υ ᾿πξοπῦ προ 8}} [15 δοῖ!οπ5, ἰο ἀθμοῦποθ Πϊπὶ ἃ5 πῃ δηΐμιι- 
5ἰαβί, ΟΥ̓ Ο ΡΥοΟνΘ δῖ 85 ἱππροβίογῦ. δ᾽. Ῥδὺ] βίσχγαοικ ἔπ 5ού- 
ΘΟΓΟΥ τ ὈΠΠἀΠ655 αἵ ὑπ6 {θη 8] οἵ Ῥδαϊιδ, ἀπα 5, Ροΐου 
γοϑιογϑα πὸ Ἰδπι6 τη8, 0 γἃ5 Κποσῃ ἴο 8}} {πΠ6 μϑδάβ οὗ ἰμθ - 
Ρυιθϑῖβ, δη4 {πμ6 τα ]ογ85 οἵ 1586]. 

Ἀϊὰ Μοβ65 ΤΟΥ ἷ5. τα 8 0165 ἴῃ ἐπαὺ ρὈ᾽δοθ ΠΟΥ ἀδίθοϊοη 
ψουἹά πᾶν θθθὴ ὅπ πποϑὺ ΘΆ50--τθὸ ἀϊὰ Οἰγῖθὶ ἤθη Π6 τη] 1- 
ΡΙ6α Ὀτθαᾶ ἴῃ ἴπθ ψ]] ἀθυ 5885. ΜΒ] Ὸἢ. ργοαϊ θα ΟὨΪῪ τοοῖβ ἃπὰ 
ἢ δγ05, ἴΠ6 βδοδῃΐυ ργουΐβίομ οἵ πᾶῖυσθ. Ὁιὰ {π6 ἀποϊθηΐ Ῥγο- 
Ρμϑῖβ 50 θη  Ί ΘΙ ἃ πα τπιπδ ΠΟΙ Β]Υ ἈΡΓΘΘ Ιϊ Θδο ἢ ΟἴΠΘΥ, ἐμαὶ 
0 οοπίτεασιϊοϊϊοθ τψμαΐθνου 185 ἴοὸ Ρ6 ἰουαπὰ Ὀοΐίνθοη ἐμθπη--- 
50 πρῖϊῃπον οδὴ Δ νυϊαίίοι οἵ ἀοοίγίπθ 6 ἀἰδοονογθα βοΐνγθεῃ 
πὸ ἰδϑεϊπιοηίθβτοί ἴπ6 Εν ρ 1δῖ5. πα ὑπὸ συιΐουβ οὗ ἔπ ἘΠ ρ[5- 
1165. Ὑγα5 [5αϊδ ἰουϊαγοὰ πιὰ ὑμ6 58νγ7, δπα «δυϑιηΐδῃ οδϑὶ 
ἰπΐο ὈΥΐβοη, 50 80 ψϑῦθ ἴπ6 Αροβί!θδ, δηὰ ἢΠυβδὲ Μαγίγυβ, οσὰ- 
οἶδα, βἴομπθᾶ, πηρυϊδοπθαᾶ, οὐ οὔμου 86 Ρογβθοιίθα. 1{ γγὸ 
θθ ον, ἐμογοίουθ, {πΠ6 συ ΐουβ οἵ {π ΟἹ Τοδίαιηθηΐ, ῃ8 ἴβϑπηα 
Ἰατβ οἵ τϑαβοπίπρ ἀπά ἡπάριηθηΐ τϑαπῖγο ἐμπαΐ τπγα 5ῃου]ὰ οἷν 
6418] ογβάθμοθ ἴο ἔμβοβθ οἵ ὑπὸ Νὸν Τοβίαιμθηϊ. ΟἱὨ Ροΐῃ 1 
ΔΥ͂ 6 }π|5}}γ ἀϑκϑά, 

“ἍΜ ΒΥ 5ου]ᾶ πιθη, οἵ νγίοιι5 ἃρ δπὰ ρατίβ, 
δν εἄνε 500} ἀρτυϑοίηρ {γα }}5, ΟΥ̓ ΟὟ ΟΥ̓ ΧὮΥ 
ΘΒουΪ ἃ 41}1 σομϑρῖσα (0 ομθαΐ 5 1} ἃ 11ε--- 
1Πηα5]κεα ἐπεῖν ραΐηβ, πμοοαβα πεῖν δανῖοο, 
Βίαγν πρ ὙΠ ΕἾ Ραΐη5, ἀπ δέατίγγάουι {ποῖν ρυΐσθ."ἢ 



Τυϊΐαη Ῥὲ- 
τιοά, 4740. 
ψυ ραν γα, 
27. 
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ἢ Ζρθιβ βατ ππίο ἔμ, ΕἾ] τπ6 ννδΐου-Ῥοῖβ νυ} ὕλμπα, ἴῃ 

νυδίου.. Δηᾷ {ποὺ ΠΠ16α {πϑμι ἂρ ἴο {16 ῬΥΙΏ,. 

ἜΠῸ νυυῖΐουϑ οὐ ἐπ Νὸν Τ δϑιαιποιΐ {6 {πὸ νυ υἰΐουβ οὐ ἐμ Ο]ὰ, 
ΘΧΡΓΘ85 ὑπθηιβϑῖνο ψἱΐ ἀπ6 ἀοοιναῖθ ΘΔ ΘΙ 55Π655 ΟἹ γα : ὯῸ 
τοαὶ οοπἰταδϊοιϊίοι οχὶϑίβ θεῖνγοθη ὑπθιῃ ; ὑποὶν ἀθνιδξίοη 15 ΟΗ]Υ 
ἂπ' Δα ΠἸ0Π8) ἰδϑι πον ἰπ {πο ὶν Ἄγ Ου, ἃ5 ᾿ξ ΡΥΌν 5 ἔμ 6 γΓο 6014 
πᾶν θη πὸ ἰηϊοη θα ἀθοθριίοη, ΠΟΥ Θ ἔμ γ νγὰ5 0 ρΓθιμηθαϊ αῦ- 
δα 5οβδηῖθ, ποῖ δυθῃ {π6 γϑοοποὶ ᾿αἰΐοι οἵ ἀρραῦομὺ ΠΥ Θἢ 665. 

ΤΡ ἐπὸ γοργθβθηϊαϊίοι οὐ {815 ἀρυθοιδπὶ ὑθθνθθη 6 Ψ ΤΙ ΘΥ5 
οὔ με ΟἹὰ δπὰ Νὸν ᾿οοϊαπιθηΐ 6 ποῖ 5α ἰϑίδοίουν ἴο ὅμο ὅθ 5} 
γϑδαου, ἰδὲ πίω Γαυ ΠΟΥ οοηϑίάθυ ὑπ 6 δἰμοαϊαν οοη δι θΘίνγθθ 
δ15 ραβδὶ δηα ργθβδθηΐ ΘΟ μα 108. 

1] η1655 {π6 Μοββδίαϊμι πΠᾶ5 ὑθ}]}ν οομθ, ἃπὰ ἴπ6 δον πᾶν ἀ6- 
ΒΡ 564 ἂἀπᾷ ογποϊβϑα μἷπι, 85 νγο δδϑϑυῦΐ, Ὁ. ἡ μαΐ ππθδ 5 οδη {ΠΟΥ 
γϑοοποῖϊο ἴο ἐποιθβοῖνϑϑ ὑπὸ [δαγία! οἰδηρο ἐμαὺ μὰβ ΚΘ μ]8 06 ἢ 
ἐμεῖν οἰσουταβίαποοβ. 1ωδ᾽ ἐπϑῖη ἐ68}} ἔπ ΟΠ τ βεῖϑὴ ΤῸ αὐ Γθᾶδοι 
ὐ 15. ἐπαΐ ἐπ βδοὴ5 οὐ Αθγαμϑηι, 50 Ἰοηρ {π6 ρΘου ΘΥ]Υ ἀν οατοα 

᾿ς ΘμΠ ἄγοι οὐ αοα, νΠὸ ογο ποπουγθα 11 τη] ΤᾺ 6168, δάμη} 56 
ΡΥ ρΡιορμοῖβ, ἀϊγθοϊοα θγ νἰβϑίοῃβ, ἀῃᾷ νὶβιϊθα ὈΥ ἃ ΡῈ 15, Βῃ0α]α, 
ΤΟΥ 50 Ἰοπρ' ἃ ρδυϊοά, "6 μευ τα ἴο ψαῃ ἀθγ οὐ ὺ μι ψ 1016 ἡγοῦ] α, 
ἃ Ὀγ-γογὰ, ἀπὰ {Π6 ὙΘΙῪ 5601 Οἵ 811 παίοη5, ἰποαΐ ἃ Κιηρ,, ἃ 
Ἰθρ]6, οὐ ἃ ργορ!οῖ, ΨΥΠΕη. ἐπθῖν ργοσα ἃν ΠΟὮΪΘ ΕἸ ΜᾺ 5 
ἀεοιγογθά, Ἰἀο]αῖγν πᾶ Ἰομρ οθαϑθά. ὙΠΕΥ 66 ΖΘΔΙΘΩ5 [Ὁ 
ἴπ8 Ἰαν-τεῖμον νϑπογαϊθα ονθὰ ὑπ ομαγδοΐθυβ 1π Ψ Β10Ϊ 10 ν᾽ 88 
πε ἐΐθη, δῃ ἃ ἔπ 6 ρατοϊπθηΐ οἡ τ 16} 1 νγὰ5 Ἰμϑουροά. ἜΠῸ 908 
οὔϊμε θη 1} 85 σοῦ Δ Ππουγ α. ΠΟΥ νϑπὶπγθα ούθὴ ἕο Θποοιηΐοῦ 
πο παϊγοὰ οὗ ὑπ θυ ο ἶθ55 ΟΠ ρα] α, ταῦμον ἔμ απ δατηῖς 81) ᾿π]ᾶ 58 
τηἴο ἐπιοῖτ' 58 δα ἔθ ρ]6. Φομονδῃ γὰ5 ἐμ ἀοα ἔΠΟΥ ΟΥΒΒΙρ μά, 
δοσογάϊης ἴο {π6 Ιϑτον οὐ ὙΠ 6 ἰὰνν οὗ Μοβθϑ, τ 81 ΘΗ ἢ 51 5116 
ΔΒ Θύθποα ἰο {86 παῖς οὗὁἨ ἐμεὶγ απο] ἀπ αὶ Ραγ  ΠΘΏΒΟΙΏΩΘ ΥἹ- 
ἔπ}. 76 τποϑὲ οὐ ΓΓ ἀβδί ηρ' οὐ ἔμ 1} ἃρροϊπἰθα ΟΥ̓ ἀϊ θη .5 νν85 
186 11 ργυῖάθ ἃπὰ βοαβδί. ΨΥΒογοίογθ, ἔπθη, 5 ἀοα ξογροίίθη ἰο 
μ6 ογϑοίουαβὺ ΠΟΥ Ππᾶνθ δπάιιγοά, ἃπᾷ βυῆθνθα, ἀμ ποροά, 
διὰ Ρο] ον, δηά. ργαγθά [ῸΥ τηθγ0 γ, [ΟΥ̓ ΘΟ ΠΤΙΘ5 ; {μ0. πᾶνθ 
ΘΆΠ6ὲ ἀροπ ἐμ Φθμονὰ πῸ ἔγοπὶ ἔπΠ6 ὈΘΡΊΠΏΣΠΡ᾽. ργοπιϊδοά 
ἔπη ἃ Μ 6βϑίδῃ--- σοῦ πῸ ργορμοῦ μᾶ5 ἈρΡρΘαΓΘα--- 0 Τ1ΓΆ 016 μὰ5 
θϑϑη ψγουύρεὺ 1 ὑποῖν ἄνουγ. Ξιποθ ἐμ 6 ἀοδίγαοίίοη οὐ {Ππ610 
ΒοΙονοα Φουπβαίθιι, τ μοι ἑοοῖὶς Ρ] 66 ΤΟΥ θα γ8 ΔΈ ἘΠ|6 γα οἱ- 
Πχίοι οὗ ποῖ ᾿οαἀθοιηθῦ, π6 ὺ πᾶν θ66η βοδίξογθα ονθὺ ἐπ 
ἴλοο οὗ ὑπὸ ψΠΟ]6 θαυ ῖμ, ἃ ἀϑιοῃ:βιηθηΐ, ἃ ἃ ΡΥΌΨΘΙΡ, ΔΙΠΟΘ ΠΡ’ 
4}1 παίϊοῃβ, (Ποαΐ. χχνῆ]. 97.) Ὁ ἐμ οοιημμδηα οὗ ἃΠ ονϑι- 
Τα] ηρ Ῥεονιάθηοθ, ἀὲ πη θη] 4016 ον άθηοθ οὐ ὕπ {]Π]πιοηΐ οὗ 
ΡῬΥΟΡΙΗΘοΥ, ἴπ ἐπ δ ῖν ον ὉΠ 4π655 οὐ πϑαγί, ἂμα οὗ ἐΠπ|ὸ σας οἵ 
Ομγἰιϑεϊδηἶγ. δὴ ΔΩΥ σαμι56. ὙΠαΐθυοΥ θ6. ϑδϑιϑῃθα [ῸΥ {π|5 
5ἰαπαϊηρ' τηϊτδ616, [815 σγοπ ον Ὁ] ἀΙΒΡΘΥΒΙΟΉ), 50 10, Δ ἃ (81}}- 
“ΠῚ ρτοαϊοῖος Ὀγ {ποῖτ σγοαΐ Ἰανοῖνεν, (Θ ϑυΐ, ΧΧνΗΙ. θ64--68.) 
ἰπᾶη ὑπαΐ ΒΟ ἢ 15 ρίνθη Ὀν ᾿πϑριταίοι 1186}, ἘΠῸ οατηο ἴο Π15 
οὐη, ἃηα Πϊ5 οὐ τον πἴμῃ ποῖ : ἀῃἃ ΤΠ6Υ ΓΘΙΏΔΙ]η, ἃ5 ΝΟ565 
Τοτθίο]α ἔπον 5Ποι]ἃ τϑμδΐη, ἃ “ βρη. ἃπα ἃ γοπ6γ,᾽ 11] 16 
ἀν τη ἴθ} {π6ὺ 5}}8}} 580, ““ ΒΙοββϑά 15 (νι ταῦ σοχηοί!ι πῃ {16 
πδ1η6 οἵ ἔπ ΤιοΥὰ (ὁ)." 

(4) Ὅοιη. Ἐνϑη. ὅδ. Ζοδῃ. νοΐ. ἴ. Ρ. 14. ἀβ νἱϊα Φοαπηῖβ ρυϊναία. (δ) 
Οὐδίθυαμι πο τπᾶ]6 ΟΠγγβοβίοπιαβ- --ορίαθαί (ΔΑτ4) εἴ 1ρ58 ον ΊΟΥ [6] 
Ῥον Ἀ]ίαπι καὶ τάχα τι καὶ ανθρώπινον ἔπασχε καθάπερ καὶ δι εἰδελφοὶ 
αὐτοῦ, λεγοντες" δεῖξον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ, δεβλόμενοι τὴν ἀπὸ τῶν 

᾿ θαυμάτων δόξαν καρπώσασθαι. (6) 886 {Ππ8 Τμείίοτ οἵ Μῖν. Ηδπι]ΐοι 
ἰο Ὅν. Ἠδυβξοθοῖ, Ομ ῦ ἘΔΡΌΙ οὔ {16 Θϑτιπαη ἀπα ῬΟ] δὴ δ οννβ 'π Ποπάοῃ. 
-οτηε᾽ 5 Οὐἶτ, Τηἰγο, ἢτϑε βδαϊι. νο]. 1. Ρ. ὅδά. να 15. Υ Ι͂ΈΥ ΘΠ 665.--- 

ἘΠῚ 

(8}1166. 

ὃ 
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7 δὴ Ρ- 8. Απᾶ [δ βδίἢ ὑπίο ἐμθιη, γᾶν οαΐ πονν, ἃπὰ αν ὅδπα, ἰῃ 
ὀνν βὰνν ἀπίο {Π6 σονεποῦ οὔ [Π6 ἔδαβί. Δμπὰ {ποὺ ὈΔΥΘ τή. Θαῖθεο; 
27. Β ᾿ 9 Περη {δδὸ τυϊοῦ οὔτε ἔδαβέ μα ἰδϑίθα {Π6 νυδίου {Πδὲ 

ννὰ5 τη846 νυῦῖπθ, δηά Κῆονν πού ψγΏθηοα 10 νᾶ : (τ {Π6 
Βούυδηῖβ ϑνΠ1Οἢ) ἄγονν {Π6 ννδίθυ Κηθν :) (Π6 σονθύηου οὗ 
1Π6 ἔδαβέ οδ]] θά τη6 ὈυΙ Δ ΡΎΌΟΙΩ, 

10 Απά βδίῃ πηΐο πη], ΕΨΘΥῪ τηδῃ δὲ ἔπ6 Ῥοριπηϊηρσ 
ἀοίι 5εὲ ἔουτῃ ροοά νη ; δῃηὰ γνΠθη τηθη Πᾶν νγ6}} ἀγιηῖ, 
{μ6ὴ {πὲ τυ μ]οἢ 15 ΟΥΒΘ: ὀμέ ποῖ πᾶϑδὲ Καρέ {πΠ6 σοοά 
Ὑ]Π6 ἘΠΠ61] Πονν. 

11 ΤῊ5. ὈοσΊππηρ' Οὗ τηϊγδο]65 414 9655 ἴῃ δῆ οὖ. 
(81Π66, δῃα γηδηϊθβιβα ἔου τ 15 σΊοΥΥ ; ἃπά Π15 ἀἸβοῖρ]8β., 
θ6]ονβα οὶ δἴτῃ ἢ. 

ΤΑ Βοσοἢ᾽ 5 Ατηΐοα ΟΟ]]δῖο οὐπὶ ογυα. λπά. 4{ο. ρΡ. 172. ΤΠ Θτο (Π15 ᾿θαυποᾶ 
ὙΥΓΙΓΘΥ 5 ιανγβ (πα {πΠ6 ἀἰνῖπα τι!ββίοη οἵ ΟΠ γιβί 15 1655 ἀσθῖουβ ἔπδη {παῖ 
οἵ Μοβεβ. Οὔὐξεββο πὰαπο : 51 46 δ] δαί για 5. ΠΤ  Ὀ]]Π1ΡῈ5 ἔδοίβ ἀα ΙΔΥῚ ἃ 
4αοαπδηι ροΟβϑιΐ, ἴΠ 416ΠῚ 18 915 ΔΙΙΟῸ} 5 Αγ 15, 4886, ΓῈ65 ΠΟῚ ὈΙΟΥΒῸΒ 
ΕΓΔ Π60 ἰδηΐαβ ᾿ρΏΔΤΟ ΡΟΡΤ]Ο ρο βιδβιί, δου ροϑϑὶΐ βαβρίοῖο ; 8ῃ 1 
νίγαπι ἀοοΐαμα, δα οαπ, ρΡοίαπίθια, Πρ Θγαίου πὶ ΡΟΡα] 6 ἀυτὰ πογνϊπίθ, 
εἴ ομηηΐα ΡΓῸ παΐα 5110 πιοἀθυδηίθμ  8Π ἴπ Ραπρογοα! πὶ, σοπίθιηρίμμη, 
ἀοοίουιθιιβ ΡΟΡῸΪ: ᾿πν βηπι, τπηϑο βίγαΐαϊ ΘΧΟΒαΠη, δϑὲ πη Βα παπᾶ ΟΡ6, 
80 ἔανογε ἀδβιιϊίπίαιῃ 2 Νόοη 5ο] πη θᾶ πὶ δου 5 οἵ αἰσίπβαπο τ ]}- 
ΘΊΟΠΙ5 ἐπ πάδίογ! 5 εδϑὲ αἸ σα πίϊα 56 ἴῃ 'ρΡ50 ροραϊο, 411 Βδθο δοοδρίξ, 
εἴ ροβίογιβ {γϑαϊαϊῖ, Τοηροτα οπῖτα ΝΟβ᾽5 ροραϊι5 ἀϊαίαγημπβ, οἱ ἀ Ὁ τ5- 
βίπηδ βευνιαΐθ γαοία5, ΠΟ ροΐθγαΐ ΠΟ 6558 γΠ6]15, δ ᾿ρῃδιιβ να] 46, δἕ 
αἿΙ οϑί Ορρυθβ888. Ρ]6 015 811Π|5, ΡΔΓΔΊΙΟΥ 8 αυξ6 15 πηᾶρη]ῆοα ἀδ ΠΠ| 06 γὰ- 
ἰουῖθα5 515 ογθάθμάδ, οἱ 46 115 ροβίβγιβ 5115 τπιδογα ἰγαἀθηάδ : 4081 1], 
411 781 ΠΡ ασίας! ἀβϑαθί!, ρδίγ5 ᾿πβίιπ|15. πη θα], 16 ρῚ, ααδπὶ αἰνίπαπι 
Βαθοραπί, δἀἀ!]οΐ!, πα}1]0 πιᾶρ πὸ δ πθἤοϊο ἈΡΠ0ο 580 Νθβϑίδῃ ἴπ ργεβεπίθ 
μᾶο νὰ αἴδοί!, πα]1]10 τηυπάδπο ΞΡ] πάοσθ, νοὶ ἔφ! τοἰΐαΐα τηοίϊ, οἱ α]- 
νοῦβᾶ Ρ]8η6 δβχρεοίΐδηξεβ ; 410 05 ἸΡῚ ΠΥ Π1}1] Δ11π πδὶ ΓϑΓαπι ᾿ρβαγαχη 
οἰ αΥ τα 5 ΔΥρτηθηΐο 6556 Ραϊαΐί, οἵ νῈ] 1051 ογθδσγοπί, γδ] 8115 Ῥ͵Ὸ ψϑῦὶβ 
ΠΑΓΓΑΤΘΗΐ. ΤῊ15 15 ΔαΙΔΙΓΔΌΪΥ ἄοπο. Τη6 πο] σου ΔΡρουπᾶς τ] ἢ 
Θἰοᾳφύθποθ, ἃ5 Ὑ76}} 85 βουπά δύριμπηθηί. 1|65116, ἴῃ 818 Ῥγαΐδοθ, 8δο- 
Κιοτν]εᾶρο5 Π15 ΟὈ] ρα! οπ5 0 Πἰπιθογο ἢ, ἀπα οομἔθββθβ {παΐ ἢ15. του κ 
νγᾺ5 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΥ οομρΙ]6α ἔχοι ἴπῃ6 Απῖοα ΟοἸ αΐϊο. 

12.Α νϑῦῪ ουγίουβ, θα ἴοο [Ὀγο6α Δη ἃ τηγϑί]68] ἃπ ἰπἰθγρτγοΐα- 
ἔϊοπ Οὗ {Π15 τη Γ8 616, 15 σἴνϑη Ὁ. ΓΔ Πηρ6, πῃ ΒΊΟΝ Π6 Θη ἀθδγου 5 
ἴο 5ῃαν, ὑπαῦ θγ ἴΠ6 ὈγΙἀθρυοοηι 15 τηϑϑπΐ Π6 σΟνΘΥΠΟΥ5 οἵ ἐπ6 
7 15} ΟΠυγ ἢ ---ἰ πῃ θυ] 15 ἔπ6 ΨΦονῖϑ ΟΒυΓοἢ 1[561{--τῃϑ 
ΠΊΔΥΓΪΆΡΘ 15 {6 ΟΠ γΙβίδη αἰδρθηβαίΐοπ. ΤῊΗ6 [Ἀ]Π1πρ' οὗ ἐμ 6 τὴ π6 
15. ἵμ6 ἀδραγίιγθ οὗ {πΠ6 ϑριγι οἵ αοἀ ἴγοιη ἔπ Ψ ν δ ΟΠΒΌΓΟΙ, 
ΒΟ μαὰ Ὀαριιη ἰο ἀδραγὲ ἔγοιῃ ἐμ6 ραν γ οὗ ὑπ Ιαννττῖμο 
πιοῖμον οἵ οὺν [μΟΥὰ ἰ5 {ΠπῸ Πᾶν Η]Υ ΨΥ 58] 6, ὈΥῚ Πρ ηρ ἱπίο ἐπ6 
ρογῖν οἵ ἴπΠ6 ἀο5ρ61 πὸ σμ]άγθη οὗ {μ86 ΨΦ ϑυσίϑα Οπαγοι ; Ραὶ 
8586 15 Υθργονϑα [ὉΥ ἱπιραϊΐθηθθ, ποὺ Κπονῖπρ' ἐπ6. ἔπη65 ἃπα {π6 
ΒΘΆΒΟΏΒ, ΟΥ̓ ἴπΠ6 ΠΟᾺΓ ὙΠΙΟΒ Πα πο γεΐ οομθ. ΤΠ νγαΐευ 15 
ΘΒδησοθα ἰπΐο ψῖπ6, ἐπαΐ 15, ρΡΥΌρΠΘΟΥ 8πα ἐπ Ἰὰνν ἃγτ86 οβαπρϑᾶ 
ἰηΐο 6 (08ρ9] ; ὙΠ} πᾳ 0. τπογ οὗ ἐπ6 βᾶμπιο Κιη.-Ἴαιρα, 
γὉ]. 1. Ρ. 518--ὅ20, 



ΒΟΌΥΕΙΒ, κο. ΠΕΙ͂ΥΕΝ ΕἘΟΜ ΤΗΝ ΤΈἘΜΡΙἘ--ΟῊΑΡ.1. 117 

ΘΕΘΟΎΤΙΟΝ ΙΥ. 

ΟἸγίδί ροος ἀοιυη ἰο Οαρεγπαιηι, απ Οογϊημιε8 {ἢ.676 δ0Ήϊ16 
5 ον ἐϊηιθ. 

ΦΟΗΝ 11. 12. 
δυϊ δὴ Ρε- 1 ἃ 
ἀϊοά, 4110. Δεν {π|8 π νγθηΐ ἄονῃ ἴο Οδρούπδυμη, ᾿6, δηα ἢ15 σδρεγπδαμ, 

Ψυϊρατ Δῦτα, τοί μου, δηᾷ Ηἰβ Ὀγθίμτοι, ἀπά [5 ἀἸβοῖρ]65 : δπα {Π6Ὺ 

Ἧ1. ΘΟΠΕΙΠμΘα {Ποῖα ποῦ την ἀαγ5 ἢ 

--- 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΚΥ. 

Τῆο Βιιγογς απὰ δοίϊογς ἀγίυθη ἤγοι ἐἢ6 Τοηιρίε "-. 

ΠΟῊΝ 1. 19, ἴο [π6 6μᾶ. 

18 Απᾷ {Ππ8 76 ννβ᾽ Ῥαββουϑὺ ννὰβ δὖ παηά, δηὰ δθβιιβ νγθηΐ Τοπιρῖο αἱ 

ἊΡ ἴο Φογυβαίθτη, Το τάδ! θπι. 

δον νον {τ δύνων ρον στλι τιον ἐνετῦσε ἃς ΘΟ ΡΟ ΞΘ ΞΘ 

13 ΤῊΘ Θχρυθϑβίοπ, ποῖ ΠΙΔΠΥ ἀαγ5, 15 υ564 ἴπ Αοΐβ ἀπὸ τῆ 

ὑπαὶ ραββᾶρο ᾿ξ ἀδποῖθϑ ἔθη ἀδγυ5 ΟΠ]Υ, θοῖπρ {Π6 ᾿πίθγναὶ θοΐνγθοη 

πὸ Αβδοθηβίοι πὰ {πὸ ἄἀδυ οἵ Ῥεπίθοοβί. 
14. Ὑγ6 ἃγὸ ἱπίοσπιθ ἃ ὈΥ Φοβθρῖαβ (α), ὑπαὶ ἃ 5ΞίΓΔΏΡΘΥ γ͵Ὰ5 ποὶΐ 

ἈΠΟ δα ἴο ρᾶ85 πο {Π6 ΠΟΙΥ ρ]866, ὑπαὶ 15, ἰῃΐο 1π6 βθοομᾶ 

οοατχὶ οἵ {π6 ἴθιπρ]6, ὑ Β6Γ ἔπ 78} ἀπὰ οἰγουπηοϊβοα ργοβο γίθϑ, 

ψΠ6π ποῖ ΙΘΡΆΠΥ ἀποίθαῃ, ογθ απ θα. ἘΠῚ ἐπιγὰ οουχὲ νγ85 

αἰϊπουὲ {π6 βαογοά Ππη115, ἀπὰ ἀϊνι4οα ἔγοπι ὑπ οὐ μου ὈῪ {1} 116 

ΡΙΠαΥ5, ΟΥ̓ ΘΟἸππηπ5, Ψ ΙΓ  {Π|5 ἐπβογιρίϊοπ--Μὴ δεῖν ἀλλόφυλον 

ἐντὸς τᾶ ᾿Αγίε παριέναι, ἃ {116 γΘΆ50Π 15 ἀ551:ρη64, τὸ γὰρ δευτε- 

ρὸν ἵερον “Αγιον ἐκαλεῖτο. Ὑ15 ραΓί οὗ {6 ἴθιρ]6 5 Ἰηϊοπά θα 

ἴον. ἐπ Φονβ γῆ ψϑῦβ ἀποίθαμ, ἀπᾷ ἔπ ἀονουΐ θη 1165, {Πθ 

Ῥιοβειγίεβ οὔϊμε ααἴθ ΑἸ πουρ ἐπ [6 5 ποιά {μ6 Οθμ 1165 ἴῃ 

πὸ ογθαΐοϑδὲ οοπίθμηρί, 5ιἰστπαὶ!Ζίπρ, ἔποπὰ τ δ} {Ππ|6 ΟΡΡΙΟΡΥΙΟυ5 

δορὶ ἐμοὶ οἵ ““ ἀορ5,᾽ γοίαβίπρ' ἃ}1 ᾿πὲθγοοῦ δ 6 ΟΥ̓ [Ἀγ 1 ΠΥ ἢ 

ἔμδπι, 5.111 τὸ ἤπα ἔπθηι 50 ἱποοπδίβιθηξ ἃ5 ἴο βαθον ἔπθπὶ ἴο 

ΘΑΥΓΥ ΟΠ, ΟΥΘἢ ἴῃ ἴΠ6 ΨΘΙΎ ΡΥΓΘοϊπ οὐδ οὔ ἐμποῖν ἴθιιρῖο, ἴῃ ἐπ6 » 

οουγίβ ἀρροϊῃϊθα ἴογ π6 θη .}165, ἃ ὑγαῆῖο ἴῃ ΟΧΘπ, 5660, πὰ 

ἄονε5, ψ Βίο γ γΘ γθαυϊγθα ὈΥ ἴΠ|6 ΜΟΥ ΒΡ ΡΘΓΒ, ἔοΥ ὑπο 580Γ1- 

ἤφεβ ἀπ ρυγίβοαϊοηβ. Τμ ΘΥΟΙῪ ἅθ6 οἵ ἔπ 7 58} Ομ τοι 

ΠΙΆΠΥ ΡΓοβο γίθϑ οὔ {πὸ ααΐθ απ! θἀ {ποιηβοῖνϑϑ ἴο ἴμ6 οΘοπρτορᾶ- 

Εοπ Οἱ Ἴδγαθὶ: Βαΐ ἰπ δοηβθάαθποθ οὔ πο οοπϑίδηϊΐ πιθγο δ 41Ζ6 

βοίηρ οῃ, ψγΠ10}} πηαδὶ 6 αἰἰτθαΐϊεα ἴο ὑμπ6 πϑρ]σθπςὸ οὗ {μ6 

ΦΌΨΘΓΠΟΥΒ οὗ πὸ ἔθιηρ!θ, ἔπ ἀονουῦὶ (δα 165 ὑγοΎ6 δἷ 8}}] {Ππ|65 

ἀἰδίαγθοα ἱπ ἐμοὶ ἀονοιϊίομβ, θα αὖ ὑπ συθαῖθυ ἔθδι να }5 πιιιδὶ 

μᾶγο θο6π ΠΟΆΥΪΥ ΟΥ δἰζοροῖμπου οχοϊυάθά ἔγοπι {Π6 ΡΙδοθ οἵ ψοτ- 

Βιΐρ. [Γ᾿ νὰβ ψόουῃγ ἴποὰ οἵ {μπθ δβϑίαι, ἴο οοπιπιθπὸθ [15 

ΡΟΡ]ΐΟ τα πἰβίγυ, ὈῪ οἰθαπϑίπρ ἴμ6 Γοπιρ]6, Ὺ ἀτγίνί μο ἔγοπι [ὑ ἐμ6 

Ρτοΐαπο ἃπά ὑγΟυ αν ; ἃη δοί!οπ, ὈῪ σ πο μ6 ἀοοϊαγθα ἢ] π|561} αἱ 

ὁη66 {μ8 1μοτὰ οὔ Π 6 ἔθιηρ]ο, πὰ ἴμθ ργοΐθοϊου οἵ 8|} ἴπο56 ἔΓΟ πα 

διποαρ ἴμ6 πιᾶ85 Οὔ ηδη Κὶ πα, ψΠ0 βοῦρ  πἴμι ἴα ἴΠ6 ΜᾺΥ μ6 μά 

ἀρροϊπἰβθά. Τὶ ψγὰβ πηρόβ510 16 ὑπαὶ [Π6 ΘΟΠΙΡΟΒΌΓΟ οἵ βριτιΐ, ἀπά 

5ογθη ἐν οἵὗἉ ταἱπ ἃ, γαῖ οἷ ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ἴπ6 ἀπὶν οἵ ΡὈΓΆΥΘΓ (δ) 

οουϊὰ παν θθοη ργοϑδγυϑά διμοπρ ἔμ Ἰουὰ τα κίηρ ἀπα ἀϊδραΐ- 

ἴπρ; Οὐ θαγοτβ δῃ ἃ 56116Γ5, πὸ 71 ρ]1η6; οἵ ππομϑύ, {πὸ ΟΡ οὗ 

οχρα, ἀπὰ ἴπ6 Ὀ]Θαὐϊπρ; οἵ βϑῆθορ. Υοὶ ἰὑ ψγ85 ΔΙΠΟΠΒ ἀπθ86 ΟἿΪΥ 

ἴπδὲ ἔπ (επί! ψουβηῖρροῦβ οου]ὰ ἢ πα Δαιη 5508. Ουτν Τογα 5 

τηοῖϊνο, ἴῃ ἔμ6 βδοοοπὰ ᾿πϑΐδποο, (ΟΥ̓ ἐΠπ|5 οΙοδηϑῖπρ {6 ἘΘΠΙΡ]6, 15 

οἴνου ΒΚ 51, Ματγκ, χὶ. 17. ν μϊοῖν ραδδαρο, ΒΔ 5180 Ιοασποά Μασ, 
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ψυ!Ἂαπ Ρε- 14 Απά ἔουπά ἴῃ {Π6 τοιαρα {Πο56 ἐΠπαΐ 5014 οχϑη δηα Τοπιρ!ε αἱ 
τιοά, 4140. ΦΉΘΘΡ Δη4 ἄονεβ, ἀπᾷ ἐπ σμδησοῦβ ΟἿ ἹΠΟΠΘΥ͂ ΒΓπηρ᾿:  οταραίοπι. ψυϊραν γα, ; Θ 
Φ. 1δὅ Αμπᾶὰ σῆδῃ ἰδ μά γτηδάθ ἃ 56οοιγρο οἵ 5018} οογά5, 6 

ἄτονο {πθπὶ 411 οπέὲ οὗ {π6 (θιιρ]θ, ἀπά ἐπ 5ῃθθρ, ἀπά {πὸ 
ΟΧΘῊ ; ἃπᾶ ροιιρα οἷἱξ {π6 Ομδησ ΟΥ̓ δ᾽ ΤΌΠΟΥ, δα ονοτῖ- 
τῆγανν {Π6 Δ 0165 ; 

16 Αμπᾶ και πηΐο ἴμποτῃ {πᾶ0 5ο]ὰ ἄονοβ, Τ ΚΟ {πε 86 
{Πϊησδ ΠΘΠΟΘ ; τηᾶκΚὸ ΠΟΣ Τὴν ΔΕ οΥ 5 Ποῖιδα δὴ πουβο οἵ 
ΤΩ ΘΓ ΟΠ ΔΠ41Ζ6. 

17 Απᾶ Π18 αἰβοῖρίθθ γδιιθιθογθα ἐπαὺ 1ὲ γὰρ υυυϊτίθῃ, 
6 ΖΘᾺ] οἵ {λῖη6 ποῦβα μὲ βαΐθῃ τὴθ ἀρ. 

18 ῬΠΘη δηβυνουθα ἔπε δοινβ ἀπά βαϊα τπηΐο πα, Ἦ Βαΐ 
59. 5Ππανγοϑέ ἔποὰ τπμΐο τι5, βθοίηρ (ῃδὲ (ποι ἄοβί {Π688 

οτΙηρθ ἢ 
19 Φδδβιι5 δηβυνεσθά δηά βαϊᾷ πηΐο ἔπθιη, ἢ βίγου {815 

οι ρἷθ, δπα ἢ {ἴγτθα ἀδΥβ ἱ νν1}} γα]56 1Ὁ ἀρ. 
30 θη βαια {πὸ δδννβ, Εουίν δηα 51Χ ὙΘδ 5 νγὰ5 {815 

1ΘΙΏΡ]6 τπ ὈυΠ]αΙπο, Δη 4 νὴ τΠοτι γθδὺ 10 ἪΡ τὰ ἔῃγοα ἀαν5 7 
91 Βα 6 βρᾶκο οὔ πε ἐθιρίθ οὗ ἢϊ5 βοάν. 
29. θη ἐμεογθίοσθ Π6 ννὰβ σΤἼΒθὴ ἴτογη {π6 ἀρθδά, ἢὶς 

εἰἸβοῖρ] 65. τουηθιθογθα (Πδὲ ἢ μά βαια ἐπὶβ πηΐο {ποιὰ : 
δηα {πὸ ν ὈΕ]Ιονοά ἐπ δουρίατο, δηα τὴ6 ὑνοσᾷ ΒΟ ἢ 
ψεβιι5 Παά βαϊά. 

45. Νον ψῃθη ἢ6 νγ85 ἴῃ ψδυιβαίθη δὲ (π6 Ῥαββονοῦ, ἱπ 

Θυρΐ ἴο 06 ἰγαπβ)αἰοα---ΜῪ Που56. 58.811 Β6 οα] θά ἃ Ποιῖιδα οἵ 
ῬΓΆΥΘΙ ἕο, ΟΥ̓ 707, ἃ}} παῤ οηβ---πᾶσι τοῖς ἔθνεσι (ο). "ΒΟῸΡ ὑπ6 
«᾿ Θ Ἰ5} αἸΒρ ϑαΐ ἢ ν85 ποῖ γοὶ οοτηρ]οἐθά, ἔμ ἀανπίηρ οὗ με 
6 αἸΒΡΘΏϑ8 ΠΊΟ0η Βα θορη. Εἰ 1510 ἔπ 6 Ρ]8Π5 οὔ Ργονί ἄθηοο, δϑ1 
15 1π ῃθ ψοΟΥ ΚΒ οἵ ογοδίίοηυ. ὙΠῸ (οά οἵ παΐαγθ 15 1η6 αοά οἴ γϑ- 
ψΘ] ]ο9π. Α51η παίαγθ {Π6 56Ά50Π5 50 ὈΘΘ αὐ ΠΥ ἃ πα 50 ΡΥ 3} 
Ὀ]6 πα τ Θ ἢ οὐ που, 85 186 οἸοϑίηρ ἀΔΥ ΤΏΒΕΠΒΙΡΙΥ Ομ ρ65 ἰμἐθ 
ΠΙΡἢ, ΟΥ ὑῃ8 ἀδγκηθ85 οἵ πθ πῖον ΒΟΥ οἷνθβ ρΙδοα ἴο {πΠ6 
ἄδνα οὐ ἐπ 6 που πὶπο, μὰ ἔπ βρη άοιιχγϑ οὐ ἔπ Υἱϑίηρ᾽ 51Π, 50 
ἄο ἐπθ ναγίοιιβ ἀἰβρθηβαιοῃ5 οἵ 81} ον ΘΥΓ Πρ ἀπ γγῖβα Ῥγονυν!- 
ἄθποθ, βνΎδ άπ} ν Δηα 5]ΟἾΥ Δοσοιηρ 15 μ5. ΟὟ ΡῬΓΟΡΠΘΟΙΘ5, 
ΔΡΡϑδὶϊῃρ ἰο Οἵα" ΓΘΆ501, ἃ5 {86 ψὶβῖ 0} }]6 οὐθαῦϊοπ ρΡ68]5 ἴο ΟἿ Γ 
50η8565. 615 δοίϊοη οἵ οὐἵ Τιογ τγᾶϑ ἃ νἱβῖ }] 6 δηπ ἃ ρθη τη8η1- 
δϑιαξιοι οὐ μ15. οἱ αἴτῃ ἴοὸ ἔῃ ομαγαοῖθν οὐ ἔπ ΝΜ θδϑίδῃ (4) ; απὰ 
10 γγὰβ [8:6 πιοϑβὲ βρη ποαπὶ ρῥγοοῦ ὑπαὶ ἔπ ἰδιηρ! 6 οἵ 6  αβΆ] πὶ 
ηγαδί, "6 ῬΌΓΠΘα ΟΥ̓ Ονογίτονη, ἃπα ἐπα π6 Θοη 165 5μοα]ὰ θ6 
απ τοὰ ᾿ηἴο ἔπ6 ΟΠ γοἢ οἵ αοα 15 Εαΐμον. 

(α) 6 6119 Τπάαϊοο, 11}. 6. οἰᾶρ. νἱ. Μίδαδε᾽ 5 ψουκβ, ρ. 44. [ο], 
(δ, 1077. (0) ΤΠαΐ ρσυθαΐ πηαβίου οὗ οὰγ ΠΟΌΪΘ Ἰαησαᾶσα, δοΥΘῚΥ 
ῬΑ ]ΟΥ, 1π 15 Βδοοπα βϑύμηο ὁ {Π6 γϑίαση Οὗ ΡΥΆΎΘΥ5, πὰ 5 ἐπὶ5 ϑδπίξα] 
Ρᾶβδαρ :--- ῬΎΥ ΘΥ 15 1Π6 6806 οἵ οἵ 5ρ1Σ1ΐ, (Π6 5ΈΠΠπη655 οὔουτ ἱποπρίβ, 
1Π6 οὐ οῆποθδ5 οἵ τοοο]]θοίίοη, {Π6 βϑαΐ οὗ τπηράϊαίίοη, {πΠ6 τοϑί οἵ οὖν 
οὔγ65, ἃηα [Π6 οἰ οὗ οὐ ἰειηροδί. ῬΥΆΥΟΥ 5 (π6 ἰβδβὰθ οὔ α΄ ηαϊοί 
πῆμα, δηἃ ππίτοι! 64 μοι ἢ5 ; 11 15 (Π6 ἀδιι ρ ον οὔ οματγιν.-- -ἰἰ 15 1ῃ6 
5 βίου. οὐ τ θη 655 ; δηᾷ ἢ παΐ ρτᾶγβ ἴο αοὰ ἃ ἰσου] οα ἀπά 415- 
ΘΟΙΡΟΒΘα βριτ, 15. πὸ μἴτα {Παΐ γϑίχοϑ πο ἃ θῖί!α ἰο τηϑάϊίαΐο, οὐ 
ὉΠΟΟΒ65 ἃ ΓΓΟΠΙΊΘΥ σΘΥΤΊ50} (0 ᾿πάπ|ρο τη ΟΠ θι  ΔΈΪΘῊ.----ΤΑΎ]οΥ 5 Π15- 
ΟΟΙ565, χο, νο]. 1. ᾿. 88. Ἰμοπριηλπ᾽5 δαί, 1807, (6) Ψιάς Μδα θ᾽ βου- 
ΤῸ ΟἿ {15 ἑοχί-- --  οΥΚ5, [οἱ]. Ρ. 44, (4) 146 Αὐτό θίβηορ Ν εν οοπιο᾿ 5 
ποία5 ἴο Π15 Ἡαυπιοπν οἵ (μ6. Νον Ῥ οβίϑιιθηΐ, Ρ. 7. 
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7υϊίδα Ῥε- {16 ἔδαϑι ἀαῳ, τηδην θα ον δά ἴῃ Ηἷβ παῖηθ, θη ΠΟΥ 58} Τοπιρ 6 δὲ 

τ ὔεῳ μ 1Π6 γηΐγδοϊθα νυ] οἢ μα 414. 
δογαβαίοπι, 

97. "Ὁ οΆ, Βπὲ ὕορας ἀϊα ποῖ σοχημηζ Εἰγηβο! πηίο {μθῖὰ, θ6- 

δαὶ ἢν ραῖθ8 πὸ Κηον δ] η]6}}9 
Ἀβδογοῖ. δὴ Απᾷ μορᾶρα ποὶ (πᾶὺ ΔΠΥ 5Π00 14 (05 ΕΠ} 0 οὗἁ γηδῃ : ἔῸΥ 

ἢ6 Κηθνν ννημδὲ νναϑ [ἢ γη8. 

Ι -- 0». 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΥἹ. 

Οὐπυονϑαζίοη, ὁ ΟἸεὶδὲ τυἱ] ΝΊοοαθηλιι "". 

ΦΟΗΝ 11]. 1-9291. 

1 ΤΉΘιο γγᾶϑ ἃ πῖδη οὔ ἐπα ῬΏΔΥβθοβ, πδιηθα ΝΙσοοάθιηιϑβ, δθγαβαίθηι. 

ἃ ΤαΪου οἵ {μ6 {6 νν8 : 
: 

15 Πη6 δοπνογβαΐΐοι οὗ οὐὐ Τογὰ ψ Ππ ΝΊ σοάθηιιβ, μδ5 Π. 1: 

εἶσ ἴο πιοτὸ ἀἰβουβδίοι ἀπ σΟὨ ΤΟΥ ΘΥΒΥ ὑπᾶΠ ΔΠΥ͂ ΟἴμΘΥ ρᾶ55856 

ΟΡ ΎΠΕΝον Τϑοίαιπδοΐ. ΤᾺΪ5 οἰσουιπηβίδῃοο, ἱπάθθα, ουρπὶ ποῖ 

ἴο δχοῖΐθ βαγρυῖζθ Οἡ ἔπθ Ἰπἰουργοϊαϊ οι οἵ 15 ραϑθ898 46- 

Ρϑμᾶ πὸ τπιοϑὲ πηρογίϑηϊ ἀροϊβίοπθ, σον. ὁπ Θπρᾶρο {Ππ6 

αἰτοπξϊοη οἵα Ομνιϑἐϊαθ. ὙΠῸ αθϑίϊομβ ΠΟΥ, ΟΥ̓ ΜΠ Θη» 00 δΓΘ 

ἔχοι αὐ τοα ἴηἴο οονοπαπὶ ψηΠπ ΘΟοα---ἰΠ!8. πΘοΘβϑιν οὗ ἐπ 

τηθδη5 οὗ σγδοθ--εῖμο οἴϊοδον ἃπὰ τηϑαῃΐης οὗ {πὸ ΒϑοΥ]ΘῊ[8--- 

Δ ἸΠΔΗΥ͂ ΠΙοΥ6 1 ΟΓΘΒΓΗ 6; οομϑ ἀογαϊΐοῃϑ, 816 ΘΘϑΘ θα Ὁ 60Π- 

πδοΐοδα ὙΠ ἐπα ἱπεογργοιαϊίοι οίνθῃ ἴο {116 ΘΟμγοΥβα 0 οἵ Οὐν 

Τιοτά ψὩ οπ6 οὗ {μ6 μοαάβ οὗ ἔπ Φον βι. ΘΠ] αΥΠη. ΤῊΘ 

σοοΆσου 5 500} ἃ5 ἴὸ π5.}Π} ὑπ6 οχρθοϊδίίοι {πᾶΐ ΒΟΙ16 ΠΟῪΣ 

αηᾷ ἱπιροτίαπξ ἀοοίγη6. σουϊὰ Ὀ6 τονοδϊοά ἴὸ ἐμ νου]: βυϊ θα 

ἍΠ|Κ6 ἴο ἐμο βἰαΐθ οὗ ταΐμα, ἔμ οομαϊ τοι οἵ ὑπο ᾿παμῖγου, δπὰ 

1π6 βυθ! μαἱ ἐν οὗἁὨ {π6 Μ6βϑιδ 5 σΠΆΎΔΟΙΟΥ πὰ οἴϊοθ. ΤΠ15 ἀθ06- 

ἔγίπο νγᾶβ ἐμ8 ἀρϑοϊαΐο πϑοθϑϑιὶν οἵ Βορθπογαίίοη, οὐ "61 η 8; ΒΟΓΩ 

98}. 
ἼΠΠ6 ναυϊουβ ταξογργοίδιοηβ ονθη ἕο οὐν ᾿μογ 8 Δα γ685 ΔΔῪ 

μ6 τοἀμοϑά ἰο ἵτο ρυϊποῖραὶ ἀϊνιβίομϑ: ὁπ6 6855. οἵ ΟἸγ δι ἢ5 

θ᾽ ον 5 ἐπαΐ γθοθπθγαίίομ 15. ἃ βΡ 1 ΓΙ 88] οπδηρο τγουρηΐ ἀροπ 

ΔΩΥ Ρδύβοη, ἡ μϑί μοι ἀη Ἰπίδπἑ, ΟΥ̓ 8 αάα], πᾳ ὑπ τισι 158 οἵ 

βαρ ϊδπι, ΉΘΓΘΌΟΥ Π6 15. ὑγαπϑίαῖθα {τοῦ ἃ βρὶ γιυδ] βἴαϊθ ἴπ 

Αάδιῃ, ἴο ἃ βριεῖϊια] βἰαϊθ 1ῃ Ομγιοῖ. ΠΟΥ Ρδ]θνθ ἱἐπὰΐ 

Τρ θπογαθ θη 15 50 Δρριοργιαἰθα ἴο θα ρ 1511), ἃ5. ἴθ 6 Χο 6. Δ ΠΥ 

οἴπεν πον Βἰτίμ, νι βίοι ἰ5 ποὶ οομδίἀογοά ἰπ ΘΟΒ] ΠΟΙ Ο Πα 

ΜΠ ὑπαὶ ογάϊπδηποθ ΒΟΥ 6] ον ὑπαὶ {π6 ψαῦον 15. δὴ ουϊ- 

ψψαγα μὰ νἱβῖθ] σι, οὗ δὴ ᾿πψαγα ἃπὰ Βρ᾿Ὶ ΓΙ 8] ργδοθ 0 

αἰϊοη ας ὑπ δαιηϊηϊἰδίγαϊΐοι οὗ ἔμ βαογαιοηὺ οἵ θαρ 81: ἀπά 

ὑπὸ οοπβθαθθηοθθ οὗ ΡΒαριΐδιη 15, πᾶ {Π|6 θαρἑϊσοα Ῥϑύβοῃ 15 

ἴλκοπ ἰμΐο οονθπϑοῖ τ Θοά, ἀπᾶ 15 ἀπι 164 Ἰηἴο ἃ ἀἰογθηῖ 

δἴαϊθ ψιτῃ τοϑροοὲ ἰο αοά, ἔμπα μ6 ψὰ5 δἱ 15. παΐαγαὶ Ὀ1γὶΠ. 

Ἠδ νγὰβ βούῃ ἃ οὨἡΠα οἵ ψταῖῃ, πὸ 15 ποὺ ἃ οἰ] οἵ αοά--Πθ ἰδ, 

γναβῃδα πα βαποιηϊοα Βγ {π6 ΗΟΪΥ αΠοβὶ, ἀπὰ οὐίδϊπα ἐμ ΡΥϊ- 

ν 16 ρ65 οἵ ἀπ ἰμμϑυϊζου οὐ ἀπ Ἰεϊαρ  οιῃ οἵ ΠΙΘΆνΘΏ. 

Αποῖμου οἷἶἂδ5 οἵ (γι βίϊδηβ, οα {Π|Ὲὲ ΘΟΠἰΓΑΥῪ; Ρε] ον ἐμαΐ 

γϑρθπογαῖίοη 15 ἃ Θμδηρ6 Ἡ Πΐομ ἰ8 05 Ρίδοθ αὖ β0η16 ἀποθύξαίῃ, 

ροχίοα οὗ ΠΠἴ, ψμθη, ΠΥ ἴμ8 πιοῦοῦ οἵ (σά, ὑπ6 μοασξ 15 

οπδηροά, δηὰ ὑπὸ 5 πη ου ῬΘΟΟΙΏΘ5 ἃ ΠΟΥ 1188, Ροβϑθϑϑϑὰ οὗ ποὺ 

Ρογοορίϊοπβ, ἃ θοίζοηβ, πὰ ἀἰδροβίτοηβ; ἃπα ὈΘΟΟΠΙΘΒ ΘΔΡΆΡΪ6 

οἵ οιῃρ!ουπιθηΐβ, ἃΠ ἃ 5 ἰ5ἰαοίομβ, ἴῸὸ σοι μ6 γὰ8 θθίοΥο ἃ 

βίγαηρου. Ηρ οδὴ γθαπθηΐ , 50116 αοϑοῦ, ὑπαὶ π6 οδὴ αἰ 5 - 

61}, ἔμ νϑῦν πποπιθπῖ ἡ ποπ ἴἰ6 ΟΠ Π5Ὸ ΜΒ οἤεοϊοα. 115. γο- 
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οἰὐρσον, τα 3 ΤῊΘ βᾶπηθ οᾶϊπηθ ἴθ 9οϑὺϑ Ὀ. πὶρῃϊ, ἀπά βαϊἃ τπιηΐο Ἠΐτη, δογαβαίοπι.ς 
ν Κα ταὶς ἘΔΡΌΙ, ννγα Κπονν {πὲ ἔποιι ἀΥί ἃ ἰθδοθου οοτηδ ἔγοιη Θοᾶ: 
27. 
ΤῊς ἤγϑί 
Ῥαββουεσ, βΌπΟγ 0 15 δα ρροβθα ἴο θ6 ἃ βἜΈΠΕΓΆΙ Γθνο] αἴθ ἴῃ ἔπ 6 τηΟΓᾺΪ 

παῖμπγθ δη ἃ ΥγΘΘΒΟΠ80]6 δου {165 οἵ πηδη, οἰϊβοῖθα ἢν ἐπ8 ρου οΓ 
οἵ (οὐδβ 5βριίσι ἴπ ἐπ ᾺΥ οἵ ογϑαΐομ, ΟΥ̓Πἰγδ οι] Οι5 ΟρεΓᾶ- 
ΕΘΗ ; 84 85 δη ᾿πηρ[ απίαϊίοπ οἵ τποἰϊνοϑ ΟΥ̓ πὸ 4ΗΔ}{165. 1 
15 ἐμ τυγπῖπο' ροϊπὶ ἔγοπι 6ν}} ἴο σοοά, 'π ν« ἰοἷ ἃ γα θ8] ομδησα 
οὗ 8}} {π ἐμοῦ 165. οὐ ἔπ 50] 8 1κ65 ρίδθθ. Εἴ 15 85 δοτῃρ  θΐθὶν 
ἃ πον ὈΙΓῚ ἢ οὐ ἴῃΠ6 τηογὰ] ΟΥ̓ ΒΡ γιζπ8} ραγὶ οὗ ππᾶπ, 5 ἐμθ 6π- 
ἰγᾶποθ οὗ ἃ Ομ] ἱπο ἴΠθ ψου]α 15 {πὸ δίγι ἢ οὔ μ6 θοᾶν, Τὸ ἴς 
ἰβο! πο ῦΥ ρουοθίναθ]6 Ὀν ἐπ6 πὲ θ!]Πθοῖ Ππ8 πη ἰδ σοπιπιθποθβ. [ἢ 
15. ἃ τΤοβϊογαί!ο οὗ ὑπο πᾶσ οἵ (οά ἴῃ τηᾶπ, ψ 16} οἂπ ΠΟΥΘΙ 
θ0 ἃραΐῃ οασεα: ΡΒαΐ ἔμο Τἀνουγθα οἰ πηθυ, ἴο νμοπι ἐπἰ5 σγοδξ 
Ὁ] βδίπο 15. ππραγίθα, 15 οἱθοΐθα ἕο ΠΟΙ μι 655, ἃ5 ἔπ 6 Ἰηθ8π5 οὗ 
αἰ να ἴοη : ἅτ ἐποιρ Π6 πτὰν βοιυθίζπτοβ 5δἰπ, ἣθ 588}} πευδὺ 
ΠΏΔΠΥ [1] ἀννᾶν ἃπὰ ΡΟΥ5}.. 

500} ἅγ6 ἔπ ὕνψο αἰ νίβίοηβ οἵ ορίπίοπ, ψ 16 1 Βᾶνο ἐπ ἀθα- 
νουγοὰ ἰο γΓοργθδθηΐ σὶΐῃ ἃ5. τοῦ ἱπιραγι!]} }γ 88. ΡΟββ 0 ]6. 
Βείογθ 6 ρΡῸ ὁΠ ἴο δχδιιΐηθ ἔμθη, ᾿ἃ ΜΠ] 6. ἀνίβαθ]α ἴο 566 
ἴῃ παῖ ροϊπὶβ {πὸ δἀνοοαΐθβ οὐ ἵποδθ ορίπίοηβ, ΜΙ ΘΗ ἈΓῸ ἃΡ- 
ῬΆΓΟΠΕΙΥ 50 ΘΠ ]ν ΓΘΟΟ ΠΟΘ 8016, 1}} θ6 Τα πα ἴο ἀστθο. Βοίπ' 
111 ΔΚ πον ]θαρο ἐμπαξ πὸ πηροηϊξοπὲ ΟΥ ργοῆιραῖϊθ πᾶ ψῃῸ 
6165 1Π [15 51Π οδῃ μ6 αἀμηϊ θα ᾿πῖο {116 νου [ἀϑιϊπρ' ΒΔ ΡΡΊΠ 655 οὗ 
ἃ ΠΙΘΉ6ι" δἴαϊο οἵ οχἰβίθποθ-- οὶ ψ1Π δοκπονθάρα ὑπαὶ ἔμοσα 
18. ΠῸ ΡΠ γβῖ0 8] βἤοίθπου ἴῃ {πὸ βϑογαπιθπὶ 1561} θα ὑπαὶ ἢν 
ΘΠΆΠΡΘ ΜΨΠ]ΟΝ τᾶν αἰξαηα 1 15 ποτ] οὐ βρίγἰἴα8], ἀπα οεοϊοα 
Ὀγ ἐπ ππϑῦον οὔ αὶ Θοά, ψ πὸ Ῥοῖπρ ΘΥΘΥΥ ΘΓ ργεβϑηΐ, τηπιϑὶ 
450 "6 ργϑϑοηΐ αἵ ἐπ δαπιϊηἰβιγαξιοιι οἵ {Π15 βδογαπιθηΐ-- οἷ ἢ 
ΔΟΚΠον]οαρο {πὸ ἔγαςῃ οὗ 1815 ργίποῖραὶ ἀοοίγίπα, ἐπ 5ππὶ ἀπά 
Βαθδίαποο οἵ ΟΠτϑυϊαπῖῖγ, ἐπα “4 νου ΠΟ] 655 ΠῸ π8η 518}} 
506 πο Τιογὰ," ψποῖμου πΠ6 μΒ6 θαριϊΖοα οὐ ἀπραρὶϊΖοα---οΐἢ 
150. 1}} Δοκπον]εάρο, ὑπ 8116 1 Ππᾶ5 ρ]εα8θα Θοα ἐπαξ ουδοο 
5πο.} ἃ αἰΐοπα ἀροη ἐΠ6 τηθδη}5 οἵ ρύβοθ, Π15 ῬΟΥΘΥ 15 ποῖ ΠΠππϊοα 
ἴο ὑΠ058 πιβᾶῃ8. ΤΠη8 φαθβίϊομ 15, Οὐ ὑπ ϑῦῃ δ υ ἔπ 6 ΡΘΠΟΓΆ] ᾿ἂνν 
Π1 0} ο0α Πδ5 γονθα]θα ἴο πηδῃ γΓδδρθοϊίπρ {μ6 ἔπη οἵ ἐπ ποὺ 
ὈΙ.Π, 15, ἐπαΐ τὲ 16 Κα5 μ᾽ οο δὲ βαρ 51, οὐ ἃὺ ἈΠῪ ΟἰΠΕΙ ρϑυϊοα. 

Οπο οἰϊο  οαπ56 οὔ {πὸ αἰ Πα] ἐγ συ πῖον πὰ5 αἰξοπ θα ἔπ ᾿πῖογ- 
ΡΓοϊαϊοη οἵ ἐπὶ5 ρᾶδβαρβ, 15, ἔπ ἀρρδγθῃΐ δργαρίπθϑβ οἵ οἵ 
ΤοΥα 5 δά αΓ6855. ΒΌΠΠ6 ΒΠΡΡΟοϑ6 (α) ἐπαΐ ἃ ρᾶγί οἵ ἔπ οοηνθβα- 
ἰΐοη 15 ομ εἰ οα. ΟΥΠΘΓΒ (6), παῖ οαγ ἔογᾷ γοργονοᾶ {πα ἐϊπιϊ- 
ἀἰγ οὗ ὑπὸ Φουβῃ ἰθδοθθσ, ὈῪ ἀθοϊ τΊηρ ἱπιιηθαϊ θῖν οα ἐπ 
αἰϊοιαρὶ οἵ ΝΙσοάθιμι5 ο θδρὶη ἃ σοπνογϑβαίΐΐοη, {πὲ ΠΟΘ ῈΡ 
νου ὰ 6 Ϊ5 ἀϊδβοῖρ!θ πηιδὲ οοπῖθ ἴο μἷ5 ναρὶϊβπν, δῃη ἃ ρα] ον 
Ρ͵ΓΟΙΕ55 Π15 γϑ]]ρῖοη. Οὐμπθυβ, ἐπαὶ οὐγ Τιογὰ ρογοθῖνθα αἱ πο 
1π6 ομ]θοῖ οἵ ΝΙ οοάθημ5᾽5 ν δῖ, ἐμαὶ τἢ τ ὰ5 ἔθ ΘΠ αἶγα ΘΟ ΘΘΓη- 
1πρ’ ἴπ6 Μοββί "5. ΚΙ ηράοιῃ ; ἃπ4, ἴπ τοΐίθγθποθ ἴὸ {π|5, ἱπιπηθ- 
ἀἸαἴο!ν θ6ρᾶῃ 18 οοηνθγβδίϊοι, “ Εἰχοορΐ ἃ πιᾶπ θ6 θοῦ ἃρδίη." 
---Αποῖμου αἰ ΒΙοα] δ γῖδ65 ἔγοπι ἔπ ΒΌΥΡΥΪΖα οἵ ΝΙοἀθιηὰβ αἱ 
86 πιθπίϊοη οἵ ἔμ8 ποὺῦ δίγίῃ ; ΠΟΥ α5 ἐπ15 γὰ5 ἃ 5] οὐ ψῖ ἢ 
ΜΠ] Π6 πηιδὲ ἢᾶνθ ὈΘθη Ψ6|] δοαφααϊηΐθα, 85 {π6 76 »)75 ὑγ6 16 
ἀοσαδίομηθα ἴο 68}} ἔπ] ψγοβο γίθβ, ἃ γ ὕπου μα θθθη θᾶρ- 
{126 44, ““πονν ΒΟΥ ΟΠ] ΓΘ Η." Οπ τ μδΐονοι δοοουπὶ οὐγ Τιοτγὰ 
ἴπι|5 Δ ἀγθϑϑθα Ν᾽ οοάθηγβ, ἔμ ρυγροῦὶ οὗ μἷβ σοηγογβαξίοιι 15 
δον! ἀοπῖ. Ἠδ γο]αὶθβ ἵΠ6 8 ΠῊ 61 ἔπ Β1Ο]ν ἃ τηδη τησδὺ Θπΐου ἐπ θ 
Κιπάοιι οὗ αἀοα. Οπ 500} ἃ βυδ]οοῖ {Π6 εν δι Ἰδαάθυ τηϑῖὶ 
πάανο δηϊογίαϊ πο {Ππ|ὸ ποίοηβ πο 6 ΓΘ σοιηπηοη ἴο Πῖ5 Θοτ- 
ἴγυπιοπ. Εἰ Ψ1Π 6 πϑοθϑϑαγν, ἴΠ6η, ἴο πὴ ἀδυβίβη ἃ ἐΠπΠΟΥΟ .]γ ὑΠ 6 
ΟὈ]οοῦ ψ ΒΙΘἢ οἷν Τοτὰ μα4 ἴῃ νον, ἀπ ἴο ἀδοουϊαϊη νν πα  νοσοὶμ 

᾿ΡΓονίοιϑ ἰᾶ685 οἵ ΝΙοοάοπιιιδ, γοβρϑοΐηρ ἐπαΐ σπᾶαπσο Ὀγ ψνμϊ οἷν 
ἃ ΒΔ τγὰδ Δα πη τ οα ηἴο οΘονοπδπὶ ἢ} αοα. 11 ππιδὺ θ6 ὁοη- 
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Τα αι Ῥε- [ὉΥ ὯῸ τηδη ο8η 40 {πΠ656 τηϊγ8 0165 {πα μοι ἀοβέ, δχοθρὲ 7εγαβαϊεπι. 
τῖϑα, 4740. ῬΈΤΙ ψαϊφαι τα, αοα Ρὲ στ Πίχη. 

97. 
ΤΠῸ6 ἢγϑί οἸαα64, {πᾶΐ ἃ5 ΝΙοοάδιηι5 ννἃ5 ἃ πηδϑίθυ ἰῃ 15 γ86], Π6 πιαϑὶ πᾶν 6 
ῬάΒΒΟΥΟΥ. 

μὰ ἃ ἔβοτοιρ} πον! θάσο οὔ {π6 πιοϑὲ σομητηομ ἀοοί 685 οἵ πῖϑ 
ἴα. Πῤν9 πὰ {ποθ ἴο θ6 816} ἃ5 ΨὙ6 Υ6 ΘΥΓΟΠΘΟΙΙ5, 6 ΤΠΔΥ͂ 
ΘσΟΠΟΙαἀ6 ἐπαὶ οὐν Τογὰ σου] πᾶνα οογγοοίθα π6πηι---ἰΓ ἱπιροτ- 
βοΐ, μα γοιϊὰ πᾶνε ροϊπίθα ουαἱ ἐμοῖν ἀοίδοΙβ---ἰΓ γοάἀπ πάδηΐ ΟΥΓ 
οχίγαναθϑηΐῖ, ἢ ψουἹα πᾶν δ᾽ πη ρ!1Π 64 ἀπ ραν Ποα ἔπθη. 1 
πο νὰ ὁδη ἀϑοθυίαϊη, ἴσοι ὅπ 6 ἀθοϊβδίοπ5 οἵ [μ6 Φον ϑ ΟΠ ΓΟ, 
ὙΠΘίΠ θυ, τπιπ ἀθν ὑμ6 Νίοβαϊο ἰᾶνγ, ἴμ6 5ρί τΐ οἵ αοα 85 βιρροββα 
ἴο θ6 βδοραγαΐθα [το ἔπ τη 85 οὗ οσδδθ, ἈΠ νγχᾶ5 δοιππιιπΙοαξοα 
υἱοῦ ἐ {16 οὈϑοῦνᾶποθ οἵ ἔπ 956 ᾿η68}}5,΄ 18 508} ΤΔΠ ΠΟΙ ἐμαΐ ἃ 
18 τηἱρΐ 6 5 ἴο 6 ὈΟΥῃ ἃραῖπ, νγ6 5Π8}} πᾶν ορίαϊπϑα 
8018 Ὁ ππάἀδξίοι (ον {Π6 5ΘΟο ἢ ἃ ορίπῖοπ πο πηθπ ]οη θα γοϑρθοῖ- 
1πρ' Βαρίϊδηη. 1 γψχ πα, οἱ ἔπ οοπίγοσυ, ὑμαΐ ἔπθὺ ἀπ᾿ (ΟΥ̓ Πα Κ 
οοπηθοϊθα ἐπ 1468 οὗ ἃ πον Ὀἰγία τ {Π6 ΟΌΒουνᾶ ποθ οὐ 50Π16 
ἂἃρροϊηΐθα ογαϊπαποθ, δηα θο]Ἰ]ονϑα ἐπαῖ Τπίδηϊ5 6 ΓΘ ῬΟΥῚ ἀραὶῃ 
Ὀγ οἰγουπηοϊδίομ, ἃπηα ργοβοϊγίθα ΗΥ̓͂ θαριδη, ἷὸ πιὰ οοποί 6 
ἐμ ἀθοϊδίοη οἵ {πὸ Ψον δ ΟΠ ΌΓΟΙ. 15 1ἢ [νου οἵ {π6 ἢγϑὲ 
ορί ποθ. ΤἘΠῸ 7685, ἃ5 Ψ6}} 8δ5 ἴπ Ὁ υ ϑἐϊδη5, 6] να ἴπ {πὸ 
1ηΠῸ] 6 πο 65 οὐ ἐπ ΗοΙν ϑρ γι, 5. ἤσαν πα Πρ] 1 οἰ ΕἸ ἃ5. ἐμ 
τηοϑὶ πα} ]6 ἃπαὰ ογἱμοάοχ ΟΠτιϑιϊαπ : ὑποὰρ πῸ πιϊδίαῖκθ 15 
ΤΟΥ Θοϊηπιοη, ὑπὰπ ἐμ6 ΓΕρΓοϑθηϊ πο ἔπ θῖν ᾿6]16Γ τη 115 1πηῆπ- 
ΘΠΟΘ65 ἃ5 ἃ πὸ ἀοοἴγπ 6, ἀπκπονῖ {1}} ὑΠπΠ6 ἀδγ5 οἵ ἔΠ6 Αροϑί! 65. 
ΤΠΘ ΡΥΆγ Υ οἵ Ἰ)θαν!α, ἴῃ πὸ ΠΠγ-ἢγοὺ ῬβΆ] 1, νὰ Π 6. ὉΠ ΙΠΠΌΓΠΣ 
Ἰδηστιαρο οἵ {116 ΡΙΟΙ 5 6 5 ; ἃπα ἐπ πιοϑὲ ἀθνουΐ ΟἸιτ βέϊδη σου] 
ηοΐ ΓΘΑΌΪΓΘ ἃ ἸΠΟΥΘ [ογνθηΐ ΟΥΣ᾽ Θχρυθδδῖνθ ῬΥΓΔΥΘΥ, ῸΥ ὅπ6 οοη- 
ὑπ π64 ΤΠ 6 η 665 ἃπαᾶ ἀν γοποναίίοη οἵ ἔπ βριγίαα! ΠΠ|{6, ΒῪ 
ἱπ6 Ηοὶν ϑριειῖ οἵ αἀοα. 1 15 οογίαϊπ 8150, δη ἃ Νίοοάθμβ 
χητιδὲ πᾶν θΘΘ ἢ ἀ55αγθα, ἐπα 116 {π6 ϑριγιὺ οἵ αοα νγὰ5 ὑπ6 
ἀρϑπΐ τυ! οἢ σοηίογγθα {πΠ6 Ὀ] ϑϑίηρ οη ὑΠ6 ΟΥΒΠΙΡΡΟΙ5 οἵ αοά - 
γοὺ 1 πδὰ ρμ]θαβθα αοα {ἐμαὶ οχίθυπμαὶ ογάϊ άπ οθθ 5ῃου]αὰ μ6 
ἀρροϊηΐθα ππάον {Π1|6 ἰᾶνν, 85 {Π6 ᾿ηθᾶπ8 ὈΥῪ  Π]Οῃ δἰγθηρίῃ οἵ 
Τ ΒΟ] ]0η, ᾿πογθαβϑα [Ἀ1}}}, ἔσθ γαροηΐαποθ, ἃπα 8}} {Π6 σγϑοθβ 
οἵ βρι γἰΐπ8] 118 5Βῃοα] ἃ μθ6 πρᾶττε. 1ἰ γγὰ5 {π6η, ἃ5 πον, ἐμδὲ 
μ πὸ βοπὲὶ μὶ5 Κηθθβ θθίογ οα ἴῃ ργῖναΐο, ΟἸθυ πρ τρ ἐπ 
ῬΓΑΥΟΙ οἵ ἰΠ6 μοαγὶ, 16 Π15 ΟΠ θ6Υ ἃ Ὀθιϊου τη {πη 1 ἴῃ 6 
ῬΓάγΘΙ μαα ποῖ Ῥθθπ οἴσογθα. Οθθάϊθποα ργοάμποθβ δ] 8 ββίηρ, 
Ηδθ ψο αἰΐοιιαβ ἰο ἴπΠ6 πηθ8}5 οἵ ρυδοὺ 1] Ὀθοοπθ ἃ θαιΐου 
Ομγιδύϊδη ὑπ 6 γπ0 ΠΟΡ65 (ὉΥ {ἢ ᾿πθῦου οἵ ἀοα, δηὰ ἀΐδοτο- 
ΒΆΓἀβ Π15 ΟΠ Π065. Τ] 656 γα ῃ5 πυιδὶ πᾶν θ6θ Καόνῃ ἃπὰ 
Βδ!ονθά, ἐποῦρ ἔπον νοῦ ἀἰβγοραγαθα Ὀγ ὀυθιν 76. Ὑγμαὶ 
ἴμθὰ ψὰ8 ἐμ ορίπίομ οἵ Νιοοαθπιαβ γοϑρθοίϊϊηρ ἴπΠ6 θΘρ᾽ Πρ’ 
οἵ 1815 βρίγιΐαα] 1Π|, ἀπὰ οἵ ἃ πον ΙΓ, ὈΥ ΒΙΘΒ τμθ ΘΓ 
δαχητθα τπἴο ὑπ6 Κιηράοιῃῃ οἵ αοα Ὁ 
ΤΠ 76 ν)8 Ρμαεϊονθὰ ἔμπᾶὶ ΑΡγαΠλ ὈΘίΌΤΘ Πἰ5 681] γγᾶβ. 8 ἢ 

Ἰάἀοϊαΐου, αΐ ἐπα θη οὐ οα]]6 ἃ πἰπὶ ἴγοιη 5 ΕδίμοΥ 5 
ἤοιι56, 1 γγὰβ 5814 ἴο πίπη, 1 Ψ1Π τᾶ κα ἴπ66 ἃ ποὺ ογθαἔτιγο (ὁ). 
1 Δ ΠΥ ΟηΘ 588}} ρουβϑυδαθ δηοὗμον ἴο θα γαοθ {πὸ ἔγπ6 Γο]1- 

δίοη, 1 15 85 1 π παὰ ογϑαϊθα 1π ἅπον (ἀ). 
Α γμγίεϑδὺ νὰβ τη8ὰ6 ἃ ΠΟῪ ογθαίασθ, ὈΥ {Π|6 οἱ] ΜΜΒ16} τγᾶ5 

Ρουγθα ἀρΡΟΠ [5 μθα4, αὖ Π15 ᾿πϑυριγαίίοπ πο Η15 οἵἥποα (6). 
Α πᾶ ΠῸ ἰδ ΠΟΨ]Υ ὈΟΥπ 065 ποὶ ᾿πηπιθαΐαίο!Υ γθοθῖνθ ἐμ 

ϑρ᾿γ1 ἔγοτι ρῦνο ἀπὲ] μ6 15 οἰγοαποῖ5θα. Βαὺ ψμ6η Π6 15 οἱτ- 
οὐπμηοἰδοα {Π6 Βρ͵ γι 15 ρουγθα ἀροπ Πΐπι ν ἢ ἃ ΠΘᾶνΘΗΪΥ δ ιβίομ. 
Ὑγποῖ Π6 μὰ5 Ὀθοοπιθ ἃ ὑοιΐῃ, ἃπαὰ 5ἰπα]θ5 {πΠ6 ἰᾶν7, ἃ ρυθαΐευ 
οἰϊαβίοη 15 ρουγδα οαΐϊ ἀροη μἷπι. Ὑμοπ Π6 ΟὈβοῦνθ5 ἔΠ6 ρΓθ- 
οορὶβ οἵ πε ἰᾶνν, ἃ συθαῖου οἰϊαδιοη 15 ρουγθα οὐδ ρθη  ΐπ. 
ὙγΏΠθη μ6 15 θϑίδθ 5864 1π ᾿ἰ6, ἀπὰ γαῖ ηδ τ Π15. ἀν ἴῃ {ππ 
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Ζα]απ Ρε- 8. δθβιυι δηβυνοσθα δηά ϑαϊὰ πηΐο ΠΪη}, γεν, νϑυῖν, 
τιοά, 4740. 
ΜΨυϊρατν γα, 
57: 
ΤῊ ἤτδέ 
Ῥαββονοῖ. 

1 Ι δογαραίοπι.. 
58. ὉηῖΟ ἴΠπΠ66, Εἰχοθρέ ἃ τηϑῃ θ6 θουη ἃρϑῖη ἢ σδηποΐ 566 
{8Π6 Κιηράοιῃ οὗ ἀοά. 

ΥΔΥΒ5 ΟὗἩ ἴπ6 Τογά, ἴμθπ ἢ6 ΠΘΟΟΠΊ65 1ῃ Δ]Ϊ ἐμίποθ ἃ ρμογίδοΐ 
τη8ῃ (3). 

ἘΠ 656 ἐμίπρθ ψεΥα Μ6] Κπονπ ἴο ΝΙσοάδιημ5. Ἠδ τησβὶ 
μᾶνϑ Ὀθθη ν76}} ἀοᾳφαδιηϊθα 4150 ἢ ἐμ Φ ον 5} οὐυδίομῃ οἵ δά- 
τη τ πο’ ργοβοίγίοβ ᾿πἴο ἐμ σοχηπηπίοπ οὗ ἐπα Φ ον 5} Οατ οἢ ὉῪ 
θαρίίϑηι ; δηα ὑπ τη 850 δα Ππρ ἐπ θ ἢ ἔπ Ὺ γγοῦθ ο 6 πον 
ογθαῖαγοθ. ὙἌΠΘηο6, ὑμθη, ργοοθθαθα μῖβ δι γρ θα. αὐ ὑπο ἰδη- 
σπδ 96 Οὗ Οοὖὐ 1,οΥα--Ὑ πχδὲ θ6 ΒΟΥ ἀΡΆ1η---[Πη |655 ἃ. τᾶ θ6 
ὈΌΓ ΟὗἁἨ νναΐδι,, ἃπά οἵ {Π8 βρ: γι, μΒ6 σδῃποῦ δηΐον ᾿ηἴο ἐπα Κίηρ- 
ἄοιῃ οἵ αοά. 
τ Ιοαση, ἔγοτῃ ἔπ οοηΐοχὶ, ἐπα ΝΙσοοάθριηιβ μα 5θθὴ Ο Ὠγιϑδὶ 

ΡΘΥΪΟΥΩΣ ἔπ τη γᾶ 16 οἵ οἸθα 5! πη ἴπ6 ἴθιηρ!θ, ἃπὰ ῬϑΥ ἃ Ρ5 
5018 ΟἶΠο5. ΗΘ ΡῬΥΟΌΔΡΙΥ πηδογδίοοα {15 δοϊϊοη ἴο 6. 8π 
ἈΒΒΘΓΤΙΟΝ Οἵ αἰ νη 6 ΡΟΥΘΥ ; δπἃ Π6 οδπηα ἴο θ6 βαι5ῃθα ἀροη ἐπ 5 
Ροϊπΐ. ΤΠ6 ρῥγομβθα ἀθι νοῦ γὰ8 ΠΟῪ ἀ81}]}Υ θχρθοὶϊθά, δηὰ 
π6 οϑίαθ ἢ 5 πιοηΐ οἱ 815 Κιηράοηι, νυ μῖο}} γὰ8 6] αν ἴο θ6 
Βοΐ!) οἵα ἰϑιηρογαὶ, πὰ γοὶ οἵα βρι γιΐπαὶ πϑἴττθ, νν δ5 Ἱπηπ δ αἰ αἴθ]γ 
ἀῃἐϊοραῖθα, ΝΙοοάδιημδ5, πὸ ἐπ γοϑὲ οἵ μΪ5 σου γγη6, νγ85 
Ιοοἰκίπρ' ἴῸΓ ὑπο ΜΙ 65818}, οὐ ἐμ ργτορῃοῦ σγ8ὸ ββου]ά ργϑοθᾶβ 
Ηϊΐῃη ; 8η4, 8ἃ5. ἐμθ ἰϑᾶγπθαὰ Τὐρμιίοοι οὔβουν 88 (95), ““ δχρθοϊβά 
{μαὐ ΟΠ γῖδὶ σου] ἴα κα ἴΠ6 {8 15} ΡΘΟρ]6 ἃ5 ἔθ. ὑνϑύθ, δηὰ ἐμθυ, 
στοῦ ΔΗΥ ἱπννγα ΟΠ δῃ 96 οὗἨ τη δ ἃ ποαγὶ δ 41}, 5808] θ6 
ἐγϑηβιαἰθά πο δῃι οαϊναγὰ ομδησθα οΘομα τ οη οὗἩἨΎ ΠΆΡΡΙΠ655 δηᾷ 
ΘΑΓΒΙΥ ΟἼΟΥ, ἃ5 ΠΟ ἃ5 {Π6Υ οομ] ἃ ἀθϑίγθ Οὐ ἱπηδρῖηθ. ΝΟ, 
5814 ΟΥ̓ Τοτά, ἔμ 15 ἸΠοΥ 6 Υοαυϊτοα οἵ Πῖμ, ἀπ 1ῃ μἰπη, ὑπαῖ 
ἀΘ5ΙΓῸ5 ἴο 566 ἃπη4 ρϑυίαϊζα οὔ ἴμ6 Πρ Ὀ᾽π6855 οἵ παῖ, Κρ άοπι, 
8} ἃ ἔπ058 ἀδΥ8.: Π6 πηι 5Β.ΠῸΓ ἃ ΟδηρΘ [ἢ Πἰτη56}1, δηα ἴῃ 15 
ΡῬΥΙΠΟΙΡΙ 65, πα θ6 ἃ5 1{ π6 ΤΟΥ θΟΓΠ δον." ΒθΟΝ, 5805 6 
θᾶ ποά Πρ οοὐ, 15. ἐμῃ8 σοπηθχίοπ οἵ [μ15 βρθϑθοῖ οὗ Ομγιϑὶ, 
ταὶ μα Οἵ ΝΊΘΟ 6115. 
ΤΠ6 ΠΘΔΠΪησ οἵἨ {Π6 βρθϑθοῖ οἵ οὔυῦν Γογᾷ ππβὲ μ6 οοΠ]] δοίβα 

Γαγῦ μον ἔΓΌ τ. {πὸ αἰ θύθ ποθ θοΐνγθθη ἔπ Κἰπράομ οἵ μϑᾶνθῃ θχ- 
ΡΘοϊδα Ὀγ Νίοοάθιηιβ, δη ἃ ὅπ6 βριῦεῖπ8] Κιηράοιῃ ἡ 1 οι ΟΠ γΙδὶ 
ΟδΠ16 ἴο Θϑίαθ! 15}. Ῥογοοινίησ ἴΠ6 ταϊηρ] θα ἔθο]ησθ. οὗ ἀοιυδὲ 
ἀπηὰ νϑπογαίίοη ν τ τ 1 οἢ ἐμ 6 Φον 15} δομαῇου ἀρρτόδομδα μι, 
Π6 ᾿πηπηθαά αἴθ! γ, τη σοπ γδαάϊοἴϊοη ἴο {ΠπΠ6 ΓΘ ν 1Π1 Πρ ΘΥΤΟΥ͂, Ἀ55Π 65 
ΝΙοοάθημβ ἔμπαΐ 15 Κιηράοιη ψγἃ5 ποῖ οὗ ἔπ παΐαγο πΠ6 58ρ- 
Ροβϑᾶ, πὰ ἐμπαῖ 1ὖ τσ πΘΟΘβϑαΥν {πα΄ ἃ πδη 5ῃοι ἃ ἢ6 ὈΟΥΠ 
ἀϑαῖῃ οἵἩ ψαἴου ἂπηα οἵ 6 βριγ, ἴο Βθοοιηθ ἃ ρϑυίακου οὗ 115 
ΡῬΥν Πρ 65. Α5 ποθὴ 6 γ6 δαἀηἐϊθε ᾿πἴο π6 Ομ αγοι οὗ Νίοβοβ ὈῪ 
ΟἸΓΟΌ ΠΟ 510}, 50. 518}} ἔπ ὺ θὲ δαἀπη θα ἱπίο ἴπΠ6 πον ἀϊβρθηβᾶ- 
ἴοπ ΒΥ θαρύϊβηη. Α5 ΡῪ ἴπ6 ομϑ χῖΐθ ἃ μυμηδη θοῖπρ' 15 ἰαίκθη ἰηΐο 
εονθηδηΐ τ αοα, ἃπὰ 15 οΘομδι ἀογθα ἴῃ ἃ πϑνν ΓΙ Δ  ΙΟΠΒΕ1Ρ, 50 
θυ ἴΠ6 οὔπϑὺ γἰΐθ ἴῃ 6 58π16 ΟΥ̓] 6665 588} Β6 οἴνϑθη, ἴῃ ἴμ6 πδὺν 
Θοομοίηγ, Ὑοὺ 4150,. (ν. 9.) ψῖο ἃγθ ΨΦ 8685, τηιδὶ, πκ {π6 
Ῥτοβοίγίεβ ἡ Ποηι γ01 γθοθῖνθ, δηᾷ ἴπ6 οἰ] ἄγοη γοῦ ᾿πἰἰἰαῖθ, γοὰ 
8150 πητιδὺ Ὀ6 ὈΟΓῚ ἀρϑῖη. ἍΠῚ5 ψγὰ5 ὑπ6ὸ ἀοοίγίπο ΝΙΘΟάθιητι5 
οοα]α ποΐ οοπρι πο. 6 οου]ὰ ποῖ βΒαρροβα ὑπαΐ ἃ 3 8νν, γῆ 
μα αἰγοαᾶν θθθη γϑοθϑῖνϑα ἰηἴο οονοηδηΐ τὶ αοα, νγὰ5 ἴο "6 
ΘΟΠ 5] ἀογθα ἃ8 ἃ 5. Ὑ8ΏΡΈΥ, 8 ἃ 118 [ΠΥ ΌΥ 6 Ἰηξουρυοιθα ἴΠ6 ψογὰβ 

ι ἴον. (ν. 4.) 1ὸ τϑοιῦν 1ῃ6 δὐγοῦ, οὐν Τιοογὰ τορϑαΐβ ὑπ 6 
ψγογ5, ψ ἢ ὑπ6 δά! 1 0η, δχοθρῖ ἃ πη ΡῈ θοῦ οὗ σψαΐθυ, πὰ 
Οὔ ΤΠ 6 βρισγιῦ, μ6 σαηποῖ δηΐου ἴῆτο ἴμ6 Κίηραομι οἵ αοά. Υοιυ 
4150, ὑοῦ} ἃ πιαϑίϑυ πα ἰθᾶο!θὺ 'π 185Γ88], πγϑὺ ποῖ ΠΟΡΘ ἴο 
Ρᾶγίαϊκο οἵ πὸ ρυὶνι!θροθ οὐ ἔπ 6 ἮΙ Οβϑι 5 ΕἸ ρ Ο1η, τιη]6 55. γοιι 
ΘΩΓῸ]] γΟΙΓ501 Δ] σ΄ ὅπ 6 Πα. Οἵ ΠῚ ἀΙ5010165, θα θαρὶΖρα 
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᾿ διαΐαι Ῥε- 4. Νιοοάοιημαβ ϑαῖ πηίο ἔχω, Ηονν οδὴ 8 τη 6 ὈΟΤἢ 76γαβαίθη. 

τοα, 4740. τυ) ρῃ;. Πο 15 οἰ 7 οὴ ἢ θῃίεσ ἴπ6 ββοοηῃά {{πη6 ᾿μπίο ὮῚ5 
Ψψυΐϊραν αὐγὰ, . ἧ 

9. το οτ᾽ 5 νοῦ, δηά θὲ Ῥοτῃ ἢ 
ΤΙῈ Πιϑὶ 
Ῥαδβονοῖ. ἴπ ΠΥ ΠᾶμΙΘ6, ἃπΠα τοοοῖνο πὸ Πὰ ΘΠ ο65. οἵ 56. ον ϑρὶγι. 

ΒΟ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο 6. ἔμθ οοοαβϑίομ. οἵ ἐμ ψογάβ, δηα 5 0}} {ΠΟῚΓ 
᾿ροΥῦ: ἀπ ἴμ6. ΘαΥ ον ἰαὕμπου οὐ μ6 Ογιϑυαα Οπαγοι Ρ6- 
᾿ἰονθα, ἐπα 85 οὐν Τωοτὰ μππ5 οοππμθοϊρα {πὸ ψαΐθιβ οἵ θὰ ρἐ 185Ππὶ 
ἀπ 4 {6 ορογαίοη οἵ ἐμ6 5ρ᾽υἹῦ---ἀηὰ ἃ5 ἵπ6 Φον5 ππ1164 οοΥΐδϊπ 
ϑριγιζαα] δἀναῃέαροθ νὴ ῦῃ ἴπ6 τάθὰ οἵ οἰγοπηγοϊδίοη, οὐὐν [ογὰ 
απο Ππαὖ {πὸ πον ὈΙΡ 1, αὖ ὑμπ6 Ραρίδη οἵ ἃ ΟΠ γι βίίαμ, π|κ6 1Π6 
ποὺν ὈΙΓῚΒ αἱ {π6 οἰτουπη οἰ βοὴ οἵ ἴμ6 ὅϑνν, ννὰβ ργοάπορα ὃν ἐπε 
Ρονογ οἵ πὸ οἷν βρινγιῦ δοσοιηραηγιηρ Ὧῃ δοὶ οἵ [α11}. ΤῊΘ 
«[ανν8, ἔπ θη, ἃ5 ὑπΠ6 ΟΠ γΙδυϊα 5 δ ρυθϑθηΐ, γογθ δοοιδίοπμθα ἴο 
566 γΤοροιῃΐδῃοο, δα δι 6 ΘΒ ΠΡ᾽65 ἵγῸπ ρΥΟΠΙΡΆΟΥ ἴο ΠΟ] 688 : 
αὶ ἱμουρἢ ἔθου ΒΘ] να 1 ἔμ ᾿μΠ ΘΠ 668 ἃ ἃ ροννοῖ5 οὔ ἵπ6 ΗΟΙΥ 
ΒριρΙς, ὑμπογ ἀϊὰ ποῖ ἀθποιηῖπαῖα οὐδ θυ οἵ [656 Ὀ]6551η55 Ὀγ ἱμὸ 
ὨδΙη6 οὗἩ ἃ ποὺ θἰσὶμ. ἜΠΙ15 ἔθη 85 σοπῆποα ἴο {πμ6 ἰμ1]1α 0] 0} 
ἰηἴοὸ ἃ πὸ [αἰΐῃ, ΟΥ̓ 5ἴαϊθ, οὐ ὑϑ᾽ αἰ οπσμρ. ὙΠῸ οὗποὺ 1η65.}- 
τη 8 016 ᾿μΠπ 665 οὐ {Ππ|6 5ρ1}. 1 τηπδῦ θ6. οΔΠ|16 ἃ ὈΥ ΟἾΠΘΥ Π8Π168, 
516}. ἃ5 Γϑ πουαὶοη, ὙΠ] ΘὮ ΤΔΔῪ ΠΏΡῚΥ ὑπΠ6 ΡΟΥΘ οὗ {π6 βριυἹῖ, 
Ὑγ 8116 ὑπο ν οχοίτιάθ ἔπ 6 1ᾳ6α οὔ 1π 11 10}. 

ἼΠ6 [αι μοῦ. οἵ ὑπ ρυϊπατινο Οπτ οὗ, ἃ5 γ716}} ἃ5. {6 διιοϊθηΐ 
76 ν5, ψγοῦθ δοοιβίοιμηθα ἴο απὶΐθ χὰ Ὀαρίδα {π6 1άθἃ οἵ {π6 
Ὡονν ὈΙΥ ἢ, Πα ΑΔ] 115 βδρ' για] δαναπΐαρθθ. ἜΠπ5 ὈΔρ(15η) τ 85 
Θα]ΠΠ]οἀ Ὺ νΓ] 8. πϑιη685, 8] οὗ ψν ῖοἢ νοῦ ἀθδουιρῦϊνο οἵ 501π16 
ἰπΐουπδὶ οἰϊθοὺ οὐ ἃ ΒΌΡΟΥΙΟΥ ρου οΥ, ΠΡΟῺ ὅπ πη α οἵ ἐμ6 Ρ8}- 
δἰΖοά ρϑύβϑοη. 51. Απριυβίϊπθ, ἢ ΠῚ56 ΘΟΠΕΤΌΨΘΥΒΥ 1 {μπ6 Ὠο- 
ηδἐἸδὲ5, 64}}15 1 {Ππ6 βδογαπιθηΐ οἵ οσγᾶοσθ, ἀπά {Π6. ϑδδοσδαιηθηΐ οἵ 
ἈΡϑβοϊαΐίοι (1). ΒΥ οἴμιθυβ 1 γὰ5 οα θα, ἃ5 θγῪ ΟΥΤΙ], {πΠ6 γορὸ: 
πού οι οὗἉἩ [Π6 8011 (2): οὐ, στ Φαβύϊη δέανίγυ, {πὸ νγαΐου οὗ 
1π|8 (Δ). Βθοδιβθ, (858 γ5 ΒΙῃρΊν απ, τότ ἡ ΠΟ86 δι ΠΟΥ 1165 1 ἃ πὰ 
πον 56] θοὐηρ πὶν ἰδδιϊ 0 165) ὑΠ|5. ΠΟῪ ὈΙΓΙ γὰ5 ψτουρμΐ ὈΥ 
186 βοόονεὺ δηά ᾿πῆπθηοθ οὐ ὑπὸ Βριγ1Ὁ, ὑπουθίου ἢ ννὰ5 οα]]οα ἐμ 6 
ΒΡ᾿ ΓΙᾺ] θἱγὶπ, που ΌΥ ἱμποθθ πὸ ὑν6ΓῸ ΘΓ ΠΔΙΠΪΥ ΠΟΥ ἴο ἐμ6 
ΜΟΥ] μείογθ, ΟΥΘ ΠΟΥ ὈΟΓῚ 5ριΧ{π4|}|}0ὙΥ ἴο ἀο. Απὰά 580, 85 
Ορίαϊιβ ψογαϑ 1, ἀοα νγὰἃ8 Πού ΡΥ τ᾿πδᾶθ {π Βαΐ Ποῦ οἵ τη, δπὰ 
ὑπ μον μάγοι ἐμοὶν τηοῦμοῦ ({)ὴ. Οὐοθοῦν ΝΑΖίδηΖθη 5ρΡΘ 8 5 
4150 οἵ Βαρ θαι ἢ γϑίδυθποθ ἰο {1|6 βᾶ1η6 146 85 Οὔ 5 ΘΧΟΘΙ]Θ 66 
ἃ ηα νὰ] ᾿προγΐϑποθ. Ὑῦ7γ6 68]] 11, μ6 βᾶγ5, ὑπ8 βἼΠ, δ ἃ οὙ806, 
ἃ τιποΐΐοη, ΟΥ̓Δποϊπιίηρ᾽ οἵ {π6 5ρ111ἴ, 1Ππππ] μα ῦ] 0}, ἐπ σαΥ- 
τηθηΐ οὗ ᾿πιηουΐα! ἶγ, ὑπ6 ἰνοΥ οὗ Γορθπθγαίοη, πα τυ δΐθνοῦ 
6156 15 Ββοποῦγαθ]θ ἃπὰ ρυθοϊοιβ (πηι). [ἢ δααϊίίοῃ ἴο ἴπ656 165}1- 
τη0ηἾθ5, ΟἸΠγγβοβίομ, ἔπ δαΐπου πὸ ψγοΐθ πηάθι ἴΠ6 ἤδη οἵ 
ιοηγδῖαθ ὑπ6 Ατθορδρῖίθ, ΟἸθηθηβ5 ΑἸΘχδη ἀγ1πι5, Απρτδίϊπο, 
ἘΠ Θηὐ 5, ΕΡΙΡ Δ Π11ι15, ἃΔηἃὰ 4511}, ἃγὸ ᾳποΐθα, ἃ5 ΘΧΡ Υ͂  ϑ51 Πρ, 
Ἐποιηβοῖνο5 ἴῃ 58Ὸ}} βίσοῃρ ἰδηραδοο γοβρϑοίηρ θαρίδιῃ, ὑπαὶ 
ἔμπου οἰϊμθι ἀϑϑοῦΐ οὐἩ ΤΠ ΡῚῪ ὑμπαὺ ἴΠ6 πὸνν ὈΙΓῚμ γΐο τηδὰθ ἃ 
Ομ τιϑέϊαδῃ ἐμ οἢ]ἃ οἵ οα, νγνὯβ ΙΔθης Πθα πα θαρί5η), ἃπὰ 
γγ5 ΠΘΥΘΙ αἰἰδιϊ σα] 564 ΟΥ δοραγαϊοα ἔγοιι ἱπαΐ ΟΥΑΙ ΠΆ ΠΟΘ. 
ἘΠῸ Ἰϑαγηθὰ γγαἰθυϊαπα, ἴῃ 15 βθυπο οἢ ΒΘ ΠΟΥ 0Π, μὰ 

Β1]}164 ἀρ ἔπ ορίπΐοη οὗ ὑπ ρυϊπατῖϊνο Οατ οι, ἃπα οχρ] απο 
νὴ ογθαΐ δοοῦτδου ἐμ αἰ ἴθσθποθ θθίνγθθῃ τοϑθπογαίοι ἃπά 
το πονδίϊοῃ ; δητ [ἴ5 δἰαιοαιθηΐ 15 ον ἀθητ]ν στο αθα Οἢ ἃ ΒΨ ΟΥΘ 
ΘΧϑιἑ πα θη οὗἉ ὑπο ὶν του Κ5, ἃπα ἃ πάϊοουβ ᾿πἀποίοη οἵ ρᾶγ- 
ὑλοα]ᾶγ85 (ἢ). 

ἮΙΣ ἢν ἐθδοῖθ5 τι59 ἰπ ΘΟῃ οὐ μἰυ ἴο ἐμ6 ορ᾿ πίοῃ οὔ ὑπ δηοϊοπὲ 
Ομν δι ἰδ π8, {πῶὲ τορι θυα 1 ο. 15. ἃ. ΒΡ᾿ῚΓΠῚᾺΙ οπ8ηρ 6 γοθρηξ 
ἜΡΟΝ ΔΏΥ ΡοΥύβοῃ ἴῃ {π6 τἱσῦ τι5δ6 οἵ ΒᾺΡἐ15π|, Ψ ΠΘΥΘΌΥ [6 15 
ἐγαηϑ]αἰθα ἔγοηιν ἰδ παΐπγα! 5ἴαϊθ ἴθ Αὐδπηι ἰο ἃ 5ρ᾽ Γπ4] δίαίθ 1π 
Ομ γῖδι. Ἔ8αϊ ΘΥΟΥΥ ὁπ τηὰδὶ 6 Ὀοῦπ οἵ ψαΐθι δπὰ οἵ {ϊπὸ 
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 αϊαη ῬΡε- ᾿ὅ Φεδβὺ5 δηβνγετθᾶ, ΨΌ]γ, νΟΥΪγ, 1 ΒΔῪ πηΐο ἴΠ|66, 7ϑγυβα!6πι, 
το, 4740. ἘΣ χορρε ἃ τηδῃ Ὀ6 θοτη οὗἉ νγδίευ δπᾶ οὐ" (Π6 ϑρισιῖ, ἢ οδη- 
ψαυϊραν γα, : Ἵ 

ἷ Ὠοΐ δηΐου ἰηΐο {π6 Κιηρσάοιη οἵ αοά, 37 
Τῆς ἤτεί 
ῬΆββου σ. Ἂν ἐμ: 

ΒριΓΙ ; ποΐ ΟΠ66 οἵ νγαΐϑυ, ἃπά οποὸ οὗ {πὸ βριγιῖ, μαΐ ὁποθ οὗ 
ἴπ6 ϑρίγιῖ ἴῃ ἀπά ὃ. ψαῖΐθυ: οὐ ἔπ βριγιΐ ΡΥ ἀπὰ οἤἶδο- 
ἀἰνοὶν, οὗ ὑπ σγαῖθὺ Βθοοπ Ὁ }ν ἃπα ᾿πϑιγαπηθηΐα! ]γ. Πα {πα 
γι ογα γοροπουαϊοη 1550 ΔρΡργΓορ γι αἰθα ἴο Ὀαρίϊβηη 85 ἰο δχοϊπάθ 
ΔΠΥ͂ Οἰμ 6 ΓΓ ΘΟΠν ύϑίθη ΟΥ̓ ΓΘρθπΐϑηοθ, ποῖ σοηδ᾽ ἀθγθα ἴῃ ΘΟΠ] 0 Π0- 
ἰοῦ Μὴ Ὀαρί!5πι, ἴγοπὶ οὶ πρ βιϑη θα Ὀγ {πὲ πᾶηθ. ὙΠαΐ 
ἴῃ 8δπ. δοΐϊΐνθ 56η86 ἰδ βρη 165 ΟἿἹ Δ ἀηδδῖοπ ἰηΐο ἃ βριγἰϊαδὶ 
δἰαΐθ ἴῃ ΟΠ γιδὶ, ἴπ ἃ ρΆ551γ716 586Π56, ΟἿἹΓ δηΐγαποα ἰμηΐο 1ἢ ; δπὰ 
ἐμὲ τ σδΥγῖ65 ἴῃ 1ὑ ὑπ ΓΘιηΐίβϑδίοι οὐ 51Π5, 8πἃ ἃ οονθῃδηΐ 
οἸαίτη ἴὸ νυ! αϑιϊηρ ΠΆΡΡΊ 688. ἶ 
ΗΘ ἴμθῃ ρΥΟΟΘΘα8 ἴο ἰὰν ἀονῃ ἴπ6 ἀϊδιϊηοἴοη αΐνγθοη τορο- 

πουαίοη ΔΠα Γοποναίϊοπ. Ηθὸ 5ἰαΐθβ, {πᾶὶ {ΠΥ ἃγα δἰ ψᾶγ5 415- 
ἰϊποῖ πᾳ ὑΠΘΟΥΥ, δηὰ οἴΐθη, ρδυ Ό]ΔΥΓῪ 1ἢ ἐπα οα58 οἵ ᾿πἴδη5, 
ἴῃ ἔλοῦ ἀπ γθα ! γ. Τὶ γαρθηθυύίϊοη 5 ἃ Ομβηρ6 οἵ ἴμ6 ΠΟ] 
ϑρ᾽γϊ.8] δαί : τϑποναΐίοη ἃ ομδηρο οἵ Π6 ᾿ηπγαγαὰ ἔγδηηθ ΟΥ̓ 
αἰβροβιθοη, ΒΟ 1η δα τ15 15 Ταῖμου 8 481} οαἴ!0η ΟΥ οἂρᾶ- 
οἰὐγ [ῸΓ γορϑηθγαίίομ μη γοσθηθγαίίοη 561. ἘΠαΐ ἴῃ ᾿πίαπἐβ 
ΤΟΡΘΠΘΙΔΙΟΩ ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΥ ἴδ κο5 ρ]αθο ψιϊῃοαΐ γτοπονδίϊοη, θιι 
ἴῃ δά] 5 Γοπονδίοη δχὶϑίβ (Οὐ δ ᾿ἰϑαβδὶ ουββᾳϊι ἴο δχὶϑὲ) Ὀθίογο, 
1ἢ, 86 δἰζου μβδριεϊβηι. 

Ἡδρθηθγαϊίοη, μ6 ρῬγΓοσθθάβ, 15 ὑπ 70ο1πὖ ψΟΥΚ οἵ ἴπ6 τυϑῖϑῦ 
ἀπ οἵ ἴπ6 βρι γι, οὐ ἴο βρθᾶκ ᾿ποῦ8 ΡΥΟΡΟΥΥ, οἵ Π6 5ρι γι ΟἿΪΥ : 
γοπονδίϊοη ἰ5 {Π6 701 ηΐ ΟΥ̓Κ οὐ {μ6 βριγιῖ ἀπ {Π6 πδη. 

ΒοοΘ μου 0 ΘΟΠ165 ΟἸΪΥ ΟΠ066, 1Π ΟΥ̓ΓΠΓΟυΘ. θαρίϊ5πηι. Ηδ- 
πονϑίϊοη χα βϑὶβ Ὠθίοσ, ἢ, δηα αἴΐου βαρἐϊϑηι, δ πὰ τηδΥ 6 οἴΐϑθη 
Ταρθαῖθα. Ἐθροπογαίοη, θθῖπρ' ἃ 51Π616 δοΐ, οἂπ ἤᾶν8 ΠῸ μδγΐδ, 
8Π4 15 ᾿Ἰποδρδθίθ οἵ ἔπογοᾶϑθ. Ἐδηονδί!οῃ 15 [ἢ 115 νΘΥῪ παῖμγ6 
ΡῬΥΓΟρΥοϑϑῖνθ. δρθοπογαίίοη, ἔποι ρῊ Βυβροη θα 85 ἰο 115 οἴϊδοὶβ 
ἃ πα Ρϑοπϑἤῆϊΐβ, οαπποῖ Ρὸ ἰοίϑ! ]ν ̓ οδὲ ἴῃ ἐμ ργοβϑηῦ 16. Βθμονᾶ- 
ἴ0η πη8 0 6 οἴΐδθῃ γοροαϊθα δπα ἰοΐδ!!ν Ἰοϑβὲ. 
Αἴογνγαγ 5 μα {Ππϑίταΐας {Π15 ἀοοίγπηθ ὈῪ ΔΡρΡΙ γἱηρ 1ἢ ἰο ἴΟα 

ϑ5Θρδγαΐθ 08.568. 
1. ατόνη ΡΘΥΒ0Π5,», ΘΟΙΏΙΠΡ' ἴ0 θαρἐ 5) ΡΓΟΡΘΙΪΥ 41|4}1166, Γ6- 

οοἶνο δ᾽ πο {Π|6 ρυᾶοθ οὗ γθορθηθγδίοη : θαΐ, ΠΟΘ ΟΣ Ψ06}} ΡΓ6- 
ρμαγοᾶ, {ποὺ ἂγθ ποὶ γορϑῃῆθγαΐθ σιϊμουΐ Ὀαρίϊβϑιη. Αἰξοσγαγ 5 
γοποναίϊοη ΡΥ 5. ΠΊΟΥΘ 8Πα το Ὑ6 ᾿ς Ππ1η ἴμθιῃ ὈῪ ὑπ6 ᾿πα θη ρ’ 
οὔ ἐπα ϑριν. 

2. Α5 ἴο ᾿ηΐδηΐ5, πρὶν ἱππόοοθηο6 δηἀ ᾿ποαρϑοῖΥ ἃγ ἴο ἔπτη 
᾿ηϑίθαα οἵ γερθηΐδμοθ, συ 1οι ἔμον ἀο ποὶ ψαπὶ, ἀπὰ οἵ δοΐιαδὶ 
{αἰὉπ, νι οὰ ὑμὸΥ οαπηοῖ πᾶν: ἂπὰ {ΠΥ 8.6 Οαρ8016 οἵ θη 
ῬΟΥΠ ἃραΐῃ, ἃηα δἀορίοα Ὀγ (ἀοὰ, θὈθοδυθθ ἰμον ὈΥγΪηρ' πὸ ο"- 
βἔδοιὶθ. ΠΟΥ βιϊρα!αῖθ, πὰ ἔπ Ἡοὶν ϑριγιὶ ἐγαπβὶαἴθϑ ἔμποιη ουἵ 
οἵ ἃ βδἰαΐο οἵ παΐαγο ἰῃἴο ἃ βῖαϊθ οὔργδοο, ἵδνοι, ἀπ δοοδρίϑῃςθ. 
πη ἴπθὶῦ οᾶ86, τορθηθγαΐϊϊοι ργθοθάθβ, πα γοπονδίίοη [Ὁ]]Ον5 
αἰτον, δῃ ἃ {π6ν ἅτ ἴπ6 ἴθρ]ο οἵ ἔπ ϑ'ρι γι, {11} ἔμ ν 6616 ἐμ θαι- 
56 |ν 65 1} δἷῃ. 

9. ΑΔ.5 ἴο ἔποβθ ψῇο [8}} οἵ «ἴοι γθρϑπογαΐου, ἐποὶνγ οονοπαπὶ 
βἴαϊθ δρίθ5, θαὶ ψιϊμουΐ ΔηΥ βανίηρ οἴδοῖ, Ρθοαδα ψιϊποαῦΐ 
ῬΓοβθηΐ γοποναίϊοη: θαΐ {π|5 βαυΐῃρ εἰθοῦ τλᾶν 86 γαραϊγθαά ἀπὰ 
γϑοονογοα ὃγ γϑρθηΐδηοθ. 

4. Υγῖῖ} γοϑρϑοὺ ἰο ὑμοϑ8 0 γϑοοῖνο θαρ ϊϑι ἰπ ἃ βἴαϊθ οἵ 
ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ ΟΥ πηροπίξζθπου, ἔπουρ ἢ {15 βδουδιηθπὲ οδπ ΟὨΪΥ ἰπ- 
ΟΥ̓Θα56 ὑπθῖ οοπἀθηηπαῖομ, 5111} ραγάομ ἂμ οὙᾶ06. 816 οοπαϊὶ- 
ὑϊοΠΆ}Υ πιδᾶθ ονϑὰ ἰο ἔπθ, ἀπ ἃ ἐπ6 βανίηρ νἱγίαθ οἵ γθρθηθγὰ- 
ἰϊοη, ν]οἢ μα Ὀδο εἰ ποῦΐο ϑαβρθη θά, ἕαϊκο5 οἴοοι, ψ μθα 
ἜπΠοΥ ἔσαν γορϑηΐ ἀπὰ απο μ αν 6! θνο ὑπ α5ρ6!. 

ἼΠῚ5. οἷοαν βἰαίοιπομξ οἵ ἴῃ ἰραγπρά δαΐμοῦ, οομίδίηθ. 8Ὰ 



Ζα]αη Ῥε- 
γοᾶ, 4740. 
ναϊραγ  ῦτα, 
γ Φ. 

ΤΠ|ι6 ἢχοί 
Ῥαββογοῖ. 
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6 Τπαὶ μος ἰς θοτῃ οὗὨ {π6 ἤδϑῃ 15 ἤδϑῃ ; δα {πδὲ 7Τεγυβαίθμι. 
νΉ ΟΝ 15. θοσῃ οὗ {Π6 Ξ'ΡΙΤΙ 15 Βρ Υ.. 

δοσαγαῖθ Γοργθϑδθηΐαίίομπ οὐ ἔπ ούδοθ οοπίδγγϑα, ἀπᾶ ἐπ6 ομᾶποΘ 
0 ἢ ἔα! 5 ρΊδοθ, ἴθ Ὀαρίθη ; ἃπα ἐμπ18 15. ψπᾶΐ 15 τηϑθᾶμΐ ὈΥ 
1πο568 ἀϊνίπθβ, ψΠπ0 πιαϊπϊαϊη ἐπαΐ Γοραπογαΐϊομ 18, ἴῃ ὑπο βίσιο 
56η886 οὔ ἴπ6 ψογά, ἔπ ᾿Ἰηψαγὰ ἃπα βρί για] σγᾶοθ οἵ Ὀαρ δι. 

ΤῊΘ ἀοοΐτϊπο οὐ ἐμ Οματοι οἵ Επραπα, ὁπ ἐπ βυθ]6οἱ οὗ 
Βαρίϊ5π|, ἃπα μοί ΠΟΥ γϑρϑπδγαϊομ ἃ5 ἴπ6 αἰϊθπάδηΐ ὁπ ὑμαΐ 
ογάϊμδηθο, τηπδὲ 6 ποχὶ οοηϑιἀθγθά. 
ΤΠ σοὶ τὶ 1616 (Ατΐ, 1Χ.} υ πίοι Δ] 465 ἴο ἐπ|5 ἀοοὐγ! Π6 15 {πᾶ 

ἢ] 6}} ἔγθαῖβ Οἵ ΟΥΘῚ 4] οὐ ΙΓ δῖα. Τη {15 ἀγ 1616 ν6 το ἰδπρ 
ἐμαὶ ““ ἐπὶ5 ᾿πίδοϊίοη οὗ οὔτ παΐαγτ ἀοίῃ γϑιηαῖπ, γϑὰ ἴῃ ὑΠ 61 
ἐμαὶ ἀγθ γεασϑηθγαΐθ :7) δπα ἐπαΐ “ δἰ ποὰρ}} {Π6 Γ6 15 ΠῸ σομ άθπι- 
παϊΐϊοι ἕο ἔποι ἐπαὺ 6] ον ἂἀηα ἂγθ ὑϑρὶϊΖθά, νοὶ ἴΠ6 ἈΡΟΒΕ]6 
αἀοὐϊι σΟη [655 ἐμαὶ ΘΟ ΠΟ ρΡΊΒοΘμοΘ οὐ [πὲ μα} 1π 1056 [πΠ6 παῖαγθ 
οὗ 5ἰη. Τὴ {πὶ5 βδῃΐθποθ ἐπ ψογὰ (τη 15 οὐ) γθϑθηθγαϊθ ἴῃ 
ἐπ6 Τιαὐϊῃ ΟΟΡΥ, δῆ β ἴο {πΠ6 ψογὰ Ρ᾿αρὑϊΖϑα ἴῃ ἴΠ6 ἘΠ ΡΊ15},, 
ΠΟ. Ρ] αἰ ΪΥ 5πθν5 ὑπαὶ οὖν Θίογ θυ, π᾿ ΘΟΙΏΡ] Δ 66. ψ δ 
ἵπθ δποϊθπὶ ἀοοίτιπθ, ᾿Δἀοη θα γορθπούαΐίο ιΐ ἢ Ὀαρ 51}. 
Ὑγ8 ἃγγῖνθ αὖ [π6 58Π16 Ὁ πο  π5ῖο0ῃ ἔγοτ σοι ἀθυῖπηρ' ὑπ6 δἴαΐθ οἵ 
ἔπ οοπί γον θυ. ἘΒῸΓΣ [Π|5 ραγί οὗ ὑπ ἃγ[1016 15 ροϊηΐθα αἱ ἐπ 
ἀοοίΐγί πα οἵ ἴπ6 οιπδη ΟΠ αγΟἢ, τ Π10}} νγὰ8 Θϑίϑ 56 Ὀγ {π6 
Οουπο}} οἵ Τγοπὶ, ὑπαὶ ἐπ6 ΒΟ] ᾿πίδοίϊομ οἵ ΟΥρΡΊ 8] 51} 18 
ψγαδιθα ἅνγὰν, ἃπὰ {μ᾽ 501] τϑῃάογθα αἰϊορθῖπου ρυγθ ἱπ 
Ῥαρμίϊϑιη. 
Τὸ Πθοηΐῃ γί ϊο]6, βρϑακίηρ οὐ ΟΠ γιδὲ 8] 0η 6 ψιπουΐ δίῃ, 

585, ““ Α]] ψ6 ἴΠ6 γοϑῦ (αἰ μουρ Ραρ ϊΖοά ἃπὰ ῬΟΥπ ἃραϊη ἱπ 
Ομ γ50) γαῖ οὔἴδθηα ἴῃ δὴν ὑΠ1Π 95 :)) ΘΥΙἀΘ ΠΥ 5ρΘαἸκίηρ οἵ Οὔ 
ΤΟΡΟΠΘΓΑΌΟη ἴῃ Ραρἑ 51. 

Τὴ {π6 ποχὲ ἃυίϊοὶο το υνῖ56, 1 ἢ ἐγθαΐβ οἵ βίη δου θαρί 51), 
1 15 δϑϑαμπηθα, π᾿ ΘΟΠίΟΥ ΠΥ ἴο ἐμ ἀοοΐτίπα οἵ ἔπ6 ἀμῖνϑυβα) 
ΟΒαγο, ὑπαὶ “πγνὸ τθοϑῖνο ἴπ6 Ηοὶυ απμοβὺ 1π θαρ ]51.᾽} 

Τπη ἐπ ἐνθπῖγ- Π ἢ ἀγ 1016 βδογαπηοπΐβ ἃγὸ ἀθῆποα ἰο μ6 ““ ποῖ 
ΟὨΪΥ Βϑαρο5 ΟΥ [οΚ6η5 οἵ ΟΠ γι δίῃ τη 6 Π᾽5 ργοίδϑδίομ, Ὀαΐ γαϊμϑν 
οΟΓίαΙ ἢ 566 ΠΏ 65565 8 ἃ ΘΠ ΟΔΟΙΟΙ 5 5155 οἵ σγᾶθοθ, δ! (θα 
σοοῦ Μ1} ἰοναγάβ 5. ΤΙΝ 15 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ πὸ ἀοοίχίηθ μΙΘἢ 
1π6 δποῖϊθηΐ Ομγ ἐδ 5 μ6]4---ἰ αὐ βαογαιηθηΐβ ἃ. 6 ποῖ ΟΠ]Υ 5105 
515. 1 οδῃἷ ΟΥ̓ΒΥΠΆΒΟΪ1 68], αἱ 5155 δοοομιρδηϊθα ψ {ἢ ἃ οΘοηνου- 
ης6 οὗ ργᾶσθ, ἀπᾶ ἃ βανίηρ δ σδου ἀρὸῃ ἴΠμ6 508]: δηὰ {μδῖ 
ἔθου ἃγ6 56 Ὑγ]ΐζη 5565, [θϑὶ πο πῖθβ, ρθάσθβ, δηα βϑουγι[165 οἵ 
Οοα5 ργϑϑοηΐ πὰ δοῖιϊια], ἀπὰ Ἰαϑιϊπρο' σοοά Μ11 ἰονγαγὰ ἃ5. 
1 τπ6 ὑννοπίγ-ϑονθηΐῃ Υ1016 σγὸ ἅγ6 ἰδαρ ΐ ὑπαὶ θαρ πηι 15 

ποΐ ΟΩ]Υ ἃ 5151 οὗ ργοίδβϑϑίοῃ Οὐ ““ἃ τπᾶγΚ οἱ αἰ δγθποθ, θαΐϊ 
8150 ἃ 5191}, δὴ οἤϊοδοϊουβ 519π; ““ οἵ γδοθπμθυαϊ ἢ ΟΥ̓ ΠΟΘ 
θΙγ ἢ, ἃ 515} ἐμγοιρ τηθϑη5 οἵ 60 ἐπ πνναγὰ ογδοο οἵ γ- 
ΒΘΠΘΥΔΙΟΙ 15 δοΐθδ! Υ θοδίονθα οἢ τι5, ἴῃ νἱγῖαθ οἵ ΟΠ γιϑυἢ 5 
᾿πϑὑτπξοι ἀπ ΡΓΟΙ156; “ ὙΠΘΥΘΌΥ, 85 ὈΥ 8 ἰηδίγαπιθηΐ,᾽} 
αἴζον ἐπ πη πο Υ οὗ ἃ ἰθρὰ] ᾿ηδί γαιηθηΐ, ὙΠ] 0]ν τᾶ |κ08 ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἃ 
τη8π ἔπ Ι͂γϑϑάομι οἵ ἃ ρΡΈΡΙ1Ο ὈΟΑΥ, ΟΥ [πῖ5 {16 ἴο ΠῚ ρΥΟρου νυ 
ΟΥ ὈΥΙΡΙ]6Ρ 6, “μον ὑπαὶ τϑοοῖν θαρίϊδηι ΥΙΡ ΟΕ Υ,᾽ ἴσοι {Π|6 
ῬΙΌΡΘΙ μϑη 45, πὰ νυ δι {Π|6 ΡΥΌΟΡΘΥ 4.8} Π αἰ ]οη5, “΄ ἃ16 ργαίοα 
ἰηΐο ἔμ ΟἸνα το}, 6 ΡΥΟΠΊ1565 Οὗ [ΟΥ̓ΘΊν ΘΠ 685 Οἱ 51η5,) ἃΠα οἵ ΟἿΓ 
δαορίϊοη ἴο θ6 {π 5δοπ5 οὗ αοα ὃγ ἴμ6 Ηοὶν αμποβί, ἃγ6 ν]510}γ 
55: η 668 8Πα 568166,᾽) ἅγ6 ΟρΘῃὶυ γα θα Δηα π|846 5006 ἴο 115, ἃ5 
10 ΘΓ Ὀγ ἔπ δἰσηϊηρ ἃπα 568] Πρ οἵ ἃ 4668 ΟΥ̓ ᾿Πδἰγαμηθηΐ, 
“ ἘΔΙ 18 σοηγηθα ἀπ ογᾶοθ 15 ἱπογθαβοᾷ,"»} ἰπ {Π|056 γΓϑοῖ- 
ΡιΘηΐβ ΨἼηΟ ἅΓ6 ΘΔ ρ40016 οἵ ἂἃπ ἱπούθαϑα οἵ (11 ἃπα ργδοο, “ ΒΥ 
γίσειο οἵ ργᾶγοῦ ἀπίο ἀοα. ΤΠ] Ραρ ΐβηι οὐ γοιηρ ΟὨΠ] ἄγθῃ ἴβ 
1 ΠΥ Ψ156 ἴἰοὸ 6 γοίαϊπδα ἰπ {π6 μα ΓοΪ ἃ5. τποϑὲ ἈρΎΘΘΆθ16 ἴο 
δ8θ ᾿Ἰπϑεϊυἱίοη,᾽ 
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Ζυ!ίδη ῬῪὲ- ἡ Μδινοὶ ποῖ ἔπδας 1 9 υπίο [ἴδ6, Ὗὸ τηυϑὲ 6 ῬοΥῚ }οτάβα! δῖα. 
τοῦ, 4740. ΔΟΔΙΩ " 
ψυ ραν γα, ΞΡ. ᾿ 
27. 

Το ἤγβέ Τη ἐμπ|5 ρατὶ οἵ {π6 αὐίιοο ὑπο οδ ἢ 6 0 ΓΟΘΟΏ8016 ἀομπθὲ 
Ῥαβϑουρῖ. ἐμαΐ ἐπ πηθαμπίηρ οὗ ἴῃ ΟμυγοΙ 15 (ἃ ρΡοϊπὲ πϑνοῦ ἀουθίοα 

διποπς οΥἸμΒοάοχ ΟΠ τ βἐϊδ 5 ΡΥΘΥΊΟῦ 5. ἴο {Π6 {ἰπη6 οἵ ἔπ Βδίογι- 
αὐτο) ἐμαὶ Θν σῪ παν! απ81 ᾿ηξαπί, τϑοθινίηρ θαρἐῖδην ὙΠ ]ν, 
Ραγίαϊκοβ οὐ {π056 βυᾶςοβ οὐ σΒ10}} 1815 ΔΥΘ ΘΑρΡΔΡ]6---ἰῃ 8. ΠΟΘ 
δἰγέμ, ἱποογρογαίϊοι ἰηἷο ΟἸγΙβὶ, ΟυοΊν 685 οἵ 5ῖη, δηα δᾶορ- 
ἰΐοη ἴο 6 ἐμ 50η5 οὗ αοὐ ᾿γ ἔπε ον αποϑῦ. ἘῸτ, ᾿πάθρϑο- 
ἀθηῖν οὐ ἐμ ἀγρυϊηθοΐ [ῸΥ ἱπίαπὶ θδρὶϊδη ἀγανσι ἔγοπὶ ἐπθ 
ἈΠΔΙΟΡῪ Βοῦννθοπ (γι βία Ὀαρ 5πηι ἀπ Του 15}. ΟΙΓΟΌΙΟΙΒΙ 0, 
θαρ ϊδπι γγὰ5 1πδἐ1ςπἴδα ΤῸΥ ἴπ 6. βαϊνδίίοη ΟἱἉ 51 ΠΉΘΥΒ ; Πα 51π06 
Τη!ηἰβ ΓΘ ὈΟΓῚ [ἢ δ1π δηὰ βἴδηα ἴῃ ποοὰ οὗ [Ὀγοίνθηθϑβ, δπἃ 
ΔΓῸ ΘΆΡ80]6 οἵ σγᾶσα ἃπᾷ βδί ναϊίοη, [Ὁ 15 τηοϑὺ Ἀρυθοδῦ]α ἰο, {86 
τηϑυϊαΐοη {παὺ ὑΠογ 5μοι1α θ6 θαρὶϊΖοά, ἴῃ οΥὐου παΐ ὑπ Ὺ πᾶν 
Ραγίακο οὗ ἱμὸ ο5Ρ61 ρμγοπῖβθ, ἃπἃ 6. βᾶνϑι οὐ γθρπογαίθα, 
νγιϊπουΐ γοϑρθοῖ οἷ, ΡΟΥβ0η5, ἰῃ ἴθ6 Ὰν συ βῖοὶ ΟΠ τιδὶ Πὰ5 8Ρ- 
Ροϊπίθα. Ι 

Τη ἐμ αἰ ἤογοπΐ οἴοοβ ἴῸΥ {πιὸ δατη! πη] δι!οη οἵ Ὀαρ θη, 1Π6 
5Ά1η6 ἀοΟἰΤΙΠ6 15 ἑδαρηΐ ταῦ ΡΥ Ι ΟΌ]Υν ἃπα Ρ] αἰ 655, δηά ἃ 
5 παϊοα σοπΐογτἶνΥ ἴο {πὸ Ἰπσααρα Πα ΟρΙ ΟΠ 5 οἵ ὑπὸ ἀποϊθηΐ 
ΟΒΥ 5} 185. ῬΥθνίοῖιβ ἰο {π6 βδούαιθηξζαὶ δοὶ {π6 ρϑύβομ ἴο θ6 
Ραρ{ϊΖοα 15 τοργθϑθηϊθα ἃ5 ποῖ γϑρθπογαΐθ, θαΐ το {πὸ τηο- 
τηδηΐ {πᾶὖ [Π6 ΘΘΥΘΠΙΟΠΥ͂ 85 Ὀ6 6 ΡΥ, Π6 15 ργοποῦ θα 
γερϑπογαῖθ, πιΐποιΐ ἃ πἰμΐ ΟΥΒΌΒΡΙ οἷο οἵ ΠΥ ΤΈΒΘΥΨΘ, ΟΥ̓ Οἵ 
ΔῺΥ ἀοαρθὲ οχίβϑεϊηρ ἴῃ ἔμ τηϊη 45 οὐ {Π|ὸ πα! πἰβίθυ οὐ ἴπ6. σοηρτγο- 
σαἰίοη. Ἧῦο δ ἢγϑί ἰοἹά, ὑπαὶ “5 811 τῆϑθῃ ἅγ6 σοῃοθὶνθα οὗ 
ῬΟΥΠ ἴῃ 51η,) δηά ἐμαὶ ““ῬΟμ6 Ο8Π δηΐου ἰπἴο ἐπο Κιπσάοῃι οἵ 
(οα τπ|655 ἔμπαν θ6 γαροπουδίθ, πα ΒΟΥ ἅπον οἱ ναῖον πᾷ οὗ 
ἐμ ϑρινιῖ ; ἀπά ἃγὸ ἐπογθίογθ Βοϑουρηΐ ἴο 68}} ἀροὴ ἐμαὶ αοα 
πᾶ ἐπ ᾿πΐαπὶ “Κ τη Υ "6 θαρι1Ζ6α 1 Π πναΐοῦ ἀπ ἃ τ 1 ἐΠπὸ Ηοἷν 
ΟΠμοκὶ. Ασοογαϊηρ!ν {Π6 οοπρυθραΐοη 1015 Ὑγεῦῖν ἐΠ}6 ΤΠ 5 6 Ὁ 
ἴῃ ργαγίηρ “ ἐμαΐ Π6, σοιηΐϊηρ ἷο (ἀοα᾽ 5 ΠΒΟΙΥ Ὀαρίϊβη}, πηᾶν γ6- 
ΘΟαΙν 6 το βϑῖοῦ οἵ ΠῚ5 51ηὴ5 Ὀ. 5ριτἴπδἱ] γΓοοθπθίαϊίοη, ἀηα ὑπαΐ 
Οοα Μ11 οἵγε ᾽15 ἨΟΙΥ ϑριγιῖ ἴὸ Πῖτὰ, ἐμαὶ ΒΘ τᾶν θ6. "ΟῚ 
ἀρϑῖη, 884 Ἰη8Δ66 8ῃ) 611 Οἵ Θυϑυαβεϊηρ᾽ Βα να 10 Ὲ:᾽ ἃπαὰ σα ἰ5 
Ιηἰγραϊθα ἴο ““ βα που ὑπ6 νναῖθυ ἴο ἔϊιο την 5108} τ 851} 0’ ΤΑΥ͂ 
οὔ 51}. Αψἷβ 500 85 {π6 οἰ ἃ μὰ5 θθθη θαριΖοα, δηὰ γϑοθινοα 

' -ἰηΐο ἐπ σοηργοϑαίίοῃ, π6 τα πΙϑίου ΒΟ] ΘΙ ΠΥ ῬΥΟΠΟΙ 665. Πἶπ| 
« γβροηογαΐθ, πα ογαίϑα τηΐο ἴΠ6 Ῥοὰγν οἱ Οἰιγῖβί,᾽» ἀπά ἐμ 
οοπργοϑδίίοι γοίαγ 5 ὑπ πῈ5 ἴο 04, 1ῸΥ Παν]πρ᾽ θΘΘῺ “ ρἰθαβθὰ 
ἔο τεσϑῃθγαῦθ πϊπ ὙΥΙ  Π15 ἘΟΙΥ ΒρΙτΙ δ, ἴο γθοθῖνθ ἴηι ΤῸ [15 
Οὐ Ομ1Πἃ Ὀγ δἀορίϊομ, δπα ἴο ἱπεορογαΐθ πῖμι 1ηΐο (15. Πποὶν 
Ομ αγΟἢ.᾽" 

Τὴ {π6 οἴδοθ ἴον γϑοθίνι πο Ομ! ἄγοη ραν αίοὶν θαρὶ]Ζοά τηΐο 
{πὸ Οπυτοῖι, ᾿μϑδίθδα οἵ ργαγίηρ αοά ἴο ““ »ἵἷνθ ἢ15 Ηοὶν βριγι 
ἴο ἐπα ᾿ηΐληΐ ὑἐπαὶ μΠ6 τᾶν 6 ΒΟΥ δ581Πη,᾽ ψ6 Ὀθβθθοῖ πΐπ ἴο 
«ς ρῖνθ ἔπ ᾿πίδηϊ ἷ5 ΗΟ ϑρίγιῖ, {πὲ 16, Ὀθίηρ θΟΓ ἀρ 1η,;} 
τπαὲ 15, μανῖπρ ῬΘ ἢ Ἀἰγθαν θοτῃ ἃραῖη, ΒΘ ἢ ἰι6 γὰ8 θα ρ 64, 
ἐς χη οομἰηι6 15 βουναῃΐῖ, μα αἰζαῖμ [15 ΡΥΟΠΊΪ565 : ὈΙΔΙΗΪν 
Θχργδδδίηρ ΟἿ ἥτγμι ρουβιδδίοη ὑπαὶ Ὀαρ δι 15. ἔπ Ροΐῃΐ ἴῃ 
νοι ὑπὸ πον Ὀἰγί ἔμ 65 Ρ1866. 

Τὴ 5μογί, ὕπ656 οὔϊιοθβ, ἵγοιη οπ6 δῃά ἴο οἶιθυ, ππΘαυ ΘΟ ΠΥ 

Ἔχπῖριὶ ἴμ6 Δοοίγιπο οὗ γορϑπθιδίοη ἴῃ Ὀαρύδηη, πὰ ἃγ6. σοτη- 

ΡἰΙοἃ ἴῃ 5ὑγιοὶ οοπίουμϊ τυ ἴο ἔπθ Ἰαποαδρα ἃπα βϑηϊπηθηΐβ οἵ 
ἔμ ἀποϊοπὶ σπυσοιρ5. Ππηάροά ἔπ νἱθνν5 οι ἵμΘῪ ργοβοηΐ ἴο 

5, οἵ με σοπποοίϊοα θεῖοι ἐπ|5. βδοσδηθηΐ ἀπά" ἴΠ6 πον 
Ὀἰσίῃ, πᾶ οἵ ἰμ86 ορί πίοῃ οὗ οὔ τοίου πιθυβ οὐ {μ15 ποαὰά οἵ ἀοο- 
ἔχη, ἃΓ6 τηοβὶ ο]6 81 ἃπὰ Θχρ] οἰδ ; ἀπ ἃ ἈΡΡΘδΙ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἴθ ᾿θᾶγθ 
ΔΠΥ Οροηΐπρ ΤῸ ον} }5 δα ἀἰβραϊοβ ΡΟῺ {86 50] 6. 
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7Ταϊαη Ρε- 8 Τα νἱπᾶ Ὀ] νι τ Πογα 10 ΠΙβίθε ἢ, δηα ποὺ Ποαγθϑὺ δ ογαβαίομι. 
τἱοά, 4740. (ῃ6 Ξοιιπά {πογϑοῖ, θαξ οδηβὲ πού {611} γνἤθηςα 10 σοπηθίῃ, δηὰᾶ 
Ψα ραν γα, 

ΤΙ ἢγβὶ Τὴ πὸ Οαϊθομίϑια ἰἱ 15 αἰ γηθα, ἐπαῦ γγ “6 ἃγ6 πηᾶᾶθ ᾿Ὡ ΘΙ 6 15 
Ῥαββογεσ. οἵ Ομγϑί, ομἄσθη οἵ. αοά, ἃπὰ ἱππουιοῦβ οὗὨ ἔπ Κιπιο ἀοιῃ οἵ .- 

μϑᾶνθῃ ἴῃ Ὀδρίϊδβη :᾽ {πῶ ἃ βδούδιηθηῖὶ 15. “δὴ ουἰγνατά. πὰ 
Ὑ]51016 519} οἱ δὴ ἱππνγεγὰ δηὰ βριῦζαδ! ργυᾶοθ οἴνθη απΐο τι5,᾿} 
δ ἃ ἐπαὺ {115 δ᾽ 9. ΟΥ 5δδογϑιηθηΐ 15 “Ἅ ογάδαϊπθα ὈΥ ΟἸγδὺ Πἰπη56 1 
8ἃ5 ἃ ΤΠη68η5,᾽ ὑπδὲ 15 Ὧἃῃ ᾿ηϑί σα ἴ8] οᾶμ86, ΟΥ̓Ϊηπἰγατηθπΐ οἵ 
ΘΟΠΘΥΆΠΟΘ, ““ ὙΠΟΥΘΌΥ Ὑὸ τϑοθῖνα ἴπ6 5816) ᾿ηνγαγ οΥδ66, 
“ἐ μὰ ἃ ρθάρ ἴο 556. τ|5᾽) οὗ 15. δο!]ἴ!οη : δηα ὑπαὶ [μ6 
᾿πνᾶγ πὰ σβρὶγῖϊπα] ρυαοο οἵ θαρ 5115 “ἃ ἀδαΐῃ τιηΐο 510 84 ἃ 
ΠΟ Ὀἰσῦμ πηΐο σὶρ αἰ θουΒ 658 :)) ἴπ ΓΟ ρΊν ΘΠ 655 Οἵ 511, 1 Ρ᾿]Ύ1ΠΡ᾽ 
πῃ ργομῖδθ οἵ ρονϑῦ ἴο γϑϑὶϑῦ ἀπ ὀνθύοομιθ 1ἴ, πὰ {μ6 "ἐδ οἵ 
ἴπθ Ηοἱγν απΠποβὶ ἃ5 ἵπ ρυϊποῖρὶα οἵ ἃ πδν 11{6 οἱ γρ ἰθοῖι5 658. 
Τὴ ρῥγοοῦ οἵ {πΠ|5, γα ἅγὸ τσϑιηπαθα ἐπαὶ ““ θοΙπρ ΡΥ παΐτπγθ ΒΟΥ ἢ 
ἴῃ 5ΐη, ἐπὰ ομπαγθη οἵ ταὶ, 16 ἃγ6 τπ846 Ομ ἀγθη. οἵ ογδο6,} 
ΟΠ] άγθη οἵ αοα, ἀπ ρμᾶγίακοιβθ οἵ μὶ5 σγᾷσθ, ὈῪ Ὀαᾶρ δια. ΕῸΓ 
1 6 ἅἃγτϑ θοῦ ἴῃ 5ίη πα μι] άγθη οἵἨ ταῦ, 6 σαπποῖ ὈΘΟΟΠ6 
ΟΠ] γθη οἵ ργᾶοθθ Ὀ. θαρίϊϑπι, 1655 6 γθοθῖνο ἴπ6 [ὈΥρΡΊ νΘἢ 685 
οἵ 5] πὰ ἃ ποὺ ρυ ΠΟ Ιρ]6 οἵ τὶρ]ἴθοιυβη 655, ἴῃ ὑπ τιθὐ 86 οὗ 
ἐπαΐ βϑϑογαιηθπῃΐ. 

Τα {πὸ οἤϊοο οἵ οοπῆγτηαίϊομ, {ὑπ γοϑαπογαϊϊοη οἵ ὑπ ρᾶγί 68 
μϑίογο ἔμ ΒΊ5ΠοΡ, ἃπα {ἐμπὸ ΤὈγσΊν θη 658 Οἱ ὑπ 6 Ὁ 51Π5 1 Ὀαρ 51, 
ΑΥ̓͂Θ αἰ τ θοῦ πὰ ππθα αὶ νΟ Δ ΠΥ ἀδβδοῦίθα. “΄ Αἰμϊρ ῖγ αοά, 0 
μαϑὲ νοπομβαίθα ἰοὸ γθρθηογαΐθ ὑπθϑθ ὑπν βουναμπῖβ ὈγῪ ψναΐον ἀπ 
ἴμ8 ΗῚν ποσί, ἀπὰ μαδὲ οίνθη ἐποπὶ [ὈΥΡΊν 685. οἱ 81] ὑμϑῖν Ὁ 
5105 ; δ γθηοίμοη ἔπθιη, νγα ῬΌΒθθο ἔπ66, νὰ ἴπ ΗΠ ΟΪν αποβὲ 
πὸ Οομίογίοι." Απὰ ῥΥ̓ΘΟΙ 56 τη {6 βᾶπιο πη η Π6 1, 6 ἸηἰΓοδΐ 
οὐ ἴπ {1 ΟοἸ]Θοὐ ἴον ΟἸιτϑίμπαβ ΤΠ) αυ, ὑπαὶ “ς ψὰ Ρϑίηβ τθοθηθ- 
γαΐο,᾽ ὑπαὶ 15, παν σ 6 θη θΟΥ ἀραῖπ, “΄ Δηα πηϑθ 15 ΟΠ] ἄγθ 
Ὀγ δαορί[οἢ ἃπα ργ866, ΠηΔΥ 6 4811 γοπϑυγθα ΡΥ ἐ15 ΗΟΪΥ ϑρινυ 1.» 
ἘῸΓ 5ῖποθ ἔπ ΤλΓΟΥΡῪ ΘΥΟΓΥ ὙΠΘΥΘ ἔθϑοθμο5 ἃπα ἈΒ5.1Π165 ΟἿΓ 
δαορίϊομ πα γοροη θυ 0 ἴῃ θᾶρύϊδηι, ἃ πα ΠΟΥ ΘΙ 1565 {Π6 ψογα 
δχοορὲ ἴπ γοίθγθποθ ἴο θαρίϊβιη, {πΠ6Ὸ βαρροβιϊίΐοῃ ὑπαὺ ἴῃ {Π|5 
ῬΤΆΥΘΥ ἴπ6 ΘΟΠΡΥΘΡ ΙΟη 15 ΘΟ ΘΠ ρ] αἴθ αἃ ἃ5 ππγοοοπογαΐθ, ἂπά 
ἐμπαΐῖ 6 ἃΥ8 Ῥυδυηρ [ὉΥ ϑοῖηδ οἴπϑὺ τοϑοπουύαίϊοη ἀπὰ δἀορίοη, 
15 ἰοΐϑ!}} ν ἱποοπϑιϑίθαῦ τὰ δοσηα ἃπαὰὶ 15 ΡΓΙΠΟΙρΡ] 65. οἵ τπἰϑυ- 
ΡΥΘιαίοπ. 
ΕἼοΙ ἃ γαυίον ἵπθὴ οὔ πΠ6 Αὐί10165 ἀμ ΓλΓΟΓΡῪ 6 ΠΥ Δ ΓγΘ 

ἴπ6 [Ὁ] ον πρ᾽ ΘΟΠΟΙ α5105. 
1. ΤΥ τπϑιπἴαϊῃ ὅπ ἀοοΐγιπθ οἵ γϑοθηθυδίοη ἴῃ Ὀδρ 5η. ἰπ 

πὸ τποϑὲὺ ἀθοιαθα δη ἃ τπιηγοδίχι οἰθα τηϑ ΠΟΥ, σγοὰη ἀέπρ 1 οη ἐπ 
581η6 Τοχὶβ οὗ Βογιρίαχο, ἴγοπι 10}. ἔμ6 ἀπ οϊθαῦ ΟΠ γιδίδη5 πδα 
ἀεαπορά 1ἢ : ᾿πο]αα]ηρ πη άθυ 11 ὑπΠ6 ἰογοίνθη 55 οὐ 51}, ἐπ ρ δ 
οἵ ὑπὸ ΗοΙν αμοβῖ, ἃπα {πὸ ᾿ππουϊΐαποο οὐ ἐπ6 κΚιπράομῃ οὗ 
μϑᾶνθῃ : δηα πουύϑι ἰπἰγοάποϊπρ᾽ ὑπ6 τογὰ 1561 ὀχ οορὲ ἴπ οοη- 
Ζαποίϊομ ψτ αρ 1512. 

2. Του ἴθϑοῖ, ἴῃ οομηποη αἴ ἔπ6 ὙΠ Π 95. οὐ ἐπ6 δποϊθηΐ 
ΟΠ δι. π5, {πΠ6 πϑοθϑϑιΐν οἵ 1Ὰ1{Ππ Δπα τορϑηΐϑημοθ ἃ5 48} Π108- 
ἀ]0 8 [ῸΓ ὑπ βαϊαΐαγυ οἰΐθοὶβ οἵ θαρίϊδϑα. Βαϊ ποὺ πθνοσ 60η- 
᾿ϑιηρ] αἴθ ΔΗΥ͂ ΡΟΥΒ0Π, που Θν Θ᾽ 418}1Π64, ἃ5 Γοροπογαΐθ, 11}} μ6 15 
δοΐθα!Πν ὈαρὶϊΖοά, ᾿ 

9. ΤΠΘΥ Βαρροβθ {παΐ ἱπίδηϊβ, Π0 ἃΓ6 ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ἔγ8 6. ΤΓΌΠῚ 
δοία8] 51}, ἃγ6 ἀὰ]ν 4} }Π6α ἴον Βαρ θη, δα ἀγο Ιοοκϑά οα ὈῪ 
Θοά ργθοῖβ6}γ ἴῃ ὑπ 581|0 ΠρΡΗΐ 85 ρϑπίἑθηΐβ ἀηα Ὀο ον Υβ : πα 
ἔΠμΘῪ ἀπϑαυϊν Ο Ά}}Υ ἀδδοῦὶ ὑπαὶ ονοσῪ ὈαρίϊΖοα ᾿παπὶ πιϊποῦΐ 
ΘΧΟΘΡΤΟΙΝ 15 ὈΟΥῚ ΔΡΆΙΗ. 

4, ΤΉΘΥ ΒΌΡΡροβθ ἐμαΐ ἃ}} θα ρἐϊΖοα ρούβοηβ, μέ Υ 1 Β ηὖβ ΟΥ 
Δάα]ῖθ, οοπίγαοῖ ἃ 50] θη οπραροηιοηΐῦ ἔο ΠΟΙ π655 ἃΠα ΠΟΥ 655 
ΟΥΠΠῈ : ἀπᾷ τπαΐ ἐμοὶν οοπεϊπαδποθ ἴθ ἐπα βίαϊο οἵ βαϊνδίϊοη ἴο 
ὙΒΙΟῊ ἔπον ἅτ οα]]6 ἃ ἀθρθπαβ ὁπ ἐμϑῖν Γαΐατα οοπ ποῖ. 
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Τα] αη Ρο- ἩΒΠΠΟΥ ἰδ ρΌΘΙΝ : 580 15. ΘΚ οὐβ 1ῃδὲ 15. θΟΥΠ οὗὨ 18 76ταβαίομι. 
γτὶοά, 4740. -Σ 
ψυ]ραν γα, 5Ρ ως 
27. " - . . 

ΤῊ ἢτγβί ὅ. ΤΠοΥ ἰᾶν ἄονη ἃ νΘΙΓῪ Ρ]δία ἀπά Ὀγοδα ἀἰδιεϊποίίοη θδῦσσθθπ 
Ῥαββονεσ. ἐδ15 ργᾶοθ οἴ Γβρϑηθγαΐομ, 8ΠᾺ ΘΟ ΥΒ10η, Γορθηΐδηοθ, Γοπονᾶ- 

ἔοι, δπὰ δποῖ Ομ τ βιϊδπ νἰγίαθβ δπα ομληρο5. οὗ {π8 ᾿ηγᾶγά 
ἔἴγαμηο, ἃ5 γθα 6 {Π6 ΘΟ ΘΟ ΓΓΘΏΟΘ ΟΥ̓ ΙΏΔ 5 Μ011}} ἃ Πα Θ ἀΘΑΥΟΙΓΒ, 
᾿ΠΠΡΙῪ ἄθοτθθβ, 8 ἃ 86 ἂρ οὗ ᾿ποῦθᾶβθ. 
ΤΊ Ποίουτηοθυβ οὔμ6 Ομαγοῖ οὗ ἘΣΡΊ]Δη ἃ, ἃπα ΤΟΥ ἰρὴ ἀϊνῖη 65, 

ἉΒοτα {ΠῸ6 βαϊηθ ἰθϑ  ΠΠΟῊΥ ἃ5 15 66 σίνοῃ ἔγοιη θ θδη Βοίἢ6}}}5 
Δα ΓΆΡ]6 δἀη ἃ σΟΠ οἰ πδῖνο ἰγθαί !δθ. 
{1 θ6 5814 ὑπαῦ ἐμ15 ἀοοίσιηθ οὐ Ραρἐβηη8] γθρϑηθγαίίοη 15 1π- 

οοπῃδιϑέθης σέ τἢ ΓΘΆ50η, ἃπαὰ παῖ 1 15 ᾿ἸρΌ551016. ἐμαὶ ἔῃ 6 τηθ δ 
ΡΥ ΚΙ. οἵ ἔπ ππηδη θοάν ]ΐ ἢ ψναΐθγ, θη θ6 αἰζοη θα τ ἢ 
8. ΘΔ Π96 50 Πηρογίαηϊΐ, γγ718 ΠΥ Οὔβούνθ, {πᾶὶ ὑπ ομαγαοίου ϑὲϊο 
ΟΥ̓ ΡΘΟΌΪΔΓ ἀοοίχ!πο5 οἵ Οἰγ β δ ηϊν ἅτ δα ἀγοϑϑθαὰ Θχο  αβΊ νοἱ υ 
ἴο ΟἿΓ αι. 
ΟγΙβ 5 Προ ῦβ οῦο γθαυϊγθὰ ἰο Ρϑῆονο ροὸπ ὑπ6 βίγοπρῦ 

οὔ ἴῆοβθ δυϊάθηρθβ ἱμαΐ ψογο θϑίογα ἔμ οηι, δια 1 ἀϊγοοῖ ορροϑι- 
ἰϊοη ἰο ὑποὶνγ ρορυΪαΓ ΒΓΔ] ἃ 1605 ἃΠ ἃ ρΡΓΘροββοββίοηβ, μα Π6 νγᾶ5 
ἀμ6 Μοββίδῃ, οὐ πε ἱπαΐ ποι] οοπιο το ἴἰμῃ0 ποῦ, 1 ἰπ6 
58Π16 ΤΠ ΠΗ 61 ὑπ ἀοοίγ 65 ἡ Β1ΟἢΝ γο αἴθ ἕο 15 ρθύβοη πὰ ἐπ 
ΡΌΓΡΟΒΕΒ5 Οἵ 15. τη β8Ί0ῃ ; [πὶ8 ἀοἀποδά δὰ ἱποδυπδίϊοῃ, Γ6- 
ἀοιηρίϊοπ, αἰοποηηθηΐ, βαηο Ποδίοπ ὈῪ [115 βρι γι, ἴΠ6. γθβ}- 
γοοίοη οἵ {μ8 θοάν, δῃμα {πὸ οἰγοιμιβίδηοθβ οἱ ἐπ αὶ 1ὰ0αρο- 
τηθηΐ ; 86 ργομοβϑά ἴο οὔἵ ἔδιἱἢ : δπα ὑπὸ θθποῆὶ  ΠΙΟΙ γγ8 ἃγ6 
ἴἰο ἄδγίν ἔγοὰ ὑπθπὰ ἀθροπάβ ἴθ ἃ ογοαΐ πηΘΆβΓ6 τὶ ἴμ6 : 
βἰβααίαβδί μδδα οἵ οὟν 6] 16 ἴῃ {πΠπ6 1 οογίαϊπίν. ὙΥμαὺ 15 ἐμπὸ 
οχϑοὺ παΐιγ οἵ {μ6 ἀπίομ θοΐνθοη αοα ἃμπὰ πῃ ἴῃ ΟἿ" 88- 
ΨΙΟΙ 5 ρΘΥβοη ; ΠΟΥ͂ ἔπ ἀθαὶῃ οἵ Ὁ γἰδὲὶ ἀπ 68 [ὉΤ ΟἿΓ 51Πη5, 8πα 
ΡΌΓΡΕΒ ΟἿΥ ΘΟΠΒΟΙΘηΟΘ5 ἴγοῦ ἀθδα ψΟΥΚΑ; Ὁ. ψηδὺ ΡΠ 5108) 
ῬΓΟΟΘ55 ἴμ6 ΗΙν ΟΠμοβὶ δοῖὶβ ἀρομ {πθ6 ᾿ΠὰΠη8 5018} ; ἃ16 4165- 
ἰἸοὴ5 τα ϊ 1 οἢ 6 πἂνθ ΠῸ Θομοθση. {{{ΠπῸ γα Π5 ὑμοπ β ν 68 
ΔΥῸ Ρ]ΔΙΗΪγΥ γονθα]θα ἴῃ ϑογιρίαγθ, δὰ ϑοῦιρίαγο οοπίδ! 5 {Π6 
γγογὰ οἵ αοά, να τηιισὺ γϑοϑῖν {π6πὲ τυ αὐ} {ΠΠ|6 58 Π16 55 ΌΠΤΆΠΟΘ ἃ 5 
1 νὰ οου]Ἱά ΔΠΆ1|γΥ7Ζ6 δηαὰ δχρουπὰ ἔμθι τ Ἴΐ ἢ {πὸ τηοϑβὲ τ ππΐθ 
ΔΟσΌΥϑΟΥ, πη ἃ ρεοποίγαϊθ ἰηΐο {πὸ βοογοῖ ραῦγὶβ οἵ ἐπ αἰν!ηθ 
Θοομποιην. Βαΐ ὑπΠ6 ἀοοίγπθ οἵ γοροπουδίίοι ἴῃ θαρύ]5Πη) σἔδη 5 
ΡΥΓΘΟΙΒΘΙν. οὐ ἐπ 58π|6 οοΐ πο νι ἔπ 656 τοι σΐν ὑγυΐη5, δπὰ 
ΠδΥΠΊΟΠ1ΖΘ5 τυὶ ἢ ἔῃ 86 Μ]]10]6 ΒΟ μθπηο οἵ γονθα] θα γϑι θη. 1ὖ 15 
Ρτοροβοα ἴο οὔγ Ὀ6]1οὕ, δηα 15 ᾿ἱπϊθπάθα ἴο ΡῈ ἃ ἰθϑδὶ ἃπα ὄχϑί- 
οἶβ88 οὗ 1 : τἢ ἀδιηδη 5 οἵ ἃ5 {Ππ6 58πι6 Κἰπά οἵ δϑϑοῃηΐ,  πίοἢ 6 
οὐθ ἴο ἔπε οὐϑὺ ρθουν ἀοοίγ 65 οἵ ΟΠ γΙϑυϊν  ἃπὰ [ἴ 15 
ΟἿἿ ΌΒΙ ΠῸ55 ἴὸ 6 θνο 1 ἴῃ ἴΠ6 5 ρ]]1οἷὐνγ ἢ ψΒΪΟΙ 11 15 
ἴαυρμῦ 5, ψιϊπουΐ αἰϊθιηρίϊπρ' ἰὸ πῆγαν θὶ (ἀοα 5. τηγβίογιοιβ 
ΟΡΘιαἰϊοη8Β οὐ ἴπθ 590], δῃὰ ψιϊπουῦῖϊ θϑῖπρς οἴΨοπηαοα δὲ ἐμ 
Π]ΘΆΠΠ655 Οὗ ἐΠπΠ6 1πηδ᾽ Γαπιθηΐβ, ἐπ τοι! ρ ἢ ἡ 1 Ο. ράΓΘΟΠ ἃ Πα ΘὙ866 
ΔΓ ΤηΔ 46 ΟΥΘΥ ἴο. τ18. 

Βαυὲ ἔατί μοσ. Ἰξοσοπογαϊίζου ἴῃ Ὀαρύ δηλ, ᾿πρ] Υἱπρ ἐπ15. ΟἸΟ56 
οομπδοΐΐοι θοιννθθη ἴπ6 ογᾶοα θοβδίονθα ἂπὰ ἴμ6 βρη. ΒΟ 
ἀσποῖθβ ἰΐ, 15 ἂη δοὶ οἵ ἰϑηάθγμθϑ5 πα ΠΊΘΓΟΥ, ποῖὶ 1655 ψουΐῃν 
οἵ αοὐδ ᾿πῇπῖΐθ θΘηθν ίθημοθ, ἔμδη δηδίοροιβ ἴὸ 8 ΠΟ0]6 
ΘΟΌΓ56 οὗ Πἷ5 ἀθδ!!ηρθ τ ἢ 8. (ΔΟΟάΠ 655 ᾿πΠ 4664, 1 ἂπΠ] ροΓ- 
βδιλᾶδά, 15 {π6 Ἰοδάϊπρ' Γδαΐαγο οὗ 15 ρονυπιιθηΐ, πὰ ἔπ ἰζοῪ 
ἔο 15 τηγϑίθγιοιιβ αἰβρθηϑαί!η5: ἃπἃ ἔῃ 056 {Π60]05108} 5γβίθπιϑβ, 
ΜΠ] δ γαῖϊζθῃ Πἰ5 σοί π655, 8ΔΠη ἃ ἀδρεηα ΡΥ ΠΟΙ ΡΆΠῪ οα ἀρϑίγαοὶ 
γον 5 Οὔ 5 Βον θυ ρ ἵν 8} ἃ Ρ]ΟΥΎ, Μ01}} θ6 Ουπ ἃ οὁη Τηνϑϑι ραί!οἢ 
ἴο πάνθ πὸ [Ὀππἀαΐϊΐομ πῃ 15 ΜΟΥ, ΠΟΥ ἸῺ ἴΠ6 Πἰϑίου Δ ἃ δχ- 
ῬΘυίοπο οἵ τπδηκὶπᾶ. Βυΐ Π πΔη, σοηϑί ἀΘΓθα ἃ5 8ἢ 816} ἔγο 
(οα ἀπᾶ 8 Ομ] ἃ οὗ ψ γαῖῃ, μὰ θδθη δ ἴο οοἰ] θοῦ μι Ἀββύγϑποθ 
ΟΥ̓ δἀορίίοπμ ᾿πΐο ἰν5 [ΔΙΜΠΠΥ, ἃπὰ γοϑίογαϊο ἰο ἰδ ἔδνουῦ, ἴῃ 



7Ζυϊϊαὴ Ρὸ- 
τὶοά, 4740. 
Ψψυϊραγγα, 
Φ 7. 
πὸ ἢιϑὶ 
ῬΆΒ550Υ 6. 
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9 Νιοοάρχηιιβ. δηϑυνούθα δηα βαια πἱπίο ἢ, ον ΟΠ ἡ αφδίοπι. 

{Π6586 {πηρ8 θ6 

ἴπθ θοϑὺ αν ὑπαΐ Π6 ννὰβ 8016, ψιῦπουΐ ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ἴὈΥπὶ ΟΥ ρΡο- 
δ ν6 ΘΟ δ οη ΟἱἨ {Π|656 ρου ν 1 ]6Ρ 65 πὰ Ὁ] σϑῖ π95: ῃ6 νου] 
ᾶνθ θθθη ραορά, ἃ5 ἰξ ψογθ, ψιϊδουν ομαῦῦ ΟΥ̓ ΘΟΙηρ8585, ἴῃ ἃ 
ἱγοιθ]θα 568, οἵ ἀοιιθῖ, σαβρθηβο, ἃπὰ δηχίοΐυ, ἀπὰ ψου]Ἱά παν 
θθθη ἐθιηρίθα ἴο γϑϑοῦΐ ἴο [ποι] ἃπὰ δρϑαγα οὐἰζουϊοηβ οἵ 
ΒΌΠΒΒΙρΡ πὰ γϑθοομοι Π!αἰΐοη. Βαϊ οα ἔπθ ρυίποῖρ]85. μ]οῖ ὑπ 
ΟἸαγΟ ἀράποοθβ ἔγοὰ ϑουιρίαγο, μ6 σθοθῖνθα ἴῃ ὑπὸ βδογαιηθηΐ 
Οἵ θαρ δ 5.6 ἢ} οοιμίογία θα ἀδϑαγαηοαβ οἱ (οαβ ἔλνοιιν ἂπὰ 
Ιονίπρ' Κἰπη688, ἃ5 816 βυΠΠ]οϊοπῖ, 1 ἀ]Ὺ ρτυῖζθα ἃπᾷ γο] σου] ν 
Ροπάογϑα, ἴο ὈΥΪηΡ᾽ ρΡθᾶ06 το Π15 τηϊηΔ, δῃηα ἴο ἰηγίρογαῖθ ἢἷ5 508] 
ἴο ἀαΐϊγ. ΕῸΓ οἱ ἐΐι656 ῬυΙ ΠΟΙ ρ]65 ἔπὸ δομνοσὶ ἴο {πὸ [Ἀ11} οἵ 
ΟἸιτ δὶ, ΠῸ γϑοθῖνθβ δ ρἐ 51 ΓΙΘΉΝ]γ, τηΔῪ ἀ55αγΓΘ πἰπι56][, ἐπμαΐ 
ἃ5 σογΐϑι ΠΥ ἃ8 αοα 15 ἰχ6, πα Πῖ5. ργοηιῖδθβ ἴη, ΟΠ ιγὶδί αὐὸ η6α, 
απα αἀπιθη, ; 50 ΒΌΓΘΙΥ ἰ16΄ 15 ΓΘ] Θ 564 τοπὶ πο Ρομα ἃπα ρθη νυ 
οὗ 15 51η5,9 δπάουγοά χη ἐμ6 ϑαγποϑὶ οἵ ἐμ6 ἩΟΪγ αἰμοβί, 85. ἃ 
ΡΥΪΠΟΙΡΙ6 οἵ πον {Π|{ ἃπὰ ΠΟΙγΥ θη ἀθανοῦῦ, ἃπα ΘΏΓΟΙ]δ ΔΩ; 
π6 Ομ] αγθη οἵ ὅοά, ἅμα {ἔπ ᾿ηβογιΐοῦβ οὗ ἔμπα Κίπράοπι οἵ 
ποᾶνθη. Οἱ ἵπ 58Π|6 ὈΥΪ ΠΟΙ Ρ1]65 πο ραγθηῖϊ Ψν1}} “ ποὶ ἀοαῦνῖ, 
Ραΐ φαυπθϑὶυ Π6] ον,» ὑπαῖ [15 οἰ], ηὸ νγὰβ ““ ΒΟΓῚ ἴῃ δἷη 
8 η4 ἴῃ ἴῃ6 ψγαὶ οἵ οα, 15 ὈΥ {Π6 Ἰᾶν δὺ οἵ σβρϑπογαξίοη 1π ΡᾶΡ- 
ὑϊ5πὶ Γθοθῖνθα ᾿ἶο ἔπ πυπηθ 6 Υ οἵ πῖ5 Ομ] ἀγθη, πα Ποῖγ5 οἴδνογ- 
Ἰαβιϊπρ; ΠΠ| 6. Ηδθτο ψ6 τοδὶ οὰ 56 στουπᾶ. Απαᾶ ἐπ νϑὺῪ [ἀοΐ, 
ἐμαὶ φορϑπθγαϊοι ἴπ θαρύϊδτη (ϑυρροδίηρ ὑπ6 ἔγαΐῃ οὗ ἐπα ἀοο- 
ἴγ] 6) 15 ἃ βδίγοπρ' ϑυϊάθηοθ οἵ Οὐοα᾽β φοοάπθϑα ἃπα οοηβο- 
βοθηβίοη ἴο ἴῃ θη τη8ῃ, [ὉΓΠῚΒ ἃ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ργοϑαμηρίϊου οὗ 15 
ἴγα!, δἴποθ 1 ργονθθ ὑπαὶ 1ἐ 15 ΓΘΆΒΌΠΔΌ]6 ἴῃ 1[56]1, δα 14.016 ἴο 
ουν ψψαπΐδ. 8η ἃ ΔΠΔΙΟΡΟΙ5 ἴο {ΠπΠῸ ὍΠΟΥ] ΘΟυΥ86 οὗ [π6 ἀϊγὶπο 
ΘΟΟΠΟΙΏΥ. 

γγπαὺ ἴ5 σοπίοπαδα ἐϊιθη 15, ὑπαὶ γοροηθγαΐίοη, δοοοιαϊπρ' ἕο 
ἀπὸ Ιαπρτιᾶρθ δη4 ἀοοίγηθ οἱ βογιρἔιγθ, πα ΟἿ οσγη ΟΠ ΓΟ}, 
15. ἃ τηγϑῦ108] ΟΠ ηρ6 οὗἉ δρ᾽γ{π8] οοπαϊζοπ, ἀπ ἃ το] αἰ Ομ 5 110 ἕο 
604, ᾿πρ] γἱ Πρ 1η ΘΔΡΆ]6 5] οὐδ ἃ ἴπογα], ΟΥ᾽ ΡΥΔΟ 6] Θἤδηρο, 
Δἰγθδαν θΘραπ, 8Π4 ΓΘαΌ ΠΡ ἔγομι 1} θαρὶϊΖοαὰ ΡΘΥ50Π5 ἃ τπογᾶϊ] 
ΘΠδΔηΡῸ 8ηα ἱπρτονθιηθηΐ: δηκ {ϊαὶ 1 15 ποὺ ἃ πιγϑ 68} ΓΘΠΘΥν 8] 
Οὔ 6 ἐπ ψανα ΓΓΆπΠι6, ἃ πηγ δι 108] ΟΥ ΠΙΙ ΓΔΟΌ]ΟΙ5. ΟΠ ΠΡ ΟΥ̓ Π]Δ 5 
ΠΟΓᾺΪ παΐτγο, ατι}1{165, ἃπα Πα 115 (.}). 

(ὦ) Ψετρα 568ὰ ποῃ δοουσγαΐθ ΘΟ στ σὰ ΝΙοοάθιμῃϊ Δ] 0410, αίᾳαο 
Ὀπποὸ ρυτα ργοία] 1556, ἃ δομᾶμηθ οὐϊβδα, Τ}1Π1 ἀπΙάθπι σαχη 4115 ἱπίθτυ- 
ΡΓΘΌΡα5. Ρϑγυβαδβιβδίπηιπι οί. Νεαιθ δηΐπὶ ἔκοι]8 ρογβριοιίασ, φαὰ 468 
οδιιδὰ δ 6515 βίαϊπη ἀο]αίιι5. 51{ ἴῃ ΘΟΙΠΠ ΘΠ ΟΥ̓ ΔΙΙΟΠΘΠῚ ΘΟΓΆΠῚ, απ ν. ὃ, 
οοπίϊποί, η151] ΝΙσοάθπιιβ 8118 φαφεδπι ἀἸχ ββεί, οἱ ἱπίθγγοσαβδεί, πὲ ἡ 
δόβαπι, 60 ἀεἀπχὶσβθηΐ, Αἰξζαιθη ΓΔ ηρΡ]α5 ἴῃ ἰος : οοπέθπα τ ομπηΐα ΒῈΠ6 
ΟΟΠΟΤΘΥΘ, πΙ}] 46 6556 ΟΠῚ550ΠῚ : 650 Ππὶ ΠΙΠΪΓΠ1η---οὐτῃ νοσεῖ ΝΙοο- 
ἀδιησμῃ, π6 ἴῃ ΘΟΙ]Θρσάτστιην ᾿πν]ἀϊδη οἱ οἄϊαπι ἱπουγγογθί, ποοίαῃ δά 56 
νϑηΐγο, Πιὰο---ἰ πη! Ἰἰαἰ6. οἴἴδηβαμῃ πα]]ὰ τηογὰ οἱ γββροπα 558, 41 ποι 
ῬΆΡ]166, 5 5ορ 6 πᾶο θαρίΐδιπο, δίᾳφαα ἁπάϊοπαὰ πιοὰ ἀοοίγϊπα, Ργοβίεοίαγ, 
56 6588 ΠΙΘῚΠῚ ϑΘοίβί γΘΙη, ΘΠ ΠῸῚ ΟὟΓΟ, ΠῸΝ ἴῃ ΠΗΠΊΘΥ ΠῚ ΓΘΡῊΪ Πηοὶ 
οἰνίατη ΤΘΟΙρ18π).---Κ απο 6], δοιηπι. ἴπ ΠΡ. Ηβί. Ν. Τ'. νο]. 111. ρ. 196-7. 
(δ) Νιὸοάθιμαϑ ννὰ5 οοηνπορᾶ {πα ΟΠ τδί νγὰϑ ἃ ἀϊνῖπα ἰθδοῃου, Βπαΐ Πα 
αἸά ποί ἄδτε ἴο οΘοπἔοβϑ πη ΟΡ ηΪγ. Οἡ {Π15 ἀοσοπηΐουῦγ Πιοτά τορτονϑᾶ 
πη ΒΥ Πὶβ ΡΡΑΥΘΗΠΥ ἈΡγαρὶ δα αάγθ85 : Πα (6115 μἴπη {πᾶ} 41] δῖιοῖν σοπι- 
ΡΙδηο6 τ {Π|6 ορίπΐοπ5 οἵ ᾿ηθῃ τπηὰδέ Π6. ἄσπα αψᾶγ, ΒΎοιη {Π|5 σοιη- 
τη ποριηθηΐ οὐ Πιογά ργοοθθαάβ ίο ἄθοίαγθ ἴῃ δὲ ᾿πΠ8ΠΠΘΥ Π15 ἀἸΒοῖρ] 85 
ΘΥΘ 0 6 δαιηϊ (64 ἴπίο 15 Οματοι. ὙΥ 1 {π|5 ΚΟΥ νγ6 ΠΙΔΥ Θαβιν 
Ῥᾶ55. ἱπγοῦρ {Π6 βανογαὶ ρᾶτγίβ οὐ {115 οοπνθγβαίομ, ΒΙΟἾ, ΡῬΥΌΡΕΥΙῪ 
οοπδι ον, ψν}}} θ6 ἔοαπᾶ ἰο Πᾶνα ἃ ἠπ5ὶ ἀπά γέραἷδι ἀδροπάδποα ἀροῖ 
9Π6 8ποίποτ.---ν. Ονγεη, ἂρ. Βονν νου 5 Οσπ]εοίατοβ, ρ. 264. (0) Βι65- 
οἵ ΒΑΡ Όα, 56ος. 89. [0]. 38. 2. Βαπιθαΐ ΒΑΌΡ ἃ, 56οΐ. 2, [0]. 211. 2. 
εἰ ΤῬπομυμαα, [0]. δ. 2. Ὀϊχὶ Ἐ. Βεοιδομία: Ὥσδαβ (6 π65. χὶϊ, 3. π08 

Κ 
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δυϊίαι Ῥο- 10 Ζορυς δῃηϑινογοα δσπᾶ βαϊά ππίο πίη, Αὐτὸ ποὺ ἃ 7οτγηβαίοιω. 
τῦδι 4140. νηδβίου οὗ [5γ86], δῃα Κηονεβῦ ποί {Ππ658 {Π|η05 ὕ 

Βα χα, : : ἘΞ 
27. 11 ψετῆγ, νϑυ]ν, 1580 τπίο (Π66, α βρθὰκ {μαΐ νγα 
Τμο ἢγεε 4 Κπον, δπά ἐββ ιν (μδὲ γα Πᾶνα 566 ; 8π4 Ὑ8 γὙβοθῖνθ 

ῬΆΒΒΟΥΘΓ, ἢρξ ΟἿΓ ψ]Ώ688. 
19 11 Βαγε ἰοἱΪά γοὰ θαυίμὶν (Πηρ5, δπα γα δ ον 

ποῖ, Πονν 588}} γα θ6]ῖονο, 1 1 [6}} γου φ μϑανθηὶν τπϊηρ5 7 
198 Απᾶ πο πῆᾶπ μαι ἢ δβοθηάθα ὑρ ἰο θᾶνοπ, Ρυΐ Πα 

τἢαιϊ σασιθ ἄοννῃ οτα ἤθανθῃ, δυθ {Π6 ὅοῃ οἵ τδῃ ΒΙΟ ἢ 
15 ἴὴ ἤθάνθῃ. 

14 Αμπὲ δ5. Μοβεβ ἴθ ἂρ {Π6 βευρϑηΐ ἴῃ ἐπ νυ] άον- 
Π655, ΕΥΘἢ 80 τηιιδὲ {πΠ6 ὅοι οὔ γηδῃ μὲ Πρ ὑρ : 

ἀΙἸοιὶ δὰ ΑἸ τϑμαπιατπι ἭΨΝῚ ὭὭΣΠΝ Ρόπᾶπι δαΐ οοηϑεϊξπαια ἰ6, βεὰ ὙΦΨΝῚ» 
εἱ [δοΐδιη [6 ΤΙ ΤΙ ΓΞ ὙΓΊΝ ΣΡ ΝΨ Πδιηατ6 6ΡῸ δ ἔδοῖο οὐθαίαΓπε 
πονᾶμπι. (4) Ὀϊχὶ Εἰ. Ἐ]ΙοΖογ, ἢ]. ϑῖπητα δὰ νεῦρα ὅξη. ΧΙ. ὅ. οὐτ 06 

ἴοοο ἀϊοϊίοσ Ἰὼ ἭΝ ϑὴτι ΤΙΝῚ εἴ δΔηϊπια5β 4τ|85 Γθοοσπηΐ ἢ Νοίδπαπμη δβί 
1105 ἔαϊθ56 Ῥγοββιγίοβ, 4πῸὸ5 δὰ ὑϑγᾶμι σϑ]!ρίοηθη δἀδαχοτγαπηί---ΟΒ]. 5] 
γε] πιαχίπηθ ἱπίο Πσδηΐαῦ Ῥγοβο Υἱ], οὐ ἰάτηθ 46 1115 ἀϊοιϊίαν ὙΣΨ ἴθοο- 
χυαπὶ ἢ Βεβρ. ΙΧ πὰ 5 οχίπάθ, 4π94, 5 4πὶ5 αἰ ἴθυιπι δα νου ΓΘ ]ΡΊΟΠΕΠΙ 
Ρεγάμοαί, ἰάθη 510, ἃς 51 ἴρβϑιπι οὐθαν δγιί.---οποοθίρ θηΐτιβ, νο]. 1. Ρ. 705. 
(6) 7αἴκαὶ ΒαΡεηὶ, [91]. 10ὅ. 1. τιν ΤΙ ΤΣ ἹΓΙΣΤῚ ΤῊ} ΤΊΓΤΦ ΌΤΙ Ἠ2 γπὸ ὮΨ 
Ρδι᾿ οθαμ ἀποίϊοηβ ϑασοοτᾶοβ [αοίαβ δδύ ογθαΐατα πονᾶ. (77) ϑόβδτν 1μενῖὶ. 
[01.39. ς0]. 154. 7.}2 ὝΠΓΣ τν Ἀν ΝΥ ΤῸ» ΝΟΤΝ Ν ΤΙΝ 2 ἽΞ 
ΝΣ ΝΓΛΨ ΓΝ ΜΠ ΤΌ ΓΝ ὝΠΙ, ο. Ηοπο ΤΘΟΘ 5 Ππϑίιβ. ΠΟῊ 
βἰαίϊπη δοοῖριὲ ΘριΓΙ ἑαπη ΒΡ Υπθπ, ἄοπεο οἰγουιποϊἀδίαγτ. Οὐπὶ γ6γ9 
οἰτουπιοίβτιβ δὶ, ϑρι γα 5 ἴῃ ουτη οἰαπαϊαν οἴ αβίοπε οο οϑέϊ.. Θαδπᾶο 
δαίοπι δΔἀο]οβοῖϊΐ, εἴ ΓιθρῚ ορϑγᾶπι ἀδί πιᾶ]οσ οἴἴαβιο ἴθ ἢΠΠπ|πὶ οἰζαπα!- 
ἐαγ, ὅζο. ζο. (9) Τιὶρμίξοοῦ 5 ὙΥ οὐἹκβ, 0110, νο]. 1. Ρ. 570. (ἢ) Βῖπρ- 
Βᾶπν5 ἈΠΕ Δα 165, νοἱ]. ἰν. Ὁ. 11. ο. 1. Δυρ. ἀθ Βαρί. 110. ὅ, ο. 21, 
ϑαογδιηδηΐμπι ταί ἀδί Πεὰ5 οδἰΐδπι ροτ τπᾶ]05, ἕο. βαρ ϑπιαπι νετο, 
αποᾶ εβὶ ϑαογδαιηθπίπθμι Β οιη β510π15 Ροσοδίοτγτπι : πῈ}}1 ἀπθίππι οδϑβί, 
Πάθοτα οἰΐαπι ποιηϊοϊαα ροββθ, ἕο. (ὃ) Παλιγγενεσία ψυχῆς Ογτῖ. 
Θαΐθοῃ. ργϑῖ, πα. 10. (1) Ὕδωρ ζωῆς. Ζυπίίη Ὁ]4]. Ρ. 291. (ἢ) Θυ 
παΐα5 ἔπογαὶ βροοιΐο, τοπαβοϊζασ ϑριτ ἐπ! το θ6ο. ὅδ᾽. δὲ Ποιηϊπθιη 
Ῥαίον Ὥδαβ, βαποία 5ῖο ἢΐ Μαίεσ Ἐοοϊθβῖα, Ορίαϊ. 115. 2, Ρ. ὅ2. (πι) 
Δῶρον καλϑμεν, χάρισμα, ξάπτισμα, χρίσμα, φώτισμα, ἀφθαρσιας, 
ἔνδυμα, λδτρον παλινγενεσίας, πᾶν ὅτι τίμιον. Ναζ. Οταί. 40. 46 
Βαῤί. Ρ. 658. (πη) ὅ8ε6 Ῥδαῃ Βεί}6}}᾽ 5 βἴαϊθιηθπέ οἵ ὋΝ αἴϑυ]απά᾽ 5 ἀγρὰ- 
τιρηΐ---ΤΎθαί56 ὁπ Ηδροπογαίξομ, Ρ. 1ὅ, ἕο. ϑοβοοίρθι. Ηογσ Ἠδ- 
Βγαΐοδθ, νο]. ', Ρ. 704, ε ρ. 329. (0) ψιάθ ὟΝ αἰϑυ]δηά᾽ 5 ϑϑδυτηοπμ ὁπ 
Ἐερεπογαίϊοη--- - δὰ Β6ίἢ}6}}}5 ΘῈ που] δ Ίον οἵ πΠ6 Θοοίγιπε οἵ Βδρε- 
πογαίοη ἴπ Βαρίϊ5πι---δοοί 5 ΒΙΡ16, ὁπ δόἢη 111.---1}}}5, αἰτίο, πὰ 1τῃ 68 
ψΔΥΪΟΙ5 Θοτπχηδηΐδίογϑβ---ἰῃ 6 ἰγϑοῖβ 95. 680} 5146 ἴπ {π6 ἰαΐθ σοπίγουυβυ, 
Βοίνεθη Νίτ. ϑοοίί, οἵ ΗᾺ]1, Αὐομθίθμορ Τᾶνσθποθ, χο. ὅζο. ἀπά ἐπα 
ΤᾺ ΔΠΥ͂ ΡΟ ΠΙΟδίΙΟΠ5 τοοιτα ἰο θγῪ Ποάάτιάροθ, ἴπ 15 ἰθοΐαγα οἡ {Π15 50}- 
Ἶεοῖ. Ατοβθίβηορ ανγεποθ, πα Ῥθαπ ΒΘ 61}, ἀρρϑᾶγ ἰο μᾶνϑ βεί{164 
{η6 Θοπίγου συ. δῖτ. Νογρδηβ ἰγαοί, ἴοο, 15 ὙΕΥΥ͂ ψ8] 0816. 5.66 50 
{πΠ6 βϑυύιμομβ οἵ Νῖν. Νοΐδη, οὐ {π6 Ορετγαομβ οὗ {Π6 ΗΟ Θμοϑί.. 
Ἐοτ ἴμε ναυϊουῦβ ορί πίοῃβ οὗ τηᾶπυ οὗ {π6 Β οἴοστμθυβ, δπα τηοϑβί ᾿θαγπθα 
{πβοϊορίαπβ οα 1π15 βυθ)θοί, 566 ὙΝτἰβίαβ, ΜΠΒΟΘ δηθὰ ὅδοτα Ἐκχ- 
ογοϊίαίίο ΧΙΧ, ἀθ Ἐποδοῖα, εἰ ὉΠ αίΘ Βαρίϊβιαι ἴῃ ΕἸ Θοίῖ5 ἔθ ἀ6- 
ταϊογαπι ρᾶγοπίαπι ᾿πίαπίθα5. ὙΥΙβῖαβ οΟμβ θυ (μα (μ6 Ομ] άτοπ 
οἵ ρίοιβ ραγεπίβ, 0 ἃγθ Ῥδρίϊζθα, ἃγθ (9 ΡῈ οοπϑιἀθγθα 85 εἰθοξ 
ἀπᾶ Βοῖγ, 611 {ΠΟῪ ρτόνα {πθιηβϑῖνθβ ἰοὸ Ὀ6 Οἰμθυνγῖβθ, ὈγῪ {Π6 1 οοη- 
ἀποὶ ἴῃ αἴΐζοι 11{6---Θατ Ρ 15 ῬΡαγϑηΐθιι5 πα ποίαμι ἴδοις Ῥθαβ, τι 1η- 
ἰλπίεβ βιο5, ἰαπαθπᾶπι 861 ΡΥ ρταύοβαιπ δἀορίϊοπθη Π]105, ᾿π ποῦ 119 
Ποϑαΐ ; ἄοποο ργονθοίϊοπθβ ἔδοί! Θοπίγα 5. 586. 1Π610115 ργοᾶαπί: πίᾳαρ 
46 δούαπι 'π ᾿ηξαμπίϊα τπουϊ θπέϊιπι 58 π|6 ΒΘΟΌΥΪ 6556 4πθαπέ, ΠῸΠ ΠΉΪΏΤΙ5 
4υδπι οΟἸΐπι ΑΡΥΆμδιηῖ5, οἵ ἴβᾶδουῦθ. 1511 ΜΠ 566]. ὅαοτα ψο]. 13. 
Ρ. 616. ἔχοι. ΧΙΧ. 



ΦΟΗΝΒ ΓΑΒῚ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΤῸ ΟἨΕΙΞΒΊ--ΟῊἩ ΑΡ, 1]. [91] 

λυϊαι Ρο- 16 αὶ ννβοβοθνδὺ δ] ἰθνθῖῖ ἴῃ ᾿ΐπι 5Βου ἃ ποὺ ρευίβιν, Ζογαβαί μι. 
τοῦ, 740. »ὰς Πᾶνα ϑέθυπδὶ ΠΠΈ8. 
27. Ὁ 16 ΕῸΥ Θά 90 Ἰονοᾶ ἐπ6 ψοΥἹα, {πὲ Π6 σᾶνα ἢΪβ ΟὐΪν 
Ῥμ6 ἤτεὲ δαροίίθηῃ ὅρη, ἐπδὲ νυβόβόθυευ Β6]Ιθν θέ ἰὴ Ηἰπι 5μου]ὰ ποὶ 
ἀλλο οτε ΡρΥβἢ, θὰ: μᾶνα Ἔνου]δβεϊηρ 8. , 

17 Βὸν Οοά βθηΐ ποί "5 ϑὅοπ ἰηΐο ἐμ νγου]ὰ ἴο οοπθμιη 
1Π6 νγου]Ἱὰ ; θαε (μῦ (Π8 νγου]α {πγουρα Ηἰἷπὶ τηῖρῃς μὲ βανθά. 

18 Ηδθ {μδὲ βδ]θνθες οπ Ὠΐτη 15 ποῖ οοπαθιηπϑᾶ : μαΐ 
μ6 {πὲ ΒΘ] ΙΘνΒΈμ ποῖ 15 Θοπἀθιηποα αἰγοδᾶν, Ὀθοᾶιβα Π6 
Βιατῃ πού Ρ6]]θνϑᾶ. ἴῃ ἐῃ8 πᾶπθ οὗ 6 οἱν θϑροίίβῃ ϑοῃ οἵ 
σοά. 

19 Απά {Πῖ5 15 (Π6 σοῃάοιππαίίοη, ἐπαὶ Πρ: 15. δοιηδ 
ἰηΐο {116 ὑνου]ά, μὰ τηθῃ Ἰονβᾶ ἀδυκηθββ τϑίμϑυ ἐμδῃ Πρ ΐ, 
θδοδιβα {Π|6 1. ἀθθάβ ἡγε δυ!]. 

20 ΕῸΥ δνβϑιν ὁη6 (Πδὲ ἀοοί ἢ 6ν}} μδέθεδι ἐπ Πρμι, ποὶ- 
{Π6 7 Θομηϑίῃ το {Π Πρπ, 16βὲ ἢἴ5 ἀθϑᾶβ 5Βῃου]ᾶ μὲ γβργονθά, 

21 Βιυ μθ ἐπμαΐ ἀόϑεθι ἐγ σογηθίῃ ἰοὸ {π᾿ Ἰίσῃς, Ἐπαΐ μῖ5 
ἀθθβ πᾶν θ6 τπ848 τηδηϊξεβδί, ἐπαξ ἐμον ἀτὸ ψχοιραί ἴῃ 
αοα. : ᾿ 

ταααβδι.... 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥὙ1]. 

«Τοἠ»᾽ς5 ἰαδέ ἰθϑοίϊηιοηῳ ἰο Οὐγὶδί. 

5ΟΗΝ 111, 92. ἰο {π6 6ηά. 

ὅρου τ 00 ΑΘ. [ῃ686 ἐπ] 68 ΘΔ Π16 96 5115 δηα 5 ἀἸδοίρ]θ Ἰηΐο 7Ζυάω. 
Ῥαββονοςσ ἔπ ἰαπά οὗ 7πάϑ ; δηᾶ ἔπϑγο μα ἑδυγιθα πῇ ἢ {Π6 πη}, δηά 

ΒδρεΖαα. 
28 Απά ΨΔΦόΠη 4150 ννᾶβ Ῥδρείζσίηρ ἴῃ ΖΕ ΠΟ ΠΘΑΥ ἰοὸ 

ΘΔ], βόδι ἐΠ6.6 νγᾶβ τη τυϑίασ {Π6 16 : δῃὰ {πον 
ΘΔ Π16, 8ηἀ νγϑύθ ὈδρεΖαά. 

34 ΒοὸΥ Φοη ννὰβ ποῖ γοῦ οδϑί ἱηίο ρυΐβθη. 
35 ΤΠΘη ἐπεῖθ ἅγοβ6 ἃ 4αθβῦοη θδέννθθη δ0η16 Οὐ Φο μη 

ἉἸΒΟΙΡ]65 δᾶ {π6 δδνν5 δροῦέ ρυτγγίηρ. 
56 Απά {πϑὺ οδηθ πηΐο Φοῃη, «ὡπα βα4 πηΐο Πίπη, 

ἈΔΡΌΪ, μ6. ἐμδὲ νγᾶβ τ (μ66 θεγοηά Ζογάδῃ, ἐο ψουα 
μοι θαγοϑέ υυϊποββ, θ6 ΠΟ], {Π6 βδγη6 ὈαρεΖθίῃ, δηά 81}]} 
ΤΉ, ΘΟΥΩΘ ἴο ἩΪΠη1. 
7 Φομη δηβννογθά δηΐ δ, Α. Ἰηδὴ οδῃ γϑοοῖνο 

ΠΟΙ Ιησ, οχοθρέ 1 Β6 σίνϑῃ Πίμη ἤογη Πϑανθη. 
28 Υβ ψουγβείνοβ ὈΘΔΥ 116 τυϊέποϑθ, {πὲ 1 54, 1 δίῃ 

ποέ {π6 ΟΠ τΙβδί, θας ἐπδὲ 1 8. βοπέ βοίοσ Ἠΐμη. ; 
39 Ηθ (Πδ Πα} ἐΠ|6 θυ146 15 {Π6 Ὀυϊάθργοου : μπὲ ἐπ 

[γθπά οἵ ἐπ6 Ὀγϊάθργοουα, νυ μῖο. βίη ἀπ Πϑαγθὶῃ 
Πῖτη, γ] οἱ σθε} σγθϑῦν θθοαυδο οὗ ἐπ6 Ὀυ!ἀθστοοπι᾿β νοῖοο δ: 
(815 τὴν 10 ὑπουθίουθ 15 (ΠΠ]16ἀ “ἴ, 

ΣΎΝ. {{πὲ] δά άγοθθ οὐ ἐπ Βαρἐϊδὲ οαπποῖ Β6 υπάογβίοοα, 
ὉΠΙ655. 6 Κορ ἰπ νίϑνν ἃ ρου Πα οπδίοπι ΜΗΙΟΗ ΡΓΘν δ] οα 
ΘΙΠΟΠΣ ἔπ ὅον5. Αἴ νοῦν ψϑάδίπό ἔννο ροΥ5οη5 Ὑγ6γ6 βοοοίθα, 
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ΩΣ Νή 80 Ηδ τηυϑί ᾿πούθαβθ, Ὀὰΐ 1 ηερϑέ ἀθουθδβθ. τωῖς 
τγὶοά, ᾿ ᾿ ξ ἱ 

Ψαϊρεπϊναι 81 Ηδ {μὲ οοχηθίῃ ἔγουη ἀθονῈ .15 ΔΡονα 8}}: Πα {Πδὲ 15 
21. 
ῷρθοη αἴἴοσ ὍἍῤΠῸ ἀεονοϊοα ἐμποιιβοῖνθα (ῸΓ βοῦιθ ἔπη ἴο ἰμθ βογνίοθ οὗ {86 
{μ6 ἥτε Ὀυῖίάθ ἂπα Ὀγιάθργοοια. ὙΠῸ οἰ 65 ἀϑϑισηθα ἴο ἔπ6 ῬδΥΔΠΥ Πρ, 
Ῥάββουθσ. ΟΥ̓ ᾿Ξ, ΟΥΘ ΠΕΠΊΘΙΌΙ5 8Πα ᾿ππρογίαηΐ; ἀπ, Οἢ δοοομπὶ οὗ 

ἐδεβθ, ὑπ Βαρέϊδε σοι ρᾶγθδ μἰπ)56} ἴο ὅπ {γ]6πα οἵ ἔπ Ὀγι6- 
ϑγοο. ΤΠ6 ΟΠΟο5 οἵ ἴπ6 ρῬδγδηγρ ἢ 6 ΓΘ {ΠγΘΘΙΟ] 4--- 6 ὈΓ6--- 
αἰ -π-απα δἴζου {ΠῸ τπᾶύγῖᾶσο. Βοίογθ {π6 τηϑυΓᾶρθ οἵ 15 ἐγ οπα 
1 γγᾶβ μῖ5 ἀπὶγ ἰο 56]6οἱ ἃ ομαϑὶθ υἱτρίη, πὰ ἴο θ6 {1:6 τηϑάϊιμι 
οἵ οοτηπηπί οαἰξοι θοΐνγθθῃ {π ραγίϊθ5, {1}} {π6 ἀἂὺ οἵἉ ΤΠ ΤΙ σΘ. 
Αὐ ὑπαῦ ἔπη μ6 οοηὐπυθα σι ἔμθ πη) ἀυτΊπο {η6 β5θυθὴ ἀδΥ5 
Δ οὐξοα ἴον ἴπ6 ψοαάϊπρ' δϑίϊναὶ, γϑ] οἱ οἱ πο ̓ ῃ ἴΠ6 ΠΒΡΡΙ ἢ 655 οἵ 
Π15 ΓΘ πὰ, ἀπ οσοπίγ θα πη ἃ5 10} 85 ΡΟΒΒῚ 16 ἴο 186 1] αγιΐν 
οὔ {π6 οσοαβίοθ. Αἰζδῦ ἴπ τηϑυγᾶσθ, {π6 ΡΥ ΠΡ ν͵ἃ5 60Π- 
5] Δα γβα ἃ5 ἐπ6 ραΐγοῃ πα τΠἸθπα οἵ {π6 σΐδ ἃπαὰ ΠῸΥῚ Πυβθαηά, 

- Δη4 ψ͵ὰϑ8 ΟΠ16 4 ἴῃ ἴο ΘΟΠρΡΟΒ6. ΔΠΥ ΑἸ ΓΘ ἢ ο65 {πδὲ πη] ρὲ ἴα κὸ 
ΡῬΙᾶοο θθίνγθθῃ μοι]. Α5 {Π6 ὈΥΘΥΙΠ ΠΟΙ οἵ ΟΠγδῖ, ὑπ Βαρί δὲ 
ΠΥ "6 Μ068)}} οοιηραῦθα ἕο {ῃΠ6 ΡῬδυαπυηΡῃ οἵ ὑπ «6 15}} τη8Υ- 
ΥΙΔΡ 65. 
Ομ οὗ ἔπμθ τποϑβὲ τ|ι5118] ΘΟΠΡΓΊ50Πη5 δἀορίοα τη ϑογρίαγο ἴο 

ἀδοοτῖθα ὑπ6 απίομ μονα (ἢ τὶβὶ ἀπὰ 115 Ομ οἢ, 15 ἐμαὶ οὗ ἃ 
τηδΥΥΪθσ6, Τὴ Βαρ(δὲ ψὰ5 ἴΠ6 ῬΥΔη ΡΠ (α), πὸ, Ἀγ {μ6 
ΡΓΘΔΟΒΙ Πρ οἵ Τοροπΐϑηοθ, ἀπά αἰ 1, ργοβϑθηΐθα ἐμ ΟΠ αΓΟΙ ἃ5 ἃ 
γοῦ μα] Ὀγιάθ ἃπα ἃ ομαβῖο νἱγοῖη ἴο Ομεδὲ. ΗἨθ 51}} οοηὶ!- 
παρὰ πιΐῃ ἐπα γί άθργοοπι, {1 ὑπὸ τ θα! πρ᾽ νγᾺ5 ΓΓΠΙΒη δα ψ] ἢ 
βιιοδίβ. ΗἨΪΒ 100 ψγὰβ8 {1Π||6 ΨΉΘη ἢ 5 οὐση ΤὉ]]ΟΥΘΓΒ σαπι6 ἴο 
᾿πΐόσγιῃ πἰπὰ ἐμαὶ Ομγιδὺ νὰ Ἱπούθαβ προ ἴπΠ6 ὨΘΠΡΘΥ οἵ 15 ἃ15- 
Εἰρ165, δηα ὑμπδξ 811 τπθὴ οᾶϊηθ πηΐο πη. 115 1π 8] 6 Π 06 γγὰ5 
ἃ5 π6 βουπά οἵ {π6 ὈΓΙΓἀΘο ΟΟΙ 5 γοΪο6, ἃΠπα ἃ5 ἰπ6 ρΙθάσα ἐπὰξ 
ἔπ παρίϊ8}5 οἵ πθᾶνϑη ἃπα θαγ ἢ οΥΘ οομηρ[ οἰθα. 

Ετοτα ἐμὶ5 γοργοϑθηϊδίοπ οἵ 9}0Π ἢ, 85 ὑῃ6 ὈῬϑύβνρἢ ;: οὗ 
ΟἸγιδὶ 85 ὑπ6 Ὀυϊ ἀθρόοι, πὰ ἔπ ΟΠ ΓΟ ἃ5 ὑπ6 Ὀ1146, {Π6 
τη Ἰϑἴθυβ Πα δἴθναγαβ οὐ ἐπ οβρ6ὶ οὐ αοα τᾶν ἰϑᾶγη, ἰμπαΐ 
ΠΟΥ 8150 816 σϑαυϊγθα, Ὀγ ἴπ6 ργθδοῃῖηρ οἵ γορθηΐδηθα πὰ 
ἐαι τ, ἴο ργδϑομῦ {π6 1 ΠΘΔΥΟΥ5 ἴῃ ἃ}} ραγιΐγ ἰο {μπ6 μοδά οὔ {πὸ 
Ομγιβίίαπ Οἤμυγοι. Τ|15 ον ποθι ἐο πα ὑπο θαϑὲ βοῦσος οὗ 
7ον ἴῃ ἐδ Ὀ] βδϑίπηρ οἵ {π6 τηοϑὲ Ηρ δὶ οὐ ἴπθῖγ Δ Ου͵5---  ΠΘ 
Ρυγεβὺ ΠΔΡΡΊΠ6551η ἴπ6 πηργονθιηθπὲ πα ρεείθουβρ οὗ {πὸ 
ΟΒυτο οοπἢ θα ἴο ἐποὶγ οαγὸ (0). 

ΘΠΔΠΙΟΥ ΟΙΓΟΙΠϑἴθποο5. ἅμα οΟἰ οί άἄθμοαϑ βοιηθὶ 65 ἀθ 191 - 
βίγαϊα ὑπ γαῖ οἵἩ ἃ ϑβϑυξ οι, ΟΥ ἐπ 6 ἀπ πη ἰιοῖΐν οἵ ἃ θΟΟΙΚ, 
ΤηΟΥ6 οἰϊθοϊαδ!!ν ἔμπα ποῦ πηρογίδηϊ αοἰβΒ. Μίαν ποῖ ομα οἵ 
ἔπο56 υπὶτηροῦίαηΐ γοὺῦ ΟΠ ΠΟΙ ΘΟ ποι άθ ποθ θ6 ορϑογνθα 1π 
Ἐ818 ρᾶβδϑᾶρθ. ὙΠῸ Βαρἐϑὲ 68}15 Π 561 {πὸ Γτ]θηὰ οἵ ἴπ6 ὈΓγΙ46- 
σγόοιι, Μιϊμπουΐ Δ] ὰἀϊ]ηρ' ἴο Δ ΠΥ ΟἾΠΘΥ ΡΆΓΔΠΥΙΏΡΙ, ΟΥ̓ 3 ϑὴν. Α5 
ἐμ 265 ὑοῦ δοοιμιβίοιηθαά ἴο πᾶν ἔνγο ρδύϑηυρη5, ὑμε γα 
566 Π|5, αὖ ἢγϑὲ βἱσῃῖ, ἴο "6 βοιπθί πο ἀδίδοϊ νθ ἴῃ ἐμ Βαρ 5.5 
σοΙμργ βου. Βαΐ ΟἿἿ Τιοτὰ νγ85 οἵ 6 811166, ἃπὰ ἴμϑγ ἔμ οσυβίουῃ 
νγὰ8 αἰ ογθηΐ ἔγομη ἐπαξ οὐ δὴν οὐμοὺ ρατὶ οἵ Ῥαϊδβϑίϊπθ. πὸ 
ΘΆ}Π|6ὰΠη5 δα ΟΠ ῬΔΥΘΉΥΤΩΡ ἢ ΟΠ]Υ (0). 

(α) Ἐχεϑιηρῖο εἰ νἱἂἃ, 5αγ5 Καϊποεὶ, δοπιπιαπὶ ἀδθργομηίο Το δμπ65. 
Βαρτἰ5[8 οπἰαπαϊί, 4.816 ᾿μἴϑὲ ᾿ρϑῦαμι δὲ ΟΠ γι βέσση αἰδοίη ἰπἰετοθᾶαδί. 
56. ᾿ρϑαμ οοιηραγδῖ ΟἿ ΡΑΓΔΠ αρΡΠμΟ, ΟἸσιβίπιη Ομ ΒΡΟΙΒΟ ; 4ΠΟΟΊΤΝ, 
1058 στ ῖβτα5 58 46 04π6 σοΟΙπραγαν τί, αἰ ραΐοί 6 Ἰοοἱβ. Ναί. ἰχ. 15. ἀπά 
χχν. 1. ϑοιποεῖ, ὁ φίλος τῷ νυμφίε, ο5ΐ Βροηϑβὶ βοοῖπιβ, δἱ ρβοι! στοῦ 
αἀαϊοίπβ, 411 ΟὙοοοἱβ ἀϊοεραίαγ παραγνυμφίος, Ναί, ἴχ. 1ὅ. ὑιτὸς τοῦ 
νυμφῶνος. ΗεΡ. Ἰπνὴν, ΠΠ1ὰ5. ᾿εο τἰ{125.---ὐπι. ἴῃ 110. Ν. Τ΄. Ηἰ5ι. 
γ0]. 111, Ρ. 227. (6) Δρρ]ϊοαίίο ἰοί!α5 τοὶ δϑί [Δ Πα, ΟἸ βία 5. δῖ 
ΒΡΟΠΒιι5, ΕΟ] 6βῖὰ βροηβὰ, Μ|ΠηΙδίσὶ ΕΟ] Θϑῖθ ιν υν, 2 Οογ. χὶ. 2. δἱ 
ἢν 1, φαοαπο Φο δηπο5 Βαρίϊδία, ἘΠῚ ἴῃ οοὸ δἱαθογαηΐ, αἱ Ομεϊδίο νἱγρὶ- 



Ζυ] απ Ρ6- οὗ {Π6 Θαυί 15 ϑαυίῃ]ν, Δηα 5ρθάκοίῃ οὗ (π6 δαῖτ}: Πα ἐπδΐ χπάα. 
τῖοα, 4740. 
Ψυϊραν χα, 
21. 
ϑΌΘη αἰου 
{16 ἢγβί 
Ῥδββουϑις 

᾿ 
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σοΥηθ ἢ ἔγογη ἤθᾶνθῃ 15 ΔΡΟνΘ 8]]. 
823 Απᾶ νῇηδί 6 δίῃ βθϑὴ δηᾶ πραγά, {πδ0 μα (θϑΈ (ἢ ; 

8. ΠΟ γηϑῃ γϑοθίν θη Π15 (ΘΒ ΠΊΟΉΥ. 
838 δ {μδὺ Βδίἢ γϑοθινβα 15 ἐββε ον, ΠδΙἢ θὲ ἴο Ἠὲ5 

568] {παἰ οά 15 {ππ6. 
84. Βὸχν 6 ψῃοιὴ οα μα βθηΐ βρθακϑίῃ {π6 ννογἀ5 οἵ 

Οοά: ἴογυ αοα οἵνθί πού {π6 ϑ'ριτις ὈΥ ταθᾶϑια ψηΐο 
λίγη ἰδ ᾿ 

95 ΤΠ Ἐδίμον Ἰονεί {Π6 ὅοη, ἀπά μδίἢ ρίνϑῃ 4}}] {πη ρ5 
1ηΐἴο ΠῚ5 μπᾶ. ᾿ 

86 δ {πδὲ βεϊῖθνθίῖ οα {πὸ ϑὅοῃ μδί ανου]δβέϊηρ 118 : 
διά Π6 {πδὲ θ6]ΠΘνθῖιθ ποῖ {π6 ϑοη 51}8}} μοί 566 18 : θυΐ 
{Π6 γυδ οἵ Οοἄ δοιάθι οἡ Πίνη. 

πρὶ Ραγδηι οἵ 118} ἴδιαι δ ἀποαπέ, πὰ Ομ 5 θούαμα Δ ΌΟΥ ἰοπαᾶϊί, μὰς Τα 
δαυδοπηί.---οποοίσθη. Ηοτ Ηδθγαΐίοθ, νο]. 1. Ρ. 840. (0) Κείανοίῃ, 
[0]. 12.1. ΟἸτπ ᾿π ᾿ᾳἀδα ἄποβ Ὁ) 3 ῊΝ σομϑἐπθθαηΐ, ἀπ π, ΒΡΟΠ50, 
Αἰΐογαπι Βρου 82, τιῦ 11}15 τα! πἰβίγαγθπΐ, φαδπᾶο ἴῃ Πρ μι ᾿πρτϑαϊπηίπτ : 
584 ἴῃ (8118 ἰα1]16 αυ!ὰ ο᾿δογναίαπη πο αδβί.---ϑοποοίρθη. Ηοσ. ΗΘ θν. 
γΟ]. 1. Ῥ. 397. Ταρ!οοί, νο]. 1. Ρ. 0056. 1 πάνθ ποίΐ δηίογθα τὰϊμαίθ! Υ 
᾿πῖο ἃ}} {π6 οἰγοαμηβίαπορς οἵ ἴΠ 6 σομηραγίβοπ οἵ {π6 Βαρίδβι ἰο ἴπ6 ρᾶγαὰ- 
ΠΡ. ΤἬΉΘΥ πηᾶν Ὀ6 Τοππᾶ αἱ στϑαΐ ᾿ϑηρίῃ ἴῃ [πιρ6, Οὐοτηπιοηΐ. Ενδηρ.. 
566. δοδπ, νο]. 1. Ρ. 672. ἩἨδιιπιοπά ἱπ ἴοο. Τιϊσηϊέοοι 5 Ηδιπηοην, ἀπ 
δομοοίρ θη, νο]. 1. Ρ. 385, ἄο. θτ. Αθᾶπι ΟἸἹἸάυκα ᾿ὰ5. σίνϑη ἃ θορίοα5 
Δοτιἀστηθηΐ οὗ δομοορίρϑη᾽β γϑιηατῖα. Ὦζγ. ΟἸ}] ((π]00.} Πᾶ5 ᾿Ἰπβογίβᾷ ἃ 
οατῖοι5 ἰγαά!οπ, ἐπαὶ ΝΙο565 νγὰ5 {11 ῬΔΥ ΠΡ ἴο ργοβοηΐ ἐπ Ψ 6 15} 
Ομασοι το οα. 

17 ΠῚ6 ΘΧΡΥ ϑϑῖοη “Κ [115 ΠΙΥ 70 15 (Ὁ]Π|164,») ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ" 
πεπλήρωται, ΘΟΥΥΘΒΡΟΠα5. ΜΙ ὑπὸ ἩΘΌΓΟΥ ΘΧΡρΥΘδϑίοη ΓΝ 
τῆ, ἃ ρῃγᾶ56 ΜΠ] Οἢ 15 π564 Ὧγ {Π6 ΓΆΡΌΙ ΠΟ 8] ΥΠΘΥΒ ἰὸ 6χ- 
ΒΥ655 θυ θη ἴμθ παρρίτι655 οἵ μθᾶνϑῃ : ὅπ ψ ῃ 10} πηοϑὲ ΡΟ ΘΥΓΆΠΥ 
ἀο!τμθαΐθθ ὑπουοίοσο Π|6 ]0Υ δἂηὰ ταρίατο ψπῖο {πΠ6 Βαρέ δὶ 
ἔθ], ἅμα ΠΟ ἃ ΟΠ δ 8 οἸοΥρυηδη οὐρΐ ἴο ΘΧΡΘΥΪΘΠ ΘΟ, 
ΠΟ 6 ῬΘΥΘΘΙ͂ν 65 ὑπαΐ Π15 ΡΟ. Ὑ5 1 {π6 ν᾿ πουαγαὰ αγὸ αἰξοη θὰ 
νὴ} βιιοοθ885. ΒΟμοοδίρθη οῖνθ5 ΒΘ Γ8] ᾿πϑἴδποθβ οὐ ἔπ15 ΔΡΡ}]168- 
ἔοι οὗὁἩ ὑπὸ ρ ιγᾶ56. ΒΌΒΔΓ. Ομ άδβοι, [0]. 42. 2. Θυϊάπδιῃ ἃ] τπὶ 
ΔΗ: Ρἱούπι ἴῃ ΟΟἸο. Ἐδβθρ. Οροίδπι ἀδηΐ ἰαπαϊ ἀἰϊνὶπο 
ΣΝ ΩΡ ΤΥ 1.12 οἱ ἴπαπο σαυάϊαμ οούαπι ἴθ οϑὶ ρουίοο- 
ἔστη. 

ΤρΙάδιη, [0]. 49. 4. ἘΠῚ Ποὺβ 5. Β. σδιάθ!ῦ οὰπὶ {{|5ἰ15 
ὙΔΨΞ ΠΥ ΠΞ σΠα10 ρογίδοϊο. 

ΒΊΡΗγα, [0]. 188. 4. Θυδιηνὶβ ποΙηῸ ἴπ πο06 τπηπηο οαπαθαΐ, 
ϑαπ ἀλ: ΤΔΙΠΊΘΙ 6115 ΠῸπ Ρογθοΐαη. Ὑοσι 56 ῖ]0 {παΐαγο Π 6115 
δ΄. Β. ἀορ]αςοῦ τπουξοιῃ 1 δοΐθυ πα πῇ τ ΤΠ ΤΙ ΊΣΣΤΙ ΠΝ Ππ4 
δαπάϊαμι ἀθηλαιη Οὐ ρου δοΐιπη, 4. ἀ. ῬΡ581]πὶ οχχυ!. 2. ΤΠ 05 
ποβίγῃπι Γ158, οἷ ᾿ἰπ στ οδηΐα ἐπ ρ] ἴα Υ. 

18. ΠΉ656 ΟΓ 5 41|1π46 ἴο 86 ορὶπίοῃ δηἰογ αι πὰ ὃγ ἐμ 68 
ἰμαὺ ὑπὸ Ηοὶν ϑριτιϊ γγὰθ βρίνθη ἴῃ τηθᾶβαγθ ΟὨΪΥ ἴοὸ {π6 ρίο- 
Ῥμοῖβ. ψαϊκνα γὰρὈ08, βθοῖ. 1, [Ὁ]. 158. 2,. Ὠιχὶϊ ΒΕ. Ασα, 
ΣΡΨῺΣ ΝῸΝ ὈΝΛΔΣΙ Ὁ» πν ἫΝ ΨΊΡΓΙ ΠΥ Ὑ8ν οἰϊδη) Θ᾽ ρΙΥἰ 8 
δ. ΟῚ παρ᾽ ϊανιϊ ΒΌΡΘΥ ργορ θἴ85, η151] πηθηϑυγὰ απ άδηῃ. 

18 2 
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Φυϊίαη Ῥ6- , ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΠ1|. 

τὶοά, 4740. . “94 19 
ΑΡΑΡΕ ὝΣ {πυργἡδοημιθηί οἤ “οη ἐμ Βαρίϊϑὲ ᾿ξ, μ 

21. ΜΑΤΊ. χίν. 3----ὅ. ΜΑΚΚ ΥἹ. 17-.20. ὕὖΚῈ 1π. 19, 

{π|κ6 1.19. Βυΐ Ηεγοᾶ {μ6 ἐεδέταγοῖ, Ὀείπρ' γοργονεα ΒΥ Βῖγη ἔου υάα. 
Ηδετοάϊαβ 15 Ῥγοίμοσ ῬΠ1]ΠρΡ᾽5 ψιΐθ, δηᾶ ἔου 411 {Π6 6ν}]5 

ΟΜ ΠΙΟὴ Ηεοτχοᾶ Πα ἄοη6, 
Ματκ νἹ.17. ἢ") 4 ξεπὲ ἐουίἢ δπα 1αἰ4 μο]α ἀροη ΦόΠμη, δηᾶ Ὀοιπά μὴ ἴῃ 

Ὀτίβοη ἔου Ηδγοάϊαβ᾽ 5β8Κθ, μῖ5. Ὀγοίμου ῬὮ1]1ρ᾽5 ψΠ : ἔογ 
ἢ6 Πα τηδυυϊθα ΠΟΥ. 

18. ἘῸγ Δοϊη μά 564 υπίο Ηεχοά, [ἐ 15 ποέ. Ιαννἔα] ἔου 
[866 ἴο Βᾶνϑ {ἢν Ὀγοίμο 5 στΐα. 

19. ὙἩπμεγοίοτε Ἠογοάϊαβ μδᾶ ἃ ἀυδυτοὶ ἀσαϊπβέ πη, δηά 
σου πᾶν Κα]οα Πΐτ : Ὀὰϊ 516 σου]ά ποί. 

206. ἘρῸ; Ἠδεϊοά ἐδαγτοά Ζ20μη, Κπονίηρσ [Πα Π6 νγὰβ ἃ 75: 
Τ]8 Δη4 8η ΠΟΙν, δπᾶ ορβεγνϑᾶ πίη ; πᾶ σθεπ π6 Ποϑαγὰ 

τς Πδμῃ, [6 ἀἰά τηδὴγ (μϊησ5, δηὰ μθατα ΠΠὴ οἸδάϊν. 
Μαίι. χῖνὅ. Απῃᾷ ψῃθὴ μα νου] Πᾶνα ραΐ Βῖτα ἰο ἀθαίῃ, ἢ ἔθαγβά 

{π6 τυυϊίααο6, θασαιιβα {Ποὺ οοππίρα Πΐγτη 85 ἃ ρυόρμϑί ὅς 
ΜΑΒΚ νἱ. ραγὶ οἵ νου. 17. ὑσκὲ 111. 29. δ ἃ μΆβᾷ υἱ. 9, 4. 

17 Ἐὸν Ηοτγοά Β᾿τη561--- 
ΤὺὙΚἘῈ ἰ1ἰ. 20, 

20 Ααάθρᾶ γεὲ ἐπῖ5 ἀθον 8}}, ὑμαΐ πὸ 58 ἂρ Φόμη 'π ΡΥίβοη. 

ΜΛΕΚ νἱ. 9, 4. 

8 Εὸὺν Ἡδοτοὰ Πα Ἰαἰὰ ΠΟ] ἃ οπ Φ01η, πα οι πᾶ Πἷπ), πᾶ με 
ΐηι ἴῃ ρυίβομ ἴου Η δυο ϊδϑ᾽ 586, μἷ5 Ὀγόῖ μοῦ ῬΆ1Π1Ρ᾽5 ψΙΐθ. 

4 ον ὅοβῃ βαϊά πηΐο μΐην, 1 15 ποῖ ᾿ανία] ἔου ἴμ66 ἕο πᾶνθ 
Ποῦ. 
ρῶς οὐδ ρος οὐ δν ἀν μενῶ δ κε λα ξε εις ΞΈΞΕΕΣ 

19 Τιρμὐίοοῦ ᾿πϑογὶβ ἔπ ἱπιργϊϑοπιποηΐ οἵ ΦόΒη ἱπηπηθα 6} Υ 
αἴϊοῦ ἰμ6 ἀο] νου οὗ μἷ5 ἀβοῖβῖνϑ ἔθ] ὯΥ ἴο ἔπ6 αἰ νὶπθ τηΐβδῖοπ 
ἀπ ΝΜ ββίδηϑμρ οὗ οὐ Τογὰ. Ἠθ 15 [0] ον ἴῃ 1815 ογάθγ ὈγῪ 
Νονοοιηθ, ΜΙΊΘΠ86115, δπα Ὠοδάγιϊασο : δῃὰ οἡ {Π658 ππιΐϑα δυ- 
που 165 1 πᾶν ἱπϑδουίθα ὑπ18 ονθμΐ ἴῃ 115 ὈΓΟΡΘΥ ρἷδοθ, Τάρ]- 
ἴοοἱ μᾶ5 50 διγαηρϑά 1, θθοᾶιβθ πὸ οἴμδὺ 5Ρ660}} οἵ ὑμ6 Βαρ δὲ 
15 τϑθοοχάθα γεϑρθοίϊίπρ Ομγϑὲ ; δπὰ ἴΠ6 Εἰνδη 96} 1515. γ᾽ ὉΠ8Η1- 
πιο ἱπ το αὐΐηο ἐμαὶ Οὐν αν ΟΥΥἾ5 ἸΟΌΓΠΘΥ ἱπίο (811166 (86 
ποχὲ ἐμπίηρ' [Π6Υ 4811 τηϑβπϊοη) ἀϊα ποῦ οσοὰγ {1}} αἴξου ἐπ ᾿πηρσὶ- 
βοππηθηΐ οὗ Φοῖη. ῬΙΠκίπρίομ μᾶ5 τιδἀθ ἃποῖμου ἀἰβροβιζοη οἵ 
1ῃθ6 δνϑηΐβ δἰγθαᾶυ σγϑϊαϊβά, δ ἃ ρίϑοβϑ πΠ6 πηρυγιθοπιηθηΐ οὔ ΦΌΒπ 
αἴζοῦ ἐπ ἰοπιρίαΐίοι ἃπα θαριίϑη), τ μῖ οι μ6 ΒΌρροϑο5 ἀϊὰ ποΐ 
ἴακο ρίβοθ }}} αὐΐον οὔγν 1ωοτα᾽5 ἢγϑἑ νἱϑὶῦ ἴο Ψογυβαϊθιι. Τὺ 15 
ποὲ ΠΟΥΘΥΘΥ ΠΘΟΘΒΘΔΥῪ ἴο ἀἰδοιδ85 ἰδ ἀγραμπθηΐβ, 85 ὑπ ἀαΐθ 
δϑϑισηδα Ὀγ πἷπ,, πα ΥΥ ἰδίου, ἐο οὔτ [μοτ᾽5 θαρἐΐ5π|, μᾶ5 θ6θἢ 
ΑἸγθααν οοΟμϑ: ἀογθά. 

30 ΤΠ 15 δοοοιιπὲ οἵ πὸ Βαρ ἰδὲ 15 οΘομπῆ πα Ὀ. ΨΦοβθρηυ5, ὙΠῸ 
[85 γοϊαἰθᾶ αἱ Ιϑηρὲμ ἐμ ἰδίου οὗ ἐπ|5 ᾿ποθϑέμμοιβ ΤΠ ΔΥΥΊΔΡῸ 
ΡΒεΐνοθη Ηρθγοά {86 ἰοΐγαγοι, ἂπᾷ Ἡογοάϊαβ, ἔπ τ οὗ μῖ5. Ὀτγο- 
{πον Ηογοά ῬῃΠῚρ. ΤΠ ἰοίγαγο παὰ τᾶν θα ἴΠ6 ἀδιιρ)ίον οὗ 
Αγοῖδβ, ἃ μεϊίγ Κιπρ οἵ Λγαθῖα Ῥεῖγεοα. ϑόμηθ {ἰπι8 αἴϊου, μπον- 
δνϑὺ, ῃθη 6 ψ85 δ Ηομη6, Ιοἀρπρ ἴῃ ἔπ6 μουδο οἵ Ἠθϑγοὰ ΡΒ]- 
Πρ, δα θϑθοδπιθ δηδιηουγοα οὗ ἩΗοτγοάϊαβ, πᾶ ρούϑδαδαρα που ἴο 
ΤΩΔΥΤΎ ΠἰΠι, ΡΥΟΠ δῖ πο οα. ΒΟΥ Θοπβθηΐ ἐπαΐ μ6 ψου]α ἀΐνογοθ μῖ5 
ῬΙδδθμΐ τῖΐθ. Φοβαρμιβ ἐδ καθ γα ἴο ΘΟποθᾺ] ἐπδΐ 0 ἢ πὶ νὰ 5 
᾿πηρυϊβοηθά οἡ δοοοπηΐ οὗ Ηἷ5 γθργονίηρ ἔπ6 ἰθίγαγο 5 οοπάποΐ, 
Δη ἃ τοργθβοηΐβ Ἠγοα 85 ργοοθθα Πρ ΠΡΟῚ ΠΠΟΥ̓Θ ΡΘΠΘΓΆΙ ΡΓΟΌΠαΒ. 
Ηδς ἀδβοῦῖθο5 Φόμη ἃ5 ἃ σοοα πᾶπ, ψῈ0Ὸ βαγβυδάθα ὑπΠ6 {65 ἴο 
ἴ201Ὰ] δηᾷ νἱτίποιϑβ ᾿ἰνὶπρ, 0 }πδέϊοθ του 5 6801} οἴ μῈσ, ἄθνο- 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΠῚ. 

γοῦν ἐπα Οοηιηιθηοθηιθηΐ οΓ ἐπ πιογο ριδίις Μϑιδίγῳ οΓἢ 
Ο' ινἱδί, ἰο {6 ΜΠ δϑῖοη 9 ἐΐο Τιυυοίυο 4 ροείῖο8. 

δυ δ Ῥὲὲ- ΒΕΟΤΊΟΝ 1. 
τἰοά, 4740. ' δ, ; 
ψυϊρατ τα, αἸδπογαῖ Τπἰγοαιμοίίοπ ἴο ἐ6 Π δέον 9 Ο γὶδ 5 θιοῦ6 ρεῦίιο 
ἡἰὰ Μριιείγῳ". 

ΜΑΤΎ. ἵν. 12...17,, ΜΑΒΕῚ. 14,15. ΟΞ ἀὐὺκΚῈ ἴν., 14, 1. 

Μαυκ.,.14, Νονν αἴϊου {πὶ Φοῇπ νγὰβ ῥᾳϊζ ἴῃ Ῥυϊβοῖ, 9 6515 οᾶτηθ ᾿πίο  υάπ. 
(1166. ΣΥ 

ἐϊοη ἰονγαΓ 5 αοα, ἀπά ἴο θΘοοπιδ πηϊ6 8 ΠΥ Ὀαρ θη : ἃπᾶ 85 
Βδα πηδην {Ὁ]]Ουτοῦβ, πὸ οΥΘ δπὐ γον ἀδνοϊοθα ἕο πῖπι, ὑπὸ 
[ογαγοι ἀδοηηθά 1ἐ δαν!58}}}6 ἴο 561Ζ6 δ8Π 4 1ΠἸΡΥ 150} Πΐπι, Ὀθίογα 
ΔΏΥ ΓΟΡΟΪ᾿ ΟΥ̓ ᾿ΠΒαγγθοῦοη. 5Που] ἃ δοΐαα!} ]Υγ Ὀορῖη. Ομ {15 
δοσοπηΐ π6 ογάογοα δῖμη ἰο 6 Δρρυύθιῃοπάθα, ἃπὰ βοῃΐ ἃβ ἃ ρ11- 
506. ἴο {Π6 οαβὶ]8 οὐ ΜΙ ΘΟ ΠΟΥ 5,  μογ6 μὸ νγὰβ αἰ ζουψαγαβ Κι! ρα. 
ΘΟΟῺ Δ (ΓΘΥ {Π|15 ονθῃΐῖ, ΦόΌϑθρἢι5 8445, ΗΠ ΘΥΟ ἢ 5 ΔΥΙΩΥ͂ γ᾽ ἃ5 ἀοἰδαϊθα 
δηὰ ἀσδίγον θα ὃν Αγθῖδβ, δη ἃ {πΠ6 7 6.15 Θοηϑβι ἀδυθα πὸ ἰθίγαν }}}8 Ἀ 
1085 ἃπα ἀρίθαϊ ἃ5. ἃ ριαπίϑμιηδηΐ ἔγοπι Θοα ἴον {π6 τπυγάθγ οὗ 
“ΌΠη {πὸ Βαρί 5... 

ΤΆ 15 ΡΟββ1016 ἔποῦθ Π]ΔΥῪ ὈΘ ΠῸ τὰ] ἀπΠἴἜθγθποθ οἷ θοῦ 6 
ἘΣνδηρο]15ὲ δη ἃ Φοβορῆθδ. ὙΠῸ [ὈΥηου το] αἴθϑ 16 Γγ68] οᾶβ6 οἵ 
ὑπὸ Βαρἐ 505 τ ρυδοπιηθηΐ, ἃ5 ραν οὗἉ {1 βθογϑὶ ᾿ἰβίογυ οὐ ἐμ 
οουγὶ οἵ Ἡδογοά : [πὸ Ἰαΐτου σῖνοβ ἔμ ρα ]16 ἀπ Θϑίθηϑι 016 Γγθἃ- 
505. ἘΤΕὖ 15 Ἰη 4664 ἃ ΘΟΙΠΠΊΟΝ πηϑία 6 ΔΠΟ ΠΡ ΠΙ ΒΓ ΟΥ̓Δ ἢ5 ἴο ᾿πηραΐα 
σγοαΐ οἴδοῖβ ἴο ργορογιοπαΐθ οᾶμ865 : ἴῃ6 τηοῦϑὲ ππρογΐαμπὲ 
δνϑηΐβ ἴῃ ΠἰβέουΎ πᾶν ὉΥΪΒ6, ἃΠηΠ ἃ 0 ΔΓ188, ΠΊΟΓΘ ἔγθαποη 
Ττο τ 6 σΔΡΓΟΘ, Γαδϑηϊπηθηΐ, ΟΥ̓ Ομ Υ ρῥγῖνϑίθ πηοὐϊνοϑ οὗ πη ἀϊν1- 
1815, ἐπαη ἔτοπι Δ ΠΥ ΜῸ]}} μἰαπ 64, ΟΥ̓́ΙΟΠΡ Ἰπ Θ 468 5γβῖθῃ οἴ 
ΡΟ] 1681 οσοπάμποΐ (α). 

Τιαϊηρ; 15 οἵ ορίηΐοῃ ἐπα Ψ ΟΠ νγὰ5 ᾿πηρΥΙϑοηθα ἔνθα ΒΥ ΟΥ̓ΔΘΥ 
οἵ Ἠεγοά. ἜΠῸ ἀγσαπηθηΐβ ὈγῪ ΒΟ [Π18. ΟΡ ΠΟΙ τηΔΥ 6 Βὰρ- 
Ροτίβθα, ἄρροᾶγ ἴο ἤᾶνθ 60 50 ΔΡΙΥ σοπι)αῖθα θγῪ ΑΥΘΒΡΙ5ΒΟΡ 
Νονοοιηθ, {ὑπῶΐ ᾿ὖ 15. ΟἾΪΥ ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ἴο ΤΘΙῈΓ ὑπ 6 ΓΘΔΑΘΥ ἴο 115 
Ἡδυιιποπυ; ἢ. 10. οἵ {πὸ ποΐββ. 
1 μὴβ θθϑη οβ]ϑοϊθα ὑμπαὺ ὑπὸ ἤᾶπιθ οἵ ἴπθ Ὀγοίμοῦ οἵ Ἡρθγοὰ 

ὅπ ἰθίγανο]} γγὰ8 ποῖ ΡΆΠΠρΡ, νυ Ηδγοά. Οὐ! θβῦδοῖι ({λικα 11]. 
19.) πᾶ5 οὐρα {π6 ψογὰ ἴπ {π6 ἰοχί, αἱ μἰδορδα φιλίππε ἴῃ ἐπ6 
τ Υρη. Π6 αἸΒΟΥΘΡΆΠΟΥ 15 ΘΆ 511} ΟὈνιαῖθα Ὀγ 1Π6 5 ρροβιίοη 
πὲ ῬΠ1]Π1Ρ ἃϑϑαπηθα ἴΠπ6 πδπι6 οἱ Ἠογοα ἴο αἰδιϊ πο 58} Π15 ΓΤ} }}ν 
δη ἢ ἀδδοοηΐ. ι 

(α) ὅ866 Τλρμεξοοί, νο]. 1. Ρ. 591, ὅ92. διὰ 7οβθρῆὰαβ Απίϊᾳ. 110. 18. 
ΟΔΡ. 7. ἣ 

ΕΒ ογάου οὗ δνϑηΐβ πιἐπογίο δἀορίθα 1 {1115 ἀΥγαπροηιθηΐ, 
Πιᾶ5 θΘΘ ἢ ΠΘΑΥΪΥ {π86 58Π|6 ἃ5 ὑμαΐ ργοροβοᾶ ὃγ {π6 ἥνθ ρυϊποῖραὶ 
ΠΑΥΓΠΙΟΠΪΖΘΓ5, ΟΥ̓ ΠΟ56 Δα που, ἃ58 1161} ἃ5 ὈΥ ἃπ δχϑιηὶ πα [101 
Οὗ {Ππ|ὸ ᾿πέθυ πα] ουϊάθηοθ, πᾶν θθθ ρυΪΠΟΙρΆΠΥ ἱπῆαθπορά. 
ΠῚ ἐπῖ5 ὁπαρίογ ἐπ ππογ αἰ ΠῚ Ο] ἰδ 5]ς αΥ 1565 Οἵ ΓΘΟΟ ΠΟΙ ἢ πρ᾽ {π6 
αἰδβι θ᾽ ἀαὑ που εἴ65 Οὗ Θοπηπχθπζαϊο β, πα 855] 1 Πρ 58 Ἰδ οἴ ΟΥῪ 
ΓΘΆΒΟΏΒ [ῸΓ ἐΠ16 Ρ]866 οἵ ΘΥ̓ΘΡῪ [οῦ γθοοογαθα. πὸ ρυθβθηΐ 560- 
ἰϊοη σῖνοβ 8η δοοουπὶ οὔ ἐμ δοιπηπηθποθπιθπῖ οἵ ἴΠ6 ἸηοὙὉ ΡῈ} 1}Ὸ 
τα Πἰβίγυ οἵ οὐὐ ΠΟΥ, αἰτου ἐπ6 ἱπιρτβοπιποηΐ οἵ Φομη. ὙΠαΐ 
115 15. ἔπ ῬΥΟΡΟΥ μ͵]8ο6 ἴον ὑπο ἰηβουϊίοι οἵ ἐπαὶ θνθπῖ, ᾿πη8ν θ6 
Ρτγονϑὰ θγ οοιηρᾶγῖησ Φόθ 111. 24. ψ ἢ Μέαἰδ. ἵν. 12. 8πα Μδγς 
ϊ. 14.. Ὑ 686 Ῥαβθδρ688 ἅΓ6 οοῃβι ἀδγϑὰ ΒΥ 81} ΒΥ 55 85 58ῆΗ[8- 
ΟἸΘΏΣΥ ἀοηπομϑἰγαϊηο ὑπαὶ ΟἸγϑὲ α1ἃ ποὲ Ρορίη ἴο ρύϑδοῖ {1 
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Ναί. 'ν.195, Νοῦν ψ ἤθη 9065815 Ποαγα τΠδὲ ΦοΠη νγᾶ5 οαϑῦ Ἰηΐο Ῥυίβοη, συ, 
ἢ6 ἀδρατγίεά, 

Πυκεῖν.14, Απάᾷ 46βι5 γδϑίασηθα ἴῃ {Π6 Ῥόνου οἵ {π6 ϑ'ριγ ᾿ηίο 

6 116ς 3, 

αἰτοῦ ὑπ ᾿ππρΥϊϑοπηηθηΐ οὗ Φομη : πα 1ἴ 15 ψουπν Οὗ ΓΘΠΛΔΤΙ,, 
ἐπαΐ οὐσὐ Ὀ]οββοα Το ὈΕΘΡῚη5 [15 Π] ἸΒ ΤῪ τ 1{}} 1116 βϑιηθ νου 5 
85. 15 ἀρροϊηΐοά ἴογΘΓ ΠΟΥ, (056. αἰνΠ 6 ΘΟ 55105η [6 
ἔΠΘΓΘΌΥ Θϑίδ 5164.) ΘΆΠΠπρ’ ΟἹ. 811} τηδη ἴο γϑρϑῃΐ ἃπα ἴο Β6]16νϑ. 
Οομρδγ ΜΚ 1. 1ὅ. ἀπηα Μαΐΐ, ἵν. 17. 1 πᾶνϑ ᾿ἱπϑογίβα, σι δ 
ΡῬΙηΚΙιησίΐομ, ἴῃ {Π|15 βϑοῖΐοπ, Τ]ΔΗΥ͂ ΟὗἩ ἴπ6 ῬΆγΆ116] ρᾶ55ᾶρ85, ἴο 
ΤΌΠΟ ΘΓ {Ππ ργοϑίδοθ ἴο {116 παύγαῖΐνο οἵ ΟἿἿ ΤΟΥ ἀ᾽ 5 ΡΌΡΠϊΟ τ] ἐγ 
ΤΟΥ͂Θ ΟΟμηρ]οἰθ πα βαἰἸϑίδοϊουυ. 

ΤΠΘ ΠΟΥ ΡῈ]1Ο τϊ πἰβϑίγυ οἵ ΟὐΥ̓ Τωογὰ πᾶν 6 ΡΓΟΡΘΥΪΥ 5818 ἴο 
ΘΟΙΠΠΊΘΠ06 ΨΥ} Π15 ΡΥ οδομίηρ ἴῃ (1411166. Τ ΠΟοῸΡἢ αὖ Π15 πα ρι- 
ΤΔΊΟΩ 1ηἶο Π15 Οὔἶοα αἷ 15 θα ρὶ 15}, ἃ γοῖ ΓΓ ΠΟΥ ὈΥ Π15 αΥ ν Πρ 
ἐπ ῬΌΥΘΥΒ 81 ἃ 56]16 Υ5 ἔγοιι 6 ἔθιηρ]6, ἢ6 πὰ τηϑη16516α ΠΙΤη56] 
ἴο ὑπ ρϑορίθβ, 6 4085 ποῖ Ἀρρθαγ ἴο πᾶνθ δϑϑυμηθα π6 ΡῬΌΡ]ΠΟ 
Οἵ οα οἵ ργθδοιίηρ, ἀπ ᾿Ἰπϑίγαοΐίηρ ἴῃ 6 Ρ60ρ]6, }}} Φομπ νγὰ5 οαϑὲ 
ἰηἴο ργίβοη. ΤῊΠ6 ΎΘᾶ506 οἵ {Π15 ΟΡ οὕ αυθηΐβ 566 185 ἴο πᾶν 
θ6θη, ἐπὶ ἀπάϊν! 46 ἃ αἰ θηίϊοπ ταϊρΐ Β6 πον ραϊά ἴο ἰΐπ6 τηϊ- 
Πίβίγυ οἵου 1,ογὰ. ὙΠῸ ἴατπθ οὗ ἰΠπ Βαρ δὶ μπαα σοῃο ΠΓΟῸΡῊ 

Φ ἵἴμπδ οουπῖγυ, ργοραγίπρ ἴῃ αν οἵ ἴπ ΤιοΥγὰ : Π15 ρυθδοιῖπρ' γγὰ5 
Κποόνη ἴο 8]} ; ἃπὰ 811] 614 ϑοῖπ ἃ5 ἃ ρτορμεῖ. ὙΤΠῚ {ἰπ|6 τ 85 
{ὰ1Π1|16 4 θη ἃ βυθαΐου ρσγορμοῖ ἔπη Φομη ἔπ Βαρὑϊδὶ νγὰβ ἴο 
ΒαρΊη [15 τηϊηἰδίγαϊοη. πὸ οχροοϊαϊϊοη οὗ μ6 ρθορὶθ δὰ 
Ῥθϑθη δχοϊΐθά ἴο {πὸ αὐπιοδὶ ὈΥ πὸ ἀθοϊαγαίϊϊοηϑ οἵ ἴῃ Βαρίβῖ : 
Δα, δ ἴπ6 τἸηοηθηΐ 6 {Π6 οἹοῦν οὗ ἴπ6 Μί6ϑϑ1:8}) ψγὰ5 δῃΐ]- 
οἱραΐθά, δοοογάϊῃρ' ἴο ἴπθ 5001 π|6, που ρ ἢ οοη 56 Δ ἃ Ππηρο6Γ- 
ἴδοῖ ποίξομβ οἵ {πὸ 96 νγ718, ἴπο 6 ΘρΡῬθδ 5 διηοῃρ᾽ ἔποῖη ἔπ 6] Πρ’ 
σοὶ Φοἢη μὰ ἀθο]αγοα ἴο θ6 ἔγοιη ἀῦονθο. Ηδ δϑίδθ] 5165 0 
ἰθιηροΥα Κιπσάοιμι, θυ 6 μι6815 {πὸ 5101, οἱ πὴ5 ἔπ6 οοθϑῃ, 
ΤᾺ1565 ἴπ6 ἄραα, ἀδηηομδίγαϊοθ ἢ15 οοπηθοΐίοη τὶ, δηα Κπον- 

΄ Ἰεάρο οἵ, πὶ ᾿ην]51016 νου] ; δα ᾿πδιγαοῖβ 15 ΠΘΔΥΘΓΒ 1 ΟἾΠΘΓ 
164685 οὗ {6 Κίπράοιη οἵ (αοάἄ, ἔπαπη ἔπ ον δα μι Ππϑγῖο οπἰογ αἰ 64, 
ΤΠΥΟυΡ ἃ στϑαΐ ρᾶτὶ οἵ {π|5 ρογοά ἴπὸ Βαριϊ5ΐ, ὑπουΡ} ἴπ ρτὶ- 
801, ΜΒ 511}} ΑἸ1γ6, ἃ (αι 8] υἱΐπθ85 οὗ πἷ5. οὐσῃ ΡΥΟΡΠΘοΥ--- 
“8 τηιϑἷ Ιποῦρ856, Ραΐ 1 τηυδὶ ἀδογθαβθ." ὙΠῸ Ὀθδηη5 οὗὨ Πῖ5 
βϑί τ Πηρ᾽ 50} 511}} τοπθοϊθα ὑποῖν Ἰαβὲ ᾿υϑῖγθ οἡ ἴπ6 βΐοπε σοὶ 
γγᾺ5 ΠΟῪ ὈΘοοΟΙηρ' ἔπ το πίαϊῃ ἴο 81] {6 Ο]6 θαυ. 

2 Ταἀο] ἴτυν ψὰ5 ᾿ἱπἰγοἀποσα ᾿ηἴο ἔμ ἰγὶθ6 οἵ .8η, ψ ΒΟ ἴῃ 
ΔΓΘΥ ἀσ65 νγὰ5 οδ]] 6 Του οὐ 1811166, Ὁγ ΜΊΟΘΔἢ. ΤΠ6 δοοοαῃὲ ἰ5 
οοπίδιηθᾶ ἴῃ πο 181 οπαρΐον οὗ Φυᾶρεβ. ΤῊη6 Πυβὲ σγηο σἀγγϊοα 
σΔΡΕνΘ ΔΠΥ ρᾶγΐ οὗ [6 ρθορὶβθ οἵ 1586] νγὰβ. Βθῃμδάδα, Κἰηρ' οὗ 
ΒΘΎΓΙα, ὙΠῸ πυθάπροα ΚΊοη, 8 η, ΑΒ 6]- 61 }- ΜΙ Δ Ομ 8}, Οἰππογοΐῃ, 
Δ ἃ πο Ἰδπα οἵ Ναρίμα], 411 οὐἩ ψ ῃῖο αγ πο] 64 ἴῃ (1811|66. 
Α ΒΑΡ ΊΘΙ ΘΔ] ΔΙ Υ͂ νὰ8 ὈΓΟῸΡ ὗ ἸΡΟῚ 6 58 Π|6 ΘΟΙΠΙΤῪ ὈῪ ΤῚρ- 
Ἰα1ἢ} ῬΙΙΘΒΟΓ, ΠΟ δραΐῃ ἴοοῖς {πὸ 58π|6 ἴον η5, 6 πον Π84 
Ὀόρηη ἴο ΓΘΟΟν ΘΙ {Π|6 1} ῬΥΟΒρου έν, ἀηὰ 5θιΐ ἐπ ᾿Ἱπμαθ  δηΐβ ἃ5 
οαρίϊνοβ ἴο Αβϑυσῖδ. : 

ΤΠ6 ἀοοοιῃΐ οὗ {Π6 τη ΠΥ ἢ  ΒΊ Οἢ {πο ἰγρ6 οἵ δὴ θδοδῃ6 
ΡῬοβϑθβϑϑϑά οὗ ραγΐ οἵ ἴμ6 Ἰαπὰ οἵ Ῥαδ]θβδίϊπθ 50 [Ὧγ πουΐῃ 85 {π6 
τποϑὲ πογΐμουη ραγὺ οἵ (8|1166, 15 σίνθη ἴῃ πὸ 1708 ἐμαρίεν οἵ 
ΨΦυάσεβΒ. ΤΠῸ ἴον οἵ 1,415}, αἰϊουνναγ 5 οα]οδὰ Ὥδῃη, νγὰ8 βἰίυ- 
αἴρα οὐ {π6 πουΐη- οϑὶ θοσπ ἀδνν οἵ Ναρίμα}1, οὐ ἴῃ6 ὈογάοΥ οἵ 
τα (α). 

Μδηγν οὗ ἐμ σον 5. ὑγδάϊ το 5 ἀββουὶ ἐμαὶ (811166 ὰ5 ἰο Β6 
ἴα ρίδοε ποῦ ἔπ Μδβββίδἢ 5που]ὰ ἢγϑῖ ἀρρϑᾶγ (Ὁ) ; θαΐ [ῸΥ 
ἴπΠ6 τοῦθ οομιρίεἶθ βἰαϊθιπθηΐ οἵ ἴπ6 γθᾶβοηβ ΠΥ ΟἸγῖδὲ νγὰβ ἴὸ 
ἀν 6}} ἴῃ ΘΆ116ο, ἂπᾶ ἃ οὐἰΐ το} ἀϊποιβδίοη οὐ 188. ἰχ, 1--.-, 
κα. νἱάθ Ψ, Μεαθ᾽5 Ὑγου κΚϑ (6). 
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Μαγκ ὁ. 14, ῬΥΘΔΟΒΙηρ' {Π6 ΘΌΒΡΕ] οὔ {π6 Κιηράοτηῃ οὗ αοά, 7υάα. 
15. Απά ϑδγίηρ, Τὴ {{π|6 15 {{ΠΗ]166, δηά {π6 Κιηράοῃι οὗ 

(οα 15 δὲ μᾶμᾷὰ ; τβρβηΐ γε, δῃᾶ θβίϊανε [Π6 Θοβρεὶ. 
ἔμακε ἱν; 14. ἃ {Π6γ6 σγϑηΐ ουῦ ἃ ἴλγηθ οἵ μι {ΠγΟ ΡῈ 811 (Π6 ταρίοη 
ἤ γοιππα δροαῖ : 

15. ΤΑΝ ἢ8 ἰδαρἢῦ [ἢ {ΠΕΡ 5υμαρΌριιο5, θοίηρ' ρ]ου Πα οἵ 
4}. 

Μαίί, ἰν.18. Απῃά Ἰοανίηρ Ναζαυθί, ἢ6 οδχηθ δηᾶ ἄνγοϊς ἴῃ Οδροῖ- 
ΠΔΊ, Ὑν Π10]} 15 ΡΟῚ {Π6 568 οοδβέ ἴῃ {π6 θογάουβ οἵ Ζαθι- 
Ιοῃ ἃπὰ ΝΡ] α : 

14. δῖ 1 τῖρης θ06Ὲ δα] Π]16 ἃ ννΠ]10] ννὰβ βρόκοη Ὀν Ἐβαΐαβ 
{μ6 ῥυορμοί, βαυίην, ᾿ 
ΤῊ ἰαπα οἵ Ζδθυϊοῃ δηά {πὸ Ἰαπὰ οὔ Νορμεμδ!τ, ὈῪ 

1Π6 νὰν οὗ {6 568, Ῥουοῃᾷ Ψογάδῃ, (1166 οἵ {πὸ αθη- 
{165 ἧ; 

1ὅ 

1538. 11. 19, ὙΥΠΙΘὴ Π6 5118}} ἃΥ156 ἴο διϊῖθ ἔθυυ]ν ἐπ θαυ], 15 
Θχρουπμάθα ἴπ ἴΠπ6 ὍΟΟΚ Ζο αν, ἃ5 γϑίδυγιπρ ἰὸ ἐμ ΜέΘββίδῃ. 
θη Π6 5181] ἃΥ͵56, δ) ΝΡΝΞ ἡ, 8 ἃ 5118}} θ6 γϑνϑα]ϑθὰ ἴπ 
ὉΔ|1166 ; δηα οἴιοΥ ᾿πβίδποθ 8Γ6 σίνϑῃ ἴῃ βομοθίζΖθη (4). 
ΤΠ6 ὑγληβ)ογ ἀδηϊο ΘΟ ΓΥ ψγὰ5 081164 (ἀ811166, ἐποιρ ργο- 

ΡΘΥ͂ν Ῥευϑα, Μαϊῖΐ. ἵν. 1ὅ. 
πᾶἀὰ5 15. οαΠ16 ἃ Ὀγ ἀΔπη8116] 485 οἵ (1811166, γεΐ ΦοΒβθρμιιβ 

6815 ἰπὶ ἃ (ἈΠΟ η]1ΐθ, οὗ ὑπ6 οἱἷἵγ οἵ ἀὐδιμαϊδ. 
Ῥογϑδ, οἱ] δα (1411166, θθοᾶιβθ Οδηδδῃ νγὰ5 αϊνι θα ἰηΐο ἴοαν 

[οἰ γα  ομ!65-ὁ 1668, ϑϑμηαγία, {γᾶ ἂπα ΤΎΔΟΠοΙ 5, μα το- 
μηδ 1 πη οα γἢ}} γα 5 8116 4 Θ8111|66, ἃπα ᾿ποϊ]αα θᾶ Ῥρογεθᾶ. 

ΤΠ6 ογοαὶ οϑίαϊοϑ οἱ ΟἍ1|66 ἃ βαϊὰ ἰο πᾶγϑ (δαϑδίβα τιΐῃ 
Ηδεγοα. Βαυΐὲ 6 ραϊᾶςβ οἵ Ἡθγοαϊπι γὰ5 ἴῃ ὑπὸ οχίχθιμθ ρᾶγὶ 
ΟἵΡογθα. 1 15 ποῖ ργόθ80]ο ὑπαὶ 1116 ουθαῖ τπθῃ οἵ Ρεγοὰ ψου]Ἱὰ 
πᾶν Ὅθδη τἰὐίϑυ]ν ΘΧ οἰ ααθά. 
Ψοβπἃ ΧΧΊΙ, 11. γΘίδυ 5 ἴο ἃ ρΡ]δο6 ἴῃ Ῥϑεθα, ἀνα Τιρμοοι 5ὰρ- 

ΡΟ565 ὑμεῖ ἴπ6 ψογὰ ““ Ὁ 811166 ννὰβ ἀδθυϊνοα ἔγοιῃ μ6 πᾶπιο οἵ 
ἐπαΐ ρἴαοθ, (6) 71 Γ5558 

Μόοβαβ μα ργϑαϊοϊθά πὰὶ ΖΔθι]ΟΠ δηα 1558 08,  ΒΙΟἢ ψ ἢ 
Ναρΐ8}1, νοῦ ἐμ ἐγ 1065 ΟΥΡΊΠΑΙΥ δου ]6 4 τη ὑπαὶ ἰγαοὶ οὗ 
οοθηἶΓΥ, αἰτουνγαγ 5 ο}16 8 (18411166, 5που71ἃ 64}} π6 Ῥθορίς πηΐο 
ἴπ6 πιοτπιπϊδίη οἵ {π6 Τωογ α᾽5 ποιι56, ἴο ΟΥ̓ΘΙ βδουϊῆοθβ οἵ γἱρηΐθ- 
Οὔ51η655, Π6αΐ, ΧΧΧΙΙ. 19.---Οἧσηα ΦΆ 60} μαὰ θοίοτθ ργδαϊοϊρα ὑπαὶ 
Ναρίμα!!, ἐπ (ἀ811|898π, 5ποι1ἃ οἷν φΟοοαΪν ψογάβ, (θη. χ]χ. 
21. Βοῖίϊι ον! ἀθπὶ ργθαϊ οί! οη5 οἵ {π6 αἰ ΠΠ|58] οἵ {{π (05μ6] ἴῃ 
Ῥοΐἢ ρ]αοθοβ (). , 

(α) ΨιάΘ {πΠ6 τη 5 οἵ {Ππ8 {1)6 οἵ Ναρίμ8}1, πᾶ οὔ ὕδπδδη, ἱπ ὙΥ γ] 4 5 
ϑογρίαγτα Αἰ185, δὴ απ γ88]6 σοτηροπάϊαπι οἵ βδογθᾶ σϑορσαρῃγ. (0) 
Φόθαγ. (6μ65. [0]. 74. 601]. 203, Τὰν ε]αθιίαμα Ν οββϑίαβ 1} ἔθυσα ΟἍ}1268. 
Ῥεβικία βοίανγία, [0]. ὅ8. 1, 2. δάνευθα πυπιοσ, 24. 17. 7οματγ. Εχοά. [0]. 

60]. 1. Π|Ιο ἀϊ6, ἄο. ζο. 521 ΝΡΝΞ ἜΡΓ. (6) ΘΙβοοαγθθ χχνὶ. 
Β.101, Κ5'ρε «]50 [μον Π᾽ 5 [5818}} ὁπ {π|5 ραββᾶσθ. (ἃ) Ψ0]. 11. Ρ. ὅ25. 
δηᾷ νο]. 1. Ρ. 1, ὅἄο. ἄο. (6) Πρ οοὐ᾽ 5 ὙΥ οὐκβ, νο]. 1. ν. 9802. (0) 
Ταρμι[οοἱ᾽ 5 ΟΝ οΥΚ5, νο]. 1. Ρ. 627. 

3. ΠΒ6 ῬυποΙρα ᾿π μα θιἰδη 5 οὗ (1 811166, τη δα! ξοη ἴο {Π|6 πᾶ- 
ἔνθ Φοννβ, γε Ῥῃοπϊοϊδη5, Αὐαθίαπδ, ἃπαὰ Εσυριϊδη5. [15 1 
ποὺ ΡΟΒΒΙ Β Θ ἐμαὶ {6 τη! δῖ Γυ οὐ οἷν Τογ θθρδᾶπ ἴῃ (1166, πᾶΐ 
ὈΥ τηθδῃ5 Ὁ [Π 656 τηϊηο] δα ρΘΟρ 6 {Π6 ἴδπιθ οἵ μΪ5 πηΐ γᾷ [65 τη]ρ ξ 
6 τποΥ6 ψ άο]υ οχίθπαθα, πᾷ {πὸ Γαξαγ 8 5η οοθ 85 οὗ Πἷ5 α05ρ6] 
ΒΘ ἴΠΟΓῸ οἰ δοϊμθν ργθραῦθα. ὍΠΗ ρμγϊηοῖρΆ] 568 μογίβ οὔ Ῥα|68- 
11η6 (Θχοθρίϊηρ ΦορΡᾶ) νγοῦθ ἴῃ 641166, ὙΥΠοΥΘ που 15 Θοπι- 
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Μαίί. 'ν.186. ΤῊ ρβορὶθ νεῖ οἢ βαὲ ἱπ ἀάυ ΚΗΘ 85 5ἂνν σγθδΐ Ἰιρὲ ; δηὰ 7αάεα. 
ο ἐμδυη ψΒΙ ἢ 5δέ ἴῃ ἘΠ 6 σϑρίοη πα βμδάον οἵ ἀθδίῃ, ἰρῃς 
15 ΒΡΥ πη Ὁ. 

17. Ἐγοπι {μδὲ ἐπα Φοθὺβ Ῥαρδὴ ἴο ργύϑβοῃβ δηᾶὰ ἰο 58γ, 
τϑρϑῃηΐ ; ἔου {π6 Κίπράοιῃ οἵ μθᾶνθη 18 δὲ μβδηά. 

-πτπαῷ»--- 

ΒΕΟΤῚΊΟΝ 1. 

Ολυῖοι᾽ 5 Οσπυογεαίϊοη τυϊί, ἐ]ι6 Τοηιαη Γ΄ ϑαπιαγῖα ἡ. 

ΦΟῊΝ ἵν. 1--.42. 

7Ταΐϊαη Ρε- 1 Ποη τπογοίουα {π6 Πιοσὰ Κηδνν μον ἐπα ῬΔΥΙΒΘΒΒ ϑαπιατῖα. 
τἰοᾷ, 4140. Π24 Πραγὰ ἐπαὶ Φ6βιβ τηδᾶθ δηᾶ Ῥδρεϊζοά γροτθ αἰ 5010165 
τπ εν έθα, {μ8πῃ ΦοΠη, 

ΤΊΘΓΟ6 ἔμοῦθ ΜΠ|Ι 6 8πῃ ἱπούθᾶβθ οἵ Κπον]θάρο ἘΠῸ6 τηϊχοα 
Ρορυϊδίίοη οὗ 6 .411166 τγᾶβ ραυεν βἰαϊίοπθα ἵμπθυθ, ἴο ΘΟΠΙΠΠ1- 
οαῖα, ὈΥ τη68}8 οὗ οοτμηθγοθ, ψιΐ 6 1Γ τποτὸ αἰδίαπὶ σοππίγυ- 
τῆ, ἃπᾷ 1ἢ οαπποῖ θ6 βυρροβϑα ἐμαὶ ἔποῪ του] τϑηηδὶπ τ}]- 
ΤΌΓΙΗΙΥ 5116 πὶ τϑϑρϑοϊίησ μ6 αἰ νῖπθ βίγαήρου 0 ποὺ Ὀθρὰπ ἴο 
ἈΡΡΘΆΓ διηοπρ ἔπε. ἘΠῸ 56 .}8 ὅὑ80 ᾿ϊνϑα ἴπ (8116 6 νοΐ ὑρ ἴο 
ἐπα οοεργαΐίοι οἵ {πὸ [δϑϊν]5 αἵ Φ 6 βδ] πη: ἔπ  Ὺ σου] ΘΟΙμΤη1- 
πἰοαῖΐθ ἴο ἐμοῖσ ΘΟ υ πιθπ, 8η ἃ ἴο ἴπ6 ομϊοῦ ργθϑίβ, ἐπαὶ “ αοα 
μι8α νἱ5ι 64 πὶ5 ῬΡβορ]68." ὙΠῸ Αταθίδπβ μου] ἀΐβρουβ ἰἢ6 ᾿πξ86]- 
ἸΙρΈποο ἴο ἐπθ αὶ οὗ Ραϊεβίϊπο--ἰῃθ πρυρδη5 ψου]ὰ 56πα ἴμ6 
οἿδά ἐἰάϊπρ5 ἴο {πΠ6 βουΐμογη ψου]α---ἰμ ῬΠΟΘ μ᾿ οΙΔἢ5 σου] ΟΔΥΎΥ 
{πὸ 1π θ! ]Πσοποο ἴο {π βο ΕΠ οπιθπΐβ οὔ ἔμ νυ οδὲ ἀπ α ἢ ἔΠ15 Ππ ΠΠ ΘΥ 
ἴμ6 ἀδυβρυῖηρ ἔγομι ὁπ μἰσὴ νου σΘμ Εν ἄδνγῃ οα {π6 ΠΠῸτ π6 ἃ 
δαῦίῃ. Ὀατγὶπρ [Π15 σγα αὶ! ργοργθ85 οἵ Κπου!θᾶθϑθ, ἡ] ἢ αἷ- 
ἐγαοῖϊοα ἔπ αἰϊοηίίοη οἵ πϑῆν παΐϊοηβ, ἔποῦο γγχὰ5 θαΐ 1{{}|6 60]- 
Ἰιδίοπ ιδ π6 Π19}} ΡΥ ἰθϑὲβ ἀπ δαϊποΥ {165 αὖ ΘΓ .5Ά]01, ὙγΠ056 
7ϑϑ]οῦθυ σουἹὰ ἐμογοίογα θ6. θαΐ π||16 δχοιἐθας {1} ἐπ ἔϊπη8 
ΘΆ1η6 ΜΘ η ἰπ6 βου ῆσθ γγὰ5 ἴο ῃ6 οἴἶδογοα οα ἔπ 6 οσοϑ8. ΥΥΠΘπ 
ἀπ656 ἱπίηρϑ ΓΘ οοπϑι ἀδγϑᾶ--νθιι Ὁ 15 Το] Θθογθα ἴοο ἐμπαΐ 
ἀμ ἐγαδιτοηβ οὗ {μ6 {6 5 γϑΐδυγϑα ἴο (811166 ἃ5 [6 ρίϑοθ γῇ σΘ 
ἔμ6 Μοββϑίϑῃ 5ποι]α θ6 γϑνθα]οα---αἀπὰ ἴμαὶ ἐπ6 ρΥΓΌΟΡἤΘΟΥ οἵ 
1518} γὰ8 π5 (Ὁ1Π]164---ἰς 5ϑϑπιθα ᾿τ ρο551016 ἴο ροϊπὲ ουΐ δ 
βροῖ οὔ ἴμθ 8016 νου], ἴπ ψΒ1Ο ἢ ὅπ τα! ]βίγυ οἵ [πΠ6 ΜΘ ββίδἢῃ 
Ομ! ἃ σοιηηθποθ ψιϊῃ 80 το} ΡΓΟΡΥΙΟΪΥ 85 ἴθ 1166 οὗ {πα 
(θα 65. ΤΗ15 σου πέγυ νγᾶβ ὑμ6 ἢγϑὶ ὑπαὶ παὰ οἴδπαρα, πὰ {μ6 
ἢγϑὲ ἰΚοα οαρίϊνο : πα, μγουρἢ {μ6 ΤΠ ΤΟΥ οἵ αοά, τὉ νγὰ5 {Π6 
ἢγδὲ ἴο σποῖι ἰπ6 σου β οἵ ρᾶγάοῃ ἃῃᾷ γϑοοποιαίϊοη ΓΕ ΓΘ 
οἴπετοθά. πη {πὸ πποϑὲ τηϊπαΐα οἰγοαμπηδίαμποθβ,Θ ἔπ θθδας Ὁ] ΠΔΥ- 
ΠΟΥ οἵ ἐμ αἀϊνίηθ ἀἸβρθηβαίϊο ἢ 15 ΘΥΘΓῪ ἡ ΠΟΓΘ τηοϑὲ ον ἀθηΐ. 

4 ΠΉΘΓΘ 15 ἃ ΥΘΙΠΒΥΚΆΡΙΟ οοἰποίάθποθ μού ἴῃ {86 ὑπ γθ6 τηοβὲ 
ΤΠΘΙΠΟΥΆΡ]6 οναπΐβ ΒΟ Ππαὰ οσουγθα αἱ ϑϑηδγα. Αἱ ἐμὶ5 
ΡΙδοθ {πὸ ἢγϑὺ ργοβοὶγίθα σοῦ δα θα τηἴο ὑπ Ομ Γοἷι ΟἔἼ5ΓΔΘΙ, 
ἄδεη. χχχῖν. 29. ἃπὰ χχχυ, ὦ. 1 )͵ὰ5 πούο ὑπαὶ ΟΠτὶδὲ ἢ γϑὶ 8η- 
πομππορα πἰπη56 1 ἴο 6 ἰῃ6 Μοββίδῃ, Φόῇη ἵν. 26. πὰ ἰ νγ)ὰ5 
ΒοτΘ ἀἰ5ο ἐμαῖὺ {π6 (ἀο5Ρ61] νγἂβ ᾿γβὶ ργϑδοῃθα οι οὗ “θυ 5} 6Πη), 
αἴθ 16 ἀβοθῃβῖοι οἵ Ογιϑὶ. Τὐρίοοῦ 4150 (α}) 15 οἵ ορἱ πίοι, 
{παῖ ἱπ ἐμ15 δά αγο55 ἰοὸ {π6 σγοιηδῃ οἵ ξΞδιηασία, ἔΠ6 ῬΡσόρθου οἵ 
Ηοϑβθϑὰ ἰϊ. 1ὅ. γγχὰβ8 ΔΟΘΟΙΏΡ 15Π|64--Ἐῇῷ γ}1}} οἷν ὑπ νΆ]Π6Ὺ οἵ ΛΟΒΟΥ 
ἴου ἃ ἀοογ οὗ βορθ. Ηδθ επάθδνουδ ἴο ρύονθ ἐμαΐ ἴπ6 νϑ]]οὺ οἵ 
ΑΟΠΟΙ τ 8]Οπρ Ὀγ ἴπ6 οἰΐγ οἵ Κ᾽ Ομ, ΟΥὉ Θδιπμασία. Απά ἔδπ5, 
ΘΝ ΟἿΥ ϑᾶυϊου ἢγοδὶ ὈΘρῚη5 ἴο ὈΓΘΔΟΝ ἴο βἰγϑηροσβ, δ ἀ ἴο 
οοηνοχὶ ἔπϑιη, 1ἴ 15 ἴπ [15 νυν ν]16Υ, ΔΠᾺ 50 Π6 128 Κ65 ἰΐ ἃ ἀΟΟΥ 
οὗ Βομθ, οἵ οἵ δομνυθύβίοῃ, ἴο ἔῃ (δηΐ 1168. 
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ϑυδϊαη ΡΞ’ 4 (ὙΒοιρ) }6θι5 ἢ η561} ὈαρεϊΖοα ποῖ, θυ Ηἷβ ἀϊδβοῖ-- ϑαμπιατία. 
τιοᾶ, 4740. ]65 ὅ 
Ψυϊ ραν γα, ῬΈΡΝ ,) ἐξ ἧς ς 
9. 8 Ἠς Ἰοξε Τπάθα, δὰ ἀδραγίθα ἀρϑίη ἱπίο (1811|66. 

4 Απά Πε γτηυϑβί πθοϑᾶβ σὸ {πγορ ἢ Θδηλδυα. 
ὅ ΤΠοη σοϊηθίῃ Πα ἰο ἃ οἷν οὗὁἨ δαιηδυῖα, νυ ἢ 15. οα] θά 

ΘΎΘΒΔΥ, ΠΘΔΥ (0 ἘΠ|6 Ῥᾷγ06] οὗ σχουμᾶ πᾶς Φδο0} ρᾶνα ἰο 
ἢ]β βοὴ ΨΦόβθρῇ ὅ. 

κ Ουν Τιοτγὰ τἱριὶ πᾶν μδά Δποίμθν ου]θοῦ ἴῃ νἱονν πη ἴπ5 δά- 
ἀγθϑϑὶπρ' 561} ἕο πο ψοπιδπ οὗ ϑϑιηᾶγία. ΒΥ ἢ 15 οὐ ΘΧΒΙΠΡΙ6 
[6 ἰδαρ Πἷ5 [0] Οσθυβ ὑπ6 ργοργιοῖυ, οἵ πθοθϑϑιΐυ, οἵ Ὀγθαϊκί πρ: 
ἄονῃ ὑπὸ αἀἰδιϊποΐίομ5 ἔπη οχὶϑίϊπρ' θοίννθοι {μ6 Ψ 6 ν)5 δπὰ ὑπὸ 
ΔΙΊ Δ Π5 : ἃπα ὈΥ 50 ἀΟἸΠπο' π6 Ὀοϑίονγβ οα ἔπθπι δ δνϊἀθαΐ 
ΡῬτοοῖ οἵ μἷ5 Βι ρϑυιου τ ον ον ἐπ Ψ Θν51ι ὑθδομουβ, η0 6ποου- 
ταροα {Π| ΓΘΟΙΡΥΟΟΘΔΙ ΘΠ Υ οὗ π6 ἴνγο παϊίοηβ. 1 πᾶν θ6 ὁὉ- 
βουν θα ποσϑ, ἐμαὶ βδιμασῖα 85 {π6 ἢγϑβὶ οἰἷγ δἀάἀγοββϑά αὐΐον ὑπ6 
76 γ75, θὰ ὑπ ρογβθουϊοη οἵ ἴπΠ6 ΟΠ ἢ αἱ «ΘΓ 5] θη πδά 
βοαίθυθα ὑπ θαυ]ν οοπνογΐβ. Τμ6 οχιϊποίϊοη οἵ παίϊομαὶ μαϊγοα 
ἃΠπα ργθ]πάϊ66, 5 ἃ ΘΟ Ποΐῃρ᾽ ργοοῦ ἴο ἔπ οοἸ]θοῖνο παίοῃ 
ΟΥ᾽ 15γ861] ἐπαὶὺ ἃ ποῪ δούὰ μα ΘΟμ ΘΠ ο6α. ῬἘ1ΠΠΡ {π6 ἀβᾶοοη 
σοηνογίθα ὑπ6 ϑϑιμδυ ϑη5,. 8 η6 Ῥοΐου δηα ΦοΠ ΘΓ βοπΐ ἀν 
Τγοτ ΨΘΥιβΆ] 6ῖὰ ἴο οΘοπῆτγπι ἐποῖν [α1{Π. Τὶ 15 ποῖ προ} 16 ἐμαῖς 
5. ΦοΠ γθολ] θα ἴο ἔμ 6ῖν γὑϑιηθιύϑποθ {Π15 Πγοῖ Ἰπΐογνίθνν οἱ 

' οὖν Τιογά, δὲ {πὸ σου ποθιηθηΐ, Οὗ Π15 τη} ΙΒ ΥῪ. 
ΤῊΘ 51|1|666 οὗ {π6 ἔῃγοο ἢγϑὶ Εν ρ 58 οα {815 ΓΘΙ Δ ΚΑ Ό]6 

ΟἸΓΟΌΒἰΠΟΘ Δ Υ 6 δοοοπηΐθα ἴον, ἔτοτ ἃ οομϑιἀογαίΐοη οὗ 
ἀπ ρθουν οἰγουτηδίαποοβ οἵ [16 ΟΠΌγΟΒ δηα οἱ Ῥα]δθϑὶπθ δὲ 
ὑπ ἰπι6 ψπθ ὑποὶν Θἰοβροὶβ σοῦ ψυιῖθα. Ἐϊδοῖι 0506] νὰ 
νυ ἴθι ΤῸ ΟΠ 6 5ρθοϊῆο ραγροβο, δηᾶ δα ἀγθϑβοα ἴο ὁπθ ἀθϑβοσΐρ- 
ἴοι οὗ ρθορίθ. 1 δι. Μαϊζπον πὰ ᾿ἱπβογίθα ἰΐ, ὑπὸ ρυϑ) υἀϊσοθ5 
οἵ ἴμ6 26 νγ8, ἰο πο μ6 δαάγοβθθα μ15 αο5ρ6], σψουἹὰ πᾶν 
θθθῃ πιο 8 ΒΙΡΉΪΥ οχοϊ θα ἀρδϊηδὲ {πΠ6 ΠΟῪ ΓΘΙΙΡΊΟΗ. 
ΤῊ αοβροὶ οἵ 51. Μαγκ, ψμ16} αὐ Θαθ8] 5166 τϑὺ 6 

- οΔ]]6α ὅμ6 605ρ6] οὗ 5:. Ῥοΐοθε, ψὰ8 συ ἴθ [ῸΥ {π6 τπι86 οὗ ἐπ 
οοηγογίθα ργοβοὶγίθβ, ρδυ ΠΟ] ΑΥΥ ἴπο56 οἵ Ἐοιπο: ψ0 Ψ6Γ6 

Ι μὲ {116 Τηϊογοϑίθα ἴῃ ἴπο56 παΐ!ομδὶ ἰγϑηβϑδοί! 85 : ΟΥ̓, 8ἃ5 15 
ΠΊΟΓΘ ὈΓΟΡΆΒ]6, δ᾽, Μ αΥῖς οὐ οα 11 Ὀδοδιι56 51. Ῥοϑίϑυι. νγγὰβ ποὲ 
Ῥγθδθηΐ, ἃ5 πθ ἀ14ὰ ποὶ Ῥϑοοιηθ ἴπ6 οοηϑβίδπἪ (Ὁ]]Ονοῖ οὗ ΟΠ ϑὶ 

' {}}} ἃ ρϑυϊοά βῃρβθαιποηΐ ἴο {115 ΘΟ μη ν ΘΥβϑ 06 : δηα 1{ 15 ΒΌρροβϑθα 
ἐμαὶ 5.. ΜΕ μἃ5 γοϊδΐθα [πο86 ονθηΐβ ΟὨΪΥ ἴο ψ ΠΙΟ 51. Ῥεῖοσ 
ὙγᾺ5 8 ΘγΘ- γι Π655. 5 . {π|κὸ οὔ 6α 1ἴ, ΙῸΥ π6 σγοΐθ ἴο ὑπ 
Οομΐ]65 οἵ Αομαῖα, πὸ ἡγοῦ ΠΚονθ6 ᾿πα!ἔδγοπὲ ἴο ὑπ6 οοπ- 
ἰγόνουβὶ 65.  ΒΙ Οἢ ρτοναι θα θοϊψοθη ἴπ6 Φον5 8πα ϑ'διηδυῖδη5. 
δ. Φόμη πεᾶ θθϑθῃ βεηΐ ἀόνη {ΓῸ1 «6 158] 6 ΡΥ ὑπ Οματοῖ, ἴῃ 
ΘΟ ρδηΥ 11} 5:. Ῥοΐου, πα, ἃ5 15 οὐ μἰδίουϊαμ, οοι]ὰ ηοΐ 
[11] ἔο πηθηΐίομ ἐΠι15 οἰΓοπηβίϑηοθ 1π 8ἃ}} 115 τὰ ππι θη 685 (δ). 

(α) ὝοΙΚ5, νοὶ. ἱ. Ρ- ὅθ0. (δ) Ὦτ. Τονπβοπ᾿β Ὠιβοοῦγβθβ, νοΐ, 1. 
Ῥ. 0. 

5. Ὁ γιβὶ αἸὰ ποῖ π᾿ π|561 ΒαρὶϊΖ6, ὈΘοδι56, 
1. Τὶ 4065 ποῖ 5θθη ἢὲ ὑπαὶ 6 5ῃο.] α πᾶν θαρἐϊΖρά ἴῃ 15 ον ῇ 

ὨΔΙΠΟ. 
2. ΤΠπὸ Βαρίϊδηη οὗ ἔμ Ἡοὶν ἀμποβὺ νγὰβ τποῦθ ρθοῦ  ΑΥ Ε15. 
Ὁ, Τὸ γγὰβ ἃ πιο ἱπηρογἑδηὶ, οἴ 6 ἴο ργθαοι, ἐπὰῃ ἐο Ραρ 1ΖΘ. 
4. Ὑπὸ οαγ]γ ΟΕ Υ 5] π5. να] πθα ἐπϑιηβθῖνοβ Δοοογαϊπρ' ἴο ἔπ 
ΘΜ ΘΠ 66 ΟΠ 6 ἀροβὲ]θ ΟΥ ἔθᾶομον πὸ θαρεϊχοα ἐπ 6πι---ἰῖ5 Βᾶρ- 
ΕΖ πο; ἐμ υοουΘ τηϊο μη πᾶνϑ ουθπίπα! νυ οτὶ σ᾽ παϊθα 5οῃΐδιηβ ἴῃ {π6 
ΟΠ ΌΓΟΙ.-- ΒΔ ΒΟΌΓΘ᾽5. Απποΐαϊίοηβ ἂρ ΒΙβορ ΟἸοὶρ᾽5 βίδοκ- 
Ο58, ΨΟ]. 111. Ρ. 29. 

ὁ Ψ8000 δὰ Ρουραΐ ἃ ρίθοθ οὔ Ἰαηᾷ οἵ ἐμ στο π οὗἩ ΗΔ ΠΟΥ, 
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ΕΣ ῬΕῚ ὉΠ 8. Νον 9Δοο}᾽5 νγν6}} νγὰβ {π6γὰ : θββ {μεγθίουε, θοΐηρ; Βδιπαγῖα, 

τὶοᾶ, 4140. τυρδυϊθᾶ στ δὲς Ἰοῦγπου, 58. {πΠ5 Οὐ {Π6 νγ6}} ; ωμᾶ τὶ 

αἰ ξατδῦτα, τας ἀροσς ἐμ6 βίχεϊν Βοιι. ; 

: 7 ΤΒοΥο οοιηθίῃ ἃ νγοιηδηῃ ΟἵὁἨ ϑδιηδυῖα ἴο αἀὐανν νυδίθυ. 

765ιι5 βαῖα απίο μοι, ΟἾνα τὴ6 ἴο ἀΠἼΚ. 
8 (οι μἷβ ἀἰβοίρ!οθ ϑγθ 8 ΒΌΠΘ ΔΥΔΥ ὑπο {Π6 ον ἴο 

Βὰν χηϑδί.) ᾿ 
9 ΤΠοη 5α 6π6 τνοπιδη οἵ ϑδιηδῦῖα πηΐο Ὠΐτη, Ηρονν 15 

1 τπδὲ {μοῖι, θεἰηρ ἃ δδνν, δϑκαδέ αὐτὴ οὗὁἨ γχ6, νυ] οἢ δὴ ἃ 
᾿νοχηδῃ οὗ ϑδιηδτια ἵ [ῸΥ {16 Φδνν5 πᾶν η0 ἀθδιησδ ν] ἢ 
{π6 ϑαγηδι 88. 

10 7655 δηβϑνγοιθα δηῇ 5814 απίο που, [{ του Κηρυνοϑί 
{π6 οἱ οἵ αοα, ἃμημα γγῆο 16 15 {Πδ 581} ἰο {πΠ66, Οἱνε γὴβ 
το ἄτίηκ, ἔποὰ ννου]άθβε πᾶν δορὰ οἵ πίστη, δῃὰ πα νου]Ἱά 
μᾶνβ σίνϑηῃ {Ππ66 ΠΠν]ηρ᾽ ννδίρυ. 

11 ΤΠ ννοϊηδῃ 5810} ππίο Πΐμι, δ᾽γ, ποὺ μαβὲ ὨοίΠηρ’ 
ἰο ἄτανν νι, πα {Π6 νν6}} 15 ἄθερ : το θη οα {Π6η 
ῃδϑι ποι (μδὲ Πνἱηρ᾽ ννδΐου ἵ 

19. Αὐὸῷ ἴμου ρυθδίου [δὴ οὐὐ {Δ{Ππ|ὸν {860}, τ] οἢ σανα 
15 {Π6 νγ}86}1, δῃᾷ ἀγδπκ {πογθοῦ Πἰμη56 1}, ἀηα Π5. ΟΠ] γθη, 
δΔηα Π15 οδί{16 7 

18 7οϑθυ5 δηβυννείθα δῃά βδϊα πὑπίο ἰοῦ, Υ̓ΠΟΒΟΟΥΟΥ 
ἀυϊη Κοίῃ οὗ {π|5 ννδΐδυ 5Π4}} {Π|τ80 ἀρ] : ν 

14 Βυΐ ψποβοοῦνοὺ αὐ κοίῃ οὗ (Π6 ννδίθυ. (μὲ 1 5})8}} 
σῖνα Πΐτη 518}} πθνοὺ {π|τϑῦ : θὰΐ [86 νγαίθυ {πᾶΐ 1 5118} 
οἶνβ ἢΐτη 588] 6 ἴῃ Ὠϊπ ἃ γ76}} οἵ ννδίϑυ. βρυϊηρίηρσ ἃρ ἰπέο 
δνθυ]δβεηρ 116. 

1ὅ ΤΏ νψογηδῃ 5810} ππηΐο Π11, 1Υ, ΟΊ ΘΊΩΘ {Π15 νυϑίου, 
αι Τ {Πϊτϑί ποῖ, ὩθΠ Υ σουθ ΠΙΓΠΘΥ ἴο ἀγαν. 

16 7655 βαιῃ πηΐο ΠΟΥ, ὅσο, 684}} (ἢν Πυβθαμα, πα 
σου ΠΙΠ 6... 

17 ΤΠηΘ νοιήδη δηβυνογοα δηᾶ 5814, 1 αν πὸ βθδπηα. 
{655 5814 ὰηΐο ἢοσ, ΤΠοῖ παϑύ νν6}} 5814, 1 πάνθ πὸ Ππα5- 
ῬΡδμῃά ; 

18 ΕοΥ που μαϑί μδα ἔνθ Βυβδηαβ: ἃπα ἢ6 ΠΟΙ 
του ποὺν Παβί, 15. ποΐ (Ὧν μυβραμπὰ : ἴῃ {πᾶΐ βϑιάβὲ ἐμοὰ 
{γαΐν. 

19 Τα ψουηδὴ 5811} ἀηΐο τη, 51Υ, 1 ρϑύσεῖνα {πδὲ 
τΠοῖι Δ. ἃ ῬΙΌΡΠΕί, 

40 Οὐὐ ἔδίμουβ ὑνουβρρβαᾶ ἴῃ {Π15 γπουῃίδιη, δηα γα 
580 {παΐ ἴῃ 96 β] 6} 15 (ῃ6. ρ]δοθ θυ τηθὴ οὐρηΐ ἴο 
ὙΥΟΥΒΠῚΡ ΄- ᾿ 

ἴον ἃ πυπ ἀγα Ἰαπιῦ5, θη. ΧΙν}. 29. ἀπὰ ΧΧχΧῖ, 19. Βυΐ, Δ. ΓΘΥ 
ἴΠ6 5]δισῃίον οἵ ἴπ6ὸ Βομθο θη ἴθ5, μ6 νὰ ἰογοθα ἴο σοίϊγ ἴὸ 
ΒδῖΠ6], Βούμ!θθα, ἀπ ὰ ΗΡγοη ; αἱ νοῦ ἔπη {π6 Αὐτοῦ ΐθ5 
ΤΌΓΟΙΌΙΥ οὈἑαϊ θα μοβϑθδϑίοη οἵ 15 Ἰᾶαπᾶ, ἡ 810} ἢ6 ψἃ5. οοηι- 
ῬΘ]]οὰ ἴο Υθοονοῦ ἃὲ δὴ δου ρου οα ὈΥ νν ἃ᾽΄ πο ἢ 15 ϑυνογὰ δὰ 
μον. --Ἱομιοοἱ, νο]. 11. Ρ. 997. 

7 ΤῊ «6νν5 πᾶ τηογῸ [Ἀν Οαγ 88 ἐποιρ 5 οὐ ἀπὸ ἴθηιρ!α Ρ.}]}} 
Ὦγ Θηΐὰϑ ἴῃ Ἐρυρὶ, ἔμδη οὐ ἐμαὶ θα} οα Μοὺπὶ (θυ ζίπι. ὙΜοὶν 



Ψψυϊαη Ρὲ- 
τίοά, 4740. 
ψυ αν Δὲ 
27, 

ἸῊΕΒ ὝΟΜΑΝ ΟΕ ΒΑΜΑΒΙΑ--ὉΗΑΡ. 111. 141 

91 7655 581} ὰαπίο μου, δ ογηδη, δ ον τὴθ, {Π6 ΠΟΙᾺ φαμνασῖα. 
σοΥ ἢ νυ ῃθη γ6 5118}} ποθι Π6Υ ἴῃ {Π15 γποπηΐδίη, ΠΟΥ γα δί 

τὰν ΤΠ Υιιβά 61, ννΟΥΒ Πρ (Π6 ΕΔΙΠΟΥ, 
92. Ὑα νου }1ρ γ6 Κπονν μοί υγδέ : ννγα ἴσῆουν ὑνῃδύ γγ6 

ὙΝΟΥΒΏΙΡ : ἴου βα] νδίίοῃ 15 οὔ (Π6 δοννβ. 
948 Βυΐ {π6 ποι σοχηθίῃ, δηα ΠΟΥ 15, θη {πΠ6 {γπ6 

ὙΟΥΒΠΙΡΡΘΥΒ 5118}} νγουβῃρ {πΠ6 ΕΔΙΠΟΥ ἴῃ βριτῦ πα ἴῃ 
ἀτἢ : ἴῸΓ {πὸ ΕΔΊΠΟΥ βθα κοί 5 ἢ ἴο ννουβἢρ ΠΙΠῚ. 

34. Οοὰ ἐδ ἃ ϑριυῦ: δμα {πὸ ὺ {πὲ Ὑγουβῃρ ᾿ἰπὶ γηϊιϑί 
ὙΥΟΥ̓ΒΠ10 ἤΐην ἴῃ 5ρι1υῦ ἀηα Ἰῃ {γαῖ}. 

25 ἼΠ6 πννοηδῃ δι αηΐο Πΐτη, 1 ἰζηονν {πα Μοββιαβ 
σοιηθίῃ ὃ, νι ἢ 15 ο]16α ΟΠ γιϑί : ἤθη Π6 15 σοτηθ, πα ψῈ}} 
{61} τι5 41} {πηρβ. 

236 9655 58 πηίο που, 1 ἐπ βρθαῖς ἀπίο {Π86 δὴ ἦε. 
27 πᾶ ὑἀροι {π|5 σδιὴθ [18 ἀἸβοῖρ]65, δηα τηᾶγνε]]θα 

(μὲ 6 (Κα ψ τ {Π6 ννοτηδῃ : γϑῦ 0 τῆδῃ 8814. δ ηδΐ 
Βθϑῖκαδ ἔποὰ ᾿ οἵ, ΠΥ (Δ ]Π|κοϑὶ ποὺ νυν τ ΠΟΥ ἢ 

238 ΤῊ νογῖδῃ {Ππθῃ Ἰοϑἤς Ποὺ νναίθυροί, ἀπά νγθηΐ παν 
γΥ Ιηΐο {Π6 οἰ(γ, δα βδ ἢ ἰο {Π6 τλθῃ, 

γοβρθοῖίνο οἷδίπηβ ἅτ δροὰὶ δαῦα]. ΤΠ6 ὁπ6 ψὰ8 θα} ὈῪ ἃ 
Γαρ!τῖνα ργιθϑὶ, ὑπᾶάθυ ἐπ ργθἴΐθμοο ὑπαὶ ὑπαὶ ταοὰπὶ ᾿νὰ5. ἐμ 
πιοαπὶ οα ψ μΙοΝ ὑπὸ Ὀ] οβδί ρα δα θθθη ργΓοποπποθῦ : {π6 οἶμον 
αἶϑο (πᾶὶ οἵ Ομ 85) ὈῪ ἃ [αρτεϊνα ρυὶθϑὶ, ἀπ άθι ργθίθποθ οἵ ἃ 
ἀϊνίηθ ργόρμθου, [παῖαϊι χῖχ. 19. “Ἅ [ἢ ὑπαξ ἀἂν 518}} θ6 ἃ αἰΐαι 
ἴο {86 1ωοτὰ ἴπ ἔπ τϊάϑὲ οἵ ἔπ ἰαπὰ οἵ Ἐρυρί.᾽ 
ΤῈ βαιπαγι ἴδῃ νγ061} πον ὑπαὶ «οΥιβαϊθτη τγὰ5 ὑπ 6 Ρ]866 ἃΡ- 

Ροϊηϊθά γ Οοά ἴον μιὶ8 ουβμρ.: Βαϊ [ΠΟῪ την πᾶν ἀοίεπαθα 
ἐμοὶγ ργοίδουθμοθ οἵ Μουπὶ αδυϊΖιπι, ποῖ ΟὨ]Ὺ ἔγοπι 115. ἃπίϊ- 
4π|{γ 85 ἐμ ρδοθ οὗ ψουβῖρ ἈπηοΠρ᾽ {1610 ΤᾺ ἘΠ Γ5, θα} ὈΘοδιι86 
ἔμ ἀϊνί πθ Ῥγθβθηοθ ΟΥ̓ΘΥ ἔπ6 ἃγῖκ, ὅΠ6 Δ. 1158}, ἔπ ΘΠ Υ 1 πὶ, 
ἀμ ὕτίὶπι ἀπά Τυϊηταΐτη, ἀη ἃ {Π6 δριγ οὐ ΡΥΟΡΠΘοΥ, πὰ 8}} 
ἀορατίθα ἤγοπι ἐπ βϑοοπα ἴθιιρ!θ αὖ «ΓΘ Υ 5Ά]6Πι.--οϑοο Τλρλ οἱ, 
γψΟ]. 11. Ρ. ὅάϊ. 

8 Τῃ ΒΙ5μορ Ηουβι ον 5 θαυ] 1ΠΠπ|οἰγαΐοπ οἵ {{||5 ῬΡά558 5:6, 
ἴῃ Ηἷ5 ἐνγοπίγ-ουχίῃ, ἐννοπίγ-Β ἢ}, ἀπ ἃ ἔνγοπ νυ -ϑιχ ἢ ΒΘυΠι0η5, Π6 
[ιὰ5 ποῖ ἰαἴκθη ἰηἶο οοπδιἀογαί οι ἐπ6 οἰγουιπβίδηοθ το! αἰθα δὲ 
5016 ᾿δῃρίῃ Ὀγ Τὐρμιοοἱ, ἀπά ργονθα ψῖτ 5 588] ᾿ΘΑΓΗΪ ΠΡ, 
{παῖ ΑἸ πουρ ὑπ Βαιμαγιίδηβ ὑθοθῖνθα ΟὨΪῪ ἃ5 ΘΔ ΠΟ 08] ΠΟΟΪΚΒ 
πθ Ῥϑηΐαΐϑθαοιι οἵ Μοβθβ, ἔπϑὺ μ6]4 ἴῃ σγϑαΐ ϑϑϊπηϑίιοη ὑπ ρτο- 
Ρμοίϊοα] τι ἐϊπρθ, Βίβμορ ΗΟΥΒ]6γ᾽5 ἀὐριαπιθηΐ, ἐμθγθίογ, ὑπαὶ 
1τη6. βϑιηδυι απ γΟΙ8 πδοοϑϑαγὶίῳ Θχρθοΐθα ἃ ΝΜ 6β818}} ἔγοιῃ 5ἰα- 
ἀγῖηρ' ἐπ6 ΠΟΟΚΒ οἵ Μόοβδ5 οὔ]Υ, 15 ποῖ ψ8}} Ια πᾶθα, Ατοπάθα- 
ὁοη ΒΙοιμ 614, ἱπ 15 Θχ οι ]θαὶ ἀἰββδουίαϊ οι οα {Π|6 ὑγϑαϊθὶοπαί 
Κηον]θάρα οἵ ἃ Βδάθϑιμθν (ποΐθϑ, ρ. 172, 9.) πᾶϑ {ΠΟῪ 156 τη8αθ᾽ 
{πὸ δἅτηθ οὐϑϑυναἰοῃ. 

ΤῊΘ ϑαπηαγιίδη σγομηᾶη, ἢ6 ΟὈΒοΥνθ8, [1565 ὑπὸ νογὰ Νθβϑίδβ, 
ψ Πῖς ἢ ἀο65 ποῖ Ομ ἴῃ Μοβ65.. Βαυΐ ἃ5 Μίοβ6β μά οἰ θα ΥΥ ργο- 
ἀϊοϊοα Ηΐπι, ποιὰ ἔπ6 ργορμοῖβ οα}16 4 ΝΜ Θββίαμ, ὑπ βδιμδγ 8 Π5 
ἀϊά ποῖ ποϑιϊαϊθ ἴο 56 ὅπ ργορ ιβίϊοαὶ ἀθϑισπαιϊίοι οἵ ὑπᾶΐ ρϑὺ- 
500 ΨΒοπι ΝΜο565 μ86 ογοΐοϊά. ΕὟὙομ ἵμ6 ψογάϑβ οἵ {π ψομηδῃ, 
ὄιδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, Ὅτ. ΒΙοιπιῆ 1 ΘοποΙ 465 ὑπαὶ ΠΟΥ οουπ- 
ἱγγιθθα γογο δχρθοϊίπρ ἐμ βρθϑᾶν δᾶάνθηΐ οἵ ὑπὸ Μοβϑβίδ, 
Οτϑὲ γγὰβ ἢγϑὶ 168 Νοσ5ῖδῃ, ἴπὰ ἴπο Βοπρ οἵ ἨδηπΠΑΠ. -- 146 
Τλρι θοῦ» γγου 5, νο]. ἰϊ. Ρ. ὅ11 ; δῃὰ Αγοβάθδοοῃ ΒΙοπθ] 4}, 
Ὀιβδογίαϊομ, ποίο, Ρ. 172-9. 
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7Ταϊϊαπ Ῥε- 99. ΟΟο1η6, 566 8 τηδη, ΨΥἘΪΟΙ [014 γὴη6 81} {ΠΡ ἐμαὶ οὐΥ̓ΟΥ ϑδιπαγία. 
ταν το" τὸς Ϊ αἰά : 15 ποΐ {π15 (π6 Ομ τῖϑε ἢ 
97. ὃ ᾿ 80 Τπθη ἐπδυ νγεπέ ουΐ οὗ {Π6 οἸέν, ἃ οδγηθ πηίο Πΐτη. 

81 Τὴ {π6 τηϑδὴ νγἢ}]6 Π15 αἸΒΟΙΡ]65 ρχαγθᾶ Πΐτη, βαγίηρ, 
Μδβίου, θδΐ. 

82 Βαΐ 6 βαϊᾷ υπίο {πόῖῃ, 1 Πᾶν γηθδέ ἰο οί {μα γα 
Κηονν ποΐ οἵ, 

88 Τπογοΐοσθ βαῖμ (Π6 ἀΙβοῖρ]65 οπ6 ἕο ἃποίπον, Ηδίἢ υ 
ΔΗΥ͂ τηδη ὈῬγοιρῃς πῖπὶ οὐσἠὲ ἴο δαί ἵ 

84. Ψεβι5 58ἢ πηίο ἔμοτη, Μύ τηθδί 5 ἰο 4ο {π6 ψ1}} οὗ 
ΒΠὴ {πὲ βεηΐ γη6, ἃπά ἰο ἢΠηΙ5ἢ Π15 ὑγουκ: 

85 5ΔΥ γὰ ποῖ, ΤΠ οτΘ 8γ6 γϑῖ ἔοαυ στηοπίπβ, απ ἐλεη 
σοχηθίῃ Βαύνοδε" 1 Ὀ6ΠΟ]4, 1 58γ υπίο γοὺ, [1 τπρ γουγ 
ΘΥ̓́Θ5,. 8η4 Ιοοῖκ οῃ {π6 6145 ; [ῸΥ {Π6Ὺ δῇ 6 αἰγεδαν 
ἴο παγνδϑί. 

86 Απάᾶ [6 {μὲ γθδρϑίῃ γον θῇ τναρθβ, ἀπ σδίμογοίῃ 
ἔγυτο απο 116 δίθυηδὶ : {πὲ θοίΐ ἢ {πὲ βονγθίῃ. δπα ᾿Ὲ 
{μ88 γβδρϑίῃ τηδὺ το]οῖοα ἐοσϑίμου. 

87 Απα Βοσδίῃ 15 ἐπαΐ βϑαγίηρ {τπ6, ΟἿ βουγθίῃ, δηᾶ 
8 ΠΟΥ ΠΟΥ γραρϑίῃ. 

88 1 5επΐξ γοὰ ίο τϑῶρ {πα ψνμούθοη γα Ὀεβίονγοα πὸ 
ἸΔθΟΟΥ : οὐ τηθη Ἰαθοιιγεά, Δηα γα ἃ βπίοχϑα ἱηΐο {πεῖν 
ἸΔΌου5. 

89 Αμπᾶ τηδην οὔ με βδιηδυιδηβ οὔ ἐμδΐ οἷέν θε]ονθά θα 
Πΐπη ἔου {π6 βαυίηρ' οὗ [μ6 ννοπιδῃ, ὙΠ ]οἢ ἐεβ 64, Ηδ ἰο]ά 
ΤῊ6 8}} {πὲ δνοὺ 1 αἹα. 

40 ὃ. ψῇθη [Π6 Ξϑδιηδυ θη ὙγΕΓΘ ΘΟΥΉΘ ἘηΓΟ Πίστη, ΠΟΥ 
θεβουρῃί Πἴμι ἐμαὶ ῃ6 ψουἹά ἔδυτν ἢ ἔπθπὶ: δηα Π6 
δΔθοάδ ἐποῖα ἔνγο ἀδΥ5. 

9 ΠῊϊ5 ρᾶβϑᾶρθ Πᾶ5 0} αἰνιἀθα ἔπθ σοπηηθδηΐαΐοῦβ. {Εἰ 15 
086 οὗ ἔμοβα ἰοχῖβ ἃροῦ τ ΒΙΟΒ το} ἀθροηαβ ἢ γοϑροοῖ ἴὸ 
ἔμ ΘΠΓΟΠΟΙΪΟΡῪ οἵ πὸ 1Π|6 οὗ ΟΠ γιϑὶ. ΟΠ βιρροβο ὑπαὶ ἐπὸ 
ψΟΥΓἀ5 ᾿Ρ]γ, ἱμπαΐ π᾿ ἰΟυΥ πηοητῃ5 ἐἴπιθ σου θ6 πὸ παγνοϑῖ, 
ψΒΙΟἢ ἰοοῖκκ ΡΙ866 δὲ ἔπ Ῥάββονυεῦ. Οἡ ΒΟ ΒῸΡΡΟΒ᾽ ΟΠ ἸΠΔΠΥ͂ 
Βαχιποηΐϑδίβ παν δά ἀθα ἃποῖμοιν ῬΆΘΒΟΥΘΥ ἴο ΟἿ ΤΟΥ 5 τα ἰϑ συ. 
ΤΑρμοοὶ (νο]. ἱ. Ρ. 608.} 15. οὗἉ ἐδιῖ5 ορίπίοπ. ΨΥΒΙΘΟΥ ΒΌΡΡΟ565 
ἐῃ6 ρῆγαβθ ἴο 6 ρυόνθγθίδὶ, Υὔαβ σϑπποῖ οοΥ ΔΙ ΠΙῪ δοποίααθ, 
ἔγοτη {Π6586 ψογάβ, μοῦ Υ οὐγ Τιοτὰ Δ] πάθα ἴο ἴπ6 ἀρρϑδαύδποθ 
οἵ ἴπ6 ρθορ]θ ψῆο τιϊρῃξ "6 ὑπδπ πὶ ΠΌΤ ΘΥ5. ἈΡΡΥΟΔΟΙΪ Πρ’ Π1Π|, 
οΥ̓ ἴο {πὸ δοῖαδ] ἔϊπιθ οὗ ἔπ γϑᾶσ. ΤΠ δχίγθπιθ γα Γ Π655 οὗ 
ΟἿΥ ΘΑΥΙΟΌΥ 566 115 ἴο ἔΆ ΟῸΓ ΠΊΟΥΘ {π6 Βαρροβι οι ἔἐμπαΐ ἐπ οοη- 
νογϑαϊίοη ἱτἢ {π6 σπουηδη οὗ βϑιηαυῖα νγὰ5 πο] αἰΐζου ἐπ Ῥα55- 
ΟΥ̓ ΟΣ, ἱπηπηθα αἴθ! θΘΙΌΥΘ ἔῃ ΟΥ̓ γγἃ5 γθαρθα, ἀαγπρ' [Π6 5.π|- 
ΤΟΥ 568501}, ΓΑΙΠΟΥ ὑπὰπ ἴπὶ ὑπὸ ἀδρίῃ οἵ ψιπΐθυ. ΝΟΥ 151 ΠΚΟΙγῪ 
ἐπα ἔπ ἀδβοϊαΐϊϊοη οὔ Π 6 ΒΟ ΠΘΥῪ 1ἴπ ψ που σγου]α Πᾶν το δ! θα, 
ὈΥ παῖυγϑ! Ἀββοσία οπ, ἔπ θοδαξο5 ἃπα {πῸ ΤἹΟΠ 65 οὗ {πὸ ἢ6145, 
Μ ΠΘῊ Υἱρ6 πὰ γον [ῸΥ πο μβαγνοϑδῖ. Οὐγ Τοτά, ἃ5 ΒΊΘΠΟΡ ἴᾶνν 
Πὰ5 ργονϑά, ἴπ μῖ5 ἰγαοῖ οὗ ἔπ Τὴ{8 οἵ Οηγίβὶ, ἃπᾶ ἃ5. ΑΥὙο- 
θίβϑμορ Νϑνοομιθ, Του π, ἃπαὰ ΠΠΔΠῪ ΟἾΠΟΥΒ. πᾶν 5πθ, ἀγδνν 
Ὧ15 ΘΟΙΏΡΔΤ ΒΟ η5 ἃπα {Ππ|5 Γαΐ! 0 1}5 ΨΘΤῪ ΓΘ ΘΠΕΥ ἃπα ΡΌΠΘΥΆΠΥ 
ἴγοιῃ βυγγοπηδίηρ οὈ]θοίβ.--- “146 ΒΘη5Ο π᾿ 5 ΟΠγοποίοσυ, ὅτο. ἢ 
947.9. ΑτοΒΡίβμορ Νον Ομ ὁπ Οὐἱΐ ΤοΓ 5 σοπάιϊοϊ, Τοτξιν᾽5 
ΙΧ Ὀδοοῖγδο5. 1ν5 [λ{6 οἵ Ομυϊδὶ, ο. 
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41 Απά τηΔηΥ τῆοτθ μβ]ονθαὰ "ϑοδϑιιβα οἵ μὶ5 οὐγὴ ννοσὰ : ϑαιηατῖα. 
42 Αμᾷ κ5αἱὰ πὑπίο {μ6 νοι, Νοῦν να Ὀοιθνα, ποΐ 
οδιι86 οὗἉ (ῃγ βανίηρ: ἔῸγ νγα πᾶνα ποαγὰ λΐηε Οὐγβοῖνββ, 

δια Κπον ἐπας {Π15 15 ᾿πἀθοᾷ (μ6 Ομχιδί, (Π6 ϑανίουν οὗ {π6 
γγοχ]α, 

-“αἤ;».ὅΨ 

ΞΕΟΘΤΊΙΟΝ ΠΙ. 

ϑεοομα ϊγαοῖο αὐ ὅαηα, ἴπ α΄αἰἴλῖοο 

ΦΟῊΝ ἵν. 48, το {Π6 επά. 

48 Νοῦν Δέο ὑννο ἄδυβ 6 ἀδθραγίθα {ποποθ, δηα ννυϑῃὶ 
ἰηΐο 81}1|66. ι 

44. ῬῸΣ δεβὰβ Εἰμηβ6 11 (ο5 164 {Ππᾶὺ ἃ ργοριθέ μδῖ ἢ μῸ 
ΒΟΠΟῸΪ ἴῃ Πῖ5. ΟΥ ΘΟΙΠΕΓΥ. 

45 ΤΠθη, νυ θη Π6 γγᾶβ σοῖο ἰπΐο ΟἍ11|66, {π6 ΘΔ] 1] Θδῃ5 
Τοοοινϑα Ἠΐγη, Πανὶηρ' 566η 81} (πη6 {πϊησβ παὸ μ6 ἀ16 δὲ 
Φογυβδίθυη δὲ {Π6 ἔθαβί : ΓῸΥ ΤΠ6Ὺ 4180 νγϑηΐ ππίο {Π6 ἔθαβί. 

46 ὅο δαβιιβ οϑγηθ ἃρϑίη ἱπίο δηὰ οὗ (811|66, σου Π6 
γηδάθ {Π6 νυδίϑυ νη ἡ. Απα {Π6γ6 ννγὰβ ἃ δουΐϑιη ΠΟΡ]6- 
γη8, ΟΞ 501 νν85 510Κ δὲ (δροϑυῃδῦχηῃ. 

10 ΜΠΟΒΔ6115 ἄοθ5 ποῖ ἈρΡρϑᾶν" ἴο πᾶνγθ βῖνϑῃ 50 τπητπ|0}} αἰΐθη- 
ἴοι ἴο 15 Ἡδυηοην οἵ ἱμ6 Νὸνν Τ᾽ οϑϊδπηθπί, ἃ5 ὅγ7ὁ τηϊρξ να 
γϑααἰγοα τοι Οη6 ὙΠΟ56 Δα  ΠΟΥΙΪΥ 15 50 σγθαΐ. ἘΔ ΟΌΒΘΥνΟ8, 
θη ἐμ οοπίομηϊς οὗ {Π||5 βϑοϊϊοη, ““1π ροϊπΐ οὗ ΟΠ γοποΪορΎ {Π15 
ἄοοθ5 ποῖ θοϊομῃρ ἴο ἔπ ργϑδϑῃΐ ρῖδοθ, ποῖ ονϑὴ δοοου ἀϊηρ ἴο 5, 
Ταϊκο: Ραΐ 1 ρίδοθ 1 ΠογΘ, θθοδιβα 5. ἔλ|κ6 Ππὰ5 ᾿πἰγοάπορα 11 
πηιπο αἰ αἴοὶν αἰτοῦ ἔπ ΡΥ] πρ' ̓ ιἰδίογυ. ῬοΥΠαΡ5 1 ΠοἰοπρΒ ἴο 
Νο. ὅ0, ἱπουρῃ 1 πᾶνο ποῖ ρμ]δοθα 11 {ποῦο, Ὀθοδῖι86 1 ἀ065 ποὶ 
ΘΧΘΔΟΙΥ ἅργϑο σι {πὸ δοοοιπίβ φαοϊθα 1π ἰπᾶΐ ἃγίϊο 16 ἔγοιῃ 81. 
Μαΐμον πὰ 51. ΜῈ αΥΚκ. Τμαΐ 15, 11 15 αα1ἰ6 πἀποργίαϊῃ, ἴῃ {πΠ6 
ΟΡΙπίοῃ οἵ ΜΙομ86|15. 1 μᾶνὸ [Ὁ] ονθα {π6 δαϊμουιν οἵ Ποά- 
ἀγιᾶσο, Ῥικιησίοη, Νουοομηθ, πα Τὐρμίοοῖ, ἴπ ρἰδοίπρ ἢ 
ΒδγΘ : ἃπᾷ, ἐπάθροπάδηΐν οὗ {πθ56. δυΐπουῖ 165, ὅΠ6. 1πΐθΓΠ 8] 
δν! άθποθ 15 ῬΘΟΌ ΥΥ ἀθοϊδῖνθ. Ομγιδὺ ὈΘραπ Π15 ΡΌΒ]16 11Π15- 
ἔγν ἰπ μἰβ οὐ ΟΘΟῸΠγΥ, δπ4, [6 Γ Πᾶν] ηρ ἰγανουβθα “πᾶοᾶ ἃπά 
ΘΘΙΠΔΤΊα, Π85 ΥΓΙν Θα δὲ ὑπὸ ἴον ΠΟΘ 6 νγὰ5 σου πρ, [πθγ6 
ἴο σΟΠ ΘΠ 66 π15 ἔρϑοῃίηρ. 

ΜΊΟΒΔ6115, πούσονοῦ, 1 ταπιϑὶ 6 ἰπ }πιδιϊοθ ΟΡ βουνά, ΟΡ  551ν 
ἄθοϊαγθβ, ὑπαὶ 15 ΠΑΓΠΊΟΠΥ οἵ ἴΠ6 Ὁ ΟΟ5Ρ615 πιιδὲ ποὶ θὲ 
οΟΠδι ἀογοα 85 ἃ ΘΠΥΟΠΟΪ]ΟΡΊ Ὁ] ἴδ} ]6 : ὑἱποῦρ ΒΙσηορ ΜΆΥ5} 15: 
οἵ ορίπϊοπ, το ΘΧ δι πο ΔΙ] 8.6115᾽8ῶ. ΑΥΤαησοιηθηΐ, 5θοῖ. 29- 
42, ἱμποΐ πὸ ᾿πἰοη θα ἴο υταηρο {πὸ δ οἴ ἢ ΘΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟ8] ογάδθυ 
ἃ5 ΤᾺΥ ἃ5 Π6 νγὰβ 8}]6.---αἰὶιδῈα ΝΜ 8γ5}}}5 Νοῖθβ ἴο ΜΠ|]ΟΠ86115, νο]. 111. 
Ῥ' 67. 

1 6 πο] 1πρ' Οὐ π ποῦ] 8 5 505 δ Οδρϑυγῃμδιηι 15 Ρ]οοα. 
αἰτοῦ ἐμ6 δομγουβαϊοη τ ἢ ἐπ οιηδῃ οὗ βϑιηδγα, ὈΥ Δ] ἐπ6 
ΒΑΓΙΠΟΠΙΖΟΥΒ. ΑἸΤΟΡ βἰαγίπρ ἔσο ἀδγ5 αἱ ϑϑιπαγίδ, 6 ἀδβραγίθα 
ἰπῖο Θ411166, (Φόμη ἱν. 48.) Αὐομθίβμορ Νούγθοπιθ ᾿Π56 15 {Π|056. 
Ῥάβδαρ 8 ὙΠ10} 1 πᾶν μ]Δοθα ἃ5 ἃ ργϑίδοβ ἰὸ {Π15 σμαρῖου, δῇξθυ 
ἔδμθ ἀσοοππΐ οὗ {π6 ᾿πἴογνίθν δ ἐπθ Βαιπαγιΐαη οιηᾶη. Ηδ. 
15 οογγθοῖ ἴῃ {Ππ|5 Υγαπρσοιηθηΐ, ἃ5 ἴο {6 ὈΥΘΟΙΒΘ {ϊπη6 1 ΨΒΙΘἢ 
188 δνθηΐβ οοουγτθᾶ. 1 παᾶνο, ποψονοῦ, ἱποπρμΐ 1ἢ δα ν]5816 ἰο. 
ΡΙδοΘ ἔποῖα θϑίογο ἐμαὶ Ἔνοπί, ἃ5 ἃ ργϑίδεθ ἴο {πὸ σΌπογα] Πἰδίουν 
οὐ ΠΝ τηϊπίβίγυ, ὑ ποι θεσαν αὔίον. ἴμπὸ ᾿ππργδοπποπὲ οἵ ἐπὸ 

(ἴδη8, ἴπ 
(411166. 
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Ζα]αη ῬῪὲ- 47 ὝΠοη μδ πραγᾷ {ῃμαΐϊ ϑϑὺβ νγὰβ σουὴθ οἂἷξ οὗ πάθε ὅαπα, ἴπ 

εἰοά, 4740. :γερ Θ811166, μθ υγεπὲ απίο μἷπι, ἀῃα Ῥαβοιρμε Πἷπὶ ἔμπας ἢ “1156. 
Ψψη ραν γα, 
Ὡς 

Βαρ δι. Τὸ τησδὲ, Πουον}, θϑχοϊΐθ 5018 ΒΌΓΡΥΙΖ ὑπαὶ ΑΥῸΒ- 
Ῥίϑμορ Νϑνοοῖιθ 85 ποῖ μ1 1156} δαοριοα [815 ΟΥ̓ΘΓ, ἃ5 μ6 Πἃ5 
Ἔχργοββθᾶ (Νοῖδβ ἴο ἐμ Ηδυιοην, Ρ. 9.) ἔπ6 β8π16 ορὶ πίοι 10 ἢ 
[85 ἱπἀπορά τπὸ ἴο δἀορί [μ15 ἀθυνιαίϊοπ. ΤῸ 156 δῖ5. οὐ ψΟΓάϑβ : 
ςς Μαΐΐ. ἴν. 17. ἀπὰ Μίδυκ 1. 14, 1ὅ. γϑίευ. ἴὸ ἃ ἵΟΥ6 5ο θη δηά 
σΘΠΟΓΑΪ ἰθδομίηρ ἰΘΥ 90 Π᾽5. ̓ πρΥ]δοπιηθηΐ ὈγῪ Ἡδτγοά, δπὰ 
7.6 585᾽5 ἀδβραγίαγο ᾿πἴοὸ ΟἍΠ1|668; πα ἴο ἃ ἰθδοῦ!πο ἀοσογάϊηρ' ἴο 
ἴπ6 ἴοποῦ οὗ ρδυξ αν ψογά58. ὙΤΠουρα ἴῃ δ πᾶθα ἀπ α Ψ6γιιβὰ- 
16, Ζεδὰ5 σον δ15 αἰνίπθ Κπον]θάσθ, ἑδηρηΐ, πιδᾶθ ἀ15- 
ΟἾΡΙ65, πὰ ογάογοα Ὧ15 ἰο] ]ονγοΥβ ἴο 6 1π||ϊθ ἃ ὈῪ Ὀδρ 51), 
ψγουρΐ τη γ8 0165, 8η ἃ, θη π6 μα ραγροα ἔπ ἴθηιρ16, ἱπὲϊ- 
τηδὶθα, διηοῃρ οἴμοῦ ᾿πηρογίδηϊΐ ἔστ 15, ὑπαὶ ᾿6 γα ὑμ8 5οἢ οἵ 
αοά: γαῖ 5111} 6 ταϊρΐ, τ σγοαῖ τ], Ομτι886. ἃ ΠΟΥ Γα- 
γηοΐθ 5666 [ὉΓ ργθδομῖπρ' ΡΌΡΙΙΟΙΥ ἀπ Ρ] αν ὑπ οοτηρ]οί! θη 
οἵ {πὸ ἴπη6, [ῸΥ ἴπ6 ἀρρύοδοιι οἵ ἀοα᾽δβ Κιπράομι, πα γαρθπὲ- 
ΔῈ 66 [ὉΠ ον α ΒΥ ΠΟΙ 16Γ ἴῃ ἴμ6 ο5Ρ6]. δ τηϊρ}ὲ πᾶν δα 66, 
ὑἐμαῖ μὶ5 ἢγβὶ ἀθοϊαγαΐίοπ οἵ Π15 ΜΙ ββιμ5ῃ 10 ἴο ἐπθ ψοιηδῃ οἵ 
ΘΆΠΊΔΥα, ἴῃ 15 ΨΥ ἰὼ (811166, πᾶν Ὀ6 Ομ ἀθγθα 885 ἃ Κὶπὰ 
οὔ ρυθιαάβ ἴο μ5 που 5016} ἔθϑοῃπρ : 8Π4, ἃ5 1ὑ δ ρρεπεα οἱ 
Πῖ5 ψγΥ ἴο 6166, ἔμ ἀδίβομθα νϑύβθθ γῇ] 50 ὈΓΙΘΙ͂Υ γοίαΐο 
1Π6 τ] ηἰδέγυ ἴῃ Οἀ811166, ΠΔΥ ὙΘΙῪ ΡὈΥΟΡΘΙΥ θ6 ργϑῆχϑα ἴο {πὸ 
δοσουπΐ οἵ ἐπαΐ πλ} 15 ΓΥ. 
Οπ σου! ἶπρ ἴΠ6 τππᾶρ οἵ 61841166, 1 Μ1} 06 5θϑη ἐμπαΐ οὐγ τον 

αἰτοοῖ τοϑὰ ἴγομι ϑϑηιαγὶα ἴο Οδῃ8.1π (ἀ4{1166, νου] θ6 ἐμγοπρι 
ΝαζΖαγοῖῃ. Ἠδθ 15 Βῃρροβοά, πονονϑῖ, ὈΥ̓ ΑΥΟΒ ΊΒΠΟρ Νοομιο, 
ἴο πᾶνγβ σὍπ6 Ὀγ δποΐμοῦ γτουῦΐθ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο ἁνοϊα ἐπαΐ οἱΐγ [οΥ ὑπὸ 
ΡΓοδοπΐ, ἐπαΐ Π6 πιϊσμὐ οὐ Κ αἰ5 ἢγϑὺ ΡΌὈ]Π10 τηῖγϑοῖθ αὖ {116 58Π10 
ΡῬΙδοθ ψθΥθ π6 δὰ ὈΥΪΠΛΔΥΥ τηΔ {68:64 ΠΙΠ156} ἰὸ ἴΠ6 ρθορίβ. 
Ἠδ ἴμθη ργοοεθάβ, ἃ5 ἴπ {πὸ ποχΐ βθοΐίοῃ, ἴο ΝΖαγθι!, ἔπ 06 
ἴο σρθυπϑιπι, ΠΘΓΘ π6 σοηὐηπθα [ΟΥ̓ ΒΟτη6 {Ἰπ|6, ἔθϑομὶπρ' 'π 
ἔπ6 1 βϑυπᾶροϑιιθβ. Η6 0815 ἴοττ ἀΙ5 ΟΊ 0165, οαγ65 ἃ ἀθιποηΐδο, πὰ 
Ῥοΐθυ᾽β νυ 165 πιοΐμεσ. ΗἨδ ἔμπθη ργοοθθᾶς ἱπγοῦσμοιὶὺ (ἀ8{Π66, 
[6815 ἃ Ιβροὺ ἃπᾷ ἃ ρδγαϊγίις, 98}15 5, Μαΐπανν, Δπ ἃ σῸΘ5 ΠΡ 
ἴο Φογαβαί θαι ἴο ἃ [Θαϑὶ, πιοϑὶ ργο Δ 0]Υ πο ἃ Ῥαββουθυ. 

ΑὐΟ θΙΒΟΡ ΝΥ ΘΟΠ16 ΒΌΡΡΟΒ65 {πΠ6 ἀϊδίαποθ θοΐψθθη ΘΙ ΟΠ 6Π,, 
ὑπ οδριΐα] οἵ ϑδιηδσῖα, ἀπ α Οδπᾶ, ἴῃ (1811166, ἴο 6 ἰὈΥῚΥ τη }]65 : 
Ραΐνγθβαῃ δηᾶ ἂἀπὰ Ναζαγεῖῃ, ἰθη : θθοῦύσψθοη ΝαζΖαγοὶῃ ἂπὰ Ὁἃ- 
Ῥδύμϑιπι, ἔπγοηΐγ-ίῃγθθ : Ὀθίνθθη Οαρογύπϑαπι πα «ΘΓ. 586Π|, 
βιχίγ-ῆνο. 
1 15 ἃ ΥΘΥΥ ΡΥΟΌΔΡ]6 δαρροδιίζίοη οἵ 1Ἰρμίοοὗ, ἱπαὶ ἔπ ψοτὰ 

ΓΘ ἀογϑα πὶ ΟἿἿ ἰγαηϑ]αϊοη “ἃ οογΐζαϊῃ ΠΟ ] Θ᾽ (τὶς ξασιλι- 
κὸς,) Ὀὰΐ ΒΊΟΝ Ουρι γαῦμου ἴο μ6 ἐγαπϑιαῖθα τ {π6 5 γῖ8ο, 
Ν252 ἽΖ», ““ὁπ6 οὗ {μ6 Κιῃρ᾽5 βδουνδηΐβ," ἀδθῃποῖϊθα ομϑ οἵ ἔδμοβο. 
ὙῈῸ ἴοοκ ραγΐ σψιϊι Ἡδγοά ἐπα αγθαὶ, ἀπὰ ᾿0 νγἃ5 ΠΟΥ͂ ἃ [0]- 
ἸΟΥΟΥ ΟΥ̓ Π15 580η, Ηογοά ἔπ Τ᾽ οίγαγομ. Τὐρθίοοῖ Βα ρρο565 ἐπιδξ 
ἔπ ργθδομῖπρ' οἵ Φομη ὑπο Βαρἐϊϑὲ Βα ργοάπορα 5οῖη8 οἴϊθοὶ αἵ 
πὸ οουγὶ οἴ Ηθγοά, πὰ {πᾶ τηδην οἵ {6 οουγίϊθυϑ ΤΥ Θ οοπδοὸ- 
4αοηΐν δοαααϊηἴθα ννῖτ}} {116 πιϊβϑίοπ οἵ οἷἱσ ᾿μοτὰ : δπα ὑπαὶ ἐμ 8 
ΠΟΘ] ΘΠΊ8Π ὙΠῸ ΠΟΥ 5θῃΐ ἴο ΟΠ εἰϑδὲ, ὑπαὶ 15 50π ταῖρι ϊ 6 μοα! θά, 
νὰ5 Μϑδηδδμ, (Αοΐδβ χὶϊ. 1.) νῇο μαᾶ ὕβϑϑὴ Ὀγουρξ ἀρ ψ ἢ 
Ἡδετοα; οὐ ΟπυζΖα, (1λικὸ νιϊϊ. 5.) Ηοτοά 5 βίθναγά, θοΐῃ οἵ 
ὙΠ οπλ 6Γ6 ΔΙΠΟΠΡρ' {ΠπΠ6 ΘαΥ]]θδὲὺ ΘΟ νυ 8. 
15 τη] Γ8 016 γγἃ5 ρυθαῖου ἔΠπᾶπ ἐπ6 ἢγϑὶ ἡ ΒΊΟἢ πα ἔα ΚΘ. Ρ]8 06 

αἱ Οδπ8, 8πα ἀδιποπδίγαϊθα ἃ μἰρ ΠΟΥ ἄθργθο οἵ ρονοσ, Οὐ ογὰ 
Ὀγ 10 5πουοα ἐπα 16 ροβϑθϑϑθα ἃ βΡΟΟΥ ΒΌΡΘΥΪΟΥ ἕο ἐπαὶ τ ΠΙΘΒ 
84 Ρδϑη οἹαἰπιθα οὐ δχϑυοϊβδθα θγ. δὴν πηϑῦϑὶν Παμηδπ ρΥΟΡ οἴ, οἱ 
᾿οΔοΙοΥ δοηΐ οι αοά. Τ 15 ἔστι {πᾶὶ ὑπὸ ἀθρῦοθ οἵ διιρογπᾶ- 
ἔμγα}] ἈΡΌΠΟΥ 500 115 ἴ0 0 Θαϊι8} ἰῃ ομο πιΐγδοϊο ἴο ὑπαὶ οἵ ἃπο- 
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7υ]αι Ρ6- νου] σοι ἄονῃ, δηα ᾿θ8] ἢἷ8 50 : ἴου π6 ννᾶϑ δἱ {Ππ ὕπο, ἴω 
γτἱοάᾶ, 4140. 
Ψυϊραν τα, 
9. 

Ροϊηΐ οὔ ἀθδίῃ. 
48 ΤΠΘη βδια 9655 πηΐο πηι, Εὐχοθρέ γα 566 5]0ὴ5 8δπα 

Ὑγ ΟΠ 6 Υ8, γ6 ν}1}}} ποΐ 6 1 νθ. 
49 Το ποθ] θγηδῃ βδιίῃ ππίο ΠῚ, 511, ΘΟΠ]6 ἀοννῃ 6Γ6 

ἸῺΥ ΟΠΠ]α αἀἸ6. 
δ0 Φ6δι85 5811} ππίο πΐτη, Ὁ {πν ννᾶΥ ; 1ῃγ 50η ᾿΄νϑίῃ. 

Απαὰ {6 χηδῃ Ῥε]ιονθα {π6 ννοσᾷ (δὲ δϑιι πα βροΐθῃ 
τηΐο Πα, πα ἢ6 ννϑηΐ ΠῚ5 νγᾶΥ. 

δ1 Απάὰ 85 Π6 νγᾶϑ πον ροίησ ἄονγῃ, 15 βϑύνϑηΐβ πιδί 
Ὠὴ, πὰ ἰο]4 λέηι, βαγίησ, ΤῊΝ βοὴ Πν οί. 

δᾷ ΤΠ ᾿παυϊγοα μ6 οὔ ΠΠθηὶ [μ6 ποὺ νι ῃθη 6 θθρδῃ ἴο 
ΔΘ ημὦ. Απᾶ {μὸὺ βαϊὰ υὑπίο πη, Ὑεβίοσγααν δ {Π6 
Βαυθῃῖῃ Πουχ {ΠπΠ6 ἔδνεν [οἵ Πιτη. 

δδ᾽ 80 1{Π6 ποῦ Κπονν τῃδὺ 2, τυκ5 αἱ {Π6 5ϑ6 ΠΟΥ 1 
{Π6 τυ]. ἢ} ὅθβιιβ 5814 πππίο Ὦ]π|, “Ἣν 80ῃ ΠΙν οί : δηα Ὠῖμη- 
561 Ρε]ονϑά, δπμα 15 ἡ Πο]6 ἤοιι88. 

δ4. ΤῊ 5. ἀραίη (Π6 βθοοῃᾶ υηϊγϑοὶα ἐμαὶ Φ6βι5 αἰὰ, 
ὙΠ 6 ἢ 6 νγὰβ ΘΟ ουΐξ οὗ πάρα ἰηΐο (411|66. 

“-αοδῶ͵-» 

ΞΕΟΤΊΙΟΝ ΤΥ. 

δῖγϑὲ ρυϑίϊο Ῥτοαομῖπσ ὁ" ΟἸγδί ἴα ἐδ6 ϑῳηαρόριο αἱ Να- 
παγοίδ, απο ἐδ ἀαησον ἐδογο "ἢ. 

ΥΥΚῈ ἵν. 16----90. 

Θδ11|66. 

16 Αμᾷ ἢ οαγηθ ἰο Ναζαζοίβ, ὑγβοῦθ 6 πδὰ Ὀδθθη Ναδζαυθίῃ. 
Ῥχοιρηῦ ἀρ; 8Π4, ἃ5. [158 οιιδίοιῃ νγᾶβ 9 [6 νηΐ Ἰηΐο 

ὕποι ; θαΐ 1π ἐπ15 ᾿πδίδπ ο ἔμ6 ἀἰνίηθ αἰΐζγιθαῖθ οἵ πρὶ αι! Υ νὰ 5 
δυ θεν τηϑη 1} 6564, ΟΔρουπϑπηι ἡ ἃ5 αἰδίαπὐ ἔγοπι σἀπὰ ἀροῦΐ 
ὑνοπῖν- να πι1}65. 

15 5 ν δῖ ἴο Νζαγοῖ γγὰ5 σου [αἴ ]γ ἀΠ Πουθηῖ ἔΓοΠ.) ἐπ τηθη.-- 
ἰϊοποά θεῖον. 185 θθίογο οὐ ϑανίοῦν νοΐ ἴο ΟδροΟΓηΒΠΙ, 
Τα ἵν. 16--91, Μαῖΐ. ᾿ν. 15. ΤΠ οἴπον ἴοοῖς μδοο αἴΐου ἐπα 
ΥΤΘΟΟΥΘΤΥΥ οἵ «{61Ὑ|5᾽5 ἀδα σἴον, θη μ6 [οΓξ ἐπαΐ οἱδγ. Οοιιρδιθ 
Μαγκ νὶ. 1. καὶ ἑξῆλθεν ἐκεῖθεν, 1. 6. ἴτοτὰ Δ ρογπδι, τ ἢ Μ αἰ. 
ἶν. 19. λπι|κὸ ᾿ν. 9|. 

15. Το] οἱ Βα ρΡΟ565 πὸ νου δ, “΄ ἃ5 [5 στιδίοιη νν85,᾽) ΓΘΙδ 8 
ἴο ὑπ τι5ὰ8] αἰϊθῃᾶποθ οὔ οαν ΤοΥἄ οα ἐπ ρα ]16 βουνίοθ, νυ πθα 
ΟἿ Τιογὰ ΠΙνοὰ αἱ ΝαζΖδύϑίῃ ἃ5 ἃ ρυϊναῖϊθ ἱπαϊνι πα]. Ἠδ πον 
Θηΐθυβ ὑπ 6 ΒυπᾶροσΘ ἃ5 8η δοκηον]θάροα Ργορμοῖ, πὰ, ἃ5 ἃ 
ΤΠΘΙΉΠΘΓ οἵ 1ἴ, 701η5 1ὰ ἴΠ6 56 1068, ἃΠπ 4 γϑααβ ΡΏΒΙΠΟΙΥ ἔπ 6 Υ6, 
ὙΠΟ ΟἾΪΥ ΠΘΠΘΥ5 ογ6 ΔΠονοα ἰο 40. Ηδθποθ 6 Ππαὰ ἐμπδὶ 
{15 15 1Π6 ΟἿΪΥ ρίαοθ οθ τϑοοῦὰ ΠΟΥΘ οὐ βν!οιν" γθ8α ρΡθὉ- 
1 ον, ΔΙ Ποπρ ἢ ἢ ργθδοποᾶ 1 ΘΥΘΥῪ ΒΥΠΑΡΌΡΘ ΠΟΙ ΒΘ. ΘΑ ΠΊΘ. 
1 15 ποῖ ἴσ "6 βῃρροδοα παῖ ἴΠ6 ρι}1ς ψνουδῖρ δὲ πὲ ἐϊπλο ν᾽ ἃ5 
1655 δογγαρὶ ἔπδη οὐἵϑ οὗ {μ6 ργθδθιΐ ρουϊοα--- ποὺ {πᾶ {π6 ὁο0η- 
ἀυοσοὶ οἵ ἴΠ6 2615} ἔθδοπουβ νὰ5 ἰσγθΡΥ ΘΟ 8} 16; ψγ6 πᾶν, ἴπ- 
ἀθ64, ἃ Ἰδπηθη 8 }}]6 ᾿πδίδηοθ ἴο ἐπο οοπίτγαγυ, ν. 39. γοὶ ψ ἥπαὰ 
ἐπαΐ ον Ὀ]οϑβθᾷ ϑανίοαυν αἰὰ ποῖ βαρδγαΐθ δ᾿ π1561}, ἃ5 [00 ΙΠΔὩΥ 
Βᾶνθ δίποθ ἄοῃθ, δῃὰ οοηϊίπιιθ ἰὸ ἀο, οὐ ἐμ|5. δόδοοιμῃΐ ἔοι 
ἔπ ἀρροϊπί θα ρΏθ]1ς ψγογβμῖρ, ἈΠ ποῦ χα {ΠῸ Ὶ6 νν 85 ΤΠ ΠῸΒ} ἴθ θ6 
φοπαρθιηηηοά ἰῃ 1ἰ. 

᾿ 
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δα! απ Ρ6- [{Π6 βυπδροσιιθ οὔ {η6 ϑϑθθαιΠ-αδν, δηα βιοοά ὉΡ ἰο Ναζαγείμ. 

ὙΠΙΒΡΕ ΣΌΝ 17 Αμᾶ {ποτῖὸ νγαβ 4}! νουθα ἀπέο πῖμ ἔπ θΟοΟΚ οὗ {π6 
ΡῬΙΌΡμεὶ Ἐδβαϊαβ. Απά ψῆθη 6 Πδα ορεπϑα {Π6 θοοΚ, Πα 
ἴουπά {Π6 ρΙδοθ ψνῃθυ ᾿ξ νγὰϑ υυπίθη "ἢ 

Οὐι Πον δ δχϑρ]Ὲ αἷ890 βαποίίοῃβ ἴθ π5 ἴπ6 56 ἴῃ ἃ]} 
ΟΠ ΓΟ 65 οὗ ἰὈγπ5 οὗ ΡΥΓΔΥΘΥ, οὐ Ἐλτπγρ θ5, ὑπ 6 ΡῸὈ]16 γοδα!ηΡ' 
οὐ ἴμ6 Βογιρίαγαβ, {πθ 86 οἵ ναϑδιμηθηίβ, ὅθ ΟΠ γιδὲ σοι ρα 
αὐ ἱἐ ἢ ΠπΠη8π [ὉΥ̓Πι8, 8πΠα [θιποα ἴῃ Πα ΡΊΟαΙ δου  65---ῶγ 6 ν 6 
ΤΌΠΩΙ τι {ὉΠ ον Π6 ΘΧΔΠΡΙΘ οἵ Οὐἵ θ]65584 Ἐθαάθθιηθῦ ὃ 

14. ΤΆ Ἰηᾶγ δ6 ἀϑκοὰ μϑϑ, ὈῪ ψῇῃαὶ δυΐμπουιν ΟἸγιδὶ 85 Ρ6Γ- 
μη ἴθ α ἴὸ ἰθᾶς δηὰ ργθϑοῖ ἴἢ ὑπ βυπᾶροσριθ. ἜΠ|Ὸὸ {γθ6 οἵ 
μον] ἈΪΙΟ 6 ροβϑοβϑϑϑα {π6 ρυ]θδίμοοα, αἰϊθη δα ἔπ βοόύνίοα οὔ ὑμ8 
ἔθιηρ!8, ἃπιὶ νγὰ5 ἃρροϊηϊοα ἴο ἰδαοὶι ἐπ ρῬθορ]θ. ἃ5. ΨῈ]}]} ἃ5 ἴο 
βιρογιηΐοπα ἔπρ 5Β0Π0015 ΟΥ̓ ὉΠΙΥΘΥΒΙΓ165 ἴῃ μον (οΥγεοισῃὶ 
οἰἰ165, Φ05}. χχῖ. Ὠοπὶ. χχχῆ. 10. ΜΑΊΔΟΙΝΙ 11. 7. Υἱὲ τί 
δοιηθίϊπιθα Βαρρεποά ἰμαὲ πιθη οἵ οἴου ἰγ1}0 65 δι μαϊθα ἐπ ἂν, 
ἃ Πα ὈΘΟΒΠΙΘ ΡΥ ΔΟΉΘΥΒ, ἃ5 Ὑ161}] 85 ὅπ ρυὶθϑὶβ ἀπα 1θν 85. ΠΟΥ 
ΜΓ 6 ΟΥ̓ αὶ πϑα ὙΠ6η 4} 1Π 6 θγῪ {Ππ6 ΒΑ ΠΘατΙπι ἴοὸ ἐπαὲ οοΘ.. 
ἜΠΕοΥ σοῦ ογἄδιπθὰ ἴὸ βοηθ ματιϊουϊαν οπρ]ογηθηῦ ἴῃ ἐμ 
ΡΌΒΙΠΟ δατηϊηδιγαξίοη, ἀηα ὑπο Ὺ τοὶ ποῖ σὺ ὈΘγομα ἔθ ΡΟ ΟΥ̓ 
ἔπον πὰ γϑοθῖνθα, ογ ἰηἰγυθ προπ ἴπθ ταϊηϊδίτν οὗ ἀποΐμου. 
ΤΠ6 Φον5 4150 μδὰ ἃ ἰᾶνν, ὑμαῖ 1 ΔῊ τη8 Θδτη6 ἴῃ ὑΠπ6 5ριυ1ΐ οἵ 
Ὁ Ῥγορμοῖ, δπα δϑϑαπιθα ὑμ6 οἤϊοο οἵ ἃ ἰθδοπου Ομ ὑπαΐ σγοιῃά, 
Π6 νγὰᾶβ ἈΙΤΆΥ 5 ρου 164 ἴο ρΥΘδοἢ ; Ραΐ ἔμπα ΒΘ άγ πη τνὰ5 οοη- 
δε ἐπ θα ὑπὸ γὰρ οὗ 15 ΡΥ θ 5:05; δῃηὰ πὸ 0 νγὰ5 ἀδοϊαγθα 
θυ ἔπθηὶ ἴο θ6 πὸ ργορμδὶ, ἃπα γοΐ δοοπἐϊπαθα ἴο ρυθδοῖ, αἰά 50 
αὖ ΠΙ5 Ρ611]. Τὶ νγὰβ ΡΥ ΟΌΔΡΙΥ οἡ {815 οἰδῖπι, 10: {Π6 ΠΙΔΠ ΠΟΙ ἃπᾶ 
οἴποθ οἵ ἃ ργορῇμδὶ, ἐμαὶ οὐν' ΒΑνΊΟῸΓ ορίαϊ πο ᾿ΘΥἸβϑίοη ἴο 
ἀαἀ άτο85 [Ππ6 ρϑορῖο οἵ ΝΝαζΖαγείῃ. - ναὸ ξσῃίοοῖ, νο]. 1. Ρ. 614. 

15. Τί ννὰβ ἴπὸ οὐβίομπι ἈΠΟ 9 {Π6 6} ἴο αἰνιἊο ἔπ ἰᾶνν ἰπὶο 
. δέϊγοεῖνο οὐ ΠΕγ- ΟΠ ΡΟΥΓΟΠΒ. (ΟΥ̓ ΟνουῪ Βαπάδυ ἴῃ {π6 γϑδγ. 
γμ θη ἰΠ15 τγὰ5. ργΟ Ιθιϊοα θγ Απὑοολτ5, ἃ 51Π|1187 αἰ νΊ8Β1 0 οὗ 
1πΠ6 Ρτορμοὶβ γγὰ5 δι δι ἴθ, ἘΠ 6 μᾶ5δᾶρθ ἴσοι ἔβαϊ8}, γθὰα ΒῪ 
Οὐ" ΠοΙὰ, 15 {μ6 ραγὶ οἵ ἔπ6 βϑδοῦθὰ ψυπηρ5 ἃρροϊπίθα ἰο Ρ6 
ῃ56 4. ἀροιΐ ἰμ6 δπὰ οἵ Διριβῖ; δηὰ Μδοκηιρῃΐ, στὰ οὔπον 
δΑΥΠΊΟΠ 515, πᾶν ὑπογθίοσ οομποϊ πα ὑπαὶ {815 ΟἸΓΟυ πιδί Π 06 
ἔχθϑ ὑπὸ ἀαἴθ οὔ ἔπο ϑνθῃΐ γθοογ θα (α)- 
ΤῊ ρτορμϑίϊοα! ΒΟ Κ5 ψ οι ἀϊνι 6 ᾿πῖο ἤνθ ρμᾶγΐβ, ἰο οοΥ- 

τοδροπὰ ψη ἐμ ἤνθ εἰνιϑίοπβ οἵ ἰῃ8 ἰᾶνγ. ΥΘ ΠΔΥ σΟηΒΙ (ΘΓ 
ΘιΘμο515 ἃ5 ΘΟΥΓΟΒΡΟΒ αΙηρ᾽ να} 15818}}--- Εἰχο 8. τ ἢ ΘΟ ΥΘμϊθ ἢ 
-ΙἸονετ1οῖ115 ψ 1} ἘΣΖΘ]Κ161, ὅτο. ἕο. ἔπ6 ὕννινθ ΤΏΙ ΠΟΥ ΡΓΟΡ ἢ 5 
ΨΟΓΘ Π6Ια ἃ5 9Πη6 νο] ῃπ|6, ΟΥ̓ 4αϊηἴᾶ 6. 
1 15 οἵ π|{ΠῸ σοῃβδθᾷιθποθ ψ μθίπου {πὸ ρμογίίομ οἵ ϑογιρίαγο 

ΘΙ ΒΘΆΨΙΟΙΓ Πἰχϑα ἀρΟΠ, νγὰβ ΟΥ̓ Μὰβ5 ποῖ, ἴΠ6 ὈγΌΟρΡϑυὺ ἰθβδοη οἵ 
Ἐπ ἀδῪ : [οΥ΄γ ἴῃ γϑαάϊηρ οἵ ὑπθ ργόριιοῖβ, 1ἢ νγὰ5 Ουβξ ΟΠ ΥῪ [ῸΥ 
ἵπΠ6 ὙΠ), ΘΙ ΥΘδάοΥ, ἴὸ ἴυτη ἔγοπὶ ρᾶδδᾶρθ 0 ρΡϑ5ϑᾶρθ, [ῸΓ {ῃ6 
Βοῖϊον ηΠπ|δ γαΐιοη οἵ πἰ5 δα} οὗ; δη ἃ ἴῃ ἔμ6 ἔνθ ΤΠ] ΠΟΥ ΡΓΟ- 
Ῥμοῖβ πο τνγὰβ ρουτηιθα ἴο γοῖου ἔγοιῃ οὐδ ἴο ἃποίμοι---υΐ, ἴπ 8}} 
ΡΓΟΡΔΡΙ γ, (866 ν. 20) Ομ γιδὶ νγὰβ βίδα Πρ ΠΡ 85 ἃ Π]ΘΡΘΥ οὗ 
ἴπθ βυπᾶρορᾳβθ, δρροϊηϊθα Ὀγ ἔΠ6 πη !ϑέου οὗ {πὸ ΘΟ ρ ΟΡ Π0Π 
1π6 γϑαᾶον οὗ πθ ρεορμοῖβ, ΟὐὁὠΥ̓Ὶπ6 βθοοπᾶ |θϑβϑοῃ οἵ ὑπαΐ ἀδυ,. 
Δοοογάϊηρ ἴθ 8η οϑίδὈ! 564. ουαδίομ!. ΟἹ ἔμθϑθ οοοᾶβίοῃβ {Π6 
τ βίου οἂ]θα ὑπὸ γθδάθυ ουΐ, ἀηὰ ἀθ!  νογθα ἴο πἷπὶ ἐμ6 ΡοοΙΚ 
οὔ ἴπ6 ρυόρποῖβ ; ἴθ μἰ Π186}} βέα παῖ πρ᾽ αὐ ἔμ. ἀθ5]ς στ} ἀπ Ἰπἰθι- 
Ργθίθυ δ μῖ5. 546, ἴο γϑπάου ἱπίο ϑυγίᾶς ἃ}1 πᾶξ νγὰβ γϑδά. 
“ὙὙἼΠη6 ΟΠ γῖϑὶ Πα ἢ δῃθα πὸ οοβοα ἔμπα θοοΐ, ἃπὰ 8 σἄν 1 
αϑαῖη ἴο ὑπο μη πἰδίθυ,᾿" ν. 20. Ηδ ἀϊὰα 41] {π656 ὑπ᾿ηρ5 δοθογά- 
ἀπο ἔο {86 οδἰ δ! 5 Ππ6 8 οΥἀοΥ οὔ πὸ «δον 158 Ομ το (δ). 
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Τα! Ρ- 18 ΤῊ ϑριτιέ οὗ {π6 Ἰμογχὰ ἐς ὩΡΟῚ τη6, Ὀθοδιιβα π6 Πδίῃ Ναζαγοίμ. 
τοί, 4740. 
ψυ!]ραγ χα, 

Τὶ 15 ἴο 6 τϑιμαυϊκϑα ᾿θγο, πᾶὲ οὐ ϑανιουν ο]οβθα {π6 ΡΟΟΙΪΚ 
θδίοσθ μ6 οδπιθ ἴο ἐμαὶ ραχὶ οὗ ἴπΠ6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ Ψ ΠΘΓΘ 16 15 ΥΓθρτο- 
βϑηΐθα 885 ἀθοϊασίπιρ ἰμ6 ἀἂγ οὗ νϑηθθέημοθ 115 ρρ]168 ἰο 
ονοπίβ οἵ ἃ βυρβοαιθθΐ ἀαΐθ: ΨΠΘΥΘα5. πΠ6 ΘΠ πα Π]πη561{ ἰο 
ἔποβ8 ψογβ ΘΟ], ΠΟ ἐπ 76 )}5 γοίθυγθα το Πηπηθ αἴθ] ἰὸ 
1π6 Ν6δβί 8}, ἃπὰ ρρ] γἱηρ ἔμθπὶ ἴο Ὠ] 56}, ΟΡΘΏΪΥ ἀθοϊαι θα, 1ἢ 
1Π6 ρύϑεθῃοθ οἵ 411] [15 δαυ]ν δοαιδὶ ἰδ οῦδ, ὑπᾶὺ μ6 στο μδὰ 
80 ἰοηρ' Πἰνβὰ δπιοπρ ἔθ 85. ἔΠπ6 1 6618] ἀπ ἃ {Π6 1 ΘΟ ρΔΠΪΟΠ, 
γγὰ5 {π6 ρτϑάϊοϊθα Μ}βϑβίαμ, ἔπ ὀχρϑοῖθα ϑανῖοῦν οἵ {πΠ6 ΨΘν 15}1 
παϊΐοη. Ηΐ βϑβδογὶβ ὑπαὶ πὶδ ῬΈΆΡΠ16 τηϊπἸϑίγυ μαα Ὀθραη---ἰπαΐ 
ἔΠ6 Κριν οὗ πὸ Τ᾿ογὰ μδα ἀδβοοπαάθα προμ πἶπὶ ἴθ ργθᾶοἢ ἀπὸ 
Ο5ρ6] ἴο ἐπ τηϑοῖκς ἂπὰ ἴο ἴμ86 ᾿νπ]}}}]6, 3.)»---ΐο 108] {πὸ 
Ργοκϑη-ϑαγίθα--ἴο ΡΓθδοῖ ἀ6] νθγᾶποθ ἴο ἔπΠ6 οαρίϊνοϑ, ποῖ 6 
76 οὐ ἀἰθηΐ16---ἰπ6 ὑθοονογῖηρ οἱ 5 ρηΐ, ΟΥ̓ Ορϑῃῖπρ {π6 ΟΥ̓6 5 
οἵ πο Ὀ]ϊπὰ (6) ἀπὰ 1Δο]αίγουι5 (ἀθη 1165---50 (ὯΓ 1815 ῬγΥΘαΙ οἴΙοΠ 
νγ85 ἴα Καὶ ἴγοια 158. [χ]. 1, 2. θαΐ ὑπ Υϑηηδῖη 6. 15 ἴο θ6 Τοὰπ4 
ἴῃ 158. χ]Π. 7. ΤΠ] Πγδὶ νοῦβθ οἵ 188. [χ]. 1. ὁπ 5. στῇ {Π6 
ὙγΟΓ 5 ΠΡ ΠΡΒ ὩΣ ΟΝ Ὁ, ἴο ὑπο86 τ ΒΙΟἢ ἃγ6 θουπα ὑπ ορθηῖηρ' οὗ 
{πὸ ὈΥΪ50η. ΤΠ6 νϑῦβθ ᾿πβουΐθα το ἴ58. ΧΙ. 7. ὈΘΡΊη5 ΜΊ 
ἴ86 Ἰαϑὲ ψογὰ οἵ ἴπΠ6 νϑῦβθ, Δ η ἃ 566πη15 αποΐθα Ὀγ ουὔν Πογὰ δἰ ΠΟΥ 
ἔγοιι ϑϑϑοοϊαίοη οὗ 4685, Οὐ ὈῪ δοῖτια] γϑίθγθμοθ ἴο μ6 ραβ8ᾶ 5, 
ὩῺΡ ΠΡ5, ἕζο. ἄζο. ἴο ορϑθῃ ἔπ Ὀ]ϊπα ογθ8. ἜΠ15 βοϊ αἴθ οὗ 
π6 αἰ ΠΟ ἵν, ΒΟ ἢ 15 ἈΡΎΘΘΆΡ]6 ἰὸ [μ6 Θϑίδθ }Π5Π6 4 οτδίοιη οὐ 
ἴπ6 βυπᾶροριιθ, γΒ] οι ΔΙ] ο θα μα ρυῖ νι! θοο οἵ 1ΠΠπ5ἰγαῖ!οη [ΓΟΠῚ 
ἈΠΟ ΠΟΥ ράβϑαρσα οἵ ἔπ6 58π|6 ὑσόορθὶ, ἈΡΡΘΔΥΒ τητ10}} ΡΓΘΙΘΓΔΡ]6 
ἴο {παῖ οἵ ΜΕΘ 86115 (4). 
Ἡνίπρ ὑππ5 δοϑϑυϊθα ἢἱ561 ἴο 6 ἐπ Μίοδββδιδῃ, οὐὖὖν Τιογά 

ΟΡβουνυ θὰ ἔπ8 νοηου ἃπα δβϑίοπιβμηθπΐ οχοιίθα ὈΥ Π15 ψοΤαϑ : 
ἀπά, Κπονῖπρ ἴπ6 ΡΓΘ] αἀ 1665 μΠ6 ΠΒϑα ἴο ΟΥ̓ΘΥΘΟΠΊΘ, ἃ8 Υ76]} ἃ5 ὑπ6 
Ἰηνοίογαϊΐθ ορϑιϊπϑδου οὗ πὶ ΠΆΓΟΥ 5, Π6. ἀθο πο οἽ νι ηρ {π 6 ηὶ 
Δ ΠΥ ΟΥΠΘΥ Ρτοοῦ οὗἉ μἰ5 ἀϊνίπθ τηἰβδδίοη πη ὑπαὶ 0 πα θΘΘῃ 
αἰγοδαγ οἴογθα ἔπθηι, αὖ πὸ ἴοννη οἵ σα ρθυπϑαπι. 

Υὺ8 πᾶν πού 82ηὴ δοοοιπῖὶ οἵ Οὐ ΒΥ ΟΠ )5 ΡΥΓΘΔΟΒΙΠρ' [ΟἿ 1Π6 
Πυβὺ {{π|6 ἴπ Πῖ5 οὐῃι οἰὐγ οἵ Ναζαγοῖῃ. ἨΦΘ δββουΐβ Β΄ Π|561 ἴοὸ 
μ6 ἐμ8 Μδββίδ--τιο ἔπθη ἀθ 01} 65 σου κεἰ ἢρ᾽ ἃ τη] Γ8 616, ἐπου 9]. μθ 
μ8ᾶ ἄοπο 50 δἰβθύθεῦθ. ὙγΠπαῖΐ νγὰβ {Π6 οαπι86 οἵ {π|5 γ 158] ὃ 

Ουτ ΤΟΥ 5 οοπάποῖ οἱ {15 ΟΟΟ 510 ΔΡΌΘΕΑΥΒ ἴο τη6 ἴο ἃἴογα 
0Π6 οὗ ἐπδ τηοϑὲ ρουγθυα] δυϊάθποθβ οὐ ἴπ6 ἐγαΐ οἵ Π15 Ἰοίν 
ΟἹ αἰ 5. ΔΠπ4 8 τηοϑὲ δἰγκῖπρ' ᾿πδίδηοθ οἱ ὑμαῖ ραγὶ οὗ ὑπὸ μίδη οἵ 
ἴῃ ἀϊνίηθ ρονογπιπθηΐ, 1 οι ἀθη165 ἴο ΠΠΔΠ ΤΟΥ͂Θ ΘΥ] ΘΠ 665 Ἰῃ 
ΒΌΡΡοΥΣ οἵ δηγ γαῖ ὑπ8η ἃΓΘ Βα ΠΙ οἱ θηΐ ἴο 58 {15} 8 ἀπ 1 556 α 
τηἷπα. Α5 ἴπ6 οοιπιηθηϊαΐου πᾶν ποῖ Δ] ὰἀθα ἴο ἐπὶ5 1468, 1 
σῖνϑ ἃ ψιΐ ἀΠΠἄθποο; Ραΐ ἴο πὸ ἰδ ἀρ ΡΘδΥ5 βαϊιϑίδοϊου υ. Οὐ 
Τιοτὰ πᾷ ᾿ϊνϑα αὖ ΝΖΆγ θα ΠΘΑΥῚΥ ὑπ ν γ θα γ5. Αἴ ὑπὸ θη οὔἐπαΐ 
{Ππ|6 Π6 σοιμηημθπορα [15 οἴοΘ 1 δ ρουπαίαγαὶ ου! ἄθηοθβ ἐμὲ 
Π15 ΤΠ] 5510}) γγ85 ἵγοτ Ρουθ. Η6 ψουκθϑα τη 1780165 ἴο ἀδηοπῃδίγαϊθ 
1π|5 γαῖ, ἢ ρ] 8665 ΘΓΘ π 6 νγ)8ἃ5 [655 Κπόνῃ ἔπη αὖ ΝαΖαγδΐῃ, 
ἃ πα μαΐνγθοη ΒΙΟΝ ἀπα {Ππ|ὸ [αὐΐοι οἱζΥ ἔπ γα τατιϑὲ πᾶν θΘ ΘΠ ἃ 
οοπδίδηξ σοιππηη] αἰ 0. ἘΠ ΡῬΘΟΡΪΘ οἵ Ναζαγϑὶῃ πα πόση 
"ΐτὰ ἕο Ια ἸΆΠΟΥ, Ραγ6, ΠΟΥ, 8π4 πη 46}]66 ---ῦ τη, {Π|π ΟΥΠΘΓ 
ΤΘ, 51η ΟΠΪΥ δχοθρίθα. ΤΠοΥ Ππᾶὰ Πποαγὰ οἵ [15 ΠΊΓΔΟΙ65, 
που πον, ἴγοπι {πὸ ἰθϑ πποην οἵ οὔπθῦβ, ὑπαὶ πὸ παα οἴνϑῃ 
ἀπά θη 8816 ργοοίβ οἵ 5 ΡΟ, 8Π 4 Π6 ΤΟΥ͂ Ο8Π16 ΔΠΙΟΠΡ᾽ ἔῃ 6ηὶ 
ἴο δηποιμοθ ἰπη56 1 ἃ5 ἐμ ΜΘ ΘΒ ἢ, ΔρΡΡΘΑΙπρ ἰο {ἰπθηὶ Ὀγ 
[86 ῬαΥ Υ δη ἃ ΠΟ] 655 οἵ 15 1{6, ἀπ Ὺ ΔΡΡΙΣ ΠΡ ἰο ἢ] π15611, 
ἈΠᾺ {Ὀ]}]]1πρ᾽ ἰπ μΪ5 ΟὟ ῬΘΥΒ0η, ἔπ6. ργϑαϊοῦϊοηβ. οἵἉ ὑπθὶγ ρσὸ- 
Ρμοῖβ. Ἠθ αβϑογιϑα μ᾽ πη561{ τὸ 6 {πῸ6 Μ Θϑϑία!, δ ἃ Υθαθ 84 ἔπ 6ην 
ἰο ΒοΊθνο οα δοοοιηΐξ οἵ ἱποῖνῦ ργονίοιϑ. Κπον]θαᾶρο οὐ [5 
πιοῖϊνοδ, 16 ἀπά οοπάποϊ, ἀπά θ.Ὺ ὑπὸ ρόοψοὺ {ἔπὺνγ δοκπον.- 

: 2 
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7υϊϊδη Ῥε- δηοίηίθα γὴθ ἴο ρσβδοῖ [Π6 ρΌΒΡΕΙ] ἐο {π6 ροοῦ 'ὅ ; μ8 Βδίῃ Ναζαγείμ. 
ΤΟΣ 4110. «6ῃξ τη ο μ68] {π6 Ὀγοκοη- μοατίθᾷ, ἴο ρυθδοῇ 46] νοσᾶποα 

σαν ῦγα, ξ Σ : Σ 
ες ἐξ ἴο [Π6 σαρίϊνεβ, δηᾶ σϑοονοσίπηρ' οἵ βρης ἴο {πΠ6 Ὀ]1η4, (ο 

βεΐ δ ΠΡ συν {Ποῖ {Πδὲ ἀγα Ὀσα]βθα, 
.19. Τὸ ρυϑδοῦ {16 δοοθρίϑ]8 γϑδὺ οὔ (ῃ6 "οχά. 
20 Αμά Πε οἱοβθά {μ6 ὈοοῖΚ, πὰ δ σᾷγβ ἐΐ δραΐῃ ἰο ἐμ6 

τηϊηϊβίου, δπᾶ βαΐ ἄονγῃ. Ἀμπᾶ {Π6 ὄευϑβ οἵ 8}1] {πδπὶ (Πδΐ 
ὙΥΘΓΘ ἴῃ {Π6 ΞΒΥΩΔΡΌΡΊΙΘ γγΈ 6 [ϑβίθπθα οἢ Ὠ]Π]. 

21 Απᾶ μὲ βοζδῃ ἴο 580 ὑπίο {πθιη, ΤῊ ἄδν 15 (Π15 
βουρίασα β]Π|16α ἴῃ γΟΌΥ Εδ 8. 

923. Αμπά 8}} θᾶγα ᾿ΐτη υυτΐποββ, πα τνοπαθγθα δὲ {Π6 στὰ- 
οἷοι ννοσἀβ ἡ] Οἢ Ῥτοσθθάθα ουΐ οὗ Πῖ5β τηουῃ. Απά 
(πον 5814, 15 ποί {Π15 Φοβθρῃ 5 5οὴ ὕ 

938 Απᾷ Πα βαϊὰ πηΐο ἐμθηι, Ὑΐε νν1}] ΒΥΟΙΥ 58. ππίο τη 
[15 ργονοσθ, Ῥγβιοῖαη, π68] ἐπυβ "7: Ἡυπδίβοουου νγα 
δᾶνθ μποαιὰ ἀόομθ ἴῃ (δροσμπδάχῃ, 40 αἶβὸ μθσα ἴῃ ἢν οομη- 
ἐγγ. 

94. Απᾷ [δ βαϊά, Ψ υν 1 5. απίο γοῖ, Νὸὼὸ ργορββί ἰ5 
δοοθρίθα ἴῃ 15 οὐ ΘΟΙΙΠΕΓΥ. 

95 Βυϊ 1 16}1] γοι οὗ ἃ απ, Μδην νάουνβ σοτα ἴῃ 
ἴϑυδϑὶ [ἢ {π6 ἀδυὺ5 οἵ ΕἼ]185, ννβθη {Π6 ἤθᾶνθὴ ννὰ5 5πὰ| ὑὉ 

Ἰδάρϑα 8 ροββϑθββθᾶ οἵ νουκίηρ' τὴ γ8 6165. ΝΟΠΙ ΠΡ ΟΔ ΠΝ ΤΠΟΥΘ 
5. ΓΟΠΡΊΥ ἀοιηοπδίγαϊ {Π6 ππτηρθδομθα πὰ τη ΠΡ ΘΔΟΒ8016 ΠΒο- 
Ἠη685 οἵ ἰπ6 ὅοη οἱ αοά, ἐπὰῃ 15 ὑπι5 ργθϑοηλπρ Ὠϊτη561} ἴο 
ὑπ αἰϊθηϊοη οὗ [μιἷ8 ϑηνίοιβ ἃπα 768] 05 ἰΟΥΠΒΠ6 ΠΕ : ἃΒα ὈΥ 
ΒΟ] αν αϑϑουϊπρ Π15 ΝΜ Θββί 8 Π5}10, ΟΠ ΔΙ] Θηϑτηρ ἐπθι ἴο Δοοῦδ88 
Βῖτη οὗ δῖπ, οἵ οἵ ΔΗΥ͂ 6υ]], Ἡ ΒΙΟΒ τηϊρΐ ἀογοραίθ ἔγομπι {{π|6 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἀπ ΘμἰὙ6 ΒΌΡΘΓΙΟΥΥ ΠΠΡ]16α 1η Βὶ5. ΠΟΙΥ δῃὰ ἰοἱ 
οἰαῖπι. 

(α) Τιαπιγ᾽5 76 15} Οἀ] παν, ΑΡΡ. 10]. Ὁ. 1. ο. ἵν. Ρ. 115, 4ϊο. (ὁ) 
Ταρμίοοῦ 5 σου κβ, συ ]. 1. Ρ. 61ὅ. (6) ὃὅ0 {π6 ΟΒαϊάβθ ραγαρῆγαβθ, ἃΡ 
Τὐρμίοοί, 2 ἼΣΔΓΙΝ τ ν θα] ηρ ἴο {86 Πρμΐ. ((ὺ Νατ5 ἢ 5. ΜΠΙΟΒ 6115, 
ψοἱἹ. 1. Ρ.. 224. 

16 δὶ ἐπε 6 ὺ}85 Δρρ] 16 {π|5 ρᾶβδασο, 158. [χ]ὶ. 1 ἀπᾷ 42, ἴο 
1μ6 Μίββϑβι ἢ, 566 ἴῃ6 ααοιϊαί!οη5 1π ὙΥΒΙΐΡΌΥ, ἴπ ἰοο. βομοοῖρεῃ, 
ψο]. 11. Ρ. 68. ἀπά Ρ. 192. ΠΕΓΘ ΚΙΠΊΟΘΩΙ 15 φαοΐθα, ἃ5 Γαίδυυ  ηρ᾽ 
πὸ του 5 ἴο ἴμ6 Μίθβϑϑιϑῃ. ΑΪ50 ρ. 8, ὅζο. ψῃθγθ, ἴῃ ἴπΠ6 ομαρίθν 
ἀ6 ποιηῖη!θι5 ΝΜ 6551:5, [88 ΒΡ] 56οὐ 15 {ὉΠ}ν ἀϊδοιβδοα (α). ΓΠ6 
ΟΎθοκ οὔ ΡΠ] οὗ [Π15 ρᾶββαϑο Βιηΐβ αὖ Π6 ΥΘΆ5Θ ἢ Τ[ῸΓ αἰ Ο ἢ ΟἿΥ 
Τιοτὰ νγὰ5 οαἹ]δὰ Οἢγβδῖ, ἀπ μἷ5 ἀθοίσιπο ἴπ6 (085ρ6ὶ, ὁ ἕνεκα 
ἜΧΡΙΣΕ μὲ ᾿ἘἜΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ πτωχοῖς, ὅτο. ἴκο. 

(α) 866 οἡ 1Π8 βιθη]θοί οἵ (μ15 ποίβ ᾿ιϊρμίοοί, {μἰτὰ ρατί οἵ {ῃ6 Ηατ- 
τον οἵ (Π6 Ἐν 8 Πρ 6] 155, ν 0]. 1. ὑγου 5, [Ὁ110. 

17 1) 8. Ἐϑ βῖπι5, ἴῃ ἴοο. ἴῃ Π15 Θχ Τα 0 65 580 786, ἃ ὈοοΪς 
οἵ ρυθαῖ θαυ πρ, ΠΟῪ ἔ00 τη 6} ποϑ]θοὶϊθα, Πᾶ5 πιαάθ 8η Τδῖο 
11π6 οὗ ὑμ15 ργονθυ-- 

Θεράπευσον ὦ ἰατρὲ την σαυτξ νόσον. 

Τλροιίοοἱ μᾶ5 γοπ ἀγα 1} ἴῃ ἔΠ|6 Φογαβα πὶ ἸαπρτιαρῸ ὋΝ ΝῸΝ 
ΓΝ δπ4 αποΐοθ5 ἴπΠ6 ΟΥ̓ΡΊΠΑΣ ΡΥΟνΘΥΡ ἴτουλ ΒΟΥ ΘΟ γαὈΡ 8, 
βϑοΐ. ῶ9, δπὰ ΤΑπομαπηἃ, [Ὁ]. 4, 2. ἽΓΣΤΙ Γὺ ὋΝ ΝῸΝ, πΙρπῖ- 
ἕοοῦ"5 ὙγοΥ 5, νο]. 11. Ρ. 408, 
τ. 61}, τῇ 106. φαοῖοϑ ποῦ οΥ οὐ {16 βόγηθ Κιπα ἤγουν ΖοΠΒΥ 

ἴῃ Ἐχοί. 0}. 31, Ὁ, Ἰὴϑὸ ὋΝ Ὁ, 



Τυ]14η Ῥε- 
εἰοᾶ, 4740. 
Ψα ραν τα, 
φῆ: 

ΕἸΒΒΤ ΡΌΒΙΖΟ ΡΗΒΕΛΔΟΗΙΝΟ ΟἿ ΟΗἨΒΙΒΤ--ΟΉΑΡ. 111. 

{πγθθ ὑϑαῦβ 8ΔΠᾺ βἱχ τῃοητβ, μη ργθαῦ [ΔΥΠ]Π6 Ὑγ88 
{πγοιπρῇοιιε 81} {πὸ Ἰα πᾶ δ, 

9606 Βαΐ υπίο ποηθ οὗ {πϑῖὰ νγἃ5 Ε]Π1ὰ5 βθηΐ, βάν ὑηΐο 
ϑατορία, ἃ οἱέψ οἵ δ΄Ί4οῃ, ππίο ἃ νγοπιδη ἐλαΐ υα5 ἃ ΜΙ ΟΥ̓. 

97 Απᾶ γηδὴν Ἰθρϑὺβ Ὑγ6 168 ἴῃ [5.86] ἴῃ [Π8 ἴπη6 οὔ Ε]:- 
5615 [Π6 Ῥτόρῃεί ; δη4 ΠοΠ6 οἵ {Πϑτὴ νγὰβ οἰθαηββά, βαυτηρ, 
Νδδυηδῃ {Π6 υυϊδη. ᾿ 

28 Απᾶ 811 {μὸν πὶ ἔπ βυπαρόριθ, θη {μ6 ν μοατα 
{Π656 {πηρ5, γγοσα Π]16α τυ νυυϑίῃ, 

39 Αμπᾶ τοβ86 πρ, 8πά {δστιιβί μη ουὔέ οὗ {Π6 οἱέν, δπά 
164 πἷπη πηίο {π6 Ὀγον οἵ {π6 ἈΠ] νυ ῃθύθοη ΤΠ61Γ ΟἹ ννᾶβ 
Ῥα1Πε, ἐμαῦ Ἐπ6 ὺ τηϊσηῦ οαδύ Πῖμη ἄοννη Ποδα]οησ. 

90 Βαΐ 6, ραβϑϑιηρ' τοι σἢ {Π6 γηϊάβί οἵ ἐΠπϑιη, νγθηΐ ὨΪβ 
ὝΝΑΥ. 

18. Οὐ ΤιΘΥα᾽ 5 οοπάποϊ ἴῃ 56] θοἰϊπρ' {Π|5 [ΟΡ]. 15 ΨΟΥΗΥ ΟἿΓ 
ῬΑΓ ΓΙ ΟΌ]αΥ οομδί ἀογαϊίοη. Τὴ {πῸ νοῦν Πγϑὶ ἀἀαγο85 ΒΙΟ. 6 
τη8.46 ἴο [15 ἴδ! ]ονν το πδιηθη, ἃπὰ ἐπγοὰρἢ ἔθ ἰὼ ἔπ ΠΟ] 6 οὗ 
πὸ 151} ΡΘΟΡ]6, πὸ ργθδομοὰ {πὸ ἀδ] Ι͂νογᾶποα οἵ ἔπ θα 1165 
ἔγοπι ὑποὶῦ θοπαάδρο ἃπα ἀδΥηθ85. 115 ἀοοίγ 6 γγἃ5 [ΟΥ̓ 50116 
ἔϊπη6 ᾿ΠΟΧΡΙΙΘΆΌ]ο, ἃἢ ἃ, τυ πθὴ ππαἀογβίοοα, ἐπί  ! ΘΓ ]6 ἴο 15 ον ἢ 
ἀἸβοῖρ! 65: μαΐ Ομτιϑὺ γὰ5 ὑπ6 Θινῖπο Βοίηρ᾽ ὙΠῸ νγὰ8 ἴο γϑθάθϑῃ 
41} 15 ογθαΐαγοϑ, πα 6 ἅΓ6 ἀϑϑιγθα--“. πον πηΐο (ΠΟ 816 8]} 
[15 σγᾶγ5, ἴγοσι ὑπ 6 θοριπηΐηρ ἰο ἔπ Θηα :} ἀπὰ Ομ γῖϑῖ, αὐ ἐμ 
σου ποθϑιηθηΐ οἵ ἢΪ5 τηϊη ἰδέγυ, ἀθοϊαγοᾶ αἱ ὁπ 66 ἴπ6 νυ "016 ἀ6β!ρ ἢ 
ΟΥ̓ Π15 ΘΟΠΆΙΠρ"---ἃ5 ΕΠ]ΪᾺ5 νγὰ5 βθηΐ ἔο ὑπ ψίάον οἵ Ζαιθρίδ, ἴῃ 
ῬΥΘίθγοποθ ἕο ἔμ ο58 οἵ [5Γ86], ἃπἃ ἃ5 Νϑδιηδὴ μ6 ΘυΓΙ ἢ νγᾶ5 
ὑπ6 ΟὨἹΥ ΙΘΡΘΥ θα! δά ἴῃ πὸ ἀδΥ5 οἵ Ε]156 5 ἔπ6 ρσγορ οῖ, 50 ψγἃ5 
ΟΠ γιϑὶ, ἃ σγϑαῖθυ ἔπη ὑπο56, ΘΟΠ. 1551] 0 η6 ἃ ἴο Π68] {Π6 ἀ]56 8565 
οἵ ἔποβθ ρϑορίθ πᾶ ἔμοβϑθ πδίίοπβ γΠπ0 5801 ΒΘ] ΄θν οἡ ΠΐπΠ1, 
16 ἰγαπδδοί!οη ἤΠ6 ΓΘ γθοογ θα ἈΠ Ὸγ 5 5 ἃ 5 Ποϊθηΐ Θχρ] απ δίϊοι 
οὗ {π6 τποΐϊνοϑ οἵ ὁμ6 ρᾶαγὲ οἵ οὐὐ ἴογα δ οοπάποΐ, ν᾽ ΒΙΟ ἢ Πδ5 
βοιηθίϊηθα. θ6Θη ΘΟΠΒΙ ΘΓ θα ἃ5 ΠΧ ρ] ΘΟ 016, Ἐδ 15 γθργδϑθηΐθα 
ἃ5 ποῖ που {ὑπ 6 ΡΘΟΡ]6, 1Π ΨΔΙΓΙΟΙ5 ᾿μδίϑηοθβ, οὕ {Π6 {]] 6χ- 
ἐδϑηΐ οἵ 158 18 1Π|5----ἃ8 ποὺ ΘΑ] Πο' ΠΪΠ]561 {116 ΜΙ 6βϑί 8} ----5 πᾶ γρ- 
ἴπρ᾽ ἴμῃοβϑθ πὸ γοῦθ πθαϊϑα ““Ἅ ἴο ἰ6}} πὸ τηδη᾽"--αἜ ἰγϑϑρίπρ' Ὀ80]ς 
ἥγοιῃι {π6 βΡθορῖθ, πα ὄνϑὴ ἔγοιη ἔμ6 ἃροϑβίϊθβ, 8 ην ἔπ] Πρ 5 γν ΒΙΘ ἢ 
ὕπου ψο 6 ἀθϑίτουβ ἰ0 Ιθᾶγπ. ἜΠΠ6 ΠΘοθβϑιὶυ ἃπαὰ ψίβάοπι οἵ ἐπ18 
οδαϊίοι 15 ΒΘ Υ6 8646 θυ άθηῦ. Θη [15 ΟΟΟΆΒΙΟῊ, γν ΠΘ ἢ 6 ἀοο]αγεὰ 
δ μη561{ ἴο 6 {86 δ ββδϑβί αι, νγγχ8 566 {Π68 βϑύνίοθ οὗ ἴπθ Βυμᾶρόριθ 
τ 5 ΒΑΒΌΠῪ ἀπα ᾿πἀθοοπ ν ̓ ϑυ!ηἰθα γ Π|6 ΓαΥῪ οὗ [6 μθορίδ, 
Ὑ7Π0 θΘοδιηθ ᾿ηἰθηΐ ἀροη {6 ἀδδίγποίοη οὗ ἐμοῖσ ἔθϑομοῦ. Ἠ15 
τη] δῖ γυ οαϊα Πᾶν θ6 θη γΓορθαΐθαΐνῃ αἰἰδιπτθθθα ὈΥῪ 51 12118Γ 1ηἶθγ- 
χα ροη5, 1 οὐἵ Τογὰ πα ποΐ δάορίοα {π|5 οομάποῖ. Τὴ ψῇῃαὶ 
πιϑπη 6. ΟἾγἶδὶ ἀ6] νου Πἐπη56 1 ἔγοῖι {Π6 ΤᾺ οἵ 815 Θηγαρδᾷ 
Ῥογβθουΐουβ, 6 ΚΟ ποῖ. ΥΥΠοίΠο ἐμοῪ τ γθ ονθγανϑα ὈΥ̓ 
ΒΟΠ16 ΒΌΡΘΙ Πα ΤΆ] ΡΊ]ΟΥΥ, ΟΥ̓ ]ΠΙΘΊ 6. ἴθ Υ γοΓΘ ΡΥ] Ζοα Ὀγ 8 
βυαάδάθῃ Θχϑυ 00. οἱ ΑἸΠΙΙ ΪΥ ρΟυΘΥ, γγ6 ἅτ ποῖ Τηογιθα, ΤᾺ 
Ὀγονι νυ οἵ πΠ6 δοοουπΐ οἴνθη ὰ8 ὈΥ {μ6 Ενδηῃρο] 5, ΠΚ 1ῃ8 
ἴθδοῃῖπρ' οἵ ουν ΤιοΓα Πἰμ56} δ, ΟὨΪῪ γον 8 }5 ἴο 5 ὑπαὶ ἰδ 65568- 
ξἰα] ἰο 1410} ἂἃπα ϑαϊ ναϊοῃ. Εἰ ΠΘΥΘΥ 58 015}165 Δ ἢ 1156}655 ΟΌ ΙΟ5! ἐγ, 
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ΝΑΖΑΓΘΙἢ, 



180 ΟΗΕΙΒΤ ΒΟΟΥΟΌΕΝΒ ΑἹ ΟΑΡΕΕΝΑΌΜ--ΟΗᾺΑΡ, Π1. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

Ο γϊδὲ δολοιιγηβ αὐ Ορεγπαιῖίηι δ, 

ΤΌΚΗ ΙΝ, Ὁ}, Ὁ: 

Ταϊϊδη ΡῬ. 991. Απμᾶ οδϊπὸ ἀοϑη ἰο (δρευμπδιμη, ἃ οἰΐν οὐ 811166, σαρεγπαῦπι. 
τἱοᾶ, 4740: Δηα ἰΔυρσμί {Πϑιη οἢ {Ππ| Βα θα ἢ - αν. 
ἐπεὰν 892 Απᾶ ἐπ ὺ νγνεῖ8 δϑίοῃιβῃθα δἱ [15 ἀοσίσιηα : ἴῸΥ 15 

γγογα ννὰβ νυ] ῬΟΥΨΘΥ. 

-5.- 

ΒΕΘΟΤΙΟΝ ΥἹ. μ 

716 γιϊγαοιίοιις γαισ]έ 9 ΕΛ6] 65 Ὁ; απαᾶὶ ἐδ οαἰϊπρ οὗ 
“πάγου, απὰ Ῥεοίον, Ψαηιθ5, απ “Ψοδη. 

ΜΑΤΤ. ἱν. 18. ΜΑΒΚΊ 1. 17-290. αὐΚῈ ν. 1-- 11, 

18 Απὰ 4651, ννδικίηρ ὈΥ (μ6 88ὰ οἵ (1811166, 5δνν ἔγ70 868 οἵ (ἃ- 
1166. 

19 Π6 ψίβάοιῃ οὗ οὐυὗ ᾿ῳοΥα᾽ 5 ομοῖοθ οἵ σδρογπδῦμ (ἴον μ6 
μά οἵ ΝΖαγθῖ) 85 15 Πχϑα ρῖδοθ οἵ γθϑί θη, 15 δυιἀθηΐ οἢ 
ΠΊΔΏΥ δοσουηΐβΒ. Ηδ μ]Δοθα δἰ μη561} ὈΥ 50 ἀοίπρ' ἀποὺ {π6 Ρτο- 
ἰοοίΐίϊοπ οὔ ἴπ6 ΠΟΡ]Θπη8 ἢ 056 50Πη μ8α θ66ῃ πα θά, Φ ἢ ἰν. 46. 
ἀπ ἃ ΠΟ56 ῬΥΘΒΘΠΟΘ γγ͵8ἃ5 8Π ὉΠΑΘΠΪΔΌ16 ἰθϑὶ ΠΟ ΠῪ ἴο ΗΪ5 ΔΙ ΠΗ ΡΥ 
Ῥονγοῦ. Οδρούμϑαμι, ἔγοτῃ 15 δι Γπδί!οη, 61 Πρ Βα ΥΥΘ ἢ ἀθα να ἢ 
ὨΠΙΠΊΘΥΟΤΙ5 ἃπα ΡΟρΡαΪοι5 ἰουἢ5 8} ἃ γ1Π 8965, αν πα θογὰθΥ οἵ {π6 
588. οἵ ΘΟ 811166, οὐ μ6 [8Κὸ οἵ Ί ΘΓ α5, Θη8 16 πῖμ ἴο Γοπονθ 
αΐῃ ὑπ αἰπιοβὶ [ον οἰ ΠΥ ΠΥ 568 Οὐ ΪΔπ4 : οἰϊποὺ [ῸΓ {Π6 
ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ ᾿πδίγποϊοη, ΟΥ̓ Ϊο ἁνοϊὰ {π6 ρουβθουίιοπβ, Π 6 ηροΥ- 
ἔπτῖ1165, ΟΥὁἩ {πΠ6 οἤἴογίβ οἵ 15 Δα μου ηἴ8, ἔο τπ8}κ6 Πΐπ ἔΠ6 1 Κιπρ'. 
Τὶ νγὰ5 Π6ΥΘ 8150 'Β6 ἀρϑίῃ πιϑὲ 15 Πγδὶ ἀἰβοῖρ 65, Ἴ7Ο [ὉΤ 5Ο0110 
ΤΘΆΒΟΠ ΠΗΚΠΟΜΗ ἴο τ|5, πδα Γϑβιτηθα {ππΠ6 1} ΤΌΤΙΊΘΥ ΟΟΟΙαρ ΟΠ. 
Εὖ 15 ποῖ ΡΥ ΟΠ ΆΡ16 ὑμαὺ μ6Ὺ δα 6 θη αἰγθοϊθα θγ οὐ Τιοτὰ ἴο 
Ἰθᾶγα Εἰπὰ αἰτου {πΠ6 τΐγϑοῖα οὗ ὕδπ8, πὶ 8166. Ηδ ατὰ ποΐ Γ6- 
4αῖγο ὕΠ6ῚΓ ῬΓΘΒΘΠ66 δὲ ΝαζΖαγθῖθι, ἃ8 ἢ πα ποῖ ραγροβθὰ ἴο 
ὍΟΥΚ Πγ8 6165 δὲ ὑπαὶ ρ]8οθ. ΒΥ ἀνὴρ αὖ σδρογπϑαμ, Π6 
5.1} οοητιπποδά ἴο {ὉΠΠῚ [πΠ6 ΡΥΟΡΉΘΟΥ οὗὁὨ 1581]. 1κ. 1, ὅζο. 85 ὑμαῖΐ 
οἰζγ γγὰβ βἐπαϊθα ἴῃ ἴπ6 ἔσιρο οἵ Ναρΐβμαι!. 

ἘΠαϊ οὔὖν Ποτὰ οαπη6 ἴο ΟΔρΡΟΥ Δ Ό1 [6 6 ἰο ἢ ΝΝΆΖΑΤοΙἢ, 15 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ἀϑϑογίθα ᾿γ 51. {1κ6, ΟΡ. τν. 80, 81.. ἘΠῸῚ ογάσργ οὗ 
{815 βθοΐίοη 15 6 5816 στ ἢ 811 {Π6 ΠΤ] ΟΠ 518. 

30 ΠῚ 5 δνοηΐ 15 ἰπδογξθά πού οὰ {μ6 πηϊῖθα δαΐπουι165. οὗ 
Τὐσμοοἱ, Νονοοϊηθ, ϑοααγϊάρο, ἀπ Ὅτ. ΤΟ 50π, 1ΠῸ ΓΘΙΥΒ 
4150 ἰο ατοῖα5, ἘΠ διηιηοη ἃ, Κ'Ῥ Ῥδη δῖα, ἀὰ} Ἐνδησ. ρᾶγ. 9. 6}. 
72. Ρ. 898. Οποιηηϊι5, Ογαάοοϊ, ἃπα 1.6 ΟἸεσο, ἴο ΟΠ ΠΥ. 15 
Ορ᾿πίοῃ. Οβιμθυ, ἃ5 ᾿6 νγὰ5 Θοιηρο! θα ἴο ἀο ΡΥ͂ μἰ5. ρΐδη, 
ψΒΙΟ. Πᾶ5 66 ἢ ΔΙγθαανὺ οίνθη, μ85 βιρροβθα ἱ{παὶ π6 ἰγαπδ8ο- 
ἴοι γοοογαθά 1ἢ Τλικ νυ. 1-- -19. ψγὰ5 αἰ οσροΐ τοι ἐπαΐ το] αἰθα 
ἴπ {π6 ΡᾶγΆ1161] ραβϑᾶθθβ (ΜΆΥΚ 1. 16, Μαίΐ. ἵν. 19, ὅζ6.) [ἢ 
ΥΘΡΙΥ ἴο 115 ρατὶ οἵ πῖ5 πγυροῖμθβὶδ, Ξρδῃμ 61 πὶ ΓΘΙΛΔΥΚΒ,---ΝῸ 
ἔθιηθγο πλ] 1ρ]1 δ 45. 6556 ἰϑίογϊαβ, 4188 θα θη ἀθρυοποπάσῃ- 
τὰ, πο οὐτ Οϑίαπαγο δίηθ πθοθϑϑιἑδΐθ ἰδοϊπιπὲ 1111, αὶ πα]185 
ὑστερώσεις, εἰ προλήψεις ἅρ ἃ 5Β80ΓῸ5 ΒοΥΙρίογϑβ δἀηηπηΐ. Απά 
ιὐ 15 85 Ἀρβαγᾷ ἴο βίρροδβο ἐπαΐῖ ὑπ ᾿ηϑρὶγθα Ὑγὶΐου5 πον ὺ [0]- 
Ἰονϑὰ {π6 δχδιιρῖοα οἵ ὑμϑὶνῦ ργθάθοθββουβ ἴῃ {μ6 Ο]α Τ'οϑἰαμηθπὲ : 
8 ἃ βοαχοέϊηιθ5 ἀἰβγθραγάθα ΘΓ ΠΟΙ] ΟΡ Ίο8] ΟΥ̓ΘΙ, 85 1 ψου]ὰ θ6 
[0 ργοοϑϑά ἴο ἴπ6 ορροβιῖθ θχίγθηιο, πὰ ἴο τηδηρ]8 πὸ ἴοχὶ 1 



7α]14π Ῥε- ὈΥΘΊ γθη, Θημοη οΔ]]οα Ῥείου, ἀπ Δπάγονν ἢ15 ὈτΟΊΠΟΥ, 868 οἵ 
(811166, τιοά, 4740. 

ψυ ραν τα, 
27. 

ΜΙΒΑΟΌΓΟῦΒ ΒΑ ΘῊΗΤ ΟΕ ΕἘἸῚΒΗΕΒ-- ΟἿ ΑΡ. ΣΤ. 

οαδιπρ ἃ δῦ ἰηΐο {πὸ 568 : ἴου' {πον ἡγεῦα ἤβιουβ". 

γγπδίοη ἃπὰ Μαπη. ὙΠῸ ἀρρογοπὶ αἰ ἤθγθηοθβ θθίνγθθι ἴΠ6 
Ἐν ΔΗ ΡΘ ἰδ ἐ5 ἅγ6 Μ16}} ἀϊἰδουδϑθάᾷ θγῪ Τ᾽ ον 50} (6). 

ὙΠῸ Παγαὐγ πῃ (μ15 βϑοίϊοη 15 ἀυγαπσθα οἡ {86 μ]Δῃ οὗ Ὠοά- 
αὐ] σ6᾽5 αἰν βϑίοη οἵ {Ππ|6 58πη16 βίου. 
ἘΠΟΙΠΟΡ Πὰ5 βαρροβοά {παᾶὶ ἔμ 6 Ραββα 65 1ἢ ἔΠ|5 βϑοίοι ἀο. 

ποΐ ΥὙΘΙῸΓ ἰο ἐπ βᾶπιθ δυθηΐ, 'Θ Πᾶ5 ποῖ πιϑουΐθα οἰὐμοῦ ἴΠ6 
ΟΑΠΠηρ οὐ πάγον, Ῥοῖδθγ, “Ψαπιθ5, δῃᾷ Φοΐνη, οὐ 16 τη] ΓΟ ]ΟΙΒ 
ἀγαπρηὶ οὗ [15165, διποηρ ὅπ ονϑῃΐβ ν᾿ ΠΟ ἅτο γα Ὁ. 8}} [Π6 
ὕπτϑθ Εἰνδηρο] 55 (Ὁ). 
ῬΠΠΠπρίοη βδραῦαΐθβ {μ6 δοοοπηΐ οἵ [Π6 πιϊγαοι!ουβ ἀγαπρ αὶ 

οἵ Π5}165,. τοι μ6 σα Π]ΠἸ]ηρ Οὐ ἐμθ86. ἀἸβοῖρ!οβ, [Ὁ ἔννο γΘΆΒΟΠ8. 
Θ πο, Ῥϑοδαβθ 1 ἐ5 5814 ἴῃ ΜέαΥΪς 1. 17. ὑῃΠ6 0 ἰουβοοῖς 81], δη ἃ [0]- 
Ιονεὰ Βίπι; δηά ἴῃ Τλ|κο ν. 1- 11. ΠΟΥ ἃν Γϑρυοβεηίθα ἃ5 ἃρ8 1 
Ραχγϑαϊηρ ἐμοὶ οοοπραίοι--οῖ πο οἴμον, θθοδαθθ 1. Ρεῖθυ 68}15 
Οὗ Τιοτὰ ἐπιστάτα. Βοῖὶἢ ἔπ 656 οὈ] δοϊοπβ, πονγον θοῦ ἃΓ6 ον θα 
Ὀγ Νεέψοοπιθ, θοδάτγιάρο, ἀη ἃ ΤΟν ἤ50Η. 
ΤῊ6 νψογὰ ἐπιστάτα, ΜΟΙ 15. αϑϑοά οπαρ. νὶ1}. 24, 45. ἃπᾷ ἰχ. 

39. 49. ΤΔῪ ΠΠΏΡΙΥ ΟἸΪΥ 5. πη 550 οἵ ἔπ ἃροόβῖ!ο ἴο οὖν Τμογα, 85 
ἢ}15 πηϑϑίθυ, τ ἱὑποιιΐ Βην δοῖπδ] ργθνίομβ οροάϊθποθ. 1 σουἑαϊη]ν 
15 ᾿ιϑδ8α 'π {Π6 56η56 Οἵ Ονουύβϑου, οὐ ϑιρουϊπἰθηδδαΐ, Ραΐ 11 νγἂς 
150 ΔΡρΙΙοα ὈγΥ ὅ:1. Γλικθ ἃ5 δ ρυθβϑι θ᾽ ΠΠΟΥ6 ΟΟΥΓΘΟΙγ ἐδ 
ΜΟΥ 53, ἴμ6 πἀϑυδὶ ὀρ ποὲ οἵ γοβρθοῖ ἁιηοηρ ὕπΠ6 ζ26ν)5. ξη 
ΜῈ ΓΚ ἴχ. ὅ., ψὸ τοδὰ Ῥαξέξι, καλόν ἐστεν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. ἘΔΌΘΡΙ, 
τ 15 ΘΟΟα [ὉΓ π5 ἴο 06 ἴθτὸ ; ἃπα ἴῃ 51. ἔλιϊκθ ἰχ. 98. ἔθ νϑὺῪ 
ΒΕ Πη6 ψοΓὰ5. 6 οἵἴνοῃ, δχοορίϊηρ ἐμαΐ ἐπιφάτα 15 ρὺ ἴῃ ἐμ6 
Ρίδοθ οἵ ΒΑ Ρ0Ὶ (ὁ). 

ΜΜΊΟΠμ86115 μὰ8 βίγαμροὶν ΒΡ] θα {Π|15 τι γα ο] 5 ἀγδαρΐ οὐ 
{|5}|65, αἰΐθν {πΠ6 γϑϊβίῃηρ οἵ ὑπὸ ψιονῈ 505 αἱ ΝᾷΪΠ ; 8η 8- 
τη ροιηθηΐ ΤῸ οἷν ἔΠ6γ6 15 ποῖ {Π8 ἰδαβὺ αὶ ποῦν ὑπαὶ 1 Πᾶν 
Ρδθὴ 40 ]6 ἴο ἀϊβοονθῦ, ΔΙ ΠποαρῚ τη {ἰπ6 85 θ6 θη ἀθνοξεα ἴο 
{πη6 αἰΐοιηρί. [Ὁ ἈρΡθδὺβ του ἰν ΔΥΡ  γαγγ, Θαπδὶϊγ ᾿ἱποοη- 
βιϑέθηϊ ψ ἢ {Ππ|Ὸὸ ΘΥΔΠΡ6]168} δοοοπηΐ, δηα {πο ἀδοίδιοῃ οἵ 81] {Π6 
ΠΔΥΠΙΟΉΪΖΟΥ5. Ναΐη 8 πρϑνγ 5 οἵἩ ἱνγθηΐυ γ21165 ἴτοπὶ {Π6 568 
οἵ ΤΊ οΥΙα5. Ὑεἷ ΜΊΘΠ86115 ΒΌΡΡΟΒ65 ἐπα οὐν Τοχὰ ὁοἢ. ἔῃ 5816 
ἀδγ οἱ Οαρουπδῦηι, γᾶν] ἴὸ Ναῖῃ, ἃ αἰδίαποθ οἵ ᾿πογθ ἔπδπ 
ὑπιγῦν τ21165. ἈΠ, ἰοῦ γαϊϑιηρ ὑπ6 ΨΙΔΟν 5 508 ἴἰο 16. ὑγχο- 
οοοαβά ἴο ἐπθ 5θὰ οἵ ΤΊΡουα5, ὑῃ6 πραγοϑὲὶ ροϊηΐ οἵ ψῃ10}} 15 
αἰδίδην ὑπθηΐν τη1165 ἔγομι Νὰ. ΒΙΘΠΟΡ Μαγβῆ, 18. ἰϑουποα 
δαϊΐον, μὰ5 θ6 6 ἀυνᾶσο οὐ {115 ἀπο γ, ἃ5. π6 ΥΘΠΊΥ]ς5, “ΟἿΣ 
Δα ΠΟΥ μ85 ποῖ 55 ση θα ἢ15 ΓΘΆΒΟῺΒ ἴὉΥ ΘΔ 6 ἢ ΡΑΥ ΙΘΌΪΑΥ ἐγ 5ρ0- 
δι τοῃ, ἀη ἃ ἔπ 6 ργοργιθὲν οἱ δοπιθ οἵ ὑμαμλ πᾶν ὕ6 7501} 41168- 
τοποα."" ΜΊΟΒΔΕ6Ι15, ἴῃ 15 ἀθίθη οθ, 1 ϑιρροβθ, ΟΌβουν 65, ὑπ χθ 
15. πὸ ποῖΐθ οἵ ἔϊπη6 ἴο 1Π|ΌΥῚῚ 115 νυ  η ἐΠ15 ονθαΐ ἴοοῖκΚ Ρ]8466 (4). 

ἘΠῸ παγγαϊνοβ οἵ {πὸ ἵπγθο Εν ρ 1515 ἀτὸ ὑπ 8 ΓθοοηοΙ]ο 
ὃγ Ὦγ. ΤΟ Π50Π, ΨΜἼΟ ΟΌΒΟΥν65, {{|15 δοοοιηΐ ({πι|Κοὸ ν. 1--12.}} 
ΜΠ 06 ΤὉπ ἃ οἢ ἃ ΠΘΔΥ Ἰμϑρεούίοη ἴο ἔα! }γ ταν Θ] Οτι5 1 ν 1 [Π6 
Ρυθοθάϊηρ (Μαῖΐ, ἵν. 18--ῦ, ἀηαὰ ΜΑΥΚ 1. 16---ῷ0.) Ὧπα ἴο "6 
Θη6 οὔ {πὸ δυϊάθησββ, ἰμαὐ πὸ τὐνδηρ 6} 155 νἈΥῪ ΟἾΪῪ ἢ ἔμ Πα]- 
ῬΘΙ ΟΥ σΠοῖ 66 οἵ οἰγουμηδίαπορβ, δη ψ τῖΐ [ποτ {116 δϑη6 ἰ468 οἱ 
ἐπ [οἱ ψ μον ἔπ ὺ ἸὰγῪ ὈΘίΌΓΘ 5. 
ἜΣΘΥΥ ΟΒἘ6 πον ὑπαΐ ἢ 6 568 οἵ 1116 6 δπ4 {Π6 ἰαἱκβ οἵ ἄϑη- 

πθϑαγοὶ ἃγα 6 βϑᾶηθ. Απά ὑμποιρ 5... Μαΐΐμον δῃὰ 51. ΜΕ ΑΥῚς 
40 ποῖ ΘΧΡΙΘ6551Υ ἰ6}} α8, ἐπαὶ 5ὲ. Ῥεΐθυ νγὰβ [πὶ 815 ν 6556] γῇ 6 Π6 
Ὑγ85 Ο8}16 ἃ θγ ΟΠ Υἰϑὲ, ἔπ 6 Ὺ 5151 85 πη οι, ἰῃ βαγιηρ᾽ ἐμαὶ ἢ6 γγὰ 
οαδίϊηρ ἃ ποῖ πο ἐπ 568 ; [01 ἐδ]15 ΒΌ ΡΡΟΒ65 πη ἕο Β6 Δροδτα, 
ἈΠ οἷν Γογά ἴῃ {πὸ ν 6556] τ ἢ ΐπι, ἃ5 δ. ἔκ γοϊαΐθβ. ΤῊ 
ἰαϊξου ἀοθβ ποὶ ταθαΐϊοι 5. πάγον, δἰ ϊμθὺ ΠΘΥΘ ΟΥ̓ ἰδ μθο, 
Θχορρῖ τὴ {88 φϑίδίοριιθ οὐ πὸ ἃροβὶ]θ5 (ν}. 14.) Βέ. ἔλικθ ἔμν- 
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Φυ!δῃ Ῥο- 
το, 4740. 
ΨΌΙραγ τα, 
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ΜΕΒΑΟΌΓΟΟΒ ΒΑ ΘΗΤ ΟΕ ΕἸΒΗΕ5--ΟΉΗ ΑΡ. 111. 

ΜΑΛΑΕΚΙ. 17--90. 

17 Αμᾷ 7 6515 βαϊὰ πηΐο πθι, οίηθ γα δέϊευ τηθ, δηᾶ 
1 ν}1}} γα Κα γοῖι ἰο Ῥθοοπα ἤβῃθυβ οὗ τηθὴ ἢ. 

ὑπο 6115 πι5, ἐμαὶ 98 π|65 δηα ὅονη, ἔῃ 6 5015 οἵ Ζεϑρβάθε, ἃϑϑὶϑιϑα 
Ῥοΐθγ ἴῃ ἰδηαϊηρ' {πὸ ἢ5 Β]Ο ἢ} ἢ6 μαὰ ἴλκοθη : δηαὰ ὑπαὶ τ πθα 
μον, ὑμαΐ 15, {π6 ἔοτιγ ραγίηθυβ, παὰ Ὀγοσπρἑ ὑπ6 1} 5Π105 ἰο 18Ππ4, 
πον ἰοΥξοοῖκ 41} δ ἃ (οἰ οϑα ΟὨγιδῖ. Απὰ ΠΟΥΘ 8150 115 Ενδη- 
6} 1588 ΠΑΡΓΠΟηΪΖθ5 αι ὑπ6 ἵνο οἶμουβ. 51. Μίαν. βαυ8, {παΐ 
θη Ομ γιδὲ μα 9ῸΠπ6 ἃ [{{{1Ὶ6 Γαγί που ἵπθποθ ἔγοια ὑπ Ρ]δοθ 
ὙΠ γ6 Ῥεΐου δηα πάγον Ραρδη ἴο {Ὁ]]ονγ 1 π|, Π6 58} «81π65 {π6 
8500 οἵ Ζερβάβθθ, ἃπὰ Φόοθῃ πὶ5 Ὀγοῦμου, σ0 8150 ὕγχ6 6 ἴῃ ἃ 5810, 
ἃ5 Ῥεΐϑυ βαὰ Ὀθθὴ ψΠΘη 6 γὰ5 68116 4, πη 6 πα! πρ' {Π6 1} ποῖβ, ἔπ 6 1Γ 
ποῖβ Ὀϑίηρ' ἴοση Ὀγ ἴπ6 ψοῖρῃϊ οἵ ἤ5}}  ῃ]οἢ ἔπον μὰ πϑυ]δὰ ἴο 
58Ο0Γ6:; δηὰ 5 γα να π6 οδ!]6α ἰπθπι--- πα ἱμποῪ σπϑηΐ αἰ ου 
ἢ1Π1, 1 ΘΟΙΡΔΠΥ τ Ῥοΐοῦ ἐπα πάγον. 
ΤΠ 6 ἔνο δοοοιυχἶβ, ὑπαὶ οἵ 5ι. Μὲ αϊζπον ἀπ 5|. ΝΜ αΥὶς Οἢ Ομ 6 

5146, δηα {παὺ οἵ 51. ἔκ οὐ ἔμ οὐμου, ὑππ8 Θοπουγγῖηρ' ἴῃ ὑπ 6 
Ρίδοθ πᾷ βιζαδίίοη 1π οι 51. Ῥαῖθυ νγὰ5 8116, ἴῃ {ἰπ6 ργοὸ- 
1Τη156 τη8646 ἴο πη, δηὰ {π6 ἐἰπ|6 θη μ6 ψγὰἃ5 οδ]168, 5ρθὰκ δυ]- 
ἀθαὶν οἵ ἐμ βϑϑῖηθ νοοαί!Ο ---οο Βα θα ]ν δἰ, Μαῖϊζπον ἀμα 51. 
ΜαγκΚ πᾶνο δρειαρθα ἐπ δἴοτυυ (6). 

ΤΠῚ5 ΠΙΒΠΠΘΥ Οὗ οοῃδι ἀθυὶπα π6 παγγαΐίνα 566Π15 ΡΥ θίθγα ]8 
δἰ ποι ἴο ἐμαὶ οὐ Νϑνοοσμιθ, γΥΒιθυ, οὐ Ἡαποπὰ (3). 

(α) Τοννηβοη 5 ΜΟΥ 5, νο]. 1. ῥ. 42, 49. (0) Μδγβῃβ ΜΊΟΒΔ6Ι15, 
νο]. 111, ραν 11. Ρ. 109. (6) ῬΡΗΚΙπρίοπ᾽ 5 Εἰναπσ, Ἡ]βίουυ, ἕο. (ἃ) 
ΝΙΑΥ 585 ΜΠ 4 6115, Ρατί 1. Ρ. 49. ἀπὰ νο]. 111. ρατί 11. Ρ. 67. (6) Τονα- 
501η᾿5 Ὀ᾿Βοοῦγβ65, νοἱ. 1. Ρ. 45, 44, ([) Τὸ ρτδνϑῃί ἰγοῦῦ]α ἴῃ ποίϊηρ; 
τη6. του ἴο (ῃ6 ἢν 6 ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΆΙ ΠΥ ΟΠ165, ἔτουῃ νυ μ]οἢ τὴν Δπίποτι- 
[165 ἅΓ6 ῬΧΙΠΟΙΡΆΠΥ βοϊθοίθα, Ε πν}}} τηθηίίοη ἐπ6 δα! υη5 τοίεσσθα {ο. 
ΓλρΒιοοὐ 8 οσ5, ἔοΠ10 οατίομ, μοπάομ, 1684, Αὐομθίβηορ ΝΟ υγοουηθ᾽ 5 
ἩυηοηΥ, ἰᾶγσο 0110, Θ᾽] η, 1787. ῬΙΠκιηρίομ᾽ 5 Πνδηρ 6 1108] Ἡ]βίοτυ, 
οϊο, Τιοπάοπ, 1747. οαάγιάρο᾽β ΒΆΤΪν ἘΣΧΡΟΒΙΙΟΥ, ὅ τσψοἱὶβ. ὅνο. 
Βαγπα8, μοπᾶοπ. ΜΠΟ]}86115᾽5 ΟΥΚ5, (ΔΙΑ 51ι᾽5) ὅνο. 2πᾶ εαϊί, 1802, 

Ξ:ι ΤΊ6 ψ]βάομι οἵ Οὐν Τ,οΥ αἀ᾽5 οΘοπαπιοἱ νγᾶ5 ΘΙ: Π ΘΗ Υ ἀϊδρ αν οὰ 
ἴῃ ἔπ ομοῖοθ οἵ μἰ5 Ἀροβὶ!θβ: ἴμ6 Ὺ ΘΥΘ σΘΠΘΓΆΠῪ οἤΟβΘ ἢ ἔγομ 
1ῃ6 1Πέδυϊου τὴ Κ5 οἵ || 8: ὅπη τποϑδὲὺ οὗ ἱμθπὶ ποῦ ΠΒΒΘΥΊΘη. 
1{ τἰ6 ἀἴβοῖρ]65 οἵ Ογιδὲ παὰ ὈΘ θη τηθη οἵ γδηῖ πὰ αἀἰδιϊποίίομ, 
οἵ ψ θα] ΟΥ̓ ΘΠ Π6η06 ; 1 {πο Υ μΒαὰ θθθὴ οβίθοιηθα [ῸΓ {πο ὶγ 
Κπονίθαϑθ, Οὐὁ [ἰἰογαϊαγθ, ΟΥ̓ ΡΟΪΔ 64] ᾿πἤπθηοθ, ἔΠπ656 Τ]68}8, 
τηΐρ αὐ ΤΠΟΥ̓Θ ΟΥ̓Ϊ685 πᾶν 6 Ὀ6Θῃ ΘΠ ρ]οΥΘα [ὉΓ ρῥχοπιοῖϊΐηρ ἔπ Κίηρ- 
ἄοπι οὗ {πὸ ΝΘβϑῖαῃ, 10} ΠΘΑΥΪΥ 8}} {πΠ6 8.85 ᾿ππὰρὶποϑα που] 
Ρ6 οἵ δῃ θϑαγΐμ!ν πᾶΐαγθ. πὸ 5υσοθ85 οὗ {πΠθ 605ρε] ἴοο, ψου]ὰ 
Πᾶνα θ6θη αἰ! θαΐοα, Ὀγ 115 σμθυηῖθ5 αἱ 1θαβὲ, 1 ποῖ Ὀγ {μ6 ἀ15- 
ΟἾΡ 65, ἴο τη θγ6 ᾿π]ηδη δα θυϊοη5. Ηθηοο Οδιᾶρμᾶ5 Θπαῖγθα ν τ} 
50 2.00}} 5ο] οἰϊπθ. οἵ Ομ γἰδὶ, τϑϑραοίηρ Π15. ἀ]5οῖρ65, (ΦόΌΠη 
ΧΥΠΠ]. 19.) γοῦν ΠΟ56. ππργοίθηάιπρ [16 1655 ΟΡΡοβιξοη νγἃ8 
τηδάθ ἰο ἴπ6 ἢγϑὺ Ὀθοιπηΐηρβ οἵ ΟἸΥΙβυ Δ ΠΙγ: [Ὁ πῸ ἀδηροῦ 
οου]ά ρΡΟΒΒΊὈ]Ὺ ΒΘ ΔρΡΡΥ θη ἀδἀ ἔγοι ἐμ οἴογῖ5 οἵ ΒΟ ΤΠ ΓΈΓΙΟΥ 
ἀῃα 1ΠΠπογαΐα ᾿ημἀϊν  ἀπ8}|5. Τη δααϊίίοα ἴο ἰμ656 ΓΘΆΒΟΠ5. ΤῸΓ 
βϑιϑοϊϊπο ἴῃ Αροβίϊθβ ἔγομπι ἐπ Ἰονϑϑδὶ οοοαραΐοη, 11 πηϑὲ θ6 
γϑΘ ογθά, ὑπαῦ θη δἃοοιδίοιηθα ἴο ἃ 5,θυ ΠΥ ἃΔΠα θυ Υ 
τη046 οὗἉ 16,9 ψου]α 6 50 μαδι[παῖοα ἰο ἀάπροβ μα δηχιθί! 88, 
ἐπα ὑπ ὺ ψουϊὰ ποῦ οαϑιν θ6 ἀδππίθα Ὀγ ἔπθ. ΒΥ {Π]15 οῃοῖςθ, 
ἴοο, 811} ρμγεΐδηοα ὑμπαΐ {πὸ ἀο5061 νγὰβ δαναποθὰ ὈΥῪ ἴ6Γ6 μαμηδῃ 
685 νγὰ5 ἀοδἰγογοᾶ; δα 1 ἀρρθϑαγθα ἔγοηι 86 υϑὺν Ὀθρὶη- 
πἰηρ, {πᾶΐ οἱ ΤΔῺΥ 186, ΟΥ̓ ΠΟὈΪΘ, ΟΥ̓́Τ ΡΥ, ΘΓ οα]16α. 

33 ΠΟΘ ἰδ ὁη6 50] ἴῃ ἐμθο] ΟΟῪ ψ] 0 δ5 ΘΘΠΘΓΆΙΥ 
Θϑοαρϑα ἐμ6 αἰξοθῃζτίου οὗ σομπηθηΐαῖϊουβ δῃ ὰ ΧΊΟΥ; ἴΠ6 ἴγρ65 

ὅ68 οὗ 
( 61166. 



Ψαϊΐαπ Ῥὲ- 
τοῦ, 4740. 
ψυ]ραν γα, 
7. 

ΜΠΙΒΑΟΘΙΘΌΒ ΒΑ ΘΗΤ ΟΕ ΕἸΒΗΒΕ--ΟΉ ΑΡ, 11͵;. 158 

18 Απᾷ 5 γαιρηύνναν ΠΥ ἐογβοοὶς {ΠῸῚ} ποίβ, δηα [0]- ὅ8ὰ οἵ 
Ἰοννρα ἤϊτῃ. 

οὕ ᾽ἷ86 Νὸν Τοβίαηθηΐ. Τῦῆήτνο οομβιάθυ ἴμ6 ἀοθβϑῖρη οἵ Ἐθνε]ᾶ- 
ἴ10π, 8πα ἐπ ρῖδη οα πίοι ἐπ [Ὀγιηθυ ρα οἵ ὑπὸ ᾿πβρίγθα 
ΡΆΡΘ5. ἃγ6 ψυ θη, 1 11} ποῖ ἄρρθᾶν ᾿πρΡΥ 80 ]6, ΟΥ τπηγθᾶβοη- 
Ἀ016, πᾶὶ τ) τᾶν ἀϊβοονθὺ 86 5816 ἀπίοῃ οὗ ἰγμ65 8ἃπηἀ ργο- 
ῬὮἤΘΟΙΘ5 'π {Π6 Νον, ὑπαῖ ἅτ ἴο μ6 οπα πα ἴῃ ἔπε ΟἹα Τ᾽ οβἰδιηθπηΐξ. 
Α ἴγρο 15 ἃ ἀοδῖϑ: "δα γθβθηθ ποθ Ὀοίν θη ἔνγο ουθηΐβ, 9Π6 οὗ 

γ αἰοῖν ἔα Κ65 ρίαοο Βοίογο πο οἴμου. 1μ6 Ἰαἰΐον οἵ {π656 θυθῃΐβ 
15 Οὗ 50 πιο} πηρογΐασο, {πα 1 ἰθ πιϑτι}}ν {π6 5] οὐ οὗ ρτο- 
ῬΠΘΟΥ. [1ἰ ππᾶν θ6 Οὔβθύνθα αἴ50, γοϑρθοίΐίηρ ὑπ6 ἴγρ65, ὑπαὶ 
ἵπροϑ6 οἰγοαπιβίαποθϑ γθοογθα ἴῃ ὑπ ΟΙα Ποίας, ὑγμ]οἢ ΔΥΘ 
ΠΟΥ Κπόνῃ ἴο Ὀ6 ἴγρ1ο8}, σοῦ ποὶ σΘΏΘΥΔΙΠΥ πηαοιβιοοα ἴῃ ἐπ8 
ΘΟΙρΡ]Θἴθ ἴυριο8} 5]: 1] Π αἰ οη. αἱ ἴμ86 ἔπι ὑπου ἴοοῖὶς Ρ]866. 
ΤΠ γγο οαμηοῖ θ6 ἀβϑιγοα ἔπαὺ ἐπθ οἴδυϊησ οἵ 1588 ΠΥ ΑΡγᾶ- 
8) γγὰβ τοραγάθα ὈΥ Πιἷὶδ ΘΟ ΘΙΠΡΟΓΆΓΙΘ5. 85 ἰὐρῖοα! οὗ ἰῃ8 
ΒΒΟΙΠΟΘ οἵ πθ ὅοη οἵ αἀοαά. 1 νψ5 σοιηργομθπαθα ὁπ ἃ αἴ Γ8 
ἄδλγ, ἃπά {π6 γϑϑθιηθίαμοθ θθίσθθα ἐπ θη νγᾶ5 50 σοιηρ!οΐθ, ἐπαΐ 
γγ6 Πᾶγϑ ᾿πἴθυ 8} ον! ἄθηοθ, ἃ5 Ὑ76}} ἃ5 ἔπ ἰοϑίϊππηοπν οὗ δαί ΟΥΒ, 
ἴπαι ἔπ ἔτϑι ονθηΐ νγχὰβ ἃ ργορμϑίϊοα! ἰπυϊππαίοι οἵ {πὸ Ἰαἰΐου : 
8 γγχ8 ψ}6}} Κπονν, ἐπαΐ {Π| Ἰαϊίου νγὰβ ἔΠ6 ομ]θοῖ 4150 οἵ ἃ οσγϑαΐ 
ναγϊθὶν οἵ ΡΓοΟρ ΘΟ 68. 

ἼΠ6 ἀδβῖρηι οὗ Βδνοίαἴίοῃ 15 Π|Ικουσῖ56 ἴο ἀθηιοπδίγαΐθ ἴο Π6 
σοῦ], ὑπαὶ 411 ὑπαὶ οἂπι ΟΥ 518}} ἴαϊκα ρ]δοθ 15 Κκπούγῃ ἴο αο4 : 
δα ὑπαὶ ΘΥΘΥῪ ονϑμὶ Δι Ὡρ' 81} [πΠ6 παίϊοηβ οὗὁἩ ὑπὸ θαυ τ σΟΠ ΘΟ. ΓΒ 
πῃ ΔΟΟΟΙΠΙΡ 5} 1Πρ᾽ Π15 ργθαοίθγηϊ πθα ψ1}. ὙΠαὺ 1] 15. πόσα 
δη ἃ ἀροίαγϑα ἔο μ6, ἔπ ππηϊνθῦβ8} πὰρ ΊΠ 655 Οὗ ἐπ 6 50}8 οὗἩ Αάδῃηι, 
ΔΟΘΟΙΡ 1566. ΟΥ̓ Ἰη68Π5 Ὑ ΒΟ 5181} ποῖ ο185} ταῦ ἐπ6 ἔγθθάοιῃ 
οἵ Βιαιηδη Μ01}], ἃΠ ἃ πυχηδη δοίΐοη. 
ἘΠ6 Νονν Τοϑίαιηθηΐ, {ὸ ἐπ ΟἹα, οοπἴδιη5 8. σγθαὺ ΠῸΠΡΘΥ 

Οἵ μγορ!θοίθϑ, πηδπῪ οἵ τ Β1ῸΙ πᾶν δἰ γθααν θεθη {π|Π}168, τἸηδην 
ΓΘ ΠΟΥ {π|6111Π0΄, Δ ΠΥ ΓΘΥΠΔ1 0 6 ΔΟΟΘΟΙΙΡ 1564. ΤἼΘ 5816 
ΒΡΙΓ οἵ αοὐα αἀϊοϊαϊοα οί οονοπμδηΐβ: ἔπ6 ἀθϑίρη οὗ ἴῃ 8 ὁπῸ 
ΓΟΥΘΙΆΓΊΟΙ 15 πιπ]ΌΓῖα : ἐπ Ρ]8Π, ν᾽ Τ]ΔῪ ΠαΐαΓγαΠΥ ΘΟ πο 46 ἐπ 6 
881η6 ; 8η 4 γγΧ8 ΙὩΔΥ Θχρθοΐ, ὑπουθίουο, ὑπαὶ βοῖηοὸ θυθηΐβ πὶ ἐπθ 
Νοὺν Τ δδίδιηθηΐ δ Ὀ6 ἰπἴθη θά ἴἰο ἰγριν ἐμ ο89. οἰ ΓΟ πηϑέδμοα5 
ἢ 10}} ἃΥ6 {Π6 5076 οἱ οὗ 115 ργορἢ οί 68. 

1η πΠ6 1ῃδίδ ποθ ὈΘΌΓΘ ἃ8, 786 ἢᾶνθ 8 ρ]αῖὶπ Θχ δι 0}6 οἵ 8. ργο- 
ῬΠΘΟΥ ψὰϊο] νγὰ5 6] νουθα ἀπά Οἰγου πιδίϑ 665. Ὁ [10]. ΤΠΔῪ 
5866ῖὴ ἴο ἰγρθῖν ὑπὸ ονθηΐ Τογοῖο! ἃ. ΟΝ γιϑὺ αϑϑαγθα Π15. αἰ 56 101885 
ὑπαὶ {πΠ6Ὺ 5Βποα} ῬΘοΟμη6 ἤδη οΥ5 οἱ πιοὸη : {πὰ} 15, {Π6 0 500] ΡῈ 
5110 6551} ΡΥΘΆΘΠΘΓΒ οΟἵἉ πῖ5 αο5ρ6]. Τῆι ποῦὰβ, 1 Π6ῚὉ 511ΠῈ}0}6 
ΤΏ ΘΔΗ]η 9, τηϊιδί 6 Θσομϑίἀθγθα ΟἿΪἹΥ ἃ5 ἃ τηθίϑρμοῦ; Ὀαΐ ἐμ6 
ονθηΐβ σϊοῖν ἴοοκ ρῥἷδοθ αὖ πὸ {πὸ ἱπμ6 Ὺ ὑγεγΘ ΒρΌθη Ψ1] 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ 7501} τι5 1Π Βα ρροβίμρ {πᾶΐ ἔπΠ6 Υ ἀγὸ ἴο θ6 ᾿πἰουργοιθα 
ἃ58 8 ἰηἰθπ θα ΥΘΒΘΙΏ] Δ η 06, ΟΥ̓́ Υρ6, οἵὁἨ {πὸ {ἸΠ]πηθηΐ οὗ Οὐ ὗ 
ΤΥ 5 ΡΓΟΡΙΙΘοΥ. Α5 ἴπ6 ποῖ ἄγθν Ὸρ 50 ργϑαΐ ἃ τηυ]εϊΐαα8 οὗ 
ἢ 51.165, 50 450 5π0.1 4 ἴπ8 Αροβἕϊθβ οὐ ἃ {αΐαγα ἀΔΥ ὈΥΪΠΡ' ΠΙΔΗΠΥ͂ 
γῊΥ 1845 ᾿πἴο ἐπ Οπαγοῖι οἵ αοα. 

ΓΆΤΩΡΘ (α), ἴῃ Π15 ψοῦῖς οὐ 5. 9Φ01}η᾽8 (1ο5ρε], μὰβ ᾿παῃ]ροα 
Ἀ15 1] ΔΡῚ Βδ.10ῃ ΥΘΙῪ {ὉΠ} οἡ ἐμ15 δι] οι. ἘΠῸ οϑυξϑι ΠΥ ἀθιηοπη- 
βίγαϊθϑ. ὑπαὶ Π6 βθνθῦα] οὈ]θοΐβ, ᾿η6 85, ἃπὰ ἴθ Π15, ὙΠ] ἢ ΔΓΘ 
᾿ι56α ὈΥ ἢΠ5ΠΘΥΙΏΘῺ, δη ἃ ΘΟποογΐηρ Π5μ]ηρ, Ψ6ΓΘ 1ηἰοΥργοίθα 
1Π6 Δ ποθ β ἴῃ 8η ΘΠ δι δ 0} 5656, ἃΠᾺ 511π||181} Ἰηἰογρτοᾶ- 
ἔϊοπ5 τὰν 6 ἴὈὰπα ἴῃ ἐμ ἰδ] πηι 168} ὙγΥ]6γ5. 1 ἂπὰ αἰνὰ 5 
ΔηΧΊΟΙΒ ἴο ἃνοϊὰ Δ ΠΥ [ἈΠΟ [Ὦ] πιο πὶπρ5 οἵ βου ρίαγθ, ἃ5 ἸΠ60η- 
βιβύθπς τ ΒΟ τ θῖν δη ἃ βοιπᾷ [πἀριηθηὶ. ἘΠῸ6 ππδρὶ παι! 15 
ἔμ πογβὶ ἀπ ἈΠ ἀθϑὲ σαϊάθ ἴῃ ἐπ656 ἐμῖηρ5. Βαϊ ἃ5 1ὴ8 5Βι}] οἱ 
8 ΘΌΓΙΟΙ5, ΔΠ ἃ την ρΓΟΗ ΡΥ δπρᾶρσο ὑμ6 αἰξθηϊοη οὗ ἱμθοὶο- 

(4166. 



184. ΜΙΒΑΟΌΤΟΌΒ ΒΑ ΘΗΤ ΟΕ ΕἸΡΗΕΒ-- ΟΉΑΛΡ, 11. 

αν" Ρε- 19 Απά σγβεπ ἢ Βαδά ρῸπθ ἃ {{{{|6 ἔἈγΈ μου ἘΠθποθ, ἢ 56 οἵ 
ψαῖζα ἄρα 58» Ψ8γη65 {Π6 80η οὔ Ζβθθβάθο, δῃᾷ Ψοιη 5 Ὀγοίμου, ννῇο ΘΆ ες. 
21. ᾿Α150 ννοῖδ ἴῃ ἐῃ8 5810 τηϑπάϊηρ ἐμοῖσ πθίβ. 

πΠ Ὃ-τ ΓῖὋἋὋ- -“΄ρ᾿΄᾿ ͵--ἰ---ςςςς-ος-Ὄ.---π“ρ“π1π--ΠΠπ-π-π--.-.-ὕβ.΄ὖϑᾷ.Ψ.ῸὉὃἍἅὉἍ-Ἅ.......... .. 

Β10ΑΙ βἰπἀοπὲβ, Σ πᾶν οο!]θοϊθά βοπιθ ᾿πβέδποθβ, ἩΠΙΟΝ πιὰῪ 
ΡΟΥΘ ἴπ| ΓΘΑΒΟ  ΔΌ]Θ 655 οὗ {Π6 ΒΡ ροϑιοη ἰπ αιδβίϊοῃ. 

ΤΆΤΩΡΘ ἔγβε γϑίδσβ ἰο ἰμ8 ΟἹ  οϑίαμπιθπί, ἴο 5ῃθν ἐπθ ρτο- 
ῬΓΙοῖυ οὗ Θοπβι ἀθγίπρ ὑπ6 οὶ οὗ 5). ηρ', ὅτο, ἰο θ6 διβθ]θιηδϊοαὶ. 
Ὑγ6 γολά ἴῃ ἘΖΟΙς. χ]νΊ]. 10, “ Απά ἰδ 5118}1 θ6 ἐμαξ ἐπ ἄββθϑ 5881] 
δίαπα πρὸπ ἐπθ τίνοσ, ἔγοιῃ Ἐπρϑαϊ, ουθὴ ἴο ἘΣπθρ]αΐπι: ἔπον 
588}1 6 ἃ ρ]866 ἕο βρτϑδὰ [σὲ πεὶβ ; ἔπε ῖν ἢ5]ι 5841} θὲ δοοοτάᾶ- 
ἱπρ᾽ ἴο ἐπϑὶγ Κιπά5, ἃ5 ἐμ ἢβ}) οἵ ἐπε ρυϑαΐ 508,» ὅθ. ἘΠῸ Ρτο- 
Ρμϑῖ, 1 ἔπ ψγ0]6 ρϑββᾶρβ, 15 Θοπῃργπρ ἴπ6 ματα ΡΥΟΡΓ6885 οὔ 
ἴμ6 ἄοβρθὶ ἴο ἐμαὶ οὗ τίνογβ, οί νι ηρ ΠΠ|6 ἩΒΘΤΟΡΟΥ {Π6Ὺ ἤον : 
ἈΠ [815 5816 ΘΙΏΡΙΘ πὶ 15 δἀομἕθα ἴῃ ΤηΔ ΠΥ ΟἸΠΟΙ Ρᾶδδαροϑ Οὗ ἐπ 
ΟἸἹὰ Τδβίδιποπί, Ῥγον. χὶ. 80. 158. χῖχ. 9, 10. ὅζα. 

Τὐππροαϊ ἃπα ἘΣ ΠΘρ] απ ἜΥΘ βιϊπαϊθα δὲ ἐπ πουῖ ἀπά βουξῃ 
Ροϊπίβ οἵ {πὸ θεδὰ ὅθαᾶ. ΤῊ15 56ὰ ἔπε, 85 μβανίπρ' οονογϑα 1Π6 
ΟἸἐ165 οὗ ἴπ ρ] αἴ, τ οι γ6γ6 ΘΟηδυμηθα [Ὁ {Π6 Ὁ τ] ΟΚΘάπ 685, 
ΠΙΔῪ 06 ΘΟΠπδΙ ἀθγθα ἃ5 ἃ τηοϑὲ Δρρσορσγί αἴθ δῦ] θη οἵ ἐπ βἰαΐθ οὗ 
πο Ἡθαΐμθη οὐ ἀθηῖ!θ που], ἀπά οἶνοβ Δα] 0 Π 8] [Όγο6 ἴο 
ἴπθ ρᾶβϑδασο: ὄδυθῃ ὑπαὶ 56ὰ 5ῃο ] ΡῈ 50 ὁμβδηρϑα Ὀγ ἴπ6 τγαΐϑυβ οἵ 
ἴπθ γίνου οἵ Πρ, ἐμαὶ ἔπθυθ, ουθα ἔποσγθ, 5Βποα]α 6 [π6 ΒΡ ϑαϊηρ' 
Του ἢ οὐ ποῖβ, δπὰ ἀριαπάδηξΐ 5σποοθβϑ5 ἰο ἴπ6 ἸΔΡΟῸΓ οὗὨ ἐπα ἤβμογ- 
ΤΊΘΠ. 
ΑὙΟΙ5πορ ΝΘνοοΙη6 ὑγδη 8] αἴθ {Π6 ἰθχὶ πογθ ἱπὲ6}} 1] }]ν ἔπη 

1Π ΟἿΪ ΟΥ̓ ΨΘΥΒΙ ΟΠ, ὙΠ ΙΟἢ 15 ΓΘ ἀογθα ΟΡΒΟΌΓΕΙΪΥ, 
ΤΠ ᾿πδίγαμηθηΐβ οὔ ἤβῃϊηρ, Γιϑμο ΟὈϑθύνοϑ Γσῖ ποι, 8.6 μα 

ἤΟΟΚ ἃηὰ [πὸ πεῖ. θη ἃγ8 βαϊα ἴο 6 ἀγᾶνῃ ἃ5 ψ τ ἔμ θδπ 5 
Οἵ ἃ τδη: δπᾷ 1 15. ἴμο ΠΟΟΙ͂ οὗ ἀοτποπὶ ἀπά τοβίγαϊπὶ τ 
Ὑ Β10 ἢ) ἔβδῖθ}ν Γορυ βθηὶβ Φθμονδἢ ἃ5 γοδίγαὶ πἰπιρ ὑπὸ πηδάποθθ οὗ 
ΘΘΠΗΒΟΙΘΙΙΌ. 

Τὴ {Π6 τηοάθ οὗὨ {5}:]1πρ’ 8150, ἔνγο ὑπῖπρ5 ραῦἐϊο]ΔΥ]ν ΤΌΘ Θτθ ]8 
πθ τηϊηἰδίγυ οἵ ἔπ 0506]. ὙΠῸ ρϑυβθνογῖπο ἰΡΟῸΓ γϑαυϊτϑά, 
Πρ ὐ ΔΠ4 ἀδΔΥ οοπδίδηἑ]ν αἱ τους, ἀπ ΑἸ ΠΟΠΡῊ ἔγθα πὶ ν ἀ15- 
ϑρΡροϊηϊοα, 5111] ἀτϑτπρ, ῬΟΥβθυθυῖηρ, ἃπά ᾿ΔΡοαγίηρ, ΠΣ ἴμ6 
ΠΟΡΘ οἵ διιθοθθθ. ἘΠῸ6 Θαπηΐηρ' ἀπ 51{1}} ταῦ δι πὶ ἔπὶ5 ραγ- 
5Π11, ἃ5 ρου δι πηρ ἴὸ ἐμΠ6 ΟΠ για ἐθαοθογ, 15 γ716}1} ἀθϑου θὰ ἴῃ 
Μαϊί. χ. 16. ἀπὰ 2 ον. χίϊ. 16. 

ΑΙΠΌΤΟΒΘ ΓΟΙΠΔΓΚ5 ΟἹ {815 5} 6 οἵ---ἰ6 ἀρ οβίο 08] ᾿πδίγαμθηΐβ 
ὉΓΘ ΔΡΡΙΟΡτΙ ἴον σοιηρατοὰ ἴο ποῖ, ψ μι ἀὸ ποὶ Κι} ἱποὶσ 
ΡΓΘΥ, θα ΚΘαρ ἔποπι, ἀπ Ὀσιηρ' ἵμοια ἔγτοπὶ ὑπΠ6 ἀαΓ ΚΠ 655 οὗ ἐμο 
ἄθβρ 1τηἴο ὑπο Πρηΐ οὗ ἀδγ. 
ΤΠ6 ΑΙ! 55. ἀ]5ὺὸ πᾶν ἀϑ8α μθ βϑ81η6 τηοΐβρ μοῦ. ΤΠο 

ἔθοῆθιθ οἵ {Π8 ἰᾶνν ἅτ οδ]]δὰ θγῪ δέαϊπηοηῖάθβ, Τα π. “ΟΥΔΠ. 
Π.. 2. Γ. 535. 
Ῥοίγο μη 15 ϑαΐυτ. οᾶρ. 9. οἴνϑβ {86 5816 ϑιθ] θη. ΓΘ ἈΥΡΙΐΘΥ 

δἰθϑδηϊγιμη, γου]α μ6 βαγρυσοα ἴο πα ΒΙμη56 Π ἴῃ {115 σοπη- 
)8} . 
! ἜΗΝ ααοΐθ5 8150 ἔγομι ἃ γι, ρυθδουυϑα ΡΥ ΟἹθιμθη5 ΑἸοχ- 
ΔΠΑΥΊΉ15 (δ), 1π 16} ΟΠ τ ιϑὶ 15 ὑΠμ5 Δα ἀγ655686--- 

Αλιεῦ μερόπων ῬΊ᾿βοδῖου ΠΟΙΪ ΠῚ 
Τῶν σωζομένων αὶ βα}νὶ Ππαηὶ 
Πελάγες κακίας ῬοΙΔΡῚ νἹ 1} 
᾿Ιχθὺς ἁγνὲς Ῥίβοθϑ θαβϑίοβ 
Κύματος ἐχθροῦ ὕπαὰ ΘΧ Ἰηΐδϑιᾶ 
ΤΓλυκερῇ ζωῇ δελεάζων Τα]οὶ νᾶ ᾿μοβοδη8. 

ῬΙ]αἰΆγ ἢ 4150, πῃ 15 ἰγθα 156 οἡ 1515 ἃη ἃ Ο51Γ15, δἰ ση5, ὑπαὶ ἴῃ 
1π6 Ἐργρίίδη ΒΙΘΓ ΟΊ Ρ ῖ05 ἃ ἢθ} ψψὰ5 ρ]ο6α 85 88 ΘὨΡ] 6 οὗ 
πμαϊγοά. 



Ζυ Ἕδη ΡῪ6- 
τιοά, 4740. 
Ψυ ρα τα, 
27. 

ΜΙΗΒΑΟΌΜΟΥΚ ΡΒΑΌΘσΘΗΤ' ΟΕ ΕἸΞΗΒΕΝ-- ΟΡ ΑΡ, 111. 

420 Απά κἐμδιρηϊνναυ [6 οδ]]6 ἃ {μθτὰ : δηὰ ἐπον Ἰοϑἤϊ 56 οὗ 
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{ποῖν ἔλί μου Ζεθεάθα ἴῃ {μ6 5110 ψ ἢ {π6 Πῖγοα βουνδηΐβ, ΘΆ 1166. 
δια ψνυϑηΐ δἱζοσ τη. 

ΤΚῈ ν. 1---11. 

1. Απὰᾶ ἴζ φδηι6 ἴο ρ855, {παΐ δ5 {π6 ρβορὶβ ργββββά ὑροῃ 
Ηϊπὶ (ο Βοαν (Π6 νοτὰ οἵ Οοά, [6 βίοοα ὃν {π6 ἰδΚο οἵ 
(ἀδηποϑαγοί, 

2 Αμπᾶὰ 5ἂνν ὕγο 5105 βίαπάϊησ Ὀγ {Π6 ἰδΚα: ὕὰΐ {Π6 
ΠΒΠΘυγη ἢ ὑνο8 σΌΠΕ οἱΐέ οὗ {θη}, Δῃ4 ννϑῖ8 νγαϑῃϊηρ' ἐμ θῖν 
Ποίβ. 

8. Απά Πα βηίεγϑᾶ ἱπίο ὁπ οἵ {π6 5ῃ105, ΒΊοἢ. ννὰβ 51- 
Ἰη0} 5, ἃ ργαυθαᾶ πη {πᾶῦ π8 σου {ταδὶ οαΐ ἃ {16 
ἔγοτη ἐπ ἰαπά. ᾿Απά ἢ6 δῖ ἄοψῃ, δηά διιρῆς {Π6 ρθορὶθ 
ουξ οὗ {π᾿ 5}1Ρ. 

4 Νοῦν θη μ6 πα Ἰοῖξ βρθαϊζιησ, [6 5814 απίο 5ι1- 
τηοη, ΤΠδαη ἢ οαΐ ᾿ηΐο {πΠ6 ἄδορ, δηά ἰθὺ ἄουγῃ γοῦν πδίβ 
ἴου ἃ ἀγδυρῃί. 

ὅ Απῃά 5'πηοη δηβυγουηρ 5] ἀπίο Πϊπι, Μαβίθυ, νγ8 

Ἔν Ζαὶϊ γδὃν ἐν τῷ προπόλω τῷ ἱερθ τᾶς Αθηνᾶς ἦν γεγλυμμένον 
βρέφος» γέρων, κὰι μετὰ τῶτο Ἱεραξ, εφεξῆς δὲ ἰχθὺς, ἐπὶ πᾶσι δὲ 
ἵππος ποταμιος. 1π {π6 νϑϑίθα!]θ οὗ ἐπ ἔθιηρὶθ δ Ζϊ, δῃ 
1ηΪπ|, ἃπ ΟΙἃ τη8Π, ἃ ΠΕ Κ, ἃ 5}, ἃπᾶ ἃ πὶρροροΐδιηθ ὑγ6 6 
Βοιυ!ρίυτοα. ἘΠ80ἢ} Θιμθ] πὶ μαα 115 ΔΡρΡΙΟΡΥΙ αἴθ πιθϑηϊηρ, ἃπα 
ἴπ6 ἤ5}ι γθργβδθηΐθα παϊγθά, ἰχθύς δὲ μῖσος, ὥσπερ ἔιρηται διὰ τὴν 
θάλατταν. 

Τὶ γγὰβ ΡΟΒΒΙΡΙΥ ἴῃ ΔΠΠπδῖοπ ἰο ἱμ6 βᾶπιθ γ16}} Κπον ἢ ΘΙ Ό ]ΘΠ), 
{παῦ {π᾿ ἀποίοηϊ (ΠΥ ἰδ π5 681164 ἐπΘιηδοῖνϑϑ ἴχθυς (6). 

Ῥυίπαροταβ 8150, ψγπὸ οὐἱαί θα τηποἷῖ οὗ π15 Κπον]θαρ6 ἔγοια 
ΡαΓΘ βου Γ668 (4), Ργτο θα {πΠ6 ϑαξΐιπρ' οἵ 5}. 

Τὴ ὑπὸ δρίϑἐ!θ οὔ αυπαβθαβ, οι. χ. ἴπ6 τὶ οκοα μλδη 15 ΘΟ ρᾶΓΘά 
ἴο ἤ5η. Μακάριος ἀνὴρ, ὅς ἐκ ἐπορεύθη ἐν βελῇ ἀσεξῶν, καθῶς δι 
ἰχθύες πορεύονται ἐν σκότει εἰς τὰ βάθη. 

ΑΥ̓ΠΟΙά ῬΥονα8 ἰπ μἰ5 ποῖθϑ ἴο ἔπ ϑοῖία οὐ ἴπ θθρὶν ἰϑᾶυπθα 
ὙΥΆΡΘΠ5611, ἐπαϊ νοϊρίπδν 65 ἀπ βθηβαδ  δῖβ 6 6. γοριύθϑθηΐθα 
Ῥγ ὑμ6 βιθ] θη οἵ [15165. 

Ορρίδη ΗἩκϑηΐ, 110. 2. 

᾿Ιχθύσι δ᾽ ὅτε δίκη μεταρίθμιος, ὄτε τις ἀιδὼς 
Ου φιλότης" πάντες γὰρ ἀνάρσιοι ἀλλήλοισε 
Δυσμενέες πλώεσιν; ὃ δὲ κρατερώτερος ἀιεί 
Δαίνυτ᾽ ἀφαυροτέρες ἄλλω δ᾽ επινήχεται ἄλλος 
Πότυον ἄγων᾽ ἕτερος δ᾽ ἑτέρω πορσύνεν ἐδωδήν. 

ὙΠῸ 15 ἢ οχϑοῖ ἀθβοῦιρίοι ποῖ ΟὨ]Ὺ Οὗ μηδ} τη ΒΟ 
{πὸ 51} ἅγ6 γοργδβδεηΐϊθα θγῪ παίαγα  ϑὶ5, θὲ δὴ ἀσουγαῖθ δοοοὺπὲ 
4150 οὔμ6 τιοᾶθ οἵ 16 ραγβιιθα Ὀγ τηθπ 1110 ἅτ ψιϊπουῦΐ ΓΘ] Ρ10Π, 
8Δη4 1π ἃ, 5Βἔαϊθ οἵ παῖπισϑ πὸ ἐπ6 {5} οὔ 1Ππ6 588 ; ἔΠπΠ6 Ὺ ἅΓ6 γϑραγα- 
1685 οἵ 5ῃ8π)6, δη4 ἂν, δῃη ἃ 5166, Δη ἃ αἰδοίου : ΔΙ 5 δὲ γγ8, 
πα ργογίπρ Ὁροπ ΘΔ 0 οἶμογ: ὅΠ6 θα κοῦ [Π6 νἱοίϊλπιβ. οἵ 18 
δἰ ΓΟΏΡΘΥ. 

(α) Ῥτοϊδρομιθηα δα ᾿Ἐναπρ', Φο δη. Ρ. 12, 19. ἀπά ποίθ5. (6) Ῥαά. 
110. ὃ. ἴπ ἔπ. (6) ὙΙάθ Βίμρμαμι ἘΠοο165. Απίᾳ. ΤῊ Τβᾶβου Β6 855101:8 
185 μαΐ 1π6 νοτᾷ ννὰβ οοῃιιρουπάεᾷ οἵ {Π6 161{18] 1α 8 Ὑ5 ᾿Ιησοῦς, χριφξὸς, 

θεξ Υἱος, Σωτὴρ, οπ [86 δαίμονι οἵ Ορίαίαβ, νο]. ἱ. Ρ. 8. ϑνο. οαϊῇ. 
ἀ) Μιὰ δυταηρϑιπθπέ οἵ ἐμ ΟἹα Τὶ εβταυιθπί, νο]. 11. Ρ. 642. (6) ὅ686 οἱ 

ἘΠῈ5 5] 6οΐ 4150, Φοπθ5 οκ ἔϊι6 ἤσαγαίγε ᾿δηραδρα οἵ δοιρίαγο, 
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Ζυ]αη Ῥ6- 
τιοά, 4740. 
Ψαυΐϊρον Ζγα, 
27. 

ΜΚ 1, 31. 

ΤῊΕ ΘΕ ΜΟΝΙΑΟ ΠΕΛΙΕΌ-- (ΟΗΑΡ, ΤΠ: 

ἢανα {οἸ]θα 811} {πΠ6 σης, δηᾷ μᾶνϑ ἐδ κϑὴ ποίησ : πϑνοῦ- 
6Π|6 1685 δ την ποσὰ 1 νν1}] δὲ ἀοννῃ {Π6 ποί. 

6 Αμά νῆβθη {ΠῸὺ Παά {118 ἄοῃθ, {Πδὺ ᾿ποϊοβθά ἃ στεαΐ 
τη] ἰτ46 οἵ Η5Π|65.: δηᾷ ἐπϑὶν ἢθέ ὈΧΔΚΘ. 

7 Αμὰ πον Ὀβοκομηθά υἀπίο ἐλθῖῦ Ῥυίμευβ, συ μῖο ὑγογα 
ἴῃ {Π6 οἴ6. 5810, {παὺ (πν 5ῃοι ἃ σουπθ δηα ἢΠερ {Πθηη. 
Απά {πδν σᾶτηθ, δηᾶ ἢ]18α Ὀοῖι {πΠ6 5ῃϊ1ρ5, 50 πδὲ ἐδ Ὺ 
Ὀαρϑη ἴο 51|Κ. 

8 οη ὅ'πηοη Ῥείθυ ϑἂνν ἐξ, Π6 [611 ἄονγῃ ἃὲ δοϑϑαβ᾽ 
Κηθθβ, βδυῖηρ, Ποραγέ ἔγουη γὴ6 : ἔῸΣ 1 δὴ ἃ 51] τηδῃ, 
Ο [ιοτὰ. 

9 ΒΥ Π6 νγᾶὰβ δϑίοῃιβηθα, δηᾷ 811 {πδὲ γγεσθ συ Ἠΐτη, 
δ1 (1Π6 ἀγαιρσῆς οἵ {Π6 ἤβ[ι85 ννῃι ἢ {ΠῸν Πδά τἀΚϑη: 

10 Αμπά 80 γυα8 αἶβδο Φδϊηθβ δῃᾷ Φοΐη, {ῃ6 βοῃβ οὗ Ζ6- 

568 οὗ 
6 4116ς. 

Ὀα6άθθ, νυῃ10}} ὑσοῦθ ῬΥΓΠΘΥ5 ΥΠἢ ϑηοη. Απᾷ Φοββ βαιά. 
πηΐο ϑίτηοη, ἔρασ ποΐ ; ἴτο] Ποησοίοσε ἢ (πο 5881} οδίοῃ 
ΤΏΘΠ. 

11 Απὰ νῆθη {Ποὺ πὰ Ὀτοιρμς {ΠΕῚγ βῃΐρβ το ἰδηὰ, 
{πον ΤΌΥΒΟΟΚ 81], πα Ο]]Ποννβα ΠΪ μη. 

ΜΆΑΠΕΊ. 16, ΜμΜΑΤΊ. ἱν. 19--- 29. 

16 Νον 85 " ναι κϑὰ ὃν {πθ 588 οὔ 8166, Π6 δᾷνγ ὅπποι ἀπά 
ΑῃάγοΥ [15 ὈΥΟΐΠΘΥ οαδιηρ ἃ ποὶ Ἰηἴο {Π6 568 : [ὉΥ ἴΠ6Ὺ ψ 616 
Π5ΠΟΥΒ. 

ΜΑΤΤ, 'γν. [19---992, 

19. Απᾷ [6 βαϊζῃ ἀπΐο ἐμθιη, ΕΌΙΟΥ πι6, δ μα 1 Μ11}] 8 Κα γοὰ 
586 Υ5 οὔ τπβη. 

40 Απὰ ἴΠ6γ 5γαιρῃῦναν [οἵ ἐποῖν πεἶβ, ἀπ α ΓΟ] ονγθα ῃΐϊη,. 
21 πᾶ ροϊῃρ' οἢ ἔγοπι ἐβθησθ, 6 δὲν οἰἴμοὺ ἔνο θγθίγθῃ, 

 ΆΥΑ65 ἐΐε 80. οἵ ζερϑᾶάθδ, δπᾷ Ζόβῃ Ηἷ5 Ὀγοῖμδσ, ἴῃ ἃ 5ῃῖρ ψιὶῃ 
Ζεθοάθδ ἐμπρὶν δι που, τα θη ἀϊ σ᾽ ὑπο ῖν ποῖβ : πα 86 οα]]6α ἔπ θιη. 

25 Απὰ ἔμπου πηπηθαάϊαΐθ]ν 168} ἔΠ6 5:10 δἀῃαὰ ἱποὶν ζαΐ μοῦ, δπᾷς 
ΟΠ} ον α ΗΠ πα. 

ΤΟΝ 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ Υ1]. 

1 λὲ ])εγιοηίας Ποαϊοά αὐ Ο'αρογηαιιη “ἢ, 

ΜΑΒΚΊ. 931-98, {ὑΚῈ ἰν. 838---88. 

Απα {ΠΥ νγοπέ ἰηίο Οδρϑυπδαγη, δη4 βίγδιρ νγαν, ΟὮ 

23 ΤῊ] δυθηΐ 15 ρ]δοθα δἰευ πὸ τα γδομ]ουβ ἀγδαρ οὗ ἤβΠ65, 
οη ἐπ8 υπιἰθα δυΐπου ο5 οὗ Τὐρμμοο, Νονοοιηθ, Ὠοάαγιάρο, 
ἐπα ῬΡΙκΚΙιπσίοη. ΜΠ|οῖ86|15 Ρ] 8665 1 αὐτου ἔπ γε) θοϊΐοι οἵ ΟΕ γἶϑὲ 
ὈῪ ΠΙ5 σου γΎη6, αἵ ΝαΖαγοὶῃ. ἘΠ ΒΌΡΡΟΒ65 ἱμπαΐ 1815 δνυθηΐ, 
ἐπ σμοοβίηρ οὗ με ἔννοϊνα ἃροβί!εβ, ὅπ βϑυιηοῃ οἱ ἔπ6 τηοιηΐ, 
ἐῃ6 οἰθαπβίηρ οὔ ἐΠ6 Ια ρϑυ, ἴμ8 ῃθδ]πρ' οἵ ἔπ σοπἰ γ᾽ 8 βαυναπέ, 
188 γϑβιογαϊίοι οἵ ἔπ τηοΐποι-1π-]νν οὐ Ροίευ, δ ἃ οἵ δὴν οἴ μ 
516 Κ ΡΕΥΒΟΤ5, ἴοοῖκ ρἷδοθ 0 0η6 ἀδγ, Ὑγμίο μ6 ὑπουθίουβ 68}15 
ἴῃ6 ἀν οἵ ἴπ6 βδυηοῃ οα ἴδ τηοπηΐ, ἴο ἰδέ! πρτι 5} 1ὑ ἴσοτὰ {ἢ 6 
ΟΥ ἴῃ ΜΠΙΟΝ νϑ ΟΙ5 ΡΆΓΘΡ]65 ογ ἀεἸ νου, συμ. μ6 ἀδ6πο- 
τη] π8 165 ἐμ ἀἂν Οὗ ΡΆγ80165. ΗΙΒ5 ΓΘΘΒΟἢ5 (ὉΓ {μ18 ογάθυ, στ ἢ 
ἴῃ Ὑϑιηδυκϑ οἵ 5 ἰδαῦπϑα δαϊΐου, Ψ1}} θ6 σοπϑδι ἀδγθά πογοδίξου. 
1 15 Πδύα βυ ῆϊοϊθηΐ ἰο ορβοῦνα μ6 οομἤγη5 {π6 ογάθι ργοροβοά 
θγ ἔμ οἶμεν Ἡδγιποηϊδίβ, οχοθρέϊηρ ἐμαὶ μ6 Ρ] 665 6158 ὙΠ6ῚΘ 
186 πιῖγδο] 6 ῃΐοἢ τγὰ8 σίνθῃ ἴπ {6 181 βθοιίοῃ, 

ΟΔΡ ΥΠΔΌ 18“ 
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ΘΚ Ὶ. 21, 1η6 ΒΔΓ -ἄαγβ, μ6 οπίεγθα ἱηΐο {π6 βυηδσοσιθ, δηα Οδρογπδᾶιμ. 
τΔυρῃς: 

ΤῊ6 βου ρίαγαὶ δυΐπου ἴον [815 ἀυγδηρθιπθηΐ 15 [οιπη θα 05 
ΜΚ 1. 21. ΑἸοΥ ὑπ σα! ηρ οὐ ἴμ6 ἴα ἀἴδοῖρ]65, ἔπ 6 Ὺ 1Π|Π16- 
ἀϊαῖθιν σαπὶ ἰηΐο ἴπΠ6 βϑυπᾶροραθ οα ἔμ ϑ'δθθαΐι ἄν, ψμίοΒ. 
οάδάνίαρο (Πλμι. Εἶχρ. νο]. 1. Ρ. 184.) ΒΌΡΡΟΒ65 ἰο πᾶνϑ βθθῃ {πῸ 
ποχὶ ἀαγ---ἐυθέως τοῖς σάξξασιν ἐισελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν. 
ΤΠ6 δνϑηΐ γοϊαἰθα πὶ {815 βοΐ, βῖπο6 {π6 ἰἴπη6 οὔ ὑπ ᾿Ἰθαγπ δα 

205. Μἴβάβ, μὰ5 σίνθῃ σίδθ ἰὸ πο αἀἰδοιβδίοαθ. Ὁμπ6 οἷδ55 οἵ 
δα ΠΟΥ 165 ἤᾶγο δυαρροβοα ἱμαὶ {π6 Ὠθιμομδο5 ΕΓ ΠΠΘΓΘΙΥ 
τηδἀπηθη, οὔμου5 ἐμαὺ ὑπὸ θοάῖθ5 οἵ Βιιπιᾶμ θϑῖποϑ γ γ6 δοία!ν 
ΡΟΒ565564, δπὰ οομίγο! θα, Ἀδὰ ρονογηθά, ἃπαὰ ᾿πμδρὶϊοα ὈῪ 
γγ οἰκοὰ πα ΠΡ ΌΓΘ 5ριγ15. Αἰποπρ' {Π6 βΒαρρογΐίοῦθ οἵ {πὸ ἢΠιϑὶ 
ορί πο ψ6 πὰ ἩρθΙπδῖι5 ΕἸΧΟγο Ομ 65 β΄δουρθ, οἡ Μαἰΐ. ἵνι 24. 
905. Μ6α6 (α) (ΥΥ οΥκ5, 41 οαϊ, [0]. ᾿οπάομ, μΡ. 28, ὅζο. ΒΘΥΠΊΟΙΝ 
οὐ Φομη κ. 20. απὰ Ὀ. 111. 6}. ν. οἱ ὑπ ἀεθιποπβ οὔ ἔμ δποϊθηΐβ,) 
τ. ϑυκοβ (δ), Ὁ. ΜΙϑϑδα (.), Ὁζν. Ἐδυλου (4), Ὁ γ,. ΤΥ ἀπο ῃ (6)» 
Κυϊποοὶ, πὰ ΒΟΘΘητ 6 Γ (..), οα. Μ αι. ἵν. 24.: ἀπ αὶ ἰπ σθηθγ} 
8}} ἵΠο56 ψσιῖο ΓΒ οἵ ϑυθυν δϑοὺ πὸ ψοῦ]α θ6 ον ὑπαὶ ΘΥΙΡΊη οἵ 
ὕπ6 Θονιρίαγοϑ, ψ ΟΠ ΔΡΡΘΑΥ5 ἴο ὑπο γαϊοηα]. Οἱ {ΐπ6 οὗ ον 
5146 οὔ Π6 φαρβίϊοη δΥ μ6 ρἰδορά {πὸ ἀπιίογι τηξουρυθίδἑϊ οι οἵ 
ὑμ6 ρΡαββᾶρϑ, 1η 115 ΘΓ] 56η86 ΒΥ ἐπ δποιθηὶ μάγοι, {Π6 μθ6δὲ 
οοιῃημηθηξαΐογβ, 8 ἃ 4}} ὙΠῸ ΔΓΘ ΘΘΠΘΥΆΪΥ οΔ]16 4 οἰ μΟάΟΧ,. ἃ5 
ἀδδίγουβ ἴο Βϑ]ῖονθ {π6 ἰἰἴογὰ] τπΐογργοϊδαϊ: οι οἵ δογιρίατο, δπὰ 
ἐπ Ορίποἢ5 οἵ ἴΠΠ6 ΘΥΤΙῪ ἃ5685, 1π 8}} ροϊπίβ οἵ ἀοοίγπθ, τ μϑῖ μον 
1 οδη Ρὸ Ὀγοιρὶ ἴο ἃ ᾿ἰϑυϑὶ ψΐ {Ππ|61Ὁ Γθάβοι οὐ οί. [Εὖ 15 4υ16 
Ὁ ΠΠΘΟΘΘΒΆΓΥ ἴο αἰξοιαρὶ ἴο γΘίου ἴο 811 086 ὙΤΊΪΘ 5, οἵ {Π 056» 
Πονγ νου, οὗ 8. ἰαἴου ρογὶοά, 0 πᾶν νυ ἔθη οὐ {15 δα] εἰν 
ὨΙΔΥ 6 πιρηϊϊοποαὰ Μδοκπιρπὶ (94), Βίσμορ Νονΐοη (ἢ), Φογ- 
ἐπ (1), (σμὸ ψου]ὰ ΒάΓαΪν πᾶν ἤθθη δχρθοΐθά διποηρ' {15 ἢ ΠΠ|- 
Ὀ6Γ); ΟδμηρθὈ6}} (ἀ}, θγ. Αἀδιὰ ΟἸαγκθ, ἴῃ μ5 Οομηθηΐαγυ, δηὰ 
Ταδὴν Ομ 5. ΤΠ6 581 Οὗ {Π61Ὁ ἀγριτηθηΐ 15 διαϊθα Ὀγ ἩοΥΠΘ ([), 
Μαδοκηιϊρμῖ (πη), ἀπ 1). Ε18165 (00), τὶ οΥθδξ [1 655 8 ἴπη- 
ΡϑυΠγ. Ε πᾶν Θη ἀθανουτδα ἴο [Ὁ]]Ον7 50 ΡΟΟα ἂπ ΘΧΔΙΠΙΡΪ8 ἱπὶ 
16 10] ΟΠ 9᾽ ὈΥ ΘΙ 5 ΤΠ] ΓῪ Οἵ ὅΠ6 τοϑρθοῖϊνο δυστπηθηΐβ οα ΡΟΣ ῃ 
51.465, Βαρι πηϊπο ψιΐ ἢ ὑπο86 ψ ῃ]ο ἃγ6. οοπϑδιἀουθα σοποϊ αϑῖνθ 
ἀρδιηβὲ {πΠ6 ἀοοίγιπο οἵ ἀθηπομἶδο8} ΡΟ5365510Π8. 

1. Τ6 ψογὰ ἄθθηον, ΡΙΌΟΡΘΥΙΥ δρπἸ65. ἐμ6 508] οἵ ἃ ἀθδά 
ῬΘύβοη. [10 οαπποῖ 6 βΒιρροϑβϑδα ἐμαὶ ἐῃθ 5ρΡθθοῖθ5 δ δοϊίοῃβ 
γϑοοοτἀθὰ οἵ {πὸ ᾿παρηθα ἀφιμομῖβοβ οοπ ἃ 6 ἰπραΐθα ἴο 
{π|658. 

Τη ΤΈΡΙΥ ἴο {Π]15, 11 15 7 5}1γ 5814, ὑπαὖῦ ἴμΠ6 ψογὰ 4085 ποῖ απὶ- 
(ΟΥΤΪῪ ἀθποῖΐο {Π6 5ρ1γ}}5 οἵ ὑπὸ ἀδραγξθα. 

2. Απιοηρϑίν 6 Ἡ Θαΐμθπ5, ΠΠΠΔΟΥ ἃΠα ΘΡΙΠΟΡΘΥ 616 ἀβοσι θοῷ 
ἴο 186 ορϑγαΐίοι οἵ βδοῖῖθ ἀθθιοπ8, 80 ΜΟΥ ὑπο γθΌσΘ οα] θὰ 
Ιαγναῖ!, αν οΟΥ ΓΙ]. 

ΞΘΥΘΥΔΙ ΔΠΒΎΤΘΥΒ ΤΠΔῪ Ὧ6 βἼνϑη ἴο {Π15 Θθ] οἰ οἢ.--Ὁπρ6, ἐμαΐ 1ἢ 
ἰ6 ποῖ αὐἰΐθ ᾿τπηρο551016, θὲ ὑπαὶ ὑπ Ἐθαῖμθη5 ογο σἱρΐ..-- 
Αποίμον, ἱπαῦ ὑπὸ οριπἰορ οἵ ἐπ Ἡθαίμθη5,  μϑῖμ ον σὶρ ΐ ΟΥ̓ 
Ψ͵ΟΠΡ. 5. ΠῸ ρτοοΙ ὑμαῦ {πὸ 8 νὺ5 ΟΥΘ ἴτε ΘΥΓΟΥ : [ὉΓ π6 ἄθιιο- 
ὨΪ805 οἵ Βογιρίαγο ἅτ Γαρυθϑοηϊθα 85 αἰ Υ ο᾽ ΓΟ ἸΠ58πὸ ἀπὰ 
δρι!θρῖϊο ρθύβοῦβ. Ὁοιηρᾶγο ΝΜ αἰ. 11, 24. ποῦ ἴΠ6 δαίμοννζο- 
μένους, ἃ16 ορροβαᾷ ἴο ἔπ86 σεληγνιαζομένους, ἔπ παραλυτικούς, ἃπὰ 
ἐμ ποικίλαις νόσοις, και ξασάνοις, συνεχομένους, δη ἃ ἴῃ Μαζί. 
Χ. 1. ΤΠῚ6 ρονγϑὺ ἴο οδδὲ ουὐἱἝ ἀβθν}}5, Οὐ ἀθθηοπϑ, θγ μαΐθυοῦ 
ὩΔΠ16 {Π|6 6.1] 5ρ γ} 5 τηϊρῦ θ6 681164, 15 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ Ορροβϑὰ ἴο 
ἐπ ρονοῦ οἵ πϑα]ῖπιρ᾽ 811} οὔθ ἀ15868565 ἡ μαΐθνοσ. 5666 πκὸῖν. 
99-πβπό. ΘΟΙΏΡΆΓΘ 150 ν. 41. ψἱΐἢ ν. 40,  ΒΘΥΘ [Π6 5816 οοΟηϊγαδὲ 
18. ΟΌΒΘΓΨ8ΌΙ6. 

9. 10 }5 ἀγραθαὰ ἐπα μ6 7 νν5 παὰ {πὸ δᾶπιθ Ἰάθα οἵ ἐῃοϑθ ἀϊ5.- 
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Μαιὶκ 1.22, μά {Π|6 ν γγεῦῖε δϑίοηϊβῃβα δὲ ἢϊ5 ἀοοίγϊπβ, ἔου μ6 ἐδιρῇε σδροῖπαν 
{Πϑῖὴ ἃ5 ὁπ6 {Πδὲ μδα διιπουϊγ, Δηα ποῖ ἃ5 {πΠ6 βου θ68. 

ΘΆ565 85 ἱπ6 ΗἩδαΐμϑθῃ, δπά ἔπ 1πβίδποθ οὗ {πὸ τηϑάπεββ οὗ 54], 
αηὰ Μαϊΐ. χνῇ]. 14, 15. Φοῖπ νἱ!. 20. ν11]. 48, ὅ2. κ. 920. ἀγῷ δα- 
ἀπορά ἴο ργονὸ ὑπὸ δϑβουϊίοῃ. 658 ρᾶβϑδρϑδ δαί Π]Υ ρΥΌν 
ἐμαῖ Ἰυπαί!ο5, θρι]θρίϊο5, πα ἀθιμοηΐδο5, ΓΘ 5ο:ηθἐ  Π|65 5ΥΠη0- 
ΠΥΤΊΟΤΙΒ ἴΘΓΠΊΒ - αὶ ἐΠ15 8} 155101, ΠΟΎΘΥ ΘΓ, Ὑ71}} ΟΠ]Υ 5π6ν ἐμαὶ 
ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΟσΟΔΒΙΟΠΆΠΥ Δα πἐΠ 64 : Π6 ἀγσαιποπὲ ἀοάποεα ἔγοιῃ 
ἔπὸ οοπέγαβί θϑένγθθη ᾿ἰυπαΐο5. ἃπα ἀςοπιοπίδοβ, ᾽ν ἴΠ6 ΡΑΒΒΔΡῸ5 
φαοΐθα ἅθονθ, Μ}}}} ποὶ "8 ἀαοβίγσογθα, ὙΠ6 Πἰἴϑγα] ᾿ηἴογρτοῖα- 
ἔ]0Π 15 σοῃΠ τηθα θγ ἐμ Γθοο]]θοίοη οἵ ἔπ 8 5οΌΓο6 ἔγουη νυ ΠΘΠ 66 
πὸ Ἡθαΐπθπβ ἀθτίνθα ἐμοῖγ 1άθαβ οὐ ἀδθπιοπβ, ἀπᾶ ἐμοῖσ ρμΠο- 
5ΟΡΒΥ 1ἢ ΘΘΏΘΓΔΙ. 

Ῥγίμαροταβ, ἃ5 1 πᾶνθ οπἀθανουγθᾶ ἰθύν ἴο ρτονθ, ρῥτο- 
ΒΑΡῪ ἀογίνθα τσ οὗὨ Πῖ5 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΙΥ, ἃπὰ τπϑην ΟΡ πο Π5 δηἀ 
Τη5Ε {τι} 105, ἔγομῃ ὑπὸ Φον5 1π ὑποὶν ἀϊβρευβίοπ, δ ὑπὸ ἐϊπ|8 οὗ 
86 ΒΑΡΎ! 51} οαρϊνγ (9). Ἠὸ ᾿ψγ85 οἵ ορϊ ποι ἐμαὶ ἔπ 6 σου Ἱά 
νγ8 5 {Ὁ} οἵἩ ἀθιηοηβ (9). ΤΠ4165 ἴοο, ὑπ δοἰδιιρογαῦν οἵ Ρυὶπᾶ- 
ΒΌΓΑΒ, 8Ππα αἰΐου ἔπι Ῥ]αΐο δῃηᾶ {{6 Βίοϊοβ, αἰπσιηθα ἐπα 4}} 
ἔπ πρ5 ΜΈΓ {Ὁ}} οὗἩ ἀβθπιομβ (4ᾳ). Απὰ ἰΐ 15. ᾿ψὸ}} Κπόνῃ πα 186 
ΡΥΙοϑίβ, ἴῃ βίνίηρ ΤΟΥ ἘΠ ἐμοῖσ ΟΥ̓Δ 0165, ΓΘ Ια 5 Γεργοβοηϊθα ἃ5 
μϑῖπρ Ροββϑεββϑα θγ ἐμποὶν σοὐϑβ (7). 

4. ΟΠ γιδὲ 15 βα1ἃ ἕο πᾶν δάορίοθα ἴΠ6 σοιπηηοῃ ἰαπρσιδρθ οἵ ἐπ 6 
ΡΘΟΡΙΘ, νυ] 0} 1 νὰ5 ποῖ Ππθοβϑαγυ ἴο οπδηρθ. Ηδ νγὰβ ποῖ βοπὲ 
ἴο οογγϑοὺ {μ6 πηϊδίακο5 1ῃ {Π6 ροΟρ ΑΓ ΡΠ] ΟΒΟΡΠΥ οὗ ἔπ ἀᾶἂγ ἴῃ 
το} Β6 Πϊνϑά. 

ΤῊ15 ἈΓραχηθηΐ [8 κ65 ἴῸΓ οταπίθα ἴΠ6 νοῦν ροϊπί ἴο ΒῈ ργονϑᾶ, 
ὙΥΠῚῈῊ γοϑρθοῖ 4150 ἴο ἔμθ ρμ]ΠΟΒΟΡΒΥ οὐ ὑπ6 ἄδγ, 1 σουἹᾶ Β6 
ἀϊθησα] ἴο 5πον ἐμπαὺ οὐ Τογα βαποϊϊοπϑα ἈΠ ΘΥΤΟΥ θΘοδπ56 ἰἑ 
γᾺ5 ῬΟΡΪ8Γγ. 

ὅ. ΝΟ Υϑᾶβοῃ οἂπ 6 οίγθπ ΒΥ ἐμοῦ 5ῃου] ἃ θ6 ἀδηιοπίδοδὶ 
ΡῬΟββθββίοη5 ἴῃ {πὸ ἐϊπηθ οἵ οἂὔν Τιογά, ἀπᾶ ποῖ εὖ ργοβοπὶ, θη 
γγ6 Πᾶν 8 ΠΟ ΡΊ ΟΠ 45 0 ΒΡ ΡΟΒ6 ὑμπαΐ 8ηγ ᾿Ἰηβϑίαποθϑ οὔ ἔπ|5 παῖ γο 
ΔΏΥ͂ ὙΠΘΓΘ ΟΟΟΙΓ. ΄ 

Τη ΤΘΡΙΥῪ ἴο {Π15 οὈ] εοἴομι, 1 πᾶν θ6 ουβογνϑά, ὑπαὶ ἔῃ656 ροβ- 
565510}8 τηϊρἑ {πη πᾶνο 66 η ΤΟ Γ6 ἐγεαποπὲ, ὑμαΐ ἔπ ΡονοΥ οὗ 
ΟΠ γῖβὲ τηῖρηΐ 086 5ῃ6 ἢ πο Ὑ6 δου ἀπ] γ νοῦ ἰμ6 που] οἵ βρ᾽ ἴδ, 
δηἃ ὑπᾶΐῦ ἢ6 0 οᾶπηδ ἴο ἀδδίγου ἰΠ6 ὑου 5 οὐ ὑπὸ ἄθυ!], 5Βμου]ά 
ΨΙΒΙΌΙΥ ἐγ! ΠΡ ΟΥΟΓ εἶπ. ΒΥ {π15 δοΐ οὐ ΑἸπιϊρΐν ρον 6 
οοηἤαΐοα 4150 {π6 ΘυσοΟυ 50 ργϑνδὶθπὲ διηοηρ ὅπ6 βαθάμποροϑ, 
Ὑ Β1Οἢ ἀθηϊθα ἐπθ οχ βίθποθ οἵ Δῃ ΡῈ ]5 ΟΥ̓ 5010115), (Αοἶβ χχῖ!. 8.) 
8Π ἃ ψΠ10} ΠΠΚΘΥ56. ὈΤΘν 116 ΔΠΠΟΠΡ ΤΠΔΠΥ ΟΥ̓ ἵπΠ056 ἼΟ ὙΓΘΥΘ 
αἰδί! οτ]δῃθα [ῸΓ ἐμο 11 ΓὰπΚ πα ᾿δαγπίηρ αὖ ἐπαΐ {Ππ|6 Δπποπρ; 
1π6 9678. 
Ταρλοοἵ, ΒΘ π ϑρθακίπο οα ἰμ15 ροϊπὲ, ΒΌΡροβϑβὲ ὑπαὲ ἐῃθ 

ΡοΟνΟΥ οἵ ἀθιηοπβ τηϊρΐ θ6 ρου θα ἴο ἀϊβρίαν 1561 1π ἐπ15 
ΡΘΟΙΪ ΔΓ ΤΠ ΠΠΘΓ 8116 ΟἸ γὶδὶ τγὰβ ὍΡΟΝ οαγῖῃ, μΒθοδῦσ56 {Π6 1π1- 
αι οἵ ἐπ 7678 ὰ58 ΠΟῪ αὖ [5 σγοραΐθδὶ ποῖρμέ : δηά [πὸ 
Ὑγ}}016 γγου]Ἱὰ 6 γΘ ΘΟη ΒΘ πο ΠΕ]Υ ἴπ ἃ βίαϊθ οἵ δχίγομιθ ἃροβίϑου 
ἴγοιῃ αοα. Ἠδ δα αβ δ]50, ἐμαὶ {π6 Φ 6 715 ΘΥΘ ΠΟΥ τη ποἢ σἴγθῃ 
ἴο πηΔ910: 8δηα ἴο ρῥγδνθηὶ [15 τη Γ8 0165 ἔγοπι θοΐπρ' αἰἰγι θυ α ἕο 
ἔΠ}15 ΒΟΌΓΟΘ, ΟἿἹἿἹ ΘΑν]ΟΌΥ ονοκοα {π ον} βρίγιῖβ, ἴο 5ῆον ἐμαὶ 
6 γγὰ5 ἴπ ΠῸ σοῃίδθγδου 10}} ἔμ θη. 

ὙἼΠΟο56, οὁα ἴπΠ6 ΟΠ ΓΑΥΎ, ὙΠῸ Θϑροῦδο ἐπθ δηοϊθηΐ ορίῃϊοη, 
ποῖ ΟὨΪγ δήάάδποσοθ ὅπ δυριμηοπΐβ ΔΙ γοδ αν τηθηϊοποα 1ἢ ΥΘΡΙΥ ἴο 
ὑπ οὈ] οί! οη5 οἵ ἐμποῖῦ ορρομθπΐβ, θαΐ τηδ  ηΐαὶπ το ὑμπαΐ 15 
Ιαϊὰ ἀοντῃ ἴῃ {πὸ [Ὁ] ον πρ' ΡΟΒ᾽ 11 0η5, Ὑ ΒΙΘΗ Πᾶν 6 ΘῈΣ Ἀρρθαγθαᾶ 
ἴο Π16 ἀθοίδινο 1π Ἄν τ οὐ ἔπ ῬΟΡ 81 ΟΡΊΠΙΟΠ. 

τ ΤΠ Ἠοαΐπθπβ Πιδα δη 166 οἵ ΠΟΙΠΡ5 ΒΡ ΟΥΟΥ ἕο 6 πη, Βαϊ 
ἸΏ ΘΓΙΟΥ ἴο ἐμ ομθ ϑπιργοιλο αοά. ΄ Οὐάνογ (5) ὁπ υσπθγαίο5 



ΤῊΒΞ ΘΕΜΟΝΙΑΟ ἨΒΑΙΕ.-- ΠΑΡ, 1Π|. 159 

{πι|κὸ ἱν. 33. Απᾶ ἴῃ ἔπ βυπαροόρσια ὑΠ6γ6 νγ88 ἃ τῆδη ΜΒΙΟῊ Πα ἃ Οαρογπαιπι. 
ΒΡ τ ΟΥ̓Ἠ 8ῃ ἀπο]θαῃ ἄον!], δηά οΥἹϑα ουΐ, τ» ῖ ἢ ἃ Ἰοπα νοῖϊςο, 

ΠΙΆΠΥ ἰπδῖᾶποθβ. ΑἸΔΟΠΡ᾽ Οἴμοῦβ ἢ αποΐθβ Ῥ]αἴοἶβ Θχ ργΊθβϑίοῃ, 
ἐπαῦ ἔπουθ ἡ γ ὁρατοὶ καὶ γεννητοὶ Θεοι; ΨΙ51016 ἀπ “οημθγαΐθα 
σοᾶβ; πα Μαχίμηιι5 Ὑ υτῖι5, συνάρχοντες Θεῷ, 60-ΓΌ 6 γ5 
(οὐ, Χο. ἕο. ὙΠῸ ον 5 πα ΟΠ ΓΙ βίη 1άθ85 οἵ Δῃρ615 ἃπά 
Βρ τ ῖΐβ ΓΘ πὶ ΒΟΙῚ6 Γοϑρϑοῖβ βίη} γ, Βοῖἢ Ὀ6ΙΘνο ἐπᾶΐ ἐΠ650 1π- 
ΓΟΥΪΟΓ ὈΘΙΠ 9.5 ἸΠΔῪ ῬΟΌ55655 50π|6 ἱπἤποποθ ὈΥ ἔΠ6 ῬΘΥΙΙ5510η οἵ 
ἵμ6 Θοιΐγ, ἴθ ἰη6 ΘΟΠΟΘΓΠΒ5 Οὗ τηδηκὶπα : πᾷ ἴμ6 οΟρίῃομ 15 
ΠΟΙ ΠΕΡ ποδί !6 ἴο γθᾶθοπ ΟΥ βογιρίαχο (). 

11. Τα ἀοοΐγϊπο οὗ ἀθιποπ δ 8} ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ 15 οΘοηδιϑίθηϊ ἢ 
ἵπ6 σψΠ016 ἴθποὺ οἵ ϑουιρίατθ. ἘΝῚ] 15 ὑπουθ γοργοδοηϊθα 85 
πανῖηρ' 66 η ἱπἰγοάποορα ὈΥ ἃ Ὀοϑῖπρ' οὔ {π15 ἀδδογιρύϊομ, ὙΒ1ο0} 
ἴῃ βοῖι8 οη ἀοΥ ἃ] τη ΠΟΥ ᾿πΠπ θη ο6α ἴΠ16 Ἰπητηδ Υ18] ΡΥ πο ρ]6 
οὔἴμμαπ. ἘΠῸ6 οοπίϊπυδποθ οἵ δ᾽] τπ ἴΠ6 ψου]ὰ 15 [ΓΘ θην 1π|- 
Ρυΐροα ἴο ἐμ οοπεϊπιιθὰ ἈΘΘΠΟΥ Οἵ ἔΠ6 βδᾶηθ θοῖπρ. Θὺτΐ Ίρπο- 
ΤΆΠΟΘ οὗ {πΠ6 πηᾶπ ποῦ 1Ππ συ Β1 0 ἐπ ταϊπ ἃ τδῪ 6 οοπίγο ] δα, ροῦ- 
νογίθα, ογ αἰσθοίθα, θγ ὑπ ρονγοῖῦ οἵ οἱ ποὺ 61] πρ5», ουρΐ ποὶ ἴο 
᾿πάποθ τ5 ἴο τοϊϑοῖ ἱπ6 ορίῃῖομ. Ὑ76. ἃγ6 ἀΠΆ0]6 ἴο Θχρίϑιῃ 
ὑπὸ ορογαϊοηβ οὗ οὔν οὐα ἱποιρ δ, θα γὸ ἀο ποὶ ἱὑπογθίουθ 
ἄδην ὕΠμ61Ὁ οχ ϑίθῃοθ. 

111, ΤΠπὸ ἀοοίΐτιπμθ οἵ ἀδιηοη οι} ᾿ΟΒΒΘΒ5Ι0Π5 15 ΟΘοῃδβίδίθηϊΐ 
ν᾿ γθάϑοη Δη6 ΘΧΡΟΤΙΘμσ6. ΥΥ6 δοϊςπον]θάσα ὑπαὶ ἃ τηϑγο οι] 
οὐ φονϑῦπϑ {πὸ νου], γοὺ νὰ ἃγθ αϑίοπιβιῃθα ἴο οὔβοῦύνθ ὑπαὶ 
ΘΧΟΘΘΟΪΠρ᾽ ΤΠΪΒΟΓΥ 15 ΘΥΟΥΥ͂ ἡ ποτ ργοατπορά θγ {πὸ ἢ Δα] ρθη 66 οἵ 
ἔΠ6 υἱσθ5 οἵ τϑῃ. Απ Δπηθιζου8 ΘΟΠαΌΘΙΟΥ ΜΠ Οσοϑβίοῃ [8- 
τη 6, ρονοῦΐυ, ρϑϑί!θποθ, ἃπα ἀθαΐ, ἴο πη αγθα5 οἵ ἐπουβαπᾶς 
οὗ πιῖ5 1ὉΠΟΥ τπθη, 056 ᾿ν 65 ἃΥ6 Ὁ] 6 1655 ἃπα ἰγᾶπαα1}. Τῇ 
ΟΠ6 ΠΙΔΠ ΠΊΔΥ ΟΕ 156 ΟΥἹΪ ἴο ἃποῦ 6 Ὑ, 15 10 ποῦ ροβϑίθ]θ ὑπαΐ ον} ]}5 
οὔ ἃ απργθηΐ Κιπὰ τσ ῖ θ6 ργοαποθα Ὀγ πλθᾶπ5 οἵ οὐμποὺ θθ᾽ ἢ ρ5, 
δΔηα ὑπ τη] σονογητηθπὲ οὐ αοα τοπιαὶπ πππηροδομθα ὁ γΥ6 
8Γ6. ϑϑαγθα {πᾶ ἴῃ ἴπ6 ογθαΐῦ ρογιοά οἵ γοϊἹθαΐοη, ΟΥΠΟΓ 
θδίποθ ὑμ8η τη8η ΜΠ] Ὀ6 σοῃάθιηιπθα Ὀγ ἱποῖν Ογθαΐοσ. ΤΠῸ 
Βογιρίαγο ἰπγ πη {815 Τοἱ, ἐπαΐ οἴ ὺ ἀοσοιηΐαθ θα ἃ πα ᾿πηπηογ- 
ἐδ] Ὀοϊπρβ, 5 ΡΘΥΪΟΙ ἴο τ᾿πηδη Κι, πᾶν θα θη ογθαίθα, δοπιθ οἵ 
Ποῖ πᾶν ποῖ {Ὁ]16ὴ : 16 οὔμπουθ, ὑΠπῸῸΣ ἴπ6 ἰπἤπθηοδ 
οἵ ὁπ6 ὙΠῸ ἰ5 οδ]]οα βαΐϑη, οὐ ὑπὸ 6 υ1}, ἀροπίαἰΖοα Ι͂τᾺο 
αοὐα--ρογνογίθα πὸ μπᾶ οὗ πδη---τα 6 5111] Ῥ υβθυ θυ! ηρ 1π 6.1} 
---ΥΓ6 ΘΟΠΒΟΙΟῺῈ5 Οὗ ΤΠ6ῚΥ ΟΥ̓ Π165, 8Π4 ΔΓ ΠΟΥ ΓΟΒΟΥν α 1Π ΟΠ Δ 1Π5 
οἵ ἀδυίζηθδβ ἰο {πὸ ᾿παστπθπΐ οἵ ὅπ σγοαῖ ἀν. Α [ἴα δἰαΐθ 
ΟΠ 6 οδπ ΧΡ {ΠῸ τη ϑίθυυ οἵ ὑπὸ οὐὔἹϑὶ ἃ Πα ἀθδίην οἱ μηδ, 
ΔΠ4 15 γδηῖ ἴπ ἐπ ππίνοῦβο οἵ ἀοά. ἢ ψῇο]ο βιρροβιίοη, 
ἐμαὺ ἔπ ἀοιηοηϊδο5 Βροκθη οὗ ἴῃ βογιρίαγο 6 ΕΘ τηϑάμηθῃ, 15 
ογομναρα νι αἰ οα {165. Βιῖΐ Ἰοὺ 5 ἴα Κο [ῸΓ στδηῖθα {πὸ 8η- 
οἰθμΐ ἀπα οὐϊπβοάοχ ορἱῃΐοη---ἰοῦ ὰ5 Ὀ6Π16ν 6 ΟΠ γιδὶ ἕο θ6 ἀἰνίηθ, 
ἃπα ργϑ-οχ ϑίθηξΐ, οοηνογυβαηΐ ψ λ ἢ ὑπὸ νου ἃ οἵ 5ρΡ11}115, 85. νγυ6]} 
ἃ5 γι ἢ {π6 γοΟΥ]α οἵ μθη : πα εἴνγ6 ἔπ θη ἔγϑοθ {116 ρΡΥΟρΡ 655 οὔ Ππαΐ 
δυἢ]} πὸ 85 Δρροϊηϊοα ἴο ονουΐμτον ἴγοῖα ἔπ 6 ΡΘΘῚ πη ἴο ἐπ οπά. 
ον ΤΟ ΤΟΥ͂Θ ΘΑ5Ὺ 8ἃπα Γαΐ] 15 ἔπ θ6]16[, ὑπαξ πὸ θχϑυίβα 
ΟΥΘΥ {π15 ἀθιηοη ἴΠ6 ΡΟΥΘΥ Π6 ψ}11}] ΠΟΥ θα ΟΡ αἰ ΒΡΙΑΥ δἷ ὑμπ6 οπὰ 
οἵ {π6 ψου!, θη ἃροϑβίαΐθ ἀ6ν115 μὰ ᾿πηρϑηιθηΐ 6 ῃ Ὑ}1}]} θ6 
ἀβϑοοϊα θα 1 ΟΠ 6 ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἀΟΟΙ ὃ 

ΤΥ. Το [δοῖθ γϑοοταθά οὗ ἔμ βαρροβϑά ἀθιπομῖδοδ ἐθΠ101}- 
δίγαϊθ 8150 {παὶ ἱπΠῸῪ ψοῦθ ποὺ τηΘΓΘΥ τηϑάμπηθη. ΤΠ6 ᾿η58Π6 
ΘἰΠΟΥ ΓΘΆΒΟΙ ΓἸΘΉΪΙΥ οὐ ΥΟΠΡ ΘΓΟΙΠα5 (1), ΟΥ ΓΟΠΡΙΥ ΟΠ 
τιρηΐ ργουπάβ, οὐ θπα {πὸ τὶσμὲ πὰ συόοπρ' ἰοροῖπου. Βυξ 
ἔπθ56. ἀθηιοπδοβ γθαβοηθα στρβε]ν προὰ σρηὶ σγοσπαβ. ΠΟΥ 
τπἰξίογοα Ῥγοροβί !οη5. ἀπά θη 0 }ν ἱτιιθ. ὙΠΟΥ ΘΧΟΘΙ θα ἴῃ ὑπὸ 
ΔΟΟΌΓΘΟΥ οὗὨ {πΠ61Ὁ πον] ϑάρο ἐπ αἰδοῖρ!]ο5 οἵ ΟΠ γι δύ εἰ πη56 1; δὲ 

Ἰοαβὶ, ψὸ πόνον ποᾶν ὑμὰΐ οἰΐμου οὐ ἔμοδο μδά δρρ!ϊδὰ ἰο οὔν 
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{μπκὸῖν. 33. ϑαγιηρ, Ποῦ τ15 8Ι'οῃθ : ὑγιαῦ μβᾶνθ νγα ἴο ἀο ψἢ ἔπ66, σαρογμᾶσιη, 
ἴμου 6515 οἵ Ναζδύθίῃ Ατῷ (ποῖ οοτηθ (0 ἀοδβίσου ἃ 
ΙΚπον {π66 ψηο ποὺ αὐ ; {μ6 Ηοὶν Ομ οὗ σοά. 

Τιογὰ {πὸ ορὶποὶ οὔ ὑπὸ ΗΟΪΥ Ομ οὗ αοα. ΤΟΥ γοῦθ ΠΠ| 
οομδίβίθης ἴπ ὑποῖῦ Κηοσίθαρο ἀπ ἔποιν Ἰαπριᾶρα, ΤΠΟΙΡ 
Βοά!65 σού σι [αϊθα δηἀ σον ]δοα. ΤΠ6 ρον Υ5 Οὗ ὑποὶν τπϊπά 
γγ6Γ6 σΟπίτγο  ] δα 1π 50 ἢ τη Ποῦ ἐμαΐ {Π6ῚΓ ΔΟΙΊΟΠ5 Θ͵Θ ἀηΓ68- 
ΒΟΠΆΡΙΘ; γοὺ {μού δἀάγθβϑθα οὐὐν Τωοσὰ ἴῃ ἃ οοῃδιδίθηΐ δπά 
Ταῖϊϊοπα], ΠΟΤῚ ἴπ Δ ΔΡΡΆΙΠ Πρ ἀπ ΠΥ 5 ΘΓΙΟΙΒ ΤΠΒΠΠ6Υ. ΟἿ 
Τιοτὰ δηδυογοά ἴῃθη ποῖ ὈΥ͂ ρΡρϑδίιηρ' ἴο ἔπ ἱπάϊνι ἀππ8}5 ἡ ΠΟ5Β 
δοίίομ5 πΠ8α 66 80 1ΥΥΓ6 10η4), αὐ ἰο βοιηθί μι ρ το Π6 γοὸ- 
αΌΪΓῸ5. ἃ Πα ΘΟΙΠΙΏ8η65 ἴο ἰθᾶνο ἔθη: ὑπαΐ 15, ἴο ον} 50 0115, 
ὙΠοϑὺ Ἰηοᾶθ οἵ οομἑ Παϊπρ᾽ 6}}} 10. ἴ15 ᾿πβίδηοθ πδὰ Ὀθθη 50 
{8 ΥΓᾺ}}]ν ἀἸβρίαγθᾶ. ὙΠ656 5ρίτὶῖΐϊβ ΠΟΥ πῖπὶ ΟΥ̓ ΘΥ ποῖπρ' Δ ἢ 
τηὑππηαΐθ Κπον θάσα οὶ οἵ μῖ5 ρδϑύβοῃ 8η4 ομδγϑοῖοσ, σοι 
γγὰ5 πάθη ἴγοὰ ἴπ6 ψ186 πὰ ργαάοπὶ οὗ ἴπΠθ παΐϊϊοη. ΤῈΘ 
Βρ᾽τιΐβ ὑπαὶ πᾶν ἀροβίαϊΖοὰ ἃγθ ἀδθϑιϊηθα ἴο {πΐαγ 8. Π]5ΘΥγ-τῦ 
ἔποῖν Φπάσα νγὰ5 θοίοσο ὑπθ. “6 Αἰν, ψμαΐ παοὶ ποσὰ ἴο ἀο ψ 
Ἐ5, 1 ΟἿ ρΥΘϑϑηΐ οΟἢ αΙ Π10},᾽ ἔπΠΘῪ ΘΧΟΪΔ1 π, ““ σὲ ποὺ σΟπι6 
ἴο ἰογιηθηϊ τιι5 ὈΘΙΟΥ͂Θ ΟἿΓ {ϊπ|0 ὃ Απὰ ἴπον δηϊγθαῦ δῖα ποὶ ἰο 
σοιῃδη ἃ μθηι ἴο Ιδᾶνθ ἔπ15 θαῦῖ, ἀμ ἴο 9ΦὁῸ ἴο ἴῃ6 ἰηγν]510 16 
ψΟΥα (5). ὙΠῸ ἀθηο5 θο]ονϑα δηα ἰγθιη] 6, 

Τῦ 15 δ Δι γΆθ]0 ορβογναίίοη οἵ Φογίϊη οὐ 15 ροϊπΐ, παῖ 
ὙΠΘΥΘ ΠΥ ΟἰΓΟαΙηβίδ 065 ἃγ6 δἀἀδα ΘΟ ΘΟ πἰ ἢρ᾽ ὅΠπ6 ἀθπηοηΐδο5, 
ΠΟΥ ΓΘ ΦΘΌΠΟΓΔΙΥ 50 ἢ 85 5π6νν παῖ ὕπο Υ 86 νγὰ5 βουηθὶ δι᾽ ΡΥ:6- 
ἑογπαΐαγαι! ἴῃ ὅπ αἰδίθιηρου [Ὁ ἴπθδ6 αἤιιοἰθα ῬΟΥΒΟΏ5 ἀπδηϊ- 
Π]ΟΌ5]Υ ]οἰποὰ ἴῃ οἰνίησ Πποιηᾶρθ ἴο ΟΠ γδὲ πὰ μῖ5 Αροβί!οβ: 
ἐπδν ἃ}1} Κπονν πἰπ, ἃπὰ {π6ΥῪ πιπἰῖ86 1π ΘΟΠ[Ὁ551η0 Π15 αἰν ηϊγ. 
1, ο ἐπα οοῃίγανυ, ἔπ ὺ παά Ῥθθη ᾿ππαΐ105, Βοὴθ ψοι]Ἱὰ Πᾶγ6 
ὙΟΥΒΏΙΡΡ Θά, δπ4 βοιηθ σου! ἤᾶν6 γον] θα Οὐὐ᾽ ϑδνιοιγ, δοοοτα- 
ἴηρ ἴο {π6 νυύΐοιιβ 85 ἢ ὙΈΙῸῈ ἔπ ἀἰβθαδοὸ μαᾶ αἰδοῖθα ὑπο ῚὉ 
ΠΤ] η 65. 

γ. ΤῊ οἴδμου ἴδοὶβ γθοογάδα οὗ ἔπ ἀθῃοηῖαο5 ἃΓ6 5.6 ὑπαΐ [ἢ 
ἴ8 ΠΗΡΟΒΒΙΡ1Θ ἴο οοποὶαᾶθ ὑπαὶ πον ὑγοΓ τηϑαπηθη οὔΪγ, ΤῈ 6 
τιβῖ181 Δ ἃ ὈΥΪΠΟΙΡΔ] Οὗ π656 15 ἐπαῦ ποδὶ χα ὑγϑΟ ἀἸ ΠΆΥῪ ουθηΐ οἵ 
ἴπ6 Ῥοββθβϑϑίοῃ οἵ ἴπ6 μογὰ οἵ βυσῖπμθ, ὈΥ {Π|Ὸ βᾶιηθ ἀθιηοὴ5 ΜὨϊοἷι 
Παὰ ῥγθυϊουβν βου {πΠ6 1 τ] ΡΥ πὶ {π6 πτιπιδη ἰΌγπι. ΤῸ 
85 Θυοὺ Ῥϑθὴ ἴοι πα ᾿πηρο551016 ἴο δοοοιπΐ ΤΟΥ {15 οχ γδογαϊ- 
ὩΔΙῪ Θνθηΐ (ψ), Θχσορίϊηρ' ρομ ἐπο ἀποϊθηΐ πὰ ἴθ! ἱπίεγργε- 
ἑαϊϊοη οἵ δογιρίυγο. 

Α 5: Πρ] Ὁ ̓ Ἰηδΐθποθ οὗ πὸ Δϑαγἀἰ 165 ᾿πἴο ΒΟ 5016 πᾶν6 
βϑθῃ 16, ἴῃ πο οηἀθανουγβ ἴο ονουζσον ὑπὸ ἰοϑι ον οὗ 
ΒοΥρίαγο, δηα οβϑίδὈ] 15} 5016 ργΟρΡοδιθοη 1 ὑΠ61} ραοθ τ] ἢ 
ΤΑΔΥ 5661 ΠΊΟΥΘ ΓΒ ΟΠ 8}, ΟἹ, ἃ5 ἔπ 6} ΥΘΓΥῪ 5 ΓΔ Ρ 6 ΙΥ {Π1Π|Κ, ΠΟΤ 
ῬΒΙΠΠΟΒΟΡὮΪΟΔΙ, τὺ θ6 ἰοαηὰ ἴῃ 1, ΓΑΠΘΥ͂, νο]. 1. Ρ. 299: ψΠ0, ᾿ 
ΔΙΠΟΩΡ ἔπ ψΔΓΙΟΙ5. ΟΡ᾿ πο ἢ 5 ΜΙ ο. παα θθθη δἀνδποθα οἢ ἔῃ 
516 οἱ οὗἩ ὅπ ἀθιηομίϑοβ, τη πη 08 ὉΠ6 ΠΟ Θπμαἀθαγοιβ ἴο 
ἀοοοπηΐ [Ὁ0Γ ἴπ6 ἀοοϊγα οἴοη οὗἩ πὸ ποτὰ οἵ βύγ1π6, ὈΥῪ ᾿ΠΔΡΊΠΙ ἢ σ᾽ 
ὑπαὶ Ομγῖδὲ ἄγον ἴπ Ἰαπδου, ἃπὰ ποῖ ἐπ ἀθῃιοη8, ἔγομι ἐπ6 
τη ᾿πἶἴο {6 5} 1η6. 

ΥΙ. 1ἰ οαπποῖ θ6 Βῃρροβοϑά, 85 θοάσαγιασο οὔϑοῦνθθ, ὑπαὺ ΟἿΓ 
Τιογὰ πυμπηουγθα π6 τπϑάμπηθη Ὀγ δαορίρ ὑποῖν Ἰαηρῦδρο, δηἃ 
Ἰηἀποίηρ 15 αἰδοῖ ρ]6Ὲ5 ἰο ἀὸ {μθ βᾶιηθ. Ια ἴῃ ρϑᾶςθ, δῃὰ 
οοιηθ οἷἷΐ οὗ Πἴηι-- 7 αὐ 15. ἴῃ Υ παπηο--ἴθου ἀπ οἴθδη 5ρΡ101}, ὅτο. 
ἕο. ΤΠ θ56. 8Γ6 8} ἜΧΡΥ͂ ΒΘ 0η5 Μ ΙΟἢ ΡΥ ὑγαΐϊῃ5 ἀπὰ ἀοο- 
ἰγῖηθ5. οὗ ἱπῆ πἰΐοὶν σγθαΐευ τηοτηθηΐ ἔμ ΔΎ ΠΟ οουἹὰ θ8 
οομνουθϑα ἴοὸ ὑπ τηϊπ 5 οἵ ΠῚ56 ΠΟΥ. ὈΥ ΠαϊίθΥ πο ἃ Ἰηδαϊηδῃ, 
ΟΥ̓ ἸΠΟΥΘΑΞΙ Πρ ἃΠ ἃ ΘΠ ΘΟΙΓΑΡΊ ΠΡ {Π6 ΓΟ ΙΡΊΟΙΙ5 ΟΥΤΟΥ5 Οἵ ἃ ἀρ! πα θά 
αῃα ψιοκοα σοηθγα 108}. 

Ὠγ, ΤΑγάπον, 1 κὶδ γα ΚΞ ὁ. Ὦζγ, Ὑήαγα ᾿Ι5δογ αι 088, 
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1ακε ἶν, 8, Αηά 76βὺ5 τθρυκοά δΐπι, βαγίηρ, ΗΟ] {πν ρϑᾶοθ, ἃπα Οπρδυπδυμι. 
σΟΙΉ6 ουέ οἵ πῃ. 

ὐοῖθ5 ἃ Ἰεϊζον {τῸπὶ 15 ἔγιθπὰ Μυ. Μο]θ,. Ομ δοουγδίθὶ 
ὌΧΡΥΘ5565 {Π6 160]]1πρ΄ ἐπαὶ ἱπάπιοθα 50 πιδηγν ἴο το]θοῦ ψμδΐ ἃρ-- 
ῬΘδΥ5 ἴο πι6 ἴο "6 {π6 μ᾽ αἷπι παγγαΐνο οὐ Βουιρίαγθ. ““ ΤΠ15 αἴαιϊν οὗ 
86 Ροββθββίοῃϑβ 15 8Π δια θαυ γϑϑδιηθηΐ, ψμ] οι οὁη6 Μοῦ] 6 ρ]δα 
ἴο 6 ἔδιυ]ν υἱὰ οἵ," ἕο. ὅζο. ΖΤ1 15 ἴ86 ραᾶγί οἵ γθᾶϑοῃ ἴο θβχϑιῃηῖπθ ' 
1π6 δου άθῃοθβ οὗ γϑνϑιϑίίοη. ὙΥ θη ΥΘΆΒΟΠ 15 58 15Π164. οἵ 15 
ὑγαΐ}, ἃ5 11 ταδὶ θ6. 15 ΟὨΪΥ ΓΘ δι πρ ἀμ ἰγ 15 ἴο (8}} ργοϑβίγαϊθ 
θείοσ ἐπ Θοα οἵ γϑᾶϑοπ ἃπὰ δογίρίαγθ, ἀπ παρ] ΟἿ }γ ἴο Ρ6- 
λῖδνθ ἐπα οοπἰθηΐβ οὔ ἴπ βδουθα νο]αμηθ ἴῃ ἐποὶγ ῥ᾽ απ 8πα 116 ΓᾺ] 
ζηθϑηϊην,. 15 βίαρο οἵ οὔν θχἰβίθηοθ 15 θαΐ ἔπ ἱπἰγοαποΐξοι 
ἴο, δπὰἃ ἔπ ργβραγδίϊοῃ Ὁ" ἀπούμθν, δηα 11 βθθηβ ἐμπογοέοσο μαΐ 
ΓΑ ΟΠΆ] δπα ΡΒ]]οϑορ μοὶ ἴο οΘοποὶ δ ὑπαὶ 5οηι8 ἐπὶ η95 του ]Ἱὰ 
θ6 γϑοογχδϑᾷ ἴῃ γϑνϑἸδίϊομ,  ΠΊῸ ἢ} 5Π 0.14 5ΒΘΥΎ 6 8ἃ5 15 ἰο οΘομηθοῖ 
ἐπ νί51016 τὰ {Π6 ᾿πν1510}}6 νου]. Απλομπρ' ἔΠ:656 18 6 οοη- 
51 ογϑα 560 }} δοῖβ ἃ5. {Π6 γδϑδιυθοῦ!οι--ἶ 6 ἔΠγ6 6. Δ5ΟΘΠ510}8--- 
ἐμ νἱβιῖβ οἵ ΔπΡῈ}5---ἰ 6 δα άαθῃ ἀρρθᾶγϑμοοβ οἵ ἔπ Φϑ μονὴ οἵ 
πὸ ΟἹά Τοϑἐαιηθηῦ---ἴ 6 πιγοαϊοιιβ ρου 5. Οἵ ρῬγορέθου δοι- 
Ἄδυγεὰ ἀροη ἐπ ἰἀνοῦγοα βουναμῖβ οἵ ἀθα. Απιοπρ ἴΠ656 δνυθηΐβ 
4150, 1 που Ῥ]δοο ἐπ ἰαοὐ οὗἩ ἀθιηοῃπίδοδὶ ρμοβϑθϑϑίοηβ. 4.8 δὲ 
ἔπ ἐγαηδῆραγαίΐοη ΜοβῈ5 ἃπὰ ἘΠ]Π1ῚᾺ5 ΔρΡρθαγοα ἴῃ ρήουυ, ἴο 
[ογθσπονν ἴο πᾶπ {π6 Γαἴατα βίαϊθ οἵ ὑπ ] Θσϑϑᾷ ἴῃ μθᾶνϑῃ ; 50 
580 ἀο 1 ΒοΊΙθνο ὑπαὶ ὑμὸ ἔθαγία! βροοΐδο]θ οὗ ἃ μυχμιδῃ ᾿δίμπρ; 
ΡΟΒ556556α σιΐ, ἃ ὈΥ ΘΥ1] 5ριγ1185, γἃ5 ἀθδίρηθα ἃ5 ἃ [θυσ  ]6 
τοργθϑοηΐαϊοη οἵ ἴπὸ Γαϊασα ρμυιῃιβηθηΐ. ΤΠι6 ἀθηηοηΐαο Καδνν 
ὈΒγῖβὶ, γνοὐ ἀνοϊαθα πα Ππαΐθα μη. Απ οὐϊοαδ ΠΓΟὰ {πΠ6 1ηἴ61166- 
ἴπ8] Δ ἃ το] ἐρίοτιϑ νν οὐ], μ σγϊθν θα ονϑιὺ 15 ἰοΐ, γϑὶ 6 οομ]ὰ ποῖ 
Τορθαΐ,. 1π ἴμ6 ἀθοροϑβὲ τΐβουυ ἃηα αἰβίχθϑϑυ 6 ποὶρ θπηθα ἢΪ5 
ΟΥ̓ ἈΡΌΠΥ ὈΥ 561{|πΠ] οἱ 6 ἑογιηθηΐς. ὙΠι6 Ἰιρμΐ οἵ Πϑάνθη, 
ψΒΙΟΙ ΟσΟΑΒΙΟΠΆΠῪ ὈΓΟΪΚΘ ἴῃ ΠΡΟῺ [15 ΘΙ ΒΟΒΟΙΥ ἀν 6] Πρ ΔΙΠΟΏρ᾽ 
ἀμπ6 ἰοπιρ8, βουνὰ ὍΠ]ΥῪ ἴθ τπᾶΐἶκα 0 Ὑ6 ψ151016 86 ἀδ κι 655 οἵ μἰ5 
πυΓο μη 655, ἃπα οι θυ α ΘΥΟΓῪ ΔΘ 55) ἃπὰ ΚΟΥ ηρ' θγ 
{π6 Του ξαγίπρ' Γθμθηθγᾶποθ οἵ ψ αὺ Π6 πσα8, ἃπαὰ ψμδΐ Βὸ τυϊσίι 
Δᾶνθ θθθῃ. ΑἸ ΠποῸρ 1 παν ποὺ τοὺ ψαΐπ ἔπ ορί βίο 6]56- 
ὙγΠ6Υ6, 1 οαπηο θϊ ΘΟὨ51467, ἰμαΐ νγ6 ἅγ6 ΠΘΓΘ ργοδθηΐϊθα ψ ΙΔ ἃ 
ἔθαυ ἃ} ἃπὰ ΟΥ̓ ΒΘ] πλῖησ ἀοδουι ρέϊοη οἱ ὅπ {αΐατδ τ βθυν οὐ 
ἀμ ψὶοκοα, Ὀγ {Ππ|02 ν]51016 ρονγει οἵ ὕμθ ἅθν:]), ονϑὺ ἔπ θα 165 
δηἃ 500]5 οἵ πιϑθῃ. 7116 ἀσοοπηΐ οὗ ἀθπιοηί ἃ} μΟΒ 5 5510}8 ΤΥ 
6 τοργάθα ἃ5 8 Δ [Ὁ] γα] ηρ᾽ ἃ αἀΥ 5564 ἴο τη ΚΙ Πα 1 ρ6πο- 
78], ἰοϑὺ ἵππον 8150 οομῖθ ἰπἶο ἵπε βαῖηθ βἐαΐθ οἵ οοπάθιηηδίίοη. ἡ 
ΑἹ {86 Ἰαϑ ἀᾶγ, ΘΗ ΘΥΘΥῪ ΘΥΘ6 518} 566 Η πὴ, δη ἃ ονϑὺν Κπθ6 
θοὸν ἀονῃ θοίογα Ἠΐϊμι, πϑην. ΠΚὸ ἴπ γανὶηρ' ἀθηη 180, 5881] 
1.41} {πΠ6 5ϑιὴηθ6 ϑανίοισ, ΨΠμῸ αἀἰθα ἰο γϑάθοιῃ ἴθι, τ ἢ ππᾶνα}}- 
Ἅῃρ' ΠΟΥΤΟΥ 8ἃπΠα ἀθϑραῖὶγ. ίδην ΠΚ ἔπ ἀθιποηῖᾷο Ψ1Π θ6. δοπι- - 
Ῥεὶἰδα ἴο δοκῃον]θαρα μἰ5 ἀϊνι ιν ---ς ΥΥ6 Καονν {11|66, πὸ ποι 
νί, {π6 ΗοΙν Θπ6 οἵ (04,"---Β116᾽ ποὺ 7οῖη ἴῃ {πο ἔγαπέϊο δηὰ 
ῬΊΘΓΟΙΠο' ΟΥΥ, ““ Ασὶ ἔποῖι οοπι ἰο τογιηθηΐ α5 ὃ 

Τἰ ἈΡΡΘΆΥΒ ἴο τὴ6 8150, ὑπαὶ {πὸ ἀθιηιομῖδοβ ρον }}ν γαργα- 
θῃΐ ἰο 5 ἴπΠ6 5ἰαΐθ ἴο 10} 811 {Π|ὸ Θοη5 οὗἨ Αάδπηὶ ψομ]ὰ πᾶν 
θθθη γϑαιιοθὰ ἔοσ δνϑσ, 1{{π6 ᾿ ϑοη οἵ αοα μπᾶ ποῖ ἀ6βοθη θά ἔγομι 
βιθᾶνϑιη, ἴθ θοθοπΊρ 151} ἔπ6 γο ἀθυ[} ρΡ]8Δη οἵ γτοἀθπιρίϊομ, ΒΊΟΝ 
15 γθυθα θα ἴπ ἴμο ᾿πδρὶτθα τυ τηρ5. ὙΠ6 ΘΧρθυΐθποθ οἵ οοπι- 
ΧΏ0Ὼ [1{6, Ἰη ἀ6θα, ηοὐ πηΐγθαιθπὶν βοῖβ θΘίου α 5 την ἀ6ρ]οΥ- 
Ά8]16 Ἰηδΐδῃοοβ οἵ {116 ὀχ οεθάϊῃρ ἀοσγἀδξίομ ἴο τ 10 {πὸ πυπηδη 
μαλιὰ τηᾶν [811], μὰ 1ἰ ΠΘοουπιδ5 {πὸ 5]ν 6 οἵ ἐμ μϑββίοπϑ, απϊπ- 
ἢπθπορα Ὀγ το] ρίοιι5 ρυϊποῖρ!θ. Ὑ,76 βϑομι 5] οἰ θεν ἀρργο- 
οἸαΐα ἴπ6 ᾿ποδ] οα ] 016 θθηθαςὶ τ᾿ Β1ΟΙ π85 ΔΙγοδαν δοογιθα ἔο ἐπ 
ἄγ ΟΥἹὰ ἤγουν ὑπ ᾿πῆπιθ ποθ οὗ ἔπ Ομ τ βἰϊδη δ] ρίοπ. 
ῬΏ[ γοϑρϑοῖ, ἴμ6 πα, ἴο ἐπ ἀθπιομῖδοσ οὗ ἐμ Νὸνν τ ϑδέδιηθηΐ, τ 

«“. 
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Ματῖ 1. 26. Απά ψῇδη (Π6 ππο]θδῃ 9ρ τ πδά 

τῆδΥ ΘΟποΙπάο, ἐπαῖ 11 15 τ [ἢ {π|5 ἀοοῖγπη6 ἃ5 ΜΙ ταδὴν οἴ Υ5 ἴῃ 
ΤΠ6 Ν ν Τ᾽ οϑϊδιηθπὶ. ὙΠῸ γα! πα}, ρορα αν, ̓ ἰΐθταὶ, δῃ ἃ βἰπι- 
ΡΙεϑὲ ἱπέουργεϊαϊί οι 15 ποῖ ῬΥΟΡΘΌΙΥ οοτγθοῖ, ΤῸΥ {815 νυν 58{15- 
ἰλοΐονυ γθᾶβοῃ, ἐμαὶ {π6 αἰ] ου] 65 οὔ ἔμ ποὺ ᾿πὲθυργθιαιϊ οι ἃ 6 
ΔΙ ΔΥΒ σΎΘαον ὑπᾶπ ὑμπαΐ ΒΊΟΝ 15 γε]θοϊθά. Ὑ78 μᾶνϑ πεύο ἐμ 
δοίϊΐοπς οὗ πὸ ϑανίουῦ δπὰ ἴΠ6 ἀθϑίγουου. ΟἿ 9016 546 γγ ᾶγδ 
186 νγοπἀογία] ἀοοίγίπθ, ὑπαῖ 10 μὰ5 Ρ]Θα5θα [Π8 ΑἸ μη ρ ἐν ἕο ρογτηϊὶ 
1ην 151016 8π ἃ 61] θθίπρ5 ἴο ρΡο55685 ὑΠΘΠΊ5ΘΙν 65 [ἢ 501Π16 ἱπΠΟΟΙΡΓ6- 
ΒΘΏΒ1016 δ η ποῦ οὗ {π6 θοα165 ἀη ἃ 5015 οἴτηθπ, Οπ {πὸ οἴ μδσ 
γγ αν Ομτϑί, ὑπ γονυθα! συ οἵ ἔγαῖῃ, ΘϑίϑὈΠΒμῖπρ: (Ἀ]5Ὲ ποοά, 
ΒΆΠΟΙΟΠΙΠΡ ΟΥΤΟΥ͂, ΟΥ̓ ΘΠ σΟΟυΓΑρ Πρ’ ἀοοθρίοη. Ὑῦ6 μάνα ἐμ6 
Ἐν ΠΡ] 55 ἱποομϑιβίοης ὑὰΐῃ ἐπϑιηβθνεβ, ἃπὰ ἃ πδυγαΐίγα, 
ΨΉΙΟΙΝ 15 Δοκηον]οαροα ἴο Ρ6 ἱπβρίγϑά, ἀπὰ ἴο 6 1ηΐθηδοα [ὉΓ 
ἔπ Ὡ]οαυ πο α--τιι πὶ πἴ6}}1910]6, ΟΥὉΪΆ156θ. Βοΐνθθῃ 5πο} αἰ ΕΠ 6υ}- 
ἐϊ65 1 ρῥγοίευ ἴπ6 ΓΌΥΤΊΘΥ : δηᾶ, :ἴ 1 σαπποῖ σΘΟΙρΡΥ μπᾶ, 1 Ρον 
ΤΗΥ͂ ΥΘΆ50Π ἴο ἴπ6 αἸνῈΓ οὗὁἩ Τοᾶ501|) 8Π ἃ οομθϑ5 τι ΥΘνΟΓΘΠΟ6 
ἀπ6 βιιρουϊου τυ οἵ Βϑνοϊαἴϊοπ. ἘΠῸ αἰδγύοποα θθένεθη ΟἿ Γ15- 
ὉἸδη ἐγ δα ῬΠΙΠΟΒΟΡΒΥ, ΟΥ̓́ΪΠΘ τηο46 οἵ βρθουϊαϊϊηρ' Ἡ ΒΙΘΝ 85- 
ΒΌΠ165 ὑπαΐ {{116, τηΔὺ 6 581 ἴο οοῃϑιϑὺ ἱπ {π15. Τπ τηδίξουβ οὗ 
ῬΒΙΟΒΟρΡΥ, ἔπ6 νυ ραν ΤΊΔΥ ὍῸ ἴῃ ΘΥσΟΥ, ἀπά. ἔπ βρβουϊαξϊϑὲ 
ἸΔΥ 6 τἱρηΐ, Βηΐ, ἴῃ ΟἸ Υἰϑἐϊαπῖέγ, ἔπ 6 ῬΟΡΌΪΔΥ οΟρίηΐοπ ἰ5 
ΞΘΠΘΓΘΙΠΥ Τρ. ἘΠ6 βρθουϊαΐοῦ, ὑπ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡμΟσ, πο που]ᾶ 
ἴδιο ΟἾΥΙϑἐ δἰ Δοοογάϊηο ἴο Π15 οσ ΠοΐΟΠ5 οὗ ἐγ ΐῃ δηὰ 
[]Ἰβεμβοοά, οἵ Γιρηΐ, ΟΥἩΣΤΌΠΡ, ΘΘΠΘΟΓΑΙν οοποΐα 865 τ ἘΠ ΟΥΓΟΥ. 

(α) ὕουκϑ, Δ δαῖτ. [0]. μοπάομ, ρ. 28, ζο. βϑυϊηθῃ οπ Ζόοβῃ χ. 20. 

ΟΔρουμδΌ τη. 

πα Ὁ. 111. οὗ, ν. οἢ {6 ἀρθιηοπβ οἵ 6 Νονν Τοβδίαιηθηΐ. (Ὁ) Ἐπασϊτν.. 
Ἰηΐο {Π6 Τ)δπιοηΐδοβ οὗ πὸ Νοην Τ᾽ δβίαιηβπί. (6) Ἐπααΐγυ Ἰηΐο {πὸ ἀ15- 
Θ85685 οἵ ϑοτρίατο. (4) ἘϊβδῪ οπ {π6 Ὠειμοηΐδοβ οὗ (Π6 Νὸν Τοβία- 
ταθηΐ. (6) Ἐβθιπᾶσκβ οα Ὦγν. ΝΜ ατα᾿β ἀἰββογίδομβ, ουΚ5, Δΐο. οαϊέ. 
Ἡδιηηίοιι, νο]. ὅ. Ρ. 475. ἀπά νο]. 1. ν. 296. Ὀ᾿βοοῦγβεβ οὴ ἐπ Ὠειπο- 
πἶδο5. (.[)) Τὰ Μαίι. ἵν. 24. (9) Εββδὺ ρτθῆχϑα ἰο μῖ5 Ἠδυιιου, ἀϊο. 
δαί, Ρ. 172. ({) Ὀιββογίαίϊίοι ὁπ ἴη6 Ῥϑιιοπῖδοβ. (ἢ) Βϑιπδυῖ5 ὁπ 
ἘϊοοΙ δβιαβίϊοαὶ Ηϊἰβίογυ, σσουκβ, ὅϑνο. δαϊξ, νοὶ. 1. ρ. 199. (1) Εββδγ οὴ 
{16 νυοτάβ Διάδολος, Δαίμων, ἀπὰ Δαιμόνιον --ορΥ πη, ἀἸσβογί. νοἱ]. 1. 
Ρ- 182. Τἴο. 6εαϊ. οἵ Π6 σσουῖκκ οα ἐμ6 αοβρεὶβ. ({) ΟΥ 08] Τηϊτοἀποίίοῃ, 
Ζπα εαϊΐ, νοἱ]. "1. Ρ. 488, (η1) Εἰββᾶγ ργεῆχϑ ἰο 1πΠ6 Ηδυτιομνυ. (π) 
ΑΒ γ515 οἵ ΟΒσοποΙορΥ, γο]. 11, Ρ. 1764. 8566 αἴ5ο ΒΊβῃορ 6] εἰρ᾽5 δα πο 
οἵ Βίδοκμοιδθ, νυ]. 111. Ρ. ὅ7. ἀπά Τ)οά τι 6᾽5 Τιδοΐατοβ, γοἱ. 1. Ρ. 431. 
Κιρρίδ᾽ δα ποη. (0) Αὐτδηροιηθηΐ οὗ {π6 ΟἹα Ταβίαιηθμξ, νοἱ. ἱϊ. Ρ. 622. 
ἄς. Χο. (0) Ἔιναι πάντα τὸν ἀέρα ψυχῶν ἔμπλεων καὶ τόυτους 
δαίμονας τε καὶ ἥρωας νομίζεσθαι. ὭὍϊορ. [μδοτί. 17). 8, 5. 89, ἀρυᾶ 
Βίβοοθ, Ρ. 28. (4) Τὸν κόσμον δαιμόνων πλήρη. Ὀΐορ. Τιαοτέ. ΗΒ. 
1, ᾧ, 27. ἂρ Βίβοοθ. (7) ΤΊνθυ τοποῖι τηϊδίαϊκθ, βὰγβ Νῖσ. Βίβοος Ἐ, ψῆο 
αϑϑουί {παΐ Τ)ιηοηΐαοβ ἀθοιη θα ἴῃ ἐπ 6 δ 6 58} παῖοπ αἴοπθ ὙΥ 6 Ιθοτπ 
ἔγοπι {Π6 ὙΓΙΕΥ8. οὐ οἴμδὺ παίϊοπβ, {παΐ πο γ ἀθοπηᾶεα οἰβονμοσο. 1 
ὙΠΘΥ ΕΘ ποί αἰνγαυβ Κπουσῃ ΒΥ {π8 πᾶπιθ οἵ Τρθιηοπίδοβ, {ΠΘῪ Ὑγ6ΥΘ 
ΒΡΟΚθη οὗ ὑπάθυ βϑυθῦαὶ οἴμϑυὺ Π8Π)65, ὙΠ] ΟΝ 5 σπὶΥ [ῃ 6 βδιὴθ {μϊηρ', 
5..0}} ἃ5. ἐυρυκλεῖταιϊ, νυμφόληπτοι ἢ, θεοφόρητος δ, θεόληπτος Ἶ]» 
φοιξόληπτοι ἵ, πύθωνες ἢ“, Βαοομαπίοβ ἢ Οουσμ, Πιανατὶ Ἐξ, Τγπι- 
Ῥβαίιοἱ ὅδ, Νοοίαγη!5 Ὁ 115, Βδαπίβαιο ρίας! }}}, (5) Ταξο] δοΐαα] ὅ'..8- 

Ἔ ἩϊβίοτΥυ οὔ Π6 Αοίβ οοπῆτγιηθά, ρ. 288. 
τ ἘγγαΞρεῖται δὲ καὶ ἐυρυκλεῖται ἐκαλοῦντο, ὅζο. 5080]. ἴπ ΑΥὐἰδῖο- 

Ρἤδπ. Ὗ' 6δβρ. ἢ. ὅθ. 
1. ῬΙαΐο τη ΡΗφά. Ὶ 
ᾧ Φρενομανής τις εἶ Θεοφορητος 5... Αραιηθηιποη, 1149, 
Π| δ οθο ἃ τη ὅορμοο. Απίϊᾳ. δά ν. 975. Ἵ Ηετοά. ΝοΙρομι. ᾧ. 13. 
ἜΣ ῬΙ]αί. ἀθ Οτϑο. ἀοῖ. Ρ. 414. 
Ἡἰ ῬΙδαΐ, ΑἸηρΗ. δοΐ 2, βοθηβ 2. ν, 71 Ηδγοά. 110. ἶν. ᾧ. 79, 
11 ῬΙδαῖ, Μη. δοί. ὅ. Βοθπδ 4. ν. 2. Βαρ. Απιρῃ. ν. ὃ, ὅζο. ὅζο, ὅζο. 
5. ΡΊΊη. Ναί. Ηϊβί. ΠΡ. 25. 5. 24. δηὰ 110. 27. 5. 82, ἔχο. ὅχο. 
“}! ῬΙτη. Ναί, Ηἰ51. 110. 30. 5. 24. 



ΤῊΝ ὈΕΜΟΝΙΑΟ ΠΕΛΙΡΕ})--ΟΉΑΡ, ΤΙ. 108 

Τακοῖν. 35. {τόν Πῖππ ἴῃ {Π6 τά ϑὲ, (4π4) Οδρογπᾶυπι. 
Μανκ . 96. μδΔ4 τογῃ τη, δηά ογἱϑὰ στ ἃ ἰο νοῖςθ, μα οαπῖα οαΐ οἵ 

11], 
Το ἷν. 85. ἀηα Βμυγὲ Πΐγη ποί. ᾿ 

86, Απα ἐπδνὺ νει 4]}} διηιασεθά, 
Ματῖς ἱ. 27. ᾿Πβοπηιο ἢ} {Πδὲ {Πδν ααοβυϊοηθά, 
Μυκεῖν, 30. “πὰ ἌΝ διποηρ ἘΠοιηβεῖνοβ, βαγίηρ, πᾶς ἃ νγογὰ 15 

[15 

Μανῖ 1.27. Ὗ παί {πίπρ' 5 {Π15 7 ψηδὲ πονν ἀοοίγϊηθ 15 {Π18} ἴοΥ ν [ἢ 
Δ ΠΟΥΊΥ, 

Το ἵν. 86. Δ ῬΟΥνΟΙ ἢ6 ΘοΙπτηδη ἀθι}} {Π6 ἀπο θδη ΒΡ ΓΙ 5 
Ματὶ 1. 27. ὄνθῃ {Π6 ὉΠΟΙθδη 5ρι1Υ105, Δηα ἐπ ν ἀο ΟΌΘΥῪ [ιΠπΏ, 
16 ἵν. 86. δΔηα {Πδὺ σοΙη6 οί. 
αν 1.28.Ἢ. Αηά πηχηθαϊδίοὶν 
ἴμικο ῖν, 37. [Π6 ἔλγηβ οἵ πίτη ννϑηΐ οαΐ, (44) 
Ματὶ 1.28, 5ργϑδαα δργοδά {πγουρῃουί 811] {Π6 γϑρίοη, 
[Κο ἵν. 37. Ἰηξο Ἔν εὐ ρ]δοθ οὗ {Ππ6 οουπίτυ τοὰπά δρουΐ, 
ΜδτΚ. 1. 28, του δθουί 6Δ811166. 

ΗΕ 

ΜΑΒΚΕ ΧΙ. 99 --Ξ2ὅ. ἀπὰ ρανΐ οἵ νον. 27, 28. 

285 Απὰ ἵπουθ τγᾶβ ἴπὶ ὑπο ῖν ΒΥ παΘΌρΘ ἃ τηδῃ ὙΠ 8ῃ. ΠΟ] δδη 
ϑρίσιἰ : πα πα οτὶ δα οαΐ, 

24 ϑαγίπρ, Γιοΐ εἰ5 ΔΙΌΠΟ : ψμαΐ πᾶν 6 ἴο ἀο ψ 1} {π66, ἔπουῦ 
Ζοβὰ5 οὗ ΝΖδγϑίι αὐτί ἐποὰ οοτηθ ἴο ἀοδίσγου τιὴὶ 1 Κῆον ἐμ68 
ψ8Ὸ ἴπουὺ ἃγῦ, {π6 Η οἷν Οηδ οἵ αοά. 

25 Ἀπά “ΜΦ6508 γϑρηκοα κἷπι, βϑγ!ηρ, ΠΟΙ ἐπγ ρμοᾶοθ, δηὰ 
60Ιη6 οἷ οΓ δϊπι. 

27 Απὰ ἔπου 6 811 διειαζΖβά---διηοηϑ ἐμομηδαῖνοϑ, 5ΔΥ1ηρ,- 
οοιπηδη ἀθίϊι Π6-- 

᾿ 28 --- ἰ5 [Δπ|6---- 

ΤΕ ἵν. ρᾶτΐ οὔ νου. 9ὅ. 96, ἀπὰ 97. 

8ὃ Απὰ ψ6π ἐπ ἀ6ν1]" 56 οϑιη6 οὐἷ οἵ Πΐπ]. 
96 --“ἴοῦ στ δαϊμπογ γ---πα ὑπ θ. οοπιθ ουὐΐ. 
97 --η 4--" 

ἐδπι, νο]. ἴ. Βοοῖκ 1. ὁἢ.. ἵν. ρ. 2929, ΒΊτοἢ᾽5 ἄϊο. οἀποη, μοπάομ, 1749. 
(ἐν) Ἰιοοῖκοβ Ἐββαγ, ΒΟΟΚ 11. οἢ.. 11. 5θοί, 13. η. () {λικ ν]ῃ, 28---Ὅ1. 
(5) Ῥβουθαυκ5 οα Ποο 65! αβίϊοα] Η βίου, Ἦν οὐκβ, ϑνο. δα. νο]. 1. Ρ. 199, 
(.) Τῆι δοοϊπίδη νουβίοῃ οὔ {μ6 Νϑυν Τ δδίαμηθπς ᾿ἃ5 πὸ ποίβ οχ {{18 
Ρατί. ὙΜ 1 [86 ἀθ08] πηοδοβίγ, πόυγθνϑῖ, τ᾽ αϊοἢ ομαγδοίευιχθα {Π6 τυτ]- 
ἴογβ οἵ {Π15 βοιοοῖ, Ἐνδηβοη 15 ᾳποίϊεα ἰο ῥσονα {π6 8016 Ὠϊδίογυ οἵ {ΠῈ 
ἀδάατοπε ἀδπιοηΐαο, (Πα κα νὴ]. 27---40.} το θ6 δπ 1πιθυροϊδξῖοπ. 
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1λὺικοῖν. 58. 

ἍΙαΥΚ ἱ. 29. 

1μκΚοῖν. 38. 

ΜΙαΥΚ 1. 80, 

Ναί". 14, 

ἍΜ τκ 1. 90. 

Γακο ἴν. 38. 

ΜῈ ατκ 1.81. 

ΤακΚεοῖν. 39. 

ΜαΥΚΙ. 31. 

κα ἴν.89. 

ΟἨΒΙΒΤ ΤΕΛΟΗΕΒ ΙΝ ΟΛΑΙΙΓΠΕΕΟΗΑΡ. ΤΠ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἱἹΠ. 

Ῥείογ᾽ 5 Μοϊ]ιον-ἴη- Πα οὐγεά ὁ ἃ ἔευεν “", 

ΜΑΤΊ. Υἱἢ. 14, 15. ΜΑΚΚΊῚ. 939-91, ὑκὲ ἵν. 88, 99. 

Αμπά 6 δἵοβϑ ουῦ οἵ {Π6 5Βυῃρόρτιθ. 
Απά [οὐ ἢ, θη ἔμ6Ὺ σγοτα οοτθ ουΐ οἵ [Π6 5υπᾶ- 

σοραθ, {πο ὺ δπίογθα ἰηΐο (μ6 πουβα οὗ ϑηοη δηὰ Δη- 
ἄγον, τι Φαιηα5 δηα ΦόΠη. 
Απά Βιγηοη᾿β ν 165 Τ]ΟΥΠΘΥ νὰ (ΆΚοὴ ΜΠ ἃ ρστϑδί ἔθου, 
δῃᾶ 
ΙΔ 510Κ  ; 

Αμᾶ νθῃ 9οϑὺ5 νγὰϑ σογὴθ ᾿ηΐο Βρίθυ 5 ποιι86, 
ΔΠΟῊ ΤΠΘΥ {611 Ὠΐγη οἵ ΠΟΥ, 
Δα πον Ὀεβοισπξ Ὠΐπη ΤΟΥ ΠΟΥ. 

Αμᾶ Πα οδγηθ 
δηα βἰοοά ονϑὺ Πού, δηᾶ ταρυϊοά {μ6 ἕδνου, 
ΔΠ4 ἰοοῖκ Ποὺ ὈΥ {π6 πηᾶ δῃά 11 Πα ἀρ, δηᾶ ᾿τητηβαι- 
δἴθὶν [Π6 ἔδνο οἷς ΠΟΥ ; 
Δα τη θα ϊδίο!ν 5816 ἀγΌ56 ἃπα τηϊηϊβίθγθα πηΐο {Π6μ. 

ΜΑΤΤ, ὙΠ. ρμᾶγΐ οἵ νϑι. [4. δῃηὰ 16. 

14 --ὸ 58νν [15 Ὑν1[6᾽5 τηοῖμου 1814, 8Π4 510 Κ οἵ ἃ ἔδυ ευ. 
1ὅ --ἀπά πα ἰσᾳοπμοᾶ ΠΟΥ παηά, πα ἴΠ6 ἴδυεϑγ [οἵ μου : ἀπά 

ΜΑΒΚΕ 1. ραᾶγί οἵ νου. 90, δῃὰ 91. 

90 Βαυὶ ΒΙΠ]ΟΠ 5 Υ1[6᾽5 ποῖ μοΥ---οὗ ἃ ἔδνο--- 
9] ---ηᾷ 516 χτηϊηϊδί γα τπηΐο ἴῃ 61}. 

ΓΚΕ ἵν. ρϑιΐ οἴνο. 58, δπὰ 99. 

98 ---απὰ Θῃΐογοα ἰπίο Κ᾽ πο Π᾽5 μΟυι56--ὸ 
99 ““Δδηα 1 ΘΓ ΠΟΥ ---5ῃ6 ἅγΓο56, δῃᾷ τηϊηϊδίουθα πηΐο ἔμ θηι. 

-----Ξ---.ὦ.------ ------- --ο τ --.-.ο ὸρρρ ρρρρρρρρΠΠΠΡ’ 

3: ὝΠ15 βϑοΐϊοη 15 ρ]δοθα Πούδ ὁπ ἔπ τι θα δαΐμον 65 οὗ ἐπ 
ἢνθ ΒΑΥΠΙΟπἰβ8, Ἀπ οἢ ἴπΠ6 βογιρίαγαιὶ δυϊμογὶ ἐγ οὐ λικο ἵν. 858, 
ἀνας ἃς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς, ἐισῆλθεν, Κο. ΤῊ οὐτα οὗ Ροΐου"β 
το  μοΥ-ἰ ἢ -ἰἂνν 15 ρδοοα Ὀγ 5:. Μαΐξμδν Αἰ ἐπ6 Βθδ!ϊπρ, οὗ ἐπὸ 
ΟΘμ αΥΙΟΙἶἾΒ βουνὰ ῃηξ. “ΤῊ]5 τηῖγ8 018 Πᾶν Πᾶν θ6θπ ΓΟΌΡΣ ΠΙΟΓΘ 
ΡΑΡ Σου] ΥῚγ ἴο ΘΟΠΠγτὰ ἐπ 11} οὗ ἐπ Αροβέ!εββ. 

ΡΙΚΙπρίοπ, 0 Π85 ορβεγνϑὰ ἐπε ογάβι οὗ 5ὲ. Μασ δπὰ 8ὲ. 
{λικε, ἃπὰ γοϊθοϊθα ἐπθ βιιρροδβίἑϊΐοπ οὗ Οβίδπεσ ἀπά Μδο- 
Κηϊρΐ, ὑπαὶ δὲ, Μαΐΐζπονν ποῖα ἴῃ ογάοσ οὗ ἔπη6 : Πᾶ5 Ὑ6]}] 
ἀείδπαβα ἐμ ἀφοϊβίοη οὔ ἔμ βθνθῦδὶ μᾶγπιοπ  Ζου5 οἢ ἐλιῖ8 ροϊπί. 
--Ρ ΚΙ πρίοπ᾽ 5 Ενδηρ. Ηἰ5ὲ. ὅς. Νοΐδβ, ρ. 17. 



ΟΗΒΙΒΊ ΤΕΛΟΗΕΒ ΙΝ ΟΑΙΔῚ ΕΕ-- ΟΡ. ΠῚ. 16ὅ 

ΞΕΟΤΙΟΝ [Χ, 

ΟἸιγῖοί ἰδαοῖιο5, απα ρεγξονηις ΜΓ αοἶθ5 ἀπά Ο΄ω’68, ἐπγουβὴ- 
ομέ Ο΄αἴλίοε "ἢ. ' 

ΜΑΤΊ. ἵν. 93.---ῶ5. νὶ}1. 16, 17. ΜμαΑκκὶ. 92---599. 
{{ΚῈ ἵν. 40. το {π6 6πα. 

Ματῖς 1.32. Απά δὲ ὄδνϑῃ, ἤθη [Π6 5ὰη ἀϊά 586ΐ, ΟἍ11|66. 
Το ἵν. 40, ννὰ5 βϑίξη, 811 {ποὺ {πα΄ Πδὰ ΔηΥ 5101, 
αι. ἵν. 24. νι ἀἸνουβ ἀἸβθάβθϑ, 
Ματκ ἰ. 32. ἔΠουῪ Ὀχουρμς τπιπίο Πΐτη 811 (Παΐ νγοσθ ἀἰβθαββᾶ, δῃα {8 6ὴὶ 

{πᾶ νγϑῦθ ροβϑθββϑα νι ἀ6ν1]85: 
Ματῖ 1. 88, (ἀπ 411 1π|6 ΟἸΕΥ νγᾶβ ραιπογθα ἐορϑίμον δὲ {Π6 ἀοου :) 
Τακο 'ν.40 δηα Πα ]Δ]4 "15 μδη48 Οἡ βυθυῪ Ομ οἵ {ῃϑῖη 
Μανὶς 1. 84. {Πᾶξ νγϑῦθ 51ο]ς οὗ ἀϊνϑυβ ἀἸ5θδ5685 
1μικο ἵν. 40. ἀπ Πεα]δα {Π 6 : ᾿ 
Μαί. ν111.16. ἀπ Πα σαϑὲ ον {Π6 5ρι 18. νυ ἱ]ι Πῖ5 νογά, πα πρα]θα 8}} 

{Πδΐ νεῖ 8101 : Ὰ 
17. Τῆιδὲ 16 ταῖρι θ6 {1Π]164 νυ μϊ οἷ ννὰθ Βρόκθη Ὀγ Εὐβδιαβ 

[π᾿ Ῥυορ θέ, βαγίησ, ΗΠ η561}7 τοοκΚ οὐὐ ἱπβνγηεβ. δηά 
ῬᾶΥΘ ΟἿἿ 51  ΚΉΘΒΒ65 Ὁ 

25 Τῃ μ]δοίπο ὑπ ἴουν ἐπγουρμοῦΐ Θ811166, αἴζον ἔμ ουγο οἵ 
Ῥοίθυ" 5 ΜΠ τπ οί] Υ, 811 ὑπὸ ΠΥ πο ϑ15 ἅΓ6 ἃρτθθα, {116 5οΥΡ- 
ἴαγα! δα! μουν 15 ἴο θ6 Τουιπα ἴῃ δι, Ματῖς, 1. 82. ὀψίας δὲ γενο- 
μένης. ΜΙΟΒΆ6115 δα 45 μου ναγίουβ οὔμου οὔγθδ 8} ἃ ΠΙΪΓΆΟ]65 : 
ὅπ Ὧν, Ὠοδάγισθ πᾶ5 ΘΟΙη6, ἴῃ βοπιθ γοϑρϑοῖβ, ἴο ὑΠ6 5816 
ΘΟποΙαδῖοπ. Νείτποι ἅτ Τλρμοοἵ, Νονοοιηθ, ἃπα ῬΙΚΙπρίομ, 
ἀργϑϑά ἴῃ πο ἰοχὶβ ἔπ 6 Ὺ ψγου]ὰ οοια πο ἰοροῦποῦ 1π {815 βθοϊοῃ. 
ΤῊ6 Ενδηρ ] δἐ5 ἀθβουῦθθ ὑπ6 ουτπογίπρθ οἵ ΘΟ γϑὶ ἐπγοιθ 
Θ,811166 'π 5110}} ὙΘΥῪ ΘΘΠΘΥΙΆ] ἰθ 15, ὑμαΐ Ὁ ἈΡΡΘΆΓΒ ᾿ΠΠΡΟΒ510]6 
ἴο ἀρρυορυϊαίϊθ δβυθυῦυ δχργϑϑίοῃ ἴο 15. ραυ 1] } ΠΟΌΓΠΘΥ. 
Νοῖϊπου ἀοθ5 1 βθθπὶ ΘΆΡΘΌ]6 οἵ ἀοιηοηδίγαϊίοι ὑπαὶ 11 τ᾽85 50 
ἀδδιρηθά. ᾿ ᾿ 

Ουὖν Τογὰ πον Ῥαρᾶπ ἰο τηϑηϊίδδἑ Πἰπι56 1 ΡΌΡΙΊΟΙΥ ὈΥ [15 
πιΐγ 165, πα ἴο ἀϊτθοῖ ἐμ αἰξϑηπίίοη οὔτ μθ 7655 ἴο 815 οἱ αἰ πῚ5 ἃ5 
πο 1ν ΜΘ5518}. ᾿ ᾿ 

"6 ΠῚ 6 Ἐναπρο δὲ ποῦο αποίΐθβ ἔτοτι 15818}} 111]. 4---12. ὙΠῚ5 
ΘΒαρίογ οἵ Ιϑϑῖδῃ μ85 βθθῃ 105 }]}γΥ οοῃϑί ἀθυθα ἴο οοπίαϊη ἃ οομ)- 
Ρ]οΐθ ἀδβογίριίοι οἵ ἴπ6 βυ ογιηρδ οἵ Ογὶϑὶ. Βθοδιδθ ἴμθ 
Ἐσνδηρο] δῦ μπὰ5 ΔΡΡΙ164 {μ6 ψογάβ οἵ {π6 φγορμοῖ ἕο {μ8 οὔὐγϑ οἵ 
ἀἸδβθᾶϑθβ, ἱπ6 Βοοϊπίδῃ ψυουβ πᾶν δπάθανουγθα ἴο ρύονο ὑπαὶ 
ἵππος ἀοοΐγιπα οἵ πὸ αἰοπθιιθηΐ ουρεΐ ποῖ ἴο Ὀ6, πᾶ οδηποῖ ᾿6, 
ἀοαπορα ἔγομι ἰἢ5 ραβϑᾶρθ οἵ 1ϑαϊ8ῃ, ὙΠΘΥ αὐΐουν γοθοῖ ἐπ 
ΡΤΟΡΙ ΙαἴΟΥΎ 58 Υ] ῆσ6, τυ μ1οἷν 15 ἔμποτα γοργθδοηΐϊθα ἃ5 οἴδυθά ἴοι 
1πθ 515 οἵ πηδπ : δηᾷ [0Υ ἐμ ριγροβα οἵ ἀοϊπρ' ἃ Υ {Π6 Όγ66 
οὔ ἴπ6 θχρυββϑίοῃβ Ψ Ή]ΟΝ 50 ΟἸΘΑΥΥ ΘΟΉΥΘΥ ὑμ15 1468, {πὸ δάνθγ- 
ΒΆΥ165 οἵ ἴπ6 ἀοοίγίπο οὗ ἐπ6 δἰοποιηθηΐ πᾶν ἀϊγθοϊθα δραϊηβὲ 
ἐπὶ5. ραγτὶ οἵ Βουγρίαγα ἐπϑὶν ρυΐποῖραὶ αἰΐδοῖθ. ΠΟῪ πᾶνθ 
δηάἀρανουγοα ἴο ρίονο ἐπαὶ Ομυιδὶ 15. ποῖ μιθῦθ ἀθϑουιθθα ἃ5 
ὯΠ ὭΝΝ, ΟΥ̓ 5ϑουῦῆοθ ἴογ δἰ, δηά ἐπμαΐ ἔπ βδογιῆοθ [561 15 
ποῦ ἔγανγ ργοριἐϊαγγ. ὙΠΟΥῪ Γαγί ποῦ ἀὐραθ τπαὺ {πΠ6 ψογὰβ 
ΒΕΛΕ 51η8, 55.1.65 ἴο ὕ6αΥ ἰΐιθπὶ αἰσαν», ΟἹ ΥΘΙΠΟΥ͂Θ ἔμθηὶ; ἃπὰ 
ὑμαξ ΘΟμβθα θη εν ποϊμί πο ποτα 15. πθαπὶ πογὸ παι [Π6 ΓΘπιοΥ- 
ἴπρ᾽ ΑΥΤΥ ἔγΓΟΙῚ 15 ΟἿἿ 51π5 δηα ᾿πἰ αἰ 165 ΡΥ [οΥρίνοπμθθ5. Αγοῖ- 
θΊδμορ Μασοθ μὰς ἀονοϊθα 'πποὸῖ [ἀΡουγὶ ἰο {πὸ {Ππ|τγίδῃ ὁ}}- 
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1 ἦν. 41 Απᾶ ἄδν!β αἷδο οδῖηθ ουΐξ͵ οὗ Τ8ΏΥ, οὐγίησ οαΐ, δοᾷ ΘΆ1166. 

βανίησ, ΤΠοὰ τὲ ΟΠ τῖβί, {πΠ6 ὅοη οἵ αοά, Αμα Πο, το- 
Βακίησ ἐμ η, 

θοϊϊοη, πᾶ δαγθία Πν ἃπα] γΖθ ὰ ον υν πογὰ 1π {πὸ 016 ραβθᾶρα. 
ΗΔ οδηάιαϊν ἀπὰ ὙἨ γ, ἃ5 ἂπ ΘΠ αἰγου ἱπίο ἔγαΐϊῃ ον ον 5μοι ἃ 
ἄο, 5. θη 5 ἕο {μπ6 γΓοδάθυβ {πὸ ἀπ που] 65 ἴῃ ᾳαοδϑίϊοη, ἀπ οοπ- 
οἸθ 65 ὑπΠ6 ἀϊβοιιβϑίοι ΟΥ̓ Θϑ δ] βμῖπρ ὅπΠ6 ῬΥΟΡΓΙ οἰ ἀπὰ οοτ- 
ἰαϊπὶν οἵ {Π6 τιϑι8} δρρ᾽οαϊίοῃ οὗ ἔπ ραϑβαϑθ ἔο ἐδμ6 βου πρ5 
οἵ Ομ γιβϑῖ, 85 1:6 ν᾽ ΟΑΥΙΟΙ 15 5ΘΟΥ 66 ον {Π6 51Π5 Οὗ Ἰηϑη Κη. 
ΑΤΟΒΌΊΒΠΟΡ Μίαρσθθ, 'Π 5 ᾿ν 8] 816 ΟΥ̓Κ οα ἦμπα Αἰοποιπιθηΐ, 

ΠΥ ἅπα]γΖθβ ἔῃ6 σΠΟ]6 οἵ ἴμ6 ρδβδᾶσθ; Ραΐ 1ἰ ψου]ά Β6 ἴπ- 
ΡΟΒΒ1016 ἴῃ πο 5ογῖ 5ϑρᾶοθ οὔβαι ποῖθ ἕο δηΐοῦ ᾿πῖἴο 81} μῖ5 δἰδθο- 
Γαΐ δηᾶ ᾿θαυποᾶ οὐἰἐοϊϑιηβ. ΕΒ. ΘΟΠΟΙ α510Π5,Ὰ Ὑ ΒΟ ΓΘ πηοϑὲ 
5 ἸβίδοίουΥ, οδ ἢ ΟΥ̓ 06 ΒΘ ρίνθῃ. Ἐδ υπάρθι βίη ἀβ 1) π απὰ 
ασθενεῖας ἰο γοϊαῖο ἴο' θΟΔΠΥ μδῖη5 ἀπὰ ἀϊδέθμρουβ, δπὰ Ὑ} ἘΝ 22 
ἃπα νόσους ἴο Υοίεογ ἴο ἀϊ5θ8565 δα ᾿ογπιθπΐβ οἵ {μ6 τϊη4--- 
ΓΟΐδυϑ {π6 ΤΌΥΊΠΟΥ ΟἸδ1158 5᾽ ΘΠ ΣΊ Πρ ΟΠ 5.5 γϑημουΐησ ἐΐα δἱοῖς- 
ἢ.68865 Οὗ τηθη ὈΥ͂ ΠΤ] ΓΘ ΘΊ]ΟΙ15 Ου765, ἀπ ἐπ Ἰαἴτευ ἰο [15 δϑατγίρς 
ἐπιοῖν βῖηυβ ὍΡΟΙ ἐπ οΥΟ58, ἃΠα μ6 πὰ5 δἀπιιοθα ἸπΔΩΥ ΘΧΆΠΙΡΙ65 ἴῃ 
ΒΌρρογὶ οὔ {π15 ᾿Ἰηἱέγργθίαϊοπ. “ς 1ϑαΐδῃ πὰ Νέας μον," ἴὸ 86 
ἘΠ5 οὗ ΨΜΟΓαβ5, “8.6 Ρϑυθο Υ γθοοποὶ!θα, ἔμ ἢτνβδὶ οἴδαβα οὗ 
ΘΟ τοϊαϊπρ ἴο αἀἰδθαβδαβ χοιπονθᾶ---ἰ 8 βθοοπᾶ ἴο δα θυ πο5 
δηάσγθα, Απα θγ ἐπ6 58116 βῖβρϑβ Ὀγ τ Βῖ οἢ ἐπ ργορμοῖ ἃπὰ ἐμπῈ 
δνϑῃβθ δὲ πᾶν Ὀ66Ὴ ΓΘΟΟΠΟΙ Θὰ, {πΠ6 οΥρῖπα] οὈ͵θοΐϊϊοι ἀουινοα 
γοιι 51, ΜΕ ον 5 ΔΡρ!Ιοαἰίοι οὗ ἔπ6 ραββαβα, 15 οομηρ[εἴθ]γ γ- 
ἸΠΟν 64, βδἴποθ νγ ἢπά ἐπεὶ {πὸ δοαγίηᾳ ἃρρ!164 Ὀγ ὑπ δνδηρο ϑὲ 
ἴο δοάϊϊῃ ἀΐξβθαβο, 15 νι ο]ν αἰ ουθηὶ ἔγομι ἐπδὲ τ ΒΙΟἢ 15 ἀρ ρ! 164 
ἴο 8ἴη8 ; 50 πὶ 0 ΘΟ ΟΪ 5 οἂπ 6 ἄγανη ἔγοπι ἴῃ 6 ΓΟΥΙΊΘΥ 
1886 οὔ [π ψογά, ὙΒ] ΟΝ 518}1} θ6 ρυδ)ααϊοῖα] ἴο 115 ΘΟ ΟΠΪγ γΘ- 
ςοἰνθα 56η56 1η πε Ἰαΐίοῦ γοϊαἰξίοῃ. 
Οπο ρΡομπιΐ γοὶ, μβοσψονοῦ, ἀθηιδηβ δχρίδπαῖϊίΐοη. Τὺ νν}}} θῈ 

5814, {πὶ ἴπ6 ρτορμεῖ 15 πΠῸ ΟΠ ΘῸΥ ϑιρροβθα ἴο οομπῆπθ πϊπη561 
ἴο ἐπθ νἱϑῦν οἵ οὔτ γθἀοιηρῥίοι Ὀγ ΟΠ γβὶ 5 σα θυ η95 ἀπ ἀθαΐῃ : 
θαΐ ἴο ἔδΚθ ἴῃ αἷἰδὸ ἔμ δοπϑίἀθυαΐίοη οἵ Β15 τ] ΓΔΟΌΤΠΟΙΙΒ ΟἸΥ65: 
ὅπ ἔπ δνδηρο δὶ, οα ἐπ οἴμεὺ Πδπα, 15 τοργεϑθπίθα 85 ποὶ 
αἰζθη α!πρ᾽ ἸΠΘΓΘΙΥ ἴο ἔπ 6 Οαγ65 ρουξοτγιηθα ΡΥ ΟΠγβὶ, στΐῃ τ Ι ἢ 
ΔΙ0η6 6 νγὰ5 ᾿πηη]6 α] ἴθ ν οΘοποουποᾶ, Βαϊ 85 ἱπίγοδιιοῖπρ' ὅπ 
τηβϑηΐοη οἵ ΗΪ58. 50 ΠΟΓΙΠΡΒ ΤῸ ΟἿ 51π5, ὙΠ ὙΠΟ. Πὶβ δαθ]θεὶ 
Βα πὸ παΐαγαὶ! Ομ ποχίοῦ. ΝῸν ἴο ἐπὶ 1 ΓΘΡΙΥ (5805 ΑΥΟἢ- 
ΒΊβῃορ Μαρθθ) ἢγϑί, 1 τοσαγᾷ ἕο ἐπα ρτορμαῖ, ἐμαὶ τὶ ἰ5 ποὶ 
ΒΌΤΡΥΙΖίπρ ἐπαΐ 50 αἰ δΕ Πρ 581 Πρ’ ἃ Ἑπαγδοίου οὔ ἐμ ΝΜ 6ββίδ, ἃ5 
ἐπε οὗ πῖ5 ἠδαϊίηφ αἷΐ ἠνατιηον 0 ἀἴϑοαβος ψἰΐῃ ἃ ποτὰ, ἀπ ΒΊ ἢ 
ἔπ|5 Ῥγορπθὲ (ἰπ ομᾶρ. χχχν. 5.) π85 ἀδρϊοἱβα 50 βίγοπρυ, ἐπαΐ 
ΘΙ ΘΨΙΟΌΓ γορθαὶβ ἰδ νου ψοτάβ (Βαϊ 5 155. Ὡπᾶ δαϊῇ. ρ, 
109.) ἃπὰ γοΐδυβ ἕο ἔπθιῃ ἴῃ ρτοοῦ ἐμαὶ μ6 τγᾶβ ἐμ Μεββίδῃ ; 
(Μαϊί, χιΙ. 4. ἀπ ΒΘδΌΒΟΡΥ ἴῃ 100.)--οῖξ 15 ποῖ 1 580 ΒΌΓΡΥΪΖίησ, 
ἐπαΐ {Π15 Ομ γδοῖου οὐ ΟΠ δὲ 5ῃοι]α θ6 ἀθβου θα Ὺ ἴμ6 ργορπεῖ. 
Απά {παῖ 1ἰ 5]!ιοι ἃ θ6 ἱπὶγοάιιοθα ἴῃ ἐπὶ5 ρα, ψΈδγ {μ8 ργο- 
Ρμοῖ᾽ 5 τηϑῖη Ομ] θοῦ 5661|5 ἴο Β6 ἴο πιηΐο] α ἐπ ρ]λἢ οὗ οὔὐῦγ γβάβιῃρ- 
1100, 8π4 ἴθ γϑργθδθπῖ ἱῃ8 Μϑϑβιϑῃ 85 βυουηρ ἴτ᾽ ἴπ6 5115 οὗ 
ΠΊΘΠ, Ὑ1}} ποΐ ΔρΡρΘδΥ ἴπ ΔΠΥ ἄορτοο τιππαΐπσαὶ, πο π 1 15 ΘσΟΠ51- 
ἀογθα ἔμπα ἐπ6 «ονβ ΤΠ] ΔΙ οοππδοίϊθα ἐπθ ᾿άθδ5 οἵ 5ὶπ δπὰ 
α15θ856, ἴπ Ἰαϊέθι. θθῖπρ' οοπδί δεαγθὰ θῪ ἐμθπὶ ὑπ ἰθπιροῦγαὶ 
ῬιπΙδπιπθηΐ οἵ ἴῃ6 ὈΥΠΕΥ ([ῸΓ ἃρυπᾶςαπί ργοοῖ οἵ ἐξμιῖ5. 566 
ΒΥ οα Μαιϊξ. νι]. 17, ἀπὰ ἴχ. 2. Ὠγυβίιβ ὁπ ἴμ6 581πὸ Οὐ. 
540. ἴοπ) νἱ. Ρ. 258, ἃπα Τ)͵οσάοΥ] ον Ἰβα δῇ 111. 4. ἃἀπὰ Μαγ πὶ 
450 ὁ {Π6 58π|Ὸ ρΡ855856.}) Β5Ὸ ὑπαὶ Ηδ, ὑὸ νὰ ἀθδου θα ἃ5 
ἀνουθησ, ὈῪ πὶ μ᾽ τγὰ5 ἰο δμγζον, ἴῃ 6 ῬΡῸΠᾺ] ΘΟΠΒΘαΏΊΘΠΟΟ5 οὗ 



Μαῖκ ἱ. 34. β βδυθα πού {Π| ἀθν}]5 (0 506 
Τακεῖν. 4]. 

αυ 1. 35. 

ΟΗΕΙΒΊ ΤΕΛΟΗΞΕΒ ΙΝ ΟΑΙΙΓΕΕ-- ἜΑΡ. ΠΙ. 

{πὲ Π6 ννὰβ Ὁ υἹϑί. Ἢ 
Αμᾷ ἴῃ {86 τηουπίηρ,, Υἰβίησ ἊΡ ἃ ρτθαΐ ψνἘ116 θϑίουθ ἄδν, 

δἰη, σψου]ὰ παΐιτγα!ν Ρ6 ἸοοἸΪκΘα ἴο ἃ5 γθιμουΐης ΒΥ νὰ ϊ Π6 γγὰ5 
ἴο ρον ἤονηι, ἰδ ἰϑιηρόγα! οἴδοῖβ; δῃᾶ ἐμππ5. ὅπ6 τηθηϊίομ οἵ {πὸ 
ὁΠ6 ΜΟΙ] ΓΕΔ ΠΔΌΪΥ οομποοὺ ἢ ὑπαὶ οὗἩἨ ὑπ οἴου, {16 016 
οὗ ἐμ ργορμοίϊο γεργθδοπίδείοη ὑθοοιηΐηρ, ἃ5. Κοηπίοοιἑ Πᾶρ- 
ῬΠῪ ΘΧΡΥΘ58565 ἰΐ, ““ Ποβοσίριϊο Μοββϑίθ βϑηθνο θη ἰ βϑιηθ οἱ 
ΔΡΘαἑ 15 οὗ ραϊ!θη 5.) (155, α6η. δ. 79.) 
Τὺ ἐπ6 δναηρο δὶ οα ἰπ οὐμποὺ μη ἃ, ἐποαρῚι ΒΡ Δ ΚΙ Πρ᾽ ΠΙΟΤῸ 

ἱπηπηθαϊαΐθ]ν οἵ ῬΟΟΙΎ ἀϊβθαβθβ, 5που ἃ αἱ {Π|6 δαῖμθ ἐπ|6 ατιοΐθ 
ἐμπαῦ Ἰπϑθ .Υ οὐ ὅΠπ6 ρΡγΟΡΒΘΟΥ, 1 Οἢι το] αϊθα ἴο ὑπ ΠΔΟΤ6 ΠΏΡΟΓ- 
ἑδπΐ ραγὲ οἵ Ομ τ βὲ5 οἥϊςθ, ἔπαὶ οἵ βανίπρ τιθῃ ἔγοτη {1161 5118, 
011} ἀρρϑᾶγ θαι} ΓΘΑΒΟΠΆ0]6, 1 ὁ θ6 γϑοο]]ϑοϊθα ἐλιαὺ {116 5016 
ΟΡὈ]θοὲ ἱπ τοίδυγίπρ ἰο ἰη6 ργόρῃμοῖ Θομοθυηΐηρ᾽ 9655, γγἃ5 ἴο 
ΡῬΓΟνΘ μἷπι ἴο ΡῈ με Μ βϑίδῃ ; ἂἃπα ἐπα {Π6 ἀἰδἐϊ πρ 5} 1πρ' οα- 
γϑοῖου οὗ {Π|ὸ Ν6β518}} νγὰβ ἔο σῖυθ Κηοιυ ράσο 9} 5αἰυαίίζογ, τἰηΐο 
ἐδ μοορῖο ὃψ {76 γτοηυϊβδίον, ὁ ἐϊιοῖν' 5ἴτι8 (Τλλ]κθ 1..77.) 850 ἐπαὶ 
ἀπ6 δνδπρο δὲ τη ΡῈ σοπϑίἀθγθά ἃ5. Βοϊἀϊῃρ {π|5 Ἰθδαϊηρ᾽ ὁΠ8- 
ΓΔΟΐΘΥ ὈΥΪΠΔΥ]Υ ἴῃ νἱθν : ἀμ, αἱ {Π6 5βᾶπιο ἔππθ, ὑπαὶ ἢ 8 ΠΡ ΚΒ 
ἴο 1π6 726 .5 ἴπ6 ΓΤ] Π] θηΐ οὕ οπθ ρατὺ οὐ ἔμ ργόρῆθου, ὈῪ {10 
ΘΠ Ηρ οὐ ὑπο ὶγ ὈΟοάΙγ ἀϊδίθιηρθυβ, μα ἀϊγθοῖβ ἐπ ὶτ' αὐϊθηίιοη ἴο 
τμπαῖ οἴπου ουϑαῖου ομ] οὶ οἵ ουν ϑδνίοιι 8 τη ]5510η, οα ΥΒ1Ο ἢ {6 
ΡΓοΟρΡμθὲ μα ρυϊποῖρα!ν Θη]αγρ θά, πϑιλθῖν, ἔπ6 ΡγοΘΌΡΙ Πρ ἴθ Υ- 
ϑίνθμθϑβ οἵ ὑποὶνγ 51:15 Ὀ. Π15 βου πρθ. Απα {π|5 ἀπὸ ργθϑοπὶ 
Τα] ΒΙπιθηῦ οὐ 6 ΡΥΟΡΊΉΘΟΥ τγὰϑ αὖ {Π8 58η16 {1π|6 ἃ «ἀΘδὶρπδίοη οἵ 
186 Ρϑύβοῃ, δη4 8 ρίθαρε οἵ ἔπ {αἴαγθ ογ6 ἈΠ 016 σοπιρ ο ΐοη 
οὔ ὑπο ργϑαϊ οὐϊομ. Οὐοσοθίιβ οῖνοβ ὑπ|5 Ἔχ σϑ!]θηΐ ὀχ ρ]πδίίοη οἵ 
1Π|6 ραβϑᾶρθ ἴῃ φαδβέϊοη : “Εἰ παῖ ἑακοη οἡ 1] πη561} (5υ5οθρ }) 
ΟἿ ΒΟΥΓΟΥ͂5, ΟΥ̓ ΒΕ ΠΥ Ἶη05, ουθηΐαα!]ν ἴο θοαν ὑΠπ01| νυ γ, ἃ 5 Π6 
μᾶ5 ΠΟ ἰοϑίϊῆθα ῬγῪ ἐμ οαυγυηρ ΔΔΥ Οὐ ὈΟΑΙΪγ αἰδίθιη- 
615. 
1, ἴδον 81} ὑμαῖ 88 βθθὴ 5814, δὴν ἀουθὲ βου] γϑῖὶ τϑπηδῖμη, 

ἃ5 ἴο {Πρ ρῥσγορυίοῖΐυ οἵ ἔμιι5 οοπηθοίϊηρ ἐορθὶθθι, ΘΙ ΠΘΓ ἴῃ ἐπ 
ΡΓΟΡΠοῖ, ΟΥ ἴῃ {Π6 Θναπρο δῖ, ὑπΠ6 ΠΘΆ]πρ' οἵ ἀἸβθᾶδεβ, ἃπα 1Π6 
ἰοΥ̓ΡΊν ἢ 685 οἵ βῖη5, 1 σου] "65 οἵ ἴπΠ6 γοδάου ἴο αἰΐϊθη ἃ ραγίϊοα- 
ΙΑυν ἴο {π6 οἰγουμηδΐδηοθ οὗ {ποὶγ Ὀθῖηρ οοπηθοϊθα τορι 
θααθπὶν ὈΥ ΟΥ̓ Σ,οτγὰ Βἴπη561, ΤΠῸ5 Π6 5ᾶγ5 ἴὸ ὑῃμ6 βἰοὶς οἵ 
ἴπθ ῬΆ]157γ, σβθῃ 8 μϑαϊοα μΐπη, “ἐδ 8ἴη8 ὃθ 7ογσίυθην ἐΐι66᾽᾽ 
(Μαῖί. ἰκ. 2.) Απα ὑμαῖ ᾿ΟΔΠ]Υ ἀϊβθαβθβ Το γ6 ηοὗ ΟὨΪΥΚ ἀθεοιηθα 
Ργ ὑμὸ 79 ν78, μυϊ τοῦθ ἴῃ γϑα ν, ἀπά ον ὅπ6 Πυδὶ ἀἸθρ θη βδί! 0}, 
1 ΤΔΏΥ ᾿πδίδπο65 {Π6 Ρι]5Πτηθηΐ οἵ 51, Ὑ)}6 Π|ΔῪ 1Ὰ17}γ 1 δ. 
ἔγοταῃ Φόμη ν. 14. ΠΘΓΘ «(}651τ5 δα: ἴο μϊπὶ ΠΟΙ ἰι6 μ8α ηιαάο 
τυὐιοῖθ, δἴπι ὯῸ ἬΔΟΥ6, ἴοδὲ α τοῦ86 ἐδππῳ οοηπιθ αὐιέο ἐΐεθ. Τὶ 
580] 6 ο᾽ϑουνϑὰ 4150, ὑπὸ: ννπαῦ ἴῃ ΔΙ ἵν. 12. 15 χρυ οβϑϑά, 
απά {Ποῖ βἴηις δ]ιοιιϊα ὃ6 ξογφίυδη, ἐΐ θην, 15. ϑίνϑη ἴῃ Μαΐί. ΧΠ]. 
1ὅ. απὰ 1 εποιϊά Πποαϊ, ἐΐιθηι. 83.866. 8150 Φδιη8 ν. 1. δη ἃ 1ϑδ18 ἢ 
ΧΧΧΙΙΣ, 24. ΔηΠἃ ΟΡβοῦυθ ἴθ τηϑ]θαϊοίϊἑομβ ἀραϊηϑδὺ ὑπ6 ἔγϑηθρ θδ5- 
5ΟΥ5 Οἵ {πὸ ἰανν, ἴῃ Πθουΐ. Χχν]. 21. 866 4150 τοῦ. οῃ Ψοδη ν. 
14. πὰ Ῥο]6᾽3 ϑὅγῃ. οἡ Ναἰϊ, ἴχ, 2. 

ΝόοΠ6 011] {ῖπκ {115 οχίγαος ἴοο [θηρ, ὑὙπ0 ἃΓ8 ἅν Γ6 οὗ ἔθ 
ρτϑαΐ ᾿ππρογΐϑηοθ οἵ ἴμ6 βαθ]θοῖ ἴῃ ἀϊδουβδίο. ἜΠ6 ΓΘΘΘΑΥΟΪ 65 
ὀ 815 θαυ πϑα νυ Υ αἴογα ποίου ργοοῦ, Γ πν ογο νγδηΐίηρ, 
ἴμαΐ ἴῃ ργορονίίοῃ ἰο ἔπε οχιοπὶ οἵ ᾿παπ νυ πὰ [Π|6 ἱπούθαβο οἵ 
ομν' Κπον]θᾶρο ν11}}} δνοὺ "ΡῈ {π6 οοπῆγηιδίίοι. οὗ ὑμ6 ογοαὶ ἀθο- 
ἴση οἵ {μ6 δἰοποιιθηΐ δηα ὑπ αἰνιηἰΐν οἵ Ομγῖδὲ. ΤΊ 15 δῖιι- 
ΘΘΥοΪν ἴο θ6 ποροά ὑπαὶ πὸ {πθο]ορίοα! σἔπ ἀθηΐ νν}}} ρουιπη Π15 
ΠΡγΔΓΥ ἴο ΡῈ ἀπργον!θοα ψ 1} {115 γα! ΠΑ Ό ]Ὸ γοΥΚ, ᾿ 
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αἷς, θθοδιι5θ {πον Κηθνν ᾿ΐτη, ΟἌΠ166. 



108 ΟΗΕΙΒΊ ΟΕ Α ΓΠΕΡΕΙ --ΟΗΑΡ, ΤΙ|1. 

Μαιηκὶ, 86. ᾿6 ννϑὴϊ ουξ, αηᾶ ἀθραγίοδα ἰπίο ἃ 5ο! Υν ΡΪδοθ, ἀπά ἔμοτο Θ δ ἴθε. 

80. 

ΔΊατκ 1. 37. 

38. 

ζακεῖν. 42. 

48. 

ας, ιν. 28. 

24, 

25, 

Ἐλκϑ νυ. 2. 

Ῥγδυθά. 
Αμπὰ ϑιχηοῃ, δηᾷ {ποὺ ἐμαὶ νγοσα τ τη, ἐΟ]]ονγεὰ 

δἴτου Πίτη. 
Απᾶ ψβθη πον μαὰ Τουπα Βῖτη, {πον 5α]4 ἀπίο πη, ΑἸ] 

ΙΏΘη 566Κ ἴου [Π66. 
Αμὰ Βε βδϊα ππίο ἔμθηι, [δὲ τ8 σὸ Ἰπΐο τὴ ποχὲ ἔονγῃβ, 

1Πδὲ 1 τοδὺ Ῥγύθδοῦ {Π676 4150: ἴου ἐπ υθίοσθ οᾶχηβ 1 ἐσ. 
Απάᾶ τη6 ρϑορὶβ βουρμξ γα, δηα οᾶπηθ πηίο ἢμη, δηά 
βίαγοα Πῖηι {πδὲ Πα 5Βῃοι]α ποΐ ἀθραγέ ἔγομη {Π6Π|. 

Αμά Πι 5814 πιηΐο {Ππθπὶ, 1 τηπιδὲ ρύθδοῦ {π6 Κιησάοιῃ οὗ 
(οά ἴο οἴει οἰἴ165 50; ἴου {πουϑίοσθ δὴ { βϑηΐ. 

Αμα 9εβὰ5. νγαπὲ ἃθοιΐ 411 (σ411166, ἐβδομίηρ' ἴῃ {Π6ῚΓ 
ΞΥΠΑΡΌΡΙΙΘΒ, ΔΠ4 ῬΥθδομιηρ ἐῃ6. σΌΒΡ6] οὗ 16 ΚΙηρΆΟΙΩ, 
Δα ΠΘΔΠΙησ᾽ 41} γηϑηποὺ οὗ 51:0 Κη 655, πα 8}} τηϑηποῦ οὗ ἀ15- 
6486 διηοησ' Π6 ΡΘΟΡΪ6. Ι 

Αηά [15 ἔδτηβ νγϑηξ {πγοισθους 4} ὥὄγυια, δηα {πον 
Ρτουσηῦ ππίο μη 8}} 510} ῬΡΘΟρ]8 {πᾶὶ νγεῦα ἰακαα Ἢ 
αἴνουβ ἀἰβθαϑαβ δηα ἐογγηθηΐβ, πα (ἢσβ6 νῖο ἢ γε ρο5- 
ΒΟα56α στ ἄθν}5, δηα ῃο86 νιοὶ σγοτο ᾿ππδέϊς, πᾶ 
{Πο86 ἐπδὲ πδά {Π6 ραῖβυ ; δῃηᾷᾶ μα μεαϊβά βϑυη. 

Απά {που [ο]]ονγεα μέγη συθαῖ χη! τι ά65 οἵ ΡΘΟΡΙ 8 ἔγοιη 
(ὐαἶηθθ, δη4] ἔτοπὶ 1) ΘοΆρο} 15, ἀπα του Φογιβαίοιη, δπᾶ 
τοῦ πᾶθα, Δηἀ ἴζογη Ῥαεγοηα δογάδη. 

ΜΑΥΤ. Ψ111. 16. 

16 ὕπο {πὸ ὄνθὴὰ νγὰβ 6Θ0π|6, ἔπου Ὀγοιρὗ ππἴο Πΐηὶ ΠΙΔΗΥ͂ 
ἔπαΐὶ ΕΥ 6 ροϑϑοβϑοῦ 1} ἀ6γ1]5. 

ΜΑΒΕ ἰ. ρϑγὶ οἵ νοῦ. 84. δηὰ νϑῦ. 99, 

94 Απαὰ Πα ποαϊθά ᾿ηλην---ϑηὰ οαδὲ οὗὐ ΠΥ ἀ6ν}]}5; δπά-- 
995 Απμά δ ργϑδομοὰ ἴῃ ἐμ: ΒΥ βαρόσιιθβ, ἐβγουρμοιΐ 811] 6 ἃ- 

ἴη66, ἃπα οαϑὲ οαΐ ἀ6ν115. 

ὙὙΕΚΕ ἵν. ρᾶτὶ οἵ νον. 40, 41]. 42. ἀπιὰ νον. 44. 
40 Νον ψβθπ {πα 580}--- Ὀγοιρ ιν ἔπϑῖῃ ππηἴο Π1η1--- 
ΑἹ ---ουβοτγεα ὕΠπόπὶ ποῖ ἴο 5ρθᾶᾷκ : ἴῸΓ ἐμοὺ Κηθν--- 
42. Λπὰ ψ Πθη ιὖ νγὰ5 αν, μα ἀδραγίεα, πὰ "ψεηΐ ᾿ηἰο ἃ ἐδϑενἕ 

ΡΪδοε--- 
44 Λπὰ Πο ργϑδομοά ἴῃ ὑπ ΒΥ μαρΌριο5 οἵ 6 .811166. 

--τῦ».- 

ΞΕΈΕΟΤΙΟΝ Χ. 

('λγῖδί ογθ5 α ΠΤ ρον Ἶ. 

ΜΑΎΤ. ΝΠ. ---ά, ΜΑΚΚΊ. 40, το {Π6 6π4. χὐκεν. 19--.-16. 

Αμά 1ὲ οδηθ (0 Ῥᾶ85 θη ἢβ νὰ ἴπ ἃ οογίδιη οἰ γ, 
ΡεΠο]ά, 

27 'ΤΠῸ ἀγραμπθηΐβ οὗ Νονοομη8 πὰ Τιρμιοοἱ μᾶνα ρυϊηοῖ- 
ΡΆΠΥ ᾿πάπορα τη6 ἴο σῖνθ ὑμ15 ρ]δοα ἴο ὑμθ ουγε οὗ {πὸ Ιβρϑῦ, 
σοπέγαγυ ἴὸ ἔΠ6 δαϊποτγῖεν οἵ Θοαάγιρθ, ψῸ Πὰ5 ρτείεγγθα τπ6 
οὐάον ΟΥ̓Β᾽. ΜΓΡΓΠ ον 5. Οο5ρε], δῃ ἃ δυγδησοα ἢ ΔΡΓΘΥ Π|6 5 ΥΠΊΟ ἢ 
οὨ ἴμπο πποιιπὶ. 6 δχρύθϑϑδίοη ἴῃ ϑἰ, δέο. νον 5. Θο5ρε], οη 
ἘΠ ΘᾺ [815 ΟΡ ΠΙΟΗ 15 Το πἀ6α, 15 ἴῃ Νέας. νὴ 1. εὐ ξάνδι δὲ 



ΜΜατκ 1. 40, 

11 ν. 12, 

λυ 1. 40. 

1Κὸ νυ. 12. 

ΜΙ αιΐ νι}. 2. 

{κε ν. 12. 

τ 1. 40. 

Μίας. ν}11. 2. 

ΜΚ 3, 41. 

ΟΗΕΙΒΤ ΟΥΈΕΒ ἃ ΓΕΡΕΒ -ΞΟΗΑΡ, 1Π. 

{ΠΟΥ οδτη6 ἃ Ἰθρϑὺ ἴο ᾿ϊπὶ 
ἃ. γηδὴ {11} οὗ Ἰθρύοβυ, γγο 56ϑῖπρ' 6511. 
Δα Κηθοηρ ἄοννη ἴο Ὠΐτη, Ῥ6βθθοβῖηρ᾽ ὨΪΠῚ, 
611 ο ἢ15 ἴδεβ 
Δα ννουβῃ!ρροά ΠΏ], 
δ Ὀδβοιρσῇης Πΐμη, 
διηα βαντηρ' πηΐο ἨΪη, 
Τιοτά, 1 ποὺ τ 11{, ἐποῖι σϑηβὲ γπαῖζθ γὴθ οἰθδῃ, 

Απα ὅ6βιι5, τπονϑᾶ νυ ἢ οοτηρδββίοη, ρας ἔου ἢ Π15 παηᾷ, 

ἀυτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους---ἀπὰ καὶ ἰδοὺ. ὙΠ16 58πι6 ΘΧΡΙΘβϑῖοη Πᾶ5 ἴπ- 
ἀποορα Μγ. Φο0η685, ἰπ Π15 νπαϊοαΐϊοη οἵ 51. Μ αὐ πον 5 605Ρ6], ἴο 
ΘΟΠπΟΙμθ ὑπαὶ {μ15 Εσνδηρ δὲ δα Οὔδογνθαὰ {6 ἀπ6 οτάοῦ οἵ 
ἴπηθ. Βυΐ ΑΥΟΙ ΙΒμοΡρ Νουθοιηθ }15}]}Υ ΟΌβουν 5, ὑπαὶ δοοοτα- 
προ ἴο 51. 1 {π|5 τηΐϊγᾶοῖὶθ 5 ρου ὐπιθὰ ἴῃ ἃ οογΐαίπ οἰΐγ, 
Τλιῖο ν. 12. ἀπά ὑμπαΐ [πὸ Θχ ργοϑϑίοι ἴῃ Ναὶ. ντ1}. 1. Γ δ υ 5. ΟΠΪΥ 
ἴο ἴ τυ] 465 [0] ον ἱηρ αἰτα : ἂμ ἰμ6 ψογάβ καὶ ἰδοὺ 8ἃγ6 
ΟἾΪΥ υιϑ66 ἃ5 ἃπ Ιηἰγοἀποίονγυ ρἤχα56 [0 Υ {Π|6 Βοιΐου ἰγϑηβι 10 πη [τσ πὶ 
956 ραγΐ οἵ {πΠ6 ἰδίου ἴο δηποΐμοσ. ΝΔΠΥ ΘΧΡΥΘΘ5Ι0Π5 Δρρᾶ- 
γϑηΐὶν χίπο' {πὸ {ἰππη6 οἵ ονϑηΐβ τηϑὺ θ6 σοπβι ἀθΓθα ἴῃ {Π15 ροϊηΐ 
Οἵ νῖονν, 510}} ἃ5 ἰδὼν δὲ---καὶ ἐγένετο, καὶ ἐλθὼν, καὶ προσελθὼν, 
ἐισελθόντι δὲ, περιπατῶν δὲ, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα---τότε, μετὰ 
τᾶἄυτα, ὃν; ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν (α). 
1 τπδὺ Ὀ6 ορβοῦνϑά 8150 ἰπ βδαρροτχί οὗ {πὸ ἀγγηρϑιηθηΐ πον 

«ἀορίοα, ἐμαὶ ουν Ἰμοτὰ ψου]Ἱὰ ποῖ πᾶν 5814 ἴο {Π6 ἰθρϑὺ, 1 Π6 
Πα ρουίοτγιηθα Π6 οὐγο 'η ἔπ ΡΥ β6Πη06 οὗ π6 ογϑαῖ τη] πα 65 
ὑπαὶ [Ὁ] ον οα Ε1πὶ ἃ5. Β6 οὔτπο ἄοψη ἔγομι {Π6 πηουη ἴ-οϑϑο ὑποὰ 
ἔ61} πὸ Πη8η---ΠΟῚ 6 15 1 ργόθαθ ]9 ὑμαῦ {π6 Ιβρϑὺ, Ὀϑίῃρ 850 
αὐτο Υ]Υ τιπο]θαῃ, νου] θ6 ἰοππ ἃ διποπρ {Π6 οτον ἃς 
Τὐρμοοἱ 450 μᾶ5 γϑιμαγ κα, πὰὶ 51. ΜΑΙ ον τ 85 βοοἱϊουβ 

ἴο ργοοθθά δἰ οὔποθ ἴο πο βιιηοπ οἱ ἰΐ Μοιυπὶ, ἴοῦ Ὠΐοἢ 
ΡΌΓΡΟΒΘ 6 τη ηῇ 005 ΒΘν ΓΔ] Π]Γ80165 ἱοροίμου, ψιϊποῦΐ αἰϊθηἀ- 
1η9 ἰο {Π6 ΟΥ̓ΘΥ ἴῃ σι] θὰ ἔπου τοοῖς μἰαοθ. ἘΠΟΒΟΥπ 85 οὗ- 
βουνϑά {πὸ 581η6 ογάθσ. ΠΟΘ ἀ065 ποῖ ρρθὰγ ἴο θ6 διϊποϊοηϊ 
γΘΆ50 [ῸΤ δι ρροβίησ ὑπαὶ ὕνο ἰθρϑὺβ 66 οἰθαηβθά. 

Βοὶῃ διηοηρ 7678 ἃπὰ (ἰθῃξ 85. ὑπ ἸΘΡΥΌΒΥ 5 θ6 6 ΘΟηβῖ- 
ἀογοα 85. τηοϑὲ δβχρύϑϑίνθ διιθίθιῃ οἵ 5ῖη, ὑπμΠ6 ρυόρθυί 65 δηὰ 
οἰγοιπηβίϑη 668 Οὗ {πΠ6 ὁπ6 ροϊμίπρ οαΐ ὑπο56 οἵ μθ οἴμοσ. Τη6 
Ἰεργοϑυ, πὸ δίῃ, θθϑῖπθ ΜΠ ἃ βροῖ---ἃ 51 πρ016 Ιἀά6η ἱπίδοϊοπ 
--- 500} 5ργϑϑαϊηρ οὐϑὺ {π6 Ψ ΠΟ]6 θοᾶγν, ἃπα οοΙημημη]οαί ηρ᾽ 1ΐ5 
οοπίδρίοιβ παΐαγο ἴο ΘΥΘΓῪ {Π1πρ ΠΟ. 1δ οδη δἰ ποῦ Ἰοποἢ ΟΥ̓ 
1 ΠῸΘ ΠΟΘ. 

Τ115 ἀἰδογάθι νγ5 ἀθοιημθᾶ ποι ΓΆ 016 ΠΥ Π]ΘΥ6 ΠΙΏ8 ἢ ΠΠ]Θ685. 
Λιμοηρ ὅμ6 Φονγ8 αοα 810Π6 νγἂβ Θοπδι ἀγα 8016 ἴο γϑῆιον ἴΐ, 
Ἀπ 115 ΟΥ̓ 85 ὈΠΙῚΪΌΓΙΪΥ αἰἰγιθαϊοα ἰο Ὠϊνὶπθ Ῥονοσ. [1π 
{6 πηδη ΠΟΥ ἔΐια ΘοηἰΔρΊΟΠ οἵ 511, 115 σ᾽] Δη ἃ 115 ΘΟ ΒΘ ΌΘΠΟ6Β. 
ΟἿ ΟΠΪΥ μθ6 τϑιμονθα θγ ὑπὸ μπᾶ οἵ αοά: 8}} πηθᾶ}5 ψιϊπουῦὶ 
[015 ΘΘΡΘΟΙΆ] ᾿πΠὰ 6 πο 6 οἂπ Β6 οἵ πο ἀνδὶ]. 

Τη οἰϊδβοϊι πο ὑπ οὐγθ, Οὐ Τογὰ δβϑογίθα 15 βονθγθίϑ ΐΥ, ὈῪ 
{Π6 ρῃγαβο “1 ν111--β6 που ο]6 8." Οὐ ϑανίουῦ Ρϑοὶπ5 ὈγῪ 
Ῥυεβουνῖη πὶ ΡΟ ΟῚ ἴο ἰοΥρῖνθ δῖ ἴῃ 115 {Π]6δὺ οχίθην Ὀγ [Π6 
οσθ οὗ ἔπθ Ἰθρϑὺ-- πὸ βδοοὸῃ αἴϊζθγν αν 5 ραΒ]1ΟΙΥ ρτοοϊαϊηιδ 1ὶ ἴπν 
ἴμθ ο886 οὗἁὨ ἴπὸ δῖοκ οὗ ἐμὸ ρᾶ]βυ, ψῃθη [16 5814.-ος 6 θα} [πα γ6᾽ 
ἘΡΑ͂Ν ΙΝ ἐμαὶ ἴπθ ὅοη οἵ πᾶ μαΐ ἢ ρον γ οα ϑασῖ ἰο ἔογρῖνθ. 
511, ὅζο, 

(4) Ομδιμηῖ 5. Ητμι. ῥτο]αρ. Ρ. 17, 18. 7οποβ᾽ νυἱπάϊοαίίοη οὗ δὲ, 
ΔΙΑ ον" ̓5 Θοβρε!---ραὰ Ν νυν θοπιθ᾽ 5 ποίθ8 (0 (Π6 ΗδτιιοηΥ, ἢ. 14. 
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Ματκὶ, 41. δη ἐοπομοα Ἠΐ, δπᾶ βα ππίο Ἀπη, 1 ψ1}}; 6 ἔδου ΘΆ]116ε. 
οΟἸθδη. 

4. Απᾶ 5 βοοὴ 85 6 Πα Πα βροκθῃ, πηγηδαϊδίεϊν {Π6 16- 
ῬΙΌΒΥ ἀορατέίοα ἔγοτῃ μἴτη, δηα ἢ8 νγᾶϑ οἰθδηβεβά, 

Μαῖιν,4. Αμπά 76505 5βϑιἢ ππίο ΠΤ, 
Ματκ 1.44, 866 ποὺ 58 ποίηϊηρ ὑπο 8ΔῺΥ τηδῃ, Ὀὰΐ σῸ (ἢν ννᾶν, 

5ῃδνν {Πυ56 1 το {πΠ6 ρτίεβδί, δηᾶά οἵδ, ἔου (ῃν οἰθδηβίῃρ, 
[μοβ6 {πίπρθ νη] Μόοβοβ σοχωχηδηαθά, [Ὁ ἃ (θβΌ ΠΩ ΟΩΥ 
πηΐο {Π6γη ἢ, 

483. Απᾶ δε 5εγδισῃξνδυ ομαγρϑᾶ τη, πα ἔουἐνν ἢ βοηΐ 
ἢ] ἀννᾶγ. ᾿ 

46. ΒἘΒμέμο νοηΐ ουὔΐ δηα Ῥορσδὴ ἴο ρα] 15} 1 γηποῃ, δηᾶ ἰοὸ 
Η]4Ζθα εὐτοδά {πΠ6 γηδίζοι, 

38 (ηγῖϑδὲ οοπιπιαπη δα ἐμ6 ἸΘΡΟΥ ποὶ ἴο [6] ἀπγ τιὰῃ 11}} 6 πὰ 
5θθπ ΠΙπ]5617 ἴο ἴμ6 ρυιθϑδὶ, 85 ἃ ἴθϑιπποπΥ απΐο ἔπθῖη. Ἠθ 
ΟΒΔΥΡΘ5 ἔπ τη8ῃ ἴο Ὀ6 5126 ῃΐ, οα 6 Βι 76οὐ οὔ μ15 οἵιγθ, ὑπαὶ {π6 
Ζθδ]ουδυ οἵ ἰμ6 Ἐιηδιι5, οὐ οἵ πὸ Το 58} ΓΌ]6Υ5, 5ῃου]α ποῖ θ6 
δχοιϊϊθα ; δἀπᾷ ἐμαὶ 15 πη πιδῖγυ 5ῃου]α ποῖ ΡῈ ἀϊδίπν θα δῃὰ 1η- 
ἰογγαριθα ὈΥ ἴμ8 οἸδηιοῦβ οὗ ἴπθ ρβορὶθ, Ο βουῃθὶ! πη68 ̓ π {μι 6 1Γ 
ΖΘΆ] ἐπ ἀθανουγθα ἴο παῖς μῖτη ἃ ἰπο. Ηδθ ἀϊγοοῖοα Π1π 4150 ἴο 
1Π6 ργιθϑῖ, ἀπά ἴο οἴεγ ἔπ πι588] ρ!ν Τπ 1π6 1,Θν 1 1108] Ἰὰνν 1ἢ 
γγ85 πὸ οἴποθ οἵ ὑπ ργιϑδῖ δοπθ ἴο οὐγθ [815 ἀϊβθαβθ. "Π6 τηδῃ 
γγὰϑβ 5απΐ, ἱποχείοσθ, ἐμαὶ ἐπ6 ρυϊοϑδὶ τπὶσΐ ΙΟΟΚ ἀροη Πῖτ, πὰ 
ἄθοϊαγθ μἷπὶ οἰθαπ, δηᾶ ἔμπ5 ἃ ΙΘσα] ργοοῦ το ΐ θ6 σίνϑη ἴο ὑμ6 
ΡΘΟρΙβ, διὰ ἃ ἰθβεϊ πο ΠΥ 6 αἰϊογάοά ἴο {Π6 Ὀυ]αϑῖβ ὑπο ηηβοῖναβ, 
ἐμαΐ ἃ σγϑαῖϑθυ ἵμδῃ ἐμ ρυϊθϑδῖ γγὰ5. δπῸ Πρ ἔμ 611, 150 οουμ]α 64] 
411 ἀΙβθαβθβ ΌῪ ἃ ψογὰ, δπα ονϑὴ {Π6 ἀΐβθαβα οἵ ἔπ Ιθρύοθυ. Βιεΐ 
ΗΠ 19 ΙΘΡΘΥ σψὸ παα Ῥθθῃ οὐυγοάᾶ παὰ ἰο]ὰ {π6 ργιθϑὶ, ὈθοσΘ ἢ 
γγὰ5 ΡγΓοποιηοθα οἱθδπ, ὑπαὶ μ6 μαὰ θθθη μθα]ϑα ὈΥ οὐὐ' ΒΔ ΟΙΓ, 
Ηΐϑ 76] οῦϑυ τηϊριῦ πᾶν Γοίϑϑα ἴὸ δοϊςη ον] θάσθ ἔπ6 σοτηρ]θιοη 
οὔ ἴα οὔγθ: δηὰ ἴπμ6 τπᾶη νὰ ὑπούθίογο οπαῦροα ἴὸ 6 5: ϑηΐϊ. 
Οὐ Τοτά οουϊὰ ποῖ μᾶνα οἴϊεγθα ἃ τποῦϑ δυϊάθηΐ ρυοοῦ οἵ Β15 
αϊνιπιῖν ἴμ8π 115 οαγ6 οἵἨ μ6 Ιϑρϑὺῦ, [ὉΓ ἴμθυθ γὰ8. ἃ ρυβναϊθῃηΐ 
ἐγδαϊ τοι διηοηϑ ἔπ 6 7605, ᾿μαὐ θη μ6 Νέθβϑιδἢ 5Π00} 4 ἀρρθ αν 
6 5ῃοιά 88] {16 ἰβργοϑυ.- 

Α5 5ο116 οβ]θοϊ οης πᾶν Ῥθθπ ΡῬΤΟροβϑᾶ ροποθυπίηρ ἵπο ρτο- 
ρον οἵ οὺν ΤιοΥ 5 οΘοπ ἀπιοὗ ἴῃ ΘΟΙΙ Δ ΠαΙηρ' ἵπ6 πηὰπ ΠΟπὶ Π6 
μὰ οὐυγρα οὗἁὨ Β͵5 ἸΒΡΥΙΌΒΥ ἴο κ66Ρ 51||6 ποθ οπ π6 βυβ]οοῖ, 1 πουϊὰ 
ἀϊγοροῖ ἴθ αἰϊθπιϊοη οἵ ἴπμ6 τϑαάου ἕο {π6 10] οὶ πρ δάμη! 016 
ΟὈβουνδίοη5 οἵ ἴπ6 Ἰθϑαυπϑὰ γγ10510.8. 

51 δὰ δὰ ατὲ βϑδασαπίαν αἰζθμάδηη5, τηδηϊΐδδίαπι ἢ θὲ, ΠῸΠ 
6556 ἐπαϊοξαιῃ μὰ1ὸ ΒΟμηἰ ρουρθίαπμ 5116 πέϊπτη : 5868 ἀππίαχδϊ 
πδαιο ἄσμη Ρυγραϊοπομὶ δὶ ρυγραβϑοῖ βδοθγαοῦρα5, ΘΔ] Ὲ6 
ἰοϑίαΐδιη ἰδοϊδδοὶ ἀοπί πηρογαΐὶ οὈ]αἰϊΐοπθ. ΝΙμλσαπι ΠΟ το ὁ 
νοϊοραὶ 7 6515 ἀϊνίπε 16ρ]5 γϑῖπθη5 νἱἀθυΐ, αποὰ οὐαῖ γονογᾶ: 
564 εὐ ταϊγϑοῦΐο 580 ἢ ἀθπὶ ΠΟΥ Δ 10.515 5δδοθυ ἀοί!θα5, οὗ ἔππὶ ἀ6- 
παῦσαι Ππᾷ ρα Ρ]Ἰοαγῖ. {{{ δυΐοθτη ἢ ἀ65 οἱ Πογεῖΐ ἃ βαθύ! θι8, 
ΡΓΦΟν ΘΠ ΘΠ ογαπὶ δηΐθαιδπι [πη τ] ΓΔΘΙΠΙ πὶ (1 84111888 : [Δ οἷ] δά 
Ἡ!ΘΓΟΒΟΙυ ΠΝ ᾺΠΟΥΠ ΔῸΓ65. ῬΟγνθηἰΓοῖ, ἢ6 δϑοογάοίθβ, ΘΠΟΥ ΜΙ 
οἃ ποῖϊο δγαῖ, ᾿μνί αἴθ γθῆθηῸ ἰδοῖ!, δὰ ξ ̓θργοόβιην Θὰ πὶ ἔι|556, 
αὖ ἃ Ἰοργα θομἃ Πἀ6 οὐταΐαμη 6556, Πορσαῦθηΐ, Τάθο διπὶ «[651.}5 
ἐυθέως ἐξέξαλε, Ῥγοὐπιι5 ἌΘΘΒΘΘΥΘ 711551}, π6 ἴδπηα δηϊονουίογοΐ, 
οὗ 5:16 ηΐί πὶ ἱπηρογανὶῖ, ἀθπθο 56 ΒΟ γΟἿἿ ΘΧΡΙ ΟΥ̓Δ ἢ ἀ11ΠῚ 511{15- 
βοΐ, οἷ Ῥδυ πη 55ΠῚ ἱρ581 θϑϑαΐ ΤΠ ΠΤΙ5. 5111} ΟἸΕΤΤΘ: απο ΠῸΠ 
ΠΙοοθαὶ πἰδὶ ροϑβὺ 50] θηποιη βϑοθγαοί 5 ἀθοϊαναἰΐοπθπ. ΑΡ 60 
ἰθίηροῦο [85 βαπαῖο ἔπι πὶ ἀὐθθηι ἸΠΡΥ ΑΙ, ὅζο, ὅζο, δου ὟΡ 511, 
Μοϊοδιοιημαΐᾳ 1,οἰάοηδὶα, Π᾿ϑϑογῖ, ν, Ρ. 909, Νὲ 
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Μηκον. 186. Βυΐ 50 τῃυοῖ ἔπ6 ποτα θη {παγα ἃ ἔδιηθ δογοδα οὐ Θμ]1οο. 
᾿πη, δη4 σγοδέ τυ πι4 65 σατὴθ ἰορθίμου ἰο Πϑαῦ, δῃᾶ ἴο 
6 ποδὶ δά Ὀγ Βα οὗ {Ππ6Ὶ0 1 βυγη 168, 

ΜαΥΚ 1. 45. Ἰηϑογηποῇ {πῶ 9655 σου] ΠΟ ἸΠΟΥ6. ΟΡΘΏΪΥ Θηίο ᾿ηΐο {ἢ 6 
οἰέγ, θυ ννὰβ νυιτπουέ ᾿π ἀδϑαγῦ Ρ]8065: 

{μικο νυ. 16. 8π4 ἢ6 νη μάγονν Πἰγηβ  ἶ 1ηΐο {Π6Ὸ νυ] ἀθυηθ85 δα ργαυνθαᾶ ; 
Ματῖ 1.46. δα {Π6Υ Δ Π16 (0 Ὠΐτη ἔγουη δΥΟΥῪ (ΔΤ ΟῚ. 

ΜΔΈΤ. Ψ11Π. Ραγΐ οὗ νου. 2. νου. 5. ἀηὰ ρατΐ οἴνϑτ. 4. 
2 μὰ θθ61014, ἔμπϑγθ οᾶπιθ ἃ [6 ρ61-- 
5. Αμπὰ 4Μ6505 ρμαΐ ογῖ ᾿ς δ ηα, ἀπά ἐοπομοϑα μἴπ, βαυπρ,, αὶ 

Μ11:; Ρ6 ἔβοι οἰϑαῃ. Απὰ ᾿ππιπϑαϊ! αἴθὶν 15 ᾿ΘΡΥΌΒΥ νγ5 οἰθαπβοά. 
4 866 ποι [61] πὸ πιᾶῃ ; θαΐ 950 ὑπ γ νὰν, 5μ6νν ἱμγ561 ἴο 1π6 

ΡῬυ!οδί, ἀπ οἵου ἔπ οἱ ἐπαὶ ΝΜ ο565 οοιπιπδπ 64, ἴον ἃ ἰθϑυ πιο Υ 
πηἶΐο {Π|6Π1. 

ΜΑΒᾺ 1. Ραγξ οὗ νοσ. 40, δηὰ 44. 
40 .--ἀπᾶ---ἰΓ που νι}, ποιὰ οαηῃδὺ πᾶ π|6 ο]68Π. 
44 Απα 5αϊῖ ππίο Π]πη---- 

ΕΌΚΕ ἰν. ρατὶ οἵ νϑῦ. 12. πᾶ νοὺ, 19, 14, 
12 --δαυ πο, Γογά, 1{ἰποὺ ΜΠ, που οδηδὲ τη8Κ6 π16 οἰ θ8Π. 
15 Απαὰ μ6 ριιΐ ον δὶ παπὰ, δὰ ἰοποπϑα μη), δαγὶπρ, ὦ 

ΜΠ]; 6. ἴμποῦι οΙθαπ. Απᾶ ἱπιηρδάϊαίθν ὑπ6 Ιθρύοβυ ἀδραγίθα 
ἔγομι Π 11. 

14 Απὰ Πα οπαύρϑά Βΐἴτη ἴο {611 πο πιὰπ : Ραΐ φῸὸ ἀπά 588νν {δγυ- 
561 ἴο ὑπ ρυϊββδί, δπὰ οὔθ ἴοῦ ἔπν οἰθδηβίηρ', δοοογαϊπρ ἃ5 
Μοδβ65 οοιμηηδηαθα, [ῸΓ ἃ ἰδϑἐϊποπυ ἀπΐο {Ππ|6π|. 

-αἱῇ.-.--. 

ΒΕΟΘΟΤΙΟΝ ΧΙ, 

{ὲ Ῥαγαϊγεο οἰγοα; απ ἐΐα ροῖυον ὁ. Ο'ἠγιδὲ ἐο ἐογρῖυο 
δῖηδ αϑϑογίοα Ὃς 

ΜΑΤΥ. ΙΧ. 9--8, ΜΑΚΚΊΙ,, 1---12., {0ὑκὲ ν. 17---260. 

Ματκ 1.1, Αμπά δραίη ᾿ δηΐεσϑα ᾿πίο Οδρθυπδιτη αἴξθυ βοπλα ἀδΥ5 : Οαρθγπδῦμι. 
ἃΠΑ 10 νγ88. ΠΟΙΒοα {δὲ Π6 ννᾶβ ἴπὶ {Π6 Βοιιβ6. ' 

39 ὙγΠοΥο {πὸ ΠΑ ΠΟ 5[5 ἀγ6 811 ἀργοοὰ 1 ἴΠπ6 ἀυγαπησθιηθηΐ οἵ 
8ΩΥ ΡΥ Ιου] Υ ονοπΐ, ὙΠΟ νΘΥῪ [ΓΘ ΤΥ ΟΟΟυ 5, 10 Ψ 1] ΟἿΪΥ 
6 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴο τοίου πὸ γϑϑάθγ ἴο ἔμ056 ἨΥΙηΟἢ δῖ5, ὈΥ ΠΟΒ56 
ΔΟΪΠΟΥΙ 1 δὴ ὈΥΙΠΟΙΡΆΙΠΥ ἀϊγθοῖοα. 

ΤΠ6 οὔτ οὗ ἴπ διοῖς οἵ {πΠ6 ρᾷῖ]ϑβυ 15 ρἰδοθα αἴΐον ἐμαὶ οἵ ἔπ 
Ιϑρϑὺ τπηθῃϊοποϑα ἴῃ Μαΐξί, νη]. 2,3, 4. θγ Ποάδάγιαρο, Ν᾿ υΘΟΊη6, 
Τλρπιοοἱ, ῬΙκΚΙιπρίοη, ἘΠΟΒΠοΥη, πὰ Βίσμορ Εϊομπαγάβοῃ, 
δΔριια Τ|5 6 75 ΑΠη8]5, Ρ. 821. ἘῸΓ ἴΠπὸ ΧθΆδοη5 ΠΥ ἴΠπΠ6 ΟΥάοΥ οὗ 
δι. ΜίαΥκς ἂἀπὰ 51. Τὰ 15 δαορίθα Προ, ἰπϑίθαα οἵ ἰπαὶ οἵ 51. 
Μαΐζπον, νὰ Ὠοσαγάσο, Ἐδπι. Ἐχρ. νοἱ. 1. ρ. 245. 
ΜΙ οοπηροῖς {π|5 βίουυ ὙΠ ὑπαΐ Ὁ 1Π6 ΙΘροσ ; {6 ψογά 

ἐυθέως, 5808 ΑΥΟΒΌΊΞΠΟΡ ΝΝουγοομ!6, ἤχοβ {πὸ ογάοθγ, (ΜῈ ΓΚ 11. 2,) 
δὲ, ΤαῖΚο 4065 ποῖ Ξρ6οι ἐγ {π6 ἔπ, πα 5... ΜΙ αὐίπαν, σ 110 566Π18 
ἴο πᾶν ἀοϑίδγυγοα ἴῃ 6 παυγαίϊΐοπ οἵ ηϑπν [οΐβ, παῖ 116 ΒΘΥΠΊΟῺ Οἢ 
πὸ τηοπηΐ τηϊρ ΐ 6 ᾿πἰτοάποθα δαιὶν ἴο ἐμ 6151} τϑϑθυ, ἴο 
ΨΠοπὶ Π6 ῬΑΥΙΟΌ]ΔΓΥ δαἀάνιοββοά 815 Θοβμεῖ, ρἴδοθβ δϑνοσαὶ 
δνθηΐβ Βεΐνοοπ ἐπ οὔτ οὗ ἔπθ Ἰθροὺ ἃπὰ ἔπ μᾶγαϊγίϊο. 811, 
Τακθ γοϊαϊοβ ὅπ οὐμτθ ἃ5 ΠΒΡΡΘΠΙΠΒ᾽ ΟΠΙΥ ΟΝ ἃ ΘΟΥΙΔΙΠ ἀδν, 
ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν. 

Ουν Τογὰ ἀδδογὶς ποτα, ἴον ἐμ ἢγϑί ἔἴπιθ, Β15 ρονγοῦ ἰο ΤΟΥ ρῖν 
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Μαῖκ . 2, Απᾶ 5έγδιρηενναν Ἰῆδὴν ϑγετα σδίμογθὰ τορθίῃου, ἴη50- σαρεγπδαπι, 
ὙΠΌΘΗ ἐπδὲ ἔΠοΥα νγαβ ΠΟ ΥΟΟΙ (0 Τοοοῖνο {πϑῖη, ΠΟ, ποΐ 50 
ΤΩ Οἢ 85 ἀθουΐ [Π6 ἄοοῦ: δῃα πα ργϑδομβᾶ ἐπ νψοχά υπίο 
{Βϑχη. 

[με ν. 17. μά ἴξ οᾶγη6 ἰο Ρ8855 Οἢ ἃ σογίδ!η ἄδυ, 85 μ6 νγὰβ [68 0}- 
ἴησ, ἐμαὶ μετα νεῖ ῬΠΑΥβ6 685 δηα ἀοοίουβ οὗ (Π6 ἴδνν 5ιἐ- 
ηρσ Ὀγ, νγΐ ἢ γγεσα οογηθ οἂΐ οὗἩ δυεῖν ἴονῃ οὐ 6Δ1166, 
δηα Φιιάθα, δπᾷ Ψεγιβαίθηῃ ; ἃμά {πΠ6 ρονγεσ οὗ {π6 Τωοτὰ 
γᾶ 5 Ῥγθβϑηΐ ἴο πθδ] {Π 61]. 

Ϊῖ8ι Απάρεμοϊα, 
ΜατΚ 11, 8. ΤΠΘΥ σοχηδ πηίο Ἠΐτη, ὈΥΙΠρίησ Οη6 516 Κ οὗ [Π6 ραῖβυ, 
1 ν. 18, ἃ Τη8 ὙΥΠ]Οἢ τνγᾶβ [Δ ΚΟὴ ΜΠ ἃ ῬΑΙ5υ, 
Μαίι. ᾿χ.9. ᾿ἱγίησ οἡ ἃ Ὀ64, λ 
Ματὶ ἢ, 3. ὙΒΙΟΝ νγὰβ Ὀοτη οὗ ἔὈῸΥ : 
{κε ν. 18. 8Π4 [Πδνὺ βοιρῇῆΐ γηθδὴβ ἴο Ὀυὶηρ Βηϊ ἴῃ, δα ἰο ἰὰν Πῖηὶ 

Ὀείοσα Βίτη. 
1. Αμάνῆρη μου οου]Ἱὰ πού πα ὈΥ νυ]ιαΐῖ νγᾶν ἐπ6 Ὺ τηϊρἢὶ 

Ῥυϊηρ' Πΐτὴ ἴῃ, θθοδιβα οὗ {πὸ τα] τπάς, 
Μααν 11. 4. {πον οου]ά ποΐ σοτηθ ὨΪΡἢ Πῖτη ἴον [Π6 ῬΥΕΒ5 ; 
{π|κε ν. 19. ἔπ Ὺ νγαηΐ ἀροὴ {ΠπΠ6 Βουβ6-ἴοΡ, πὰ 
ΜΚ 11.4. {ΠῈ} πποονεγθά {π6 τοοῦ νγΠΘΥΘ Π6 νᾶ : δηὰ ψ θη. {ΠῸνῪ 

Βα ὈγοΚϑη τ ἀρ, {ΠΥ 
Τμικο νυ. 19. 1εζ μίγη ἄονῃ {Πγοὰρἢ {π6 ΠΠἸησ,. ψνΠ Π15 σοι, ηΐο {ΠπῸ6 

γηϊάϑε θοΐοτο 6518. 
ΜΚ 1. Ὁ. ὙΠ θη 7 6βι5 5ανν {πεῖν (11 π|, Π6 5814 πηίο {Π6 516 ῖκκ οὔ {πε 

Ῥδῖϑυ, ὅοῃ, 
Μαίι. 'ἰχ.2. με οὗ σοοά οἤθου, ἐγ 51ὴ5 θ6 [ουρίνθη {Π66 : 

5 η5, ὙΠΟ Π6 ἀδπιοπδίγαξεβ 8150 ὈῪ Ὁμοΐ ΠΟΥ τη]Γ8 016, ἃηα ἀ6- 
ΟἾΑΓΘ5 Πἰχη561 οσγθαῖοῦ ἐμ Π 8ΠΥ ρσορμοί. Ἠδ φρυϑαάμ}}ν ΓΘνθα 5 
Η5 ΠΡ 551 05 85 86 τηϊηἀβ οὗ 5 Πθδγοβ ΕΥ̓ 8016 ἰο γϑοθῖνο 1ΐ, 
αηᾷ {111 ἐπ ἔϊπη6 5Βῃου]ὰ οοιηθ πθη Β6 5Βῃου] ἃ ΔΡΡΘαΓ δ “ογυϑᾶ- 

Ὲ [6π, Ρϑίοτο 6 γα] 6 Γ5 οὐ {πῃ 6 Ρθορίθ. 
ΤῊ Φ 65 Ρεϊενοὰ ὑπαὶ 811 ἀΐβθαβθ νγᾶϑ ἴπ6 σοπΒΘαΌ 6066 οὗ 

βἰη, ὮΨ ΝῸΞ γῪ 0 ἘΝ, ἀπα ἐμαὶ ἔΠ6 ἀἸβθαβαβ οἵ {π6 ον σύ ποῖ 
μοαϊθὰ 11} π6 5ἷπ5 ἐμαΐ οοοδϑίομθα ἐμοπὶ ογ6 [Ὀγρῖνοη. 1 
πηθοΐ ἴῃ ϑομοοΐροη ὑμῖ5 αποΐαϊοπ. ΝΟάδΙΙμ, [0]. 41. 1. Ὠϊχὶ 
Ἐ. Ομ178 δ] ΑΡΡ8, π0}}5 στοῦ ἃ ΠΠΟΥ̓ΡῸ 5ϑπαῖπ, ἀο π6 0 1ρ51 ΟἸΠΠΪ8. 
ΡΘοοαῖΐδΥθ 1558 5 Πἶ, ΓΛ} 232. 2} 12 } ὉΤΥΉ δ. ἽΨ Ὑ ΛΓ ΝΒ2 ΤΥ ΊΓΙΙῚ 7.) ---ς- 
ἃ. Τ΄. ΒΑΡ. ϑαθραΐ, [0]. δδ. 1. ΜΙάγαοι ΚΚομεϊεὶ, [0]. 70. 4. ἀρυὰ 
6" οα Μαἷϊ. ἴχ. 2. 

Κιμιοῖὶ ἴοο, οα Ῥ5. χὶὶ. ὅ. μᾶ5 οββοινϑά, μοι αοα 588]]} 
[ι68] ἐπ ἀΐβθαβϑθβ οἵ ὑμ6 5ομ], ἔμθη, δἰξεσγ ἔπ δχρίαϊϊοῃ οἵ 1}5 
51π5, 88 ὈΟΑΥῪ 8150 51|8}} θ6 μθα]ϊδα, Τὴ Ψ6ν5 Ὀ6]1θνϑά, οι ἐπ ὶτ 
Οὗ ὈΥΪ ποῖ] 65, ὑπαὶ ἢ ψΠῸ οου]ά ἰπ5 ἀἰδρίαν ἔμ6 αἰϊγιθαΐθβ οἵ 
Πεῖΐγ, γὰ5 ἐμ ΜΙ βδίδῃ. Ουν Τοοτὰ ἅρρθα|5, ἱμϑυθίοσθ, οὰ. 15 
τἰιϑ8] μἰδπ, ἴο ὑπεὶν γθοθίνεὰ ορίπίοῃβ, ἀπ ἀβδογίθα 1115 ΠΙΡᾺ 
ἀἰρηϊ τ ὈΥ δοίϊοῃ5. 
θυ, ἴῃ Μαϊΐ, ἴχ. 9. Βα ρροβθβ ἐμαΐ ἢ] ραγαϊ γἱϊο νγὰ5. 5υ- 

[ΟΥῖπρ; ἀπᾶογ ἴΠ6 ρα πἰϑῃπηθπΐ οἵ 501186 Ρυ οι] γ 51π, δηα ἐῃ8 
ΤΘΙΏΟν 8] οἵ {Π6 ἀἸδοαβθ 5] σὩ"Π δα ΟὨΪΥ ὑπ ἰογρίνθ 655 οἱ ἐπαΐ ρᾶγ- 
οι οἴἴΐβποθ. ὙΥμογθαβ Τρ ὐοοῖ, ον ἔπΠ6 ΘΟΠ ΥΑΓΥ, ΔΥΓΘΊΙΘΒ5 
ἐμαὲ {πῸ τοϑιογαξίοη οἵ {π6 5190Κ οἵ {π6 ρδῖϑυ ψγὰβ δοοοπιραῃϊοά. 
Ὑ1Ὴ {6 Γι Ἰβϑῖοη Οὐ ἃ}} ΠΪ5 ραᾶϑὶ ὑγϑηρ Θ5510}5.---Ψ146 Βομοοῖ- 
δον ἤλοτε Ἡδοργαΐοθθ, ν0], 1. Ρ. 98. Τμρ!μίοοὶ. ὙΨΥΒΙΡΥ ἃπὰ 

Η1 ἴῃ ἴοο. 



1Κο ν. 20. 

Μαίί. ἴχ. 8. 

ΑΚ 11. 0. 

[ἶκ6 νυ. 21. 

Ναῖί, 1χ. ὃ. 

{κα ν. 21, 

Μακ 11. 7. 

ΓΚ ν. 21. 

Ναυϊ 1. 8. 

Ναί. ᾿ἴχ. 4. 

1Κο ν. 22, 

ΝΜ ατκ 1,. 8. 

Μαίιτ, ἰχ. 4. 

δ. 

ΝΜ ακ 1. 9, 

10. 

Μαῖίί. ἰχ. 6. 

ΜΜΑΥΚ 11. 11. 

12, 

Τα νυν, 25. 

τᾷ 11. 12. 

μα ν. 2ὅ. 

Μαιῖῖκ 11. 12, 

ἄμικο νυ. 2, 

αἷς 11. 12. 

Ναί. ᾿ἰχ. 8. 

ΜΜαΥκ 11, 12, 

1μ0Κο ν. 26. 

ατκ 11. 12. 

ἽΜαίι. ἴχ, 8. 
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Μδη, τ᾿ν 5ἰῃ8 δύ ἔοσρίνϑηῃ {Π66. 
Αμάᾶ Ῥεμο]ά, 

{Ποῖα συ οογίαϊη οὐ (Π6 ϑ'ουῖθ68 βιΠὩρ᾽ {Π ΓΘ, γθαβοηϊηρ' 
ἴῃ {πεῖν ΠραΥίβ ; 
δηα (π6 ῬΊαΥβθοα θθρδη ἰο γθάβοη, 58 υ 1 η σ᾽ 
νη {πϑυηβοῖνθθ, ΙΒ τηδὴ Ὀ]ΔΒΡ θη θ ἢ : 
ὟΝ ο 15 {π|5. γῇ 1ο}} Βρθακϑῖῃ Ὀ]ΑΒΡ ἢ ΘΙΏΪ68 7 
Ων ἀοῦλ {Π|5 τηδη 5 5ΡΘ δ Ὀ]ΔΒΡΘμῖ68 
ὟΝ μο δὴ [ΟΥρῖνα 51η5 θαΐ (σοα 4]0η6 ἢ 

Αμαὰ πημηθαϊδίοὶν, νυν θη «6805 ρογοθινρα ἴῃ Πὶ8. ϑρισι 
{μαὐ {πον 50 γϑαϑοῃμθα νυ 1 {ΠΘΙΊΒ6]ν 65, 
Κηονίηρ' {πεῖν {που ρ (5, 
ἢ6, Δηβυν υηρ', 5814 ἀηΐο (ΠΘῚῚ, 
ὙΥΥ σϑᾶϑοῃ γα {π656 {Π]ηρ5 ἴῃ γοῦν ΠΘαΥίβ ὃ 
ὙΥΠοσγοίογθ ΠΠῺΚ γα αν] ἴῃ γου Προαγίβ ἢ ἴου. 
ΨΥ ΠΘΙΠΕΙ 15 
ἴξ ΘΆΒΙΘΥ 0 54Υ ἴο {Π6 5101. οὔ {Π6 ραΐβυ, ΤῊΥ βίηβ θ6 ἔου- 
δίνθη [Π66 ; ΟΥ̓ (0 580, ΑΥ1586, δπά 8 Κα ὑρ (ἢν Ρε64, δά 
γα 1 

Βυΐ {πὲ γα τῆὰν Κπον {πὲ {π6 ὅοη οἵ Μδῃ μδίϊι ρουγεῖ 
ΟἿ ΘαΥἢ (ο [ΟΥΡΊνΘ 51η5: 
(θα βαῖτῃ Πα ἰο {πΠ6 5101 οἵ π6 ρ4]5υ) 
540 υπίο {πΠ66, Αὐἱβθ, δῃὰ (8 Κ8 ῷ (ἢν θεά, δῃηά ρὸ {᾿ ν 
ὙΥΔΥ ἱπίο {Π1η6 ΠΟΙι56. 

Απά ἱηχϊηϑαϊδίεϊν [6 
ΤΌΒ6 ὍΡ Ὀαΐοσα ἔμθ, ἀπ 
[ΟΟ0Κ ἀρ (Π6 Ὀϑὰ 
{μὲ ννΠ ΘΟ πο ἰᾶγ, 
δῃηᾶ νοϑηΐ ουτἢ Ὀοίοτο ἔποιη 8}, 
δηα ἀδραγίβα ἰο 15 ονγῃ μοιιβ6, ρ]ουγιηρ' αοά, 
Ἰῃϑουη ἢ {ἢδΐ, 
γθη {Ππ6 τυ! 465 5ανν 10, (Π6Ὺ τᾶν 6 }164, ἀπα 
ἴδ υ γί 81} διῃαζβά, 
δα νγεχο Π]16α νυ! ἔδαγ, βαγίηρ, Ἶ 6 ἴϑνθ 56θὴ βίγσδηρθ 
{Π]ηρ5 ο- ἀν ; 
γγ6 ΠΟΡΘΥ 5δνν 10 ΟἹ {Π15 [Ἀ5}10Π. 
δηᾶ [{π6}] σ]ουιῆεα οά, ψβῖομ πὰ ρίνθῃ 5110} ΡΟΥΥΟΥ 
ππΐο ΠΗ. 

ΟΡ υπϑυ. 

ΜΑΤΥ. ἴχ, ραν οἴνου. 2, 8, 4, ὅ, 6. νεῖ. 7. ἀπά ρατὶ οἵ νογ. 8, 

2 Απά, θ6 8014, {ποὺ Ὀτοιρΐ ἴο ἴηι ἃ τηδῃ 510 ]ς οἵ {Π6 ΡΆΪΘΥῪ --- 
ἀπ “655, βϑείηρ πον (αἰ, βαϊὰ πηἴο {μ6 510Κ οἵ {π6 ῥϑ|8υ, 
50η---θο ἰογρίνρη {Π|68. ᾿ 

9 --θἼοργίδϊη οἵ {π6 ΒΟΥ 65 5816 --- 
4 Αμὰ “65895---5814--- ὅ 
ὅ ---οαβίϑυ, ἰο 588γ, Τὴν 51η5 "6 Τογρίνθῃ {π668 ; οὐ ἴο 580, ΑΥΙ56, 

8η4 ψγχ8}1 ὃ 
6 Βυὶ ἱπᾶΐ γο τηᾶγ Κπον ὑπαὶ {πὸ ὅοπ οὗ τηὰπ αἰ} ΡΟΥΘ ΟἹ 

ἐδπια ἴο [ογρῖνϑ βἰῃηβ-τΑυ 56, ἰαΚ ὧρ ἰμγ "64, ἃπά ρὸ απίο ἱΒίμθ 
Οἴ158. 
7 Αηὰ Πα ἀτοϑβο, πὰ ἀοραγίαα ἴἰ0 Π]5 Ποιι86-. 
8 Βι!--- 
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μ0Κὸ ν. 27. 

ΜΜδῖκ 1ἰ. 18. 

ΤῊΗΞ ΟἈΙΔΙΝΟ ΟΕ ΜΑΤΤΗΕΥ--ΟἬΑΡ. ΠῚ. 

ΜΑΒΕ 11. ραγί οἵ νοῦ. 4. 6, 7, 8,9, 10. 12. 

4 Απὰ ψμθη--ἰοῦ ἀοτπ {πα Ρ6ἀ ΒΘΥΘΟῚ ἴμ6 516 Κ οὗ ὑπ μαΐῖβυ 

7 -- σῆο σᾶς ὈΥρῖν 5βἰη5 μαΐ ἀοά οηἷϊν αὶ 
8. “16 58] 4 αηἴο ἐπ 1-ῷ ᾿ 
9 ὙγΒοῦμοῚ 15-- 
10 ---(μδ βαῖὶμ ἰο ἐπ 516 Κ οἵ ἔπ Ῥ8]5γ,) 
12 ---ἃτοβθ- απ φἹ]ουι θα 604, καγίῃρ--- 

ΕΚΕ ν. ρᾶγὶ οἵ νϑῦ. 18. 20, 21, 22. νοῦ. 29, 24. ἀπὰ ρμαγὲ οὗ 
νοῦ. 2ῦ, 26. 

18 -σἴῆθῃ Ὀγουρηξ πη ἃ θ6α--- 
20 Απὰ ψ θη 6 δᾶνν {πΠ6 1 {1 {Π|, Π6 βαι ἃ πηἴΐο ἢ1Π|-- 
21 Απὰ {π6 βου θ65--- 
22 Βυΐ θη “6805 ρεγοοινθα ἐμπὶν ἱπουρηὲ5---ΥΠαὲ γοῦϑ9π 

γ6 ἴῃ νου πϑαγίβ 
29 ὙΥΒοΐΒΟΥ 15 Θαβῖου, ἴο 5880, ΤῊΥ 5ἷη5 "6 ἰογοίνθηῃ ἔ[ 66; ΟΥ 

ἴο 580, ΕΪδ56 ἃρ 8πὰ νγχαὶκὺ 
24 ΒυΐΪ ὑπαὶ γ8 πᾶν Κπον {ὑπαὶ πο ὅοπ οἵ τηδπ Παΐῃ ρΟΥΘΥ 

ὩΡΟΙ Θασΐἢ ἰο ΓΟΥΡῚν 6 5115, (μΠ6 βαϊὰ πο {πὸ 5ῖοκ οἵ {πὸ Ρα]5γ,) 
1 580 ππΐο ἐϊ66, ΑΥ1856, μα ἴακΚα στρ ἐμν σοι, ἃπᾶ βὸ τιηΐο 
ἀπῖπο Βοτι86. 
ὃ Απά 1πηπγϑαϊαΐο]γ---ἰοοἷς ἃρ-- 
26 Απαὰ ἴπϑύ 6 Γ6 8}} διηαζΖϑά, δῃὰ ἔμπδυ φ]ουιποὰ (οά--- 

«πταρεῦθ ---- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΙ]. 

{1 οαἰϊηρ' 97 Μαίίλολυ “.. 

ΜΑΤΈ, ΙΧ. 9. ΜΑΒΚΊΪ 18, 1. .: χλκῈ νι 37, 48. 

Αμὰ αἴξου {π856 ἐπϊηρ5 
[6 νγεηξ ἔουτἢ ἀρϑίη Ὀγ {Π6 568 5146 ; δηά 81] {πὸ σα] 8 
γαβοχίθα πηΐο μίτη, δηά πο ἐδυσῇῃξ {Π ΘΠ]. 

30 7 Ἰομἰοοἵ, ΑΓΟΒΡΊΒΠΟΡ ΝΘ οΙη6, δὰ Ὠοααγιάρο, ρμἷδοα ἐπα 
ΟΔΠἔπρ οὗ 51. Μαΐζμον ἴῃ 105 ρτοβϑθηΐ ογάθυ, δηαὰ βοραγαΐβ ἐμαὶ 
δυϑηΐ ἔγοι ὑπμ6 ἔδαϑὶ τ ΒΙΟἢ γὰ5 σίνθῃ δἰϊου ναγὰβ ἴῃ Πΐ5. ΠΟιι56. 
ΤΉΘΥ ΤΘΆ50Π, ΓΟ Τλικα νἱ1]. 41. ἀπά ΜαγΚ ν. 92. ὑμαΐ Ἰδοῦ 
δνθηΐβ οοουγγοα, ἃπα τπ0}} {1π|6 οἰαρβθά, γοπ ἔπ δ! ]πρ' οὗ 
ΜΜαϊίμον ἴο ὑμ6 νἱδβιΐ οἵ “8 1γ5, ΠῚ Οἢ ἴοοῖκ Ρ]αοα ἂὲ ἐμθ ἔδβαβί, 
Μαΐϊ. ἴχ. 10---ΞῬΚΙ8.. ΜΊΟΠΔ6115, ΡΙΚΙιπρίοη, δμὰ Βϑαΐογα [πῃ ἢ15 
ϑοτιρίαγα ΟΠ ΓΟπΟΪορυ, απὶϊΐθ ἔμ656 ονοηῖβ. Τὸ μὰν ργοίοσσο 
ἴδ ὈΓΠΙΘΥ ΟΠ] 510}, ΤῸΥ ἔπ ΥΘΆΒΟΏ5 ϑδιρῃθα Ὀγ Γρὲοοί. 

15 1 ποῖ ργοθαθ]6 ὑπαὶ οὐν ογὰ ρτοροβθα βοῖη8 ϑϑίμ] [6550 
ὈγΥ ἔμ5 ΟἈ]}1πρ' ΜΙ αὐζμοϑνν ἔγοια ἐπα γϑοορὶ οἵ ουβίομι. ὙΠῸ Ψον5 
ΘΧΡΙ ϑϑθα ἐμ υἱπιοϑὶ οοῃτοιηρὶ ἃπα μαἰγοα οἵ 84}} ἱμοϑ8 οἵ ἐμϑὶγ 
σοπηΐγγιθη, 0 δοοορίθα ὑμ6 οὔἶοθ ποὺ πο Ὀγ δι. Μαϊπον. 
Τὴ ἐπ ὶγ ορὶπίοῃ, νΟΥ͂5 πηδὰθ ἴο ἔμίονθϑθ, πη τ θυ δ, πα θΡ1}1- 
818, τηϊρῃΐ Ρὸ ἤτόκθη. 656 ρϑύβϑοῃβ 66 γοραγθὰ ὈγῪ 
ἴπθη ἃ5 ῬΥοίΆΠ6, ϑῃθρμογάβ, 8] Πηϑσ αἰ ΠΟΥΘΥ5, πη ἃ ΡῈ] 1 6818 --- 
ἩΔΌΞΎΣΙ, ΥΥΝ Δ ΥΥῚ ΘΟ ἪΝ. ΤΉΠΘΙΡ γορθηΐδησα 4150 85 001- 
5ἰθογθα νοῦν ἀϊῆϊου!. ἘΠῚ Φογυβα θη Ἐγραμ μὰ8. {π6 [0]]ο τ - 
ἴῃ οδθομ, Ὠοιηδὶ, [0]. 00]. 9. ὝΙΙΣ ἸΓῚΝ ἩΥΤΥῚ ΤΣ ΤΠ ἼΣΗ. 
Α ΡῥΒδγίβοθ ἐπαΐ θθοοιηθδ ἃ ρυθ] απ, ποὺ γϑίπονθ Πἰπὶ ἔγοπὶ 5 
οΥάδυ : μαΐ 1 πὸ ᾿ϑᾶνδδ πὶ5 ῥγοίδϑδίοη ΠΥ τοϑίουο ἴῃ ἴο 15 
οΟΥ̓ΔΘγ ἃραΐη. δὲ. Μαΐου Ἄρρϑᾶγβ ἴο ἤανθ ὕθθῃ, ἔγομχ ἷ5. οἢϊ- 
οἷδὶ 5ἰτυιαἰϊοπ, Ὑ ΐ ἢ τητδὲ πᾶν παὰθ ἢΪπΠῚ ΠἸΟΓΟ ΘΘΠΟΓΔΙΠΥ 
Κποόν ἢ, ἴμ6 τηοϑὺ Φα  80]6 οἵ 811 ἴὸ ἃροβί!εβ ἴο θθοοηθ {πθ 

Οαρογπδαπι, 



. 
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Ματῖς 1, 14, ἀπ ἃ5 ἢ ραϑϑϑᾶ ΒΥ Οαροτηδυπι. 
Ναί. ἴχ. 9. του {Π6η66, Π6 88νν ἃ ΠΊΔΗ, Ἢ 
1μκο ν. 27. ἃ Ῥι ]1οδη, πδιηθα 1,6ν], 
Μαίι. ἴκ. 9. πδιηθα Μαίίῃον, 
Ματῖ ἰϊ. 14, Π6 βοὴ οὕ ΑἹρἤιθιβ, 
Μαῖι. 1κ. 9. 5: σ᾿ δὲ {Π6 γϑοοὶρέ οὗ ουβίοῃι. 
1Κο ν. 97. Δηα 6 58:4 τιηΐο ἢϊτ, ΕΌΪ]]ονν γη6. 

28. πα ἢδ ἰθ[ 8]], γοϑα ὑρ, δῃα [Ὁ]]ονγθά Πϊηὶς 

ΜΑΤΊ. 1Χχ, 9, 

9 Απᾶ 85 .}6515 ρμᾶϑβϑϑα [Ὁγ}}}---τϑῇ α ἢ 51} ἀπίο πηι, ἘΕΌΠ ον 
186. Απὰ Πα 8[05860, πα [0] ονοα Βἴπηι. 

πλθκ 11. ρᾶτ οὗ νϑγ. 19, 14. 
19 Απά--- : 
14 -δο δὰνν 1δν]--ϑιτπηρ αὐ ὑπ γϑοοὶρὶ οἵ ουβἔομῃ, δπὰ 

βαϊά υπίο Ηἰμπη, ΕὌ]}Υ 6. Απὰ [6 ἀγοβθ ἃπὰ [9] ουγθα Πίϊῃ. 

1ΎΚῈ ν. 21. 

27 ““116 ψοηξ (οὐ, ἀπα 58 ν---ϑι {1πρ΄ αὐ ἴπ6 γϑοοὶρὶ οὗ ο11.5- 
ἴ01η--- ; 

Ξασαξδ»:.- 

ΒΕΘΟΤΊΟΝ ΧΙΠ. 

7λε 71πῇγηι απ μοαϊοὰ αὐ ἐπ6 οοΐ 9 Βεΐϊεοεραα. 

ΦΟΗΚΝ ν. 1---18. 

Ζαϊαη Ρ- 1 Αἴ (Π15 ΤΠοῖ6 ννὰβ ἃ ἔδαβέ οὗ (86 δονν5 "' ; δηὰ .6- Τοτγαϑβί ια. 
τιοά, 4740. Ψαῖζαι ξ μὴ 55 γυϑηΐ ὑρ ἴο δοιυβδ] θη. 

τυ ϊοῦ οἵ {πὸ ἤγοὺ 05ρ6]: δἀηᾶ 6 νγὰθ δπ δυθ- 1 Π655 8150 οὗ 
ψμδὐ ΒΘ γϑοοῦάβ. ἜΠ6 οἴ υβ, οχοορίϊηρ 51. Φοη, δπ ἃ ρου μα Ρ5 
δι. Ῥοΐθυ, γῇ ΡΥΟΡΆΡΙΥ αἰϊοϊαϊθα, οὐ δὲ 1ϑαϑδὲ βιυρουϊηΐθη θά, 
δἰ. Μαγ ΚΒ αο5ροὶ, νοῦ πο οὗ Ἀαΐ 11{{|{π. οἀποδίίομ, ἀπ ποὶ 
το Καοσ ἴο ὑπο οοπηίγγαθη. Θαΐ ϑανίοαν, ὈΥ ΟΕ] ηρ; 
δι. Μαΐον, ᾿πἰθηδδα ρουπδρ5 ἴο τορύονθ ἴπΠ6 56] Εσιρἔθοπβ- 
Π655 8Ππα ΔΙΤΌΡΔΠΟΘ οὗ πΠ6 ῬΊΔΓΙ8665 : ἃπα ἴο 5ιονν ἔμθπὶ ἐμαΐ ἐπ 
τηοϑὲ ἀδϑρίβθά δ ΠΟ ΠΡ' 6 ΨΥ ΡΥοίογγθα ὑϑίογθ ἐπϑῖὰ ἴῃ 1π6 
β'σμξ οἵ (σἂ (α). 

Τα δἀάϊδοπ ἴο ὑπ γθΆ50}5 δδϑιρῃϑαᾶ Ὀγ Τὐρἰίοοί [Ὸγ βορᾶγαί- 
ες ἰηρ π6 ᾿ηνιαϊοπ ἴο ἴμ6 ἴδαβδὶ αἱ ἴπθ πουβα οὗ Μαξίμου, [τΌγὰ 

{πΠ6 08}} οὗἩ ὑπαὶ Αροϑβί!θ, 1 δ θ6 ὁρϑοῦνϑά, αὖ ἐμαὶ ἰθαδὶ οὐχ 
ΤΟΥ 5ρ8Κ6 ἴῃ ΡΔΙΔΡ0]65. Βαΐ {μ15 τηοᾶθ οἵ ἔθϑομϊ πο γἃ8 ΠΘΡΘΓ 
δάορίθα {1} {πὸ Θ΄ ΟΓΙΡθ65 πὰ ῬΠανσθο5. Π8α πηραΐθα [ι15 οαϑί]ηρ' 
οαΐ οὗἉ ἀδν!}5 ἴο ἐΠ|6 ἀρ ΠΟΥ οὗ Δἢ 6ν}} ϑρι γι . 

1 πᾶν ποῖ ἐμπουρηΐ 1 ἀθβθυνῖπο οἵ οοπϑδι θυ οι, τ μοί ΠΥ 
ΜΜαϊΐπονν ἀπά Τ νι ψογο αἰΠϊογθηΐ ΡΟΥθοη5. 1 15 ἴΠ6 ΘΌΠΟΓΑΙ, 
δη4, 1 οσαπποῖ Ραΐ {π|πηῖς ἴπ6 οοτγγθοῖ ορίπῖου, ὑμαὶ ὑπο ὑγ 8 
1Π6 βδᾶϊη8. 1 ᾿ηβοσί {πΠ6 νογάς οἵ Ἐοβθῃηλ ]}} 6 1, 85 ΘΧΡΥ 551} ΤΥ 
Ὁ Ορ᾿πΐοη. Απ ἀΐνογϑα ἰαπίαμ δ᾽ πὺ πΟηλη8 τπΠ15 6] α566Π}- 
416 ΡΘΥΒΟΠ85, 8 γΘΙῸ ἀπὸ ρου Ο 65 βίπη}] νοοϑίϊ δἰ ηΐ ἃ ΟΠ γιβίο- 
Θδααΐάδηι ἀθ πῖγθ ΠῚ διιϑῖη. Θαῦπι ἰδιηθα ΜΆΓοι5 οἱ 1685 ἴῃ 
ΡΙ]ογίσααθ οαπὴ ας Π:θ0 οομβϑηιϊδηΐ, δὲ 811] οὐϊαμη ἃροϑβίο!! "]- 
ΠοΟΙλΐη65 Γπϑεϊηΐ (Βίηοπ Ῥοΐγαβ, οἱ θυρεοῦ 5 ὙΠπαδάθθ5) ΡῥΥΘ- 
ἴδγθη δα 6556 νι ἀθῖτπν θούαπι βαπἐθηὶΐα, φυὶ Τιϑνὶη οὐ Μαϊβερυϊῃ 
ἀΐνουβα ὑϑηξιιπῦ 6556 ΠΟυ ἃ Ππηΐὰ5 6] αϑἀθπιαθ ροιβομδθ ΘΧΙβ11- 
πηδηΐ.--- Ἐξ οΘΘητ Ποῦ, ΒΌΒμΟ 8 Ν. Τ᾿. νο]. 1. Ρ. 195. 

(α) 886 Ταϊμιυᾶ ἴῃ Νοάατίπη ρον 8. παῖδας 4, δηᾷ ϑϑημθα, ρετ 1. [0]. 24, 
ἃΡ Τιρβεοοί, νο]. 1. Ρ. 660. 

31: ΤΉ οΥΘ δγ6 ἴοιις μᾶββαρδβ ἐπ δι. Ζ0η᾽8 ΟΟ5Ρ61 ΜΠΐ0}} ἃ1Ὸ 
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δ] απ Ῥε- 2. Νον {Πογ6 5 δὲ Φογυϑαί θη, ὈΥ {η6 Βῃθορ-:ηιαν κεῖ, δι 5 γα βαίθι.. 
σἰοά, 4740, ῬοοΪ, γῇ ἢ 15 σ81164 ἴῃ {π6 Ἠθργον ἰοηριια Βείμοβάα, ψαϊ]ραν γα : 
27." ᾿Βανίηρ' ἥνα ροσοθα5. 

οθπβίἀογθά, Βγ ἐμ πιϑ] ΟἹ οὗὨἨ ΒΑΥΠΙΟΠΙΖΘΥ5, ἃ5 ἱπίθῃη ἀϊηρ ἴο 6Χ- 
ΡΓΘ55 ἔμπα πυροῦ οἵ ΡΆ5ϑου ύβ, 8η4 ἔπ σοπβθααθηΐ ἀαγαίϊοη οἴ 
ΟἿΓ (ΟΥ̓ 5 τι] ἰδῖσυ. ΤΉΘΥ ἅΓ6 ἔ}|6 [0] οσἱπρ---- 

ἰϊ. 18. καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν ᾿1Ιδδαίων, καὶ ἀνξξη ἐις Ἵερο- 
σόλυμα Ὁ Ἰησοῦς. ΤΠ6 5660Π6 ἴ5, Υ. . Μετα ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν 
᾿Γβδαίων, καὶ ἀνέξη ὁ ̓ Τησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. ἼΠῸ ἐμτὰ νἱ. 4. ἦν 
δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿1δδαίων. Τ]ιΘ ΤΟΤΕ, χι. ὅδ. ἦν δὲ 
ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν 1βδαίων. Ὅροῃ ἴμ8 γρμὺ σοπδιγπο9η ᾿πἀθθὰ 
οὔ [μ6 βθοοηᾶ οὔ ἔμ656, ἴπμ8 αποϑίϊοη οἵ ἱπ6 ἀυσγαίίοι οἵ οὐγ Τ,οτα 5 
ΤΠ 5 ΥὙ ΤΠΔΥ Ὀ6 8814 0 ἀθρθπά. 1716 βΘῃ γα ΠΥ γθοθὶνϑα ορὶ- 
ΠΙΟῊ 15, ὑπαὶ οὐγ ΠΟΥ) 5. τη] ϑίσυ ἰϑδίθα ἴμγ66 γϑᾶγβ ἃπα ἃ μ] 
ἀυσγίηρ ΨΈΙΟΗ {ἰπη6 ΟΣ Ραβϑον 5 ΕΥ6 σο]δγαϊθα. Π6Ὸ ββδοοπὰ 
οἵ π686 Ῥϑββαρββ, Πούθυϑῦ, 4065 ποῖ Ἄρρθᾶγ ἴο ψαγγαῃΐ [{|Ὁ 
ΒαρΡΡοβιϊομ ἐμαὶ ἃ ΡΆΒΒΟΥΘΥ 15 {π6 ἴδαδί ᾿πΐθη ἀθά, δηα οΘοη568- 
4αΘμΐν πὸ ἀὐριπηθηΐ οδη "6 ἀθάμπορα ἴτοιη ἴπ686 ρᾶϑϑᾶρθδ ἴο 
Ὁϑοουδίη ἴπΠ6 ἀπθγαίϊοι οἵ οὐ ΤΟΥ ἢ 5 τη βίγυ. 
Τὴ 411] ἐπ οὐποὺ {πγθθ μᾶϑϑᾶρϑβϑ, δ. Φόομπ 565 ἴπΠ6 ψογάβ τὸ 

πάσχα, ἰο ΘΧΡΥΙΘ55 Π6 ΡὈΆΞΒΟΥΘΓ, 1Π ἴΠ6 Βθσοπα Π6 11.565 ΟὨΪΥ ἴΠ6 
ψογὰ ἐορτὴ. Νον [Πῖ5, 1 15 δυϊάθηΐ, 4065 ποῖ ἀβδβϑοσΐ ἱπαΐ 1ῃ9 
ἴδαβὶ ΒΘ ηθαηΐ γ͵χὰ5 ἃ ρᾶϑϑουϑι. 1{ ψ)Ὺὲ τηᾶγ Ἰυᾶρθ ἔγομπι ἐμ 
οἴμοὺ ρᾶβϑαρϑ οὐ δἰ. Φοιιη, σιϊπουΐ ἐακῖπρ' ᾿πἴο ΘΟ: βἐ ἀθγδί!ο 
ἐμ οἴμϑὺ (ο5Ρ6|}5, γγχὸ 80 580 ἰμαΐ Π6 ΟἸ 5510η ΟὗὁἨ ἐμ δυἕ016 
ἀδιποπβίγαϊθβ ἐμαΐ π6 οουἹὰ ποῖ πηθᾶῃ ἃ ῬΆΒΒΟΥΘΙ ; 8ἃ5 ὅπ ἃυΐϊο]8 
5 Ἰηδϑυϊθα ἴῃ ΘΥΘΓΥ ΟἾΠΟΥ Ρᾶ55ᾶ96 ὙΠΘΓΘ {Π|ὸ ψοΓ ἑορτή 15 τι566, 
85 ΓΕΙουυπρ' ἰο ὑπὸ [δαϑὲ οἵ {πΠ6 ρᾶβϑϑονεύ. Τὶ 5 ἰοτπ ἃ 8150 ἴῃ ἴμ6 
βϑυϑηΐῃ οΠδρίθυ, ΠΘΓΘ ἴπΠ8 5816 ΘΧΡΥΘΘ5Ι0Ὲ 15 σίνθη ἴῃ γϑίθυ- 
666 ἴο ἰμ8 [δϑὰϑὲ οἵ ζδθθυπμδο]65. Οἱ δχϑηηΐϊηρ ἰπΠ6 ΟἾΠΘΥ 
(ἀοβροῖβ, 6 51|8}}] 5866, ἐπαΐ ᾿πουρὴ Ξι. Μ αΥΚ Πᾶὰ5 ΟΠ 66 τιδϑα τΠ6 
ψοτὰ τἱΐπουΐ {π|6 ἀγί10 16, πο ϑρθακίηρ οἵ ὑπ ἰβθαβδὲ οἵ {μ6 
ῬΆ5ΒΟυ θυ, δηα δὲ. Τα Κα 4150 Π85 ἀ0π6 {Π6 5816 ἐδίηρ, γοὶ 51. Μαἱ- 
ἔπον, πκὸ 51. Φομ πη, δ5 απ! ΤΟΥ ΡΥ θϑευνϑα 1 ; ἀπά 50 ᾿πάθοα 
ἢν 6 8}} μὲ θυδῃρ 1515, ἢ ἴΠ656 ὑννὸ ἀθυ δῦ 8 ΟὨ]Υ. 

Μαῖῖ. χχνὶ. 2, τὸ πάσχα γίνεται. 
ὃ. μὴ ἐν τῆ εορτῆ. 

ΧΧΨΙΪ, 1, κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν. 
ΜΓ χὶν. 1. ἦν δὲ τὸ πάσχα, ὅο. 

2. μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ. 
ΤΠ6 ὀχοθρίϊοη γοίογσθα ἴο 15, 

Χν. 6, κατὰ δὲ ἑορτὴν. 
ΓΚ 11. 41]. τῇ ἑορτῇ τῇ Πάσχα. Βαΐ ἴῃ 

ΧΧΙΙΪ. 17. καθ᾽ ἑορτὴν. 
ΦΌΒη ἴῃ [815 ἰῃδίϑποθ ΟὨΪΥῪ τ1565 ἔθ ψόογὰ ἐορτή, ὙἱΓιοαΐὶ ἐπ 

ΑΥ 016. Οομπιρᾶγα ἐπὸ ρᾶββᾶρεβ Φόμη 11: 29.--ἶν. 4.---νὶ. 4, 
ππνῇ]. 2.---νὶ!. 8.10. 11. 14. 57.---κὶ. δ6.---χῖ!. 12, 20---- χ ]. 
1959, 
ΤΉ656 ραββᾶροβϑ, ἴῃ ψ ΠΐοΙ ἑορτὴ, πιξπουΐ {π6 ἀγςϊ6 16, τᾶν 

ἀθποῖα {π6 ζδαϑβὶ οἵ [Π6 ραββονϑυῦ, πᾶν ἴῃ ἔδοῦ "6 οοπβι θυ δα 85 186 
581η6: ἃπὰ 1 τὺ 6 οὔβογνοά, ἐπογοίογθ, ὑπαὶ ἔπ ΘΧρΡΥ ββΙ 0 ἢ 
καθ᾽ ἑορτὴν 15 ἃ Ἰἀϊοτϊηαίϊοα} ΡΠ ΓΆ56, 51}}}180 πὰ οαπὶνα!θπὶ ἴο 

, κατ᾽ ἔτος, ἴμε οοπδί ποίη οὗ ψν Β10}} ἀθρθη 5 οὴ πᾶς, οἵ ἕκαςος, 
, ππάοθγϑίοοά, Γη {Π|5 Δ ΠΏ ΘΙ νγ6 ἸηΠ58ἢ ΒᾺΡΡΙΥ {Π6 ΟΠ ρ515 ὃν δὲ. 

ΤΑΚο, 0 8565 πΠ6 Θχργθϑβίομ κατὰ πᾶν σάξξατον, (Δοῖδ κι. ἢ 
27.) καθ᾽ ἑορτὴν μετ ίοτο Ψ1}} θη κατὰ πᾶσαν ἑορτὴν, ΟΥ ἔδαϑέ 
Ὀγ [ξαϑὲ ; ἃ5 κατ᾽ ἔτος, 5151} 65 γὙ6 81 ὈΥ ὙΘΌΣ: δια ἃ5 {8 ργὸ- 
Ργιθῖυ οἵ {π8 Ἰαϊξϑυ ὄχργθδϑίοη σου] 6 ἀδδίτογθὰ Ὀγ ἔμ ἰπ- 
ΒΟ ΠΟ. ΟΥ̓ ῚΠ6 ἀγίϊο6]6 τὸ, 50, ἴο γϑῆάθυ πὸ ρῃ 856 καθ᾽ ἑορτὴν, 
ΔΏΔΙΟΡΟΙΙ5 ἴῃ 118 οοῃδέγιοἰΐοη, 1 γ 85 ΠΘΟΘ ΒΥ ὑπαὶ {π6 ἀγέϊοὶθ 
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8. Ϊὴ {π6586 ἴα ἃ ργϑαῦ Ὑρυϊεϊιάθ οὗ ἱτηροΐθπε ΟῚ] κ, οἵ Τϑγαςα]οιι. 
Ὀ]Ιη4, μ4]16, τυ Πυθα, ναι πρ' ΤΟΥ {Π6 γπουιηρ' οὗ {Π6 τνυδίου, 

Βδου]ὰ Ρ6 οὔ ἰϊοα. Τ᾽ 5 ὑμουθίουο 15 ἀοπθ, πὰ {ποὰρ ἢ 50116 
ΜΒ, 5ίποθ ἴμο ἐϊμπιο οἵ ΤΠΘορ νυ] δοῖ, πᾶν ᾿ηϑου θα ἐπ ἀγίϊο]6, 
γοῖ {π ααοϊαἰ!οη5 ἔἴγοιη Οὐρὶ αν ηοΐ {πὸ αὐ οἶθ, δῃ ἃ ΤΥΓΘ 855 
γΘου 5 ἴο ὑπ ψνϑῦβθ ᾿ἢ 510}} ἃ ἸΏΒ 6Υ, {παῖ {πΠ6Γ6 15 ΠῸ ἔθᾶβο [ῸΓ 
ΒῸρΡΟϑΙηρ ὑμαΐ 1ὑ νᾶ5 ἰουηκ ἴῃ 15 Μ5. Τὶ 15 οι δὰ ἴοο ἴῃ {86 
Οοὐοχ ΑἸοχαηάγίππβ, σοά. γαίοδπα5, Οοα, ΒοΖα, ἃπὰ ποδὶ οἵ 
ἀπὸ ατοοῖς Μ88 (α). 

ἘΠῸ6 οουγδ6 οὗ ϑ[. Φ0Ππ᾽ὴ5 ΒΙσίοΥΥ 56θιη5 ἐθ ΡΥ γαῖποῦ {Ππδῖ 
ἐπῃ15 ἔθαϑ ννὰβ ποὺ ἃ ρᾷβϑουεῦ. Ηδθ γοϊαΐϊθβ ὑπαὶ ΘΗ βάν Ου Τ- 
γααὶ πΘα ἴῃ Ζυάθ68 αἴἴον ἔπ ἤγϑὶ ράββονου ἴπ ἰδ τϊ ἰδ γγ, 1}}} Π6 
Κηδν, “ μον {πὸ Ρ]αΥβθο5 μαα παν {πᾶἰ «6515 πι846 δηα θ8ρΡ- 
{1Ζαὰ τἸηο0Ὑ6 ἀἸ5Ο 1 μ165 ὑπ8π Ζο η." δ ἔμποη οἵ Ψπάθ8, ἀηὰ ἀε- 
Ραγίϑα ἱμτουρὴ βϑιηαγῖα πο 8166. Ἠδ ἰμθὰ ψϑηΐ ἴο Ολρογ- 
μ81π|, (ν146 οἷι. ᾽ν.) δἀηὰ αἰθυ {1||5, 5ᾶγ5 [6 ϑνδῃρθ δῖ, νγὰ8 ἃ 
[δαϑδὺ οἵ ἰπ6 Φονβϑ. {Τὶ 15, ἱμογοίογο, Μ τυ. Βϑηβοι (ὁ) οὔδοῦνθϑβ, 
παΐαγαὶ ἴο ἱππᾶρῖπθ {πᾶΐ {Π15 ψγὰ5 ἃ [ϑαϑὶ οἵ Ῥοηπίθοοβί, οὐ ἰδθοσ- 
8065; θθοδιι886 ποῦ πᾶ5 ὕθθη ποιϊμὶπρ γοἰαῖθα ὈΥ ὑπ δνδη- 
56 Π 158 ΒΊΟΝ. οἂπ ἸΠΙΡΙΥ 50 σγοαξ ἃ ἸΆρ86. οἵἉ ὑϊηλ6, ἃ5 ἰηϊουνοηοα 
δοῦν θη ΡΆϑϑου Υ 8η ἃ ρᾶβϑουο. 

Οπ ἴμ6 οἴμοι βᾶπὰ 1 μὰβ βθθῃ αὐραθά, τμὲ ὑπΠ6 ἔθαβί, πηθῃ- 
᾿ἰϊομϑα ἀπ νοῦ. 1. ψγὰ5 ἃ ρϑϑβουϑιῦ, ἔγοιη νμαΐ Ζ6βι5 58γ5 ἴ0 15 
αἰδοῖ 165 αἱ ϑυοιμαν, (Φόμπ ἰν. 9ὅ.) ““5γΥ ποὶ γε, ΤΟΥ γα γοΐ 
ἴουν πηοηΐ5, δη ἃ ὑπθη οομηθῖἢ Παγνοϑὶ " ΕὙοι ἐπὶ5 χρυ θϑϑίοῃ 
11 15 Βυρροβϑα ἱμπαΐ 11 {πὴ ψαηϊθα οαν πηοηΐῃ5 ἴο μαγνοϑ; ἐπα 
15, ἴο ἐπα ρᾶβϑονυϑθιῖ, δὲ ψ μοι τἰπη6 {π6 «68 ὈΆΓΙΟΥ Βαγνοβὲ 
Ἤδη, (μον. χχῖὶ. 11, ὅζο.); σοηβθααθηῦ ὑπ ποχὲ οὔ πὸ ἰἤγθο 
σγϑαΐ [δαϑῖβ οὗ ὑπ6 76 715 ψουϊἹὰ μΡ6 ἐμαῖΐ οἵ {16 ῬΆΒΒΟΥΘΓ ; δἂηὰ ἃς 
ἍἸμγϑὲ δὰ 50 [αἴϑὶν [οὕ γα βα]θηι [ῸΓ ΘΓ οἵ {π6 7186ν}5, ἐδ 15 
σοποϊαάοα, ὈΥ ἰμοθ6 ηο πιαϊ αἰαῖ ὑΠ}15 ορίπΐοη, ὑπὰϊ πὸ οἰπου 
ἀπαποοιηθηῖ θεῖ ἐμαΐὶ οἵ ἃ ογοαὶ [δαϑὺ ψουἹὰ πᾶν οαΥΓΙοα πἷμι 
ἐμηῦΠ6 50 5000} ἃραϊη. 1ἢ ΤΘΡΙΥ ἴο {1μ|15, 11 15 5816, ἱμαΐ ον 
Βαν ΟΥ̓ ἴῃ {Π656 ΜΟΥ 5. ΠΠΘΓΘΙΥ Δ] πα 64 ἴο ἃ ΡῬΥΓΟνΘΙΌΙΑΪ ΘΧρΥθ5- 
δῖοι ΔΙ]0η 9 ἴπΠ6 «Ψ{6ν78, ἴπαὶ θοΐνθοη ἰμ6 566α-ἰἴη6 ἃπὰ Πδγνοϑὶ 
ἀπο οἰαρ5θ4 ἃ ρεσϊοα οἵ ἴουγ ᾿ηοπῖμ5. Απά, ἴγοια {π6 οοπίοχὶ, 
Ὑγ6 ἃ 6 51}}} ποῦ ἱπάπορα ἴο ΒΌΡροβα 1 )ὰ5 ἃ ργδν δ! ησ᾽ Ια] ΟΠ], 
ϑἰση ἢ γίηρ ἔμ6 γ6 5 ΠῸ ΠΘΟΘββί τυ [Ὁ ἀθ]αν ; ἐπαῦ ἐπ Π 6] 45 σα ῦ 
ΙΓ αν ΥἼρΡ6, ἀπά γϑδαῪ [ῸΥ ὑπ ἸαΡοιγοσ5 ἴο θθρίη ἐπθὶῦ ψΟΥΪς, 
Πραγαίνοὶν Δ] 4] ηρ' ἴο Πὶθ γθοαρίοη διμοηρ Πμ6 παι 85. 
ὍΘ ψογάβ, “1 ἀρ γοῦν οΥ65 ἃπα ΙΘῸΚ ἀροὴ ἰμθ Π6]48, [ῸΓ 
ἔπιον ἀγα τ μϊΐ6 ΑἸγθααν ἴο πᾶγνοϑβί,᾽ 5θϑιη5 τηοϑὺ ροΙ θα ]ν ἰο γοΐδυ 
ἴο {π6 δοῦπὶ ἀρρθᾶύαποθ οὗ ἐπ βϑυυγουηα!ηρ ΘΟ ΠἰΓΥ ; ΤῸΓ 1 
065 Βοὺ ἌΡρΡΘδΥ βυΌΡΆ0]6, ραΥΓ ΠΟ] ΑΥΥ ἃ5. ΟἿἹἿΓ ΘΆΨΙΟῸΓ γὰ5 80- 
ουβίθηιοα ἴο ἀγα. 15. 1ΠΠ ποι γαίῃ 5. ἔγοπλ ΒΟΣΓΟΌΠ αἸ ηΡ᾽ ΟΠ] Θοΐ5, 
ἀπδῖ π6 νοῦ] να δάἀορίδα {μ15 τηϑίδρ μον πὰ 6 θθθη Θηοομ- 
Ρα586α ψη ἐπ6 ἀΘβοϊαίϊοη οὐ νιπΐθι", οὐ ἱπαΐ βεάβοῃ οὗ {Π8 γον 
ὙΠΟ. ργθοθαβα μαγναϑί. 

ΤΊ6 Πιδίοτυ, {Πϑγθίοσθ, οἵ {μ15 ρογίϊοη οἵ ουν ΤΟΥ 5 τηῖ ἢ ἰδίγυ, 
15 ἃ5 [Ὁ] οὐ: αὖ Πὶ5 ἢγβδέ ρϑβϑοθνοῦ 6 ψϑηΐ ἃρ ἴἰο “6 Γη5416π:, 
8δηἀ οοπεϊπαθα ἴῃ Ψπᾶά4θ8 [ὉΓ ἴψο ΟΥ̓́Τ ΠΓΘΟ 66 Κ5 ἈΓΓΘΥ 1, Ρὰρ- 
{{21η6, “που ἢ 6. Ϊπη56}} θαριϊσοα ποῖ, ναὶ [ιἷ8. ἀἰβοῖρ]65,᾽» 
{(Φόιη ἵν. 2.) Ηἰβ τὰρὶ ἀπὰ δχιθηβίνο βιιοοθββ μανπρ Θχοι θὰ 
1π6 ορϑογναίϊοῃ οἵ {πΠ6 ΡῬΠΑΓβ6 65, Π6 ὑπουρπὶ ιὖ ργασθπὺ ἰο αυὲ 
δυάθα, ἀπὰ ρᾶϑϑίηρ τοι ἢ ΒΔηλΆΥΙΆ ἰἢ ὑπο πὶ ἀϑὲ οὔ ἔπ μαγνϑϑῖ, 
᾿πηρΓΘβθΘα Προπ 5 αἰδοῖ ρ᾽85 ἔμ γθαά π6855 οὗ {86 ϑδιηαγιΐδηβ ἴ9 
Ἐθοθῖνο μἰβ ἀσοίγπ65, ὈΥ ἃπ {ΠΠπιδι γαϊ! οι νΘγῪ ΒΘϑα ἘΠ} ν ἀγαννῃ 
ἴγοταη. {ῃ6 βοθῆθβ 8η4 ορογδξϊοηβ ψ]οΒ ΓΘ ρϑδβίῃηρ' ΒοίογΘ 
ἔμθη. Ηδ ἔμθη οοπίϊπθα μἰ5 )ουγ που πο (14|166 (1 τνᾶβ θα ἃ 
ἴθγθθ ἀδυ᾽5 ἸΟΌΓΥΠΘΥ ἔοι ΨΥ 58] 6 ἰο 61811166,} δῃ ἃ αἰΐου γ- 
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σηδη θεν 4. ἘῸΥ δὴ ΔΏΘ6Ι] ψψοηΐ ἄοννῃ δί ἃ ΟΟΥΔΙῺ β5ΘΆ5ΟΉ ᾿πΐο [06 76 γ58161|- 
τἱοά, 0. 
Ψυ ραν τα, 
ΦΥ͂. ΤῊΔΙ Πρ που ΤΟΥ ἃ ἴδεν σγθθ κ5 τοϊυσμθα δραΐη ἴο “6Υ 0586 1}, 

δοσογάϊηρ ἴο ΟΥ̓] ἀπά Οἰιγυϑοβίομι, ἴο ϑϑ θῦγαὶθ {μ6 {δαβδὶ οἵ 
Ῥϑηϊθοοβί, οὐ, δοοογάϊηρ ἴο οὐ  β, αἰ ἃ βοιιθυμδὶ Ἰαἴϑυ ΡΘΓΙΟα, 
ἴο σΘΙθθγαῖθ ὑπ δαϑβὶ οἵ ἰἈΘΥΠ8Ο165. 

ΤΠ6 πηοϑὲ Του] 440]6 ΟΡ] οἴϊοη ἴο ἴπ6 βαρροβιἑίοη ὑπαὶ ἐπ6 
ταΐτ 016 αὖ ἔπ Ρο0] οἵ Βοίμοβδάδ, δπὰ ἐπ βυρβθαπθηὶ ῥ᾽ μοί πρ' 
οὔ 6 δᾶγβ οἵ οογῃ, ἴοοκ ρ]8ο8 αὖ πὸ ἔδαβί, οἵ Ῥεηϊθοοβί, 15 ρίνβῃ 
θγ Αγομσμορ Νοσοομηθ, ΤΠ15 ΔπΐΠΟΥ ΘΌΡροΟβα5 ἐπαΐ ἃ 016 
ΥΘΔΥ ῬΤΟΡΔΡΙΥ οἰ αρβθα μϑΐννθοῃ ὑπ οοηνουβαΐίοι τι ἢ ΝΙΟΟάδ- 
Τη1|5 αὖ ὑπ6 Πγβὲ ρβϑϑουϑῦ, δηα ἴΠ6 τηΐγϑο]ο αὖ Βοΐϊμοβάδ : ἀπά Π6 
Βῖνϑε ἃ σα] ου]αΐίοα οἵ ἴπ6 ῬΥΟΡΆ0]6 ρϑυϊοάβ ὑπαὶ 6 ΒΌΡΡΟΒ685 
ταυϑὲ πᾶν ὑγϑηβριγοα θοΐνγαθη {πΠ6 Βανουὶ ουθηΐβ; ΠΟ Πρ {μι 6 
Βπογίθϑι ἐϊπη6 ΡΟ551016 [Ὁ δᾶ. Ἀσοογάϊηρ ἔο ἐμ15 οδ] οὐ] δ !οη, 
ΒΘ τη |Κ65 1 ἄρρϑαγ ἐπαΐ ἴθ τσ ποτ ῃ5 δπα ἃ Π8]}}Ὁ πιτϑὶ δὲ Ἰϑασὲ θ6 
ἉΠΟνΘα : πα, ἃ5 ἱῃ6 Ῥϑηΐθοοβὶ γγχὰβ8 ΟΠΪΥῪ ΠΥ ἀδγ5 αἰΐου {π6 
ῬΆΒΒΟΘΥ Υ, 815 βίδτθιηθηΐ 810 Π6 ὙΧ01}} 6 βιποϊθπὶ τὸ ρον ὑμαΐ 
ἴμῃ6 πηῖσϑο 8 αὖ ἴπ6 Ρ00] οὗ Βοίμοϑθάα οουἹὰ ποῖ πᾶν Ὀ6θῃ 
ὙΥΟΠΡΐ αὖ Ῥοηϊθοοβί. 1 μᾶνγθ δηάἀθανοιγθα ἴο ΘΟΙΊΡΥΘ55 Π15 
ΓΘΑΒΟΠΙΠρ' τ] 1π ὅπ 6 5Βῃογΐοδί ΘΟΠΊΡΆ885. 

ΑΠοΥ ὑΠ6 ῬΆββουϑυ, ἴθ ψ πο ΟἸγδὶ οοηνουβθα τ ΝΙΟοο- 
ἄδπι5, ψγὸ Γοδα, Φομη 111. 22. ἐπαὶ Ομ γὶδὶ γϑιπαϊηθα ἴῃ 7868, 
ἃ πα ΡΒαρ1Ζοα, ἐπαΐ 15, 15 4150 10165 γιὸ 6 τ τ πη ΡαρτϊΖοά, 
(9 οΠμη ἴν. 2.) Νοῦν, ἃ5 [15 αἰ βοῖρ]65 ογ ποῖ αὖ παῖ ἰϊπι6 ψΊ 
᾿ΐτη, (ΤΥ Απάγον, Ῥϑίθν, 8165, ἀμ Φόμη, σοῦ ποῖΐ γοΐ 681164) 
6 πημϑὲ ἤγϑὺ πᾶγθ οο]]θοϊθα ἀ15010165 θϑίοσθ πθ ΡαρὶΖϑα---πὰ 
ἃ5 Π6 σοῃτϊπ θα ἵπογθ 6}}1 μα μὰ θδρἐ1ΖΘα του ἀἸ5010165 ἔπη 
ΦΌΠη, 1 15 ποῦ ΠΗΡΥΟΡΔΌ]6 ὑπαὶ οτγ Τωογὰ βἰαγοα ἴῃ Ψπάᾶθ8 1ῸΓ αἱ 
ἰθαβδὺ οπϑ πιοηίῃ. 

Ἴὸ {815 1 την Ὀ6 διηβυγαγθά, ὑπαὶ ὕποῦθ ὙΘΥΘ ΤΠΠΒΠΥ ὍὙΠῸ [0]- 
Ἰονγοὰ Ομγιβδί, ἀπ Ἰπ8ΠΥ, ὑποῦρ ὑπο μδα 566 η 815 τηΐγϑο 165, 
ὙγΠ0 [ὈΥ̓ΒΟΟΚ ᾿]πη :; ΠΟ56 ΠΆΠῚ65 816 ποῖ τηθηϊοπθᾶ,. ΤῊ6 βαδογοα 
“ὨΔΡγαΐῖνο5 ἰθᾶνθ οὐΐ 50 Πη8ὴν ουθηΐβ, Δ ἃ βοιηθὶϊπηθ8 οἼΆ ΠΟΘ 50 
ΠΡ ΉΕΥ αὖ πηδην οὗ ὑπ6 τηοϑὺ πηρογίαπξ, παῖ 1115 ποῖ δἰ 81} 1π|- 
ῬΥΟΡΆΡ16 ΟἿΓ ΤΟΥ Τὺ ἤν Ὀ66η [Ὁ] ον ἔγοπὶ ΨΥ 58] θη ὈῪ 
ΤΠΔΗΥ͂: ὙΠΟ Ὀγοΐδβϑϑθα ὑπϑιηβοὶνοβ Π15 ἀἸβοΙρ 165 [ῸΓ ἃ ἔπη, δπὰ 
μαρεΖϑὰ πὶ Π15 π81η6, γοὶ ψ)ο ἰοἵζ ἰὴ 858 οὐμϑύβ μα ἄομθ, θ6- 
οὔσδθ6 6 αἀϊΙα ποῖ [{Ὁ}Π] {πθ οχρθοΐαϊιομβ ἔπον μὰ ῬΥΘΥΙ ΘΟ ΒΥ 
[οττηθὰ οἵ ὅπ Μοββίδῃ. ΠΟΤ ποῖ! 5 γογ8 50 σοπίγαἀϊ οἴογυ, 
παῖ 16 Τ᾿ ΨΘΥῪ παίυγα! ν ΒΌΡΡΟΒ6 {Ποὺ “6 γ6 δα θα τ ἢ {6 
τη ΓΘ ΟΌΪ]ΟΤΙΒ ΡΥΟΟΐ5 Β6 σαν ὑπαΐ μ6 γγἃ5 το ἔπ 8ῃ ἃ ργοροδῖ : μαξ 
ποὺ ψϑ 6 ἀϊἰδοοπίθηϊθα ψῖῦ ἢ 1Π6 οοπὶϊππιθα δα] θοίοη οὗ ἔμθὶγ 
οουῃΐγν ἴο ἐπα Βοιιδπη5, ἀπ ἴπ6 ρονοσίυ πα ΟΠ 655 οὗ οὐ 
Τιογὰ ἰπη561, Τῇ 15 ποῖ πΘΟΘϑθατΎ ἐμπδγθίου ἴο ΒΌΡΡΟβ6 ἐμπαΐ 5 
ἔνψεϊνθ δροβϑὶ!θβ, ΟΥ̓ ΔΕΥ οὗὁἩ ἔποπὶ αἰΐϊθπ δὰ πη. ΜδηΥ σπῸ δά 
566, ΟΥ̓ δα Ὀ6Θη αϑϑιγοα οὐ ἔπθ τηϊγϑοὶ]θ οὗ {πὸ ἀγίν προ τ 8 
ὈυγοΥ5 ἃ 56116Γ5 ἔγοπι ἔμ6 ἴθιηρῖθ, τρὶς πᾶνα [Ὁ] οσϑά Πΐπι. 
ΤΠ6 ἢγοὺ Τηΐθ] ρθη οθ οὗ ἴπΠ6 ορθπ ουϊἀθπὲ γονῖνα] οὐ ΠΓ8 0165 
σοι] πᾶν αἰϊγδοίϊο ἃ Π6 Ἰηπαρ᾽ζαπῖβ οὗἨ ἴμ6 βυγγουπαϊηρ α15- 
ἔγιοὺβ ἢ 5.0 ἢ} ΠΡ 6Υ5, ὑπαΐ {Ππ056 0 6 ΓΘ θαρἐϊΖοα Ὀγ ΟΠ ϑ 5 
ἀἰβοῖρ] 65. νου ἃ ΒΟΟὴ οχοθθα ἔμοβθ 0  Υ6 θᾶριϊΖοα Ὀγ ΦοΠη: 
Δα ἃ5 ὑπ δ] οῦβυ οἵ ἴπ6 ΨΦονγ5 ψουἹὰ θ6 5000 δχοϊΐθα, ποΥΘ 
ΘΘΡΘΟΪΆΠΥ ἃ5 Οὐ Τιογτὰ μα πον θδριι ἴο 6 ἔμ8 οδ]βθοὶ οὗ 
ΡΌΡ]Π1ο αἰξοιξίοη, ἔμθῦο 15. ΠῸ ΓὙΘΆΒΟΠΔΡ]6 ολπ586. ΨΥ ἃ ᾿ποπΐἢ 
58ου ἃ Ρ6 με ρογϊοὰ οἵ Πἰ5 γΓοϑίαθποθ ἴῃ Ψπᾶάθᾶ: βϑνϑη οὐ ἴθ 
ἄδγ5 ψου]α θ6 ΔΙΏΡΙΥ δῇ] οἰ οηΐ. 

ἼΠ6 ἴοιυν ἔγοῖα Ψπᾶθα, ἐπ γοιρ ϑαμηαγα ἴο 6116 6, Αὐοι- 
ὈΙΒμΟΡ ΝΟΥ ΘΟΙΊΘ ΒΌΡΡΟΒΘ5 πηιϑδὲ πᾶν οσουρίθα δὲ ᾿θαϑὲ βθύθπ 
ἀδγ5. ὙΤΠ6 ἀϊξίαπορ ἴσοι δ πᾶθα ἴο β'διηαγᾶ 15 ἀρουΐ 5: Χ.Υ γ11165, 
ἔγοια ἔπη ἰο ὕδϑῃα ΠΠΥ πόσο, 11 Δρρθαῦβ, ἔγοὰ Φόμη ἰν. 
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ΡΟΟΪ, πᾷ ἐγοιθ]δ ἃ ἐπ ναοῦ  ὑβΟϑοθνοῦ {μθη ἢγβέ, Τογοϑαίθπι. 

40 δηὰ 48. {πῶΐ ουν Τιογὰ γοιιαϊποα αὐ Βαμηιαγῖα ἔνγο ἀδγ5 ; 5θύθῃ 
ἀδγ5, ἔμ γοΟυ 6, ν}1}} θ6 δι Π θα ἴο 8ΠΟν [ῸΥ 815 ]ΟΌΥ ΠΟΥ. 

Αἱ ὕδπδ, ΑὐοΒΌΊ5μοΡ ΝΘΥΤΘΟΠΙΘ ΒΡ ροβ68, ΟἿΓ ἸωοΥὰ γϑιπαϊηδᾶ 
ἴθ} ἀδγ5 αὐ Ἰἰϑαβὶ : ἔο ἈΠῸ ἐϊπιθ [ῸΣ ὑπ6 ποθ] οπιδη οὗ Οᾶροῖ- 
Πϑῖιπὶ (Ὑ 810}} ψνἃ8 ἀρουΐ {πὶ γί γ-ῆνο πλ}1]65 αἰδίδηϊ,) ἴο Πᾶν οὗ 
ΟἿΥ ΤΟΓΑἢ 5 τλῖγ 0168, ἀπ ἴο 5Β6πη8 ἴΠ6 πη65886Ρ6 ἴο ΠΪ πὴ γοβρθοίησ 
Β15. 80η, ἐμ δηϑυθι Γθί αγμθα, ὅζο. ΕΌῸΤ ἀαγ5, γγ6 ΤΔΥ ψ6]} 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ψΟσ]α μ6 οοουρθα ἴῃ ἴηι ἐγαπβαοίϊομβ γο]αἴθα ἱπ ΦοΠη 
ἶν, 46, ἔο {6 6ῃά. 

ΤΠ6 Αγομ ῖβηορ ΔΠ]οΥ5 οἱρηῖ ἄἀδγ5 Ὸ ἔπ ἰθδοβῖηρ ἴῃ ἐπ 
ΒΥΠΑΡΌΡΊΘΒ, τηϑηἰ]ομθα [λ1Κ6 ἵν. 15. ἀπὰ ἴοαν [ῸΓ [Π6 βο]οαγη- 
ἱπρ' αἱ ΝΑΖαυθὶι, 1λ|κ6 ἵν. 16. Η5 ἀγριπηθηΐβ οα {Π|656 Ροϊηΐς 
ΑΥΘ 58 [5] οἴογυ. 

ΤΉΥΘΘ Ὑγ6 6 5 ἅγΓ6. Δ] ονγθὰ ὈῪ {πὶ5 ἀϊνίπθ ἂ5 ἀπὸ ἔϊπηθ οὗ Οὐ 
Τιογ 5 γϑιηδϊ ΐηρ αὖ Οδρογηδιῆι, Μαιί. ἵν, 18. Βϑθοδυβο τὲ ἰβ 
5814, ““Ἠδ6 ἀνδὶὲ ἐπογθ." Βαυΐ 11 5θθιηβ ἰο πᾶγθ ϑϑοδρθᾷ ἢἰξ 
αἰνοπίϊοι, ἐμαὶ ὑπ ἀχρυύθβϑίοα ἴῃ ἔμο ΟΥΘΊπ4], κατῴκησεν εἰς 
Καπερναῖμ, ἀο65 ποὺ ΧΠΠΌΓΙΏΪΥ τη68π, Ὦ6 00 Κ πρ ἷβ οοπδίαπξε 
Τοδίαθπμοθ. ἜΠπθ6 ψογὰ κατοικέω 5οϊπθίϊπηθ5 ἀδποίθϑ, ἰο γϑιηδὶπ 
ἴῃ ἃ ὈΙδοθ [ὋΣ ἃ 5ῃογΐ {ϊπι6, ἰο γοβϑίᾷθ ἃ8 ἃ ραδβὲ. 1 ἂΡ- 
ῬΘΑΥΒ. Ῥσόραῦ]6 ἔμπαὲὶ ΟΥ̓ Τωογὰ τηϊρῃΐ πᾶν θθθη ἱηνιίθα ἕο 
Οδρογηδαιη, ἔθ ἐπΠ6 Βοι56 οὐ ὅπ ποθ]θιηδπ ΜΠ Οδ6 δοῃ πα δαάᾷ 
Οοτχοὰ, Ὑγὔδ8 θύῃ, ἱπ Μαϊΐ. νἱῖ]. 20. ἐπαὶ Ομγῖϑὲ μα ποῖ 
ὙΠΘΥΘ ἴο ἂν [ἷβ μοαά, ὑπδΐ 15, μ6 μ8ᾷ πο παρ᾽ ἑαξϊόῃ νον Ἠ6 
608] 4 68]} μΪ8 οὐ. Ψύ6 ἃ΄6 ἱπίουμιθα ἐμαὶ π ατυνοῖέ αἱ Οαροτ- 
πϑατῃ: δῖ {πΠ6 ψογὰ, ἴῃ ἴπ6 ΟΥρΡΊΠ8], 4065 ποῖ ἱπιρὶγ ἐμαὶ ἢθ. 
οοΟμἑΙ παθα ἔμοΥ6 [ῸΓ 50 ΙΟπρ᾽ ἃ ΡΘΓΙΟα ἃ5 ἴχθθ θα. 1ἰ 15 ὩΟ γα 
ΡΓΌΡΑΡΙ]Ὸ ἐμαὶ ὑπὸ ποιιδο οἵ ἐῃ8 πορ]θιηδη, “10 15 δαρροβϑᾷ ἴο 
πάνθ θθθπ ΗθΓΟαἢΒ βἴονατγα, βογνθά θαϊ ἃ5. ἃ ἐθηιρογαῦν γαϑὶ- 
ἄθπ06 ; ἔγοπι ΘΠ Ὸ6 Π6 τηϊρηΐ ΘΟαν ΘμἸΘΠΕ]Υ νἱδιῦ οἶμϑι ρᾶτγίς οὗ 
(ἀ41166. Ὑγπθη γὙ6 ὙθΘΙθΘΥ ὅπ6. ἀΠΠροποθ τὶ ΒΟ. οἷν 
Τιογὰ αἰϊοπ θα ἴο {πΠ6 ἱπιπιθαϊαῖθ ἀθϑὶρῃ οἱ [εἴ5. πηϊδδίοη, 1ξ βθϑιηβ 
ΤΟΥ Π|Κοὶν πὲ Π6 βἰδια αὖ Ο ρου πϑιπι [ΠΓ66 ΟΥ̓ ΤΟῸΓ ἄδγϑ ; δου 
γΒ1 6. π6 ΡΥΟΟΘΘαθα οἢ Ϊ5 ἴουτ ἱμγΟαρ (1811166. ἔγομ ΘΠ 68 
σι θη Π6 τού πϑα 6 πη]ρηΐ ἀρϑῖη ΡῸ Ὀ801 ἰο σδρδύπᾶπιῃ. ΤᾺ 5 
ΡΙδη ψομ!ὰ ἔᾺΠ]ν 1. ὑπ6 οχρυθϑδίοη οὗ ἔπ δνυδηρο δὲ, ἐπαξ 
“π ἀν οὶὶ ἐμογθ. 1 δάαίεοι ἴο ἐπ8 ἔμγδθ γθθκβ. α]οὐΐθα ὉΚ 
ΑὐΟΠθῖβμορ ΝΘΥΘΟΠῚΘ ἴῸΓ ΟἿ ϑανίου᾽β γοϑίἄθποθ αὐ σλρου- 
Π811Π|, ἃ. ΡΟΥΘ οἵ ὁη6 τποηὐῇἢ 15 ἀϑϑιρηθαά ἴο μῖ5 ἴθ Ὁ ἱβγουρα 
(1166. Ὑμ15, μουν ῦ, 15. αα]δθ πποογίαϊη, ΜΑΙ 1. 88, 39. 
αἰ βου θ65 {πὸ βδαῖηθ ἔουσ ἐμγοπρ ἢ (1811166, πα γοϊαΐθα ἐπ χρίῃγπ 
οἵ οὔὖὖἦ Τιογὰ ἴο Οδρθγπϑιπι ἃ[ἴθ ιν 801η6 ἄδγ5, ΜΙΑΓΚ 11. 1. δὲ 
ἡ μερῶν---ὧῃι ἱπά ἢ πἰΐθ ΘΧΡΓΘΒβ:0Π, ὙΒ1ΟἿ. ΤηΔΥ ῬΟΒΒΙΒΙΥ β᾽ βρη ἃ 
πο ηΐῃ, θυΐ πᾶν 1} σΥθαΐθυ Γοργοῖ "6 σα ρροβθά ἴο ἀδποῖδ ἃ 
ἃ ππποἢ} 1655 ὑππθ. 16 οἰγουὲ οὗ 68}1|66 Ἰηδὺ 6 οοπδί ἀθυθά 
ΒΘΥΘΗΪΥ͂ Π11165 1η Θχίθηΐ; 1 γ)71ὸ ΔΙ]ονν ἔθ τλ1}1 85. ἃ ἄδυ, [6 ἔοειχ 
γοπηα (1811166, {Π] {π6 τοῖασπ ἴο Οδρούπϑιπι, θη ΝΜΓαἰἑ πον 
γα 6816, ἀηὰ οἷν Τιογὰ οἷ (Θ811166 [ὉΓ “ουυ5816Π|, τ} 11 θ6 
ἰουγίθθη ἄδυ5. ὍΠ6 μ0]6 ἔπηο, ὑπογϑίογθ, θούνψθοη ἐπ οοπ- 
ψουβα 0 γγ αἴ ΝΙοοάθιη8, απ ἴπ ονθηΐ γα πᾶν 66 οοπϑβὶ- 
ἀογηρ᾽, ΠΥ 6 ΘΔΒΙ]ΠΥ ΘΟΠΙρΡΙ56 4 τὶς μῖπ ἐπ6 Θομιρᾶ85 οὗ βθνδὴ 
665, δηᾷ {πὸ ἴδαϑὶ δ ψΒ10}} 1ῃ6 ταΐγϑοὶθ αὖ ἐπ ροο] οὗἩ Βο- 
ἴμοϑάα νγὰβ ψγοιρηΐ ταϊρηξ πᾶν θ68Π, δπά τηρϑὲ ΡΥΟΌΘΒ]Υ τγ88, 
ποῖ ἴπ8 Ῥαββονοσ, θυΐ {πὸ Ῥϑηϊίθοοϑβί, 
ΡΙΚιπρίοπ Ρ]8065 ἐ{18 σπγ6 αἱ ἔπ ρ00] οἵ Βοιμοβάθ, οὐ Βείὰ- 

Ομδβάα, ἱπητηθαϊαῖθὶν ἴδον ἐμ ἐοπιρίαϊίοη, (Εναπρ. Η5ίσγΥ, 
Ὠοΐο ἰο βθοΐ. 57.) Βυ ρροβίῃρ, ἃ5 ἐμ6 δυϑῃΐ [00 Ρίδοθ ἴῃ Ψπ668, 1 
Ὑγ85 ἴῃ ἐπ ἢγϑὶ νι ἴμογο. Βαΐ ΒΒ μ858 ργοάμποθά πὸ δυξ που 
ον δὶ βυρροϑβίξϊοη, ὙΠΟ ἢ μιὰν 6 ΘοΟμῃϑιάογθα ἃ5 ὨΊΘΥΘ]ν ΔΓ - 
ἴγαγνυ. 

Ἡ 3 
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δυ δη Ρε- δέου (6 ἰτου]ησ οὗ ([Ὡ6 νγϑίβι, βίθβρρβα ἱπ, νγᾶβ γηδᾶθ ϑγιβαίειη, 
ψαΙ αηβανα γγ8016 οἵ ν»ῃδίβοθνϑ ἀϊβθαβθ πε μὰ “ἢ 
27. ᾿ς δ Απᾷ ἃ οεογίαϊῃ τηδῃ νγὰβ {Π6γ6 νγΒῖοἢ Παᾶ δὴ ἱπῆσχηϊεν 

(Ὠϊγεν δηὰ οἰρῃς γθδγ8. 

α) ιᾶς Μαγβῆ 5 ΜΠ 86115, νο]. 111. ποίθβ, Ρ. 60, Ββηβοῃ, μ. 259. Ρ 
(0) Ομ τοποορυ οὗ Ομ σ1᾽5 116, Ρ. 245, 248, 249, 

32 ΤῊ Δ πϑη ον οἵ {Π15 ρᾶθϑᾶρθ 85 θ66η το ἀϊδρυϊοά 
ΒΙΠΟΠΡ᾽ Αἰ 165 ; 50116 Βανὶηρ ΘΟ ΒΙΠοΥρα 1ἴ 85 8} ᾿ἱπίθυρο δίῃ, 
Ὑ ΠΙΟῊ τγᾶϑ ἐπβοεϊθα ἔγοῖὰ ἴΠ6 ἸηΥΡῚΠ8] ποῖθϑ, {Ππδἰγαϊνα οὗ {Π6 
ΡΟΡυΪδΥ βαρογβε οη, Ὠοάάγιάρο, ἔγομι ΦΘΥΟΙΏ6, ΒΌΡΡΟβθθ ὅμ6 
ῬΡΟΟΪ ἴο 6 ΡΔΓΓΥ τη γα], πὰ 864 [ὉΓ σΌποσαὶ θα μῖηρ, δηὰ 
ἐμαὶ 11 ψὰβ δπάποὰ σι ἃ πη γα α Ο5 ΡΟΥ͂ΘΥ 50126 {ἰη16 ὈΘΙΌΓΘ 
ἐπ τ ηϊδίγυ οἵ Ομγιδῖ; ἀπά τμαΐ αὐξον [Πὲ5 ταῖσδ .]6, ΟΥ̓ΔΙΤΕΥ ἴπ6 
γ 6] οἰ, οὐἩἨ 1π6 ραββίοῃ οἵ Ογἰϑὶ, 115 νἱγίαθ οϑαβθα.---Τὐἰριίοοῖ 
ΓΘΙΊΔΓΚΒ: ἴθ {Π|656 νγαΐθυβ Που πο ἔγοπι Β:Π0ᾶπι, ἃ5 ἃ ἴγρ6 οὗ ἐμ 
ΜΜ6ββῖδῃ, 1 τηϊρηΐ μ]θαθθ αοα ἴο οἷνθ {μ15 πηϊγδοαϊοιβ νἱγῖ 6 
50Π186 {ἰπ|6 Ὠθίοτθ “Ἅ Ηδ ἐμαὶ ψὰ5 βεπίὶ ἀρρϑαγϑα," (ΦΌΒη ἰχ. 7.) 
ἐμαὶ {π|ὶ5 Ρ00] ψὰβ ἢγϑὶ 1814 ὈῪ ϑοϊοιηομ, Ψοβθρίι5 ἀθ Β6]. 
110. ὅ. οἂρ. 18. οσοπμηραγοα νι ΝΟ ἢ 111. πὰ αἱ ἢγϑὶ οδ] θα 
ΘΟΪ]ΟΠΊΟΙ᾽ 5 ΡΟΟ], ΟΥΓὙ ΠΟ Βεοϊμοβάδ, οὐ {6 Ρ]866 οὗ ΠἸΘΓΟΥ, ἔγοπι 
15 θθποῖοῖα] νἱγίαθ. Ηδθ δάάϑ, ἐμαὶ ἀμ ἰου πίη ΟἸΠποη, 1 Κίηρϑβ 
'. 99. 15 8150 πδιηθά 5:]οδιη, ΟΠ δ] 4. Ραγᾶρῃ. δὰ Ιοο. Τ}5 Ε. 
ΒΟ]οΊοη ἃπα 1). Κίμιομὶ, ΟἼΠΟΙ 15 Θι]οαη. ὙΠῸ βρυῖηρ ἀϊνϊἀ δὰ 
Ἰπΐο ὑνὸ βίγθδῃι5, θα δἰ βοῖηδ ἀἰβδίδποθ ἴνγο ρΡοὺΪ5 οἵ ψαῖθυ, ἔπ6 
Ιοντοῦ Ρ00], ἴο ἴμ6 νυϑϑδὲ οἵ Φογυβαίθι, ο8]16 ἃ ἴμΠ6 Ῥοο] οἵ 5:1108Π), 
Φόμ ἴχ. 7. Νβῖ. 111, 1. δῃηὰ ἰογηθὰ ὈγῪ ἨἩθΖοκίδι, 2 ΟὨγομ. 
χΧΧΙΙ. 90; δῃὰ ἴΠ6 ΠΡΡΟΙ Ρο00], πδπιθα ἴμ6 ῥοο] οἵ ϑοϊοπιοη, ΟΥ̓ 
ἀμ6 ΟἸἹὰ Ῥοο], ἴ58. χχῖϊ!. 1]. ἰο ἐμ βουϊῃ-ϑαβὶν ΒΟ ἢ 15 1815 ῬΡοΟὶ 
οἵ Βοίμϑβάδ. βο]ΟυΊ0 ἢ ψγ͵ἃ5 ἀποϊηΐϊθα Κίηρ αἱ αἿμοη, (1 Κιπρβ 
1. 45.) ἀπὰ ἴπ ψαΐεγβ οἵ 5: Π]οαπ σοῦ μοὶ ἴῃ 5 ἢ δϑίϊπιδίϊοπ 
0 η ἴπ Φ6ν75, ἐμαὶ {μ86 ργορμοῖβ τπϑᾶθ ἐπὸπὶ ἃ ἐγρβ οὗ ἐδ 
κιηρσάοιη οἵ Ὠανιὰ πὰ οἵ Ογιβί, (158. χὶϊ. 8. δη ἃ νἱ1]. 6.) οι 
15 ὑππ5 Θχρ]αϊπθα ὃ. ἴμ6 Τύρα, ΟΥἹ Ομ] θα Ῥαγάρῃγϑβο, “9 ΤῊΘ 
Κιίπϑάομι οὗ Βανι ἐμαΐ γι1165 ἔπϑ αυΐϊοὶ!γ. ΤἘΠῸ6 ψ80]6 οἵἉ ἐξπὶ5 
᾿ὐδηβδοίιοι Μὰ5 ἴγρίοαὶ οὐ "Ομγδὶ. Ἠδθ 15 {π6 ἴτιο Βοιμθβϑάδ, οὐ 
Βοι886 Οὔ ΠΘΓΟΥ, ὑδ6 Το πἰαίη ([ογοῖο] ἃ θγ Ζθο. χὶϊὶ. 1.) ορϑα ἴο 
ἀπ πΒοι88 οἵ 1)αν]ά, δὰ ἴο {Π6 ᾿π μαι δηΐβ οὗ Ψ 6 58] 6 .η, ἰοῦ 51Π 
Δη6 [ὉΓ ὉΠΟΙΘΆΠΠ 655, αἴ ΒΊΟΝ 81} ὑμ6 ροοῦ, ἴμ6 Β]1η4, ἴΠ6 ἴπ- 
Ροϊοηΐ, ἅτ ἰηνιἐθὰ ἴο οοπιθ, ὧο γϑοθῖνθ θα! ἢ, πὰ δ γθηρίῃ, 
διηα 116 δἴθγῃὶ. 

ΒΙΊΒΒΟΡ Μδγ51}., μπονδνοῖ, 15 οὗ ορπίου (Ιηἰγοά. ἰο Ν. Τ'. 
νΟ]. 11. Ρ. 792, ποῖθ 118.} ἐμαΐ ὑπ ἔουσγὶ ἢ νϑύβθ 15 βρυσίουϑβ, 
“ὁ ἔγουμι 115 Ὀϑίπμρ' οχἠηϊ θα ἴῃ πὸ Οοάοθχ ΒοΖθ ἂἀπᾶ ἰμ6 σοάθχ 
ψαϊιοδπιδ, ΠΟ ἅγ6 {π6 ἔνο ποδὶ δηοϊθπὲ Μ.585. πον δχίδηϊ. 
Τὸ 15 ΠΠ|Κουνῖβ6. οἰηἰἐϊθα ἴῃ {π6 σοάθχ ἘΡΒγθπι (μΐ οι 15. ἸΠΙΈΓΙΟΥ 
1 ρα ἴο ἐμ Οοάοχ Β6Ζα,) θὰυϊ ψυιζΐθη ἴῃ ὑπ ππδύρίη ἃ5 ἃ 
ΒΟΒΟΙΙΟΘΏ ; ἢ 15 ψγιζίθη πὶ πογ πιοάδγη Μ55. ἴῃ ἴπ6 ἰδχὶ, δαὶ 
τηδγκοαὰ υυἱξδ Δῃ ἀϑδίθυὶϑ]ς, ΟΥ̓ ΟΡΘ] 5, 83,5 βυδριοίουβδ: δηά ἴῃ 
Μ85. 51}}} τηογ πιοάθγῃ ᾽ξ 15 γι ϊΐθη τ ποὰΐ ΔΗ ΤΥ Κ, ἡ οι 
δίῖνεβ 85 (6 ΘοποΙ465,) ὑπ ναγίουβ σγαάαϊ!οη5 ὈῪ ΒΊΟΝ ᾿ὁ μ85 
δοαιυ γα 115 Ρ]Δ66 1π ΟἿ ργοϑθηΐ ἰοχῖ, ἀηὰ ἃ οουϊαϊῃ ρτοοῦ ἐβιαὶ 
16 νϑῦβ6 γγ85 ΟΥ̓ΡῚ ΠΑΠῪ ποῦ Πρ' ΠΟΘ ἔπ8ῃ ἃ Π]ΔΓΡΊ αὶ 56 ΠΟ] Θ ἢ, 
8η4 οἵ σοι Ὑ586 ΒΡΌΓΙΟΙ 5.) Ὑ6ΓΒ6 [ΟΌΥῪ 15 ΚΘ 156 ομαἰ θὰ 1η. 186 
Ολ0. ΜΒ. Οορΐ. δηᾷ 15 τηϑυκοα τι δ Δ ἀδίθυ βικ, ΟΥ̓ΔΡρΘδΥβ 
ΟὨῚν ἴῃ ἐμ πηᾶγρίη οἵ ἥνθ, ΟΥ̓ 5ῖχ, οἵ {μ6 Ῥαγὶβ Μ55. Βαΐ Ἰῃ 
ΘΥΘΥῪ οἶμον Μ8. δῃά ἴῃ 8ἃ]} ὑπ 6 νϑύβι 05, ἃηἃ αὐθθκ βομο]αβὶβ 
ΟἸοπθμ5, ΑἸθχϑηάγίπα5, Φθύομιθ, ἀπ ἃ 51. Αὐραβίίη, ἰϊ5 αι μθη- 
ἐλοῖεν 15 οϑἑὈ} 15}68.--οϑϑο Ἐ]5]6Ὺ ἴῃ 100. ἀπ ΜΙ. ΡΘΠΠ᾽ 5 ΜΟΥ Οα 
ἐθθ Μοβδῖς) Θθο]ορν, ἔμ Ἰαβῖ, ἴῃ τ μΐοἢ Ἐπ 6 βυιθ] οὶ 15 ἀἰβοιιββθα. 
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6 ἬΘΗ 76βυ5 βαὰνν εἰμι 116, ἀπ Κηονν (πὲ μ6 πδα Ὀδθη  ογαβαίθπι. 
ὨΟΥ ἃ Ἰοπρ' ἐἰμηθ ἐμ ἐδαΐ οαδ86, ᾿6 βία ππίο μη, 110 [ποὰ 

Ῥ6 τηδᾶβ νψῇο]ο 
7 ΤῊ ἱπιροίθῃξς χηδὴ δηβννοσθα πη, 5δῖχ, 1 πᾶν 0 

Ἰη8}, ὙΠ Θη [Π6 τυδίου ἰ5 ἰγοι ] 6, (0 Ῥαΐ τπ6 ἱπίο {Ππ Ροο] : 
Ρυΐ νν 8116 1 δὴ δοχηΐπρ, Δηοῖ μου βέθρρϑι ἄοννῃ ὈΘΙΌΓΘ Τη6. 

8 δεβιιβ 58: απίο Πίμ, ΗΪ56, ἰ8Κ6 ἃρ (ὰγ Ρεά, δά 
γα κ ἃ 

9 Απὰ πηχηδάϊδίεϊν {Π6 τηδη νγᾶ5 πδάθ 016, δηα (00 Κ 
ἋΡ [5 θεά, δηὰ ναὶ καᾶ : δῃηὰ ου {6 βδηιμ86 ἀδὺ νγὰβ {Π6 
ΒΑ ὈΌΔΙΠ. 

10 ΤῊ 765 {πογθίοσθ ϑαϊά ὑπίο Πίμι {πδὲ τνὰβ ουγοά, 
[015 1πΠ6 βαρὈδίμ- ἂν ; 1{ 15 ποῖ Ἰανν αι] ἔῸγ {π66 ἴο ΟΔΥΤΥ 
ἐλψ Ὀδά. 

11 Ηδ δηβϑνογοα ἰπθ, Ηδ (μδὲ τηδάθ τὴθ μοΐθ, {π6 
᾿ ΒΆΠ16 5814 ππίο τη6, ΤΆΚΘ ὑρ (ῃν Ὀ64, ἀπᾶ νυ8Κ. 

19 ΤΏθη δϑκοᾶ {πον μΐτη, Ἧ μδί γηδῃ 15 {πὶ γΠ]0ἢ} βατα 
αηίο {π66, ΤΆΚΟ ἀρ {πν Ὀ6ά, δηα ννδἱκ 7 

18 Αμὰ μα {πδὶ ννᾶβ μϑδ] θᾶ υνυῖβί ποί ψο 10 νγὰϑ : [ῸΥ 
9 6βι5 πδᾶ σοηναυθα ΠΙμη5617 αὐναν, ἃ τη] πἀθ Ῥδϊηρ' ἴῃ 
ἐμαΐ φ]δοαδ. 

14 Αἰογνναγά 7 6βιι5 Ππάθιἢ Πΐτη ἴῃ {Π6 ἔθηαρ]6, ἀπά 58] 
πηΐο Πίγη, ΒοΠμο]ά, ἐμοὰ γί τηδᾶθ ὑνΠ0]6 : 510 ΠῸ ἴΠΟΥ6, 
Ἰοϑέ ἃ ὑγοῦβ6 {Π]ηρ' ΘΟΙη6 ππίο {Π66. 

15 ΤῊ τηδὴ ἀεραγίοα, δπὰ ἰο]ὰ {π6 δονγβ (Πδὲ 16 νγᾶβ8 
δεδὰ5 ψμϊο ἢ μά τηδάθ Πἰπὶ τνΠΟ]6. 

ται»... 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

Ολγὶδί υἱπαϊοαΐος ἐμ6 Πῆϊγαοῖο, απὰ ἀϑϑογὶς ἢ 6 αἰ σηϊέῳ Γ᾽ ̓ ς 
Οἤῖοο. 

ΦΟΗΝ ν-. 16. ἰο {Π6 6πά. 

16 Απά {ἐμπογοίοτο ἀϊὰ {π6 7ενν5 ροιβθουίθ 9655, δά 
ΒΟΌρΡ ἢ ἴο 514ν Βίτη, Ὀθοδιιβα μ6 μά ἄοπα {Π656 {πῃ 5 Οἢ 
{π6 ΒΔ .Π-αδν. 

17 Βυΐ 9685 δηβννεσβα {μοῖὰ, Μν Ἐδέμ ψόυκοίῃ 
ΒΗ Ποτίο, δηά 1 ννοὺκ “ἢ. ς 

38 ΠῚ 5 νγϑ σοῃίγαυυ ἴο πο Ἰοὐξου οὗ π6 ἴᾶνν, “67. ΧΥ]]. 21, 
22. ἀπὰ Θχ(γ ΠΟ] Υ 50 ἴο ὑπ γα! οη5 : [0ΓὙ, δΔοοογαϊηρ' ἰο {Π|6Π|, 
π6 ὑπᾶῦ οΑΥΓΙ ἢ Δ ΠΥ {π|πρ' οἡ ἴΠ|6 Βα 81}, ἴῃ 15 τὶρηΐ δα ΟΥ̓ 
ἸοΠ, ΟΥ ἴπ μἷ5 ΒΟΒΟΠῚ, ΟΥ̓́ΠΡΟΠ [ιἷ5 5ῃοι θυ, μ6 5 ρα υ. Τ]- 
τά. ἴῃ 1.0. ρῈὺ 10. Τὴ ἐϊπῖ5. 16 πηᾶπ᾽5. ἔ᾿δἢ νγὰβ ἰσ16α, [ῸΓ ἴῃ 
ἰαἰκῖπρ' σΡ μῖ5 θ6ἃ Πα τίβιίκβα ἄβθαϊῃ οὔ ϑοουγρίησ. Ουγ ΒΑν ΟἿΣ 
ΠΘΥΘ Ἀ55.1Π165 {Π6 ρον Υ οἵα ργορμοῖ, ψμο, [6 7678 μο] ἃ, μὰ 
ἃ αἶρδι ἴο ᾿π γί προ ὑμὸ ταδὶ οὐ {μ6 βδαῦθαῖῃ; {5{{Π{πΥϊπρ’ 1 ἔτοπα 
Φοβῆπᾶ 5αγγοιη αἰ ηρ 6 ΓΟ βανθη ϑισοθδϑῖνο ἀδγ8 τ τ {π6 ΔΥΚ. 
Οτοίϊυ5, ὙΥΠΙΌΥ, ἰπ 106. 

34. Τῇ {ῃ18 γϑῦβθ οὐὐγ ϑδνίουν {ὙΠ᾿  ἀθοίαγθθ ἰο ἐμ θυ μΪ5 
ἸΜ οβϑιδῃβῃῖρ. ϑομοθίρϑῃ δοπδί ἀθὺβ ὑπ6 νϑῦδθ ἴο 6 ἃ οοῃἐϊπαᾶ- 
ἴοι οὗ ἃ οοπνογβαϊομ βίο {π6 δνϑηρο δὲ Π85 Ομ θα. ὙΠῸ 
ΒΡ] οὐ 15 ἐπα βδαθθαῖῃ. ΤῈ6 ψογαβ οὐ οὐἵ Τογα, ἃ5 ὑπὸ δον 5 
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Δα] δη Ῥε- 18 Ὑπεγθίοσα ἐμ Ψδννβ βουσῃς [Π6 τηοτα τὸ ΚΙ] ΐμη, [π ἃ ὑτο-" 
ἀλες κη να θεοδιιβα μ6 πού ΟὨΪΚ Πδὰ Ὀγόκθϑη {Π6 Βα θδίῃ, θαΐ βαϊα 150 ὅ1 555" 
ο7.Ὁ ᾿τηδὲ Θοα νγᾶβ ἢΪ58 Βδίμοσ, τηακίπρ' Ηἰτηβ6 1} βααὶ τ Θοά, 

19 ΤΏθη δηβννογθα δθβιιθ δηα 58] ὑηΐο ἐπι, ον] ν, 
νΕΓΠΥ, 1 βὰν ππίο γοῦ, ΤΠ ὅοη οδη ἀὁ ποίπίπρ οὗἩἨ Βίτη- 
5618, Ῥαΐ ψῃδὲ Π βθϑίῃῃ (π6 Ἐδέμου ἀο : ἔθου πμδὲ ἑμὶπρβ 
5ΟΘνΘΥ 6 ἀοοί, ἐπ 656 αἰθοὸ ἄοϑίῃ [6 ὅοη Πἰκουνίβο. 

20 Εογ [Π6 Ἐδίμου Ἰονείῃ {πὸ ὅοη, δῃηᾷᾶ βῃδνθίῃ Πίτη 41} 

ΡοΡ θοῦ ἀπάογβιοοα, οοπίαίπ ἂπ αββοσίϊοη οὗ μ15 Ηἰρἢ οὔἶοο, ἴῃ 
5 ΡΒ] ἴηι ἔθ γΠ15 ἃ5 {Π|6 ρ]δῃ οὗὨ μῖ5 τηϊπἰβίυυ ρογπ θᾶ, Απάᾶ ΠῸΠῸ 
θυΐ ἃ Ποῖτπρ' 10 τὴᾶβ ἰηγοϑιθα Ὑ] ἢ ἐπ ΟΠ ο5 ἀπ οπαγδοῖου οἵ 
ἔπε Μοββίδῃ, σου] μᾶγθ δάορίθα β5πὸι Ιαπσαδσα ψιβουῦε Ὁ]α5- 
ΡΘπΥ. ΑΒ τὴν ΠαίμοΥ ὁπ ἔπ βαρθδὶΠ ἀδΔΥ 511] οοπεϊπαθβ ἐμ 
Πρ ΟΥΚ5. ἡ ΠΙΟΙ ΓΘ ν 016 ἴῃ ἐπ Κίησάοιῃ οὗ μἷβ σγϑαξ 
ἘΓΘΑΙΪΟΙ, 50 60 1 ΚΟ ν56 σους ἰπ {Π|6 βρί εἰϊι8] Κιπράομι ΗΘ ἢ 
1 ἃπ| ΠΟῪ Θϑἰ} Ὁ] 15} 1 πρ' ἴῃθ ἴῃ6 που]. Βίποθ ἔπ 48. σΠΘη ἐμ 
ὙΌΣ γὴ5 τάδ, ἔΠ6 500] τὴ βομθηθ οἵ Ῥγονίομοθ μᾶ5 θθδθπ 
ταδῖα της. ΟΟα, ὑπ Ουθαΐοσ, μᾶ5 θθθη ργεβογνίπρ ἐπα ψου]Ἱὰ, 
ἐπαῖ μῖ5 ΟΠ ΌΓΟΝ παϊρλὲ θ6 οομπηρ]οἰοα, πὰ {πὸ 5ριγ115 οὗ τπδη κί πα 
6 δαπιηιτέθα ἐμ δομπιρδηΐοηβ οὗ ἀπρο]5. Οοα ἐμ ὅοη Βᾶ5 σο- 
ψουποα ἂπᾷ ἀϊγθοϊθα ὑμ6 βϑπογαΐ!οηβ οὐ Αἄδιῃ: ἱπιραγιϊπρ' ἴο 
ἔμ οι συ άτ|8] γθυθοπ5. οἱ μἰ5 ψ1}}, ἀπ ἀρροϊπζιηρ ἔπϑιη ἰη- 
5ὉΠ 1005 ἴο0 ΡΥΘΒΘΥγ 6 Β15 ΠΊΘΓΟΥ ἴπ ἔπ ῖ Γ ΓΘ ΘΠ Δ ποθ. ὙΥμΘ ΠΟΥ 
ἢθ ΒΡ  . ἔπ ρυόρμοῖβ, αἰ πιβ6 1, οὐ Η18 ἀροϑί!ε5, μ6, πκὸ ἐπ Θοά 
ΘΥ ἐμ οὐθδί!θη, ΠΕΘΥΘΥ οδϑᾶδα5 ἴο Ὀοποῖῆϊΐ τπᾶπκὶπαᾷ. Οοὰ {π6 
Ἡοἱν ϑρίγιῖ, ἴγομι π πηοπιθπΐ πο ἐμ ΑΠρΡῸΙ Φοπονδῃ οτ- 
αἰαὶ ποα {π6 ᾿ηϑεϊπἰίοη οἵ 58 Υ 1 οθ δἰ υ ἐμ [8]}, μ85 δνοὺ οομπέϊ- 
παρὰ ἴο τᾶ Κο Πἰβ ἄρ; 98] ἴο ἴπ6 μϑαγὶ οἵ πιᾶπ, ρεϑυβιιδαϊηρ δηᾶ 
οπἐγθαϊιπο' ἔμθπὶ ἴο ἀοοθρὲ ἢ ᾿ποῦου ργον θα (ὉΓ ποιὰ θῪ ἐμ 
τη ϑίθυῖθιιβ αἰοποηηθηΐ οἵ Π|6 αἰνίηθ Τποαῦπαῖθ. ΤῊΘ ποῦ] νγὰβ5 
ογθαϊθα δπὰ ἐπθ ρίδῃ οἵ γουδί αἰΐοι νγὰ8 Γογιπθα δὲ ἐμ 58π16 ἐϊπι8 
“τ Π 6. πᾶν ὑπ ὶγ οὐἱρῖπ ἔγοπι ἔΠ6 δᾶπιθ αοα. Ηἱἰΐ5 βΊογυ, διὰ 
Ἐπ6 ΠΡ ΡίΠ 655 οἵ πιᾶῃ, δ.Γ6 ἴμ6 ΟὈ] οἵδ τα Βοΐἢ ; ἔπον θϑσδη ἴο- 
ΒοΊΠοτ, ἔθου οοηϊίπιιθ ἰοροίμονγ, αὐ ἔμπθῪ 111] ποῖ ὁπ ἰορθέπου. 
ἘῸΥ ἃ5 ἔξ 508] 15 ΒΙΡΟΓΙΟΥ ἴο ἔπ θοάγ, ἃ5 αοα 15 ΒρΡΟΥΙΟΥ ἴο 
ἐμ αμίνογβθ, μ8 μᾶ5 ογαἀαἰποα ἐπα ἐπ6 ὈΘΥ 518}} ἄϊθ, ἀπ ἐπθ 
ΘΑΓΙ 1:56] 588}} μϑυ5}. ὙΠῸ Ποᾶνθηϑ. 5181} ρᾷβ5 αινᾶν, πὶ ὑπὸ 
5ΡΙΡΠ 5848}] ἐγ! τ ΡῈ ἴῃ ἀπο ταϊῃ5 Οὗ {πὸ ππίνουβο ἘΠῸ που] 
εοπέϊπιιθδ 1} ἐπ Ομυγοῖ 15. οομηρ!οῖθα. ὙΠῸ βοδίο] ἀϊπρ; 
588} 6 ἀοδίγογθα 8 π ἐμ ἰθηιρ]α οἵ Θοα 15 θαϊ1. Ὑγπ 
ἘΠ|5 ϑυβίθπι οὐ ἐγαὶῃ ἐπ6 Φονγ5 6 ΓΘ Μ6}1 δοαυαϊηΐοα, ὙΠΟΥῪ 
Κπονν ἔπαι ἔγομι ἐπ {π|6 {μ6 ν]βῖ0]68 ὑγου]ὰ γγὰβ πιδάβθ, ἔμ Απροὶ 
ἤθπον δ} μδα σΟμ [δ ΠΕ]Υ ρου ϊἀ6α ἐμ ΟΒαΓοῖι οἵ αοα ; ἀπά Ομ σίϑβὶ, 
Ὀγ ἐπι ἀββθυίοη ἴπ {118 σουβθ, ἀθοϊαγθα Πἰπη86}} ὑπαὶ στοαὶ Βοΐηρ 
ὙΠῸ Ὀθρᾷῃ ἰο ρ]Δη {6 μᾶρρ᾽π685 οἱ τηδηκίπα δὲ ἐπε ἔἰπιθ θη 
ἐμο ΕἘδίποὺ ογθαῖθα ἔπ6 σον, πὰ πὸ οοπίϊπαθα δα 08} ν πιτῃ 
ἐμ Εδίμεγ ἴθ σου (ΟΥ̓ ἐποῖγ Βθπϑῆῖ. 1. 56 {π|5 ἴογπι, ““ ἴο 
ψΟΥΙΚ,᾽ Βθοδιθθ 1 15 ψαγγαηίθα Ὀγ ον Τογά ; δπᾶ 58}8}} ποῖ 
δῖορ ἴο ἀϊβοιιδ5 1:8 αϑϑί]ο 5 ΒΟ ἢ Πᾶνα θΘ 6 πὶ ΡΓΟροβοα ὈῪ πηθ6- 
ἐὰρΒγϑι οἷα πβ, Οη ἔπ Θδι1565 οὔ {Π|6 δοίϊοπβ οὔ {μ8 Τ)οϊἐγ. Τῇ πιὰ, 
δοννθνοῖ, θ6 δααοά, ἐμαΐῖ νγο σαπποῖ οπίογίδ! ἢ ἃ το γ6 ἸΟΓΥ ποῖ 
οὗ ἴπ Θοιγ, ἐπᾶπ ἐπαΐ Ἠΐδ 15 δἴθυ πα }Π}ν Ὁ]6 551} πιγ γα 15 οὗ δηϊ- 
τηϑῖθα ψου]Ἱάβ. Πάνεται ἐδέποτε ποιῶν ὁ Θεὸς : ἀλλ᾽ ὥσπερ ἴδίον 
τὸ καίειν πυρὸς, καὶ χίονος τὸ ψύχειν ὅτω καὶ θεθ τὸ ποιεῖν. (οὐ 
ΠΟΨΘΥ͂ 6688568 ἵγΟΙΙ ΔΟΙΙΟΙ : Ὀκι ἃ5 Ὁ 15 πὸ ῬΥΟΡΟΥΥ οἵ ἢτο ἴο 
θυγη, 8πα οὗ ὑπὸ 5ποὸνν ἴο 6}1}], 50 15 11 ἔπ ργοροσίν οὔ ἐπ 1) εἰ ἐν 
ἰἴο δοὶ πὰ 40.--ΡΊ]ο ἀο 8]16ς:. 1}. 11, ἀρὰ Βεποοίσοη, οὐ, 
ἩΡΥ, νο]. 1. Ρ. 864. 
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Τυϊαη Ῥε- {π|ηρ5 {πα ΠΙμ56 1 ἀοϑίι : δπα Π6 ν01}] βῃθνν ϊτη οΥθδίου Το βαοθμι. 
τιοά, 4740. 
νυ ραγ τα, 
27. 

γγΟΥ 5 {Π8πῃ {Π|56, {π8ὲ γ6 ΠΊΔΥ την]. 
91 ἘὸΥ δ5 (π6 ΒδίΠμοΥ γαϊϑϑί ἀρ {πΠ6 ἀοδά, πὰ αὐ1οΚ- 

Θμθίῃ ἑΐθηι; δνθῃ 50 {π6 ὅ'οῃ αα]οΚθηθίῃ ννβογα Π6 νν1]]. 
923. ον (16 Ἐδίμου Ἰυάσθιι πο πᾶ, θὲ ΠδΕ] σογητηϊύ- 

ρα 81] γπᾶρτηθηΐ πηΐο {Π| ὥοη : 
38 Τμδι 411 ηϊθρν 5Βῃου]α Ποηουν [π6 ὅοη, δνθη ἃ5 {ΠῸῪ 

Ποποιῦ (π6 Βαίποσ. Ηδ {πὲ Πποπουγθίῃ ποῖ {π6 ϑοη, 
Βοπουγϑίῃ ποί {π6 Εδίπου νοι Πδίἢ βοηΐ Πῖτη. 

34. ἍοΥν, νου]ν, ᾧ Βα. πηίο γου, Ηδ ἐὺ Ποδυθί ἢ Τὴν 
ἡγοῦ, δΔηα θ6]]ονϑί οα Πἴτῃ {πῶ 5θηΐ τι6, πδ} αν θυ] βΈηρ' 
6, Δη8 584}} πο δοϊηβ ἱπίο φοῃαοιηπδίίοῃ ; Ὀαὰΐ 15 ραϑβθά 
ἔγοιη ἀθδίῃ ππίο 118. 

39 Ψ εν, νοῦν, 1 5αῪ αηΐο νου, ΤἼ]6 ΠΟῸΓΪ 15 σΟΠ Πρ, 
86 πονν 15, σγμθη {πὸ ἀοδα 51.411} ἤθᾶν {Π6 νοῖοο οἵ {π6 ὅοῃ 
οἵ Οοά : Ὡδηά {Ποὺ {πᾶῦ Πδγ 518]] 1ἴν6. 

26 Ἐογ δ5 [86 δίπουν μδίἢ 116 ἴῃ Πηβοὶ ἢ, 50. παῖ Π6 
δίνϑη ἰο ἐπ6 ὅοῃ ἴο πᾶνϑ 18 ἴῃ Πιγηβ6] ; 

21 Αμπὰ Πδίῃ σίνθη πῖπὶ Δα ΠΟΥ ἰο Ἔχθοῦία Ἰυἀσγηθηΐ 
8150, θθοδιιβ6 [6 15 [π6 ὅοῃ οἵ τηϑῃ. 

238 Ματῖνεὶ ποῖ δὲ {Π15 : [ῸΓ {π6 ΠΟ 15 Θομηϊησ, ἴῃ {Π6 
ὙΠΟ ἢ 411 {πᾶ ἃγὸ ἴῃ {π6 οσγᾶνβϑβ 5881] Πθδὺ ἢ]5 νος, 

39 Αμᾶ 5}|8}} οουπβ ἔουτἢ ; (πον ἐπαὲὶ πᾶν ἄοηῃθ ροοά, 
απίο {π6 γϑϑυσγθοίίοη οἵ [πὲ δπα {ποὺ {πᾶὲὶ πᾶν ἀοηθ 
6Υ1], πηΐο {Π6 γοϑυγγθοίοη οἵ ἀδυηηδίιοη. 

80 1 οδὴ οἵ τηῖπθ οὐ 561 4Ὧο ποίῃίηρ : 851 ἢθδν, 1 
πάρε: δηα τὴν παργηθηΐ 15 Ἰυδῦ ; θαδοδιιδα 1 ββὲκ ποῖ 
χηΐϊηθ οὐ Μ011, θαὲ {πΠ6 ν}}}} οὗ ἰπ6 δίῃ. ψο δ ἢ 
βΒεηΐ Τη6. 

81 11 Ῥθδγ νυμθ55 οὗ τυ β6], γὴν τυ] Π655 15 ποῖ {{π|6. 
89 ΤΠοΥΘ 15 Δποίμου {πᾶΐ θϑδυθί υυηθ 85 οἵ τη: δηα 1 

Κηονν {παΐ {π6 νυιίμθ55 νυ] 0} Π6 νυ ββθίῃ Οἵ τη6 15 {τῈ6. 
88 Υα βοηΐ υπίο Φοΐη, δηᾶ π6 θδγθ νυ] πμθθ5 ἀηΐο {πῸ 

{τα {Π.. 
94. Βυιϊ 1 γτϑοεῖνα ῃοΐ ἰθϑε ΠΟΥ ΠΠΤῸΠῚ τη : αι  {Π686 

(Π]ηρ5 1 58ν, {π8ὲ γα τηϊσηί θα βανβά. 
85 Ἠδ ννγὰβ ἃ θυτγηΐηρ' δηα ἃ 5ῃϊηίηρ ΠΡ : δη γ6 ὑγ8ῦ8 

ὙΠῈΡ [ῸΥ ἃ 5ΘΆ50}. (0 ΤῸ] 66 1 ἢ15 Πρ]. 
86 Βυιύ1 ᾶνα ουθδίϑυ. νυιηθ85 {πΠ8η ἐπαΐ οὗ Φοόἢη ; [Ὸτ 

[Π6 νοῦ κα 0 (Πη6 ΕδίΠοΥ ἢΔ6} ρίνθη τη6 ἴο ἤπ]5}, {6 
ΒΆγη6 νοῦ τ5 {πα 1 ἀο, θθαν νυιΐηθβ5 οἵ τη6, {παῤ {π6 ΕδίΠοΥ 
δ Ὲἢ βθηΐ τη6. 

87 Δπᾶ {86 δίπουν πιγηβο, 1 οἢ. Πα ΙΓ σθηΐ τὴ, μι ἢ 
ὈΟΥΠΘ νυ] π6855 οἵ τη. Υα πᾶν πριίΠοὺ πραγ 15 νοῖςα δὲ 
ΔΗΥ͂ {1Π16, ΠΟΥ 566 ῃ 15 5806. 

88 Απᾶ γε πᾶν μοί [15 ψοσὰ ΔΙ ησ ἴῃ γοι: ΤΟΥ ΠΟ η 
ἢ πίῃ βϑηΐ, τη γα θ6] ον ῃοί. 

89 ϑθδγοῖι {π6 βουϊρίυγαβ ἢ [ῸΥ ἴῃ ἔΠ6 πὶ γ6 {ΠΙΠΚ γα πᾶν 
Θίθυ μα] 118 : δηᾷ (Π6Ὺ δ΄θ {ποὺ νυ 10} ἐοϑ 1 ν οἵ τη. 

40 Αμᾶ γε ν}}}} ποῖ δουηθ ἴο τη6, ἐπί ψγ6 τ]σῆς πᾶνε Π1ξδ. 
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μόμκχν- ἔπι 41 1 γϑοοῖνα πο Βοηοιι ἔγοτη τ] 6Ώ, 
Ψυϊξατάα,. ἘΦ Ῥυπ 1 Κπον γοῦ, {παῤ γ6 μᾶνϑ πο {Π6 ἰονε οὔ σοὰ 
21. 1 γϑῖ. 

48 1 ἅγὰ σουὴ6 ἴῃ τὴν ΕΔΙΠΘΥ 5 ὨΔΥΊΘ, ἀηα γα γθοϑῖνθ 116 
ποῖ : 16 ΔΠΟΙΠΘΥ 5118}} ΘΟ Π16 ἴῃ ἢΪ8 Οὐ ὨδγΏ6, Ἀΐτη γα νν}}} 
ΤΘΟΘΙ͂νΘ. 

44 ον οδῃ γ6 Ῥεϊϊθνθ, νυν] ἢ σϑοεῖνα ΒΟπουσ ομο οὗ 
Δ ΠΟΙ ΘΥ, δηᾶ 5βθὲκ ποῖ {π6 Βομουγ (Πδὲ σοπιοίΐ, ἔγοη Οοά 
ομἱγ 7 

4δ ο ποῖ {π|ΠΚ {πδὲ 1 νν}}} δοουβα γοὺ ἐο {π6 Ἐδίμου: 
ἴδετε 15 οπα {πᾶς δοσβθεῃ γσιι, ευθη Μοβεβ, ἴῃ ὑγποῖα γ8 
{γὙπ|5, 

40 ον μαᾶ γε Ῥε]ενοᾶ Μοβεβ, γα νου] πᾶν θε!θνεᾷ 
Τὴ6 : ἔοσ 6 υυτοίεθ οὐ τη. 

47 Βυΐῖ 16 γε Β6]ϊθνε μοί [νἷβ υυυϊπσβ, μονν 5881} γε 
Ὀ6ΙΙΘν 6 τὴν νγοσαϑ 7 

γα βαϊεπι, 

Ξετεσῆ.-. . 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

Ολγιδὲ ἀφίεπας ἠϊ5 7Ζ)1δοῖρίο5 ἔογ ρἱμοδίπρ ἐλε Εανς 9. Οογπ 
οἡ ἐμ ϑαὀιῥαΐϊϊ-ἄαῳ ἧ. 

ΜΑΤῚΤ. ΧΙ. 1-ὃ, ΜΑΚΚΊΙ 938-98, {01Κὲ νἱ. 1----ὖ, 

ἔμικε νυ. 1. ἀμάῖ οᾶπια ἰο ρ8855 οἡ {Π6 βθοοηᾶ βδῦθδίῃ δίϊου [Π6 1π ἃ ρτο- 
ἢγβιε , (μαὲ 6 νγϑηΐ {που ρ [Π6 σογη β6]ά5 : τῆλε 

85. 1ν, Μάη, π᾿ Π15 Π᾿ββουϊαϊξιου οὐ μ ἔγιιθ Ὑ68ὉὙ οὗ Ομγ β 5. 
Τοαΐἢ, Πᾶ5 ἀββουίβα {ῃδὲ ἔμ βἰχίῃ οσμαρέθν οἵ 51. Φόμπ οηρβὲ ἔθ 
} ρμ]δοθᾶ βείοτβ πὸ ἢ}. Ηθ ἱπιδρῖποβ ἃ δοππϑοΐϊίοπ θδἔνγθθῃ 
Ψόομπ ἱν. ὅ4. σγῃθγ γα γϑϑᾶ, “9 Τ 15 15 ὑπ βθδοοπᾶ τηΐγϑο]ο ἐμαὶ 
}6505 α14, ἤθη μ6 σψγχὰ5 οοπιο ουἱὐ σοῦ Φυάδα ἰηἴο Θ.811166 ;᾽ δηὰ 
ὁἢ.. νῖ. Ὁ. “5 ΑΠ6Γ 1656 ἐμὶπρ5 7655 ψϑηΐξ νοῦ ἐμπο 568 οἵ 68]}- 
166, Βῖοἢ 15 ἔπ 888 οἵ ΤΊΡοτὶαβ.᾽ ΤῊ5 δἰ θγδίϊοῃ 18 ΡΕΥῪ 505- 
Ρἱοίοιιβ, 85 1Ὁ 15 ργοροβθᾶ ἔο ἀδίβηβ μα μυροΐμεϑίβ πιαϊηἴαϊ πὰ 
ἴῃ 8'8 ψΌΥΚ, ἐμαὶ ἐμ τ πἰβῖγυ οὐ Ομγδὲ Ἰαδίθα ΟΠ] δἰχίθοῃ 
πο Ἶ 5, Πα ἴῃ ἰΐ ἔνγο ράβδου θὺβ ΟΠ]Υ 66 ορβεσνθά. Νοιΐθον 
15 6 ΒΡ μοβί(:οη δἷ 8}} σσαγγαπίθα θγ 16 ἀγριπιοπί. ἘῸΣ ΟἿΓ 
Τιογὰ, 85 Θοάαγί ρα (νο]. 1. Ρ. 411.) μᾶ5. γ6}} γϑιηδγκοά, ἔγα- 
Δα ΟΠΕΙΥ͂ οπδηροα Π5 Ρ]866, ἃῃ ἃ οδῖηθ θ8οὶς ἀραὶπ ἰο ἐμαὶ ΗΘ Β 
μ6 πᾶ ΤὈΥΠΊΘΥΪΥ νἱϑιϊθα. Τὶ 15 ἱποοηῃϑβίβϑίοπὲ ἴοο ψὴ τ Ηἷθ ΟὟ 
πυροὶ μοϑίβ, θθοδιι56, δοοογάϊηρ ἰο ἐμαὶ τ πίοι μ6 μ85 δἀδορίδα ἰπ 
ἴπ ΠΑΓΠΊΟΠΥ, “ ΟἸγὶϑὶ μδα ογοββθα {πὸ 568 ἴο θῦρθβα, 8πα αΪ5- 
μΡοϑββθβϑϑθα {88 Ἰθρίθῃ, αἴΐζδυ {π6 ουσγο οὐ ἀμ ποΡ] ΘΔ Π᾽5 505, ἃ π8 
Ιοπρ Βοΐθγθ 16 μββϑίῃρ ουθὺ ἔπ 568, ἐμαὶ 15 μεῦθ σγϑίδσγβα ἰο, 
(ὑΒ 10} νγὰ5 Ῥ] αἰ η]γ ποῖ ἰο ἀδγρθβα, μαὶ ἴο ἐπ ἀδθβοεὶ οἵ Βεοίῃ- 
58148.:) 50 ἱπαΐ ἔῃμθῦθ 15 πὸ βιδάον οἵ ἃ γϑᾶϑοῃ ἴθ 8516} 8ῃ 
πΠΘΧΘΔΙΡ]Θα ὑγαηβροβιϊοη, ΒΟ μ85 ΠῸ ΘΟΡΥ ΟΥ ψϑυβίοπ ἴο 
βιρρογὶ 1ἰ. 850 ἢν Ποαάγϊᾶσο, γη0 Υϑίουβ ἴο ἴπ6 βυθ]θοὶ ἴῃ 
οἶβϑὺ ποΐβϑ ἴῃ 5 Ἐ'χροϑβίίου, ἴο μοι 1ὖ 15 ποῦ ΠΘΟΘΘΒΆΤΥ πον 
ἴο γοίδυ. 

38 ΠῚ ψ] οί πρ' οὗ {Π6 θᾶ γ5 οὐ σου π 15 πηθηἰϊοπϑα Ὀγ δι. Μαἱ- 
πον ἃ5 8 ἰϑδοϊαϊθὰ οἰγουχηβϑίαποθ. Ἠᾷδ [85 ρ]δοϑᾶ ἴἴ ἴῃ {Π6 πιϊ ἀ5ὲ 
οἵα ἴουγ ἔπγουρ Θ811|66, νι πουὺΐϊ ἀββογεϊηρ {πα [ἢ ἰοοῖ ρ]δοε 
ἔβθγθ. ΤΠ6 ΡΉΓΆ56, οη ἔπ6 σοηΐγαγγ, ψ τ  ΒΙΟἢ ἔπ ΠαΥΥ Δ Ὁ 
15. ᾿πἰγοάυπεοοα, νν}}} γι Υ ΚΘΌΪν πδυπιοπῖζο γι ἢ {πΠῸ ογάου 88- 
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Μαΐε. χὶ!. 1. Πα Ὠἷ5 ἀἸξοῖρ! 65. γθγ6 8ὴ μυπρτοά, δη βορδη ἴο ρΊυςκ [Π6 [πα ρτο- 
ΘΔΥΒ Οἵ σοΟΥΏ τἀ ρς 

βἱρμοά ἴο Ὁ Ὀγ {πὸ οἴου ουδηρο  δίβ. δι. Μααν ἀοοβ ποῖ 580, 
ἐν τῇ ἥμερα, Ὀαϊ ἐν τῶ καιρῶ, ἐπορέυθη ὁ ̓ Ιησῦυς τοῖς σάξξασι διὰ 
τῶν σπορίμων. Α ρῥθγᾶδθ6 ψ ΒΟ ὈΥ̓͂ ΠΟ 1η68π5 οΟπηθοῖβ ἴπ6 
ΡΙυαὸκιπρ οὗ ὑπ ϑᾶγ8 οὗ οούῃ ψῖΐῃ ὑπ δνοπὶ γο]αϊθα, δῖ ποὺ θ6- 
ἴΌΓΘ ΟΥ [τον ἱπαὲ οἰγουπηδίδμοθ. Τὶ 15 γοϊαἰθα ὃν 5ί. ΜΙαγκ αἴϊου 
ἴπ6 [δαϑὺ ἴῃ ἴπ6 ποι86 οὗ δι. Μαΐίίμον, δηὰ δὲ. {λιῖκὸ [0] ον γ5. ἐμ 
58Π16 ΔΥΓΔΠΗροΙηοηΐ, Δα αϊπρ, {πᾶὶ 1Π6 Θαγ5. οὗἨ δοΥπ ΕΓ ρ] ποΚοᾶ 
Δἴϊο 50Π16 ργϑαὶ [δϑῖϊνα]. Α5 ποῦ 15. πὸ οἴ γ [δϑιϊν] πιθη τ ]οπϑα 
ἴῃ ἐπα Νὸνν Τ᾽ οδαιηθηΐ ἴο συ ϊοῖ {Π15 8|}πδοΐοπ σου] 6 τη8Δ46, Ραΐϊ 
ὑπαὶ Ἡ ΠΙΟΒ 15 ρἴνϑῃ ἴῃ 115 ΟΠ ΓΟΠΟ]ΟΡΊΟΔ] ΟΥ̓ΔΘΥ ἴῃ ΦΌΠπ νυν. 1 πᾶνθ 
ΤΟ] ον οα [Π6 σοπογα] δῦ που ΤΥ οἵ {6 ΑΚ] Ζούβ, ἃπα μἰδορα 
[Π15 δυθηΐ πὶ ἰΠ6 ργθϑθηΐ 5θοῖ]0Π. 

1ἰ 15 ουϊἀδπὲ ὑπαὶ {πὸ ἀ5010165 ἀϊὰ ποῖ Ρ]υοῖς {πὸ Θαγ5. ὈΘίΟΓ 6 
ἢπ6 ρᾶββουθσύ. 11 ψὰβ ραυγι!ο ]ΥΪῪ (ΟΥΡΙἀἀθη ἴο βαῖμο ἈΠΥ͂ 
ΘΟΥ Ὀοίογο ὑΠ6 5ῃθαῖ οἵ πὸ ἢγϑί ἔγαϊϊ5 βαάὰ θθὲπ ψανϑα ἴπ ἴΠ|6 
ἴδπιρῖο ; {π6 Φον5 ψουἹα πηαἀουθίθα]ν πᾶν σοργοδομθα {π|6πι, 
μὰ ἔποῪ οϑιι50 [ὉΓ 50 ἀοῖπρ, ὙΠ 815 ὑσο ο]α νἱἹοϊαἰϊϊοη οἵἉ ἔπ6 
Ιὰνν, ἴΠ6 ῥ] οκΚίπο 6 οοΥπ Ὀοίογο ὑπὸ {ἰπ16 8] ον γοα, ἀπὰ {π6 
ἀΟΙ Πρ 50 8150 ὁπ ἔπ6 Βα 1} ; ψΠΘΥΘᾶΒ {ΠΥ οοπ ἢ π6α ἐπθιηβοῖ ν 65 
ΟΠΙΥ ἰο {πὸ αἰτοῦ ὁμπαγσθ. Αοοογάϊπρ ἴο ὑπ61 ΘΆΠΟΠΒ (α), ΒΘ 
ἐπαΐ γϑᾶρϑῖ σοῦπ ΟΝ πο 58ΌὈ 81}, ἴο ἐπα ᾳυδπύΐν οα Βο,, 15 
ΜΠ γ. Απὰ ρΡ]ποκΚιπρ ΘΟΥμ 15 ἃ5 Γδαρίηρ: ἃπαὰ ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΓ 
ΡῬΙΌοΚ ἢ ἊΡ ΔΠΥ ὑπῖπρ' τοῖα 1ἢ τ 1116 στον ΠΡ, 15 ΘΠ Υ. 
ΤΊ 7 6ν5, ἴῃ 6 ἀαγ5 οἵ οὐν Τογὰ, μα, [ῸΓ {6 πιοϑὲ ρμαγΐ, 

Ἰοβὲ βἰρεῖ οἵ 1Π6 δρί γι ΐ οὗ ὑπ ῚὶῚ ἰᾶνγ, ἀπ Ὀυγὶ παπθα ἱπΠ6 Ῥθορὶβ 
γγἢ ἃ ΠυΠΘΥ οἵ 5θυογθ ἃ βιρογϑδί οι ΟὈβθύναμοθθ. ΤΟΙΣ 
ἰγδα! 08] ανγ5 Τοϑρθοίϊηρ {Π6 Βα! ἢ πο γ 6 1 τ Ο]ΘΓΔΌΪΥ ταϊπ αἴθ 
δη ἃ ΘΓ 50Π1|6. ΤΠ6 σγοαῖογ ρατῖ οἵ {τοὶ ἀγα οΟἸ]]Θοϊοα Ὀγ Ὠζγ. 
γγοίζοπ, ἰπ πὶ ΟΥΚ οα {π6 Νῖισπα, διηοηρ ΨΥ 10}} 15 ἐπ 
ΤΟ] ον πρ ΡΥΟΒΙ θ᾿ 10η, ἡ] ΟἿ Τογὰ πὰ 15 αἰβο 0165 6 ΓΘ 
δοουβαᾶ οἱ νἱ]ἱοϊαἰϊπρ. 1 ἰ5 ἴο "6 ἰϑυπὰ ἴῃ ὑπ ΒΒΑΌΡΔΙ (6). 
ΤΙΝ ΓΝῸΠ ΝῸΝ 2. ΠΝ ΠΝ ΠΝ ἸῺ ΠΙᾺ Ἢ ΓΝ πιννπ. Ηδ 
ἐμαὶ ἀοίῃ 5θνθυα} ψΟΥΚ5 ὉΠῸΘΙ ΟΠ6 ΡΓΪΠΟΙρΡΆ] ᾿ιΘδα 15 σ᾽ ΕΥ̓ ΟΠΗ]Ὺ 
οἵ οπ8 5ῖη. ΤΠῸ6 76 158} πηαϑίουβ ἀἰν θὰ ΟΓΚ5, ἃ5 ὑπ 6 0 το] αΐθ 
ἴο μι ΒΡ αῖῃ, ᾿ηἴο ρυΐποῖρ8] ἃπ ἃ βθοοπάδΓΥ, οἵ, 85 ὕπου οΔ]]6ὰ 
Ἐπ6 πὶ, [αἰ μ 5 ἀπ Ομ] ἄγη οἵ σοῦ Κ5. 1 ἃ πη 4065 0Π6 ΡΥ]η- 
οἷρ] μους, δηα ὑσθηΐν ΒΘΟΟΠΆΥΥ ΟΠ 65,11 15, ΔΟΟΟΓΑΪΠρ' 0 {Ππ6Π|, 
θα οΠ6 5ϊη, ἃπ4 δΟμΒΘαΈΘΏΓΠΥ ἀθϑοῦνθθ 0Π6 ΡΕΠἸΒμπηθηΐ : ἔπι5 
ἴο στὶμπα 15 ἃ ΡΥ ποῖρ8] νοῦς. ΑἹ] ἀϊνιαϊπρ' οὐ ἔμ] πρ5 ὈθίοΓΘ ἀπι ρα 
ἴῃ ἐμὶν παΐαγθ, ΘΟη6 Π ἀ6Υ {815 μοαα. ΤῊ 6 ΒΘΟΟ Πα δθοίϊοπ ΡῸΘ65 
οὐ ἴο Θπυπηογαῖϊθ ἱμιγῦν - Π Π6. ΡΥΪΠΟΙΡΆΙ] ΤΟΥ Κ5 ἰου θ᾽ ἀάθῃ ὁ {16 
ΒΑ Ρδἐ}ῖ : {π6 ἢγϑῖ δὶχ οἵ ψ μΐο ἢ ΔΥΘ 50 }1ΠΡ, ΡΙΟῸΡΪρ', ΓΘΔΡΙ Πρ, 
θἱπάϊπηρ, ἐμγοβμῖηρ, ὙΠΟ Πρ, ΟἸΘΔΠΪ ΠΡ, ΟΥΙΠΘΙηρ : ὉΠῸΘΓΙ 
ὙΒΙΟῊ ἰδὲ ἴθγα πον ἱποϊα θα ὑπ6 δοίϊοη οὗ οὖν Τωογὰ πα 15 
ἀἸδβοῖρ]65. Βαϊ ποῖ ΟὨ]Υ ψγἃ5 {15 δοίϊοῃ [ουθἀάθπη ἴῃ 16 ἰγὰ- 
ΑἸ ΠΟ πΆγΥ ἰανν, ἃ γὰ8 ΡΥΟΒΙ ἰδ ΠΠΚο1586. ἴθ ὑπαὶ οἵ Μο5685, 
Ἑχοά. χχχῖν. 21. Οὐ [ογά, ὑμογθίογθ, ἴῃ [15 ΤΟΡΙΥ ἴο {πθ 
26 ν8, ἀϑϑουΐθα Π15 ΒΡ ΓΙ ΟΥ̓ ΟνοΥ ἐπ ὑγϑαϊ 1οπ5 οἵ {π6 6] 468, 
Δηα [5 ρον Υ οἵ ἀϊδρθηβιηρ τῦῃ [μ6 Μοβαΐο αν. Ηθ ἀ6- 
Οἴαγοα ἴο ἔμθπὶ ἐπαΐ π6 γα Τιογὰ οἵ {π6 βαῦθαϊβ. Ηθ [ἰ ν85; 
ΨὴῸ Ππαά δπδοΐθα {815 νϑυν ἰὰνν οἵ Νοβϑϑδ, 'ἴπ 9Π6 οὗ {Π|0568 ὃρ- 
ΡΘδγαποα5 ΜΠΐΪ0 ΓΘ 7501} 6416 4 ἐπ ργθι υθ5 ἴο 18. 1π08- 
παἰϊοη (62), ἃπὰ πο πον οἰαἴπιβ ἀομηΐπΐοπ οὐ Υ ἔπ ἰᾶνν πο Π6 
μϑα πηδ46. ΒΥ ἴΠ6 βᾶπη|6 ρονϑι συ 10 ἢ δηδοίθα, μ6 ἀθγοραῖθά, ΟΓ 
ἀἰβρθηβθὰ ψὶτἢ ἐμπαΐ 1ανν 85 1Ὁ νγαϑ ᾿αἰεγργοίθα ὈῪ {πὸ ΓἸσΊα βαρϑ- 
ΒΕ 05 οὐ ἐμ6 εἰ άοιβ. ἨδΦ τεβιογεά ἰΐ ἰο 1.5. {116 1156 5; 8] ΟΊ ΩΣ; 

τς 
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Ιατκ ἰΐ, 28. 85 {Π6 ν τγεηΐ, ; Ϊπ ἃ ρτος- 
Μαῖί, χἕι.1. πα ἴο Θδΐ, ΞΎΘ658. 

ὙΟΥΚ5 οὗ πϑοδϑϑιῖυ 8Π4 τ ΥΟΥ ἰο 6 ὙΓουρΗΐ οα ὑμπαΐ ἄδγ, ἀπὰ 
ἀθοϊατίπρ ἐπαῦ ἔπ6 δα θα νγὰ5 Τη846 ΤΟΥ Πη8Π, ποῖ τηϑπ [ὉΓ {π6 
ΞΈΡΡαΐῃ. ΤῸ ρύουϑ ἴο ἔμϑπ ἐπὶ 5 0}} γγχὰ5 ἐπι βρ τἹΐ, ἐποιιρ ποΐ 
ἔμ6 ἰοἰτου οἵ ἴπ6 1δνγ, ῃ6 τϑίϑυβ ἵμθπι ἴο ὑποὶγ οὔσῃ οὔδίομϑβ [ῸΓ 
ἐπ }πδὲ166 οὗὁὨ μὶ5 δϑϑουίοπ, ἴο 8 βχϑιηρ]6 οἵ αν, ἴΠ6 ρσδο- 
ἴϊ66 οὗ μα ρυἱϑϑῖβ, δπὰ πρὶ οὐσπ 658] νἱοϊαΐίομβ οὗ ἐμαὶ ἄδυ, 
σι Β6ῃ 1 βαϊζοα οἰ ἐΠῸΥ {Π6 1 ΟΠ ΘΙ ΘΠΟΘ ΟΥ̓́ Π6Ιν ᾿πἰογαϑβῖ (4). 

ΤῊΘ ρΙδη οὔ [15 ΤΟΥΚ ρυθυθηΐβ Π16 ἔγοιῃ ἀἰγϑοϊλπηρ' ἐπ6 αἰξθηΐϊοπ 
οὗἩ 1μ8 γϑδάδχ ἴο {πὸ ἀθνοϊ οηδὶ γϑθοϊ δ, 50 εν ἀθ πεν ΔΥΙ 51 Πρ’ 
ἔγοια ἐμ τηδρ ηἰΠ οοπΐ πα ᾿π θυ θϑίϊ πο παγγαῖϊνο οἵ ἔπ οοπαποΐ οὗ 
ον Τογὰ ἀυτγίπρ' μ15 ΠΟΥ ΡΘΤΊΔ ΠΘῊἶ [ΠΟΥ Δ ,ΊΟΝ ; ΟΥ 1 που] Ὀ6 
ΘΆΒΥ ἴο Π]] δὴν ρᾶρ685 ἴο 8ἃἢ ᾿πηα θοῇ πιο οχίθηΐ. Ὑδὲ 1 που]Ἱὰ θδγ- 
ΠΘΘΕΥ ἀθϑῖγθ ἴὸ γϑηϊηα ΘΥΘΓῪ ΟἸΘΓΙΟΔΙ τϑδᾶου οὗ {Π6 δάμη γ8 6 
βϑῃϊππθηΐβ ααοΐοα Ὀγ Γρμίίοοϊῖ οι {15 ρᾶ558ρ6---ἰ 6 ὈσΙθϑὶβ 1η 
μ6 ἱθιρ]θ ργοίΐαμπ ἐπ βαρ δῖ, δπα 8.6 ο111{1655---νττν ΤΙ ΤῚΣ» 
ΤΣ} ΝΣ Ὡυττρ τὺ. ΤῊΘ 5ουν1]6 ΟΥΚ ὙΠΟ 15 ἀ0Π6 πὶ ΠΟΙΥῪ 
ἐμίηρβ 15 ποῖ 56 Υγ116: 8πὰ 5532 ΨΊΡΩΞ ΓῚΣΨ 1"Ν)| ἔποῖθ 15 ΠῸ 
ταδὶ αὖ 8}1 ἴῃ ἐμ βεύνιοα οὔ ἴμβ ἔθιηρὶθ. Τηδ πηϑᾶποβὲ οὔθ ἰπ 
ἐμ ἴθιιρ! οἵ ὅοα, ἐμ πιοϑὲ Ιδθουϊουβ ἀγα ἄρον ἐπαΐ αἰ τη5 1π 105 
τοϑαϊὲ ἴο θ6 υ56{Ὁ] ἕο τδ, 15 μ6 τηοδῖ ΠΟπουχΆθ]6 ἃπα οἰθναΐθα 
Βαρρίπθϑ5 ἴο ΒΙΘἢ ἃ παιπηᾶῃ ΘΙ πρ οὯΠ ἀ5ρῖγθ. 16 ΟἸΘΥΡῪ ΔΥ6 
ΘΒΡΘοΙΔ ΠΥ ο8116ἃ προπ,, ᾽πὶ 8ἢ 856 οὗ Γο] ρου τη ἀΙ ἤθθη οθ, ἴο ἐπ 
δοῖϊνο ρουίογπδποο οὗ ὑπ6ὶγ ἀγάπουβ ἀαΐ165. ΤΊ ον βδογϑα 08]]- 
ἱπρ αἰρηίῆθβ ἔμ τπθη. ἜΘΟΥ ἃγ6 βαραγαϊθα ἔγομμ διποῃρ ὑμὶν 
Ὀγοίμγθη : ἔμ 16 δα θα ᾿πἴο ἐπ μον οἵ μ0]165, ἱπ οοϊητηι- 
πίοι ἰ1 Οοα μἰιη5611, ΤῊΘ δούνίοθ οὗ αοά 15 ἴπ μϊρμδβδί 
ΒΟΒΟΌΓΪ, δπᾷ 1ἰ 15 ἃ 56 ΎΥ 106 ΒΟ ἢ {111 σΟμ 6 Τ[ῸΓ νοῦ: ΤῈ6 
ΤΘΙΙΘΙΠΡΥΆΠΟΘ οὗ {Π|ὸ Δ 61 ἴῃ ΒΙΟΙ 1115 ΡΟΥΓΟΥΠΘ ἡ, γν1}} ΓΘ δ ἢ 
αῖτὰ {π6 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒ5Π655 ἐμαὶ ἀδῆεθ {πΠ6 ουᾶνθ. ΤπΠ6 ΠΔρΡΡΙ 655 
ἐμαΐ δυῖδ65 ἔγοιῃ ἴπθ γθοο]]ϑοΐίομ οἵ ἃ 1|6 ἀδνοϊθα ἴο ἴμι656 ἀαἰ168, 
Ὑ{Π ᾿ἱπούθαβο ψαϊ {Ππ6 Θηἰαγσοιηθηΐ οἵ οὐσ ἰδοῦ 165, ἀπ ἐμ 
σταᾶσλ) ρογίδοϊίοη οἵ οὔν' παΐυγθ, ἴῃ ὑμαῖ ᾿ππτηουΐαὶ βἰαΐθ οἵ Θὰ 
δχίϑίθποθ,  Β1 0} 85 θΘΘη ργονιἀθὰ [ὉΓ τπδη Κὶπα, Ὀγ {Π6 ἸἸΘΓΟΥ 
οὔἵμα ὅθι οἵ αοά. 

(α) Ταῖπι. ἱπ 5088}. ΡῈῚ 7. ἀπὰ Μαϊπιοῃ. 5088}. βϑὺ 7 πᾶ 8, (Ὁ) 
ΟἸᾶρ. υἱῖ. βοΐ, 1. 1αϑί βεπίθμοβ ἃπά ϑβθοΐ. 2. ΤῊ}15 ὑοῦ]. 15. ΠΟΥ ὙΘΙΎ 
γατα δᾶ νϑίπδ]ο : 15 {{16 158---ΝΠ 5ο ΘΠ] ηθοτιβ Ὠ᾿᾿βοοῦγβ65 το] αίτηρ ἴο {Π6 
{τα 10 π5 ἀπά πβᾶρο5 οὗ {π6 ϑοΣθ65 δπα ῬΠΔΥΙΒΘ 65 1 ΟἿἿ θ]65564 54- 
ψιουχ᾿ 5 ἰἰπη6, 2 γοἱ5. ὅνο. 1718. Τῇ ββοοπά ψο]απιθ σοηΐδ! 5 ἃ {Γ8Π518- 
ἔοι οἵ μ6 ΚΒΔ δ ἀπα Ετανῖπ. (6) Ῥτοααϊα ᾿Ἱποδυπαίϊοπϊβ---υνἱάθ Βι- 
5800 Β.1}} 5 Τοἴβηϑβιο Παοὶ ΝΊοοθπϑ, ρΡ. 7. ασαθθ᾽ 5 δαϊί. [0]. 170. 566 
450 Ναγεβ τονίενν οὗ {πΠ6 πηρτονθα νεϑίοη. (4) Τὐσθίοοί, γο]. 11. 
Ρ- 18ὅ-6. οπ {Π15 ομαρίοσ, 0]. δα, 

81] ΠΉΘΓΘ ἃγ6 ἴπγθο θα ρ]δπμαί!οπ5 οἵ {π15 ρῆγδ56, ἐν σαξξάτω 
δευτεροπρώτω. ὙΠαΐ οἵ ἘρΙΊΡΠΔηϊα5 ἀη ἃ ΒοΖα, ἐμαὶ ἐπ ἀδν μθΓῸ 
τηθαπὶ νγὰ5 μ6 Ἰδὲ ἀΑΥ͂ οἵ {πὸ ἔβαβί οἵ ἔπ ρᾶάϑϑονυθσ. ἘΠῸ βθοοπά 
ἐμαὶ οἵ βολ! σον, Γλρμίοοῖ, Οἀβδῦροι, γΥΠΙΡγ, ὑπαὶ 1 γὰ5 ἐμ 6 
ἢγϑὶ βαθαῖμ αἴζου ὑπ6 βϑϑθοοῃμα ἄδυ οὗ τιη]θανοποᾶ Ὀγθαᾶ. ΤῊδ 
ἐμῖγτα οἵ ατούϊαβ δηὰ ΗἨδημηοπά, ἱμαΐ 1Ὁ γγὰ5 ἔπ ἀν οἵ Ῥεοηΐίο- 
οοϑὲ [ΠΙῈΡ οα ἃ 58 αἴ. ΤΠ [αὐτο ορίηίοη 15 δἀορίσοα 1η ἔπ 6 
Ρτοβθηΐ ἃυγαπρθπιθηΐ. "ΤῸ {Π|15 ορ!πίοη ἐ}ι σγθαϊοϑὶ Ομ] θοΐ οι 15, 
ἐμαὶ πὸ παγγοϑὺ ψουἹα ρΥοΡΆΌΙ]Υ θ6 ονοῦ Ὀϑίογο ἐπε Ρεπίθοοϑβὶ : 
μαὲ ατοία5 ΓοιπγΚ5, ἰμπαΐ ἔμ παῖ παγνοϑὶ νγὰ5 σοὶ πρ' ὁα δὖ {π6 
Ῥοπΐθοοβί, ψ οῖ οὐ {π|5 δοοουηΐ ψγὰθ ΟΔΠ16 4 «( ἴπ6 ἰδαβὶ οἵ 
δαγνοϑὶ," Εἰχοά, χχῖϊ. 16. ὙΠΟΌΡΙ Ιοᾶν 65 τη 6 ΟΥ̓ ποῦ Ὀγϑδὰ 
γ6Γ6 ργοβθηΐθα αἱ Ῥοπίθοοϑβὲ, {15 Ὑ11}} ποῖ Ῥγονθ {πᾶ πὸ παγγοβί 
νγ5 ΘΕ Ι ΓΟΙ͂Υ σαϊπογοᾶ 'π. ΤῊΘ ψμθαΐ ῥ᾽ ποκΚοα ὈΥ ὑπὸ αἴ βοῖρ] 65 
παρ πᾶν ΒΘ θη 80 ηρ; [Π6 ἰα50 Υρθ οογη οἵ ἱπαξ 56850Π (α). 

(α) Ἐὸτ οἰμοσ ορί πίοπβ, 566 ΨΥ οἰίοιι β Μ|͵5πα, νοἱ. ἱ, ν. 208-9, ΡῚ!- 
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{μικο υἱ. 1. ὙὈΡΌΙηρ' ΠΠΘγ 1η {Ποἷν Πδηάβ. ἴπ ἃ ῥτο- 
Μαίι, χὶ. 9, Βαΐ γγμθὴ {πΠ6 ῬΠΔΥβθοβ βανν 10, {ΠῸῪ 5] πηίο τη, Β6- 81658. 

Βο]ά, τὰν ἀἰβοῖρ!οβ ἀο {πὶ ψνΙΟἢ 15. ποῦ Ἰαννία] ἰο ἄο ο 
[Π6 Βα} δ.}-ἀδν. , 

δεῖς ἢ. 24, Ὑγῃν ἀο [Πδὺ ὁπ {ΠπῸ ΒΔΑ. ἢΒ- ἂν ἐπῶὺ ἡνΒ]Οἢ 15 ποῖ Ἰδυν δα] 7 
ἴα υἱ. 2... Απᾷ οςοτίδίη οὗ {π6 Ῥματγίβθοϑ βαϊᾷ απίο ἔμοιη, ὙΗΥ͂ ἅο 

γ68 {πᾶΐ ψνἘ]16}} 15 ποῦ αν] ἰο 49 οἱ {π6 βα δ  - αν ἢ 
8. Αμπᾶ 6585, δηβινευϊηρ' ἔΠΘΊη, 

Ματῖς 11. 2 ὅ 5814 ππίο {Π6γ, Ηΐανα γε ἤθνοὺ γϑδᾶ 
λα νἱ. 8. 50 ΤΟ ἢ 85 {Π15, δὲ θδνια α14, 
ΜατΝ 11. 26. γγμθη μ6 μδα πθϑά, δῃᾷ νγὰβ δὶ ππηρτοᾶ, Π6 δά ἐπονὺ ἐμαί 

ὙγΘΥ6 νι Ὠϊτη ἢ 
26,),. Ηον δ νηΐ ἴηΐο {Π6 ποιιβ οἵ Οοᾶ, ἴῃ {πὸ ἀαγ5 οὗ 

ΑΒιδέμαΥ {πῸ6 ΒΙΡΉ -Ῥυϊοϑὲ ἢ, ἀπα 414 

Κἱηρίοπ᾽ 5 Ενδπρ. Η]βί, ποίθβ, ρ. 19. ΗἩθν]εί 5 Οὐμμπηθη. ἴῃ ἴθ. το. 
ἸΊΔΠΥ Οἴ6Υ5 πᾶν θ6 θη σῖνϑη, θιυιΐ {μ658 5866πὶ [0 "8 πιοϑί υγουίμυ οἵ αἰίθη- 
{Ἰ0η. 

38. ΜΠΟΠ86115 ΓΘΙΠΊΘΥ] 5 οἡ ἴπ6586 οὐ 8, “6 ἴῃ πΠ6 ἀδγ5 οἵ ΑΡ]8- 
ἴμαν {πὸ ΒΙρΠ- ρου οὶ,» ὑπαὶ π πιοάβ οὗ «ποίϊπρ ἔπο θΟΟΚ5 οὗ 
ἔπ ΟΙα Τοβἰδιηθπῖ 15 βοιηθὶϊπι65 850 ΓΑ  πῖοα], ἐμπαΐ ἃ οὐἰἐϊο δο- 
αυδιηϊοαὰ ον 1} ὑπ6 ΟὙΘοΙς οδπποῖ τππάἀουϑίαπα ᾿ὖ: 85 {πὸ 
[Δοὶ ποῦ8 γοϊαϊθα οὔ αν αἱὰ ποῖ ἴα ρίδοβ ἴμ ἐπθ ρυἱδδιποοά 
οἵ Αριαΐμπανγ, θαΐ ἴπ ὑπαὶ οἵ ἷ5 ἔαῖ βου Αθιμθθοῖ. ΤῸ δοοοὰπὲ 
[ῸΓ ὑπ|5 ἀρραγϑηΐ ἱπδοοῦγδου, ΜΠ]ΟΠ86}15 (α) σοηβί ἀθγ5 ἔπ6 ψογ 5 
“ὁ 1ῃ {ῃ6 ἀδγ5 οἵ ΑΒ] μα {πὸ ΠΙ9ἢ-ρΥΙθϑὶ,»» ἃ5 ἃ τη Γ6 ΓΔΒ  ἢἰ5Πι. 
ὙΠῸ τ Ὀ 165 6 6 δοουϑιίοχηθα ἴο 56]6 οὗ 50π16 ρυποῖρΆ} πψοτγά οαὐαἱ 
οἵ δΆοῖι βϑοί!οπ, 8Π4 ΔΡΡΙΥ [πὲ πᾶμηθ ἴο {πὸ βϑοϊϊοη [[56]1{᾿ 

ἘΆ511, [ῸΓ ᾿πϑἕδῃοθ, 1π 15 ΓΘ [5 οη. Ἐοβθὰ ἴχ. 9. 5805. Β0116 
ΔΥ6 Οἵ ορ!πίοῃ ἐμπαΐ {π ἴον ΠΟΥ τπθηἰοπϑὰ ἰ5 αἼΡθοη οὗ Βοθη- 
7ϑιαὶη, “ἴπ [Π6 ΘΟΠΟΙΙΠ6,᾽ ΟΥ, 85 1Ὁ 15 ἴπι ΟἿ γϑυβίοπ, Φπᾶροβ 
ΧΙΧ. 14. ΨἈ2553 7223 (ΜΠ 6115 ουρΐ ἴο μᾶνο βαϊα τρ23) ἸΨ»3) Το 

ΤῊῺ6 δ58πη|86 ΒΔΌΡΙ οὔϑοῦνοθ οπ 5. 11. 7, ὩΞἽΞ ἽΣΝΨ Ἴ22 
ὉΝν" ΨΟΦῚΝ ὙΥΤ 3 ΠῚ ἼΩΝ 2), ““ ἃ5 15 βαϊἃ ἴῃ ΑΡποΥ, {μ6 
Τοτγὰ 5ρᾶκθ, ὑἱβσοῦρῃ Ὠανια 1 Ψ1}} ἀθ νοῦ 195Γ86]. ΑΡϑηθΖγ, 
οη Ἠδρβθᾶ ἵν. 8. 58 γΥγ5 "Ὁ ἼὩΟ ὙΊΝΞ, 85,15 5814 ὩΘΔΥ ΕἸ. Τὰ 
1815 Τηϑ Π Π 6 Υ ἀποἑ [08 ΔΥΘ δοπιθίϊ 65 τη846 ἴῃ Π6 Νὸν Τ βία- 
πηθηΐ. Μδγκ χιὶ. 26. ἐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίδλω Μωσέως ἐπὶ της 
τῦυ Βατξϑ, ἔπι. Χὶ. 2. ἤ ἐκοΐδατε, ἐν Ἡλία τί λέγει ἡ γραφῇ ; ἀπὰ 
ἐπ6 ἀῦονο πηϑηϊοπϑα ρμᾶϑϑᾶρο ἴῃ αἰ. ΜΆΓΚ, ΒΟ. μᾶ5 66 π 
᾿πουρπὶ ἴο οοπΐαϊπ ἃ οΘομπ γα! οἴ 0, Π]ΔΥ θ6 ΘΧρΡ] αἰ ηθα “ ἱπ ἐπ ὸ 
ὁπαρίον οἵ Αϊαῦμγ,) οὐ ἴθ ὑπαὶ ρᾶγὶ οἵ {π θοοῖὶς οὗ ϑδιμμοὶ 
ψγΠΘΥ6 {Π6 ΠμΙδίουυ οἵ Αθ᾽ αὐ πᾶ γ 15 γοϊαῖθα. 
ΤΠ Υϑηιδυς οἵ Ἐοβθητση 6, ἴῃ 15 ποὺθ τ {|5 ρΡ558Ρ6, 15 ὈῪ 

ΠΟ Π168 5 ΘΟΠΟΪ 51ν 6 ἀρδιηϑὶ ἴπ6 ΟρΡΙ πίοῃ οὗ ΜΊΟΠ86115. Ῥγοίδε- 
6 πἀδἃ 6558 51π6 ἀπ 10 πόθο Θχρ]οαῖο 51 ΜΙ αγοι5 δα] αἰ55οὶ γου- 
απ γεγραπταὶ, ν6] λεγει ἡ γραφη, αἱ Ἐοῃπι. χὶ, 3 -Θ 5800 
ΜΑΓ5}} 566 115 ἴο 'πο] πὸ ἴο {π|5 ορί πίοη : θαΐ ὑποιρ ἔπ6 ονδπ- 
86] 195 ΘΠ ΘΓΆΠΥ δαορὶ {Π15 τποἀ6 οὗ ΘΧργθβδδίπο ὑπ πΊβ ῖνθϑ, 1 ἰδ 
ποῖ ὑπ} [ΓΙ] γ. ἀοπ6. ΤῊ Θ οοὨ ἐγ δΔαἸοἴ 0 15 ἀϑα ἢ γΔΥΓΙΟΊΙΒΙΥ ΓΘ- 
ΘΟΠΟΙΪΘα Ρ. οἱμοῦ οομπηθηΐαΐοῦβ. Ξη6 ΒΌρΡροβο ὑπαὶ ΑΒΙαί ΠΑ Υ 
γγὰ5 {π6 ρῥγιθϑί, δηἃ Αμίππθίθοῖ ἔπ ΒΙΡἢ-ρυἱοϑί, πα ὑπαὶ ΑΒ1- 
ΤΠ6]6 0} γγἃ8 6816 4.ῳ ΑΠΙΠ]ΘΊΘΟ ἢ ΑΙ α δ, 32, ΓΤΠΟΥ πἀπαογϑίοοα - 
δὴ ΑΒΙΔΙΠΑΥ νγὰβ 8164 ΑΡΙαΐμαγ ΑΜ 6] 60, 13, 58090π ἀπᾶθγ- 
5004 ; ἃ πα ΟΥ̓ ΠΘΓΒ ΓΘΟΟΠΟΙ]6 ἐπ Πἰδίου 5 ΕΥ̓ ϑαρροδβίπρ {μαΐ πον 
θοί οἰποϊαἰοα ἴῃ ἐπ6 ρα ρυϊθϑι μοοα, ἀπά {π6 πϑιηθ οὔ ἔπ οἤϊοθ 
Ὑγ»Ὰ5 ἴῃ ἀἸΒου πα ἴθ] ν ΔρΡρΙΠ 64 ἔο οἰ π 6 Υ. 
ΝΡ τρμρηιδα ΜΠΊΟΠΔ 6115, νοΐ. '. Ρ. 138. Εἰ οβθμμια! εγ, Ὁτ. Α. ΟἸαγίκο, 
ΓΟ. ξ ἰ06σ. 
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1μικο νἱ. 4. [8 Κο, δῃᾷ ϑδὲ {Π6 5ῃμενργοδά, απ σαν 4150 (ὁ {ποῖ {Πδΐ [π ἃ ὑτο- 
ΜΕΥ ἢ Ὠΐγη, ἡ ΒΙΘἢ δῖ β8ε 

Μαίι. χὶ!, 4, γγὰβ πού Ἰαυνία] ἔου πίνῃ ἐο θαΐί, πϑιίμου ἔῸΥ (πθτὴ {Ππᾶΐ νγοτ 8 
τ πη, Βαϊ ΟὨ]ν ἴου {Π6 ρῥυ]δϑίβ , 

ὅ. ΟΥ̓ Βᾶνε γυἊ μοὲ γϑδᾶ ἴῃ {π6 1ανν, μον {παΐ, οἢ {Π6 580- 
Ρδ.}-ἄαγ5, {π6 ρυιθβίβ ἴῃ {Π6 ἰθρ]θ ῥγοΐδηβ {Π6 βα δ}, 
Δηα δύ Ὀ]δηη61685 ἢ 
ΒΒ 1 580 υὑπίο γου, (πδὲ 1π {Π|18 Ρ]866 15 Οῃ6 ρσυθδίευ 

ἴδῃ ἔμ ἐδ ρ]6. 
7. Βιυει γε μά Κπονῃ ψνμδὲ (115 τηθδηθίι, 1 ν}}}} πᾶνε 

ΤΏΘΙΟΥ, 8η4 ποΐ 580. 1ῆἔςθ, γα σου] ποῦ πᾶν οοπαοδχηποά 
(Π6 σι] 6655. 

Αμάᾶ Πα βδϊα υπίο ἔποη, ΤῊΘ βαῦΡδί νγὰβ5 τηδάθ ἴου 
Τή8η, δηα ποΐ τη8ῃ ἴοσ {86 Βα δίῃ : 

28. Τποτοΐοσο {μ6 ὅοη οὗ Μίδηῃ 15 [ωοχὰ δ͵ξο οἵ (ῃ6 βαθθδίῃ. 

ΜΑΤΊ. ΧΙΪ. ρμαγΐ Οὔ νου. 1. υϑυύ. 2, 8. ραγὶ οἵ νϑυ. 4. ἀηὰ υϑὲ. 8. 

1. Αἱ ἐμαὶ {πιο 6815 σγαηΐ οἡ ἴπ6 βαῦθαϊμ. ἀν ἐπγοιρ [Π6 
ΟΟΥ̓́Τ -α 

ῷ Βυὶϊ ψ ἤθη ἐπα ῬΠΔΥ15665 58νν ἐξ, ἴΠ6γν 5αϊα ππὲσ πἷπι, ΒΘΠο]ά, 
ἴδ γ ἀἰ5οῖ 165 ἀο ἐμαὶ ΒΊΟΙ 15 ποὺ ἰανία! ἴο ἀο ἀροη ἴπ6 βαῦραΐῃ- 
ἀδγ. 

8 Βυΐ μὲ βαϊᾷ υπῖσ ἔπει, Ηδνο γα ποῖ γϑαὰ ψῇηδὶ αν! αἰ 
Ὑ Π6η Π6 γγὰ5 8η Βιιπρτοά, ἀηὰα ποὺ ὑπαὶ 6 γ6 ψἼ Πΐπ : 

4 Ἠον δα οηϊογοα ᾿ηἴο {π6 ποιδ6 οἵ αοά, ἀπά ἀϊὰ οαΐ ὑπ6 
5ῃθυ-Ὀγθδᾶ, ἡ ΒΙ Ο--- 

8 ΕῸΓ ὑπ6 ὅοη οὗ ἤδη 15 [οσγὰ θνϑη οἵ {π6 βαρ αἰῃ- ἀαγ. 

ΜΑΒΚ 11]. γ6Υ. 299. δηὰ ραετγὶ οἵ γῈσ. 24, 25, πὰ 26. 

28 Απὰ 1ἰ οδτηθ ἴο ρΡ855, ὑπαὶ μ6 ψοπὲ ἱπσγουρ ὑπ οοΥγπ- ἢ] 45 
οα ἐπ Βα ραῖμ-ἀαγν : ἃπὰ [15 ἀἰβοῖ ρ]65 θ6ρδη---ἴο ρος ἐπ ΘΆΓ5. 
οἵ ΘΟΥΠ. 

24 Απά {πὸ ῬΊΑΓ5665 581 ἃ ππῖο μἷπ|, ΒΘΠο]ά-- 
25 Απᾶ Πο---σῃαὺ θανια ἀϊα--- 
26 ---οοῦ {π6 5Βῃον-Ὀγοδά, 1 Οἢ 15 ποῖ αν [Ὁ] ἴο δαὶ θὰΐ ἴον {Π6: 

Ρτὶθϑίβ, ἃπΠα σὰνβ 4150 ἴο ἵμϑπὶ ΜΉ 0 }} 6 ΓΘ τ ἢ Εἶπ κ 

10 ΚῈ Υἱ. ρΡϑγῖΐ οἵ νου. 1. 8, 4. δῃ ὰ νου. ὅ. 

1 ---αηα Π15 ἀἸ5010165 Ρ] πο Κϑα [Π6 θαΥ5 οἵ οούπ, δὰ ἀἰά οαΐ--- 
9. ““5614, Ηᾶνθ γ6 ποῖ τϑδά --π 6 ΠΙ Π]5601{ νγὰβ δἃη πυπργοά, 

πα ἔπον ἡ ΒΟ ογ6 τ δ ἢ πὶ : 
4 Ἠον Πα ψϑπΐ τηἴο ὑπ6 μΠοιι56 οἵ αοά, δηὰ α14---ἰἴ 15 ποὶ αν - 

[0] ἰο οαΐ, Ὀυΐ [ὉΓ {π6 ρυἹθϑὶβ 8]Ιοπὸὺ 
ὅ Απὰ Βε βαϊὰ υπίο ἔμο, Τμαΐ {Π6 ὅοη οὗ πη 15 [ΟΥὰ 8150. 

οὔ ἐμ δα αἰ. 

θ, 

ΔΑΓ 11. 27. 

Ξ-παύξα,».--- 

ΒΕΘΟΓΙΟΝ ΧΥ Ι. 

Οὐ γιδὶ ᾿εαῖς ἐδ γυϊέμεγεοα Παρὰ ““, 

ΜΑΤΊ. ΧΙ. 9---14., ΜΑΒΚ 1. 1-τθ. {ὑΚῈ νἱἹἱ. 6---11.. 

Μαῖι. χ.9. μπᾶ ψῆδη Π6 νγὰβ ἀδθραγέβα {Πθηςο6, 

30 ΠῊϊ5 βϑοίΐϊϊΐοῃ 15 1πϑοῦϊθα ἤοΥο οα {πὸ ἀαϊμουν οὗ 4}1 ἐπ 
ΒΑΥΤΠΟΠἾΖοΥύβ. 1{ 15 ρμἰδοθά ποχὲ ἴο ἐπ ρὶυοκίηρ ὑπ θαῦβ οὔ 
ΘΟΥΏ ὈΥ 6860}} οὗ {πΠ6 δνδηρθὶ!δῖβ. Οὐυγΐ Τογὰ Ὀγ δοίϊοη δη4 μιΐἷ- 
γ8 016 μού οῃϊογοοα ψηπδὶ Π6 πδά ΔΙΓγοδαν ὑὐρϑα, ὑπ ΒΡ ΥΟΥ 



ΟΗΒΙΒΊ ἨΕΑΙΒ ΤῊΞ ἩΙΤΗΒΕΕῸ ἨΑΝῸ-- ΟΠ ΑΡ, ΠῚ: 189 

ἴλικο νἱ. θ. 10 ΘΔ Π16 [0 Ὁ855 8150 Οἡ ΔΠΟΊ ΠΥ ΒΔ ΔΓ, (παι Ιπ ἃ ρτο- 
Ματῖκ 1. 1. Π6 δηξογθα δσδίη ἘΈΘΆΒ, 
Μαῖι. χὶϊ. 9. ἢ6 νγαπέ 1πίο {Π6 11 ΒΥΠΔΡΟΡΊΙΘ, 
Το νἱ. 6. δηά ἰδιρῃί. 
Ναί. χ!.10. Αμπά, ῬεοΠο] 4, {ποτ νγὰβ ἃ ζῆϑη 
Το νἱ. 6, ὙΠΟ56 τρις πη ννὰβ Πογϑα, 

7. ΑἈμά το δοῦῖθαβ δπα Ῥδυῖβθος τννδιο θα ἴῃ, ψΠοίΠοΥ 
Ματῖκ 111. 2. ἢ6 νοῦ] Π68] ᾿ΐτη οα {Π6 Βα Δ ἢ -ἄαν : (μα {π6ν πρὶ 
1μ,Κο νἱ. 7. ἤηα δὴ δοοιιβδίίοη δσϑίηβί Ἠϊη]. 

8, Βα Πα Κηον {πον {πουρἢΐ5, δα 5814 ἐο {πΠ6 τηδὴ ψῃ ΟΝ 
δὰ {π6 νι πεγθα παπᾶ, Πϊβθ ὰρ, πα βίαπά ἔοσίῃ ἴῃ {π6 
γηϊάσι. Απᾶ 6 8056, δῃηᾶ βἰοοα ἰουίῃ. 

Μαί. χι!. 10. Απά {ΠΥ δϑκοϑά τη, βαγίηρ, [5 10 Ἰαυν αι] ἐο 68] οὶ {Π6 
ΒΔ ὈΡΔ ἢ -ἀδγϑ ἢ {πᾶΐ {Ππ6 Ὺ τϊρηΐ δοοιιθ6 ἩΪμηη. 

ἴμακο νἱ.9, ΤΉθη 5814 96β815 υπίο {πθη, 1 νν}}] δ5]ς γοι ομϑ {πίηρ ; 
[5 τὲ Ἰανν αι] οὐ (π6 Βα ὈθδΠ-ἀαγβ ἰο ἀο ροοά οἵ ἰο ὅο ον!] 
ἴο 5ᾶγ6 16 οὐ (ο ἀδβίσου ἴὐ ἢ 

Μακ 1,4. Βαε {Ππδνὺ Π6]4 {Π6ῚΓ ρϑᾶςθ. 
Μαῖ. χὶ!. 11. Αμπά πο 5814 το {ποχ, δὲ γηδὴ 5141] {ποθ 6 

δυηοηρ' νοῦ, {πᾶ 54}} ἢᾶνα ομδ6 βῆιθβαερ, δηά 11{ [8]] ἴηΐο ἃ 
ΡΙζ οα ([Π6 Βα δ - ἄν, νν71}} ῃ6 ποί 1ᾶν μο]ά οἡ 1ξ, δῃηά 1 
ἴξ ουἱ 

12. Ηον τυ} {Π6Ὴ 15 ἃ τηδῃ Ὀδίζου {Π8η ἃ 5ῆθορ ὕ μεσ - 
ἴογα 10 15 ἰδυνα] ἰο ἀο νγ6}] οὰ {π6 βα διῃ- ἀδυ5. 

ΜαῖΚ {ϊ. δ. Αμπᾷ ψῃδη Πα Πδᾶ Ἰοοκεᾶ τουπᾶ δροιΐ οὶ ἐπθη] 
κε νἱ. 10, ῃροη {Π θη 8}} 
Ματκ "11. ὅ. 10} δηροῦ; θαΐηρ ογἱονθὰ [Ὁ {π6 Ὠδγάποος οὐ {ποῖτν 

Πϑαγίϑ ς Π6 581 μπίο {π6 χηδῃ, ϑίγθίοῃ ἐσ {Π]η6 μαπᾶ. 
ἽΜαι, ΧΙ, 16. Αμα μ6 βίγείομβα 16 ἔοσει ; δῃηά ἴξ νγᾶβ χεϑίογθα ψῇοῖο, 

Ε|Κ6 ἃ5 186 οἴου. 
Μ. ὝὍΠδη {μ6 ῬΊδτῖβθοϑ 

ἄλικο νἱ. 11 γγργο Π]]6 τι τηϑάποβ5, δπᾷ ({Ππ 6 γ) 
Ματῖς 111, 6. γγρῃΐ ἔοσί ἢ τ [μ6 Ηδγοάϊδηβ, μα βεγαὶρ μένναν 
Μαῖὶ. χἱϊ. 14. ἢ. 6] ἃ σουποῖ! ἀραΐηβε Ηΐπη ; 
ἴθ νἱ. 11. απ οοιπτησηθα ομ6 τυ ἀποίμου, ψμδὺ ἘΠΘΥ τηῖρῃς ἄο ἰο 

6505, (Πα) 
ἍΓαι. χἱῖ. 14. "ον {Π6ν τρὶς ἀδβίγου μη]. 

ΜΑΤΤ. ΧΙΪ, ρατΐ οἵ νϑυ. 10. 19, 14. 

10---Ἐ 160} δα ᾿ἰδ πα α τι ποτθα--- 
15 ΤΉθη δα ι} 6 ἴο {π6 πᾶπῃ, ϑίγοϊοι ἰογῖ α ἐπ1πη6 μδηά. 
14 ---“ὡ7αοπὶ οὐἵ-- ἷ 

οὗ πὸ βρί γι οὔ ἔπ 1ὰνν ἴο {πὸ ἐγδάϊ 9 οἵ ἰΠ6 6] 4ουβ. 1ι 15 1ὰτν- 
[αἱ ἴο ἀο φοοά οπ ἐπ Βα θαΐ )-ἀαν, ἀρρθᾶγβ ἰοὸ θ6 ἰπ ἀΐγϑοῖ ορ- 
Ῥοβιϊίου ἴο ἐμ νϑὺῪ οχ γδου ἀ ΠΆΥῪ ἀθοϊβίου οἵ {πθ 5600] οἵ 
ΘΟ δμηδ]. 1,6 ΠῸ ΟΠ6 60η50]6 ἐπα 5[0οκ, ΟΥ̓ ν δι} [Π6 Ἰηουγπίπρ' 
0ἢ. {Π6 Βα δ! αν. Τὺ νγὰβ ΡΥΪΠΟΙΡΆΠΥ ἀραϊπϑὶ ἐπο ἀθοϊβίοηβ οἵ 
ὑμῖ5 56Π00] ὑπαὶ οὔῦ Τιογ ἃ 5ρΆ[κ6 : [Ὁ {16 561|00] οὗ ΗΙ118] μδὰ ἴῃ 
Β0Ιη6 Ταβρθοῖβ ἀθοϊ θα οἰ μου ίϑο. ΒΥ 80π16 ΘΔ ΠΟ Π8 Οἵ ἐΠ6 Φ 58 
Ἰανν, ᾿ξ νγὰβ ρου ἰδα ἰο ἐπ ρθορὶδ ἕο ρύθρᾶγθ πηϑαϊοῖπθ, 8πὰ ἴο 
ΡΟΥΓΪΌΥα ΔῺΥ βϑυύγίοα γμῖ 0 ἢ} γ85 Γθααϊγϑα [οχ ἰΠ6 δοίαδ8] ργθβθῦνα- 
ἰϊοῃ οἵ 16. 
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ΜΑΒΚ ἢ]. ραγὶ οὔ νου. 1; 2. νευύῦ. 8. δὰ ραγχγΐ οὗ νευύ. 4, ὅ, 6. 1η8 ρτο- 

1 Απα- ἰηἴο ὑπ βυπδροραθ; πα ποθ νὰ ἃ ᾿πδὲ ἴθογα 5.658. 
ΒΊΟΝ πα 8. τ αἰ Ππογθα μαπά. 

2 Απὰ ἔπου σψαϊομθα μη, ὑπο μ ὺ π6 ψου]ὰ [68]--τϑ οι 586 
Π]π. 

9. Δπᾶ Βθ 5811} πηΐο ὑπ6 πῃ ψΒῖοἢ Πα ἴμ6 πὶ πογοὰ μδηά, 
Βίδηα {Ὀγ1}. 

4 Απᾶ πε βδαιΐῃ ππίο ἔμθι, 15 11 αν α] ἴο ἀο σοοᾶ οῃ ἐπ 
ΒΑ ἢ -ἀαγ5, ΟΥ̓ ἴο 40 601] ὁ ἰο βᾶνϑ 18, οὐ ἴο ΚΙΙ] ὃ---- 

5. --Απα πο βιγοίεμϑα ἐξ οἷ : δηὰ [15 μᾶἂπα νγὰβ γεδίογοα ψΠ0]6 
85 μα οἴου. 

6 Απᾶ ὑπ ῬΠδυῖβοο5 ϑηΐ ἔονἐ---ἰο0}Κ ΘΟ. 568]--οαραϊηϑὺ ὨΐΠ, 
μον ἴμΠ60 τηϊοηὲ ἀθϑίγου ἈΪ1. 

ΕὐΚῈ νΥἱ. ραγὶ οἵ γϑύ. 6, 7. νϑῦ. 8, 9. ἀπὰ ραγὲ οὖνϑν. 10... 
6 -“πὸ δπϊογθα τηἴο ἐμ 6 ΒΥ ΠΡΟΘΊΙΘ--- Δ ἃ ἔπ 6 Υ6 τ γ88 ἃ Π181|--α 
7 --οἢ ἴπθ βαθραΐμ- δ, ὑπαὶ {Ππ6Ὺ το --- ! 
8 Βυΐ Βα Κπον ἱποῖτ ἐποιρηΐβ, 8πα 5814 ἴο ἐπ 6 τηδπὶ ΠΟ ἢ μά 

1π6 ψιϊμογοα μπαπᾷ, Ἐϊ56 τιρ, πὰ βἴδηἀ (οὐ τὰ ἴπ ἔμ πα ᾶϑὲ. Απὰ 
6 Δ΄ΙΌΒΘ ἃ βἰοοα τοΥ ἢ. 

9 ὙΠ θη 5814 “6505 αηἴΐο ἔμθηη, Ε Ὑ}11] ἃ5]ὶς γοῖ ὁπ8 {πῖπρ᾽ : 15 
1 ἸΔ ΓὉ] οα ἴπ6 5 θα  -ἀδγ5 ἴο ἀο σὉΟΔ, ΟΥ̓ Ϊο ἀο 6Υ1] ὃ ἴ0 58ν8 
1π|8, οὐ ἴο ἀδβίγου ἐέ 

10. Απα Ἰοοκίπρ τουπα ἀθουῖ--- 6 5] ἃ πηΐο ἴπ6 τη, 5 γοῖοι 
ἔογῖν ἔπ παπᾶ. Απᾶ π αἰὰ 50: ἂπὰ κἰβ βαπὰ νψὰϑβ γεβίογοά 
ὙὙΠ016 85 πὸ οὐπιϑυ. 

-«0--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΙΙ. 

Οἠνγιδὲ ὃς γοϊοιυεά ὑψ σγοαὲ Μωϊείιοδ, τλοβα Π δθαβος ἤιε 
Πεαίς Ὁ. 

ΜΑΤΎΥ. ΧΙ. [ὅ---29]1. ΜΑΒΚ 1. 7--12. 

Βυΐ ψμθη {9655 Κηθνν 1, Β6 νι άτονν Βη561} ἔτοπι 
τ 6ης6, 

Μαί. χιὶ. 1, 

40 ΤΡἢ]5 βϑοίίοι 15 ρ]ϑδοθα ῃθγθ οἱ ἴπθ οοπουσγθηΐ ἐθϑἐϊ πὴ οἵ 
81} μι ἨΔΥΙΠΟΠΙΖΟΥ5. ΤῊΘ βου ρίθγαὶ Δα που ν 15 ἴο θ6 Τὰ πὰ ἱπ 
Μαΐ!. χὶ!, 16. Ομ γιδὲ νι πάγον ΠΪΠΊ561 [ῸΥ ἃ ἐϊπηθ 'π Θ0η56- 
ἀαθμοθ οὗ ἴΠ6 ΘημΥ οὗ ὑπο ῬΒδυῖβθο5 δηὰ Ἠδγοάϊδηβ, τ μΐοἢ 
μαὰ θθθὴ θϑχοιϊθα Ὀγ ἢἰ5 1πϑιγ οἰ 0 ἢ 58 ΘΟΠμσΘΥΠἷ πρ' {Π6 ΟΡ ἃ πο 
Οὐ ἐπ βαῦθδιῃ. 

Τὴ {ὑπ|5 βϑοῖϊΐοπ τ χϑδᾶ, Μανκ [1]. 1].- Τὐῦποϊθδη 8ρ1γ115 
ψΠ6π ἔμο υ 5ᾶ 7 Π]Π [6811] ἀονπ ΒΘίΌγΘ μΐπι, ἕο. ο. 15 11 ρτο- 
ῬΆ0]16 πᾶὶ 1 ἴπ686 ἜΘ τηϑαπιθη ΟΠΪΥ, ἔμ ύ σου] θ6 ομδγρ- 
δα ὈΥ οὔὖὖἦ Τιογὰ ποῖ ἴο τηᾶκ μίτη Κποση. 1ΠῸ Θχοϊϑηηα- 
Τ10Π5 8η4 γανίηρδ οὗ ἔπ ᾿ἰπῆβᾶπθ 86 δυϑὺ ἀϊβδτεραγάθδα. ΠΟΥ 
νου] 6 ὯῸ Π]ΘΔ 1 ΠΡ ἴπ ὑΠ15 ΘΟΙΠ 84, 1 371 ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓ ἴ 85 δά- 
ἀγαββθα ἴο ἔμοϑθ ΟἿΪΚΥ ποὺ ψεγ ἀθρυίνθα οἵ γϑᾶβδοι. [Τὶ πιιβὶ 
Βᾶνθ 66 ῃ δ ἀγθββθα ἴο ἔποβθ 0 66 ΘΆΡΆ0]6 οἵ σοΙηρυ μοπά- 
ἱπρ' 1, παὶ 15 ἴο 61} βρίγὶβ, ΠΟ ΟΥΘ νι 16 ἰὸ Ομ ϊϑὲ, 
ἐμποιρῖ ᾿ῃν151016 ἴο τη6 6 πηθη. 1ὖ 15 ΘΆΞΥ ΟἿ 115 Ἰπῃξουρτοίαξοῃ, 
86 ΟὨΪΥΚ οη6 ᾿ἰπᾶάθϑα ψΒ]Ο 15 Βαρρογίθα θγ ὅμ βχ ρυθ85 Ϊδπριτιαρο 
οἵ Βοχιρίαγο, ἴο ἀπαἀογβίδη οὐ ἡ παΐ δοοοπηΐ {π6 δυ]]} βρί γι 5 
ἐγθιηθ θα αἱ μΪ5 ἃρρθᾶγαηοθ. ΠΟΥ πα 566 ἃπὰ ΚΠΟΥΤΏ ΟἿΓ 
Τογὰ ἴῃ Πἰ5 ρτο-οχ βίθηΐ βἰαίθ---ῖμον Κποὶν ἀπο οἵἴΐδοι οὐ μἰ5 
Βα 1] 18 10}---ἰ Π6 Ὺ 5 ΠΥ ης Ὀδοῖς ἴτοπὰ ὅπΠ6 τὰν οὗ [ὶβ βΙουγ, 
᾿βουρ 1 ψγὰ5 βῃγοι θα ἀπάθγ ἔμ ν}]} οἵ 8 πυιηδηῖϊΐγ. Ηθ το- 
[αβθα ἰο γϑοοῖνϑ ἔπ ἐθδεμποην οἵ δυ]]} βρὶυϊ8. Ηἱἰ5 εἰ πράοιῃ νγἃ5 
ἴο θ6 οβἰβὈ] 56 Ὀγ ἐμ ααἰοῖ 5 ΡΠ] 5510} ΟΥ̓ ἐπ6 μυμηᾶῃ ἀπά - 



ΤῊΕ ΤΎΨΕΙΧΕ ΑΡΟΒΤῚ 5 ΟΗΟΒΕΝ--ΟῊΑΡ. 1. 19] 

Ματκ 11. 7. ὙΠ 15. ἀἸΒΟΙΡ]65 ἰο (Π6 5688: ἴπ ἃ ρτο- 
Μαί. χίϊ. 16. δηα ργϑαΐ υὐυ] 465 [ὉΠ] ονγβα Ἠΐ πη, δτ688. 
Ματῖς 11,7. ἔτοσὰ (41166, δα ἴγοιῃ πά6α, δηά ἴγομι Ψϑυυβαί θη, θὰ 

ἔγουῃ [ἀπτηθα, δη4 ἔτογυη θθυομά Φογάδῃ: 
8. Δμά {πεν δϑοὺϊ ἼΤγτα πὰ ϑ᾽άοῃ, ἃ ρυϑδὲ χηυ]πέααο, 
ὙΠ 6ῃ {Π6Ὺ ἢὨθαγὰ ψνμδὲ σγϑδί [Πϊησβ πὸ 414, σᾶτηθ απΐο Βΐμη. 

9. Απα Π6 5ρᾶκβ ἰο [5 ἀἸβοῖρ]65, ἐΠπδὲ ἃ 5181] 510 5μοι] 
ννδ!ῦ Οἡ Πΐπη, θθοᾶιιβα οὔ π6 χηυ]έπμάο, 1656 μον 5μου] 
{Πγοηρ᾽ Πίχη. : 

10. ΕῸΓ Πα Πδά Πθδ]θα τηδὴν : ἱῃβουηιοῖ {πᾶ ΠΟΥ ργθββθά 
ὍΡΟΙ Πϊηι ἴο ἴοτιο]ι Πΐμπη, ἃ5 ΤηΔὴν 85 δα Ρ]αριιθ5. 

γαῖ. χὶῖ. 1ὅ. Δη6] Π6 ῃρα]ϑα {ῃϑχῃ 8]]. 
Ἰατὶς 1.11. «ΔΔηά πποϊθδη βρ γ105, μθη {ΠΕῈῪ βανν τι, [611] ἄονγῃ θ6- 

Ὀδίογθ ἤπη, δηά οΥἱβά, βαυίησ, Τα: γέ ἐμ6 ϑοη οὔ Οοά. 
125. Αμὰ [6 5 γδισῃέναν οπαυροά ἐμθια ἐπαὲ {ΠῸῪ 5μου]ὰ μοὶ 

᾿ς ΤΏΔΚ6 Π]Π] Κπονη. 
Μιαι, χη. 17. ΤΉῊΔΕ 16 τηῖρμς θ6 {1816 νυ Πΐ οι νγὰβ ΒΡΟΚΘη Ὀγ Ελβαϊαβ 

[Π6 Ῥτορμοί, βαγίηρ, 
18... Βο|ι0]4, την βευνϑηίΐ, ννβοχῃ 1 πᾶνε σἤοβθῃ ; τὴῦ Ἀεϊονεά, 

ἴῃ ΨΥΒΟΙ ΤῺΥ 501] 15. Ὑ7}6}} ρ]αββᾷ : ἷἱ "71 ραΐ τὴν βρίγις 
ΡΟῺ Πῖτη, ἃπα Π6 51)8}] βΒῃθνν ᾿παρστγηθηΐ ἴο {π6 (ὐδπΈ 65. 

19θ. Ηδ 51}|8]] ποὲ βέχίνβ ΠΟΥ ΟΥΥ ; ΠϑίΠΟῚ 5181} δὴν χηδῃ 
ὮΘΔΙ 15 νοΙο6 ἴῃ {Π6 βίγθθίβ. 

206. Α Ῥυυϊβοά τϑϑᾶ 5181} πα ποί ὑσϑᾶκ ; δηά ΒΙΠΟΚΙηρ' ἤὰκχ 
5881} ῃΒ6 ποῖ ἀπθποῖ, 61} Πα βομά ἔουίῃ Ἰυάρτηθης ππίο 
νἹΟίοΟΥΥ. 

51. Αμα [ἢ ΠῚΒ ὨΔ1η6 5Π8}} {π6ὸ (θη! ]65 ἰτυβί. 

ΜΑΈΤ, ΧΙ, 16. 

16 Απὰ Ππ6 ομαγρϑα ἵποῖὰ ὑπαὶ ποὺ 5ῃμου]ἃ ποῖ τᾶ] Πΐηι 
Κποόνψη. 

ΜΑΒΚΕ 111. ραγΐ οἴ ν6Υ. 7. 
7 Βαϊ “6505 νι πάτον μϊπ15611---ἂηα ἃ ογοαὶ πα] 1{π46---- 

--αῷ»--- 

ΒΕΟΎΤΊΙΟΝ ΧΥΙΠ. 

Ῥυοραγαίοη ξοΥ ἐΐ6 ϑεγηιοη οἡ ἐἢε οιηέ ἢ ἰδοίλοη 9 ἐμ 
1 υεἶυε “4 ροεέϊο5. 

ΜΑΒΚ ΠΙ|. 18---19. ΠΚῈὲ ΥἹἱ. 132---19. 

ἔλικο νἱ. 12, Δῃηὰ 10 σᾶγηθ ἴο ρᾶβ5 ἴῃ {πο86 ἄδυβ, {πδῦ Π6 νγθηξ οἷχἱέ ΘΆ1166. 
Ἰηΐο ἃ γηοπηΐδίη (0 ρΥαν, δηα σοῃεϊηπθα 81] πἰρης ἴῃ ῬΥΔΥΘΓ 
ἰο αοα “. 

ϑδίδπαϊηρ, ἰο ὑμ8 5116πὶ, θαΐ γοδιβί]885. θυϊάθμοθ οἵ τη γ8016, ρΡΓΟ- 
ΡΙιθου, ἃπᾶ [5 οὔσῃ ᾿]ΔΙη61]86855 Βα ϊβϑίοπ ἴο ὑπ Μ1}} οἵ Β15 
ὨΘάνΘΪΥ Εἰ μθυ. 

ὙΠ15 νον οἱ ὑπο βυ}] οὐ 15 οοῃ ἢχιηθα θγῪ [μ1Κ6 ἰν. 41, ἃ5 ἰγδῃ- 
δαἴθα Ὀγ Ὅτ. Οὐσθη, οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ἤδεισαν, ἀπ ψοι]ά 
ποῖ Βυ ΠΥ ἔπθιῃ ἴο 580 ὑπαὺ ἔπ ὺ πον μἷπι ἴο ΡῈ {μ6 Ομγῖβι."-- 
Ὠγν. ον ἂρ. Βονγοιβ Οοπ]θοΐαχδβ. 

Ἵ1 ΤῈ 15 ἕο θ6 γϑιηγαγοα πθγθ, ἐμαὶ οὐγ βϑϑνίοι ΠΘΥΘΥ ὑπάθι- 
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{μα υἱ.13, Απᾶ ψ θη ἴξ ννὰβ ἄν μ6 ο8]}18ἀ ἀηῖο Ὠΐτη ἢΪ8. ἀἰβοιρ]6β, Θ6}166. 
Μανκ "1.18. νῃομ μ6 ννου]ά, ἀπά (ΠΕΥ οδπη6 απίο ἈΪΠῚ : 
1 νἱ,. 18. δηά οὗ {ποῖ πθ σμοβα ὕννεῖνα,; 
ΜΜατκ 111.14. Απᾶ Πα ογαἀδιπθά ἔνοῖνα, 
1μιΚ νἱ. 18. (νοι ἰβὸ μ6 πδιηθᾶ δροβί[68,) 
Μ τὶς 111. 14. ἐπα (Π6Ὺ βου] θῈ σι μϊπι, δηὰ {πΠ4ὲ Π6 τηϊσμς 5θηά 

(Πϑῖὰ ἕο ἐο ρυθδς ἢ, 
15, Απᾷ ἰο Βᾶνε ροννϑὺ (0 [68] 5: οκῆβββθβ, δηά ἴο οδϑβί οἱ 

ἄον1]5. 
1ικο υἱ.14. ϑἴγηοη, (Πότ 6 4150 παιηβᾶ Ῥείοσ,) δπὰ Απάγονν, Πἰ5 

ῬΥΟΊΠΘΥ, 
ΜαΥΚ 111.17. Απῃᾷ Ζ7δτηθς {πΠ6 βοὴ οὗ Ζοθϑᾶθο, δῃὰ Φοόομη ἔπ Ὀτοίμοῦ 

οὗ 7Τγηθβ: δηᾷ 6 βυσῃδιηθά {πὴ Βοδηούραβ, ὙΏΙΟΝ 15, 
ΤΠ6 βοὴβ οὔ {πυπάευ: 

18. ἀπ ῬΗΠΙρΡ, δἀπᾷ Βαυίμοϊουηθνν, απ Μαίιθνν, δὰ ΤΒο- 
τη85, δη4 Ψάγηε5, [Π6 βοὴ οἵ Α]ρ]δ 8, 

μυκον!. 16. Απᾶ δπιάδ5 
Ματκ 11.1.18. ΓΔ 4615, 
{κα ν1.16. [ῆ6 Ὀτοίποῦ οὗ Φαγηθβ, δα ΘΠ Οὴ 
Ματῖς 111.18. 6 Οὐδηδδηϊίθ, 
Τ1μιῖκο νὶ.15. οδ θά Ζεϊοίαβ ; 
Ματκ 111.19, δηα 465 Ιδοαγῖοῖ, νυ] Οἢ 4150 θοίγαγϑὰ Ὠϊγη. 
[κεν]. 17. Αμπᾶ [6 οδῖηθ ἀονγῃ ψ] ἢ {Π6Π|, δηα βίοοα ἴῃ ἐΠ6 ρ]δ]1η : 

δηἃ [Π6 σΟΙΩΡΔΗΥ͂ οὗἉ Π15 ἀἸ5610165, δια ἃ ρτϑδῦ τη] 6 
οὗ Ρθορὶβ, ουέ οἵ 4}} πάδα ἃπα ΨΔογιβαίθ, δηα ἔγουη {Π6 
βϑδ-οοδϑί οἵ Τυτα πα διάοῃ, νυ μ]οῖ σᾶγηθ ἴο ἤθδὺ ἨΙΙη, 
δια ἰο Ὀ6 Πρα]ϑα οὗ {πε Ὶ0 ἀιβθᾶβ68 ; 

15. Αμά {πεὺ {μαῦ νγϑῖα νθχϑά ψ] ἢ} ὉΠΟΙθδη ΞΡ γ15 : δηά 
(Π6ΥῪ νγϑσα ᾿θδ]βά, 

1. Αμά [6 ψο]6 χτηυλεὰἀθ βουρῃς ἐο ἰοὰο Πϊηῖ, ἔου 
{Πογὸ νοΐ νἱτίπο οαἱ οὗ Εἴγη, δα ἢ θα] ἐποχὰ 8]]. 

ΜΆΑΒΚ 11]. ρᾶτὶ οὗ νϑῦ. 19, νϑυ. 16. ἀηὰ ρατί οὔνϑγ. 18. 
18 Απά μα σοοΐῃ ἀρ ἰπἴο ἃ τηοτπἴαϊ ῃ, 8η ἃ οα] θὲ ππέο ᾿ιΐηι-α 
16 Απά ϑιοη μ6 βυγηδιηρα Ῥεοΐου. 
18 ---απ ἃ 5: Π]0Πη---- 

ἴοοῖκ δῃγ ἱπιρογίδηϊ ψοῦῖκ ψιἱπουὶ ἀδαϊοαίϊϊης πἰμηπ6] ἰο αοα ἴῃ 
ΡΓΆΥΘΥ. Αἰοὺ ᾿ρ]ογηρ {Π6 ἀϊνῖπα Ὀ]6βϑὶπρ, 6 δαϊπογι δεῖν ὶν 
βθρδγαῖθβ {6 οβοϑθὴ υ  ηθ5585 οἵ ἴμ6 ἔγαΐῃ οἵ μὶβ ὅ05ρ6], δηὰ 
ΘΟΠἢΓΙ5 μἷ5 ΡΟ ΘΓ ὈΥ ἰμ6 ΡΥ ὉΥ 8 πο οὗ Πα 6 Γ]655 ΤΠ Γ80]65. 
γγμοπ {μ6 ἔσεῖνθ ἃροβί!οβ ἡ γα ἃρροϊηΐθά, δηα ἰιϊ8 αἰνὴπο πηῖ5- 
50 {ὉΠ} ἀθιηοηϑιγαϊθα, μ6 ἀθοϊαγοθ ἔμ6 ἀοοίγῖποθ 6 οδπι8 ἴο 
ΘϑίδὈ 5} ἴῃ γαῖ 15 ΘΘΠΘΓΆΙΪΥ ο8]16 ἃ Πΐ5 ϑϑεθοη οὐ ὑμ6 Μοαπηίΐ. 
Μαϊμον (ν. 1.) ΟὈΒθῦνθβ, “ψθβιβ δαῖϊθ ἀονπ αἰζοῦ 6 δδά 

ἀβοθη δά ὑπο ππουηΐαϊη : [λ ἴ6}|5 5 ἐμαὲ μα βίοοα οὐ ἐμε ρ]αΐπ. 
ΤΉΘΥΘ ἰ5 ΠῸ ἱποοπμϑίβίθπου, ποσανοῦ, Ὀθθίνθθη ἔμθ56 παγγαίϊνοβ. 
Οὐ ϑανίουν τϊρῦ πᾶνϑ βἰοοά τὰρ ἴο μ64] ὑπ βίοκ, δηά ἴο ἀνοϊὰ 
ἐμ6 ργδββασο οὐ ἔπ8 πε! ἰϊαἀθ γπὸ δουρὶ ἔο ἑοῦ μΐπι, (Τὰ Κα 
νὶ. 19.} 88 Ῥγόθδῦ]ν γοϊ γϑα ἀραῖὶπ ἴο {Π6 πηοππΐαΐη, ἀπ δἀ άγοββθα 
ἐμ δϑβθιῃθ θα ογονά, βθαϊθα. 
ΤῊ γαυϊουβ ΟυΓ65 8η ΤᾺ ΓΔ 0165 ψ Γοιρ ἢ ἑ ὈγῪ οὐν Τμοτὰ, γὸ ΠΠΔΥῪ 

ἐὐμαν ΒΌΡΡΟΒΘ ψου]ὰ πᾶν 6 τ} ἱπογθαβθά ἐπ6 πιπηθεγ οἱ μἷ5 [0]- 
ΟΥ̓́ΘΓΒ. ᾿ 



Μαί(ν. 1. 

ΤῊΠ ΞΕΈΉΜΟΝ ΟΝ ΤΗ͂Ι ΜΟυΝΊΤ“ΟΠΑΡ. 111. 

ΖΟΚῈ νὶ. ρατί οἴ νοῦ. 14, 10, 36. 

14 ---διηθ5 ἃπὰ ὅοόβη, ΡΒ Ρ δὰ ΒΑΥΓΠΟΪΟΙΊΘΥ,, 
1ὅ Μαΐϊπον απ ΤΠοπι85, Ψ8π|65 {Π6 5ον οἵ ΑΙρ[1688 --α 
10 ---ηὐ ΨΦυάαβ ᾿ϑοαγὶοῖ, ἡ 1 οἷν 8150 ψγὰ5 {Ππ6 ὑγαϊζοῦ. 

-οτβ}»-- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΙΧ. 

716 ϑογηῖον οη ἐδ οι “3. 

ΜΑΤΤ. Υ. ν]. Υ]1.. ὙΠ|. 1. ΣὙΚὲ νἱὶ. 90, {ο {Π6 ομά. 

Λμά 5βθοίηρ' {π6 τη] τα 65, ἢ 6 ννϑμξ ἀρ Ἰηΐο ἃ τηοπηίδίῃ ; 
8 η4 ἤθη π6 νγὰβ βϑί, ἢ15 ἀἸ561}0165 σδῖηθ πηΐο ϊη : 

45. Α ᾿γ]οῦ βἰδἰθιμθηὶ οὗ {Ππ| γθάβομβ ΠΟΙ ᾿πἀπ06 τπ6 ἴο [Ὁ]Ϊονν 
8. ορίπίομ οἵ Αγομθίθμορ Νονοοιιθ, Τἰρμἰίοοῖ, ΡΙΚιπρίοη, 
ΜΜΊΟ Ὁ 6115, ΒΊΒΠΟΡ ἘϊοΠ αν ἄβοη, πα οὐμπουβ, οοηἰγαγν ἴο {Π6 λιι- 
Ἐμπουιγν οἵ ΤοάδάγιΙάσο ἀπ Βεαίογα, χηᾶν θ6 [οτπὰ ἴῃ ΑΓΒ ΊΒΠΟΡ 
ΝονΘΟΠ]6᾽5 ποίεβ ἴο ἢἰ8 Ηδυοηγ. ΜΜΟ]186115 (α) ΟὔΒΘΥν 65, 
“ἐπαΐ ὑπὸ βϑυηο οὰ ἴπ6 Μοιπΐ γοοογαθα Ὀγ δι. 1, 15 πῸ 
οἶμον ἔπαη ὑπαὶ γτοοογάθα Ὀγ 5:1. Μαίΐον, ἀρρθᾶῦβ ἔἴγοπι ἐπ 
Θνθαΐβ ΜΉΝ ἰπημηθαϊαῖθν [ὉΠ]Πὸν 11. Βοίῃ δνδηρο]δῖ5. το]αΐο 
ὑπαῖ 655 Αἰο πὸ βϑυηοη ψγὰἃ58 σπάθα ψϑηΐ ᾿πΐο ΟΔΡΘΙΠΔΙ1ΠῚ, 
δη Πρα] θα {πὸ βουναηΐ οἵ ἃ οθηϊαχίοη : 8 οαγὸ αἰϊοη θα 1 
5101} ΓΘΙΔΑΓΚΑΌ]6 ΟἰΓοιτηβίϑηοοθϑ, ὑπαὶ 1 οἂπ ΠΆΓΟΙ ΒΌΡΡΟΒΘ ᾿ὲ 
Βαρρομῃθα ἔν!οθ, ἃπα ὑπαΐ ἴοο πὶ {Π|| 5816 Οἰἰν.᾽ 

Τὺ 15. ομ]οοΐοα Ὀγ Βεοαίογα πὰ οἴμπθῦβ, ἐπὶ ἔΠ|6 ἀἰβοθαγδβθ ἴπ 
Μαίμον 15 αἰ υθηΐ το ἰπαὶϊ ἴῃ 5. Τα Κθ, ἃ5 ἴΠ6 ΤΌΥΙΊΘΥ 15 
«ἰο]]νογθὰ Ὀγ οὖν Τωογὰ ΜΠ 51{{1πρ’ ὁπ. ἃ ᾿ηοὰαπίδίη, Ρθαΐ ἐπ6 
Ἰαϊξθν βύβῃ αἰ πο Οἢ. ἃ ῃ]α1π, Μαῖϊ. ν. 1. οι ρᾶῦθ ψιΐ ΓΌΪΚ6 νἱ. 17. 
Βυὲ Ὧγτ. ΟἸαν το, οὐ {π|5 Ἰα ἰοὺ Ρ]8 66, Π85 βιιρρι δία “ {Π8ΐ 6815 
τσ ΐ γοΐγο ἔγοιῃ ἔθ ἀραῖπ ἴο {πΠ6 ἴορ οἵ {8 111. Απα ὮὯγ. 
Ῥυγιοδ ον οὔβοῦνθθ, “ ΜαιπονΒ βαυῖηρ ὑπαὶ «8515 δαΐθ ἄόονπ 
Δίου μ μδὰ ροπθ πρ {π6 τηοὰηΐαϊη, ἃπα 1.|{6᾽8 Βα Πρ ἱπαΐ Π6 
δῖοοα οη ἐπθ ρἰδίῃ θη πιὸ ΠΘα] θα {6 5101. θϑίοτ ὑπ ἀ] ΒοΟοῦγ86, 
ἈΓΘ ὯΟ ἸΠΟΟΙ 5,56 0165 (0). 
ΒΌΤΌΚΘ ΡΥΪποΙρα ΠΥ το] αἴθϑ ἔπο56 ραγὶβ οἱ ἐΠ15 ἀΙδοοῦγ 56 Ψ ΒΙΟ 

ὙΥΟΥΘ ΠΊΟΓΘ ΡΘΟΟ] ΔΙ δα ἀγοβϑθα ἰο ἐπ αἰδοῖρ!θ5. 1 15 γϑιη ΔΤ - 
Ἀ816 μὲ μ μὰϑ τηϑης πη θα ΟὨ]Ὺ ἔνο οἵ {μ6 θθαιπἀθ5. Μδυ- 
ἸΔῃ ἃ (6) ϑᾷρροβεβ ὑμαΐξ {μ6 ἀἸβοουγδο5 ϑγθύ8 ἐπ 58π16, ἃπά 46]1- 
ψνοΓρα δ {Π|8 58π18 [ἰη16 : θυ οπ6. δνϑῃρο] οὗ Ο056. ἴο τηϑπίοι 
Οη6 ρᾶγΐ, πα ὁπ6, {π6 οὐ θυ, ἃ 515 ἀ0η6 [Π νΔΥΊΟΙΙ5 οἴμ᾽ ρ]Δ 065. 
ΤΠ656 ἵνο Ὀθαξ 465 θη Ἰοη θα ΡΥ 5.. Τμα|κ6, νυ θγ6 ἀο]νογθα ἴο 
ἀπ αἰ5010165 αἂβ ϑιοΐν ; ἴῃ Ψ ΒΙΟΝ νιον, ὑποαρ 6 οδηποῖ οοΥ- 
Δαῖπ]ν 6}} πον {πΠ6 ραγὶ5 ΓΘ οοπηθοϊθα ΡΥ οὐἵ βϑνὶοῦν ΨΠΘη 
Ἦδ ΒΡΟΙκ6 1ἴ, γοῖ 1 την "6 βιρροβθϑᾶ ἴο μᾶνθ θ6θη βδοιηθί! 9’ 
Π|κῷ [Π15.. ΗᾶΡΡΥ ἃγ6 γ8, ἱμποιρὴ γθ Ὁ6 νϑιῪ ροοῖ, ([Κ6,)} 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἐπο86 ῈΟ 86 ῬΟΟΙ 1 5ριγ, (Μαίον.) ΗΔ ΡΡΥ 
ΓΘ γ6, ἐποῦρἢ γ6 θ6 ΒΒ ΠΡΥΥ πον, {({μ|Κ6,} Θβρθοία!ΠΠν ἰμο86 80 
Βαηροι δηᾶ {μπ|γϑὺ δου γἰρῃΐθοιιβηθββ, (Μία "6 νυν.) 
Τὴ βρϑηθναὶ ἱπἰογργοιαϊϊοη οἵ ἴπΠ6 σου ροοῦ ἰπ 5.. 16, 15 

Ἰ518}}γ οΟηβ᾽ ἀογθαὰ ἰο 06 σἴνοι Ὀγ δὲ, Μαϊ  πονγ. Τί 566 115 Π]ΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΡΙ6 ἐμαὶ οἂυν Τιογὰ υδοᾷ ἐπ6 ψογάς δὲ πτῶχοι, ἃπὰ δὲ πει- 
νῶντες, καὶ διψῶντες, ἀπ ὑπαὶ 5. Μαΐου ψγοΐθ {πΠ6 ΘΧΡΥΘ5- 
5'0η5 1π {Π6ῚὉ τπηϑίδρπουῖοα], πα 51. πιὸ ἴῃ {Ππ6ὶὉ 1116 Γ8] 5656. 
ΜΆΡΚΙαπα, ΠονθυθΥ, βαρροβοα ἐμαὶ οὐγ Τογὰ 8608 ἴΠ6 ψΟΓαΒ 
τηθηϊοποὰ θγ 51. Μαΐπον,, τῷ πνέυματι, ἀπ καὶ δικαιοσύνην, 
ἈΠᾺ 1 πᾶνϑ πη θα οἢ ἷ58 βυσροβίϊου {μ6 ψογὰδ οἱ θοΐῃ Εγδῃ- 
πο} 1518. 

Ο 
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1{λικο νἱ. 20. 

Μαίί. νυν. 2. 

ΤῊΗΕ ΒΕΈΕΜΟΝ ΟΝ ΤῊΕ ΜΟΥΝΎΊΟΗΔΛΡ, 111. 

Απά Πο 1"τοα ἀρ Πῖ5 Ἔυεβ οἱ Πἰ5 ἀἰβο 0165, ᾿ 
Απᾷ με ορεμϑὰ μἷβ χηοστῃ, δηά ἰδαρῇξ {Π6η1, Βα υ]Ὡρ', 

Α5 πὸ ΗἸΡΉ Ῥυγϊεβί, ραβϑίπϑο' ἐπγουρ ἴπ6 ΠΟΙΪΥ ρΙδοο θη Π6 
πϑηΐ αρ ἱπῖο ἔπ6 ΠΟΙ͂Υ οὗ Πο]165 ἴο οΘομβα]δ ὑπμ6 οὐδ 616, πϑαγὰ ἐμθ 
νοΐ 6 85 οὗ ἃ τιϑη βρθακίῃρ ἴγοιῃ ἔπ τηϑυου-ϑθαΐ, 50 ἴῃ σοῃίθπι- 
Ρ]αἴίπρ {115 ροτγίϊοπ οὗ ἴμ6 Νὸνν 1 οβίδιηθηΐ, γἴὸ 5θπὶ ἴο Πᾶνθ 
Ῥᾶββδϑα οἱ ἴο ἐπ τηοϑβὶ βρ᾽ για] σοταμηπϊοαἰίοπ οὗ ἀοα ἴο τηδΔη. 
Ἐτθθα [τοῦ ὅΠ6 ἴγροβ πα βϑῃδάουβ οἵ ἴπ6 Μίοβαϊς ἰὰνν, δῃηὰ γ8- 
δουρά ἔγοπι π6 οἱοθαΥ ὑγϑαι τ !οπ5 8ΠηΠἃ ΡΘΥνουϑΊ 05 οἵ ἔ!ὸ Ῥμᾶ- 
Υἶδθθϑ, ἐμ Πρμΐ οἵ ἴ6 δὺπ οἵ ἰσαΐῃ ργθᾶκδ (ογὶ ἴῃς 8}} 115 
ΒΡΙΘπάουγ. Ὑ7Γ6 Π6ΆΥ, ἴγΓοπὶ 8 1Πη18}}10]6 ΟΥ̓́ΔΟΙ6, ἔπ αἰΐου ονογ- 
ἔμγον ἀπ σοίαϊαϊϊ οι οὗ 811 ἔπ [4156 ϑ]οβϑθβ ἃπα σὑϑθΡιη θα] 
ΘΟΥΓΙΡῚΙΟΠ5, ΠΟ Ππαᾶὰ 50 ἸΙοπρ ρογνεσίθα ἔπ6 βρίγι οὗ ὑπ6 
αἰνίπθ ἰᾶνγσ. ΤῸ δηΐου ᾿ἰηἴο ἃ ἰοηρ πὰ ᾿ἰαροιγθα οχϑιηϊπδίϊοῃ 
οἵ ἴθ νᾶυύϊουβ ργθοθρίβ οοπίδϊπθα ἐπ {15 δά άγθβϑϑ, χοῦ Ἱα ὈΘ 
ΤΛΘΓΘΙΥ ἴο ἰγδηβοσῖ θα. ὑπ6 οομηπηθηΐαγῖθβ οἵ ὙΥΒιῦρυ, ΓΑρμιοοΐ, 
ατοίϊιβ, ἀπ οἴμουβ. ΤΠ6 ρδπ οἵ {π15 ΤΟΥ ὈΓΘΟΙ 65 Πη0 
ἴγοὰ οπΐογϊπρ δα ἰϑηρίῃ τπἴο {π6 ἰπἰογργοίαϊ οη5 οἱ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ΒΌΠΟΙΓΆΙ παΐαγθ. Τὺ τη8γ, ΠΟΥΟΥΟΥ, Ὀ6 τιβϑ[{] ἴο Τϑηιαυκ ἃ οἷτ- 
ουχπηδίδποθ ψ ΐοἢ μᾶ5 ποῖ ὈθΘη τππ0}} αἰδοιιδδαεαά ὈΥῪ ὑπ856 οοπι- 
Τηθηΐδίοῦβ : πα ἰπδΐ 15 16 ἱβοσουρῃ οοπίγαϑὲ Ὀοΐνγθθη {π6 
ἹΜ6ββίδῃ δηᾶ ἐπ νου! αν ἴθϑομοῦβ οἵ ἴπ6 Φ τ Ί5ἢ ΡΘΟρΙΘ. ΤἘΠῸ6 
ἘΔΌΡ15 ΕΓ δοουβίοιηδα ἴο ΡΓΘΙοΥ ἃ5 ἴΠπῸῚΓ ΡῸΡΙ1]5 ἃη ἃ αἀἸ5οῖ 0165, 
16 ἰαϊδηἰοθα, {π6 Ἰθασπθά, ἔμπα γοῆπδα, ἃπὰ π6 θαι ῖῃν : ΟΠ γιδὶ 
βϑθοῖθα ἔμ τὰ ἃηα ἀπ]θαγπϑά, ἴπ6 ππρο] 5164 δἀηα ἴΠ6 ῬΟΟΥ- 
ΤῊ γα 15 Θοουποά ἴο δββϑοοϊαϊθ σιΐῃ ἴΠ6 ἀσδρίβθα ἃπα Παϊθα 
ῬυὈ]Ιοδη : ΟΕ σὶδὲ δηγο! θὰ ἴμ πορ]θοϊθα ἂμ παῖϊθα ρα] λπ 
ΒΙΠΟΠΡ μἷβ σμοβθη ἀϊβοῖρ]65. ΤΠ6 ἡ] ΟΚΘάπο55 οἵ ὑπ6 παίϊοπ 1π- 
ΟΥ̓Θαβϑά, πη βριϊθ οὗ ἴμθ Ἰθαυπὶπρ οὗ ὑπο ὶγ ἰθδοπθυβ, ὈΘοδα56 
ἴποβθ ἰθϑομθυβ ΤΟΥ͂Θ οοΟΥγαρῖ, πα ρμγομά, δπα σΟΥ]ΪγΥ :- {Π6 
σπυγοῖῦ οὗ Ογιδὶ τγὰθ θϑίδὈ! 56 1π ΠΟ] π6855, θθοϑαβθ 115 ἢγβὲ 
ἴθᾶοπουβ, ἔπουρ Ἰρπογαπίὶ ἃπά χυᾶθ, σοῦ ἀαἰδι ηΐογοβίθα, 
Βα} }]6, δηά βριγῖϊαϑ]. 65 ἃπὰ ΟΘΟΥΘΟΠ165 δα πδυγροά 
ἐπ ρ]αθθ οἵ 1πΠ6 ῬΥδΥΟσ οἵ {πθ6 μϑαγί, ἃπὰ ἐπ μοιηᾶρθ οἵ ἃ 
ΒοΙΥ ||; Ομγῖδὺ θηϊογοθά {π6 τηθδηϊῃρ οἵ ἴπ6 Ἰανν, δπὰ δχαϊ θα 
ἀδνοίϊομ ἀπά υἱσῖτπθ ἀθονα γΟῦ5 ΔΠ4 580 1065, ἀπ 811} {πΠ6 οὉ- 
ΒΘΓΥΆΠΟΘΒ Οὗ βαρογβίιίοη. ΤΠῸ6 ρυθϑὶβ ΓΘ Θμ ἀθδγ ΟΠΤΙΠρ' ἴο 
τᾶ κα ἴπ6 Ιὰνγ ψου! α]γ, ὑπ6 ΜΘ βϑίδῃ τπδάθ 1 βριγΐθα], ΠΟΥ 
ψγΟᾺ ἃ πᾶν οπαπροϑα {μ6 ὰνν οἵ (οὐ ᾿πἴο ἃπ δποουγαροιηθηΐ οὗ 
ὅπ ῬΥΟΡΘΠ511165 οἵ {πὸ ἈΠ Π18] ΟΥ̓́ΙΠΙΌΤΙΟΥ παΐατο οὔ πῃ ; ΟΠ γιδὶ 
ἰαπραὺ ἐπ ὑπαὶ ἔμ θηΐγα οοπαιαϑὲ οὗ {15 παΐαγθ γψγὰ5 γϑ- 
αυϊγοά θγ ὑποὶν Εἴ ΠΟΓ πη μθᾶγθη. ΤΠ ΡΥ] δῖβ σποουγαρθα, πη ΘΓ 
ἴμ6 ρρθᾶγδποθ οἵ βἰσιοῖ ορϑάϊθποθ ἴο ὑπο ἰᾶὰνν, ἱηργαϊ 46 ἴο 
Ρδγθπῖβ, γουθηρθ, δον οἵ ἀϊνογοο, ἃπα οὔποθ δν1]5: Ομ γιβέ 
ΘΟ θα ἔπθπὶ ἴο ΠΒΟΠΟῸΣ ἐμαὶ ρϑγθηΐβ, ὑμοιρ [ΠῸῪ πὰ 
νψονοά {πὸ ἀδαϊοαΐϊομ οὗ {Ππ6ἰτ βυιϑίαποα ἴο αοα, Μαῖϊ. χν. ὅ. πθ 
ΘΟ 464 ον ἴο ἱποὶν ΘΠ θ1165, ἃπὰ 5611 ἀοπη 0. ΟΥΘΥ ἴπ6 
τηοϑβὲ ΡΟ ΘΥ Ὶ] ρα 55810η5. Ηδ οἴδη ἀοα αἱ ὑΠε6 581η6 {1Π|6 ΠῸ Ργ6}1- 
ἀ1665---Π6 ἰδαρὐ πθῖὰ ἰο ὈΓΔΥ͂ ἴῃ ἃ βοἰθοϊϊοη ἔγοπι ἴΠ|6 1 Οὐ ἢ 
᾿ΠαγρΊ Ὁ] βθύνιοθϑ: Π6 δα ποῦὶβ ἔμθιὰ ἴο {πὸ {]Π]χηθηΐ, ονθῃ ἴο 
1π6 νοῦν Ἰοίζοσ, οὐ ἔπ οῖγ σἰΐα8] ᾿ᾶνν. ἘΠῸ ἑαπρμΐ ἴῃ Ρ] ἴῃ 8 ἃ 511|- 
Ρ]6 Ἰαπρτιαρθ, 510}} ἃ5 Π15 Πθαυ Υβ ᾿πϑύδης ! νυ τππαἀθυβιοοί, δηὰ {π6 
πιοϑδὲ ἱρπογδηΐ πα πη]θαυπϑα ἴῃ ἐπ|5 ἂρ (ἢ θαἢ 11{110 Θχοθρ- 
ἀϊοη υϊδῖπρ ἔγομι ἔπ 6 Ῥ 5586 5 ΡΥ ΓΙ ΟΌ]ΑΥΙΥ ΓΘίθυσ! η ̓ ἴο {Π6 Φ ον 58 
οὐδζομβ,) Οδἢ 5{}}} ὑἱπΠΟΥΟΌ ΡΥ Θομργθμοημα. Οὐὐ ᾿ωοΓὰ Πᾶ5 Π6ΓΘ 
ξίνϑη ἃ οοᾶθ οὗ ἰὰνγβ ἴο {πὸ σου], ορϑάϊθηοα ἴο 1 Μ}1}} ΤῸΓ 
ΘΥΘΥ Δ Ἶ 1 αἴθ 811 σα ρουϑι οι 5 ἀθμθπάδημοθ ΠΡΟΠ ΘΥΘΙῪ ΟὗΠΘΓ 
πηοὰδ οὗ ἀβρί σι ηρ ἴο {π6 ἴάνουγ οὗ {Π| ΑἸτηρ ὗν, ὑπᾶπ ὈΥ αἰπηὶπρ: 
αὖ ϑριγ τὰ }Πὺ οὗὁἨ τποῖϊνο, δ ἃ ΠΟΙ Π655 οἵ 16. Νοῖ ὄνθὴ {π6 
ΡΙοοα οὗ {μ8 αἰοποιηθῃΐ Μ1}} δᾶνθ {παΐ τη8ὴ ἴγομῃ Π6 οἴδοῖβ οὗ 
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᾿ , ΤΠ δοϊαγαίϊου 1μπκο νἱ.90, Β]οββοᾶ δὲ ψ6 ροοῦ : γε. 
Μαῖ.ν.3. ΒΙεββθᾶ ἄγθ [π6 ροοῦ ἴῃ βρίγίε : ον ἐμεῖγβ 15. ἐμ Κίηρ- δ] οβδοᾶ, 

ἄομὴ οὗ Πθᾶνβηῃ. 
4. ΒΒ εββθα ἃἵ8 {πο Υὺ {παξ Ἱποῦτῃ : Ὁ. {Π6Υ 5118}} θ6 σοῃι- 

Τογίβα. 
ὅδ. ΒΙ]εββδά δύ {Π6 τπθ8]κ : ἔθ {ΠῸῪ 51|4}} ᾿πηῃ θυ {π6 θασίῃ. 

[λικα νἱ. 21, Β]οββϑα αγὸ γ6 ἔπμδῦ ΠαΠΡῸΥ ΠΟΥ : 
Μαΐίί. ν.0θ. Β]655864 δἃγ8 {Ππ8ὺ ψγῃϊοι ἀο ΠαηΡῸΥ πα {Π|γ8ὲ δου γἱσῃ- 

ΘΟ ΙΒΏ655 : [Ὁ (Π6Ὺ 5}4}} θὲ Π]16α. 
[λακο νἱ. 21, Β]οββθα δύ γα {πδῦ γε} ΠΟῪ ; ἔῸΥ γ6 5}8}} Ἰδυρῆ. 
Μαίί. ν.7. Β]οβββᾶ δύ {Π6 τη θγο Ὁ] : [ῸΓ {ΠΟῪ 5114}} οὈέδίῃ γηθτοΥ. 

8. ΒΙοΘϑβθά δύβ {Π6 ρυχα ἴῃ μϑαγῦ - [Ὁ {Π6Υ 51|8}} 566 αοά. 
9. ΒΙοββθα δῖθ {Π6 ρβδοθϊηδκοὺβ ἢ: [ΟΣ {ΠῸῪ 584}} 8 

οΔ116ἀ {πὸ σΠ]άγθη οἵ αοά. 
10.ὡ. ΒΙεββθά δζδ {Ππ6Ὺ ὑΒΙΘἢ ἃγ6 Ῥουβθοιπίθα ἴου ΥἹΗ Θου θη 655 

586 : [ΟΥ̓ ἘΠΘΙΥ5 15 (Π6 Κιησάοχῃ οὗ μΠθάνβῃ. 
11, ΒΙ]εβββά ἃ16 γ6, ψ] θη ΤηΘ ἢ 

ΓλιΚο νἱ. 22. 54}} μδίθ σοι, δπά ψῆθη {πο Ὺ βοραζδί νοι ἿὙΟμ {ΠΕΙΓ 
ΘΟΙΏΡΔΏΥ, Δη4 5841] Τθρυόδοῖ γοι; 

Μαίί. ν.11. δηἀ γϑυ]]δ νοῦ, δη4 ρουβθουίθ γοῦ, δα 51|8]} βὰν 8] Τηδη- 
ὩΘΥ͂ Οὗ 6ν1} ἀρδϊηβῦ νου {156 ]γ, ῸΥ γὴν 564Κε. 

Τα υἱ. 22, ἃη οαϑέ οξ γουγ ΠδΠ16 ἃ5 6Υ1], ἴΟΥ {(Π6 ὅοη οὗ Μδῃη᾿5 5αἴκα, 
23, Ἐοἤοϊοθ γα ἴὴ {πᾶ ἀδν, 

Μαίι. ν.12. Πε]οῖςβ, δῃᾶ "6 βχοβϑάϊηρ ρ]δα : ἴου σγθδί 15. γοῦν χο- 
νναγα ἴῃ Πθᾶνθῃ: 

Το νἱ. 28, ἃ Πα 1680 ἔου 1οΥ : ἔοσ, θ6 πο], γοῦν γαυναγα 15 σγοδέ ἴῃ Πι68- 
ψΘῺ : [ῸΓ ἴῃ {|κ6 τηϑημοῦ αἸα {Π61 ΑΙ Π6Υ5. απΐο {16 ῥγο- 
ῬΠδίβ. 

Μαϊί.ν. 12. 50 ρεγϑϑοαίρα {ποὺ {π6 ργορἢθίβ νυ μ10}} νγοῦθ ὈΘίοσ γοιι, 
ΓΚ νἱ. 4. Βυΐ, νγο υπίο γοῦ {παῤ 806 ΤἹΟ : ΤῸΥ γα πᾶνο χϑοοϊνεά Ἢ μεν πες 

γΟυΙ ΘΟΠΒΟΪΔΕΙΟΏ. ᾿ 
95. ο υῃίο γοι {μδὲ δῖ {Ὁ]] : [Ὁ γα 584}1} ἢυηροσ. ο 

απίο γοῖι {παΐ ἸΔπρἢ μονν : ἔοΥ γ8 588}} γηοῦγη ἃ Πα 766. 
9,6. ο υπίο γοὰ ψΨΈΘῺ ΤΠ6η 588] Βρθαῖκ γγ6}} οὗ γοι : ἴῸΥ 

80 ἀΙἸ4 {πε Ὶγ ἔδμουβ ἐο {Π6 ἔα]56 ργορῃμοίβ. τ 
Μαΐ. ν. 13. ΥὟα 876 [88 5810 οἵ π6 δαυτ ἡ : θὰ 1 {πΠ6 5841} ἢᾶνϑ Ἰοϑί ἤπιε ἢ 

6.1}, ΠῸ Ργοίθββθϑ ζο 6 ]1θνο δπα μορθ, ψιὐμπουΐ γορθηΐδμοθ, 884 ἜΡΙΝ, ἐν 
ΒΗΧΙΟΙ5 ΘΧΟΥΡΙΟΙ. 

(α) Μανβ 5. ΜΊΟΠ 615, ν0]. 111. ραᾶτέ 1. Ρ. 8ὅ. (Ὁ) Ηδγιπ. Ρ. 89. 
Νον θομμθ᾽ 5 ποίθ5 (0 ΗδγβιοηΥ, [9]. ΘαἸΐ. Ρ. 19. (6) ΑΡ. Βονγοτ᾽ 5 Οτὲ- 
1104] Οομπ͵δοίατα5, Ρ. 204. 

45 Πὴ}ὴ:6 τηϑδῃῖηρ' οὔ {πΠ6 ψογά ἐερηνοποιοὶ πὶ ἐμ|5 Ρ8 5585: 8) 566Π15 
ἴο θ6---ῬΥ ΠΥ 5. οὗ ἐμ6 πο σογπδηΐ, ὍΠῸ γθοοποῖ θα ἔπ6 ἔνγο 
αἰβροπβδιϊοηβ; ΜΠῸ ψ6γ6 ποῖ ἴο οπΐθῦ προὸπ {Π6 Ὀρδοῦτθ ἃπά 
11561055 ἀἰβουββϑίοπβ οἵ ροϊηΐβ οὐ ὑπ6 δυο ]8} ἂν, θα ἴο 
ῬΎθδοῖι Ππ6 5] 6Γ ἀοοΐγιπ 85 οὔ {π6 ο5ρ6]. 1π ΕΡΙΒ65. νὶ. 16. 
ἈΠᾳ 11. 14, 8ῃ ΔΙ Παδίοη 5665 ἴθ θ6 πιδᾶὰθ ἴο ἐμὶ5 1468.--Ὑ146 
Βομοοίρθῃ, νο]. 1. Ρ. 18. : 

Ἢ Βομοοίσθη μα5 [ἀνουγοᾶ {π6 μου! 1 ἃ ἸΔΡΟΥΟΙ5. 8η4 
Ιϑαγηθᾶ ἐγθαΐῖβα οὐ ἐπὶ ἀπο] ραβθᾶσο. 1Γ{ ψγὰ5 ἐῃ6 ῬΘΟΌΠΑΓ 
οπαγδοΐονγ βίο οἵ αν Τωογ 5 ἰθδομηρ, ἐπαΐ μ6 ἄγον 815 1Ππ|ἴγα- 
ἐϊθ 8 ἴγοιη δοπμοη ΟὈ]θοῖδ, τ πίοι νι γθ δἰ ἔπ Υ ἴῃ }} ργοθ 11 ν 

οΦ 
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Μαίι. ν. 18. 18 Βανουν, μου "ἢ 5181} 1ὲ θ6 5] οα ἢ Τὰ 15 τποποθίουτῃ 

Βοο ἴογ ποιμίησ, Ῥαὰΐ ἴο Β6 οἂδέ ουέ, ἀμ ἐοὸ θὲ ἐγοάάθῃ 
πηάον ἰοοί οἵ τηβθη. 

14... Ὑε δῖ {πὸ Ππρὰΐ οὔ 6 νου] : “΄ ἃ οΟἿΕν (μα 15 βθὲ ὁ δὴ 
Ἀ1}1 οδηποῖ Ὀ6 μ1α. 

15. Νείμου ἄο τπθὴ Ἰρμέ ἃ οδηᾶ]θ, δμὰ ρὰῦ 1 ὑπ 6. ἃ 
θυ 861, θὰξ οἡ ἃ οδπα]θβιοῖ : δηά 16 σίγϑιμ Πρης ππίο 8}} 
1Πηδὲ ἀγα ἴὴ {Π6 Πμοιιδ6. 

106. Ιιεὲ γοῦν Ἰρη 50 βῃϊη6 Ὀϑίουσβ γηθὴ {πὲ {ΠΘΥ τηδν 568 
γουΐ ροοά ψοΥκβ, 8παἃ ο]Ουν γοῦν ΕΔΙΠΟΥ ΒΟ 15. ἸῺ 
Βθδνθη. 

17 ΤΙΝκ ποὶ ἴμδὲ 1 δῃῖ Θο8 ἰο ἀββίγου {Π6 δνν, ΟΥ̓ {Π|6 ΤῊ ἀθεῖρῃ 
Ῥχορμείβ : 1 δῖ ποῖ οοῖηα [0 ἀεβίτου, θυΐ το ἘΠ]. 

18. ΕῸΥ νΟΥΠῪ 1 580 υπίο νου, ΤῊ] πρᾶνθὴ ἃπα θαυ Ρᾶ85 
ΔΥΤΑΝ, ΟΩ6 100 ΟΥ̓́ΘΏΘ {{{{16 5Π8}} ἴῃ ΠΟ νγ158 Ῥᾷ85 ἴτοχῃ {Π6 
]ανν, {111 411 6 {]8]16ὰ. 

'π ἐμ Ῥγβδβθποθ οὗ μ15 Πθαυουθ ΏΠΘῺ Π6 δἀαἀΓοββοα {ἴΠι61ι, ΟΥ̓ ΘΥΘ 
ψΨ6}} Κπόονη τομι ἔπ Ὁ [απ] Υν ἃπὰ γθαθθηου. ΤῊ15 ρᾶ558 08 
οομἕαϊπϑ 8η Δ] ϑΐοῃ ἴἰο 5811 Ψ ΒΊΟΝ Π85 Ἰοβὶ 115 αν Οσ, 84 15 αἰξου- 
πνπαγᾶς ἱγοάάδη ἀπ οΥ δοοΐ 85 τ1561655. ΝΟΥ 581}, σΘΉΘΓΆΙΥ Βρθδκ- 
ῃρ, ΠΔῪ 6 5814 πον Υ ἰο 1056 115 δᾶνουτϊ; ποῖ πεν οδῃ 11 θ6 5814 
ἴο Ῥ6 ἰγοάάδη ὑπᾶὲϑὺ ἰοοΐ. 1ἰ 15 γι, ἐμαὶ Νγ. Μδυῃάγο!]! Π85 1π- 
[ογηθά τι ἐπαΐ, ψπθὰ μ6 μαβϑ5ϑθα {πγοῦρ {Π6 ν]16ὺ οὗ 581}, 6 
Ῥγοϊκα οὔ ἃ ρατὶ ἐμαὶ πδα θ6θῃ Ἰοῃρ' ΘΧχροβϑᾶ ἴο ἴθ γΓαΐπ πὰ μ6 
5, δηᾷ 1ἰ πα ροΥθοῦΥ Ἰοϑὶ 115 βανουγ, ὑποιρἢ ἴῃ 6 ἸΠΏΕΓ Ρᾶγὲ 

οἵ ΟἸ τ δι 8 
ΘΟΙΆΪΏΡ. 

τοϊαϊποα ἰἰ ; ἀπὰ 6 Δ ΒΌρΡρΟΒΘ {πᾶΐ {Π||8. 11561658 8810 νγᾶὰθ᾽ 
ἐχοδάρῃ ὑπᾶον ἰοοὶΪ. ΤῊ15, ΠΟΘ ΟΥ, 566 15 ἴο Π6 ἃ Π]Οἢ Π]ΟΤΘ 
γϑοομάᾶϊξα δπᾷ αρϑίγαδθ τποϑῃϊηρ ὑπ 76 ΘΟΠΙΟΙΪΝ. πιϑοῖ τ ΐ ἢ 
ἴπ οὐῦ 1,οΓἀ᾽5 δἀάγοββϑοβ ἴο ὑμ6 Ῥ6Ορὶθ: πϑιῦμο που] ἴπ6 ΡΟΟΥ͂ 
ἀπ Ἰοπογϑηῖ, Ποῖα μ6 ὰ5 ἀ(ἰἀ ΓΘ ββίῃρ᾽, ᾿τηπηθαϊαῖθὶν ρογοθῖνθ 
ἀμ αρίπϑβϑϑβ οἵ ἔπ 8|1υϑῖο. ἜΠ6 ἱπἰογργοίαϊίοι οἵ ϑομοοῖρε- 
πἰθβ, ὑμπουθίουθ, ἈΡΡθδΥ5. 1100}} ΠΊΟΥΘ ὈΓΟΡΔΡ]6. ΤΠ6 ΡΘΟρ]6 
πουΐά θ6 δι] ]ν δοαυδ ἰθα 11} ΘΥΘΥῪ οπδίομι οοπηθοΐθα 
ὙΠ ἐπ ἰθπιρ]8 βθύνίοθ, ἈΠ ΔΠῪ ἈΠ] δῖοι ἴο ΔΥ ρατγὲ οὗ 10 
πουἹὰ θ6 ΤοϑαΙγ ππάογδίοοα ἃπα ΥὙοπηθηθογθα. ὙΤΠΘΥΘ ὰ5 ἃ 
κίηὰ οὗ 5αἱὲ υϑϑᾶ ἴῃ Φ πάθ8, πὶ ἢ 85. ῬΥΪΠΟΙΡΆΠῪ ΠΟΙ ροΒΘα οὗ 
ἐμ ἰδαμηθπ οὐἰαϊηδα ἔγοια ἴμΠ6 Αϑρμδ! 6 1.8Κ6. ὙΠ15 58}, οὐ ὈΪ- 
ἐππιθη, ψ ΠΙΟΝ μά ἃ ἔᾶρταπὶ οὐ υ , γγὰ5 βί γον ῃ ἴῃ σγθαΐ φαδῃ !- 
ἀϊθ5 οὐδ πα βδουσθβ, θοῖῃ ἴο ργθνοηΐ ᾿ποοπνθηΐθηοθ ἴο ἐπ6 
Ῥυϊθϑὶβ ἂμ ἴο ἴῃ 6 ΟΥΒΒΙΡῬΟΥΒ ἔγο τη ἔΠ|6 5116}} οὔ {μι θΌΓΙ Πρ, Π165}}, 
πα ἴο πίοκοη ἀπ δοϊΐοη οἵ {π6 ἤτο, ὑπαὖ {Π6 58ογ σα τηϊρΐ "6 
ΤΊΟΥ8 αυΐο ΚΊΥῪ σοπδιιπηθὰ. ατδαῦ ααδη 165 οὔ ἐΠ15 θ᾽ Γππη]} 05 ρΓ6- 
Ραγαϊίοη [ἂν ἴῃ 105 ἀρροϊηΐθα ρ!66 1π {μ6 ἴθπιρ!θ, ἃ Πα νγἃ8 ΘΔΒΙΥ͂ 
ἀδιαροά. ὙΠῸ νἱγίαο οὗ ὑπ 8]} ψγἂϑ 5δ00η Ἰοϑὺ ὈῪ ΘΧΡΟΒΌΓ ἰο 
ἐπα εἴεοῖ οὔ ἐπ ϑ8} δπα δἷγ, δηὰ 11 νψὰ8 ἴπ 6} ΒρυΥ} Π ΚΙ] ον ΟΣ ἐῃ6 
Ῥαγνδπιοπὶ ἱπ ἐμ ἴθιηρ]6, ἰο ργθνϑηΐ {πὸ ἔδοΐ οἵ {Π6 ρυθδίβ ἔγομι 
5] ρρὶπρ, ἀυγίπο 86 ρϑυϊογπαποθ οὐ {ῃ6 50 ΥΥ]06.---5ομοοίρθῃ, 
Ἡοτ8 Ἡδθτγαϊοθ, νο]. 1. ἢ. 18---24. 

45 ΟἿ Τιογ ΠΟΥ σΟΠίδΥ5 ΟΝ. ΠΪ5 ἃροβί]οβ {16 58116 δβρι ποῖ ἃ5 
ἐμ 716». θοϑίονθα οἱ ὑπο ὶγ τηοϑὲ ἀἰβιϊπρι 5Πη6 ἃ ἴοδοθευθ. ΤΠαὶ 
15, Πα δᾶ ἀδογϑοϑὰ {πᾶΐ 5 ἀροβί! 65 5Βῃου] ἴαῖκθ ἐπ ρῖδοθ οὔ [Π6 
οοΥγαρὶ ἰοδομοῖβ οὐ ἴμ6 δϑν 5} ’ᾶν. ὙΠῸ Μοδβδίαϊι σαν ἴο "15 
Δροϑίϊθβ, ταᾶε, ἱσπογαηΐ, ἃη ἃ ἀδβρίβοα ἤβῃθγαθη πα ΡῈ] οδΠ5, 
ἔπ γῆ δηᾷ {1165 οὔ ἔποῖν ργοια οου ΥΊΘῊ ---ἰΞ Τρ οὗ Π6 
μου]. ἘΠῚ» Ἢ), 5814 ἴπ6 αἰβοῖρίεβ. οἵ ΒδΡΌΙ Φοομαπδη θθῃ 
ϑδσοαῖ, ΥΩ (0 γο 860, ὅο. ὅο.---ῷϑδ}οποοίρθῃ. Ηου, ΗΘΌΓ. 
5], 1. ρ. 24. , 
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Μαῖι, ν. 19, Βοβοονοῦ {πουθίοσα 518}} Ὀγθὰκ οπα οἵ {π686 Ἰθᾶβί 
Οογηχηδηηηγθηίβ, ἀηα 514}} ἐθαοῖι γηθ 80, μ6 58}} θὈῈ οδἹ]δὰ 
{π᾿ 1δαβὲ ἴθ [μ6 Κιηρσάοιῃ οὗἨ πάνθ: Ὀαῦ νυῃόβοθνϑῖ 588] 
ἄο, δηᾶ ἔθδοῖι {πθπ, [μ6 βδῖηβ 51|8}1 θῈ οδ]βα στϑαΐ ἴῃ (Π8 
Κιηράοιῃ οὗ ῃδᾶνθη. 

206. ΒῸΓ 1 58Υ υπίο γου, ἐμαὶ δχοθρί γοῦν Υἰρ  ΘΟυΒη 688 
5}8}} δχοθϑᾷ {π6 τἱρμιίβουιβηθθβ οὗ (ῃ6 ϑουῖθοβ ἀπά ῬΠδυῖ- 
5668, γ6 588] ἴῃ ΠΟ οᾶ56 δηΐου ἰηΐο {π6 Κίησαοτῃ οἵ πμϑᾶνθῃ. 

21. Υα πᾶν πραγά {πὲ 10 νγὰβ βαϊᾷ ὈΥ {πθηὶ οἵ οἹα {ἴπ16, Ἐχρίδπα- 
ΤΊου 5Π81} πού ΚΙΠ : δμᾶ ἡ Ποβοθνοὺ 5881} Κ1]], 5114} θ6 ἴῃ τορόναίανς 
ἀδηρου οἵ {π6 Ἰυἀστηρηῦ: τηϑηἀηπϑηΐ, 

22. ΒαΓΙ 56Υ πηΐο γοῦ, {μαὺ ᾿ἩΒΟΒΟΘΥΟΥ 18 ΔΏΡΤΥ ὙΠ ΠῚ5 
ὈΓΟΙΠΟΥ τυϊποιιὲ ἃ οαιι86, 5181} θ6 ἴῃ ἀδηροῦ οἵ (Π6 1υ4ρ- 
Τηθηΐ: δῃηά ὙνΠΟΒΟΘΥΟΥ 5118}1 580 ἴο [15 ὈγοίΠογ, δοα, 
58.411 6 ἴῃ ἀἄδηροῦ οὗ {π6 σουπο}} : θὰὉ Ποβοθνοὺ 5118}} 
580, Του [00], 584}} θῈ ἴῃ ἀδηροτ οὗ μ6}} ἤγο “(, 

46 ἩρΙο ἃ ἴπγθθ σγαδαίϊοηθ οἱ οὐ πΊθ5 πιθηἑοπθα ὈΥ̓͂ ΟἿΥ͂ 
Τοτά, δπὰ ἴπγθ6 ἀθουθοβ οἵ ρα πἰβηθηΐ τοϑρθοί νϑῖν δηποχϑά ἴο 
680}. ὙΠ Πγδὺ 18. σα 561655 ΔΠΡΘΓ, ὈΠΔΟοσοΟΠ ρα πα 1 Δ ΠΥ 
Δουϑῖνθ θχρυθϑϑίομϑ ἴο ἀρογαναῖΐο 1: ἴπθ δϑθοοπά τᾶν 6 50Ρ- 
ῬΡοβοϑά ἴο ἃγ1568 ἔγοτῃ ὅπ βᾶπηθ 50.606, πΠοΓΘαβοα ΒΥ ἂἃΠ Θχοϊδπιᾶ- 
ἀϊοπ, ποῖ ἀθηοΐθα ἴπ ὑγαπρῃ οἵ νϑηΐϊΐυ, τϊχϑα αι ᾿π50]} 
πη οοπἰοτηρΐ; Π6 τπ|γὰ 566 ΠῚ5 Πα[ΌΧΑΙΥ ἰο Υ1886 Οη6 ἀθρυθθ' 
μῖρθυ, ἀμ οσοδβίοπβ ἴΠπ6 ΟρρΥο οι. δριςποῖ, ἦ Το ἴ00].; 
ΤΠ ὕνο [ὈΓΠΙδΥ, 6 πᾶν Οὔβούνο, τ ὑἱμπγοαΐθηθα ψι {π6 ἔθια- 
ΡΟΓΙΆ] ρηἰβμπηθπὶ οΥἩ ἀπ πηδἀνουβίοη οὗ ὑπ Ψ 151} ὑγθ Π815, ἔπ 
ΘΟΌΠΟΙ ἂἀπὰ ἐπ υἀρτιηοηΐ, Ὑ ΟΝ οῦΘ ΠΟῪ ἀδρεϊνο οὗ ἐπ6 
ΡονοΥ οὗ 116 ἃπά ἀθαΐ, ἀμ οου!ᾶ ὑμπογθίογο ἴα οορ᾿ αἰΖαποθ 
ΟΗΪΥ οἵ τηΐμοὐ Ομ ο68. 
Νον, ἰδ 15. ΒΙΡΉΪΥ ἈπδΙοσΟι 5. ἴο ΟἿΤΓ Θν!ΟΙΥἾ8 γΘαβοηΐηρ ἴο 

ΒΌΡΡΟΒΘ, ὑπαΐ ὑπ ραπδπιθηΐ ἀηποχϑα ἴο {πὸ ἰδὲ οὔπηθ ψου]ά 
6 οὗ ἃ ἰθιηρούδὶ παΐαγο 8150, ραυ ἰΟαΪΥ]Ὺ ἃ5 1ἴ ΟΠ ΟὨΪΥ 6 ὁ0η- 
βαθυὰ ἃ5 ἂἃπ ἅ.56 Οἴβρθθοιι, πὸ ἐπαΐ οἵ {π6 ργθοθάϊπρ', ἐπουρ 
ἴῃ ἃ ΠΟΥ ἀρογαγαϊοά ἴογη. Οἱ ὑπ Ομ ΓΆΓΥ, ἴο ᾿π]861πθ ὑἐπαΐ, 
[ογ {πὸ ἀἰϊδιϊποϊϊοι θοΐνψθοη ἦ Βδοα,, δηα ποὺ [00], οὐγ 0] 6556 α 
Τ,οτὰ 5που]4 ἱπδίϑ αν ρᾶ55 ἴγοπὶ σοι ἃ βθηΐθποθ ἃ5 {π6 96 υ 5} 
Βαημοάγίπι οὐ] ργοποῦποθ, ἴο ἐπ6 ἀν] ἀοοπι οὗἁἨ δἴθυπαὶ ρὰ- 
Πἰστηθπΐ ἴῃ μ6}1- γα, 15 ψμαὶ οαμηοῦ Β6 τθοοηο θα ἴο ἃ Υ Γαϊοπαὶ 
Τα] οὗ [Δ1{Π, οΥἩ Κπονγη πηθᾶϑι 6 οἵ 7.51166. Βαΐ ἃ ΟΥ̓ 108] 6Χ- 
δηλ παίϊοη οὗ ὑμ6 οὐἱρῖμαὶ ἰοχὺ ψ11} γθιονϑ {Π15 αἰ ΠΙ οα]γ. 

ὙΥΠπαὶ γ͵ὸ Υϑ πο “ὁ πὶ ἀδηροι οὗ [6]]-ῆτο,᾽) 15. ἴθ ἴπ6 ατθοὶς 
ἔνοχος ἔξαι ἐις τὴν γέενναν τᾶ πυρός, ““ 5}}8}} 6 114016 ἴο {πὸ (ἀ6- 
μδηη8, οἵ ἤγθ :᾽ οΥ̓́ ““ {πὸ ἥτο οἵ δα ϑῆθηπα."» 1 15 761} Κατα 
ἐπαῦ ἀθμθπμ 15 ποῖ ἃ ριιγ αὝσθοκ ψοσγά, θαΐ ἃ Θοπιροπηά [ὉΓπ|- 
δα οὗ γῆ, Ιαπ4, δὰ ἃ ΡΓΟΡΟΙ Πϑῖη6 ἴο ΘΟΥΓΘΒρΡοπα στ ὑπὸ Η6- 
θγονν δχρυθϑϑίομ ἴμ6 ν8Π6 0 οἵ Ηϊΐπποιη, οὐ ταϊπ ον ἔχοι 1Π6 ἔο 
Ἡρρύονν ψογάβ, δ᾽), ἃ γα ]|6γ, ἃπὰ τ), Ηΐπποπι, ἔπ πᾶπιθ οἵ 
115 ροββθββου. (866 50] θασπον ἴῃ Γέεννα, ἀπᾶ Γλρῃἰοοἱ 5 ΟΒο- 
τορι. Οδηΐ. οἷ, χχχῖχ.) [Γη {η15 ἀοβθογαϊβα βροῖ ἴπ ὅθ νν)8 θυγπὲ 
Ροῦδβ, {μ6 ἀθαὰ οαγοᾶβϑοβ οἵ δηϊπια]5, {π6 γοίαβθ ἀπά οἹὉ] οἵ ἐπ 
ΠΙΠΊΘΓΟΙΙ5 νἱ οὐ 5, ὅτο. δη ἔγομι {π6 Ἰοα 50 Π16 566η6 νυ ἴοι ἐπ 15 
ΡΙδοθ δχμἱθι θα, ἃ5 Μ6}] ἃ5 ἔγοιι π6 ἢ γθ5 μῖο ποῦ Καρὶ οοη- 
δίδπιν αγπίπρ ἔπογθ, εἴ γγ85 {ΓΘ ΘΜΙΥ υϑθα ἃ5 ὅπ ΘΠ. Π]ΘΠῚ ΟἿ 
5ΥΎΠΉΌΟ] οἵ Π6}1}, ἀπὰ οἵ Π6]] ἑογπιθηΐβ ἴπ ἃ βξαϊθ οἵ οἴθυπιῖγ Βαυΐῖ 
Οὐγ Ὀϊοδβοᾷ Τογὰ πιΔΥῪ ΜῸ]1 θ6 διρροβθὰ ἴο (86 ἴδ ΠΟΙῸ ἴῃ 15 
Τι6 γ] 5656, ψιϊπουΐ ΔΠΥ Τοίδγοποθ ἴο ἰἴ5 πιθία ρμουοα] πηθ8ῃ- 
ἵπρ ; πᾷ {πὶ5 ΜΠ] 56ῦνο ἴο οἱθαγ ἔπ ἰοχὶ οἵ 115 δαρροδοα ἀΠΠ- 
φυϊγ. Τὸν, τ πθα 6 οοπδαου ψ]ναΐ ᾿πηπιθ 56 αἰ η {165 οΟΥὨ ΠΑ ΙΓ 
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Ναίι. ν. 238. ὙΒογοΐοτο, 1 τποὰ Ὀτησ τἂν σΐς το 1Π8 ΑἸίαγ, δμα ἔπθσο 
Υϑιηθιηθογθϑε ἐπαΐ ἢν Ὀγοίμοῦ παῖ οαρῃῦ ἀσδίηβι {Π66 : 

24, Τιθᾶν {μοτ {πγ σι, Βοΐοτα [Π6 αἰΐαγ, διὰ σὸ ἔῃ ν ννὰν ; 
βγβὲ θ6 σβοοῃο]δα το {ΠΥ Ὀτοίποῦ ἢ δρᾶ {θη οοχηθ, δπᾶ 
οἵἴξεν (ἢν στῇ“, 

Ρυϊτα ἀπὰ οἰἴδμβινο ΔΒ 18} ΒΌΡδἔβϑιιοοβ τημδὲ πᾶν θη 60η- 
βυϊηθᾷ 1. ἐπα ν]] 6, ἰο ργθνθηΐ οοῃἴαρίοι π᾿ 50 Πποΐ ἃ οἰἸπιαΐο, 
8 ἢ 50} ἃ ΟἸΤΥ 85 ΦοΥ ΒΒ Ι ΘΠ; 76 ΠΠΔῪΥ ΜΠ  σοΥαὶ Πὲν 1 ΠΙῸΓ 
ἐμπαΐ ἃ συϑαὺ παΠΊΠΟΓ οἵ ΡΘΥΒΟΠ5 τητιϑὺ Π6 οΟμβίϑηεν οιηρὶονθα ἴῃ 
ΘΑΥΓΥΪΠΡ; 8ἃ}} ΕἸ] 45 οὗ ΠῚ ἀπ οὔ! ἰο ἐμ βροΐ, ἴῃ βιρρ!γίηρ 
ἴχ 61, 1η αἰζοπάϊηρ ὁπ ἐπ ἢγ65, ὅζο. 

ΝΟΥ͂ {ππ|5 ταδὶ πᾶν θθθα ἐπ Ἰονγοβῖ, πποδὶ ἀθρτδαϊηρ, δπὰ 
οἴΐδηβῖνϑ ϑιῃρ]ουπθηΐ, ἰπ {Π6 δϑιϊπιδίϊοη οἵ ἃ ὅθ, ἕο ΜΒ] Οἢ ΠΥ 
Βαπδη θ6ῖπο οουἹὰ θ6 ἀδνοϊθα: δπὰ ἴο {πὶ5 ψγοϊομθα βἰδὶθ 
Ομγιδῦ ἀθοϊαγθβ, ἐπὶ μ6 πὸ ᾿πάα]σ 65. με τηβ6 } ἴῃ ἐπα μαρὶς οὗ 
ἐγθαὶ!ηρ' Π15 [6] ογοοσχϑαΐττθθ τ ἢ Ἰπ50] 6 ποθ πα οοπίοιηρὶ, 15 ἴπ 
ἀδΠΡῸΥ οἵ σομπο, Τί 15 ἃ ΘΟΙΏΙΠΟῺ 58 Υ]ηρ.. ἐμαὶ ἃ τη8η σου]Ἱᾶ 
χαῖμον ΡῈ ἐπουρπξ ἃ ἰγτπᾶνθ μη ἃ [00] : {π6 δρρε!]αίίοι οἵ ἔποι 
ἔθ01], ἐπιδγθίογθ, 15 αἰϊθη θὰ ν τ ἃ ἄθρυθο οὗ ᾿πβὰ]} ἐμαὶ 15 ποῖ 
ΘΆΒΙΥ ΓΟΥ̓ΡΊν ἢ : 8π ἃ μ8 Ὑπὸ ρυδοί5685 50} ΔΡ 1565 οὔ {Π6 ἔσῃ ρτιΘ 
τηιδὲ ΘΥΘΥῪ ΠΘΓΘ δχροοὶ ἴο πὰ Δ Θμθπν, ᾿πβἰθδα οἵἉ ἃ ἔτ] θηα - 
1} δὲ ἰϑησῖῃ Π6 βίπκδ ἴο {π6 τηοϑὶ Ἰοδίμβομιθ οἴϊοθβ ὑπαὶ οὰπ Ὀ6 
ΔΠ]Ποἰτρα ἴο πῖπὶ, πὶ ΟΥάοΥ ἴο σαὶπ ἃ γοϊομϑα βυθϑἰβίοποθ. 
ΤῊΝ ὀχροϑβιἑιομ ἀθεῖνοϑ ΤΥ 6 Γ οοππίθηδηοθ ἔγομι ἴμ6 186 οὗ 

ἐμ8 ἀτϑοῖὶς δἀ͵θοϊνο ἔνοχος ἴῃ πὸ ΟΥΡῚ μα], ΜΠ 1Ο ἢ, οοππϑοϊθα 
νἱτἢ ἐμ Γαΐανθ, ἔσαι, ΠΙΔῪ Π168Π, 5881] θ6 πο], οὐ θομπὰ, ἃ5 ἃ 
5[αν8 15 ἴο 815 τηδϑίθυ. ---ϑθο Π ον οἰ 5 ΟΠ πιθηἴατῪ ἴῃ ἰοο. δαί, 
ν. 22. 

41 Τί μὰ5 οχοϊ θὰ βγρΥΪβθ ἃΠΊΟΠΡ' 5016 ὙΥΠΟΓ5, ἐπαΐ ἐπΠ6 αο5- 
ῬΟΙ5 5πῃουἹὰ μΡ6 υτιζίθπ πὶ αγθοῖ, ᾿πϑίθαα οὗ πὸ 5υσΐδο, Οὐ 
ΑΥ̓ἃπιαῖο, ΟΥἩ ΚὅΞγο ΟΠ] δε ἀϊα]θοῖ. ἘΠῸ6 οὐβογναἰϊοη ΜὙ{1Π ΟἿΪΥ 
ἌΡΡΙΥ ἰο 51. Μαιπον᾽5 αοϑρ8ὶ. ἘΠῚ ἔπγθθ οἴμπου δνδηρθ  δὲβ 
δαἀάγοδ5θθα {πεῖν 5ρ615 ἰο αγθοίδηῃ οὐ Ἐοιηδη οοπνογίβ. Βαΐ ἐπα 
ΠΘΟΟΒϑιἑυ οἵ δἀορίπρ' ἴπ αὐθοκ Ἰησαδρθ, ἃ5. π6 ἀϊα]δοῖ οἵ 811} 
Οἴου πιοϑὲ ἈΠΙν ΘΒ ΠΥ ΒΡΟΚΚΘΗ, Ψ1 ΡΡΘΑΓ ἔγοτα {Π6 Γϑιηδ Κα} 16 
ἕδοῦ ἐπα ἐπι  Θν Ἰ58} ει 5 10 ὑγ ΓΘ οοΐθιιρογαῦν Ὑ ἢ οαν Τογὰ, 
ΟΥ πο ἱπηπηθααΐθ δα θοσββοῦβ οὗ ἔπ6 δροβίϊθδ, πᾶνϑ τιδϑἃ ἸπΔΥ 
ΟΥ̓ΘΘΚ ψογαὰβ ἴπ ἐπϑὶῦ ΗΘ ΌΥΟΥγ, ἈΡρδύ παν πιϊποὰΐ Κπονῖηρ 
παΐ τπ6 αὐθοῖς 8 Τουϑῖσπ ἴο ἔποιγ ἰαπριᾶθθ. ΜΙΆΠΥ ᾿ἰπδίδηοϑϑ 
Ἦν οσουγγρα οὗ {π1|5 Κἰπὰ διγοπρ' ἴΠ6 οχίγαοίβ 1 Πᾶγο τποΐ ἴῃ 
τ. ΟἿ], Ταρλεοοῖ, ἀπὰ Βομοοῖσοπ, ἐμπουρ 1 ἀϊά ποῖ 5θθηὶ 

᾿ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 ΟΌΒατν ἔπθηι. Ε πανθ, πονγονϑῦ, ΘΟ] δο θα 50.116 ἔδυ. 
1, Προσφέρεις τὸ δῶρόν σβ, Μαϊξ. ν. 28. ΚΠ ΤΙΝ ἩΡ ὙΠ ὩνΨ 

ΓΞ γπ2 ΤἈΠΟΒΙΠη8, [0]. 84. 2. ᾿ 
2. Ἴσθι ἐυνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου, Νίαϊξ. ν. 2ὅ. ὙΡΝΊΟΣΝΣ ΔΨ 

ὨδΡρατίῃ ΤᾺ}. ᾧ ὅ. [0]. 257. 1. 
9. Ἐπὶ τῇ ξήματος, Φυαεθὶ τοι πϑηΐξ γοσθπι Ρ ΘΘΟΔΠ), ΓΠ55 ϑ' ΒΟ - 

οἴθ6 8. νο]. ἷ. Ρ. 298, 
ά, Κύριε μϑ, "" ΣἽἼ Ὁ Βομοιιοίῃ ΓΑΌΡα, ὃ 46. [0]. 140, 2, ἂρ 

Βομορίρθῃ. ν0Ὸ].1, 0. 292. 
ὃ. πύλη, "8 Ρ»ῚΠ Ὁ» 22 8) "5 ϑομοοίρϑῃ. γο]. 1. ρ. 202, 
θ., Ὑποπόδιον, “ἢ Ψ ὙΠἼΒ ΒΝ Βομποοίρϑη, νο]. 1. Ρ. 192, 

Δ Πα 13 ἼΔΨΞ ἈἸΘΊΡ Ν᾽ ΤΑΥρ 6 Γ 5816 1 θη ΕΧΟά. χχίγν. 
10. 

7. θη φυϊάθμηι ΒΘ ΓΝ ἘΠῚ ΘΙΠΘΓ6 ΘΠ ρ 6 η5 οὗ αἰχὶῦ δὰ ἀοιμίητηι 
6705: 56ῦνυϑ ἰδίθ φιθι νη 5. ΝῚΠ ἸΟΓΝ ἽΝ ΝΟ ἩΌΣΡΝΡ ΠῸΠΣ 
κακηγόρος, ἃῃ καλοκάγαθος οεδ[ δ Βοποιηοίῃ γᾶ} 8, ὃ 49. [0]. 198. 
8. Βοποοΐίροῆ. νο]. 1. Ρ. 214. 

8. ᾿Απάντησις, 2) δι "2)5) ἩΝΎν ΤΑΠΟΠαΠΊἃ, [0]. ὅδ, 1. 56Πο- 
οἴρϑῃ. νο]. 1. Ρ. 916. 

9. Συδαρίον, 1. χῖχ, 30. ΠΡΥΤῚΟ Ὁ ἽΝ ΠῚ ΡΟΟαὨΪδ5 Βαάαγίο 
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Μαίι. ν. 25. Αρτθο ψΠΠ ἘΠη6 Δάν θυβαῦν αὐ] οκ]ν, ἡ ΒΠ5ὺ (ποὺ δυῖ ἴῃ 
π6 γᾶν στ πἴπι ; 16βὲ αὖ Δ}Υ͂ {{π|6, {Π6 Δάνθυβαυυ αἰ} ΝΘ 
{π66 το {Ππ8 ἡπᾶρο, δηᾷ {π6 Ἰαᾶσα ἀεο]ΐνοι [Ππ66 ἴο {Ππ ΟΠ ΟΟΥ, 
δ πα {ποὰ 6 οαβέ ᾿ηΐο ῬΥΊΒΟη. 

206. ΨΘΙΪΥ 1580 πηΐο ἐπθθ, Του 5Π8}0 ὈΥ͂ ὯΟ γη6 88 ΟΟΥῚΘ 
ουξ πθποο, {1} (ποιὰ μαβὲ ραϊᾷ {Π6 αἰτουγηοβῦ ἔδυ ῃϊηρ. 

27. ὙΩ μᾶνα πραγ {δὲ ἴδ ννᾶβ βαϊᾷ Ὀγ ἴπϑιὴ οὔ οἱ {ἴπ|6, ΕχρΙάπαὰ- 
ἼΠοὰ 5Π810 ἢοῦ σογημηῦ Δα .]οΥΥ. Ἰδο ρ δι 

28, Βα 1 880 υπίο γοῦ, Τμαὶ ψΠΟΒοονοΥ ἸοοΚοί ΟἹ ἃ οοπιπαπά- 
γγοΙη8η, (0 ἰπιϑὲ αἴξου θυ, δίῃ σοτητηϊ 64 Δα] του νυ πιθαί, 
ΠΘΥ αἰγοδᾶν 1 15 Πθασέ, 

29. ΑπαΙίην τὶσῃΐ ογο οἰἴθηα {π66, ρ] ποῖ 16 οὐ, ἀηα οαϑὲ 
10 ἔγουῃ {Π66 : [ῸΥ 10 15 ργοβίδ]86 ῸΥ {π66 {Ππ8ὲ ὁπ οἵ τη Κ 
ΤηΘΙΏθΕΥ5. 5Που] ἃ Ρουῖβῃ, δηᾷ ποῖ (πα {ΠΥ ψΠΟ]6 ὈοὰΥ 
5Πο.]α θ6 οδϑέ ἰηΐο Π6]]. 

80, Απᾶ {ἢν τἰρηῦ παπᾶ οἤδηα [Π66, οαέ 1 ΟΠ, ἀπά οαϑέ 1 
ἔγουη {Π66: ΓῸΥ 10 15 ῬγΟβίΔ0]6 ὸὺ {Π66 {πὶ οπθ οἵ (ἢν 
Τ]ΘΙΠ ΘΙ 5. 5Πο] 4 Ῥουβη, δηα ποῖ {πᾶῦ {Πν ΠΟ ]86 ῬΟαΥ 
5Βῃου !α 6 οδϑβὶ ἰπίο Π6]]. 

Ὧ1. [10 δίῃ Ῥβθὴ βαδαϊά, Υ̓Ποβοθνοὺ 5118}} ριι ἄνγᾶν [15 το, 
Ιού τι σῖνβ Πϑὺ ἃ υυυϊθησ οὗ ἀἸ νους ηηθηΐ, 

82, ΒΕ 1 580 υηίο νοῦ, {Ππᾶὲ ννῃοβοθνοῦ 5118] ρὲ Ὥυγαν Π15 
ἩΥΠ6, βϑνιησ ἴοΥ {Π6 σϑιιβθ οἵἩ ἔουῃϊοδθοη, οαυβοίῃ ΠΟΥ ἴο 
σΟΙΏΠΗΪ Δ] ΘΙ : ΔΠα νΠΟΒΟΘΨΟΥ 51}8}} ἹΠΔΥΥΎῪ ΠΟΥ {παῖ 15 
ἀϊνογοθά, οοτηχηϊεθι Δα] ευν. 

39... Αρϑδίη, γα πᾶν πϑαγά {πᾶξ 16 ΠδῈ θΘοη 5814 ὈῪ ἔπθτη οἵ 5 υϑατίηρ 
οἹ ἃ εἴχηθ, Του 5881 ποὲ ἔουβυνθαι ἐπ υ86 1. θα 5881} ροῖ- ῬγομΙΡΙ οά. 
ἴογτ ππίο {πὸ Τιογὰ {Π1π6 Οδί 5. 

34. Βαι1 580 πηΐο γου, ϑνγθαυ ποΐ δ 81] ; πϑιιμον ὈῪ Ποᾶ- 
νΘΏ, ΤΟΥ 115 Οοα᾽ 5 {ΠΌΠ6: 

8ὅ, ΝΟΥ Ἀγ {πΠ6 ϑαγίῃ ; ἴὺυ 1ἰ 15 Ὦ15. ἐοοίβίοοὶ ; ΠθΠῈΥ ὈΥῪ 
δου ιβα θη ; [ῸΥ 10 15 1Π6 ΟἷΥ οὗ [π6 στοαὶ Κίησ, 

86. ΝοΙΓΠΟΥ 5081: ποι βυγθαῦ ὈΥ (πὰ ν μοδᾶ, Ῥϑβοϑιβα {ποὰ 
οδηβέ ποῦ γΆ Κα Ομ Πδ11 ἡ 116 ΟΥὁ ὈΪΔΟΚ. ; 

37. Βαι Ἰδὲ γουγ σομηηπηϊοδίίοη θ6, θα, γθᾶ; ΝᾺΥ, ὨΔΥ͂ : 
οΥ ν μδίβοθνου 15 τηοσο ἐμδῃ {Π656, σοτηρίῃ οὗ 6υ]]. 

88. ὟΥα δᾶνθ πραγ {μδὲ τὲ παῖ ὈΘΘη 5814, Απὶ δου ἴῸ1 δὴ Οἴτεονδηρο. 
ΕΥ6, Δη4 ἃ (οοἱῇ ἔου ἃ (οί : 

839. Β.ΠΓΙ 58Υ υπίο νου, Τηδί γα τοϑϑιβέ μοί 601} ἢ θπὲ γ}ιο- 
ΒΟΘΥΘΙ 508} ϑῃίίθ {Π66 οὐ {ΠΥ τρις ομθοΚ, ἔστη ἰο Πΐμν 
{πΠ6 οἴου α͵80. 

40.ἁ. Απᾶ [δὴν ομ6 Μ}}}} 516 (πΠ66 δὲ {π6 ἰανν, δηά (8 Κ6 δυνᾶν 
(ὮΥ οοδέ, Ἰδὲ Ηΐτη πᾶν (ἢν οἷοακ αἰ8ο. 

ἸΙσανὶῖ. Κοϊανοίΐ, [0]. 67. 2, ὅζο. Ὑτησα 1γν Ἐλβομο οἵ Βανὰ 
Μ6ΖΊΙα, [0]. 42. 1. . 
ΜΔπΥ οὐμοῖβ τϊρμξ θῸ βοϊϑοϊθα ἔγοιμι ὅπ τυ ξθβ η0 Πᾶν 6 6Π- 

ἀοανουγοᾷ ἴο 1Ππ5ϊταϊο Βογιρίατγο ἔγοια [6 ΤΑΙ πι ἀ16 8] ὙΓΙΠΠΡ ; 
θαΐ {π658 ἂγϑ βιιοῖθπε ἴο 75. {Ὁ τι ἰπ ἀββουξίηρ μα {π6 ατθοὶς 
Ιδηρυιδρθ νγὰϑ ἴῃ ΞΘΠΘΓΙΆΙ 1856 1π 9468; ἃ5 Ὑ7611 ἃ5 1) οὐ ποὺ μαι 
οὗ πὸ Ἐοιπδη οἰηρίτο ; ἃπα νγὰβ ἐπ6 ἰπραθρο ὑπογοίοσθ πιοϑὶ 
5.1 8016 ἴο ἐμ6 ἀδδίριηιβ οὔ {πὸ Ἐναῃρο 1508. 
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αι, ἷν. 41, Απα ἡ ΒΟβοθυοΥ 5881} οοιηρε] [Π66 ἴο ρΡῸ ἃ τη116, ρὸ ἢ 
Δτη ἔννδ]η. 

42. (Ἕὔἴἶνε ἰο πῖτη ἐμαὶ δδκοίῃ οὗ (ἥδε ; δηᾶ ἴτόχὴ ἢ ἰμδὲ 
νου] Ὀούτονν οὔ Π66, ὑὰτ πού Ποῖϊ ΔΥΨΔΥ : 

[μκθ υἱ, 80. 2 ηα οὗ Εἴγῃ {Πδ0 (Δ κοί δυγὰν ἐμ ν σοοάϑ, αϑὶς ἐβϑιη ποί δσϑίῃη. 
51. Αμᾷ 85 γϑ νοι] {μᾶΐ τηθὴ 5μοι!α ἀο τππίο γοι, ἀο γ6 

4150 το {πϑῖὰ ΠΚοννῖβθ. 
Μαῖϊ. ν.48, Ὑ6 Πᾶν μραΐά {πμαὲ ἰξ μᾶβ θθθῃ 5814, Του 5Π41} Ἰονο ΟἹ βῖδπβ 

(ἢν ποῖρηθοιυγ, δηα μαΐθ ΓΠῪ ΘΏΘΠΙΥ. ΠΕΘΤΟΝ 
44. Βα 1 880 υπίο νοι, 1ηἷ685. 

1μακο νἱ, 27. ὑν ΒΙΟἢ. ΠΘΔΥ, Τον 8 ὙΟυ ΘΠΘΠΊ165 ; ἄο ροΟοά ἰο Τποι 
Μαίί. ν. 44, [Πα Παΐθ γοιῖι ; Ὁ]655 {Πϑιῃ {Παὺ οαγβα γοὰ ; δη4 ΡὈΥΔΥ ἴοτ 

τΠδῖ νυ] Οἢ ἀεβρ 6 ΠΥ τι58 γοῖ : 
456. παῖ γα γὴδὺ Ὀδ {6 οἰ] ἄγῃ οὗ γοὺσ ἘΔΕΒΘΥ νυ] Οἢ 15 ἴῃ 
Πάν θη : ἴου Π6 γηδοίῃ Π15 σὰ (0 τἴ586 οἡ ἴΠ6 δν]] δῃά οἡ 
[Π6 σοοά ; δηα βθῃμάβίῃ γαῖη οἡ {Ππ6 1ιι5ῖ, ἃπα ΟΠ {Π6 πη] 80. 

46. οχ 1 γα ἴονθ {πθῖὴ ΠΟ ̓ ον γοῦ, νγμδὲ γα σαγα πᾶνε Ομτβίϊατς 
γ6 2 ᾿ ὯΓΘ πὴ , 

{μα υἱ, 32, ΤΌΥ ΒΙΠΏΘΥΒ 4͵50 ἶονε {π056 ἐπδὲ ἴον {ποιὰ : ἐλσαρ ας 
Μαῖι. ν. 46. ὅο ποΐ θνσεὴ {Π6 ῬΆΡ]Ισδη5 ἐπ 5816 

4. Αμὰ 1 γα βϑ]πέθ γουῦ Ὀγθίμγθη οηΪυ, νυν ἢδὲ ἄο γοῖϊ γηοΥα 
3 (ἤδη οἰμουβ 2 ἢ ο ποῖ θνϑῃ {π6 Ῥα]ΙσδΔἢ5 50 

1λικο νἱ. 83, Απά 1 γα 4ἀο σοοά ίο {πδὴ] τ Βῖο ἄο ροοά ίο γοι, 
γΒδῦ {ΠΔ}Κ Πᾶνα γ6 ἢ ἔῸΥ 5: ΠΏΘΥΒ α͵50 40 βυϑθὴ {Π6 5816. 

84, Αμάα 1 γε Ἰοπᾶ ἰο ἔμϑθὰ οὗ ὑπομ γ6 ΒορῈ ἰο σϑοαῖνα, 
νμδύ {ΠΔῊΚ Πᾶνα γα ἢ [ΟἹ 5 ΠΠΘΥΒ 8150 θη ἴο 5: ΠΏ 5, [0 
ΓΘΟΘΙΨΘ 85 τ ΠΟἢ ἀΡΆΙη. 

8ὅ6. Βυΐ ἰονα γα ψγου ΘηΘΊη165, δηα 40 σοοί, 8η4 Ἰοηά, Πορ- 
ἴῃ ΤΟΥ ποίμηρ ἀσαῖη ; ΔΠ4 σου τανγαγὰ 5181} θ6 στοϑδί, 
δια γ8 5181} θ6 {πΠ6 ο]άγθη οὗ (Π6 ΗἸρμοβε, ἴον μ8 15 
Κιηά πηΐο {π6 πε μδηκίμ], δμα ἰο {π6 ον]. 

806. Β6 γα {πογϑίογθ γηϑγοϊζαϊ, 
Μαιί. ν. 48. Βα γε {πδϑγϑίοσο ρεχίεοί, θνθὴ δ5. γοὺῦῦ δίπουν νυ ἢ ἰδ 

ἴῃ Ποᾶνθῃ 15 
1Κο νἱ. 86, χηθυοῖξα], (Δα) 
Ναίι.ν. 48, Ρεγ βοΐ. 
Μαίί. ν:.1. ΤΆΚα παρά ἐΠπᾶὲ γα ἀο πο γοῦν 8]γὴ5 θείου τηθη, (0 6 Ῥέγθοίίομιβ 

566} Οἵ {Πθιὴ ; οἰ μθυννῖβα γ8 ἤᾶνθ πὸ γουγατὰ οἵ γοὺυν Εδ- ὃ5 πο δ: 
{ΠΟΥ νν ΠΟ} 15 1 Πϑᾶνθη. ᾿' 

2. ΤΠογοίουθ θη {ποιὰ ἀοοβὲ ἐμίηθ δἰγηβ, ἄο ποέ βοιπε ἃ 
(υγηρού Ῥθίογθ {Π66, 85 [Π6 Πυροουέθβ 40, ἴῃ {π6 β5υμᾶ- 
ΒΌραΘ5, 8πα Ϊὴ {{ βυγδοίβ, {παῦ (Π6Ὺ γηδὺ πᾶν οίουυ οὗ 
ἴηθη. ΨΟΠΪΥ [ 58νὺ ππίο γουι, {ΠΕ  Ὺ πᾶν {ΠΕ 1Ὶ τανναχά. 

8, Βπέ ψοη (που ἀοοβέ δἰγηβ, ἰδὲ ποῖ (ἢν Ἰθῖν παπα Κπονν 
ψΠ δὲ ἐπ ν σὶρ παπὰ ἀοίῃ : 

4. ἼΠαῦ {Π]1πὴ6 Δ]ΠῚ5 γδὺ Β6 ἴἢ ββοεῖ ἢ δηά (ἢν ἘδίΠοΥ 
ΡΠ ΙΟἢ. ΒΈϑίῃ ἴῃ βθοσδί, ΠΙση56}} 5181} γϑυγαγὰ {Π66 ὀρβηὶγ. 

ὅ. Αμά νθη τΠοῖι ργαγϑϑί, που 5Π810 ποί Ὀ6 85 {π6 ἢΥρο- ον ἰο 
ΟΥΘ5 ΔΥΘ : Ὁ {πὸ ν ἴονε (0 ῥγύδν, βίδπαϊηρ ἴῃ {Π6 501Π8- Ργδγ- 
θόρε, δηα ἴῃ (Π6 σοΥπουβ οὗ (Π6 βίχθοίβ, (Πδὺ {ΠῸν γηδν 6 
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Μαίί, νἱ. 5, ββθὴ οἵ τηθ. ΜῸΥΪΥ 1 βὰν ππίο γοῦν, {ΠΕ ὺ πᾶνα {Ποὶν 
τονναγά. ᾿ 

6, Βαΐ (μου, ν ἤθη ποι ργαγεϑί, δηΐου ᾿ηΐο ἐμ Υ εἱοβεί, δηὰ 
γμθ πη {ποιὰ Πᾶβὲ βναέ (ἢν ἄοοΥ, ργὰν ἴο (ῃγ δίπουν, πο ἢ 
15 1ῃ βθογϑί; δῃηᾷ (ῃγ ΕδΕΠΟΥ ἡ Β]οἷ βθοίῃ ἴῃ βθογοί, 588}} 
τ υνατ (Π66 ΟρΡθηΪυ. 

1. Βυῖΐ ν]βὴ γ8 ρυδυ, 86 πού νδίῃ γϑρϑεϊείοηβ, 85 [π6 πθᾶ- 
{πθη ἀο ; ἴογ ἔμϑν {πῖπκ {μδὺ {ΠπΠΘῪ 584}} Ὅς πραγὰ ἔοχ {μεὶγ 
ΤΏΠΟἢ Βρθακίηρ, 

8, Β6 ποῖ γα {πογϑίοσθ {Π|τ6 πηΐο {Πϑγη ; ἔου γοῦν ἘΔΈΠΟΥ 
Κηοννθί νυ μδὲ (Ὠΐηρ5 γα πᾶν πϑϑᾶ οἵ, θείου γ8 αβὶκ πη. 

9. ΑΗΟΥ {Π15 ἸΠΔΠΠΘΥ {πμουθίουα ῬΥαΥ γα: Οὐν Εδίμου 
γΠΙΟΕ. υῦ ἴῃ πϑανϑη “, Η]οννβα θ6 {Πγ Πδιηθ. 

10. ΤΥ Κιπσάοχῃ οοηθ. ΤῊΝ Μ1}] θὲ ἄομβ ἴῃ βαγί, 85 ἴΐ 
15 1ὴ Ὠθᾶνθῃ. 

11. ΟΟὙν6 τι {η15 ἀδΥὺ Οὐὐ ἀ41}ν Ὀγοδά. 
12. Αμα ἔουρῖνα τι οὐν ἀθ 5, 85 νγα [Ὀυρῖνο οὐσ ἀθὈίουϑ. 
13, Αμᾶ Ἰ6δά υ ποῦ ἰπίο ἰδιηρίδίίοη, θὰς 6] νου 8. ΤΌ Τα 
6 : ἴῸγ {Π]Π615 {πΠ6 Κίηράοιῃ, δπ4 {π6 ρονοῖ, δά {π6 
Θἴονν, ἴου θνθῦ. Αμπηρθη. 

14, ΒΓ 1 να ἐουρῖνβ γηθὴ ἐπὶ ἔγθϑρᾶββθθβ, σοῦ ΠΘΑυ ΘΗ Ϊν 
ἘΔΙΠΟΥ ν}}}} 4150 ἔουρῖνα γοι : 

156. Βυΐ τῇ γα ἔουρίνα ποΐ τηθῃ {Π61Ὁ ἐᾺ 5 ρα5565, πϑιίμου ψ»}} 
γΟυ ΕΔΙΠΟΥ ἔουρῖνθ γΟΟΥ {ΓΈ ρΆ5568. 

16. Μογθονθῖ, ἤθη γα δϑί, ΡῈ ποί 8ἃ5 {π6 ἢυροογοθ, οὗ ἃ ον ἰο 
5864 δοπηίθηδησα ; ἴον ποὺ ἀἰβῆσυγα {πεῖν ἔδοθβ, {παΐί (ον ἴλϑί, 
ἸΏΔΥ ἈΡρδδν τπίο τπθὴ ἴο ἴαϑί, Δ υΪν 1 58. ππίο γοῖϊ, 
ΤΠον Πᾶνα {πεῖν τονναγα. 

1. Βαυείμου, ψῃϑη ἐπου [αβίοϑί, ἃποίηξ ἢν ποδά, δμᾶ υνᾶβ 
(ἢν ἴδοο; 

18. ἘΠδὲ ἔποιι ΔΡΡΘΔΥ πού τιηΐο τηθ (0 [αϑί, πὲ πηΐο (ΠΥ 
Ἐδίμου, τυ] οι 15 Ἰὴ βθογθῦ : πα {γ Εδέμου, νη ἢ βθθέῃ 
Ιη βθογϑί, 588} γονγαγαὰ {π66 ὀρϑῃ]υ. 

20] 

19ὃ.. ΤΙδγὺ ποῖ ὑρ ἔογ γουγβον 65 ὑγΘ θα 65 ΠΡΟΠ ΘΔΡῃ ; ὙΠΘΥΘ Τὸ ΙΔ ἂρ 
Τηοῖἢ δῃά τυ ἀοίμ οοΥγαρί, ἃμα σμθγα (Πϊονοβ. Ὀγθὰκ ἐτλϑ 

“ Θ {ΠΟΘ ΡῊ δα 568] : 
9206, Βυΐ ἂν ὉΡ ἴ0Ὑ γουυβοὶνοϑ γα 'ἴῃ Πρᾶνθῃ: ΠΘΥΘ 

ΠΘΙΓΠΟΥ τη ἢ ΠΟΥ τιιϑέ ἀοὐἢ σοΥγαρί:; 84 τ τα (Πἰθνο5 40 
πού Ὀγθαὶς {ΠΥ αρἢ δπα 5068]. 

21. Ἐοὲ ΠΟΥ ὙΟΌΣ {τδαϑιγθ 15, {ΠΕῚῸ 01} γοὺγ πραγ θ6 
4,150. 

ΓΘ ΙΩ 
γ 6, 

22, ΤΠῸ ΠΕ οὔ (Π6 Ῥοάν 15 {π6 δυὸ: 1 {πουϑίουθ {Ππ|π6 ΘΥ6 Ομγιςίϊαπ 
Ὀ6 5]ηρ7θ, {ἢν 016 ῬΟΟΥ͂ 588}} 6 {1}] οὗ Πσϑί. Βιππρ] οἱ γ 

28, Βα 1 {πῖπθ εγε θὲ εν], ἐν ὑγμ0]8 ῬΟάῪ 514}} "6 4Ὁ]] ϑαϊογοθά. 
οἵ ἀδγκηθθθ. [0 {Πογοίοσα (86 Ἰίσρμε {πᾶ 15 ἴῃ {π66 θ8 
ἀδυκηθββ, πονν ργθδῦ 15 {πῶ ἀδυΊΚη 6885 ἢ 

45 Τρ ίοοῖ ἀπ ϑομοθίροῃ πᾶν σα, δὲ θη θῖ}, ἐμαὶ {Π6 
ΨΑΡΙΟ8. ΟἸαιι5685 οἵ ἴπθ ΤΥ 5 ῬΓΆΥΟΥ ΘΓΘ 5.Π|1181 ἴθ, ἂηᾶ 
ὙΘΥΘ ῬΓΟΌΔΌΙΥ θογγονθὰ ἔγομ, γαγίοιι5 ΡΉΓΆ505 ἰιδϑα 1η {118 
{πΓρΡῚοὉ] δϑυύνιοθϑ οἵ πὸ {6 8. 
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Ναὶ. νἱ. 34. Νὼὸ τηϑδῃ δὴ 56 1Υ68 ἔπ 7Ὸ γηδϑίουϑ : [ΟΥ̓ ἰΠοΥ 6 ν}}}} Πδέβ Τϑθοϊβίοι ἐπ 
{π6 οπθ, δπᾶ Ἰονα {π6 οἴου ; οὐ εἶδα 6 ν}}} μο!α ἰο ἐδε ὐπρύδοβ 
ΟΠ6, ἃπα ἀοβρίβε ἐπ οἵμοσ. ὙΥ οδῆποί δεῖν (οά δηὰ Ἶ 
γηΔΥΏΤΉΟΗ. 

25 ὙΠοτοίοθ 1 βὰν πηΐο γοῖ, ΤΆΚΘ πὸ {πουρθὲ [ῸΓ ψοιιγ 
18, νγῆδὲ γα 5148}} δαί, οὐ ψγῆῃδί γ68 584}} ἀυὴκ ; ΠΟΥ γοί 
ῸΥ γον Ὀοᾶν, ψγμδὶ γ86 588}} ρᾷἐς οὔ. [5 ποῖ (6 118 
ΤΠΌΧ6 ἐπδη τηθδέ, δηᾷ {πὸ βοᾶν ἔδμδμ ταϊτηθηὶ 

26. Βεμοϊ]ά {πὸ ἔον]β οὗ {π6 δἱἷῦ; ἔθου {Π6Ὺ βοὺν ποῖ, πριίμοῦ 
ἄο {πὸ ν γθ80, ΠΟΥ͂ σίΠΘΥ ᾿πίο ὈΔΥΠΒ ; γϑύ γοὰ ΠΕΔνΘΗΪν 
Ἐδίμον ἔς ύειῃ {Ποη. ΑΥΘ γα ποῖ γηθοῖ Ὀδέξου ἔπ8ῃ {πον ἢ 

2. ὙΠΙΘΒ οὗ γοι, ὈΥ ἰακίῃρ Ππουρ, οδη δά ὁπ σαθ 
ἀπίο Π15 βίδίασα ἢ. 

28. Απᾷ ψὴν (8Κ6 γὰ ἐποιρῇς ἴον ταϊπηθπε ἢ Οὐμπϑιάου {86 
1Π1165 οὗ {π6 6]4, μον {πῸὺ σσον ; {Π6 0 101]. ποΐ, ποιοῦ 
4ο {πον 5ρῖπ; 

29θ. Αμά γϑὲ1 540 πηΐο γοῦ, {μαΐὲ Ἔβνοῃ ϑο]οίθοῃ, ἴῃ 811 ἢῖ5 
ΒΊΟΥ, νγὰβ πού διταγϑὰ {Κ6 οπϑ οἵ {Π688. 

4,. ῬἩΠοτγοΐοσο, 1 Οοα 5ο οἱοίΐιο ἐπ6 σγὰββ οἵ {πΠ6 ἢε]ά, 
ὙΠΟ ἰο- ἀν 15, ἃΠα ἰΟ-ὙΩΟΥΤΟΥ 15 οαϑί 1ηΐο {ΠπΠ6 ονθη,; 
58.411 Π6 ποΐ τηποῖ γηοΥ8 οἱοῖμθ νοι, Ὁ γε οἵ 116 ἤδη 7 

ὙΠαεγαίοσα, ἰδ κ πὸ {πουρμῖ, βαγίησ,  Πας 5118}} νγα 
οαὐ οἵ γ»ηδὶ 584}} νγ ἀὐϊηὴκ ἢ οὐ, Ὑν μουθυνιί8}} 51.811} γγο 
Ρε οἱοίμθα ἢ 

82, (ον δέξου 4}1 {πε86 ἐμὶπσθ ἀο {π6 (ἀβηι 65 566 Κ :;} ἴου 
γΟῸ Πθάνθηϊν Εδέμου Κπονγείῃ [μὲ γα μὰν ποοᾶ οὗ δὶ] 
{Π656 {πΙηρ8: 

83, Βυΐ 566ῖ να ἢτγβέ ἐπ6 Κιησάοχῃ οὗ σα, δπα ἢ15 τἱσῃίο- 
Οὐβη658, 8δηα 2]1 {π656 {πη σβ 5}Π4}} θῈ δα θα τιηΐο νοῦ. 

8, Τάκο {πογοίοσα πὸ ἐπουρῇῃς ΓῸΣ (16 τηοῦγον ; ἴοΥ {Π6 
ΥΤΠΟΥΤΟΥ͂, 514}} (Δ Κα ἐπουρπς ἔου (π6 (ηρβ οὗ 1{561: 5υῇι- 
αἰθῃξ πηΐο {Π6 ἀΔΥ 15 π6 δν]] ἐπογθοῦ. 

{πε ν].37., Φυάρο ποΐ, δῃηά γα 5}8}} ποῖ θ6 Ἰυάρσεα : οοημάρχηῃ ποῖ, Τὸ [αςσο 
Δα γα 5}8}} πού ΡῈ σοῃαθιηηθᾶ ; ἔουρῖνο, δπα γα 518}} 6 80 τιᾶπ. 
[οΥρΊνθη: 

38, Ὅἴνα, δπὰ 1 51:8}} 6 σίνθῃ τπηΐο ψοῖ, σοοα γηθδϑιιγο, 
ΡΙοββοα ἄονῃ ἃπα ββδίκθη ἐοσθίμου, δηα σὰπηϊηρ ΟΥ̓ΘΥ; 
584}} τηθῇ οἵνβ ἰηΐο γοιν Ῥόβουα: ἔῸΥ τι 

Ναίι, νἱ!. 2. γαῖ Ἱπαρτηθηΐ γ6 Ἰὰᾶσθ, γα 584}} θ6 μυᾶρσοά; ἀπά ψ ἢ 
{πικενὶ. 38, [16 5816 ΤηΘΑ5.Χ6 γα τηθίβ τῖΠ8], 1 514}} θ6 τηθαβιιγθά (ο 

γοῦ ἃρδ]η. 
89. Απὰ 6 5ρΡ8Κ6 ἃ Ῥδυδθ]θ ππίο ἐμοη, ὕδη ἐπα Ὀ]πὰ Ἰοδα 

(Π6 ὈΠΠη4 7 588}} {ποὺ ποΐ θοίἢ 181] ᾿πίο (Π6 αἰιο ὕ 
4. Τα ἀϊβοῖρ!θ 15 μοῦ ἅθονβ [15 γηδβϑίου : Ὀὰΐ ΘΟΥν ΟΠΘ 

(δὲ 15 ρουΐδος 51|8}} θ6 85 [15 Ὑπδϑβίου. 
41. Αμᾶ νγ Ῥβμοϊάσθϑεέ {ποὺ (Π6 τηοίθ {πδΐ 15. 1ὴ (ῃν Ὀτο- 

{Π6γ᾽5 ευϑ, μαΐ 
Μαίι. νἱϊ. 3. Ἑοῃμβι ἀογοϑέ πού {π6 θϑδτῃ {Πδὲ 15 ἰὴ [Π1π6 Οὐ ουο ὕ 

4. ΟΥὙὁ ον 
{με νἱ. 42, ὁδηδίέ {ποι 58. (ο (ῃγν Ὀχοίποι, Βγοίποι, ἰοξ τὴ μὰ} οἱ 

91. 
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1μυΚο νἱ, 42. {Π6 γηοί {πδὲ 15 ἴῃ {Π1η6 δύ; ψπθη ποὺ ἐμ 5611 θο πο] ἀοϑὲ 
ποῦ {π6 Ὀθδυὴ {παῦ 15 ἴῃ {πΠ|π6 οὐ αυοΐ ποὺ Πγροοιίο ! 
οαδὲ ουέξ ἢγϑε ὅθ θθάμα ουἂξ οἵ {μ]π6 οὐ εὐ; δῃα {Π6ῃ 
5Π10 πο 566 οἸΘαΥ]ν ἴο ΡᾺ}} οἱ [16 τηοίθ {πᾶΐ 15 ἴῃ (Υ 
ῬτοίμοΥ᾿ 5 6Υ6. 

Μαίι, νἱῖ, 6. Οἷνα ποὲ πὲ ψῇϊοἢ 15 ΠΟΥ ππίο {π6 ἀορδ; ὨΘΙΠΘΥ Νενογ ίο 
οαϑὲέ γ6 γΟυ Ρ681]5 ὈΘίΟσΘ ϑσιηθ: 1οϑὲ {ΠῸ ὺ {ΓΔ Ρ]6 {Πογὴ πο τος 
ἀπάου {πεῖν ἴδοί, ἀπα ἔπτη ἀραϊη, ἀπα τϑηΐ γοιι. ἐλ ομιθανὲ, 

7. ΑΚ, δηά [ἴζ 518}} 6 σίνθι γοῖι ; 5661, ἃπα γθ 5881] ΤῊ οἰϊοδου 
Πηά : Κηοοῖκ, δηά 10 518}} Β6 ορεηβᾶ ὑπίο νοι: Οὔ ΡΤΆΥΘΓ. 

δ, ΕῸΓ ΘΥΘΙῪ ΟΠ6 {πᾶΐ δϑκοί, γϑοοϊνθίῃ ; δηᾷ 6 {μδί 
Βϑοκοίῃ, Πηάρίῃ ; ἃπά ἰο ἰὴ μὲ Κποοκοίι, 10 5}4}} θ6 
Ραμα. 

9. Οὐ, νἱ]ιαῖ τηδῃ 15 {ποῖα οὗ γοῖι, σγπουῃ, 1 ΠῚ5. 5Βοὴ 85Κ 
Ὀγοδά, νν1}} ῃ6 σῖνβ μίτη ἃ βίοπμο 

10. Οὐ, τῇ 6 δβὶκ ἃ ἢ53}), νυν}}} Πα σῖνο Πῖπ ἃ βούρϑῃηΐ ὕ 
1. [1ξγε {Π6η, Ὀοίηρ 6011, Κποὺν μον ἰο οἷνε σοοά οῇβ 

πηΐο σου ΟΠ] ἄγη, Πονν τη 01} Τηοτ6 518}} γον ΕΔΙΠΟΥ͂, 
ὙΠΟ 15 τὰ ποᾶνθη, οἷνα ροοῦ οἹ 5 ο {ποῖ ἐπδξ δὶς μπῃ ὕ 

12, ἸΠΕγθίουΘ 411 {πϊηρθ ἩΠδίβοανθυ γ6 νου {παῦ γηθη 
504 40 ἴο γοιι, 4ο γ8 θυύθῆ 80 [0 {Ππ|θη: ἔου {Π15 15. {Π6 
αν, ἀπ {πΠ6 Ῥγορῇδίβ. 

18. ΕἸ ΓΟΥ γ86 [ἢ δ {πΠ6 βίγαϊξ σαίθ ; [ῸΣ γ146 15 1Π6 σαίθ, δῃᾶ Τὸ βμρδΑ ἴῃ 
Ὀτοδᾶ 15 {π6 νὰν, {πᾶὶ Ἰβδάθει ἰο ἀδβιγαοίίοη ; δῃᾶ τηδὴν ΣῊΝ τω 
1Ππ6γ6 6 {πδΐ ρῸ 1ῃ {πογϑδί: 

14. Βεοδιιβ8 βέχαϊξ 15 [Π6 ρδίθ, δῃἃ ΠΑΥΤΌΥν 5 (16 νγαν, ὑνΠ]οἢ 
Ἰοδάθεῃ πηίο 118. δῃᾶ ἴδυν {ποῦο 6 {πδὲ Βηά 1, 

15. Βεναγο οἵ [8156 ργορῃμοίβ ; ννΒ]ο. σοτηδ ἴο γοι ἴῃ 5Π16 6 0᾽5 ΤῸ ἁνοῖϊά 
οἰούιπσ, θα Τνγαγ]Υ ἐπ 6 Ὺ ΔΥ6 τυ θη η σ᾽ γγΟΪν 68. οὐρα 

106,) ΥὟα 588} Κπονν ἔμϑυὴ Ὀγ {πεῖν ἔγα]08 : ΤῸΝ 
ΟΖμικε νῖ. 44. ΒῸΓΪ ΘΥΘΙΥ͂ {{66 15 Κποννῃ ὈΥ ΠΙ5 Οὐ ἔσυπέ : ἴοΥ̓ οὗ [που 5 

ΤΘῃ ἄο ποῖ σϑίμου ἢρβ: ποῖ οὗ ἃ Ὀτγδγηθ]6 Ὀιι5}. σαΊΠ 
' ΓΠΘΥ ΡΎΔΡΕΒ: 
᾿ Μαῖ. νἱ..17.. Ενθῃ 850 δυεῖν σοοά ἰγ86 ὈΥηροί ἔογ ἢ σοοῦ ἔγαϊ ; θα 

ἃ σοΥγαρί {Γ66 ὈΥΉ ΚΘ. [ΟΥΕ] 6ν}]} ἔγαϊε. 
18. ΑΔ ροοΐ ἔτδ6 οδηποῦ Ὀγϊηρ᾽ [ΟΥΓ 6.1] ἔγαϊ ἢ ὩΘΙΓΠΘΥ οδ ἃ 

ΘΟΥΤῸΡΕ {γ66 ὈΥπρ' ΤΟΥ] σοοοά ἔγιυμί, 
19. ἘνοΙΥ (166 {πᾶΐ Ὀγΐησϑίῃ πού ἕοτε σοοά ἔγυμ, 15. πον 

ἄονηῃ ἃπά οαβί ἰπίο {Π6 ἢἤγο. 
{μικο νἱ. 45. Α σοοά τηδη, ουδ οὗ (86 σοοᾶ ἰγδᾶδαχα οἵ ΠΙ5. Πρατέ, 

ῬΥΪΏρΘΙΝ ἔστ ἐπαΐ νυ ϊ ἢ 15 ρσοοα : δηα δῃ 601} χη, οὐ 
Οὔ ΕΠ6 6ν]]} ἐγθάβασθ οὐ Ηἰ5 ποατέ, Ὀγίπρϑία ἔοστι ὑπαῦ ννΒ]οἱι 

| 15.601} : 
ΟΜαῖ. νἱ.206, Ποτοίοιο, ὈΥ ὑποῖν ἔτι 5. γ6 51|8}1} Κπονν ἔμετ : 
᾿{μικο νῖ. 45. ἔργ οαξ οὗ ([π6 ἀδαπάδηοο οἵ ἐν6 Πποατγί, [86 τπουτῃ ΒρΘα κοί. 
μα νἱ, 46, Απᾷ ψῊΥ 081] γα τη6, Τιοτὰ, Τιοτά, ἀπά 40 ποΐ {Π6 {Π|Π 65 Τὸ μὸ ἄσουβ 

ὙΠΙΘΗΙ 580 κε ἐμ ἄζϑνν 

Μαϊ, νἱ!,21. Νοί δνδῖν οπθ {παῤ βδίἐμ ππίο τιθ, Πογᾶ, Το, 5118] Ὁ φατοτβ μιν. 
δηίου ἱπίο {{8 Κίηρσάογῃ οἵ ποϑανθη; θαΐ μα (πᾶξ ἀοίμ {Π6 
Ὑ01}} οὗ τὴν Εδίμθσ, συ ῃ]οἷι 15 ἴῃ Ππθᾶνθη. 
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-Μαί. νἱ].22. Μάδην 0}1}} 580 ππίο 16, ἴπ {πᾶ ἄδν, Τιογτά, Τιοτά, 
Πᾶνε νγαὰ ποῖ ρυορῃρβϑίεα ἴῃ {Πγ πδιηθ7 ἃηά ἰῃ [ΠΥ Πδπῖ6 
ἤανθ οαϑύ. ον ἄθν}]5 7 δηὰ 1 {ΠΥ πᾶηηθ ἀοῃθ την ΤΟ Ὴ- 
ἀοΥὰ] ποκα ᾿ 

25. Απά {πῃ ψ}}} 1 ῥγοΐβββ απίο {πθπ, 1 πον οὺ Κη γοι: 
ἀδραγῦ ἔτοτη γη6, γ6 {πῦ νγου]ς 1η]χυϊγ. 

24. Ῥποχρίοσο, νυποβοθυεῖ Πϑαγθίῃ, 
1 νἱ. 47. σουηθίῃ ἰο τη6, 8Ππ64 μϑδυθίῃ 
Μαί. νἱ]. 24. ἔῃ 686 βδυτηρβ Οὗ γΏ]η6, δηα ἀορίῃ {Ποχη, 1 ψ}}} 
Τακονὶ. 47. 5ῃδνν γοῖι ἴο γῇ Π6 15 {| 6. 

48, δ 15 πὸ 
Ναί. νῖ!. 94, τπιηΐο ἃ νν156 τῇδ, ὑνΏ]Οἢ Ὀιμ]ΠῈ 15 Ποιι56, 
1μιῖκο νἱ. 48, Δηα αἸρροα ἄδθρ, δῃὰ ἰαϊὰ {Π6 ἰοπηάδίοη Οἡ 8 τοοϊ : δηᾶ 

γγῃΘη 
Μαί. νἱϊ. 25, (ῃ6. γαίῃ ἀοβοθηᾶθα, δπά ἐμ6 ἢοοᾶβ οᾶπιθ, δηᾷ (πὸ τϊπάϑ 

Ὀ]ονν 
[6 νἱ. 48, [Π6 βίγθδγη θθαΐ νϑῃουηθη!ν προ {πᾶς Ποιιβθ, ἀπά οουἹά 

οί 5ῃακο τ: 
Μαΐ. νἱῖ. 95. 8:6 16 [611 ποί, ἔθου 16 νγὰβ οι πα θα ἸΡΟῊ ἃ το Κ. 

26. Αμὰ δνουῦ ομδ {πδὲ Πρδγοίῃ {Π656 Βα ησ5 οὗ τηΐπθ, δηά 
ἀοοίμ ἐμοῖὴ ποῖ, 58}} 6 Πκοπθα πηΐο ἃ [0Ο]15}} τηδῃ, 

1μΚε νἱ. 40. ἐπΠαΐ, ψιπουὺΐ ἃ ἐοαπάδίοη, θα} 
Μαΐ. νἱϊ. 26. ἢ15. Ποῖ58 ΡΟ {Π6 β8πά: 

57. ΑἈΑμπαὰ {Π6 γαίῃ ἀθβοθηαθα, δηα {π6 Ηοοαβ οᾶγηθ, δῃᾶ ἐπε 
ψ1η645 Ὀ]ανν, δηᾶ 

1μκο νἱ, 49, (Π6 βίγθαγη ἀϊὰ Ὀθδύ γε μθυηθηεν 
Μαί. υἱῖ. 27. προη {πᾶΐ Ποιιβ6, δπαὰ 10 611, δηὰ ρυϑϑί νγὰβ {πΠ6 [Δ}] οὗ 1{. 
[μα νἱ. 49, Ἰγηγηθα!δίθ]ν 10 61}; δα (Π6 σαϊῃ οὗ (πᾶ Βουδ6 νγὰβ ργϑαΐ. 
Μαΐ. υἱ].28, Απῃά [ζ σΔ1η8 ἴο Ρᾶ88, ψἜΘη ψ65ι5 μαά ϑηαθά {1658 βᾶν- 

ἴη55, [Π6 ῬΡΘΟΡΪ6 γγεγ6 δϑίοηβηθα δὲ 15 ἀοοί 6 : 
29. Εὸν Πα ἰδυρῃςξ {Π6γ ἃ5 ὁμα μᾶνϊηρ δας μουν, ἀπ τοί 

85 [6 Βουθ65. 
Μαίι. ν1}}.1. Απά ψἤθη Π6 τγᾶ8 σογὴθ ἄονγῃ ᾿τΌτ ὅπ πιοπηίαῖπ στοαὲ, 

χηυ τι 65 10] ονγθα Πϊμι. 

ΜΑΤΤῸν, 44. 

44 Τιονα γου ΘΠ 611165---αο σΟΟα ἴο ἔμ 61|, 

ΜΑΤΤ. ΥἱΪ, νου. 1. ρατῖ οἵἉ νου, 2, 8, 4. νου. ὅ. ἀπά Ρϑγΐ οἵ νϑυ. 24. 
; 20, πὰ 27. 

1. Φαάρο ποῖ, ὑπαὶ γο θ6 ποὶ ᾿υαρθά. 
2 ἘῸΥ ψ01{]}-αμππαϊ τηθαβαγο γ6 πιϑΐθ; 1ΐ 588}} 6 πιθαβισθα ἴο 

γοὰ ἃρϑῖη. 
8 Απᾶ ΨΥ Ρδπο]ἀδβὲ ἔμποὰ ἐμ πιοΐθ ὑπαὶ 15. ἴῃ ἴμν Ὀγού μου 5 

εγο, μυΐ-- 
τ -τα δ ἐποὰ 580 ἴο ἱμγ Ὀτοΐμου, 1,61 τηθ ΡῈ}} ουκνξ ἴῃ πιοΐδ 

ουΐ οἵ {μ]π6 ΘΥ6 ;: πὰ, "6 Π0]4, ἃ βϑᾶπι ἐβ 'π [μΠ]ὴ6 Οὐ 6Υ6 ὃ 
ὅ Ὑποὺ Πυροοτθ, ἢγϑὺ οαβὲ οαυὐδ ὑπ6 θθᾶπι οτἷ οὗ {πη 6 οὐ 

ἜΥ6 ; δπᾷὰ ἔποι 5μ8}} ἔποιι 560 οἰ θα υ]υ ἰο οαϑὲ οαἷΐ 6 πιοΐο ουὖ οἵ 
ἴπγ Ὀγοῦ 6 γ᾽5 ΘΥ6. 

24 --- ΚΘ αὶ Ὠ]1--- ΠΡΟ ἃ ΥῸΟΪΚ : 
2 ---ἀπ ἃ θθαΐ προμ ἐπαΐ ποιι50-- 
20 --- ὙΠ οἢ θα {τ 
2 --Ὀοαϊ--ὦῷ 
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ΤΌΚΒ νἱ. ρει οἵ νϑσ. 20, 21, 22. 27. νου. 28, 29. ρατὶ οἵ νϑὺ. 80, 
92. 42, νον. 48. ἀπᾶ ρα οἵ νοῦ. 47, 48, 49. 

20 --ηάὰ 5814--ἴον γου 5 15 ὑπ6 Κιπράομ οἵ αοά. 
2] --ἰον γ6 584}} Ὀ6 ΠΠ168--α 
ὩΣ ΒΙοββϑᾶ ἅγ6 γ86 ψ]ΠΘη τη6η--- 
27 Βυΐ 1 540 πηῖῸ γοι---ν ἴ οἷν μαἴθ γοὰ ; 
28. Β|6855 ἴποῖὶ ὑπαὶ οὐγ89 γ0, ἃπα ΡΥΓΔΥ ἰοΥ ἐπθπὶ πο ἀ46- 
ΒΡ᾿ ΓΘ ἍΠΥ τι56 γου. , 

29 Απὰ ππῖἴο πίη ἐπδϊ 51 6 }}} {Π66 οἱ {πὸ ὁπ οἰιθοῖς οὔδιυ. 150 
ἴπ οἴπογ ; ἃπα πὰ ὑπαὶ ἰα κοί ἀνγὰν ΠΥ οἱ οας ἰογθι ἃ ποῖ ἐο 
ἐαΐκθ ἐκῳ οοαΐ 4150. 

90 Οἴἷνθ ἴο δνθὺ τδὴ {ἰΠπᾶὶ 45] οί! οἵ {Π|66-- 
92 ΕῸΓΣ 1 γο ον ἔμπα σοι ον γοα, τ αὶ ὑπ η]ς πᾶν γ9 ὃ--ο 
42 ---οἰϊπον μον .--- 
45 ἘῸΓ ἃ φΡὉοα ἴγθο δυϊπσοῖμ ποῖ ἰογΐ ἢ οογγιρὶ {γαϊὲ - ποῖ Π6Γ 

ἀοίῃ ἃ οογγυρὶ ἔγθο Ὀυΐηρ' Του σοοά γαῖ. 
41 ὙγΠοΒοθνοι---ἸΩΥ βαυἱηΡ5. ἃ ἃ ἀοσὺμ {ἢ ΘΠ“ πὸ 
48 .- τηϑη ΒΊΟΝ θα1}} ἂπ πουι56---ἰπο Ποοα ἃγο56--ἰίον ἢ γἃ5 

ἴουπαοὰ προῃ ἃ τΌΟΪΚ. 
49 Βιιϊ πὸ ὑπαὶ Πιϑαγοῖ, ἀπ ἀοοῖμ ποῖ, 15 Π|κ6 ἃ τηλῃ---Δ ἢ 

ο56 ΡΟῺ ἴπ|6 Θαγὶ : ἃραϊηϑὶ 1 0}}--- 

τή}»».-- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΧ. 

7116 Οδμέμγὶοη᾽ 5 ϑεγυαπέ Ποαϊοα 3. 

ΜΑΤΊ. 11. ὅ---19 Τὺκὲ νἱ1. 1---10. 
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Νον ψ ποι μ6 πδᾷ Θη 64 8}] Η5 βαγίπρϑ ἴῃ (Π6 διι θη σ 6 σαρογπαιπι, 
οἵ {Π6 Ρθορῖβ, 6 οᾶπιθ ἱπίο ὐδρϑύμδυμη. 

49 πμιδξ {μ οἵτγο τοϊαΐθα ἴπ Μαϊΐ. νι}. ὅ. 15 16. 58π16 ἃ5 {παΐ 
τϑοογάθα ἴῃ ΤΟ Υἱϊ. 1--11, 15 αἰπγιηθα θῪ Τὐρ] οἱ, Νεον- 
οοπιθ, Ποδάνιαρθ, ἃμπἃὰ ΜΠΟΠ 6115. ΤΟΥ͂Θ 15. 510} ἃ ρεογίροϊ 
ἀσγθθηιθηΐ θοΐννθθη {πὸ 5ρθθοῖθθ πα οἰγοιιπηβίδποθβ, ὑἱμαΐ {Π6 
στθαΐ τη] Υὐγ οἵ ἴπ6 ΠΑΡ ΠΟἢΪΖΟΥ5. ἤν οοηϑι ἀγα ἴπ6 πᾶγγα- 
ἔϊνο οἵ 51. Γ|κ6 ἃ5 ἃ ποῦ οχ θη θα Πἰβίουυ ΟἿΪῪ οἵ ὑπαὶ οἵ 81. 
ΜαΙΠον. 
Ῥικιηρίοι σαρρογὶβ ἴμ6 δυγαηροιηθηὺ δαορίοα ὈΥῪ ΝΟΥ ΘΟΟΙΠΘ, 

ἕο. ἕο. ὙΠΟΓΘ 15, μ6 οὔβουνθϑ, ἃ βϑϑϑῃίπρ' αἰ ογθηοθ ἴῃ ἐπ 6 
ΘνϑηΡ6 1108] δοσοιπῖβ, γο] αὐϊπρ' ἴο {Π6 ΔΡΡΙ αἴθοπι Μμ1οἢ ὑπ6 οθη- 
ἴαγοι τηδ8 ἴο ΟΠ μΥϊϑῖ, ἴῃ νοῦν οἵ 15 βουναπὶ. δῖ. 1 οχ- 
ΡΥΘΒΒΙΥ 5811}, ὑππαῦ {π6 Δρρ!οαἰο γἃ5 ἤγδὺ τηλάθ ἴο Ομγιδὲ Ὺ 
{Π6 γΓα]ΘΥ5 οἵ ὑπ 6.15, δπὰ αἰζουνψανγβ ΒΥ 5οηη6 οἴ Υ ἴΠῖοπ 5 οἵ 
ἐπ σϑηϊαγιοη, ποῖ Π6 δϑηΐ ἰο “6515: ψ]θγθαβ 5 . Μαίμον 
γϑαΐθϑ {π6 τηδίΐοι. ἃ5 ἃ Ομ ΓΘ ΠῸ6 ΟΔΥΤΙΟα ὁπ Ὀοΐνθοη οὐν 58- 
νἹΟῸΓ δηα {πὸ οθηζαγίοη Π]τη56 11 ἢ ρΡΘύ800. [ἢ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Γθοοη- 
6116 ψμ10}}, δοῖη6. ΠᾶγΘ Βιρροβθᾶ ὑπμπ6γ ἃγ6 ὑνχο 5θυθγαὶ [Δοὐβ ὑπαΐ 
ΔΓ6 ΓοΪαΐθα, Βαΐ1 οαπποὺ {πῖπῖκ, ὑπαὶ ὑπ ἀϊδγθηοθ οι νχὶ 
ἴμθ Θνδπρ6 1108] ἀοοοιηΐβ ἴῃ 115 ῬΑ ΓΟ] ,, 15 δαβιοϊθαΐ ἰο νἱπ- 
ἀἸοαΐθ {πᾶ} Ορίηϊομ, ἃ5 ὑπο ἃργθθ ἴῃ 811} ἰμ6 οἴμοι οἰγοῦπης- 
βδίδποθϑ ; ΔηΠ ἃ Θϑρθοῖδ ΠΥ, ἃ8 ἰΠ6 Ὺ ΔΥΘ ΘΆΒΙΥ ΥΘΟΟΠΟΙ]ΘΡθἾθ τ - 
ουαΐ Βα 6 ἢ ἃ 5ιρροϑίϊίοη : [ὉΓ, (1.) ΤΠουρι 5... Μαΐου το αἴθ 
ἴμαὲ ἕο Β6 ἄοῃβ θγ ἴπ6 οδπίαγιοη Πἰπιβ0 1, σι μΐοῖι μ6 ἀἸὰ ὃν ἐμθ 
τηθάϊαϊίοι οὐ οἵδ ρογβϑόπϑ, γοὶ γα πον {π|5 ἴο 6 ψ]ιδΐ 15 
ΘΟΙΉΠΙΟη ἰπ 811 ψυϊΐθγβ, ἰδ πουῖ ΔηΥ ᾿πιραΐαίίοπ προ ἔποῖγ οοΥ- 
γθοΐῃαβ5 ; δηᾶ ἐπαΐ ἃ πιϑϑϑᾶρθ βαπῦ Ὺ δποίΠ  ΡΘΥΒ0Ώ, ἃΠπΠα 8η 
ΘΏΒΥΘΥ ἔχη Εἶπ Γθοθῖν θα, ΠΙΔΥ Ὀ6 ῬΓΟΡΘΙΙΥ ΘΠΟῸΡῊ ΓοΪαϊοα, ἃ5 
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[πκὸ γῇ, Απᾶα οογίαϊη οοπίυτοη᾿ 5 βούνδηΐ, ΨγΠ0 γὰ5 ἀθαὺ ὉΠ Ορουγπᾶππι, 

Πΐτη, νγῶβ 5'οϊκ, δη γϑδαν {0 α16. 

Μαῖῖ. ν.δ. Αμά θη δεβιβ νγὰβ δπέεγθα ᾿ηΐο ΟΔΡΟΥΠΔΌΤΩ, 

{π|κ8 νἱ. 8. Ηδ μεατᾷ οἵ Ζοβιβ, μα βοῃξ ππΐο πη {π6 οἰ άθυβ οὗ 

[π6 εννβ, θεβθθομίησ μἴπὶ {παῦ Π6 νγου]ά οογηθ, δηα Π68] 
15 βουνδῃῖ; 

Μαί. νἱϊϊ.6, Απᾶ 5βαγίηρσ, [ιοτὰ, γὴν βούνδηΐ 16. ἢ δὲ Βοίηθ, 519 κ οὗ 

{πὸ ραῖβυ, συ] θν ουῚν τοττηθπίβά. 
{μικο νἱ. 4. Απάπνποῃ {ΠΟΥ οδΙη6 ἴο 6 658115, {Π6Ὺ ὈΘβου ἢ Πΐτη ᾿ηβέδης- 

Ἰγ, βαυίησ, Τδι 6 νγᾶϑ8 ἡγου τὮν ἔΟΥ συ μουη μ6 5Που]α ἀο {Π18: 
5. ἘῸΥ Π6 Ιονϑίμ οὖὐ πδίϊοῃ, πα μ6 παῖ θα} υ5 ἃ 5υπηᾶ- 

σοραα. 
Ναί. νι. 7. Αμᾶ 76βὺ5 581} τπΐο Πῖτη, 1 γ}1}} οοτηθ δηα Πιθαὶ Πῖτη. 

{λπι|κ νἱ.6. Τἤρη 7εβὰβ νοῦ στ πο. Αμα νγῆθη 6 νγὰβ ΠΟῪ 

ποὺ αν ἔοι {πὸ μοῦβο, {Π6 σης τΊοη βθηΐ ἔτ θη 5. (0 ΠΙΠῚ, 

βαγίησ, Τιοτά, {τοᾺ}}]8 ποΐ {Πυβε]; ΤΟΥ 1 ἄτα ποῖ ψοσέῃν 
(μδὲ ἔπου 5που]άβύ θπίευ ὑπά θυ τὴν τοοῦ: 

7. ὙἩμογοίουθ, ποι μοῦ Ἐπουρμε 1 την 86} νου (0 ΘΟΙΉ6 
πηΐο {Π66 ; 

Ναΐ. νὴ. 8. θα 5ρθαῖς {Π6 νγοσα ΟὨ]Υ, 8 Τὴν βθυνδπί 518}} 8 μιθαϊβά : 
9. ΕῸΥΙ 

χακονι. 8. Αἶ50 δτὴ ἃ γηδῃ 560 ὑπάᾶθυ δίπουν, Πανῖησ 

Ναί. υἱϊ. 9. 501 16 γ5 ὉΠάΑ͂ΘΥ τη6; δηα 1 580 πηΐο [Π15 τηδπ, Ὁ, δηά 6 
ΘΌΘΙΝ ; πα ἰο Δποίῃου, Οοτηε, δηα Πα σοϊηϑίῃ ; δηά ἴο Χγ 
βογυδηΐ, ὃο {Π15, δῃὰ πα ἀορίῃ 1. 

μα νὰν νι 5 ..ἐοἰνοξθρ -- σι ςτὸ ----- - οὐ 

Ὑπαὶ 15 ἰγαπϑδοϊθα αἰ γοῦν θοΐνγθθῃ ὅπ ραγῦϊθβ σομοουπθᾶ. (2.) 
Ὑγε ἢπά, (1π ἂη ᾿πβίδιιοθ {πα Δάτη!5 οἵ πὸ ἀουθί,) ἱπαὶ 51. Μαΐ- 
μον βοπιθἐϊ πι65 Ομ 056 ἴο τη8 6 τπι88 Οὗ {815 γᾶν ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘ551 Πρ ΠΠπη- 
561; [0 πὸ [6115 υ5, χί. 8. (παῖ ““ Φοπ (τ πθ  Πι6 τγὰϑ ϑ.υΐ πρ ἴπ 
ΡΥΪδομ) βεπὲ ἔνο οἵ 15 ἀϊ501Ρ165 ἴο «765118, 8δη4 5814 πηΐο πη. 
(3.) 51. Μαυκ 4150, ἴῃ {Ππ6 βᾶπηθ πη πηποῦ, γο]αΐθβ ὑμαΐ “6 {}16 5015 
οἵ Ζεοροάδθο οᾶπιθ υαπίο “9 650.8, 510.) ὅζο. χ. 89ὅ. ΨΥΒΟΓ 5 ψγ9 
ΑΥΘ Ρδγἐου]ΑΥ]Ὺ ἱπίογπιθα θυ 5.1. Μαΐμον, ἐμαὶ ὑπὸ Δρρ]!]οαἰίοι 
ἔπεγα τπϑηϊομθα, γὰ5 πιϑάθ ἴο ΟἿἿ ϑδνίουῦ ὈΥ ὑπ6 χηοΐμοῦ οὗ 
ΖΘ 6665 Ομ] άγθη, ἴθ ὑπ6ὶῦ Ὀ6Π4] 1. Απά ἐπ 58π|6 8] ΟΠ Ο65 
Βεοΐπρο πηϑάδ [ῸΓ αἰ οἵ ΘΧΡΥΘβ5Ί0η, ἔμΠ6 γα οἂπ 6 πὸ αἰ Π]ουϊ ἐγ 
ἴπ ΤΘΟΟΠΟΙ Πρ ἐπ6 δοοοιπὶβ οοπποϑοίθα ἴῃ ὑπ|5 βθοίϊοη: [ὉΓ, 
ἐπουρῖ ὅπ Ῥδυ ου]αΥ οἰγουπηδέδημ οοϑ 616 ἃ5 5. Γ.Κθ γί αΐθϑ 
ἴποπι, γοῖ 5[, Μαΐου ἀρ ρθᾶγβ ποῖ ἴο μᾶνϑ δχρῦθϑδϑϑα ΒΕ] μη)561{1π 
Δ ἢ ΤΠΡΓΟΡΘΙ,, ΟΥ̓ 8 ὩΠΟΟΙΠΠΊΟΠ ΠΙΔΠΠ ΘΓ. 
ΤῊ βουϊρίσγαι δυϊποΥ  [ῸΓ ρῥ]δοῖπρ μ6γΘ ὑπθ οὐχ οὗ {π 

σοηζυτοΠ᾽5 5ουναπῖ, 15 ἴα θη ἔγοι ΓΚ νῃ]. 1, το. 
Α οὐγίουβ ϑρθοίπηθπ οἵ ἱπ6 ἀδυίηρ ἃπΠ ἃ Ὁπα]] ον Ὁ]6 Ρ0]ά- 

π685 οἵ Θἰϑύμπδη οὐ ἐϊοἶβη), 15 σίνθη θγ Μ|ΊΟΠ86]15, ἴῃ μἷ5 ΒΘ ΠΠΔΓ ΚΒ 
ὁπ ἴπ6 Ῥύοθ8 6 Ῥοβιϊτοι οἵ ἐμ Οπτ οἵ {π6 ΤἸμθροϑῖ, ππθπεοπθα 
ὈΥ 5ι. Μαϊμον ἃ5 ἰακὶπρ μἰδοθ αἴθου ὅπ βϑύπιομ ἡ ἴπ6 πιουηΐ, 
Ἠδ τοιιατῖκθ, “ 5ί. ΜάτΚ ἂπὰ δ. Τὰ τοϊαΐο π15 δοϊ οἡ 
ἃ τοί} ἀϊδδγοπὶ οοοᾶβίοπ, Ὀθοᾶιδθ ὑπο Ὺ ογθ ππδοαυδίηϊραά 
στ 1μ6 ἰἴπι6, αἀπὰ 51. 1Κ6 ὄνοι τΐ ἴμ6 ρίδοθ ψΠΘΓΘ 1 Πᾶρ- 
Ρδπθὰ (α).; ϑέποιι οὐἰ Εἰ οἰδιη5. ἈΓΘ ΟΥ̓ Ουρ]ὶ ἴο ΡΒ ἀοβίγαοίινο οἵ 
Ἁ}} ἀδροπᾶδποθ οα ἴδ Δαΐ ΠΟΥ Ὑ10 ΡΓΟΡΟΒ05 ἔμ θη. 

(4) Μαγβ5 ΜΙ ΘΒ 86}15, γ0]. 111, ργὶ ἱ, Ρ. 8, 



ΤῊΕ ὙΠΠΟΥΡΡ 5ΟΝ ΒΑΙΒΕ. ΤῸ ᾷϑΑ᾽Ὲ--ΟῊ ΑΡ. 111. 9207 

Μαΐ. ν.10. Υ̓ΒΘΩ Ψ6βι5 μραγὰ Οπρδχχδῦπι. 
{μα υἱῖ. 9. {Π656 {πϊηρ5, Π6 χηδυνθ]]δα δὲ ἢ ; δηα ἐπγηθα ἢπὰ δθοιί, 

ΔΗ βαϊὰ πηίο {Π6 ρβθορὶθ {πᾶΐ ξΟ]]οννεα Β μη, 
Μαῖ.ν10. ΛΘΙγ, 1 βὰν απίο γοὰ, 1 πᾶν μοί ἑουπά 50 ρτθαί {ὉΠ} : 

ΩΟ, ποΐ ἴῃ [5186]. 
11. Απαῖ 580 υηΐο νοῦ, {πᾶς ἸΠΔΗΥ 58}8}} οοηθ ἤουη {Π6 

ραβδί, δηα ἔγομι {Π6 ννοβί, δπα 5Π4}} 510 ἀἄονγῃ ἢ ΑΡτᾶ- 
Βάγη, δα ἴ58δο, δηᾶ 860}, ἴῃ {π6 Κιηρσάοιη οἵ Ὠδάνεϑῃ: 

15, Βαϊ {Π6 ομη]άγοθη οὐ {π6 Κιησάοχῃ 514}} θ6 οἂβέ ουέ ἴηο 
Οὐΐου ἀἰΔΥκη6 55, {πογ8 5141} θῈ νγεθρίηρ ἃμα σῃμδβῃίησ οὗ 
(θοίἢ. 

13. μὰ ὅε6βι5 βαϊα πηΐο {πΠ6 σθηέαγίοη, ὅὉ (ΠΥ ννᾶῦ ; δπᾶ 
85 ἴοι Παβὲ μο]ονθά, 50 ΡῈ ἴξ ἄοῃπο τππίο {πθ6. Αμπᾷ ἢ15 
βουύνδηΐ νγβ ποα]ϑᾶ ἴῃ {Π6 βο βαηηθ ΠΟυΪ. 

μα κκο ΥἹ],10, Απᾷ {Π6γὺ {Π|8ὲ γγϑῖα βθηΐ, τϑίυτηΐηρ' το (μ6 πουβθ, ἰουπά 
{π6 βουνδηΐ 016 (μαΐ μα Ῥθθη 516 Κ. 

ΜΑΤΤ. ὙΠ]. ρᾶγὶ οἵ νϑυ. ὅ. 8, 9, 10. 

ὃ ““ἸΠ6γ6 σάπια αηἴο Πἴπι ἃ ΟΘη Τα ΟΠ, 6 ϑΘθομίηρ' Πΐ τη, 
8 ΤΠ οομ ΟΠ ΔηϑυγεΥ θα ἃπα 5814, Τιογα, 1 δι ποῖ ψΟΥ ΠΥ 

ὑμαῖ που 5Βμου] δϑὲ οοπηθ ἀπάθυ την γοοῖ--- 
9 ---ἀἴὴ ἃ 8 ΠΟΥ δαϊπογιίν, παν!πρ---- 
10 ---ἰί, Πα την ν6}164, ἃπα 5δ1α ἴο {πὴ {πᾶΐ [0] ον 1 -ῦ 

Τὺ ΚῈ Υἱϊ. ραγΐ οἵἉ νοσ. 9. 7, 8, 9, 10. 

9. «πὰ ψποη--- 
7 --αὖ 580 ἴπ ἃ ψογα, 8Π4 ΠΥ βευνδηΐ 5181}] "06 μϑα]ϑά. 
8 ΕῸΙ 1- πο. πη6 501610Γ85,) ἃπΠα 1 58Υ απΐο οὁΠη6, 0, δῃηά [6 

σοορίῃ ; δηὰ ἴο ἀποῖμου, Οοπμθ, ἃπα μα οομιθῖῃ : ἃῃα ἴὸ ΠΥ 56Γ- 
νδηΐ, ὸῸ {μ15, ἃπα πὸ ἀοοίἢ ἐΐ. 

9 Ὑγπθη «6585 ποᾶγά--- 
10 ---ἰ 5 πὐΐο χοῦ, 1 μᾶνϑ ποΐ ἰου πα 50 ρτϑαῖ αι}, πο, ποῖ 

ἴῃ 15Γ86]. 
«πε αξ---. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

7126 ᾿άἀονυς ϑοη αἱ Ναῖη ἐς ταϊδοά ἰο {6 . 

{{ΚὲῈ 11. 11---18. 

Τμικο νἱϊ.11, ΑΠπα 10 σδγη6 (ὁ Ῥ855 {πΠ6 ἀδΥ δἴξζου, ὑπαὶ π νγϑηΐ ᾿πέο ἃ Ναίωη. 
οἷέν 641164 Ναῖΐῃ: δῃᾷ χηδην οἵ 15 ἀἸ5010165 σγθηΐ ΨΠ ΠΪΜῚ, 
Δηα χηποῆ ΡΘΟΡΪ6. 

50 ΠῊϊς ονυθηΐ 15 ἱπϑοσίοά ἤθῦθ οὐ ἔπ 7οϊπὲ δαΐμογι 88. οὔ 
Τλροοῖ, Νονοομιο, ΡΙΚΙηρίοη, δπὰ Ὠοαάγάρθ. ΜΊΟΠΔ 15, 
ὁ ψ πα δοοοιιπὺ ἴξ 15 αἰ α] ἕο βὰν, μᾶ5 ἀυγαπρϑα ἰᾧ ποχΐ ἴο 
ὑπ ἀδραυίαγο ἔγοπι σρούπασμ, ποία ΜΆΓΚ 1. 9ὅ---Ὁ9, ΒΊΒΒΟΡ 

ΜΆΓΒΗ 5}}}7 Οὔβογνθβϑ, “ὙΠαὶ ἴπ6 ργοργιθὶν οἵ δοπιθ οὗ Μι- 
Ο86]15᾽5 ὑγαπϑροβὶ 0 η5 προ ὐ θ6 ο8|164 ἴῃ αὐ οϑίιοῃ {α}.5 
ἘΔ6 βογίρἔιγαι δαΐ που ἐν τὸ ρδοίπρ; ἐμῖ5 νηΐ πὶ ἐμθ ργθϑϑηξ 

βοοϊΐοῃ ἰ5 ἀογί νοὰ {γοιὰ {16 νἱ]. 11. ΤῊ ἀδγ [16 Γ. ; 
Τὰ ἀπὸ Βθυπιοπ οα ἴμ6 Μοππὶ ἐμ Μοβϑίδι μβαά δββουθα Πὶ5 

δυΐμοΥ ἵν ἃ5 ἃ Ἰδυγρῖνου ; οπ. Θδομιΐηρ ον πη ΠῸΠπὲ ἴΠ|6 πη 18 ]1Π, 
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101κ6 νἱ]. 12, 

18. 

14, 

ΤῊΝ ΥΙΓΠΟΥΒ ΒΟΝ ΒΑΙΘΒΕ. ΤῸ 1ΕἘῈ-- ΟΡ, Τ|1. 

Νονν ἤθη Π6 σδτηδ πἰσῃ το [Π6 σαίβ οὗ {ΠΗ οἰέν, θ6ῃο]ά, 
(ΠΥ νγὰβ ἃ ἀεοδά τηδὴ σδυτθα οὐ, (Π6 ΟὨΪΥ 500 οὗ ἢΪ5 
γί Υ ἢ ἃπά 586 τνᾶβ ἃ ψιάον : δῃηά τηποῖ ρθορὶα οὗ {Π6 
ΟἸΕΥ νγὰβ Ὑ ἢ ΠΟΥ, 

Απᾶᾷ ψ θη {πὸ Τογά 58ὺν μου, Π6 δα σογηρδβϑίοῃ οἡ ἮΘΥ, 
δηα 5814 πηίο μϑὶ, ὕδερ ποί- 

Αμπά Πα οδιηθ δῃά ἐοπομθα ἐῃ6 ὈΙοΥ, δια {πον (μδὲ δα 
Βιὴ βίοοα 5111; δῃηὰ ἢ βαιά, Ὑοιιηρ τηδη, 1 580 πηΐο 
{Π6 6, ΑΥΙ56. 

Β6 ΡιΌν 65 μ18 ΡούΟΥ ὈῪ Πρϑ προ ὅπ βουναηΐ οἵ ἐμ Θθπξαγ οι, 
ὙγΠ116 6 15 αἱ ἃ αἰδίϑηοθδ ἔγομι ἴηι; δη 4, ᾿πηπηθα ἴον δου, ὈΥ 
πὸ δἔπρθῃ ἄοι5 τ γ8 016 οἵ Υαϊϑίηρ ἔγομι {π ἀθαα ἴῃ8 505 οἵ {Π6 
ϊάον οἵ Ναῖη,. 

Θμθ νυϑὺῦ ἱπηργθϑδῖνο οοπϑίἀδγαϊϊοη οἢ ἔπ βυρ]θοὶ οὗ ΟἿΓ 
ΤΟΥ 5. ΔΠΟΥΥ ΟνῸΥ ἔπ Ἰᾶνγ8 οἵ παΐυγθ, 85 αἰβρ αυϑα ἴπ {μ6 
ΤΟΒΌΓΓΘΟΓΟΠ οἵ {π6 ἀθ84, 56θιὴβ ἴοὸ ἢδνθ οϑοδρϑα {Π6 Θῃ 4. 1 7165 
οἵ οομημιθηΐαΐϊοῦβ. Ηδ ἀσιηοηδίγαϊοα {πὸ ἔγαΐῃ οὗ Πὶ5 οημάθγα] 
556 ὑ 10} ---ἰ αὶ Π6 νγ85 {π6 συϑϑανγθοϊΐου δα ὑπὸ 1π|6---ἰ αὐ {π6 
ἀοδά 5ῃοι]α πθαν {πὸ νοϊοα οἵ πῃ ὅοῃ οἵ ἃοά, διὰ ἰμπαΐ [6 
ψγου]ὰ γαΐϊδθ ἔμθηὶ ἀρ δἷ ἔπ Ἰαϑὲ ἄγ, ὅζο. ὈῪ 1}15 τηϑη  δϑίϊπρ' ἢ15 
ΡΟΥΘΥ ΟΥ̓ΘΙ 81} {πΠ6 ογαδδίθηβ οἵ οογγυρίίοη. ὙΥΒοῖπμου {π6 
ἀδυρηΐον οἵἉἩ “δἰ γι5 γὰ5 ΓΘΠῪ ἀθαα ΟΥ̓ ποῖ, π85 θ6θη ἀϊβραΐοδα: 
586 γγχὰβ δἰ ποὺ οἡ ἴπὸ ροϊπὶ οἵ ἀθαῖ, ΟΥ πᾶ 7πιδῖ ἀϊο. Ἠδγὺ γε- 
δίογαϊμοι ἴῃ {Π6 ἤγϑὶ οα86 ψου]Ἱὰ πᾶν θθθὴ ἃ ργοοῦ ἱμαΐ θὺγ 
Τιογὰ οομ]ὰ υγϑϑὺ π6 ἀθρδαυίηρ 5ριγ : ἴῃ [Π6 βϑοομα {μπαΐ ἢ6 
οου]α γτοϑίου δ ἰμ8ἷ 5ρ1γ1Ὁ ἴο {με θΟαῪ ἱπηηιθαάϊαΐθὶγ. 15 ψὰ5 ἴῃ 6 
{ἰγϑῖ βίαρϑ οἵ ἀθαΐ. ἨΗἨΠΒ5 ρου Υ γγχἃ5 ποχΐὶ 5Βιδνύῃ πη ἴΠ6 ταϊβίπο ἰο 
{|| π6 σι άον"Β 5οη. Τὴ [Ππαΐ ᾿πδίδῃοο ἔμ θοάγ μ8α θθθη ἀοδα ἴῸ ν᾽ 
ἃ ἸΟΠΡΘΥ ρογὶοα: ὑπουρῖι, 85 ἔπ ᾿πϊθυιηθπὲ ἰπ ἐμαὶ οομπηΐγυ ἴοοὶς 
ΡΙΆ66 νΘΥῪ 500 ἴοι ἀθαΐ}, [ἢ 15 ρύόρ8 16 ὑπαὶ οογγαρίϊοη μα 
ποὺ θθϑιιῃ. 1Ὼη [85 ὑμπιγὰ τ γ8 016. ΨΏΙΟΒ οὐν Τογὰ σψγοιρις ἴο 
ἀθιποηϑβίγαϊθ Π15 ΡΟΥΘΙ ΟΥ̓́ΘΙ {π6 σγανθ, Π6 γϑβϑαγγθοίοι οὗ 1,8- 
ΖΆΓΙΙ5, ΟΟΥΓαΡΙΪΟη Πϑαὰ ΔἸγθα αν Ὀθρδη---ἰμ θοαν 5 γοϊα στη πρ' 
ἴο 115 ΘΙ θιηθη β5-πί μθ θαυ ἴο θαυ, 85:65 ἴο 8365, ἀπὲ ἴο ἀπβὶ. 
Ὑγμθὴ ἐπ {ϊηθ πα οοπιθ ἐπαΐ ἴπΠ6 σγϑαὶ 58 ουΠ 06 να 5 ΘοπιρΙο θά, 
Π6 σΎᾶνθϑ ορϑιθᾶ--ἰμα θοάϊ65. οἵ Ἰηϑηῦ πὸ πὰ δχρθοϊοα {π6 
ΘοΟμηρ οἵ ΟἸγΙδὺ γ056 ἄρϑίῃ, δηα δἰζου. μἰ5 γοϑυσγθοΐίοη ψομξ 
Ιαἴο ὑπ6 ΠΟΙῪ οἷΐγ. Υὔαε οδηηοΐ 161} τ πϑῦ μου, πὶ ἐπ Ἰπΐουναὶ 
βεὔνγθθη ιἷ5 ἀθαὶ}ν ἃπ ἃ γθβϑαγγθοΐοη, ὅπ6 του] ἀοΥ! πο ἔγαρ πηθηΐ5 
οὗ ὑπΠ61Ὁ ἀδοδυ!ηρ [ὈΥΠῚ5 Υϑιηδῖ θα ἴῃ ΤΠΘΙΓ ΠΔΓΓΟῪ ΡὈΥΪΒΟΠ5 ἴῃ {Π6 
581η6 ΘΟΠαΙΤΙΟΠ ἃ5 πὰ ἴπΠ6 σγουπα ἤγβδῖ ορϑηβϑα, οὐ θέ μου 
αἀπγῖπηρ' ἐπαῦ ᾿πἴου ναὶ ἴπΠ6 5οθπ 6 ΠΟ ἘΖΕ]Κ16] σαν ἴῃ ν᾽ δίθη νγἃ5 
γϑηθθα; 6 οδπηοΐ [6}} ψ ποῖον ὑμ6 ἢ 65}} δη ἃ {π6 ἢ ούνϑβ, δπά 
ἴδ 5κῖη, ἀραῖῃ οονογϑᾶ ὑπ γεποναΐθα θοΠ68 : δηά ὑπὸ βοαϊϊογρά 
δἴομ5 ΨΘΥΘ 5]ΟΥΥ ἃπα οΥδάπα!! γθαπὶϊθα ἴῃ 9Π6 ΠἸν]ρ' π1855--- 
ἵμϑυ τΌ886 ἔγομι ἔθ ογανθϑ ἃ5 8] τηϑη ΚΠ ἃ 518}} τἰβδ6 οἡ ἐπ6 
τιοΥ πἰηρ' οὐ ὕπ6 ἡυπᾶάρτιπθηΐ ἄγ. Απὰ ψμθη 811 {Π656 ργουοίβ οὗ 
Ὠ15 ροϑοῦ πα θθϑη οἰϊδβοϊθα, 6 ρυϑαϊθοὶ ψγὰ8 γοὺῦ ἴο ΘΟῃ16. 
ΟΠ γϑὺ γαϊδϑά ἊΡ μἷθ οη Ὀοάγ, δμαάυθα 1 ρονογβ ἀπ ρτο- 
Ῥογΐ65 ᾿πογ6 ἔμ8η μὰτπᾶη. Τογὰ οἵ ἄθαί δια οἵ 11{86, 6 τηϑῃ]- 
ἔδϑοϊθα ἴο μ15 [0] οσγουβ, ἀπ μῸ Πὰ5 γονθα]θα ἴο τι5, ἐμαὺ ἔμ 8 ἃγ6 
τη0465 οὗ Θχίϑίθποθ, δῃα ἰὰνγα οἵ ὈΟΟΥ͂, τ ῖοἢ γα οαη ποῖ οομ- 
Ῥγθιθηα, ϑαποιθηΐ ΟὨ]ΥῪ 15 ἀἰβοϊοβϑα ἴο τπι8 ἰο τᾶ Κθ 5 θαγ αοά 
ἀπ ὑπᾶηκ πἴπι, ΤῸΓ ἴπ6 ΠΟρΡΘ οἵ οἴθυμαὶ 11{8, ἱΠΥΟΌΡῊ ΠΪ5 τηδῃ]- 
[οϑίθα ὅθ, ἴμ6 [οτγὰ οἵ 116 δηα ἀθαΐῃ. : 

(α) ΜαΥβ} 5 ΜΊΟΙ86115, γ0], 111, ραχί 11, Ρ., 67. 

Ναΐῃς 



Τμαῖζο νυνὶ. 15. 

10. 

17. 

18, 

ΤῊΝ ὙΠΏΟΥ 5 50Ν ΒΑΙΒΕῸ ΤΟ ΤΕ} ---ΟἿΑΡ. 111. 

Δπᾶ Β6 {Πδὲ νγαβ ἀθαᾶ, βδὲ ρ, δηὰ Ῥερᾷπ ἐὺ Βρθᾶκ: δηά Ναΐυ. ᾿ 
[6 ἀ6] νου θα Πἰμν ἰο Πἰβ τηοίμου ἥ᾿. 

Απᾶ {πεῖ οδιηδ ἃ θαυ οἢ 8}1, δηᾷ {πον οἹουποά Οοά, 
βᾶυϊησ, ΤΠδὲ ἃ σγϑαΐ ριόορἢοῦ 15. ΥἸΒθ ἊΡ ΔΙΠΟΠΡ᾽ τι ; δηά, 
τη8ὲ οὐ παι νἱβιθα Π15 Ῥ6ΟΡΪ6. 

Απᾶ {815 τυσηουγ οὗἩ Ὠΐτη νγϑηΐῦ ἔουίἢ, {πγουρμοιι 41} δπ- 
ἄδα, δῃὰ {πγουρδουῦ 41} (πΠ6 τορίοῃ τουμπᾶ δροαῦί. 

Αμᾷ {πὲ ἀἰβοῖριεβ οὐ δόομῃ 5μονοὰ πὰ οἵ 811} {Π6868 
{Π]η05. 

5 Τῇ ὁπ8 οὗἉ {π6 ΜΒ. Ιοἰΐουβ οἵ Τ᾿ωογὰ Βαυγϊποΐοι ἰο Ὁγ. Γγα- 
ὩΘΥ, 1 τηθϑὶ 11} 8ῃ. ἀρ αΠπΘ ἢ ἢ [Ἄν ΟΟΥ οἵ {Π6 οοβϑαί!οη οἵ Θ0Π- 
ΒΟΙΟΌ5Π6855 θοΐψθθη ἀθαΐῃ ἀπ ὑπ γοϑαγγθοίίομ, ἀθγινθὰ τοπις 
ἀμπ|5 Βἰβδίουυ οἵ ὑπ6 ταϊβίηρ' ἴο 116 ἔπ 10 ν}5 580η. Θὺτΐ Τμοτὰ [5 
ΓΟΡΥΓΘϑθηϊθα 8ἃ5 ταί ϑιηρ ἔπΠ6 γουΐ ἰο Π1{8, ἔγομι {π6 ἀθθρ οοιηρδδ- 
βῖοῃ Π6 [61 αὖ {Π|0 5ιρῃιΐ οἵ 15 [πο γ ἃ], Τωογ ἃ ΒΔΥΤΙ ΠΡ ΟΙ ΓΘΆΒΟΠ8, 
--ἰμαὺ 1 1π6 501} γγὰβ ροπβοίοιιβ ἴῃ 8 ἱπίοσιηθαϊαΐθ βἰαΐθ, ἔμ 6 
186 ψιάον 5 50, 8δη4.1,ἀΖᾶγαβ, ἃπα πο Ὀοάϊ65 οἵ {π6 ϑβαϊηΐβδ 
ΜΉΘ Υο86 δὲ ὑπ γοόδιεγθοιϊίθη οἵ ΟΠ γιδῖ, ἀπ νγοπΐ ἱπίο πθ΄ 
ΠΟΙ οἰΐγ, τοῦθ Ὀγουραῦ ἔγτοια ἃ οοπαϊ οι οἵ ργθαΐῦ ΠΆΡΡΙ 658 
ἰο πμπάοΥρὸ ἃ βϑοοπᾶ {πη ἐπ6 τ βου 5. οὐ ἃ ἱπίδυιου δίδῖθ 
οἵ θοίηρ: ἂπὰ {πϑὶγ γαϑυγγθοϊίοη νομἹὰ 06 γΓαΐμο ἃ Β0ΌΓ06 
ΟΥΓ ΒοΥΤΟΥ ἐμπᾶπ ΟἼΟΥ. 1 πηθηϊΐομ {Ππ|15 οἰγουὺηηδίθηοθ, ὈΘΟδ50 
ὑπὸ ἀγριχηθπὶ 15 ἰγθααθηΐν υτροὰ ὈΥ ἵπ6 Ῥβυοποραμηνο 5185. 
ΤΊ γϑρὶγ, ποσονϑῦ, ἴο ὑμ6 ΟΡ] οἴη, τηΔῪ Ὀ6 ἀοτγινθα ἔγοπι 8, 
οοπϑι ἀογαίίοη οἵ ἔπΠ6 οαιδ56, ἴον ΒΟ ἀΠ|056 νἉΥΓΙΟ 5 γί ογΓ Δ ΟΠ 5 
ἕο ποτ] 1{Π|8 ἴοοΚ ρ]Δο6. 1 νὰ ποὶ ἴον ἵμ6 Ὀθπϑῆΐ οἵ {πθ 46- 
οδαβθα ἐμπαὶ {ποὶν γϑϑυγγθοίϊίοη τνὰβ ΔΟΟΘΟΠΙρ 5Π64, θα [ῸΥ ἐπ 
δ γθηρὶμοπίηρ {π6 [11 οὗἨ {Π| βρθοΐαϊουβ οἵ [888 τηῖγϑο16, πᾶ οὗ 
ἐπ ϑαγνίνουβ, πα σοιηρδηϊοηβ οὗ {π συ ιϊῆθ5565. 1 ἂη οΟ6]60- 
Ἐπ Ρ6 ἐαγί ποι ργοροβϑα, {ἰιϑὺ νγθ ΠΟ ΟῚ ΘΓ οἵ ΔΠΥ ἀἰβοονυ  Υ65 
χεβρθοῦπρ ἔμ νου] οἵ 5ρ1γ115 Τγοτ {Ππ056 Ψ}110 6ΓΘ Γαϊβϑα ΤΌ ηῖ 
ἐπε ἀθαάα, δπᾶ ἐμπαΐ 1 [Π61Γ ΘΟμΒΟΙ 5855 Π8Δ4 ποῖ οΘα564, 1 15 
ῬΓΟΒΆΡ]6 8οπι8 οὗ 15 πιγϑίθσίοϑβ ψουἹα θ6 ἀἰβοϊοβθὰ ; Ὑ7Χ78 ΔΠΒΥΡΘΓ, 
ἐμαὶ Θν θΥῪ δηϊπαΐθα θθΙῃρ᾽ 15 ργονι θα Ὀγ. 15 γοαΐου 11} ἔΠ 050 
[λοα ἐ165 ΟΠ]Υ, 10} ἀγθ δἀαρίοα ἴο ἴπΠ6 οοπάϊ οι συμ] ἢ ἐμαΐ 
Οτοαΐοῦ μᾶ5 δϑϑίσμθα ἴο πη. 116 [οα!{165. 10. ἄθνθορθ 
ἘποιΒ6Ινο5 ἴῃ {π παχὺ βαρ οἵ οἵμ οχ᾿βίθῃμ 6, πηΔῪ Ὀ6 50 αἰξογ]ν 
αἰογθηὶ ἔγοα ὑμοϑθ γα αὖ ριβδθμΐ ροββ6858, ὑμαῦ 1 ἃ μαμιδῃ 
Ρεΐῃρ' 6.6 γεϑίογθα ἴο 11{6 μ6 πϊρηὲ θ6 1Π80]6 ἴο Γ6]αΐθ ἔΠι61, ΟΥ̓ 
ΘΟΠΥΘΥ 85 ἰάδα οοπμοθυπἰηρ ὑμθῖὰ ἴο ΟἶμοΥ5.. ὙΥὖΘ ΔΓΘ ΠΗΔΡ]6, 
Ἔνθ ἴγτοπι {π6 πἰ πὲ 1 τονϑίαἰΐοη, ἔο ἐογιι ΔΕΥ 146 οὗ {110 1ην]- 
51016 ψουἹ. ὙΥα βθϑιῃ ἴο γθαιῖγα οὐ ν (Δα 1 {165 [0 ΘΟ ΡΥ ΘμΘπά 
ὑμαὺ μοι 15. 8}} βρ᾽ εἰ 8], οὶ ροββ1}0}16 πὰ βρᾶοθ: ΨΈΙΟΙ ἀ6 1165 
ὉΠ Ἰαπραρθ, οδ] οι] αἰϊοη, πὰ ΘΟΙΠΡΥΘΠΘη50η. ΤΠΘΥΓΘ ἰ5 ἃ 
θοδαϊ 8} [ά68. 1Π 50116 ὈΓΔΠτηΪ πἾ 68] Γθοοσ ἃ ΘΟμΟΘΥΠΙηρ᾽ {πὸ ον. 
“1 ἅγχ Π| ποΐίηρ' παϊηδπη, 1 τ μῖ οἢ ἴο ΘΟΙΠρΡΆΓΘ τηγ5611.} 50 
ἴμούθ 15 ποϊμίηρ ἴῃ {}15 βίαίθ οἵ οχἰβίθησθ, ἡ 16 απ ΘΠΔ]6 τι5 
ἴο σοιμργομθπα ἐμ6 ᾿μν81016 που]: [ἢ σου] ποῖ "8 ἀπαοιβίοοά, 
ἀηα ἐπογοίοσθ, [ἐπ τπουῦΐα] (ἈΘα 1165 ΟὨ]Ὺ 6 γ6 γοϑίογθα ἴο ἔΠΠ0560 
ὙὙΟ Ὑ676 ΓΑΒ ἔγοιν ὑπ ἀθαᾷ, ὑπ6 ἐπίπρθ 10. ΔΓΘ ἀΠΒΘΘα 
Θομ]α ποὺ Ρ6 οἱοϊμθα ἰπ πυπιᾶῃ ἰδιριᾶρα; ἔμ Ὺ ὁου]ὰ ποῖ θ9 
Τϑι ΘΓ, που οου]ὰ ποὲ θ6 ἱπιραγίθβα. 

ΜΒ. Ιοἰτου οὔ Ἱοχὰ Βαγγιηρίοηι ἰο τ. Γάγάπον, Δα θα Πθο. 18, 
1728, δοπημμπηϊοαῖρ ἃ ὈΥ ἰδ 50ῃ, {86 ργοϑθηΐ γΘΠΘΓΆΡ]9 ΒΙΒΠΟΡ 
ΟἹ ἸλΌ δ Π,. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΤΙ. 

Τοοοασε ἤοηι Ψοΐη, τυἷο τυας εἰν ἔῃ, ργίβοη, ἐο Ο γίδες, 

ΜΑΥΤ, ΧΙ. 9--6. 1ὙΚὲῈ ΥἹ},. 18----99, 

Μαῖι, χὶ, 2. Νονν ἤθη Φόμη μά μοατά, τη [Π6 ρῬυῖβοη, {Π6 ννοῦκϑ οὗ Οἠ ἃ ἰοαν. 
ΟΠ γιβέ, 6, 

ΤαΚο νἱ!. 19, ΟΠ ππΐο τη ἔνγο οὗ ἢ15 ἀ15010165, βοηΐ ἐποχὴ τπιπίο {6588, 
Μαίι. χὶ, 8. Αμπά δ] πηΐίο πη, Ατὶ που Π6 {Πδ0 5ῃου ἃ σουηθ, ΟΥ̓ 

Ὧο ννὰ Ἰοοῖκ ἔοσυ. δῃοίμου 
λικουΐ,20. ὙΥ̓ΠΘη ΕΠ|6 τηθὴ ὑγ6 16 ΘΟΠ6 πηΐο πη, (ΠΥ 5814, Φομῃ 

Βαρίι5ὲε ἢ81}} βϑῃηΐ τι8 υπίο ἴπθ6, βαγίηρσ, Αὐτὰ {μοὰ Πα {παῖ 
5Πο 4 σοχηθ, Οὐ ἰοοῖς γγα ἴου δηοίπου ἢ 

21. Αμά ἴῃ {Πδὲ βᾶγηβ μουν Π6 ουγοαᾶ τηδην οὗ {πεῖ ᾿πῆττηϊ- 
165, 8π4 ρίαρστιιθ5, δῃηᾶ οὗ δυ]] Βρ:ΥἹ5; δηά ὑπίο τηδην {π8ὲ 
γγΘΥ6 ὈΠη4 Π6 σᾶγνο 5ι:ρΐ. 

22, ὍΤΠΘη 965115, δηβυνουῖηρσ,, 5814 ἀπίο βοὴ, Ὁ γΟᾺΥ νγᾶΥ, 
Δη {6}} δομπ νυν]αῦ {Πηρ5 γα πᾶν ϑήὴθῃ δηά Πϑαγὰ ; ΠΟῪ 
μαὲ (μ6 ὈΠμπά 5 

82 ΠῚῊΙ5 πη 6558 06 οἵ ἴπὸ Βαρ 151 15 ραοθα ἤϑύθ οὔ {πὸ 1οἹπὖ δι- 
ἐπου γ οὗ 811 ὑπ6 ἤν ΒαυῃηοΖθβ, ὑγΠ056 τιϊθ6α ἸΔΟΌΤ5 [Ὁ ΠΙ 
ἔμο θα5ῖ5 οἵ {115 δυγαησθηθπΐ. Π6 ηΐΘΥΠ8] δυϊάθποο, ἐμπαΐ τ 
15 τσ μὶν ρ]δοοα 15 ἀδἀποθα ἴγοιι {πὸ ἐγαπβιδίομ ἴῃ 101 νἱῖ. 18, 
Δ Πα [Π6 ΓΘΡΙΥ οἵ οὖὖν Τωοτὰ ἴο ὑπ ἀἸ5010165 οἵ {π Βαρί 15ϊ, 1ῃ 8]- 
1αϑῖομ ἴο {π6 παῖ γ8616 οὗ γαϊβι προ ὑπο τ ΟΥ}5 50η-ἰῃ8 ἀοαα ἃΓ6 
Ταῖβοά, ({λ|κὸ νιϊ. 22.) Τ6 οομηηθηϊαΐουβ ἃΓ6 αἰνιἀ6α 1η ὑπ 6 1 Ὁ 
ΟΡ πο, μδῖποῦ ὑπὸ Βαρι δῦ βοΐ ἴο ΟΠ γιδὶ [ῸΓ [1115 οὐ 88[15- 
ἔβοϊομ, ΟΥ̓ ἴῸΥ ὑπαὶ οὗ [15 ἀϊβοὶρ]65. ΤΠ6 ορ!πΐομ οὗ ἔποϑο σπῸ 
δϑροῦβθ ἴμπο ᾿αϊΐου οὐ ὕπθϑθ ἌρΡρθδυβ Π|10}} ᾿0Υ6 ὈΥΟΌΔ0]6, 
Ὑ ΠΘῊ 76 ΓΘΙΘΙΏ 6 7.--αἰ 6 Βαρ 1515 50] 6 πη ἰοϑιποην ἴο Ομγιϑ -- 
186 55) ἔγοιῃ πϑᾶνθῃ, ἃπΠα [ἢ 6 ΠΗ] ΓΔΟΌ]ΟΙ5 πη ρ11156, 1Ο ἢ πηϑ6 
ΦοΒη δΔοκηοσν θαρο 9 6505 ἃ5 {π6 Μ]65518} (α). 

ὙΥΓ,51τ|5 Πᾶ5 5016 ΨΘΙῪ ΘΌΥΓΙΟῸΒ ΥΘΙΠΔΥ ΚΒ οἢ ἴπ6 ἀδποίηρ οὗ 
Ἡ δγοάϊδ5, [6 ρ͵8δοθ ΠΟΥ ἴπ6 Βαριϑὺ νγὰ5 οοπῆποα (6), ὅκα. 
ΤΊ 76 15}} Ὑ ΎΙΟΥ 5 τηθη ἴοι ὑπμ6 Βαρ δὲ ἴῃ Ἰαμοιαρο οὗ τὸ- 

βροοὶ δηα νϑπούδίοη. ἔῃ δααϊζίοη ἰο ὑπὸ ἰθϑιϊποην οἵ “056- 
Ρα5, ΨΠῸ Οὔδοννοβ ὑπαὶ ΦομΠη 5 ἃ σοοα πη Ρ᾽ουβ τη8Π, Ὅ}|0 
δχοϊζεα ἴμ6 615 ἴο {π ἰονϑ οἵ γιγῖαθ, ριον ἂπὰ 105ἰ166--- Ηοἱη - 
1ηρ Οὐἷ ὑπ6 πθοθϑϑιΐν οἵ γοραοπίδποθ, Δ ἃ θη γο ρ, ὈΥ Ὀδρ 15Π|, 
μαριϊαδ! ραν οἵ 501] ἀηὰ Ὀοᾶγ. Ηο ἱπιριυῖζθβ {Π15 ᾿ΠῚΡΥ]50Π- 
τηθηΐ ἴο {πὸ ἴθαν οἵ Ἡδγοα, π15 ἀθαῦ ἴο ἴπ6 ᾿πϑοιραΐϊοη οἵ Η6- 
γοΘῖἃ5, Δη ἃ ἴπ6 ΘΙ Δ μλ 165 ἐπα Ὀ6 [6] ὑπ6 ύὴν οἵ Ἡ ογοα ἃ5 {Π6 
τοδὶ οὗ {Ππ|| αἰνῖπμθ νθηρθᾶποθ ἴογ ὑπ ἀθαὶῃ οὗ ἔμ Βαρι5ἱ (ο). 

ἘΔΌΡΙ Τανὰ ααπΖ, {πὸ δυΐποῦ οὗ {π6 σα! Γαϊθ σου Κ οη 
ΟΠ ΓΟΠΟΙΪΟρῪ, ΜΠΐοἢ 15. σΘΠΘΓΆΠΥ ΓΘΟΘΙ γοα διηοπρ' ἵπ6 76 0}785, πὰ 
ὙΣΙΟΙ 15 ΤΟΥ ΘΙ. 8. αἰϊοπιρὶ 50 ἴο [Ἀ]5} Ὁ {116 ἀποιθηΐ ΟΠ γΟΠΟΙΟΡΎ, 
ἐπα ἀἰδογοα!ῦ 5..4}} 06 ἴσον ἀρὸπ ἴΠ6 5υϑίθπι γον α ΔΙΠΟἢ ρ᾽ 
Ἁγ βιϊΠ 5, 68}15 ΦΌηη π6 Βαρ δῖ, ὑπὸ Πρ ᾿γϊθϑὲ : Δ ΘΥΓΟΥ͂ 
ψ ΠΟ 15 ΘΧροβθα ἴπ ὑΠπ6 ποΐθϑ ὈΥ [5 ϑαυηθα οαϊΐον ὙΟΥΒ 15 : 
ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒ65 ὑπαῦ ἐπ πᾶῆηθ ΒΥ ΒΟ ἢ ὑη6 Βαρ δῖ ψγὰϑ ΚπΟν πα 
ΔΙΙΟΏς; Πἴ5 ΘΟ ὨἸΤΎΠΊΘ, 8Π4 γοίθυγθα ἴο Ὀ. Ψοβθρ5, νγ85 2310), 
4υϊ θαρ{ϊΖαραΐ, ν6] Ὀαρ(ϊδῖα ογαΐ ((). 

(4) ψι4ς Ῥοάάτ!άρο, γο]. ἴ. Ρ. 801. (Ὁ) ιάς ὙΠ θὰ5. ἀθ νὰ [ο- 
Ἠδπηῖβ, Εἰχογο. ϑδοτα, νό]. 11. Ρ. ὅσά. (0) 7Ζοββρῇαβ, Απέ. δ 4. ΠΡ. 18, 
(4) Β. Ὁ. Θδη:, ΟἸσομοὶ. ' οὐβίϊαβ᾽ ἙδΙοη, Ρ. 89. ἀμ 284, Τ|5 νγὰβ 
1ῃ: 8 5βᾶπια Ὑ οὐ βίϊιβ ταβρθοῖπο Ποῖ Καὶ ἱηρ 78π165 1. υτοίθ (0 {πΠ6 ὐπϊοά 
Ῥτονΐποοβ, ἐμαὶ {Π6 Ὺ 5ῃουϊα ποί πασΡΟΌΓ {{Π|6 ῬΓΟΡΟΒΘΓ Οὗ 50 ππᾶΠΥ ΟΡπΟΧ- 
1005 ὨΘΥΘΒΙ68. 



ΟΗἨΒΙΒΊΤ ΒΒ. ΤΕΒΈΙΜΟΝΥ ΟΕ 90ῈΝ--ΟΗᾺΑΡ. 17. 411 

Μαίι, χὶ. δ. γδοοῖνο {ΠΕῚΥ διρθε; δηα {6 ἰδγηθ νγαὶκ ; 1Π6 Ἰθρϑὺβ δύ ἢ ἃ ἴουν-. 
οἰεδηβθᾶ; δηά {Π| ἀθαῦ μβαῦ: (πΠ6 ἀδδα γα γαϊδεὰ υὑρῦ: 
δηἃ τπ6 Ῥοοῦ πᾶν ἔπ6 (ἀοβρεὶ ργϑϑο!δα ἰο {ῃθιη. 

8. πᾶ ὈΙ]δϑβοᾶ ἴα ῃθ ὙΠΟΒΌΟΌΥΟΥ 588}} πού 6 οἰδοηδοα ἴῃ 
ΤΩ6. ᾿ 

“ΜΑΤΤ. ΧΙ. ραγὶ οὗ νου, 2. γϑυ. 4. δῃὰ ραγὲ οἵ νϑῖ. ὅ. 
2 ---ὀϑηΐ ἔνο οἵ Β15 ἀἸ5ο}}0]65, 
4 Ζ26515 δηβογθα δηά βαϊα ππὶο ἔμθ, ἀο δηᾷ δον Φομπ 

δραίη {Ππ|0856 {Π|η 95 ψ ΔΟἢ γ6 ἀο ΠΘῈῚ πα 566: 
ὅ Το Ὀ]1η4--- 

ΚΕ Υἱὶ. ραγὲ οἵ νοῦ. 19, 22, ἃπὰ νϑὺ. 99, 

19 ---οδαγὶπρ, Αγὸ ἔμοὰ μ6 ἱπαΐ βῃουϊ ἃ σοιηθ} οΥ̓ΪΟΟΙΚ 1 ἴοτ 
δηοίποῦὺ 

22 ---866, ἴπ6 απ 8}, ὑπὸ ἸΘΡΟΥΒ ἃΓῸ οἰδαπβοά, {πὸ ἀθαῦ 
687, ἐπ ἀθαὰ ἃγ6 γα 1564, ἴο {πΠ6 ῬΟΟΥ {}16 ΡΌΒΡΘ] 15 ργδομβά. 

29. Απηα Ὀ]65566 15 ἦδ, ἡ Ποβοονοῦ 5118}} ποὶ θ6 οἴδιπ δα ἴῃ τη6. 

ποι ξχ.-...- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΠ. 

Ο᾽λγιδι᾿ 8. ἐδδίϊηιοηῃ δοηοθγηΐη «οΐμη. 

ΜΑΤΤ. ΧΙ. 7--|.(δ. ἀὐκὲ νι. 94---80., 
Τα ν.94. Λπηά θη {Π6 ὙΠ ΒΒ ΠΡΌ ΥΒ οὗ ΦΌΠη γεγο ἀδραγίοα, 
Μαῖι, κί. 7. Φϑϑβ θθραμ [0 580 ππίο {Π| τη] εὑ 465 οοποθγηίηρ' Φοἢη, 

ὙγΠδὲ νγοπέ γα ουξ ἰηΐο ἐΠ6 Ὑ]] ἀθυηθ85 ἔου ἰο βεα 2 Α τορᾶ 
5ΠΆ Κη νι (Π6 ἱηα 

8, Βυὲνβαδῖ ννεπί γα ουῦ ἴὉγ ἰο βεα ῦ Α υηδῃ οἱοίπϑᾶ ἴῃ 
50 ταϊιηθηΐς ἢ 6 Πο]4, {π νῪ {πὲ τγθᾶῦ βοίς οἱοί ΐηρ, 

1πῖκο νἱ!. 25. Β6ΠΟ]α {ΠΟῪ ὙΠΟ ΔΥΘ ΘΟΥΘΘΟΙΒΙΥ ΔΡΡΑΙ6]]6, δηά να 
ἀ6]Π !]οαύθγ, ἃγ6 ἴῃ Κιηρ᾽Β σουγίβ. 

206. Βυὲ νῇδί νγϑηΐ γϑ ουὔίξου ἰο βοΐ Α ργορμεὶῦ γϑα, 
540 ἀπίο γοῦ, 84 τητιοἢ τηογ6 (Πδῃ ἃ ῬγορΠοί: 

Μαίι.χὶ. 106. ΕοΥ {Π|15 15 Π6, οἵ ποι 1ξ 15 νυ θη, Β61}0]4, 1 βοπᾶ γὴν 
ΠΠΘΒΒΘΠΡΘΥ Βοίοτα (ΠΥ ἴδο6, νυ] Ὁ ἢ 58.411} ργθραγθ (Πν ννδΥ 
Βοΐοτα {Π66. 

Τικο υἱ].28, ΕῸΓ 
Μαΐ.χ. 11. δίεηϊν ἴ 5αΥ ππίο γοὰ, Αὐηοηρ ἐποῖὰ ἐπδὲ ἀγα θοσῃ οὗ 

γΟη6η, {ποῦ Βδίἢ Ὡοΐ ΥἸΒΘὴ ἃ στ δον 
Τακε νἱϊ. 28. ῬΡΥΌΡ θὲ Ππδῃ Φόμη {π6 Βαρίϊϑῖ : 
Ναί, χὶ. 11. (πούννβίδηαίηρ, μα (πὲ 15 Ἰοαβέ ἴῃ {π6 Κιησάοῃι οὗ αοα 

15. σγβδίθυ {πδῃ ἢ ὅ““.) 

58 ΠΡῊΙ5 ψγἃ5 ὁπ6 οὗ {μ6 ἰοῖκθβ ΠΟ. τγὰβ ἴο. ἀἸδιϊπρι 15}. ἐπ 
γοῖρῃ ΟἱὁἨ ἴῃ Μββϑία], ΤΡ 22 ΠΌΤ ΘΠ ΘΝ ΥἼΝ τ ΤοΥγα 
π᾿ 4πἃ πογΐα] ΓΘϑισρθηξ, δὰ δδὶ, 10] ρυϊποῖρίππι γθρηΐ Μέθϑϑίθθ 9Ὁ- 
βουνδιΐαγ. ΤΠ6 ἈΡΡΘᾺ] ἔο {Π6 «7878 15 ὈΠῚΓΌΓ ΠΥ πηϑ8646 ᾿π Θομ- 
ΡΙΠΔπο6. ψιΠπ ἴπΠ6 ΡΟραΪαΥ δηᾷ Μ1611} Κηονγα ὑγϑα τ 10η8 ἃπὰ Ορὶ- 
ὨΪΘΗ5.--- ΒΟ οοἔροαϊα5, ον. ΗδΡ. νο!. 1. ρΡ. 11]. ἶ 

ὅς Ἐγοσυ, ἔπ6 τπθᾶποδὲ Ομ γιβιᾶπ, αἰζοῦ ἴπ6 τϑϑυγγθοοῃ οὗἉ 
Ομγιβδὶ, νὰ θϑζου δοαυδιηϊοᾷ τὶν. ὑπ πιγδίθυ!θθ οἵ τ] !ρῖο, 
8η ἃ ἴδ παΐαγθ οὗ ἐμ Κιπράοῃ οὗ ἴπ6 ΝΜ οϑϑί ἢ, ὑἐμᾶπ ἔΠ6 σγθαϊθϑὶ 
οὔ [88 ἃποϊθηξ ργορμοίβ (α). 

ῬΩ 
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δι, χὶ 12. Δπά ἔγτομι (π6 ἀαγ5 οἵ δοόομη {πὸ Βαρεῖβέ, ὑπῈ}} πονν, [Π6 Οῃ αἰοαν. 
Κίηράογῃη οὗἨἁ Ππδανθη βυβογθει. ψ]]θησθ, δηᾶ {π6 νἱοϊθης 
[ΔΚ 1ὸ Ὀγ ἴογοθ ὅὅς 

ΜΑΙ. χὶ. 18, Τὖ 85 ἃ βαυἱπρ᾽ διηοηρ' {π6 76 5 ὈΘίου {μ6 {1π|6 οὗ 
ὍὉΌΓ ΒΆΝ] ΟΥ̓, 1512 ΝΞ 52 ΠΤ ΠῚ ΝῸΝ ἸΝΖΏΣΣ »ὴ», 811 {π6 
ΡΓΟΡμοῖβ ργοριδβϑίϑα οὔἱἹν {1}} ἐμ ἔϊμπιοβ οἵ ἴμπο Μϑϑβϑβίδῃ (6). 

(α) ΜΙάθ δομοβίσθηῃ, νο]. 1. Ρ. 112, (Ὁ) Βεγδοδοίῃ, [0]. 84. 2, πᾶ 
ΘΟΠΑΒ Δί, 0]. 68. 1. ϑδομοοίρϑη. νῸ], 1. Ρ. 119, ἀπᾷ Ὁγ, 61}}᾽5 οοιμπηθηΐ 
ἴῃ ἰἴοο, 

55 ΘοΠοδίρθῃ 5. οὗ Ορίπίομ ἐμαὶ {Π656 ΟΣ 5 ἃγ6 ἴο θ6 ὑπάθι- 
βἰοοά ἴῃ {Π 61} τ|5118} 56η86. 850 ΙΔΥ ΟὈδίδοϊθ5 ΤΟΥ͂Θ ἔπτη 1 
ἴῃ6. ΨΥ οἵ ἵμποβθ ὴ0ὺ ψΈΓ6 ᾿ην θα ἴθ Ὀθοοηθ ἀ]5010165 οὗ 
ΟὨγϑὶ, ἐμαὶ 811] πὸ σου] Τϑοθῖνθ ΠΪ5 γϑ]ρίοη, ἡ Υ6 τϑαυϊγϑᾶ 
ἕο γεβϑίϑδὶ ψΠ Δ ΙΔΡΟῸΣ ἃπὰ ρϑυβον θυ ηρ' υ] 0] θη 66 ΘΥΟΥΥ αΠΠΟου]Υ 
ἴμαΐ ργθβϑηΐθα 1.561. ἘνΟΥῪ Ππαμηδῃ ρΟνΟΥ ἀπ ᾿ηβὑ 1} 10 ΘΥΘ 
ὈΡΡοϑβοᾷ ἴο ἔπ οϑίϑὈ! 5 γηθπὶ οἵ ἴΠ6 αοβρ6]. Απίμογιδν, τ8Π- 
ΠΘΥ5, ΟΡΙΏΙΟΠ, ῬΥΘ] 166, ἡγ Υ6 8Π1Κ6 ᾿Ἰθασα θα ἀραϊηϑβὲ 1ὖ, 
ΤΙ ῬΑ βθ 65 οοπάσιηποα ὑπ γτο]ρίοη οἵ Ο γὶδί, ἃ5 1Π001}- 

βἰϑίθηΐϊ ψ ἢ ἸηΔηΥ οἵ {π6 1. ἱπίουργοΐδεϊοηβ οἵ βογιρίαγθ, 85 ἴθ 
ΒΡΙΓΙϊ 8], Δ Πα ἃ5 ν᾽] αἰϊπρ' Π6 Ἰϑνγ5 δ ἃ γα 10Ὲ5 οἵ ὅπῃ 6] 4615. 
Τηδ6 Βαημθάγιηι ορροβϑα 1, 85 δχοἰἐἱπρ' ἔασι} 5 Δ Πα αἰ 55 5105 
Θιηο Πρ ἐΠ8 ΡΟΟΡΙΘ6, δπᾶ ἀϊδιαγθὶπρ' {πΠ6 ΡΠ ρθοθ. ΤῈ6 Βο- 
τηδ 501416Γ5 δηἃ οἰϊοουβ, θοΐῃ οἷν] δ α μα γγ, ΤΟΥ ᾿πο]η6α 
ἴο ἰγοαΐ {π6 ἃροϑβϑί!θβ. δὴ ἃ ὑμθῖγ ἀοοῖσγι πα σι οοπίοιαρί, πα {15 
18 ψἘ016 ροῦν οὗ ὑπ βίαϊθ γγὰβ ἃγγαγϑά δρδὶ ηϑὲ ἔπ 61. 

ΤΠ6 Κίπράομι οἵ μϑᾶνθῃ νγ5 ν᾽] ΟΙΘμ ]γ αἰΐϑοῖκθα ΟΠ ΘΥΘΓΡῪ 5ϊά6, 
ἀηα {π056 ὨπΠ0]6 ἀἸ 561 0165 0 ΤΟΓΘ ΔΗ ΧΊΙΟῚ5 ἴο οϑίη Δα 8} 66 
ηἴο 1ἴ, Τοῦ ΟὈ] ρα ἴο οοπίθηα ἀραϊπϑὲ 811 {π656 αἰ ΠΟ 1165, 
δηἃ ἴο ἴαἶκα ροβϑθϑϑίοῃ οἵ ἢ ὈΥ σ] ] 9 ποθ, Θομ γα ἴο ἴπ6 ορῖ- 
ΠΪΟΠ5 δΔηα {ΠῸ ορροϑβιτίοη οἵ 8 ῬΊΥ 5665, ἃπὰ {π6 ὙΠΟ]0 Ψ 158 
ΒΘ ΠΘαγη, 1ΌΚ6 χυὶ. 16. 

ΑἸποηρ {Π6 μϑββθᾶρθδ γομ ἔπ ΤΑΙ μπ15}5, οι ϑομοοῖροπ 
αυοΐθ5. ὁπ {μὶ5 ἑδχί, 15. Βϑυδομοῖῃ, 10]. 84. 2. ἃἀπὰ πο ἴ5 
αποϊθα 450 Ὀγ Ὅτ. ΟἸ]], ἐπ Ἰϑαυπά οοιηπιδηΐξαΐοῦ, δπα γαῖ 
οΥ̓πϑιηθπὲ οἵ {πΠ6 Βαρ ἰδὲ ἀἰδβθηΐθβ. ΑἹ] ἔμ ἱπδριγοα ψυ ἴθ 5 
δα Ργοριοῖβ ποὺ τ γθ Ὀοΐίοτα Φόμη 5ρθὰκ οἵ {πῃ6 ΜΘββι ἢ 85 
ΟΠΘ6 ΨΠ1᾽0Ὸ 1568 ἰ0 ΘΟοπη6: ΦΟΠΠ 5ρ8Κ6 οἵ Πἰπ ἃ5. 16 ἷηωΟ 8 ΘΟΠ]Θ: 
δῃηα αἰγθοῖθα ἴΠ6 ΡΘΟρ]6 ἴπ ρ]δῖη ἰθυη5 ἴο 6515 οἵ ΝαΖαγϑί}, ἃ5 
ἐμ Μοϑϑίδῃ, ὑπ Τὴ} οἵ ἀοα. Β]ποθ ἴπ6 ἐϊπιθ οὕ Φόμῃ νἰβϑίοῃ 
ΔῊ ἃ ΡΓΙΌΡΠΘΟΥ πᾶν θΘθπ εἰϊουν [ΔΘ ἀνἂν : δα {Π15 15 Δοκπον- 
Ἰοάροὰ Ὦγ ἴμ6 Ψον5 ὑπϑιηβοῖνοθ, 0 58. δ 1712 ἘΝ ΣΩΠ 22 
ὨΓ 2) ΤΟΝ ΠΙΝῚ ΝΟ ἸΨ 2Π “νὉ ΖΝ ΤΠ ΤῊ ΝῸΝ ἸΝΞΣΣΣ 
Οπιη65 ῬΥορμθῖθθ ΠΟῚ ΠΪδ81 5616, δἀ ἰοιηρογα Ν6ϑϑίϑθ ὑγορῃ6- 
ἰαγυπὶ, 504 ἀ6 νἱἰἂὰ εοἴθυπα ΟΟυ] 5 ΠΟῚ νἱ ἀξ ργοοῖθυ ἴθ Ἰϑοιηΐη6, 
ἃ πα ἔγοπι {6 ἀν {Π6 ἴθιιρ]6 νγὰβ ἀδϑίγογοα, τ 03 "ΝΞΟ 7 ΤΙΝῚΣ3 
τ΄. Βανὰ Βαΐβγα, [Ὁ], 12.1. ϑίηοο {πὲ {ἰπ6 ΑΡΑΥΡ ΠΕ] (α) οοΠ - 
ἴδ55θ8 ἔπ πᾶνθ δᾶ πὸ ργτορῃοὶ. ϑομποεῖσϑῃ αποΐθβ 8150 ἴο ἴμ6 
βᾶτη6. οἴδοῖ ---ϑομαρθαϊί, [0]. 68. 1. ἀπά [0]. 161. 2, ῬΘΒΔΟΙΪπ,, 
[0]. 68. 1. Θαπμοάχίη, [0]..99. 1. 

Τπαὶ Τοίη γ85 ἃ Ργορ δὲ, τηδὺ "6 σαὶ που θα ποῖ ΟΠΪῪ ἔγομι ἐμ 8 
ΘΟΧΡΙΘ55 ἀθοϊαγαίίοη οἵ 5... Γμπ|κ6, ἰΠαὐ ὑπ6 ψογὰ οἵ αοα οδπηδ ἴο 
Ἀπ, ἰπ ἐπ Ψ1ΠᾺΘΓΠ6585; θιτιΐ ἔγοιῃ ἴπ6 παῖυγθ οἵ μἰ5 μηϊη]δῖνν, δη4 
ΗΪ5 ἀδοϊαγαξθη ἴῸ ἐπ ρΘΟρΙθ. 

- ΦΌΠη ρΡγΟροϑιθά-- 
.1. ΤΠ ΔΡΡΙΌΔΟΙ οὗ ΟΠ μΥἰβί, ἴπ πὸ ομαγαοῖου οἵ ἘΠῚ74}. 
2. Ἠϊ5β ργϑιοχιβϑίθῃοθ δηὰ αἱρηλν, ἃ5. {Π|Ὸ δἴθυ πὶ ϑοη οἵ αοά. 
9. Ηἰ5 αἰοπϑηιηΐ. : 
4, Ἠο]θοίίοι Ὁ. ἐπ 78 ν)8, ἃπα δἀορίϊοη ΒΥ {π6 Οιθπ 1168. 
ὅ. Φυσρτηοηΐβ οα 76» 8, ἀπὰ ἢ] βοραγαίϊΐοι οἵ ἴπ6 σοοά ἔγομι 

ἐπ οὐἱ], αἱ {π6 δπὰ οὗ {86 ψ ου]ά. 

΄ 
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Μαίὶ, χὶ, 18, ὗ ΒΟΥ 811 (πΠ6 ῥτορῃδίβ, δηὰ (π6 1ᾶνῦ, Ῥγορμοβιθα ἀηῈ}} Οἱ ἃ ἰοατ. 
Ομ: 

1. Αμπά (1 γ8 ψῃ] γβοϑῖνα 1{,) {15 15 Ε]185 ὑν ΒΟ ἢ γνὰβ ἴοσ 
[0 ΘΟΙΏΘ. 

1 νῖ.29, Απά 81} (Π6 Ῥθορὶβ ἐπαὺ παγὰ ᾿ΐπη, δηᾶὰ {π6 ρυθ] σης 
7υβῃοα αοα, Βεϊηρ' Ὀαρεϊζοᾶ τ τ ἐμ6 Ὀαρείδιη οὗ ΤόΒῃ: 

80. Βαΐ {π6 Τιαννγοῖβ ἀπ ῬΠΔΥΙβθοβ το]θοίθα {6 σου η56] οὗ 
Οὐοα, δραίηβέ ἐΠποηηβοῖνοβ, θϑίησ ποί ὈαρεϊΖροά οὗ Πίτη. 

Μαῖί. χ'. 156, Ηδ (μαῦ μα .ἢ ΘαΥβ ἴο ποδιῖ, 1δὲ ΐμ Πθδυ. 

ΜΑΤΤ. ΧΙ. ρατΐ οὗ νοῦ. 7, 8. νϑυ. 9, δπὰ ραγί οἵ νοΐ. 1]. 
7 --Αμὰ δ5 ἱπὸν ἀδραγίθα--- 
8 -σᾶγ ἴῃ ΚΙΠρ᾽Β ΠΟΙ1565-- 
9 Βυῖ νψμαῖ ψοπΐ γ6 ουΐ [ῸΥ ἴο 566 ἡ ἃ ργορποῖν γθᾶ, 1 58 Υ ππὶσ 

γου, 8πα τηοῦθ ὑπ8ηῃ ἃ ργορμποΐ. 
11 --ἰμαπ Φόομη ἐπ Βαρι[51--- 

ΚΕ νἱϊ. ραγ οἵ νον. 24, 25. νοὺ. 27. δῃα ραγὶ οἵ νϑυ. 28. 

24 .-οἱῷ θθρὰμ ἴο 5ρθᾶὰκ υπΐο ἔμ ρθορῖίθ οοποθυπίπρ' Φόοπ, 
γγμαὶ σψϑηΐ γ6 οαΐ ᾿ἰπἴο π6 Μ 1] ΔΘΓΠ 655 [ῸΓ ἰὼ 566" Α γϑϑᾶ βῃδίζθῃ 
στ {ΠΠ|6 ψ]ηα 

25 Βαυΐ ψπαΐ σψοπΐ γα οἷ [ὉΓ ἴο 566  Α τηδῃ οἹοϊῃιοᾶ ἴπ βοΐ 
ταϊμηθηΐ ὃ--- 

27 ΠῚ 15 8 οἵ σΠοχὴ ἰΐ 15 υ ἴθ, ΒΟΠΒΟ], 1 58 πα ΤΥ 1π68- ὁ 
ΒΘΏΡΘΓ Βοίογθ ὑμγ (866, ΜῈ16}1 5118}} ρύθρᾶγο ὕΠγ ψγᾺΥ Ὀδίογθ {Π| 66. 

28 -’ἐὐ 580 αηΐο γοι, ΑἸηοπρ' ἔποβο ἐμαΐ ἀγθ ὈΟγη οἵ ψοιηθπ 
ἔμοῦθ 15 ποὺ ἃ ϑγθαΐθγ--τθαὐ μ6 ὑπαὶ 18 Ἰθαϑδὶ 1π ἴπΠ6 Κίπράοιῃ οὗ 
Οοὰ 15 ργϑαΐθνυ ἔπϑῃ 6. 

ππτοκίῖς.-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ͂Ψ. 

ΟἸγῖδὲ γοργοαοιο8 {ἢι6 “οτυς ΚΟΥ ἐπιοῖν ἐηιρθηϊέθηοο απ ὑπιδθηι- 
δἰ έψ δ. 

ΜΑΤΊ. ΧΙ, 16---δ7ῷά. αὐΚῈ ΥἹ]. 91---86. 

1μκονὶ.381. Αμα {6 Πιοχα 5814, Ἦ μουθαηίο, ἐπα 514}} 1 π|κθὴ {Π6 
γΏΘῃ ΟὔΠ15 ραπϑγδίίοη ἢ δηα ἴο νγδέ ἃ16 ἴΠπϑὺ {|κ67 

82, ΤΠον ἃγο {ἰκα πηίο Ομ] ἀγθη βιψηρ' τη {Π6 τηϑυ]ζοί- οΪδοθ, 
Δα ΟΔΙ]ΠἸηρ' ΟΠ6 [0 ΔποίΠαΥ, δηα βαγίησ, 8 πᾶνθ ρὶρβά 

6. ΟἸΓΙβ 5. ΠΟΥ Θα56, 8Ππ4 15 οὐ ἀθοῦθᾶβθ. ; 
7. Ἠο οοιπρ]οΐθα ἐπ οἰιαῖη οἵ ργορβϑοῖθβ ψ Ά10} ργθαϊοἰοα ὑπ6 

οοΙπΐηρ᾽ οὗ ΟΠ Γἰδῖ, ΠΥ ροϊπίϊπο ουΐ ΟΠ ΓΙδὲ ΡΘΥΒΟΠΔΠῪ αἷ Πῖ5 θὰρ- 
Ὦ1511.---- ΕΠ ἃ165᾽5 ΑΔ]. οἵ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΡΎ, γνο]. 11. ραγὶ 2. Ρ. 742. 

(α) ἴπ θη. [0]. 69, 4, ἀρ. 61}]. 

, 86. ΤΠ 5 βϑοξίοῃι 18 ρ]αθθά πϑύθ οὐ ἐμ υαπίΐοαά δαυϊμοῦ 65 οὗ 
Ρικίπσίοπ, Νονόομιθ, Τρ μἰίοοῖ, Ποάαγίαρθ, ὅθ. ἜΠ6 Βορ- 
ἴπγθ ΔαΪ ΠΟΥ 15 ἀογῖνϑα ἔγοπι ἐμ θνϊἀθπὲ σοππϑοίίοη οὗ ν. 20. 
αὶ ν. 19. ἰη Μαῖῖ, χ. ΜΊομΔ6115 ρΙθοθβ ἰδ αὐΐου π6 τ 15510} οὗ 
ἀπο ἔνγοῖνθ, ργοϑουνίηρ ὑπ ογάθν οὐ 51, Μαΐϊμον. Βυΐϊ Γ᾿ρι- 
ἴοοὐ πα5 15} ουβογνϑά, ὑπαὶ 51. Μαϊίπονν 566π|85 ἴὸ πᾶνθ μδοϑά 
πὸ δνθηῖβ 'π {π6 ογάου ἣθ μὰ5 αἀορίο, οπ δοοουηΐ οἵ {Π6 5ἰπαΐ- 
Ἰαγιν Βοΐπεθη πὸ ὑτο δνομπίβ--- 6 πιίβϑίοη οἵ {μ6 ἀἸ501 0165 οὗ 
Φοιη, ἀπ ἐμαὶ οἵ [πὸ ἀΐδοῖρ]ο5 οὔ σαν ϑῖ, : 
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ἀπηίο γοῦ, Δἀπᾷ γθ βαᾶνα ποῖ ἀδηοθᾶ; νγὸ πᾶν τηουγηρα οη αἰἴοῦτι 
Ὁπίο γοιι, Δη4 γα Πᾶνα ποῖ νγερύ- ἶ 

κου ,38, Εον Φόμη {π6 Βαρέϊβέ σαι ποι Υ δδθπρ Ὀγθδᾶ, ΠΟΥ. 
ἀγηΚίησ' νυ]η6, Πα γα 5ᾶγ, Ηδ μδίἢ ἃ ἄβυ!. 

84. 1Π6 βοῃ οὗἉ χηδῃ 15 φουηβ δϑέϊησ δηα αὐ Κίηρ, δηα γα 
58Υ, Βεβο]ά 4 οἱέύοῃουϑ τη, δηα ἃ γγῖπ6- Ιου, ἃ ἐτίοπά 
οὗ ρα] Ἰοδηβ 8Π6 5: ΠΠΘΥ8. 

5ὅ.. Βμς γυίβάοχῃ ἰ5 [5 4 οἵ 411 μου σὨΠάγθη. 
Μαΐ ΧΙ. 206, ὝΠοη Ῥασδῃ Π6 ἴο Ὀρ ταί τπ6 οἰεἶος ψμθγοὶπ τηοβὲ οὗ 

Ἠ15 Τα] Εν ὙγΟΥ 5 σγοτΘ ἄοπθ, θθοᾶιβα ἔμπα ν τορεπίβα ποί. 
21. Υγὸ υπίο {πθρ6, Οδογαζίῃ; νοὸ υπίο (ῃε6 Βειμβαϊάα : ἔῸ αὶ 

1 τῃ6 τοῖρινεν νρουκα τ Β]Οἢ τγοῦα ἄοηθ ἴῃ γοῦ, παα Ῥεθη 
ἄοπθ ἴῃ Τ τα δπα Βιάοη, {πὸ ν ὑγουϊὰ πᾶνε σερεπίθα Ἰοηρ; 
ΔΡῸ ἴῃ 58οκοίοί δηᾶ 85}68. 

22. Βυι1 80 υπίο γοιι, 1 541] 06 γηοτο ἐο] θυ Ὁ] 8 ἤου ΤΎΤα 
Δπα ΒΙ᾽άοη δὲ ἐῃ8 ἀδὺ οἵ Ἰυάρτηθηΐ (Π8η ἔοΥ γου. 

23. ἈἈπά {ποὰ Οδροθγηδαμη, νγῃϊο ἢ τὲ Ἵχα] θα ὑπίο μθαύεη, 
5841: 6 Ῥγουρης ἀοννῃ ἰο Π6]]: ἔου 1 {16 γηϊσην ὑνοσκ8 
ὙΒΙΟῊ πᾶν θθθῃ ἄοπθ ἴῃ γουῦ, μαᾶ θθθὰ ἄομα ἰπ βοάουη, 
ἴξ του] Πᾶνα στϑιηδίηθα τιπῖο (Π15 ἄδγ. ὶ 

24... Βυι1 8δὰγ υπίο υοὺ, (μδὲ 16 5881} 6 σποῦα το] ΘΥ8 0]6 ἔου 
{πΠ6 ἰἸαπά οἵ Βοάοιῃ ἴῃ {Π| ἀδΥ οἵ ̓ υἀρστηεπί [Πμδῃ ΤΌΣ (Π66. 

ΜΑΤΤ. ΧΙ. 16---19, : 

16 Βυΐ σπδγθιιηΐο 5188}} 1 Π|Κοπ ἐπὶ5 σοπθγδίῖθη ἡ Τὰ 5. Π|ΚΘ 
ἙΏΪΟ ΟΠ] Ὼ δ ζδϊπρ' πὶ ἔπ6. τηϑκοῖβ, ἀπ οδ]Π]Ππρ ἀπΐο {Π61Ὁ 
6] ] ον 5. 

17 Απὰ 5αγίηρ, ῦο μᾶνϑ ρίρβᾷ ππΐο γοῦ, πᾶ γ8 πᾶν ποῖ 
ἀαηοοᾶ: τ πᾶνϑ τηουγηθα τἰπῖὸ γουῦ, ἃπ ἃ γα ᾶνϑ ποῖ Ιατηδπ θα, 

18 ΕῸΓ ΦΌμη σδιηθ πϑῖζμον δᾶξίμρ ποὺ ἀγιπκίηρ ; δῃὰ ἔπου 
58...) ΗΘ Παὶἢ ἃ ἀδ6νυ]]. 

19 Τὸ ὅ0ῃ οἴ πὴ οδμηθ δαΐίπρ' ἃπα ἀγα Κίηρ᾽ ; ἀπα ΤΠΘῪ 580, 
ΒοΠοΙΪὰ ἃ πηδη ο]αἰζοποτιβ, δηα ἃ ψὶηθ. 1 θ 6Γ, ἃ ἔγιθπᾷ οὗ ρῃ}}]1-- 
ΟΠ διὰ βπποῦβ. Βαὶ γΊβάοιη 15 1588 οἵ παῖ Ομ] άγϑη. 

--αῇῷ»--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ. 

Ολγιδὲ ἱηυϊίος αἰΐ ἕο σοηῖο ἐο ζίηι Ἴ, 

ΜΑΤΊ. Χὶ. 928. ἰο {Π6 οπά. 

Μαιὶ,χὶ, 25, Δι (πὲ {ππ6 δαβιιβ δηβυνογθά δηᾶ 58], 1 {Ππ8ὴῖς [πθ6, Ὁ 
Ἐδίμον, Τιοτὰ οὐ μϑανθῃ δᾶ θαυ, Ὀδοδυβα τμοὰ πᾶϑὺ μα 
{Ππ656 {πη 5 ἔγομι {{Π|6 γγῖββ δα ρυπάθηϊς, αηᾷ μαϑὲ γνθαϊοα 
{Ππ6ηὰ τηΐο θᾶ 065. ᾿ 

26. Ῥνβϑῃ 80, Εδίμου : ῸΥ 80 1 ββεπηθᾶ σοοᾶ ἴῃ (ἢν 5ιρῃέ. 
21... ΑἹ] Πἴηρβ δγα ἀδ] νογθᾶ τπππίο γὴθ οὔ την ἘδίμοΥ : ἀμ πὸ 
τὴ Κηοννθίί {π6 ὅοη μὰς (6 Εδίποῦ ; ποι μοὺ Κποννθί 
8ΩΥ τῆδῃ {π6 ΕΔΙΠοΥ, βανα (π6 ὅοῃ, ἀπά μ6 ἴο ψν πομιβοονοῦ 
Ἐη6 ὅοη γ}}}} γανϑαὶ Ὠϊη. 

ὅ ῬΗΠκΙπρίοη, Νονοοπιο, Ὠοἀάγιρο, 1ἱρλ!οοἱ, ΜΠΟΠ8 6115. 
πα ὙΥΠΙδίοπ, ᾿ηδοῦξ {815 δοοϊΐομ ἴῃ ᾿ΐδ ργοϑοπΐ μἷαοθ, 'Π6 
βου ρίζα! δαϊπογιίν 15 ἰπο ογᾶογ οὗ 5., Μαξίμου, ὁ. Χὶ.- ; 



ὌΠΙΙΝΙ ΓΟ ΟΥΥ ΑΕΔ ΓΟΝΔΝΣ ΌΠΑΓ, 111, 9] ὃ 

Μαί!, χὶ. 28, (ΟΟΠπΊ6 αηΐο τη6, 81] γα πα Ἰαθουιγ, ἀμ ἃ’ ἤθᾶνυ Ἰδάθῃ, οἱ ἃ ἰουγ. 
δα 1 ψ1}} σῖνα γοι γαϑί, 

29. Τάκθ ΤΥ ὑΌ Κα ἀροὴ γοὰ, μα θα οὗ 116 ; ἴου 1 δὴ 
ἸΏ66 1 ἃπὰ ἸονἹῪ οἵ Πιϑαᾶτί : δηὰ γα 5}4}} Πηά γοϑβϑί υπίο. 
γοῦν 8015. : 

80. ΕῸΥ ΤὯΥ ΥὙΟ]Κ(6 15 Θα50, Δη4 Χηγ Ὀυχζάθῃ 15 ΠΙρἢΐ, 

«πεαρᾷῇ,».-.--- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΥ͂Ι. 

Οἠνγιδί ξογσῖυο5 {δι οἴη οΥ α Ῥδριαῖο Ῥορϊξοηϊ, αὐ ἐπ Ἡοιιδ 
οὔ α Ῥλαγῖδοο δ᾿, 

Τ{ΚῈ ν11. 96, ἰο {Ππ6 φηά. 

Ζκον 86... Δηᾷ οπο οὗ πὸ Ῥμαγίβθες ἀθοιτοᾶ πΐτη (πδὲ πο νου] θαὲ 

γι ἢ πη : δηα Π6 τυθηΐ ἰηίο {πὸ ῬΠΔΥβθοβ ποῦβο, δηᾷ βδὲ 
ἀονῃ ἰο χηρϑδί. 

58 ἼΠΉ656 ὕνχο βϑοίϊοπβ ἅγ6 ἰπβουϊθα μου οὐ ἐμ6 )οἷπὲ δυὐπουιὶν 
οὗ ἴπ6 ἔνθ Βδυπηοπῖζουβ. ΤΠ6 Υϑᾶβοπβ ἔγοτα Βουρέτγθ ἀγθ Μ6}]} 
δίνθη Ὁ. ΓΑο οἱ, πὸ οὔβούνθβ, ὑπ ᾿ηνιαϊϊοπ οὔ ἐπ Ῥμᾶ- 
ΥἾθ6 6 5661η5 ἴο πᾶνϑ δ 5οη16 τοίδγθποθ ἴο ἴπΠ6 ψογὰβ οὗ ΟΠ γι ϑῖ, 
-- ὙΠῸ ὅοπ οὗ Μᾶμ οδπιθ οαἰϊϊπρ πα ἀγιηκίπρ :᾽) ἀπὰ, ἐπ6 
ψγΟΓα5, “ς Οριηθ ππΐο 116 γο ἰμπαΐ ἃγθ θαυ, δπα πϑᾶνυ 1 66η,᾽ 
πο ΐ πᾶνϑ ἱπαϊιοϑα {π6 πῃρηηδη δ πποὺ ἴο Κπθο], ἃπα 660 αὖ μῖ5 
ἵδρο [ῸΓ ᾿ΠΘΥΟΥ. 

Τὶ 15 {πὸ ορίπῖοπ οὗ Τρ οοΐῖ, ἐπαὶ ὑπ ΜΙΆγΥ, μα ἴδια] ρΡ6- 
πἰΐθηΐ 10 ΠΟΥ δ΄ ἀἀγοϑδθαὰ οὐὐν Τογὰ, ψγἃ5 Μαγν Μαράλ]θπρ, 8δπ 
816 5ἰϑδίου οἵ 1.Ζαγθ. ῬΙΚιποίομ Πδ5 ΘΟΙη6 ἴο 8Ππ ορροβίΐθ Θοῃ-, 

. Ο]ΌΒΙ0Πη. Ηθδ ἀἴδοιι55685 ἱπΠ6 576 οὐ αἱ δοπιο ἰΙθηρὶμ. πὸ α0685- 
ἐϊ0η5 Π6 ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓ 8Υ6, 

1. ὙΥΠοΥΘ 1ἰ ψὰ5 ὑμπαὺ «}6515 αἰποα Μὴ 1} ὅπ6 ῬΈΑ 566 ὃ 
11. ὙΥ8ὸ 1 ψγὰβ5 ἰπᾶΐ δινοϊηΐθα “651155 ἔδοΐ αὖ {παῖ {πη ὃ 
ΤΠ ΔΗΒΎΘΥ Οἵ ΠΊΔΠΩΥ ΘΟΠΙ ΘΗ ἴαίΟΥΒ 15, ὑπαὶ 11 νγὰ5 αἱ Βοίμδην, 

αὖ ἴπθ ποιι58 οἵ βίτπου {Π6 ἸΘΡΟΥ, ὙΠΘΥΘ “7 6515 ΠΟῪ αϊπθα - δπὰά 
ἐπα 1 γγὰ5 ΜΙ ατν ΜΡ 816η6, {ΠΗ 5ἰδίθνυ οὗ 1,Ζϑσιι5, ΠΟ ἀποϊηϊρᾶ 
μῖ5 [ϑοῖ. Αηὰ Τ᾿ αἰϊᾶπ οΘοππϑοῖβ ὑΠ15 δοοουηΐ σι 8 ὑπαῖ σἴγθη ὈΥῪ 
51. Μαΐου δηὰ δι. ΝαγΚ. 

1. Δοοογάϊηρ ἴο πθ μγοβδοπὲ ογάθυ οἵ 5. Τὰ]κ 5 506], {π15 
αἸπίηρ τὶ ὑπ ῬΏΉΆΤΙΒ6Θ 15 δ᾽ ἃ ἀονγ ὈοΘίνθθη ΟἹ δ 5. θα ν πρ; 
ΟΔρΡοΥ πη] δηα Πἰδ γοΐαγη ὑπι} 6 Υ ἀραὶη : ἀπα ἰ ἰὑ γ8 50, 1 
σϑηποῖ Ρ6 ἔπ 58Π1|6 85 15 πιϑηϊοπϑα Ὀγ δὲ. Μαίπον ἀπα 8.. 
ΜΥΚ, Β1Οἢ γγὰβ ΟἿΪΥῪ ὕνο ἀδΥ5 Βϑίοσ Φ 6515 ψχὰ5 ραΐ ἴο ἀθαδί!. 

2. ΤοϊΪπαλ ἃ ΒΌΡΡΟΒ65 ὑἐμπαΐ 1 γγὰ5 ἂὲ Ναίῃ, ὑπαὶ “6515 αἀϊπθὰ 
ψ ἢ ὑΠ15 Βηοη ἴῃ ῬΒΔΥΪΒ66: δηα ᾿πάἀθθα 6 ᾶνθ πὸ δοοουσῃΐ 
ΟΥ̓ 5 Ἰδανίπρ {παὖ ρί8ο06, 50 ὑπαὶ 6 πιᾶὺ πᾶνθ γθᾶβ0 ἴο {πὶ 
ἐπα ὁ ψγὰβ ΒΟ Θ ΠΟΥΘ ἴῃ ὑπαΐ ποθ θουγπμοο, ἃπὰ ποῖ αἱ 
Βοίμδπν, ἴῃ ἴπ6 Ποτι56 οἵ δίπηοπ ὅΠ6 ἸΘρΡΘΓ. 

9. ΤΉΘΙΘ 15 ἃπ δοοοπηΐ οὗ ἃ ψΟΠΙΒΠ5 Δ ποῖ αἱ πρ' {6 ἴδοὶ οἵ .6- 
8115 ΨΊΠῊ οἰπἰμηθηΐ, πὰ τ ]ρίπηρ ἔμπθπι 11} ΒΘ. 81, οίνοη θγ 5. 
ΨΦομπ. Βαυΐ {πᾶὶ 4150 ἀρρϑᾶγβ ἴο ΡῈ ἃ ἀϊπἊογομΐ δοσουηῖ ΤγΌα 
ἀπῖβ : ἴον ὑπαὶ γγαβ 'π ἴπ6 μουδ86 οἵ 1,8Ζϑυ 5, 85 176 ΠΙΔῪ Ὑ06}] οΟ]]6οῖ 
ἄγοι Μ αν μ᾽5 βουνὶπο, το. δπὰ {15 νγὰ8 1 86 ποιιδ8 οἵ ϑπ08 
ὑμ6 ῬΠΔΥΪ566.: 

4.1 οδῃ 566 ὯῸ γὙΘᾶΒΟῃ [ὉΥ δι ρροβῖπρ Μίανν Μαράδοπθ, πὰ 
ΜΑγΥ ἐμὸ βἰδίοῦ οὗ 1,ζΖαγα5, ἀπά ὑπὸ νομιδμ ΠΟΥ πιθῃ οποία, ἴο 
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{κε νἱ. 37. Απᾶ Ῥεδο]ᾶ, ἃ τυοσήδῃ ἴπ {Π6 οἰἔν, ὙνΒ1Οἢ ννὰβ ἃ 5 πηδσ, Θα ἃ ἴουτος 

θη 586 Κπον {πὲ 76βι5 590 αἱ γηθδῦ ἴῃ (μ6 ῬΠΔΥΪΒΘο 5 
Βοῦβθ, Ὀτουρης δῃ Δα θαβίθι ΟΧ οἵ οἰπίγηθηΐ, 

88, Απά 5ίιοοὰά δἱ 5 ἔδει θεμιπὰ Ὠϊτη, νγθορίηρ, δπα θθσδῃ 
ἴο γα 5 δεῖ ἢ ἐθαῖβ, πὰ αἰ πσρα {πθιὴ ν ἢ 1Π6 
Παῖγβ οὗ ποὺ μβοδᾶ, δηᾷ Κιβββα ἢ15 ἔδβαί, δηά δῃοιπηίθά [ῃθῖὰ 
ἢ {Π6 οἰπίπηοηῦ. 

89ς, Νον ψ ἤδη {π6 ΡΠ ΔΎ 566 το Πδα ὈΙΔ ἄρῃ Πΐτη βανν 1, 
Π6 5ρᾷκα συ τμῖπ Πἰγηβο!, βαυίηρ, ΓῊΪΒ τηδη, 1 ἢ σγεσα ἃ 
Ρτορμοί, νου πᾶν Κπονῃ 0 δηᾶὰ ννῆδί τηδῆπον οἵ 
γγουιδ {Π15 15 (μδ΄ το μ ἢ Πΐτη : ΤῸ 5116 15 ἃ 51ΠΠΘΥ. 

406, Απάᾶ Ψ96β805, δηβννθυίησ, 5814 τιηΐο τη, χη, 1 ἤᾶνθ 
ΒΟ δὲ ἴο 580 υπίο π66. ἀπά Πα βδι, Μαβίου, βὰν 
ΟΠ. 

41. ὙΤΠοΥδ νγὰ8 ἃ οογίαϊπ ογοάϊίοσ πῃ ον Πδᾶ ἐνγο ἀθέου : 
([Π6 οῃ6 ονϑά ἔνε πυπάτοα ρϑῆοθ, δῃα ἐπα οὔμιοὺ Πές. 

42. Απά σὴ πον μδα ποίμιηρ (ο Ῥᾶγ, 6 ἔτη ΚΙῪ ἔογσανα 
πεῖ θοΐῃ. 611} τηθ ἐμογϑίοσθ, σμιο οὗ {μθχὰ νν1}} ἰόν 
Πιγη τηοϑί ὕ 

48. ΒΠΏΟΠ ΔΒ ΟΥΘά, δηά δα], 1 βιρροβο {πᾶΐ μα ἰο ποῖα 
Π6 ἔογρανθ τηοϑύ. πᾶ [ιὸ βαιά υαῃίο ἔπη, ποὺ Παβὲ 
Δηβυνογθα τρί. 

44. Αμάᾷ δ {(υτηρά ἰο {Π6 ψοϊηδῃ, 8πα 5δά ππΐο ϑ'ΠΠΟη, 
ϑϑοϑὰ τοι {Π15 νουηδη ἢ [1 θηίογθα 1ηΐο {πῖπὸ Ποιι56, ποὰ 
σαναϑῦ 116 ΠῸ ψγδίευ ἴῸΥ ΤΥ [θΘ 6 θὰ 506 Πδι] νναβπεά 
ΥΩΥ ἔδβεῦ ντ ὑθαγβ, δπα πρϑα {6 πὶ νυ τ (Π6 Πδὶγβ οὐ ΠΟΥ 
ἢοδά. 

456. ΤΠου ραγοϑέ γπη6 ΠῸ Κιἰβ5 : θὰ  {Π15 ϑγουηδη βίποα ἐπ6 
{πη 1 οτηθ ἴῃ π81}} ηοΐ οοαβθα ἕο Κὶ85 τὴν ἔδοί. 

ΡῈ οὔθ δῃὰ {μ6 58116 ῬΥ50Π ; ΟΥ̓, ᾿ηἀθ64, [ΟΥ̓ διρροπβὶπρο ἐμπαξ 
ΔΩΥ ἔνο οἵ ἵπποι ἃΥΘ ἴΠΠ6 588Π16: ΕὟΥ (1.) 1 ΖΑΓ5᾽5 βἰβίθυ, η90 
Ἰνοᾷ αὖ Βοΐμδηυ, οουἹὰ ποῖ, ἔγοπὶ ΔΎ ἴμΐπο 76 Ο8Π θαυ, ’ 
ῬΥΟΡΟΥ͂ν θ6 ο8Π16α Μαράδ]θη6, ({π6 οὖν ψπθηοθ ἐμὲ ἈΡρϑ!] αὔνθ 
5. ἀογῖνθα, ᾿γῖπρ ἀΡΟᾺ {πὸ 568 οἵ 681166, δῃαὰ ἁρουξ πἰποὶν 
τη11]65 ἔγομι Βοῦ Δ ηγ) (α).---(2.) 1ὖ 15 πὸ ΒΟΥ δαὶ, ὑπαὶ ΜΆΤΥ 
Μαρά Δ] 6 η6 ποι ηἶθα δἰΐ μοῦ ἐπ μθαά, οὐ πε ἴϑοὶ οἵ Φ6βϑ5, στ ῃ 
οἰπίπιοηΐ.---(9.) ΤΑ ΖΆΓτΙ85᾽5 βιϑίου ΠΟΘΙ ΠΟΥ ΔΡΡΘδΥ5 ἴθ πᾶνθ 68π 
ἃ. ΠΟΙΟΥΙΟΙ5 51ΠΗ6Γ, 85 ὑΠ15 ΤΟΤΊΔΠ ὙγὙ85 : ΠΟΥ͂ ἴο ᾶγ6 Ὀ66ῃ αν Υ 
Ροββθϑβδοᾶ ψ 1 ἀθν}]8, ἃ5. 15 γϑοογάθα οἵ Μᾶγγ Μᾶρ8]6}6.-- 
(4.) Τ 15 ψοιηδῃ ΔΡΡΘΆΓΒ, ἔγουι {Π15 γϑοῖΐα!, ἕο παν 66 η ἀπκπονῃ 
ἴο Ομγῖϑὺ, {1 5886 ποὺ σᾶπιθ ἴο ἷμι: {{{πὸπ ἐπὶ5 δα θθ6π Μϑγν 
ΜΝ δρἀδ]6η6, γ)ἷὲ Πρ] ν6}} θχρθοὺ ἴο πᾶνβ μαὰ δὴ δοοοιπΐί οὗ 
ἐμ οαδίϊπρ᾽ οὐ οὗ Π6 ϑϑνθὴ ἀθν}β, θϑίουθ ἐμαὶ οἵ Πϑὺ 51η5 θθίπρ' 
ἰογρίνθη : θαὲ ΠΘΥΘ 185. ΟἿΪΥ ἃ γϑρογὶ οἵ {μ15 νν ΟἹ 8 5. Βϑίῃηρ' ἃ 
δἰ πη, ποῖ οὗ Ποὺ θοίηρ Ροβϑϑββϑᾶ. , 

ος Τύρου π6 ἡ016, ὑμογθίου, 1 ὑπῖ π|κ 1 ἔπ τηϑϑὲ γθαΒ ΟΠ 80} 16 ἴο 
οοποϊαάο, ἐπαΐὺ ὑπ6 τηαῖξου μοΥΘ γοϊαϊθαὰ ψγὰ5 ἰγαηϑαοίθα αἱ Ναὶπ, 
ΟἿ᾽ 50118 ρΡδοο ἐμβουθαρουΐθ: ἀπά ἐμαὶ ὑπ πϑηιθ οὐ ἐπθ ψομιδῃ, 
80 ΠΟΥ͂ ἃποϊηϊοα «}05115᾽8 ἴδοί, 156. ποῖ γϑοογάθα; {π|85 θθίῃρ; 
ποι πον ἴῃ δἰδίου οὗ 1 Ζαγ5 ποὺ Μαγν Μαρ ἀλ]θηο. 

(4) ἱιρ!οοί, νο]. 11. ». 70, ἐ 190. 
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1μικονῖ.46. Μίπο μοαᾶᾷ ψῖτ οἷ] ἔπου ἀἰάβε ποῖ δἃποὶπί : Ῥαΐ {Π15 Οἡ α ἰουν. 
τγουηδῃ ΒΔΓ ἀποϊηςθα γὴν ἔδϑι νυ] ΟἸΠ ΠηΘηΐ. 

47. ὙΝΒεγθίουε 1 βὰν υἀπίο {μ66, Ηδυ βίηβ, ΒΟ ἃΥ6 γηϑην, 
ΔΥ6 ογρίνθη, ἴῸγ 5π6 Ἰονϑᾶ τησοῖ : Ὀαΐ ἴο ψυμοχα {{{{|8 15 
ουρίνθη, {π6 βᾶτηβ Ἰονϑίῃ }1{|6. 

48. Απά Πε 5βαϊά υπίο πεῖ, ΤῊΥ β1Π5 ἃγ6 [ουρίνϑῃ. 
49. Απά {πδὺ μὲ 588ΐ δ τπϑδῦ ἢ Πΐτη θασαῃ ἴο 88 ν νυ] ΐη 

{Ππουηβοῖνοβ, ΠΟ 15 {π15 πᾶΐ Του οΊνθίι βῖη5 4150 ἢ 
ὅθ. Ἀπά Πε 5βαϊά ἰο ἔϊ6 νοιπδη, ΤῊΥ (ἍΜ Π παῖ βανϑὰ {Π66 : 

ΡῸ ἴῃ Ρθδ80θ. 

Ξε»... 

᾿ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΠΙ. 

ΟἸνῖδί ργοαοῖιος ασαϊῃ ἐϊγοιισ]ουΐ Οἰαἰλίοο. 

ΧΚῈ ΥὙΠ]|. 1---9. 

κου. 1. ΑἈπᾶ [ἴ σϑγηθ ἰο ρ885 αἰδουννασᾷ, {πᾶὲξ 6 σνγεπὲ ἐπγοιρ- Θ6}1166. 
Οὐΐ ΘΥΘΥΥ ΟἸΥ 8πα νυ] ]ασα ργθδομβίησ, δηα βῃθνηρ [Π6 
σἰαά ἀϊηρ5 οἵ [6 Κίηράοιη οἵ αοά : πὰ {Π|᾿ ὕνγῖνθ γγθῦ8 
ὙΠ Ὠΐτη, 

2, Αμπὰ οσοίαϊη ψοϊηθη, ΜΏΪΟΝ Πμδᾶ Ὀδοη Ποα]οϑ οἵ ον! 
ΒΡ᾿Τ15. 8 Πα ἸΠΗΥγηΙ 165, Μαυυ, οα] 64 Μαράδ!θπο, (οαί οὗ 
νυ ΠΟΙῺ ννϑηΐ βθύθὴ ἀ6ν1]85 :) 

8. Αμπᾶ Τοδηῃα, {π6 νυ οὐ ΟπυζΖα, Ηοτοά᾽ 5 βίοννασα, δηᾶ 
ϑυβδηηδ, δ η4 γηδὴν Οἵ 5, ἩΒΙΟΙ. τ] Ἰβέογα ἀπίο μϊπὶ οὗὨ 
{Π6 1’ βυβίδμοβ. 

.--«9--- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΥΠΙΙ. 

Ο γιδὲ οὐγο5 α Π)οηιοηῖαο ἢ. Οοημάμοί 90 ἐΐι6 ϑογίδοδ απά 
Ῥδαγίδοος “, 

ΜΑΤΥ, ΧΙΙ. 992---45, μΜαΑπκ Π|. 19---Φ90. ωὺΚῈ ΧΙ. 14-90, 

Μαικ, 19, Αμά {πον νγϑμέ ἰηίο δὴ βοιβθ ὅ. Οἀροτγηδῦπι, 

ὅ9 ΠΡῚ15. Τὶ γΔ 016 15 ρ]δορα Ὀγ 5. Μακ ἀροὰ ἔΠπ6 στοΐαγπ οὗ 
7}686115 ἴο ἐπ οιι586. Τἰ 15 ᾿Ἰῃηβουίθα ἴῃ 115 ργθδθηΐ ροϑιτ!οη ἰπ 84- 
αἰξίοι ἴο {Π15 δυῦπου γ, ἀροπ ἔπ ἰοϑι ποῦν οὗ Τρ ἰοοἱ, Νου- 
ὁ0116, ΡΙΙΚΙπρίομ, θοαάνιϊάρθ, δμὰ ΜΊΟΠμ86115.Ύ Ἡοδάγϊρο π85 
οὈδεγνϑά, ψῖϊῃ ογθαΐ ργορυιοῖυ, “ ᾿ὐ 15. ὁμ6 οὗ {πὸ πηοβὲ ἱπιροτί- 
δηΐ, ΤᾺ]65 [ῸΓ 586 }Π1πρ {]|6ὸ ΠΑΥΠΊΟΠΥ οὗὨ {1 Τυναπρ 6 1515, ἐπαΐ 
ὙΠΘΓΘ ΠΥ ὉΟΠ6 ΟὗὨ ἔπθηὶ 15 ἀϑβθυΐθα δχρυθϑϑίυ ὑπᾶὶ Π6 [Ό]ΠΟνγ5 
ἴπθ ογάθυ οἵ {ἰπ|6, ψὸ 5ιου]ὰ ἴῃ τοραγα ἴο αἷπὶ ἐγ Ρ086 Οἴμ 6 5 
Μ10 ἀο ποῖ ἀδϑουΐ θᾳι8] δχϑοίπϑϑϑ πη ὑπαὶ ραγιϊου αν (α).᾽» 

ΑΒ ἐπ ταϊπαΐθ οἰγουιηβίϑποθϑα τὰ ψ ῖοι {π6 οαϑίϊηρ οὐδ ΟΕ 
ἔμ ἀθιπομῖδο ἰ5 ἀθβου! θα θγ 51. 1λικ6, ἄρ θο 50 ΘΕ ΓΟ]γ, ἐπ ΓΟΌΡῈ- 
ουΐ, τῖΐ πὸ σοϊαἰίοπ οἵ ὑπ6 βᾶτηθ δυθῃῦ ἴῃ [86 οἴμοι ὕνο Ενδη- 
ΒΘ 55, Σ πᾶν ἰσαηϑροβοα {πὸ δοοοπηΐ οἵ 51, 1016: δηα τα 
Βαρρονγῖοα 1ῃ {Ππ|5 ἀγγαπροιπθηΐ . Ὠοάαεϊᾶσο, Νϑυοοῖηθ, πὰ 
ΜιοΙνδο115. Οὐμρᾶτα Μαϊξ. χὶ!, 2 οῦθ. ΜάΥκ (ἢ. 20---θ6, Τακο 
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ΜΙατῖ []. 20. Απά {Π|6 τη] ππἀ6 σογηθεἢ ἑοσ Π Υ ἀρδίη, 850 πδὲ {πον Οἀρεγπδῦπιν 
σου] ποΐ 50 τη ἢ 85 οδὲ Ὀγεδά. 

21.. Απᾶ ψῇθῃ Πἰ5 ἔτθηβ ποατα οὗ 1έ, {Π6ὺ νγϑπέ οαΐ ἴο ἴὰν 
ΒοΙ]ά οὐ Βΐτη : ἴον {πον βαἱά, Ηδ 15 θ6βι 46 ὨἸτηβο!, 

Ναί. χι!. 22. ΤΉΘη ννὰβ Ὀγοισῃί πηΐο ΠῚ ΟΠ6 ροββοββϑθα νυ ἃ ον], 
ὈΠΠ4 πᾶ ἀυρ : δηά πὸ πϑαϊβα ἔχη, ᾿ῃβοιαποῖ (παΐ ἐπ 6 
Β]η4 δπᾶ ἀσὴρ Ροΐῖϊ βρᾶκα δηά 88νν. 

χὶ. 14-.-.96, 5. 1Κρ, 1 ΜΗ] ΡῈ ορϑβογνϑά, γοϊαΐθϑ ἴπ δυθηΐ ἃ9 
8 Ιδο]αἰοα (οί -ταϑ ἃ ΟἸγουτηδίϑποθ τ ]οἢ παᾷ ἔα η ρ]8ο6---δαΐ 
ἢ τηϑῖζο5 ΠΟ 8] 5105 ἴο 115 {Π1Π|6 ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΙ ; πα 1ὖ οἂπ Ὀ6 5θρἃ- 
γαϊοα ἔχου μ15 παγγαΐνθ πιϊποιυΐ 1] αγηρ ὑπ6 οοηΐοχὶ. Τὶ ἃρ- 
ῬΘΔΥΓΒ ἴο μᾶνγ οοουγγθά ἴο πἰτ ὈΥ ἀϑϑοοίαἰίοη. [πη οἷ. ΧΙ. 1. 
[6 τιϑηΐ θη ἔπ Ηοὶν ϑρ γι, ἀπά’ 1815 τοπιπ θα πΐμπὶ οἵ ἐμ6 
Ὀ]ΔΒΡΙΙΘιηΥ οὗ ὑπΠ6 βογθ65 πὰ ῬΈΏΔΥ15665. 

(α) Ὀοάάτιαρσο, Εδπ, κροϑ. νο], 1. Ρ. 18. 

60 Θομοοΐσθῃ ἔπτι5 ΔΠΆΙγΖΟ5 ἴπ6 δαάγοθα οὗ οὔυν Το ἴο ἴπὸ 
ῬΒΔΥ5665. 
ΤᾺ οσοδβίοη οὗ Οὔὐῷ Τωοτα 5 δάάγδ85 γγχὰβ ἴ0 ΓϑρΙυ ἴο ἐπ ψογάβ 

(Δαιϊ. κι!. 24.) δπὰ ἴο ὑμπε ὑπουρηῖβ οὗ ἔμ ῬΠμασίβθθβ, (Υ. 2.) 
Ἠδ οἴκεοίβ ὑπὸ ἢγϑὺ οἵ ἔπ656 Ὁ] θοῖβ ΒΥ ἔπι ΓΘΘΒΟΏ ΠΡ. 

Ι. ϑαΐδῃ οουἹὰ μοὶ ἤρμὶ ἀρδϊηϑὺ π᾿ π]5615. ν. 2, 26. 
2, ἘἜΠῸ 65 Ρε]ϊονοα ἐμαὶ ἀν} 5 οουἹὰ θ6 οαϑδὲ ουὐ ἴῃ ἴΠ6 

5816 ΑΥ, Ψ΄. 27. 
2. ;Π15 δοϊϊοη οὗ Ογῖδὲ ἀθοϊαγοά ὑπαΐ {πὸ ΝΜ βϑῖδι νὰ5 δ οηρ,. 

πθπ, ν. 28. 
4, Τὶ ἀδοϊαγοά αἷ5ο {πῶ ΟΠ Υἰδὺ ἡγὰ5 ἸηοΥ6 ΡΟ οσα] ἔμπδῃ Βαΐδῃ, 

ἴπ6 βριυὖ οἵ 6ν1}, ν. 29. 
ὅ. Λῃπα τπᾶΐ ΟΠγιδὺ γὰ5 1μ6 σποῖην οἵ βαΐδῃ, νυ. 90. 
6. Βεοδαβθ ὈΙ ΒΡΉΘΥ ἃραϊηβὺ {π6 αἰνίμθ οομα ποῖ 5 ΠΠΡΆΥ- 

ἀΟΠΆΡ|6. 
ἮἨΦΘ τοίαϊοβ ὑμῖν ἐμποιρηῖδβ, ΒΘοοηα]γ, ΟΥ̓ 5ποσῖμηρ, 1. ὑπο6ὶγ 

τηϊη ἃ νψγὰβ ἀθργανοα, ν. 98.--96 ; δηᾶ, 
2. Τμαῖ ὑπΠ6 1 τϑαβομῖπρ τὲ θ6 Ὀγουρμΐ ᾿ἰπΐο ἡπαρηηθηΐ.-- 

Βομοεΐῖρθη, ον ἩΘΌΓ. νο]. ἱ. Ρ. 129. 
Υ. 960. Τμῖ5 ποτὰ, πᾶν ῥῆμα ἀργον; 566 115 ἴο 1ἱπΠΡῚΥ 00} 

τη016 ἴμδη {πΠ6 5118] πηθαηΐηρ. ὮΠΘη 1ἴ 15. σοηϑιάθγθα π ἢ Γ6-- 
ἔδγθποα ἴο ἐπ οαπ156 ἴῸΓ ΒΙΟΒ 1ἴ ντ85 ΒΡΟΚΘΗ, 1 τηϑὲ πηθϑῃ ΘΥΘΥῪ 
ΤΟΡΓΟΔΟΪ Ὦ] ΟΥ̓ Ὀ] ΒΡ ΘΠΊΟΙ 5 ΘΧΡΥΘΒ5Ι 0. ΨΈ10]} Πη8 ἢ 11.568, ὅζο. 

. 61 ΠΗ ροβίίιοι οὗ ΝΜίατκ 11]. 19, 20, 21. μὰ5 ὈΘθ ἃ βϑοιγοθ οὗ 
ΤΠ 0}} αἰδουῦβϑίοη ΔΙηοηο ἔπ 6 ΠΑΥΙΠΟΠΪΖΟΥΒ. ΠΟΙ 86115 ουΐἷβ [ἢ 6 
Καοῖ, σΠ160} μ6 Ππιᾶβ τὸ ἀπο α] ἕο υπίϊθ, ἀπ ἃ ομα δ ὑπ ρᾶϑβαρθ 
δ᾽τοροῖμοῦ. Ὀοααγᾶρο ρ᾽δο65 1 Ὀοίογ ἔπ δοοοππὲ οὔ ἐμ 6 τ] ον 5 
50} αἱ Ναῖη. Βυΐ ἴῃ ὑμ15 ραγὶ οἵ Πῖ5 ΒΔΥΤΊΟΠΥ, 1Ὁ ἈρΡΡΘαΥ5 ἐπαΐ 
ΤῊ ΠΟ ΘΙ ΒΥ ΓΑβϑιηθηΐ Π85 ΒΘ θη οδιιβθά, ΒΥ ἷ5 ἀἀορίηρ ἴπ6 5ὰ}- 
Ροϑβίτοπ ἐπαξ ἔπ 6 βθύπηοι ἴῃ Ναἰΐ. ν. 6, 7. 15 αἰ ουθηΐ ἔγομὶ ἐπα 
ἴῃ {λ|Κ6 νἱῖ, Νϑύοομιθ; ΡΙΠΙηρίομ, δπὰ Πρ οοἵ, πᾶν ᾿πβουϊοα 
1 αἴϊον ἔπ 5οθπθ οἵ ἐπ ἔδιπ816 ρϑῃϊοπὶ. 1 Πᾶνϑ [Ὁ] θα ἐμ ὶγ 
ΟΥ̓ΔΟΥ, [Π6 ΒΟΥ ρὕαΓΑ] ἀα ΠποΥ ΤΥ ΤῸΥ υπ  Οἢ 15 οίνϑῃ Ὀγ ΡΙΙΚΙπρίομ, 
ὙΠῸ ΟὈ5οῦν 5, ὑπαῖ 51. ΜΙ ΑΥΚ ἴαῖκοθ πὸ ποίϊοθ οἵ 8ηΥ ΟΟΟΌΥΓΘΠ66 
ἔγοιι ἴπ 6 ἐΐπη6 οἵ ἴπ6 δἰ ϑοίΐϊ οη οἵ ἴπ ἐν οἷν {1} πὸ ψοπῦ ψ 1} ὑ]θιὰ 
ἴηΐο ἃῃ Ποι56, ἐς οἶκον, τη68 1 Πρ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὑπ ποῦδ8 ἰη Οᾶρογ- 
Ὡ81Π1, ΠΟΥ 765115 τι8θ6α ἴο 50] ουγη. 116 γογα 15 αδϑὰ ἴῃ {π|5 
86η56 Ἀγ 5[. ΜΑΓΚ ἴῃ ΟἾΠΟΥ ρἰαοο5, (ΝΑ κΚ 11. 1. νἱ]. 17.) ΜΠ ΓΘ 
950 ρδυϊου αν Ποτι56 566 η15 ἰο 0 γοΐογγοα ἴο, ἐπουρῖι ἔπὸ αγίιοὶρ 
ἰδ ομἰἰοᾶ, ; αν 
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Μαὶ. χ 98. Απᾷ 41] {Π8 ῬθΟρ]6 ὑνοτα διηδζθα, δηὰ βαϊα, [5 πού (18 σδρθυπαυμ, 
{η6 ὅοη οἵ Πανιὰ ἢ 

24. Βυΐ ψ δὴ {π6 ῬΠ ΔΙ 56 685 
ΜΙατὶ ἢ, 22 ἀπ {π6 βου 065 νυ Β 1 οἷ οαγη8 ἄονγῃ ἔγομλ Φ υιβδ] θη 
Μαΐ. χὶϊ. 24. ποαχὰ 10, {Π6Ὺ 5614, 
ΜΜτκ ἢ. 92. Η 6 Ὠδὲ ΒΘο σοι, πᾶ 
Μαϊὶ. χἱ!. 94. ΤῊΙ5. γον ἀοῖ! τοΐ οαβί οὐἱἱ 4θν15, θὰ  Υ ΒΘΘΙΖοΡ., 

{Π6 ῥυῖηςα οὗ {πὸ ἀθν}8. 
95. Αμᾶ εδθὺ8 Κηοῖν {πεῖν ἐπουρἢ 5, πα 5814 τπιηΐο {Π ΘΠ], 

ατῖς 11.938. ΔΠα Π6 ο41164 {πϑη, δηα 5814 ὑπίο {ποιὰ ἴῃ Ῥαγ8}065, Ηονν 
οΔη ϑαίδῃ οαϑὲ οαὐ ϑαίδῃ ἵ 

Μαι. χὶϊ 95. Εν Κίησάοχι ἀϊν! 46 ἀραίηϑε [0561 15. Ὀτοιρθῦ (ο ἄθβο- 
Ἰδίιοη ; 

ΜαΥΪ 111.24. [ηδὲ Κιησάομῃ οαπποῦ βίϑπα. 
Μαΐ. χὶ!, 25. ΔΠ4 ΘΥΕΓΥ ΟΕ οὐ Βουδα ἀϊν! 464 ἀραϊηβέ 1{56}}, 58}} ποῖ 

βίδηά : 
26. Αμά 1 Βαίΐδῃ 

ΜαΥΚ 111,26, Υ156 ἪΡ δρδίηβε Πιμηβο 1, δηᾶ 
Μαΐ, χη, 26, δαδὲ οαξ βαίδη, μ6 15 αἰνιἀθα δσαϊηβδί Βιγηβ 1, Ππονν (Πθπ 

588}} Π15 Κιησάογῃ βίδηᾷ ἢ 
Μία ἢ1.26. ἢ6 σαπηοί βίαπα θυ Δ δὴ δμά. 
Μαί. χ!.27. Απᾷ [61 Ὀγ Βεθεϊζθθυρ οαβὶ ουν ἄθν}]5, ὈῪ Ποῖ (0 

σου οἰ] ἄγθη οὐδέ {ποτὰ οὐ ὃ {πογοίοσα {Π|6 0 5118} θὲ γοῦν 
7.665. 

28, Βυι ΠῚ οαϑὲ ουν ἄδνι]5 ὈῪ (π6 ὅρισε οἵ αοά, {πθη {Π| 
Κιηρσάουῃ οἵ ἀοἄ 18 σοἸηδ υπηίο γοα. ὶ 

{κε χὶ 1. θη ἃ βίγσοηρ τηδὴ διιηθᾶ Κϑαρείῃ Πὶβ Ῥΐίδοθ, Π15 
σΟΟαΒ ἃ16 ἴὴ Ῥθᾶς : 

29, “ Βυΐ ψΠδη ἃ βίσοπσου ὑπᾶη 8 5881] ὁοτηθ ἀροη Εἶπ, πᾶ 
ογὐουοοῖηθ μΐπη, Π6 ἐδ κθῖ ἢ ἔτομ Πτη 81} ΠῚ5 ΔΥΥΠΟΌΪ ὙνΠΘΥ ΘΙ Ὁ 
ἢ ὐὐδιεά, ἀπα αἰντ 6} ΠῚ5 5Ρ0115. 

Μίαν 1.27, ΝΟ τηδῇ δὴ δηΐου ἱπίο ἃ βίγοηρ τη8η᾽5 Ποιι86, 8Π4 5ρ01}᾿ 
Ηἷβ σοοᾶς, δχοορὲ μ6 ψ}}} ἢγβε θιπᾶ {π6 βίτοηρ τῆδηῃ, ἃπά 
{πε 6 Ψ}}}] 5Ρ01] 15 ποιιβ6. εὐδι 

Ναί, χι!.30,. Ηδ παῖ 15 ποὲ νι γηθ, 15 δρδϊηϑέ 1η6 : ἃῃὰ π {Ππαΐ΄ 
σαϊμούθίῃ πού ἩνΠἶ τη6, βοδιζογθί ἀργοδά. 5 

81. ὙΥ̓Βογοΐοτοε, 
Μαιὶεῖι.28.. Δ ΟΥΪΥ 158 Υ πηίο γοῦ, Α]] 51π5 5181} θ6 ἔουρίνθῃ ὑηΐο 

{π6 ὅοηβ οὗ τηθῃ, δηα Ὀ]ΔΒΡΠθιΩῖ65. νυ νυ ΒΟΘΥΘΥ {ΠΟΥ 
58.481} Ὀ]ΑΒΡΠΏΘΙΊΘ : ' 

Ναὶ. χὶῖ,81. θὰῈ 1Π6 ὈΙΑΒΡΗ Ων ἀραίηδε (πμ6 ΗΟ. ΟΠοβέ 5881} πού "0ὲ 
ἴουσίνθη ἀηίο τηθῃ. 

82. Απᾶ ψοβοονοῖ βροακοίβ ἃ νοτα δσδίπϑί {π6 50η ΟΥ̓ 
ἴηδη, ἴξ 5888} Ὀ6 ἔογοίνθη ἴηι ἢ θὰαΐ Ποβοθνου βρθα κοί ᾿ ᾿ 
ἀραῖηϑε (π6 Ηον ΟΠοβί, ἴξ 581} ποῖ θεὲ ἐουρίνθη 111, μδΙ- 
{Π6ν 1Ὼ {Π15 νου], ὨΘΙ ΠΟΥ ἴῃ {π6 νου] ἴο ΘΟΙΩΘ : 

Μαυ εαι1,.29, θὰ: ΠΘ 15 ἴῃ ἀδηρου οὗ δίθυ αὶ ἀδιημδίοη. 
80. Βεοδιβα {ποὺ βαϊᾷ, Εἴ με δὴ τπιποϊθδη ΒΡ τ, 

Μαίϊ.χἢ,38. ΕΠΓΠΘΥ τπᾶκθ (π6 ἴχο6 σορά, ἀηὰ μῖ5. ἔτπ|Ὁ φορά, οΥ̓ Εἶδε 
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τηΔ 6 [Π6 ἐγδθ οουεπρί, δα Π15. ἔγαϊδ σοΥΥαρί : ΟΥ̓ ἘΠ6 {66 Οαροτηδυην, 
15. Κηοννῃ ὈΥ Π15 γα. ᾿ 

Μαῖὶ, χι!,84 Ο σοπογδίίοη οὗ ν]ΡοΥ8, ΠΟΥ οδῃ γ6, Ὀοίηρ' 6ν1], βρϑθαῖκ 
Βοοᾶ {Πϊηρδ 7 ἴου ουἱ οὗ {πΠ6 δρυπμάδηςθ οἵ {ῃ6 ἤραχί (Π68 
τους Βρθάκαίῃ. 

8ῦ. Α ροοάᾶ τηδῃ, ουξΐξ οὗ (6 ρσοοά ἐγδάβατα οὗὁἨ {Π6 Πθαγσί, 
Ὀγϊηροῃ ἐουί σοοά {π]πρϑ : δηα δὴ 6υ]}} τηδῃ, ουΐ οὗ {π6 
6Υ1] γεδϑαγθ, ὈΓΙΠσΘ (ἢ ΓΟΥ τ 6ν 1] {Π]η 5. 

86, ΒΒ. 1 88} υὑπίο γοῖῦ, ἐπαὲ δνοῦυ 1416 ννογὰ ἐπδὲ τηθπ 
5}.8}} ΒΡ6δΚ, {πεν 588}} σῖνθ δοοουηΐ ἐπογθοῦ ἴῃ 6 ἄδν οὗ 
Ἰπαρστηθηί. 

87. ἘῸΓ ᾿γ (ἢν πογάβ (Πποὰ 5μ81}ὲ 6 1ι501Π64, ἀπ ὃν [ΠΥ 
νγογὰβ που 50.810 θ6 σοπαοιηηοά, 

38, ΤΠοη οσογίαϊῃ οὗ πΠ6 ϑουρθεβ δηᾶ οὗ ἐπ ῬΠαυῖβθοβ 8ῃ- 
Βυγετθά, βαυῖπσ, Μαβίοσ, νγα νοι] 5686 ἃ βίσῃ ἔγοτη {π866. 

39. Βυΐ Π6 δηβϑνγεγβά, δηά 5α]ᾷ το ἔθη, Απ ον] δηᾶ δα 8]- 
[Θγουβ σα ηθυδίϊοη 56 οί Δίου ἃ 5]ρῊ ; δῃᾷ ἔῃ6γ6 588}} πὸ 
ΒΙστι θ6 ρσίνϑη (ο 10, θπέ {Π6 5]ρῃ οὔ {πὸ ργορῇμεί Φοῃδβ : 

406. ΒῸΥ, ἃ5 δΦοῃδβ νγὰβ {ἢγτ886 ἄδυβ δῃᾷ τἢτϑθ πἰρἢβ ἴῃ (Π6 
ὑνΠ816᾽5 Ὀ6]1Υ, 50 5}|8}} {π6ὸ ὅοῃ οὗ τιδῃ μ6 ἴῃχϑα ἄδυβ δῃᾷ 
ΤΠ γ66 ὨΙρ 5 ἴῃ {π6 Πποαχύ οὗ [Π6 βαυίῃ. 

ΤΠ6 τηθη οἵ ΝΙΠονθἢ 5}8]] χτῖβθ ἴθ Ἰπάρστηθηΐ 1 ἐΠὶ5 
δομθγδίίοῃ, δηα 5}4}1] σοπάβιηῃ ἴξ : θβόδιβθ {Π6ΥῪ σϑροηίθα 
δῦ {[Π6 Ῥγθδομίηρ' οὗ Φοηδβ: δῃὰ Ὀθμοϊά, ἃ σγθαίοσ. ἔπ8ῃ 
Φομδ5 15 Π6σθ. 
ΤΠ ααθθη οἵ {Π6 βουεῃ 5181] υἷβα ἂρ ἴπὰ {π6 Τυπάρτηθηῃΐ, 

ΜΙ {Π15 σαηθυδίίοη, δα 5}}8}} οομάθηῃ 10 : ον 516 οδπιθ 
ἔγοτη {Π6 υἱξογγηοβὲ ραγίβ οὗ [ῃ6 βαγίμ, ἰο μθδὺ {π6 νυϊβάογα 
οἵ Βοϊοτηοῃ ; ἃπά, με) ο]4, 4. στϑαΐθυ (πδῃ ϑοϊουποη 15. ΠΟΥ, 

48. ὙΜΉΘη {Π| πποίθδῃ ΒΡ ΓΙ 15 σΌΠ6 ουΐ οὗ ἃ τηδῃ, Π6 νγδ}}ς- 
Ε(ἢ {ΠγοΟὰΡῊ ἀτν Ρ]Δο65, βθοκίηρ χοϑί, δὰ ἤπάθι ἢ ὨΟΠ6. 

44. Ἴδη Π6 581}, 1 γνν}}] γθίσσῃ ᾿ηῦο τὴν ΠΟι86, ἔγογη νμθηο 6 
Ι ςἄγη8 οΐ : δηά νη Π6 18 οογηβ, ἢ6 Ππάθιῃ ἴδ διωρίυ, 
βυνδρί, δηἋ ρδυῃιβῃθά. 

45. ΤΠοη σοί 6, δηα (κεῖ ἢ ΒΙγηβ6 1 βονθὴ οἵου 
ΒΡΙΤΙΓ8, ΤΏΟΥΘ νυ] οΚοα (μη ΠΙγηβο!; δηᾷ {Πθὺ θηΐου ἴῃ, δηᾷ 
αν 6}} {Π6γ6 : δῃὰ {Π8 ]αβϑὲ βίαίε οὔ ἐμαὶ γηδῃ 15 νγοῦβθ [ῃ8ῃ 
[π6 ἢγβί, Ἐνβῃ 80 581] 10 θ6 δῖ5ο ὑπηίο {π|5 νυ! καα σοπθ-ς 
ΤΔΙΙΟΗ. 

{με χὶ, 27. ΔΙῃὰ 10 σδγη6 ἴο Ρᾶ55, 85 Π6 5ρϑῖα {Ππ686 {πἰηρ5, ἃ σου ίδίπ 
γγοΊΏ8 Οὗ {Π6 σΟΙΏΡΔΗΥ ΕΠ πο αρ Ποὺ νοΐοθ, δηά 8814 πιηπίοὺ 
Πτη, ΒΙ6βϑθά 15 1ηὴ8 ψγοὰρ {πὲ θᾶγα ἔπ66, δῃὰ (μ8 ρᾷὰρ5 
ΒΟ που Παϑέ βυοῖκαα. 

28. Βαΐ Πα 5αϊά, ὟὙ8δ, γδίπεν Ὀ]θϑβθά ἂχ {πθν {παΐ μθᾶσ {π6 
γνγοχὰ οὗ αοά, ἀπά ΚΕαερ 1ἴ. 

41. 

42. 

ΜΑΤΤΟ ν΄. Ψ6Υ. 29. ἃπα ραγὶ οἴνου. 81. 

29 Οὐ οἶβθ, ποὺ οι 956 Θηΐοῦ ᾿ηἴο ἃ 5 ΓΟ Πρ Π]8 5 ποι150, ἀπ 
5Ρ01} 815 σοοαδβ, βχοορὲ ἰ'ὸ ἢγϑί Ριηὰ ἴπο δχοπρ πιὰ αὶ δπα ὑπομ 
Ὧ6 Ψ1}} 5ρΡ01} Π]5 Ποιιδο. 
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31 --Ἱ 58} απίο γου, Α]} πΔπ ΠΟΥ οὗἁ 5ϊπ δῃα Ὀ] ΒΡ ΘΙΩΥ 8118}} Πὰρεγπαῦμι. 
Ὅ6 ἰογρίνθηῃ απΐο ΠΊΘη--- 
μαάπκ ἢ. ρατὶ οἵ γϑυ. 22, 29, 24. νϑὺ. 26, ραγΐ οὔ νου. 26. 29. δα 

νοῦ. 90. 

9Ὁ -- οαἰά--Ὀν ἴπ6 ργίποθ οὔ ἐπ ἀθν}}]5 οαδίθι ἢ π6 ουαὐ ἀ6ν1]5. 
28 Απὰ Βα οδ]]δα ὕμπϑιι τέο ᾿ΐμι, δηα 58] ἃ πηΐο ὑπθηι ἴπ Ρᾶ- 

ΓΆ]65--- 
24 Απὰ ἰ{ἃ Κίπράοιι "6 ἀϊν᾽ ἀ6α ἀραϊηϑὲ 1[561{--- 
Ἡπτ λα 1 πουβο "6 ἀϊν6α ἀραϊηϑὶ ἰἰ561, ὑπαὶ που86 οαπποῖ 

βἰαπά. 
26 Απὰ 1 ϑαΐδη--- 6 αἰν464--- 
29 Βυΐ Π6 ἐπαΐ 5118}} Ὀ] ΒΡ θιμθ ἀρ ίηϑὶ ὑπὸ ἩΪγ Ἰοὺ παῖ 

ΠΘΨΘΙ [ὈΥΡΊν ΘΠ 655-- 
80 Βϑοδαβθ ἵππου 5αϊ4, Ηδ πα} δΔπ πποΐθδη βρι ΥἸΐ. 

ΤὔΚΕ ΧΙ. νοῦ. 14---20. ἀπ ἃ νϑύ. 29--20. 

14 Απὰᾶ μα ψὰ5 οαϑίϊηρ οαὖὐ ἃ ἄθν!], ἀπ Ὁ νὰ ἄὰρ. Απά 
᾿ξ σᾶπη8 ἴο ρ855, μὸη ἐπ6 4601} ννὰ5 ΡΌΠΘ ουἷ; ὑπ ἀπ} 5ρᾶΚ6 : 
Δα ὑπ ρθορὶβ ψομπαθγθά. 
1 Βαΐ βοῖπθ οἵ ἔπϑιι βαϊᾷ, δ οαβίθι αὶ ουὐδ ἀθν1]5 ἐπγουρ 

ΒΘΘΙΖΘΡα {ὑπ οἰ οἵ οἵ {π6 ἀον!]5. 
16 Απὰ οἶϊιογβ, ἐθιηρίϊαρ Πΐηι, βουσὶ οἵ ᾿ἰπὶ ἃ βρη ἔγοιη 

Ὠθάυ θη. 
17 Βαυΐ 6, Κπονῖηρ [ποὶν ἐμουρμΐβ, βαϊα ἀπο ἱπθπι, ΕΥΘΥῪ 

Κιπάοιῃ ἀϊνί 46 ἀραϊπϑὶ 1561 15. Ὀγουρθῦ ἴο ἀθϑβοϊαίΐομ : ἃπὰ ἃ 
ποιῦβθ ἀϊυϊάοα ἀραϊπδὶ ἃ που56, [Ὁ]161}}. 

18 1 Βαΐδη αἶβδο "6 ἀϊνιἀϑά ἀραϊπϑὲ ΗΪπι561, πον 518}1 [15 
Κίπραομι βἰαπα Ββθοᾶιβ8 γ6 580 ὑμαΐ 1 οαϑὶ ουἱΐ ἀθν}15 ἔπγΟυρῚ 
ΒΘθίΖθραθ. 

19 Απὰ {1 Ργ ΒΘ6ΙΖθθ}} οαδὶ ουὐ ἀθν11]5, ὈΥ ΠΟ. ἀ0 γὙΟῸΓ 
5015 οαϑὺ ἐΐδην οὐ ὃ ὑπο θο 5881} ὑπο ν θ6 γΟῸΓ }86968. 

20 Βαυῖ ῚΓῚ στ ἐπα ἰπροὺ οἵ αοά οαϑὶ ουὐ ἀ6ν115, πὸ ἀουθὲ 
186 Κίπράοιῃ οἵ ἀοα 15 ΘοΙη8 ΠΡΟῺ γὙ01. 

25. Ἠδ ἐμπαξ 15 ποῖ ψῖῖ] π16 15 ἀραῖηϑὺ 116: ἃπα 6 ὑπᾶΐ ραῦμογ- 
οἷμι ποὺ νι ὶΐ τη6, δοαϊζογοίῃ. 

94. Υπ θα ὑπ πποίθδῃ βρί γι 15 ΡΠ 6 οαΐ οἵα πῖᾶῃ, Π6 ψ 8] οἱ 
ἕμγουρ ἀτν Ρ] 8665, 566 κἴηρ᾽ γοϑὺ ; δη παρ᾽ ΠΟΠΘ, [6 581}, 
Ψ11 γοϊατη τ ηΐο ΤΥ Πποῦ56 ΠΘΠΟΘ 1 σϑῖηθ οὐΐ. 

95 Απά ψμθη μ6 οοχποῖμ, μ6 πη θὲ ἐξ συνερὶ ἀπὰ ραν 56. 
26 ΤΠ θα σοοῦῃ Π6, ἃπά τακϑί ἐο ἀΐων βθνθὴ οὐ Γ ΒΡ. 5 ΤΟΥΘ 

νυὶοϊκοα ὑμὰη Πἰπη56 1; πα ἴπ6Ὺ οπίϑυ 'π, ἀπ ὰ ἀὙὙ6}} ἵμοτὸ : απὰ 
ἔμ 16βὲ δβέαξε οὗ ὑπαΐ τηδῃ 15 οῦβα ὑπᾶπ {116 ἢ γϑί. 

-πειαΐξ»»-.- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ͂Χ. 

ΟἸγὶοὶ αοοϊαγος ἤϊε γαϊ μι Πὶδοιρίθ5 ἐο ὧδ ἤϊε γεαΐ 
Κιμάγοα "", 

ΜΑΤΊ. ΧΙ. 46. ο (ἢ6. οῃ. μαξκ 1". 91]. (ο ([π6 6πα.- 
χΌΚῈ ὙΠ]. 19--91, 

116 μ6 γεὶ (ΑἸ Κοά ἰο [π6 ῥρβορίβ, θ6ῖιο]α, μ18. τηοίποῦ 
Δη4 Π15 ὈγΘί τ θα 

{μα ν}}1.19. ΟΔΠ16 ἐ0 Ηϊτη---παᾶ οου]ἃ ποέ σογηδ δὐ Πίγη ἴου {Ππ6 ΡΥ 6885. 

δ5 ΠῚ 6 ογάοσ οἵ 51. Μαϊΐϊμον απ 5.1. ΜδυκΚ 15 [Ὁ] ον δὰ πὶ ἴΠπ6 
Ῥίδοϊης οἵἩἨἁ ἐπὶ5 βϑοϊΐοῃ, ἀπά ἴμ6 δινμοῦ νυ οἵ ἴπ0 ἤνο μᾶγ- 
ΤΠ ἾΖΘΥ5. 
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ἩΜαν ΚΙ, 31. Δη βίδηίησ τ] Πποὰξ, βοπέ πηίο Βΐη, 68]]1ησ' Ὠΐτη, τ΄ ΓΘ ρογηδυῖη, 
Ναί. χί!, 46, ἀΘβι Ἱησ' ἰο 5ρθδκ στ Πίγη. 
ΜΙατὶς 11.832, Απὰ {86 τηυ]έπά δ 5δὲ ἀθουῦ Βῖπη, ἀπα ἐπδν βοᾷ 
αί. χί!, 47. Οη5 5814 πηΐο ἢϊπη, ΒΘ ο]α, (ἢν τπούμου δηᾶ εἰν Ὀγεέμγθηῃ 

βίδῃηα νι ποσί, ἀΘβισηρ ἴο ΒΡΘΔΚ ψΠ ἢ ἐΠ66. 
48. Βαΐ Π6 δηϑιγεγθά, δηά βϑια ἐο Βίην {π8ὲ ἐο]4 Ππι, 80 

15 ΠΥ ΤΟΊ ΠΟΥ ἢ Δη4 νγῆο0 816 Τὴν Ὀγείγεη ὃ τ 
ἩΜατῖκ 111, 84, Ἶ Αμᾶ Πα Ἰοοκεᾶ σουμα ἃθοχέ οὴ {πϑι νυ μ]οἢ βαὲ δροαὰΐ 

[1], 
Μαῖι.χ]1,49, 8.1 [6 βίγθίο θα ἔου τ ΗΪ5 μαπα ἐονναγ 5 ἢ15 ἀϊβοῖρ]οβ, δθὰᾶ 

5814, Β6Π0]4, τὴν τποίμοὺ δηα τὴν Ὀγθίμγθη ἢ 
50. ΤῸ νυ Ποβοθυοῦ 588} 

ΤλΊκον"!}.21. ΠΘΔῚ {πῸ6 ννοχσα οἵ Θοα, δηά 40 11. 
Ναί, χὶ!. 60, ἀο {Π6 νν}}} οὔ τῶν Εδίμοσ, ὑῃῖο 15 ἴῃ ἤθᾶνθη, {Π6 5816 15 

ΤΩΥ ὈγΟΙΠΘΥ, δα 5 βέδθυ, δηα χηοίμου 5, 

ΜΆΤΥ, ΧΙ, ρᾶγὲ οὗἩ νου. 46, 47. 
46 ---οϊοοα πνιϊῃουΐ- 
41 ΤΈΘη---τιηΐο πίη, Β6Π014, ἔμ γ τηοΐμοῖ, πὰ ἔμν Ὀγθΐμγθη. 

ΜΑΒΕ 111. ραγὶ οὗ νοῦ. 91, 82. νου. 959. ραγὲ οἵ ννογ. 54. ἀπμὰ γϑὺ. 8ὅ. 
91 ὙΠΟΤΘ οδμῖθ ἔπ θη Π15 ΡΥ ΓΘ πα μ15 ταοΐμοτ--- 
92 ---ατὐποιΐ 566 Κ ἰὸν ἐπμ66. 
99 Απᾷ Π6 ἀηϑυογθα ἔμ θπὶ βαυ!ηρ,, ΠΟ 15 ΤΥ τποΐ ΠΘΥ, ΟΥ̓ ΤΥ 

Ὀγϑίμγθῃ 
94 ---αϑηα 5814, ΒοΟ] ἃ ΠΥ τποΐῃϑὺ ἀπά τὴν γί γθη ! 
95. ἘῸΓ ἡ ΒΟΒΟΘΥΘΙ 5}18}} ἀο ὑμθ ψ1}} οἵ αοά, ἐμ βϑπιθ 15. ΠΥ 

ὈΥΟΪΠΘΙ, Δ Πα ΤΥ 515[6Ὑ, ΔΠ4 τποῖμϑυ. 

Ψ0ΚΕ ὙΠ]. ραγὶ οἵ νϑυ΄ 19. νεῦ. 20. δῃᾷὰ ρατὶ οἵ υϑῦ. 2]. 
19. ΤΠ Θη---ἰἶῖς τποῖ μον πᾷ ἢἰβ ὈγθίΥθη -- 
20 Απὰ ᾿ΐ νψὰβ ἴο!α πὶπὶ ὃψ οοτέαϊη, ΜΗΐοΝ βαϊα, ΓΓΗΥ τποῦμοῦ 

ἃ πὰ ὑπ ν Ὀγθί γα βίαπα τι πουὺΐ, ἀδϑίσὶηρ ἕο 566 ἔμ66. 
21 Απὰ Πθ ἃῃϑδυογθα δπὰ βαἰὰ ππῖο ἐμθη), ΜΙῪ τποί μον ἀπ ΠΥ 

Ργοίμγοη ἃγὸ {Π656 Β10}--- 

---- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΆΑΧ, 

Ῥαγαῦῖο οὗ ἐΐα ϑοιυον ἥ'. 

ΜΑΤΊΤ. ΧΗ]. 1---9, ΜΑΒΚ ἷν. 1---. {0ΚὲῈ ὙΠ]. 4---8 ὅν, 

Μαὶ, χὶ.1, ΓΠ6 βδγὴθ ἄδυ 7}6β808 νυϑηΐ ουΐ οὗ {π6 Ποιιβ6, δά βαΐ ὈΥ͂ φα!πεθο, 
{Π6 568-5146. 

68 ΤῊ 6 ἀἸϑοῖ 165 οἵ ΟἸγδὲ σσοῦθ θοϊονθα ΡΥ πἰπὶ ποτα ὑμ8ῃ ἢ15 
παῖαγα! Κιπάγοα, ΤΠι6 βρίγιϊαδὶ αἰθοίϊοη ἰονγαγ 5 ἔΠ056 ψῆῸ 
ψΘΥ6 π6 οἰ] γε οὗ αοα, νγὰβ σγϑαΐθυ δὴ ἐπ παΐξυγαὶ αῇθδο- 
ἔϊοη ἰοναγ 5 ἔπ ο56 0 “6 76 γοϊαϊθὰ ἴο πἰτὰ Ὀγ {ΠΗ 165 οἵ Ὀ]οοά. 

64 ΤὴῚ6 ΟΥ̓ΘΥ 566Π15 ἴο 8 50 ἀθοϊβίνου βοίι]οα ᾿γ δὶ. Μαϊίμον, 
ΧΊΠ. 1. ἐν δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελθων, ὅτο. ἕο, πεῖ Ὡοάάτγϊαρο, 
Ρικιπρίοη, Τλρμοοῖ, ἀμ ΜΊΟΒ86115, παν ρῥ]δορα 1ξ ἴῃ 115 ΡΓ6- 
βοηΐ ροβίζϊοη. ΑΒ πορ Νονοοῖηθ, μουουθῦ, μᾶ5 ἱπϑογίβα 
βεοίοτε Μαΐϊ. χὶὶ!. 1. ναυίουιβ ρᾶββαᾶσοβ οἱ δὲ, [λιῖτο (χὶ. 87. ἥπ. 
ΧΙ, ἀηα ΧΙ]. 1--9.) ΗΙἴ5 ἀγρυμηθηΐβ [Ὁ 80 ἀοϊηρ πᾶνα ποὲ 8ρ- 
Ρθαγβαὰ ἴο θ6 5βαἰβϑίμβοϊζογυ, πη 1 βᾶνβ ριοίεσγα ἐμδυθίουθ ἴῃ 6 
ΘΟΠοιΥθηἶ ἐθϑιϊ πο Υ οὗἁ ἐμ 6 οὗ ὺ ΠΥ ΠΟ ἾΖοῦβ, ΜΠ ΟΠ 6] 5 α]50 
Ρ]Ά 665 {μ86 ΡΆΓΔΡ]6 οὗ ἔπ ΒΟυου ἃἴξου {λα νυ]. ᾿. θαΐ 50 τη οἢ 
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Μαικ ἵν. 1. ἃπᾶ 6 Ῥαρσδὴ δρϑίη ἰοὸ (θοῦ ὈΥ {Π6 568-5146: ΘΆΠ166. 
Μαίε. χιιῖ, 3, ἀπ στϑδῦ τη] τὰ465 σγεσα σαι πεγθα τορϑίμου ππίο Ἡ]Π]. 

οὗ 15. δυγδηρϑιηθηὶ 15 Ραὶ ἰοροῖμου ψιϊπουϊ δἀθασαΐθ γΘα50}8., 
ὑμαὺ 15 δαϊπουγιῖν ἀοε65 ποὺ ψοιρ ἢ 50 πο Μιὰ 16 ἃ5 ἴο 1ἴη- 
ἄποθ π|6 ἴο γΓα]θοῖ, ἴῃ {1μ18 Ἰπϑίδιιοθ, ὑμ6 ἰθϑιλιιοην οὗ Τρ ἰοοἵ, 
ὅζο. ὅζο. 

Τὰ {πΠ6 ργϑϑθηΐ ογὔάδυ οἵ δ᾽. Τλικο, ψγὸ πα ἱμαΐ ἔπ6 δοοουπὲ 
οἵ 6 5115᾽5 τηοῖπου ἀπ [15 θέ στ θη ἀ6ϑιτἹηρ ἴο Βρ68Κ ψ δ Πΐπη, 
15. Ἰπθηΐ!οπθα ἃ5 ἡ πα παρρϑμπθα αἴΐον "6 Βαὰ βρόκθηῃ ἴπΠ6 ρᾶγδθ]θ 
οὗ [π6 βονϑῦ, ὅζο. ψβουθαβ δὲ. Μδιῖμον ἂἀπα 51. ΝΜ αΥκ ρ]δοθ ἰὲ 
Ροίογθ {πὸ ρᾶσχαθὶθ. Νονν, ἐμουρἢ 10 5 ουϊἀοπὲ ἔγοια 815 οὔβογνα- 
ἔϊοι, ἐπαὺ ὑπ Θχ οὶ ΟΠ ΓΟ ΠΟΙΟσΊ 68} ΟΥ̓ ἀον οἵ [οὐδ 15 ποὺ βίγοὐ]γ 84- 
μογϑά ἴο ὑγ 8}} ἐμ Ἐνδηρ δἐβ ; γϑὺ 11 τη ΔρΡρθδιν 8150 ὑμαῖ ὑμ6 
ψϑγιαίϊοπ ΠΘΥΘ 15 ΨΘΓΎ 1ΠΟΘΟΠΒΙ ΘΥΆΡΙ]Θ: [ὉΓ ψγὸ πη ἃ, ἢ Ὅπι 8}} [6 
δοοουηΐδβ, ἐμαὶ 1 ψγὰ5 ὁπ ἴπ6 βϑῖηθ ἐὺ ὑπαὶ {Π|6 Ρά 8016 νγἂϑ5 
ΒΡΟΚΘη, ἃπα [15 {γἸΘ 45 οδμη6 ἴο μἰπι: ἃπἃ ον ἃ ἀἰαιῪ οου]ά 
ποΐ θ6 οδϑἰθομηθα νϑυὺ ἱποοχγθοῖ οη δοοοπηΐ οἵ 5.0 }} ἃ. ὑγϑῃϑροβὶ- 
ἔοὴ ἃ5 [Π15:; 50 [ὯΓ 15. Ὧῃ Ὠϊδίογίδη ἔγοιη Ὀϑίμο 1016 ἴο Ρὸ 
ομαγρϑα ψ δ ἱπηργοργι θῖν, ἴῃ ἰακίηρ ἃ ρου ν τ Β160} ἃ}} Ἡ ΤΙ ΘΥ5 
μᾶνϑ ΓΘ ΘΙΥ πα π!ρ θα {Π᾿ τη ν88 ἴῃ. 

1 ἢν ΠοΥ6 [Ὁ] οννθα {πὸ ογάου οὗ 51. Μαΐου ἀπὰ 5:. ΜέαΥ, 
85 ἴπ6 οἰγουχηβίδη 65 Γο αἰ θα βθϑῖῃ ἴο γθα 176 τπ5 ἴο 40 : ἴον, (1.) 
ΤΠ6 τὰ] 865 ἐμαΐ πἰη ἀθγθα “65115᾽5 τηοῖ μου, ἃπα π15 Ὀγθίγθη, 
ἔχοισα σοι ηρ᾽ αἱ Πϊτη, 56θῖὰ ἴο μ6 ὑποβ6 τπηιθηὐοπθᾶ Ναγυκ ΠῚ. 19--- 
22. Απὰ ἰμθ γϑᾶβϑοῃ ΨΥ 6 νου] ποῖ φῸὸ οὐ πηΐο ἔπ 6ηι, τγ85 
ΡῬΥΘΡΔΡΙΥ ΡΘοδα86 ἢ6 πον ἐμαὶ ἱμθν ἡ Θ οομηθ οἷ ἴο ἰΔΥ Πο]ὰ ὁπ 
Β1π. (2.) ὙΠ θη 815 τηοΐ μοῦ ἃ πα ἢ15 Ὀγθί θη οδπ]6, Π6 γγὰβ γϑὶ 'π 
ἔμ ποιιδθ; ἴον ἔϊπον βδοοα σιϊποῦΐ, ἀθβι γι ηρ' ἴο 5ρ θα ῖς τα ἢ Ὠΐπ : 
Ραυΐ να Ππᾶ ἰμαΐ, θϑἴονυθ 6 βρᾷῖκθ {πὸ ρᾶγδθ]θ, μ6 νγοπὶ οαἱ οὗ ἴῃ 6 
Βοῖιβθ, δὰ δαὲ θγ {Π6 508 5146 ; δῃὰ θη πα νγϑηΐ ᾿μἴο ἂΠ Βου56 
ἀραΐπ, ἴῃ {Π6 Ιαἴΐου δπα οἵ ὑπαὶ ἄδν, μ6 μὰ βϑῃΐ {πὸ τη} ἰϊπᾺ 685 
αὐγῶγ. 8.0 {πᾶΐ, μα Π15 τ᾽ αἰ! 5 οοιπθ αἴζου ἢ πδὰ βΒροκθῃ ἐμθ 
ΡΆΓΑΌΙ6 (85 1ἃ 15 δαϊὰ Ὀγ 5:. λ|Κ6) ὑπθὺ σψόου]α πᾶν πὰ πὰ πῸ 
αἸΠΠ ΟΠ] ἴῃ σ ἐς προ ΘΟ ο655 ἴθ Π1Π1.»-ΡΙΚιπρίοη, ποῖθ5, Ρ. 28. 

66 5, Τλικθ γϑἰαΐθϑ, ἴῃ ἃ ϑιθοθδϑίομ οἵ ομαρίθυβ, 56 Υ 6 Γ8] 
ανϑηΐβ ποῖ τηθηἰοηθα Ὀγ ἴπθ οὔμοῦ Ἑνϑηρο] 55; δηα, σι ἐμ 6 
δχοθριϊομ οἵ 50π16 ἔδυν, νυν ἢ 10} ἃγΓ6 Βι ρροβθά, ἔγοιλ Ἰμἴου ΠΆ] δν]- 
ἄθποθ Υ 1 5᾽ Πρ ἔγοπ τη αἷθ ΘΟ! πο θη οθ5 ἰο θῸ {Π|6 58Π16 85 ἔῃ 056 
τοϊαἴθα Ὀγ ὑπ οἰμϑὺβ, πιο ἀΠΠΠ ΟΠ Υ μὰ5 θΘ ΘΠ ΘΘΠΘΓΆΙΠΥ ΘΧΡΘ- 
Υ]Θπ οοα 85 ἴο ἔμ6 οὐδ γ ἴῃ 1 Ὸ ἢ ἔμ6856 ονθηΐβ ἃγ6 ἴο θ6 Ρ]Δο6α. 
ΤΑλσμίοοῦ θΘΡῚΠπ5 αὖ Γα|κ6 χὶ, 28. πα σ065 οὶ ἴο οἷν. Χυη!. 1---]Ἰ, 
ῬιΚιπρίοῃ, ἔγουα ΟΠ. χ. 17, ργοσθϑάβ ψιποαὺ ὁπ6 ᾿πηἰθυυαρίοι 
ἴο οἷν. ΧΙ. 1-ῶϑ. τ Π Θὴ Π6 ἰμβοσίβ ἰμ6 δνθηΐβ γοϊαϊοα θυ 51. ΨΉ9Πη, 
6". χ. 22, ἕο ὸ ἴμβϑθῃ ργοοθθᾶβ ἰο {λιῖκθ χὶϊ. 29, δηα ἵπθπο8 
ἐβγουρῃ ὑπο ᾿πἰθυιηθάϊαϊο ομαρίουβ ἰὼ λικο χνὶ]. 1---11. Μ|- 
ΟΠ86115 568 ἵγομι [ΚΘ κ. 97. ἴο Τα|κὸ χυὶ!. ψιπουΐ ἐμ6 ἱποοῦ- 
Ῥογδίίοῃ οὗ οἴμευ ρᾶϑϑᾶρθβ. Ποἀαγιἀσθ ὈΘ6ρΡῚΠ5 11} Γλικὸ χ. 
171.--δά, ἀπα ργοςσοοα5 ψιϊποαΐ ᾿πἰθυγαρίομ ἴο Γλ6 χυ]]. 1--- 14. 
οχοθρύϊηρ' ὑπαΐὺ μ6 ἰγᾶμβροβθϑ [1 ᾿χ, ὅ]---ὖῦθ. ἴο ὑπ ἰἀδὲ πηθη- 
Ἰοπθα ρᾶϑϑᾶθρθ. Νϑοομ8 μἃ5 οβδίονθα ψνοΥῪ ογϑαῦ ἰΔΡΟᾺ ΟΝ 
ἀπ6586 ομαρίθυβ. δ Ρορὶπβ {λ|Κ8 χ. 17---24, δπ ἃ ομα ἐἐϊπρ᾽ ἔγοτα 
ο[., χί. 14. ἰο οι. χὶ]]. 22, ργοοθθάβ σι ποαΐ ᾿ἰογγαρῦϊοπ ἴο 6. 
ΧΥΪ. 1---Ἰ0. ἘΎΟΙ {Π|5 ὈΓΙοΓ δἰαϊθιηθηὶ ἢ ψ1}} ἀρρθαγ παῖ {π6 
Ἰαγρϑῦ ρσοροσίίοι οὗ ἔπθ586 ομαρίοθυβ οπρηὶ ἴο θ6 ΘΟὨἐ ΠΟΌΒΙΥ 
Ῥαυϊ ἰοροῖμου. ΤΠ βθυθῦαὶ ἃ] δγαϊίοηϑ ἃπα ὑγϑηβροβϑιῦ 08 ΡΥῸ- 
Ῥοβϑὰ ὃν {π656 Παυ πο πἰΖθύβ Μ11 θ6 οομϑβίἀογοα ἴῃ ἔμ6 ΨΆΓΙΟΤΙΒ 
ποΐεϑ5 ἴῃ ψμ] 6 {π6 ἀγγαηρθιηθηΐβ ΒΙΟΙ πᾶν Δρρθαῦθα πηοϑὲ δά- 
ψ 5816 ψ11} θ6 ἀοίδπαοά. ΑΥΟΒΡΊ5ΠΟΡ ΝΟΥΘΟΠΊΘ 56601Π15 ἴο πᾶν 
ἀοραγιοϑα, ἴῃ βου ἰπδίδποθβ, ἔγοιῃ {86 οΥοΥ̓ ρτοροβϑὰ ὃγ 1Δρῖ- 
ἰοοῖ, ψ ἐποιὲ ϑα οἰθηΐ οδιιβ6. ἘΝ ᾿ 
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{λ|Κο νἱϊ.4, Απηᾷ ψῇθη τηθοῖ ρΘΟρ]Θ νγοῖα σαίμεγθα τορθίοῦ, δηᾷ 866 οἵ ΘοΙ- 
ΘΓ ΠΟΙ 0 Πἰπὶ οἂξ οὗ Ἔν οΥῪ οἷζγ, 166. 

Ματῖ ἵν. 1. ἢ δηίεγθᾷ ἰηΐο ἃ 5ῃϊ0, δπά 58ΐ ἴῃ {ῃ6 568, δηά {Π6 γγ0]68 
τη] τὰ 4θ νγὰβ ὈῪ {Π6 568, οἡ {πὸ ἰαπα, (4η4) 

Μαῖέ. χιτὶ, 2, βέοοα οἡ {Ππ6 5ΠοΥ6,. 
Ματκ ἱν. 2... Απάᾷ Πα ἰδυρῃς {Π6 ΠῚ ΤΩΔΗΥ {πηρα ὈΥ ῬδΥΔΌ]65 δ) δῃά 

5614 πηΐο {Π6γὴ ἴῃ Π15 ἀΟΟΙΧΊΠΒ, 

66 1 Ψ}}} ΡῈ οὐδογνϑά, ἐμαὶ οὐὕνγ Τιογὰ ἀϊὰ ποὺ βρθὰκ ἴο ἐμ6 
ῬΘΟΡΪΘ 'π ΡΥ 0165 {1} ὑμ6 ϑουῖθθθ δη ῬΠΔΥβθ65 πδα δοοιδθᾶ 
ἢ οὗὁἨ ψΟΓΚΙΠρΡ' 15 τη] Γ80165 ὈΥ {Π6 ΡΟΎΘΙ οἵ 8 6ν]1] 5ριυ. ΤῈ6 
ΜΜΘββῖδ} ὕμθῃ, 1ἢ ΠΊΘΓΟΥ ἃ Πα σΟΙΡΆΒ5Ι0π ἴο ἔπ656 ΠΆΓΟΥ 5, 8δη4 
ἰο 811] ψηοὺ ψ6Υ6 οἀρίϊοιβ, θθρὰπ ἴο δ αγ655 ὑπο 10 ΡΔΥ8Ρ]685. 
ΤᾺῊΙ15 15 Ὑ6}1} ΘΧργ ββοα 1ῃ ἴμ6 ὑγϑηβίδίοη οἵ Μίαϊ. χη]. 18, 14. 
1π ἐπ6 νϑύβί ἢ ΡῈ] 15Ππ684 ἴῃ 1729, 2 νο]5. ϑνο. ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΒΙΥ 46- 
αἸοαϊοα ἴο 1ογὰ Κίηρ, ἴπ6 ὕπθη Ἰογὰ ομδπ θοῦ : ἴΠ6 πη οὗ 
ἀπ δα ϊ ποῦ 5 Θϑοαρμθα ΠΥ ΠΙΘΙΊΟΥΥ. ΤΒΘΓΘΙΌΥΘ 5ρ68Κ 1 ἴο ἔπθπὶ 
1 ῬδΥΆθΪ65 : θΘοδ56 ἔπ6 Ὺ ονϑυϊοοῖς μὲ ἔπ6 Ὺ 560; 8πα 8Γ6 1ῃ- 
αὐϊοηΐίνο ἴο ψμαὺ πον Π68Υ, ποι ποῦ Ψ1] ἴπ6Ὺ ΘΟΙΙΡΥΘ 6 Πά. 
Απάὰ ἴῃ ἱπμοπὶ 15 {π|Π|16ὰ ἐμαὶ ργόορίιθου οἵ Τὐϑαϊαβ, “Ὁ μθδυϊηρ 
γ6 5881} ΘΓ, δῃἃ 5881} ποῖ τιηἀογβίδηα: δηὰ βθϑῖπρ γ8 588}} 
506, 86 588}} ποὺ ρϑγοϑῖνγθ, ΕῸΣ ὑμ μϑαγὶ οἵ ὑμὶ5 Ῥθορ]θ 15 ΄ 
ὙαΧΘα οΥο55, 8η4 {ΠΠ6 11 ΘΔ 5 816 Ἃ1}}} οἵἨ πϑδυῖηρ, πα ἐμοὶ ΘΥ65 
μου πᾶνϑ οἱ οβϑα ; [ϑϑὺ δὲ δὴν ἐΐτηθ ἐμθὺ 5μου]ὰ 566,᾽ ὅζο. ὅτο, ὅτο. 
ΔΠἃ ἴῃ ν. 16. ΠΔΡΡΥ͂ ἃΓ6 γοι ἐπαΐ γοῦν ΟΥ65 πᾶν βίρῃΐ, δα ἐμπαξ 
ΟΠ ΘΔΥΒ Πᾶν ὑπ61Γ ᾿ϑαγὶπο, ἘΠ6 οομμηοη 1ἰάθ68, {παῖ ΟἿ 
Τιοτὰ 5ροκθ ἴῃ ῬδΥΆθ]65 ὑπαὶ ὑπ ρθορ]θ ταϊριΐ ποῖ πηδογυβίαπα 
Βΐπι, δπα ὑπ6 1 σοπἀθιηηδίοη Ὀ6 5{1}}} ᾿πογθαβοά, 15 ἃ5 ππίοαη ἀδα 
ἃ 5 1 15 Ὀ]αϑρῃθίηου5. ΤΠ6 ΡΆΓΆ116] ραϑϑαροζῚ πη ΜΙΆΥΚ ἵν. 12. τηδὲ 
Ρ6 ἱπἰογργοίθα κου 58 δοοογάϊηρσ ἴο {πΠ6 ἴθπου οἵ ἰμθ6 οοπίθχί. 
1ὖ 15. ἃ ΡΎΌρΡΠΘοΥ, {Ὁ]ΠΠ|16α αὖ {π6 νϑὺγ ἰππη ὑπαὶ ΟἿὟ Τιογὰ νγὰβ 
Βρϑακίηρ, ὑπαὶ ὑποῦρ {Π6 Ῥ6Ορ]6 δὰνν ψιΐ ἐμοῦ οὐθ5 ἔμπα ουΐ- 
ψαταὰ ῬγοΟΐβ οἵ μὶ5 αἰνὶπθ ρονγου, γοὶ ἔμου 5μου]α ποΐ ρογοαῖνθ 
πΠ6 δου] ἄθῃμοθ ἃυ δι πρὶ ἐπουαίγου, ἐμαὲ μΠ6 νγὰϑ ὑπο ῖν ΜΘ 5518}. 
τ. Αἄδῖ ΟἸαγθ μ88 ᾿ἰπβογίθα, γοῖη (α[855185, ἃ ΨὉΥῪ φορά 

αἰδβουϊαϊϊοη οα ὑπ παΐθασθ ἃπά τ1ι886 οὗ ρϑυάθο 08} τ ΥἹπρ', αἱ 
1μ8 ϑηὰ οἵ μῖ5 ποῖοβ οῃ δαί, χι11. Ηθ ἅπαβ {πὸ (Ὁ]] οσῖηρ᾽ ἴθ π 
δὶ." Π ΘΔ ΟῊ5 ἴῃ ϑογρίαγθο. 

1. ΤῊΝ ὙγΟΤα ΡΔΓΔΡ1Θ Π]ΘΔΠ5 8, 51Π1016 ΘΟΙΠ ΡΥ 5οη, Μαἰΐ, χχῖν. 
92---98. 

2. Αἢ Οὔβομτα βιὰ 46, ΜΙαἰξ. χν. 19-.1ὅ., ὙΥΠογ ῬΠαᾶ- 
ΥΙΒ ῖβυη 15 Γορυθβθηϊθα 85 ἃ ρ]απῖ, ὅτο. 

9. Δ 51Π1Ρ|6 ΔΙΙΘΡΌΓΥ, 85 ἴῃ Μαῖζ. ΧΙ. 
4. Α τιᾶχῖπὶ, ΟΥ̓ 7156 βθῃΐθηοθ, 8ἃ8 ἔῃ 6 σΟΥΓΘΒΡΟΠαΐπρ ΗΠ ΘΌΓΟΥ, 

ἡγοῦ Ὁ 15 868 1ἢ 1 ΚΊΏρΒ ἵν. 2. 
8. Α θγ-σοτά, ΟΥ̓ ρον υ οὗ γορτόδοῖ, 2 ΘΟ γοπ. νἱϊ. 20, Ῥβᾶ. 

Χ]ν, 14, ἀπ Ιχῖχ. 1]. Φογθι. χχίν. 9. 
6. Α {τἰνο οι, απ᾿πἰθγοβϑίϊηρ ἀϊβοουγβθ, Οὐ ἃ ἀἰβγερασ δα δῃὰ 

ἀοβρ βοα δά άγββ, 1 Ζοκ. χχ, 49. 
Ἴ.Α 51Π|ρ16 ργόνθυν, οὐ δάδρϑ, {λ|Κα ἱν. 29. 
8..Α ἴΥρ6, 1]υδἰγαῖοη, ΟΥ ταργθϑοπζαίοη, Ηθ}. ἴχ. 9, ΒΟΥ 

ἔμ ἢγϑὲ ἔθ 8016 15 ϑαϊὰ ἴο πᾶνϑ θθθὴ ἃ ΠρΌΧΘ, ἃ ΡΆγ8016, ἴο 
Ἰαδῦ ΟἾΪΥ [ῸΓ ἃ {ϊπ|6. 

9,.,Α ἀαγίπρ δχρὶ οἱ, )πὰ ὑπιδιι8] ἃπαὰ βουνοῦ ὑγ18], ἃ οᾶδ56 οὗ 
᾿πλπηΐηθην ἀδηΡΟΥ ἃπά δοραγάγ. 1 τᾶν θ6 ἐουθίοα τ μοί μου 
1815 ραγί οἵ Ὠζγ. ΟἸ αν θ᾽ 5 οὐἱ τ οῖ5ηι 15 τηαπᾶρϑα τ ΐ Θα08} }π4ρ- 
τηθηϊ. ΤΠΘΥΘ ΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ΠΟ ΡΙΌΡΘΓΙ δι πογιῖν ἴον ἴμ6 ἀ86 οἵ 
1η6 ψογὰ ἴῃ ἐμ 15 586η8586, ΤῸ ᾿Ἰπϑίδποθ 86 δάάποθβ, Η6ρ. χὶ, 19. 
Ὑ Π6 ΓΘ ἌΡΤΙ 8. 15 βαϊὰ ἴο μᾶνβ γϑοϑινϑὰ ἷ5 580η ἔγομι 886 ἀθϑδᾷ, 
ἐν παραξόλη, ““ 6 Ὀδὶπρ' ἰῃ ἴπ τηοϑὲ ᾿πηταϊ πο ηΐ ἀδηροΥ οὐ ἰοβίηρ 



Μααν ἵν. ὃ. 

Ταικα νὴ]. ὅ. 

ΝαΥκ ἵν. 4. 
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δ. 
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[κα νῖ. 6. 

Ματκ ἵν. 6. 
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τ 

16 νἱ. 7. 

Ναικ ἵν. 7. 

Ναί. χηϊ.8. 

1λικο υ1]. 8. 

Μαῖκ ἵν. 8. 

Ναί, χα. 8. 

{μαἶκο γι]. 8. 

ἍαΥκ ἰν. 9, 

ΡΑΒΑΒΙΜΕ ΟἿ᾽ ΤῊΝ ΞΟΕΙ -- ἜΑΡ, Π|Π. 

Ἐρδύκθη ; Βομο]α, Πότ νγθηΐ ουΐϊ ἃ ΒΟΥΟΥ, [0 ΒΟῪΝ 
[15 βϑεβᾶ: 
Δα 1Ὁ ΟΔΥ6 (0 ρ885 85 "6 βουγε, βοχῃβ [611] Ὅν 116 νγἂγ- 
5146; 
Δα τί νγᾶβ ἰγτοάάθη ἄουνῃ, 
8. Π6 {Π6 ἔονν]β οὔ {Π6 δἷῦ οδηιθ, δηᾷ ἀδνουχϑα τὲ ὰρ. 

Αμπά 5οῃη6 [68]] οῃ βίοῃυ ρτοιηᾷ, γι μοτΘ ἴὉ μά ποΐ γηποῖ 
ΘΑΥ ἢ δηα Ἰπηη θα] Δία ν 10 Βργδηρ πρ, Ῥθοδαβα 10 μπδα μῸ 
ἄορ οἵ βϑαυίῃ: 

Βυί 
Δ5 ΒΟΟῊ 85 10 νγᾶϑ ΒΡΥΌΠρΡ ὉΡ, 
γγΠΘη {Π6 511ῃ νγᾶ8 Ὁ}, 10 τννᾶβ βοογοϊιθά, 
10 νι ΠοΥ θα ἀνναν, Ὀθοδιιβα 1 Ἰδοῖκο τηοϊβίθτχε : 
Δη4, θδοδιιβ8 10 Πδά πο τοού, 16 νυν] ΠΟΥ δυνᾶν. 

ΑΠά 50μ16 8]} διμοηρ ἔΠουπ5 ἢ δπα (Π6 ΠΟΥ ΡΎΘΥ ῸΡ 
ΙΓ 1, 
Δηα ΟΠοδκαα ἰἰ, δηᾶ 16 γι6] 46 α ηο {τπ{, 
Βαΐ οἴου [6]] Ἰηΐο ροοά στουπά, 
84 Βρυδηρ Ὁ, 
86 ᾿Ἰηογϑαβοϑᾶ, 
84 Ὀγουρῦ ἔουτ ἔγαϊ, βοῖηθ δὴ μα μα γ δ - 014, ΒοΙη6 βιχίγυ- 
[ο0]4, βουηβ ἐπί γέν-[ο]4. 
Αμὰ ψ]θη μ6 Πα 5α]4 {π686 {πϊηρ5, [6 οὐἹϑά, 
Δα Π βαϊᾷ υπίο {πθιι, δ ἐπὰὲὶ παῖ θα (ο Ππεᾶγ, ἰδὲ 
ὮΪη} ΠΘΔΥ. 

ΜΑΤΊ. ΧΙ. ραγὺ οἵ νϑυ. 2. νου. 8---7. ραγί οἵ νου. 8. ἃπᾶ νου. 9. 

ῷ -- “ὁ ἐπαὶ πὸ ψϑμΐ ᾿πἴο ἃ 5810, δηὰ 5αἷ ; δπὰ ὑπ ψ 8016 πὰ ]- 
ἀ πα6--- 

8. Απᾶ Πθ6 βρᾷῖο τηδπῦ ἔμπῖη95 τπιηΐο {Π|6 1 πὶ ΡΆΓΔΌ]65, 58 1Π8,, 
6014, ἃ δονοὺ ϑυϑηΐ [ΟΠ ἴο 50. ; 

4 Απὰ ψ θη Π6 βου, 50Π16 866645 [61] ὈΥ {πΠ6 ψᾶγ-5146, δπὰ 
{πὸ ἴθ ν]5 οαηθ ἃπὰ ἀδνουγοῖ ὑπ θη πρ. 

ὅ ϑομιθ [811] ἀρομ βἴοῃυ ρίδοθθ, ὑμογ6 ὑπ6 ὺ Πιδᾶ ποΐ πηποὶι 
δαυΐῃ ; ἀπᾷ [ουὐ νι {ΠπΠῈΥ ϑρύαπρ πρ, ΡὈΘοδι86. ἔπου ᾿ιὰὰ πὸ 
ἀθορη 685 οἵ θαυ : 

6 Αμὰ ψπθη {πὸ δὰπ ͵ὸϑ ΠΡ, ὑπο ὺ ΜΟΥ 5ΟΟΥΟΠΘα : ἃἀπὰ Ρ6- 
οαυ586 ἔπ ΥῪ πα πὸ τοοῦ, ποὺ ψ που θα ἀνα. 

7 Απα 50116 [61] διποπρ ὑπόγη5; ἃπα [Π|ὸ ἔπΠΟΓΠ5. ΒΡΙΧΏΡ᾽ ῸΡ, 
84 οΠοΟΚΚκοα ἴπμ θη. 

8 --οὀπ͵πΠα Ὀγοπρμ ΤΟΥ ἔγαϊζ, Θοπ6 δὲ πη ἀν οα-[Ὁ] 4, 50Π10 51ΧῚΥ- 
[0]4, 5οῖπο {πἰτγ-[Ὁ14, 

9 ὙΥμο [ια1}} δᾶ γ5 ἴο ἤθᾶγ, Ἰοΐ ἰ πῇ ΠΘαΥ. 

ΜΑΠΕ ἱν. ρᾶτΐ οἴ νϑύ. 1. νϑύ. 6, 7, πὰ ραγΐ οἵ νϑι. 8. 
Ἂ --ηὰ ἔποσο ψγὙὰβ σαἰπογθα αηἴο Ηἷπὶ ἃ οσγϑαὶ πιὰ α6, 50 

αἷ---- 
6 Βυΐ ψβδϑη ἔπ δπ 85 πρ, ἰὑ γγὰ5 βοογοϊϑα ; ἀπά θθοδαδθ 1 

πιαᾷ πὸ τοοΐ, ἃ ΠΟΥ α ἀναγ. 
7 Αῃηά 501η6 [81] διποηρ ἐμπουηβ ; ἀπ ἐπ ὑπο ῦΠ5 ΡΓΟ ὉΡ, 8πὰ 

ὉΒΟΚΟα 1, δη ἃ 1ἱ γ᾽6 146 πο ἔγαϊ!. 

Β15. 11{6,᾽ ἀο65 ποῖ 5θεπὶ βδἐϊβϑίδοίουυ : ὑμ6 ΘΟμημη0π ἐγ 5] 10 
Βδίηρ απἀουρίθα!γ ργθίδγδ]ο. 

10. ΤΠ ψογὰ ρᾶγΆθ]6 βιρη  θ8. 4180 ἃ ΨΘΙῪ ἃποίθοΐ πὰ οἿ)- 
50ΌΓΘ ΡΓΟρΡΘοΥν, 5, χ]χ. 4. Ργον. ἱ. θ, Μαῖξ. ΧΗ], 95. 

Ω 
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Μααν ἵν. 10. 

Μαί. χι.10. 

11. 

12. 

Μακιν, 11]. 

19. 

Μαί. χΙ.14. 

160. 

ΒΈΛΒΟΝΒ ΕΟ ΤΕΛΟΗΙΝΕΟ ΒΥ ΡΑΒΑΒΙῈΕΒ- -ΟῊΑΡ, 111. 

8 Απὰ οἰμοὺ [611] οπ. βοοὰ ργοιπάᾶ, δπὰ αἰὰ γἱιο]ὰ ἔγαϊξ ἐμπδξ 
βργδηρ ὑρ---απὰ Ὀγουρβὶ ἰογι, βοιλο ἐμ} ΓΓΥ͂, 8 ἃ 0116 βιχῖν, ἃπὰ 
Β01η6 8η Πα πα γθά. 

{08Ὲ 11]. ρατὲ οἵ νου. ὅ, 6, 7, 8. 

5.Α βου σοπΐ ουἱ ἴο δον ---δηα ἃ5 μ6 βουῦγϑα, 50π16 [68}} ὈῪ 
1η6 ψαγ-ϑ᾽ 46---ὧπ ἃ ἴπ6 ἴον 5 οἵ ἔπΠ6 αἷγ ἀονουγϑά 1, 

Θ ΑΠὰ β0118 ζ8}}] προπ ἃ ΤΌ Κ ; ἃπά--- 
7 Απᾶ 5011 [81] διποπρ' ὑποΟΓΠ5 : ἃπα ἴπ6 ὑπουη5 ΒΡΥΔΉΡ' ΠΡ“ 

διηὰ ομοκοά 1. 
8 Απᾶ οἶμεοὺ [61] ου σοοά ργοπηᾶ---ηα θᾶΥγ6 {γυϊξ δὴ παπαγοά- 

[ο14---Μ6 ἐμαὶ παῖ Θᾶγ5 ἴο Π68Υ, ἰδὲ Ὠϊπὶ μθαῦ. 

-«-ς3»»..-- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ. 

ἤἰθαβοηδ ΓΟΥ ἱσαοϊιησ ὕψ Ῥαταῦϊος “, 

ΜΆΤΥ. ΧΙΠ!. 10---1 7. ΜΑΒΚ ᾿ν. 10---19, αἀὐκὲ ν1. 9,10. 

Αμπᾶ ψἤθη 6 ννγᾶβ δίοῃμθ, 
[Π6 ἀἸ56 0165 οδΠ16 ἃπα βαια πηΐο Ὠΐηη, ΠΥ βρεθακοβί πο 
ἴο {Π6 μη 1ῃ ῬΑΥΔΌ165 7 

Ηδς δηβνγεσθά, δηά 8814 πηίΐο ἴπϑυη, Βϑοδιιβα 10 15 σίνϑη 
ππΐο γοῖι ἴο Κηον {Π6 γηυβίθυιθβ οἵ {πῸ6 Κιησάοῃμι οἵ θᾶ- 
ψθη, θαΐ πηΐο {πεῖὴ 1 15 ποῦ φίνθη. 

ΕῸΥ ννΠοβοθνοῦ ΠδίΠ, ἐο πὴ 5118}} θὈ6 σίνθῃ, δα ἢ6 5}8}} 
Πᾶν τηοτ68 Δρυηἄδηοε: θαΐ νυν ποϑοθνοὺ δίῃ ποίΐ, ἔγογα Ὠϊτα 
51.4}} Ὅ6 (αῖκθη ἀννὰῦ θνϑὴ {παᾶΐ Π6 Πα. 
Ὀαΐ αηΐο {πϑτὴ {Ππᾶῦ ἀγα νυ ποιέ, 4}1 [π656 {π]ηρ5 816 ἀἄοηθ 
ἴῃ ῬδύδΌΪ65 : 
Πδΐ βϑοϑίῃρ' ἔΠ6ΥῪ ΤΔΥ 866, 8πη4 ποΐ ρεγοαῖν : δπηα ἢθδΥ- 

ἴῃ {Π6Υ Τηδὺ ἢιΘ8 7, δπΠ4 ποΐ ππάουβίδηᾷ : ἰθϑέ δὲ δὴν {ΠΠπΠ6 
{πον 5ῃουὰ θ6 σοηνοχίθα, δπα ἘΠΕῚ 51η5 5μοι!α θ6 ἴου- 
σίνθῃ {61}. 

Απά ἴῃ ἐποτη 15 {ΠΠ]|16α [π6 ρυόρῆθον οἵ Ἐϊβαῖαβ, νι ἢ 
58 1ῃ, ΒῪ Ποδυϊησ' γ6 5}|8}} Πθδὺ, δ η 588}} πού ππαθυβίδηα :; 
διη4 566 ]1Πρ' γ8 518}} 566, δηά ποίΐ ρϑύφεινα : 

ἘρΥ [815 ῬΡΘΟρ]θ᾽5 μθασέ 15 νναχϑα ρυοϑϑ; δα {Π6ῚῚ ΘδΥ5 
ΔΥ6 4} οἵ Ποδυϊηρ ; 86 {Π|6 17 ουδ5 [Π6ὺ πᾶνα οἰοβϑα ; 16βϑὲ 
δὲ ΔΩΥ͂ ΠΠπ|6 {πον 5Που]α 566 νυ ἢ {ΠΟ ΙΓ ου65, δηα ΠϑαΥ 1 
{ΠΟ 6875, Δ πα 5Που] 4 πηδοιβίαπα νι {πεὶ᾿ μϑατί, δηᾶ 
5ῃοα]α Ὀ6 οσοηγεγίοα, δηᾷ 1 5ῃου]α Πα] ἐμοιη. 

Βαΐ Ὀ]65564 δγ6 γοῦν οΥ 685, ἴου ἘΠΘΥ 588 ; Δα ὙΟ 6878, 
ἴου {πον Πραῦ: 

7 Π1656 βθοΐ90η5, ἴο ἴπ6 οῃηᾷ οἵ ἴμ:6 ομαρΐθυ, ἃγ6 δυγδηρθά ἢ 
ἔπ6 1} ρυθϑθηΐ οὐάθσ ὑρὸῖ μ6 οοπουγγοπΐ ΔαϊμοΥ ἵν οἵ Τὐρμῖ- 
[οοἱ, Νονοομιθ, ἃπα Το αγαρο, ἀπα {πΠ6 το! αΥτΐν οἵ {Π6 5 σρ- 
ἴυγα παγγαϊϊνθ ῬιΠκιηρίομ 5 ΟΡϑθυνϑα [Π6 581ὴη8 πηεὶ μοῦ, 6δχ- 
οορεπρ ὑπαὶ μ6 Ππᾶ5 ρ]δοθά δἰβθνοσο {Π6 ἀϊπίπρ αἱ ὑπ ποιιδ8 οὗ 
ΜΙ αιΐπον ; 8ῃ δνθηΐ ΠΟ 6 Ἰηδογΐβ αἰΐοσ {μ6 ο8}} οἵ ἐπὰξ 
ΡΟβ]8, ἃπα ψΠ1Ο πᾶ5 ὈΘΘη ΔΙ γθααν αἰβουβδθα. ΠΟΙΆ 6Ι15 νΔΥ165 
ἴοο Ρθαΐ {016 το {115 αἰδροβιϊοη. Ἠᾷδ βθϑη5 ἀουθεα] τ ΒΘΓΘ 
ἴρ ρΙδοθ πε ἰγθαϊμηθηὶ τοοοϊνοα Ὀγ οὖν Τογὰ αἱ Ναζαγοῖ!, (566- 
ἴοι 41,) ἃ ϑῃρροϑθθ παὶ {Π|15 δνθπὲ ἴοοϊς ρίδοα Ραΐ ὁπ66: [6 
ΥΘΆΒΟΠΒ ἔγοι {Π|6 5111} ΥἹτν οἵ {πΠ6 ὑνο οἰγουτηδίαποθβ 5.66 ποῖθ 
0η 56οἷ. 4, οἵ {15 Ομαρίου, 



ῬΑΠΆΒΙΕ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΥΕΙ-ΟῊΑΡ, 1Π|. 

ΜΑΙ. χα .17, ΒῸΓ γον 1 58. τἀπίο γοῦν, {πὲ γηδὴν ῬΙΌΡΠ ΘΒ ἀπά 
τσ ΐθοιιβ τηθη πᾶνο ἀθϑιγθα (0 566 ἐῆοβα ἐπ] ηρ5 ΒΟ} γ6 
566, ἃηἀ Πᾶνθ ποί 566 {Π6 πὶ: ἃπα ἴο πρασ (ἢο56 ἐπ] ηρ5 
ὙΠ 10}} γα Πθατ, δηα ἤᾶνθ ποὲ μθαγα {ΠἸ᾿θγη. 

ΜΑΤΤ. ΧΙ. ρμαγὶ οἵ νου. 10. πα νοῦ. 19, 
10 ---ἀῇ ἀ--ὦ 
19 ΤΒΟΓΘΙΌΓΟ 5ρϑὰῖ 1 ἴο ἔπθιλ πὶ ΡᾶγΔΌ]65: θοοαι86 ἔπ 6 Ὺ 560“ 

1ηΡ᾽, 586 ποῖ ; ἃπα ποαχῖηρ, ἔμ Ὺ πθὰν ποῦ : ποίϊμποῦ ἀο ἴπογῪ τιπ- 
αἰογβίδηά, 

ΜΑΒΚ ἱν. νοῦ. 11. 

11 Απὰ [ιοὸ βαϊά απΐο {πθπι, {Π]πίο γου 1ἐ 15 σίνθῃ ἴὸ Κπον ὑπ Ὸ 
μη ϑίουν οἵ ὑμ6 Κίηράοιη οἵ 6ο6---, 

ΤΌΚΕ Ψ11. μὰν οἵ νοῦ, 9. Δηα νογ. 10, 
9 Απὰ μὶῖ5 ἀἸ5οῖρ]65 δϑίκϑὰ μ11η-- 
10 Απὰ Πα 5814, {]πἴο γοιι 1ὖ 15 σίνθῃ ἴο Κπον πο τυ βίου 685 

οἵ {μὸ Κιπράοιι οὗ αοα: ὖ ἴο οἰ ιοΓ5 1π ΡΆΓΔΌ]65 : ὑπαῖ 5661} ρ᾽ 
ΠΟῪ πο ὐ ποῖ 566, Δηἃ ΠΟΑΥΙ Πρ ἵΠΟΥ̓ πη ρ ἢ ὐ ποῖ πῃ ἀογβιδηά. 

πε». 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ͂Ι. 

Ἑχαρϊαπαΐξίοη 96 ἐΐ6 Ῥαγαῦϊο οΥ, {16 δοτυοΥ. 

ΜΑΤῚ. ΧΗ]. 18---θὖ. ΜΑΒΚ 'ν. 18-99. Υ{ΠκῈ ψΠΠν ρϑτὲ 
οἵ νοΐ. 9. δηά 11---]ὅ. 

Μαῖκ ἴν.10, Του τπδὲ ἡνοῦθ ἀθοαί Ηἰμτι τυ ἢ (Π6 ἔγνεῖνα αϑκϑά οὗ ἴντα 
[86 ῬαγΆ 0 16. 

{μι νἱ ἢ. 9. ϑαυηρ, ἮἮ Ππαΐ τηῖρ]νε {Π15 Ῥαυ δ Ὁ]6 6 ἢ 
Μαικῖν. 18. Δμὰ Πα βαιά υπΐο ἴποῖη, Κπονν γα ποῖ {Π|5 ρᾶγδΌ]ο 3 

Δηἃ πον {πῃ ν}}}} γα Κῆονν 411 ραυδῦ]ο5 ὕ 
Μαι.χῖ!.18, Ηθὰσ γϑ {πϑγϑίοσε {Π6 ρᾶγϑῦ]6 οὗ {Π6 βουνεύ. 
Τακονέ!.11. ΝοΥ {Π6 ῬΑΥΔ0]6 15 {Π15 : {Π6 56θα ἰ5 {πὸ νγοτὰ οὗ αοά. 
Μαγκ ἵν.14. ΤῈ Βουν Υ βονυγθίῃ (Π6 ννοτά. 
Μαϊ. χὶ!.19, Δ ΠΘη ΔΩΥ ὁπ ἢθδγθίῃ {πΠ6 νοχὰ οὗὨ [πΠ6 Κιπράοχῃ, δῃά 

ἘΠ4οΥβίδηθίἢ 10 ποῖ, {Π 6 
ΜΆγΚ ἰν. 16. ᾿ητηθαϊδίον, 
Τα νῖ].12, Ἰοβὲ Ποὺ 5που]ᾶ Ῥο]ῖθνθ, δηα θ6 βανϑά. 
Μαί. χὶ11.19, σογηθίῃ {Π6 ἡ] Κοα ομθ, μα οδίοθε]λ ἀνγὰν {Πδὲ 
ἮΝ αυκ ἴν. 1ὅ, (η6 γννοχτὰ 

Μαΐ, χ᾿11.19. (Πδὲ νγὰβ βουγῃ ΠῚ Π15 Ποδτί. 
1515 π6 νυ Π ἢ τθοοῖνρα βθοθα ὃν {{|6 ννᾶγ-ϑ: 46, 

20. Βυῖΐ Π6 παῖ γϑοοινθα {π6 βϑϑά Ἰηΐο βίοῃν ραθθβ, {πὸ 
ΒΆΤΩΘ 15 6 (πᾶ Πποαγθί (Π6 ννογὰ, ἃμα δῆοῃ νυν 1} 10Υ γ6- 
σον ϑίῃ 1 ; 

Ματῖς ἵν. 16, ᾿Π]γ6 ἸΔί6] ν γθοθῖν Θ ἢ} 10 νυ οἸΔμ685 : 
Μαί, χὶ!!.21. Υρί Πδ0} μα πού τοοί ἴῃ Πἰμηβ ἢ, θαὶ ἀπιγοίῃ [οΥυ ἃ γν 116 ; 
ΓΚ ν"1.13, ΤΟΥ 8- 1116 Ὀ6] θυ ϑίῃ, δηα ἴῃ {π|6 οὗ ἰοτηρίδεϊοη 
Μαί. χὶτ.21. ἔῸΥ 
Ματκῖν. 17. δἰμουνναγα, νῃθη 8 ΠΟΙ οη, 
Μαῖ. χ 1.21. συ ἤθη ΕΠ ]δίο. οὐ ρευβθοιίοη ἃυβο. Ῥθοδιιβθ οὗ {Π6 

νοῦ, Ὀν ἀπά ὃ. ἢ 15 οἤθπαοά. 
Τα ον 1.18, Δ (4}1]6 0} αὐγᾶν. 

ῳ 
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φ28 ΡΑΒΑΒΙΙΕΣ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΜΕΞ--ΟῊΑΡ, 1. 
- 

Μαι.χίη395. ἘΦ αἷβδο παῖ τϑοοϊνεα βεϑᾶ διηοηρ {Π6 {ΠΟΥΏ8, 15. [8 
ἐμαὶ πϑαύϑίῃ {π6 ψνοτά: 

τι κου 1.14. Δηἃ τ μθη μ6 μδῖἢ μοαγὰ σοϑί ἔουίῃ, 
ΜαγΚ ᾿ν.19. δα {Π6 ΘΔΥ65 
Μαὶ. χἱἹ.29. αηα {Π6 σᾶγ6 οὐ ἐπ15 νου, ἀπά {πΠ6 ἀδοθι Πα] 685 οὗ γἸο 68, 
ΤΑ ν 1.14. Δηα Ρ]Θαϑιγαβ οὗ (Π15 16, 
Μασ ἰν. 19. Δηὖ ἐπα 155 οὗἉ οἴου ἢ ηρ5 θῃΐθυιησ 1η, 
Ναί. χἕτ.99., μοκα {π6 ννοχά, δηὰ μ6 θθοουηθίῃ υπήγιε{8]. 

.3, Βαΐ πο {πδΐ τοοοϊνϑα βθθα ἴηΐο {πΠ6 σοοᾶ σγουηάᾶ, 15. 6 
ἐμαὶ μϑαύθί (Π6 ννοχᾷ, δηα ἀπαογβίδηαβ 10. 

ΜατΚ ἰν. 20. ἃπα τϑοθινϑίῃ 10 
Τμικονι.1ὅ. ἰῃ 8ὴ ΠπΠομοδβί δηα ροοᾶ ποδί ; δῃηᾶ μᾶνίηρ' μοαγὰ {Π|ὸ τνοσά, 

Καθρϑί 1, ἀμ νυν Ῥδίίθηςθ, 
Μαῖ. χἱι1.23, ὑυΒΊΟἢ 4150 Ὀθαγεία ἔχ, απ ὈγΙησ ἢ ἔοσ ἢ βοπθ δὴ ἢ η- 

ἀτοα [0]4, βογηβ βιχίν, βοῖὴδ {Π|τύγ. 
Νατῖκ ἱγ.281. Αμᾶ Πο βαϊα υπίο ἤθιη, 
Τακονῖ.16. Νὸ τηδη, θη πα μδῖ ΠΙρμίοα ἃ σδηα]6, οονδυθίῃ 1 

ὙΠ ἃ νϑββ6], οὐ ρυζίθί 16 ἀπάου ἃ θ6α ; Ὀαΐ 5ϑέξθι τὲ οὴ 
8. ΟΠ] οϑίϊοῖς, {πὲ {πον νυ] οἢ δ θυ ἴῃ ἸΠΔΥ 566 {Π6 Πρ}. 

17. ΕοΥ ποίμῃίηρ 15 βθογοῖ, {πδὲ 5841} ποῖ Ὀ6 τηϑάϊβ τωδῃϊοϑέ : 
ὨΘΙΓΠοΥ ΔηΥ {πϊηρ μ]4, {πᾶΐ 5141} ποῦ 6 Κπονγῃ, δῃᾶ οοιῃβ 
ΔΌτοδα. 

Μανκὶν. 38. [Γ ΔΩΥ τηδὴ ΠᾶΥΘ ΘδΥ5 (0 [6 81, 1δ ΠῚ ΠΘΔΥ. 
ΑΒΕ ἰν. ρατὶ οἵ νοῦ, 1ὅ, 16, 17, νου. 18, ραγΐ οἵ νοῦ. 19,20, 21. 

ἃ πα νϑὺ. 22. 

15 Απᾶ ἔμθβθθ6 ἃγθ ἔπεὺ Ὺ ἐμ ψᾶγ-5146, 6 γ6 ἐμ ψογά 15 
Βόγνα ; θαΐ σψπθπ ἔμου πᾶν μϑαγὰ ϑαΐδη οοιμοί---ὰηα ἰδ κοί 
ΑΥΤΥ ---ὶ μαΐ γ85 βοόνγῃ ἴπ ὑμ6 1 Πϑᾶτίβ. 
1 Απὰ {μποϑ8 ἂῦθ ὑμοὺ ᾿ἸΚον886 ΒΟ ΓΘ 50. ΟἿ. 5' ΠΥ 

στουπᾶ ; ψ}Ἐ0, 6 ἔμου πᾶνϑ μϑαγὰ π6 ψογά-- 
17 Απὰ πᾶν πο τοοὶ ἴῃ ὑμθηβοῖνθθ, ἃπα 80 δπάπγο Ραΐ [ῸΥ 8 

ἀϊπι6---ΟΥἩ ρευβθοιξίοι ἃγιβϑὶῃ [ῸΓ ἴΠ6 ΜΟΥ α᾽5 58Κ6, ἱπηπηθαϊαίθὶν 
ΠῈῪ ἃγ6 οἴϊδβη δά. 

18 Απὰ ἰμδ86 δῦ ἴπ6 0 ὙὙΒΕΟΙ ΔΓΘ 50 1 ΔΙΠΟΠΡ᾽ ἐπΟΥΏΒ : 5ΈΟΒ 
ἃ5 681 {Π6 ψοχγά. 

19 ---οὗ ἰμ15 νου], πὰ ὑπ ἀοοοὶ Ὁ] Π 655 οὗ ΥἹ μ65, ἀπ ὑπ6 
7Ταδὶβ οἵ οἴμου [μἰπρ5 δπἐουϊηρ 1Π, ΘΠΟΚΘ ὑπ6 ψογῶ, δηὰ 11 θΘοοιη- 
δἷἢ απήγαια]. 

20 Απὰ {π656 γῇ ἔπϑὺ ψ Β1ΟΙ Δ ΓΘ ΒΟ ἢ ΟἩ ΟΝ »Ὑ,ΟΙΠα : 580}5 
85 ΠΘᾺΓ ἴπ6 ψογα---ηα Ὀγὶηρ Τοσὶ αὶ {γαϊΐ, δοῖιθ ἐπ] γγ014, 5οη 6 
διχίν, 8 ἃ Β0116 8η υ πάγρα. 

2] ---ἴπ ἃ οδπα]ο Ὀγουρὶ ἴο Β6 Ραΐ ὑπάᾶρϑγ ἃ ῬΌ 5861, ΟΥ̓́ΠΠ ΘΓ 
Θ θ6α ὃ πὰ ποῖ ἴο 6 86ἷ οῃ ἃ οδπα]! δβίϊοῖ ὃ 

22. ΕῸΥ {ποῦ 15 ποίησ εἰ, ψΠ10}} 518}} ποὶ 6 τηϑη δϑιϑά - 
ποι μοῦ γὰ8 ΔΠῪ ὑπίηρ Κορὶ βϑογοῖ, θαΐ ὑπαὶ 1ὖ 5:0] ΟΟΠῚ 
ΔΟγτοδά. : 

ΤΌΚΕ Μ111. ραγὶ οἵ νοι. 12, 19, 14, 1ὅ. 

12 ΤΠοβ6 ὈῪ {16 ψαγ-δ᾽ 46 ἃγθ ἐποὺ ἐμαὶ ᾿θᾶν : ἔπ ΘΟΠΊΘΕ} 
ἔπ6 ἄθν!], ἀπ [Δ Κοῖ] ἀνγαν {μ6 ψογὰ οι οἵἉ {1161 Πα ΓΒ -τὸ 

18 ΠΟΥ ὁ ἴπ6 Υοοῖς ατὸ ἐΐον, Μ᾿ Β]Οἢ, ἡ Θπ ἐπ ον ΠΘΑΓ, Γθοθῖνα 
ἐμ ψογὰ ψ τ ἸΟῪ ; ἃπα ἴΠπ|6586 Βᾶνϑ πὸ γοοῖ, ψ Β]ΟΗ--- 

14 Απᾶ ἐμαὶ ψΈο 61} διηοηρ ἐμ ο 5 ΓΘ ἴπϑυ, ὙΠ] 6 ῃ--ταπὰ 
4Υ6. οδβοκρὰ ψ ἢ οαγ68 8 Πα ΥἹΟΠ65---δηα ὈΓΙΠΡ ΠῸ ἔγυ ἴο ροὺ- 
Γδοἰ!οη. 
᾿ εἰ Βαΐ ἐπαὶ οη {π6 βοοα ργοπηὰ αὐ ἔμπθυ, ὙΠ] ΟΠ --τρυϊηρ ἐοτ 
ΓᾺΪ} -- 



ΨΑΒΙΟΤΙΒ ὈΒΕΒΟΒΙΡΤΊΙΝΕ ΡΛΕΑΒΙΕ.--ΟἸΑΡ, 11. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΤΙΠ. 

ΟἸιγὶδί ἀϊγοοῖς ᾿ς ΠθαγοΥς ἴο ργαοίϊδο τυἱαΐ ἐποῳ ἤθαν. 

ΜΑΚΚ ἱν. 94, 92ὅ. τὺὐκΚῈ γΠ|. 18. 

Μαικῖν. 24, Απῃᾷ ἢ βαἰά πηίο μοι, ΤᾺΚΕ μθαᾷ ψ]δΐὶ γα ΘΔ: 
Τμακον 1.18. ον γ6 ἮΘΔΓΥ : 

ΜΆ ἵν, 24. νυ] ἢ νῃδί τηθαβισθ γ6 τηθίθ, 10 518}} Ὀ6 πιθαϑγθα (0 γοὰ ; 
Δηα ππίο γοι {παὶ Πθδγ, 5118}} γχοσθ μ6 σίνθῃ. 

356. ΕῸΣ 6 {μᾶὲ μδί}, ἴο Πΐπὶ 5118}} μῈ ρίνϑη : δηά π {πδί 
Βαῖἢ ποί, ἔχου ᾿ιΐι 5881} Ὅ6 τ κθὴ δινᾶν αυθῃ (πὶ ΠΟ} 
6 Πδίῃ. 

ΔΚ 111,18: σνθη {Παύ ἡνπι ἢ Π6 βθοιιθί ἰο πᾶνο. 
τῦκ Ὑ11. ρᾶγΐ οἵ νοῦ. 18. 

18 ΤΆΚο μοϑὰ ἐπουθίοτο-- Ὁ τ ποβοσνοῦ παῖ, ἴο Ηἰπὶ 584}} "Ὸ 
βίνθῃ : ἃη8 ψμοβοθνυοχ παῖ ποῖ, ἴγοπι ᾿ΐπὶ 51|8}} Β6 ἐδίκθη.--- 

ὑπαρτο: 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ͂Υ. 

Ψαγίοιις Ῥαγαῦϊος ἀοδογὶρίϊυο 9Κὶ ΟἾγῖδι᾽ 5 Κίηράοηι “ὅς, 

ΜΑΤΊ. χἧϊ, 94.-.-ὅϑ. ΜμΑκκΚ ῖν. 396---84. 
Μαικῖν,206, Αηᾶ Πα 5αϊᾷ, 50 15 τ1π6 Κίησάοιῃ οὗ αοά, 85 1 ἃ τηδῃ 

5ῃου]ά οϑύ 5664 [ηίο [Π6 στουπά ; 

68 ΤῚ}}15 Ῥῃ Γα56, ““ ἔπθ Κιπράοιῃ οἵ θᾶνθῃ,)᾽ 15 564 ἴῃ {πΠ6 Νὸνν 
Τοβιδιποπὶ ἰο ἀδποῖθ ἐμ νϑυῖοιβ συϑαδίοπβ οὗ ὑπαὶ ἀομ 9 πὶ 
ψ ΠΙῸ ἢ ὑπΠ6 ΜΙ ϑϑίδἢ γγχὰ5 δρουῦΐ ἴο Θβίβ] 158. Τὸ βομηθίϊπιθ5 811π465 
ἐο 115 Θοχμπηθποθπιδπὶ, Μαΐΐ. 111. 2. Ργ ἴμ6 ρυθδομίπρ, ᾿μἤΠ0 66, 
δᾶ ἀθαῖ οἵ Ογἰϑδὲ ; δοπιθίϊπηθ5 1 γϑίουβ ἴο 115 σγδάμαϊ ργΟρ 655, 
δ ηα {μ6 οοηϑοαποηΐ δου πρ' ἃρ ἃπα οϑίδθ] δμηθηΐ οἵ ὑπὸ Οἢγ15- 
ἔα Ομυτοῖ, Μαϊί. ΧΗ], 47. Βοηηθίϊπιθβ 1Ὁ 15 598 ἰ0 ΘΧΡΥΘ55 
1π6 Γαΐατα ρογίθοϊϊου δ ἃ οοπϑδαμπιπδίϊοι οὗ ὅπ Πδρρίποββ5 οἵ 
τιδη Κὶ πὰ ἀπα οὔἐπα Ομαγοῖ ἰπ ἃ Ταἴατα βἰαϊο. ΤῊ ψοτγὰ ξασιλεια, 
οὐρμὲ ἐγθαπθηῦ ἴο Ὀ6 ἰγαηβιαἰθα “ὑπ γθῖριι,᾽) ᾿πϑἰθδα οἵ {1 
Κιπράοῃι. ; 

ἐς Τραῖδῃ, Π 8 η16], Μίοαμ, ἀπ οὐμοὺβ οἵ πθ ργορμοϑίβ, πα 
Θποουγαρδα {π6 ρΡ60ρ]6 ἴο οχρϑοῖ ἃ {ϊπ|6 μη ὑπὸ Τογὰ οἵ Ηοϑβίβ 
5Βοι ἃ γοῖρη ἴθ Μουμπὶ Ζίομ, ἂπὰ ἰπ Ψουπβα] θα, θη ἐπ 
ῬΘΟΡΙ6 οἵ ἀοἄ 5που]ὰ θ6 γϑάβεπιθά, δπα τπδᾶθ 70 υ [ἃ] 1π ΜΓ ββδίδ]ι 
ἐποὶν Κίηρ." “1 η15 ρεγϊοα νγὰβ σΌ ΠΟΥ ΠΥ ἀπάουβδιοοά θυ ἐπ 6 
ῬἈγα565 βασιλεία τῇ Θεᾶ ἀπὰ βασιλεία τῶν ὀυρανῶν : ἴμ6 ἤγδε δρ- 
Ῥγόϑοῖ οὐ ψ μον γὰ5 μγθδομϑά θυ πθ Βαρ[ϊ5ΐῖ, πὰ αἰἴϊογυναν 8 
ὈΥ Ομγῖϑὶ.» Ὑγμθη ὑπ ψογὰ ἐπουθίοτο γϑίθυβ ἴο ὑπ ἐϊπιθ, ἢ 
οπρμΐ ἴο θ6 τοπαογθα ἐπ τοῖσι οἵ αοἀ--ἶπο τοῖρῃ οὔ ἤθᾶνθῃ : 
ψΉ ΘΠ ἴο Ρ]866, 1ἰ 5που]α 6 ἐγαπϑ αἰϑὰ Ἰεϊηράομι (α). 
γε τοδᾶ 4150 (16 χυἱϊ. 21.) ““ ὑπ Κίμσάομι οἵ ἀΟα 15 στ ΐπ 

γοι.» ΠΟΙ 15 ἃ ἀομπιϊπίοη ονϑὺ {Π6 ρϑββίομϑβ δπὰ {16 1πίδΥΙΟΥΓ 
πδΐαγο οὗ πιδῃ, Ψ ΠΟΙ τὺ θ6 }5}}0 ο41164 ὑπΠ6 Κίηράοιῃ οὗ 
Πδᾶνθμ, Οὐ {μ6 Γαίρῃ οἵ ἀἰνίπθ ρόούγϑὺ υιίπ α8. ΑΠα 1 15 οὗ 
1116 ΘΟ ὨΘΘ4Ό ΘΠ 06 ἴο τι5, ῬΘΥΒΟΠΆΠΥ δηα ᾿π αν! ἀπ} γ, στ μᾶΐ τᾶ Ὺ 
Ρδ ἐπ παΐιγθ, οὐὔἱρῖη, ργόργθϑϑ, δχίθηϊ, ἃπ ἃ σομϑαπιπδξοπ, οἵ 
811 ὑμ6 ρίδηβ οἵ Ῥγονίάβποβ, ψΐ 6} 5181] θϑίδθ] 158 ἐμ Κίπράοπι 
οἵ αοά ἴῃ ἐμ που]Ἱά - πη1655, ορθάϊθποθ ἰο αοά, ἀπὰ ἔα ἢ ἐπ 
Θοὰ, ἀηὰ ἔμπα ρϑϑοθ οὗ 604, "6 5ο Κπονπ ἴο 8, ἔμ ΟἿ παΐαγο 
θθοοπιθ ομδηρθα Ὀοίογ Ηΐμπι. ΥῇΘ πιΔΥ Θύθῃ 8551δῖ ἴο θα1Πἃ πρ 
1μ6 αὐὶς ψ μοι 588}} βᾶνα ἃ ἀγονπαὶπρ γον], θαΐ ψιϊπουΐ γορϑμΐ- 
8ΔΠ06 δηὰ {1}, ψχ6, {|πὸ ἐμ ῬΌ]ΠΔοΥ5. οὗ ἔπ ΓΚ, ᾿ηᾶν 6 46- 
δίγογϑα Ὦγ {πὸ ἄθ]ι56. 

Ζ ὅ:ὶ χα ἐπαῦ ἴπο οχὶρὶμπαῖ, ἡ βασιλεία τοῦ Θεῶ ἐντὸς ὑμῶν 
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9] ατκ ν. 27. 

ΨΑΒΙΟΟΒ ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΥΕ ΡΑΞΑΒΙΕΒ--ΟἿἾΑΡ, 111. 

Απᾶ 5που]ὰ 5166 ρ, δηᾷ τὶβθ πιρῶῦ δηὰ δύ ; δῃηὰ {Π6 
56θα 5ῃου]ά βρυίπρ αρ, δὰ στον, μ6 Κπουγϑίῃ ποῖ ποῦν. 

ἐστιν, τηᾶγ Ὀ6 ὑγαπβὶαἰθα Π6 Εἰ πράοιῃ οἵ (ἀρὰ 15 ΘΠΊ0Π 6 ὙΟΊΙ, ΟΥ̓, 
8 ΠΟῪ 61 η9 5 ΡΠ 156 α ἴθ ἴΠ6 πηϊάδὲ οὔ γου ; ἂπὰ ἔμ ἐντὸς 15 
50. υβ688 ΒΥ Χϑθορῆι. Ογτγορ. 1. 1. ἀπά ἴῃ ἰμθ ΑμΔΡ. 110. 6. 6. ὅ. 
δ ὅ. ψὸ γϑοδὰ ἐντὸς τῆς φάλαγγος, Ἰῃΐγα δραίϊππη, ἴθ 410 ΘΧθῦ- 
οἰΐια5 οσαΐ. ὙΠῸ πογὰ 15 τιδεὰ ὕγ1086 ΟὨΪΥ πὶ ἴπΠ6 Νοὺ Τ οϑία- 
πηθηΐ---ἰη δέαϊζ, ΧΙ. 26. τ μογ6 ἢ ον! θη Ἐ}Υ 5 σπ Π 65 ἔπ ᾿πδ1 40 
ΟΠ οὰρ, ὅτο.---ἀηὰ 1π {Π15 ρᾶβϑδᾶρθ, ἔλικ Χυὶ. 21. ψΉΘΓΘ 1ἰ 15 
οομῃέγαπῖοα στ {π6 οαϊνγαγὰ μοῖρ ἃπᾷ 58:6» ψηΐ ΒΙΟἢ ἐπ 
Ψο.}5 οχρϑοϊθα ἐμ σϑίρῃ οἵ ἐποὶν Νίθϑϑιδῃ οι ]α σοΙμπθ 66. 
ΤΠ Κιπράοπι οἵ ἀοα οοπιοῖδι ποΐ μετὰ παρατηρήσεως" Ἠδθίη- 
5118 ῬΆΓΆΡΠΓαΆΒΟ5 {μ6 ψογὰ “ς Π0η ψοπὶΐ ργωβϑίοϊαπᾶο, δὰΐ οχ- 
βρθοΐδη ὁ τορῆππι ΠΟΤ πὶ. ΒΟ ΘΊΒΠΟΙ αποΐο5 ἔγοιη 5.1 485, 
ἐντός" ὅι λογισμοὶ καὶ ἐνθυμήσεις καὶ πάντα τὰ τῆς ψυχῆς κινήματα, 
ἃ ηα ἐπ6 ΑἸθχδπ άσ θῃ νϑύϑίοη ὑγαπϑίαἴοβ ἵμο οσγὰ 20 ἴπ ἴδπο Ιαϑἱ 
οἴαιβθ οἵ Υεγ. 1. οἵ Ῥβ. οἱ. θγ 188 σψοτγτὰ ἐντός, ὅζο. "2 721; 
Ὑ ΠΘΓΘ ΠΟ ΟἾΠΘΥ ΤηΘΘ Πρ οἂπ 6 ἀϑϑῖσποα μαΐϊ ἐπαὶ ΒΊΟΝ 15 1Π- 
ἴΘΓΠᾺ] : {παῖ 15, ὑπὸ ἐπουρ δ πὰ τηοΐϊϊνοϑ οἵ ὑπ πρασί. ἜΠ6 
ῬἬΏΓΑ56 4150, Ὡουτι ΓῚ3 12, γγχἃ8 56 βιηοπρ ἴπ6 Φοῦ5 ἴο ἀοποῖὶθ 
ἴθ ᾿ἤποποα οἵ το] σίομ ψἹ ῖη ὑπ πϑαγὶ (6). 

ΤῊο ὅεν5 παὰ Ἰοπρ' σρόκϑι οἵ, απίοιραϊθα πα ἀθβοσιθοά ὑπὸ 
Γαΐατο γοῖρπι οὔ Ππ6 Νίοβδιδμ Β. {πΠῸ ΡΏΓαδ6 ΠΟῪ ἰῃ ᾳαδβεϊίοη. ΤΟΥ 
Βα β6ϑὴ ἰδιρῃΐ ὈῪ ὑπο ὶγ ἀποϊεπί ρσορμοῖβ ἰο δχρθοῖ ἃ Μέθϑδϑι δ, 
ὙγΠ0 5Ππ0ε14 Γαβίοσθ ἴμο γα γοϊϑίοῃ, τοίογπι ὑπ 6 6 158} ΡΘΟΡΙΘ, 
αἴοπθ [ῸΥ {Ππ6 1 51π5, Δ 4 σϑίθαβθ ἐμδπὶ ἔγοτη ἃ ΤΟΓΟΙΡ γ0Κ6. ἘΠῸ 
ἈΡΟΒ.]65 δηἃ ΟἿ ἔτ πο ΟἿΪΥΚ ἐπ6 ῬΟΡΌΪΑΥ Ἰδηρᾶσθ, ὙΠ ΘῈ 
που δάορίθα ἴΠ6 ἔθγπγ χα ρ γθϑϑῖυθ οὐ ἐπῖ5 ἀοπηξπίοη οἵ ἔμ 6 ΜΕ 6551}. 
Ἐπαΐ ἘπΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΊ0π5 δασιλεία τᾶ Θεϑθ---ξασιλεία τῶν ἐρανών--- 
ξασιλεία τϑ Ἴησϑ, αἰὰ ποῖ Τα Υ ΟὨ]Υ ἴο ἐπα Κίπρ οι ΟΥ ἀοτηϊπίοπ 
οἵ Ομ ιβὲ ἴῃ ἐμ ἕατα τ σοῦ] ἃ, 15 ἐν: οπὶ ἔγομ ἐπ ργοοϊηηαίϊοι οὗ 
186 Βαρ ἰδὲ, Μίαμι. 111. 2, ἤγγικε γὰρ ἡ ξασιλεία, ὅκα. ἅἃπὰ ἔγοπι 
ἐμ παΐαγο οὔ μθ δα άγθβϑϑϑβ οὕ οιισ ᾿οτ, 5π 60} ἃ5 ἴῃ Μαῖϊΐ. νἱ. 59. 
ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τῷ θεβ, ἀτιὰ ἔΠο586 ἐπ {π6 ον 5 
ῬΥΔΥΟΥ͂, “ἴῃ γ01}} ΒῈ ἀοπο 'ἢ δασί ἢ.» ὅτο. 

Α5 ἴ86 ἐγθαϊ5θ οἵ Ββοποοῖβεπ 15 θουσπὰ ἀρ ψῖΐῃ 5 ἸΔΥΡῸΓ 
ΜΟΥ; δ ηα 15 ΓΆΓΘΙΥ ἕο θῸ πιοΐ, α πᾶν τηδάθ δπ δχύγαοί ἔγοιη [15 
ΟὈϑούναίοπβ θη. [15 ρἢ Γᾶ56. 

ΤΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΤ ΤΣ ΓΙῚΣ 3, ἴῃ6 5816 ἃ8 ἡ βασιλεία τῶν 
ἐρανῶν {γΘαΠΘΗΣΥ ΟΘΟτΓΒ ἴῃ ον 5 ψυιϊουβ. [π ΚΘ ΠοΟΓΆΪ ἰδ 
Ἰη68Π5 ἴΠ6 ΡΟΙ Υ οἵ ἔπ Ομ] ἄγῃ οὗ 5γϑ6] ἀπ ον ὑπθ οἱ οονο- 
πδηΐ, Βανῖπηρ' αοα δ 115 πο, ἜΠιῸ ᾿πράοτῃ οὐ μθᾶνοπ 15. {πὸ 
ΒΆΤΩΘ 85 Π6 Κίπρᾷοιη οἵ ἀοα. 1πη ἐμαΐ Κπράομι ἔπΠ6 968 ΜΟΥ 
ἐμ δι )]θοῖδΌ ἜΝπ8 Φοβερμι5 ΡγΟΡΘΥΪΥ 68115 ἐπαὲ φσονογππιοπέ 
θεοκρατια, ὃ Ἐ. ἀπᾶ 2. 
Ἔο 5πὸν ἱμαΐ εν θη ΓΙ ΟΥ8 ἀϑ6α ἐπῃθ οχρσθϑϑίοπ πὶ ἐπὶ5 

5056, 56 ΟΣ αυοϊαίϊϊοηβ ἃγθ Ὀγοιρηΐ, βϑοῖ. 8, Οπα 15 ἴγοπι 
ἘΔΡΌΙ Βοποιποῖμ : “ὙΥΠθη ἔπουὺ (6 15γΓαθ} 65) οαῖπ ἴο 5᾽1παᾶὶ, 
ἀηα χϑοοϊνθα {δ κὐπφάοην 906! Οοά,᾽" δα. Οὐτΐ Δμ ΠΟΥ ΒῸΡΡΟΒ65 
ἀμῚ15. ““ γϑοθίνιηρ ἴΠ6 Κἰπράοιηῃ οἵ (οα," ἴο ᾿πΡῚῪ ἃ σοπίδδβδιοῃ οἵ 
Ταϊῖῃ, ὑπαῦ την θ6 γϑρϑαΐθα [ογ {πὸ ργϑαΐοσ σοπῆγπιαϊοη ἐπογεῖπ. 
ΗΘ αποΐθ5 ΒΟΒΑΥ ἀθΠ68: “ὙΥΠΘΗ ἃ τη ΡῸΘ5 ἰο "64, Π6 οπρμῖ 
ἢγδὲ οἵ 811 ἴο ἴδκθ προπ Βἰπη56 1 {πὸ Κίπράοιπ οὗ πϑᾶνοπ, ἀπά 
ποι γσορθαΐ Ο6 ΟΥ̓ ΠΟΥ ὈΓΔΥΘΥ͂Β,᾽ ὃ 4. 
1 ἈρΡρθδῦβ πδὲ ΟΠ ἃ ᾿πᾶη υδοα {6 ρΥαγοΥΓ Κτίβοπιηα, ἢ 

ὙᾺΒ ΠΘΟΘΒΘΒΔΥῪ ἢγβί, 5050 06 Γ6 ΥΟΡ ΠΤ. ΟΟΙΟΓαπι, ὃ ὅ. ἴῃ πο. 
ἜΠΙ15 156. ἴῃ 8 ΘΟΙΏΠΊΟΠ πηιθᾶπΐηρ' οὗ ἔθ μῇγαθθ, ““ Κίπράοπι οὗ 
ΠΘΆγ ΘΠ, Δηοηρ 6 58} Υ 6 γ8. 5.1 πεν παν πδϑὰ 1ἢ (θυΐ 
ΡΆΥΘΙΥ) ἴπ ἴθ 56η856 οἵ ἔπ ἔϊπιθ5 οὐ {πὸ ΜΙ θϑϑίδῃ δπα ἔμὸ 
ΠΟῪ αἰβρθηβαῖοη. ΤΑΥραμι, ΜΊΟΔΝ ἵν, 17, ““ ΤΊ ΚΙπρΟΠῚ 
ΟΥ̓ Πθάνϑη 588}} 06 γθνθα]ϑα πηΐο ἔπθι ὁπ Μοπηὶΐ Ζίομ, ἔγοπι ἐπῖ5 
ἔἴπιθ ἴο 8}} οἴογηϊιν.") Βαΐ, ἱπάορεπάθπε!γ οὐ «αοξαϊἑοη5. ἔγοπι, 



ΨΑΠΝΙΟΌΞ ΕΒΟΕΙΡΤΙΝΕ ΡΑΒΑΒΙΒΕΒ--ΟἾΑΡ, Ε1|. 4294] 

Μαῖκ 'ν.28, ΕῸΣ ἐπ6 ϑαυπ ὈΥϊη σοι ἐουτῃ ἔτσι οἵὗἩ Βουβο!; ἢγϑε {Π6 
ὈΙΔ46, ἔμθα ἐμ6 δδῦ, δου παὺ ἐπα {1}] σου 1ῃ {Π6 ΘΔΥ. 

9. Βαένπει ἔθ ἔτι 15 Ὀτουρθΐ [ΟγΕ]1, ᾿πηπη θα !δίθὶυ ἴθ 
Ραυξίθίμ ἴῃ ἐπ 516 Κ16, θδοαιβθ [Π6 Παῦνθϑῦ 15 φουη6. 

Μαι. χίμ 4. ΔΒΟΙΠΟΥ ράγαθ]6 ραὰξ Πα ἔουτμ ππίο ἔπθιη, βαγίηρ, ΤῊΘ 
Κιπράοιη οὐ πϑανθὴ ἰβ ΠΙεθηθα ππίο ἃ τηᾶπ, 1] βονγοά 
δοοά 5664 ἴῃ [15 Πεϊ]ὰ : 

2ὅ. Βυΐ ψἘ1]6 τηθὴ 5]δρέ, Πιῖβ ΘΠΘΊΩΥ οαγηθ 8 ηα βουνά (Δ Υ68 
ΔΥΠΟΉΡ᾽ [Π6 τυῆθαΐ, δΔη6 νγϑηΐ [15 ὙΥΔΥ. 

26. Βαΐ ψἤϑη {μ6 θ]α46 νγὰβ Βρταπρ Ἐρ, δη4 Ὀτοιριί ἔουτἢ 
ἔγυϊε, {πο Δρρθαγϑᾶ {Π6 ἔδύ8β 4150. 

27. 8.0 {πὸ βούνδηίΐίβ οὔ 16 Πουβομο] θυ οδτηθ, δηᾶ 5814 ὑηΐο 
Ηΐτη, ὅ51σ, ἀϊάβε ποῖ ἴοι βὸνν ροοῦ 5εβϑᾶ ἴῃ (ὰγ Πε]ὰ ἢ 
ἔγουῃ γνῇθποθ {Ππ6η ΠδᾺ} 10 ἰᾶγ65 ἵ 

28. Ηο κ5αϊά πηΐο ἔπδπι, Απ ΘΠΘΙΩΥ πδΠ ἄοπα {Π||8. 16 
βουύνδηΐβ 581 αηίο πη, ἯΠΠ0 ἀποὺ ἔμθῃ ἐμαΐ να ρῸ δηά 
δαῖμον {πθη ἀρ ὕ ἑ 

29, Βυὲ πε 5814, Νὰγ ; ἰϑϑέ, νυ ]6. γα σϑίμου ἀρ [Π6 ἔδγ68, 
Υ6 γοοῦ ὈΡ αἷβο ἴπ6 ψῆπθαῦ ἢ {Π6γη. 

80. [μοὲ θοΟΙ᾿ στον ἐορϑίμου ἀπ} ἐπ6 Ππαγναβί ; ἀπᾶ ἴῃ {86 
Εἶπα οἵ Παγναβί 1 νν1}}} 58 Υ ἴο {Ππ6 σϑᾶρϑῖβ, Οδίμευ γ6 ἰορθ- 
ἘΠΕῚ ἤχδὶ {π6 ἰαγοϑ, δπα Ὀιπα {πϑῖ ἴῃ θαμά]θβ, το Ὀυ 
[Π6 πὶ : Ὀαΐ ρϑίπον [η6 νι θαῦ Ἰηΐο τὴν ὈΔΙῊ. 

81. Απμοίθιου ρδύα0]6 ραῦ μ6 ἴον ἀπίο {Ποτη, 
ΜΚ ἱν.80. δηα Π6 5416, 

ΝΜ αἱ. χ111.31. ΒδυΙησ, 

ΜατΚ ἴν.80, ῬΥ Πουθαπίο 581} νυν ΠΠΚθὴ ἐπ6 Εἰησάοτη οἵ Οοἄ ̓  οὐ ψ 1} 
ὑνΠδὲ ΘΟΙΠΡΔΙΊΒΟΙ 518}} γγα σουΊρδΥ ἴἰ ὕ 

ἴμ656 ψΥὶτο 5, 1 ΠΥ 6 5π6νῃ, ὑπαΐ {πῸ 76 )18 πι56α ἴπ6 ΘΧΡΤ65- 
Βῖοπ ἴπ ἐμ18 56η856: οἰπούνίδθ Φομπ ὑπ Βαρ 5, Ογιδί, {Π0 
ῬΒΆΥ5665, ἀπ ἰδ 8 ΠΥ 5, οι] ποῖ ον πᾶν υ56ἃ ἴΠ6 ΡῃΓΆ56, 
ΠΟΥ ππαογβίοοα ᾿ξ. ΤΠὰ5 ἃ ῬΊΙΔΥΪ566, {λ10. χν]. 20. 855, 
“« ὙγΠ6η {πὸ Κἰποάομι οἵ οὐ 5ποι}ἃ οοπι6,᾽ ὃ 6. ᾿ 
ἘΠῸ οχργοββίομ ἰοοῖ [15 οτίρίη ἴγοιι πὲ ράβδαρα οἵ Ὀδηϊοὶ, 

ΨΠΘΓΟ 1ἰ 15 5α14, ““ {πο πἰπὶ ψγὰ5 ρίνθῃ ἃ κἰπφάοηι, ὅτο. ἃπὰ 
Ὧ15 Κιησ τη 588}} ποῖ μ6 ἀθϑίγογϑα,᾽" ὁ 7. ; 
1 ἴἰμ6 Νὸν Τοβιδιποπί, ἐπ6 οχργθϑϑίοπ ἡ βασιλεια τ θεξ, 

πιοῦη8 {πΠ6 Ογἰδίϊαπ Ομ αΤ οι, οὐἨΥ̓ἀϊδρθηϑαίίοπ. ὙΠῸ Αροβί!ο, 
Ἑοπι. χῖν. 17. θχμουτίβ Ομ 5.185 ποῖ ἴο οοπάθπιπ οἴ 5 ἃθοῦΐ 
τηθαΐβ: ““[ὉΓ,᾽ 58} 08 Β6, ““ ἐπ8 Κίπράοιι οἵὗἩ αοά 15 ποὶ πηιϑαΐ ἃπά 
ἀστὴκ ;᾽) ἐμαὶ 15, ἐπ ΟΠ τ ϑίϊαπ ΟΠ ατοι, ἀπᾶθγν 115 Κὶπρ, ὑπ6 Ν68- 
518}, 15 ποῖ θοπηα Ὀγ ἐΠ6 ΘΟ ΘΠ. ΟΠ 165 θη] οἰ πο ἀπ 6ι ἐπι ᾿ἂνν, ὃ 8. 

ΤΠΘΓΟ 15 βοιηθὶϊ πη65 8η 6]]1ρ515 οἵ τ θεβ, οΥὁ τῶν ἐρανῶν : ἰδ 
ψοτα βασιλέια ΟΟΟΌΥΓΙ Πρ Δ]0π6, Τι5 Ογἰδὶ 15 βαϊὰ ἴὸ μᾶγνο 
ῬΓΘΔΟΠΘα ὑπο α05ρΡ6] οὔ ἐπα Κίπράοπμι, 1. 6. οὔ ὕπ Κίπραοπι οἵ ἐμ6 
6518}. ὙΠῸ Φ8 )5 ἅγ6 6116 υἱοι της βασιλείας, ᾿νϑοᾶδθ. 80 
Κιησάοῃι οἵ Ν οβϑίδἢ γγὰ5 ἢ γϑὶ βαηΐ ἴο ἔπθιη, ὃ 9. , 
1 4150 ἀθποῖθϑ βαβθ]βοίίοη ἰο ἐμ Κίπράομι οὗ Μοβδβία!, Μαυκ 

χ. 1ὅ. “«ὙΥπΠοονοῖ ἀο65 ποῖ γθοεῖν {πὸ Κιπράομι οἵ πθᾶνθῃ,᾽᾽ ὅζο. 

810. ' 
Τὶ ἴ5 ποῖ ἀδπίϑα ἐπαξ “6 ἔμ Κίπράοπι οἵ μοᾶγθπ᾽ἢ 15 ΒΟ: Π ΘΕ] ΠΊ68 

υδϑὰ ἴο ἀδποῖδ δἴδθυπϑὶ ΠΠ6, ὃ 1]. 

(α) Οδιαρ!}» 6115 Ῥυδι παϊπατν Π᾿ββουίαίῖοπβ, ν0]. 1. Ρ, 140. (Ὁ) ψιάς 
ϑομυορίροη. Ὠιββοτί, ἀθ τερπὸ Οαίοταμπι, Ηοτ, Ηδον, νο]. 1. Ρ. 1149. 
Ηεοἰπβῖιβ Εἰχοηθλ, βδονθο, Ρ. 172, ΒΟΒΠΘΌΒΠΟΥ ἴω νος οἐντός, ἀπ ΑΙ γ΄ 5 
Οτθοκ Τοβί, τα Ἴμ0Κ ο χυῖ, 20, 
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Μαί. χΧῈ1.31. 

Νατίε ᾽ν. 31. 

92. 

Μαὶ.χ111.32, 

δ: ἵν. 32. 

Ναί, χα 1.88, 

84. 

ΜΝ αυκιν. 33. 

94, 

Ναί, χ 1.8. 

61 ἵν. 84, 

Ναί, χι1.80. 

97. 

98. 

99. 

4. 

40, 

ΥΑΕΙΟΥΚ ΠΕΒΟΕΙΡΤΙΝΕ ΡΑΒΑΒΙΕΒ--ΟΉΑΡ. 111. 

ΤῊ Κιίπράοιῃ οὔ θάνῃ 5 ΠΚθ ἴο ἃ σταίη οὗ τηιιβίατ ἀ-βθθά, 
ὙΥΠΙΟἢ ἃ τηδη ἰο0Κ δηᾶ βουβά ἴῃ 15 ἢΠε]ά : 
ΤῸ 15 Ππ|Κ6 ἃ ρυδίη οὗ γτηπβίαγ -ϑοθ, 1 οἢ. ὑνΏ ΘΗ 10 15 Βουῃ 
1η {Π6 οδυΐῃ, 15 1655. {πδὴ 41} {πΠ6 βθϑαᾶβ [ῃδύ μ6 ἴῃ {π6 ϑαυίῃ: 

Βυΐ ψΏρη ἴξ 15 βόνῃ 1 στονθίῃ ἀρ, δηα Ὀδοουηθίῃ 
ϑυθδίου {8 81} μουθ5, δῃηα βῃποοίβι οἵἷἱέ στθαί ὈΥϑΠΟΠ6Β ; 
δΔηα Ὀθοοχηθίῃ ἃ ἔζθο, 50 {πδΐ [Π6 μισὰ οἕ {Π6 δἷῦ οοχηθ δῃά 
Ἰοάρε ἴῃ {πΠ6 Ὀγδηο65 ἐπογθοξ, 
ὉΠΟΥ͂ {Π6 5ῃδάον οἵ 1. 

Αποίπου ργ8]6 βραῖκα μα πηΐο ποῖ: ΤῊ Κιηράοῃ οὗ 
Ἠρανθῃ 15 πΚ6 πηίο ἰθαᾶνθῃ, συ] ἢ ἃ νγοθδῃ Ὠϊά ἴῃ ἰἢγεθ 
ΣΠΘΔΒΊΓΕΒ Οὗ γη68], {Π] (16 γνῆο]6 νγὰβ Ἰθανϑηθα. 

ΑΙ! ἐμεβ6 ἐπῖηρβ 5ρᾶκα 96βιβ ππίο {Π6 τα] π46 ἴῃ ρᾶ- 
ΤΆ Ό]65 ; πα νου ἃ ράΥ8}016 Ξρᾶκθ 6 ποΐ υπΐο ἔῃ 61 : 
Δ Πα ὙΠ τηϑὴν 5ποἢ ρΑΥΔΌ]65 5ρακ μ6 {μ6 πνοσζὰ πηίο 
{Π6 11, 88 ἔπθῪ ὑσεσα 8016 (ο Πϑδγῦ ἴ(. 

Βαΐ ψιοιῦ ἃ. ραγ8}0]6 5ραῖζα μ πού πηΐο ἐμοιη : 
Πα 16 τηῖρμῦ ΡῈ {1616 τνῖο] τνὰθ Βρόκθηὴ ὃν {Π6 

ῬΥΟρΡμεί, βαυγίησ, 1 νν1}1 ΟΡΘἢ ΥΥ ὙΠΟ ἴῃ ῬΔΥΔΡ]65 ; Ε 
Ὑ11 υἱίου (Π]ησθ συ ο πᾶνε θθοθη Κορί βϑοῦοὶ ἔτομι {Π6 
Τουπαδέοη οἵ ἐπ6 ννου]Ἱά. 
δηα γι ἤθη {πον ὑγεγα δίοῃθ, μα βχρουπαβα 8}} {πἰὴρϑ ἴο Βἰϑ 
ἉἸ561Ρ165. 

ΤΠθη δοβι5 βθηΐ {π6 την 46 ἀυγαν, 86 ννεηΐ ᾿ηΐο (Π6 
Βοιι56 : δηα 158 ἀἸ50ΙΡ165 σα ἀπίο Πϊπὶ, βαγίησ, ΠθοΪαγθ 
ὉηΐΟ τ1ι5 {Ππ6 ρΡᾶγ80]6 οἵ (Π6 ἔαγεβ οἵ {π6 ἢΠε]4, 

ΗΘ δηϑννευεά, δῃὰ βαιά ππῖο πο, ΗΟ {Πδὲ βουγθίῃ ἐμ 6 
δοοά 566, 15 {Π6 ὅοη οὔ γδῃ 
ΤΠ ἢ6]α 15 {Π6 νγου]Ἱὰ ; {Π6 σοοά 5664 δύο {π6 μι] άγθη 

οὗ (π6 Κιησάοχῃ ; ας {Π6 (γε5. δῖα {πΠ6 ομ]άγθη οὐ {π6 
ὙΙΟΚΘα ΟΠ : 

ἼΠ6 δηϑιὴν (Πδὲ βουνά {Πϑυὴ 15 τπ6 ἀθν] ; {η6 Παγνοϑβϑί 
15 1Π6 δῃμὰ οἵ πὸ νου], ἀπ {Π6 ΓΆΡ Υ5 ἃ16 {Π1|6 Δ 615. 

Α5. {πογοΐογθ {ΠπῸ ἰᾶγθβ δύ σδίπογθα, δηα Ῥαυγηΐ ἴῃ {Π6 
ἤτγο, 50 5Π8}} τ θ6 τῇ {π6 ϑηᾷᾶ οἵ {π6 νουἹᾶ. 

ΤΠ6 ὅοη οὗ γηδη 588}} βεῃα ἔουίῃ ἢ. Δηρ 5, δα {πὸ ν 
58.411 σδίῃου ουΐ οὔ "5 Κιπσάοχῃ 8}} {πἰηρβ {πδὲ οὔἴδηα, δη 
{Π6 πὶ νυ 10} ἦο Ἰηϊα έν : 

Απά 58}4}} οαδύ {πὴ ἰηΐο ἃ ἔπγηδοα οὗ ἤγα : {Ποῦ 58}8]]} 
Ὀδ6 νγβορίηρ δη4 ρ,ΔΒΠΙηρ' οὗ (66 (ἢ. 

ΤΠ θη 588}1 {πΠ6 στἹρῃΐθοιιβ ΒΕ 1π6 ἔου ἢ ἃ5. {π6 διιη ἴῃ {Π6 
Κιηράοιῃ οὗὨἨ {πεῖ Εδίμου. ὙΠΟ πίῃ θαγβ (ο Πρδι, [οί 
ὮΠΠ} ΘΔΥ. 

Αραίη, {π6 Κιηρσάογῃ οἵ μβϑᾶνϑῃ 15. {|κ6 πιηίο ἐγθαβαγα Πἰά 
ἴῃ ἃ 614, [μ6 γνμιο ἢ, ΜΉ Θη ἃ τηδη Πδ80} ἰοιιπα, ἢ6 ΠΙ6.ἢ, 
Δη ἃ ἔογ Ἰοὺ {πογθοΐς ροϑίῃ δά 56] 160} 811 (πα ἢ μα, ἀπὰ 
Ῥαγϑίῃ {πὲ Πε]ά. 

Αραΐη, [Π6 Κιησάομι οὗ μϑᾶνϑη 15 {| 6 απίο ἃ ἸηθυοΠδηΐ-- 
Τη8Δ) Βθθκίηρ' ΌΟΟΙΪΥ ΡῬ6811}5 ; 
μο, ψῆδη 6 μδὰ ἔουιπα οη6 ρθᾶ}] οὗ ργϑδί ρυϊοθ, μα 

τγοηΐ δῃά 5914 4}} (ῃδί μα μα, ἀμᾷ βοιρῃ 10, 
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Μαῖ, χὶ 47. Ασαϊῃ, π6 Κιηράοχῃ οἵ πϑᾶνθῃ 15 {πΚ6 υπίο ἃ ποί, {πὲ 
νγ85 οαβῦ 1ηἴο {Π6 568, 84 σαιπογθα οἵ θνϑῖν Κιμα : 

48. ὙΠΙΟΝ, θη 10 ννὰβ ἴ0]}, {ποὺ ἄγον ἰο 5ῆούβθ, δᾶ βδΐ 
ἄοννῃ δηά σπου {πΠ6 ροοά ᾿ἰῃΐο ν6856159 θὰ: οαϑὲ {Π6 
θδα ἃννᾶγ. 

49. 0 5118]} 10 θ6 δ {π6 δμᾷ οὗ {π6 νγου]ᾶ : {πΠ6 δῆρε 5 5}8]} 
σΘΟΙη6 ἔουτἢ, δηα βθνοϑὺ [Π6 νυ]οϊςθα ἤΌγ διποηρ' [Π6 {πι|8{, 

50. Αμπᾶ 58}8}} οαϑὲ {θη ἱπίο (ῃ6 ἔιγπδοα οὗ ἢἤγο : {ποτὰ 
588} θ6 ννβδρίηρ' δῃα ρῃδϑῃίηρ' οἵ θθιἢ. 

51. Φ6β1τ5 581} πηίο {ποὴ, αν γα υπάεγβέοοα 41} {π656Ὲ 
{ππρβ ΤΟΥ 580 υπίο μη, Υ 68, Τιοτᾷ. 

ὅ2. ᾿ΓΠΘΩ 5814 πα απίο {πϑῖὴ, Του θίουα ουοῦν ΘοΥθ6 Β]Ο ἢ 
15 Ἰηβίσποίοα πἀπηΐο ἐπ Κἰηράογῃ οὗἩ πϑάνθῃ, 5 πΚὸ ππίο ἃ 
τή {πδὲ 15 8η ΠΟΙΒΘ ΠΟ] δι, νοι ὈΥησοίῃ ἰουίῃ οαὐἱ οὗ 
Ὦ15. ἐγθαβασ {Π]Ὶηρ5 πονν 8Δη6 ο]ά. 

58. ΑἸ [0 ΟΔ1Ὼ6 ο ρ888, {πὲ ψῃθη 6685 μδα Πηβμοα [Π656 
ῬΑΥΔΡ]65, μα ἀδραιίοα (Πθποθ. 

ΜΑΤΎ. ΧΙ, ραγΐ οΟὗὨ νου. 82. 
9.2 ὙΥΒΙΟΙ ᾿πᾶθοα 15 ὑπ6 ᾿θαβδὺ οὗ 411] βϑοάβ : μαΐ θη 1ἴ 15 

ϑύόνῃ, ιὖ 15 ἐπθ σγθαϊοδί διηοπρ Π6.05--Ὁ 

ΜΑΒΚ ἱν, ρᾶῦὶ οἵ νοῦ. 99, 
ὉΦ ---50 ἐμπιαΐ {πὸ [Ὁ .}]5 οἵ {1|ὸ ἃἷγ πᾶν 10456-- 

ποτε ρῖβι».---. 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ. 

ΟἸι» δὲ ογο5865 ἐἢ6 δα 0 αἰαἴλίεο, απὰ οαἴηις ἐἢ6 ΓΓοηιροοεί. 

ΜΑΤΥ. 1]. 18--τι27. ΜΑΚΚ ιν. 86. ἰο {Π6 επά. 
{{ΚῈ Ὑ1. 29322---9ὅ. 

Ναί. νἱ11.18. Νον ἤθη Ψ9651|5 58} στοῦ χαα] π465 ἀθοαῦίΐ Πΐη, 
[κου 22, 1 ΟΔΊη6 (0 Ῥᾶ55 
Ματῖκ ἵν. ϑ8ὅ. {Π6 βδιὴθ ἄδν, 6 {Π6 ανθη νγᾺ8 σΟΥΏ6, 
{μι κον 1.99, ἐμὲ μ6 νγθηΐ ηΐο ἃ 510 νυνὶ 15 ἀΙ501Ρ0165 : δᾶ 
Μαί. νι11.18. Π6 σᾶνβ σοχωσηδηαιηθηΐ (ο ἀδρατέ ; [86] 
τιακον 22. μ6 514 ππίο {ποπ, 16 8 ΡῸ ΟΥ̓ΟΥ ππίο {Π6 ΟΥΠΟΥ 5146 οἵ 

{Π6 ἰΔΚο. 
Μαΐ, ν111.19.. Αμᾷ ἃ σουίδίῃ βου θ6 σᾶγηθ δηα 5δά ππίο μἴηι, Μδβίοι, 

Ϊ ν}}}} [Ὁ]1οὺν {π66, νυ υβοθνοῦ ποὺ σοαδβῦ. 
206, Αμῆ 2655 581 ἀπίο πη, ΤΠ6 ἴοχθθ μᾶνα μο]65, δπᾷ 

(π6 Ὀἰγά5 οὔ {πὸ δἷῦ ᾶνθ πϑϑίβ ; δαὶ {π6 ὅοη οἵ πηδῃ ὅ δῖ 
πού ΠΟΥ (ο ἰΔΥ Π15 Πθδά. 

21. Απᾶ δποίμον οὗ ἢἷ5 ἀ15ς! 0165 5814 απο μΐμη, ποτά, Βα δ 

7Τὴη6 ἢγϑί ἴο ροῸ ἃπα ὈΌΥΥ ΤΥ [Δ{Π6Υ. 
22. Βαϊ 7ε6β5 5αἰα πηΐο χη, ΕΌ]]οΥ ταθ, πᾶ [οὐ {π6 ἀδδά 

Ῥυχν {πο 1γ ἀρδά. τοϑὴ 
28, Αμά ν θη Π6 τγᾶβ δη(ογϑα ἰηΐο ἃ 5810, 15 ἀΙ501ρ165 [0]- 

Ἰονγβά Πϊηι. 

69 Τῇ ἐπἰ5 βοοίϊοῃ ΟἸγὶϑὺ 98}15 μἰπη5611, (οΥ {πὸ ἢγϑὶ {ἰπιθ, κ΄ {Ππ6 
50} οἵ Μ8ι.;)» 

Ω 98 
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ΜανΚ ν.86, Απηᾶ ψῃθη ἔμοὺ Πδᾶ 5ϑπέ δυγαύ {π6 τη] πάθ, ἐμον 
ἴοοΙΚ Βῖην θυθὴ 85 Π6 ννᾶβ ἴῃ [Π6 581Ρ. 

ΓΆΚον 1.22. Αηὰ {πον Ἰδππομ θα ἔουτῃ. 
Μανκῖν. 86, Απὰ ἐπθγθ ύθ 8 α͵5ο στ Πΐτ οἴ Υ ΠῚ {16 5ῃ1ρ8. 
{λικον11.28.- Βαΐ, ἃ5 {Πθὺ 581164, Π6 [68}}] 4β|βθρ : 
Ναί, ν1 1.24, Απά Βε6Πο]ά, {Ππογ6 δΥΌβ8 
Μααν ἵν. 37. ἃ σγϑδί βίουγη οἵ ψιπα, ᾿ 
1 Κον 1.23, Δηἃ ἔπουα σαγηθ ἀοννῃ ἃ βἴοσπ οἵ νη οὐ {Π6 ΔΚ : (484) 
Μαί. ν1 1.24, ἃ σγθδί ἰθυηραϑέ 1π {Π6 568, 
Ματκ ἵν. 37. ἃπὰ {Π6 ννᾶνο5 θθϑὲ ἱπίο {Π6 5}, 
Μαΐ. ν"11.94, Ἰηβουηπο ἢ. ἐπδξ {Π6 5Π1Ρ νν88 σονογϑά νυν τν 1Π6 ννᾶνοβ  Βυΐ 

ἢδ νγᾶβ 85]ββρ. 
[ΆΚονΙ 28. Δ ἃ ἘΠοῪ ὑσοτα Β]16 τ τ νυδίθι, ἀπ τγοτο ἴῃ Ἰθορατᾶν. 
Ματκῖν. 898. Απά Πα νγᾶβ ἴῃ {π6 Βἰπάου ρατί οὐ {π6 5110, δβ5δερ οἢ ἃ 

ῬΠΠον : 
Μαΐ.ν "1.25. Απα 15 ἀΙ5ο1Ρ165 σδυηθ ἕο Ὠΐτη, 864 ἄύγοῖκα Πῖτη, βϑυῖησ, 
Ματιϊκὶν. 38, Μαβίοσ, οαγεβδέ ἴῃοὰ ποί {Ππδξ νγ8 Ῥϑυίβῃ 
Ναί. ν"1.25. ΤΟΥ, 5αγ6 τι5: γγ6 ΡΥ 5}. 

26,ΘὨ, Απά Π6 βδῖ[ῃ ππίο {μϑὰ, ΕΚ ἃγ6 γα 850 ἔθαγίι!, Ὁ γε 
οὗ 1||1|6 1} ΤΠΏρη πο δῖοβθ, δμα σορθυκοᾶ {πὸ νυἱηα5 
Δη4 {Ππ6Ὸ 568 ; 

λα κου 1}.24, Δη ἃ {Π6 γταρίησ' οἵ [Π6 νυδίου : 
ΜΜαγΚ ἰν. 59. Δη4 ϑα!α τἰπίο {π6 868, Ῥϑδοθ, θ6 5.11. Απᾷ {86 πὶμᾷ 

σρδ566, δηα {Π6γ6 τῦᾶϑ ἃ στοδί δίῃ. 
406. Αμᾷ Πε 584 πηίο ἐπε, ὝΥ̓ΗΥ ἃΥ6 γ6 50 ἔδαγαῃ] ἢ πον 

15 10 ἐπὶ γα μᾶνϑ πο (811 ἢ 
Μαΐ. ν1}.27.0. Βυΐ [Π6 γηθη τηδγνο]]ϑᾶ, 
ΜατΚ ῖν. 41. Δηὰ {πον δαγθα δχοθθαϊηρὶν, δπᾶ βαϊᾷ ομθ ἐο δηοίῃοσ, 

Ὑηδὲ γηδηηου οἵ γηδῃ 15 {Π15 ἵ 
Πα ΚΟΥ 1.25. ογ ἢ6 σοτημηδπάθεῃ ὄνθη ἐπ6 νυῖπά5 ἀπᾷ {π6 νναΐου, δπᾶ 

Π6Ὺ οὔον Πϊτη. 
ΜΙαΐ, ν111.27. (ὰὲ Ἔνθ (Π6 νυῖπα5 δηά {Π| 56 ΟΌδΘΥ πΐτῃ ! 

: ΜΑΤΥ. ὙΠ]. ραγὺ οἵ νοΥ. 18. 26. 
18 --ααἴο ἔπ οἱ Υ-5166--- 
26 ---͵απὰ ποῦ ψὰ5 ἃ σγϑαΐ 6811|--- 

ΜΛΕΚ ἵν. ρΡαγΐ οἴ νου. 8. νϑῖ. 96. ἀπά ρεαγΐ οὔνογ. 97, 98, 39, 

95 ---ἀπ ἃ Βα βαιῖῃ ππῖο ἰμθπι, 16οὐ τι5 Ρᾶ55 οὐϑὺ πηΐο ἐπα οἴ μον 
5146. 

96 Απά σψποη μον Πα 5οπΐ ἅνγὰν ὑπὸ τηυ]εϊζ 46, πού ἴοοῖκ 
ΒΙπ Θυ ἢ ἃ5 ῃ6 γγὰβ 1ῃ {Π6 5:10. Απά {πθγ6 ὑοῦ 4150 ψ ΗΠ] Πὶ 
οὗμοὺ {116 5118. 

97 Απα ἵποῦθ ἅΓ056---5ὸ {πα 11 γχὰ5 ΠΟῪ {{|]. 
Ὁ8. --ἂπα ἔπ6Ὺ ἄνα κα Πΐμη, Δ ἃ 580 πιπἴο Π1Π1--- 
99 ΑΠπα Π6 δἴὉ56, πα Γοθυϊκοα ὑπ τψὶπά--- 

ΤΕῈ ν11. ρατὶ οἵ νοῦ. 22, 24, 25. 

22 Νον “ΟΠ ἃ οογΐδιηι ἀν .--- 
24 Απά ἰπ6ν οαπιθ ἔο δΐπι, πὰ ἀοῖο Πἰπι|, βαγὶπο', Μαβίου, 

τη δίου, 76 ΡΥ! ἘΠ Θη Π6 ἅγ056, ἃπα τορθυκΚοα {π6 τ] --ηὰ 
ἴπθγ οϑαβϑά, δηα ἔπ γ6 γγὰ5 ἃ οδ]Π|. 

25 Απᾷ Πο βαϊά ἀπῖο πο, ὙΥΠΟΓΟ 15 γουΓ [11 } Απα ἐπδύ, 
Βοίΐπρ αἴταϊα, πσοπάογοα, δαν πο ὁπ ἕο ἃποῖπογ, ὙΥΠδϊ ἸηδπποῚ οὗ 
Κη8 ἢ 15 {Π|15 ἢ --ῷ 
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ΞΕΟΤΊΙΟΝ ΧΧΧΥ,. 

ΟἸ δὲ μοαῖς ἰδο Οααάαγοόπε Π)οηιοηίας Ἴ9, 

ΜΑΤΎ. γΠ|. 298, (0 {π6Ὸ οῃ. μαάβᾶκν. 1--90. {{1ΚῈ8Ὲ γ1Π]- 
9ρ6---99, 

Μαῖκν. 1. Αμπά [Πθὺ οδϊηθ οὐδὺ υπίο (πΠ6 οἰδεῖ 5ἰ4θ οὐ {π6 βθᾶ, 
Ἰηΐο {πΠ6 σουπηίτΎ οὔ [μ6 Οὐδ άδυθμοβ. 

Μαΐ, ν1}1.28, [π6 σουηςν οὐ {πηΠ6 ΟΘΥρ ΒΘ 65, 
ΤΖαΚον1}}.20, γν ΒΙΟΓ 15 ΟΥΟΥ δραϊηϑὲ ΟΔ811|66. 
Μαῖκν. 2. Απᾶ ψῇθῃ [6 νγὰβ θοπιθ οἷξ οὗ {Π6 511|0, ἱπωχηθϊαίοὶν 

[Π6γ6 τηδί τη οτί οὗ {π6 του 5 
μα κου 1.27. ΟΕ οὗ {Ππ6 οἰέν, ἃ σϑυταῖη τηδῃ 
αι. ν111.28, μΡοββεββϑθα υυιτ 46 ν115, δοτηϊηρ' οὐ οἵ [Π6 ἐοιη5, 
Τα κκον 1.27. γν 10} Πα ἃ ἀ6ν1]5 ἃ Ἰοπρ' {χπη6, δ νγᾶγ8 πὸ οἱ 65, ποι 

Δ0οά6 ἴῃ δὴγ ποῦδβθ, θὰΐ 
ΜαΚ ν. 8. γῆ Παα 15 ἀνε! ]ησ Δηλοηρ᾽ ἘΠ᾽ ἑοῦ ; ἃπ πῸ τηδῃ 

σου] ὈΙΠα Πίχη, πο, πού νι ΟΠ ΔΙη5 : 
4. Βροδιιθα {πδΐ μ6 πδά θεϑϑθὰ οἴζθβη θουηα ὙΠ ἔδίίουβ ἀπά 

οἤμδιηβ : δῃηᾶ (Π6 ομαδίῃβ μδᾶ θδθϑθῃ ῬίποκΚοα ἀϑαπάοι ὈΥ ΠΤ, 
δα (868 δίίοτβ Ὀγοκθῃ ἴῃ ρίθοθβ ἢ μθι Ποῦ οου]α ΔΩΥ τηδῃ 
τΆγη6 τη. 

ὅ. Αμπὰά δἰνδύβ, πῖρῃξ δηᾶ ἄδυ, 6 νγᾶβ ἴῃ (Π6 τηοιιπίδίη8, 
ΔηἋ τῇ {Π6 ἐοχη}5, οὐγίησ, δηα οαξηρ Εἰχηβ6 1 ἢ βίο 65. 

Μαΐ. νἱ1}.28, ΘΧΟΘΘαἸηρ' ἤθ 66, 50 {Παὖ ΠΟ τηδη χη]ρὐ ρμᾶ55 ὈΥ {πᾶἴ νγᾶν. 
29,ο,Θ, Αμα Ῥεοβοϊά, 

Νατῖ ν. 6. ΨΉΘη Πα βὰν 6585 δίαν οἵδ, μ6 γὑδῃ, 
Ταῦκ ον .98. 86 [611] ἀοννῃ Ραίοσα ᾿ϊτη, 
Ναικ ν. 6. δηά ννουβῃιρροα Ἡ]Π1, 

7. Αμαᾶ οτἹοᾶ 1} ἃ Ἰοπα γοῖοθ, δηα βαιά, ὙΥ̓μδὲ παν 1 ἰοὸ 
ἄο ἘΠ {Π66, 6515, [που ὅοι οἵ [Π6 τποβὲ Βιρἢ αοά 7 

Ναί, ν1}1.29, αγὸ (ποσὰ σοπηθ ΠΙΓΠΘΥ ἴο ἐογιηθηΐ ὰ8 θοΐοτθ {π6 {τη6 ὅ 

τὸ ΠῚ Ροϑί ᾿πϊογργοίαϊιοι ὑπαὺ 1 πᾶν πιοὺ στη οἵ {Ππ|5 ψοη- 
ἀογίι} πἰδίογυ οἵ ἴΠ6 αδάδγοπθ ἀθπιοηΐδο, δηα ἴπ6 [055 οὗ {Ππ6 
μογὰ οἵ ϑνῖηθ, ἰ5. ἔα οἵ 1π6 οϑι θργαϊθα ἩΠιο ἢ] πΠβοπῖδπ αἰνίτιο, 
9π65, οὗ Ναυ]αηα, 1ἢ 15 50 ΟΠ ΟἹ ἐμ (ἀδάδγομθ ἀθιποηῖᾶς, 
“Τῃ {Ππ6 τηοτὰ] ΔρΡΡ το οη,᾽) 6 ΓΘΙΆΔΥΚ5, “ οἵ {Π|15 ταῦ γϑο1]6, {πὸ 
5686 15 ΨΟΤΎ ΡΪΔΙΠ ; [ῸΓ 1151} 15, 1. ΘΥΘΙῪ τπᾶπ, πὶ ὑπ6 ἄθν]] ἢ5 
1π ἃ ἀθιμομπῖδο : ἔπη, 1ὦ 15 θνϊἀθῃΐ {Ππ|6 58Π16 Τη8} ΤΔΥ 6 ὉΠάΘΥ 
ἀπ6 ἀοπιϊπίοπ οἵ ἃ ἸΘΡΊΟη Οἱ νἱοθβ ἃπα δυὺἱ] ραβϑϑίοπϑ αἱ ὁπ06.᾽ 
ΤΠ6 ἀθνη] γγὰ5 ρου πη 64 ἴο ρῸ 1πἴο {πὸ ποτὰ οὗἉ σιν ίηθ ἕο 5π0νν ἐπα 
ΡΌνΘΓ οὔ ὑπὸ ἀθδίγογθν, πα ὃγ ἃ β'ριοδιῦ αοἰοι Κα Κπονη 
ἴο ππδῃ {116 αἰΐον ἀοοίτπαοίϊο οἵ {πο86 ψ ΠΟ ΒΥ ὑπμαϑιηβϑῖνοβ ἰο 
μ6 1δα οἀρίϊνο ΒΥ {π8 βριγΐ οἵ θυ]. ὙΠῚΗ656 τιποῖθαπ δμΐ πη 15 ΔΥΘ 
8. Πἔ Γαργθδοπίαίοπ οὐ ἴμ6 πυαππδη γᾶοθ, ἴῃ ὑπο ὶν {Π16π ἀπ ἀ6- 
φγδαθα σοπάϊ θη, ἃπαὰ 85 5ΌῈ 6 ἢ ἅγ6 οἴζθη τιδοὰ ἰῃ Βουρῖαγθ. 5.66 
Μαΐϊ. νι. 6, 2 Ροΐ. ἢ. 92. Ῥτον. χὶ. 22. 
ΑΘ Ί5ΠοΡ ΝΘΊΘΟΙΙΘ 750} Οὔ Βον 85, οὗ ἐπ ἃρραγομῖ ἀβοῦο- 

ΡᾶποΥ Ὀοΐνγθεη 5:. Μ αῖον, πὸ τηθηΐοπβ ἔσο ἀθιηοπίδο5, ἃπαᾶ 
51. ΜαΥκ ἀπά 51. Γλικθ, Μη πιθηϊίοπ ὁπ ΟΠΪΥ, ἐμαὲ ἐπ6 σὰ]6 οὗ 
[6 ΟἸθγο πιιϑὲ θ6 ἃρρ}164---ΟαἹἱρίαγα πατγταΐ, ρατιοίογα σΘομηρ6ο- 
Εἰπν ; 4αἱ ρϑιιοῖοτα τηϑιηογαΐ, ρῖπατα ποῖ παρᾶΐ. Ὁπα οὗ ἐμ 
ἀθιυμομἶδοβ γγ85 ΤΟΙΠΆΓΚΑΡ]6, βᾶγ5 ΠΥ. ΕΔΥΠΊΘΥ, ΤῸ 5. ΒΙΡΘΥΪΟΓ 
Πθυοθπθδθ. Οὐ Μίαν πὰ {λ|8 τπϑηξίοῃ ΟὨΪΥ Οπ6, θΘοᾶμ56 ὁπ 
ΟΗΪΥ γοίαχποα ἴθ ἜΧρΥθ55 μἰ5 ργαϊ χά. 
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Τακον 1.28. Τ ῬΌΘΘΘΟΝ {ἢ 66, 
Νατκ ν. 7. 1 δά]υγθ {π66 ὃν αοά, (Πδὲ ποι ἑογγηθηξ τη6 ποί. 
Τρικον 29, (ΕῸΥ μα μά οοτηιηδηάοθα [Π6 ὑπο]θδῃ ΒΡ ἐο σομΊ6 οὐ 

οἵ [Π6 τηϑῃ. 
ΝατΚ ν.8. ΕΠ βαϊά πηίο μΐτη, Οοχηθ ουΐ οὗἩ ἐΠ6 χηδῃ, ποι π- 

ΟἸθδη 5ρΡ:Ὲ. 
1μκουῖ}.29, ἘῸΥ Οὐαί μηθ65 10 πδά σδιρης Πτη : δηᾶ μ6 νγὰβ Κορί 

Ῥουπᾷ νυν] ἢ Ομ δ η5 δηα 1η ἔδθίζουβ ἢ δῃά μ6 ὈγᾶκΚα {πὸ θδηά5, 
84 νγὰβ ἀσίνθη οἵ [Π6 ἀ6ν1} ἴηἴο {Π6 νυ] ἀθ η 685.) 

Ματκ γν.9. ΑἸ Π6 δϑκϑᾶ μϊμὶ, βαγίηρ, ἮΠιαι 15. 10 παηθῦ Απᾶ 
ἢ6 δηβυγογθά, βαυίηρ, ΜΥ ὨΔΊῊ6 15 ΠΙΘΡΊΟΗ, ΤῸΥ νγ6 816 Χ]Δ ΠΥ. 

Τὰ κον 1.30. (θΘοδιι56 γηδν ἀ6ν1}5 ὑγ τ επίθγρα Ἰηΐο ἢΠη.) 
αγΚ ν. 10. Απά [6 θεβοιρηςξ πἴτη τηποῃ, (μαὲ μἢ6 νου! ποΐ βομαᾶ 

(Πϑῖὴ ἀννᾶν οὐέ οὔ [Π6 σουηίτν. 
1 ν}}}.51. [Πδὺ 6 νου] ἢοὲ σογηπηδηα {Πριὴ ἕο ρῸ οπέ ἱπίο {πΠ6 ἄἀδθρ. 
Νατκ νυ. 11. Νοῦν {Π6γ6 τγὰ8 {ΠΕ 16 
Ναΐ. νἢϊ.80. ἃ σΟΟΑ τὰν Οἱ ἔγογη {Βθυη, 
Ματκ νυ. 11. ὨΙΡῊ πηΐο {Π6 γηουπηίδίη8, ἃ σγϑδὲ ποσὰ οὗ βϑύνίηθ, ἰθοάϊησ, 

125. Αμπᾶ 8}} (π6 ἄἀδνιβ Ὀεβουρῃςξ Ὠΐηη, βαγίηρ, 
Ναὶ. νἱ11.81. 1 ἴσαι οαδὲ α5 οαξ, 5 ΠῈΣ τι (0 σῸ ιν ἰηΐο {π6 ποτά οἵ 

5 ΨΙ]Πη6. 
ΜΠατΙς ν. 12, βϑηά τι5 Ἰηἴο0 {Π6 5 16, {Πδύ γγ6 ΥηδΔΥ δηΐου ᾿ηΐο ἐμ θ τη. 

19, Αμά {ουτνιἢ 6515 σάν {ποτ ἰθᾶνα, μά 
δῖ. ν1}1.92. ςαἰὰ ππίο (ποῖ, Οο. 
Ματκ ν. 19. Απᾷ (Π6 ὑποϊθδῃ 5ριγ105 τνθηξ οαΐ, δηά οπίογβα τηΐο ἐπ 6 

5116 : δηἀ {Π6 ποτὰ τη νἹΟ Θ Πν ἄον ἃ βίθορ ρΪδοθ ἴηΐο 
[Π6 568, ([λ6 Ὺ νγοῦα δροὺί ἔγγο {πουϑδῃᾷ :) ἃῃμα γγοσα ὁποκοά 
ἴῃ {Π6 568. 

Μαί. ν11.82, δα ρῬϑυιβῃ θα τὴ {Π6 ννδίθτβ. 
Ματκ ν.14. Αμά {Ποὺ {μδῖ δα {Π6 5νῖηα Η6α, δπα ἰο]4 1Ὁ ἴῃ (Π6 οἷν 

Δα ἴῃ {Π6 σουπίν. 
Ναί. ν11.38. Δα τνηδί ννὰ5 βία] θη ἐο ἐπ6 ροββεϑϑϑά οὔ {π6 ἄθν:]5. 

84, Δμῃὰ ὈδμΠο]ά, {π6 νγνῆο]β ον οαγηθ ουέ (0 τηθοί 6518 ; 

Νακ νυ. 14.ὄ Αμᾶ {πῸὺ πνεηΐ ουΐ ἴο 566 ψνῃδὺ 11 νγὰβ [πὲ νγᾶβ ἀ0η6. 
15. Διὰ {Πδὴνὺ οι το {65ι115, δμα 566 Βίτη {Π80 γγἃβ ροββθβδϑϑᾶ 
νι (Π6 ἀ6ν115, δηα Πα {Π6 Ἰδρίοη, βιί!ηρ, δπὰ οἰἱοίΠποά, 
84 1ῃ 15 τΙρῇϊ χηϊηᾶ : 

Τρ κον 1.85. αὐ {Π6 δες οἵ 7681, 
Ιδυϊς ν. 16. δηα {ΠΟ ὺ Ὑγ6 16 δίταϊα. 

16. Απάτμον {Πδὲ 58νν 1 (ο]4 {που μουν 1 Ὀ6[Ε] ἐο Πίγη {πὲ 
νΥ85 Ῥοϑββθϑδθα 1Π (Π6 ἀ6ν]], δηα αἶδο ΘΟΠΟΘΥ ΠΏ {Π|6 ΞΎΙΏ6. 

17. Αμπᾷ 

Τα κου 87. ΤΉΘη Π6 ψ 016 ταυ]εϊια οὗ {π6 οουπηίν οὗ {π6 αδάα- 
τ η65 τουμπα δροῦί, θοβοιρμξ Πῖμη ἐο ἀθρατῦ ἔγτοιη {Π 61 ; 

Ματ ν. 17. (ῃθν Ῥερδη (0 ῬΓΔΥ πὶ το ἀορατέ ουΐ οὗ {πεῖν οοαβίβ : 
᾿μα κου δ 7, ἐογ (ΠΟΥ γγοτ8 (ἈΚ ὴ Ὑν] στθαΐ ἔδασ. Απᾶ μ6 ψγϑηΐ ὰρ 

ἴηΐο {π6 5810, δῃά σϑέυσπθα ὈδΔῸΚ ἀραῖη.. 
Μαῖκ ν.18. Αμαν Πθῃ Π6 νγᾶβ Θουηα ἰηίο {Π| 5810, Πα {π8ὲ μαᾷ Ὀδθι 

πον: ψ ἢ (Π6 ἀον}} ργαγοα πὶ (παῖ μ6 χηϊριῦ ΡῈ τὰ 
ἸΤὴ. ᾿ 
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Μανς ν. 19. Ηονθοῖ 76βι5 βυδγοα Πίτη ποΐ, 
Τα κον 1.38, θὰ 0 6515 βεηΐ Ἠΐη ἄνναν, 
Ματκ ν. 19, θυ 5! ἢ ππίο ἢ, ΟὉ Βοιηθ ἰο {ΠΥ ἔγιθη 5, δη4 {611 {Π θη] 

Βονν σγϑαῦ {πἰηρβ {π6 Τιογτὰ μδῖ ἄομπθ ἔου {πθ66, δηὰ μαίὰ 
Πιδα ὈΟΠΙΡΑΒΒΙΟΠ. ἡ {Π66. 

206. Απά Πα ἀθβρατίβά, δηα θδθρδπ ἰο μι} 158} ἴῃ ΠΘοδρο] 5, 
᾿μα κου },39. Δ ΡᾺ]ΠΙΒΠ6α {Πγοσυρβουῦί {Π6 νΠ0]6 οἰ ἐγ, 
Ματῖς ν. 20. ἢονν σγθαΐ {π|ηρ5 9685 πδὰ ἀοηθ ἔου Πϊμ ; δηά 81] τηθῃ 

ἀΙὰ χηδτνεὶ. 

ΜΑΤΤ. Ψ11Π. ραγὶ οὔ νου. 28, 29, 90, 91, 52, 959, 84. 

28 μπᾶ ψ δ η [6 γγὰβ θοπθ ἰο [6 οἰιεὺ 5146 ἰηΐο---ἰ μθ 6 πιοῖ 
ἷπ ἔννο ---- 

29 «“αἴιον οὐ θα ουἵ,. βαγιηρ, ΥΠαΐ πᾶν ψγο ἴο ἄο νι {Π66, 
Ψ 6505, που ὅοῃ οἵ (ο8 ὃ-- 

90 Απά ἔποῦθ ψὰ5 ἃ ροοα ψγᾺγ ΟἹ [τῸπὶ {π6πὶ ἂμ που οὗ πηᾶῃν 
51Π6 [Θθα]ηρ:. 
91 850 π6 ἀ6ν1}5 θθβοιρῖἑ Πΐπ1, Βα] ηρ---- 
Ὁ2 Απᾶ μο- --παπα πθη ἔπ6 Ὺ ῸΥ6 οοπιθ ουἱΐ, ὑπδν ψϑηΐ ἰπἴΐο 

ὅπ μογὰ οἵ 5 1π6 : ἀπ, Ῥ6 8014, ἐμ σΠῸ]6 μου οἵ 5.1 1π0 ΓΗ 
ψ]ΟΙ ΘΕΥ ἀονγη ἃ βἴθαρ ρ]δοθ ᾿ἱπῖο ἔπ 568--- 

99 Απά ἔπογ ἐμαὶ Κορ ἴπθηὶ 64, ἀπ ψιοπὲ ὑπ ὶν γγ5 ἰηἴο 
ἐμθ οἰΐγ, ἀπᾷ ἰο]α δνυθγυ {πϊπηρ-ὶ 

94 --ο-Οἀπ ἀ 6 πο Υ 58 ᾿ιἰη, πον θοδουρὐ ἀΐων ὑπαΐ μ6 ψου]ά 
ἀθραγὶ οιἵἷ οἵἉ ἐποὶν οοδβίβ. 

ΤΚΕ ΥἹ11, ραγΐ οἵ νϑῦ. 26, 27, 28, 80, 91. νϑῖ.. 52, 99, 94, 86, 96, 
πα ραᾶγὶ οἵ νοΐ. 958, 99. 

26 Απᾶ {πο Υ αὐγὶνοα αὖ ἐπ οουπίγυ οἵ ἰπ αἰ άδ 669 --- 
27 Απά ψπθη 6 ψϑηΐ [γι ἴο απ, που πηϑὶ πἰπη---θαξ ἴὰ 

πὸ ἰοιη5. 
28 ὙΥΒΘη μ6 5. «655, Π6 οΥἸΙϑα οιιΐ---ὺκὰ νι} ἃ Ἰουια νοΐϊοα 

5816, Ὑγπαῖ μᾶνθ 1 ἰο ἀ9 ψιΐῃ {Π66, Ψ65115, ἐδοι βὅοη οὗ αοἀ πιοϑὲ 
ἘΙΡῊ ὃ--τοΥ θα ΐ 16 ποῖ. 

90. Απὰ 4“65115 564 ΗΠ], 58 υ1ηρ,, ὙΥΠαΐ 15 ὑπ γ ἤϑιη6 ὃ Απά Π6 
5814, ΤιΘΡΊΟΠ --- 

91 Απα μού βοβοιρλὶ π]η--- 
92 Απὰ μοῦ νγὰ8 ἔπ γ6 8ῃ μοι οὗ ΠΔΗΥ͂ 5.0} Ὶ1π6 [Θϑαϊηρ' οη ἐπὸ 

τηοππηἰδίη - δηα ὑποὺ Ροβοιιρῃὲ πἷπὶ ὑπαΐ π6 γγου]ὰ βα ΠΥ ἐπθια ἴο 
δηΐου πο ἔμπθπὶ : πα Π6 βαϑγθα ὑπ 61}. 

99 ΤΠ ψϑπΐ {μ6 ἀσθν}]5 οαΐ οἵ [Ππ6 τη8η, δΔη 4 δηΐογθα ᾿ηἴο {Ππ6 
5ΥὙ1Π6: 8πα {π6 μογὰ γἂμ νυ] ] θα. Υ ἀονῃ ἃ βίθορ μ]8ο6 ἰηΐο [μ6 
ἴα Κρ, δἀπα ψούθ ομοκαά. 

94 ὙγΒθη ἵππου ὑπαὶ [δα ἕθθην βὰν ψμαὶ 5 ἄοηθ, πον ἢ6ά, 
84 ψοπηΐ δηα ἰο]ἀ ἐξ 1π {116 ΟἿἵγ ἃπὰ ἴῃ {Π6 ΘΟ. ΓΥ. 

90 ΤΠΘη ἔπθὺ σϑηΐ ουἷίο 566 ψμδὶ τγἃ58 ἀ0Π6: ἃπα οἂπηθ ἰο 
“6505, δα ἰοαπὰ {π6 πδῃ. ουΐ οὗ που ἐπ ἀθν1}5 σοῦ ἀθραγίθα, 
β'τηρ αὖ ὑπ [δεἰ οἵ ΨΦ 6515, ο]οὐ 68, ἀπὰ ἴῃ 15 γἱϑΐ ταἱπα : δηὰ 
πο Ὺ 66 αἴγαϊα, 

96 ΤΠΘΥ 4150 ΠΟΙ 5ὰνν ἐξ ἰο1 ἃ ἔπθὰ ὈῪ ψΠαΐ πη 85 6 ἐμπᾶΐ 
γγὰ5 ροβϑθϑϑϑα οἵ {π6 ἀδθν} δ ψγὰ5 μϑα]θά. 

98 Νον ἴπ τηδπ οἂΐ οἵ μοι {π 46 ν1}15 γογα ἀθραγίθα, θ6- 
ΒΟῸρΡΐ πῖτ ἐμαὶ μ6 πὶρηΐ θ6 τ ὉΠ Π] Π1--τϑυἱηρ', Σ 

99 οίαγη ἴο ἐπῖπο οὐπ Πο56, δηα 5μθνν ον ογθαΐ ὑπὶπρ5 
Ὅοα μπαΐῃ ἄἀοπο απΐο ἔπμθθ. Απα μα ψομὲ μἰ5 ΜὙΑΥ, ἃΠ4 “ΠΟΥ 
δτγοδῖ {π|ηρ5 Φ 6505 δα ἄοπο πηΐο Ἀ]1η. 
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988 ΟΗΒΕΙΒΤ ΠΙΝΕῈΒ ΙΤῊ ΜΑΤΤΗΕΡΥ ““ΟἸΆΡ, ΠῚ. 

ΞΕΟΈΙΟΝ ΧΧΧΎΥΙΠ. 

ΟΠγὶδὶ αδιος τυ αἰ οιν. 

ΜΑΤΊ. ἰχ. 10----17.. ΜΑΒΚΙΙ 155-92. τ1ὺκὲ ν. 99. 
[0 {πΠ6 οπμᾶ. 

κου. 29, Απά [1μ6ν] γηδᾶάθ ἢ ἃ σγοαί δαϑδέ ἴῃ ΠῚ5 οι Πουβ6: 
ΕΟ 

Ματῖ 11. 1ὅ. 1Ε ΘΔ 16 ἐο ρᾷ85, {πὲ ἃ5 65:15 βαΐ δὲ τηθδΐ ἴῃ ἢΐβ Ποιιβ6, 
Μαΐι.ἰχ. 10. θΕΠο]4, 
1. Κο ν, 29, {Π6γ6 νγὰ5 ἃ σγϑδξ ΘουηΡΔῺΥ οὗ ρα] πη5 ἀπ οἵ οἴΠ6Υ5, 
Μαίτ, ν.10, Δ 5ΙΠΠΘΥΒ ΟΔΥῚΘ 
Τα γ. 39, (πὲ 5αὲ ἀονγῃ 1 {Π6 χη. 
ΜατΚ 11, 1ὅ. 4150 ἐοροΊΠοΥ ΜΠ }65115 πα Π15 ἀΙΒΟΙΡ]685 : (ῸΥ {Π6Υ6 ὑγ6 6 

ἸΏΔΗΥ͂, 8Πα {Π6Ὺ [Ο]] ον α Ἠΐτη. 
1. Αμάνποη {π6 ϑουθα5 δηᾶ ῬΠΔΥ5665 5ᾶνν Πἰτη δαί νυ] ἢ 

ῬᾺΡ]]οΔη5 84 5 ΠΏ 6 5, {ΠῸῪ 5] ἃ πηΐο Π15 ἀἰβοῖρ] 65, Ηονν 
15. 16 τηδὲ 

Μαῖίι, 1χ. 11. γον Μδβίου 
Μανκ 11. 16. δδίθί δηα ἀγιη κοί νι ῬΟΡ]ΙοΔη5 δ πο 5 ἢ 
1μπ|κὸ ν. 80. Βαὲ {πρὶν ϑουθο5 δα ῬΏΔΥΙΒΘ65 γππυγηγοα ἀρδίηϑέ Π15 

αἸΒΟΙΡ]65, βαγιησ, ΠΥ ἀο γε οδὲ ἢ ῬΆΡΙΙοΔμ5. δηά 
ΒΙΠΏΘΥΒ ἢ 

Μαῖιί.᾽χ. 12. Βυΐ ψῆθη 9655 ποαγά ἐλαΐ, 
1λικε ν.81. δδβιιθ δηϑυγθιηρ, 5814 τπίο ἐποῖη, ΤΟΥ (Πδὲ ἃγῸ τ Πο]68 

ΠΘΘα ποΐ ἃ ρῃυϑβιοῖδη, μας {πον {πδὲ δγ6 516 Κ. 
Μαῖι. 1χ.158. Βαΐ ρσὸ γα δηᾷ Ἰθδαῃ γγῆδί {παΐ χηθδποίῃ, 1 ν}}}} Πᾶνα 

ΤΏ ΥοΥ, ἃπ ἃ πού 58 .ῆρα : 
κὸν. 82. [ὋοΔ1η6 ποῦ [0 08]] {π6 τ]σῃέίθουβ, θὲ βἰππθυβ (0 ΤΈρθη- 

[Δ ῃς6. 
Ματκ 11.18. Απά {Π6 ἀἸ5οΙρ]65 οὗ δόομη πᾶ οὗ π6 ῬἢδΥυῖβθοβ τιϑοα ἰο 

[αϑι: 
[λικον. 83. ΑμαΊΠΟΥ βαϊα ππίο ἤτω, αν ἀο {Π6 ἀϊβεῖρ]65 οὗ Φοῃπ 

Δη4 οὗ {πΠ6Ὸ ῬΠΔΥΒΘ 65 [αϑὲ οἴζθη, δηα χηδκθ Ὀγδυοῖβ; θαΐ 
{π1πη6 ϑδΐ δῃᾷ ἀσιηκ, 

Μαῖε.ἶχ. 14. (44) ἴδϑί ποὺ ἢ 
κεν. 34. Αηά [8 βαϊ:ὰ πηΐο {πϑῖὴ, ζδη γα τηᾶκα {πῸ ΟΠ] άγθη οἵ 

{μ86 ὈγΔ6- ομδγηθοῦ ἔαβί, [8η4] 
Μαίί, ἴχ. 15, Υγη ΤΉ, 

Τα ν. 34. 116 {πΠ6 Ὀγ!ἀθσΥοο τ ἴ5 γντἢ {ποῖ 7 
ΜατΚ 11. 19. 85 ἸΙΟΏΡ' 85 {Π6Υ Πᾶνα {πὸ Ὀγ!ἀδργοουη νι {Πθγὰ ἐπ ὺ οδη- 

ποί [Δϑύ. 
ἴυκο ν. 86. Βαϊ {Π6 ἀδΥβ ν}1}] σογηθ, θη {π6 Ὀυἀθρυόουη 5881] θ6 

τ Κ6ὴ ΔΙΝΔΥ χολὴ {Π6η1, Δ {Π6η 5118}} {πὸ ν ἔαβδέ 1 {Πο086 
ἀΔγ5. 

36. Αμᾷ Πδ6 βρ8Κ6 ἃ ρδύδ]6 ππίο {Ππϑὴ ; Νὼ τηδη ριυίίθιἢ ἃ 
Ῥίεςα οἵ ἃ ποὺνν ραυγηθηξ ἸΡΟῊ 8ῃ οἱ : [ἢ οἰ υνῖβθ, {Π θη 
θοίῃ {π6 πον χηδ τοί ἃ τοηΐ, 

Μδικ 11. 21. {Π6 Ὡδνν ῬίθοΘ 

Μα6, ἴχ, 10, γυ]}}10}} 15 ῥιιξ ἴῃ (0 Π]}] 1ξ πρ, (ἈΚ οὶ 



ΟΗΒΖΒΤ ΠΙΝῈΞ ΠΤῊ ΜΑΤΤΗΕΝΥΝ.--ΟἼΑΡ. 11. 

ΝΕ αὐἷς 11, 21. ἀνγᾶν ἔχου {πῸ οἱ ά 
Μαί. 1χ. 16. 

ΓκΚο νυ. 30. 

97. 

938. 

39, 

ϑαγγηθηΐ, δη4 {Π6 τϑηΐ 15 πηϑθ ὙΧΟΥΒΘ ; 
Δη6 {π6 Ρΐθοβ [πδὲ νγᾶβ ἰάκϑβὴ ουέ οἵ {π6 πδὺνν Δρυθοί ποί 
γΓἢ (Π6 ο]4. 

Αμπᾶ Ὧο τηδῃ Ῥυζίθί θνν γγ]η6 ᾿ηΐο ο]ἃ Ὀοί165 ; 6156 
[Π6 ὩΘὺν Ὑγ]ὴ6 νν1}}} θυγβὲ {Ππ6 Ὀοΐι165, δηα 6 5Ρ1164, ἂἀπὰ 
{Π6 Ῥοί165 5118}} ρϑυ βῃ. 

Βυΐ θνν ψ]Π6 χητιϑέ θ6 ῥαξ ἰηΐο ποὺ ὈοίΈ165 ; δᾶ θο 
ΔΥΘ ὈΥΓΘβουνϑά, 

Νο γχηδῃ 450 πανίηρ ἀγπηῖ ο] 4 ννῖηθ, βἐγαϊρ λένναν 46- 
51 ΓΘ ἢ Πδνν : ἴογ μ6 581, ΤΠ οἱ 15 Ὀοεΐου. 

ΜΑΤΊ, ΙΧ. ραγΐ οἵ νοῦ. 10, νϑυ. 1]. ραγί οἵ νοὺ. 12, 18. νοῦ. 14. ραγὶ 
οἵ νου. 1ὅ, 16. αηὰ γϑῖυ. 17. 

10 Απὰ 1ἴ οδιηθ ἰο ρᾶ55, 85 9655 βαΐῖ αἵ πιοαΐ 'π {Π|6 ἤοτι86--- 
Δ ΠΥ ρα Ὀ]1Ο8Π5---ἀπα δαὶ ἀονγῃ Ί πἰπὶ 8 ἃ 15 ἀ15010}65. 

11 Απα σβθη ἴπθ ῬΠΥθ6 65 δὰνν ἠέ, {πον βαιϊα τππΐο Π15 41501- 
Ρ]65, ὙΥΠΥ θαΐθὶ ἢ γοῦν Μαβίον τι ρα] Δ Π5 Δ ἃ Β᾽ ΠΠΟΥΒ κ 

12 ---ἰὸ βαϊ ἃ απΐο ἴπθπι, ΤμΘΥ ἐμαὶ μΒ6 016 ῃθϑα ποῖ ἃ ρῃγϑ1ῖ- 
οἶδπ, θαΐ ἐμπον ἰμαΐ ΔΓ 510. 

18 - ΙΓ 1 δὴ ποῖ οοῃγθ ἰο ο8}} {π6 γἱρῃιΐθομβ, θαΐ βἰπηθΥβ ἰο 
Γορθηΐδηοθ. 

14 Το οδῖηθ ἴο πἰπὶ ἴμ6 ἀϊδοῖρ]θ5 οὐ ΖΦ. μη, βαγίπρ, ὙΥᾺΥ 40 
γγὲ ἂπὰ ἴπΠ6 Ῥηδ 5665 αϑὺ οἵί, αὐ ἐμ γ αἰδοῖ ρ]65 ἰαϑὺ ποὺ ὁ 

1ὅ Απαὰ Ζ6515 βαϊά πιηΐο ἔπι, δ {π6 οἰ] άγϑη οὗ {π6 Ὀτγ146- 
ΟΠ Δ 6 ---ὰβ ΙΟΠΡ᾽ ἃ5 ὕπ6 ὈΓΙΔΘΡΎΟΟΙΙ 15 πν1}}} ὑπϑι ὃ αὐ {πΠ6 ἀδΥ5 
11 οοπηθ, θη {π6 ὈΥΠΔΘΡΥΟΟΠΙ 518}} 6 ἴα Κοη ἔοι ἴμθι, ἀπά 
ὑπ 6 5118}} {πον 181. 

16 Νο τδη ρυ[ἰοὶ! ἃ ρῖθοο οἵ ποὺ οἱοὐϊι πηΐο δηῃ οἱ ἁ σαγπιθηΐ : 
ἴον ἐπα --οίγουα {Π|6--- 

17 ΝεΙμοΥ ἀο θὰ ρὰξ ποὺ ῖπ6 πο οἱ Βοί 165 : οἶδ ὅπ 
Βοΐ(]65 θγθαῖκ, ἀπα {πὸ ψὶπθ γαππθίδ οαἱ, πὰ ὑπὸ Β οὐ }165 ρΘΥΙΒΕ : 
Ραΐ ποὺ ρυΐ ποὺν ψίηθ ἱπίο πϑὺγ ὈΟΐ.165, ἃπα θοὶδ 8316 ΒΓ6- 
56 Υνϑά, 

ΜΆΒΕ 11. ραγὶ οἴ νου. 1, 16. νϑὺ', 17, 18. ραν οἵ νϑῖ. 19. νϑύ. 20. 
Ραγΐ οἵ νϑσ. 21. πὰ νϑῖ. 22. 

1ὅ Απἀ--Ἰ Δ ΠΥ ΡΌΡ]1ΟΔΠ5 Δ Πα 51 ΠΠ ΘΥ̓Β 585: 
16 ---ἰι-- 
17 Ὑγμδη ΨΦ 6505 μοαγὰ ἐξ, π6 βαίθα ἀπΐο ἴπθπι, ΤοΥ ὑπᾶΐ ἅτ 

ὙγΠ0]6 πᾶν πὸ πϑϑά οὔ ἐμ ρβγϑίοΐδῃ, αὐ που ἰμαῦ αΓθ 510: 1 
οδπη6 ποῖ ἰο 681] {π6 γ]ρῃΐθοιβ, θαΐ 51ΠΠ6Υ5 ἴο Γθρθηΐϑηοθ. 

18 Απὰ ἴπ6 ἀϊβοῖρίθβ οἵ ϑόῖμη δπά οὗ ἴπ6 ῬΊΠδυβθοθ τιϑ6α ἴο 
ἴαβδὶ : ἀπὰ {πΠ6Ὺ ΘΟΠη6 8Π4 580 πηΐο πἷπ, ΠΥ ἀο ἴπ6 ἀἰδοῖρ]65 οἵ 
ΦόΠη δηα οἵ ἵπθ ῬΊμΓ 5665 ἴαδῖ, θαΐἰ ΤΥ ἀ]5010165 ἴαδὲ ποῖ ὃ 

19 Απά 6815 βαϊά απΐο ἔπη], ὕδη {πὸ Ομ] ἄχθη οἵ {πὸ Ὀγ146- 
ΟΠ ΟΥ [δ5ἴ, 1116 ὑπ ΓΙ ἀρ οοτη 15 τυ τ} {Π| 61 ὃ --- 

20 Βυΐ {π6 ἄδγ5 1} οοηθ θη ἔπ Ὀυ] ἀθουοοπι 5118}} Β6 [ἈΚ α 
ΔΥΤΑΥ ἴτοπλ {π6π1, ἃπ ἃ {Ππ6ῃ 5118}} {ποὺ ἔαϑὶ 'π ὑπ ο56 ἀΔΥ5. 

21 ΝὼῸ τηᾶῃ ἃ150 βθύϑίῃ ἃ ρίθοθ οἵ πϑὺγ οἱοῖῃ ὁπ ἂπ οΟΪά ρᾺΓ- 
τηθπΐ : 6]56--ἰ αὶ ΗΠ] ὃ ἀρ ἰακοί!--ταηὰ ὑπ γοπὶ 15 ηϑάθ 
ὙΟΙ58. ᾿ 

22. Απᾶ πὸ πιᾶπ ραϊίοίῃ ποὺ πο ἱπίο οἱ ΒΟ 1165: οἷδθ {πὸ 
ΠΘῚ πα ἀοὺ θυγϑῖ ἐμ ΒΟ 1165, πᾶ {Ππ6 γῖμ8 15 5Ρ11164, δ ἃ {Π| 
τ: ἍΨ11 6 τηᾶγγοᾶ : θυαΐ πον ψίπα πηδὲ θ6 Ραΐ τηἴ0 ΠΟῪ 

Οὐ] 68. 
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Τακον 40, 

Μῶν. 91. 

ΦΑΙΗΘ’ ΒΑ ΘΉΗΤΕΞ 15 ΗΕΛΙΕΘ--ΟῊΑΡ. ΠΙ. 

ΞΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΧΎΠΙ. 

«αίγιις Παισἠέον 5 Πθαϊοά, ἀπά ἐμέ ηβγηι Ἰοριαη, ἴ". 

ΜΑΤΊ. ΙΧ. 1. δηᾶ ΧΥυΠ,.. 96. ΜΑΒΚ Υ. 9]. ἰο {6 οπᾶ. 

ΤῦΚὲῈ γψ1Π. 40. ἰο {Π6 οπά. 

Απά 1ξ σδιηθ ἴο ρ885 1πδΐ 
γΉΘη 96 515 νγὰβ ρβᾳ5564 οὐδ σϑὶη ὈΥ̓͂ 5:10 απίο ἔπ ΟἸΠΟΥ 
5166, 

τι Οπο οὗ ἐπα Ὀο]ἀδϑῖ, ποϑὲ ἀν ΙΓ 8016, ἃ πα ᾿]5 ΟΠ] Θν ΟΙ5 
ΟΡΙΠΙοἢ5 οὗ {μ6 Θογηδη οθμηθηΐϊδίοῦ, ΜΊΟΠΒ86115, 15, ὑπαὶ τῃ6 
Ῥγθϑθηΐ 65ρ6] οὗ δι. Μαΐου 15 ἃ ὑγϑηβϑί απ, πα ἂμ οὐγο- 
ΠΘΟῺῈ5 ὑγα Βα ]Ὸπ Οὗ ἴπ6 αΟ5ρ6}. ψ ΐο ἢ π6 Ἑνϑι σ ] 151 ΟΥΙ ΘῚ μα] }Κ 
γτοΐθ ἢ Ηδρτγον. ΜΠΟΠ86115 Γο π ἄθΥ5 ᾿ηἴο ΗΘΌΓΟνν ἃ ἰδ νν Ρ 55 ΔΡ 68 
οὔ π6 ἄσθοκ 05ρ6], δπὰ νδγυΐηρ ἴμΠ6 ἜΧΡΥΘ5510}5 οἵ ἱμ6 Ενδη- 
Β6]15ῖ, 80 ἃ5 ἴο βυϊδ 15 οὐ ἱπρθηϊοιβ θαΐ ᾿ΠΠΔΡΊΠΕΓΥ Θ6ΟΠ760- 
ἴαγ65, Π6 δ ἀθανοῦγβ ἴο ρῥτοόυθ ἐμαὶ 5ι. Μαεαϊπον τπι56α ἐπ Η6- 
Ῥγονν ψογάβ πο 1 ἢ Μ 1 ΟΠ86115 ἰγϑηϑ] αἴθϑ ῃ15 ασθθκ, δπα ἐμπδὲ 
δὲ, Μαΐιπον"δ ὑγδηβ] ἴον δοῖπι}}Υ τηϊδαη ἀθυβίοοα {Π6 τηθϑμὶηρ᾽ 
οὗ Βὶ5. ΟΥ̓ΘῚΠ8]. ὙΠῸ ᾿πδριγαίϊΐοη οἵ 51. Μαΐπον 15 ἐμπ5 ἀ6- 
βἰγογϑαᾶ αὖ ποθ. Τπ6 Ροϊἀδθβδὶ οοῃ]θοΐαγοβ οἵ ἴμ6 τποϑὶ δάνθη- 
ἀυγοῦβ οἵου ἘΠΠΡΊ58) ΟΥΕἿ165 51:1 ἰπἴο ᾿ῃϑὶ οἰ Ποδηο 6 ἡ Π6Π ΘΟΠ|- 
Ῥᾶγϑα ψῖῖ ὑπ|5 οἴογι,. ΒονυοΥ πα Μαγκίαπα σου] ἤᾶνθ θθ θα 
ἰουτιποα. Ἑνθη {π6 δαϊΐουβ οἵ {πὸ ποὺ πὰ ᾿πργονθα νϑυβίοη 
νου] μᾶνα 56θη, πψιϊπουΐ τορτοῖ, ὑπ 6 1 βίδυ τ κο ᾿υϑῖγ6 ΘΟ ρβθά 
ΒΥ {μ6 βυρϑυϊου βρίθπάοαιν οἵ {π|5 Ὀδ] θα] τ᾿πϑΐθοσ. ΜΊΟΠ86]15, 
μονονοὺ, πᾶ5 ργονι θα 15 γσϑϑ θυ τ ἀγοαμηθηΐβ ἀραϊηδὲ Π15 
ΟΥ͂Π ΘΥΓΟΥ. ἴπ {Π6 ρυθοθαϊηρ βϑοΐϊΐομ ἢ6 ΥΘΆΒΟΠ5 ἀριηβὶ ὑπὸ 
ῬΟΒΒΙ1Πγ οἵ μγονίῃρ ἐμ6 οχἰβίθποθ οἵ ΔΗΥ͂ τηἰδίαοθ οἱ ἰγϑῃ518- 
ἴοπ ἴῃ πὸ αὐθοκ αο08ρ6] οἵ 5[. Μαεϊίμον : δηα Π6 ἔπ γΘ οὔθ 68, 
““{πᾶὰὺ ὯῸ ΟΠ6 Οοδῃ 5Π6} ΔΠΥ͂ 500 Ιηϊδίδ!κ 68: δπα, ““1ἴ [Π6 
ατϑοῖκ αοβροὶ 15 ἃ ἰγδῃβιαΐϊομ, ἴπ6 ΟΥ̓ΡΊΠΆ] 15 Ἰοβῦ ; δῃὰᾶ 
ἐπογθίογθ ἃ σοιηρδυῖβοη θαΐσγθοπ {Ππ6πὶ, τυλίοῖ, αἴοπθ οαπ, ἀδίον- 
φῖηο ἐΐ6 χιιοδίϊοη, οαηποῖ ἰακθ Ρ]8Δ06." 1. Δ ΟὔΒΟΥνΘ Π676, 
ὑπαὶ ΜΊΟΒΔ6Ι15, ἐμουρΡ ἢ ἃ ἰθαυπθα ἃηὰ 5611] δαΐῃπου ν 1π 
ΤΏΔΠΥ ᾿ηδίϑη 65, ππιϑὺ Ρ6 τϑϑαὰ ψιὺ οαυΐοῃ, δηἃ τηϑην οἵ Πἰ5 
ΘΟΠΟΙ 5105 το]θοΐθα. ΒΊσμορ Βδηαο]ρῃ ψτοῖθ ἃ ἰγαοὶ οἡ {μ15 
Βα] 6 οἷ, 810} αἰὰ 71υ5ι166 ἴο ἴπ6 Ἰδαγπθα (ἀογηδῃ, 116 τ 
Ροϊηΐθα οὐ 15 ΘΥΤΟΥΙΒ (α). 

Τῆι ορίπίοη οἵ ΜΊΟΙ86115 ὁπ ὅμ6 Θνδῆρ 6 1108] παγγαΐνο οὗ [86 
γαϊδίηρ οἵ ΨΦα1γ.5᾽5 ἀδιρη εν, 15 σοπίαϊποθα ἴῃ ἰπαΐ ραγὶ οὗὨ Π15 
ὙΟΥΚ ἴο ὙΠΟ Τ ἂμ) πον Τοίθυσίπσ. Τη Μαϊὶ. ἴἰχ. 18. Β6 οὉ- 
56Γν65, ὑπαὶ “ΚΞ ΨΑΙγιι5 58 γΥ5 οἵ 15 ἀδυρμῖον, ἄρτι ἐτελευτησε, 586 
58. ΔΙΓγθδαν αἀθδᾶ; ὙΠοΥΘαβ, δοοογάϊπρ ἰο 5ὲ. Μαδς, ν. 28, Β6 
5805, ἐσχάτως ἔχει, 5Π6 15 αἱ {π6 ροϊπὶ οἵ ἀδαΐ! ; ἃπα γϑοϑῖνεβ 
1π6 ἢγϑὺ πη 6] ρθη οο οὗ μ6ὺ ἀθαῖῃ ἃ5 "6 ὑγᾶ5 γϑί ΓΙ Πρ ΠΟΠΊ6, 86- 
οοΟΙρδηΪΘα ΒΥ Ομγιδὶ. ψαγίοιβ ἃΥΠΠῆσο5 πᾶν 66 τι5ϑ8α θγ {Π6 
ΒΥ ΟΠ ἰδὶβ ἴο ΥΘΟΟΠΟΙ]Θ {1118 οοπ γδά! οἴϊοπ, δηα 11 νΘΥῪ {Π{{|6 
Βιοοθδδ: θυΐ ἃ5 5000 8ἃ5 ψα τοῖθοῖ οὐ ἴῃ6 ψογάβ, ὙΒ]Οἢ ηνιδέ 
Πιαυο ἰοοά ἵπ, ἐἢι6 οΥϊφίναϊ, 811 αἰ ΠΟΌ]Υ να ῃῖ5 65 οα {15 μ684α. 
ἘῸΓ ΠΙ ΠῚ ΠΊΔΥῪ 515. 1 οἰ Π6 7}, ὁ 586 15 ΠΟῪ ἀθδα,᾽ ΟΥ̓, “516 15 
μὸν ἀγὶηρ. 5: |. Μαΐίμον᾽ 5 ἰγδηβίαἴου γϑηάθγοα ὑπ ψογὰ 86- 
οοτγάϊηρ' ἰο {πο ΓὈΤΙΠΘΓ ρα ποϊααἰοη, ἡ μθῦθαβ ἤθ οισῆέ ταῖΐϊον ἴο 
ἤαυο αἀορίρα ἐἢ Ἰαξέογν ; ἃ5 ΔΡΡΘΑΓΒ τότ Ὑμαΐ 15 γοϊαϊθα θυ {π6 
ἴνο οὗ ον δ} Ρ6}:5.5.᾽ 
Τὸ 1815, Αγ 580} 1 ΎΘΠ 66, 1πΠ Π185. ΒΘΙΊΠΟἢ ΡΟΝ ῬὨΙ]]οἷο- 

σὶρ] Βρθουϊαΐοη, Οὔϑογνοβ, ἐμαὶ ὑπ ἡ θυγάτηρ μᾶ ἄρτι ἐτελεύ- 
τησεν, 15 50{ΠοϊΘ τ }νῪ οχρ δηθὰ ὮΥ σοιπμπιθηΐαΐουβ, (1π ΟΥ̓ΟΥ ἴο 
ΓΘοΟΠοΙ6 ἢ τ} 5ὲ, ΜΆΓΚ᾽5. δοοουπὶ) ἴῃ ἔπΠ6 56η86 οὗ “"γΥ 
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Ἡαῖι. 'χ. 1. ΕΘ οδπηθ ἰηΐο ἢΐβ ουνῃ οἷδν ; 
ἵακον 40. [84] ψγΠθὴ δοδιιβ ννὰβ γοίαγηθά, [Π6 ρ6ορ]6 ρ]δα]ν γθοοϊνοᾶ 

Ἀ Τὴ, 
Ματκ ν. 21. τητ16}} ῬΘΟΡΙΘ σδίπουθά πηΐο Ἠΐμη, 
Τλικονῖ!.40. ΤΟΥ ΠΟΥ ὑγογα 8ἃ}1 ννδιεηρ ἴοΥ Π τη, 
ΜΚ ν. 21. ἃ ἢ6 ννὰβ ὨΙσΡ ππίο {π6 5808. Απᾶ 
Ναί. 'κ. 18. ΠΠ6 μθ βρδῖα {π686 {πϊπηρβ πηΐο ἘΠ6Πη, 
Μαιῖς ν. 22. Ὀ6 ΒΟ], {Π6γ6 σογηθεη πα οὗ [Π6 συ]6γ5 οὐ {Π6 ΒΥ ΔρΌρΊΙΟ, 

Δαῖτιιβ ὈῪ Ὠδῖηθ ἢ δηα νἤθη Π6 βδνὺν Πΐπι, 6 [6]] αὐ Π15 ἔδοί, 
1ιακενίϊ,41. ἀοννῃ δὺ Ψ6βιι5 ἴδθί, δηα θθβοιρ]ε Πτὴ 
Ναίΐι. 1κ.18. δ ὙγοΥυ ΒΡ ΡΘα Πΐτη, 
Νατκ ν. 338. πὰ βοϑβοιρλέ Ὠϊγὴ ΟΥΘΔΙΪΥ, 
Τακονπῖ.41. πὲ 6 νου] σοπη6 1ηἴο 15 Ποιι86.: 
Μαῖκ ν. 28. ϑαυίηρ, Μὺνυ {|| ἀδυρῇζον ΠΙΘὲἢ δὲ Π6 ροΐπε οὐ ἄραι, 

ῬΓΔΥ {Π66 σοη]6 δΔη4 ἰαν {Πϊη6 Πδη 5 Οἡ μου, {Π͵0 516 γηδ 
Ρ6 Πρδ]βᾶ : δηα 516 5}4]} Πνϑ. 

Τμικονϊ.49, ΕῸΥ 6 ἢδα ομθ οὔ ἀδιρμίογ, ἀθοιΐ ἔννοῖνο γϑαϊβ οὗ 
ἃ668, δηἀ 516 ἰὰγ ἃ ἀγίηρ. 

Ναί. ᾽χ. 19, Αμπα {6818 81056, 
Μανκ ν. 34. ΑΑμπᾶ 6805 ννεῃί νυ ἢ τὰ : πᾶ 
Μαί,, ἰχ. 19. 50 41 15. ἀΙἸΒΟΙΡ]685. 

Γακογ 49, Βαῦ 85 Π6 νγεπί, (Π6 Ῥθορὶθ ἐπγοησοα Πίη). 

ἀαυρ ΘΓ 15 (Ρ6 805) ὈΥ {π|85. ἔἶπι6 ἀοδά: θαΐ, ουθὴ ἑακίηρ ἢ 
ἴπ ἴπ6 βίτοπμρϑϑὶ ροὶϊπΐ οὗ νῖϑυν, [Ὁ σὰ ΟὨΪΥ θ6 ΘΟμϑι ἀογθα ἃ5 9Π6 
οὔ ὑπόϑο πὐϊπαΐθ νυ 105 ψ ΊΟἢ ἰοπὰ ἴο ῥγόνο ἐπαὺ ὑπ6 Ἐπναη- 
Β6|1515. ἀἸΪ4 ποὺ ψυῖΐθ ἴπ οοποογί. Βαΐ, ἃ5. Βίβῃορ Μίαυβῃ γὸ- 
1Π8ΓΚ5, 1 15 ποῖ δὶ. Μαΐου ἀΙομθ πῸ ο {Π18 Οοοδβίοη. 8565 
ἐπ ραϑὶ ἰθη8θ; ἴον 5, 1ακὸ μὰ5 {πΠ6 ῬδΥ ΓΘ ΘΕΪΥ 5Υ ποηγμλοιι5 ὁΧ- 

ΡΓοβδίοῃ ἀπεθνησκεν. ὙΨΥΠῺ ΠΟ ροϊπί5, ΓΙ 8. ρογβ. βἰπρ. ρου, 

ἴδϑιη, 5:5} 1165 τπουΐαϑ οϑὶ : δηὰ ΠΩ, Ρᾶβὶ [25η1, 515. 1165 τη0- 

ΤΙΘη5 (α). 1 πᾶνθ γο)θοῖϊθα ἐμ ροϊπῖβ οἵ ἐμ νᾶγίουβ Ηθθγου 
ΨΟΓα5 τιϑϑᾷ ἴῃ ἐμ βεύθγαι φαοίαἰίοηδ ἢ ἔμ 656 ποῖθ8 : θθοδιιδθ ὑΠ6 
ἈΥΘιη6 ηὖβ ΜΠ Ἶ οἷ. ἸηΔῪ 5 5[γ τι5 οἵ ὑμὶν δηδ αν, ἀο ποὶ εη- 
ἀἰγϑὶγ ῥέον ἰμϑὶν δυϊμπογιίγ. 1 οαπποὶ θὰϊ ἐππκ ὑπαὶ γ6 ὯΓΘ 
γϑαυϊτοα ἴο ἀϑοογίαϊπ ἔπ πηθᾶπίηρ' οὗὨ {Π6 ἨΘΡΓονν ΒΟΥ ρίαΓ05 ἴῃ 
ἐμ6 σσογἀ5 οὔ ἴῃ οὐὔἱρῖμδ); ἃ5 6 δχϑιηῖπθ {Π6 τηθϑ 1 ηρ' οὗ αγθεὶς 
γγοΥἀ5, ᾿πἀθρθῃμ θην οἵ ἐμπὶν ἀϊσαμῃημηη8, ΟΥ̓́ΔΟσΘΠὗδ, τα. ὅζο. ὅζο. 

Τὰ ἴπ6 ΠΕ νο]ατηθ, 4ϊο οαἰξ. Ρ. 992---972. οἵ Τιαγά που 5. ΤΟΥ ΚΒ, 
ἶ5. ἃ Ιοπρ' ἃη 4 Δ ἀπ γ8}}16 νἱ πα! οαΐίοη οὐ ὑμ6 [ΠΓΘ6 τη γ8 0165 ΟΥ̓ΟῸΓ 
Βανιου ---ι 6 Γαϊβίηρ ὑπ6 ον" 5. 501, ἴ{π ἀδπρ ον οὗἉ «41γ1ι5, 
δηἋ ΤΑ ΖαΓὰ5 : 11 15 ἴοο ἰοπρ' ἰο ἀργά σ6. ΜῈ 

Αἰποηρ ἔπ6 Βαγγϊπρίοη ΡΆΡΟΥΒ 1 πὰ ἃΠ ΘΠαΟΪΎ ᾿ηἶο {π6 
οἰγουπαβδίδηοαϑ οἵ {Π15 τηϊγαοϊθ. 1 15 οοπίδϊμθα ἴῃ ἃ ἰοἰΐου ἴο 
Πγ. Ταγάπεῖ, ἀαἰοα 66. 80, 1729. Αἰποπρ {Π6 ΡᾶροΥΒ ργθῆχοα 
ἴο {π6 1106 οἵ Ὧν. Τιγάπογ, ἰπ {π6 θΘοὶππῖηρ οἵ ἀΠ|6 ἤγϑὲ νο] π16, 
15. ἃ ΓΘΡΙΥΚ ἐπγουρμουΐξ. ΑΚ 1ΐ 15 ργόθ80]6 ὑπ658 ρᾶρϑιβ οἵ ᾿ογὰ 
Βαυγϊηρίοπ ππᾶγ θ6 δυθηΐαα!ν απ θα ἴο {Π6 ΔρρτᾺοθαἰοη οἵ 
16 ραθ]ῖο, 1 15 μοὶ ψόουτῃ νεῖ] 6 δα ουϊηρ,, ἂἱ ργθϑθηΐ, ᾿ηΐο ΔἢΥ 
ΤΠ Υ ἀἰβουβϑίοη οὐ {Π|5 50] οἵ. 

(α) 866 Βίβῃορ Νίαγβιι᾽β ΜΠΊΟμ 6115, γ0]. 111. ρατί 1. Ρ. 151-2, δηὰ 
ΔΥΟΒΡΙ5μορ μα γο ποθ᾽ Β ποίθ5 (0 {Π6 ϑΚ'θυύπιοι οἢ ῬμΠΠΟ]ορΊο4] ϑρεοι]α- 
ΟΝ ΤΝ 34. (0) νιᾶς Βίβιιορ Μαγβ᾿5 ποίε, ΜΙΟΜ86115, νο]. 11, ρᾶκί 11, 
Ρ-. 127. 

Β 

24] 
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ΜΚ ν. 24. 

Ὡ 5. 

Ναίι. 1χ.20. 

ΜΝ ν. 25. 

Μαίί, ἱκ. 20 

ΜατΚ ν. 25. 

20. 

Τα Κον".48, 

Ματκ νυ. 260. 

Ρς 

αι, 1χ. 20. 

Μαῖκ ν. 28. 

Τα νυ ").44. 

Μδικ νυ. 29. 

90, 

3. }- 

Τακον.45. 

ΝΥΝ ν. 81. 

Τακον].4δ. 

ΜΙΑΥΚ ν. 51. 

Τα κου .45. 

ΜῈ ΥΚ ν. 91. 

Τα Κονἢ!.4θ0. 

ΜτΚ νυ. 32. 

99. 

Ταΐκον1.47. 

ΝΥ ν. 82. 

Ταλϊκον 1.47. 

αι. 1χ. 22. 

ΤᾺ Κον1.48. 

Ματκ νυ. 84. 

Μαίί.1χ. 22, 

ΜατΚ νυ. 85. 

Τα κονῖ.50. 

Μδῖκ νυ. 80. 

ΘΆΙΒΌΞΒ᾽ ΘΑ ΠΘΉΤΈΕΈΗΝ [5 ἩΒΑΡΕῸ-- ΟΗΛΡ. 1Π|. 

ΤΠ ΟἾ. ῬΘΟΡΙΘ [ΟΠ] οννθα μη, ἀπά {πγοηροα ἢΠη. 
Αμὰ 

Ῥ6Πο]α, 
ἃ σογΐδίη ὑνΟΙηΔη, 
ὙΠ ΙΟἢ. νγαβ ἀἸβθαβθα 
ὙΠ] Οἢ Πδα δὴ ἰ5δϑὰθ οὗ Ὀ]οοά ἔνγοῖν γθδγ8, 

Αμπὰ Πδά βυῆεγοά γπηδὴν {Π] 95 οἵ γηδην ὈΠγβιοδη5, ἀπὰ 
Πιδὰ βρεπέ 81} (Πα 516 Πδά, 
ἜΡΟῚ ΡΠ 51ΟΙΔη5, ΘΙ ΓΠΟΥ σου] 6 Πρα]θα οὗ δῃγν, 
Δ Πα νγὰβ βοίδιηρ Ὀοίίοσθα, ας ὙΠ οΥ ΟΎΘν ὙΡΟΥΒ6, 

ὝΥΠθη 5η6 πρασα οἵ δδβιιβ, οδϊὴθ ἰηΐο {Ππ6 ργθθβ Ὀθμ]ηά, 
δηα (οι θα ἢ15 σαυγηθηΐ, 
το Π 64 ἐπ ἤθη] οὗ Π15 σδυγηθηΐ: 

ἘῸΥ 5116 βαϊ4, {1 τηᾶν τοποῖ Ραΐ Π15 οἱοίμοβ, 1 5Π.4}} 6 
γΠΟ]6. 
86 ΠΏΤΠΘαΙΔίοΙν ΠΟΥ ᾿ἰδϑι οὗ Ὀ]οοά 5ίδηοηθά. 

Απα βίγαιρηῃξνναν {Π6 ἐοππηίδϊη οὗ ποὺ Ὀ]οοα νγᾶβ ἀτθα 
ὉΡ ; δῃὰ 5116 [δ] τὴ ποὺ θοᾶν {πΠδύ 516 νγἂβ μραϊϑά οἵ {πδΐὶ 
Ἰαστιθ. 

᾿ Ἀμα 65:15, ΠΗ ΠΘ ΙΔ ον Καοννπησ᾽ Ιη ΗΪΤΏ561} (Πδὲ νἱτέμθ 
Παά σοπο ουέ οἵ Βῖγη, δπσηθαὰ τὰ ἃθοιῦ τη ἘΠ6 ργθβϑ, δηᾶ 
5814, ὙὟ ΠΟ ἐοτιο θα τὴν οἰοΙΠ 68 ὅ 

Αμὰᾶ 
ὙΠ Θη 811] ἀθηϊθά, Ῥείου. δηᾷ πον {πῶὲ οῦθ νυ (ἢ. Πῖμη 5814, 
Π15. αἸ5Ο10165 5814 πηΐο Ἀΐτη, 
Μδβίου, 
ἼΠου βθοϑὲ {π6 τυ πέπάθ ἘὨγοηρΊησ [Π66, 
8 Πα ῬΥΘ55 ἴΠ66, 
δ ηἀ βαγοβί μοι, ὟἾ πο ἐοποῃδα τη ὕ 

Απα 9655 5814, δοιηθθοαν μδίδ (οι θα τη6: ἴον 1 
Ῥούοθινθ {πδΐ νἰτίιθ 15 ΡΌΠΘ ουΐξ Οὔ ΤΠ6. 

Αμπά Πα Ἰοοκβά γτουπά δρουί ἴο 5886 ποὺ {πᾶΐ δ ἄοῃθ 
{Π15 (ἢ, 

Βαΐ {Π6 νγουῆδῃ 
θη {Π6 ννουηδὴ 580} (Πδὲ 5Π6 νυδᾶβ πού ΠΙ4, 5:6 σϑυὴθ 
ϑαυϊησ δηα {ΥθιὈ]1ησ, Κηονησ νι μδὲ νὰ ἀ0η6 ἴῃ ΠΟΙ, 
Δα [611 ἀοννῃ Ὀοΐογο πἴτῃ, απ ἰο]α ἤϊτη 41} ἐπ 6 ἐγ. 
5.6 ἀθοϊατθα ππίο ἢϊπι, Ραίοστο 841} [Π6 Ῥθορὶθ, ἴογ νγδέ 
οδσ886. 516 πᾶ τοποῃεα Πΐγη, δηα μον 586 τᾶ μραϊθδα πη- 
τηθάιδίοϊυ. 
Δα θη Π6 βθανν ΠΟΥ, π6 δά 
τπηΐο μον, ᾿ϑδιρηίου, θ6 οὗ σοοα σομίοτχε : 
Ῥδιρμίου, (ἢν ἔα Πδῖ χηδᾶάθ {Π6 6 ὑγΠΟ]6 : σῸ ἴῃ ΡῬ6ᾶ66, 
δηᾷ 6 ψο]6 οἵ {πῃ ν ΡΙαρῖιθ. 
Απᾶ ε{ἰὸ ὑυουηδῃ νγᾶ5 τη8 46 ὑνΠο016 [τογὴ {Ππαᾶΐ Ποιιγ. 
ὙΠ6 πα γϑῦ 5ρᾶκθ, {πεγα οδῖηθ ἔγομι {πὸ τπ]6ῈῪ οὗ {Π6 

ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘ᾽ 5 ἤοδ6 Οογΐαϊη νΥΏ]Ο ἢ) 5814, ΤΥ ἀδιρ ΟΣ 15 
ἀεδά ; ψῃν ἰγοῦθ]οϑέ που [π6 Μαβίου δὴν ἔαυίμου 

Βαΐ νγῆθη Ψ65ι5 ποαγὰ τ, 
ΑΚ β00ῃ 85 6505 μοαγὰ {πῸ νγοχα {Παᾶΐ νγὰϑ ΒροΚθῃ, 
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μι κον 1.50. Π6 Δηθυνουθα ἢ], 
ΜαιῖΚ ν. 86. δά 5814 ππίο {Π6 γα ]ου οἵ {Π6 ΒΥΠΔρΡΟρΊΟ, 
Τα κον 1.0. Βα Ιηο,, 

Ὅτ ν. 86. Β6 ποῦ δἴται, ον Ῥ6] ον β. 
Τακον}.ὅ0. ΕἶραΥ ποί---δηα 5116 514}} θ6 πηδᾶθ ψῃο]6. 

ὅ.. Αμπά ψἤρθη 6 σδ8 ἰπΐο {Π6 Ποιιβ6, 
Μαικ ν. 837. Π6 βι ιβεγθα πὸ χηδη ἔο [Ό]]ονν Πΐπη, σανα Βοίθυ, δηά 9δηηος, 

δηα Φόοπη (π6 Ὀγοίμοῦ οἵ ΨΦαγη65. 
88. Απᾶα Πι8 δογηθίῃ ἰο {Π6 ποιιβα οἵ {Π6 συ]οὺ οὗ {πΠ6 5βυῃᾶ- 

ϑόρτα, δηα βίῃ {π6 ἐπγη]ύ, 
Μαίι. ἴχ. 28. δη βανν {Π6 χη ηβέγ 8, δα {Π6 Ῥ6Ορ]6 γῃϑκίηρ' ἃ ΠΟΙ56, 
ΜαιΚ ν. 38. 84 {Ποῖ {Πδὺ ννϑρί ἃπα ννδι]δα ρυθδίυ. 

89θ.0. Αηὰ ψΠθη Π6 ννᾶβ ΘΟΠ18 ἴπ, μ6 581} ππίο ἐΠο6πι, ΠΥ 
ὶ ἸΏ8 ΚΘ γα {Π15 840, Δῃη νγ66ρ. 

Μαίί, ἴχ.24. Οἶνὸ ὈΙΆ66 : 

Τα Κονἢ!.52, δ 3" ηοΐῖ 3; 

Ματκ ν. 39. [ογ {Π6 ἀΔ}156] 15 μοὶ 4684, πὲ 5]θβθρβίῃ. 
406. Απά {πον ἰδιιρ]ιδα Πΐτη (0 Β6ΟΙΉ. 

Πυκονηῖ.ὅϑ, ΚΟΥ ]ηρ (Πδὺ 586 ννὰβ ἀθδά. 
Ματκ ν. 40. Βα θη 6 πᾶ ρὰΐ {ποιὰ 81} ουΐ, (44) 
Μαίι. ἴχ. 26. ὑν θη [Π6 ῬΘΟΡ]Θ νγοτθ ραΐ ἐου τ, 
ΜαΥΚ ν. 40, ἢ6 ἐδ καί ἐπ6 (δίμου δηα υποΐμπου οἵ {π6 ἀδγηβ61, δηα {Π θην 

{δὲ γγούθ τ  Πΐτη, δηα Θηξουθί 1ἢ νυ γο (Π6 ἀδγη56]1 τνᾶβ 
Ἰγιηρ. 

41. Αμάᾶ [6 (οοκ ἐπ6 ἀδηη56] Ὀγ {π86 Ππδῃηά, 
Τα Κονη].δ4. Δη 6416 6, 

ΜατΚ ν. 41. δα βαϊ απίο πον, 7 αἰέμα οιηηῖ; νυ 16} 15, θοῖηρ' ἰηίου- 
Ρτοίβά, Πδχη56], 1 5ᾶΥ ππίο {Π66, 1156. 

Τακον 1.55. Απᾶ ΠΟΥ 5ΡΙΓ οδηη6 ΔΘ], 
Μαῖῖ ν. 42. Αμπάᾶ βγδισ ΐνγαυ {πΠ6 ἀδιηβοὶ ἃύοϑθ, δῃα νγαὶκθᾶ ; ἰοσ 

506 νγὰβ οἵ {Π6 ρὲ οἵ ὑνγεῖνα θα γ85. 
{μι κον!.ὅὅ. πα Π6 σοτηγηδηαθα 
ατῖς ν. 43. ([Παὐ βουηθίμίηρ Βμῃου]α 6 σίνθη Ποὺ (ο δδί- 
Γλικον.ὅδ6. Απᾶ ΠΟΥ ρδύθηΐβ ἡγε 8 δϑίοῃιβηθα : 
Ματῖς ν. 42. [ΠΘῪ νγοῦα δϑίοη!β 64 νυ] ἃ οΥθδί ἀβυο βγη ηΐ. 

48. Αμᾶ Ππ οδμαρϑᾷ {πθπὶ βύγα αν, {πᾶ πὸ τη 59] 
Κηον τ; 

Τα ϊκ ον 1.0. (ῃα Ὁ {ΠΟῪ 5 οι] {61} πὸ τηδῃ τυ μδέ νγἂβ 406. 
Ναί. ἰχ. 26, Αμπᾶ {Π6 ἔδπιθ ἐπουθοῦ νγεηῦ ἀργοδα [ηΐο 81} ἐπδὲ Ἰδηά, 

ΜΑΊΤ. ἰχ. ραγὶ οἵ νϑῦ. 1. 18,19, 20. νου. 21. πᾶ ραγὶ οἵ νϑῦ. 22, 
29, 24, 95. 

1 ---ἀπᾷ δπϊογϑά [ηἴο ἃ 5110, ἃῃ ἃ ρβαδβθα ουϑι᾽, 8Π 6 --ῦ 
18 ---Ὀ 6014, πο γθ οαπη8 ἃ σογίαϊπ γα] 6 γ--τϑαυηρ, ΜΥ ἀδαρῈ- 

ἴδ γ 15 θυθῃ ΠΟΥ͂ ἀθδά : μαΐ οοπι ἃ ἰὰγ ἔπ γ παπὰ ἅροη πϑν, ἃηα 
586 5118]} 11γ6. 

19 -«-ηὰ [Ὁ] ον θα Π1π, 8} --- 
20 Αηά--ἃ νοπιδη--νν Ὁ δῃ 1556 οὗ Ὀ]οοα ἔνγεϊνθ γ 68:5, ΟΠ16 

ΒΘμϊπα κΐηι, ἀπά--- 
2] ΕῸΣ 516 5814 τῖθηΐη ΠΟΥ 561, 1 1 τᾶν αὖ ἴοτο ΠΪ5 ρ8.- 

πηθηΐ, 1 58Π8}} θ6 ψΠΟΪ6. 
22 Βαΐ 7655 ὰγποά πὰ αὐοαυΐ---Ἰ)απρμίογ, 6 οἵ φορά σοι)- 

[ον ; ἔῃ γ ΓᾺ1 πὶ παῖ τπδάθ {π66 Ἡ}5016.---- 
᾿ συ, 

949 
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23 Απᾷ ψΠ θη 9 6505 οδπι|6 ᾿πἴο ὅπο ΓᾺ]ΟΥἾ8 ΒΟΙ156--- 
24 Ἠδ 5αϊὰά υπΐο ἐποπι---ἰου {Πμ6 πη] ὰ 15 ποῖ ἀθδα, θυΐ 516 6ρ- 

εἴ. Απά ἐμποὺ ἰδυρ! δα πῖπὶ ἴο 50ΟΥΠ. 
Ωῦ Βυΐ--ὸ πψϑπὶ ἴῃ, δπα ἴοοῖκ ποὺ Ὀγ ἔπ παπα, δπὰ {π6 τη ά 

ὉΥΟΒ596. ν 

τῦκῈ Υἱϊ!. ρατί οἵ νεγ. 41. 49, 44, 46. 47. νεν. 48, 49. ἀπὰ ρματγὶ οὗ 
νοῦ. ὅ1, δῶ, 88, 84, δῦ, 56. 

41 Απά, Ββμο]ά, ἱμ6γ8 οᾶπιθ ἃ τηᾶπ παπιθα Ψαΐγα5, πα μ6 )ἃ5 
ἃ ΤᾺ]6Υ οὐ π6 ΒΥ παρΌριΘ : δηἃ Π6 [8]}]-- 

438 Απὰ ἃ ψοιπδπ Πᾶν] ηρ᾽ 8Π 5586 οἵ ΒΙοο ἔγγοῖνο γϑϑγβ,  ΒΙΟΝ 
μὰ 5ροπΐ 811} ποῖ ἢν] ηρ---- 

44 σατο Ρομἰπα ᾿ΐηι, πὰ τοπομθα ἔπ ὈΟΥΘΥ οἵ Β15 σαγτιηθηΐ--- 
45 Απᾶ Φεδὰς 514, ΥΥ7πο Τοπομθα τη6 ὃ---ϑα14---ἰ 6 πιὰ} 1{πᾶ6 

ἱβγοπρ ἔπ66 πη ργθ85 ἐΐθθ, πὰ βαγϑϑὲ ἔπου, ὙΥπο ᾿οιο θα τὴ ὃ 
47 Απάᾶ---ἰγειὈ} Πρ’, 84, (ᾺΠΠ|πρ’ ἄονγῃ ὈΘἴο 6 ὨΪΤη--ο 
48 Ἀπά Πο 5814 ππῖο πού, θαι ἕο, μθ6 οὗ ροοά οοπιογξ : ἔπ ν 

αι ἢ μα] τηδά6 ἔπ66 ΨΟ]6 : 9Ὸ 1Π ρ6868. 
49 ὙΥΗ16 π6 γεὶ 5ρᾶκθ, ἔμϑθ δομπιθῖῃ 9186 ἔχοι ἐπ6 ΤΌ]ΘΥ οὗ 

ἐμ ΒΥΠΑΡΌΡτΙ Θ᾽ 5. Ποιι86, Βα υϊηρ ἴο ἴη), ΤΥ ἀδαρΉ ΤΟΥ 15 ἀθδᾶ : 
ἄγοι] ποὺ ὑπ6 Μαβίθυ. ' 

δ1 ---ὸ βυϊεγθα πὸ πᾶ ἴο φὉ ἴῃ, 5ᾶν8 Ραΐϑσ, ἃπά “}81|68, ἃπά 
ΦόΠη, δπὰ ἐμ6 (αἴ Ὺ ἀπ {π6 τποῖποῦ οἵ ἐπι τη θη. 

δῶ. ΑἈπᾶ 811] ψϑρὲ δπὰ ον !θα ποὺ : θαΐ 6 5814---5}}6 15 ποῖ 
ἀ6Δ4, Ραΐ 5] Θορείῃ. 

δὅ8 Απὰ μου ἰδπρμθα Πῖπ ἔο 5001 --- 
δά Λπὰ πο ρυΐ ἔπθπι 8}} ουἱΐ, δπὰ ἴοοῖκ 61 Ὀγ ὑμ8 πη ἃ -αϑαῦ - 

ἵηρ, Μαϊά, ἅγ156., ε 
δδ ---ἃπα 586 ἅΓ056 5ίγαὶρ μ νγαν ---ίο οῖνθ ΠΟΙ τηθαΐ, 
δθ ---θαΪ πα ομαγρϑα {Π611--- 

τ φῇξ.»-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΆΑΧΙΧ. 

Ολυϊδὶ γϑβίουε ἕο Βίμμα τη ἰο ϑὲρἠΐ. 

ΜΑΤΊ. ΙΧ. 97---81, 

Μαίι1χ.7. Δμᾶ σβοη 96β5 ἀθραγίβα {μεποθ, ἔσο ὈΠΠπα τηθη [0]- 
Ἰοννεᾷ πΐπη, οὐγίησ δη4 βαγίηρ, που ὅοη οἵ αν, μαννα 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ΟἹ 118. ' 

25. Αμᾶνἤεδη ἢ6 νγᾶϑ οοῦῆθ το {πΠ6 Πουιβ6, {Π6 ἈΠ γηθη 
οᾶτηθ ἴο μη : δηᾶ 685 5814 πηΐο {πϑτη, Βε]ῖθνα γα {πᾶ 1 
αἴη 4016 ο ἀο {π15) ΤΠΘΥ 5814 ππηΐο ἢ, Ὗδ6α, Ποτχά. 

29ς. ΤΠεη ἰουςῃρα Π6 {Π6ῚὙ δυ68, βαυίηρ, Ασοογάϊηρ (0 γΟᾺΓ 
[αιτα 6 τὸ αηίΐο νου. 

80. Αμπάεπηοῖν ογεβ ὑγεῖβ ορϑῃβϑᾷ ; δηὰ Ζε6βι15 βίγδ εν ἐπα σοά 
{πϑη, βαυῖηρ', 5686 ΠΟ χηϑῃ ΚΗΟΥ 1. 

41, Βυξίμευ, ψ θη Ἐπ Υ νγοσα ἀθραγίβα, βργθδα δργοδά ἢΐ5 
ἔδτηβ ἴῃ ἃ}} {πΠᾶΐ οουηίγν. 

-«.-- 

ΒΕΟΈΤΙΟΝ ΧΙ, 

ΟἸγὶδὲ οαδὲς οὐ α 7)ιωπῦ ϑῬιγι. 

ΜΑΤΤ. ΙΧ. 992--.94. 

Μαῖῖ,ἰχ. 82. Α5 (6 ν σψεηΐ οἵ, θΘΠμο]4, (Π6 ν Ὀγοιρ ἴο Εἴ ἃ ἄστη 
γῆδη ροββθβϑϑα ψγ1Π ἃ ἀ6υ]}]. 



ΟΗΕΙΒΤ ΒΕΤ ΠΕΝΒ ΤῸ ΝΑΖΑΒΕΤΗ--ΟΗ ΑΡ, 111. 

Ναί. ἰχ 33, Δπᾶνμθη {πὸ ἀδν}]} ννὰβ οαδῦ οὐ, {π6 ἀυηὴ 5Ρ4Κ6, δηά 
(6 χη εδ5 γηδύνε]]θα, βαυτηρ, Γ0 ννὰ5 ΠΟΘΙ 50 566ῃ [ἢ 
151086]. 

84, Βυῖ [16 ῬΠδυβθοβ 8814, Ηδ οδβίθι οαἱ ἀ6ν1}5 {Ππγουρἢ 
{Π6 μυῖηο6 οὗ {π6 ἀ6ν1}8. 

-ῶ ἰ 

ἰ ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ολγὶδξ γοίγης ο ΝΝαξαγοί, απὰ 156 ασαϊη εἰ -ἰγοαϊοα ἐΐογο. 

ΜΑΤΤ. ΧΗ]. δ4---8ϑ, ΜΑΒΚ!. 1--ὖ. 
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Ναῖκ νἱ.1. ΑἈμᾶ δ νοϑπέ ουἱ ἔγογῃ {πὰ θῆσθ, δα οδηηδ ἰηΐο 5 οὐ Ναζαγθῖῃ. 
ΠΟΥ, δπα Π15 ἀἸ5 ΟῚ 0165 ΠΌΠ1ονν Ὠϊγη. 

2. Αμά 
Μαίῖ. χι!.δ4, γν θη ΒΘ νγὸϑ σΟΙ]6 ἱπίο ἢ15 ΟὟ σΟΙΏΓΥ, 
ΜαῖΚ νἱ. 2. ῃθη {Ππ6 Βα δ ἢ -αἀδν νγὰ5 σΟμΊ6, ᾿6 Ῥθρδη (ο ἔθδοῖι ἴῃ ({6 

ΒΥΠΑσΘΌΡΙΘ: δπᾶ 
Μαί. χί .54, Ἰηβογηιοι {Πδὲ 
ΜΆΤΙ Υἱ. 2. ΧΩΒΔῊῺΥ ΠΘΑΥΪΏρ' ὨΪΠῚ ἩΜΟΥΘ Δϑίοη!ϑηθα, 
Μαῖ. χιαϊ,ὅ4, Δηα 5414, 
Νατκ νἱ. 2. Εσόυα θη 6 Πα {Π15 τηδῃ {Π686 {πἰπρ  δηα δὲ ννῖβ- 

ἄοχῃ 15 {15 νυ ῃὶ οι 15 σίνθη πηΐο μῖπι, ἐπα ον θὴ βυοἢ τσ 
γΟΥΚΒ ἅγ6 γουρξ ὈΥ ΠΙ5 παπαβ ὅ 

ὃ. ΤΩ ποῦ {815 {Π| σαγρδπίου, [Π68 βοὴ οὐ Μαγυν, {π6 ῬὈγοίπου.. 
οἵ Φαϊηδβ, δπᾶ οβ65, δῃά οἵ πᾶάδ, δῃᾶ ϑιτηοη, δηα γα μοί 
Ἠ5 βιδίθυβ Πϑῖδ γι τι ἵ 

Μαί, χὶ!. ὅδ. Τς ῃρί (Π15 [Π6 σδυῬθπίου 5 50η 7. 15 ποί Π15 τποίπου Ὁ] 
Μαῖν ἴ δηᾶ [15 Ὀγθίμγθῃ δαῖμθβ, δηᾶ Φοβθβ, δηᾶ 5'τηοη, 
δηα Φυααϑ 

50. Δγ6 {Π6Ὺ ποῖ 811 ἢ 85 ὙΠΘηοα ἔμθη δίῃ 15 ηιαη 81} 
{π656 {Π|Π95 

Μανκ νἱ. 3. Απά {πεν νγοσ οἴδσμαρα δὲ τη. 
4. Βιυΐ 7εβὺ5 5] πηίο {πθηὰ, Δ ῥτόρμοῦ 15 πού πους 

Βοπουῦΐ, Ραξ ἴῃ πἰβ ον σουπ τυ, 8Πα διηοηρ' Β15 ΟΝ ΚΙη, 
ΔΑ ἴῃ Πὶβ οὐ Ποῦδ6. : 

ὅδ. Απᾶδο οου]ὰ {Πογ6 40 πὸ τσ ΜΜΟΥΚ, 
Μαΐ. χὶ 1.68. θθοδιιβ6 οὐ {Π6}γ ἀρ ε] 16, 
Ναικ υἱ. ὅ. βανθ {πὲ Π6 ἰαϊὰ Πΐβ μΒαπ 45 ἀροη ἃ ἔδνν 51οῖκ [Ὁ1Κ, δηᾶ πϑαϊοά 

{Π6η}. 
6. Απᾶο χηδυνο]]οθᾶ θδοδιιβα οἵ {πον πῃ 6] 16, 

ματτ. χἱϊῖ. ραγὶ οὔ νου. δ4. ὅ6. νοι. ὅ7. ἃπὰ ραγῇ οὗ νοΐ. ὅ8. 

δ4 ΛΑπᾶ--ἰθ ἑδαρμὶ ἐμθπι 1π ὑποῖν ΒΥ παρορο--- ΠΥ ΜΟΥ ἀ5ἴο- 

μἰ5Π68-- 666 παῖ {815 ηλαη {π|5 τ ]5άοπι, ἃπα ἐΐεδ6 τ] ΐν 

ὙΨΟΥ͂ ΚΒ Κ 
866 Απὰ 15 βι5ἴθυ5-- ᾿ 
57 Απά {πδὺ ψογο οἴδη θᾶ ἴῃ μἰπι. Βΐ 6505 5814 τπιηΐ0 {π|6Π|, 

Α ργορμοῖ ἰ5 ποῦ ψίποαὶ ποπουγ, 5800 ἴπ Ϊ5 οὐὰ ΟΟᾺΠΕΓΥ; δπά 
ἴῃ Πῖ5 οὐ ΠΟΙ156. 

ὅ8᾽ Απά Πα αἰά ποῖ τηδγ παϊρῦν ΜΟΥ ΚΒ ὑπ Γ6--- 



2346 ΤΗΕ ΤΊΎΤΕΙΜΕ ΛΡΟΒΤΙΕΒ᾽ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝ--ΟΗᾺΡ, ΤΥ. 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ολγῖὶδέ ργϑαοΐιες αἀσαῖη ἐἠγοιυσλοιΐς Ο΄αἴλίοο. 

ΜΑΤΤ, ΙΧ. 9----θ8, 

Μαῖι.1χ.386. Απηά 7655 ννοπὲ δθουῦ 811 (Π6 οἰ165 δηᾷ νυν] ασοβ, ἔθδο}}- 
ἴπρ ἴῃ {Π61Υ βυπαροριιοβ, Δηἃ ργθδοιπο {πΠ6 ΟΟβρ6ὶ οἵ {πὸ 
Κιησάογῃ, δηα μϑα]]ηρ' ΘΥ̓ΘΙῪ 5ΙΟΚΉΘΒ5 ΔΠα ΘΥΘῪ αἰβθαβα 
ΔΙΩΟΘΏΡ' {Π6 ΡΘΟΡΙΘ. 

6. Βυΐ ψῆθη Π6 β8νὺ {π6 γτηυ] ει θβ, ἢ6 νγὰβ τηον θα ἢ 
ΘΟΙΏΡΔΒ5ΙΟη ΟἹ {Π6Π], Ὀθόδιιβα {πον [αιπἰθα, Δα γγοῖα βοδί- 
ἰεγϑα δογοδα, ἃ5 βϑῆθθρ μανίηρ' ΠΟ Βῃθρμοτσά. 

37. ΤΉΘΩ βϑιῃ ἢ πἀπΐο 15 ἀϊβοῖρ!θβ, 6 μαυνοϑῦ ΕΠῸ]Ὺ ἐς 
Ρ]οπέθουβ, Ρυΐ {Π6 ἸΔΟυΤΟΥΒ 7 ἴον : 

88. Ργὰδγ γα {πογϑίογβ {πὸ Γογὰ οὗ {π6ὸ παγνεβί, {πὶ Π6 νυ} 
564 [οὐ ἸΔΟΌΓΟΥΒ Ιηἴο Π15 Παγνεβί. 

ΜΑΞΚ Υἱ. ραγὶ οἵ νϑυ. 6. 
6 --Απά μὸ νψοηΐ γοιπα ἀρουΐ {πὸ νὩ] }αρ 65, ἰθδομίῃρ, 

ΟΗΑΡΤΈΚᾺΝ ΙΝ. 

Ζγοηι ἰλ6 ΜΗ δϑίοη οὗ ἐμ ἐυεῖυο “ροείϊο5 ἰο δος Μ|Ίδδίοη, οὗ 
ἐλο δουεηΐῃ. 

Ζαϊίαη Ῥο- -ιας;»---. 

τὶοά, 4741. 
᾿ 5 

ψυϊ ραν γα, ΒΕΟΤΊΙΟΝ 1!. 

ὌΝ Ομ δ 5 Οοηιηιϊδδῖοη, ἰο {6 ἐγυοῖυε “4 ροείἰε5 ὅ. 
ῬτΟΡΆΡΙΥ 

ΚΚΗΥ ἰπῖβ6 Μματτ. Χ. χὶ. 1. Μμακκ νἱ]ἱ. 7--18. {0ΚῈ ἰχ. 1---ὖ6. 
ἴμικο 'κ. 1. ΤΠρη 6 οδ]]6α Π15. ἔννεῖνο ἀἸβοῖρ]65 τορϑίπου, δηά σάνε ἡ ἃ ρὑτο- 

{Π6 1] Ῥουνοὺ ἃπα Δα ΒΟΥ ΟΥ̓ΟΥ 411 ἀ6ν1]5. ῬΊΘ55, ΡΓῸ- 
θὰ Ὁ] γ ἴῃ 
6 .811166. 

ι ΠῚῊ6 νύ ῖϊουϑβ βθοίϊοῃβ οὗ {μ15 παρίθυ ἅτ ρ]δοθά ἴῃ {πθ 5816 
ΟΥ̓ΔΟΥ ἴπ ΠΙῸΙ ἰθὺ ἅγΘ τοϑρθοί νον ᾿πϑουΐθα ἴῃ {π6 ἀυγᾶπρο- 
πηοπὶβ οὔ πὸ ἤν παυΟπἾΖΟΥ5, ὈῪ ἡ ΒΟΠῚ 1 ἃ) ΡΥ ΙΠΟΙΡΆΠΥ οαϊάθά. 
Ποδάγρα οομπβ ἄθυβ ΦΌμη ν]]. 1. ἃ5 θθοπρῖηρ ἴο 1Π6 58 Π|6 Ρ88- ἡ 
ΒΕΡῸ5 ἴο ΜΏΙΟΙ ὁ 15 ἀηποχθά Ὀγ πὸ οἰπθυβ, ὑμπουρη, [ῸΥ [6 
58 Κ6 οἵ ΘΟμ θη θη 66, Π6 701 η5 1 ψαῖῖῃ ὑπὸ γοϑὶ οἵ [μπ6 οπαρίθυ (α). 
16 1186}15 4150 ρ]8 065. 1Π6 ο]ΠΠἰπρ' οὗ ὑπ6 ἔψινθ ἀροβί!θβ ἴῃ ὑπ6 
ογάον οὗ 51. Μαιϊζμον, ἀπ ποῦ Φόμη νι]. 1. αὖ {6 ποδαὰ οἵ 
ΨΆΓΙΟΙ5 Ρᾶ 558 965, ἡ ΠΟΙ. 6. ΟΟμβί ἀθ 5. ΒΡ θιμθηΐαγυ ἴο ὑπ ἃο- 
εοππηΐβ οἵ ὑπ6 οἶμον Ἐναπρο ἰϑἐ5. 

(α) ΝΙάδ ποΐθ5 πὰ ρδύδρηγαβθ, Βϑοβάνι ἀρ θ᾽ 5 Εἀπι. ΕἸΧρΟβιίου, βθοί. 
98, νο]}. 1. ρ. δθὺ, 

2 Οὐ Το μα ποὺ οοηξπαθα ἰβ τ] ΙΒ γν {1} ὑπὸ ἡ ΠΟ]6 
Ρορυϊ]αϊίου οὗ πάρα, β'ιπαυὰ, ἀπὰ (1166, πΒᾶα Ποαγὰ οἵ Πῖ5. 
ΠΝ] Γ86165 δη ἃ ργθδομίην. ΜδηΥ Βδα [Ὁ]] ονγϑα μϊπὶ ἔτι ρ]ᾶ θα ἰο’ 
Ρίδθο, δπὰ ἔγοπι πθ586 π δοϊθοϊθα ἔνεϊνθ, ἂἃ5 ὅπ σομπδίδῃξ 
αἰ η65565 Οἵ πἷ5 δοίΐομβ. ΤΠῸ6 ψογὰ ἐκλελυμένοι, ΜΜ ΠΙΟΙ π᾿ ΟἿΓ 
ἰγδηβαἰϊοη 15 ἰηϊογρτοίθα “ ἔμπον ἰαϊμίθα,) 15 ΘΘΠΘΥΆΠΥ οοπϑδῖ- 
ἀογοὰ ἃ5 ἃἢ δΥΥΌΠΘΟτ5 γθϑαϊην. Τὐ 15 γοχοοῖθα ὃν ΟΥ̓ ΘΒ ΡΆ6Π, 
86 411} {π᾿ ὕεϑὲ Μ585. νϑύϑί οῃδ5 ἂπα [αὐ ποῦ5, πὸ γοδὰ ἐσκυλμένοι, 
Ὑ ΒίοΙ πᾶν "6 τοπαθγοα ουϊονοά, ΟΥ᾽ ᾿ΠΘ] ΠΟΙ ΟΙγ, ἃπα {Π|5 ᾿πέον- 



Μαΐϊ, χ, 1. 

ΤῊΝ ΤΎΓΕΙΔῈ ΔΡΟΞΤΊ ΙΒ’ ΟΟΜ ΜΙΒΒΙΟΝ--ΟΗΑΡ. 1ν. 947 

Αμᾶ ἤθη μ6 πᾶ οδ]]Ἱϑᾶά πηΐο πίτη Π15 ἔνγεῖνα ἀἸβοῖρ]65, ΟΝ ἃ ρτο- 
Ὁ 

Π6 σᾶνα {Πθγ ῬουνΟΙ ἀρδίηδί ἀπο] θδη Βρ11105, 0 οαβί {Π 6] ἢ] 
ΟἍ1166. 

ΡΓΘίαϊοπ 15 ϑαρρογίθᾷ θγ πὸ παυοην. ἘῸΓ ἰὑ 4065 ποῖ ἄρρθᾶγῦ 
ὑπαὶ οὐν Τωοτ ἃ τγ85 [Ὁ] ον θα ΒΥ. [π6 τα] ἰπ|4 65 ἰο ΔΠῪ νΘΓΥῪ ΘΟμ5]- 
ἀθυαθ]θ αἰδίδμοθ ἰγοπὶ ἐποὶν τοϑρϑοῖνθ οἰ65, (Μαϊξ, τχ. 96, 
οοΙηραγοα ἢ 85, ἀπ Μααν. νὶ. 6.) αὶ ὑμπαῦ οὐν βαν]οι ΓΒ 
ΘΟΙΠρ ϑϑίοη ψγὰἃ5 δχοϊἰθα (ῸΓ {π6 ρθορὶθ, ποῖ μ6 δᾶ ἴο θ6 
ϑυϊονοά, [ον νγαηΐ, οἵ ΡΥΟΡΘΙ ᾿πϑιγαοἰϊοη, πα δοαϊζογθα ἀυγοδα 
ἃ 5 5Π6 6} αν] Π9᾽ ΠΟ 5πδρίιθγά. ΤῸ τϑιηονθ {μ|5 δρ᾽ γιϊαἃ} ἀθαν!}, 
ἢ ϑᾶνο {πΠ6 Πγϑὺ σοπηη!βϑίοη ἴο ἰδ Αροβί δ, ἴο ργοοθθα ἴο ἐπ8 
ποιιδ6 οἱ 15Γ86], δηᾷ ἄθοϊαγθ ἴο ὑπϑιὰ ἐμαὺ {π6ὶν Μίοβϑιῃ πὰ 
ΘΟ0Π16 ; 8δηᾷ ἴο ρύθϑοῖι ἰο ὑπο ὑπὸ Κίπράοιῃ οἵ αἀοα. Θατν Πονὰ 
ΑΙ ΠΟΥγαγ 8. σοῦ οαὐὐδ ὑπ6 δθνθηΐυ, ἰὸ ρυορᾶγο ὑπ6 ΡΘΟΡ]6 ἴῸΓγ 
15. γϑοθρίϊοι ; ογδαϊηϊηρ ὑπο ἴο ρΥθαοἢ ἴῃ ἔπο56. Οἱ {165 ΟὨ]ΥῪ 
ν᾿ οἷ Πἰ 561} Ἰη θη ἀδα ἴο νυἱϑὶῖ, {λι|κὸ χ. 1, πο θᾶ5 ὑπ 6 Αροβδί!οβ 
γν6Γ6 ΘοΙμηϑη ἀ6α ἴο ρΡΥθθοῖι ἴὸ 811 ἔπὸ Ἰοϑὺ 58:6 6Ρ οἵ ὑπ6 Βομδο οἵ 
15786]. 
ΤΠ6 ογαϊπδιοπ οἵ ὑπ6 Αροβίϊθβ ἴο ρύθδοῖ {πὸ ἰπηράοῃι οἵ 

6οα, ΙΘδ45 5 ἴο σομδι θυ {16 τη πο ἴθ μοι ὅπ6 ΟἸΌτΟΙ 
οἷ Ογιδὺ μδὰ οοπθ ἰοὸ θϑίϑθ! 15}, νὰ ἴο 6 ρμοιροϊπαιθα 
ΘΟ ΠΡ᾽ ᾿ηΘ πα ἀπΐ1] ΠΙ5. Θομΐπο ἃραϊη. 16 ΘΟΗ ΓΟ ΘΙ 5165 
80 Πρ ΟΠ ΓΙ δ 85 τῶν Ὀ6 αἰνἀδα ᾿πΐο ὑπ ο586. ἡ μ10} Το αἴθ ἰο 
ἀἸ5ο 1 0 |1π6, πὰ ἰπποδθ πο τοϊαΐθ ἰο ἀοοίγιηο5 ; ἃ5 μ6 1αἰίου, 
51ηὴ 66 ἔπθ ἀροβίο!ο ἃ56, πᾶν ποὺ θθθπ βυιρροτῖθα ὈΥῪ τηϊγ8 016, νγ6 
τητιϑὺ Θοποϊαθ ὑπαὶ 50Π160 βυϑίθμι ΟΥ̓ Ρ]8π 8 ργον] 64, ἴο τηδῖῃ- 
ἴδῃ ἐπ ἀοοίχίποβ οἵ ΟΠ γι ϊαπιίν τὰ ὑποὶν ρυγιΐγ. Π6 4665- 
ἔϊοη, ὑπουθίογθ, τ μαὶ {Π|15 βυϑίθιῃ το παν ὈΘΘη : ΟΥ᾿, ἴῃ ΟἶΠῸῚ 
νογάβ, τπαὺ ρΙὰῃ οἵ ΟἸαγο φονθυπιηθηΐ νγᾶ5 ηϑὑϊταΐθα ὈῪ οἷ 
Τιογὰ δπα μ15 Δροϑβϑί!θβ, οδῃποῖ θ6 δβαϊθοιηθα ππϊπρογίαηξ. 
ΤΠ ρῥγθϑίποοα ἀπᾶθὺ ὑΠ6 Μίοβϑαϊο ΘΟΟΠΟΙΙΥ Ὑγἃ8 50 ΡῈΒ]ΠΟΪΥ 

ἰπδειπἰοα, ἐπαὶ 115 νϑ] αν ἃηια αἀἰνίπηθ οΥρ ΘΥΘ ΘνΟ α15- 
Ρυϊθά. ΤΠ γοθ 6 ]]Π!0η οἵ Οογα], Βα απ, δπα Αθίγαμι, ργοοθθά- 
εα ἴγοπὶ θην, ἃ 15 Θχοϊαδῖνθ πᾶΐασθ ΟμἱΪυ : ἂπα ἐποηρὶν ἐπὸ 
ΚΙΏΡΒ 1 αἰτου ἃρθ5 Ἰηποναῖθα ἀαγῖπρ ὑπ6 ρύθνα θη 6 οἵ ἸΔο]αἴγγ, 
84 ᾿η866 ρΓΙθδίβ οἱ ὑπὸ Ἰονγθϑῖ, οὐ, 85 1ὖ ψου]!α θ6 θοίϊου γθη- 
ἀογθα, οὐ ἔμ σομ 0. ΡΘΟΡΙΘ, ὑπὸ {πὸ οἵ {ῃ8 βιιοοθϑϑίοη ν᾽ ἃ5 
ΘΟΠΒΙ ἀογθα βϑογθα - ἃπΠ ἃ ΠΟῸΠ6 6 6 δα πλιἰοα ᾿πἴο ὑῃΠ6 ογάον οἵ 
μ6 ρυἱθϑι βοοά, οὐ δοκπον!θάσθα ἃ5 ρυιθδῖδ "γῪ {Π6 ρ60016, ψῆο 
οου]Ἱὰ ποῖΐ ἰγαᾶσθ ἐποὶν ἀοδοθπὶ ἴγοα ὑπ βασογάοία! ᾿οῖι56 οἵ 
Δάτοη. 

ΤῊΪ5 ΓΘΡΌΪΑΓ δα οθβϑίοι οἱ {π6 ργ]θϑιποοα οα πο ρμᾶτὶ οἵ Π6 
2685, Βᾶ5 Ὀ66η οι: δ  ] Πη65 ΒΒ ρΡΡΟΒΘα ἴο ἴον πῃ ΟΡ] οἴξοη ἴο {ΠῸ 
Ομνιϑιϊαη ἀἰβρθηβαΐοη. “1 ἴπ6 ΟΠ βίῃ γϑ]ρῖου μθ6 ἱσαθ,᾽ 1 
μᾶ5 θθθη ἀὐριιθα, “ 115 ρυἱϑδ ποοά σοι] πᾶν θθ θη αἰν "6 }Υ ἃρ- 
Ροϊπίθα, ἀπὰ 1ι5 ϑιασοθϑδϑίομ ΓΙΘΌΟΓΟΙΒΙΥ Ορδοῦνθα, ΤΠ6 ψΠΟ]6 
Ομγ βίη σου], οἢ ἴΠ6 ΘΟμΓΆΓΥ, 15 αἰνἀθα οη {Π|15 ροϊηΐ: ἂἀηὰ 
1: 15 ἴο 6 ργθϑδαμιθά, ἐπογοίοσθ, ὑπαὶ [6 ο]αῖπη5 οἵ ἐπαΐ ΓΘ ΡΊ ΘΟ 
86 αἱ ᾿ϑαϑδὺ ἀπθῖοι5, 1π 16} {πΠ6 ΟΥ̓ ρΊη οἵ πο ρυϊθϑί ποοά 15 50 
ππηοογίαϊη, πὰ 115 νᾶγίοιβ ργθίθηβίοηβ 8πἃ ΟΥ̓ΘΥ5. 50 7 Υ1η 9, 
ὑπαὶ ἴπΠ6Ὺ ἅγθ ΘαΌΔΙΠΥ γἹ ἀϊου! δα ἃπὰ ἀθβριβεα." Τη Υρρὶν, Ἰιονν- 
δνϑὺ, ἴο {π656 ο"]θοί!οπ8, 1 ἀο ποῖ ποϑοιΐζαΐθ ἴο αβϑϑῦὶ, ἴγοπ 8 
᾿πηρα γί] οομδι ἀθγαϊίοι οἵ {π6 ἰθϑι πόαν, Ὀοὺἢ οἵ Βογιρίαγο δηὰ 
δηϊααϊγ, ἐπαὶ ὑμ8 οΥἱρίη οἵ ἔμ Ομυιϑεϊδῃ ρυϊθϑί που α 15 ἃ5 Θυ1- 
ἀδπΐ 85 {παΐ οὐ 1π6 1,6 νυ} 10 8]--οἰ Παὶ 115 ἀοϑοθπΐ οἂ 06. 8ἃ5 α[5- 
ἀϊποῦν ἐγαοοα--αἰαΐ 115 ΓΘΡΊΠΔΥ 516 6 5510} Π85 ὈΘ6Θ ΡΥΘΒΟΙν Θα--ὸ 
8η ΘοΟμδθαπθμῖγ, ἃ5 ἰὑ τὰ αὖ ὑπ Ροοι πη ἃρροϊηἰθα ᾿Ὺ 
αἰνῖπο δαϊπουν, 1 15 ΘὨ 16 ἴο ὑπο πἰρμθϑὲ νϑηογαῖϊοη, ἃπά ἴο 
ἔμ6 ἀδνοΐθα αἰϊδομηπθπὶ οἵ ΟΠ γἰβ Δ 5. ; 

ἜΠ6. οϑϑοθθ!α} ἀπά τπηπλε 016 αἰ Πογθαοο θοῦ νοοη ὑπ ἀγρὰ- 

γΘ55,), ὕτῸὸ- 
ΔΌ]Υ ἴῃ 
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Μαῖ, χ, 1. οξ, δηᾶ ο ἢθδ] 811 τηδῆμοσ οἵ 51:  Κῆθ55 πὰ 8]}} γγηδηηοσ οὗ Οκ ἃ ρτο- 
γ: σ,Ὑ655, Ρτο- ἀϊββαβε. ῬΔΌΪΥ ἴῃ 

Θαμος. 

πιθηΐβ ὑπαὶ ἀγα δἀἀαοδα [ὉΓ ἐπ6 βιιρροτὶ οὔ ἐμ Ὁ ΒΥ ἰβ απ γ Πρίοπ, 
8 πά [πΠο86 ψ μοι ἅτ ὑγοιρπὶ ἰογιναγὰ 1η ἀθίθμοο οἵ οἴ ποὺ βυβίβιβ, 
οΟΠ 5 55 ἰῃ {π|85. ὙΠῸ ΟΠ γΓιβδη Ὑϑ]!ρΊομ 15 Τὰ πἀθὰ πρὸ ἐπ 
νι ἄάθηοο οὗ δοϊϊΐοπβ, ἀπὰ πάθῃ} ἔδοῖδ, 116 ονοῦν οὗμοσ 
βυϑίθμη ἀθροπμάβ ΠΡΟῚ ἱπΘΟΥῪ ἃ]0π6. ὙΠ ϑρϑθου]αϊξομβ οἵ {ῃ6 
ΡΒΠΟΒΟΡ ΠΟ 5 οὗ δἰ! ον, ἐπ ᾿πηροϑιῖοπ5 οἵ Μαμοιηοῖ, ἐδ γο- 
ΨΘΓΙ65 οὗ {Π6 βομοο θη, ἴπ6 ᾿ποΟὨ ββίθ ΠΟΙ 65. οἵ ποθ 1η846- 
πἰγ, ἔμ ᾿πνθηζ!οηβ ἃπα βδίγαηρα ἀοοίγιμθδ οἵ νϑυίΐοιιβ 5θδξβ 
πιο πρ ΟΠ ΓΙδἑδ 5, ἃΥ6 8}} ἀἰδὶϊ πρ αἸ]5Π 8016. ἔγοηι ἴπ6 Τὰ ἀδηηθη ἰδ} 
ἐγαῖ 5 οἵ ΟΠ γιβδιϊδϊγ. ΤΠ6 ΘΟΠΟΙ 5105 Οὗ ἀπ ΒΡ [δα Ἰη6ῃ, ΟΠ 
507] 6 οἱβ οὗ ἃ γε] ρου παῖαγθ, ἃ σΘΠΘΓΔΙΠΥ θυ ἀ6α ἀροῖ 8Ὁ- 
5ίγαοι Γϑαϑοπῖηρ: ὑπ6 ἰγυΐῃβ οἵ {πὸ ΟΠ γι ϑυδῃ ΓΘΙΙΡΊΟΩ ΔΓ 80 
Ἰτἀθηξιῆποα τ 1 Βοῖηθ Μ16}} Ξαρροτγέρα [Δ οΐ5, ὑπαὶ {πΠ6 θ6]Π161 οἵ ὑμ8 
Τὰ οἴ ΘΟΙΡ615 αὖ {πὸ 58η16 1πὴ6 π6 γτοοαρίίοη οἵ ἔμ ἀοοίγιπθ. 

ΤΠ6 ἔνθ ΡΥ ΠΟΙρ8] ἀοοίγιηθ5 ΒΟ τᾶν θ6 5814 ἴο οοπϑδίϊξαϊθ 
ΟὨΥΙβ Δ ΠΥ, ἃ πα το σΟΙΊΡΓ]56 8}} 115 Γαΐ 5, Δ ἃ ΒΟ ἃ ΓΘ 8111 
ἘΠῚ ΟΥΉΪΥ βαρρογίθα Ὀγ ἰαοῖβ, ἃ5 Μὸ}} ἃ5 ὈῪ αὐϑίγαοῖ γθϑοπὶ Πρ’, 
γο, ἴμ6 ἀοοίΐγίπο οὗ ἴμ6 Τ σιν, {π6 Τηοαγπαίίοη, ἐπ6 Αἴοπο- 
γηθηΐ, {π6 Ἐδδαγγθοίίοη ἔγοηι ἔμπο 96, πα ἴδ Ἐπ. ὈΠ5Ππποπὲ 
οἵ ἔπ Ομγιϑιϊδη ΟυΤοἢ, 85 ὑπο πιθᾶη5 οἵ ρογροϊμδϊιηρ ἐμ6 
ἰσαῖῃ οἵ ἐΠ656 ργοροϑβιείομβ ἴο ἴμ6 σου. ἜΠο ἀοοίγπθ οὗἉ πο 
ΤΥιηἰν 15 ποῖ οΠΪν βαρρογίθα πρὸπ ἔπ σΌΠΘΓᾺ] ἔθου οἵ ϑοῦὶρ.- 
ἴπγθ, ἃ5 1 πᾶν Ὀ6 οοἸοοϊοα ἔγοῖι ἴπ6 ἔδοὺ ὑπαὶ ἔμ ᾿πβρίγθα 
ὙΠ ΘΥ5. 5519 π6 αἰζγιθαΐοθ οἵ π6 Τοἱτγ ἴο ὑπ 6 {66 Ῥθύβο 5 
οἵ ἴπ6 αοάποδα : ὑπὺ ἴγοπι Π6 [δ οἱ 4«|50 ὑπαὶ πῃ 6 νοῖθθ Θδη16 ἔγΓΌτα 
Ὠθανοη, ἐμαὶ ὑπῃ6 ΗΟΪΥ ϑριΥΠ , 85. ἃ ἄονο, μπονογθὰ ουϑῦ ἐβ8 
ΜΜ Θβϑι8}, δηᾶ ὑπ 6 ὅοη οἵ (ἀοα νὰ5 ἀἰδίηοὶ ἔγομ οἰΐμποι οἵ 
ἱπο886 Β1Ο ἢ θοΥΘ πὶ πο55 ἴο ἢἶπ. ἜΘ πολυ ἰοη οὗ ΟΠ γὶϑὲ 
νγ85 ἀθοϊαγθα ἴῃ ῬτΌρΡΘοΥ, δηὰ 85 ργονϑθα ὑγζ ὑπο ἔδοϊβ ψ ΒΊΟ ἢ 
ΔΓ ΓΘοοΓαθα ΘΟΠΟΟΓΠΙ ΠΡ 15. ΙΓ. ὙΠῸ Αἰοποιηθηὶ 15 ργονοᾶ 
ΒΥ {πὸ ΘΟΠΟΙΠΎΘΠΟΘ οἵ 8411 {πΠ6 ἴγροβ, δῃὰ ἰπϑιϊξυϊοηβ οὗ ἐπ 
ον 15} ’ᾶνν, ἀπὰ {Ππ| ἔδοϊ οἵ ΟΠ γδ5. ἀθάὶῃ {ἢ} 1 ο᾽ Π6ηὶ 81} ἴο 
1μ6 αἰζογηοβῖ, ἘΠῸ Ἐδδυγγθοίΐίίοη οὗ ἴῃ6 ὈΟῪ νγὰ5 νυ θα ποὶ 
ΟὨΪΥ Ὀγ {μ6 λοΐ οἵ ΟΠ Υ5}5 γοϑυγγδοίοη, θα Ὀγ ἴΠμ6 τϑϑίογαϊϊοπ 
οἵ 1μ6 ψιάονΒ 50η, δπᾶ οἵ ᾿Ζᾶγαβ, ΠῸ Εϑὲδ 5 ηθηΐ οὗ ἃ 
Ομαγοῖ ἴῃ ἐπ ψογ! , 8 ἀοιποπδίγαϊθα Ἀγ ὑπὸ [ἀοὺ οἵ {πὸ ρΡ6- 
ΟΌΠ ΔΓ Οᾶγ6 ιν ΒΙ Οἢ οὐν Τογὰ οοἸ]δοἰοα ἀἰβοῖρ]65, βοϊθοΐθα ἃ 
οογίαῖπ ΠΌΠΟΙ ΓῸΠῚ ΔΙΠΟΠΡ' ἔῃ γη--- ΟΟΠΊ 5 οπθα ὑπθπὶ ἴο »Ὸ 
ζογῖ ἢ ἃπα ρύθδοῃ--δάὐάθα οἴμοῦβ ἴο {Ππ61Γ πασηθον ἢ Ππ αἰ οτοπὲ 
ΡονΟΥ 5, Δη 4 Ῥγοπηϊδθα ἴο Ὀ6 ψ τ ὑποῖὰ ἴο ἴπΠ6 οπᾶ, (ποῖ οὗὨ ἐπα 
956) 85 ΠΥ ἔγαηβ] αἴθ ἔΠ6 ψογα) αὖ ἴο μα δῃᾷ οἵ ὑπ ψου]α, 

ΤΌ6 Πγϑὺ θϑὶ δ] ]Βῃγηθαΐ οὔ μ6 ΟΠ ϑιϊαη ΟΠ ΓΟΙ 15. ΠΘΟΘΘΒΑΥΪΎ 
Ῥγουρηῖ θοίογθ 5, μοη, Ὀγ ἴμ8 βυθ]οοϊ οὗ ἐϊιῖ5. βθοϊΐοη. ΤῈ6 
ΘΟΙ 9505. σίνθη ἴο ἴΠ6 ἵἔγνγεϊνα Αροβί!θθ γᾶ 6 8116 ἐπὸ 
Τουπααίίου οἵ ἔπ σμγιβίϊαη Ομυγοῦ. ὙΠῸ οοπάπεὶ οὗ ἐδ 
ἈΡοβί!65. ἴῃ ὑπ6ὶγ Θοο] δι δῖ ϊο 8] σουθγππιθηΐ, οοηβιἀογθα ἃ5 ἃ 
τηθά6], ουρΐ ἴο Ρ6 δἀορϊοὰ Ὀγ 41} (τ βίη ἢ οι, γῃ0 ἀθϑῖγα 
ἐπαὶ ΟΠ ΓΙβ Δ ΠῚΥ 5Που]ὰ θ6 ρΓοδουν δα ἃιηοπρ {ΠΘΠ]56}γ 685, ΟΥ̓ 4 15- 
Ῥογβθα, ἀπ ρουμδηθηΐ! Υ οοπῃἐϊπ 64, ἀπηθηρ᾽ Οἰ ΠΟΥΒ. 

1 Πᾶνο ΔΙ γθααν αἰζθιηρίοα ἴο ρον ἐμαὶ «6511, ἴΠη68 ἢ οβϑϑίδῃ οἵ 
6 Νὸν 1 δϑδϊαιηθηΐ, ννὰ5 {6 ᾿ποαγπαϊθα Φομοναμ οὗ ἔμ ΟἹὰ 
Τοβιαπιοηῖ. Ηδ νγ85 πο Τιογὰ ἀπ αὰ αὐϊάδ οἵ {πὸ Ῥαϊγιαγ Ὁ] ἂἀπὰ 
Φον 5 ΟΠαΓΟ 65. ΗἨθ Πὰ5 ὉΠΙΪΟΥΪΥ 6 θη ὑπὸ το] οῖουβ [6 515- 
ἰαΐον οἵ πιδηκὶπά. Ηθ 1ὖ ψγὰβ Ὑπὸ να] κα ψ 1} οἂν Πγϑὶ ραγθηΐβ 
ἴῃ ἐμ οαγάθῃ οὗ πάθῃ, ἃπᾶ ἱπϑιϊϊαϊοα βαογιῆοο, ὙΥΒθη ἐπθ 
νου ἃ ἀροϑβίαἑΖοα αἰτοῦ πὸ ἀο αθο, 1 γὰ5 ΗΘ ψ||0 βοϊθοῖϊθα ἐμδ 
ἕἌΠΠγ οὐ Αργάμπα, ΥὙΥΒΘη ὑπὸ Υϑιμο μι γδη 6 οἵ ὑμποὶν ἀηοῖθμξ 
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Μαίι, κι 2. Νον [Π6 πᾶγηθβ οὗ [Π8 ἔνγεῖνα δροβί]θβ 816 {Ππ688: ΤἼ6 Οἱ ἃ ρτο- 

ῃτοί, ϑίπποι, πὸ 15. οα]]6α Ῥείοσ, δηά Αμάτον 15 Ῥτο- ἔπ τ 

{που ; δαϊηθβ (π6 βοὴ οὗ Ζερϑᾶθ, δηᾶ Φοῃῃ 5 ὈτΟΙΟΥ ; ΘΠ ἶοο. 

“αν ϑ. 95 ΒΕ ΘΒ ΟΦοὸο ον τεντ πττν 

το] ρίοι θϑρᾶπ ἴο "6 ἤμεθα ἔγοπι ὑπὸ πη 45 οὗ ὑπ 15γ86}165, 

1ν τγὰθ ἴπ6 βᾶπιδ Αῃρ6] Φομονδμ, ψ80 συϊάοὰ ἵμθπὶ ἱπγουρ ἐμὸ 

Ἠδα ὅ6α ἰπῖο ἐπ νυ !] ἀεγπ 655, Πα 5008 ΑἰΤΟΥ Ρτοπια]!ραΐθά {16 

Ἰανν ἔἴγοιι Μίουπὶ Βἰπαὶ. Γι ψὰ5 Ηδ ψπμῸ ογἀαϊπθα {Π 056 πηϊηαΐθ 

Ἰανν8, ἰῃοβ6 τὶρί ουβογνάποθβ, ἴμ050 ΟΥἀϊ πᾶ ΠΟ 65 γοϑροϑοξίηρ ἐμ 

Ρυἱοδίποοά, ἀπά {π6 ψ 1016 Τγαιηθογς οἵ {Π0 ΘοοΙ ϑι αϑιϊοᾶὶ ἀπά 

οἷν"! ΡοΙγ, μοι. ἀϊδεϊηρυ διθα {Π6 {6 ν}5 {γῸ ΠῚ 411 οἴμιθι πἃ- 

τιοηϑ: Ἀπᾷ {μ6 νϑΥῪ γοπιπδηΐ οἵ ΜΠ] 0 ἢ, θυ θα ἴο 115 ἀᾶγ, ππϊΐθ5 

ἐμπϑιὰ ἴῃ ὑμϑὶγ Ἰοην ἀϊβρεγβίομ, 8πΠα ἃγὸ {0 βϑογοά ρ]θᾶροβ οἵ 

ἔπος δυθηΐαδὶ τοΐαγη. Οαπ ψὸ, ὑμθη, [Ὁ ἃ ᾿ηοπιθηΐ, ΒΌΡΡΟΒΘ 

ἐμαὶ {Π15 βᾶπη6 ΑἸπιϊρ ν Βοῖπρ, ἐπ|5 πιῃ!!διοα Θοα οἵ πιϑκιπα, 

5ῃου] ποῖ 6 Θαιϑιν αἰϊοπίϊνοθ, ἃπά ρτονὰθ ΘαΌΔΠΥ ἴον ἃ 511} 

ΠΊΟΥΘ 9]ουῖουβ ἀἰδροπϑαίίοι ; οἵ συ μῖοι {Ππ|θ οὗμοῦ γὰ5 ΟἿΪγ ἃ ἴγρ6 

ἃηα 5ηδάον. ὙὴΘ Πᾶγθ δυθῦν γϑᾶϑοῃ ἰὼ δχρθοῖ, {πὲ ἴπ {86 

Ομ γϑιϊαπ ἀἰβρθηβαῦϊοι 50116 οᾶγο ψου]α πᾶν θθθπ ἰΆκθη 10 γ {{|θ 

οοπῖϊππαὶ γϑιμθηθύποο οὗ ἴπ6 στοαὶ ἰγα 5. πὰ ΟΡ ΒΘΥνΆΠΟΘ5 

ν ίοἢ ὑμ6 οοπαϊζοι οὔ πιαπη γϑααϊγθά. 
ΤῊ6 γοναὶ γοϊρίοι οἵ αοὰ νὰ8 ρογρϑιπαϊοα ἀπάον {3.00 

Ῥαϊγίαγομα] απὰ 1 ν 08} ἀἰδρθηδαι!Ὀπη8 ΟΥ̓ Βυμπιδη ΤπηΘ8Π5. 

ὙΠΟῸΡ το] ϊρίοπ ψγὰ8 οὗ ἀϊνίπο ΟΥΡῚΠ; ταϑη]ςἰ πα νγὰβ ἃρροϊπἰθα 

ἔμ οτάϊδηβ οὗ 115 ραγιῖγ. ὙΠῸ τηθδ 8 μον αοα οτἀαϊποά 

ἴον ἴθ ργοδεγναϊΐομ οἵ μἷβ σι! ρίοη πὶ ἴΠ6 Ῥαίσγιαν Ομ] αἰβρθηϑβᾶ- 

ἰοπ, ψὰ58 ὑπὸ βϑιτἰπρ ἀρασὲ ἴμ6 Πἰγβί-θουπ οἱὗὁἨ ΘΥΘΓῪ ΤἈγ1]Υ ἴο 

μαἰδίου ἐπ μὲ8 βούνίοθ; ἃηα ΘΟμίουΥ προ οἢ. ἐμ ἰιθδ45 οἵ {Π6 

ἐγ 65 ἴπ6 βρίτι δ οὐ ργόρίθου. Αάδπι, 561}, ΕποΟΙ; Μοίμι56- 

14}, δῃηὰ ἐμ οὐμοὺ δύ μουβ οἵ ὑπὸ Ῥαϊγίδγομαὶ Ομασγ ἢ τ ὑπ5 

σἰἴἴθα. Νοαΐ ἀπὰ ὅμθπὶ, δου ὑπὸ ἀθίπρο, ορίαϊπθα {Π6 5816 

ΡΓΘ-θΐηθπθθ. ὙΠΟΓΟ Μγὰ5 ΔΙ ΆΥΒ5 ἃ ὈΟΟῪ οἵ τπθη δοὺ ἃραγὶ ἴῸτ 

ἔμ βουνίοα οἵ ἀοά. Τὸ δηΐογ ἰπίο ἔπ ργοοῖβ οἷ {815 ραγὶ οὔ ἴπὸ 

βαθ] οί, ψ Π101} ταΐρδ ΡῈ νΑΥΪΟΒΙΥ οοἰοοϊοα ἔγοπι ϑουιρίαγθ, 

ἀποίθην Πἰδίογυ, ὑγααῖίοπ, πὰ ὑπ ουβίοτηϑ ἉΠΊΟΏς: ὑπὸ ΘαΓΥ 

Ῥὰᾶρϑη παίϊομβ, 056 ἸΔοΙαΐγυ ψγὰ8 Βαϊ ἃ ρογνθύβίοι οἵ ρυπηοον ἃ} 

ἔγαῖα, οι] ἴα τι [Υ θουοπα {Π|6 11 η}}15 οἵ ἃ ποῖθ. 

ΗΘ βᾶμπιδ πιθᾶῃ8 οὗ ρογροϊυδσιπο γο]]ρΊοπ, Μ ΠΙῸΙ Ρτον δ ]οα 

δΔιηοηρ' ὅπ 6 ραϊυ ΓΟ] [ἈΠ11}105, ν᾽ ἃ5 οοπιϊπυθα ὈΥγ ἐμ6 αἰνῖπθ 

Τ,οσἰδαϊον ἀιμοηρ μ6 ρθΟρ]6 οἵ 15γ86], ψ δ {15 αἰζογαΐοπ ΟΠ]Υ, 

ἐμαὶ ὁπ Ψ ΠΟΙ ἔγῖθο νγὰ8 δοῖ ἀρατὶ (Γ᾽ ὑπθ βούνίθθ οἵ αοα, 

᾿πϑιθαα οἵ ἐμ ἢγβίςθοΟΥΠ ΟἵἁὨ ΘΥΘΙῪ {ἌΠΠγ. ὙΠῸ ΟἰδοΘ γοιπαϊποα 

ἀπ6 βᾶπιθ ; (π6 ἢΠγδί-θουπ ἡ γθ τϑἀθοιηθά, ἴῃ ΥΓΘΙΘΙ ΓΆΔ Π 66. οὗ 

1Π6 1 οὐ οἶπαὶ ἀραϊοαϊίοπ ἰο αοα, ἃπὰ 1ἴ ν»ὰ5 ΒΟΪΘΙΩΗΪΥ οπδοίθά, 

παὶ πὸ βἔγϑηροῦ, ποὶ οἵ ἔπ βοοὰ οἵ Αδγοῃ, 8μοα]α οἴου ᾿πσθη856 

ἴῃ ἐμ ρα]. ψουβμῖρ. ΕἸΡΘΓΥ ἱπάϊνι ἀπ], οὗ ΘΥΘΥΥ [Ἀπ 1] γ, Μγὰ5 

τοαυϊγοα ἴο ργοϑοπὶ ἔμ βου! ῆοθ οἵ ργΓαῖδθ ἃπὰ ῬΥΔΥΘΥ ἴο αοά, 

ἃπὰ ἰο ΘΟΠΙΡΙΥ τ ἰτἢ 41} ἐπ6 ἰπδειταξ!οπβ οὗἉ {116 Ια ; ψ 8116 1 νὰ 5 

1εἴξ ἴο ομο βοϊοοϊβά ὑγὶρθ ἴὸ ρογίουπι 8}} ὅπ ρα }1ο Τα ποῖ 5 

χϑαυϊγϑα πὶ ὑπ ἰθιαρ]ο ΜΟΥ ΒΠΙΡ. 
Ῥμα5 ἀἰά {π6 ἀἰνίπο 1,6 οἸδ!αἴον ἢγϑὶ ἱπιραγὶ ἴο (Ἀ116Π τι ἃ ΓΘ- 

νοϊαϊίοπ, ἃπὰ ἀρροϊηΐ πηθ8 8 [ὉΥ 115 ργοδογναίίοη. ὙΠῸ ἱποαγηαξοά 

Ζομονδῖ μὰ5 πον σταηΐοα ἴο [ἷ8 οὐθαΐαγοϑ {Π6 πιοϑὶ Ρογίδοϊ [ΌΓηὶ 

οἵ ἐμαὶ βᾶπιθ γι σίου μον θαρρῶ αὖ {π6 [Ἃ}]} ἴῃ Ῥαγαάῖδβο: πὰ 

δι δη ΠΙΘΔΠ5 50, ἀπᾶϑυ ἴμ6 Ὁ] οϑϑίπρ οἵ [ΠΠ:6 5816 αοά, τυ5ὲ 

Ῥιύθβοῦνθ διθηρ πηδη κί ἃ {ΠπΠ6 ΘΟΠΒΟΙΆΓΟΠ5 οἵ μ΄5 ΠΟΥ ἀο8ρεὶ. 

Ἐοι Ὅγπι5 οἵ ΟἸναγοι σονογηπιθηὶ ἅΓ6; ἴῃ {15 ΟΌΤ 856, ΡΓ6- 

να]οπὲ ἀιηοπρ Ογἰβιϊὰπ5. ΕἸΡ᾿βοορϑου, ΒΆΡΔΟΥ; ῬΓΘΒΌΥ ἰθγΙ Δ Π15Π|ν 

'δη Ἱπάἀοροπάομπου. ΕΎομι ὑπ {ἰπη6 οὐ 116 Αροβίίοβ 1} 1π6 ργϑ- 

βου ἀν, Εἰ ρίβοορᾷου πμ85 θθθῃ {π᾿ πιοϑὲ ρϑ πο} ΟΠΌγΟΝ σονογη- 

χῃρπῖ: πα {Π| ἴπὸ ΠΙτοοαῖα οομέαγν 115. Δροδίο!ο. ΟΥ̓ΡῚπ Μ 5 
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ΤῊ ΤΎΨΕΙΕ ΑΡΟΘΤῚ ΕΒ’ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝ--ΟΗᾺΡ, τν. 

ῬΠ1Πρ, απ Βδυ ποϊουηον ; ΤΠοτηδβ, δπα Μαδεμον [Π6 
ΡΌΡΙΙσδη ; Ψ8π165 [6 βοὴ οὗ ΔΙρῇῃθαβ ; δά [μϑρ 68, νυ ῃοβ8 
ΒΈΌΣΠΘΙΙΘ νγὰ5 1 πδάάσιβ ; 

ΠΟΥΟΥ ἀϊβρυΐθα. {1} ἐπΠ6 ΟΡΊΠΠΙ Ηρ 4150 οὗ ὅπ βενεπίῃ οθη- 
ἰυγ ἴπ6 βαργθηδου οἵ ἔμ ΡοΟρθ οὐϑὺ 81} Ομυβιῖαη ΒΊ5ΠῸΡ5 
γγὰβ ααἰΐα πηκπονη. ἘΒοηίο6 ΠΠ1. γϑοοϊνοᾷ ἐπ ἢγοὺ 16 
οἵ Τ]}πίνθυβαὶ ΒΊ5ΠΟῸΡ; ἔγομι ἔμ6 ἘΠΉΡΟΓΟΥ ῬΠΟσδΒβ, ἃ5 ἃ γονψαγά 
[0 ΒΪ5 51 ΒΘ νΘΠΟΥ πη Παϊξογυ ἴο {15 θαϑϑϑὶ οἵ ἰγγαπῖβ. ὙΠ 
ἐμ θχ οδρίϊοη οἵ [6 δηιθι 1015 πογθῖϊο, Αθυΐα5, νθο, 8ἃ5 ΒΙΒΠΟΡ 
ΗΔ1] οΟρβεῦνοβ, 85 ποοϊορα ποῖ οαΐ οἵ ἔμ σβαγοι οὔϊν, Ραὲ ομΐ. 
οὗ ἐπ οἰζι65, ἔονγῃ5, δῃη ἃ υἹ]ᾶρ65, [ῸΓ ἅΠ|6 Ομ οπ5. Π6 πιδίη- 
ἰαϊπθα : ἃπά, ψ} ἴΠ6 ϑχοθρίϊομ οἵ ἃ ἔδυν ἀπ ουι5 ΘΧ ΡΥ Θϑ51 ἢ 5 
οἵ Του θ, Μ ΒΊΟΝ ἃΓ6 ᾿ποομϑιδίοπὶ τ ἢ οὐ ον ρᾶγὶβ Οὐ μ15 ΤΟΥ 5, 
Ἐρίβοορϑου ρυϑυ δι θα, 1} 16 ἀϑαγραϊίοι οἵ ΡΆΡΆΟΥ δ]οπθ, νιΐἢ- 
ουὐ πὸ ᾿ϑαϑὺ ὁρροϑβιίομ, [ἢ νοῦν ΟΠτ βίδα σπαγ οι ἐπγοπρποιξ 
ἐπ σου], {1}] Ῥτοδθ θυ 5ηι θΘραπ 0 5Πῃ6 [56], ἀπ άδυ ὑπὸ 
Ρτοϊθοϊθη οἵ {πὸ Ἐδίουιηθυ σαϊνιη. ὙγΠ θη {πΠ6 ΘΟΥΓαΡ [10}8 ρΡΓῸ- 
ἀπερά ὈΥ ἔμ6 ϑαργοιηδονυ οὗ ἴῃ6 Ομαγοι οὗ ἔοπιο, ᾿πἀ!οαϊθα ὑπὸ 
ΠΘΟΘϑϑιΥ οἵ ἃ ομδηρο, ΟΥ̓́ΤΘίουιηδίίοι ἴῃ ΟΠ ΓΟΙ. ΘΟνΥ π μι πΐ, 
ἴπ6 Οδίμο!ο ΒΊΒΒΟΡ οἵ ἄϑμθνα, Ροΐου Β8] δ, γοίαϑιμο ἕο ΘΟΠΊΡΙΥ 
γ᾿ ἢ Β0Π1Θ ΡΥΟΡΟΒΘα αἰζθγαίίοη, νὰ ΘΟ  ρ6 16 σι ΠῚ5 ΟἸΘΥΡῪ ἴτοῖ 
ὑμπαΐ ἴοσσῃ. Αἰτοὺ {πΠ6 Ἔχ ραϊβδίομ οὗ ὑπ ὈΊ5ποΡ, ἴπο ἔνγο ρορϊαγ 
ῬΓΘΆΘΠΟΥΒ, ΕΆΓΥΘ] δηα Ὑιγοῖ, μῸ μα σγϑαῦν οοηἰγιθυϊοα ἴο 
1Π|5 ΠηΘ 5016, ἀϑϑατηθαὰ ἐπ ΘΟΟΙ δἰ αϑίϊοαὶ ἃηα ΟἿν}] ρον. 1π 
ἐπ15 5ἰαΐθ οἵ ὑπίηρβ, Οα νη, ἴἢ Π15 ΨΥ ἔγοιι ΕἼΔΗ Ο6 ἰοὸ Β γ85- 
Ῥυγρ',, βορροά αἱ ἄθπονδ, ἃπά γοπιαϊ πο ὑπθγο αἱ ἴπ ἰηνιζαϊοι 
οἵ Βαγγο]. Ηθ ἴμποη, ψῊ ἢ Π15. ὑσχο ΘΟ]]Θᾶρτι65, ριΟρΡοϑοα ἃ πο 
ἔοτιη οἱ ἀϊβοιρίηθ, ψμΐο π6 πᾶ Ἰαἴοὶν ἱπνθηϊθα: αὶ ἐπθ 
ῬΘΟΡΙΘ Ρϑῖπρ' ἀΙϊβδαϊ θα τ ἢ ὑπὸ βονοσιῖν οἵ Π15 1ᾶνγ8, ΘΧρϑὶ] οα 
πῖπη, νι ἢ 5. ὈΓΙΠΟΙΡΆΙ ἀϑϑοοίαΐθβ, ἔγοπὶ ἔποὶῦ ἴον. Αἱ ἴῃ6 
Θχριγίϊοι οἵ ἔπγθθ ὙθδΥ5 Π6 γγὰ5 γθοδ]δα, μα ργοροβθα, διὰ 
ἢ ΠΆ]ΠΥ Θϑί δ 156 α ἃ δγϑίθμι οἱ φονου πηηθαΐ, πον ὈΘΙΌΤΘ δἰ ΠΥ 
Κποόνη ΟΥ ργϑοὶ5βθα,  μῖ οἷ 15 πον αἰδιϊ πο πο θγ {πθ πϑιηδ οὗ 
Ῥγοβρυ θυ πίδη. ὙΥΠΘΗ [6 Πγδὲ ᾿ηἰγοάιιοοα {Π15 συ ϑίθπι, Π6 6χ- 
ῬΓΟδϑϑα Π15 μιρῃμοϑὲ νϑπουαΐϊ οι ΤῸ γοίογ πιο ἘΙΡΊΒΟΟΡΔΟΥ ; ἂπά 
ἀδίδη ἀ6α [15 ᾿ππουδἤ!ο 5 ΠΡΟΠ {πΠ6 Ρ]68 οἵ πϑοθϑϑιΐγ. ΒΖ, δπὰ 
ἢ15 οἴ πΠοὺ [Ὁ]] Οὐ 5, ουϑ ιν ἀϊδοοπίϊπιθα ἐπᾶὶ ποθ οἵ δΥρὰ- 
τηϑηΐ, πὰ πᾶγο βοιηθί! 165 ἃϑβουθα, 1ἢ ποῖ νΘΥῪ οουγίθοιϑβ ἰ8η- 
σαδρο, ὑπαὶ ῬΓΘΒΌΥ ὑΘ ΙΔ 151 15 οἵ αἰνίηθ στρ. 115 πον δϑίδῦ- 
᾿ι5η64 ἴῃ δοοϊαηα, ψῃθγ 1ἴ 85 Τπἰσοαι θα Ὀγ Φόομη Κπὺποχ ἂπά 
Πὶ5 σοδααἴοῦβ, 0 ΨΘΥΘ 1Π6 {ΓΘ πα 5 οἵ Π6 ἘΘΙΌΥΊοΥ οὗ θπονδ. 
Μδην οἵ {πθ 6χῖ]65, ψ πὸ μά 64 ἰο ὑπ6 οοπεϊποπΐ ἴῃ ἐΠ6 Γοῖθ ἢ 
οἵ ἴπὸ ρουύϑθοιΐπο ΜαγΎ, δἀορίοα [Π6 5816 δυϑίβθῃι,, πα 6ῃ- 
ἀδανουγθα, οὐ ποῦ γοΐαγη ἴο ἘΠπρΡ] πα, ἰο οομηρ!οῖθ, ἃ5 ὑπο Ὺ 
ΒιΡΡοβθα, ὑπ γϑίογιπδϊίο ἰῇ {π6 1 οπ ΘΟῸΠΕΓν, ὈΥ ΓΘΟΟηι- 
τη θη απο πα δῃίογοϊπρ ὑῃ6 ργοϑογίθγίαη αἰδοῖ ρ! πθ. ΤΠ 1ἰἃ- 
Ῥουγ5 οἵ σαί ειρὶ ἀμ οἰμθιβ, πον νου,  ΥΘ γοπμάθγθα ἱποῖ- 
Τοοῖπαὶ, αἱ Ἰθαϑὶ ἴῃ Εἰ πο]απα, Ὀγ ὑμ6 θχϑυϊομβ ἃπὰ ν᾽ρη] Δ η 06 οἵ 
Ὑγμἐρ , ἐμθπ ΑΥΟΒθΊ5Πορ οὗ Οδπίουραν, δἰ ἀθὰ ὈῪ ἔμ ἥγτμηθϑβ 
οἵ ἘΠιΖαροίῃ. 
ΤῊ5 στοδὲ Βοίουπιθυ, {π6 ἰα]οπ θα Π ΘΓ δία ἢ οἵ ἄεμονα, αἰὰ 

ποῖ δηἰϊοῖραῖθ ἔμ6 ῬΟΒΒ10]6 θυ} ]5. οἵ [15 ἀδνιαἰϊοη ἔγοπι ἐμ 6 Θο- 
οἸ αδῖοπ5, ἰοὸ τ Β1 ἢ 15 Ὀγοῖ ΟΣ ΓΘΙΟΥΠΊΘΥΒ ἴῃ ἘΠΠΡ] πη ἃ Π86 ἀΥγὶν 6. 
Ἠδ ογγϑὰ οπῖν ἴθ ργοοθθαϊπρ ἴο ἃΠ ορροβὶΐθ θχίγθιμο ἔγοιῃ ἐμαὶ 
οὔθ μαστοῦ οἵ ομθ. ΗΒ δυγου ἴῃ ἀοοίγπ ργοοθθαθά ἔγοπὶ 
ἃ βυϑβιθιηδι Ζίησ 5ρι Γι, αὐϊοπηρίϊπε ἴο οοΙηργθῆθη ἃ ἔπ056 510] 6 οἰβ 
ὙΠ Οἢ Πα ]6 ταθὴ ὙὙ1}} 5αγῖη κ ἔγοπι, {1}} {ποῖν ΓΟ [165 ΓΘ 6Π- 
Ἰαγροὰ Ὀγ ἔπο κπον]θάσθ οἵ ἀποίμθν βἔαϊθ οἵ θϑῖπϑ. Η5 Ὀι{{6Υ- 
ΠΟ55 ἃηαᾷ ἰπίοϊογᾶποο νοῦ ὑπ6 νίοθβ οὗ Π15 ἃρΡ6. 1π ἃ}} οὐποὺ 
γοϑροοῖβ πὸ ψγὰ5 Βοΐἢ ἃ υνῖδ0 ἃπα ἃ βΡὍϑα μιὰᾶὰῃ. [ἋἢΠ ΡΙΟρΡΟΒΙΗρ' Βἰ5 

Οη ἃ γτο- 
σΎΘ6585, ΡΓῸ- 
ὈΔΌ]ν τα 
(4116. 



ΤῊΞ; ΤΎΓΕΙΔῈ; ΔΡΟΒΤῚ ΕΒ’ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝ--ΟΗΛΡ. ΤΥ. φδἱ 

Μαῖῖ. χ. 4. Θοη {πὸ Οδημδδηϊ; δα διᾶα5 ᾿βοδυϊοί, 0 4150 ὁὴ ἃ γτο- 

θοιτανθά Πίμη, στο 58, ργὸ- 
ῬΔΌΪΥ ἴπ 

- τ ΄τ΄᾽΄'’'’'’7..-. ἕπτ ----΄----ς---- 641166. 

νίθνβ ἐο {πὸ γον], πὸ Β6]] να μ6 τγᾶβ ρ᾽δαλίπρ ἔπ ἔγθο οὗ 1116. 

ΗΘ ψουϊά μᾶνο ψορὶ ἴο πᾶνο Κπονπ ἔμ8: μ6 πα δι θρϑιυαὐθα ἐπο 
παρὰ Οὗ ἱμροϊορίοαὶ μαΐϊγθά, ἀπὰ οομπίγονθϑυ, πὰ οὐΤΟΥ, θ6- 
ῃθαΐῃ ΠΟ56 Ροϊδοποιιβ ἱπἤμιθηοθ 50 πιᾶπν [81 ΟΠ ΌΤΟμΘ5. πᾶν 
αἱ ποτὰ αὐγᾶγ. 1{ πὸ δου] μᾶνϑ ογθβθθη {π|8 ΓΘβ] , [6 σι οῦϊα 
μᾶνϑ απἰ θα ᾿ὰ ἐμ ρου αι! βοπεϊπηθηΐ οἵ ἃ ΤΆΔΠΟΥ οὔ π6 ΟἸναΓοΙι. 
“ ΝοΙΐηρ᾽ 80 ρσυίονοϑ π8 βρί ες οἵ 04, ἃ5 186 οαπδίπρ αἰν Ἰ5]0 85 
ἴπ ἷ5 ΟΠ αγοι ; ποῖ δνθὰ ἐπ Β]οοα οἵ τπᾶγ γγάοιῃ οἂπ 066 [ῸΓ 
{1158 ΟΥ1η6. 

ὀυδὲν γὰρ ὕυτω παροξύνει τον Θεὸν, ὡς ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι 
εἐδὲ μαρτὺριβ ἄιμα ταύτην δύναται ἐξαλείφειν τὴν ἁμαρτίαν .---- 

ΟἸγγ5. Ηοπι. ΧΙ. ἰπ ΕΡΠ65. 8566. ἐμ ποῖθϑ [9 Αγ μθΊβιορ [μἂν- 
εἰλόρῥομε Βαμιρίοῃ 1,βοἴπγοβ, ρ. 340, 3541, ὁπ ἴπ μα γαοίθυ οὗ 

ΑἸ νίη. 
Αἴΐου ἔπ οὐ οί πΆ] ἔογπι οὐ ΟἸαγοι σονογητηθηΐ ᾿ιδἃ Ῥ66η ἔΠμπι5 

ΒΟΙαΙν ἱππρϑά ἀροπ, ὑπ πη 45 οἵ τηθ ὈΘΟΔΠῚΘ σγϑά δ} } } γ6- 
εοποῖθα ἰο ἴμ6 ἱπποναίίοι ; πὰ ἐμ ργδάαϊίοη ἴο 1}|6 ποχὺ αἱ Π- 
ἴἜγθπο ὈΘΟΆμΙΘ ἰπ ΘΟΠΙΡΆΓ50η Εᾶ50. ἜἘΠῸ ῬΥΘΒΟΥ ΓΔ ἢ ΡοΙν 
μὰ ἰαυρηῖ ἐπ νου], ἐπαὶ ὑπο ργοθθυίθιβ οἵ ὑπ Ομ αγοΙι γο ΓΘ 
81} Θαιλὶ ἱπ δαϊ ποῦν : {π ποχὲ βθμθυαῖῖοα τηἰγοάπορά ποῦ μοῦ 
ἱππογαίίοη, δά ἀἰδοονογθα ἐμαΐ 1 ρΥθδϑουίθυβ ΘΥΘ 6408), ἔπ 6 Ὺ 
Ὑγ 6 ΓΘ 8150 ἱπάθροπάθηι οὐ δᾶοι οἶμβοσ. Μτ. Βοροῦὶ Βγονῃ, οἵ 
Νογιμαπιρίοῃ, ἱπ ἐμ γοῖρῃ οὐ ἘΠΙΖαροὶμ, τγὰϑ ἐπ ἴγβε ψπ0 ἰη- 
νοπίθα {115 ϑυβέθμπι οἱ ᾿πάθρθηάθμπου, ἡ δῖοι 15. ἰοϊα!!ν που 
86 γϑιποΐθϑὶ βυρροτγὶ ἴγοιη δἰϊ ποῦ βου ρίαγα οὐἩ ἃπιϊαα!γ. ὙΠῸ 
ορ᾿πίοπϑ οὗ ἐπ ᾿πάθρεπάοηία ορίαϊπϑά ογθαΐ ρορυ γι ν 1ῃ. ὑπ6 
Βα ρθ5θααδπὶ τοῖρηβ Οὗ 71 1η65 πὰ Ομαγ]65; ἃπα ψ6Γ6 δϑροιιϑθά ὈγῪ 

τηδΩΥ Οὗ {Π6 ποτ δπουροίΐο βρί τιῖβ οὐ ὑπαὶ αν α]θπΐ ρογιοά, {1} 

ἴΠ6Υ γα άπα ΠΥ βαρουβθάθα {0 ΠΟΥ δϑίδ! 5πθὰ Ῥυγοβθγίθ- 

ΥΙ ΔῊ 151. 
Ἐτοῖ ἐμ τϑοθρίϊοι ψ μῖο} τγὰ5 σἴνθα ὈΥ͂ ἴπ6 οομπημμαπιΐΥ ἴο 

ἔποϑθ ἱπποναίίομβ οα ὑπ Ομγιϑιίίϊδη Ῥυιθϑδιμοοά, ὑπὸ ἰαδϑὺ βδίδρϑ 
οἵ ιἰ5 ἀορταθαίίοῃ γγὰ5 ΘΆΞΥ ἃπὰ παΐαγαὶ. 116 ΟΠϊοΘ οἱ ἔθ ΠΟΥ, 
ἔμ δαἀιηϊπἰβίταϊΐοα οὐ ὑπ βδδογαιιθηΐβ, μα ἱπίογργοίαϊοα οἵ 

Βογιρίαγο, 6 γθ, 8Ππὰ 5.}}} ἃ, ἃϑδιαπηθα αὖ ρ]Θᾶδαγθ; ὈΥ πθῃ οἵ 

Ὁ}1 ἃ5.65, ΥγΆη}ς.5, ομαγδοίθυβ, ἃπἃ οἴα5568, ψι ποὺΐ δαθαπεὶθ ργθ- 

Ραγαξίομ, γϑϑρομβὶ 1 γ, οθοάϊθποθ, οὐ δαϊπουιγ. ΤΠΘ ΟἾΨῚ] ἂν 

ἈΠΟΓ 45 Θα8] ρτγοϊθοϊοη ἰο 811: ἃπά ἐμ ρι}}16 ΓΘΡΟΒΘ6 οὗ {Π6 
ΘΟΙΜΠΠἾΥ ΥΘΠΔ6Υ5. ἐπὶ ΠΘΟΘΘΘΑΣῪ : αὶ ἔπ6 ΡΥ 1656 ΜΠ ΟΠ 15 
ἈΠΟ οα ὈΥ ἱμ6 οἷν] ρονθυ, ἰ5 πιϊδίακθη [Ὁ ἴμθ ΠΡΟ οἵ ὑπὸ 
(08ρ6] οἵ αἀο4. Μαΐπαϊ] οαπουγ 15 ργαπίθα ἕο τηαΐα] ΘΥ̓ΤΟΓΙ, 
ΥΒ116 ΘΥΘΓῪ ἰθυ πὶ οὗ ΟΡ] ΟΥ̓ ἀπά γΘργΌδο}, Ἡ Β1 0} ἔμ6 Ῥγον ΘΓ 1ὰ] 
υἱ ἴθ πθ85. οὐ ἐμθοϊορίοαὶ παϊγοα οἂῃ βαρροϑί; 5 ΠΠΒΡΆΓΙΠΡῚΥ 
Ροαγϑα ἐοσί ἰο πἰϊρυναιῖζθ ὑπ βαρροβοα Ὀἱροῖγν ἃπὰ {ΠΡ ΓΑ Π ἐν 
Οὗ ἐμβοβθ, μὸ ἀβδοχὲ ὑπ ἃποίθηϊ, πη ΠΌγπι, πηΐνθυβαὶ θ6]16} οὗ 
ἔπ6 ρσί παν Ομυσοι ; ἐμαὶ πα Ομγιβυϊαπ Ῥυιθϑὶ ῖ5 Βα θογαϊπαΐθ 
ἰο ἃ Ππίρμον ογάδι, ἰο ψ βΐο. 8]0η6 ψγὰβ οοπηηι 64 ἐΠ6 ΒΌΨΘΙΠ- 
πηθπΐ οἵ ἐπ Θά τοι, ἃπὰ {Π6 ΡΟΥΘΙ οἵ ογἀαϊπΐπρ ἅΠα Δρροϊηΐ- 

ἴῃρ' τηϊηἰδίουθ. ἘΠῸ αυδϑίίοη 156 ποῖ ομθ οἵ πυμηδῃ ΡΟΙγ. 1 

γοϑὲβ ψὶτῃ 5 ο Θηααΐγα ψμϑέμοῦ ἐμο Ἰανυρίνου οὗ ἐμ ΟἸγΙ βιὰ π 
αἰδρθηβαίίοι μ85, Οὐ 5 ποῖ, τονϑϑ!ϑὰ ἰο [5 οὐθαΐισϑϑ, ἃ πι0 86] 
οὔΟΒαγοι ρονογπηθπΐ, ἴο ψ μΐοῖι 1ἰ 15 [π| ἀαἰγ οἵ ΘΥΘΥΥῪ Ὁ ΤΕ ΓΙ ΟῚ 
ϑοοϊοῖγ ἴο ΘΟὨ ΟΥ̓. ν 

5 ποι] 5πιο ἢ ἃ ρονουπιπθηΐ θ6 δ ἃ ἀονη 1 Βοχιρίαγο, τὸ Ρ6- 
ΘΟΠΙΘ5 ἃ ὁπ66 ΟὈ] ΘΓ ΟΥΥ ἀροη 8}} ΟΠ β[ 1885. ΤΊη16 οαπποῖ ἀ6- 
ΒΕΡΟΥ 1, [ἀ5πίοι οπηοῦ οᾶηρθ 1, ορίπίοπι οᾶπποῖ ΡΥονδ 1} 
ἀραϊηδὶ ἴδ, ποὺ ὑπὸ ἀροδίαον οὐ παίίομϑ ἱπνα!!ἀαΐο 11, Νὸ 8μο- 

Ν 
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ΤΠορο ἐνοῖνο 76ϑι5 βοηΐ ἔτ ἢ 
Ματῖς υἱ. 7. ὈΥ ὑνγο, δηα ἔννο, 

οὐ]αΐϊοι οδπ Γοιονα ἴθ ἰοαπάδϊοπ οἵ 115 ἰγαΐηῃ. Τὸ ψ1}} 6 ἃ5 
δυϊάθηΐν ἀἰβοονθυαθ]ο 85 π6 Μοβαῖο ᾿πϑιϊζαϊίοπβ. 115 ΡΓΙΠ- 
ΟἸΡΙΘ 1] 06 ἃ5 οΟἰθαγ, 115 [οὐβ ἃ5 ονυϊἀδηΐ, 115 οὔσῃ ἃ5 τπᾶ6- 
πΐΆ 016. 10 ἔπ 15, ΟΥ̓ ΝΥᾶ5 ΒΌΟΠ ἃ φουθυπμηθηΐ, 115  ΠΟΪ]6 ρτὸ- 
ΘΎΘΒ5 ΜὲῈ] 6 πιϑίΐου οἱ τγϑοογὰ : ΘνθῪ ἱπποναίϊοῃ, ΘΥ̓ΘΥῪ οοΓ- 
γαρίοη ου]ὰ θ6 δοουγαΐο!υ τοριϑίογθα, δη ἃ 50 δηργαΐϊθα υῖΐῃ 
1πΠ6 πἰδίοτυ οἵ Ογιϑυαπιῖγ, ὑπαὶ πον οου]ὰ ποῖ Ρ6 ρμαΐ ΔΒ. Π66Υ. 
ΤῊ νἈ 1Ο15 [ΟΥ̓ Π5 οἵ ΟΠ ΓΟ σον ηθηΐ ΒΟ 6 πᾶν ΠΟῪ 

οοΟμπδίἀθγοά, τᾶν Ὀ6 ἀἰδιϊ ποῦν ἰγδοθα ἴο μυσπηδη ᾿πνϑηΐίοη. ΤΟΥ 
Βᾶνϑ ογἱϑι ηἰθα ἴῃ {πὸ οἰγοιτηδίϑηοοβ οἵ {Π|| {1 π|65 1π Ψ Β10} ἐμ 6 Ὺ 
ΘΟΙμΠ]ΟποΘα. ἘΣΡΙΒΟΟΡΔΟΥ ΟΠΪΥ 15 ἰγαοθᾶ ἰὸ 1ῃ6 ἀδὺβ οὗ {μ6 
ΔΡοβὶ 65, δη ἃ {π6ὶ} πα οὐὐ αἰνίπο Μαβίου ; δῃπα ογἱρι παϊθα ἴπ 
Ἠ15 ᾿πϑο γποἴοπ5, ἀμ ὑπ6 10 ργϑοῖῖοθ Βαΐ, ὑμπαὺ γγ1ὲ 8} ΔΥΓΙΥΘ 
αἱ βοῖηθ οϑυξϑι ΘΟΠΟ] Πβῖο 5 οα ἔπ6 βαθ]θοῖ οἵ ΠΌΤΟΝ ρον Π- 
χηθηΐ, ᾿ξ ν}1}} θ6 ΠΟΟΟΒΒΔΓΎ ἴο Γοΐδυ ἰο Βογιρίαγο, ἀπ ΘΠ Ό 6 
τηἴο ἐπ ἰαοὐβ πο ἃγ6 μοῦ γθοογάθα. 1 5811] ΠθΥΘ Ομ ἤπΠΘ 
ΤΥ 561 ἴο ἃ Τϑυΐϊθὺν οἵ {Π6 ΔΉΠΟΥ ἴῃ ὙΠῸ ἴμ6 ΟΠΒΌΓΟΙ ννἃ5 
δϑίβ] 5 μ 6 ἃ 116 ΟΥ̓ Τωογὰ νγὰβ ΠΡΟη Θατΐἢ : 8η4 ἀθίεγ ἴο οἱ μ8 Γ 
ποῖΐθϑ5 ἔμ οοῃϑὶ ἀθυαίοη οὐ ἔπ παΐασγα οἵ ἐμαὶ βονθυπηηθηῖ, ὈΥ 
ΧηΘΔΠ5 οὗ Μ ΒΙΟΙ {π6 ἀοοΐγ! 68 οὗ ἴπΠ6 0506] σεῦ ρεγροεδἑβα, 
1). ἐπ ἔπγθθ Ρϑυιοάβ, δου ἴῃ Ὡϑοθηβῖ0 ; πο {πε ΟΒασο ἢ 
οοηῃϑδιβϑι θα οἵ Ψψεν 5} ΘΟμ νου 8 ΟΗΪΥ ; ἡ Π6η 11 νγὰ5 οχίθπαθα ἰο ἔπ6 
Ῥγοβογίοβ οἵ ὑπ ΖΘ 5. γο  σίοι ; ἃπα σμθη ἰὑ οιηρτγδοθά τῃ6 
οοηνουΐβ ΤῸπὶ ἸΔο]αΐγν, ἐπγοτομοῦὶ π6 016 Θἰθηἐ 116 σου], 

ΤἼΠ6 Ρ6ΓΙΟα ἔγοτὰ Οἷα ΤΟΥ 5 ὈΙγὶ ἢ ἴο 15 θαρ 5πὶ νγὰ5 πιᾶΥκοᾶ 
ὈΥ πο γϑοογα θά ηϑίδποθβ οὗ αἰ η 6 ΡΟΥΘΥ͂, ΟΥ ΒΟ Θ ΘΙ ΘΉΪΥ ; ΠΟΥ͂ 
ἘΥ ὑπ ἀββϑιαμηρίοη οἵὁἨ [15 ᾿ Πἰβἔ 6 Υ18] ἀἰρηϊΐγ. ΗΠ 5 τ] 5 ΓὙ θ6- 
Θ8Ππ ὈΥ ἃ Ρ.ὈΠ1Ο ἀπα βοϊθπιη ᾿πδυραγαίϊομ ᾿πΐο ἢ5 ἢ]9}} ΟΗο6. 
“16 μϑᾶνθῃβ 6 Γ6 ορϑπϑά, πὰ μθ ϑριγιὺ οἵ αοά, 85 ἃ ἄοτνε; 
ἀεβοθπάρα δηὰ [1ρ} ἰθα ἀροη Εἷπὶ: δηα ἰο, ἃ νοΐ ἔγομι μθᾶνθῃ, 
{15 15 ΤΥ ὈΘΙονθα 50η: θᾶῦ υ6 μῖπ|.) ΤῸ [1] ΘυουῪ ἔγρθ, μ6 
νγ)85 8πο! πἰθα, {κ [π6 ἀποϊθηΐ ον 5ἢ ΚΙΠρ5, ργὶθϑίβ, δηα ρῖο- 
Ῥμοῖβ, ποῦ σι ὑπ τηϑίθυα] πιποϊΐοπ οὗ οἱ}, δαὶ τ ἢ ὑπὸ ἨΟΪΥῪ 
ΑΠιοβῖ, δπὰ νι ρον σ, ἘΡΉἢ. ἴν. 7. Τιηγηθαϊαἕο]ν Δ 6 ΗΪ5 1η- 
δα γ αἰ! 0, σα] θὰ Ὀγ {Π6 βᾶιη6 ΒΡ ΓΙΐ, μ6 ογθύοδιηθ ἴπ6 οτϑαΐ 
ΘΏΘΙΩΥ Οἱ Π15 βρίτιῖπα] Κίηρσάοιμ. Ηδ ἴμθη θαϑᾶῃ {πὸ οὔἶϊοα ἴο 
ὙΠΟ ἢ Π6 ψγἃ5 ἀποϊπἰθα, ὈΥ ΡΥΘϑομ πρ᾽ ὅπ6 ο5ρ61 ἴο ἴΠ6 Ρθορὶβ 
οἵ Θ81166, ἴῃ {πὸ ΒΥ παρΌρ65, οἵ πὶ5 οὐ Οἰἰγ ΝαΖαγοίῃ, Τλῖκ6 
ἷν. 14---Ἰ8. ΕΠῚ5 Ιᾶνγϑ 88 ἀβινουθα 1π Π15 ΟΥ̓ ΠΆΠῚ6: ““ 1 587 
ππΐο γου." ἘΦ ϑηϊδαῦρθα ἂπά τοῆπθα ἐμ ἰὰνν οἵ Νῖοβοϑβ, δπὰ 
Θῃΐογοθα μ15 ργθοθρὶβ τ τ ἴΠ8 ῬΓΟΠΊ156 οὗ ΒΙΘΠΘΓ τοναγάβ, ἀπά 
μθ ἐπγεαϊθηϊηϑβ οὗ βθυθυθὺ ΗΠ βηθηΐβΒ. ΗΘ οοπῇτγιηθα ἐμ6 
ἔγα! οἵ ΠΙ5 ἀϑβϑϑυ  οη5, ἃηἃ ἀδιποπδίγαϊοα ἐπ οογίδι πὲν οἵ ἢἰ5 
ΜΘβϑιδῃδῃ1ρ. ΡΥ βίπαρθπάοιβ ΟΠ δ Β ἃπα πηΐγϑο 165. ΒΥ {π656 
τηθᾶη85, 8η4 ὈῪ Πἴ5 ΘΧΘΙΊΡ]6, ἃΠπΠα ΗΪ5 ργϑοδρίβ, πα οο]]θοϊθα πι}]- 
ἀἰζα 65 οἵ ἀἸ5οῖρ165, ποῖ μ6 ΡαρϊΖοα, ποῖ 85 Φο πη πδὰ ἄοπο, 
1. ἰΠ6 Πϑδ1η6 οἵ δποΐμοῦ, θυΐ ἰπ Πἰ5 οὐ Ππαῖη6, ΦοΠ 11]. ὅ. Αἤετῦ 
ἃ οογΐδιη {ΐπη6 πα ο]αρδβθά, μα βοϊθοϊβα ὕνγαϊνθ ἔγοπι ἢΐβ5. [0]- 
Ἰονοῦβ, ἃπὰ ἱπιραγτίθὰ ἐο ἰπθιη δοπιθ οὗὨ {πΠ6 βϑᾶπιθ ρονϑῖβ δπᾶ 
ῬΓΙΨΠΟσο5.  Β]Οἢ. ΒΙπη561 πῆ τϑοοινοὰ ἴγομι ἔμ Βαΐμοσ. Ἠθ 
σάγο ἴθ η] ΡΟ ΘΙ Πα δΔυ ΠΟΥ ΟΥΘΥ 8}} ἀ6ν1}5, ἀηἃ ἴο οαγα 8}]} 
ἸΠΔΏΠΘΓ οὗἉ ἀΐδθαβθ, [μ|κ6 ἰχ. 1. ΝΙΆΥΚ νἱ. 7. Μαἰΐ. χ. 1--ὃ, 

ΒΌΠῚΘ {1π16 αἴζον ἴΠ6 ἔἵψεϊνθ Αροβί!θθ Ββαᾶὰ θθθῃ ἔπμπ5 Ομ Οβθι, ΟἹ 
Τιονγὰ ἂρροϊηἰοα οἴ  βϑνθηΐυ 4150... Τὴ 501Π16 τ δρθοῖβ, ἐμπϑὶγ 
ΘΟΙ 5510} γγὰβ {6 5816 8ἃ5 {πεῖ οἵ {π6 ἔνψεὶνο ; ἴῃ οἴου ἐμπευο 
γ᾽ Ὰ5 ἃ ΓΟΠΙΥΚΑΡΙ6 αἰ ἴργοποο. ὙΠῸ ἔνοϊνο γοϊαγη ἴο οὐν Τογά, 
8η4 σοῃἔίηπαο ψ  ἶπὶ ἴο ἐπ οπὰ: {Π0 δονοηΐυ γοΐαγη ἴὸ οἷνο 

Οπ ἃ ρῦθ- 
655; ὉΤῸ- 
Ἐν ἴω 
Θ6}166. 
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Τρλιῖκο ἴχ, 3, [0 ῬΥΘΘῸ ἢ} {π6 Κίηράογῃ οἵ Οοα, δηα ἰο ᾿ι68] {Π6 516 Κ. Οἡ ἃ ρτο- 
Μεαίί. χ. ὅ. δηα σομηηηδηαοα {Π θη], βαυιηρ, Ὁ ποῦ ἴπίο {πΠ6 νὰν οὗ ξγθ585, ρυὸ- 

τΠ6 ΟϑῃμΈ165 : δηα [ηἴ0 ΔΩΥ ΟἸΟΥ οἵ {Π6 ϑ'υηδυτϑηβ δηΐου ν ἘΝ Βα 
ῃοΐύ : ᾿ 

0. Βαΐ ρῸ Υδίπου ο {Π8 ]οβϑύ 5ῆθορ οἵ {π6 ποιιβα οὐ [5186]. 
Ἵ. Αμάᾷᾶ, δ8 γ6 ρΌ, ρΡΥθδεῖι, βαυίπρ, ΤῊ Κίηράοιη οἵ πδᾶνϑα 

15 δ μπᾶ, 
8:.:. Ηδ68Δ] {Π| 5161, οθδηῆβα {Π6 1θβρϑῦβ, γαϊβα {π6 ἀθδά, οαϑδῇ - 

ουΐ ἀ6ν1]5 : {ΎᾺ66]Υ γα πᾶν γθοοῖνθά, ἔγθοὶν σῖνο, 
Μαιῖκ νἱ. 8. Δηα [Π6] οοτητηδπάρα ἐπαῦ {Π6Υ 5ῃμου 4 ἰαῖκα ποι μίησ ἴον 

(Π6 1 Ἰουγπου, β5ᾶν6 ἃ βίδῆ οἠἱ]ν ; 
Τακο 'χ. 8. Δηαδο βαϊά πὑπίο ἐἤθιη, 

δ δοοοιιηΐ οὗἉἩ {πθὶγ Τη155100, 88)  ΔΓ6. ἃρᾷῖη ὈΙοημ ἀθα ψῖΐ {Π|6 
ΘΌΠΘΓΔΙ π1855 Οἱ ἴπ6 Ὀγθίμγθπ. ἘΠῸ βϑνθηΐυ 6 Υ6 τηοὙ6 116 
1ῃ. {πον οοθ. ΤΟΥ ΤΟ βϑηΐ ΟΪγ ἴο φργθοθᾶθ οὐἵ Τὰ, ἴῃ 
ὑποϑ6 ἰόν ΠΙΠΟΥ π6 ψγὰ5 Βἰη56] σοϊηο, (μΌΚο χ. 1.); {Π6 
ἈΡοϑβί165 μπᾶ ἃ ᾿ποῦϑ οχϊθηϑίνθ πα αἰβογθι ΟΠ ΔΙῪ ρογῈΓ, ΜΠ] ΘΒ 
οχίοπαρα ἴο 8411] {6 Ἰοϑί 5|86ρ οἵ ἴῃ 6 πουβ8ο οἱ ἔβϑγθι. ΤΠΘ 
Ἀροβί!οβ σψϑῦθ ογἀαϊπθὰ ἴο ΡῈ ψιῃ οὖν Ποτὰ, (ΜγκΚ 11]. 14.) 
ἃ5 Π15 οοπβίδῃϊΐ αἰϊοηἀδηΐβ :- ΠΟΘ α5. {πΠ6 βονθηΐυ ΜΟΙ ΟὨΪΥ ἃρ- 
Ροϊπΐθα ἴο ρύθδοῖ, {λπ|κὸ χ. 1. Βοίογθ ἐπ ᾿δασαγαίίοη οἵ {Π6 
ἔνοῖϊνθ, ΟΟΥ̓ Τ᾿ ογα ποῖ ΟἿΪΥ ΘΟΒ θη θα 15 ἀἰ50 1 0165 ἴο ργὰν ἰο 
Οοά, ἴθ βοηὰ ᾿δθουοΥβ ἰηἴο 15 μαγνοβὶ, θαὺ μ6 οομπἰϊηπρᾶ ἃ 
Ὑγ016 πΙοΐ ΠἰΠι5617 1 ΡΥΘΥΘΥ : δΔηΠἃ ουθ ἰοὺ ὑπ6 τηϊδϑίοη οὗ 
1π6 βουθιΐυ, {ΠῸῚ ΨΟΥΘ Αἰ ναγ5 αἰδυϊρ ]5η6 ἃ ὈΥ ἐπ6 ἤδη οἵ 
ἈΡΟοΒ1165. Ουν Τογὰ ρΑΥΠ ΘΟ] ἀἀάγαββθθα ὑπὸ ἔνα νθ ᾿πΠῸ Ὁ 
ἴμδπη ἔπ ΟἾΠΟΥ ἀϊ5610165, ΘΧροῦπαῖπρ' ἴο ἔπη 1115 ΡΆΓ 0165, ἀπὰ 
Γουθα!ηρ ἐο ἐΐθην αραγί ὑπὸ τηγϑίθυιθϑ οἵ 815 Κίηράοιῃ, (Μαίΐὶ. 
Χχ. 17, ὅζ6.) [π ἔνο 1πϑίδποθβ ὑΠ01} ΡΟΥΘΥ5 ΕΥΘ ΘηΪαγσοα. Αἱ 
ἐπα ἰἰπη6 οὗ ὑπ ᾿πϑιϊτατῖοη οἵ {1 Θα ομαγϑῖ, ὑμ6 Αροβίϊοθ 6 Υ6 
σοιῃπδη 464 ἴο Θοπμηπηθιηοίαΐθ ἷ5 ἀθαΐ, ππ1}} μ15 σδοοοπὰ δάνθηΐ 
ἴο πάρ ὑπ του]. ὙΠμΘη οὖν ϑανίουῦ ψὰ5 οα μ6 ροϊπὶ οὗἉ 
Ἰρανίπρ θαγ ἢ, οὐ π6 ἀδγ οἵ 15 Ὁϑοθπβῖοη, π6 ᾿ηγοϑίθα ὑπ6ηὶ 
ψ ΓΠ 5111 ΒΙΡΟΥΓ ΡΟ ογ5. Δὲ ἢγϑι, Κὸ ὑπο ὶγ αἀἰνίηθ Μαβίθγ, 
που μα 6 θη βϑηΐ ΟὨΪΥ ἴο ἴπ6 Ἰοϑὲ 5βῆδδθρ οἵ {πὸ οτδ6 οἵ 15Γ868]. ᾿ 
Η!5 ἀθαΐη ἀδϑίγογθα ὑῃ6 ἀἀἰδιϊποίϊοι Ὀθίνγθθα ὑπ ΨΦ6 7 πὰ {πὸ 
Θἰθμΐ 6. ΑἹ] ρονθὺ γὰ8 ΠΟῪ δίνθα ππΐο ἷπι|, ἴθ ἤθᾶνθη, πα 
ἴῃ δου τ, πὰ [15 ἰαϑἱ ραυ τη ρ᾽ Θοτητηαπα ἴο πο πὶ γἃ8, 0 ρΥΘΔΟΘἢ 
ἐπα Θο5Ρ61] ἴο 811 παϊίοπβ. Α Κιίηρᾷάομι γγχὰ5 ϑΊνΘη ἴο {Π 611, ἃ5 ἃ 
Κιίηράοπι μαὰ θθθη φίνθη ἴο οὐῦ 1,ογὰ: ἃ5 πΠ6 δΒδᾶ ογάδϊηθα δηὰ 
δρροϊηπἰϑα βρι για] ΡΌΨνΘΥΠΟΥΒ πὰ Υὐ]6 05, ΟΥ̓ΘΥ {πΠ6 οοπνογίβ, ἴο 
ἔμθιη 8150 γγὰβ5 οοτηπη θα {πΠ6 ϑαπη6 ἀδἰθραΐθα ἀπ πον. 

Β.0}} ογῸ ἔπ ὕνο οἰα8565 ἰο σμοπι ΟἿ 1οΥ, ψ 8116 ἸΡΟΠ 
Θά, οοπῇ ἀθα ἃ 58816 οὗ {π6 τη] πη] 5 [6 718] οἵ οΘ ἴο 160} π6 μαά 
Ῥθθη ΘΟμ 55] 0η64 ἔγοπι ἀῦονθ. Ηθ ψὰ5 {πθ ρυόρῇοῖ [κ6 απίο 
9565, ἴπ [115, 8ἃ5 νγ6}} ἃ5 'ἰπ οὗ μοὺ γϑϑρϑοῖβ, ὑπαὶ ['ὸ 1ηβϑυιταΐθα 
ἃ ποὺ ρυἱοϑὶ ποοά, γι ἢ πον δα που δ ἃ ρονοῦβ. ΠῸὸ 1μον!]- 
ἀ108] ργ]οβίμῃοοά νγὰβ ποῦν ἴο θ6 ΔΡΟΪΙ8η64, ὈΥ {1|6 88π16 ἀϊνὶπο 
ΤΑ ΘΡΊΝΟΥ ὙΠῸ Π8α αἱ ἢγϑί οΥγἀαϊ θα 1ὖ ; ἃπα δποίμϑυ δὐθοϊθα οα 
115 Τοὰπἀαίΐοι, ΟΠγιδὶ ΠΙ Π]561 Ὀδίπρ [16 ΟμϊοΥ ΘΟΥΠΘΙ 5[0η6. 

Τ86 ποχὶ εἴαρθ οἵ πο σμυτο, ἃπὰ 115 δοο]θϑίαβϑἐϊοαὶ αἰ50]- 
ΡΠ π6, 6 588}} δοῃϑι θυ, ἃ5 ἔ πᾶν ορϑβογνϑά, 1π ἔπἴαγ ποίβϑβ : 
ΤΘΙΔΔΥ ΚΙ πο ΟὨΪΥ ΠΟΥ ὑπαῖ ἰμΠ6 ρ6ΟΡ]6 δά πο ὁμοῖοθθ ΠΟΥ͂ ραᾶτγΐ, 
οἰἴμον ἴῃ ἐπ ἀρροϊηἑπιθπὲ οὐ οοπβθογδἰίοι οἵ μ6 ἔψνεῖνθ, οὐὁἉ ἔπ 
βουθηΐγ. ΤΟΥ δχϑγοϊβθα πὸ ρον, {ΠΥ ΘΟΠΐοΙΥΘα πὸ ΥἹρηΐ. 
ὙΠῸ ἀϊποῖρ! πα οἵ ὑπ6 ΟΠ γα δϑίδθ! 56 ὈῪ 115 5Ρ᾿ῚΓΙ 8] 
Βοϑα, Ομτῖϑὶ Πἰ πηβ6 1, ἀπ δίϊου μ15 ἀϑοθηβίοῃ ἰΐ 8 ἀο]οσαϊθά ἰο 
815 ὕψι γθ Δροϑβὶ!θ8, 
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Μαίι.χ.ι9ϑ. ῬῬγονί4θ ποθ ΠοΥ 5014, ΠΟΥ 5110 6}, ὨΟΥ ὈΥδ55. ἴῃ γΟΌ Οἱ ἃ ῥὑτὸ- 
" Γ᾿ 

Ῥυγβ65, ἀπε οδ νος : - ἢ ἯΝ ῬΑΡΙΥ ἴα 
10. πν ΒΟΙῚΡ [οΥ γΟΙ ἸΟΌΤΓΠΘΥ, ΠΟΙΟΥ͂ νγοὸ οοδίβ, ΠΕΘΙΓΠΘΥ Θ ΆΠΠ|66. 

5065, 

Μαῖκ νἱ. 9. Βαΐ θὲ 5ῃοὰ νυ τ βαπάαϊβ : 
Μαίί, χ. 10. ΠΟΥ γοί βίδνββ, 

ΤᾺΚΕ6 ἰχ, 8. ΘΙ ΠΟΥ Ὀτοδα, 
Μαῖί.χ.10, [οΥ [Π6 ννουκυηδῃ 15 ννουέῃν οὗ 15 γηθϑί.- 
αγκ νἱ.106. Απᾶ Πο 5814 υπίο {ΠΏ 6], 
Μαίί. χ.11. Ἰηΐο νυν ηδίβοαν δι ΟἸΕΥ ΟΥ̓ ΤΟΥ γ6 518}} δηΐου, δπ αἰ γ6 ν]ιῸ 

ἴῃ 10 15 ννουίῃν ; δηά 
ΤΆΚΟ ἴχ, 4. 10 τνΠδίϑοουϑυ Ποῖι86 γ6 δηΐου 1ηΐο, 
Μαί, χ. 11. {Ποῖ 8146, {Π] γα ρὸ {πθηδο. 

12. Αμᾶ ψῇθβῃ Υ8 Θογη6 1πίο δῃ ποιι86, βδ]απέθ 10, 
18, Απα τ ὅθ πουβα θ6 νουίῃυ, ἰθὺ γΟυῦ ρθᾶσ6 ΘΟΠ16 ΠΡΟΣ 

10: θυΐ 1 16 θ6 ποΐ ννουίῃγυ, ἰδ γοῦγ ρθ8ς66 σϑίθσῃ ἴο γοα. 
14. Αῃπᾷ ψοβοονοῦ 5Π8]}] ποΐ τϑοαεῖνα γοῖ, ΠΟΥ ΠΟΥ ὙΟΌΤ 

γγοΥ5, τ θη γ6 ἀδρατέ ουέ οὗὁὨ {Πδὲ Ποιιϑθ ΟΥ̓ΟἸΥ, 5πα Κα 
οἵ (6 ἀπδέ οἵ γοιι ἔδοί. 

1μυ 6 ΙΧ, ὅ. [ῃ6 νϑῦν ἀιιϑὲ ΠῸΠῚ 
ΜατΚ Υἱ. 11. ἈΠ ΟῚ γουτ ἴδοι, [ῸΥ ἃ ἐθϑ θην ἀσδιηδέ {Π 611, 
Μαίι.χ.15., ΨοΗΪν 1 5ΑΥ πηΐο γοῦ, 10 50.411} 6 τηοσο (ο]6Υ8 016 ἴῸν 

{π6 Ἰαπὰ οἵ δοάοτη δῃηα (σοχηοσσδῇ ἴῃ [Π6 ἀδγΥ οἵ Ππαστηθηΐ, 
[δὴ ἴον {πδί οΙ(γ. 

106, Βεβμοϊά, 1 βομὰ γοὰ ἰου ἃ5. βῇθορ ἴῃ {Ππ6 τηϊᾶβὲ οὗ 
γγΟΪν 65 : θ6 γ6 {Πουθίουθ νυ ]56 ἃ5 βού βρεηΐβ, 84 ΠΔΙΊΏ]655 ἃ 5 
ἄοναδ. 

17. Βυΐ Ὀοννᾶγθ οὔ γηθῃ : ἴου {Π6Ὺ νν}}] ἀθ] νου σοὺ πρ ἰο {86 
Θοιμη 6115, δπα {Π6ν ν}1}]} ΒοουσσΘ γοὺ 1ῃ [ΗΠ ΘΙ ΒΥΠΔΡΌΟΘΊΙΘΒ ; 

18. Απά γ8 518}} ΡῈ ὑγοιρῃς Ῥεΐογθ σονθύπουβ δηα Κίπρβ 
ἴοΥ ΤῊΥ 58Κ6, ἴῸΥ ἃ (αϑίΠΏΟΩΥ δσδιηβύ ἔπθγὰ δηᾶ {π6 Θθη- 
1165. Ι 

10θ. Βυΐ ψ θη {Π6Υ 5118}] ἀοἰνοΥ σοῦ τιρ, ἰα Κα πὸ {μοῖρ 
Πιονῦ ΟΥἩ δύ γ68 588} 5ρβδὰῖ : [Ὸυ 16 5Π4}} 6 σίνεη σοῦ 1ἢ 
(πδὲ βᾶγηθ ΠΟΥ νηαῦ γα 514}}] 5ρ68Κ. 

20θ. ἘῸΥ [1ζ 15 πού γ8 {πδΐ βρθαϊς, θᾷὲ {π6 ϑ'ριτις οὗἨ γουγ 
ἘδΊΠοΥ νυ] ἢ Θρθα δίῃ τη γοιι. 

21. Αμά 1Π6 Ὀγοῖμου 5}8}1 ἀ δ νου ὰρ' {π6 ὈτοΙΠοΥ ἰο 65}, 
84 {1Π6 ἔΔΈΠ6υ {Π6 ο1}14 ; δηᾷ {Π6 ΟΠ ἄγθῃ 5118}} τῖβα πὰρ 
δρδίηβί {Π6ῚῚ Ῥδυθηΐβ, δηα οδαβ6 ἴπϑῖη (ο θ6 ρᾳΐ ἴο ἀθδέῃ. 

22. ΔΛῃηᾶ γ6 584}} θ6 παίβᾶ οἵ 81] γηϑῃ ΤῸυ Τὰν ὨΔΠ]6᾽ 5 58Κ6: 
Ῥαΐ πα {π8ὲ Θηἀπγθεἢ το {Π6 ομα 584}} θὲ βανεά. 

29, Βυΐ ψ θη {Π6Υ 5}8}] Ῥουβοοπίθ γοὰ ἴῃ {{15 οἱέν, δα γα 
Ιηΐ0 ΔΠΟΙΠΘΥ : ΟΣ νΘΥΠΥῪ 1 βὰν πηΐο γοιι, Υ6 514}} ποὺ πᾶν 
ΘΌΠΘ ΟΥ̓ΕΥ {Π|6 Οἰἴ165 οἵ ἴϑγ86], 811 (πΠ8 ὅθηῃ οὗ Μδὴ δ6 
ΘΟΙΏΘ. 

24. ὍΤΠο ἀϊβοῖρ!8 ἰβ ποὺ ἄῦονθ Πἷβ γηδβίου, ποὺ {Π6 βούνδηΐ 
δον 15 Ιοτά : 

5. 115 ΘΠΟῸΡὮ ἴου {π6 ἀἰβοῖρ]θ, ἐπαῦ μ6 θδ 85 Πἰ5 γηδβίοι, 
δηἀ (Π6 βεγνδηΐ 85 Π15 Ἰοσὰ : 11 {πὸν πᾶνο οαΠΠ]6α {π6 γηδ5- 
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Μαίι.χ, 25, (6Υ οὗὁἨ {Π6 ᾿ουθ6 ΒΒ Ζοι, πον γτηιιοἷ) ὙηοΥ6 5}8}} {Π6 Ὺ ΟΝ ἃ ῥτο- 

20. 

27. 

28, 

84. 

806. 

97. 

{ποιὰ οἵ Π15 ΠουβΠο0]4 ὕ ὅπηι 
ἔδυ πού {πεῖ {μογοίου : ἔοΥ {Π6ΓΘ 15 ποιῃϊηρ᾽ σονοΥ θα (αὶ 

{πῶῦ 58.411 ποὺ 6 τονοδὶϑα ; δια 14, {πὲ 51.4}} πού 6 
Κπονη.- 

ὙΥΠδὲ 1 1611 γουι ἴῃ ἀδυκηθβθ, {πᾶΐ βρθὰκ γα ἴῃ ᾿ἰσμε; 
πα ννηδῦ γα ἤθᾶνῦ ἴῃ {Π6 δδγ, {πᾶῦῷ Ῥύϑᾶοϊν γα ἀροη {π6 
Βοιιθ6- 008 

Αμπά ἔθαν. ποὺ {πϑὴὶ νυ] οἢ ΚΙ] {μη6 θοᾶν, θὰ ἃγ6 ποί 
4016 ο ΚΙ] π᾿ 5οὰ] : θυΐ γδίμου ἔθαυ Πίχη νυ] ἢ 15 ΔΌ]6 ἰο 
ἀεβίσου ΒΟ ἢ 5οι] ἃηά ὈΟάγ 1 ΠΕ]], 

ΑΥΘ πού ἔνγο ΞΡδυΥΌΒ 5014 ΓῸΥ ἃ ἔδυ πσ ὁ ἀπά οπο οὗ 
{Ππ6 5}}8}} πού [81] ου {π6 στοιπά τυἱέποιιξ γοῦν Ἐδίμοσ΄. 

Βαΐ {Π6 νεὺν Π81185 οἵἨ γουγ πϑδα γα 811] πυχηθογοά. 
Εδϑυ γϑ ποῖ {πϑυϑίοσθ, γα 86 οἵ γγοῦθ νδῖπθ [Πδ ΤΏΔῊΥ 

ΒΡΔΥΓΟΥΨΒ. : 
ὙΥμοβοονοῦ {πουοίουθ 5Π4]}1] σοηΐθϑϑ γηθ θοΐουθ τηθ, ᾿ 

Ὑ1] 1 οοηΐοββ 4150 θϑίοσθ τὴν Εδίμοϑυ νυ] ἢ 15 1η Ππθᾶνθη. 
Βυΐ ψῬβοβοθυ ὺ 518}} ἀθὴν 1ὴη6 Ὀθίουθ τηθη, Π]η} Ψ01}} 1 

Αἶδὸ ἄθὴν Ὀβίοσ τὴν ΕΔΙΠ ΠΟΥ ἡυΠΙοἢ 15 1 θάνῃ. 
ὙΒΙῺΚ ποῦ {πὲ 1 δῖ σουηθ ἰὼ βεπὰ ρϑᾶθθ οῃ δῦ :- 

ΙΓ ΘΔ Π16 πού ο βθῃᾷ Ῥϑᾶςθ, Ραΐ ἃ βινοζά. 
ΕὸΥ 1 8δη1 ΘοΙη6 ἴο β8θὲ ἃ τηϑ δί νδυύϊδηοθ δρδίηϑί ᾿ς 

Ἐδίπου, δπὰ {π6 ἀδιριίου ἀρσαϊηϑέ ΠΟΥ τοίου, πα {Π6 
ἀδιιρἢίοΥ-Ἰη-]ἰνν ἀρδῖηβέ ΠΟΥ τη οί ΠοΥ-1η-|ὰνν, 

Αμὰ ἃ τηδη᾽ 8 ἴοϑϑ 51)8}} θὲ ἔπθν οἵ Π15 οὐ ΠΟυΒΘΠμο]ά. 
ΗΘ {μδὲ Ἰονοίῃ {ἈΈΠΟΥ ΟΥΥΠΟΙΠΟΥ γηοΥο {ἢ 8ῃ τη6, 15 ποΐ 

νου ΠΥ ΟΥ̓ 1τη6 : 8η4 Πα [πὲ Ἰονθίῃ. 501η οἱ ἀδιρῃτου Τηοτα 
{Πδῃ τη6, ἰ5 ποΐ τνουΐῃν οἵ γη6. 

35. Αἰον {πὸ γοΐαγπ οἵ {πΠ6 ὅον5 ἴγοι ΒΑΡΎ θη, θη {Π6 Η16- 
Ὀγθνν ἸΔΠΟΊΙΔΘ 6 γγἃ5 ΠῸ ΟΠ 6 ΒΡΟΚΘΙΗ ΔΙΠΟΠρ' {6 ΘΟΠΠΠΟΠ ΡΘΟΡΪΘ, 
1π6 6 8 δἀορίθα {ἰιὸ ουαδίομι ἴοὸ Β1ΟΝ οὐνγ Τιογὰ ΠοΥΘ ΔΠΠπά685. 
ΤΠ6 Βοτιρίαγο γγἃ8 ΡΕΡΙΙΟΙΥ γα ἴῃ ὑπ οὔ ρῖπα], τὲ ὑπ6 ἀοο- 
ἰοῦ οὗἩ ἐμ αν τ βροῦθα ὑπ πηθϑηηρ [ἢ ἐΠ6 ΘαΥΒ. οἱ ἂῃ ἰηἴοΥ- 
Ῥτοΐθυ, Οὐ Ταγραμηδῖα, ὙΠῸ ΡῈ Ὁ]10]Υ ῬΤΟΟΙαΙ η6α ]αΐ νγἃ8 6011- 
τη ηϊοαξθα ἴο ϊπηὶ ἴο {πΠ6 ρθορὶθ. Οὐσ Ἰωογὰ ποῦ 1ηὐ]παΐοά ἴο 
815. ἀἸ50 0165, ὑπαὶ [πο86 ἐπὶποθ Π10}} ΟΓΘ ΠΟῪ τουθα]οα ἴο 
ἔῃ 61 : 5110} ἃ5 {π ο4]Πηρ᾽ οὗἁἨ ὑπ6 θαι 1165, ἔμ 6. ΔΡΟ] ο ΟΥ ἐπ 
) υ 58 Ινγ, ποῖ γοῖ ἴο 6 ΟΡΘΪΥ ἀθοϊαγθα, πα οἴου ἀοοῖν 65, 
5801] θ6 Πουθα ΘΓ ΡΈΡ]ΠΟΙν ργοιπα]σαῖθα, ΤῊΘ Ππουδ65. οὗ ἴΠπ6 
}6 5 μα ἢἤδϊ γοοίβ, ἔγοση ἤθη οθ ἔπου πιᾶᾶθ ῬγοοΙ Δ 10 η5. ἴο 
ἴμ6 ρθορίθ. Βοῖίὰ ἰρ)οοὐ ἀηα βομοοῖρθη πᾶν ἰγθαΐθα οορ!- 
ΟἾΒ]Υ ΟἹ {Π|5 5] οἷ, 

1 ΤΠ} ὅθ σοῖο οἵ οριηΐοπ ὑμπαΐῦ ἃ βαρουϊηἰθπαϊηρ Ῥγονῖ- 
ἀδποθ, ργοϊθοϊθα ὑπὸ τα πυζοϑὲ οθ] θοῖβ. ΘΝ "21 ΓΞ ΡΠ ὩΨῸ Εἰχ 
ΒΟΒΑΌΡαἑἢ, [0]. 107. 2. Ὁ2)2 ὯὉΞ πρὶ. βϑαθί 1)6115 85. Β. οὐ παΐγιξ 
ἴπ46 ἃ ΘΟΥΠΙ 5 ὉΠΙ ΘΟΤΙΠ, 5486 Δ4 ονὰ ρϑάϊομ]ογαμι, ϑοϊοοῖ- 
565 αιοΐαβ α͵50 Φαιμυΐ Πα ηϊ, [0]. 171, 2. ὙΤΒΘΥΘ 15 ποὺ μ8 
Ἰθαβὺ Ποὺ ον δαὶ, οὐδοῦ γμΊ ἢ ἔπουθ 15 ποὺ ἂπ ἀρροϊηΐθα οτμδι- 
ἀἴὰπ ἴῃ μοανθη---ἃηᾷ ἔγομ 1. Κ᾽ ΘΟ Π᾽5 ὩΣ Ἴ30 ραγὶ 1. [0]. 6, 2. 
8 τηᾶπι οδῃμποῖ παγὶ [5 ἤπροι ἀροὸπ οαγίμ, αὶ 1Ὁ 15 οὔθ οὔῦ 
δ]ουὰ ἴπ πθᾶγνθῃ.--- ϑομοοίροηῃ, ΗοΥ. ΕΓ6Ρ. γο]. 1, Ρ. 106, 

5») ΡΙῸ- 
γίῃ 
166. 
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Μαίί, χ. 388. Απά Πο {δὲ ἐδ κθέῃ ἢοὲ ἢἷβ οὔοβϑθ, δηᾶ [Ὁ] ον ἢ δἴζου Οπ ἃ ργο- 
ΤΏ6, 15 ποΐ ννουίῃυ οἵ τη6. ἩΣΕΜ  ανΝ 

890. Ηδ ἰδὲ Πμάβεῃ ἢ15 {|| 58}] 1056 18 : δηά ἢ6 {Πδὲ ἰοβϑβίῃ Θαμΐροι 
ἢ5 18 ἔῸΥ γὴν 5886 588}} πη 1ἴ. 

40.Ὀ. δ (Παΐ γτϑοδϑίνθίῃ στοὰ γϑοθινθί γη6ὅ, δῃὰ Π {μϑἱ τ6- 
σΘΙν ἢ γη6 γϑοθίνϑίῃ Ὠπη {Παᾶῦ 56 Τη6. 

41. Ηδ {Πδ γϑοοϑινϑίι ἃ ργόορἤδὲ ἴῃ πΠ6 πδηιθ οὗ ἃ Ῥυόορῇῃβδέ 
58.8}] γθοϑῖνθ ἃ ργΌρ μοι 5 τοναγα ; δηα ἢ6 {πδὲ γϑοείνϑ ἃ 
ΤΡ θοιιβ τηδῃ ἴῃ {Π6 ὩΔΊ οὗ ἃ τἱρῃίθοιιβ τη 5}}8}} γ6- 
ΘΕΙνα ἃ ΥἹρῃϊξθοιιβ γτηδ 5 Γουναγά. 

42. Απᾶ ννῇοβοδυϑχ 5Π4}}] σῖνε ἴο ἀὐῖηῖς ππίο ομθ οὗ {Ππ656 
1π{|6 ομα5 ἃ σὰ οὗ οο]α νγδίθυ ΟὨΪΥ ἴῃ {πΠ6 πϑῖπα οὗ ἃ ἀ15- 
ΟἸΡ]6, νϑυν 1 58. ὑπίο γοιι, Π6 588} ἴὩ ΠΟ νγῖδ6 ἰοϑθ ΠῚ5 
γον γα, 

Μαίί.χ!.1. Αμπά! σᾶ ἴο ρᾶ85 ψθη 9685 Ππαα τηδάδθ δὴ ϑηᾶ οὗ 
ΠΟΙ ΔΗ ΠΙΠ 0 Π15 ἔνναϊ γα ἀἸ5010165, μ6 ἀθραγίθα {πθποθ, ἴο 
(686 δηα ἴο ρυθϑοῦ 1ἢ {Π6ῖγ ΟἸ[168. 

μυκεῖχθ, Απά {πεν ἀεοραγίεά, δηᾷ νγοπὲέ {πγοῦρ {Π6 ἐοννη8, 
οςς ῬΥδδΔΟΒΙηρ' [Π6 Ο5Ρ6], δηὰ 

Ματκ ν].12. τη τηθὴ 5ῃο]4 γϑρβηΐ. 
18. Αμπὰ {Ποὺ οδβέ ουῦ γηδὴν ἄθν}β5, δα δηοϊηίθα τ] ο1] 

ΤΩΔΏΥ {πϑὲ ὑγοῦ6 510 ]ς, δπα Πϑαὶθα {Π6ῃη. 
ἔμκο ἴχ. 6, δηᾶ ΠΘΔ] Πρ ΕΥΘΥῪ ΠΘΓΘ. 

ΜΑΒΚ νἱ. ραγῖ οὗ νοΐ. 7, 8. νϑυύ. 9. ἀπά ραγῖ οἵ νϑὺ. 10,11, 12, 18. 
7. Απὰ [6 οδ]]θα μπέο πΐην ἵμ6 ἔσοῖνθ, ἂπ α θθσαη ἴο 5δπα ὑπ θη} 

Του! ---πὰ ραν ἐμ ΡΟΥΘΙ ΟΥ̓ΘΙ ἈΠΟΙΘΔΠ ΒΡ 15 ; 
8. -Πὸ 5011Ρ, ΠῸ Ὀγθδ4, ΠΟ ΠΠΟΠΘΥ͂ ἴῃ ἐδοὶγ ῬΌΥ86 : 
9 Βυΐ δε 5ιοα 1} 58 π4.8]5 : δηὰ ποῖ ρευΐ οα ἔνψο οοδἶβ. 
10 --Ἰη σ]ιαὶ ρ] 866 βοθνοῦ γ6 δηΐου ἰηΐο ἃἢ ΠΟυ56,; ἔμπ6γ6 ἀρ] 468 

ἀ}}} γα ἀδρατγί ἔγοια ὑμαΐ ρ]δςθ. 
11 Απὰ ἡ Ποβοθυϑὺ 518}} ποῖ γθοαῖνθ γοῖ, ΠΟΥ Π6 8 γ011, ΨΚ Π6 ἢ 

γ6 ἀδραγὶ ἔμθηοθθ, 5π8ὸ οἵ {π6 ἀπ5ῖ---Ὑ ΘΓ 1 58. απΐο γοῦ, 1 
588}} Β6 τηοῦθ [ο] ΘΓ 6 [Ὁ βοάομι ἃπα Οοιποῦσα, ἴῃ {π6 ἀἂν οἵ 
Τυαάρτηθῃΐ, ὑμδη 10Υ ἐμαξ οἰΐγ. 

12 Απα μου ψοπΐ ουἷ, ἃπ ἃ ργθδοΠ64--- 
19 Απα ἔπϑὺ οαβὶ οαΐ πηδὴν ἀδν}}5, δὴ ἃ ἀποϊηἰθα νὰ ἢ ΟἹ] ΔΩ Υ 

ὑμαΐ γογα 5101, ἀπὰ ἢ] θὰ ἐδιθην--- 
αὐκε ΙΧ. ρᾶχὶ οἵ νοοῖ. 1, 2, 9, 4, ὅ. 

1 --απἰαηὰ ἴο ουγε ἀϊ5685685. 
2 Απὰ δ6 βϑῃΐ {πθη1--- 
9 --͵͵Κ6 ποιϊμίηρ [ῸΓ ψοιν" ἸΟΠΓΠΘΥ, πο ἔθ Υ βἴανθδ, ΠΟΥ 50 Υ]Ρ 

-Π ΙΓ Υ ΠΙΟΠΘΥ͂ : ποι πο Υ πᾶν ἔνο οοαΐβ ἃρῖθ 06. 
4 Ληά---ἴ 6 γ6 ΔΡ146, ἀπ ἱμθποθ ἀδραγί. 
ὅ Απα ὑβοβοθνϑὺ Ψ1} ποὶ γϑθοθῖνθ γοι, ΘΠ γ6 5Ὸ ουΐ οἵ {παᾶΐ 

οἰγ, 5π8κ οὔ----γοῦτ [δεἷ, ῸΥ ἃ ἰαϑυϊ ΠΟ ΠΥ̓ ἀραϊηϑὲ {Ππθηι. 

8 Τῇ ψγὰβ ἃ ΘΟΙΏΠΟΙ βαυϊηρ δοπρ πο «6.78, “6 ἱπδΐ σο- 
οαἰνϑῖ 8 Ἰθαγπθά πηᾶπ, γθοθίνοῖ {πΠ6 ΚΒ ΟΠ." ΟἿΥΤΟΓα, 
τμογοίογθ, ἴῃ {λ15, ἃ5 ἴῃ ΠατηΘ ΓΟ 5 Οἰ ΒΟΥ Ρ5βᾶρθ5, Ὑ810}), ΓΟ πὶ 
ἀπ6 σϑθθγα! ἱπαιξοπίϊοπ ἴὸ [Π6 ορίῃίοπβ οὗ ἔμ δποϊθπὶ 76 γγ75, 
816 ἀπποἰἰςοα, οἰαΐπη5 ἰΠ056. ΒΟΠΟυ 5. ΒΟ ΨΜΕ͵Θ ἀϑδίσηθά Ὀγ 
ἀπὸ ρθορὶε ἴο ἔμ6 Απρϑὶ Φθβονδῖ, ἰ8 αοά οὗὨ ἐμ6ὶγ ἔἈ[Π6Γ5.--- 
5866 δομορίρθει Ηογ, ΗθρΡ. νοἱ]. 1. Ρ. 106, 7. 
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ΒΕΟΤΊΟΝ 11. 

Ῥεαὶῇ εὗ οΐη {ἢ Βαρίϊδέ. Πογοά ἀοδῖγοθς 10 866 Ο ιγὶδὶ ὅ, 
ΜΑΤΊ. ΧΙν. 1--ξ[9, ΜΑΒΚ γἱ. 14.---ἦθ, Υὺὐκὲ ΙΧ. 7, 8, 9. 

Μαῖΐι. χῖνσ. Δῃᾶ δ ἐμδὲ ἔπ Ηδγοά {πῸ ἐθέγαγοῃ μϑαγᾷ οὗ {π6 ἔδπιε ὁ ἃ Ρτο- 
οἵ ὅόβιιβ, 

Ματκ νἱ. 14. Αἥπα Κιπρ Ηεσοά μραγὰ οὐ ἢΐπα ; 
1μ|Κ6 ἰχ. 1. οἵ 811 (Πδὲ νναὰβ ἀοπθ ὃν Πίμη: 
Ματκ νἱ. 14. ({ΟΥ ἢ]5. ἔδπη6 ννὰβ βργϑδα δρτοδᾶ :) 
16 ἰχ. 7. 8Δπ4 ἢ6 νγὰβ ρει ]6χϑᾶ, θβοδιβα [Πδὺ 1 νγᾶϑ βα14 ὈΥ ΒΟΊΏ6, 

{πδ0 Φομη {πὸ Βαρεϊδὲ ννὰβ τΊβθη ἔγομι {Π6 ἀθδά : 
8. ΑἈΔμά οἔϑοιωο, (μὲ Ε]1ὰ5 μὰ Δρρεβαγθᾷ ; δῃηᾷ οὗ οἴμοι, 

{Πμδὲ ὁπ6 οὗ {π6 ο]α ῥγόρδίβ νγὰβ Υἱβθῃ δι 811. 
Ναῖν..156. Οὐποῖβ 5414, Τηδέ 1ὑ 15 Ε]1ὰ5. Αμα οἰ 8 5814, ΤῊ 15 

ἃ ῬΙΟΡΠοί, ΟΥ̓ Δ5. 018 οὗ {Π6 ρῥγορ]ηίβ. 
1.. Βυὲνμθη Ηδογοά Πραγὰ ἐμογθοῖ, Π6 βδϊᾷ, 

Μαίι. αἰν. 9, ̓ηΐο Π15 βου  δηΐβ, 
{πκεῖχ 9. 9 οῃη Πᾶνα 1 θεθδαβά : Ὀὰΐ ΠΟ 15 {πΠ|5. οὐ ψῃοῖ 1 Πραῦ 

ΒΌΟἢ. {ΠῚΠρ5 
Μαίι. χῖν. 2. ΤΠ15 15-τῖῃθ Βαρεϊβὲ: 
Μαῖκ νυνὶ. 16. [Ὁ 15 Φομη, ποτα 1 ὈΘμΘδαθά ; [6 15 στιβθη ἔγοχη {π6 ἀθδά. 

14. [8 5814, ᾿Πας δόομη τπ6 Βαρεδύ νγὰβ υἸβθὴ ἔτοτη {π6 ἀδαά, 
Δα {ΠογΘίουο ΠΠΡΉΓΥ ὑγου Κ5 ἀο 5ῃθνν [οσίἢ {ΠΘΠΊΒΕΙν 65 ἴῃ 
Ὦ]Π1. 

χιικοῖχ. 9, Αμά μα ἀεδϑιτρά ἐο 566 ἢ]. 
Ματκν. 17. ΒῸΥ Ἠοχοά Βηη561} μδά βοηὲ ἔουτ δπα Ἰαϊα πο] ἃ ἀροπ 

Φομη, δηᾶ θουμπα ᾿ϊμ 

Μαῖίι. χῖν.8. ἃπα μαΐ λῦηι Ἵ 
Ματι νἱ. 17. 1Π ῬΥΙΒοη, ἴον Η θυ α!αβ᾽ 58 ῖκθ, Π15 Ῥσοίμου ῬὮΠ]ΠΙρ᾿ 5 ψ] : 

ἴον μ6 Πδα γηδυυϊθα ΠΟΥ. 
156. Εὸγ Φοβη δὰ 5814 υπίο Ἠρθῖοα, 10 18 πού ἰαυνν αι} ἔοσ 

{π66 ο πᾶν (ἢν Ὀγοίμου 5 ψνἹ6, 
1.θ. ἹΠεογοίοσα Ηθγοάϊαϑ μα ἃ ατιᾶῦγεὶ δρδιηβύ Π1π, δηά 

νου] πᾶν Κι ]οἀ τὰ : θαΐ οου]α πού. 
.οὅ. ἔοι Ηετοά ἔδαυβα Ζομη, Κπονπρ (μὲ Π6 νγᾶβ ἃ 1888 

ἸΏ8}, Δη4 δὴ μοΙυ, δῃα ορβεινϑα πΐη ; 8η4 ἤθη 6 ἢθαγά 
ἢ], 6 ἀἸὰ την {πϊηρ5, 8η4 Πραγαὰ Ὠίτη ρ]δάϊυ. 

6 ΤῊ ἀθαϊῃ οἵ Ψοϊιη ἴῃ6 Βαριἰδι 15 ρ]δοϑα δρουὶ [815 ἐϊπ|6, ΕΥ̓͂ 
ἴπ6 πιοϑὺ δηλ πθηῦ σΠμγοΠΟΙΟροτβ. 1 οαηποῖ [Ὁ}] ἰο δίσκο ὑπ8 
πηοϑὲ ἀπορβογναπὶ, ὑπαὶ αὖ {Π|0 ποθ 1η 16 ἢ {Π6 Ἰᾶδὲ ργορΠοὶ 
Οἱ {π᾿ ΤΟΥ Υ αἰσροηϑαίίοη γγὰ5 ἀοοιηθα ἴο ροΓΊβἰι, ἴΠ6 Μ65518}, 
ἀ1Π|6 σοιηηοη οα οὗ ἔπ6 ἔνγο αἰϑρθηβαϊοηβδ, ρᾶνο ἰο ὑΠ6 ποὺ ἀ6- 
5ΒΟΥΙΡΌΟΙ οἵ Ργορ]ιοῖβ, ἡ Ποπὶ 6 πον ἃρροϊη θα πα βθηΐ ΤΟΥ ἢ ΤῸΓ 
ἀΠ6 ἤγϑι {ἴπιθ, ἴπ6 δα ΒΟΥ Ὑ ἀπ ρονοῦ5. οὗ ὑπ ἐθδομοῦβ οὗ {6 
} ον ἰδ. Οἴναγοι. ΟἸΕγ δὶ 15 ἴπο ροϊάθη οπαῖπι {πὲ Β᾽η ἀβ [Π6 ο6 
ἘΠΊ ΥΘΥ58] Οπαγομ. ΤΠ6 Βαρι ἰδὲ ρυ θᾶ 65 {1} ΟἼγ δὲ νγ85 Π18Π]- 
ἰδβίθα. ὙΤΠῈ6 Βαρί πὲ νγὰβ ργοβογνϑα ἴῃ {18 1} ἐπ Κἰπράοῃι οἵ 
ἴῃ 6 ΜΙ βϑι ἢ τνὰβ ἴῃ 501η6 ἄθργϑα θϑία] 1564. ΤῈΘ {Ππη6 πὶ ΠΟῪ 
ἉΥΤΙνΘα, θη ἃ ΠῚ ἀϊδροηϑαϊίοη, 11 ἃ ΠΟΘ ῬΓΙΘϑἐ μοί, 
5δου]α ΘΟΙηΘ ΠΟ ; ἃη4 {μ6 ]α5} ἰηδίγαοΐοτ οἵ {Π6 Ῥθορίθ, ὑηά ον 
ἐμ ο] ἃ ἀϊβροπβαΐϊίομ, γγὰβ πον ρογπ 64 ἰο 508 ΓὉ, πὶ οΥάοΓ ἐμὲ 
πη αν] 464 αἰζοπίϊοι πϊρΐ 6. σίνϑη ἰο {Π|0 Ιοηρ Θχρθοίθα Κιμρ: 
ΟΓΊΠ6 ουβα οἵ Παν]α. 

5 

ΞΎΘ55, ῬΓ0ς 
ῬΔΡ0]Υ ἴῃ 
(8166. 



ο δ 8 

Ναΐ, χῖν, ὅ. 

6. 

ΕἾ ΕΤῸ ς Υ].21. 

22. 

Μαίί. χὶν. 6. 

ἍΠΑΥΚ νἱ. 22, 

99, 

24. 

5, 

Ναί. χῖν. 8. 

ΝΥ νἱἹ. 23ὅ. 

20. 

Ναί. κῖν. 9. 

ἍΠΑΥΚ υἱ. 26. 

ΟἿ. 

928. 

Ναί. κῖν. ἢ]. 

ἍΜ. νὶ. 28, 

29, 

Ναί. χῖν.12, 

ὈΕΑΤῊ ΟΕ 5ΟῊΝ ΤῊΞ ΒΑΡΤΊΘΤΥ--ΟῊΑΡ. 1Υ. 

Αμπᾶ νῆθη πὸ ννουἹᾷ πᾶν Ρὰΐ τη ἐο ἀθϑῖ}), μ6 ἐδαγϑᾶ Οἱ ἃ ρτο- 
{6 του] άθ, θθοδῖιβα ἔποὺ οοιηΐθα ΠΪΠπ ἃ5 ἃ ῬΙΟΡἢΘί. τὐολε 

Βυϊ 6 δι1|66. 
με η ἃ οοηγθηϊθηΐ ἀαὺ νγᾶ8 σουη6, {πᾶ Ηδτοὰ οἡ Π15 
ὈἰτιΠ- αν τηδάθ ἃ 5 ρρϑι ἴο 15 ἰΙογάβ, ΒΙρὴ σαρίαϊηβ, ἀμ 
ομοῇ δϑίαίοβ οἵ (σδ11|66: 

Απᾶ σῆθῃ [π6 δαιυσῃίοει οὗ {η6 5814 Ηδγοάϊαβ σᾶϊηθ ἴῃ, 
δπα ἀδηῃορα 
Ῥοΐοτο {Πρϑιη, 
84 ρ]βαβθα Ηργοά δηᾶ {πθῖὶ ἐπὶ 5αΐ στ τη, {πῸ Κίησ 
5814 πηίο {ῃ86 ἀδτηβοὶ, Αβὶς οὗ τὴηθὸ νι ημδίβοθνευ ἔποῖι νυ], 
θὰ 1 ν}}}} σῖνο 1{ {Π66. 

Αμὰ Π6 ον υπίο Πού, Ἦ μαίβοονο μοι 5π4}0 δϑῖ οὗ 
Τη6, 1 ν}}}] σῖνα 1 [ῃΠ66, πηΐο {πῸ6 Πα] οὗ τὴν Κιηρσάομι. 

Απά 516 νψεπί ἰοσίῃ, δηᾶ βαϊα ππίο ΠΟΥ ἘΠ ΘΥΕ, Ε: ὙΥηδέ 
518}} 1 517 Αμά 51Π6 5ε]4, Τὸ ποδᾶ οἵ Φόῃῃ {π6 Βαρεϊβέ. 

Απά 5116 σδγη8 ἴῃ β.γϑι σ νναν ὑν1}} Παβίθ πηίο {Π6 Κιηρ, 
δα δβκαεά, βαυίησ, 1 νν1}} ἐπᾶΐ {Ποὰ οἾνα ΠΊ6 
Π6γ6, 
ὈΥ 8Δη4 ὈῪ ἴῃ ἃ σπαύροι, {π6 μποδᾶ οὗ Φοόμῃ {ῃ6 Βαρίβέ. 
ΒΝ [Π6 ΚΙηρ' νγὰβ βχσθθαϊηρ' ΒΟΥΤΥ ; γϑί 1ῸΥ ΠῚ5 οι’ 5 

58 Κ6, δηᾶ ἴῸΥ {ΠΕῚῚ βΆ Κα5 νυ] ἢ 58. 
δὖ γτηθαδῦ, 
1} Μΐτη, Π6 νου] πού το]ϑοΐ Που. 

Απά ᾿ημηθαϊδίεν (π6 Κίῃρ βεπέ 8ῃ δχθοιεομον, δηᾶ 
οοτητηδη θα Π15 πΠοδα ἴο θ6 Ὀγοιρῆξ : δπά Πα νγϑηΐ δηα θ6- 
μοδάβα ᾿ἴγ ἴῃ [Π6 ῬὈΓΊΒΟΗ. 

Απὰ Ῥγουρῃέ 15 μΠθδα ἴῃ ἃ σμδυσού, δηα σάν 10 ἰο {Π6 
ἀδτηδ6} : δὰ {Π6 ἀδιηβεὶ 
Ῥγοιρ} 1Ὁ ; 
Δα σαν 10 (0 ΠΕΥῚ Ἱπο ΠΥ. 

Απά ψῇθη Π15 ἀἰ5610165 ποαγὰά οὔ 10, {Π6 Ὺ οᾶτηθ ἃπα ἰοοὶς 
ἘΡ ΠῚ5 σΟΥΡ56, δΔηα δὰ 1 ἴῃ ἃ (0010. 
δα νγεηΐ δηα ἰο]ἃ 4658. 

ΜΑΤΥ. Χὶν. ρϑγὶ οἵ νεὺ. 2, 9. νϑυ. 4. ρατὶ οἵ νϑυύ. 6. νϑῦ. 7. ρατὶ οὗ 
γα Γ. 8, 9. να. 10. ἀπα ρᾶγὶ οἵ νου. 11], 192. 

2 Αμπὰ 5ε14ἀ-- ΦὍΠη---θ 15 ΤΊ56η ἔγοτι ἔπ 6 ἀπε: Πα ὑμουθίο ΓΘ 
τον ΤΟΥ ΚΒ ἀ0 5[ιθνν ΤΟΥ ἢ ἐπ θιηβ 6 ̓ν 65 ἴῃ Π]η]. 
. 9 Εὸν Ηεγοὰ Πδὰ Ἰ᾿αϊὰ ΠΟΙ] οὐ Ψομη, πα Ὀομππηᾷ Βἰπη---ἶπ 
ΡῬΓΊΒΟῚ ἴοΥ Η θυ [δ5᾽ βαῖςθ, [15 Ὀγοΐμον ῬΏΠΙρ᾽ε τ 8. 

4 Ἐὸν δοῖπ βαἰὰ υαπΐο πὴ, Τὺ 15 ποὶ αν] (ὉΥ {Π66 ἴο Πᾶγθ 
ΘΓ. 

60 -- ποθὴ Ηογοα᾿β ΙΓ μ- ἀν ννὰβ Κορὶ, ἔπ ἀδιυρηΐον οἵ Ἠδ- 
γοΟάΙ85 ἀΔη664-- ηά ρΡ]οα5οα ΒΗ ογοά. 

Ἴ ὙΥΠΟΓΘαΡ ΟΠ Β6 ΡΓΟΙ 564 νι 1} ἂἢ οαἱῃ ἴο ροἶν ποὺ τ μαΐβο- 
ΘΥΘΥ 58:86 νου] ἃ5Κ. 

8. Απᾶ 580, θδϊηο θοίογ ᾿πϑἰγαποϊθα οἵ ποὺ τηοΐμϑσ, καὶ, αἷνθ 
Ιη6---Φ 08 π Βαρεἰδυ5 ιοδὰ [ἢ ἃ ΟἸἸΥΡΘΓ. 

9 Απὰ ἴπ6 Κίηρ᾽ ἃ 5 ΒΟΥΤΥ : ΠοΥΘΥἐΠ6 1655, ΤῸ {Π6. οὐ 5 58Κ6, 
δηα ἔπ θὰ ψΠ16}} 588 ΜΊ ΓΗ ΗΪΠ|---πθ σομημηδη θα ἐξ ἴο θ6 σίνϑῃ ἤθτ. 

10 Απαὰ πὸ βοηΐ, δια μθῃθααθα ΦόοΒη ἴῃ {6 ΡΥ ΒΟ η, 
11 Απα Ηἰβ Πθδὰ νγὰ5 Ὀτγοαρὶ ἴῃ ἃ ΟΠ ρου, δηὰ σίνθηῃ ἴο ἐμθ 

ἀπιδοὶ : ἀπα 516---ἴο ΠΟΥ πιοίβου. 



Δί. χῖν.18. 

Ἵατκνυὶ. 80. 

Τὰαἶἰκο ἴχ. 10, 

᾿Μδηῖς νἱ.80. 

31. 

92, 

Φόδη νἹ. 1. 

1υκο ἴχ. 10. 

ἍΜ αΥκ νἱ. 52. 

ΖόΠη Υἱ. 1, 

ἍΤ Ατ νἱ. 32. 

1 κΚοῖχ. 10. 

τ ν]. 99. 

Ναί. χιν.18. 

ΜΙ αΥκ νἱ. 32. 

ὅ4. 

Τακοῖχ. 11. 

ΜῈ ατκν!. 54. 

ΛΚ ῖχ. 11. 

7Ζοόμη νυἱ. 2. 

ΠΠΠῈ ΤΎΕΙΝΕ ἘΠΤ ΌΝΝ - -ΟἸἾΑΡ, ΤΥ. ΦδΦ 

 ἼΩ ΔΑπὰ }ιῖ8. ἀἰ501 0165 οᾶπιθ πὰ ἴοοῖς ὺΡ ἔμ ὕῬοάγ, δηᾶ θυγὶοά Οἡ ἃ Ρτο- 

δ θΓ658, ΡτῸ- 
ΓῸΌΚΕ ΙΧ. ραγὶ οἴνου. 7. 9. ὈΔΡ]ΥῪ ἴῃ 

7 Νὸν Ηογοα {ἰπ6 [οἰσάγοῖ μΘᾶγ 4 - (ΆΠ1|66. 

9 ---απα Ηοτγοᾷ 58414--- 
--«»--- 

Ὕ ΒΕΟΤΊΤΙΟΝ {Π1. 

116 Ζιυοῖυθ γοίμγη, αηα «όδιις γοίϊγ 65 υἱέϊ, ἐδιθην ἰο {716 
1)6θογὲ 0 Βεϊ δαϊάα. 

ΜΑΤΊ. ΧΙν. 18, 14. ΜΑᾺΚ νἱ. 80---84. αἀ0ΚΕῈ ἴχ. 10, 11]. 
ΘΟῊΝ ὙἹ. 1, 2. 

θη Φ6βι5 Ποαχα οἵ 1, εβοτὶ οὗ 
{π6 ΔΡοβί]65 ρϑίποθγθα {Πϑμιβοῖνεβ τοροί μου πηίο 76ϑι8,  Ἐθίμβαϊάα, 
γγ θη (ΠΟΥ νν 16 ΓοίτηΘ4, 
Δα (014 Πΐτη 411 {π|ησ5, θο01} γ μὲ {πον μαα ἄοηθ, δπά 
νυ Πδὲ ἔπον Πδα δυσί. 

Αμὰ Πα 5814 υπίο {πη}, (οτηθ γα γι Βα ῖνθ5 ρα 1ηῖῸ 
ἃ ἀεβουί ρδοθ, ἃπα γεϑϑὺ ἃ Ψγ}116 : [ὉΓ {Πθῖ6 νοῦ ἸΏΔΗΥ 
σοΥΏΙηρ᾽ δηἃ σΟΙηρ; 8η4 (ΠΥ μΔα πο 1δίϑιασθ 50 τη 0 ἃ5 
ἴο Δί. 

Αμὰ 
ΑΠΟΥ {π686 {πϊηρ5 

ἢ6 τοοῖς {θη 8Π4 νγθηΐ 85146 ρυινδίοϊν. 
Απᾶ {πον ἀδραγίοα ---Ὀν 5810 ρῥυϊνδίεϊνυ. 

Φοθὺβ νυθηΐῦ οὐ {π6Ὸ β8θᾷ οὐ 6 11|66, νυ μοὶ 15 {Π6 868 οὗ 
ΤΙΊΡΟΥ 188» 
Ιηΐο ἃ 4εβοσέ ῃ]δςθ, 
ΒοΙοησίηρ' ἴο {π6 ΟἸγ 4116 Βοιπβδιάδ. 

Απά τῃὴ6 ρῬθορὶβ βανν {ποῖ ἀθρδγίησ, δα τηδὴν Κηθνν 
ἮΠῊ, 
ΔΠ4 ΜΠ θη {Π6 Ῥρθορὶο μά πρατὰ ὑπογθοῖ, ἐπον 
τδη δίοου {ΠΕ Ὶ ουΐ οἵ 8] οἸΕ165, ἃπα σδηλθ ορ ΊΠοΥ αηΐο 
Ὠ]Ώ}. 

Αμᾷ 96ϑὰ5 θη 6 σδηλ6 οἷἷἵέ βδνν τητο ἢ ΡΘΟΡΪθ, δηα 
νγὰβ τηον θα ἢ σογηραβϑίοη ἰονναγ5 ποτ, Ὀθοδαβο {πον 
ὙΕΙ͂ 85 5Π66} ποί πδνιηρ ἃ ΒῃΘΡΠΟΙα : 
Δη4 Πα γϑοοϊνϑαά {Ππθ, ἃμα βρᾷῖθα απίο ἔμεα οἵ {πὸ Κιηρ- 
ἄοιῃ οἵ σοά, 
8.4 π Ὀοσδη (ο ἔθδο}} {Π6}Π| ἸηΔ}Υ {Π]Π 65, 
δα Πρα]θά {πθῖη {πῶ μα πορα οἵ Ππρϑα]ηρ. 

Αμᾷ ἃ ρσυϑαδῦ τηυ]είυαο [Ο]]οννθα τη, θεοδυβθ {Ππ  Ὺ 5ανν 
15 ΤΏ]Γ86165 νυ ΠΟ ἢ) ἢ6 ἀἸα οἢ ἔποτὴ {πδὲ γνεγα αἸβθαβθά. 

ΜΑΤΥ. χὶν. ραγὶ οἴ νου. 18. ἃΠα νοῦ. 14. 

18 --πὸ ἀδραγιίθα ὑπθηοο Ὁ. 5Πὶρ ᾿πἴΐο ἃ ἀδβοῦΐξ ρ]806 ἃρατγί--- 
[ὉΠ ονθα πἰπι οα ΤΟοἱ οαΐ οἵ {πο οἰἐ168. 

14 Αηά Ζεβπ5 νϑπὺ ἔου ἢ, ἀπὰ βὰν ἃ ργθαῖ ταῦ ετπ 46, ἃπ ἃ γγ88 
τηογοα ψἱτὰ οοπιραβδίοη ἑοναῦ ἔπ6πι, ἃπ ἃ π6 μΘ 8164 {Ππ6 11 5101. 

«0 ΚῈ ἰχ. ραγὺ οἵ νοῦ. 10, 11. 
10 Απὰ ἴπο ἀροβί!658---ἰοὰ πἴπι 81} ὑπαὶ ἐπὸν παὰ ἀοπθ. Απά--- 

Ἰηἴο ἃ ἀδβονὶ ρἷδοὺ--- 
11 Αμᾷ ἴπ6 ρβορῖο, ὑπ θη ἔπθὺῪ Κπον ἐξν [ΟΠ ΠΟ Οα [1 1--- 

5.2 



960 ᾿ς ΕἼΨΕ ΤΗΟΌΒΑΝ. ΑΒΕ ἘῈ ἢ) --ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

σα] 18 Ῥὲ- ΞΕΟΈΙΟΝ ΤΥ. 
γΥἱοά, 4741. Σ Ν 
ψαιραε στα! Είυε ἱμοιδαπά αγὸ δα πυγαρσιζϊοιείν 1. 

Αὐδμὶ ΜῈ ΜΑΤΊ. Χῖν. 1----91, ΜΑΒΚΥΙ. 9δ-τ.44., ΤὙῪΚΕΙῚΧΣ. 19---17. 
16 οὗ Π6 ΟΣ Ξ 
ῬΆββουεσ. ΠΡ Ε Πα. ὙΨΗς ν 
ὅομη ν.8, Αμάᾷ 7 6βι5 νγεηΐ Πρ ἰηΐο ἃ τηουηΐδίῃ, δηα {πογθ Π6 βδΐ Οἱ ἐπε γᾶν 

γ ἢ Η15 ἀ]561Ρ168. " 7ογαβα- 
ΠῚ. 

7 ΜδϑηΥ οὗ {1 οἰγοιμηδίϑ 65 1η ἴ}}15 ΤΏ1Γ8016 ἀδηηοπβίγαϊθ ἴῃ 6 
ῬΘΟΆΪΙΥ τὶβάοηη τ ἢ ΒΙΟΗ, 85 1 Πᾶν 50 οἴΐθη 5ῆθυπ, οὐὐ Γογὰ 
ἘΠῚ ΌΓΙ]Υ δοίθα, ἃπαὰ ἃγ6 ψογίμυ οἵ οὔτ αἰϊθῃίϊοη. 

ΟΠ γῖδὲ μϑύθ ἢγβί βδῃενδὰ ὑπαὶ 5 ΡΟΥΤΟΥΓ 85 ΒΌρΘΓΙΟΥ ἴο ἐπαΐ 
οἵ ἘΠ15Π18, γο [64 ἃ μαπάτρα τπθη 1} Ὀτοδα οὗ ἔπε ἢγϑὶ {γτα15, 
ὑὐγθἰν 5118}} ὈΔΥ]ΘΥ Ιθᾶν 65, 8Π ἃ 5016 θᾶ 5 οἵ ΘΟΥ 1π ἴμ6 Πυ51ς 
ἐπογθοί, ὦ Κιπρβ ἵν. 42, 45, Τὴ6 ἘΔΡΌ15 τᾶ Κ {π6586 Ἰοᾶνα5 
ἐνοηϊγ-ΐνο; ἰμα Ἰοδῦ οἵ ἴμ6 ἢγϑὶ {γαϊ5 θδθῖηρ ὁπ6, δπά {10 
ΘΔΥ5 Οἵ ΘΟΥ οὶπρ Θαιϊγαὶθπΐ ἴο ἀποίμπον Ἰοαῦ, ἀπα ποὺ 5ὰρ- 
ῬοΟβ6 ἐμαὶ ἵνο ἱπουβαπα ἔψο δυπάγοα τπθὴ νοῦ δὰ ὈγῪ 
ἔπθ : ΘῈ0 ἢ} Βυπαᾶγοά πανίηρ ὑμπδὶγ 51Π916 Ἰοδΐ δοὲ βϑΐοτ ἔμ 61), 
ὟΝ ΤΙΝ ὭΡ ἽΠῚ ἽΠ 32 Οὐ Τιοτὰ ἱμπογϑίοσγθ ργονοα Π15 ρου 
ἴο 6 ΒΌΡΟΓΙΟΥ ἴο ἐμαὶ οἵ ἘΠΠ15Π8 ; [ῸΥ πὸ [6 ἃ οπθ ἱμοιιβαπαὰ τπθπ 
ψ ἢ οη6 Ἰοαῖ: δδὰ, μα ἔπ γῸ τηϊοΐ θ6. πὸ Δρρθᾶγδποθ οὗ ἀθ- 
σϑρίοη ΠΟΙ ΘΟ] 5101, Π6 τηϑ4θ {Π6 ΠΟ]Θ ΠΌΠθΕΥ 51} ἀοσῃ ἰπ 
ΘΟΙΠΊΡΆΠ165, (ΠῚ ΠῚ 1Π Υ8Ὴ Κ5, ΟΥ̓́ΪῚ ΑΙ ν]Β]ΟῊ5, 85 ἰγ8665 ἴῃ ἃ 
νἱπογαγα,) Ὀγ Πέ165, δΔη θγ πυπάγοάβ, ἐμαῦ ἴΠ6 ΨΉΟ]6. πα. Ὁ 
τηϊρηΐ Ρ6 ΔοοΌΓΑἕοΙΥ ἃ πα ἈΠΙ ν ΘΥ58 ΠΥ ἀϑοουϊαϊπθα, ΤΠ6 δοοοπηΐβ 
οἵ 15 ταῖγᾶο]8 6 6 ΡῈ ]Π5η6α Ὀγ 5ὲ, Μαΐου πὰ δι. ΜΆγΚ, 
Ὑ Π116 {πΠ6 σγθαΐου ρογίίοπ οὗ ἴπΠ6 ρϑύβοπμβ ὕπο μά Ὀδθῃ ρδΓ- 
ἴδ καὺβ οἵ ἐπ τ γᾶο]8 ΈγΘ ᾿ἰγηο. ΝΟΠΘ οομπίγαἀϊοΐοδα, ΟΥ̓ 46- 
ὨΪΘα, ΟΥ̓ ΘΧΡΙαϊ πα ἄγαν, ἴπ6 δοοοπηΐ. 

1ἰ 15 ΒΟΔΥΘΘΙΥ ΡΟΒ51016 ἔο ᾿πηΔΡῚ 6 ἃ ᾿Π0Ὑ6 οπἀοΥ ἃ] ργοοῦ οὗ 
ἐμ ογθαίνθ ροϑϑὺ οἵ ΟἸγιϑί, ἔπη νγὰ5 ἀρ αγθὰ πὶ ἐπ|5. τηϊ- 
γΔ016. ΤΠῸ ἰοᾶνοθ ψοΥ οὗ {π᾿ 5118}} Κὶπ, σοι 0η ἰπ {ῃ6 
σουπίτγ. ὙΠῸ ἤβῃθϑθ 6 Υθ, ἴῃ 811 ργοθ 1 ΠΥ, ἃ150 οὗ ἐμαὶ βογξὲ 
ὙΒΙΟΙ Μ6Γ6 οΔ]16 ἃ Ὀγ ἴπΠ6 65 ")))}2, Ὑ ΒΙΟΘῊ 15 1πἰογργοῖθα Ὀγν 
1Ππ6 5]ο055 5128}} 565 (α). ΝΟΠΠα5 (6) 68115 ὑπ 6 πὶ ἔντο 58:65 ἔχοι 
{π6 δἀ]δοθηΐ [ἅΚο ὑσο θά, οὐ γοαβίθα, (οὐ ἀγι θα πῃ ἐπ 50π.)} 

---- καὶ ἀγγιπόρου διδυμάονος ἰχθύας ἅλμης, 
Ιχθύας ὀπταλεους διδυμάονας, ζχο. 

ΤΠ 15 5118}} ΒΌ ΡΥ οὗἨ ῬγΓον βίου ὅγὰἃ5 ρϑγοοϊνθα ἰο τι]! ρ}]ν δηὰ 
τον, οἰὑ πον ἴῃ ὑπΠ6 μαμᾶβ οὗ π6 Αροβί!θβ ἃ5 ἔμδὺ 6 Γ6 τηϊηΐ5- 
ἴοσῖης ἔμθη ἴο ἴῃ6 Ρ6Ορ]6, οὐ ἐπ ἔπ μβαᾶπᾶδ οἵ ἴῃ ρβορὶθ {πϑιι- 
Β0|ν 65, Ψ2η0, 10 8}} ρΥΟΡΔΡΙ ΠΥ, δᾶὺγ ὑΠ6 5Ππ18}} ἱγαρτηθηΐβ οἱ 
Ὀγθαὰ οὐ ἢϑῃ στ Ἡ ΒΙΟἢ ὑπ πὰ θθθη ργαδθηϊθα ν β 0 }Υ, ἴπ- 
ΟΥ̓Θα56 8116 ἔμΠ6ὺ μ6] ἃ ἔμ 8πὶ 1 ἐποὶν πδη δ; 61} ἔῃ ΠΠΠΡῸΥ οὗ 
ΘΆΟἢ Ὑγὰ5 {ὉΠῚὙ βα ἰϑῆθα : ἀπὰ βυβιοϊθπὲ νγὰβ 51} 16 τὸν οἴ μι 5 
80 τηϊρ ὐ Θ0Π16 ἴον ἔμθιη. Τὶ νγαβ {Π15 ἱπηπηθαϊ αἴθ ἃπα δοῖμ8] 
Ῥγοοῦ οἵ {Π6 ργϑδθποο οὗ ἃ σγοαΐου, ψΒΙΟἢ Θομαρο 64 ἐπ Θχ οΪᾶ- 
τηϑίϊοη οἵ {π6 πα! ἰδ 6, ἐπαΐ Ποῖν οχρθοίθα ΝΜ βϑί ἢ ν᾿ 5 ΘΟΠ16. 
ὙΥΙ51 5 μΠὰ5 ἃ ΘὈΤΓΟῸ5. ΓΘΙΊΔΥΚ οα ἔπ ρογαδαϊίοη οἵ ΟΠ Γϑ 5 

τηϊγ 6165. Ηἰβ5 ἢγϑὲ πη] γ8 016 ργονῖ θα ΤΟΥ ἃ ἔϑη]Υ ἔῃ 6 οαβἐοιηΥΎῪ 
ῬΓΟΨΙΒΙΟῺ ΤΟΥ ἃ ἰδδίϊνα!, μοὶ ᾿πάθθα ἈΡ ΒΟ] αἴθ ὩΘΟΟΒΒΆΓΥ, γϑὲ 
τηπ0}} ἴο 6 ἀδδιγθα, μὴ ἔπ το οἵ ργο!οηρίπο δη ἃ ο616- 
Ῥγαϊπρ' ὑμ6 Δ ΓΙαρΡΘ ΟΘΓΘΙΠΟἢἾ65 ΔΠ]Οηρ' {Π6 «56 υν5, 15. ἱάΚαὴ 1ηἴο 
οοπϑδιἀογαϊίΐοη. ἨΔ ἔμποη βαἰβῆθα {16 ππαποογ οὐ ἐποιιβᾶπ 5, ὈΥ͂ 
τ} ΕἸ 0]. 1 ο᾽ ἔπ 6 11 ὈΓοϑα ἃπα ἃ ἴδυν 5118}} ἢ58π65. Ηδ ρτγοοθεάθά 
ἴο ἔπ8 οαυσίηρ οὔ {πΠ6 510, ΗἨδ πϑαϊϑὰ οπϑ ὕγῇῆο Π8α θ6θὴ αἰβοαβϑά 
νειν γϑᾶῦβ, ΜΆΓΚ ν. 2ῦ. ἀπούπου οἱρ ιΐθθη, Γλι|κ χΧαϊ!. 11. 8η- 
ὉΙΒΟΥ ἐπὶ γγ-θῖσλς γα 8») ΦΌΠη ν. ὅ. ἃποῖμοῦ ἔγομι Ομ] ΒΟΟΩ͂, 
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Απά {π6 Ῥαββονοῖ, ἃ ἔδαβί οἵ {π6 Φεννβ νγὰβ Ὠ]ρῇ. Οἱ [Π8 τγᾶῦ 
ὙΠθη δα6βιι5 ἔπθη Πα ἊΡ Π15 ογθ8, δηα δὰν ἃ ρυϑαδὺ ἴο δθγαβα- 

61). ΘΟΙΏΡΔΩΥ ΠΟΠΊ6 ηΐο Πΐτη, μῃ6 βϑιίῃ ππίο ῬΠΠ]Πρ,  ΠΘηοα 
5}4}} γγϑ θὰ Ὀτοδα, {Πδὺ {Π6586 τηδὺ δδί ᾿ 

Αμὰ {815 [6 βαϊά ἴο ρον Εἴη: ἴογ π6 ᾿πηβ6] Κπονν 
γνπϑὲ πα ννοι]α ἀο. 

ῬΉΠΙΡ δηβννεγεά ἢϊηι, Το μυπάτοα ροημυ νου ἢ 15 ποῖ 
ΡΩΝ ἴον τΠθῖη, ὑπαξ Ἔν νυ οὴθ οὗ ἴπθῖη τᾶν ἰακα ἃ 
1{{16. 

Απά σοι {π6 ἀδὺ νγᾶβ πον ΓᾺΥ ϑρθηΐ, 5 
νεῖν 
ἀἸ5οΙΡ]65 οαπ16 αηΐο ᾿ΐτη, δηα 5814, ΤῊ]5 15 ἃ ἀθβαχε ρ]δοο, 
δα πονν {Π|6 ἘΠῚ 6 15 ἴδ Υ ρα556 6: 
ΘΠ {Π6}} ΔΥΨΑΥ, 

τΠ6 γυυἹα 468 
(μδὲ {Π6 ΥῪ τηΔΥ ρῸ Ιηΐἴο {116 
(οννη5 πὰ 
σουπίυν τουηᾶ δθουῦί, δηᾷ ᾿πίο {Ππ6 ν]]] 8068, 
δηά Ἰοάσε, 
δηα σὰν {Πϑχηηβοῖνοβ Ὀγθδά : (Ὁ {ποὺ Πᾶνα ποι ]ηρ' (0 Θδΐ. 

ΗΘ δηβννοιθά, δηά βαϊα πηΐο {Π θη, 
ὙΠΟΥ πρρά μοί ἀθρατί: 
Οἴνα γα {μϑτ ἰο βαί. ἀπά {πδὺ 88 υπίο Πίτη, 541] νγ8 
5ο, δια θὰ ὑνο πυπάγοα ροηηυνοσίι οὗ Ὀτθδᾶ ἥ, ἂῃὰ 
σῖνα {Ποῖ ἰο δδί ἵ 

Ηδ 581 υαπίο {πθπ, Ηονν τηϑὴν ἰοαᾶνοβ πᾶν γα ὁ 9Ὸ 
Δα 566. Αμπᾶ ψῆθη {πῸὺ Κπονν, {Π6Ὺ 580, ἤνα πᾶ ὕνο 
ἤ51)65. 
Ομ οἵ ἢἰ5 ἀΙβοῖρ!εβ, πάγον, ϑιαηοη Ῥαίουβ σοί, 

58 ἢ ππΐο Ὠ]Η], 
ΤΠοΥΘ 15 ἃ 1Δ4 μουθ, ψῃῖοἢ Π8.ἢ} ἔνα θδυ]ον Ἰοανεβ, ἀπά 

{00 5108}} ἔβηε5 : θὰ ψ Πδὺ ἀ΄6 {Π6Υ δΔιηοηρ 50 τηδηΥ ἵ 
Αμπά Πο 5814, Βυϊηρ' {ποπὶ ΒΙΓΠΟΙ [0 ΠΕ. 
Δῃηά 76βι1|5 5814, 

[0 15 ἀΙΒΟΙΡΙ65, 
Μδϑᾷκε {π6 τηθὴ 581 ἄοννῃ, 

16 ᾽χ.14. Ὀ. ΠΕΠ65 ἴῃ ἃ ΘΟΙΏΡΔΏΥ, 

Μαϊΐ. ἴχ. 21. δποΐμοι ἔγομι [15 Ὀιγίῃ, Φομη ἰχ. 1. ΤΠ ργο- 
δγθδβῖνθ οὐδ ΤΠ ]16}} οἷν Το ἃ ορδοῦνθα θη 6 ἀοπιοηδίγαϊθα 
Ὧ15 ρονοῦ οἵ γαϊδίηρ ἴπ6 ἀθαᾶ, ἴθ ὑπ6ὶν νϑγίουβ βίαρθϑ οἵ οοῦ- 
ταρϊίοπ ἀμ ἀδοῦγ, ᾧ πᾶν οοπϑι θυ [πὶ ἃποίμου ρατί οἵ ὑπθ86 
ποΐα8 (ο). 

(α) Τ'. ΒΑ". Οείαθοί, [0]. 60. 2. ἀπᾶ ϑαπ]ιοάτίπι, [0]. 49. 1. ἂρ 61] ἴπ 

Φόλη νὶ. 9. (0) ὅνο. δἀϊί. Ρ. 66. (6) Μεϊεΐθιῃ. 1μθἀθη5. Ββϑουί, ἀθ 
ΜΊγδοα]15 δ65α, 56οί. νἱ]. Ρ. 242. 5 

8 πο Βυπάγοα μόποθ γ)8ἃ5 {πμ6 5πὶ ἤχϑά ὩΡῸΠ [ὉΓ ἃ ΥἱγΡΊ ἢ 5 
ον ; [ὉΓ ἴπΠ6 ρογίίοῃ ἴο ΡῈ ραἰά ΒΥ ἃ πυϑρᾶπα ἴο ἃ γοπδη Ὑ}Π0 
γ5 ἀἰνογοθᾶ - [ὉΥ π6 πο οἵ {88 165561 πιο 465 οὗἉ 558}, ἃπα οἵ 
νὩγουβ υεποθβ. ὙΠῸ ἜΧρυβϑϑίομ ἱμουοίοσθ ψγὰ8 564 ΡΓΟ- 
ΨΟΓΡΊΔΠΥ, ἴο ἀθποῖΐθ ἃ ἸΔΥρο 51 π| Οἱ ΟΠΟΥ. 5.66 {80 γοίθυθηοθβ 
ἴῃ ΟΝ] ὁπ Μααν νἱ. ἴπ Ιου. 
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Ματκ υἱ. 39. Αηά Πα σοτηχηδηεά {Π6η (0 τηδῖτ6 8]] 51} ἄόυγῃ ὈΥ͂ οουη- Οπ ἐμ τᾶν 
ῬΠΙ65 οἢ {Π6 ἼΘΘΠ ΟὙΊΔ585. ἢ Τογαβα- 

7Ζομη νἱ. 10. Νουν {Π6 76 τνᾶβ τη ρ 855 ἢ Π6 μΪδ6α. ΗΝ 
1ακεῖχ.1ὅ. Αμπά {πον αἰ 50, δῃηᾶ τηδάβ {ποπὴ 81] 516 ἀόνῃ. 
7οΙπ υἱ. 10. 50 {π6 τπθῃ βδίθ ἀἄουνῃ, ἴἢ πυιθεΥ ἀροῦὺ ἧνε {ποιιϑδηά. 
Ναικνὶ. 40. Απά {πὸὺ 88: ἄονῃ ἴῃ γῶμΚβ, ὈΥ Ππυηάτοάβ, πὰ ὈΥῪ 

ἢ 165. 
41. ΑΔμᾶ νψἤθη μ6 μδα ίδκδεη {πΠ6 ἥνα ἴοαᾶνθβ δπᾶ {πὸ ἔνο 

ἢ5}65, μ6 Ἰοοκϑᾶ ὑρ ἴο μϑάνθῃ, δηά ὈΪΘββθά, δῃηα θγακα 
όμη νἱ. 10. Δη γνῇθη Π6 δα σίνϑη {Π8ηΚ5, μα αἀἰβεσθαίοα 
ΜΆΥΚ νἱ.41. [Π6 ἸΙοᾶνεβ, δῃᾷ σᾶνθ ἔπθ 0 ἢ18 ἀΙ5010165, ἴο βοῦ θθίουα 

ἘΠ 61, 
αἱ. χῖν.19. Δ8η {Π6 ἀἸ5ΟΙΡ1]65 ἕο {Π6 τα] ξπ46, . 
3ολη υἱ. 10. 8 ἐΠι6 ἀἸ5ο 1165 το {πϑῖὴ [μδὲ ὑγθγ δοὲ ἄοννπ; πᾶ {κ6- 

γν156 
Ματκ νἱ. 41. (η6 ἔγγο 5:65, 
Ζοόμη νἱ. 11. Οὐ [Π6 ἤβηεβ, ἃ5 γηπο ἢ ἃ5 {ποὺ νου], 
Ματκ νἱ.41. ἀἰν θα ἢ6 διποησ' ἔμ ἃ]]. 

42, Απᾶ (ΠοΥ αἸα 8]] δαί, δμ!ὰ νγεσα ἢ116α. 
Ζομη νἱ. 12. ὝΠΘη {ποὺ νεῖ Π]16α, μ6 βδιά τππίο [15 ἀἸβοῖρίθϑ, αδ- 

{Π6Ὶ ἂρ [Π6 ἤΠαστηθηΐβ {Πδὲ γουηδιη, {πᾶξ ΠοίΠΙηρ Ὀ6 ]οβέ. 
18. ἸὙἸΠεογοίουθ ποὺ σαίμογρα {Π6γ ἐορ ΊΠΟΥ, 

ΜΠαΥ νἱ. 48. Αμά {πον ἴο0Κ ὉΡ ἔνγεϊνα Ῥδβοίβ [Ὁ}1" οὗ {π6 {γαρυηθηίβ, 

9 πον θαβκοῖβ {0}1-᾿δώδεκα κοφίνες πλήρεις. 
ΤΠ γ16}} ΚΠ ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΠ5 1 ψΦανομαὶ, ϑ'8ἷ. 9. ν- 14. 

Ψυάᾶοθῖ5 φυουχῃ οορἢἴπτιβ [Θ πιη4 Π6 ΒΌΡΟΙΙΘΧ : 
δηα ἴῃ αἵ. 6. ν. 542. 

Ουπὶ ἀδαϊζ Π16 Ἰοσσπι, Θορἶπο ἤβποαπ: γα οΐο 
Αγοδπῦχῃ Ψπάερ8 ἰγθιηθη5 τηθη ἀϊ οαΐ 1π ΔΌΓΘΙΩ : 

πᾶν τηϑάθ ἱπ6 ψοζγὰ κοφίνους ἴπι {Π15 Ῥ558968 ἃ ΒΞ) οὗ οἵἩ ργθαΐθι 
ΘΌΓΙΟΒΙ Ὑ ἔπη σου] αὐ ἢγβὶ βιρηΐ ΔΡΡΘαΓ ΓΘΘΟΠΆ 016. ΓΓΠ6 {γϑὲ 
8 ἃ ΘῈ ΠΟΓᾺΪ ΟΡ᾿ ποτ 15, ὑπ {Π6 ΘΟΡ ΠΪ πι15 ᾿ΘΥ6 8864 ἴο, νγἃ5 ἃ 
5118}} θαϑκοῖ δομπδίδην! Υ οϑυγι θα ἀρουΐ Ὀγ ὑπὸ ΨΦ 65. ἴῃ ΥΘῃ16Πι- 
Ὀτάποθ οὗ {πΠ6ῚὉ 5] ΔΥΘΥῪ ἴῃ Εουρὶ, 58. Ιχχχί. 6, "ΌΤΙ ΤΠ) ΖΡ 
ὙΥΤΙ Ἴ532, Ἴ22 305, Ὑ ΠΙΟΙ 15 ἐγδηϑ]αἴθα 1π ΟἿἿ γΘΥΒ10Π, “1 χο- 
τηογοα [15 5ῃοι  ἀθγ ἔγομι {π6 Ὀασίμθη ; ἃπὰ ἢ15 Πᾶπα5 ΤΟΥ 46}1- 
νεγοα ἔγομι τλἈΚΊ Πρ ὑπ ρμοίδ ;᾽)" 15 γϑῃάογθα ὈΥ “ϑγοιμθ ἃπα ϑ'γτη- 
ΤΟ! 5 αδι χεῖρες ἀυτ κοφίνα ἀπηλλάγησαν. -ΤΠ6 ϑερίααδρσιτηΐ, 
1ηϑἰθαα οἵ πον (ὑγαηϑιθιιμΐ, ΟΥ̓ΐτα δι αηΐ, ἃΡ. ΑΥΙἃ5 Μοη- 
ἴδ 115) ΤΘΔα ΤΥ ΊΣ}ΓῚ, τ μΙ οι 15 [Ὁ] οσϑα θ. ὑπ υϊσαΐο---αὶ χεῖρες 
ἀυτῶν ἐν τῶ κοφίνω ἐδόλευσαν 1,ΧΧ. Μᾶπι5 6}85 ἴπ ΘΟΡΒΐηΟ 
βού ούπηΐ,. Ὦγ. 61] φαοῖΐοβ ΝΊΟΠΟΙα5 ἀ6 τὰ οἡ ἐμ15 νθῦβ6, ἴο. 
Ρτονο ὑπαὶ ἔπΠ6 6 ν)5 οαγγϊϑὰ θαβκοῖβ τ δοιὴθ ΠΥ, 1Π ΘΟΠΊΠ16- 
τηουαίοι οἵ ἐποῖγ Ἐρυρίϊδη βογν πᾶ6, ἀπὰ ϑοποοΐροη ααοΐος 
ΒΙΔοπἾα5. ΑΡΟ ΠΑ Γ15, Εἰ ρ᾿ϑὲ. 7. 6. ἀπὲ ΑἸοϊπιὰ5 Αν]ΐϊι5, ΠΡ, ὅ. 
ν. 50. ἰο ἰπι6 581π0 δἴθοϊ. 

Αποίδπογ ἱπἰογργοίαϊιοα. οἵ ἔμ ψοσγά κοφίνος 15 ἐπαΐ οὗ ΕἰλΥπᾶ- 
θῖπ 5, ἘῈΟ ΒΌΡΡΟΒΕΒ ὑπαὶ ἐπ 716 715 τιδάθ ἐπαΐ πι56 οὗ {Π6 πᾶν δηὰ 
16 σορμῖπτι5, Ὑ Β]οἢ Ψανθπαὶ ἀη ἃ ΜΑΥ 4], (1. ν. ΕΡ. 17.) πᾶν 
ΔΠπᾷ46 4 ἴο, ἃ5 ἃπ ΘΠ ]6 πὶ οὐ ὑποῖὶν ΡῬονθυυ πὰ βυ Πα πρ5 ἀατὶηρ᾽ 
ἐπ6 ἰαϑὲ βῖθρ οἵ Φούιβδὶθμι, μθη ὑπο Υ ογο γοαποθα ἴο {μ6 
πθορδϑιΐν οὗ ϑαΐπρ' μᾶγ, ἴῃ {πὸ ἸΘΥΥ 0 ]6 ΒΟΔΥΟΙΥ Οἵ ὈΓΟΥ 51 0η8. 
Βα [815 ΘΧΡΙ απο 15 ον! ἀθ ἐγ ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒ: ὑπΠ6 ΘΟΡἢΪΠΠ15, ἃ5 
ΠΥ ΒΘ 5ῆθντι [Π ΠΕΠΊΘΥΟΙΒ ᾿ΠδἰΆ ΠΟ 65, ὈΘΙ Πρ ἴῃ σοπογαὶ π50 θ6- 
ἕογο {π᾿ βῖορϑ οἵ ο  αβα 6 1ὶ, 
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Φόμη υἱ. 18, οὐ {π6 ἔνε Ὀδυ]ον ἰοανθ8, Οἱ {Π|0 γγὰ 
ΜατΚ νυ. 43. πα οὔ ἐπ 6 5165, πφαι ὕλῦϑαν 
Ζόμα νἱ. 13. νγῃῖοἢ τοιηδ ηθα ονοσ δηα ον ππίο {ποιὰ {παΐ μδα δαίθῃ. 
Μαί, χὶν.2 1. Απᾷ {ΠΗ ὴ}  {παΐ παά δαΐθηῃ νγεῦβ δῦοιυέ να {πουβδηά χηθη, 

θεβιάθ ννοηηθη δηα οἰ] άγρη. τὴν 
Τόλη νἱ. 14, Τῆθη {Πο56 τθῃ ννῖο πα 5θθη ἐπ6 τϊγϑοῖθ {Ππδ0 δ 6δβιι8 

ἀ14, 5614, ΤῊΪ5 15, οὗ ἃ ππππ, {πᾶῦ ργορμοὺ {πδὺ 5που]ά 
ΘΟΙΩΘ [ηἴο {Π6 νγου]Ἱά. 

ΜΑΤΤ. Χὶν. νοῦ. 1ὅ. ραγὶ οἵ νϑῖ. 16. νϑὺ. 17. ρᾶγΐ οὗ νϑσ 19, δπὰ 
γ6 1. 20. 

15 Απὰ ψῆϑπη 1ΐ νγὰϑ δυθῃΐηρ, μἷ5. ἀἰβοῖρ] 65. οδη6 ἰὼ [ιἰπ|, 58 0- 
ἴηρ, ΤῊΪβ 15 ἃ ἀδβοοτὶ ρ]αθθ, πα ἔπ ἰΐπι8 15 πον ρϑϑβ; βθηᾷ {πὸ 
γα τἐϊξπ46. ἀνγᾶγ, ὑπαὶ {Π6Ὺ τηΔ} σῸὸ ἰπῖο ἔπ νι Πρ 65, ἃπα θ.Ὺ 
ἐπθηβο να ν] οἶπια]β. 

16 Βαΐ 6585 5αἰ 4 ππίο ὑπ6π1---οῖνθ γϑῖπθηι ἴο οαΐ. 
17 Απά [ΠΥ 580 πηΐο μἰπι, 76 ᾶνθ ᾿θγ θυ} ἤνο ἰοανοθ, δηά 

ἔνγο ἢ15168. 
19 Απᾶὰ πὸ οοιππηδηάθα {πὸ τα] ἰα 46 ἰο 51} ἄονγπ οἢ ἐπι 

ΘΥΆ55 ; πᾷ ἴοοῖκ πα ἥνα ᾿οᾶνοβ, ἅπα {πὸ ὕνο ἢ5}165, ἃπά, ἰοοἹκ- 
ἴπρ ὕρ ἴο πϑᾶνθη, μα ὑ]655864, ἀπά ὈγΆ Κα: δηὰ σᾷνθ ἴΠ8 ᾿Ιοᾶνεβ 
ἴο ᾿ὶβ ἀϊ501ρ105--- 

20 Απά ἔπιον ἀἰά 811 δαΐ, πᾶ σγϑύβ {1164 : δῃᾷ {ποὺ ἴοοῖ ἀρ οὗἁ 
{πὸ {γαρτηθηΐβ ὑπαὶ γοιηδὶ ηθα ἔνγοῖνθ θαβτοὶβ {Ὁ]]. 

Τ8ΚῈ ΙΧ. ρᾶαγὶ οἵ νου. 12, νϑὺ. 18. ραγὶ οἵ νου. 14. ἀπὰ γνοῖ.. 16,17. 

12 Απᾶ θη {πθ ἀΔΥ θΘσδμῃ ἴο γγθδν ΤΑΥ͂, {6 οαΠ16 {Π6---Υα 
5814 υηἴΐο ἷπ|, ϑϑηα {πὸ τα] Π{πᾶᾷ6 ἀναγ, ὑπᾶῦ [ΠΟῪ τὰν 90 ἰπΐο 
ῃ6 ἴονγπβ δὰ οοππΐγυ τοὰὺπα ἀθοιΐ, δη ἃ ἸΙοάσθ, πα σοὶ νἱοἴτι8 5 : 
[ΟΥ̓ 6 ἅΓ6 πϑυθ ἴῃ ἃ ἀδϑογὶ ρῖδοθ. 

185 Βαυΐ π6 5814 πηῖο ἔμθηι, αἰνθ γ ἔποπὶ ἴο θαΐ. Απα {πον 
5814, 786 ᾶνϑ πὸ ποῦ θαΐ ἔνθ Ιοᾶνθβ ἃπᾶὰ ἵνγὸ [151165; Θδχοθρῖί 
γγ8 5πΠο0 4 ρῸ 8π4 ὕὰγ πηϑαΐ [ὉΓ 411} {1π|5 ρΡ6Ο 016. 

14 (ΕἘῸν ἔπ ον γγοτθ ρου ἤνο ὑμπουβαπὰ τπθη.) Απάὰ [6 5814--- 
ΜΑἰκο ἔπθι 511 ἀονη--- 

16 ΤΊ θη πο ἴοοῖ ἐπ ἔνθ Ιοᾶνοϑβ ἂἀπα ἴπ6 ἔγγο 5165; πα Ιοοῖ- 
ἴπρ αρ ἴο πϑᾶνϑη, πα Ὁ] 5564 ἔπ6πὶ, ἃπ ἃ γα, ἃπὰ ρᾷγνο ἴο {πὸ 
αἰ501Ρ165 ἴο 5οὺ θοίοσγθ {π6 τη] τὐπά6. 

Ογθηΐπ5 ἱπηλρῖπο5 ἐμαὶ ἐπ 768 846 1156 Οἵ {π6 σορβηίη8 δὲ 
Ἐοιηθ, πα οἰβονβοῦθ, [ῸΓ ἔμ6 5816 οὐ νύ οι5. 51Π18}} γι 0165 οὗ 
ΡΘάϊατΥ ; ἀπά Βαυχίονῖ, ἐπαὶ ὑπ μαϑβικοῦ, ἔγοιῃ {π6 θα γ ! θϑὲ ρουῖοά, 
γγὰ5 ἃ ρᾶγΐ ΟΥ̓ ἐποὶγ Πουβθμο]α βἰαῆ; θη ο6 1μ6 ΘΧΡΥΘ5510Π, 
Ποῖ. ΧΧνΠ]. ὅ. ἽΝ. ὙΠ, Ὀ]6556 ἃ 5118}} θ6. ἴΠγ θαβίκοὶ δῃὰ ἴῃγ 
βἴογθ. ΤῈ6 θαϑὶςοὶ νγὰ8 α564.}16 ΒΌΡΡΟ565, ἴο ὈΓΪΠρ' ὑπ ἢγϑι- γα "5 
ἴο {π6 ργὶθϑίὶ, ἃπά ἐπ μὰν νψὰϑ ργον 464 ἴο ργδβνϑηΐ [Π6 σΎΊ οι 5 
Οἴου πρ5 ἔγοιῃ ἐοποΪ πο Θ8 611 οἴ μοσ, ϑομοοῖρομ ΓΘΡ[165 ἴο {Π656 
Βα ρο ϑἕοπ5, ὑπαὶ 11 γγᾶθ ποὺ ροβϑῖ 16. 811 ὑπὸ 78 ν)7]8 οου]ά Ρ6 6ιι- 
Ρ]ογϑᾶ ἴῃ 5611} πρ᾿ : πο ποὺ ψου]Ἱᾶ ἔποὺ πᾶν οαΥΓΙΘα ἐποῖν θα β κοὶβ 
οἵ Πγϑὲ {τα }5 50 ὉΠ Π ΟΤΊΩΪΥ ἴο Βοπι6; ἃ5 ἰο πᾶν δχ οἱ ἰθα {ΠΗ 5811 
οὗ 7Ζανθμαὶ πο ΠΥ ογ6 ἔμο86 0 6 Γ6 ΠΟΥ͂ [ὉΠ] οὐ πο’ ΟΠ ΓΙδὲ 
ϑοΐπρ' αρ ἰο ΦογυβΆ] οι ἰο οὔευ ἱπεὶν ἢγϑὲ {γαϊ5. ΗΘ ΘΟ ΠΟ] 1668, 
ἐπογθίογθ, τὶ τ δἀορίϊπρ {π6 ορίπίοπ οἵ Βοϊδηα, 10} 15 [0]- 
Ἰον δα 4150 ὃγ ΒΒ! αβπον ((π νοῦ κοφίνος) {παᾶΐ ἐπ ΘΟΡΒΙ 5 γγ85 
τι5ϑα . ἔπ ονγδ [ὉΥ ΘαΥΤΥπρ ἀρουῦΐ σι] {1161} {πὸ ἀγ 0165 οἵ 
ῬΓΟΥΊΒΙΟΠ, ὅτο, ρογια τεα Ὀγ ἐποῖν Ια, δπὰ παῖ ἐμ ΠΥ βογνϑά ἴο 
ϑργθδα τππᾶθυ {6 1, θη {ΠΟΥ͂ ΜΘΓΘ οοΙρο 16 ἴο 5166 0 αὐτοδὰ 
ἴῃ μἴδοοβ ἱππ δῖ θα θγ Ομ }165.-πϑοο ὑπὸ Μψ ΠΟ]6 αἀἰδϑουςαίοη 1ἢ 
5 σμοοΐροῃ, ΗοΥϑ ΠΤ Θργαῖος, νο]. ἱ. Ρ. 199. 
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17 Απάίπου ἀϊὰ δαΐ, δὰ σσογθ 81] ΠΠ16α : δη ἃ ἔμῖρ νγὰβ ἴθ Οἱ (8 τϑὺ 
ὉΡ οὗ ΠΠαρτηθηΐβ ἐμαὶ γαῖ πο ἰο ἐπθη ἔσχον θαβκοίβ. ἴο Φοιαβᾶ- 

98 Ν Υἱ. ρᾶγί οἵ νου. 18, 611. 

18 -απα ΠΙΙ]6ἃ ἔνγοὶνο Ρδϑκϑὲβ σι δ [Π6 ἔγαρ θη [8 --- 

πΞιτεαᾷὰ»..-.. 

ΞΕΟΤΙΟΝ Υ. 

Ολγὶδί βοπάς ἰἦξδ πιο αἰσαν, απαὰ ργανς αἴοπο ἣν, 

ΜΑΤΊ. ΧΙν. 92, 28. ΜΑΒΚ σἱ. 45, 46. 5ΟῊΚ τνἱ. 15. 

3ολη υἱ. 15. ὙΥΏΘη 96β515 {Ππογοίοσθ ρεγοοϊνϑα {πὲ (πὸ ν του] Θοτη6, ῬιΌΡΆΒΙῪ 
ΔΠ4 ἕαῖκα Πῖτ ὈΥ ἴοτοΘ, ἔο τηδ Κα Πὶπ ἃ Κίην, ταῦμὲ ἜΤΕΝ, 

ΜΆτι υἱ. 45. ΒΕΓ] ἢ νγῪ 6 σοηβέγϑιηθα 15. ΠἸ5ΟΙΡ 165 (0 σοὲ Ἰηΐο {Π6 : 
5Π10, 86 ἰο ρῸ ἰο (Π6 οἴΠ6Υ 5146 θεΐοσθ, υαπίο Βείῃβαϊ 8, 
γγ}}116 μ6 βεπέ ἅνγδὺ {Π6 Ῥθορίβ. 

Μαί. χῖν. 22, Απὰ ψ ἤθη 6 πᾶ 5θηέ {π6 τη] εἰὑ65 ἀννᾶν, Π6 νγαπΐ ἃὉ 
7ομη υἱ. 1ὅ. Π6 ἀδραγίβα ἀσϑ]η 1ηἴο ἃ τηοπηΐδίῃ, ΠΙτη56}} Δ] Οηθ. 
Ναί, χὶν.28, ἀραυί ἴο ῬΥΔΥ : ἃπὰ ὑγῇθῃ {Π6 δυθηϊηρ᾽ νγᾶ8 ΘΟΠΊΘ, 6 νγᾶβ 

{που 8] οηθ. 
ἌΛΤΤ. Χὶν. ν ΘΓ. 22. πα ρϑγΐ οἵ νϑγ. 29. 

95. Απὰ 5ἰγαϊσεῦναν 9 6515 οοπδίγαϊ θα Ηἷ5 ἀἰβοῖρ!θβ ἴο σοὶ ἰπῖο 
ἃ 5810, ἃπα ἴο ΡῸ θοίογο μἰπα απῖΐο ὑπ οἰ μοχ 546, ψ 116 μ6 βϑμὲ 
186 πια! τ 465 ἀναγ. 

29 ---οἰηἴο ἃ πιοπηΐα]η--- 

ΜΚΑΠΕ ΥἹ. νϑῦ. 46, 

46 Απὰ ψίιθα μ6 δὰ βϑηΐ ἴπδηι ἅν, ἢ ἀδραγίθα [ηΐο ἃ 
τηοτπἴβιη ἴο ΡΥΔΥ. 

- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΥἹ. 

Ολγίδί τυαῖϊξς οη ἐλα δεα ἰο ᾿ὶς Π1ϑοὶρῖος, τυλο αγὸ ουογέαϊεοη 
γτυἱεδι ἃ δίογηι "', 

ΜΑΤΊ. χῖν. 94.--9858.. ΜΆΑΒΚΥΙ. 47----ὅ8, 9ΟῊΝ νγἱἹ. 16---91. 

Ζομα υν. 16. Απᾶ ψῆθη [Π6 βυθὴ νγᾶϑ ΠΟῪ ΘΟΙ]6, Π15 ἀἰβοῖρ]65 νγθηΐ ΘΆ]116ε. 
ἄονῃ πηΐο {πῸ 568, 

10 Τῇ 15 ἃ σοοα Υϑιη8γκΚ οἱ τ. 61}, ἐπαὶ ἵποβ πὸ ἀεί γθὰ ἃ 
ἔθ ΡΟΓΆΙ Πάθθιμθν, γα Θ ἀμ ΜΟΥ ΠΥ οἵ ΠῚ5 ργοβθηοθ. ΑἹ] ψῆο 
{0]1ονν ΟὈγἰδὺ [ῸΓ ροΎοΥ--- 5Π 6 νας ΟΡ. ΑΓ ἐν --υγθα} }}} ΟΥ ΠΟΠΟῸΥ; 
ΟΥ̓ [ῸΓ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ Ῥύγροβα ἔμπδη ἰθ τϑοθῖγθ ἃ 8ρ1}1{πὲ] ΜΕ 655 Ί 8}, 
ΔΥ6 ποῦν οἵ πηι. ΟἸσὶδὶ γεξγθὰ ἴο ἃ τηοπηΐαϊη, ἃδαὰ ἀ6- 
οἰ πϑα 8}} ψου! αν Βοηοαγ5Β. ΤῸ Βᾶνϑ {Π8 βου οἵ ργδγίηρ, ἴο 
ΡῈ δάιηιτἰ6ἀ ἃ5 ΟΠ γΙδὺ γα5 δα μη θα, ἰπΐο οογηπιππίοη τ αοὰ 
ἐμ Εδΐμθγ, 156. ΒΙΡΉΘΥ δηα ππογα ἰμθϑεϊ μηδ ]6 ἐμαῃ 411 δαυί]γ ἀΪ5- 
τη οἴ] 05 8 πα ἰγθα8165. 

11: Ομ γιϑὺ μθΥΘ ἀθιηοηβίγαϊθα ἢ15 ρουγοΙ ἃ5 ἵμπ6 Τογὰ οὗ Ναΐαγο. 
Ηδ ναὶκϑά ὑροι ἐπδ 568, ἃπὰ νυ δὴ π6 δπϊογοα 1ηἶο ὑμ6 5810 ἐπθ 
γγᾶνο5 δῃὰ ἴπ6 ψὶη δοκπον]θαάροα μἶπ|, ἀπ 16 5ῃῖρ ψὰ5 ἰη- 
βἴδπευ αἱ πὸ ρῖίδοθ οἵ 115. ἀδϑιϊπαΐίοη. ΝΟμηιβ [85 σίνθη ἃ 
Ῥϑδυϊ] ἀδβογι ρίϊου οἵ ἐΠ15 τ γδο 10: ΟΠ Υ δῖ, μ6 6115 τι5, να! Κοα 
ὍΡΟΙ ἔπ6 ψψαΐου πιῖμ ππψοϊζοα δοΐ ; πα μ6η ἰὸ οᾶπη6 ᾿πἴο {πὸ 
510 1 χηονϑα 85 ὈΥζ ἃ αἰ πδ πρ]56, ἀκ ἃ σἱηρϑὰ ἐπουρηΐ οὗ 
μας τη ἃ, ψιποὺΐ νη 45, σι πουΐ οαγ5, 56] ππηοντηρ ἴο ἐπ αἰδίαμπε 
ἅγΘΗ. 

Χριτὸν ἐθηήσαντο διατείχοντα θαλάσσης 
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ϑολη νἱ, 17, Απᾶ οδμῃίογθᾶ ἰηΐο ἃ 5810, δπᾶ νγθηΐ ΟΥ̓ {Π6 868, ἴο- Θ6]1166. 
γγαγ 5. ΟΔΡΘΥ ΔΙ : 

Μα νἱ. 47. Δηα {Π6 5Π10 νγὰβ ἴῃ {π6 χηϊᾶϑέ οὐ {π6 568, δηᾷᾶ 16 4Ι'οπθ ὁἢ 
{π6 Δ πᾶ : 

ΖόΒη νἱ. 17. 84 16 νγὰβ πον ἄδγκ, δπα 76 ϑι5 νγᾶ5 ποέ σόϊ (0 {Πογη. 
18... Αμά {Π8 568 ἅγ056, ΒΥ τϑάβοῃ οἵ ἃ σγϑαΐ νυ]πηα {Πδΐ Ὀ]Θνν. 

Ναί. χῖίν.94. Βαὲέ {Π6 5810 νγᾶβ ΠΟΥ ἴῃ {π6 τηϊάϑύ οἵ {Ππ6 568, ἰοξβϑά 
ΙΓ {Π6 γνᾶνο5 ἢ [ῸΥ {π6 ψ1Πα νγᾶὰβ ΘΟΠΓΔΙΎ. 

Νατκ νἱ. 48, Απά Πα 88νν ἐπϑιὴ (ΟΠ ηρ' 1π τον ηρ: 
Μαι. χῖν5, Αμπᾶ ἴῃ {Ππ6 ἐουσί νγαίοῃ οὗ {Π6 πῖσῆςξ δδϑιι5 οαΐ πηίο 

{Π θη, ννδὶ Κιησ' οἢ {Π6 568. 
Ματκ νἱ, 48, ἀηἃ ννου ἃ πᾶν ραββθα ὈΥ {Π 611. 
7Ζολη υἱ. 19. 80 ψΠθη {Π6Υ Πδα τοννεα δροιΐ ἥνβ δα ὑννθηίν οὐ {ΠΤ Εν 

ἔαυ]οηρ5, {πον 586 96βϑι5, ννδὶ Κίηρ' οἢ {Π6 568, ἀπά ἀγδνυηο, 
ὨΙΡῚ πηίο {Π6 5110 : δα {πῸνὺ νϑύβ δἰγαιά. 

Ναί, χίνῶθ, Απά ψΠθη {Π6 ἀΙ5010165. βᾶνν ΠΙΠὶ νγα] κίηρ ὁπ (ἢ6 56ᾶ, 
{πον γα 6 ἰγοῦ}]64, βαυιηρ, [1 15 ἃ Βριυ ; πα {πὸ οτἱδα 
ουξ ἴου ἔδδσ. 

ΜΚ νἱ.ὅ0, ΕῸΥ (πον 8]] βἂνν Πίτη, δηα νγοῦα ἐτου]6ά. 
Μαῖ, χίν. Βαΐ βίγαϊσηένναν 9 6βιι5 5ρᾶ Κα πηΐο {ποιη, βαγίπρ, Β6 οἵ 

Βοοά ΠἤΘοΥ : 1151; θὲ ποί δίγαιᾳ. 
28. Αμάᾶ είου δηβνγογεᾶ δηά 5814, Τοσά, 110 θὰ ἐμοῦ, διά 

Τὴ6 6ΟΙΠ6 πηΐο {π66, οἡ {Π6 ννδίου. 

29, Αμπαᾶ [ βεϊά, οιηθ. Αμπᾶ νπθη Ῥϑίευ νγὰβ σογηθ ἄοννπ 
ουὐ οὗ {πΠ6 5810, Π6 ννδ! θὰ οῃ {Π6 νναΐϑι ἴο ρῸ ἰο Ψ6β808. 

80. Βιυΐ ἤθη πα βὰν {π6 νιμα Ὀοιϊβίρθγουϑ, 6, νγὰβ δἰγδι : 
84 Ῥερίπηϊηρ ἴο 51ΠΚ, Πα οὐβά, Τιογά, 5ᾶν)}6 Τη6. 

81. Αμά πητηδάϊδίεϊν 9651 βυθιομθα ἔτ Πῖ5. Ππδηα, δηὰ 
σδιρης ὨΠπη, δηα βα]α ππίο πα, Ὁ ποι οἵ {π{||6 (1, 
νυ πογείοτε ἀτάϑε (ποιὰ ἀουθύ ὅ 

Ματκνὶ. 1. πὰ Πα ψεηΐ ὑρ τἀηΐίο ἐπμοῖὴ ἰηΐο {Π| 5810 ; - 
7Ζομη νἱ. 31. ΤΏδη {πεν ψἹΠΠΠΟῚΥ τϑοθῖνθα Ἠϊμη 
Μαϊ.χῖν,39, Αμᾶ ψβθη {ΠῸΥ ΜΕΥΘ ΟΟΙη6 ἰηΐο {π6 5810, {Π6 νᾶ 

σΘα56α. 
7ομα υἱ. 21. Δῃ ᾿πητηθαϊδίον ἐπ6 5810 νγὰβ δὲ {πΠ6 Ἰαπᾶὰ νυ μποῦ {πον 

τυνοηΐ. 

Ματι υἱ. 51. Δη4 (ΠΟΥ γε 6 5016 δῃηδζθα ἴῃ {Ποιηβαῖνοθ θα ΟΠ τηθᾶ- 
5ΌΥΘ, 8Δη6 ψοπάογοα. 

δ2. ἘΕῸΓ τΠ6Ὺ σοῃϑιἀογοά πού {Π6 τηϊγδοῖο οἵ {{|| Ιοανεβ : ἔοχ 
{πεῖν Πϑαγῖβ σου μαγἀθηθάα. 

"Αἔροχον ἴχνος ἔχοντα, βατῆς ἀλὸς ὀξὺν ὁδίτην --- 
ἐπεὶ θεοδίνεὶ παλμῶ 

Οια νόος πτερόεις, ἀνέμων δίχα, νόσφιν ἐρετμων 
Τηλεπόροις λιμένεσσιν ὁμίλεεν ἀυτομάτη ναῦς. 

Νοπημ8᾽ ῬΑΓΆΡΠΓα86, Ρ. 69. (ΤΠ86 ΘΟΡΥ οἵ ΝοΟΠπα5᾽ ρΡᾶτά- 
ΡὮγαβο οἵ 5. Ψομ πη 5 (ἀοβροὶ μϑῖδ γοίργυγα ἴο, 15 ἱπιρουθοΐ, Ι 
ΠΤ ὑπογοίογθ γοίυ ἴο {π6 δαἀϊζίοη ἃπὰ Ὑϑᾶγ οἵ 105 ῬΌΡΙΙοϑ- 
ἴοῃ. 
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Μαί, χίν.38, ΤΉΘπ (Ποὺ {πὲ νγογθ ἴῃ {Π6 5810 οἝγη8 δηα νγουβιρροα ΘΆΠ1|66, 
μίτη, βαγίπσ, Οἵ {ἢ ἐμοὺ ἂτί ἐπ ὅοη οἵ αοά "Ὁ, 

ΜΑΒΚ νἱ. ρατὺ οὗ νοι. 47, 48. νου, 49, ἀπὰ ραγΐ οὔ νυ. δ0, 6]. 
47 --οσπ ον ἢ νγ5 ΟΟΙΠ6-- 
48 ---ἴίου 18 σίὶπα γγχὰ5 οοπίγατυ πηΐο ὑπθπι: δπα ἀρθουὺΐὲ ὑπ6 

Τουτὶ παΐοῃ οἵ π6 πὶρμὺ πα οοιπμοίμ ππίο ἐπθιη, να! Κὶ πρ' ΠΡΟἢ 
ἐμὸ 568--- 

49 Βυΐ ψῃθη ὑπ Ὺ δα νγ Π1Ππὶ γα ΚΙ Πρ’ ΠΡΟ ἔ]16 568, {πο Ὺ 5πρ- 
ΡῬοβϑᾶ 1{ μὰ θβϑϑῆ ἃ βρ|Γ1ἰ, Δη ἃ οτϊϑὰ ουΐ: 

δ0 --ΟΑἯἠπά ἱπηπηθαϊαίθ!ν μ8 ἴα Κοα τι ῖ ὑποῖη, δῃμἃ βαιΐῃ ἀπο 
ἔμειη, Β6ε οἵοοά οῃοοϑὺ: 1 151; μ6 ποῖ αἰγαϊα, 

51 ---ὐὰ ὑπ ψιπὰ οοα564--- 

ΖΟῈΝ Υἱ. γϑιῦ. 20. πὰ ρδχὶ οἴ νου. 21], 
420 Βαυῖΐ Πα 5811} ὑπἴο ἔμ 6πι, 11 151, Β6 ποῖ αἴγαϊά. 
21 ---͵΄αΐο {πΠ6 581ρ. . 

----- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΥὙ11. 

Ο' λυϊδὲ ποαῖΐς γιαηῃ εορίο. 

ΜΑΤΊ. χὶν. 94, 85ὅ,806. Μμαβκ υἱ. δ8---ὅθ. 

ΜαῖΚ υἱ.ὅ8. Απαᾶ νῇθη {ποὺ Πδα ραββθα ουϑῖ, {Π6Ὺ οϑιὴθ ᾿ίο {πα 
Ἰαπα οὗ Οὐδθημοβαγοίῃ, πα ἄγονν ἐο {πΠ6 5ῆοτο. 

ὅ4. Αμὰ ψῇθη {Π6Υ̓ ὑγ6 16 ΘΟΥΩ6 οἷ οἵὗἉ {Π| 5}1ρ, 5έγδιρῃξνγαν 
{πον Κπονν ΠΠμη. 

Ναί. χῖν, 85. Αἠᾷ γγῇθῃ {86 τηθὴ οὗ {πδὲ ρῥΙαοα δᾶ Κπον]βᾶάρα οἵ Ἡΐη], 
(μον βθῃΐ οἱέ πο 4}} {πὲ σοιιπέγυ τουηα δοοαῦί, 

Ἰατκ Υἱ. ὅδ... ΑἸ σδὴ {ῃγουσ ἐμαῦ νν 016 τοσίοη τοὺηᾶ δροιΐ, ἀπά 
Ῥαρσϑῃ ἴο σΔΥΥΎ Δρουΐ ἴῃ Ὀ645 {Ππο56 {Πδὲ γγεγα βιοκ, ψῃοτδ 
{ποὺ Πραγὰ Π6 ννᾶϑ. 

Μαί. χῖν.35. δα Ὀγτοῦρἢξ πιπίο Πϊτὴ 81} ἐπδὲ τγοσθ ἀἸβθαβαᾶ : 
ΜΚ υἱ.ὅ06. Απᾶ ΠΟ βοθνοὺ Π6 θηΐογθά, ᾿πίο νΠ]]ασθθ, ΟΥ̓ οἰἐἶ65, 

ΟΥ̓ σοτπιπίτγ, {Π6 ν᾽ 1414 {Π|Ὲ 5161 ἰὴ {Ππ6 βίγβοίβ, δηᾷ Ῥεθβοιρῇῃς 
Ὠ1, [μδ {Π6ν τηϊσῃξ ἰουοἢ 11 1 γγοῦθ θὲ {πΠ6 ῬΟΥΟΥ 

Μαὶ. χὶν 86, (ῃ6. ἤθη οὗ 15 σδυτηθηΐ : δη ἃ5 ΤηϑηΥ ἃ5 ἰοπο 6 α τγθγ6 
τηδά6 ρϑυΐθοι! νυ γῇ ]6. 

ΜΑΤΤ. ΧΙΡ. γΘΥ. 94. ἀπ ρεγΐ οἵ νϑυύ. 86. 
94 -“-“Απὰ ψῇ θη ἔμ ο . ΘΥΘ ΘΌΠΘ ΟΥ̓́ΘΙ, {Π6Υ οᾶπι6 ἰπΐο {πὸ ἰαπὰ 

οἵ ἀδπηδβαγοὶ, 
96 Απὰ Ρδβουρηὶ πἴπι ἐπαΐ {ποὺ πηϊρηὐ οπ]γΥ ἰοποΕ--- 

ΜΛΕΚ νἹ. ραγΐ οἵ νοῦ. 86. 
806 ---οἴ Π5 σαυιηθῃΐ: δη ἃ 85 ΤΠ ΠΥ 8ἃ5 ἱοπο μα Εἷπὶ ΕΓ πηδάθ' 

ὙὙΠ0]6. 

12 Μαυκ]δηα (ὯΡ Βονγον ΟΥὶῖ. σοπ]6ο. Ρ. 9ὅ.) Πᾶ5 7π|5}}Υ Γα- 
τιϑγκοα ὑπθ αἰ ἴδγθποθ θοίνγθοπ {Π15 οοηΐδβϑδίομ (ἀληθῶς θεϑ ὑτὸς 
εἴ) νν ΠΙΟἢ 15 Π0 ΒΊΡ ΒΟΥ Δοκπον]οαρτηθηΐ ὑπᾶπ {π6 ποδίμθη οθαΐα- 
Τίοη, ἃπα {ΠῸ 5016 1605, τηδ46 αἱ {π6 οὐ οἰ ἤχίοι : δπα ἱμαΐ οἵ 5, 
Ῥοΐϑθυ οοπίαϊποα πῃ Μαϊΐ. χνὶ. 16, Σὺ εἶ ὁ χριφτὸς, ὁ ὑιὸς ΤΟΥ 
Θεοῦ ΤΟΥ ζῶντος, ποι ἃ ΤΗῊΕῈ ΟΠ γιδί, Τ8Ὲ β3'οη Οἵ ΤΒΕ οἱ αοά, 
ΤΕῈΕ ᾿ἰνῖηρ αοα, : 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ὙΠ]. 
ΟἸιγὶεί ἱοαοῖιοα ἴῃ {6 ϑ'ᾳπασοριιο 9 Οαρογπαιθη. (Οηυθν- 

δαϊϊοη, γυλεἰ, ἠδ 1)͵δοὶρί65. 

σΟῊΝ νἱ. 92. ἰο {π6 οεπά, δῃηᾶ νι. 1. 

τ χοδη νἱ. 22. ΓΠ6Ὸ ἄδΥ [Ο]]ονηρ, θη {πα ῬΘΟΡΙΘ νοι βίοοα οἢ {{Π|Ὲ σαρογπαυμ.. 

οἴου βἰ4θ οἵ {μ6 5θὰ 58ννὺ {παῤ ὑπϑὺθ νγὰβ πόθο οἴου θοδΐ 

{Πογθ, βᾶνθ {παὲ οὔθ νυν Ππογοίηΐο Π15 5016 5 ὙγΘῸΓ8 Θηςοῖθά, 

δια (μαΐ Τ16ϑ5 πνθηΐ ποῦ ἢ Πἷ5. ἀΙβοῖρ 65 ἱπίο {Π6 Ροδΐ; 
θαι ἐμαί Πὶβ ἀΙ5οΙρ] 65 ὑγῈῦ 8 ΡΌΠΒ ἈΥΔΥ ΔΙΟΠΘ : 

23. (Ηονθοῖε ἴμπϑγ οᾶτηθ οἴμοι Ὀοδίῖβ ἔγοιη ΤΊ Ρουα5. ΠΙρῃ 
ἀηΐο [ἢ8 ῬΙδοβ μοσα {Ποὺ ἀἰ4 οαὲ Ὀγοδᾶ, δἴζευ {πᾶ (Π6 
Τιοτᾷ μά σίνϑη {πδη 5 :) 

924. ὝΠΘη (τ Ῥθορὶβ {μογϑίογθ βᾶνν {πᾶΐ 96βιι5 νγὰβ πο 

(πθγ8, πϑίεμον μἰ5 ἀἰβοῖρῖθβ, {ΠῸῪ 4750 τοοῖς βῃῖρρίπρ, δηά 
οᾶτη6 0 Οδρευπδῦμη, βθακίπρ' [ῸΥ (6518. 

3ὅ. Απᾶ ψΠοπ (ΠΕ Υ Παά ἑοπηά αἴτα οι {π6 οἴΠοΥ 5146 οὗὨ {16 
568, {ΠΕΡῚ 5αἰὰ υπίο μῖπι, ΒΔΌΡΙ, σι μθὰ οαιπθβέ ἔμοὰ 

᾿πΠου ἢ 
26 Ζεθὰβ δηϑυογοα ἰμθῖὶ δπᾶ βαϊᾷ, ευΠ]ν, νοῦν, 1 58 

υηΐο γοιι, 8 56εῖκς τηθ, ποῖ Ὀθοᾶιιβ8 Υ8 ΒΔ} [Π8 Τη1Γ8 0168, 

θαὲ Ὀεοδμβο γα ἀ1Ἰ4 βαΐ οἵ {π8 ἰοανβδβ, δῃᾷ νγθῦθ Π]16α. 

27. ΤΆΡουΥ ποῖ ἴου ἐπ πιθαῦ νυν μοι ρου βῃθίμ, θα ἔου (Πδΐ 

χηθδΐ νυν ῃῖο ἢ μαστοῖς τηΐο ονθυ]αβεηρ' 18, συμ τον {16 505 

οὗ τῆδῃ 588} οσῖνβ ππίο σοι: ἴοσ πἴμη μι] Οοά (π6 Βὰ- 

{Π6Ὶ βθδ]θα. 
286. ΤΠΘη 5614 {ΠΟΥ πἀπίο μΐπη, ῬΠιδὲ 518}1 να 4ο, {πα να 

γηϊσἢς νου [π6 γνου]ς5 οἵ αοα 7 
29. 6515 δηβυνογεά δῃά βαϊά πἀπίο {ποηη, 1 Ὴ]5 15 [Π6 νου 

οἵ Θοἄ, ἐμεῦ γε θεῖον οἢ ᾿ΐτη ννμοτα 6 μδ0ἢ Βθηΐ. 

80. ὙΤΈΘΥ 5814 ἐπογοίοσθ απίο μΐπη, Ταῦ βίην β[θυγθβί (ποῖ 

{(πθη, ἐμαΐ νγβ τπὰν 866, δηᾷ Ὀο]ῖονθ 166 ἢ τ Ππαὲ ἀοϑί ποις 

ννοῦκ ὕ 
81. Οὐ δίμοιβ ἀ14 δὲ τηϑππα ἴπ {πΠ6 ἀθβουῦέ ; 85 16 15 

στ τίθη, Ης σανα ἔπδτη Ὀγθδα ἔγουη μθάνθῃ [0 εϑί. 

32. ΤΏΠρη 9εβ085 βαϊά απίο ἔπομι, Δ ΘΥΠΪΥ, νΘυΠ]γ, 1 88 ἀηίο 

γοιι, Μοβεβ ρᾶνβ γοι ποί {παΐ Ῥτοδᾶ ἔγομλ πρᾶνϑῃ; Ὀπΐ 

τὴν ΒδμοΥ σίνϑι γου {π6 ἔτπ6 Ὀγοδα ἔγομι μθᾶνθῃ. 

88, ἜοΥ (πὸ ὑτεαά οἵ αοά ἰ5 μ6 ψβῖο σοτηθί ἄονγῃ ἔγοτΣ 
μϑάνθη, δηᾶ σίνοιι {Π8 ππίο {16 νγου]ά. 

84. ΤΠοη βαϊᾷ {ποὺ απίο μη, μοΥ, ΘΥΘΥΠΟΙΘ οῖνθ 8 

(15 Ὀτοϑδα. 
3ὅ. Απᾶ 76βὰ5 βαϊὰ τιαΐο ἐμθυα, 1 ἀπ (μ6 Ὀγοδά οὗ 18 ὅ: Πα 

οὐ ψοῦν, ., ἐν τ εἴ Σ᾽ πῸς ὩΣ τ Ός ,...ΞΞε:εεε-------.-------- ὐσὐὐ ππὐὐ ἘΣ τ 

13 Ὑγ6 πᾶν ποῖα Ἀποῖ μοι ἰπβίαποο ἴῃ τ μΐ οι Ομγῖδὶ ΔρΡΡΙ6α ἴο 

Εἰ πιβθ] απ δριἐ μὲ σίνθῃ ὈΥ ὕΠ6 ὅον5 ἴο {861 οχρϑοϊοά Μοββίδῃ. 

ΜΙάγαθη ΟΟΒΘΙθῖη, [0]. 18. 8. Β. Βογθοιία ποιηῖμθ Β. 15880 

αἰχὶς - ααθηι αἀπιοάππι (ΟΕ] ρΥΪπια5, 8510 ααθαὰθ οὐιΐ ροβίγθιαβ. 

ΘῸΕΙ ῥΥϊπια5 Ἰ5ττ ΤΙΝ ΤΠ, ἀοβοθπ θυ θ (δο: Μδηπᾶ. 4. 4. Εχοα. 

χυὶ, 4. ἘΠῚ ρίπογο ἰδοῖδπι ψοθὶβ ρᾶμθπὶ 46 οΟΪο. 8516 ἀυαοαὰο 

8] ροβίτοπιὰβ ἀδϑοοηάογο [οἱ ΜΕ δηΠᾶὰ 6: ἃ. 5. Ιχχῇῆς 16. οὐὲ 

τὰ εἰΐα ὁ ὕγαπιθαιὶ βαρον ἐοΥτᾶπι, -τοϑοο Βοιοοίβοι. ἴπ ἴοος 
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ὅόΒη νἱ, 86. [Πδὲ σοτηθίἢ ἴο τη8 58}} πούθσ ἢπηρου ; δηᾶ ἢ6 δὲ θ6- σαρδγπαῦπι. 
᾿ΙΘνθῖ ἢ οι Ὠ16 51|8}} Πουοὺ {Π1γ80. , 

86.{Ὀ. ΒΕ 564 πηίο γοι, Πα γ αἶἰδο πᾶν 56θὴ 716, δπᾶ 
6] ον ποί. : 

871. ΑἹ] (δὲ {π6 δίπουν σίνθῃ τὴθ 5}}8]} σουύὴθ ἴο τη6: δῃπᾶ 
Βϊτὰ ἐπαξ σογηθίῃ ἴο τὴ 1 νν}]] ἴπ Ὸ νγ 1586 σαϑὲ ουΐ. 

88.ὉΌ. ΕὈΓῚ οὐπθ ἄονῃ ἔγοηὶ ἤθᾶγθῃ, ποΐ ἴο ἄο χηΐϊπθ οὐ 
ΜΨ11, αὺ {Π6 νι} οὐ τη {π8ὲ 5ϑηΐ γηθ. - 

39. Αμπὰ {Π15 15 (Π6 ἘδΕ ΠΟΥ 5. ψν1}} τ Βῖοἢ Πδέῃ βθηΐξ γηθ, ἐμαί 
ΟΥ̓ 811 ψνΒϊ ἢ μ6 μδίῃ σίνϑη τὴβ 1 5μου]ά 1086 ποιῃίηρ, θαΐ 
5ῃου]α γαῖ56 16 ὰρ ἃσαίη δὲ (μ6 1αϑὲ ἄδγυ. 

40.:{.ἁ Απα {15 15 ἐπ νν}} οὐὗὨἩ ἢπ ἐπα βοπέ τη6, ἐμδέ ΘΥΟΙῪ 
ΟἿ ὙγΏ]ΟΠ βθϑίῃ ἐπ6 ϑὅοῃ, δηᾶ δ]! θυ θῖῃ οὴ Πΐτη, τηᾶν πᾶν 
Θψευ] βεηρ᾽ "8 : ἀπ 1 νν}}] γαῖβθ Ηϊτ ἀρ δὲ {Π6 1αβέ ἀδυ. 

41. Το δον {θη γτηυτγηυγοᾷ δὲ πίτη, θεθοϑιιθθ μ6 βαϊά, 1 δηλ 
[π6 Ὀγθδα νι] ἢ σαιηθ ἄονγῃ ἔτογα μθᾶνθη. 

42. Αμά {πον 586]4, [5 ποὲ {π|5 θβϑιβ, (Π6 50ὴ οὐ Ψόβερῖι, 
γΠΟΒ6 ἔΈΠΟΥ Πα γποίῃου νγα Κπονν 7 Πονν 15 16 {Πθη {Ππδὲ Π6 
581{Π, 1 σατὴθ ἄοννῃ ἔγτομῃ μθᾶνθῃ 

483. Ὅ6βι5 {πϑγϑίοσα δηβινεγεα δηᾷ βαιά πηΐο ἐμθῖη, ΜυΣμΟΣ 
Πού ΔΙΠΟΏΡ᾽ ΘΙ ΒΘΙν 65. 

44. Νο Τηδῃ οδῃ ΘΟΙΏ6 (0 116, δχοθρίέ {π6 ΕδίΠΟΥ νυ ἢ βοπὲ 
γη6 ἀγανν ἢΐτη : δηὰ 1 νν}1}} γαῖβθ Βῖτη πρ δὖ [Π6 Ἰδϑὲ ἄδγ. 

45. [Ι{ 15 νυ τη ἴῃ {πΠ6 Ῥγορῃοίβ, Απᾶ {Π6Ὺ 51411 θῈ 4}} 
ἰΔαρὶ οἵ ἀοα. Ἐνθυν τηδῃ {μογθίοσα (Παΐ δίῃ πραγ, 
Δα δίῃ ᾿Ἰθαυηθα οὗ πὸ Ἐδέμου, σοχηθίῃ τπηΐο 116. 

Τὶ 15 ῬΡΥΟ 8016 ἐπαΐ οὐν ϑανίουῦ Δ] Δ 64 ἔο {815 γα 10, ἃ5 
Ὑ6}} ἃ5 ἴο {ῃθ 1685 οἵ ῬΆ1Ο ἀπ ἐμ ΠΡ Ό15, ἀϊβοιθβθα δἷ ργϑδξ 
Ιϑπρὶμ Ὀγ ὙΠ γ, οα ΦόΠη νἱ. 8]. 57, ο. "ΓΠΘ σΟΙΠρΡΑΥ50η οὗ 
Τυ0α σΒΙΟἾ ΠΟΌΤΙ5Π65 Π6 Ὀοάγ, ἃπ ἃ τίβάοιῃ ὙΠΟ ΠΟΌΓΙ5Π65 ὑπμ6 
5011], 15 ΘΟΙΠΟῊ 1 ΠΙΒΗΥ͂ ρατ 5 οὗ Βογιρίμγο, ΤΠ 15818}---ϑ 
ἐπαΐ ἃγΓ6 ἐπιγβῖυ, οοπηθ θὰν γῖπθ 8πα τὰκ πὶ ποιιὲ ἸΠΟΠΟΥ, δηᾶ 
σἱϊποιῦΐ ΡΥοθ, ὙΨΥΠΘΥΘΙΌΓ 9 ἐὺ γ6 βρθῃᾶ ὙΟῸ ἸΠΟΏΘῪ ἴον ἐμαὶ 
ὙΒΙΟἢ 15 ποὺ ὈΓΘΔα, ἔκο. ὅτο. 
Τρ ἰοοῦ ααοίοθϑ 4150 Ο ΒΔ] 1 8}, [0]. 14. 1. ἀπ ἃ 6]ο585. πη ὅπο- 

ΟΆΠ,, [Ὁ]. ὅ2. ἴο ργονϑ πὰΐ Ὀγθδα ψγὰϑβ ἔΓθαθ θα ]ν πι564 Δηοπρ ἐΠ6 
“εν ῖ5ιι ἀοοΐου5 (ῸΓ ἀοοίγιπ6--- τη ὙΠ 3 τι [66 α πἷπὶ τι ἢ Ὀγθδά - 
ἐμαΐ 15, τηᾶ το ῃἴπὰ ἴα Κα ρϑΐη5 ἴῃ ἔῃ6 ψαΥΆΓΘ οὔ ἐμ 1ανγ, 85 1ὖ 15 
σι ΐθη. 
1 πηδᾶν 6 ΟΡβδυνϑ ποῦ ὑμαΐ δὴ δοαυδϊπίαποο τ ῖτἢ ἐπ δε ν- 

15}. ὑγϑα {1 0115 ΟΣ] ἃ τίου }}ν ἀδϑιδὺ ἐμ ὑμθο]ορίοαὶ βἐπαθπὲ ἴο 
ΤΌΥΠῚ ἃ Τ]0Ὑ6 ἀσουγαΐΘ ποίΐοη Οἱ τηϑην 50] 6 οἰβ οὗ Θομ γου ΥΘῪ 
Ρθεΐσθομ ἔμ Ομαγοἢ οἵ Ἐοιπθ δπὰ {πὸ Ῥγοϊδδίαηϊβ. ΤΊ} 5 α15- 
ΘΟυΓ86 Οἵ Οὔ Τογὰ ἴῃ ΦΌΠη νὶ. 5 θ6 6. πὰ ᾿πδἰβιθ ΠΡ ΟῚ ὈΥῪ 
ὅῃ6 Ἐοιηδηϊβὶβ, ἃ5 ἀθίθπαϊπρ ἃπὰ βαρρογεπρ ἴμ6 ἀοοϊτὶπο οὗ 
ἐγαηβι δα η 10 π. ΓΤ 5 ποίΐϊοη οΥἱρί παῖϊθα πὶ ὑπὸ βἰχίῃ οθη- 
ἴαγγ, δῃὰ 15 Του πα θα οα ἴδ ἐϊέογαῖ, ἱπέοτρυοίαζίον, οἵ Ῥαϑθαροβ5 
ὙΠῸ ἜΓΘ ΘΟΙΠΙΠΊΟΠΙΪΥ͂ τιϑοώ ὃ ἐΐι6 «θτυ58, ἴο σποπὶ ἐπ βοτὶρ- 
ἴπγθ5 6 Υ6 δα ἀγεβϑθῆ, αηὰ Ὀγ ὑπ ᾿ἱπϑρίγθα υιΐθυβ 0 ὈΥΙΠΔΓΙΥ 
Ὑγοῖΐθ [ῸΥ {πΠ6 11 156, ἦν α πιοίαρ]ογϊοαϊ, 86η.86. 1 ἀο ποῖ ΟὈβϑῦνθ 
πᾶὺ ΕἘᾺΙΚ6 Πμᾶ5 ποιϊὶοϑα {815 ροϊπὲ ἴῃ 5 Γθιηα 5 ἢ ΦΌΠΗ νἱ. ἴῃ 
δ15 ΨΟΓΚ οἡ ἔπ ἩΠομ 5}: ὑγϑπϑ] αἰ οι οὗ ἴμ6 Νὰ Τ᾽ οϑίδιπθηΐ.--- 
866 ἰμαΐ ΜΟΥΚ, Ρ. 97ὅ.--280, (ΟἸ1ο οαἰ, 1639. Τωοπάοῃ. 
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ϑόμη νἱ, 46. Νοί (πδὲ Δ τηδῇ μδίῃ β6θὴ {π6 Ἐδίμου, βάν Π6 ὙγΒ]ΟῊ. Οαρεγπᾶαπι. 
15 οὗ αοά, μα βδίἢ βθεὴ {π6 Εδίμου. 

4. ΜΟΥΪΥ, γου]γ, 1 580 υπίο γου, Ηδ πὲ 6] Ιθν θ}} οἢ 
γὴ6 Πδ(ἢ δνου]αβίηρ' 116. 

48. [δὶ {Πδἰ Ὀγοδά οὔ ΠΠ6. 
49. Ὑουγ ἰδιΠοΥβ αἰ δδξ τηδῆπα ἴῃ {Π6 ψ] θυ πθ55, 8Π6 ΔΓ6 

αδδά. 
δ0. ΤῊΪ5 ἰ5 [π6 Ὀγοδᾶ ννῃίοι σοπηθίῃ ἄοννῃ ἔτουη Πϑάνθῃ, {παῖ 

᾿ ἃ ΤὩΔὴ ΤΠΔΥ Θδέ {πούϑοῦ, δῃηᾶ ποί 4186. 
δι. [δὴ {Π6 ]ἰνίηρ' Ὀγθδα ννῃ]οἢ οδτηθ ἀονῃ Του Πθᾶυθῃ : 

Ηἶ δὴν τηδῃ δὲ οἵ {π15 θγθαά, [μ6 514}1] 11ν [ῸΓ δνϑὺ : δπά 
(π6 Ὀγθδά {παὺ 1 ν»}}] σῖνβ 15 τὴν ἢθϑβ᾽ι, μοι 1 νΝ}] οἷνα 
ἴου {Ππ6 18 οὗ {π6 ψνου]α, 

δ2. Τῇδ Ἅονν5 {πογϑίουα βίτονθ διηοηρ {πΘ᾽ΏΒ Ιν 65, Βα ϑΙηρ, 
Ηονν οδὴ {Π18 τηδη οῖνϑ τι ἠϊ5 ἤθβῃ ἴο δι 

58, ΤΠοη 96515 5814 υπίο {Ππθπὶ, Δ ΘΥΪγ, νυν, 1 580 απίο 
γοῦ, Εἰχοθρὲ γε εδὲ {π6 ἤδββῃ. οὗ {π6 ὅοῃ οἵ γηδῃ, δά 
ἀστηὶς ἢ15 Ὀ]οοά, γα πᾶνβ πὸ {18 ἴῃ γοιι. 

δ4. Βοβο βδίβιῃ τὴν ἤδθβια, δἀπα ατη]ςθιἢ τὴν Ὀ]οοα, Πδ6}} 
ΘίΘΥ 8] 118 ; δῃᾷ 1 ν}1}}] γαΐϊβα Ὠῖτη πῸΡ δὲ {Π6 Ἰαϑύ ἀδν, 

δῦ, ΕῸΥ γὴν ἤδη 15 τηθαῦ ἱπάθθα, δῃηᾷ τὴν Ὀ]οοά 15 ἀὐῖηκ ἴῃ- 
ἀδαα. 

ὅθ6.ἁ. ΗδΙΒαΐ δδίθι τὴν ἤδβ, δπα ἀυῖηκ 66} τὴν Ὀ]οοά, ἀνν6}}- 
δἰἢ ἴῃ π16, δηα [ἴῃ Πἴη]. 

δ. ΑΒ [88 Ἰνίηρ ΒΔΙΠοΥ Πδ. ἢ βομέ τη6, πᾶ 1 ᾿νο Ὀν (16 
᾿ς ΑΓΕ: 50 Π6 {Πδὲ θδίθε γηθ, δυϑη Π6 518]] ᾿ἰνα ὈΥ Π16. 
ὅ8ι, ΤΉΙΒ 15 {πὲ θγθδά τυ ἢ οαμλθ ἄοννῃ ἔγουη ἤθᾶνϑῃ : πού 

85 γουϊ λίπ Υ5 414 δαί τηδηηδ, Δηα αγ ἀβδα : Π6 {ῃδΐ δαΐ- 
6(ἢ οὗ {Π15 Ὀγθδα 518}} 1τν ἴου. βνϑὺ. , 

ὅ9.,.. ΤΠ6586 (Πϊηρ5 5814 Π8 ἴῃ [16 ΒυῃαρΌριιθ, ἃ5 6 ἰδπρῃς ἴῃ 
Οδρογηϑυτη. 

60. Μδηνγ {βποτοίοσα οὗ 115 ἀἸβοῖρ]θβ, σνμθη ἔπον μά Πραγὰ 
ἐἠιὶς, 5814, ΤῊϊΚ5 15 δὴ παι βαυίηρ; γγο σδῃ ἢΘδῚ 10 ἢ 

ε1. Ὄμθη 76βθὰβ Κπονν ἴῃ Ππη861} {Ππ|ῖ Ὠ]5. ἀΙ5010165. τηυγ- 
γχηυτοα δὲ 1, 6 5814 υπίο {μθὰ, Ποίἢ {Π15 οἤδπα γοι 

02. ἸῬλΛαΐ δῃὰ τῇ γε 518}1 866 {πὸ ϑὅοῃ οἵ τηδὴ δϑοθηὰ ὑρ 
ὙΠ 6.6 Π6 νγὰβ βμεΐοτυβ ἢ 

08. [{ 15 {πΠ6 5βριτς {πὶ αὐ]οῖκθηθίῃ ; ἐπ6 ἤδθβη ργοβίθι 
ὨΟΙΒΙπρ : {Π6 ννογάβ {Ππ8ὲ 1 βρθᾶῖκ απίο νοῦ, ἐλθῳ 816 5ρ γί, 
ΔΠη4 ἐμοῃ ἃτα 116, 

64, Βαξ ἔπειθ 818 βοῖγὴβ οὔ γοι {μδὲ θ6]ῖθν μοί. Του 96βιι5 
Κπονν ἤου {π6 Ῥεσὶπηΐησ μΟ (Π6ΥῪ σοῦ {Ππᾶ0 Ὀ6]θνθα 
μοί, 8Δη4 ψγι0 5ποι ἃ Ὀδέγαν ΠΙΠ]. 

06. Απά Πε 5814, Τπουοίοσο 58] 1 απίο γοιι, {πὲ 0 γηδῃ ὁΔη 
ΘΟΥΏ8 πηΐο γη6, ΘΧΟορί 1 γε γ8 σίνθη πηΐο ΠΙπ ΟἾΤΩΥ ἘΔΙΠΘΥ. 

665. τοι (πὲ ἐΐηη6 τηδὴν οὗ [ἰβ ἀἰβοῖρ᾽θβ νγεηῦ θᾶ Κ, ἀπὰ 
γγ ΑἸ Καα ὯΟ γπογ6 νυ ἢ ὮΙ]. ι 

67. ΤΉρη βαϊὰ δεβὺβ υηίο (Π6 ἐννεῖνα, 1] γ8 αἶθο σῸ δυύδν ἴ 
68... ΤΏδη ϑηοη Ῥρίου δηδνγογθα μϊηι, μογά, ἴο ἡ Ποπὶ 514]] 

γα σοῦ {ποὺ μαβὲ ἐπ6 νγογάς οἴ δίεσῃδὶ 16, 
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7Ζόἢη γἱ. 69, 

70. 

11. 

ψ1:. 1. 

Ζαϊδη Ῥὸ- 
τἱοῦ, 4741, 
ψυ]ραγ γα, 
38. 
Φ ΠΊΠΉΘΥ, 
ΜΚ νι]. 1. 

ΟΗΕΙΘΤ' ΟΟΝΥΕΙΒΕΒ ΥΥΙ͵ΠῊ ΤΠῈ ΒΟΕΙΒΕΈΒ--ΟΗΑΛΡ. ΤΥ. 

Απᾶ νὰ Ὀοϊίονο δπᾶὰ ἃγὸ βϑυτα {πὲ (Ποὰ ἂύὲ {πὶ ΟΠ γιβέ, 
[π6 ὅοῃ οἵ {π6 ντηρ αοα. 

9655 δηβννοσεᾶ (πε, αν μοί 1 σμοβθη σοῦ ἔννεῖνα, 
Δα 0η6 οἵ γοιι 15 ἃ ἀ6νυ1]} ἢ 

Ηδ6 5ρᾶΚα οὗ 445 1βοδυῖοί ἐδ δοη οἵ 5: ποῊ : ἴῸΥ Πα 10 
νγᾶ5 [Πδΐ 5ῃοι ἃ ̓δέγαυ πῖπη, ὈδΙπσ' ὁπ6 οἵ {Π6 ἔνγεϊνϑ. 

Αἴἴον ἔΠ686 {π]ηρ9 76ϑὰβ ναὶκοά ἴῃ ΟΔ1Π6Ὲ: (Ὁγ [6 
νοι] ποί να ]κ ἴῃ δ ν νυ, θθοδιιβα {Ππ6 ὦ δνῦϑ βουρῃε το ΚΗΙ 
Ἠ]Π1. 

--- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΙΧ. 

Οιγὶδὲ σοηῃυδγϑος πῆ ἐδ ϑογίδος απμὰ ῬΠαγίδοος οὐ ἐδε 

ϑιεὀ)οοὶ οὗ {16 “ζ]6γηυϊε ἢ) Τγααιίϊοη5. 

ΜΑΤΊ. χνυ. 1---90. ΜΑῈΚνΙ. 1---98. 

ΤΠ ΘΗ σδτηθ ἰοσ οί Π6Υ ἀπίο Πϊτη {Π6 ῬΉΏΔΥ5665, μα σου 
οἵ {Π6 δουθοβ, νυ Βοἢ. οαγηθ ἔγογη Φογβδίθιη. 

2. Αμὰ ψῇρθηῃ {Π6Ὺ β8ᾶνν Βοῃ16 οἵ 15 ἀἸβΟ 0165 οί Ὀγοδά σντἢ 

ἘΝ 

Μαίί. χν. 1. 

Ὥ, 

ἀ6ῇ]6α, {Πδὲ 15 ἴο βϑᾶν, ἢ πηνγάβιθη, παηά5, {πον ἑουπα 
ἴδυϊε. 

ΕῸΥ {π6 ῬΏΠΔΥΙθθ 65, δηα 81} {π6 δοννβ, δχοδρί πον ὑνα8} 
ἐλοῖγ παρ β οἵξ, δαὲ ποί, μοϊάϊησ (16 (τδαϊοη οὗἩ {Π6 
6] 4618. 

Αμπᾶ φτῦῆλθη ἐδο οοηιθ ἔχου [Π6 γηδυϊκοί, οχοθρί {Π6 Ὺ ννΆ 5}, 
μον οἂὺ πού. Δῃηά τηδην οἴμευ {π]ηρθ {ΠπογΘ θ6, ψῃῖ 
{ΠΕ Ὺ πᾶν γθοοινϑα ἰο πο], αϑ {Π6 νυαβϑιησ οὗ οὑρ5, δπᾶ 
Ῥοίβ, Ὀγάβθη νϑβϑβ6]5, δηα οὗ {80 685. ι 

ΤΠδη {μ6 ῬΠΔΥΙβθος δα βου θ65 δϑκοα πη, 
ΒΔΥΙηρ,, 
Ων ἀο {ἢν αἸβοῖρ] 65. ἘΥμΒΟΥ 55. {π6 ἐγδαϊοη οἵ {Π6 

6] ἀ6Υ8 7 ἴου ἔῃ ον ὑνϑϑἢ ποῦ ἐποῖνῦ Πδμ 5 γγῃθη πον οαΐ Ὀγθϑα, 
Βυΐ Πα δηβννοσθα δηα βαϊα τπιηΐο {Ππ᾿θηὴ, ἢν ἀο γα α]5οὸ 

ΓΔΏΒΟΥΘ55 {Π6 σογηγηδπατηθηΐξ οἵ οά ὃν γουτΐ ἐχδάϊοοι ἢ ὗ 

14 ΠῸ ρτύονθ ἱμαὺ ἐμ Τὐναηρθ ἰδὺ 85 ΘΓ ΒΡΌΚθη τι 16 
αἰπηοβὲ οογγθοΐῃθβδ, Βομοοΐσθη μ85 φποΐοα ἔγομη Φ νϑομίπ, [0]. 
101. 1. ΠῚ ΠῚ Ὁ ἽΓῚ" ΩΤ ἽΞ ΡῚΠΠ ἸΡ ὩΩ32ΠῚ ΕΠῚ βαριθηΐθβ 
Τδοθγπηΐ ΓΟ, ν 15 5115, Ρ] αϑαταπιὶ γ υ 15 1,6515. 

Ταρμἰοοῦ αἰδὸ ᾿ὰ5 οἴνϑῃ τ ΠΥ ΟὗποΥβ ἴο {Π8 5816 ῬΠΓΡΟΒΘ. 
ΙΓ ἽἼΞ. ὈΠΞΒῚΡ “ἼΞ ὩΞΞπ. ὙΠῸ ψουβ. οὗἉ {π6 Θ΄ΟΥΡ65 ἃΓ6 
ΤΠ0γ8 Ἰον ΘΙ Υ ἐμδη ἐπ στον 5 οὐ {π6 [δνγ7..-- ἘΠ 16 γο5. θοσδο. [0]. 8. 2. 
ΤΠ ΘΥΤΟΥ οὗ {ῃ86 ῬΠαγίβοθβ νγὰ8 {π6 δᾶτη6 85 ὑἐπαϊ οὗ ἴπ6 Ἐο- 

γηϑηδῖ5, ὍΠΟΥ 50 5 1{π|6α τπηδαϊποῦιΖοα ὑγααϊτοι ᾿ῃ {Π8 Ρ]866 
οἵ ὑμὶν ᾿πϑρίγθα ψΥΠπηρ5, ἀπ ἃ Υἰϊπ8] ΟΡΒΘΥνΆΠΟΘ5 ἴῃ {Π6 Ρ]ᾶ 66 
οἵ δρι τα} γγοῦβῃῖρ. ΤΠῸ οὐ πΆπΠο65. οὐ οχίθγ αὶ ΓΘ] ρΊΟη. ΓΘ 
ὉΠΪΥ ψΆΙ.ΔΌ]6, ἃ5 ἴΠ6Ὺ ἅΓ6 {Π|6 ΘΠ] 615, πα {Ππ6 ἃρροϊπίθα πηθδ 5 
Οἵ 5ριυἴὰ8] Ὀ] οϑϑῖπρθ. ΨΊΆΙ]6 ἘΠ6ΙΣΓ ΡΓΟΡΘΥ σ 8186 15 βοῖῦ ρὸπ ἴΠ6 
ΥΘΟΟΙ 5 οὗἉ μἰδίουυ, {π6 ἱπαυ]γ165 οἵ {π6 οΥἸἐ168], {πὸ ἸΔΟυΥ5 οὗ 
{π6 Ἰϑᾶυηϑά, {π6 Ορ᾽ ΠΟ η5 οἵ {πὸ παϊοίουβ, ἴπΠ6 ἀθοῖβι ἢ 5 οἱ 8 
ΘΆΥΥ ματι, πὰ 8}1 {Π6 β5οῦγοθβ οἵ δοουγαῖΐθ ἰηἰου πηαίοη, ἰἴ 
οὐυρηῖ πόνον ἴο Ὀ6 ἰογροϊΐθα, ποιΐΠοΥ 1511 Τογροϊζθη Ὀγ ἴμ6 Ῥτο- 
ἰρδίαπὶ ΟΠ αγομ65, ὑπαὶ ΘΟΥΙρΡίΌγΘ 15 ἔΠ6. Οπ6. ππουγὶπρ ἰοϑὶ οἵ 
ἔγυθ, τὸ τ ον ἜΥΘΥΎ ΘΟΠΟΙ 510} τητπιδὲ θ6 ϑυιριι 64. ΤΊ] 75εν5 

ΟΡ συπδαπις 
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Μαΐ, χυ 4, Εον ἀοάἂ οοϊηϊηδηααθά, βαγίηρ, Εοποῦν (Πγ {ΔΓΠΟΥ δηα σαροιπδαπι. 
{ΠΥ τηοίμου : δηά, 

Μαι ν}1.10, Υ ποβοὸ σαγβϑίῃ ἐδΈ ΠΥ οὐ τποίμοι, ἰθὲ ἢ 416 {πΠ6 ἀθδίῃ. 
11. Βυΐ γε β8ᾶν, [Γ ἃ τηδῃ 5}48}] 58 (0 [15 (ΔΈ ΠΘΥ Οὐ 5 τη0- 

{Πογ, [Ὁ 15. ΟὐΥθδη, (παῦ 15 ἴο βαὺ ἃ σἱῆ, ὈΥ νη δίβοονϑυ 
ποὺ γηρπμέοθβι θ6 ῥγοῇίρα θῪ τη ; ἠδ διαί ὃ 7766. 

Ναί. χν. 6. ΑΑπα Πομουΐ πού Π15 [ΔΈΠΟΥ ΟΥ Π]5 ΠΟΙ ΠΟΥ, 
Νατκυ 12, μά γα 50 ΠῈΥ Πΐμπ ΩῸ ΤηοΥ6 ἴο ἀο οὐυρθῦ ἔοι Π15 (ΈΠῸΥ οὐ 

Π15 τηοίπου : 
Μαῖ. χν. 6. Τ5. Πᾶνα γ τηδάθ {Π6 σογηηδηδιηθηΐ οὗ Οοα οὗ ποπα 

εἤἴξοι Ὁ. γουΐ ἰτδαϊίοη. 
Ματῖ Υ1}.18. γν Π10}} γα πᾶνα 6] ]νο θά : δΔῃηα τηδην 500 }} ΠΚ6 {Πη05 γα 40. 
Μαὶ. χν. 7. Ὑ8 Πυροογ68, νγν6}} ἀ1ἃ Εὐβαϊδβ ρυόρθβυ οἵ γοιι, βαυϊηρ, 
ΜατΚ υἱῖ. 6, 85 10 15 νυυίθῃ, ΤῊΪ5 ῬΘΟΡΙ8 
Μαῖι. χν, 8. ἀγανγθί πἰρἢ ἀπίο γΊΘ γι ἘΠ᾿ 61, τηοατ, ἀπ Βοπουγθί 

τῺ6 ΨΥΊΓΗ {ΠΕ 1 ΠΠρ5 ; θαΐ {πεν μϑαγύ 15 [τ ἔγουη γη6. 
Ηονθεῖί, ἴῃ νϑίηῃ ἀο {Π6Ὺ ὑγουβῃ]ρ πι6, θϑομίηρ ΤῸΥ 

ἀοσίγπθ8 {Π6 σογηχηδ Ἰηθηΐβ οὗ τη6η. 
ΜατΚ νἱ]. 7. 

δἀορίοα τπϑην γα! ἰοη5, ΒΟ οΥΘ ποὺ ΟὨΪ]Ὺ οοπίγαγΥ ἴον, Βαϊ 
ΘΓΘ ΨΘΥῪ ἔγεααθη νυ μοβ 1116 ἰο Βουγιρίαστο. ΤμΘ Ἐδοιηδπ]818 πᾶν 
θθθῃ βα ν οἵ ὑπ νΘΥῪ 58118 ΟΥ̓ΓΟΓ. ὙΠῸ 96 .})}85 ΡΠ ϑνϑα ἐμπαΐ 8 
μηδπ τηϊρΐ τ 014 ἀδϑιϑίϑμοθ ἔγομι 56 ἁἰ[ιοῖθα ΟΥΥ ῬΟΟΓ 
Ῥαγθπΐβ, ἀπάᾶθυ ἴπ6 ργοΐθποθ {πῶΐ π6 πᾶ ἀδαϊοαΐθα 15 580- 
βἴϑη 8 (ΟΥ ΘΟΥΡΔΠ) ἰο (ἀοά, τνῖΐ]ι ππδηΥ Οὗθυ ἈΡΒΌΥ αἰ {165 Θπ απη8- 
γαΐοα αἱ Ιοηρὶμ Ὀγ Τὐἡσμίίοοί, Βομοεῖρθη, Μθαβομθη, ΟἹ}, πὰ 
οὗμϑυβ, ἃπα δ]}ᾶᾺ 64 ἴο ἴῃ 8 ΠΥ Ρ]Δ 665 θγ {πὸ Εἰναῃρ 6 }1515. ΤΠ6 
Ἐοιπδη δ ἢν 5οἷ ἀ5146 {Π6 ρ] απ ἃ πα ΘΧ ρΓο55 δα μουν ΟΥ̓ΒΟΓΙΡ- 
ἴμπγθ, ἃ Πα [Ὁ]] ον ΡΥ Δα 118] ᾿πν θη 1 0.5, 1601} ὑπ 6 Ὺ αἱρν Ὀγ ἐπ 6 πϑμη6 
οἵ ἐγαδιίομβ. ὙΠΘΥ ᾿π5ἰ5ἷ, [ῸΥ ᾿πδἔδποθ, ΟἹ 510 ἢ ΡΟ  πῖ5 ἃ5 {Π656. 
- ΤΠ 6 τη855 νι ἰπουὺὲ οοΙημη απ] δ 5-- 6 ἀ6Π14] οἵ {Π86 σὰὺρ ἴο 
1μ6 Τραῖΐγ--- ΤῊ ργοΒΙ θΙησ {π6 τϑϑαϊηρ' οἵ Βογιρίαγθ- 6 α15- 
Ὡποίίοη Ὀοΐννεθη [αἴτια πὰ ἀ{|18, λατρεῖα ἀπ δαλεῖα, 'π ἐπ6 
ΨΟΥΒΙρΡΙ Πρ οἵ ΔηΡ6 15, δ πα βαϊπΐβ, πα (οα--- 6 πι56 οἵ ᾿ππᾶρ 65 
---Πο ργαυῖηρ ἰπ ἀπ ππ]ζηονγη ἐοηρτι6--- ἘΠ τηϑά!αἴον 8] ΟΠ 665 
Οὔ {πὸ βαϊηΐβ, πα Θβρθοία Πν οἵ ὑπὸ Ὑἱγρὶπ Μαγγ-Ἴ Βα μρ- 
τοι Οὔ ὑπ Ὑιγαῖη, δῃ ᾿ῃνοηίοη οὗὨ ἃ γ ον ἰαΐθ ἃρ6---Ἴ 6 Βθυθ 
ΒΥ Θη [5--- 6 ἀοσοΐγιηδ οἵ ραγραίουυ. 

ΤῊ6 Ομύτοῖι ἐπα ἔθϑομθα {Π656 ἀοοίγϊ 65 15. ἃ5 7 51}1γ σουῃν 
οὗ ἴπ6 οοπάριηπαϊοη οὗ οὐσν Τ,οτγα, 85 ἴπὸ ῬΠΑΓ 5665, 0 6 ΥΘ 
115 ΘΠ ρΟΓΓ 65--οςς Ὑ6 τηᾶῖκο ἴπ6 ψογὰ οἵ αοα οἵ ποπο οἴδοῖ 
Ὀγ σγουχ ἐγδαϊιϊοπ." ΜαοΝ πϊρμΐ θ6 δαἀδά ὁπ {115 ἀπὰ οὔ πο 
ἴορ!ο5 σοππροϊθα σῖΐπ ὑπ ἀἰβουββΊ 0 η 5 οἢ. {π6 ἀΟΟΙΓΙΠ65 ἰῃ 60Π- 
ὑγόυθῦθυ θοίψθθη {μ6 Ῥυιοΐοβδίαη!5 πα Βοιηδηϊϑδίβ : αὐ ἴο ἀο 50 
ψουϊὰ οχίθπα {Πθδθ ποῖθβ (ἍΓ θυ οι α ἔπ|6 1 [πηϊ58. 566 ἃ ΨΟΥΚ 
Θη 6 ἃ Τοαγ πο Τ θαίϑ6 οα Ἵ γα 1005, ἰγΓαηϑ]αἰθα ἔγοπι {μ6 
ἘΤΘμοΝ οἵ θὰ Μου]ίη, ὑγ α. Ο. Τόπάοῃ, 1692; ρδγ  Ου]ΥΥ 
6. 12 δηὰ 18. ρ. 16ῦ---299, ἘΠΙΚΟ᾽5 Βοίθποθ οἵ ἐμ ΕἸ ΠΡ] 158 
ὙΓδηβΙ ἴοι οὔ {π6 ΒΙΡ]6, ργϊη θα αὐ {π6 ιν οὔ μ5 ορϑθυναἰ!οη5 οὉ 
ἀπο ἘΠΘιμ 5} γα] αἰϊοι, Ρ. 29---859, ΒΊβπορ Η11}5 ἐγαοῖ, σα 64 
ἴμ6 ΟἹα ΒοΙἰοίοπ, πα 1π6 αἰ πὲ νοἱ. οἵ μἷ5 σουκβ, ϑνο. Ῥγαῦ 5 δαϊ- 
ἔοι, 0. 287. πα {πὸ ἐγδοὶβ ἀραϊ μοὶ Ρορεϑνυ, ΤΙΐ. 1, Ρρ.22. Ὀγ ΒΊ5ΠοΡ 
Βιγαι να. Ὑπὸ Ποίογιμαϊίοι Ὑιπαϊοαϊθα, ζο. ἰορθίμοσ πὶ 
ἸΏΔΩΥ Οὗμον ἐγθαἐβθθ ἴῃ ὑπαὶ δἀτηίτῦ!]θ ἃπὰ ἱπθϑι! 8 }}8 60]166- 
ἔθη. Οπ ἐπθ ΑἰΠηϊΐν θϑύνπθθη ὑπὸ Αρϑιτ 165. οὗ {π6 ῬΑ Ϊβαὶ- 
98] ἃπα Οαΐμοῖς Τα! 0π5, 566. 4150 ΟΠμθιηἰἐπ8. Ἐχαμ. Οοη- 
91}. τι άθηΐ. Ῥαγβ ργίου, ρ. 230---24. 866 αἰ50 ϑομποοίρϑη: Ηουϑ 
Ἡδργαΐσς, νο]. ἱ. Ρ. 138. 
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Ματῖς ν1.8, ΕῸΥ Ἰαγίησ αϑῖάθ 1η6 οοτητηδηατηθηΐ οὗ Θοα, γε Βο]ἃ 16 σβρδγπαῦπι. 
(δα! Ποη οἵ γηθη, 85 Π6 νγαβϑῃϊηρ οὗ ροΐβ δα οὰρ5 : δῃᾶ 
ΤΩΔῺΥ ΟΥΠΘΥ 5.0 ἢ Π|Κ6 {Π|ησ5 γα 40. 

11... Απᾶ ψἼδη ἢθ Πδᾶ Ἂδ]]δα 811 {16 Ῥϑορὶβ πηΐο Ηΐπη, ἢ6 
5814 πηίο ἔπθιη, ΗΘΔΊ θη τιηΐο γ16 ΘΥΘΥΥ ὉΠ6 οὗ γου, δᾶ 
Ἐπάουβίδηα : 

156, ΤΠΘΥΘ 15 ποίῃϊηρ ἔγοτη τ] πος ἃ τηᾶη, ἐπαὲ δηίθ την 
ἴηΐο Βῖτη οδη 4616 Πΐτῃ : θαὲ {π6 {πη σϑ ΕΘΝ οοππθ ουΐ οὗ 
ἢπη, {Πο86 8.6 {π8ὺ {πδὲ 468]6 {πΠ6 τηδῃ. 

Μαί.χν. 11. Νοῖ {πὲ ψ Β]ο σόρίι ἰηΐο {πΠ6 τποὰτῃ ἀθΒ]θίἢ ἃ τηδῃ ; 
θὲ (Πδὲ γνῃῖοἢ σοχηθίῃ οαέ οὗὨ ἐπ6 χιοαέ, ἐμῖ5 ἀοπ]θὴ ἃ 
Τηδῃ. 

αν κν]1.16. [ΓΡΔΩΥ τδὴ δι᾿ δαγβ ἰο μϑδυ, [δὲ τη ἤθδυ. 
17. Αμπά ψῇῆθη [6 ννὰβ δηξεγεά ἰηΐο {π6 βουβθ ἕγοιη {π6 

ῬΘΟΡΙΘ, , 
Μαίί.χν.12. ᾿ΓΉΘη οᾶγη6 ἢἷβ5 ἀϊβοίρ]θβ, δα βαϊᾷ ἀπίο πῖτη, Καπονγεβέ 

{ποῖ {Ππαὲ [ῃ6 ῬΉΔυβθαβ ὑγοσθ οἥδβηαθα, δἔζεσ {ποὺ μρατὰ 
{815 βδυίης 

16. Βὺΐ Πα δηβινειβᾶ, δηᾷ 5αϊ4, Ενοιν ρίδηξ νηὶ ο γὴν 
ρᾶνθηὶν ΕδίΠου Βδ 1 ποῖ ρ]δηξθά, 5118}} θὲ τοοίβᾶ υρ. 

14. [δὲ {Πθ} 81οπθ : {πθὺ 6 ὈΠπά Ἰοδάθιβ οὗ τπ6 ὈΠπά. 
Αμὰ 1 τπὸ ὈΠπά Ἰοαα (μ6 ὈΠΠπα, θοΙμ 5181} [81] ἰπΐο ἐπ 
αἸοἢ, 

156. ΤΠρη δηβεγοᾶ ΡῬρίου, δηᾷ βαϊά πηΐο μΐτη, Πθοῖαγα αηΐο 
Ὧ5. {Π15 Ῥδ Δ ]6. 

16. Αμᾶ δΔεβι8 5αϊά, 
Ματκν!].18, απο ἘΠ Ώη, 
Μαί. χν. 16. ΔΥΘ γ6 8150 γϑί ψιμπουξ πηἀουβέδπαϊηρ ἢ 

17. ὴὸ γε μοΐ γϑί υπάογβίδηα, (ῃδ νυ μδέβοθνου 
Μαυκνῖ!.18, {Π]ηρ᾽ ἔγογα νυ! μοὺς Θμξογθε ᾿ηΐο [Π6 τηδη, 
Ναί. χυ. 17, 86 {Π6 τηοσίῃ, 
αν ν..18. 1 σδῃπού 4616 Ηΐη : 

19, Βθοδιιβα ἰξ βηίθγθε ποῖ ἱπέο Ηϊ5 μθαγί, θπέ ἰηΐο ἐπ Βε]]ν, 
Δα ΘΌΘΕΝ οαΐ ἰηίο {πὸ ἀγαιῦρπέ, ρυτγρίησ 81] τηθαίβ 

20. Λπά μι βαϊ4, Τμδΐ νυ οὶ σογηθῆι ουξ οὗ ἐπ6 τηδῃ, {πδὲ 
ἀθῇ]θίῃ ἐῃ6 γηδη. 

1. ΠΟΜΠῸΣ 
Μαΐ. χν. 18, ἔβοβθ {π]ηρ5 ψ]Π] ἢ Ῥγοσθοᾶ οαξ οὗ {πὸ τπποαξῃ οοσηθ ΦΌΜΝ 

ἴγουη {Π6 ἤδατέ : δηᾶ {που 46Η]6 {π6 πιδη. 
10, ΕΠ ΟΣ 

ΜαυΚυῖ1.21. ἔγουη νη, οὐἱὐ οΥἨ (πὸ Πραγέ οὗ ἵηθη, Ῥγοοθοα ονυῇ 
{Ποιιρ]ὲβ, Δ Ὁ] θυ 65, ἐουπἰοδίϊομβ, τη αγο 5, 

2. Τμοῆ, 
Μαί. χνυ. 19. [8156 νυ] Π 655, 
Μαγκν 22, ΘΟ Θἰοβη 655, ΘΟ Κοάηρββ, ἀθοοὶί, ᾿αβοῖν οιιβηθθθ,ρ δη ονἱ] 

ΕΥ̓́6, Ὀ]ΑΒΡΠθιην, ρυϊάθ, [ὈΟ]ΠἸἤη655: 
28. ΑΙ ΠΠ656 6ν}} {πίη σϑ ΘΟ ἔγομηι νυ πη, ἀπᾶ 4616 ἐῃ6 

ΤΏΔΗ. 
Μαῖ,χν. 206, ὙΠ 656 δῖο 186 {Π]ηρ5 {πὲ ἀ6Η1]6 ἃ τηδῃ; μαΐ ἴο δα τυ 

ἘΏΥΥΏΒΠΘη ΠΔη 45 ἀρ ἢ] 6 ἢ ποῖ ἃ τηδη, 
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ΜΑΤΤ. Χν. ραΓὶ οὔ νοῦ. 1. 4, νϑυύ. ὅ. ραγὶ οἵ νϑυ. 8. νϑι. 9, 10, δηά (αροτπδῦπε 
Ρατί οἵ νοῦ. 17. 19. 

Ὶ ΤΠ θὴ. οϑιη8 ἴο 6585 ΒΟ θ65 δπὰ ῬΑ 5θθθ, ΠΟ ἢ Μεγ οὔ 
ΦοΥ 54 [6}1-ς 

4 -- δα τηοῖμου: δηᾷ, ΗΘ {μὲ συγβοῖ ΓΑ ΠΟῪ ΟΥ̓ τποῦ μα, ἰοΐ 
μἷμπα 16 {πΠ6 ἀθαίῃ. 

ὃ Βιιΐ γο 58γν, ῬΥΒΟΒΟΘνΟΥ 588] βὰν ἴο Τὶς (ΠΟΥ οὐ ᾿ΐς ποίου, 
7ὲ 18 ἃ δ'{Ὁ, ὈῪ τῇ μαίβοονον ποῦ ταϊρἰοϑὶ θ0 ργοῖ θα ὈῪ πηι : 

8. -Ἴ15 ΡΘΟ0}]6-- Φ4 
9 Βεΐ ἴῃ ναίη που ἀθ ΨΌΣΒὮΙΡ π16, ἔθ ηρ᾽ ΚοΥ ἀοοῦγ 65 ἴπ6 
ΘΦΟΒΙΠ 8 ἀϊηΘη [5 οἵ π]6ῃ. 

10 Απὰ π ο]ϑᾷ {μα πιὰ! ἀθ, δη ἃ 5814 ππΐο ὑπ 6 πη, ΗΘ ΔΓ, 
Δ Πα πηἀογβίδηά : 

17 ---ρόθίῃ ἰπἴίο {Ππ|| θ6]1Υ, δ ἃ 15 οαϑδὶ οαὲ πο ἔπ ἀγαπο ὃ 
19 ΕῸΓ ουΐ οὐ πο ποαγὶ ργοοθθὰ δνὶ] [πουρ 5, πα γ 6 Υ5, 84 8]- 

ΣΘΥ65, ΤΟΥ πΙ αἰ  οἢ5, {Π6 {{8-π ] Δ 5} 6.165 : 

ΜΆΑΠΚ ΥἹ]. ραγὶ οὗ νοῦ. ὅ, 6. νοτ. 9. δὰ ρᾶγί οἵ νϑὺ. 10. 18. 17,18. 

ὃ -ΥΤ. σα] κ ποῖ ἔμ αἰδοῖ ρ!]θ5. δοοογαϊηρ ἰο ἐμ6 ἰγαά! οι 
οἵ ὑὸ 6] 6.5, θαΐ οδαΐῖ Ὀγθαὰ στ αν βἤῆθη [8615 ἡ 

6 Ηδ δηϑνεγθα πα βα14 ππῖο {π 6 πὶ, ΥΥ 6}} πα} Ἐϊ541845 ργορθ- 
βἰϑά οἵ γοιι Πυροου ο5---ποποπτθῖἢ πχὸ 1 ἐποῖν 1105, θαΐ ὑποῖν 
Ἰιδαγὺ 15 {81 ΓΟ ΠΠ6. 

9 Απᾶ Πο 5814 πηΐο ἰπθπι, ἘΠῚ 0 6}} γα γο]οοῖ {Π|ὸ δοιπηηδη- 
τηρηΐ οἵ σοί, ὑπαΐ γδ πᾶν ΚΘῈΡ νου οὐνῃ γα! οη. 

10 ΕῸΓ Μοβοβ 58:4, Ἡοπμουῦ ἴῃ ν {ἀ 60 ---- 
19 Μακίηρ {π6 ψογὰ οἵ οα οἵ ποπο οἴΐδοί ἐμῃγοιρ ἢ γοῖν ἔγᾶ- 

ΔΙ 1ΟῊ-- 
17 ---ἶἰῖϑ. ἀ ΙΒ Ί Ρ165 δϑκθα πῖπῇ ΘΟ ΟΟΓΠΙ Πρ ὑΠ16 ΡΆΓΔΡ]6. 
18 Απᾶ Πο 581} ---ᾶγϑ γα 50 ψιϊπουΐ υπαἀογϑιδηαίηρ 4180} 9. 

γ6 ποΐ ρογοθῖνθ, ἰπαὶ ψηαίδοονοῦ--- 

-«-«ὦ»».-- 

ΞΕΟΘΈΤΙΟΝ Χ. 

ΟἸγιδὲ λοαὶς ἐδ 7) αιισηίον οὗ ἐδθ Οαπααηϊίο οὐ ϑ'ψγο-ρλε- 
ηϊοϊαη τϑοηιαη, ᾿᾿. 

ΜΑΤΥ. ΧΡ. 91--τῶϑ, ΜΑΚΚ τἹ]. 94.----30. 

Ναί. χν. 231. ΤὭρη Φ65115 ἀγγᾶ, 

Ματκ νἱϊ,.94, ἃΥΌ56, δα 

156. ΒΊΒΠΒΟΡ ἘουΒΙ 6 ἂπὰ Ὁζγ. Ψογίϊη πᾶν τυ τίοη 5ΘΥΠΙΟΠ5. ΟΠ 
ὑπ βυθ]οοῦ οἵ ἔπ Βυγορῃθηϊοίδη ψοιιὰπ: ἰῇ Ῥοΐῃ οἵ ψπΐοῆ 
ἰβεῦο 15 ἃ Υϑη ΔΓ ΚΆΡΪ]Θ. ΟΟἸποϊάθποθ ἰὼ μ]8π, ἃηα οδχργεβδίοθη. 
Ἠοὶμ πᾶν ᾿πϑ᾽ϑῖθα, ψῖ} ογοαΐ οἴδοῖ, οὐ ἐμ παίϊοπ οὐ ἐπ6 
ΜΟΙΠΔΗ ; Οἢ {6 ΙΠ8ΏΠΟΙ ἴῃ ΏΙΟΝ ΟΠ γϑὺ ροτογιηθαὰ Ηἷ5 ἢγοῖ 
ΤΠ} Γ801]6 ΘΟ Οη6 ὕι0 ψγὰ5 ποῖ ἃ 76; Ὑ ΙΟἢ γγὰβ 50 ογάἀαϊποα ὈγΥ 
ἐπ ργονι ἄάθποθ οἵ αοα ὑπᾶΐ π15 ὑνοσηβη ““ θϑοδπιδ οπὸ οὗ {π8 
ἢγϑὺ Ῥαρᾷη ρύοβϑὶ υἰ 88, ἃπὰ ἐΠ6 Ἰπυϑίθυυ οὐ ἴπΠ6 σα Π]τηρ ἀπᾶ {6 
σΟΏν γβίο οὗ ἰμ0 (ἀθμ 165 θθρᾶμ 1 ΠΥ ἕο 6 ρ]ουουϑ]Υ Ὁ η- 
[Ο]464, οἢ ἐμ ἢν π}]} ΠΥ οὐ ἔϊιθ δα ρρ! δηΐ, πα Ποὺ ἈοΚ πον] θασ- 
πηθιΐ οἵ τη 6 ψίβάομι οἵ (ἀοα ἴῃ 56! θοϊϊπρ' [π Ψ ον ἴο 6 Π15 Οὐ 
ΡΘΟρΡΙ6, 116 5Π6 χϑίϑ! 84 Ποὺ ΟΡ ΟὗἉὨ ΠΠΘΓΟΥ 88 ἃ ογδθαΐαιγο οὗ 
Οοάὰ; ἃπα οπ ἔϊ8 ρβϑυγαϊν οὗ Τυαρίηρ οὔ ἴμο ἐγαὶμ οὗ ρμαβὲ 
ανθηΐβ Ὁ. ὑμ6 ἴθϑὲ οἵ {π6 ὀχ ρδυϊθηοθ οὐ μ6 ργεβδεπὶ ἀρ; βοΐῃ 
ἈΘΡΘΘΙ Πρ ἴῃ ἴπΠ6 ΡγΟθΆΡΙΠΠΥ οὐ ἴΠ6 ορί πῖοπ ΘΧρΡΥ σβοα ἴῃ ἃ [ΌΓΙΠΟΣ 
ποῖ, {μαῇ ἔπ6 ρόουϑὺ ΟΥ̓ Θν]}} Βρι γι 5, ἴῃ ἐπθ ἐπη8 οὗἩ οὐγ Τιογὰ, 
γγᾺ5. ΡΥ ἢ 64 ἴο 06 ΠΟΤ ν᾽ 510} γ ἀἰβρ᾽ αγεα ἔπη ἴῃ ΟἿ ΟΥ̓ ἢ ἄρθ, 
ΕῸΥ ἴπὸ τηογο ραᾶγιϊοα]αν ἐχρίδηδιίίοπ, ἐπ ύείογθ, οὐ {15 Ὡδιγᾶ- 
ἐϊνθ, ἃπὰ ΘΟΡΘΟΙΆΙῪ ἋῸΓ {Π|6 νίον ψ Ή ΟΝ ΒίΒμθρ ΗΟΥΒΙΘΥ μ85 

Τ 
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Μαί.χν. 21. υγαπέ ἔπθπσθ, αἀπᾶ ἀδραγίθα ᾿ηΐο ἐπθ σοαδίβ οἵ Τ υτα δηᾷ Τυτε. 
ΒΙ6οΗ. 

ἘΣ’ ὑλπα 
Ματκ τἱ! 24, δα οσοα τέο 8 μουβθ, δηα σου] Πᾶνα ΠΟ τηδη Κηον τ; 

θαύ 6 οου]ὰ ποΐ ΡῈ μ1α. 
95." ἘῸΓ ' 

Μαΐ. χνυ. 22. θ6Πο]4, ἃ υνουηδη οἵ ὕδηδδῃ, 
Μίαν ν!..8ὅ. τ Πο56. γοιηρ ἀαιροΥ μα δὴ τιμοίθδῃ βρη, Ποατά οὗ 

ἢ], δὰ 
Μαΐ. χν. 22. Ὀδτη6 οἷέ οὗ {{Π| βϑᾶτηβ σοδϑβίβ, 8Δη4 οὐἹϑά τιπέο Ἠϊτη, βαυηρ, 

Ἠδνο Ἱπϑύου ο τηθ, Ὁ Τοχά, (ποι ὅοη οἵ να ; τὴν 
ἀδυρ θυ 15 ον οι ϑὶν ναχϑα νυ ἃ 4601]. 

98, Βυΐ Πα δηβυγεσθά μοὶ ποῖ ἃ ψοτά. Αμπὰ ἢ15 αἸ5οΙρ 165 
οᾶτη6 ἃηα θοβουρς πη, βαν]ηρ, θη ΠΟΥ ἀυγαῦ, [ΟΥ̓ 5116 
ΟΥΘΙἢ δἰτου τ15. 

ο4, Βαῖ Πο δηβυνοῖθα, δηᾶ βδια, 1 δὴ ποί βεπέ ὑαΐύ ππίο {Ππ|Ὸ 
Ἰοβέ 5[ι6βρ οἵ {πΠ6 μοιιβ8 οἵ [βγδεὶ. 

95. ΤΉρδη Ο81ὴ6 5Π6 
Ματῖς νἱϊ.25, πα [611 αἱ Π15 ἔθοί, 
Ναί. χν. 35. Δ ννουϑρροα Πΐπι, βαυησ, Πμογά, ΠΕΡ τη. 
ΜΔτΚ νἱ].26. ΤΠῸ Ομ νγὰ5 ἃ ΟΥ̓θαῖκ, ἃ Θυσγορ θη οῖδη ΟΥ̓ ὨΔΊΙΙΟΩ : 

Δα 5Π6 Ὀεβοιρῃς πίη {παΐ π6 νου ]α οαϑὲ ἔοσίῃ (μ6 ἀ ον! 
ουΐ οἵ Ποὺ ἀδιρῃζου. 

Ναί. χν. 26. Βα Πα δηβνγοθα δηᾶ βαϊά, 
Δ Αγ} Υ11.27. πηίο ποὺ, [ω6ὲ {π6 ΘΠ] ἀγθη ἤγβε ΡῈ Π]16α ; ἔοΥ 
Ναί, χυ, 26. [{ 15 ποῖ χηθεΐ ἴο αϊζθ {πὸ ομ] ἀγθ πη 5 Ὀγθδα, δηᾶ ἰο σαϑβέ τὲ 

το ἄορϑ᾽ς 

οίνϑη οὐ ἔπ ῬΘΟΌΪΙ ΔΓ ῬΥΟΡΓΙ ΘΙ οἵ οαν' Τμογ 45 οΘοῃ ποῖ ἴῃ τη ΚΙη 6 
ἘΠῸ ΠΙΆ ΠΡ πη γ Π16 ἢ Π6 ΘοΙρ] 164 ψῖΐ ἐπὸ γθαποϑὲ οὔ ἴπ αὐεϑὶς 

ἰ4οΙαίτοϑθβ, ἃ ἰγρ8 οἵ ἔπ πιοάθ ἴῃ σοι {Π6 θη. 1165 5που! ἃ ὈΘ 

γοοοϊνεα. Δοτγιϊη 5 γουΚβ, ϑνο. Τόπάομ, 1810. νοὶ. ἴχ. Ρ. 299, 
Χο. κα, 8η4 ἘΓΟΥΒΙ ΟΥ᾽5. ΒΘΓΙΠΟΠ5, νΟ]. 11. Ρ. 194, ἀπὰ ραγίϊου- 
1ΑΥν Ρ. 198, 9 ἀπά [64. 

16΄ 6 ΖΦ νγ5 σομβι ἀουοα ΘΥΘΥΥ παίίοι Βαϊ ἐπιοἱγ οὐ ἃ5. 4005, 

δα οὐ ἐπαΐ ἀοοοππὲ γοϊαβθα ἴο 5πΠ8 6 ἴῃ {πΠ6 1 ΠΟΒρ ἈΠ )}7, οὐ ἴοὸ 
Βᾶγθ ΔηΥ ᾿πΐθγοοαγϑδα στ ἐμθη), οχοθρὶ ἐμαϊ ἡ ποι παὰ τοίου- 

6ῆ66 ἴο Π] ΓΟ ΠΑ Πα ΖΘ. 
᾿Ὸ ῬΊΤΚο ἘΠΙΟΖον οἶνοϑ ἂπ Π]πδγαίίου οὐ {Ππ|5 ρᾷθϑαβθ. [Τη ΠΤ 

ἐπδηΐγ-πί με οπαρίον μ6 ἀϊδουδβθθ ὕμ6 οἰ τεπηρίαΐϊοι οἵ 

ΑΡγδπδηι, αδη. χνὶϊ. 1. Εἰ δ άἀθανοιγῦβ ἴο ρύογο ὑπαὶ ΑΡγαμᾶπι 

οἰγουπποὶ θα 15 βουναηἶβ, ἃπα ργοσθοαβ ἔμπ5: 50π646 δαξθῃ (ΡΓῸ- 

Ρ85) αυαοά οἰτοππιοϊάθαῦ (56 γν 05) Π05ὲ ἀαἷᾶ αἸοΙὔα τ: ΟἸΠΠ 65 

γἱτῸ05 ἀοιπι5 515, οἕ παΐαμι ἀομηα5 οἰγοιπιοὶ αἰὑ-- Θὰ ἁαζθοιη οἷτ- 

οὐπιοῖαϊε ΠΠο5} Ῥγορίου ραυγιποαϊϊοι θη), πΘ οοπίδιηϊ ὺπαγθπξ ἀο- 

τηΐητπι δύπιι οἷρο, ἂς ρΡοΐα 580. Θαυϊοσπαθθ οηϊπ οομηθαιξ 

απ ργθραξίαίο :; ἷ5. νϑ αἰ οαπὶ οαπ δαϊΐ. ᾿ {01 ΘΔ ὶδ5 ΠΟ οϑὲ 

οἰγουπιοῖϑα5, δῖος οἷ ργωραϊζαϊαθ. πΠοἢ εδὲ οἰγοσ μη ἶθ5. Θι115- 

415. ἀροοάϊξ δα ργραηιϊαἰαμ), 15 ψ !αῦ! τηογΐαπθη οοπἰγθοϊαϊ, 

Κο. κο. ογοίϊ 55 ὑγαπϑ]αἰϊοη οἵ ΕΠ. ΡΙτΚο ἘΠ] ΖοΥ, Ρ. 06, 1 

οὐρθς ἴο Οὔβοσνθ Π6 ΓΘ, ἐπ Βοπορίρθη, 0 ὙΘΙΘΥΒ ἴῃ Π15 ποΐθβ 

ου Αροο. ΧΧΙΪ. 15. ἴο ἐμ15. μαρίον οἵ ΡΙτΚΟ ἘΠ16ΖΟΙ, ααοῖΐο5 ἃ 

ῥανὶ οἱ 1, ἀμ Εν ἔγοιη ΔΠΥ ΐοῖι 15 ἴο 6 ἰοαπα ἴῃ ἱπ6 

ἐγαποιαἴϊοι ὈΥ γογϑιϊα8. Α5 ἔπ ἩΘΡΥΟν ΟΥΡΊΠΔ] ἰ5 ποΐ ἴῃ ΤΥ 

Ῥοββοβδίου, Ε οαμποῖ δοοοιηΐ (ον {Π6 νυ ίΙο : θαΐ ΠΥ ΘΟΡΥῪ ΟΥ̓ 
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Μαί,χν. 27. Απᾶ 516 βαιά, Τυαῃ, Τιοτά ; γεῖ [6 ἀορβ οδὲ οἵ {6 Τυτο. 
ΟΥ̓ 5. νυ Β οὶ [8}} [ἸΌτ ἘΠΟΙΥ Πιαβίθυ᾽ 5 (8016. 

Μονῆς υἱ].28, [Π6 ἀορϑ ΠἄοΥ ἐἶ6 {8016 δδῦ οὔ [Π6 οἴ] ἀν θη 5 ΟΥΠΤΩ 5. 
Μαῖ, χν. 28. ΤΠθὴ Φ6βθι5 δηθυνουθᾶ, δμα 5814 πηΐο μοῦ, Ὁ νυοϊηδῃ, 

ϑυθδΐ 15 {ἢν ἋᾺ1ΠῚ Ὡ 
Μαυκ νἱ1.29. Απά Π6 5814 πηίο μον, ΕῸΥ {Π||5 βαυϊην, 
Ναί. χν. 28. δ6 10 πιηΐο {Π66 βυϑὴ ἃ5 ποῦ νυ}. 
Ματ νἱ 1.29. 50 (ἢν τνᾶν : {Π6 ἄἀθν1} 15 σΌπ6 οἷ οὗ (πν ἀδαρηΐου. 
Μαι. χν. 28. Δηα ἢιϑι ἀδισῃίου ννὰβ τηδὰθ νῃο]6 ἔγτοιῃ {Ππᾶΐ νον ΠΟΌΥ. 
ΜΚ νιϊ.80. Δηάᾶ θη 5116 γγᾶβ σοῦηθ ἰο Ποὺ πουϑθ, 5η6 ἰουμα {Π6 

ἄθν}} σοηθ οἱ ; ἀπά ποὺ ἀδιρἢίου ἸαἸὰ ἀροι {ΠπΠ6 θ6ά. 

ΜΆΠΚΕ Υἱῖν ραγὶ οἵ νοῦ. 24, 25, 27, 28, 

24 Απὰ ἔτγοιὰ ἔπθποο μ6---ὐσοαῖ ἰηἴο {Π μογάουβ οἵ Τυγὸ δπὰ 
ΒΙ6ομ, απ 4--- 

25 ---α οογξαϊη, νγΟμλΒ---Οδ1η6 8 πα [81] αὐ [15 Το : 
7 Βαΐ {6515 5814 ππίο μοι-- τον 1Ὁ 15 πϑὲ τπϑοΐ ἴο ἴαΚ {Π|6 
ΘΒ Πα ΓΘ 5 Ὀγθδά, ἀπ ἴο οὐδ ἐξ απἴο ἐπ ἀο0ρ5. 

28. Απηά 5116 ἀιϑιυογοα δη ἃ δα ἃ απίο ἢϊ ἢ, Ὑ85, Τωογὰ ; γοΐπα 

το-««ᾧ-:.-.--- 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΧΙ. 

Ἰδὲ σοθοδ ἐμγοισὶ, Π)οαροίϊα, Ποαζίησ ἀπά ἐθαολίη. 

ΜΑΤΤ. χν. 939---8]. ΜΑΒΚ νἱ!. 91. (ο {π6 6πα, 
Μανῖ ν11.381. Απᾶ δρδίη 
ΝΙατϊί. χυ. 29. ἰθοις 

Μαυκ ΥἸ1.91. ἀθραγίίηρ ἔγογη (μ6 οοαβίβ οὐ Τ το δα 5Ιά θη, σατηθ ππίο 
(πΠ6 564 οἵ (411|66, {πγουσὰ (π6 τάβί οἵ {π6 σοαβίβ οὗ 
6 οΔρΡο]!5. 

82, Αμά {Ππ6γ0 Ὀυΐπρ' τπιπίο Πϊπι ΟΠ6 {Πΐ νγὰ5 ἀθαΐ, δη4 δὰ 
8η. Πρ αἀπηθηξ ἴῃ 5. ΒΡΘΘΟ : δηά {ΠῸ ν θάβθθοῖ Ὠΐμ ἰο 
Ῥαέ Π15 μβαηὰ προ ΠΠτη. 

89. Απά δ ἰοοῖκ πη 85146 ἔγουι [μ6 τη! πόθ δηα ρας 5 
ἤηροῦβ ἴπΐο [15 Θαγ8, ἀπ Π6 βρῖέ, δηα ἐοπο θ᾽ ΒΪ5 τοησαο ς 

34, Απᾷ Ἰοοϊκίπρ' ΠΡ ἰο μθᾶνθη, μ6 βίριοά, δηᾶ βαιά πηΐο 
Ὠμη, ΕΡΒΡμδῖμα, {πᾶὶ 15, Βα ορεπηρά. 

8ὅ. Αμά κ5{Ὑδιρ ηϊνναν Π5 Θαγ5. ὑγοῦθ ΟροηϑαΩ, δῃά [Π6 5011 πρ᾽ 
οὗ 15 Τοηρτιθ νὰ Ἰοο564, δηα Π6 Βρ8 ρ]δίη. 

806. Απάᾶ πὲ οβαγσϑᾷ {πη ἐμαί {ΠδῪ βἤου ἃ {6}}] ὯΟῸ γπηδ} : 
θὲ {πΠ6 τοῦθ Π6 οπαγρδα {Ποιη, 50 πλαοῖι {Π6 ΤΩΟΤΘ ἃ ογοϑδί, 
64] {πον ρι} 5166 1 ; ὭΣ 

57. Αμὰ νγοῖδ ὈΘυΟΠα Τηθ8 5111 ἀϑιοη!βΠ64, βαγίησ, ΗΘ Πα} 

ἄοπο 4}} εΠπϊπρθ γγῈ}} : Π6 τηδ κῃ θο ἢ τΠ6 ἀδαΐ ο΄ ᾿θδυ, 
δ ηἀ {π6 ἀυ}} ἕο 5ρ6 δῖ. 

Μαί.χν. 29. Δηἃ Π6 νγϑῃΐ ῸΡ ἴπίο 8 τηουηΐδίη, ἀμ 58. ἄἀονη {Π6τ6, 
806. Απά ροτοϑί γε] ξπι465 σάπια πηΐο μη, παν ίηρ᾽ νν ἢ ἘΠ ΘΙ 

{Πο56 {πὲ τνοῦθ ἰάιηθ, ΗΠ 1π4, ἀπηη, τπαϊγηθα, ἃΠα ἸΔηΥ 

1μ8 Τπ ἰγαπϑιαΐίοη Ὀγ ουϑίϊ5 15 οοτγθοῖθα ἴῃ νγίοιιβ ρ΄ 8665 
ἔγοσὰ ὑπὸ Ηθῦνονν οὐ θῚ 88], θ. ἃ ἰϑαυποα ΠΔΡΡΙ; ἀπ ὁδη, 1 {π1η}Κ, 
με ἀορθηᾶβά προῃ. ι 

ἜΝ 

ΒΘ Οα 0118. 
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Μαὶ.χν. 30. οἴμουβ, δᾶ οδϑὶ (μθπὶ ἄοννῃ δὲ δοθβὰβ ἔθοί, δῃὰ μ6 Ἠθα]θα Ῥθοδροὶῖε. 

{Ποιη. : 

81. [πβοιηποῖ ἐμαὶ (μ6 γηυπετπάθ τνομάογθᾶ, θη {Π6Ὺ 5δνν 

186 ἄστη ἴο 5ρθᾶκ, {πμ6 τηδϊγηθα ἴο 6 γγΏο]6, {Π6 ἰΔηη6 (0 

γαῖκ, δηᾶ [Π6 Ὀ]Π]Π4 ἰο 566 : δῃᾷ {ποὺ β]ουιβθα {π6 αοα οὗ 

15 086]. Ὅς, 

ΜΑΤΤ. ΧΥ. Ρατΐ οἵ νογ. 29. 

929 Απὰ--ἀοραγίοα ἔγοπι ἔμ πμο8, ἃπα οἂπιθ πΙρὴ απΐο ὑπο 5688 "Ὁ 

οὗ 61.811166-.- 
πα ΈΣαε..-. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

οι ἱμποιδαπὰ θη αγὸ {δ νιϊγαρσιιζοιιδίψ. 

ΜΑΤΊ. χν. 392. ἴο {πΠ6 ομᾶ. μλᾷκ γΠ|. 1---9. 

Μαῖκυ.1. Τῃ ἐποβα ἄδυβ, (πΠ6 τηυϊϊευδα θεΐηρ σευ συθαΐ, 8πα 01 ἃ πιοαπὶ 
μανίησ ποιμίπσ (0 δαί, ββιιβ οδ]οὰ ἢἰ5 ἀἰβοῖρ!εβ υπίο ΚΣ πο θοα 5. 0 Θ ᾿ 8 ᾧ Ρ οἵ Θ .411166. 
]η, δηα βδιίῃ απίο {Πθγὴ, 

2. ΤΠ 8ν6 οοτηρδββίοη οἢ {Π6 για] ει 6, θθοανιβα {ΠΕῪ ΠᾶνΘ 
ΠΟΥ ΒΘθη νν τ τὴ {πγε6 ἄδυ5, δηα παν ποίῃιηρ ἴο δῖ: 

8. ΑμΔΙΡΙ 5οπά {ποτ ἅννδὺ [αβέιπρ' (0 {ΠῚ ΟΥΠ ΠΟΙΙ568, 
{μδν νν1}} ἑαίπῦ Ὀν (Π6 νὰν ; ἴον ἀἴνουβ οὗ {ποθὴ οᾶγηθ ἔγοτη 
ἴαΥ. 

Μαῖ.χν. 838. Απᾷά 5 ἀἸβοῖρ]65 58 ὑπο Ὠ]ΤῊ, 
Δαν νἱ!, 4, ἘσοΥα ὙΠ Θ 66. οδῃ ἃ τηδη 5850 {πΠ656 γηϑὴ 1 Ὀγθδα ΠοΥδ 

ἴῃ {Π6 ὙΠ] ᾺΘΥΠ6885 ἢ 
Μαῖ. χν. 88. ὙΥ Πθηῆσα 5ῃου]ὰ νγ8 Βᾶυβ 50 τησοῖ Ὀγθδα 85 (ο ἢ] 5ο ργϑδί 

ἃ τηυϊταάθ 7 
34, Αμᾶ δεβὰβ 5811} απίο ἔμδιη, Ηονν τηδὴν ἰοᾶνοβ πᾶν γα ἵ 

Απά {πον 5814, ϑενϑῃ, δηὰ ἃ ἔδνν Π|{16 ἤβἢεβ. 
85. Απᾷά Πα οογμηηδηᾶεά {Π6 χη! θ ἴο 51: ἀονῃ οἡ {Π6 

στουπά. 
80. Απᾶ Πα (οοἱἷς {πΠ6 βϑνθὴ ἰοᾶνεβ δπά {πΠ6 ἢἤβῃθβ, δηὰ ρᾶνε 

(ΠδηΚ5, ἀπ υϑαῖκα ἐΠπθηη, ἀμ σαν ἴο ᾿ἰ5 ἀἸβοῖρ! 65, δμὰ {πὸ 
50 10}65 ο {Π6 τη] πά6. 

ὙΜατῖς ν1}1.6. ἐ0 βεὲ Ὀθίουθ {πθιὰ: δῃὰ {ποὺ ἀϊά βεὲ ἔπι Ὀϑίοσβ {πὸ 
ΘΟΡΪΘ6. 

Ναί. χυ. 3. ΑἈμπάᾶ (πον αἰ 8}] δαί, δῃᾷ τγϑῦβ 116 : δηὰ {ποὺ ἕοοϊ ὰρ 
οὔτμ6 Ὀγόκθη τηθδί {Πδὲ τνδβ οἴ, βενθὴ θαϑκοίβ {0]]. 

88. Απᾶ {Ποὺ (Πδὲ ἀϊὰ φαΐ ννοῦα δροιΐ ἴοι {ποιβαηα τηθη, 
Ὀοβίάθ ννούηθῃ δα ἢ] άγθη. 

89, Απά [6 βεηΐ δυνᾶὺ ἐπθ γηυϊεειά6, ἀμ ἰοοἱς 5110, 
Μαυκν!]1.10. βεγαΙ ρ νυ Π6 δηίεγθα ᾿πίο ἃ 5μ10, νυ" Π15. αἸ5010165, ἀπά 

ΟΔΠ6 
Μαΐ. χν. 39. Ἰηίο ἐπ οοδϑίβ οὗ Μαράδ]α, 
Μαγκν .10, πο {Π6 ραγίβ οἵ Πλδἰγηδπαῖῃα. 

ΜΑΤΤ. Χν. 92. 

89 ΤΏΘη 6585 οα]] θα [15 αἰδοῖ] 65 τέο Ἀγ, πὰ δαὶ ἃ, 1 πᾶνθ 
σοιηραβδίοι οα ἐπ υηαἱξϊΐαθ, Ὀθοᾶιι86 ἴμ6Ὺ οοπέϊπιθ τυ 1} Π16 
ΠΟῪ ἰῃγ86 ἄδγβ, δηὰ πᾶν ποίμϊπρ ἴο ϑαΐ: ὃπα 1 ψ}}} ποὺ βοπὰ 
ζῆθι ἄνγᾶν ἰαδιϊην,, ᾿οδὲ ἔπθν {αἰπὶ ἴῃ ἴμ6 ΨΥ. 
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ΜΑΒΚ Υἱ]ϊ. νϑγ. ὅ. ραγὲ οἵ νου. 6, 8ἅπα νϑγ, 7, 8, 9. 

5. πὰ Πα δϑικβα {πθ, ΗΟΥ͂ Δ ΠΥ Ἰοᾶνο5 ἰᾶνθ γ6 9 Απὰ ἔπιον 
5814, ϑθυθῃ. 

6 Απὰ δ οομῃηπιδπαάθα ἴπ6 ρ6Ο0ρ0]16 ἴο 511 ἀονγῃ οα ἔμ ργοιμπα : 
ἈΠἅ 6 ἴοοϊκ ἔπ βθύθῃ Ἰοᾶγυθϑ, ἃπὰ γᾶν ἔπη Κ5, ἃπὰ Ὀγα ΚΘ, πὰ 
δᾶνθ. ἰο Πἰ5 41501Ρ}]65--- 

7 Απὰ που Πδά ἃ ἴδνν 5118}} 5165: δπα π6 Ὀ]65564, πα οοπι- 
τηδη 4οἀ ἴο 56ὲ {π6πὶ 4150 θϑίοσο ἐΐθηι. 

8. 50 {πον ἀϊά οαΐ, πὰ ψϑγο Π]16α : δπὰ {ποὺ ἴοοκ πρ οὗ ἴΠ6 
ὈγΟΙΚΘη ηιθαΐ {πᾶ 85 [εἰ βϑνθη Ὀδβὶκίϑβ. 

9. Απα {ΠΟΥ {πᾶΐ μαα Θαΐθῃ σοῦ δροὰΐξ 00 ἱπουϑαπα : ἃπά ἰι6 
ϑϑπὶ ἴΠ61ὴ ΑΥΔΥ. 

Ξε κᾶν». 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΤΙΠΠ, 

116 ῬΠαγίδοθα γθημῖγο οὐδοῦ 8191}.8--- Ογἱδὲ ὁλαγρος ἐλθηι 
τὐἱέδ λψροογίδῃ. 

ΜΑΤΎ. ΧΥΪ, ]1---129, ΜΑΒΚ ὙΠ. 1]---οατὶ οὗ 93. 

Μαίι. χνὶ.1. Τὴ ῬΠΔΥΪΒΘα65 4150 νι ἢ τπ6 βαάάποθθβ, οᾶτηδ ἰδτηρίηρ,, 
ΜΥΚν111.11. θΘρδη ἰο ααθβθοη ἡ Πἢ Πΐπη, 
Μαίι, χνυὶ.1. 8Πη4 ἀοβιγθα {πᾶ0 Π6 ννου]ᾶὰ 5ῃμδνν {π6η1 ἃ 51:5} ΤτΌτη ἤθάνθῃ, 
ΜΥΚν 1.11. Το ΕΠηρ ΠΙτη. 
Μαΐ, χυὶ. 3, ΕΗ δηβνεγθᾶ, δηᾶ βαϊα υππίο {μοχη, ὙΠ 1ξ 15 θυθηΐηρ, 

γ6 880, [{ νν}}} ΡῈ ἔδ1γ ννθδίθου : [ῸΥ (Π6 ὅΚΥ 15 τβᾶ, 
8, Απά ἴὴ {Π6 τποτπίηρσ, [{ νν1}] "6 ἴοι] ννθαίμου ἰοτ-ἄδν: 

ἴου {Π6 5ΚΥ 15 τϑᾶ δῃηά Ἰοννυίηρ. Ο γα Πυροουαϑ, γα οδῃ 
ἀἰβοοση {π6 ἴδοα οὗ {πὸ βΚῪ; Ὀαΐξ οδῃ γα μοί ἀἰβοθσῃ [Π6 
ΒΙΟῊΒ ΟΥ̓ 1Π6 Εἰγη68 7 

Μαχκνι1.12, ΑΠα [6 51]5}164 ἀδορὶν 1 Ηἷβ ΒρισἹ, δηα 5, ἢν ἀοίῃ 
{Π|8 σ  ΠοΥδίΙ0ῃ, 

Μαίι. χνὶ. 4, ἃ ψ]οΚοα δηα δα] θγοιβ συ Δ Οη 
ΜτΚν 1.12, 566 ΔΙΟΥ ἃ βρη ἢ Δ ΕΥΠΪΥ 1 58 υπίο νου, ΤΉΘΓΘ 5118]] πὸ 

βίσῃῃ 6 σίνθῃ ἴο {Π185 βἜ ΠΘΥϑΊΊΟη. 
Μαίτοχνὶ. 4. θα [Π6 5Ισὴ οἵ {π6 ργόρῇοδί δοπμαβ.0 Αμὰ [6 16 {ποι, ἀπά 

ἀεορατχίεα, 
ΝΥ Κν 1.18. Δ Θητουϊηρ Ἰηΐο (Π6 5810 ᾶσδίη, ἀδραγίβα ἐο {Π6 ΟἿΟΣ 

5166. 
Μαῖ. χν.ὅ. ΔΔηᾶ θη Π]5. αΙΒΟΙΡ]65 ἡγοῦ οοὴθ ἴο {Π6 ΟΥΠΟῚ 5146, 

{Ποὺ Πδᾷ Τογροίίθῃ ἰο ἰαϊτο Ὀγθδά. 
Ματκν 1.14. ὨΘΙΓΠ ΟΣ Ὠδα (ΠΟΥ 1ῃ {Π6 5810 1 Π {Ππϑῖὰ τηοσα (Πδη ομο Ἰοδξ. 
Μαίι. κυ. 06, ΤΠδη Φ6β05 
Μαυκν11.16. ΠΥ σϑα {Π 61], 
Μαίι. χυϊ. 6, ἃηα 5814 πηΐο {πρῖ, ΤΆΚο Πορά, απᾶ θοναῖα οὗ {π6 Ἰδάνθῃ 

οὔ (π6 ῬΠδυῖβθοβ, δα οὔποθ ϑαάάαοθοϑ, 
ΜΆ υ 1.1, ἃΠ4 οὗὨ [Π6 Ἰδανϑθὴ οἵ Ηεογοά. : ι 
Μαιί χν!. 7. Απᾶ {ΠῸῪ γϑαβοηθά διηοπρ {που 5 6 | 7165, βδυΙηΡ, 1 15 

Ὀθοδιιβ6 τνα Πᾶνα (8 Κθὴ ὯῸ ὈγΘδά. 
8. ὙΉΙΟΙ Πδη δαβιιβ ρογοεϊνοα, πα βδ]α πηίο {πόππ, Ὁ γ6 

οὔ Ιτ616 ἔΆ1Π|, Πν γθᾶβοι γ6 δυιοηρ γΟΌγΒΟΙν 65, Ῥεσδιι56 
γ8 πᾶνε Ὀγουρηΐ πὸ Ὀγοδα ᾿ 

Μδνκν}}1.17. Ῥουσθῖνε γα ποῖ ψϑί, ῃϑι Ποὺ ππάεγβίδηα ἢ πᾶν 6 ὙΟΌΥ 
Ὠθαγῇ γοῖ μαγάοπϑα 

477 

Οα α᾿πουηΐ 
Ὀγ {Π6 568 
οἵ ΘΆ11166. 

Μαράαια. 
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Δαν ἢ1.18, Ηνίηρ ου68, 566 γ6 πού 7 πᾷ μανίηρ' θα γ8, γ6 Πϑαν ποί 5 
δα ἀο γα ποΐ γϑιπθιηθου 

19. ὝΠΘΗη 1 Ῥγάκο {πὸ ἤνο Ἰοᾶνϑβ διηοὴσ ἔνα ἐπουβαπά, Ποὺν 
ΤΊΒΩΥ ὈαβΚαίβ [1] οὗ ἔγασιηθπίβ 00 Κ γ6 αρ ὙΠΕΥ 580 
πηΐὸ τὰ, Τννοῖνο. 

20, Αμπᾶ νβϑη δ βευθὴ διηοῃσ ἔοι" ἐπουβαη, ΠΟῪ γπδην 
θδβῖκοίς [1 οὔ διαρτηθηΐβ ἴθ κΚ γα πρ ἢ Απά {Π6γ 5αϊὰ, 
ϑθνθῃ. 

21. Αμά [6 5814 πηίο μοῖη, Ηονν ἰ5 1 {πα γο ἀο μοΐ πὴ- 
ἀογβίδηα 7 

αἱ, χυ11. (ηδὲ 1 5ρΡδ Κα 1ξ ποΐ ἴο γοιι σοποοιπίηρ' {Ππ6 Ἰθανθη οἵ Ὀτοδά, 
{πα γα 5πο.]4 θονναιθ οὔ ἔπ Ἰθάνθη οἵ {πὸ Ῥ]ιαυῖβθθβ, δηὰ 
οἵ {πΠ6 βαάδάποραβ ἢ 

12, ἼΤΠοη υπἀογβίοοά {Ππὸν μον {πᾶΐ πΠ6 πδᾶ θαάδ {πϑῖὴ ποῖ 
Ῥονγατα οὔ ἐμ Ἰεάνθη οἵ Ὀγεαᾷ, πὲ οὗ π6 ἀοσίχιμα οἵ {Π6 
ῬΏδΥ 5665, δᾶ οἵ {μ6 ϑαάάιοθος. 

ΔΙΑΥΚΥν 1.22, Απα 6 οοχηθίῃ ἰο Βοίμβαιάδ : 

ΜΑΤΈ. ΧΥΪ. ραγὶ οἵ νου. 4. ἀπα νου. 9, 10. 

4 --5σβεκοῖμ αἰΐου ἃ βίρῃ : δηα ἔμποῦθ 5118}} πὸ βίρῃ Ὀ6 βίνϑῃ 
πηΐο 1ἰ--- 

9 Ὁο γ8 ποῖ γοῦ πηδογβέδη ἃ, ποῖ Π Γ ὑϑιηθιηθου ὑπ ἤνο ᾿ἰοᾶν 65 
οἵ ἐμ ἔνθ ἐμῃβουβαηα, πὰ μουν ΤΥ ᾿δβκοῖβ γ ἴοοῖκ ὑρ 

10 ΝοΙῖμον π6 βανθὴ ἰοᾶνϑϑ οὗ πὸ ἴουν ὑποιιδαπμα, πα ἰοὺ 
ΠΙΆ ΠΥ Ὀασἰκαῖβ γ6 ἴοοῖκ ἀρ Ὁ 

ΜΑΒΚΨΗΙΪ. ραγί οἵ νοτ. 11. 19, 14, 1ὅ. ἀπα νοῦ. 16, 17. 

11 Απαὰ ἔμὸ ῬΒᾶγίβθθβ σα (ὉΥ ἢ, ἃ ἢ 4 -οϑϑοκίηρ οἵ πἰπὶ ἃ 5]6Ὲ 
Το ΠΘᾶν ΘΙ --- 

13. Απᾶ πα [ον ἐπ 1η-- 
14 Νον ἐδ ἀϊδοὶρίο5 παᾷ Γογροίΐξοαπ ἴο ΚΘ Ὀγοδα--- 
1ὅ Απά Π6---δαγίησ, ΤΆΚΟ πορα, θονγᾶγ οἵ {ΠῸ --- 
16 Αμπὰ {ΠΥ γϑαϑοῃοα 8:10}; [Π6ΠΠ156]ν 65, 58 γ1Πη9", [ὲ 18 θΘΟΔ1156 

ψ 6 Βᾶγνθ "ὸ ᾿Ὀτοδᾶ. 
17 Απὰ ν]θη «{68115 Κπὸνν ἐξ, 6 5810} ἀπο ἔπ θη], ὙΥ̓ΗΥ σθάθοῃ 

γ6, θθοδαιδο γ6 ἢᾶνθ πὸ ὑγϑαὰ Ὁ 

--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΤΙΥ. 

᾿ ΟἸγὶδὶ ἠεαὶς α Βιίιπα ἤαη αἱ Βειμδαϊάα. 

ΜΑΚΚ ΜΠ]. 292--90. 

Μανκν 9, Αμπᾷ {Ποὺ Ὀγησ ἃ ὈΠ1Π4 γηδῃ πἀηΐο Πἰμι, δηα Ὀδβοιρὶ 
[τ το τουοἷ Ὠίτη. ι 

296. Αμά [ι ἰοοΚ {πὸ Ὀ]η4 γηδη Ὀγ {π6 μαῃά, πα δά Πίχη 
ουξ οὗ [6 ἕονῃ ; δπα ψῇθη Πα πιδᾷ 5ρ10 οἡ 15 ουγεβ, δηά 
Ραΐ Π15 παη 5. ἸΡΟῚ Πϊμ, μ6 βκθα Βῖμ 1 16 βὰν οαρῃΐ, 

24. Αμάᾶ Πα Ἰοοκεὰ ὕρ, 84 5414, 1 566 ΠΊΘη 85 {γ668, νναϊκίηρ, 
95. Αἰἴτοῦ τπαὺ Πα ρυΐ 15 Βδῃηα5 ἀσϑὶ ΠΡΟῚ ΠῚ8. ουοβ, δῃά 

γδάθ ἩΠῺ ἸΟΟΚ ὉΡ: δ ῃηα ἴνῈ νγᾶβ Χϑδίουθα, δἃΠ6 βδὺν ΘΥΘΥΥ 
ΤΏ8Ὲ Οἰθαυν. 

20. Αμὰ [6 βοῃΐ [1ΠΔ ΔύνΑΥ ἴο ἢ15 Ποιιβθ, βάν, ΝΟ ον σῸ 
ἴῃπίο (Π6 ἐοννῃν ΠΟΥ {61} 10 (0 δὴν ἴῃ {Π6 ἴοννι. 

Μασάαϊα. 

Βείμβαιᾷα. 
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ΒΞΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

είον οοη 5865 Οιγϊδὲ ἰο ὃς ἐλ6 Μοοοιαῖ, “, 

ΜΑΤΤ. ΧΥ]. 18---90, ΜΑΒΚ ΥνΠ]. 97--τθ0. 1ὺὙκὲ ΙΧ. 18--91. 

ΠΥΡῚ ἐ τ 
Μαγκυ.27. ΑΠπά δόδιιβ ννθηΐ οἱ, ἀπ Ηΐβ5 αἰ 5οῖρ!8β, ἱπίο {πὸ ἑονγῃβ οὗ ̓  ἌΕ 

Οδβαᾶτθα Ρ.ΠΠρρΙ : ΤῈΣ ἜΘΕΙ ΤΟΣ τ ΤΟΝ ὑλῖνι “ΑΘ Ὸ ΠΤ 
1 ΠΘ νἈΓΙΟῈ5 ὙγΟΥΚΚΒ ψ.}16}} γγ6 γ6 ἀ0π6 ΒΥ ΟἿΓ ΤοΓὰ, 85 γο]αἰθα ἴῃ 

{116 ργϑοθαϊηρ' βθοίϊοηϑ οἱ ἐπὶ5 ὁμαρίου, οοανίποορα 851. Ροῖδὺ ἐμπαξ 
“᾿65115 νγὰ5 {}1|6 ΝΜ ββδία. Τὶ σου! Ὠ]ν Ἀρρθᾶγβ ἴο τι ΨΕΙῪ οχίγδ- 
ΟΥΑΙΠΔΤῪ {Ππαΐ {π|5 ορθπ οοπίδδδίοπ οὗ ἐπ ΜΘ ϑβι ΠΒμρ οἵ “6515 

΄ δὰ ποῦ θθθὴ στϑρθαῖθαϊν πηδ4θ βϑίογθ. ὙΠῸ ΥΘΆΒΟΙΒ 56 ἴο 
Πᾶν θ6θη, ἰμαΐ ἐμ γαγίοιιβ ᾿ποοηβιβέθηξ γα! εἰ ῃ5 ΘΟΠΟΘΥΠΪΠ δ᾽ 
1η86 Μαδββίδμ 10} γθγο πθὴ ργοναϊοπὶ, πὰ {Ππ| 6 ΟΡρΡοβὶί οχ- 
Ῥϑοξαῤίοπβ οὗ ἔπ ρθορ]β, παᾶ 50 Ὀἱαββϑϑα {πὸ πηϊη 45 οὗ Πἰ5 ἃ15- 
Οἱ ρΙ!65, ἐπὰξ [ὃ ργονθηΐθά ἔπθηὶ ἴγθηὶ (Ογπαΐπρ᾽ ἃ οοτγθοὶ Τιάρσιηοις 
ἃ5 ἴ0 ὑπ αΙραἸΐν οἵ ἐμὶν Τογὰ ἃπα Μαβίθσ. ὙΠῸΥ δα, Ἰηἀθ664, 
8 η4 Δοϊςζηον] θά ρ 64, ὑπᾶΐ 655 γγ5 ππογ6 ἐμᾶη Παπῖδη, ἃπα πον 
ἀΔ1Π|ν ἀπ οὶ ραϊθα {Π|6 θϑία] 5] μηδ πὶ οὐ ὑπ Κίπράομι οὐ ἐμ Μ68- 
βίδῃ ; αὶ Ὀοίογο ἐπαὶ ονδπὶ ὑπο δχρθοίθα ἔπ οομηίηρ οἵ ἘΠ]185, 
ΨΆΥΙΟῸΒ ΤΟΒΓΓΘο 05 οἵ ἔπ 6 ἀποίθηξ ΡΓορμοὲβ, ὑπ γθαρρθαγδηοθ 
οἵ Μοβϑθβ πὰ ἘΠ185, τὰ οὐμπον αἰ υθμὶ 555. 8η4 ψΟΠΑΘΓ5, 
ὙγΒ1Ο πᾶνο αἰγοδάν βθθι θπυπιθγαϊθᾷ. Ὅν. Ῥυθ ϑ'μλ1}}} ΟὔΒΟΥν 65, 
“ἀπαῦ ἐποῖν ποίϊοιβ οἵ ὑπὸ Μοββϑίαἢ γθυ 8 50011π|0, ᾿ΠΠΡΘΙΘΟΕΥ 
πὴ ἀθγϑίοοα, ἃπα ἱποομβίϑίθηξ - ποὺ αἰἰεθαϊοα ἐο πίη ἃ 51106- 
ΤΟΥ παξιιγθ, ἃ μγδ-οχὶδιθηΐ βίαΐθ, δῇ, ἰο 880 ἐπι 1θαβί, ΙΏΔΏΥ οἵ 
ἐπ ον οὐ Υ 5.16 ΡΓΟρ 165 οἵ εἰν (α).» 

Ὑγμθα ΟἸγἰδὲ νγὰβ ροπ δαγέ, ἐπα ορίπίοηβ. οἵ {πὸ Φϑὺν5 δοη- 
ΘΟΡΏΪΏρ᾽ ἐπ παίαγθ 84 μϑύβοπ οὗ ἴπ61} ἀγάθη!]γ οχρθοϊθα Μ68- 
518}, ὙὙΘΙΘ ΒΥ ΠΟ ΠΙΘΆΠ5 ΠΗΪΌΥΠΙ : 5016 αἢίγηθα ἐπαξ μ6 ψου]α 
)6 ἃ ΠΙΘΙ6 τη8η, Θηδονοα τ  ρΘΟα ΠΥ ρον Υ5 ἃπα αϑδιβέαθμοθϑ 
ἔγοιη (οά--οἴμιουβ ἔπᾶῦ πΘ σοι] μ6 ἃ τηδπ, ῖ ἢ ΠΟΙ ἃ 5ΡΘΟΙ8] 
ῬΟνΟΥ ΘΔ δἰ] το αοα, οι] θ6 ἰπεϊμηαῖο! νυ δοη]οϊη64--- 
Οὗμθ 5 τηδἰηΐαϊ πθα, ἐπαξ ῃ6 οι] θ6 ϑαρουὶοῦ ἕο {ποὶν αὐ μου 5, 
ἴο 8}} τηδῃ κὶ πα, 8 η4 ἰο ἐπ ἀπρο]5 ; ἐμαὶ μ6 δχιβδίθα βϑίοσθ ἐπ 
ογθδἑίοπ οὔ ἔπ νου], ἃπα ψγβ θιῃρ]ογοᾶ Ὀγ οά 85 δὴ ἰηβέγιι- 
πιθηΐ ἴῃ ἔπ Τογπιαϊίοη οὐ ἐ]ι6 νγου]ὰ, ἃπ ἃ ῬΘοΟμ] Δ ΥῚγ ἴῃ ἐπ ρτο- 
ἐθοίίθη ἃπα το] οίοιβ ᾿πϑεϊ πιο 5 οὗ {π6 15γα 158} παξίοη. 

ϑομοοίθθη, [ἢ [ἷ5. ΒΘΟΟΠα νΟ] 1116, Πὰ5 τηοϑὲ ἈΠΙΡΙΥ ἃη4] πιοβὲ 
ἸδαλΏΘαΙ]ν ἀἰβοιββοα ἐπ δα] θοῦ οὔ {{π| Μοβδίδῃ. Ηἰβ Ηοτ Ηο- 
ΓΑΙ οδ8. ΓΘ δἃἢ πνΆ ] 1816 ἐγθᾶδασα ἴθ ἐϊπ6 ἘΠ ΘΟ]ΟΡΊ 68] δἰ πάθης 
ὙΠῸ ἀοβῖγθβ ἴο απάογβίαηα ἔπ6 Νὸνν Τ οβιδιμθπί. 1 ἰ5 ἐο Ρ6 γὸ- 
ϑυϑίϊθα ὑπαῦ {Π6 ψΟΥΚ 15 50 βοᾶγοο, δπὰ ἐμαὶ ἔπ 15. ποίἐμον ἃἢ 
ΔΟΡΙἀριπθηΐ, ΠΟΥ ἃ ὑγϑ 5] ἰϊοη οὗὨ 1{, ἴῃ Θὰ οὐπ Ιδηστιαρ6. 
ΤῊ 9608 5866π| ἴο ἢᾶνθ θηΐδγίαϊ μποά ἐπ βᾶπιο ἱπαοπηΐ πο- 

ἔϊοπβ τὶ "ἢ γοραγὰ ἰο ἐπ Μϑβϑίδῃ, ἃ5 ἰμ6 ΟΠ γι ϑἐϊδπβ οὗ {Π6 ΡΓο- 
865 896 ϑηΐθγίαϊπ θη ὑΠ6 Ὺ ΘΟηγο 56 ἢ ἐπ ΜΙΠΘηΐππ, οὐ ἐπ 
βΒθοοπα δάνοηΐ οἵ οὔ Τιοτὰ - οπ ἐπθ γοϑιογδίίοι οἵ {6 716 νν5, 
γΘ μι Υ" 1Ὁ ψ}1}} 06 ἸθῃηροΓΆ] Οὐ βρ᾽τἰΐπαᾶ] : οὐ ὁπ {Π6 Οἱ μι ΒΕ] πη6 
ἃΠα ΘΙοναι!πρ' 5} 6 οἱ Οὐ ἔπΠ6 Ῥγορ δ ἶ 5 Οὐ Οἱ ΟὟ Π ΒΟΥ ρα Γ 65, 
98} ψν Βῖοιυ {Π6 ρυϊπη ἐν ΟΠ αγοῖι μἃ5 οοπιθ ἴο ΠΟ ΘΟποΙ αϑῖοη, ΤΠ 
Ἰαπριιᾶθθ οἵ Βογιρίαγα 18 50 ΒΌΠΘΓΆΙ, {Ππῶὲ 10 ππὰγ ΒΘ ᾿πἰουργθίθα 
θοί ΠΠ ΘΓ} ἀπά τιΘ Ρ ΒΟΥΙ ΘΠ] : ἈΠ ΘΥΘΥῪ Οἰι ἰδ ἴλη, ΨΠῸ αἱ 
Ἅ}] τϑῆθοῖβ ὁπ ἐμιθδθ ϑυ) θοῖβ, ἀπέϊοί ραΐθβ βοπθ πιᾶρηϊἤοοπὲ 
Θνθηΐβ, ψἘ10}} Π6 ῬΟ]ΊΘν 5. 11 οογἐαί η]γ ἰαῖκθ Ρ]Δο6: ὙἘ16 πὸ 
ὕνο Ψ1}] Β6 Το πὰ δχϑοῖγ ἴο ΘΥΘΘ ἴῃ ἐπ" ΟΡΊΠΙΟΠ5 ἃ ἃ Βρθοι- 
ἰδιίοηθ. ΤΑρμἰοοῦ γϑιμάγ κα οα [μΐ5 5] 6οὲ : ᾿ 

ΕΤοΙὴ ΝΜ 6βοῖα! {πΠ6 Ζον5 οχρθοϊθά ροΐὴρ πα ϑίαίοι ηθϑδ, ἃ 
ΤΟΥᾺ] ἃπὰ νἱοϊογίοιβ Κίηρἀοιη- Π6ὺ 566 ΟΠ γἰδὲ ΔΡΡΘαι ἰῃ ἃ ον 
ΘΟΠΟΘΠ θη, ἃπᾷ οοπἐοιρε 16 Ρογογῖν, 
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Απά ἰξ οδῖηθ ἴο Ρ858, προς 

ψΉ θη δεβι5 οαγη6 ᾿πΐο {Π6 σοαϑβίβ οὗ δβατθα ῬΈΠΠΡΡΙ, 
τ ͵ . ἄλλονε θκὺ δ οἱ τί," κρλυοιδιδαῖδος ο. 

Ετοπὶ {πΠ6 ΜΘ βίῃ πον οχρθοϊθα δη δάνδμοίπρ' πα μοῖρ ἴθι- 
ἴὴρ 6 τιΐδβ οἵ Μ.565---ἰΠο . 58 ἔμαϊ Π6 θθρᾶπ ἴο τϑύπονο ἐδ 6πΊ. 
ΒΥ ἰμ6 Νίεβϑϑίαβ ὑμποὺ οχρϑθοϊβά ἴο. θ6 τϑάθθπια πὰ ἀθ)νογϑὰ 

{γοῖὰ ἔπ 6 1 βυθ] οἰΐοπ ἴοὸ ἐμ Βοιηδη γοΚ6. Ηδ ἰαυρμΐ {πθπὶ τὸ 
δῖνθ Οθδᾶν 5 ἀπ, δῃηά ἰο βαθηΐ ἴο ὑπ σονθυπιηηθηὶ αοά Πδὰ 
βοΐ ονϑὺ ἔπ6η1. 
Βυ {ΠπῸ Μδβϑϑίαβ ἔμον δχρθοΐϊθα ἐμαὶ ἐμ θη ]θ5 μου θ6 

500 4664, ἰγοὰ πη ἀ6Γ ἐμοὶ ΓΘ οΐ, ἀπα ἀοδίγογθά. Ηθ ἰδαρῃὶ ἰμαξ 
ὑπδυ 5ῃοι]α μ6 οδ]]6, ὀοηνοῦϊθα, πὰ Ὀθοοπηθ ἴπ86 ΟΒαγοι (6). 

Αγομάθδοοπ ΒΙομΠ δ] 4, ἐπ μῖ5. Δα τμΊΓ 0 ]6 αἀἸδδουζαϊ!οη (6), Πἃ5 
σίνθῃ τι5, δὖ 5.1}} συοαίθν ᾿Ἰϑδηρῖῃ, πη ἀρδίγδοὶ οἱ {π6 ποίΐϊοπβ 6π- 
ἰογίαϊ θα Ὀγ ἐμ Φ 65 οἵ ἐμ Μί6βϑβδι δ ῃ5 Κηρ ἄστη. 

1. ΤΒΟΥ ϑχρϑοϊϑᾶ μΐπὶ ἕο 6 οὗ ἃ παῦιυθ [8 Υ βυγραϑϑίπο ἐπα οὗ 
ΠΊΘὴ ἃΠα Δη96]5. Οπα οἵ [86 ἘΔΡΌΙ5 5805, “" ἘΠῸ6 Μθβϑίδἢ 15 
ΠΙΡΉ ΘΓ ἔπᾶπ {}16 τη! δἰ ουϊηρ᾽ ΠΡ 615.) ἜΡὺ {815 ποίΐοῃ ἔπ ααϊποῦ 
Οὐ ἴπ6 ἘΡΙ5116 ἴο ὑπθ ΠΙΘΡγον5 θυ  ἀθα ]Υ Ἀ}Ππ465. 1. 4. 

ῷ. ΠΟΥ οοπβϑιἀογοὰ πῃ ἴθ Ρὸ ““ ἐμ Υγογὰ οἵ αοα,» ἂἃπ επιᾶ- 
πιο ἔγομῃ {πθ ϑαρτοιηθ Βοίπο: ἴπθ δαΐμοῦ οἵ 811} ογθαϊοά 
ἘΠ] ΏΡ5. 

δι ῬΜΟΥ θε]ονϑά ἐμπαΐ 411 πὸ ὑγαηϑαοίίοπδ, ἴπ ΒΙΘῊ {πὸ οἷν 
Ὑγ͵8ἃ5 γοϊαϊθα ἴο μᾶνβ μὰ ἃ δοπιιαι πὶ οδῖὶοι νυ τη Κη, ΘΓΘ 
ΟΑΥΓΙ δα οα ἐμτοῦρη ἔπ6 τηθάϊπῃ οἵ μ15 Ὑγογά, {π6 ΝΜ ββιδῃ ; ἐμπαῖὶ 
ἨΦΘ ἀεοἰνανοὰ ἐμ 15γϑο ΐθϑ ἔγοπι Ερυρὺ, ἰϑὰ ἴμθαι ἱμγουρ [6 
γν] ἄθγ 655, Βα ρρογίθα ἀπ ργοϊθοϊθα ἴΠ6πι|. 

4, ΤΠου θθῆθνεα ἐπαὺ ὑπ6 ϑρεγιῖ οἵ ὑπ Τιογὰ νψὰβ ἴο ΡῈ ὑροῖ 
Βἴη), πὰ ἰπἐϊπηδίο!ν πη θα ψ δἢ Βῖπα ; δῃα ἐπαὺ ᾿ὑ πνου]α πιδη]- 
ἔοϑδὶ 1561 ἴῃ δχϑυῖο οἵ τ! Γϑοῦϊοι5 ΡΟΥΘ. "Ὸ {πΠ15 Οὐ 856- 
σαν Δ]|1υ865, Νέαἰζ, ΧΙ. 28. “««“Βυΐ 1{1, τῇ {π6 ϑριγιὶ οἵ αοὐ 
οαϑδὶ ουὧἱ ἄἀθν1}5, ὑπ 6 15 ἔπ6 Κίπραομι οἵ (οα οομππθ ὕρΡοη γοτι.᾽ 

ὅ. ΤΠΒΕΥ δαρροβϑά ἐμπαῖ πὸ Μίδϑϑίϑῃ σου ἀρροᾶγ, ποῖ 1ἢ 8 
γ68] μαπιδὴ Ὀοάγ, θαΐ ἴῃ ἔπ6 ΒΘ ]ΆΠπο6. οὗ οπθ; ἐν δοκήσει. 
ΤῊ15 ποίου ἰοπὴ ἃ 115 αῪ ᾿πΐὸ ἔμ 6 Ομ γιϑέϊαη Οματ οι, δὴ ἃ νγὰ5 
ἐπὸ ἀἰδυϊηρι 5 ϊπρ᾽ ἀορῆα Οὗ ὑμΠ6 Θοοοῖοθ. Ἐξ 15 δοπηβαῖθα ὈγῪ 
δὲ. ΤόΒη ἴῃ βονϑγαὶ ραγὶβ οἵ ῖ5 ὙΓΠΙΠΡΒ; ν]Ζ. “ ἘΠῸ ψοτὰ νγ85 
τηϑάθ 163}, δηά ἄν δὶ διηοηρϑδὶ τ|5,) (ΦΌΒπ 1. 14.) ποὺ οἠ]γ 
βΒοοιηθά ἴο 8 ἃ ἢυπηᾶπ ἴογιη, θαΐ δοΐπα!ν αΙἃὰ 50. Αραΐη, 
“ ἘΣνΕΙῪ ϑριγὺ ὑπαὶ οομίδβοβοι αι ποῖ ὑμαΐ ΨΦ 6585 ΟΠ Υ δὶ 15 οοιηθ ἰπ 
π6 ἥδβϑδιι, 15 ποῖ οἵ 6οα," (1 Φοβη ἴν. 9.) Απὰ 1ὖ 15 ποῖ δὴ ἴπὶ- 
ῬΥΟΡΆΡ16 βαρροβιτοη οἵ Ργοΐδδϑου Βουι πο  ΐ, ὑπαὶ ἔπ Ἐν προ ἰδὲ 
μὰ {πὸ 5816 ΠΟΥΘΒΥ ἴῃ νἱθν, ΠΘῺ Π6 τηδἀ8 ρᾶγἐ οὐ. ΠΊΘὑἸ0}: 
οὗ {πὸ ὈΪοοὰ ἀπὰ Μαΐου Βιοῖ Ποννεα ἔγοιὰ ἐπ 5146 οἵ “6518, 
(Φοη χῖχ. 94.) 

6. ΤΠΕΥ οχρθοϊθα ἐπαὶ πΠ6 Μθδβίαῃ που] ποῖ Β6 βυθρ]θοΐ ἰο 
ἄθαϊῃ, (ϑ οἤη χιϊ. 94.) ΤῈ τυ! τα ἀθ ἀπϑυγογεὰ μἴ μη, “76 μᾶγο 
Ἠραγὰ οαἷ οἵ {π6 ἴᾶνν, ὑπαὶ (μεἰδὲ αθι ἀθὶῃ [ῸΥ ονϑυ.» 

ἡ. Ὑεῖὶ ἵππου ἐποῦρῃΐ {πᾶῦ μ6 ψγὰ5 ἰο ΟΠῸΓ ἴῃ 15 Οὐ ΡΟΥΒΟΠ 88 
δχρίδίογυ 58 υ 1 690 [ῸΓ {Π61Ὁ 51Π5, «όβη 1. 29, 

8, Εἰ ψϑ8 ἴο τγϑϑΐογθ ῃ6 ενν5 ἴο ἐγοθάομιῃ. Οοιηρᾶγο Τλικθ ἰ-. 
68. χχίν. 21. 4 Εβαγ. Χχὶ!, 94, 

9. Απά ἴο 6ϑίδθ}15}} ἃ μὰ Γ6 ἀπὰ ροτίθοῦ ἴοτηι οὗἩ ΤΟΥ ΒΡ, ΓᾳΚ6 
ϊ. 78. Φόμη ἵν. 26. : 

10. Απὰ ἴο ῥϊνϑ γϑιῖβδῖ9 οὗ δῖη5, ἔμεϊκ 1. 76, ΜΙ αἰ, 1. 2]. 
11. Απὰά ἴο μοῦ πλϊγϑοἶθ5, ΦόΒη νι]. 91. 
12. Ηῖο ψὰ5 ἴο ἀββοθῃ ἃ ̓πἴο ἴπ γθοθρίδοϊ οἵ ἀδθραγίθα βριγιΐβ, 

δηᾷ ἴοὸ Ὀυῖηρ Ὀ80Κ ἴο θαυ 6. 501}15 οὗ {πΠ0 Ἰβγδθιθβ, ἢ 
6 γο ἔπη τὸ 6 γΓϑαπιἐθα ἴο ἐποῖν οἹου θα θοα165: δηᾶ {π|5 ψγ 85: 
ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ἢγϑὺ γοϑαγυ οἴ 08. 
19. ΤΒ8 ἀθνῖ} δηὰ [15 85.615 ψοΌγο ἴο Ὀ6. οδϑὶ ἱπἴο Β6}} ἔου ἃ 
ἐπουδδῃ ἃ γο 878, 

σα βαγοᾶ 
ῬΒΜΙρΡΡΙ. 
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ΜατΚνὶ 27. Ὀγ {Π6 ὙΥΔΥ, ἘΠΘΉ. σβαγθα 
16 ἴχ. 18, ἃ5. 6 ννᾶβ 806 ργδυίηρ, μἰ5 ἀ18010165 ὑγῈ 8 ὙΠ Ἐ Πΐτη : πὰ ῬΕΠΙρρΡΙ. 
Μαι. χυὶ 18. μ6 δϑὶκεα ἢ15. αἴβοῖρ]θβ, βαγίησ, ποτὰ (ὁ χήρη βὰν ἐπι 1 

[Π6 ὅοῃ οἵ χτηδῃη, δὴ ὃ 
. μιν λμηᾶ πον 

Μανκυ 1.28, δηδυγοτε, 
Ναί. χυὶ. 14, 8 πα βα14, ϑουπα 580 {πα ἔποὺ τὶ δομπ (μ6 Βαρείϑε : 
ΜΜΑγκν 1.28, θὰ ΒΟΏ16 580 Ε)]185 ; 
Ναί. χυὶ. 14. 8η4 ΟΠΕΥ5 δου τηδ8, ΟΥ̓ ΘΠ6 οὗ [Π6 ρΙΌρΠεδίβ. 
1ακο ἰχ. 19. 8πΠα ΟΥΠΘΓΒ 580, ἔπᾶΐ ὁΠ6 οἵ [Π6 ο] ἃ ρυορῃοίβ 15 τίβθηῃ ἀρϑὶπι 
Ναί. χυΐὶ. 16. Π6 β81ἢ ἀπίο {Π6η, Βαΐ ννῃοτη 58. γε {πδ0 1 81 ἵ 

16,9Ἠ Αμπᾶ ιηοῃ Ῥείθυ. δηβννεσθα δηα βα14, Τποὰ αὶ {86 
ΟὨτιβέ, ἐπ ὅοη οἵ {Π| Ἰνιπσ αοα "", 

1. Αμᾶ Δ4ε6βι5 δηβννεγθά, δῃηᾶ 5814 πηΐο τη, ΒΒ] ϑϑθα αγί 
ἴἤοα, διμηοη Βαγ-]ο πᾶ : ἴον ἤθϑθῃ δηά Ὀ]οοα πδίῃ ποῖ τε- 
νϑδ] δα 1 ππίο {π66, θὰ τὴν ΕΔΙΠΟΥ νυ ΠΙΟἢ 15 ἴῃ μθᾶνθῃ. 
μπΠῸ  ΤΤ--ππ ΠΤ Τ-- .- -.---΄,, ρπρροργΕ᾽ττς. -------΄΄“,.0ῦ0ὔὖᾷὔττ-τπ|Ὲτ’΄δ.ὕροϑισσσοέοσέΨέΕΨστπτεοορο ͵γο.-6ὡΠρππ-΄.6ς ἴσο «τῷ 

14. ΤΉΘη 88 ἴο θϑρίη ὑπὸ Κίησάοπι οὗ πϑᾶνθῃ, οὐ οἵ α Ὁ ὔγογ 
οἵ ὑπὸ σμγιδῖ, ΒΟ ψψὰ5 ἴο ᾿ᾶδὺ ἃ ὑπουϑδπα γ68γ8. ἀν ἢ 

1ὅ. Αὐ {πΠ0 οπὰ οἵ ἐμαὶ ρουϊοά οἵ {ἰτπ6, ἐμ ἀθν1} νγὰβ ἰο μ 16- 
Ἰθαβθὰ ἴγομι οομΠ ποιηθηΐ, πα ἰο οχοῖϊθ ρσγθαΐ ἰγοιθ]65 ἀπ Φ0Πι- 
μιοἰϊομβ ; θαΐ μ6 ψγὰϑ ἔο Ὀ6 Θοπηπογθά, ἀπ ἀραΐη ᾿πηρτϊδοποῦ [ῸΓ 
ΘΕΟΥ͂. 

10. Α(οΥ ποὺ νγγὰ8 ἰο θ6 ἴπ6 βθοομά πὰ βφϑῆθγαὶ γοϑυσγθοῖ 
οἵ ὑπο ἀθδὰ, [0] ον ϑα ὃ. ἔπ Τπἀρηηθηΐ. 

17. ΤΠὸ ψουἹὰ ννὰϑ ἴο θ6 γθηθυϑα : ποῦν μθᾶνθῃϑ, ἃ Ὡ6Ὺ δαγὶ ἢ, 
Δ ἃ ἃ Ποὺ ΨΘΥΠΒΆ]6 ΠῚ ΟΥΘ ἴ0 ΔΡΡΘΆΓ. 

18. Αὐ αϑὲ ἐμ Μ 65518}}, πανιηρ [Ὑ]Π]16 ἃ μἰ5 Οἴποθ, ψὰβ ἴο ἀ6- 
᾿νθ ἂρ ὑπ Κιίηρσάοπι ἰο 04, δ᾽ ἡ οβ6 γρὺ μΒαηα μ6 γγ)ἃ5 ἰθ 5ἰ1 
ΙῸΥ ΘνΘΥΠΊΟΥΘ. 

(Ὁ) ϑοτίρίατε Τδβεηοην ἰο {Π6 ΝΘ ββίαῃ, νο]. 1. Ρ. 464, ἀπᾶ 406. Ὥγ- 
Ῥγβϑ δι! Πὰ5 ΘΟ ΡΓΘ556α ἰπίο ἃ ΨΘΙῪ 5Πογί ΘΟ ρα 55 {Π6 ΘΟΠΟΙ 5105 οὗ 
Καϊποοὶ (Οομμπηθηΐ τη Πρτοβ Ν. Τ'. Ηἰ5ί. Ρ. 84---91.} ου {Π6 58η16 Βα δ] θοΐ. 
(0) Τιρμίξοοῦ 5 βϑυμηοιβ, ὟΝ οὐκβ, [0]. νοἱ. 11. ».ὄ 1112, (0) Οἱ {μ8 ἰγαάϊ- 
ἰλομα] Κπον!θάρα οὗ ἃ ργοπιϊϑϑᾷ Βϑάθοιῃθι, ὕδιηῃ. 1810, Ρ». 106. πη. ἔχο- 

18 Ονΐ Τ,οΓᾷ πδα πον, ὈΥ 15 ΓΔ 6165 δη ἃ ἔθδομῖηΡ, πα σοη ασοὲ 
80 ᾿π|ρΓΘ5564 ὁἢ ἔϊπΠ6 μι πᾶ5 οἵ μἷ5 Αροβὶϊθβ, ὑπ6 οϑυϊαϊπὺν ἐπαὺ ΒΘ 
ψγὰ5 {πὸ Δίθββδι αι, πο ἰμπον μδὰ Θχρθοῖθα, ἐμπαΐ 51. Ῥοΐδθν 
ΤᾺ Κ65 ἴπ6 {ὉΠ οοὺ ΘΟ δδϑίοι οἵ 815 [α1{ἢ, 1ῃ π6 πγοϑῖ οβθύφθίϊο 
Ἰαησαᾶρθ. Θὺγν Τιοτὰ ᾿πππ]θα]αῖθ!Υ Δα γ65565 Εἷπὶ ἴῃ {πὲ ΥΘηλΑΓκ- 
4016 ᾿Ιδπσδρθ, ΜΏΙΟἢ πᾶ5 ὕθ πῃ δαϊα, ΡΥ ὑπ ΟΠυγοῖ οἵ Βοιηο, ἴο 
θ6 {π ον Άθ]6 ἰοὰπάδίϊοπ οἵ ποὺ ππαοπρίβα βυργοιιδοῦ πὰ 
ΒΓ ΘΧΟΪΌΒΙνΘ ὈΥΙΡΊ ΘΟ 65, 85 ἔμ6 ἀδροβιΐζανυ οὗ ἰσαΐῃ, δηαὰ οἵ Πεῦ 
οοηϑοαπθηΐ 18 18}}101Π|ν,| 85 ὑπὸ αἰγθοίοῦ ἀπ ᾿πϑίγαοΐου οἵ [Π8 
ΜΟΥ. ὙΠῸ αᾳαοβίϊοη ὑπ ουοου 15,  ϑῖ μον {Π|6 σομδϑδϑίοι τηδάθ 
Ὀγ δὲ. Ροΐοι. νγγὰβ ἴπ6 γόοῖκ οὐ ψμῖο ὑπὸ Ομαγοι οἵ ΟΠγιδὶ νν ἃ5 
ἴο "8 Ὀππάρ(δ, ΟΥ̓ Μ ΠΘΙΠμΘΓ ἴμ6 Αροβίϊθ μι πι56} νγὰ8 ἐδαΐ γοοκ. 
ΤΠ6 τηοϑὺ δα πθηΐ οὗ {πΠ6 ἀποϊθπὶ Βα ΠοΥβ πᾶν δϑρουβθα ἐπ 
Του πιο ορί πο. ΟὨγγβοβίοι (α) ἰῃζουρυοὶβ ἔπ ρᾶθθαρ6 τῇ πέτρᾳ 
-τετέστι τῇ πίστει τῆς ὁμολογίας, ἀροπ {πο τοοκ, ἐμπαΐ 15, ΡΟᾺ 
ὑπὸ {811} οἵ 15 ργοίδβδβϑιοῃ. 

ΤΊ6 πιοϑὺ ργο 816 τηθαῃΐηρ' οὐ ἐπ6 ρβᾳ888 56 ἃρρθδγβ ἴο Ὀ6 πὰξ 
ΜΠ] 5181] Θοιηρτῖβ ΒΟΐ οἵ {πὸ οοπ γον θα 50η505. 5:1. Ῥεῖθυ 
ὙγᾺ5 ΔΙνγαυ 5 {Π6 τηοϑὶ ΖΘ ]οι5 οἵ ὅπ Αροβίίθϑ, ἃπὰ ἴο Βἷπ γγὰ8 γθ- 
Βουγϑα ἴπ6 Βοπουῦτῦ οἵ ἢγϑὶ ργθδομίπρ ἔπΠ6 ΟΌ5Ρ6 ἴο ἔπ (ἰθ μι 1168. 
ΤΠ ΡγΟθΆ}16 γθᾶβοη ΠΥ οὐν Τοτά δαἀάγοββθα ῃἰπη561 ραγίϊου- 
Ιγ]ν ἰο Ῥεῖθι ψὰβ, ἐμαὶ πὸ παρροποά ἴἰο ἢ6 ἱπ6 ἢγβὶ ψπὸ παά 
δοκ πον ]θάροα Ηἰπι ἃ5 {πὸ (με ἰδὲ ἐπ ὅθι Οἵ πὸ Πἰντπρ' ἀοα. 5.1. 
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Μαῖ.χν!.18., Απᾶ 1 58γ αἷβο ππίο περ, Τμδὲ ποι τὲ Ῥαβίθυ, 8ηα σαξάγθα 

ὈΡοη {Π15 το Κ 01} 14 τὴν ματι : δηα ἐΠ6 σαίθβ οὗ ΡΒΠΙΡΡῚ. 

61] 584}1 ποῖ ρύδνδὶ! αρδίηβέ 16. 

Ῥεῖδυ βΈ ΠΟΥ ΠΥ ργονϑα ΠΪπι5θ!  {πΠ6 οὕ Βρθα κου, πα 6. 60}- 
ἐἰππθὰ ἴο 40 50 [ΘΓ Οὐ ΠΟΥ 5. ἈΒΟΘ 510, σι ποαΐ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ͂, 
55 αμαΐΪ πο ἴπ6 Ἰθαϑὲ ἀθργθθ οἵ δυϊβου νυ ονοῦ ἴπΠ6 τοδὶ οἵ ἔπ 
ἈΡΟΒῚΙ65. ΤΠ Οσοδβίοη οἵ οὐ ΤΟΥ 5 ἀἀαἀγοββδίπρ Ῥοῖου νγὰ5 {Ππ|ὸ 
οοπίδϑδίοη ἐμ Αροβι]ο πα {ιδὲ τπδᾶὸ; ἂπὰ Ηθδβ χηᾶῦ Ρ6 δομῃϑβί- 
ἀογθα 845 βρϑακίῃρ ρυορμθιϊοα! γ, ΜΠ ΘῈ [6 βα14, ΡΟΙπεϊηϑ ἰο ΟΥ̓ 
γεβεϊαρ μἰ8 πβαπὰ προπ ἐπ Αροβίίθ, ἔπο" τὶ Ῥεῖθι, ἅμ οἢ ἔμ 66, 
ἃ5 {μ6 ἢγϑὲ ργθδομον ἴο ἐπα ἀθη 05, ἀπ ὁπ {18 σΟὨ Έ5510Π, 
νγΒ οἢ ἔπου 5881} ργόδοῖ ἴο ἔπθηι, 1 Μ11}1} Θϑ δ] 1511 τὴν ΟἸμΙ ΘΗ. ---- 
ΒεζΖα, Τλρειοοί, ΒΙδοΡρ Βυτρθβθ5, ἴπ 815 ἔγθαῖῖδ ἰπβεγίθα ἴῃ ἃ 
οοΙ]δοἰϊοι οὗ ἐγαοὶβ 1αὐθῖν ρα} 15Ππ6, ἃπὰ τηϑηῦ ΟἸΠΕΥ͂Θ, ἈΙΠΟΗΡ᾽ 
ὙΠΟ ΠΥ Ὀ6 γτϑοκοπμθᾶ βδοπ οἵ ἔθ ῬΡοβεθ ἱπιϑιηβθῖνθβ, Βᾶνθ 
Ἔϑρουβϑα {μἰ5 οΘομο! αϑίοη. ΒΊβμορ ΜΆΓ5}, Πουθυθγ, ἴῃ 15 ΜΟΥ 
οἢ ἴπθ (οιιραγίδοη μοΐσθθα ἴπῃ6 ΟΠΌΓΟΙο5. οἵ Ἑπο]αηα δπὰ 
Ἔροιπδ ; ατοῖϊαβ, ΜΊΟΠ86115, ὙΠΕΡ, στ ῬΟγΘ Ξποη, ἃπα 
ἀμ Ἐξουιδη δὲβ ἱπ ΡΌΠΘΓΆΙ, Πᾶνα ἀἀορίθα πα ᾿αἰῖθυ' ΟΡΊ ΠΙ ΟΠ. 

ἄσῃρ οἶμον οὐ ὑπ Ῥγοϊοδίδηΐ ψυ ζθυθ ὙΠῸ πᾶν 6 δἰ ΘΠ ΠΟΊΙΒΙΥ 
καἀνροαῖϊθα ἐπα ορί πίοπ ἐμαὶ Ομνιδὲ ἀπὰ ποὶ 5... Ῥοίβθγ νγὰβ ἐπ 
θὰ ἀον οὗ {πὸ στ βίαι Ομ γον, ψγὸ πιοοὶ αΐῃ ἴπΠ6 νοη 0 18 
πϑηη6 οὔ ἐπ] αἴθ αύδηνι δ 5μαγρΡ. ὙΠῸ ἀϑδυϊμηρίϊοη Οὔ ΒΕ ΡΥ δ ΟΥ 
ΟΥ̓ΣΥ 11} ἐπα σατο μο5 οὐ ΟΠ μγῖδὺ ΒΥ ὑπ ΟἸαγο. οἵ Βοιιθ, ΠΠ1οὰ 
Βὲπα ἢ ἀϑιοηἰϑῃπιθηῖ. Ηδ 85 πα π666, 1η ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟ6Β, ἴο ΡἈΥ͂ 
ῬΑγ Ια] αἰξθηϊίοη ἕο ἐμ ραβϑᾶϑθθ ρῸπ ΒΊΟΝ {Π15 ἀυγορϑηΐ 
οἰαῖπι γγχὰ5 βιρρουίβα, ἀπᾷ ἐπ γϑϑυϊὲ οἵ μ͵5 ϑχϑιηι πα ί!οη 15 ΠΘΓΘ 
δηποχρᾶ, ἘΠῸ τοῖς ψογὰ πετρος, μ6 ΟΌΒΘΓΨ 65, 065 ποῖ τηθδῃ ἃ 
τΌοἸκ, ἱπουρ 1 μᾶ5 ᾿π 466 ἃ γοϊ αἰῖνϑ τηθαπῖηρ ἴο {π6 τογὰ πέτρα, 
8 τοοῖκ ; ἴον 1 βίη 65 ΟΪῪ ἃ Π{ 116 ρΊθ 08 οἵ ἃ γοοΚ, ΟΥ ἃ 5ἴ0Π6; 
παῖ πᾶ5 θ6θι ἀπρ' οαὐ οἵδ τοοκ ;  Πουθῦν πο αἰρητῖν οἵ {Π6 γ68] 
ἴοτπη ἀαίοη ᾿πἰθη θα Ὀγ οὐτν' Τωοτ ἃ,  ΒΙΟἢ. 6 ΘΧ ΡΥ Θβ5θα Ὀγ ἐμ ῥγο- 
Ρμοϑίϊοαὶ ἥρπιγο οἵ Ρεῖτα (ἃ γ0011,} πλυδὲ ΠΟΘ ββαΓ]ν 6 τη ἀθυβίοοα 
ἴο 681 ἃ ργορουξ ΟΠ 8}16 Βα ρου ΟΥν οἵ ἀἰρη τ δα ᾿ππροτΐῖᾶποθ 
Δθογα ἐμ οἰμποὺ ρυθοθάϊηρ ογὰ ρεῖγοβ; ἃ5 ρείγα, ἃ γ88] τΌοἱς, 
15 ΘΟ ρ ΓΑ ἐν ΘΙΥ ΘΙ ΡΘΡΙΟΥ ἴθ ἃ Πη6 16 5ἴοπθ, ΟἹ ῬδΚ 1016 Τγομὰ ἐμ 6 
ΤΌΟΘΚ; Ὀδθοδτιβα ἃ τΌΟΪς ἰ5 ὕΠ6 τοραϊαν ἤραγαΐνθ ΘΧ ΡΥ ϑϑίομ ἴῃ 
ἩΟΙ͂Υ ϑουιρίαγο [ῸΓ ἃ Ὠϊνὶπθ Ῥγοϊεοίου : "Ὁ πὴπ', Φϑθοναῖ (5 
ΤΥ ΓΟΟΪ,) 2 β΄. ΧΧΙΙ. 2. δηἃ Ῥβᾶ. χυἱ]. ὦ. Αρϑίῃ, Ὑγγν ὙΠῸΝ, 
μὰν Οοα (5) ΠΥ τοοΚ, (2 θδηι. χχὶϊ. 2, πὰ Ῥβ8. χυτιὶ. 2.) δπὰ 
ἀραῖῃ, ὭΥΤΟΝ ΣἼΡ 32 ὙΧ 2 8Π ἃ Ὑ0Ὸ (15) ἃ το 01, Θχοθρὶ οὐν αοάὲ 
2 ϑὅδπι. ΧΧΙΪ, 92. , 

ΤΠπαΐ οὐν Τιογὰ το} γοίδγγθα ἴο ἐπ|8 ἀθοϊγαίΐίοη οἵ Ῥοἴογ, 
Τοϊαϊίπρ ἴο Πἰβ ον αἰνίπθ ἀϊρην, 85. θοΐηρ' {Π6 ἐγ ΓΟΟΚ, ὁ 
μον μ6 που] ΡῈ 114 μῖ5 ΟΠ ΓΟ, 15 δὶ} 156 ἃ θα γοπα οοπέγα- 
ἀϊοίίοη Ὀ. οὐἦ Τογὰ ΒΠπη56 1, ἐπ ἐμ οἰ αν ἀἰδεϊπιοίϊοπ μοι. Β6 
τηδἱ πἰαϊπ δα θαίσεθμ ἐπΠ6 βἴομπθ {(πετρος, Ῥαΐγοβ,) ἃηἃὰ {πΠ6 τΌΟΪΚ, 
(πετρα, ρμοΐγα,)}γ ὑπὸ δοοιγαΐο συδηλπηαί!οα] ἔθ  ΠΙ5 ἴῃ Υ Β10}} θοὺ ἢ 
ὑπθ58 ΟΥ 5 ΔΥῸ ΘΧΡΥΌΒΒΙΥ γθοογθά, ἘῸΣ ὑὑ Βαίβοθυοῦ ῃᾶν Πᾶνθ 
μέθη ἔπ Ἰαπριιᾶσθ ἴῃ 0} ὑπο Ὺ ΟΥΘ ΓΘΆΠῪ ΒρΡΟΚΘη, ΡΘΥΒΠΔΡ5 
ἴῃ ΟΠ] άθο οὐ β'υσῖδο, γοὺῦ ἴῃ {118 ροϊηῦ ὑπ αὐθοκ γθοογὰ 185 ΟἿ 
ΟὨΪΥ δαἰπονγιτιῖνο ἰηδίγποϊοσ. ὙΠῸ ἤγϑι που, πέτρος, ὈθΙπθ᾽ ἃ 
Τ]ΆΒΟ.]ΪΠ 6 ΠΟΙΠ, 519. 1Π.65 Π]ΘΓΘΙΥ ἃ 5ἴ0Π6 : ἃπα {πὸ δθοομὰ ὑγογα, 
πέτρα, ἱποῦρῖ 1 15 ἃ ἔδπη! ηἶπιθ. ΠΟ, οαπηοἱ 510} ΔΠΥ {Π]Πρ᾿ 
οὗ 1655 τιδρπῖτπθ ἀπ πηρογΐαποθ ἔμδη ἃ ΓΟΟΪΚ, ΟΥ̓ 5ἰ ΓΟ Ρ᾽ ΠΠΟ1Π-- 
ἰδίῃ οἵ ἀδίβῃοθ. 

ὙΥΠῈ γτοϑρθοὶ ἕο ἔμ ἢνβδὶ. ΤΠῸ6 ψογὰ πετρος, ρθίγοβ, ἴῃ 15 
δἰ σΒοϑὲ Πραγαῖνθ 56 η56 οὗ ἃ βδΐοπθ, θη Ἀρρ)16 4 ἴο Ῥοΐθυ, οδῇ 
γΘΡτοβοπῦ ΟὨΪΥ ομδ γα ὈοΙονοῦ, ΟΥ̓ [1 ΠΠ{π| την" οἵ ΟΠ ΓΙδἐ᾽5 
ΟΒαγοΝ, ἐππαὶ 15, ομ6 οὐδ οὗ μθ σγοαῦ συ] τὰ46. οἵ ἔγιιθ θ6- 
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Αμα 1 Μ}}}} σίνα ππίο {π66 {π6 αυβ οὔ {π6 Κιησάοπι οἵ 

ΠΙονοτβ ἴῃ ΟΠ γβὺ, ὙΠῸ, 85 Πσαγαίινα βἴοπϑ, ἔθει αἰζορθίπμον Π|6 
ΘΊΟΤΊΟΙΙ5. ΒΡΙΓΙ 04] θα] πρ οἵ Ογιϑ 5 ΟΠ αΓΟΙ, πὰ ποῖ {πὸ 
Τοππείαϊοι οα Ψ ΒΙΟΙ ἐμαὶ ΟΠ γοῖ 15 θα ; θοοασβθ ἐμπὰὺ ἤραγα- 
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Οαρβαᾶγρα 
ῬΆΠΙΡΡΙ. 

ἐἶνθ οπαγδοῖθι οαπποῖ, οοπβιβίθη!ν ψι ἰσαϊῃ, "6. ΔΡΡΙΙ6α ἴο 
ΔΏΥ ΟἶΠΘΥ ρϑύβοῃ πᾶπ ἴο αοά, οὐ ἴο Ομγιβδὶ ἀἴοπο ἀπὰ ὑβποῦρῃ 
δνθπ Ομγσῦ ΠΝ] 561} 15 ΒΟ  ]π168, ἱπ ΠΟΥ ϑουρίπγθ, οαΠ]6α ἃ 
5[0}6, (λιθος, "αΐ ποῖ πετρος,) γοὺ ἡ μθπθνοῦ {μ15 Πσαγαίνο θχ- 
ῬΥΘΒΒΙ ΟΝ 15 ΔΡΡ]ἰοα ἴο πἷπ|, 1 15. ΔΙνγαγ 5. 1 5110}} ἃ ΟΙΘΆΥ αἰ5- 
ἐϊποΐοη οἵἩ βαρ ΥΟΥ ΤΥ ΟΥ̓ 811 οἶμον Πρτιχαΐίνθ βίο θϑ, 85 Ὑ01}} 
ποΐ ἀπ {Π6 ἰθαβὺ ἰάθᾶ οἱ ΔΠΥ ν᾽ ΟΆγ18] δίοπθ ἴο 6 βυβϑιεςαϊοα 
1ῃ [15 Ρ]8068 : ἃ5, [ὉΓ ἰπδίδῃμοθ, Π6 15 8164, “Ἅ ὑπ6 ᾿ολα 5δἴοπο οἵ 
ἔμΠ86. ΘΟΥΠΟΙ,)» (Ρ588. οχυῆ!. 22,,)----ς 1 Ζίοη ἃ ΡΥΘοΙοιι5 ΘΟΓΠΟΥ- 
βίομθ,» (158. χχυη!. 16.) ΒΥ Ποῖ 8]0Π6 ἔπ6 οἴου Πἰν]ηρ᾽ βἴο 65. 
Οὔ βριγιΐαα) Πουβ6 ἃΓθ ἡοηαογοα ““ δοοθρίδθ]!θ ἰο αοα ;᾽ ἃ5 51, 
Ῥοΐθὺ ἰμη56 1 (ργονίοιιβ ἴο μἰ5 οἰϊαΐϊίοπ οἵ ὑπαὶ ἰοχὶ οἵ 15818}}} 
ἢμιἃ5 οἰθαυν ἀθοϊαγθα, πὶ 15 Δα γ655 ἴο ὑπὸ Ομ γ 665 αἰδρουβοᾶ 
ἐπτοῦυρηῃοαΐ Ῥομῖίιϊβ, Οδ]αἴϊα, Οαρρϑάοοϊα, Α818, δηὰ Βι[ηγ- 
ὨΪᾶ, Ὑ ΠΘΥΘΙ ἢ 6 Τ]8Π 16 5}}γΥ ΘΧΡ 15 ὑπαὶ νοῦν ἰοχὶ οἵ 1ϑαϊδἢ, ἃ5 
ΤΌΠΟ νν5 :--τ-ς Ὑ6 8]50,᾽ 5805 {π6 Αροβϑὶ]!θ, “" ἃ5 ἱν1ηρ᾽ σ'Ο 65, 86 
θα 1] ἀρ ἃ βριγιΐαα] ποῖι86, ἃ ΠΟΙῪ ργϊοϑὶ μοο, ἴθ ΟἸΘΙ πΡ 5Ρ111- 
ἔπ} 58 ΟΠ 65 δοοθρίδθ]θ ἴο ἀοά, θγ (οΓ ἱπγοιρ) 7 6585 ΟΠ γιβῖ,)» 
(1 Ῥοῖ. 11. ὅ,)ὺ. ἘΠΙῸΝ. Ρ]αίη]ν δοκηον]θαοὶηρ ὑπ6 ἔγαθ πη ἀ8- 
110π, οα Μ ΠΙΟΙ ἴπ6 οὐμον Πἰν]ησ' σέο 65 οἵ {π6 ρυι πα νο Οὐ πος 
Οπηγοῖ σοῦ θα}, ἱπ ογάθν ἴο σϑηᾶθὺ ἰμθπὶ “Κ δΔοοδρίδθ!α ἴο 
αοα,᾽ ἃ5 ““ ἃ ΠΟΙΥῪ ρῥυιθϑι μῃοοα."» 

ΕὙΟπι ἴΠ1|5 ΠΟ]6 ἀγραιηθπὶ οἵ δὲ. Ῥοῖοθι', 10 15 πηϑηϊίοδὶ {πᾶξ 
ὑπθγ οαπποῦ 6 ΔΠΥ Οὗ ἔγαθ μοαὰ οἵ {πὸ Ομαγσοῖι ἔπᾶπ (ἢν ϑὲ 
ΒΙπ]56}; 50 ἐπεὶ ὑπ ργθίθμοθ ἰῸΥ δοὶ τ! ηρ' ΠΡ ἃ νοαγὶαὶ πθαὰ οὁΝ 
ΘΑ, ἰδ ποῦ οὔ σοηἰγῪ ἰο 5 . Ῥοίθυβ Ἰηϑίγαοίίοα ἴο ἐπ 
δαδίθυη ΟΠατο 685, Ἰοηρ ΔΙΟΥ ΟΠ τ δ 5. ἀϑοθηΐ ᾿πἴο ἤθᾶνοῃ ; Ραΐ 
4150 (ιἰ γοϑρθοῖ ἴο π ᾿ποχροάϊθμου δμα ᾿πηργΟ ΓΙ θυ οἱ 8δο0- 
Κηον !θασηρ 510} ἃ Ψ]ΟΔΥΓ ΟἹ ΘΓ ἃ5 ὑμ6 Ἐοπηὰπ ρΥθίθη 61, 15 
Θ4ΆΔΠΥ οομ γαγν ἴοὸ οὐ ΤΟΥ 5 οὐγπ ᾿ηϑἰσποίίοη ἴο Πῖ5. ἀἸ50101685, 
(απ, οἵ οουχ86, 8150 ΘΟη ΥΥΥ ἴο {πΠ6 1411 οἵ ἔπ ἔστι θυ εἰν 
Οαΐμο!ς Ομαχγοῖν ἐπσοῦρίοιυΐ ὑπ 6 016 του] νυ 6} πῸ ρυομδοὰ 
ὑπο {Ππαΐ, ““ ὙΥΠΟΓΘ ὑνγο ΟΥ̓́ ΠΓΘ6 86 οαὐπογθα ἰοσ ΠΟΥ ἢ ΠΥ 
Π81η6, (8814 οὐὖξξΊ  Τιοτὰ «6885, {π6 τὰ γοοκ οὗ ὑπ ΟἸΝΓ0}},) 
που ἂμ 1 ἴῃ ἐπα πυϊάϑὶ οὐ {μ6η1,᾽) Μαϊ. χυι]. 20. 

50 ἐμπεΐ ὑπ ἂἀρροϊηϊπιεπὶ οἵ δὴν νὶοαν Οἡ Θαγῖ], ἰο γοργθδθηξ 
παῖ τΌοῖκ, οὐ ἴθι μα] μϑδα οὗ πὸ ΟἸασοι, πγμόβο οομἔϊητι} ργο- 
56η66, Θνδη ψιδῃ {μι διη!] δὲ σοηρτοραΐ! 5 ΟἹ ΘαΙ ἢ, 15 50 6Χχ- 
ῬΥΘΒΒΙΥ ΓΟ δα, σου] 6 ποῦ ΟὨΪΥ βαρουαομ5 ἀπα ναΐῃ, θυΐ 
πχιιβὲὶ 4150 "6 ἀθοιηθά ἃ πιοβδὲ πηργϑίθία! αἴγομὶ ἴο ὑμ6 θοπονοϊθπὶ 
ῬγΟΙΙΒΟΓ οὗ Π15 σομτ 8] Ὀ͵ΘΒΘΠΟΒ : 510} ἃ5 τηδὺ πᾶν ὈΘΘἢ 
ϑισροβίθα Ὀγ ΟἿΥἿΥ 5ρίγιπὰ} ΘΗ ΘΠ165, 0 ΡΓΟμοΐΘ ἂμ ἃροβίδου 
ἔγοια ὑπὸ ΟὨΪΥ 50τ6 Ὀπη ἀδίοη, οἡ ΜΙ οΒ ὑπ6 (811, πορ6, δπὰ 
οοημπάδποθ οἵ ὑπ ἔγπθ Οδίμοιο Ομαγοῖν οου]Ἱὰ θ6. θα ἀπά 
δαρρογίθά. 
Α ἀπ οοπϑί ἀθγαΐ!οη 4150 οἵ {π6 βδοοπμα ποὰμ, πέτρα, ἃ ΓὈΟΪς, 

ΜΠ ἀομηομδίγαϊ ὑπαὶ ὑπ6 βαργθιηθ {16 οὔ ὑπ τοοῖκ, ψΠΊΟἢ, Τα 
οὐμοῖ ἰοχὶβ οἵ ΗΟΙν βογιρίαχθ, 15. Δρρ]164 ἰο Φοιονδι, οΥΓ ὅοα, 
8]0Π6, πηοϑὲ οου δίῃ νγχὰβ ποῖ ἱπΐθπά θα θγ οὖν Τοτα ἰο ΒΘ ππάου- 
βίοοα 5 ΔρΡΡ]ΊΟΆ0]6 ἰο ἷ5. ἀϊβοῖρ]θ Ῥδῖϑι; θὲ ον ἰο ἐπαὶ ἐγὰθ 
ἰθδι ποπν ἡ μι οἷν σὲ, Ῥαοίον μα 7υ8ὺ Βείογθ ἀθοι αν θά, ΘΟ ΟΘΥΏΙΠ5᾽ 
ἀμ ἀϊνίπα ἀἱραϊίγ οὐ ὑπ Μοβϑίδ --- ς Ποῖα αὐγὰ ἔπ ΟἸγιϑί, ἀμ 
50 οἵ {πὸ Πνῖπρ αοα."» 

1 πᾶνθ αἰγθϑαν γϑηιαυκοα, ὑπαὶ πέτρα (ἃ γΟ01Κ) 15. ἃ {πη πὸ 
ΠΟΙ ; ἃπᾷ ἃ ΟἸοδΥ αἰδεϊ ποῖϊοῃ 15 πηαϊπἰαϊ ἠδ Βοῦνγθθῃ πέτρος, ἐΠ0 
Π) Δ ΒΟΛΠ]]η6 ΠΟ ἴῃ {Π|5 ἰοχῖ, πα ἴπ 5814 ἔθπι! πη ΠΟῸ ἢ πέτρα; 



384. ῬΕΤΕΝ ΟΟΝΕΈΞΒΕΒ ΟἨΕΙΒΤ ΤῊΕ ΜΕΒΒΕΙΛΑΗ - -ΟΗΑΡ ΤΥ. 

Μαΐ. χνὶ.19. ἤρανθῃ  δηᾶ νυ μπδίβοονου πο 5μδ]ὲ ὈΙπα Οοἡ δδυΐῃ, 5}}8]] Αι ἥομῶς 
1ρρὶ- 

1868 ΤΌ Κ, ΒΥ ἴμ6 σγϑιηπιδίϊοαὶ ἔθ 5 1π ἡ ΒΙΟἢ ἐμ Ἰαϊἕθγ, 1 115 γὰ- 
Ἰαἰϊνο5 δηα δγί!ο]εβ, 15 Χ ρΥθ556α, ψ ΒΊΟΙ ἃΓΘ 8}} ΓΘΡΉΪΔΥΙΥ [θιηϊ- 
πἰπθ ἱπγουρποῦῖ ἰμῃ6 Π0]6 βθηΐθποθ, ἃη ἃ ἔμούθου ἔποὺ ἀθηηοπ- 
βἰγαΐθ {παὶ οὐν Τοτὰ ἀἰα ποῖ ᾿πἰοπὰ {μαὶ {Π6 πον Δρρβι]ϑίϊομ, ΟΥ̓ 
ΠΟΙ η8] ἀἰδἐϊποίίοη, ἡ] ἢ μΠ6 Πα 7.8 μοίογα ρίνθῃ ἴο β΄ Π]0Π, 
(ν1Ζ. πετρος, Π6 τη8501.}1 6 ποῦπῃ, πὶ ὑπ ὈΘρΊ πηϊηρ οὐ {}|6 56η- 
ἴθηοθ6) 5ῃοα! ἃ Ρ6 οοπϑδίγαοϊοα ἃ5 1Π6 σμαγαοῖθῦ οἵ  ΒΙΟΒ Π6 ΒΡΟΚΘ 
ἴῃ ἔμ ποχΐ ραγὶ οἵ ἐπ βϑθηΐθῃοο : [ὉΥ, 1{ Π6 μὰ γϑϑ!ν ἱπίθπαθά 
ἀπαΐ οοηδίγαοίϊοη, {Π|6 58Π16 τη 50 .}1ὴ 6 ΠΟῸΠ, πέτρος, πταδὲ Π66685- 
ΒΆΓΠΥ πᾶν 66 η Γαρθαῖθα ἴῃ ἐμ ποχὶ ρατὶ οἵ ἴπ6 βαπίδμηοθ σ᾿} 
ἃ. ἸηΒ5ΟΌ]1Π6. ΡΥΓΌΠΟΙΠ, Υ]Ζ. ἐπὶ τουτῳ τῳ πεέτρῳ; ᾿ἰῃδίθδα οὗ ἐπε 
ταυτῃ τῃ πετρα, ἴπΗ ργοβθηὶ ἰοχῦ : ψμϑγοῖη, ὁπ ἴπ οοπίγανν, ποῖ 
ΟὨΪγ π6 φοηάθυ 15 ὁμαηρθα ἔγοπι ἐΠΠ:6 τη 5 ἢ Π6 ἴο ἔμ6 ΓΘ] 16, 
θεῖ 4150 π6 Πριαγαΐν οπαγαοῖθ 1.56}, ν 10} 15 85 ΠΟ ΒΌΡΘΙΙΟΥ͂ 
ἴῃ ἀϊσηῖίν ἴο {π6 ἀροβὶ!θ Βίπηοη, 8η ἃ 8150 ἴο 15 ποὺ ΔρΡρ θ᾽] αὐϊγϑ 
πετρος, 5 ἃ ΥΟΟΪ 15 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο ἃ ΙΠ6γ6 βΐοιθ. ΕΣ ἔπ ψογὰ 
πετρος οδῃποῖ 5᾽ρΏ ΠΥ ΔΏΥ ὑπ] Πρ ποῦ {μπᾶπ ἃ δἴομθ : 850 ἐμαΐ {π6 
Ῥορί βῃῃ δρρ!!οαἰίοη ἴο Ῥοΐϑυ (ΟΓ πεέτρος) ἃ58 ὕπο Τουπάδίοη οἵ 
ΟΕ τιϑὶ 5 ΟΠυγο, 15 ποῖ ΟὨΪΥΚ Ἰποοπβιβδιθηῦ τι ἴΠ6 Γ68] τη ΘΠ 1 Π θ᾽ 
οὗ {π6 ἀρροϊ!αὔῖνο, οι ΟἸγιδὲ αἱ ἐμπαὺ νϑῦν ἰὴ σοπίογγοα 
ὍΡΟΙ δῖα, ἃ ἃ ψΊ Ὁ} {Π6 ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ σ ΓΘ πη σαὶ οοπδίγαοίϊοη οὗ 
τ, Βαϊ 4150 σι πὸ Πραγαῖϊνα ἱπιροτίαποθ οἵ ἴμ6 οἶμοὺ νοτά, 
πετρος, ἴπ6 ΓΟΟΚ ; ἐπὶ ταὐυτῃ τ πέτρςι, ““ ὍΡΟΝ {Π15 ΓΟΟΚ᾽ ἢ Βα ἀ6- 
οἰαγϑὰ ἔμ Τοπιπ ἀδίοι οὔπ Ομυτοῃ, ἃ {{||6 οἵ αἰσηϊν, ΜΒ] ΟΠ, ἃ5 
Ι πᾶν ΔΙ Γοδαν 5πθνη ὈΥ βθυϑῦαὶ ἰοχὶβ οἵ δογιρίατο, 15 ΔΡρΙ1 8016 
ΟὨΪΥ ἴο αοα οΥ̓ ἴο ΟΠ τιβῖ. 
Απᾶ οὔὈβοῦνϑ ἔγΐ μου, ἱμαὺ {π ἀρ]! οαΐίομ οἵ ἐπ|5 σι ρύθπιο {116 

({μ6 τοοϊ) ἴο Ῥεῖθι, 15 ᾿ποοῃϑιβίοηΐ, ἄρον 8}}, ἢ {π6 μ] 6 πη γ6- 
ἴογθησθ ἴο ὅπ ργθοθάϊῃρ οοπιθχῖ, τηδάθ ΟΥ̓ οὐὐ Τμογὰ ἴῃ ἐμ6 Ὀ6- 
σἰμπίηρ οἵ {815 νϑὺν νουβο---ς Απ 1 8|50 580 απίο {Π66,᾽) ψΒΙΟΙ 
τη8 165 0}γ ροϊπΐβ ουΐ, δοῖμ Ὀγ ἐμδ οορυϊαῖνθ “ δηά,᾽ δηὰ ἐπ8 
οοπηθοῖνο Βάν υθ “΄ 4150, ὑῃ6 Π5ΘΡΆΓΑΌ]6 οοππθοίΐίομ οἱ {Π15 
ψοῦθ6 τι {Π6 ργονίομβ ἀθοϊαγαίοῃ οἵ Ῥοΐθι, Θοπο θυ π ῃρ' ΟἿΓ 
Τιογα 5 ἀϊνίπθ ἀϊρηϊζγ ἴῃ ἔπ ρυθοθάϊηρ βοηΐθηοθ, “ Ποα 
αὶ {π6 ΟΠ γδὲ ἔπε ὅοη οἵ {π6 Πἰνηρ αοα :᾽)) ἀπὰ ἐπογοθν ἀδπιοη- 
δἰγαΐθβ ὑπαὶ ον ΠΟΥ 5 ̓τητηδαϊαΐθ γΘρΙγ, (“ Απα 1 αἶ5ὸ 58Υ απΐο 
166, ζκο. αἰ ὨΘΟΘΒΒΆΤΙΥ ποθ 15 ἀθοϊαγαίίοη οἵ Ῥοΐθι, ἃ85 
θϑῖηρ' ἴῃ 6 ΡὈΥΪΠΟΙ͂ΡΆΙ οὈ͵]θοῖ οὗ {πΠ6 βθηΐθποθ-- οἴ ἔγαο ΓΟ πάδίοπ 
ΟΥ̓ ΤΌΟΪς, ὁπ. Μ Π1Ο δ᾽οη6 {μ6 Οδίμο!ο ΟΒαγο σᾶ 6 ΡΓΟΡΘΙΥ 
Ρα1Π1, θθοδαβ ΟἿἿ [11 ἴθ ΟἩγιδὺ ({παΐ 6 15 ἔσαν “ ἴμ6 ὅθι οὗ 
ἐμ ᾿ἰνίπο αοα,) 15 ἀπαποϑι Δ Ὀ ]Υ 6. ΟΠΙΥ ΒΘΟΌΓΙΥ, ΟΥ ΓΌΟΪς, 
οἵ ουχ βαϊνδίϊοη. 

Απαὰ ΟμΓιδὶ νγᾶ5 4150 ἔπ γόοὶς, θνϑη οὗ {π6 ρυϊμῖτνο Ομ ΓΟ 
Οἵ 15086] ; ἴ0Υ 5. Ῥδὰ] ἰαϑἐ 165, ἐμαὶ “Ἅ {π6γὺ (1. 6. ἔμ μοβὶβ οὗ 
15Γ86}} ἀ1ἃ 81} ἀγίης οὗ ἐμαΐ βρίγιΐααὶ αἀὐῖηκ, ἰοῦ ὑπὸὺ ἀγδηκ οὗ 
ὑπαὶ δρίγιΐ8] τοῖς ἐμαὶ ΓΟ] οσοὰ ἔμθα, πὰ ἱπαὶ το Κ νψγἃ5 
Ομνιβὶ,} 1 ΟοΥ. Χ. 4, Απὰ ἴΠ6 ἀροβίϊθ, ἴῃ ἃ ρυθοθαϊπρ' οπαρἕθῦ 
(1 ΟοΥτ. 111. 1].} 5805, ““ οἴου Τουπάδίομ οἂἢ ΠΟ πηϑη ἰᾶῪ ἰἰπᾶπ 
ἐμπαΐ 15 114, γ Β10}} 15 7 6585 ΟΠ Υ ἰδ. 

Τὶ σου] Ἔχοθθά 8}1 ἀτι 1ἰμῖὲ5 ἴσ αἰϊθιηρὶ ἴο ἀἰδβουδ5 δἱ [Ὁ]} 
Ἰοπρῖμ, {πὸ οοπ γον υβίθ5 ἡ ΒΊΟ ἢ πᾶνο ἀϊν! θα ΟΠ ΓΙδϊδ 5, 6 
6 ῬΘΟΙΠΔΓ ραϑϑᾶρθδ οὗ Βουιρίυγο ὑροη πῖο. δαοῖ οοπίτο- 
ΨΟΥΘΥ ὈΥΪΠΟΙΡΆΙΥ ἀθρθη δ, ρᾶ8565 ὉΠΟΘΥ σοπϑδιἀθγαΐϊίοη. "ΓΒ6 
ΟΡ βθυν ί!οπ5 οὗ αὐδηνθ ὅ'μᾶγρ, ψῖοἢ 1 πᾶν πὸν οχ γδοίθα, 
ἌΡΡΘΆΥ ἴο ΡῈ ἀθβϑυνίπρ' αἰΐθηϊοη ὙΠῸ νδυϊοῦβ ροΐβ ἡ ΒΙΟ ἢ 
βοραγαΐθ ἴῃ Οδίμο!ο ἃπᾶ Ῥγοϊοϑδίαπὶ Ομ ασγ ἢ, 111} ΒΟΟΠ ΡΘΥΒΒΡ5 
ΘΟΙΏΡΕΙ ὑπ ΠΟΥ 6 ΒΘ Οὰ5 αἰϊθηϊοη οἵ ὑπΠ6 Ῥγοϊοδϊαηΐ νου], ὈΥῪ 
{86 σΘμ 6 [8] γονῖναὶ ἀπ ἃ ᾿ποῦθαδ6 οἵ ΡΟΡΟΥΥ, ἃπα ἴΠ6 γϑ-δοί! 9 1Π 
{5 ἄνουν ἴῃ ἃ ποθ ῃρουχίηρ οσοαηΐγν. Απα ἰἰ πᾶν θ6 οοηϑιἀογθε 
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Μαί, χυὶ.19. θ6. θοππηαᾶ ἴῃ ἤρανθῃ : δη ψῃδίβοονου ἔπου 58]: ἸἰοοβΘ ΟΝ (ἰπβατθα 

Θδυίῃ, 514}} μῈ Ἰοοβϑά ἴῃ ἤθάνθῃ 5, ῬὨΠΙΡρΙ. 

ἀπ θουπάθῃ ἀαὶν οἵ δυο συ ὑπθο] ρα] δὑπάθηΐ ἴο πλᾶϊκο αἰ π156 
δοαπδϊηϊοά 11} 16 σΟμ ΓΟΥΘΥΒΥ θα ϑυϊηρ θοΐνγθοη πὸ ΟΠ ΓΟ68 
Οἵ Επρ]δηὰα δηὰ Βοιηο (Ὁ). ᾿ 
ἼΠ6 ΡΟ] 16 α] ἀἸοιιβϑίο ἢ5 γοϑρθοίηρ ἔπ οχῖθηΐ οἵ ἴΠ6 ργίν!- 

Ιερθβ μι ο {μ6 5βἴαϊθ την ΘΟ ν θη θη ἰ]ν ἀβϑιρη ἰὼ {Π8 ΤΠ 6 ΓΒ 
οἵ {πὸ ΟΒαγοῖ οἵ Ποπιθ, πᾶν οἵ Ἰαΐθ Ὑθᾶγβ 50 θη ΊΓΟΙΥ ἈΡΘοΓθ α 
ῬΌΡΒΙΙΟ αἰδθηίϊοη, ὑπαὶ ἔπ  Υ πᾶνὸ ΔΙ πιοϑὲ βα ρουβθαθα ὑπ ΓΘ] ]ρΊοιιβ 
ΔΥΡαΠΘηΐ, ὙΠΟ} 158 ὈΥ ἴα Υ ἴΠ6 τηοβὶ ππρονΐαῃϊ ρᾶτὶ οἵ ἔπ οοπ- 
ἔΓΟΥ ΕΥ̓ΒῪ ; ᾿ΠΒΟΠΊΙΟ]} ἃ5 Π)15 [Δ ΚΘ Ὴ ΓΘ] ΡΊΟΙ5 ΡΥ ΠΟΙρΡΪΘ 15. π6 τοοῦ 
οὔ ἐπδΐ βσγϑβίθπι οἵ δοΐ! θη, τυ 10 }} ΟΥ̓ ΣΊΠΑΠΥ οχοϊϊθα {πὸ ν᾽ρηᾶπο6 
οἵ {π6 Ἰδριϑαΐαγο, ἃΠ 4 5111] γϑαῦϊγοθ ἃ ψαϊομ ἃ] βαρουϊηϊθῃ- 
ἄδηοθ. 

(α) 146 ΕἸ5]6Υ ἴπ Ιοο, ΝΟ φαοΐα5 ΟἸΤΥ5. ἴῃ Ναί, χν]. 18, πα Τοπι. 
ὅ. οτ, 108. (ὁ) 5866 οχ 115 δ] οὐ ἐπ ἰγαοΐ5 οἵ {6 ΒΊΒΠορ οἵ 5.. θ8- 
ψΙα᾽5---ἰμ ἱγαοίβ ἀραϊπδί ῬΟρθυύυ. Τῆι ππίῃῃι νοίσπηθ οὗ Βίβῃορ Π8}}}5 
ἍΤ 5. ΒΊΒΠορ Β.}}}5 ΓΘΡΙΥῪ ἴο ἴμ6 Βί5ῃορ οἵ ἴθευχ. αιγον 5 ῬΟΡ θ᾽ 5 
ΘΌΡΙΘΙΏΔΟΥ, 8πα τδηγ ΟΠ οΓ8. 

19 ΤρμἐἊοοὗ μᾶ5 ρίνοπ 5 ἀραπάδηϊΐ μγοοίβ οἵ {Π6 ἸὩΠΔΠΠΘΓ π᾿ 
ΜΠΙΟᾺ 1 Π18 ΘΧΡΥΘΘΒΊΟἢ ὰ5 ΠΠἀογβίοοα ἃπιοηρ' {Π6 «6075, ἃπα {Π6 
Τϑ Π Π61 ἴῃ ΜΉ1ΟΒ 11 ΘΟΠΒΘαΌ ΘΗ οαϑλὲ ἴο 6 πη ἀούβίοο ἃ δι ῃρ; 
Ομυιβϑυϊδη5. ὙΠῸ μην 856 ἼΓΠῚ ΤΟΝ “΄ ἴο θἱπὰ ἀηα ἴο Ἰοο056;,᾽ ἴῃ 
πο δοιῃτηοη ἰαηριᾶρθ οἵ ὑμ6 768, βιίρῃϊποα ἕο ργομι 1, πὰ ἴο 
ῬΟΥΙΪ, οΥ ἴο ἴθδοι ψΠᾶΐ 15 ρυ μι ριϊθα οὐ ρογἰ864, ψ]ιαὶ 15 
Ἰανία!] οΥ απϊασνία!. Τὐρῃιοοῦ ἔμποη ργοάσοθθ Δ ηΥ ἰηδίδποθ85, 
Πα 9Ὅ65 Οἢ ἴο ΟὔὈβϑῦνο---ν ὑΠ15 56Πη586 Οἵ {π6 ρῃγαβθ ἴΠ6 ἰπΐθη- 
ἰϊοη οἵ ΟΠ τ δὲ 15 ΘΒ} }]γ ϑοουζαϊ η66, ὨϑΙΏΘΙΥ, Π6 {ἰγϑῖ ΟΠ ΘΥ5 οα 
ἀμ Δροϑβί!δδ ὑπ πη! 15 [6 18] ρουοῦ ἴο ἰθᾶοῃ τ μαΐ 15 ἴο 6 ἀοη6, 
8 η4 {π6 οΘοπέγαγυ : 6 ΟΟΠίογβ {15 ΡΟΥΘ οι 611 85 Π] ]5ἴ6 5, 
8ηἀ ΟΠ 8}1} ἐπὶ βισοθβϑοῦβ ἴο ἰΐ6 δμὰ οἵ 6 σοῦ, ΤΠ ΠΟΙ 
ΡΟΥΘΙ γγ85 ΠΟΥ οχίθηβιν πδῃ ὑπαὶ οἵ οὔμουβ, θθοϑιδο ἴΠπ6 Ὺ Γ6- 
οοἰνϑα δαϊμογιγ ἴο ρυό Ὁ ΟΥΎ ἴο Δ]1ον ὑμοβο ἐπὶπρ5 ὑπαὶ το ΓΘ 
οΟΥΔδΙ θα ἴῃ {πῸ ἰὰνν οἵ Μο565 (α). 

πη Βὲὶβ Ηορῦτον ἀπ Ταϊμηπαϊοα! ἙΣΧογοι αἰ οπ5 οα 5, Μαΐ- 
ἐπον (6), Τλρ]ίοος ργοάμοθθ ΠΥ ΤΔΟΥ6 ᾿ηδἴδποοβ ΠΟ ΓΘ {Ππ| 
ψΟΥΓ5 ἴο Ιοοδ πὰ ἴο Ὀἰπα ἅἃγ6 Δρρ]ϊθὰ ἴῃ {15 56η86; πὰ ἢ 
85Π6νν5 ὑπαΐ ἴΠπΠ656 ΟΥ 45 ΓΘ ἢγϑί αβ6α ἴῃ ἀοοίγιπο πα ἴπ 704 6- 
γτηθηΐβ : ΘΟΠΟΘΓΏΪΠρ ὑπίῃρ5 ΔἸ] ουθα ΟΥ̓ ποῖ Δ]]ονγθα, πη ἴΠ6 Ἰᾶνγν. 

δ Θαοοπαΐν, ἐπα ἴο θ᾽ ηα 15 {Π6 δ8ᾶπ|6 ψι} ἴο [ΟΥὙΡ014, ΟΥ ἴο ἀ601816 
[ουθι4θπη. Τὸ ὑπίηκ ὑμαΐ Ομγιδῖ, (Π86 οΘοη 105) ἡ μΘὴ Π6 πι588 
ἐπ σομηοῃ ρῃγᾶ56, ἃ8 ποῖ ἀπαδγβίοοα ὈῪ ΠῚ5 πᾶ 6 5, ἢ {πὸ 
ΘΟΠΊΟἢ ἃ να Πρ Ὑ 5656, 588}} 1 08}} 1 ἃ πηαϊΐοῦ οἵ ἰδ σ ὐθΥ, 
ΟΥ̓ Οἵ τἸηΔ 6688 ὁ 
Τὸ {μπ15, ἐπουθίογθ, ἀο ἔμεβδθ σου β διηοιπὲ: μη ἐπ6 {ἰπ|6 

γγᾺ5 ΟΟΠ16 ΨΥ ΠΟΥ ῖη ὑπ 6 Δοϑδϊο ἰᾶνγ, ἃ5 ἴ0 5016 ρατὲὶ οὔ 1, νψγὰ8 ἴο 
ΡῈ οοῃπεππθαὰ πὰ ἴο ᾿ἰαϑὺ [ῸὉΓ δυϑι, 6 ργδῃίθα Ῥείθυ ποθ, δηὰ 
ἴο ἐπ γϑϑὶ οἵ {π6 δροβί!θβ. ομᾶρ. νι. 18. ἃ ρον Γ ἕο Δ00]15} 
οὐ οοπῆνπι μὲ ἔμθὺῪ ὑποιρηὺ οσοοᾶ: δθὶηρ ἰδυρῃΐ {Π15, πὰ 
Ιδἀ δ. ἴμ6 ΗοΪν Βριγ, 858 1 Π6 5]ιοι ἃ 580 ---τνν παίβοθν οὺ γ6 518]] 
δ᾽ηὰ ἴπ {πΠ6 ἰὰνν οἵ Μοβεδβ πᾶΐ 15 (Ὀγρια, 11 518}} Β6 [γί ἀά θη, 
ἴπ6 ἀϊνπθ δυϊπουι τ οοπἢγιηΐηρ Ὁ; ἀπά ψμαΐβοουθι γ6 588] 
Ἰοοβθ, ἐπὶ 18, ρϑυμῖξ, ΟΥ̓51811] ἔθαοῖ ἐπαΐ 1Ὁ 15 ρου θα ἃπὰ 
αν], 58.811 06 Ἰαυνία! ἀπ ρογ 68. Ηδποθ {πϑΥ Ρουηά, ἐμαὶ 
15 ἴοσραα, οἰγοαπιοϊβίοη ἰο ἐμ 6] 1 ον β ; ϑαίηρ᾽ οἵ ἐπὶ πρ5 οἴθσθα 
ἴο 140]5, οὗ ἐμΐπρθ βἰγαηρ]θα, δηα οἵ Ὀ]οοα [ῸΓ ἃ {ϊπ|6, ἴο {86 
(ἀθμτ]65 ; δηα ἰπδὲ μοι ἔπὸν θου πα ὁπ οαυΐἢ τγᾶ5 ΟΠ ἢ ΓΙηΘα ἴπ 
Ἰιθᾶνθη ΠΟΥ Ἰοοβϑά, ὑπαὶ 15, Δ]Ποποὰ ρυγποαίϊίοι ἰο Ῥᾶμ], 
δηᾷ ἴο ἴθαν οἴμοὺ Ὀγοίσοπ, ΤῸ ἴΠ6 βμμπηΐηρ' οἵ βΒοᾶηάαὶ, Αοὐβ 
ΧΧΙ. 24. ἀῃά, ἴῃ ἃ σογα, Ὀν ἴΠ656 νγογαβ οἵ ΟἸιγϑὲ ἰἰ γγχὰ8 οοπι- 
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Μαί,χνὶ. 90. ὙΤΠΘη οΠαΥσοα Π6 μἀτιρυσεαντη 
Πα] 'χ. 21. ἢ6 βίγα ΠῚ οπατρθα ἘΠΡΡΗ, 

χαϊἐϊοᾷ ἕο ἔμοηι ; ἱμ6 ΗΟΪΥ βϑριγν αἰγθοΐϊϊηρ, ὑπαῦ {ποὺ 5που 
πᾶ Κ6 ἄθούθοϑ. φοπο θυ πρ᾽ ΓΘ] 9ἼΟΠ, ἃ5 ἴο ἐπ τ1ι586 ἃπὰ το) θο θη 
οἵ Μοβαῖο σἰΐθϑ δῃὰ }πάριηθηΐβ, ἀπὰ ὑΠπᾶΐ οἰἴΠοΥ [ον ἃ {ϊπη6, ΟΥ ΤῸΓ 
δνϑυ. 

1,οἱ ἰπ6 πογάβ Ρ6 Δρρ|16 4, ὈΥ ΨΥ οἵ ρᾶγαρ γα86, ἰὸ ἐπ 
γιαίζευ ἐμαὶ ννὰβ ἱγαπϑαοίθα αἱ ργεϑθηΐ σῖΐῃ Ῥεῖΐοσ. ““ 1 δ. 
ἀθοιΐ ἰο ΡυΠἃ4 ἃ θέ ]8 σΒυτοι,)) 51} ΟΠ γϑῖ, “ ἀπά ἴο {Π66, 
Ο Ῥεΐεδν, 401 οἷν ἐμ Κεὺβ οἵ ἴπ6 κίπρᾷοιι οἵ ἤθᾶνθῃ, ἱμπαΐ 
ἔποι τᾶν εϑὲ ἢγϑὺ ρθη ἐπ ἀοοῖ οἵ [αἰ ἴο ἔποῖι: δῖ 1 ἵποὰ 
αϑικοϑὺ ᾿γῪ ψμαΐ γα] ὑπαὶ ΟΠΌγΟΙ ἰ5 ἴο 6 βονθυῦπθα ψπθῃ ἴμ6 
οβαῖο ΓᾺ]6 ΠΙΔΥ 5661} 50 ἱπΠΡΤΌΡΘΓ ἔου ἴἰ, που 588}0 6 80 σαἱάθὰ 
ὕγ ἐια ΠΟΙ. ϑριγιῖ, ὑμπαὺ τ παΐβοθνου οἵ {Π| ἰὰνν οἵ Μόοβθ5 ἵποὰ 
588}0 ἐογι ἃ ἔθη, 5881] θὲ Του θη ; τ] αΐβονου ἔμπου σγαμίθϑι 
ἔπη), 588}} Ρ6 οταηΐθα, ἀπ ἱπὰλ ἀπάθὺ ἃ βαποίίοι πηϑ 48 ἴῃ 
Ἠθᾶνθη. Ηδποο ἰπ ἐμαὶ ἱπδίαηΐ, θη 6 5Βπου]ὰ 858. [5 ΚΟΥ, 
ἐμαὶ 15, σθαι ἢ6 ΨΜὰ5 ΠΟΥ ταν ἴο Ορθη ἔμπα βσαἰθ οἵ ἔπ ἀοβροὶ 
ἕο ἐμ Θιθμ 165, Δοῖβ χ. μΠ6 ψγὰβ ἰδαϑῃΐ ἔγοιη πθᾶνθη ἐπαΐ πὸ 
οοπβογίϊηρ οὗ {Π6 ὅθνν τι πὸ Θαπε!]α, ψ Π6 ἢ Βοίουθ μα α θ6 68 
Βοιηα, νγᾶβ πον Ιοοβϑᾶ ; ἀπά ὑπὸ δαϊϊῃρ οἵ δὴν ογϑαΐαγθ σθῆν6- 
πἰοηΐ ον ἴοο 4, ψγὰἃ85 πον Ιοοβϑα, ψ ῃΐο θοίοτο μαὰ ἤθθὰ Βοππάᾶ: 
ἀηα Π6 ἰῃ {Π|1π Δ ΠΠΘΓ ΙΟΟ565 θοΐῃ {Π656. 

ΤΠοδ6 ψογάβ οὗ οὐὐ ϑανίουῦ, Φομπ χχ. 29. γΥΠοδΘ βδἰηβ γ6 
γϑιῖξ, ὑΠΕ6Ὺ ἀγα τη θα ἴο ἔμπθπι, ἴῸΥ {Π6 τποϑὲ ρᾶγὶ ἅγ8 [υγοθά 
ἕο {πΠ6 58π|6 586η856 σὺ ἴΠ656 ὈΘΙΌΥΘ τι5, ΠΘη ΠΘΥ ΘΔΥΥΎ αὑἰΐ8 
Δ ΠΟΙΟΥ͂ 56η8586. Ηρ ὑπὸ ὈΉΒΙΠ655 15 οὗ ἀοοίη6. ΟὨΪγ, ποῖ οὗ 
ῬΘΙΒΟΠ5:; μοῦ οὗ ρϑίβοῃβ, ποῖ οἱ ἀοοΐγίπθ. Ἐΐθσυθ οἵ {π1π55 
Ἰαν [Ὁ] ΟΥ̓ ΤΠ] να] ἴπ ΓΘ] ’ρΊοπ, ἴο θ6 ἀοἰογιαί ηθα ὈΥ ἴπΠ6 ἃρο5- 
8165; ἔμούθ οὐ Ῥϑύβομβ οὐϑιϊπαΐθ, Οὐ ποῖ οὔρϑίϊηαΐθ, ἴο "6 ρυ- 
Ὠϊ5 64 Ὀγ ὑπ6πι, ΟΥ ποῖ ἴο 6 ρα πίδμοα. 

Α5 ἴο ἀοοἰγίηθ, π ἃροβίϊθβ σασο ἀοΌὈΥ ᾿πϑίγποΐθά. 1. 50 
Ἰοπρ' 5ι προ αὲ ὑπ ἔθοϊ οὗ ὑποῖν ΜῈ αβίογ, ἔμποὺ παα 1066 ἐπ 6 
ΘΡΥΘΏΘΘΙ10Ά) ἀοοί ΓΙ Π6. 
"ὦ, ἘΠ6 ον ϑριγι ἀϊγϑοϊίησ ὑπο, ἔπον πολ ἰο ἀθίθυ ΠΏ 6 
ΘΟΠΟΟΥΠπΙηρ ὑμ6 Ἰορα] ἀοοίγηθ ἀμ ργδοῖϊοθ, θοῖπρ σοι] οἴοὶν 
1π5ιγποῖθα δηᾷ δμ δα τῇ θοΐμ, Ὁ. {πὸ ἩΟΙν ριγιὺ ἀδϑοθη ἢ ηρ; 
ὍΡΟΙ ὑμοῖη. ΑΔ ἴο 8 ῬΒύβοη5, ἔπΠοΥ ἡ γ6 θηἀονθα 1 ἃ μΡ6- 
ΟΟ]1ᾶν οἿΠο, 50 ὑπαῦ {Ππ|ὸ βαπι6 ϑ'ριγὶ ἀϊγθοῦηρ ἐπι 1{ πὸ γ ποιὰ 
χοΐαϊη, δηἃ ριη5 ἔπ 51π5 οἵ 8ηγ, ἃ ΡΟΥΘΥ γἃ5 ἀ6! νου ἴηἴὸ 
ἐποὶν πη ἂς οὐ ἀε! νουῖπρ ἴο ϑαΐδη, οἵ ρα βῃ1πρ᾽ τ ἸΠ ἀ15685685, 
ῬΙΆρτ 65, νθα, ἄθαὶῃ 1156}, τ Β]Οἢ Ῥαΐου ἀἸα ἴοὸ ΑΠδη185 δὰ ὅΔρ- 
Ρμΐγα ; Ῥαὰ] ἰο ἘΠ γη)85, ΗΠ γιηοηθιιβ, ἃμ ἃ ΡΠ] οῖτ5, ὅτο. 

Βοπορίρϑη (0) δ45. τηϑην ἰπδίδποθα ἴο ἴμοβθ οοϊ!θοϊθα ὈγῪ 
ξλομιίοοῖ, {παὺ ἰο Ἰοο56 8πα ἴο δ᾽ 5:5 η1Π 64 ἴο ΡΥ ποῦ 66 τ μαΐ 
γνγὰ5 ἰασ } ἀπ πιη]αν Ὁ} - οἱδᾶπ ἀπ πηο θη ; Θ0Π ἀδπηηθα ΟΥΓ 
Ῥουτηϊοα ἴῃ {πΠ6 Μοβαῖοαὶ ἀϊβρθηβαΐίοπ. ἘΕτοσι 81} Ψ ΒΙΟἢ 6 
1ηΐδγ5, ἰπαΐ ἀιηοπρ ὑπὸ «98 νγ8 {Π|5 ρουοὺ οἵ δίηπαάϊης πα ἰοοβίης 
νγ 5 σίνθῃ ἴο ΒΆΡΡΪ5, ΟΥἡἨ ΤΘΘΟΠοΥβ5, γι 616 5 ΚΠ 6 ἃ 1π {Π6 ἰανν, 
8Πη4 ἀρροϊηῃΐοά ἴο ἱπδίγαοῖ {πὸ ῬΡΘΟρΙΘ, δπα ἐμαὶ οἂν Τιοτὰ ποῖ 
ὉΗΪΥ οἰαἰπηθα ἴο π᾿ Π156} Ππ6 βᾶπ6 ρον  Ὑἰ]οἢ δα εἰ πουῖο 66 ἢ 
Ῥοϑββθϑϑϑά ὃγ ἔπι Φϑν 58} ἴθαομονβ, αὐ θοϑίον θα ̓  ΡΟΝ Π5 οὐ 
ἀϊβοῖρ]65, πὰ ᾿πνοϑίθα ἴποϑιῃ ἰπ μ18. ποὺ ἀἰϊϑροπβαΐϊίοη υἱτἢ {πὸ 
58116 Δα ΠΟΥ ἃ5 πᾶ πῖον παὰ θΘΘ πἰ ποῦ ΐο οχυθα ομἱν ὈΥ 
6 δον 58 ἔθ 68. 

ΤΠ6 ρον οὗ ὈΙ πα Πρ ΟΥ̓ Ἰοοβίηρ, οἵ ἀθοϊδυϊηρ ἡ παῇ ἰ5 νυ ἔα] 
ἀηα τ Παΐ 15 απ] α], 15 ον ἀμ γ ὑπὸ δἰροϑὺ ΡΟ ΟΣ οἵ ρογογη- 
ἴπρ: ἃπὰ οἵ ᾿πηροδίπρ' αν ΤῸΥ {πὸ σαϊάἀλποο ἃπὰ αἰγεοίίοη οἵ 
ἀῃ6 βρίγιϊα] βοοϊοϊυ οἵ 6 Ομ αν. 1 γγὰ5 ἵμ6 ᾿6] 161 οἵ ἐμδ 
ΡΥ να Οισοι, ὑπαὶ {}15 ρουοὺ τ᾽ 85 σοπῇ ἀοα ἴο {ΠπΠ|6 ἈΡΟΒΕΠ65 ; 



ΟΗΕΙΞΊῚ ΡΕΕΚΌΙΟΤΒ ΠῚΒ ΞΌΕΕΒΕΙΝΟΞ-ΟΗΛΡ. τύ. 487 

Ναὶ. χν].20. 15. ἀἸΒΟΙΡ]685, (οβαγθα 
Ταῦτα ἴχ. 21. δα σογηχηδη θα ἘΠ 61, ῬΒΗΙΡΡΙ- 
Μακ. χυ!.20. (πὲ {ΠῸν 5ῃου]α 1611] πὸ γηδη ἐπαὺ π6 ννᾶβ {6515 {Π6 ΟΠ γέ. 

ΜΑΒΚ 1. ρᾶτὶ οἴνου. 27, 28. ἀη ἃ νϑὺ. 29, 90. 
27 -- [8 αϑκϑὰ [15 ἀἰ5οῖρ165, βαυϊπρ' αηΐο ἔ]ιθπι, ὙΥΠΟΥ 40 τη6 

58. ἱπαΐ 1 ἃ ὃ 
25. .Αβἃἃ {πδγ---Φο πη ὑπὸ Βαρ 5 πάπα οἴποσβ, Οπ6 οὐ {πὸ ρτο- 

Ρ]ιοίδ, 
29 Απὰ ἴἰὸ 5} τππΐο ἔποιῃ, Βαϊ ΠΟΙ 58 Υ γ6 ὑπαὶ 1 81} 

Απα Ῥοῖθυ Ἀμϑ δ γ ἢ} ἃπᾷ δα 1 1 ππΐο πη, Του αὶ {πὸ ΘΓ 5. 
90. Απὰά Β6 οπαγσοά ἔπϑαι ὑπαὺ {πον σπου ἃ [6] πὸ τηϑπ οἵ πἰτη. 

ΤΌΚΕ ἴχ. ρᾶγ οἵ νοῦ. 18, 19, νου. 20. δμὰ ραγί οἵ νοῦ. 21. 

158. ἰῷ ἀϑδκϑα ἴδθῃι, ΒΥ 1ηρ. ΥΥ̓ΠΟΠ 580 ἔπ 6 ρ6ορίο ὑπαΐ 1 διη 
19 ΤΠΟΥ ΔΒ ΥΙπο 514, Φο πη ἀπ Βαρ δι - θαΐϊ 5ομη6 βαν» 

ἘΠΠ85---- 
90 Ηθ βαϊᾷ πηΐο ἔπιθι, Βαϊ ΠΟΙ 588. γὸ {πῶΐ 1 δηι} Ῥοίοῦ 

ΘΠ ΒΥ ΘΓΙ ΠΡ 5814, ΤΠ ΟΠνιϑὺ οἵ αοα. 
21 Απά--ἰποιη---ἶο 161] πὸ τηδῃ ἐμαὶ πίῃ. 

--,..- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥῚ. 

Οληλδὲ ἀδίοηδο85 ἐπε Π)᾽δοίρίος ὃψ αἀφοϊαγίης ἐδ θοοδδι ἐν 
οΓ Πὲς 1) θα, απα Πἰδδιιγγοοίϊοη. 

ΜΑΤΎΊ. ΧΥΙ. 91---98. ΜΑΒΚ γ1]. 91]. ἰο {Π6 οηάή. 
{ὔῦΚΕ ΙΧ. 99--- ΟἿ, ΜΑΒΚΊΊΣ. 1. 

Μαυῖκν 11.381. Απα 
Μαί.χν 1.91. ἔτόγὴ ἐπδὲ Πἶτὴη6 ἔτ θορδῃ {6811 (0 5θνν ππηίὸ ὮΙ. α1501- ΟΆ|1166. 

Ῥ]65 πον {πδΐ Π6, 
ΜΑγΚυ 1.31. {Π6 ὅοη οὗ Μϑ8ῃ, 
Μαΐ. χνΐ.91. πητιδὲ οῸ πηΐο ΘγιβΆ] οι, δα συ Πἴδυ τηδην {ΠΠ1η 65, 
Μαγκν ἢ .31. Δηἀ θ6 τα]θοίθα οἵ {η6 6] 4δύβ, ἀπά οἵ {Π6 οθ΄ ρυϊθϑίβ, δά 

ΒΟΥθ65, δηᾶ θ6 Κι 6α, 
Μαί.χνὶ.21. ἃηα ΡῈ γαὶβθα ἀρδΐῃ {π6 {π|τᾷ ἄδν ὅ"᾿, 

8ΠᾺ. ἃ5 [ἍΤ ἃ5 {Ππ6 οἰγοαμπηδίδιιοο5 οἵ ἴπ6 νϑύοιβ ΟΠ ΓΟ 65 ΠΥ 
ΥΤΘ 4 ΠγΓ6, 5 ΘΟΠΕΪηπιΘα ἴο ἐπ6 1 ΘΡΙΒΟΟΡΆ] βποοθθϑοῦβ. ΤῈ6 
Ῥονο οἵ Ὀἱπᾶϊπρ' δη ἃ ἸΟΟΒί Πρ 15 ΘΘΠΟΤΆΙΠ ΟΔ]16 4 ἔΠ6 ΡΟ Υ οἵ 
πὸ ΚΘΥΒ : 8πα οοῃϑβίϑίβ οἵ δαϊπουιν ἴο δαάμηΐ Το ἔπ ΟΠ ΓΟΙ, 
δ ἴο Θχοϊπάθ ἴγοιῃ ᾿ὖ: δηὰ 11 πη ρ|168, ἃ5 ἴ86 ψογάβ οἵ ΟἿΓ 
Τιογὰ ἀθοιάθα!ν ϑϑοσΐ, {πΠ6 ρου ἴο οοπάθπη 201 515, δπά ἴὸ 
ἈΌΒΟΙνΘ ἤοηι 51}. 

(α) Τλρμίίοοῦ 5 Ἐαυιηοην οἵ {μ8 Ν, Τ, Ὑ) οΥκβ; [9}Ὸ]10, νο]. 1. ρ. 238. 
() γο]. 1". Ρ. 205. (6) Ουγ Τμοτὰ οὨΪυ ἀϑβϑοσίβ ἴῃ ὙΘΥῪ σΘΠΘΓΙᾺΪ ἔθ ΠΊ8, 
1παΐ {πΠ6 ἀροβίϊοβ. "δὰ βρονϑὺ (0 ἀθοϊᾷθ ψπᾶΐ νγὰβ ἀρρτουϑά οὐ αἰβᾶρ- 
Ῥτουν οἵ αοά : Ραίΐ {πΠ6 δεν5 δπριΐ (]ππί Β᾽πηθοηι, ρατί 1. [0]. 225. 
1.) ΠΟΘ ΕῚ 15 ΘΧοοιηηπἸοαΐθα ὁη6 ἄδΥ οα δαγίμ, ΔἸ {Ποιιρ} μ8 θ6 {π8π 
ΔΌΒΟΙν ά, 15 ποΐ ραγάοπϑα ἴπ πϑάνϑη ππΐ1] αἴξευ βϑνϑη ἀΔΥ5---Π8 ΜΜῈ0 15 
{πὰ5 οὐπά πηπθα οἢ θαυ [ῸΓ βθνεπ ἄδγβ, 15 ἃὐρβοϊ νᾶ ἴῃ μθᾶνϑπη δἵ {86 
ἐπα οἵ {πἰτὲγ.---ϑομοεδίσθη. Ηοτ. Ηδ}. νοἱ. 1. ρ- 145-6. (4) 8566 αἰϑὺ {815 
Βα] οὐ {}}γ} ἀϊδουββθα ἴῃ Ῥοίίεγ᾽ 5 Οματοῦ ονεγπημθπΐ, ΟΠ ᾶΡ. Υ. Ρ- 
390---8961. ϑοοίε᾽5 ΟὨ γι βέϊδη 16, [0110 δα τέ. ρᾶτί 11. ΟΡ. Υἱῖ. Ρ. 492, 

30 Ἡανίπρ' πον, ὈΥ ὅπ ἴογοθ οὐ Πῖ8. τηΐγ8 0165, 6]]οἱἱθα ἔγομα 
᾿15. ἀἰβοῖρ]θ5 ὑπὸ ἀθοϊαγαϊίομ, ἐπᾶὶ μ6 ψγὰ5 {16 Μ6ββίδῃ ; δηά 
Βανίπρ οΘοη ἢτιπθα ὑπὸ ἔσατῃ οὐ ὑπαὶ ἀθοϊαγαίίοι ὈῪ {πὸ Δα ΒΟΥ Υ͂ 
γΒ οἢ 6 οομημλ θα ἴο {π6 ἈΡΟΒ65, 10 Τογὰ γτοσθοαθα ἴπηι- 



2.88 

ΜΑΥΚΥν }. 82, 

Μαί, χυῖ. 29, 

ΟΗΕΙΒῚ ΡΕΕΌΙΟΤΘΒ ΗἸΒ ΒΌΕΈΞΕΙΝ ἃ 5--ΟἼ ἈΡ, ΤΥ. 

Απᾶ Πα βραϊκα πὶ βαγίπσ ΟΡΘΗΪΥ. 
ΤΠδη Ῥεοίου ἰοοῖς μΐτη, ἀπ θασδη (0 ΥΘ θα Κ6 ΒΠΠη, βαγίηρ, 

Β6 ἰἰ ἔδτ ἔγοϊη {πθ6, Πιοχζᾷ : {815 584}} ποΐ θ6 πηίο {ἢθ6. 

τηϑαϊαΐϑὶν ἴο ταν] ποθ δ Ρ] ΟἿ εν ἔῃ 6 γ68] ἀπ α βρί τ ξ] παΐυ τ 
οἵ μῖΆ5 Κίπράομυ, Αἰ {815 ᾿ΠοΠ]Θ Πΐ ΘΥΘΥῪ ΘΥΓΓΟΠΘΟῚ5 ορίμΐοπ ἐπδὲ 
ἐμ Αροβὶ!θβ, ψ 1} 811 ἐπ Φ  υν δἢ παΐϊίοη, θηξθυξαϊ "θα ΓΈ ρ ΘΟ Πρ’ 
ἐπὸ παίαγο οἵ ὅμθ 6 ββϑι 85 Κιπσάοιῃ, τηυδὺ πᾶν γϑοοϊνθα {πὸ 
{1165 ὺ σοι ἥγ πδ οη, πα πᾶν οἴνθη Ὀἰγὶ ἴο ἐπ6 Πρ θϑί θχρϑο- 
ἑαϊ! 5. Ῥαίθυ νγᾶβ ΒγΓοπιβθα ἴΠ6 Κου5 οἵ [6 Κίπράομ οἵὨ μϑᾶνθῃ, 
ψτΐἢ δαϊπογὶν ἴο ὈΙπα δηα ἴο Ἰοο56, ἰο οἵἷνθ ανγγδ, ἴθ ῬΥΟΠΟΌ ΠΟΘ. 
γπαὺ 85 οἰθδη 8η4 ὉΠπΟΪθᾶπ, Τὴ 6 ἰθίηροῦγα! ΡΟ ΘΥ Δη ἃ τη8] οϑἐν 
οἵ ἐμποὶῦ Μαβίθσ, πο Ὺ Βυρροβϑαᾶ, εύθ πο ἴο θ6 ἀθνορβά, δῃηὰ 
ψιΐῃ 1ὐ ἐπ6ὶῦ οὐ ΠΟΠΟΌΥ ἃΠ ἃ ΡΟΥΘ Ζοιηθηϊ. ΠΟΥ Βδα 
566} Πἰ5 πη γ80165 ; ἴΠ6Υ Πα οοῃίδϑβοα {ΠΠ6 1 (ἢ ; {Π6 Ὺ θθ!θνθὰ 
ἴη Ηΐπ 85 ἴπθ Ἰοπρ θχρθοΐθα δθβδϑβι δ: που δηἰὶοῖραίθα ἐπ 
δϑίδ  Ἰβμυηθηΐ οἵ 815 Κίηράομ, ἃηα ἔμϑὶγ ον ἱπηπιοαϊδὶθ δ] νἃ- 
ἑϊο ἴο θα] ἢ δηα αϊσπϊΐν. (οί. 1.) 
τ γὰρ πᾶ θὺ ἐμ6β6 οὐγοστηϑίβϑποαβ (σοΙραγα Μαΐξ. χνὶ. 20. 

ψ ἢ ν. 91.) ἐμαί οὐν Τιογὰ Ρορᾶη ἴο Ομ ῖκ ὑπ γΥἰδίπρ Πορο5 οἵ 
158 10] ον Υβ, ὈΥ ἀἰβοϊοϑίηρ ἴο ἔπθι ἴπ6 οὈ]θοῖ οὗ 15 1 ΟΔΓΠ8- 
{10 η---ἰῃ δὲ Η 6, {πΠ6 ὅοη οἵ Μδπῃ, ψῆο Πα 50 θη ἀδη ἐγ ἀθη0Πη- 
βἰχαϊθα 15 αἰνὶπθ ρον 6 Γ, τη σῸ ἰο «6Υ 1 5}]6 1}, ἔπ  γ Βα ΠΥ δὴν 
ἔπη 55, ἴο θ6 τα]θοΐθα Ὀγ {πὸ οἰ! θῇ ρυϊθϑῖβ ἃ βοῦθ65, 8η4, 
ἤπΆ}]γ, μθ6 ΚΙΠ16α, ἅμα γαϊδθα ἀραῖη πὸ ἐπϊγτὰ ἄαγ, Ῥοΐδθι, σγῆοὸ 
ΟΠ. 81] Οοσδϑ:0 5 νγ85 ἴΠ6 ὈΓΙΠΟΙΡΆΙ ΒρθΆ ΚΟΥ, δπα {π6 πηοϑὺ Ζθἃ- 
Ιοι5 οὗ 81} ὑπ ἃροϑβϑί!θβ, οουἹὰ ποθι ΠΥ ΥΘθΌπ 116. {15 ββθυ 0 
ἢ 411 ἐμαΐ Πὸ πᾶ 50 Ἰαἴθὶν 56θὴ δηᾶ μοαιά, ΠΟΙ͂ ΘΟ] ἃ ΓΘΡΥΘ55 
ἢ15 ΒΌΥΡΥΙΖΘ δπα πη αϊρπαίοι δὲ ονοπ {Π|6 βυρρθϑδίϊοη οἵ 58π0} 
οοπάποὶ. Οὐ 1 οΥγὰ, 0 πον ὑπ6 ἐποιρ 5 οἵ Π15 πϑασῖ, δηα 
ψγ80 τϑαὰᾶ μοῦ ἴπ6 ᾿υὐκίπρ' ἀ 5116. ΟὗἩἨ Δ 1 1 10ῃ δη ὦ ΡΟ ΟΥ͂, Γ6- 
Ργονοά δἷπι Ρείογθ ὑπ ὕγνγεϊγθ [ὉΣ [15 ΘΥΓΟηΘΟΙ5 ποίίοη5, ἃπα 
ἴῸΓ 15 5 ΓΙ ΚΊη σ᾽ ἔγοσα ἴΠ6 δηἰἸοΙ ραίίομ οἵ πα} 1 ἢ ἃ πα 118- 
ἰογίαπθ. Ἐὼ ἵμπδῃ, π᾿ 8]] 0510π ἴο Π15 οὐπ 5 Πγηυ5, δἀἀγοϑϑθα 
{6 ἀροβί!οβ δὰ ὑΠπ|6 τα ἴα 46, ἴῃ ἴπΠ6 σου οὗ ἔπ ἰαὐΐου ραγὶ 
οὗ 1Π6 βϑοϊοῃ. ΕΗ 8551ΓΟΒ Π15. ἀΙ5οῚ ρ165 οὗ [Π6 ἀρβοϊΐθ ἤθο65- 
δἰ ἐγ οὗ ὑμὶν ἰακιηρ ἃρ ὑπ οΥΌ55, ἃπα οἵ 58δου Ποῖη θ᾽ ονθη {ΘΓ 
Ἰῖνθβϑ ἔθου 15 58Κ6 ἂἃπαὰ ἔϊΐπθ (ο5μ61᾽5--ΕΗο Ὀ᾽Θη 45 συ ΐ ἢ {Π|656 6χ- 
μογίαϊ!ομβ ἔΠ6 ἀϑϑύσαποο ἐμαὶ Η6 ψγὰ5 ἴθ ρτϑαϊοΐϊοα ϑἥοη οὗ 
ἤδη ; δηά πὲ ἐβοσρ ἢ π6 οΔ 10 ἀΡΟῚ ἔπ θπὶ πον ἕο 50 1{6 Ὶ ἢ 
μη), Ηδθ ψου]α σΟΠ16 ἃραὶπ πὶ ἔΠ6 ΡΊΟΥΥ οἵ πὶ5 Εαἴμδυ, ἐπ οἹΟΓΥ 
οὗ {μ6 ΒΒ  η 8}, 1 Π15 ΠΟῪ ἈΠ 9.615, ἃ5 ΠΔΠη16] μδα ἰογοίο]ὰ ς: 
ἃ πα ἴῃ 15 Βργϊ8] Κιησάοιῃ μ6 ψουἹὰ γοσναγὰ ἔπθη [Ὁ ἐμοῦ 
σοῦγᾶσα ἃπὰ ἀθνοϊίϊοη. 1 15 ποῖ ΠΡΓΟΌΔΡ]6 ἔμαῇ ουν Ἰμογὰ ρμϑγ- 
οοἰνϑά βδοῖηθ δχαρυτβϑβίοη οὗ 50ΓΡΥ 56, ΟΥ̓ ᾿ΠΟΓΘἀ αἸἶγ, προὸπ {Π6 
οΟαπΐΘ Δ ΠΟ65 οἵ 15. αἰβοῖρ]65, ἴου Ηθ πηϊηθάϊ αἴθ! δαὶ 5 
ἔμβοῃ ἃραϊηϑδὲ Ὁ] θοῦ, Ηδ γορϑαΐβ 15 ἀθοϊαγαΐϊοπ, ἐμαὶ Ηδ 
ΥὙ1}} ἀρ 81 ΘΟΙῚΘ ἴῃ 15 ΟΥ̓ ἢ ΡΊΟΓΥ, ἀπ πῃ πὸ 5Ί]ΟΥΥ οἵ "15 Εὰ- 
ἔμογ, δηᾶα {πᾶΐ ὄνοι ἴμ8 ργεϑοηΐ βεπογαῖϊοη 50 υ] ἃ τυ] ΐη 655 1 ; 
ἴῸΥ ἴμθῦθ ΕΓΘ 5016 ΨἼΟ Ὑγ6γ6 ργθϑδοπΐ, )7ὴο0 5Ποιυ]ὰ ποῖ ἀϊδ 
{11 {ποὺ δα δθθὴ ἴῃ ὅοῃ οἵ Μίαῃ οοιπθ ἴῃ ἢ15 Κίπράοιῃ. ΒΥ 
ἀπ6 ἴδῃ ΦἸΟΓΥ, ἴπ ἴΠ6586 ραβϑᾶσοβ δοξα, ἰΠ6 96 »78 ὑπάογϑίοοα 
ἀπὸ Ὀτιρὶ ἤδιμθ, ἀηα οἰουα, {π6 φΊΟΥΥ οὐ ἐπ 5 Π ΘΟ Π8}}, ἴῃ τ Β1Ο]ὰ 
186 Αηρδὶ Ζ6βονὰ νγὰβ δοσαβιοιηθα ἴὸ ἈΡΡΘΆΥ ἰοὸ ἔπ ἀποϊοπὲ 
Ταῦ 6 5 (α). 

ὙΤΠΘΓΘ 15 ἃ θα Ε{{π] ρᾶ5βαρο ἔῃ ἘΤΑΡΑΚΊΚῸΪ, τ στ’ Β1 0} ἔΠ6 ργορποὶ 
ἀθβοῦῖθ65 ἔΠ6 ρρθδγᾶῃμοθ οἵ ἴπὸ ΒΘ μηδ ἢ} ΠΟ} ἸΘὰ ἴῃ 15Γ86]- 
ἰΐθ5 οαἱὐἦ οἵ Ἐργρὶ, ᾿πΐο ἐμ ψ]]άθυμθθ5 οἵ Ρᾶγᾶῆ. αοα οϑηιθ 
ἔγομῃ Τϑιηδη δηα ἐπ ΗοΪγ ΟΠ6 ἴγομι Μουηΐ Ῥᾶγὰη. Ηΐ5 ρογυ 
φονεσβὰ ὑῃ6 θᾶγθῃβ. Ηἰ5 Ὀγὶρῃΐηθθθ γὰϑ ἃ8 ἰῃ0 Ἰἰρμξ, Τὴ 

(1166, 
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ΜαΥκν .33. Βυὲ ἤθη Πο Πα ἰυγτηρᾶ δρουΐ, ἀπά Ἰοοκοϑα οἡ Ἦ15 ἀϊ5-- (1166. 
ΟἾΡ]65, μα σϑϑυκοα Ῥοίοσ, βαυίησ, αοὺ {π66 Ῥθῃϊηα γηο, 
δεαίδῃ ; 

Ναί. χυὶ. 98. (πΠοὰ γέ δὴ οδησθ πηΐο τη6:; [0Ὑ ἐποὰ βανουγοϑί πού {ΠῸ6 
(Πϊηρβ {παὺ Βα οὗ αοάα, 

ΜΙΆ κν 1.38. θα {Π6 {πὴ 5 {πὶ θ6 οἵ γηθη. 
84. Απᾶ ψ ρθη Πα μαά ο8]16ἀ {Π6 Ῥθορίθ ππίο [ἰτη, ΜΠ ΠΙ5 

ἉΙ5ΟΙΡ]65 4150, πο βδια ππίο {ποῖὰ 
{λικοῖχ. 23. 811, ΕΠ ΔῊ τηϑῃ ν}1}}} οοια δέζου τηθ, [θὲ Πίγτη ἄθην Πιμηβοὶ τ, 

δια [Δ Κ6 ὰΡ [15 οὐοβϑ ἄν, δηᾷ ἴο]]ονν τη6. 
94. ἘῸΥ ψ ΠΟβοθνοὺ 0011} βανα Π15 {Π|{8 511.8}] 1οβ6 10: 

ΜαΥΚν11}.36. θα Ὁ ννΠΟΒΟΘυ ΟΥ νν}}] ἰοθα Πῖ5. ΕΠ 6 ΤῸ τὴν βαΐζο δηά {Π6 ο8- 
Ῥ6]᾽5, [Π6 βᾶγηθ 588}} βᾶνϑ 1. 

Τακεῖχ. 95. ΒῸΥ ν δὲ 15 ἃ τηϑὴ δἄνδηίαροά, 1Ὁ μ6 σαῖηῃ {π6 ψγμο] 6 
ὑνοΥ 1, δα 1ο56 Πιγηβο , οὐ 6 οαϑὲ ἀυνῶν 

Ματκυ 36, ΕῸΥ νι μδὲ 5181] 16 ργοῆί ἃ γτηϑῃ, 1 Π6 518}} σαϊῃ ἐπ6 
ὙΠ016 ψννου]α, δηα Ἰοϑο ἢϊ5 οὐνῃ βοιι 

87, Οὐ ν|ιδΐ 5181} ἃ τηϑη σίνβ ἴῃ βχομδηρο [ῸΥ Π15 501} 
αι. αν. ΕοΥ τίμα ὅοη οὗ τηδη 5118] σομιθ ἴῃ {Π6 ρου οἵ δ15 Βδ- 

{Π6. νὰ Π15. Δη 0615: δηα (Π6η Π6 5118}} γθυγαγα θυ δὺῪ πιδῃ 
Δοσογάϊηρ' (ο Π15 γγοΟΥ ΚΒ. 

Μαικνῖ 38, Ἦ Ποβοδνεὺ {πουαίουθ 5881] θ6 δϑῃδυηθα οἱ τηθ, δά οὗ 
ΤῊΥ ϑγογ5, ἴῃ {15 δα α]έογοιιβ ἀμ 5101] σφ ποσδῦον, οἵ ΠῚ 
4͵50 514}} {πὸ ὅοῃ οἵ τπδὴ 6 ἀβϑῃαχηθά, γνυίθη ἢθ σοιηθίῃ 

{6 ἴχ. 26, ἴὴ 15 οὐ οίουυ, δα 
Ματ κυ 11.388. ἴῃ {Π6 σἹουν οἵ Π15 ΕδίΠ θυ, νὰ {π6 ΠΟΙῪ ΔμρΕ]5. 
Τακο ἴχ. 26. ἃ οἵ (Π6 ΠΟΙΡ ΔηρἘ 5. 
Μαικῖχ.1. ΑΔμπᾶ Πδ βδϊαὰ υηΐο {Πποιη, Ν ουΐν βὰν πηΐο τοι, {πᾶΐ 

π6586 Θχρυύθϑϑίομβ ὑπ ρυορμοὶ, 566 πι5 ἴο δπύϊοιραΐθ ἐπ 468- 
ογιρίϊοη οὐ ἐπ Ἐνδῃρο δἰβ. Βίδιορ ΓΟ ΒΘΙΘΥ ὑθιηδΥΚ5, ὑπαΐ 
ἀπ ἀοβογιρίϊοα οἵ Ηρα καὶς ἴῃ {π|8 ρᾶβδαθθ 15. ἐπαὶ οἱ {116 
ΘΒΘΟΠ παι; πα 6 σαρροβοβ ἱμαῦ ἰμ6 δχρυθϑϑίοη (ΗΔΡΆΚ. 11}. 
11.) “( δὲ {πὸ σις οὔ ἐμῖπθ ἀύτονβ ἵποὺ ψϑηΐ, Πα αἱ {Π6 ΒΒΙΠΙἢΡ; 
οὔ. ο!ἰξουῖτρ 5ρ6 8, γϑίουβ ἴο ἐμ ἀδυεϊπρ' ἔτ οὔ ὅΠ|6 Κα 5 οὗ 
Ἰσηϊ ἔγοπι ἐπ σάν οἵ ἐμ6 ἤδπιθ οἵ {π6 ΒΘ οῖ πα}, ὙΠ] 0} παρ] 
ταϑθθ]6 ἱπαὺ οἵ τπ6 βἰγοδιηθῦβ οἵ ἔμ6 Αυγοτα Βούθα]15, ΤΠ6 
Ῥᾶ5589 “ἦ 1ἰ 5118}} θ6 85) 15 ἴῃ [πὸ ΒΙΡ]1041 ΟΥ̓ Ἰοἴδη15, αὐ 1 ἀο ποῖ 
γϑοο οὐ ἔπ νοϊατηθ δηα ρᾶσο, ὙΥΠοῖμοΥ ὑπ ΒΘ  μ8} 1 Μ Π16}} 
μπθ Αμροὶ Φϑιόνδῃ, ἰπ61οτγὰ «“6511.5, 518}} Θοτηθ ἴο ̓ παρηηθηΐ, 5881} 
θὈ6 οὗ ἱμπὶς ἀοδογιρίϊομ, οὐ ΠΟΙ ΠΟΥ 1Ὁ 5181} 06. ἃ5. ὑπ 561{-1π|- 
ψοϊνίηρ πὶ ὙΠ] 6 ἢ νγὰ8Β δἰαιϊοπϑα ἂἱ {πΠ6 σαΐθ οἵ Ῥαγδάϊβθ, οὐ 
186 Ὀτγισ ῦ οἱοσ ἃ μοι ὁ ἴπ6 ἀν οἵ {8 ἱγαμϑῆσιγαίίοη ονϑῦ- 
βδιδάονοα ἐΠπ6 αἰδοῖ ρ 65 δηὰ ὑποῖν Τοῦ, ψγ οϑηποῖ ΠΟΥ ἀθοΙάθ. 
Βαϊ οὔ ἐμ18 )1 τᾶν Β6 ἀϑϑγθα, ἐπαῦ τ᾽ 6 5181] 411 Ὀ6 9] {Ππ|5 σγϑαῖ 
8πΠ ἃ ψΟΠαοΥα], ἃη4 ἀἰϊνὶπθ ρούβοπᾶρο. [416 Π5 ἀἰβοιρ]65, τγ6 
παι θθοοπιθ [ιἴ5 ἀβϑοοίϊδίθβ, ΟὐΓ[ ψχὸ 588} θ6 Ὀϑηἰβιδὰ ἔγοπι ὑπαὶ 
ῬΓΘΒΘΠΟΘ ἃ5 ὉΠ ΤΟΥ Υ 15 5. Ὀ] 1 πι6 οοπ οι] ΟΠ. 

(αὙ 8.686 οχ {π6 Ἰάδμε ιν οἵ [Π8 σοῦ ἴπ τ ΒΟ οὐν Τιοτᾷ ἀρρβαγθά, νι 
ἔνα σἴουυ οἵ {π6 5Ππϑοιίπαι, ϑοποοίρθη Ηοτο Ἠδθγϑίοξθ, γο]. '. Ρ. 924, 

πα ῬδΥΠΟΌΪ] Αγ Ρ. ὅ42. οὐ ομι. ἴχ. 4. οα {πὸ νογάβ καὶ ἢ δόξα--- 

Ηὰς νο68 ἱπί6 Πρ] ατ ΒΒ Θο μηδ βῖνθ τηα]θδίαβ ἀϊνίπα 480 81185 ἃ ΟὙΈθοἱ 5 
δόξα νοσαναίαν. 866 αἷ5ο Ῥδπ Ἠεϊποῖαβ Ἐχοτοι ΔΈ ]0η 65 ὅϑοῦθ, Ρ.. 220, 
ΔΠΑ Ῥ ΑΓ ΠΟΌΪΑΥΥ 198 ἴπ Φοπαη. τμδ 6 {Π|5 15 Ρτονϑα δ σγθαΐ ἰθῆρίβ, 
Ὑν τἰβῖ5 ἂ6 ΟἸουιποαίίοπα ἴῃ Νοπίο, Μ οἰ οἱ. 1.614 615. 5θοΐ, 90. 
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Ναί. χν!. 28, (Πογ6 θ6 βοηθ οὗ {πϑ ἐπδέ βίδηᾷ ἤθυθ, ὑνῃ] ἢ 58}.8}} πος Θα 1εε. 
αν ἴχ, 1. ἐαϑίβ οὗ ἄθδιίῃ "', {11 την πᾶνθ βθβεῃ 

[Π6 ὅοῃ οὔ τηδη Θοῃηηρ' 1η Ὠ15 ΚΙ ΟΠ, 
ἐπα Κιησάουι οὗ αοά οοτὴα στ ροννευ, 
ΜΑΤΈΤ. ΧΥΪ. ραγΐ οὗ νϑὺ. 21, 29. δπὰ ψϑὺ, 24, 2ὅ, 20. δηὰ ρατὶ οἵ 

ψ 6 Γ. 28. 

ἈΦΈΝΤΗ ἴπ6 οἱ ἀθῖβ δῃηὰ οἱιηϑῖ ρυιθϑὶβ δηὰ δοῦίθθθ, δπὰ θ6 
11164--- 
29 Βυΐ Πα ἑυγηθα, δηὰ 5δἱα αηἴΐο Ῥεΐον, (οἱ ἴπ66 θη ἃ τη6, 

Θαἴδη--- αὖ ἴΠ056 ὑπαὶ Ρθ6 οἵ πιθῃ. 
24 ΤΠ θη 5816 “6505 απἴΐο 15 ἀ1501ρ165, ΕΓ ΔΥ ηϊανὶ Μ111 ΘΟΥΘ 

ΔΙΤΟΥ 116, ᾿οἱ μ1πὶ ἀθηΎ Πἰτη56 1, ἀπ ἴδ Κα ἘΡ Ηἰ5 οΥΌ 55, 8 ἃ [Ὁ]]ΟῪν 
116. 

2ὅ ἘῸΥ ΠΟΒΟΘΨΟΥ ΜΠ] βάν [ιἰ5 ΠΠ{8 5Π8}} 1056 1 - δπἃ ψΒο50- 
ΘΥ̓ΘΥ Ὑ01}} [056 15 ΠΠ{8 ῸΥ ΤΏΥ 58Κ6 5881} Π πὰ 1}. 

26 ΕῸΥ ψγηαΐ 15 ἃ τηᾶπ ργοῆίοα, ᾿ξ Π6 5118}} σαὶπ π6 ΨΠ0Ο]6 
ΜΟΥ], δηἃ 1056 [15 ΟΥ̓ 5011 ὃ ΟΥ̓́Τ αὖ 5181} ἃ τη σῖνθ ἴῃ οχ- 
ΘἾΘΗΡ6 [ῸΓ Π15 501} 

28 ὙΘΓΙΥ 1 580 πηΐο γοι, ΤΠ Ὀ6 50Π16 δἴϑπἀϊηρ ΠΟΥ Μ810}} 
511.8}} ποΐ ἰαϑίθ οἵ ἀθαΐῃ, {1}} 8  566--- 

31 ΒΙ5ΠοΡρ Ῥογίθιιβ υϑιηδγκδ, ἐμαὶ ἐπ|5 ρᾶβδαθα 15 σΟΙΠΠΊΟΗΪΥ 
ΒΙΡΡοδθα ἴο γϑίεσ ἴο ἔΠ6 βίσμδὶ τηδπιθδζαϊϊοπ οἵ Ομ γ βὶ 5 ρονγαῦ 
1π ἴπ ἀδδοίγαοίοη οἵ Φϑυιβαίθῃ. Βαΐ, Π6 οομτϊπιθθ, 6 ΚῆΟΥ 
οὔ πὸ ὁπ8 οὗ ΟΠ δι 5 ἀἰβοῖρ!θ5 ἐμαὶ βυγνινοὰ ὑμὶ5 νηΐ θυὶ 5.. 
ΦΌΒη ; δἃῃηὰ ΟἿΥἿ ΒΆΨΙΟΌ 5ρΡ6 8 Κ5 Οἵ του ἴμ8η ὁπ6. Τῃ {πμθ Φ7ῚῈ 
ΨΘΓΒΘ ψ͵Ο γϑδα, ἴμ6 οῃ οἵ ΝΜίδῃ 51}84}} οοῖηβ ἴῃ {πὸ φίογυ οἵ μ15 
Ἑαΐπον, ἰο ΓοαγΓα ΘΥΘΥΥ͂ 81 ὩΟΟΘΟΥαΪ Πρ ἴο Π15 ΤΟΥ Κ5, Ψ ΒΙΟΗ Ὁ Π- 
ἀουθίθα!ν γοαΐθβ ἴο ΟἸγ δ 5 ἤπα] δάνοπῖ. ὙΠ θη, ὑπογοίοσο, ᾿ἰ 
Ἰπηχηθ αἴθ] ν (Ὁ]] 5 ἰῃ {πΠ6 ποχὶ νϑῦβ6, ἔμοῦθ 6 5016 βἰδῃάϊηρ' 
Π6 6 ΠΟΙ 588} ποῖ ἰαβῖθ οἵ ἄθδί {1}} ἔμποῪ 566 ἔπ ὅοπ οἵ Μίδῃ 
οΟΙΪ Πρ ̓ π δἰ5 Κη ρ ομ : 15 1 ποΐ τηοϑὶ παΐυγαὶ, 15 11 ποῖ δ] πηοϑδὲ 
ὨΘΟΘΒΒΘΓΥ, ἴο ππηαἀοιβίαπα ἔπ656 51 Π|1}18} ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 85 ΓΤ] δ ! Πρ᾽ 
ἴο 16 5ᾶπι|6 σγϑαΐ θυθῃηΐ. Νοῦν 85 Ομ γῖδὶ οου]Ἱὰ ποῖ μού τηϑᾶῃ ἰὸ 
580, πα 5016 οἵὗἉ [15 αἰδοῖ ρί6ϑ 5ῃ0] ἃ ἔνθ }}} {Π6 ἀδγν οὗ 1υ45- 
γηθηΐ, ΗΘ ΟἿΪΥ τπϑϑπΐ ἴο ᾿ἰπηαΐθ ἐμαὶ ἃ ον οἵ ἴπϑιη, Ὀθίουθ 
ἢϊ5 ἀδαΐῃ, 5ῃου]ὰ ΡῈ ανουγθα ψι ἃ Γοργθβδαπίαξοι οὗ ὑπ 5]ο- 
ΥΙΟῦ5 ΔΡρϑδύϑῃοθ οὗ ΟΠ γΙδὺ ἃπα ἢ15 βαϊ ηἴβ, ἃ5 {Π6Ὺ μου] θ6 5661 
1π {Π6 811, οι ἐπαΐ αὐνίμ}! ἄγ. Απα ἐπ1ὶ5 ΡΥΟΙ Ἶἶδ6 τνγὰ5 {0]Π]]6α ἃ 
ἔδν ἀἂγϑ ἃἴ6Υ, θη μ6 ψἃ5 ἐγαηδῆρυγοα Ὀθίογο ἔμθι ἡ ἐμ 
τηοτηΐδίη. 

ΤΠ6 σΠ01]6 ἐγδηβδοίίοη 15 ἀθϑουθϑα ἴῃ {6 58Π16 ἰθ 115, 85 5. 
Φοόμα ἴῃ π6 Ἐδνϑ αἴθ ἈΡΡΙ165 ἴο {πὸ ὅοη οἵ Μίϑῃ ἴῃ ἢ]5 βἴαϊθ οὗ 
ΘΊΟΥΥ 1 πθᾶνοῃ, (Εδν.]. 15-.-16.) 51. Ταῦ 68115 Π15 ΔρΡρθδγ- 
8Π06, ΔΙΤΘΙ Ὀαδὶπρ ἰγαηϑῆσαγοα, Π15 ΘΟ. 9ϑ'᾽. ΦΌΠη 1565 {6 
ΒΒ116 ΘΧΡΥΘΘ5Ί0η, 6 Ὀ6Π6] ἃ Πα ΡΊΟΥΥ, 85 οὗ {6 ΟὨ]ΥῪ Ροροΐίθῃ 
Οὗ ἐπ Εαΐμοῦ ; δηὰ 51. Ῥϑΐοσ, {μ86 οἴμποὺ συ πη 6585, γϑίθυβ ἰο 1 ἴῃ 
ἃ. 5.11187 ΤΠΘΠΠΘΓ, 2 Ροῖ. ἱ. 16, 17, 18. ΒΙ5ΠοῸΡ Ρογΐίθιιβ᾽5 1.860- 
ἔυγ65, Ρ. 56. 
ΥΒΙΡΥ γθᾶϑοη5 δἷ 50Π16 ᾿θηρὶῃ ἀραϊπδὲ Π||5 Ἰηἰουρυἰα  ο οὗ 

ἐμ δοοοπηΐ οὔ 6 ἰγαμδῆρυγαΐοη. δου γϑίδυ εἰ γαῦπ ον ἴο ἔῃ 9 
αν οἵ υδριηθηῖ. Οπἡ δομϑι ἀογὶπηρ, Που νυ ΘΓ, ἴῃ 6 ῬΆΓΆ}16] Ρ85- 
565, 85 ἴΠ6Υ 8γ6 ρ]Δοοα ἰορσοϑί μοῦ ἴῃ ἴμ18 ΔΥΥΓΔηρθιηθηΐ, 1 ο8Π- 
ποῖ {π|η}κ Π15 ΘΟ ΠΟΙ α810η5 οογγϑοῖ. ἜΠῸ ΔΉΠΟΥ ἴῃ ΨΨΒΪΟΘΙ ΟἿ 
Τιογὰ ἀρρθαγά αὖ μὶ5 ἐγηβῆρυγαϊοι, ἀπ ἀοι θα] ν ΔΡΡΘᾶΓΒ ἴο 
μᾶνθ Βθθη {πΠ6 58116 85 ὑπαὶ 1  Β1Ο ἢ ἢ6. Ἢ11}} ἀραϊη ἀθβοθῃ ἃ [γΓῸΠ} 
Ἠθᾶνθη. ἔπ {15 5656, μ΄ῖ5 β]οΥ γιπρ αὐ ἴπ6 ὑγδη 5 ΠΟ Γαἰ 0. ΤΠΔῪ 
6 οοπβίἀογϑᾷ [μ6 ἴγρθ οἵ [5 {αὔτ ΡΊΟΥΥ ; πὰ ΟΠγῖϑὶ πᾶν 6 
588 ἴο ᾶγα οοιηδ αἱ ἐμαὶ ἐἰχηθ ἰῃ ἐμ ϑ]ΟΥΎ οἵ δῖ5 Γαϊπτο Κιηρ- 
ἄρτι. 
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ΜΑΠΚ 111. ρᾶγὶ Οὗ νου. 91, 92, 99, 94, αα 98. ΟΘ]1166. 
91 τῖσδὸ θορᾶῃ ἰο ἔθβοι ἔπη, ἐπαϊ---ιη δὲ πι ΠΥ τπϑν ΤΠ Πρ 5 

-δῃηᾷ αἰΐον ἔγθθ ἀδγ5 γ186 ἃρ8 1}. . 
92 “-“Απᾷ Ῥοίου ἴοοκ μἷπι, ἀπ θοραη ἴο γο θα κα Πῖτη. 
985 --παᾶον ἴποιι βδανουγοϑὶ ποὺ ὅπ ἐπὶπρϑ [πὶ "6 οὗ α04-- 
94 --- Ποβοθν ον 11] σοπη6 ἴ[ο τη6, οὗ μ]πι ἄθην Εἰ πη5ο ἢ, ἀπά 

ἴακθ αρ μὶ5 ογοϑ5, ἃη ἃ (ὉΠΟῪ τη6. 
9 ἘῸΥ ψΠΟΘΟΘν ΘΙ ΜΨ{11 αν Π15 ΠΠ{8 588] [086 1 : θυΐ ψ'Π050-. 

ΘΨΘΥ 588}] 1056 15 11{8 ΤΟΥ ΤῊῪ 586 --ὸ 
10 ΚΕ ΙΧ. νου. 22. ρμαγὶ οἵ νϑὺ. 29. 96, αἰ νϑῦ. 27. 

ὦ ϑαγῖπρ, ΤΠΘ Βοη οἵ μηδ τητιϑὲ 51 {Ὁ} τηαην ἐπῖπρ5, πα θ6 
γΓο)θοῖθα οὔ ἔπ 6] ἀθὺβ πα οἰ θ ρυι θϑὶβ Πα βου θ68, ἃπα δ6 5]δπ, 
Δη4 θ6 γΤαϊβϑὰ ὑπὸ {μπἰγὰ ἄδγ. 

295. Απὰ Β6 5αϊὰ ἴο τἥφηι---ἰ Π6 58 Π16 5118} 5ᾶνο 1. 
206 ἘῸΓ ὑΟΒΟδθυϑὺ 588}} Β6 ἃβῃαμηθα οἵ πι6 ἃπὰ οἵ τὰν Μοῦ ά5, οὗ 

Πΐπι 518}} ἔμ ὅθι οἵ τὴ θ6 δϑἰιδιηθα, ὙΠ ΘΠ πὸ 5}.8}} οοιηθ----ἀπ ἃ 
ἴῃ, μὶβ Ἐλα᾿Π167γ8-- 

27 Βυϊΐ 1 ἰ6}} γοιι οὗ ἃ ἐγ, ἜΠΟΥΟ 6 βοῖηὴθ 5ἰδπάϊηρ ΠΘΥΘ 
ΒΟ. 588}} ποὶ ἰαϑὲδ οἵ ἀθαῖῃ 1} ἔθ 566 ἐπ κΚίηράοιι οὔ Θοά. 

---- 

ΞΕΘΟΤΙΟΝ ΧΎΥΙΠΙ. 

{6 Τταπεβοιγαίίοι 95, Οἢ γε 
ΜΑΤΤ, ΧΥΙ, 1--18, ΜΑΒΚΊἰχ. 9--18. Τὐκὲ ΙΧ. 98----86. 

Ναὶ. χνὶ.1, Απα δου 5ῖχ ἄδυϑ 
{με ἰχ. 238. Δα 10 σᾶπη6 ἐο ρ855 δθουί εἰρῃξ ἀαγ5 αἴζου {Π656 βᾶγ- 

ἸηΡ5, 

33 Ἡδνίηρ ΠΟῪ ΡΥΘΡΑΓΘα {116 τη 5 οὗ Πὶ5 ἀἰβοῖρ]θβ. [ῸΓ Π15 
ΔΡΡΓΙΟΔΟΒΙΠρ {ΠΥ πρ5 δη ἀθαῖ, οὐν Τιογά, [ὉΓ ἴμ6 σγοαῖΐθγ 
οομἤχιμδίϊοι οὗ {ποὶν (41{} ἢ 411 ἔπ ρῥγϑαϊοϊθα ἐγ 8}5 πᾶΐ ἂν αἷῖ- 
64 ἔμπϑιη, ἀοθίθυ πη 65 ἴο τηὰῃ65ὲ 1 πη501{ ἴο ἔπ θην ᾿ῃ [15 ο] ον ρα 
δίαϊθ: ἴῃ ὑπαΐ δἰαΐθ, νγα τὺ Ὀ6!1θΘνθ, ἴῃ 10} ΗΘ ψὰ5 ὈΘΙΌΥΘ 
ἔμ σου θαρϑμῃ, ἴῃ μοῦ Ηὸ 15 αἱ ργοβθῃΐ, 'ἰπ 10} 8150 
ἨΦΘ ΜΠ ἈρΡΡρϑᾶγ ἴο ἂμ δβϑϑϑιη θὰ νου]. Ηδ βοῖβ βϑίουγβ ἐβθιη, ἃ5 
μ15 ουδίομι γγ8ἃ5, ὈΥ 8, 519. Π οαπ ἢ δοϊϊοη, ἃ ἀδηιοῃδίγαξΐίοι οὗ ἐπ 
ἔγυϊῃ οἵ ψμδὺ μ6 πα Το] ἔμθιι, {μδ΄ βδοιπθ οἵ ὑπο 5ῃοι]α 566 
ἐποῖν Κὶπο ἴῃ Π15 οΊουΥυ. ὙὉΠὸ ὑγδηϑΠρ ΓΑ 0. ΟἹ ΟΠ Υ δῖ, ΠΚ6 ἢΠῚ5 
ΤΘΒΟΓΓΘοὕ ΟΠ 8) ἃ ΔΘΟΘΏΒΙΟΙ, ΡΌΘΆΥΒ ἃ5 1 6 γ6 ἰο ἀγὰν "δος [ὉΓ 
8. πηομηθηὗ {Π6 ψ 61] ἔγοῖι ὑπ 1 ν151016 νου. ὙΠ6 ᾿πιρθηθίγαθ]θ 
ΒΆΓΓΙΘΥ 15 Ρᾶ5884 ; ἃ ᾿Ι9} 566115 ἴο ἀαγὶ ἔγοῦι μθᾶνοῃ ἰο εἰβροῦβ8 
ἀπΠ6 ὕμιοῖκ οἱοιιας ὑπαὺ απο ΟΥ̓ΟΥ ἰΐπθ ν] 16 ν οἵ ὑπΠ6 5ῃδάον οὔ 
ἀθδῖ, δηἃὰ γγ8 ἅἃγ6 δάμη θα ᾿πΐο ὅμ6 ργέβοποο οἵ ὅπ Ζπάρ8 οὗ 
ἔπ6 ψοΥ]Ἱα, ἃπα 566 ψ ἢ {μ6 θυ οὗ (δι, {116 5ρ1γ15 οὗ ἐπ 785ὲ 
τηϑάθ ρογίθοϊ, θϑίουθ γγχὸ ἅἃγ6 οδ]]Ἱὰ ἀροὰ ἰο γϑϑὶρῃ ἐμ 15. ΘοΥ- 
γαρὶθ]6 θοάγ ἴο {μ6 βῃγομὰ δηἀ ἴο ἐπ ἴοι. ΨΥΒμΘ6 ὑπὸ 5ρ᾽ τς 
οἵ ἐμο ἀδραγίϑα οχὶϑί, σι ϑὲ ἐπθὶν οομαϊξίοη, οὐ αὐ ἱμοὶγ ᾿ἂνν»5 
οἵ ΘΟΠΒΟΙΟ5η 658, ΟΥ̓ΠΙΘΠ5 Οἵ ΠΕΡΙ 655, ᾿π8π πγα5ὲ ἀἰο Ὀρίουθ 
1.6 ὁ8η δϑδοουξαίϊη. Βῃΐ 1 15. ποῖ πηργόοθάθ]6 ὑμαΐ {86 ἰην 5106 
ὙγΟΥ]ὰ 15 50 τηγβίθγ !ΟΌ5}Υ σομποοΐθα ψ 1} {{π|5 νΊ5 1016 ἀϊαγπ 8] 
ΒρΠ6 "6, ὑπαΐ [π6 οοβδϑϑίίοη οἵ ον Θοηβοϊ Ο8Π 6855 85 ἰ0 ργοβοπέ 
τη Ρ,5, 15. θαΐ ἴμ6 οοιμμπβηοθηῃθπὲ οὗ οὐ ΘΟμβοϊ ο 5655 οὗ 8}} 
ἴ8ο86 παπἰζπόνῃ γθα {65 οὗ ἀμ οὐμονῦ νου], ὙΠῸ οἂπ 580, ὑμαὲ 
6 ἃγ6 ποΐ δ {π|ὶ5 πηοπηθηΐ ϑαγγοῦῃ οι ---ἰ πὲ νγ6 ἅγ6 ποΐ δὲ 
ΘΥΘΡῪ ΡΘΥοά οἱ᾽ οὐκ ᾿ἰνο5 Θμοοιηραϑϑοά στ ἃ οἰοπα οἵ ΔηρΈ]1ς 
5ΡΓγΙ5, ἐπ 6 Δ ΧΙΟΙ5 ὙΠ ΓΠ65565 οἵ οὐὐ πουρ ἰδ δπ ἃ ἈΘΕΙΟΠ8. 

“ ἹΜΠΠΙΟΗ5 οὗ βρί γα] ογθαΐατοβ υγαῖκ 1Π6 δᾶστι ἢ 
ὕπδϑει, ΒοΙ θη να γα Κα, ἀπ α ὙΠ 6 γγ6 51660: 

Δη4 ἴξ ἰβ ΘΪν {Πι6 {ΓᾺΡ 116 νοὶ] οὐ ἐλπίς θοάγ ἐπαὶ ργθνθηΐβ ἃ5 

ῃ κα 
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ΜατΚ ἴχ. 5, ὅδϑιβ ( Κοί "ἢ πη Ῥοίδυ, δπα Φαγηθϑ, ἀπ ΦΌΠη, ΘΆ11Π|6ς, 
Μαί. χνυὶϊ. 1. ἢ15 ῬΥΟΊΠΟΥ, 

ἔγοτη ἀἰβιϊ σα 151 Π σ᾽ ἔμ 61: ἃ5 500} 85 ἐΐαξ 15 ἀΙ550 1] γα 6 588} 
ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ 5ρ101} Δ Ο Πρ 5ρΡ|Γ1{5. 

ΒΊΒ5οΡ Ρογΐίϑθαβ, ἴῃ μ15 θθδας 1] 8π ἃ ο]οαιθπΐὶ ἀἰβοοῦτϑθ ΟΠ 
1818 ρογΐίοη οὗ Βογιμίαγθ, οὔβθυυθβ, ὑπαὶ [Π6 δνυϊάθηΐ ἑθπάθπουΥ 
οἵ ἴπ6 016 ρᾷββαρθ 15 ἴο ῬΥθρᾶγθ ἴῃ τηἰπᾶβ οἵ μῖ5 ἀἸ50ῖ 0688 
ΤΟΥ ὑπθ οὔ6] ἐγθαϊιηθηὶ σοι οί πὸ ἃπα ἔποὺ Μεγ ἴο ὰη- 
ἉΕΥΡΌ, 8πα αἱ Π6 βᾶπι6 ἴϊπ|6 ἴο γϑὶ86 ἱποὶν ἀγοορίπρ βριτὶ 5, ὈΥ 
βϑί πο Βοίογθ ὑμ 6 Υ ΘΥ65 15 οὐγῃ χα! ἑαῖοπ, πα ἐπθὶ" ΘἸἹΟΥΙΟΙΙ5 
ΤΟΥ ΑΓ ἀ5 1π ἈΠΟΙΠΘΥ 6. ΤῊ νΘΥῪ τηθπίϊοηίηρ οἵ ἢ γ ϑ )5 ἀθϑίῃ, 
ὈΥ 56}} τηθῃ 85 Μἴοβϑϑ δηα ἘΠ185, τ  ποὰΐ ΔΠΥ͂ ΠιαΓ 5 ΟὗἩ ΒΌΓΡΥ 56 
ΟΥ̓ αἰδδα ϑίδοϊοη, σψὰβ οἵ 1156] βυ!Ποϊοθηὶ ἴο οαπδθ ἃ στϑαΐ 
Ομδησ8 ἰπ {πὸ δοηἐπηθηΐδβ οἵ ἔπ αἰδοῖ ρ165 γορθοὶπρ ἰπ 056 5ι1- 
ουη55 ; ἃΠα ἴο βοίζθῃ ἔΠ056 ΡΥ] αἀ] 665 ἀραὶ πδὺ ἔμ6π, ἔΠ6 Γϑιηον δὶ 
Οἵ ψ ΒΊ6ἢ 5668 ἴο ἤᾶνϑ Ὀθ6π ὁΠ6 οὗἉ {πῃ ποσὰ ἱπιπηθάϊαξα οὐδ] θο δ 
οἵ ὑμ6 ἐγαπβῃριτγαίοη. Ηθδ οοπέϊπιιθβ, ὈΥ Γγϑιπδγκίπρ, ἐπαΐ ἴπ6 
οἰγοαμπηδίαποθ Οὔ Ο ΠΥ 155 αϑϑιτηρέϊοπ οὔ ἐμ15 5ρ] 6 η 1 ἃ δὴ ἃ ρ]ΟΥ ἸΟυ5 
ΔΡΡΘΑΓΔΠΟΟ αὐ {}}6 ΥΘΓῪ {1 π|6 ΜΙ Ο565 8} ἘΠ]185 Ὑγ 6 ΟΠ ν υβίπρ' στ 
ΒΤη Οἡ Π5 5 Π ὙΠ Ρ΄5, νγὰ5 ἃ υἱδίδί6 ἃπὰ 5ἰ τι Κίπο ργοοῦ ἔο 15 ἀἰβοῖ- 
Ρ[65, {πὲ [Π056 50 ΠΥ] 55 ὙγΟ ΓΘ ποι Π Ὺ ἃ ἀἰβογθαϊξ ποὺ ἀΐβρυδοο ἴο 
1, θαἐ γγθ 6 Ρϑυίθοι !Υ οοπϑιϑίθηϊ τι ἐμ6 ἀϊρηῖν οἵ 15 οΠ8- 
τϑοῖθυ, δηα {π8 πΙρμθϑὶ βίαϊθ οὗ ρου ἴο νυῃϊοῆ ἢ οου]ὰ Ρθ6 δχ- 
αἰἰεἃ. ὙΠῸ ἱγαπδηρσαγαΐίοπι οἵ ΟΠγιδὲ πᾶν 6 οοπδίἀογθα 5 ἃ 
νἰ51016 ἀπ 4 ἤρπγαϊν γοργθϑθπίδτιοη οὐ Ὁ βι 5 σοι ηρ ἢ ΘΊΟΥΥ 
ἴο }υᾶσο ἔπ νου], οἵ ἃ ΘΌΠΕΥΔΙ γοϑυγγθοϊίομ, μὰ οἵ ἃ ἀδυ οὗ 
τοι γα 10. ἘῸΥ ΔΙ ΕΠΟῸΡ ὅΠ6 γΘδαγγθοὶϊΐοι 15 ποὺ ΘΧΡΥΈΒΒΙΥ 
τη] Π 64 ἴῃ {15 ἐΓαμϑϑοιοη, ἰἰ 15 ον ἀθπὶ]ν πα ἀΙ 5.1 Π 0. }Υ 1π|- 
ῬΙΘα : θθοδτ58 «765115 15 ἔΠ6 γ6 τϑρυθδθηΐθα 1π ἢἷβ β]ου ἢ 6α 5ἰδίθ, 
ΘΟΠΒΘΑαΠΘΏΝΥ ὑῃ6 ΓΘΒΌΤΥΘΟΙΟΝ ταδὶ θ6 Βαρροβθᾶ ἴο πᾶν ἰδκεπ 
ΡΙα66. 1ῃη {πμθ ρυθοθαϊηρ βϑοϊΐϊοπ ψὸ γϑαᾶ ὑπαὶ ψμθπ ΘΟ χὶϑὲ 
580. } ἃ ΘΟΠ6 ἈΡΆΙΩ ἴἢ ΟΊἸΟΤΎ, μ6 ψΟυ]α Γουγαγἃ ΘΥΘΥΥ ΠΊΔΏ 86- 
οοΥαϊηρ ἴο Β15 ψΟΥΪΚ5, (ν. 27.) δπὰ ἰπ οοη σιηδίϊοη οὗ ἐμ ἐγαϊῃ5 
οὗ ἃ τϑϑυσγθοϊΐον, ἃπὰ ἃ ἀδὺ οὗἉ τοϊγι δυϊίομ, Νοβοβ δηα ἘΠ185, 
ἔνο }υ5ὶ πὰ ΓἹρ ἴΘΟυ5 πΠ6η, ὙΠῸ Πϑα [ὉΓ Ἰη8 ΠΥ οαπέαγίθβ Βθίουθ 
ἀοραγίθα οὐἱ οἵ ἐμπ|5 σου], σγοῦα Ὀτοιριῦ θᾶοΚ ἴο 1 ἀραΐη ἱπ 
πὸ Ῥοβϑβθϑϑῖοι οἵ ἃ βἰδΐβ οἵ βΊουυ. ἘΠ[᾿|ὼ45 μανίπρ θ66Π ΓΤ δα πρ 
Ἰηΐὸ πράνθη σε μοιιΐ βοϑῖπιρ ἀθαὶ, πιοϑὲ ἀρὶϊν τοργθβδοπίβ ἴμ086 
ΟὨΠ ἄγη Οὗ Πρ ἢ 0 5που]α θ6 ἔπ πά αἴέυο αὐ ἐπ 1αϑὲ ἀδγ ; πᾶ 
ΜΌΟ565 5ηδάονυβ [Ὁγ1Π| ὑπΠ6 ρ]ουίουιβ ρϑυίθοϊϊοπ οἵ ὑμοβθ δ] 6ββϑά 
5Ρ 1105 80 μᾶνϑ ἀϊ6α ἰπ {Ππ ΤοΥά, ἀπ ἃ ψΠΗ0 ἴῃ ἴῃ ἀδν οἵ αρτηδηξ, 
ὑποῖγ ον δη ἃ 500] Βοῖπρ' απ᾿ϊθα Δ ἃ ρ]ου θα, ψΠ] τοοοῖν {Π6 
τοναγὰ οὗἩ ὑπΠ6ὶΓ σου κ8. ΤῊΘ ροτυ οἵ Ομειδὲ ἐμογοίοσθ οα ἐπ 
πηοιηἴαῖ ἢ νγᾺ5 ἃ ΒΥΠ100] οὗὨ Ηἷ5 δχαϊϊαϊίοι ἕο θ6 {πὸ πάρε οὗ ἐμ 
Θαγί ἢ, πὰ {16 ρ]ογυ οἵ Μοβεβ δῃὰ ἘΠῚ85 γὰ5 ἃπ δαγποβϑὲ οὗ ἃ 
γΕΒαΤοΐϊομ, δὰ οὗ π6 γθυγατὰβ ἃπα Παρρίπθβ5 ργθρᾶγθα [ὉΓ 
86 γρηἴθου5 π᾿ πθᾶνθη. ΤΠ6 οἰ μοΥ ργοαΐ ρυγροβθ οὗ ἔμ δοίϊϊομ 
οη {πὸ πιοπηΐ, Μγἃ5, ἔο σἷνο ἃ βριυγαῖίνο δι ση! ἢ οαἰίοη οὐ ἐμ ἀθιο- 
ϑαίοη οὗ ἵμθ Μοβδῖοαὶ αν, ἀπὰ ἔμ δομηπηθποθιηθπὲ οὗ ἐπ 
ΟΠ γι βιϊαμ αἰ ΡΘημβα 0, ἀρὸπ ψμϊοῖ ἰδ γα ἴο θ6 δϑίδθ! 56. 
Μοβ685 ἃπ4 ἘΠ185, 8ἃ5 {Π|6 γθργβδθηἰαϊνϑϑ οὗ ὑπ ἂν ἃπὰ ἐπ8 ργο- 
Ρμοίβ, ψὸ δα δι1οοθδϑίνου ἰδ θα οὐ ἔῃ ργ πη βθα ΝΘ ββίϑἢ, 
10 ἌΡΡΘΔΥΒ ἴο 126, ΓΘ ΠΟῪ ἴπ {Π6Ὶ} οἹου Πα 5ἴαΐθ, ρούμι θὰ 
ἴο ΒΘ ῃο] ἃ οἡ δ ἢ {116 πηᾶρ 1 Π οοηΐ οοηρ! οἰϊοη οἵ 81} ἐ]οῖν ργο- 
αἸοἴΓΟΠ5.; δηα ὈΥ {πΠ611 ΓΆΓΘΎΤ6}} τοϑ πον ἕο ἐπα ἐγαὶῃ οὗ ΒΪ5 αἱ- 
ψιηἶν, δἴογαᾷ ἴο τπᾶπ {Ππ πιοϑὺ ρου Ὁ] ουϊάθποα ὑπαὶ Πιπηδπ 
ΥΘΆ50}) οΟὐ]α Θ᾽ ἔΠ6 1 Υθοθῖνο Οὐ ΣΤ απ γο., ΒΥ ἐποῖν ἰθϑεϊ πον ἔπ 6 
ΔοΟΚηον]θο6αἃ {πὸ ΔΟΘΟΙΡ Ι5ῃπιθηΐ οὗ 81} ἐμοῖσ Ῥτορηθοῖθβ, ἀπῇ 
ὑπαΐ ἐπ6 οοιημπθηοοιηθηΐ οὐ ἐπ ΜΙ 5518 }8}}5 εἰσ ο1 τπγ5 Θϑἐϑ 5 η6 ἃ 
ΘᾺ ἴπ6 ἰὰνν μὰ ὑμΠ6 Ῥγορ ιοὶβ ; δῃηἃ ψμθη ἔπ ἀϊβοῖρ]65, ἴῃ ἃπ 
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1ακο ᾿χ, 28, 8Π4 νγϑηΐ ἪΡ ἰηίο ἃ γηοαηΐδιη (0 ὈΥΔΥ. 6116. 
Μαιῖς ἴχ. 3, δηα μ6 Ἰθαάθι {πθῖὰ Ρ ἱπίο δὴ Πρὶν τπουηίδιη ἃραῦῦ ὈΥ 

ΓΠΘΙΏΒΕΙΨΕΒ : 

δχίϑου οἵ πδρρίῃθϑβ, ἀθϑιγθα ἴο ουϑοΐ ἔμγθθ ζδθουπδοῖθβ, αοά 
ΗΪπ1561 ρτοοϊαἰπιοα, Τ ]5 15 τὴν Βοϊονθα ὅοη ΠΘαΥ---ἨΞ ΑΕ ὙΕῈ ΗΜ 
--Μοβο5 δῃὰ ἘΠῚὰ5 ἰδ ΕΠ αἰδαρρθαυ, ονουϑῃδάονθα ΡΥ ἐμ 
ὈΥρΐ οοπ, ἀπα Ομ γιδὲ Δ] η 6 τοιηϑῖπ5 ὑπ ππαϊνΙἀοα ομ]θοΐ οὗ 
81} {Π6 1 ψουβῃῖὶρ. "Ὸ Ηΐπὶ δ] οπ6 ἅγ ποὺ ἴο Ρα 1] {Π|͵ΗΗῚὉ ἃ [808---- 
ἴο Ηΐπ Δ]ΙΟπ 6 ἃγΘ ποὺ ἴοὸ Ἰοοῖς ἴοΥ Πᾶρρ᾽Πμ6855 ἃπα βου, 8πὰ Ηθ 
588}} οΘοηθ ἃρδίῃ ψιϊῃ 15. ΠΟΙΥῪ ἃπρ6]5, ἃη ἃ ἴδῃ ὑπο β8η ἃ {1 Π|65 
ἴδῃ ὑπουβδηα 588} πα! Ἰϑῖου θθίοσο πὰ. Τὸ σγοαΐ δ πο Ὰ 
(οὐ 85 ἀρροϊηἴοα ἴον ἐπ ἀπγαΐίοη οὗἁὨ {15 ϑαυτ 15 γὰρ α]ν τῸ}]- 
ἴῃρ τοππὰ, τἱτῃ ἃ] 115. Βα σοθϑϑίνθ ΘΠΘΥ 05, ἃπΠα Ηδ 0 
ογθαϊθα πὰρ ἰπ ἔμθ τπογηϊηρ οἵ ὑπᾶὶ ἀδγ, 5118}} ἀθϑοθῃὰ ἃρῖπ 
ἔγοια πϑᾶνθη ἰη πιάοηπιθηΐ, ψΉΘη 105 ΠΟῸΓ οἵ Θνθμῖ Πρ 60]10565. ΗΠ5 
ΘΊΟΥΥ ἔπθη ΜΠ] Π}] {π6 5165, δῃηὰ ὑΠπ|6586 βέίπρϑη ἀοὰβ θαΐ ᾿πίδυο 
τηϑη!6ϑἰαιϊομβ οἵ 18 αοαΠμθδά, ἃγ6 θαΐ ἃ5. {π6 Ἱπουπίηρ' 5ἴδγ8, 
ὙΠΙΟἢ 5881} θ6 Ἰοβὶ ἱπ ὑμ6 βρΊουυ οἵ ὑπαὶ τπᾶρηϊποθηΐ σὴ ΒΙΟ 
588}1 ὑπ θθᾶπῃ ΠΡῸπ ἔπ6 ραὐπογθα ἀπίνθύθθ. 1πϑρὶ γα οπ᾽ 1561 
566Π15 0 Δ θΟῸΓ απάθγ ἴμ6 ἀδβογιρίϊου οἵ ὑπαὶ ἄγ. Τιδηρτιᾶρθ 
{4115 Ὀϑίογθ ὑπ βΊου θβ 8η 4 ουϑὺ ΒΘ] 1 Πρ’ ΞΡ]6 Πα οιιΥ5. οὗ {Π6 1ἴῃ- 
ψΙΒ1 016 μοῦ. ““ Εγ6 παῖ. ποῖ 566, ΠΟΙΡἁ Θδ1 ᾿θαγα, ποῖ πον 
μά 1ὖ δηϊογθα ᾿πΐο ἔπ μϑᾶγὶ οἵ τηὰμ ἔο δοποοῖνο ποὺ (οά 
παῖ ργθρϑγϑᾶ [0γ ἔμοιι ἰπαὺ ον Ϊπι.᾽ 
ΤΠ θϑϑὶ ἰγθαίϊθθ οὐ ὅπ πηρογϊαπὺὶ ϑνθηΐ γγ6 16 ΠΟῪ Θοπϑ81- 

ἀουϊηρ, 15. ἰμαὺ Ὀγ ὙΥ 515, 1ὰ {π6 Μοϊθίθιιαϊα Τιοἀθπία. Τί 
5 ἴοο Ιοπρ' ἰο ἰγδηβϑίαΐθ, θα} ἃ5 ὑπ ῬοΟΙΚς 1561 15 ποὶ οὔζοῃ ἴο 
θ6 πιϑδὺ νι, 1 5118}1 5.) οἱπ ἂπ ἀρϑίσδοί οἵ {Π|ὸ γθαϑοπῖηρ οἵ [Π6 
᾿θαγπϑα δαί μου. 

ὙΠῸ πτηαίίοῦ οἵ [15 ἰγϑαΐ 56 15 Δ ΥΘηρ ἃ ὉΠἅΘῚ [ὉΌΪ ΡΈΠΟΓΙΔΙ 
μιθ868. 

1. ΤΠ6 ΟἸΥΟΙ ΒΕ 8068. 
Ὡ. ΤΊ 9Ἱ]Ἱουγ γίπρ. 
3. ΤΠ δα]πηοίϑ. 
4. Τη6 5661}. 
ΤΉ 656 ἀρϑῖη 816 5 α! νἀ ἃ5 [ὉΠ] 8 : 
ΤΠ6 οἰγουϊμηβίθηο88.--- ΓἼΠ16, Ρ]8Δ66, ΡΘΥΒΟΠΒ. 
ΤἼ]6 ο]ου Ὑ]ΠηΡ.-Ρ Ύβὸπ ἃπὰ ἀρρᾶγθὶ : οομνοβ6 ψἱ ΝΟ565 

8δηα ἘΠ185 ; αἰϊοϑίαϊίομ ἔγοιῃ θα {πΠ6 ΒΓ ΠΟΓ. 
Αἀ]αποῖβ.--- Υ Θα Κπθ55 οὐ ἔμ Ἀροβίϊθβ ; πάπα! σθποθ 5μθῃ 

ὑμποπι ΕΥ̓ «651τ|5: ἱπιϑυυαρίοη ὈΥ 51. Ῥοίθυ, 
56616].--- αν οὗὨ ὑπ ΒΟ ΟΙ ἀθυ 5. οα Π15 ἀοϑοθπέ - οοϊηΐοτέ ἰηι- 

Ρᾶγτίθα ὈγῪ ΟΙιυϊϑῦ; βθούθουΥ βῃ]οϊηθὰ, ἃπάᾷ οβρβδουνθὰ ὈΥ ἴπμθ 
ἈΡροϑβί[65. 

ΤῊΘ οἰγουπηδίαποοβ οὗ ἴΠ6 ῬΘΟΌΪΙΑΥ ΡΥΌΟΡΠΘΟΥ ΟΥ̓ ἐπα ἔϊπηθ ἰπ 
ΨΉΙΟΝ Οἷἦν Τιοτὰ ψγὰ5 ἰγϑηϑῆσυχοα πᾶν ὈΘΘῈ Δἰγοδαν ποἰϊοοϑα. 
ΤΠ6 Ρ]Δο6 ἰ5 πποργίαϊη, Ὀαΐ 15 ΘΘΠΘΓΆΙΠΥ δα ρροβθα ἴο πᾶν θθθῃ 
Μουπὶ ΤΆΡΟΥ. 

ΤῊΘ ψὶΐποϑ865 6 γ6 ἴθ ἴῃ πα θοΥ, Ὀαΐ ὑπου σού {Π 6 58116 ἃς 
ὙΟΓΘ ΓΘαιΓ θα ὈῪ {π0 Ἰὰνν ἴο ἐθϑυ γ ὑπ ὑγαΐῃ οὐ ΔηΥ [Δοἱ. Ῥοίου, 
Ψάπ|65, ἃπὰ ΦοἾη, ψ τὸ 50] θοϊθα ἃ5 6 πηοϑὲ δπιϊηοπὲ ἃπιοηρ' {Π 0 
ΑἸ5ΟΙ 65. 
ΤΠ ἱγταποῆσυταξίοι ἴοος ρ͵αοα 1116 ΟΠ γὶδὶ 85 ἴῃ {π6 δοὲ οἵ 

ΡΥΔΥΘΙ. 
ΤΠ6 παΐαγο οὐ {π6 ομδησα ργοάδαοοά ἰπ {π6 ρϑύβοῃ, ἴδοθ, δηά 

Βαγιηθηΐβ οὗ Ομ γδί, οαπποῖ θ6 ΘΟ ρΥθμθπ θα ἴῃ {Ππ|5 βἔδίθ ὁ 
ΟἿΪ δχἰβίθῃοο. ὶ 

ΤΠ6 ἐγαπδῆρσατγαίΐίοι ἴοοὶς ρίαοθ ὁπ. οὐν Τοτα ἢ δοσομπῖ, 85 
1.6}} ἃ5 Οἢ ΟἿἿ οὔπ. ὙΠῸ ψοδῖκπο85 οὗ πἰθ πυμηδη δία πη σΒς 
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9οθ 4. ΤΗΕ ΤΕΛΝΒΕῚΘΟΘΕΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ -“ΟἩ ΡΟ. ΤΥ, 

Το 'κ, 29, Απᾶ δ5 Πα ργαυϑά, Ππ [5ῃϊοη οἵὁἨ [15 σοιιπέθμδηοθ νγὰβ Θαμϊεο. 
Αἰ ογοϑά, 

γϑααΐτα 50} δαρρογί. Βαΐ 10 νγἂβ ὈΥΓΙΠΟΙΡΆΙΠΥ [ΟΥ̓ ΟἿΥ 5865, {πὲ 
νγ6 προ οὗ ΒΘ ον ὑπαὶ ΟΠ γιδὺ νγὰβ ἴΠ6 ἔσθ ΝΜ 65518}. 
ΤΠ ΓΘΆΒΟἢΒ5 ΨΥ Δῖο565 πα ΕΠ}185 ἀρρϑαγθά, ψεγθ, ὑπαὶ ΜΙ Ο565 

γγὰβ5 ἴῃ6 ἰθππ ον οὗ {πθ «6 15}} ΡΟ ἵν, αἀπὰ ΕΠΠ1ὰ5 γγὰ5 {π6 γ6- 
ἔοτιηον οἵ {πὸ ψονίϑη Οπαγοῖ, δπα ἴδ τηοϑὲ Ζθαίοιβ οὗ 15 ρχο- 
ΡΙιεῖβ. ὙΠΘΙΓ ρΓΘΒΌΠπῸΘ ΠρΡ]164 ὑπαΐ ἔμ6 τη! πη] ϑέγυ οὐ Ογ δὶ νγα5 
αἰϊοβίθα Ργ ὑπὸ ἰδ πὰ {ῃ8 ΡῬυορ μοἶ5. 
γγ 5105 ἔΠ6 1 ΘΠ ΠΪγΓ65, γοΥΘ ἴΠ656 ῬΘΙΒΟἢ5 ΤΟΔΙΠΥ ν 510]6, ΟΥ̓ 

ΤΠ ΓΟΪΥ ρδηΐοιηβ ἴῃ ὑπ 61 Βμαροὺ ΤΏ ΘΥΘ 15 πὸ αἰ αν ἀρουῦΐ 
ἘΠῚ 45, ῃ0 Βανῖηρ 66 πα ὑγδηβιαθα ἴπ ὈΟΟΥῪ, Τ]ΔΥ͂ ΘΆ51}Υ 6 60π- 
οοἰνοα ἴο μᾶνγϑ οοπῖθ ἀόονῃ ἔγοπι πθᾶνοῦ ἴο Οἰτιϑὲ οὴ ἔῃ8 τηοπΠ- 
ἰαϊη. Βιιΐ πον ἀϊὰ Νίοβοϑ ἄρρθαῦ, ψῆο ἀϊοα μὰ νψὰβ Ρηγιθὰ ὃ 
ΕΎΟΙΙ ὑπ αἀἰδραΐθ θοϑΐνγθθ Μίομδ6] ἀηὰ μ6 ἀθν! ἀρθουΐ 8 
Ροᾶγ οἵ Μῆοββϑβ, 50118 ππᾶρηηο {πὲ 15 ον γγὰ5 ρυθϑουνθα ἔγοπα 
σοΥΓαρίίοι, ΤΟΥ {πΠ6 Θχρῦθϑ5. ΡγΡοβΘ οἵ βθοῖηρ γοϑίογθα ἴο μῖπὶ 
Θῃ {{|5 οσοαϑίοη. ἘΒευΐ πονανοῦ {15 6, Π18 ΟΔῪ σοΥΐδίη]Υ 
πιϊσΐ πᾶν θθθὴ γοβδιοτεα ἴο πἷπ; δηὰ 1 566Π15 τποϑὺ ργΟῦ80]6 
ἐμαΐ δια ἢ τγὰ5 ἢμ6 οδβ6θ. ὉΥΒοῖμου π6 γοϊσποὰ στιὰ ἘΠ|Δ5 ἴο 
Πθᾶνθη, ΟΥ᾽ ἰαΥυ γα ἀροὸρ ἐπ δὰγῦϊ ἴο δοσθιηρϑην ΟμΥϊϑὶ ἴῃ ἢ15 
ἀϑοθηΐ, 15 ἃ 4τϑϑέϊοη οὗ οα ΓΙ οϑιῖγ, 56οῖ. 1. 

Βεῖ πον οουἹὰ 6 Αροβί!θβ [611 σῆο Μοβδϑβ δινὰ ἘΠῚ85 6 Γ ὁ 
Τοβῖ ργοΟΡΘΌΥ οἰ ποῦ ὈγΥ ἀϊνίπο γονοίἰοτ, ΟΥ̓. ΟΥ̓ 50Π16 Θ10]6- 
πιδί!οα} ο ΚΘ 5, ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ ἐπ6 οοηῃνθυβϑαϊίοη το μᾶ5βθα μοΐνθαπ 
ἐποῖι πα ΟΠγιβί, βϑοῖ, 16. 
ΤΠΘΥ Δρροαγθα ἴῃ οουυ, ΡΥ γ ἴο ἀο ΠοπουΓ ἴο {Ππ|ὶγ Το, 

Ραγῦν ἰο οἷν ἰμ6 Αροβίϊεβ. ἅη ἰάθα οἵ οἱου θα Ὀοάϊθβ, σψῃῖο 
πον ὑποιηβοῖνϑϑ 5ποι 4 αὐζουν αΓἀ5 ΡΟ55655 1 ἤθᾶνϑη, 56οῖ. 17. 
ὙΠ οΥ ἴα] Κοα ἴο οὔὐ ϑανίοιν ἀροιΐ πϊ5. ᾿προπαϊηρ ἀθαίῃ, ποῖ 

ἴο ροϊπῖ ουὖὲ ἴο τὰ αὶ π6 πα ἴο βυῖογ, θυΐ ἐμαὶ πον τϊρηΐ 
ϑϑοσΐ {π6 πηοιηδηΐοιβ ἔγαΐῃ, πᾶὶ ὑπ6 βαϊναΐίου οὗ {π6 πιυπηδπ 
γῶ06 ἀδρθηαθα δπἐ γον οα {Π6 ἀθαῖ οἵ Ομγιϑδὶ, βεοὶ, 19. 

Αὐἀπμιποῖβ---ὨΓονυϑ μθ55 οὐ {ἴπ6ὸ Αροβὶ!865.--- 185. τηϊρηὴϊ πᾶν 
Βαρρθηοα ᾿δϑοᾶτδα 1 νγὰϑ πΙρ εἶ, ΟΥ̓́ θΘοΔΌ 56. ἐπ 6 ΎΥ γο γα ας ρτιοα 
Μὴ Ὁ ἀϑοοηαίηρ {Π6 πηοηΐαῖη, ΟΥ̓ ῳΪτΓοῖα ὑμπ6 ἰθποίῃ οἵ ΟἸγΙ5ἐ᾽5 
ῬΓΆγΘΥ5, δθοῖ. 20. 

ἼΠ6Ὸ ΡΓΟΡΟΒΆ] οἵ Ῥοΐδθυ νγ85 ᾿ποοηϑδί ἀθγαΐθ, θεαὶ ργοοθθαθα ἔγΓῸ πὶ 
ἃ Ιογϑ οὗ μἰ5 τηδδίϑι, δηἋἃ Ζ68] [ὉΥ 15 βϑύνίοβθ. Εἴ τηυϑὶ θ6 ἀ6- 
ΠρΡΗ ἃ], μΠ6 ἐπουρΐ, ἴο σομζπ6 ΤῸΣ 5016 ἴϊπη6 ἰοπρου ἰῇ ἐπα 
πη] ογπιθηΐ οὗ δι. ἢ οο]βὶϊαὶ ΒΟοΙ οἱ ῦ ; δπᾶ, ψ τ ἃ νον οὗ ἀΐ5οο- 
ψνϑυϊηρ {πὸ ψ01}] οὗ 15 Τογ, Π6 5814, “Ἅ 1ἰ 15 σοϑα ἱπαὲ νὰ 5ῃου 
ΤΟΠΊΔ ἢ ΠΕΥ6,᾽)) β6οῖ. 29 δπα 24. 

Τῆι ὈΓΙΡ ΙΕ οἹοια τγἃ8 ἃ ΒΥ Π|001] οὗ 6 ἀἰνῖηθ ΡΓΌΘσΘ πο 6, ψΗ116 
1ἴ βευνϑά ἰο βδιγουα (οὐ φουυ. 115 Ὀγϊριιΐηθδθ 85 οοπ γαβι θά 
ἢ ἔΠ6 ἀΑΥ ΚΠ 655 πὰ ἴουτοῦ ὑπαὶ δοσοιῃρδπιθα ἔμπα ἀδβοοπὶ οἵ 
ΨοΠον δ} ΟἹ ἰὈΥ̓ ΠΙΘῚ ΘΟΟΔΒΊΟπι5, ΡΟΙπ πο οὐὐ ἴΠ6 τ]ὰ οἐμανγδοΐον 
οὗ δ πον ἐϊδρϑηδδέίοπ. Ἐἰ 480 βευνϑὰ ἴο ργϑυϑιηΐ ἔπ Αροβί!θβ 
Γγοῖ ἸοΟΙΚ ηρ 1ηἴο Τηγϑύθυϊθϑ, ὈΥ ορϑοῦνιπρ μὲ Ὀθοδηθ οἵ ἐπ6 
οἹονι δα θοαϊ65 οἵ Νέοβϑθβ δηὰ ἘΠ185, βϑοΐ. 90. 
16 ψογάξ {πὶ γογ μοαγὰ ἴο ργοοθθᾶ ἔγοιῃ {πὸ οἱομ ἃ, ἃΓο 

ΟΧΙΓΘΙΊΘΙΥ οιρ ϑξϊο8} ἂηα ἱπιρογίαηϊ---“ς Τ15. 15 τὴῦ Ὀο]ονοώ 
50, ἰπ τοτι Γ ἃπὶ γΧ6}} ρ]Θα56α ; ΠΘᾺΓ γ6 δἰπ|. Πε56 ψογά5 
οοπίαϊπ ἃ ἀθοϊαν ἴοι οὗ ἴπ6 βο!ουουβ παῖιγο οὐ Ομ γτίβὲ, Ἰοἰποὰ 
ψ ἢ δ ἐπ] πποίίοα ἴο ΟΌΘΥ ϊπη--( ΘΔ γ6 Π]πὶ : 1. 6. ΕΗ ΘᾺ Γ 
Βΐπη δΔ]ΙΪοηθ; ΠΘγα ἐμοῦ 18. ἃ ἰδοιῦ σοηΐγαδὲ τ Μοβ65 πὰ 
ἘΠ145. Ομγιδὲ ἱπάθοα οπθ ὅθ οοπῆγπι ἴΠ6 αν δπὰ {μθ ρῥτο- 
Ρμοῖς : αὶ πὸ οἅϊηο ἴῃ ἃ Ομ γα 580. ὑΥδηΒοΘ ἀθητν οἰοναϊοα, 
ἐμαῦ {πὸ ἔπ! ΚΊ  πρ᾽ ΘΡΑΥΚΒ οἵ ὑπὸ οἱά οονεπδιΐ ἡγε δυϑογθϑά ᾿π 
ἴπὸ Ὀ] 26 οἵ μῖ5 ἀο5ρΡ6!, δθεῖ, 58... - 
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ΤῊΞ ΤΕΛΝΒΘΕΙΟΌΒΛΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤ--ΟΗΛΡ, ΤΥ. οοδὅ 

Μαιῖς ἴκ. 3, Δ [6 νγὰβ ἐγδηβῆρυγοα Ὀαἴου 6 {Πθτη. ΘΆ}1166. 
Ναῖ. κυὶϊ. ὃ. δα 15 ἴσο ἀτα 5ῃϊπο δ {πΠ6 50, 

μα σοναν νννν ΜΕΜΒΕ ΜΝ Ὁ ΛΝ ΠΕ ΥΑΑ͂ΒΕ 

ΤΠ6 βαπι ἀπ βυρβίαποο οἵ ἐπ οβρ8ὶ ἰ8 οοπίαϊποᾶ ἵπ [1] 

δοποῖβθ ἀδοϊαγαϊΐοι ἔγοπι ἅθονθ. Ὑῦ6 ἅγθ μογθὶη ἰο] ἃ ὙΠῸ ἃπά 

ψπαΐ ΗΘ ἰ5, σι μοπὶ ἐπ Εαϊμποῖ ἀρροϊπιοα [ὉΓ ὅ|6 ΘΑΥΙΟΌΓ οὔ ἐπ6 

Βυπηδη γ806 ; ἨΠΐ5 ΟΩΪΥ ὅ0π ; {π6 ομ]θοὶ οὗ ἷ5 ἴονθ ; ἄθαν θ6- 

γομά 8}] ογθαΐθά μϑῖπρϑ, βθοἷ. 94. 
ΑΔ πιοβὲ δοῃβοϊπρ γαῖ; β'ποθ [86 ΟἹΪΥ ὅθ οἵ αοα [Ὁ οὔὐγ 

ΒΆΚ65 ψ͵88 οοῃβίρῃοα ἴο 5008} ΟΥ6] ἰογίαγοβ, ἃπ ἃ 50 ἀγοϑα ἢ] ἃ 

ἀδαΐ!, 5θοῖ, 98. : 
Β64161.---Εδαν οὗ ἴπ6 Αροβὶ]65.--- 15 ταϊβῖιξ ΔΥῚ56 ἔγοτα {πὸ 

ΔΎ ΓαΪ σδοαπᾶ οὗ {πὸ νοῖθο ψ πῖον πον Βοαγὰ ; Βαϊ 11 ὙγᾺ5 ΟΠΙΘΗ͂Υ 

οροαδίοποα ΒΥ͂ νἱ510168 500 018 οὗἩ ἰμὸ ργθβθηῆοθ οἱ ἴϊ|ὸ ΘΙΝΊηΘ 

Μα]οϑίγυ, 56οὶ. 89. 
ΤΠ ΠΟΥ͂ βανν ΠΟ ὁπ6 Βιι Φθδιιθ Ομ. [1ὺ 5 ποῖ ἢϊ {πὶ ΔΙΟ565 

δηὰ Ε]ϊα5 5Βμου ἃ τοηιδῖὶπ οα ἐμ ϑαυΐα ΠΥ ἸΟΠΡΘΥ, ἃ5 611 τη1- 

Ὠἰϑεγυ ψὰ5 ποῖ ἴο Β6 οοπίουπαθα δ πιϊχοα ψ 1 ὑπαὶ οἵ Ομγιϑὲ 
ἀπά νῖ τ ἐπι ἀροβίο]ο Τα πο! οη5, βθοἷ. 42, ἢ 

ΤΠ6 Αροβὶ!θβ ἡγοῦ δοπιηδηἀθα Ὀγ Ομτϑὶ ποῖ ἰο ἀΐνυσο μαΐ 

πον μα 5θϑῃ {11} αἴϊϑι, μἷ5 τοϑισγθοϊίοθ ΤΠ|6 [0110 1 η 9; ΓΘΆΒ0 5 

δ.6 ἀβϑῖϑιιδα: Ομγδὺ μγὰ5 αὖ ὑπαὶ {ΐπιθ 1π [15 δἰαΐθ οἵ Βυιμ}}18- 

ἐϊοη, δη4 μ6 δύοὸσ οοπάυοϊοα Εἰπι561 11 ἃ τη ἀΘϑῖν ἃΡΎΘΘΆΡ]Θ 

ἐο {παῖ εἰαϊθ; Ηδ ἱμογϑίογθ ἀνοϊ ἀβδὰ θυθυὺ Κίὶπὰ οἵ αἰθρίαν. Τ6 

Ἀροβίϊοβ σοῦ ποὶ γϑὶ ᾳυδι θα ἴο ρυὈ] 15} ἔπ 56 ἱπηρ5, ὈΥῪ 

ΡονΥ οἵνϑη ὑποπὶ ἔγοτα ἅρονθ, {{ ΎΠ6Υ δα ἀ0Π6 80; μου ψου!ά 

ποὲ πᾶν θθοπ Βοονθᾷ ΒΥ μ6 768, ἀπ|}] Δ [16 } ἃ ποῦ ΡΆΡ]1Ο 

ἀοππιοηϑίγαϊίοπ οὗ [εἷ8 βΊουυ, ἴῃ 115 τοϑαγγθοίίομ ἃπὰ ἀβοθηδῖ0, 

δθοῖ. 49. 
ΤΊ Πἀ6 ΠΥ οὗὨἨ 1μ6 Αροβέϊθβ οἱ 115 οθοδβίοι 15 ρυαῖδθ ΨΟΥΙΗΥ : 

ΑἸ Βουρ ἐμον ἀϊδραϊοα τὰν οαο οἶμον τι μδὺ ὑπὸ γϑϑυγγθοίϊομ 

ἤτοι ἐμ ἀϑδᾷ τηϊσῃῦ ταθᾶπ, γϑὺ ὑμπ6 0 δου ρυ]ουβὶν ορδογνϑὰ {16 
ἱπ] πη οἰΐομ οἵ 5Θούθου, 5θοἷ. 4, 

ΘΌΟΝ 15. ἐπα Ὀτιδῖ οὐδ πο οἵ ὙΥ [515᾽ Ιραγπϑα ἔγϑαῖῖδθ οα {Π6 
ἰγαηϑῆσαγαϊοη. Ηρ 185 οχμ θα, πονον 6}, ἴο ποίϊοθ μ6 Ρ6- 
Οὐ] αΓ οἰγουπηβίαμοο γοϊαϊθᾶ ΜΆΓΚ ἰχ. 1ὅ. ὑπαὺ ἴΠπ6 Ρθορίθ ψ|0 
Ρ6 614 οὔ ϑανίουν οομπΐηρ ἴγοπλ ὑπ6 τποὰχπΐαΐη γ γΘ ἃμηδΖαά δ 

[15 ἀρρβϑᾶγᾶποθ. Ἠοάάνί ἀρθ ἄργθθβ 1} {Ππ0 οοπ]θοΐαγο οἵ 

γγμίτον, ὑπαὶ ἐδ 15. ῬγΟθΆ}}16 οὐῦ Τμογα᾽ 5 [306 51101|0 ΜῊ} γᾶν 5 οὗ 
ΘἼΟΓΥ, 85 ἴπ ἔλθ οἵ Μοβββ ἀἰὰ σθὰ μ6 οᾶπηθ ἄονπ ἔγομι ἐπ 6 
Μουηΐ. Ρικίπρίοι ΠΠΚΟνγ156 ΡΥΌρΡΟΒΟ5 ὅπ βᾶπιθ 1468, ἂ5 1 11 
νγᾶ5 δηξγ νυ μἷ5 οὐπ. ΓΒΟΡΘ ἰο "06 οχουδθᾶ, μ86 58γ8», ἴῃ Οἶδθυ- 
ἴπρ ἃ οοῃ]δοῖαγο ἴο ΠΠμβίγαΐϊθ ἃπ ΘΧ ΡΥ βϑῖοη ἴῃ {115 βθοί θη, 
ψ πο μα ροπΘγ ΠΥ θ66η ρα556ἃ ΟΥ̓ΟΥ ΒΥ ἴθ ΘοΟΙμ θη α[ΟΥΒ 
ψποὰΐδ ΔῺΥ τοπιδυῖκς. Ιὲ ἰ5 μού 8814, πᾶ ἔμ Ῥ6Ο001]6 Ὑγ6Ὑ0 
σΥΘΔΟΥ ἀπιᾶΖοα, ἡ Πθ πα ἔμπ6 Ὺ Ὀ611618 “6505 σοχμῖηρ' αθΐο {Π|6Πὶ : 
πα πο 58ἰἰ5δοΐογγ δοοοπηΐ παῖ θθθῃ ρίνθη οἵ {Π|6 17 ΒΌΥΡΥΙΖΘ 
ΟΥ ϑἱοηϑμηθπέ; ὙὙ 816}, 1 ἃ ἱπάποδα ἴο ἐπίῃ, ργοοθθάρά 
ἔγομπι 50116 τ γ5 οὗ {π6 ΒΘΆΥΘΗΪΥ ΘΊΟΥΥ, ΜΒΙΟΘΙ γοὶ γοϑῖθα ο ΟὉΓ 
Βανίουγ, ἃπὰ 6 Υ6 νἱβ1016 υηἴο ἐπθῃ. Υῦ786 οᾶπποῖ γ76}} γϑδά 
Οὗ ἴμ6 ρϑορίβ θϑίῃρ' ΠΟῪ ϑΎΘα ΠΥ διηδΖοά αἱ {π6 515 }νῖ οἵ Βῖπι, 
νι τβουΐ γϑοο]θοϊπρ ψ μδὲ παρροποᾷ ἰο Μοβϑδθ, σπθη Π6 μδὰ 
Β6θἢ πο ἱπηπηθαϊαίοὶΥ ἴῃ ἐπ ἀϊνὶπθ ρύθϑθῃοθ; ἱμπαΐ, αἴ 5 
τγοΐπαγῃ ἐο ἐμ ρϑορῖὶθ, ὑπ 5κὶπ οὔ μἰ5 ἴδ 66 58016 80, ἔϊπιαὶ ΑΔΥΟΠ, 
δια {πὸ σμ] ἄγθη οἵ [5Γ86] τ γ6 αἰγαϊ ἃ ἴο οοπθ πρὶ πῖπη, Εχοά. 
χχχίν. 80. Απᾶ {ΠΗ γϑδᾶ θυ χη80 {{Κουγ156 ΟΡΒΘΥΥΘ, ἐπαῖ ὑπὸ ψογὰ 
ἐκθαμξέαμαι, “ΠΙΟ 15 ΒοΓ ἐγϑηδϑ]αἰθά, ἴο ΒΘ βΎΘΑΥΥ ΔιηδΖθά, 5 
υδοὰ Ὀγ δὲ. ΜΆΓΚ, 'π ἃποῖμοῦ ρ]866, ἴο 519: 1, ΡΑγ  οα γ]γ, ἐπ6 
θοῖῃρ; δι οπίβ 64 δηὰ ἰογγ θα, αἱ ἃ βἱογίουβ ἀη ἃ δυρογπαίαγα! 
ϑρρθᾶγδηοο, ομδρ. ΧΡ]. ὃ, θ. ᾿- 
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Α1Ε ἰχ. ὃ. 

Ναί. χυὶ!. 2. 

ΜΜΥΚ ἰχσ. ὃ. 

1 κε ῖχ.29. 

ατκ ἴχ. 8. 

1Ζκοῖχ.80. 

91. 

9.2. 

39. 

Ταΐ, χυι, 4, 

ΤΗΙΕ ΤἈΛΝΒΕΙΑΤΌΕΛΈΤΙΟΝ ΟἿ ΟΠΕΙΒΈ-- ΟΠ ᾺΡ, ΤΥ. 

Απά 15 ταϊπιθηΐ Ῥβοδη8 ΒΒ] ηϊηρ,, 
85 ἴΠ6 ΠΙρΏε, 
Θχοθθάϊηρ ἢ], 
δα σἸ] βίθυϊηρ.. 
85 5Π0Ὁ ; 50 8ἃ5 ΠΟ {ὉΠ|6Γ ΟἿ δδυΐῃ οδὴ 16 ἐΠρηη. 

Απά, Ὀ6Πο]4, ἐμοτα τα] κα ἢ Ὠΐγη ἔνγο τηθη, ννΠ]οἢ 
γγοσα Μοβαβ δμπα ἘΠ188 : 

ὟἾο δρρεδζϑά ἴῃ ρῇουυ, δπα β5ρᾷξα οἵ ἢϊβ ἄβοθδβθ ψβῖο 
ἢ 5ῃοια δοοουῃρ ἢ δ Φθγιβδίθτη. 

Βυὲ Ῥείοσ, δηά {ποὺ {πα γνεσα ἢ Πῖτη, σγασα πϑανν 
1 516 60 ; δηἃ θη {ΠΟΥ ΕΘ ἄναῖκα, {ΠΟῪ βᾶνν [15 
σίουυ, δῃηα {πΠ6 ἔννο πθη μδΐ βίοοα νυ] Ὠ τη. 

Αμὰ 1ἐ οᾶγηθ ἴο Ρά8858, ἃ5 ποὺ ἀδραγίβα ἔγοχη ἢ τη, 
ΤΠθη δηβνυνοσοα Ροίθυ, δηά 5814 πηΐο Φεβιιβ, ᾿οχά, 10 15 

δορά ογΥ ἃ ἰο Ὀ6 Ποῖα: [8π6] 1 {ποὺ ν]]ξ, δὲ τὶ τηϑ κα 
ΠΟΥ [γδ6 ἐδ ΌΘΥ ΠΔΟΪθ5 : ΟΠ6 ἴου ἴπΠ66, δηα ομθ ἴον. Μόοβξβϑβ, 
δΔηα ΟὯ6 ἴοτ ΕἼ188. 

Τη δα άϊἝοπ ἴο {656 ΓΘηΊΑΓΚ5, 1 πηυϑὺ θ6 ορὔϑογνϑα, ὑπαὶ ὑπο γο 
ὙΟΓΘ γα 05 διηοηρ {Π6 6 )5, ἐπαὶ Μίοβεβ ἃπαὰ ἘΠΠ1ὰ5 5πο]α 
τοΐαγη ἴο ϑαγὶ} ἀυτίπρ {πὸ γοῖρη οἵ ἴπ Μϑβϑίδ --- ϑοποοῖρθῃ, ἴο 
Ργουθ {μ15, αστιοΐθ5 ΘΘΡαγὶπὶ γὰρ, 56οΐ. 9, [0]. 265. 2. ἂἃπὰ 
ΓΆΠΟΠπι8, [0]. 42.1. Ἡοτϑ ΗΘ γαιος, νο]. 1. Ρ. 148. 
1 πᾶν 6 γϑιματκοα πογθ, ὑπαὺ οη6 ἘΣναῃοθλ 15, ἴπ τ ] [ἢ ρ᾽ 

1:6 ὑγδηβῆρατγαίοη, βἴαϊθα ἐμαὶ 9655 ψϑαΐ ὑρ πο πο τποὰῃ- 
ἴδῃ δῖχ ἀδυ5 αἴΐον 6 ργϑνίουβ σομπνουβαΐῖομ, (ν᾽ 46 ἔπΠ6 ρτϑοθά-- 
ἔπ 5θοῖοπ,) δηα ΒΥ Ἀποῖμοῦ ἐμαὺ 11 85 οἱρῃΐ ἄδγβ. 15 615- 
ΟΥ̓ΘΡΆΠΟΥ 15 ΘΆ51]Υ Γοοποιθά. 5:1. Μίαϊμον τη8γΚ5 {πῸ Ἰηΐογναὶ 
οἵ 51Χ οοιηρ]οἷθ ἀδγ5:; Πογθα5 δ᾽. Ται]κ6 ἴα!κο5 ᾿ηἴο οα] οα] αἴῖοπ 
ἀπὸ ἀν οὐ ψ ῃ]οἢ {π6 σοπνουβαίϊϊοη 85 πο] ἃ, δπὰ ἐπαΐ 1Π|κονν 156. 
θη ψ ΒΟ} ἰμ6 ἰγαηϑῆσαγαϊζοπ ἴ00}]Κ Ρ]Δ06 : πηαϊκίηρ ἱμόύθθυ οἱραΐ 
ἀδγ5. 

ἘΠῸ 5166Ρ οἵ Ῥεΐου ἀπά ὅπ Δροϑίϊθβ ἄοθβ ποῖ ἅρρθᾶγ ἴο "6 
βΘΠΘΓΔΙΠΥ πιῇ ἀδγβδίοοα. ΒΌΤη6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἱμπαΐ 85 δῖ. ΤῈ μὰ5 Πη6η- 
ἐϊοπαα {}}15 οἰ Γοστηβίϑηοα ἴῃ ἔμπο πο ἀδὶ οὐ 15 παυγαῖΐϊνα, ἐμαῦ ἀπὸ 
αἸΒοΙρ]ο5 ΤῸ 5166Ρ ἀυγίπρ ὑπ ἔτη6 οἵ {μ6 ἐγαηβῆρεγαῖ! 9, 
8ΠπΠ4 ψ}}}16 Νοβ65 8 ἃ Ε]185 6 6 Ομ υβῖ πο 11} οὖν Τογτάὰ. Π6 
Ῥᾶβϑᾶρο ἴῃ δὶ. 1 πΚ6 τησδὲ μθῸ οομδιἀογθαὰ ἃ5 1 ἃ ρδύθη 6515 : 
ὯΠ ἃ 5θθη5 ἴ0 πρ]}ν ὑπαὶ ἴμ6 ΑΡρΟβ[ 65 μαὰ {]]|6 ἀβθβθρ πιοβὶ ργο- 
ὈΔΡΙΥ ἔγοιη [αἰϊσθ, {πὸ ἀπ οα!δ ἀδοθπΐ; οὐ, ἃ5. οἴμθυῦβ 58}Ρ- 
ΡΟ56, ἴγομῃ ἔπ Ἰθπρὶμ οὗ {ἰπιθ ἢ ΒΟ ΟὟΥ Τωογὰ οοπἑϊηιδα ἴῃ 
ΡΓΆγοΥ. ὙΥΒαΐθνου τπϊρηϊ πᾶν Ῥθθη ἴΠ6 οᾶπ56, ἔμῈ ν ὙΟΥΘ ΟΕ Γ- 
ἴαῖηὶν ἃΌΚΘ ἔγοτῃ ὑμ6 1 ἸουπαΓΡῪ ΒΥ {π6 οο]θϑίϊαὶ ροῦν ὑπὰὶ 
ΒῈΓΣΥΟῸΠ ἀ6α Π θη}. 

ΒΙΒΠΟΡ ΕὉ]1, ἴῃ [8 Οοπίοπιρ! αἰϊοηδ, Πᾶ5. 8150 τηᾶὴν δά- 
ΤηΪΓΔὈ]6 ΓΘΠΊΔΓ ΚΒ Οα {π6 δε] οὐ οὗ {π6 ἐγαηβηριγαϊοθ. Ηθ ὃγ- 
ΓΆΠΡῸΒ [Ϊδ5 πιαῖίου πἀπάθν {πὸ ἴθυν Π6845: οἵ ΤΊη6, Ρ͵αοο, Αἰ- 
ἑδπάδηϊβ, πα σοιηρϑην. ΗΠ 5 ἀδνοίϊομαὶ ἱπουρ δ οα {π6 ναΥ] ΘῈ; 
ΡῬΑΥ ΓΙ σα] ΔΥ5 8 ΓΘ θην θα  α} (α). 

(α) ΗΔ11}5 Οοπίομρ]αίϊομβ,  οὐκβ, Ῥγαῖ 5 Τιοπάοη δἀϊέϊοη, 10 νο]5. 
ϑνο. νοΐ. 11. Ρ. 374.--α;θθ αἷ5ὸ Ῥογίθιιβ᾽ 5 νου Κ5, νο]. νυ. ἰβθοΐαγθ 15. 
Ὅν. οἰ πιε5 4150, ἰαΐθ Ῥδβδη οἵ ΟΝ ἱποπ βίον, {μ6 ΟΠ] αῖογ οἵ {μ6 ϑερίπα- 
σἰπί, ἴῃ ἃ βϑύπιομ, ργοδομοα αἵ Οχίογα, 1777, μὰ5. βχργθβϑϑά {Π6 5816: 
ΟΡ ΊΠΙΟΠΒ 85 ἵμο56 οἵ ΒΊβμορ Ῥογέβαϑβ.-- -Ν 1151π|5 Ν οἰ δἰδιηαία 1, ἀθηβία,. 
Ὧ185. ἵν. 46 ΟἸου, ἴῃ ΝΜοπίο, Ρ. 215.---Ὑ ᾽ν ἴπ1οο.--- Ποδάγρα Εδι.. 
Ἐχροβ. ββοΐ, 90 δηᾷ 91.--ῬκΙηρίοπ Ενδη. ΗΪβί. ποίθβ, ρ. 8ὅ.---δομοοί-. 
885 οτθ Ηδθτγαΐοεθ, γο]. 1. Ρ. 148, 

Θαϊῆθος: 
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1. ἴχ. 838. ποῦ Κπονίηρ νυ μδᾶῇ Π6 5αϊά, ΟΆ11166. 
Μαῖκ ἰχθ. Εοὺ 6 νυιϑί ποῦ ψν]δύ ἴο 580 : ον [Π6Ὺ ὑνῈΥῈ Βοῦα δίτγαια, 
Μαί.χνῖ, ὅδ. ὙΠ]6 Π6 γϑῖ βρᾶᾷκθ, Ὀθμοὶά, ἃ Ὀυῖσιιε οἱουᾷ ονουβα- 

ἀοννεα {πϑῖὰ : 
ἴλικο ἴχ. 84, δηα {Π6 Ὺ [ϑαγϑα ἃ5 (πον δηίογθά ἰηΐο {Ππ6 οἰουά. 
Μαί. χυῖῖ. ὅδ. Δηα 6 ΠΟ] ἃ νοῖοα ουΐ οὗ {πὸ οἱουάᾶ, ΒΟ σα], ΤΉΝ ἰδ 

ΤΩΥ͂ θε]ονεα ὅοῃ, ἴῃ ννμοτι 1 δὴ Ὀ] αβθᾶ : Πιϑᾶῦ γ6 Π]η]. 
6. μά νη {Π6 ἀϊβοῖρ]θ5 πϑαγὰ 11, τπ6 0 [611 οἱ ἐμεὶν ἴδοο, 

Δ Πα γγῈγ6 5016 δίγαϊά. 
1{λ|κο ἰχ. 86, πὰ ψῇρη {Π6 νοΐοα ννᾶβ ραϑί, Ψ65815 νγὰβ Ὁ πα Δ]Οη6. 
Μαὶ, χυῖ. 7. μια Δ9εβὰβ σαῖπθ δῃᾶ τουπομοα ἐπ θη}, δηᾶ 8814, Αὐῇϑο, 

8 θὲ ποί δἴγδιά. 
8. ΔΑμπάᾶνῇθῃ (πον μδῆ 14 ἀρ {Π|6]Γ ογθβ, ΠΥ βανν ΠῸ 
ΤΠ, 5806 «6511 ΟὨΪΥ. 

Ματκ ἰχ.8. Ἀπά- -ἰοοκρϑὰ γτουπὰ δ)οιί, {ΠπἸ6νῪ 58ὺν ὯῸ Πηδῃ ΔΩΥ ΤΏΟΤΘ, 
5.6 65:18 ὉΠΏΪΥῪ τυ {ΠΘΙΊ56]ν 68. . 

Μαί. χνὶ 9. Αμπάὰ δ5 {πθὺ οατηθ ἀοννη ἔτοη] (Π6 τηουπίδίῃ, Ζ6βιι5 
, οαγροά {Ποχη, βαγίηρ, Ἐ61] {πΠ6 νἰβίοῃ 0 ἢο τηδῃ ὅ,) ὑμ6}] 

[ {Π6 ϑοῃ οἵ τηδπ Ὀ6 σίβθη ἃρϑίῃ ἔγοιῃ {π6 ἀθϑά. 
Ματκ ἰχ.10. Απα {πεν Κορί ἐπαᾶΐ βαυίπρ νν ἢ ἘΠπθιηβοὶν β, ἡ Θϑ Οἱ Πρ’ 

ΟἿ ὙΠ Δίου τνμαὶ (Π6 τὶβιηρ του {π6 ἀθαά 5ῃου]α 
ΤΏ68ῃ. 

{μ|Κο ἰχ.36, Απα {πὸ ν Κορέ [Ὁ οἴοβθ, ἀπά ἐο]4 πὸ τπδῃ ἴῃ ἔΠο56 ἀδΥ5 ΔῊ 
ΟΥ̓ Τμοβ6 {πϊηρβ γνΒ1ο ἢ) πον Πα βθθῃ. 

Μαῖχν!.10, Απα ΠΙ5 ἀἸ501 0165 δδκθα μη, βαγίηρσ, ΠΥ {Πθη 580 (Π6 
ϑΟΙθ65 {πᾶὲ ΕΠ185 τηιϑύ ἢγϑί σουηθ , 

1. «μα 9εβϑὺ5 δηϑυνογοα δηα 5816 πηίο {πϑχη, ΕἸἼ1ὰ 5 
Μαικῖχ. 12. ΨΘΥΠΪΥ σοτηθίῃ ἢγβί, δηα γϑϑίοσθι 411 {π]ηρ8 : δηᾷ Πονν ἴΐ 

15. νυυιτθη οὗ {π6 ὅομ οὗ γτηδῃ, {πᾶ 6 τημβϑί Βα ΠΗ Υ χηλὴν 
{Π]ηρ5, δη4 6 βδῦ δῇ ποιιρῃϊ. 

19. 01 88. υπηίο ψουι, {πὶ ΕἾ}1Ὰ5 15 1πΠἀ 664 ΘΟΙΏΘ, 
Μαῖυχνῖ. 19. Αἰγοαᾶν, ἀμ πον Κπονν πὶ ποί, θαῦ πᾶν ἀοπμθ ἀηΐο ἢϊμη 

νυ αίβοθνου {πον 11ϑἰθά. 
Μαικίχ. 13, 85 1Ὁ 15 νυυιτθη οἵ Ὠίτη. 

283 ΠῚ ἰγαπδποαγαίίοη οἵ Ο γδὺ ψὰ5 ᾿πξοη θα ἴο Γθοοποῖίθ ὑπ 
ΤΠ 45 οὗἨ {π6 Αροϑβὶ δ ἐθ {πὸ βδυ θυ ηρβ πὰ ἀοαῖὶῃ οἵ ΟΠ γιβῖ, ἀπὰ 
ἴο τοῖον ἴπ6 ᾿πνϑίθγαϊο ρυ ] 1065 ὑπαῦ ργΓΘν 1164 Δπηοπρ' {Π6Π|, 
ἃπα ὑπ6 ΨΦον 5 σοηνοῦὶβθ ἢ ΘΘΠΘΓΆΙ: 151. ψι γοραγὰ ἴο Π15 
ΒΕ ΠΟΥ ΠΟ 5, μον ὑπο οοπορίνοα ἴο θ6 ἱποομπδίϑιθηὶ δ 15 
αϊρηῖῖγ. Απὰ 2α]γ. ψιὺ γοργὰ ἴο ἔπ Θογ ΘΔ] [ἃ γν, ΠΟ {ΠΟΥ 
ὙΘΓΘ Ρογβυδάθα σψὰβ ποῖ ἀ0η6 ΔΥΔΥ νἱ ὈῪ ὑπ 6Ὀ5ρ6], θαΐ 
ἐμαὶ ὑπο Ὺ μοῦ ἴο δχὶϑὺ ἰορσϑῖμογ ἴῃ {111 ἴογοθ, ἃπὰ ἴο 6 ϑᾷῦδ!ν 
οθαγθά. ΤῊϊ5 ργοϊααϊοθ σοηἐπιιθα [ῸΪΓ ἸΔΠΥ γὙΘᾶγ8 δἰϊθυ ΟἿΓ 
ΤΥ 5. γοϑαυγγθοίίοα. ϑί. Ῥδὰ] [6115 5, Αοίβ χχὶ. 20, “Ἅ Βουθγὰὶ 
Ἰπουβαηα 16 ν}5 6] 16 νθ, ἃπα γοῦ ψγοῦθ 81} Ζϑαϊοιβ οὗ ἐπ ἰανν."» 
Απα 1 νγὰϑ ἔπ βαρίοίοη ὑπαὶ δὲ. Ῥδὰ] μαὰ [ὈΥδΆΚοπ, δηα ἴαπρηξ 
οὐμπϑυβ ἴο [Ὀγ5ᾶ Κα ΜΠ ὅ565, πὶ οι Ὀγουρῦ π151{8 1π ποδί ἱπητηϊποπΐ 
ἀδηροῦ, πὰ δοΐμα!]Υ οοοαδίοπθα μ15 ἱπιρτίβοηπιθηΐ, (Αοἷβ ΧΧΙ. 
48 ἴο 86.) Νὸ σψοπάογ, ἔπη, ἐμαὶ οὐ Τοτὰ 501] ἃ ̓Π]ρΡΟ856 
5|Π|6 π06 οα [ἰ8 Αροβί]65 αὖ {{π|5 ρϑυϊοα οἵ 815 τηϊ πὶ δίσυ, οὴ ἔπ 
δ 76οὐ οἵ ἐπα δθομ ἔοι οἵ ἐπο ἴἂνν οὗ Μο508.-ῬΊ5800 Ῥογίθυϑ᾽ 
Τροΐυγχο, Ρ. θὅ, 
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Μαι.χνῖ,.19, ΓΚ υνῖβθε 5}}8}} 4150 {π6 ὅοη οὗ τῆδη βαου οὐ {Ποτη. 
18. ἘὙΤΠρη {Π6 ἀἰ5οῖρ165 υπάἀογβίοοα (Πδὲ Π6 5ρ8Κα ππίο {Ποῖ 

οὔ Φομη 1Π6 Βαρεϊϑί. 
ΜΑΤΈ. ΧΡ]. ραγῦ οἵ νοῦ. 1, 2, ν δι, 8. δπα ραγΐ οἵ νου. 11, 12, 
1 -- 6585 ἰβικοῖῃ Ῥεῖβθγ, 7 π|65, δῃ ἃ 90} --οᾶῇ ἃ ὈΥΪ οἵα ἔπ οῃ 

ὉΡ 1ηἴο δῃ ΠΙρ πιου πίδ!η ρδγΐ, 
2 Απὰ νγ5 “ἐραπδῆσυγοα ροίογο ἱπθη)--αηα ΗΪ8 Γαι ηθαΐ ὑγ85 

γ116--- 
8 Απά, ᾿6ῃο]4, ἐμοῖο ἀρρϑαγθα απο ἔπη Μο565 ἂπᾶ ἘΠ|85, 

ἰδ! κιησ τ Π]πη. 
11 «ἴσαν 51|8}} ἢγϑδὲ σοπι6, δη ἃ τοϑῖοσο 8}} {πϊπ 95. 
12 Βυΐ ᾿ 58Υ ππῖο γου, Τδΐ ΕἼ]185 15 Θ01Π16--α 

ΜΑΒΚ ΙΧ. νοΐ, 4, ὅ, 7. ραγὶ οἵ νοϑυύ. 8. υϑὺ. 9. 11. δπὰ ρματγΐ οὗ 
γοΥ. 19. 

4 Απά ποῖα ἀρρβϑαγθὰ ππἴο ἔπθτι 1115 γι Νο565 ; δπά πον 
66 ἰδ! Κρ 1 }} «6585. 

ὃ Απὰ Ῥεοΐϑθυύ' δηϑνεσοὰ δηᾷ βαϊὰ ἰο 9365815, Μαβΐου, 1ἢ 15 σοοά 
ῸΓ τι ἴο θ6 πϑύδ: δῃηὰ ᾿ϑῖ τ|ι8 τηϑῖκθ ἔτ ἔθου 8 0165; ΟΠΘ [ὉΓ 
166, Δ 0Πη6 ἴῸΓ Νίοδοβ, μὰ ὁΠ6 ἴῸΥ ἘΠ]Π185. 

7 Αὐὰ ἱμούθ γγὰβ ἃ οἷοι ὑμαῦ ονουϑῃβδάονοα ἔπθηι: δμα ἃ 
ψΟΪο6 ο8π16 οἷ οὗ ἴπ6 οἰοπά, βαγιηρ, ΤΠ15 15 τγ θοονοᾶ 501: 
Ἦἢθδ  ΠΙΠ]. 

8 Απά βυδάθηϊγ, θη ἔπ γΥ μά - 
9 Απά 85 ἵμοὺ οπθ ἀονῃ ἔγοπι ἴπ6 πηουπίαϊπ, δ ομϑγροὰ 

ἴπθη ὑπαὶ ἴΠ6Ὺ μοι] ἰ6}} πὸ δ παῖ ἔμ! πο5 ἴπΠ6ΥῪ Πϑα 566Π, 
ΠῚ {π6 ὅοπ οἵ τπδ 6 Γ6 τίβθη ἔγοιῃ {Π6 ἀθδά. 

11 Απὰ ὑμ6Υ δϑιςϑθα μϊπι, ϑαγίηρ, ΤΥΩΥ 580 ἔπ 5010 65 ἐπδξ 
ἘΠῚ8ἃ5 πιυϑὲ ἢΠγδὺ σοτη6 ὁ 

19 ---ἀπὰ {ΠΥ πᾶν ἄοπμο πηΐο ἴπὶ τ μαΐβοθυϑυ ἔπον [15 66 --- 
ΤΚΕ 1Χ. ραγΐ οὗ νϑὺ. 28, 29, 59, 94. ἀπὰ γϑυ. 9ὅ. 

28 ---πὸ ἴοοκ Ῥοῖΐογ δῃηὰ Φόοπη δηὰ “41165--- 
29 --οἀῇ ἃ 15 Γαϊτηθηΐ 1565 Μ᾽ Π|16-ὦς 
99 -͵Ὴ| ον βαϊα ππΐο “96515, Μαβίθγ, 1 15 βοοά [ὉΓ ὺἃ5 ἴο 6 

ΠΥ : δηα ἰδἷ 5 τηδκο ἔθ γθθ ᾿ΡΟΓΠΆΟ]65:: ΟΠ6 [Ὁ ἔπ6ο, δα ΟΠ 6 
ἴοΥ Μοβ68, δα οὔθ [ῸΓ ἘΣ1185---- 

94 Ὑγ8116 μα ὑπ 5Βρᾶκθ, ὑῃ6Υ6 οᾶπιθ ἃ οἱοπά, δ ονθύϑμδαον - 
οα ἐΠΠ|61η1--Ὁ 
9 Απάὰ {ποῦ οδη16 ἃ νοϊοθ ουΐ οἵ ἴπθ οἱομά, βΆγΙΠβ, ΤῊ15 15 

ΙΩΥ Ὀοονθα ὅοῃ : ΠΘΒΥ Π]Π|. ᾿ 

πταῶρ---- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΥΠΙῚ. 

716 ει απὰ Πυιηιῦ δ ίγἱ σαδὲ οί. 

ΜΑΤΤ. ΧΥΙ!. 14.---2]1., ΜΑΒΚ ΙΧ. 14.--.2ῶ9., {0κΚ ΙΧ. 357---.42, 

μυκοῖχ. 87. Δηα [Ὁ οδτη8 (0 ρΡᾶ85 {πδΐ οἡ {πΠ6 ποχέ ἀδύ, ψμθπ {πον 
γγΘΥ6 σοῖηθ ἄονηῃ ἔγοϊη {Ππ6 Ὦ1]], τοι ῬΘΟΡΙδ τηθϑί μη. 

Μαικ ῖχ. 14. μὰ νῇθῃ Β6 οδγη6 ἴο ΠῚ5 ἀἰβοῖρ!οβ, 6 58ὺν ἃ σγϑδέ ῃ10]- 
ἰἰὰἀ6 ἀθοῦῦ {μθη, δπα {Π6 ϑ'ουθ65 αθϑοοηϊηρ ἢ {Π πη. 

15. ΑΔμά ϑεγδιρ) νναν 81} [Π6 Ῥβορὶθ, νγνθη ποὺ ΒΘ μ6] ἃ Πΐμ, 
ὙΥΕΥΘ ΟὙΘΔΙΪΥ διηδΖοά, δπα γὰπηϊηρ' [0 Ὠ]η, 58] αἰθα Πϊηι. 

16. Αμπᾶὰ [6 δϑκϑὰ (η6 ϑουῖθεβ, Νὴ μαΐ αθϑΈοη γα νυτἢ {Πποιηΐ 
17. τὔΑ 

1μακε ἶχ. 38. Ὀ6 ΠΟ] 4, 

Μαι.χν 1.14. {Ππογα σγη6 ἐο ἴηι ἃ ΟΟΥ(Δ ἢ ΔῊ 
{πὸ ἴχ.38. Οὗ {Π6 σοτηρϑῆν, 

(8116 6. 



ΤῊΕ ΕΛΔΕ ΑΝῸ ΜΒ ΚΞΡΙΒῚΤ ΟῚ ΟὔΤ΄-- ΟἼΑΡ. τν. 

Ματῖς ἴχ. 17. ὁη6 οὗ {π6 τα] 6 
Ναί. χν 14. πα Καθ! ησ ἄοννη (0 Π1Π], 
Μανκ ἴχ. 17. αμδυγογο δηᾶ 5αϊᾷ, Μαβίεσ, [ μᾶνθ Ὀγουρμς αηΐο {Π66 τὴν 

501, ὙΥ Ώ]ΟΠ Πδίἢ ἃ ἀσχῃ ΒΡ: :; 
Μαί.χυ!!.15. Τιοτά, 
Τμκο ἰχ, 88, Μαβίου, 1 θθβεθοῇ {Π66, ἸοΟΙΪΚ ἸρΟῊ ΤΩΥ 80}: 
Μαί.χυ!.16. Πᾶν 6 Τ]ΘΓΟΥ͂ ΟἿ ΤΩΥ͂ Β0Η: 
Τλικο ἰχ, 38. [ΟΥ̓ Π6 15 τὴν ΟὨΪγν ο}1] ἃ. 
Μαί.χν!!.1ὅ. ἔου ἢ6 15 ἃ ᾿ππδίϊς, ἀπ βού νοχϑᾶ; ἴου οὔειχηθϑ μα ἴδ] οι} 

ἰηΐο {π6 γα, ᾷῃὰ οἷν Ιῃΐο {[π6 νναΐου. 
Πακοῖχ, 896. Απά, ]ο, ἃ 5ριγ10 (Δ Κ6ῖ ἢ ΠΪΠῚ, 
Ματκῖχ. 18. Απᾶ ψπουθβοονοῦ Π6 ἐδ τοί ἴηι, π6 θαυ θίι Πἰχῃ : 
1ιυκεῖχ. 89. Π6 βι ἀἄθη]ν οὐἹϑί οαΐ, ἀπά ἴξ ἐρατοί τη (Ππᾶ0 [8 ἐοδιμθίῃ 

ΔΘ Ίη, 
Μαυκ ἴχ.18, ΔΠ ἃ σπδβῃθίἢ τυ ἢ Π15 ἐθϑῖ!, ἀπ Ῥἱη δ. ἀννᾶν : 
[μα Κο ἰχ. 39, δ πα Ὀττιβίησ' Ηἴτη, παγ]ν ἀθραγίθι ἔγογη Ἀϊηη. 
Μαὶ.χυῖ.16, ΑΠΑ] Ὀτουρῃξ τη (0 {Π ὴ͵}ἷ] 4156 1068; 
Μαιῖ ἰχ.18. Δη 1 5ραῖε (ο ἐῃν ἀἰβοῖρ]6β {πᾶΐ {ποὺ 5που]α οαϑὲ μῖμαι ουί; 
μηκεῖχ. 406. ΑἸΔ1 Ρεβουραί (ἢν ἀϊβοῖρ]65 το οαβί ππτῃ οἱ ; 
Μαιῖῖχ. 18. δα {ΠΥ οου]ὰ ποί. 

1.θ. Ηδ δηβνγοσδίῃ Ὠΐηι, δηα βαῖῖἢ, Ο [1 }1685 δηα Ῥρϑύνθυβθ 
σοπουδθοη, πονν Ἰοηρ᾽ 588}} 1 θ6 ψνῖτἢ γου ὕ πονν Ἰομρ᾽ 5114}} 
Ιβυὔον γου ἢ Ὀγὶηρ ΠΙγ 

{μι ἴχ.41. Βυϊηρ [ΠΥ 50ὴ δΙΠΠ16Υ. 
ΝΥ  ῖχ, 190. θηἴΟ γη6. 

20. Απᾷ πον Ὀγοιρμῦ ἢπη ππέο ΠΙηῖ: 
{κε ἰχ.42. Απά δ5 Β8 νγὰβ γεΐ ἃ σοῃηρ, 
Με ἴχ. 20. γν ἤθη ἢ 5ᾶνν Πἰμη, βίταρ ένγαν {Π|6 5ρ 10 ἴατα ἩΪμ : 
[μκ6 1χ. 42. {πΠ6 ἀδν}} [γονν Πῖγὴ ἄοννῃ, 
Μασκ ἴχ.90. Δηα Π6 811 οὰ ἐπ σγτουμπά, ἃπα τυ] οννβά, ἐοδιηϊηρ', 

21. ΑἈπάᾶἴι δεκεοᾶ ἢ15 ἰδίμοεσ, Ηονν Ἰομρ 15 10 ΔΡῸ 51πΠ66 {Π]15 
οδχηθ πηίο πη 7 Απᾶ πο βαϊά, Οὗ ἃ οά. 

2. Αμᾶ οδέϊηεοϑ ᾿ξ μα5 οαϑδὲ Πίηι ἰπίο {πΠ6 ἤγβ, δπὰ 1:ηΐο {Π6 

ννδίογβ, ἰο ἀββίτου μἴτα : πὲ 1 ἐποὰ οδηδέ ἀο δῃὴγ {Π]ηρ, 
Πᾶνα σοιηραβϑίοῃ ΟἹ τι8, ἃπα ΠΕΙΡ 8. 

.3, Δεβθιβ βαϊά ἀπίο μΐπη, [Ὁ που οαηϑέ Β6] ον, 411 πη ο5 
ΔΥΘ ῬΟΒΒΙ 16 ἴο μῖτὰ ἐμαὶ θα] ΙΘν ἢ. 

94. Αμᾶ 5έταϊρβένδν {1 ΤἈ1Π6γ οὗὨ {π6 6114 ογβά ουΐ, δῃά 

βδα ἢ ἰδαγβ, Πιοχᾶ, 1 Ὀ6ΙΪανα ; ΠΕΙΡ τποὰ ταῖπθ ῃ 6] 168. 

2. Πεοη 7655 βὰν [πᾶξ [6 ῬθΟρ]θ οδτηθ τυπηϊηρ᾽ ἰορῈ- 
(που, μ6 χϑρυκοᾶ (π6 ἔοι] βρί γε, βαγίπρ απίο ἔπ, Τποὰ 
ἄυτη δπὰ ἀθαῦ 5ρίτἱξ, Ε ἐμᾶγρα ἐμθ6, φομιθ ουΐ οὗ μἴπα, ἀπ 
δηΐου ΠΟ ἸΏΟΤΘ [ηΐΟ ΠΪΠΊ. 

26. Απᾷ {πὸ βριτἶξ οὐἱϑᾶ, δπὰ γϑηὶ μΐτη βοσθ, 8πἃ οδη16 Οἱξ 
οἵ Πῖπη: ἀπ Π6 ψγὰβ 85 οπβ ἀοδᾶ; ἱπβοιηθοῖ {Ππ|ΐ ΤΩΔΗΥ 

5814, Ἠδ 15 ἀβδά. 
27. Βιε δεβϑὰβ ἰοοῖς μΐπι ὈῪ ἔπ παπᾶ, ἀπά {πο πῖαρ ; 

84 ἢ 8γοβ6. 
Δί χν 18. ἀπ {Π6 ΟΠΠἃ ννὰ5 ουγοα ἔγογα ἐπὶ νον Ποὺ : 
[μας ἰχ, 42, ἀῃὰ ἢ ἀε!νοτοα Πἴμι ἀρϑίῃ (0 πἰ5 [ΔΈ Ποῖ. 
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{06 ἴχ.43.. Απά {πδν ᾿εῖα 8]} διηδζϑά δὲ {Π6 γηϊρην ρονγου οὔ αοἄ. Θα|ες. 
Ματκ ἰχ.28, Απᾶ ψβθη Π6 νγᾶβ ΘΟΠ16 Ἰῃΐο {Π| Ποιιβ6, {Π6 αἰβοῖρ 165 
Μαίχυ. 19. ΤΏΘη οδηηθ---ἴο 6515 δρδτῖΐ, 
τ ἴχ.28. 8η6 δβδκβα ἢϊμ ρυϊνδίοϊυ, ἢν σου]α ποί νγὸ οαϑὲ Πἴπ οὐεῦ 
Ναί χν0. Αμπα 6515 5814 πηΐο {Π6η|, Βϑοδῖιβα οὗ ψοῦγ ἀπΡε]ϊοῦ: 

ἴΟΥ νοῦν 1 58. ππίο γοι, [ἢ γα πᾶνε (ἈΠ ἃ5 ἃ σταίη οὗ 
γηυδίαγα 5666, γα 51.4}} 5ᾶὺ ππίο [Π15 πιοιηΐαίῃ, Βδιηονο 
ἤθηςα ἰο γοημάθν ρ]866 ; 8η4 10 51|8}] γθίηονε : δῃᾶ ποίῃίηρ 
5141} θ6 ΠΏΡΟΒΒΙΡ]6 ππίο γοιι. 

Μακῖχ 296, ΑΠπά Π6 βα14 υπίο {πεπι, ΤἼῊΙΒ. Κιπα οδῃ σομηο ἔουτἢ ὈΥ 
ποίησ θὰὉ ὈΥ ΡΥΆΥΟΥ δηα ἔδβίηρ. 

ΜΑΤΤ. ΧΥΪΪ. ραγὶ οἵ νϑῦ. 14, 16. ἐφ 17. ραγὶ οὐ νϑῖῦ. 18, 19. πὰ 
ΨΘΥ. 2]. 

14 Απὰ ψ ἤθη ἱμ 6 Ύ ΘΓΘ Θοτη8 ἰὼ {πο τυ] τ ἀ6--οδῃ ἃ βγη, 
16 ---αηὰ ἔμοὺ οου]Ἱὰ ποῖ οαγα Πἷπι. 
17 ΤΊΘη «6505 ἀηϑνθυθα ἃπα βαϊά, Ὁ δι} 1655 ἃ πα ΡΌυ 86 

ΒΘμΘΓ Αἰ οη ἢ ΠΟῪ ἸΟΠρΡ' 518}} 1 μΡὸ ψτἰ γοιι!" μον Ἰοπρ 588}}1 
ΒΌΠΕΓ γοὺ ἡ ὈΓΙΏρ πῖτὰ ΒΙΓΠΘΥ ἴο Π18. 

18 Απά Ψ6585 γϑθθυκοα {πὸ 4601], ἃ ἃ Π6 ἀδραεγίθα ουὖἱ οἵ Βΐ--ὸ 
19 ---ἰμα ἀἰ5010185--δῇ ἃ 514, ΤΥ γ οου]ὰ ποῖ γα οαβὺ πἰπα οὐἱ ὃ 
21 ἩἨονθοῖὺ {π|5 Κιπα ροϑὶῃ ποὶ οαΐ, θα ὈΥ Ὀγᾶγου ἀπᾶ ἰδϑί- 

πη. 
ε ΤΟΚΕ ἰχ. μᾶγὲ οἵ νου. 98. 40, 41, 42, 
98 Απά---α πιδῃη---οΥ 6α οι, ΒΆΥ1Πρ᾽ πὶ 
40 ---ἀἂπὰ πον οοπ]ὰ ποὶ. 
41 Απὰ «655 ἈΠ ΘΓ ρ᾽ 5814, Ο ἔα1 1655 8 ἃ ροῦν οΥ56 ΡΌΠε- 

τγαΐϊϊοι δ πον ΙΟΠρ᾽ 518}} 1 θ6 νι γουι, ἃπΠα 5 ἘΕ 1 γοι ὃ---- 
42 --απὰ ἰαγο δῖηι. Απὰ “6505 γϑρυκοα ὑπ6 προθδμ 5ριγῖΐ, 

ἃη ἃ Πρα]6α ἔπ ο}114--- 

τοικῷ»--.. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΧ. 

Ολγὶδὶ ἀσαϊη ζογοίοἰς ᾿ὶς 1) αἱ απὰ Πἰοδιγγϑοίίοη “, 

ΜΑΤΊ. ΧΡ. 22. 38, ΜΑΒΚ ΙΧ. 80---98. ὑκὲ ΙΧ. 48-.---46, 

Ναικῖχ.80θ. μπᾶ {πδὺ ἀδβραγίθα {πθπορ, πα ραββθᾶ {πγουρὴ 8116 : 
δηα Πα ννου]α πού {πᾶ ΔηΥ τηδὴ 5ῃοι]4 Κπονν 1{. 

3: ὝΤι {ῃγ86 δροβϑί!8δβ δὰ πον 6614 ὑμὶν (ἀοα, σοΙμρδπΊοῃ, 
ἀπ ἔγτϑη, ἐπ 6 ΜΘ ββίϑἢ, πη Π15 9]ου 64 5ἰαΐθ : ἴῃ ὑπαῖ ἰοσὰ πὰ 
ΠΆΠΠΟΥ ἴπ Ὑ ΒΙΟἢ μ6 μδὰ ἀρρθαιθὰ ἴὸ ἐμ ρδίγιγοβ πᾷ ρτο- 
Ῥμοὶβ οὗ ὑπὸ ἀποϊθηΐ {ϊπηθ, ἀπ ἴθ ψῃϊοῖι Β8 Ὑ7}}} ἀραΐπ ΔΡΡΘΆΓΣ 
Π6η Π6 51|8}} οοηθ ἃραίῃ ἴο ἡπᾶρϑ {π6 Πἰνπρ ἀπὰ ἴμ8 ἀθδά. 
ΑΠΟΓ {Π15 ΒΡ] τὴ αἰ] ΒΟ] οβασγο οὔ Πἰ5 οϑ᾽ ἐδ] αἰ ρηγ, μ6 οομίϊ- 
ΠΏΔΙΠΥ Τϑιμΐη ἀθα Ϊ5 αἰδοῖ ρ165, ἃπα Ὀγζ ὑπαΐ τπθ8Πη5 ρυθραγϑα {μον 
τλΐϊπα 5 ΤῸΓ ἔπ ΔΡΡΙΌΔΟΙ οἵ [15 ἀθογαάῖπρ, ογιθὶ, πα ραϊπηίαϊ 
ἀθαΐῃ. ὙΠ6 βδυῖηϑ γα Ια ἔγοπι {ΠΠ|6π|---ἰξ γγὰ5 Ἱποοιηργυθθη- 
51016---ἰ Π6 Ὁ ἁπαογϑίοοα 1ἴ ποῖ. ἘῸΥ ἐπα ἀοοΐγπο οὗ ἐπα αἴοπθ- 
πηθηΐ, ΔΙ ΠΟ Ρἢ ργοῆριγθα Ὦγ ἴπ ἔγρεβ, δῃὰ ἰδαρῃὶ ἴῃ ἐπ ἱπϑὲ1- 
ταΐϊίοπ5 οἵ π6 1ὰνν, ἃπ ἃ 511}} τηου8 οἰ θυ] Υ γονθαὶ θα Ὀγ ἴπ6 ρτο- 
Ρμοῖβ, ψἃ5 ποῖ ὑπογοῦρ} Υ ἀπάοθγβίοοα, 11} 1Π{8 ἀπὰ ἱπημπου δ] ν 
ψογΘ Ὀγουρμὺ ἴο Πρ Ὀγ ἴμ6 ἀοβρ8ὶ. Τ}ι15 ἀοοΐγϊ πο γγὰβ ἰὸ 
18 ἃροϑβὲ!65, ἃ5 γγ16}} ἃ5 ἔο ὑπθὶγ σοχηΐγυμηθη, ἃ ϑὑπμι ]] Πρ ΒΙΟΟΙ. 
1 88, ἃπα 1Ὁ ψ1}}] αν δῖ θ6, [ὉΟ]15}}π655 ἰο ἴθ ασβεῖς, πὰ ἰο 81} 
Ἅ}|0 ἀϑϑί πη] αΐθ ἴο {Π6 58116 ρου ἔνθ, ργθϑαϊμηρίποιβ, ἃπα ΡΠ ]- 
Ἰοδορμ ϑίηρ' ομαγαοῖθυ. ΗἩσυτηδη Ὑϑᾶβοη Πιιδὺ ΠΘΓΘ ὃ Βα πὰ 
ἰο πο ἀυβρε!. ΤΒΟΥΘ πιυϑὲ θ6 ἃ ργοβιγαίίοι οἵ ὑπὸ ργίθ οἵ 
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Μοκ ἴχ.31, ἘῸΣ ΘΆ1166. 
Μαιχυ 22, νυ 116 ἔθου Δθοάθ ἴῃ (.8111|66, 
Τιῖκο ἴχ. 48. γγ 8116 {ΠΘῪ ὑγοπἀθγθα ον ον Οη6 δὲ 811 {πη σϑ συ Π10}} δ 55 

αἰ, 
ας ἴχ. 31. 6 ἔδιιο] 1115 4 Ἰ5οῖρ] 65, ἀπά βαϊα πηΐο ἘΠ 6ιπ, 
Το ῖχ. 44, [μδὲ {πΠ656 βαυίηρθ 51πΠΚ ἄονῃ ἰπΐο ὙΟΌΥ ΘΔΥΒ: ΤΟΥ {Π6 

ΒΌΏ Οὗ τηδῃ 51)8]] θὰ 
Ναί. χυ . 29, Ὀείγαγαβά, 8Δη6 
Μανκῖχ. 31. 16 ὅοῃ οὗ γηδῃ 15 ἀδ] νουϑα ἰηΐο ἐπ6 παπᾶς οὔτηθη : δηᾶ 

[Π6Υ 5181} Κι] τα: δηᾶ αἴεν (Πὰὶ Πα ἰ5 Κι 16, μα 518}} 
Υ156 

Μαίΐ,χν 1.93, 06 Υα]56 αὶ 80 Δ]η, 
ΜαυΚ χ, 31. [Π6 {Π|γ ἀδν. 

82. Βαΐ {πδν πηδογβίοοα ποὺ {Πδὲ βαγίηρ, 
1Πμακεῖχ, 45. ἃΠα 10 ννὰβ Βα ἔγογῃ {Ππϑυη, ἐπαΐὲ ἐπ ν ρουοοϊνϑα τὲ ποί. 
Μαί.χυ 23. Πα {πον νγοῦα Θχοθθαϊηρ ΒΟΥΤΥ. 

Ματκῖκ. 32, Δπα ἐπ ν ἡγοτα δἴταια ἰο 85Κ Πίμη 
Τμικε ἴκ. 45, Οἵ [Παΐ βανίησ. 

46. ἼΠΘη {πε ἃΥΟ88 ἃ τοϑβοηϊηρ ΔΙΠΟΠρ' {Π6 πη], ΜΒΙΟἢ οὗ 
[Πδῖὴ 5που] θ6 {Π6 ρσγθαίεϑί, 

Μαικῖχ, 38. ΔΗ {ΠΕ Ὺ οᾶτηθ ἴο ΟΔΡου Δ πΠΏ. 

ΜΑΈΤ. ΧΥΪ]. ραγΐ οἵ νϑυ. 22, 29. 

22 Ἀπὰ ψ}116 ποὺ ἃροάθ ἴθ αἀ811166, 6815. βαἱα ππῖο ἔμδιη, 
ὙΠῸ 5ο0η Οἵ τηδη 5}8]] μ6---ἰπἴο {πὸ μΒᾶπαβ οὔτηθῃ : 

20. Απὰ [Π6Υ 5148}] Κ11] ἴπη, δηα {6 ὑ{π|γὰ ἀΔΥ Π6 5}8]]--- 

τῦκ ἰχ. ρατὶ οὗ γογ. 48, 44, 48. 

40 --Βυῖ---Π δαϊὰ πηΐο Πἰ5 ἀϊβοὶρ!θ5, 
44 ---ἀο!᾿νογϑὰ ᾿ηἴο ὑπ6 πη 45 οἵ ᾿ηθηῃ. 
45 Β0} {ποὺ ππαογβίοοάα ποὺ {Π15 5α γ᾽ πρ--πα ὑπο ν (δαγρὰ ἴο 

Ἀ5Κ Πηη--- 
τοα48.»----- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧ. 

Ολγιδέ τοῖς α ἤῆπναοῖο, ἰο ραψ 6 Πα δοκεῖ ον ἐδδ 
Τοηιρίο ϑογυῖοο "ἢ, 

ΜΑΤΊ, ΧΥΙ]. 94---27. 

Μαίχυ34, ΑΠπά θη {ΠΕῪ συαγα Θοιηθ 0 Οδρογπδιηι, {Π6Υ (Πδὲ γ6- σαρθγπδυιι. 
οαἰνοά ἐγιθαΐα ΤΠΟΠΘΥ οδιη6 0 Ῥείοδι, δηᾶ 5814, Βοῖῃ ποί 
γοῦν Μαβίου μὰν {Ἰραΐο 

παπηδη 1ηἰ6]1]6 οὐ αἱ ἴπ6 ἴοοὐ οἵ {π6 οὔοβϑ, θ6ἴΟγΘ τη ψ ἢ ΡΓΟΡΟΥ 
ΒαμΠ ΠΥ οἂπ ὈΘ]1Θ νυ ἴῃ ὑπ Βα] να 0 ρα γοΠμδ56α [ὉΥ ἔπ πὶ ἐπγοιΡ ἢ 
ἐπ αἰοποιιοπὶ οἵ ἃ ἀϊνίηθ Βϑίῃρ' [Ὁ ὑπ β'ηβ οὐ δ. Ηδ ὑπὸ 
Γεὐθοὺβ {818 ἀοοίγπθ, οοσπἰβ ἴπ6 δ]οοὰ οἵ {!Π6 οονοπαπὲ ἂπ απ- 
ΒΟΙΥ ἐπῖπο', 8Π4 ν]ο θη ἐ]γ Βθραγαἰθϑ πε θοπα οὔΠονθ, 16} απ1}68 
ἃ [ἈΠΠ6 πὶ τηδῃ, ἰο ἐπ 6 ἸΠΘΥΟΥ ΟΥ̓ 5 Ογϑαΐου. 

5 ΤΆ 15 ἀποουίαϊῃ ἡ πϑίπου {π6 ἐσ αΐα ἀοπιδῃ 64 οἵ οὐ Ἰογὰ 
ὙᾺ5 {16 Π8}5Π}6|Κ6] (ῸΥ {π6 βούν!οθ οἵ {πὸ ἔϑιῃρ]θ, Οὐ᾽ ἔμ 6 Θοιμη0Π 
ἴα Χ685 τϑθααϊγθα ΒΥ ἐπ τ ]6 5 οἵ {π6 οοπηῖσγ. Βοίἢ ΤΑρμ οί (α) 
8ηα ὙΥΒΙΤΌΥ (6) πᾶν δἀορίδα {Π|| ἔὈτππθ ορ᾿ πΐοθ ἢ, ὙΠ] 6} ΒΘ Θμἢ5 
ἴο δ6 τηογβ οοπϑίϑιθηΐ τ ΟἿν ΤΟΥ 5 γθαϑοπίπο, ὑπαὶ Π6 νγὰβ ἐπ6 
50} οὗἉ ἱπαὶ ΚΊπο' [Ὁ ψΠο56 56 ἐπὸ ἔχ θαΐθ 85 ἀθιηθη θα. ΤῈ6 
οθηαιποῖ οἵ οὐκ Ιογὰ ἴῃ ἐμ15 ἰῃβίαποθ δου 45 ἃ δ. ΚῚ ΠΡ’ ΘΧΘΙΙΡ]8 
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Μαί.χν! 25, ἘΦ βδῖεἢ, 65. Απᾶ ψη θη 6 ννᾶβ σού ᾿πίο {Π6 Ὦοιι56, σαρογμαῦπι. 
δεϑὰβ ῥγενοπίθα ΐτη, βαγίησ, πὶ {πη καί ἔμποῦ, 81- 
γηθη 7 οἴμοι ἀο {π6 Κίηρβ οὗ ἐπ6 ϑαυξῃ 86 οτιβίουῃ ΟΥ 
{Ἰθαίε οὗ {Π6}1 ονγῇ οΠΠ]ΠΥΘη, ΟΥ̓ οὗ ΒΕΓΔΠΡΌΓΙΘΒ 

26. Ῥείδυ βίῃ αηΐίο μη, Οἵ βίσδηρουβ. Φα6βὰβ 581 ἀηΐο 
μῖτη, ΤΠΘη δῖ6 [Π6 σΠ] άγθη ἔθ. 

27. Νοινπηβίδπαϊηρ, 1οθϑί νγα βΒῃοια οἴεπα ἔθη, σὸ (ποὰ 
ἴο {Π6 568, δηα οαϑέ 8ῃ ΠοΟΪς, δηα (Κα ἃρ {Π6 ἤβῃ {ηδὲ ἢγβί 
σογηθίἢ ἊΡ : ἂπὰ ψῃθη ἔποιῖι μαβῦ ορθηθα ἢ15 που, ἔποιῖι 
58} Ηπᾶ ἃ ρίϑθοβ οὗ χπόηθυὺ: {πᾶΐ ἰδ, δηα σῖνε πηίο 
{Πθγὰ ῸΥ τὴ6 δπὰ {Π66. 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

116 Πὶδοῖρίος οομἱοηα ξοΥ διιρογιογϊέῃ “. 

ΜΑΤΤ. ΧΥΠῚ. 1. ἰο {πὸ θη. ΜΑΚΚΊΊΧ. 98. ο (Π6 6ηᾶ. 
{ΚΕ ΙΧ. 47---.0. 

Μαῖ, χυῖ 1. ΑἹ 16 ϑΞδγὴδ Εἰ 6 
ΜΑτΚ ἰχ. 38, θοῖησ' τη {Π6 Ποιδ6, 

ἴο 81] ηδη κί πα, αυ!ϊθῦν ἴο Βαριῖ ἴο 811] ἔΠ6 [ἂν ἀπα σαβίοπιβ οὗ 
τμοὶγ οουσηΐγυ, ἡ ΒΙ Οἢ ἀγ6 ποῖ ποβὶ!]!]ο ἴο ΟΠ γιβ δ ηγ. 

Φομδϑ(ο) σομϑι ἀθβ {815 85 Δ ΒΟΥ βσηϊποαπὶ δοΐϊΐοπ, ἀπὰ 
ΥΘΙΠΔΓΚ5 ΟἹ 1ἰ-τῦ 1 πᾶν ἃ ΠΟΙΠΟη. Οὗ Τῃγ ΟΥ̓, [ὉΓ Μ᾽ Β1ΟΝ 1 οδΠ 
Ρτοάποο πὸ δαϊμουιν οἵ Δγ οοιημηθηΐαῖοῦ, ἐπαΐ {6 ἔπ γ6 6 οὐ ἀθ 5 
ΟΥ̓ δηΐμη815, ὑμ6 ἴον ]5 οὔ ἴπ6 αἷἱσ, ἔπ "ϑαϑβὶβ οἵ 6 δαυἱ ἢ, δπὰ ἐπ6 
ἤβηι65 οὗ ἱπ6 5868, σϑργθδϑθηΐ {Πγ66 βἴαϊεβ οἵ δοίη : {Πὸ ἴον 8 οὗ 
1π6 αἷγ, 86 ΔῆΡΘ]10 ΟΥ̓ ΒΡ  γἰἴ.8] παΐαγο, μοὶ θα δηὰ Ροοα : πὸ 
Ἰδῃα δηΐη)8}5, ὑπ ργοβθῃῖ ἰδία οἵ τηδη}8 ΠΠ|Π8 - ἔπ6 ἤδη οἵ ἐπ 568, 
ἐμ δἰαΐθ οἵ {Π6 ἀθαά, γι ἃ ΓΘ 5:]6ηΐ πὰ 1ην]51016. ΤΊ5. ἸηΔῪ 
ΔΡΡΘΆΓ βίγαπρθ δη 4 ν]᾽βίομαυυ ἰ0 ἵποβθ πὸ πᾶνο ποῖ οοπβι ἀουθα 
ἰ ; Ρυΐ [ἢ {π6 ἀἰδεϊποίοη 15 ἰοα πα δα οα ἱμ6 ϑογιρίυγο, ἔθη 1Π6 
ἢ5}), ἐμαὶ ἢγϑέ σοπιοίΐ, τῷ, 15 Ὧ6 ὑπαΐ ἰἰγβϑὲ οοχπθῖ ἀρ ἔγομι {Π6 
ἀθδα, 45 Ογῖδὶ ἀ14, ἐπ ἢγϑὲ ἡγιιὶ5 ὁ ἐΐιθηι ἐπαΐ Ξἰορέ : ἃπὰ ἃ5 
6 7086 [ὉΥ οἵ 2ιι5ἐϊΠοαΐίον, Ὦ6 Ὀγουρ αὐ 8 1} ΟἿ ΥΔΠΒΟΠῚ, 
ἴο "6 ραϊά ἴοσ ἔῃοϑθ ὑη0 πᾶνβ πὸ ἐγ θυϊθ ἸποηοΥ οἵ ὑμὶν οὐνη ἴὸ 
οῖνθ ὙΠ {Π15 5658 {Π6 ο856 νγὰ8 ψουΐμν οὐ ἴπ ἀϊνίηθ ᾿ηἴου- 
Ροβιτῖοι." 1 1ηβοσὶ {Π|5 85 ἃ ΟἸΥΙΟῈ5 ΒΡΘΟ θη Οἵ “ΟΠ 65) ἸῃἴοΥ- 
ῬΓοίδιοπ οὗ Βογιρίαγα : 1ἰ 15 [Δ ποῖ], θαΐ ἱπρΘμ]Ο 5. 

1... σὴ (ρα ΒοΟΜΨΥΘΥ͂, Ρ. 108.) Πὰ5 15 0}γ οὐϑογνϑά ὑπαὶ {Π6 
ΟΠ βϑῖοη οὗ οἵ ὑγϑηϑ αἴουϑ ἴο τηϑγκ {π6 αἰ ἤθγθποθ θθΐνθοη ἐμ 
αἰάἀγδομπιᾶ, ν. 24. πα {πὸ βἴαϊου, ν. 27. μᾶ5 ορβδουγεαὰ ἃπαὰ δῃθῦ- 
ναϊθά ὑπ6 ψ)η016 δοοοπΐῖ. ΤῊ 5ἴαϊθι. χὰ δαθ] πὶ ν}ὰθ ἴο ἔπ 
ἀϊάγδομπια, ψμ]ο ἡγὰ5 δαιίνα!θπὶ ἴο ἐμ ΠΑ} 516 1.6] ἀειηδηά- 
εα (α) (Εχοᾶ, χχχ. 11---Τθ,. ἀπ ΧΧχΧυ!. 2ὅ---28.} [ῸΥ {Ππ|6 βϑύνῖοο 
ΟΥΈΒ6 ἰθιηρ 6. 

(α) Τιἰρ]ηβοοί, νο]. 11. Ρ. 212. ( ὙΥΒΙΟΥ ἰπ ἰοο. (6) δοπεϑ᾽ ΕἸρυ- 
ταῖν Πδηραᾶρα οὗ δοτιρίπγο (4) 566 οπ {Π15 βυθδήθοί Ἐ]5αν ἰν ἴοο. 
Τινλοοῦ αὖ βαρτα, ἀπά ϑομοοίρ θη 5 Βθιλασκ5 οἡὴ Πϊρμίοοί, ΗΠ τε Ηδ6- 
Ὀγδῖοϑθ, ν0]. 1. Ρ. 151. 

535 ΤῈὴ6 διηθιζουβ ἀϊδραΐο οὐ ἰπ6 αἰδοῖ ρ]65. σοποουπίηρ ὑπο ὶγ 
Ῥιδοθάθπου πὶ ἔθ Κη σάοτηῃ οἵ μδᾶνθῃ, ρύουβ ἐμαὶ ποῖ δνβῃ {6 
γεροαΐεα ρυθαϊοίζομϑ οἵ ον β8ν 10 Ὁ γ}5 80 6 1πρ5 ἀπ ἃ ἀφαΐῃ σου! 
θη ΐ5}} ἔγου {86 τη 5 οἵ Β15 Ὁ] οὐ 5 ἐπδῖν ργθοοποοῖνθα 166 85 
γοϑρθοίϊηρ ἔΠπ6 Ν[οββϑιδ 5 Κίῃράοιη. ΤῸ οογγθοὶ ὑπὶ8 ργθνδῖης 
ΘΙΓΟΥ͂, ΟἿΓ ΘΆΨΙΟΌΣ ὩΟΜ ΥΘΒΟΥΐΒ ἴο ἃ ἀἰῇἴογοηΐ το ἀ8. οἵ ππάθ- 
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δύ, χν 1.1, Αγ 6 {Π|6 ἀἸ5 61 01]65 απο 9 6βιι5, βαγίηρ, ὟὟΠΟ 15 [Π6 ργϑαίεβε σδρουπδαια. 
ἴῃ {Π6 Κιησάοιῃ οὗἩ πεϑᾶνϑῃ " 

οοῖν!πρ Ππ6η]|. ΗΘ ρῥαοοβ ἃ 1{{{16 οἰ] ἃ Ῥοίογο ἰμιθηη, 8551 1 Πρ’ 
ἔμπθηι ἐμὲ ὉΠ]655 ἔπ Ὺ ΓΘ οοηνοιϊθᾶ - ἐμαΐ 15, ἀΠ]685 ὑπ θ6- 
Ο8Π16 85 ΠΠΘΙΔὈΙ Ο5 ἃ πὰ ἃ5 Βα Π10]6, ἃ5 π|11 4, ἃ5 τ]66]ς, ἃπὰ 85 
γΟΘΆΓ]655 οἵ 811 θῃιρογα! ρονγθιβ ἀπα ἀϊδιϊποἴ!οη8, 85. ἃ Π{{|Ὸ 
6114, ἵμῈὺ δοιὰ ποῖ δνθὴ θ6 αἀηι θα πὸ ἐπ6 Κιηράοπι οἵ 
μθᾶνθη. συμ 15 {Π6 οπαγϑοίογιϑίϊο νἰγίθθ οἵ Ομ γ ΙΒ. ΙΔ : 
δηἃ {π6 πο οδὶ τοναγαὰβ οὗ μθᾶνθῃ 16 ργοιηῖϊϑθα ἴο ὑπ6 πιοϑὲ 
Βα 106 8 ἃ Π]66 1 --οἴον  {πᾶξ 15 Ἰϑαϑδὶ διποηρ γοιι 811, {Π:6 58Π|6 
588}} θ6 ρυϑδΐ. 

ΤΊΙΘ Γθᾶβοη, ΜΠΟ)86115 Οὔ ΒΟΥ 65 Οἢ ἐΠ15 σομνουβαΐίο, ΨῈΥ 8Ρ- 
Ῥαγϑηΐ οομ γα] οἱ 05 ἃγ6 πιπδνοϊ 8016 ἴῃ {π6 ἀθροβι οη οὗ 56- 
ΨΘΙᾺΙ Θγ6 ΨὶϊΠΘ5565 ἰοὺ ἴπΠ6 8816 ἰγαπβδοίϊου, 185 Θᾶδυ ἴο 6 
ἀ5ϑῖρῃηθα. ΤΠ ΘΥ ἀο ποῖ 811 ΟΌΒΘΥγ 6 ΘΥΘΥΥ͂ τηϊπυῖΐθ οἰγουηβία πο 
οἵ {πὸ ἰγαπδδοίίοη, θὰ 5ΟΠ16 ὈΔΥῪ Ρδγίουϊαν αὐἰτοηϊίοη ἴο οπ6 
οἰγοαμηδΐίδποθ, Οἴμθ 5, ἰοὸ δποίμοι : ἐπιῖἰδ ΟΟΟαΒΙΟΠ5. ἃ γψαγι δἰ 
ἴηι ὑπο δοοοπηΐβ, Μ ΏΙΟΝ 1ὲ 15 δοιμηθίϊπιθβ αἰ Πα] ἴὸ ΥΘοοπο ]. 
ΤῊ15 Βρρϑπϑᾶ [πΠκϑνίβ6 ἴο ὑμ6 Ἐνδηρο] 155, ἃ5 1 ΜΠ 1Ππ5ίγαϊα 
ὈΥ {πὸ [Ὁ] ον πρ ᾿πδίαποθ. 5:1. Μδίμθν, Ομ, Χ ΥἹ. 1--ἢ 1:4, ἀπὰ 
51. ΜαΡς, οι. 1χ. 839---ρ, γοαΐθ {16 βᾶπιθ ἰγαπϑδοίίου, δαὶ ἴῃ 
αἰ ογθηΐ ροϊηΐβ οἵ νον, ἀπά [Ὁ ὑπαὶ γθᾶβοπ ἃρρθϑᾶγ, δἱ ἢγϑὶ 
δίρῃῖ, ἴο οοπίγαα! οὗ Θδ 6} οἴ μου. 

51, Μαΐου 5ᾶγ5, Αἱ ὑπαὶ {ϊπ|6 οασθ ἔμ ἀϊβοῖρ]θ5 ἴο “7655, 
Δηα 5814, ὙΠΟ 15. πὸ σγθαϊθδὺ ἴῃ ὑπ ᾿κϊηράοπι οἵ μϑαυθὴ ὃ-- 
51. Μαδῦκ, οἢ ἴμ8 σοῃέγαγυ, Η6 οἂπιο ἴο Οἀρθγπδμμη,, ἃπ ἃ Πᾶν] ηρ; 
Θπίθγεα ᾿πἴοὸ 8 μοιι886, μ6 ἃϑκθά ἔπθιι, ὙΥγμαὶ ψγὰ5 1Ὁ ἐμαξ γθ 
αἰδραΐθα ἃιιοπθ ὙΟΌΥΒΘΙν 5 ΡΥ ὑπ αν" Βαΐ {Πππ Υ Π614 ἐμοὶ 
ΡΘᾶσα; (ὉΓ ὈΥ ἴπ ΨΥ μου μια αἰδρυϊθα διμοπρ ὑμθηηβ ᾽ν 68, 
γγΠ0 5Βμου]ὰ 6 ὑπὸ ργθαΐθὶ. Αοοογάϊπρ ἰο δι. Μαϊίμον, πὸ 
αἸβοῖρ]65. ὑμθηιβοῖνοθ [Δ ἰμ8 βιθ]θοὶ οὔ ἔποὶγ ἀϊδρηΐθ θϑίουθ 
9) 6518, [ὉΓ [18 ἀθοίβίοι : ὑαΐ, δοσοογάϊπρ ἴἰο δ... Μαγκ, ἔπ Ὺ 
ΟΥ̓́ΘΗ ΓΘ[Ὦ56 ἴο ΓοΙαΐθ ὑπ6 βα )]θοὶ οἱ ὑμὶν ἀϊδραΐθ, ἱπουρ “6515 
γοαποβίθα 1ἴ, θθοϑαβθ ἘΠ6Ὺ ΤΟΥ͂Θ ΘΟηδοΐοιιβ ἴἰοὸ ἐπθπηβαῖνοδ ἐπμπαξ 
τὸ ψου]Ἱὰ οοοδϑίοῃ ἃ Γοριοοῖ, ὙΠῸ ααρδίϊθη 15, ΠΟ ἐϊι656 80- 
οοπηΐβ ἃγ6 ἴο θ6 Γϑοομο θα, 

γυΠπουῦ δηΐουϊπρ' ἰπἰο ὑπ ναυΐοιβ 50] αἰϊοπβ ὑνῖ ἢ πᾶν θΘΘα 
ϑίνϑη Υ ὑπ σοπιπιθηϊδίουβ, 1 51}8}} ΟἿΪΥ Οὔβοῦνο, {μᾶΐ, ἃ5. ἐιῖ5 
ἰγδηβδοίίοη γο]αῖθθ ἴο ἃ πιαΐίου οἵ ἀϊβραΐθ διποηρ {Ππ αἰδοῖ 185, 
1ι μᾶ5 οἵ οουγϑο ἔνψο ἀππδγθηΐ 51465, δηα ἐμουθίογα σᾶρ80]6 οἵ 
ἔνο αἰΠουθὲ γοργοβθηΐαΐομβ. ϑοιηθ οὐ {πὸ ἀ15010165 1814 οἸ αἰπη 
ἴο {86 {116 οὐ Ἔπ6 ρυθαϊοβδὶ ἴῃ {μ6 Κίπράοῃι οἵ μϑᾶνϑῃ, ΔΙΠΟΏΡ᾽ 
ὙΠΟ ΜΘ ΤΠΔΥ ΡὈΥΟΡΔΌΪΥ γθοκοη Ῥαεΐον, ψῖϊῃ ἴπ6 ἔνγο 50Π8 οὗ 
Ζορθᾶθθ, 9 8π|685 ἂἃπὰ Φ9201πη. ὙΠ656 οου]ὰ ΠϑγάΪγ οχρθοὶ ἴο 
ΘΒΘΔΡ6 ἃ Υϑργοοῦ, ἃπα ψϑυθ ππαἀοαρίθα!ν 5 απηθα, γμθη 4υ65- 
ἐϊομθα 85 ἰο {}ι6 δι )θοῦ οἵ {π|||- ἀἰδραΐθ, ΟΥΒ6Ὶ ἀϊβοῖρ]θβ, οπ 
ἐπ ΘΟ ΓΆΥΥ, ΠΙΔΥ 6 ΟΟμΒΙἀοΓθα ἃ5 ἐπ ραγὶυ αἰΐδοῖκθά, Ψ80, 
ντπουΐ οἸ ΔΙ πα] ἢ ρ᾽ ὅπ ἢ γϑὲ γᾶ η]ς (ΟΥ̓ ἐποπιβϑῖνθβ, πιϊρ!ῦ γοὶ ὑμῖη]ς 
10 ἀ]αδὲ ἕο "6 ἐγϑαϊθα ἃ5 1πίδυουβ, δίποθ ἔμ 6 0 81] ἀρρϑαγϑά ἴο θ6 
408]. ὙΠ᾿. Ἰαἰΐου μδᾷ 1655 γθᾶβοῃ ἴο ἔδυ ἃ. γβργοοῖ, βίποθ ἐπ 
ῬΌΓΘ τηογϑ] ]ἶγ οὗ ΟΠ γίϑί, ὑπ ἢ ἔθᾶομθ5 ὑπαὶ νου δοίϊοη πιυβὲ 
Ὀ6 Θδεϊμηαΐθα ὈῪ {πὸ πηοΐῖγϑβ ψμΐ οι ραν 1 δἰ γι, γὰ5 ποῦ ἐμ θα 
ΤᾺΠΥ πηἀδγβίοοα ὈΥ [18 ἀἰβοῖρ]68. 1π ὑπ ὶγ ουϊναγα ὈοΠαν]ΟΌΓ, 
δὲ Ἰϑαϑῦ, ἔπουθ γγὰβ ποῖ μῖπρ' ἀΠΥΘΆΘΟΠΆΡ]6, δπα, σιϊπουΐ Ρϑπρ' 
ΒΌΠΥ οἵ ἃ ὈΥΘδΟΙ οἵ ργορυθῖυ, {860 πιϊρμξ 1 γ ὑπ Θοπιρ] αἰ π δ 
Ὀϑίουθ {πὶ Μαβίδθυ, ἃπὰ γϑαμοϑὲ πἰ5 ἀθοϊβίοη. [ὲ 5 Ῥγοῦ  }]6 
ἐμαὶ 5ὲ, Μαΐου τγὰβ οὗ ἐπὶβ ραγίγ, δποθ ἃ πιᾶῆ, 0 γγὰ8. ὈῪ 
ῬΥΟΐδββίοη ἃ ἰὰχ - ἐμ ουῸσ, δη ἃ πονϑῦ ΡΥ ΙΟΟ]ΑΥΙ͂Υ ἀἰδιϊπρυϊβιοα 
ἈΠΙΏΒΘΙΓ ΔΙΔΟ Πρ ἐμ Αροϑβὶ]θβ, οι] μᾶνο μαγΪν Βα ρροβοϑα ἐμὲ 
ἢ.6 Βῃοι]ὰ Ὀθοομιθ ἔπ ἢγϑὲ ἴῃ ἐπα Κίηράοιη οἵ ΘΟ, Ηδ τοϊαῖεβ 
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Ματκῖχ, 88, Δη4 6 δεκϑᾶ {πετη, ὙΠδὲ ννὰβ 16 {παῦ γ ἀϊβρυϊθα διηοηρ σαρεγπᾶυπι. 
γΟΙ ΙΒ Ιν 5 ΒΥ {π6 ννὰν 7 

84, Βιυΐ {πον ΠΕ] {πον ρβδοα : ἔου Ὀν ἐπ ννᾶὺ πον πα 415- 
αἰεα Δηηοησ {πογηβεῖνθϑ, γγῆο 5Ποι 1 Ὀ6 [Π6 σγοδίοδϑί. 

Τακοῖχ. 4. Απα ὅεβα, ρϑυσαινιηρ ἐῃ6 {πουσδε οὗ ΠΕΙΥ ἢΠοατγέ, 
τ ῖχ.35. 580 ἄονγῃ, δηα οδ]] θα {Π6 ἔννεϊνο, δηα βδι πἀπέο {Πθη, {ἢ 

ΔΩΥ γηδῃ ἀ6βῖτα ἰο 6 ἢγβί, {Π6 5816 518}} θῈ ἰαϑὲ οὗ ἃ]]}, 
86 βουνδηΐ οἵ 4]}. 

Μαί,χυῖ.2, Απά 6585 οΔ]]6α ἃ 1Π|{16 Ομ] ἀπίο μῖτὰ, δηᾷ βϑί Ὠϊχη [ἢ 
{μ6 υἹᾶβε οἵ {Π θη]. 

ἔλικεῖς. 47. ὈῪ ὨΠΠῊ, 
ΜατΝ ἴχ. 86. [ἢ ἐΠ6 γηϊάϑέ οὗὁὨ {Π6η1: δηα θη μ6 Πα ἐδῖκθη μη ἴῃ ΠΙ5 

ΔΥΥΉΒ, Π6 βδϊἃ πηΐίο {ΠΏ Θ,η, 
Μαί, χν 1.3. ΝΟΥ 1 580 απίο γοιῖι, Εχοθρέ γα θῈ σοηγογέθᾷ, δηᾶ Ὀ6- 

ΘΟΥΏΒ 85 {πΠ| {16 ΟΠ] ἀγθη, γα 51|8}} ποί θηΐεῦ ἱπίο {π6 Κιηρ- 
ἀοη οἵ μβᾶνθῃ. 

4. ὝῪ οβοδνοὺ {πουθέουθ 588}1 μα ]6 Πιτηβο]  ἃ5 {Π15 ΠῸῚ16 
σα, τμ6 βϑῃηθ 15 στϑαΐθβέ ἰὴ {πΠ6 Κίησάογῃ οὗ πθᾶνβῃ. 

δ. ΑἈἈμᾶ νῇοβο 5848}1} γϑοδθῖνθ οὔθ 50 {π||{θ Ομ] ἢ γὴν 
ΠΔΥΏΘ ΓΘΟΘΙν (ἢ 116. 

ἐμ ἐγαηβδδοίίομ, ἐπθυθουθ, 85. ὁπ οὗ ἐμαὺ ρασγίυ ἴο ψ μοι μ6 - 
θεϊοηρθα. δι. Μαγκ, οὐ ἐμ σομπίγασυ, 00 ἀεγὶνθα ΤΠ ΟΥπ ἃ- 
ἰοη ἴτομ 5. Ῥοΐθυ, οοπϑίθυβ ὑμ6 τηδῖζου {ΓΟ ἂπ Ορροβὶΐθ 
Ῥοϊπΐ οὗ νίϑυγ, [δὲ 08 ΒΌΡΡΟΒ6 {πὸ {}} 5βίιαϊθ οἵ μ6 οἂβ8 ἴο θ6 
85 [ὉΠ]]οὐ8. 

ΒΟΙη6 οὗ {Π6 ἀἰβοὶρ]65, ὑηὸ 66 οὗ ὑπ6 απ οηΐ ρᾶγὶν, δηά 
Ἰαϊὰ πὸ οἹαΐπη ἴο {π6 ἢγϑοί σϑηῖκ, Ὀγίηρ ἐπ τηδῖϊεν θϑίογθ Ογ]5ἷ, 
ἢ ΔΠ6 β8δῖη6 Κἰπά οἵ 1πάϊϑδί!οη ἃ5 ψγὰ8 ἀἸ5ρ]αγ θα Ὀγ ἰδπ οὔ 
ἐμ6 ἀροβί!εβ οὐ. ἃμποῦπου οοοδβίοη, Μαϊΐ. χχ. 24, ΟΠ γιβὲ γο- 
ΒΟΥ 65 {Π6 ἀθοϊβίου οὐ ὑπὸ αἰβραΐθ 1}}} ἔπον σοῦ δπέθγθα ἰῃΐο 
ὑμ6 ἤοῦβθ, ΘΓ ἔπ 0 ἡ Υ6 δοοιβιομπιθα ἴο τηθϑὲ: π6 ἔπη 68|}5 
115 ἀἸβο οι ρ 65 ἐοσθί μου, 8πα δπ απ γΓ85 ἱπΐο ἐμ8 βυρ]θοῖ ΟΥ̓ ἐποῖν 
αἰδραΐθ, ἴο ψμῖο Ῥοΐοσγ, Ζάπη65, Φόοἢπ, ἀπ ποθ ἴῃ ΘΘΠΘΓΔΙ 
γγΠ0 Πα οἰαἰπι 0 ΡΓΘ- ΘΙ] ΠΘΠ66 ΠΔΚΘ ΠῸ ΔηΒ ΘΓ, [{ ὑπΠ6 ἰγδη- 
58 οὕ! 00) γγὰ5 ΠΘΓΆ ΠΥ ἃ5 ΠΟΙ ἀθβουθθά, Ὁ 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΙΘΔΠ5 ἰπη- 
ΡΌΞ51016 ἐμαὶ Μαίξιον δπα ΜΔ ταϊρμΐ οοπδίάθγ ᾿ὑ ἔγομι ἀ 6 Υ- 
οπξ ροϊηΐβ οἵ νίϑνν, 8πὰ ψῦιΐθ ψμδὶ νῷ Ππα ἴῃ {ποῖ 05ρ6]5, 
στ ποὺ {δ ᾿θαβὲ νϊο]αἰϊοη οἵ ἰγαΐμ, ΤΠΘ ὁπο Γοαΐθβ 9Π6 ρϑγῖ, 
δη ἃ ἐπ οὐβδὺ δποίμπευ ρατὲ οἵ {η6 ἰγαπβδοίίοπ, θαΐ πϑιῖμοὺ οὗ 
ἔμ 6 πὶ τ δ] αἴθ ἔῃ6 ψῇῃοϊθ. 1 ψ γϑδὰ ἃ ἔδυν γϑύβθβ ἑαυ μῈΥ 1η 81. 
ΜΑΓΚ᾽8Β 0506], ψ ἢπά ἃ οἰγουπιείαποθ γϑοοτάθα οὗ δὲ. Φοόμῃ, 
σοι 51. Μαΐου ρᾶ5565 ΟΥ̓ ἴπ 5116 η06, ἀπ ἔγοπι ψΒΙοι ἰἐ 
ἌΡΡΘΆΓΒ ὑπαὶ 5... ΦΟΠη γγὰ5 ἸΠΟΥ̓6 ΘΠ ΘΓ πμΘα ἴῃ ἐπ15 αἰδραΐθ ἐμδπ 
μχοβὲ οὐ ἐπ οὐϑὺ ἀἰβοῖρ]θ5. Ηθ δνθὴ νϑηΐαυγοά, σπθη ΟΠ γβί, 
τ ἢ ἃ νον οἵ ᾿πἰγοάποίηρ ἃ ρογίδος θαι! ν ΔΠΠΟΠΡ 15. 415- 
ΟἾΡ]65, β8 6, ““ ὙΥβοθνϑὺ γβοθίνθι ἢ οπθ οἵ Π688 οι! ἄγη πῃ ΤΥ 
816, τεοοοϊνϑὶ ἢ π16,᾽ ἴο ἀουθὲ οἵ {π6 πὶ νουβα! ἶν οἵ ἐπ15 Ροϑβὶ- 
ἐϊοη, 8116 9 1πηΡ᾽ {παῖ ρθυύβο5 οἵ πποχοθρί μα] οπαγδοίου τηϊσμξ 
ἌΡΡΘΑΙ] ἰο 1ῃ6 ᾶπιθ οὗ “651.5, 8Δη4 οἱ νίπρ δῃὴ ἰηβίδποθ οὗ οπ6 
ὙΠῸ δα οαδὲ οαξ (6 ν1}5 1 Πἰ5. Π8ΠΊΘ6, ἡ ΠΟη {πΠ6 Αροϑβί!οβ μά τὸ- 
Ῥυκοά, Ματκ ῖχ. 857, 98. ΤῊ15. ἀραὶη ΟΟΟΔΒΙΟΠ6α ΓΘΡ]165 [ΓῸ πὰ 
ΟΠγιβὺ ; 1 οἢ, ὑποῦρ ὑποῪ ΓΘ τηθηἰοπθα Ὀγν 51. Μαίμον, 
πᾶν ἴἢ 15 Ο5ρΡ6) ἃ ΑἸ] γος ΔρΡρΡΘΆΓΆ ΠΟΘ, ἃπα γα αἰΐθπαρα 
ἢ 1655 ρουβρι σαν μη [ΠΟΥ ἃγ ἱπ δ᾽. Μαυκ᾽ς 605ρ6], Ρθ6- 
σδι586 5ὲ. Μαΐζηον μὴ5 ποΐ τοϊαϊθα ἴπΠ6 ὀᾶ 565 γν Π10}} σαν ἔπθῖα 
ΒΙΤ Ι.--- ΜΔ 5}}}5 ΜΊΟΘΠ 8615, νῸ]. 111. ρῖ. 1, Ρ., θ6---9. 



ΤῊΝ ὈΙΒΡΌΤΙΝΟ ΟΕ ΤῊ ὈΣΒΟΙΡΙΕΒ. ΞΟΗΑΡ, ἔν. 80 
ΜΜατκῖχ, 37. πα νυ πόβόθνοὺ 5118}} γϑοοῖνα πιθ, σϑοθίνθἢ ἢοὲ γηθ, θχυιΐ Οσαρθγπαυτι. 

Τιαΐζο ἰχ, 48, 

αι ἴχ. 88. 

39. 

40. 

41. 

 αί,χν 0. 

ὧδ 

ἌΤαυὶς ᾿χ, 48, 

Ὡ ῷτ 

40. 

Δ7. 

Μαί.χν 1.9. 

ΜΑΥΚ ιχ. 47. 

48. 

49. 

ὮπῺ {Πα Βοηῦ χ16: 
ἴον ἢ (πα 15 ἰθαβὸ διπομρ' γοὰ 8}}, (8 Β81ὴ6 5848}} θ6 ργυϑδί. 

Αμα δοῆῃ δηβνγογθα μίγη, βαγιηρ, Νδβίθυ, νγ8 587 ΟΠ6 
οαϑθπρ' οὖ ἀ6ν}}5 10. ΤΠ Ὠδῖὴ6, δπα Πα [ΟΠ] ον θ μοί 5: 
δα ννα ον δα Πἴτὰ, θθοϑιιθο μα [Ὁ] ον ἢ οὶ τ5. 
Βα δεβιι5 βα14, Εουθια Πϊγὴ ποῦ: 

ἴον {Π6γ6 15 ὯῸ Ἰηδὴ ὙΥ}10}} 518}} ἀο ἃ γγ8016 ἴῃ ΤῊ ΠΔΙΏΘ, 
τμδὲ οδῃ ΠΕ βρθαὶς ον] οἵ τη6. 

Βὸν Π6 {πὲ 15 οί ἃρϑίηβέ τι8 15 Οἢ. ΟἿΪ Ῥᾶγί. 
ΒΥ τ ΠΟΒοον οΥ 51|8}} οῖνα τοι ἃ σὰρ οἵ νναΐου (ὁ ἀὐηκ, 

Βαδοδιβ γα Ὀδϑϊοηρ ἰο ΟἸγϊβῦ, νυν 1 βὰν πηΐο γοῦ, Π6 
584}} ηοῦ 1058 ΠῚ5 γϑυναγά. 

Βυΐ γγῆοβο 518}} οἤδξμπα οὔθ οἵ {π8656 11{{16 Θἤθ5 ΒΊ ἢ 
Ῥίον ἴῃ 1η6, 10 ἡγε Ὀδίζου ον έτη ἐμπῇ ἃ τη] 50 0 γγουΘ 
Βδηρδα δου Π]5 ἤθοΚ, δπα (ῃδὲ ἢ6 γγοσθ ἀγονποα ἴῃ (Π6 
ἄθρει οἵ {Π6 568. 
οα πῃηίο {π6 ψουϊά, θδοδυθο οὐ οβδησοϑ ! [ὉΓ 16 τημϑί 

Ὠθαᾶάβ Ὅδ8 {παὶ οἴδηοοθβ σοι: αΐ το (0 (πᾶὲ γηδὴ ὈΥῪ 
νυ οιὰ ἴπ6 οἤδξποο οοτηθίῃ. 

ΥΥμουθίοτθ ἴδ τὰν απ οὐ τῃγ ἔοοί οἴϊεπά {π66, οαξ {ποτὰ 
ΟἿΣ δηᾷ οαβί ἐδόθη ἴτογη {π66: 
" τὰν παηᾶ οἴδημα ἐπθ6, οαΐ 10 οὔ: 10 15 θοίίον ἔου ἐπθ6 ἰο 
δηΐου το 11{6 τηδὶπιθά, {πᾶ Πανὶμπρ' ἔνγο ἢδηα 5. ἴο ρῸ Ιηἴο 
Π6]1, τηΐο {μ6 ἤτα {πδῦ Πθν ΟῚ 5}8]} θ6Ὲ ἀπθποποα : 

ὙγμοΥα {ποῖ σού ἀἸθίῃ ποΐ, δρᾶ {[Π6 ἢἤτθ 15 ποί 
ααδμοϊιοά. 

Απὰ 1 ἐὰν ἴοοι οἴξηα {{||6, οαὲ τὸ οὔτ: 16 15 Ὀδίίοσ ἰὸν 
{Π66 ἰο δηΐου Πδ]ὲ ᾿πίο 118, ἐμὴ Βᾶνὶηρ᾽ ἔννο ἴθος ἴο μὲ σδϑέ 
Ἰηΐο Π6]], ᾿Ἰπίο ἐπ ἤτα (δὲ ἤθνϑὺ 8514}} θ6 ψποπομθα : 
ΠοσΘ {π6Ὶ: σού ΠΙΘἢ ποί, δη4 τἴἢ86 ἤγτθ 15 ποέ 

απθηομοά. 
Αμά τ {πῖπθ ογε οβδῃα {Π66, ῥ᾽ ποῖς 16 οπέ: 

δι σαβῦ ἴδ ἔγογη {Π66 : 1{ 15 Βοείου ΤΟΥ {Π|66 ἴο δηίθυ τηΐο [Π6 
ἴπίο ἴπ6 Κιπράομι οἵ (ἀοά νυ ομ6 δύ, {πδὴ Πᾶν] πρ᾽ ὑννο 
ΘΥ̓́Θ5 (0 Ὀ6 οαϑύ ἴηΐο [611-ἢτα : Ἷ 
ΒΟΥ {Π6Ὶ} νου αΙΘῚἢ ποί, δῃᾶ {π6 ἢτθ 15 μοί 

αυθποῃοά, 
ἘῸΥ ΘνοΥῪ ΟΠ6 5}8}] "6 581{64 ψ ἢ το 7, δηα νοῦν 58- 

ΟΥΠο6 5114}} θὲ βαϊέθα νυ" 541. 

37 ΠΠἢ5 15 ὁπ6 οὗ {πὸ τηοϑὲ αἰπουϊδ ραββᾶρθϑ ἴῃ ἔμ Νὸν 685- 
ἑαδιθπῖ. ΒΖ ἀπὰ Με. ΟἸρὶη βαρροβο 1ιἰ ἴο τηθδῃ, ““ ΘΥΘΥῪ 
ΟΠ τἰβιϊδη 15 ραν Π 64 ΡΥ ὅπ6 αἰ που] Ἐ ΟΥ̓ ΠΟΥ ὑγ1 88. οἵ {Π|{8, ἴῃ 
ἐπΠι6 5816 ΤΠ 8 ΠΟΙ ἃ5 {καὶ [ὉΓ ὡς, ἃ5 ἴῃ ΦοΠῃ χὶν. 20, ἀπ Μαρὶς 
Χ, 122.) ΘΥΘΥΥ 580 Π 66 15 5816 4 1 ἢ 581}. 

ΜΔΟΙςπΙρῊ: που]ὰ το, “Κ Ενοτυ ΟΠ γι βι απ 15. δα} 94 8 ἃ ΚΥ8- 
Ῥαγθὰ πυρὶ [ον {πὸ ἤγο, (ἴπ ἴπ6 ἀαίῖνθ, ἃ5 ὦ Ῥεῖ. 111. 7.) 1. 6. Ὀγ' 
τ ΔΡΟΒἐ]ο5 ἴῸν ἔπ ἤγο οἵ ἐΠ6 ἰΐϑι, 1. 6. ἃ5 88 μοὶν 5ϑοῦιῆοθ ἴο 

οἄ. 
ὙΥΠΙΌν του] γοη ον ἴῃ ἐπῖ5 τᾶ πο Γ, “ ΕΘΙῪ Μ]ΟΚΘα πηδπ 

588}} θ6 80 βεαϑοῃθά Ὀζ {Π6 ἢγθ ἰἴβ6], ἃ5 ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ ὩΠΟΟΏΒΠ- 
4016 ; 8πὰ 58}8}} ὁπάῃσα ἴου θυδὺ ἴο "8 τοχιηθηϊθα.» 



806 ΤῊΞ ὈΙΒΡΟΤΙΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ὈΙΒΟΙΡΙΕΙ͂--ΟΗΑΡ, ΤΥ. 

Νατ ἰχθ0, 5.416 ἰ5 σοοά, θαΐ 1 1Π6 5410 βᾶνθ Ἰοβέ Πὶ8 ϑδ]πθβϑ, Οδρεγυπαῦπι, 
τ ΠΘΥ "ἢ τν}}] γοὰ βθάβοη ἢ Πᾶνα δ] ἴῃ ὙΟΌ ΒΕΙν ΕΒ, 
δηα Πᾶνα ρϑᾶθθ ΟἿδ ΨΥ] ΔΠΟΙΠΘΥ. 

Μαίί. χυῖῖ. ΤΆΚο Πεορᾶ ἐπδΐ γα ἀθϑρίβα ποΐ οπϑ οὗ {{||58 {Π{{16 Θῃ 65 ; 
10. ὃγ 1 βᾺὺ πηίο γου, {πᾶξ ἴῃ μθάνθῃ {Π6 Ὁ Δηρ 6 }]5 40 δΙνγανβ 

ῬΘΠο]4 ἐπ ἕδοβ οὔτην ΕδίμοΥ νυ Π]Ο ἢν 15 τη Πϑάνθῃ. 
11, ἘῸΥ [Π6 ϑοῃ οἵ τηδὴ 15 ΟΠ] ἴο βᾶν6 (Πδὲ νγΠ]Ο ἢ νγᾶβ ἰοϑί. 
124, Ησον {πϊηΐς γε 7 17 ἃ τηϑῃ μᾶνθ δὴ μυπαγεα βῆθερ, δπά 

ΟΠ6 οὔ {πη ΒΡῈ φὍΌΠ6 δϑίγσαυ, ἀοίἢ Π6 ποῖ ἰθᾶνϑ {Π6 πΙηθίν 
Δ πἷηθ, δη4 σοθίῃ [πίο [Π6 πηοπηΐαίηβ, δηα βθοκϑίῃ {Πδὲ 
ὙΥΠΙΟἢ 15 ΘΌΠ6 ΔΒΕΓΔΥ ἵ 

15. Αμπάᾶιῦ 850 ΡῈ πὲ μα βπᾷ 10, νυν 1 58. ππίο γοῖ, Π6 
τ ]οΙ οϑ ἢ τηοτα οὗ (μαΐ βιθβθρ, ἔβδὴ οἵ (Π6 πιπϑίν δηά ῃΐη6 
τμαὶ νγθῃΐ ποΐ δϑίγαν. 

14. Ἐνϑῃ 80 [ἴὑ 15 ποί {6 νν}}] οὗ γουγ Εδίπου νυ ῃ] ἢ 15. 1ῃ 
μδάνθῃ, {πὲ οπα οὔ {π656 {{{16 ομ65 5Βῃοι α ΡΟ ΥΊ5}. 

156. Μοτθονυοὺ 1 (ΠΥ ὈγοίΠοΥ 5118}} ὑΓ65Ρ855 δρδίηβέ [ἢ66, 5Ὸ 
ΔΗ {611 μίγη 15. ἔδαϊυ θεένγθθη Π66 πα τη Δ]9μ6 : 1 [6 
5021] Ποδὺ {π66, ἔμοιι μαϑὲ σαϊηθαά {Πν Ὀτοίῃου. 

106,Ὠ Βυε πὲ ΜΠ] ποῦ μθδὺ {Π 66, ἔμθῃ ἔαῖκα νυ [Π66 ΟΠ6 ΟΥ̓ 
ἔνο τοτθ, {πᾶξ 1 {π6 τηοὰτῃ οὗὨ ἔνγο ΟΥ̓ΈΤΠΥΘΘ ὙΥ]ΓΠ65565 
ΕΥ̓ΘΙῪ νγογὰ τηδὺ Ὀ6 6β8 1564. 

17. " Αμά 1 ἢ 5181} πβοϊθοῦ ἰο θαι {Ππ6η], [6]] 10 ππίο {Π6 
ΟΒυτο : θαέ {πὸ πορθεῖ ἐο πθᾶῦ (π6 ΟἸαγοι, 1οὲ πὴ Ὀ6 
πηΐο ἔπ66 85 8ῃ Πθδίῃθῃ τηϑῃ δηα ἃ ρ]]Οδη. 

18. Δεν 1 βὰν ππίο γου, ἮΝ μδίβοθνει γ6 5118}} ὈΪΠα οα 
ΘΔΥῸΝ 5881} θῈ θοπηᾷ ἴῃ πϑᾶνθη: δη4 νυ δίβοθυευ γα 584}} 
Ιοοβθ οὐ θαυῖῃ, 518}} θὲ Ἰοοββά ἴῇῷ πϑᾶνθῃ. 

ατοίυ5, “ΕἸ ΟΓΥ συ] κα τηᾶΠ 58|8}} θ6 οοηδαμηθά, Κ ὑπ 
ὍΠ016 θυγπὶ 5δουῖῆοθ, γοὺ τ ἀπααθη Π80}8 ἢγθ6.) 

Τὐσμιοοἱ ἀπὰ Ὠοάάγιάρο, “Η6 ἐἰπαΐ 15 ἃ ἔγιια βδουηῖοο ἴο αοά 
5181} θὲ βϑαβοπϑθᾷ ψ τ ἔΠ6 581} οὗ ϑρύδοθ, ἴο ἐπ ἱποουγυρίϊοη οὗ 
ΘΊΟΥΥ ; 8Ππ4 Θυϑγν νἱοιίπι ἴο ἀἰνίπθ ἠαδιϊ66. 588}} θ6 5α! δὰ ψτῃ 
ἤγθ, ἴο δῆ άυτθ ἴογ ονοῦ.᾽» 

ΟἸανῖςθ, ἴπ 5 Ῥαγαρ γα86, ἐμππι5 ᾿πἰθυργοῖβ ὑπ|8 νθῦβ6, “ς ΕῸΓ 
85 δνοῦυ θαυγηΐ οἴεγί πο απᾶθυ ὑπ ᾿ἂνν νγὰ5 ἢ γϑὺ 5α] θα ὙΠ} 56], 
Δα ἐμθη σοπδαμηθα ὈΥ͂ ἢγ6; 50 ΘΥ̓́ΘΓῪ ΟΠΘ ΨΠ0 [ιὰ5 θ66ῃ πϑίσποῖς 
δα ἴῃ ἴμ6 ἀοοϊγίπο οὗ {π6 (ο5ρε!, 1 μὴ Π6 15 ἰγ] θα, μ6 588}} 6 
ἔοὰαπα ἀδοἢοἰοηΐ, οΥ ποῦ 5θα50η68, 8 588}} θ6 ἀοβίγου θα Ὀγ ἐπ δἴϑ- 
ΠΆ] ἤτϑ οὗ {πὸ αἰνίπο πγαΐϊῃ. Απὰ π6 ἔμπθη οὔβοῦνοθ, ἴῃ 8 ποΐθ 
{τοῖα 1,6 ΟἸδγο, ἐπαὶ πὸ οιπ ραβδὶ οὐ ἔπ Ομ ρΙΊ 50. [165 [ῃ ἴΠ6 
Δι ρα ἵν οὔ ἴΠ6 νου τῦ)5ν, τὴ ΒΟ. 5 ἢ δ 5 Βοΐ μι, δμαΐ! δ6 βαἰξεά, 
απ εἸναῖϊϊ ΡῈ ἀοείγομψοά. ΑΒ Θνθὺυ βδουῆοθ 15 β8 1168, Π 35, ΜΠ 
881}, 50 ΘΥ̓ΘΓῪ ἃροβίδίθ 588}} Ὀ6 ἀοβίγογϑα, π΄), (1π| ὑπ6 οἶμον 
Β σα Ποαίοη οὗ {16 γον) ψ ἢ ΓΟ. 

ΒΟμοοῖρει ΒΌΡΡΟΒ65 ἐπα Δ ἢ Αἰ αϑίοη 15 μηδ ἴο ὧδ 58]}1, ΟΥὁἁ 

Βἰϊααθη, πα μοι ἐμ βϑου ῆσοθ5 ἡ ΥΘ ΒΡΥΪ ΚΙ Θά, ἐπαὶ ὑπῸῪ 

τηΐρ μὲ απ ἸΠΟΥ̓Θ Θαβῖ]γ. Ηθ αἰ50 ἰπἰθγρυθιβ ἱμθ ρϑβδᾶβθ, ἐπιδξ 

85 ΘΥΘΥῪ ΒΔΟΥΟ6 πηιϑὺ θ6 ῬΓΘΡαγΘαὰ [ῸὉΓ ἴμ6 ἃἸ1γ, ὈῪ ἐπ 58} 
ψΒΟἢ γγὰ5 5δὺ δραχὶ [0 γ ὑπαῦ ραγροβθ, 50 ουρΐ ΟΠ ΒΕΔ 8. ἴο 6 

πρθαοα χ ἢ {πὸ πάνθ νἱ γα θ5, ἴο ὈδούπιΘ ἃ ᾿ἰνὶηρ᾽ ΒΔΟΓΠΟ6 
ἴο Θοά. Ηοδ τϑηάουβ ἴπ6 πψογὰ καὶ, ὈΥ φασπιδαμπιοααμ, ΟΠ ἐπ 
δαϊπου ν οἵ ΝΟ] 05. 

Βομοοΐῖρθη, ον. Ηρ, νο], ἱ. ρΡ. 249, Ἐ]516 νυ, ἀπὰ ΟἸΑΥΚ 5 
ῬΔΥΔΡΉΓΆΒΘ 1η ἰθο. 
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Ἡαίι. χυῖ!. ΑΑραΐῃ βὰν υπΐο γοιῖ, ΤΠδὲ 1 νο οἵ γοιι 588}} ἄσυθα Ὀδρθγπδυμ. 
19.. οῃ ϑαυίῃ ἃ5 ἐοποἢίησ δὴν {Πϊησ' {πὲ ΠΟΥ 5}}4}] 45Κ, 10 51}8}} 

6 ἀοῃδ ἴοσ {πθιὰ οἵ τὴν ΕδΕΠΟΥ ὑνΒΙΟΠ 15 ἴῃ Πθᾶνθῃ. 
90. ΒῸΓ ΨΠΘΥΘ ὑνο ΟΥ̓́ΓΠΥ66. 816 ρϑίπογθα τοροίΠῈΥ [ἢ ΤΥ 

ὨΔΠ16, {Π6γ6 8 1 ἴῃ {Π6 τά ϑὲ οὗ {Πδῖὰ ἢ 
9]. Ώδη οδϑιηθ Ῥεδίου ἰο Πίτη, δηα 8814, Τιοσά, πονν Οἵα 51Π4}} 

ΤΩΥ ὈγΟΙ ΠΟΥ 5] ἀρδίηβί γη6, ἃπᾷ 1 ἐογρῖνα τὴ ὁ {1} βαενθὴ 
ἘΠ 1168 7 

22. 9α6βὰ5 581 τυλίο Πΐτη, Γ 580 ποῖ ὑπο {Ππ66 11] βθνβῃ 
ἘΠπη65 ; Βαΐ ὑΠῚ}] Βου ΘΠ Υ ΕἸΠ]65 ΒΘ υ θη. 

2, ΠοΥΘίουθ 15 {π6 Κιηράοιῃ οἵ πθᾶνϑῃ Πκοηδα ἀπίο ἃ 66 1- 
ἰῖη Κίπο, υΒ] ἢ νου] (ἀκα δοοοὰηΐ οἵ ΗΪ5 βευνδηίβ. 

24, Απά ψ ἤθη μ6 [δὰ Ὀεριῃ ἴο τθοΚοῃ, ἠδ νγὰ5 Βγτοιρῃς 
ππέίο ἢ], τυ 1 ἢ οὐνϑα Πΐμη ἔθη {πουβαηά ἐδ θηΐβ. 

95. Βυΐ {ογδβυηιοἢ ἃ5 π6 πὰ ἠοΐ ἴο ρδν, Π15 ἰοτὰ δοιη- 
τηδη 64 ἢ ἰο θ6 5014, δῃηᾷ Π15 ψηθ, δὰ οὔπΠ]Πάγθη, δηά 
411 ἐμὲ πα μδᾷ, δῃμα ραγιηθηΐ ἰο Ὀ6 τηδά6, 

26. ΤΠ βουνδπὺ {μογθίοσθ 611] ἄοννῃ ἃῃα ννουβ ρα Ὠ]μΩ, 
βΆ ΗΒ, Τιογὰ, Πᾶνα ρϑίίθποα ὑν 1 γηο, ἃΠα 1 1} ρᾶγ {Π66 
4}}. 

7. ὙὍὙΠρὴ {Π6 Ἰοτὰ οὗ {πδ βευναῃῦ νγᾶβ τηον δα ἢ σοΠ]ρᾶ5- 
5100, 86 Ἰοοββα τη, δπᾷ ἔογρανϑ ῃΐπὶ {Ππ6 ἀθρί. 

28,Θ, Βαΐ {Ππ6 5816 βουγαηΐῦ γγεπί ουΐ, δα ἰουπά ομθ οὗ ἢϊ5 
6 ]ΠΠονν βουνδηΐίβ, ὑνῃ]οἢ οὐγεα ἤππ δ ἢυπμάγοα ΡΘπο6 : πᾶ 
ἢ Ἰδ14 απ β οῃ Πϊπ|, ἃπα ἰοοκ πίτη ὈΥ {Π6 [Πγοδί, βαγίησ, 
Ρὰγ τη {μὲ ἔποὺ οννοϑέ. 

296, Απᾶ [5 ἔδ]]ονν βευναπὶ {611 ἄονῃ δὖ [ῖ5 ἔδοί, δπα θ6- 
βοιρῆε Ηΐπι, βαγίηρ, Ηδνα ρϑίϊθμποθ νυ} τη6, ἀηα 1 ψ}}} 
ΡδΥ {866 ἃ]]. 

80. Αμπάᾶ πο ψοι]ᾶ ποῦ : θαΐ νγϑηΐ δη οαϑὲ ὨΠπη Ιηΐο ῬΥΊΒΟΠ, 
{1] Πα 5ῃου !α ρᾶν {πΠ6 ἀ6Ρ . 

81. Κ5ο ψῆθηῃ [8 [6 ]Π1ονν βουνδηΐβ βανν τνμδὲ νγὰ5 ἀ0η6, {πὸ ν 
ΓΟΙῸ ΨΕΙΥ ΒΟΙΤΎ, 8Πα στὴ δηᾶ ἰο]ὰ υὑπίο {Π610} ἱμογὰ 8]} 
(Πδὲ νγὰβ ἀοῃ6. 

389, ὍΤΠοη ἢϊ5 ἰογά, δξου {παὲ 6 μα οδ θα τη, βαϊα πηΐο 
πη, Ο τοι νιοκρα βογνδηΐ, 1 ἴογρανο ({π 66 8}} {μαΐ ἀερί, 
Ῥδοδῦβο (ποὺ ἀοβιγαάβι τὴ6: 

89... ΒΠου]άοϑε πού που αἶ8ὸ ἤᾶνο πα σοτηραββίοη Οἡ ΠΥ 
ἔθ] ]ονν -ϑουνδηΐ, ουθῃ 85 ᾧ Πα ΠΥ οὶ {66 ἵ 

54. Αμᾶ ἢ Ιοτὰ ννγὰβ νσοίῃ, δῃηᾷ ἀεϊνογθά δΐπη ἴο ἔα ἐοΥ- 
γιθηΐουβ, {Π] ἢ6 5ῃο.] ἃ ῥρδὺ 411 {πᾶῦ νγὰβ ἄτι τιπῖο Β]η]. 

θῦ, Κ500 ΠΚουνβ8 518}} τὴν μθανθηὶν ΕδίμοΥ ἀο αἰβὸ υπίο γουι, 

38 Τῃ {π|5 ρϑβϑᾶρθ 8150 οὔὐν Τιονᾷ γϑαββογίβ μἰ5 ἀἰνίπγ. ὙΠῸ 
ον 5 ψ γ δοοιβίομπιοα ἴο 580, ἰμπαΐ ἐ!8 ΒΒΘΟΒΙΏΔ ἢ. γ)ὰ5. ΡΥΘΒοπἢ 
γμΘγΘ ἴδῃ ΟΥΘ Δ55Θ 6 ἴο δἰσν ἐμ αν. ΤΠ ΒΒΘοΒίδἢ 
νᾶ οοῃδιἀογθα 45 ἐμ διαθίθηι, ἀπ {μ6 γοϑίάθποθ οἵ αοά. Τὲ 
Ὑ5 π568. α50 ἱπ βοθ ἰπδίδποεα ἃ5 ὑπ6 πᾶπιθ οἵ αοα. Οὔ 

Τιογὰ ΠοΥ6 8 ββειπ165 ἰο Πἰπη561} {π6 ροῦν γ5 ἈΠ ἃ ΠΟΠΟῸΓΒ ΓΒ 10}} {Ππ6 
Ζεν5 αἰἰγιθυϊοα ἴο ἐμ Βμθομίπαῃ. ϑομορίθθη, ΠΥ. Ε16}. νοὶ. 
'. Ρ. 159, δηὰ 6ἹΠ ἴῃ ἰοο. 

ΝΠ} 9 
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Μαῖε, χυ!, ΤΡ γα ἔγουη γοῦν ΠΘαΥ5 [οΥρῖνα Ὠοῦ ΘΥ̓ΘΥΥ ΟΠ6 5. ὈΥΟΙΠΟΥ σαρογπαιμι. 
55. ἘΠ Ιγ ἐγεβρδβ868. ' " 

ΜΑτΤ, ΧΡΠΣ. ρατί οἵ ΥΟΥ, 9. 8. ἀπά 9. 

9. ““απὰ 5α]ὰ - 
8. - ὐ 15 μεῖζον ἴου ἴμπ66 ἴο δῖ ἱπῖο 1186 π8]} ΟΥ̓ τηδιπηθᾶ, 

ταὶ ποῖ ἴδῃ μαυΐπρ ὕγο πᾶ π 45, ΟΥ το ἔδεὶ, ἰὸ θ6 οαϑὲ ᾿πἰὸ ὄνοι - 

Ἰαϑίῖηρ' ΓΘ. : 

“9, Απὰ 1 [μἴπ6 ογ6 οἴδπα ἴπθθ, ρί ποῖ 1 ουΐ-- 1} ΟΠ 6 ΘΥ6, 
γαῖμου ἔμδη μανίπο ὕνγο ΘΥ65 ἴο 6 οαϑὲ 1πηἴο Π611- τ. 

ΜΆΒΚΕ ΊΧ. ραγὺ οἵἉ νοΥ. 97. νύ. 42. ἀπ ρϑᾶγὶ οἵ νου. 49. 
87 ὙΥΠοβοουθῖ 5}8}} γθοθῖνθ 9Π6 οἵ 500}: ΟΠ] ἀΤΘῺ 1 ΤΥ ΠΑΙΊΘΥ 

γϑοϑίνθἑ ἢ} [16 :-- , 
42 Απὰ ψΠΟϑΟΘν" 588}} οἴη οπ6 οὗ ἐΐδ56 11{{16 ὁπ 65 ἰπαΐ θ6- 

Πανα ἴῃ πη6, ἰδ 15 Ὀοῦδον ΤῸ Εἷπι ὑπαΐ ἃ πη}Π]5ΐοπθ γϑγθ μβαπρθα 
ἀρουΐ Πῖ5 πος, πὰ ᾿ὸ γε γθ οἂϑβὲ ᾿πἴο 1Π6 588. 

49 Απάᾶ-- 
1ὋῸΚῈ ἰχ. ρᾶτὶ οἱ νϑῖ. 47, 48, ἃπά νϑὺ. 49, 80. 

41 ---ἰἴοοῖκ ἃ 114, ἀπά δαὶ μἴπ)--- 
48 Απά 5αϊ4 ππίο ἔπθηι, ΥΥ ΠΟΒΟΘΥΟΥ 5881] γθοθῖνο {15 ΟΠ ἃ 1ῃ 

ΤΥ ΠΆΠ16 Υϑοθίνθῖῃ ΠῚ; 8ΠπΠ4 ὙΠΟΒΟΘΥΟΙ 58}18}} γθοθῖγθ τη6 16- 
οοἰγοῖῃ μἷπὶ ὑἐμαΐ 56 ῃΐὖ ΠΊΘ :--- 

49 Αμπᾶ ΦοΠπ δυϑνεογθὰ μα βαϊά, Νδδίθυ, χα 58 Οὔ οδϑίϊη 
ουἱΐ ἀον 5 1ἢ ΠΥ ΠΆΠῚΘ : ἃΠα ψγχ6 ΤὈΓΡ δα πἰπη, θΘΟδτ56 μ6 ΤΟ] Οσσϑί ἢ 
ποὺ ψ Ὁ} 1.8. 

ὅθ Απὰ “6515 5βαϊα πηΐο μἷπι, ἘΟΥΡΙά πίων ποῖ: [ῸΓ μα ἱπαὶ 15 
ποὺ ἀσδιηϑὶ 1.5 15 [ῸΓ 18. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Νν. 

Γγονι ἰδ6 Μ]δοῖοη 9 ἐἶιο δευοηέῃ ΤΠ ̓δοῖρῖδ5, ἰο {16 ἐγμιωηρμαΐ 
δηίγῃ 9. Οἰγὶδὲ Ἰπίο “ογιδαίοηι, δίς ας δοίογε {πὲ 
Οτιιοϊβαϊοη. 

---- 
ΒΕΟΊΤΊΙΟΝ 1. 

116 Μηιδϑιοη οὗ ἐμὰ δουθηίῳ Τ)᾿δοὶρί68". 
ΚΕ Χ. 1-16. 

Πυκε χ. 1. ΑἰοΥ {Ππ656 [Ὠηρβ τΠ6 Τιογὰ δρροϊηίοα ΟΥΠΘΥ ΒΘΥΘΏΓΥ ἡ ΘΆ}1166. 
4150 δῃηὰ βϑηΐ {δι ἔπννο δπα ἔνγο Ὀδίογβ ἢ15 ἴδοθ 1πΐο ΘΕ Υ͂ 
ΟἸΕΥ͂ Δα Ρ]δοθ, νυ Ποὺ Π6 ὨϊΠ]56 1 νγου]α οοτηθ. 

1 ΘΓ 15 ΨΘΙῪ {1116 αἰ ἤδυθποθ οἵ ορίηϊου Ροῦνγθθη ὑμ6 Πᾶγ- 
ΤΠΟΠΪΖΕΙΒ 8ἃ5 ἴο {πΠ6 ρίδοθ οἵ {μ1ὶ5 ββοίίοῃ. ΜΠ1ΟΠ 8615, ᾿ηἀ66α, 
4οε5 ποὺ αἰϊομῃιρὶ ἴο ᾿Ἰπβοσΐ ἢ ἴῃ 115 ῬΡγΌΡαθ]6 οὐαθγ, Βαϊ οοηπϑοὶβ 
1ἴ ΔΡΡΊΓΆΥΠΎ 1} {86 τηϊδϑίοῃ οἵ {116 ὕνγοϊνθ, ἃ5. ἃ ρΡ8γΆ1161 δυθηΐ. 
Τὐρθιοοἱ Θπἀθανουγο ἴο ρον ἐμαὶ οὐ ΤμοΓἃὰ σΟΠΙΠ 5 μα ἐπ 
Βουθηΐγ, ὁπ 15 ᾺΥ ἴο ΨΘΥ Βα] 6, ἴο ΚΘΘΡ ἔπι [δαϑὲ οὐ ἕδθου- 
Ὠ801659. ΗΘ ϑᾷρροβοβ, ἴοο, ὑδβαὶ ποὺ σγοϊαγποὰ ἴο οὐχ Τιοτὰ 
ἢ πη ἃ ΥὙΘΥῪ διιοσὶ ὑϊπ|6, ον θοίογθ ΟἸγιδὶ ἰο Ὁ 6 υ 58] θη. 
ἨΠ}5 ρῬυϊποῖραὶ δύρυθηΐβ ἅγ6 ἀογῖνθα ἔοια ἴΠ8 ΘΧΡΥΘββίοη μετὰ 
τᾶυτα, ἴλικθ χ, 1. πα ἐπδΐ 1 ΦόΠη ν]]. 10, ἐπαῦ μ6 θη ποῦ ἃρ 
ἰο ὑπ6᾽ ΤΓΘαϑῦ ΟΡ ΗΪΥ : ἔγομη ΒΘ πῸ6 ἢ8 οοποϊθϑ ὑμαΐ {6 Βθυθηῖν 
μαᾷ Ὀδθη ῬΓΘν ΟΙΒΙΥ αἰδηθδθα, ΡαΪ Κι σέο Ρ]ᾶσθ5. {μ15 δνθπξ 
ἀρουΐ {π6 58π16 {Ἰπ|6, ῬΘΥΕΥ οα δοοουὺπὶΐ οὗἩ ἔπ Ἰαϊίου ἀγουτηθηῦ. 
Ποάάγαρο ἂμ Νονοοπιθ γου]ὰ γϑίϑυ τὉ ἀ150 ἴο {π|5 ρϑυϊοά: 
θαΐ αὖ ἃ ΙοπΡοΥ Ἰμΐθγναὶ; ὈΘΙΌΥΘ ἐπ [θαβὶ : ἂπὰ οάατι ἀρ ο}- 
Β6Υν65, ἐπα {Π0 5ρ8406 Βαΐν ος 1Π6 [θαϑὲ οὐ ἔθου 8165 ἀπὸ {88 
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ΤἼογοίοτο βαϊᾷ μ6 πηΐίο ἐμθηῖ, Τὴ6 Ππαύνθβϑ {ὙῸ]ν 15 ΘΔΠΠ66. 
στοαί, Ραΐ {Π6 ΙΔ ΟΌΓΕΥΒ ἃγ6 ἴδνν ; ὈΥΔΥ γ6 {πογθίογο (ῃ8 

[οαϑὶ οὐ ἀδαϊοαΐοη, δῆογαβ αὶ 116 ἔϊπηο ΤῸΥ 15 ργοροβϑα οἱγ- 
οαἱϊὶ τουπᾷ (811|66 αἰζου ἐπα τηϊβϑίοπ οὔ πὸ δϑονοηίγ, Τρ οο 5 
Ἰαβὲ δυρυμηθηΐ 85 ΘΟμβ᾽ ἄθγαθ]6 νγϑὶρ} ὶ Ὁ} 81]. 

3 ἴοθοθβ, ἴπ ὑπ Τιον 168] ἀϊδροηβαίϊοπ, αϊγθοῖθα ὑπαὶ 51Χ 
5Π0Ὲ14 ΡῈ τοϊυσπϑα ἔγοῖὰ οδο οἵ ἰμ6 ἔγγοῖνθ ἔγ065 (γθῦμοΥ ἃ5 
ἃ ῬΟΓΙΠΔΠΘΠἢ ΟΥ̓́ΛΘΙΠΡΟΥΔΙῪ ΘΟΠΠΟΙΪ, 15 ἀἰδρυΐθα,) ἴο ἀ55158 μἰ πὶ ἢ ἢ 
ἀπὸ σονθυπηιθηΐ οὗ ἔπ6 ΡΘ0ρ]6 ; δῃὰ {Π|56 βδονθηΐγ-ῖννο ΔΓ θ6Π6- 
γΆΠΥ οΔ]16 ἃ ἴΠ68 βανοπίγ. 1 ὐρι οί, 561 46ῃ, πα ΥΥΒΙΡΥ, αϑϑοσὲ 
ἱπαΐ 1π6 βϑη μΘαΥ ἢ Ὑγ γΘ ΤΙ ν οὐ] ὑπ6 βονθηΐγυ. Μοϑοβ 
ἈΪΠ1561} θδἰηρ' ἐπθ ργθϑιἀθηΐ, πὰ τπακίηρ [π6 βονθηΐν ἢἰγϑί. 

ΤΠ6 58πι6 αἰ θυ ποα οἵ ορίπίοη ργονδ1}5 γοβρθοῖπρ ἐπμ6 παπη- 
θεν βϑπΐ [ουΐἢ Ὀγ οὖν 1ιοτᾶ. Οτίρθπ ἀπ Τρ ρΠϑηϊὰ5 τη ϊκο ἔπ 6 πὶ 
βουθηΐγ-ῖνο : Του α]ΠΠ]λἢ ἃηα ΨΦ ΘΓΟΠΘ βουθηΐυ ἢ ἃ5 ἀο ἃ150 ΟΪ6- 
Π16 5 ΑΙΘΧΔΠ αν π 15 ἈΠ ΤΓΟπθα5. ΤΠ6 ροϊπΐ 15 ποῖ πηρογίδηϊ. 
Α5 π6 πϑπι65 οἵ ἴπΠ6 βϑυθῃΐυ ἃγ6 ποὺ βρϑῆθγα! ν Κπόνη, 1 μᾶνο 
ἐγαηβοῦ θα ἔπη ἔγομι {πΠ6 Οαἴαίοσαο οἵ ΕδΡυΊο 5. 

Αράᾶθαβ, ὑπο ργορ οί. 
Απιρΐα5, οἵ Οαγβ8511.5, βοιηθὶ! Π165 681164 Απιρ]αῖτι5. 
Απϑηΐδδ5, 0 Ραρ{Ζοᾶ Ῥαπ], Βίβμορ οἵ Ῥδιηᾶϑβοιιδ5. 
Απαγοπίουδβ, οἵ Ῥαμποπία, οἵ ϑ'Ρ81Πη. 
ΑΡ6]|165, οἵ ϑιηγγμα, οὐ Π ΘΓ ο016ἃ, 
ΑΡΟ]Ϊο, οἵ σε βαγθᾶ. 
Αὐ δίδγομαβ, οὐ Αρϑηιθϑ. - 
Αὐιϑίοθα]ι5, οὗ Βυιΐαϊῃ, 
Ατγἴθμηγαβ, οἵ Τῷ γϑίγᾶ. 
Αϑυπουη5, οἵ ΗΠ γγοδηΐα, 
ΒΆΓΠΆΒΡ45, οἵ ΜΠ|]αϊπ. 
ΒΑγπᾶρ85, οἵ Ηρ Υ80168. 
Ὁ: 5αγ, οἵ ῬυυγμβοΒίητη. 
Οαῖ5, οἵ ἘΣ ΡΠ 6515. 
ΟἝγρυ5, οἵ Βονγίαβ, ἴῃ ΤἬΉΓδΟΘ. 
Οορἢδ5, ΒΊβοΡ οἵ Κοηϊδ. 
ΟἸΘπΊθη5, οἵ ΓΙ Π18. 
ΟἸΘορΡ 85, οὗ “6 γ5816Π1. 
Οὔθβοθηβ, οἵ Ομαοθάοῃ, ἴῃ (ἰα]αΐϊα. 
1) οπη85, ἃ ρυοϑὶ οἵ 140]8. 
Ἡρῳποῖαβ, οἵ Οσδγίπαρο. 
ἘΠ ρΔρῃτγοαιϊίι5, οἵ Αμάγϊδοο. 
Ἐταβίπ5, οἵ Ρϑηθᾶβ, οὐ οὗ ἴμ0ὸ ῬΆΠΠΠΡΡΊΔΠ5, 
Ἑνοάϊα5, οἵ Απί!οοῃ. 
Ἡ οΥη85, οἵ ῬΆΏΠΙΡΡΙ, ΟΥ̓́ΡΆΠΠΠΡΡΟΙ5. 
Ἡδεῖηθ5, οὗ Τα] μηδ ϊᾶ. 
Ἡογορθηθ5, Ψ)0 [Ὁ] ονγοᾶ Βίπιοι ΜΕΔΘΊΙ5. 
Ἡδγοσθηθβ, ΒΊϑμορ οὗ {μπ6 ΜΙ ΘΘΓΘΠ65. 
Ἡδοτοάϊομ, οἵ Τάγβιιϑ. 
7 1|05, ὑμ6 Ὀγοΐμον οἵ οὐυγν οὐ, αἱ Φουαβαίθῃ. 
Ψὅ50η, οἵ ΤΆΓϑ5115. “ 
“76 515 Τυδίι5, ΒΊβΠοΡ οἵ Ε]Θα  ΠΟΥΟΡΟΙ 8. 
Τληυ5, οἵ ἘοΙη6. 
{λικο, ἴπ6 Ενδηρο  5ἷ, 
Ιμλιοῖϊα5, οἵ Τιοάϊοθα, ἴῃ ϑ'γυϊο. 
ΜΥς, γῆ 15 50 Φόοπη, οἵ ΒΙΡΙΟΡΟΙ 5, οὐὁἨΒΙΡΙ]ὰ5. 
Μίαν, {μ6 Ἐναηρ 6 ]181, ΒΊΒΒΟΡ οἵ ΑἸθχϑπαγί. 
ΜΆγΚ, ἴπ6 πορμον οὗ Βαύπαρδβ, ΒΙΊδμορ οἵ Αρο!]οπίᾶ. 
Μαϊπΐαβ, αἰξουναγ 5 [Π6 ΑΡοβἕ!θ. 
Ναγοῖβϑιι5, οὐ Αἰ Π 6η5. 

- ΝΙΘΆΠΟΥ, ΜἘΠ0 ἀἸδὰ  Βοη Βίορμοπ 50 γοα τη  γ γάο11. 

᾽ 

οὁΨσουῆ- δι πα 
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1μκὸ χ. 2, Τιογὰ οἵ [6 Παγνεβί, {πα μ6 ψνου]Ἱά βεπά ἔουέῃ ἸΔθΟΌγοΥ 5 ΘΆ.1166. 
Ἰηΐο Ὦ15 Ὠαγναϑίύ. 

8. ὍΟὐὁ γουΐ νᾶγβ: δεμοϊά, 1 βεηᾶ ψγοὰ ἔουτἢ 85. Ἰδυθ5 
ΔΙΠΟΉΡ' ΟΪν 65. 

4. ὈΟΔΥῪ ΠΟΙΓΠΕΥ Ῥυγ58, ΠΟΥ 5ΟΙΡ, ὨΟΥ͂ 5065: δηα Ββαϊαΐθ ' 
ὯΟ τηδῃ Ὀγ ἐπα γᾶν. 

ὅδ, Αμά [ηΐο ψῇηδίϑοθυευ μοῦβ6 γ6 θηΐοι, ἢσβ βὰν, Ῥϑᾶδθ 
Ὀ6 ἴο {Π15 Ποιιβ6. 

6. Αμάᾶ 1 {6 ὅοη οἵ ρβᾶςβ 6 ἔπθυθ, γου Ρθᾶςοα 51|8}} γαϑέ 
ΡΟῚ 10 : 1{ ποΐ, 1 514}} ἰγη “ἴο γοιῖι ἄρδιη. 

7. Αμά ἴῃ {Π6 βδϊηθ Ποιι86 σϑηδίῃ, δύῃ δηα αὐ ΚΙηρ᾽ 
ΒΌΘΝ {ΠῚηΡ 5. ἃ5. ΠΥ σῖγα: ῸΓ {πμ6 Ἰδθουγου 15 ννουίῃν οἵ 
ἢ15 ἔσο, ἋΟὉ ποίΐ ἔτοτα ποιιβ8 ἴο Ποιιδ6. 

8ϑ,ὁ μὰ [ηἴο ψηδίβοθυθυ οἷν γα δηΐου, δηα {πὸ ὺ σϑοαῖνα 
γοιι, δδύ βιι ἢ ἘΠΙΠΡΘ 85 816 βεῖ βϑίοτθ γόοις: 

ΝΙΟΘΟΙ]ΔῸ5, οὗ ϑδιηδυΐδ. 
ΟἸ ΠΡ 115, ἃ Ππηατ υγ ἂὲ ἘοΙη6. 
ΟΠΕΒΙΡΠΟΥ5, ΒΙσπορ οἵ ΟΟΥΙΟΠ6. 
Ῥδγθηβ5, οὗ ἐπ 5011. 
Ῥαϊΐγορη!αβ, {πΠ6 586 ἢ Ῥαΐγοθαβ, ἰῃ Ἔτη. χνὶ. 14. οἵ 

Ῥαΐθο!, ΟΥ ἃ5 οἰμϑύβ, οἵ ΝΆΡ[65. ; 
ῬΒΙ]Θοη, οἵ (δΖᾶ. 
ῬΒΙ] ΘΟ, Ο8116 8 1π ὑπ Αοἱθ, ῬἈΠΠ1ρ, πὸ ὈαρἰΖοὰ {π6 

Θύπθ0} οἵ σαπάδοο, οἵ τα] αι, οἵ ᾿Αβῖδ. 
ῬΒΠΠΟΙορ5, οἵ ΚΙ πορθ. 
Ῥμ]εσοη, ΒΙ5Πορ οἵ Μαγαίμοῃ. 
ῬΒΎΡΘΠ5, οἵ Ερηθβιιβ, 0 [Ὁ] οντθα Β᾽πιοπ Μαραδ. 
Ῥτγοομοσιι5, οὗ ΝΙιοοπιθαάϊα, ἴῃ ΒΙ γα. 
Ριάθδηβ. 
Θιυδτγία5, οἵ Βογγίαβ. 
ἘΠοάϊοπ, ἃ πηᾶγῖγν αἱ Εοη,Ε6. 
Ευΐι5, οἵ ΤΠ6Ρ685. 
51185, οὗ Οογιπίῃ. 
ΒΥ Ιναμ5, οἵ ΓΤ ΠΒ5ΔΙ ΟΠ οα, 
ϑοδιραίοσ, οἵ Τοοπίπηι. 
Βοβίμθποβ, οἵ Οοϊορποπ. 
δίδομγβ, οἵ ΒυΖζΖδῃίαπι. 
δίθρμθη, ἴΠ6 Πγϑὺ τπαυίυγ. 

, Του, οἵ ΤΟΘΟΠ ΠῚ. 
Τμαάάοθυβ, Π0 οαγτιθα {μ8 ἘΠ ρΙβῖ16 οἵ εβὰβ ἰο ἘΞ46558, ἰὸ 

ΑΡΡΆΓΙΒ. 
Τιπιομ, οἵ Βοβῖτα, οὔ ἢ ΑΥΘΡΙ 85. 
ἜΤΟΡἴτητι5, 50 δυ{6γϑὰ τη γγάοηι αὐ} 51. Ῥδμ]. 
Τυομίουδβ, ΒΊΒΠΟΡ οὗ μα! οδάομῃ, οἵ Βυιμίμϊα. 
ὙνΟΒΙου5, οἵ ΟοἸορμοη. 
Ὁτραπαβ, οἵ Μαοράοπίιδ. 
Ζοθηδ5, οὗ Ὀ΄05Ρ9118. 

ἘΔΡΥΙΟΙΪ 16 Χ ΕἸνΔΠΡ6]11,, μυ. 11ὅ, ὅἕζο. ἂρ ΟἪ]. ΤΠ6 πᾶηλε5 οὗ 
ὅΠ6 ϑϑνθηΐυ ἃγ6 ᾿πβουΐθα ἴῃ πὸ ΠΥΡῚ ἢ5 οἵ βου οῦαὶ ἃποϊοπὶ 158. 
Τὶ σοῦ] Ρ6 8π ᾿ηϊθυθϑιπρ οπιρ]ουπιθαΐ ἴὸ δὴν ἱμθο]ορσίοαὶ 5ι- 
ἀεπὲ ἴο ΘδοπρΆτο ἔπ6 ἄρον [ἰδὲ ψ τ πο Δοσοπηΐβ 511}} οχ απὲ ἴπ 
δ οοΙοϑἰ αβίϊοα] μἰδίουυ οὔπο ϑονθηΐγ. ΒΙΟΠΔ6] (46 ἘΣ ρ᾿5οορί5, εἰ 
Ῥγεϑυυ ΘΥἹ5 Ρ. 99. ἃρ. Βίθα! εν Ψι481᾽5. ποίθϑ ἴο ΜΠ Οβμθἰ μι) οομϑὶ- 
ἄθυϑ ῃ6 ποίϊοοϑ οὐ ὑπ ϑϑυθηΐγ, ρα] 1568 Ὀγ {πΠ6 Ἰαΐου αστθοκ 
στ ΐογβ, 8ηα οοἸ]δοΐϊθα Ὅν ἘΔΡΥΙΟΙι5, (110. ἀ6 Ὑιΐα οἱ Μονίθ 
ἈΓοβὶ5 ἃ 6110. Θδυϊῖ πο 1ΠΠπ5ὲ. Ρ. 474.) ἰο θὸ υἰΐϊοῦν ππάεβοῦν- 
ἴῃς οἵ ογράϊς 



1 χ, 9, 

10. 

11. 

12, 

12. 

14. 

15, 

10. 

Φοόδη υἱ]. 2, 

ϑ.: 

ΟΗΒΙΒΤ' ΟΑΟΕΞ ὕὉρ ΤῸ ΤῊΞΒ ἘΒΑΒΊ- ΟΡ ΡΝ. 911 

Απά 68] {π6 5ἰοὶς ἐπαξ δι ἐπουθίῃ, δῃᾷ 580 πηΐο {Π|6 01, Θ8]1166. 
ΤΠ Κιίηράοιῃ οἵ Οα 15 σογηθ ΠΙΡῊ ππίο γου. 
Βα Ἰηΐο νυν βδίβοθνϑι οἰ ἐΥ γ8 δηΐθι, 84 {ΠΥ γΘοΘῖν γ0ὰ 

ποΐ, ΡῸ γοῦν τναγ5 ουΐ ἱπίο {Π6 βίγθοίβ οἵ {Π6 βᾶγῃηβ, δηἃ 880, 
Ἐνθὴ {Π6 νοῦν ἀυδί οὗ ἰγουγ οἰ, νυ ποἢι οἸθανθίῃ Οἢ τι8, 

γγ6 4ο ψ]ρα οἵ ἀραϊηβί γοιῖι : πού ϑίδμ τη, 6 γ6 5018 
οὗ 1815, (πΠδ0 {π6 Κίῃράοιη οἵ ΘΟα 15 Θοτηθ πρὶ απηΐο γψοιι. 

Βυὲ 1 58 Ὁ υπίο γοιι, Τδὲ 10 518}} θ6 τῆογα (ο] θυ ]8 ἴῃ 
(πᾶ ἀν ἴον ϑοάοχηῃ {Ππᾶῃ ἴον (πα οἰ. 

Ἧγοα υπίο (περ, Ομογαζίη ἢ γγοϑ ππίο {πθ6, Βοιμβαϊάδ 
ἴον 1 {πὸ τϊριεν νγουςβ μα θθθη ἄοπθ ἴῃ ΤΎγα ἀπ διάοῃ 
νοι μᾶγα Ὀθο ἄομθ ἰὴ γοιι, {π6Υὺ Πα ἃ συοαῦ νυ ῃ 116 80Ὸ 
Ταρθηίΐβά, βιζηρ' ἴῃ ΒΟ ΚΟ] οΌ]. πα 25}168. 

Βαΐ 10 514}} 6 Ἰπογθ {(ο] 8 016 ἔου ἼὙτο ἀπα Βιάοῃ δΐ 
1[η6 πᾶ στηθηξ ἐμῇ ἔθου γοιι. 

Από του, Οδρογμδαμη, νυ ΒΙοῖ τὲ οχαϊίθα ἰοὸ ἤβᾶνθῃ, 
50.410 "6 (γυϑὲ ἄονη (ο Π6]]. 

Ης (᾿Ἰὰὺ Ποαυθῖῃ γουι Πϑαυθί τη ; πα Π6 πὶ ἀοβρίβϑίῃ 
γοῖι ἀδβρίβθι ἢ τ; δμὰ μα {πᾶΐ ἀθϑβριβθίῃ τὴ ἀββρίβοίῃ 
πὰ ἐπα 5βεηῦ Τη6. 

πα ξ»ν- 

ΒΕΟΤΊΟΝ Τ1. 

Οἰγῖδί σοῦς τ ἰο {6 Γοαδὲ 0 Ταϑονηαοῖε8 ὃ. 

ΜΑΤΈΤ. ΧΙΧ. ἴ. ΜΑΒΚΧ. 1. 2ΟῊΝ ΥἹ]. 9---10. 

Νονν {Ππ6 96 νν8᾽ ἔδαβί οὔ [Ἀ θυη8 165 νγὰβ δ πδηά, 
ΗΙ5 Ῥυθίγεη {πουοίοσα βδια πηίο Πϊηι, Π)ορατέ Πιθηςο, 

Δα ρὸ ἱπίο δπάθα, (πᾶὶ τ ν αἰβοῖρ]8. Α͵50. 1ηδὺ 588 {ΠῸ 
γγου Κα {πΠαΐ που ἀοαϑβί. 

ἘοΥ {Π6Γ6 15 0 τηδὴ (πὲ ἀορ δὴν {πϊηρ' ἴῃ βϑογοθί, δηά 
Π6 Πἰηβ6] βθοκϑίῃ ἰο "6 Κπονῇ ορθηϊγ. 1 {ποὺ ἀο 
1Π656 {Π]ησ5, 5Βῃθνν {Πγ561πηΐίο {Π| νγου]α, 

Ἐὸν ποιίμον 41 Πῖ5 Ὀγθίμγθη μ 6 να ἴῃ μὴ ὅ, 

3. ΠῚ βθοίίοῃ 15 ρδοθα ποῦθ πρὸ ἴμ6 απ᾿ιθα Δα οΥ ἐν οἵ 
Ναονοομθ, ΡΙκΙπσίοη, ἃπα Ποάδάγιἀρο. Τηρθἰοοὐ ἰπδουῖβ Φομπ 
ψἱ]. 2 ἴο 10. ἴῃ μἷ5 ἢ γ-ϑιχίῖῃ βθοίίοη, θίογθ {86 τηϊβθῖ 0 οἵ {6 
Βονθηΐν ; δηὰ νου. 10. ἴῃ ἃ βδθραῦαΐθ δϑοίΐϊομ, νῦν Τ.ῈΚΘ ἴχ. ὅ1]. 
ἴο ἐμ ὁπ. Ηδ μᾶὰβ5 ἀομπθ {185 ου ἴπθ βαρροβίξοπ ἐμαὶ ἐπ6 
δονοηΐν 616 δοηΐ (στ οα ὑπ6 τοδὰ ἴο “6 γυ 58] 6, θυ} ποῖ [ἢ 
6.41166. ΤῸ αἰΠθγοποθ θοΐσψθοῃ Τρ ἰοοῦ δπα ἴπ6. οὗπου Ππᾶν- 
ΤΠΟΠΪΖΟΓ5, ΠΟΥ ΥοΥ, 15 50 5]1σ 8}, ἐπαΐ 1 βδεαθιηθα ἴο τϑαᾷαϊγ μαΐ 
1016 ποίϊοθ. 1 πᾶνο ρ]δοοὰ Μαΐΐ, χῖχ. 1. ἀπὰ ΔΙΆ χ. 1. δὲ ἐμ 
δηά οἵ ὑπ|5 βϑοίίοῃ, πῃ ὑπο 11 τηοϑὲ ργοθ 816 πϑίαγαὶ! οΥὐοΥ, ἃπὰ 
οη ἔμ δαϊπουιὶν οἵ ΡΙΚιπρίομ. 

4 ΤῈ Ὀγοΐμγθῃ οἵ οὔυῦ 1ογὰᾷ παᾶ Ἰοπρ' 566π ᾿ΐ5. πΓ80165, δη ἃ 
ψ 668 δα 1564, ΘΙ ΠΟΥ ὑπαὶ π6 νγὰϑ ὑπ 6 Μ οβϑίδἢ, οὐ ἃ βργθαῖ ργορβοϑῖ:; 
ἈΠᾺ ἔπ6 ὺ ΜΟΥ ἀθϑίγου5 ὑπαὶ μἷ5 οἰαῖπιβ πα τη γΔ ΘΟ ]Ο5 ΡΟΥΘΥΒ 
58ου ἃ θ6. τηϑηϊίοϑιθα ἰο ἰμ6 ψου. ΠΟΥ οουἹὰ ποῖ γΘΟΟ 116 
ἐπ πποσξοπίαϊίοιιβ πὰ Πα} 16 11{8 οἵ ὑποὶν ΜΙ ϑίθυ τ ἹΔΒ 5 χα - 
ἰγδογάϊ παν ἀἰβρΊαν οὗ ἀϊνίπο αἰζειθαΐοβ. Απὰ ΒΘΡΒΔΡ5, [ὉΓ ἃ 
Βοῖΐον οοπῆνμηαίίοι οὐ ἐμποὶγ (αἰ ἀπ άθυ ὑπο56 ἀουθὶβ, ἔπ 6 . 56 
ΘΥΟΥῪ ἃΥραμπιοπί ἴο ρογδιιαα ον βνίουν ἴο σῸὸ ἴο Ψτπάθα, ἱἐπαΐ 

Φουα ϑα 61}. 
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Ζομπ νἱϊ,. 6. ΤΉθη 7ε6βὺ5 βαϊά πηΐο ἐμθπι, ΜΥ {{Π16 15 ποῖ γϑὲ σούηδ : ὅ δυῦβαϊθσι. 
Ὀυΐ γΟῸΥ {{Ππ6 15 αἰνναυ5 τοδαγ. 

1. ΤΤΠδ νουἹά οδηποῦ μαίθ νου, Ῥαΐ τὴ6 1ὑ μδίθε, Ὀθοδιιβα 
Ι τεβεν οὗ 10 (δὲ [16 νου κβ ἐμ υθοῦ ἀγα 6ν}}. 

8, Ὅο γ6 ὕρ υπίο {Π15 ἔθαϑέ : 1 Ὸ ποὲ ἃρ γεῖ υπίο (ἢϊ5. 
ἔδαβί ; ΤῸΥ ΤΩΥ {{Π16 15 ποΐ γαῦ {Ὁ}] σοτηθ. 

9. ΘΗ Βα μά βεϊὰ (θβ6 ποσάβ πηΐο ἐβοιη, μ6 δροάβ 
5.1 τὴ (811166. 

10. Βυΐ ψῆθη 15 ὈΤΘΙΠΥΘ τοῦδ ΦΌΠ6 ὉΡ, Πθη ὑγεηΐ ἢ6 αἷβο 
ἊΡ υπίο {Π6 ἔδαβί, ποΐ ὀρϑηΐυ, Ὀϊὲ δ5 16 ὑγεῦα ἴῃ βθογσοί. 

Μαῖι. χῖχ 1. ΑΔπά 10 σδγη8 [0 Ρᾶ85 θη {θβαβ μ84 Πηϊβηθα [ῃ 686 5ᾶγ- 
Ϊη65, 

Ματκ χ. 1. δ δΥΌ56 ἔγοζηῃ {Π6η66, 
Μαῖί, χῖχ. 1. ἢ6 ἀδβρατίβα ἴγτοτη (ἀ811166, ἀπ σδιηθ ἱπίο ἐπ6 οοδϑίβ οὗ 

δπᾶρθα Ὀθαγοπά δογάδη: 
Μασ. 1... ν 1Π6 ἔλυ ΠΟΥ 5146 οἵ δογάδῃ : δῃᾷ (Π6 ρβορὶβ τϑβογξέ απίο 

ΒΠῺ ἀρδίῃ ; ἃπὰ δ5 Π6 νγὰϑ νγοῃΐ, Β8 ἐδαρ ς {Πϑῖὴ ἀραΐῃ. 

τοσξ τος 

ΒΕΟΤΙΟΝ 111. 

“ρἰαίοι Κ᾽ ἐπ6 Ῥιιδίϊις Μπά αὐ «ογιδαίθηι σοποενηϊη σ᾽ 
Ομ γιεῖ", 

ΦΟῊΗΝ Ὑ11. 11. 10 {Π6 6πα. δηᾷ ν1}. 1. 

δολιη νἱ}.11, ὙΠοη ἢ δοννβ βουρσῃξ Πίτη αὖ {π6 ἔδαβί, αδῃᾷ ϑαϊά, 
ὙΥοτα 15 6 ἢ 

12... Απάὰ {Ποῖ νγὰβ τηποῖ τηιπτηστίησ διηοησ (Π6 ΡῬΘΟΡΪΘ. 
Ἄ τὐὩτ τοὺς Ψ’ Ὁ ΤΠ δι ΠΗ ΕΝ ἐευνν, ΓΈ Ν ΟΡΙ ΝΡ 

Β15 ΟΠαΘΥΓᾺ] βου τηϊρηξ ΒΘ. σΟΠΘΓΆΙΎ Κπονα ἃπα τὶ 556. 
Βαῖΐ ὑπϑὺ τιηἀδγβίοοα ποὲ ἰμ8ὲ ΗΪ5 ΒΟῸΣ νγὰβ ποὶ γϑὶ Θοτηθ; ἃπά, 
ἴο ἀνοϊὰ β᾽νίηρ' Θἤἴδβπθθ, ΟΥ αἰϊγαουϊπρ' αἰτοπίϊοτι, πὸ [ὉΠ Οονγθὰ 5 
θγεΐμγθη ἴο ἰῃθ ἰδαδὲ ἴῃ ἐπ τηϑϑὶ ργίναϊθ ᾿πϑπηοῦ. ἘΠῚ 1 
ΘΟ ΔΘ ἴμθ ῬΥΟθΆΡ]6. πηϑαμῖηρ οὐ {πθ ρᾶβδβδᾶρθ. Ὀϊοδαίϊ, 
ΟἸΑΥΚΘ ἴπ 15 Ῥαγάρῃγαβθ, μὰ Τρ. οο, νανν ἴῃ ἐπεῖν ᾿πΐογργος 
ἴαίίοπ. 1)1οαδτὶ ΒᾺΡΡΟΒ65 15 Ὀγθίγθη ἀἰὰ ποὶ Βϑ]ῖθνθ ψ τὴ 56 ΠΠ- 
οἰθηῦ ΠΥΤΉΠ 655 ἴο ΘΠ8016 ἴπθηὰ ἴο ΠΠαΘΥΡῸ ἀδηρογ, Οἰδυῖο, ἐπαὶ 
Ὦ15 Ὀγϑίμγθη ᾿πηᾶρὶηθα ἐπαΐ μ6 ἰδ α ἴο θΘοοο6 ὑπο Ιϑαάθι οὗ ἃ 
Ρᾶγῖγ. ΤὐρΒιίοοί, ἴμ6. δᾶηθ ἴθ οἴδος ἃ5 ἐμαῖ σψῃΐοἢ ἰ8 ΠοΟΥ8 
δἀογρμίθά. 
ὙΠ 5 Βθοῖίοη οἶνοϑ ἃ Ἰΐγοὶγ ρἰοΐατο οὐ ἐπε ἀϊν᾽βίοηβ δηο πο ἔῃ 6 

765 γοϑρθοίίηρ Ομ εἶδὲ. ΤΉΘΥ 5ανν Ηἰ5 τϊ γ80165---ἴ ποὺ πραγ ἢἰ5 
1θ8 ΘΠ} }πΡ---ἰ μον 6 ΓΘ σΘΠΘΥΆΠΥ δοαπαϊπ θα νὴ τ εἷ5 εἰδίοσγ. Ὑεὲ 
ἀποὺ εουϊὰ ποῖ Τοοη 6 τυ μαΐ ἔπον βὰν τ Ί ἐμοῖν ργθοοηοεϊνθα 
ποίΟΠ5 οὗ ἴῃ6 Μδββϑίδῃ. ἜΠῸν το]θοϊοα μἰβ. οἹαἴπηβ, αηὰ σου] 
Ὡοΐ ΘοΙΒρΥΘῃ θη {Π6 ΒρΊΓΙΓΠΔ] τηθϑπῖηρ οὗ οἷν ωοΓα᾽5 ἸΔηρπαρο. 
ΤΠῸ ΟΠ ΓΙ δ απ 5 ΡΘΟΌΠΑΥ ΠΡΡΙ 655 ἀπ ρυϊνη]θρα 15 ἰο 566 [Ὁ]- 
ΠΠῸ 4, ἴπ ἐμ8 ρϑύβοῃ οἵ Ψ 6815 οὔ Ναζαγϑίῃ, 81} ἔπ νᾶγίοιιβ. ρσδ- 
ἀἸοῦοη5᾽ οἵ ἔΠ6 ἃποῖθηΐ ρεορμθῖβ, ὑυ Ὡ10 ἢ ἌΡΡΘΆΓ αἱ ἢγϑὺ βιρῃ 580. 
Ἰῃοοηϑιδίθηΐ, Δ ἃ 50 ᾿ΓΓΘΟΟΠΟΙ]6Ά 16. 

5 ΤΉΒ656 δθοίϊϊοη5 ἅγ6 1πϑουξθὰ ἴθ οὐ 1ῃ6 οοπουγγοηΐ ἰδϑὶϊ- 
ἙΠΟΩΥ οἵ Τὐήρμιίοοὶι, Νονοοιιθ, Θοδαγίαρθ, πὰ ΡιΚΙπρίοη. 
ἜΠΟΥ ἃΓ6 ᾿πϑογθα θῪ ΜΊΟΒΆ6Ι18 ἴῃ δὰ Αρρδπάϊχ, ἃ8 Βϑ! οηρίῃρ ἰο. 
ἴΠ6 Ρϑγίοα ψ 10} θαρίη5 τ ἢ ἐπ τΐγϑοὶα οὐ ἔπ Γδοάϊπρ ἐπ ἣνε: 
αομεμρυρι ἃ πα 645 ψ τ πὸ γρατιοδὺ οὐ || πιοΐμοὺ οὗ Ζεϊεαςς Ἑ, 
εἰ] άγρῃ. 
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Φομαν ἢ. 12, ΘΟπσοΥπίησ Πΐα : [ῸΓ 5οτ6 βαἱά, Ηθ ἰβ ἃ σοοα ὙὨδὴ : ζογαβα!οπι. 
οἴμοὺβ βαϊὰ, Νὰ ; θαΐ Βα ἀβοθίνϑ 1 ῬΘΟρΙθ. 

12. Ἐονθοῖς ἢ0 τηδὴ 5ρ8ῖκα ΟΡϑῃΪΥ οὗ Ππῖπὰ [ῸΥ ἴθ οἵ {Π6 
ον. 

14. Νὸον δϑουΐ {π6 τηϊάξέ οὗ (π6 ἔδβαβὶ Φθβὰβ νγθηξ ἊΡ ἴηἴο 
(π6 τΘγΡ 16, δῃὰ ἰδυρσὨί. 

15. Απά 16 δεν τπᾶυνθ]]64, βαυησ, Ηονν Κπονγθίῃ (Πϊ5 
ΤΏΔ ἰϑίίθυβ, πανῖπρ' ΠΘν Υ Ἰδαγηρα ἵ 

106. Φ9651τ5 δηβινγεγθα {Ππϑη, ἃημά 5αἰα, Μν ἀοοίγμθ 15 ποὶ 
γηΐηθ, Ὀὰΐ Πῖ5 ἐπδὲ βθηῦ 116. 

17. [ἔδῃν τπδὴ Μ}} ἀο μιῖ8 ψ11], πιὸ 518}1 ἵσπονν οὗ 186 ἄοο- 
{|π6, γνμϑίμου τὸ θ6 οὗ σά, οὐ ψῃδίποῦ 1 βρθὰκ οἵ γτηνβε]ξ, 

1. Ηδ τμδὲ βρβακϑίῃ οἵ δίγηβϑὶ βθοκθα Πβ ον ΡΊΟΥΥ : 
βαύ Πι6 ἐαὶ βθοκθίῃ Πἰ5 οουυν {πδὲ βϑῃὶ Βῖτη, [Π6 5818 15 
{στι6, 8η4 ΠΟ τπηΤΡ ΠΕ ΘΟΌΒΗΘΒ55 15 Πὶ ΠΙΤη. 

10.:. Ια ποὺ Μοβαβ σῖνβ γοιῦ {Π6 ἴᾶνν, δῃηα γϑὲ ποθ οὗ γοὰ 
Κοθρϑίῃ [Π6 Ἰανν ἢ ὟΉΥ σὸ γα δρουῦ ἰο ΚΙ] γηρ ἵ 

90. 16 ρβορίβ δηβνγειθα δηᾶ βαϊὰ, Τποὰ μαδῦ ἃ ἀθν}ΐ 
ψΠ0 σοσίῃ ἀρουΐ το ΚΙ] (Π66 7 

οι. ΦΔεβὰβ δηβυγεσεα δηᾶ βαιά ππίο ἔμοιῃ, 1 πᾶνε ἄομα ο6 
ὙΟΥΚ, ΔΠ6 γ6 8}] τηδγν 6}. 

22, Μοβεβ (πογϑίοτε σαν πηΐο γοὰ ΟἰΓΟυΥΠΟΙΒΙ0Ὲ ; (ποῖ Ρ6- 
οδι56 1{ 15 οὗ Μίοβοβ, υΐ οἵ τῃ6 ἔΔίμουβ ;) δπὰ γα οὐ {Π6 
ΒΑ ὈΡΔ( ἀδΥ ΟἸΓΟΙΙΉΟΙ56 ἃ Τη8ΔΠ. 

23, [ἢ δ υηϑη οἡ {ΠῸ Βα δ. ἀδΥ Ὑθοϑῖν ΟἰΓΟ ΠΟΙ βιοη, ἐπδΐ 
τπ6 Ιὰνν οὗ Μοβοβ βου ποῖ θ6 ῬτΌΚΘη ; δἃ΄6 γ68 ΔΗΡΥΥ δ 
γὴθ θθοδιβο 1 μὰν τηδ4θ ἃ τηϑῃ ΘΥΘΥῪ ὙγΠ10 ἡν8016 οἱ ἔπ 
Βα ὈΡΔ Π- αν ἢ 

24. Δυᾶρα ποὺ δοοογάϊηρ' ἰο {π6 δρρθδύδηςθ,. θὰ Ἰυᾶρδ 
τ σΠίθοιιβ Τπἀ στηθηΐ. 

95. ΤΏρη 5814 βοπια οὗ (ποθ οὗ Ζογιβαίθμι, [5 πο {Π15 6, 
γνΠογὴ {ΠΥ 566 Κ το ΚΙ] 

26, Βαΐ, Ἰο, μα βρϑακϑίῃ θο]ϊν, δμα {ΠΟῪ 580 ΠΟΙ ΒΙηρ' ἀπίο 
μη. Ὅο {Π6 τυϊοῖβ Κποὺν ἰηἀροα {πᾶΐ {815 15 [Π6 νυν 
Ομυιϑε 

21. Ἡονθεῖξ να πον {π|5 τηδῃ γθηο 6 ἢ6 15: θα θη 
ΟἸγιβὰ σομηθίῃ, πὸ δὴ Καονγοίῃ ννἤθηςα Πα 15. 

28. ΤΠ θη οτἰθα 6βι8 ἴῃ [Π6 ἴθ 0}8 85 8 ἰδοῦ, βδυῖηρ,, 
Υ8 Ῥοΐῃ Κηον της, ἃμᾷ γ πον ΏΘηΟΘ 1 γα: 18. μοί 
ΘΟΙΠ6 οὗ τηγβε1, θὰῦ μ6 {πᾶὲ βθῃΐ ΠῚΘ 15 {Ὑπ6, ὑγΠΟΙὴ Ὑ6 
Κηονν μοί. 

29. Βυὲε1 Κηον Βα; ἴοχ 1 ἀπ ἴτογη μἴτὰ, ἀπ π6 μέ βεῃί 
Τη6. 

ΤΏΘη {πον βουρῆς (ο (8Κ6 τη : διέ πο τπδη ἰαϊα παπᾶ 
ΟἿ Ὠΐηη, θθοδιιβα Πἰβ Ποὺ νρὰϑ ποῦ γϑῦ ΘΟ ΠΊ8. 

Ἵ1. Αμᾷ τηδηγ οἵ {πε ρβϑορίβ με! θνθᾷ οἱ ΒΪΠῚ, Δα 5814, 
θη ΟἸτῖβὲ οογηθίι, νυν] Π6 ἀο τποτθ ταϊτᾶο 165 πη [Ππ658 
ὙΥΒΙΟΙ. {Π|5 γηδη παῖ ἄοπθ 

Τῆς Ῥμαχίβεαβ μρασὰ {παᾶὲ ἐπ6 ρεορὶβ υηυτυπατθά βιιοῖν 

90, 

32. 
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Ζομανῖ!. 82. ἘΠ] σ 5. σΟποογηϊησ ΒΠὴ ; δηᾶ {π6 ῬΒΔΥβθαβ δηα (π6 ΟἸ]6 Ὁ Τογαβαϊεπι. 
Ῥυιδβδίβ βθηΐ οβσο 5 (ο ἔα κα τη. 

8838, ΤΠοη βαϊα Φοβὰβ ἀπίο ποι, εξ ἃ {16 16 δὰ 1 
Ὑ] ἢ γοιι, ἀπ {Πθη 1 σῸ πηΐο Πἴτη {Πδὲ 5θηΐ Τη6. 

84. ὙὟἃὁ 588]] 5661 τὴθ, δηα 5}4]} μού πη τη6 : δμὰ σοῖο 1 
Δ1ὴ, {ΠΠῚ Π6Ὶ γα σϑηποῦ ΘΟΤΊΘ. 

8ὅ6. ΤΉρη βαα {πὸ δδνν5 διποηρ {Πϑγηβοῖνοβ, ΤΥ ΒΙΓΠΘΥ νὴ] Π6 
50, ἰἰαῦ γγα 5881] πού πα τη 7. γν}}} ῃ6 σὸ υὑπίο {Ππ ἀ15- 
Ῥεδυβϑα διηοηρ (Π6 (6 Π61165, πα ἐθδοῖ [Π6 πα 68 ἢ 

86. δὲ τηδηπεῦ οὗ βϑυϊπρ' 15 {πΠ|5 (πὲ Πα βαϊ, Ὑ8 58}4]} 
566 Κ Π16, δΔΠ4 5}8]] πού ηά τὴθ: δῃᾷ ποτα 1 δι, {π|Π6ΓῚ 
Υγ6 οδηηοῦ σου ὕ 

37. [Ι͂ἢ {16 ἰδϑὲ ἄδν, ἐμαί στοδὶ ἀδὺ οἵ {Π6 ἔθαβί, δ 6ϑιιβ βίοοα 
Δηα οΥἹ64, βαγίησ, 1 ΔῺΥ τηϑη {Π|γϑέ, ἰθὺ ΠΪπῚ ΘΟμ.6 ἀπίο 
716, δηα αΥἸΠΚ. 

38. Ηδ {πᾶ Ὀ6] Ιου θῖ ἢ ΟὨ 1ὴ6, 85 {π6 δουιρίαγο Πδ6} 5α]ά, 
ουξΐ οἵ ἢ15 θ61}}ν 5}8}1 ἔονν Υἱνϑὺβ οἵ Πν]ηρ' τυδίβυ. 

390. (Βαϊ {Π15 Πα βρᾶᾷῖκο οὔποθ ϑ'ριγιέ, υνῃὶ ἢ {πον [μδὲ ΒΕ] Θνα 
ΟἹ ΠῚ 5Πο4 τϑοοῖνο : [ῸΥ {πΠ6 Ηοὶν ΟΠμοβὲ νγὰβ ποί γεΐί 
σίνϑη, θθοδαβα {παΐ 6505 νγὰβ ποῖ γεὺ σἹουιπβα.) 

406, Μδην οὗ {πΠ6 Ρθορίθ, ἐπογείογθ, θη {ποὺ Πραγα {Π]5 
βδυϊησ,, 5814, ΟἹ ἃ ἐσατἢ {Π15 15 {π6 Ῥυορμοί. 

41, ΟἰΠοΥ5 8ε14, ΤῊϊ5 15 1η6 ΟΠ γιθί. Βαΐ βοπιθ 5814, 5811} 
ΟἸτῖβὲ οομα ουῇ οὗ 641166 7 

42. δίῃ ποί ἐπ ϑοχιρίαγο βαϊ4, Τῆδὲ ΟἸγϊδὲ οουηθίῃ οἵ 
{π6 βθοά οἵ Τλανιά, δηά ουέ οἵ {π6 ἑονῃ οἵ Βοί] ἤθη, 
ψΠογα ΠδνἹ νναβ " ἢ 

43. Ἶ 50. {Π6 168 νγᾶβ ἃ αν ΊΒοη διηοηρ {Π6 Ῥ6ΟΡ]6 Ῥβοδιιβα οἵ 
1Π1. 

44. Αμπᾶ βοηδ οἴίμοιῃ νου] Πᾶν ἰδκοὴ πϊπι, Ρας ΠΟ χηδῃ 
Ια1ἃ πη α5 οἡ Πίτη. ἡ 

45. 'ΤΉρη σδῖηα {Π6 οΟἤοοΥ5 ἰο {π6 ΟΠΙοΥ Ῥυϊθβίβ μα ῬΠδυ!- 
5665 ; 8η4 [ΠΡ 5δϊ]α ὑηίο {Πθῖη, ΠΥ πᾶν γα ποί Ὀγουρις 
Ὠπὴ ὅ 

46. ΤῊ οἰ ἤσοΥ5 δηβυνοσοά, ΝΟΥ τη8η βραῖζα {Π|κ6 {815 τηδῃ. 
4. ᾿'ΤΊθη δηβννοσθα ἔμθη {π6 ῬΒΔγβθθθ, ΔΥα γα 8150 46- 

σαῖνοϑα ὕ 
48. Ηδνβϑ δὴγ οὗ {Π6 γυ]6γ5 οὐ οἵ {π6 ῬΠδυβθοβ θα] θνοᾶ οα 

Βιμη 7 
49. Βυΐ {Π15 ρΡθορ]θ ψῇο Κηονθίῃ ποί {Π6 αν Δγ6 οἰιγϑο6 7, 

δ ΒΟ δον5, θοὺ ἔγομη ὑπϑῖν ἐγαάι τη 5 ἀπά {πὶ ργορῃθοῖββ, 
οχρθοΐϑα {πᾶ} ὑπθῖν ΜΘ ϑϑῖδη 5μου]α μ6 θογῃ ἱπ Βϑι ] Θῃ θη. Α5 
ΟἿΓ ΠΟΓ᾽5 τηοῦμου θη ηΘα 50 5ῃογὲ ἃ ἔἰπι6 αὐ Βοί ] θα δ ΘΥ 
ΟἿΥ αν ουγ5 ΙΓ Π, 11 15. ποῖ ΒΌΓΡΥ ΙΒ η 6 ἐμαὶ ὑΠ6 Ὺ 5μου ἃ Πᾶνθ 
[ογροῦίθη ὑπ15 οἰγουμηδίαμ 6, ΔΙΓΘΥ ποῦ ὑμ8π ἐπι Υ γ6 8 Γ5 μαᾶ 
οἰαρβϑά. 
ΤΉΝ θαυ ἃ] 15 ἐπ οοπίγαβί Ρθέψθοη {Π6 μα} ΠΠγ ΟΥ̓ οἷ Υ 

ΠΥ, πὰ ἐπα 8} Πἴογαγυ, Π8}} βριγιῖαα] ΡΥ, οὗ ἐπ ον. 
ΟΠΥιβδῖ, Πο56. Κπονθᾶσο οὐὗἨ 411] ἐπίηρβ, θοῚῃ ἴθ πάνθ ἀπά 
Θαγὶ!, γγὰ5 ΒΌρ τοῦ ἴο ὑπαΐ οἵ 6 η δηῃὰ δῃρο]5, ἃπᾷ οὗ σ βίοι 
1π8 πιπηδῃ 1616 οἱ οαπ ποῖ [ΌΥπὶ πὶ 1468», Θνο νι μοπ {ΐ 588}} Β6 
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ΝΙοοάδηγαβ βαἢ ππίο {πθῖὰ, (1Π6 {παῦ σδγὴθ 0 6815 ὈΥ Ζογαβαίοιι. 
ὨΙρηῦ, θαοϊηρ ομα οἵ {Π6γη,) [ ἱ 
Ῥού οὐν αν Ἰπᾶρσϑ ΔηΥ τηδη, Ὀϑίουθ 10 μθᾶν πη, ἀπά 

Κπονν νυν πδὲ π6 ἄοιῃ 7 
ΤΉΘΥ Δηβυνουθᾶ δηᾶ βαϊᾷ ππίο μη, Ατσὲ (πο 4150 οἵ 

ΟΘλ1Π66 ἢ ϑθασο, δηᾶ ἴοοῖ : ἴου ουΐ οἵ Ο411166 δυῖβϑί μῸ 
ῬΙΟΡΠοί. 

Αμπαὰ ον ον χηδη ἡγϑιῦ ἀπίο Π]5 οὐ ἤΟΙΙ56. 
δεβὺβ νγθηΐ πηΐο Π6 τηοιηΐ οἵ ΟἸΪν 65. 

---- 

ΞΕΟΤΊΙΟΝ ΤΥ. 

Οοηαιοΐ 9 Οἰγῖδὶ ἰο ἐδ 44 ἀιιϊέογοε5 απὰ δ “1 σοιιδον 5 ἧ. 

5ΟῊΗΝ ὙΠ]. 3--- 11. 

Αμπὰ ϑαῦῖν ἴῃ {Π6 γπουῃίηρ μ6 οαπη]6 ἄρδῖη Ἰπΐο {Π6 ἔογη- 
ΡΪε : δῃά 8}} {Ππ6 Ῥβορὶθ σδιὴβ τπιπίο ἢ ; δηᾷ Π6 βαῦ ἀόννῃ 
δια ἰΔυρῃς {Ποτη. 

εἸον αἰθα δη ἃ ϑη]αυρθᾶ ἴῃ ἴδ ποχὶ βίασθ οἵ οἿγ δχἰβίθποθ, 60η- 
ἀοβοοπαρα ἴο ἴπ6 Ἰονοϑὺ οἵ {πΠ6 Ῥθορίθ, πὰ ο81168 411 ο 6 6 
τη6 6 Κ ἃπὰ ἸΟῪ “ Πὶ5 ἔγῖθπ 5. ΤῊΘ ῬΠΆΓ5665, ὁ π6 οοη- 
ἔγανγ, τηἰδίοοκ Κπον]θᾶρο ἴῸΥ γΓ6] ]ΡΊΟη, 8ἃπα Ὀο] νά 1π {Ππ| {πξπ 79 
ΒΑΡΡΙη655 οὗ ὑπ Ἰθαῦπϑά, ἂπὰ ἴπ6 οοπῃαοηημηδίϊοπ οὗ ἴπ6 'σπο- 
ταῦΐ. ΤΏο56 0 δ8α ποῖ ἀδνοίοα ἐποιηβοῖνοϑ ἴο ἔπ δίπαγν οἵ 
πο αν νοῦ οα]]6 ἃ γνπ ΞΡ, ἴπ6 ΡΘθορῖθ οἵ ἴμ ϑαυῦῖῃ: δηὰ {πΠ656 
Ὑ6͵6 οοπἰγαδίθα απ ὑπ ᾿τρ Ὡν, ὑπ6 ΠΟΙ ΡΘΟΡΙ6 : ἔμϑὺ οοη- 
διαοτοά ἴΠ6 ρθορίο οἵ ὑπ θυ} ἃ5 ουγβϑὰ (α). 

ΑΙ! παδηϊεῖηα, [6 ἴμ6 ῬΊΑΓΒθο5. οἵ οἱ, βθθῖὶ ἴο 6 ἰπίθπΐ 
ὌΡΟῚ ἀΘβρ Πρ ΘΔ 6 ἢ} οἴου. 16 ἰθαυποα οοπίθιηπ ἴπ6 Ἰρῃοταμΐ 
--ἴμθ ραν ἔπ 6 βουύγον[]-ἰὶ 8 τιον ἴπ6 ροοτ---ἃ πα [5.10 νἱο- 
Ἰοπῖν Ὀσθαῖζ5 δα πάθουν ἴπ6 πϑαοϑὶ δηἃὰ ἀθαγοδῖ {165 οἱ γϑίἱ!οη- 
5110, ΠΟΥ ὅπ ἀθοίθπου οἵ γϑα] ἢ 15 16]1. Τὰ {{π|5 ψογὶά 
ῬΓΙΆΘ, ΓΚ, 8πα δ θποθ, οαῖμπι {πὸ ργθ- ΘΠ 6 Π06---ὶπ ὑπ6 οἶμον 
ἀπ6 μἰρμοϑὺ τονναγάβ οἵ πϑᾶνθῃ 816 ρΓομἶβθα ἴο {πο πηοϑὲ παι 6 
8 ἃ {116 τηοϑβὲ τπθοϊζ, ποῦ μοῦ ἴπ6Ὺ ὈΘ ΓΟ ΟΥ̓́ΡΟΟΓ. 
Θοα ρτοίογβ ἔπ μϑαγὶ ἴο {π6 μϑδᾷ ; ριοῖυ ἴο ραγῖβ ἃπα οἂρᾶ- 

οἷΐγ : δηᾶ 15 τοι Ὀοζΐου ρ]θαβοᾶ σῖΐῃ {πὸ γῖρηΐ π56 οἵὁἨ {πθ ψ1}}, 
ὅπη ὑπὸ δἀναπίαρο οὗ ἴπ6 απαουβϑίδπαϊηρ (). 

(α) ΤΠΟΥ Πα ἃ βαγνγῖπρ, ὙΒΙΟΝ 15 ρτθβογνοά ἴὰ ῬΊΚΟο ΑΡοίϊι, ὁ. 11. ὅ. 
ἼῸΠ ΥἼΝΠ ὩΡ Ν2 γ]οθοἰα5 πο δϑί ρα. ϑομορίρϑη Ηογ. Η86. νοἱ. 1. 
Ρ. 969. (0) ϑροῖεῃη οἵ Εαυνγαγὰ {π6 (ὐοῃΐοββ8οσ, θγ ΟΟἸ γον, ΕΟ] 65. Η!δβί. 
γο]. 1. Ρ.. 225. 

8 Πὴ6 φ παΙ ΠΟΙ 6855 Οἱ ἔπ]5 ραϑϑᾶρθ 885 Ῥθθπ πποἷ ΘΟ Υ0- 
νετίθα. ΤΠθ ἃγραπιθηΐβ Οη. ΘΔ0ἢ 5146 οἵ {Π6 αᾳιθϑίίοη Π]ΔῪ ὃ6 
566} αὖ ογοαΐ Ἰοπρί 1ἢ Κ 1 Π06] (α), 0 Πᾶ5 ἀδοϊἀοα 1π [ἄν ΟΡ 
οἵ τῖ5 δυϊῃοηϊοὶΐγ. Ἐγάδηητι5, ΟαἸνίη, Βο6Ζα, ατοίϊι5, 1ῳ6 ΟἸογο, 
γγεϊβίθιη, 6 π]6γ, ϑομθ]Ζο, Μοῦυβ, Ηδρϑη]οίη, ὙΥ βο ΘΙ (60, 
Ῥδπ]α5, ΘΒ αἰ, ἀπα ΤΊ, πᾶν Πρ ΡΠ 6α [5 Δα η  ΟἿἵγ ς- 
ἃ πα, ὁ ἔμ ορροϑβίϊθ 546 οὐ ἐπ φαθϑίϊοη, πιᾶὺ "6 γὰ θα Μη], 
γγμιῦργ, Ἡθυμπαη, Μ|Ίο8 6115, 5ἴουν, Τιᾶπρῖα5, ΤΠ πιο υβὶ 5, ἃπὰ 
οἴ]ουβ, ἢ Τὐρπιίοοι, Ὁγ. Δ. ΟΙατκο, Μυ. ἨοΥπο, δῃὰ ἔμο 
Ἰθασπθᾶ Μυ. Νοΐδῃ (Ὁ). Τῖβ οπιποπὺ οὐ16 πὰ5 5σθθνα 1 ἴο Ρ6 
ῬΓΟΌΆΒΙ6, ἐμαὲ τμῖ5 ραββᾶρθ τγὰ8 οὐ θα [ῸΥ οογΐϑὶ ἢ ΥΘΆΒΟΠ5 ὈΥ 
ἘΣ αδοθῖυβ, ἴῃ ἰμαὺ οδἀϊτοι οὐ Π6 ασθθκ Τ᾽ οδίδιηθπῦ ἡ μῖ ἢ Π6 νγὰ5 
οομηδη δα Ὀγ Οοπδίαπεϊηο ἴο ρύθρδγ (ὉΥΓ ἴπ6 ΡΠ] 16 τι56  ἃπὰ 
{κου 56 ἰπ ἔποβο σα θβθαπθηΐ δἀϊτοπ5 νυ αίο ογὸ ἰηΠποποοα Ὀν 
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Ζομπ νἢϊ],8, Απά {πὸ βουθοθ δηὰ Ῥἢδυβθοβ Ὀγουρῃξ πηΐο Ἠΐπη ἃ 7εταβαϊειω. 
ὙγΟπΊδη (Δ Κη ἴῃ Δα] οΥΥ ; δηα θη Π6Υὺ δα 5ϑὲ ᾿ιὺ ἴῃ 
{πὸ τηϊάϑί, 

ἴῃ 6 πδιη6 8η8 διιϊπουὶ νυ οἵ Ἐπαβθϊα5. ΤΠΗῸ βαθ]θοὶ οὐ [15 βίουυ, 
58 γΥ5 ΜΙγ, ΝΟΙΔ1), [ΌΤΠῚ5 ἃ5 σΟη ΠΟΙ Πρ ἃ ΡΓΟΟΐ, ἴῃ Βυρροτγέ οἵ 115 
ΘΘΠΗΙΠΘη6585, 8ἃ5 1 ἀ065 [ἢ Βα νγούϑίοπ Οὐ ἴΠ6 ΘΟΠίΓΑΓῪ ποί!οῃ, 
ἐμαῖ 1 15 δὴ τΤϊογροϊαἰοη. ποτα σου] θ6 ΠΟ ΡῬΟΒ51016 ᾿πἀποο- 
τηθηΐ [Ὁ [ΡΤ Ι οαὐ πο ΒΟ ἃ ρᾶ5θα96:; Ὑ0 8116 ἔπ 6 ΓΘ 15 8 ΟὈν]ΟΙ5 
τηοὶΐνϑ ἴον γθιηουτηρ 1ἰ ἔγοι π6 ᾶποη. {Εἰ Βὰ5 θ6βϑιθ5 ἐμπέογμπαϊ 
δνιάθηοα οὗ δυϊποηίοἶν, ἴῃ ἔπ ἰθϑι πον οἵ {πὸ Ψαϊοαΐθ, 1ἢ 
γ Β10}} 1ὖ 15 ἘΠῚ ΓΟΥἶν Το ; δηα ἐχέργπαΐ, πᾳ ἴμ6. ΘΧΡρΥ655 80- 
Κπον]θασιηδηΐ οἵ 115 σΘμα ΠΟ Π655 Ρ.Ὺ 5ί. Ομγγυβοβίομ, 851. 26- 
ΤΟΙ], Κ᾽. Απραϑέῖπα, πὰ 51. ΑἸΩΡΥΟΒ6; δπὰ 5'. Απραβιῖπθο (6) 
μιὰ85 Βρθοϊ Ποά ἴὸ γθᾶβοιι οἵ 115. Βανίπρ θθθη τι πάγανη ἔγοῖη ἐμ 
ἴοχὶ οἵ ἴη6 Ἑνδηρο δῖ, ἘΣΌ5ΘΌΙα5 μᾶὰ5. ΘΔΥΘΙ ΠΥ Ομ θα 8}} γ6- 
[θυ θμο6 ἴο {Π15 ραβδαρθ ἴπ ΠῚ5 ΘΔ ΠΟΠΒ ; ὖ 15 ΠΟΙΓΠΘΙ ἀἸΒοΟΥ ΓΆΡ 19 
1) {Π6 ΘΟΡρ165 οἵ ἰμθ σθοκ, ποὺ 'π ἴμοβο οἵ ὑπ υ!ραΐθ. Αμά, 
1π [5 ἘΣ οο] δ᾽ αβίϊοαὶ ἩΠδίογν (4), μ6 85 ΟΡ] ΘΙ Ὀγαπάθα 1 
τ δοηθ ΟἶΠΘΥ τη κ5 οἵ ἀἰβαρρυοθαίίοη; ΔΡραγθηἑ ]γ οο0π- 
Το πάϊηρ ἢ τα ἃ αἰ ΠΥ πὶ βἴουυ. ΕἾοπι ἴπ|656 οἰ ΓΟ 5.8 668, 
11 15 δυϊἀθπὲ ἐμαὶ ΕΠ 5615 ΘΟΡΙΘ5 σου 88 ἴο ἄργθο σὶΐ ἢ 15 
ΟΔΠΟΠ5, 8πα ὑπαὶ ὑΠ15 Ρᾶβϑᾶρθ γἃ5 ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ πάν ανγη ΤΓΌΙΏ 
Ὀοΐμ, Ὀγ ὑμ86 δαϊπονν τι τ μΙοἢ μ6. νὰ θηἰγυβίθα Ὀγ σοη- 
δίδηἑ!η8. 

1ὖ 15 ΤΟΙ ΚΑΡ]6 ἐλιαὶ Γλο ἑίοο (6), π᾿ Ὧ15 νΘΓῪ ὈΥΙοἴ οὐ Ὶ [1 ΟἿ 51 
ΠΟΠΟΘΙΒΙΩρ ἴπ0 σΘΠΠΙ ΘΠ 685 οὗ {πΠ15 ρᾶθϑᾶσο, [85 αποίθα ἔπΠ6 
58126 ΡΆ55896 ἴγοιῃ ΕἸ 56 Ὀ 115 τ ἢ ΜΓ. Νοίδῃ. ΤΠ6 δοοοπηΐ οὗ ἔπ 6 
ὙΥΟΙΠΔΠ 15 ἰουπα ἴῃ ἴπ6 ΠΑΥΠΠ]ΟΠ165 οὗ ΑἸημηοπῖαβ ἃπὰ αἰ 8}, 
ὙΠῸ ἰἰγϑὰ Ὀοίουο ἘΣ αβαθῖα5. Τὐρλ οὐ ΒαΡΡΟΒΘ5 ὑπαὶ ἘΣ 5ΘΡΙτ5 
γΓο͵]θοῖοα 1 ἔγομη ὑμ6 οδῆοη, οἰ μ θθδδαδα μ6 δου θοα 115 1π- 
βϑύθ οι ἴο Ῥαρίδβ, ΟΥ̓ ἴο ἴΠ6 Βρι στ Οα5 Ο05ρ6] οἵ ἔπΠ6 ΝΑΖΆΓΘΠ68. 

292ν. Θοάάτσιαρο (5) Βᾶ5 0511} ορϑοῦνϑα, ἔἐμπαὺῦ ὅμὸ ῬΗΒΓ 5665 
ὙΠῸ Ὀγοιρμΐ {πΠ6 ψοσιδπ ἴο ΟΠγὶδί, τιβμθα ἴο γοπάου πΐπὶ οὈ- 
ΠΟΧΙοΟυ5 Θἰἰμογ ἴο ἴπ6 ρβορὶθ οὐὁ ἴο ἔμ Βοιηδῃβ8. [1 Πα οοῃ- 
ἀδπιηθα {πΠ6 σοπδῃ ἴο ἀθαΐῃ, 1 σοῦ] 6 Θομϑιογθα 85 1ηἰγιά- 
1πϑ ΠΡΟΙ ἔπ 6 }πάϊοῖα! πα ΠΟΥ ν οὐ ἐπ ἘοΙηΔΗ8 : 1{Π6 δοαι θα 
ΠΟΥ αἰϊοσοίμον, 1 ψου!ὰ Ὠ6 οοηδιἀογθα ἃ5 βϑποίϊοηρ ἃ ν]018- 
ἰοη οὗ ἐμ θυ 5} ἰανν. 

0η {π6 Ργορστιοῖυ οἵ Οὐ ΤωοΥ ἀ᾽5 οοπαποῖΐ, ἴῃ ἴΠ6 οἰγοππιβίδπ 665 
Π6ΓΘ γοοοσαθα, ΒΙΒπορ 1,3 ΟΡβθῦνθ8 (9), πθὴ ὑμ6 σοιπδπ βαϊὰ 
ἴο Ὀ6 Δρργββοπάθα 1ῃ δά] θοῦ 15 Ὀγοιρηΐ μοίουθ οὐ Τιογά, 
ΤΟΥ ΘΙΥ νι ἢ ἃ ΤΠΔ] οἷ οτα5 νον οἵὁἨ ἀγανσίπρο πἰτῃ ἰπἶο ἃ αἸΗ οα]ν, 
νμδίονον ἀθίθυιηϊπαίίοπ π6 5ῃου]α οἷνθ, νοῦ, 6. γ ἤπα πὶ 
βίοορίηρ ἄονγῃ, ἂπᾶᾷ γι ηθ οἢ ἴπ6 ογουπά. ΨΊμογ 1ἢ 15 9Ὁ- 
ΒΘΥΨΆΡ]6, ὑπαὶ 811 ὑπαὶ μ6 ἀοθ8, ἴῃ ἃ5 δχϑοῖ δοῃπίοσυι τυ ἃ5 ἔῃ 6 
Ρίδοθ νου] ὰ δά ἔο {πὸ ἔγῖα] οὐ ὑπ6 δἀπ]θγουβ δ ργθβουῖθοα 
Ὀγ αοα ἴῃ Νύμθ. ν. 1], ὅζο. ψμθγο ὑμ6 ῥυιθϑὲ νγὰβ ἴο δΐοορ 
ἀονη δηὰ ἴακθ βοῖπθ οὔ ἴπ6 ἀπϑβὲ ἴγοῖι ἔμ ἤοου οἵ ὑπ ἴδθϑγ- 
ΠδΟΪΘ, νοῦ. 17; δπὰ Πκον 86. το οαὐ ἴῃ6. οὐγδο8 ἀθηοππορά 
ὉΡΟΩ ἐμαΐ οοσοδδίοη, νοῦ. 92ὅ. ΒΥ {ὑμπὰῖ δοῖ, ἱμπουθίοτθ, Ὁ σιϑὲ 
ἀθοϊαγοβ ΒΙΠΊ56}} }]]Π1ησ ἴο ἴακα οοριζΖδποθ οἵ {815 δίαϊν, 1 
ἵππον σοῦ ΨΊΠπρ ἴο αὐϊάθ ἴμ8 ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ, ΥἱΖ. 8ΟΟΘΟΓΑΙΠρ' 
ἰο ἐμπϑὶνῦ οὐ {γδαὶ 1] 05, ἴο 6 ἱπνοϊνθα ἴῃ ἔΐπθ βϑτηθ οαγ86 1 
ἔμπουὺ ργονϑὰ θαι} }ν σι] : Οἢ Ώ]ΟΒ ἀσοοπηΐ ἐπὶ8 ἂν οὗ {γ718] 
Ὑγὰ5 Δ] 1568 ὈΥ ἴμθ ϑδῃμθάτγιη) οθοιὲ ὑπαὶ γΎῪ {1π16--- 5166 
ἐμπαΐ 511, 580 {Π6 7678, ΘΊΘΥῪ ἰἰιθ 50 ὙΘΥῪ ΘΟΙΏΠΟΏ, Τὶ 15 ΠΚο- 
νγ]56 ΡγοΡαθίο {παὶ Ογ]δὲ τϊρῖ, Ὀγν 15 σοπηΐθηδηοθ ἂμ ρ685- 
ἴα 6, 50 ἔπο86 μπυροοῦιΐθϑ ποὺ νγ6}} μΒ6 τᾶβ ἀυσᾶτο οὶ οὗ {πο ὶ τ 
1}} ἀδβδίρῃ ἴῃ ἔμπ|5 ἀδπιαπη ἀϊηο πἀρσπιοηΐ ἔγοπι ἢ, δη ἃ οἵ ἐμοὶ 
οὐ ΟΡ ΠΟΧίοΙ 5655 ἰ0 {6 58ῃ16 ΡιΓ ΙΒ πο ἢ νυ το ἢ} Μοβοβ᾽ ἰᾶττ 
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ϑόμη νἱ. 4. ὉΠΟῪ 56 πηίο ἢη, Μαβίου, (Π15 νγουήδῃ νγὰ5 ἰἈ ΚΘῺ ἴῃ Ζογαβαίθμα, 
Δ] οΥν, ἴῃ {Π6 γΘΥῪ δοί. 

ὅ. Νονν Μοβδβ ἴῃ {86 ἰᾶννὺν σοτηχηδηαοθα {πᾶῦ 50} 5Βῃου ἃ Ρ6 
βίοπϑα : Ραΐ ν»]ῇιαϊ βανϑϑῦ ποὰ ὕ 

6. ΤῊΪβ {πον 5414, ἐθυηρίίηρ μη, ὉΠπᾶῦ ἔπ ν τηϊσιε Πᾶν ἴο 
Δασῦθ6 ἢϊπη. Βιί 76β15 βίοοροα ἄονῃ, δπὰ τ ἢ Πἰ5 ΠΠ ΡΥ 
γγοίθ οἡ {Π6 σχοιιηά, 85 ἐπουοὴν π6 μϑατὰ ἐἤθιη πού. 

7. ὅδο ἤθη {πὸ ν σοῃαπηπθα ἀβκίηρ Πίτη, μ6 1Ὸ ἀρ ΒΙτηβο] Ὁ, 
Δα 5814 υὑπΐο μϑιη, Εἰ {Πδΐ 15 νοῦ βἰῃ διηοησ' γι, 
ει ἢ ἢγϑὺ οαϑὲ ἃ βίουῃιβ αἱ Πού. 

8. μά δραΐῃ Π6 βίοοροά ἄονηῃ, διά νυγοίθ. οὐ {Π6 στοπῃηᾶ. 
9. Δμπὰ {πον ψ θῇ Ποαγὰ 10, θϑίηρ' σοην!οίθα ὈΥ {Π6ῚΥ οὐα 

ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ, νγαπᾷ οὐ ομ6 ὈΥ Οοη6, Ὀδρὶπηϊησ' δὲ {Π6 οἰ βϑί, 
Θυθῃ  πηΐο {Ππ6 ἰαϑῦ : δηα 9θβϑιιβ νγαὰβ ἰοῦ δίοῃθ, δηᾷ {6 
ὙγΟΥΏ80 5 ΔἸ ησ' πη {Π6 τη 80. 

1. θη δεβθὰβ πᾶ 1 ἀρ Ππη5611, δμα αν ποπθ μαΐ 
186 νγογηδη, 6 βαια πηΐο ποι, ὟΝ ομηδῃ, νυ οτο -ἃγτῸ {Π 086 
{Ππϊπ6 δοσιβουβ ἢ ΠΕ. ΠΟ τδῃ σοΠμθιηηθά {Π|᾿Η᾿|6 ἢ 

1. 816 βαιά, Νὸ χηδη, ᾿ωοτά. Αμα ὅδβιιβ βαϊα τπηΐο Πϑυύ, 
ΝοΙοΥ ἀο 1 σοπάδιηη {Π66 : 90, δηα 5βη Ὡ0 ΧὩ076. 

δια βειουσςνν 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

Ολγὶϑὲ ἀδοϊαγος ᾿ληιδοῖ ἢ ἐἶο ϑοη, ὁ Οοά. 

5ΟΗΝ ΨΠΠ. 192-20, 

δόμπν1}.12, ΤΉ Θράκα δεβιιβ ἀρδίῃ απίο {Πθ μη], βανίηρ, [ δγὴ {Π6 
Πρ οὗ τΠ6 νον ὃ ; πα {ῃδὲ [Ὁ]]Ονγθ τα 588}} μοί νγὰὶκ 
ἴῃ ἀδυκηοββ, Ὀπύ 518}} παν {Π8 Πσἢς οὔ 6, 

ἀρροϊπίθα [ἴῸγΓ {πᾶὶ οὐἴθιθ, πὰ τ πΐοῖ, ἐμγοαρ ἃ ργοίθπαθα 
Ζ68], ΠΥ ἴοοῖκ προπ [πϑιηβοῖνοβ 86 ρον οΥ οἵ ὀχθουΐϊιπρ', ἐποῦρ 
ἔπϑυ ΘΓ ΠΟ 1655 σ᾿ ΠΥ οὗἩἨ ἰΠ6 νΘΥΎ 5816 511) ἃ5 15 πιοϑδὺ ρίο- 
ῬΔΡΙΥ ἱπηρ]16 ἃ 1η μἰ5 ψογάβ ἴο {Π|61|. 

(4) Οοιπηθπί. ἴῃ ΠΡτο5 Η!βίον. Ν. Τ'. νο]. 111. Ρ. 286, (6) Οἱ {6 
Ταϊορουϊν οἵ {6 αὐθοῖς νυ]ραίθ, ρ. 857. (9) Νοηπα!} τποᾶϊορο Πα 6, νοὶ] 
Ῥοΐ 5 Ἰηΐπηϊο] γουϑ 46], ογθᾶο, πιθίπθπίθβ, ρϑοοδίϊ πηρπαπιίαίθμι ἀΔΥῚ 
ΤΩ Π]1 6.105 5815, 1Ππ4 απο ἀρ ἀπ] ίογεα ἱπα] σθηία Τοιη!ηα5 ἴθοϊέ, δα- 
ἔουγθηΐ ἀθ σοά!οῖθι5 5αῖ5. δὲ, Ααραδί, 46 Αἀα](. ὁοπ]αρ. 11}. 11. Θὰ. νἱ]. 
ἴοι. γἱ. ο. 299, (4) ᾿Εκτέθειται δὲ [Παπίας] καὶ ἄλλην ἱτορίαν περὶ 
γυναικὸς ἐπὶ πολλαῖς ἀμαρτίαις διαβληθείσης ἐπὶ τῷ Κυριδ' ἥν τὸ 
καθ᾽ “Ἑξραίες ᾿Ευαγγέλιον περιέχει---Ἔπι56}. Η]5ι. ἘΠ6165. 1}. 11]. 
ΟΆΡ. χχχῖχ. Ρ. 138,10. ν. (6) Πιρμίίοοι 5 ὟΝ οὐκβ, νο]. 11. ρ. ὅ62. [0]. 
εὐ. ([Ὁ)ὴ ἘδΠΠν Ἐϊχροβιίοσ, νοὶ. 1, ῥ. ὅ27. (95) Ἐἤθβοί!οπθ ὁπ {Π6 
Τιἴεἐ οἵ Ουῖϑί, 121πο. 1808, Τιοηάοί, Ρ. 7, 70, ποῖδ. ΤΠ 58π|6 ὙΟΙῈ 15 
ΒΘΏΘΓΔΙΥ ρυ]ηίβ αὐ {Π6 δηὰ οἵ {πὸ ““ ΤΏ ΘοΟΥΥ οἵ Β 6]! ρίοι.ἢ 

9 0 υν Πιοτὰ ΠΟΥ οἱαΐπηβ ὁπ οὗ ἔπ ἐἰ{105 σίνθη θγῪ {π6 ον 
ἴο πο Ὠεὶΐγ. Ταπομαμηδ. [0]. 68. 8. ἃπα Βαμδιη! θα. γα, 
5θοἷ. 15. [Ὁ]. 299. 1. ΤῊ 1ϑγδθ 65 βαϊα ἰο αἀοα, ΗοΙγ, Ὀ]65584, 
Τιοτὰ οὗ {πὸ ψ ΠοΪῈ σου], ον Ὁ "2 ΝῚΠ ΠΝ. ὙΠοα αγὺ [ἢ 
ἸΙρὲ οὐ ἴπ6 ψου]ὰ, ΤΡ ουν Τωογὰ ἀρρ]164 {πὸ ψοτγὰ 1π ἐπ|15 56η56, 
ΚΘ πιαᾶθ Ηἰπη56 1} δα π8] τ ἢ Οο. Βαΐ Ππ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟἢ γγχ85 50π16- 
ἐϊηη65 πἰϑϑα 4150 85 8. εϊ{16 οὔ ποποῦγ ἴο ΜΟ565 ; Βοπ ἐπ6 ον 
ρα δὰ ᾽πὶ ἬΝ, ἐπ ἰσμὶ οὗ ἴμ6 σου]: ιΚ οὐἵ Τιοτὰ γοΐοσγθα 
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Ζοόμη ν111.13. ΤῊ6 ῬΠΔ 5665 ἐπουθίοσα 5814 ππίο τη, Του Ὀοαγοβὲ δϑυπβαιοπι. 
τϑοογά οὔ γ561 : (ἢν τϑοοσὰ 15 ποῖ {1 6. 

14. δεβιιβ δηβυγαγθα, δηαὰ βαιά ὑπο {πθ6ηι, ἜΠΟΙῸΡΉ 1 ὈΘΔΥ 
ΥΘοοΥα οἵ γηυβαὶῇ, γοί ΤΥ Τϑοογα 15 {ππθ6: ἔοσ 1 Κπονν 
ὙΠ ΠΘη66 1 οοτηθ, δπα ὙΠΟ 1 σοὸ: θὰς ψα οαπποὶ (6]]} 
ὙΠ ΘηΟ6 1 σΟΙη6, δηα ὙΠ ΠΟΥ 1 σῸ. 

15. Υδ]αᾶρα δἰξου ἔπ ἤββῃ ; 1 1πᾶσα "ο τηδῃ. 
10.. Αμᾶ γεὶ 11 Ἰυάρσο, τὴῦ πᾶ στηθηΐ 15 ἐππ| : ἔῸΣ 1 δηὶ ποΐ 

δίοῃθ, θὲ 1 δμά (μ6 Εδίμου {πδΐ βθηΐ τηθ. 
1. [Ὁ 15. δ͵5ο νυϊ θη ἢ ὙΟῸΣ ἰαᾶνν, (δὲ {Π6 (δϑέπηοην οὗ 

ἴγγ ΤΏΘῃ 15 {Ππ|56. 
18. 1 διὴ οὁΠ5 {Ππᾶὲ [7681 νυηθ85 οὗ γηυβο!, ἀπ {π6 Ἐδίμου 

{π8ὲ 5θῃῦ τη6 Ὀθδυθίῃ νυϊίηθ55 οὗ γη6. 
19θ. ΤΠ θη 5814 {ποὺ πηΐο μϊμη, ὙΠΕΥα 15 {πν Εδίπου  Φθϑὰ5 

ΔηΒυγαγΘα, Ὗα ποιμο ΚΠΟΥ 16, ΠΟΥ ΤΥ Βδίμογ: 1 γα 
Πδα Κποννῃ 1η6, γ6 5ποια πᾶν Κηοννη ΤΥ ἘΔΙΠΘΥ αἶβο. 

20. ὝΠεβ6 νογᾶβ 5ρᾶκε δεβιβ ἴῃ {π6 ἐγθαβιιγυ, δ5 π6 ἐδιρης 
ἴῃ {π6 θηρΡ]6: 8Π4 πὸ γηδῃ ἰδ14 μαμᾶβ οὔ Πίτη, ἴου ΠῚ5 
ΒΟ νγὰβ μοί γϑῦ ΘΟ 8. 

Ξιςξ».-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥὙἱ. 

( γιδέ ἀφοίαγος ἐς Παηημον οὗ Πμὶς 1) αϊῆι. 

σΟΗΝ ΜΠ]. 31 ἴο {πΠ6 6πά. 

Ζόβη Ὑ11}.21. 'ΓΏρη βια δδβϑιιβ ἀσαίη ἀηΐο ἔΠθῖη, 1 οῸ τὴν ΨΑΥ : δηᾶ 
γ6 5Π8}} 566Κ τηθ, ἃ μά 588}} α16 1 ὙΟΌΥ 51η5: ὙγΒιμου [ ρῸ 
γ6 Οδῃηοί ΘΟΥΠΘ. 

2, Πρη βϑια (μ6 ον, ἼΗΙ] ἢ6 Κι] Ὠη56 1 2 Ῥθοδιθα μ6 
βαιἢ, ὙΥΒΙΓΠΟΥ 1 σρῸ, γο οδηποῦ ΘΟΙΠ6. 

29. Απᾶ ἢ 8814 ππίο {πθη}, Υθ δύο ἥοτη Ῥθηθδίῃ ; [δῖα 
ἔγογη ἃθονθ: γ6 816 οὗ {Π15 νου] : 1 δῖὴ πο οἵ (Π15 ννου]ᾶ. 

24. 1 καἱα {πογϑίογ τπηΐο γοὰ, {πᾶῦ γ6 58}48}} ἀ16 ἴῃ ὙΟῸΥ 
5η5: ἴῸῪ 1Ὁ γα Ῥεῖανα ποῦ {πᾶ 1 δὴ ᾿6, γ86 584}} ἄϊε ἴῃ 
ὙΟῺῸΪ 5118. 

25. ΏΠΘη 5814 πον πηίο πη, ΠΟ τὲ {ποὰ ἢ Απα {685 
5814 ἀπίο (Ποῖ, Ενεῃ {Ππ6 58π16 {παΐ 1 5814 πιπΐο γοιῦ ἔοι 
{π6 Ὀεριηηϊησ. 

20. [1 Πᾶν6 τϑὴν [Π|η95 (0 58ν, δηά ἰο πᾶσα οὗ γοιῖι: θαέ 
ἢ6 {πδΐ βεηΐ 1ὴ68 15 {ππ6: 8δη4 1 5ρθᾶῖκ ο π6 ννουα {Πο868 
{Π]ησ8 νυ ΒΙΟἢ 1 Πᾶνα ᾿ιρατα οἵ Ὠίτη. 

21. που υπἀογβίοοα ποῖ {πᾶς 6 ΒΡ4Κ6 ὑπίο ἐπ οὗ {μ6 
Ἐδίμου. 

286. ΤΠρη 5814 96β815 ὑπίο ἔθ, ὕμθη γα πᾶγο Πἰπ ἀρ {Π6 
ϑοη οἵ Μδῃ, {πθη 51|4}} γε Κηον ἐπαΐ 1 δὴ Π6 ; δπά {Πδὲ 
1 ἀο ποιμίηρ οὗ τηυβοῖῦ; θὰ 85 {πΠ6 ΕδΙΠοΥ Πμδί ἐαιιρς 
1η6, 1 βρϑαῖ {π686 {π]|ηρ8. 

ἴο {815 οιβΐομη, Ηἶἰ6 πηδᾶθ Β᾽πη56}1 θαὰδὶ ἰοὸ Μῖοβαβ, ἃ5 ἴθ ἔουη- 
ὍοΥ οὗ ἃ ποὺ αἰδρθηβαίίοη.- --ϑοποοΐρθη, νο]. 1. ρ. 8606, δμά 
ΤΖεογοὶ ἩδιμηοΥ, [0]. 114, 9, ἂρ. ΟἽ], νοὶ] 111, Ρ. 474. 
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Δηᾶ δ ἐπδξ βϑοηΐ 16 15 ἢ τὴ: (86 Εδίμου παῖ τοί δεχαβαϊθι. 

Ἰοῦς τὴ ἀοπθ; ἴου. 1 ἄἀο δἱνγαυβ [ποβα {πϊπηῦδ {παΐ ρἰθαβα 
Πΐπη. 

Α5 ἴ6 βρᾷῖθ {Ππ686 νγου 8, Ἰηδην ὈΘ]ΙΘν θα οἢ ὮΙτη. 
ΤΠΘη βαϊα 96βῖ5 ἴο {Πο586 Φδνν5 νυ 1 6ἢ Ρο]ονθα ὁ Ἠΐπη, 

1 γα σοῃίϊηϊιθ 1 ΤΥ τγοΥ, {Π6 816 Υ8 ΥἹΥ αἸ5Ο1Ρ165 1η-- 
αερα:; 

Αμά γα 5181} Κπονν {π6 (τας, ἀπά {Π|6 ἐσατἢ 5114}} τα κα 
γοῦ ἔγ66. 

ΤΠδν δηϑνγοσθᾶ ἢ, δε "ΡῈ ΑΡγυδηδιηβ 566, δ8πα ὑνοῦα 
ΠΟΘΙ ἴῃ ὈΟΠάΔρ6 (0 8ΗΥ͂ τΙη8η : πονν βαγϑϑί (ποῖ, Ὗ6 51|8}} 
6 τηδάδ ἔγϑ 

9 6θι5 δηβννοσθα τΠθ, ΨΘΥΠΥ, ὙΟΥΪν, 1 Βα. ἀπίο ψοὰ, 
ὟΥ Ποβοϑνοὺ οοτηχητ(οςἢ 51η, 15 {Π6 βευνδηῦ οἵ 51η. 

Απᾶ ἐπ βουνδηῦ διά θί ποΐ ἴῃ {π6 ποσδ6 ἴῸΥ ανοῖ, Ὀυΐ 
{π6 ὅοῃ διάθίἢ ὄνου. 

ΤΠ τῃ6 ὅοῃ {Ππϑυϑῖουα 5181} τη κα γου ἴτθθ, γ8 5114}} θ6 
ἴτϑβ ᾿ηἀθρά. 

1 Κπονν {πᾶ γα 816 ΔΌΥΔΠδιη᾽ 5 βεθά ; Ὀὰΐ γα βε8ῖκ ἴο 
ΚΙ] γηθ, Ὀθοδιιβα τὴν ἡνοσὰ πδίἢ ΠΟ Ρ]δαθ ἴῃ γοιι. 

1 5ρθὰκ {π8ὲ νυ! οι 1 μᾶνα 566 ὙΠ γὴν ΕΔΙΠΟΥ ; δα 
γ6 4ο {πὲ ψΒΙΟἢ γα πᾶν βθθὴ ψἹἢ γοῦν [ΔΈΠΕΥ. 

ΤΠΟΥ δηβυνουθα δη4 βαϊα ππίο πὶ, ΑΡΥδ δι 15. ΟἿΥ 
ἘδίΠποσ. Φ926βι5 δα αἀπΐο {Π6η], 1 γα σοῦ ΑὈγδ δι 5 
Ομ] ἄγθη, γα νου] ἀο {Π6 ννουκ5 οὗ ΑΡυδἤδιη. 

Βαΐς πον γ6 566Κ ἰο Καὶ] τὴθ ; ἃ τῆδῃ {πδΐ ΠδίΠ (ο]4 γοὰ 
{π6 ἐσαῖῃ, τ ΠΙΟΝ 1 πᾶν πρατᾷ οἵ αοα: {μ15 αΙά ποῖ 
ΔΡΊΔΠ δ. 

Υς 4ο {16 ἀεθᾶβ οὗ γουῦ ἰδίμου. Τῆθη βαια ἐπον ἰο 
Ππη, 6 γὑγεύ πού θοῖῃ οἵ [ΟΥπΙ σδίοη ; γα πᾶνε ομθ ἔδ- 
{Ππ6ν, ονυθη Οοά. 

εθυ5 5814 ὑπίο {πθηι, 1 Οοα νεῖ γοῦν Εδίπμοι, γ6 
γνγου]ὰ Ἰονα τὸ: ἴου 1 ριοσθθάβα ἔογε, ἀπα σϑίὴθ ἔπουη 
Οοᾶ : ποιίμοὺ οδῖηθ 1 οὔ ταν 561, αῦ Πα βθηΐ 1η8. 
Ων ἀο γα ποὺ ππάἀογβίδηα γὴΥ ΒΡΘΘο ἢ ὄνθὴ Ὀθοδιιβ8 

γ6 σδηποῦ ΠΘΔΥ ΤΥ ΜΟΙ. 
Υςε δ18 οὗ γοῦν ἔδίμου {π6 ἀθν1], δηα {πῸ ᾿πιδί5 οὐ γουγ 

ἔα μου γα ψ}}} ἀο. Ηθδ νν8β ἃ γυυγάθυου ἔτοτα {πὸ Ὀδριη- 
πἰησ, 8η6 0046 ποῖ ἴῃ (Π6 {γ{Π|, θΘοδι58 {Π6ΓΘ 15 πὸ {γα} 

ΠἾἢ π. ὙΠΘη Π6 Βρθδ κί ἃ 116, 6 βρθακϑίῃ οἵ Β15 ονῃ; 
ἴον πθ 15 ἃ δῦ, δηᾷ {6 ἔδίπου οὗ 1{. 

Απὰ Ρϑοδαβα 1 {611 γοὰ {Π6 γα ἢ, γα Ὀ6]16ν 6 τη6 πού. 
ὙΠΙοΝ οὗἩ γοιι σοηνίποϑῖη τὴθ οὗ 5ἰπ Απα 11 8ὰγν 

1ῃ6 {τπΠ, ἢν (ὁ γα ποΐ Ὀ6 αν τὴ ἵὅ 
Ηδς απδὲ 15 οἵ ΘΟοά, μραγϑίῃ 045 νογάβ : γα {πευθίουα 

ἤθδΥ {ποῖ ποΐ, θθοδιιβ8 γ6 δῖ μοί οἵ (σά. 
ΤΉΘη δπϑυνοιθα (π6 Φοννβ, ἀπᾶ 54 ππίο ΐπη, 58. γ) 

ποΐ γγ611 ἐπαΐ ἕπου ατέ ἃ ϑαυιαγιίδη, δηα Ππαϑὲ ἃ ἀον!ὶ 
δδβιιβ δηβυνεγθά, 1 Πᾶνα ποΐ ἃ 4601}; Ραΐ 1 Ποποιι ΤῊΥ 

Ἐδίμου, δηα γε ἀο ἀἰβῃοΠΟΥ Τη6. 
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δοόμηνῖμ.ὅθ. Απᾶ 1 566 Κ ποῖ γηΐῃθ οὐ ΟΊΟΥΥ : {ΠΟΥ 15 916 δαὶ }ογαβαῖεπι. 
566 βίῃ δῃά ᾿πάσϑι. 

ὅ]1. εν, σϑΡ]ν, 1 580 πηΐο νου, ΠΠ ἃ τηδῇ ΚΘΘΡ ΤΥ 58υ- 
ἴῃ, Π6 51|8}} πθνοὺ 8566 ἀβδίῃ. 

δ. Τῆἤρη 5814 ἐπ νυν πηΐο ἢ, Νοὸν νὰ Κπονῖ (δι ἴποὰ 
μαϑί ἃ ἄθν!!. ἈΡυδῃδιη 15 ἀθαά, δῃά {Π6 ργορμοίβ ; δπᾶ 
τΠοὰ βαγαβί, ΠΠ ἃ Ὡδὴ ΚΕΘΡ ΓῊῪ βαυϊηρ, Π6 588}} πϑυϑῦ ἰδϑδίο 
οἵ ἀθδίῃ. 

58. ΑτΊ ποὺ ρτεδίευ {Π8ὴ οὐὐ ἔδίμου ΑΡυϑῃδυη, νοι 15 
ἀεδα ὅ δῃᾷ Ἰ Ῥσόρμοίβ ἃγθ ἀθδᾷ : ψῃοπὶ γτηδκοδί (ποὰ 
{Πγβε! 

δά. δεοβὰβ δηβνετθᾶ, 1 1 ΒΟΠΟᾺΪ ΤΥ β6] ἢ, ΤΥ ΠΟΠΟῸΥ 15 
ποι ῖπρ : ἰΐ 15 τὴν Εδέμου (Πὰς Ποποιτθίἢ πη ; οἵ Ποῖ γ6 
580, [Πδ0 Πα 15 γοῦν Οοά : 

δ. Ὑεὺ γε μᾶνβ ποῦ Κπονῃ ἤππ : θαΐ 1 Κπονν Πῖπα : ἀπά ᾿ξ 
Ι5Πῃου!ά βὰν, 1 Κπονν ΠΙπὶ ποῖ, 1 51}8}} Ὀ6 ἃ Π᾿ὰγ πΚ6 πηΐο 
γοῦ : δὰΐ ἴ Κπονν πίτη, δηα ΚΘΘρ Π15 βαυίηρ. 

66: Υουτν ἔδίμευ ΑΡυδἤηδη τα]οϊοθά ἴο 566 τὴν ἀδὺ : δμὰ Πα 
5δνν 1ὖ, Δα νγὰβ ρ]δά. 

5. ὙΤποη 54 {π6 δον απίο Ὦπη, ΤΠποὰ γί οί γοί βν 
γϑατβ οἱ, ἃπα Παβί ποῖ βθθὴ ΑΡγαμδγη "ἢ 

ὅδ, Ζ7εβὺ5 584 υηΐο ἔποῖη, ΝΟΥ Υ, νου], 1 580 ἀπίο γοὰ; 
Βείοτθ ΑΡυδῆδιῃ τᾶ, 1 810 'ἷ- 

10 Ῥὰ) οἷν Τιογὰ θθθ γοῦπροῦ ἰμ8η {πΠ6 ἃρο αἱ στ βῖο ἢ ἐπΠπ6 
ῬΥϊοδὶβ ἀϑαπηθα ὑπ 6} Οὔ ο6, ἔπ 9 678 σου πᾶν ομαγροαὰ μΠη 
ὙΠ ΡΥ Θδαπιρίϊομ, ᾿σθοΥᾶΠ 606, ΟΥ̓ ΝΑΙ ΐγ. ΗΠ5 οχϑϊ θα ἰονϑ, 15 
ΘΘΠΘΓΟΙΒ ΘΟΠΊΙΡΆΒ510Π, δ15 [γνϑηΐ ρἰοὶγ, νου πᾶν θ6θα αἰδυῖ- 
θυϊρα ἴο ᾿πΟΧΡΟΥΘη66, ἴο ἴμ6 5811165 οὗ ᾿πϑοϊηδίϊοπ, ΟΥ̓ ἴοὸ {Π6 
γουϊῃ}] ἀγάουῦ οἵ ἴμ6᾽ ρδβϑίομβ. ΗΠ5 υἱγίαθθ σοι Πᾶγ6 
Ἀθη δϑϑοοϊαίθα ἴῃ ἔπ ὶτ τη 8 τ Οχ γανρΆ ΠΟΘ ΟΥ ΓΟΙΏΔΠΟΘ, 
ψ ἢ δα 518 ΠΔ ΟΥ ΒῸ ρου δἰ ἡὑ10η. Η5 ΡΙΪΥ δηὰ Γ[ΟΥθΘαγαο 6 γοΒ ]α 
πᾶν θη οοῃβϑιἀθγθα ἃ5 ἐμ οἰΐϊδοῖ οὔ τθγ 1866 ]1η9, Οὐ θὰ κΚ- 
Π655 ; 15 ΘαβίοΥ 85 ππ παῖ γα], ΡΥΘΒαΠρἐ ΠΟΙ15, 8 Π ἃ ΠἸΟΤΌΒΘ. 
Ηδά οἷν Πογά, οἡ πὲ οἱ Υ παπᾶ, θθθῃ 8η οἱ ᾿πδῃ, ἴὑ νουῦ]Ἱά 

μβᾶνθ θθθη 14, Ηδθ μαά Ἰοβὲ 8ἃ}} ᾿ἰπἰδγθβδὶ ΟΥ̓ ΘΟ ΠΟΘ π ἴῃ ἱπο58 
οὈ]θοῖβ δη6 ριυγϑαϊῖβ, ψγ τοῖν εἰ παϊθ ἐμ τηοϑὲ δοϊΐνο δπὰ δχίθη- 
Βῖν6 ἀδβῖίγθθ; {ῃμαὶ 6 δᾶνν ἱὑμπίποθ ψη αἰ ογοπΐ σὶθνγβ [ΓΟ] 
Βαπηδ θοΙπρθ ἢ ΘΈΠΟΓΑΙ : ἔπαὺ μ6 παᾶ οιὐἰ]νθα ἔπ ΓΘΠ]6Π1- 
Ῥγᾶποθ οὗ 6 ρου ταῦ ὑγ18}5 δπ ἃ ἐθιηρξαϊ!οΠ5 οἵ δαυ]γ ΠΠ|6, ἃπὰ 
γη8 46 ποῖ ῬΓΟΡΘΙ Αἰ] ου ΠΟΘ 5 (Ὁ ἔπ 6 1Π ΠΥ 165 οὗ οἶμουβ. ΒΟΠῚΘ 
ῃρηΐ πᾶνϑ Υϑαιηάἀθα μϊπη], ἐμαὶ ὑπ6 ψ]βάοι ἅμα ΘΧρΡοσίθμοθ οὗ 
8586 Ὑ6ΥΘ ᾿πΠΟΟΙ ρα 016 ἢ ἴμ6 ϑρυιρ 1 Πη 6855 ἃπα ραιοΐν οὗ 
γουΐῃ ; οἴ Υ5. πηϊρηΐ πᾶν ἀθοπιθα ἢ15 Ορροβιΐίοι ἴὸ π6 γ᾽ 665 
8 ηἃ σΟΥΓαΡίΪΟΩ οἵ {π᾿ ἐϊπη65, ἃ5 ργοσθθαϊηρ ΓΟ ἐπ6 ἴον οὗ 
5 ΠΡ ΡΥ, ΟΥἀ651τ οἵ αἰδυϊποϊΐοη. ΠῚ 5 ραίθποθ ἃπα (Ὁ θθαγ- 
Δη66 πῖρηΐ πᾶν θ6θῃ αἰἰγιθυϊοά ἴο ἃ ἀθ οἴ Θ ΠΟΥ οὗὁἨ ΘΠΘΓΡῪ ἃπα 
ΒΡ᾿ ΓΙ; δηὰ δύϑῃ Πἰ5. γϑδίρηδίίοη ἴῃ ἔμ6 ποὺΐ οἵ ἀθαί, ἴο 1Π6 
σαὶ οἵ ἴμ6 ρον γ οἵ δη]ουῃθηΐ διηοηρ {Π6 Πἰνίπηρ; 8η4, 1 Π6 
μδᾷ ἀοϊαγε ἐμ του κ οἱὁἨ 15 τηϊηϊδίγυ ἴο ἃ ἰαἴοὺ ρϑυϊοά, ἐμ 
ααοϑύίοα σου] πᾶνθ θθ6η δ5,ζθα, ΠΥ Π6 μὰ ἀθίδυγθα 50 Ιοπρ' 
π6 γον πηαίίοη οἵ ἃ 515} ἃπὰ ἀθρθπμογαΐθ Ρ60ρ]8.---δθθ οἱ 
815 βαθ]θοὶ, ἃ ϑούποη ὈγΥ Νῖγ, Ἡον οὶ, οὐ ἐμ Ῥαἰϊθ5. οὔ 
ΜΈ 6416 1106, γ0]. 11. Ρ. 278. 

ΠΞᾺΚ ὑπ ἐμᾷ οἵουγ ΤΟΥ 5 ΤΠ} ἰδ. ΥΥ ΔΡΡΙΌΒΟΙ 65, Η 6 ῬΥΟΟ] ΔΙ Π15, 
πὶ 511} μ]αἴηον Ἰθηριιδσο, ἔπαὶ ΕΠ’6 Ροββθβεβοα {88 αἰϊγιθυΐθ δπὰ 
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ΤΠΘη ἴΟῸΚ {ΠΟΥ ἊΡ βίομοβ ἴο οαϑὲ δ ἢϊπ: θὰ Φ6βι15 ϑϑγαβαϊθπι, 

ὉΠαγδοΐογβ οἵ ἔπΠ6 Μθϑδιαῖ. Φόθπ, ἢ ὅπ οομηπηθη σϑηθηΐ οὗ [15 
60508], πᾶ ἀϑβογίϑα {π6 ργϑ- χιβϑίθμοο οἵ Ὁ γβὲ ; δῃὰ οὐν ογὰ 
ἴῃ ὑπ|5 Ραϑϑᾶρϑ ἀθοαγο5 δΠ6 β81η8 ὑγατἰί. 

10 ΔΡΡΘδΥΒ ἴο πη6, ἐμαὶ οὐσ Τιογὰ ἤογο 8|1π465 ἴο [ιῖ5 δἰδγηϊγ, 
ἃ5 061} ἃ5 ἴο ἰ5 ργϑ-θχίδίθποο ΤΠΘ μᾶ55806 ΙΠΔΥ πηθ8ῃ, “1 
ποῖ ΟἿΪΥ οχὶδὲ αὖ {Π15 τποιηθηΐ; μεΐ Ὀείολα Αργαδϑη ννὰ5. ἔ 
οχιβί. 1 αι ἴΠ6 5ο] -οχ  βϑἰθηῦ ; {Π6 βϑαη6 Βοῖηρ 0 [ἢ γΟΤ 
Βογίρίαγοβ οἵ {πὸ ΟΙα Τ ϑίδηλθηΐ 15. ἱππονγῃ ἃ5 ἴμ6 “΄ ὦ 81,᾽ οἴ; 
γΟῸἵΐ ἈΓΠ0Υ5. ΠΟ Βοποο θη ΥἹ Ν᾿ Υ γοργοϑοηῦ {π6 οἴογηϊυ οὗ 
οά 85 ἃ ρῃποῖθτ βἰ8 5: ΟΥ̓, ἃ58 ΟὈΨΙΘΥ ΘΧΡΥΘ5565 ἵπ6 1468, ἴῃ 
[15 ἀδϑουιρίοι οἵ μϑανθη--- 

Νοίμιηρ 15 ἔμποῦο ἴο οοπιθ, πᾷ ποίμίηρ' ρᾶϑί, 
Βαευΐ δὴ δἴδθυπαὶ Νονν, 4065 αἰνγδγβ β΄. 

Απὰ 1) γ. ὙΥ̓ αἰϊ5-Ὁ 

Οοά {115 π18 οὐνῃ δἴθγηδὶ ΝΟΥ, 
᾿Απα 5665 οὐχ ἌΘΘ5 νυ αϑίθ. 

Απὰ Αγ μθΊβμορ Κιπο μᾺ5 ψ6}} ἀθϑου 64 {πὸ ΤΠ 6 Υ, ἃ5 πανῖηρ; 
ἩΘΙΓΠΘΥ ΤΟΙΘΙΉθΓᾶποΘ οὗ ὑπὸ ραβδί, ηοΥ [Ὀγο Κπον]θᾶρο οὗ ἐπ 
Ταΐατα, Ὀὰϊ ἃ5 ὈοΙηρ' ΟΥ̓ΘΙ ΘΧ δ Πρ 1. 811] ρἰᾶσο5, 8π ἃ δνοὺ θη- 
ἀπσγίηρ ἐπγοπρ που ἃ}} τπη6. ΠΘγοίουα τ μαΐθνοι ἤαδ, ΟΥ 18, ΟΥ̓ 
ἐατι, ΟΥ̓́ τυϊ 6, ΙΌτπὰ θαΐ Θ6 ργεϑθηΐ. ΚΒ: 1ϑ88ο Νονΐἕοῃ, ἴῃ 
[15 ΒΟΠοΙ απ (ἰθμοα 16, μᾺ5 ΘΧΡΥΓΟβϑϑαῖ Π15. μοί οὗ ἃ δ γ 
τ 0 }} 1 ἐΠΠ6 5816 τη η6Γ, θαΐ πὶ {Π|6 πηοϑβὲ 511011Ππ|6 ἃΠ ἃ Θχρυδ85- 
5ῖνθ ἰΪδηρᾳαρθ, ΑἸΪΚῸ ΘΟμΒοΙΟ 5 οἵ ἔπ ραβὲ, ἐπθ ργθϑοπΐ, ἃπα {116 
ζαΐαγο, οὔτ ΓΙ οΓὰ 858 υῖβ ὑΠπαΐ 5010} 15 μ15 πιο 6 οὗ Θχίβϑίεποθ, 8ηὰ 
ΟἸ]αἴπη5 {π6 αἰδειθαΐε5 οἱ ΤΠ οιἐν ἴο ὑΠ6 βᾶπι6 δχἰθηΐ ἃ5 ἔπου ἂρρϑυ- 
ἰαϊ δα ἴο 15 θᾶνοαὶν Εἰ ΟΥ. 

ΤΠῸ ΘΘΠΘΓᾺ] θοαγ οἵ ΟΠ ΓΙΒῚ 185 πᾶν ὑπ ἀθγβίοοάα ἐΠΐ5 ραβθαρο 
ἃ5. ἃ Ρ]α]η ἀδοϊαγαίϊοπ οα ἴπ6 ρατί οἴοιγ Τιογὰ, ἐπαὶ Ηδ ἀϊὰ ποὶὲ 
Βορίηα ἴο οχίϑὲ αὖ ἐπ ἐϊπη6 ψ θη Π6 ἀββαμπηοα 8. Βα! π ΒΟΔῪ ἰπ 
ἴῃ ἴοτ οὗ δ ἱπίδπί, θὰ ὑπ: ΗΘ οχιϑίθα ᾿οίογο ὑπὸ {πὶ οἵ 
ΑΡΥΔΠ μη. 

1ἰ 15 ὅπ 6 θ6Π 16 οὐ πὸ Ου δ ϊδη ΟΒΌγ ἢ, Δη ἃ 1ὖ νγ)85 {πὸ (11 4190 
οἵ {πὸ ἀποίβπε Φ6νγ5, ἐμαὶ {π6 Ὑγογὰ οἵ αοά, ποῖ 6 5818}, 
οχιϑίθα Ποίοσθ [15 ρουπιδηθηΐ ἱποαυπαίίοη. Ηθ οχίβίθα θοίοσο 
ὅπ ογθαίιοη οἵ ὑπ ψου!] 4, τ μθη 6 ψγὰ5 ὁπ6 ψ ἢ {ἐπ Ἐδέμ οΥ ; 
ΗΘ οχ ϑιθα 8150 αἴϊζεσ ἴπ ογθαΐίοη οὗ ὅπ ψουἹά, ἃ8 ἐμ6 Απρ6] 
ΘΒ ον }ι. 
1 ψ1}] ποὺ θ6 Ροββϑίθ]θ, ἴπ {ΠπΠ656 ποῖΐθϑ, ἴο ἀϊβοιβ5 {πΠ6 νδυΐοι5 

γτηϊϑι ηἰθγρυθίαϊ οη5 ἴο τ ϊ οἷ ἐπ Βοοίπίδη ΓΙ 6Υ5 πᾶν γοϑογίθα, 
ἴο Θχρ αὶ ἄγαν {Π9 ΡΥ μΠ 108] 56η56 Οἵ {}}15, ἃπ ἃ ΟἾΠΟΥ 558 968 
οἵ Βουιρίπγθ, 1 0}} ἃ55θυῇ ἐμ ἀἰνιπιν οὗ ΟΠ γιδὲ. "ΒΘ ΘΧ ρυ ϑϑίοῃ, 
πόνον, “Κ Βρίογαε Αργδῃδη 85, Ε 81, οὐ ὈθΘίογ ΑΡΥΔἢ δια 
οχἰβίθα, 1 οχἰβὶ, 15. 50 βα δϑίλοϊουυ 8 ἃ 80 ἀθοϊβῖνθ, {παὺ 1 τηῖραὶ 
μᾶνθ θ6θἢ ΒᾳρΡροβϑα ἰὸ μᾶνϑ βοὸὲ ἔμ φαθϑίϊοι αὐ τοϑὶ [ῸΓ ὄνοῦ. 
Βαΐξ ἴῃ βυρρογίθιβ οἵ ἴπΠ6 ϑοοίῃηϊδη ΠΟΥ πᾶνθ, δὲ νδυῖοιβ 
Εἴπη65, ϑιρ] οΥ θα ἃ}} ἐΠπ᾿6ῖγ ᾿η σϑπ αἰ ἐν 8 ἃ ΘΓ πρ ἰοὸ σῖνο Ἀποῖποῦ 
Ιηἰεγργοίαϊοα. ἴο {π68586 ψογάβ---ἂπα Πᾶνα ργθβϑοπΐθα ἴπ6 ψου]α 
ΜΠ 50} ἃ 56] οὐ οη οὗὨ ἀρϑαγὰ δηα οοπίγδαϊ οἴογυ 1ΠΠποἰγαϊ! 5, 
8ἃ5 ἴο ἀγα ΠΡΟῚ πθη ἴπ6 ππαϊνι θα οθηϑαγο οἵ {π6 1 τη] 65 
Ορροπρηΐῦ. Ὦζ. Ργὸ 5:1}, ΠΟ 8665 ἰὼ ψυυῖΐο ΘΥΘΥῪ βοπίθποο 
οὗ 5 ΓΘΡΙΥ ἴο Μυ. ΒδΙϑμδπη νὰ ἃ 511116, 8η ΔΡΟΪΟΡῪ, ΟΥ̓ ἃ 
θον,, ΘΟμ ἀθπηη5 ἐπα ἱπίογργοίαϊομ οὐ {{Π||5 Ραβθᾶρ6 ἃ5 {ὑγἹΠ πη, 
8 η4 Δ0501ἱθ (011γ. ΑΥΟΙθίσημορ Μάαρθθ, ἴπ ὑπὸ Βίσθογ ἴομο οἵ 

᾿ς αἰρηὶβοά γαῖα, τ πο ὈΘΟΟμη65 ἃ οπϑιπρίοη οὗ ἔπ ἔγαΐ, ο})88- 
Εἴδ85 ἐπ ἵρῷῃῷῃουύδῃοθ, οὐὁἨ ὈΙΆΒΡΒΘμΙΥ οἵ ἐμ ϑοοϊπίδῃ ΠΘΓΘΒΥ) ΜΠ 
ΤΟΥ͂Θ ὉΠΒΡΆΥΙΠρ᾽ ΒΟΥ ΟΥΙΥ. 

Πρὶν ᾿Αξραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἶμι», ἃΥθ {πὸ ΨΟΓΑ5 ἴῃ 1Π6 οΥἹρῚ- 
58]. ΤΉ1Β. 15 ἰγαπβιαἰθα Ὀγ Βοοῖπιιϑ: Βοίογθ ΑὈΥΘᾶπι δ Ὁ 



5) ἸῊΞΕ ΒΕΝΕΝΤΥ ἘΕΤΌΝΝ ΤῊ “ΟΥ̓ --ΟΑΡ, νυ. 

7όμα }.ὅθ9. Πα Ἡ 561, δηα νγοπῦ οαὐΐ οἵὁἨ {88 τδγηρῖθ, σοϊηρ {πγοα ἢ. Φεγαβαϊοπι, 
(86 πάβὲ οὗ (θη, δηα 850 ραβββὰ Ὀγ. 

--ο.- 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ ΥἹΙ 1, 

16 ϑουθηΐῳ γείμγη τυ, «ου ἣἧς 

ΤὔΚΕ Χ. 17---94., 

{πε χ.17. Αμπά [Π6 βενθηΐυ γϑίαγ πο δρδίη ΜΠ 100, βαυ]ηρ', ΤΟΥ, τηοφογίαϊη. 
Ἔνθ (Π6 ἀ6ν1}5 ἃγ8 β]6οῖ πιηΐο τι5 {ΠΟ ρἢ [ΠΥ πδτηθ. 

ΑΡγαθαπι, ὑπαὶ 15, {πὸ ἔα  ΠῸΥ ΟΥἩἨ Τηδηγ παίΐομβ, 1 πηυδὺ θ6, {ΠπῸ 
Μ6β51:8}, ΟΥ ϑδυ]ΟῸ  οὗἁὨ {Π6 σψουἹά.---Εαυδίαβ βοοίπι5, ἔπΠ6 π6- 
Ῥμον οἵ πὸ μδγθϑίγο, [6115 π5, ἐπαὶ μἰδ πποῖ8 οὐἑδίπϑα [Π18 
τηθδπῖηρ' ὈΥ αἰ γ1η 6 ̓ ἱΠ5ρΊ Τα !0}--- ΠΟ 51Π6 τη 11{15 ΡΥΘΟΙ 5 ἱρ5188, 
165 ΠΟΙΪΠη6 ἱπγοοαῖο, ἱπηροΐγανιϊ ἴρ586. ΤΠ15 ᾿πίθγργθίδίοη, 
Βονγθυϑῦ, 15 ΓΘ Πα 56 ἃ Ὀγ ΒΟΟΙ ΙΔ η5 οἵ ἃ [αἴοῦ 856, γ7ὲ0 60η- 
516 6γυ, ψ ἢ αγοίπ5, ἱπαὺ ΟΠτ δὲ τηεαηΐ ΟΗ]Υ ἴο ἀδβουΐ, ὑπαὶ Η6 
γγᾶ5 θϑίοσθ ΑΡΥΓΆΒ τη ἴῃ {Π6 ἄδογθο οἵ (οά (α). 

(α) Οον "6 γ᾽5 αν] άθῖ5, θοῸΚ 1.---Υ αἰ8᾽5 Η γυηη5.--- ΑΒ ΒΙΒΒοΡ ΚῚ Πρ’ 5 
ΦΘΥΙΊΟΠ5, ΡΟ. Ὀ]15Π64 αἵ (6 6πα οὗ 15 ὅνο. δα, οὗ {ῃ6 Οὐρὶ οἵ Ἐπν1].--- 
δῚν ἴβαδο Ν ννίοπ᾽5 ΒΟ ΠΟΙ τη (ἰθπθυα]θ, ρυϊίθα αἱ ἴμ6 δα οἵ {π6 Ῥυίη- 
οἱρἰ8.--- ΑἸ ΠΧ, οἱ {πΠ6  παρτηεπέ οὗ {π6 5 ΟΒΌτοΝ, ἀραϊηβί {π6 ἴπ|- 
ΤΑΥΪΔΠ5, ΟΠ8Ρ. χν. Οχίοτα βαϊίοη, Ρ. 187, ἴχο.-- -Ὦτ, Ῥ γα διμηῖῃ, οα {μ6 
ϑοτρίυτο Τ βίπηομυ ἴο {πΠ6 ΝΘββίδῃ, νο]. 11. Ρ. 180.---Ναρϑθ, οὰ {68 
Αἰοποιηιθηΐ, ρου] ΑΥ]γῪ {Π6 ποίθβ (0 νο]. 11. ραγί 11.---ὐϑοοῖππ5. οοπίτα 
Ἑαίτορ. ἴομι. 1]. Ρ. 678. 8. ϑ:η1}.--- Απα [ῸΥ ἃ ἔατίμογ δοοοπηΐ οὔ ὟΝ ἃΚ6- 
{61 45, Ῥυϊθβί! γ᾽ β, δηα Β 6] 5 διη᾿ 5 οὐ 10 15115, 566 ΔΥΟΠΌΙ5ΠΟΡ Νίαρβα, 
γο]. 1. Ρ. 81---88, 

12 ἼΠη,658 βϑοϊϊοῃβ, ἔγοτα βθύθῃ ἴο οἰϑηΐθθη 1πο] υϑῖνθ, τ] ἐπ6 
δχοθρίϊοη οἵ 50π1|6 ἴθνν ρμαᾶβϑαροβ, ΒΟ. ΟἿ ΨΔΙΊΟΙΒ. Δα ΠΟΥ 165 
ΓΘ ΡΗΪδοθα δἰβούῃοῦθ, ἃγ6 ἰπϑογίθα ποῦθ, οἢ ἴπ6 υπΙΐϑα ἰδβἐ1- 
ἸΏΟΗΥ͂ Οἵ {πὸ ἥν ΠΥ Ο ἢ ΖΟΥ5, ὈῪ ἡ Ποιη 1 81 ΡΥ ΠΟΙΡΆΠΥ οὐ] θα, 
ΤΠΘν οοπίαϊη 8η δοοομηΐ οἵ μ6 δοιϊΐοηβ οὗ οἵἱγ Τιογὰ ἔγομι ὑπ 6 
ξδαϑὲ οἵ ἔδῦθυ δ 165. ἴο πᾶ οὐ ἴπ6 ἀδαϊοαίϊοη. ϑθυθγαὶ ομδρ- 
ἴθιϑ οὐ δ... Γι γοϊαΐθ δνθηΐβ τ 1οἢ ἃγ6 ποῖ γθοουάϑα Ὀγ ἴμ6 
οἶμον Ἐσνδηρ ] ἰδῖ5, ἃπα ἔπεθθ ἃγ6. φΘΠΘΓΆΙΥ γοίοσγοά ἴο {πὸ 
Ῥϑυϊοα ψΠπ10 ἢ οἸαρθθα θδίνθθῃ ἔπ τϊβϑίοη οἵ {πΠ6 βενθπΐν ἂπὰ 
ΟἸγ δ 5 ΔΡρυθμθηβίοη. ΠΝ ρογὶοα ἱποϊιθα Βοΐῃ {π6 ἔθαβὲ οὗἵἁ 
ΑΘΓ 80165 ἀμὰ {π6 ἀδαϊοαίίοη, δηἃ 1ὖ 15 γοῪ αἰ οα]ῖ, ρου μα Ρ5 
ἸΠῚΡΟ551016, ἴο ἀβδοθυΐζαὶῃ ΡΥ ΟΊ β6 ]γ ὑπῃ6 οχϑοῖΐ ΟΥ̓ΘΘΥ͂ οὗἉ ἴΠ6 δνθηΐβ 
ἢ 6 ΓΘ τηθεἐοηθά, ἂμ ἴο ἐθοϊὰθ αὖ οι οἵ ἴμοβθ ἔνο ἴθαϑδίβ ἔποῪ 
ἴοοκΚ ρίαδοθβ. ΤΠ αἸΠΠΠ Οα] ἐν 5 ΤΥ ΠΕΥ ᾿πουθαβοά θγῪ ὑπ6 αυοβίϊοη, 
ὙγΠομ ον 5. ΦΟμ 5 αο5ρ6 15 ἴο θ6 τϑαᾶ ψιΐῃ {Ππ6586. Ὁπαρίθιβ οὗ 
5. ΓΚΘ, σΟμ ΣΙ ΠΟΌΒΙΥ ἴγομ οἤδρ. ψἱϊ. 11. ἴο πὸ Θοπο! αδίοη οὗ 
ΟἸᾶΡ. Χ. ΟΥ ἔπ οἱβῃίῃ θ6 αἰνἀ6 ἃ ἔγοπι ἴπ6 πἰπὶῃ ἀπ ἰθπίῃ : 
ἐπαῦ 15, νυ μοί μοῦ {πΠ6 Πα] Ιηρ οὗ ἔμ τᾶ ὙΠῸ ὰθ ΒΟΥ͂Ν ὈΠ1η8, 
γγὰ5 οἰϊδοϊθα Ὁ. οἵιγ Τιογὰ αὐ ἴμ Τϑαδὶ οὐ ἱθου Π8 6165, οὐ δὲ ἐμ 
[δαϑὲ οἵ ἀδαϊοαϊίοθ. 1 πᾶνθ ὈυἸποΙραΠν οΡϑοσνθα ἐμ οὐάθν 
ῬΓΟροΟΒββα Ὀγ Πρ οοἵ, οχοορίϊηρ ὑμαΐ 50Π16 ραβϑαῦ 85 Δ16 ἃΓ}}1- 
ΤΓΆΤΙΥ 1ηϑου θα Θἰβοῃθγο, ὁ μ6 δυϊμπογιὲν οἵ Νουοοηθ ἃπὰ 
οὗ 5. 

ΑΥΟΒΡΊ5πορ ΝΘ ΘΟΙΠ6 ΡΙασο5 Φόμη ἰχ. 10. θείοΥο π686. ομᾶρ- 
ἰθγϑ οἱ 51. Τὰ. Ἠδὸδ ἵπθπ ργοοοθαβ τ ὑπο που αρίϊοῃ5 θ6- 
ἴογϑ 8] ἀ 68 ἴο, ἔγοπι Τὸ χ. 17. ἴο Γλικὸ χυιὶὶ. 14. 

Βοάδαγ!ρα ᾿πδουΐὶβ ὅΠ6 οὐχ οἵ ἔΠ6 Ὀ]1ΠΠ4 τηᾶη, ΦόΠη ἰχ. 10. 
αὖ ὑπ βαβὶ οἵ {π6 ἀθαϊοαϊϊομ, ἃ5 Το ἰοοῦ πἃ5 ἄοπο, θαΐ 6ο0π- 
ἔϊπτι65 ἴμ6 ομαρίουβ οἵ 51. ΤαΚο ἴο ομαρ. ΧυΙ!. 14. ποῖ μογοοῖν- 
1ηρ᾽ δι Ποϊθη γθᾶϑοη ἴο Ομ ρ6 ἔπ 6 ΟΥ̓ΔΘΓ. 

Ῥικιηρίοη αἰ ἴδ γ5 ἔγοπι Τρ ἰίοοῖ, ἀπἃ ἀγγδηροθ ΦΌΠη νἱ]. 1]. 



ΟἸΕΙΞΤ ὈΙΝΕΟΎΥΎΒ ΤῊΗΙ ΓΑΥΥΥ ΕἸ --ΟὝἼΑΡ. Υ. 899 

Γλικὸ χ, 18, Απᾶ Πο δά ἀπίο ἔπόπι, { ΘΟ μο] ἃ βδαίδη 85 Πρ πίηρ [11] Ὀποονίαϊα. 
ἔγου πϑᾶνθῃ. [ 

19. Βομοϊᾷ, 1 οἶνε ππηίο γοὰ ροννοῦ (ο ἐΓοαα Οἢ 5θύρθηϊβ δηα 
βοουρίοηβ, δηά οὐδοῦ 4}} (πὸ ρονγεῦ οὗ {π6 θῆθιην : δηά 
ΠΟΥ Πρ 518} ὈΥ͂ ΔΩΥ πηθδη5 Παγΐ γοιι. 

206. ΝοιυνΠβίδπαϊηρ,, ἰπ {Π|5 τ ] σα πού, {Πα [Π6 ΒΡ᾿1105 ΔΥ6 
Βθ]6οῦ πηίο νοῦ ; Ὀαΐ γαίΠοΥ γ6]οῖοθ, Ὀθοδιι86 ὙΟΙ ΠΔΙΏΘ5 
ΔΥΘ νυυϊ 6 ἴῃ Πρᾶνθῃ. 

21, [Ι͂ἢ {Ππαΐ μοῖιῦ 9οβὺ5 γο]οϊ θα ἴῃ βρη, πᾷ 58], 1 (βδηκ 
[Π66, Ο δίπουν, 1οστά οὐ βδανθη δηὰ θαυίῃ, {πᾶ0 τποὰ Παβί 
Βι1ἃ {Π656 {πΐησβ ἔγτουῃ {Π6 νν]86 Δη4 Ῥυπάσδπί, δὰ Παϑί γος 
νϑαὶθα ἐποὰ πηίο θᾶθθβ: δὐθὰ 80, Εδίμογ; [ῸΓ 80 ἷὲ 
ΒΘΘΠ]64 σοοά 1 {Πγ 59}. 

29, ΑἹΙ εἰϊηρβ γα ἀβ] νου ἰο 6 οὐ τὴΐ Εδίμου : δπα 0 
τῆδῃ Κηονγθίι τῆ {π6 ϑοη 15, Ὀπὲ ἴπ6 Εαίμοὺ ; δηά ψ10 
(Π6 ΕδΊΠΟΥ 185, θα [π6 ὅοη, δηᾶ μα ἴο βοὴ {Π6 ὅ'οη ν}}}} 
γον 68] Π]τη. 

28, ΑπᾶΠο ἐπτποα Πΐτη πηΐο [8 ἀ΄βοῖρ]65, δηα βα1ἃ Ῥυῖνδίε!ν, 
Β]εββθα γθ {π6 θυϑ8 γῇ: 566 {π6 {π|πρ5 {Ππᾶΐ γ6 5686 : 

24. ἘῸΓ ΤΙ {6]] γοιι, {Ππ4ὲ γηδην Ῥτορ οῖβ δμα Κίηρδ πᾶνε ἀδ6- 
5Γ64 ἴο 566 {π086 {πίησβ ὑνὨ]Ο ἢ) γ6 566, δη πᾶν πού 566} 
{μεῖὰ ; δηᾶ ἰο μϑαῦ {ποβ6 {πη 5 ψγ 810} γα Πθαγ, δηα πᾶνθ 

ῃοῦ μραχὰ ἐπ θη. 
--ο-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΠ]. 

Ογὶδί ἀἰϊγθοίς {6 7, αἸυνο 7 ἤολυ δ πιαν αἰξαῖν, οἰογπαὶ {1 6. 

ΚΕ Χι 23ὅ.--28, 

{μπι|κ χ. 35. πᾶ ὈεΠο], ἃ οουίδίῃ ᾿αννυοΥ βίοοα ἀρ, πα ἐοηηρίοα ὕποοείαϊη, 
Ἀἴμη, βαυῖηρ, Μαβίου, ψῃδῦ 5}8}] 1 ἀο ἴο ᾿πμουϊὲ δίθυηδ] {πᾷ παρα ἰῆρης 

: Α δ : ὃ ἃ ἰουτ. 
ς6ᾳ. Ηὸ 5814 πηίο μη, Ἦ μαΐ 15 νυυὲθη τη {π6 ἰὰνν ἡ Ηονν 

γοδάοϑε {ποὺ ἢ Ὁ 

ἴο κ. 92, μϑίουβ 1μα|το χ. 17. ἀπά σοηἐϊπαῖηρ' ἃ5 [ᾺΥ ἃ5 ὉΠᾶΡ. ΧΙ. 
25. Β6 ἀρδίη ργοσοθϑάβ ἴο Φόμῃ χ. 22. Βυ {185 πι68ῃ5 Π6 ΔΠκ68 
πὸ οπτα οἵ {π6 ΒΙπα τπδ ἴο {πὸ δαϑὲ οὐ ἐᾷ θθυ Π8 0168. 

ΜΠ ΟΠ 6115. 5665. ἴο πᾶν ᾿αἰ ἃ ἃϑ᾽ 46, ἴῃ {Ππ|5 ραγὶ οἵ Πῖ5 Ππᾶν- 
. "ΟΠ ν, ΘΥΘΓΥ αἰϊοπιρὺ ἴο γθοοπ οι] 6 αἰ] υ]{165. Ε16 ᾿πϑοῦὶβ ἔμ 686 

ομαρίοιβ οἵ 51. Φόμη 'π 9Π6 βιρρίοιιθηΐ, δα {μο56 οἵ 5. κι Κ 
1ῃ. δῃοὗ Π Υ. 

18. ηΠ6 Βονθπῖν γϑοοινοαᾶ ἐποῖη ΘΟΙΠΊΠ 55:05) ἢ (Ά11166, 5016 
ἔπη Βοίογα ὑπὸ [δαϑὺ οἵ ἱἈρθυ 8 0165. Π|6 οχϑοῖ ρουοα οὔ ὑΠπ61ν 
σοίηρ οαἷ, ἀπηα οὗ ὑπαὶ γϑῦμση, ἃγῸ πποογΐδῖη : [ἢ 15 πιοβὺ ΡΓῸ- 
ὈΔ0]6, πούονοὺ, 85 ὑπο ὅθ ν)5 66 δοουβίομιθα ἴο 5Ὸ ἃρ ἴο {6 
ραβδί, {παὶ πὸ τ γ6 ργθοθθαϊπρ ἴὸ « ογαβαίθια, δη ἃ τηοΐὺ Οἵ 
Τιοτὰ τοίασγηϊπρ' ἴγοπὶ ἐπ [δα5ΐ, ἴῃ σομβθαάποποθ οὗ ὑπ ορροϑί- 
τοι Οὗ 1Π6 6 ν 15} ΤΌ]6γ5 ἴο π15 ΡΟύβοη 8η6 ἔθ ΒΡ, 

4 ἜἜὄ τῷ νόμω, τί γέγραπται ; πῶς ἀναγινώσκειο. ἜΒΘΥΘ 5601η5 
ἴο θ6 50Π|0 Ἀγ ρί πμ685 ἴῃ {π|5 απδδίϊοα. Θὰχ βανίοιγ, πὶ δ15 
ΓΘΡΙΥ ἰο ὑπ γοῦπρ' πηᾶπ, 5 βιρροβεά ὈγῪ Ηδἰπβίτ5 (α), ἴο γϑίοΓγ 
πίω ἴο ἐπ ἴοχὶβ (Ποαῖ. νἱ. ὅ. ἀῃᾷ 1 ον. χῖχ. 18.) ψ ΒΠΟἷ ΜΘ 
Δοϊμθα ἰορϑίπον ΡῪ ἴπ6 76ν)}85, ἃ5. ἃ οοιηρθμαϊτιπι Οἵ {πΠ|6 ψ0}6 
ἴᾶνν, αηὰ τορραϊθαὰ ὑνῖοα Ὄνου ἂν ἴῃ ἰπΠ6 Βυπᾶροσηθ. Καὶ- 

ΟΣ 
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ἴμικε χ 27. Αμὰ δ δηβννουίηρ, 5814, Του 5Π8]} ἰόν {πὸ [μοτὰ ἐῃν ὕποενίαίπ, 
αοά, ν ἢ 411 (ἢν ποαγέ, δπα νι 4}} (Πν 508}, δηὰ ἢ τλῦωι ΤΝ 
41} (Ὡγ βίσθηρίῃ, δηᾶ ὑνἢ 411 τΠῪ χαϊπα ; δπα {πῃ ν πεῖρἢ- ; 

᾿ς ΒΟῺΥ 85 {ΠΥ56]1. 
25. ΑπάΠ6 8δ14 υπίο μη, Τποὰ παβὲ δηβυνογρα χιρι : (Π15 

4ο, ἀπά {που 518}} ᾿τνϑ. 
--- 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΙΧ. 

1λὲ Ῥαγαδίε 9 ἐδ σοοά δ'απιαγίίαη. 

Π{ΚῈ Χ. 99--97. 

Μμακθ χ. 296. Βιι πο, ψ]]Π]ηρ' ἴο 7050 πν Πγη56 1, βαια ππίο δεβιιβ, Απά 
ὙΠΟ 15 ὨΥ ποΙρ θοῦ ἢ ἢ 

ΠΕ] (6), ὑπαὶ ἐμ ψογτὰ πῶς τηιδὶ 6 Τϑπαάθγεα 85 τί, ψῇῃδὶ : ἃ5,. 
Ὑγμαὶ γϑοδάοϑὶ ἔποιυ ἴπ ἴπ6 Ἰὰνν Κ πα ὑμαῦ πὸ ροϊπίθα δ {ΠΠ86 βᾷπ|8 
ἀϊπιθ σῖΐῃ μἷ5 ἤπροΓ ἴο ἴπὸ ὙΟΌ Πρ Πη8 5 ΡΒ] δου, 9Π. Ὑ Β1ΟΒ 
ἐμ6 ψογάβ οἵ μἴβ ΔΉΠΟΥ ἡ Υ6 τυ θη. 
γΠΟΠΟνΟΥ ἃπ ΟΡρογίμππι ἐν ργθβθηϊθα ἰἰβο], οὐ. ἔογα γο- 

ΡΙΙοα ἴο δυθυυ αυοδίϊοη ργοροβθα ἴο δἷπι Ὀγ ἴπ6 ὅεν8, Ὀ.Ὺ ἅπ 
8|1Ππδῖοη ἴο ὑπ 1 ΘϑίβὈ} 15Π668 1ατῦ5 8η ἃ οαδίοπη5. 

(α) κεοτγο. βὅ8ου, ρ. 1ὅ8. (0) Καϊποβὶ ἴπ ΠΡ. Ηϊβί, Ν, Τ. οοπι- 
τηϑῃΐ. γ0]. 11. ἢ. 469. 

16 Τῇ αἰϊζοιηρεϊηρ ἴο ἀἰβοουοῦ ἔπ 56η86 οὗἉ ἃ ΡΆγΆ0]6, 8. 806 
γϑααϊγοὰ ἴο ἴαἶτα πο σομϑι ἀθγαΐοῃ ὅπ ΡΌΥΡΟΒΘ [ῸΓ ΜΒΙΟΒ [ἢ νγὰ5 
ἀο]νογϑά, ἀπά {π6 οἰγοιτηδέδποθβ ἐμαὶ Θσοαβιοπϑα ᾿1. ὙΥ8 πὰ 
ΒΘγΘ ὑπαὶ ἐπθ γουπρ' ᾿ΘΥΥΘΥ, Ὑ ΒΒ] πο ἴο 750} ΠΙΠ]561, ἃπὰ 
οοηϑι ἄδυῖηρ ὑμαΐ μ6 μα οὔβογνϑα {15 ἰανν, 85 ΔΓ 85 1 το] αἰϑα ἴὸ 
ἐμθ 7685, σῇοπι ᾿6 ΟἿΪν ΔοΚπον]θαροθ ἃ5 15 ΠΟΙ θοῦ ΓΒ, 1π- 
4α1Γ65, “ὙΠῸ 15 ΠΥ. ΠποΙσῃΡοΟυΥ 9 ΟἿΣ [μοΓὰ ΔΠΒΥΟΓ5 {8 
4ποϑθϊοη ὈΥ ἃ ΡΆΓΔΌ]6, ἴῃ πὶ οι ὑπ6 ἀυΐ]68 76 οὐγθ ἴοὸ ΟἿἿ Π6ΙΡἢ- 
ὈΟῸΙ 8ΓΘ [ὈΥΟΙΌΙΥ ἀοῖ ποά, δῇ ἃ ἐπ δχϊθηΐ οὐἩ ἔποβθ ἀυΐε5 ροϊηΐ- 
Θα]γ ἀθιποπδίτγαϊθα. ὙγΥ8 ἂγὸ δυσὶ παῖ ποΐ ΟἿ]Ὺ Οὐ δοαπδιηΐ- 
ἃ Π66, ΟὟΥ {16 πη 45, ἃπ ἃ σου ΓΘ, 8Υ6 ἱποϊμαθα πηᾶᾷδν {15 
ἴθγα, θυΐὺ ἐπα ΟἿἿ ΘΓ ΘΏΘΙ165, Ὑ ΠΘΏ ἴη ἀἰβ 6855, 86 δηθὰ 
ἴο ΟἿ 5υΠρΆ ΠΥ, ΟἿΥἿ ΠΊΘΓΟΥ, ἃπἃ ΟΥΓ Ὀαβδὲ δχϑυϊομβ ἴον ὑπο ὶν 
χο] 16. ὙΠῸ Φ ον 5 Π614 ἐπ6 ϑδιηδυίδηβ ἴῃ αἰΐου ΔΡΠΟΥΥΘΠΟΘ : ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΥ {πουθίουα ἰο ᾿πρΡΥ 655 {86 τηϊπα οἵ [Π6 ΘΠ ΌΙΓΘΥ ΤΠΟΓ6 ἔΠΠ]γ, 
ΟΟΥ ϑνίουν ΟὈ] 965 ὑπΠ6 γοιπρ Πη8Π ἴο ΤΕΡΙΥ ἴο 15 ΟὟ 41165- 
ἰϊοη : [ῸΓ 6 ψψὰ5 ΘΟ ρ6]]6 ἃ ἴο δΔοκπον]θάσθ {πῶ Π6 1Πη0 5Βπονθα 
ΤΊΘΓΟΥ͂ ΟἿ ἢΪΠ νγἃ5 815 ποίρῃρουγ. ΟΘὺν Ἰμογὰ μᾶνηρ' Γοργθϑθηΐθα 
ἴο Βὲπι ὑπ οχιθηϊ οἵ {π6 ἴϑνν, οοτησηδη 5. εἴπη ἰο ΤΓὉ]]ονν {πὸ οὁχ- 
ΔΙΏΡ [6 οἵ ἐπ σοοὰ ϑαιιαγίίαῃ, ἀπα ἴο 9Ὸ 8πᾶ 40 [ΠκΚαῖϑθ. ἘΠ6 
ΟἸΓουϊηβίδ 65 τηϑηὐ ποθ 1η {815 ρΡΔΓΔΌ]Θ ἃγ6, ΟΥ̓ ΠΥ, ΘΟΠ51- 
ἀογθα 85 γ68}: {π6 τοδα ἔγοπι Φουαβαίθμπι ἔο θυ ΟΠ0 ἰΔῪ ἔΒβτοῸρ ἢ 
ἃ Δεδοχί ᾿ἰηίδθδϊθα ὈΥ γΟΌθοΥ5, ἃπὰ ὙΠῸ 8 ὈΓΪΠΟΙρΡΆΙΠΥ ἔτ6- 
αυοπίρα Βν Ῥυϊοδὶβ ἀπ Τιονιϊοβ, πῃ ἐμὶν ΠΟΘ ΘΥΙΠ95 ἔΓΟπῚ ἐμ 
Ἰαἰΐθυ ἴο ἐπ Τουτηθυ ρ]ὰ06. ΤᾺ ΡΆΓΆ0]6 1156} Πὰ8 θΘθὴ νγ ΟΙ5]}Υ 
τηΐεγργοίθά, δηἃ ὈΥῪ δοθῆ οομπτηθηϊαΐουϑ 1ἴ 15 Βαρροϑϑαᾶ ἴο γϑ]αΐθ 
ΟἾΪΥ ἴο ὑπ6 οοπιραϑδίομαΐθ ἴον οἵ Ομγιδῦ (0 γὰ5. οα] 6 ὈγῪ 
η6 7εν8 ἃ ϑ'ϑιηγιαη) ἴο ᾿πδηκῖπα, [η νι ῃαΐονοι ᾺΥ Ὑγ6 
σομπϑίαον 1ἴ, ὑπ6 ἀπὲν Ὁ ᾿που]οαΐθβ 15 ᾿ποϑὲ ον ἀθηΐ, δῃα ἐμ ρᾶ- 
ΧΆΡ]6 πιαδὶ "6 γοραγάθα ἃ5 ἃ θθδυἐ ἃ] ΘΧ ΡΠ οδἰ! ἢ οὗ ἐμ ᾿ᾶνν 
«ὁ οὕ ]Οονίπρ Οὐ ποΙρηθΟυ ἃ8 Οὐ 56  ν68,᾽) ΜΊΣπου δ ἃὴγ αἰβιῖπο- 
ἐἱοη Οἵ ρούβοη, ΘΟ ΤΥ, ΟΥ̓́ΡΑΥΥ. 

Φοηθ65, τὶ τ οὐμοῖ οομμπηθηἰαΐοτβ, μ85 ον Θ 8 [ΠΟΙ[Ὁ] 1] 5ἰΓἀ- 
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μακο χ, 806, Απᾷ 6815 δηβινουίηρ' 5814, Α σογίϑίη τηδῃ τγθηΐ ἄοννη Ὁποοτίαΐη, 
ἔτοτα Φ6γιβα θυ ἴο Ψ γῆ, δηᾶ [6]] δυποηρ {πΐθνθβ, νυν οἢ ῬΓΟΘΔΡΙΥ οα.. 

. . . . . ἃ ἴουγ. 
ΒΕΠΡΡοα ἢ οὗὨ 15 ταϊγηθηΐ, δηα νγοιηαθα Πΐτη, δα ἀ46- 
Ῥατγίβα, ἰθανίηρ τη Π81} ἀθδά, 

81. Απᾶ ὈΥ οσἴιδῆσθ {Ππογα οϑυῖθ ἄονψῃ ἃ οογίδίη ρυϊθϑὲ τπδὲ 
ΥΔΥ : δ8πα ΏΘη Π6 580} Β]Πη, Π6 ραββθα ὈΚ. οἡ {Π6 οἰποῦ 
5146. 

82. Απά]κΚονῖβο ἃ Ποντίθ, ἡ θη ἢ νγᾶ5 αὖ [Π6 466, σδγηθ 
δηα Ἰοοκβα οἡ ἢΐτη, δπα ραββϑᾶ ὈΚ οἡ {Π6 οἵποὺ 5146. 

38. Βυΐ ἃ οογίαϊῃ ϑεαμηδτιίαη, ἃ. Π6 ᾿ουγπουθα, οᾶτηθ ὑν 6 8 
[6 νγὰβ ; ἃπᾶα θη Π6 βἂνν Πΐηη, ἢ δ σοϊηρδββίοπ Οἢ 

84, Ἀ]πη, Δηἀ νυϑηΐῦ το μη, ἀπά Ὀοππα τ ρ ΠΪβ ννουπ 5, ρουγηρ᾽ 
ἴπ ΟἿ] 8η4 νῖμθ, ἃπά βϑὺ ῃῖηιὶ οἢ 1115. οὐνὴ ᾿θαβί, δῃὰ 
Ὀτουρῆε Πίτη ἴο Δ πη, δη4 ἰ00Κ οᾶτα οἵ Πίτη. 

886. Απα οη [{Π6 γηουτον 6 Πα ἀδρατίαβα, 6 ἰοοῖκ ουαΐ ἐνγο- 
ΡΘΠΟΘ, δπα σάν {ποῖ (0 {Ππ6 Ποβί, πᾶ βαϊά ὑπΐο ἢΐτη, 
ΤΆΚα οαγα οἵ χη : δηα ννῇηδίβοθνθυ. ποῖ βρθεπάθϑί τη 6, 
γΠΘη 1 σομη6 ἀρϑίη 1 νν}}}} γθρᾶν {Π66. 

806. ὙΠΙΘΝ οἵ {π656 {Πγ66 {Π1η]ςθϑὲ ποῖ νγὰβ μοι σ ρου παηΐο 
Ὠχη Παύ [61] Δγηοηρ" {Π6 {Π|θν 65 3 

37. ΑμπαΠ6 8218, Ηδθ {πὲ βῃβννεά τηθυοῦ οἡ . Τα 
5814 Φ655 αηΐο ϊπ, ὅο, δηα ἀο {ποιὰ Π Κα ν!86. 

πο Ἂν 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΙ, 

Οἡγδὲ ἐπ ἐλ Ποιιδο οΚὶ αγίλα. 

ΚΕ Χ. 38, ο {πΠ8 οῃά. 

{μπικοχ. 38. Νὸονν 1( σδϊηθ ἴο ρ488, ἃ5 ἴπ6ὺ νυϑηΐ, (Πα ἢδ οπίογθα ἱπίο 

110η οἵ [μ15 ῬΆΓΔΡ]6 : δηα 56 νυ θγ} οἵ {πὸ ργϊμἱξῖνο Εδύπουβ πᾶν 
δαορίοα 51121}18Ὁ δΔοοοιηπηο αἰ! η5. ΤΉΘΥ ΒΌρΡΡΟΒΘ ἐπθ οογξαϊη, 
ηνᾶη, ἴο 5'ρη!ν Αἀδῃη---σονιέ ἀοτῦη, ζγοην «᾽ γιιδαΐθηι, 5. [Ἀ]]--τὸ 
ἐπιουο5, δῖ} ἃπα βαΐδῃ--ἰ αἰ }- ἀδαα, ἀθδα ἴῃ {πα βρὶγιξ μὶ5 θοϊίον 
Ραγὺ---ἰδδ ργυϊοβί, {116 χη Ὑ8}--οἰ !8 Ζιουϊέο, ἴπΠ6 ΘΘΥθμ οἶα] ἰανν, 
ψ 10. οου]ὰ πηοΐ αἰογα τ] 16 {---α οεγέαΐϊη, ϑαπιαγὶξαη, ΟὨΓἰϑ --τῖ 6 
ὅγυη, [6 ΟΠ ΓΟ] 1-ούθ6 ἐυο-Ρόηι66, ἴπ6 Ἰὰνν ἃπ ἃ ἔπΠ6 ΟΒΡ6] ; ΟΥ̓́, (88 
οὗμ 5 οοπῃ]θοΐαγα, ὑπ ὕνγο Βδουδιηθηΐβ,) ἐπα Ποβὲ, ἔμ 6 ΜΙ 1βἴθυβ 
οὔ ἐμὸ (ἀο8ρ6], ψ  ἐπ15 μιοιμῖδβθ, {πᾶ τ] δίθν υ ἔμ 6 Υ 588}} σρθπά 
ΤΠΟΓΘ [ἢ ΘᾺ], ΟΥ̓Π16, ΟΥ̓ ΘΧΟΡΓΟΙ, 5118}} θ6 ΔΙΊΡΙΥ Τοραϊά, θα 
ΟμΥδῖ, ἐπ6 φοοὰ ϑαηπιανγλξαη, 5881] ὁοπθ ἀρϑίῃ ἢ Θ]ΟΥΎ. 
ΤΑϑἱοοὐ μᾶ5 ρίνθη [Π8 5816 ᾿πιζογργοίαϊοη. 1 15 ΠΘΟΘΒΘΔΓΥ͂ 

ΠΘΓΘ ἰὼ σϑιηδῦῖς, ὈΥ ΨΥ οἵ οδυΐοπ, οα {Ππ ψογάβ οἵ ΕἸαβϑία5. 
ἀπ 5 ΠΙΠῚ γα]6 ἴον ὑπὸ ἱπίθυρτοϊαϊζίοι οὗ ΡῬϑΥΔΌΙ65, ΠΟ δϑὲ οριιβ 
ΒΪΠἶἃ ΟἸΓα 1Π 51Π0}15 ΨΟΓΌΙ5. ΔΗΧΙΌΏΠ 6556, ΠΟ4 6 ἴπ 51 Πρ} 15 
ΡΑΡΠΡυ5 δἀαρμίαϊ!ο, οἱ δοοοιηιηοααῖΐῖϊο δα γ6πὶ 5ρ1Γ1{πΆ8]61ἢ Ὠ]Π|15 
ἀκριξδῶς απφτοπάα 6ϑῖ. ῬΒΊ]Ο]ορ. ϑδογα. 110. 11. ρᾶαγί 1. ἐγ, 2, 
8θοῖ. ὅ. Ρ». 886, ο. 866 8150, Οη ἴπθ Τηϊογργοίαοπ οἵ βουῖρ- 
ἴαγθ, η ΜΙ Δ ογὶ5 Βαιηρίοι 1Θοἴαχοθβ, τ {ἢ μ6 νά]. 816 ποΐδϑ. 
--Μδυβῃ5 Τιθοΐαγοδ, ρᾶγῇ 111. Τιϑοῖΐαγο 17, 18.---Ο]8 5511, ῬΡΏΠοΟ- 
Ιορῖία ὅδογα, 110. 11. ραγί 2, βϑοῖ. 1. ρ. 268---288.---Τὐρ αἰοοῖκ 
ὙγογΚβ. 

16 ΤῊ 5 βϑοϊΐοῃ 15 ρ]δοθά ΒΥ Αὐομθῖϑορ Νονγοομηο ὈΘίογο ἴΠπὸ 
δοσουθῃηΐ οὗ {Ππ6 γΓαδαγγθοίοη οἵ 1,8ΖΑΓ5. ΑΔ,5 15 Δυριπιθηΐβ [Ὁ 
80 ἀοἷπρ' ἀο ποῖ ϑρρθᾶγ βαϊϑίδοϊοτν, ἔ πᾶγνο [0] οοᾶ ὑπὸ δυΐπο- 
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1λ|Κ8 χ, 38 ἃ σϑύΐζαι ἢ ὑηΠ]αρα: δηα ἃ σογίαϊῃ τνοχιδη, πϑιηθὰ ΜδγΈμδ, ὑποουίαϊα, 
τϑοοϊνοά μίγη ᾿πίο ποὺ Ποιιδ6. ΡΓΟΡΆΡΒΙΥ οι 

890. Απᾶ 586 μδᾶ ἃ εἰβίού φδ]θὰ Μαῖν, ννῃΐοι αἷ5ο 5δὲ δὲ ἢ τ. 
7 655᾽ ἔδεί, δηά πραγά ἢ15 νοσά. 

406. Βιυι Ματίμα νγὰ8 ουπιθαγοά ἀθοιΐ τππιοῖ βουνίησ, δά 
οδτη6 (0 Πἰτη δηά βαιά, [ογὰ, ἀοβὲ ποὰ ποί οαγ6, ἐπαΐ τὴν 
βιβίευ. μδίῃ ἰθίξ τηθ ἴο βεῦνα δἷοῃμθ ὅ Ια Ποὺ {πϑγθίοσα ἐμὲ 
886 ΠΕ6ΙΡ γ7η6. 

41. Αμᾶ 7681:5 διβνγσεα δηά βδι τππίο μού, Μίατίμβδ, Μίαγ- 
πα, (Ποιὰ αὐτῷ οαγϑῖα! πὰ (τοι ]6α ἃροιῦ τηδὴν {πϊηρθ : 

42, Βαῖΐ ομα {πϊηρ 15 ΠΟΘ]: δα Μδγν Πα ομόβεη {πᾶΐ 
ϑοοά ρϑτῦ νυν μ]ο 58|4}} ποῖ Ὀ6 ἔα Κϑὴ αὐνᾶν ἔτογη Ποὺ ", 

-αςζῷ»ε--- 

ΞΕΘΟΤΊΙΟΝ ΧΙ. 

Ολγῖὶδέ ἐθαοῖθ5 ἠϊ5 Π)ὶδοὶρίος ἴο ργάψ. 

ΤΌ ΚῈ ΧΙ. 1--18, 
[μαϊι χὶ. 1. ΑΔΛπᾶ [Ὁ ΟΔΠ16 ἰο ρᾶ85, ἐπί, δ5 μ6 νγὰβ ργδυγίπο ἴῃ ἃ σεὺ- 

ΤΙ οἵ Τὐρμοοῖ, ΡΙΚΙπρίοη, Θοδάγ ἄσο, ἀπὰ ΜΕ ΊΘμδ6115, δπᾷ 
Πᾶν ριοβουνϑα {π6 ογάϑυ οὗ 5[. Γλικοβ οβρεὶ. 

17 Πι:6 ὀχ ϑίϊθποθ οὗ ον ἴον 5 τιᾶπηϑὺ οὗἩ ἐδδομίπρ, πὰ ἐμ 
Ὁ] 5601) Οἵ 15 [6550}}8, 8Υ6 80 δυϊἀθπΐ, ἴπὶ ἐπ Ῥγθβϑπὶ ἀπᾷ {Π6 ζο1- 
Ἰονηρ᾽ 5Βθοὕ10Π5, ὑπαὶ ἔποσ σἂ θῸ ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙζγ ΓῸΓ Θῃἑου πρ᾽ ̓ηἴο 
ἈΠΥ ἀἸΒΟΌΒ5Ι0η. ΟΝ {815 ρογίϊομ οὗ ἐδ ἀγγαπρϑιηθηΐ. ΤΠ ἰθηΐῃ 
βϑοίΐοι ῇογἀ5 5. ἃ Θοπιρ]θὲα ριοἴατα οὗ ἐΠ6 δἀμλῖγ8 18 Δ ΠΠΘΓ 'π 
ΒΟ οὐν Του ἀοάπορα ἴπ6 ποδὶ ἱπηργοϑϑῖνθ ἰθβϑοπβ, ἔγοσα [ἢ 6 
τηοϑῦ ΘΟΙΠΠΟΠ ΟΟΟΌΓΘΠΟΌ5. ἴη {6 οἱ θυθηΐῃ, μ6 ρἶνϑϑ ἴο π|5 ἀϊ5- 
ΟΙΡ]65 ἐμ βαῖηα ρογίδοϊ ἃπᾷ βϑδαξἩ] ΤΌγτ οὔ ΡΥ ΟΣ ψ Βῖοῖ πο δά 
ῬΥΘνΙΟΙΒν τοδάθ πον ἴθ Ἀββθ οι 6 ογονγᾶβ. πα ἰὖ 5 ΡΥ 816 
Π6 νγὰ5 γϑαιπθϑιοά ἰὸ ἀ0 50 αἱ ὑΠ15 {ἴτηθ, ὉῪ ἃ ποῦν οϑηνογῖ, ἴῃ {Π6 
Ἐν ἢ, 6 ΠΘΔΥ μὶβ βανθγ 8πά 7ι5ὲ τεργοοῦ ἴο ἐμ ῬΠΥ5665, 
Ὑ80 τϑϑδυ ἀθ ἃ ΟΠ]ν ἴῃ οχίθυ δ ]5 οἵ γϑ]οίοπ, ἀπ ὑγ61Ὸ ρΡ θαβοά 
στ ἐπ Βοπιᾶρθ οὗ ἐπ ται] ἰΐαθ, ἀπ ἐπὶ οὐ ουϊναγὰ 
δαποίγ, Ηθ αἰϑὸ δησοῦγαροβ 15 ἀἴβοῖρ]65 ἴο δοῖ πον ]θαρο 
ἘΠ, ἴο ἴθαν οα ταῦμοῦ ἔμπδπ πδη, ἘῸ μᾶ5 ΠῸ ΡΟ Υ ΟΥ̓́ΘΥ {π6 
501}: δπὰ 6 ὙΆΓΠΒ5 ἰμθη, ὑπαὶ 1 πον ἀθὴν μἴπη ἀραϊηδὶ {Π6 
Ὶ Π 655 Οἱ ὑπ6ὶ ΘΟηβοίθηθα θοίογθ ἤθη, ὑπ 6 Ὺ 518}} 6. ἀδπιϑά 
θοίοτθ ἴπ6 δῆρ8]5 οἵ Θοἀ--ἂπαὰ ἐμαὶ ἴο Ὀ] ΒΡ Βθπθ ἀραϊμϑὲ ἔπ6 
ἨΟΪΥ αμποβῖ, ΒΊΟΗ χὰ ἴο ᾿πηραΐθ ἐπ 6 δοϊϊοηβ οἵ Οἰιγ δῦ ἴο ἃἢ 
ΘΥῚ] 5ρ1γ1Ὁ, ττὰ8 ΔΠ ΠΠΡΆΓΔΟΠΆΡ0]6 Οἴἴθηοθ, που ὺ ἴο θ6 ἰουρίνθῃ. 
ἜΠαϊ Βὸ πρὶ ποῖ οχοῖΐθ ἰπ6 ἱπαϊσ πίοι οἵ {π6 ῬΒαΥδθθβ, Ὺ 
ὑπ δχθυοῖβθ οἵ ἔβῃρουαὶ αϊμουγ, π6 τοίαϑοβ (βεεΐ. 14.) ἰὸ 
ἐἰθοϊάθ ἃ σοῃ γον θῦβυ, ΠΘῚ ἈΡΡΙΪΘα ἴο [Ὁ παι ῬΈΓΡΟΒΘ ; δι 
ἔα!κοβ. δἀναμίαρθ οἵ ἰῃθ ορρογίαπιτν ἴο τϑργονα οουθίουιβη 685, 
πα, ὈΥ ἃ τηοϑὲ βθϑα Ὁ} ἀπ ἀρρτοργίαϊθ ρΆγΆ0}6, ρύονθβ ἐπ 
νϑη1ν ἃπα ΠΟΙ Ρ1655 ᾿π5αΠἸ οἴθι ον ΟΥ̓ ΘΑΥ ]Υ ΡΟϑβθβϑίθ 8, ἃπὰ ἴῃ 6 
πποογίαϊηΐν οἵ ὑ{Π15 110, ἸΏ ΒΊΟΝ ἀΙοη6 ὰ οδἢ ΘΠ]ΟΥ {μ6Π|. 
1η ἐπθ 161} βδϑοϊίοῃ, Θ θβϑρϑοῖδ!ν ΟΠΔΥΡῸΒ. 5. αἰδοῖ ρ]865. ποῖ 
ἔο 6 οἵ ὑἀποουΐδιπ, δηχίοιβ, δηουΐπρ, πηβο 1164, ἀϊδεγα θα, 
γτηϊηὰ : (1λι0. χὶϊ. 29. μὴ μετεωρίζεσθε, νἱἀ6 αϊποΕ}] ἴῃ Β. ν.) θὰ 
ἴο Ῥ]δοο ἐμοὶν 118 δ ἃ Θομ Πάρμποο ἴπ ἩΠπλ 110 ρον 465 ον θ ΤῸΥ 
ἐπ βρδύγουσ δῃηὰ 1165 οἵ ἴπὸ ἴ6]4, ΤῈ 1601} βοοϊϊοι 15 ἃ οοῃἐϊ- 
πυδίϊομ Ὁὗ {Π6 58πι6 δα Γ655, ΘΧ που 1Ὡρ' ἴο ἦπ6 ρτιποῖαα] ρου ογια- 
ἅΠΟΘ Οἵ Θνθῦυ ἀπΐν, ἃ5 χὰ Κπὸν ποῖ ψ θη ὑπ ὅοη οἵ Μἂπ 
εοχπθῖῃ. ἔπ {πὸ 11 6Ππ Π6 ἀρϑίῃ ΥΘΡΥΌσο5 πο δι! ἀἴοι5 8η4 ἃ}- 
50 ἃ ΤΠ ΠΟΥ οὗ Καορῖπρ' ἔπ 6 ΒΑΡ Ρ, ΟΠ ἂπ δοῖ οἵ πον νγὰ8 
Φοηδιἀδύδᾷ ἃ νἱο]αϊΐθη οἵ πο Ἰαγν. 
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[μα χὶ, 1. ἑδῖπ Ρ]δοθ, ἤθη Π6 οθαβθᾶ, οὔθ οἵ ἢ15 ἀϊβοῖρίθβ βαϊὰ ὑηΐο ὕμοογίαῖμ, 
Βῖγη, Τιογ, θᾶ ο}} τι ἴο ῥγᾶν, 5 Φόιιὴ δἷβο (διρ]ιῦ ᾿ἰ5. ἀ185- ΒΤΟῊΝ ἣὉ 
ΟἾΡΙ65. ' 

2. Αμπᾶ 8 αἰά υπίο ἔπϑῃ, θη γ6 ργδυ, 588γ, Ουΐ ἔδ- 
{π60 νΒΙΟἢ αὐ ἴῃ πθανθη, ΠΔ]Π]ΠΟνγθα 6 (ἢν πϑῖπθ. Τὴν 
Κιηρσάομη οοιηθ. ΤῊΥ ν}1}} θὲ ἄομβθ, ἃ5. ἴῃ μθᾶνβθῆ, 80 1ἢ 
ϑαυίῃ. 

8. Οἷνθιβ ἀδν ὈΥ ἀδΥ οἷ ἀ41]}ν Ὀγοδά. 
4, Αμᾶ (οΥρΊν τι5 ΟἿ 5115; [Ὁ νγ8 8150 ὈΥρΊνο θυ θυ Οἠ6 

(Πδι 15 Ἰηἀδριβα ἴο τι8. Αμά ᾿6δᾷ τι5 μού ἰηΐο ἰθιηρίδοῃ : 
Βυΐ ἀο] νοι τι Ττομ 6ν1]. 

ὅ. Αμά δ κ5αϊὰ πηίο ἐπϑιη, ὙΥΠΙΟ. οὐὗἨ γοιῖι 5..8}} ἤδνθ ἃ 
{γτιθηα, δηά 5118}} σὸ υαπίο Πΐτη δὲ τη πισθί, δηὰ 580 αηΐο 
ἤπη, Εὐϊθηά, Ἰομα γὴ6 {ἢγ66 Ἰοᾶν685 : 

6. ΒὸῸγ ἃ {θη οὗ τηΐηθ ἴῃ ἢΐβ ᾿ου ΠΘΥ 15 οοιηθ ἴο τη, δῃά 
1 μᾶνα μοιῃϊηρ' ἰο 566 Ὀδίοσγα μΐτη ἢ 

7. ΑΠ4 6 ἔτοιῃ νυ] 1] 5881] ΔΉβυγου δηα 580, ΤΥΟΌΌ]8 ΤῈ6 
ποῦ : [Π6 ἄοοΥ 15 ποῦν 58πέ, δηᾶ τὴν ομ]ἄγθη ἃγ6 ὙΥ] γὴ6 
ἴῃ Ὀεα : 1 οδηῃού 1156 δηα οἷν {Π66. 

8, [580 υπίο γου, ΤΠοαρΡῃ 6 Μ}1}] ποῖ τῖβα δηᾶ ον Ἡ]ΠῊ, 
Ῥδοδιβθ 6 15 ἢῖ5 {τθηά, γαῖ θϑοδιιβα οἵ μῖ5 ἱπηρουύπηϊν μ6 
011} Υ156 8π6 οἵνϑ ἢ]η ἃ5 τη 0 ἢ} 85 μ6 πϑϑαδίῃ, 

9. ΑΜμαΙ 880 υηΐο ψου, ΑΚ, δηά 1ἴ 518}} θ6 σίνοπ γόοις: 
566 Κ, δηἃ γϑ 518}} Ημπᾶ ; Κηοοῖκ, δῃηά 10 51.811 θ6 ορβϑπβα 
ηΐο γοι!. 

10. ἘῸΥ ΘΥΘΥῪ ΟΠ6 {πὲ ΔΒ ΚΘ. ἢ χθονί ; δηᾷ μα {Πδΐ 5θεῖ- 
δ Ππάδι : δηά ο Βῖγη {πᾶῤ Κποοκοι 1ὲ 5881} θ6 ορεηβά. 

11. [1{ἃ βοὴ 581] δ8Κ Ὀγϑδὰ οἵ δὴν οἵ γου {Πδὲ 15 ἃ ξδΊ ΠΥ, 
γ}1}} Π6 οἷν ἢϊτὴ ἃ βίομθ ὕ οὐ 1 ἢ6 851 ἃ ἢ51}}, ν}}}} Πὸ ἴου ἃ 
ἤ5ἢ) σἵνθ ἢπη ἃ βευρϑηΐ ὕ 

12. ΟΥ̓ 16 5181] 851 δὴ δρρ,, γν1}} Π6 οὔξευ. ῃϊη ἃ Βοούριίοη 
18, Τῇ γε {ῃθη, Ὀδίηρ' 6ν]}, Κῆονν μον ἰο σίναε σοοα ρα 

πηΐο τοῦ οἰ] ἄγη : Πονν ΤΟ ΤηΟ 8 518}} γοῦν ΠΘΑΥΘΗΪΥ 
Ἐδίπου ον {πΠ6 ΗΪν 0111 ἐο ἔμοια {πᾶ 851 Βῖγὴ 7 

---«ὥ»»-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ο'λγὲδί γϑργουθα {6 Ῥἢαγῖδθος απο Πιαγυ6 78. 

ΚΕ ΧΙ. 97. ἴο {π6 οπά. 

1μΚο χὶ, 87, ΔΗ 85 6 5ρᾷΚθ, 8 οοϑυϊδίη Ῥμδυῖθθα Ὀαβοισπῦ ἈΠ (Ὸ 
ἀϊη6 νῖἢ πη ; ἀπ ᾿6 ννϑηΐ ἴῃ, δῃᾷ βαΐ ἄοννῃ [0 τηθδύ. 

38, Αμπᾶ ψπθη {πὸ ῬΠδΥβθα βανγῖΐ, Π6 τηᾶῦν6}164, {Πα Πα 
δα πού ἢτνβί νναϑμθᾶ θοίοσο ἀϊ μη υ. 

89. Αμάίπο Τιοτᾷ βοᾷ ππίσ Πἰμι, Νονν 40 γα Ῥδυῖβθοα 
τηΔ το οἴθδη {Π6 ουίβί4θ οὐ π6 οαρ, δῃᾶ {π6 ῥ]αΐέου : αΐ 
γοῦν Ἰηνγαγα ραγί 15 {1]] οἵ τανθηίηρ ἀπ ν]ΟΚΘΏΘ88. 

40. Ὗς ἴοοϊβ, αἸά ποὲ πα {πᾶὶ τηδάθ {παΐ πιο 15 νυ Πποαί, 
128 Κα {πὶ νυ ῃΐοὶ 15. τυ] αἶβο 3 
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ΛΟΛΑΙΝΒΤ ΠΥΡΟΟΘΒΙΒΥ-- ΟΗᾺΡ, Υ0 

{π|κ6 χὶ. 41. Βυΐ γαῖμου ρίῖνε δἰτηβ οὔ βιοι {Πρ 885. γ6 πᾶνε; δηά, 
Ὀ6 ΠΟ], 811 ἐπίπσδ ἀτα οἰθδῃ ππίο γοιι. 

42. Βαὲ νοα υπἴο νοι, ῬΠΔΥ56685 ; ἔῸΥ γ6 {ΠΠ|6 τηϊηΐ δηα σι, 
δηα 811 τηδηποῦ οὗ Πουθ5, πᾶ ρᾶ85 οὐϑὺ Ἰυαργχηθηΐ δηὰ {Π6 
Ἰονε οὗ ἀοά: {π6856 οὐρὴϊ γα ἴο ᾶνβ ἄοπθ, δῃα ποί ἴο 
Ιϑθανα {π6 οἵα μάομθ. 

43, οε υπίο γοι, ῬΔΥΒθοβ! [ῸΓ γα ἴονα (Π6 πἰξουτηοϑβέ 
βοδίβ ἴῃ {Π6 ΞΥΒΑρΡΌΡρΊΙΘ5, ἀπά ρΥ ΘΕ ΠΡ5 ἴῃ {Π6 τηδυκοίβ. 

44. ἥηοα υπίο γοι, ϑουθεβ ἀπά ῬΔΥβοα5, ΠυΥροου 65 ! [ῸΥ 
γε 816 85 ρυᾶνββ, ὙγΏΙΟΝ ΔΡΡΘΩΥ ποῖ; δηᾶὰ {Π6 τηθῃ ἐδιδὲ 
να} Κ ον Υ {Ππθῖ ἃ1γ6 ποΐ ἀναγ οἵ {Π6γη. 

4δ6.Ἡ ΤΠθη δηβογεά οὁη6 οὗ {πΠ6 1 μάνννοῦβ, δηἃ βαια πηΐο ἈΠ, 
. Μδβίου, (05 βαγίηρσ (πο Τρ δομοϑύ τι8 4150. 

46. Απᾶ Πε 5εϊ4, οα υπίο νοῦ 880, γα 1μαννυθυβ! ΤΟΥ γ6 
Ιδἀθ χηθῃ νυ θυγάθηβ συϊθνοῦβ ἴο Ὀ6 ὈΟΥΏΘ, 8η6 γα γουτγ- 
56 ῖνϑβ ἰοιοῃ ποί [Π6 Ὀυγάθη5 νυ ΟΠ οἵ γου ΠΗΡΌΓΒ. 

41. οα υηίο γοι! ἔου γα Ὀ014 {Π6 5ερα]οῆγοβ οὐ {Π6 ργο- 
Ῥμοίβ, δῃᾷ γοῦν ἔδέμευβ ΚΙΠ6α {Πθιη.- 

48. ΤΥᾺΪΥ γα "δῦ νυὶίμθ85 Πμδύ γ6 δον {π6 ἀθεᾶὰβ οὗἩ γουῦ 
[λίμοτς : ἴου ἴον ᾿πάθϑα Κα] {Πποῖη, ἀηὰ γα Ρ]]α {πεῖν 
ΒΘΡΌΪΟΠ 65. 

40. ἸὙπογοίοτο 8150 βαιά {μὃ νιβάοιῃη οἵ αοά, 1 ψ1}} βοπά 
{θη Ῥγορμοίβ πὰ δροβίϊαβ, μὰ βοὴ οἵ {ποιὰ πον 584}} 
518 δα ρουβθοαυίε : 

δ06.ἀ. Τμαῖ {με Ὀ]οοά οἵ 41] ἔπ6 Ῥυορμθίβ, ν]οἢ ννὰθ 5π6ᾶ 
ἔγουη {πὸ οππάδίοη οἵ [Π6 ννου]ά, τηδὺ ὈῈ τϑαυϊγοά οὗ (Π15 
ΘΘμουδίίοῃ : 

6561. ἘΕτοχ ἴδ Ῥ]οοά οὗ ΑΡε] πηΐο {π6 Ὀ]οοά οὗ Ζδομδιῖαβ, 
νΥ οἷ ρου βῃθα θαίνγθθῃ {Π| δἰίαν δηα {πΠ6 (θΏΡ 16: νυν 
Ι 580 υηίο γου, [{ 514}} θὲ γϑαυϊγϑα οἵ {Π15 σφ  πουδέίοη. 

δῶ. δυοοε υηΐο νου, 1μνγεῦβ! [Ὁ γε ἤᾶνθ [ΚΘ ἀνγἂν {Π|6 
Κον οἵ Κπον]θάρε : να δῃίευ ποέ ἴῃ γουσβοὶνοβ, ἃπα {ἢ θην 
(Πα ννϑβ δηξθυιηρ' ἰὴ γα πιηάογοά. 

δ84ι Απᾶ 85 Πα 58: {Π686 ἐπιηρ5 πιηΐο {Πποχη, ἔΠπ6 βουῖθα65 ἀπά 
[6 ῬΠΔΥΒ6 65 θαρσδᾶη [0 ὈΓΡῈ τὴ νϑΠπϑιηθηίν, δηα ἰο ργο- 
ψ κα Ὠϊτη ἰο 5ρθαὶς οἵ γηδὴν {Π]η95: 

ὕ4. Ἰμαγὶηρ' νγαῖ [ῸΥ Πΐγη, δηα βϑοκίηρ 0 οδίοῃ βοχῃθίμ!ηρ; 
ουξ οἵ Π15 τηουί, {πᾶ {Π6ΥῪ γηϊσῆξ δοοιιδ6 Πΐτη. 

τοι οξ».... 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΙΠΠΠ. 

Ογἱδὲ οατέλοηδ ἢ 1)1δοὶ ρος ἀσαϊηδὲ 1 φροογίδῃ. 

ὙΠΚΕ πη. 5}. 

1μκο χ. 1. [π {Π6 τηθϑὴ ἔϊηθ, ψγΠθὴ {Π6ΥΘ ὑγο 8 σδίμεγθά ἐορϑίμεῦ 
ΔῊ ἱπη πη Υ Δ 016. χη] εὰ46 οἵ ῬΘΟρΡΙΘ, ᾿πβοχμποῖ ἐπδέ {Πον 
ἰτοάβ ὁμα προη 8ηοῃθ , ἢ6 θθρδὴ ἴο 580 πηΐο ἢ15 ἀ]56 1 0165 
ἢχϑι οὗ 81}, Βθνναῖθ γε οἵ {π6 ἰθανθὴ οἵ {πὸ Ῥμαγίβθες, 
ὙΠΟ 15 ΠΥ ΡΟΟΥΙΒΥ. 

τπορτίϑϊη, 
ῬτΟΡΑΡΙΥ οα 
ἃ ἴουΓ. 



ἫΝ 

ΛΟΑΙΝΒΈ ΜΟΒΙΌΙ,Υ. ΜΙΝΘΕΡΝΕΒΒ-- ΟῊᾺΡ, Υ. 829 

1Κε χὶ. 2, ΕῸΓ {Πεγ6 15 ποίμιηρ' σονοτθά, {πᾶὲ᾿ 584} ποὺ 6 τϑνϑδ]-- ὑποοτίαίπ, 
οα ; ποιῖποὺ 14, {πδὺ 51}.8}} ηοῦ 6 Κποόονῃ. αὐ αχοι 9 

8. Ὑπεγοίοσθ νυ μδίβοθνευ γ86 πᾶν 5ροίκθῃ ἴῃ ἀδυίζηθβϑ 518}} 
θ6 Πϑατὰ ἴῃ {πὸ ἸΙρῃῦ ; δῃηᾷ {πδὺ γΒΙο γα πᾶν ΒΡΟΚβη ἰπ 
(Π6 οδγ ἴῃ οἱοβαίβ 5114}} ΡῈ ργοοϊαϊτηθα προ {Π|| Πουιβθίορβ. 

4, ΑΠμα] 580 πηΐο γοιι, ΤΥ {τθηβ, Βα ποὲ αἴταϊα οἵ {θὰ 
1πᾶῦ Κα} τπΠ6 θοάν, δπᾶ δον {παῤ μᾶνα πὸ τποσα {μαῦ {Πν 
οδη 40. 

ὅ. Βαι1 ν|}] [Ὀγουνᾶγη γοὰ ἡ ΠΟΙη γ6 5}8}} ἔθαυ : Εδδὺ ἈΠῈ, 
ψΥΒΙΟἢ, αἴξοσ μ6 πδπ ΚΗΠ]ΠΘα Πδ] ρον οῖ ἴο οαϑὲ ἰηίο ΠΕ]] ! 
γοα, [ 5ᾶΥ ὑπίο γοιι, Εἶθαυ Π]η]. 

06. Αὐτὰ μού ἢνθ βρδτγοννβ 5014 ἔῸγ ννο {τ Πηρϑ ἢ δηα ποῖ 
Ο.6 οἵ {ποι 15 ἐουροίίθη Ὀοΐοσο αοα.. 

7. Βα δνβὴ {Π6 νϑυὺ ἢδῖῖβ οἵ γοισ ποδα 816 81} πυυηθεγϑά. 
Εδραιν ποὲ {πουθίοσα : γ6 816 οἵἁἨ τηοτθ ναΐθ {πῃ ἸηδηΥ 
ΒΡΔΙΎΟΥν8.. 

8... ΑΪβο 1 580 υηΐο πηίο γοῦ, ΟΥ̓ ΒΟβοθυοὺ 5118}} σοη 855 τη 6 
Ῥοϑίοσθ γηθη, ἔτη 5}8]} {πὸ ὅοῃ οἵ Μδῃ αδαἷβδο οοηΐθββ. Ρ6- 
ἴογε [π6 δῆρεὶβ οἵ αοά: 

9. Βυῖ με ἔπὰΐέ ἀδθηίοίῃ τηθ Ὀθίογθ τηθῃ, 584}}} 6 ἀθηϊβά 
θεΐοτα {π6 δηῆρεὶβ οἵ σαοά. 

10. Απαᾶ ψΠΟβοθνοὺ 51|8}1 5ρ688Κ ἃ νογὰ δσδίηβί {πΠ6 ὅοῃ οὗ 
Μδῃ, τὸ 5841} 6 ἔουρίνεη πίη; Ραὰΐξ ἀπίο πῆπ (ῃδὲ Ὁ]45- 
ῬΠθιθῖΝ αραϊηϑύ ἐμ6 Ηοὶν ΟΠοϑβί, ἰδ 584}} ποὲ μ6 ἔουρίνϑη. 

11. Απὰ ψῇθη (Π6Υ Ὀτὶηρ γοῖι πηίο {Π6 βυπαρόριιθθ, δηᾶ 
ππίο τηϑ σ᾽ Γδίθβ, 8 Πα ῬΟΥΟΥ5, (8 Κ6 γα πὸ {πουρηῦ πον 
ΟΥ̓ δὲ ΓΠ]Π᾽ γ6 5118}} ΔΏΒΟΥ, ΟΥ̓́ΥΠδ Ὑ6 5}8}} βὰν: 

12. ον (Π6 Ηοὶν ΟπΠποϑβέ 5114}} ἰβᾶοῆ γοῦ ἴῃ {Π6 βδᾶῖηθ μοι 
γγμαΐ γα ουρῇξ ἴο 580. 

β τ» 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ͂. 

| Ολγὶδέ γοξιδοδ ἰο αοὲ ὧδ ὦ Ψμάσο. 
ΚΕ ΧΙ. 19, 14. 

{μπ|Κο χὶ!.13. Δμᾷ οπ6 οὗ {Π| σοιηρδην 5814 ππίο μη, Μαβίθι, βρθὰξκ 
' ἴο ΤΥ Ὀγοίμοσ, {πᾶΐ πο ἄϊν!46 {116 ἸΠΠουᾶποο ἢ ππ6, 

1. ΑΔμᾶ Πιδ βαιά πηίο ἢΐπι, Μδῃ, γγῆο χηδά6 τη6 ἃ 1πᾶρθ, οὗ 
ἃ ἀἸνΙ6Υ διηοηρ γοὰ ἵ 

ἐξῳ;"-. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

Ολγῖδέ οαιϊοηδ ἐἶ Ιωας ασαϊηδὲ Ἰογϊαϊῃ-υϊιαοαΐη65. 

{ΚῈ χα. 1ὅ---94. 

ΟΠ Πμκοχ δ. Απᾶ Πα βαϊᾷ πηίο {Ππθπὶ, Τάκο μοοᾶ, πᾶ Ῥοννατο οὗ δο- 
] ψθίοιιβη 655: [ὉΥ ἃ τηϑη 5 Πί6 σοῃϑιβέθί ἢ ποῖ ἴῃ {Ππ6 δθπη- 

ἄδποα οὗ {Π6 {πΐπρ5 νι οι Π6 Ῥοββθββϑίι. 
16. Αμπά 8 βρᾶκεἃ ρᾶγϑθ]6 πηΐο {πϑπη, βαυίηρ, ΤῊ6 στουμπα 

οἵ ἃ οουίδίῃ υἱοὶ τηὰπ Ὀγοιρπέ οστῃ Ρ]Θμ]]ν : 
1. Απᾶ Πα τπουρῃὶ νυἱπΐῃ Πἰμηβ6] ς, βαγίηρ, μας 588}} 1 

ἄο, Ὀδοδιιδα 1 ἤν πὸ γοοπὶ ὙΠΘΙῸ (0 ὈΘΒ(ΟΥ ΤΥ ἔτα 15 ὅ 



380 ΑΟΘΑΙΝΒῚ ΜΟΙΙΌΙΥ-ΜΙΝΘΕΌΝΈΒΒ--ΘΗΛΡ. Υ. 

1λικο χ.18. Απᾶ Πα βαἱά, ΤΠὶβ ΨΠ|Π1 ἀο: 1 1] ρΡῈ1] ἄοννῃ τὴν ὕποουίαϊα, 
Ῥάγη5, δηᾷ θ.14 ρτθδίου : δηᾶ {Ποῖθ ν}}} 1 Ρεβίονν 81} τὴν τϑαμρς: ᾿ 
ἔγαϊ5 Δα ΤΥ ΡὍΟαΒ. 

190. Αμπᾶά 1 Μ}} 58Υὺ ἴο 10 508], δου, οὰ Παβὲ τηυοῖ 
σοοαδβ ἰαἸἃ πΡ [ῸΥ ΠΊΔΩΥ ὙΘΔΥΒ: [8 Κ6 [Π1Π6 6486, Θδῦ, ἀΥΏΚ, 
δηἃ Ὀ6 ΤΊΘΥΥΥ. 

20. Βυΐ Οοά 5814 πηίο Πη, Του 001} {Π15 πισθς (ΠΥ 
5011 5}4}} ΡῈ τϑαυισθα οὗ [Π66: 186 ὑγῇοβα 588}} {Ππ058 
τϊηρ5 Ὀ6 ννΒΊο ἢ {Ποῖ Παβδὲ ργονιαθα ὕ 

21. 80 [5 Π6 {πδΐ ἰαυϑίῃ ἀρ ἐγθαβογθ ΓΟΥ ΠΙΠ]561, ἃπα 15 ποΐ 
ΥΊΟἢ τονγατα σοά. 

22. Αμπᾶ δε 5814 υπίο Πὶ5 ἀϊβοίρ!οβ, ΤΠαγοίοτα 1 58 ὺ ππίο 
γου, ΤΆ Κα πὸ {ποτιρὶιέ ἔου γουῦχ [1ἴ8, τυ μδὲ γὸ 51|8}} δῖ: 
ΠΟΙΠ6Υ ἴου ἐπ6 θοάν, ννηδί γα 588}} ραΐ οῃ. 

28. Πο {8 15 Ἰηοστο {Πδῃ τηθδΐ, δπὰ ἴπ6 θοάν 15 τῆοσθ {πδῃ 
Ταϊτηθηΐ. 

24, ΟὈὐμΒΙΔΟΥ ἐΠ6 Τάνθηβ, ΤΟΥ ΤΏΘΥ ΠΘΙΓΠΘΙ ΒΟΥ ΠΟΥ ΥὙ6ΔΡ ; 
ὙΠΟ ἢ ποῖ Υ ἤᾶνα βέουθῆουιβθ ΠΟΥ ῬΘΥῊ ; δηᾶ Οοα δεάθίῃ 
{Πθγὴ : Πονν τη 0 ἢ ΤηΟΥ6 816 γ8 οί {Π8} {Π6 ἔον"]β ἢ 

25. Απμὰ νΒοἢ οἵ γου νυ} ἐακησ (πουρης οαη δα ἴο 5 
βίδίυγ ΟΠ6 οἸὉ 1 

26. Ιῦγο {θη ΡῈ ποί 8016 (ο ἄο {πὲ {ῃϊηρ' γΒ1Ο ἢ. 15 Ἰοδβί, 
γὴν (ἀκα γα ἐμποιρἢς ἴον [Π6 τοβὲ 

27. (ΟὐμΒΙΔοΥ {πὸ 1165 ἤονν ΠΟΥ σΥΟΥ : {Π6Υ 101] πού, ἐπον 
βρίηῃ πού; δῃᾷ γϑί 1 βὰν υπηΐο σου, {πδὲ ΞΟ] Οα 1ἢ 8}} ΠῚ5 
ΒΊΟΥ νγὰ5 πού δυταγϑὰ {πὸ οὔβ οἵ (686. 

286, [Π τ|ςθη Οοᾶ 50 οἰοίμα {π6 ΒΎδ55, ΒΟ 15 ἕο ἄδΥ ἴῃ {π6 
ἢε]ά, πᾶ ἰο πποῦγονν 15 οαϑὲ ἰηΐο {η6 οὐϑῃ:; ΠΟῪ ΤΏῸῸ}} 
ΤΩΟΥ͂Θ Μ}1}}} Π6 οἱοίμα γοι, Ο γε οὗ Πέ||6 δι ἢ Ἢ 

296. Αμπὰ 56εῖς μοί γα ννηδί γα 5}8]}] θαΐ, οὐ γγβδέ γ6 5}4}} 
ααηκ, ποιίποὺ ΡῈ γα οὗ ἀουθε ἢ] γηϊηα. 

80. Ἐν 4]] ἐμιεβθ {μ]ηρ5 ἀο {π6 πδίοηβ οἵ {Ππ6 ὑοῦ] βθοὶς 
αἴϊου : δηὰ γοῦν Εδίμου Κπουνθίῃ ἐπαῦ γα πᾶν πεοᾶ οὗ 
1Π686 {π]ηρ5. 

81. Βυΐ τδίλιοῦ β66ῖκ γϑ {ΠπῸ Κιησάοιῃ οἵ Οοα ; δηᾶ 81] {Π|656 
{πἰπρβ ε9} 6 δ ἀρα πηΐο γου. 

422. ἔραῦ πού, ἰ11]6 ἤοοκ : ἴον 1615 γοὺν Βδέμου᾿Β σοοά ρ]6α- 
ΒΌΧΘ (0 σἵῖνϑ γοιῖι {πΠ6 Κιησάοχῃη. 

38. 56} {πὰΐ γε πᾶνθ απὰ Βῖνθ Ἰγηβ ἢ γον! 48. νου βοῖνοϑ 
θὰρβ ὑγΠΙΟ γὰχ πο οἱ, ἃ ἐγθαβισθ ἴῃ ἐπ6 Πθανθηβ {πμαΐ 
[αι] οι ἢ ποΐ, ΠΟ 6 ἢ ἐμοῦ ΔΡΡυοδομθί, πριΠοχ τοί οοΥ- 
γῸΡίβιἢ. 

84. ἈΓὰς ὙΠΟ γοῦν ὑγθᾶβασο 18, ἘΠοΥ6 Ὑ}}1} γον μραγί θ6 
αἶδο 



ΟΗΕΙΒΤ ΒΒ ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ--ΟἾΑΡ, . 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂Ι. 

Ολιγῖδὶ οαϊιογέδ ἐο Ταϊοϊιιἴηιο55, Γἰαοϊέψ, απ Κερθπίαηοσ. 

ταῦ ΚῈ χὶϊ, 85 ἴο [π6 δμᾷ, δηᾶ τῦκε ΧΙ. 1---9, 

[υκο χη 8, Τοῦ ψοῖμ Ἰοΐὶπβ ΡῈ ροἰτᾶρα δροιΐί, ἃπὰ γοὺγ ΠΙσἢ (8 

360, 

97. 

38, 

39, 

45. 

40. 

47. 

49, 

Ρυχμηρ'; 
Αμπά γε γουγβεῖνοβ πὸ ππίο τπθη {πᾶΐ ναῖε ἴον {Π6]ν 

Τιοτᾶ, ψ]θ μ6 1} τϑέσση ἔἴγοτη {π6 ννθδάϊπρ; {πᾶ θα 
μ6 φοῃιθίῃ δηᾶ ποοῖκϑει, ΓΠΘῪ πηδᾶν ΟΡΘη πμΐο Πΐτῃ ᾿Πτη6- 
αἰαίεϊν. 

Β]Θσϑθα τὸ {πο86 βουνδηΐίβ, ποτὰ {πῸ Ἰογᾷ ψῃ θη ἢ6 
σου ἢ 588}} Βπὰ νυδίοίηρ : νΕΎΠῪ 1 5. ἀπίο σοῦ, {Πδΐ 
ἢ 5}}8}1 σ'γὰ Πίγηβθη, δηᾷ γη8 Κα ἐμοί ἴο 510 ἀόννῃ 0 τηθδΐ, 
δια νν}}] σογηθ ἔοσίϊ δηα βοῦν {6}. 

Απᾶ 1 πο 5881} σοΐὴβ ἴῃ ἐπ 6 βϑθοοῃᾶ νυδίοῃ, Οὐ σοπῖθ 1ἢ 
{πὸ {πϊγὰ νναΐίοῃ, δηᾶ πᾶ ἔμποῖὴ 80, Ὀ]εββεα δὺο {πο586 5ου- 
νδηίΐίϑ. 

Απᾷ {π|5 Κπονν, παῖ 1 ἐπ6 σοοα τηδῃ οὗ {π8 ποιβα μαά 
Καονγῃ τνμαὶ ποὺσ {πΠ6 Ποῦ νοι σοτηθ, μ6 νοῦ] να 
ναι οα, πὰ ποὺ μᾶνο βυδεγοα πὶ5 μουδα (ο Ὀ6 Ὀχοΐζθη 
{ΠγοῸΡ. 

Βε6 γε {πογοίουβ γϑδᾶν αἶβο : ἔου ἐμ ϑὅοῃ οἵ Μίδῃ οομιθίῃ 
δῇ δὴ Ποῖ τ ΠΘὴ γ6 {Π1ηκ πού. 

ΤΠοη Ῥοίου βαϊᾷ ππίο Πίτη, μογ βρθακοϑί ποῖ {Π15 
ῬΑΥΔΌ]6 τπιηΐο τι8, ΟΥὁἩ Ἔνθ ἴο 8}]} ἵ 

Αμᾶ {π6 Τιοτά 5αἱα, Υμο {πθὴ 15 {πὶ {8 Ππ|π] δηα ννῖ56 
βίθινεγα, ὑὙπου Πῖ5 Πιοτὰ 5.4}} τηϑκα τα θυ ον οὺ Π15 Ππουῦβ6- 
ΠΟ], ἰο οἷν {πη {Π6 1 ῬογΈ ἢ οἵ τηθϑῦ ἴῃ ἀπ βθϑβοῃ ὅ 

ΒΙοσβθα 15 {πα0 βουναηΐ, ννμομὴ μ15 ογ θη π6 Θομηθί}, 
5841} πη 50 ἀοϊηρ. 

Οἵ «ἃ αὐ 1 58 ν υπίο γοιῖι, {πᾶΐ μ6 νν1}} γαδ κα πὰ Τα] 6 
ΟΥ̓ΟΥ 8}} [ηΠ8ὲ ἢ6 δίῃ. 

Βαὲὶ δηά ἴζ {μαῦ βευνδπὲ 580 ἴῃ 5 παντί, ΜΥ Τωογὰ ἀοἶαν- 
6 Πἰβ σοχηϊηρ᾽ ; δη4 588}} Ὀθρὶῃ το θθδῦ {Π8 πηθη βϑυνδηΐβ 
Δα ταδί άθηβ, μὰ ἰο οδί δῃᾶ ἀσιηῖκ, δηά ο θ6 ἀσπηΚθη: 
ΤῊ Ποτὰ οὗ (παΐ βουνδῃΐ νν}}}} σογηθ ἴῃ ἃ ἄν θη Πα 

ἸοοΚοῖϊι πού ἴου ἢ, δηᾶ αὖ δὴ ποὺῦ ΘΗ [6 15 ποῦ ἀυνᾶγθ; 
Δ Πα ν}}}} σαέ [τὴ ἴῃ βαη θυ, δηα νν1}]] ἀρροϊηῦ Πῖτ ΠΙ5. ῬοΥ- 
ΠΟ γνΙ ἢ {Π6 ὉΠ 6] ν ευ5. 

Αμπᾶ {μδΐ βοινδαηΐξ νυν ῃῖο πον Π15 Πωοτα᾽ 5 11], δηα ρτ6- 
Ῥαγδβᾷ ποὲ μίχηβοὶ τ, ὩθιΠοΥ αἰ δοοογάϊηρ' ἰο ἢ15 ν}1}],) 588}} 
Ὀ6 Ῥεδίθῃ υν1:}) γη8 ΠΥ 5{11Ρ68. 

Βαΐ Βα ἐμαὶ Κπϑν ποῖ, δῃᾷ ἀϊᾷ σοχηχηῖς {π]η 05 νου ΤΩν 
οἵ βέυρεβ, 5118}} 06 Ῥβδίθῃ ὙΠ ἔδυν βρε5: [ῸΥ απΐο 
ὙΝΠΟΥΏΒΟΘΥΘΙ τηποῖ 15 ρίνεῃ, οὗὨἨ μη 514}1 Ὀ6 τῆθοῖι το- 
αὐυϊτοά : δηά ο γνβοχῃ χηθῃ μᾶνθ οοχημ θα τητιοῖ, οἵ τα 

{Π6 Ὺ ν}}}} 5] {Π| τῆουθ, 
Τ δἴη σοϊὴβ ἰο βοπᾷ ἤτε οἱ {πὸ ϑαυίὰ : δρᾶ ννπδὺ ΜΠΕ 1, 

1 τὸ θ6 αἰγεδᾶν Κιμα]θᾶ ἢ 

981 

{ποουίαΐῃ, 
ΡΓΟΡΔΌΙΥ οα 
ἃ ἴου. 
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Πακοχὶ. δῦ. Βῃ{1 Βᾶνο ἃ βαρίϑβιη ἰο Ὀ6 ῬδρέϊΖοα ἡ] ; δηα ἢονν ὑποοιίαξη, 
δΔΥὴ 1 βἰγαϊθηθα {1} 16 6 δοσουῃρ! ]5Π66 ἢ ΡΤΟΡΆΒΙΥ οα 

β ἃ ἰουτ- 51. ϑθρροβα γα {πδὲ 1 δ ΘΟΙῚ6 ἴο ρἾνΘ ρθᾶδθ οὐ θαυ 5 1 
1611 γοι, πᾶυ; Ῥαΐ ταῖμου ΑἸ ΊΒΊΟῊ : 

δῶ. ΒἘὸοὸγ ἔγοϊη μϑποϑίοσε ἔπ γα 58.4}} θ6 ἥνβ ἴῃ οὴ8 Ποῖιβ8 
αἰνἀ6α, {Πγ66 ἀρδιηδῦ ἔνγο, δηα ἔννο ἀσαϊηβε [ΠΓ66. 

ὅ8. Πα ἐδέμου 518}} 6 αἰνι θὰ δραϊπδὲ [Π6 5οη, δῃηά ἐῃθ 
500 ΔρΆΙηΒΕ {ῃη6 ΓΔΊΠΟΥ ; 1Π6 τηοίπευ ἀσϑιηβὲ {π6 ἀδιρἢςΟΥ, 
δΔη4 {Πη6 ἀδυρηίου ἀσαϊηδὲ {Π6 Ἱποίμεῦ ; {Π6 υποίθου 1π 1ᾶνν 
Δρδηβέ ΠΟΥ ἀδαρῃον [πὶ ἰανν, πα {π6 ἀδρ ο ᾿π ἰᾶνν 
ἀισδιηδέ ΠΟΥ τποΊ ΠΟΥ 1η ἰᾶνν. 

584. Απά [6 5814 δ]50 ἰο {π6 Ῥβορὶθ,  πθὴ γ8 566 ἃ οἱουά 
Υ156 ουξ οἵὗἨ [Π6 νγεβί, βίγδιρ  νγαν γ6 580, ΤΠΕΙΘ σογηθίἢ ἃ 
ΒΠΟΥΨΕΥ : 86 50 1 15. 

5. ΑΑπά ψ θη γα 566 {Π6 βου ν]πα Ό]ον,, γα 88ν, ΤΠΘΙῸ 
Ὑ}}}} θῈ ποδί : δηᾷ 1ζ σοτηθίῃ ἴο ρ885. 

ὅθ. ΥὟε Πυροοτίεβ ! γα οδὴ ἀἸβοθση (Π6 ἔδοο οὔτΠπ 5ΚΥ, δηᾶ οἵ 
[Π6 δαγίῃ ; Ῥαΐ Πονν 15 10 {πὲ γα 4ο ποΐ ἀϊβοοσῃ [815 ἔχη6 7 

ὅ1. Υρᾶ, δῃὰ ψῃΥ δνβὴ οὗ γουγβεϊνοβ πάσα ψὰ μοί ψνηδί 15 
ΡΒ ΐ 

ὅδ. ὙΥΏΘη {μοι ῥοοβύ ἢ {Ππΐπα Δάνουβιν ἴο {Π6 γηδρίβ- 
ἰγαΐῖβθ, 8ἃ5 {ῃοὰ τέ ἴῃ {Π6 τᾶν, ρῖνθ ἀμ] ρθποα (δὲ ἔδοιι 
τηδγαβί θ6 ἀβἰινογθᾶ ἔγοτη ἤΐτὴ ; ἰαεϑὲ 6 μαῖβ {πΠ66 (ο {πῸ6 
7πάρθ, δῃηά {π6 Ἰπᾶσθ ἀβ]ῖνου 1ῃ66 ἰο {Π6 οἰ σου, πᾶ {868 
οἴοευ οαϑέ {Π66 Ἰηΐο ῬΥΪΒΟη. 

ὅ9. 116}}] {π66, {που 5181} ποὺ ἄθρατέ μθμοθ, {11 ἔποὰ Πᾶϑὲ 
Ῥδια {Π6 νϑυν 1δϑί υηϊΐθ. 

ακε χὶ.1, ὙΠΘΥΘ ἡγεγ6 Ῥγθβθηΐ δὲ {Πδ0 βθᾶβοῃ βουὴ (πδΐ ἰο]4 Ηἴπα οὗ 
(π6 ΘΔ] Π|6απβ5, τνμοβα Ὀ]οοά Ῥι]αίθ μά χηϊηρ] θα στὰ ἘΠ ΕΙΣ 
ΒΔΟΥΙΠΟΘ5. 

2. ΑΔΑμαὰ ὅεβιι5 δηϑυγουίηρ, βδἃ πηίΐο {Π6η1, ΒΌΡΡΟΒΘ γα ἐπέ 
{π656 Οὐδ] Π]Ποδὴ5 ὑγο 6 5 ηηο 5 Δρονα 81} {Π6 Οδ]}Π|68η5, Ρ6- 
οδ1156 {πον βιιῆδγθα βαοῃ τΠϊηρ ἢ 

8. [{16]} γου, Νὰγν : θαΐ δχοθρί γε γϑρϑηΐ, γ6 518}}] ἃ}] {Πτ6- 
ὙΥ156 ῬΘΙΊ5ἢ. 

4. ΟΥ̓ {Πο86 εἱρῃίθεπ, ἀροπ γΠου (6 ἔοννεῦ ἴῃ ΘΠ] Οδγη [8 }} 
ΔΠΑ 516νν {πθυη, ΤΠ] ΠΚ γα {Παῦ {ΠΘΥ̓ ὙγΈ 6 5᾽ ΠΏ 6.5 δου 8}} 
{Π6 γῆθῃ {πᾶὺ ἄννεὶε 1ὴ δ ουιβα] θη 

ὅ. [16}] γου, Νὰυ: θυδ δχοθρύ γα στϑρϑηΐ, γ6 5118}} 8} 
ΠΠ|ΚΟννΊ56 ῬΘΥ 5}. 

06. Ηδ 5ρᾶκε αἷβδο {Ππ|5 Ῥᾶγδθ]θο: Α οογίαϊη τηδη Πιδά ἃ ἢρ- 
{{66 Ρ]δηΐοα [ἢ ΠΪ5 νἱπογατά, δηά Π6 οδπη6 δηα βοιρ] ἔτιέ 
{Πούθοηῃ, δηα οι πομθ. 

7. ΤΤΉρη 5] ἢ πηίο {Π6 ἀγεββου οἵ Π15 νηοναγα, ΒεΠο]ά, 
{Ππ68586 {Πγ66 υϑαὺβ 1 οογὴθ βθδκίησ ἔτι οα {Π185 ἢσ-ίγθο, 
διὰ πη ποῦ: οὐ 1 ἀονγῃ : ΠΥ απ Υ ἢ 16 (Π6 στουπα 

8. Αμά 6, δηβυνθυῖηρ, 5814 ππίο πη, Τογα, δὲ 10 δοης 
[15 γᾶν 4150, {11 5}4}} ἀ1σ ἃθοιι 10, ἀηὰ ἀπηρ 10: 

9. Αμαᾶ 1 ἴ ᾿εδαΐ ἔγιϊς τν6}} ; δηά 1 οί, (μ6ῃ αἰξου {παᾶί 
ἔποῖι 5816 σα 1. ἄοννῃ. δ 



Τλικοχὶλ.10. 

11. 

12, 

19. 

14, 

15. 

160. 

17. 

Τα κοχὶ.22, 

1 ΚΟ ΧΕ .18. 

19. 

ΕᾺΛΑΒΘΤ' ΟΕ ΤῊΝ ΘΕ ΘΙΟΑΤΊΟΝ--ΟΗᾺΑΡ, Υ. 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΥῚ. 

Ο᾽λγῖδέ σιγο5 απ ἐπβγηι Ἡογπαη ἴηι ἐπα ϑ'ψηασοσ,ιο. 

ΕὔΚΕ ΧΙΠ, 10-Ἱ7. 

Δμπα 6 νγὰβ ἰθδοίησ ἴῃ οη6 οὗ {Π6 βυπαρόοριιθβ οἡ (Π6 
ΒΑ ΌΡΔΙΗ : 

Απα Ρ6}ο]4, ἐῃμθύθ ννὰβ ἃ ννοίπδὴ ψῃ]οἢ μα ἃ βρι οὗ 
ἸΠΠγγη οἰσ θθη ὑθδγ8, 8 Πα νὰ Ὀονγθα (ορθίποσ, δπά 
σΟΙ]α ἴῃ ΠΟ ννῦῖβα Π|Ὸ πρὸ Πουβει, 
Απά σῆθη 96ϑι85 βᾶνν που, 6 οδ᾽]οα ΠΟΥ το Πῖπ, δηά 

5814 τηίο Πα, ῬΥ͂ουηδῃ, ἔδμοιῖ αὐΐ Ἰοοβθα ἔγουι {πῖπθ τηἢτ- 
Τηϊΐν. 

Αμπα Πο Ἰα14 ἢϊ5 μβαπᾶϑ οἢ Πϑὺ, δῃᾷ ἱπηηηθα]αίθὶν 516 νγᾶ5 
τη846 βίγδιρῃξ, δηα οἹουβεα αοά. 

Απᾶ {π6 γυ]οχ οὗ {Π6 βυῃασορῖιθ δΔηβυνουθα νυ Ἡ ἱπα]ρῊ8- 
το, Ὀδοδιιβ6 (πδὲ {6815 πα μθα]θα οὐ {πὸ βαῦθδίΠ-αδν, 
Δα 5814 ππίο {Π6 ρθορὶθ, ΤΠ ΊΘυΘ ἃγ6 5ὶχ ἄδὺβ 1 ΜΒ]ΟΪ 
ΤΏ ΟΡ (0 ψΟΥΚ ; ἴῃ {Ππθηὶ {πογθίοσθ σοηθ 8πα Ὀ6 
ἢρα]6α, ἀπ ποῦ οἡ ἐπ βδΌ δι }- αν. 
ΤΠ Τοτὰ Πιθὴ δηβυνογθα Πΐτη, δηα βαϊά, Του Πυροοιίο, 

ἀοίῃ ποῦ βαοῖ ομα οὗ γοῖι οἡ {Π6 Βα διἢ Ἰοοβα 15 ΟΧ Οὐ 
Π15 855 ἴτοτη (Π6 5{8]}, δπὰ θὰ τη ἀνγᾶν (0 ννδίθυϊηρ ἢ 

Απά ουρῃῦ ποί {Π15 ννοιηδη, θεϊηρ ἃ ἀδυρμίον οὗ ΑΡτᾶ- 
ἤδτη, συποῖη ϑδίδη πϑί θοιπα, 10, {Π|56 δἱρ)χίθθη 6818, 
Ῥ6 Ἰοοββὰ ἔγοιη {115 θοπμα οἱ {π6 5 :-ἶδν 7 

Απᾶ σπθη ᾿ Πδα 5814 {Ππθ56 {π|ηρ5, 411 Π15 δάνοιβδυϊθβ 
ὑγῈ 6 ΔΒ δηηθά, 8Δη6 8}] (Π6 ῬΘΟΡΪ]6 βε]οϊοθα ἴον 411 {Π6 ρ]οτῖ- 
Οἵ {ΠΙη05 {πᾶ νγοσθ “0π6 ὈΥ Πίτη. 

 Ὶ 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΥΠΙΙ. 

Ολγίδὶ δορῖηδ ἢϊ5 “οιγηθῃ ἰοὐυαγας «ογιδαϊοηι, ἰο δ6 ργεδβθηΐ 
αἱ ἐμ6 ταδί οΥ {π6 ]) αϊοαϊίοη. 

ΤὔΚΕ ΧΙ, 992. δμα 18--ῶ9ώ}. 

Αμπά [ ννϑηΐ {πγοιρἢ {Π6 οἰ[165 8η4 ν]]αρθβ, ἐθδο ηρ,, 
Δα Ἰουσηθυιηρ' ἰονγαγ 5. θυ 5816 1. 

ΤΉ θη βαϊά μθ, ᾿ὐπίο νμδΐ 15 ἐμ Κίπσάοχῃ οὗἨ αοά [κε 
84 ννῃουθαηίο 514}] 1 γθβθιῃ ]θ 1 ἢ 

10 15 Πκὸ ἃ ρυδίη οὗ τηυβίαυ ἀ- 5664, ΠΟ ἃ. τηδη ἰοο Κ 
δα οαϑύ Ἰπίο 815 σαγάθῃ, δηᾷ 1ξ ρυϑν δηα νγαχϑᾶ ἃ ρυθδί 
ἴγ866 ; δηα {Π6 ἔονν]β οἵ τΠ6 αἷῦ Ἰοάσϑα ἴῃ (Π6 Ὀγάπομοβ οὗ 
το: 

18. ΠΟΥ 566 15 ἴ0 Ὀ6 50Π16 ΔΠΠ δῖοι ἴῃ {Π15 ρᾶγα ]6 ἴο ὑπ6 οἷγ- 
Ουπιδξθποθθ ἴῃ ΜΈ1Ο} οἷν ΤιοΥὰ ννὰ5 πον ρ]δοθά. Ηθ ψ 88 ρμῖῸ- 
οΘϑαϊηρ ἴο «6 υυ 5816}, ΘΓ μ6 ἰπἰθμ θα, ἃ5. 15 ΠΟῸΓ γγἃ5. 8}- 
ῬιοδομΙπρ,, ἴο δά ἀγ655 μἰ πη} ἴο ἔπ γα ]6 5 οἵ {Π| 6 νγ78, 11} ἃ8 
ἩλΟἢ ΠΟ] ἀΠ655 ἃ5 π μαᾶ πἰἐπογΐο 5ρόκθη ἴο ἱπ6 ρθορίθ. Ηθ 
Τογοβαν ἔπ γοβυδ οὗ ἐπ|5 οοπάποΐ ; {Ππῶὲ δ ψου]ὰ Ἰοδὰ ἴο Πῖ5 
ῬΑΙη [Ἢ] ἀθαῖῃ, ἀπ ὰ ἔπ Δοσοιηρ Π 5ππιθηΐ οἵ {μ6 ῬΥΟμ1565 οἵ αο4. 
ΤΠ {πΐαγθ γὰ8 ον ργθϑθπΐ ἴο Πἰπη. Α5 ἔπ6 βεϑὰ ψγὰ5 δοχημ θα 

99ὃ 

Τὐμοογία η, 
ΡῬΙΓῸΡ 

ἃ 
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μακοχί.90. Απά ἀραίη Π6 5], ἢ πευθαηίο 5041 ΊἸΙΚΘα τπ6 Κίηρ- ὕἱοοτγίαϊα, 
ὈΔΌΪΥ οἱ 

ἄοχῃ οὗ ΟΘοά ἢ ν ἘΕῚ ΝᾺ ΜῈ γο 

21. [π|5 πκὸ ἰβάνθῃ, νυ] οἢ ἃ σγουηδη ἴο0Κ δηα Πϊά ἴῃ ἔμγεθ 
Τηθαϑ 65 Οὗ τη68], 61] (πΠ6 στο ]8 νυαβ ἰθανθηβά. Ἢ 

---ῷᾧ--- 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ ΧΙΧ", 

ΟἸγλδὲ γοδίογεβ ἰο δισξ α διά αη, τἶνο 15 διωπηιοηοα 
δεύογε ἐπ6 ϑ'αηἠεαγηι. 

ΘΗΝ. 1 - 91: 

δόμη ἰχ. 1. Απά 85 96β115 ραϑϑθᾶ ὈΥ, Π6 9δνν ἃ τη8ῃ Ὑυ ΒΊΟἢ νγαβ ὈΠ1η4 7 6ταβαϊεπι. 
ἔγογῃ ἢἷ5 ὈΙτ. 

ἴο {Π8 σγουηά, δπὰ θθοδπια ἃ σγοαΐ ἔγθθ, 50 1π ἴΠ| 58Π16 Π]ΔΠ ΠΟΙ" 
νυ] ἃ Π15 Κίπσθοιι θ6ϑη ἔγουη μῖ5 ἀθαὶ}}. ἃπ ἃ σΥΔάπ8}}γ ᾿ΠΟΥ̓Θα56 
Δ πα οχιθηα 1150] Οὐ ἔμ υγου]ά. 

19. ΠΡῊ5 βϑοίϊΐοῃ οοῃΐαὶπϑ δ ἀοοουηΐ οἵ {πὸ οὔτ οἵ {86 ὈΠπὰ 
8 αἱ “6 58] 6. 1η ἄνουν οἵ ἴμ6 ορίπιοη ἐπαΐ {158 ταῖτα 016 
νγὰ5 οἰϊδοϊϑα αἱ ἔπὸ δαϑὶ οὐ ἔθ υ π8 0165, το ἢ πα ΡΙΠΚιηρίοπ, Νον- 
οοπθ, Μδοκηϊρσῖ, Ογαάοοϊ, Βίβμορ ΒΙΟΒαγάβομ, 1,6 ΟἸοσο, ὅζο. 
ὅδε, ὙΠαΐ 1 γὰ5 ψγουρῃΐ αὖ ἐπ ἔδασὶ οἵ π6 ἀδαϊοαϊίοη, {6 
ΡΓΪΠΟΙ͂ΡΆΙ Δυΐ Βου 165 ἅτ Τρ ἰοοὐ ἀπά Ποδάγρα, ψμοβα ορὶ- 
ΠΙΟῚ 15 ΠΟΘΙ ρΓοίδγγθα. 
ΑΥΟΒΡΊΒΠΟΡ ΝΘΥΘΟΠΙ6᾽5. ὈΥΙΠΟΙΡΆΙ] ΓΘΆΒΟη 15, ἐμαὶ μθ ψογὰ 

παράγων, π᾿ ΦΌΠΠ ἴχ. 1. 566 πὶ5 ἴο Γοίεσ ἰο {π6 ψογὰ παρῆγεν, 
τι56 4 1 ΟΠΔΡ. νἱ1]. ὅ9, 

Τὸ {πΠ|5 1ἢ σπᾶν μ6 τϑρ] θα, ὑμαΐ ἱπούα ἃγθ πιοϑῖ ρον υία]! τεᾶ- 
ΒΌΏ5 [ὉΓ ΒΘ] Θνπηρ᾽ 1 } γοἰβίθϊη δη ἃ Οὐ θϑθαοῖ, ἐπαὶ ὑπ6 1αδὲ 
δϑύθη σψογήβ οἵ {Π15 οπαρίογ οἵ 51. “ὁ μη, ἀπὰ {μῃ6 ψογὰ παρῆγεν 
ἉΠΙΠΟΠΡ {Π6 ΠΌΠΙΡΟΥ, ΟΓΟ ποῖ ΟΥΙΘΊΠΑΠΥ ρᾶγὶ οὗἩ ἔπ βδογθὰ ἰθχί. 
1, ΔΠΠΡ6, ΠΟΥΟΥΘΥ͂, 15 ΨΘΥῪ πα ϊσμδηΐ αἱ {815 βυρροβιίίΐοη. Βαξ 
ἐμ δαϊπου 165 οἵ ἴῃ6 ἔσο ἰὈΤΊΠΘΥΓ οΟΥἸἐ105, απο ἰο ἐμαΐ οἵ 
Ἐχγαβιηθ5, σοί! 5, ΜΠ1], ΒΘμ]6ν, ἃπὰ ΚαΐποΕ], 10 πα ΠοϊΘηΐ ἴο 
ΖυΒΕ ΠΥ ΟἿ γϑρ] γίηρ ἰο Αγ ΠΊσῃμορ ΝΕ ΘΟ Π6᾽5 ἀυριπηθξ ἴῃ ἐπ15 
ΤΠ Π6Υ. Βαϊ, σαν! ηρ᾽ ὅπ1|5 Βαρροβιξο ἐμαὶ ὅπ ἰαϑὲ οἴδαβο οὗ 
ΦΌΒη ψ11]. ὅθ. 15 Βραγίοιβ, Ὁ τηδῪ 6 γΘρ]164, ἰπ [πΠ6 ψογα5 οἵ 
Ἰλοάαν 96, “11 566 115 Π110}} ΠΟΥ 6 ΡΥΓΟΡΔΌ]6 ἐμαὶ παράγων τιϊο ΐ 
θ6 υδϑὰ νποιΐ τοίθγοποθ ἰο παρῆγεν, ἔπαῃ ἰο βιρροβο ἐπαξ 
ὙΠ 6η. ΟἸιγ]δὶ νγὰβ Πθοῖηρ ουΐ οὗ {π6 ἴθιρ!6, ἴῃ ὑπ6 μαϑὲν τλᾶπηοῖ 
ἀαβοῦ θα, Η15. ἀἰδοῖρ] 65 ἃ58. Β6 ραββϑθαᾶ 5ῃου]ᾶ 5ἴορ μἷπὶ, ἴῸγ ἴπ6 
ῬΡύγΓΡΟΒΘ οὔ ρυξεξίηρ' 50 ΠΒΙ66 ἃ 4 δϑίϊοη 5 ἐπαὶ τηθηἑοποα ἴῃ Φομπ 
ἴχ. 2. οὐ ἐμπαῦ π6 5ῃοι]α βἰαμα 5.1} δὲ βίο ἃ τποιπθηΐ ἴο ἡ15- 
ΟΟΌΥΒ6. 1} ἔθη, ΟΥ̓́ΪΟ ΡΘΥΪΌΓΠΙ 586} ἃ. ΘΌΓΘ, [Π ἃ ΠΆΠΠΟΥ 50 
ΘΙ ΒΌΤΘΙΥ, ἃ5. 10 15 ρ]αΐη 1815 ν 5 40π6. Εδπι. Ἐχρ. νο]. 11. 7]. 

᾿ 506. 180. 
ἘΠ ΘΟΥ̓ΓΕΒΡΟη ἄθῃοο θοΐνθο παράγων ἀπ παρῆγεν, τιϊριΐ θ6 

ΤΠ6ΓΘ σοἰποίάθηοα : 1{ ἃ 5 Ἰπθη δᾶ θυ ἔπ ἱπβρίγθά τγίτοσ, 1 
ψου]α Ρ6 ἃ πιοδὺ τπιπϑοσοσπηΐαῦ]θ ἀδνίαἑϊοη ἔγοιη ἐπα θϑαπέια! 
δ ΡΙ1ΟἸΤΥ ΟΥὨ μ15 0588] Ἰδηρ 896. 
πὸ ογθαὺ αἰξεηί!οη οχοϊΐθα Ὀγ [Π 15 τηΐϊγᾶο}6 : δηᾷ 115 οἴϊδοΐβ, 

οί ὁπ ἐμ6 58 ῃΘ ασ]π ἃπ ἃ ΟΝ ἴΠ6 ῬΘΟρ]8, ἄρρϑᾶγ ἴο "6 ἐπ ρτγο- 
1865 ἴο ἐμαὶ τηοῦϑ πη γ  γ881 ποίϊοθ το οὐἱσ' Τιοτὰ ορἑαϊ 64, 
γΠπ6π Π6 θη τιρ ἴο «Θγαβα! πὶ ΤῸ {16 Ἰαϑῖ ἰη6. Οἡ ἐπ|5 βὺρ- 
Ροβιτοη, {πὸ [δαϑὲ οἵ {π6 ἀδαϊοαΐίομ σοῦ] θ6 115 ποῦ ῬγΟθθ 16 
Ρογιοά. Τῃ “Ἅ Οὐ οα] ΠθιπαγκΚ5 οα ἀδίδομθα Ῥαβθαρθα οὗ ἐπ 
Νεν Τ δίαιηθηΐ,᾽) Ὀγ ὑπὸ αἴθ ἘΥΘμ ἢ Τάνγθποο, 1.1. Ὁ. Μ.Ρ. 
ὅζο. ὅζο. ὅζο, ψγὸ πιθοῦ χὰ ἈπΟΙΠΘΥ δΥριποπὲ ἴῃ ἰανουῦσ οἵ π6 
ἉΓΓΑΠΡΘΘηἑ πον δἀορίοα, “1η ΨοόΠη χ. 92, βογογὰ ΜΒ. οὗ 



Φοδῃ ἰχ. 2. 

ΟΗΕΙΒΤ ΒΕΒΤΟΒΕΒ Α ΒΙ͂ΝΌ ΜΑΝ--ΟΗΑΡ, Υ. 988 

Απάᾶ ΠΡ ἀϊβοῖρ]65 δϑκθα πη, ϑαγίηρ, Μδβίθυ, ννῆο 14 Τογαβαίοπι. 
51, {Π15 γηδῃ, ΟΥ̓ 5 ραγϑηΐβ, {παῦ Π6 νγὰβ θοσπ ὈΠπα “ἢ 

δοϑι δηβνγοτεά, ΝοΙΠΟΥ μαι {115 γηδη 5 ΠηΘ4, ΠΟΥ 15 
Ραγθηίβ ; Ραΐ {Πδὲ {Π6 γγουκα οὗ Οοα βου] μὲ τηϑάθ τηᾶ- 
ηἰΐδβε τη Πίτη. 

1 χημδύ γνουΐς {πΠ6 νου οἵ πἴτη (Πδὲ 5θηξ γηθ, νυ ῃ116 11 15 
ἀδν : 1Π6 πὶρῆξ σομηθί], ννμθ ΠΟ Τηϑῃ σδ ἢ ἡΟΥΚ. 

ΑΒ Ἰοηρ' ἃ5. 1 ἃχῃ ἴῃ {Π6 ννουἹά, 1 δῖὴ {π6 Ἰρᾷί οὗ {116 
γγου]α. 
θη Π μδά {{π|5 Βρόκβῃ, [6 βραέ οῃ {π6 στοιπᾶ, δῃὰ 

τη 46 οἷν οὗ {Π6 5ρι:{{16, δα 8 δηοιϊηίθα (Π6 ουθβ οὗ (Π6 
Ὀ]1ηα τηδη ψνἹ ἢ {Π6 οἷδν ὅν, 

ΒΟΟΩ Δα ιου ν τϑδά τότε, ἰπϑίθαα οὗ δε. Τὸ ψψὰβ ἵποὸπ αἱ Φογα- 
5816 1,7) ὅζο. ὅτο. ἱπϑἰθαά οἵ ““ 8πὰ 11 ννα8.) ΤΠ15 ἰανουγβ {πὸ 1468 
Οἵ ὑπό86 Ππαγποπϑδίβ Π0 ΒΌΡΡΟΒ6 ἔΐ6 πιϑοῖϊπρ' χα ἢ {πὸ ὈΠηἃ 
τη8 5 ἰο Πᾶνα ἰδ κθη ρ]αοο αὖ {πὸ [ϑαϑὲ οἵ {πὸ Πϑοαϊοαΐοπ. Αἰϊοῦ 
Βανῖηρ' ΒΘ θη ΟὈ]ροα ἴο 146 δ᾿ πη56}{, {πῶΐ Π6 τηϊρηΐ Θϑοᾶρ βΐοῃ- 
ἵπρ,, 11 15 ποῖ ΠΠπ]γ ὑπαὶ Ομγ δῦ 5Βιου] ἃ ἀρρθαν ἃραῖὶη αἱ Ψογυβᾶ- 
Ἰθῖ, {1} π ψϑαΐ ὑπιϊπον ἴο αἰΐοπα τσ ποχὲ ρπθ}} 16 [δϑίϊνα!.» 
ΘΌΟΝ 15 ἴΠ0 γϑιηδῦκς οἵ ἃ τποϑὶ Ππραγ14] ογιΐϊο. Ἐνθ 1 {Ππ|0 
ΓΘΔαΙ Πρ δὲ ΠΟ νοῦ γϑηαΐπ, ἐπ6 224 νϑύβθ οἵ ομᾶρ. χΧ. πηδᾶν 51] 
γχϑίου. ἴο {πὸ ονθῃΐ τοϊαϊθα πὰ ὑπὸ ργθοθαϊπρ, ἃ5. Ὑ06}} ἃ5 1η {πθ 
5 ΒΘ] θηΐ ρα 558 965. 

ΜΊΘΙΠ86115 γϑίδυβ [π οσοηΐθηῖβ οὐ Π656 5θοῖϊοπ5 ἴο {Π6 ΡΘΙΠΘΓΆΙ 
ῬΘυΙΟ ὴ γΠ160}} 81} ὑΠ|ὸ ΒΥ ΙΠΟΠΙΖΘΟΙΒ ΡΪασα ἔπθιι : θαΐ μ6 4065 ποῖ 
ΘηἕΘΥ ἰηἴο Δηγ ἀθἴ8115. 

ΤΠ6 Ρτορυιοῖυ πὰ ψ βάομ οἵ ουἦν Το 5 οοπαποϊ ἴῃ ἐπ ναυῖ- 
Οὐδ ἰηϑίδηοθβ ΓΘΟΟΥ6α 1π {656 56 οἴ] 085, {π6 ΘΧ Θ 6 Π 66 οἵ [5 
]6550η5, 8ἃηα ἐπ πη Π ΠΟΥ ἰπῃ ΠΟ π6 οΥΔαΌΔΠΥ ἀθνοιορθα [νἷ5 
Ομαγδοῖθυ πα οἰ 1 π|5, 566 πὶ ἴο 6 850 Ρ] Δί ΠΥ παγγαῖθα, ὑμπαὖ 1 15 
ποῖ ΠΘΟΘΘΘΆΤῪ 0 ΘηΪαῦρθ ἀρὸπ Θ80 ἢ ἰποϊάθηΐ. ἘῸΓ γῇ] θοϊ ἢ 5 
οα με οπδυδοῖθι. οἵ οὖν Τιογὰ ἃ5 ἃ θϑοθυ, ΡΥ ρΡ5 ὑπ θεβὲ 
ὙΟΙΚ οχίαπὲ 15 ὑπαῖ οἵ Αγ ομΡΊ5πὸΡ Νονοομηθ, δα 164, ““ ΟΡ5οΥ- 
νϑ ]0η5 Οα ΟἿἿ ΤΟΥ ἀ᾽5 οσοπάποῖ---ἰμπο θοδὺ οὐ ὑπ οἱ θναίοη δηὰ 
ἀϊρηϊν οἵ οὖν ΤΟΥ ομαγδοίθυ 15 Ογαὶρ5 1216 οἵ Ομγῖδὶ. Βο- 
βῖ465 {π686, βουθυθυ, ἔπθυθ ΓΘ ΨὙΘΥΥ Π8 ΠΥ ὑπᾶΐ τπδγ 6 γΤϑϑα ἴο 
ἐπ σγθαΐθδι δαναμίαρθ, Βίβιορ Γἃνν, Αγ ]οΥ, ϑἴδοκμοιιβθ, ὅτο. 
ἕχο. ὅτο. 

390 ΠἪΘ Φονβ Βο!ονθᾶ ἴῃ ἔπ ἀοοΐσιηο οἵ ὑπὸ τϑνοϊαἰϊίοη οἵ 
5015 -- 8} 225). ΦόΌΒΘρΒιΒ (α) [6115 τι5 ἔπαῇ ΘΥΘΥῪ 501] νγὰ5 1Π- 
ΘΟΥΓαΡ. 16 δη ἃ ̓ππτπουίαὶ, πὰ ἐπαΐ {Ππ6 501}5 οἵ {πὸ σὉΟα ρϑββθα 
ἱπῖο ἃποῖμου μον, 1116 ἔποδ86 οὔἐπ ἀπυϊσΐξθουβ ΘΓΘ οἴθυ ΠΥ 
ῬυΠΙβθα. Β01η6 ΒΌΡΡΟΒΘ {Ππαΐ 1[ὑ τγὰϑ πὶ ΔΙΠαδῖοι ἴο {18 Ορ᾿ πο πα 
ἐπαὺ οὐν Τοῦ νγὰβ ᾿ἱπηρὶηθα ἴο Πᾶν 66 οἰ ποὺ Ε}1185, ΟΥ 6 Γ6- 
τηΐδ!, ΟΥ̓ 80Π16 9Ππ6 Οὗ ἴπΘ ργορίιοῖδ. ὙΠ6 00 4}15}5 161} ὰ5 ὑπὰΐ 
ἔῃ 508} οἵ ὑπὸ ἢγϑὺ πῃ οσοιρίοα ἔπ6 βοᾶν οἵ Πανὶ, ἃπὰ νγ»ὰ5 
αἰζουναγάβ ργοϑουνϑα ἴἰο ἴῃ μαθ 1 ὑπΠ6 θοὰγ οἵ ἴμ6 Μ6βϑϑ]85: ἔπδῪ 
ἀδάποθ {π15 ἱπηροτγίαπί ἔγαΐῃ ἔγουα {π6 σον ξαϊι ν᾽ άθποθ ἃογάθα 
ἔποια ἰπ {π6 Ἰϑἐϊθυβ ἡ μ161ν σομηρο58 ἔπ πᾶπιθ οὗ ὑπ6 Ῥγοϊορ!αβὲ 
τον. ὙΠ656 δἀιηῖγΆ 0 ]6 Ἰορ᾽ οἴῃ 5 ἱπ!Ό τ πὶ ἃ5 ἐπαὶ {π6 ἢγϑί οἴου δ 
ΒΡ: 165 Αἄδη, πὸ βϑοομὰ τ θανὶα, ὑπὸ {πἰγὰ 9 ἐπ Μ655188 : 
ἃηα ἱπουθίογ {π6 ροϊπὶ 15 ργονϑα (6). 

ἘῸΓ ἃπ δοοοιπὲ οἵ ἐπθ βί πρί!]8 7 ορ᾿ πίοπβ οὐ ἔπ 7675, Δ Πυἀθἀ 
ἴο ἴῃ 1Π15 γϑύβ6, 566 Τὐρμί[οοΐ, νο]. 11. Ρ. ὅ68-9. 

. (α) Τοβϑρμὰβ ἀ6 θ6]1. Τπἀαῖοο, ]. χὶ. ὁ. νἱ]. (Ὁ) ῖάς ΥΥβια5 ρυρ- 
(1808, 110. 1. οἂρ. 'ν, 5θοΐ, 10, 11, 

Ἢ Ψόηο5. ρῖνοβ ἃ ουγίουβ ἱπίογργοΐδίϊοη οὐ {{ι|58. αλλ ΓΆ 616. 
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Φόβη ἰχ. 7. Ἀπὰ 58] πηίΐο μἰπι, ΘΟ, ὑγαβῃ ἴῃ [Π6 Ροοὶ οὗ ΞΠ]Ποδγη, 7ϑίμβαί ἐπι. 
(ΒΟ 15, ΡΥ ἱπιίογργοίδεοη, ὅ6η:.) Ηθ νεπὲ Πὶβ γγᾺῪ 
{πεγοίοσθ, πα νναϑηθά, δ ηα σᾶγη6 θην. 

8. Το μεῖρῃρουτβ {πουθίουθ, δηα ἐπον ΒΟ ἢ Ῥεΐογα πα 
566 ἢπη (ἢδὲ 6 ννγὰβ Ὀ]1πΠ4, βαιά, [5 ποῖ {Π15 ἢ {δὲ 5δὲ 
8) Ὀεσροα ὕ 

9. ὅϑοιηδ 8816, Τη15 15 Πα: οἵμϑῖβ 5814, Ηθ 15. πκὸ ἢπη: 
Ῥυΐ πε 5814, 1 δὴ ἢ. 

10. ὙΠεογεΐοσα βαϊ4 ὙΠῸ Ὺ πἀπίο πηι, ον ἡγοῦ {Π]ὴ6 οΥῈ5 
ορϑηβά ὕ 

11... ἨΗδ δηϑινογοᾶ δηά 5αϊά, Δ υδῃ (δι 15 οδ᾽]οϑα δϑϑιιβ γηδάθ 
ΟΙαν δηα δηοϊπίθα τη]η6 δύ88, 8η4 5816 πιηΐο χη, ὅο ἰο {π6 
ῬΟΟΙΪ οὗ ϑ:]οδτα, πα νγ85}}: δηᾶ 1 νγεηΐ δηα νυδβϑηθα : δῃηὰ 
1 γεβοοεϊνοα βρῇς. 

12. ΤΠδη βδα {ποὺ υπίο Πἰπι, ἥΠογα 185 Πθ 7 Πα 5814, 1 
Κυονν μοί. 

12. Ὑ{Τῇοὸγ Ῥχοιυρδέ ἰο μ6 ῬΠΥβθ 5 τὰ (Πδὲ Δίου τη6 νγὰ5 
ὈΠπά. 

1. μά ἴξ ννὰβ {πΠ6 Βα θδίῃ- αν θη δ 6515 τηδάδ (Π6 οἷδυ, 
84 Ορϑηθα ἢ]5 6υ68. 

15. ἘΤῇρη δραῖη {π6 ῬΠΔΥΒΘΟ5. 4150 δϑκθα Πΐτη μον μ6 πᾶ 
τϑοοινϑα Π15 5:9} : 6 5814 υπίο τποῖη, Ηθ ραξ οἷα ὑροὴ 
ΥΩ]ὴ6 δύ 685, 8η6 1 νναϑῃαα, δηα 40 566. 

1. ΤΠογοίου 58 βοηθ οὗ {πΠ6 ῬΏδυβθοθ, ΤῊΝ τηδῃ 15 ποῖ 
οἵ σοά, θδοδιιβα μ6 Κϑορϑίμ ποῦ {π6 βῦ δε - αν. ΟἾΠΟΥ5 
5814, Ηον οϑῇ ἃ τῇδϑῃ ἰῃδύ 15 ἃ ΒΙΠΏΘΥ ὁ 5160} χη γ8 6165 ἢ 
Απὰ {Πογθ νγὰβ ἃ αἰ ν ΒΟ ΔΙ Πρ {Π6Π]. 

1. Του 580 πηΐο {πΠ6 ὈΠΠα τηδη δσαῖη, Υ Πδί βαγϑϑέ ἔῃοι 
οἵ ἔπ, {πᾶ Π6 μαί οροπϑὰ {Π]1η6 ου65 ἢ πο 5814, Ηβ 15 ἃ 
ῬΙΌΡΠΘί. δ 

18, Βυΐ (μ8 δενν5 414 ποὲ Ὀδίϊονα σοποθυῃϊηρ ᾿ΐτη, {πὲ 6 

“. πθμαΐ ὅπ τηΐγϑο]8 (Π6 ΟὈβθῦν 65) τηϊρῃΐ θὸ πιοῦθ ἰπϑδίσγιιοΐινο, 
ἢ ΨΘΙῪ ΡΘΟΌΪΙΔΓ [ΌΓΠὶ Μγὰ5 σίνοη ἰο 1. ΟἸγιδὲ πιου]άοα ἐπ ἀ δὲ 
οὗ {π6 σγυσαηά ᾿ηἶο οἰαν, ἃπα Ππανὶηρ βργθαὰ Ὁ ἀροὶ {πθ ΘΥ65 οὗ 
ἀῃ6 πηϑη, μ6 οομῃηδπαθα Πἷπ ἰο ρσῸ, 8Πη6 ψ 85} οἵ {815 αἰγ τῇ ἔπ 
ῬΟΟ] οἵ 51] 08. Ηδτγο μ6 γθᾶβοι οἵ ἴπΠ6 ὑμ|πρ᾽ ΒρΡΘΑΚ5 [ῸΥ [5611 
Ὑγμαΐὶ 15. {π|5 ΤῊΪΓΘ 84 ΟΙΔΥ προπ ἴπΠ6 ουϑ8, Ραΐϊ {πὸ ρονϑὺ ἐμ15 
ὑγ ΟΣ] Πᾶ5 ΟΥ̓ΘΥ͂ 015 1Ππ| 5 αἰ 1πηρ οὐκ ἴΠ6 ἔγαϊῃ ὙΠΟ ἅγ6 ἐπθ Ρθο- 
ΡΪΘ απο ποτ {Π 6 οἹου ου5 Πρ οὗ ἴπΠ6 (ο5ρΡ6] οἵ Ογιδὲ οδη ποῖ 
581π6, Ὀυὺ ἔΠ6Ὺ ΠΟ56 τϊπ 5 ἐπ6 αοα οὗἉ {Π15 ψου]ὰ παῖ ]1η6- 
βαἀ 80 Ιοῃρ' 8ἃ5 {158 ψου]ὰ γϑίδϊησ 115 ᾿πἤπθηοθ6, ᾧπ6 (Ο5ρ6] 15 
μιά ἄθη ἔγοπι ἔπ δυϑδ οἵ τη : ἔῃ 60 816 ἴῃ ἃ ἰοβὶ οοπαϊίΐοη, ἀπά 
ποίμίηρ᾽ οδη οἰθαι ποι οἵ ἔπ|5 ἀοΠοιπθηΐ, αὐ ὑπο ναοῦ οἵ {Π6 
ἀϊνίπο βριγ} 5θηΐ ΓΟ ἃίσονθ ἴο σγαϑὶι 1ὑ αν. Π15 566 15 ἴο 6 
ἐπ ποῦ] 56η56 οὗ {Π6 ΤΠ] Γ80]6, πὰ ἃ πη] γϑοῖθ ἔδπι5 ππαεογϑιοοα 
ὈΘΟΟΙΠΊ65 ἃ 56. Π0η, ἔπᾶηῃ ὙΠ] Οἢ ΠΟΠ6 ἢ ἐπ ἡγοῦ] οἂπ θ6 ἸΠΟΥΘ 
δα Πγηρ. Οἷἷ Θά! ΟυΥ ΠΝ Π]50 1} σῖνϑϑ Π|6 ΒΡ |Υ1{π8] 5151} οατίο ἢ 
ΟΥΓ 1 ἴῃ ψογὰβ ἡ 16} οαπηοῦ 6 ΔΡρΙ16α ἴο ἃ ὈΟΔΠΥ οὐΓθ-- Α5 
Ἰοηρ' ἃ5 Γ τη ἰη ὑπο ψου]ᾶ, 1 πὶ {πο ᾿Ιρΐ οὐ πὸ ψουἹα. ΤῈ 
ΨΠ0]6 που], 1|κ6 0815 Τη8, 15 ΒΟΓῚ ὈΠ1Π4. 1 8ηὶ οομηδ ἴο ρἵνα ἢ 
Τιρμῖ, ἴῃ ῥγοοῖ οἵ ψ ῃ10}} 1 σἵνϑ {115 τηδῃ ἢ15 515). -- Φοπ 05 οἡ ἴΠ6 
ΕἸραγαΐϊνο Τιᾶπριδρο Οὐ δου ρίαγθ, ὙΥΟΥΚ5, νο]. 111. 0. 139. 566 
4150 Ζου 1 Ππ᾽5 ἘΘΙΠΆΓ ΚΒ οἢ Ε)00], Η]5ϊ. νο], ἱ. 
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ϑοδη ἴχ. 18. δα θθϑθὴ ΒΠπα, δηα τϑοοϊνϑα 5 βρης, ἘΠῚ] ἘΠΘῪ οΔΙ]]οα 7εγαβαίεπιν 
{Π6 Ῥαγυθηΐβ οὗ μΐτη {πὶ πδά γβοαθὶνϑα ἢΪ5 β:σῃϊ, 

19. ΑΑμαὰ {ΠΥ δϑκοά {βοιη, βαυίηρ,, [5 {Π|5 γΟΌΥ 50η, ηΟ γα 
ΒΔ νγὰ5 θΟΥ ὈΠη4 ἢ πον {Πθ ἀοῦ Π6 πον 5667 

3060. ΠῚ5 ραϑίθηίβ δηβννοσθᾶ {θη}, δηα 5αϊα, ἥ αὲ Κπονν ἐπδΐ 
{15 15 ΟἿΥ 501, δπᾷ (πὲ Π6 ννὰβ θύῃ ὈΠ1η4 : 

91. Βυΐ ὃν νῇδὲ χηθδηβ μ6 πον βθϑίῖῃ, νὰ Κπονν ποῦ; ΟΥ̓ 
γν0 ἢδ]} ορθηθα ἢϊ5 δγϑβ, ΨγὙ6 Κπονν ποῖ : μ6 15 οὗ ρὲ; 
Α5Κ τη : Π6 5}8}} βρβαῖκ ἔου Βίτηβοὶε, 

29, Τἢ686 νγογᾶ5 5ρᾷκαε [5 ραυθηΐβ, θθοδιβθ {π8ν ἔδαγθα {Π|6 
ἰθυνβ: ἴῸΥ τπ6 76νν5 παά ἀρτθεᾶ δἰγοδάν, (πᾶΐ 1 ΔὴΥ γπδῃ 
ἀ14 οοηΐδθβα {μὲ μΒ6 νγὰβ ΟἸγὶδί, 6 δῃου] μὲ ραΐ οἂΐ οὗ 
{Π6 ΒΥ ΠΑΘΌΡΊΙΘ. 

23, ᾿ΓΠΘΙΘίοΥΘ βα]α Π15 ραγεηΐβ, Ηδ 15 οὗ ἂρ ; 85Κ Πϊηι. 
924, Πθη ἀραὶπ 641164. ῳ {Ππ6ὺ {ΠπΠ6 τηδὴ {πᾶ| νγὰβ ὈΠΠη4, δά 

5814 πηίο ἤπη, αἰνα ἀοα {Π6 ῥγϑῖ56 : νγα Κῃονν (Παᾶ0 {Π15 
ΤΩΔῊ 15 ἃ 5ΙΠΠΕΥ͂, ; 

95. Ηδ δηβιννεσοῖ δηᾶ 5βαϊά, ὙΥ̓ΠΘίμου μθ θ6 ἃ 5] ΠΟΥ ΟΥ̓ΠΟ, 
Ι Κπονν ποῦ: ὁμὲ {π|ὴρ 1 Κηονν, {πδΐ, ψνβοσθαβ 1 νγὰβ 
ΒΠη4, πονν 1 566. 

20. ΤΏρη 5814 {ποὺ ἐο πίηι ἀσαίῃ, ΝΥ δὲ 414 [6 ἐο {Π66ὲ 3 
πον ορϑθηθα Πα {Ππ|π6 δυα8 ὅ 

27. ἘἨἘδκ δηβϑνοθα {πειη, 1 μπᾶνο (014 νου δἰγοδάν, δῃά γα ἀ14 
ποΐ ἤθδαῦ : ψπουθίοσα σου] γα ἤθᾶσ 1 ρϑῖη ὕ 0.1} γα 8]50 
Ὀ6 ἢϊβ ἀἸ56 1016 

28, Πθη {Π6 0 του] ἢ η, δηα 5814, ΤΠοα ἃ: Π15 ἀ1501ρ016; 
Ρθυΐ νγε τ Μοβεβ᾽ α15610165.- 

.ς29ς,Ὠ, Ἧε Κηον {πᾶὶ Οοἀ 5ρᾶῖκα τπηΐο Μοβαβ: 85 [Ὸ7 {15 [6]- 
Ἰονν, νγα Κπουν ποίΐ ἔγουῃ νῃθηοο Π6 ἴ5. 

30.0. ΤῊ τπδὴ δηβυνοῦθα, δηα 5814 πηΐο {Π θη, ἢν Πογοίῃ 15 
ἃ ΤηδΥν 6 ]]1οτ5 {πηρ, {πὲ γα Κπονν ποῦ ἔτοΥη θη ο6 ΠΘ 15, 
δα γοῦ ἢ Πδίϊι ορθῃθα τηϊη8 ΘΥ68. 

81. Νὸον νὰ πον {πὲ (οα Ποδυθί ποῦ ΒΙΠΠΘΥΒ : Ὀπέ 1 δὴν 
Τη8 Ό6 ἃ ἡγουβῃρρεῦ οὗ αοά, δηὰ ἀοϑίῃ Π15 νυν 1}}, Ἀπ Π6 
᾿μιρδυθίῃ. 

89, ὅ81πη68 {πΠ6 τννουἹὰ Ὀθρδη νγὰβ ἴἃ μού Ποαγα ἐπᾶῦ ΔΩΥ͂ τδ 
τς ΟΡΘΙΘα [Π6 6Υ65 οὔ ομθ {πδύ ννὰβ θοσῃ Ὀ]1πά. 
33. [{{Π15 γηδῃ τνοῖδ πού οἵ οα, 6 οου]Ἱα 4ο ποιηηρ. 
“4. ὙΤΠον δηβυνοσθα δηα 58:ἃ ππίο Βῖη, Του τναϑέ δ]ίορθ- 

ὙΠῸ ὈΟΙΉ 1ἢ 51η5 ; 8Πα ἀοδϑέ τῃοῖι ἐθδορ 5 Απα πον 
οαϑύ ἢμπὴ οὐ 7 

-ϑῷ»-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΑ, ! 

Ὁ δὲ ἀδοίαγος ἐδαὶ ΠΟ ἰς ἐδ ἵγιιο δ' περλιογά, ᾿ 

5ΟΗΝ ΙΧ. 8. (ο {πΠ6 επά. Χ, 1---91- 

ὅεϑιβ πραγὰ {πᾶὺ {πον μα οαβί Πἴτα ουῦ: δπᾶ ἀν ον Ἦς 
Παά ἔοαπα Ηΐτη, Πδ βαϊα ππίο μἰπι, Ποβί (ποὺ 6] θνα οἱ 
ῃ6 ὅοη οἵ οὐ 2 

δόμα Ιχ. 80. 

Ζ 
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Ζομη ἶχ. 86. Ἐδθ δηβνεγζεᾶ δά βαϊᾷ, ΠΟ 15. 6, μοχὰ, ἐδαΐ 1 υηϊρῃς 7ογαϑαϊεια. 
Ῥείτανα οὐ μῖμα ἴ 

37. Αμᾶ “6505 5814 πηίο πη, Του μαϑὲ ὈΟΓἢ βθθη Πΐμη, πᾷ 
1 15 μ {πὲ (αἰ Καί) νι {Π66. 

38. Απά δε 5814, [ωογά, 1 βεϊϊανθ. Απά  νγουβῃιρρϑά Ἠΐτη. 
89θ,Ἠ. Αμαὰ Μεβὺ5 5881, ΕοΥ Ἰπάρτηθης 1 δηὴ σοχὴβ ἰηΐο {Π15 

τοῦ], {Πα {ΠΘν ΠΟ. 586 ποί, χη μέ 566 ; δῃᾷ {πὲ {πον 
γ ΒΙΟἢ 566, τησῇς θ6 τηδα6 ὈΠΠπ4. - 

40, Απα βοῖηδ οἵ [π6 ῬΑ Βθ 65 ἡν Π10 ἢ. γγοσα τ ἢ τη πεαχὰ 
{πεβέ νογᾶβ, δῃᾷ βαϊά ππίο πη, Ασα ψ ΒΠ πα 150 3 

6515 5814 πιηΐο ἔπθιη, [ γα γγθσα ὈΠη6, γ 5Βῃου]ὰ αν 
ὯΟ 510: Ὀιΐ ΠΟΥ γ6 580, Ἶγ6 566; {πογθίοσθ σου 510 ἰτ6- 
χη] Ώ6 1}. 

δοθβηχ. 1. «ὁ ΨοΗΠ]ν, νοεῖν, 1 5ὰν ὑηΐίο νου, Ηδ {Πδὲ δηΐθυθίῃ τος 
Ὀν {Π6 ἀοοΥ ἱπίο τῆ6 βῃθαερίο! ἃ, θιὰὲ ΟΠ τ θὲ τρ βοιηθ 
ΟΥΠΟΥ νγᾶν, {Π6 581η6 15 ἃ {Π16} δηα ἃ γοΌΌΕΥ. 

2. Βαΐ δε {Πδὲ βηΐουθίῃ ἰὴ ὈῪ (Π6 ἄοου, 15 1Π6 5Βῃθρῃοιᾷ οὗ 
[Π6 5ῃεερ: 

8, Τὸ δηι {Π6 Ῥουίθυ ορϑῃθίῃ, δὰ {πΠ6 βῆθθρ ἤθδὺ ἢ15 
ψΟΙο6 ; 8π4 Π6 68}16{Π| ἢ15 οὐ 5Π66Ρ ὈΥ͂ πδῖηθ, δηᾷ Ἰϑβδάβιῃ 
{πθῖὰ οὐ : 

4, Αμὰ σψῇῆθῃ Πα ρυζίθιβ ἔργ ΠῚ. οὐνὴ 5ῆθθρ, ἴθ σόϑίῃ 
Ὀεΐογθ {Πϑγη, δηα {Π6 5ῆθθρ [Ὁ] ]ονν Πΐτη, ἴῸυ πον Κπονν ἢΪ5 
ψΟΙΟΘ. 

5, Αμὰά ἃ ΒΕΓΔηΡῈ Υ Μ1}] {ΠΥ ποί [Ό]]ονν, Ὅπέ τν}}} δα ἔγοτη. 
Π1 πὴ : ἴον {8 νυ Κπονν ποΐ {Π6 νοῖοθ οὗ βίγδηρ 5. 

ΤΠΙ5 ῬάγΔ 016 Βρᾶκα “6518 ἀπο ἐμθι ; Ραΐ {πεν ἀπᾶοι- 
βίοοά πού ννμαῖ {π]ηρθ (ΠΘΥῪ ὑγογα ὙΠ 0ἢ Π6 5ρᾷκα πηΐο 
{Π 611. 

7. ὙΏρη 5814 δδθβιβ πηΐο {ἤθη ασαίη, Ψ ΟΥν, νϑυ]γ, ἴ βᾶν 
απΐο τοῦ, 1 δγὴ {Π6 ἀοοΥ οἵ {Π6 βῇβερ: 

8, ΑΙἹΙ ἐμδῦ Ἔνϑὺ οδῖηθ ὈθίουΘ Π]6, ἃγ6 {πῖον θ5 δηα σ ΟΡ 6Γ5 : 
θὰ {Ππ6 566ρ αϊἃ ποὲ ἤθδὺ {Π61}}.Ψ 

9. [δὴ (88 ἀοοΥ: ὈΥῪ Π16 1ἴ ΔΠΥ Ἰηδῃ δηΐου ἴῃ, Π6 5881} θ6 
βανϑα ; ΔΠη4 588}} ρῸ ἴῃ δῃά οιΐ, δηα ἢηά ραβίυτσο. 

10. Τμδ (θῇ οοιηθίῃ μοί Ραέ ἴου ἴο βέθαὶ, δπᾶᾷ ἰο Κι}, δηᾷ 
ἴο ἀεβίγου : 1 δ1ὴ σουηδ (Πδὺ [Π6Υὺ τηϊσμί πᾶνο 116, πα {πὲ 
[Π 6 τηϊρης Πᾶνα 1 τόσα δρηἀδηθν. 

11. [δγὴ [Π6 σοοά 5ῃορῃογα ; (Π86 ροοᾶ 5ῃδθρμῃοσᾷ οίνθε Π15 
1π| ἴον 6Π βῆδβερ. 

128, Βυΐ 8 {πδΐ 15 Δῃ ΙΓ 6] ηο,, δηα ποῖ {Π6 5Βῃβρῃθσά, ννῆοβθ 
ΟΥ̓ {Π|6 5066} 816 ποΐ, βθϑίϊι {π6 ννο]ῦ οοτηϊηρ,, ἀπά ᾿θανϑίῃ 
1Π6 5|6θρ, δηὰ ἤβϑι : δπὰ {π6 νυ] σδιο θέ {Πθι, ἀπ 
βοδίζγοί {Π6 5Π6βρ. 

13) ὙΠῸ ΒΙΠΘ]Ιησ ἤθϑ, Ὀαοδιβα μ6 15 8)ὴ Βἰγθὶϊησ, ἀπά 
ΟΔΥΘΕἢ ποΐ [ῸΥ [Π6 566}. ' 

14, [δγὴ {Π6 σοοά 5Πδρπογα, δπΠα Κηονν ΤῊῪ 5Π660, δηᾶ δὴ 
Κηόννῃ οἵ Τη1Π6. 

156. Α5 {μὲ Εδίμου Κπουγθίῃ τη6, θνθὴ 50 κῆπον 1 {π6 Εδίπου: 
Δη4 1 Ἰὰν ἀονγῃ ΤΩΥ [Π| ἴου ἔΠ6 5ῆ86ρ. 

Δ . μ- 

- 
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Ἰομπ χ. Ὁ. Δμά οἶμον βῆθορ Ε μᾶνθ, νυ πο γα ποὶ οἱἁ (Π15 [ο]α : ξογαβαίεμι. 

(Ποπὶ αἷἶδοὸ 1 τητϑὲ δυίηρ; δηα ὍΠΟΥ 588}} ΘΔΥ ΤΥ ΜΟΙΟΘ: 
Δηᾷ (πθ τ 5}}8}} θὲ οπα (014, πᾷ ομβ βῃβρμογά. 

1. ὙΠογοίογο ἄοίμ γὴν Εδίμευ ἴονα τηθ, θθοᾶυδβθ 1 ἰν. ἄονα 
ΤΥ 1Πἴ6, (μαὺ 1 τηϊρῆς (Κα 1ὸ ἀσδῖῃ. 

18. Νὸο τηδη [Δ Κοίἢ ἴὲ ἔγοτη τὰ; θὰ} 1 ἰὰν 1 ἄοννῃ οὗ γην- 
561: 1 Βᾶνθ ρονϑὺ ἴο [αν 10 ἄοννῃ, δῃηὰ 1 πᾶνθ βονγεῖ ἰὸ 
ἴδ Κα 1 ἀραῖπη. Τὰ δ σοτητηδηιηθηῦ πᾶνε 1 τθοοῖνϑα οἵ ΤΩΥ 
ἘΔΊΠοΥ. 

19. ὙΠΟΥΘ ννὰβ ἃ ἀϊνιβίοι ἐπογθίοσε ἀραίη διοησ [16 76 νν8, 
ἴου {π686 βαυίηρϑ, 

20. Απάτηδηγ οἵ {ποτὰ 5αϊά, Ηδ μδίῃ ἃ ἄδθν!], ἃπὰ 15. τιδά : 
ΠΥ ΠΘΔΥ γα ἴηι 

41. Οἰδεῖβ βαϊ4, ΤΉ 656 δῖα ποὲ (πΠ6 ψογάβ οὗ ίπαη ἐπαΐ μα 
ἃ ἀ6ν}} : σδῃ ἃ ἄἀδν1) ὀρθὴ {π6 δυϑβ οἵ {Π6 ὈΠπὰ ἢ 

--ο-- ᾿ 
ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΙ. 

Οἠγιεὶ ριιδίϊοίῃ αδ8ογὲ5 ἠϊδ ΠΤ) Ἰυϊλέψ. 
τ ' ΨΟΗΝ Χ. 932---ὃὅδ. ͵ 

Ζομη χ. 2, Δηᾶ 1 νγὰβ δὲ Φογυβαίθῃ (ῃ6 δαϑδί οὗ (μ6 ἀράιϊοδέίοῃ, 
Δ ΠΑ 10 ννᾶβ νυ] ΠΕ . ᾿ 

28, Αμὰά “6515 ννδϊκϑά 1ὴ {Π6 ἰθιηρὶθ ἴῃ βοϊουβοη᾿β ῬΟΥῸ]}. 
924. ΤΠρη οδηθ {πὸ ψδν5 τουπᾷ ἀρουΐ Πῖπι, δπᾷ βαια ππΐο ὦ 

ἔπη, Ηον Ἰοηρ ἀοβέ ἔμποὰ Ἰη86 τι5 ἰο ἀουδί ἢ [Π οὰ Β6 
τπ6 ΟΠ ῖβῦ, 6}} 5 ῥ]δίηϊν. 

356. «Φ68115 δηβνυνεσθα ἔποιη, το] νου, δα γα βϑ]ονθα πού: 
(Π6 νου κβ {πᾶ 1 ἀο ἴῃ τὴν ΒΔ 5 πδγηθ, {Ππ6 Ὺ Ῥθαχ ννῦς- 
655. Οὗ χη6. 

206. Βυΐ γα θεῖον ποί, ββοδιιβθ γ6 ἃ16 ποῖ οὗ ΤὴὯΐ 5Π686ρ, 
85 1 βϑαϊὰ πηίοιγου.- 

27. ΜῈ 51|66ρ Βθδὺ γτὴΐ ψοΐοθθ, δηά ἔ Κποὺν ἔποῖη, πὰ ἘΠΘΥ͂ 
[Ό]]ονν τη: 

38.0Ὀ. Αμα] οἵνα πηίο {Ππθπὶ δίουμδὶ ΠΠξ8 : πα {ΠΥ 5}}8}} ἤθνοὺ 
- ῬΘΥΙΒ ἢ, ὨΘΙ ΠΟΥ 58.8}} δὴν γηδῃ ρΙποκΚ {Πποχὰ οὐ οὗὁἨ γὴν Βαπά. 

299. Μὺ Κδίμου, ννβῖοῃ σαν {Π6 πὶ Τη6, 15 συθδίθυ {ῃδῃ 8]] : 
8.4 ὯΟ ΤΩΔΠ 15 8016 ἰο ρῥἱποῖς ἔμθηλ ουΐ Οὗ τὴν Εδίμογ᾿5 μδηά. 

80. [ἰ ἃηᾶ τὴν ΒδΙΠΟΥ Δγ6 ΟΠ6. ᾿ 
81. Τὴ [Π6 δον ΤΟΟΚΚ ῸΡ 5ίομθϑ ἀρϑίῃ [0 βίοῃμβ Β]Τη. 
82, 9651.5 Δηβυννογθα {Ππθὴ, Μίδην σοοά ψουκϑ πᾶν 1 βμοννεὰ 

γοῖι ΤΓΟΏ γὴν ΕΔΕΠΘΥ ; ῸΣ τῇ οὐἩἉ ἔμοβθα νγουκα ἀο γ6 
ΒΙΟΠΘ 1η6 “ν 

33. Τ86 δεοννβ δηβυνευθα ἢ, βαυίηρ, ΕῸΥ ἃ ροΟα νοῦς νγα 
βίοῃθ {Π66 πού; Ῥυΐ ἴῸΥ Ὀ]ΑΘΡΠθιὴν ;ἢ δηα Ὀθοδιιβα ἐπδύ (Ποὺ, 
Ῥδῖηρ' ἃ τηϑη,, πιδτοδί {Πγ561 Οοά. ; 

34. Ζ76βι5 Δηβυνογθα {Π6η, [5 10 ποΐ ψυυϊτθη ἴῃ γον ἰανν, 1 
βϑ14, Ὗ8 δῖ σοάβ7 

88, ΙΓ Π6 σα] ἐπϑιὰ ροάβ, ππίο ποτὶ {π6 ψοτὰ οὗ αοά 
οΔ6, απ ἐπ6 Θουιρίαγθ σδηποῖ θ6 ὈΥΌΚΘΩ ; 

806. ϑδδγ γε οὗ Βἴτη, ψποῖὰ {πὸ ἘΔΊΠΟΥ ΠΔΙἢ βϑποι θα, δη 
βϑῃΐ ᾿ηΐο (π6 ννου]ά, ΤΠοα Ὀ]ΑΒΡμθιηθϑί, Ὀθοϑαθθ Ι5ε1,1 

τὰ {88 ὅοη οἵ Οαυάὰϑ ᾿ 
νι “ἢ 
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δομη χἹ 87. [61 ἄο ποί {π6ὸ νγουκ5 οὔτην Εδίμου, θ6] αν τη6 ποΐ, 176γὙπβαίεπι. 
88. Βυΐὲ {1 ἀο, {πΠουρὴ γα ὈδΙαν πού τη6, Ὀδ αν ἐπα 

γΟΥΚ5 ; {πὲ γα τηᾶὺ Κηον πα θα] αν {πὲ {πῸ ἘΔΊΠΟΥ 15 
ἴῃ 1η6, Δη4 [1 1 Βίχη. 

τοῖα»... 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΧΙ. 

πη οοπδεφιθηοο οΚ ἐδ ορροδὶέιοη, 9 ἐἶια “ειυ5, ΟὟ γὶδέ γοίϊγος 
δεψοπά Ψογααη. 

ΟΗΝ Χ. 39. {ο {16 οηᾶ. 

7Ζοιη χ 89. ΓΠΟΥΘΙΌΥΘ {ΠῸΥῪ βουρῃξ δραίη ἴο (8Κ6 δίῃ : θὰΐ ἢ 
Θβϑοδροα οἱ οἵ {ποῖϊ μαηᾶ, 

406ς, Απά νγεῃῦ νὰν ἃρίη Ῥδαυοημα Φογάδῃ, ἰηΐο {π6 ρδοθ 
γΠογο δομη δὲ ἤγβε ὈδρεϊΖοά ; δηά {ποῦ μῈ δροᾶβ. 

41, Αμὰ τηδὴγ τοβογίθα πὑπίο ἢΐηι, δηα 5αϊα, Φοιη ἀἸα το 
ΤΉ]ΓΔΟ]6 : Ὀαΐ 4}} {πἰηρ5 ἐπαὲ Φοἢη 5ρᾶκα οὗ {Π15 τηδῃ γε. 
{γὰ6. 

42, Απᾶ χηδην Ρε]ονϑᾶ οἡ Πίμ {Π6γ6. 
ΠΝ 

ΒΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΠ 3, 

ΟἸηεΐ, ἰοραυῖησ {6 ΟἸέῳ, ἰαηιοηΐδ Οὐθν υὐογιιδαϊθηι. 

ΚῈ ΧΗ]. 29, ἴο {Π6 οηᾶ, 

ἴλι. χἱῖ, 23, ΤΠΘη βαϊα ομθ πηΐο πἷπι, [μοχα, γα {ποτα ἔδυν (δὲ θ6 Νϑαν 7οτας 
βανθα ἡ Αμπὰᾶ ἢδ 5: υπίο {Π 61], 58 16Π|- 

24,. Εν ἴο βηΐου ἴῃ δ {Π6 βίγαϊέ σαίβ : ἔῸΥ τηϑῆν, 1 βᾶν 
ἀηΐο γψοι, γ}}}} 566 ]κ (0 δηΐου 1ῃ, 86 584}} ποὲ θ6 80]6.. 

95. ΠΕ οποβ {Π6 τηδϑίου οὗ [η6 Ποιιβ8 15 ΥἸβθὴ ὉΡ, δηᾶ 
Βιδ[ἢ 5 ἐο {Π6 ἄοογ, δηὰ γε Ῥερίῃ ίο βίδηα νι ποῦέ, δηᾷ 
[ο ΚΠΟΟΚ δἱ {π6 ἀοοῦ, βαγίηρ, Ποτά, [μογὰ, Ορθὴ πηΐο 18 : 
δα Π6 588}1 δῆβυγευ, ἃΠὰ 580 τπίο νου, “1 Κηον γοῖ 
ῃοΐ, ἡΏΘΠΟΘ γ6 876 : : 

206. ΠΗ 518]] γα Ῥδρίη ἰο 588ν, 86 Βᾶνθ θαΐθη δῃηᾶ ἀγυηὶς 
ἴῃ {ΠΥ Ῥγξβθῆςθ, δηά {ποῖ μαβὲ ἰδ σης [ἢ ΟἿ βίγδαίβ. 

27. Βυΐῖ ἢ 5}4]] 58υ, 1 {61} γοὰ, 1 Κηονν γου ποί, γνῇθησθ 
γ6 816 ; ἀδρατέ Π ΌΤΩ γη6 8}}] γ6 ὑγουκϑύβ οἵ 1] έν. 

28. ΤΠΕΥΘ 5Π8}}] Ὀ6 τνβεριηρ δῃηᾷ ρσῃδϑηϊησ οὗ τθϑίῃ, νΉθη 
γ6 5}|8}} 566 ΑὈγδμδιη, πα ἴβδδο, δηα 9400}, δῃηᾶ 8}] {π6 
Ῥιορμθίβ ἴῃ {Π6 Κιηρσάογῃ οὗ Οαοά, δηᾶ γοῖι γι βοῖνοβ 
{Πχιιϑὲ οὔΐ. 

290. Απά {Π6Υ 5}8}] σογηθ ἔγομι {π6 βαβί, δηᾷ ἔγομῃι {Π6 ννϑϑβέ, 
Δα ἔγουῃ {π6 πουΐμ, δπα ἔγοτη {πη6 βουίῃ, δῃα 5181] 581ξ 
ἄονῃ ἴῃ {Π6 Κιησάοχῃ οὗ αοά. 

323 δροῖ, 29 ἴο 290, ΤΠμο56 ϑϑοΐοηβ ἃγ6 τοίευγοα ἕο {6 58Π16 
ῬΙδοθ ὈΥ͂ 8}1 ἔ!ι6 Βα ΠΟ ΖΘΥΒ, ΘΧ ΟΘρ Πρ ἐπα ΑὐΟμΙ5ΠηοὸΡ Νον- 
ΘΟΠΘ Πᾶ5 τη8486 νὩΓΙΟΙ5 ἱγδμΒ ΡΟ ΠΟ Ὼ5 Οἵ 501π|6 ραβϑᾶρβϑα, δα 
Βοάαγιαρθ Ρ]86065 ἴΠπ6πὶ 811 θϑίοσβ {πὸ [ϑαϑὶ οἵ ἀδαϊοαϊοη, δπὰ 
Ρυῖου ἴἰο Π15 ἀυγαηρίηρ ΦΌΠη ΙΧ, 19: ἐπα μ6 τηϑὺ ποὶ αἰδίαγὮ [Π 6 
οτᾶοτ οὗ 5[. [λικο, 
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{κι. χα, 806. ΑἸΠΔ4, Ῥ6Πο]α, {Ποῖ6 ἀγθ ἰαϑύ νυ μῖο ἢ 584}} θ6 ἢγϑί, δηᾷ Νϑαγ 7εσὰ- 
{ποῖα ἃύξ ἤγϑε νυ ἢ. 5118}} θ6 ἰδϑέ. ϑΆ]6πι. 

81. 6 58η16 ἀδὺ {Π6 16 οδιηθ οϑυίαίη οἵ {Π6 Ῥ] Δ 5665, 58γ- 
ἴηρ' πηίο Πῖπι, δὲ 1Π66 ουΐ, ἀπά ἀδραῖξ μθηςθ : ἔου Ηογοά 
Ὑ}1} ΚΠ] {Π66. 

82. Απάᾶ [8 5814 υηΐο {μθη, ὁ γα δηᾷᾶ {68}} {πδὶ ἔοχ, Β6- 
Βο]4, 1 οαϑβὲ οὔἱν ἀβθνβ, δμᾷ 1 ἀο ουτεβ ἰο- αν δπᾶ ἰο- 
γηουγονν, 8 ηα {πΠ6 {πἰτὰ ἀδν 1 5}}8}} θ6 ρεγίβοίθα. 

ΝΟνοΥΈΠ61685, 1 τησϑύ ννα]κ ἰο- αν, δηα ἰο-Ἰηούτονν, δηᾷ 
{π6 ἀδν [Ὁ]]οννΐπρ : ἔου 1 οαπποί θ6 {πᾶ ἃ ρυόρμδὲ ρϑυῖβῃ 
ουΐ οἵ Ψεογιβ θη. , 

34, Ο Μεγυβαίθη, δου βΆ] θη, τυ 816} ΚΙ]Ποθὲ π6 Ῥυορποίβ, 
8δηα 5βίοποδί ἐποῖὰ {πᾶὲξ δύ βοηῦ ὑπηΐίο {ποθ ; πον οἴἶθη 
νου] α 1 Πᾶν ρδίμουθα την ΟΠ] ἄγοι ἰορθίμθι, ἃ5. δὲ 
ἤθη ἀοίἢ σαίμον μου Ὀγοοά ὑπάθι μοι ψίηρϑ, δπα γα ννομ]ὰ 
πού! 

ΒεΠοΙα, γοὺγ Ππουβα 15 ἰϑΐξ τππίο γοὺ ἀδϑβοϊαίθ : δηά 
ΨΘΙΙΪΥ Τ᾿ 5.Ὺ τπίο γοιι, 8 5}4}} ποῖ 5686 π|6, πη0}} {Π6 
ἘΠῚ ΘΟΥῚ6 ψγΉΘῊ γ6 588]] 5ᾶν, Β] 6556 4 15 8 {πδΐ σοχῃθίῇῃ ἴῃ 
1Π6 Ὥδηηα οὗ [Π6 1 μογά, 

89. ὧν 

θῦ, ῶι 

---5-- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ͂Ν, 

Ογιδέ αἴηο5 τυἱέϊ; α Ῥ ανγ1566---- Παγαῦϊο 0 ἐδι6 σγοαξ ϑΈΡΡοΥ. 

ΤὔΚῈ Χίὶν. 1--34. 
1λκοχὶν. 9 Δη 1 οδιη6 ἐο Ρ855, 85 μ6 νγϑηΐ πὸ {π6΄᾿ ποιιδα οὗ ομβ 

οὔ {Π6 μοῦ ῬΠδυβθαβ ἰο δαὶ Ὀγεδα ομ {Π βῦθδι ἢ! - αν, 
{Π 0 {πδνὺ ννδίςμϑα ἢ τη. 

2, Αμᾶ, βῬεμο]ά, {ποθ νγᾶὰβ ἃ οογίαϊῃ χῆϑη Ὀαίοσο ΠΙμη 
ὙΒ1ΟΙ. Πδα ἐπ ἀτόορϑυ. 

8. Αμὰ 96βὺ5 δηβυθυηρ' 5ΡΔΪ6 πηίο ἐΠπ6 1 άννγο 5 δπα ΡΠδ- 
ΤΊΒΘ 65 βαυίησ, [5 10 1ὰνν [α] ἐο Π68] οὐ {Π|| Βα Ῥδίῃ ἀδὺ ἢ 

4. Αμπα {ποὺ με]ὰ {πεῖϊγ ρθᾶθθ.0 Απά [8 ἴοοῖκ μἷπ), δηὰ 
Ἠθ8]64 πίνῃ, δηᾷ 1οὲ ἢΐτη ρὸ: 

ὅ. Δῃὰ δηβννοσβα ἔπ θη, βαγίησ, Ἦ ΠΟΙ οὗὁἨ γοι 5181} πᾶν 
ΔῊ 858, ΟΥ̓ Δ ΟΧ, [ΔΠ]6η Ιηΐο ἃ ρῥ᾽έ, πα ν}1}}} ποΐ βίχαιρῃς- 
ὙΥΔΥ ῬᾺ]] ᾿ἴτὰ οὐδ οα 1[Π6 Βα ὈΡδΙἢ ἀδγ 2 

6. Αμαίμου σου] ποῖ δηβυνοὺ Πϊτὰ ἀσδίη (0 {πΠ656 {Π]ησϑ. 
7. Απαᾶμδοραΐ [Ὀγ} ἃ ρᾶυϑθ]6 ἰο {μο56 ὑνΒ 16} νναγα ΙΔ] ἄρῃ, 

γ θη Π6 τηδυκοα μον {Πὸν ομοβα οὐκ {πΠ6 ΟΠ] θ΄ γοοιηβ ; 
ΒΔ Πρ ἀηίο {ΠΘΠῺ, 

8. Πεη τπου τὶ μάθη οἵὨἍ δὴν τηδη ἴο ἃ ννυβα ἀϊπρ', 510 ποί 
ἄοννῃ ἴῃ {π6 ΠΙρΠθϑὲ σόογη, 1δϑί ἃ τῇουθ ΒΟΠΟυγ80]6. γῆ 
{πη ποιὰ 6 ὈΙΔάφδη οὗ Ἠΐμ ; 

9. Αμπά δε {πδὲ Ρδάε {π66 δά Πΐτη, σοπιθ δη 580 (0 {Π66, 
Οἴνο {15 τηδῃ ρ]δοα ; δηᾷ ἔμοιῖι θερίη ἡ ἢ 5Πδπιθ (0 (Δ Κ6 
1Π6 Ἰονγθβί γΟΟη, 

10. Βυΐνμθη {ποὺ αὐτὰ ὈΙ4ἄθη, σῸ ἀπά 51} ἀόνγῃ ἴῃ {Π6 ἰονγαϑέ 
γΟοΙα; {πὲ Πθη πὸ {παῤ Ραάθ {Π66 σομηθί, Π6 ΤΏΔΥ͂ 580 
ππίο {(Π66, Ἐτϊοπᾶ, σὸ τῷ ΠΙρπο : τΠθὰ 5841} που Πᾶνο 
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1α. χὶν, 10, ὙΟΥΒΗΙΡ ἷἴπ [86 Ῥγεβθηῆςθ οὗ {πθηὶ {πὲ 510 δ γηθαὶ Μ 1} Νϑαν ὅοτα- 
[Π66. 58[6π|. 

11. Ἐρχ ψὙΒοβοόνοὺ δχϑιίοί Βιχηβο! ἢ, 58.4}} θ6 δραβϑά : δῃμᾶ 
ΒΘ τμδὲ μα] 6. ἢ Πἰγηβε 514}1 6 θχα!βα. 

12, ΤΠρη βαα μ6 αἷἶβδο ἴο Βϊηλ ἐμαΐ Ρβαάθ ἢ, Ἶ πϑοη ποῖ 
τηδκΚαϑῦ ἃ ΑἸ ΠΠΘΥ ΟΥ̓ ἃ ΒΌΡΡΕΙ, 08}} ποῖ {ἢν ἔγιθπαβ, ΠΟΥ ΤΥ 
Ὀτθίθγθη, ΠΘΙΠΕΥ ΤΠ ΚΙΏΒΙηΘη, ΠΟΥ [ΠΥ ΤΊΘΝ πε ΘΠ ΟΓΒ : 
Ἰοϑύ {ΠθῪ αἰβο διὰ ἴπθ6 ἀσδίῃ, ἃπα ἃ ὑϑοοτηρθησα με τηδάθ 
166. 

15. Βαΐ θη ποὺ τηϑἰκοϑί ἃ ἔδαϑί, Ἷδὴ (μ6 ροου, ἐπ6 τηδῖπ- 
64, {Π6 ἴαιηθ, {π6 ΠΡ: 

14, Απά του 5Π810 06 Ὀ]εββϑ ; ἔῸ} 6 Ὺ σαῃποῖ ΓΘΟΟΙΏΡΘ ΠΟΘ 
{μ66: ἔογ πο 5ιδὶὲ ΡῈ γβοουηρθηςβᾶ δὲ {Π8 σϑϑαχσθοίίοι 
οὗ {18 15. 

15. Αμὰ ψῆθῃ οηδ οἵ [ποι {πδΐ 58ὲ δὲ τηϑαὶ νυ Βῖτη μοατὰ 
[8656 {Π|ΏΡΒ, ἢθ 5414 πηΐο Πγη, ΒΙΕββΘα 1 15 6 {παῖ 518}} ϑαΐ 
Ὀγθδά ἰὴ {πΠ6 Κίπράομι οἵ αοά. 

16. ΤΠθη βαϊᾷ πα ἀμπίο ᾿η, Α οουίαίῃ τηδὴ γηδᾶθ ἃ στθαΐ 
ΒΌΡΡΕΟΥ, δηὰ δ 6 γηϑ8ηγ : 

17. Αμᾶ βθῃξ Π15 βεύνδῃΐ δῖ βιρροΥ-Π|6 ἴο βὰν ἴοὸ ἔπθῖα 
τμδὲ ννεσα Ὀιάάθη, τη ; ἴου 8}} {Π1Ὡ05 ἃ1γ6 ποὸνν γϑδᾶν. 

18. Αμὰ ἔπογ 8}} νυι ἢ ομθ σοηβομῦ Ὀθσδῃ [0 Τη8Κ6 ΘΧΟΊΙΒ6. 
ΤΠ ἢγϑέ 5814 τπιηΐο πη), ἴ πᾶνα Ὀουρηϊ ἃ ρίθοο οἵ σχγουπά, 
δηα 1 χηιϑὲ ποοάβ ρΡῸ δηά 566 1: 1 ργὰν ἴθ ἤᾶνα 1η6 δχ- 
ουδαά, 

19. Αμπά δμοίμου βαϊᾷ, 1 ἤᾶνθ θουρῃξ ἔνε γόκα οὗ Ὄχϑῃ, 
Δα 1 σὸ ἴο ῥῬγονο ἴπθη: ἴργδνὺ {πΠ66 πᾶνε τὴ θχοιβεά: 

206. Αμά δποίῃεν 5814, 1 πᾶν χηδυγιθά ἃ νυἱΐθ, δηᾷ ἐπογοίοτα 
ΙΘδηηοΐ ΠΟΠΊ6. 

21. ὅδο {δῖ βογνδηΐ σδῖηθ, δηᾶ δῃοννοᾷ δὶ5 Τιοτὰ {Π 6856 
σθ. ἘΠδὴ [Π6 γηδϑίου οἵ {ΠῸ6 ἤοῖβα Ὀδίπρ ΔΏΡΤΥ, 
514 [0 15. βούνδηΐ, ΟὉ ουξκ ἀΌΙΟΚΙΥ ᾿πΐο {π6 βίτγθοίβ ἀπά 
απο οἵ {Π6 οἷν, δηᾶ Ὀχίησ ἴῃ ΒιΓΠοὺ (6 Ῥοοῖ, απὰ {πὰ 
τηδιτηθα, δηά {ἢ6 Παϊέ, δῃᾷᾶ {π6 ὈΠπά- 

22, Αμᾶ {6 βουνδηΐ βαϊα, [ογά, τ 15 ἀοπθ ἃ5 που Παβί 
σοτηϊηαηαἀθά, δηα γοϑί {Π6Υγ6 15 ΤΌΟΤΩ. 

225. Αμά {6 Ἰοτὰ 514 πηίο ἔδ6 βουναηΐ, Ὁ οι [πο {πὸ 
ΒΙσΏννΥΒ πα ποάροϑβ, ἃπα σουΩρο] {ῃθηὶ ἕο οοτηθ ἴπ, {Παΐ 
ΤΥ ποῖι58 γᾶ 6 ἢΠ]δά. 

24. ΕῸΥ 1 880 πηΐο ψοιῖ, Γαι ἤοπο οἵ ἐποβα γηθῃ νυ ϊοΐν 
ὑοῦ Ὀιἀάθῃ 584}} ἰαδίθ οὗ Ὧν ΒΌΡΡΟΥ. 

᾿ς9ς.- ᾿ 
ὈΒΕΟΘΤΙΟΝ ΧΧΥ. 

ΟἸγὶδι 5 Πβοὶρίος ηιιδέ ξογδαῖδα ἑἦκα Ἰογία. 

χ{ΚῈ Χῖν, 35. ἴο {πΠ6 6πά. 

ἵμι. χίν, 25, Απὰ {ποτ νηΐ συθαΐ τη] δι 65. τ μι Πτ : ἀπά 6 Οἱ ἃ ἰοην, 
{πτηθα, πὰ βαια ππέίο ἐμ 6 η, 

20. [Γ δὴν τῆϑῃ σομῖθ (9 1η6, δια μαίθ ποῦ Πρ ἔδίμου ἀπά 
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{μι. χν, 36, τηοίΠου, δηᾷ νυϊΐθ, δηα οι] ἄγθη, δηα Ὀγθίμγθη, ἃηα 5:506 5, Οἱ ἃ ἴσατο 
γᾶ, δηα 15 οὐ {Π{8 α150, Π6 οδῃποῖ θ6 τηῦ αἰ βεῖρ]6. . 

27. Αμᾶ νβοβοονοῦ ἄοίι ποῖ δι [15 Οὐοβϑ, ἃη ΘΟΠ16 δἴτον 
116, οδπηού θ6 Τὴῦ ἀἸ501Ρ16. 

28. ΒῸΥ ψμϊοἢ οἵ γου, ᾿ηΐθπάϊηρ ο΄ ΡιΠ4 ἃ ἑοννοῖ, 5:06 0ἢ 
ποΐ ἄονγῃ ἤχθὺ δῃηᾷ σοππίθίῃ {Πη6 οοβί, γνμοίμου 6 πᾶνε 
Βα ΠΠοΙθηΐ ἰο ΠηΪβἢ 1ἰ ἢ 

29. [650 ΒΔΡΙν, δἴξον. π πδίἢ Ἰδι {Π8 ἐουηάδίίομ, δηα 15 μοί 
4016 ἰο ΠπΊ5ἢ 1{, 811 πᾶῦ ΕΘΠΟ] 10 θδρὶη το τποοκ ὨΠΤη, 

30, βαγίησ, ΤΊ5 Ἰηδη θοσδη ἰο Ρ}114, δηα τνὰβ πού 806 ἴο 
ἢ Π15Η. ᾿ 

81. Οὐνῆθδὲ Κίηρ, σοίηρ' [0 Ἰη8 Κ6 ὑγ 7 ἀσδῖηβί δηοίΠου Κίηρ, 
5:61} ποΐ ἄοννῃ ἢγβί, δηα σομϑα 6} νυ θέ ὺ μ6 Ὀ6 8016 
γνγ1}} ἔθ ἐπουϑαμα ἐο τηθοί πη {πᾶΐ σογηθίῃ ἀρδϊηβῦ ὨΙΤη 
ὙΠ ὑνγεπίν ἐπουβδηα ἢ - 

382, ΟΥ' εἾ56, νυ ]}]16 {π6 ΟΥΠΘΥ 15 γεῖ ἃ στϑαὶ νῦν οἵ, 6 
ΒΘΠ 6 ἢ δὴ διηθαβϑασο, ἃπα ἀδβ γί σΟΠαΙΠΙΟΠΒ οἵ Ρθᾶοθ. 

883. Β5ὸ |πκϑύνγῖϑ6, ΠΟΒΟΌνο πα ΡῈ οὗ γοι {πμᾶὲ [ΟΥΒΆ ΘΙ] 
ποί 81} πὲ μ6 παίῃ, ἢ οδηποί Ὀ6 τὴν ἀΙ50 1016. 

84, 5'4]6 ῖ5 σοοᾶ: Ὀαὲ 1{ {Ππ6 5810 πᾶν ἰοβέ [158 βδν οι, 
γΥ ΠΟΥ Θυν ἢ 588}] 16 θ6 βθαβοῃβά ὃ 

8ὅ6, [015 πριΠοὺ ἢΠέ ἴον {ΠπῸ Ἰαμα, ΠΟΥ γοὶ ἴου ἐπ ἀπηρἘ!]] ; 
; Ὀυξτηθῃ οδϑί τ οαἱ. Ηδ {πὲ δ. ϑαῦβ ἔο ἤδαύ, ἰθὲ ἢ] 

ἮρΘΔΥ. 
--«ο--- 

- ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΧΥ͂Ι. 

Ῥαγαδῖος ο ἐἢι6 ἴοδέ ϑίσερ, απὰ 9 ἐδι6 ἰοδέ Ῥίθοο οὶ ϑιῖυον. 

{0ΚῈ Χν. 1---10. 

[υκοχνυ.1. ΤΏΡ ἀγοῦν ΠΘΔΓ (0 Ππη 8} {π6 ῬΟΒ]ΙΟδη5 ἃ πα 5] ΠΠΘΥΒ [ῸΓ 
[0 ΠΘΔΥ Ὠ]Πη. 

3, Αμάίπο ΡΠ δ βθοβ δηα ϑΟΥ 1065 για πλγὙ66, βαυιησ, ΤῊΪΒ5 
ΤηδΔῊ ΥΘΟΘΙψ ἢ δ᾽ ηΠηθ 5, 8Π6 δδίθίῃ 1 {Πϑτη. 

8. Απὰ ἢθ βρᾷξθ [15 ρϑύ8]6 πηΐο ἔμθηη, βαυϊηρ,, 
4, ὙΝΠηδέ τηδη οὗ γοιι, Βανῖηρσ δὴ πυπαγοα 5ῃθαρ, 1 Π6 ἴοβθ 

ΟἿΘ οὗ {ποῖη, οί ποὲ ἰδᾶνο {Π6 πΙΠΘΙΥ 8Π4 πἰπθ ἴῃ [6 
ΨΥ] ΔΘ 655, ΔΠ6] ΡῸ ἴοι [π8ὲ νυ ΒΙΟἢ 15 Ἰοβῦ, ἀπ} π6 ἤπά 1 

ὅ. μα νθη Πα μα ἰουμα [ἰ, μ6 Ἰαγθίῃ 16 οὐ Πῖ5. 5801}- 
ἀ6Υ5, το]οϊοηρσ. 

06. Δμά ν]θη [6 οοχηθίῃ Ποιηθ, μ6 οΔ]]6 1} ἐορσθίμου ἢΪ5 
ἔ8παβ. δηα ποῖρη θουγ5, βαγίηρ ἀηίο (Π6π|, Β 6]οῖσα ἢ 
6 ; ἔου 1 πᾶνϑ ἔοι τὴν 5ῃ66ρ νυ ἢ νγᾶ8 Ἰοϑί. 

Ἴ. [1880 πὑπίο γοιι, {πδὲ ΠΠΚΘΥνΊ56 ΟΥ̓ 584}} θ6 ἴῃ Πθᾶνϑῃ ΟΥ̓́Θ 
ΟἿΘ ΒΙΠΠΟΥ͂ ἐπδΐ γορθπίθι, γποῦδ {Π8η ΟΥ̓ΘΥ ΠΙΠΘΕΥ͂ ἃΠα Ὠ]Π6 
780 Ῥούβοηβ, νν οὶ ὨΘΘα ΠΟ γϑρθῃίδηςθ. 

8, Εποι δύ ἡνουηϑῃ Πμανὶηρ [θη Ρίθοα5 οὗ β|1νοὺ, 1 586 
Ιοβα ὁπ6 ρίϑθοθ, ἀοίῃι ποὲ Πρμὲ ἃ σϑηα]6, ἃπα βύθαρ {π6 
Πουβθ, δηα βθεὶς ἀΠΙ σον 11] 5μ6 Ππά 1 ὕ 

9. Αμάνπθη 5Π6 Πδῖἢ ἔοιιπᾶ 1{, 516 σ81160}} Ποὺ ἔτ θμάρ δηά 
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1ακε χν. 9. ΒΘῚ ΠΕΡ ΡΟΙ 5 το σίου, βαυτηρ, Β6]οῖοα 1} χη ; ἴον Τ Οα ἃ ἴουτ.. 
Βᾶνε ἔοαημα {π6 ρίθοθ ψ] ἢ 1 Ἔμφε Ἰοϑί. 

10. ΤῊΊΚονῖβθ, 1 5αῪ ππίο νοι, ΤΟΥ͂Θ 15 ΟΥ̓ ἴῃ [Π6 Ῥγθβθησα 
οὗ ἐμ6 δῆρεὶβ οὗ σά ονεῖ ὁη6 β'ππου {πα τρθηΐϑίῃ. 

τατ ῖξξ.».--. 

ΞΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΥΙΙ. 

Ῥαγαῦϊο οὗ ἐδα ᾿γοάϊσαϊ ϑοη. 

1ὔΚῈ ΧΥ. 11. (ο {Π6 επά. 

[κε χν.11. Απὰ 6 5814, Α σογίδιῃ γηδη μά ἔνγο 5018 : 
12. Αμπάτμο νουπηροῖ οἵ {Πθηὶ 5αἱα ἴο ἢἷ5 ἐδέμου, Ἐδέμου, σῖνε. 

Τὴ6 ῃ6 ρογίοῃ οὗ σοοαβ ἐπαύ [Δ]16 0} ἰο τηθ6, Απὰ με αἱ- 
νἱἀθα πηΐο {πϑ πὶ Π15 ᾿ντησ. 

18. Απᾶ ποΐ γηδην ἄδυ5 δίξου [Π6 γοιηρου βοὴ σαί μοτοά 81] 
“Δοροίμοσ, πα ἰοοκ. Π15 ἸΟΌΤΘΥ ᾿πΐ9 ἃ ἔΥ σουπίχυ, δηᾶ 
ἴπογθ νγαϑίβα ἢ15 βα βίδηοθ νυ τοίου ΠΠν]ηρ'. 

14, Απᾶ ψ θη Π6 μὰ βρθῃί 811, {Πθγθ δγοβ8 ἃ τηϊρῇν ἴα- 
γΤηΠ6 ἴῃ {πἰ απ ; δῃηα π Ῥεσδῃ (ο Ὀ6 ἴῃ νναῃΐ. 

15. Απά Πα νεπὶ δῃηά Ἰοϊηθᾶ Πηηβο] το ἃ οἰΖθη οὗ (Πδὲ 
σΟμὨ ΥΥ ; 8η4 Π6 βθηΐ ἢϊὴ [πο ΠΪ5 Π6] 45 ἴο ἔβεα βύν!η8. 

16. Απά πε νοιυ]ά ἔδιπ πᾶν Π|]Θα ἢ15 θ6}]ν ἢ τ Πμ5Κ8 
(μδ{ {Π6 ϑσνσίηα αἸα οδὲ ; δα ΠῸ τῆ8η σάνε τιπίο ἢ]. 

17. Απά ψῆρῃ ἢ οδὴθ ἴο ἢἸΠΊ56] ἢ, ἢ6 514, Ηονν γτηδηῦ 
[γα βευνδηΐβ οἵ τὴὺ ἰδίμου 5 πᾶν Ὀγθδα δῃουρἢ δά (ο΄ 
ΒΡΆΓΕ ; 854 1 ΡΘ ΙΒ. τυιτἢ ἤυπσοΥ ἢ 

186. [ν}}}} ΑΥ156 8πα σὸ ἴο γὴν [Δ{Π87ῴ| Δη4 ν᾽ ἢ] 58 0 ππίο Ἀ]τη, 
Ἐδίμον, 1 πᾶνο βιηπηθα δρδιηβέ πθᾶνθη, 8η4 Ὀοίοτα {Π 66, 

190. Αμπά δῃη ΠΟ τηου6 νγοσίῃν (Ὁ 6 ο8]16α {ῃν 50}: τὰκ 
6 85 ΟΠ6 οὗ (ῃγ ΠΙγρα βουυδῃΐβ. 

206. Απᾶ ἢ δῖοβϑθ, δπᾶ οδῖηθ (0 ἢὶ5 ἔδίποσ. Βαΐ ψῃθη Πε': 
νγ»ὰ5 γϑί ἃ σιϑαΐ νῶν οἵδ, ΠῚ5 [ΔΓΠΟῚ βανν Πἰπι, ἃπα μαᾶ 
ΘΟΠΊρΡΑββοη, 8Πη4 τη ἃηα [6]] οἢ 185. πθοῖ, δῃὰ Κιββθᾶ. 
Ὠη. 

91. Αμᾶ {τὸ βοπ βαϊά ππίο. μη, ἘδίΠοΥ, 1 μᾶνθ βιηπρῆ 
ἀραϊηβδί ἤθᾶν θη, δηᾷ ἴῃ, ἔην 5:5}, 8861 ἅτ ΠΟ τῆοτα νου την 
το 6 “116 ἐῃγ βοῃ. 

22, Βαΐ {Π6 [Δ{ΠῸῚ βαϊὰ ἴο ἢ15 βουνδηίβ, Βυῖηρ' ἔοσ ἢ (Π6 θαϑβὲ 
ΤΌῸ06 δηά ραΐ 1 οα πη ; ἃηά ρᾳΐ ἃ τἱπρ᾽ ΟἹ Π15 μδῃὰ, δηᾶ 
5Π065 ΟἿ 15 ἔδεξ: 

98. Απᾶ Ῥχηρ ΒΙΕΠοΥ ἐπ ἑαυιοα οΑ]ς, μα ΚΙ] 16 ; δηά ἰδέ τι5 
οδί, ἅμα Ὀ6 ΤΠΘΥΤῪ : 

9,4. ἘΟΥ {Π|5 ΤΥ 50η νγᾶβ ἀθδά, δηᾷ 15 αἴϊἵνβ ἃρϑίῃ ; Π6 υγᾶβ 
Ιοϑί, δπά 15 ἔουμπά. ἀπά τῇδν θερσδῃ (0 Ὀ6Θ Τηρυν. 

ο5, Νὸον Πἰ5 οἰ ἄδὺ 50ὴ ννᾶὰβ ἴἢ (6 ἢ6]4 ἢ δη δ5. 6 οδγηδ. 
Δηα ἄτονν πἰρἢ ἴο {πΠ6 Βοιιβ8, μ6 ᾿μθαγὰ γηυβὶς δηὰ ὁδηοὶηρ, 

ςβ. ΑΔμᾶᾷ Πιο οδ]]θα ομβ οὗ [86 βουνδηΐίβ, δῃαὰ δϑκοὰ νῆδε. 
{Π656 πιηρ5 γηθδηΐ. 

27. Αμᾷ Π βαϊά πηΐο Π]ΠῚ, ΤῊ ὈΥΟΙΠΟΥ 15. ΘΟΠ16 ; πὰ Εἶν 
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1ακοχν.ἕ. [αι ποῦ μα ΚΙΠοα (μ6 (αἰίεα οὐ], θδοδιιθα μ6 μδίῃ τθ- Οἱ ἃ ἰοαν. 

28. 

80, 

Φ1 

92, 

ΔΚ χνὶ. 1. 

δ 

ν- 

ο 

10. 

οοἰνοα πη βαΐθ δπὰ βουμῃα. 
Αμά Πα νγὰβ δῆρυυ, πα σοι] ποὺ ρῸ ἴῃ; {πρϑυθίουα 

σδπ16 Πἷ5 [Ποὺ οὐ, πα Ιπἰγραϊθα Πγη. 
Απα [6 δηβυνουηρ, 5814. 0 Π15 [δῖ μου, 1.0, {Π|656 ἸηδηΥ 

γϑδίβ (ὦ 1 βοῦν {π66, ποι ΠῸΥ ἐγδηΒΟ 5564 1 δύ ΔῺΥ {Ππ|6 
την σογηγηδΠπατηρηΐ ; ἃπα γοῦ (πο πονοὺ σαναβί τη6 ἃ ΚΙά, 
{παΐ 1 ταῖρι τηδ κα ἸΠΘΥΎΥ ὙΠ τὴν {16 Π68: 

Βιιὲ ἃ5. Β0οὴ 85 {Π|5 [ΠΥ 500 νγᾶβ Θοῦηθ, ὙΠΟ ἢ ΒΔ 46- 
νουγοα (ἢν Πνίησ ΜΙ Παυ]οΐβ, (ποὰ Πιαϑὲ ΚΙ]Π]δα ἔοχ Ὠΐτη 
{πῸ [αἰρα σα], 

Δηά δ βαιά πηΐο ἢϊη, ὅοη, ἔδοῖι ἃὺΐ νοῦ τ τη6, δπᾶ 
811 πα 1 Πᾶνα 15 {Π|Π6. 

Τι ννὰβ τηθϑί {πὲ νγα 5ῃοι]α τηᾶῖτο πλοῦν, δηα 6 οἶδά : 
ΟΣ {15 {πν ὈγΟΙΠΟΣ νγὰβ ἀθδα, ἃπὰ 15 4[ῖνα σϑὶῃ; δηᾶ 
γγὰ5 ἰοβί, δπᾷ 15 ἰουμπά. 

---- 
ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΧΎΥΤΙΙ. 

αγαδίε οὗ ἐδι6 ἴη)ιδὲ δἐειυαγα. 

ΕΥΚΕ ΧΥῚ. 1---18, 

Αμα πὸ 5814 αἷ8ο πηΐο [15 4|5010165, ΤΟΥ͂Θ νγὰ8 ἃ 6ϑυ- 
ἐδὶῃ Υἱοὶ χηδὴ ΠΟ δά ἃ βίδθνναγα : δηᾶ [Π6 βϑγηθ6 νγᾶϑ 
δοσαβοά πηΐο πΐη τύ Πα Πδα νναβίβα 15 ροοάβ. 

Αμπά [6 οδ]] θᾶ τη, δηᾶ βδ:4 πηίο ἔπ, Ηρονν 15 1ἰ {πᾶΐ 
Τ Ἰθαᾶὺ {Π15 οὗ {Π66 ἢ σῖνβ δὴ δοοουηΐῦ οἵ {ΠΥ βύθννδυ ἀ5Π10 ; 
ἴου (ποὰ τηαυαϑϑὲ θ6 ΠΟ ἸοηροΥ βίθννατχά. 

ΤΉΘθη {πΠ6 βἰονναγα 5814 νι πη 56 1, ὙΥ̓ μδι 51Π.4}}1 Ἃὁ ὃ 
ῸΥ ΤΥ Ἰοτὰ ἰδῖκθ) ἄννᾶὰν ΠΌΤ τηθ {Π6 βίθννδγαβῃρ: 1 
οδπηοίύ ας ; ο Ὀ6ρ' 1 ἃῖὴ δϑῃδμηθά. 

1 δῖὴ σεβοϊνϑά νῇῃδί ἰο 4ο, {πᾶΐ, ἤθη 1 8η ραέ οιέ οὗ 
116 5ιθυνδυ 810, {Π6ν τδὺ γθοϑῖν τη6 ᾿πΐο {Π6 1, ΠΟιι565. 

50. Π6 οδ]]θα βνουν οπα οὗ [15 μου ̓ 5 ἀθθίουβ ἀπο ἢ]τη, 
ἃ Πα 54 πηίο {πῸ ἢγβί, Ηονν γχθοῇ οὐγϑϑῦ που πηΐο ΤῊ 
Ἰογα ἢ 

Αμπᾶ [ βαιά, Αῃ μυμάγοα χηθαϑιιτοβ οἵ ο]. Αμπά [6 
5814 ἀηίο ἔϊτη, ΤΆΚα ἴῃ Ὁ}, δηα 510 ἀοννῃ 4] Κὶν, δηα 
ντϊία Πί(γ. 

ΤΉθη 5814 μ6 ἴο δποίποι, πᾶ πον τηποῖ ονγοβί {πο ὃ 
Αμπά Πα 5α]4, Αῃ μυπατγοα πιθᾶϑασοβ οἵ ναί. Αμπα Π6 
βαιά πηίο τη, ΤαΚο (ἢν Ὁ111, δηα νυ ἔουυβοοῦο. 

Αμαὰ πὸ Ἰογὰ σοχηηθηαθα [Π|6 πη]ιβι βίθννασα, θθοδιιδ6 
μ6 Βδὰ ἄἀοῃμο γΊβοὶν : ἔου {π6 ομ]άγθη οὔ {}15 νου] δύ 1π 
{ΠΕ σαπογδίοη νυ ῖβαυ {μη {πΠ6 ΟΠ άγθη οἵ ΠΡ Ὠΐ. 

Αμὰ 1 880 πηΐο γοι, Μακε ἰο νουγβοῖνοβ ἤπθηάβ οὗ 
[Π6 γηδηηηοη οὗὨ πητὶρ  θουβη685 : {πᾶΐ, θη γ6 [81], (Πο 
ΤΏΔΥ ΥΘΟΘΙΨΘ γοιῖι ᾿ηΐο δυϑυ]δβίηρ' ΠΑ Ι ΔΌΟΠΒ. 

Ηϑδ {μδὲ 15 [1 0Π{ὺ] ἴῃ ἐπαΐ τ ΒΙ ἢ 15 [ϑαϑί, 15 (αἰ Π{ἃ] 4150 
ἴῃ χη ἢ : δηᾷ Πι6 {πᾶΐ 15 ππ]αϑύ 1 {πὸ Ἰδέ, 15. ππ]τιϑύ αἰ5ὸ 
1 χηποἢ. 
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1α. χνΐ, 11, [{επεγϑίοτε γα μάνα ποὲ θδδη [αι] ἴῃ {Π6 Ὁπυὶρμέθοιβ Θὲ ἃ ἰοὰγ, 
γχηδιηγηοη, ὙγΠ0 ν}1}} σδυηηη ἴο ΘᾺ ἔγιιδὲ {Π6 {{π6 ΥἹ ΟΠ 65 

12. Αμᾶ [γε μᾶνϑ ποῖ θθθη ἔβι 8] ἴῃ [πὲ ΜΒ]Οἢ 15 ΔηοΥ μου 
Π]ΔΠ᾽ 5, ὙΠΟ 588}} οἵνε γοῖι {πὲ νυ 10 }} 15 ΟΣ οὐ ἵ 

183... Νὸ βεούνδαηΐ οδῇ 8617 6 ὕνγο ἸΔΒΊΘΥΒ; [ΟΥ̓ ΘΙ ΓΠΟΥ Π6 ψ}}} 
Βαΐθ ἔθ οὔθ, δῃᾶ Ἰἰονα ἐπε οἰμϑῦ ; ΟΥ̓ εἶδα ἢ68 ψν1}} Ποϊ]ά ἴὸ 
[Π6 οπθ, ἀπ ἀββρίβα ἔπθ οἵμου. ΥὙα οδηποῖ βοῦν αοα ἀπά 
ΤΩΔΙΩΙΏΟΗ. 

-πεασέζος.-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΧ. 

Ο'λγιδέ γϑργουθ5 ἐλ Ῥῥαγῖδθ68. 

Χῦ0ΚΕῈ ΧΥΙ. 14.--1 7. 

μὰ. χΥὶ. Δ. Απάὰ {Πη6 ῬΠΔΥΙΘΘ 65 αἰ5ο, ψῆο νγοῦθ ὀονοίουβ, ποαχὰ 8]] 
[8656 {πἰησθ, δῃά ἐμπδϑὺ ἀου δα Πίτη. 

15. Αμὰ [ 814 υπηΐο {Πθη], 8 δ ἐμὸν φῇ ο ἢ Π5Ε 
γΟΌΓΒΟΪν 65 θείου τηθη ; μὰ οα Κηονϑίΐ γοῦν Ὠρδγίβ: 
ἔου {πὲ νυ ΒΟ} 15 ΠΙσ Ϊν οβέθθίηθα δυηοησ' τη ῃ 15 Δ ΟΙΩΪη8- 
το ἴῃ {86 βιρῃι οὗ σοά. 

16. Τὴ ἰὰνν δπα {Π6 ρυορθίβ νοῦ ἘΠῚ] ΦοΠπ : βῖποθ {πὲ 
{π]6 {Π6 Κίησάοιη οἵ Οαοα 15 ργϑδοιθα, δηα ΘΥΟΙῪ τη8ῃ 
ΡΙΘΒΒΘ(ἢ Ιηΐο 1{. 

17. Αμπὰ 1 15 ϑϑβίδι [Ὁ πρᾶνϑῃ δη4 θαυ ἴο ρᾶ85, [8 ὉΠ6 
Ἐ{{16 οὐὗἨ {π6 ἰὰνν ἰο ἴα]. 

--Ἧο-- 
᾿ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧ. 

Ολγὶϑδέ αἀηϑυεῦβ {6 (ιιοδίἑοη σοποογηῖησ Ζίυογοαο απ ὁ. 
ΜἭαγγίασε ἢ, 

ΜΑΤΤ. ΧΙΧ. 5-.. 19, ΜΑᾺΚ Χ, 3---19. {0ΚῈ ΧΥΙ. 18, 
Μαὶ. χῖχ, ὃ... Αμπὰ (Π6 ῬΠΔΥΙΒΘ 65 4150. ΘΔ116 τιηΐο ἨΪη1], δ Πα δϑκθα Πΐηη, 

τοιηρίηρ Ὠϊτη, ἃπα βαυίηρ πηΐο Πἰπ, [5 16 Ἰαυν αι} [ῸΥ ἃ 
τῇδ [0 Ῥα ΔΥΥΔΥ 5 Ὑ18 ΓῸΥ ΘΥΥῪ οδιι86 

33 ΠῚ 6. ἀγριυιπιθηΐβ σοι ᾿παποορὰ ῬΙΙΚιποΐοη ἴο μδοθ ἐπ15 
ΒΘΟΙΊΟ. ἴῃ 115 ργθϑθῃΐ ροϑβι ϊομ; ἀρ ρΘδν ἴθ πι6 5 Β᾽ οἰθη γ ποὶρ εἶν 
ἴο ᾿πάποθ τη ἴο γΓαθοὶ ὑπ δυϊβουιν οὗ {π6 οὐδ ἴουτ, ψΠῸ 
σου ᾿ηβορὲ 1ἴ ϑβαύποσο, Τυρῃίίοοῖ μ]Δθ65 ἐπ οοπνογϑαΐίοη 
γΕΒΡΘ οὔ Πρ ἀΙνοΟΥ 6 αἰτοῦ ΤΚ6 χνῇ!. 50. ἃ5 Π6 Μ}1] ποῦ ὈγΘΔΚ ἰπ 
ὌΡΟΙ {8 ΒΌρΡΡΙθιμθιΐαγυ παρίευβ οἵ 5. 1λ|κ6. ΝΘ ΘΟΠΙΘ, ΠΡΟῚ 
ΨΘΟΓΥῪ Ἰηϑαβιοϊθηΐ συοιηάβ, π85 ρασοα {Π|5 οοηνογϑαίίοη δου 
ἐμὸ δοοουμπὶ οὗὨ {Π6 τϑϑαγγθοίϊοη οἵ 1Ζαγιιδ: βϑραγαϊηρ' ἴΠ6 
Ρᾶδδαρϑβ Ναϊ!. χῖχ. 9---Ἰ, ἃπὰ ΜΆΥΚ κ. 2--12, ΤΙ͂τΓοτὰ Γλικα χυΐ. 
18, Νονοομηθβ ποΐθ. Ηἰβ ἀγριπιοηΐ ἔγομι Μαΐου χὶχ. 1. ἂπὰ 
ΜαΐΚ χ. 1. ρύόονϑβ ποίμῖπηρ, ἃ5 {π8686 ρΡᾶβ58 065 86 {ῃ8 οοππδοῖ- 
1ηρ 5 Ὀούνθθη ἴπ6 ΤὈΥΤΠΘΓ ἀπα ἔπ Ἰαϊτου ραγίβ οἵ Ογ 155 118. 
Βοδατγιάσο ἀπὰ ΜΊΙΟΠΔ6]15 4150 ΘΟ ΠΒΙ ΔΟΥ {Π6 ραβδαρ 68 ἃΒ ἀϊβιϊηοί. 
Πᾶν δἀορίοα ῬΙΚΙΠΡ ΟΠ 5 ΔΥγαπροιηθηΐ, θθοᾶα88 ἴπ6 ΟΥ̓ΘΥ 

οἵ {Π6 οἴποὺ Εν α προ] δὲ5 15 ποῖ ἔπουθῦυ αἰδί αγρθὰ : ἃπὰ ἃ ΓΘΆθ0Π 
15. ρίνϑῃ [01 {π8 οοπνουβαίοῃ 156}; τ ἰοῦ σπου]Ἱὰ οἰπουν 58, 1 
οοηδηρᾷ ἴο {πὸ δοοοπηΐ 1ῃ 1λ|Κθ χνὶ. 18, ἄρρθαγ ἰο θ6 βίγδηρο 
αργαρί. Τὴ {πΠ6 ὈῬγΓοβϑθηΐ οὐθγ, 58γ5 ΡΠ Κιηρίοι, {Π6 τθᾶβοη 15 
ονϊάθηὶ Πν ἔμπα ῬΈΔΥΙ56 65 σαπηθ δηᾶ ἱοπιρίοα ΟἸγΙβὲ Π} {π|5 
αποδοη. ΗΠ ᾿ιδᾶ γυ5ὲ Ρεΐογο ἀθοϊαγοα {παῖ εἰ γγὰ5 ΘΆ βου ΤῸ 



Μαῖκ χ. 8. 

4. 

ὅο 

Μαίί. χιχ, 4. 

Ναυκ χ. 6. 

Ναί. χὶχ. 4, 

ὃ. 

ΔΜ αὐς χ, 10. 

11. 

12. 

Μαί, χὶχ. 10. 

ἯΙ: 

12. 
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Αμπά Πα δηβυννοιδᾶ ἃηᾶ βϑαϊᾷ απο ἔμοη, Υ παὺ ἀϊᾶ Μο568 ὁα α ἰουν. 
οοτητηδηᾷ γοὰ ὕ 

Αμᾶ {πον βαϊᾷ, Μοβεβ βυβεχθα ἰὸ ψυῖθ ἃ Ὁ1] οὗ ἀϊ- 
νου σομηθηΐ, δπα ἴο ῥῬὲ ΠΟΥ ἄννᾶν. 

Απά «6515 δηβυνεγθᾶ δηά βαϊᾷ πηίο {πθπὶ, Εν {π6 πᾶτά- 
Ὧ655 Οἵ γοῦν πϑατὺ π νχοΐθ γοὰ {π|5 ῬΥθοδρί, 
Ηδνα γε ποΐ τϑαᾶ, ἐπαΐ μ6 νυ ῃβιοῆ χδάθ τμθι δὲ {πὸ θ6- 
ΒΊΠΗΙΏΡ' 
οἵ [186 ογθδίϊοῃ, 
Τη846 ἔπι γηδ]6 δηᾶ ἔδιηδ]ο, 

Απᾶ 5814, Ἐον {Π15 σδῦῖϑο 5}8}} ἃ τῆδῃ ἰθρανθ (Ἀπὸ δᾶ 
ΤΟΙ ΠΟΥ, δηα 5841} οἴδαᾶνα ἴο [158 υυἱα : ἀπά {πδὺ ὑναὶῃ 
51.4}} θ6 οὔθ ἢἤδθϑβῃ ὃ 

ὙΥΠογθίοσθ {πον ἃγ6 ὩῸ 1η0 76 ἔναίη, δι οπα ἤδβῃ. 
δὲ {πεγθίοτα αοα μδίῆ Ἰοϊπθα ἰορσϑίμου, δῖ πὸ χηδὴ ραΐ 
ΔΒΌΠΟΘΥ, :; 

ΤΉΘΥ 580 αηΐο μΐτη, ἢν ἀἸ4 Μοβεβ ἔπθη οοχητηδπά ἴο 
δῖνθ ἃ νυ ηρ᾽ οἵ ἀϊνογοθιηθηΐ, δηα ἰο ρα ἀνγᾶν ἢ 

Ηδ 5811 ππίο ἔπθιη, Μοβοβ θδϑοδιβο οὐ {π6 μβαγάηθβϑϑ οὗ 
ὙΟῸΣ Πρα5 βυβδγθα γοὰ (0 ρὰΐ ἄνγὰὺ ψοὺγ ψῖνεβ : Ραΐ 
ἔχου {Π6 ῬΘρΡΊῚΠΗΪηρ' 10 ννᾶ8 ΠΟΐ 50. 

Αμὰ 1 8ὰν πηΐο ψου, ΤΥ Βοβοθνϑὺ 5881} ρας υγὰν ΠΙ5 
ννΠ8, Ἔχοθρί 16 θ6 ἔου' ουπισδίοη, ἃ Πα 58.8}} γηαυτν ἃπο οί, 
σοτηχη 60} Δα] τοῦ : 8π 4 νοβὸ χηδυγϊθί ΠΟΥ ΜΠ] ΟἷΝ 15 
Ῥιυΐ ἀναγ ἀοίῃ σου Δ] ουν. ΩΝ 

Ἀπᾶ ἴῃ τ{6 ᾿ουιβ8 ἢ15 ἀἸ50 0165. δϑ]ςθα Ηΐτη δσαίῃ οὗ {16 
ΒΔγ]6 ΤΠΔΕΘΥ: 

Απα Π6 βαϊ(ἢ υπίο Ὁποτη, Ὁ ΠΟΒΟΘΥΟΥ 5181] μὰς ἄννᾶν Π5 
18, ΔΠα ἸΩΔΥΤΎ ΔΠΟΙΠΘΥ, σΟγηγη 6 ἢ} Δ] οὺν ἀσαϊηβί ΠΟΥ. 

Απάὰ 1 ἃ νγογηδη 5118}} ρυὰς ἀνγὰν Ποὺ πυβραπά, ἀπά θα 
ἸΠΔΥΥΙΘα (0 ΔΠΟΙΠΘΥ, 5116 σοτημη!ςθἢ Δα] ον. 

Η!5 ἀἸβοῖρ]65 βᾶγ τηΐο ἢϊηι, [{ (Π6 οα56 οἵ ἃ ἕηδῃ Ὀ6 50 
νν ἢ 1115. να, 1 15 ποῖ σοοά [0 ΤηΔΊΥΥ.- 

Βυΐ Πα 58:4 ὑπίο ἔπθη], 41] γηθῃ οδπποῦ γθοθῖγα {ἢ 15 
ΒΔΎη 0. 5806 ΤΠΘΥ͂ (0 ΨΠΟΙη [Ὁ 15 ΡΊνΘΠ. 

ΕοΥ ΤΠοΥ6 δὺ6. 5ογη6 δυππ ἢ 5, ἡ ]Οἢ ἡ 6 50 θοτὴ ΠΟΥ 
{Π6ῚΣ τ] ΠΟΥ 5 ΟΠ : δπα {Π6Ὶ6 δἃ16 5016 ΘΠ 6.5, νυ] οἢ 
γγΈΧ6 χη 46 ΘΠ Οἢ5 οἵ γτηθῃ : δηα {Πποῖ6 θ6 διμιο 5, ννῃΙ ἢ 
αν γηδάθ {Πθηηβοῖν 5 Θαηο5 [ῸΥ {πΠ6 Κηράομῃ οὗ ᾿θδ- 
νΘη 5 588Κ6θ. δ {Πδ0 15 Δ016 (ο γϑοοῖνα 1ὲ, 1δὲ Ηϊη γϑοεῖνο 
τί. 

πϑᾶνθη ἃπὰ δαγίβ ἴο ρᾶ885 αὐγᾶὺ ὕμαὴ [ῸΓ ὁπ Εἰ {16 οὐ ἐμ [ἂν 
ἴο (811. ὕροι νπΐοῖ ἐμὸν ρμαΐῦ ἴῃ ὁᾶ56 οὐ ἀΐνογοθϑ ἴὸ ΤΠ ς 
δοπδοϊαάίηρ' {παὶ μ6 σοῦ] γϑϑοῖνο ἰ οοπίγαγυ 0 ἔπ ἔμθπ οχἰϑῖ- 

ἴπρ' ἴὰνῦ ; ΟΥ̓ Ἰπόγ6 ὈΓΟΡΕΥΪΥ͂, ἃ5 Ὠοδάγιάρθ οὔϑθῦνθβ, (ποΐθ ἴο 
ϑϑοῖ. 18ὅ, ἘΔ Υ ἘΣ ροβίτοΥ,) οΟηΐγαῦν ἴο {πὸ γϑοοϊνθα ἱπἴου- 
Ρτοϊαϊίου οὔ ἔπ αν ΕΥ̓͂ {π8 βόποοὶ οἵ Η1Π6], ψπὸ παὰ ἰαπρλΐ 
ἐπ μϑορῖθ ἐϊιαὶ ἀϊνονοοθ το  θ6. ρου θὰ [ῸΓ ΘΟ ραν αἴἶνο } 7 
ἔχιν] σαιι565. 
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Μαί. χὶχ. 18, 

1.α. χνἢ}.1ὅ. 

ἍΑΓΚςΣ. 18. 

14. 

1λι. χυ 1.106. 

ἽΜδ1Κ κ. 14, 

15. 

1. Χυ1!.17. 

ἍΥΚ χ. 16. 

δαί. χιχ.15. 

ΘΗΕΙΒΊ ΒΕΘΕΙΨΕΒ ΠῚ ΤΙ Ε ΟΗΙΓΌΞΒΕΝ«““ΟΉΑΡ, ν, 

ΜΑΒΚ Χ. νΘΓ. 2. ραΓΐ οἵ νου. 8. 6, 7. ἀηά νου. 8,9. 

2. Απᾶ ἐμθ ῬΠΑΥ 5665 ΟΔ116 ἔο Π]Π|, 8 4 δϑκθα ἢϊη), 15 1 Ια αὶ 
ΤΟΥ ἃ τῆδῃ ἴο ρΐ ἅν ἢἴ8 18" ἐθιηρί! ἢ Ηϊηι. 

8 -Ο-ΟΑπᾷ Π6 δηβυνυθγοα 8η4 5814 πηΐο {πῃ 6 11-- : 
6 --Βαΐ ἴγοιμ {Ππ6 θοοΊππρ---ἀΟα ᾿η8846 ἔπθπι τη81]6 ἂἀπα [6- 

11868---- 
Ἴ «-ἜοΥν ἴμ15 οαιϑ6 588} ἃ πιδπ ἰθαγο--ταηὰ οθανο ἴο Πἰξ 

Ὑ1ὲ6 :--- 
8 Απὰ ἔπ 6Ὺ ἔνι πη 518}} ΒΘ 916 Π|65}}: 50 ὕπ6ῃ [ΠΥ ΔΓ ΠΟ ΠΟ ΓΒ 

νγαῖπ, θα ΐ 9Π6 ἢ 65}. 
9 Ὑγμαῖ ἱμογοίογο αοα μαΐ} ]οἰποα ἱορϑίμογ, 1οὲ ποῖ πηδη ρμαΐ 

ΔΒΌΠΑΘΓ. 
0ΚῈ ΧΥΪ. νοῦ. 18. 

18 ὙΥΒοΒοθσ συ ρυϊθὶ] ἀνγὰν Π15 18, ἃπα τηᾶγυϊθὶῃ δ ποῖπογ, 
ΘΟμμϑὶ ἢ ΔΘ ΒΥ: 8η4 ὙΠΟΒΟΘυ ΘΙ τηϑυγίϑῖ Π6Ὶ {παῖ 15 ρμὰξ 
ἈΔΥ ἔχοι ἤν 584, οοιπτη!ἐἐοϑῖ αἀμ]ξοτνν. 

-οὧ»--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΤΙΡ, 

Ο'λγιδὲ γοσοῖυοα απα δίοδδος ζἴε Ομεἰάγοῃ. 

ΜΑΤΤ. ΧΙΧ. 12---1 5. ΜΑΚΚ Χ.15---17. Γὺκὲ χυπ!. 15--1 7. 

ΤΏΘη σγοῦα {Ποῦ Ὀτοιισἣξ τέο Ὠϊπ Π{{16 Ομ] ἄτη, ἐπα 
ἢ6 5ῃου]α ραΐ Π15 πα μα5 οἢ {Π61, δη 4 ὈΥΔΥ. 
Βαΐ νγβθη 15 ἀἸ501Ρ165 βανν 1ὲ, {ποὺ τουκοά 
τΠο86 {πὲ Ὀτοιρὶε ἘΠ ϑιη. 

Βυΐ ψγπθη Ψ 6515 5ᾶνν 1{, Π6 νγᾶβ τη 0} ἀρ] βοά, δηᾶ 
οΔ]]64 ἤθη απίο ἤίτη, δθᾶ 
5814 πιπίο ἔμετη, δου (Π6 ΠῚ {16 ΘΠ ἄγθῃ ἕο σου] 6 τιπέο Π16, 
Δη4 ΤΟΥ Ι4 Πθτη ποΐ : ἔου οὗ βοῇ 15 1Π6 Κίπσάοιηῃ οὗ αοά. 
ΟΠ 1 580 πηΐο γοιι, Ὁ Ποβοδθνϑὺ 5181} ποί γβοϑῖνθ {Π6 

Κιησάοχη οἵ Οαοά 85 ἃ {π||6 Ομ] 4, 6 5141} ποὲ θηΐεχ 
{Ποσοϊη. 
ἴΠ ΠΟ γγ156 δῃΐθυ θυ  η, 

Αμπὰ Πα (οοῖκ ἔμθιη ἊΡ ἴῃ Πἰ5 διγηβ, ραΐ 15 Ββαηαθ Ἰροῃ 
ΤΠθγη, δηά Ὀ]6ββϑϑά ἐποχὴ : 
Δη4 ἀδρατγίθα (Πθηςα. 

ΜΑΤΈ. ΧΙΧ, ρατὶ νοῦ, 19, νου. 14. δπὰ ρᾶξὶ οὗ νϑυ. 15. 

10 --Τθη σογο ποσο Ὀτουρΐ ἀπο κἶπὶ 11{{16 ΘΒ] ἄχθη, ἐμδξ 
[6 5που]ὰ ρμυῖΐ ᾿ὲβ παπᾶ οα ἔπεηι,---απαὰ ἐμ6 ἀἸβοῖρ]65 σρακοὰ 
ἘΠ 61. 

15 Βυΐ Ζ7651:5 5814, Βυβδν {06 ΟΠ] Πάγοα, δπὰ Τοσρι ἃ ἔμθην 
ποΐ, ἴο ΘΟπ16 τππῖΐο τη6 ; ἴογῦ οὗ βιι6}} 15 ἴπ6 Κίῃσάαοηι οὗ μθᾶνθη. 

18. ---Απηἀ [ ἰαϊὰ μὲβ8 απ 5 οὰ {μδιη- 

34. ῬΙκίπρίοη 186 Δηχίοιιβ, ἢ. 8}1] ΟΟΟΆΒΙΟΠ5, ἴο ΡΥΘΒΟΥνΘ ἐπ 
ΟΥ̓ΔΟΥ οὗ 51. 1λὰ1|κ6, ἀπὰ Π6 μᾶ5 ποῖ ἱμϑυθίουγθ [Ὁ] ον δα ἃ τὰ] οὗ 
ΒαγΟμἰΖίηρ, ἡ ΒΙΟἢ ἴῃ {Π6 σγϑδΐ πηδ]ου ιν οἵ ἰπδίϑη 65 15 ἃ 5816 
συϊάθ. ΤΠ6 οΘοπουγγοηΐ ΟΥΟΥ οἵ ἔνο Ἐνδηρο 1515 15 ρΥθΘί γα] 6. 
ἴο {πΠ6 δγγδηρθιηθηΐ δἀορίθα ὈΥ ομ6 οὔϊγ. Βοῖμ 8ι:. Μαΐϊπον 
δηὰ 5... ΜΑΥΚ ρΡ]8ο6 ὑΠ15 βθοίίοπ [6 ὑπ 6 1. ἀοοοπηΐ οἵ {πΠ6 ἀ601- 
5105 οὗ οὔν Τ,οΓὰ Γοβρθοίϊηρ ἀϊνογοθθ, 1 [Ὁ]]ον ἐπϑὶκ δαϊπογιῖῃ 
ἐπογθίοτα τη ορβθυνῖπρ ἴπ6 ργθϑθηΐ ογάθυ. Τιρμιοοῖ, Νν σοπιθ, 
οθάγ! ἀρθ, ἀη ἃ Μ|ΊΟΘΙ86115, πᾶν ἀυγδηροα {πΠ6 δεοῖοη8 ἢ ἴμ6 
δ8 16 ΗΔ, 

Οπ ἃ ἴουτ,. 



ΤῊΕ ΒΙΟΗ ΜΑΝ ΑΝῸ ΠΛΑΖΑΕΌ5-- ΟΡ. Υ. 

ΜΑΒΚ Χ, ραγΐ νοῦ. 19. 
18 Απὰ ἱποῦ Ὀγουρπΐ γοῦπρ Ομ] ἄγθη ἴο μἷπι, ἐπα ΒΘ 5μου]ά 

οθοΣ ὑΠποπὶ: ἃπα ᾿ς ἀ]5010165 γα ρα ΚΟοα--- 

10 ΚῈ ΧΥΠ. ραγί οἵ νου. 1ὅ, 16, 17. 

1ὅ Απὰ μού Ὀγοπραῦ πηΐο πἴπι 150 ἰπίδπ5, ὑπαὶ μ6 ψουἹά 
όσοι μι θγὴ : --- ἢ 61. 

16---Βαὶ «[651τ15---8414, Βαὔἴον 1116 ΟΠ] ἀγθη ἴο οουηθ ἅπΐο 116» 
Δ Πα [ΟΓΡ1α ὑπ ῖ ποῖ : [ὉΥ οἵ 50 8 15 πὸ Κίπράοιῃ οἵ αἀοα. 

17 ὙΘΥΠΪΥ Ι 88. ππΐο γοι, ΨΥΠΟΒΟΘΥΘΙ 518}} ποῖ σγϑοθῖνθ ἴπ6 
Κιηράομι οἵ (οα 88 ἃ 1{}16 ΟΠ1] 4, 518]---- 

-«Ὁς-- 

ΞΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ 5, 

ῬΡαγαδίε ὁ {με Κῖοῦ Μίαη ἀπά ΠΖιαξαγιδ. 

{{ΚῈ ΧΥ!. 19. το {π6 οπᾶ. 

κι. χνὶ. 19. ΠΟΥ νὰ ἃ σοείϑίη ΤἹΟἢ τηδη, ϑν ΒΘ ἢ νγᾶ5 οἱοι πο ἴῃ 

͵] 

ῬύγΡΙΘ δηα ἤπα Ἰπθη, δηα Δγθα βυμηρίιποιϑ!ν ονεὺν ἀδῪ : 
206. Αμα {ΠΥ ννᾶβ ἃ δαυΐϑιη θθσραῦ Ὡδιηθα [,ἀΖᾶτιιθ, ὙΥΒΙΟΪῚ 

γγα5 1414 δὲ Π15 ραίθ, {1]] οὔ βούθβ, 
21. Απὰ ἀεβισηρ ἰο Ρ6 δα ψ 1 {Π6 οὐαση 5 ννμ] ἢ [6]] ἔγομ, 

{Π6 τΊο ἢ γηδη 5 [40 ]6 : χῃούθουε, {π6 ἀορβ σϑῖηδ δῃά ΠἸοΚϑά 
Π15 ΒΟΙ65. 

92,. Αμὰ 1{ οᾶπ|6 (ο Ρ885 {πᾶ {π6 Ῥασραγ ἀϊ6α, δηα ννᾶ5 οδι- 
γα Ὀν {π6 δῆσεῖὶβ ᾿πΐο ΑὈΥϑΠδγη 5 θοβοχη : [86 ΤἹΟΒ γηδ 
4.150 ἀΙ64, δηα νγὰβ Ὀυτιοα : 

28, Αμὰ [τὴ Π6}] Π 1Π|66 ἊΡ 15 δγϑβ, Βϑίηρ' ἴῃ ἰουσχμθηίβ, δηᾶ 
οί ΑΡυδἤδιῃ δίδυ οἵ, δια ΤαζΖαγιιβ ἴῃ Π15 ὈΟΒΟΙ,. 

94, Απά Βε οτἱδά δηά 514, Εδέμον ΑΡγδμδιη, Πᾶν Τηοτοῦ 
ΟἿ 1Τη6, δηα βοπηᾶὰ 1Ζάγιιβ, {Ππδῦ Π6 γηδὺ αἱΡ {Π6 ἐἰρ οἵ δ15 
ΠΏΡῸΥ [ἢ ννδίευ, Πα 600] γὴν ἰοηραθ, ἔου { δὴ} ἰοχστηθηίθα 
1η (15 ἤδγηβ. 

95. Βυύ ΑΡγϑῆδηι 5814, ϑὅοη, τϑιηθιϑυ {πᾶὲ τποὰ ἴῃ ἢν 
Ἰδέμηθ χθοθινθάϑε ἐν σοοά {π]ηρ5, δπα {Πκούσῖβα ᾿μᾶΖαστιβ 
6Υ1} {πἰηρβ; Ὀαΐ ποὺ 6 15 σομηΐοτίοα, δηά {ποὺ διύ (οΥ- 
τηθηίθα. 

206. Αμπάᾶ Ὀοβι46 81] (815, βδίννθβθεβῃ τι58 8πα γοῦ {Πογ6 15 ἃ 
ογϑαί σι] ἢχοα, 50 {ῃδύ {Π6Ὺ ννμῖο ἢ νοι] ρᾶ855 ΠΤ ΌΠι 
Πθῆθθ ἴο γοι, σϑηποί ; ΠΘΙΓΠΘΥ οδῃ ἐπον ρᾶ585 ἴ0 τι5, {πὲ 
᾿ψΟ]α ΘΟΥη6 ἔγομ {ΠΘη66. 

ο. ὙὙΠρὴ Π6 5814, 1 ργᾶν {Ππ66 {πεγϑίοσθ, ἔδί μου, {πὲ (ποὺ 
γγνου]ἀθϑύ βθηα Π]τὴ ἴο τὴν [ΕΠ Υ 5 μουδ6: 

28, Ἐογ 1 μᾶνα ἤν Ὀγείμγοη, ἐμαὶ Π6 γΔῪ ἰο5ΕΠῪ ππίο 
{μϑπῃ, 1θβϑέὲ {ποὺ 180 φουηθ ἰηΐο {Π15 Ὀ]δοα οὗ ἰουγπθπί. 

296, ΑΡγδίιδήη β8. ἢ} ππίο ἢϊηι, ΤΟΥ πᾶν Μοβεββ, δῃὰ (ῃ6 
ῬΥΟΡΘί85, ἰδὲ πηι ΠΘαΥ {ἘΠ 61]. 

5 Θροίϊίοη 82, 338. ΤΊ656 βθοίϊΐομϑ οοπίϊππθ ὑπ6 ογάθι οὗ {Π6 
ΒΌΡΡ] ΘΠ ἐδ γυ ομαρίουβ ἰη 5... Γλικοὴ Θο5061, 0} δὰ θΘΘα 
᾿πἰογγαρῖθα Ὀγ ἐμ ᾿πδϑυίϊοη οὔ ἐπ 6 ΘΟΥγΘΘ ΡΟ αἸ Πρ ΡΆ558 6,65 ἔγοιῃ 

- δῖ, Μαίίπον ἀπα 5ὲ. Μδγκ, ἴῃ ἐπα Ἰαδὺ ἔσο βθ 015. Τὴ ἤνο 
ΒΑΥΠΙΟΠἾΖΟΙΒ ΓΘ πΠΘΏΪηΟΙ5 ἴῃ Ρ]δοίηρ, ἰμθπὶ πὶ ἐμ6 ῖ ργοδθηΐ 
Ροβιΐίοῃ. 
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Οπ δἵουῦτ. 



450 ΟΗΕΙΒΤΥ ΧΟΌΆΝΕΥΒ ΤΟΥΑΚΌΒ ΕΒΌΒΑΙΕΝΜ-- ἜΑΡ. Υ. 

1μα. χυὶ. 306, Αμᾶ Πε 5αἰά, Νὰ, λέμε Αθγδιδυη, Ὀὰς 1 ΟὯ6 νγϑηΐ Οἱ ἃ ἰοῦγ. 

απίο {πθπὶ ἔγτομι {π6 ἀθαα, ἐμ Ὺ τ}1}}} γθρθηΐ. 
31. Αμπάᾶδε βαϊά υπίο μΐπι, ΠῚ μον πθὰῦ ποῖ Μόοβοβ, δηα {ΠπῸ 

Ρτορμθίβ, ποθεν ν}7}}} {Π6 Ὺ θ6 Ῥεγβυδάθά, {που Ρ ἢ Ομ6 γΌ858 
ἔγοχγα {π6 ἀδθδά. 

.-.Φ.-- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΤΙΙ. 

Οὐ ουριυοηθ85 9 ]1η)εγῖθδ, 

{ΚῈ ΧΥΙ- 1---10. 

κε χυῖ 1. ΤΠθη 5814 μα υἀπίο {π6 ἀἸβοῖρ]65, ΓῸ 15 Ππηροββι]6 Ὀαί 
{μὲ οἴἴδβιηςθβ νν1}} οοπηθ : Ῥπΐ γγοθ υπίο μὰ ἐὨγΟῸσ ἢ. νυ ΠοΥη 
(μον οοχηθ! 

2. Τύνετα ρίίου ἔθου πὶ {πᾶΐ ἃ τη ]]βίομθ σγασθ πδησοά 
δθους Ὧ15 ὭΘΟΚ, πα θ6 οδϑί πο (6 568, ἤδη {παῖ 6 
5δου]α οἴδηα ομδ οἵ [μ686 {116 Οη68. 

8. Τάκα μερὰ ἰο γουγϑεῖνεβ : [ ἐν Ῥγυοίθμο {τΓ65ρᾶ85 
ἀρδίηϑέ [ῃ66, γθῦυκα Βῖτῃ : δῃά 1 πὸ σθρϑηΐ, ἔουρῖν Πῖτη. 

4. μά! 1 ΒΒ ἔγεβραβθ ἀσαίηδβέ ἔμ68 βθύθῃ {{1π65 ἴῃ ἃ ἄδγ, 
Δα 5θύ θῇ {ΠΠ165 1 ἃ ἄδΥ τ ἀραίη (0 [Π66, βανίηρ, 1 το- ἢ 
Ραμέ, μου 584} ἔουρῖνβ ἢ]γη. 

δ. Αμᾶὰ {Π6 δΔροβί]6β βαϊά απίο (π6 Τμοτά, ᾿πούθᾶβθ οὐ 
ἔδια. 

8. Αμάτμ ]οτᾷ 5814, 1 γα μδᾶ [ἈΠ 85 ἃ ρυδίῃ οὗ τηι8- 
ἰαγὰ 5664, γα τηϊσῇΐ 580 τπιπηΐο {Π18 ΒΥ ΟΔΥΪη6 {γ66, Β6 ἔποῖι 
Ῥ]υοκΚοά ἂρ ὃγ {με τοοῦ, δπὰ θὲ {ποι ρἱδηΐθά ἴῃ {π8 βθᾶ; 
δηα 10 5Βῃου]α οΡοΥ γου. 

2. Βυΐῦ νἘΙΟ οὗ γου, πᾶνίηρσ 8 βευνδηΐ ρ]ονιηρ ΟΥ̓εοά- 
ἴησ οαἰι16, ν}}}} βὰν υπίῳω μη ὈΥ δῃηὰ θυ, ὑγβθη ΠΘ 15 
ΘοΙη6 ἔτογα {ῃ6 Πε]4, Ὁ δῃηά 510 ἄονγῃ ἴο τηϑδέ ἢ 

53, Δμᾶ ΜῈ} ποῦ υϑίμου βὰν πηίο ἢη, Μάκα στοάν ννἤθτο- 
ΨΥ] 1 γΔΥ 5}, 8δπα σίγα {πῃ γβο], ἀπά βοῦν τη6, ΕΠ] 
Βαανα θαίθῃ δηᾷ ἀυυηῖθη : δηα δἰτογνναταά (ποῖ 518]: θδξ 
δηὰ ἀὐκ ἵὕ 

9, οι [ιὲ ἔπδηῖς {πᾶΐ βουνϑηῦ Ὀθοδυδέ μ6 αἷά (πὸ (Πϊηρ8 
(μ8ὲ ψσευα φοτηγηδηἀοϑα Ηἴπὶ ἢ 1 ἰτονν ποῦ. 

:0. 80 Πκοϑυνῖβθ γθ, ῇθη γ86 51|8}} βᾶνθ ἄοπβ ἃ}} {ῃοβθ. 
[Ὠϊηρ5 νυ μ16 ἢ. ἀγ6 σοιητηδηάρα γου, 8580, ἦε ἃ΄ϑ πηρτοῆί- 
8016 βϑυνδηίβ ; γα ἴᾶνβ ἄοῃβθ {Ππδ0 νυ Β 10} νγὰ8 οὐσ᾽ ἀπίν ἕο 
4ο. 

τε αξ5:-Ὁ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΥ, 

Οιγδὲ )ουγηου5 ἰογυαγεῖδ «Πογιδαίθηι. 

ν 1 3πῈ ΙΧ. ὅ1. ἴο {Π0 ἐπα. χυ!!], 11. 

Τακεῖκιδι. μά 10 οδιηθιίο ρᾶ88, ΘΗ. {86 {Ππὴ6 νγᾶβ ΘΟ] {πᾶξ Π6 

36 ΤΊΕΥΘ 15 πισοῖ αἰ ἴδγθησθ οἱ ορέπίοη ἃπιοπρ' ἴΠ6 ΒΔΓΠΙΟ- 
ὨΣΖΟΥ͂8, ΘΟΠΟΟΥΠἾ ΒΡ ἔπ 6 ΡΥ ΙΟΌΪΆΤ 7ΟΌΥ ΠΟΥ ἴῃ ψ ΒΙ ἢ {πΠ6 σοπνοθῖς- 
βδῖίοη χοἰ αἰοθά ἴῃ {15 βθοϊΐοῃ ἴοοῖ ρἷδοθ, Τάραιοοῖ βαρροβοδ 



ΟΠΒΕΙΒΈ ἩΒΑΙΒ ΤῈΝ ΓΕΡΕΒΒ--ΟΗΑΡ. Υ. δ] 

1μικο ἰχ, 61. Βμο] ἃ 6 γθοθιγθά ἀρ, ᾿ι βίβα Ἀ5}}ν 5θὲ Ὠἷβ ἴδεβ ἴο ρῸ ἰο ὁα κα ἴουν. 
Φουβδ] οι η. 

1μα, χνὶ!.11. Αηα 1ὖ ΟΔΠ16 ἴο ρ8855 ἃ5. Π6 νγϑηΐ ἴο Φουιβδίθια, ἐμδὲ ἢ 
Ρᾶβ56α {πγουρἢ {Π6 γηϊάβί οἵ ϑδγηδυῖα, δα Ο811166. 

Τμικε ῖχ. 9, Απά Π6 56ηἴ ΤηΘΒ5ΘηΡ 5 ὈΘΌΥ ΗΒ ἕδοα ἢ δηᾶ {παν νγϑηξ 
δηἃ δηίθγθά Ἰηΐο ἃ ν]]αρα οὗ {π6 ϑδιηδυϊίδηβ, τὸ γᾶ 
ΓΘΔΑΥ͂ ἴον Πίτη. ; 

δ8. Δα {Πδὺ αἱά ποῖ τϑοοῖνα μίγη, θθοϑιθθ 5 ἴδ οθ γγἃ5 δἃ5 
(Ποὰρ]ν Π6 νου ρὸ ἰο ΦοΥιβδ]θιη. 

δὅ4, Αμα ψ θη ΠΙ5 αἸβοῖρ 65, Φδιηθβ δηᾷ Φοίη, βᾶνν {{Π|5, {πον 
5814, Πιοτά, νυν] τῃΠοὰ {πα νγα σοχητηδπᾶ ἔτο ἴο σοϊηθ ἄονῃ 
ἔγτομῦ ἤθᾶνθῃ, δη ἃ σοηβιιπ6 {Πθη, ονθη 85 ΕΠὰ5 ἀϊά ἢ 

δ6.ἁ. Βυΐξ με ἐυγηθά δηά γορυϊκοα {μθτὰ, δηά 54, Υε Κπον 
πού ψυ]δῦ Ἰηϑ πο  οὗὁἨ 5ρ1|010 γα δῖ οἵ. 

606. Εον {Π6 ὅοη οἵ γῆδῃ 15 ποῦ Θοῃ]β (0 ἀθϑίγου γηθη᾿β Πἰν 68, 
θυΐ ο βᾶνϑ {θ. Α πῇ {Π6Ὺὺ νυϑηΐ ἴο Δποί Ποὺ ν]]]ᾶ 6. 

δ. Αμάα 1 σδηθ ἴο Ρᾶ85, {Ππδΐ, ἃ5 {Π6Ὺ νγθηΐ ἴῃ (ῃ6 ψγᾶγ, ἃ 
οοΥίδ! τηδη 5816 πηΐο ἢ, Τμοχτά, 1 νν1}}} [Ό]]ονν {π66 τὸῖ!- 
{Πουβοθνοῦ ἴποὰ ρσοαβί. 

ὅ8βι.Ἡ πὰ ΦΔεβιβ 5814 ὑπηΐο ἢ, Εοχοβ Πᾶνα 0165, δηα Ὀχἀ5 
οὗ [16 αἷνῦ ἢᾶνβ ἠβϑίβ : θαι ἐπ θη οὗ τηδῃ μδίἢ πού γμοτθ 
ἴο ἰὰν Π15 ποϑά. ὶ 

δθ60. πᾶ δι 8814 πηίο δηοίποι, ΕΌ]]ο 6. Βαΐ 6 586]4, 
Πιοτά, βου τὴθ ἢγβί (ο σὸ δηὰ ὈυῪ τὴν [Δί Που. 

600. 76805 5814 πιπίο ἤτω, [μ6ὲ {π6 ἀθαα ὈυγΥ {πεῖν ἀδδά ; 
Ραΐ ρῸὸ ποὺ δηα ρύϑδοῖ {πΠ6 Κιησάοιηῃ οὗ αοά. 

861. Αμπαὰ δμποίμου δ͵80 5814, Τοσά, 1 ν1}} [ὉΠ1ονν {πθ6 : θα 
Ιθύ τη8 ἢγβε σὸ Ὀ1α {Πϑιὴ ἔβγθνν}} νυ] οι ἃγ6 δ βογὴθ δ ἵν 
Ποιιδ6. 

02. πα 46β15 5814 πηΐο πη, ΝῸ τηδῃ μανίηρ μὰς Ηἰ5 Βαπά 
ἴο {Π6 ΡΙοιρ, δῃὰ Ἰοοκίηρσ ὈΔΟΙ, 15 Πΐ [ὉΥ τΠ6 Κίηράομῃ 
οἵ σοά. 

παῖ {πΠ6 ἸοῦΓΠοΥ οἵ ΟΠ γῖδὶ ἰο Ψ 6 5816 π|, ΠΘ ΓΘ τηθη ]οπθα ᾿γ 8. 
Τ]κ6, 15. {μ6 βᾶτη8 ψ 11} ἐπαὺ ἴῃ Φομη νἱϊ. 10. Αὐομθῖθμορ Νον- 
ΟΟΙΘ. ΡΪδ665 1ΐ αἴΐζου {πὸ ἔδαϑδὶ οἵ ὑπ6 ἀδαϊοδίίοη, βαθβθαπεπὲ ἴο 
ΟΠ Γιϑι 5. οομηρ! οἰϊοη οἵ 15 ἰαδὲ ἴοὰγ Γοὰπμα Ο811166, ἀπὰ ὑδίουθ 
μ15 ὑγιαπηρμαπΐ δηΐγυ ἰπἴο ΖΘ γι] θη. ΝΟΥ ΘΟΙΘ᾽5 ΔΙΥἀπρθιηθπΐ 
οὗ ἐμ185. βϑοϊϊοῃ 15. μεύ δαορίβα, ἐμϑυθίογθ, ἴῃ ρυϑίβγθποα ἕο ἐμαὶ 
οἵ Τἡρμιίοοῖ. Ποάαγιάθθ πὰ5 γϑίεσγθα {π|5 σοηγογβαϊϊοη. 8150 
ἴο {πΠ6 δᾶ) ρϑυῦϊοά, Μ|ΟΠΔ6115 ἀ065 ποὶ ἀδθοῖάθ ἐπ ροϊπὲ ; δπᾶ 
ῬΙΠΚΙπρίοη, ἴῃ μἷ5 Δηχίθίν ἴο ργϑϑθνθ ἔπΠ6 οὐ οὗ 51. [π|Κ6᾽5 
(Ο5ρ6], πᾶ5 ποῖ ὁμαηρθα 115 ροϑιζομ, θαΐ τοίδυβ ἰὑ ἴο ὑμ8 β8ᾶπιθ 
οαγπθυ. 16 ἐμ νογὰ ἀναλήψις, {λικο ἰχ. 51. ἃ5. ΒΟΙΙΘΏΒΠΘΓ, 
Βοαάνγι θα, ἔπ ἀποϊθηΐ νϑιβίομβ, 8π4 ὈῪ (Ἀγ ἴΠ6 φυθαΐου πι8]0- 
ΤΠ οὗ ΟΥ̓ 65, ἀβϑθυξ, βρη 165 π6 δϑοθηβίομ ἱπίο μϑᾶνοῃ, ἢ 
Ψου]ὰ ἢχ {πθ ρεγὶοα οὔ ἐπ οἰγουμηβίδποθ ἴῃ ᾳαδδίϊομ ἴο ἐμὶ5 1888 
ΦΟΌΓΠΟΥ οὗ ουῦ [ογὰ ἴο 9 6 Γ 5816 Πλ. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ , 

Οἰγιδέ μοαΐς θη ΠΤ ρΟΥ5. 
ΤὔΚΕ ΧΥΠ. 12---]9. 

[μκι. χνὶ.12. «ΔΔηᾷ 85 Πθ βηΐογϑα 1ηἴο ἃ δοσίϑιη 1] ᾶρ6, {Π6γ6 τηθὲ Π1ΠῚ Οῃ ᾳ ἰουτ. 
[6 τηθη {πᾶ νγοῦθ ἰθβρϑῦβ, ὑνῃιοἢ βιοοα δίαν οὔ: 

13. Αμαὰ {δον ΠΠ6ἀ ἘΡ {Π6]γ νοϊοθβ δηὰ 5814, 6βϑὰβ, Μαβίοσ, 
ὨδνΘ ΤΩΘΓΙΟΥ͂ Οἢ 118. 

11. Αμᾶ ἤθη Πα 58ῃνν (ποῖ, ἢ 5814 τιπίο ἐποχὴ, ὁ 5|δν 
γουγβοῖνεβ πηΐο {Π6 ᾿γ]οβίβ. Απά 1 σδηθ ἰ0 Ρᾶ885, {πδΐ, 
85 {πεν νγϑηΐ {Π6Ὺ γγεσα οἰθδηβαά. 

15. ΑἈμπά οπϑ οὗ {πθη, θη Π6 88ὺν {πδὲ 6 νῶβ Πεα]ϑᾶ, 
{ὰγπθα θ80Κ, δηα νυ ἢ ἃ Ἰουα νοῖϊοα σ]ογιῆδα αοά, 

16: Αμα [6]] ἀονγῃ οἱ 15 ας δὲ ἢ15 ἔδεί, ρινίηρ πῖτῃ ΓΠΔ ΚΒ: 
Δα Π6 γγὰβ ἃ ϑ'διηδυϊίδη. 

1. ΑἈμαϑ)εβὺβ δηϑιγουηρ 5814,  ογα {Πογ6 ηοΐ ἔθη οἸθδηβαα 
Ῥπὲ ννῃθ 6 816 {Π6 π1η6 7 

15. ΤΠοῖδ δγ6 ποΐ ἐουηᾶ {Πδΐ τοϊατηθά ο σίνα βίου ἴο αοά, 
58} 06 {Π15 ΒΙΧΔΠΡΌΥ. 

190. Αμᾶ ]Ι6 βαϊὰ τιηΐο ΠΙη1, ΑΥΒ6, ΡῸ [ΠΥ νὰν : (ἢν [Ὰ10} 
Πδίῃ χηδᾶθ {π66 γνο]6, 

᾿Ξ περ»... 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΧΎΙ, 

Ολγὶδὲ ἀφοίαγος ἐΐὲ 17,ογυϊηθ55 οὗ ᾿ὶς Κιηράοηι, πὰ ἐδα 
δάάον, [)εδἰγιυοίϊοῃ, ΟΓ" « }εγιιδαϊθηι. 

ΤὺὔΚῈ ΧΥΠ]. 90. ἰο {π6 οηᾶ. 

κ΄. χνὶ.90.. πᾶ νῆθη ἢθ νγὰβ ἀοιηδηάρα οὗ ἔπ6 ῬΠΉΔΥσθος θη {6 
Κιηράοιῃη οὗ οὐ 5ῃου!ὰ σομθ, ῃ6 δηβυνεγθα {πϑῖη, δπᾶ 
5814, ΤΠ Κιησάοτη οἵ (ὐοα σογηδίῃ ἢοΐ νυ ΟὈβουνδίϊοι : 

91]. ΝΕΡΟΥ͂ 588}} {πὸν δ8ᾶν, ἴωο Πϑθύθ, οὐ ἴὸ {π676 ; ἔου Ρ6- 
[014, ἐμ6 Κιησάοχη οἵ σά 15 ψ πὶ γοιι. 

99, Δμά Πα 58: υπίο {Π6 ἀἴβοῖρ]οβ, ἘΠ6 ἀανβ Ψ}1}} ΘΟΠΊ6, 
γΠΘη γα 588] ἀ6ϑ:γ6 ἴο 566 0Π6 οἵ {Π6 ἀδγβ8 οἵ {Π6 ὅοη οὗ 
γη81}, ἃ Πα γ6 5}8}}] ποΐ 566 10. 

23, Αμὰ {Π6Υ 5}48]] 588 [0 γοι, 366 Πϑύξ : Οὐ, 566 ἴΠ6Υ6 : 9Ὸ 
ποί δίζευ [Πθῖ, ποὺ ἴΌ] ον {Π ΘΠ. 

4. ον δβ {86 ἸΙσμίμησ, {παῖ Πρ μέθπθίας οαξ οὗ {πΠ6 οπβ 
Ῥαχύ ὉΠ οΥ μθᾶνθῃ: : 80 5Π4}] 8150 {πΠ6 ὅοη οἵ πιδὴ ὈῈ ἴῃ {Π|15 
ἄαγν. 

95. Βαΐ ἢχβέ τηυϑὺ μ6 βαῆδυ χπδὴν [π]ηρ5,) ΔΠ4 6 το]βοίβα οὗ 
{Π15 σ᾿ ΠΟΥΔΙΊΟΗ. 

206, μὰ δ8 10 νγὰβ ἴῃ {πΠ6 ἄδν5 οὗ Νόοο, 850 5848]] 1 Β6 «50 ἴῃ 
᾿ς Π6 ἀδγ5 οἵ [πΠ6 ὅοη οἵ τηδη. 
ο. ὙΤμον ἀα οδί, {πὸ ὺ ἀὐδηϊκ, ἘΠΘΥ ΤΠΔΥΥΪΘα τνῖναβ, πον 

γΘΥΘ. ΟΊνΘη [ἢ ΤηΔΙΎΪΑΡ 6, ἘΠῚ] {Π6 ἄν {πῶ Νοα επίογοα 
ἰηἴο {π6 δυὺῖκ, δηᾶ {π6 ἤοοά οδῖηθ δηα ἀδβίγογθα {ποι 8]]. 

51 ϑροὶ. 8ὅ.--τ-93, ΤῊ 656 Βοοί! 0}8, ἡ ΒΙΟἢ [Ὁ] ον {π6 ΟΥΘΥ οἵ 51" 
1λικ 5 παυγαῖνθ, ΔΥ6 Ρ]δοθα 1ῃ {πΠ6 17 ρυθϑθηΐ ροβί θη οα ἴπ6 
πηϊοα ααὐἱμου {165 οἵ ἴπ6 ἤνα ΠδΥΠΟἾΖΟΥΒ, ΠΟ056 ἸΔΘΟΌΥΒ ΠαΥ6 
ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΙΥ ἀϑϑιϑι θα τη6 πὶ [Π18 ἈΥγα ἢ ϑιηθηΐ. 
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ἴμι, χυ!, 28. Του Β6 8150 85 10 νγὰϑ ἴῃ {Π6 ἀδυβ οὗ [οὐ : {Π8 νὴ ἀϊα θα ἃ ἰουτ, 
δαί, {πθὺ ἄγϑηϊς, {Ποὺ Ρουρμί, ποὺ 5014, {ποὺ ρ]δηίοα, 
{πὸ Ρυμάδάὰ: 

9290, ΒΒαΐ {Π6 βδηι6 ἀδνὺ {ῃΠδι Τ,οὐ νγϑηΐ ουέ οἵ ϑοάοχῃ, 1 γταϊπθα 
ἤτα δηα ὈΥΪγηβίομθ ἔχου πθᾶνθη, ἃηα ἀδϑίτογθα ἐμοί 8|]. 

80. Εὔνθη {{||5 518}} 10 θ6 ἴῃ {π6 ἀδὺ θη {π6 ϑὅοη οἵ χγηδῃ 
15 Του θδὶθα. 

81. [Ι͂ῃ (Πδὲ ἄδν, Π6 ψν ΒΟ 51.8}} θ6 ἀροη {Π6 Ποιιθ6-ἴορ, δηά 
Ἠ15 βέθι τη τΠ6 Πποιιβο, 1ἰοὲ ἢ ἢοΐῦ οοηθ ἄονηῃ ἴο (8 1 
ΔΥΝΔΥ : δΔηἋ Πδ6 {Πδὕ 15 1ὴ {πὸ Π6]α, 16ὲ Πίτη ΠΚουνῖβα ποί γ6- 
τὰτη Ὀ8οΚ. 

82... ἘοΙημοηΡεν Τιοὐβ νι]. 
838, ὙΒοβοδνοὺ 5881] βθεῖὶς (ο βϑᾶνα Π15 18, 5}8]] 1Ιοβο 1; πᾶ 

ὙνΠΟΒΟΘΥ ΘΙ 51|8}] ]ο56 15 11Π|8, 5}}4}} ρύδβϑυύνβ 10. 
84, [{6]] γοιι, ἴῃ ἐπδὲ πΙριῦ ΠΟ Υ6 518}} 06 ὕνγο 16 1 ΟΠ6 

Ῥεα ; {Ππ6 οὔθ 518]}] θ6 τ κθῃ, δῃη (Π6 οἴου 514]}] θ6 1ο. 
856. ννο ᾿ψοχηθη 5411] θ6 συϊηάϊησ' [ΟΡ ΊΠΟΥ ; {Π6 Οη6 5118}} 

Ῥ6 ἐδκϑῃ, δῃηᾶ {π6 οἵπεὺ Ἰοἵς. 
806. νο τηθη 584}] 6 ἴὴ {Π6 Πε]α ; {π6 ομϑ 5181] θὲ ἰαϊζθῃ, 

Δη4 {Π6 οὔου 16. 
37. Αμά {πον δηβινογθᾶ, δηᾶ βαιά πηίο μη, μου, Τογά ἢ 

ἈΑπὰ Πα βαϊὰ πηίο ἔπθιη, ΝΥ πουθβοθνοῦ {πΠ6 θοάγῪ 15, {1 {Π6ν 
γ}1}}} 16 Θ8 9165 θ6 ρδίμογεᾶ ἰορϑίμογ. 

απο κάβαρσεο. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ΟἸγδὶ ἐοαολοί ἐδ ἔγι6 παΐμγο 96 ῬΥαΟΥ. 
ΧΚῈ ΧΥΠ]. 1----δ. 

ἔνα. χν. 1. Αηά Π6 5ρᾶκα ἃ Ῥδίδ0]6 πιηΐο {Ππθῖ ἰο {15 επά, {πὲ 
τη Οαρΐ αἰνγαγϑ (0 ΡΥ, ἃπα πού (0 ἴδιηΐ: 

2, ϑαγίησ, ΤΠ ΘΥ ννᾶ5 ἴῃ ἃ ΟΥ̓ ἃ ᾿πᾶσθ, νοι [δαγθα ἢοέ 
Οοά, ποι Ποὺ γοραγαθά τηδῃ: 

Αμά {ποῖ ννὰβ ἃ ψίάονν ἴῃ {Πδᾶὺ ΟἸΥ ; 8Πα 5Π6 ΘΔ Π16 
πηΐο Πἰη, βαυῖηρ, Ανθηρα Π16 Οἵ Ἰη1π6 δΔάνθυύβαυνυ. 

4. ΔΛμάπΠα ψουἹὰ μοί ἔου ἃ ν]]6: θὰ0 αἰουναγα Π6 5814 
γΠΓΠπ1η Ὠϊη561, ΤΠοαρῚ 1 ἔδαν πού σα, ποὺ γοσαγὰ γηδῃ : 

δ, ὙΥοί, θθοδιιβα {Π15 ψιάονν ἐγοι] 6 ἢ τηθ, 1 Μν1}1 ἀνθηρθ 
Πού, ἰϑϑὰ ὈΥ. ΠϑῚ σομίηϊι8] ΘΟ] σ᾽ 516 ὙΥΘΑΥΥ͂ ΠΠ6. 

Απά [πὸ Τμογὰ 5814, Ηθὰῦ ννηδὲ {Ππ6 πη]ιδύ πάσα 5810}. 
Αμπα 5114}} ποὲ αοά ἄνϑῆρβ ΠῚ5. οὐνῆ αἰδοῖ, νγῃ 0 ΟΥΥ 

ἀδΥ πᾶ ηἰσῃΐ τππίο πη, (πμοιρὴι μ6 Ὀθαν Ἰοηρ' νν 1 {Ποῖα ὃ 
8. [{6]}}] γοι {μ0 Π6 ν1}} ἀνθηῆρθ {πϑῖὴ βρθϑάην. Ναενοῦ- 

{Ππ61655, ἤθη {Π6 ὅοη οὗ τηδῃ Θοιηθί], 584}} π6 ἢπὰ (81 
οἢ {Π6 φδαυίῃ 

φῳ- 

ΤΣ 

--ο-- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΙΠΙ͂. 

Ραγαῦϊο οΥ ἐπα ωδίϊοαη απὰ Γλαγῖδθο. 
ΤὺΚΕ ΧΥΠ], 9---14. 

ἴα, χνηῖ. 9... Αμὰ Π8 βρϑῖκ ἐῃῖ5 ρδυϑῦ]6 τιηΐο οουίαϊπ νυ] οἢ ἐγαδίθα ἴῃ 
{Πϑγηβϑῖνεβ {Πδὲ (Π6 Ὺ τνογὰ τἱρῃίθοιιβ, δα ἀςβριβθα οὐ οΥβ : 

Α 8 
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1μᾳ.χν 11.106. ΤΟ τηθη νγοπὲ ὉΡ ἱπίο {Π6 ἐθιηρ]δ ἴο ῬΥΔΥ ; {Π6 οὴῃθ ἃ 0 ἃ ἰουτ. 
ῬΠάτῖβθθ, δηᾷ {Π6 οἵμαυ ἃ ρα] δ. 

1. Τῇε ῬΠδτῖβοοα βίοοα δηά ργδυθα {ππ5 1 Ὠἰγηβ6 1: αοᾷ, 
1 {Ππδηκ {π66 {πὲ 1 81 ποΐ 85 οἴ Υ θη 816, Θχ του ΟΠ ΘΥ8, 
πη] ηϑέ, Δα] ΓΘΓΘΥΒ, ΟΥ̓́ΘΥΘΙ 85 {Π|5 ῬΟΌΠΟΔΗ : 

195, 1 ἔδϑύ ὕνῖοθ ἴῃ [16 σε κ, ᾧ σῖγα {{ΠῸ5 οὗ 811} {πα 1 ροβ8- 
5688. 

123. Αμπᾶ {Ππ6 ρυθ]ϊοδη, βέδηάιηρ δἴδυ οὔ, πνου]ὰ πού [π| ὰρ 
50 ΤὩΠῸΝ 85 ΠῚ5Β δυ65 ππίο ἤθᾶνθῃ, Ραΐ βϑιηοίθ ἸΡΟῚ ΙΒ 
Ὀγϑαβί, βασι, (σοα Ὀ6 γηθγοῖ] [0 τ16 ἃ 51 ΠΏΘΥ. 

14, [{]] γοι, Τ 15 γηδη νγθηΐ ἄοννῃ ἴο ἢἰ5. μουβα 1υ50ΠΠ66 
τϑῖΠ ον (ῃδη [16 ΟΥΠΘΥ : [ῸΥ ΘΥΕΥΥ οη6 {πὲ οχδιἐθίῃ Βιτηβο 
584}} θ6 δραβϑᾶ : δῃμά π {πὶ Ὠυμηθ]θῖ Πϊτηβ6 1 584}} θ6 
οχαϊίαβα. 

πτταν-ς 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΧ, 

Τγοηι ἐδ οοπαιοὶ ΟΥ᾽ ἐπ ψοιπσ Ζέιίογ, Οἠγὶδὲ οαιἐϊοη ἠδ 
Πιδοὶρίος οἡ ἐλ ἀαησογς οΓ᾽ ΤΠ αἰ, ἢ, 

ΜΑΤΊ. ΧΙΣ. 16. ἰο {Π6 θη. μαΑβκ Χ. 17--9}. 

1ΛΙΚῈ ΧΥΠ, 18----90, 
Μαῖ. χίχ.16. Αμπᾶ 

Νανκ χ. 17. σῇθη 6 γῦᾶϑ ΡΌΠ6 ἔοτ ἢ, πο {Π6 γγᾶγ, 
Μαί. χῖχ.16. 6014, ΟὯ6 σδγὴθ 
1,α. χτ 1.18. ἃ. ΟΟΥ Δ 1 ΤΟΥ 
ΜγΚ χ. 17. σππηϊησ,, Δηα Κηροὶθά ἴο Πϊτ, 8η4 δε κθα ἨΙΤη, 
Ναί, χἰχ.16. ἀπά 5814 υπίο πη, αοοά Μαβίου, τ μδὲ σοοά {Π|ηρ' 58] 

Ι Δο, (μδὲ 1 τηᾶν βᾶνβ βίθυηδὶ 118 3 
17. Αμᾶ [6 βδϊα πηΐο δῖ), ἢν οδ]]θϑέ ἔποῖ τὴθ ροοά 7 

[Π6Υ6 15 ΠῸΠ6 σοοά Ὀαί ὁη6, {πδῖ 15, Οοα : Ραὲ 1 ὅποι νν]ς 
ΘὨἕοΥ Πΐο 116, Κορ [Π6 σογημηδηατηθηΐβ. 

18. Ἠδ 58 πηΐο πϊτὰ, ΒΊΟΝ ἢ 965815 5814, 
Τα, χυ "1.20. Του Καποννοϑύ {π6 σοτηχηδητηθηΐϑ, 
Ναί. χἰχ.18, Του 5Π8}0 ἀο πο χησγάθυ : {πο 518} ποΐ οοτηχηῖϊέ 84]- 

ΤΘΙῪ ; ἴδοιι 5μ810 ποί 5ίθδὶ] : {ποὺ 518} ποΐ ὑϑᾶγ [56 υυῦ- 
ΠΘΒ5: 

Ματκ χ. 19. οἴ δπα ποῦ : 
Ναί. χίχ.19, Ἠομηουΐ ἴν ΔΊ ΠοΥ δη4 (ΠΥ τηοίμοῦ ; ἂμ ἔμοι 518]6 

Ἰονβ {ΠῪ ὨΘΙΡΉΡΟΟΥ 85 {πυβ6]ξ, 
20. μα γουηρ γηδῃ 

ΜΚ χ. 20. Δηβυν θά, 
Ναί, χῖχ20. δα δι} απίο ἢπη, ΑἸ] ἘΠΕ (Ὠϊηρ5 Βανϑ 1 Κορί ἔγο τ ΤΥ 

γοῦίῃ ὑΡ : νν δύ ΙΔ Κ 1 γεὶ ἵ 

38. ΠῚ 5. βθοϊϊοῃ ΤΟΘΌΙη65 ἴΠ6 ΟΥ̓ΔΟΥ οἱ 5... Μαΐου δἀπα 51. 
ἍΜ ΥΚ, 85 1611 ἃ5 Θομ 65 ἐμαὶ οἵ δ[. Τλικο. ὙΠῸ δνθηΐ το- 
Ἰαἰδα πὶ τ 15 ρδοθα μϑυ Υ Τρ] !οοῦ, τΠ0 [Ὁ]]Ονγ5 ἐμ 8 οὐδ οὗ 
5, ΤΚο; πὰ Ὀγ ΝΘ ΟΟΙΏΒ 8150, ὙΠῸ τηᾶῖκο5 ἴη6 σομνουβαὶ 0 
Οἢ ἀΐϊνοτοθ, δηὰ ὑπὸ Ὀ]οβδίηο {ΠπΠ6 ομ!] ἄγθη ᾿πηπηθἀ αἴθ! Υ ἰο ΡΓθ- 
οδάθ ἰ. Θοάἀαάτάρο, ΡΙΚιηρίοη, ἀμὰ ΜΊΟΠΔ6] 15, σῖνϑ 1ἴ 8150 15 
ῬΓγδβθηΐ ρ]86ο. 
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1κας χν ].32, Νονν ἤθη Φοβιιβ μοαγὰ ἔπ 656 {πίπσβ, μ6 
ΜαγΚ χ. 21, ΘΟ] Ἰηρ πη, Ἰονεα Ὠΐτη, 
Ναί. χίχ]. Αηά 4651.5 5814 πιηΐο τη, 
{μπ. χν 99, Ὑ οὐ ἰδοῖκοβῦ ἐμοὰ ομο {Πϊηρ : 
διαῖ. χίχ 21. ΠῚ Ποὰ νυ] θ6 ρογίθοί, 
ΜαΥΚ χ. 21. ΡῸ τῃγ ὙΥΑΥ͂, 

Μαι. χἰχ.31. ΡῸ 84 88}} (Πδὺ ἔοι Πμαϑύ, ἃπά σῖνα ἰο {πὸ ροοῦ, δῃᾷ (ποὺ 
58.410 ἢᾶνε {τϑαβιισθ ἴῃ Πρᾶνθῃ, δη4 ΘΙ 6 

ΜαΥ χ. 21. (Α]κ6 ΠΡ [Π6 οΓΌ585, 
Ναί. χῖχ 21, δη4 [0]]ονν γη6. 
Μαί. χίχ. 25, Βα θη {Π6 γοῦηρ γηδη πραγ ἐπα βαγίηρ, 
1μα. χν 1.29. 6 νγὰϑ ΨΘΥΥ ΒοΥΤον [α] : 
Μαί. χιχ.22. ἢρ νγοῃΐ ΔΥΨΑΥ ΒΟΙΥΟν ἤα] ; ἴοτ 6 πδά σγοδῦ ῬΟΒβΘϑΒΙ ἢ 8. 

1λι. χυ ἢ! .24. Απά ψῇθη }68115 5ἂνν ἐπαΐ ἢ6 νγᾶβ ΕΥῪ ΒΟΥΓΟΥα], μ6 
Μακ χ. 38. Ἰοοκοά γτοπηᾶ δρουΐ, 

Μαΐ. κίχ. 23, ΤΠ ρη 5814 ΨΦ6ϑ5 ππίο 15 ἀ15010168, 
Ματκ χ, 28. Ηονν Παγα]ν 5118}} (ΠοῪ (παῦὺ μᾶνθ το μθ5. θηΐου ἰηίο {Π 6 

Κιησάοχη οἵ αοά! 
Μαῖ. χῖχ 28, ΨΥ ν 1 βὰν ππίο γοιῦι, Πδς ἃ το τβδη 5141} Πᾶγα]γ οπέου 

1ηΐο {π6 Κιπσάοιῃ οἵ Πβᾶνθῃ. 
ΜαγΚχ. 4. Αμπᾷ {Π6 ἀἴβοῖρ]65 ὑγοῖθ δϑίοῃιϑῃρα δὲ ἢὶ5 ογάβ. Βαΐί 

δ βὰ8 δηϑυγύθίἢῃ ρϑῖη, ἃπ ἃ 581{ὸ ππίο ἔμ θη, Ομ] ἄγθη, 

9δ5 

Οπ ἃ ἰουχ, 

μουν Βαγὰ 15 10 ἔου {πθχ {πὲ {50 Τὴ ΤἸΟΠ65, ἴο φῃΐου Ιηΐο 
{π6 Κίπσάοχῃ οἵ Οο4 ! 

Μαί, χίχ4, Αμά δσαίῃ 1 580 πηΐο γοιι, [{ 15 ΘΆΒΙΟΥ ΤῸΥ ἃ σϑιη6] ἰο 
5ὸ {Ὠγοὰρ {π6 ον οἵ ἃ ἤθθα]θ, {μδὴ [ῸΧ ἃ χἹ ἢ γηδῃ ἰο 
δηΐου ᾿ηΐο {π6 Κιησάοχῃ οὗ αοά. 

25. ὙΠΘη [15 ἀἰβοῖρ]65. Πιϑαγὰ 11, ΓΠΘΥ ὑοῦ Θχοθοα!ηρν 
ΔΙηδΖΘΩ͂, 

Μία χ. 206. Δη4 (Ποὺ ὑογα δβίοηβῃθά ουέ οἵὁἨ γηθᾶβαγα διηοηρ {πο η- 
56 ͵ν 65, 

Ναί. χἰχ 3, βαυνιησ, Ὗ πο {πθῃ ὁ "6 βανϑὰ ἢ 
26. Βαϊ δοβιβ 

Ματῖς χ. 27. Ἰοοκίηρσ ΡΟ {Π6Π], 
Ναί. χῖχ20. Β6Πμ6]ἃ {Πϑγ, δα βαϊα ππέο ἘΠ 611, 
[μα.χν 1.27. ΤἼΊΘ. ἘΠ] ησ 5. ὙγΠ]Οἢ. ΔΙ ΤΠ ΡΟΒΒ1016 νυ} γηθῃ, 816 ῬΟΒΒ1Ρ]6 

ἢ Οοα. 
Μαί. χῖχ.26, ΨΥ 1) γηθη ἘΠ|15 15 ΠΏΡΟΒΒΙΌ]8 ; 
ΜᾺ χ. 27. θὰ: ποῖ νι Οοά : 
Μαί, χίχ,2θ, θὰ ἢ ΟΟα 8}1 {105 ΔΛ 6 ῬΟΒ5510]6. 

27. ΤΠεοη δηβννοσθα Ρϑίου, 
Ματκ χ. 238. [84] θαρᾶη ἴο 580 πηΐο ἢ ΠῚ, 
Μαΐ. χῖχ 27. ΒΘῃο] 4, νγα αν ούβακϑῃ 8ἃ}], δα Ὁ] οννοά {μ66; τυ πδΐ 

5114}} νγαὲ παν {πογοίοτο 
Μαιῖκ χ. 239. Αμᾷ 7Ζε6βὺ5 Δηϑυν τοῦ, 
Ναί. σῖχ28. Απᾷ 7ε6βθὺ5 βα4 υηΐο (ποι, ΨΥ 1 58 Υ τιηΐο ψοιι, {πὲ 

γ6 ΒΟ Πᾶνθ [Ὁ]]ονγοα τ ἴῃ {Π6 γαρ πουδίοη ἢ, ἤθη 

9. Τὴ {πὸ πον ἀἰδρθηβαίίοη ΒΟ 1 πάνθ πον θΘριιη ἴο αβα- 
Ὀ]15}.---τῶῆϑ σοι πᾶν πον [Ὁ] ον 16 ἴῃ Ὡγ ἀἰθϑρ 564 δηά 
ΔΠΠ]οἴοα 5ἴαϊθ, 5118}} 6 δχαϊθα ἴο ρΊ]οΟΙὟῪ ἴθ πὸ ἐν ρπδηΐ 

ἄρ αὴ ὦ 
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Ναί. χίχ 28, ἔπ6 ϑοῃ οἵ τηδῃ 5881] 510 ἴῃ {Π6 ΓΟ οἵ Π15 οἹΟΥΥ, γ68 8150 ὁπ ἃ ἰοπτ. 
τς 5}8]] 510 ἀροη ἔνγεῖνα {ΠτΌπμ65, Ἰπάρτηρ {Π6 ὕγγεϊν ἐγ10 65 οὗ 

15γ86]. 
29. Απᾶ ον οΥΥ ΟΠ, 

Μαῖκ χ. 99.  ἜΥΠΪΥ 1 58. ἀηΐο ΥὙΟ1, 
Ναί. χῖχ 29. (Πὲ Παίῃ ἴογβακοη Πουβθβ, Οὐ ὈΥθΠΥΘη, ΟΥ̓ 5ἰβίθυβ, ΟΥ̓ 

[αῖμου, ΟΥ̓ τηοί μου, ΟΥ γΥ]Π6, οὐ ΟΠ] άγθη, οὐ ἰδ πα.5, ἴῸΥ ΤΥ 
ὨΔΙΥΊΘ᾽5 5816, 

Μαῖ χα. 39. δηα [Π6 0506] 5, 
Τμι. χυ 29. δα ἔογ ἐπα Κιπράοηι οἵ (ἀοά᾿5 586, 
Ναί. χῖχ.99, 588} γοοῖνα δὴ ππατθα [ο]α, 
1,ᾳ.Χυ1.30, ΤΠΟΥΘ, 

Ματκ χ. 80. ΠΟΥ, 

1. χν 1.30. 1 [Π15 ῬΥΘΒΘΩῦ ΕΠ1η6, 
δῖ χα. 30. πουβοβ, δηα Ὀγθίῃγοη, δηᾷ βἰβίθυβ, 8π4 γῃοίπϑυβ, 8η6 ο1}1]- 

ἄτεη, 84 ἸΔη 5, νυ! ἢ ρουβθοιομβ; 8 ἴῃ [Π6 νγου] (0 ΘΟγη8 
Ναί. χἰχ.29. 5481} ᾿ἸΠΠ ΥἹ δνθυ]δβέϊησ ΠΠ|6. 

80: Βαΐ χτηδην {πὶ ἃτα ἢγϑε 518}} θ6 1αβδί, δηᾷ {Π6 Ἰαϑί 518}} 
Ρε ἤχϑβί. 
ΜΑΒΚ χΧ. ρατὶ οἵ νου. 17. νϑὺῦ. 18. ρμαγὶ οἵ νϑυύ. 19,20, 21. νοῦ. 22. 

Ρᾶτὶ οἵ νϑσ. 29. νϑύ. 256. ραγί οἵ νϑσ. 20, 27, 28, 29, 90. ἀπὰ 
ΨΘΓ. 91]. 

17 --- θη μ6 γὰ5 ΡῸπ6 [ογΐ ᾿ἱπίο ἴπ6 Ὑγαν, ἔπ υθ οΆΠ|6 916 
- (οοάῦ Μαβίοσ, τ ηδΐ 518}}1 40 ὑμπαῖΐ 1 πηδᾶν ᾿ῃ που ἢ θἴθυ μι] 118 ὃ 

18 Απὰ Φ 6505 58ϊ]ὰ υπΐο μῖπι, ΥΥΩΥ ΟΔ]]οϑὺ ποι τη6 ϑοοάἢ 
ἐΐογο ἐβ ΒΟπ6 φοοά Ραΐ ὁΠ6, ἐϊαΐ 5, αοά. 

19. Του Κπονοϑὶ ὑπ οομηηθπαπηθηΐβ, 1)0 ποῖ οομηχηΐ 
ἀϑυϊΐεγγ, 0 ποῖ ΚΙ], ὸ ποῖ 5ἴ68], )ο ποῖ Ῥθδγ 8156 τ ΐπ 655; 
---Ηπουΐ ἐπ γ [αὐ ποὺ πα τη ΠΘΥ. 

20 -«“Απὰ Π6---ὴ ἃ βαϊα πἀπίο Πἷπι, Μαβίου, 811 ἴπ6586 μᾶνθ 1 
ΟὈϑουνϑα ἔχοι τγ γοῦυΐ!. 

2] - ΤΠΕη Ψ6515--- πα 514 ἀπίο πἴπι, Οπο ἰμῖπηρ ποὺ 186 Κ- 
οϑἶ----56}} τυ μαΐβοθνου ἔποιῦ Παβῖ, ἀπά οἷνα ἴο ἴπ6 ροοῦ, ἃπὰ ἔποι 
58:81} πᾶν ἰγθαβΌγθ ἴῃ Πθᾶν θη : πα οοπ16---8 Πα [Ὸ]]ΟΥ ΠΠ6. 

22 Απᾶ δ ψ85 δα αἱ ἰπαὶ βαγὶπρ, ἀπ ψοπὶ ἀνγᾶν συιθυθᾶ :- 
ἴ0Γ Βοὸ πᾶ οσγϑαΐ ροββθϑϑί ηβ. 

23. ---αΑπὰ 76515- ὴα 5611} πιπΐο 15 ἀ1501065--- 
δ Τὶ 15 Θδϑίου [ὉΥ ἃ οδ 116] ἴο φῸ ὑμγοαρ} ἰπ6 ογ6 οὗ ἃ πϑϑᾶϊ]θ, 

18 ἴῸΥ ἃ τὶ οι τηδη ἴο Θδηἴου ἰμΐο {μ6 Κιπράοιῃ οἵ αοα. 
26 --ϑαυῖηρ---Ὑ80 ὑπθη οδῃ ΡῈ βαγϑα 9 
Ω7 --᾿ωΛμὰ «“ε51.5--ϑ8 11}, ὙΥΠῚῊ τηθη ἐξ ἐδ 1ΠΠΡΟ551016---ἰο ῦ ὑαΐ ἢ 

(οά 8}} ἱπϊρ5 ἃγ6 ΡΟΒ51016. 
28 - - ΤΊ οη Ῥείει--ἴο, 6 μᾶνο Ἰοἷϊ 811, δἀπα πᾶν [Ὁ] ον δα 

ἔπεα. 
29 -“Δηὰ 54] 4--- ΤΠ 6 γ6 15 0 πῖᾶπ ὑπαὶ πὲ} οἴ Ποιι56, ΟΥ̓́ΡΥ6- 

ΓΘ Π, ΟΥ 5ἰδίϑυβ, Οὐ (Ἀ ΠΘΓ, ΟΥ̓ τηοΐ δι, ΟΥ̓́ΝΝ1Θ, ΟΥ̓ ΘΒ] ἀγ6 ΠΗ, ΟΥ̓ 
18π45, [Ὁ τὴν 58Κ6--- 

890 --Βαυὶ πὸ 5881} τϑοϑῖνβ ἂἃπ μυπάγθα [0]4,-ἰπὶ {Π|15. {1Π16--ὸ 
οἴθγηδὶ 118. 

91 Βαϊ πιδηγ ἐδαΐ αΥὸ {ἰγϑὶ 518}} θ6 Ἰαβδὲ : ἃπὰ {ΠΗ Ἰαϑδὲ ἢγϑὶ. 

τοίρῃ οὔ {πὸ Μοββί, ψ Π10}} 588}} Β6 θυ θη ΠΥ βίῃ 64 1π 
1η6 ψοῦϊὰ. 866 Ατομβάθδοομ ΒΙομῆοὶὰ οὴ ἃ Κπον]θᾶρα οἵ 
ΦΖονίϑ Ττδάιϊίοι δϑϑοηΐαὶ, ὅο. ζο. ποῖίθϑ5---ἰ 6 ἀἸβοι 5510 οἵ 
ΠΩΣ οἡ ἐμὶ5 Ροϊπὲ ; πὰ {Π|Ὸ Ῥᾶ 5886 ἴῃ Τρ} οὗ, ἔο ὙΓ10}} 6 
Κοίουβ. 
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Ψ«08ῈῈ ΧΥΪ. ρατὶ οὗ νοῦ. 18. νοῦ 19. ραγΐ οὔ νου. 20, νϑυ. 21. ρᾶγὶ Οη ἃ ἰουγ, 
οὔ νοὺ. 22, 28, 94. νοῦ. 25, 26. ρατί οἵ νοῦ. 27. γϑῖ. 28. ἀπά ραγὶ 
οἵἉ νου. 29, 90. 
18 ---Απά-- αϑκϑὰ μἷπι, δαυίηρν αοοα Μαβίοσγ, ψ]ιαΐ 5118}} 1 40 

ἦο πο Υΐ δἴθγμαὶ 18 κ 
19 Απὰ Ψ6505 βαϊά ππηῖο μἴπι, ΨΥ ο8}16 51 ὑΠποῖὶ πι6 ΡοΟα ὃ ΠΟΠΘ 

ὃ ΡΟΟα, 5801 8 0Π6, ἐδαέ 15, αοά, 
20 ---ὸ ποῖ οοπιπῖξ δάἀπ]ζογγ, 0 ποὶ .(1}1, θὸ ποῖ 568], Ὧο 

ποῖ θΘᾺΓ [156 ψ ιΐπθ55, ΗΠ οπουγ ὑπ ν (αὐ μ᾿ πὰ ὑπ γ τηοΐπου. 
21 Απὰ Πο 5814---Α] {π656 πανϑῖ Κορ ἵγοπι πν γουΐ ΠΡ. 
22 Νον ὑπο 9655 ποαγὰ {π656 {π|πρ8, π6 βαϊα παηἷΐο Π]π|--- 

561] 811 ὑπαὶ ἱποὰ παϑὲ, ἃπὰ ἀϊδιγιθαϊθ πἀπῖο ἴπ6 ροογ, ἃπα ἵμποὰ 
58}Ὁ πᾶνϑ ἔγϑαβιγθ ἴῃ ἤθαν α : ἃπα ΘΟΙη6, [Ὁ]]ΟΥ Π16. 

25 ---Ααπὰ σθη 6 πϑαγαὰ {1115 ---οῦ 6 νὰ ΨΕΥῪ ΓΟ. 
24 Απά--"6 5αἰά, Ηονν Πιᾶγαν 5.181} που ὑπαὶ ᾿ιᾶνθ Υἱ ΟΠ 65 

οἶθν ᾿πἴο ἴπ6 Κίπραοιῃ οἵ αοά! 
25 ἘῸΥ ἰἰ 15 ΘΆΒΙ6Υ [ὉΥ ἃ οϑῖη6] ἴο φῸ ὑμγοιρ ἃ π66416᾽5 6γ0, 

Π8η [ῸΓ ἃ Υἱο ἢ 8η ἕο δηΐου ᾿ἰπΐο {πὸ Κίησαοπι οἵ αοά. 
26 Απά ποὺ ὑπαὶ μραγὰ 1ὲ 5814, Υ78ὸ {ππθπ οι θ6 βανϑά Ὁ 
27 Απα Π6 5ε1α--- 
28 ΤΠ θη Ῥοΐον 5414, 1,0, 6 πᾶν ᾿οἷϊ 411, ἀπά [Ὁ]] ονγοα {π 66. 
29 Απά Π6 5δϊ4 ππίο ὑμπθπι, ὙΘΥΙΥ 1 58ν ἀπίο γοιι, ΓΠΘΓΘ (5 

Ὧ0 πϑ ἰπαὺ αὶ 16 μοῦβ6, οὐ ραγθηΐβ, ΟΥὐὁΘὈΓΟίμγΘι, ΟΥ̓ Ψ 16, 
ΟΥ̓ ΟΠ] ΓΘ ἢ--α 

80 ΥΥΠο 588}} ποΐ γϑοοῖνθ πηϑῃῖ0]4---ῶπα ἴθ ὅμθ ψου]ὰ ἴο 
Θ0Π16 {{|{8 Θν θυ] ϑ]ηρ:. 

ποτα βε»...0 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ῥαγαῦϊο οΓὶ ἐμ Πιαθοιγοῦς ἴῃ ἐἢ6 Κὴϊποψαγά, 

ΜΑΤΊ. ΧΧ. 1--16. 

Μαίί.χχ.1. ΕῸΥ {πὸ Κιηράοτῃ οἱὗὁὨ πϑᾶνϑῃ 15 {πΚκ6 απίο ἃ χηδῃ (Πδί 15 
8 ΒουβΟ ΒΟ] ἀου, νμΙοἢ νγεπΐ οὐμέ ΘαΥ]Ὺ ἴῃ {Π6 ἸηοΥΠΙ Πρ (0 
Π]γ6 ἸΔΡΟΌΓΘ 5 [ηἴο Π15 νἱπουδτγά. 

9, Απμᾶ νδη Π6 δα δουϑϑᾶ ψ ἢ {πΠ6 ἸΔΟΥΓΘΥ5 ΤΟΥ ἃ ῬΡΘΠΩΥ 
ἃ ἄγ, Π6 βϑηΐ {Ππθιὴ 1ηΐο Π15 νἱπογαγά. 

“, Αμᾶβο νϑηΐ ου δρουῦΐ {πὸ {π|τὰ μουχ, μα βδνν ΟΠ6Υ5 
βίδπαιϊηρ' 1416 ἴῃ {Π|6 τηδυκού- ]8 66, 

Δ. ΔΔμᾶ βαϊά υπίο ἔπη, ΘὉ γ8 4150 ἰπίο {Π6 νἱηθυαγά, δπα 
νΥ βαίβοουοῦ 15 σρης 1 γν}}}} σῖνθ γοὰ. Απα {Π6ὺ νηΐ {ΠῸῚὉ 
ΔΎ. 

56. ΑἈραΐῃ Πα νγεπῦ οἂὔΐ δρουῦέ {Π| 5ιχίῃ δῃα πῖηῖ Βουΐ, μὰ 
ἋἸα ΠΠΚονΊ56. 

δ. Αμᾶ δρουΐ ἐπ6 οἰθνθηῖ Πποὺῦ Ππ6 ννϑηΐ οαΐ, δα [οὰπάᾶ 
ΟἴΠο 5 βίδηαίηρσ' 1416, δα βαια ππίο {ποι, ΠΥ βίδηα γα 
Πογε 8}} {π6 ἀδὺ 1616 ὕ 

γ. ὙΠΟΥ 580 υπίο Πἴτη, Βδϑοδιβθ ΠῸ τηδῃ Π86}} ΠΙγΘα τι5. Η6 
58 ἢ ἀπο {πθπὶ, ΟὉ γα δἷ5ο ἱπίο {Π6 νἱπουδγά, Δα νυμδί- 
ΒΟΘΨΘΥ 15 ΤΙσῃξ, {πᾶ 5141] γ6 ὑθοθῖνϑ. 

8, ὅο ψῇθη (Π6 δνθηίηρ' νγὰϑ Θοιη6, {π6 Ἰογά οὗ {Π6 νἱπο- 
γᾶγα 581} πηΐο 5 βίθνναγά, ()4}1 {π6 ἸΔθουογ5, ἃπα ρῖνθ 
{Ποιὰ {πεῖν Ηἶγθ, θθρὶπηΐϊηρ' “τογὴ {Π6 Ἰαβδύ ππίο {π6 ἤγϑί. 

9. Αμπᾶ ψἤδη {πον σᾶγηο {Π|8ὲ ννε 8 μἰγοά δθοαῦ (Π6 οἰθνομῖῖι 
Βο, ἐπ ν γϑοοῖνθα ΟνΟΥΥ τπδῇ ἃ ΡΘΏΩΥ. 
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Ναί. χχ.106, Βπὲ Ποη {π6 ἢγϑέ σδῖηθ, ΠΟΥ βαρ ροβοα {Ππᾶὶτῃ6ν 5Που ἃ οη α ἰσατ. 
Πᾶνα χεροῖν τηοτα; Δηα ΠΥ ΠΠΚΟνγῖΒ6 ταοδινϑᾶ ονοσν 
Τηδῃ ἃ ῬΘΠΗΥ. 

Η. Αμπά θη μου δά τϑοοῖνϑα 1ΐ, πο Υ πγαττηυτοθα ἀσαϊηβέ 
[η6 ροοά μηδ οἵ [π6 Ποιιδ6, 

12. βαγίησ, Πμ686 ἰαδῦ πᾶν ττουσῃς θὰξ ὁπ6 Πουΐ, δπά 
τπου Παβὲ τηδᾶθ Τπθυὴ δα 8] ππίο ἃ5, νυ ΒΙΟἢ Πᾶνα Ὀουπα {π6 
Ῥυτάθδῃ δηά μεδί οἵ {πὸ ἄδυ. 

15. Βυῖ Πα δηβυνούθᾷ ομο οἵ {ποῖ, δὰ 5814, Εγιθηά, 1 40 
{π86 πὸ ψτοησ : ἀϊάβε μοῦ ἔποιι ἈΡΥΘ6 νυ] γὴη6 ΤΟΥ ἃ ῥϑηην ἢ 

1. Τάκα (πὲ {ΠῚΠῸ 15, ἃ σὸ ἴπγ γγὰΥ : 1 Μ}1}1 οἵνα υηΐο 
[815 1αϑί, θυθῇ πηΐο ἔπ 66. 

16, [5 10 ποὺ ἸΔνν:α] ΤΟΥ γη6 ἴο ἀο νγῆδύ 1 ν}}}} γυιτἢ τ οὐσῃ ὅ 
[5 {Ππ|η6 δύ 6υν]], θθοδιιβα 1 δἴὴ ροοᾶΐ 

106. ὅο {18 ἰαβέ 51|8}} "6 ἢτβέ, δῃᾷ {π6 ἢγϑε 1αϑὲ : [ὉΓ χπδὴν θ6 
οα]]6 4, μὰς ἔδυν ομοβθη ὃ. 

--«4--. 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ ΧΙ, 

Ολγὶδέ ἐ8 ἐπξογηιοα οΥ 116 διοϊηθδ5 οἢ᾽ Πιαξανιι 3", 

5ΟΗΝ ΧΙ, 1---Ἰ 0. 

Φομη χὶ, Τὶ Νοῦν ἃ σογίδϊη τῆδὴ ννᾶβ 5 οἷ, πδιηθα 1,Ζατιβ, οὗ Β6- 
(Πδην, {π6 ἴοννῃ οἵ Μέδυν ἀπά Ποὺ 5ἰβίευ Μδυίθδ. 

Ὁ ΠῚ χρυ ββδίομ ΘΓ τιδθα ἰ5 βῃρροβοά ἴο τείου ἴο ἐμὸ 
ΤΩΔΠΠΘΥ ἴῃ ΜΆΘΟΙ ὑπὸ Τἐθτηδη8 βοϊθοϊθα τθπ ΤῸΥ γϑουμ! ]ηρ᾽ 
ἘΠΘΙΓ ΔΓΠΪ65, ἜΠῸ ΠΟΠΟῸΣ οὗ Ῥεὶπο σμοϑθῃ ἴο δϑῦνθ {ποῖ 
ΟΟΟΠΓΥ [ἢ ἃ ΤῊ]ΠΠΑΥῪ ΟΔΡΘΟΙΥ σγὰ8 δϑιθοπιθᾶ ἐμ τοναγὰ οἵ 
ΒΌΡΟΥΙΟΥΥ. ὙΠῸ σοπδιβ βαππιοποά ἴο {π8 σαρίϊοὶ, οὐ 186 
Οαπρὰ5 Μέαγίϊαδ. 811 οἰἐἔζθηβ οἄραθ]θ οἵ Ῥϑαγὶπρ ἅγπη5, ἰγοίπ 
ἐμ ἂρθ οὗ βδουθηΐθεπ ἴο ἔοτίγ-ῆνθ. ΤΉΘΥῪ ἄγον ΠΡ ΡΥ ἔγῖθ65, 
ἀηὰ Ἰοΐδ οΥΘ ἀγάνῃ ἰο ἀοίθυτηΐπθ ἴθ τ πᾶΐ οΥ̓ΘΥ ΘΕ ἐστὶ θα 
5που ἃ ργοδοπὶ 115 βο]ϊθῦβ. ὙἘΠαΐ ΠΟ πγὰ8 ὑπ ἢγβδὶ ΟΥ̓ΘΥ, 
Θμο50 ἔπ [ΟἿ οἰ ΤΠ Ζοῖ5 0 σατο ἡπᾶσεα {πΠ6 τποϑὲ ΡΥΌΡΟΥ ἰσ 
ΒΦ ἴῃ πο ψὰῦ; πα {πὸ 5ῖχ ἰγῖθαπεβ 0 σοιηηδπᾶοα ἰῃ6 
Πγϑὶ Ιθρίοη, βοϊθοϊθα ὁπ6 οὔ ἐπ6β6 ἴθ τσ, ποπὶ ἐπ  Ὺ ΠἸκοα θδϑὲ. ΤΠὸ 
ἘγΙθτΠ 65 οἵ ἴπ6 βθοοπὰ δηὰ ἰῃϊτγὰ Ἰθρίοηβ ΠΟ 86 ππαθθ ἐπεὶτ' 
ὉΠΟΙΟΘ ΟΠ6 ἴον δποῖῃοῦ: δπὰ μ6 ὑμαΐ γτοιπαϊ πο δπἰθυ δὰ ᾿πΐο 
ἔμ ΤΟαγῖμ Ἰορίομ. Α ποὺ ἐγίθθ ργθϑθηΐθα οἴμϑυ ἔοαγ 501 1615, 
ΔΗ ἃ [Π 5660 ἃ Ἰδρίοῃ 6΄1056 ἢ δὲ. ὙἘΠ86 πϊτὰ πὰ ΓΟὐ Ἐπ ἸορΊο 5. 
μα ἴΠ|ὸ 58π|6 δαναπίϑρθ ἴπ ὑΠ6 Ὁ ἔπ γπη5. Γπ {Π15 τη ΠΠΟΥ, 86 
ἔχ! 6 5 ΟΟΘΒΒΙν ΙΥ ἀρροϊηϊοᾷ ἴΟΌΓ 50141675, 81} [86 Ἰδϑῖθ 8 ἜΘ 
οοπρ]οῖθ. ΤΠΘΥ ποχΐὶ ργοσοθθαθα ἴο ἴπ8 οὐθαίίοπ οὔ βιιθ ! Γ στ π ΟΠ]- 
ΘΟ ΓΒ, ποτὰ {Π|6 ἰγ] θ π65 ΘΠ 56 ἔγοπι ἀπηοπρ [Π6 501 ]6 5 οὐ ὑπὸ 
ϑγθαϊοβδί γθρυζαϊΐοη. ὙγΠθη ὑπὸ ἸορΊομ5. ὙὙΘΎΘ ἔδπι5 οοπιρ!οἰοα, 
ἔῃ ΟἹ ΙΖοπ5 80 πα ΒΘθὴ δαϊΐεά, θαΐ ποὺ εἤοβθη, τοϊασπθα ἴο 
{86 1 Γδδρθοῖνθ ϑιῃρ  ογιηθηΐβ, Δῃ ἃ βουνοα ὑπο ὶν ΘΟ ΡΥ ἴῃ ΟἶμοΓ 
ΘΆΡΔΟΙ.165.--ϑϑο ΟἹ Κα 5 Οοιητηθηΐ. ἴῃ ἰοο. 

31 ΠΡῊ 6 γϑϑαγγθοῦοι Οἵ 1,ἈΖαγιιβ 5 ρ᾽αοοα Ὀγ Αὐομθίσπορ Νον- 
ΦΟΙ6 αἴΐον Φομπ Χ. πα ἁἰξου ΠῸ 5 ρΡΡ] οιπ θαυ Ομ ρίθυβ οὗ 51. 
Ζλικο, Ταϊδη, (θύβοι, ἃπὰ βοίηθ οὐμοὺβ ἄῦγθθ ἴὼ [ἢ 58 1η0. 
ΔΥΓΔΏρΘιηΘΗΐ. 

Αἰἴτοῦ ὑπὸ δαϑὶ οἵ ἐπ ἀδάϊοαϊ! οι οὐν Τογὰ ννοπὲ ἰο ΒΘ ΡΆΓ ἃ, 
Ὀογοπα Φογάδπ, ἴΠπῸ ραθθ ὑπο Φόπμη ΡαρίϊΖεα, ΦόΠη χ. 40. 
ΑΥ ΟΠ Ισ ΠΟ ΝΟΥ ΟΟΠΙΘ ΒΌΡΡΟΒ65, ὑπαὶ ἃ5 πὸ γοιπαΐϊηοα ἔπ το, Δα ἃ5. 
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δοιη χὶ. 3. (10 ννὰβ ἐπαὶ Μδὺν ψῃοἢ δποϊηίθα ἐπ Τιογὰ τυ οἰπέ- Οὴ ἃ ἴσαν, 
τηθηΐ, 84 νυ]ρϑα Π15 ἔδϑί γι ΠΟΥ Πδῖγ, γμοβα Ὀγοίμου [,8- 
ΖΔΥΥΒ Ὑγ85 510Κ.) 

8. ἹἘΒΟΙΘίουο ΠῚ5 βἰβίθυβ βϑηξ ππίο Πΐτη, βαγιησ, Τιογά, Ὀ6- 
Πο]4, Π6 ννυβοιη ἔθου Ἰογεϑέ ἰ5 516 Κ. 

4. ὙΠΘη 96βι5 μρατὰ {Ππᾶΐ, μ6 βαἱα, ΤῊΪ5 5 οκηθο5 5 ποῖ 
πηΐο ἀθδίι, μας ἔον {116 ροῦν οὐ αοάα, ἐπᾶὲ ἐπ ὅθι οὗ σοά 
τη] ᾽ς Ὀ6 ο]Ἱου δα ἐΠευ ον. 

ὅ. Νον ὅε6βι5 Ιονοά Μαγίμδ, δηᾶ Ποὺ βἰβίθυ, δῃᾷ ΓΔ ΖΑΥΊι5. 
6. ὙΥΏΘη Πο μδά Πραγὰ {ἐπογοίουθ ἐμὲ Π νγὰβ βίοἷς, πὸ ἀθοάθ 

ἔνγο ἀδὺ5 511} ἴῃ [Π6 ϑδγη6 ρ]δοβθ ὑυῇθυβ μ6 γγᾶβ. 
7. ΤΉρΘη δέτου (Πδὲ βϑ1{Π Π6 ἰο Π5 ἀἸβοῖρ]65, Γ,θὲ τι ρὸ ἱπίο 

δπυάθᾶ δραίη. 
8. Ηἰ5 αἰβοίρ]εβ βὰν πηίο ππη, Μαδβίου, ἐπ Φονν οἵ Ἰδίθ 

ΒΟῸΡΘὁ ἴο 5(0Π8 {{Π|6 ; Δπα σορϑέ ἔποῖι ἐπ] Ποὺ ἀρδίῃ ὃ 
9. Φδεδὺβ δηϑβυγευϑᾶ, ΑΥθ {που ποῖ ἔνγεῖνθ Ποῖ ἴῃ ἐΠ6 ἄν ἢ 

ΤΡ δὴν γηδὴ νγαῖκ ἴῃ {Π6 αν, Π6 δέυσηη Ὀ]6 6} μοί, θθοδαβο πὸ 
566 (ἢ 116 ΠΟ οὗ {πὶ5 σου], 

10. Βα 188 πιδῃ νν8}Κ ἴῃ {π6 πἰσῃ, π6 βέυμ ] οί, θδσδαβο 
{Π6Υ6 15 πῸ ΠΙΡΗς ἴῃ Πΐχη. 

11. ὙὝΠεβα {πἰπρθ βαϊᾷ πὸ: δηᾶ δον {πὲ μ βδίεῃ πηίο 
ἴμουη, Οὐ ἔθπᾶ ΤΆ Ζαγὰβ 5] θρθίι; θαὲ 1 σο, {Πδὲ 1 την 
δύνα Κα Πΐτη οτέ οἴ 516βρ. ᾿ 

12, ἼΠοΘη 5814 Π15 ἀἴβοῖρ 65, Τουά, 16 Π6 5166 0 [πὸ 5181] ἄο νυε]]. 

δῖ, Φοπ ῬΓΟΟΘΘαΒ ἱπηπηθαϊ αἴθ! ἴο ἴῃ γοβυγγθοίοη οὗ Τιδζαια8, 
πὶ ΜΑΥῪ δηα Μαγΐπα βθηΐ ἴο πἴπι τ 116 π6 ὰ8 πο αὐ Βοὶμπὰ- 
βᾶγὰ. Βαΐ [Π|15 ΘΊνΘΒ τι8 πο ργοοῦ ἐπαΐ τπϑπῪ οἰγοπηηβίαποοα α1α 
ποΐ ἴΔΚθ ρ΄δοθ ἀπγίηο Οὰν ΤιΟΓα᾽5 ΔΡο046 αἱ Βοιπαραγα, ἀπά ΠΠ|κ6- 
156, 8ἃ5 ΡΓΟΡΆΡ]6, ἔγοπι ἴΠ6 181π ἴο ὑπ 180} ομαρίογβ οἵ 8ὲ. 
Τακο, ἐμὰ Π6 πιδ4θ Ἀποῖμοῦ ἴοὰν ἱπγοιρῖι βοπιθ ραγίβ οὗ ὑπὸ 

᾿ οουπηΐγυ θοίογθ π6 ψϑηΐ ἴο Βοίπδην ἴο Γαϊ86 ΤΑ ΖΑ Ι5 ἤγουν ὑπὸ 
ἀρδα. 1 ἄρρθϑιβ, ἔγομι Μαϊί. χῖχ. 1. ἀπα Μίαν χ. 1. ἐπαὶ αἴξον 
ΟἿΓ ΒΑνΙΟΌ͵ μ8α ΡΟΥΘ ΠΊΒΠΥ τη Γ8 0165, ΔΠ4 οἴνϑῃ ἔπο50 ου]- 
ἄθηοθβ οἵἉ 118 ἀν ἰ ἐγ πΐ οὶ γα ἰο ργθοθᾶθ μῖβ 1αϑὺ ᾿ΟΌΓΠΟΥ 
ἴο Ψογ Βα] 6 μη, Π6 ϑγομΐ θογοπα ΦΖογάδπ, ἃπα )6 Τη8 ΓΘΆΒΟΠΔΡΙΥ 
ΘΟΠΟΙαἀ6 ἰο Βοΐπαθαγα : αὖ μῖ οι Ρ] 866, ἀοοογάϊηρ ἔο ΓΑσμιοοἷ, 
6 γΓϑθοθιῖνϑα [Π6 τηθ588 56 ἔγοχῃ {Π6 5] 5ἴουβ οὗ 1, ΖΑ 5. 
ΤΑριοοῦ {γιοῦ ὀὔδογνθβ, ὑπαὶ μΠ6 Τϑιπμαϊηθα ἰπ ἐπ6 Ρ]δθο 

ΠΟΥ. μΠ6 νγὰ8 θὰ μ6 πρθαγὰ οἵ Τ,ἈΖαγιιδ᾽ 510 Κη 655, ἐπαΐ Π6 
ταϊϑΐἑ ἀ16 ὈΘίΌγΘ 6 οϑτηθ ἴο πἴπὶ|, {παὶ Οοα παΐρῖις μθ6 ἐπ τηοῦθ 
Β]οΥ ΗΠ θα ΒΥ Π15 ταἰδίπρ', (γ61΄.. 1.) 80 αἰ Π6 τηβῖκθ βιιγθ ἴο βἔδν 
ΙΟὩρ᾽ ΘΠΟΌΡΉ αἰΐον ᾿6 ψγὰ8 ἀθαᾶ θϑίογθ [6 οᾶπιο, ἐμαὶ ἐπ βΊΟΥΥ 
τηϊρΣ 6. {16 πιοῦθ. ΟΟμηρ. γογ. 39, τι ἔΠ656 βαγῖπρδ ΟΓ ἐπ 
““ον75, Μδγιη. ἴπ θυ 8}}1η., μθ΄. εξ. Τὴ 9Π6 ἸΟΟΙς προὸπ ἃ ἀθδὰ 
Τλδ ὙΥ Δ μη ἔπ 766 ἀἂγ5 ΔΘ [15 ἀθδῖ Π6 χηᾶγν πον Πίπι, μαΐ 
ΔΘ ἔπ γθ6 ἀδγ5 15 ν ]θαρ6 ἰ5 ομϑηρθά. Αρδίπ, 1 γι5. πῃ ΜΟοδα 
ἹΚαΐομ, [0]. 82. 00]. ὦ. ΤΠ γθθ ἄδγϑ ὑπ6 501] 165 ἀθοιΐ ἐπ6 
Ὀοάᾶν, ἃ5 1{ δ] Κῖπρ' ἴο γϑίασῃ ἴο ἰἰ : Βα} Δἰίου 11 5665 1πΠ6 νἱβᾶρο 
οἵ ἵμὸ οοιῃΐζοπδηοθ οπδηρθα, 11 Ιϑᾶνϑϑ ἰΐ, ἀπ σϑὶβ ἃ ΘΌΠΘ [ὉΓ 
ΘΥ̓́ΟΓ. 

ΤΑρ οοὐ5 υγαπροπιθπΐ οἵ {π γϑϑαυγθοίϊοι 15. ἔΠ6 58 Π|6 ἃ5 
ὑπαὶ οἵ ΒΊβ!ορΡ ΒΙοΙαγάβομ, ἀπ 1ἢ 15 δαποιϊοποά Ὀγ ἔπο Ιθαγποα 
ΑΤΓΟΒ ΙΒορ Τϑιιον, Γϑηγ, Τοϊπαγα, ἀπά οἰ πο Υ5. 
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ὅομη χὶ, 13, Ἡονθεῖε 96βιι5. Βρακα οἵ μ15 ἄθδίῃ ἢ θὰξ {ΠοΥ ἐποιιρδε Οπ 8 ἰϑατ. 
μα. Πα πᾶ βρόκβη οἵ ἰδκίηρ οὗ γϑϑὲ ἴῃ 5166ρ. 

ΓΉΘη 5818 6585 τπιηΐο {Π 61 Ῥ]δίηϊν, Τα Ζαγιιβ 15 ἀθδά. 
Αμπα 1 δ} οἷδά, ἴον γουγ βακθβ, ἐμαὶ 1 νγᾶβ ποί ἐμεῖθ, ἐσ 

[π6 Ἰπίθηΐ {πα Ὑ6 τηδὺ 6]ῖθνα : πϑνουίμθῖθββ ἰθὲ ἃ. οῸ 
πηΐο ὨΙΤΩ. 

16. ΤΉΡΩ 5814 ὙΠοηηᾶ5, ννΠοἢ 15 ο61164 ΤΙ ἄγγηιιβ, πἀπίο Ηἰξ 
ἔβ!]ονν ἀἰβοῖρ]65, [μθὲ τι 4150 ρο, ἐπδὲ νγ8 ἸῊΔΥ 616 νυ ἢ Πἰ μη. 

10. 

τοαῷ»-- 

ΞΕΟΤΣΟΝ ΧΙ. 

Ζυ αη Ρ6- Ολγιοὲ ασαὶ; ; ; ; ὅ2 ΕΡΩΣ ἡ σαϊη ργοαϊοίς ἠι5 δι οΥηρσε απὰ οαι , 

ἘΠ βυδῖραν ΜΑΤΊ. ΧΧ. 17-19. ΜΑΒΚ Χ. 892---94. υυὕκΚῈ ΧΥΠ, 91---84. 

Δία χθ2,,. Απᾷ {Ππ6 0 νεῖ ἴῃ {Π6 ὙΥΔΥ ΘΌΪΠΡ᾽ ΠΡ (ο Φογυβαίθηι ; 
Μααχα 17... Απᾷ 7Ζ6βι5, σοίπρ' ἈΡ ἰο Ψ6γυιβΆ ] θη, 
μὰ. ΧΥΠ].91, 00 πηΐο Πΐπι (Π6 ἔνγεῖνο, ἀπ βαϊα πηίο ἔποιη, Βομοὶά, 

γγ6 σῸ ὉΡ ἴο Ψεγαβδίοιη ; δπα 411 {Πϊησα {πδὲ δγθ νυ 6 ἢ 
Ὀγ {Π6 Ῥγόρῇθίβ σοῃησοογῃίηρ {π6 θη οὗ τῆϑῃ, 588}} θῈ δε- 
ΘΟΙΏΡ Ι5Π66, 

ΜΚ χ. 82, δηα «}65115 νγοηΐ Ὀθίουο ΤΠ θη : δΔη4 {Π6Ὺ γγεύθ διηδΖϑᾶ ; δηᾶ 
85 ἴΠ6Ὺ [ΟΠ] ονγαά, {ΠπῈῪ ννοσα αἴταϊά. Αμπαᾶ πα ἴοοκ δρδὶῃ 
1τΠ6 ὕννεῖνο, 

Μαῖ. χχ. 17. ἀἸ ΒΟ ρ]65 ρα ἴῃ {Π6 νγᾶγ, 
ΜατΚ χ. 32, Δηα θθρδη ἴο (6]1 {Ππ6ηὶ νυνδὲ {πη ρ5 5μου]α ΠάρΡθη ππίο 

Ἦ]Π], 
Ναί, χχ. 17. δηα βαϊα τππίο ἐπι, 

18.Ὀ. Βεῇο]α, νγα σὸ ὕΡ ἰο δεογιβδίθιη, δηᾶ {πῸ ϑοη οὗ γτηδῃ 
514}} θ6 Ὀείγανεα 

Ματκ χ. 99, δῃηᾷ ἀο] νοσγοά απίο {πὸ ΟΠ οἐ Ῥυιθβίβ, δπᾷ πηίο {π6 Θουῖθοβ: 
8πἃ {πον 51|4}} οοπάθηγη ἢ ἰο ἀθδί, δηα 5114}} ἀ 6] νοῦ 
Βπη ἰο {Π6 (ὐβμέι165 : 

Μαΐ. χχ. 19, ἐο τηοοῖκ, δῃηα ἴο βοοῦσρο, δηά 0 οὐποιῖν ΠΊτη : 
1. Χν} 82, Εν Π6 8588}} θ6 ἀο]νογθα το {π6 (ὐθηεθβ, δηα 518}} θ6 

τηοοῖκαά, δηα 5ριτο ἍΠ]ν ᾿πέγθαίαβά, ἀπα βριεα οἢ : 

82 Ῥθαυηρ ΟἿΥ ΤΟΥ 5. ΠΠΔ] ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο «6 .5816π|, πΠ6 ἴογθ- 
ὙΆΓΠ5. [15 ἀἸ 501 0165. οἵ 15 Δρρυοδο μη σ᾽ 5 {ὙΠ ρ5 ἀπα ἀθαΐῃ, ἴῃ 
ἀπο [υ11οϑ ᾿πϑῆποῦ. Ηδ ΘΧρΡΙΟΙΠΥ τπί0}45 ἕο ὑπ ἔψϑίνο 
ἀἸΒοΙρ] 65. ὅπ6 βρίγιϊα] παΐαγο οὗ π|5. Κιπράοπι; θα {Π61 τπ- 
ἀεγβίδη αἱ πρθ ἡ ΓΘ. 50 ὈΠπάοα ὈῪ {ποθ οὐσῃ ΡΥ Θοοπορίνθα 1άθ85 
οἵ Μίδβϑιδ}ῃ} 5 ρόνοῦ, ὑπαὶ ποὺ Κπὸν ποὶ ἴπ6 ἐμπὶηρθ ἐπα 6 ΥΘ 
ΒΡΟΚΟπ, δ νὰ5 ΠΟῪ δροιαΐ ἴθ ΡΘΥΌΓΠῚ ομ6 οἵ ἔπ τηοϑβὲ Θο0η- 
νἱποὶηρ πα βδίαρομπαάοιυβ οἵ ΠῚ5. τ] ΓΔ 0165: ἃΠ6 6 δ θταοοβ {6 
ορρογιαπιίν ἴο ργϑάϊοὶ 81} {πᾶὖ ἀνγαι θα ἰτ ἴο Π15 ἀἸ5οῖρ105. ΗΘ 
ἀθοϊαγοβ ὑμαῖ Π6 νγὰβ ροπρ' ἪΡ ἴο «6 58|61|, ποΐ ἴο δδδιιηθ {Π6 
ῬΟΙΡ 8ηὰ τόβεβ οἱ γόνα! τυ, ἃ5 που αὶ ἴοο [ὉΠπᾺ]ν οχρθοϊθά, 
Ραῖ ἴἰο ΡῈ "εΐγαγϑάα, ἴο 6 ᾿πϑυ θά, ἴο 6 βοοιγρϑα, ἃῃὰ ἴο θ6 
Ρυΐ ἴο ἀθαίῃ. ἨΗἨΐ5 ἀϊδοῖρ]65 αὖ ὑΠ15 νΘΥῪ τηοιηθηΐ, ἃ5 15 ον ἀθηΐ 
ἔγοι ἐμ οοπάποϊ οἵ ἔμ 5δ0οη5 οἵ Ζορθάθο ἴῃ {πὸ ποχὶ βϑοοίΐίίοῃ, 
ψΟΥΟ Δ. {ΠΟ .5}γ απ οι ραίηρ ὑποῖν [θη ροΥαὶ ποπουζΓϑ. 
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μι. χυ 1.38. ΑΠπά ΓΠ6Υ 588] Βοοιγρο Πΐμη, ἀπᾶ ραΐ πἴχτη ἴο ἀθδίῃ : δῃά Οὴ ἃ ἴοατν. 
{886 {μιτὰ ἀἂν πὸ 5118}} γ186 ἀρϑίῃ. 

Απά {ποὺ υπάεγβίοοα πομθ οὗ {π886 {πῖηρ8 : δια {Π15 
ΒΔ Ωρ τνὰβ Πα ἔγοσι {Ππ6 1, Ὠϑι πο Κηθνν (Ππ6 ν᾽ {Π6 {Π]η 95 
γΥ Π1Ο ἢ. γ6Υ6 ΒΡΟΚΘη. 

84. 

ΜΑΤΤ. ΧΧ. ρϑιΐ οἵ νοῦ. 17, 18, 19. 

17 ---ἰοοῖκ π6 ὑν ον 6-- 
18 ---ὠἀαπκῖο ἔπ ομίοῖ ρυϊοϑὶβ ἀπά απἴο ὑπ 8ουθο5, ἀπ ἴπον 

58.411} σοπᾶάθιηπ πἴτη ἴο ἀθαΐῃ, 
19 ---Απὰ 518] 46] νϑῖ αἰχη ἴο ἴπ6 αὐθ πὶ 1 165---τῶη ἃ ὑπ {π|Γ ἂν 

6 5841] Υ156 ἀρ! ῃ. 

ΜΑΒΚ Χ. ρατὶ οἵ γϑυύ. 99. ἃπὰ γϑυ. 94, 

99 -οΟἶἰμο ὅοη οὔ ηδη 518}} 06--- 
94 Απα [Π6Υ 588} τηοοὶς Ηἷπι, ἃ πα 5118}} ΘΟ ΓΘ 6 Βῖτη, 8 ἃ 584] 

βρὶὉ προῖ μἶπι, ἃΠα 5118}} [1}} πἴπῃ ; πὰ ὑπ ὑμιγὰ ἀν πὸ 5141} 
ΓΙ56 σΆ1Π. 

ΞΡ 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΙ711. 

“Δ ηδιον, οΥ ἐδο ϑοης ὁ Ζοθοαθφθο. 

ΜΑΤΤ. ΧΧχ. 90---9298. ΜΑΕΚ Χ. 98----4ὅ. 

Ναὶ. χκ0. ΤΠθη οδῖηθ ἰὸ ἰὴ {π6 τηοίμοῦ οὗ Ζεροθαθο᾽5 Ομ] ἄγθη, 
ΥἹἢ ΠΟΥ ΒΟΉ 5, 

Ματκ χ. 8ὅ. Φδγηθ5 δηα Φόἤη, {πΠ6 βοῃβ οἵ Ζεθθάθο, 
Ναί. χχ, 20, γγουΒΠΙρΡΙηρ πηι, ἀπ ἀθβισηρ' ἃ οογίδιη {π|ηρ' οἵ ΠΙτη. 
ΜδιΚ χ. 8ὅ. βαγίησ, Μαβίοθσ, νγα νου ἐμαὶ {ποὺ 5που]αάβί ἀο Ὁ τ 

νυ Πδίβοθυ ει ννγ6 5118] (65106. 
86θ.Ὁ. Αμά δ 5εϊ4 υπίο {ποιη, ἡ μαῦ γγου]ὰ γα {πδΐ 1 βου! 

4ο ἴογ γου 
87. Ὑῇον Βαϊ πηίο ᾿ἰπη, Οταμπί πηΐο τι5 {πᾶ νγγα τὺ 511, 

0Π6 οὐ (ἢν τρις Παηᾶ, δπα {πὸ ΟὔΠου οἢ {πὴ ὴ ἰδ παηὰ, ἴῃ 
τῃν οουυ. 

Ναί. χχ. 21, 5η6 βαῖ ἀπίο πίη, ατδμηΐ {πᾶ {Π656 ΤΥ ὑγγ7ὸὺ 50η5 ΠΙΔΥ 
510, {Π6 οὔθ οἡ {ἢν χἱρῃΐ παπᾶ, δπά (Π6 οἴου οἡ (ἢν οί, 
Ιῃ ἸΒΥ ἸΠησ ΟΠ]. 

22, Βυΐ 6505 δηβυνογϑά, 
Μαῖκ χ. 88. Βυΐ δεβιι5 βαια υπίο {θη}, Υα πον ποῖ τ μδῦ γα ": 

σΔη γα ἀτηκ οὗ {πΠ6 σὰρ {πμδὲ ᾧ ἀσηκ οὔ ἡ δπὰ θὲ ὈαρίΖοὰ 
ν ἢ (16 Ὀδρίϊβηη (Ππδὲ 1 ἀγὴ ὈαριΖοα νι ἢ ὕ 

89: Απά {π᾿ ὺ 580 πηίο [ἴτη, δ α οδ. Ἀπα 46β8115 5814 πηίο 
(Πθιη, Ὗα8 51}8}} ᾿Ιη4 664 ἀτιηῖς οὗ ἐπ6 οὰρ ἐπᾶῦ 1 ἀτηκ οἵ: 
Δ ηα ἡ ἢ {π6 Ὀδρεϊδηιλ (πᾶ 1 ἃ Ῥαρί1Ζα ψ 8], 5Π4}} γΒ 
θὲ Ὀαριϊζαά : 

40. Βα (ο 510 οἡ ΤῊΥ τσ Ππαηα δῃά οἢ τὰν ἰο πδηά, 15 μοί 
χηΐηθ (ο ρῖνα ; μαΐ 1ἰ ἼΡΒΑΙ] Ὀ6 δίνη ἴο {Π|6 1} [ῸΓ ὙΒοτι ἴξ 
15. ῬΥΘΡδΥβά, 

Ναί. χχ. 38. Οἵ τὴν Ἐδίμου. 
Μαῖκ χ. 41, Δμῃά σῆθὴ {ΠΗ ἔθη πραγ ἴ{, {ποὺ θοσᾶῃ (0 Ὀ6 γαποῇ ἀἰϑ- 

ὈΙθαβθα ψἢ Φατηθθ μὰ 7 οἷ. 

Οἱ {Ππὸ νὰν 
ίο Βεοίμδῃγο. 
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Μαΐ. χχ. 24. πα ἔπον νγεσθ τπονθᾶὰ ὙΠ ἸΠαΙσπϑέίοη ρδίηδέ [Π6 ἔνγο Ὀπ [Π6 νὰν 
Ῥγθίγθη. (ο Βείμδην- 

Μαῖκ χ, 42, Βα Δοβαβ σ4]16 4 τΠθῃ το Πίη, ἃ βα ἢ ππίο {πο η, Ὑ6 
Κηονν {μδὲ {ΠῈῪ ΜΠΙΟἢ ἅτ δοοοπηίοά ἔο τα]6 ονοῦ ἐπ αθη- 
{1165 βχϑυσίβ ἰουάβῃ!ρ ΟΥ̓ΘΥ {Πθῖὴ ; δηα ἘΠ6ΙΓ σγθδξ Ομ 65 
ΘΧΘΙΟΙΒ6 ΔΕ ΠΟΥΙΥ ΠΡΟΠ {Π6Π}]. 

48... Βυΐ 50 588} "αὶ ποῖ μ6 διηοησ γοῖι : Ὀαΐ νυ ποβοθνυοῦ νν}}} 
Ὀ6 στϑαΐ διηοηρ γοιι, 518}} 06 Ὑου ΤΙ ΠΙΒΈΘΥ ὅς 

44. Απᾶ νγῇοβοουοὺ οὗ γοῦ ν0}}} θ6 {μ6 Ομϊοίοθδί, 588}1 6 
βουνϑδηΐ οἵ 8}}. Ἧ 

45. ἘῸΣ δνθὴ {πΠ6 οὴ οὗ τηϑῃ σδγηθ ποΐ {0 6 τηϊηϊβέεγοα 
πηΐο, Ραξ ἴο τη] ηἸϑίθυ, 8δπα (0 οσἷνε 15 1186 ἃ Ὑδῆβοιη [ὺυ 
ἸΏΔΏΥ. 

ΜΑΤΈ. ΧΧ, Ῥατὶ οὔ νευ. 91, 22, 29, 24, ἀπὰ νοῦ. 2ὅ, 26, 27, 28. 
21 -Απὰ Π6 5αια πηΐο πο, ὙΥ̓μαὶ ψη} ἔμποα ὃ--- 
22 -- ἀπά 5814, γε Κπον τιοὶ ψμαΐ γθ 85Κ. Αγ σγὸ 4016 ἴο 

ἀγίηκ οὗ {π6 σὰρ ὑμαΐ 1 588}} ἀγίηκ οἵ, ἀπὰ ἴο θ6 θαρίΖοα στὰ 
ἐπ Ὀαρίϊδιηα ἐπαὺ 1 πὶ θαριΖοα πὰ} ΤΟΥ 58. ἀηΐο πῖπὶ 76 
ΓΘ 8016. 

29 -- ΟΠ Π6 58} πηΐο ἐμ!8πι), Ὑ6 5881] αὐ πὶ ἱπαθοᾶ οἵ τὴν 
οαρ, δηᾶ ΡῈ ραρἐϊΖοα νῖΐ {πΠ6 Ῥαρίϊδηα {πα 1 τὰ θαρ{Ζοα ψ] : 
Βαυΐ ἴο 510 ὁ Τὴν τὶρηῦ μαπα, Δ Πα ὉΠ ΤΥ 6, 15 ποὺ πη ἷο οἵνο, 
Ραΐ ἐξ 5δμαῖ 6 σίυονι ἐο ἑΐοηι [ΟΥ̓ ποτα ἰζ 15 ΡΥ ραγθά-- 

24 ---ππθη ἔΠ6 ἔθη ΠΘαγα ἐξ--- 
φῦ Βαΐ 6515 68116ἃ ἔπη ππέο ἤΐην, πα 5αϊἃ, Ὑ8 πον ὑπαϊ 

π6 ΡῬΥΪΠΟ65 οὗ {πΠ6 ἀπ ]65 θα θύοῖβθ ἀοιηϊπῖοι ΟΥ̓ΘΥ’ ποι, δῃὰ 
που ὑμπαῖ ἀγὸ οσγδαΐὶ θχ ούοῖδ8 δι ΒΟΥ ΤΥ προΐ ἔπ θη]. 

26 Βυΐ 1 518}} ποῖ 6 50 δῃιοῆρ γοι: θαΐ ψΠΟΒΟΘνΟΥ ψ1Π} 0 Ὸ 
σγοαΐ δι οηρ γοα, ᾿οἱ Πἰτ 6 ὙΟῈΓ ΤΠ] Π|5ἴου : 

27 Απὰ ὙΠΟ πβοθυ  ὺ 11} 6 οἰ ΘΓ δ η σ᾽ γοὰ, [οὐ πΐτ ΒΘ γοΙη 
βογνδηΐ : 

28 Ἐνθη 85 {πὸ ὅοιμι οἵ δ Οδπη6 ποῖ ἰο Ρ6 πηϊπἰϑίο γα παηΐο, 
μὲ ἴο πιϊπίϑίθυ, δπα ἴο οἷν Π15 {Π{8 ἃ γϑῃ50Πὶ [ῸΓ ΙΔ ΠΥ. 

---«--- 

ΒΞΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

Τυο Βιίμα στρ ποαϊρα αἐ σεγο]ο 55. 

ΜΑΤΤ, Χχ. 99. ίο {π6ὸ οῃηἄ. μάαβκ ζΧ. 46. (ο {πῸ ϑηᾶ. 
{{ΚῈ ΧΥΠΠ. 9. ἰο {Ππ6 οπά. 

1μ.χν}}.35. Ἀμπᾷ 1ξ οδη8 (0 ρᾷ855, {πὲ δ5. μ6 νγᾶβ σοῦ ὨΙρἣ πιηΐο Τογίοῖιο, 
ΨουιοΠο, 

383 ῬηΚΙποίομ ΓΘΠΊΔΥ ΚΒ ὁπ ἐπα ρᾶ558ρθ6. ΤΠΥΘΘ Εν ΠΡ 6115}5 
τα] τηθηϊίοη οἵ “6515 οἱνίηρσ δἰσμὺ ἴο ἃ ΒΗ πὰ πῃ ΠΘΑΥ 46- 
τΐοπο ; αὖ ἔπούΘ ἅτ 5110} αἰ θυθα τ Ἔχ ΡΥ ϑδΊ 08, [ἢ {Π|6 1} 5ΘΥ ΘΙ] 
δοοοπηΐβ οὐ {π15 τηαῖΐου, ἃ5 πᾶν ἰπἀπορά βονουαὶ] Παυηοἰϑβ ἴὸ 
οοποϊαᾶο παῖ αἰ Πογπΐ σα 65 ἃγ γο]αϊθα θγ ὑπ θη. 

1. 51. Μαΐου 51}, Α5. ὑπον ἀδραῦΐθα ἔγοπι 9 ύοπο, ἔνο 
ΡΠ ππθη οτιθᾶ οαΐ, ὅτο. , 

ῷ, 5:1. Μαγκ, Α5 μα ποηΐ οαἷ οἵ Φογίομο, ἈΠ πὰ ΒΑΓ ποθ θ6- 
ϑ8 ἴο ΟΥΥ ουΐ, το. ᾿ ὺ 

8. δὲ. ἴλικο, Α5 ἢ ψγὰϑ οοπῖο Πρ ἀπΐο ΨΦΌΓΊοΠΟ, ἃ οοΥζαῖπε 
ὈΠΠὰ τπᾶπ οὐἱθά οἷ, ὅτο. ἅ 
Το πιοϑὲ ροποχαὶ ΘΟ πο] α5ῖ0ὴ ἔγοπι ΠΟΠΟΟ 15, ὑπαὶ {πὸ πιΐ Γᾶ 016 
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ΜΚ χ. 46. 85. τ υνοπὶ ουέ οἵ δευῖομο νι Π15. ἀΙΒ010168, Ζουίοῖιο, 
Μαι. χχ. 29, ἃ σγϑδῦ τη! πἀ6 ὉΠ] ον βα Πϊμη. 

γϑοογάθα Ργ δ. Τλιῖζο νὰ ἀΠἴογθηΐ Ττοπη, ἀπ ργθνυΐϊοιβ ἰοὸ ὑπαΐϊ 
τηθηϊοπθα ΟΥ̓ {Π6 οἴμοΥ ἴνοὸ Εν ηρο 155 (α). 

Αποίμοι ορίπίοῃ 15, ἐμαὺ ϑδὸ Πνδηρδ δὶ σοϊαΐοθ ἃ ἀπ} γοπὶ 
[οὐ (Ὁ) Απὰ ἃ ἐπὶνα, ὑπαὶ 5:. Μαυκ ἂπὰ 5. κακὸ τϑαΐθ ὑπὸ 
ΤΟΥ ΠΙΘΙ ΠΉΪΓ8616, δηά 5:1. Μαϊζμον {π6 Ἰαἰΐογ (6). 

ἘΠῸ δοοσοππίβ οἵ ἰΐπ6 βονθγαὶ Ἐνϑηρο 515, Γοϊ αὐ ηρ ἴο {Π|5 
τηδίζου, πᾶν θθθη δοππθοῖθα ᾿γ {πα πιοδὲ δηοίθηΐ ΒΑΓ ΟΠ 1518, 
Δ η4 ΕΥ̓͂ 5οιπδ οἵ {π τηοάθτῃβ (4): αὶ ἔμϑγῪ αν ποὶ οῖνοπ {Πποὶν 
ΥΘΆΒΟΗΒ ἴοΥ 50 δοΐῃηρ. ῬϑυΒαρ5 ὑΠ6} την ἤᾶνθ θθΘ μα. ὑΠ6. 58Π16 ἃ 5 
πᾶν ἱπηἀποθα τι ἴο ἐμπίπκ ἐμαὶ ἔμπον πᾶν ργΌ ΡΥ οοππθοῖθα 
ΠΏ 6, νἱΖ. 

1. Τ1ὴ6 βουΐίθβ οὐ ἴπ6 βϑνθύαὶ οἰγοιπηηϑίαποθβ ᾿πϑηΠοπμ6α ὈΥ ἃ]}} 
1η8 Ενδῃρ!δί5. (1.) ἘΠ Ὀ] πα πλὰπ δαὺ θ.Ὺ {Π8 ψψαγ-5Β146, ΠΘὰΡ 
Ζουομο. (2.) Η6. οδ]δα «6505 ὑπὸ ϑοῃ οἵ αν. (9.) ΤΊνΘ 
πιὰ] ἐἰτπ46 γερακαα μἰμι. (4.) 2685 βίορροα πὰ οδ]]θᾶ, (5.) 
ΤΠῸ φαθϑίϊοι ὙΠ 161} «}65058 ἀ5Κ6α, ἀπὰ ἴπ6 ΔΠΒΜΟΓ Π6 τϑοοϊνϑα 
ΔΤΘ ἴΠ6 58π|6, ἴῃ 811] ἐπ δοοουηΐβΌ Απᾶ, (6.) ᾿ΠΟΥ͂ 811 ἄρ ϑθ 
ἐμδῖὲ μ6 ὈΠ1πὰ τηδὴ [ὉΠ ον θα «6518. 

2. 10 Φόδὺ5 μπδὰ ψγουρηΐ ἃ οὔατα οὗ [15 βουΐ 5} Ὀοίογθ ἢ 
οπἰογοά “6 γῖομο, ἔῸΥ ψ ΒΙ6ἢ. 81} {Π|6 ρΡθΟρ!8 σαν ργαϊβθ απο αοά : 
1 15 ποῖ ΘΆ5Υ ἴο ᾿ππᾶοῖπθ, ὑπαὶ ὑπ τααϊεἰπᾶθ ψου]ά, ᾿πηχηθαϊ ον 
ΑἰοΥ, γορακο ἀποῖμου πὸ σα! ἀροπ μἷπι ἴῃ {Π|6 ΥΘΓῪ 5810 
ΤΆ ΠΠ ΘΓ. Απᾶ ἱπουρὴ ὑμῃ6 δοοοιπηΐβ ΨΑΥῪ ἴπ 5016 ΡΔΓΓΙΟΙ]ΆΓ5,, 
γοΐ πὸ ψΠ6ΓΘ, 1 ἐπίῃ Κ, 850 Τηπ0] 85 ἴο τπᾶκὸ 1Ὁ ΒΘΟΘΒΒΆΓΥ 0 5Β8Ρ- 
Ροβ6 ὑπαὺ ὑπ6ὺ δύ γϑίαι!οῃ5 οἵ αἰδγθηΐ (οἴ58. ἘῸ, 

ος 9. ΤΒΟυΡᾺ ἔποῦθ 66 ἔγχο Ὁ] πὰ τηθ πη πΠη0 Γϑοθνθα 5|9}ΐ, ἃ 5 
51. Μαΐου Ὄχρύθββοβ ἰδ, δπὰ ὑἐπουρῖι 51. ΜΙ αΥῖς ἀπὰ 5:1. κα]κο 
πΊΘη ΠΟ ἢ ΟΠ6 ΟΠ]Υ, γϑὲ {Π|θ δοοομπῖβ οδηηοῖ ΡῈ 861ἃ ἴο "0 ο0η- 
ἰγααϊοΐονγυ, ΔΠ ον ἔπθπὶ ἰο 4146 ἴο {16 δ8ηη6 ἴ8οῖ. ΒῸΧΣ [ἢ 6 
πη γ8 616 15 ὑπΠ6 βϑιηθ, ἰπ {π6 οαγο οἵ ὁΠπ8 8ἃ5 ἴῃ ἴπθ οὔτ ΟὗὨ Ἰπϑηγ. 
Βαγἐϊπηδθ 5 τηρ θ6. 8. πΠΟΥΘ ΥΘΙΠ ΚΑ Ρ]6. ῬΘΥΒ0η : ἃμ ἃ {ΠπῸ1}6- 
ἴογϑ 188 τηϑῃξίοι οὐ ἐμ6 οἶμθὺ 06 ῬαγΡΟΒΟΙΥ οπίίθα Ὀγ ἰμ6 ἔσο 
Ἐσνδηρο] 55 (6). 

51. Μαϊμον δηᾷ 51. Μδυκ 5ᾶγ, ὑπαὶ {π|5 ψγὰ5 ἀοπο αἱ «Γ68115᾽ 
ἀοραγίαγο ἔγομι «Φουῖοθο; δπὰ δὲ, 1.Κ6, ἐπαῖ 16 ψ8, ἐν τῷ 
ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ᾿Ιεριχὼ, Α5. πΠ6 ψγὰϑ Θσοπι6 πῖρ πηΐο ΨΘΓΙΟΠΟ, 
ἀοορογάϊηρ, ἕο οἷα" ἔγϑηβ] α 106.) ΜΠ10}1 566 Π|5 ἴο ἱπηρ|γ, ὑπαὶ μ6 
νγὰβ ποῖ γοῦ δὐγῖνθα ὑποῦὰ: πᾷ ἐπ15 56π56 μα θθεπ ἃἢχϑα ἰὸ 
ἀπ νογάβ, 8.5 ἔὩΥ ἃ5 1 οδπ 168 ὙΠ, ΒΥ ἰγδηβιαἴουβ [ἢ 811 {1π|65, πα 
411 Ια πριιαιρ.65 : ἔγοηι μθηοθ μαΐἢ ἀγῖβθα {μ6 βθϑιπῖηρ αἰ] οα]ν 
οἵ Ὑϑοοποι την ἴπ6 βθυθγαὶ δοοοιηΐβ. Βαΐ 1 ἴπ6 σου ἀβ τηδγ Ὀ6 
ἐγαπϑιαἰθα αἱ ἰγρθ, Ὑγπο ΒΘ ψὰ5 πίρᾷ τππῖο Ψ γοθο ; ἵπθπ 51. 
Ταῖς θ᾽ 5 δοοουμῃΐ 15 νΘΥΥ οοηϑίδίθηΐ ψι ὑπὸ οὐπουθ, θθοδαδθ 1 
ἀοἐθυτηῖπθδ ποὺ τυ πϑέῖμδὺ ἢ γα θοίογθ π6 οδπιθ ἴο ΨΥ} 0, ΟΥ̓ δὲ 
μἷ5 ἀοραγίαγο ἔγομι ἐπαὶ Ρ]866, ὑπαὶ ῃ6 συουραῖ {Π15 τηῖγ8 616. Απά 
ἐπὰΐ ὑπ σοῦ β Ψ}11 θθν {15 οομδίσπι οι 0, 716 ΤΠΘῪ 6. ΘΆΒΙ]Υ 
ΘΟΗΪποΘά, ὈΥ Οὐ δευνίπρ ἈπΟΐΉΙ Θχργθβϑίθη οὗ 5[. Τακο, οὗ 
ὑπ νΘΥῪ 58116 δου, χίχ. 29. καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἷς Βεθφαγὴ 
καὶ Βεθανίαν, ἱγαῃ5]αἰοα ἀραΐη, ΨΠΘη Π6 νγα8 ΘΟπι6 π’ρ}} ἰο Βθί!!- 
Ῥθᾶσθ ἂπαὰ Βοίμδην : θυΐ 1ὐ δν θη! γ ἀρρθαῦβ ὑπαὶ «6585 νγὰδ 
506 ἔγοπι Βοίμπδην ἔοναγ 5 Φογαβα! θα, ψμ6η 6 βθηΐ οἂΐ ἐμ 
ἀἰβοῖρ]θ5, ὅθ. Αμπά 8}] οοιπιηθηΐαΐουβ ἅτ ἃργεθά, ὑπαῖ {πουΡῈ 
«7}6511.5 γγὰβ ὕ 6 ΠΙΡῊ τιπΐο Βοίμαῃν, γοῖ Π6 νγὰ5 ΒΌΙΪΗΡ ἔροπι 1ἶ- 
Απὰ ππἀογϑίδηϊηρ ἐπμ6 θυ 45 ΠΟΥ ἴῃ ἔπ 6 58Π16 56η86, 5. ΓΚ 
58 Π|, τπᾶὶ {6505 νγὰ5 ποῦν πίσῇ πἀπίο Ζογίοιιο, θαΐ σοἱπρ' ἵγοπι 

ἴδ ; ἈΡΥΘΘΆΡ]Ο ἴο {π6 δοοοππΐ ψ μοι ΟῚ 51. Μαϊξπον πα 51. 
ΔΜ αγΚ οἷν οἵ {Ππ|5 πηαἰίου. 

Ταρσμεοοὐ οὔδογνοθ, πὸ πο] ὁπο ἈΠ πὰ πιᾶπ ἃ5. 0 οηΐογοί 
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Ναῖ. χχ.80, Απᾶ, Ὀεμο]ά, ἐννο ὈΠΠ4 ταθη βι{ππηρ᾽ Ὀ. {Π6 ννᾶΥ 5146, 
1πι. χυἹ].35. ἃ οογίδιη ὈΠΠΠ6 Τη8}, 

Μαῖκ χ. 46. ὈΠη4 Βαγεμηδοιιβ, [πμ6 βοὴ οἵ ΤΊτηδοιιβ, 

[μι. χυ 1.3. 580 ὈΥ [Π6 γᾶν 5146, θερρίπο: 
806, Αμᾶ πραιΐηρ {π6 τα] 46 ρᾶ55 ὈΥ, [6 δϑκθά ψῇῆδί ἴΐ 

τηθδηί. 
87. Αμπᾷ ἔδον (014 Πίτη, {παι 6658 οἵ ΝΖδυύθίῃ ρᾶββϑί ὈΥ. 

Ναί. χχ. 30, γγμθη {Ποὺ Ποατά {παᾶὐ δαβιβ ρα556α ᾿γ, 
Ναῖκ χ. Δ. Αμπᾶ πῆθη πα πραχά {πδΐ 1 νγὰβ 6βϑ5 οὐ ΝαζΖαγβ], 6 

Ῥορδη ἴο ΟΥΥ ουὔΐ, 
μα. χΥ 1.38, ἀπα Π6 οὐδ, βαγίπσ, 9655, πο ὅοη οὗ Ῥανιά, μᾶνο 

ΤΏΘΙΟΥ͂ ΟἿ Τη6. 
Μαί. χχ. 80. Ηδνϑ γπεΥου οα γ1η6, Ὁ [μοτὰ, (μοὰ ϑοη οὗ Π)αν!ά. 

81. Αμάᾶ {πο τὐϊπίμαα 
1. χν!.39. (ΠΘῪ συμ] οἢ νγϑηΐ Ρϑίουθ, γθῦυκοα Βῖτη; 
Ναί. χα. 31. του Κα {πϑυα, θθοδιβα [μον 5ποι]α ΠΟ] (Πθῖγ ρθᾶρο : 
Ματκ χ. 48. Απᾶ την ομαυσοα Πϊη 
1κι. χν ἢ .39. ἐμαῦ μ6 5μῃου ἃ μο]α 5. ρβᾶςθ : θαΐ Πα ογἹϑά 50 χῆποῖ {Ππ6 

ΤηΟ76, 

ἱπίο Φουίοπο, οἵ μοι 5, Τλῖκθ βρθακοίῃ, πα δποΐμ ον 85 Π6 
σοοϑὶμ ουΐ, οὗἩἨ Ψ ΗΐΟΝ ἴπΠ6 οἶμου ἔνο ἘνΆΠρ ἰδὶβ βρθὰκ. Μαϊ- 
πον ΒΡ 5 οὗ ἔνγο πϑαϊβὰ ἃ5 8 οδτπθ ουἱὐ οὗὨ ΨουοΠΟ, ΘΟΙΏΡΤΘ- 
μδπάϊπο, ἢ πιᾶῦ θ6, {Πμ86 5ἴοΥὙῪ οὗ πἷπι ὴ0 ψὰβ Ὠθαὶθὰ οπ ἐμ 
Οἴου 5146 οὗ ἴ6 ἰοψη. ΜᾶγΚ ΟἿΪ]Υ πιθηΐοη8 0Π6,;, ὈΘοδιι586. Π6 
ταῖμου απ αἱ βηθνιπο {Π6. ΠΠΔΏΠΠΘΓ, ΟΥ̓ Κἰπά οἵἉ {1π|ὸ Π1Γ86]6, 
ἴπᾶπ ὑπ πασμηθοσ. Υο]. 1. Ρ. 250. 

Ἠοδατγίάρθ γΘΥῪ 7 π5}}}7 Οὔϑουνθβ, ὑπαὶ {Π15 15 ἱπῃρΥ 806: [ῸΥ 
ἀμ Ῥθορῖβθ ψουἹὰ ποῖ γβρύονο ὉΠ} ἃ ΒΑΓ Ἰ πλθο ὰ5. [ῸΥ Βα ΡΠ οδἰ Πρ’ 
οὔτ Τιοτὰ ἴο 68] πἴπι, 1 ἃ ΠΥ 50 ΤΘΙΠ ΥΚΆΡ]6 μα θ6θη γοπρεΐ 
θυΐ ἃ 5ῃογχί {ἰπι6 θοἴογο, αὖ {π6 δηΐγαποα ᾿πἴο ἐπὸ ἴονγη. 

1 πᾶνε δηδθανοιγοα 50 ἴο πδυπομΐζα ἰπμ6 δοοουηΐδ οὗ ὑπὸ 
Τυναπρο  δῖ5, ὑπαῦ ὑμ6 506 η6 την 6 πιοϑὲ νἱν  ΑἸΥ ργοδθηΐϊθά ἴο 
πὸ τοαάθῦ. 1πᾶν δἀορίεά ἔδμ6 ορίπίοπ ἰμπαὺ ἔνγο γγογθ ΒΘ] θα -- 
αὖ ὑπ 581η6 {{π|6---δαὐ ΟΠ6 νγὰβ ογ6 Κπόστι ἴο ἴΠ6 ΡΘΟΡΙ6, {μπ6 
γηοϑὺ ΓΘ] ΚΔ ]6 οὗ ὑπὸ ὕνο, ἃπα πιοῦθ ϑαυμθϑὶ ἴῃ ἔπ ΘΧρΥ685- 
βδίομ οὗ μ15 Τα πὶ 7655, δη ἃ ἴπ ἔμ πηι γϑοα ! Ου5 οὔτ ὑπαὶ μδά 
Ῥθθη σγουρῃΐ ἀροη πἷπι. Ὠοἀάγϊάρθ, Εδπι. ΕΧΡ. νο]. 11, Ρ. 198, 

Νονοοτι8 ἄστθο5 ψ ἢ Ποαάγι!άρ6 ἴῃ {Π|5 ΟΡΙ ΠΙΟΠ. 
Τη ρῥϑϑβδίπρ ὑμγοαρ Φοτίομο, ΟΠγδὶ πθὰ]5 ὑπ Ὀ]Π1πΠἃ τη6Π, 

ἃπ ἃ Πθη 6 ἰθᾶγϑβ ἐπαὖ ΟἸΤΥ 15 πιο ΌῪ Ζϑοομθιιβ, [λπ|Κ8 χίχ. 1- 
Μ ΠΙΟΙ ον ἀθηὶν ρ]Δοθ5 ἐπὶ δνοπὲ θϑίογα 86 γεϑαγγθοίίοη οἵ 
Τ1,Ζαγα5. ΤΠΘη [Ὁ]]Ογ8 ὑπΠ6 τγοϑαγγθοίΐίίοπ οὗ 1.8ΖΆΓ5---Ο ΠΥ 5ἰ᾽5 
τοι Γδπιθπὶ αὖ ἘΡΡΏγ αἰ πι---ἰπ 6 δποϊπἑϊηρ αἱ Βεοΐπαπυ, ἃπα {Π6 δη- 
ἴγᾶποθ ἰηἴο 6 γα] θη. ΤῊΪϊ5 15. ἐμ ΟΥ̓ΔΘΥ 1 πᾶνθ ορϑεῦνϑά, ἴῃ 
Ρτθίδθγθποθ ἴο ἱμπαὶ οὐ Νϑύοοπιθ, οὐ ΡιΙκΙηρίοη. ΤΠΘ ΡΓΪΠΟΙρ8] 
ἀὐσαμηθηΐ οἵ Νούοοπιθ 15 ἀογῖνθα ἔγοια ΦΌΠπη χ. 40. οοιηραγοα 
μι Φοόλη νἱ. 11. 9. Ραΐ ὑΠ15 15 δηβψεγθαὰ ΡγῪ ὑπ6 βῃρροϑιξίοι 
ΔΡονθ πιοηἰοπθᾶ, ὑπαὶ Μαἰί. χῖχ. 1. ἀπὰ ΜΥΚ χ. 1. γορτοβοπὶ 
ΘἸὨγιϑὲ 85 θδῖπρ ἴπ {Π6 βδτη6 ρ]8 06 ἃ5 Π6 15 5818 ἴο πᾶν "6θὴ ἴπ 
Ζοόμη χ. 40. ἂπα 1{{πῸ Ἐν ΠΡ 1515 ΠΑΥΓ αν 6 15 τη866 ΟἿΤἿ 1146, 
ιὐ ρίνϑϑ υ5 συθᾶΐθι 5Ρ806 [ῸΓ ὑπ νϑγίοτιβ Οἱ ΓΟ Πϑ 8 ΠΟΘ65 Γοοογαθα 
ἴη 51, Τ.ΚΘ. 

(α) Οἰουπηϊ 5, ΒΙομαγάβοπ, [πιν, Τοϊπατά, ἄο. (0) Μοϊπωυβ, 
Οανι νναἰΐ, χο. (0) αοῖρμπ5. ((γ Ταίϊαη, Ατπιπομὶα5, σι νῖη, ΨΥ μ185- 
οπ, 6 ΟΙογο, ο, (59) ΨΙάς ΡΟ]: ϑὅγπορ. ἴῃ Ἰ00. 

δεγιομο. 
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Μαῖ. χα. 31. θα {πον οὐθα (Π6 ἸηοὙ6, ῦ 
Μανῖ χ. 48, ἃ σγϑδί 468], 
Μαί. χχ. 81. βαυίησ, Ηδνα τπεσοῦ οἡ τη6, Ὁ Ποχά, (ποὺ ὅοη οὗ Ὀανια, 
Τα. χν 1.99. Του ὅοη οἵ Πᾶνα, Πᾶνα ΠΊΘΓΟΥ ΟἹ ΙΏ6. 

40.ςὡ. Αμᾶ “655 βίοοά, 
Μαί. χχ. 31. 6ϑβ βίοοα 511], δηᾷ οδ]] θα ἐπ 6], 
Τ1ια. χνἢ]1.40.- Δα σοἸηγηδη6α Ὠϊτὴ 
Μαῖκ χ. 49. ἐο Ὀ6 οΔ]16α 
Τα. χνἹ1,.40. ἀπ το ΡῈ Ὀγοιρμέ πηίο Ὠ]τΩ. 
Ματκ χ. 49. Αμα ΤΠ Ὺ 6811 {π6 ὈΠπα γηδη, ϑανίηρ ππίο ἢΐπη, ΒΘ οὗ 

Θοοά σογηΟΥ, Υ56 ἢ Π6 ΘΔ] 6 ἢ {Π66. 
ὅ06. Απά Πι6, οαϑίϊηρ δύνα ΠΙδ σαΥθηΐ, ΤΌ56, ΔΠηα ΟΔΠῚ6 0 

δ 6508. 
1. χν ἢ 1.40. Δα νγῃθη Π6 νγᾶβ σουὴθ ὩθδΥ, Π6 4564 ἢ], 

ϑαγίησ, παι νὰ ποὺ ἐπαῦ 1 514}} ἀο απίο {Π66 ὃ 
41. Απά Πα 5816, 

᾿ Μαί. χχ. 38. Γογα, {πᾶ Οὐ ΘΥ̓́Θ5 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΟραηΘά. 
{λι. χυῖ].41. Πιοτα, {πᾶὲ 1 την γθοαῖν γὴΥ 5150. 
Μαϊ. χα. 84. 8530. 96815 Πδα σΟΙΩΡΑΒ5ΙΟὴ. Οἡ {Ππ6 1}, πα ἰοποΠοα {πεῖν 

ΕΥ̓́6Β5 : 
Τλι. χυῖ. 42, Απα 6515 βδια πηίο μη, Πδοαῖνο (Πγ βισπέ ; (ἢν (Ά1Ὲ 

80} βανϑά {Π᾿Η6. 
ΝαῖΚ χ. ὅῶ, Ὁ (ἢν νὰν ; ῃγ (81 Π86}} τηδά6 (Π66 ννῃο]θ. 

ΟΤλιχν 48. Απά Πημηθαϊδίοὶν π6 γαοοῖνεα ἢἰβ5. βισηΐ, δα [Ὁ] οννοα 
Ἠ]ΠῚ, 

ΟΜαῖχ. 55. Απᾶ ᾿ητη θα! δίθ!ν μ6 γθοοϊνϑα 15 βσῃί, δηα [Ὁ]οννεὰ Ψ6- 

] 

᾿ 

5115 1 {Π6 ὙΨΔΥ, 
Ναί. χχ. 38, {ΠΕΘΙΓ ογθ5 γϑοοϊνοα βισηΐ, δηα {ΠΗ 6Υ [Ο]]οννθα Ὠΐτη. 
μα. χυ 48, σ]οΥΠγησ ΟΟά : δπα 8}} {πΠ6 Ῥθορὶβ, ὑγθη ΠΥ δανν Τί; 

νι οὐ αὐ ον 

-. 

Θᾶνθ ῬΥγδΙ56 υηίο Οοά. 

ΜΑΤΤ. ΧΧ. ρᾶγΐ οἵ νοῦ. 29, 90, 82, 99. 
29 .-οΑπὰ 85 ποὺ ἀδραγίθα ἔγομι ΨΥ] οΠο--- 
90 ««οΥὔἹϑοα ουΐ, ΒΔ Υ1ΠΡ’--- 
52 --οΟΑπά---δὴ ἃ 514, ὙΥγΠπαὶ ν1}1] γ6 ὑπαΐ 1 5}.8}} 4ὁ πιηἴο γὙ01ι καὶ 
998 ὍΠΟΥ 580 ππΐο Βίτη---δηα ᾿πηπηθα!αίο ]γ--- 

ΑΒΕ Χ- ραγὶ οἵ νοῦ. 46, 47, 48, 49. νοΓ. 81. πὰ ραγὶ οἵ νου. ὅ2. 

46 Απά ἴπ6Ὺ οδπι6 ἴο Φεγ ΠΟ : ἀπά -τᾶηαὰ ἃ ουϑαΐὶ παροὺ οὗ 
ΡΘΟρΙ6-ϑαὶ ὈΥ ἴμ6 μΙρΉναυ 5146, θθρρίηρ,. 

47 --- πα 580, «6511, ἐΐοι ὅοι οἵ [θανἃ, πᾶνθ ΠἸΘΓΟΥ ΟἿ 1η6. 
48 -- Πα 6 5ῃοι]α ΠΟ] Π15 ρθδοθ: θαῖ Π6 οὔἱϑθα {πὸ τοΓ6--- 

Τῆου ὅθι οἵ θανι ἃ, Πᾶν ΠΊΘΓΟΥ͂ ΟὨ 1η6. 
49 Λπηά 476811.5 βἰοοα 5{1}}, ἃπα οοτπιηδη θα π1π--- 
81 Απάᾶ “6815 δηβυγογθα δηᾷ βαϊα ππΐο πἰπι, ὙΥΠπαΐ 1 ὑπο 

ὑπαὶ 1 5ῃου]ὰ ἀο τπιπΐο πθὸοὺ Τπηδ ὈΠΪ πὰ τπὰπ δα ἃ ἀπο Πῖτ 
1οτά, ὑπαὶ 1 τσ ΐ γθοϑῖνθ ΠΥ διρἷ. 
2 --Ο πα 9 6818 5814 πιαἴο Ὠ1π|---- 

το Ὦ»--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΗ͂ΥΓ. 

Οοηυεγϑοη 97 Ζαοοίιαιις, απὰ 6 Ῥαγαδίο οΓ᾽ ἐδ Ῥοιηάς. 

Τ1ΚῈ ΧΙχ. 1---98. 

Ο]αΚοχίχ. Δηά δεβιβ βηξογθ δια ραββϑᾶ {πγουοὶι θουῖοθο, 

90 

ΦΖόυϊοῃο.ς 
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Πακοχίχ, Αμά, θομο]ά, ἔμογα νγὰβ ἃ τηδῃ Ὠδιηθα Ζϑοοῃθοιβ, οἷν Ζοτίομοι. 
γγ85 {Π6 ΟΠ] δυηοηρ' {πηΠ6 ΡΕΘΠΟΔη5, δηα ἢ6 ννὰ5 τἹΟἢ. 

8. Αμᾶ 6 βουρῃξ ἴο 8566 δεββ ψᾷο [6 νγ88 ; πὰ οουϊά 
μοῦ ἴον {πΠ6 ργθβ8, βθοδϑιιδα Π6 νγᾶϑ {|{16 οἵ βίδειτο. 

4, Απᾶ [8 γτδη Ὀοΐοσε, δπα οἰπηθθα ἀρ ᾿Ἰηΐο ἃ ΒΥ ΟΔΙΠΟΙῈ 
{66 ἴο 8566 ΠΙτῃ : ἔογ 6 ννὰβ (0 ρΡ855 (παΐ νΥ. 

ὅ. Απᾶ ψ θη Φ6βι15 οϑπι6 ἴο {Π6 ρΙαοθ, 6 Ἰοοκϑά ὑρ, δηά 
5807 ἢ, δηά βδϊα ππίο Ζδοοἤδοιιβ, τη Κ μδβίθ, ἃ ηα ΘΟΙΠ6 
ἄονῃ ; ἴου [ο ἀδγ ἱ τησϑέ Δ0146 δ (ἢν Ποιιβ8. 

θ6. Αμάᾶδο τηδάδ μδβίοθ, δῃηᾷ σδῖηθ ἄοννῃ, δηά τροαινϑα ΠΙη 
7ογία!ν. 

Ἴ. Αμᾶ νῇθῃ {ποὺ 58νν ἴΐ, {πὸν 841] τηυτυηπγοά, βαγιηρ,, 
ΤΠδὲ Π6 νγὰβ φΌΠΘ ἴο 6 σιοβί ψΠΠ ἃ Π]Δη {πᾶ 15 ἃ 
ΒΙΠΏΘΥ. 

8. Αμᾷ Ζδοοΐδι βίοοῦ, δηᾷ 5414 πηΐο {π6 μοτα ; Β6}ο]ά, 
Τιοτά, τμ6 μ4]Ὁ οὗ γὴν σοοάϑ 1 οἵνθ ἴο {πθ ροοῦ; δηὰ 161 
ἢανα (Δ ΚΘ δὴν {πϊηρ᾽ ἔγΌ. ΔΠΥ ταδὶ ὈῪ [156 δοοιιβαίίοῃ, 1 
γΤεβίοσ πῖτὴ ἐουγΟ]α. 

9. Αμπᾶ 9465ὺ5 5814 πηΐίο πη, ΤῊΝ ἀδΥ 15 58 νδίϊο ΘΟ 6 
[0 {Π15 Ποιι56, ἰουβουηποῇ 85 ἢ6 4150 15 ἃ 50η οἵ ΑΌγδΠδιη. 

10. Ἐὸγ [Π6 ὅοῃ οἵ τηδῃ 15. ΘΟΙῺΘ ἴο 566}. πὰ ἴο βᾶνϑ ἐμαί 
γΥΠΙΟἢ. νγὰϑ ἰοϑβί. 

11. Αμᾶ δ {Πθὺ Πραιὰ {μ686 {πϊηρ8, μ6 δα ἀβὰ δῃὰ βρᾷῖδ ἃ 
ῬδΥ8016, Ὀθοδιβα ἢ ννᾶβ ὨΙΡ (0 Φογιιβαίθυα, 8η4 Ὀθοδβθ 
{που ἐπουρπὲ δῦ ἐπΠ6 Κιησάοτῃ οὗ (οὐ 5ῃου]α ᾿πηχηςα1- 
δον ἈΡΌΘΔΓ. 

12. Ἠῶ διὰ {ἐμπογοΐοσθ, Α σογίδιῃ ΠΟ] θηδη νγοπξ πο ἃ [ᾺΥ̓ 
ΘΟΙΠΕΤΥ ἴο Τϑοϑῖνα ἴου Βιη561 ἃ Κιησάομι, ἃπα ἴο γϑάιτη. 

19. Αμὰ Πα οδ]]δᾶ 15 θη βουνδηΐίβ, δηᾷ “δ! νουθα {ῃθχὴ θα 
Ῥοπηά5, πα 5814 πηΐο {ποιη, Οσσαρυ {1} Ε ΘΟΠΊ6. 

14. Βαε Πΐβ οἰσεηβ Παίθα ἢ, δη4 βϑηΐξ ἃ τηθϑϑᾶρα ΔΓΕ 
ἢ, βαυίησ, 6 ψν}}}] ποῖ πᾶνϑ [Π15 γηδῃ [0 ΓΘΙΘῊ ΟΥ̓́Θ 118. 

15. Αμὰ [Ὁ σδῃῖδ (ο ρΡᾷ858, {πδῦ θη Π6 νγδὰβ γϑίατμθα, πανιησ' 
γοοοινϑα {Πμ6 Κιηράογηῃ, {Πθ ΒΘ οοχητηδηθα {Π6 βϑυνδηΐβ 
ἴο ΡῈ ο8116α ὑπίο πῖτ, ἰο ψγῃοτῃ 6 πδά σΊνοη [Π6 γηοηΘΥ, 
[πὲ Πα χαῖρε πον ποὺν το ον υν τδη μα σαμηθα ὈΥ͂ 
{86 Ἰησ.. 

10. ΤΠθη οδτηθ ἔμπα ἢγϑί, βαυιηρ, οσὰ, {πὰ Ὺ ρουμπά Βδίἢ 
βδιηοα θη Ροιηάβ, 

1. Αμά Πο βαϊα πηίο ἢϊμα, 611, ἔποὰ ρσοοα βογνδηξ: 6- 
οδιι56 {πο μαϑδῦ θη ἔβη] ἴῃ ἃ νΕΥῪ ΠΟΘ, μᾶνα ποῖ 
ΔΕ ΠΟΥ ΟΥ̓́ΘΥ ἴΘῊ ΟἸΓ168. 

18. Απά {6 βθοομπά δδϑιηθ, βαγίησ, [ογὰ, (ἢν ρουμα ΠδΗ] 
σαϊηθά ἤνα ρουπάβ. 

1... Δμᾶ δε 5δϊᾶ {κονϑ6 ἕο μη, Β6 (οι αἷ5ϑο ονοῖ ἔνα 
ΟΙΕ165. 

206. Απά δῃοίπου σδιηθ, βαυίηρ, [μοΥ, Ὀ6ῃο0]4, Πογα 15 (ὮγῪ 
φῬουπά, 6 1 Πᾶν Καρῦ ἰΔ14 πΡ ἴῃ ἃ ΠΑΡΕΊΗ: 

21. ΕοΥΙ ἰρατοα {πθο6, Ῥθοδϑῖβα ποι δὐξ 8Π διιβϑίθσθ 1ηΔ}: 
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μα. χῖχ. 21. (ποτὰ (αΚοϑῦ ἀρ {πᾶῦ ἔποιι ἰαγοάβε ποῦ ἄονη, δῃα χϑαραβί Τοιίοιο. 
{παύ ποὺ ἀϊά 5. πού βοῦν. 

22. Αμᾶ Πα βδιῃ πηίο μῖ, Οὐ οὗ {πη οὐνῃ τοί νν}}} 1 
1πᾶσα {π66, ἔμοι νυ]οϊκθα βογναπί, Ἴποι Καπθνγαδὲ {πᾶ 1 
γγὰ8 8. δΔιιβίοσα τηϑη, ἐδκίηρ ἢ} {πᾶ 1 1Δ]4 ποὲ ἄοννη, δηᾶ 
τϑδρίηρ' {πᾶὶ 1 ἀἸά πού βου : 

28, ὙΠογθίοσα ἐθεη ρανοϑὲ πού {Ποὺ ΤΩΥ͂ ΤΠΟΠΘΥ ἱπίο {Π6 
ῬδηΚ, {πα δὲ τὴγ οοχηϊηρ' ᾧ γηῖσς πᾶν 6 γθαυϊγθα Τηϊη6 οὐνῃ 
ὙΠ ἀϑὰσν ἵ ᾿ 

22. Αμὰ [δ 58]4 υπίο ἐποιὰ {Ππᾶΐ βίοοά Ὀγ, Τα ἔγοσι Ὦ]η 
{Π8 ροιιη, δπηά ρἵνα 10 ἰο Βῖπη {Πδὺ Πδῖἢ ἔθη ροιππάβ. 

25. (Απάᾶ τον βαϊ]α υηΐο τη, Τιογά, μα μδ (ἢ ἴδῃ ρουηάβ.) 
206, ΡῸΥ 1 88 υῃΐο σοι, ΤΠδί τπιηΐο ον οΥῪ Οπ6 νυ Π]ο0 ἢ). ΠΑΝ 

5Π8}1 θ6 σίνϑῃη ; πα ἔγοχη μίγη {πᾶῦ παῖῃ ποΐ, θνυθὴ (πὸ 6 
ΠΔ ΕΠ 51.811 θ6 ἐδ κθὴ δυγδὺ ἔχου ἢ πη. - 

27, Ῥαΐ {Ππ|086 γη]η6 ΘηθυΏ165, γι οἢ νου] ποί ἐπαὺ 1 5μουϊα 
ΥΕΙΘῺ ΟΥ̓ΘΥ {Ππθιὴ, Ὀγίηρ' τΠϑτὴ ΠΠΓΠου, δ ηα 514. ΤΠπϑχὴ Ὀαΐοτα 
ΤΏ6. 

28. Αμπᾶ ψῃθὴ δ μά {Ππ5 βρόκθῃ, μ6 νϑηΐ θεΐοσθ, ἀδβοθπά- 
ἸῺ ΠΡ ἴο δου ϑΆ] θη. 

--ο»-.. 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΧΙ. 

{16 ᾿ἰοοιγγθοοίίοη, 07, αξαγιι ᾿ς 
ΦΟΗΝ ΣΙ. 11---46, 

Φόβη χὶ, 17, Τῆθη θη Ψ6ϑι5 οϑιηθ, μα ἰομα ἐπαὲ π6 πα δίῃ 1 Βοίμαηγ. 
1π6 σγᾶγϑ ἔουσ ἀδγ8 δἰγθδᾶγυ. 

3: 6. ΠΟΡ]6 γαίῃ, ἔμ γοϑαγγθοίϊοι οὗ {μ6 βοάγ, 15 30 ἴτη- 
ῬΡογΐαπὺ ἴο τηᾶη, ἐπαὶ ἰδ 85 θθ θὰ ΘΟ θα Ὀγ ὑμ6 τηοδὲ οοῃ- 
ΨΊΠΟΙΉρ' ΘΥΊ 6 Π66, 8Π ἃ {Ππ6 πηοϑὺ ἀπάθη 8 }}}6 ἰδ οἶ5. Οὐνὐ Τιογὰ σαᾶγνο 
116 ἴο ἔμπα απιδῃ ὈΟΑΥ͂ ἔγοτα ἔμ6 σγᾶνθ 1π 8}} 15 νυ οι 5. δαρ65 
οὗ Θογγῃρίίοη ἀπ ἄθοαυ. ΤῊΘ Ροαγ οἵ ἔπ σι άον"ς βοὴ ψγ͵ὰ5 γ6- 
βίογθα απ] ΟΠ6 ΟΥΓ ἔγγχὸ ἀδΥ5 αἰΐου πὶ5. ἄθοθϑβα : [Ὁ πὸ 85 Γ6- 
ΟΔ]164 ἴο 16 85. ὑπο ὺ ΓΘ ΟΔΥΤΎΙηρ πἷπη ἴο ἐπΠ6 οσγᾶνθ. ἘΠῸ6 
Τοϑυγγθοίΐίοη οὗ ΤΆ Ζϑυ5 ψγὰ5 ὑπ6 ἐπ|γὰ ἰηδίδποθ, δηὰ 1 νγᾶ5 δἷ- 
τοη θα νι} 5οῖη6 δἰ σι κίπρο ΡΘΟ. 1165. 86 ΠΟαγῪ Πα ἰδ ἔθ πΣ 
ἀδΥ5 ἴῃ ὑπ οσγᾶνθ. Τὴ ἔΐοδθ ψγη1 ΟἸἸτηαἴθ5, {π6 ἴθ υ1 016 ΡΥΌΟΘ55 
οἵ οογγυρίίοη ἀμ ἄθοδυ νὰ ΔΙ ᾶγ5 γΓαρὶα, ἘΠῸ {65} πουἹά 
μᾶνϑ θθριιῃ ἴο πιϊ Πρ ]6 τ ὐ ἰζ5 Κιπαγθα οἰθιηθηΐβ. ΤΠῚ6 τϑ] αἰ ἢ 5 
ἃη ἃ ΕΠ 45 οὗἉ {πὸ ἀδραγίθα 9 γ6 50 56}581016 οἵ ἐπὶ5, ὑμαΐ ὑΠ6Ὺ 
αἰϊοιηρίθα ἰο αἰδδαδάθ οὐὐ Τιογὰ ἔγομιη σοϊπρ ἴο {π6 56ρὰ]- 
οὔγθ. ΑἸ πουρ ἴμποῪ Κπον ἐμαὶ ουν Τιογὰ Πα γταϊβθᾶ ὁπ 
τηδ ἢ ἴγοιη ἀπ ἀθδα, ἔποῪ αἀἰά ποῖ με]ῖθν ἰδ ροββῖθ]6 ἱμβαΐ Ἠθ 
οου]ὰ γοϑίουθ 1Π|6 ἴο ὨΪπ), ἯἼΟ ΤῸ 50 8 ΠΥ ἀδγ5 μαᾶ “5814 ἴο 
οογγαρίϊοπ ὑμποὰ αὺΐ Υ ἰαίμιθν, ἃπὰ ἴο ἐπ σοῦπὶ ἔμποὰ αὐΐ ΤΥ 
βἰβίθυ. ἀπὰ Ῥγοίπον." Οὐχ Τογά, πονονοῖ, ργοοθθαθα ἴο ἀθιηοη- 
βίγαϊθ 15 δ] τηϊο ἰν Ρουθ, ἃπα ὑπ ογθαὶ ὑγαΐῃ8 πΠ6 πᾷ ΘΟΠῚΘ 
ἀοσῃ ἴο ἴθδο}}, ΡΥ ἐπ γϑιβϑῦ!θδ5 δυϊάβθποθ οἵ 8. ρα]. ἀμ ηπ66- 
Π1Δ016 ἕαοῖ. ΝῸ 5ΟΟΠΟΥ ΕΥΘ {π6 νοῦ αἱΐϊογοα, ““ 1,ΔΖΆΓΕΒ5 
ΘΟΙ6. ἴοΥ!,᾽) ἐπαπ 6 ἐμαὶ τὰ ἀθαα οὔποθ ἴοσίῃ. 0π8016 ἴο 
ὙΠ, [ῸΓ Π6 γγὰβ 5 416, ἃπα Ρουπα Ὀοὶμ πα ἂπα ἴοοὐ ἴῃ 
Πῖ5 βΎανΘ οἱοῖθ5, δοοογάϊπρ ἴο ἔπ συ 88. ουδίομι. Ηθ 9] θα 
ἔοντ ἔγομι ἐπ σγᾶνθ, ἀπ ἃ ἀρρθαγοᾷ διποπρ' ὅπ6 ἀϑίοπΙϑ θα ππὰ]- 
(46. ἨΪ5 ΠΟΥ 88 ὑπομθηρθά. Ἠδ ψβ ἀρϑίῃ ἴο ἄν76}} ψ τ 
Β15 ἔϑγλ]ν ἃπα {τἸ6 πη 5, {Π|ὸ σϑη6 ἃ5 ἢ6 μαὰ δυὸῦ ὕθθηῆ, [με|κ6 1ῃ9 
ἀλυρπῖου οὗ Φαΐϊταβ, ἀπὰ {π6 σἰάον᾽ 5 508, 6 ψὰ5 ρϑῖῃ ἰο 16- 
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δόμη χὶ 18, Νον Βεοίμδην νγὰ5 πίρῇ ὑπίο Ψογαβαίογη, δροιΐ ἤδθοθη Βείμαην. 

ζαγ]οηοβ ΟἹ: 
ταῦτ τ. ν.......................................ὕ.ὕὕ.ὕ“ὅ0.ζ5. .“ὥὕὔτὸἮἊὃὌ“ π“Φο’ τ ὔὩπ---π--τ-ὩπὩπῇΔΠὋπΠΠΠΕΠππρᾳ᾿ηΨῶΨἝἘοΨσἔοὌἜοΕνΝσἝ"ὍοἨ.Ἥ ἝΣττΡὯΠὯΠὺΡ΄ς..σὕ.ὕ..Ψ»Σ»- ὧἐὅὕὔὮἱὔ 

5Π16 Πΐ5 Ρ]8 66 ἱπ βοοϊείυ, ἰο [018] ἱμὸ ογάϊ πᾶν ἀαἰ165 οἵ Π1{8, 
ἀη4 δῖ5 θΟάγ γοϑυμιθα ἱμπ6 5816 ἔπ ποίοη8 πα ΡΥΟΡΟΥ 165 85 11 
δα δνδὺ ροββϑθϑϑθά. Απᾶ 78 806 ἰῃ!Ὀγτηθ 41, ὈῪ ἰμ6 Πἰβίουυ οὔ ἐΠ6 
ΘΆΓΙΥ ΟΒυγοῖ, ἐπαΐ 1, ΖΑΥΤΒ ᾿ἰνθα ΤῸ ἸΠΔΩΥ ὙΘΆΓ5, 8Π ἸΠΘΧΟΘρΡ- 
ἐϊοπϑῦ!6 ψιΐμθϑ5 οὗ ἰμθ ἔγαΐϊῃ οἵ αοα, πὰ ἐπ ἀϊνιπιΐν οἵ 
Ομγιβί. 
ΤῊ ποχὶ στοαὶ [λοὶ 10} ἀδπηοηβίγαϊθα ἴμ6 ΥΘΒΕΣ οί οἵ 

ὑπ θΟΔῪ αἱ ἴμ8 δοπημιδηα οἵ οὐγ Τογά, ἴοοῖκ Ρ]Δ06 αὖ {π6 ἀοαὶῃ 
οἵ Ομγιϑὲ, μοι Ηδ δονθα [15 μοαὰ δπὰ φᾶν ἀρ μ6 αμοϑὶ, 
ἐῃθ νϑὶ] οὗ ὑπ ἐθιηρὶ8 ψὰ5 τοῃΐ---ἶμθ σγοσηα ἐγθιῃ]6α---ἰ 6 
οΥανε5 ψ6 16 1814 ορθῃ---δη, 8:ΠΟΥΓ Π15 γθϑαγγθοῖομ, ἵπ6 θΟα]65 
ΟΥ̓ΤΔΔΠΥ ΠΟΙΥ ΡΘΙΒΟΠ5 Δ1΄Ό56 ἃπὰ ψϑπὶ ἱπίο ἐπ6 οἷΐυ οἵ Φοιιβα- 
16 Π1, πᾷ Δρρθαγϑά τιπῖο τηᾶπυ. ΤΠ 5 αἰζθηἀδηΐ τη]ΓᾺ 616. 15 50 
ΡΥ γοϊαϊθά, ὑπαὶ γ6 οαπποῖ 58 6]ν ἀθάμποθ ΤΆ ΠΥ ΘΟΠΟ] 1510}8. 
Βαΐ ἔπαὺ ᾿πἰογργοίαϊομ 560 η5 ἔπ τηοϑβὶ βαἰβϑίδοϊουυ, Ὑ Π]Οἢ τθ- 
ΡῬγδβθηΐβ ἴΠ6 ουᾶν 65 ἃ5 ορβῃΐῃρ ἂὖ {πμ γϑϑυγγθοΐϊΐοι οἵ Ομγιβί, 
ὙΠῸ 15 ἴη6 ἢγδί-γαϊ5. οἵ ἴμοπι ὑπαὶ 5166ρ: ἂπὰ παῖ 116 μ15 
Ροάγ οοπἰϊπαθα ἱπ ἐπα ογᾶνθ, ἔΠ6 58Π1|86 ῬΤΌΘΘΒ5 ΜΠ10}} 15 ἀ6- 
ΒΟΓΙΡΘα ἰπ ἐμ νἱἰϑίοπ οὗ ἘὕΖθκὶθὶ, Θ71} ομαρίθγ, ἴοοΚ ρ]866 ὁπ 
1μ6 Ροάϊθβ οὗ ἴποβ8 ἢ]. Ρθύβοη5 ὅγπ0 ψϑηὶ πο «  υυβ 6 ἃ 6 
ἀπαὶ Ομγιδὶ γοβ ἔγοιῃ ἔμ ἀθαά, ὙΠῸ β'πθνβ σϑιηθ πρ--ὶμθ 
65} τουϊνο --οἶμο δίῃ οονογοα ἰδ ἀρϑιη--οῖῃθ ὈΟΠῸ5. οδμ16 ἴο- 
σοί μου--ταπα {π6 βρί τιν γα ποα--οἴ μου Ὀγθαϊ πο α---ἰ πο Ὺ Πϊνθα-- 
ἵπεγ πον θα -οϑ πα ἔΠ6Ὺ ΔΡΡΘαΓΘα ἴθ ΤΔΏΥ. 

ἘΎοτ 815 πη γ8 016 {Π6 ἀἰ5010165 τϊοΐ πᾶνο γθοθῖνϑα ἴΠ6 6011- 
ξονΐϑ]θ ἀϑϑαγαποο ὑπαὶ Πθαΐῃ ἀπ σογγαρίϊομ παὰ πὸ ΡΟΥΘ ἴο 
χοοῖδὺ ὑπ υοΐοθ οὗ ὑποὶγ Τιογὰ δπὰ Μαβίοσυ, τ οὐυρῃὲ ἰὸ πᾶν 
ἑαπρμὶ {π6πι, ὑμαῖ ὑπουρ βοουγσθα, ρογβθοιίθαά, πὰ οὐπο θά, 
ἢ6 πδὰ ρον ἴο ἴἃΥ ἄονη [15 10 ἀπὰ ἴο ἴδ 1 ἩΡ δρ8]η---ηά 
ἐπα βᾶπιθ σοῖο μον 8116 {π6 5ριγιὶ οὗ 1, ΖΑΥ 8 ἵγοπι ἐπ 1η- 
ψ 51016 σου], δὰ 886 11 γϑαπίπηαῖθ ὑπ ΘΟΥΓαρ 5 ΒΟΔΥ͂, 518] 
ἀραΐη οομπηδη ἃ ἐπ6 ἀπδὲ ἰο ᾿ἰνθ, πᾶ ἐπ ἀθδᾶ ἰο τῖβθ. ἘΠ6 
ΒΟΥΙΡΙΠΓΘ Β85 ΘΊΨΘΠ 115 ἃ ΤΠ0Γ8] ἀδιποπϑίγαϊ!οι οὔ ὑΠ6 ἀν! 6 ΡΟΥΘΥ 
οὗ οὔὖὖἦ Ποῖ, ψΠΊΟἢ 5118}} οἴϊθοῦ {815 το ἴν σους, ΒΘ Π θυ  {Π6 
τποῦηϊηρ ΟΥ̓ ἴπ6 γΘδασΥ οἴ 0. 588}} ἅδη, 411 0 πᾶνθ Ὀθθη 
οοπηπ το ἕο ἐπ σγουπά ψ1}} Ὀ6 ᾿πο] πα θα διμοπρ ἴμΠ056. ΠΟ56 
Ῥοάϊ65 μᾶνϑ βηξγοὶν ἀθοαγοά, που] ογθα ἱπίο ἀυιδί, ΟΥ̓ ΔΥΘ 1η νἃ- 
Υίουβ 5ἰδρ65 οἵ σουγαρίϊομ, ἔγοπι {πὸ ἢ γϑὺ 5} ΠΠ6 πη] η 9’ οἵ {16 11π|}08, 
ἔο ἐμοῖσ πα μρ]πρ τ δ ἐμ οῖν Κἰπαγθα οἱθιθπΐβ. ΑΒ {π6 ϑυθῃ 15 
οογνογϑᾶ ψὰϊῃ ἐπα ἀον οὗ ἴπ6 τηογηΐπο, 50 5805 ὑμ6 βου! ρίατγαβ 
5881} 11 οὐδὲ (ου τ ΠοΥ ἀθαᾷ, Τηδ 5θὰ 5181} ρίνθ Ὁ ον ἀθδά. 
ΤῊ6 οἰθιηθηΐβ ἈΥΟῸ Βα τι 5Π8}} τοϑΐουθ ὑπ 1} ὈΟΓΓΟΘα ἀἰομηβ. 
Ονοῦ {πὸ βυγίασα οὗ {π6 ψ 1016 θὰ, ὑμ6 ἀμπδῖ 588}} φπ! θη ᾿πίο 
1Π|8 ; δηα πιδῃ ἴγοπι ἴῃ Ορθπίῃρ' σγᾶνθα 588}} ἃϑδοθῃὰ ἱπίο {π6 
αἰγ, 8}. ἃ Βαπιπιοποα ἴῃ μἷ5 θοαγ θϑίογθ {μ6 ἐγῖραπαὶ! οὗ ἴμ6 Μοβὶ 
ἨΠ!Ρ., ἴο "6 ἡυᾶρθᾷ δνθυυ τηδὴ δοοογάϊπρ' ἰο μἰ8 ψΟΓΚΒ. 
ΤΠ οὗμποῦ Ἐν ηρο  1ϑῖ8 παν οἰ ἰθαὰ ὑπὸ γϑϑυγγθοίϊοη οἵ 1,8- 

ΖΆΓα5, Ὀθοδῖι56. (10 15. ΒΙΡΡΟΒ64) π6 νγὰβ 511} αἰϊνθ ψΠπθη ὑπο Ὺ 
στοΐθ, πὰ ψου]ὰ πᾶν θεθη τοηαογθά, ὈΥ ποίϊοθ, πιοῦθ 1180]6 
ἐπαπ οἰμουν 88 ἴο ρουβθοιαϊζίοπ ΤᾺ αὐοϑύϊομ 15 ἀϊδουδδοα ὈΥ 
ἹΚυΪποοὶ, ἴῃ 106. 10 ΘΟΙΊ65 ἴο Ππ6 581|6 ΘΟ οἰ πδῖοη. Ὑῦ8 πᾶνθ 
πἰπογῖο θθθη Τουϊαπαῖθ μου ρ ἢ ἴῃ ἔμ15 ΘΟ ΥΥ ἴο πᾶνϑ Θϑοαροά 
ἔτοτα ἴμ6 οοπἰδιηϊ πιο οὗ {πὸ θυηδὴ ἔμ ΘΟ] ΟΡ 081] ΒρΘοι]αἴοῦβ 
ΟἿ {πῃ τιΐγαοϊοβ οἵ Ομγιϑί, ὅθ. ἕο. 58ου]α δηγ βπαθηΐ, μον- 
ΘΥΘΙ, Πᾶν ῬΘΟΟΙΠΘ ἴῃ ΔΗΥ͂ ἄθρτθο θηΐδπρ] θα ὈΥ ἔπθηι, Η6 ψΨ1}]} 
ἢηᾷ ἃ τποϑβὲ δαιηῖγαθ] δπἰάοῖθ 'π {π νυ πρ5 οἵ ΚυΪΠπ06}.---ϑθθ 
ΡΥ Ια] αΥΥ οἡ ἐπ Ἐδασγθοίϊοη οἵ ΤμΖαυι5. 
ΤῊ γϑϑαγγοοίίοη οἵ 1, ΖΑΓ 5 γ85 {Π6 1αϑὺ Δα τηοϑὲ 5016 1} ἈΡρΘΔΙ 

οἵα χἰγδου]οιιβ παῖατο  ῃΐοἢ μ6 πηδάθ ἴο ἔπ Ψ  15}} παἰοη θΘΙΌΥΘ 
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Αμά τηδὴν οὗ 6 δον σδηηθ ἰοὸ Μαγέμα δὰ Μδγν, ἰο Βείμαυγ. 
θογηξογε {πὴ σοπμοθγηϊησ {61} τοί ΘΥ. 

ΤΠοη Μδυύία, ἃ5. βϑοὺὴ δὃ5 51η6 πραγ ὑπαὶ Φ6ϑὶθ ννᾶ5 
σΟμ πο, νγθηΐξ δηα τηθὲ π : μας Μᾶτν 8 511} ἴῃ (Π6 
μοιι56. 

ΤΠοη 5814 Μδυίμδ πηΐο Φ6ϑι5, οτά, 1 τποὰ παᾶπὲ θθθῃ 
Π6Γ6, τὰν Ὀγοίμου πᾶ ποῖ ἀἰθα. 
Βα 1 Κπονν, (ΠΔὲ ὄνθὰ πον, νυ μδίβοονου (πόα νν1]0 ἃ δὶς 

οὕ Οοά, Οοά νΜ}}} σῖνα 10 {Π66. 
Ψ6β115 5 πηίο μοῦ, ΤΥ ὈΓΟΙΠΕΥ 5}}4}] Υ156 ἀσϑίη. 
Μανία Ξα1 παπίο Πΐτα,  Κπονν {Ππᾶΐ μ6 5}}8}} υἶβα δοδίῃ 

ἴῃ {Π6 Ὑϑϑασυθοίίοη δ [Π6 1αϑύ ἀδν. 
6505 5814 τπιηΐο ΠΟΥ, 1 8ΠῚ {Π6 ΥΘΒΌΤΥΘοΙΙοη δηα {π6 Ππ{6: 

6 (δὲ Ὀ6] 1 νεῖ ἴῃ τῖθ, {μουρ μ6 νοτο ἀθαᾶ, γϑῦ 5118}} 
6 ᾿νθ: 

Αμπα ψβοβοθνοῦ ᾿νϑ ἢ δα Ὀ6]Θν ἢ ἴῃ γη6 5118}} Ππουοὺ 
416. Βε]ονοβ (ποὰ {15 

5Π6 51 ππηίο ἢ, Υοβ8, ᾿ιοτᾷ : ᾧ Ῥοϊΐονο (δὲ ποῖ τ 
1η6 ΟΠνιθί, 186 δοῃ οἵ οά, ψ μο ἢ 5που ἃ δοχηβ ᾿ηίο {Π|Ὸ 
ΟΝ 

Απά ψ]ιθη 5816 μδά 50 8814, 516 νγϑηΐ ὮΘῪ ννᾶν, δης 08}}- 
εα Μδῦν Ποὺ 5: βίδθυ. βθούθίν, βαυίηρ, Π6 Μαβίου 15 ΘΟΠ16, 
Δα σφ] ]6 ἢ ἔοσ {Π| 66. 

Α8 Β00ῃ 85 5Π6 Ποδγῇ {Πδΐ, 516 ἀγΌ56. Ὁ ΘΚ] γ, ἀπ οδγηθ 
τιηἴο ὨΠ. 

Νονν 665115 νγὰβ πού γϑὲ οοΐηβ ἰηίο (6 ον, αΐῦ νγὰβ ἴῃ 
{δῦ ρας οτα Μδυίλδ χτηθὲ Πϊη,. 
ΤΠ να τ(πθὴ νον νγοῦθ ν᾿ ἢ ΠΟΥ τὰ {πὸ Ποιιθ6, δηά 

οοϊηΐογίθα Ποὺ, θη {ποὺ βὰν Μῦν {πᾶῦ 5116 7088. ἃΡ 
ΒΑΒΌ]Υ δα νγϑηΐ οι, [Ὁ]]Οονγοα ἰοὺ, βαγηρ, 516. ρΌΘΙΒ 
Ὁπΐο {Π6 σΥᾶν 6 ἴο ὑγχ660 {Π616. 

Π15 ΔΡΡΥΘΠΘΏ5Ί08. δ. ΦόΒη 15 ἴπ Ομ]Υ Εν πρ 50 γΠῸ μὰ8 τοΪαΐ- 
δα ἐπ ταϊγᾶο]6, ἃπα πΠ6 ργθοθθαβ ἰοιηθῃίοη ἔνθ ΘΟ δ θη 665 θοῖ ἢ 
ἴο ΟμΥῖδὺ μι πη56 1 ἀηα ἴο {Π6 ΦΘνν 15}} πη αἰοπ. Ἰπ  ἀ! ἰδ ὶν αἰΐον {Π 6 
Ὀυβίδυουβ πε γϑροῦῖθα ὑπὸ τΐγδο]6 ἴο [Ππ6 βδη ῃοαγί, ὑμποὺ ἀθ- 
οἰἀδαὰ ἀροπ μυϊίτπρ «9655 ἕο ἀθαΐῃ. Ηδθ ἱποῦθαρμοη τοὶ γα ἴο 
ἘΣΡῃγαίμη, ἃροὺΐ ὑννθηΐν τ1165 ἔγοπὶ «(᾽ ΟΥ̓ 5816 πη), πὶ π6 τηϊρμξ 
δδοᾶρθ ἴΠ6 ρεογβθουΐϊομ οἵ {Π6 76 »)18,) γῆ. ψϑῦ8 Δ ΧΙ ΟΠ 51γ θθηΐ 
ΟὨ ἰδ ἀεϑίγποίομη, ΦόΠη χὶ. ὅδ. ἂπὰ γοιηδι θα ποῦ πνῖ ἢ Ἰιϊς 
αἸ5ΟῚ 0165 πη 1] 51χ ἄδΥ5 θϑίοσθ 6 Ῥδββονϑι, θη 1 ψεπὲ ἰο 
Βρίμδην, ἴο 500 ψ ΙΔ 1, ΖΑΙι5, ἃπὰ ννὰβ ἀποϊπίθα ΡΥ Μίαγυ. ΤΠ 6 
ἐπΐεγηδ! ον] άθηοθ 8 δῖ ηθ γοῖὰ {π6 οοπνογβαίίου. ΒΟ Β ἐμθ 
ὑπγθθ Εὐνδηρο] δὶ πᾶν Ὑθοογαοα, 566 η5 ἴο 6 ἰθοίδινθ οὐ {116 
Ῥτοργίθῖυ οἵ {Ππ15 Ἀυγαμοθιηθηΐ, Οαγ Θανίοιν 16 τοργθδθηϊθα ἃ5 
δΟΙΪηΡ ὑσρ ἰοναῦ 5. ΘΓ. 5816, ΘΟΠ νουϑίηο υυὰδῃ [15 αΙ5010168, 
ἃ πη ργϑαϊοίϊηρ' 15 51 }1Πη05 δηἃ ἀδαι}. ΤΠ6 γοϑα Γθούοη οἵ 
ΤΆΖΑΥῸΒ γἃ5 ὑπ6 ᾿πηιηθαἀΐαϊθ οα58. οὐ {π0568 51} 1 πρ5; 1ῸΓ ἴἢ6 
ῬΌΡΙΙΟ γοροσὶ οὐ {π|5. τηΐγϑο] ἱπαποθα ἴπΠ6 βδπμϑαάγίπὶ ἴο ἴα κθ 
ὑμ6ὶγ τηοϑὺ ἀθοϊβίνα τβθαβαταβ ἀραϊηδὺ ἢ. Τη6 Ορρογίαη 
ἱπθγθίοσ βθοιπμϑα ἴο "6 τηδϑὶ ἢὐ (ῸΥ οἷν Τογὰ ἴο ἀδθιμοηδβίγαΐθ ἴο 
δ18. αἰδοῖ ρ᾽ 65 ἐμαὶ Πι6 Κπθν Ὀοίοτ 6 μαννα {Π|6 ΘΟ μ ΒΘ ΘΠ 068 Οἵ ΗΪ5 
ϑοίίοηδ, ἀπὰ ὑπαὶ π6 τἰτηθ πα σοῖιθ ΡΠ Θ ἢ Π6 ψγ᾽85. ἴο ΠΙ8 6 ἃ ἔγδ6 
85.1}} οἰθυιηρ; οὐ Κἰ πι56} [0γ {Ππ6 51π5 οἵ ἰἰΐπ ψ μοΪθ ψου]α, 
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ΖοΒη χὶ. 83, Τἤθη ῃθη ΜΆΓΥ τγᾶ5 ΘΟΥη6 ὙὙΠΘΙΒ «6818 νγᾶ8, δα βδνν Βείμδηγ. 
Πΐτη, 586 [611 ἄονγῃ δὲ μ15 ἔδβαί, βαυϊηρ ἀπίο Ὠΐτη, Τοχά, 1 
ἐπου παᾶβϑε θθθη ΠΘΥΘ, Τὴν ὈΥΟΙΠΟΙ παά ποί αἸ6α. 

352, ὙΠ οη Φεβιβ {Ππουθίουθ 5ᾶνν ΠΟΥ νγθθρίησ, ἀπ {Π6 ον 
αἶδο νγεθρίηρ ὙνΒ1Ο ἢ οδγηθ ἢ Ποῖ, ἢ6 στοδηθα ἴῃ {Π6 
Βρ᾿τ1ς, δηα νγᾶβ ἐγοι ]6α, 

84. Απᾶ 5814, Πεσα πᾶν γα ἰαϊὰ ῃη ὍΠΟΥ βαιά πηΐο 
ἢπη, μοτ, σοτηβ δηᾶ 8566. , 

8ὅ. Φ265185 ννϑρί. 
86. ΤΠοη δα {πὸ Φουα, ΒεμοἹα μον μ6 Ἰἰονεβα μῖτὴ ! 
51. ΔΑμπά βογῖ οὗ ἤθη βαϊά, ΟουἹά ποῦ {Π15. τηδη, νοι 

οΡβηρά {Π6 δυϑϑ οὗ {πὸ ὈΠΠπᾶ, παν οδυβθα {πδᾶῦ ονθη {15 
γηδὴ 5που]α πού μᾶγνο αἸβα ὅ 

88. ΦΖεβὰβ {ποτοίουθ, ἀραὶ ογοδηϊηρ 1 ὨΙΠγ56 1}, σΟΠΊΘ1} ἰο 
{[Π6 στᾶνθ. [0 νγὰβ ἃ οᾶγϑ, δπά ἃ βίοῃθ ἰδ ΠΡΟ 1ξ. 

896. ΔΦεβιβ 5814, ΤΆΚ6 γα ἀνγαν {π6 βίομθ. Μαγίμδ, {ΠΗ 515- 
(οΥ οὗὁἩ μὴ {πὲ ννὰβ ἀ6δα, βϑιἢ ππίο ἢ, Τμογα, Ὀγ {Π|15 
εἶπηθ 6 ΒΕ ΚΟ : ἔοΥ π6 μές θθεη ἀθδα ἔουῦ ἀδγ5. 

406. δεθυ5 βα ἢ απίο μου, σαιά 1 ποῦ πηίο {Π66, {ΠπΠδΐ, 1 ποι 
γννου! ἀοϑὶ θο ον, μου 5που] ἀ6ϑέ 566 {Π6 οἵουυ οἵ αοα 

41... ΤΠΘη {ΠΕῪ (001 να {Π6 βίομθα ἔγογῃ {Π6 θ]δ68 ὑγποτα 
(η6 ἀραᾷ νγὰβ ἰαϊά. Αμᾶ δεβιβ ||6α πρ' ΠῚΒ ουϑβ, δηᾶ 
5814, Εδίμου, 1 τπδηκ (Π66 {πὲ {ποῖ παϑδὲ μδδγα τη6. 

42, Αμᾶ] Κπονν {π8ὲ ἔπου ποαγθϑ γὴ6 δΙνναυβ : θα ὈΘοδιιβ8 
οὔ [Π6 ρβορὶθ ψῇῖοι βίαπα ὈΥ 1 5αϊα 1ξ, (πὲ {Π6Ὺ τᾶν 6- 
Ἰιανο ἐδ που Παϑύ βθηΐ γη8. 

4. Αμᾶάνποη Πα {ππ5 Πδά βροόοκϑθη, μ6 οὐδ νι ἃ Ἰουά 
ψΟΙοΘ, 1,4Ζαχιιβ, σουθ ἔουτ ! 

4. ΑἈμᾶ [6 ἐπδὲ ννὰβ ἀθδα οδιηδ ἔοσίϊ, θουπα παπᾶ δηα ἔοοίς 

ὙΠ ρΎδν 6- Ο]οΎΠ65 ; μα Πἰβ ἕδοθ νγὰβ θουπᾶ δθοῦί νι ἃ 
ΠΔΡ Κη. δα βιι5 ἢ πηίο {Πθῖη, ΤΟο56 Πϊπι, δηα δὲ Πΐπη 5Ὸ. 

45.. ΤΉδη γηδην οὗ [Π6 δοννβ γΒ]Οἢ σαπηθ (οὸ Μάγυ, δηά πὰ 
5660 {π6 (Πϊπρ8 ὑΒ]Οἢ 6 655 αἸά, θ6Π!Θν θα οα ἈΠ. 

46. Βαΐ βοὴ οὔποθ νγθηΐ {ΠΕΙΓ νγᾶγϑ το {π6 ῬΏΑΥ 5665, ἃπά 
(014 {μοὶ νυ μδὲ {πη σβ 6655 μΔα ἄοπθ6. 

:-ρ..5 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥΠΙ. 

Τῇ ϑαη)οάγίηι αὁϑθηιῖο ἐο ἀοϊδεγαίο οοποογηῖη ἐΐι6 Πἰθϑιιγ- 
γεοίίοη, οΓ Γαξαγιδ. 

ΤΖΟΗΝ ΧΙ. 47, 48. 

γοῖη χὶ. 4. ὙΤηθη ρϑίπογθᾶ {π6 οἰ ϊοῦ ρυϊθϑίβ πα {ῃ8 Ῥ]ΠΔΥΊβθ 85. ἃ Τογαβαίθπι. 

σους], δηᾷ 5αϊ4, μὲ ἄο νγὰ ὅ ἴου {Π15 τηδὴ ἀοθαἢ ΤΠΔ ΠΥ 
γΉ1Γ8. 6165. 

48. 1 νὸ Ἰδὲ Ηἴχα {ππ5 δἴοπο, 811 σθθη νν}}} Ὀο] αν οἡ Ὠϊτη ; 

δηα (ῃη6 Ἐοιηδηβ 514}} οοῆβθ, δηὰ ἰακθ αὐγᾶὰν Ὀοίῃ Οὐν 
ῬΙδςθ δῃηᾶ πδέϊοῃ “"- 

3, ΠΉΠΘΥΘ 5 τα οἢ αἰ δου] ἐν ἴῃ ὑπ 6 γθαδοηΐηρ᾽ οἵ ὑϊ6 Β μη μθαν 
ο ἐμπῖὶ5 οοοαϑίοπ. ὙΥΒΥ 580} {Ππ 0} ἴθᾶν ἐπ Βοιμᾶπδ, νοι ἢ 



Ζόθα χὶ. 49. 

80. 

ὉὍΛΤΙΑΡΒΑΒ ΡΕΟΡΗΒΒΙΒΞΤΉ--ΟΉ ΑΡ, Υ. 

ΞΕΟΤΙΌΝ ΧΗΥΠΙΙ. 

Οαϊαρῆας Ῥτορἠιεδὶ65. 

ΦΟΗΝ ΣΙ. 49--.Ὁ2. 

Αμᾶ οπο. οὗ ἐμθῖω, πδιηθᾶ (ὐδἰδρῃδαβ, θεν 6 ΠΙρἢ 
Ῥυϊοβϑὲ ἐμὲ βᾶγηθ ψϑδῦ, βιὰ αηΐο {Πθχὰ; 8 Κηονν ποίΠ]ηρ 
αἱ 4}}, 

Νοῖ σοηβιάθυ {πὲ 16 15 ΘΧρθαϊθῃξ [Ὁ τι5 (Πδὲ οὔδ γηδη 
9] ἀϊα ἔου ε{ι6 ρθορ]β, ἀμ {πδὺ {π6 νυβοὶθ ἤϑέϊοη Ῥϑυιβἢ 
ῃοί. 

Απά ἐΠϊ5 βρᾶᾷκο πα ποῖ οὗ μἰτηβοῦ: θαῦ, Βαῖπρ' ΒΙΡῊ ῥυϊοϑύ 
ἐπδύ γϑᾶτ, ἢ6 ὑρσορῃββιθα ὅὅ, Τηδὲ δθβϑὺβ 5βῃουα αἀ16 ἴον (Πδΐ 
ὨΔΈΟΗ ; 

ἔμον μβαᾷ δοκπονμ)οᾶρθα οἂν Τιογᾷ ἴο μὲ ἔΐιο δ οβϑιϑῃ ΤΟΥ͂ 
Ρϑιονοά ὕπαὶ ὑποῖν ΜΙ ϑϑίδἢ γγ85 ἴοὸ θ6. ἃ μόνον! δηὰ τπϊρηΐν 
Κὶηρ, πὸ ψου]α ουθυςμγον ὑΠ6 ἀοημίῃίοη οἵ {μ6 Βοηιδη5, ἀπά 
τοϑίογο ἴη6 Κιπράοιῃ ἴο 157γ80]. 

ΤΠῸ6 οασ56 οὐ ὑπο ῖν ΡΥ θυ βῖ οι 506 Π15 ἰὸ πᾶνο ῬΘΘῊ ἴΠ6 πηθο]ς 
ὅπ ἃ αποβίθηζαϊίοιιβ ρυθί θη 51 0η5 οἵ οὔτ Τωογά, ἀμ Π15 ΒΘ ΘΓ ΓΧ6- 
Ρτοοίβ οἵ ἰπ8 ργἱάδ δπὰ πυροογίϑυ οἵ ἔμ ῬΠΆΓ5Θ65 ἀπα γᾺΠ]6ΓΒ. 
ΠΟΥ ἀδηιαπαρθα ἃ ΝΜ ββίδ ἢ τ πὸ 5Π08} ἃ ἈΡΡΘΔΓ [ἢ {86 Τπϑ] ρα, 
ἂ5. Μ}1 ἃ5 Π6 γΘΆ ΠΥ Οὗ ΡΟΥΟΥ, 8π4 0 50] ποῖ ΟὨΪΥῪ σοηΐ!- 
ἀπ: δῖ ονθὴ ΘΗ ΠῆΠΟΘ ἴο ἐπθ τὐἰπιοϑὲ ὅπ ᾿θ ροΥ δ] ἀοι! πο οἵ 
ἀπ6 75. Α58. ΟἿἿ Ἰμογὰ ἀϊά ποὺ ροββεθ5 ἔμ δχίϑθυπαὶ ργοῦίβ οἵ 
του! ν, {ποὺ Μοῦ] ποὶ θδ]ῖονο ὑπαὶ Ἠὸ ψουἹᾶ θ6 8016 ἰθ 
ὉΡμΟΒβΘ ἔμ Βοιηδῃ ρουϑῦ, ΨΠΟ56 νοησοᾶποθ που ψοῦα ὁοΓ- 
ἰδί]γΥ ὈΥῖπηρ ΠΡΟΠ {ἰπθηηβθ]νθβ, 1 ὑπο πδα Δοϊκπον]θᾶθθα ΔἢΥ 
οἶμον ΡΟ] 1081 δονθγοῖρῃ : Ραξ ἃ5 ἐπ6 Γι τυ θοῖίοι οἵ Τι ΖΒΓ 
γγὰ5 {Π6 οᾶτι56 οἵ {18 8556: 0} 1 πο ὈῪ ἴΠ6 Βα μ γι, 1ἰ 15 ουϊἀθηΐ 
ἐπα ἐπ τ γᾶ] 5 ΡΟΥΘ 5 οἵ ΟΥ̓ Ἰνογὰ πητιδὲ πᾶν θΘη ΚΠΟΨ ἢ 
ἴο ὑπαΐ Ροάγ : ἀπά ἔμπο δαρροβίϊίοι οἵ Σἱρμίοοῦ, ὑἐπουθίοσθ, ὑπαὶ 
{Π6 Υ Κπονὺ Πΐπι, ἰ8 ποῖ ἰγγαι 98] : ὕπΠ6Υ ῬΥΟΌΔΡΙΥ ΚΊΉΘΥ Ηἰπὶ 85 ἃ 
Ῥτορμοῖ, Ραΐ ποὺ 85 ἐπ8 Μδϑϑίδιι. 

86 (ομμηθηἑαΐοῦβ ἅτ αἰν θα τοϑρθοϊίπρ ἐπ6 ππθϑῃϊηρ' οἵ ἔΠι658 
ψογά5. 1π ἴΠ6 ΤΟΥΤΟΥῚ 8565 οὗὨ {ππ6 ον 8 Ομ Γ 61}, ἔπ 6 Βριγιὶ οὗἉ 
ῬΤΟΡΙΙΘΟΥ͂ γοϑίθα τι ΐῃ ἐπ ΗΠ ΡΟ Ῥιϊθδί. Αδ {815 γὰθ ὑπ6 ργϑαΐ 
ὙΘΆΓ ἴῃ Μ ΒΙοι πο ομ]θοὶ οὐ ἴθ ὅθ θη αἰβρθηβαιῖίοη γὰ8 αἷ- 
ζαϊποα, ἀπ ἔπ βρὶυἰΐ οὐ ργόρμθου, δοοογάϊπρ' ἴο π6 Ῥγθαϊ ἴοι 
οὔ οεϊ, φαοΐϊοά Ὀγ 5. Ῥοΐθσ, ψ85. ἈΡΌΠάδη Πν ροῦγϑα Του : τὶ 
15 ϑιρροβαοά ἱπαΐ ἐπ ΠΡ] Ῥυϊοδὺ γὰ8 ΠΟῪ 1ῃ5ρ1Γ6α ἴο αἰΐοι 66Υ- 
ἐαίη νοῦ 5, χ Ὁ ἐπ {Ὁ} τηϑϑηΐπο οὐ μ ἢ πθ γὰ5 ππαοαπεϊηίθά, 
85 ψγ8ἃ5 {Γοαᾳαοηΐν, ἀπ ἴῃ {π6 ορ!πίοῃ οὔτπο 6.185») ἘΠῚ στην, ἴῃ 6 
Ο856 δι!0ηρ᾽ {π6 ἃ ποϊθπΐ ργορμοῖδ. Ομ Υ5 ἰἰουργοῖ ὑπ τοῦ 8 ἃο- 
οοτάϊηρ ἴο ἴΠ6 {6 78] 5658 ἴῃ ΨΒΊΘΙ ΠΟῪ ὑγ6 6 ΒΡΟ ΚΘ ΒΥ ΟαΙρΠ85, 
8 ἃ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαΐ 50. ΦοΙπ ραν ἔπιθι ἃποίπου βισπ βοαίΐοη. Ηδα- 
56 1.5, ἴΏ 15 ΘΠ 66 αἰδδογιίαἰίοη οἢ ἐπ15 56}] οἱ (α), Θηπ ἀθᾶν ΟΓ5 
ἴθ ρέονε ἐμαὶ ἐπὸ ψογάβ οὐ 51. Φομπ τσϑὲ {πον ῖ56. 06 Ἰηἴογ- 
ΡΓοίοϑα Πξθ γα] γ, ἀπ ἐπαὺ Οαἰαρηαβ ἀϊὰ ἀοῦια! ΠΥ ΡΥΟΡΒΘΟΥ ; ἃΠα ἃ5 
Ἡ!ρῖ Ρυϊθϑὶ Του οἰ θ}} ἔπ 6 πθοοβϑιὲν οἵ ΟΠ ἰδ 5 ἀθαΐῃ. ὙΠῸ 48685- 
ΠῚ 5. δἀμηγΆ]Υ βαπηηδα ἂρ Ὀ. Ηυβοηϊαβ, ἴθ 815. 1 ΤῈ} 566- 
ἴοῃ. 
Ησοο πιοάο εἰ β'δυ]ι5 οαπιὶ 5ι115 ἐπΐου ργορμϑίαβ το] αἴ 15, ΤΠΆ ΠΟΤῚ 

νἱοϊθἐΐα δρίντα5 δοῖαβ οοὺ. Εἰ «αϊθι5. οσοπῃδίαϊ, τποσάιπι, 480 
Ρτγοΐαπο Οἰαρμ ναὐοἰπίπη ἱπα]ΐαπι οϑὲ, ΟΠ) Ὲ5 ἔΟγΘ.. 4] 1πὰ- 
Ρ15 ορυϊρουαπΐ, ἑοπ πίογριῃ, [θα Ογθη4 18 1556. 
Η {πϑὴ ρτοσοθᾶϑβ ἴῃ Ὠϊδ ἰαδὲ βϑοίϊομ ἴο βιθν ἐμαὶ ἐπμοπρ ἐμῖ5 

ἘΠ. 2 

571 

ΖογυβΆ] θη. 
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Τολπ χὶ. 2. Απᾶ ποὲ ἴου πὲ παίίοῃ ον, δας {πὲ α͵80 μ6 5ῃου]ά 5ογαβαίθμι, 
ΘΑΊΠΟΥ ἐορείμοι ἴῃ οὴ6 {Π86 Ομ] άγθῃ οἵ Οοα ἐμπαΐ γγετθ 
οοαίογοά δρτοδά. 

---ς---- 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙ͂Χ. 

Τλο ϑαη)]οάγιηι γϑϑοῖυο ἰο “ριιὲ Οἠγιδί ἐο 1) φαΐῇ. 

ΖΟΕΝ ΧΙ. ὅδ9. 

Ζοῖη χἹ. ὅ8. Τῇδπ ἔτοτη {μαὶ ἄδν ἔουίἢ (ΠΟῪ ἸΟῸΚ σουη56] (οσοί μοῦ 
ἴογ το ρᾳΐ μὴ ἴο ἀθδίῃ. 

ΘΧΡΥΓΘΒ510Π οὗ ΔΙΆ ΡΠ85 τηϑὶ 6 σομϑί ἀθυθα ἃ5 ἃ γϑαΐ ΡΥΓΟΡΉΘΟΥ, 
γοῦ {π6 Ηρ Ῥυϊοδὶ ΕἸ πη561} τπῦὰθ πη ποτίμν οὗ ὑπ6 Ποπουγαθ 6 
Πδ1η6 οἵ ργορποῖ, Τὸ {815 ρΡᾷγροβο μα φυοίοβ {πὸ δοσαγαΐθ ο0Π- 
ΟἸ α5100}5 οὐ ΟΥρ οι ; δηά {ΠΠ15 5ΌΠῚ5 π|ρ [15 ΓΘΙΊΔΓΚ5---ΟἸΔΙΠ ΠΟ ὈΥΘΠῚ 
βεηδ μοτι, ἀ6 φα!ρ5] Ομ Πλ 8}, ΘΟΠΘΥΘῊ5 1ἢ ἸΠΆΤὴ 5θη θη ἑ 18 
αἰψίπαῖῖο ἀθβογιρία ἃ ΒΆ51Π0 δϑὶ, οαΐθμδ, ἃ θ8η. Ηδθίπβιο ὁ ΜΚ. 
εὐξε--- πῶς δὲ καὶ Βαλαὰμ προφητεύει καὶ Κ αἱάφας ; ὕτι κακεῖνοι τὲς 
πειθομένδς εἶχον, ὁ μὲν ὡς αρχιερεὺς, ὁ δὲ ὡς μάντις" ἐ γὰρ ψυχῆς 
καθαρότης, ὀυδὲ διαύγεια νϑ ἐνορῶντος ἐις θεὸν, καὶ τὴν ἐκεῖθεν 
δύναμιν σπῶντος" ἀλλ᾽ ὀικονομικὸς ἐν ἀυτοῖς ὁ λόγος, ὁ κατὰ τὴν 
ἀξίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸν καιρόν. Τάθιῃμῃ ἀθ ΒΙΘαλο 7παϊοίτ οϑὲ Ἐ. 
1588Δ01 ΑὈΔΥΌΘΠ6115 δα «05. ΧΙ|11. 27. ἽΞ ἸΓΊΖ2)2 Ἵ2)) ΤΙ ΓΤ "2 

ὩΣ" “Ἴ2)] ὉΥΎ" 329 πρὶν ὙΥΧὉ ὉὉΝ ΤΣῚΦ 
ατοίτα5 (Ὁ) φαοΐθϑ βου γα] οα Γίοτ8 ΟΡ᾿ Π]Οἢ5 Οἵ ἴΠ6 ἀπ οἰθη 5 γ6- 

Βρϑοΐίπο ἴπΠ6 σοιηπηππίοη Οὗ ὑπ|61} ΟΠ] οΙ5 ἃπὰ ΒαρΘ ΟΥ̓ 1 δ 
ἴην1510}16 ψοῦ]α. ἩΙΠΊΘΥ 6115 τ5 παΐ 8. ἀγθδῃι σγὰϑ8 ΟΠΪΥ ἴο θ6 
ἀορθηάθα ἀρὸπ ψ θη ᾿ξ οοουγγοά ἰο Αρϑδιηθιῆηοη. ὮπΠο 5ρδ8τ- 
ἴδ π5 δϑίθθιηδα {Π056 ΘΔ Π5 ΟἾΪ]ΥῪ ἃ5 ΡΥΓΟΡΠΘίο8] τ 10 ἢ 6 16 ρΓ6- 
βϑρηϊθα ἴο πὸ Τρ ΠΟΥ], ΟΥ̓ΘΟΌΪΑΓ ΓΘΒΡΟΏ565 6 Υ6 σίνθη θοΐῃ ἴο 
ῬμΆΓΔΟΒ Δη ἃ ΝΡῸΟΠΔαΠ6ΖΖΑΓ, ἴο Τᾶμθ ον πα Βα]. Απά ἴῃ 
186 [ὈΓΠ]ΘΓ αἰθρϑηβαίοη 1 θο] προ α ἴο ἔπ Κίηρϑ, οὐὁἩ ἴο ἐμ ομϊοῦ 
τηδοΊϑιγαΐθ, [0 Θομδαὗ θγ ΤΠ γὶπὶ δ ἃ Τ τ μΐη (0). 
τ. ΓΑ ἀμ ΘΓ ΟὈβουν 5 οἡ ἔμ 6586 ψογ 8, ΌΥ ΡΥΟΡΠΘϑυ]ηΡ--- 1 ππη- 

ἀογβίπα [οὐ ϑίθ! Πηρ' {Π6 ονθηΐ ; ΒΘ ἢ 1 γ85 ἴῃ ἃ ΡΘΟΌ]ΓΔΥ ΤΠ ΠΟΥ 
ἐμ οἵ οϑ οὔΠ8 ρυϊϑβὶ ἴο 40, θη ἢ νγᾶϑ ᾿παυἰγθα οὗ, ΟΥὁ ψῃθη αοὰ 
ν͵85 ᾿παυϊγϑα οἵ ΒΥ Πΐμ, ΘΟ ΠΟ Υἰ ἢρ 8ΠΥ ἱπηρογίδηΐ πηλὶῖουβ ὉΠ θυ 
ἀεΠ }  γ 1 0η."- 5661 588. χχὶϊ. 11---ϑ, ΧΧΊ]. 9--- 11. δηα 2 581). 
ν. 22---ὧὃ. Ἠδ {δι15 ργ ΡΉΓΑ 565 6 1Π0]6 Ρ85589:6--- 

““ ΘΙ Άρ 85, γΠ0Ὸ ψγχὰ5 ἔπ Ηρ Ῥυϊοδὶ αἱ ὑμπαὺ {ἰπηθ, σι μθῃ ἰδ 
8116 ἰο [5 ἱπσ ἰο ἀθ! νϑν ἢΪ5 ορὶ ποτ, 5814, οι πᾶν πἰἐποῦΐο 
ἰφ!κοὰ νϑὺῪ θα ΚΙν δηαἀ ἱρπουδηίν ; γοὰ πᾶν ργοοθϑα ἴῃ {μ6 
οᾶ56 ὈΘΙΟΓΘ γου Μ]τποαΐ ᾿οϑιἑαϊοη. ὙΠ6 ἰα κί ηρ ἀσσᾶν [μ6 {Π|π οἵ 
{815 τηϑ Ὑ01}} 06 50 [Ἀγ ἔγοια θοῖπρ' γαΐπουβ ἴο ἴπ6 σι 80 16 παίϊοῃ 
ἴῃ {15 ΘΟΌ ΤΥ, 8 ἃ ἴῃ Οἴου ρᾶγῖβ, 88 850π10 οὗ γοι ἔδαγ, ἐπαΐ ἢ 
Ὑ}}}} θ6 τὰ [ῸΓ μα δἀναπίαρο οἵ μ8 ρθορὶθ οἵ θα, δνθῖν 
ψμθγο. ἘΠῚ5 ΠΟΘ ΟΥ ἢ δα, ποῖ τη ΓΘ υ οὗ Πἰπιβ86 1, θα θοἴπρ: 
ἔπη Ηρ Ρυθδὶ, πα ἰογοιοϊὰ ἴμ6 ἰδβαθ ἀπα δνυϑηΐ οἵ ὑποὶν οοὰη- 
5615, ἃη οἵἉ {πε ἀθαΐ}ν οἵ ὕ6ϑὰβ: ἀπᾷ ὑμαΐ 1 νου] οομηθ ἴο ρᾶ85 
ἐπα “6505 ψου]Ἱὰ αἴθ ον ἐμαὶ παίϊϊομ, ἀμα ποὶ [Ὁ ἐμαΐ πϑέϊοπ 
ΟὨΪΥ ; θυΐ {πᾶὶ ἐπγοαρ ἢ 15 ἀδαΐῃ μ6 σου] ραῦμοὺ ἰοσοίμϑι ἴῃ 
Θῃ6 ἔπ ΘΠ] ἀγθη οἵ οά, ψ ϊο νου βοδιϊογοὰ ἀργοδᾶ (α).» 

ΤΠ6 δάνϊοο οἵ (ἰδρ]ὰ5 15. 5610}, ἱπἀδ64, ἃ5 τηϊρὶ πᾶν θΘ θη 
δχρθοΐθα ἔγῸπὶ ἃἢ ΠΠΡΥΙΠοἰ ρ] 6 ἃ ἀπα νου] άϊν ρο! ἰοίδη. Ηδ γὸ- 
ΘΟΙΠΘ 45. ὑπο ἴο 5806 {μ6 βἴαϊο, ὈΥ ϑδου ποῖπρ ὑπ δαΐμοῦ οἵ 
ἔπθῖνγ βυρροβθα ἀδηροῦ. Ομθ τπᾶῃ τησπϑὲ αἰθ (ὉΓ ἰμ6 ρϑορ]ε-- 
ὑπαὶ 15, πο 1Π{6 οἵἩ {μ15 7 6585, δἰ που ρ μ6 85 ρουίογαιθα πο 
τηϊρΐν ΟΓΚ5, 15. Οὐ πὸ να]ὰ0 ὑπο οομηραγοα τῖΐῃ {Π6 ΡΟ551}0]- 



ΟΗΕΙΒΤ ΑΝΟΙΝΤΕ ΒῪ ΜΑΕΥ - -ΟΗΑΡ, ν. 978 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ 1. 

ΟἸιγιδὲ γοίϊγθ5 ἰο Εἰ ρηγαῖνι, οὐ Ἐρἠγαία. 
5ΟΗΝ ΧΙ. δ4. 

Τομα χὶ. 4. 7658 {πογοίογθ ναὶ κοα ΠΟ ἹΠΟΥΘ ΟΡΘΗΪΥ διηοηρ {16 Ἐρβναίπι. 
δονβ: θαι γοηΐ θποο πηΐο ἃ σοι Υν ΠΘδΥ (0 ἐπ6 νυ] 4 ογ- 
688, Ἰῃ[0 ἃ ΟἸΥ 041164. ἘΡῃγαίτη, δα {Π6γ6 οοπεηιιθα νι ἢ 
Ἦ15 ἀἸ5610168. 

: ---- 
ΒΕΟΤΊΙΟΝ 11. 

δέαίο οΓ εἶδ ριιθίϊο διὰ αἱ ογιιδαΐθηι, ἐμυνποαϊαίοῖψ ργεοοά- 
ἴηι. ἐπ6 ἰαεὲ ᾿αδδουεῦ, α τυἱιοῖ, Οἠιγὶδὲ αἰἱοπαοὰ, 

ΖΟΗΝ ΣΙ. δδ. ἰο {π6 οπά. 

Ζομη χὶ. ὅδ. Δῃάᾶ {Π6 δαννβ᾽ ῬΆΒΒΟΥΘΥ νγ88 ΠΡ δὲ παπᾶ : δηᾶ Ἰδην 
ννϑηΐ ουΐ οὗ {Π6 ΘΟΌΠΕΥΥ Ὁ} (0 Φογιιβαίθιη θοΐοσθ {Π6 ρᾶ8- 
ΒΟΥ, (0 ΡΟΣ {ΠΘὨΊΒΘΙν 65. 

δ06. ΤΠθη βουρθί {ΠῸῪ ἔν 96β5, δηα βρδᾷκα διηποηρ' {Πεῖὰ- 
56 Ϊνεβ δ5 {Π6 0 βίοοά 1ῃ {Π6 (θη ρ]6, ΝΥ αὶ ἐπ] ηΚ γε, (Πα Π6 
011} ποΐ οοϊηα ἰο {ἢ ἴδαϑι ἢ 

57. Νον ὈοΟ( {π6 οΠΙοΓ ργἹοβίβ δᾶ {πὸ ῬΔυῖβθοβ Πδά οίνϑη 
ἃ σοΙηχϑηιηθδηΐ, {Π80 1 ΔΩ τη Κηθνν γΠΟΥΘ ἢ6 γγ γ6, μ6 
5Που]α 5Πονν 1{, (πὲ {Π6ν τηϊσ νυ (Δ Κ6 Π]Π1. 

--«9-.-.- 

ΞΕΟΎΤΙΟΝ 111. 

Οἠιγὶδὲ ὁοηιθ5 ο Βεοίμαη, τυ]ογ ἢ ἐ8 αποϊηίοα ὃ Πανῳ . 
ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙ. θ---19, Μμαβκ χῖν. 8--, Ι9ΟῊΗΝ ΧΙ]. 1---11, 

7Ζομη χ!. 1, ΤΠΘη {968115 5Χ ἀδγ5 Ὀαΐίουθ {Π6 Ῥᾶββουδὺ οδιηθ ἰο Βρίἢ- Βοιίμδηγ. 
ΔΎ, ΠΟΥ ΤΠ Ζαγυιβ ννὰβ νυ Β10ἢ) ΠΔα θΘθη ἀθαά, ψμογ Πα 
γ8 1566 ἴτοχὴ {Ππ6 ἀθδά. 

1ἴγ οἵ ἀδῆροῦ. ὙΠῸ Ἐνδηρο δὲ οϑυζαϊ η]ν γίουθ ἴο {Π|15 ΒΡΘΘ ΘΒ 
οἵ (ἰδιαρ μα, 85 1 11 μδὰ θθθη Βρόκθῃ ὑπ ὰοΓ ἃ ἀἰν1η6 ἱπηραΐδβ6, οὗ 
Υ ΒΙΟῊ Π6 νγὰβ ἰοῦα}}Υ τ ΘΟ, ΒΟΙΟΙΙ5. 

Τιιο 11, 1π π15 Απποξαϊ!οη8, ὙΓ1{65--- ( ΟΟα συϊάθα ἴΠπ6 ΟΠ ΡῈ 6 
οἵ ἴμ6 ΗΙΡ Ρυϊοδῦ: 50 ἐπᾶὶ ὑπ η Κῖπρ' ἴο αὐΐοὺ ἃ Βρθθοῖ δοοογά- 
1πρ' ἴο Πῖ5 οὐ ψ]οΚϑα τηϑϑηῖπρ, π6 ΡΓΟΠοΟι ποθ ἃ ΟΥ̓ΔΟΪ6 80- 
οοΥΓαΐπηρ' ἰο (ἀοα᾽ 5 τηϑϑηϊηρ ; ἃ5 ὑπ ΗΠΡῚ Ῥυιοϑὺ μα οὐξοηῃἐ  π65 
1501. Δ [105 τοι 04." Ἑχοά. χΧνυ]. 1ὅ. ΝΌΠΙΡ. Χχυ!]. 21]. 

(α) Ῥυϊπίβα ἴῃ {Π|| οο]] δ ίϊοη οὗ ἐγαοίβ υυ 1] ΟἿ. ΘΟ ρΡο56 ἐπ 181} νο] απ 
οὗ 6 ΟΥ̓ΠΟΙ Β'δοῦῖ, ν. 528, (Ὁ) ΟΥ̓ΓΟΙ Κ΄δοῦ! 1 106. νο], νἱϊ. ρ. 221, 
δηᾶ ΨΦοἈ, ῬΊΙΟΙ Δαηποίαία, αἱ {Π6.6π4 οὗ νο]: ν]]. Ρ. 8566. (0) Τύνᾶγ πϑσα 

ὶ ἴακα {πὸ ορροτίμηϊγ οἵ οὈΒθυνίηρ' ἃ οί γαϊοίοι ἴῃ {Π| [Ὁ]10 δα! ἴοπ 
οἵ Τρ ΕΓ Ἂοοὐ 5. γουκ5. [πη ΠῚ5 ρ᾽θδηΐηρβ ὁπ ὔχοάυβ, Πἰμμίοοί 5ὰρ- 
Ρογίβ {π6 ορίμῖοη {μπαΐ (π6 ΗΠΡῚ Ρυιοβϑὺ πθαγὰ ἃ νοῖθθ, ὑγθη. ΘΟΠΒΆΠΠΠρ; 
{π6 Οτὕδοϊθ ὃγ ὕτιπι ἀπά ΤΠ ατητηΐπ : θαΐ ἴῃ ΠῚ5. ΒΘΙΊΠΟΠ5 μ6 δάνοοαίαβ 
{6 ορϊπίοῃ, {πᾶΐ μΠ8 νν 8 5 ἀθη]γ ᾿μβρίγθα ὈΥ {ΠΗ 5ρίγιΐ οἵ ρυόρμθον..--- 
γιάο Τὐΐς οὗ Τὐἡρμοοἱ, ργεῖ χοᾶ ἰο 15 σου 5, [0110 δα! θη. (6) [ματά- 
ποΥ᾿5 ὟΝ οτίκβ, νοΐ. 1. 4ίο. δαϊ! Ὁ. 211. 

6 ἩΔΥΙΟΠἾδἐ5 παν θθοπ τπποὶι ἀϊν  ἀ6 ἃ οα {Π6 ΡΤΌΡΟΙ ρ͵δ66 οὗ 
ἵπ ἃποϊμεϊπρ' οὐν Τιογὰ αὐ Βοίπμαπγ. ϑόπιθ πᾶνθ βαυρροξθᾶ ἐμαΐ 
ἀπ15 αποΐϊοη νὰ ρου ογπηθα ὑνῖοο, οἰμθῦβ ας ομθ6. Τὐσπίοος 
δὰ ΡΠΚΙπρίοη πᾶνο δαγοοαΐθα πὸ ΒΥ ροί! 515 οὗ ἃ ἔνοίο! ἃ ππο- 



8514 ΟΗΕΙΘΤ ΑΝΟΙΝΤΈΤ; ΒῪ ΜΑΒῪΥ--Γ(ἬΑΡ,, Υ. 

δίατκ χὶν 8. Απηᾷ Βοΐπο τ Βοίμδην, μὰ {86 ἤοῦβ6 οὗ δηοῃ [ῃ6 ἴθρου, Βείμαηυ. 
ὥ Υ ἦ Ρ Ῥ ᾽ τή 

ἰϊοπ. ΑΥ̓ΘΒΡΊ5ΠΟΡ ΝΘΥΘΟΟΠΙΘ ΒΙΡΡΟΒΟΒ ἔπ 6 ΓΘ νγὰ5 ΟΠ6 ΟὨΪΥ, τ μΙ οἢ 
Β6 ρ΄δοθβ ἔψο ἄδγβ θϑίογε {πΠ6 ρᾶβϑδονθσ, οάαγιἄρο ἀπα Μ11- 
ΘΠ86115 πᾶν οοποϊμπάθα ἱπαΐ οὐ Ἑμογὰ 5 δποϊπἐ θα οΠ66 ΟὨΪγ, 
Δ Π6 τοίου ἐπα ονοπῖ ἴο πο βἰχέῃ ἀν ΡΒοϑίοτο ἔμ ρϑββονοσ. 
ΑΠΘΓ δὴ αἰξθηξὶνθ ρου α58] οἵ ἔπΠ6 βϑνθυαὶ ὑθάβουβ δἀάαοοά ὈγῪ 

680]. ΒΥ ΟὨΪδῖ, Ε πᾶν δαορίθδα ἔπ ορίπίοα οὗὨ Μ|ΊΘμ86115 ἀπα 
Ῥοάαγιάσο. ΤΠ6 ἀθετηϑιι μαγποηϊδῖ, ἴῃς 15 ομδρίου οἢ ἐπ6 
Ἐα]65 ἴο θ6 ορϑευνϑα [ἢ τηδκίῃο ἃ ΕΠ υλοην οἵ ἔμ8 (ἀο5ρ615, μ85 
βϑ]θοΐθα ἐπ185 δυθηΐ 85. ἴῃ8 θχδηρ]6 θγ νοι ἰο 1Ππ5ἰγαῖθ ἐδ 
Ῥοϑβιίίοη ““ ἐμαὶ ἴνγο ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ ΥΘ Δ ΟΠ ΠηΔῪ 6 ΨΘΥΥ 5᾽γ 18, ἃ πὰ 
γϑὲ ποῖ ἐπ 581η6: δηᾷὰ ἔμεβο τηδὺ θ6 ΘαΓΘΙΌΠΥ ἀἰδι! προ σπ δα 
ἴγοπλ δδοῖ οὗἶμϑυ. ἜΠῸ [0] σίπρ ᾿Ἰηδΐαποθ, ἢ6 Οὔ 85, τη 8 0 
56 ΓΘ ἴο 5067 ὑπ ΤΏ. ἴῃ σ]ΐο ἢ Ε ΔΡΡΙΥ ἐῃ6 τα]65 ἴῃ 4868- 
ἰϊοπ. ΤΠ Τὐνδηρ]Ἰδῖ5, 5. Ναί θν (οΒᾶρ. χχνὶ. 6. 18.) 1πᾷ 
51. ΜΑΣ (οΠΔρ. κἰν. 8. 9.) ᾶνθ γοϊαϊθα ἐμαὶ σ γὶϑὲ νγὰβ ἀποϊηὶ- 
δα ἴῃ ἵῃ6 66 1 ργϑοθάϊηρ ᾿ἰ5 ἀθδὶ!, πα 8}1 ἔμ οομηπιθπίδξουβ 
ΓΘ ἃργϑϑα ἐμαὶ βοΐ οἕ ὑπ θαι {π βδιη6 πποΐΐοῃ. 1. Φομπ 
Τ᾿ Κον 156. (οΠᾶρ. ΧΙ. 1. 8.) τοϊαἴθθ ἐπαὲὶ Ομγὶϑὲ γὰβ ἀποϊηΐθα ἴπ 
1π6 βᾶπιθ θα, πὰ ἴπθ πηοΐίοπ οἷν μ6 ἀθβογ 68, 15, πὶ ΤΥ 
ΘρΡίπίοη, ἔμ νΘΥΥ βαπι6 ἢ ὑπαὶ τ ΒΟ 5 . Μαΐου ἀπα 51. 
ΜΆΓΚ πᾶνϑ τθοογάθα: Ρθαΐ, δοοογάϊηρ' ο Οὔ υβ, Ὁ ψὰ5 ἐοία!}ν 
εἰ Πα , ἀπ ΠρΡροπμθα ΓὈτ ἐἰἂγ5 Θαυ]οΓ., Νοὸν {πᾶὶ ἔνο αἱ. 
Γογοπὲ ἀποῖϊοη5 μαρρβπηθα ἔνοθ ἰπ ἴΠ6 58Ππ|6 σεῖς, 15 ἸΏ Ὑ6 ἔμπδπ 
Δ 1 806 ἴο 6 Πθνο.. ΤΠ6 ἔνο πποξίοηβ ἄθονα πηθηἰϊοπαϑά, να 
ΘΟΠ5ΙΘΥ ἃ5 ἵνψο, σαὶ 1 ΒΘΙΙθν ἴο Ὀ6 9Π6, 9766 ἴῃ ἴπο [ὉΠ0 7 - ἢ 
ἴηρ᾽ ΟἸΓΟΙΠ ΒΘ ΠΟ6Β : 

1. Βοίμ μᾶρροπϑα δὲ Βοίμδηγ. 
2. Τὴ θοΐἢ Θα56885 «6515 γγᾷβ ἃποιηἶθα, ποὶ θγ ἷ5 ποδὶ, Βαΐ θγ ἃ 

ὙγΟΙΏ8η. ἘΓΟΨΘΥΘΙ, ἃ5 ΟΠ γἰδὶ τνὰ5 ἰγθαπθπέὶν αὐ Βοίμαην, {Π6858 
ΘΙ ΡΟ δ Π065 ΔΓ ποῖ 50 ΨΘΥῪ ΓΘΙΠΔΥΚΆΌ]6. 

9. ΒΟ πηοίϊίομβ ἴθ Κ ρ]ᾶςθ, ἃ5 1 588} ρσοόνϑ ἴπ {ῃ6 5640]. 
ποῖ ἴῃ ἐπ μου οἵ [μΖαγαβ, ὑπὸ ἔγιθπα οἱ Ψ2 6505, θυ 6 
το ἑ Βοομ οϑὺ δχρϑοῖ μἴπα, αἰ αὖ ποῖ μου ποῦ. 

4. Βοῖμι Ββαρροπθα ἴῃ ἴμθ ᾿αϑδὶ ὑσθκ θοίοσγο ἐμ βαογιης οὗ 
Ολιν δῖ. 

ὅ. Τὴ Βοΐἢ οα565 ἔπ οἰ πἰπηθηΐ τγᾶβ 580 εχρϑῆϑῖνο, ὑπαὺ ὑπ τιπο- 
ἔοι μα ἐπ ἀρρϑᾶγδμποθ οἵ ργοίαβίοη. 

6, 1π μοὶ Θᾶ565 ψγ6 πιθοῖ σὰ ὑπ Γϑιμα 8 016 οἰγουτηβίδϑποο, 
ἐμαΐ [6 οἰπίπηθηΐ τγὰ5 ποῦ ρα ΓΟ α5θα ΤῸΥ ἔπ6 ραγροβο ἴθ. μῖοἢ τὲ 
γγ85 Δρμ]16 ἃ, Βαϊ ὑπαὶ 1 μαὰ Ῥδθη ργβϑεγνθα [ῸὉΓ δοὴθ ἐϊπηθ ὈγῪ 
{8 ῬΘύβοὴ ΨΠ0 τιβϑὰ 1ἰ: [ὉΓ ἐπ6 ἀϊβοῖρ!88 ψϑῦθ οἴη ἀϑά {παϊ {Ππ| 
οἰπἰπηθεΐ νὰ ποῖ 5014 δπὰ ρίνϑη ἴο ἐῃ8 ρυοῦ; ἃπᾶ ἴῃ ἐμὸ 80- 
οοαπὲ ΨΒΙΟΒ 15. σἴνθη Ὀγ 5. Φθἢπ (ὁΠπᾶρ. Χὶϊ. 7.) 18 15 ΘΧΡΓΘΘΒΙΥ 
5814. ὈῪ «68:15, ““ ἀραϊπιδὲ ἔῃ6 ἀδγ οἵ Ὧν θαγγίηρ Βαὶῃ 5:6 Κορέ 
1815. Οδ6 τηϊσΐ ἀἸπιοβὲ οοη]θοΐαγο ἐπαΐ 11 5 ἔπ ΧΟ Ι ΠΟΥ 
οἵ ἐμθ οἰαἰπηθηΐ 10 ΜΔγΥ ἀπὰ δέαγίμα μαὰ ρῃγο μα βοα [Ὸγ ὑπὸ 
ἴχπηογα! οἵ ΤιᾶΖαγαβ: ὑπὸ ἱμουρμὲ ργθβδθηΐβ ἰἰ56 1} αὐ Ἰολδὶ, οἱὰ 
γϑδάϊηρ Θὲ. Φ ΟΠ ΠἾ5 ἀοβουιριϊοη, ἃ5 ποῖ ᾿ππργόθαθὶθ (6). 

7. Τὴ Ροΐἢ οᾶδ565 ἐπὸ πποΐϊοι 15 σθηδασθα θγ ἔμ ἀἰβεῖρ168. 
8. Τὴ οί 68565 ἔπ σγοιπα οὗ δϑηβαγο ἰ5. {6 58Π16. 
9. 1η θοΐἢ οᾶβθ5 ἔπ αποίϊοῃ 15 ἀοίθη δὰ Ὁ. “6515, πα {πΠῸ 

58 118 ΘΏΒΎΘΙ οἴνθη ἴο {6 αἰδοῖ ρ 165. 
10. ΤῈ θχργϑβϑίοῃ, νάρδος πιΞτικὴ, ΜΉΘ 15 ποῖ ΟὨΪΥ ΨΟΥΥῪ 

Ἀπιι58}, ἀηἃ ἐπογθίογ οὔβοῦγο, θυ ΟΘΟ5. ἢ ποῖ ἃ 51ΠΡ16 1η-- 
βίδῃ 8 οἰ πο ἴῃ ἐπα Θαριπαρτηΐ, ΟΥ̓ πὶ ἐμ Νὸν ᾿ οδίαιποπὲ, οχ- 
οορῦ θὴ ἐϊι15 ΘΘΟδΒ10Π, 15 πιδοὰ θοΐῃ ὃὉγ δὲ Δέαυκ ἀπά Ργ δὲ. 
ΦόΒη : ἱμὸ οἰμποαξ ἐβοζοίογο 588. 1. οὶ οᾶ805 ψΜὰ5 βύγιοὐ ἐν 
ἐμο 58π|6. 



Φοόμη χὶϊ. 2, 

ΟΗΒΙΒΈ ἈΝΟΙΝΤῈΌ ΒΥ ΜΑΒΥ--ΟΑΡ. Υ. 81 

ΤΉοΥο {Ποὺ τηδᾶθ ἢ ἃ ΒΌΡΡΟΥ ; δια Μαγίμα βουνά : Βείμδηγ. 
Βυαΐ Τιαζαῦιις νγὰβ ὁπ6 οὗ {ποῖ {μα βαὲ δὐ {86 (8016 στ 

ΠΏ]. 

ΤΊ656 οἰ ΓΟ πιδίϑποο5 ἃΓ8 00 ΠΕΠΊΘΙΟΙ5 δηἃ ἴοο ρΔΥ ΓΙ ΟΙ]Δ7, ἴο 
πᾶν παρρϑπϑὰ ἔνίοθ: ποῖ ἴο τηϑηΐοπ {πὸ ᾿πηργοθ 1 ΠΥ ἐπα 
ἐπ 4501 0165, δίϊθυ μανῖπρ θοθη το ακθϑα ὈΥ Ψ9}65118 51Χ ἀᾶγ5 θ6- 
ἴογτο Εϊαβίθυ, ἴου πανηρ σθηδαγθᾶ ἐμ ἀποΐοπ, 5Π 0114 ΡΥΘδα πιο 
ἔο γορϑαΐ ἔπϑὶγ Ὅθηβασθ ΟὮ ἃ 51π|1|81 Οσοαβίοη, οα ἔπ6 βθοοπά 
ἄν Ρεΐογθ Ἐϊαδίθυ. ἘῸΣ ἰδ οοπίαϊποαᾶ ἃ πιδηϊίοϑί ἀἰσυθραγά ἴο 
Ψ 655 Βἴπη56 1, πῖον ΠΟῪ πὰαπῦ πᾶνθ ΨΘΡῪ 5ΘΏΒΙΡΙΥ {61}, πθπ 
6 δηϑυογθα ἐπθπι, “ΤΠ ΡΟΟΥ γ6 ΨΠΠΠ Ια Υ5. ἰἰᾶνθ ἱ ἢ γοιι, 
Βαΐ τη6 γ8 Ψ1Π ποῖ ἃἰνψαγ5,) Φομη χἱϊ. 8. ἀπὰ οἵ ψ Βῖσῃ, ὑπουθ- 
ἴογβ, ὑμθῪ ψουὰ Βγά]γ πᾶν θθθα σα ν ΟὨ]ν ἰοαν ἀαγ5 δἰζου- 
γγᾶΓά5. 

Τη ὑπ ἵνο δοοουπΐβ, Π1ΟΒ ἅγ6 ρῖνοι Ὀγ 51. Μαΐπον ἀμα 51. 
Φοῖιη, 1 ρογοθῖνα ποῖ ἰπ6 ᾿θαβὶ ναυϊαΐοη, οχοθρὶ ὑπαὶ ἴῃ 5016 
Ροϊηΐβ ἔπΠ6 9Π6 15 ΠΙΟΥΘ ΟΟΡΙΟΙ5 ὕμπαμ {π6 οἴπιου ; "αΐ ἐπαὶν ἀ6- 
ΒΟΥΙΡ ΙΟἢ5 ΔΓ6 50 [ἈΓ ἔγοηι Ὀδἰπρ᾽ ἱποοπδιδιθηΐ, ὑμαὺ ὑΠ6 Υ Ππᾶνο ἃ}} 
ἴπ Δρρθδγᾶποθ οἵ ργοοθθαϊηρ ἔοια ἔσο αἰ γθπΐ θυ θ-  Ἰ[Π65505 
ἴο ὅπ 58πι0 δοϊ. 

1. Αοοογάϊπρ ἰο 5. Μαιπμον ἀπ 5 . ΜῈ αΥκ, ἃ ἡϑοηιαάη ἃποῖη ἐδ 
Ζαβι5 ; δοοογάϊπρ ἴο 5:. Φοῖια, Π6 ἰ5 ἀποϊη θα ὈΥ “7ανῳ, ἀπα, 1 
Ὑγ6 τη80 }0σα ἔγομα παὲ μ6 58 γ85 ἴῃ {Π6 βθοοπα νϑύβθ, Ὁ. ΔίαΥ, 
ἔπ6 βἰϑίον οἵ Τ.ᾶΖαγθ. Τ 5 που νοΥ 15 πὸ σοπίγδαϊοῖοη, ΠΘῈ 
066 πιἰδίογϊδπ οὐδ {πθ παῖπθ οἵ ἔπ6 ψοιηδπ, ἔπ Οἵ ΘΓ πηθη 105 
1. ΝΑΥ, ουϑῆ ἴγοῖὰ 6 ΨΘΥῪ 51:16 π66 οἵ 5:. Μαΐζπον ἀπά 51. 
ΜΡ, τ γοβρθοῖ ἴο ἔπ πδπ16, τη 6 ἀοάποθα 8η ἃυριπηθηΐ, 
πῃ βιρρονΐ οὗ ἴμθ οριμϊθῃ, ὑπαὶ ἴπ6 πποϊϊοη ἀθϑουθθα ὈγΥ 51. 
Μαϊξπον πὰ 51. Φοθη 15 ἔπ βαιηθ. 5:. Μαΐου δπὰ δῖ, Μαυκ 
πϊαδὲ πᾶν παα ρδγίλου δι ΓΘΆΒΟΠἢΒ ΤῸΥ ΘΟΠΟΘΆΠπρ' ὅπ6 πᾶπ16 Οὗ Π6 
ὙγΟΠΊ8Π, 51η66, δοοογάϊηρ ἴθ {πΠ6 Ὁ οὐση γΓο]αἰϊοπ, 6515 ἀθοϊαγθα 
ἐπα τι μαῦ 516 μϑἃ ἀοπθ 5ποι]α θ6 ργϑδοιθᾶ ἴῃ ὑπ σ ποῖθ ψουὶά 
ῸΓ ἃ ΠΙΘΠΙΟΓ] οὗ μοῦ. Νοῦν ὑπ|5 οαμποὶ μᾶνθ μρρΟηΘα πη]6855 
516 ψγὰβ ὑπ6 ΜίδγΥ τηϑηἰοπθα ὃν δὲ. Φοιη: ἀπά 1 που ά [Ό]]ονν 
ἔγοιι ἐπ 6 βδιρροϑβιίίοη οἵ ὕνο ἀἰδγθπὶ πηοίϊομβ, {παὖ [Π6 ἀ6018- 
γαϊοι οἵ «6505 παᾶ τοιημαϊποά πη 11111164, ῬΟΥπαρ5. ἴμ6. γΓ68] 
βίαϊθ οὐ {Ππῶ| οΆ56 15 ἃ5 [0] ὺνγ5 : ἔπ ἧνψο ἢγοΐ Ἐναηρο 155, 80 
Βᾶνθ τηϑθ πὸ ῃπιϑῃΐοη οἵ {πὸ γαϊβίπο οἵ 1 Ζατηβ ἔγοιι {πὸ ἀθ86, 
ἐμαῦ {ποὺ παρὰ ποῖ θχροβθ δἴπι ἴο ἴπ6 ρεγϑθοιζίοη οἵ {μ6 
ΨΦο ον 5} Βα μϑαγῖμ, πᾶν ΡΥΟΌΔΌΪν, ἔγοπι ὑπ 6 58 Π|6 γθ850Π, 00η- 
ορϑαϊθὰ ἔπθ ἤδηηθ οἵ [58 βἰϑίον. Μίγυ, ψ1ὸ δποϊπἰθα «6585 1} 
ἀπ οἱπίαοηΐ 10} Γϑηαῖ θα ΔἰΘΥ ἐπ ἱπίθυπιθπὶ οἵ Γι ΖΏΓΙΒ. 
δὲ, ΦΖοθπ, οὐ 6 σομἑγαγΥ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ππθηΐοπ5 1ΐ, ὈΘοᾶα56 Π6 
ψγοΐο αἰΐτου ὑπ ἀοδίγποί!οη οἵ «Ψϑγαβδ θη, ἀπα οοι]α πογοϑίογο 
Πὴκ ΠΟ ΓΘΆΒΟΠ [Ὁ ΘΟΠΟΘΆ]ηρ {πΠ6 πϑιηθ οεὅ μοῦ οἵ 1ΒΖΑΓῸΒ ΟΥ̓ 

ΔΓΥ. 
2. Αοοογαϊηρ ἴο 51. Μαΐου, {πθ δα θυ δὶ υηθηΐ γὰ5 σῖνϑη αἵ 

π6 ποιβ88 οἵ βίπιοπ πὸ Ἰθρϑὺ ; δοοογάϊπρ' ἴο δ8ὲ. Φοη, ᾿μΖΆΓΙΙΒ 
ΔΒ ΟΠ6 Οἵ ἔβϑηι 0 58ἷ δ᾽ ἔπι ὑ8 016 ψ τ πἰπι, (ΕἘτὸ τῶν αἀναάκει- 
μενων,) ἃπὰ 15 5ἰδίον. Μαγίμα βευνθᾶ, ϑομιοθ οομηηιθπίαΐο β 
αν σοπδι ἀογθα {Π|15 85 ἃ σαυιαἰΐοι ἴῃ πὸ ἀοοοπηΐ, ἀπ πᾶν θ0Ὲ- 
οἸααθα, ἔγοηι 51. ΨΦοΠη᾽5 ἀεϑουιρίϊοπ, ὑπαὺ {πὸ δηϊουϊαϊη πιοηΐ γγ85 
ϑίνθη αὐ {π6 μοιιβ8 οἵ 1ἄζαῦιιβ. Βαΐ {{|5 15 δου αἰ ]Υ ποῖ ἔγαθ, 
51Π06 ΠΟ 06 ἰπ 5ρθδκίπρ οἵ {πὸ πιδδίου οὐ {π ποι88 σου] 58 γ, 
“6 γψγχὴδ 026 οὗἩ ἰῃο88 ψῖ0 5αἷ αὖ {π6 8016. Οἱ {πΠ6 ΘΟΠγΑΡΥ, 
ἐπ15 νΕΥῪ Θχρυθβϑίοπ Ῥγου 5 ὑμπαῦ μ6 5 ΟὨΪΥ ἃ ϑιιοδὶ, 8πα {πη8 
πο δηϊου αἱ παιθμὶ νγὰβ σίνθῃ αἱ ὑη6 ποιιϑθ οἵ ἃ ἔγιθηα, ἴῃ Βῖοῖν 
Πὲ5 δἰβῖοι, ψ0 γγὰ5 ἃ ἀΠΠΠροηΐ ΠΟυΒΟΝ "Ὁ, (506 {λ|κὸ χ. 40,) Ἀτο- 
Ῥαγοᾷ {πὸ ἴδθ ]ο. 
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Ματῖς κὶν. ὃ, ἃ5 ἢθ οδὲ δ τηϑϑδί, Βε πον. 

9. Αοοογάϊην; ἴο 51, Μαΐίπον, {πὸ σσοπιᾶπ ρουγο ἐμ θοχΧ οἵ 
οἰηἰπηθηΐ οὐ ἔμ Ὠοδὰ οἵ «6515: δοοογάϊηρ ἰο 51. Φόοπη 586 
ἃποϊηἰθα ἢ15 θοῦ. Βαΐ ὄνοὴ {815 οἰΓοιυτηβίδημοθ 15 ποὶ δα ΠοΙθ πὶ 
ἴο ῥγουθ ἴνο αἰδεϊποῖ ἀποίϊουμβ, ἐποπρῚ ἀπποησ 311} ἴπ6 νυ αἰ] 05 
1ἴ 15 1Π6 πηοϑὲ σοηϑί ἄθγαῦ]θ. Ὑπαΐ ΜΓ ἀϊὰ ποὶ ἰδανο ἐπα μοδάᾶ 
οὗ Φ 6515 ἀπδποϊπίθα, γ76 ΤΗΔΥῪ ἰα]το [ὉΓ ογαπίθα, ἔγοια {Π|6 σφ ποσαῖὶ 
Ῥγδοίιοθ οἵ ὑπθ δαϑδὶ θαὺ δ15 15 ποῖ γϑἰαἰθα Ὀγ 5[, Φοόομπ, ψῆο 
ΓΘ 015 ΟΠΪΥ {}16 ΠΟΥ ΘΧ γδΟΥ ἀἸ ΠΆΓΥ ΟἸΓΟΙ Πηδίϑποθ ομἰεα ΒΚ 
δὲ, Μαΐζπον ἃπὰ 5.. ΜΙ ΑΓ, ἐπα ὑπ6 ουηδῖ ἃποϊηΐοα ΠΪ5 ἴδοϊ. 
ΤΆ 15 ΔρΥΘΘΆθ}}] 6 ἴο ΦομηἾ 5. ὈΘΟΌΠΪΔΙ ἸΏΔΠΠΘΥ ἴο γοϊδῖθ οἰγοαπι- 
βἴδῃοαϑϑ οὐ ἶοα Ὦγ Πὶβ ΡγΘἀθοθββοῦβ. 

4, Ἀοοογαϊηρ ἴἰο Κι. Μαϊδονν, ἔπ ἀϊβοῖ 165 πὰ σΘΠΘΙΆΙ, 80- 
οοΓάϊηρ ἰὸ 51. ΜαΥΚ, ΟὨΪΥ δοῖηθ οὗ ἔπθῖὶ Πααὰ ἱπαϊσπαὶοη, πα 
οομδαγοδα ἔπ νομᾶη. 5 οαπποῖ θ6 σοηϑιἀδγθα ἃβ ἃ οοπίτα- 
αἸοίίοη : [ὉΓ σι μοπ δὲ. ΜΙ αἰ ον βᾶγ5, ἴπ ΘΘΠΘΥΆΙ ἔθυτη5, “ ὑμ6 
αἸ5οΙρ!65,} 1 ἀοθ5 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΆΎΙΥ ΤΌΠΟ ἐμαὶ πθ τηθᾶπΐξ αἰ οἱ 
ἴποια, δ ῃοαὶ Χορ οη ; ΠΟΙ 15 Ὁ ὈΓΟΌΆΡ]6 ἐμαΐ αἷὶ οἵ ἔπ8πὶ 
ΟΧΡΥΘΘβθα π61} ορίηΐοῃ. Βαϊ 51. ΦΌΠη τηθη 19Π5 Ψπ485 ᾿δοδγιοΐ, 
85 {ῃ6 ΡῬΘΥβΒῸπ πῸ οθμϑυτοα ὑπο δοίϊοπ. ϑ11}], Πουγαυϑυ, 6 
οαπποῦ οσοποίαθ ἐμαὺ ἔπ Ἐγαηρο 55 πᾶν ἀθϑοσιθοα ἔνο ἀἰἴοτ- 
επΐ ἀποίομ8, Ομ οὗ ὑπΠ6 αἰβοῖρ]65 πηιϑὲ πᾶν τη846 ἃ Ὀβρίη- 
ΠἸησ, ἴοὸ ὙΠΟη ΟἰΠο 5. ἀθοθαβα, ἱπουρ ΡΓΟΡΆΌΙΥ ποῖ ἴθ 18 
5816 ψΟΥα5. ΤΠ15 ΡΘΥβοῃ 15 ραΥ  ΟΟΪΔΥΪΥ͂ παπιθα Ὀγ 5'. ΦόΠη,. 
γ}10 Κον 156 8445 ὑπ6 πιοϊϊνθ ἢ ᾿πάπσοθα μἰτὰ ἰοὸ οδϑὲ ὑπ6 
ΟΟΗΒΌΓΟ. ῬΌΓΠαΡ5 δὲ. Μαίζπον δπὰ 5:. Ροΐίθυ. δεοϑάθα ἴο ἐπθ 
ορ᾿ που οἱ 685, Βαϊ ποὶ 5.. ΦοΒπη ; ἅπα ποποθ 5. Μαϊμον 
ἃπά 51. Μαγκ 5ρβᾷκ ορϑῃ}νὺ ἴθ ὑπ ρα γ8] παρ οῖ, ἐπαὶ ὑπο ν 
τηϊρῦ ποῖ ΘΟμ 668] {π6 ραγὶ πο 5. Μαιϊμον ἀπά δὲ. Ῥοΐοι 
Πα ἰδ κοι πὶ ἴΠπ|5 πη] 5 ΘΘΉΒΈΓ6. 

Τὸ 15 Ταγί μον ομ͵]θοϊθα, ὑπαὶ ὑπΠ6 οἴθασ ἀπ οογΐαϊη τηᾶγκθ ὈῪ 
Ὁ Β10}} ὑπ ἐϊπ|6 15 ἀοἰθυιηϊηθα Ὀγ ὑπὸ αἰ δυο πὲ Ἐγδηρ 6 1505, ργονα 
ἔννο ἀἰδίποῦ ὑγδηβδοίϊομβ; ὑπαὶ 5ῖ. Φοιη πηθπίϊοπβ ΟΧΡΓΘΒ5]Ὺ 
ἀπ δἰχιῃ ἀἂὺ θείου Ἐϊαβδῖου, (90 Ππ ΧΙ. 1.) ἃπα 51. Μαΐον ἃ5 
ΟΧΡΥΌΒΒΙΥ {Π6 βθοοπα ἀἂγ Ροίογο Ἐαβῖογ, (Μ|αϊ. χχυῖ. 2.) ἃ5 ἐπ᾽ 
ἀν ὁπ ΜΠΙΟΗ ἔπ ὑποΐϊΐοπ παρροποᾶ. Βεΐ, ἃ5 [ἍΤ ἃ5 ΤΠΥ ΘΥ65 
ΘΠΆΡΙΘ τη6 ἴο 566, 1!Π:6 ἀββδϑυϊξί οι 15. ΘΠ ἀπρτοὺθηάοᾶ. ΤΠαὲ 
δὲ. ΦΌΠΠ Ππὰ5 ἀοίουϊποα ὑπὸ ἀαΐθ ἐο ΡῈ ὑπὸ βιχίῃ ἀν Ὀοίογο 
ἀῃΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ, 15. ποῖ ἴο ΡῈ ἀϊβραίεα. Βαυΐ 51. Μαίπον 15 
56 ηἷ ὃ5 ἴο ἴῃ6 ἀδῪ οὐ ΒΙῸΣ ὑπ6 ἀποΐϊοη ΠΔΡΡοποᾶ : ἃπά' 
τ 15 ΟΥ̓ῚΠΡ ΟἾΪΥ ἴἰο ἰῃ6 πηοάρθγῃ αἰνιϑίομ οἵ Μαϊπμον"5 ἰοχὲ 
ἴηαἴο σμαρίονβ, ἐπαὶ 176 ΒΌΡΡΟΒΘ 6 85 ἀοιϊογιη πο {πὸ {ϊπιο. 
ΤΠ Ἐπνδηρο! δὶ πὰ5 ποὶ ψυιϊίθμ, “ἦς Ομ {π6 βεοοπα ἀδγ Βείογο 
ἀπΠπ6 ῬΒΒΟΥΘΥ͂, «[65115 γνὰ5. αὐ 8 οηΐογιαϊππιθὶ αὐ Βοίμαμν,» μαϊ 
ἉΓΟΥ Ππανὶπρ' γοϊαἴθα ἃ ἀϊδοοῦγβα ΠΟ ΨΦ 6505 πα πιδάθ ἴο ΗΪδ5 
αἰ50 10 165, "6 δ .5, ““ Απὰ 1 οαπιθ ἴο ρᾶ85, θη “6815 Βαᾶ 
ἤπΙ5η 6 α 8}} ὑποϑὸ βαγίηρβδ, ΠῸ εαἱὰ πιηΐο Π5 ἀϊβοῖρ]ο5, γ6 Κῆονν 
ἐπιαῦ ἴον ὕννο ἀὰγδ 15 {πὸ ἴδαϑδίὶ οὐ {μ8 ράβδονοι, ἃπα {Π6 θη οὗ 
δ ἢ 15 θεϊγαγθα ἴο "ὸ ογαοι θα.» Τηπηραϊαίοι Υ ἴον αν 5 ἐπ 6 
Ἐν ηρ 6 δὲ γοϊαἴθα {πῸ ρ]οὐ ψ μΐοἢ τ ὰ5 ἰουπθὰ ἀραϊηδὶ ὑπὸ Π{{8 
οἵ 4505, ἴῃ {πὸ [ὉΠ] ον πρ᾽ πα πη οΥ : “6 ἜΘ (τότε) Δ55θι]οα ἐο- 
ϑοΐμποῦ {πὸ οἰἸοῇ ᾿ΥἹοϑδὶδ ἃἀη ἃ πὸ βουῖθοβ, πα ἴπ6 δ] ἀθὺβ οὔ ἔΠ6 
ΡΘΟρΡΙΘ, ἀπῖΐο {π6 ρΡαΐδοα οἵ {πὸ μὶρἢ ρυϊθϑῖ, στη ννἃ5 ο}}64 ( αἱ- 
ἈΡΠδ5, Δ ἀ ΘΟηΒα 6 α {πᾶὶ [Π6 Ὺ το ἢ ἴα Κκὸ ϑοδὰ5 ὈῪ Βα ] εἰν, ἀηα 
ΚΉΠΙ μΐπη. Βα ἔΠ6Υ 5α]4, ποῖ οἡ πὸ [δαδὲ (ἀν, Ἰοϑὺ ἔπ 6 θ6 ἃ πρ- 
ΓΟΔΥ ΔΙΠΟῺΡ᾽ {Π6 Ρ6Ορ]6." Νον ἔμ ψογὰ τότε, ἡ ΒΊΟἢ 15 ΘαρΆθ]6 
Οἵ ἃ νΟΥῪ οχίθηβῖνο βρη ποδί οη, ποῦ ΠΟΥ ἀοἰΘΥ ΠΠΠ65 {818 
ἐϑπϑι οἰῖοι ἴο πᾶν παρ ροποά οἡ ἴπὸ 50 ἄγ θη Ψ ΠΙΟΝ Ψ 6585 
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ΟΗΕΙΒΤΎ ΑΝΟΙΝΤῈ ΒΥ ΜΛΕΥ--ΟΑΡ, Υ. 

ΤΠ οα ἴοοκ ΜαῦΥ 

ἀο] νου α Π15 ἀἸδοοῦγβο ἴοὸ ἴπ6 Αροβί!θ5, ὑπᾶπ ὑπαὶ τὸ παρροποὰ 
ἴῃ 6 5816 ΠΟῸΓ. 

Βαΐ ονϑὴ [{ ν᾿ δάπηῖϊδ ἐμαὶ οΐ ἢ οἵ πο Ππϑρροπθᾶ οα ἰπο 
5816 ἀδγ, 1 Μ1Π ΚΓ ΠΟ τηθᾶη5 [Ὁ]]ονν, ἐπαὺ ἔθ δηαἰουϊαϊηπιθπΐ 
ΗΠ Κον156 αἱ Βοίμαην ἴοοῖκς ρΡ]ᾶθο6 οα ὑπαΐῖ ἀν; αἱ ἰϑαϑὺ {πΠ6 νογὰϑ 
ψῖτὰ 08 51. Μ αἰϊμπον ΡΟ ρῚ 5 Πῖ5 Παυγαϊοη οὔ τ, “’ Νοὸν ΠοΠ 
655 ψγὰ5 ἴῃ Βοίμπδην, ἴῃ π6 μπου56 οἵ δίῃ ἴΠ6 ΙΘΡ6Γ,᾽)) ὁ0π- 
ἴα] ΠΟ ἀοἰ θυ δἰ ϊοη οἵ {1Π|6, ἃ Πα ΔῪ ἃ5 ΘΆΒΗΪΥ ΓΟ ἴο ἃ ρΡτ6- 
οΘαϊηρ ἃ5 ἃ ργθϑθηΐ ρουϊοά. 

50Π|, Ππονθυου, 11 τοῖς ΡῈ. οὐ]θοίθα, ὑπαΐ ἐπουρ 5 . Μαΐ- 
πον ἂἀπὰ 851. Μαγκ πᾶν ποῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ τηθηἰ]οηθα ἔπ6 ἀδγ οἢ 
οἷν ὑπὸ ἀποίϊΐοι ἴοοῖκ ρῥἷδοο δἱ Βοίμαηυ, ἔπ ν ἂν αἱ Ἰθαβὲ 
ἀϑϑιοποα ἴο 1, ἃ ΡΙ466, ἱπ {παὲ ραγΐ οὔ ἐμ οῖν παγγαϊνθ 6 γ6 ἔΠῸῪ 
γΟΥΘ δαναμποθά, ἴο νη ἔνγο ἀαγβ οἵ {π6 βαβϑόνοσ. Νοῦν ἰ815 
Οὐ] δοϊϊοι ΡΥΘΘΌΡΡΟΒΟΒ ἐμαὶ {πὸ Ἐὰν ΔῊ Ρ611515 ΑΙ ννγϑ τοῖο δοοογά- 
ἐπρ' ἴο ὑπὸ ογάϑυ. οἵ ἔϊπηθ, νὰ ἴμΠΘ.Ὺ σογίαϊ αν ἀϊὰ ποῖ: δπὰ 1 
6 ΟἾΪΥ τπ8Κ6 ἃ ἀἰΠογομὶ ἀἰνιδίοι οἵ ὑπ οπαρίθγβ, πὰ γθοΚοη 
ἰο ἴμ ἐνθηῖυ- Π ΠΠ οπαρίου ἴπ6 ἔνο ἤγϑὶ νϑῦβ65 οἵ {πὸ ὑνηῖυ- 
βίχτη, {πὸ πποϊϊοη αἱ Βοίπαπυ, ἡ ΒΊΟ ἢ 15 το] αἰθα ἴῃ [6 [0] ΟΠ ρ; 
ψΘΓ565, ΜΠ) πᾶν 1658 γϑίθγθμποθ ἴο {||0ὸ {ὑϊπ|6 βρθοι ρα ἴῃ ὑμο56 
ἔνγο νϑύβ88. 

ΤΠ6 Φ ον Βα οάγιηι πα ΤὈγηθα ἐπ6 γΓθϑοϊαύϊοη ἴο μαξ 
4 6505 ἴο ἀθαΐμ, θα ποῖ οἡ |ι6 ἰϑαϑδὶ ἀδὺ : δῃᾷ 1 ψὰβ ὑμ6 ὑπο- 
ἔοι αἱ Βϑί μα ν 16} ον θα ἔποῖῃ {Π|6 τπθδῃ5 οἵ “οἰ ηρ Πὶπὶ 
᾿πΐο ἐποὶγ ρονοῦ, ὑἐπουρ οα ὑπὸ ἀν ΠΟ Β ἐπδὺ μα ομἀθᾶ- 
νουγρὰ ἴο ἃνοϊά. ὙΠῚ5 την 6 ρσαἰμογθά ἔγοια δι. Μαιπθν5 
οὐ γο] αἴθ, ὙΠῸ, ἰοῦ πᾶνὶπρ' ἀθβου!θοά ὑπο οοπδυ!ζαί! οι οἵ 
{π Βδημθαγ!π), ᾿πηπιθα! αἴθ στο αΐθβ ἐπ ἀποίϊοπ αἱ Βοίμδην, 
Δ ηα π6η 8445, ““ Τμαὶ οπ6 οὗ πὸ ἔννεϊνβ, ο81|16 4 ᾶ85 ἐβοδνιοῦ, 
ψοηΐ πηΐο {π6 οἰϊοῖ ργἹθϑίβ, πὰ βαϊὰ ἀπηΐο ὑπθη], συμαΐ ψν1}} γ6 
Β͵ΊνΘ π|60, ἃπᾶ 1 Ὑ1}} ἀθ! νου πϊπὶ πηΐο γου ν᾽ (Μαἰξ. χχγυὶ!. 14, 
15.) Τῖι6 δοοοιιπὶ οίνθῃ Ὀγ 5. Μαΐμον 15. 1π 50Π|6 ΠΙΘΆΒΌΓΡ 
ΟΌδοσυΓο, Ὀθοδῖι86 6 40 πο ρούοδῖνοὶη ψ] δὶ τη ΠΥ {πὸ οἰ ΓΟ π»- 
βἴδῃοο οὐ ἱπθ αποίϊοῃ, δχ οἰἑθα ἴῃ ΨΦπᾷ85 ἴπ6 γϑϑοϊ αἴ οι ἴο οί ΓαΥ 
μῖ5 τηϑίθν. Βαΐ {Π15, γγχ8 οἰ θαυ]ν θᾶ, ἴγοῦε [Π6 το αἰίοῃ οἵ 5. 
Φόμη : ἔγομι 1 ἢ 10 ἀρ ρθᾶγβ ἰμαΐ ΨτιἋδ5 νγὰ85 ΡΥΓΟΡΘΥΥ {πΠ6 ΡοΥ- 
50π πὸ οοηϑαγοα {μ6 πποίϊοη, ἀπᾶάθὺ ἴμ6 ργθίθηοθ ἐμαὶ {πὸ 
οἰηἰηθηΐ οαρμὲ ἴο πᾶν θθθη βοϊὰ ἴον ἐπ θθηθῆὶ οἵ {π6 ροοῦς: 
πα {πᾶ {115 δρθοίοιιβ ργοΐοχὶ πκον158 τηϑὶ τὰ ὑπ Δρρτοβρᾶ- 
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Βοίμδην. 

ἴθ οἵ οἴ μου Αροβϑί!θβ. ΤΠ6 ἰγπ6 ΓΘΆΒΟΙ, 85 δἰ. ΦΌΠ ΘΧΡΥΘ5ΒΙγ 
ἀθο]αγθ5, γγἃ5 {π6 ΟΡ οἱ πανίηρ ἃ ΤΠὈΥῚ ΠΟΥ ορρονγίαμ!ν οἵ ἀ6- 
{ται αἰ ρ᾽ {Π|6 Τ]ΟΉΘΥ -θᾶρ., ἡ ΒΙ οὗ νγα5 Θαἰγϑἴθα ἴο ἰδ οαγ6. ΤΠῸ 
ΔΏΒΥΟΙ ἐπογοίογο οἵ «6515 αἰϊϑοῖθα {π485 ἴῃ ρϑγι θα], ΠΟ58 
ΒΘ. ΠΥ οομβοίθποο δαριηοηϊθα ἢ βονουῖν οἵ {1Π|ὸ ΤΡ Κο. ΤΠπ66Γ 
ἔΠ|686 οἰγοιιπηδίϑη 665, 1ὖ 15 ΒΥ ΠΟ 685 ΘΧ γΔογ ἀπ Ὺ {πὶ {π485 
τον θα ἴο ἴακὸ γθνθηρθ, ΒΡ ΘΟ Δ ΠΥ ΠΟΘ 6 οομδι θυ ὑπαὶ Π6 
Ὑγ85 ΔΙγοαν ἂπ ἃροβίαϊο, (ΦόΠη νὶ. 67. 11.) ἀπὰ ὑποιιρη ἢ ΡΟΥ Πα 05 
ἐπαῖ, 1 οοηΐγαγν ἴἰο Π15 6116, Ψ 651.5 τν ἂ5 ΓΘΆΠῪ ὑπὸ Μο5518}}, ὅπ 
ΤΠ ΘΑΒΌΥΟΒ οΘοποοδυ θα ἀραϊηδὶ πῖπὶ που] Ὀ6 οἵ πὸ ἅν81}; Ραὶ ἐπαΐ, 
οη ἴπ6 οἰμοὺ πῃά, 1 ΨΦ 655 ψὰ5 8ἃῃ ᾿πηροβῖον, μ6 ψου]α πηθοὶ 
ΙΓ ὑπὸ [αἴθ πὸ ἀδβδογνοά 1 ἄρρθᾶγβ, ὑπθη, ἔμαΐ ἐπ6 ἀποίΐοη 
αἱ Βοίμδηγ, ψῃ οι ρον σβθ ἴὸ ὑπ οἴδον οἵ Φιάδ5 ἴο ὑπο ὅ8η- 
ΒΘασμη, ἰο Βοΐγαν Ὁ γιϑί, 15. ἸΠΟΥΘ ΡΓΟΡΘΥΙ͂Υ ἃυγαησ θα ἱπηπηθα!- 
αἰϑὶν Ὀθίογο {πθ τοϊαἴίοι οἵ {Π6 οἰδεῖ ψ μοι τῷ ργοαπορά, ὑπὰπ 
τὲ ψου]ά πᾶνο θθοπ, 1 ραοθα αὖ π6 Ὀθρίπαῖπρ οἵ {μ6 ὑσψοπὶγ- 
Πγϑὲ οπαρῖθν, ἰο πίοι ἰὐ ΡΙΌΡΟΥΪ ΡΘ]Οη95,) δΔοοογαάϊησ ἴο ἰδμο 
τηϑγιῖβ. οὗ {ϊπη0. 
1 ψ1}} θ6 ομδογνϑα, ὑμαΐ ΜΠ] Ομ 6 118 τὼ ὑπο86. οὔδοῦν αἰ! ο ἢ. [νὰ 
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Ματκ χὶν, 8. μΒανίηρ 8η δἰδθαβίου ΡοΧ οἵ οἴηπηθηΐ οἵ βριΚαμαγα, νυν Βοίβαιγ. 
ῬΙθεῖοιι ἦ; , 

ΓΟΡΙ8α ἕο ἴπ6 θυ ΠΟΙΡΆ] ΟΒ] οΐο π5. 16}. πᾶν θθοπ ργοροβθὰ 
Ὀγ ΓΑρμίοοίῖ, ΥΥ πἰδῖοπ, ὙΥ ργ, Μδοκηΐϊσηξ, ἀπ οὐ μογ8. Αὐοι- 
ὈΙδπορ Νούθομθ μὰ5 γϑυϊθθα {Πμ 6586 ΘΥρτ θη ΐ5. 1π ἃ ἰοπρ᾽ ποΐθ 
ὁπ ἰμ6 δι ρ]6οΐ. 

ΒΊσῃορ Δίανβι 15 ποὶ βα ϑῇθα σι π656 αὐουμηθηὶβ οἵ ΝΠ- 
ΟΠ86115. Ἠθ οὔϑεῦνϑβ ἐπᾶὲ Μία. χχυὶ. 3, πα Μέαγκ πῖν. 1. ὑτὶηρ 
ἐμοῖν πατγαξῖνα ἀόνη ἰο δ ἐμγὰ ἀαγ, δηὰ ἐπαὲ ἔμ Ἀ55θιηθ]Υ οὗ 
ἀπ Ομ οἵ Ῥυιθϑὶβ 5 οϑυζδπ]ν Π6]4 ἔπγθο ἀδγ8 θοίοσυ ὑπὸ Ῥδβ5- 
ΒΌΥΘΙ, Πθὴ {0885 θοἰγαγοα ΟὨγίϑὺ; θαΐ 1ὑ ἀο065 ποῖ ἐμδυθίουθ 
[Ὁ]1ονν, ἃ5 ΒΊ5ΠΟρΡ Νίδγβ ἢ ΒΌΡΡΟΒ65, ὑβμαὶ ὑπ Τὐποΐ θη νγὰ8 οἱ ἔ{16᾿ 
5816 ἀαγ. 8. Νίαϊμον σοππθοῖβ ἐμ ἔνγο δνθηΐβ, πὶ οὐ Υ ἴθ᾽ 
Ροϊηΐ ουΐίμο οαπ586 ἃπὰ ἔπε οἱδοῖ, νεἰποῦΐ ἀἰβὶ Πρ ΒΒ] πρ' ὑπ 6 
Ρτθοῖβο ἔπη. 8:0, ΜΆΥΚ (0Π]ον5 5ί. ΜαΐΠον5 ρ]8η, ἀπὰ ἴον {Π6᾽ 
5816 ΓΒΆΒΟΙ. 

ἘΠῸ ἢγϑὶ ἀδΥ οἵ ἀπ]θανοπθᾶ ὈΓοδα 15 πιθηἰοηδα ἴπ 115 ΟΥ̓ΘΥ,, 
αἰΐον {πὸ ρϑυθπίμοὶῖοαὶ παυγαϊίοη οἵ ἐμ 6 οᾶτι5865 οἵ ἔπ θϑίταυπηρ'.. 
Δηα μδᾶ5 ὯῸ Γϑίεγθηοα ἴο ἐπ Τὐποίίΐοη. ΒΊβμορ ΜδΓ5}} 71πι5}}ν οὉ- 
76οἷβ ἴο Ατομθίβιορ ΝουθοΙη6᾽5 οὐ θυ, θα ΡΥΟΡΟΒ65 ἔπ ΟΡ  ὨΊ0Η, 
ἐμαὶ ὑπὸ τὐποίΐίοπ ἴοοκΚ ρ]806 οα ἐμ Ὑγδάποβδάδυ Ὀϑίοσο ἐμ Ῥ85- 
βΒογθῦ. ΠῚ5 ἰθαγπθα ἱποοϊορίαη, ΒΟΥ ΟΥ, ἀθ065 ποὶ γοϑὲ ὑμ15 
ορ!ηΐοπ ΡΟΝ π6 ἀΥὐρτιηθπΐβ ΘΘΠΘΥΘΠΥ τηδ 46 τ|ι58 οὗ, θαΐ προὴ ἃ 
ΒΕΡΡΟοΒϑα οογγαρἑϊοη οὗ ἔμθ οΥϑ μηδ! ἑοχὶ οἵ δι. Φοπ. Αϑ ἐπ6 
ἐδϑέϊποην, μου Θυ συ, οἵ ἃ}} θα ᾿ϑίπρο ΜΕΘ Κ.. 15 ἀρϑϊηϑὺ {}}15 ΟΡΊ 0, 
ΒΙΊ5ΠοΡ Μίδγβ οοπ]θοΐατοβ ὑπαΐ ἐμ6 σοττγαρίϊονπ πὶ απ δύο γὰ 5 
τηδ46 δἱ 80 Ψϑὺν ΘΑΥΪΎ ἃ ΡΟΥΘ, ὑἐπαΐ πὸ πιδπυβοῦιρὶ οχιαπὶ μὰ 5 
ἐμ ΟΥ̓ΡῚΠ] γθδάϊηρ. Εὖ 15 αὖ 8}} ΕΠΠ168 Ῥδὶπ ] ἴο 6. ΘΟΠΙρΡ 164 
ἴο αἰ ον του ἀπ αὐ ΠΟΥ 50 Θππ! πϑπΐ 85 ΒΊΒΠΟΡ Μδγ5} : θαὲ 1 
15. ἱπῃηρ.551016 ο ἀρρύονθ οἵ δὴν διηθπάδίοη οἵ ἵμθ ἑθχὺ οἵ ἐμ8 
Νεν δι αμηθπῦ, νυ ΒΙΟἢ 1ΠΟΥΘΆ565 ἰηδἐθδα οἵ ᾿Θββθηϊηρ αΠ ΠΟ} 165 : 
8Π6 15 ἀπβιρρογίθα Ργ ἐμ δυϊμουν οἵ ὁπ6 ααποζαϊΐομ, νϑύβί η,. 
ΟΥ̓ ΜΚ. οχίαμπί. ὙΠῸ βογιρίαγοβ τηδὲ θ6 ἰγθαΐθα ψιΐ σγοαΐθυ 
ψνοπουύί!οη. 

ΒΊΒΠΟΡ ΜΆΓΒΠ, ἴῃ 15 ποῖθ (ΝΟ. 9.) ἔο {815 βοοϊϊοη οὐ Μ|ῈΟΠ86115,. 
αἶθο δπάθανοῦτβ ἰο ρτονα ἐμαὶ ἔπ ἀν οἢ 16} ΟΠ γῖϑὺ γγὰ5 θ6- 
ἰγαγθὰ ψὰβ ἔμ ἀδὺ οἵ ἔμ Τ]ποΐϊοπ. ΗΪ5 δὐσιπηθηΐβ ἀ0 ποῖ 
ΡΡΘΑΥ βαἰβίδοϊουγ. Π6 ἀαθϑῦοη ὈΥΓΙΠΟΙΡΆΙΥ τοϑῖβ προπ ἔπ6 
ΡΥΘοῖβθ πιθϑηϊηρ Οἵ ἐΠ6 ψογὰ τότε, μΊ ἢ ΜῈΊΟΠ 6115 σοι! ἃ Γο πο Υ 
“ὁ ΨΕΥῪ 5008 Α[167,᾽) ἃπα δῖ5 ἀῃηποίαϊου “6 ᾿Ἱπιτηθαϊα θυ αἴξοσ,» 
ἘΠῸ δυϊπουϊ οὗ Μγ. Ὁ1ΟΚ, ἴῃ 15 Ἐἰδδαν πα ὑπ Τηϑρίγαϊΐοη οἵ 

1π6 Βογιρἔιγθθ, ΘΟ ΠΠΓΠ5. πι6 γοΐ [ὈΣΤΟΥ͂ ἴῃ ἐπα σοπνίοίϊοη ὑπαΐ 
ἀμ6 ὕὐποίϊϊοη α Βοίμπαμπυ ἰοοΐς ρ᾽αο6 5ῖχ ἄδυβ Ὀοίοσο ἴῃ Ῥα5- 
ΒΟΥΟΓ.-ϑϑὸ 10 Κ᾽5 Εἰβϑδυ, ἢ. 900, 901, 

(α) αυβ ν᾽ 5 ΝΠΟἾ86115, νο]. 111. ραγί 1. ρ. 25, (Ὁ) Τὐρϑιοοί Πὰ5 6π- 
ἀρανουτοᾶ ἰο ῥὑτον {π6 βᾶπι6 {μἰπρ'. 

7 Τί 15 ποῖ δχδοῖ!ν πο οὗ ψμαὶ {μὶ5 (νάρδος πιξικῇ) ὁσ0π- 
5ἰδίθα ψ ΠΙΟἢ γὰϑ8 ρουγοα προπ {π6 μθδα οἴουγν Πογτα. ΤῊῈ6 νοῦ 5 
οοουΐ Βαϊ ἔψῖοθ, ΜΔ χῖν. 8. ΠΟΘ οαηθ ἃ ΟΠ η Βανπο ἀπ 
ΔΙΑΡαδίου ΒΟΧ οἵ οἱαἰϊπθπὶ οἵ Βρ:κοπαγα, νΟΥῪ Ργθοίοιβ, ἦλθε γυνὴ 
ἔχουσα ἀλάξαΞξρον μύρε, νάρδε πιΞξικῆς πολυτελοῦς" ἀπὰ Φοδπ χΙΪ. 
9. ΤΙ οη ἴοοῖς ΜΥΥ ἃ ρουπᾶ οἵ οἰπέμπθηϊ οὗ βρ᾽ Κοπαγά, νϑΥν 
οοβέγ, ἕο. ἡ ὃν Μαρία, λαξοῦσα λίτραν μύρου νάρδε πιςικῆς πο- 
λυτίμα. ΒΟΒΙΘΌΒΠΟΥ ἄθγῖνεβ ὑπὸ ψοτα πιςικῆ [τοτὰ πίνω ΒΊΡο : 
8 Πα ΒΌΡΡΟ565 ὑπαῖ πὸ οἰπἰπηθηΐ οι! ἃ Β6 Ρουγρα ουΐ ἃ5 ἃ ΠΠ4αϊά. 
Ηδ ᾳιποῖοβ, ϑιποπρ ΟἶΠΟΥ δα μοΥ 1165, ἢ 8 δα π6 ρϑ558956. ἴγοια 
“Έ ΒΟΥ ]5 (α) ἃ5 Η οἰ πδῖι5 ἀθ65, ἴ0 ΘΟΠ τ ἶ5 ΟΡ οπ. ΟΥΠΟΥΒ 
4οτῖνο ἰδ ψοτὰ το πίφις», ἈΠ ΒΌρΡΡΟΞΒΘ ἐπαξ 1ἴ ΠΠΟΓΟΙΥῪ 5 ΡΉΠΟΒ. 
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Μαί, χχν .7, Οὐ νΟΥῪ Ῥυθαίοιιβ οἰ γηθηΐ, Βοίμαηγ. 
Ψόμη χιῖϊ, 8. ἃ Ῥοιπα οἵ οἸπέπιθης οἵ βρικομ γα, νΟΥῪ ΘΟΒΕν, 
Ματκ χῖν. 8. 8η 556 Ὅγαϊζα {Π6 θοχ, δῃᾶ ρουγεβά 10 οὐ πὶβ ποδᾷ. 
Μαίχχνι. 7. ἃ5 Π6 586 δὲ τηθδί. 
δοῖιη χὶϊ, 8, Δηα δποϊηίθα {Π6 ἔδει οὗ «}65115, ἀπά νυ ρθα Ηἷ5 ἔδει 1 

Ποὺ ΠδΙν : δηά {ῃ8 Ποιιβ6 ννὰβ {116 νυ τ[π6 οάοιν οὗ {π6 
ΟἸπίτηθηΐ. 

αι. χχν!.8. Βυΐ ψῇ θη ἢ15 ἀἸβοΙρ]65 ϑδνν 10, 
 Μανκχῖν. 4. {Π6Υ6 ὑγθῦθ βογηθ {παΐ μδά ἱπα]σηδέϊοη νυ] {ΠΘηἸβοῖνθϑ, 

Δη4 5αι:4, Υν νγὰβ {15 νυαβίβ οὐ [Π6 οἰπίγηθηξ χηδάθ 
ὅ. ον 1ὖ γηϊσῃς Πᾶνα θθθὴ 5014 ἴου᾽ τότ {δὴ {πγθα Ππη-- 
ἀγα ρϑῆςθ, ἅμα πᾶν θθθη ρίνθη (ο {πΠ6 ροοῦ. Απᾶ {πὸ ὺ 
Τη ΠΥ γα ἀραϊηβὶ ΠΟΥ. 

᾿ Μαῖχχν.8, ΤῸ ννηδὲ ῬΌΓΡΟΒΘ 15 {15 ννδϑβίε 3 
ΟΠ Φόμη χι 4, 'ΉΘη 58 1 ὁπ6 οὗὁὨ [15 ἀἸβοῖρ]69, δπᾷᾶὰ5 ᾿βοαυὶοί, Θ᾽ ηοπ 5 

50}, ἡΣΏΙΟἢ ΒΠου]α ᾿δίχδυ ΠΏ}, 

ἐπαΐ {π οἰπίμηθηϊ 5 ρΡαΓΘ ἃπα πηδαπ]ζογαῖϊθα. ὙΠ [Π15 ορὶ- 
ποὺ Ἡδιη515 9 γ6 65, πη 4 ἀθίθμ 5 ὑπὸ Ἰηΐεγργοίαϊ οι ἔγοπι {Π|6 
ἩδΙ]οπιδίῖς ᾿πἰθυρυθίαϊοη οὗ ἃ νϑῦβ6 ἴῃ 5818} ΧΧΧΙΪ, 16. ἔι τις 
εἰς νόσον πέσοι ἐκ ἦν ἀλέξημ’ ὀυδὲν, ἐδὲ βρώσιμον ἐ χριξτὸν, ἐδὲ 
πιτὸν (δ). ΟἰΠοΥ5 τ] θοξηρ Ποῦ ἔπ656 ΟΡ ΠΟ Π5, ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ πὸ 
νοῦ 15 ποὶ ατθοῖκ, θυὲ Τ,αἰῖπ, ἀπὰ ἐμαὶ νάρδος πιξικὴ 15 ἴΠ6 5816 
ἃ5 ΠΑΡΓα5 βρίοαϊα, ΠΟ00 δ δΧ 5ρῖοιιϑ βχρύθβϑθ, [ΓΟ πιέζω Ὀ͵ΥΘΙΊΟ, 
ὍΠπ4 6 πιεςὴὴ, ὈΥ πιοίδι 6515 πεξικὴ, ἃ5 φελόνη ἴοΓ ῬΘΠθ]18. 8.6α- 
ΠΡΘΥ γθ8 45 ὑπ ψογὰ πτιξικὴ, ἴγοπὶ πτίσσω οομἴππο. ΝΟΠΉτι5 
ΚΘΘΡ5 ἴπ6 γον, 85 1ὖ 15 ἴῃ δ... Φόομπη, δῃηᾷ οἷνθδ πὸ θχμ] πείίομ. 
ΤΑσοοἵ Βαρροβθδ {πὸ ψογὰ ἕο Ὀ6 ἀογνθα τῸπὶ {π6 ϑ'υεῖδο 
ΝΡ Ὲ, 8π4 ᾿τηΐθυργοῖβ ἐπ γγΠ0]6 ρἢγᾶ56. ἴο 515} 10 ΔΠ ἃγομαΐΐο 
οομίδοϊίοη οἵ ΠϑΓΕ, πηαδῖθ, ΟΥ̓́ΤΉΥΓΟΡΆΪΆπ 6. Ἐΐαγίππρ' (9) 15 οὗ 
οΡΙπίοπ ἐπι ἐπ6 οἰπἐτηθπῦ ᾽πὶ ααθϑίϊοη ννἂβ Ὀσοιρὶ ἔγοιη Ορ15, ἃ 
ἴον πθᾶν ΒΔΌΥ]ΟΠ, ΘΠ 66 ΒΡ1065 ΔΠα πηριιθηΐβ οσΘ οχρογίθα, 
δα ἱμπαΐ πὸ ἵγπο γϑϑαϊηϑ, ἐπουθίοσ, οὐρῃΐ ἰο 6 ὀπιςικης. 
Ταιηρθ (4) πα ΟἸορρθῃραγρ, πονονοῖ, γοθοῦ ἔπ15 ᾿πογργοϑῖα- 
ἰΐοπι, (ΟΥ̓ {π6 Ὀοϑὲ οἵ Ἀ11] γϑᾶβοῃβ θα {πὸ Ἰαπστιασα οὐ [μ6 Νὸνν 
Τοβίαιηθπΐ 15 ὕπΠἀ6 1 ΘΟ, ΒΙ ἀογαϊΐοπ, Ὀθοῦσιδο ὑπ ψογα 15 ποῖ ἴο 
με ΤὈὰυπὰ ἴῃ ΔΠΥ τη ΠΟΥ ρὺ ΟΥ̓νΘΓβίοη οχίδπί : δηα {πΠῸ6 δ ῖον 
ἀογῖνοϑ {πὸ σψοτσὰα ἔγοιῃ ἔπ πϑηιθ οὗ Ρὶβίβ, ἃ Ῥϑύβίϑῃ οἱ ἵν, "16 }- 
ἰϊοποα ᾿γ ΖΞ λυ α5, Τάδε μὲν περσῶν τῶν οἰχομένων ἑλλάδ᾽ ἑς 
ἄιαν Ἰιξὰ καλεῖται, ῬοΙ585, 1π6 1, 2. ὁπ ψ ΙΟἢ {Π6 ΒΟΠοΙ]Ιαβὶ ὁ}. 
56 γ68, ἀγνοᾶσι δ᾽ ὕτι πόλις ἐξι Περσῶν ἔσωθεν ΠιΞξεῖρα καλουμένη, 
ἥν συνκόψας ὁ ποιητὴς Πιςὰ ἔφη---ἰ πὸ ΟΠ]Υ ορ] οίϊοπ ἐο ἐπ ορῖ- 
ὨΪΟΙ 15 ἐπαὶ παγὰ 4065 ποῖ ργονν ἴπ Ρούβια. {1 τπηϊσηΐ, Πουν υ, 
μὲ πηρογίβα ἔγοιῃ πάϊα, δη ἃ τιὰπαΐαοςαγοα ἔποῦθ [ῸΓ ἴπ6 86 οὗ 
ἐμ πιουομαηΐβ. Αρῃ θά 15 φαοίϊθα μοΐ} Ὀγ Τίᾶμπιρμθ ἃπα ῬίδΙ ΠΥ, 
ἴο ρῥύονθ ἐμαὶ Ῥιβία ννὰ5 {Π6 τῃϑίγορο! Ἱδοῖ (ὐαγδμδαῖδ, ἃ ἰαγθ 6 
ἀη ἃ ΠοτΓΙΒὨ1 Πρ οἰ οἱ {Π6 γἰνοῦ Τη 15. 

ῬίοΙ ου, αἴζθν γον θσιπρ {Π656 νυ 15 ΟΡΙ ΠΙΟΠ5, Θ01168 ἔο {πὸ 
8816 ΘΟΠΟ] (8106 85 Πα Π 6 Γ ἀπ Καυΐποοὶ (Οοπι. ᾿π ΗΠ Π5. 110. Ν, 
Τ.. τῇ ΜαρΚ χιῖν. 8.) ὑπαῖ 1ἴ 5: ον 65 ἀπααυϊοταΐθα, ΟΥ̓ Ρῦγο, δα 
ἰ5. ἀογῖνθα ἔτοπὶ πίσις. Ηδθ αυοΐοθβ ΟἀϑϑαροπἾ5 ορϑθυνδιίίομ, ὑπαΐ 
πιξικὸς 515 1 65 ὑπαὶ ΠΟ οἂπ θ6 ἀδροπαθά πΡΟΗ, ΟΥ̓ ψ ΒΟ 
ἄοδοῦνοβ οομ ἄθμοθ. Ἐπ ΒΘθ 15 (ἀδιποπβ. Εὔνϑῃρ. 110. ν111.}) 08}}5 
ἀπ6 ψῖπο οὔ ἔπ Ἐποπαγιϑὲ, κρᾶμα πιτικὸν τῆς καινῆς διαθήκης. 

(α) Ηεἰπβὶὶ οχϑγοιἐβίϊοποβ βδοτο, Ρ 218. (0) Ῥτομι, νἱποί, ΟἸδορονν 
εαϊ. πηραίοα ἰο ῬοΥβοη, ᾿ἶπὸ 478, (6) Αρυὰ ῬίρΗοΥ οχοίσοτιπῃ Ν. Τ.- 
Ἰοοιι5 ΧΧΙΙ, δί {π6 δπά οὔ 16 ἀυρα νοχαία, Ρ. 9106. (4) 146 ϑμηρθ ο5 
ξόμη χι]. ὃ. νο], 11, Ρ. 82, ποίε. 
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δόμη χ.ὅ. ὙΤῊΥ νγᾶβ ποί {Π15 οἰ ητηθηΐ 5014 [ῸΥ [γθ6 μυιπάγθα ρθῆςο, Βείμδηγ. 
Δα σΊνθη ἰο {Π6 ΡΟΟΥ ὅ 

06. ΤΠΙ5 6 5814, ποὲ ἐπδὲ ἢ οαγθα ἔου [Πη6 ροοῦ : Ραΐξ θ6- 
οδιι586 Π6 νγᾶβ ἃ {Π16ῇ, ἀηά Ππδά ἐῃ6 θᾶρσ, δῃὰ βδγ8 ψῃδὲ νγᾶβ 
Ραδ {Πποσεῖη. 

Μαῖ χἰνθ. Αμπά «6β08 5414, Τιϑδέ Πθὺ 8Ιοῃβ ; ΨΥ ΠΌΘὈ]6 γα που 7 
5}Π6 δ} ψχουρηξ ἃ σοοα νου Κ ΟἹ 1η6. 

7. ου γα πᾶν {Π6 Ῥοοῦ ψΠΠ γου ἀἰνγαγβ, Δ ηαἃ ὙΠ ΠΒΟΘΥΟΥ 
γ6 ν}}}} γϑ γηδν 40 {ἢῃδϑγὴ σοοά : Ρει γη6 γε μᾶγε ποῦ δίννδυϑβ. 

8. 516 δίῃ ἄοῃηθ ψῇῆδέ 586 σοι] 
7 χί!. 7. Τωϑύ ΠΟΥ 8]οπα : ἃραϊηϑέ {πΠ6 ἄδν οὗἩ τὴν Ὀυγγίηρ μὲ} 516 

Κορύ {Π185. 
Μιιχχν!.12.. ΕῸΥ 1ὴ {πδΐ 5116 Πδ.ἢ} ροιιγθα {ἢ ϊ5 οἰμέγηθπξ Οα ΥὯΥ Ὀοάγν, 

5116 αἸα 16 ἔῸΥ τὴν Ὀυγ18]. 
Μανῖ χῖν. 8, 5886 15 Θ0Π16 Δίου θμδ πα ἐο ἃποίηΐ τν Ὀοᾶν ἰο {π6 θυχγίηρ. 

9. ΜΨΕΗΪΥ 1 58. πηΐο γοιι, Ἧ ΠΕ Θβοθυοὺ {Π|8 σΌΒΡΕΪ. 5881] 
Ὀ6 Ῥγθδοῃθα ἐπγτουρμουξ 1ῃ6 γγῃο]α ννου]ά, ἘΠ15 αἷβο ἐπμδΐ 
586 Πδ.}} ἄομθ 5}8}} θ6 5ροόοκθϑθη οἵ [ὉΥ ἃ τῃοπιουδὶ οὗ ΠΟΥ. 

δόλη χη, 98, Μασ Ρθορὶα οὗ {πΠ6 «6νν5 Ἐπουθΐοσο Κπον ἐμαὶ Π6 νγᾶβ 
[Π616 : δηὰ {Π6Υ οδηηθ ποΐ ἔου «}6βιι5᾽ βακ6 οὔἱν, θὰΐ ἐμαὶ 
ΠΥ τηϊσηΐ 566 1 μΖαγιιβ 4150, ποῖὴ Π6 ᾿ιδᾶ γαϊββα ἔζοιω 
{πη6 ἀρδά. 

10. 

ΖΆΥυΙ5 4150 ἰο ἄθδίῃ : 
11. Ββθοδιιβα {πδὲ ΒΥ γβᾶβοη οὐ πὶ πηΔηΥ οὗὨ ἐμ6 76 ν75 νγοπΐ 

ΑΥΑΥ δΔηα ὈΕ] Ιου θά οἢ «6518. 
ΜΑΤΤ. ΧΧΥΐ. ν6Γ. 6, ραγΐ οὔνογ. 7, 8. δηᾶ νοῦ. 9, 10, 11. 18. 

᾿ 6 Νον ψ θη Ψ6851:18 νγὰ8 ἴῃ Βοίμδηγ, ἴπ {μ6 Βοιβο οἵ Βίπιοη ἐπ 
ΘΡΘΥ͂, 
7 ὙΠΕΙΘ Ο8Π16 πηΐο Πΐπη ἃ ψομᾶπ Ππανΐηρ 8 ἢ 8] δίοῦ ΡΟ Χ-- 

δηα ρμουγϑὰ [ἰ οη μἷ5 Π684--- 
8. --ἰμπου Πδά ἱπαϊσ παΐοη, βαγίηρ,-- 
9 ΕῸΓ {8158 οἰηἰηδπὶ τσ πᾶν θΘθη 8014 (Ὁγ τποῖ, δηὰ 

δίνϑη ἴο Π6 ροοΥ. 
10 Ὑγπθη “6515 πιηδογβιοοῦ ἐέ, [6 σα πιπΐο ἴποιὰ, ὙΥΕΥ ἰγοιι- 

ἈΠῸ γα ἐπ ψψομη8η ὃ [ῸΓ 586 δὲ ψγουρῃΐ ἃ σοοᾶ ψΟΥΚ ὌΡΟΠ 1η0. 
Ε1 ΕῸΓ γ8 πᾶν {6 βοοῦ δἰ γᾶν 5 ΜΙ νοι ; θαΐ τη γ6 πᾶγο 

ῃοἷ ΔἸ νγαΥ5. 
19. ὙΘΥΠΥ 1 58γ ππΐο γου, ῬΥΒΟΥΘΒΟΘνΟΥ ἐπὶβ σΌΒΡΘΙ 5}|8}} "6 

ΡΥΘΔΟΙΙοα ἴῃ ἐπ6 ψΠ0]6 ἡγου 4, ἐΐογο 5118}} α]5οὸ ἐμπὶ5, ὑπαὶ 1815 
γγοιηϑ ἢ Πα 1} ἄοπθ, θ6 ἰο] ἃ [Ὁ΄ ἃ πηθιπου αὶ οὗ ΠΘΓ. 

ΦΟῊΗΝ ΧΗ. ραγΐ οἵ νου. 7. δηα νοῦ. 8. 
7 ΤΠΘη κα] “65115--- 
8 ΕῸΓ ἐπθ ΡΟΟΥ ΑἸ ννἂγ5 γ6 Βᾶνο ΜΠ γοιῦ; θαΐ πιὸ γ6 μᾶνϑ ποὲ 

ΔΙ γν8. 
.᾿ -Ὁ-- 

ΞΕΟΤΙΟΝ 1111. 

Ολγῖδέ ρυϑραυῦθδ ἰο θηΐον «Τογιιδαίθηι. 

ΜΑΤΤ, ΧΧΙ. 1--7, ΜΑΚΚ ΧΙ. 1---. {0κΚῈ χίχ, 99---8ὅ, 
Ῥαυΐ, 50ῊΝ ΧΙ, 19.-1δ, 

ὅκα. χῖχ, 29, Αηά 1 ὁΔη16 ἰ0 Ῥᾶ88, 
σομη χὶ!, 12, ΟἿ ἐπ ποχί ἄδνυ, 

Βαυΐ {18 οΠ]6Ὁ ργϊθϑίβ Θοῃβαϊ θα {πᾶὲ (Π6Υ τηῖσῃς ραὰΐ 1,8- 

ΝΕΆΥ ογα- 
58 16Ππ|- 



ΟΗΕΙΒΤ ΡΒΕΡΑΠΕΒ ΤΟ ΕΝΤΕΒΙΥΒΕΌΒΑΙΕΜ--ΟΗΑΡ.Υ͂, 88] 

Μαΐ, χχῖ. 1. ἤθη {ΠΥ ἄγονν ΠΙΡῊ υπηίο {6 Υλι58 6}, Δ ἃ ἡ ΘΟ 6 ΘΟΙῺΘ Νοᾶν Ζογὰ- 
ἴμι. χῖχ. 29. ὑυ θη Π6 νγᾶβ οοηθ ῃ]ρἢ ἰο Βείμρμαρο ἀμ Βϑίμδην, δἱ μ8 ὅ819ιι. 

γηοπηΐξ 6841164 (η6 Μουμηύ οἵ ΟἸ᾿νοβ, 
92 ολη ΧΙ. 12, γηὰο ἢ} ῬΘΟΡ]8 {πᾶΐ νγθι οοῖπθ ἴο {Π|π [δαβύ, νυβοη {ΠπῸὺ μοαγά 

{πᾶ 96 8115 ννᾶϑ Θοιηϊηρ (0 δου] θιη, 
13, ἼΤΟΟΚ Ὀγάπομο5. οἵ ρα]τη-ἔγθθθ, δπᾷ νγϑηΐ ον (0 τηθϑὲ 

ἈΠ, δηα οΥἱοα, Ηοβδηηδἢ, Ὀ]6ββθα 15 {π6 Κίηρ οἵ [5086], 
(Πδὲ σογηθίῃ ἴῃ [η8 πδυηθ οὔ {Π6 Τιογά. 

Μαϊ. χχί, 1. {μη βϑηΐ Φ6ϑ5 ον 
ΜΚ ΧΙ, 1. συ τ ὕννο οὗ ἢἷ5 ἀ΄5610168, ) 

2. Αμά 58 υηΐο {Π6η], Ὁ γου τνΔΥ ἱπίο {π6 νΠ]ᾶρα 
ΟΥ̓́ΘΙ Δρδίηβέ γοῖι : 8Π4 85 ΒΟΟὴ 85 γ6 Ὀ6 δηζοσοά [πίο [{, 

Μαίὶ. χχί. 2. βίγα: ρ γένναν γϑ 51}8}} Π πὰ δὴ 885 (164, 
μα. χῖχ. 80. 8η4 ἃ 60]. (164 

Ναὶ. χχὶ. 3. νυ ΠΟΥ, 

1κιςχῖχ, 80, ῬΥΠΘΥΘΟΙ γϑῦ ΠΘΨΘΙ τϑὴ 58 : ἰοοβθ πη), δηα Ὀγηρ Πίτη 
[Π ογ΄ 

Μαί. χχὶ. 2. ττηΐο τηθ. 

8. Απα δὴν τηδη 580 Οὐρβέ πηίο γοι!, 
[κι. χῖχ, 81.  Ὴν ἀο γε ἰοοβε ἴα ἢ {ππ8 5841} γε ἐὰν πηΐο ἴῃ, Βε- 

οασδ6 {πῸ Τμοτὰ Πδ ἢ πθρα οἵ Πἴτη. 
Ματῖ χὶ. 8. 84 βύγαιο) ένναυ [16 γν1}}} Βαμα τὴ ἩΠ]ΙΟΥ. 
Μαΐ. χχὶ. 4, ἊΔΦ!|ΠΈΠ15 ννὰβ ἄομθ, {πα 16 τηϊρῃς θ6 1116, νυ] οἷν νγὰβ 

ΒΡΟΚΘΩ ὈΥ ἐπ6 ῬτορΠοΐ, βαγίησ, 
δοόβη χἱ!. 14. 85 10 15 τυυι6Ὼ, 

1ὅ. . Εδαγ ποί, ἀδιρηΐον οὗ δῖοη ἢ: 

88 15 ργϑαϊοϊΐοη οἵ Ζϑομαγδῃ. ἴον παπανθα γρϑᾶγβ Ρ6- 
ἴογθ ἐμ ονυϑηΐ, δῃηποιποοθὰ ἴο ἴπθ ρθορὶο οἵ 1[5Γ86], ἐπαὶ ἐμπὸ 
Κίπρ' οἵ ΖΘ γ ΒΆ] 6, ΘΟΠΊΓΑΥΎῪ ἴο {Π|6 ππΊν ΘΓ5Ά] οαβίομι οἵ [15 Οὐ, 
πὰ οἵ Θυδύυ οὐμοὺ παΐϊϊοι, Βπου]ὰ οηΐθι ᾿ΐο μ15 τουὰ] οἰΐγ, πὰ ῃ- 
ουΐ ΔΥ ουΐϊπναγὰ ρΡοιρ ἃπα βρίθπαουν--ἰ παῖ μ6 δου! τάδ 
ἘΡΟΠ {π6 πυμηθ]θϑὶ οὐ Δ η11185--- ΕΠ 561} π πηϑοϊκοϑὺ πα Ἰἰον- 
ποδὶ οἵ πιθπ, γϑὶ {πὸ ϑανίουν οὗ [ἰδ ῬΘΟΡ]86, δη ἃ, 8ἃ5 811|0}}, θ6 
τΤοοοϊγοα Όγ ἔμπθπὶ τ ἐπ Ἰουιἀθϑὲ ὑ8] Οἱ οἱ 55 ἃ πα ΔΟο] πα 1015. 
ἦγϑ ἃγθ ἃβδδυγϑᾶ, ὈΥ {π6 Ῥγορμοὶ ΜδΊΔ0ΠΗ1 ἃ1]50, παὺ ἱμ6 Μ65- 
5.8} 5πο] ἃ οουζδὶ ]Υ ν δι {Π6 βθοοπα ἴθηρ]6 ἂἱ θυ βάθη. [1,6ὲ 
τ16 πον, ἔθη, ἅρρθ8)] ἴο ἐμ6 ὅθνγ πὸ γϑοϑῖνϑ {πὸ ΟἹα Τ᾿ οβίδ- 
τηθηΐ, πα δηὐεθαϊ ῃἷπὶ ἴο δοᾶγοῖ {Π6 γθοογαϑ οὗ {π6 ΠΙϑίογΥ Οὐ Π15 
{αἴ ποθ γ5, πα ποτ ἢ πὰ [ἢ Δεν Ῥγορμοῖ, Ρυιθϑῖ, οὐ Κίηρ, Οὐ ΒΌ]ΟΥ 
ΘΓ 5Γ86]. θοέοτγα ἴπ6 ἀδοίσχαοϊίομ οὗ [μ6 Βθοοῃ αὶ ὕθιῃρ]6, βυϑῖ 6η- 
ἴογϑα Ἰπΐο θυ 5816, ἃ5 651τ|ι5 οἵ ΝαΖζΖδύϑί ἢ 15 6 γθ γδορτγθβδεπίθα 
ἴο πᾶν ἀοῃθ: πᾶ ψῃϊο οὗ 81} {Π656 ΓΌ]ΟΓ5 οἵ 15:86] απ|ΐθα 50 
ΠΙΘΠΥ Οὗ ὑπ6 ῚῚ ποθ μΐ ΡΓΟΡΉΘΟΙ65 ἴῃ Β15 ΟΠ Ρούβοῃ. Οὗ 8}} ἐπ 
Ἰοπρ γαίῃ οἵ Ῥεγβίδπ, αγϑοίαπ, Ἐοιμλη, ΟΥ̓ ον 5} ΓΌ]6Γβ, ἴὸ 
ἀν ΠΟΠῚ ο8 ἢ. ΜὙ6 ΒΡΡΙΥ π6 ργορἤΘοΥ οἵ Ζϑομαυα!, ἃπὰ ἀϑβοῦὲ ἐμαὶ 
6 γο 46 ἰπἴο ΨΖογυβδίθπι πα }0]6, Του], δηἃ ἃ ϑ'δνίοι!", ν] 5: ΕΠ Πρ’ 
ἈΠ ΔΡΡΘΑΓΙ Πρ [ἢ {Ππ|6ὶ} ἰΘ016. ΕὔΖγὰ Μγ)85 1π ὑπ6 1 οἰΐγ θα ἐμ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ δ α5 ἀο]νογϑα (α). 16 ϑασοθϑβοῦ οἵ ἔπ Ῥϑυβίδη 00}- 
ΘΠ ΌΘΙΟΥ Μ85 ΓΒΡΟΒΙΏΡ᾽ ἰπ ἶ5 ρΡ61866. Νομθηλ 8} σγοπὶ ἃρ ἴο Ψ6γι- 
58 161π|, αἰϊθπ δα ὈῪ {π6 οαρίαϊπ5 δ ἃ σαν! ΓΥ οὗ ἐμο Κίπρ' οἵ Ροὺ- 
δἷα, (Ν ποπι. 11. 9.) ὙΠ α. μ6 ἄγόβο ργίναξε!Υ ἴπ ὑπ πἰρ ΐ, Π6 
ἥν 85 δοσοΙηρδηϊοα ὈΥ ἴδνν ΟὨΪΥ οὗ [ἷ5 ἐγαῖπ, ἅπα ὑπουρ ἢ6. ΓΟΔΘ, 
ἢν 8 ποῖ τὰ ἐπ6 ᾿ᾶΠΠΘΓ ἀεβου θα ὈΥ ἰμ6 ρτορμδὶ (Ὁ) ; ἃπα οἵ 

ἐΠ15. Β15 βδοοῃηᾷ δηΐγαποθ ποίμίηρ 15 Γθοου θα (ὁ). 
Ὠ 14 ἴπ βουθύποῦβ οἵ ϑυυῖα, απᾶάθυ ἔπ Ῥϑυβίδη ΒΟΥ ΘΓΘΙΡῊ8 οὗ 



δ68ῷ ΟΗΒΙΞΤ ΡΕΕΡΑΒῈΞΒ ΤΟ ΕΝΤΈΝ “ΒΕ ΞΑΓΕΜ--ΟΠΆΡ.Υ. 

Μαΐ, χχὶ, ' ΤῈ] γα ἐπ ἀδυρβίον οὗ ὅῖομ, θθμο]ά, την Κίηρ ὀογηθῖ Νβαν ϑεγα- 
ππίο {Π66, π]θ Κ, δηά βιεηρ ΠΡΟ δὴ 885, 8η4 ἃ οοΐζ, {868 5816 μι. 
ἴοα] οἴ δῃ 855. 

ὅπάθα, νι ϑιὺ 76 Γι 58] 6 'ἴπ 50} ον]ν δαὶ ὃ Ὑἴα5 ὑπαρυορἤΘοΥ 
ξ01Π}16 4 τη ΒαρΌ565, ἡ Π6 ἢ ̓6 οορουβϑα ἔπ οϑι586 οἵ ὑπ 8 ἈΒΌΓΡΟΥ οὗ 
186 Βιρἢ ρυἹοϑί ποοα, Δ ἃ ̓ πηρο566 ἃ πο προη ἔμ ρυ ϑϑὶβ [ΟΥ̓ ΘΥΘΥΎ 
οἴΐογιηρ ἔπαῦ νγγὰ5 Ὀγουσμΐ ἕο π6 ἴθιαρίο 1914 δῃγ Ῥουβίϑῃ 6η1- 
ῬΘΓΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ Θηΐο «6 5861]; ΟΥ̓́ΓΔΠ ἰὑ θ6 βαρροβεδά ἐμπαΐ ἐμ6 
Ρτορμοὶ δ] υἀδά ἔο Δηγ οἴ οοΥ 10 ὈΟΥΘ 88} 1ΠΙΌΥΙΟΥ {8116 (4) " ΤΡ 
1 θ6 ἱπιαρὶηϑα ἐμαὶ ΖΘΟΠδΥΔἢ ργϑάϊοϊοθα ἴπ6 σομασθδὲ οἵ ἐμ 
Οτοοΐαπ ΘΟΠ ΌΘΥΟΥ, ΤΠ ΘΏ πο τηϑὶ ἴμθ μΐσἢ ρυϊοϑὲ Φαάάπα, απ ὰ 
νϑῃογαΐθά, διηϊάβί {Π8 αϑτοπιϑῃηιθηΐ οὗ κἰ5 αἰϊοπ ἀδηΐβ, ὑπ 6 πδΠ16 
οἵ Φεμποναῖ, οἹἰτογίπηρ οα Πῖ5. ἰΐαγα (6)-ΔΙΘΧα ἀοΥ νγὰ5. ἂὺ {Π6 
μοαά οἵ 5 δΥΓΠγ, ΠΟΙΤΉΘΥ τηθ6]ς, ΠΟΥ͂ ΡΟΟΙ, ΠΟΙ πα π|0]0 (7))- 
θὸ μα ρᾶρϑ οὗ ΒΙβίουυ Ὁ] ΔΠΥῪ 5: }180 νηΐ, μΐ ἢ ὁ6- 
ουγγθα ἴη ἴΠ6 Πἰν65 οἵ δῖ ποὺ οὗ ὑπ Ῥίο] 165 ὃ σι μοῖμουὺ οἵ Τρ 115. 
ὙΠῸ Θῃΐογθα ἴπθ οἷζυ οα [8 βαθθ ας, ἃ5 ἃ ΘΠΘΠΙΥ 8Πα ἃ 60Π- 
ΌΘΓΟΥ, δηᾶα ἴοοῖκ αὐᾶν τη ῺΥ ἐπουβαπὰβ οἵ ἴπ6 ῬθΟρ]6 ἃ5. ἢΪ5 
ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ Κ ΟΥ οἵ ΡΠ] ΔάθΙρμιι5, 0 γονουβθα ἰμπ ἄθοῦθθ, δηὰ 
γοβίογθα {π᾿ οὶ ἴο ἔπ6 1 οσῃ οοπηΐγυ ὃ οὐ οἵ Ῥίοϊ!οιην ῬῃΠΠΟΡρδίοΥυ, 
ὙΠῸ πῃ} κ6α 86 ψγεΐομοα 65 σελ {86 ᾿νυ-Ἰθαῦ, τὰ ΠΟΒΟῸΥ οὗ 
Βδοοθτ5, ἃΠα 5ΔΟΥΠΪΘΡΊΟΙΒΙΥ αἰϊοιιρίοα ἴο δηΐου {π6 βαποίπανγ Ὁ 
85 νγὰ) ἴγϑδθ ἃ 5: π1ΠΠπᾶ6 θϑίνοθῃ {Π686 πηθὴ ἃπα ὑπ Κίηρ οἵ 
15.868], αὖ ποθ οομλίηρ ὑῃ6 ἀδαρηίον οἵ ΖΙοη γὰβ ᾿πνιδά ἴο 
ΓΘ]ΟΙ 6 φΎθαῦν ὃ 
Το 5 ἔπτη ΟἿἿ αἰΐοηΐομ ἴο δποΐποῦ ἀγπαβδίυ, δ 50 8Γ0}} 
ΘΟ Π 6 {Π 61} 8150 [ῸΥ {Π|5 τη 6 Κα 8πα πα }]6 ϑανίουῦ, ἃπὰ Κίηρ 
οἵ 15.868]. 1 Απἰοομ5 {π6 οσγθαῖΐῖ ρῥγοϊθοὶ ὑμ6 ρϑορῖίο ἡ {1 15 
γα ὑμπαΐ {ποὺ θ᾽] οομηθά, παῖ Δοο μη 5, Π18 ΔΥῚΥ πα ἐπ! 6 1 Ὁ 
ΘΙθρ μη ΐ5,---θαΐ ποῦ ἀο τὸ γϑδα ἐπδὲ {Ππ||5 Κιπο' δυἴοτοα 96- 
ῬΆΒΔΙΘα. Οἢ ἃ οΟἸΐ, ἴΠ6 [08] οἵ δὴ δϑδϑὺ ιὰ ϑβοϊθιουβ ῬΒΙο- 
Ῥδῖον {ὰ1}] ὑπ6 ργυϑαϊοίοη, θη μ6 βοπὲ ἘΠ ]]οάογεβ ἴο ρα ποτ 
ἐπ ἔθῃιρ]6 : ΟΥ̓ γγ85 Π15 ὈγΟΠ 60, ἴῃ 6 ΟΥ̓ 6] ΟΡ Υ65507, 6 βᾶνᾶθὸ 
ΤῊ Γ ἀΘΥΘ., ἀη ἃ ἐπ Τοπ]οϑὺ Ἰἀο] ἴθι, οἵ 4}1 ἐμ διθηνὶθϑ οἵ [5086], 
ΠΊΟΓΘ τπ6 6 Κ 8πᾶ μαμ}]6, μθη μ6 ρῥτγοίδπθα ἐπ ἐθπιρ]θ, ἃπά 
βΒἰδυσπίογοα ἴῃθ Ῥθορὶθ ομ ἐμ βαρθαϊῃλ 1 στὸ Ιοοκ ἴο ἐμ 
Βἰδίουυ οἵ ἐβὸ Μϑοοάρθδῃ [Δ ΠΊ1]γ, 16 ΠΥ 5}}}} ργοθθϑα ἴῃ νᾶ] 
ἦο ἤπα οπθ ἃποηρ' ἔπθπὶ 056 Οματδοίθυϑίτοβ, ἃ5 ἃ ἰοδάου οἵ 
15γαθὶ, οοΥΓϑρομα ψ τ} [15 ργϑαϊοΐίομ οἵ ἔμ ργορμεῖ. Μαΐ- 
ἑαΐμῃϊα5 οχ οἱϊθα {Π6 ρθορὶθ ἴο γϑϑιβϑίδηοθ 'π ἀθίθηοθ οἵ {πὸὶν τ- 
Πσῖοη. Φ{πᾶ85 οδπΐογθα “θυ βαίθπι ἱπ ὑγπηηρ}, ρυγὶ θα ἐπ 6 
ἐθηρ 16, δπα ἀδαϊοαϊαά ἰὑ ἀραίη ἕο ἔπ ψουβὶρ οἵ Φϑβονδῃ ; ἃ5 ἃ 
ΤΟΙ ρΊοτ5 πα ἀσνοῦὶ πη, ἢΘ ΡΘΥΠΒΔΡ5 ταῖρι ΐ μ6 6816 πη ὲῖκ πὰ 
Βα ]6, Ὀπΐ ΠΟΥ 15 1 γοοογαθα ὑπαὶ μ6 οπΐογοα ἰηἶο Φοῦβα- 
61 5: Ε{ΠΠπ 5 προη ἃ οο]ΐ, ἐμ [04] οὗ δὴ δ5ϑὴὺ 568]] γγχα ΔΡΡΙΥ ὑπμ6΄ 
Ῥγϑαϊοὐϊοη ἴο ἐδ ᾿Δο]αίγοιι5 Βαοομίᾶθβ, πὸ οἀρίαγοά ἐπ6 ΒΟΥ 
οἰΐγ, πὰ τηυγάργοα {μ6 Ζραϊοιιβ Νέδοσοαθ66 ὃ ΟΥ̓ ἴο ἅπΥ οἵ {Π6 
50η5 Οὗ {Πθ Αβποπεθαμ (ἈΠ1]γΥ, ἔμ6 Ρΐθιιβ Β΄: 0}---}5 γγ  ΠΠΚ 6 501 
πτῖμθ θὰ Κ ἂἃπα ρΡγοἢιραῖθ Αὐϊϑίοθα] δ, πὸ ἢγδὲ ἀβϑαιηθα ἐμ 
αἸδάθηι, Δ πα 5. ὙΠϑηι16 4 Πἰ56}1 ἔμπα Κιηρ' οὗὁἩ ἴΠ6 ὅονδ; ΟΥ̓ οὗ Η]5 
ἤεγοο ἃ ἃ οΥ.6] θγοΐμου ΑἸθχαπάθν Φαππηδοιιδὺὲ 10 1 ἴθ ροβ510]8 
ποὲ ἴο ἔστη ἰπ ἀἰϊδουβὲ ἔγοσι ἐπ πη παΐγα! οοηἑθϑὶβ οὐ {Π15 
Πη8ΠἾ᾽5. 8008, ΜΘ ΠΡ ΘΔ ΌΙΓΟ 1 οἰ ΠΥ οὗ ἔπμθ5ο ψογο ἔμ πη6 6 1 
ἃπα ΠοΙγν Κίησ οἵ ἴγ86], Ὀθίογο ΟΥὁ Φαἰΐζου ἐμ Ἰξοπιδ 5 δηΐογθά" 
ΖΘ 5816 η} ἡ ἔπ 6 ΒΡ αΐμ, δη ἃ ἀβϑϊβδῖθαὰ {Π6 γῸΥ8] «{ουνν ἴο 5]δαρἢ- 
ἴθι μῖ5 σοι πὶ  πθη οα ἐμπαΐ ΠΟΙ ἄὰγν ἢ ῬοΙρΡΟΥ, ὑπὸ βραγοα ἴΠ|6 
Ια οὗ μ6 ἴθρ]ε, ἀπά Ογαβθϑβ πὸ [ὉΠ] οσοα Βΐη, ἃπὰ ἀδ- 
ΒΡΟΙ Ια 1: Θαριηΐτι5, πὰ Οςοϑαῦ, δηά Απίραΐοσ, ἢ 41} ἐμ6 
τη 9] 6 α ἔγ]ρ6 οὗ Ῥαγίμιαη, Ἠοιηδη, ἀπά ον 5 οοπΐθπ 6 Γ8, 
0 ποχ οὐονγα ἴΠ6 566Π6, ΤΔΥ ΒΘ ΘΟμπϑιἀογθαὰ ἃς || {Ἀ}}1}πρ' 



απ  πὩἶπππππσσᾳῃᾳῃ΄Ὡπὰὐὐσπὐ᾿πὑτ᾿τϑτὰτϑτϑττὰὐὰὰττὰτσὐττϑττχἱὉὉὉσθθσ΄΄ὐὐτστσν 

Φοῦη ΧΙ]. 160, 
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ΤΊοβ6 {πἰπσθ υπδεογβίοοα πού [15 αἰ βοῖρ]65 δὲ {6 ἤγβε : Νϑαῦ οτὰ- 
Ῥυΐ θη 7655 νγὰβ ρίουιβθα, (πθη γθιηειηθεγθα ἐπον ἐμαὶ δ 161. 

8ποτὶ οἵ {πὸ ἀδβουιρίίοη οἵ ὑπ6 ργορμθὶ. ΥὙῇὴθ ἃγθ πον Ὀγουρ 
ἴο ἴπ6 ἄδγβ οἵ Ἡδιοά ἱμπθ Κίπρ', ἴῃ 6 οοἰθιηρούαγΥυ οἵ «6515 οἵ 
Ναζαγοῖῃ, ὑπὸ ὑγιθαΐαγυ ἀθροπάοπε οα οιιθ, Π6 ἴογοθ, ἰπη- 
Ῥ᾽Ά 4016, δηα παι ρ ὐΥ ΤΠ. ΠΓΔΘΓΘΥ οἵ Π15 "6, ᾿15 ΡΘΟΡ[6, ἃπὰ [15 
Ομ] ἄνθη ὁ 15 {Π15 ὑπ6 ρογίσαι! οὗ ἔθ δχρϑοϊθα Κκῖπρ' οἵ 1ϑγδοὶ 
γγ85 ἐμὸ ἀδβδίγογο οἵ Μαγίαπιμθ, {πὸ Παΐζουου οἵ Απρυδβίμβ, ὑπ6 
ΒΔ ΘΓ οἵ ὑπ6 ἱπποοθηΐβ αἱ Βϑι θη, 85 μῃ6. ᾧπθ πιθϑῖκ 
ἀπ ἃ πα} 16 ϑανίοιτ, πὸ ψγχὰ5 ἴο γἱἄθ το {μ6 ΟΥ̓ ἃπηοπρ' {Π|6 
δοσϊδυηα 08. οὗ ἔπ ρϑθορίοῦ Ὑ7γεα5 Πουοὰ πὸ Κίησ, σγὰο αἱδα 
δ! ἀϑὲ ὑπ ἄθορ πα ᾿πμαϊρπϑηΐ σα Γ865 Οἵ ἃ 5 Π ΤΊ Πρ ρΘοΟρίο--ον ἃ5 
Π6 ΨηΟ γγὰβ δι) θη οἵ αοἀ---παίοία! ἴο 15 οὐνῃ [Ἀπλ1}γ---πα 8Δ0-- 
ΠΟΥΥΘα ΡΥ Πἰ5 5] οἴβ- τον 5 {815 {πὸ Κῖπο ἰοΥ πο πὴ ΖΊομ νγὰ5 ἴο 
ΥΘ] 166, δπα ἔμ ἀδαρμίοῦ οἵ Ψουιβα]θ ἴο θ6 οἷαά δ ϑαγοὶν 
ΠΘΙΐΠΟΥ ἰμϊθ ᾿η8Π, ΠΟΙ͂ 5 ΕΥΓΆΠΠ1ΟΆ] 501, ΠΟΙ [δὶ5 ἕδη ν οἵ 
᾿θίγαγ 5, ΠΟΥ {μΠ6 οΘογγαρὶ Δα 58 ΠΟ. ΠΠΑΥΎ ΘΟΥΘΥΠΟΥΒ ἵγοιη ἴπ|- 
ῬΘΥΙΑ] Βομ!6, οδπ ρρθαγ ἃ5 οὐπαϊἀαΐοϑ ἴοΥ ἔμ {1116 οἵ ὑπ γα 9 
ἹΚΊηρ Οὔ γ86], 5 6505 οὗ Νδζαγε. Νοπθ μεἱ ἐπΡγορμοὶ οἵ (1811166, 
ὙΠῸ ΜΟΥΪΚΚΘα τα] γ8 0165, γὼ {Ὁ]Π|10 ὦ ΘΥΘΥῪ ὈΓΟΡἤΘΟΥ, ΨῆΟ νγὰβ 
80 ΡΟΟΥ ὑπαῦ 6 μαά ποῖ ψ ΠΟΓΘ ἴο ἰἂγῪ [15 ποδὰ : 80 παιηθῖθ, ἐπαῖΐ 
δ6 ψγαϑῃθα {π86 ἴδοΐ οἵ [ιἴ5 ἀ1501Ρ165, μοπὶ ἔπ 6 ΡΘΟΡΙΪΘ τποῦ6 {πῃ 
0Π66 Θμἀθανουγθα ἕο τηᾶῖκο {πον ΚΙΠρ' : Δ} ἃ γγ ῃ0 νγὰ8 πον γοοθινοά 
διηοπο ἔπθῖι τ Πἢ 8οο]διηδίϊοη5 8π ἃ Ἠοβᾶμπηδ5. ΝΟΠδ ρῥιΐ Ηο 
ΔΟΘΟΙΡ] 15Π6 4 {π18 ργοαϊοίϊοῃ οἵ Ζθομαγίαβ, ἀηα οηΐογθα ᾿πἴο 
Φ γα 54 16 πη), “7 8ἱ ἃηἃ Πᾶν] ηρ᾽ Βα  ν αἰ : ΙΟὐ]γ, ἀμ ΓΙ αἰ πρ ΠΡΟΘἢ 
8 855. 8Ππα ΠΡΟ ἃ οΟ] 1, ἔπ [08] οἵ δ 8.58. 

Βγϑίβγθη οἵ 15Γ86], γοῖι Δοκπον!θσα ἐΠπΠ6 ΠΊΪΓ8 0165 οἵ Ογίϑῖ, 
ΔἸ Πουρ γοὰ ἱπιραΐθ ἔπθπὶ ἴο Πη8Ρ10 (9). ὙΟΥΥ [αἰ 6 5. ΠΟΥΘ 
ὙΓΓΠ655 ἴο ΠῚ5. Ὀ]ΔΠΠ61655 {Π8, πὰ ἴο ὅΠ8 ὕπῖομ ἴπ 1115 ρούϑοη οἵ 
8 ηΥ οἵ ἔπ6 οπαγδαοξθγιϑἐϊοβ οὗ γοῦν οχρθοῖθα Μοβϑίδῃ. ὙγΠθης- 
ὄνθ᾽ γΟυ ΡΥΟΙ 564 5110]. 51|8}} ἈΡΡΘαγ, μ6 πηυϑὲ τηϑη 1651 Π1Π- 
561 ἴῃ {8 58Π16 ΔΉΠΟΥ 85 9}6805 οἵ ΝαζΖαγοίῃῃ πᾶ8 δἰγοδᾶν ἀοπθ 
-- Η6 υυυϑὺ ἄρρϑδγ ἴῃ ἴπ6 5Βθοοῃ ἃ ἴθ ρ}6, ἃπα ΔΟΘΟΠΡ] 15} 1π 5 
ΟΥ̓ ΡΟΙΒΟῚ 8}} ἴπΠ6 ργϑάϊοϊ!οη 5 οὗ γ01} ἃποῖϊδηΐ ργορμοΐβ. Τπαΐ 
{815 ΡΥΓΟΡΙΘοΥ οἵ Ζθομαγ δ γο]αἰθα ἴο ἐπ Κη Μ6βϑίδῃ, γοὰ 
ΓΘ ργθϑθηΐθα χὰ ργοοίβ, ποῖ γοῦὰ ἔπ τ τ ]πρ5. οἵ ἐπ Ενδη- 
96}1515, (ποῖ ψγὸ ᾿πάθθα θεῖον, πκ ὙΟΌΥ ἃποϊθηΐ ργΟρ ἢ οἰδ, 
ἴο 6 ᾿η5ρ᾽Γ64,}) θαΐ ἴγοῖι 6 ΓΙ ΪΠΡ5. οὗ νου οὔτι ΤΆ] Π}1- 
αἰ5ἐ5 (ἢ). ἘῸΥ οἵ πομθ οἴμπου σϑῃ 1ὖ μ6 5αϊ4, ουΐ οἵ 811 {πὸ ΓΌ]ΘΥΒ 
ὉΓ ΘΟΠαΌΘΓΟΥΙΒ οὗ Ψ6Υ 5816, ἴσοι ὑπ 6 Ὀυ!]αϊηρ οὗ {Ππὸ βθοοπά 
ἔθιη}}]6 δον ἐμ Βαρυοπίδη οἀρ{ϊνιγ, ἴο 115 ονθυζγον ὈΥ̓͂ 
αιΐαβ ; οἵ ΟΠ 6 ΟἾΠΟΙ οδη 1ζ Ὀ6 5816, ὑπαὶ μ6 δθηΐοσθά ἱπΐο {Π6 
ΒΟΙΥ οἰΐν, ΥἹα 19 ΠΡΟῺ 8Π 855, δι ἀϑὺ 6. Δοο]ιμαίοι5 οὗ {π 
ται! ἰἴπα6, δὰ ἴπ6 ΗΤοβαπηδ5 οἵ {μ6 ΟΠ] γθη. 

(α) Ιά6 οπ ἰμ8 ἀαίθ οἵ {π|5 ργόορῆβου, ὅχο. ὅζο. Ασγαηρϑιηβηΐ οὗ {86 
ΟΙὰ Ταεβίαπιεπί, νο]. 11. Ρ. 762, δηὰ {π86 γβίβιθποθβ 'ἰπ {Π6 ποίβ. (Ὁ) 
ΓΞ 32 “ΝΣ ἼΝΝ ΠΤ ΟΝ 5 ἫὯΨ ἘΝ ΝΟΙθπι. 11. 12, ὙΠ ΘΓΘΔ5 {Π6 ρτο- 
ἀϊοίοα Κίηρ οἵ Ζδομασῖαῖ τγᾶ5 ἴο δπίϑυ {μ6 οἷν, Ὑ»ῈῪ ὝΓΙΓ 52 
ΓΏΓΙΝ 3. (0) ΝΙ46 Ατταηροπιθπί οὔ {π6 ΟἹα Τ᾽ δδίδιηθηΐ, νοἱ. 11. Ρ- 795. 
(4) ὅϑ.Ὁ Ῥγβϑιαιθιι5. 4111 τηϊπούαμαι ογάϊπαπι Βιαρ᾽βίγαία 5 {ΌΘΥΘ ; 40] 811- 
αθαπάο ᾿Ξ Ψ ρυϊποῖρθβ, Εἶγγὰ ἴχ. 1, 2. 8185 ἸΏ ὙΠ, ΠΟΌ]165, τηδρπδίθ5, 
Ῥϑίγιοι, Νϑῃ. ἵν. 14. ποππαπααδπὶ οἱ ΤῚΝ ἽΦ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΟ5 ραΐγαπι, 561: 
ζλυμ] Ἰάντιπι, ἀϊοππίαν, Εστὰ γι. 29, Α υϊρὺβϑ ἀἰἸβί ποῦ ἔμπ]5586. νἹἀθπίασ, 
405 ΣΟῚ Βθπίογθβ, 81 Ππᾶπᾶο οἱ 13,23} βδουπάδγῖοϑ βῖνθ 5. Ρ] [θυ πο5 Ἶὰ- 
αἴοοβ, βδοσὰ μἰβίογτία παποιραί. Ουΐθαβ φυαδπάοσαπθ ππριὙ οἸνῖππι 
Οππηϊαμη οοοἴα5. ΓΙΥ ΩΓ ΤΡ ΘΟΠΡΤΘρδίΟ τπᾶρπᾶ. Οαογθμ) ΟΥΑΙ ΠΌπ 
ἀἰβοτία. τηθυῖϊο Νεῖι. νυ. 7. ὁομίβπαιὶ οἵα ΣΘ ὙΓῚ ΠΟΘΙ] 5, δὲ οὐμη 13.220 
Βθου πα αν} 5 ̓αἀϊοῖθα5, δ απϊὰ5 νου ἀμ 5.10 65, οἵ ᾿παἸχὶ ΠΠουαπι οαα558ἃ 

ΤΥ ΤΌΤ Θοπρτορδίϊοποι τπᾶρηδπι, ΕΖ Χ, 8. πιθιηο Τί ΤΩ ἼΠ ΓῪΨ 

Ὺ 
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Φόἢη χϊ-. 10, ὅ 
ἔμι656 {πΐπρβ σγεγα υ ἔθη οὗ πη, ἃηὰ (Πδὲ {πον πᾶ ἄομπθ Νβαν 7εγα- 

{π6568 ὑπιηρ5 τπηΐο Πῖτὴ 3. 58 61}. 

ἘΣΤΙ βϑπαίαβ ΡΥΪποῖρῦπι οὗ βϑηΐϊοσαμ, ἀοὶπᾶθ τ ΣΙ ὉΓΡ ΘΟΠΡΎΘΡΑΙΪΟ 
ἀδροτέδίο ττυ! λα ἀϊπῖδ. ΒΘ ΔΌΒΡΙΟΙ5. ἀποῖθ 56 ρυθοβ᾽ 415 ῬΤΟυ ΠΟΙΆ} 15 
γα ἘΠ ΘΓΟΒΟΙ Υ1115 ΒΘΟΠΠάΆΤΙα5. απ! δια Ῥγεοίθοίιιβ, δθὰ Ἰθρδίαβ ᾿ρ 5185 
ῬΥΘβ1 415, δχ ἔγῖθη Β ϑῃ]δταηὶβ : αἴ ΟΟἸΠΡῚ ροίοβί οχ Νὰ, χὶ. 9. 01 δηπα 
ἄστη οπαπηθυδηΐαν ΒΗ] δια! πῖΐ ΗΠ ΓΟ  γτοῖβ Βα δηΐθ5, Ἰαπααίατ πἀ8 
ΒΠ1π5 ϑθπθδθ ὙΨΤΙ Ὁ} ΤῊΣ Βεσαπάδτυϊαβ βαρτα οἰνταΐοπι.--- -Υ τἰξῖὰ5 Η15- 
ἰοτῖα Ηγο50]. ΕΧΟΥΟ. ϑ'δογθθ, ᾿. 11. ββοί, 23. ( 6) ΑἸεχαπᾶου δπῖπ, υἱ 
ψἱαἹ 6 Ἰοπρίπαπο οαπα!ἀδίαπῃ ροραϊαπ, οἱ βδοουάοίθβ ἴῃ διϊοία Ὀγ551Π0, 
Ρομεοοιηαπθ6 ἴῃ βίοϊα μγϑοϊμίμίπα ἀητὸ αἰβεϊποία, {Ἰἀτᾶπι ᾿π οαρτΐα σ᾽ Θβίϑη- 
ἕδη οὔπὶ ὈΓΕΘΙ͂Χἃ ᾿Δτά]ηᾶ ἀῦγθα ᾿πβοπ!ρία ποπῖῖπθ Φθῆονθθ, 5015 δ ΘΠ 
δοοράβῃβ, Ββοπῖρὴ ΠΠπ4 αἀογανί, δὸ βαϊαίανι Ροπέϊἥοθηι. πάτο ῖβ ὕΠ0Ὸ ΟΥΘ 
ΑἸΘχαπάσατῃ βοομβδ  πἰαπί!θ 5, εἰ ἴῃ οὐ θη οἰ πο Θηθα5, ὅγτνῖθο ΒΘ 665 δέ 
τ Πα] ΟὈδίπραθγπηΐ, Υἱχ οὐ θμίθϑ ΓΘ θα ΠΊ ΘΗ 15 6556 ΘΟΙΡΟΐ6ΠΙ.--- ὟΝ 1{- 
51π5 00] Βὰρ. 5εοί.25, Ρ. 562. 12π|0. ΕΠ, (1) Τοβθρῇυβ Απί. Ὁ. χὶ. 61. νυ]. 
(9) ὅ66 ἴ8ο ῬοΙ οί ὅ65α, ἴῃ ὙΥ ἀρθπ561}5 7616 Τσπθα. (ἢ) ΕΒ. 5. φποίοά 
Βγ Μαπβίου, 'π [μ6 ΟΥΈΙΟἱ ΚΘ δου, ἘΠ ΤΙ Ἴ7)5 Ὁ» ΝῸΝ ὙἹΓΠΊΒΟ ἽΦΨΕΝ ἡδ Τπῖρο5- 
510116 δϑ ΕἸ Π ου ρυθίθυὶβ ἀθ 8110 ααδη ἀθ Ν δ5βίαϊι. 50 ΟἹαγιιβ---αηᾷ ατο- 
{πι5 αποία5 αἰ5οὸ Α θπθΖγα ἂμ ΒΔΌΌῚ βαδαϊα (δοη, ἃ5 γϑίθυυϊπρ' (15 Ρᾶ5- 
5868 ἰο ἴῃ6 ΜΝ οβϑίαιι. Ἐπάριη Νίεββίθο 481 ἀβῖπο νϑοίαβ δϑί οἵ Βατπη θη 56 
Χμ αϊ, 5 πο ] τη ἢ ρ58 Βαμα] 186 τη ρηϊ Ποθπίϊαπι (σα ηῖ, ϑοθαΥ 
ΝιμηοΥ. [0]. 89. 90]. 392, 0Ὁ1 τι γϑίϊοθ σοι θπίδηξαν δα νεθα Πδυΐ. χα. 

10. Νοη ἀγα 15 σὰπὶ θονΘ, οἱ Ἀ5120 5ῖτηπ), 1116 δϑί αβϑίῃτιβ ἈΝΤΊ) Ν 222 21. 

ΤῊ Ὁ οαϊ Ἰηβιάθηβ Β6χ ΔΘββίαβ ἀοιηϊπδίαγυβ οδί. ἘΠῚ που ηυοᾷ 
ϑοτιρίπῃι οϑέ Ζδομδν. ἴχ. 9, ῬΆΌΡΘΥ οἱ ᾿πβιάθηβ αϑῖπο. Ππὸ ρεογεπεὶ 
Π1υἀ ΒΝ. Φοβ ρΡἘὶ ἴῃ ϑαπῃθάτσιπι, 0], 98. 2, Ὑ' φηϊδί Ν᾽ δβϑῖδβ, δ δσῸ ἄϊριητϑ 
ΒΑΌΘΡΟΥ, 4αὶ 511} ππη ὈΓὰ ΒἴθυΘΟΥ 5 8511 67τ|5 5δάβδμ, ὅζο. ὅζο.---οῃμοθίρϑι. 
Ηοτγ. ΗδφΡ. νο]. 11. Ρ. 548. Βγθβοῖῃ Βα θθὰ δὰ ῴθῃ65. χ"Π!. 2, ἀρυᾶ ΒΕ αν- 
τι πᾶππι Νέδτίϊηὶ, Ρᾶσὺ Η1. αἰδοῖ 1. 16. 1. ΘΟ Υ Ὁ ΤΌΤ Ὑ2)2 ΝἼΣ 2 
ΝῊ ψΟΨ Ουδπᾶο ΔΘββϑιαβ ΗΙ θγοβοϊ γιπδηι ψϑηϊθί δὰ γϑαϊπιθπάπτῃ 
᾿5γδ6} 185 ἔππο Ἰραΐ ἀϑέπτιηι Βα}, οἴ 4ιια ᾿πδιἀ οί, οἱ Ἡ ΘΓ βο  γιηδπι γϑηϊί, 
ΨΞ ἼΣΥ, πὴ) αἱ 5ϑιπϑί ᾿ρϑαη 'π αι! ]Ἰαΐθ σογαΐ, 4. ἃ. Ζ8Ο}. ἴχ. 9. 
ῬᾶΌΡΘΓ οἱ ᾿πβιάθηβ αδίπο 8686 ϑομοείρεη, Εογ Ἡδθτγαΐοεθ, νο]. 1]. ᾿. 
ὅ9. Ὁς εβϑίαῖι, 11}. 11. Θοπέϊ 6 5 Ἰοοα γϑίθυὶβ ἰθβδίδμθπίὶ 4πεὸ δ π6661, 
ΠΕ ΠΟΤῈ 5 ΡΟ Ἰββίπηιτα ἀ ΜΓ ββίδῃ ἱπίθγρτϑίαι! απ, ϑομοοίσϑα. νοἱ. ἢ 
Ὁ. θ4. ὅ0μ1 ΝΑβομ τη γα Ρ0α, [0]. 7. 8. δα νϑῦρθα (απίϊο. 1. ϑόμδτ. 
μον, [0]. 28. 90]. 112. Βοποοίρϑη. νο]. 11. Ρ. 219, Ὅτ. 6] 5 τϑίεν- 
ΘΠ065 (0 {Π6 ΤΑΙ ἀ108] νυ ΐουβ οη ἔπ6 Δρρ!]ϊοαίίοι οὔ {π|5 ρᾶββαρε ίο ουτ 
Πμογὰ, ἃτγο-- -Τ, Β4)}». Θδημθάτσμη, [0]. 98. δᾶ 99. 1. Βογθϑ ΒΔ Ρ0ΡὈα, 
[0]. 66. 2. ἀπά 8ὅ. 8. ΜΙᾶάταβ Κομοϊθίῃ, ἔοὶ]. 063. 2. Ζοϊιαγ. ἴῃ Θἴθπηθβ. 
[0]. 127. ὅ, ἀπά ἴῃ Νυπι. [οἱ. 88. 4. ἀπά ἴῃ ει. [0]. 117. 1. ἀπᾶ 118. 8. 
Ἐαζὰ ΝΙθῃίμμα ἴῃ ΖοΒΆΓ. ἴῃ ἴμαν. [0]. 38, ὃ. δηὰ ἴῃ ΝΌμΙ. [0]. 97. 2. Μο- 
ἄετη Τ Θβ Ππποπῖ65. ΒΆΤΟΝΙ ἴῃ 158. χχυϊ. 6. Β8ὰ] Ἠαίατιη 1 Εχοά. [0]. 
88. 2, ΑΡδΥθΙη6]. Μαβμμΐα {6 5888, [0]. 1δ. 4. 

8 Τῇ τπ6 ἘΠΠΘΟ]οσῖοα] δἰπάθπὲ ψΨ}}} γείου ἐο ὑπ ογὶρίμαιὶ οἵ 
Ζεοἢ. ἴχ, 9. 'Θ ψν}}} ὀῦβϑῦνθ ὑπαὲ [π6 δχρθοϊοα Κίῃηρ οἵ 5086] 5 
ΟΑΠ]οἀ ν᾽} γὴν. Α5 ἰμ6 ψογὰ γυνὴ 15 ἃ ραϑϑῖνβ ρϑιυΐῖοὶθ, ατο- 
ἀϊὰ5 ψου]ὰ γϑηᾶον ᾿ξ βαϊναῖαβ, Πα ΟΧΡΥΘ5565 818 Βα ΡΓΪΒ6. ἐπαξ 
{815 δου ἃ μὰν θβϑοᾶρθα ἐμ αἰϊθηίίοη οἵ 1:86 δομηηθηϊαίουβ. 
ὈΓυδίαδ, ἢ 15 ΘΟ ΘΙ ΡΟΥΑΓΥ, ὙΠῸ Ὑγὰ5 ἃ ΠΟ ΠΊΟΓΘ ᾿ΘΑΥΠΘα πιδη, 
Πι85 δῃϊ οἱ ραΐθα {Π15 γοπηαυῖς, ἃπ ἃ γορ] θα ἕο ἰδ. ΗΘ ͵5ὸ οθϑθῦνϑβ, 
ἐμαὶ {π6 οΓγὰ νι 15 υϑϑα 85 8η δριϊμποῖ ; θα Ϊ5 γα]6 οἵ ἱπῖογ- 
Ρυθίαϊοη, ἃ5 ΔρὈ]16α ἔο {π|5 [ΌΓΠπὶ οἵ βρϑαϊκίηρ, 15, ἐπὶ ΠΟΙ ἃ 
ῬάΒδΙν ραυ 1 οἾ 16 15 ὅπ5 ἰΆκοπ, ἰἰ ᾿πηρ}165 δοϊΐοη (α). 

ϑϑρθαβίϊδη β΄ Ομ πη] ΓΘ ἀ6Υ5 ἴΠ|6 σου 5, }αδἴπ5, οἷ βουναΐαβ 116 - 
8 η ἃ 1 ὑμ6 πιᾶγϑίη οἱ Οὐ Δα μον Ζοα ἐγ 5] 10}, “΄ βανὶπρ Πΐμη- 
5611." 

ὙΥΠῈ γοϑρθοῦ ἴο ἔμ γϑδάϊηρ οἵ ἴπ6 ΑἸάϊπθ Μϑ8, (Ὁ) σώζων 
ἀυτᾶς, ἰἰ 15 ποῖ δαρρογἔοα θγ {π6 ΟΥρῚ Π8], τ οἷ γθα 5 ΝῚΠ ΨΥ; 
μα 1ῃ6 τϑαάϊηρ οἵ {π6 ἢγϑὶ νου θθθη νυν, ἃ5Β ατοιία5 ἀπά 
Ἡουθραπὶ ργοροβο, πὰ ἔπ ου ἃ κῚπ Οὐ 64, ἀπ ὰ ἐπ 6 ργοπο- 
τ} Π8} ΠΧ ᾿ηδου θα ἴῃ 115 ρΡ] 66, νυ, ἴπΠ6 ἀυτας τοὶ θ6 δ4- 
τηϊτἰοά, πη ἐπ ἈΡΒθπ68 οὗ 8}1} δι μου ἐν {ΓΟπῚ τπδπυβον ρἔ8, 
ἤπονον , πὸ οοπ͵θοΐατγαῖ δηθη ἀαϊίθη οᾶπ 6 δαπἐϊοα ἴ0). 
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Μεῖε χχὶ. 0, Αμπά {Π6 αἸβοῖρ]65 Νϑαν ζοσα- 
1μ. χίχ. 82. [Πδὺ ὑγθυ βθηΐ νυϑηΐ {Π|6 11 ὙνΔΎ, ἜΜΕΝ 
Μαϊΐ. χχὶ. 6. Δα αἸα ἃ5 655 οσοϊιημηδηαοᾷ {Π6χὴ, 
τ χὶ.4. δη6 ἰοιηα {Π6 οο]ἐ 
1μα. χῖχ. 82. θνθὴ 85 Π6 ἢδά βδϊά υηΐο ἐμθιη. 
Ματῖς χὶ 4. 66 ὈῪ {Π6 ἄοον ψιμοαΐ, ἴῃ ἃ ρμΐαο8 νΠΘΥΘ {ν γγᾶγ5 χτηρέ; 

δηα {πὸ ν Ἰοοβα Πΐτη. 
{μι. χίχ. 33. Δῃά 85 ἐπθὺ νγουβ Ἰοοβίηρ ἐπ οο], 
Ματὶ χιὅ. αυίδιη οὗ {Ππ6η ἐπδὺ βἱοοα {ῃογο, 
7μι. χίχ, 88. {Π6 Οὐ 5 ἐπογθοῖ, 
Μαικχὶ.ὅ. 5814 πηΐο ποι, Υ πδὲ ἄο γα, Ἰοοϑίμρ' {Π|6 οοἷε 7 

6. πα μου βαϊᾷ πηΐο {Π 61], 
τα. χῖχ. 34. ΓΠ6 Τογα Πδὲἢ ποϑᾶ οἱ ἢ. 
Μαῖκ χἱ. 6. ΘσΕἢ 8ἃ5 Ψεβὺβ μδά σουηηδπάθα : δὰ (Π6γν [οὐ {πη} ρῸ. 

7. πὰ που ΡῬτουριὶ 
Μαί. καὶ. 7. 86 855 ἃπά {Π6 ςο] 
Ται. χῖχ. 85. ἴ0 Φθβὰβ : δηα {Ποὺ οαϑύ {Π6ῚῚ σδυγηθηΐθ ΠΡΟῺ ἘΠ᾿ Το] , δηὰ 

ἴμεν βού εϑὰβ [ΠοΎθοη, 
8Π4ἃ 6 58 ἀροὰ ΠΙγη. 
ΤΠ Ῥθορὶβ ἐπουθίογθ ἐμ νγὰβ στ ὨΠτ ννἤθη μ6 οδ]] θᾶ 

Τιάζαγὰβ οαὐ οὗ ἢ15 στᾶνθ, δηα γϑὶβθά ἢπὰ ἔγομι {πῸ ἀρδά, 
Ῥάγ6 τϑοογά. 
Εν {{||5 σᾶιιβ8 {Π6 Ῥ6ΟΡΪ6 αἷ5ο τηθέ Ἠΐτῃ : ἔου ἐπδὲ {πον 

Πραχὰ (Παὺ Πα πᾶ ἄοῃθ {115 πηῖγ8 616, 
ΜΑΤΤ. ΧΧΙ. ραγΐ οἵ νοι. 1, 2, 9. 6, δηα 7. 

1 Απὰ ψ θη {ΠΥ ἄγον Πἰρἢ απὶο «6.0 58]6 ΠῚ, ἃ α ΓΘ ΘΟΠ]6 
ἴο Βοΐμρμαρθ, υπῖο ὑπ Μοιππηὶ οἵ ΟἸ᾽νο5---ἶνγο 156 1ρ165, 

2 ϑαγίηρ ἀπο ἔθη, ὁ ᾿ἰπἴο ἐπ νι}! ᾶρθ νοῦ ἀραϊ ηδὲ γ01, 
Ὁ 6--οϑῇῃ ἃ ἃ 60] ---Ἰοο56 ἐΐθηι, νὰ ὈΥΐηΡ᾽ ἐλιθηι--το 

9. --τ͵αθ 5118}] 5δᾶγ, Ἴπο Ἰμογὰ μαΐ!ι πϑϑὰ οἵ {μη ; δῃἃ 5ίγαϊρΐ- 
ΨΑΥ Π6 Ψ1]] 56η4 {ἢ 61]. 

0 --ἰΟὁἅορηΐ--- 
7 Απὰ Ρὑγουρ ἶ---πἀηα μὰ ΐ ἡ ἔμθιη {Π|6 1} οἹοῖ 65, δηα πον βοΐ 

ἤζην ὑπ ύθοι. 

ΜΑΠΚ ΧΙ. ραγὶ οἴνοτ. 1, 2, 5, 4. ἀμὰ 7. 

1 Απὰ σῇ θη ὑπο ῦ οᾶπιθ Πρ ἴο “6 8816, ἀηΐο ΒοίΒρηαρΘ 
ἀηα Βοίμαηπν, αὐ {πὸ Μοπῃΐ οἵ ΟἸνθ5, μΘ βοι δὲ ἢ --- 

39 -- Ὑ8 588}1] Ππὰ ἃ οοἱἕ ἐϊθα, ψβθύθοι τηλη πον 581: [0056 
᾿ϊ μὰ, ἃ πα ὈΥΪηρ' ᾿ΐηι. 

ἍΠατκ χὶ. 7. 

Ζοδη χὶϊ. 17. 

18 

τοῦθ 85 σουημη θα ἃ 51} 9118 7 ΘΥΓΟΥ͂ [ἢ ΒΡ ΡΟΒΙπρ' {πᾶ {Π|15 
ῬΥΟΡΏΘΟΥ οἂΠ Υοίδυ ἰο {π0 οηΐγαποθ οἵ Ζουοθδθ 6] ἱπίο Φ6γιβ- 
16; ἃ5 Ζθυοῦαθ 6] πὰ Ἰοηρ θθθ ἴῃ ὅπ ΟἿζγ [Ποὺ {πὸ γοΐαση 
{το ἔπ6 οἀρτνγ, ὈΘίΌΥΘ ἔΠ6 ΡΓΟΡΉΘΟΥ γγ5 ψυιζίθη. 

(α) ψιάθ Ῥτυβίαβ δπα τοί αβ᾽ Δπποίαϊτίομβ ἴῃ Ζθοι. ἴχ. 9. ΟΥΠΙΟΙ 
ΘΔΟΙΊ, νο]. ν. (Ὁ) Ταχίᾳ Τ ΧΧ. 51. Ἰθβρίιηυβ, Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ 
Σιων" κήρυσσε, ϑυγατὲρ ἹἹερδσαλημ᾽ ἰδὲ ὁ βασιλεύς σα ἔρχετᾶε σῦι 
δίκαιος ὦ σώζων αὐτες, πρᾳῦς, ἃ ἐπιξεξηκως ἐπι ὑποζύγιον, ἢ 
πῶλον νέον. Θαπᾶε νβῇριηθηΐου, Η]1ὰ ϑίοη ; ργράϊοα, ΠΠὰ Ηΐϊδγαβα- 
Ἰδπὶ ; θοο8 δχ ἰππ5 νϑηϊϑὲ {101 πβίπϑ οἷ βϑ να π5. 'ρ505, τηδπιιθίτιβ, ἃ5- 
ΘΘΠάΘΠ5 ΒΌΡΘΥ 580] αρΆ] 6τὰ, δέ Ρα απ πονππι. ΤηΐΘΥΡΓΘ5 16 ρ 556 νἀ θίαν 

αὐτος, οὐτὰ ΑἸάϊηα οδαϊϊο μαροαί αὐτθο. Ῥοιτο ᾳποά Πἷο δϑὲ βα᾽ γδίου, 
Ἡδεῦτγαῖβ οϑὲ »}}), Δ] πάθη δὰ ποιπθὴ 76βι---πᾶ46 Ἰσοῦπι ππὰπὸ αδεῖ 
Λαχία Πἰδίογίδπι γοίοσαπί δα Ομγὶ βίπηι.---Ἐταβπια5 αρ. ΟΥ̓. 5'Δου!, νο]. νυ]. 
Ρ- 114. (ο᾽ Νεονοοιποβ ΜΊηοΥ Ῥτορμδίβ, ἴῃ Ζθο. ἰχ. 9, (ὦ ὙΙάθ 
Οτοίϊα8 ἴῃ ἰος. Οὐ οἱ σ'δου, νο]. ν. 

Ος 



580 

δυϊαη Ῥε- 
γιοά, 4742. 
Ψυ] ραν γα, 
29. 

Ναί. χχὶ. 8. 

[κα. χῖχ. 80, 

Μαί. χκὶ. 8. 

ἔπι Ἀσκ. 910 

Μ ί. χχὶ. 9. 

ΟΠΕΙΒΤ ΛΡΡΕΟΑΟΗῈΕΒ ΦΕΝΌΒΑΙΕΜ--ἝΟΗΑΡ, ΥἹ. 

8. Απᾶ 1 ΔΗΥ͂ πιδῃ 580 αηΐὸ γοιι, ΥΥΏΥ ἀο γ6 {π15} δᾶν γ8 ἔπαὶ Νϑαν ζϑττ- 
ἐμ Τιοτὰ παῖ ποοὰ οἵ μἴμη--- 

4 Απά μου ψγοηῦ ἔπ6 Ὁ ὙὯΥ --- 
7 --ἰμα οο αὶ ἴο 5 6585, δῃ ἃ οαϑδὶ ὑμϑὶν σαγιηθηΐβ θα Πἰτη--- 

1 Ὲ ΧΙΧ. ραᾶγὶ οἵ νοῦ. 29, 90, 91. 99, 94, ἀπὰ 58. 

29 .-Πὸ βϑπΐ ἔνο οἵ Πἰ5 αἰ 5010165, 
90 βαγίηρ, Ὁ γ6 ἱπίο ἴπ8 ν]]]ὰρθ οὐοὺ ἀραὶ Πϑδὲ ψοῖ ; ἴῃ {Ππ|6 

ΨΥ ΒΙΟἢ, αἴ γΟΌΓ δηἑοτ  ηρ', γ6 588}} Ππα --- 
91 Αμπά τἴ ΔΗΥ͂ Πηδ 85Κ γοι!“-ῷ 
99. ---οϑαϊα αηἴο ποι, ὙΥΒΥ ἰοο56 γ6 [δ 6 οοἱ δ 
94 Απὰ {πΠ6Υ 5814... 
95 Απὰ ὑμπδυ Ὀτοιρὐ Π11Π|-- 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΥἹ. 

Τγοηι Ο' Ὠγὶδι᾽ 5 ἐγιιηρἠαηξ θηΐγῳ ἵπέο «ογιδαίθηι, ἰο 158 41ρ- 
Ῥγο]οηϑβιοη----διμνίαν, ἐδ ἡ αν δοξογο ἐδ ἰαδὲ ᾿α8- 
δΟΌΘΥ. 

--ο--. 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ 1. 

{16 Ῥεορίο πιϑοὶ Ο' μγἱδὲ τυ Ποεαηηα5--- Ο ἢγὶδέ ἀρργοαοῖιος 
«]ογιιδαϊθην". 

ΜΑΤΊ. χχὶ. 8--ἰ0. μαπκ χί. 8-ἰ|[Ὸ. {0ΚῈ χίχ, 3θ---40. 
ΖΟΗΝ ΧΗ. 19. 

Αμὰ 
85 {πον νυϑηΐ, 
ἃ; ΨΘΥῪ σγοδῖ την 46 ΒΡΥΘΔα ἘΠΘΙΥ ΘΑΥΘὨΐ5 ἴῃ {Π6 ΜΜῪ ; 
Οἴμουβ ον ἄοννῃ Ὀγδησθα5 ἔτογη {π6 ἔγθαβ, δῃα 5ἰχζανγρα 
{πο ἴῃ {Π6 ννᾶγ. 

Απὰ νῃθη Π6 τνᾶβ᾽ σουὴθ ὨΙΡΉ, δυθὴ ὩΟΥ δὲ {π6 ἀδβοθηΐ 
οὔ [πὸ Μουῃηΐ οὗ ΟἸῖνθβ, {π6 στ πο]ο χαυ]επάθ οὗ {πῸ ἀ15- 
ΟΡΙ 65 

Αμπᾶά {π6 τυ 65 {πὲ ννθηΐ Ὀοΐοσθ, δηᾷ (πμδὲ [Ὁ] οννοά, 

1. ΠῚ 8 5θυ 6 Γ8)] οἰγουπηδίδῃ 65 τη! οποα ἴπ πὸ βοοίοηβ οἵ {18 
οπαρΐογ, ψ ] 10} γϑαΐθ οὔὐ ΤΟΥ 5. ΘΟ νθυβϑίιομϑ, ἡ ἤΘ [Ὁ ὑπ6 
1αϑὺ ἰῆο πα νἱβιϊθα “θυ βίο, ἃ5 ψ)6}} ἃ5. ἴπ6 παῖΐαγ οὗ {π6 
αυοϑίϊοηβ ΡΥΟροβθά, ργθδθηΐ ὰ5 1 ἃ πηοϑὲ ᾿ἰνϑὶν ρογίγαϊξ οὗ 
ἘΠῸ Τ8 ΠΠΘΥ5 Δη ἃ Ορ᾿!Οη5 οἵ {πῸ0 «“δὺὺνβ ἂἱ {Π|5 ρουϊοὰ. ϑομοοῖς- 
ϑθη, 8 πα ἐμ6 οὔ Υ ΨΥ ΘΥΒ, 0 πᾶν ρΡΓΟροΟβϑα ἴο δβχρ  αῖη ἔμ Νοὺν 
Τ οοιδιηθηῖ ἴγοια ἴπ6 ΤΑΙ πη ἀ108] τ ΓΙ 1 ηΡ5, πᾶν Ρθϑίονϑα τπ10}} 
Ια θοῦν οη {π6 1ΠΠ θ᾽ γα οη οὗἁὨ 5οπι6. οὗ ἔμ6 ρῃγα565, ὅτο. δἀορίοά 
Ὀγ 8 Ἐνδῃρ 6 1515: θαΐ, ἴῃ σθιθσαὶ, {πΠ6 ἀἸβοουγ565 Πα σοηνθΓ- 
βαῖϊοπ5. οὗἨ ΟἿΓ Τιογά δἃΓ6 50 ρ! αἰπ, ἐμαΐ πο 6 Θὰ πιϊδαηἀεγβίδηα 
16 11--οθὸ 5Β8οΥΐ, ΠΟΠ6. οδη ἴογροῖ {πθ -πϑοὸ ρου ίδοῖ, ἤομ6. οδῇ 
ἀἀᾷ ἴο {π6 ἴογοθ οἵ ἐπθὶν ᾿πϑίγαοίϊοῃ, οὐὁΓ {πΠ6 δἱοσαᾷιθηοα οἵ 
τμποὶν ἰδησιιᾶρθ. Τὸ δἀὰ χηλὴν ποίθϑ νου] ἢ6 ““ἴο ἔμγονν ἃ 
Ροτίαμηα οα ἴπ6 ν]ο] δὶ.» 

ΤΠ6 αἰδθγθηοθθ θθύνθθη ἔπ ΠΑΥΓΠΊΟΠΙΖΟΥΒ οὗ ἴπ6 ΟΌΞρ615, 
ψὶτῃ γοϑρθοὶ ἴο ἴμ8 σοπίθηϊβ οἵ {μ15. ἀπ ὑπὸ {ὉΠ ΟΡ ομαρίθιβ 
οὗ ὑμ15 ἀυγδηρϑιηθηΐ, ἃγ6 οἵ {{}6 ἱπιρογίαηοθ. ἴῃ ρθη 68] {Π6Ὺ 
ΓΘ ἃργϑοᾶ. Τῆθ ρΥΙΠοῖραὶ αἰ θη ο65 πὰ {π15 ομαρίον τίν ἰο 
ἐπ Ὠυπθ  Υ οἵ {{π|65 ἰῃ τ ον ῃ 6 ὈΌΥΘΥΒ Δ ἃ 5616 Ὺ5 ὑγ Υ6 ἀγῖν θα 
ἔγοιῃ ἔμ ἐθιηρ]6---ἶἰ 6 φαθϑίϊοη ἡ ποίου οὐν Τογὰ αἷθ ἴα Ῥαβ5- 
ΟΥ̓ΟΥ {Π6 58Π16 ἀΔΥ 85 [6 Ψ6υγ5---δὴὰ ἔμ6 ργϑοῖβθ {ϊπι ἰῃ ὑΒ10 ἢ 
ἔμ ἀϊβοουῦβοβ ἰὼ δι, δοίη πο γὸ ἀρ  ἱνογϑα, 

58 16Π|. 

Φοταβαίθιη. 
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Ὧλι, χῖχ, 87. θθσδη (0 Το]οῖςθ, ἀπ ργαῖβο αοα ν ἢ ἃ οι γοὶοθ, ἔου 81] δεγαβαϊθμι. 
(Π6 τη]ρ Υ του Κα {Πδὲ ἔπον Πδά βεθῃ ; 

Μαί. χχὶ, 9, Δη4 οὐδ, βαγίηρ, Ηοβαπηδὴ ἐο {Π6 ὅοη οὗ Παν!ά---ΗΗο- 
ΒΔΠΉΔΗ ἴῃ {π6 ΠΙρἢοϑι", ᾿ 

1μα, χίχ. 38, Β]βββθά ΡῈ {π6ὸ Κίηρ' [πᾶὶ σογηθΐ ἴπ {π6 πᾶπιθ οἵ {86 
Τοτά : ρϑᾶςοβ ἴὴ ἤθανθη, δ οἹοῦν ἴῃ {π6 Πρ δβί. 

Με χὶ. 10. Ἐ]Θββθά θ6 {πὸ Κίησάοπι οἵ οὐυ ἐαΈμον Ταντ, {πᾶ οοχη- 
δϊι ἴῃ [Π6 πδηιθ οὔ {πὸ Τοτᾷ : Ηοβδηπδὰ ἴῃ {Ππ6 Πρ εβί ἦ, 

3 ΒΙά6 οὐ θθοδαβ8 οὗ {πὸ νογά οὔ ἔγαϊῃ, οἵ γἱρβίθοιιθηθββ, δηα 
οὔ αδοιηθηΐ. ἘΠοίθυ ᾿πἴο ἐμπῖπο πον οἰδγ, που Κίπο οὗ ΟἸοτΥ. 
50 δι ἀϑὲ {π6 ἀοοϊιη 05 οἵ 8Δπ96]5 ἀϊάϑὲ ποὺ γοίαση ἴο ἢν 
Ἐδίπου. 5 588] ἴπ6 5ρ: γἱ 5 οὐ {μ6 715 αἴζοπα ἔμθ6, ψ βδη ποι 
5880 ἀραὶ αἱ {π6 δῃὰ οὐ ἔπ σου] ρὸ υὕρ, ἔγοιι ἔμ αἰ 5βο αὐ] 
οἵ ἠδΐαγο, ἰο ἔῃγ Εαΐπου, ἃπὰ οὐν Ἐλίμπου, ἴο ἔμ ν αοά, ἅπα οἷ ἵ 
(οα. Τὴθ ΠΟῸΓ 5 ΒρΡρυ Δ ομΙηρ᾽ ΠΟ {ΐπ6 την βίου] 15 58 0 Υ]- 
ἢ 6, γϑοοποι!πρ ὅπ μθάνθα ἀπά {ἰ δαγὶἢ, νὰ ἴο θ6 οἴΐεγαδα: 
πη 9655 Καοντηρ ὑπαὶ 41} ἐπ ηρθ οΥΘ ἴο θ6 ΔοσΟΙΏΡ]15Π64, 
γγοπΐ οα ἴο {Π6 566Π6 οἵ [5 δι {6 γ}π 95, δι πρ ἴπ6 Ποιηδθο Οὔ {86 
ῬΘΟΡΙΘ, πα Ἀρρθδϊῖηρ ἔο {πὸ στα] Ὑ5 οὗ [5086], ὈΥῪ 15 Τὰ} θη ΐ 
ΟΥ̓ ἔπ ταοϑὺ ῬΘοι Υ οἵ ἐπ6ὶγ ΡΥΟρΡἤΘοΙΘβ, ἡ ῖο ἢ ποὺ μᾶὰ ἂρ- 
Ρ! 164 ἴο ὑπο ὶν οχρθοϊθα ΝΜ βϑίδ. 
ΒΘ ϑηϊογϑα τηἴο Φουα βάθια ἴο {Ὁ}Π] ἔμ ρτορ μι θοὶθβ---εΐο Γοϑῖσα 
Ἠϊ 1561} ἴο πο ψ1}} οὔ ἢ15 Εαΐπου---ίο θθοομδ ἔθ νἱοὗϊπι ἴοσ ἰπ6 
5105 Οὗ πηδη--ἃ Πα πὸ Οη6 δοίίοη, δἰΐζουῦ μὸ δϑηξογθα ὅδ οἱΐγ, τγὰβ 
Ἰποοηδβίβίθης τ τ {π6 στ}0]6 γοὺ Βα} 6 Οπμαγθοῖου ἡ 1ο]ν Β6 
μα ἀϑβϑιιῃηθα, ἃ5 ἔμ ρονϑγία! ἀθ] σϑυθυ, πα 6 ρά551:ν 6 580 Υ]- 
Ὦρςθ. ἩΜΠαΐ {μπϑῦ τιϊρΐ Β6 ΠῸ ροΟΒβ 11 οὗ ἃ σοπονα] οὗ {πὸ 
ΤΟΥ ΠΙΘΥ 566 π65, ΠΘη {86 ΡΘΟρΡΪΘ Δ ΧΙΘΙΒ]Υ ἀδδιγοά, Ὀ. [ΌΓ66, ἴο 
τηδ το Ἡ ἃ Κίηρ, ΕΘ αἸδοομτ παρα ἔπ6 τη ΓΟ 65 ΡΥ 10} ΗΘ 
μὰ πἰϊπουῖο ἀθιμομβίγαϊθα 5 Δα ΠΟΥ ἃπὰ ρόνγοῦ. ἘΨΤΟΥΥ 
δυνϑηΐπρ ΗΘ σι πάγον ἴγοπι {π6 οἷἦγ ἴο βο πᾶ, ἰθ ργαγ οι, ΟΥ̓ 
ἴο σοηγ 6 αὶ Π15 ἀἰδοῖρίοδ ου ἔπ Μοπηΐ οἵ ΘΙῖνοθ. ΗἨδ {ππ5 
ΟΡ αἴθα {Π6 νΘΥῪ ΡοΟβϑι Ὁ} οἵ βαβρίοῖοι (α) {πᾶὖ ᾿ι6 ψγἃ5 δοΐα- 
᾿ἰθα Ὀγ {πὸ ἀθβῖγ οὗ ἐθιῦρουϑὶ ἃροόσϑῃ ἀϊΖθιηθηΐ. 

(α) Ὑπαὶ 15, διμοηρ {μ6 δθν5 οἵ δῖβ. οὐνη {πη6. Βεΐ 5686 {π6 ἰϑυιπδα 
οὐ 65 φαοίοά, ἀπᾷ νγ8 πῖδὺ {γαϑβί, τοί πἰοα Ὀγ Κὶαϊποεῖ, Οομηηδηΐ. ἴῃ Π1. 
ἪϊΠ5ι. Ν. Τ. ἴὼ Ναί. χχὶ. ἀπά ΒΥ Ἐξοβθμμιαῖ! οι, ἰῃ μ15. ΘΟΒ0118 ὁπ {Π6 
581η6 ΟΠαΡίσου. ἰ 

8 1 ψὰβ ἃ ἰ'ἃΨ διποὴρ ἴπΠ6 ον ὑμπαῦ 1 ΔΠΥ ῬΘΥΒΟΠ, ΘΚΘᾺ 
οὗ ἴπ τηοϑὲ ἱπίδυϊου σᾶπ]ς, δα ἀγοθβθα ἃποῖμ ον [ἢ Δ ΠΥ Μ06}} ποτ 
Ῥᾶϑβαρϑ ἔγοιῃ ὑπο ῖν ϊαγρ 8] βουν!θ88, ἔπ 6 ΡΘΥΒΟῺ ἔπ 5 ἀοοοβίθα 
ψ8. Ὀουπὰ ἴο ΤΟρΡ]γ. ἜΠΟΥ ψαγθ ραν ΘαΥ]Υ ϑοσαδβίοιηθα ἰθ 
ΔΡΡΙΥ ὑπ 1181} Ῥδαΐμι ἕο {118 ΡΌΥΡΟΒΕ ; ὑπ 22. νθῦβθ οἵ ψ οι 
ψγὰ5 υϑ6α αἱ {π8 δαϑὲ οὐ [ἈθΘΓ6165. ἘΠῸ Ζ4{Ππ| ν Υθ88 15 Δ 1η- 
ἐγοάπεϊίοι ἰο ἰμ 6 χρυ βϑϑίοηβ οἵ 700, 86 ΤΠοβᾶπηδ5 ἡ ἢ οἢ ἐπ 
ΡΘΟΡΙΘ βυπηρ--απὰ 1ὑ 15. ποῖ ᾿πρυορΆΡ]6, ὑμογθίογ, ὑμβαΐ {π6 
ψΟΓα5 οἵ βοΐ {π656 νοῦϑ885 ΜΟΥΘ 56 ηρ' οα΄ ἴΠ6 ΟΟσΑΒΙ0η Οἱ ΟἹ 
Τιοτ 5. δαίγαποο ἰπἴο 6 αϑαίθθ. ΤΠ6 ρθΟμ]Ὸ αἰντα παρ ὑπ ϑιη- 
56 |ν 65, 8π8, δοοογάϊηρ ἴο ἐπ οαβδίοια ἡ ἢ πα ρυθν 1164 ΔΙΠΟΠΡ᾽ 
ἱμϑιῃ ἔγουι {Π6 ὙΘΥῪ ΘΔ} 1688 ἂρθ5, τ πίοι νγὰ8. σοη πιιθα ΒΥ {Π6 
ΡΥ να ΟΠ ΓΟ 65, ἀπ 15 51}}} ργθϑογνϑα ἴπ {Π0 Βουν 065 οἵ ἐπθ 
Ομυτγ οι οἵ ἘπιρΙ πα, γϑρϑαΐίηρ αἰτουπδῖθ!ν ὑμ6 οἰδμ,565 οἵ {Ππ Ρ85- 
ΒᾶΡῸ5 {π6 0 ααοϊοά. Εἰ ἰ5 Μ}6}} Κποννα ἐμαῖ {Π| Εν Πρ 1515 Πᾶν 8 ποῖ 
θδθη φΆΓΘΙΩΙ ἴο γοϊαΐθ ταϊπαΐοῖν δν τυ ἱποϊάθοῦ οι οσοαγΓοά, 
ψ δὴ ἔποὺ γϑοογὰ ἃ ἔλοϊ ̓  ἀπ γα οαῃποῖ ὑπουθογ6 ἅγθ 6. ἵγοπι 
ἐμϑῖγ 5]θ ποθ ὑἱμπαΐ πὸ οἵμου ραβδᾶρθ γὰβ 50πρ' ὑπαη {μ6 Ηοβδη πα 
οὗ {π᾿ δ: νϑῦβθ. 1 βθϑίὴβ τοῦθ ῬΓΟΌΔΌ]6 ὑπαὶ ἐπθ ᾿πἰγοάαο- 
ἴΟΥΥ νούδα σου πᾶν θθοπ ΠἰΚον 58 δα ἀθά, ἴῃ ΠΟ οα88. Μγ6 
ΒΊΆΥ οοποία 46 [παὐ {πὸ τα" μηλ108] αἰν δ᾽ οπ8 σου ΒΘ ργθϑουυϑα, 

ΕΘ 9 
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1μ. χῖχ. 39. Απᾷ βοὴ οὔ πὸ Ῥῃδυβθοβ, ἔγουα δυηοηρ [Π6 γα ] Πεπι46, Τογαβαῖοπι. 

9414 πἀπίο πη, Μαβίου, ταῦθα κα ἐμ γ ἀΙΒοῚρ 65. 

406. Απᾶ δ δπϑυνογθᾶ, δηᾷ 5814 πηῖο ἔμουη, 1 {611 γοὰ, [μαΐ 

16 ΊΠ656 5ῃου]ᾶ πο] {πεῖγ ρβᾶςθ, {π8 βίοπββ γουἹά Ἰτητηθ- 

ἀἰϊδίεϊν οὖν ουΐ. 
Τομη χ. 19. ΤΠ ῬΠαγίβθο {μουοίουο βα]α διηοηρ Ἐπϑυηβοῖνθθ, ῬοΥ- 

οεἶγα γ6 ΠΟΥ γ8 Ῥυθυ δ}! ποίμίηρ ἢ Ὀε ΟἹ, (πὸ τγουἹαὰ 15 
ΘΌΏΘ δέου Πῖτη. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΙ. 9. 

9 ---ΒΙοσϑοά 15. Βα ἐμαΐ οοιποῖῃ ἴῃ ὑπ6 βϑῖηθ οὔ μ6 [οτα--- 

ΜΑΠΚ ΧΙ. νου. 8, 9. 

8 Απᾶ την βρτγοδὰ ἐποὶν σαγιηθηΐβ ἰπ ἔΠ|6 ΨὙᾺΥ : 8πα ΟἶΠΘΥΒ 

ουἱ ἄογα ὕγδθομο5 οἵ ὑπ ἴγθθβ, ἃπὰ βίγαν θα ἐΐθηι τη ἔπ6 ΨΥ. 

9 Απὰ ἐμὸν ἐμαὶ σψϑηΐ θείογθ, ἀπὰ {ποὺ ἐμαὶ ΤΟ] ον θά, οΥΙΘα, 

ϑ στη» ἩἨοβᾶπηδ ; ΒΙ65564 ἐβ Βα ἐπαὶ οοτηθῖ ᾽πὶ 6 Πδ1η6 οὔ 86 

Τιοτὰ: 
ΤΌΚΕ χῖχ. ρατΐ οὔ νου. 96. δῃὰ 38. 

936 Απᾶ--ἰπον βργθϑα ἐμοῖγ οἱ οὐ μ65 'π ἴπ| Ψ8Υ. 

98 ---δαν]ηρ--- 
--«4---- 

ΞΕΟΈΤΙΟΝ Τ|. 

ΟἸγϊοῖς Πιαηιοηἑαἰϊοη, οὐϑν «“ογιδαίοηι, απὰ ἐπ 6 Ῥγορδεοῃ οἵ 
ἐἐ5 71) 65εἰ γμοίϊοη. 

ΨὉΚῈ ΧΙΧ. 41---44., 

ἴμι. χῖχ, 41, Απᾶ πη ΠΟ νγᾶβ σοῦ πϑᾶῦ, μ6 θθῇῃο]α (Π6 οἱέγ, δηά 
νγορί ονοὺ 10, ; 

δηα ἴπ6 θαγίμ θη, ΟΥ ΘΠΟΥ 5, ΟΥ̓ Β0Π5᾽ Οὗ {ὙΠ απ ρ ἢ, γα ἢ ΒΟ Οὐ 
ΤΠιοοτὰ νγἃ5 ψυϑ] οῃηθα, τηϊρΐ 6 {ππ|86 ἀγγαπροϑά--- 

ΤῊ πὸ» ὩΛΤ ΠῚ 
ἽΞ ΤΙΣΙ) Τ25}2 

δ ΤΡ Π ΤΠ ΝῺΝ 
Ν2 ΠΙΟΝΠ ΓΙ" ΣΝ 

ΤῊ15 15 {Π6 ἄγ σ ποῖ {πὸ Τιοτὰ μδί τηδᾶθ, 
γε 1} θ8Ὲ βἰδᾶ πὰ γεϊοϊοθ ἴῃ ἴἐ. 

ΒαγἹηρ--- 
Ὗ ε γτὰγ ἴϊθ, Ὁ δ ϑμονϑῇ, 58 γε 118, 76 ῬΤΆΥ͂ : 
Ἄν ε ρσὰν ἰμθ6, Ὁ δθβονδ, ΡΥΟΒΡΕΥ 5, γγ 8 ῬΤΆΥ. 

Α Ὑϑγιηῖπο οπαϊηρ οὗ {μ15 Κιπὰ νὰβ ΠΟΥ ἴὸ ἄνν6}} οα {πο 
ΤΑΘΙΠΟΥΥ οἵ ἴπΠ6 ἀονουὶ 565. ΤῊ δπάϊμηρ' οἵ {πὸ 1α8ὲ Π1πὸ Βαϊ 916, 
πονανϑῦ, 15. ἔπ ἴθγπι ἔγοιη τὶ ο ἐπΠ6 γοτα 15 δοῖπα!}} Υ ἀθγῖνϑα, 
Ν2 προ. ΒΆγΘ ΠΟΥ͂, γἷὸ Β6ΒΘΘΟΒ ἴΠ66. Τ 15 ῬΆ5589 6 566115 ἴο 
πᾶν Ῥθθῃ {86 ὈΓΙΠΟΙΡᾺΙ δοοϊαιηδίίοη τὶ ΒΟ ΟἿΥ ΘΆΨΙΟῸΣ 
ψγὰ5 βαϊαἰθᾶ ; Ὑγν 8116 τηϑην οἵ ἴμ6 τὰ] 46 Δα ἀθα {6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 
τηθηἰϊοηθα Ὀγ 5. Γλιῖκο, 
16 οοπάποὶ οἵ [6 ῬΠΑΓ5665, ἴῃ Τρυουϊπρ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ [ῸΓ 

ὑπ οὐγίπρ οὖ {π0ῚΓ Ἡβδη 85, ᾿ἰπδίθδα οἵ τιπ|τῖπρ᾽ τ ἔπ θῖα 
δοορογάϊπρ ἴο {ΠῚ Οὐ ᾿πδἐ ὉΠ 05, πηπδὲ θ6 ἱπηριιϊοθα ἴο ἔπ 6 ὶγ 
μαγάηθϑ5 οὗ μϑαγὶ ; δῃᾶ ἃ ἀθίθυ πη παίϊοι ἴο ΟΡΡΟϑΘ ἴο ὑπ6 αἱπηοβὲ 
ἴῃ6. οἱαϊπη5 δπἃ ργοίθηβίοηβ οἵ ἴπ6 Ῥγόρμοὶ οἵ ΝαζΖαγϑὶῃ ἂπὰ 
οὗ 8116, [οΥ--- ὐαΚτιἀδοογθμι, οἵ ῬΒΑΥβθοῦαμι ἔπι, Π15. ῬΌΘΓΙΒ 
ΥΟΒρΡοπάοτα; ἴα. 6χ ἰπϑίϊξαϊο 8] ΟΥαπ 5ΌῈΟΥαΠι. ὙΘΓΌΙλ 

: σκληροκαρδία ἴρδογτπι Β0Ὸ ποῖ α]ξ ρον Γ6--- ϑομοθῖϑθη, ΗὸοΥ.- 
ἘΙΟΡ. νο]. 1. Ρ. 170. 
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[μι. χῖχ, 45, ϑαγίηρ, {ποὺ μδάϑ Κποόυγῃ, ουθη ἔποα, δύ Ἰθᾶϑύ 1ῃ {1115 7ϑγαβα θα. 
(ἢν ἄδν, {πμ6 {πἰπσθ ΠΟ Ὀοϊοηρσ τιπίο (ΠΥ Ρβᾶοθ! Ὀαΐ 
πον ἐπ ν δγ6 14 ἔγτογα {Π1Π6 ΘΥ68. 

48. Ἐὸογν {Π| ἄδυϑ5 514}} οοΐὴβ ἀροῃ {π66, {Ππᾶὲ {Π]1Πὴ6 ΘΠ ΘΠΊΪ65 
5118}} οαδβί ἃ ὑγθποῖ δροιιΐ {πΠ66, μα σοϊηρδββ {π66 τουὺηᾶ, 
86 Κοορ [66 ἴῃ Οἡ 6 ΕΥΥ 5166, 

44. Αμά 5}48]] [ὰν {π66 δνϑὴ ντ (μΠ6 στουηάᾶ, δη4 {᾿γ 68}}]- 
ἄγθῃ μη {Π66 : ἀπα {Π6Ὺ 51}8}} ποῦ Ἰθανϑ ἴῃ {Π66 ΟΠ6 βίο ῃηθ 
ἸΡΟΙ Δποίπου ; θθοδαβε ποὺ Κηοινεϑὲ πού {Π6 ἔππθ οἵ (ἢν 
ψΙΒΙΓΔ 10. 

---- 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ ΤΠ. 

Οἠγὶδί, οὐ οηίογίηρ ἰἢο Οἰέΐψ, οαϑδί5 ἐδδ βιύψονς απο ϑοίἑθγ5 
οἱέ 9. {6 Τοηιρίο". 

ΜΑΤΊ. ΧΧΙ. 12,18. ΜΑΚΚ ΣΙ. Ῥαγέ οἵ νϑύ. 11. υῦΚῈ ΧΙΧ- 
45, 46. 

ΜατΚ χὶ. 11, Απά δ εβιιβ θηΐογθα ᾿πίο Φθυυβαθηι, 8η4 ᾿ηέο (Π6 ἐθΙΏ0 6 : 
Ναἱ. χχὶ 10. Απᾶ ννῆθη Π6 νγᾶϑ Θουη6 ᾿πίο ΨΥ βΆ]6 1}, 811 [Π6 ΟἸΟΥ νγὰβ 

χηον 64, βαγιησ, ὟὟ ΠΟ 15 {Π185 

4 ΜδΠπη, ᾿π Π15 του, Οπ ἴμο ἴγαθ ΤΠ πὶ οἵ ΟΠ 155 116, 15 οὗ 
ΟΡ πίοι {παῖ ἔπΠ6 ὈυγΘΥ5 ἃπα 56116 75 6 6 αὐ ΟΠ 06 ΟΠΪΥ ἔγοτ 
ἴπρ ἴθιηρ]6. β'οπιΘ ΠΑΥΓΠΠΟΏΙΖΟΥΒ ΘΟΠΟ] 46 παῖ ἔμ Ὺ 6 Υ6 πον, Π 6 
ϑϑοομὰ [{ἰπ|6, ἀγῖνθῃ ουΐ, οπ ἐπ ἀᾶν οἵ Π15 ὑὐαπηρῃδηΐ θηΐτυ, 
Οἴμουβ οἢ ἴπὸ ἀδγ αἰΐου. 1 πᾶνθ ρυϑίονυγθα ὑπ ἈΥγδησϑηθηΐ ΡΓῸ- 
Ροβϑᾶ μῃ Ριικιησίοη, δὰ δἀοριοα θ᾿. Θοδάγιάρο; Ροῖ θΘοδτι56 
ἐπ ᾿ἰξογαὶ ᾿πξουργθἕδξι οῃ οὐ ἵπ παυγγαῖνθ ἈρΡΘδγ5 ἴο δαρρογὶ ἴΠ6 
ΟΡΙΠΙΟΙ : πὰ 1ἢ 15 ῬΡΥΟθΆ0]6 παῖ {π γορθαϊθα ορροϑβιιοη οὗ ΟἿΓ 
Τ,ογὰ ἴο ἐπ ὑγαῖπο τ] οἷ 580 ποῖ Βοποπ θα {πὸ ρυιθϑῖβ, Ὀ. ΠΟ 56 
ΡΘΥΠ 5510) {π6 πη μη ἶ8 δαΐ τη ἴΠ6 οοατὶ οἵ ἔπ ἔθι1016, οοπίεΙ- 
θυΐοα ἴο 15 ρρυθθηβίοη. 10 15 ποῖ Π|κοὶγ [πα΄ ΟΠ ΘΎΘΡΪΒ6 τοῖα 
π6 ἴθηρῖθ, σου] πᾶνθ θθθη βυΠΠποϊθηΐ ἴο δ πῖ5}} {ποῖ θα  Γοὶ νυ, 
ἵγοιῃ 850 ᾿ὰογαΐνθ 8} θϑιηρ] ουτηθηΐ. 

ἘΠῸ φΘΠ ΘΓ] ΟΡΙ ΒΊΟΝ 15, ὑπαὶ {πΠ6 Ῥαν ΘΥ5 8Π ἃ 56116Γ5 γοτο ἐμ γ866 
ἐϊπηθ5 Ἔχ ρ 6]! θα ἔγοτα μ6 ἐθιρ]6. Ὁποῦ αἱ {πὸ ἢ γϑὶ ρᾶββϑονϑγ, δη ἃ 
ἔνια αὖ {115 {1π|6. 

5. ΜΕ ΓΟ νν 5 δοσοιηΐ γ 5 ὑπΠῸ5: οα ἴπ6 ἀδΥ οἵ ὑπθ ἔγπιη1- 
ῬΠ8] δαΐγυ, 6505 ψϑηΐ τηἴο ἴπ6 ἰθηρὶο οἵ αοά, πα οὐδὶ ουΐ 81} 
ὑπο ὑμπαΐ 5014 δηὰ θουρΐ, ζκο. 

δύ. Μαγκ τπθηΐίοηβ, ὑπαΐ «6515, δὲ [15 ὑγπΠ ρΡ 88} Θηΐγυ, σγοπὲ 
τηἴο {86 ἴθι ρ]6, πη μ6 πδα Ἰοοκοα Γτουπᾶ ἃροῦὺῖ ΠΡΟῚ 8}} ἰμΐηΡ5, 
μ6 νϑηΐ ουαὖ οὗ {π6 οἷἶγ. Θζ.. Τλρμίοοὐ ορβοῦνοβ, (Ηρ. Ἠδ0. 
ἴῃ 106.) ὑμαῦ τ1ῃ6 ψογὰ περιξλεψάμενος, ΜίαΥΚ χὶ. 11. 515} 1Π 65 
ποῖ ἃ θᾶγθ Ὀθο] ἀϊηρ, ΟΥ̓ΧἸΟΟΪΚΙηρ ἀροπ, ὑπ ἃ ἰΟΟΙτηρ ἀρῸΠ 
νατ ᾿πα!]οπαὐοη, γοργοοῦ, πα οογγθοίίοη. Απα 6 ΒΠρροβοβ 
ἴθ σογά, 80 πη ἀογβίοοα, ἴο 41Ππ46 ἴο {π6 οαβδίπρ' {π6 θα γ 6 5 πὰ 
5616 Ὑ5 ουΐ οἵ πα ἰθιιρίθ, δὲ {μ6 {ϊπ|6 Βροκθη οἵ ὃῃγ 51. Μαιπον. 
Αἱ Πῖ5 γοΐασῃ (Π6 ποχὺ που πὶπρ, 6 ουγδϑα ὑπὸ θΆγγοη ἢρ-ἰγθο, 
ἃπα πο ἀσαῖπῃ οαϑὺ Π6 ΒΈΥΘΥΒ 8Πα 56116Γ5 οὐ οὔ ὑπ ἔθιῃιρίθ. 

1ὐ 15. ποῖ ἱπηργόρδθ 16, ὑπαὶ ἴμ6 ἰγαάθυβ ἃπα ΠΠΟΠΘΥ -ΟΠΔΏΡΘΥΒ 
5Π00]ἃ μθ6 τοί αγπϑά ἴο {π6 ἐθιηρ!θ ἀρϑίπ, ὑπο αρ ἔπιον οΥΘ οαϑδὲ 
ουαΐ ὑπ ἀδὺ Ρϑίογε : πὰ 1ὖ πᾶν 0 }] μΒ6 οχρθοϊθα ἐπαΐ, 1 “6585 
Τοὰπα ἔπθῖὰ ἐμογθ, π6 ψουϊα ατὶ., 5 ἔμποπὶ θαΐ ἀρδίῃ : 80 [Ἀγ ἐπ 
Βιαρροβιίίοι οὗ ποῦ θϑίμρ' ἔνγο ἔμοΐβ γο] αἰθα 15 νΘΥῪ ΡΥΟθΔΡ]Ο. 
Αμα θϑβιάοβ, γγ8 Ἰηᾶν οὔδβοῦνθ, ὑπαὶ 5, ΜαΥΚ πηθηϊοη5 ἃ ν6- 
βίγαϊπΐ, ἐμαὶ οἰθ ποῦ γὰ5 ποῖ αἰ προη πο μοορίο ἐμο ἀὰν Ροίοτο, 
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Μαί. χΧχ" 1]. 

12. 

13. 

Μδί. χχὶ. 4. 

1ὅ. 

160. 

5ΟΜΕ ΘΟΒΕΕΚΒ ΘΕΒΙΕΕ ΤῸ 55 ΟΗΕΙΒΈ “ΟΕ ΔΡ. Υἱ. 

Απᾶ {πὸ υταυλεϊειιάβ βαιά, ἜΠ15. 15 δαβαβ, (Π6 φχορῆβέ οἵ 
ΝαζΖάγθίῃ οἵ (181166. 

Αμᾶ 7555 νγεπὲ ᾿ηΐο ἔπ6 ἐθῃιρὶθ οὗ αοα, δηᾷ οαβϑὲ ουέ 

4}1 {ποτὰ ἐμδὲ 5ο] 4, δμᾷ θοιιρμὲ τὰ {6 (θιηρ]θ, πα ονοῦ- 

τοτονν [Π6 20 165 οὗ {π6 τηομθυ -ομδηρόνβ, δηα τΠῸ βθαίβ οἵ 
{ποῖὴ ἢδὲ 5ο]4 ἄονο5, 

Αμᾷ 514 ππίο {πθηῃ, ἴ{ 15 νυ ίθη, Μίν ἤοιιδα 588}} δε 
οα]]οα {π6 μοιιβα οἵ ρύδγοῦ ; Ραΐ γ8 ἢᾶνβ τηδ66 ἰΐ ἃ ἔβη οἵ 
{ΠΙ6ν 68. 

1{8ΚῈ ΧΙΧ. νοῦ. 40, 46. 

45 Απά πὸ νοὶ ᾿πἶο {μ6 ἔθιρ!θ, δη ἃ θθρδῃ ἴο οδβὲ ουἱΐ ὑπ θη 
ἴθι 5014 ἐπογοῖπ, ἀπά ὕπο ἐμαὶ θουρΐ : 

Του 58} 6}: 

46 ϑαγίπρ' ππίο ἴμ6πι, Εἰ 15 συ ἴθη, ΜΙ Ποῖι56 15. [Π6 Ποιιδο οὗ 
Ργαγοῦ: θαΐ γα πᾶν τη8646 1 ἃ ἄθη οὗ ἐβῖονεϑβ. 

--Ὁ--- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΤΥ. 

Οἠγῖδὶ μοαῖΐς {16 δΊοἶ; ἴηι ἐδθ Τοηηρίθ, απ γεργϑυος ἐπε Ομ 
υγ!οϑίϑ. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΙ. 14.---Τ6, 

Απά τΠ6 ὈΠπὰ δηά {6 ἸΔπ6 οδγη6 ἴο Πῖτη ἴῃ [Π6 (ριηρ 6 : 
δ ηα Πα ἸιοαἸ]δά {ποιη. 

Αμπᾶ σῆθη τπ6 ΟΠ Ῥυιοδίβ δηα ΒΟΥ 65. 5ᾶὰνν {Π6 νγοη- 
ἀοΥ Ὁ] ἐπι σ5 ἐμὲ μ6 αἴ, ἀπά (Π6 σα θῃ οὐγηρ' τῇ ἐπ 6 
16 Π1016, δῃὰ βαγίηρ, Ἠόβδημδ το {πὸ ὅοη οἵ Ἰθανια, πον 
ὙΥΘΓῈ 5016 αἰβῃ]Θαβθά, 

Απά 5: πηΐο ἢπη, Ηθαγοβὲ ἔμου ννμδὲ {Π656 βὰν ἵ Απα 
δεδυ5β βδιἢ απίο {Ππθηὶ, θᾶ : πᾶν γα πονοῦν τοαᾶ, Οαΐ οἵ 
τμ6 τηοπίῃ οὗἨ Ῥᾶθοβ δῃηᾶὰ βοκηηρα πο Παϑὲ ραχίθοιο 
ῬΥΓΔΙ56 

--ο-- 
ΒΕΟΤΊΟΝ Υ. 

ϑόοηιο αγοοΐο αὐ σογιδαΐίοηιν ἀἰοδῖγο ἰοὸ 566 (ἰγι5ι ---Γς Βαὶκ 

Τό χαῖ, 20. 

Οοἱ 15 ποαγά. 

σΟΗΝ ΧΙ. 90 ---48. 
᾿ Αμά {Ποῖ ψογα σογίαιη Οὐθακ5. διηοηρ {Βθὶ {παΐ οδπη6 
τ ἴο ὙγΟΥΒΠΡ δὲ {ΠῸ ἔδαβε : 

ΟΥ̓, αἱ ᾿οαϑὲ, ἰ5. ποὺ τιρηἰοπθα Ὁγ 5ί. ΝΜίαιϊζμον, ν]Ζ. ἐμαὶ ἢ δ 
σου]! ποΐ 50 ΠΥ ὑπαὶ ἀν πιᾶπ 5ΠΟΌ] ἃ ΟΔΥΓΥ ΔΠΥ Ψν6556] ἐπγοιρἢ 
ἔμ ἰθαρ]8 : δὴ ΔἸ ἰομ ἃ] οἱ Γουτηβίδη 66», γ᾽ Ἀ16}} ΠΠ8Κ65 1 ἄρρθδξ 
5011] ἵποΥ6 ργΌΡΆΌ16 ὑπαὶ οϑὺ5 οαϑὲ ἔπθαι οὐ ἔγ166, δὲ ἐμ6 βονο- 
ΥὙᾺ] {ἴἰπη85 τπθη!!οηθα ΡΥ ἐμ ἔψο Ἐνδηρ6115[5.--- ΡΠ Κιπρίομ, ποῖθδ 
ἴο ὑμ6 Ἑνδηρ6 108) Η]βδίουυ, ρ, 47, 48. 

5 ἍΠΟΥΘ, ΟΥὁἩ ΘῈ Ὑμαὶ ἀν, ἴπ656 ΟὙΘ6κ5 οδΠ16 ἴθ 566 «6 5118, 15 
ποῖ ραν ου αγ]ν γθοουθά, Βα, ἃ5 ἴῃ 51. Φ0}}}}5 Ῥγθϑθπῖ ογάθυ, 
ἐπὶ5 δοοοιιπὲ ἱπητηθάϊαϊο! ν (Ὁ]Π]Ονγ5 ὑπαὶ οὐ ὕπ6 ἐγίαπαρ μα! δηΐτυ 
τπΐο ΦοΥ 5816 πηι, γγ πᾶν 6 0116 ΓΘΆ50}) ἴο ΘΟ ΠΟΙα 6 ἐλναΐ 1ὑ νγὰ5 ὁ 
ἐμαῖ ἀαν, πᾷ τη ὑμαΐ ρ]δ6θ: πᾶ ἱπογθίοσο 1 πᾶνθ ἱμπουρ τὲ 
ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ ἴο Υγησο ἐπῖ5, πα ὑπο ἴῃγθθ [Ὁ] ]πρ δθο 0 η5, 
αιποπρϑὶ ὑπ ἰγαπδδοίϊϊομβ οἵ ἐπαὰΐ ἤδγ, δηθὰ Ὀϑίογο Ψ6δι5. ἀ6- 
Ραᾶτίοα οὐδ οὔ πὸ οἷν, ἃ5 πιοῃϊομδα Μϑἷι, χχὶ. 17, 18, δπὰ 
ΜαΥΚκ χὶ. 11, 19. 
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Δοῖιη χὶ 21. ΤΠ6 581ὴ6 οδπ16 ἐμογείοσ ἰο ῬΠ]ΠΡ, νυ] ἢ ννὰβ οὗ Β66}}- Τογαβαίοηι. 
5814 οἵ ΟΔ1166, δηᾶ ἀββίγθα Πῖμ, βαυηο, 511, να νου] 
566 Δε58. . 

22, ῬΏΠῚΡ οογηθίῃ δηᾷ {6} 161} Απάτον : δηᾶ ἀσαὶη Απάγονν 
86 ῬΏΠΙρ {6}} 6515. 

93, Αμα 276β1|5 δηβυγευθά ἐπθι, βδυῖησ, ΤΠΘ ΠΟ 15 ΘΟΠΊ6, 
{πᾶ0 {Π6 ὅοη οἵ τηδῃ 5ποι]α ΡῈ σ]ουιῇῆρα. 

94. δευν, νοῦν, 1 βὰν πηΐο᾽ γοιι, Εἰχοθρί ἃ οοτῃ οἵ ψῆθδί 
[411 τἸηΐο 1π6 στοιμπᾶ δῃά ἀϊ]6, τὲ ἀρ  ἀθίῃ αἴοηθ: μυΐ 1 1 ἀἸ6, 
10 Ὀτη σοῖς ἔου ἢ πο ἔτι. 

25. Ηδθο τμδὲ Ἰονϑίῃ ἢϊ5 Π|6 5181} 1οβϑ τ : δῃά ἢ6 {πὲ μαίβιῃ 
15 1Π|8 1 {815 ννου]ά 5118}} Κϑϑρ 16 απίο {π|6 οἰθυηδὶ., 

286. [ΓΔῊΥ γηδῃ θῖν γη6, ἰδέ Πἴτη ἔΌ]Π]ονν τ ; δπα πού ἢ 
Δγὴ, [Π6Γ6 5}}8}] 180 γὴν βοινδηί 6: 1 ΔῊΥ τηΔὴ 56 ν 8 116, 
᾿γτ γ}1}}} τὴν Ἐδίμου Ποπουγ. 

27. Νοῦν 15 τὺ 508] ἐγουθ]θα : δμα ν]δὲ 5118}} 1 βὰν 1 Εὰ- 
{Π6Υ, 5ᾶγ6 1τη6 ἴγτοχίη {Π15 ποὰῦ: Ὀαύ ἴοχ {ΠπΠ|Ὶ5 οαβ6 σδμη6 1 
ππίο {Π15 ἤοατ. ; 

28. Ἐδίπον, ο]ου νυ (ΠΥ παῖ. ΤΠθη οδτηθ {ΠΗ 76 ἃ σοῖο 

Τὖ τᾶν Ἀγ ΠΟΥ 6. οΟὔβογνθα, ὑμαῖ ἔπογ6 Δ. 6 5016 ποΐδί! 905 ἴῃ 
{Π656 5ϑοΐϊϊοηβ, ψ Π]Ο ἢ 5θθπὶ ἴο ροϊπΐ ομἦ {πὸ ὑἰπη6 ΟΥ̓ {ΘΙ σοτηῖῃ 
Δα {Ππ6 0136 6 ΠΟΥ 6515 ψγὰϑ. 1ἰ 15. ργοῦΆ 0] 6 Ἠθ ψγἃβ ΠΟῪ ἴῃ 
ἐπ ἔθιιρ!θ, μι ῦπου ὑπ αὐθο ςβ, 1 ὑπθγ νοῦ ἀθνοαΐ 5 ΓΒ 0.68, 
ΟΥ ρτΌΒο γίθβ οὔ {πὸ ραΐθ Ομ], οου]α ποῦ 6 ρου θα 0 ΘΟ, ; 
ἔπ θοΙηρ Δ] εα ἴο ΡῸ πὸ [τ ποὺ ὑπαπ {πὸ σοτγὶ οἵ ὑπ αἀθη- 
1165. ΤΟΥ ὑμουθίουθ Δρρ] θα ἴο μἴπη, ἰο ἀοϑῖτο πἷπι ἴο νου ἢ- 
56 ἴο οοιηθ ουΐοῦ πο ἴθιηρ]6 ἴοὸ βιθν ἢ Π1561 πηἴο ἔπθηι. Βαΐ, 
ἰπϑδίθαα οἵ Θοιαρ] υ"ρ᾽ ψ τ {15 γοααθϑί, ἃ ργθαΐου νυν άθηοθ νγἃ8 
νουοπβαΐδα ἔπθπι: 8. νοΐοθ οαμηθ ἔγομι πθᾶνθη, ἴῃ ὑδοῖν ΠΘΆΓΙηΡ,, 
νι ΐοἢ δα] 4, “1 πᾶν οι β]ου θα τ πᾶπιθ, πα ΣΕ Ὑ}1}} »ἹοΟΥΗν 
1 ἀραῖπ,᾽ γοίουγίηρ ἴο μ6 πᾶ οὗ αοα Ρϑίῃρ β]ουῇθα 105ὲ 
βϑίουβ 2685 ψοπὶ ἱπῖο {π6 ἰθηρ]θ, ἰῃ ἴπΠ6 ΠΟΒΆΠΠ8Π5 οἵ {110 
ΡΘορίο. Τῆι ορϑβογναΐίοη οἵ Ὧν. Τλσπίοο 15. νου ΠΥ ΟἿ Γ6- 
τᾶ: Ομγιδὺ ψγὰβ πγῖοθ αἰϊθϑιθά ἔγοῖὰ μθᾶν θη, δσσοογαϊηρ ἰο Π15 
ἐμτυθθίοια οὔϊοθ, Κίπρ, ργίθϑὶ, πὰ ριορποῖ. Αἱ μῖ5 Ὀδρίϊδ5ηι, 
ὙΠΘη Π6 ψγὰ5 Ἀποϊηϊθα δπὰ οπίογθα Ἰηΐο μῖ5 πλΐηἸϑ γν, ἃ5 {ἢ 6 
στοαὶ ΗἸΡ Ρυϊοϑὶ--ταῦ Πεἷ5 ἰταπϑῆ σαγαΐίου, [ῸΥ Π6 ογθαΐ Ῥγορ ιοῖ 
ἴο ψ μοπὶ 8}] τητδὶ μα Κοη---ἂπ ἃ ΠΟῪ ἴον {π6 σγθαὶ Κη, ἡ Πθπ 
6 μαᾶ πϑν]ν {0|ΠΠ1|6ὰ {π|5 ρΡγόΌρ μι οΥ, “ Βε)οῖοθ, Ὁ ὅϊοη, Ρ6- 
ΒοΙ!α ἔμ ν Κιμρ' οοιηθί,)) ὅτο. ὅζο. 
ΤΠ Υγάμου, οβϑῖθβ, πα ΒΔ πη51.5, 16 οἵ ορίῃϊομ ἰμαὶ [Π6 

Οτθοῖκβ ποτα 5ροόίκθῃ οἵ σοῦ 1Δο]αἴγοι 5 θα 1165. ΥὙΥμιΐθυ, ὑπαὲ 
ὑμ6 ὺ ὑοΥ6 ργοβϑὶγίθβ οἵ {πὸ σαί ; δπὰ θοδάγιἀρθ, ργοβο  γίθϑ οἵ 
τὶρίθοιβηθϑθ. ΗἩθαμδη ἃπαὰ ϑθιηϊθυ ΒαρΡοΟϑ6 ὑμαὺ ἔπον ὑεῖ 
76 ν5, ο586 οοῃδίαπί γϑϑίθθοθ νγἃ5 Διηοηρ ἴμ6 (ἀθηί}]65. Τὶ 
5Θ6ΠῚ8 πηοϑὶ ΡΥΟΡΆΌ]6, ἃ5 ὑΠ6 Ὺ ὑοῦ 8 ΠΟΥ δὲ “ΘΓ 5816π|, ὑπαὶ πον 
μαὰ οοηθ ΠΡ ἴο 6 ργϑβθηΐ δἱ {π6 θαϑὶ οἵ ἔθ ρβᾶβϑονθι, δηα 
{ποίου ἐπὶ ἔπ υ ἡ γ οἵ ὑπαὶ ο]855 οἵ ρϑύβοῃϑ ὕ Π0Ὸ 86 6]56- 
ψῃΘΓΘ ΟΔ]]οα σεξομένοι. ἜΠ6Ὲ ποτὰ ποθι τιϑδϑα 15 ᾿Ελληνες---οί 
4υδπαῦϑηι, 58 05 Καυΐποορ!, ᾿. 1. ποθ δἀαϊίαπι ἸορΊϊην σεξομένοι, 
ΟΧ 81 ἰϑηθη ἸΙοαποπᾶϊ Ν, Τ'. φαθπάοααθρ, οἰ ἨΠΘΥΟΏΥΠΙ. ἴῃ 
Μαῖι. χχνὶ. βουιθῖῖ. πιαίαἰᾶ τ ρυἰϑυϊπιαμη ποπιθὴ πιδηθὶ : νὶ (]85- 
β'ιιβ ΡΆ1]. 586. Ρ. 7. 51. φυοααθ απἱ, Αοὐ ΧΙ]. 42. τὰ ἔθνη ἀϊουπ- 
ἴαγ, ν, 48. ποιηϊπϑηΐαῦ σεδομένοι προσήλυτοι. ΟΟτηπιοα 6, ΘΓΡΌ. οἱ 
"". 1. Ῥγοβϑὶ γὶϊ ϑππρι!οιϊου ἀἰοὶ ροϊπθυπηὶ "Ἕλληνες.---ΚαϊΠο6!, 
Οοιποηΐ. ἴῃ Π10. ΗΠβίον, Ν. Τ'. νο}. 111. Ρ. ὅ20, 

δ. πο οἵ {πὸ πιοβὲ ἃποϊθηξ ἴοκθηβ οἵ ἐπ τποῦὸ ᾿πηπράϊαΐο οὐ 
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Φομη αἰ! 28, ἔγοτη ἢδάνθῃ, βϑυίησ 1 μᾶνα θοίἢ σἹογιῆθα 1{, δηᾶ ν}}}} Τοτυβαίειν. 
δ᾽ οΥν 1Ὁ ἀρ 8 1η. 
Ἐπ 09 ς΄ σον εὐ περ ΕΘ ξεν ΞΕ ΘΘΝΝ 

ΤπΟΥ6 τηϑη!οδίθα ρύθβϑοποο οἵ αοά, νὰ ὑμὸ αἰΐζογαποο οὗ δῃ 
δ ἀ10}6 γοΐοθ ἤγουν μθᾶν θη, ἰπ ὅπ 6 ̓πΔΠΠΘΥ ΠΟΙ ἀθβουθοα : {πΠ|5 
νοΐοο 85 οδ]]δὰ ὈΥ ὑπὸ ὅθ 1 Π6 Βαΐῃ ΟΟ], οὐ ἰπ ἀδιρηΐοῦ οἵ 
ἀπο νοϊθθ. 1ὶ γγὰβ βΌ ποῖ ν αἰζοπθα, ἃ5 1π {Π15 ᾿πδέδποθ, ἃπα 
ἴῃ ἱμαΐ οὗ 5. Ῥδ0ὺ}}5 σοηνούβίοη, ΜΗ ἔπ πο6 συ. ΤΠῸ6 {6}, 
ΨῈῸ ΟΓΘ δοουβίομιοα ἴο Γαδ δηα ἴο πᾶ, ἐμὲ 11 νγὰβ πὶ 1815 
τα Ποῖ μον ἕαϊμοΥ5 ογ δοουβιοπιθα ἴο πο] ἃ σομητηππίοπ 11 
Θοά, 5414, 8η 8η50} βροκο; ἔμ ατθοκβ, 8ὸ ψεγ ποΐ 50 Μ6}] 
ζηϑιγποΐθα, ἐπουρΐ ἐμαὶ 1 τμὰπ ἀοτϑά. 
γιϊηρα (4), ἼΟ Πὰ5 υυιΐθῃ ἃ ἐγθαῖϊβθ ΘΧ ΡΥ ΒΒΙΥ ΟΝ. {15 58}- 

6οῖ, Πα5 Θπάθανοιτεα ἴο ργονθ ὑπαὶ ἔμ Βαΐῃ (ΟἹ ννὰβ ἀο! νουϑά 
1η ἔου νᾶυΐοι5 ἰουτη5. ῸΘ ΠΣ 20, βοπίϊθ, ἴον, Δα ἃ5 Ἴἢ ἃ 
ὙΠΙΒΡΟΥ. [1π ὑμ185 ἸΠΌΠΠΟΙΓ Φοῦ ψὰβ δἀὐάγοββθα, ψῃ6η πο 
ΣΣΦΝ ὩΡῚ ΠΙΔΙΣῚ 2} 222 ΓΙΥΝΣΓΙ ὯΠ ἱπιᾶσο ο]]Ἱαοα γαρι αν ὈΘίοΓα 
ΤΑΥ͂ Ογ68, 1 ρεγορὶνθα 5:16 πρ6, ἃπα ἃ νοῖοθ ὙΠαΐ 15, ἃ ἰοῦ πὰ 
5111 νοῖςβ, ἡ ῃ]βροσγθά ἔγοπι ἴΠ 6 5116Π68. 
ΤῈ βοοομα κΚιμα οἵ Βαΐῃ Οοἱ, νγ85. δῃ αγἰϊομ!αΐο θὰ 58}- 

ἀποά ἴοπα: ἃ5 ῖοβθβϑ μϑατὰ ἐδ νοΐοδ ἃ5 οἵ ἃ τη 5ρθδκίηρ ἴο 
μῖπι, ἔγοιῃ ἐπα τηϑύογ-ϑθαὶ. ἜΠΙ5 αἶθδὺὸ ψγὰ8 ἴῃ ἃ σϑηῖθ ἴοπθ, Ὀπὲ 
ποΐ 50 ΙΟῪ 88 1π {Π6 [ΌΓΙΩΟΓ ἰπϑίδποθ. Δίαϊμηοπῖθβ ἀθϑουῖθ65 1 
ἴγοπι {πὸ ἰγδαϊϊοπϑ οἵ ἴπ6 {86 78, ἃ5 ἃ ’Ιον ἴοπϑ οἵ νοῖϊθο, 500 ἃ5 
ἐμπαὺ ΒΟ ἃ ΠΠ8Π τι565 ΘΠ ΠῸ ὈΥΔΥΒ δἰοθ ἃ, ἃ Πα 15 810Π6. : 

ἘΠΗ6 τπϊγὰ τγᾶ5, 86 πἰϑδ88] ἴοπθ οὗ ἃ τηδὴ 5ρθακίηρ, ἃ5. ὙΠΟΠ 
ἀπὸ Βαΐῃ 9] οα]]οϑᾶ ἴο ϑαιαθὶ. Ἠδ ἱποὺρδὺ ἐπαὲ ἘΠῚ πᾷ σα! δὰ 
ἴο ἴπαι ; ἃπ4, ἴῃ ὅΠ6 58π|6 ψὰγ, (ἀοα οοημνογβθα τι} Μο568, ἃ5 ἃ 
τη Ππ ΘΟΏΨΘΓΒ65 ψ ἢ 15 ΓΓΙΘ πα. 

ΤΠ6 ἔοαγ, 884 ρῥυϊποῖρἃ)], πὰ τηοϑὶ γοᾳιθηῖ, νγὰ5 ὑπαὶ ΤΌΤ ΠΥ 
οὔ 186 Βαΐῃῃ 0], ἡ ΒΊΟΝ 85 ἃ ἄθθρῃ δπά Ἰοπιαὰ βοιπά, Ἰν 2)» δ ἃ 
ὩὩ ἢ, αἰϊοπάθαὰ ψιΐ ἱμπαηάσδυ, ἃπὰ ΒΊΟΝ 15 ἀθβοῦ θα 1ἢ νᾶ-- 
ΤΊΟΙΙ5 ρΡΆ558 9565 οἵ βουιρίαγθ, ἃ8 Μ06}} ἃ8 1. πη 8 γθυύδθ ΠΟῪ ΠΠΔΟΥ- 
ΘΟΠϑ  ἀογαίιοη. 
ὙΕγῖηρα ὈΥΟά665 ἃ ΠΙΩΡΘΓ Οὗ σαγίοι5 1Ππδιγαΐϊοπβ οὗ {815 

τη046 οὗ τονϑιαἴϊοπ ἔγοιῃ ἔμ 6. Ἀπ οἰ θὶβ ; πη οἢρ ὙΠ Οτὶ ΜΟΥ ρΓ6- 
βϑινϑα {Π6 γ  οκ5 ἃπα τϑιπαηΐβ ΟὗἩἨἁ π6 ΟΥ̓ΡῚ 8] ραν ΘΒ 51:η, 
ΟΠ66 {8Π6 ἰσὰθ τοὶ ρΡΊΟΝ οὗ ἐπ Ἀ55θ: 164 50η5 οἵ ΝΟαῖι, θοίογο ἐπα 
ΘΟΥΓΟΡΙΟη5. οὗἨ Ιἀοἰαίγυ μπᾶ ἃραΐῃ οϑὶδθ] ϑηθα νὶοθ ἃπὰ ΘΥΓΟΥ. 
ΔΙΠΟΠρ' 8 ΠΚΙΠα, 

ΞΡΘΠΟΟΥ (δ) μᾶ5 ρίνθῃ ἴπΠ6 βᾶπηθ δοοουηΐ. ΤΠῸ6 Βα ΟΟ] νγὰ5 
ἃ νοϊοθ ψ Βοἢ Ργοσθθαθα ἔγομι θάνῃ, ΟΥ̓ ἴπ ταϊἰδίγυ οἵ 8 
ΠΡ]: ἃ 8 50 οὐδ, Ῥθοᾶῖιδθ ἴπ6 γνοϊοθ 5 ΡἜΌΠΘΥΆΙΥ ἃἷ- 
ἰοπαθα σιῖῃ ἐμπππη θυ, 10} ἀδπιοηδίγαϊοα 105 ϑυρογηδΐαταὶ 
ΟΥ̓ βίη ; ἃπα ἔγοιῃ ΜΠ] 0 ἢ ἰδ ργοοθθαάθα ἃ5 ἔγομη ἔμ σοι οἵὗἉ 18. 
τηοΐμου. ἘΠκ ἐοηϊΐγηῃ, ᾿δηαπδπι 6χ αἴθγο τη ΓῚ5. 5188, ΡΥΟαΙΘυΙΐ, 
ΓΘ ἰῃ6 ψαγάβ οὗ )αηΖιυβ, ἴο μἰ5 ΤΎθαί86. ἀθ Τηδυρυγαῖοπα 
ΟΒτιβιῖ, ὅζο, ὅθ. ῬΔΗΖΙ8 (6) δπα ΗΔΥΘΗΡΟΓΡΕ (4) Ροΐ ᾳαοῖο 
Τοβαρμοίμ Οοα. βαπμθάγ. (501]. ἔ. 11. 8.} ἴο ρύόνϑ ἐμαΐ τη ηγῪ 
ΒΌΡΡΟΒΟ {παῖ ἔθου αἀϊὰ ποῖ θᾶ 8 νοΐοθ οοιηϊπρο ἴΓΟμῚ ΠΘΆΨΘΗ, 
Ραΐ ἐμαΐ ὁΠ6 νοἱθθ βθϑῃιθα ἴο ργοοοϑᾶ ἵγομπι, οὐ Ὀ6 6 δοῖο οἵ 
ἀποῖμοσ. 1{ 8οπιδίϊηη885 ΠᾶρρΘηΒ ἐμαὶ ἃ. τη ΠΘαγᾷ ἃ γοΐοθ 85: 
ἔγοτη ἃ Θἰβίαποθ, ἡ ΙΟἢ ἀρρθᾶγθὰ 85 δὴ θοῇο. 

ΜΙ ηοπ 4685 (6) 15 οἵ ορίπῖοπ, ὑμὰΐ ἔπ Βαῖῃ. 0] ννᾶβ που ὶν 
8 ἸΠΠΔΘΊΠΑΤΥ ψΟΪ66, ΥΒ1 0 {πΠ6 ᾿παϊνι 8} βοοπιθά ἴο ΠΘΆΓ, ἴῃ 
ΘΟΠΒΘαΌΠΘΠΟΘ Οὗ δ01η6 ποϊΐοη βυάάθη]ν πᾷ νυνὶ ]γ ̓ ργοββοά 
ὌΡΟΣ, Οἵ ΟΟΘΌΤΙΠρ ἴο ΗΪδ ᾿πηδρτ παΐϊίοῃ. "ΕΠΪ5. ΟΡ πΙΟη 15. ΘΟηι- 
ΤῸ ΔΠΊΟΠΡ᾽ ΠΠΔῺΥ ΟἵἉ {Π|6 {6078 δὲ ργεϑοπῇ : αἱ Ἰθαϑί, 1 ᾿ τηδν θ6' 
ἉΠον οα ἴο 58 Υ 50, ἔγοῃι μᾶνηρ πϑᾶγα 11 δἰ γθπαοιβὶν ἀθίδ θὰ 1π 
ἃ σομνούβδϑίίοη οὐ {μ6 βυθ]θοὶ ἢ οὐ οὐ ἴπ6 τηοϑὶ θαμὰ 
6 ν5 'π {815 οοπηἶγΥ, 1ἰ 15. δ Ορ᾿πθη, μονονϑῦ, ὙΒΙΟΙ 15 ποξ 
ΟΥ̓Κ σοηΐγαγν ἴο ὑπο ΨΒΟΪο ἰοπυϊπιοην οἵ Βουρίπνο, νη γὸ- 
δαίοβ, ἃ5. [λςἰ5, ἐπ6 δαάδάθη νοΐθο ἰο Δάδηι, Μο5ε5, ἘΠ}78}, 88. 
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ΖόΒη χὶ.39, ΤΊ Ρρορ]α {πουθίοσα {πὶ βίοοα Ὁ, δπα Πρατγὰ 1{, βαϊὰ 7ϑγαβα!οπι. 
(μδὲ τὸ (παμάεγρᾶ : οὐποῖβ Βαϊ, Αἢ ΔΠΡ6] ΒΡ κ6 ἴο Πίτη. 

80. Ζ2ε6δβι5 δῃβινουθα δηᾷ βαιά, ΤῊΙ5 νοο6 ὀδηηθ ποῖ βϑοαῦσβο 
οἴ τηθ, θὰΐὺ ἴον γουγ 58 |Κ68. Σ 

δ1. Νοῦν [15 1Π6 Ἰπάστηομε οὐ {Ππ|5 νου] : ἤονγ 58}8}} {ΠῸ 
ΤΙΠΟ6 οἵ [815 νου] 6 σαϑὲ οί. 

82. Απά], {106 Πρ ἀρ ἴοι {πὸ δαυμ, ν}}}} ἄγὰνν 41} 
ΤΩΘἢ ΠΟ ΥὙη6. 

38. ΤΠ] Π6 5814, βρη νίπο ναὶ ἀθδίῃ μ6 5Που!α ἀ16. 
84... ΤΠ Ῥϑορὶ]ς δηβυνεσεα μίγη, 6 βᾶνε μοαστὰ ουΐ οἵ {Π6 

; αν {πᾶὶ ΟΠ γῖβὲ ΔΙ θί]ι ΤΟΥ ονοὺ : δηὰ ἤονν βανθϑί {Π0; 
ΤΠ6 ὅοη οἴ τηδῃ χτηπϑῦ Β6 ΠΠ|6α ἀρ ἦ γγΠῸ 15 1815 ΘΟἢ οἴ τηδῃ 

8ὅ. Τῆθη {6815 5814 υπίο μοι, Υαΐ ἃ [π{|16 νυν μ116 15. {πὸ 
Ἰρμὲ ἢ γοιι. ΥΥ̓ ΑἸ  μ]6 γ πᾶνϑ {Π6 ΠΡΉς, 1οϑὲ ἀαγκ- 
Π685 ΘΟΠῚΘ ὌΡΟΙ γοι: ἴογ μα {μὰ δ Καίῃ ἴῃ δ ΚΉΘ85 
Κπονγθίῃ πού νυ] πο Υ Πα ροσίῃ. 

806. ὙἾΏ16 γα ἤδνϑ Πσῃῦ, θ6Πανα ἴῃ {πῸ ᾿ριΐ, ἐπαῦ γ6 τὰν 
6 {π6 ομ]άγθη οὗ ᾿’σμς. 686 {πϊπρβ ΒΡ ΚΘ δεβαβ, ἂπὰ 
ἀδραγίοα, δηὰ αἸὰ πιά6 Πτη56} [τογὴ {Π6ῃη. 

87. Βυΐ {πο ρἢ ΒῈ μαά ἄἀοῃδ 80 δὴν πηΐγϑο 165 θαΐοτα ἐμ θμ], 
γαί {π6νὺ Ρεϊϊθνθὰ ποῖ οἱ ἢΐτη: 

88. ΤΠδῦ {Π6 βαγυίηρ' οὗ Ε'βαϊαβ {π6 ργορῃδῦ τηϊσῃς θα {01Η}- 
164, νυν] ἢ π6 5ράκθ, Τωογα, πὸ μαῖμ Ὀδ] ον θα οὐ γσαροτί ὃ 
Δη4 ἴο γγβοχῃ μδὲ} 1116 δγηὶ οὗ (π6 Τιοτὰ Ῥβθη γονεα]ϑα ὃ 

γΏ206]1, το. ὅο, Ῥαΐ 11 15 δ νϑυΐαποθ τ] 41} ἔπ 6 σΘΠΘΥᾺΙ ᾿ηἶδτ- 
φῬγϑιας!οη οἵ {πΠ6 ἰδ] πιι αἴ 8} τυ ΥΙοΥ5 ; ἃΠα 15 ψϑθιηθηΐ Ομ] οοἰθα 
ἴο "γ ἴμο θαυ ποᾶὰ Αρᾶγθαποὶ, 0 ἀδϑαγίβ ἴμ8 δποϊθπὶΐ θ6]}16[., ἐπαΐ 
ἐῃ6 Βαΐῃ ΟΟἱ νψὰβ οἵ βϑυρουπαίαγα! ΟΥΙΡΊ ; ἃἂπα Π6 δάάιι6685, 
πο ηρ᾽ Οἴπου ἰηδίϑποθβ, ἔπ νοϊοθ ἴο βϑιηποὶ, ἃπα ἴμ6 ἂν 0ἢ 
ΘΙ δὶ, ] οἢ τηπδὺ 6 ΘΟΠΒι Φογϑα 85 τη] γ8 0165, ψουΚοα ἀροη {πΠ6 
1 11561}, 50 85 ἴο ργοάμποθ ἂῃ 84 1016 ἃπὰ αἰϑιϊη οὐ βουπά, ἃ5 οὗ 
ει νοΐσθ, ψ βίον οαηποὺ ΡΟΒΒΟ]Υ 6 Γοϑοϊνϑα ᾿πἴο ἃ ἀθοθρίϊομ οὗ 
86 ᾿ππδρί πιο. ΑΡΓΆΡΆΠΟ] ΠΚου56 Ομ] 6 5:65 {μ6 ΟΠ ΙΒ. 185 
ἴο ργοάποθ ἴῃ {μποὶν ἄνουν ὑμ15 ργοοῦ οἵ ἴμπ ἔγαῖῃ οἵὁἨ {δον 
Το] οίοη. 
ΤῊ μεταξαινῶμεν ἔντευθεν, ““1οξ τ'ιδ ἀδραγξ Π6η06,᾽ οὗ “056-- 

Ρᾷυ5, (1η Ηδρύονν, ἸΩΓ ΡΊΒ).) μθη Π6 ἀθβουθθ5 50 ΘΙ ΘΒ ἐν 
[πΠ6 ΡΥΟάΙρ 65 αὖ {πὸ 5ίθσο οἵ Ψογαβαίθιη, ἈΡΡΘᾶΓΒ ἴο 1η6 ἴο πᾶνθ 
Ῥθϑῃ {Π6 ἰδὲ βουπα οἵ ἔμ Βαΐῃ 69] 1 {πὸ Φ ου5} ἀἸβρθηβδίοῃ : 
1π6 1αϑὲ 5:0} οἵ πὸ 5ρ|11Ὁ οἵ ργόρῇθου ἴπ ἐπα  ύβαῖο πάτο ἢ. 

Ὑγμοῖμοῦ 6 ἃγθ 70501Π6 4 ἴπ οἰνιηρ οὐθάθπο ἴο ἐπ γϑ] αὐ 05 
παῖ Ῥο]γοανῦρ, ΤΠ6018, ἃπα 51. Αὐπριβίϊηθ, το ἰἀνουγθα αν 
1815 νοἱοο ἔγομι Πθᾶνθη ἴο 5ἰγθηρίμθη {πον (αἰ, οαπποῖ θ6 ΠΟΥ 
αἰδουδβθᾷ, 

(α) Οὔδβεγν. ϑδουϑ, νοἱ. 11. ρ. 8541, ο. ζο. (6) θ 6 ]ϑρῖθιιβ ἩθΌ θοῦ. 
Ὀ᾿ββοσί. γἢ. ἀθ ὕὕγπη οἱ ἩΠαιηηΐμ, νο]. 11. Ρ. 928. (6) δ ᾿πδαρὰ- 
γαίϊοπο Ο γί βίῖ, ὅζο. ὅο. (4) 7οδη. ΟΒτϊβίοριι. Ἠαγοηθατγρ ἢ) 6 ΜΊτγαοαϊο 
Ῥεηίβοοβίδ!, πὶ {86 181} νοϊαπίε οἵ {π6 ΟΥΠΙΟΙ ϑδουῖ, ρΡ. ὅ74. Ἠδ Βὰ5 
ἀεῆποα τῃ8 Βαίῃ. (Ὁ] αἴ5ο ἔγτοια ἰῃ6 Φογαβαίθμι Τάγσιιθ. δῖ} Οὐϊ 
ἘΚ Υ 23 ΝῸΡ Ψ᾽ΔΊΓΗΙΝῪ ΝΡῪΝ Ἴ2)2 Ῥυοα! εχ ἰοστὰ, οὐ δυάϊίαμ ἴῃ 009]15. 
Φογαβα θη Τάγραμι, η Νά. χχὶ. ἢ. Ριίγκα Τοβαρμοί ἴῃ ΘΠ ατίηη, 6.1. 

ατί, 29, ἀρῆπθβ ἴἪἃ ΠΝ ὉἽΡ ΖΓ ΝΥ ΣΤ 12 ΝΥ ἼΡ.2 χαῦπι 
ἐρτθάοσγθίαγ ἰοπὶίτα 6 ΘΟ ]0 νΟΧ αἰΐα οχ 10 ργοάϊθηβ, (6) Αρυά. ΥἹ- 
Ἐχεηρ 8. αὖ ΒΌΡΥδ, ᾿. 942. 

“ 
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Ζομη χὶ. 89. ΨΓΠογθίοσθ {ΠΥ οου]ά ποί θα ον, Ὀδοδιβα (πὲ Εἰβαϊαβ 7 ϑτυϑαιοπι, 
581α ἀραΐῃ, 

40. Ηδς μαι ὈΠηΔοά {ποῦ ογεβ, πα μαγάθηθα {πεῖν μϑατε ; 
{μας ἘπῈῪ 5Βῃου]α ποΐ 566 νυ] ἢ ἘΠ 6ῚΓ ουε85, ΠΟΥ ἀπαουβίδπα 
ὙΠ {πεῖν μοαχί, δηᾷ Ὀ6 οοηνογίθα, δηᾷ 1 5ῃου]ά π68] {Πα η. 

41. ΤΠεβα {μϊηρβ 58:4 Ἐνββϑῖδβ, ὑγῇθῃ ἢ 58ὺν Π15 σίοτυ, δῃηά 
ΒΡ Κα οἵ Πίμη. 

12, Νενογίμο]655, διηοηρ [Π6 ΟΠ] 6 ΤᾺ ]6Υ5 8150 τη δῦ Ὀ6]Πονθά 
οἡ Βίτη ; Ὀαΐ Ὀθοδιιβα οὗ {π6 ῬΠΔΥΒΘ65 {πον αΙά ποΐ οοη- 
ἔδβ5 πίη, Ἰθϑὲ {πον 5ῃου α 6 ραῦ ουΐ οἵ [Π6 ΒΥ μᾶρόρι: 

48. ἘΕῸΥ {πον Ἰονϑα {Π8 ργϑῖβθ οὐ τηθῃ τῆοσα ἔἰιδη [Π6 ὈΓδῖθ8 
οἵ σοά. 

παρ. 

ΒΕΈΘΤΙΟΝ ΥἹἱ. 

Ολγἱδὶ ασαϊΐη ἀδφοίαγες ἐἦα οὐ)θοΐ ο΄ ἠϊς Πιδδίοη. 

σΟΗΝ ΧΙ]. 44. το {Π6 6πᾶ. 

Ζομυ χὶ. 44. ὅοϑιιβ οὐἹϑά δπά βαιά, Ηδθ παῖ θε] ον οἱ τηθ, θ6] ον ἢ 
ποΐ οπ τη6, θα οα πῇ ἐΠπδΐξ 5θηΐ 1η6. 

45. Αμᾶ πο {δὲ βθϑίῃ τὴη6 ββοίῃ πηι (Ππαῦ 5θηΐ 1η6. 
406, 1 δὴ ΘΟ μη ἃ ἸΙσῃξ 1πΐο (6 νου], ἐπαξ ψποβοθνοὺ θ6- 

᾿Ιθνϑίῃ οι τη 5ῃου ἃ ποῖ δΌ146 ἴῃ ἀδυ Κη 6885. 
4, Αμάὰ ΙΓ ΔΩΥ τηδῃ ΠΘΔΥ τὴν νοσάβ, πα Ῥε ον ηοί, 1 

πᾶσα μη ποῖ : ἔου 1 οαῖηθ ποῦ 0 πᾶσα {Π6 γνγνουῦἹά, Ὀπέ ἰο 
Βᾶν 6 {Π6 νγου]Ἱά. 

48, Ηδ {Ππιδὲ τε]θοίθι τη6, δπα γθοθινϑίῃ ποῦ τὴν νοτ5, μδ ἢ 
οΠ6 {πδΐ ἡπᾶ σοί Ὠϊπ: {Π6 ψογὰ {πᾶ 1 πᾶνθ βρόίβῃ, {Π6 
Β21η6 588} Ἰπά σα Ὠϊη ἴῃ {Π6 ἰαδὲ ἀδΥ. 

49. ΒῸΓΙ μᾶνθ ποΐ βροόκϑὴ οἴτηυβοι; θα {Π6 ἘΔΊΒΟΥ νΒ] ἢ 
Β6ηΐ γη6, Π6 σᾶνϑ τὴη6 ἃ σοΟΙΠΙηΔηΘ θη, ννηδί 1 5ῃου]ὰ 58Υ, 
Δ ννῆδί 1 5ῃοι]α 5ρθδᾷκ. 

δ0. ΑΠα1 Κηονν {Πδὲ Π15 σογητηδπατηθηξ 15 [16 ον θυ] δϑέϊησ : 
ὙΥ Πδίβοθυϑυ 1 βρϑδκ {πϑυθίοσθ, ἐνθὴ δἃ5 {π6 Εδίμου βαϊὰ προ 
16, 80 1 5ρ68Κ. 

ππαθενς 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΥἹΙ. 

Οιγῖδὶ ἰθαυες {16 ΟἸέψ ἴπ διε θυθηῖη, απὰ σ065 ἰο βείλπαηψ. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΙ. 17. ΜΑΒΚ ΧΙ. 11]. 

Μακχὶ. 11. Αμᾶ ψ θη μα δά Ἰοοκοά τοιπᾶ δθοιὲ ἉΡΟῊ 81} {πη 5, 
Δα πονν {π6 δνθη-ἀθ γνα5 ΘΟΠΊ6, 

Μαΐ. χχὶ. 17. 6 1ϑ ἐξ Πθπὶ, ἀμ νυθηΐ οὐ οὗ {π6 οἰέγ, ἱπίο Βϑίμδην ; 
Ματῖ χὶ. 11. αηΐο Βοίμδην, νυ {Π6 ἔνγεῖνθ. 
Μαΐ. χχὶ 17. δηα πο Ἰοάσαά {Π6γ8. 



ἤ]αί. χχῚ.18. 

ΤῊ ΒΑΒΕΒΕΗΙ͂Ν ΕΟ ΤῊΕΞ ΟΥΒΒΕ)--ΟΠΡ.ΎΙ. 

ΒΕΘΟΤΙΟΝ ΥὙΠ|. 

ΠΜοηάαῃ---- Ποιεῖ αν ὑοίογο ἐἶι6 α58ουθ}----Ο ἠγὶδέ Θη161- 
ἴῃς “ογιδαΐοηι, ασαῖη οἰμ865 ἐΝ)6 δαγγόη ΕῚς Τγ66, 

ΜΑΤΥ. ΧΧΙ. 18, 19. ΜΑΚΚ ΧΙ. 12---Ἰ4. 
Νον, 

ἸΜαικ χὶ. 12. ἢ {Π6 ΠΊΟΥΤΟΥ, 

Τ ΑἸΙ σοτππηθηἰαΐοῦϑ ἃγ6 Ἀρυθϑα πῃ οΟμβι ἀθυϊηρ ἔμ 15. ΤΠ] γ8616. ἃ5 
γρῖοαὶ οἵ ἴΠ6 ἀδβιγαοϊίομ οἵ {πΠῸ Φ νὴ ἠδίϊοη ; πὰ ἔπδν πᾶν 
δηἀρανοινθα, ἴῃ νψαγοι8 8789 ἴο τΘΟΟΏΟΙΪΘ ἔμ οατ86 ΡὑΓο- 
ποιπορά ἀροη {μ6 ἢρ' ἔγθα ψίΐη ὑπαὶ Ἔχ ργοϑβίοι 1π {πὸ ῬΆΓΆΡ]6, 
κε {Π6 ἴχηο οἵ ἴρ5 νὰ5 ποΐ γοῖ." Ῥυΐ τ ψ γοραγὰ {815 ΠΡ ἔγθθ 
ἃ5 ἃ Π16Γ6 ΘΙΠΡ]6Ιη, ΟΥ̓́ΣΛΥΡΕ, ὅγ)0ὰ 584}} πὰ ἃ θϑδθ ἃ] πὰ ροτίδοϊ 
ΒΔΥ ΠΟΥ ἐμγούρμοῦΐ ἐμ 016. ΤῺ ΓΘ] 910. οἵ ἔμ Φον5 μαά 
ΠΟῪ ὈΘΟΟΠΙΘ ΠΙΘΤΘΙΥ οχίθυμπαὶ, Ὁ που βθα ΟὨΪΥ 1ἢ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ : 
1 ροββθϑβθα {πΠ6 ἰθᾶνϑ, μαϊ ποῖ {πὸ γαϊδ οἵ ΠοΙΙμθ85. ΤΠ6 
ἢρ-ἴγθθ, ἐπεγϑίοσθ, θθοαθ ἰπ6 ᾿ποβὲ ἂρὶ γΓαργοϑοηΐαΐϊίζομπ οἵ ἴμπο 
δίαΐθ οἵ {π6 ὅϑν5 αὖ ὑπαὶ ὑ1π|6, ἀπα οἵ {π6ὶγ οοηδθαιθηΐ ἀθδεγιιο- 
110, ΟΥ̓ Ὶ ΠΥ ησ ἀνγᾶγ. Εἶδα 1 θθθὴ {π6 βθᾶβοῃ οἵ ἢρβ, δπὰ 
ἴμ6 ἔγαϊδ αἰγθδάν υαὐμπογθα, ἔθ ἔγθθ ψουἱὰ ποὺ πᾶνθ Ῥ69Π 80 
ΔΡΡιγορσίαίοιν ἐπα ομ]θοῖ οἵ ἃ Ουγ856, ΟΥ̓ 50 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΨΘΙΥ ἃ ἴγρθ οἵ 
ἔμ Φθν 5} παϊίοη. {π {π15, ἃ5 1 ΙΠΔῸΥ ΟΥΠΟΥ Ἰηδίθ 065, ΟἿΓ 
ΘανΙΟαν ργθαϊοίθα ὑπὸ αἴαγο ὈΥ ἃ 5ισπιποδηΐ δοΐοπ, ΟΥ̓ 519, 
Ῥϑίογο μ ἡυὰσροὰ τι οχροαϊοπὺ ἴο ἄθοϊδγο 11 ρα ]1ογ. ἘΠ6 ρᾶ- 
ΓΑΡΪΘ οὗ {πὸ ἔγυι 655 ἢ ἴσο (αΚ χα. 7.) θΘαΥ5. ἴπ6 5816 
ΒΡ Π αἰ Ο ΠΏ. 

Αποΐμον {Ππϑι ταὶ 15. σίνϑη οὗ ἔπ|85 ῬΑΥΆΌ]6, ἴῃ ΓΘ οο ἴο 
ἀπ ἤγβί δὶ! δ πιθΐ οἵ {πὸ Του 10] Ῥυϊοδίποοά. ὙΥΠΘ ἂπ 
ΟΡΡοβιίίοη ψγὰ8 πιϑάθ ἰο {π6 ἀϊνίηθ ογαἀϊπαίίοι οἵ Δδύομ, {Π6 
μον 8] Ῥυϊοϑι ποοὰ ννἃ3 γα θα ἀπ οοπῇγιηθα Ὀν πο τη] γ80}6 
οἵ ἃ ἀγγ τοά, σοι ἴῃ οπθ πἰρῃῦ Ὀπααθα, Ὀ]οββοιηθα, δηΐ 
Ὀγοπρΐ ουὶ {Γπϊ5. Νον, θη 1 γγὰ5 ἃρουΐ ἴο 6 γΥϑιηιονϑά, 
θδοδαβο 1ὑ μα οϑαβθα ἰο ἥοατγ5.}, ΟΥ̓ ἴο γἱθ] ἃ 115 ἃρροϊπίθα ργὸὺ- 
ἄπορ, 15. (αἴθ νγὰβ. ργθῆρυι γα ὈΥ ἃ ΘΟΠΓΑΓΥΥ͂ Π]ΓΔΟ]6 : ὈΥ̓͂ ἂπ ἂρ- 
Ραγθα νυ ΠΟῸΓΙΒἰρ ἰγθ6 γθαποθά ἃ5 εὖ ΤΟΥ͂Θ, 1Π ὁ0Π6 πίρἠέ, ἰο ἃ 
αὐ γοα, [ῸΥ θνϑὺ ὈΔΡΎΘΗ, Γ 
γγι51 5 μὰ5 ἀἰδουβ5θα {86 βδιοοῖ οὗ {ΠπΠῸ οὐγδ8 οἵ οὔν Τοτὰ 

ἸΡΘη ἐπ ἢσ ἰγθθ αὖ ργϑαΐ ᾿Ιδπρὶ. Ηδ βιμροβεβ ὑπαὶ {πὸ Ιθᾶνϑϑ 
ἍΈΓΘ ΘΙ] οπια θοαὶ οἵ ἔπ ναΐὶπ Ροδδίϊηρβ οὐ ἴῃ8 “6 15}} Ιατ---οὔ 
ἔμοῖν ἰθιηρ]θ ΟΘΥ ΠΟ ἢΪ65 ἈΠπΠα ΜΟΥΒΪρ, ὅτο.--οι πα ἴπ6 γα δ, 
ψ ΒΙο 1ἰ {116 ἃ ἴῃ γα ἰμποϑο οὐ Ὁ, τορθπΐδποο, 8 ἃ ΠΟ]1 655. 
Τ ΔΏΒΨΘΥ ἴο ἴπ6 αυδϑίϊοη, μον τ ψγ85 ἐπαῖ οὐν Ἰογὰ οομ]α μθῸ 

ἘΌΠΟΥΥ, ἰ6 7 50}γΥ τ ρ}165, ὑπαΐ 15 ΠΡ ΟΥ νγἃ5 ἃ5. παΐΓᾺ] ἃ5 [15 
51660 1 ἴΠ8 5810, ΟΥ̓ 15 ὑμιγδὺ ΡΟ [Π6 ογοϑ58. γι 511|5, 10} 
ΠΙΔΠΥ ΟἾΠΟΥΒ, ΒΌΡΡΟΒΘ5 ὑπαὶ ἴθ ψογάβ οἵ 5᾽. ΜΆΓΚ, ἐ γὰρ ἦν 
καιρὸς σύκων, ἴπμΠ6 {πιὸ οἵ ἔσθ ψὰβ ποὶ γοῖ, βιρῃιν, ὑπαὶ οἷν 
Τοτὰ οαπιθ ἴο ἴπ6 ἴγθθ 1πϊθη ἐγ, [ῸΓ ἔπ6 5016 ραγροβο οἵ 
Ρϑυουτηρ {15 δ᾽ σα  Ποαμΐ δοΐίοῃ. Ἐξ ΘΟ ΒΙ ΘΓ» 1 ΤΠΟΓΘ ΡΓῸ-- 
ὈΔ016 {πᾶὶ οὐ Γογὰ ψὰ5 ἰσπογϑοῦ οὐ ἔμ ὈδύΓΘπ 685 οἵ {π6 
ἰγοθ (α); θαΐ πὸ Οὔβθῦνβδ, 8ἃ5 ἃ ἰτθ οου]ὶὰ ποὶ οἤδηα, ἐπ δοὶ 
τητιϑὲ πᾶν ὈΘΘἢ ΒΥΠΡΟ]10]. Πδηΐ6] οἰ βίτιβ τοαάβ ὃ γὰρ ἣἦνν 
καιρὸς σύκων, ““ΠΟΥΘ Π6 ΠΟ ψ85, ἰΐ ψὰ5 {π6 {ἰπι6 οἵ Πρ5.} 

ΜΙΊΟΒ86]15, ΠΟ 15 οἵ ἴῃ6 ϑᾶπι|86 ορὶ πῖίομ, μ85 δῆθνψῃ ἂἱ ογοδὲ 
Ιϑησῖμ ὑπαὶ ἔπ ἀσοθηΐβ, Ὀγθαι μη ρβ, βῖορβ, ὅθ. οἵ ἴπ6 αὐσθοὶς 
Ῥοϑίδπιθηΐ, ἈΓ6 Οὗπο δαϊμουιν ; ποιΐπον ἀϊὰ {Π86 ἃποϊομηϊβ γο- 
ϑαγὰ {Ππ|0π|, ὙΠΠπ15 γοδαϊπρ οὐ ὑπ6 ραβϑᾶρθ οἂπ Ὀ6 ϑυαρρογίθα οἱ. 
Ὧ0 ΟΥ̓ ὁγοιπάθ, δῃα ἴῃ ἴῃ6 ἄρβδθποο οἵ οἴμοι ον ἄθμοθ οαπηοῖ 
Β6 γϑοθινβ (9). 
 δπομα ᾿πἰογργοῖβ {Π8 Οχρυθϑδίοη καιρὸς 85 χρόνος, ΟΥ̓ἑνιαυτὸν 
ἑυκαῖρον, ποῖ α΄ σπορὰ γοᾶν [ὁὉ ἢ 55, 

995 

Φογαβδίθῃιι. 
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Μαί. χχὶ.18. 1 {Π6 γπουὩ]ηΡ', 
ΜαιΚ χὶ. 12. συ θη ΠΟΥ ὑγοτ8 σογηθ ἔτου ΒοίΠΔην. 

Τὐλρηίίοοῦ 5 Ορὶ πο 15, {δαΐ Ομ γιϑὶ ὄχρθοῖϊθα ἔσθ ψ ποῖ πὰ 
βἰοοά {πμ8 ψίμίθυ. ὙδγΙου 5 Κιπα5 οἱ ἐπ15 {1} θΘΙ Πρ ΓΙΡΘ ὉΠ66 πὶ 
ἴνγνγο ΟΥ̓ 8 66 γ68 78. 

ΟἸΠγγυϑβοβίοιῃ (8ρ ΥΥ 115. ρ. 297.) ΟὈΒοῦνθϑ, ἴῃ τϑίθγθηοθ ἴο ἴμ6 
αασϑίϊοι Ἐν ὑμ6 Πρ-ῖ ΓΘ στὰ ουγβϑά, ἐπαΐ ΟὨγΓιδῖ τ 56 α ἴο 56 7 
ἐμπαΐ ἃ ρα πΙΒῃπηθηΐ γουἹά ονθῦίακο ἔπ ο586 180 οΥὐποὶ θα ΗΠ τὴ ; Ραΐ 
βϑίϑοϊθα 8ἃ ἰγϑθθ, γαΐμου 8} ἃ τη88. ἃ5 ἴμ6 οδ]θοΐὶ οἡ 1] ἢ ἴο 
αΙΒΡΙΔΥ μἰδ ρον θοῦ, θοῦ. 56 ΗΠ5 γγ5 {ΠπΠ6 αἰδρθηβαίίομ οὗ ΤΠ ΤΟΥ. 

ΤΠΘ ομοῖος οὗ {πὶ ἰγθθ, ἃ5. 8ἃπ θιηὈ]θιη, ΘΟΥ̓ΤΟΒΡομ ἀβ στ 
οἰ Υ ρᾶτὶβ οἵ Βογιρίαγα, Ψ6 1. χχῖν. 2. 1.Κοὸ ΧΗ. 6, ΜΕ οι νἱ], 1. 
Οαδηΐ. ΧΙ. 11]1---}9, 

ΤΠ6 Ῥαϊοβϑίϊπο ἢρ' ἴγθθ, δοοογάϊηρ ἴο Ὶ. ΠΆ]05, τΘΡΌΪΥΙΥ 
ὈΘΆΓΒ ἔννο ΟΥΟΡΒ ἃ γ687, 8Ππα ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΙΥ ἃ ἐπγ ἃ ; {πΠ6 ΒΟΘΟΘΟΙΈ, 
ΟΥ ΘΕΥ]Υ ἢ, (ποϊϊοοα ὈΥῪ ᾿βϑῖδῃ χχνῖ!. 4.) ΒΙΟἢ ΘΟΠΊ65 ἴο ροΥ- 
Γδοϊίοη ἴῃ ἐμ τ] 84]6 ΟΓ ὁπᾶ οἵ ὅππὸ ; ἴθ ἴΠ6 ΚΟΥΠΊΘ6Ζ, ΟΥ̓ ΞΌ1)- 
ἸΔΟΥ͂ ἢ, ὈΘΡΊΩ5 ἰο 6 ἰογιηθα, ὑἐμοιρ 11 ΥΆΓΘΙΥ ΤΊΡΘΗ5. ὈΘίουθ 
Απρυβὲ. Αθοὰὲ ἔμ θθοιπηῖησ οἵ δυϊαηη Πρ βᾶπ|6 ἰγ886 ηοΐ 
56] οι ἔμτονν5 οὐ ἃ π|γὰ ΟΥΟΡ, οἵ ἃ ἸΟπΡ ΟΥ̓ 5806, 8πα ἀδΥΚΟΥ 
ΟΟΙΡΙΘΧΙΘη ἔπδπ ἐμ θυ η62Ζ, οαἰ θα ἔπ6 τ ηΐου ἢ, ΒΙ Οἢ ΠΔΠΡ5 
ὍΡΟΙ ἴΠ6 ἰγθ6 αἴζοε ἴῃ ἰθᾶνθϑβ ἅγῈ 5ῃ8α, δπὰ χίρεπβ, ργον: ἀθὰ 
ἐμ ψ ηοΓ ὈῬΥΟΥΘΒ5 μ1ἃ ; ἀπ 5 σαἰμουθα 85 ἃ ἀδ]1οῖοιβ ΠΟ Γ56] 
ἴῃ 5ρυῖησ. ἘΠῸ παΐαγαὶ μἰδίονυ οἵ ὑπὸ ἢσ ἔγϑο ἴπ δα ἄθα, ἴακεαπ 
ἔγου ἐπ ἀοουγαϊο ΘΠ νν᾽5 ΤΎαγ 615, Ρ. 970, ΒΆΡΡΙΪΥ Γθιηονθ5 {πΠ6 
ΘιΩΙ ραν τῃ ΟἿΥ ἘΠΠΟ] 15} ΒΊΡ]6, οἵ ὑμδ ΡΆγ8016 οἵ ἴπ6 Πρ ἔγϑα, 
θυ ὑπ ρᾶυθηΐῃθβὶ5. }πα 10] 5}Υ πἰγοάποθα θγ ΑγοΠΡΙσμορ Νον- 
ΟΟΙΏΘ. «}065888 Ὀοΐηρ᾽ ΠΌΠΡΥΥ, πα 5θϑῖηρ ἰθᾶγθϑ ἔπούθοῃ, ΠΟ ἢ 
Βῃθνθα ὑπαὶ ὑπ ἰγ86 νγᾶβ αἰῖνε, ὑπουρῃ ἰὑ γὰ5 ποὺ ἃ γΘΟΌΪΑΥ ἢν 
56Ά80Π, ΘΟἸΠΘΙ ΤῸΥ̓ ΘΑΥΪΥ ΟΥ̓́ΓΟΥ͂ ΒΊΟΥ ἢ 985 : γοὶ τψϑηΐ ἴο 1ἴ ἴῃ ἃ 
ΥΘΘΒΟΠΆ016 οχρθοϊαϊζοη οἵ Πηαΐηρ, ρΘΥΒΡ5, 5016 ΜΊΠίΘΥ ἔγιτξ 
ἐμθγθοι : Ραΐ θη 6 οϑιηθ Π6 ψὰ5 ἀἰβαρροϊπίθα, ἴου Βα ἰοτιπὰ 
ποῖμῖπρ' Γπουθοη θαΐ ἰθανοθ. ὉΥΒΘγθαροη 6 ἀοοπιοα ἢ ἴο ρεΥ- 
φϑίμα! ὈΔΥΥΘ 655, ἰπ ἔμ ΠΘΑΥΙΠπο ΟὗὁὨ Π15 ἀἰβοῖρ]ο5. ἜΠΙ5. ΟἸΓ5Θ 
1πηϑίϑ τ ἴοοΚ Η]806; ἴον σπθη ἱπΠοΥ Ρᾶ556α Ὀγ ἀσαῖπ οη γ846- 
ΠΟΒΟΔΥ ΠΟΥ ηΡ, 6 Ὺ βὰν ἰπ6 ἢρ' ἰγθθ ποῖ ΟἿΪυ 5ἰγιρὶ οἵ 18. 
Ιϑᾶνϑϑ, “Ἅμυΐ ψιϊμογθα ἔγοιῃ ἐμ τοοἕϑ ἡ (6). 

5 ομοσθίροη ΡΓΟΙ65565 ΠῚ Π156}} ὉΠΆΡ]6 ἴο ΓΘΟΟΠΟΙΪΟ ἐποὸ δοοοιηΐβ 
τοϑρϑοίϊϊηρ ὑπ ἢρ-ἴγθθ, ὃν 5ὲ. Μαΐζηθνν ἂἀπαὰ 51. Μαγκ. Ἠδ 
ΟΌΒΘΥν 5, ὙΠ 8 ΔαΙΏΙΓΔΌ16 Πποποϑὶν, ΒΟ 15. 168}} πογίῃν οἵ 
Ἰγητταἰϊοη ὈΥ 8}} ψῃο σου] νϑρΐαγα ἴο οχρίαῖπ ἱπθ ἀρραγϑῃΐ 
αἰ Ππου 165 οἱ Θουιρίαγθ, πὰ ἃγΘ πΠΎΊΠ1ηΡ ἴο ΟΟμΐθ55 ἱποῖγν 
Ἰρπούδηοο---Ο οὐ νογὸ Μδγοῦβ ἀἸοἰΐ, ποπ [1558 ἔα πο ἰθιηριι8 
ποσατῃ, 1Ππ4 Ππαοΐθηπβ ἱπ θυ ΑΥῚ δὰΐ ΘΟΠΟΙΠΔΓΘ ΠΟΙ ῬΟΒΒΈΠΙ. 
Μα]ο δηΐπὶ μἰο ἱρπογαπίπμη ὈΥΟΟΥΙ, απι8η| ΠπΡὰ5 ΘΠ αϊίθη 0: 
Τὴ6 8115 ἀϑυ  ἀϊ οι] απ ΘΧ ΒΡ Υ (ἀ). 

(α) Θυδίοππβ οϑί ΝΜ βάϊαίον,  δἰέαβ ᾿ρβῖαβ, Βαπηδηϊαίθ ἃΥ οὐ 55:10 ΠΟΧῈ 
Ζυποίΐα, ΘΓ αΠΙ ΓΘ ΠΤ ΟἸΠΙ πὶ 50 Θη1ἀπὶ Βαμα πε οἰϊδπ παΐατθο Πρ στ Π, 
ααδττιτη ΟΡ (10 Δα ἴδηη ΘΧΙΠ1] τη Π 6 Γ15 ἐπ ΠΟΈ ΟΠ τη τα ταΐμσ. Αἴᾳαα 
μὰ ρεγάποέ ἀθηπαάδηΐξα 11 5δρΊθμτῖ:8, 1016} θητ 186, ἃ Ρταἀθηΐίδ, 
4αδῖα 6Χ ὈΠΟΈΟΠΘ ϑριυπ5 ϑαποί! οοηδθοῦίαβ οδί  δᾷάθο 4π6 οἵ 118 ἴπ 
ΑἸ ΠΟΒΟΘΠαΙ5. τη ϑηίϊαπὶ ᾿πηδμδττιπὶ ΔΥΟΔΠ8. οορ αἰ] 0}1}}5 ρουβρί οδοῖδ, 
αὔϑη οχ Ποιίαίβ βὰθ τον αθοπο μα θαΡθαί, (ὐοΐθγυμι δα ϑᾶμ 6 5561}. 
τ ίθγθπαᾶξο ΠΟῚ βαπί ΟΠΊΠ65 ΥὙἱΐξθ Πα Ϊπ15 Δ ΠΪ118}15 Γ65, αθπάττηη ἀ5ὰ5 ΟΠ ΥἸδίο 
τί Ποιηΐηὶ ἀππίακχαϊ ἕαϊί. [πῃ 115 ΔΙ. 14 ἸρηοΥγ 6, ποθ θα ϊδίου! ποορί, 
οἵ μαϊηδηδο πδίαγοθ, ΠΟὈΪ8 1Ππ ΟἸΏΠΙΌτι5, ἀθιπίο ρθοοδίο, 511Π|1}15, ΔΥΘ 6 ῃ- 
απ εϑί.--τν {51 Ν οἱ] εἰ. [μοῖάθπη, Ὀιββδοτί, 46 ἤοὰ ΝΜαϊοάιϊοία, βθοῖ. ἰν. 
Ρ. 294. (0) Νονδιῃ δαΐθιι ᾿δοίϊομ8 πὶ ΡΓῸ ΔΥΒΙ 10 5101 ἤπρογθ, φαδηίΐαμ- 
ψὶβ ΡΙΘΌΒΙΌΠῚ ρῥγοίεχία, Δ0 Βοιμπῖβ {ΠΘΟΪΟΘῚ τηοἀθϑίϊα Δ] 16 ΠῸΠ 6556 
ΔΙΥΒΙτου.--ὟῸἘΥ {511 ΝΙ ο]θίθι. μοϊάθπβ. Ρ. 2θῦὅ. 5666. αἰβὸ ΕἸ5ΙΘΥ ἴῃ ἰθο. 
(6) Απαίγβῖ5 οἵ ΟΒγόποορυ, νο]. 11. Ῥᾶγί ἰϊ. ρ. 8956, (ε) ϑοβοείροῃ. 
Ἠοτ. Ηορθταίοω, νο]. 1, Ρ. 171. : 

Ζουυβδ] ἐπε 
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Μαΐ, χχ!.18. ἃ5 Π6 Ὑδέυγπϑα ἱπέο {Π6 οἱέγ, μΒ6 μπηρογοά, Φουα 5Ά 6 Π|, 
19. Αμὰ ψῇβη [ιὸ βὲνν ἃ ἢσ-ἴγϑ8 ἴῃ [ῃ8 γγᾶγ, 

Ματῖς χὶ. 18, Δαν οὔ Πανίηρ' Ἰθανθβ, 
Ναὶ. χχὶ.19. 6. 816 ἴο 1{, 
Μαῖ χὶ. 18. 16 ΠΑΡΙΥ 6 τοῖρης βμα δὴν {πίπο ἐβθύθοη : πὰ νμθη ΠῸ 

ΘΆΤΩ6 ἴο Ἰΐ, 
Μαί. χχ!.19. Δη4 ἔουιπα ποιΒ]ηρ ἐμουθοη, Βα Ἰθανοϑ ΟΗΪν, 
ΜΚ χὶ. 18. ἔῸΥ {Π6 {Ππ|6 οὗἉ ἤρβ ννὰβ ποῦ γοῖ, 

14, Φ6δ15 δηθυνοσθα δηᾷ βαϊ ὑππίο ἴΐ, ΝῸ χτδη οδὲ ἔτι οὗ 
{π66 Πουθαΐτου, 

Μαὶ. χχί.19, δπα Πθ ϑδ14 πηίο 16, Τ,6ὲ πὸ ἔγαϊξ ρυον οα {π66 Ποποοίου- 
γγαγ 5 ΤῸΥ Ἔν ΟΥ. 

Ματκ χἹ. 14. ΑΠα Π18 ἀἸβοίρ]65 Ἠθαγᾶ 1{. 
Μαΐ. χχὶ.19. ΑΠΔ ῬΥΘΒΘΏΠΥ ἐπ ἢρ' ἔγθ6 νυ ἘΠ υθα δυνᾶγ. 

ΜΑΒΚ Χί. ραγὲ οἵ νοῦ. 12, 18, 14. 
12 Ἀπα--θ νγὰ8 ΒΠΠΡΥΥ: 
19. Απὰ ββθϑίῃρ' ἃ ἢρ' ἰγθ6---ϑ οδΠ16--ἰθ απ πος πίηρ θα 

1θανθ68-- : 
14 Απά--ΟΥ ον --τα]5010165 μοαγά 1ἰ. 

ΠῈΣ 
ΒΕΟΤΊΟΝ ΙΧ. 

Ολγίδέ ἀραὶη οαδίς ἐΐ6 Βιψογς απα ϑοίϊογς οὐδ ΟΡ {διὸ 
Τοηρίο ὃ. 

ΜΑῈΚ ΧΙ. 1---1 7. 

ἍΤ χὶ. 1ὅ, Δηά {Π6Υ σογη6 ἰο Φογιβδοθιη : δηα {6515 ττϑηΐξ τπἴο (Π6 
(ΘΙ Ρ 16, δηα Ὀθσδη (ο σαβϑί ουξ ἔπθυη {πδὲ 5014 δῃα Ὀουρς 

8. Ὧν. ἘΠᾺ]65 πανῖπο ἔα κθὴ (0 ρυδηΐϊθα ἐπαΐ ὑπὸ ἔθηρ]6 τγἃ8 
ΟἸθδηδοα οα πο ΤΠ πιθϑᾶδυ, πα ποῖ οὐ ἴπΠ6 Μοπάδνυ, μᾶ5 ργ6- 
ἔδγγθὰ {πΠ6 ογάθι οὗ 5:. Μ ΓΚ, ἀπ πιδα8 590116 ΤΠ] ΠΟΥ 8] ΘΔ 0 ἢ 5 
1η ἴπ8 ροϑβιίζίοῃ οἵ ἴπ656 ουθηΐβ. 1116 ἰΟυπααίίοη οἵ Πἰ5 γθᾶβοη- 
ἴπρ᾽ 15 γϑιηουϑα θγ ἴπ6 δυραμηθηΐβ οὗ ΡιΙΚιηρίομ, ψ] οι ἅτ ἴπ- 
βουίθα ἴῃ πὸ ποῖθ ἰο βϑθοίϊΐοῃ 9. ρ. 989, 
1 Μαὶΐ. χχὶ. 19. θὰ ΟἿΓ νι ΟαΓ ἄγονα ὑπὸ ὈαγοΥ5. πὰ 

560 116 γ5 οὐ οἵ ἴπ6 ἴθιαρ]6, Πα 5814 ἴο πη, ““ 1 15 γι ἐἴθΠ, ΓΩ 
Βοιι56 5141] Β6 ο8]16ἃ δῃ ποῖα (ποὺ {6 ΒΟ 156) οἵ ργᾶγοσ, Ραυΐ γ6 
Βᾶνϑ πηδᾶθ 1ὖ ἃ ἀδῃ οἵ ἔπ]θν685 :᾽)) οΥ᾽Ἁ, {1} Β6 γϑδᾶ σι ἂπ ᾿πηΐθγ- 
γοραίίοπ, Ἀπ πᾶν γ6 τηδὰθ ἰᾧ ἃ ἀβθῃ οἵ ἰμίθνοϑ ἡ Ὕμεις δὲ 
αὐτὸν ἐποιήσατε ΣΠΉΛΑΙΟΝ ΛΗΣΤΏΝ, πο ἐπ6 ᾿παϊρπαίοῃ 
Ὑ}11] Β6 ᾿πογθαϑϑά, ἴγοιη ὑπ6 ορροϑβιίίοπ μοΐψεθπ αοα δπὰ γε. 
ΤΠ 881η6 15 Γϑ]αἰθὰ Ὀγ ΜαΥΚ χι. 17. ιΐῃ {π6 ϑαπι6 ἔνο ψγου 5, 
σπήλαιον λῃξτῶυ, ἀπ 50 ὃγ {λι|κ6 χὶχ. 46. 1 τη ὕὃδ δ5κοᾷ, 
ὙΥ ὑπ6 ἰομρ]6 5που]ὰ 6 δ581ἃ ὈΥ Οοὐν ϑανίοιν ἰοὸ θ6 τηδάθ 
σπήλαιον λῃξῶν, ἃ οἄνα οὗὨ ΤΟΌΒΘΥΒ; νγὰβ 11 Ὀθοδιι58 ὑμ6 6 ΘΥΘ 
5016 ΨἘΠῸ Ὀοιιρ]ὺ ἃηῃα 50]ἃ ἴῃ ἢ οὐ θδθοϑιδὸ ἔπ6 τἸηοηθΥυ- 
ὉΠΔΗΡΘΥΒ, ΟΥ̓́ΪΠΟ56 ὍΠῸ 5014 ἄονοϑ, δαὲ ὑπεγθοὺὸ ΝΌΟπ οὗ {π686 
ῬΟΙΒΟΠ5 ΟΟΠ]α 6 ὁ41164 λῃςαὶ, ἸαἴτΟΠ 65, ΟΥ̓ ΡΉΌ]1Ο ΓΟΌΌΘΓΒ: ΠΟΙ͂ 

΄ αἴἸα {ποὶν Π51Π 655 116 ἴῃ σπήλαια, 5ρΡ6]Π 0:8, 4ΘΠ5 ΟΥ̓ σᾶν68, 50 
ἃ5 ἴο οᾶπι86 ἐπ ἰθ}ρ186, ἱπ μοι ἐπ ψγ6Γ8, ἴὸ Ὀ6 οδ ]θα 
σπήλαιον, 85:|. ΦΖοΠη, ποανθῦ, ἰπ μἴ5. δοοοὺπὲ οὐ {18 τηδεϊοῦ, 
ΤηΘῃἴἸΟη5. ἃ οἰγουππιδίαποοθ, ψιμοὰαΐ ὑπ Κπον]θᾶρθ οὐ συ Β] 6}, 
ἀπ γθᾶβϑοῃ οἵ {π|8 δχργϑϑϑίοῃ, σπήλαιον λητῶν, ἴῃ ἐῃμθ οἶον 
ἴμγεθ Εναπρο δῖ, ἀπὰ ἴῃ 960. υἱῖ. 11. Ὑπθποο 1 15 ἴα Κθπ, 
ΘΟ] α ποὺ πᾶν Ῥθθὴῃ ππαογβίοοα, ἃπα ΥΘΥῪ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἰδαὶ 
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Ματκ χίὶ. 1ὅ. ἴὰ ἐπ6 ἐθιηρ]6, δῃα ονουίθγονν {π6 (Δ 165 οἵἁ (ἢ6 Ὑποηθύ- 7θγαβαίθι. 
σμδησούβ, δηἀ {Π6 βθδίβ οὗ τὨϑχὰ {ῃδὲ βοϊα ἄονοϑ : 

16. Απᾶ ψοιυ]ά ποῖ βυῆεν Πδ΄ὺ δὴν χηδη 5ῃου 4 ΟΔΥΤΥ͂ ΔΩ͂ 
ν 6556] {Πγοιο ἢ [Π6 (θγηΡ]6. 

17. Αμᾶ Πε ἰδιρῃς {Π6η], βαυίησ απίο {μ6πι, [5 1 ποί νυυῦ- 
ἴδῃ, Μν Ποιιβθ 584}} μῈ οδ]δα οἵ 411 παῦϊομβ [Π6 ποῖιβα οὗ 
ΡΓΑΥΟΥ ὁ θαΐ γα πᾶν τηδαθ Ὁ ἃ ἄβθη οἵ {π]6ν68. 

-πο-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ Χ. ; 
{16 ϑογὶῦος απὰ ΟἾΔ Ῥυὶθϑίς δϑοῖς ἰο (ἰοδίγοῃ «ὔδϑιι:. 

ΜΑΒΚ ΣΙ. 18. {0ΚῈ ΧΙΧ. 47, 48. 

[κι. χῖχ. 41. Απᾶ δ ἰδαρῃε ἀβ1}ν τη (6 ἰθιηρ]6. 
Ματκ χὶ. 18, Αμπᾶ {Π6 δουθ65 δῃᾷ {πὸ ΟΠιοῦ Ῥυιθβϑίβ, 
1μα. χίχ, 47. ἃπΠ4 {π6 ομϊοῦ οἵ πΠ6 Ῥθορὶο, 
Μαιῖχι. 18. μϑασὰ ἴ0, δηα βοισῆς πονν [Π6Ὺ τηῖρηῦ ἀοβίτου Πῖμη: 
Πα. χῖχ. 486. Απᾶ οου]ά ποὲ μα ννῆδέ {Π6Ὺ τηϊρῃΐ ἀο : 
Ματκ χὶ. 18, ἔου πον ἐβαγθα πη, ὈΘοδιι56 81} [Π8 ῬΘΟΡΙ8 ὑνϑῦθ δβίθηϊβῃς- 

βἀ δἱ 815 ἀοοίη6. 
1κ. χῖχ, 48, Δ ὙΥΕΓ6 ΨΘΙῪ δίζθηίνο (0 Π6δ ὨΠΏ. 

αῦκε χῖχ. ρᾶγΐ οἵ νου. 47. 

47 ---Βυΐ μ6 μοῦ ρυἸοϑὶβ 8η ἃ 88 5010 65--- οι ρ]ἐ ἴ0 ἀ 5, ΥῸ 
ὨΪ τη ;--- 

15 6 τϑᾶβϑοῃ ΨΥ 1ὖ 15 ᾿πθπἰοηθα ὈΥ ᾿ΐπη, οΒὰρ. ΧΙ, 14, 1. δπὰ 
(7655) σαπὰ ἴῃ ἴμπ6 ἴθιρὶθ ἰμοβα ΠῸ 50] ἃ οχθῃ ἃπα 5Π668ρ, 
ΒΟΑΣ καὶ ΠΡΟΒΑΤΑ, πὰ ἄονεβ, ἕο. δῃηὰ θη π6 Παα τηδάθ ἃ 
ΒΘΟΟΌΓΡΘ ΟἵἨ 51Π18}} οογάβ, μὲ ἄγον ἴπϑιῃ 4}} ουἱ οἵ ἴΠ6 ἰδμιρὶ6, 
ἀηα [Π6 5ῖι66ρ, 8πὰ ἐμ οχθπ. Νοῦν ἰἰ 15 Μ08}} πον, ἴο ἔπο58 
ΨΠ0 816 τηοαδγαΐοὶυ νουϑοὰ ἴῃ δηἰ αν, ἐμαὶ {πΠ6 λῃσταὶ ΓΘ 
ψΈΥ6 ποπὲ ἴο Ὀγϊηρ ἰπΐο ὑμοὶνγ σπήλαια, ΟΥ̓ Οαν65 ἴῃ {Π6 γΌΟΪΚ(5, 
1πῃ6 οχϑὴ ἃπα β586θρ ψῃ]ΟΝ μον πδαὰ βἴοϊθῃ. ϑ'. 0 ἢ} Δ ΟΠ8 γγὰ5 
δου 1 ὙΙΓΡΊ, ΖΦ ποῖά. νὴ. 199. γπῸ 50] 6 Ἡ θυ ]65᾽5 Οχ θη, 

ΗΙς 5ρϑίαποᾶ ἔπ! ναβῖο βαθιηοία γθοθϑϑα, ζο. 

Μ10 15 οα116α Ὀγ Ῥγορουία5, ἵν. 10, τηθΐαθπ ο αρίου ἃ ἃπέγο, 
1. 6. ληςὴς ἀπὸ σπηλαιε. ἤδποθ σπήλαιον λῃςρικὸν ἴῃ ΗΓ ΘΙ ΟΘΟΥ5 
ΖΕεϊμίορίο. ν. 2. 5866 ῬΙ αἰδοῖ τη Θουίου, Ρ. 576, ἢ). Φόβθρῆυβ 
οἴζοῃ ἴῃ Β6}1ο Δι άδϊοο. πὰ ἴῃ Απέϊαᾳ. χῖν. Χν. ρΡ. 661. δα Ἠᾳπά5. 
Ὑ ΠΟΥ ΒΘ ΠΏΔΚ65 ᾿Ἰηδηἰϊοη οἱ λητῶν τινῶν ἔν σπήλαιοις κατοικ- 
ὄντων. 800 μα οὖν Ββϑνιοῦν παὰ Πιδὺ ΓΘΆΒΟΩ ἴο Ταϑϑηΐ ἔμοὶγ 
Ρτοίαπαϊξιοι οἵ 15 ἘαΊμΘΥ5 ΠΟῸ56 ; 8ἃ5 1 6 πᾶ βα]α, (ἀοα Παὲ}} 
ἀθοϊαγοα ἴῃ [μ6 Θ᾽ ΟΥ ρΡ᾽ΌΓΘ5, ΤΥ ἔθ Π1Ρ16 5818}} 6 ἃ ρΙ8 68 οἵ ΡΥδΥ θυ, 
ἢᾶνϑ γ6 (ϑρροβιίῃρ ἰὑ ἴο θὲ γϑαὰ νηΐ 8ῃ ᾿πἰθγγοσαί!οη,)} ἢ 8 
ΡοΙάμθϑ5 ἴο οοηνονὶ 1 ἴο ἰμ6 ἀ8586 ψ ϊο ὙΟΡΌΘΥΒ τηᾶκ οὗ 
ἀπο ῚΣ οᾶνθ5, πα ἕο ἔπτη 1 ᾿πἴο ἃ γοοορίδοϊθ ἃπα 5[8}} [ὉΥ οχϑῆ 
Ἀπ 5ῃθορὶ Βεῖ ποροάγ, 1 ᾿πιΔΡ1η 6, οου] ἃ ἤᾶνα Κονπ ἐπ6 
τηθδηΐηρ᾽ ἃπα ργοργοῖν οὐ μ νοσὰβ σπήλαιον ἃπὰ λήςῶν, 1 δὲ. 
Φόμη μά ποῖ ἰηογπιθα 5 ὑπαὶ οχθη ἃπΠα 5ηθερ ψϑγ Ὀγουρς 
πο π6 ἴθρ!]θ ἴο Ὀὸ 5014 ; ψΒΘΥΘΌΥ [Π6 ΡΓΟρΉΘΟΥ οἵ Ζ6Γ. νἱϊ- 
11. Μή σπήλαιον λήτῶν ὁ οἴκος μᾶ, (ἴο ὙγΒΙΟΝ ΟἿΥἿ ΒΆΥΙΟΙΓ αΑ]- 
ππ465) νγὰβ {π|Π|16α ; [Ὸγ μα ἴϑιηρὶθ σου! ἃ ποῖ πᾶν Ρ6 θη οϑ] δ 
σπήλαιον λῃξῶν, πὰ ποΐ ΟΧΘῺ ἃπὰ Ξ6 60 θθθὴ ᾿γουραϊ ἰηΐο 11, 
--ϑ8θθ Βονυεγ. 



Μαῖκ χὶ. 19..- 

ΜΑΥκ χι. 20. 

αι. χχι.20. 

ΜΙ αΥκ χι. 91. 

22. 

928, 

Ναί. χχὶ 1. 

Μαιῖκ χι. 23. 

Δα. χχΙ. 2]. 

Μαῖκ χι. 29. 

Ναί. χχι 22, 

τ χιὶ. 94. 

ΟΠΕΙΒΤ ΘΕΡΑΕΤΒ ΕΝΟΜ ΤῊΕΝ ΟἸΤΥ -ΟῊΑΡ. ΥἹ. 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ο'νϊξὲ γοίγο5 ἐγ ἐδ ουθηῖηο ζγοηι ἐι6 ΟἸέη. 
ΜΑΒΚ ΧΙ, 19. 

Απά ψ θη {Π6 θνθὴ νγὰβ σοῃλθ, ἢ6 νγϑηΐ οἱέ οὗ {Ππ6 οἰἐγ. 
αν. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

{ιιοδάαν --- ΤἸγὰ αν θείογο ἐδ Ῥαδθουον. 171}ι6 Γὴρ ΤΎοε 
18 ποῖῦ τυἱέδογοά. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΙ, 230-τῷῷ, ΜλῈΚ Χὶ. 90---96. 

999 

Ζογαβδίθι. 

Απά ἴῃ {Π|6 Ἰπουπίηρ, ἃ5. {Π6Ὺ ρᾶβ5θᾷ ὈΥ, (Π6} ϑἂνν ΠΥ 
ἤρ-ῖχθα ἀγιθ ἀρ ἴγουα {πῸ τοοίϑβ. 

Απα γνγῇθη {Π6 156 1ρ0165 ϑανν 10, [ΠΥ γηᾶγν6}164, βαγιησ, 
Ηονν βοὴ 15 {π6 ἢσ-ἴγ86 νυ Πογθα ἀννὰν ! 

Αμαὰ Ῥροίθυ. δ] ηρ (0 ΤΘΙΠΘΙΥΔΠΟΘ. 5811} τππίο Ὠΐτη, 
Μαβίοσ, Ὀβιοὶα, τπμ6 ἢρσ-ίγεθ ψ θοῦ {ποῖ ουὐτβοάδί, 15 
ΜΙ ΠΟΘ ἅννὰν ! 

Αμπάὰ Ψ6β8 δηβϑυνθυϊηρ,, 581{Π ἀπο {πθη], Ηδνθ ἐδ ἢ ἴῃ 
σοά. 

ΕἘῸΥ σ Π ΠΥ ἰ 54 Υ υηΐο νοι. 
{π80 1 γε πᾶν ἔδιἢ, ἀπα ἀοιιθὲ πο, γα 54}} ποῖ οἱ ἀο 
815, ϑνΒ]Ο ἢ. 15 ἀοπ6 ἰο {π6 ἢρ΄. ἔγθ6, θαέ 4150 
Πμαῦ ννοβοθνϑὶ 5}8]} 580 ηΐο {Π15 τηοπηΐδιη ἢ, Βα ἐποα 
ΥΘΙΠΟΥΘΩ͂, ἀπα ΡῈ μοι οαδί ᾿ηΐο {π6 5θα:; δηα 518}} ποί 
ἀουδὲ ἴῃ ἢἷ8 ἤθαυέ, θὲ 584}} θθ αν ὑπαὶ ἔποβθ {πϊηρϑ 
Ὑγ Π1Οἢ Π6 5810} 5118}] Θογη6 ἕο Ρ888 ; 
10 584}} θὲ ἀοῃθ. 
6 518}} πᾶνθ νυμαίβοθυθυ μ6 581{Π. 

Απά 8}} {πίπρβ, νι ῃδαίβοανου γ6 5}8}] 851 ἴἢ ῬΥΆΥΘΥ θ6- 
ἸΙανιηρ,, γ6 5118}} Υθοθῖνθ. 

᾿Γ ογθίου 1 βὰν ὑηίο νοι, ἮὟΥ μαῦ ἐμηρθ βοθυύθι γθ 46- 
516 γΠθη γ8 Ῥγδυ, θ6]ῖθνο {πᾶΐ γα γεοοῖνθ ἔμθηη, δηά γ6 
58.411 πᾶνε {Ππϑιη. 

9. ἘΠ ΡΨ ΝῊ 5 ὕπ6 ορι ποὺ αὐϊαομθα ᾿γ ὑπ6 {6 νγ5 ἴο Δ ΠΥ 
οἵ ὑμοῖν ἰθαγ θα ΟΥ̓́ΘΠΪ θα π]6ῃ, ἅΠῸ ΘΧΟΘ]]οα ἴῃ ΘΧΡΙ αἰ μ] Πρ' 
ἴμο αἰ δ᾽ οα 165 οὗ Βογιρίαγο (α). 

Ῥεοΐθυ ψδ8 ἰοἱὰ, 1 Βα μαὰ {18 μ6 5ῃου]ὰ 6 8016 ἰο τϑιπογ 
τη ἴδ 15, ὅτο. ο. Τὺ 15 αἰΠποὺ]ῖ ἴο ρογοθῖνθ ἱμ ἱππιπθάϊαΐθ 
οοππηθοΐίοη μοί θθη, {Π6 ΒΌΥΡΥΪΖο οἵ Ῥοίθι, δπὰ ἔπ δχ]ιουσζαϊί οι 
Οἵ οὐγ Τιογά. 1ὖ την ΡΟββιθ]γ τϑίθυ ἴο ὑπ ρονϑεὺ ψ μοι νγᾶϑ 
αἰϊουνγαγ 5 οἴνθη ἕο ὑΠπ6 Αροβί 85 ἰο ᾿πἰθυργοὶ ὑπ Βογιρίαγοϑ ἢ 
ἀπι|6 1 Βρισ [8] 5656, ἅμα ἴὸ ὁμᾶπρθ ἔπ γϑ]ρίοη οἵ ἴμ6 που]ά. 
ΒΌΟΘΙ 15 {π8 βῃρροδβιίίου οἵ γγΓΠ51ι5, ἐμαὶ 5. Ῥοίθσ υπάογβιοοά 
ἐμαὶ Ομγιβδῖ, Ὀγ ἴμ6 νι πουὶπο ανγὰν οὗ ἔπὸ ἢσ-ἶγθθ, ᾿πἰθμ θα ἰὸ 
βρη" {π6 ἀοοίγαοίοη οἵ π6 Φ νι ΟΠ ΓΟ ; απ ἐμαὶ ΟΠγῖϑὶ 
ΑΙ] ἀ6 4, ἴθ ΜΚ χὶ. 29. ἴο ἐμαὶ Αροβϑί!θ θθοοπιπρ' ἔΠ6 τηθὰπΠ5 οὗ 
ἱπγονῖηρ {π6 πποπηἰαίη ({π6 ἴθιρ]6,) ἱπίο ἔμ βθὰ ({μ6 γοῦν] :) 
ἐπαΐ 15, {παὶ 5... Ῥοῖθυ. ϑῃου ἃ θ6 ὁμοβθη ἴθ Ορϑπ ἐδ ἀοοῦβ οὗ {μ8 
ΟΒαγοῖ ἴο ἐμ Θἰθμ 116 πο ουϊά (2). 

(α) ὅδε Τἰρμεοοί, 8νο. δαϊί. νοὶ]. 111. ρ. 195. Μγ. Ριἐπιδ ἢ 85 60η - 
ἴεγγϑὰ ἃ συϑαΐῖ βουνίοθ ἀροη ἰπ8 ρα] 1ο ΒΥ 18 δοοαγαῖθ δἀϊοη οὐ Πϊρὰ- 
ἔοοί, (δ) ΚΝ 511 ΝΜ οἱϑί. Ποιά θηβ. 46 ἤοα Ναἰβά. βεοί. χν, 
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Μαικχὶ 95. Απὰ ψ ἤθη υ6 βίδπα ρύδυίησ, ἔουσίνο, 1 γε πᾶνθ οὐρῃςΐ 

20. 

Κα χχ. 1. 

ἍΤΑΥΚ χι. 27. 

Μαί.χχι. 23. 

κε χχ. 1. 

Ναί. χχΙ. 23. 

ΜαΥϊς χὶ. 97. 

ΖκΚο χχ. 2. 

Μαῖΐ χὶ. 28. 

20, 

Ναί. χχὶ. 24. 

9ὅ. 

ἍΥΚ χὶ. 80. 

81. 

Μαί. χχὶ 3ὅ. 

926. 

Τιυκο χχ. 6. 

ἍΜ ατκ χὶ. 32. 

99. 

1 χχ. 7. 

ἍΠῈ ΑΥΚ ΧΙ. 39. 

ΜΙαί. χχὶ. 28. 

ἀϑσδίηϑί ΔῪ ; {πᾶῦ γοῦν δίπουν 180 ΠΟ 15. ἸῺ Ποᾶνθῃ, 
ΤΩΔΥ͂ [ΟΥΡῚν 6 ΟἿ (ΓΘΒΡᾶ5568. 
Βα 1 γε 4ο ποΐ ἰούσῖνβ, μϑι [ΠΟΥ νν1}]} γοὰν Ἐδίμοῦ ΒΟ ἢ 

15. ἴῃ μϑᾶνϑῃ, [ΟΥσΊν 6 ὙΟῸΤ {ΥΓΈ5Ρ08.5568. 
ΜΆΤΤ. ΧΧΙ. ραγὶ οἵ νου. 21. 

ΩἹ 2655 ἀηϑνεγθα 8πη4 βαϊα τιηΐο ἰΐθπι, ΨΘΥΠΥ 1 580 ὑηἴο 
γου---Ἰ  γο 5118} 580 ππῖο ἐμ15 τποπηϊαΐπ, Β6 που τοϊηονθά, ἀπά 
δ6 ἴμοι οαδὲ ᾿πἶο ὑμ6 568-- 

το «ᾧ».-.-- 

ΞΕΟΤΊΙΟΝ ΧΙ. 

Ο' γὶδέ ἀρβιυογϑ ἐδ ΟἼι6 Ῥυὶοδίβ, τυλο ἱημφιυῖγθ ΘΟΉΟΟΥ Ἠΐησ 
ἐμ “ιμπονϊέῳ ὃ τυλιοῖ, μ6 αοἰἱοα---Ὀαγαθίες5 Γ᾽ ἐδ Κιε- 
ψαγὰ απὰ Μαγγίασε ἐϊδαϑί. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΙ. 99. ἰο {Π6 6η6, δη ΧΧΙ. 1--1 4, ΜΑβΚ ΧΙ. 97. 
(ο {Πη6 οπά, δηά ΧΙ]. 1---19. {0ΚὲῈ ΧΧ. 1---19. 

Απᾷ 1[{ οδηη6 ἴο Ρ455, ὑπδὲ οὴ οὔδ οἵ {ποβα ἄδυϑ5, 
{Π6 ν ΘΟΠ16 ἀσϑ]η (0 6 5816} : 

Απᾷ γῇθη ἢ6 νγᾶβ σουῆβ ἱπηΐο {Π6 ἐθυηρ]6, 
85 Β6 ἑδιρης {Ππ6 Ῥ6ΟΡ]6 ἴῃ 6116 ἐθιηρ]6, δῃα ρυθδοπθα (Π8 
5Ρ6ε}, [16 ΟΠΙοΓ Ρυιθβίβ δηα {π6 ϑου 1068, 
Δη4 {πΠ6 6] 4615 οὗ [Π6 Ῥβορὶθ οδπιθ ππΐο ἢ, 88 Π6 νγᾶ5 
το ησ, 
Δα 85 6 νγᾶβ νγδὶ Κηρ' 1 {Π6 (ΘγΉΡ]6, 

ΑΠα βρᾷκα υπίο Πΐπη, βδυῖηρ, 16}} τι8 ὈῪ δὲ Δα ΠΟΥ͂ 
ἀοεϑβὲ μοι ἘΠμ658 {Πῖηρ5 7 ΟΥ̓́ΨΤΠΟ 15 Βα ἐμδὲ σᾶνβ {Π|66 {Π15 
δας Πουιν 7 
ἴο ἀο {Ππ656 {πϊη98 ὃ 

Απᾶ Φ6ϑι5 δηϑυνουθα, δηα βαϊα πηΐο {πο η, 
Ι 450 νν}}]} δ5ῖκ γοι οπθ ἐπίηρ, νῃ]οἢ 1 γοιῖι (6}] τηα, 1 ἰὴ 
ΤΠ Κοννῖβθ νυ] {611 γοὰ Ὀν δὲ δας μουν 1 ἀο {Π658 {Β]η95. 

ΤῊΝ Ὀαρίίϑηα οἵ Φοῆη, νυβθηςο νᾶ 1Ὑ ἢ 
νδϑ 1 τότ ἤθάνθῃ, ΟΥὁ Οὗ γἤθῃ ὕ ΔβυνΟΥ γη6. 

Απᾷ ἔποΥ γτθαβοηθα ὑν ἢ {Πϑυηβοῖν δ, βαυίῃσ, Γ{ νγ8 588]} 
580, ΕΥόογη ἤθάυθῃ ; [6 Ὑ}}} 580, 
πηΐο τι5, Υ ἀϊα γα ποῖ ἔπθη Ὀ6]1ον 6 ΠΙτη 7 

Βαΐ 1 γα 514}} βὰν, Οὐ ἤθη ; νγα ἔϑαυ {Π6 ρθορίε : 
811 [Π6 Ῥβορὶβ ν}}} βίοῃθ τι: ἔθ {π ὺ 6 ρεγβυδάρα {πὶ 
ΦοΠη νν885 ἃ ῬτΌρΠοί. 
{πεν [εατϑᾶ {π6 ρθορὶβ : ἔου 811 τβθῃ οοιηίοα Φόμη, [πδὲ ΠΘ 
νγ85 ἃ Ῥγόρμοῦ ᾿πα66α. 

Αμά ἐπποὺ δηβυνογθα, δηα βαϊὰ απίο δ6βιιβ, ᾽ α οδπιηοί [6]]. 
ὙγΏΘηΟΘ 1 νγ88. 
Απᾶ δοβὺβ δηϑυνουηρ, 561} πηίο {Ππ6η, ΝΟ ΙΠου 0 1 (6}} 
γοι Ὀγ γῃδί δυύμουν 1 ἀο [Π658 {Π]|η95. 

Βαυῦ νῆδὲ ἘΚ γοὰ ἢ Α οογίαϊη τηδὴ Πδα ἔνγο 5015 ; δὰ 
ἢ6 οδηηθ ἴο {π6 βτϑῖ, απα βαϊὰ, ὅοῃ, σῸ ὑγουΚ [0 - ἀδν ἴῃ ΤΗΥ͂ 
νι ηογαχά. 

Ηδ δηβννεσοᾶ, δπᾶ βαϊά, 1 ὙΠ ποῖ: ας αἰογννατὰ μ6 
Τϑρθηςοά, δηα νυϑηΐ. 

Ζογ 58] 6. 
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81. 

32, 

Δμκο χχ. 9. 

Μαί. χχὶ. 39. 

ἍαΥΚ χι. 1. 

Μαί, χα! 38, 

24. 

16 χχ. 9. 

19. 

ΜΜαί. χχὶ 34. 

Τκι. χχ. 10. 

ανς χὰ, 2. 

1μὰ. χχ, 10. 

ΜΜδΥ χὶ!. 8. 

4, 

ἴμι. χχ. 11. 

ἍΜ ΥΙ χαὶ. 4. 

ἅπι. χα. 11. 

ἍΜ ΥΚ χα]. 4, 

1. χχ. 12, 

Ἤατ]ς χα]. ὅ, β 

β 

' 

, 

[κα΄ χχ. 13. 

ΜΚ σιϊ. 6. 

Μαι. χχι.37, 
᾿Μαῖκ χὶ. 6. 
Μαί.χχὶ.38, 

Ίλι. χχ. 14. 

᾿Μαί. χχὶ.38. 

99. 

ΔΉΒΥνΟΥΘα, δηα 5814, 1 σο, 51Υ ; δῃηᾶ νγϑηῦ πού. 
ΒΟΉ οΥ οὐ ἐποιὴ ἐνναῖῃ 414 {π6 νν}}] οἵ μ15 [δέ μου ἡ ΤΟΥ 

58. πιηΐο πη, ΤῊ ἢνϑί. {εβὰβ 581Π ἀπίο ἔπθπι,  ΕΎΠ]ν 
1 8. υπίο γοιι, ἐπα {π6 Ῥ.]σαπ5 δηα {Π|ὸ Πδυ]οΐβ ρΡῸ ἴῃηΐο 
{πμ6 Κιησάοιη οὗ Θοἀ Ρεΐοτα γοιι. 
ΠΥ Φο  σᾶγὴθ πηΐο τοῦ ἴῃ {Ππ6 νγᾶῦ οἵ ΤΡ θουιθη 658, 

Δ ηα γα θε]ὶθνοά ἤπη πού; Ὀπί [π6 ῬαΘΠΙσΔπ5 πα {Ππ6 Πᾶγ- 
Ἰοΐβ Ὀ6Πθνοαά ϊπι: δηᾶ γο, θη γα μδα βθθὴ 1, τϑρϑηΐβα 
ποῦ δἔϊουνναυ 45 {πα γϑ τηϊσμε Ὀο]ονα Πῖτη. 

ΤΠΘη θαρδη Π6 ἴο 5ρεᾶκ ἴο {πΠ6 γϑορὶθ {Π15 Ῥδγδ 16 : 
Ηδδὺ δῃοίπου ρᾶγδ ]6 : ΤΟΥ ννὰβ ἃ οογίαϊῃ ΠΟ ΒΘ ΠΟ] ΔοΥ 

γ ΠΟ Ῥ]δηΐθά ἃ νἱπογαγα, δπα ποασϑα 1 τοιιπα δθουῦ, 
Πα βεῦ δὴ πράσα δροιΐέ ᾿ξ, ἃπα ἀϊσσοα ἃ ρίδοθ ἔου {Π6 
γν]η6-ἴδί, 
Δα αἰσροα ἃ 1 Π6- ΡΥ 655 ἴῃ 1, ΔΠ4 Ὀ11Π ἃ ἕοννου, 8η4 ἰδὲ 
10 Θέ ἴο Βυβραπάτϊηθῃ, δηα ννεηΐ ἱπίο ἃ [87 ΘΟᾺΠΙΥΥ : 

Απμὰ 
ἴΟΥ ἃ Ἰοὴρ ἐἶτηθ. 

Απὰ αὐ 1Π6 5θβ80} 
ὑγΠθη {Π6 {ἴχη6 οἵ {π6 ἔτ ἄγον ΠΘδΥ, 
ἢ βϑηΐξ ἃ βουύνδηΐ ἴο {πηΠ6 Πα απ ηθῃ, 
{πᾶΐ Π6 τηϊρηϊ γθοθῖνα ἔτοχη {π6 μαΒθαπάτηθη οὗ {Π6 ἔχγα οὗ 
{π6 νπϑυᾶσά. 
θαΐῦ {π6 ΒΒ ΘΠ ΠΊΘ ἢ 
οααρσμί τη, δηα θθδὲ Π]η1, Δμα βοῇ ΠΤ ΑΥΤΔΥ ΘΙΩΡίγυ. 

Αμπᾶ δρϑίῃ ἢ βοηΐ ππίο {ποθ ποίου βουνδηΐξ ; δηά δέ 
᾿ῖῃ ἔμϑυ οαϑῦ βίοῃεβϑβ, 
8 Πα {πον θδαΐ Π1τ 4150, 
Δα ννουπα δα Πϊτη ἴῃ {π6 μοδᾶ, 
Δη4 πη γϑαῖθα Ὠ]Πὴ ΒΒ ΔΙ ΘΓ ]]γ, ἀπμα βομῦ Πίχη ἌΝΥΑΥ ΘἸΙΩΡΙΥ. 
5Π ΔΘ ΠΥ Πδηα]6α. 

Απὰ δραίῃ πα ββηῦ ἃ {π|τὰ : δῃᾷ ἐπ ὺ ννοιη θα Π]η} 4150, 
Δα οαϑῦ Ὦπη οί. 

Αμπά δραῖίῃ 6 βϑῃηΐ δηοίπου ; δηα Πίτὴ {πον ΚΙΠ]θᾷ, δηᾶ 
ἸΠΔῺΥ ΟΥΠΟΥΒ ; Ὀθδίϊηρ' Βο1η6, πη ΚΙΠΙΗρ᾽ ΒΟΙΏ6. 
ΠΘη 5814 {πῸ Ἰοτά οἵ {π6 νιπϑυαν, ΝΥ μαΐ 5}4]}1 4 ὃ 

1 ν}}] βομα τὴν θεϊονβα ὅοῃ: 1Ὁ τὰν Ὀ6 {πον Ψ}1}} γον ῦ- 
6Π66 Πίπ ἤθη ἔθ 6 Υ 566 ΠΙτα. 

Ηδνίησ νοῦ {Ππϑγθίοσθ οὴ6 ὅοη, δ15 ψ16]1-θ6]ονθά, μ6 βθμᾷ 
Ὦ]τη 4150 188: ; 
Ἰαβὲ οἵ 4}} 
Ἐπί {Π6ηϊ, βδαυίησ, ΤΟΥ 011] Υαν θυ Π06 ΤῊΥ͂ 50}. 

Βαΐ θη {πὸ Πυβ θη ἄτηθη 58 [Π6 50, 
{Π6Υ τϑαβοπθά διηοηρ' {ΠΘΠΊΒΕΪν 65, ᾿ ; 
ἘΠΟΥῪ 5814 δυλοπρ' {ποι βεῖνοβ, ΤῊΪ5. 15 [Π6 ἈδΙΥ ; εοηῆθ, ἰθέ 
τι8 Κ1|}} Πΐτη, δηα 16ὲ τι8 561Ζ6 ου Πἰ5 ᾿πῃ θυ 866. 

Απᾷ {πον οδιρῶς Ὠΐμι, Δηα οαϑὲ Πἴπι οὐ οὗ [Π6 νἱπογαγα, 
ΔΠ4 5167 ἤπτη. 

4 



402 ΤῊ ΜΑΚΕΙΑΘΕ ἘΒΑΒΈ--ΟΗΑΡ, ΥἹ. 

Ναί. χχὶ 40. ἍΉΘη ἐπογοίοτο {Π6 Ἰοτὰ οὗ Π6 νἱηθυαγᾷ οοληθίῃ, τυηαΐ  εγυβαϊειπ. 
τς Ψ0] Πα ἀο υπίο {Π056 ΠπυΒΡδηαηηθῃ ἵ 

41. ΤΠοΥ 580 υπίο ἤπη, 
Ματκ χἰϊ. 9. 86. Ὑ}1}} ΘΟ] 8 ᾿ 

Ναί. χχι 41. δ ν}}}} γῃΙ ΒΟΥ] ἀ σίου {πο56 πιο Κοα τηθη, δηα νν1}}} [δὲ 
ουξ Ὠ15 νπουαγὰ πηΐο ΟΠ Υ πυβδηἀγήθῃ, νυ ΒΟ ἢ} 5118}} γθῃ- 
ἄοτ πῖη {Ππ|6 ἔγυϊβ 1 ἘΠΘῚΥ ΘΘΆΒΟΙΉΒ. 

42. ΦδΦοβὰβ 561} απίο [ΠΘΠ1], 
45, ὙΒογοίοτο ἴ βὰν υηΐο νοὺ, ΤΠ Κιησάογη οὗ Οοά 5118}} 

θ6 τἀ Κθὴ του γοῦ, 8 ρίνθῃ ἰὼ ἃ πδίοη ὈσΙησὶπρ' ἰουτῃ 
{π6 ἔγαϊ5 πογθοῖ, 

1μι. χχ. 16. Απα θη {ποὺ μοαγὰ 1{, {πον 5814, αοα ΤΟΥ] ά. 
17; Απάᾶπδ ὈεΠ6]4 ἔμοηῃ, δηᾶ Ξε, ΝΥ μδὲ 15 {Π15 {πθὴ (ῃδὲ 

15 ΤΠ θη 
Μαΐ. χχὶ 42, Ὁ 14 γ6 θυ ὺ γρϑδᾷ ἴῃ {π6 δουιρέυτοβ, ΤΠ6 βέομθ τ μιοῇ (Π6 

Ῥυ]άοΥβ το]θοίθα, {16 βγη 15 θθοουηθ {Π6 ποδὰ οὔ ἐΠ6 δου- 
ΠΟΥ ἢ ; {Π15 15 {Π16 Ἰωογα β ἀοϊηρ, δηά 10 15 την Οὐ ἴῃ ΟἿΣ 
ΕΥ̓́68. 

44. ΤΑΙ ἃ ὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 5118}] [4}} τπροὴ ἐπ βίομδ 5112}} θ6 Ὀτο- 
Κρ : Ραΐ οἡ ὑγΠῃουηβοανυ δ 1ξ 518}} [4], 16 0 }}} ρσυιημα πη ἰο 
ΟΥ̓ΟΥ. 

45... Δμάνψπρῃ [π6 ΟΠ Ῥυιθϑίβ 
ἵμι. χχ. 19. δπα (Π6 ϑ'ουθ65 
Μαΐ. χα! 46, Δα ῬΠΔΥ 5665. Πδᾷ Πρϑαγὰ Π15 ραγϑῦ]θβ, ἐπ Ὺ βοιριί (ο ἰδν 

Πδη 45. οἢ ἈΠ {Π6 5816 που, [ΟΥ̓ ΤΠ6Ὺ ρογοθινϑα {πδὲ ἢ8 
ΒΡ8ΚΘ6 οἵ {Π6}. 

[μὰ. χχ. 19. ῃδΔα 5ΒρΡΟΚΘὴ {Π15 ῬαΥΔ 016 ἀσδίηβί {Π 61. 
Ναί. χα 40, Βαΐ ψῃθη {πὸ ν βουρῃξ ἴο ἰΔῪ παπά5 οὐ μη, {ποὺ ἰδαγοά 

τλ6 τυ! πέπάθ, θθοδιβα {Ποὺ ἑοοῖκ Πΐη] ῸΥ ἃ ῬΥΟΡ Θέ. 
Ναὐῖ χἱ..19. δηᾶ πον εἴς πη, δηα νγθηῦ ἘΠΘΙΤ νγᾶγ. 
δι. χα 1. Αμᾶ Δ6θὰ5 δηβινεγθα δηᾶ ϑρᾶᾷκθ ὑπίο ἐμθῖὰ ἀρϑίη ὈΥ͂ 

ΔΥΔΌΪΟ65, δη4 5814, 
.,, ὙΠῸ Κιπράοιῃ οὗ πϑᾶνθῃ 15 {πκ6 πηίο ἃ οογίαϊη Κίησ, 

ὙΥΠ10}} γη8 46 ἃ ΧηΔΥ Τα σ 6 [ῸΥ Π15 50Η, 
8. Αμᾶ 5βεηὲ [Όυ ἢ [15 βουνδηΐβ ἴο 08}} {που {πὲ γυῖα Ὀ14- 

ἄρῃ ἰο {π6 ννοδάϊηρ : δῃα {ΠῸῪ νου] ποῦ ΘΟΠΊ6. 
4. Δραΐη, πα βοπῇ ἔστ οΟἴΠΘΥ βουνδηΐβ, βᾶσιησ, 16}} {Π6 

ὙΠ 1Οἢ. ἀγα ὈΙάάοη, ΒοΠοΪά, 1 μάνα ργθραγθα τὴν αἸΏΠΘΥ: 
ΤΥ ΟΧΘῚ ΠΑ τὴν Δ] πρβ ἅτ ΚΙΠ]6, δμα 81} (Π]ηρβ 8Υ6 
ΥΘΔΑΥ ; σΟΠ16 ππΐο {Π6 ΥηΔΥΤΙΔΡῸ. 

5. Βιυείμου τηδ66 ἸΙσΐ οὗ 11, ἀῃὰ νυϑηξ {Π|610 νγᾶγ 8, ΟἿδ ἴο 
ἢϊ5 ἔδυτη, 8Πα δηοίμου το 15 τη οἤ8η61ΖΘ : 

6, Αμάτδ τοιπμδηΐ ἰοοκ 15 βουνδηΐβ, δα θηἰγθαίθα ἐμ θη 
:. ΡΠ ΘἔΆ]]ν, δα 5θνν {ΠΘγη. 

Βυΐ ψπθη {π6 Κίηρ Πποαγὰ {πογθοῖ, μ6 νγὰβ ψυοίῃ : δηά 
ἢ6 βϑηΐξ ἔουίῇῃ Πἰβ ΔΥΏ165, δημα ἀρβϑίγουθα ἔΠο56 Τα ΟΥ̓ 5, 
δΔηα Ὀυγηρα τρ {Π͵πΗῚ1Ὁ οἰ γ. 

10 ΠΡῸ ργόνο ὑμπαῖΐ ὑπ 65 τοίου {μῖ5 Ῥᾶβϑᾶσθ ἰυ ἐπ6 ΝΜ ββίδἢ, 
Βοπορίσθη αποΐο ἤδθοπθ δὰ ΜίοδΝ ν. 1. δὰ Αρδυθᾶποὶ δὰ 
ΖΆΟΙαΥ, ἦν. 19.,.-θῷοποοΐσοη ΕΠ οὐ, ΗΒ}, νο]. 1. Ρ.. 174. 



Μι. χχὶϊ, 8. 

ΤΗῈ ΜΑΒΈΤΑΘΒ ἘΒΑΒΊ--ΟΒΠΆΡΟῪΣ. 

Ὀυΐ {πον ννμ]οἢ ννοῦο ὈΙ ἀθη νοῦ ποῦ ννουίῃν. 
9. 6ο γ8 {βοτγοΐοχϑ τηΐο {π6 ΒΙρΉνναν 8, ἃηα ἃ5 ἸΏΔΩΥ ἃ8 Υγ6 

5841} πα, Ὀ14 ἐο {Π6 Τηδυτῖαρθ. 
10. 80 {ποβ6 βούνδηΐβ ννϑπῦ οἷτέ ᾿πίο π6 ΒΙσῆνναυϑ, δὰ ρσἂ- 

{πεγοα ορθίῃου 8}} ἃ5 δὴν ἃ5. {ΠΥ ἰοαηά, θοίἢ δά διά 
δορά : ἃΠπα {Π6 ννϑδαϊηρ' νγὰβ ΕΠ ΠΙ5 16 νντἢ σαοϑίβ. 

1. Απα ψῇἤθῃ {Π| Κιηρ' οδῖη6 ἴῃ [0 586 (Π6 ρχθϑίβ, Π6 58 Ὺ7 
{πογ6 ἃ τῆδὴ Ὑυμ]οἢ Ὠδα ποῦ ὁ ἃ νυεάάϊηρ' σαγτηθῃΐ: 

12. Απᾶ Πα βίῃ υπίο ἤπη, Εγϊομά, μον σαπηοβὶ (ποὺ ἴῃ 
ΒΙΌΠΟΥ ποῖ πᾶνίηρ ἃ νϑάἀάϊησ σαντο ἢ Αμπᾶ [6 "γᾶβ 
ΒΡΘΘΟΠ[655. 

13, ΤΏΘη 5814 {ΠπῸ Κίησ ἰο {π6 βουνδῃίβ, Βιηᾶ ἢ) Παμῆ ὡπά 
ἵοοί, ἀηα (4Κ6 μη αυνᾶν, δηα οαϑέ ἢ ᾿ηΐο οαίοῦ ἀαΥ ΚΏΘΒ5; 
{που 5141} θ6 ννθϑρίῃηρ' δια ρῃδβῃηρ οἵ θοῇ. 

24, ΕῸΥ ΤΏΔΗΥ͂ 16 οΔἰ]6ά, υΐ ἴθνν ἀγθ οἤοβθῃ. 

ΜΑΤΙ. ΧχΙ. ραγὶ οἵ νϑὺ, 29, 24, 2ὅ, 26, νϑὺ. 27. ραγΐ οἵ νοῦ. 94. 
νοῦ. θὅ, 86, Δη 4 ρᾶτγὶ οἵ νου. 97. 

29. --ἰμ6. οἰϊθῦ μγιθβίβ---ὯῪΧηρα σα, ΒΥ σἱαὺ αὐαἰμοῦιν ἀοθϑὲ 
ὅποι 6586 ἐπῖηρ5 " ὯΔηἃ ὙΠῸ σᾷάνο {ἰππθὸ {π|8 δα! μοΥ τ Ὁ 

24 Αμὰ «6515 Ἀμδυουθα δηα 5814 τιηΐο ἐμ 6π:---- 
20 ---οἴγουα πθᾶνϑη, οὐ οἵ θη ἡ ἀπὰ ὕπου γϑαβοηθα τε {6 η}- 

561ν68, ϑαγίηρ, {{π᾿)1| 5}18}} δᾶ γ, ΕἾὙοΙη ἤθᾶνθῃ : Π6 ΜΨ1} 58 γ--α 
26 --αἴόον ἃ}} Βο! ὰ ΦΌΒη 85 ἃ ρυΌροῖ. 
27 Απᾷὰ ἵππου δμδύγούθα 9 6805, πὰ 5614, Υὔἦ 6 οαπποὶ [611], Απά 

ἢ δαιἃὰ ἀπἴο ἰμθ, Ν οι ποὺ [611 1 γοὰ θγῪ ψιδὶ δα μουν 1 40 
ἔμ686 ἔμ: ηΡ98. 

᾿ 94 --τὴἱὴο βοηΐ ἢϊ5 βδουνδῃΐβ ἴο {π μυδθαπάμηθῃ, {μπᾶ ὑπο τρις 
ΖΘΟΟΘΙνΘ {Π6 ἔγαϊ5 οἵ 1. 

9ὅ Απα {π6 παδθαπάμηθη ἔοοϊς Π15 βουνη δ, ἀη ἃ δθαΐ ὁπ6, δε 
ΚηΠδα ἀποίΐμογ, δη ἃ βἰοηθα ἃποίμπου. 

96 Αραῖπ, 6 5δϑῃηΐ οὐ θὺ βουναμΐβ πποσο ἔμδη ἔπ6 Πχβὶ : ἃπα {Π|Ὸ Ὺ 
41ἃ πιιΐο ἐπιθηι 11 186. 

97 Βυΐ---δ βϑοηΐ πηΐο ἔμβοῖη Ϊ5 50, βγη, ἜΠΟΥ ΜΠ] γον ῦ- 
ΘΏΟΘ ΤΩΥ̓ 850}. ὙΩ 

ΜΛΒΚ χὶ. ρᾶτὶ οἵ νοῦ. 27, 28, 29, 90, 51, 92. ΧΙ. ραγΐ οἵ νοῦ. 1, 
2, 8, 4, νοῦ. 7, 8. ρατγὶ οἵ νϑι΄᾿. 9. νοσῦ. 10, 11. ἀπὰ ραχΐ οἵ νοῦ. 12. 

27 -τἰἴθγθ οοιηθ ἴο Πῖηι ἔΠΠ6 σἢἰοΓ ρΥἹο8ΐ8, ἃ πα {Π6 δου] 685, πη ἃ 
ἐπ δ᾽ ἀθυ 8, 

28 Απὰ ϑὰν ὑπΐο μἴπὶ|, ΒΥ ψιᾶὺ δυὐμουν ἀοοβὲ ὑμοὰ ἐΐπ656 
ἐπιηρ5 8πη 4 ψ80 ρᾷνα {πΠ66 {π|5 δα ΠΟΥ ἰγ --α 

29 ---Ἱ “1 αἰδὸ ἃ51ς. οἵ γοὰ θπ8 «αθϑίίοη, Δ α ἈΠΘ ΘΙ π16, πα 
Φ “1 [611 γοι θῪ νυ αὐ δαϊπουιν 1 ἀθ ἐπ 656 ἐμ] ῃΡ5. 

90 Ὑπὸ ραρ[ίδιῃ οἵ 9“.01}1Π--5 
91 --ΟἸἼΩν ὑμδηι ἀἸὰ γο ποῖ 6 ]ῖον ἢϊη 
92 Βαὶΐ 1 ψ6 518}} 58υ, Οἵ ΙὩ6Ὴ}---ὸ 
1. Απᾶ ᾿ιδ θθρᾷη ἴο δρθϑαϊ πηΐοὸ ἤθη ὈΥ ΡᾶγΆ]85, Α σον ξαϊν, 

Ἴη8η οἰδηΐϊοα 8. γνἱπουαγ --ταη ἃ θα} ἃ ἴοννον, δ ἃ ἰοΐ 1 οαὐ ἰὸ 
Ἠυδθαη άπηθπ, δα πυθηΐ ᾿ηἶο ἃ [Υ σοτπηΐτΥ. 

2 Αμὰ Αἵ ἴΠ6 βθῆβοι μ6 βαπὲ ἴο {πὸ μιβθδμάιηθη ἃ βουναη!--- 
9. Ἀπᾶ ἵπδγ-α 
4 ---αῇ ἢ βϑηΐ πίην ἃνγᾶν ---- 
" Βαυΐ {πο86 πυβραπάμηθη 5] ἃ ΔΘ μρ᾽ ὑπο ῃ5 6 ̓ν 68, Τ ΠῚ5 15 {Ππ|| 

ἬΘΙΥ ἢ σοιη6, οὗ τι5 ᾿«1}} ἴηι, ἀπ ἔμ6 Ἰπογιζαποθ 5}18}} θ6. ΘαΓ8. 
8 Απὰ {πὸ ν ἴοοῖὶς ἰΐη), πὰ ΚΙΠΘα Πΐηι, ἀπ σα κίων οὐδ, οἵ {Ππ| 

γΠθγηγά. ὃ 
2 ὙΥΒαΣ 51:8}} ἱμποιθίογο ὑπὸ Ἰογὰ οἱ π6 γιπονογὰ ἀο0---ἀπᾷ 

Ρα 2 
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ΤΠ δαῖτ ἢ6 ἰο ἢϊ5 βουνδηΐβ, ΤΠ νϑααϊηρ' 15 γοδ ἂν, ᾿ογαβαϊ θη, 



404. ΘΟΗΕΙΒΊ ΒΕΡΙΙΕΒ ΤΌ ΤῊΗΕ ἨἩΞΕΟΡΙΑΝΒ-- ΘΗ ΑΡ. ΜῈ. 

ἀοδίσου ἐμ μυβθαπάμπιθη, δ8η Ψ}} οἷν [Π6 νἱπθυγα ἀπΐο γογαβα! μι. 
οὗου8. 

10 Απᾶ Βᾶνϑ γ6 ποῖ γϑδᾷ {815 βουιρίυγο : Ἐμπ6.ϑζομθ ψ βῖ ἢ [86 
θυ] 6γ5 τοὐθοϊθα 15 θθοοῖηθ ἴΠμ8 Πιϑδὰ οἵ [Π6 ΘΟΥ̓́ΠΘΥ: 

11 ΤῊΪΒ νὰ {π6 Τιογ 5 ἀοϊηρ, ἀπά [Ὁ 15 ΤΥ ΘΙ]ΟΙ5. 1Π ΟἹ 
αΥ65Ὁ 

12 μά ἐμοὺ βουρΐ ἴο ΙὰγΥ Βο]ὰ οπ ϊπὶ|, θυΐ [δαγϑά {Π6 Ῥ60016 : 
ου ἴῃ ὺ Κηϑν ἐμαὶ μ6 μδὰ 5ρόϊκθπ ὅπ6 ρϑγ8016 ἀρϊηϑὶ ἔΠ61η. 

10ΚῈ Χχ. ρᾶτΐ οἵ νϑυ. 1. νϑῦ. 8, 4, ὅ. ραγτὶ οἵ νϑῦ. 6, 7. νϑυ', 8. 
Ρᾶτὲ οἵ νοῦ. 9, 10, 11. 14. νϑσγ. 1ὅ. ραγὶ οἵ νϑγῦ. 16, 17. νϑυ. 18. 
δηαἃ ραγὶ οἴ νευ. 19, 

1 - στη ΠΡΟῺῊ ἴηι, αῖ ἢ 116 6] ἀ6 5, 
3 πᾷ Β6 δηβϑνεγθα δηα βαᾷ απΐο {π61η, 1 ψ1}} 8150 851. γοῦ 

ΟΠ6 ἐπὶπρ : ἃπὰ ΔΏΒΨΟΘΙ 116: 
4 Τ|16 θαρἐΐδηι οἵ “01, γψγ88 1Ὁ ἔγότη μθᾶυ6Π, ΟΥ Οἵ ΤΠΘ ὃ 
ὃ Απᾶ ἔπ6γ γεαβοπϑᾶ τ ἔμ 56 νγ 65, βαυῖπσ, ΕΓ 6 518] ΔΎ, 

ἘΎΟΙ ΠΘΆγΘΗ ; π6 ψ}1}}} 58ν, ὙΥΒΥ ἴπθη μα] θνθα γο μῖτῃ ποὶ 
6 Βαυϊΐ πᾷ τ ψὸ 58γ, Οἰ τηθη--- 
7 Απά πον δηϑνογοᾶ, Τπαΐ ἔμθὺ οου]ά ποῖ {6]---ὸ 
8 Απᾶ Ψ6815 5814 ππΐο ὑποπι, Νο μον 16}} 1 γου ΡΥ ψμαΐ δ- 

ἐμποῦν 1 ἀο {Π|856 {Π]1Π 95. : 
9 --Α οογίδϊη πη8η ρἰαπίθα ἃ νἱπογαγά, δηα [οἷ 1ἰ ἐουτἢ ἴο Ππι5- 

Ῥαπάμπιθη, ἃπα νηΐ ᾿μἴο ἃ ἔα γ οουπίγν--- 
10 ---ἰμαῦ ἔΠπ6ὺ 5ῃουα ον Βἴπι οὗ {π6 ἔγαϊὶ οἵ {Π|6 ν᾿ ΥἂΥ ἃ --Ὁ 

ἀπ 5ϑηΐ ὕμιν ἈᾺΥ Θιηρίγ. 
11 Απᾶ δρδ]η Π6 5θηΐ ἃποῖμϑὺ βουνδηΐ--- 
14 Βυΐ ψ θη πε πυβῦδηἀπθῃ δανν ΠΪΠ|---ϑαυ πη, 15 15 ἐΠ6 

ΠΟΥ : 60Π16, ἰδὲ τὰ5 ΚΙΠ1 πῖπὶ, ἰμαὺ Π6 1 ΠΟΥ Δ Ο6 ΠΊΔΥ 6 ΟἸΓΒ. 
1 ὅο μου οὐδὲ πἷπὶ ουἷΐ-λοῦ ἴπ6 νἱμογαγά, ἀπὰ ΚΙΠΘα ἢΐηι. 

Ὑγπεῖ ὑμπουθίου 518}} ὑπ6 Ιογὰ οἵ ἔπ νἱπογαγὰ ἀοὸ ππΐο ὑμποιῃ 9 
16 Ηδ 58|8}} οοηθ δ8ῃὰ ἀθβέγου ἔπο56 πυϑρθαηάμηθη, δμα 518}} 

σῖνο Π6 νἱηθγαγα ἴο οἰ μοΥ5-- 
17 --͵Ἴ Βα βἴοπθ 10} ἐπ6 θα 6 Γ5 το]θοϊθα, ἴΠ6 581η6 15 θ6- 

οοῖη6 ἔπ6 μοδᾶ οὔ {Π6 σουύποὺὺ 
18 ὙΥΒΟΒΟΘΥΟΥ 518}} [8}} προὸπ ἐπαΐ βἴομθ 588}} θ6 Ὀγοκαϑπη : μὰ 

ΟΠ  ΠΘΗΊΒΟΘΥΘΥ. 1 5}}8}} [81], 1Ὁ Μ11] στα μὰ ἴο ρον θυ. 
19 Απὰ ἴπὸ ομιοῦ ρῥγιθϑίβϑ---ἰθ δᾶπι6 ΠΟῸΓ δουρῃΐ ἰο ἰᾶγ πη 45 

οα δίῃ; ἃμπὰ {μου ἔδαγοά ὑπ0 ΡΘΟρΡΙΟ: [ῸΓ ἴπον ρΡογοαϊνθα ἱμαϊ 
Π6-- 

---Φ».- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΧΙΥ. 

Ολνῖδε γορίϊο5 ἐο ἐΐε Πογοαϊαηδ. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΙΙ. 1ὅ---295. ΜΑΒΚ ΧΙ]. 18---17. τὺκΚῈ ΧΧ. 90--ϑῦ, 

Μαὶ.χχὶ!.156. ΤΏΘη επί (Π6 ῬΠΔυβθθβ, δπα ἴοοκ σοπηβοὶ μον {πον 
τηϊσηΐ οηΐϑηρ]α Ὠϊγ [πῃ ἢ15 (41Κ. 

1,ι. χχ. 20. ΑΔἈΔΙμὰ {ποὺ νγδίομρα ἢϊηι, ἀπ βοηΐ ἔουτῃ 
Νακχι 13. απο ἢ σογίδϊη οὗ 
Μαΐ χα 16. {Π61 ἀἸ561Ρ0165 ἢ (Π6 Ἡγοάϊδη5, 
1. χα. 20. 5Ρ165, Ὑ ΒΙΟἢ 5ῃου α δρὴ ἘΠ ηβ Ιν 65 158 τηθη, {πᾶς {ΠῸνῪ 

γη]ρῆῦ (Δ Κα πο] οἵ 15 ννογαβ ; {π8ὲ 50 {Π6 ) ὺ} γηϊσης ἀ 6] νου 
δ ππηίο [Π6 ῬοΟνΟΥ ἃπα δι ΠΟΥ οἵ {Π6 βΟΥΘΥΠΟΥ͂. 

Μετ χι 14. πὰ ψῇθῃ {Π6ΥῪ ἡ 6.6 ΘΟΙΏ6; 
ἅμι. χχ. 21. ἴμεν δϑκϑά ἢ], 
Μαίχχὶ.16. ϑαγίησ, Μαβίου, νγα Κπονν {πᾶΐ {ποι τί {γπ6, 
ἔκι. χα 1. μας ἴΠοὰ βανγαβδί ᾿δηά ἐθδοίθβὺ σὶρ ε]ν, ὨΘΙΠοΥ δοσερίεβί 

τμοὰ {πὸ Ῥϑύβοῃ οὗ δῆγ, 
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Μαυχ 1.14, Πα ὀδγοϑί ΤῸ ΠῸ γηΔ} : [ῸΥ ἔμοιι τοραγάθϑί ποῦ {Π6 Ῥϑύβοῃ 79. βαίθμ, 
; οὔ τπθη, πὲ ἐθδομθϑὲ ἐπ6 νὰν οὗ αοά ἴῃ {γα : 

Μαιχχι 7. ΤῸ] τι ἐπεγοίοσο, Ὑ πὲ {πϊηϊκοϑὲ ἔμοὰ ἢ [5 10 Ἰανν [ἃ] ἴο 
ϑῖνα {Ἰθα6 τπηΐο (ὑδβδι, οὐ ποῦ ἵ 

ΜαυΚχ! 15, Κ58}] νγα οῖνθ, οὐ 5[18}} ννα ποί ρῖνϑ ἴ 
Μαιχχὶ!.18. Βαΐ 76505 ροτοοϊνεα {Πδῖν νυ] κθάηθββ, δη4 βαϊά, 
ΜΙ ΧΙ 1.15. ΚΠοννηρ ΓΠ6ῚΓ ΠΥΡΟΟΙΊΒΥ, 
Μαί.χχὶ!.18, ἢν ἰδιηρύ ψνῈ 116, γ6 Πυροου 685 ἵ 

19. Κ'Πονν γη6 {Π6 ἐπ αΓ6 Ἰηοηθυ. 
Μαιςχ 16. ὈΥΙΠΡ' τη6 ἃ ῬΘΠΠΥ, [Πδὲ 1 ΤΥ 566 1. 
Μαὶί.χχὶι.19. Δα {πον Ὀγουρς πηΐο Ὠϊπ ἃ ῬΘΠΗΥ. 

20. Αμὰᾶ Πδ6 βδῖἢ ἀπίο ἔπρια,  ΠΟΒ6 15 {Π158 πηδρθ δηά δι.- 
ῬΘΥΒΟΙΡΌΟΩ ἢ 

21. ΠΟΥ 880 ππίο Πῖπι, θβαι 58. ὙΠοπη βαἢ μΠ6 υπίο 
ἄποιη, Εϑηάον ἐπογείογα υηΐο αθβαῦ {η6 [Ὠϊησθ ΒΟ Δγ6 
Οὐδ β ; δηᾶ ὑπίο Οοά {με {πτηρ5 {πᾶΐ ἀγα σα 5. 

Πὰκοχχ. 96, Δμπά {δεν οου]ά ποῖ Δα μΒο]α οὗ μὶ58 νοτγὰβ Ὀεΐογτβ {Π6 
ῬΘΟΡΪΟ : δπὰ 

Μαί.χχϑο, ΠΩ ἕπου μά Πραγά {π6586 νγογαβ, {Π 6 Ὺ τηδυν 164, 
{κοχχ. 26. δῦ 15 ΘηβυνοΥ, Δη4 Π6]α {Π61Γ ρβᾶςθ. 
Μαιχχίιϑς, ἀηα 16 ς Ὠϊπη, ἀπ ννθηΐ {Π61ν να Υ. 

ΜΑΤΤ, ΧΧΙΪ, ραγῖ οὗἉ νοῦ. 10. 
16 Απά μον βϑθῃὶ ουαὐ πιπΐο ἴπ|---πα ἰθαομδϑὶ ὑπ ἂν οἵ ἀοά 

ἱπ ἰγαΐῃ, ποῖι πον οαγθδὺ ὑπο [ῸΓ ΔΠῪ πιανὶ ; ἴῸΓ ἵποὰ γοραγάοβϑιὶ 
ποῖ {Π6 Ρϑύβομ οἵ π16ῃ. 

ΜΑΠΚ ΧΙ. ρᾶγὶ οἵ γε. 19, 14, 1ὅ. δηα νϑι. 106, 17. 
- 15. Απά ποὺ βοῃ ἀ--τοοῦ {Π|ὸ ῬΊ Δ 5665 δηα οἵ ἔμ Ἡ ογοάίδη5, ἴο 
δος ἷπλ ἴῃ ἢϊ5 ΨΟΥαδ5. 

14 ---ἰἰμποὺ 580 πηΐο πῖη, Μίαβίου, ψγ Κπονν {πᾶΐ ποι αΥΐ ἵγιιθ 
---ἶϑ τ Ἰασία] ἰο σῖνο ἰσιθαΐο ἴο Οθβαγ, οὐ ποῖ ὃ 
1 “-«Βαυΐ π6---δαι ἃ ἀπο ἔμθιι, ΠΥ ἰοιαρῖ γ6 110 ὃ-- 
16 Απὰ {ποὺ Ὀγοῦσῖ ἐέ. Απα Π βαῖῖα ἀπο ἴμθηι, ΨΥΠΟΒ6 15 

115 πηᾶρθ ἃ Πα 5 ρΟ βου ρίοη ὃ Απὰ που βα]α απο ΒΠη, ( 6585. 
17 Αμπὰ “6815 δηβουιπρ 5814 ππΐο ἔπθῃ, μου ἰο ὐθδαγ {Π6 

ἀπῖπο5 ὑπαΐ ἅτ  6ϑαγ 5, δηα ἴο 6οα {ΠπῸ ὑμὶπρ5 ὑμᾶΐ ἅτ (οἀ8. 
Απὰ {ποὺ τπᾶυνο] θα αὖ Π1:. 

1σ0ΚῈ ΧΧ. ρᾶγΐ οἴ νου. 2]. νϑυύ. 22, 29, 24, 25, δῃᾷ ρατγὶί οἵ σνεῖ. 26. 
21 Απα---ϑαγίηρ, Μαβίου, ψ Κηον---αΐ ἐδαομοβϑὺ ὑπ νὰν οἵ 

αοαίγαϊν: 
22 15 11 Ια [Ὁ] [Ὁ] 5 ἴο σῖνο ἐγ θαΐθ απο ο58 , ΟΥ πο 
29 Βα 6 ρογοθινθα {π0ὶ ΟΥ̓ 1 Ππ 6855, ἃ βαιά απο {πῃ 61|, 

ὙΠ ἰοιηρὶ γ6 Π|6 ἡ 
24. 56. Π16 ἃ ΡῈ ΠΠΥ. ΥὙ͵ΠΟ56 Ππηδρ6 8Π4 Β ρο βου ρίϊοη μα ἐ]}ν 

19 Του δηδνογθά δηά 5816, (5878. 
25 Αμῃὰ Πα 5αϊὰ πηΐο μθιη, δπάθν ὑπουθίουο αΐοὸ οθϑαῦ ἔπ 

ΠΡΡΒᾺ ψῖοῖ θ6 Οοϑαυ 5, ἂπὰ πηΐϊο οὐ ἔπ {Ππ|π 585 ν᾽ ο ἢ 6 
αοά5. 

20 “«“ἸΠ0 0 τᾶν 61164-- 
ται αἈ[.»»...“. “. 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΥ͂. 

ΟἸγιδέ γτορίϊο5 ἐο ἐδ6 ϑασαάμοοοδ. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΙ. 935-98. ΜΑΕΚ ΧΙ]. 18---97. 
ΚῈ ΧΧ. 91---40. 

Τακοχχ. 27. 'Ώθη οδηηθ ἰο ἢ] 
Μαίχχ! 23. ἘΠῸ βδηια ἅν, 
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Τακεχχ. 37. οοτίαῖη οὗ τμ6 βαάάιισθοθ, νυν οἢ ἄθὴν {πὲ {Π6ῚΘ 15 ΔΩΥ͂ Τογαβαίεθμι. 
ΤΟΒΙΤΥΘΟΙΟΝ ἢ; δηά {πὸ ν ἀβκοα ΠΠῺ, 

28. ϑαγίησ, Μαβίου, Μοβεβ ψυγοίθ πηΐο τ, ἢ δὴν τωδη᾽5 
Ῥγούπου α16, 

ΝΙαγ. χὶ!. 19. δηα Ιϑανο Π15 γγθ θθ μη πη, δα ἰθᾶν 8 πὸ Ομ] άτϑη, ἐπαΐὶ 
[15 Ὀγοίμευ 5ῃου ἃ δκα ΠΪ5 νυτΐθ, δηα γαῖβθ ἪΡ βθθα ἀπο. 
ἢ15 Ὀτοίπου. 

Νίαι. χα 9, Νοῦν {π6Υ6 ὙΟΥΘ ὙΠ τι5 
{κε χχ. 29. ἐπμογθίοσο, βενθα γί γοη : δπᾷ {πὸ ἢγϑέ 
1. χα 1:95, τυ μοη μ6 Πα γπδυγθά ἃ νυ], ἀθοραβε, δηᾷ πανῖπρ πο: 

1556, οἴ 15 ννθ πηΐο Πὶ5 Ὀγοί που. 
1υκοχχ.30. Απά {Π6 ββοοπᾷ οοῖκ ποὺ ἴο νυΐο, ἀπᾷ πα ἀϊθα οὨΠ141655. 

81. Αμά {16 ἐπἰτὰ 
Πα χῖι 21. ἩΚΘυνΊΒ6 
{κε χα. 31. 00 Κ που, δηᾷᾶ ἴῃ Π|κ6 τηϑήῆηοϑυ ἴΠ6 βανθὴ αἶθὸ 
ΝατΚ χῖι. 29, ῃδα ΠΟΥ, 

{μι χχ. 81. πᾷ ἐπὸν Ἰθῦε πὸ οἰ] άγθη, δηὰ αϊοᾷ, 
82. 1,αϑὲ οὔ ἃ1]}, [π6 υνουήδῃ αϊδα 8150. 

ΜΙ ικ χιῖ. 283, [Ι͂ἢ {π6 τοϑυγγθούοη {πϑγθΐοσθ, πὴ ἐμον 5081} τίβε,. 
γῇ ΠΟ56 νν18 5}8}] 516 "8 

Ναί. χχ 28. Οὗ ΈΠο βενθὴ ἢ ΤῸ {ΠΟῪ 81} πδὰ Ποὺ 
ἈΙατκ χὶι.23, [0 ὙΥ] δ. 

.4.. Απᾶ Ζεβὰ5 ἀηϑυνοσίηρ, 5βαϊα πηίο ἔποτη, θῸ γα ποί {πεγε- 
ἔυγ6 οὐγ, Ὀθοᾶῦσβα γ6 κπονν ποῦ ἔπ Θοτιρίαγαβ, ποιίμον (μ6 
Ῥονγοῦ οἵ αοα ἢ 

{μικεχχ. 34. ΓΠΘ ομΠ]ἄτοη οὐ Εἰιῖ5. ὑγουἹα τηᾶυτν, ἀπ ἃγ6 σΊΨΘΙ [πὰ γηδῦ- 
ΤΊ σΘ. 

Με. χα. 30. [ἢ Ἐπ6 τοϑατυθοίίοι ΠΟῪ ΠΟΙ ΓΠΟΥ ΤΔΥΎν, ΠΟΥ 8γ6 σίνϑῃ 1π 

ΤΩΔΥΤΙΔΘΘ. 
πὰς αν, ἐξ} πῆτε Ἐμοῦ ΓΕ ἀκ ρένεν. ΚΓ ὙΥ ΕΒ Θτετμ46 ἜΡΈ ΘΙ ΞΕΞ ἘὙΘΑΈΞ ΞΕ. 

: ΒΙΘΠοΡ Ὑγαγριιγίοπ ὁπ ἀραγοιιγϑᾷ ἴο 5πο νυ ὑπαΐ ἔπ ἀοοίγίπθ 

οἵ ἴπο τοδαγγθοϊΐου οουϊά ποὶ Ρ6 ργονϑᾶ ἔγοιη ἔμ [ἂν οὗ Μίο588 : 

6 οπι 64, ἴῃ 0815 ραγαδοχίοα! αἰϊοπιρῖ, ἰο οδοπίαϊε ἔπ ἀγρὺ- 

χηθηΐ ἡ μϊοἢ τη γ θὸ ἀογίνεα ἔγομι ἔμ6 ἔγδα! 10 ΠᾺ]} 1ἸπτογΡ ΓΘ δ᾽] 08, 

οὔ τοῖν Βογιρίαγοβ, ΒΥ ὑπ δουβ. ὙΠῸ Βαάάποθοβ, 1Κ βθοΐβ ἔπ 

Δ} Οπυτοῖιθδ, θθόδηδ ἃ ραγίγν, ὈῪ τ ͵ θοϊ!ῃηρ ἴῃ 6. ΘΟΠηπ0 ἢ [ Εν 

οἵ ἐποῖν οοπηΐγγηθη, ἀπὰ Ὀγ βδοῖπρ, ἃ 5᾽ ΠΘΌ]ΑΥ ΤΥ Οὐ οΡΙ πίοῃ. 

ΤΠ Φονβ ψοΓ δοουβϊοιηθα ἴο οΘΘΏδιτθ 81} γῸ ἀδπιϑα ἐμαὲ ἐπ6 

γοϑαγγοοίϊίοι οοὐ]ᾷ Β6 ρτγονϑᾶ ἴγουῃ πὸ ἂν : ΗΔ βυπῇ αἰ ραγΐθμα 

πο μαροηὶ ἴῃ δϑοιΐο ἔαΐαγτο: «αἱ ἀϊσαπξ, Ἰοσθῖι ΠΟῺ 6556 46 

ΘΌΪΟ, ΤΠ ΥΙΤΓΙ Ὁ ΩΤ ΠΥ ὉΝ), οὗ γοϑαγγθοῦθπθηι ΠΟῺ ΡΓΟΡαΥ:. 

ῬΌ556 6χ 1666 (α). ; 
ΤῊ βαάάποθοβ ἀϑκοα {Π6 αποϑιΐθη ὑπαΐ (ΟἸ]Ονν5, [0 ἔπ 6 ρυγροϑθ 

οἵ γἱἀϊουϊίπρ ἐμ ἀοοίγῖπο οὗ {|ιὸ τοϑαγγθοῖίοη. ΤῊ ΟἿ μογα 5 

ΔΉσΘΥ, 6 ποῖ ΟἿΪΥ τοῦ δὰ {ΠῚ} ορίοπ5, Ραΐ 50 ΘΧρΡ] αἰ πϑα ἐπ 6 

ἀοοίτίπο, ἃ5 ἴο ὀνουίγον ἴΠ6 Θυγοπθοιυβ ἀθοί βίοι Οὔ [Π6 ῬΊΑΓΙΒΘΟ5 

ὁοἢ ἐπ βᾶπιὸ ροϊπί ; 80 Βδα ἀθοϊἀθά {πὰ 1 ἔνγο ῬΥΟΙΒΟΥΒ ΠΥ Θά, 

ομ εἶ ψοηιᾶπ, 5π6 δυο! θο τοβοτοα αὖ ἔπΠ6 γθβϑαγγθοίίοη. ἴὸ 16 

δον, οὐ ἴο πἴμ ἰο ψιΒΟῖι 58:6 δὰ θΘθ {ἰγϑὲ πηᾶνυϊθὰ (Ὁ). 

(α) Ανοᾶὰ ϑατα, ἴοῖ. 18. 1. Κη 6 ἀὙ]1}], [0]. 90. 1. ΑΡ ϑομοείρεπ, ον 

ἨῈΡ. νο]. 1. ῥ. 170. (Ὁὺ ΤΙδ βᾶπιο 1άθα; {π8{ ἴπ {π6 γΘδΌγΓΘοἴΙοπ, ζχο. Μαίί. 

ΧΙ 50.195 Ῥοππᾷ ἴῃ ΝΙ ἀβεθομοίι Πόσοι Ετο, ᾿η δα καὶ Βα 6ηι, ἴο]. 194,1. 

πον παν ΥΝ ἴα οαὐἶο πο βεᾶθπξ (δα πιθηβᾶπι}) ΓΤ ΤῊΝ ΝῸῚ 

θαπο οαπηΐ δαί ὈΙθυπέ : ΝΞ 30 ΝΘῚ ποάπο Πθοτοβ σϑποταπί, ΠΕΠ|Κ6- 

τνῖϑϑ οοοῦγβ ἴθ Βδγδομοί, [0]. 171. δμᾷ ἴῃ ϑομδι, ἘΕχοά, [0], 48. ο0]. . 

“ 190. απᾶ Φαϊκαὶ αῦοη!, ἴο!. 178. 2, ! 
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[μαϊο χχ, 8, - Βας (ΠΥ ΒΟ, 5|8}} θ6 δοοοιηίθα νου ΠΥ (0 οθίαΐμ {πὲ  οταβαϊοθπι.. 
γΟΥ]4, δηα (Π6 γϑβισυθοίοη ἔγου (Π6 ἀθ8ά, 

ΜαυΚ χ 95, ἡ ΠΘῃ ΓΠ6ΥῪ 5181} γ1586 ἴτοχη {πῸ ἀοαα, (πον 
Τλικο χχ. 8, ΠΘΙΓΠ ΘΙ ΥΠΔΥΥΥ, ΠΟΥ ΔΥ6 ΟἼΨΘΗ 1π ὨΔΔΥΓΙΔΡῈ : 
Ναΐ.χχὶ.80, θα ἀ΄6 85 {Π6 ΔηρῈ}5 οὗ Οοά 
Ματκ χιὶ 95, νυν] Οἢ. δΥ6 1 Πρᾶνθῃ. 
Γλικοχχ.8θ, ΝΘΙΈΠΟΡ οδη {ΠΟῪ ἀἰΘ6 ΔῺΥ ΤΊΟΤΘ; [ῸΥ ΤΠΟΥ ἃγ6 δῆμ8] 

ὉΠΟ 1Π8 Δη96]5, ἃπᾷ δι {πΠ6 οῃηάγοη οὗ αοά, Ῥείπρ' {Π6 
ΟὨΠάτϑη οὗ [Π6 γϑϑυσ ΘΟ 0 ῃ. 

ΜαιχχΙ ϑ1,.. Βμε ἃ5 ἐοποϊίηρ' ἐπ6 τοβαυγγθοίίοῃ οὗ [π6 ἀθδά, 
ΓΚα χχ. 87, ἤονν {πα ([Π6 ἀδδα δγ6 σδὶβϑθᾶ, θονβθὴ Μοβϑϑβ 5βμονγβά: 
Ματῖς χι!.26, ἴᾶνα γ6 ποῖ γϑδᾶ ἴῃ {πὸ ὈΟΟΚ οὔ Μοβεββ, πονν ἴῃ ἐπ ὈΌ5ἢ 

Οὐοά 5ρδῖκθ ππίο Πίτη, βαυίῃσ, 1 δῃὶ ἐπ Οοα οἵ ΑὈΥΔΠ δι, 
δια {ῃ6 Οοα οἵ ἴ5848ο, δῃᾷ {πΠ6 Οοα οὗ 8.00 ὃ 

Μαῖχχὶ! 89, αοα 15 πού {π6ὸ σά οὗ [Π6 ἀε44, "πὲ οὗ ἐπε Ἰἰνίπρ. 
Κα χχ. 38. [ῸΓ 81} Πἰνα πηέο Πΐτη. ι 
Μααν Κ ΧΙ .27. γ6 {ΠΥ ΌΤ 6 ἀο ΡΥΘΔΕΤΥ 61. 
[κοχχ.898, ΤΠΘη οογίαϊη οὗ [Π6 ΘΟΤθ65. δηβυνουηρ, βαἰ4, Μαβίου, 

ἴμουι μαϑὲ νγ6}] 5Ξαἱά. ᾿ 
Απὰ δίϊου {πδΐ, {πον ἀυγβὲ πού 51. ΠΙτλ ΔῺΥ ααθβέίοη δέ 

! 811. 
Μαῖχχὶ! 883, ΑΠα ψ]θη ἐπ6 γηυ!επάθ μοαγὰ {Π|5, ΤΠΘῪ νγοα δβίο- 

ΠΙΒΗΘα αὖ Πἰ5 ἀοςίγ!ηθ, 

40, 

ἍΑΤΈ. ΧΧΙΪ, ραγὶ οἵὁἨ νϑγ. 29, νϑι,, 24, ρᾳαγὲ οὗἉ νϑὺῦ. 9ὅ. μϑὺ, 26, 27, 
28, 29. ἃπα ρϑεῖ οἵ νου. 90,91, 82. 

29. ---ΟΔ 16 ἴο ᾿Ϊπὶ {μ6 βϑάδιιοθθθ, Ὑ ΏΙΟῈ 580 ὑπαὶ ἔποτα 15 ΠῸ 
ΘΒ ΘΟοΙο, ἂἃπα δβςθα ΠΪ 1], 

24 ΒαγἹηρ, Μαβίθν, Δῖοβοβ 514, ΖΓ πιὰπ 416, μαυπρ' πὸ 6}}}]}- 
ἄὐθη, 815 ὈΓΟΐΠΘΥ 5118} ἸΠΆΥῪΝ Π15 16, ἀπ ἃ Γαΐϊδ6 ὰρ β6θα πηΐο 
Π15 Ὀγοῖμου. 

25 --ϑούθη Ὀγο ἤγθη : πᾶ {1 ἢγϑί--- 
20 ΤΑ ον 6 {Π6 5ΘοΟ πα 50, ἀπ ἐπ ἐπῖγα, απο ἐπ 6 βονθηίῃ. 
21 Απά ]αβὶ οἵ 811 π6 νγομηδπ ἀἰϊθα 4150. 
28. ΤΠΘΓΘίογΘ, πὶ {Π6 γοϑυυυθοίοη, ΠΟΒΘ τ {8 5881] 5Π6 θ6 οἵ 

ἴπ|6 βθυϑὴ ὁὶ ἴοχυ ἔπϑὺ 811 πϑια ΠΟΥ. 
29. 6505 δηδιυθγθα δηα βαϊα απΐο ἱμ6πη], Ὑ8 0 οὐγ, μοὶ Κηον- 

ἴπρ᾽ {Π8 δου ρίαγοβ, Ποὺ ἔπ ρόονοῦ οἵ (04. 
90 ΕῸΓ ἰπ μϑᾶνβῃ-- 
91 -σθδᾶνθ γ9 ποῖ τϑδᾶ ἐμαὶ ψΠ 10} 185 Βρόκθὴ πἀπΐο γοὺ ὈΥῪ ἰ 

(οά, 5αγίηρ, ᾿ 
" 

, 

κεν τὰ σον 

92 1 δι ἔθ αοὰ οἵ ΑργάΒδμ, ἀπα {186 (ἀοα οἵ 1[588ς, δπη4 {Π6 
(οὰ οἵ 8000 9-- : 

ΜΛΕΚ ΧΙϊ, γ6γ, 18, ραγί οἵ νοῦ, 19, νϑυύ. 90, πὰ ρϑιΐ οὗ γοὺ, 21], 
] 2, 28. 2, 20, 27. 

18 ΤΊ θη Θοπι6 ππΐο πἷπα ἐπ Βαάάποθθβ, ἡ ἴοι σὰν [ΠΘΥΘ ἰ5 πὸ 
ΓΟΒΟΡΥ ΘΟ οη : ἃπΠα {πδῪ δορὰ μῖπι, βαγίηρ, 

19 Μαβίθν, Μοβϑβ ψγοΐθ τιπΐο τι5, {{ ἃ πηδη᾽5 ὈγΟΥΠΘΥ ἀ16--- 
20 Νὸν ὑμποῦθ ἡ Υ6 βευθῃ Ὀγοίμγθη : ἀπ {π6 ἢυδὲ ἴοοῖς ἃ Υ[, 

Δ ηα ἀγίηρ ἸοΓ πὸ 5668, 
21 Απὰ ἐμ βθοοπᾷ ἴοοϊκ μοι, ἃπὰ ἀϊθά : πίε ιον οἷς μ6 δὴν 

5604 :; 8ηᾳ {Π6 {μ1γ.α-- 
2 Αηὰ {π6 βονθη--- πὰ οἷ ηο 5668: ἰαϑὲ οἵ ἃ}} πο ψψοηγᾶμ 

ἀἸοα 8150. 
29 --οὔἼποπὶ ὃ ἐοΥ ἐπ δουθὴ πα ποΥ-τ- 
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25. ἘῸΓ--- ΠΟΙ ΠΕΓ ΠΙΔΙΎΥ, ΠΟΥ͂ ΔΓΘ σίνθῃ πῃ ΠΠΔΓΓΙΔΡΘ: Ραΐ ἃγδ Τρογαβαΐοτωι. 
85 ἔπ Δ 9615--- 

26 Απὰ 85 ἐοπομιηρ ἰμ6 ἀθ6δα, ἱμαὶ ἔπ Ὺ Ὑ156--ὸ 
Ω7 δ 15 ποῖ ἐμὸ σα οὔ με ἀθαδά, θεῖ ἐπ αοα οὔ [πὸ ᾿ἰνὶπρ' :-- 

Τ1ΌΚΕ ΧΧ. ρατί οὗ νου. 27, 28, 29. 91. νου. 99. ραγί οὗ γεσ. 84. 87. 
ἀπά 98. 

27 ΤΒΘη ο8π16 ἴο ᾿ϊΐηι οογΐαΐη οἵ ἔμ ϑαδάμποθθβ, ΒΟ ἀθην 
ἐμαὶ ὑπ6Γ6--- 

28 ---Ππανΐηρ ἃ ψῖΐθ, ἀπ μΒ6 αἴθ σίους Ομ] ἄρθη, ἐμαὶ Η15 Ὀτο- 
ἀποὺ 5Βῃου]α ἰδ κ6 15 ψ τ, Δ ἃ Γ156 ὉΡ 566 υπῖο Πἰ5 Ὀγοΐμογ. 

29 ΠΟΙ 6 ψογθ---ίοο Κ ἃ νι 6, ἀπά ἀϊοα πιϊῃοαΐ ΟΠ] ἄγῃ. 
951 Απὰ {πὸ ἐμπιγὰ ἴοοῖκ ΠΟΥ; ἂπά ἔπ ἰκ6 τ ποΥ {π6 βου ἢ 

4150--- 
99. ΤΒΟΥΘίΌΓΘ 1ἢ {Π16 ΓΘ γϑοῖ 0. ] 056 ψ τ οὗ Ἐπ οι 15 586 ὁ 

ἴου βθυύθῃ δὰ μδὺ ἴο νἱΐδ. 
94 Απὰ 6585 Δηβυουῖηρ 5814 πηἴο {Π|6Π1--- 
97 Νοῦν ἐμαὶ ἔμ6 ἀθδά ΓΘ γΓαϊβδα---αὖ {π6 θτ5}, θη Π6 οδ] ] οἴ 

ἐπ Τοτὰ ἐμ αοὰ οἵ Αρτγαϊιδι, πὰ ἴπ6 ἀοα οὗ 158δς, δηά {6 
6οὰά οἵ “4605. 

98 ΒῸΓ Β6 15 ποΐ ἃ (οα οἵ {πὸ ἀθαά, Ρυΐ οἵ {π6 ᾿Ἰνὶῃ9--- 
-.«ἥβι.--- 

ΒΕΘΟΈΤΙΟΝ ΧΥῚ. 

ΟἸγιδὲ γορίϊεβ ἰο ἰῆο Ῥῥαγίδεεδ. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΙ. 94-.-40, ΜΑῈΚ ΧΙ]. 98.--94. 

Μαοιχχι. 34, Βυε πθη {Π6 ῬΊΑνίβθοβ Π84 μϑατὰ {πὲ μ6 Πδά ρὲ {π6 
ΒΔ 6665 ἴο 5116 Π06, ΤΠ6Ὺ 4150 ὑοῦ σδίπογεα ἐορσϑίῃοσ. 

85. ΠΘη ὁπ οἵ (6 πηι, νυ ]οἢ νγὰβ ἃ ἰδυνυου, 
Ματκ χἹ!.28. οὴ8 οἵ {π6 'ου!65 οδγηθ, πα παν!ὴρ πραγ {Πθγὴ Γθαβοη- 

ἴῃς ἰοροίπου, ἃπα ρμδυοθινιηρ τπαὺ μ6 Πδα δηβννοίθα {Πθηλ 
ψ6}}. 

Μαι.χ χὶ, 806. 5] 6 α Ἠϊτη ἃ φαδβίίοῃ, ἐθηρείηρ πίτη, Πα βαυίηρ, 
96. Μδβίου, 

ΜΜαΥΚ χι!.28, τυ ΠΟ 15 {π6 ἢγβῦ σογητηδπηατϊηθῃΐ οἵ 81] Ὁ 
Μαῖ. χα! 90. γν 1 ἢ 15 [Π6 σγϑαῦ σοτητηδηατηθηΐ [ἢ [Π6 ἰᾶνν 7 
ΜΜΥΚ χι.29,. Αμὰ Φ6βι5 δηϑυνοσοά 
Μαῖ. χα. 97. δηα 5814 τπππίο ἈΠ], 
Μετκ χί!.29. ΓΠ6 ἢγϑί οἵ 41} {πὸ σοχητηδηαηηθηίβ 159, ἤθασ, Ο [5τδε] ; {π6 

Τιοτὰ οἷ (οᾶ 15 ομο Ιμοτά : 
80. Απᾷ {δοιῖι 588}0 ἰονα {ῃ6 Τιογὰ τῃν Οοά ψπ ἢ 811 ἐῃν 

Ποατέ, δπα ὑ ἢ 41} (ἢν βου], ἀπ ἢ 41} την τηϊηά, δηᾧ 
ν ἢ 411 ἐπ Βίγθηρτῃ : (Π15 15 {πΠ6 ἢγϑὲ 

Μαι,χχ!.38. Δα σγοαῦ ΠΟΙ] Πἀπηθηΐ. 
89θ. Αμᾷ {6 βεοομᾶ 15 Κα πηίο 1, 

Ματ χὶ!.81. ΠΔΥΠΘΙΥ {Π|5, ΤΠοὰ 51Πᾶ]0 ἴον {ἢν ποι σΉ ΡΟΣ 85 {Πυ5618, 
ἼΠΕΥΘ 15 ΠΟΘ ΟἾΠΘΥ ΘΟΠΊηΔΠἀΙηθηΐ συθδΐου [Π 8 {Π|6568. 

Μαῖ χχὶ40. ΟἿ {Π656 ὕνγο σομηηδηιηθηίβ μαηρ 811 [Π6 ἰὰνν δηᾷ ἐπ 
ΡΙΟΡΠΘίβ. 

Μαικχι.39, Απᾶ (ἢ6 ὅουθο βαϊα πηΐο πὰ, Ἦ᾽ 61}, Μαβίοσυ, ἔποὰ παϑὲ 
581ἃ τ1ῃ6 {γπ|} : ἔου {ἤογ ἰ5 ομο αοα, δα ἐῃ6γ6 15 ΠΟΘ 
οἴου θυΐ Πα: 

395. Αμᾷ ἴο ἴονγα πὴ ΙΓ 8411 {Π6 μοατέ, δηα νι 811 {ΠῸ6. 
πη Φογβίδηϊηρ, πα ἢ 411 {π6 5οῖ], ἀηα νυ ἢ 411 {μ6 
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ΜΔ χὶϊ.88. ΒΕΓ ρ.Ὦ, 15 τηουθ {Π8Δη 811 ΒΟ ]6- δυισηΐ οβδυίη 5 Δηα 58001- δ γαβαίθμιν 
ἢςα65. 

84. Αμᾷ νβοη 7685 βᾶνν {παῦ μ6 δηβυνεγε αἰβούθθι !ν, Π6 
5814 ππίο Βηλ, ἼΠπουι τὶ ποί ἔδυ ἔτοτηῃ ἔπ6 Κιησάοιῃ οἵ αοά. 
Απῃά πὸ τηδη δἴϊζου {πὶ ἀσγϑί 451 Πῖτη ΔῊΥ ἀπ Β(ΙΟη. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΙΪ. νου. 97. πα ρατὶ οἵ νον. 88, 59. 

97 Φ651.5 5814 απἴο πη, Ποῦ; 5881} ἴον ὑμ6 Τογὰ ἰῃγ αοά 
γ ἢ ἃ}} ἴῃ δαί, ἀπ ψ ἢ Δ}} [ΠΥ 508], ἀμ 11} 81] {Ππ ὴ͵}2| πη. 

985. ἜΠΙ5.15 ἔπ ἢγϑὶ- 
99 --- Ποῖ! 584} Ιονο ἔπ ν πϑῖρ θοι ἃ5 ἐμ γ56}. 

ΧΑ ΠΕ ΧΙ. ρᾶγΐ οἵ νου. 28. 90, 91, 
28 --απαᾶ---ϑϊςοὰ Π1π᾿--- 
90 --Ο-Ο΄οομηηδη Διηθηΐ. 

91 Απὰα {πΠ6 βϑϑοοῃᾷ 15 {ΠΚ6-- 

ποοξῖθδος-- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΥΙ͂. 

ΟἸιυϊδὲ ἐπιψιῖγοβ οὗ ἐπ ῬΠαγίδοθς οοποογηΐησ 26 Ποδϑοία],. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΙΙ. 4], ἰο {π6 ομῃα. ΜμΜΑβΚ Χὶὶ. 95ὅ---97. 
{ΚΕ ΧΧ. 41----4.4., 

Μαϊχχι 41. ΠΠ6 τπμ6 ῬΒΔΥΒθοβ τοῦ ρδίμογοα ἰοροίμοι, Φ6ϑὰ 
δ θα {Ποτη, 

42. ϑαγίησ, Ὕ μὲ {ΠῚ γο οἵ ΟΠ γιὲ ἢ νῇοβθ 50ὴ 15 πο 
ΤΠΟΥ 560 πηΐο ἢπη, ΤΠ ὅοη οἵ Πδνια ἰ᾿ 

ΜΙ αυκ χὶ.85. Απα ὅεβιι5 δηϑυγοτθά, δηά βαιά 
1ακοχχ.81. απο ἘΠ ΘΙ, 
ΜΙατκ χὶ!.8ὅ. νυ 116 ἢ6 ἰδαρῃς ἴῃ {Π6 ἰδηηρ]6, Ηονν 580 {Π|Ὸ ουθ65 {πὲ 

ΟἸὨγΙδὲ 15 τὴ6 ὅοη οὗ )ἃνια ἢ 
Ναὶ χχὶ43, ΕΗ 581} υπίο ἐποῖη, Ηονν {πθὴ ἀοῖ Πᾶνα, [ῃ 5ριτιῦ, 

68}} τη Τμοτὰ 7 

13 Πμδὲ ἴπ6 δχρϑοϊθᾷ ᾿νΝβϑβϑίδῃ 5ῃου]α θ6 ἔΐιΘ δοὸη οἵ θαν!ὰ, 
νγ5 ἃ {π]ηρ᾽ 61} Κπονπ Ἀπιοπρ ὑπ6 “76 })}8, ἃπἃ ππίνθυβα! ν 86- 
Κπον]εᾶρθά: 566 Φοῖπ νἱϊ. 42. ἀπ 15 ἃ τποϑὲ ρον ϑυα! ργοοῦ 
ἀσαϊπδὲ ἔμθιι, ἰμαὶ ἴ[Π6 Μοβϑιδ ἰ8 οομ6. ΠΟΘΙ [ΆΤ11165 ὉΓΘ 
ΠΟῪ 850 Ρεγίθοι!ν οοπίουπαθα, ὑπαὶ ὑποῪ οαπποῖ ἰσᾶσθ Ρ8οῖς 
ἘΠ ὶΓ ροηθαίορίθθ 1 ΔΠΥ ἄρρέθο οἵ οογζαϊηΐγ : ΠΟΥ Βᾶνθ 
μου θθθπ ΘΆρΡΆ0]6 οἵ ἀϑοογιδιπῖηρ {π6 αἰδνθηΐ δι} 165 οἵ {Π6]ν 
ἔγι 65, [ῸΓ ποῦ ἴμδη δἰχίθθη πὰ παγθα γοϑᾶγβ. ὉΥΥ ὑπθη 5Βομ]ά 
ἐπ δριγιῦ οἵ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἀββοῦΐ 50 οἴΐϊθπ, ἃπὰ Ϊἴῃ 5100} ΘΧΡΓΘ55 
ἔργιηβ, ἐμπαὺ “6515 τγὰβ ἴ0 σοπιθ ἴγοπι {16 ἴθι} Υ οἵ Πάν! : 1 ΒΘ 
ΓΘ ἴθ τπᾶ 1.6 Ϊ5 ρρϑδγδποθ ὑῃθη ὅπ ρᾺ}10 Γορ βίθυβ ΓΘ 81] 
ἀθηνο ϑῃ θα ὁ [5 1ὑ ποῖ ουϊἀθπὶ πα αοα ἀδδῖσπϑα ὑπαὶ ὑπὸ Νῖ65- 
518} 580] 4 οοπι8 δὲ ἃ ἔϊπηθ ψπθη π ρα Ὀ]16 ΚΘ ηΘΆΙΟΡ 65 πρηΐ 6 
᾿πβρθοίβα, ἴἰο ργονϑ ἐπιαὶ 1 γγχὰ5 Ηθ 0 ψ5 ΡΥΟΡ θβ16α οἵ, δηά 
ἐπα πὸ οἴου ὑγὰ8 ἰο "6 δχρθοίθα. Ὑπὸ Εἰνδηρο 55, Με {Ππθὺν 
Δηἃ 1α]κ6, ἩΧ6Γ6 50 ΓἍΠῪ οοην!ποθϑα οἵ ἐπ6 ΘΟ πο] αϑίνομθϑβ οἵ ἐπὶ5 
ΡΙΟοΙ͂, ὑπᾶι ὑπὸ ἀρρθαϊθὰ ἴο ἔμ ραθ]ο τϑϑιβίθυβ  ἃπα ἐπι 
Ῥγονθά ἰο ἐμ Φονβ, ἔγομι ἐπϑὶγ οὐ τϑοοσάβ, ὑπαὶ «6815 τγ88᾽ 
Βόγῃ οἵ {π Ἀπ] γ πιθηἰϊοποϑα θγ {π6 ρτορμθῖβ. ΝῸῚ ἀο νὸ πὰ 
ἐπαῖ ἃ Θουῖθθ, ῬΠΔΓΪβθθ, ΟΥ ΠΥ οὔμοσ, δυϑῦ δἰϊεπιρ θα ἴο ἱπνᾶ- 
1άαῖο ἐμπὶς ργοοῖ, ἱπουρὰ 1ἃ πουϊὰ Ππᾶνθ Θβϑϑηἑα! ν βουνά ἐμ ϑὶσ 
οᾶπ56, ΘΟ] ποὺ πᾶν ἄοπο ἰ. Βαΐ, ἃ5 ἀΠ15 85 ποῖ 66 ἀ0η6, 
᾿: ΠΙΔΥ͂ [ΔΙ ΧΙΥ σΟποΙαἀο ἰδ γα προ 55 1016 ἰο ἀο 1{.--ΟἸΑΓΚο ἵπ 
00, 
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Μαχῖ χἱι.36,. Εὸν Ῥθαν]α μι τη561} 5814 Ὀγ (86 ΗοΙγ ΟΠοβί, 7Ζογαβα! 6πι.. 
Τακοχκχ. 42. ἰὴ [πΠ6 ΒοΟΚ οὗ Ῥβδίγηβ, 
Μαί. χα 48. ΒΔ ΠΡ", 

44. ὝὥἼΠο6 Ιιοτὰ 5814 πηΐο γὴν μογᾷ, 816 (ποτ ΟὨ τὴῪ τὶρμΐ 
μαηά, 11} 1 τθακα [Π]η6 βῆθυαῖθβ την Τοοίβίοο!. 

ΜαΥΚ ΧΙ .37.. αν! Ἐπουϑίουθ Βιτηβοὶ ἢ ΘΠ] Ὰἢ μῖγὴ Τιοτὰ : 
Ναί, χχὶ! 45, ΤΡ Ὠανι ἔπη 6411 μὴ 1μοτα, μονν 15 ἢ6 Π15 500 ἵ 

40. Αμᾶ μο ῃιδὴ νγᾶβ 8016 0 δῆϑυνου. Βίην ἃ ψγογὰ : ΠϑΙ ΠΟΥ 
ἀπχϑὶ ΔῺΥ τη ἔτογαῃ {πὶ αν ἔουτ δ5]ς ΠΙΠῚ ΔῺΝ ἹΠΟΙΘ 
4. ΘΒΠΟΏ8. 

Μανκ χἰι.37. Αηα ἘΠ6 σοτητηοη ΡΘΟΡΙῈ μρατὰ πϊτη οἸδάϊγυ, 
ΔΕΚ ΧΙϊ. ρατὶ οἵ νον. 96, 57. 

86 --Ἴ 6 Τιογὰ βαϊὰ ἴο τὴν Τωοτὰ, 510 πο Οἢ τὰν Υἰρὲ παπά 
ἀ}}} 1 τάκ ἔπη ΘηΘμ1685 ἴῃ γ [Ὀοἰβίοο!. 

97 - δηὰ ὙΏΘΠΟΒ 15 πθ ἐΐθη, 15 50} ὃ -- 

10ΚῈ ΧΧ. ρϑτὶ οἴ νϑι. 41, 42. ἀμπὰ νοοῖ, 49, 44. 

4ι Απᾶ με βαἰά-- ον 580 ὑμπου μαὶ ΟΠ γΙϑὲ 15 Θν τ α᾽ 5 50} ὃ 
42 Απᾶ Ὠανὶα πἰπηβε! 581}-ἶτὴθ Τιογὰ βαϊὰ απΐο την ΤοΓά, 

Θὲ πο οα ΤΥ Τρ ΐ παπᾶ. 
43. ΠῚ 1 πᾶ ὑπῖπ Θθηλῖθα ἔμ γ ἰοοἰδβῖοοὶ. 
44 Ἰϑθανια ἐβογοίοσα οα]]ϑϊῃ πῖηι Τμοτγὰ : μον 15 ῃ6 ἔπ 15 50} 

-ΦὉ-- 

ΒΕΟΈΤΙΟΝ ΧΥΠΙῚ. 

ΟἸιγὶδὲ βουθγοῖῃ γεργουος ἔα Ῥἠαγῖδθθ5.. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΠ]. 1. [0 {Π6 ΘΔ. ΜΑΒΚ ΧΙ]. 88---40, 
{ΚῈ ΧΧ. 4. ο {π6 6πα. 

Ππκεχχ. 5. ;:Παη, ἴα {Π6 δυάϊθμοο οἵ 8}} {Π6 Ῥθορίϑ, 
Ναί. χχ!!.1. 5Ρ4Κ6 δαβὺβ ἴο {πὸ τη άθ, δηα ἰο Π15 ἀΙ561ρ 168, 
Ἡατκ χῖ.38, Δμᾶ ἢ 58ια πηΐο {ποτὰ ἴῃ ἢ15 ἀοοίγη6, 
Μαῖ.χχῖ 2. ΤῊΘ Θουθεβ δά (Π6 ῬΠΔΥΊβ665 510 ἴῃ Μοβοβ᾽ βοαΐ: 

8, ΑἸΙ ἐβογϑίοσθ νι ηδίβοονου πον 4 σοὺ οὔβεῦνο, {πᾶ 
Οὔβοινα δηᾷ ἀο: θαΐ ἀο ποῖ γα δ[οσὨ {Π6ῚΥ ΟΥΚΘ : [ΟΥ̓ 
{μεν 5ᾶν, ἃῃὰ ἀο ποί- 

αν χὶὶ.38. Βοννασα οὗ (Π6 ϑ'ου 068, 
Μαι.χχι 4. Εογ τυ Ὀιπα ἤρᾶνν θυγάθης, δηα ουϊθνοῖιβ ἴο θ6 ὈΟΥΏΘ, 

δια αν {πολ ΟἹ Τη6η᾽5 5ΠοΟΌ] ΔοΥ5: θα {ΠΕ6Υ {ΠΘΏΊΒΟΙν 65 
ψ0111} ποῦ οι ἢ ΤΠθυη τυ Ομ οἵ {ΠΟΥ ΠΗΡΌΓΪΒ. 

ὅ. Βα 8}} {πεὶν σου κβ {Ποὺ ἀο ἔου ἴο Ὀ6 βθβϑὴ οὔ χῆβῃ : {ΠὸῪ 
Μανκ χὶι.38, ον (ο σῸ ἴῃ ἰοῃρ' οἰοτίησ, 
Μαἱ. χχη.ὅ. (ΠΟ ν γηακα Ὀτοδα {Ππ6]γ ΡΠ] δοίθσιθϑ, δπα θηϊαύσα {πΠ6 θοΥ- 

ἄἀοΥ5 οὗ {Π61 σαιγηθηΐβ, 
06. ΑμπάϊΪονϑ {Π6 Ὀρροιγηοϑβί γοοχη5 δὲ ἰδαβίβ, δηα {πὸ ομιοῦ 

5685 1ῃ [Π6 ΒΥΠΑσΟΡΊΙΕΒ, ᾽ 
7. Αμπά ρτθοίίηρ ἴῃ {Π6 πιαυΚοίβ, ἀμ ἴο 06 4116 4 οἵ τη6ῃ, 

ἈΔΌΌΙ, ΠΔΌΡΙ. 
Πυκοχχ 7. ὙΥΒΙΟΣ ἀονγουν νιάοννβ᾽ Ποιιβ65, δηᾶ [Ὁ ἃ 506 
ἩΑτκχὶϊ.40. ΟΥ̓ ἃ Ῥγοίθηοο, 
ἀνε ΠΝ: ΤΉΔ]Κ6 Ἰοῃρ᾽ Ῥζαγ ΘΒ ; [Π6 581Ὼ6 5118}} γχθοθῖν ϑυθδίου ἀδια- 

Ὠδίϊοη. 
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Μαῖιχχῖ!8, Βα θ6 πού ψϑ οδ]]οὰ ΠΔΌΌΙ: ΤΟΥ ὁ ἷβ γοῦγ Μαβίου, Τογαβαίοπι. 
δύθὴ ΟΠ τῖβέ, δηᾷ 4}} γθ δῖθ Ὀγθίῃγθῃ. 

9. Απά 68}} πο τηδῃ σου ἔλΊ μου προὶ ἴΠπ6 θαυ : ον ΟἿ 15 
γΟΌΣ ΕΔΊΠοΥ, νυ ΒΙΘἢ 15 ἴῃ Πᾶν θη. 

10... ΝΕΙΠΟΥ θ6 γ6 ο81164 Μαβίουβ : [ῸΥ ΟΠ6 5 γοῦν Μϑίου, 
ονθη ΟΠ γβί. 

11. ΒΌ0}68 (Πδὲ 5 σγθαίθϑε διηοηρ γοῦι 584}} θ6 ὑοῦ βουνδηίΐ. 
12. Απά ψνῃοβοθυευ 588} βχα]ῦ ἢ] γη561} 518}} θ6 αραβϑά : δμᾷ 

π {πᾶΐ 514}} Πιιη }]6 ὨΪπι5611 5Π8}} θ6 θχαϊ θα, 
16... Βαέ νγοα πηΐο γοι, ϑουῖθε5. δπα ῬΠΔΥΙ5665, Βυροουγῖίεβ ' 

ἴου γ8 5ῃπῖ ἂρ {πὸ Κιησάομῃ οὗ πϑανθὴ ἃρδϑίηϑί ΤηΘῊ : ἴὺυ 
γ6 ΠΘΙΓΠΘΥ 9Ὸ ἴῃ γουγβοῖνθϑ, ποθ Π6 Υ Βα βοΥ γα {που ἐπ δὲ 
ΔΥΘ ΘηΓΟΥΙΩρ' ἴ0 ΟῸ Ιῃ. 

4, γοα υπίο γοιῖι, ϑουθα5 δηα ῬΠδιίβθθβ, Βυροουιίαβ! ἔου 
γ6 ἀδνοῦν ψ] οννβ᾽ Ποιι865, δηα [ῸΣ ἃ ργείθῃοθ τη κα ἰοηρ' 
ῬΥΔΥΘΥ : {ΠΘΥΘΌΥο γα 5}|8}} γθοοῖνθ {π6 ρυθδίθι ἀδυηηδίοη, 

1. ἶοο υπίο γοιι, ϑου)65 ἀηα ῬΉΔυβθθθ, Πυροουῖίοβ ΠΟΥ 
γ8 ΘΟΠΊΡΔ55 568 86 ᾿6Π4 ἐο τᾶ ὁῃ6 ργοβαὶνγίβ, δῃηᾷ ννῆθη 
Π6 15 τηϑάθ, γ8 Ὡᾶ Κα Ὠϊη ἐννοίο ἃ τηοσα {π6 Ομ] οὗ [61] 
[ΠΔῃ γοιιβοῖναβ. 

106. Υοα υπίο γοῦι, γα ὉΠ πὰ συϊάθβ, ΠΟ βὰν, ΝΥ Βοβοονοῦ 
58.4}} βυγθαῦ ὈΥ {π6 (ΘΙΏΡ16, 10 15 μοί πηρ: θα ἡ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 
5}.8}} βυγθδῦ ὈΥ {π6 σο]ά οἵἉ {π6 ἐθῃιρ]6, μ6 15 ἃ ἀθρίου ! 

17. Υ̓ο ἴ00]5 ἀπὰ Ὀ]Ππά: ΤῸΥ νυν ΠΟΥ 15 σγθαίοι,, {Π6 ρο] 4, οὐ 
{Π6 (ΘΠ ρ16 [Πδὺ βαποι ποι {Π6 ρΟ]4 3 

186:. Δηά, ΝΥ Βοβοβνϑὺ 51|8}} βυνθᾶῦ Ὀν {6 δ] (δγ, 10 15 ποίη; 
Βυΐ ὙγΒοβοθυ Ὁ βυνθασθίῃ ὃν {Π6 στῆ {Ππᾶῷ 15. ἀΡΟη ἰΐ, Π6 15 
συν. 

19θ. ὙὟε ἴ0ο]5 δηὰ Ὀ]1πὰ : ἔου. ψ]ῃθίπου 15 σγθαίοι, {Π6 οἹΕΈ, ΟΥ 
{π6 4]Ὧγ {πα βαῃοαῆθίῃ {Π6 οἹ ἢ 

20. Υ̓Ποβο {Πϑυϑίου 8 5}4}} βυσθαῦ ΟΥ̓ {Π|Ὲ δία, βυνθαυθίῃ ὈΓ 
τι, δηα ὈΥ 411 ἐπι σδ {που θοη.. 

21. πα ψΠΟΒΟ 5881} βύσεδὺ ὈΥ {Π| 6 Π1ρ]6, βυνθάσγϑίῃ ὈῪ τ, 
δηα Ὀγ ἴηι {παῦ ἀνγ ! θεῖ ἐπϑυθίη. 

22, Απά δα {μδΐ 5}4}} βϑυγθαῦ ὈΥῪ Πϑᾶνθη, βινθάσθί ὈΥ ἐπ 6 
{Ὠγοπα οἵ αοα, ἀπαὰ Ὀγ δῖηι {Παᾶ0 5: (θὲ ἢ ἐμούθοη. 

23. οοα πηΐο γοῖι, ϑουθαβ πα Ῥῇἢδγῖβθοβ, ΠΥ ροου θ5 ' [ου 
γ6 ΡᾶγῪ {Π{Π᾿ οἵ τηϊηΐ, ἃπα 8156, δηἃ συμηγηη, δηα Πᾶν 
ΟἹ 6 {Π6 ὙγΕΙ ΠΟΘ. τηδίζουβ οὗ {π6 1ὰνγ, ᾿πάρτησηί, 
ἸΉΘΓΟΥ, Δηα 1 : {Π656 οαρης γα ἰο πᾶν ἄομπο, δῃᾶ ποὶ 
ἴο ἰρᾶνα {π6 οἴμϑὺ ἀπάοῃθ. 

24. Υδ Ὀ]π4 ουἱάεβ, νυῃ οἱ βέγα!η δὲ ἃ ρῃδί, δηα βύνα!ον ἃ 
ΟΔΤΏΕ]. 

25. γοο πηΐο γου,, βουῖρο5 ἀπ ῬΠδυβθθβ, Πυροουῖίθβ ! ἴον 
γ6 128 Κα οἰϑδδὴ {Ππ6 οιυίϑιάθ οὗ {π6 σὰρ δῃά οἵ {π6 ρ]δίξοι, 
ας τ ἶπ {Π6Ὺ τὰ [Ὰ]] οἵ Ἔχίογεοη Δα θχο}β88. 

26. Του Β]1πα ΡΠ δΥῖβθο ἢ, οἴθδηϑο ἢγϑέ [πδῦ τ ]οἢ ἰβ Πα 

15 Οὐν Τιογὰ, πὸ ἸοΠΡΟΙ πη 61 γοδίγαϊ εὖ ἔγοπ δα οἵ ἄρρτο- 
ΠΘη5ΊΟῺ, ἂἃ5 6 νγὰϑ ΠΟ ὁἢ ἐπὸ ροϊπὲ οἵ οἴουῖπ ἘΒΙΠΠ561 ἃ ψν1}]- 

δ ΜΡ ν1οἴλ, γοργοδομοά ἔμὸ Ῥηδγίϑοοϑ ἰῃ ἐπὸ βἰγοηροϑὺ ἰοΎη5, μὰ 
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Με χχῖ 26 ἐῃ6 σαρ δηὰ ρ]αίίοσ, (πᾶΐ {π6 οπέβιάο οἵ ἔμθυη γηδὺ θ6 οἰθδη 7 ειτιβα] επι. 
27. 4150. 

γο6 υὑπίο γοῦ, ϑουθ65 πα ῬΠΔΥβθοβ, ΠΥ ροου 65! [ῸΥ 
γ6 8.6 Κθ υπίο ψμϊθα βϑρυ!οθγθβ, ννΒ]οἢ Ἰηἀ 664 ΔΡΡΘΔΥ 
Ῥοδαθίαὶ οαζυναγα, θὰὉ ἀγα νη {1} οἵ ἀθδα γηθη 5 θΟη65, 

28. ἃη4 οἵ 411} ἀπο] Δ ΠΠ688. 
Ἐὔνθῃ 850 γὑα αἶβο ουΐνδυα νυ ἄρρθδι στἱομέθουβ ηΐ0 Τη6ῃ, 

99, θὰΐ ψ!Πη γ6 γα 8] οἵ ΠΥΡΟΟΥΊΒΥ ἃπα [πη] αι. 
γοα υπΐο γοιῦ, βου ἀπ Ῥδυβθθθ, Ὠυροογιθβ  Ρ6- 

οδῖι56 γα Ὀυ014 {Π6 τοτηὉ5 οἵ [πΠ6 ρσυορῇῃρίβ, ἃπα σδυῃϊβῃ {Π6 
80. ΒΡ. ]Οἢγ65 οἵ {Π6 τρίβοι, 

Αμὰ 5880, ΠῚ να δὰ θδθϑὴ 1ἢ {π6 ἀδνβ οἵ οὔν ξΊΠΟ 5, γγ6 
νου !α πού πᾶν ὈΘθὴ ργίδικουβ ἢ ὑπθτὰ ἴῃ {μ6 Ὀ]οοά οὗ 

81. 6 Ῥτορῃβίβ. 
ὙΥογθίουθ γβ Ὀ6 νη θβϑα5 πἀπίο γουτβοῖνθθ, (μδὲ γα 

82. ἀγθ {π6 συ] ἄσθη οἵ {Ππ6 πὰ τυ μ10ἢ} ΚΙΠ16α {Π6 Ῥγορθίβ. 
83... ΒῪΠῚ γε ὺρ ἔμδη ἐπ6 τηθᾶβασγα οἵ γουγ ΔΈΠ6Υ5. 

8 βεσρθηΐβ, γ8 σϑηθυϑίοη οὗ ν]ρεῖβ, πονν οι γ6 Ἔβοᾶρ6 
84. [πη6 ἀδιηπδίοη οἵ Π6}} 

ὙΥΒογοΐίοσθ, θθῃο]α, 1 βοπά υὑπίο νοὰ Ῥσορπμοίβ, δηά 
τ 156 θη, 8δηἃ ϑοΣθ65: ἃπα βοὴ οὗ {δὴ γα 58)8}} ΚΙ] 

ὈΦ 

ἐμ ρύβϑθοποθ οἵ ἃ1}1] ἐπ ρϑθορίθ, ἴῸγ ἱποὶν βῃδιηθία! ργῖθ δπὰ 
ΒΥΡΟΟΥΒΥ, πα [0ΥΓ ἔπιθι ψ Ὁ] πιδαρ ρου μθηβδίοῃ οἵ ὑπὸ βριγιὶ 
δ Πα Ἰπΐθηΐ οἵ ἰΠπ6 ἰὰνν οἵ δίοβθβ. [πῃ {815 ρᾶ558956 [6 566Π15 ρᾶΥἱ- 
οὐ Δ 0}γ ἴο 4}1π46 ἴο μα οὐδἴομῃ ργοναἰθηὶ διηοηρ ἴΠ6 ἸΔΟΥΘ οβέθη- 
ἰαΐϊ!ου5 οὔ ἔμϑὰ, θπὶ οι ἀϑιιηϑα θυ οὐ μου ; οἵ Θονϑυῖηρ {π61Ὁ θά 
ἀπ δυ88, ἰϑϑὲ ὑΠ6Υ 5που]α ὄνθὴ ἰοῸΚ Ὡροπ ἔπ Ὑ]Ο ΚΘ π655 οἵ 
1π6 σου], προ ψὶοκθα θη, ΟΥΎ ΠΡΟΠ ΔΠΥ ἐμπῖπρ' ψ ]οἷι παρ ΐ 
᾿ποῖῖο ἔμθη ἴο ον]. ἴπ σοῃβεάμιθηςοθ οὗ ἐπὶ5 ργδοΐϊθθ, ὑπο Ὺ 
νοῦ βοιηθῦ 65 δίσκο αϑοδληδὲ ἃ γ08}}, 8πΠ ἃ ΟΟΥΘΥ ἰποιηβοῖνε5 
στ Ὀ]οοὰ,. ὙΠῸ ᾿αἰπηιαϊδί, πὸ ἀρβοῦῖθοθ 1, Ὡῶν ὥὺῦ δ] 
ΣΝ 3 ΓΟ ΝῸΝ 605 Ποὺ ΠΟΗ ἔδοϊβδθ δά οογίδιη εἰ, 5ϑα τι 
ΠΟΙ Π65 ἀθοϊροθηΐ. Ὑ18465 (βομοοΐρθῃ 8445) εὐρὸ Ψυάεθο5 
αὐτοκατακρίτες. οὗ νοτγιζαΐθυι βαυναίου 5 οἰϊδηι ΠῚ ΠΙΣΟΟΥ ΠῚ 1 051115 
᾿αϑι 0 10 ΘΟ ΥΟθ ἴδῃ (α). Τὖ τημδὲ, ΒΟΥ ΘΓ, θ6 ΓΟ ΘΙΡοΥοά, 
ἐμαΐ ἴῃ6 ῬΠΔΥ 5665 αἰ θυΐ ἀϊδοιίδο ὑμ6 ἰσϑαιξομδὶ ἔγαῖ τὸ- 
οοἰνθα ἔγοῖὶ ὑπ6ῖν δηοθϑίουβ. Ατὐομάθδοοι ΒΙοπ θ᾽ ἃ ἢ 85 ἃ 1Π}1- 
ΓΆΡΙΥ ἀϊδουδβθα {π15 β]6 οὗ, ταὶ ογθαὶ 51Κ1}} ἀμ ΘΛ ηρ, ΗἨΙ5 
ΘΟΠΟΙ Β]ΟΠΒ ΤΠΔΥ θ6 ΘΧΡ ΙΓ 5564 ἴῃ παῖ οἵ ϑομοοΐσθῃ. 

Θυδίην!5 γοιὸ ΟΠ γιδῖσθ ῬΏΔΥΙ58505 ἰαπἴορεγο γοίαξαί, πο ἰ8- 
ΤΊΘη ΘΧ δ. 8  ἀὰ πὶ Θϑὲ, ᾿μ51} ΟἸΠΠ65 “ παἀρθοῦαμῃ ἀοοί "85. 80- 
501π|6 ΓΕ] ΟοἾ556. ΟΥ̓ΘΟΙ 116 ἀπὶρρθ6 6ϑῖ ἴῃ δαϊ ααΐϊουθ Ψυἀεροτύτη 
ἘΠ οο] δδἰα οἶγοα οἱ ρμοϑβὶ Εἰβυϑ ἐθιιρογ ππὰ]ῖ8 νἱρι1556 Ὑ ου τα 15. 8Π- 
ἰϊᾳαςθ 86 ποῃάμῃ ἀδργαναΐθ νοϑίϊρια. ψογιΐαὶ 5, ἰπααδηη, 1}- 
᾿α5απ6 ἴὰπι αποα δα ἀορτηαΐα, ἔυτι αυθα 84 τηοΓ685 δρθοΐαϊ οοη- 
διάθγαῖςο. Θιι ΟΠ Π6 ΘΙΓΡῸ Οἵ ἐΒΟΟ ΠΟΙ ἃ πονᾶἂ οἷ ρογ ΓΘ οἴ ΟΠ 6, 
4ὰ8η ἃ ΠΟΡῚ8 ΟΠ γ]δίαδ Γθαυϊγιῖ, σομν θη ραπὶ, 1118 οἸμπΐα Τγ6- 
τἰππ1. Τ0π46. ΠΟΠ ΤΠ] ΓΌΠ), τη ]ἴὰ ἃ Τρ] οοῦ οὐ πο θ15 οχ Ῥδη- 
ἀθοῦ5 Φπάδοογαπι Δα δυσὶ ροΐα!1556, απ οὰπὶ ἀοθοίγ πᾶ ΘΙ ναΐου 5 
οἴπηΐηο οΘοηνθηϊαπΐ. ἘΘΥΙμοπἴμπι ΠΥ βου πλ Οπηηΐα ΡΟ] ιογαΐ. 
ϑομορίρθῃ, ν0]. 1. Ρ. 27. 

(α) Απίοῖι, [0]. 127. 4. ἃρ δοπορίρθι, Ηοτς Ἠδθθιαΐοθο, ζο. νοἱ. ἱ- 
φ. 205. Αγτομάθδοοη ΒΙ μι 6] 45 ἰγϑοί, Κπον!οᾶρσα οἵ 6 5} Ττδαΐ- 
ἘΙΟῊΒ. 556 Π14] (0 ἂπ Τπἰογρτοίαί οι οἵ {Ππ|ὸ Ννν Τ᾽ βδίδπιοπί. 
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ΜαχχΙ,34. Δηα οΟΥΤΟΙ ; ἃπα βοῖηθ οὗ {Π 6} γα 5118}] οι σ6 [ἢ ΨΟῸΥ ζθιτβΆ}6π|. 
ΒΥΩΔΡΌΡΊΙΘ5, ἃ πα ρουβθοαίθ {Π6η ἔτουη ΟἸ(Υ (0 ΟἸΕΥ. 

856. ΤΠαΐ προὴ σοι τηᾶὺ οοτης 8ἃ}}] [Π6 τἱρβίθοιιβ Ὀ]οοά 
5Π6 ἃ ἀροη {Ππ6 θαυ, το {π6 Ὀ]οοα οἵ τὶσμέθοιιβ ΑΡ6] 
ππίο ἐπ6 Ὀ]οοα οὗ Ζδομαιῖαθ βοὴ οἵ Βδυδο ῖαθ, ὑγΟΠ γ6 
516 νν θαδίνγθθη {Π6 ἰθιηρ]6 δπὰα {πῸ ἰδ. 

806. ΨΟΪΥ 1 880 πηίο γοι, ΑἸ] {π6886 {π|Ππῦ 58 5181} δουηθ 
ἜΡΟΝ {Ππ|5 σΘηΘυ δ Οη. 

87. Ο δεγυβαίθι, Φογιβάίθυῃ, (ποῖ {πΠαὺ Κα] 680 {16 ΡΟ ΠΘί5, 
Δα βδἰοποδὶ {πθὴὴ ὑΥΠΙΟ ἃγ6 βοηΐ πηΐο {π66, μον οἴϊθῃ 
νγ ο ]α 1 πᾶν ραμογθα {πν ΟΠ] άγθ ἰοσθί θυ, ον ἃ5 ἃ 
ἤθη σϑίῃογθί ΠΟΥ οἰ ΚΘη5. ἀπά θυ Ποὺ νη σ8 ἡ, ἃηά γ6 
νοῦ ]α που! 

88. ΒΕΠΟ]4, γουγ Ποιιβ6 ᾽ 15 1ϑ ἵν ππίο γουι ἀθβο]δίθ. 

14 ὙΠ6η ἃ οὐ 1|6 5 οοπνογίθα ἴο ΨΦυσαΐδηι, μῃ6 ψὰ5 5814 ἴο 
Πᾶν Θ0Π16 ΤΥ ΣΦΙ 5239 ΠΠῚ, πον ἐπ ψὶηρθ οὗ ἐπ6 ΒΠΘΟΒΙ 8}. 
Τη τιδίηρ {Π15 ΘΧΡΓΘΆΒ10Π, ὑπουθίουΘ, οὐν Τογὰ ἀρδὶπ ἀβδουιθα ἢ15 
αἰνιπϊΐγ, πα γουπη θα ὑπΠ6 68 οἵ πὸ ἀοοΐτ!ηθ 6 πᾶὰ ᾿θίογθ 
ἰαυσὶ ΝΙιοοάθιηαϑ, ὑμπαὺ {πὸ ρθορὶθ οἵ 586] ὑμϑιηβοῖνοθ ΨΘΓΘ 
Το ααυϊγ θα ἴο ομΐϑυ ἰπἴΐο Π15 ΚΙ ηΡ 0Πὶ ἃ5 ΠΘῚ οὔθαἔιγ65, 85. ΡΓΌ56- 
᾿γίθϑ ἴο ἃ ποὺ ἀἰβρθηῃβαῖοη. 360 ἸΠ8Π0 ᾿πηδἴ8 Π065 ἴῃ Βοϊπορίθβῃ, 
ΠΟΥ. ΠΡ. νο]. 1. Ρ. 208. 

ἼΠ|6 ΤΑΙ κΚ οἵ τ. Τΐαΐθθ Οἢ {115 ῬΆ55896, ΔρΡρΡΘΆΓΒ 0 Π16 
ἴο 6 ἴοο γεππρᾶ μὰ Πυρογου {108}, ἃπὰ ΘΟ 5ΠΓΘ5. ὉΠ᾿ΠΒΕΎ ὑπ 6 
γα πϑιαϊοη 'π πΠ6 δαϊπουῖΖοά νογθίοηθ. δ οὔϑοινθθ, ““ {π6 
ὙγΟΥα 1ῃ ἐΠ|6 ΟΥΤΡῚΠ 8] 15 ὄρνις, ΜΠΙΘῊ 15 ΦΌΠΘΥΙΟ ; 86 5ΈΓΟΙΥ ΠΟΓΘ 
ΔΡΡΙΊΟΔΡΌΙ6 ἴο ἐμαὶ πορ]θϑὶ οὐ Ὀ1γαβ, [6 ϑαρὴθ ἃπᾷ [15 ὑῬτοοά, 
ἔπδῃ ἴο [86 “πϑη μα οἰ θη 5᾽ οὗ {πὸ ἘΣηοΊ 5 ΒΊΡ]6. Απᾶ μ6 
ΒΌΡΡΟΒ6Β παῖ οὔν ΤιογΓα, ““ 45 {πὸ πίον Οοα οἵ ϑγ86], 8465 
ἴο 15 ΤΟΥ ΠΊΘΥ ΘΟΙΠΡΆΡΊΒΟΗ, ἴῃ {π6 ἀϊνίηθ οὐδ οἵ ἰπ6 ραγϑηΐ θ8ρ16, 
ἰγαϊηϊηρ 15. γοθπρ᾽ ὈγοΟά, αἰζον Π6 μά Ὀγουρη ἐπθπι Οἢ θᾶ 9165 
ΠΡ 5 ἴο ΠΙπη561. ἴο Μουπὶ Β᾽ πδ1(α).᾽)) ΓΤ 151 Θαυπ θα τυτΐοσ, πον- 
ΟΥΟΙ, Π85 ποῖ ἕαϊκαῃ ᾿πἴο οομδιἀογδίϊοπ, ὑπαὶ {Π6 σοπηραγβοη οὗ 
6 πη δπ4 οἰ οθ5 γἃ58 Κπόυγῃ ἔγοπι ᾧμ6 φαγ] δὶ ἔἰπη65 ἴο ἐπ 
ἴονγ5, ἀπ ψἃ5 ᾿Γοαποηΐ δα [ἈΠΏ1Π1ΔΥ ΔΙ] Ώρ ἔπθη ; ἃπα ὑμαὰΐ 
ἴῃ15 στη }6 τοῖα ΠΟΥ νγἂ5 ΤΠ ΠΟ} ΤΠΟΥ6 5164 ἴο {Π6 σ'ΘΠ1π|5 ἃπα 
παΐαγο οἵ π6 ΟἸγιδεϊαπ το! οῖοη. Ὑγηθη {π86 ὑγ10 65 οἵ 15γϑεὶ, 
ἀπ 6Γ ἴμ8 συάδησα οἱ μα αοα οἵ ἐμποὶν ἰαίποῦβ, ἀθραγίοα ἔγοῖα 
ἐΠπ6 ψ] θυ θ85, πα ἢ [Π6 ΠΟΥΟΘ 655 8π4 [ΘΔΥ]Θ55Π6855 οὗ γουςμ[α] 
8 ηἀ ᾿πηρ Θίτ015 ΑΥΓΙΟΥΒ Ψ ΠΘῺ ἱπΠ6 . 561ΖΘα προη ὑπο αἰ ν Π6]Υ.-- 
ΘοΟΠαποῦθα ργονῖποθ5, ἃπα ἐγ απρθα ἴῃ [Π6 5ρ01} οἵ ἐπεὶγ θπ- 
Ταῖθ5, ἔπ. ΓΘ 88} 050]γ, 85 1Π 6 Ὺ Ὑ6ΥΘ 510]1Π16]γ, σοΟΙηραγθά ἴο 
1Π6 γοιηρ᾽ ΘΕΆ 9165 ΒΟΥ ΠΡ ἔγοιῃ ὑπ6 1} ̓ π δ ΟΟΘ 55 1016. Πποῖρηῖβ αὐ ἴπθ 
ΟὉ}] οἵ {π6ῚὉ ραγεπί, δπὰ ἀδγίϊπρο' Π| ΠΡΉΐηϊπρ' προπμ ἔπ ῖτ 
1ΡΏΟΌΙΘ ῬΓΘΥ. ἘΠῚ ΘΟΙΠρΡΔΥ5Ο0η οὗ οἷ Τιογὰ 15 οοπϑϑίθηΐ ψ 
ὑπ6 παΐατθ ἃπα ἀθϑὶρη οὗ 15 ποῦ 6 ρογίθοϊ ἀϊβραπβαϊίοη οὗ γὸ- 
ΘΟΠΟΙΠαἴο. ἃπα ἴον. ΕΠ 5. αἰβο 1 0165, |κ ὑποὶν Μαβίθσ, ψγϑύθ 
ἴο 6 τη86Κ πὰ [οὐἹ]ἹῪ ἴῃ 5ρ γι, πα {ΠπῸΥ ψογο ἴο μὲ 5μοϊζογοά 
8η ἃ ΠΟΙΓΤΙΒΗΘα ὉΠΟΥ͂ {Π|6 ΒΥ ΠΡ᾽ ]ΠρΡ5. οἱ ἐμπὶν Κιηα ἀπά τηοΥ- 
ΟἸα] Ργοίθοϊου. 

(4) Η8165᾽5 πα] γϑῖβ οὗ ΟἸΙΓΟΠΟΙΟΡΎ, νο]. 11. ρατέ 2. 

15 ΠῚ ἃποϊοῃὺ 76») ψοῦΘ δοσαϑίομιθα ἴο 6811] {π6 ἰθιηρ]θ Τ"31Π, 
ἵμθ Ηοιυβθ, ἰο 5607 115 σγϑαΐ Βα ργίου τυ ἴθ ΔΠΥ Οἰ μοῦ θα] 41 Πρ. 
ΤΠΘΥ οΟὩ]]6 ἃ ἢ ΠΠἸΚΟνγῖ86 ἀομηβ ϑδαποίαδγ!, ΦΨΊΡΩΤΙ Π3, δῃηά 
ὩΣ ΨΡ ΓΞ, ἀΟΠη"5 οἴθυπα (α). Απα {μ15 ποιι56, ΟΥ̓ θη ρ16, ΜΒ ΘῊ 
ἢὰ5 ΠΟΥ͂, [Ὁ πρᾶν δἰ βθθη οδοπίατγίθβ, οοπἐϊηποα ἀθβο]αῖθ, ἴῃ [Ὁ]- 
π]πιθηΐ οἵ ἐπ ργόορῃθου ἰπ ἐμπὸ ποχὶ νϑύβ86, 588}} 6 δραίη γϑϑαπέ, 
δη ἃ οἡ ἴμο ᾿Ἰποπχηΐϊδῖπη5 οἵ 15Γ86] {πὸ ὑγ 1} 65 588}} ἄρ! ρ]απῇ ἴμ6 

'͵ 
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Μεχχὶπ,80, ΕῸΥ] 88. πηΐο νοι, Ὗα 51|8}} ποΐ 8566 γη6 μεῃοθίουῃ, Ζ γα βδ] 6πι 
111] γα 58}} 5βαᾶν, Β]θββϑᾶ 15 ἢβ {πδὲ σοιηθίῃ ἴῃ {ΠῸ πϑηιθ οὗ 
{π6 Ιμογα, 

ΜΑΒΕ ΧΊ], ΡαΥΐ ΟἹ νου. 958, Δα νϑ 1. 99, 40, 
98. -- Ὑ 1 0}}--- πὰ ἰονο δα! αἰαὶ: ἰπ ἐμ πιᾶτκοὶ-ρἶδοο, 
99. Απὰ ὑπο ομτοῦ βθαῖϑ 1π ὑπ ΒΥ ΒΘ ΌΡΊ65, δα π6 πρρογηιοβὲ 

ΥΟΟΠῚ5 αἱ [βαϑἰ8 : 
40 ΥΩ ἀδνοῦγ τ άουδ᾽ ΠΟουι565, 8Π4-- πη Κ6 ἸΟΠΡ' ΡΥΔΥΘΥΙΒ : 

ἴπ6586 588}} γθόϑῖνγο συθαΐϑθι ἀδιηῃ ί!0ῃ. Ἀ 

ΙᾺΚῈ ΧΧ. ρΡᾶΓγΐ Οἵ νϑυύ. 45. ἃπὰ νοῦ, 46. 
45 .--6 5814 τπτηἴο Π15 αἰδοῖ θ165, 
46 Βεονᾶγθ οἵ {πὸ 50 Υ1065, Β] Οἢ ἀθβῖγα ἴο ΑΚ ἔπ Ἰοπρ' γΌ00 65, 

8η ἃ Ιονθ οι ύθϑίϊηρ5 1ἢ [πο την κοῖβ, ἀπ ὑπὸ Εἰσμδϑὶ βθαὶβ ἴῃ ἐμ 
ΒΥΠΘΡΟΡΊ65, ἃπα ἐΠ6 οἰ] 6 ΓΟΟΙΏ5 δἷ δαβ[5 ; 

--εὖ.-- 

ΒΞΕΟΤΙΟΝ ΧΙΧ, 

Ο'μυἱδὲ αρρίαινάς ἐμὲ {1,λδογαἰλέψ Γ᾽ {6 ροον ΠΠἸάοιυ. 

ΜΑΕΚ ΧΙ]. 41]. ἰο ἐπα δῃᾶᾷ. υὐκὲ ΧΧΙ, 1---4. 

Μανκχ 1, Αμα Δεβὰβ β8( οὐδὺ δρδίηβὺ {Π6 ἐγθαϑΌΥ, 
ΤαΚα χα. 1, Πα [6 Ἰοοκοα ἃ, 

Ματὶς χὶ.. 41. Δα θΘ ἢ 6] ἃ μουν 1Π6 Ῥθορὶβ οᾶβῦ γηοη Υ ἰπΐο {Π6 ΥΘΑΒ ΤΥ : 
δ τηδὴν ἐπδὲ νγοῖ Υἱοἢ οαϑί ἴῃ ΤΠ ἢ. 

42, Δμῃά {δεῖα οϑιηθ 
Τιακο χχί. 2. 8150 ἃ σουΐαϊῃ ροοῦ ψίάονν, 
Ἡατῖς χὶ!.42. ἈΠ 5116 ΓΠΥΘῪ ΠῚ ΟνγῸ τη 65 ᾿7 ὙΠΟ γπ8Κ ἃ ἔλυε ΐπηρ, 

43, πᾶ [6 οδ]]θα ππίο ᾿ΐπὶ 15 ἀἸ5οῖρ]65, ἀπ βαῖἢ ππίο 
{Ππϑγὴ, ΨΥ 1 5ὰγ πηΐο σου, Τμδέ {815 ΡῬοοΥ ψάουνν δίῃ 
Οαϑέ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ, (πῃ 411 ΤΠῸῪ νιοὶ ἤᾶνα οαδί ᾿ῃμΐο {86 
ΕΥΘΑΒΌΓΣΥ. 

{λπιΚὲ χα Δ, ΕῸΥ 811} {πό656 πᾶν οὗ {πεῖ δρυπάδμποθ οαϑέ ἴῃ ππίο {ἢ 6 
οἴὔξουϊηρβ οἵ Οοα : ὑαὲ 5π6 οἵ Πδὺ βθπιγν Πδίἢ οαϑί ἴῃ 

Μανκχῖ 44. 81 (πὲ 586 δα, ὄνβῃ 811} Ποὺ ᾿ἰντησ, 

. ΜΆΑΞΒᾺ ΧΙ. ρατὶ οὗἉ νογ. 44. 

44 ἘῸΓΤ ἃ}} ἐθοῃ ἀϊὰ οαδὲ ἰπ οἵ ἔπ} ἀρ πάδποθ : θαΐ 516 οἵ μοῦ 
πδηΐ αἰὰ οὶ 1Π --- 

ΤΟΚΕ ΧΧΙ. ρᾶγΐ οὔ νϑι.1, 2. νϑὺ. 9. ἀἃπὰ ρᾶγῖΐ οἵ νου. 4. 

1 ---Οαηἃ 5ᾶνν {Π6 ΥἹΟΒ τπ6 οδδίϊηϑ' ἐπα ὶγ οἵ 5 1πἴο 1Π6 ἰγθαβαΓΥ. 
2 Απὰ Π6 58νν ἃ]50--- οαϑίϊπρ ἰπ {μι Π6Γ ἀνγχο μα 68. 
95 Απὰ Πθ 5814, Οἵ ἃ ἔγαΐῃ 1 5 γ επἰπΐο γοὰ, ΤΠ παὶ ὑμ]5 ΡΟΟΥ 

ψιάονν μα ἢ οαδὺ 1 τηογὸ ἔμ8ῃ {Π6ΥῪ 4]]: 
4 --4}} {πΠ6 Ἰντηρ ἐπαΐ 5116 πᾶ. 

ΟἸτν δηἀ ἰπ ν1η6, Δ ἃ ΟἸΘΥ πρ ἔπ 1} ργαῖβ65 πὰ ὑπ Δ Κβοϊν Πρ [ἢ 
ἃ ΠΟΥ̓́Θ ΘΙΟΥΙΟῺΒ ἔθη ρ]6 ἔμᾶπ ἐπαΐ οἵ Βο]ομοη. (ἀἸογίοιιβ ἔμ] ηρ5 
58.8}} Β6 ΒρΡοΚβϑῃ οἵ {μπ66, ἔμποι οἷἵν οἵ ('οα. 

(α) ϑοβοείρεβ. ον, Ηδ6Ὁ. νο]. 1. Ρ. 211. 

16.Α οὐτίοιϑβ ἰἢνγ, ὙΒΊΟΙ, ΡΥ ον] θα ἀπιοπο ἐμ6 9675 αἱ ἐμαΐ 
ἴ1π16, ὈΓΟΒΙ θα οη6 Π1ἴ6, 85 176. ἐγδηϑ] αἴθ ἐμ6 ψογὰ λεπτὸν, ἔθ 
Ρ6 ραΐ ᾿πἴο {π8 ὑγθαᾶϑαγγ. πὸ ροοῦ σ]άον, ἐπογθίογθ, ἴῃ οαϑὲ- 
Ἰῃρ᾽ ἔτυο τηϊῖ88, 6. Π {16 411, 1ἴο ὑπὸ ἐγθάβηγυ, σαν 8 5:28}165} 
58πη| ρου ἰ6ἃ Ὀγ {μ6 ἰᾶν. ΠΡῚΝ Ὁ "ΣΝ ΠΟῚΞ. ΘΝ 10 .ΝὉ, 
ΟῚ ροηδί ΠΟΙΟ λεπτὸν 1Π οΟἰβίδιη οἰ οι ΒΥ ΠΈΥ 1. -- Βᾶνᾶ 
Βαῖμγα, [0]. χ. 2. ἂρ ϑομοοΐσθη, ον. Ηδ66}. νοὶἹ. 1. Ρ. 250. 



δΜΙαῖ. χχὶν.]. 

ΜαΥΚ ΧΙΙ].1. 

ὈΕΒΤΕΈΌΟΤΙΟΝ ονὗ ΕΒΌΒΑΙΕΜ ΕΟΒΕΤΟΙ,Ὁ-- ΟἬΛΡ.ΥΙ. 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧ. 

ΟἸλγῖδε γογοίεἰϊς ἐ]ι6 ΠΤ) οϑἰνιοίϊον, 97 «“ογιιδαϊοτι----ἰἢ Ππὰ ὁ" 
ἐλ «ογυϊδ], Πὶδροπδαίίοη, απ οΓ ἐπ Του α ", 

ΜΑΤΊ, ΧΧίν. 1---.ϑὅ, ΜΑΚΚ ΧΙΠ. 1---81. τῦκ Χχὶ. ὅ--οϑό. 
Αμᾷ ὅ6βιι5 ννεπί οαΐ, δᾶ ἀδθραγίβα ἕγογη {Π6 (θιΏρ|6. 
Απά 85 μα ψεηΐῦ ουΐ οὗ [Π6 ἰθῃηρῖ6, ομ6 οἵ Π15 ἀἸβοῖρ 65 

17 Τῇ {πΠ6 ἀποϊθπὶ {ἰπη65 οἵ ἴπ6 ψου], ΜΠ ΘῊ 81] τηϑηκὶπ ἃ θοσδη 
ἴο ἀροϑβίαςιζθ ἴγοπι ἔμ (11 οὐ {ποὶν (ὑπο 5, 1 ρ θαϑϑα ἐπ ἔστι 
Εοα ἴο 56]6οὗ ἔπ 1Ππδιγϊουβ ἃποθϑίου οἵ ὕπθ πον δολξίουθα 5015 
Οὗ 15.868], ἴο τηδἰηΐαϊη πα ρογροίααϊα ἐδ ἔστι το! ρῖοπ, ΤἘΠῈ5 
[ῸΥ ἃ ΟΠ ρ; 56 γ165 οἱ ἅροβ, ἔμ οα οἵ Ναΐαγο ἀδιποηϑίγαϊθα ἴο 
18 016 σου ὑπαὶ Ηθ ψὰ5 ὑπὸ αοα οἵ {πὸ ΟἸαγοΝ 4150, ὈῪ 
ἴπ πποϑὲ βἐτπιρομ θυ πη 8 6165 πὶ Τἀνουν οἵ {6 ομοϑθη ΤἈΤΆΠΥ οἵ 
ΑΡγδῆδιη. ἘῸΓ ἵπθῖα πΠ6 5θὰ ψγὰβϑ αἰνι ἀθα, {Πὸ {1465 οἵὁἨ Υἱνοὺ5 
ΘΓ βἰορρθά, ἃπᾶ ἴπ6 ψναΐθυβ γΌ56 ΠΡ ἴῃ ἢθορϑ ἘΟΕ Β1Π5 
ὈΓΟΙΚΘ [ογῖ ἴθ πὸ ἀθϑουτῖ ; ἀθοδῦ Δρρυοδομθα ποῦ ποῖ ο67- 
τηθηΐβ, ΠΟΥ αὐῖριθ ὑποῖν 05. 16 αοά οὗ {π᾿ 1ἀοϊαἴοτϑβ διοοά 
5111 ἴῃ π6 ἔθιαρίθ οὗ Πἴοθανθῃ, ἀπά ἴπΠ6 πο ρϑηβθα ἴῃ ΠΟΙ’ 
ΘΟΌΥ56 αἱ {π6 νοϊοο οἵ ἃ τποῦΐα]. ἘῸΥ ἵπθ ὑπὸ ἥγο ἀθβοθηάθὰ 
ἔγοπὶ πθᾶνθηῆ. ἊΑαοάᾶ μἰῃη56 1 τορι θα ΟΥ̓ΘΥ ἔπθιη, δηἱ γοπ θα ἰπῃ ἃ 
ΠΡ οἵ το αὖ πὶρ]ῖ, ἀπὰ ἃ οἱουἂ Ὀγ ἄγ. Ἐΐ ννὰβ ἐμὶν Κιηρ' 
“--ΗΗς ν»5 ἱμοὶν ἀθ]νογου. ὙΥΠαΐθυου ΤΟΥ {Π6ῚΓ ΠΟΥ ΡΒ ΟΥ̓ 
ἀδνιίοηβ ἴτΟπλ 5 1πϑει Ὁ] 0115 : οοπ᾿ϊπθα τα]γϑοὶθβ, πα ἐπ6 
ΒΡΕΓΠ οἵ ΡΥΌΟΡΉΘΟΥ, ἀοιποηδίγαϊθα ἰπθ ρεγρϑίπαι βϑαρουῦιπίθηά- 
8606 οὗ ἃ ργοϑιαϊηρ Ργονιάθηοθ, ΤπΠ6 γϑοογᾶβ, παπάθα ἄονη 
ἔγοι ὑπ οὶν ΤΠ θυ 5, πᾶνο θθθα [ΣῪ ργοϑουνοα : ἃπὰ γἴὸ 8Γ6 
ποῦ δϑϑυγοα ὑμπαὺ ἴπΠ6 ϑαϊηθ ρου ον ΒΟ οΥἀδι θα {656 ΟΠ" 
ΔΟΥ5 [ῸΥ ὑπ ἔλα] οἵ Αθγαίιϑηι ἱπ ἴπ οἱ άθη {ϊπ165, Ὑ111] ΠΟνῸΡ 
Ἰθᾶνθ ἔπ 61}, ΠΟΙ ἔογβακο ἔπϑια : “ ὕδη ἃ οπΔ [Τρ ῖ ΠΘΥῪ 580}. - 
ἱπρ᾽ ΟΠ ὁ γρθα, ΠΟΥ τᾶν ἰογροῖ, γοὺ Μ1Π1 ποὶ ἔογροῦ ἔμ 60." 

195 οὐ ππομδηρθα]6. 15 ΕΘ τη ὑπαὶ ΕΗ 6 5ῃου α 116, ΟΥ̓́Τ 6 
505 Οἴπηδη ἰπαὲ Π6 5που1α γοροαῦ  Ἐὸ τ πᾶῖ Θ0η ἀἸ ΠΠ0Π Δ 06 ἢἢ5 
ῬΘΟΡΙΘ γϑάποθα ὁ ΝΟΆΥΥ ὅνο ὑπουδαηα νϑᾶγ5 πᾶνθ οἰαρβϑά 
51Π06 ἴΠ61} ΠΟΙΥῪ οἸἵΥ γγχὰ5 θυτηΐ αὐ ΠΥΘ, ἃπαὰ ἐποὶν παΐίοη 80αΐ- 
ἔδυθα διηοηρ᾽ {Ππ|6}1 ᾿πϑα πο ἀθατ 6 Ὀγθίμσθηῃ. ΤῸ {πὸ ᾿πίο]ο- 
γΆ0]6 βυ υῖηρ5 οὐ ὅπ 5015 οἵ 15.860] ἀυγίηρ ἐμ15 Ἰοηρ᾽ ρουοά, 1ἱ 
ἰ5 ποῖ ΠΘΟΘϑϑΆΥΥ ἴο τᾶ Κο ἔαγ που Δ᾽] βίο. ΉΘΥ ἃΓ6 βἰδιηρθα 
ΟΠ ΘΥΘΥῪ Ρᾶφ96 Οὗ Πἰβίουυ. Π6 96 )}8 86. 5{1}} ἀϊβρϑυύβθαά οὐ 
ΘΥΘΙῪ Ρᾶυΐ οἵ ἴμ Κπόοσσ σου]. “ΑἸηοπρ' τιι5, αὶ ποὶ οἵ 5," 
ἴπου 8 η 61 νοῦ ἴπ6 ϑαυῖ, ὈΘησημθα ἔγομι {Ππ61Ὁ [0]. ΟἸΤΥ --ο 
ἴγοιι ὑπαὶ οἱδγ 1 Ο ἢ γὰβ ὅπ 70 οἵ ἴπ6 ὑπ ο]6 θαγί--ἰῃ6 γϑϑὶ- 
ἄβθποθ οἵ ὑπθὶνῦ ργοροἰβ---ἰπο βοαῦ οἵ ἴπὸ ουθαΐηθϑβ οἵ {ποὶν 
Κιηρθ--ΐμθ ΠΟΠ]6, 8ηἃ ὑπ6 οδρὶϊα], ἃ5. ὕπο (Ὁ ηα]Υ ΒοΙΘνθά, οἵ 
ἔποὶν οχρθοΐϊθα Μϑβϑιϑῃ. ΕὙοΙ ὑπ οοπίθιηραἴϊομ Οὗ ἢ 6 ΤΟΥΤΠΘΥ 
ϑρΙΘηἀοαγ, δηα ργθϑθηΐ ἀρ θϑϑῖοη οὔ [π6 ποιι86 οἵ 15786],1 νοι! 
Τϑαποϑδὺ πὸ τηοάρθγῃ ΨΦ ον, πὸ ὈΘΙΙΘν6 5 πᾳ πα ἰγαΐῃ οὐ ὑποβα 
58 Υ 84 ὈΟΟΚ5 ψΠ1Οἢ. πᾶν θΘΘη ἐγαπϑη θα ἴο μ1π| ΠᾺΓΌΤἢ 15 111π|5-- 
ἔγίουβ ἃποθδῖουβ, 0 ΡΙΌΡΟΒΘ ἴο ΒΙΠ]5611 ὑπ15 φαοβίϊοη, “ ΥΥΠμΘἵ μου 
ἀξ 15 ῬΥΟΌΆΡ16 παὶ ὑπ ἀοα οἵ ἐποὶν δι μουβ 5ῃοῦ α ὕππ|5 ΘΟ ΒΙΡῊ 
ἔπ ρϑου! υν ἰνουγθὰ ἔμ] ν οἵ ΑὈγΆμαπὶ ἴο ΟΧ1]6 δ πα ΤΠ 5ΘΓΥ͂ 

᾿ ἔπι πιοδὲ ᾿πίο! θυ 8}]6, (ΟΥ̓ 50 Ιοπρ' ἃ 5ρᾷοβ οὗ {ϊπ16, γι ἐπουσὲ 50Π16 
δαἀθατϊιαΐθ οᾶτι86 δ᾽) [5 1Ὁ ΡΥ ΟΡΒΡ]6 ὑπαὶ Ψ Θγιιβα! θη, {πΠ6 ΠΟΙΥῪ ΟΙδΥ, 
ἀπ οἵἵγ οἵ ἐπ σγθαΐ Κίῃρ, 5ῃοι!α θ6 Ὀτιγαὶ σι ἔτ, ἃηα θ6 
Ἰγοάάθῃ πάρ ἴοοὺ οἵ ἴπ6ὸ Οθηΐ]ο5, ἀπ πῸ ὙγΥΓΠΙ ΠΡ νοΐοΘ θ6 
δίνθῃ, οἰϊμοὺ ὈῪ τηΐγϑοῖθ, Οὐ ὈΥ Ῥτορμθογὶ ὙΥμθη 1Π6 ΟΠδ!- 
ἀθδη5 ΡΟ] ἰθα ἐπ βδοσοα ἐθυυϊογιῖγ, ἀπ ἀθβίγογϑα ἴΠ6 οαγνϑα 
ὙΟΥΚ οὗἉἨ ἴπὸ Βγϑβὲ ἐθιηρ!θ, ἘΖθΚΊΘΙ ἀδποιποθᾶ ἴμθ οομηΐηρ νθη- 

41 

δευαβα θη. 
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Μαί. χχῖν.. 

ῬΕΒΤΕΌΟΘΈΤΙΟΝ οἐσΕΒΌΒΑΙΕΜ ΕΟΒΕΤΟΙΌ --ΟΠΑΡ.ΟΥΣ. 

(Πὶ5. ἀβο1}0165) σᾶτηβ (0 Ὠΐτη ἔοΥ ἴο 5βῇθν πἰπι {πΠ6 ὈυΣ])αηρ5 
οὔ [Π6 ἐθρ!8 ; 

σθᾶπο ; ἃπὰ “ογθιηϊ ψαρὶ πΙρ πα ἀΥ [ῸΓ {πΠ6 ΓΘ  Θ5510Π 

Οἵ {μ8 ἀδαρῖογ οἵ πῖ8 ρββορίθβ. ὙΥμθη ἃ βυθαῖθυ πῇ τη γ6 [ἀ5ἴς 

ἱπρ' ΡΠ Βιηθηΐ 185 ἃρθοαΐ ἕο θ6 ᾿πῇπτοῖθα, ψγὰβ τ ποῖ ἴο Ὀ6 6δχ- 

Ρϑοίβα ἱμπαΐ ἃ ργορμεὶ 5ῃοι]ά ἃγίβθ δβοπρ {Π6 ρβορίο οἵ αυά, 

ἰο ἄρρϑαὶ! ἴο ἔμϑι, ψἱτ ἴΠ6 βἴθγῃ αἰ θεν οἱ ἘΣΖΘΙΚΙ6], ΟΥ̓ 16 
ἑδπάθν, γοῖ τηδ]οϑῖϊο, δΪοαθθποθ οὗ Ζογθδ} ΤΠΘ ὈΟΟΚΒ5 οὗἉ 

ἐμ Ὁ μγιϑίίδπ βου ρίσγθϑ 8016, 501γ}8 {115 ἀΠΠΟΌΪ γ, 8 4 5516 

ἔποπα ἐμαὶ ἐμ15 δχρϑοΐαϊϊοπ τγὰ8 ποῖ ππυθᾶϑομαῦ 6. ὙΠΘΥ ἰ6}} 
ἴπθηι ἐμαὶ ὑπὸ σγθαϊθϑὲ οἱ 4}} ργορῃθὶβ ἀρρθϑαὶϑα ἴο ἔμϑιι---ἰΠ8 
80η οἵ Ῥανία δἀάγοβϑθα ἴμθια, θαὉ ἔμοῪ ου ποῸΠη6 οὗὨ 5 γθ- 
Ῥτοοῖ--Ηο τοῖο], ᾿π 15 νοΥῪ 1881 ργϑαϊοϊ!οη, ἘΠ} ΒΥ Πρ 1}12.- 
πο ΘΠΟΓΡΎ, ἰῃ6 ἔδαγ ἃ] ἀεβδιγαοίίοπ ἐπαΐ ἀνγαϊτθα ὑποῖγ θοϊονθά 
οἰΐγ, πὰ 115 πηθο] ϑνίπρ, ᾿π ΠΡ τ πΐβ : ΟἸθσὶηρ αἱ 1116 58 π|6 Εϊπ|θ 
ἴῃ 6 π68}5 οἵ δα! ναἰϊοῃ ἴο ἔμ 118 {π| ἔδυ. 

Αἱ ἰμὶ5 ἀπ ἴμ6 Φ6 5, ἐμγουρἢ 811 ΥᾺΠΚ5 Δ Πα ο]8455865, ὙΟΥΘ 
ΖΘΆΪΟΙΙ5 ἴοσ ἐμ ἰᾶὰν οἱ {ποὶνῦ ἰδέμοῦβ, δῃα ρϑυβοοίθα ἴο 
ἀθαΐη ΘΥΘΓΥ 0Π6, δύοπ οὗ ἴπ6ῚΓ οὐαὶ παίϊοπ, ΠΟ 5ρόκο θὰ 
ὙΠ ᾿πα ργθποο οὗ 115 ϑαποϊϊοηβ. Μίαυβὶ ποῖ, ἔπ 6, 501η6 τὐναο- 
μηοιυϊοασοά «πὰ γγορογίίοπαΐθ ΟΥ̓ΠΙΘ μᾶνθ θθθη οομμμηϊἰος, 
ὙΠ] ΟΝ οοα]α ἔμπ5 681} ἀονῃ ἴπ6 7π5ὲ ᾿παστηθπΐ οἵ ἔπ αοά οὗ 
ἐποῖν ἑαϊμβουθὸ ΤΠῸὸ Ομ γιϑδιϊδα βου ρ αγΟ5. ΔΙ0η 6. οἂπ 50|γ6 ἐμ 
γηγϑίογυ, πα νἱπάϊοαϊθ ἴῃ8 Ὁποβδῃρ ΘΠ] ΘΠ 685 οὗ ἱπ6 αοά οἵ 
15Γ86]. Ηδθυβ ἰ5 γοἰαϊθα ἴμπο δι ποῦΐο ἀπγθρθηϊθὰ πὰ ρτοροῦ- 
ἐϊοπαΐθ ογιπθ. ΤΉΘΥ τοϊοοϊοα ἐπϑῖν Ιοπσ Ργοιηθθα 655188--- 
1πὸν ογποι θά ἴμ8 1οτὰ οἵἉ 1Π|{ ; [Π6Ὺ παι]θὰ Πῖπὶ ἴο [8 ΟΓΟΒΒ5 ; 
ἘΠΘΥ οἸαπιουγοα ΤῸ 5 Ὀ]οοά. ΕῸΓ {815 [861 ΠΟΙΥ ΟἸΤΥ 15 1ϑ ἀμ ΐο 
1πδῖη 4οϑοϊαῖθ ; [9 {815 ἔποὺ πᾶν θ66Π [ὉΓ 50 ΠΙΔΠΥ ΟΘΠΓΆΓΤ]85 
ἀῃ6 56οῦῃ, πᾷ ουἰοαδίβ οὗ πηδπκῖπα. ὙΠ6 [Ὁ}} οἵ «}Θγιβα]θπι, 
1ῃμ6 πη βουῖθθ οὗ 115 1πμ 8018 πῖ5, δπα Π6 6ν}]5 ἐπαΐ πᾶνθ 50 [οηρ 
Ρυτγϑιθαᾶ {π6 50η5 οὗ 5γΓ86], πᾶν Ῥθθῃ ὉΠΙΪΌΓΙΑΪΥ Γοραγάθα ἃ5 
γα παπηθηΐβ οἵ ὑπ ἔγσαϊῃ οἵ ΟΠΥ β Δ}, ἀπ α {ΠΠ6 τποϑὲ πη ἀ6}1- 
8016 πᾷ 50] θη ΡΡΘΆ] ἴο ὑπ 6 βἢ παίϊοη. Απά ἂδ5 1815 ργϑ- 
ἀιοϊίοη οὗ οὔὐ Τωογὰ 5. {π6 πιοϑὲ γι κΚα0}6 ἴὰ ἴΠ6 Νον Τ᾿ 6ϑἰδᾶ- 
τιθηΐ ; 80 8150 δι {π6 ἀοβίσποϊιοι τ ργϑάϊοῖβ, ἀπα ἴπθ ργθδοηΐ 
οοπαϊξῖοπ οἔὔλπο ονν5, ψ ΒΒ ου ΔΩΥ Θχοθρίϊοη ἡ μϑΐθνϑγ, {Π6 τηοϑὲ 
οδ]απηΐουβ, ἀπ δ6 πιοβί δἰ γικίηρ, δηα, οἢ. 81} Κπούῃ Ργ]η- 
οἶρ!65 οἵ δοΐΐοῃ, {88 πιοϑὶ ἀπ] οοϑαὰ [Ὁ0Γ, ἀπϑοοοπηΐαθ!ο. θυθῃ 8, 
1π ΒΙδίουυ. 

[οἴ ποῦ οομδίογ πα οσοαβίοπ οἡ Μ ΐοἢ ἐπ 6 ρΥθα! οἴ ΟΠἢ5 γ6 6 
ΒΡΟΚαπ. ὙΥΠΘη ΟὟ ϑανίουῦ ργοποπηοθα μἷ5. ρα ἰμποῦϊο Ἰαπηθηίᾶ- 
ἰ0η ΟΥΟΥ Φογαβαίθμι, μΒ6 γγ7χ85 1π ἴΠ6 ἐθιηρ θ, βυσγοπμ θα θγ {86 
χα πα 46 ἀπ Πἰβ οὐ ἀἰβοίρ!85; ψμ6η Π6 [οἱξ 11, ““ 15. α15- 
οἰ ρ]65. οᾶπηθ ἴο πἷπὶ [ῸΓ ἴο 5μῃ0 7 πῖπὶ {μΠ6 θυ Πἀἴπρ5 Οἵ {μ6 ἔθηιρ]6, 
μον ἰξ γὰ5 δἀογπθᾶ ψΠ ΘΌΟΘΙΥ βἴομθβα πὰ ρ 5. ὙΠΟΥ 
ϑθθῃηθᾷ, ὈῪ ἐπ15 δοίϊίομ, ἴο ἰηΐεν ἐπαὶ 5. 6 ἢ ἃ πὰρ πι ἤσθηΐ δάϊῆσθ 
οου]α ποὺ μῈ ἀεοβίγογεα. Βαΐ, 85 οὐ ϑδνίουῦ π8α ργορμοβί θα 
1ἰ5. τοῖα] χαϊπ ἀη ἃ ἀθβοϊαἰϊοπ, ἔμ ν 6.6 ΔΒ ΧΙΟΙ5 ἰ0 ΚΠΟΥ͂ ἸΠΟΓΘ 
οὗὨ ἔμ656 {πῖπρβ, ἃΠ 4, ἃ5 Β00η ἃ5 Β6 δὰ ἀἰδθηραρθα Ἀἰτη56 1 ἔργο 
ἐπ ταυ]εϊτπᾷ6, ὑπ 6 Ὺ οοτηθ απΐο μἷπ ργιναΐθ γ, ἃ5 μΠ6 τγὰ8 5:{{1 Πρ’ 
οὐ ἐμ Μουπὶ οἵ ΟἸῖνα8 ; ἃπὰ δπἰγοαὶ Ἡΐπ ἴο ἰ6}} ἔπθιη, 6 Π 
Ψ1Π ὑπρ86 ἐμπῖπρθ θ6, ἃπᾶ. παῖ ἴπΠ6 δία οἱ {Ππ ὴὺὦἁ ΘΟπιηρ, ἃπὰ 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος) οὗἩ ἴπΠ6 δπὰ οἵ ἐμ6 ψογὶὰ ὶ ΕἼΤΙ 
ἀ818 φιιοϑέϊοη, 1 ἀρρθᾶγβ ον ἀθηὶ ὑπαὺ ἴΠ6 αἰδοῖ! 65 ν᾽ θα {μ6 
δοπιΐπρ οὗ Ογὶϑὲ ἀπὰ [πὸ πὰ οἵ πὸ ψουἹὰ ΟΥ̓ ἂρ, ἃ5. θυθῃηΐϑβ 
ΠΟΑΥΪΥ στο] αἰθα, ἀπ ψμὶο ψουἹά 1π αἸΒρα 0} ἴακθ ρᾶοθ ἴο- 
σοίμοῦ: ὑπὸ δὰ πὸ ἴάθα οἵ ἴπ6 ἀϊββϑοϊαἴομ οἵ ἰμθ «6 0]15}} 
ΡΟΙγ, ΜΙ} 115. αἰϊοπάδηϊ μ βου 168, ἃ5. ΥΘΆΠῪ 5101 64, ΟΥ̓ 1η- 

Ζοσαβδίθι, 
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Πυκοχχί. δ. μον 16 νγὰβ ΔἀΟΥ ΘΑ τυ ρΡΟΟΑΪΥ 5έοη 65 πὰ ρἹ 8, Φογαβα οι. 
Ματὶ χὶἱ.1. πα δα πηίο πίη, Μαβίου, 566 ψ ῃμαῦ τηϑηποῦ οὗ ϑδίοηθϑ 

δ η4 νυῆδὲ "Πα Ἰηρβ ἀγο Ποχο ! 

οἸαα θα ἴῃ, οἰἴποὺ οἵ ἴποβθθ ονυθηΐβ.0 ΤΟΥ ᾿πηᾶρὶποα, Ρ6ΥΠ805; ἃ 
ϑύθαῖ δὰ αὐτὰ] ὁμδηρΘ τῃ ἴπΠ6 ῬΠγδῖοαὶ οοπδίϊταϊ οι οὐ ἔπ αη1- 
ψοΥ56, 10 ἢ ὑΠΘΥ ῬΥΟΌΔΡΙΥ οχρθοϊοα ψουἹὰ οοοὺγ ψιπίη. {Π6 
ἴοτπὶ ΟὗὨ {Π6 1] Οὐ Πἰγ65 ; θαΐ ἔμου οου]ὰ Ἰιᾶνθ πὸ οοποορίϊοι οὗ 
νι μαΐ τὰ ΓΘΆΠῪ πηοδηΐ ὈΥ ὑπ6 ΘΧρυ βδίοπ Ποῖ ἔπ ὺ θιηρ] ουθά, 
ἴμο Θομηϊηρ οὗ ΟΠ γὶδί. “Ἅ ΕΎομι ΘΓ ὙΘΥῪ ΟΠ] α]ιοΟα,᾽ 58 γ5 ἃ 
7πααϊοϊουβ ἃπὰ μοποίγαϊ προ οομηηθηΐαϊοῦ, “ὑπο ὺ ἱπιᾶσιηθα {πᾶΐ 
ἐπα ἴθιιρ!θ ψου]α βἰαμὰ ἴὸ πὸ οπὰ οἵ ἰϊπι6: δηὰ {π|5 ποίϊοῃ 
Ὑγ85 50 ἀ66ρ)γΥ ἢχϑὰ ἴῃ ὑπϑὶγ πη 5, ὑπαὶ ὑπο νυ Γοραν ἀθα 11 ἃ5 1π|- 
ῬΟΒΒ1016 ἴον ἔμ ἴδρ]θ ἴθ θ6 ονϑγϊμγοννη, 116 [Π6 δἰγαοίαγθ 
Οὔ ΤΠ6 ππῖνθυβθ Γι] η64. Α5 5006 ἔπογϑίουγ ἃ5 ΟΠ γῖϑὶ ἴο]α ὑπ ὴ 
μὲ [μ6 ἰθιιρ]θ ψουἹὰ 6 ἀδβίγογθα, ἐἰθῖν ὑποιιρ ἴθ ᾿πδίδ πεν 
γὰρ ἴο {6 σοπϑυτημηδίϊοη οἱ 411] {πῖπρβ. Τλτι5 ποὺ οοηπθοῖ 
ψλ {Π6 ἀοοἰγαοίίομ οἵ {π6 ἔθη ρ1]86, ἃ5 ὑπῖποβ ᾿ΠΒΘΡΆΓΑΒΡ]Ὸ, {Π6 
οομπΐηρ οἵ ΟΒΥ δὲ πα ἴῃ δπα οἵ ἐπ μου]. οβθηπλ 8 οΡ- 
ΒΘ 95 οι {118 ρᾶ55890, ““ 1 15 οογΐαϊι ὑπᾶ} {116 Ῥ ιγα56 ἡ συντέλεια 
τοῦ αἰῶνος, ἰ6 υαπάογϑίοοα ἴῃ πὸ Νοὸν Τ᾽ οοιδιποηΐ (Μαῖιὶ. χα. 
99, 40. 49. χκν!ὶ!. 20.) οἵ ἴμ6 ϑμα οἵ ἴμθ χοῦ. ΤΠ6 ἀἸ5ο 1 ρ0]65 
ΒΡΟΪκ6 δοοογάϊηρ ἴο {π6 ορίπῖοηβ5. οἱ {ϊιοὶν Θου Γ θη, δηὰ θ6- 
Πονρά πᾶΐ {π6 πὰ οἵ {ὑπ15 ψουἹα, ἀπα ἐπα ὈΘοΊ ππἰπρ' οἵ ἃ πονν 
οπθ, ψουυ]α [Ὁ]]ΟΥΥ ᾿πηπιθ ἀ1 Δ 6 1 ἀροὸπ ἴΠπ ἀδϑίγαοίίοπ οἵ ἰἔδ6 
ἐθιηιρ]6(}).» 

Τιιθ οοπεῖηρ' οἵ Ομνἰϑῖ, ἀπὰ {πὸ οπὰ οὔ ἐμ ψουῦϊά, Βοίηρ ἔπ 6γο- 
ἤογθ οὐἱγ αἰ δυο χρυ βίο ἴο ἀθποῖθ ὑπ 5816 ρϑῦιϊοα ἃ5 

' 1π6 ἀοδίγαοίϊίοπ οἵ «6υυβαϊθμι, ἴπ6 ραγροῦὶ οἵ {μθ αἰ] 501 0165 
[ υσδίϊοι Ρ]διη]ν 15, ὙΥΠμΘη 51184}} π6 ἀδδιγαοίίομ οὗὨ “6 Γ.58 16 πὶ 

μ6---Δη ἃ γμαΐ 588}} θ6 {116 βρη οὗ 1 Τπ6 Ἰαϊου ρα οἵ ἐπθ 
φαθδβέϊοῃ 15 μ6 ἢγϑὺ δηϑυνοῦοα, πὰ οὔτ᾽ ϑανίουν [Ὀγϑὶβ}}5, 1η 1μ6 
ΟἸθαγϑδὲ δ πηθῦ, ἱμ6 δἰσηβ οἵ μὶ5 οοιμΐηρ, δηα ὑμ6 ἀδδιγποϊίοῃ 
οἵ Φογυβαίθ. Ηδθ ὑπθὴ ρᾶβ805 οὐ ἴο {πὸ οἶμοῦ ραγΐ οἵ 1Π6 
ααθϑίϊομ, ΘΟποθυηρ ὑΠπΠ6 ἐΐμιε οὗ 15 οομηΐηρ, Ἡἰβίουυ ἰ5 186 
ΟἾΪΥ οογίαϊη πη θυργοΐου οἵ ρΥΌρθοΥ, Ὧηα ὈΥ ἃ ΘΟ δ 50η οἵ 
1π6 ὄνο, ψγ6 5181] 566 ψ11}} πα βῃπροη ἀου5 ΔοούγαοΥ ὑπ6 [αἰΐϑυ 
᾿ὰ5 ὕὉθθὴ ΔΟΘΟΙΡ ἰθηθα. Οὐγ Ὀ]65568 ϑανίουν [Ὀγϑὶθ}}5, ἃ5 ὑμ6 
ν5: β'δθῃ οὗ 5 οοπηΐηρ, ὑπαὶ ἔπ 5που] ἃ θ6 [156 ργορμοίβ, 
ὙΜαΐι. κχῖν. 4, ὅ.) δἀάϊησ ({μ| χαχὶ- 8.) {16 {1π|6 ἀγανν θὲ! ΠΘΆΓ ; 
δη ψ6 Πηά, ἴῃ ἃ ψϑΥῪ 5]οῦὲ ἔϊπη6 αἰΐζον, {115 ργόορθου θρᾶπ ἴο 
08 γϑ}Ζθά. ὙΘΥΥ 500} αἴϊθι οὐγ 10γα5 ἀθοθαβ6, ϑ᾽ηοη Μᾶρτι8 
Δρρϑαγθᾶ, δηὰ δον ομϑα {μΠ6 ΡΘΟρ]6 οὗ βδιηδγὶα, ὅτο. (Δοἰβ ψ1}}. 
9, 10.) 8.66 4150 Αοἰϑβ χχὶ. 98. 

ΟΥ̓ {μ6 58πη6 δἴδιηρ ἃπα ομπδγδοῖθυ νγᾶβ 8150 Π)οϑίϊμθιιβ, ὑπ 58- 
τηδγΐαη, πὸ ρχοϊοπαθα ὑπαὶ μ6 ὰ5 ὑμ6 Οδυϊδὶ Τογϑῖο!α ὈγῪ 
Μοβ888. 
Αρουΐ ὕνοῖνθ υθᾶγβ δεσ {πΠ6 ἀθαΐ οὗ οὔν Τόν, ψμθη Οτ5- 

Ρὶὰ5 Εαἀυ5 ψὰ5 ργοοαγαΐογν οἵ «{π6868.. ἄΓ056 8 ᾿πηροβίου οἵ {6 
Ὠδηη6 οἵ ΤΠοιιάδ5, Π0 5] ἃ μ6 ψὰ5 ἃ ργορ]οῖ, πα ρογϑιδάθα ἃ 
ϑγϑαΐ λυ ἴα 46 ἴο ΤΓΟ]]ονν πΐπι ψ ἢ {πον θοϑὶ οἴἴδοϊβ ἴὸ {ῃ 6 ΥἸΝΘΥ 
Φογάδη, ψ μοι μΠ6 ΡΓΟπιϊβθα ἴο ἀϊνίἀθ ἴογ {μ6}Γ ραβϑᾶρθ; ἃπά 
βϑυϊπρ {Π|656 ἐπί πρ5, 5805 “2 05Θρ018, μ6 ἀθοοίνθα τηδην : δἰ πηοϑὲ 
πὸ νϑῦῪ ψουἀβ οἵ οἱυσ [ογὰ. 
Α ἔδν γϑᾶγβ ἃ ἸοΥγ 45, ππ 6 Υ {Π6 γοῖρη οὗ Νϑυο, 8116 ἘΘΙΧ 

ὙὙᾺ5 ΡΥΟΟυΓαΙΟΥ οὗ πάρ, ἱπιροβίοτβ οἵ ἐμ15 βδίϑηρ Ψ6ΓΘ 80 [Γο- 
ααρθηΐϊ, ὑμπαὺ βοὴδ 6 γ6 ἰάθη πα Κι Π]64 αἰπηοϑὺ θυ ΥῪ ἀαγ. «708. 
Απᾷ. Ὁ. χκ. ο. 4. ἀηᾷ 7. 1 γψγὰβ ἃ π5ὶ ἡπἀρτποηΐ ἴον αοα ἰο ἀθ!νοΓ 
ἘΡ ὑπαὶ ρβορ]ὸ ἰπΐο ἐμ πδηἀϑβ οἵ ζαί56 Ομ νἸδἴ5, ζᾶ πᾷ 50 ν71}- 
ἔμ} }}ν γο)θοῖθα πὸ γα ΟΠ6. 
ΤῊ ποχὗ βίρῃβ ρίνθῃ Ὀγ οἷν Τογά, ἅτ, Υ̓αΥ 5. ΔΠ ἃ ΓΟΠΊΟΠΓΕ 

Ἦ ε 

--- πμν.΄“΄πὰὐὰὰππ“πτπτπὐὐτϑτττἱὰσσν 
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Βῖατκ χὶ!. 2, Απᾷ 7655 Δηϑννϑυιηρ, βαϊα απίο {πθῖη, ὅδε μου [Π656 Τεταβαϊ ἐπι 
συϑαῦ ὈυΠ]αΙη 95 ἢ : 

οὗ ψ8γ5, ὅζο, ΤἘΠ.656 ΤΔΥ 6 566} ἴῃ «056ρ}85,(}. χν!!. ο. 9. Ὑγαγ. 
Ῥ. χὶ. 6. 10.) ΘΒ οί! 85 ἴο {{Π|0 ΓΠΠΊΟῈ͵5 οὗ γᾶ γ5, Πθη Ο] ρα] ἃ 
ογαἀδγϑα μῖ5 βίαϊαθ ἴο Ὀ6 5θῖ πρ ἴπ {π8 ἴδιαρ!) 6 οἵ ('οα, ππῖοι ὑπὸ 
[608 πανὶηρ Γοίϊιβθα, μα ΘΥΘΙΓῪ ΓΘάΒΟΠ ἴο χροὶ ἃ ψγχᾶγ τὶ {Π6 
Ἐοιηδη8 ; ἃπα ψγ6Ὑ6 ἴῃ 5116} ΘΟμϑὑθυ δῖ οπ Οα {μΠ6 οσοαβίοῃ, παῖ 
ἱμποὺ ονθὴ πορίθοϊθα ἴο {1}}} ὑπ σγουπᾶς θαΐ ἔμπ61γ ἴδαυβ 6 0 
Β00η αἰ 5ϑ᾽ραίθα Ὀγ {πὸ ὑπηθ]ν ἀθαΐῃ οἵ ὑμαὖ Θιρθυου. 

“ς Ναίϊοῃ 518}} γ1586 ἀραὶ πδὶ παίΐομ."" ΠῚ5 ρογϊοπαρα ουθαΐου 
αἰδίυγ θη θ5 ὑμπᾶπ ἔπ ο56  μ 1 0ἢ ἴοοἷΚ ΡΙ866 ἀπάοϑυ (Πρ .]8, ἴπ ἔπ 6 
Ἰαἴξου ἐϊπη65 οἵ ΟΙδιαάϊπδ, ἀπᾷ 1 ἴΠ6 γοῖρ οὗ Νοῦο. 11 ογοϊο ἃ 
1ῃ8 ἀἸ5 5 Θ Π5] 05, Βα ΓΘ οὗ] 015, 8 ἃ χππἴι18] 5 Δα ρ ἴον οὗ {πὸ {6 78; 
Δηα ἴπο56 οἵ οἴποὺ παϊίΐοηβ, πο ἀνοὶῦ ἴῃ ἴΠ6 ϑᾶπιο οἰἑϊ65 ἴο- 
βϑῖμου ; ἃ5 ρδυ  ου]ΥΥ αἱ Οοϑαγθα, 6 γ ἴπ6 {65 ἀπ ΚΥΥΙΔΠ5 
οοπδη ρα ἀρουΐ ὑπ ΥἸρ δ οὔ ἴΠ6 οἷν, νυ ϊοῖ οη ἀθα πὰ ἔμ6 ἰοΐδ! 
δχρυϊβίοη οὗ ἴμ6 59 5, ἄρον 20,000 οἵ ψ ποῖ αῦα 5ἰαῖη. ΤΠῸ 
Ὑ ΠΟΪ6 ΖΘ ν 15} παΐϊοι ὈΘῖπο οχαϑρογαϊθα δὲ {μ15, ἤθνν ἴο ΔγΠ15, 
δα θηγπὶ δηὰ ρἰαηαογοθα ἔπ πϑιρ θουΣΙηρ οἰξ᾽ 85 8η6 νη] ᾶρο5 
οὗἩ ἴμθ ϑυγίπδ, ππδκίπο ἢ ΠῚ ΠΠΘ 56 5]Δαρ ον οὗ ἔπΠ6 Ῥθορίϑ. 
ΤΠ6 ΒυΓΙᾶη5, ἴῃ τοΐαγῃ, ἀοϑίγογθα ποῖ ἃ 1655 ΠΌΠΟΙ οἵ [86 
76γ85. Αἱ βουίμορο δ ποὺ τπυγΓἀογθα τρνγαγὰβ οὐ 19,000 ; αἱ 
Αβοδίοι πον 116 ἃ 2600 : αὖ Ῥιίοϊθιηδῖβ ἔπθν δον 2000, ἃπὰ 
τιδ θ᾽ ἸΠΔΠΥ ΡΥΪΒΟΠπΘύβΒ. ΤΠ6 ΓΕ ΎΤΙΔῺ5 8150 ρυΐ Πλὴν 9675 ἴο 
ἀθαῖῃ, πᾶ ᾿πιρυ]δοπ θα ΠΟΥ : {ῃ6 Ρ6ορὶθ οὗ αδάδγα αἰὰ {|πκ6- 
νγ1586, ἃθα 811} ὑπ οὐμϑι οἰδϊ85 οἵ ϑυγία ἴῃ ργορογίϊοη, 85 ὑπ Ὺ 
μαϊοα οὐ δαγϑά ὑπὸ 7618. Αὐ ΑἸθχαπαάγια {πὸ Ψ 678 δὰ Η θαΐμϑῃβ. 
[ουρμῖ, ἀπὰ ὅ0,000 οὗ 16 [ὈΓΙΠΒΙ χοῦ 5]81η. Τπθ Ρθορίβ οἵ 
Τα 56115 σοηϑρΙΓοα ἀραϊ δ ἴΠ6 Φ νῦν οὗὁὨ ἐμαΐ ΟἿ, ἃπὰ δββϑυ]ῦ- 
1ηρ ἔπθ ἀπαγπηθα, ΚΙΠ6α 10,000 οὔ ὑποπι. 

« Κιηράοιι ἀραϊπϑὺ Κιπράοιῃ." ΤΠ15 ρογίδπ θα ἴΠ8 ΟΡ ΜὙΑΥ5 
οἵ αἀἠογθαΐ δι γαγ 165 Δ Πα ὈΥΟν 665 ἀραὶ πδὺ θοὴν οἴπου. Τδπαΐ 
οἵ ὅον5 ἂἃπἃ (8116 8η5 ἃραϊ δὶ ἔπ Θϑη)ΓΙ Δ 5, ΤῸ ἴΠ6 ΤΠ ΟΥ̓ 
οἵ βοῖιθ δ 1]θᾶπ5 σοΐϊπρ αρ ἴο {πὸ [οαϑὲ οὗ “6 γ αβαΐθια, ψἘ1]|6 
Ουμπιδπιι5 τγὰβ ρΡγοουΓαΐοῦ, ἜΠαΐ οὗ ἔπ6 στ 0}0 παΐϊοη οὗ 76 ν5 
ἀϑαϊηβῖ ὑπ ουηδη5 ἃπὰ Αρτῖρρᾶ, δηὰ οἴου 811165 οὔ ὅπ Ἐο- 
Τηδη ΘρῖγΘ; σοῦ Ὀοσὰη θη Οἀθϑδ1ι85 ΕἸΟγὰ5 σγὰ5 ΡῥΓΟοι- 
γαΐουῦ ; πη ἐμαΐ οἵ ἴπ6 οἷν} ταῦ 1ῃ Τἴα]γ, 8116 Οὗμο δὴ ἃ ὙἹε]- 
[15 ϑύθ οοπίθῃαϊηρ [ῸΥ πὸ δ ρ το. 1ὖ 15 πογΐῃν οἵ γΓϑιλΑΓ, 
ἐμαΐ ὑπ6 76 5 {πϑιηβθῖνοϑ 580, “1 {πὸ ἔϊπι6 οἵ ἵμ6 Μδββίδῃ, 
Ὑ815 588}} 6 βἐἸγγθα ὰἃρ 1π ἴΠμ6 Μοῦ] : παῖ! 5}}8}] Υἴ586. ἀρϊηβὶ 
πᾶίίοι, δηἃ οἰζγ ἀραϊπϑὶ οἰΐγ.᾽" ΒομαΥ Καάδβῃ. Αραΐπ, ἘΔ}. 
ἘΠ} 58 γ, ἴΠ6 5ὸπ οἵ Αθῖμᾶ, βαιά, “9 ὙΥΠθη γ6 566 ἰκΙ πσ ἀογὴ ΤἸ 516’ 
ἀραϊηϑῖ Κπράοιμ, ἔμθὴ οχρϑοῖ ἔπ ᾿πππηϑάϊαΐθ ἃρρθαζᾶηοθ οὗ {π6 
Μ65518}. ἘΒουαϑμι τ ἘΔΌΡα, 56οἷ. 42. 

“ς ΠΠΏΘΥΘ 588}} θ6 τη η65 8ηἃ ὈΘϑ ΘΠ 6685, δα ΘαΥ Πα 8 Κ65 
ἴῃ ἀϊνϑυβ μ]8 6685.) Απηᾶὰ ψὸ Ππὰ ἃ ἰδηϊηθ [ογοίοϊ ἃ ὈγῪ Αρᾶθαβ, 
(Δοῖβ χὶ. 28.) ψνΒ] οἷ 15 τηϑη!]οπδα Ὀγ ϑΘαοίοπίμῃβ, ΠδοΙα5, απὰ 
ἘΠ 56 5, ἡ ΐ 0} οπη6 ἴο Ρᾶ55 ἱπ ἔπ ἀδγβ οὗ ΟἸδια 5 ΟΟ58Γ : 
ὉΠ ψ͵ὼ5 50 56 Υ8 αἱ Φεογαβαίθια, ἔπδὲὶ ΦΟΒΡΘΡΠτΙ5. 5805, (Απηΐ. 
Ρ. χχ. 6. 2.) ΤΥ αϊθα [ῸΓ ἰδοὶς οὗ ἴοοα. Ῥδβι!θποθβ ἅγ6 [88 
5181] αἰϊοπἀδηΐβ οἵ δηλ η65 ; ἃ5. ὕπο βοδγοϊυ ἀπὰ βϑάηθββ οὗ 
ῬΓΟΥν 5105 ΡΌΠΟΥΔΙΥ Ργοάθοο δρι ἀθηλῖο αἀἰδογάθγβ. ΠΘΓΘ τ 8 
56 6 18} θαυ παῦλῖκ 5 Π ΚΘ 186 1π ὕποϑ8 {ἴτηθ5 ἴο 10 }} ΟὟ Τιογὰ 
ΥΘίδυ ; ΡΥ  ΘΌΪ]ΑΓΙΥ ὁπ6 αἱ ΟΥοΐθ, ἴῃ {86 ΓδΙρ οἵ ΟἸ δ αἴτ5: Ὁπ6 
αἱ Βιαγγπᾶ, ΜΙοΐα5, ΟἸΐο5, ἃπα βαμπιοβ. 566 ατγοίαϑ.: ὁπ6 δὲ 
Ποηθ, τηϑηϊϊοποᾶ Ὀγ δοῖίαβ; ἀπ οὐδ αἱ 1δοάϊοθα, ἴθ ἐπ6 
γοίρῃ οὗ Νεῦο, πη ΠΏ ῖοΝ ἐπ6 οἰΐγ νγὰβ οὐ θυ γον ἢ, ἃ5 ὑγ 6 Γ6 {|κ6- 
δ Η!θγαρΟ] 5 ἀπ Οο]0550. 566 δοϊξ. Απηλ}. 110. χὶϊ. πα 
10. χὶν. ομ6 ; δὲ Ὁδιηρϑηϊα, ᾿πϑθηϊὶ οπθὰ θ᾿. βθηθοῦ ; δηἃ οη6 αἵ 
οηιο, ἴῃ ἐπ6 τοῖρῃ οὐ 108, πιθηϊϊομθα Ὀγ ϑιαθίοπίυδβ, ἱπ ἔΠ6 



ὈΕΒΤΈΌΟΘΤΙΟΝ οὐ ΌΒΑΙΕΜ ΕὈΒΕΤΟΙΡ-- ΟἜΑΡΟΥ͂Ι. 

Μαΐί. χχίνῷ. 568 γα ποΐ 81] {Π656 {Ππ|ῃρ8 7 
ἴλι|κὸ χαὶ. 0, Α5 ἔου {πΠ656 {πηρβ γῇ] ἢ γα Ῥ6Πο]ά, 

λαρυρνξν δἰνὶν. τίν ονει αν ἢ ερδδινμδνεεῖν. οὐ ον να ΔΕ ᾿ἀδη νειν 
πὲ οὐ ἐμαὶ θιῆρϑθιουῦ. Δἀὰ ἴο 8}} ἔμοβο ἃ ἀγθδα [ἃ] ομϑ ἴῃ Ψπάᾶθα, 
τηθηπ]οπθα ὈῪ Φόβθρμιβ, (γι, ". ἱν. 6. 4.) ἀσοοιιρδηϊοα ὈΥ ἃ 
ἀγθδα ἢ} ἐοπηροβῖ, νἱοϊθπὺ πὶ η ἀ5, σθμθηηθηΐ βιιονγοῦβ, Πα ΘΟΠΪ1- 
ππδΐ Πρ ξηΐρ5. ἃ ὑπ άογβ ; Ὑν μἰθὰ 16 ἃ τηδηγ ἴο θ6] αν ἔμπα 
[π|656 ᾿ἰπρ5 ρογΐθη θα 5οηηθ πποοπηηοη ΟΔΙ ΔΙΆ Υ. 
“Ταῦ ἔμπογο 5118} 6 δαγία] δἰ σὺ πα στγοαΐ 5158 ἔγοιη 

Βϑανθη,᾽ (ομᾶρ. χχὶ. 11.) Φοόβθρμιθ, πὶ 5. ργθίδοθ ἴο {8 
Φον δ νὰν πιδηϊοην ἐμαὶ ἃ ἴα παηρ ΟνΟΓ ἰμ6 οἰἐγ Κ ἃ 
ΒΟΥ - ἃπᾶ ἃ οοπιοῖ οοπίϊπιιθᾶ ἃ ΒΟ] γθᾶγ. Τη6 ρθορὶθ 
Ὀθ᾽η 9 ἀ58θιι }]Θ ἀ αἱ ὑμ6 ἔδαβὺ οὐ ππ]θανθπθᾷ θγοαά, αὐ ὑπ πἰηΐἢ 
Βοαν οὗ ἐμ6 πὶ, ἃ ογϑαΐ ρὲ 5πῃοπθ ἀθοῦΐ {πθ αἰζαν δῃμ ἃ 1Π6 
ἴρθιηρ]6, μα {815 οομἐϊπθα [ῸΓ Π4} δὴ ποὰν, 16 ϑαβίουπ σαΐο 
ΟΥ τπ6 θηρ!θ, σψμΐοῖ νγὰ5 οἵ 5011 ᾿γᾶθ85, )πα σου] πᾶγάϊν θ6 
5ππὲ Ὀγ ὑνοηΐν θη, πὰ νγᾶ8 [Ἀβιθηθα Ὀγ βίσοῃρ ΒΔ γ5 Δη ἃ "0]}8, 
γγὰ8 586} δὖ ἐῃ6 δἰχίῃ σὰν οὗ ἴπ ηἰρηΐ ἴο ορϑθῃ οὗ 115 οσῃ Ὧ0- 
οογα ! Βοίοσα βαπβοί τ ηρ ἔπ 6 γ6 νὰ 566, ΟΥ̓ΟΥ 81} {π6 σοπηΐγυ, 
Θμαγιοὐβ Δπ 4 δύ μ165 Πρ ϊ πο ἴῃ {Π6 ο]οπ 45, πα ᾿65 ΘΡῚ Πρ Οἱ 65. 
Αὐ {μὸ [δαβὶ οὔ Ῥϑηίθοοβί, θη ὑπὸ ρυῖοϑὺβ 6 ΓΘ σοΙ ηρ' ηἴο ὑπ6 
1Ώ ΠΟΙ ἴθ 016 ὃγ πΙρῦ, ἴο αἰξοη ἃ ἔπ 6 11 βϑῦνίθθ, ἔπθν μϑαγὰ βγδὲ 
ἃ πηούϊοη 8η ἃ ποῖβ6, ἃηᾷ ἰῃδη ἃ νοὶοο ἃ5 οὗ ἃ πιυ]ὐπ ἀ0, 5 γ1ΠΡ., 
4. οἴ πιὰ ἀδραυΐ μϑημοθ." Ὑμαὶ Φοβορπαθ γΟΟΚΟΙ5. ΟὯ6 οἵ {Π6 
χηοϑβὲ ἔθ 0 } 6 595 οἵ 811] νψὰ5 ; ὑπαῦ οπὸ “655, ἃ οοπηΐγν [6] ]ονν, 
ἴον ΘΒ Ὀθίογο ὑπ ψὰγ Ῥθρϑῃ, ἀπὰ ὑμθη πα ΟΙΥ νγὰ5 ἴῃ 
ΡΘ866 8πάὰ ρ]Θηΐν, οαπ16 ἴο {Ππ|πΗ [οαϑβὲ οὐ ἔθ Υ Π8.0165, ἈΠ ἃ Γδἢ ΟΥ̓ ΠΡ 
ὉΡ ἃπα ἀόνῃ ἴμ6 5ἰγθοῖβ, ἀν ἀηά πίοι : “Α νοῖΐοθ ἔγοιῃ {Π6 Ἐαβῖ, 
ἃ. ΨΟΙΘ6 το ὑπ γήοδἑ ἢ ἃ νοΐϊοθ ἔγομι πὸ ἴον σψἱπα 5} ἃ νοΐοθ 
ἀραϊηϑὲ ΦΘγ βΆ] 6 πὶ ἃπα ἔπ ἰθπιρίο ! ἃ νοΐοθ ἀραϊπδὶ {πΠ6 ὈΓΙ46- 
ϑύοοια ἃὰ {πὸ Ὀγ146} ἃμπᾶ ἃ νοΐϊοθ ἀρ ηβδὲ 8411 ἐπ ρθορίβ'!» 
ῬΒΟΟΡ ὑπὸ τηδριβίγαΐοθ οπἀθανοῦγοά, ὈΥ δ. 1ρ65 πα ἰογί 165, 
ἴο ᾿πϊουσοραῖθ πῖμ, ἔμ Ὺ οουϊά οὐίαϊῃ ΠΟ δηδννθι Βα [86 ΤΠ ΟΥ̓ - 
4] οΥὟῪ οἵ, ““Ὑγοθ, ψοϑ ἰο 76 γαβαΐθιη "Ὁ ἀπα ὑμ15. ἢ σοπίησθα 
ἴο Ὧο [ὉΓ βθνϑυύδὶ γὙϑᾶγβ ἰοσθῖβου, ροϊηρ ἀροῦὺ ὑμ6 ννἃ}}5, δπὰ 
οὐγίηρ ψ ἢ ἃ ἰοπα νοῖορ, “ ὕοο, ψοθ ἴο {ἐμ οἱΐγ, δῃᾶ ἴο [ἢ 6 
ῬΘΟΡΙ86, ἃπα ἴο {π6 ἴδθιιρ]θ 1 ἃπᾶ, ἃ5 ὸ δἀάθα, “" ὕοο, ψοθ ἴο 
ἸΏ 861.) ἃ 5δἴομθ [ῸΠῚ Β0Π16 5]1π9 ΟΥ̓ ΘΠΡῚΠΘ βίγποῖκς εἴπ ἀθαα οα 
ἔπ βροῖὶ! 

ἼΔΠε856 ΨΥ 6 ἱπάθοα θαυ ἃ] 5ῖστ5. δη ἃ ΟΠ ΟΥΒ : δηα ἔΠ|6Γ6 15 
ποῖ ἃ πογθ ΟΥΘῚ016 μἰδίογίαῃ ἐμὰ ἴμ6. οὔθ ψ}η0 το αἴθϑ ἵμϑιη, 
νὸ ἈΡρΘαὶβ ἴο μ6 ἰϑϑύπηοιν οἵ ἔμποβο πὸ 5ᾶνν πὰ πϑαγὰ ὑμοηι. 
Βυΐ δὴ δααιτομδὶ) ον ἀθῆοθ 15 ορῖνθπ ἴο 15 το] ἴοι Ργ ἴπ6 ᾿ο- 
τη8π ἰδίογίαη δοΙιία5, 0 ρυθδθηΐβδ τπ5. νυ] ἃ ΒΙΠΗΠΊΔΓΥ 80- 
οουηΐ οὗ π6 816 ΟΟΟΌΥΓΘΠΟΘΒ; 88 ἃ5 “ἴδ [οϑυπο ἢ 65 οὗ 
Φοβορθαβ πὰ Τδοιέα5 σομῆγι ἔμ6 ργδαϊοϊοη5 οἵ ΟΠγβδὶ, 50 16 
Ῥύθαϊοί!οηΒ οὗ ΟἨ ἰδὲ σον ἔΠ6 ΟΠ οΥ8 γϑοουύοα Ὀν {Π656 Π15- 
ἴογίαπϑ (6). Βαΐ {π 686 ψσοῦθ οὐἱν ἴπ6 ὈΘοΙ ΠΠΪη95. ΟὗἁἨ ΒΟΥΓΓΟΥΒ, 
(Μαΐ. χχῖν. 8,) δὴ ἃ ἔγου ἵπ6 δ] 1165 οὗ [86 πδΐίοπ 1 ΡΘΗ ΘΓΆ], 
Ομγιδὲ, μ85865 ἴο {Π086 οἵ ὅδε ΟΠ Υϑεϊδη5. 1 ρΑΥ Ο] 8, (ΧΧῖν. 9. 
ΜαΥΚ χὶῖ. 9, 11, Τακο χχὶ. 19, 14. 15.) ύο βεϑὰ Ιἰοοῖκ Βὸ ἴαν- 
ὑπο ὑμᾶη ἐμ Αοὐβ οἵ ἔπ Αροϑι[δϑ ογ΄ ἃ τ᾽ ΒΟ ΠΟΥ Ρέοοῦ οὕ ἐμ 
{γαῖ οὗ ὑπο ργοαϊοιϊοηθ. Βαΐ πο πὰρ ἐμ [ΠΟ οΥ8. οἵ 
ΟἸγ 5.5 γϑ οο ἡγοῦ ρουβθοιυϊθὰ Ρογομα τηθᾶϑβι16, ὁ 15. ἃ γθ- 
τη} 8016 ἔα οἱ, ἃ ἃ ἃ 5'5η8)] δοὲὶ οἵ Ὀίνιπο Ργονίάθποθ, ἔπαὲ ΟΠ 6 
οὗ {μ6 Ομγ βυϊδη5 ρουβθα ἴῃ ἐμ ἀδδιγαοίίοη οὐ Ψϑύαβα θη. 850 
ΕἸἾΘΥΆΠΥ ννὰ5 ὑἐμπαΐ ἀβϑογίϊοι (1116, ““ ΤΠΘΥΘ 58}8}} ποῦ ἂμ Π6ΙΡ 
οἵ γοῦν ποδὰ ρϑυ 58. ἀπά, ποὺν τ δίαπαϊ 9 ἀμ 6 Ρουβθοιἑ 5 
ἀπε σΑἸ Δ ἔθ 5 οἵ ἔπ Ουϑἐϊαηβ, 1 νγὰ5 ΡΥΓΟρΡ μοϑιθά, “ Τ ἰ5 α05- 
ΡΟΙ οἵ {πὸ Κίπραομι 584} μ6 ργϑδειβδα ἴῃ 81} 88 ψουῦ!ά, [ὉΓ ἃ 
τ τΐπ 655 πηΐο 8}} παΐίοηβ, ἀμ ἔμθη 588} ἔπ οῃα σοι.) Απά 
ΘΟΘΟΓΔΙΠΡΙΥ ψὰ ὅπα, ἤγοὰ ἐπ6 ψυῖ[θγ5. οὗ τῃ6 ἰβίονυ οἵ 188 
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420. ΘΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ οὐ ΒΕ ΒΑΓΠΟΜ ἘΟΞΝΕΤΟΙ)--ΟΗΑΡ,Υ]. 

Μαι.χκχῖν.». ΨΘΥΠΥ 1 580 πηΐο γοὰ, : 

ΟΒυγο, ἐμαὶ Ρϑίογθ ὑμθ ἀδβίσγαοϊοη οἵ “Ψεγαβαίθπι ἴπ6 Οο5ρ6ὶ 
Ὑγὰ5 ποῖ ΟἿΪν ργθδομθὰ ἴῃ μ6 1 6556. Αβῖ8, δἃπαᾷ ἄτϑθοθ, πὰ 
Τἴαϊγ, θαΐ ἃ5 (8 πουΐηναγα 8ἃ5 βουΐμιδ, 85 [ΔΓ βουϊῃναια ὃ5 
ΕΠΒΙΟΡΙδ, 85 [ὯΥ ϑαβδίναγὰ ἃ5 Ραυίἷα ἀπ Τπα]8, ἃ πα 85 [Υ νγϑϑῖ- 
ψγαγαὰ ἃ5 ϑὅ'ρμαϊπ δηὰ Βυίίαϊπ. Ασγθααθὶν ἴο {π|5, ἘΣ Π5Θ6ΡὈ 115 (4) 
ΠΌΤ ΠΙ5. 5, ὑπαὶ ἴμ6 Αροβί!θβ ργϑαομθά ἴῃ (05ρ6] ἱπ 8}1} ἐμ 
ψΟΥά, πα βοιηθ οἵ ἔθη (ρΥΟΌΔΌΙΥ οἰΐμοὺ 5. Βίπιοῃ οὐ 51. 
ῬδΔ1],) ρα586α θευοπα ἴπ6 οοθδπ ἰο ἔπε Βυιϊδηπίο 15165ὅ. ΤΠθο- 
ἀογεὶ ΠΚον 886 ἤϊσπιβ, ἐμαὶ ἔπ Αροϑβί]θβ πδὰ ἱπαποθα δνϑυῦ 
παίϊϊοη ἂπά Κἰπα οὗ τηϑῃ ἴο θιῆθγαοθ ἴπ (ἀο5ρ6ὶ, δπιοηρ ΠΟΙ 
ἢ6 ΓΘΟΚΟΠΒ ρΑΥ ΙΟα ΑΥΪν μ6 ΒγιΐοπΒ; δηὰ 5:. Ῥδ}] ΒΙπη561} ἀ6- 
ΟἸΑΓ65, {ῃ6 ο5061 “15 οοῖηβ ἰῃΐο 81} ἐμ6 ψουἹά, δπἃ ρυϑδομϑὰ 
ἴθ ΘΥΘΥῪ οὐθαῖαγθ ἀμ ἀθΓ πϑᾶνοπ ;)) δηα (πη Βοιη. Χ. 18.) 6 616- 
ΒΘΠΕ ΠΥ ἈρΡΡΙΪ65 ἴο {π6 Πρ}ἴ5 οὗ 6 σμαγοῃ ἔμθ86 ψογὰ5. οἵ {Π6 
Ῥϑδ] ἰδ, “ΠΘΙΥ βδοιπαὰ σγϑηΐ ἰηΐο 411 ἐμ6 δαγί, πὰ ἔπ0ὶΓ 
ΜΟΥ απίο {π6 πα 5. οἵ ὑπ νου]Ἱά," Απὰ 411 π|5 ψ 5 {0]Π|16ἀ 
ἴο σοηνίπθο ΘΥΘΙῪ παίϊοη οἵ ἐπθ ΟΥγἱπρ' δῖη οὗ ὑπ 786 ν}5, 1ἢ ογὰ- 
ΟἸγ1η9 ἐπ Τογὰ οἵ 9]ογυ, δῃὰ οἵ {ῃθ ψιδίϊοο οἵ αοα5 7πἀρ- 
πηδηΐ προῖ ἔμθ. Απα ἱπθη οᾶπι ἴπΠ6 οπά, ἔπ ἀἰπη6 οὗ {6 ἀ6- 
βίγαοίίοι οἵ Ψεγυβα θη, δηά οὗ πὸ ΨΦθνῖθ ρο]γ, μ6η ἐπ6 
Δθοπϊ παίϊοῃ οἵ ἀδθβοϊἰϊοη βιοοα ἴῃ ἐπ ΠΟΙῪ ρ͵αθθ. 1|16 νϑῦβϑϑβ 
(1 ἀπά 16 οἵ Μαΐίξ. χχὶῖν.) ᾶἃγθ θχρ] αἴπθα Ὀ. ὑπ ρᾶγ8}16] ρμ85- 
5896 ἴῃ λπ|Κ χχί. 20,21, ΤΠ6 Βομιδπ ΔΓΠΊΥ, 15 {π6 ἀθΘϑο] αἰ οι οὗ 
ΔΡΟΙ ἐπα ἰο ἢ ΒΡΟΚοη οὗ Ὀγ Ῥδ8πη16]} ἐμ ργορμϑὲ, ομΔΡ. 1χ. δ ἃ χὶ. 
Δη4 1 15 50 0816 6, ἴγοια 115 ΘΠ5155 8} ἃ πηδ965,  ΠΙΟἢ ΘΓ ΔΡΟμΪ- 
πδ!οπ5 ἴο ἐπ6 Φ6 05; 8ΠπΠ4 ΨΦόΒΘΡΠ5 1ΠΙΌΤΠῚ5 (6) πι5, ὑμαΐ αἰἴἴου {Π6 
οἰἵγ 85 [ Κθὴ {1 Βοιηδη5 Ργουρ ὐ {Π656 ΘΠ 551 51πἴ0 {86 ἔθηιρ]6, 
Ρ᾽δοθὰ ὑμθηι ΟΥ̓ΟΓ ἀϑδϊηβὶ ὑπ δαβίθγῃ ρβαΐθ, πὰ {π6Γ6 βου ῆοθα 
ἴο ἔπ 6. 

“ΤΏ δὴ Ἰοὗ ἱμθὰ ἡ μ]οἢ θ6 ἴῃ Ψπάθ8 ϊδο6 1πἴο ἴῃ που πἴδ1 5.) 
ΤἘ15 ΘΟΊΠ56] νγὰ5 ΓΘΙΠ ΘΠ ΡΟΥΘ, 8η ἃ τ] 56}γ [Ὁ] ον Ὀγ ἔμ6 ΟΠ γ15- 
᾿18η5 αἴξου ναγάβ. Απὰ ψὰ μα 1Ὁ ΔοοογΓα  ΠΡῚΥ τηοϑὶ ρσου!άθη- 
ἘΔΠΥ ογάογθα, {παὲ Φογ 58] 6 5Βου] ἃ θ6. Θποομρα556α Ὑ 1 8Γ- 
1η165, δηα γοὶ ἐμαὶ ὑπ ΟἸγἰβ ϊδη5 5Βμου]ὰ μᾶνὸ ἔα νοῦτ 8 }}]86 Ορροῦ- 
ἔπ} 1165 οἵ τηακίηρ {Π6 1} οβοᾶρθ. Φοβαρθι5 (5θοῖ. ἵν. Ρ. 1102. 
δαϊξ, Ἡυά501}) [6}15 ὰ5 ὑπαὶ (ὐαϑίϊτι5 (8115, ἴῃ ἴμ6 121} γϑὰγν οἵ 
ΝΕΓΟ, 1 “μὲ δὰ θδϑϑῃ 1πο] πα ἴο ὑγθαῖκ ἐπγοῦρ ἴΠ6 γγ81}5 οἵ 
[6 οἵἷἵγ ὈῪ ἴογεθ, μ6 ἰπϑίδη τυ σου] μᾶνθ ἴακθη τἴ, δηὰ ρεΐ Δ ἢ 
Θηα ἴο ἐπ νγᾶῦ :᾽ Ὀαΐ, ΘΟΠΓΑΥΥ ἴο ἴΠ6 δχρθοϊαϊοη οὗ 8}}, δῃηὰ 
ΜΠ ουΐ 850 }1|5ἷ οαπι586, Πα ἀδραγέθα, αβϑρϑβίαη 5 ἀδρυΐοα 
ἴῃ 15 ρίδοθ, ἃ5 ΒΟΥΘΥΠΟΥ οὗ ϑ γυῖα, δηἃὰ ἴο ΟΔΓΓΥ Οἢ 8 ΨᾺΓ8 
ρδὶηβὺ {πῸ Φ6 5; ἃπα θη Π6 δα βυράποδα 41} ἐῃ8 οοιπηΐγΥ, 
8 Πα νγᾶ5 ΡΓΘΡΆΤΙηρ ἴο Ὀοβίθθα ΘΓ. 5816η), ἔπμ6 ἀθαῖῃ οἵ Νβῦο, πὰ 
ΒΟΟΘῚ Αἰΐϊουαγαβ ἱμπαὶ οἵ 8108, οομηρϑ! θὰ δΐτη, ἔγομη ὑπ ἀ15- 
᾿πγθᾶποθβ πα οἷν] γαγ5 ἐμαὶ δηβιιθα 1ἢ Πἰ8 οὐσα ΘΟΙΠΠΤΎ, ἴο 
ἀΘΙαΣ [ῸΓ 508 ἐϊπιθ 15. ρίδῃ οἵ ορουύδί! 0 η5 δϑϑϊηβὲ «ΘΓ 586Π]. 
ΤΠ656 ἀρραγϑηΐϊῳ ἴῃ οἱ ἀομ 8] ἀθῖαν5 ομδθ]οα ὑπ ΟΠτιβίϊδη5. ἴο 
ΡΓον 6 ὉΓ ἐποὶν βαίοϊυ : απ ὰ ἘΣαβορ 5 8π8 ἘΣΡΙ ρ μδ ἢ Ἶτπ|5 ᾿ΠΙ ΌΤΙ 
τι5, ὑμαΐ 41}} γγῆο θϑ!! να ἴῃ Ογιϑδὲ ον Ψογαβα θη, πὰ δὰ ἴο 
Ῥεγβϑᾷ, δπὰ οὐμοὺ ρδοθβ θουοπα {πὸ γἰνοῦ Φογάδη, «ΨΌβῈρΡ 5 8150 
ΥΘΙΔ Κα, ἴον ὑπὸ γοϊγοαὶ οἵ σοϑδίϊτι5 (1 411π|5, “ἦς Μη οἵ ἐπε 11- 
1πϑἰγίουβ δον 5 ἀδραγίθα ἔγομι ὑπ οἰΐγ, 85 ἔγομι ἃ 51} Κὶ πρ' 5810.) 
ΑἸΘῪ ἐμ15 ρϑυϊοᾶ, ψῃ θη ) βραβίδη γᾺ8 ΘΟΠἢΠγΓπηοά ἴῃ ἔῃ 6 ΘΙΏΡΙΓΟ, 
Τιϊὰ5 βυσγουπαρα ὑπ οἰὐγ 1} ἃ ψ Ὰ]}], ἐπ σ γ-πίηθ ἔα Γ]ΟΠΡ5 ἴῃ 
ΑἰπηθΏ510}5, βἰγθηρσίμοπθα στ ἐμ γίθθη [Ὀγί8, 50 ἐμαΐ, Φόβθρ8 
58Υ5, ““ ΜΙ 411 τηθ8Πη5 οὗ δϑοδρίπρ, 81} πορὸ οἵ βαίοϊυ νγὰβ οαϊ 
ΟἹ τγοπὶ {μ6 765.) 50. τϑΥνϑ!!ουδὶν αἰὰ Θὰ} Β]6556α ΘνΊΟῸΓ 
ΘΗΘΌΧ6, ΟΥ̓ Πὶδ5 ΡΙΌρ ον, ἀθ]νούδηοθ ἴο ἔμοβ πο Ὀο]θνθα 
ΟΝ. πη; δὰ Βαὰ [αιΐπ ἴῃ ἢἰθ ῬΙΓΟΠΊΪΒθ5: δηὰ 80. ΔΙΨΔΥ5 
“Ὁ ΤῺ ΤΠογὰ Κπονοίηῃ μὸν ἰο ἀδ! νοῦ {πΠ6 οοαϊν ουἱ οἵ ἰδιρία- 

Του 54} 6 πὶ. 
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{λικο χχὶ.θ. Π 6 ἀδγβ γνν1}}} σουηθ, ἴῃ {Ππ6 νυ ἢ 7 γαβα! οπὶ 

ἐϊοη5,) 2 Ροΐ. 11. 9. ΤΊ] πουδ65 οὗ ὑπ6 3 6νν8, ἃ5 Ψ6}1 δ8 ὕποδ6 
οὗ ὑπ Θύθαῖκβ πὰ Βομιδηβ8, ψοῦθ ἢαϊξ ἀροη ἴπ6 ἴορ, [ὈΓΠΆΙ ΠΡ’ 
σοπεϊηποα ἐθυγᾶσθβ ἴγοιη ομ6 δπα οὔ ὑπ6 οἷν ἴο {πὸ οὔποῦ, 8 16} 
ΒΘΠΘΓΘΙΥ ἐθγηπαΐθα αἱ ἐπ ραΐθβ.Ό ΟἿΥἿ βϑνΊ ΟΣ πᾶ ΚῸ8 υ56 Οἵ 
ἔμπο Ἔχ ρῦθβϑϑίομβ ἰῃ ΜαΥκ ΧΙ]. 15. ἀπὰ Μαϊι, κχὶν. 18. ἴο 5:5 ΠΠΥ 
ὑμαῦ ἴμ6 ἀοραγίαγο οἵ ἔπ Ομγ δι ϊδπ5 τατιϑὲ 06 ἃ5 δια ἄθπ πα 
Παϑὶν 85 1,οἱ᾽5 ἴγοπὶ ἴΠ6 ἀοβγαοϊςοη οἵ βοάοχῃ. 

“ὁ ἘῸΓ ἴῃ θῃ 584}} 06 στϑαΐ ἐγ θυ] αἰοη.᾽ Νὼ ΒΙ5[ΟΥΥ οδπ [Ὁ ΓΠ]5]} 
15 ν ἢ} 8. ρᾶΓ8116] ἴο ὑπι6 ΘΔ] 1165 8 Πα τηΐβ56γ]65 οὗ ὑπ6 Ψ6 8 : 
Ἐαρίπο, Μαυτγάοτ, Ηδπιΐπθ, 8πά Ῥρϑϑί!!θποθ σι πη ; ΕἾγΘ ἃπά 
5ΟΓ, ἀη ἃ 81} ἔπμ6 ΠΟΥΓΟΥΒ οὐ ψγὰγ ψιπουΐ. Ουνἦ Τογὰ ψορῖὶ αἱ ἐπ ὸ 
Γογοβιρ αὐ οὐ ὑπ656 οδ] δηλ {165 : πα [ὖ 15 ΑἸπηοϑὲ ἐπ ρΡΟ55106 [Ὁ ΔΠΥ͂ 
ΠΠΠ]ΔΠ 6 ΡΘΥΒΟΠ ἴο Γαδά {π6 το]αἰίοπ οὗ ἱπϑι ἰπ ΦΌβορ 5, ψ11}- 
ουἱΐ γΘορίηρ' 8158 0θ. Ὁ. 1λ|κθ, ομᾶρ. Χχὶ. 22. 6815 {Π656 {Π6 ἀδγ5 
οἵ νϑηρθῆῃοθ, ἐπα 811] {π’πρθ  ΒΙΟἢ 6 γ συ τΐθη παρ ΐ 6 [Ὁ]- 
1164. Τμ656 ψ γ6 ἴπ ἀδΥ5 ἴηι ΜΒ ]Ο ἢ} 8}} ἔμ δ] ιη "1165 ργϑα! οἰδα 
Ὦγ Μίοβεθβ5, Ψ06], 8161, πὰ οἴμϑὺ ΡΥ ΟΡ μϑῖβ, ἃ8 061} 85 ἵποδὸ 
ἰογϑίο! ἃ ὈῪ οὐγ β'νιοιι, πηθΐ ἴῃ Ομ 6 ΘΟΠΊ]0Ώ ΟΘηἶγ6, ἃΠ ἃ ΘΓ 
ΤᾺ] Π|16 ἃ πὶ ὑπ τποϑ ἰθυγ 0 ]6 Δ 6. ΟἹ ὑπαΐ ροπογαΐϊίοθ. ΤΠ656 
Ὑγ6γ6 {π6 ἄδγ5β οὗ νϑῃρθᾶποθ ἢ ἃ ΠΟΙ ΠΟΥ 56η86, 85 1 Οοα᾽5 7πιᾶο- 
τηϑθηΐβ μά οογίαι πη ΡΟΥΙΟ 5 πα γονο] αὐϊοηβ : ἴον 1 15 ΓϑιμαγκΚ- 
8016, ὑπαὶ ἴπ6 ἰθρ]6 ψγὰ58 Ὀυαγηΐ Ὀγ {μ6 Ἐοιηδηδ οα ἐδ 58Π16 
Ἰοπἶἢ, πὰ οἢ ὑπ 58116 ἀΔΥ οὗ ἔπΠ6 τηοπΐῃ, οὐ ΒΙΟἩ 1ἱ μαὰ θθθα 
θυγποα Ὀγ ὑπ6 ΒΟΥ] ΟμἾ8η5. 8.66 Ψόβθρῇι5, Υ7ῦ7γ, Ὀ. ν]. ο. 4. 
Φοβορμι5 οοπηριζθθ ὑπ6 Πα Υ οὗ ἔποϑο Π0 ρϑυϑθα 1πῃ ἐπα 
βίθρϑ δῖ δθνθῃ πυπάγθα ᾿πουβαπα, θ651465 ἔπ 056 0 ὙΘΓΘ 5181 Ππ 
1η Οἶ ΠΟΥ ρ]8665, αν, Ὁ. νἱ. ο. 9.; δηὰ 1{{{πῸ Ἐξοιηδῃ8 δα ΡΌΠΘ 
Οὐ ἀαβίγουϊπρ πὶ 18 τη 8 Π6 1, {πὸ Ψ ΒΟΪΘ παίϊοη οἵ ὑπ6 “ϑν5 
ψγου]α 1ἢ ἃ δμογὶ ἰὴ μὰν θθθη δηἑ ΓΟ. οχιιγραίθα : θαΐ, ἴῸΓ 
ἀπὸ βᾶκθ οὗ ἴπ6 οἱοοῖ, (πὸ 236 ν.5,) ὑπᾶαῦ ποὺ ταὶρΐ ποῖ 6 οη- 
ἀἰγοὶγ ἀοβίγογθα, ἃπὰ, (ῸΓ {Π6 ΟΠ ΓΙβι Δ η5 ραγὶ!οα]αΥ]γ, ἴπ0 ἀδγ5 
Ψ6ΓΘ 5μογίθποα. 

Ψόβθρμὰβ Γο]αἴθϑ, ὑπαὶ ὑπ 6 Ψ 8 ν5 ἐποηηβοῖνοϑ ἢ γϑὶ βοὶ ἤγο ἴο {πὸ 
Ρογίϊςοβ οὗ ἴπ ἔβπιρ]θ, δπὰ ἔμθη {π6 Ποιηδηβ : ἤθη ὁΠ6 οἵ ἴΠ6 
501 16 Γγ5, ΠΟΙ ΠΟΥ ὑπ᾽ ΤῸ Γ ἔπ ψογὰ οἵ σομμπηΔη 4, ΠΟΥ͂ θδυ! Πρ' 
ἴἰο ρογροΐαδίθ δ 6 ἃπ δοίϊοη, αἴ ΠαΥΓΙΘα ΟΠ ὈΥ ἃ αἴ ν1Π6 ἱπηρ158», 
[τον ἃ Ὀυγπίηρ Ὀγαπμα ἴῃ ἃ ὑπο ρο]άθη ψίηάον, ἃπα ὑπούθθν 
δϑὶ ἢστθ ἴο ὑπ θα 4195 οἵ ὑπο ἴθιηρὶο ἰἰ561. Βεπὶ ΤΊϊιι5 νγὰ85 51} 
ΤῸ Ργθϑουνίπρ' ὑπ6 ΠΟΪΚ ΡΙαοθ, θυΐ {Π6 ΔΏΡΟΥ ἃπα παϊγοα οἵ ἢ]5 
50] 416 Γ5 ἀρϑιηϑὶ ὅπ6 76.715 ον ουοθ πιο {Π611 ΓΘνΘΥΘ ΠΟΘ [ῸΥ ὑποῖν Ρ6- 
ΠΟΙᾺ] : 8. Β0ΙΟἸΟΥ ἴπ {ΐπ6 ἀδιὶς δοὲ ἤγο ἰο ὑπ6 ἀ00Υ5, 8πὰ {}π8, ἃ5 
ΨΦοβορ5 5808, “ {Π6 ἴθι ρ]6 ψγἃ5 θαγηΐ, ΘΟμἑΓΆΓΥ ἴο {Π6 Ψ1}} οἵ 
Οο58γ." Τὸ Ποιηδῃ5 ρυγηΐ {Π6 οχ γθπθϑὶ ρανὶβ οἵ ὅπ οἱΐγ, 8)πα 
ἀπρ' πρ ὑμ6 Του πα αἰ!οη5 οἵ {Ππ6 ν᾽ 8115, Γ βου" ηρ᾽ ΟἸΪ]Υ ἔμγοθ ἴον ΟΥ̓ 8, 
8 πα ἃ ραΓΐ οἵ ὑϊιθΘ νγἃ}}, ἃ5 ἃ "πη θη γ} οἵ ὑπο1 ον νου, δα 
ἴον ἴπΠ6 θοὐζον οποδιηριηθηΐ οἱ {6 501 416 75. Αἰου ναγ5, 6 γοαά 
1π πὸ δον 51 ΤΆ] μα, πὰ πὶ ΜῈ ἃΙ ΠΟ 1465, ὑπαὶ Τ᾽ ογθ ϊ5 Π αἴ5, 
ΨΠῸ νγὰ5 [οἱ ἴο ΘοΙμη8Δη ἃ {6 ἅγηγ, αἰ τι ἢ ἃ Ρ]Ο ΒΡ ΒΥ 6 θὰ γ 
ὉΡ ἐπ ἰοα πάδίξίοη οἵ ἰμ6 ἰθηρ]8 : ὑμούθθΥ δίρπΆ}}ν [Ὁ]ΠΠΠ1πρ: ἐμ 6 
ΡΙΟΡΗΘΟΥ οἱ ΜΊρδ 111. 12. Ἐαβοθῖα5 ἰοο, αἰπγιηβ, ὑπαὶ 11 νὰ 5 
ΡΙουρμοά ἀρ Ὀ. ἐμο Ἰξοιπδη5, ἃπᾶ ἐπᾶὶ μ6 βὰνν 1ἢ γί προ ἴπ ΓᾺ]η5. 
50. ΠΙΘΓΆΙΥ ΟΥΘ ΟἿἿ ΘΑ] ΟΙΥ 5 ψογ5 ΔΟΟΟΙΙρ Ι5Π64 1π ἐΠ6 ταΐη, 
ἃ πὰ ἀδϑοϊαἰϊοῦ οἵ {πὸ οἰΐγ δηά οἵ ἱπὸ ἔθῃιρ!8. «“οβθρ)δ5 {πγ ΠΘΓ 
ἀϑϑουΐβ, ὑπαὶ {πού ψγὰ5 πὸ ρᾶιΐ οἵ 7πάθα ψ ΒΟ αἰα ποῖ ρᾶγίακο 
οὗ {πὸ οα] δμη 165 οὐ ὑπ σαρι 8] οἷὐγ. ὙΠῸ Ποπηδη5 ρυΐδιιθοά, ἃπὰ 
ἴοοῖκ, ἃπα 5]8ν {π6 Ψ8ν)8 θυθῦν ψιμθγο, {1Π|Π1πρ’ ἀραῖη ὑμπαΐ μΓθ- 
αἰοίομ, ὙΥΠΟΓΘθοθν ὺ ἐπ οαγο856 15 ({π6 Φ  ν 5 ἢ παῖ! 0}, ΠΊΟΥΔΠ 
8ηἃ 70 1 018}}Υ ἀθα4,) ἔπθγθ Μ1}} {π6 θᾶ5]65 ({π6 Βοιπδη5, ψγῇοδθ 
ΘΗΒΙ9 ἢ ΜΒ 811 6816) 6 σαι πεγϑά ἱορϑίμογ. 
οΥ Βα] θη 8150, δοοοταϊπηρ ἴο ὑπὸ ργϑαϊοϊίοη οἵ οὐἵ ΓμοΥα, ννἃ5 

ἴο "6 ἰγοάάθῃ ἄονα ὈγΥ ἰμο (ὐοπὶ 65. Ασοογαϊηρὴν ἰἃ Πᾶ5 πδνοῦ 
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Μαί. χχῖν.ῶ, [Π6γ6 584}} πού "6 1ϑξ. ἤθῦβ ὁμδ δίοῃβ ρΟμ δ ποίπει τμδξ 7ογιβαίθπι.. 
51.4}1 πού 6 {πτόνγῃ ἀν. 

Μαῖκ χὶ.8.. Απά 85 Π6 88ὲ ὕροη {Π6 τηουῃξ οἵἩ ΟἸῖν65 ὀνεὺ ἀραίηβὲ 
16 ἐθῃ10]6, 

ΜΙαῖ, χχῖν. 3. [16 ἀἸ5610165, 
ΔΕατΚ χῖ!.8. Ῥίον, δηα Φαϊηθβ, δη Φομπ, δηά Απάγονν, 
αι. χχὶν.8. σϑγη6 πηΐο ΠῚ ὈΥΙν δίοὶ υ, ; 
ΜΑΙ χὶΠ. 8, Θεὰ ἢϊγ ῥΥϊν αίεϊν, ᾿ 
ΤαΚε χχὶ. 7. ἈΠα {ποὺ δϑκϑά ἤϊτη, βαυίηρ, Μαβίου, θὰΐ 
Μαι. χχῖν.ὃ. Τ6}} 8. γῇ 5}8}} {Π686 {πϊησθ θ6 7 δηά ψῇῆηδὲ 5184}} θ6 

[68 5'σῃ οὗ {πην σουησ, ἃπα οὗ (Π6 επά οὗ [Ππ6 ψνου]Ἱὰ ἢ 
Μίατκ χὶϊ. 4. Ῥν ἤθη 411 {Π 656 {π|ησβ 56.8}} θὲ {1 6]16α 

5ΙΠπ06 θθθη ἴῃ ἴπΠ6 ροββθβϑίοπ οὗ {πὸ Φενγ8β. 1ὲ ψγὰ5 ἢ γϑὶ ἴῃ 58}- 
7Θοἴϊομ ἴο 6 βδύϑοθηβ, δου ναγ 5 ἕο ἐπ Ἐοπι8η5, ἔπθη ἕο {πῃ 6 
ΕΎΔΗΚ5, αἴϊον ἴο {πὸ ΜδιηΆ 65, ἀμ ἃ πον ἴο ἐμ6 ΤατΚ5. ΤΠι5 
Παὰ5 8 ΡΓΟΡΉΘΟΥ οὗ Ομσιδὲ θθ6 θη πποϑὲ ᾿ξ γα ΠΥ Δη ἃ ἐθυγ]γν {8]- 
{ΠῸ, οἢ ἃ Ρθορίθ ψὴπο ἃγ6 511} ργθβθγνϑά, 85 σοηϊιητθα τηθπη8- 
τηθηΐβ οἵ {μ6 γα ἢ οὗ Οὐ 1,οΥ 5 ργεαϊοϊίοι, ὅπ οὗ ὑπὸ γαίῃ οἵ 
ἐδ Ομγιβιϊδη γο]ρίοη (7). 
ἵν πᾶνϑ μι μογΐο οοπϑι ἀθγθα [μ15 βᾶϑϑαρθ 85 γοϊαἰ πο ἕο {Ππ6 

ἀοβίγαοίοι οὗ ΦογΓ βθ θη ΟἾΪγ, ΜΒΙΟἢ τγὰ5 ἰἴ5 ὈΥΠΠΔΓΥ ΔΡΡΙ᾽οα- 
ἰοη : Ρυΐ, {Π| ΘνΟΥΎ Οἵμ ὺ ΡΥΟΡΒΘΟΥ, τὲ μα 115 116 γ8] ἃπα ἱγρί- 
08] βρη Ποαίίοη. Οὐ αν ΟΣ [0565 5|5ΐ, ἃ5 11 6 Γ6, οἵ Π5 
[ὈΓΘΥ 58}0]6οῖ, πᾳ ἰῃ8 οοηΐοπιρίαἴίοι οἵ 6 δπα οὗἉ {πὸ γνγου]α, 
δῃα ἴπΠ6 ΘΠ ΘΓ] Ἰαἀριηθηΐ. “΄ 1ὖ Ἀρρθδγε," 88γ5 ΒΊ5Πορ Νονΐομ, 
““ ηρχὶ ἴο 1ΠΠΡ00551016, ἐπὰΐ ΔΠΥ πᾶ 5014 ΔΕΠΥ͂ ΘΟ ΒΊΟΥ ἐπ 656 
ῬΥΟΡΉΘΟΙΘ5. 8πὰ {ποθ ὶγ οχϑοὶ σοπρ]οϑῖϊομ, δη, 1{ 6 15 ἃ 6! θνοῦ, 
ποΐ θ6 σομ ἢ γπθ αὶ 1 μῖ5 11}, οὐ 1 Π6 15. δὲ ἴῃ 46], ποῖ θ6 οοῃ- 
νεγιοα. ΑΒ 500} ἃ5 ἴπ8 Θο8ρ6] 15 ργθδομοα ἴο βνουῪ ογϑαΐαγα 
ΠΟΥ͂ ὉΠΟΥ͂ ἤοάνθη, δπα ἴπ Γπ] 655 οὐ ἴπ θη 165 θ6. δοοοπι- 
ΡΠ 5164, ἔπ6η 518}} {1|ὸ ὅοη οὗ δΝῖϑη οοπι ἴπ {Π6 οοπ 5 οἵ ἤθᾶνθῃ, 
ἴο (8 Κ νθῆρθᾶποθ Οἢ Πἰβ5 ΘΠ ΘΠ}168; δπηαἃ ἢ οΥθαΐ ῬΟνοΥ ἀπά 
ΒΙΟΥΥ ὈΓΙΠΡ 46] ἰνούδῃοθ, 85 1 ἐπ ἀδγ5 οὔ ὑπ ἀοβίγποίϊοη οἵ 96- 
ΓαΒα 6 πὶ, 0 ἔπο88 ὙΠῸ Ὀ6]ΐθνθ ἴπ Ηΐπι, πὰ ἰγιβὲ τπ ἷ8 ργο- 
Π.Ἶ565 [ΟΥ̓ 58] ν αὐ! ἢ δ ἃ ΠΠΘΤῸΥ (6). 

(α) Ὅτ. Ῥ. β᾽πι᾽ 5 Βογρίατο Τ᾿ ϑβεπηοην, γ0]. 11. ᾿. 20ὅ, ὅχζο. Χο. (ὁ) 
ΤΊΒΟΙΡΌΪΙ οοιπιη!ϊ Φαάθογαπι οοοαραί οσσοσθ Δ ι γα θαπίασ, ΔΙ ββιδπι 
Ρτεϑαπίοη (ἀθηΐζίπηι ν]οΐογθιη οχίϊταγιπη, δίααθ ὑσὶ απ ρβοσατι 5ΠΟΓΆΠΙ 
οοἸθυαίθ πιπῖν ουβαπι, αὰὰ ρΡαΐθῖ, ΟΥ̓Β6ΠῚ 6558, ἱπιρ] οἰ ΠΓΌΤΗ : ΡΟΥΤῸ 6χ 
6115 ν]οίου "5. ΡΥ πη Ἰ5βιπηβτι ρ8Ο6Πὶ ΥΘΘῊΪ 615 6556 δχίϊασαπι, ἴπΠ 488 
[6}} οἰ βδίπηα ἔπίατα δσϑαΐ βούπηι, {πὶ ἴῃ ῬαΓ65 ΓΘΡῺΪ 6715 νϑπϊταπέ, ἀροβίο- 
Ἰογαηι οἵ ἀἰβοιρα!οσαπι οοπα  ἰο  ἴὰπι ἀθπία 8. ἀΠ8 1 ν ΘΥΆΠῚ ΓΘ] σ ΟΠ ΘΙΙ, 
5Ὲ] 0 Οὐππὶ αἰ 556 η5α, 4 ο] οἰ αίτῖα οἱ ἔα] βὰ ρσορῃθιὰ βαθπιοίὰ, οὐ θ 6 πὰ ἰ6γ- 
ΤΑΥΆΙ 6556 Θοοπραίαχαμμ. Ηδποὸ γεγο παρϑσίαν ΜΠαδβἰγαίαγα 6556 βίσηδ 
αὐεοάδπι που] πα, ν 6] δα γδογα πδγ105 4ποβάδιη ονεπΐαβ, 4π|Ρ 15 αἄ 6556 
τι οαπι δὰ γαρηᾶπι δ᾽ απο ϊ οαΡ ϑβϑπάτϊπι φοηδβίοί, γθοθρῖδ ἔππὶ [αϊΐ, οἱ 
ποάϊβ ἃά ππο εβϑί δπαεθοσαμ ορίηϊο, ὅχο.--- οβθηπαα ! } οὺ ΘΌΠ 0118. ᾿η Ναί, 
ν0].. 1. Ρ.. 469-70. Ἐοβϑηνηα]]θῖ σϑίθυϑ ἴῃ {815 1αδὲ βαπίθποθ (0 ἔῃ 8 οπιβίουῃ 
5814 (9 Ὀ6 ΟὈβευνϑα αμοηρ {Π6 δὴν 5 οἵ ορβηΐπρ {Π 61. τυ ϊπάον5 ἐπ ἃ 
{παπᾶ τ βίοτμι, ἴπ Θχρβοίαίοη οὔ {Π|61: ΜΘββίαν, (0) δοτίπ, (4) Πε- 
τποηδί, Ἐν ϑτρ,. ἢ. ἢ11. οΡ. ὅ. 56οί. 112. οαἰί, Ῥᾶγ5, 1628, ἀπὰ Τπεοᾶοτν. 
56Υπὶ. ἔχ, ἴοπι. ἰν. Ρ. 610. οαϊ!. Ῥατῖβ, 1642. ἂρ δουίϊη. (6) Απίϊᾳ. [1Ὁ. 
ΧΨΗΠ, οᾶρ. Ό. 5θοῦ. ὃ. αα. Ἠπάδοη. (..,) ΒΙδμορ Νενίοη οπ {86 Ῥγορμε- 
οἶθ8. (4) ΕῸΓ ἃ [Ἀτίμου δοπιρδυίβοη οὗ {815 βσυθαΐ ῬυορΠΘΟΥ, ἀπᾶ [5 ρτῖ- 
ἸΏΔΥῪ (α] Π]πΙθπῖ, 568 Ατομθῖβμορ ΝΘ ΟΟμι θ᾽ 5 εἱΐα οὐἩ Ομ γιβί, σῃὸ δπάθα- 
νΟΌΥΒ ἴ0 Θχρίαϊμι ἀὐγδῪ πηδηγ οὗ {πθ Ῥτοα!ρῚ65 γοἰαίθα θγ 7οβθρ!8.--- 
Φογέϊπ᾽ 5 ΕΟ] Θβ  ϑίϊοαὶ Η]βέουυ.--- τ. ΟἸΒΡΟΓΠ Θ᾽ 5. νους Ἰδέ 6} Υ ρα ὈΠ564.. 
--ΒΊβπορ Ηουβ] γ᾽ 5 ϑϑυιήοπδ, 95 {ΠπΠ6 Δρρ!!οαίίοη οὗ πὸ Ῥγορῆθου ἰο {π6 
ἐπ οἵ {π6 νγου!ά.--- ΤΠ ναυῖοιβ Οὐμ θη αίοῦβ ; δηα Ὅτγ, Δάδιπ ΟἸΑγΚκο᾽ 5 
Βοίθ8 ἴο {Ππ6 ΟΠ ρίου5 ἴῃ δι, δ αἰίπον,.--- Ὅτ. Ηδ]65 οἱ {πὸ ἴοαν ΗΥροίμοβεϑ 
οὲ 188 ψαυΐοιιβ Γηϊευργείοιβ οἵ ἴμϑ6. Ῥυορἤθοῖθβ.- τ Πα  γ515, νο]. 1- 
Ραιῦ 2. Ρ. 1270. 
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Μακ χῆ.ὅ, Απά 7650}5 Δηϑυγθυῖηρ' {Πθ, ῬΘρδη ἴο 580 
Ναί. χχὶν.4. ππίο ἔΠ6η, ΤΆ Κα Πορα {πᾶΐ ἢ γηδῃ ἀθοοῖνα γοιι. 

ὅ. ΒῸΥ ΧΊΔΗΥ͂ 5}|8}} ΘΟΙῚΘ ἴῃ ΤΩΥ ΠδΙη6, βαυῖην, 1 δῃὴ ΟΠ γβί, 
ἃ Πα 5}8}} ἀθοθῖνθ τηϑηγυ. 

[μκο χχὶ, 8. Δ8η4 {Ππ6 {ππὴ6 ἀγαυοί πἰρἢ ; σῸ γ8 ποί {πεγείοσε δεν 
{Ποιη. 

Μαϊ.χχῖνθ. Απά γϑ 5181] ῃθδν οἱ νγᾶῦβ πα Υυὐπηουβ οὐ ννδγ8: 
μακοχχῖ. 9. Βαΐ ἤθη γ6 5118}} πθαᾶγ οἵ νγδγ8, 
Μαῖκ χπ.θ. Δα ΤΥ ΟΙΥΒ ΟΥ̓ τν8Υ8, 
10Κα χχὶ.9. Δηα δογηγη οὕ οη5, 6 ποΐ ἐουγηρά : 
Μαί. χχῖν.θ, 566 {πα γϑ 6 ποΐ ἔχοι ]6, ἔου 411 {π656 {πίηρβ 
Ματκ κἰϊ. 7. τη δὲ ΠΘΘα 5 
[μ|κο χχί. 9, ἢγβέ ΘΟ Π]6 [0 ΡΆ888, 
Μακ χιι.7. θα Ὁ (Π6 6πα 514}} πού 6 γοί, 

[μι. χχί. 106. ὙΠ Βαϊ μ6 πιηΐο ἐπ θη, Νδίοη 5}}8}] Υ156 ἀρϑίηβ πᾶ- 
(οη, δα Κιησάοχῃ ἀρδϊηβὺ Κη σάογη, 

11. ΑΔπάᾶ ργτοδί θδυ Πα 865 588}} Ὀ6 ἴῃ ἀϊνοῦβ ρ]δοθδ : 
Μαι.χχῖν 7. 8ηα ἔπ 66 5118}} 06 ἔδυηῖηθα δ ρββί]θ πη 65, 
Ματκ χίϊ. 8. Δα χοιὉ]65, 
{κι. χχὶ. 11. Δ ἔβαν Ἢ] 5 σῃβ, δηἃ ουθαΐ 5 θῊ5 5181} ἐμογθ 6 ἔγομι 

θάνῃ. - 
Μαϊχχῖν.8, ΑἹ] {π656 ἃγ6 {π6 Ῥεσίπηΐϊησ' οὗ βούγοννβ. 
Ματκ χί.9.. Βα (Δ Κα Πι666 ο γουγβεῖνθα: ἔῸΥ 
[μὰ χχὶ. 12. θ6ἴογα 8}} {Π656, {ΠθὺῪ 5}8}} Ἰὰν ἐπθὶγ παμάβ οὰ. γοῖ, ἃπά 

Ῥδυβθοιίθ σοι, 46] νουϊηρ γοῖϊ ΠΡ 
Νατι χ 9. [Π6 Ὺ 5118}} ἀ δ!  οὺ γοὰ πρ ἰο {π6 σοιης1]5, 
[μ. χχὶ. 12. ἴο {Π6 ΞΒΥΠΑΡΌΡΊΙΕΒ, 
Ματκ χα .9. (Δα ἴῃ ἔπ 6 ΒΥ μαρΌρΊιΘ5 γ6 5841] θ6 Ββδίθηῃ :) 
Τα. χχὶ. 12, Δ 1η00 ῬΥΙΒΟΏ8, 
Μαὶ. χχίν.9, ἰο Ὀ6 αἱ Ποιβά, 
Μαν χι.9. Δηα γ6 588}} ῃ6 Ὀγουρς Ὀοίογθ τι] ογβ δηα Κίηρθ ῸΥ τὴν 

586, [ὉΥ ἃ (6 ΒΕΠΠΟΏΥ 
[μι. χχὶ. 12. [ΟΥ̓ ὨΥ ὨδΙη Θ᾽ 5 581κ6. 

18. Απᾶ 11 584}} [τ (0 γοῖι ἔῸΥ ἃ ἐβϑ ΠΟ ΩΥ 
Μαχκ χίπ.9. ἀρδϊηϑέ {Π 61]. 

10. Αμὰ (6 Οο8ρ6ὶ γημπβὲ ἤτϑε θ6 μι] 15ῃ64 διποηρ 8}} 
ὨΔΙΙΟΏΒ. 

1. Βα ψθη {ΠΟῪ 5118}} Ἰοδά γοιι, δπα 6] νου νοι πρ, (αΚ6 
πΠ0 {πουρλ θοἰογθ απ, νηί γ6 581} βρεᾶῖκ, μϑίίμου ἀο 
γ6 Ῥιοιπθαϊίδί : 

μα. χχὶ,14, Θ6(6|6 1 {που ΟΥ 6 ἴῃ γοῦν Πϑαγίβ, ποί ἰο τηθαϊίαία μ6- 
ἴογβ νηδὲ γ8 5}}4}] δηβινου: 

δθαγΧ Π.11. θὰ τυ δίβοθνϑυ 518} 6 σίνθη νοι ἴῃ ἐμὲ που, (μδὺ 5ρβὰκ 
γΕ 

[μ. χχὶ, 1ὅ6., Εὸν 1 1} σἷν γοι ἃ τποὰί, δηα νυ]βάουῃ, ννμοἢ 8}} 
γΟυ͵ Δ νουβδ 165 518}} πού θ6 8016 ἴο ρϑίῃβαυ Οὐ γεϑβίϑ : 

Μαγ. ΧΙ]1.11. ΤῸΥ 10 15 ποΐ γα ἐπδί βρβθᾶκ, θαΐ {π6 Η οἷν ΟΠοϑβέ, 
12. Νὸον {μ6 Ῥγοίπευ 5}48}} Ὀείταν {πμ6 Ὀτοίμου ἰο ἀθδίῃ, ἀπά 

{Ππ6 ἔδέμϑυ {πΠ6 βοῃ, δηᾷ ομ] ἄσγθη 5118]] Υἰβ6 Ρ ἀραϊηβέ {ποὶν 
Ῥδύθηΐβ, 8Πα 5}8}} οδιιβα {ποῖ ἐο 6 ρυΐ (ο ἀθϑδίῃ. 

Μὰ. Χχὶ, 16... Απᾷ γα 588}} θῈ βείχανθα θοῖμ ὈΥ ραγϑηΐβ, δῃᾷ Ὀγθ- 
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τγθη, δηᾶ ΚἰπβέοῖΚβ, δηα ἔγιθηαβ ; ἀπά βοηηα οὗ γοῦ 5}}8]] Τογαβαίθιη. 
{πον σδι86 ἴο ΡῈ ραΐ ἴο ἀδβδίῃ ; 

Μαί. χχῖν.θ, δηὰ γε 584}1 θὲ μιδίβα οἱ 8}} δ οηϑ ἔῸΣ τὰν πδυηθ᾿β 586. 
10. Απά τΠθη 588]] τηϑην Ὀ6 οἴδεπάβά, Ὡπα 58}8}} θδίγαν ὁπ 

ΔΠΟΙΠΘΥ, δηα 5084} μαίθ σῇθ δηοίῃου. 
1κα. χχὶ. 18. Βΐ {Π6Γ6 588}} ποΐ δὴ ἢδΙγ οὗ γουγ μοδά ρεϑγίβῃ. 

19. Ϊῃ γουγ ρδίϊθησα ροββθββ γ6 ὑοῦ 500]5. 
Μιιχχίν.1. Απὰ τηδΔηΥ 8156 Ῥγορθίβ 5}4}} σἱβθ, δηά 588}} ἀβοθῖνα 

ΤΩΔΗΥ. 
12. Απά Ῥβοδυβα ἱπιαυἹν 58}8}} Δροιπα, {Π6 ἰονε οὗ τηδὴν 

588}} ννὰχ οο]α, 
135. Βὲ Πδ {παῖ 5}4}1] θηάισγα απίο {π6 οηᾷ, ἐπ βᾶγηθ 584}} 

Ὀ6 βανϑά. 
14. Αμᾷ {Π|5 οβρεὶ οὗ [πὸ Κίηῃσδομι 5881} θ6 ργεϑομοᾶ ἰῃ 

8}} τη6 γννοῦἹά, ἔογυ ἃ υυἱΐμθϑβ αηΐο 811 πδέϊοηβ : δα ἔῃθπ 
τς 5Β8Δ4]] {Π6 6η4 ΘοΙη6. 

Ματ.χ 114. Βμς Ἤδη γα 5881] 566 {π6 δθοχηϊπδίϊοῃ οὗ ἀββοϊδιίοη, 
ΒΡΟΚοη οὔ Ργ Ὠδη16] {μ6 ργορμεῖ, βίδπαϊηρ θυ 10 οαρᾷς 
ποί, 

Με χχῖν.1ὅ. ῃ 1ῃ6 ΠΟΙΥ ρας, (σσῃοϑο τρδάθ, Ἰδὲ ἴτη ἀπάουβίδηα.) 
ἴκ. χχὶ. 206. Απῃᾷ ψῇθῃη γ86 5}8]} 566 Δεγυβαίθηη οοϊηραββθα υντν 

ΔΙΎΩΙΘ5, {Π6η Κπονν {πδὲ ἐΠ6 ἀδββοϊδέθῃ ἐπϑγθοῦ 15 ΠΙΡΉ. 
1. ὝὭΠεη 1εΐ {μοὶ ννΠΙ ἢ ἀγα ἴῃ δπάθα ἢδε ἰο {πα τπουπ- 

[8 1ὴ8 ; δῃᾷ ἰδὲ {Πϑῖὰ ὑνῃ]ο ἢ 806 ἴῃ {86 τηϊάβὲ οἵ 10 ἀδραγί 
οὐξ ; δηᾷᾶ ᾿ϑὲ πού ἔῃϑχ {Πδύ 816 1ἢ {Π6 σου Π ΓΙ65 δηΐου {Π6γ6- 

Ναν. χἱῖῖ.16. 1110. 
Αμπα Ιδὲ Βϊπὶ {πὲ 18 οῃ {π6 Πποιβδϑίορ ποί σὸ ἄονῃ 1πίο 

{πΠ6 βοιβθ, βου δηΐου {Βογοίῃ, ἴο [81κ6 δὴν {πϊπρ οαΐ οὗ 
ἢ15 ποιβο: 

Μιιχχῖν.18, ΝΟΙΠοΥ Ἰδὲ Πΐγη ψν μ]οἢ 15 ἴῃ {μ6 Β6]4 χοΐασα 801 ἴο (Δ Κα 
ἢ15 ο] 68. 

μα. χχὶ, 22. ΕῸΥ {Π656 ΡῈ {π6 ἄδυβ οὗ νϑῆσϑᾶηοθ, {πᾶΐ 811 (πἰηρβ 
ὙΡΒΙΟΉ ΔΥ6 νυυϊέθη τη  Ὀ6 {Ὁ16]16ἀ. 

23, Βαυΐνοα υπΐο {Ποχὴ (πδ ἅγ6 1 6}}114, ἀπά ἰο {ποτ ἐπὶ 
δῖνε βιοῖκ ἴῃ [Πο86 ἀδυϑ! ἔογ {Π6Ὶ6 5184}} θ6Ὲ στϑαΐ ἀἸβίγεβϑβ. 
ἴῃ {Π6 Ἰαηά, δῃηᾶ νυυδῖϊι ἈΡΟῚ {Π|15 ρΘΟΡΙ6. 

24. Αμᾷ {Π6γ 518}} [811 Ὁ. τῃ6 οἄσε οὔ ἔπ6 βυγογᾷ, δπᾷ 5881] 
Βε δα δννᾶὺ οδρίϊγε ᾿ῃΐο 411} πδί!οηβ : δπα Ψθγβα]θιη 588}} 
με ἰγχγοάδεηῃ ἄοννῃ οὗ τῃ6 (ἀβῃι 65, ἀπὲ} (16 {πη65 οἵ (Π6 
Οὐομα 165 5}4}} θ6 {16]1164. 

Μιχχῖν.20. Βα ΡΥΔΥ γ6 {Ππᾶΐ γοῦν ἢϊσίιε 6 ποῖ ἴῃ [Π|6 νν]ηΐθυ, πο Ποὺ 
ΟΠ {π6 Βα ἢ ἀδν : 

Νατ. χ11.19. ἘῸΥ 1 {Πο056 ἀἀν5 
Νιιχχῖν.21. 5}}8}} θ6 στϑαΐ ἐγ] α] δ! η, 
Μαγ. χἕλ1.19. 5411 θ6 δῇήιοιοη, ϑιιο ιν ἃ5 ννὰβ ποῖ ἔχου {π6 Ὀθριπηϊηρ οἵ 

{Ππ6 σΥθϑ ἢ 
Μιιχχὶν. 2]. οὐ [Π6 νου] 
Ναγ.  ἰ11.19. νυ οἢ Οοα ογοαιθᾶ ἀπίο {815 ἔτηθ, Πο ΠΟΥ 51.4}} 6 

Μ χχὶν.21. η0, ΠΟΥ ΘΥ̓ΘΥ 5}}8}} 6. 
Ματ.χ 1.20... Απᾷ δχοερί ἐδ {π6 ΤΠιογὰ μδα 5ῃογίθποα ἔμοβθ ἀδγ8, 
δ χχῖν.22, ἐῇογο 5ῃου ἃ πὸ ἤδθβι θὲ βανϑά: 
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Μαγ. χἰτ!.20. θα ΤΟΥ (Π6 6] βου ̓β βᾶκθ, ψβομη. μ6 παίῃ ομοβθα, μ6 μαίῃ ΤοΓΌΒΆΙ θη. 
Βῃογίθηρα {π6 ἄδγ5. 

1. Αμά {θη 1 ΔὴΥ τηδῃ 58|8}} βδν πίο γοι, ἴὼο Πεύδ ἰ5 
, ΟἸιγιβέ ἢ οὐ, 1ο, Π6 ἰ5 {πϑγθ; Βεθνα μίμῃ ποῖ: 

Μιυχχῖν.24. ἘῸΥ {ΠΟΓ6 588] αγίβθ ἔμ]56 ΟἸτβίβ, δηα [8156 ΡΙΌΡἢίβ, 
ἃ πα 5118}} Βῃ6νν στυθαΐ β'ρῃβ ἃ ννοπάθυβ, ἱπβοιημοὶν {παΐ, 
1Ρ 1ξ γγουθ ῬΟβ810]6, ἘΠΟῪ 5}8}1 βθάπιοβ {Ππ8 νὰν οἰβοί. 

Μαγ. Χ 28... Βὰΐ ακ γε μεοᾶ : βεβοϊά 1 μᾶνθ ἐογοίοιὶἃ γοιι 8}} 
{Π]η 5. 

Μιχχίν. 206, ὙΥΠογοίοσθ, 16 ὙΠῸ Ὺ 5841] βὰν αηίο γοιι, ΒεΠμο]ά Πθ ἰ5 ἴῃ 
(Π6 ἀδβοσί, σὸ ποί ἔουτῃ ; ὈδΠο]α, πα ἰ5 ἴῃ πὸ βϑοζοί 
ΟΠδθοΥ5; ὈΘ]Ϊονο 1 μοί. 

27. ὸΥ 85 {Ππ8 Πρ) πίηρ' σοχηθῖ]ι ουὲ οὗ ἐπ δαβί, ἃπᾷ βῃίποε 
Ἔνθ απίο {Π6 νγεβί, 50 4150 518}} {Π6 φοχηϊησ οὔ 6 ϑοῃ οὗ 
τη8ῃ "6. 

286, ἘῸΓ τυΠοΥο {Π6 οαΥοΑ56 15, {Πογ6 ψ}1}} (Π6 ΘΔ Ρ]65. ΡῈ ρὰ- 
{Πεγϑα ἰορϑίμου. 

Μαγ. ΧΙ ϊ.24, Ῥῃΐ 

Μικχχῖν.29. Τγηγηράϊδίο]ν δὕζθυ (Π6 ἐγ] υ]δείοπ οὗ τμο86 ἄδυβ 
ἴα. χχὶ, 25. ἔθ γ᾽ 588}} θὲ βίρῃβ ἴῃ Π6 βιὰ, πᾶ ἴῃ [μ6 τπθομ, 8ηᾷ ἴῃ 

{Π6 5ίδβ ; δηά προὴ {π6 θαυ ἀἰδίγοθβ οἵ ῃδίϊοηβ, τ 
ῬΘΥΡΙ οχιὺν ; {π6 568 8πα {Π6 νγᾶνϑβ τοδυϊησ; 

206. Μρῃΐβ Πρϑατίβ [ΔΠΠὴρ {Ππ6πὶ ἔῸΥ ἔδαν, πα ἔου Ἰοοκίηρ' αἴτεον 
ἴῃοβα ἐμιηρβ νυ ῖο ἢ ἀγα σοχηϊησ ΟἹ [Π6 ΘαΥ] : ΓῸΥ 

Ματ. ΧΙ 24. ῃ6. σὰ 5881} θ6 ἀδυκθπθα, ἀπα [6 τηοοῃ 5118}1 ποί ρίνα 
ΠΟΥ ἸρἩΐ, 

Μικχχῖν.29, δηα {Π6 βέαυβ 584]] [4}1] ἔγτουη θάνῃ, δηὰ {Π6 ρονγεβ οὗ 6 
Πδάνθηβ 5841] 06 βάθη: 

80. Αμά {Πθη 5881} ἄρρθδᾶν {Π6 βίσῃ οἵ (πὸ ϑὅοῃ οἵ τηϑῃ ἰπ 
ἤρανοπ; δηα {πῃ 588}} 81} π6 065 οὐ [μ6 θαυ χηοιτη, 

Ματιχὶπ.26. Απᾷ {Πθῃ {ΠΗ 6 Ὺ 588}} 566 {π6 ϑὅοῃ οἵ πιδῃ 
Μι. χχῖν. 30. φογηϊηρ ἴῃ {Π6 οἷοι 5. οἵὁἨ μϑᾶνβῃ, νυ Ρουθ ἀπ σγϑδί 

ΒΊουν. 
Ματ. χ 1.27. Απά τΠδη 58}8}] μ6 βεπά [15 ΔηρῈ]5, 
Μιχχῖν.ϑ1, ἢ ἃ στοαί βουπά οὗ ἃ ἐτυπηροί, δηἀ {ΠῸῪ 51.4}} σϑίμοῦ 

τοροίΠοὺ ἢ15 αἰθοῦ ἔγουη [Π6 οαν νυ ]Π65, 
αν χΙΙ.27. ἔγοτὴ {Ππ6 πἰίθυγηοβδὲ ρᾶχτὲ οὗ [π6 θαγίδ, ἐο {π6 αἰξοττηοβέ 

Ρατΐ οἵ ἤθᾶνθῃ, 
Μικχχῖν.31. του [Π6 οη6 δημά οὗ ἤϑάνβῃ ἰο {π6 οὐμου. 
[μι. χχὶ. 38, Αμπαὰ ψ θη {Π656 (Πἰηρβ ὈΘρΊη [0 ΘοΙη6 (0 ρ885, ἔθη Ιοοὸκ 

ὉΡ, δπά 1 Ρ γουγ μοϑάβ, ἔου γουγ γεἀθιηρίοη ἀγαννθίῃ 
ὨΙΡΉ.. 

20. Διὰ δ βρᾶκθ ὑπίο {πθη ἃ ραγϑΌ ]6, 
Μικχῖν. 8, Νὸονν ᾿θᾶσῃ ἃ ρϑγδθ]α οὗ (Π6 ἢρ' ἔγϑδ: 
[μ. χχὶ. 29, ΒῈμο] 186 ἢσ' {τ66, δπᾷ 81 {Π6 {γ665 ; 
Ματ.χηι, 29, Ἦ ΠΘὴ ΒΟΥ ὈγδηΟΪ ἰ5 γαῖ (θά ου, πᾶ Ραζίοεα ἐόν Ἰθαν68, 
μι. χχὶ. 8. θη ἐπδὺ πονν 5μοοῖ ἔοχί, γε 566 δη4 Κηονν οἵ γοὺχ 

ΟΥ̓ 56 να (πδὲ Βυ χη που 15 ΠΟΥ Πἰρὶι δ μ8Π6, 
81, 50 Πκουῖβα γε, 

ΜΙ χχῖν. 33, θη γ6 58Π8}} 566 81} (πθ56 ἐπϊηρϑ 
ΔΙΑτυχ Ι!,29, ΘΟΥῊ6 (0 Ρᾶ 58, 
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1α.χκχὶ, 81. Κπονν γα ἐπδὲ {π6 Κίησάοχηῃ οὗ αοα ἰ5 πὶρὴ δῇ Πδηά, Φοτιιβαίθαι. 
Ματ.χ 1.29, ΘΥΘἢ δὲ {Πη6 ἀοοΙϑ. ᾿ 

80. δ ΕΥΠΥ1 βαυυηΐο γουι, (Πδὲ [Π15 σφ Πογδίίοη 5118}} Ποὲ ρᾶ88, 
[μα χχὶ. 82. ΑΥΝΩΥ, 

Μιχχίν.34, {Π] 411 [πΠ6568 ἐπίησβ θ6Ὲ {1 Π|164. 
856. Ἠβανβῃ δηά βϑυ 5}8}} ρᾷ85 αὐγᾶυ, Ὀπέ την νου 5 5881} 

Ὠοῦ Ῥᾶ55 δύνανο 
ΜΑΤΤ. ΧΧῖν. μᾶγὲ οὗ νϑὺ 2, 8, 4, 7. 9, 1ὅ. νϑὺ. 16, 17. 19. ραγτὲ οἵ 

νΘΥ. 21, 22. νϑὺ. 28. 25. ἀπά ραγί οἵ νου. 99. 81, 852, 88, 84. 
2 πὰ ΨΦ65885 5814 ππῖο ἐμπθηι--- ᾿ 
9. Απὰ 85 Π βαὰῦ προ ὅπ Μοιπὶ οἵὗὨ ΟἸἰνο85---ϑαγίπο, ΤῈ]] 15, 
6 η 5118}} ἔπο56 ἐμ! η 5 θ6--- 

4 Απὰ 7655 ἀηδνεγοά πα 5814--τητιϑῦ Θοπη6 ἴο ρ855, Ραΐ ἰπ6 
64 15 ποῖ γοῖ. 

Ἴ ΕῸΓ ΠΆΓΟΠ 5118] Υ]58 δραϊπϑδὶ παίΐομ, πὰ Κίησάομ δραϊηβὲ 
Κιηράομι---πα ΘαΥ Πα ΙΒ ΚΘΒ5 [ἢ ἀνε β Ρ] 8068. 

9 ὙΠ θη 5}18}} ἴπΠῸγ ἀβ! νου γοῦ ὉρΡ--- ἃ ἃ 518]] |.1}] γοιι--- 
1ὅ ΨΥΠΘη γα, ἐπδγθίουθ, 5881} 566 ἐμ δροπιϊπαίϊοι οἵ 4650]8- 

ἔ]0Π; ΒΡΟΚΘη οὗ ὈΥ ΤΠ 8η16] ὑπ6 Ῥγορμοῦ--- 
16 ΤΊ θη δὲ ἔπι  ΠΊΘΗ 6 τα Φπᾶθὰ ἦδο ᾿ηἶο ἐπα τποιϊπΐαϊ η5 - 
17 Τ,οἱ μῖπι ΠΟ 15 οα ἔπθ μοιβ6-ἴορ ποῖ οοηθ ἄοψῃ ἕο ἰδκΚο 

Δ ἢΥ ἱπιηρ οαἷΐ οὗ Π15 Ποι86: 
19 Απᾶ ψοβϑ υηΐο ὑπϑὰ ὑμαῖ ἀγὸ πεῖ Ομ], δπὰ ἴο ἔπεα ἐπαὶ 

ϑῖνα 500Κ, ἴπ ἔπο56 ἀδγ5! 
21 ἘῸΓ {πῃ 6}. -πϑ 10} ἃ5 γὰ5 ποῖ δἰποθ ἔμ θορὶπηϊηρ-ἴο {15 

ἐππη6--- ι 
22 Ἀπὰ δχοδρὺ ἔποϑθ ἐδγβ 5ῃουὰ θ6 ββογίθηβα---θαὶ ἔοσ ἐπ 

ΘΙ θοῦ δ 58|κ ἔπο886 ἀδγ8 518] δ6 βῃογίθπρα. 
295 ὝΠΘη 1 ΔΩΥ͂ ΠηΔ ἢ 5}8}} 580 ππῖο γουῦ, 1,0, Ποῖ ἰς Ομ γιδί, οὐ 

ἴμδγθ ; Ῥθ]ϊαν ἐέ ποῖ. ' 
2ὅ Β6Βο]α, 1 μᾶνϑ ἰο]ὰ γοιι Βϑίοσο. 
29 -- 8Π8}} {π6 διη θ6 ἀδυκοποά, δπά ἐπ Ἰῆοοῃ 5881] ποῖ σίνθ 

ΠΘΓΙΓ Πρμΐ-- 
91 Απὰ Π6 588]] βθη ἢΪ5 8 ΠρῈ]5-- 
82 -- ΤΠΘ ἢ [15 ὈΥΆΠΟΙ 15 γοῖ ἔπ άου, δπὰ ραϊΐϑὶμ ἐογ Ιθᾶνεδ, 

γ6 Κπον ὑπδΐ ΒΌΠΊΠΊΘΥ ἐβ ΠΙΡ : 
99. 850 ΠΚον 56 γ86--αὶ 
94 ΨΟΥΠΥ Γ 5ΔΥ τπῃπΐο γου, ΤὴῊΪ5 σ᾿ πουδίίομ 5881} ποὶ ρᾶ885, 

{11}. 

ἍΑΒΚΕ ΧΙ. ραγὶ οἵ νοῦ. 2. 4. νϑυῦ, 6. ραγὲ οἵ νϑὺ. 7, 8, 9. νϑυ. 10, 
11. ρατί οἵ νου. 12. νϑυ. 19. ραγὲ οἵ νϑυ. 14. νϑὺ. 16, 17, 18. 992. 
Ῥαγὶ οἵ νϑσ. 24. νϑῦ. 2ὅ. ραγτὶ οἵ νοσ. 26, 27, 28, 29, 80. δπά 
νοι. 91. 
2 ---ὶ 6.6 5881} ποῖ θ6 ᾿ϑἴϊ ὁπ βίοπθ ροὸπ ἃποΐμθγ, {πᾶΐ 5881] 

ποῖ θ6 ἐπῃγοσνῃ ἀονη. 
4 Το6]] υ.5, ἤθη 5881} ἔπ656 {π|πο5 Β6 ἡ δπὰ ψῇμδὶ βἤαϊ δ ἴπ6 

515---Ἴ 6 ΠΘοα Ἰοϑὲ ΔΠΥ τπαπ ἀθοθίνα γ08: 
6. ἘῸΓ ΠλΔ ΠΥ 5118} ΘΟΠῚ6 ἴῃ ΤΥ ΠΕΠ16, δα γἱπρ, 1 πὶ Οἢγίδε ; ἀπά 

588}} ἀθοϑῖνθ τηϑηγ. 
7 Απὰ ψΈΘη Υ6 518] θᾶ οὗὁἨἁ γᾶ γ5---ὍὉ8 γ86 ποὲὶ ἐγουθ]θᾶ : ἴῸΓ 

ϑιιοῖ, ἐπι 5--οθ6--- 
8΄Ἔοτ παίϊοῃ 5}18}} τίβθ ἀραϊπηδὲ παίΐου, πὰ Κίηρϑοπμι ἀραϊπβὲ 

Κιπράοιῃι ; ἃπᾷ {π6ΓῸ 588}} θ6 θαυ μαι ἃ κ65 ἴῃ ἀἰνοῖβ ρ᾽δθθβ, ἀπὰ 
ἔβ6 Γ8 5881} θ6 {πη} }π|65---ἰ 656 αὐ ἴπ6 ὈΘΟῚ ΠηΪΠρ5 οὗ ΒΟΥΥΟΒ. 

9 --ῶπα ΚΙΠΡΘ [ὉΓ ΠῚῪ 586, [ῸΥ ἃ ἰθϑι πο πΥ ἃραϊποὶ {Π6Π|. 
10 Απὰ ἴπθ8 βΟ5ρ6] μηδὲ ἢγϑὶ θ6 ρα] 1564 Δῃηοπρ 811} παῖ 0η8. 
11 Βυΐ ψ θη ἔππη6 Ὺ 58|8}} ἰϑδὰ ψοιι, πὰ ἀ6] ν  Ὶ γοῦ πρ, ἰδῖκα πὸ 

ἐπουρηῦ θΟΌΓΘμαπ ἃ τ δὶ γ6 5118}} Βρ 68 ]κ, πϑῖ 6} 40 γα ρυβῃιθαὶ- 
ἴαΐο: θαἢ ᾿Πδίβοθυ οὺ 588}] "6 σίνϑῃ γοῖι ἴῃ ἐπα που, ἐμαΐ Φρθαὶ 
γ6: [ῸΓ 1 15 ποῖ γα ὑπαὶ βρθᾶκ, μαΐ {πὸ ΗΚ αποβί. 

12. Νοῦν πὸ ὈγοΥ ΠΟΥ 588}} θοΐγαν ὑπὸ Ὀγοῖϊμοῦ ἴο ἀθαῖμ, ἀπᾷ ὑπὸ 
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(ἈΓΠ ον {Π6 501 ; 8 πα ΟΠ] άγθη 588}} γἰ86 ὰΡ ἀραϊπϑὶ ἐϊοὶν ραγοηΐβ, Σογαβαίθιι. 
8 ἃ 588] οδιτι56 {Πθῖη ἴο- 

195 Απὰ γ8 51}8}] "Ὲ Βαϊδα οἵ 811 πιθὴν [ῸΓ τὴν ΝᾺΠ)6᾽ 5 58Κ6: Ραυΐ 
πο παῖ 5881} ὁπ το απο ὑπ θη ἃ, {π6 βϑᾶπηθ 588}} Β6Ὲ βανϑά. 

14 ---Αοὺ Βἴπὶ ἐμαΐ γοαάθῖῃ απᾷουβίδηα,) ἔμπθπ [οἷ ἔποιι {παῖ Ρ6 
ἴῃ Ψπάθᾶ θϑ ἴο [πθ πιοιπίδὶ 8 : ; 

16 Απὰ ἰδὲ πἴτῃ {πᾶΐ 15 ἴῃ ἐπ ἤθἃ ποῖ ἴασῃ ὑ8 0 Κ ἀραΐπ ΤῸ ἴο 
ἴα!κϑ ρ Πἰδ5 συ πο ηΐ. 

17 Βυΐ νοῦ ἴο ἔποι ὑπαΐ ἅν τ ἢ 6114, ἀπ ἴο ἔποπα ἐμαὶ οἷνο 
510 Κ, ἴῃ ἔῃοβα ἀδυ5! 

18 Απὰ ργδγ ὑ6 ἐπα γοῦν Πολῦ μ6 ποῖ ἰπ π6 νι ὶηΐου. 
22 ἘῸΓ [156 ΟΠ γιϑῖβ πα (1586. ργορμϑὶβ 588] Υἰ56, 8 ἃ 5118}] 

κι λῇ 5195 ἃΠαὰ ΟΠ 6Γ5, ἴο 5θάπιοο, 1 ἐξ 106186 ῬΟΒΒ1016, Θν θα {{π|θ 
αἰϑοΐ. 

24 ---ἰὴ ἴΠο56 ἀΔΥ5, αἴΐζου ὑπαῖ {ὙΠ Ὁ] α΄ 0} ---- 
20 πὰ ἰΠ6 δἴδυβ οἵ πϑᾶνϑῃ 584}} [4]1, ἃπὰ {πὸ ρονθῖβ ὑπαὶ ἀγὸ 

ἴη Βθᾶνθῃ 518}}] "6 5ιδκϑῃ. : 
26 ---οοιηῖηρ' η ἐμ6 οἰουπ 5, ᾿ς σγθαΐ ΡΟ ΟΥ̓ πὰ ρου. 
27 ---ῃ ἃ 588} ραῦμοὺ ἰορ οί  Π15 οἱ οὶ ἴσοι {πὸ θαι ν᾽ 495---- 
28 Νοὺ ΙΘΆΤΠ ἃ ρΆΥΆΡ]6 οἵ {πὸ ἤρ-ἴγθθ---νο Κπον ὑπᾶΐ 5. Πιπηο Υ 

15 ΠΘΔΓ: 
29 50 γ6 ἴῃ {1 τηϑῃηθῖ, ΘΗ γ6 588}] 566 {656 ἐπίη5--- 

Κηον {παῖ 11 15 Ὠ19}--- 
90 ---ἰα}} 411 ὑπ656 {π|πρ5 6 ἀοπθο. 
91 Ηθάνθῃ ἃπὰ θασῦ 5118}} ρᾷ55 αν : Ραΐ ΠΥ ΨΟΥ 5 588] ποῖ 

Ρ855 ΔΥΑΥ. 
τὐκε ΧΧΙ. ρᾶγί οἴου, ὅ, 6, 7, 8, 9.11, 12, 17. 26. νογ. 27. ρατὶ οἵ 

γοΥ. 91, 82. ἃπὰ νϑὺ. 99. 

ὃ. Απὰ 85 50Π16 5ρΡ86 οἵ {Ππ ἴθιηρ]16-- 
Ὁ --Ἰ Π6 γ6 5Π8}} ποὺ 6 1οἱδ ομθ βίομπ προ ἀπο μου, ὑπαᾶΐ 5181] 

ποῦ Ρ6 ἱπγοόνῃ ἄονη. 
7 -- ψΏΘῊ 588}} {Ππ|056 ὑπὶπρ5 Ὀ6 δηὰ ψῇμαΐ 515} τὐἱδ ἐόν δ6 

γἤθῖι ἴπ 656 {πίη 95 5118}} Θοιη6 ἴο μᾶ885 ὁ 
8 Απὰα Πο 5814, Τα πθοα ὑπαΐ γο θ6 ποῖ ἀθοοϊνϑα: [Ὁ πιϑην 

518}} ΘΟΠ16 ἔπ ΠΥ Π8Π16, 5801 η 5, Γ ὅπ ΟΠ εέ---- 
9 --ἷψΥῦν {π686 ἐπὶ πρδ τηιδὶ Π͵βδὺ σοΙη6 ἴο ρΡᾶ85 ; αὶ {Π6 οπα ἰ5 

ποῖ Ὀγ ἃπά "γ. 
11 ---ἀπ ἃ [Δ111165 8Π ἃ ΡΘ 5116 665--ῷ 
12 ---θοῖπρ' Ὀγούρμΐ θοίογ Κιηρ5 πα Υ]605--- 
17 --οΑπὰ γ8 588}} Β6 μαΐϊβα οἵ 8411 πιθὴ [ῸΥ ΠΥ ΠΔΠ16᾽5 586. 
20 --κἀἴῇ ρονϑῦβ οὐ ἴπ πϑᾶνθῃβ 518} 06 588 κθῃ. 
21 Απά ἴπθῖι 5}18}} ἔμΠ6 0 566 ἔπ ὅοῃ οὗ πδῃ οομλΐηρ ἴῃ ἃ οἷοιιά 

ψ τ ΡΟΥΘ πα ογϑαΐ ρ]ΟΥΥ. 
91 --ἼΠΘη γ6 866 [1656 {ΠῚ Π 95 ΘΟΠ16 ἴο Ρ855--5 
92 ΨΟΥΠΪΥ 1 580 πηΐο γου; Τ}}15 ρα πούαΐϊοη 588}} μοὶ μ855---{}}} 

811 θ6 {{1Π}1164. 
99 Πθάνθη ἃπα θαυ ί 518}} ρᾶ55 ἀΔΥ : θαΐ ΤΥ ΟΓ5 5118}} ποὶ 

Ρᾶ55 νᾶ γΥ. 
τ ῷ»»..-. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙῚ, 

Ο'μγὶδί οοπίραγο5 ἰδ διιαθηηο88 ο ἢϊ6 δεοοηά “ἀυθηΐ, ἰο 
ἐμ οοηιῖηρ οΓ ἐδ 1) οἴι66. 

ΜΑΤΤ. Χχίν, 96. ἴο {π6 ομά. μαβκ χἱ!. 82. ἰο {Π6 ἐπά. 
{{ΚῈ ΧΧΙ. 94---ὅ5606. 

Βαυΐ οἵ ἐμὲ ἄδν δᾶ ἐμαὶ ποὺ Καονγθί ΠΟ τηδη, ΠΟ, 
ποῦ {π6 Δη 615 νυ ΒΙΟἢ ἀγα τὶ πδᾶνθῃ; ὨΘΙΠοΥ {π6 ὅοη, Ὀαΐ 

[π6 Ἐδίμου: 
Μιιχχὶνθ. θα τὴν ἘδΙΠοΥ οἱν ἧς 

15. ᾿νθῃ ἀροὰ πα Τὐηἰϊζαγίαπ ΒΥροίμΟσ15, Οὐ Τογὰ ψγὰ5 {Π6 
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Με χχίνϑῦ, Βα 85 {Π6 ἀδνβ οἵ ΝΟδ ὑγευύβ, 50 5}4}1] 4150 {Π6 δογηΐηρ' 7ϑγυβαίδπι. 
οὗ {π6 ὅοη οἵ πιδῃ 6. 

38. ῬῸΥ 88 ἴῃ {Π86 ἄδγβ ἐμὲ γνεσβ θαΐογθ {π6 ἤοοά, (Π6Ὺ τγετα 
βδίϊηρ δηἀ αὐ Κίησ, τηδυυυίησ 8 πα οἸνίηρ ἴῃ ΤΗΔΙΥΙΑΡΈ, 
ὉΠ {πΠ6 ἀδΥ {πὲ Νοα δηΐζεγθά ἰηΐο {Π6 δυκ, 

ὅ9.. Απᾷ Κπονν ποῖ ἀη1} {Ππ Ηοοα σατηθ, δπα οοκ ἔποιη 81} 
ΥΤΔΥ ; 850 5}2]] 4150 {Π|6 φογηϊηρ' οὗ ([πΠ6 ὅοῃ οὗ πιδῃ Ὀ6. 

40. ΤΠΘη 5}|8}} ἔνγο θ6 ἴῃ {μ6 ἢε]ά : (Π6 ὁπ 5881} μὲ ἐβκβη, 
8 Πα {Π6 οἰογ Ἰο. 

41. ἼὙνο νγοϊηθῃ 518}] "6 συϊπάϊπσ δὲ {π6 γη1]], ἔπ6 πα 518}} 
6 ἔβρη, δηά {πΠ6 οἵμοὺ Ἰθ. 

Ματιχ 88, ΤΆΚΘ γα περϑά, ννδίος δηᾶ ρυδὺ : ἔου. γα Κπον ποΐ θη 
(16 εἴπη 18. 

Μιυχχῖν42, δίς, {μογθίοσα : Ὁ γα Κπον ποὶ νψνῆηδὲ ΒΟῸΣ ὙΟΌΓ 
Τιοοτὰ ἀοίῃ οοχηθ. 

45. Βυΐ Κηον {πῖ5, {πὲ 1 1π6 σοοά γηδὴ οὗ [Π6 μοιιβα μδᾶ 
Κποννῃ ἴῃ ψγῃδύ ννδίοῃ {π6 {Π|6 Γ᾽ σου] μᾶνα οοιηθ ᾽5, μ6 
νοι] ἤᾶνα νυδίοῃθαά, δηα σου] μοὶ πᾶνε βυβογοα ἢἰ8 
Βοῦβα ἕο θ6 ὈΙΌΚΘΗ ὑρ. 

44. 'ΓΠογαίοσα θῈ γα α]50 γᾶν : [ῸΥ ἴῃ 510 ἢ δ ΒΟΥ ἃ5 γ6 
{Π1ηἰς ποί, {π6 ὅοη οἵ τηδη σοχηθίῇῃ. 

45. ὙΠο {θη 15 ἃ ἐδ] δα τνῖδο βουνδηΐ, μοὶ 5 
Ἰογὰ μδίῃ τηδάθ γιοῦ ονοῖ Π15 ΠουβθΠο]4, ἰο σῖνα {ποθ 
γηθδί ἴῃ ἄτι6 βθᾶβοῃ ἢ 

406. Β]εββθά 15 (Πδὲ βουνδηΐ, ννμουὴ ἢΪ5 ἰΙογὰ γνῆῇθῃ ἢ οοχηθίῃ 
5.81] Ππα 50 ἀοίπρ. 

4. ΨΕΥΠΥ 1 58 υπίο γοῦ, (πᾶὲ Π6 5181} γηδκα Ηϊπὶ ΤΌΪΟΥ 
ΟΥ̓ΘΥ 8}} 5 σοοᾶϑ. 

Βαϊ δῃᾷ 1 {αξ 6ν}} βαγνδηΐ 581] βὰν ἴῃ [ἰβ μεατί, ΜῪ 
Ἰογὰ ἀοαυθίῃ ἢ15 οοχηησ; 

49. Αμᾷ 5}8]] θερίη ἴο βιηϊία Ηἷβ ξ}]ονν-ϑογνδηίβ, πα ἰο δαὶ 
8Δηα ἀὐπκ ἢ {Π6 ἀγαπηκθρη ; 

ὅ0.. ὍΤῇε Ἰογά οἵ [Πδὲ βουνδηΐ 541} οοΐηβ ἴῃ ἃ ἄδὺ ψίθη ἢ 
ἸοοΚϑίἢ ποὲ ἔου μίχη, δῃά ἴῃ δὴ Βουγ {παῖ Πα 15 ποῖ ἄνγᾶγα οἵ, 

βγθαϊοδί οἵ Ῥυορμοῖβ: δπᾶὰ 85 δη161 μαᾶ βθθπ 40]6 ἔο ἔχ {πΠ6. 
ἔππθ οὔ ἵπθ ἢγϑὶ δαἀνθηΐ, τ τηυβὺ παῦαγαΠν δχοῖΐθ βιγργίβθ, ἐμαὶ 
{Π|Ὸ Μ Θβϑίδῃ ἀϊὰ ποΐ Κπον ἐπ ἐπι οὗ μὶ5 οσῃ βδοοπᾶ δἀνϑπὲ. 
ἼΠῸ Ὀοδὲ ποθ οὗἉ γββοϊνίηρ {Π6 αἰ Οα]  Υ ἈρΡρΘαΥ5 ἴο τπὸ ἴο Β6 
ὑμπαῖ, ψ 10} τα κο5 οἴδεν Θαυϊνα]θηΐ ἰο ἐμ οδυβαίϊνα οὗ γ"; ἴπ 
ὙΒΙΟΙ 856 [Π6 ν6Υ56 πιᾶὺ 6 ἔμπ5 γοπάογθα---ς Βυΐ ὑπ6 ΠουΓ οἵ 
πο βεοοηᾷ δάνθηϊ, ποθι ΠΥ τπᾶπ, ΠΟΙ ΔΠΡ615, ΠΟΥ 1 {πὸ ΜΙ βϑϑβίδῃ, 
πᾶνθ πιδάθ Κπον ἴο ἔπ νου]: τὴν ΒΑΙΠΘΥ ΟἾΪῪ 5118}] γοναὶ ἰΐ, 
Ὀγ ἐπ8 βυ ἀάθπηθβ5 οὗ ὑπαὶ ἀδν οἵ 1πἀριπδηΐ, ἰπ ΒΟ Ηδ Πδ5 
δρροϊηϊθα ἐπ ὅπ, ἴο τηϑπ ἴ6ϑὶ πἰτη56 1 {1π {86 5] ον οὔ Ἐπί μου.» 

19 Τῇ {Π15 πὰ {πὸ ὕνγο [Ὁ] ον πρ' ΡάγΆΡ]65, Οὐσν Βανίουγ ᾿π5ἰδἐβ 
ὌΡΟΠ [15 πποχροοϊθα δᾶ βυδάθῃ ὰἀρτποπί. 10 15 ἤθγα ἀθβουῖθ- 
οἀ 85 ἃ ἰμὶοῇ γϑαᾶν ἴο Ὀγθακ ἰπΐο [π6 μβοιιβθ, 16 ποῖ δοῃβίδῃευ 
ϑιιαγάθα, ΤΪ5 ΘΟΙΙΡ ΓΙ 5ΟΙ 15 ἰγθαπθηΐ---αΚὸ χὶϊ. 99. 9 οὶ. 111. 
10. Βον. 111. 8. ἃπὰ χν!. 1ὅ. Α8 {π656 ΡΥ 0165 ψοΥ6 δὲ ἐπα {ϊπι6 
ΘΧΟΙ βίο Υ δα ἀγοββθά ἴο ἐπ6 ἀ15010165, ἔπ  ὺ τηδὲ θ6 Βῃρροββα ἴο 
ΥΘΙΟΥ ὈΥΠΠΔΓΠΥ ἴο {π6 1 πη πἰδῖγυ. ΤΉΘΥ ΔΓΟ ΠΟΥ νΟΥ ΘΑ ΌΔΠΥ ἃρ- 
ΡΠΙΟΔ0]6 ἴο 811 Ομ τἰβιϊδη5--- ΥΥ Παὶ 1 580 ππίο γουῦ 1 58. απίο 8}}. 
Ὑναϊοῖι."»- Μαγκ χιῖ!, 8ὅ--ϑ7. Τλικὸ χὶϊ, 41. 
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Απᾶ 5881] σὰ Ηΐτα δδιιπάθυ, δηα δρροῖπε Ηἰπὶ ἃ ρουτίοη 7ογαβα!οπι, 
ψ ἢ {π6 ΠΥ ροοΥιί65 : {Π6Γ6 5881} 06 νγθθρίῃηρ' δη4 σηδβῃηρ; 
οἵ ἐθϑίῃ. 

Ἐον [Π6 ϑοῃ οἱ τηδῃ 15 85 ἃ τη8ὴ (δ Κίηρ᾽ ἃ [Ὧ ἸΟΌΓΏΘΥ, 
ψ 80 ἰοἵν Π5. Ποῖα, δηἃ ρᾶνθ δυϊπουν (0 Π15 βϑυνδηίβ, 
ἃ Πα ἴο ἜΥΘΙΥ τηδῃ Π15 νου, δηα σογηηδη 64 {Π6 ΡΟΥΘΥ (0 
νναίοῃ. 

Ὑ δίοἢ γε, ἐμουθίοσα : [ῸΓ γ ῆονν ποῦ ἤθη {Π|6 γηδϑίευ 
οὔ τ1π6 μοιιβα οοιηθίῃ, δὲ βυεῆ, οὐ δὲ χῃιἀμιρῃί, οὐ δ {Ππ6 
φΟΟΚοΥονΙηρ,, ΟΥ ἴῃ {Π6 τπογη]ησ᾽ : 

Τι6ϑι φοιηϊηρ Βα άθην μα ἢπάᾶ γοῖι 5]θθρίησ. 
Αμᾷ νῆδὲ 1 580 ὑπίο γουῦ 1 580 τηίο 8}}, δ δίῃ. 
Αμὰ ἰδκα περή ἴο ψουύβεῖνεβ, ἰαϑύ δῦ ΔὴΥ {ὴ6 ὑΟῸΓ 

᾿ιϑᾶγίβ θ6 ονθυομαυσεα νυ ἢ σαν ϑιηρ, Δη4 ἀγα ΚΘηΠ658, 
ΔΗΩ͂ οατο5 οὗ {πὶ5 118, δηὰ 50 [μδὲ ἀδὺ σοῖηθ προὸῖ γοὰ 
ἘΠΊ ΔΓΕΒ. 

ΕῸΙ 85 ἃ 5η816 51|8}} 10 Θοτηθ οι 811 {Ππϑχὰ {Πδύ ἄνν6}} οῃ 
{π6 ἴαοα οἵ ἐπ δαυίῃ. 

γδίοιι γε ὑπογβίοσθ, δα ῬΥδΥ ἰννᾶνβ, (Ππδΐ γ8 γηᾶν Ὀ6 
Δοσοιῃίθα νυν ἴο δβοᾶρα 811} {Π686 (ῃΐηρβ ὑπδΐ 5}|4}} 
ΘΟΠῚ6 (0 ρᾶ55, 8Π4 ἰο 5βίαπα Ὀοίογθ (Π6 ὅοῃ οἵ τηδῃ. 

--ςῷ..- 
ΒΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ͂. 

{16 Ῥαγαῦθίο οὶ ἐδ 186 πα Εοοἰϊδι, Κ γρίνιδ. 
ΜΑΤΊ. ΧΧν. 1---]6, 

ΤΠοη 5881} ἐπα Κίησάομι οὗ μϑάνθη θ6 ᾿Ἰκοπϑᾶ πηίο ἔθη 
νἱγοῖηβ, νν ΠΟ ἢ ἐοοκ {ΠΕ Ἰατρ5, δπα νγϑηΐ ἔουίἢ ἰο τηθϑὲ 
[π6 ὈΤΙΔΕΡΊΟΟ ΥΩ. 

Αμπᾶά ἔνα οὔ {πὴ γγοῖθ νν 156, δῃᾶ ἔνα νγεῖδ {Ὁ0]15}. 
ΠΟΥ {Πδὲ τν γ6 [ΌΟ] 15}. τοοΚ {Π6}1 ἸΔγὴρ5, ἃπα ΤΟ Κ ΠΟ 

οΟἾ} 1 {Ποχὰ: 
Βαΐ (Π6 νυῖβα ἰθοῖς ο1] ἴῃ {Π 6} ν 6556 15 νι {ΠΕΘΙΥ ἸΔΙΏΡ5. 
ὙΥΠ116 π6 Ὀυ!ἀθρυόοιι ἰαγγῖβ, (Π6Υ 8}] 5] υτηθεγοά ἀπά. 

Β]6ρί. 
Ἡρἢ δ τ] ηῖσης {ΠοΥ6 νὰ ἃ ΟΥΥ τηδᾶθ, Βεμοὶά τῃ6 

ΒΥ ἀθρυόοση σουηθ ἢ ; σῸ γα οαΐ ἴο τηδϑί ἢ]. 
ΤΉΘΩ 81} {Πο56 νἹΓρΡῚ 5 4156, δηα {{πητηθα ἔπιον ἸΔΙΉΡ5. 
Δηά 186 ἐὈ0]15}} 5814 ππίο {π6 γνῖβθ, ΟἸνα τι5 οἵ γουγ Ο1]; 

ΤΟΥ οὐ ἰΔΙηΡ5 816 σΌὍΠ6 Οαΐ. 
Βαΐ (Π6 νυῖβθ δηβυνογθα, βαγίησ, Νοί 8ο; ᾿εϑὲ {πθῖ Β6 

πού ΘΠΟΙΡΉ ΤΥ τι8 Δη4 γου : Ὀπὺ σΡῸ γ6 τϑΙΠΘΥ [0 {πο {Ππᾶΐ 
56}, 8η6 ὈᾺΥ [ῸΥ νου βοὶνοβ. 

Αμπάᾶὰ ψἘ1]}6 {ΠῸῪ ννεηέ ἰο θὰ, {π6 ὈΥΙΔΘΡΎΟΟΙ ΟΔΙΏΘ ; 
Δ ηἃ {Πδὺ {πᾶΐ σοῦ γϑδάν νυθηΐ ἴῃ ΜΠ Πΐγὴ (0 {Π6 τηᾶγ- 
ΥἹΔΡῸ : 84 (Π6 ἀΟΟΥ ννὰβ 5Πι. 

ΑΠουνναγ σδπθ 4150 {πῸ ΟΥΠΟΥ νἹΓρΡΊΠ5, 5 ΠΡ,, Τιοτά, 

Τιοτά, ὀρθὴ ἴο 8. 
Βας Π6 δηβυγεγοᾶ δῃᾷ 5αϊ8, ΨΈΪΥ 1 βὰν πηΐο νου, 1 

Κπονν γοῖι ποῦ. 
Ὑγδίο ἐπογείουβ, ἔῸΥ γε Κηονν ποΙΓΠΟΥ {πὸ ἀΔΥ ΠΟΙ (Π6 

Ποῖ νμογθῖη {Ππ6 ὅοη οἵ τηδη σογηθ[}. 
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ΒΕΟΎΤΤΙΟΝ ΧΧΊΗΙΙ. 

Ῥαγαῦῖο οὶ ἐπε δογυαηέ απὰ ἢ Ταϊοηίδ. 

ΜΑΤΊ. ΧχνΥ. 14----90, 

Ναίχχν.14. ἘοΥ (Π6 Κιηράοιῃ οὗ Πϑᾶνθῃ 15 85 ἃ γἤδῃ {γᾶν 6] ΠΠησ' ἸηΐΟ ἃ δδγαραῖθμι. 
ἴαυ οουπίυ, ψγῆο οδ]]θα Π15 οὐ βουνδηΐβ, δπηα ἀθ] νογθα 
πηίο {Πϑτὴ ἢ15 σοοάϑ. 

156. Απα υηΐο ὁπ Π8 σᾶνβ να ἰβ]θηίβ, ἴο δποίμου ἔννο, ἃπά 
[0 ΔΠΟΙΠΕΥ ΟΠΘ: [0 ΘΥΨΟΥΥ χπ8Π ΘΟσΘΟΥαΙηρ (0 ἢ]5 56ν ΘᾺ] 
ΔΌΠΙΥ ; δηά βίγδιρ ννΥ ΤΟΟΙ Π15 ἸΟΌΤ ΠΟΥ. 

10. Τῆθη πα (μᾶὲ μαά γϑοοῖνρα {Π6 ἔνθ ἰα]θηίβ νγεπὲ δπὰ 
{δά δα ψῈ {πΠ6 βαῖηθ, δηα χηϑδᾶδ {ποῖ οἰ Υ ἔνα (δ) ηΐ5. 

1. Απὰ ΠΠΚουῖβα μ6 {πδΐ μαα τϑοοϊγθα ἔνγο, μ6 4150 σδϊπρά 
ΟΥΠοΥ ὕτνο. 

15. Βαϊ Βα (μδὲ Πδᾶ γβοθινθα ὁμθ ὑγεπὲ δηᾶ αἀϊσρθά ἴὴ {Π6 
δαί, πα ΠΙα Π15 Ἰοχἀ᾽5 γποπθυ. 

19θ.0. ΑΠἴὯοΥ ἃ Ἰοηρ τη6 (Π6 Ἰογά οἵ [ῃο86 βουνδῃΐβ οοχηθίῃ, 
8Δη4 γΤϑοκοημθίῃ ννἢ ὉΠ 61]. 

99. Αμᾶ 509 [δὲ (ἰδμαΐ δα γτϑοοϊνο ἔνθ ἰδϊθηΐβ. σᾶγὴθ δηᾶ 
Ὀγουρι οἵμπον ἥνα (]οηΐ5, βαγίησ, Τωογὰ, μοὰ ἀο]νογθᾶϑβε 
τπηΐο τη6 ἔνα ἰδἰδηίβ; Ὀθμοὶά, 1 να σαϊπθα θεβϑιάθ ἐπ θην 
ἤνε (ΔΙ θη ΠΊΟΥΘ. 

21, Ηἰἱ5 Ἰοτά βαιά υπίο τ, 611 ἄομθ, (ποὺ ρσοοᾶ 8δπὰ 
Αι {Π{ὰ] βαυνδηΐ : ἔποὰ μαϑὲ θθθῃ {81} ΟΥ̓ΘΥ ἃ ἔδνν {πη ρ8, 
Ι ν}}} γῆδκθ {Π66 Υὐ]ῈΓ ΟΥΘΙ ΠΊΔῺΥ ΓΠΙῚΡΒ : μου ἔμποιι ἱπίο 
1Π6 Ἰογ οἵ ἀν Ἰοτά. 

922. ἮἯζ δἷϑο [δὲ μά τϑοοινοᾶ ἔγννο ἰδ θηΐθ, σδιηθ δηᾶ ϑαϊά, 
Τιογτά, ποὺ ἀε]νογεάβίὶ ππίο τὴ ννο ἰδθηΐβ : θ6μο]ά, ἢ 
Πᾶνα σδιηθά ἔννο οἴμποὺ ἰδ] θηΐβ θ65146 {ῃθιη. 

23, Ηἰδ5 ἸΙοτὰ 8814 υηΐο ἢ, 6811 ἄομθ, σοοά δηᾶ δι ἔμ] 
βουνδηΐ ; (που μαβϑὲ Ὀθθὴ (δ {π|} ον ὺ ἃ ἔθνν {Π]ηρ5, 1 ν}}} 
τᾶ Κα {Ππ66 ΤᾺ]ΘΥ ΟΥ̓ΘΥ ἸΔῺΥ (Ὠ]Ω95: Θηΐου που Ἰηΐο {ΠῸ6 
ἸΟῪ οὗ (ὰγν ἰογχα. 

24, ΤΠρθη [6 ΒΟ Πδα τοσοὶνθα {π6 ομθ δ]θηΐ οδπηθ διά 
Βαϊ, [οτὰ, 1 Κηονν [Π66 Ππᾶῇ ποι ἃγί 8ῃ ματα γηδη, γθ8ρΡ- 
ἴπσ νΒογα (ποιὰ παβί ποΐ βουὴ, δηα σαίμουϊησ νγῃθγθ ἔῃ θὰ 
διαβῇ ποῦ βίχζαννεά. 

95. ΑΠΔΙ νδ5 αἴταια, δηα ννϑηΐ ἀπά διά (ῃν ἰδ]απέ ἴῃ 1Π6 
ΘΑΥῚ : ἰο {ποτα ποι Πμαϑὲ {πῦ 15 {Π]π6, 

206.0 Η!5 Ἰοτὰ δηβννεγθᾶ δηᾶ βαιά πηίο μία, Το ψι]οκοά 
δα 5]  ] βουνδηΐ, πο Κηθννεδέὲ {Παΐ 1 γθὰρ ψΠογ ἢ 
Βουνγθα ηοΐ, ἃηα σδίμου νογ 1 πᾶν ποΐ βίγαννβα : 

217. Του οὐρβίεβέ {πουθέοσα ἴο πᾶν ριχ ΤΥ ἸποΠΘΥ ἴο [Π6 
ΘΧΟΏΔΗΡΘΥΒ, 8η4 {Π6ῃ δύ γὴν οοχηίηρ ἰ 5Βῃου] ἃ Πᾶνα χθοοῖνρα 
ΤΏΪΠ6 ΟΥ̓ ΨΥ} ἈΒΌΓΥ. 

28. Τακα {βογοΐοσθ {Π6 ἰα]οηῦ ἔγουα ἔπ, δηά σῖνθ 10 ἀπίο 
᾿τα νυ! οἢ μδ ἢ ἔθη (Δ Θηΐ5. 

29. ῬῸΣ υῃΐο δνΕΥΎ ομβ {μαῦ Παίἢ 514}} "6 ρίνθη, δῃὰ [6 
58.8}} πανβ διυπμάδποο : ὑυΐ. τοπὶ μὴ ἐπὶ Ὠδιῃ ποΐ 5}8}} 
θ6 (ἈΚθὴ αὐγὰν θυθῃ {πᾶΐ νυ ΠΟ} 6 Πδί}. 
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Μαίχχνϑ0. Απά οαβί ψ6 ἔπ ἀπρτο Πέ8 6 βουνδηῦ ἱπίο Οἰίθυ ἄδυ]ς- Τογαβαϊοπι. 
Π655 ; {Π6Υ6 584}} μΒ6 νβορίηρ δηὰ σῃμδβιιηρ οἵ (δοίἢ. 

-οαρρ»-.--- 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΧΧΙΥ͂, 

ΟἸινῖδὲ ἀθοίαγος ἐδια Ῥυοσοοάϊησς αἱ ἐδ 6 ])αν οὗ Ψιιάρηιοηΐ. 

ΜΑΤΥ. Χχν. 93]. ἰο {π6 οπᾶ. 

Μαιχχν.3 1. ὙΠ θη {Π6 ὅοη οὗὨ τηδὴ 518}} σουηβ ἴῃ Πἰβ ϑΐουυν, δπᾶ ἃ]] 
(16 ον Δηρ6]5 ἢ πα, {Πθῃ 5841} Π6 δἰ ἀροὴ {Π6 {ΠχῸ πα 
οὗ Πὶβ ρΊουυ: 

32. Αμπὰ Ὀοίογθ ἢϊπΔ 5}}8}] "6 σδίπουθά 411] πδέϊοηβ : δῃὰ [8 
5Π4}1 βοραγδαία ἔμϑῖη οὔθ ἤου Δηοί 61, 85 ἃ 5Βῃβρμοχα ἀ]- 
ν] ἀθί ἢ Π15 5660 ἴγοτη π6 σοδίβ: 

83, Αμᾶ ΜῈ 58}|4}} βεὲ {πΠ6 βῇεορ οἡ ἢὶβ τσ Παηά, πὲ {π6 
σοαίβ οἡ {πῸ Ἰοἴ. 

844. ΤΠρη 5814}} ἐμ Κιηρ 588. πηΐο {πὶ οἡ Π15 τρῃῦ Βαηά, 
Οοτηθ, γα Ὀ]οϑβθά οἵ τὴν Εδίμου, ᾿πμϑυῖ [Πη6 Κιηρσάοχῃ ρΓ6- 
Ρᾶτϑα ἴου γοὰ ἴγουῃῃ (Π6 Γϑὰπἀδίίοη οἵ ([η6 ννου]ὰ ἢ: 

45, ΕογΙ ψν͵ὰΒ δὴ Πυηρτρα, δηα γα βρ'ὰνϑ π|6 τηθϑύ; 1 νγᾶβ 
Γμϊγβίν, δηα γ6 σᾶνϑ τὴη6 αὐ : 1 νγᾶ5 ἃ βίυδηρου, ἃπα γα 
ἴοοῖκς χη6 ἴῃ: 

806. Νακεά, δπὰ γα οἱοιπβα χη: 1 ννὰβ 516 Κ, δηᾷ γα νυἱβιίθα 
ἴη6 : 1 νγὰβ ἴῃ ῬΓΊΒΟΙ, ἃΠπα γ6 σδγη6 Ἰιηΐο ΠΊ6. 

31. θη 584}} {π6ὸ τὶσηίθοιιβ ΔΏΒΥΥΟΥ Βίηι, βαγίηρ, [ογχά, 
γγΠΘῃ 58} 78 {Π66 δὴ διαπρτοά, δηά [δα ἐπ66 ὕ οὐ {π|τβίγ, 
δα σαν (Π66 ἀγἸηΚ ἢ ' 

38.(. ὝΠΘΙη β8ν γγ6 ἴπ66 ἃ 5 γδηρ Υ, 8η4 ἴοοΚ {π66 ἴῃ ΟΥ̓ 
ΠΔΙΚΘά, δηα οἱοιμδα {166 ἵὕ 

896. Οὐ ψῇθῃ 580) γγ8 {Π66 510Κ, ΟΥ̓́ΪΏ ΡΓΊΒΟΏ, δηα οδπιθ πηΐο 
{πθο 

40. Δμαᾶ τς Κίηρ' 5118}} δῆβυνου δηα 580 υπίο ἔπθπὶ, Δ ΟΥΪΥ 
1 58Υ πηίο γοῦ, [πϑϑυηιιοῆ ἃ5 γ6 πᾶν ἄοῃθ 1 ππίο ὁη6 οὗ 
τπ6 ἰθαβί οὔ τπθ88 τὴν Ὀυθίμγθη, γα πᾶν ἄοΠ6 10 τιπΐο τη6. 

41. ΤΠ 58}8}} 6 580 4150 ἀπίο ἔπθῖ οἡ {π6 οἴ παηά, 1)6- 
Ῥᾶγὺ ἔχου τὴ6, γ8 ουγϑαᾶ, Ἰηΐο δνϑυ]δβίηρ ἥγθ, ργθραγθα 
ἴον (Π6 ἀθν} δῃηᾷ Π5 δΔηρεὶβ : 

42, ἘΟΓΪ νγὰ8 δὴ Ὠυηῃργοά, 8Δηα γα σάὰνθ 1ὴ6 ὯῸ τηβδαΐ: 1 
νγᾶ5 {π|γϑέγ, ἃΠα γ8 σᾷγβ ΠΊ6 Π0 ἀὐηκ: 

48. Ϊ νγὰβ ἃ Βίγϑηρου, ἃπα γ8 ἴοοῖκ τη6 ποΐ ἴῃ : πακθά, δμὰ 
γ6 οἰοι με τη ποῖ: 516Κ, δῃηά ἴῃ ρυίβοῃ, δπα γυα νἱβιϊθά 
Τὴ6 ηοί. 

30 ΠΠῊΪ5 15 0Π6 οὗἩ ἐμ ρᾶβϑδαροα οὐ ΨΕ]ΟΙ ἸΠ8 ΠΥ ΘΧΟΘΙ ὁπ πιθη 
ᾶνθ ϑπἀθανουγθα ἴο οϑίδθ! 5} ὑπὸ ἀοοΐγιηθ οἵ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔΙ οἶθο- 
ἰΐοι ἴο δἴθγμαὶ 116. ὙγΠογθαβ ἔμ οχργθϑβδίομ 18 ἃ ἴθ γθ Ηθ- 
Ὀναΐθη. ὙΠῸ Φον5 6] Θνοα ὑπαὶ ἔπογθ νγὰβ ἃ ἴθι ρ]6 'π Πθᾶνθῃ 
Ργεραγϑὰ ἴοσ ἐμϑὶς παϊΐοπ θϑίοσθ {π6 Τοπη ἀαἰίοη οὐ ὅθ ΨψοΓ] α ; 
Ἀπᾷ ἴῃ ΔΙ] πδίοη ἴο {π|5 τϑοοϊνθὰ ορίμΐοι {π|5 ΘΧΡΓΟΒΒΊ0 ἢ. 15 ΠΘΥΘ 

864, ἡτοιμασμένην, Η6}. ἸΡΊΠ---ΤἈπολπιδ, [0]. 61. 4. 'ΓΟΒΙρΡ! μὰ 

ΒΌΡΘΓΙΙΗ5, 56. οἰ θδίβ, τοῦτ Νν πρὸ ἸΡΊΓΙ απ, αποά ργραγᾶ- 
ἴχπη οϑίς δηΐθατιδπι τηππάπ5 ογθαγοῖασ, 6 γγ 016. ρᾶγαθὶθ 
ἈΡΟοσπ ἀ58 ψτ{π Ἡ ΘΡΓαΐβπι5.--- Βοποοίρβθη, Ηογ, ΜΡ. νοὶ, ἱ. μ. 219. 
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Μαΐ.χχν44. ΤΉΘη 51|8}} ἘΠῈῪ 4150 δῆβυνευ ἢΪπὶ, βαυῖηρσ, Τιοτα, ΘΠ 7ογιβα!οπι. 
ΒΆΝ ὑγ6 {Π66 ἂῃ Ὠπηργαά, ΟΥ̓ ΔΙΠΙγδί, ΟΥ̓ ἃ 5ΕὙ8ΠΡΈΥ, ΟΥ̓ 
ὨΔΙΚΘά, οὐ 51:6 Κ, ΟΥ̓ΪΠ Ῥγίβοη, ἃπα αἱὰ ποῖ γι] ηἸδίθι πηΐο 
{η66 7 

456. ὍΠΗ 5881} Π6 δβυνου {Πογη, βαυηρσ, ΝΟΥ, 1 580 ὑηΐο 
γοῦι, [πδϑιηιι ἢ 85 γ6 αἀἰά 10 ποῦ (0 οη6 οὗ {Π6 Ἰϑαϑβέ οἵ [Π686, 
γα αἰὰ 1 ποΐ ο Π16. 

46. μά ἔδμεβε 5}8]}] σὸ ἃυνδὺ ἰηΐο ΕΣ ἸηόυοΣ Ῥυμιβηχηθηΐ ; 
Ραὲ (Π6 τἱσμίθοιιβ ἱπῖο ΠΕ6 δίβσπαὶ. 

τειτεδία»----- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ. 

ΟἸιγὶδὶ γϑέϊγθα ἤγοηι ἐδ Οἱέῳ ἐο ἐ6 οιιὶ ο΄ ΟἸυε8. 

1{ΚῈ ΧΧΙ. 87, 88. 

ἴμι. χχὶ. 37. Δμῃὰ ἴῃ {π6 ἄδΥὺ Ἰη6 Π6 νγὰβ ἰθδομίηρ ἴῃ {Π6 ἰθηηρ]6 ; 
δη δῇ πἰσῃῦ π6 νγεπὲ οαξ, δηα δθοάθ ἴῃ {Π6 τηοιηΐ {Πδΐ 15 
οΔ]Π]16 ἃ ἐπ6 τποὰυμὲ οἵ ΟἸ᾿ν 68. 

88, Αμὰ 8]} [Π6 Ῥρβορὶβ οδπιθ ΘαΥΪΎ τ [6 τηουηϊηρ᾽ ἴο Πῖπ ᾿π 
Ππ6 ΕΠ Ρ16, ἔου (ο ἤθδὺ ΐγη. 

--«-- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ͂Ι. 

Ἰοάποδάαψ, δεοομὰ αν δείοτα ἰδὲ Ομοὶβαϊοη.---- (γιδί. 
ονοίοί ἐς μὶδ ἀρργοαοδῖης ]) θαΐδι. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΪ. 1,9. Μμάαᾷβκ χιῖν. 1. 

Μανκχῖν.1. ΑἴΟΥ ἔνο ἄδυβ νγαὰβ {Π6 ἔδαβέ οἵ {πὸ Ῥαββονϑῦ, δηὰ οὗ 
ὈΠΙοανθηθα Ὀγοδά. 

Αι χχυὶ.. Απηᾶ 1{ σδγ16 ἴο ρᾷ85 ἤθη 96ϑ5 δὰ Πηιβηθα 8}] {π686 
Βα Ιησ5, [6 5814 πηΐο ΠΙῚ5 ἀἸ501Ρ165, 

2, Υε Κπον (Πδὲ Δῇἶδν ὕνγο ἀδΥ8 15 {Π|6 ἔβαβέ οὔ {π6ὸ ΡῬαββ8- 
ΟΥ̓́Θ, δηᾷ {π6 ὅοη οὗ τηδῃ 15 Ὀθίχαγϑα (ο θῈ οὐποιῆθά. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΎΗΙΙ. 

{16 υϊονς οοηϑμῖέ ἔοτυ ἐμεῳ πῖαρ ἰαΐα Οἠιγϊδί. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥῚΙ. ὅ--ιῦ, ΜΑᾺΚ Χίν. ρϑχΐ οὗ 1. δηά νοῦ. 9. 
1ῦὕΚῈ ΧΧΙ. 1, 2. 

[κι. χχὶ. 1. Νον {Π6 ἴδαβέ οὗ πη]θανθηθα Ὀγθδᾶ ἄγον ΠΙσἢ, νυ ΒΟ 5 
ο41164 {π6 Ῥαββονου. 

Μαῖχχν! 8. ΤΠΘη Δ5βοιη ] 6 ἰορείμον ἐπα Ὁμοῦ Ῥυιθϑίβ, δηα {ΠῸ 
ΒΟΥ 065, δηα {μ6 οἰ ἄουβ οὗ {π6 ῬΘορΪβ, ὑπίο {Π᾿ ραΐαςα οὗ 
1[π6 ΗἸρΡΉ Ῥυιθβί, γῇο ννᾶβ οδ] δὰ Οαίαρβαϑ, 

4. Αμπᾷ οοπβυοα 
ΜανΚ χῖν.}. [8η4] βουσῇῃξ μουν ἔΠ6Ὺ γ]ρς (Δ ΚΘ 
Μαί.χχνὶ 4. {6505 ὈΥ ΒΆΡΕΙ], 

Ματκ χὶν.2. Ὁ ογαΐς, δῃά Ραυΐ ἢ (ο ἀθδίῃ. 

ὃ. Βαϊ {Ποὺ 5814, Νοῖ οὐ {Π6 ἴδαβε ἄδυ, 1οϑὲ {Πῦρ ὍὈ6 δῃ 
ἈΡΥΟΔΥ 

Μαίχχυ! ὅν, διηοησ (Π6 ΡΘΟΡΪΕ6: 
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ἴκι. χχὶ!, 2, ἔῸΥ (πον ἐδαγθὰ {6 ρθορὶθ ". 7οτγαβαϊεπι, 
ΜΑΤΥ. Χχνὲ. ρατὶ Οὗ νοῦ. 4, ὅ. 

. 4 --ο͵πὐποαῦ {πον ταϊρηὐ ἔα Κ6---ηα Κα α Ηΐπ]. 
ὃ Βαυΐ πον 5814, Νοῖ οἢ ἔμπὸ ἔδαβδὶ ἀἂν, [δὲ ἵμποῦθ ΡῈ δι ὑρ- 

γοδΓ--- 
ΜΑΒΚ Χὶν. ραγέ οἴνοι, 1, 2. 

1 ἀπά {πὸ ΟΠΐοῦ Ῥυϊοδίβ δπὰ ἐπ Βου 65. τΐπι-- 
2 --οὕ ἴῃ8 ρϑορ!ο. 

χ0ΚῈ ΧΧΙΙ. ραΓὶ Ὁ νου. 2. 
ὦ πὰ [με Ομϊοῖ Ρυϊθοῖὶβ ἂπὰ ϑουῖθο5. δουριδ μον ἔπ ν τηϊρ ὩΣ 

1611} Β1πι. 
--Ὁ.--- 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΧΥΙΠ. 

“μας ασγεθ5 τυἱ ἢ, ἐδ ΟἿ Ῥτυὶοείς ἰο δοίγαψ (' μγἱεὶ 5, 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥ͂Ι. 14--16. ΜΑΚΚ κὶν, 10, 1]. αὺκ ΧΧΙΙ. -.--06. 

ἴκι, χχῖ!. 8. ΤΠρη οηΐοτοα ϑαίδη ἱπίο πι4δ5 βυυηδγηθα ἰβοαγὶοί, θ6- 
ὅπσ' οὔ [Π6 παγηθοῦ οἵ [Ππ6 ὕνγεῖνθ. 

31: ΠῊ  Ζον5 ἴῃ {Ππ|5 ᾿ηβίδμοο ἰδαγθὰ ἴΠ6 ρθορ]θ, ἃπα ὑἱπουθίουθ 
ἀοϊ νου οὐν Τογὰ ἴο ὑπὸ Ἐομπᾶμ ΟΟΨΘΓΠΟΥ, ἡ ]056 ΡΟΥΘΙ ἃ πὰ 
δαϊπογιγ νου ργονθαΐ ἐπ ρΟβϑι 1ΠΠγ οἵ 8. τοβοῦθ. πο} 15 
ἢπὸ ορ᾽πίοη οἵ ϑοποοθίρθῃ, ὅπὺ αἰιοΐθ5 βαῃμοάγίη, [0]. 89, 1. 
ΠοΥ. ΗδΘΡ. νοἱ. 1. Ρ. 225. 

22 Π)η6 αιιϑϑίϊοη Θοποθύ ΒΡ {Π6 τπἰποΐοι αἱ Βοΐμαμν 85 θΘ θα 
ΔΙγθα αν ἀϊδοιδθθα. 1. μᾶνϑ ρ]δοϑα πὸ δοοοππῖ οὔ  π485 ροίΐῃρ' ἰο 
ἐπ6 Ομ ο  Ρυιθϑίβ ἴο θοΐγαν Ομ γὶϑὶ ᾿ὰ {Π||5 δϑοϊίοη, οἱ ὅπ δυ1πο- 
ΥῪ οἵ ΜΊΟΘΗΔ6]15 πὰ Ὠοάατιασθ, 10 Βα ρΡρο56 {πμ8ὲ 5ϑυ γα! ἀδγ5 
οἰαρβθὰ βοΐνγθῃ ἴπ6 ὑποίΐοι ἂδἱ Βοίμδηγυ, ἃπά Ψυαδϑβ᾽ θϑίγαυ δὶ. 
ΒΊβμορ Μδυβῃ, οἡ ὅπ δοπίγαγυ, ΒΌΡΡΟ565 ὑπαὶ {Π|6 Δ5βθι Ὁ] ηρ᾽ οὗὨ 
ἐπ6 Ομοῖ Ῥυϊοβίβ, ὑπο πποίϊοη αὖ Βοίμδην, πὰ {π6 θϑίγαυαὶ ὈῪ 
Ψυά85, γγ6 6 δι πη] 6 Οοι15, ΟΥ̓́ΤΊΟΓΘ ΡΓΟΡΘΙΙΥ οοπἰπυθα5 δοί! 08. 

ΤΠαΐ πὸ γοθακθ, μῃ6 οὔϑθύνθο, τ μίο {π|485 ἰβοϑυὶοῖ Γθοοῖνθα 
[τοῖα ΟΠ στ βὺ αἱ ἐμ αποίΐοι ἴῃ Βϑίμδην, ἀδίθυιϊπηθα πΐτη ἴῃ ἢΪ5 
γϑϑο!αἴοη ἴο θοίγαν 15 Μαβίου, ὑπαὶ ΟΠ σ 515 γοθτ κα, ἐπογοίογο, 
8η 4 «π|485᾽5 γον θη, 6 ΓΘ οδτ156 8Π4 οἴθοῖ, πα ἐπα {πΠ6 δοοοπῃξ 
Οὔ ἴμ6 οὔθ 18 ΨΘΥῪ ῬΓΟΡΘΙ͂Υ 7οἰποα Ὀγ 5:. Μαίζπον (ἀπά 4|59 ὈγΚ 
δ, ΜάΓγΚ,) ἴο {π6 δοοοαπηὶ οἵ ὑμ6 οἴμογ, 1 γθϑ]ν δαὶ τ ἢ 
ΜΠ ΠΟ 86115, ἴῃ ορροβιίξίοι ἰο τ. ῬΥΪοβί!ου, νγ Π0 5805, ἢ 15 ΟὈ56Γ- 
ψαΐοπθ οὐ ἐμ Ἡδυιοηῦ οἵ ἔπ Ενϑηρ] 55, Ρ. 100. {πᾶὶ [Π6 
νϑύβθ5. οἵ Μαϊΐξ. χχυὶ, 6---19., ψΒΙΟΩ οοηΐαϊη δη δοοοιηΐ οὗ ἐμ6 
ἀποίοη, ἦ βδη αὶ γον Δ ΚΎΤΆΓΪΥ ἴῃ {Π|6 11 ργοδθηΐ διἰααἰοη." Βαΐ 
1 οαπποῖ ἅρτθο ἢ Ηἰπα ἴῃ ἐπ6 ορί πο ἐμαὶ 56 ν  γᾺ] ἀδΥ5 δα ρβθᾶ 
θϑύνθθῃ πὸ ἀποΐίοη δὲ Βοίμαηγν, ἂἃπα Ψ πα 85 σοίπρ' ἴο ἴῃ 8 8556 π)- 
ΒΥ οἵ {πὸ Ομϊοῖ Ῥυϊοδὶβ στὰ ἂη οὐδ ἰο οϑίγαν Ομγ δὲ: δηὰ 
ΘΟμϑθα αθηὐ!ν ὑπαὶ {Π6 δοοοπηΐ οἵ ὑμ6 ἀποϊϊομ αὖ Βοίμπδμυ θὸ- 
Ιοηρ5 ἰο Μαίι. χχὶ. δοοογάϊηρ ἴο ἔμ ογάθυ. οἵ ἔϊπι6. ΕῸν ψ8ο- 
ΟΥΘΥ Τϑδαβ ἴῃ οομηθοίΐίοι Μαΐΐ. χχυὶ. 1---11. τηπδὺ ρογοθῖνο {Πὰΐ 
ἴππ656 ἔμγϑο ἴδοί8--Ἴ1ϑὲ, Αββθῃ]πρ ἐμ Ομ ο΄ Ῥυϊθβῖβ δμα ἘΠ οΥς 
αὖ ἴμ9 ποτι86 οἵ σδίαρμαβ: Φαάϊγ, ἘΠ6 ἀποίϊοη οἵ Ομτϑὶ δὲ Β6- 
ἀπδὴγ : ἂμ 9]γ Ψυδαβ᾽5 ἀορανίατο ἔγομι Βοῦμαπυ, ἰο ΡῸ ἕο ἐπ 
ἈΒΒΘΙΏΘΙΥ οὗ ἐπ ΟἸι οἵ Ῥυϊθϑίβ, διὸ τρχθϑϑαΐθα Ὀγ ἐμ6 Ἐν» ] 185 
Ὧ5. [οὶ ᾿πητηθάϊαΐ θυ οΘοπηθοϊθα ὁπ υὐδα ἀποίμοΥ ; δηὰ ποῖ 88 
ἔδλοὶβ Β1ΟῸΙ 6 ΓΘ βδραγαϊθα ἔγοηι θαοῖ οἴου Ὀγ ἐπ Ἰπἰοσνθηξίοα 
οὔ 4}} ἔπιοβθ ἐγδηβαοίϊομθ, ψ πίοι μα θθθη τθοογάθα ἴῃ βονϑιδὲ 
ΡῬγθοθάϊηρ ομβαρίθιβ. δ . Μαιίμπον μανίηρ ππθηοπθα 1 νου, 92. 
ἀπαὶ ““ οἴϊον ἔνο ἀδγ8 νγὰβ ἴῃ6. ΡῬΆ55ΟΥΘΓΥ,) ἱπηπηθαϊ αἴθ! δ ἀ5, ἴῃ 
ΨΈΕΓ, 8, τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, κι τολ. Απᾷ 5., ΜΑΙ 58γ5, 

ΕΓ 
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1μκ. ΧΧΊΙ, 4, 

σύθ᾿ϑ᾽ ΑΟΘΒΕΕΜΕΝΈ ΤῸ ΒΕΤΗΛΑΥ ΟΗΕΙΒΈ--ΟΠΑΡ.ΥΙ. 

Αμπά δ ννϑῃηΐ [15 νγᾶγ, 
Μαγκχῖν.10, απίο {π6 Ομ ο  ρυϊθϑίβ, ἰὸ ὈΘΕΑΥ ΐγ πηΐο {ΠΏ 61. 

Ζογυρβδίθιῃ. 

νϑῦ. 1. Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας" καὶ ἐζήτεν ᾿ 

οἱ ἀρχιερεῖς κι τι λ. Βοίμι 51. Μαιϊμον πὰ 5[. Μαγκ, μα υθίουο, 
γεργεϑοπὲ ἔπ ἈΒΒΘθ]Υ οἵ με Οἰ θῇ Ῥυιθϑῖβ ἃ5. Βοὶ ἃ οὰ ἐμ {μπιγὰ 
ἄἀλγ Ροίοτο μ8 ραββονϑυ ἀηα ἔμβοιρ ΜΠ 8615 νν}}} ποῖ ΔΠ10 
ΔΠΥ ἀοἰογιηϊπαΐθ πηθϑηῖηρ᾽ ἴο τότε ἴῃ δ᾽, Με αὐ μον 5 ἀοοοσπῖ, γγ6 
οαπποὶ δχρίαϊη σὰν μᾶΐ 15 ϑα]ὰ Ὀγ δὲ. Μᾶγκ. 8. Μαίϊμον 
ἔπθὴ ργοοθϑάβ ἴῃ νοῦ, 6. τ δὲ ᾿τησόυ γενομένε ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἱκίᾳ 
Σίμωνος τὰ λεπρᾶ, κι τ. λ. Απάα 5. ΜαΓΚ, νου. 9. καὶ ὄντος αὐτῷ 
ἐν Βηθανία ἐν τῇ οἰκία Σίμωνος, τοῦ λεπροῦ κι τ. Χ. Το πθῃ 
τοίαϊθ ὑπὸ πποίύϊοη ταῦ ΟἸΥ]δὲ᾽5 σοη γουβαίοη οἢ 1ἰ, τ 16 ἢ} θΘΙηρ᾽ 
δμπδα, 51. Μαϊζμον οοη πα 65 ἴῃ νου. 14, Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν 
δώδεκα ὁ λεγόμενος ᾿Τόδας ᾿Ισκαριώτης πρός τὲς ἀρχιερεῖς, εἶπε κ. 
τι λ. Αμπᾶ ἴῃ 5... Μαυῖκ, 1ἴΒ νϑὺ 10, καὶ ὃ ̓ Ιέδας ὁ ἹΙσκαριώτης, 
εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθέ πρὸς τὲς ἀρχιερεῖς κι τ. λ. ΤΆΘΩ ἀρϑῖῃ ιἰ 
15. δυϊἀθηὶ ὑπαὶ θοῖη 5.. Μαϊνπον δηὰ 51. ΜΑΥΚ γοργοβθηΐ 7485 
ἃ5 5ΌΪΠο' ἱπηπηθάϊαΐο!ν ἔτοτα ἔπ ἀποίΐϊοη οἵ Βεΐμπδην (8 ν} 856 ποῖ 
ΠΟΤ ἐμὰπ ὕνγο 1η1165 ἔχοι «ΘΥ5816πι,) ἕο {π6 8556}. οὗ 16 
ΟΠ Ρυγι δῖ δηὰ ΒΕ] ἀθυβ, ΒΟ νγὰ5 πο] ἃ ἀσχίηρ {πΠ6 ἀποί!οῃ, 
δηα ψΒΙΟΝ ἀϊά ποὺ ὈγΘὰΚ ἂρ ᾿εδίουϑ ὅπ δύγῖναὶ οὗ 7 ᾶ85.--ῖν]- 
6Π86115, νο]. 111. ραγί ἵν. Ρ. 24. 

Τη ὙΘΡΙΥ ἴο π|5 ἀὐρυπηθηΐ, 1 ψου]α βαροοβὲ ἔπ ἰοΐα] ἈΌΒΘ ΠΟΘ 
οἵ ρῥτοοῦ ἔγοπι {πὸ οτάβ οἵ 51. Μαϊζηον, {μπαὺ ὑπ Εν δηρ 6} 15ὲ ἴη- 
ἰθημάθά, ἃ5 ὑπὸ ΒΙ5ΠΟΡ ΒΈΡΡΟΒβ6β, ἴο γϑργθβθῃΐ π6586 δυθηΐβ ἃ 5 
οοῃἑηποιβ. ΤΉΓΘΘ ΟἸΓΟσδίδ 665 ἃΥ6 γΓϑοοῦ ἀθά---ἰ 6 τηθοϊίηρ' οὗ 
{π6 ργιθϑίβ, ὑπ6 ἀποί!οῃ, ἃπα ἴπ6 θϑίγαγαὶ ; πα ἔπ ροϊπί ἴῃ ἀ15- 
Ραΐθ τηδὲ ΡῈ ἀθοϊαθὰ ΡΥ ἐπ τηϑθαῃίηρ οἵ ἴμθ ψογὰβ τ πο ἢ ἃγα 
ἱπουσμὲ ἴο οοπηθοὺ ἔπη ἃ5 ὑπγθθ. βουσὶ δνθηΐβ ΜΒ] ἴοοκ 
ΡΙδοθ αὖ ἰπθ βᾶπηθ ἴππο, ἘΠῸ6 ὕνο θγϑὶ νϑύβθβ οἵ Μαϊ. χχνὶ. 
οὐ] ἴο πᾶν δοποϊα θα ἴπ8 ρυθοθάϊηρ' ομαρῖου. ΤῊῈΘ ΘΧΡΥΘΒ5108 
Ὑ ΒΙΟ ἢ Θ ἢ 45 ΝΟΥ. ὦ. 15 ὑπ βθηΐθῃοθ ὙΠ οἢ οοτηρ!οἰθα οὐὐ βαν οι }5 
ΡΥΓΘαΙ οἴϊο8 ΘΟ ΠΟΘΓΏΪ ΠΡ, ΘΓ 15816Πη), πὰ μα 1Ππ8ἰγαξῖνθ ργΆ]85 
ΒΟ [ὉΠ] ονγθα ἴμπθμ. ἘΤΟΙῚ παΥγαίϊπο ἴΠ6 ἀἰδοοῦγδβα οὗ οὐν 
Γοτά, ἴῃ6 Ἐσνδηρο δῦ ργοσθθᾶβ ἴο μἷ5. δοῖϊΐθμβ, τπϑίπρ' ἐπα ποσὰ 
τότε, ἃ ψογὰ οἵ νϑῦὺ 1π 06 π1ἴθ 5᾽ ΡΤ Ε οαἴϊοι, ἩΠΙΟἢ τᾶν ποὶ ἴππ- 
ΡΓΟΡΘΥΙΥ Ρ6 ἐγαηβϑὶαΐθά, “6 αρουΐ ἐπεᾶΐ {ἰπη6.) ἘΦ6 γϑίαΐθβ ἔπθ βοΐ, 
{πᾶ ἀθρόου ἔπ ἐϊπιθ μθη ΟὟΥ Τογὰ ἢ ηἰβμθα 815 ργοάϊοὐϊοπβ, ἐπ6 
Ομιοῦ Ῥυϊοϑίβ συνήχθησαν ΜΘΙῸ ἀΒΒΘΙθ 164 ἰοροίμοσ. Ηδ ἐμθπ 
βοιῃθυ μαῦ ἈΡΥΓΌΡΕΥ ργοοθθάβ ἴο σῖνο δῃ δοοουπὶ οὔ μ6 οἂπδ56 οἵ 
ΟἿΓ βϑανίουτ)5 θοΐγαγ] ὈγῪ ΨΦἀδ5 ἴἰο πὶ5 Δ55Θιθ . οἵ ἐπ Ῥυϊβϑὶβ» 
ὙΠ ο ἢ Π6 πηρτῖθ5 ἴο Οὐὖν ΤΟΥ 5 γθργοοῦ οὗ μὶ5 Αροβι!ϑϑβ᾽ ἀϊβραἷ5- 
δα οονοίουϑμηθθβ. 1π νοῦ. 14, ἴπ6 Ἐγνδηρο! δὶ ᾿ηἰγοάμοθθ ἔπ6 
οἴδοῦ οἵ 1π15 γϑργοοῦ Ὀ. 88 βᾶιη6 ψογὰ τότε; δηὰ 1ΐ βθϑιηβ ἰῃ- 
ἰοπαρά ἴο ἱπρὶν, ποὺ ὑπαὶ 7 485 τγϑμΐ ὑπαὶ πιοτηθπὲ ἴο ἐμ6 Ῥυϊοβίϑβ, 
θαΐ τπᾶὐ Π νγϑπΐ ἃροῦὶ ἐμαὶ {1Π16, ΟΥ̓Δ5 500 ἃ5 Ροββί 6, ἕο ἔῃ8 
ΘΟΌΠοΙ οἵ ἴμ6 ΟἸϊοῦ ῬΥγϊθδῖβ ; ἃπᾷ Ὁ. ᾿πἰγοάποῖπρ ἴΠ6 Θ0Π56- 
4τ|6Πη66 οἵ ον Ἰμογ 8 γτοργοοῦ ἴμπτι5 ΡΥ ρῚγ, 5:1. Μαΐμθνν 5665 
ἴο Βιπὖ {πᾶ {Π6 Ἀ5ΒΘΙΠΘΙΥ οἵ Ῥυγϊθβίβ, ἰο ὑοπι δ 885 ἀρ] 168, τγὰβ 
ΠΟΥ͂ 51{{1πη5 αὖ {ΠΠ|6 ὙΘΥῪ ὕτηθ θη οὐ Ποτὰ πα Πηϊβμθα Πῖ5 
Ρτγθαϊοϊίομβ. Βίβῃορ Βαυγιηρίου ἀρὰ Βονυϑῦ, που! ἱπβογὲ 
Ιαϊ. χχνὶ. 6---19. ἃ5 ἃ ραυθη 6515. 

Βυῖ ΒΊ5ΠοΡ Μδγβῃ οὔβθγνοβ, ψὶΐῃ ΓΘίθγθποο ἴο {Π| ἀγραιμπδηΐ 
ἴγοτῃ ἔπ ψογὰ τότε, ὑπαὶ ονθη 16 {Π15 06 ᾿πϑυ οἱ θαξ ἔο ρέονο ἐμπαΐ 
ΜΊΟΒΔ 6115 15 τηϊδία θη, γϑὺ ψγο οδηποῖ Θχρ απ ἀγαν ᾿ παΐ 15 βαϊά 
θγ 5. Μαι---ῆν δὲ τὸ πάσχα, καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας, ὅτα. 
δῦ. ΜΠηΟῸ, ἃ5. Μ6}} ἃ5 δῖ, Μαϊζηθνν, γθρυθδθηΐβ {Π6 Ἀ5ΒΘΠΙΡΙΥ οἵ 
Ῥυϊοβίβ ἃ5 πηθϑίϊηρ ἔμ γ66 ἀλγ5 Ὀοίογο {ΠῸ Ῥαββονθύ. [ἢ ὙΘΡΙΥ ἴο 
ΜΒ1ο}ι τὰ τᾶν 6 Δηβυγογθα, ἐπα 1} 15 Δοπον]θᾶροα ἃ πιθοξϊηρ' οὗ 



ΡΕΕΡΛΕΑΈΤΙΟΝ ἘΘῸΕ ΤῊΕ; ΡΑΒΒΟΨΕΒ -ΟΗΑΡ, ΥἹ. 435 
κα. χκῖϊ. 4. Δ σοτηγηπηθα νν 1 ἢ ἐμπο οΠίοΓ ρυϊθδίβ ἀπά οδρίδί 8, μονν ἢ 6 Τοταβαϊεια. 

Π]ΡῊς θολὰ πὰ τέο {ἢ θη. 
Απάὰ 5αϊα υπίο ἔμθηι, Ὑ μαὲ νν}}} γϑ δῖνα τη6, δηά 1 ψ}}} 

ἀδ] νον Πΐτη πηΐο γοὰ ἢ 
Μανκχῖν 11... Απά ψ θη ἐπ  πραγὰ ἴξ, ἘΠΟΥ σσοῖα ρ]δα, πὰ ρχοχηϊβθᾶ 

᾿ς [Ὁ ΡΊνΘ ἢ τηοῃου. 
Μιχχν!.1ὅ, ΑἸ {μὲν σονδηδηίθα νυνὶ Ἠΐχη ἔοσ {ΠΥ Ῥίθοοβ οὗ 5! νου. 

γὴν Αμπά ἤομη {Πὰὲ ἐΐχηθ ᾿6 βουρις ορρογξαμίΥ ἕο θοίγαν 
Ἴ]Ώ]. 

ἘΜΕΣΝ, Ληά Β6 βοιρ]ιε μουν Β6 ταϊρς Θοην πί ΘΕ Βδίγαν εἶμι. 
ἴα, χχῖ, 6, ΑΩΔ ἢθ Ῥγοχηϊβθά, δηὰ βουριν ὀρρογτιηίέν ἕο Ὀδέγαν 

Ὠτὴ ἀπΐο ἐπαπὶ ἴῃ {Π6 ΔΌβαποα οὐ τπ6 τη] ἰειᾶθ. 
ΜΑΤΎ. ΧΧΥ]. νΘΓ. 14. 

14 ΤΊθη ομ6 οἵ ἔπο ἔνγοῖνθ, οὐ Ἱ]δα 7.485 1δοαγὶοῖ, ψοιΐ απίο 
ἀηΠ6 Ομ! οἵ Ῥυιθϑίβ. 

Μιιχχνυ 15. 

ΜΔΕᾺΚ Χὶν, 10, 

10 Αμπάὰ δυδδ5 βοαγιοὶ, ομ6 οὐ {πὸ ἔννεϊνθ, ψϑηΐ--- 

ΕΌΚΕ ΧΧΙΪ, νοῦ, ὃ. 

ὃ Απᾶ {Π6Υ ψγὸ ρ]δα, δπα οονοπαπίβα ἴο ρῖνθ μἷπὶ πο πον. 
--ὐαῷχ--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΧ. 

Ζλιγδάαυ----Τεὸ αν δοίογο ἐΐε ΟὙιοϊβαῖοη. Οἠγὶδε ἀ- 
γθοΐδ ἔυο οὗ δ 1)͵δοῖρίο5 ἰο ργόραγο ἐδ Ῥαδδουογ, 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥῚ. 17-.-190. ΜΑΕΚΚ Χὶν. 19---1 6. {1ΚῈὲῈ ΧΧΙ]-. 
7--18. 

ἸΜακχῖν.12, Απα {Π|᾿ ἢγϑεέ ἀδν οὗ υπ]θανομπθα Ὀγθαά, θη ἐμον ΚΗ]οα 
[μ6 Ῥαββονϑυ, [15 ἀἸ5οΙΡ 165 

ἀπὸ Ῥγιθϑίβ γγὰβϑ ὑμθι 6] ἃ, θυΐϊ ἔπ ᾳὐοϑίϊοπ 15 μοί μον ὑπ ὑπο- 
ἔϊοη ἴοοῖκ ρΡ]8οθ αἱ ὑμπαῖ {Ἰπ|6 : πα μού Ὸ ἃΓ6 ἃρὶ π᾿ Ὀγουρηὲ ἴο 
π6 ψογὰ τότε, Μαϊΐ. χχυὶ. 14. δῃὰ ἴθ 8η θκργϑϑδίοι ἴῃ 5.. Μασκ 
χίν. 18. ψ 1 Ο ἢ ἀο065 ποὺ θνθη 811π46 ἴο ἐπ6 δχϑοὺ ρουϊοα αὖ ψβῖοῖ 
ἐπ θοίγαγαὶ ἰοοῖς ρΙ806. ᾿Ἰ1όδαε------ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ᾿Αρχιερεῖς, 
ὅζο. ἜΠ6Ὸ Ενδηρο δῦ ἀρροᾶγβ ἰ0 γο]αΐθ {16 Γϑρῦοναὶ αἱ Βθίβϑην 
85 ὑμθ οατιι8θ οὐ {π6 ἔγϑαβοη οἵ Φπ485, ψιϊπουΐ τϑίθυσιπηρ ἰο ἐμ 
ἀϊπη6 ὑπαὶ ἐῃ15 οἴΐϑη α 5ῃοι! ἃ θ6 οοϊημ θα, 

Τότε-ττπι ον ργορτῖθ ν᾽ ἀδίαν δἀνουθίτππι 6558, 864 δοουβα  γῈ8 
ΠΘαΐΓΙα5 ΡΌΠΘΓΪ5, ΘΠ ρὑϊοθ ροβιῖαβ. αὖ ρ᾽6π6 ἀϊοαΐαν περὶ τότε τὸ 
μέρος χρόνου, ἰὰ αποά 60]1151 μοΐοδὶ Θχ ἰΙοοὺ Τυϑῖ, ογαΐ. νἹἱ, οᾶρ. 
2. οὐ θαυμαΞὸν, εἰ τότε τὰς μορίας ἐξέκοπτον, ἐν ᾧ ἐδὲ τὰ ἡμέτερα 
αὐτῶν φυλάττειν ἐδυνάμεθα. 1ὶ 5 ἔγαθ 10 15 ΒΘΠΘΥΆΠΥ υ568 ἴῃ ἐμ6 
Νον Τοβίαμιθπε δάνθυθ 1. }}γ, αἱ 85 [θα πεν πὶ 115 ΘΠ δγαὶ, ἃ5 
ν 15 ἴῃ 115 ποτ ἀεί πιΐθ βιρηϊποδίίοη. ὙΠῸ ψοσὰ ΟΟΟΠΥ5. 9Π6 
πυπατοα πὰ Βέϊγ-δῖχ ὑἶπη65 ἴῃ ἴπ6 Νοῦν Τβίαπιθπΐ, ἀπά ἱΓ νγ8 
του ἴο ΔΠΥ ρᾶβϑᾶρθϑ ἰΚοη ἴῃ ὑἐμοῖγ ΘΟμ ΒΘ εν ογάθσ, θ)6 588}} 
ἤπά ἐμαὶ [15 ργθοθάϊπρ' ΓΙ} ἰ5 οογγθοῖ. ἜΜῈ5 νψγ6 πιθϑὶ 1{ 18 
Μαΐ. 11. 7. 1ϊ. 16. 11. 17. 1. ὃ. Τὰ ἐμ ἱνὸ ἢἤγδι δπὰ ἰαβὲ οἵ 

π|6568 ἰξ 15 πιδδᾶ ἴῃ ἴΠ6 ποῦθ σϑ πο] 56η86, 8πα Ἰηᾶ ΠΥ ΜΟᾺ]ἃ 1} - 
ἰδογργδὲ [π6 ἐπιγὰ ραβϑᾶρθ ἴπ ὅπ6 βᾶπιθ ΨᾺΥ ; 8Π4 80 1 τησδὲ 6 

Ἰηϊογργοϊθα ἴῃ {π6 ογθαὲ τηϑ]οτὶ τυ οὐ {ΠῸ0 Ρᾶββθᾶβ 95 1ῃ 1 

Οοουγβ. Εν 6 γϑίοεσ ἴο ἰμ6 ϑαρίυδριπί, 10} ἰδ ΒΘΠΟΥΑΙΥ 50Ρ- 

Ροβϑὰ ἴο 86 ἐπ Θσθοῖς νογάδ, ἰπὶ ρΥθοίβ οὶ Υ [Π|6 5816 56η56 88 1511. 

Νον Τοϑζαπιοπί, τα 56.8}} ἢ πα ἐπαὺ {π6 γϑηᾶγκ οὗ ΜῈΊΟΠ86}15 15 8Π|-- 

ΡΥ ἠυϑεπεά. ὙΤΠὰ5 ἔπ ϑαριπαρίπὐ γοἀθγ ἔπ ΗΘ ΓΘΥ ΝΠ ΠΡΞ, 
15818}} χχ, 2. Βγ ἴμ6 ψοτγὰ τότε. 

ΕΥ3 
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Με. χχνὶ.17. οδῖηθ ἴο ἤδϑβιιβ, : 76 5816}. 
Ματ. χῖν.12. [8Π4] 5αἱ ἃ απο Εἶπ,  ΒῈγ6 1] (ποὺ ἐπί νγα 50 δῃᾷ ῥρτε- 

Ρᾶτε ἐπαῦ ποὺ τηᾶγοϑέ ϑδῦ [Π6 Ῥδβϑονου ἢ 
18. Απᾶ Πα βϑηάβι ἔουτῇ ἔννο οἵ Πἰ5 ἀἸ501}1685, 

[μι. χχὶ!. 8, Ῥείοσ δά Φομη, βαγίηρ, ΟὉ 8πα ργβρϑίβ ι18 [Π6 Ῥᾷββουϑῦ, 
{Πδὲ νγα Τηδὺ δδί. 

9. Αμά {μον βαϊά υπίο μἴπη, ἥ πευα ψν 1 ἴποὰ {Ππᾶὲ γγα ᾿γ6- 
4Υ6 ἢ 

Ματ.χῖν.18. Αηά 581 παπίο ποῖ, Ὁ γα ἰμίο {Ππ6 ΟἸΕγ, 
[μ. χχὶ!. 10, αηα Ὀ6Π0]4, ΒΘ γ6 δίθ δηξθγβα [ηΐο {π᾿ οἱἐν, {Π6Υ6 5}8}} 
Μαγ.χῖν.18. τηθοῦ γοι ἃ χήϑῃ, Ὀθδυϊηρ ἃ ῬΙΓΟΠΘΥ οὗἉ ννϑίου, ἔΌΠ1οΥν ὨΙΤῺ, 
1μ. χχὶϊ.10. Ιηἴο [Π6 Ποῖι56 γυθ γα ἢ6 δηΐθγθ] 1Ἰη. 
Ματ.χὶν. 4. Αμπᾶ ΠΟΥ ΒΟΥ Υ Υ6 5}4}} σῸ ἴῃ, 580 γ6 (0 {π6 σοοάᾶ 

τηδῃ οὗ {πὸ πουβο, Τὴ Μδβίοσ βδιῖῃ 
1μα. χχὶ!. 11. πηΐο {Π66, ! 
Μιχχνῖ.18, ΜῪ {πη 15 δὲ παπᾶ; 1 νν}}}} Καορ {Π6 ράᾶββονεχ δ (ἢν 

Πουβ6 νυ 10}} ΤΥ ἀ1501Ρ1685. 
Νατ. χῖν.14. ἡ ΠΘ 6 15 [Π6 στπιθβί- μαι 6 Υ, ΨΥ Π 66 1 5118}] δὶ {Π6 Ῥδββουεῦ 

Ὑ ἢ ΤΥ αἸ5ΟΙΡ165. 
16. Απᾶ [δ ψ1}} 5ῆθνν γοιι ἃ ᾿Ἰδύρθ ΠΡΡΘΥ ΤΌοΣη, πη β θα 

Δ Πα ργεραγϑά ; {Π6Ὶ6 ΤΏ ΚΘ ΥΘΔΑΥ ἴου 8. 
16. Αμᾶ Πῖ5 ἀἰβοῖρ!65 νγεπί ἔστ, δμα οδηη6 ᾿ηΐο {Π6 ΟἸΕΥ, 

Μί. χχνΐ.19. δηᾷ ἀ14 δ5 εβ5 δα δρροϊπίθα {Ποχὴ, 
Μαγ. χίν.16. απὰ ἰουπά 85 μΠ δὰ 5814 πηΐο {Πποχὰ : δηᾶ {ΠΥ πιδᾶα γοδαν 

[Π6 Ῥδββουϑύ. 
ΜΆΤΙ. ΧΧΥῚ. ραγὶ οὗ νου. 17, 18, 19. 

17 Νοὸν πο ἢγϑὺ ἀαν οἵ {πὸ ἐεαβέ οΓ᾽ ππ]θανοπθα Ὀγθδα ἔπ α15- 
οἱρ]65--ϑαυῖπρ πηΐο μἰππ, ὙΥΠΘγΘ 1] ποιὰ ὑπαὶ 16 ΡΥΘΡΆΓΘ (ῸΓ 
π66 ἴο οαΐ {Π6 ρᾶβϑουϑ ὃ 

18 Απᾶ Π βαϊά, 60 ἰπῖἴο ὑπ οἱδύ ἴο 51ι10}} ἃ ᾿28Π, 84 580 τππἴο 
μΐπ), ΤΠῸ ππϑβίθυ δα 11 }-- 

19 ---ἰἶῃθ ἀ15010165--αῃα ἴΠ6Υ πηδάθ γϑδᾶγν {116 ρΆββϑου θυ. 
ΚΕ ΧΧΊΪ. νου, 7. ρᾶγὶ οἵ νϑυύ. 8. 10, 11. ἃπὰ νϑὺ. 12, 19. 

7 ΤΉΘη οδηηθ ἴΠμ6 ἀδγ οὗ υπ]θανοηθα Ὀγθδά, ὑπο ἴῃ 6 ΡΒΒΟΥΘΥ 
τητιϑὲ 6 ΚΙΠΘα. 

8. Αηάᾷ Π6 5θηΐ-- 
10 Απὰ [6 βαϊά πηΐο {μϑιη---ῷ τηδῃ πηθοΐ γ011, ὈΘΑΥΙΠΡ' ἃ ΡΙΤΟΠΟΥ 

οἵ ψαΐου : [Ὁ] ον Ηἰπη--- 
11 Απὰ γ6 518}] 58Υ αηΐο ἴῃ βοοᾶ τηὰπ οὗ ἔπ ἢουβθ, ΤῊ6 

Μαβίθυ δδ11}-- -Ψ ΠΟ ΥΘ 15 1Π|6 σαθδῖ- ΟΠ δΙ 6 Υ, ΠΟΙ 1 588}} οαΐ {16 
ῬΆΒΒΟΥΘΓ Μ]ΐ} ΤΥ αἰ] 5010165 ὃ 

12 ᾿Απὰ ἢ 518] 5ῃ6ν γοῦ ἃ ᾿ᾶγρΘ ΠρΡΡδΥ γοοτῃ [ΓΗΒ 6 ἃ: ἔπθγθ 
τΔ ].6 γϑϑαγ. 

19 Αηὰ ποὺ ψοπὶ δηὰ θα πὰ ἃ5 μ6 πᾶ 5αϊὰ απΐϑ ἰμθῖη: πὰ 
που πιδᾶάθ γΓϑϑαυ ἴΠ6 ρϑβϑβονυϑυῦ. 

το «4»--... 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΧΧ. 

Ολγιδὲ ραγίαϊε5 0 ̓ ὶδ ἰαξὲ Ῥαδδουογ “3. 

ΜΑΤΊῚ. ΧΧΥ]. 20. ΜΑΕΚ Χὶν. 17. {{ΚῈ ΧΧΙΙ. 14.--- 8. 
ΘΟῊΝ ΧΙ. ἴ. 

δολιη χὶ. 1. Νονν Ῥοίογθ {π6 ἔδαβέ οἵ (π6 ραββονϑῖ, ψῇθῃ {6818 

38 ΒοίοΥΘ ψὸ δηΐοῦ πρὸ ἐπα ἀἰδουδββίοη οὐ ἐπα αἰ α]ὲ 4π68- 
Ἠ0 5, ὙΒΘμοΥ οὐν Τογὰ αἷθ ἴπ6 Ἰαδὺ ῬΆΒΒΟΥΟΥ Ὑγ1 1} αἷ5. ἀἰ5610185, 
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ϑοιπ Χ11..1. ΚΉΘνν (Πδὲ ἢ5 ΠΟΥ τνᾶβ οοχπθ ὑπαὶ πὸ 5μουϊᾶ ἀοραχέ οὐἱὲ οὗ Τεγαβαίομι. διὰ πιο τ φενοεΝ υπννρθημοας βαρ, ψενᾷα ἀνθ, ᾧ του Υὴ Αναθ γσεδα 
Βοίονθ ὑπ ἰπβεϊαἰϊοπ οὐ ἐμ μον ἘΣ αομαγὶδῖ, ᾿ξ 1} Β6 ἀδϑία! ἴὸ 
ΘΟΠΒΙ ΘΓ {Π|6 τπᾶμ ποὺ ἴῃ  ἰοἢ} {Π|6 7 6 ν.5 ὑγ ΓΘ δοοιιβίομπιοα ἴο ὁοπ:- 
Τηθπλογαΐθ ἐπιοὶν 46] νογαποθ ἔγοπιὶ Εἰσυρὲ, ὈῪ ἔμ οο θγαϊίοη οἵ 
ἴπθ Ῥᾶββονου. Τὐρμἑίοοι Πὰ5 οοἸ]θοϊθα α΄ ναγίοῖυ οἵ ΡΆΘΘΑΡῸ 5 
ἔγομι ΜΑΙ πιο  ἄθ5, πα ἐπ 76 15} τ θυ 8, ἀθβουϊθίηρ ἐπ τηϑη- 
ὨΘΥ 1ἴπ ΨΏΪΟΒ ἐΠ15 ἴδαϑὲ νγὰϑ ουϑουνθ. 1π γϑίδγθποθ ἴο ἴΠ6 σ- 
ΟἸἸπ πρ᾽ αἰεπὰ48 ἴθ ψνμῖ οι ἐπ θνδηρο ἰδῖ5 σθρυθβθηΐ ΘΌΓ Τωογὰ αἱ 
πὸ Ἰαβϑὲ βιρρϑι, μ6 μᾶϑ οο!]δοΐβά, ἀπποπρ οἶμοῦβ, ἔμ [Ὁ] ον πρ; 
1Παδίγαϊ νθ ραββᾶρ88 :-τ ὴ πρ Ὁ2Ν" ΝᾺ ὈΝ σαν ὋΡ Ὅ5ν. ΡΊβδοΝ, 
Οδρ. Χ. ΒΔ]. 1. ἀνὰ ἀραῖμ, Η.. 1,δνὶ βαϊ τ, 1 15 [6 τηϑη ποὺ οἴ βανοβ 
ἴο οδϊ βίαπαϊῃρ : αΐ πον ᾿οὲ ὑπθηι δαΐ ᾿γίηρ ἃἰοπρ, ἐμαὶ 1ξ πᾶν 
θ6 Κπόνη ἐμαὶ ἔπ6 Ὺ ἃγθ βῸπθ ουξ οἵ θομάδρ ἰο Ποῦ. ὙΥΘ ἃ ΓΟ 
ΟΡΙΠΙρ α, βᾶγ5 Μαϊπιομίᾶθβ, ἰο ἴθ ἄνα θη μι οαΐ, ἐμαὶ ψγ6 
ΤΏΔΥ Θαὐ΄ Δἰϊου {16 τηϑτι 6 Γ οὗ Κὶπο5 ἃπα ΠΟΡ]68. 
Τρ οοῦ ἔπθὰ ργοοοοθᾶβ ἴο σῖνο ἂἃπ δοοοὺηΐ οὗ ἔμ τπᾶπποῦ 

1 ὙΪο ἢ π6 ΡΆΒΟΠΔ] ΒΌΡΡΟΙ ψὰ5 οοπαποίοα. Τὸ θδρᾷπ, 15, 
ἢ ργοϑθαξπηρ ἃ ΟΡ οὗ ψῖηθ παϊπο]θα ψἱἢ ναῖον ἴο δ ἢ 
ὉΒδοιηθοα ομθϑὲ, ον ψΒΪΟ ὑπ τηδϑίου οἵ ἔμθ ἈΠ] γ, ΟΥ 
5018. 0η6 ἀδρυΐϊοα [ὉΓ ἐμαὶ ῬΈΓΡΟΒΘ, ῬΓΟΠΟΙΠΟΘ5. ἃ ὈοΠραϊο- 
ἸΟῊ : ““ ΒΙεβϑϑθα 6 Ηδθ ἐμπαΐ ογθαϊοα ἐπ ἔγαιϊ!!. οὐ ἐμ νἱπϑ :» 
δὰ ἵμθη μ6 γϑρθαΐβ ὑπ6 οοῃβθογαϊοη οὗ ἔμ ἀἂν; ἐπὶ 15, 
ἀΠ6Υ οῖνθ ὑμπδη 5, πὰ ἀγῖηῖ ὰρ {Ππ6 ὶπθ. Φηα]γ, ΤΉΘΥ νγαϑμδὰ 
ποιν ᾶπ45, αἴΐζον τ ΒΊοἢ {πΠ6 8016 γγχὰ5 οσονηῃθαᾶ 1} ἔνγο ΘΚ 65 
Οἵ αμ]θανθπθα θγθδά, ὈἱΓοΓ μοΥθ5, δη ἃ ἴῃ 6 ῬΆΒΟΒ Δ] ἰδ} γοαϑίθα 
ἍΠΟΪ]6; ΠῚ] 0} ἴπγθα ὑμπίηρθ σοῦ ἀρροϊπίοθα ὈΥ ἐμ ἰᾶὰνγ. ΤῸ 
ἐπ986 ψογ δἀ δα {Π6 Γϑιηδῖη5 οὗ ἴπ ομαϑῖραἢ, ΟΥὉΡΘδο6. οἴδογ- 
ἴπρ5 Οἱ {πΠ6 ργθοθάϊηρ ἀν, ἃπὰ οἰ μοὺ πηθαῖβ, ψυἱ{Π ἔπ} 6 ΒΟῸΥ 5806, 
ΟΔ|16 4 ΠΟΥ, ΟΥἹ Οπγοβοῖἢ, μι οἢ γὰ5 ἔπος, ἀπα ᾿πἴθπάθα ἰο 
τ ργ ϑθηΐ ἔπ6 ὈΓΙΟΚ5 {Π6 1} ἀποθϑίουβ τηδᾶθ ἴ Πσγρὶ. θη ἔπ 
ΡΘύβοη ργοϑι αἴ πρ' [65 ἃ 5118}} ρίθοε οἵ Ἰοϊζποθ, ψ πΐοῃ Π6 οαΐβ, 
Δ Πα ὑμο89 ψῦ μἷπι, Ὀ]οβδϑίηρ αοα ἴον ἔμ γαϊδ οἵ {πὸ ϑᾶσίῃ : 
Ὁ Πα ΑΘΓ γα Γ 45 ἃ ρίθοο οἵ απἰθανοπϑα Ὀγθδά, αἱρροα ἴῃ πθ ὈΙΓ6Ὺ 
Πογθ5. 841]γ, ΑἹ] ὑπ ἀ151165 θΥθ γϑιηονθα ἔγοπι ἴμ6 ἴ8}}]6, ἀπά 
1π6 σα! ἀγθη γοτο ἱπδιγποϊθᾷ ἴῃ ἐπ παΐαγο δηα Ἰηἰθπἰΐοη οἵ ἔπ 
[ϑαδὶ, ὑπ βἰρῃιῇοαϊίοπ οἵ ἔμ ΠΟΥ Π6ΓΡ5,»9 π]θανθηθα ᾿γθδα, 
ὅζα. ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ ἔγομι Εἰχοα. χὶϊ, 25, 26. ἀπα Ἠδαΐ, χχν]. ὅ---} 1, 
δ.η 4 {ἰ5 Θχραηαίϊοη νγὰβ οδ]16 4 ἐμ Ηδρϑηηδῃ, 1 ΟΟΓ. ΧΙ. 96. 
41}1γ, Αἴτοι {π|5 ργθρδιαϊίοι ἐμ8 ΒΌΡΡϑι ψὰ5 ἃραὶπ βοΐ θθίογθ 
ἐπθῖι, ψΠποπ Θ8 6} ρούβοπ {ΠΠ||4 πρ ἴῃ μἰδ απ 45, ἢγδὺ ἴμθ ΙΓ ΓΟΓ 
μογρ5, δα ἔπθπ ἐμ8 πη]θανθηθα ργοϑά, ἀπά 7οΐη δα 1η ἀθοϊαγί Πρ’ 
ἐπαὲ ἔπ ὺ αἴθ ἔπ θη ἰπ σοιμμηοιπογαίϊοπ οἵ ἔπ θοπμάδρο, ἃπὰ ογθαΐ 
46] νοσδηο6 οἵ ὑπο ῖγ [α  ΠοΥ5 πὶ ρυρὺ; πὰ ϑπα ὈῪ οΔΠΠ1πρ' Οἢ 8}} 
ἴο 5ἰπρ' ργϑῖδθβ ἰο αοά, ἴῃ ὑπ 1191} ἕο ἴπ6 114} Ῥβα]πι, πὰ 
Βανί ηρ Ὀ]6558 8 ὑπὸ Τωογὰ, μού ἀγίπκ οἵ ὑπ βδθοοπὰ ορ. ὅὄϊμ!ν. 
ΤῊ Πδη 45 816 ἀραῖϊήι γα Ππ64, ἀπὰ {πὸ ππϑῖθσ οἵ ἔπ ΠΟι158, ΟΓ 
ἐμο οἴϊοϊαῖ!πρ' ρούβομ, ἴα Κο5 {πὸ ὕνψο πη]θανθπθα οακο5, θγθα 5 
0η6, ἃπὰ ρΙ8665 ἐμαὶ μοι 15. ὈΥΓΟΚΘα ὁ ἴΠ6 οἴου. Ηθ ἔβθη 
Ὀ]65565 ἰΐ ; δπᾷ ρυϊϊπο 5οιη8 Ὀγοδὰ ἃπα Ὀιϊογ Πθγῦ5 ἰορϑίθογ, 
ἔποὺ ἀϊρ ἔπθπι ἴπ {μι 581|6 δᾶποθ, ἃπα δραΐη 1655 αοα. ΑΘΓ 
16 58Π16 ΠΒΠΠΟΥ ἔμον ἢγϑὶ ρῖνθ ἔμδη].5 ΟΥΘΥ ἔπθ ἤθδιι οἵ ἐπ 
ΟΒαρίσα ἢ οὗὨ πὸ ἐοανζθθηῖα ἄδν, πὰ ραγίαϊκο οὗ ἰξ ; ἃπὰ ἔμοη 
νοι ἴπ6 [4π|}, ἂπα φαΐ οἵ 10 : αἰδϑι μ οι ἔμ ον πιᾶν ̓ θπρ πο οὐ 

ἐπ βιρροι, ἅπα ρατίακε οἵ ψῇαὶ {Π|ῸῪ Ρ]6856, ἐδ Κἰ π8᾽ ΘΓΘ ΟΠΪΥ 
ἴο σοποίαᾶθ τὶ ἃ 5π|8}} ρίθος οὐ {π6 Ῥρᾶβομαὶ [8ΠῈ}0 ; ἃ5 ΠῚ. 10}, 

αἱ Ἰθαδὲ, αἃ5 8ῃ Οἱἶνθ : δΙΟΥ πίοι ΠΟΥ γγ6γῸ ποῖ ΔΠΠΟνθα ἕο ἐδ κθ 
ΒΠΥ͂ τη0Υ6 [οοα ἐπα πἰρῖ. ΘΙΠΪΥ, ΠΟΥ ΡΆΤΠ γἈ5}} {πϑὶν Π8Π65, 
δ ἃ {πὸ τηδϑίθυ οἵ {π6 {ἈΠ} 5805 88 Ὀ]6ϑϑίηρ οὐ ἐπ6 τηθαϊ, ΟΥ̓ΟΥ 

{86 ἐπῖτά οὰρ οὗ ψχίπο, ψμϊο ἔμ ἔμοπ ἀγαπῖκ ; πα ἐμ15 ΘῈ νγὰ5 
ΘΟΠΙΏΟΠΙΥ ΟΔ]164 ἐπ οαρ οὗὨ Ὀ]6δϑίπρ, ΝΓΙΞ ΠῚ ΝΌΞΝ, ἴο ΜΉΙΟΝ 
ΔΙΠαδΐοη ἴ5 πιδᾶφ 1 Οογ. χ. 16. Α ἔρασὶμ οἂρ οὗ νγῖπο 5 πίη ρίθά, 
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3όΒη αἰ, 1. [5 που]ὰ ππίο {π6 Ἐδίμου, πᾶνιὴσ Ἰονθα Π15 Οὐ ὙΥΏΙΟἢ ξεγαβαϊοι. 

ὑγογ ἴῃ {6 νου], μ6 Ἰονεὰ {πθὴν ππίο {Ππ6 δμα. 

ΟΥ̓ΩΓ Ὑ ἰ ἢ Β6ὺ οοπέϊπιθ {πΠ6 Η4116], (οΥ Ἀγτηῃ οἵ ἔνθ Ῥ581π|5,} 
Ρερίπηΐηρ ΠΟΥ ἔπον ον οἱ, αὐ ἐπ 1151} ἰο ὅπ 118ὲ8 Ῥβδίμ : 
ἀπα πη θἢ τ] ἃ ρύαυοσ. Αἰΐθι ὑμ6 ἀφδιγποίϊοη οἵ « ΘΥ 5] επι, ἃ 
9118}} ρίθοθ οὗ υπ]θανοηθα Ὀγοδὰ μὰ βυ δι ταἰδα ἃ5 ὑπ Αρβὶοο- 
816}, ΟΥ̓ ἰαϑῖ τποῦ56], ἰπϑϊθαα οἵ ὅπ Ῥᾶβομα] δ} : [Ὁ ΒΊΟΝ 
ῬάγΓΡΟΒΘ ἃ ρίθοθ οὗ ἴμ ὈγΌκθπ οακθ ψὰ8 γϑϑουνθα ὑηἋθγ ἃ 
παρκΚίῃ ; ΡΓΟΡΆΡΙΥ θϑοδιιβα ἵμθγθ γγὰἃϑ ΠῸ ἰθῆμὶθ ἴῃ λοι ἐπ 
ἀρροϊπίρα νἱ]ἱοϊίπη οου]Ἱὰ μ6 βδουι ποθ, 1ἰ 15 ΠπΠΏΡΟΒΒ1 016 ΤΟΥ τι5 
ΠΟΥ ἴο δϑοθιΐαΐη, μϑῖ ΠΥ Οὐὐ᾽ βνίουῦ τη846 τι56 οὗ [815 Τοαστμ 
ΘῸΡ ΟΥ̓ ποῖ, γΧὲ ΓΘ ΟἾΪΥ ᾿πίονγηθα, Ὀγ ἔμ6 Εὐνδηρο 155, ὑἱμπαΐ οἷν 
ΙοΥὰ ἀπά Π]5 ἀϊβοῖ 165 β8ηρ ἃ ἔγιηη,; (Μαϊΐ. χχυὶ. 90. Μαῖκ χῖν. 
26.) Ὀοΐογθ ἴπουὺ ννϑϑῦ ἴο ἴπΠ6 Δ ουπΐ οἵ ΟἸ᾿ν 68. 

γγ8 ἅγὸ πον ὑγοιρῃΐ ἴο ὑμ6 οοπδιογαϊίοη οὗ ἐπὶ τηοϑβὶ αἰ" οα] ἢ 
Πα ρευροχίῃρ ααοϑδίϊομ, “ἦς ΥΥΒΘΙ ΠΟΥ Οὐγν Ἰωοτὰ αἷς οὗ [815 ρ855- 
οΥὐϑῦ ψ τ  Π15 ἀ15οῖ ρ1 65, Οα ἴπ6 ουθηϊηρ ΡΥΘοθαϊηρ᾽ 15 ΟΥ̓ΠΟΙ ΕΠ ΧΊΟΝ .᾽ἢ 
ἘΠ6 Ενδηρ 55, 1η τ ]δἰϊηρ {15 ραγὶ οἵ οὔν νι ΟαΥ 5 11{6, 156 
0116 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ5 ΜΒΊΘῊ δ ἢγϑὶ 5᾽ οἵ ἄρ ρον οοπἰγαάτϊοΐοῦν ἴο Θ8 0 ἢ 
οἴμπογ. 8:. ΖΦΌ0Ηπ, ἰοῦ ἱπβδίδποθ, 566 115 ἴο αἰ Υ πιΐῃ πὸ οἶποσ 
Γ6Θ, 85 ἴο ἔῃ ἰἰπ|6 μα ἰΠ6 {6 ν})785 ραγΐοοκ οἵ ἔμ ραϑβϑονοσ, πὰ 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ5 ἐπα ἔπου ἀϊὰ ποῖ δαἱ [ἃ οι ὅπ 5816 θυ ΘΠ θ᾽ 85 ΟἿἿ 858- 
ὙἹΟῸΓ 8δηἋἃ 5 ἀ15010165, ἡ 116 Π6 Ὺ 4}} ἀσγϑο ἐμαὶ {πὸ πῖρῃὶ οἵ ἰΠ6 
Αγ ἴῃ ΒΊΟΝ ΟΕ Γδὶ θοαὶ ἐμ ρΆΘΒΟΥΟΥ (οὐ τυ παὲΐ 15 οαΠ16 8 ἔπ6 ρΡ855- 
ΟΥ̓ΩΥ) γγὰ5 ΤΠαγβάδΥ. Οὐ οτὰ 15. {γ ΠΟΥ 5814 ἴο Θομηπηδ ἃ Εἰ5 
ἀἸ50 1165 ἴο ΡΥΘρΆΓΘ (ῸΓ δαἰϊῃρ ἴμ6 ρϑϑβουϑῦ, δηὰ ἰμδὲ πα μὰ θαγ- 
ΠΟΒΙγ ἀεδίτε ἰοὸ ϑαΐ τΠ15 ρϑβϑονοὺ 1 ἱμοπι. οὶ πὸ το 
πᾶ ὁπ ἴπ6 ἀν αἴϊον ὑπαὶ θῃ μοι Οὐγ ογὰ δηα 15 αἸ5οῖρ1685 
Βαα {π5 οοἸοργαῖθα {1 ραββονθυ, ἐπ {6 ὴ}8 γϑίπβθα ἴο 590 ᾿πἴΐο ἐπα 
υδρηιθηῖ-8}}, 1οϑὺ ἔπον σπου! θ6 ἀθῇ]θα, Ρυΐ ἐμαὶ ὕπο τπαϊρπξ 
οαἷ ἴῃ ρᾶββϑουθῦ. Νὸον ι ψὰβ ἀρροϊπίθα θγ ὑπ6 Ιὰνν ἐμαΐ 41} ἐπ 
ΡῬΘΟΡΙΘ 5ῃου]ὰ δαὺ οἵ ἴῃ βῬΆββουοὺ ὁπ ἴῃ β8:η6 ἀδΥ. ΤΠΟΥΘ 8ρ- 
ΡΘδγ5 ἐμϑγθίουθ ἴο θ6 βοηθ οοηἰγααϊοΐοη οὐ αἰ Πα γ, τ ΠΙΟἢ τὸ- 
41τ65 ΘΧρΡΙαπαΐϊοῃ ; ἃπὰ {Π6 ραγιοα αν αἰξϑηϊίοι οὗὁ {πὸ πᾶύπιο- 
ὨΪΖΘΙΒ 8Π ἃ ΘΟμμ 6 η ἴαἴοΥ 5 μἃ5 Ὦ6 6 ΟΘΠΒΘαυΘηΣΥ αἰγθοϊθα ἔο ἐπ 15 
Ροϊηΐ, 
ΤΠ Ἰαξθϑὲ ἐμ ] οραη5 πὸ πᾶν ἀδνοίθα ἐπθ συϑαΐζεβὶ αἰΐθη- 

ἰϊοπ ἰο ἐμῖ5 5) οἵ, ἀγ Ὦγ. ΟἸαυκα, ἴπ μἷ5. ἐχθαῖϊδα οα ἐπα Επ- 
ΘΒαγίϑὶ, ἃπΠα ΜΥ, Βθηβοη, ᾿π' 15 ΜΟΥ ὁπ ἰμῃ8 ΘΒ ΥΟΠΟΪΟΡῪ οὔ ἐμ 
Π|π οὗ οἷν Τόογὰ. ἜΠΘΥῪ ᾿ᾶνθ 50 ἱπογοιρὮυ ᾿πνοϑιϊραϊοα ἐμ 
5.16 οἱ, ἐπαὖ {116 ΤΟΥ 6 Ὑ01}} 6 πθοθϑϑαγυ ἔπᾶπ ἴο ἔα Κα δἀναπίαρο 
οὔ ὑπ οῖγ ἸΔθΟῸΓ8. 

Εόυγ Ορίΐοη5 πᾶν θα δἀνοοραϊοα Ὀγ νϑγίουβ ἐμθο]ορίδη8, 
{16 Ἰαϑὲ οὕ ψ Β 6 ἢ 56 6 πι5 ἴο 6 τηοϑὲ οοῃϑίβίθπὶ γι ἐμ δοοοι ἰδ 
οἵ {π6 Ενδηρ 6 15[5, ἃπὰ ἰο γθοοποῖ!δ 81} ἐπα αἰ δηου 165. πὰ ἀρ- 
Ρᾶγϑηΐ οομπὲγδαϊοί! 05. 
ΤΏ ἢγϑὶ 15, ἐμαὶ Ομσιδὶ αἰὰ ποὲ δαΐ ἐμ ῬΆβϑουσ οπ ἐπ ᾿αϑὲ 

ὙΘΔΥ οἵ 5 πη ΙΒ γυ. 
ΤῊ 5θοοηᾷ, {παΐ 16 ἀἰώ οαὐ 1 ὑπαὶ γϑᾶγ, απὰ αὐ ἐδ δαπιδ ἰϊπια 
ἢ ὑΠῸ 768. 
ΤῊΘ ἐπὶγὰ, {παΐ π6 αὐώ δα α ραβδδϑδονοῦ ; θαΐ οπο οἵ ἢϊβ οὐπ ἰπ- 

δἰϊταξοη, νοῦν αἰ ογθηΐ ἔγομα ὑπαΐ δαΐθη ΒΥ ἐπε {8 5. 
Ὑπὸ οαγί, ἐμαὶ πὸ ἀϊὰ οαἱ ἐμ ραϑβουϑὺῦ ὑμαΐ γϑᾶγ, πὶ ποὲ αἱ 

86 58π|6 {ϊπη6 συγ ἢ ἐμ ὅ 6 ν)8. 
ΤΠ ἀΥραπιθηΐβ ἰπ βαρροεῖ οἵ ἔμ656 ἴουν αἰ ογθηΐ ορί πο η5, ἃτϑ 

ΟἸΘΑΓΙΥ ἀηἀ ὈΥΙ ἢν βαπηπιθα ἂρ ὈῪ Τ)Γ. Α. ΟἸατῖκο, ἵπ πἷβ ᾿Ἰπἰγτοάπο- 
ἴϊοη ἰο 5 Ὠ βοοιισβθ οα ἔθ Εὐθοπαγὶδὲ. Τα [ἄνουγ οὗ ὑπὸ ἢνδὲ 
ΘΡΙΠΙΟΗ, ἰμὰϊ ΟΠ γϑὲ ἀϊά ποὶ οαὖ ἔμ ρβδδονεῦ, Ὁ 15 ορβογνοί, 
“ὙΠ6 ὅονν5 αἴ ἐποῖτ ράϑϑονοῦ ὁἢ ἔπ ποχὶ ἀν.» 

51. Φοινη ἄορι. ποῖ 08}} {πὸ βίρρον βίοι ΟΠγιδὶ αἴο αὶ τ μὲδ 



δζ. χὶν. 7. 

ΤῊΝ ΤΑῚ ΡΑΒΒΟΥΕΙ--ΟΠΑΡ, ΥἹ. 

Δῃηά ἴῃ {Π| δνθηϊηρ' μ6 δογηθί ν 1} 116 ἔνγαῖνο, 

αἰδοῖ ρ]65 ἃ ρΆΒΒΟΥΘΥ ΒΌΡΡΘΥ, θαῖ οἢ ἐΠπ|6 ΟΠ ΓΑΥΥ 585 1ἰ γγὰ5 θ6- 
ἴογο {πὸ ἔβαβὶ οὐ ὅπ ραβϑονοι---πρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, Ὀγ 
9 Τ)γ. ὙΥ4]1] ὑπ] Κ5 μ6 πηθϑπ5 ἴΠ6 σαν ὈΘΙΌΓΘ ὑπ ράβϑουϑν Οὐ, 
ἃ5 Ψ6 5ῃου ]α 58, [ῃ6 ῬΆββουϑὺ 66. 
Νον ἐπὶ5 γγ8ἃ5 ἔπ βᾶπιθ πἰρἢς Δ ἃ 5ΔΠ16 ΒΡ 061, δᾶ γ8 Ὦγ. ΥΥΔ]], 

Ὑ Π10}} ἔΠ6 ἔπ γ66 40 681} ““ἔ]6 ρᾷββονθι,᾽, ἀπά ““ ΟΠ 515 θαϊ προ 1 Π0 
ῬΆΒΒΟΥΟΥ,᾽) 1 τηθδῃ, ᾿ὑ νγᾶ5 {Π6 πἰρηδ ο ψ 10} ΟΠΥ δὶ νγὰβ (ἃ ἴδυν 
ΠοιΓ5. [ΘΙ ΒΌΡΡΟΥ) Δρρυθιοπαθά, ἃ5 15 ῥ᾽ απ θ. {πὸ ἰδ νϑύβο οἵ 
ὑπαὶ ἐπ] γίθοπι ἢ οπαρίοσ. Βαΐ τπ6 ποχὶ ἀαγ (ΕὙΙἄαγ, οι ψ ]ο ἢ 
ΟἸγιδὲ νὰ5 οὐ ποῖ 6α,) 5. Φομ πη ππᾶκο5 ἰὸ ΡῈ {π6 ραββϑδονοῦ- αν. 
ἯΟ 5808 (6]ι. Χν}}]. 28.) πΠ6 Φοὸν5 ψουἹὰ ποὺ σὸ ἴηἴο ἴπο Φυάρ- 
πηθηΐ-Π}8}} οὐ ΕὙῚ ἀδγ τπουπῖηρ', [δὲ ἔμ νυ 5ποι]α θ6 ἀθ 164, Βαὶ ἐμαὶ 
ἔπιαν ταϊρΐ θαὺ ἐμ6 ραβϑοόνοῦ, νἱΖ. ὑπαὶ ουοπίηρ. Αμά οἢ.. χῖχ. 14, 
ρα Κίμῃρ οἵ ΕὙΤ ΔΚ ΠΟΟΗ, Π6 5805, 1 γγὰ5 ἴΠ6 ργορδγαίϊζομ οὔ ἐπ 
Ῥᾶβϑϑονθσ. ὕροῃ ἴμ6 016, Ψ0]1ὴ 5068 Κ8 ποὶ οἵ οαϊϊπρ πὸ ρΆ58- 
ΟΥ̓ΟΥ 8 8}}: ποῖ ᾿πάθϑὰ ἀο μ ἱγθο βροδὶς οἵ ἷ8. ϑαϊιηρ ΔΠΥ 
Ἰααρ. Αἰηοπρ' 811 {π6 ΘΧΡυ Θβ51 05 Ὑ Β1Ο ἢ ἔπ 6 Ὺ 56, οἵ ““ τηκίηρ 
γϑααν ἴΠ6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ ; ῬΥΒΡΑΓΘ [ῸΓ τὴ ἴο δαΐ {πΠ6 ῬΆϑβουϑ : Ὑ 1 
ἀ6βῖγα πᾶν 1 ἀδδίγεα ἴο ϑαΐ {15 ῬΆΘΒΟΥΟΥ ΜΙ γοὰ,᾽ ὅζο. ἐπογο 
15 πὸ πηϑῃΐοη οὗ Δ ηγ δῖ} οαυγὶ θα ἰο ἔπμ6 Τθπιρίο ἰο θ6 5]αῖπ ὈῪ 

ΠἼΠ6 1,ονιθ5, πὰ ἔπθη Ὀγουρλέ ἴο {ΠῸ ποιι56 πα τοαϑίθα; ἐμοῦ 
15. 0 τη η 10} Οἱ Δηγ [004 αὖ {Π6 ΒΡ ΡΕΥ θ651168 θγϑδὰ δη ἃ νῖπο; 
ΡΘΥΒαΡ5 ἱμποῦθ τρὶς θ6 βοῖηθ Ὀϊ ἴον ΠΟΥθ5. 50. ὑπδῖ {1118 566 Π|5 
ἴο πᾶν θ66π ἃ ΘΟΙΠΠΊΘΙΠΟΓ ΔΙ 6 ΒῈΡΡΟΙ, 584 ὈΥ͂ ΟὔΥ̓ ΘΑνΊΟΌΥ 1π- 
βἰϑδα οἵ ἔπ ΡΥ ὺ ρΆ50 8] βιρρου, ὑπ ϑαϊίπρ οἵ ἃ Ἰᾶπηῦ, ἡ Βῖο ἢ 
5Που]ὰ μᾶνα Ὀθθη μ6 ποχὶ πἰσμΐ : θαΐ ὑμπαῦ μ6 Εἰ πη56 1 νὰ ἴο θ6 
βϑουι Ποοα Ροίογο ἐπαὶ ἐπι οι] οοῖπθ. Απὰ ἐπε ἀἰ θγθποο θ6- 
ἔνθ 51. Φόμη ἀπα ἔμ οἰ 5, 15 ΟὨΪΥῪ ἃ αἰ ἴθυθποθ ἴῃ ογ 5 ἀπά 
ἵπ ἵπ πᾶπιθ5 οἵ ἐπίποϑ. ὙΠΘΥῪ 68] ὑπαὶ ἔπ Ῥάθβονου ψ ΠΙοἢ 
Ομεῖϑῦ πϑα ᾿ηϑιθαᾶ οἵ 1. 1 γοῦ 580, ΠΥ ὑπο ἀ065 ΜΆΓΚ χὶν. 
12. 9411 Τατβάδν πὸ ἢγϑὶ ἀν οὗ ππ]θανθηθα Ὀγθαα, θη ἴῃ6 
ῬΆββονοὺ χπυϑὺ μ6 Κἰ]16 4, ψ6 τησϑὲ ποῖ ὑΠποὶν ἀδν (οΥ νυχθῆμερον,) 
γγ85 ἔγοπὶ ουθηΐηρ' ἴο Θυθηϊηρ. ΤῊΪ5 ΤΠ υγβαδΥ ΘΥΘηΙ Πρ νν5. ὑπ 
Ρορι πη οὔ παΐ παΐαγαὶ ἀν οἵ ἔνγοπῖν-ὍΟΥ ΠΟ Υ5, ἰογαγ 5 ὑπὸ 
ὁπ4 οὔ ψ πίοι ὑπ ἅτ} νγὰβ ἴο 06 ΚιΠ6 ; 50 1 15 Ῥγόρϑῦ, ἴῃ ἐμ 
Ψον5᾽ ΜΆΥ οἵ ΟΠΠ1ηρ᾽ ἀΔΥ5, ἴ0 68}} 10 ἐπαὶ ἀαγ. 
ΤῊ βθοοπᾶ ορίηϊοη ἴ5, ὑπαὶ μι ἀϊώ δαὶ {μ8 ῥββουϑι ἐμαΐ Ὑθδγ, 

απὰ αἱ ἐδ 5816 {ϊπ|6 ψτὐ ὑπὸ «65. ᾿ 
ΤῺῈ6 αἴθ Ὦγ. Νδνοοπιθ, Αγομθίβμορ οἵ ΑὙπηλΡἢ, 5 οἵ ἃ ΨὉΓῪ 

ἀἰογοπὲ ορί πίοη ἔγομ Ὦτ΄. 81] ; πὰ, ἔγΌ πὶ ἃ οαγοία! οο] ] αἰϊοη 

οἵ πο ραβδᾶρεθδ ἰπ 86 ΕἸ νδῃρ 6 }1518, ΘΟ μου 465, ἧς ἐπαῖ οὖν Τογὰ 

ἀἰὰ ποῖ απεϊεῖραῖθ {π|5 ἔδαβί, θαΐ ραγίοοῖς οὔ 1ἰ 1 ἐπ «[ονγ5, θη 

πὸ ἀϑ88] ἀπ ἃ παΐϊοηδὶ ἀδνΥ.᾽ ἶ 

ἐς ΤΊ Ἀρρθϑαγβ,᾽" 8805 6, “" ἔγοῃιν {μ6 (ἀ05ρ6] ΒΙδίΟΥΥ, (560 Μαγκ 

χνυ. 42. χνὶ. 9.) {παΐ οὐν Τιογὰ ψγὰ5 οὐ ποθ οα ΕὙΪάν. Βα {ΠῸ 

ἰσμὲ θοίογθ πῖ5 οὐποϊηχίομ, οα ψ μοι μῈ 85 θα γαγοά, 1 ΟΟΓ. 
[ο 

χὶ. 23. μα Κορὲ ἐμ Ῥαββουθῦ, πὰ ἐπὶ μ Κορί ἰΐ δὲ 6 Ι6ρᾺ} 

εἶπ 15 ἱπὰ5 ἀοιογπποᾶ. [πη Μαϊΐ, χχνὶ, 2. δπὰ ἴῃ Μαγὶ Χυὶ. 1. 

τὲ 15 βαιά ἐπαΐ ἐμ8 Ῥαββουϑσ, καὶ τὰ ἄζυμα, Μ6ΥΘ αἰοῦ ἴνγο ἀδΥ8 ; 

ΟΥ̓ ὁπ {π8 ἀΔγ [Ὁ] νῖηρ ὑπαὶ οἱ ΜΒ ΙΟΙΝ «7 6585 (ογθῖοἹά δὶ5 58 Π 0 τ- 

ἴπρ5 πὰ γοϑαγγθοίίομ ἰο [15 αἰδοῖ 165, Μαϊξ, Χυὶ, 21, ὅζο. Μαγκ 

ψν 1. 51, ὅζο. πὰ 101κ6 ἴχ. 22, ὅτο. β ελρ δε 

« Π6ὸ Ἐνδηρο  βῖ8, ργοοθϑάϊῃρ γΘρΌΪΑΓΙΥ ἱπ ποῖ ΒΙβίογυ, 

Μαῖιὶ. χχνὶ. 17. ἀπά ἴπ ἐμθ ρϑγα}!6] ρΙδοθ8, ΜΆΓΚ χῖν, 12, ὅζο. 

Ἴλιο χχὶϊ. 7, ο. τηϑηἑοῃ 15 τηδᾶο οὐ ὑπ|5 ἀΔΥ, ἃηά ιὐ 15. οαἰρὰ 

ἐμ ἢνϑὲ ἀὰγ οἵ υπ]οανθηθα Ῥυθαα, θη μου ΚΙΠοα {π6 Ρᾶ55- 

ΟΥ̓ΟΙ, ἴ. 6. ὈΥ͂ ΘΟ ΠΘΟΓΆΙ οὐιδίοῃι : απὰ 5. ΤακΚο 5ᾶγ8, μι πὸ 

ἀδγ οᾶπιθ, Ὑγ10}}, γ6Γ. 1. ὙγᾺ5 ἈΡΡτΟΔΟΙ ΠΡ, ὙΠῸ ἢ ἴΠ|6 ΡΒΘΒΟΥ͂ΘΥ 

παιδὶ θ6 ΚΙΠΘα ; ἴ. 6. ΒῪ ὑπ Ιὰνν οἵ Μοϑβθϑδ. ΤΊ 141} οἵ Νίβδη 15 

ἐπογοίογο πιθαηΐ ; ΨΒΙΘΙ ἰ5 ο1104 πρωτὴ ἄζυμων, {πο ἢγϑί οἵ ὑπ- 

Ἰρανοποά Ὀγοϑδα, 

489 

ΨοΓαβΆ] θη} ς 
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1. χχῆ. 14. 

ΤῊΝ 1Ά΄95Τ1Τ ΡΑΘΞΘΟΥΕΗ--ΟΗΛΡ. ΥἹ. 

Απᾶ νῆθη {6 μουχ γγδβ σοπΊ6. 

«ς Ἡαγίηρ ἴΠ6 ψθοῖ,, ἱμογοίογθ, οὐ ον μου ἀ᾽5. Ρ85510η, ἔῃ ΔῈ 
οἵ Μοβεβ γϑαυϊγοα ἐμαὺ {μι ρϑβϑου ῦ δου! α Β6 5]α1 πη οα ὙΠ τ5- 
ἄδν αἴϊοσποοη ; θαΐ οὔὐ Τιοσ ραγίοοϊς οὗ 11 οα ἐμ πίρΐὲ ᾿πηπη6- 
ἀϊαίθ!υ βισοθθαϊηρ; Μαϊΐΐ. χχυὶ. 19, 20 ; 8πα {Π|6 ρΡΆΤ 16] Ῥ] 8065, 
1Κα χχὶϊ. 14, 1ὅ.; ἀπά ἐμουθίογα 6 ραγίοοκ οἵ [ἰ αἱ {8μ6 16ρἃ] 
{1Π16. ι: 
᾿ς ΝΙΑΓΝ χὶν. 12. 1Κ6 χΧχὶ!. 7. δα Ά}}ν ργόνα ἐμαὶ ἰπ6 ον5 
Κορὲ ὑπὸ Ῥββουδὺ δἱ ἔπ 58116 ἔἴπι6 ψ ἢ «6508. 

ἐς ΠῸ ἐμ οὐ] οἰΐοπ, Φοιη χυῆ!. 22. {πᾶ ἐπ ὅϑνϑ ἀνοϊ ἀδὰ ἀ6- 
ΒΙοιηθηΐ, ὑπαὶ ἔπ 6ὺ ταϊρὶ οαΐ ἴπ6 Ῥαββουθυ, ἴΠ|6 ὈΊΒΠΟΡ Πβυγο δ, 
ἐμπαῖ ἴΠ6Ὺ τηϑϑηΐ ὅπ6 ῬΆ50Π8] βδουιῆοοβ οἴδγθα [ὉΓ β5θνθπ ἀδΥ8 : 
8. ἃ που 5ρ0Κα ρδγιου αν ἴῃ τοίδγθποο ἰο ἐμ 18 οἵ Νίβαμπ, 
ὙΒΙΟἢ νγὰ5 ἃ ἀ(ΔΥ οἵ ΠΟΙΥ οοπνοοδίϊοῃ. 

““ ΠῸ ἐμο ομ]θοϊΐοπ ἰβκθη ἔγοτια Φόμα χῖχ. 14. ἐμαὶ ἐπα ἀδγ ὁπ 
ΜΉ ΘΝ ΟἿἿ ἸωοΓ ἃ γγᾶβ οὐ οἰ 6, 15 οα!]θα παρασκευὴ τοῦ πάσχα, 
Ὧπα ρτδροσγαΐϊίοι οἵ ἔῃ ρΆβϑϑουϑυύ, μ6 γβρῖϊθβ5, ὑπαὶ ἴῃ ΝαυΚ χν. 
42. παρασκευὴ, ρτΘραΓαίΐοη, 15. Π6 5816 ἃ5 προσάξξατον, {Π6 
ἀδγ Ρείοτϑ ἔμ Βα δὶ} ; ἃπὰ 50 ἴῃ {λικα χχὶ. δά. ; ἱπουοίογ ὈΥ 
παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὍΘ Τη8 0 ππαουβίδῃα {π6 ργθραγαίίοη θ6- 
{0γ6 ὑπαὶ βαρ αὶ οι παρροηθα ἀπγίηρ ἴπ6 Ρά5ο Πα] [δϑίϊνα].᾽ 
ΓΠΙ5 15 {μ6 βαρϑίδποθ οὐ ἀτομοϊδῆορ ΝΝΟΥΘΟΠ]Θ᾽5 ΓΘΆΒΟΠΙ Πρ, πὶ 
ἢ15 ΗδυΠΟΩΥ δηα Νοῖθβ. 866 ἰῃ6 ἰαἴΐοι, Ρ. 42.--δῦ. 

Τὸ {115 11 15 δηβιτογοα ὑπαὶ ὑμ6 ορί βίο, ψ ΒΊΟἢ δἰαΐθβ ἐμαὶ ΟΌΥ 
Τοτγὰ αἷθ ἴμ6 ρᾶββονϑὺ ἴῃ β8πι|6 ἀἂν δπὰ βοὺΣ ψιϊ ἐπ «678, 
5668 ΒΟΔΓΌΘΙΥ Βαρρογίβῃ!8. ΖΓ 6 αἷθ 1 ἔπ δ8π|6 ΠΟ ἴῃ ΒΟ ἢ 
ἴμθ 76 νν5 αἷϑ {Π 6118, ἢ ὀϑυύΐζδι !ν σοι] πο πᾶνϑ ἀἰϊθα {πᾶΐ ἄγ, ἃ5 
ἴΠ6ὉῪ 8ἰ6 {6 ῬΆβΒουοσ οἡ ΕἼ άαγ, ἀρουΐ 51Χ Ο᾽ὉΙΟΟΚ ἴῃ ἴπ6 ονθη- 
1πρ᾽ ;--ἸΓ Πα αἰὰ ποῖ, Πα πησδὲ πᾶν θθθη ογαοι θὰ οἢ ϑαΐυγαδγ, 
186 76 15} ΒΑΡ αὶ", ἀπὰ οου]Ἱὰ ποῖ Πᾶν γίβθῃ ἀρᾶίη οἱ ἐπ ἢγϑὲ 
ἀν οἵ ἴμ6 ψθοῖκ, ἃ5. 8ἃ}} ἴῃ 6 Ενδησθ δὶ ἰοϑυϊγ, θαϊ οα ἐπ 56- 
ξοπᾶ, οΥ ΜοΟΠπαΔΥ, ΒΊΟΝ 1 ΒΌΡΡΟΒ6 ἴον Ψ1}} αἰϊοιηρὲ ἴο 500- 
Ῥογτί. Ομ {Π18, ἃἀπαὰ οἰμεὺ οοπϑδιδγαϊοπβ, 6 ἰὸς {π15 ροϊπὸ 
5ῃοα! ἃ 6 σῖνεπ πρ. Βεῖΐ οἰ μϑὺβ ἃυστθ ὑπα8 : 
“μαι Ομγῖδῦ ᾿π θη δα ἴο δαὶ ἃ ρϑϑδουϑὺ ψΊ 1015 ἀἸ5 61 0165 οπ' 

ἘΒ15 ΟΟΟΘΔΒΙΟΠ ; 8η4 {πα} Π6 ᾿ἸῃἴΘη56}ν ἀοϑιγοα 1ὑ ἔοο, 6 πᾶνε {ῃΠ6 
{α]}65ὲ ρσγοοῦ Ι͂γοῖα ἐπ ἔμγθα ἤγϑὶ Ἐσνδπρο]Ἰδίβ. 566 Μαίΐ. χχνῖ. 
1--9.17---20. ΜέαγΚ χῖν. 1. 12-ῖ6. Τακο χχῖϊ. 1. 7-|ι8. Απὰ 
τπαὲ Πα δοΐμδ!ν αἰαὰ οαΐ ομϑ ψῖΐῃ ἐπθπὶ πηιϑὺ ἈΡΡΘΟΥ τηοϑβὲ δνὶ- 
ἀδηΐ]ν ἰο ἱπο56 1110 5118}} οαυθί}}Ὺ οΟ]]αΐθ {π6 ργθοθαϊηρ Βουῖρ- 

2 γΌ54}6Π). 

ἔπ 685, 8η ἃ Θϑρϑϑί "ΠΥ ψμαΐ Κ΄. Τὸ 58 γ5, Οἢ. ΧΧΙΙ. 7---18 : ἴοτ' 
θη Ροΐθσ δὰ Ψοϊη πὰ γθοϑῖνϑα ἐπε ὶσ ΣΟΥ α᾽5 Θομηδ ἃ ἰο 9Ὸ 
Δ ἃ ΡΓΘΡΆΓΘ {6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ, 1ὲ 15 δαϊά, νϑύ. 19, “ ἴμοὺ σγεπὲ δηά' 
Τουπὰ 85 [6 δὰ 5: ἃ ππῖο ἴπ6πὶ: ἃπὰ {Ππ6Ὺ πιο γᾶν ἔμ6 ρ8585- 
ΟΥΕΥ͂, 1. 6. σοὶ ἃ 810, δηαἃ ργεραγθὰ 11 [0Υ ἔμ ρβυγροβθ, βοοογᾶς- 
πο ἴο ἔἰ6 Ια. ὙεῚ. 14. “ Απὰ ψ ἤθη ὑπ8 ΒΟΥ τγᾶ5 σοΙη6 (ἰο δδὲ 
11) Π6 δῖ ἀονῃ, ἀνέπεσε, ἃη ἃ πὸ ἔψεινθ Ἀροβἕ!θβ ἢ Β]η1.᾽ 6. 
15. “Απάὰ Β6 βαιἀ ππίο ἔμθμη, ὙΥΠ ΠῚ ἀθϑῖγθ πᾶν Ε ἀδβιγθα ἴο δαὶ 
ἘΠ15 ΡΆΒΒΟΥΘΥ ΜΠ γοι θοίοτο 1 ϑα ἶου ; ΠΘΓ6, 18 15 ἴο θ6 ποία, 
μα} {πθῪ παὰ πον δῖ ἄονῃ ἴο δαὶ ἐμαὶ ρϑϑβϑονϑὺ ψ Π 16} Ππαα θΘθη 
θϑίογθ ργθραγϑά, πὰ ἐπαΐ θυ θῦυ ψονλὰ 1 ἢ 15. ΒΡΟΚΘἢ 15 ρθοι- 
ΠΙΆΡΙΥ ὈΓΟΡΘΟΥ ἰο 1886 οσοαϑίοη. “ ὙΥΠῚ ἀθβῖγο (5875 ΟἿν Τ,οΓα) 
ἢδᾶνΘ 1 ἀοβιγθά τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν, ἰο Θαἰ {5 ὙΘΥῪ ΡῬάββονϑὺῦ :ἢ 
ποΐ ἐσθίειν τὸ πάσχα, ἴο οαὖ 6 ΡΆΒΒΟνΘΓ, ΟΥἩ ΒΟΙΘῚ ἢ Π θ᾽ ΘΟΠΊΠΊΘΙΠΟ- 
γαΐϊνο οἵ ἰΐ, θαΐ τοῦτο τὸ πάσχα, ἴῃ18 ΨΟΓΥ Ράββονϑῦ : δηὰ [ΐ 5 
ΠῸ τη688 ργοοῖῦ ὑπαὶ ἔπ 6. σοῦ ἔπθη 1ῃ ἴμ6 δοῖ οἵ δαἰϊϊησ ἐμ ἤ 65}: 
οὔ ἐπ Ῥάβομαὶ ἔτη, ἔγομι ἐΐ8 86. οἵ ἐμ νϑὺ φαγεῖν, ΒΟ ἰδ 
πηοϑὶ ῬΓΟΡρΘΥ ἴο {π6 οδαἰϊπρ οἵ 6 5}} ; ἃ5 ἐσθίειν, 515 1865 δαϊίησ' [ῃ’ 
ΒΘΠΘΥΆ], οὐἩ Θαἰπο Ὀγθαα, ρ}56, ὅζο. ΤΠ βϑῖηθ ψογὰ, ἴῃ γοίδυ- 
Θη06 ἴο ἴῃ ϑᾶπ|6 δοὶ οἵ οαϊϊῃης {Π6 Ῥϑβονϑῦ, ποῖ ἴο ἐμ Ὀγϑαά' 
ἃ ἃ χη οὗἉ 1ῃ6 ΠΟΙΥ ΒΌΡΡΟΥ, ἰ5 υ584, ν6γΓ. 16, “ ΕῸΓΥ 1 58 πηῖο᾽ 
γοὰ, δ ΜΠ] οὐ Δἢγ πιογὸ οδὲ ἐπογθοῦ, οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτῦυ, 1 ΜῊΝ 
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ΜΝΜι. χχυΐ.90. γῇ θη ἐῃ 6 δυϑῃ νγᾷβ ΟΟΙΏΘ, ἐῤεϊειιοία! 

ποΐ ϑαΐ οἵ᾽ Εΐπῃ οὐ ι1,) νἱΖ. {86 ΡΆΒΟΒΆ] Ἰδη}, ἀπε} 1 θ6 {Ὁ]Π|1οα ἐπ 156 ἴηρσάοηι οὗ 04 : ἵν 6. [815 584}} θ6 {πὸ 1α5ὲ ῬΆΘΒΟΥΟΓ 1 514}} ΘΘΙθγαΐθ οὴ ΘαΡ ἢ, ἃ5 1 πὶ πον 8Ρθοαϊ ἴο Β0 ΠΥ, ἀπά {Π|6 Κίπρ- (ὁπ) οἵ αοἀ, {π6 ρΙδηίἑα 48 οὔ 1Π6 ΒΌΒΡΘΙ αἰδροηβαίίοη, 58}}8}} ἱπι- τη Θ ἀἸἴο }γ ἰαϊτο Ρίδοθ. ἀπά ίμεῃ, Δοσοτάϊηρ ἴθ ἐπῖ5 Εν δηρο] ἰ5ῖ, δ ν Προ ἢ πΙ5ῃ 6 ὑπο Θαδηρ, οὐ ἐμ ῬΆΒ6Π8] Ἰαπιῦ, μ6 ἱπδιϊξυϊοα ἐμ 6 Ὀγθδᾶ οἵ ἐμ Ηοὶγ ϑαρροῦ, νοῦ. 19. ἀπ αἰτουνναγαάβ ἔπ ΘᾺ, ΨΥ. 20. ἱποιρ Π6 δπὰ πο μδά ραγίακοπ οὗ ἴπ6 οὺρ οἵ Ὀ]οβϑίπρ (ἀ118] οἢ 5:16} ὁσοαβίοπ8,} τὶ τῃ ἐμ 6 ρΆΒΟΒΑ] ΙΔ}, ἱπηπιοϊαἔο]ν ΒΘ ΙΌΓΘ.--- 586 νοῦ. 17, ΨΥΠΟΟΡΟΥ ΘΆΓΘ ἈΠῸ ΘΟΠΒ᾽ 46 Γ8 ἔπ Ψ Π0]6 οὗ 1815 δοσοαηΐ, πγ5ὲ 6 οοην πορὰ ἐμαϊ, υμαΐθυθῦ ΤΔΥ ΘΟΠ16 Οὔ ἴἢ6 ΠΘΒΠΟΠ ΘΟΠ ΘΓ ηρ' ἐπΠ6 ἐϊππὸ οἵ θαἴϊης ἔπ6 ῬΆβδονοσ, ὑπαὶ Οὐγ Τογὰ ἀϊὰ δοῖαλ!}ν ϑαὲ ὁπ ψ ἢ Ηἰδβ ἀἸβοῖρ] 65 θϑίουθ μ βυογθά.» 
ἜΠ6 ἐμίγὰ ορί πίοι τ μΐο τ πᾶνο ἴο ΘΧδπιΐπθ 5 ὑΠ15-ῖ ΟἿ ΓΥ 

Τοτὰ αἱ οαΐ ἃ Ῥᾶββονου οἵ μὶβ οτῃ ᾿πϑυϊτπτὶπο, θαΐ τ 46 }γ αἰ{- ἴδγοηὶ ἔγοπι ἔπαΐ δαΐθη ὈῪ ἐπ Φοννδ. 
Μι. Ῥοϊπαγά, ἴῃ μἷ5 ἄσθοῖκ μαι πθΩν οὗ {πὸ (ἀ05ρ615, 5᾽ΥΟΠΡῚΥ 

οθπίθπα8, ἐπαΐ οὐν Τοτὰ αἰ ποΐ δαὶ ὑμαΐ 15 δοηιηιονἴῳ 68}16 4 ἐπ 
ΡΆΒΒΟΨΘΙ {158 γϑαγ, θΣ ἈΠΟΐΠΘΥ ΟΥ̓ ἃ τηγϑίϊοα! Κι, Ηἱΐπ ομϊδ ἢ 
ἈΓΡΈΓΘῊ 5 8Γ6 ἴῃ 6 [Ὁ] Οἱπρ': 
ΤῸ 15 πα ΡΙ ΓΑ 0}γ ον! ἀθηξ, Ττοπὶ ἐπ ἰοχὶ οὗ 5:. ΨόΠπ, ἐμπαΐ ἐπ 

πΙ5}}} ὁπ ὑπ Ῥθρὶ ηηΐ πο οὐἩἹ βίοι οὐ Τιοτὰ ΒΌΡΡ64 νι 15 415- 
ΟἸΡ[65, ἃηα ᾿πδεϊτπξοα ἐπα ΒΟΥ βαογαιηθηΐ, νγὰβ ποὺ ἐπαῖ οα ψ πίοι 
ἵπ6 ψὸνγγ5 σο]θργαΐθα ἐμ ῬΆΒΒΟν ΘΓ ἰ θαΐ {πὸ ργθοθαϊηρ' δνοπίηρ, 
05 ΨΨΒΙΟΝ ἔΠπ|6 ΡΆββονοῦ οουἹὰ ποῖ Β6 Ἰθρᾷ!ν οἴδγοα, ΤΠ οοπς 
ΟἸ 5] Οἢ 15 δυἱάθηϊ ἔγτοπὰ {ἢ [ὉΠ] ΟΡ’ Ῥᾶδθαρθθ. ΦόΠη χἧϊϊ. 1. 
“Νον Βοίογθ {πὸ [δαϑδὲ οὐ ἐπ ρᾶββονοσ, Ψοβϑὰς Κηον ηρ,) ὅτα. 
γϑγ. 21. ““ Απά βίρμογ (ποῖ ἔπ6 Ῥᾶβομαὶ, δαὶ ἢ ΟΥΑΙΪΠΆΓΥ 5Π|006Γ) 
Βοῖπρ οπάρά,;» κο. γεν. 27. «“ὙΤπαὶ ἔπομ ἀοεοβὶ, ἀο 4α 16 ΚΙ|γ.᾽» 
γοΥ. 28. “Νοῦ πὸ ομα αὐ {μ6 ἰ80]6 Κπον ἴον τιμδὲ ἰπΐθπξ Β6 
5Ρ8Κο {1Π15.} Μοῦ, 29, ““ ΕῸν βοπιθ ἱπουρμῖ, θθοδιβα σιιᾶδ5 μαᾷ 
ἴμπθ θὰρ, ἐμαὶ 7655 Πα δα] ππῖο μἷπι, ΒΟΥ τ παΐ τὸ πᾶν ποοᾶ 
οἵ ἀραῖηβὶ ἴΠ6 [6α58ϊ,᾽ ζο. ΟΠδρ. κυ ]. 98. “« ΤΠθη 16 ὑπογ 26- 
585 ἔγου ΟΔΙΔΡΠα5 ἔο {π6 [8}]} οἵ ἡπαρτηθηΐ, ἃπά 1 τγ 85 δ Γ]ν ἢ ἀπά 
ΠΟΥ ἔπιθι β6]ν 688 γϑηῖ ποῖ ἰπῖο {86 ἡπαστποηῖ-}}, Ἰ6ϑὲ ἐμ ὺ δμουϊὰ 
μ6 ἀθῇϊθά, θαΐ πα ὑπὸ ν ταϊραΐ οαὐ μι ραββονοσ.» ΟΒδρ. χὶχ. 14. 
“Απα 1 γγχὰ5 {86 ργθρδγαίίοη οὔ ἐμ ρᾶββονθσ, ἃπᾶ δρουΐ 8 5 χῈ}ν 
ΠοιΓ. ΝΟΥ͂, 85 1ΐ ἀρρβδγ8, ἐπαΐ δ 15 ἐϊπη6 ἴπ6 αἰδοῖ ρ!65 ἐβοιρσμξ 
οὐὖν Γογὰ πα οτάθγοα «8485 ἔο 50 8π6 ὈΓΙπρ' τυ μα γγἃ8 ΠΘΟΘ ΒΔΓ 
ΤῸΥ 188 ραββονϑῦ, δπα {ποὺ θυ ἔμ βαρρίπρ ἰορϑίμπου, 1 15 ονῖς- 
ἀοπὺ ἐμπαΐ 11 νὰ ποὺ ἔπ ῬΆβ6 8] 181} οἢ. ἴῃ ἔῃ. ἡ ΓΘ δὰρ- 
Ῥίπρ᾽ ; ἃηα 1 ἰ5 85 δυϊἀθῃηΐ, ἔγοπι ἔῃ 8 την ΠΡ 685 οὗ ἴμ6 78 νν5 
ἴο 5Ὸ ᾿ηἶΐο {86 ΠΔ8}} οἵ }παρτηθηΐ, ἐμπαξ ἐπ μδὰ ποῖ 85 γεῖ θαΐϑθῃ 
ἴΠ6 ῬΆβϑονθι. ὙΠιθ56 ψΟγ5 ἅΓ6 ρἰαϊη, ἃπα οἂπ θ6 ἔδϊκθη ἴῃ πο 
ΟἰΠοΥ 56η56, ψὶποαΐ οἴου ρ' ἔμθιὰ ἐπ σγθαΐαβε ν᾽] ΘΠ ο. 

Μτ. Τοϊπατὰ πανίηρ ΤΟππ ἃ ἐμαὶ ον Τογὰ γγὰ5 ογπ οἰ θα οα ἐπ 
5 χ ἢ ἀὰγ οὔ Π6 οὶ (ΕἸ Δγ,) ἀττίηρ᾽ ὅπ 6 ΡΆ5 Πα] 50] θη ἔν, ἴῃ 
ἐμ ἐμιν γ- ΙΓ γοαγ οὐ ἐπ νυ]ραν τὰ, ἂπα ἐμαὶ ἔπ ρᾶβομαὶ 
πιο οἱ ἐμαὶ γϑαῦ ψγὰ5 ποῖ 'π οοῃ]πούϊομ τ ατ ὑμ6 δὰη Ε1}} ἐπ 6 
αἰζουποοη οἵ ΤΠ πυγβάαγ, ὑπ 191} οὗ Μάγοι, ἀπὰ ἰπαΐ ἔπ ποὺν 
τήοοῖι οοσ]α ποῖ θὸ 56θη ἴῃ Ψπᾶάθα πηΐ}} ἐμ (Ὁ]] ον πρ' ἀν (Ετὶ- 
ἀΔ0,}) οΘοποϊα ἀ6α παῖ ἐπ6 ᾿πίθ Πρθποθ οὔ ἐμ φάσις, ΟΥ̓ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 
οὗ τἴπΠ6 6 ΠΙ60Πῃ, οου]ὰ ποὶ "6 ππᾶά8 ΒΥ ἔμ6 Ὑγ]ΈΠ65565 ἴ0 ἐμ 
Ὀ6(ἢ ἀϊπ, ΟΥ̓́ Βαμα, Β0ΟΠΘΥ ἔπδη ΒαίυγδΥ πποΥΠἰηρ, ἔΠ6 218} οἵ 
Ἄγοῃ. 

Μῃ. Τοϊηδγὰ ὑμπουθίογα Βα ρροβθθ, ἐμπαὲ ουγ ᾿ογὰ δαρδεϊ τα θα κ 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ; [0Υ ἐλ6 ΡΆΞΒΟΥΘΥ͂ : 8πα 1ηϑἐϊαΐοα ὑπ ΗΚ ΕΟ γιϑῖ, ἴῃ 
ΡΙδοο οὐ ἴπ8 ρΆβο ἃ} [Δπὴ} ; ἃπα {{π5 [Ὁ ΜΨ01 ἀρρθᾶν, Π ἃἴθ ἃ ρᾶ585- 
ΟνοΥ ΚΠ} ΠῚ5 ἀἸ5οῚρ1|65 ὑπὸ δνθηΐηρ θΟΙΌΓΟ 15 ἀθαῖ, {πὸ τηγϑι1-- 
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{μι. χχὶ!. 14, Π6 58ὲ ἄονγη, δηᾷ {Π6 ἔνγεῖν ΔρΡΟβΌ]65. ὑ1 ἢ Πίτη. 

68] ΡΆΒΒΟΥΟΥ ΟΥ 58ογδιηηθηὶ οἵ Π15 δον ἀπὰ Ὀ]οοα : δηά ἐμπαὲ ἐμὶ5 
γγ85 ἐΠ6 ρΆΒβου δ τηθηϊ οηθα θγῪ 5... ΤκΚο, π ΒΙΟΙ Π6 50 Ρἀθ μεν 
Ἰοηρϑα ἴο δαὶ στ ΠΙ5. ἀἰβοῖρ!ο5 θέον 6 βυϊενθά. Οπ ἐμὶ5 
Βγροΐ ιθοϑὶβ, ἔπ ργδραγαΐίοι οἵ ἐπ ρΆββϑουύϑὺ ταδὶ θ6 Θοπϑί ἀοσθα 
5 ΠΡ Ι Υ]Π 5 ΠῸ 1η0ΓὙ6 ἔμδη 15ϊ, ρυον αὶ ηρ ἃ οοηνθηϊθηΐ ΓΟΟΙῚ ; 
ΦΠαΙγ, ὈΥΙΠΡΊ ΩΡ ναοῦ [ῸΥ ἐμ 6 Βα ΚΙ Πρ’ οη ἐπ [ὉΠ Ονπρ' ἀαν, τ ΒΙ Θἢ 
ψου]Ἱα ποῖ πᾶν θθθη ἔμδη ἰανα] : ϑγαϊγ, τπακίηρ αΠΠρ ηΐ ΒΘ ΓΟ 
ἴογ ἴμ6 ἰϑανϑῆ, ἐμαί ποη6 τηϊρηΐ γϑιηδίη 1π ἴΠ6 μου56, ἀσοογάϊηρ 
πο ἴο ἐπ 5ἐγι οἱ Ιὰνν οὗ αοά. Ἐχοά. χὶ!. 1ὅ-τοῶο. ΧΧΗΪ. 1ὅ. ἀπά 
Χχῖν. 1ὅ, ΤΉ686 1ὖ ἰἴ5 ργόθ0]6 σεῦ ἔπ δοῖβ οἵ ργβρϑγαϊίοῃ {π6 
ἀἰβοῖρ]ο5. γα Γ σομηπδηἀοα ἴο ρϑυίογη,, Ναἰϊϊ. χχν]. 18. Μδγκ 
χῖν. 19, 14. Τλῖκο Χχηϊ. 8--.1. ἀπ τ ΒΙΟὮ, οι 611 ἈΥΥΙΥΆΙ] αὖ ἐπ 
οἰἵγ, ἔπου ραποῖια!}}ν οχοοιΐοα, Μαϊὶ. χχνὶ. 19. Μᾶυκ χὶν. 16. 
Τα χχιϊ. 185. ἘΠῚ5 ΘΥΘΓΥ ἔπιπρ 5 ργοραῦθᾶ, δηᾶ οἷν ϑϑν!- 
ΟἿ γγ85 οἴου θὰ ὑρ---ἰμ!θ βδουιῆοα οὗ ἴπΠ6 γθὰ] ρᾶβοβα! [Δ1}}} γγᾶ5 
αἰζοη ἀθα 1 ον τ γοϑρθοὶ ψ] ἢ Π6 ὙΘΥΥ 58Π|6 ΘΟΥΘΙ ΟΠ 65 85 86 
θθεπ ἃρροϊπίρά ἰῃ ἐπα οἱ οονεπαηΐ ἴο ργθοθᾶβ ἐπ βου ἴθ οὗ 
186 ἐγρίοδ! νἱοἰΐτη, ἐμϑύοῦν ΓᾺΠΠ]Π Πρ’ ΘνΘΥῪ {116 ΟΥ̓ ἔπ αν, ἀπὰ 
ΒΥ πρΊ ηρ ἰπ ἃ πον Δ ἃ ΠΠΟΓ6 ρογίδοϊ ἀἰβρθηβαϊίοη, τ πογοίη 5Που] ἃ 
θ6 ΠΟ ΠΙΟΓΘ 5ῃθδάάϊηρ οἵ Β]οοα. Τὐἡρμίοοϊ ἀργθοβ τ τΐἢ Τοϊπαγά 
ἴῃ 815 ΒΥρούμεββὶβ--- 5. τΟγ 5 ἃΓΘ, ΒρΘα κί πρ' οὐ ἔπ6 ἐπγὰ οαρ, ΟΥ 
{86 σπρ οὔ Ὀ]θββίηρ.--- “9 Απὰ ποῦν 885 ἴπ6 {ϊπηθ, ΨΠ6η ΟΠγΙβὲ ἐδ κ- 
ἴηρ Ὀγθδά, ἰηϑυϊξαϊοθα ἐπ ἘΠπομαγβὲ αὶ τ μϑί μου γᾶ 10 δου 
Θαῦτηρ' {Π0568 [ἌΓΘΥΤΘΙ] ΤΠΟΥ̓56]5, ἃ5 1 ΤΥ 68] ἔπ 61}, οὔ ἔῃ 1Δ}, ΟΥ̓ 
ἰπδίβδά οἵ ἐμπθπὶ ὁ 1ὖ 5θϑῖηβ ἴἰο "6 ἴῃ ὑπμποὶγ βίθαα, θθοϑιϑβο 1 15 
581 ἃ ῃ 5... Μαιέμϑν δηὰ 8.. Μαγκ, ἐσθιοντων αὐτῶν, ὅτο. Α5 186 
ὙΟΥΘ Θαἰηρ, 976 515 ἴοοὸκ Ὀγοδά. Νον, σηπουὶ ἀοαυθί, πον 
5Ρ68Κ δοοογαΐηρ ἴο {π6 πον ἃπα οοπηπιοη οαδίοπι οὗ ἐπδΐ βαρ- 
ΡΘΥ, ὑπαὶ ὑμπου τηϊρδ θ6. ππάἀογβιοοά Ὀγ ἐμθὶγ οὐ ρθΟρὶθ. ἘῸΓ 
84}} Ψ 88 Κπονν γγ6}} δποπρη, ὑπαὶ αἰΐον ὅπ θαϊϊπρο οὗ ἔῃοϑ6 πιοῦ- 
5615 οὔ ἴπ6 Ἰδπὰ0 ἴδ οαπποὶ μ6 βαϊά, αβ ἐΐιθν τυθγ6 θαξίηφ, ΤΟΥ ἴῃ8 
οδἐϊπρ ὁπ ἀθα ψΊΐῃ ἐπ 56 ΠΊΟ 5615. Τἰ 566 π5 ἐμ ΥΘΙΌΥΘ ΠΠΟΤΘ ΠΚοΪγ, 
ἐμαὶ Ομγιβί, γμθη ἘΠΘΥ ὑγΈΥΘ ποὺ ΤΟΔΑῪ ἕο ἰαῖκο ὑπο56 ΠΊΟΓΒ6]5, 
ομδησθά {π6 οὐἰβίοιη, ἃπά σᾶνθ ἀροιὲ ΠΟΥ5615 οἵ Ὀγϑαᾶ ἐπ ἐμὶν 
βίθδα, δηὰ 1ηϑἰτυϊθα {π6 βαογαιηθηΐ." 
ΤΊ ἔοαγι ορὶ πίοῃ 15, ἐμαὶ οὐσ Τογὰ ἀἸ οαὶ ἔμ ρᾶββονδὺ ἐμὶβ 

γϑᾶγ, Βαϊ ποΐ αὐ 188 5ᾶπι6 {ἴπ|6 συ ῖἢ ἐπ6 5685. Τΐ5 ορίπίοη 8ρ- 
ΡΘΆΓΒ ἴο θ6 ἐμαὶ ψβ]0}} 15 τποϑὲὶ οοπϑίϑίθηΐ τὰ Θογιρίπγο. 1 
ἸΘῪ ΟὨΪΥ 880, δ Μγ. Βθηβοη, “1 πᾶνα ψὶϊῃ στγθαΐ οᾶγο οχα- 
τηϊηραὰ ἐμ6 ἀύϑαμηθηΐβ ργοάδπσαα οα οί 51465 ἴπ ἐμΐ5 δοπίγο- 
ΨΘΥΒΥ, 8Π4 γὴν υἱϊϊπηαῖο οοπνίοΐϊοπ 15, ὑπαὶ τ μ1δὲ ὑπ ψογά οἵ 
5., Μαϊίμον, 5[, ΜαγΚ, ἀπὰ 5... Τλκ6 ΠΘΟΘΘΒΥ ΠΥ ΘΟΠΊΡΕΙΪ ἃ5 ἴθ 
βίον  ἐμπαΐ {Π6 τιϑ]ου ἐν οὐ ἴπ6 7 ν5 βδουΠ οοα [ἢ}6 ΡΆΒΟΒᾺ] ἰδ} 
ὁη. {π6 βᾶπ|6 ἀδν ψ 1 οἷν ϑανίοαν, ἔμ 6 ΘΧργθβϑϑίομβ οἵ 5.. Φόβη 
θα 115 ᾿ΡΥΘΒΙΒΕ ΠΥ ἴο ἰμ8 οοποΙαβίομ, ἐμὲ πδην οἵ ἔμθ ΒΟΥθ65 
ἃη4ἀ Ῥμαγίδθθδ, δηα οἴου Ἰθαάϊηρ μαγαοΐοβ διποηρδὲ ἐμθη), αἰ 
ποὶ 58 γ ο6 ᾽ξ ἀπὲ} ἐμ δνθπίηρ οὗ ἐμ [Ὁ] οί ρ ἀδγ---ἀη:}} 
ΔΙΔΘΓ ΟἿΓ ΒΑν ΟΌΓ Πἰπη501 παὰ θη ογποιῆθα, Το ρᾶββαρθδ 
Ργοάποθα ἴγομι {π|5 ΕἸνδπρο ἰδὲ τᾶν, 8η ἃ ΡΘΥΒΆΡ5 ουρηΐ, ἕο θ6 
Οἰμογν δ Ἰπἰογργοὶθα : Ραΐ ἃ {μϊτὰ 15,1 ἐβίπηκ, 4υ16 ΘΟΠοΙαδῖνο. 
Τ ΠΟΥ ἐμαὶ ἔπ6 ρηγᾶ86 πρὸ τῆς ἑορτῆς τῇ πάσχα, ἴῃ οἰᾶρ. χὶϊ!. 1. 
ἸηΘπ8 ὑπαὶ 10 γγὰ5 {6 Ῥγδραγαϊΐοῃ οἵ 6 ρᾶϑομδὶ βθθαΐη, οὐ 
ὑπαὶ Βαθθαΐ ἢ ΒΟ Θσομγγθα ἴῃ ὑπ ράβομαὶ γθαῖ. Βαΐ πὸ ογὶ- 
1608] ἀἰδιογεϊοη ἀρρθάγβ ἴο πη6 οἂρδθ]6 οἵ ρίνίηρ ἴο οὔδρ. χνὶ. 
28. καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ 
ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα-ττ οἴμοι πηδδπίηρ ΟΥ̓ γαπδ᾽αἰΐοι ἔμπα 
{πῖ5,. Φ Απὰ ἔπον ἐμθιηβεῖνθβ ψϑηξ ποῦ ἱπῖο ἔπ ἡπἀρηηθηῖ-μ8}},16ϑὲ 
{πον 5Βοα !α Β6 ἀθἢ]6ά, Βαΐ ἐμαὲ {μου παραὶ οαὐ ἔμ 6 ρΆΒΟΠ] οὔδυ- 
1}, ἀπ βδογιοο οὗ ὑπὸ ρᾶϑδονου. πὸ ψογὰ πάσχα, ψΒοι 

δογαβδ ἐπι, 



ἅμ. χχμ,1δ. 
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Αμπά Πα βδϊἃ ὑπίο ἔπθιη, ἍΝ 1 ἀρβίσο 1 Βαγο ἀοβιγοα (0 Πογαβαίοιη. 
δῇ {815 ῬΑΒΒΟνΟΥ ὙΠ ἢ γοῖ θείου 1 βαβου: 
στ στ πο τ’.ο--ς--ς.΄ἢ ὄ... 

Ἀ]0Π6, 15 ποῖ αἰἂγβ 86ὰ ΘΧΟΙ αΒΊνΟΙῪ ἔου ἴῃ ῬΆβϑομ8] Ια}, θαϊ 
οἴῃ ἴπ ἃ ΠΟΥΘ Θηϊαγροα ἀπ οχιθπάθα 5βθῆβο, ἴον π6 ΒΟ] δαϑὶ 
οἵ ἀμ] θανοηθα Ὀγθδὰ : θα} ὑπὸ ρῃγαβα φαγεῖν τὸ πάσχα, ἱποῦφρ ἢ 
584 ὈΥ Θ80}} Οὔ {πὸ Πγδὺ ἴπγθο Ἡὐνδιρο ἰ5ῖ5, ἀπ ὰ τπογὸ ὑμπᾶπ οΠ6ο, 
18. ΠΟΨΟΙ ΔΡΡΙ]οὰ οχοθρὶ ἴο ἴπθ θαϊϊηρ οἵ [π6 ραβοῖιαὶ οἰουϊηρ; 
ἰ56]} αὖ {π6 ἐϊταθ δρροϊπίθᾷ ἴῃ γθηθθγαποο οἵ πο ΤΟΥ 5 Ρᾶ55- 
ΟΥ̓ΘΡ 1η πρυρί. ὙΠ᾿’ ᾿ηΐδγθηοο, ἐπουθίοσο, το ἐπὸ πγοσαϑ οἵ 51. 
Ψόιπ ἀρονο αποίοά 15, ἐπαῦ ὑπὸ Ῥυιθδὶβ ἀπὰ Ῥμαγίβθοβ ἀἰά ποῖ οαἱ 
1815 ΡΆΒΒΟΥΟΥ αἱ {116 δᾶτη6 ἔτη 1 ὑπ γοϑὺ οὐ {πὸ Φονδ; ἂδπὰ 
ἘμΠῚ5 αἰ θυ θοϑ πᾶν θ6 ἀοοοπηΐοα (οΓ οα ἐπὸ βΒαρροδιίίοι ὑμπᾶῦ ΟἿ 
Τογὰ ψγὰ8 οὐποϊποα Τα] απ Ρεγίοα 4742. 
ΤΠΘ ῬΆΒΒΟνΘΥ τγὰ8 οοχηιηδηδοά ἰο 6 οοἰοργαϊοα ἴῃ πὸ {τοὶ 

πολ, Νίβδη, οὐ ΑΡΙΡ, νὴ σΟΥΓΘϑροπὰβ ἴο ὑπ6 τποηΐ5 οἵ 
ΜδγΟἢ δπὰ ΑρΥ ἴῃ ἴμ6 ΟΠ γι ϑἐϊαη γθᾶγ. [ἰ νὰ5 ἴο θ6 ΚιΠ]οἀ “ ἴῃ 
[6 Τουιγίθθπι ἢ ἄδὺ οἵ ἴπΠ6 ἢγϑι τηοπΐῃ ; αὖ ονθη 15 ὑπ Του 5 
ῬΆββονθυ,᾽, Τιϑυιΐϊ. ΧΧΊ. ὅ, “186 ψῸ]6 οομποτοραιίομ οἵ 15Γ86] 
5848] ΚΙΠῚ 11 1π ἐπ δνθπῖμϑ.᾽" 1 οὐγ ϑανίοιν ἔπη αἷϑ οὐ {μ6 ρα5- 
68] Δ }}} να} Β15 ἀἸδοῖρ! 65, Βὸ ψου]ά δαΐ 1ὑ οα ἐμ6 αν ψΠδπ ἐπ6 
ΡΆΒΒΟΥΘΥ οὐρηΐ ἴο μ6 Κι]|]16 4, οα ὑπ θνυβπίῃρ' αἰΐου {π6 Τϑαγίθθηἑῃ. 

Τὸ Ψ1}} ΡῸ δαιηϊ θα, ἐμαὺ 1 ον Τιοτὰ πα ἀρίογπιϊπθα ἀρὸπ 
ΟὈδθυνἱηρ 6 ΡΆΒβουοΥ, δηα 1{ μού 15 ἴὰ ἔγαϊῃ δπν αἰ θυ ποο 
Βοΐνθοη ἴπ6 Φον5 ἃπὰ οὐσ ϑανίοι οα ἐμ ἀν οα ψΒϊοῖ 11 τ  ἃ5 
ἴο θ6 ϑαΐθῃ, ἔπ ΟΥΓῸΓ ψου]α μα ποῖ οὐ ἴπθ ρᾶγὶ οὗἉ 9 65115 μἰ πι56 10, 
Ραΐ οὗἩ πὸ ον πὸ ἀϊἴθγθα τ πη. ΝΟΙΛΠΟΥ ἰβ ομαγαοίου, 
Θοπαποῖ, ΠΟΥ 5ϑη θη ἶβ5, Ὑ}1}1} (ῸΓ ἃ πιοιηθηΐ ρούϊξ ὰ5 ἴο θ6- 
[τον παῦ μ6 ἀἰβδοθθγθά, ἰπ ἴπ β!!ριἐοϑὺ ἄθσγθθ, ἔμ ογἀ πᾶ ΠΟΘ5 
οἵ 1π6 Μοϑβαῖο αν, ἴῃ ἀθίδθγθμποθ ἴο ἃπν ἰγδά το η5 1 οἷ οχὶσἰθα 
ΔΠΊΟΠ 9 {Π|6 σ΄ ΟΥ 065 πὰ ῬΠΔΓΙΒθθβ. 1{ππ0 τοίαβοα ἴο {0]]ον, ΡΟΣ 
ἴπ15 οσοδβίοη, ὅπ ρυδοίϊοθ οἵ τῃ6 Ἡ]ρ Ῥυϊοϑίβ, ἀπ οὐμιοῦβ 
ΔΙ]ΟΠΡ ὑπ6 878, [15 τοίαϑα! ταδὶ 6 γοίδυγοα ἴο βδοηιθ ἀν αἴϊοπ 
ἴῃ {πο 1ν ργδοίϊοο ἔγοιῃ ὑπαὶ τ ῖοῖι μα ὈΘΘῊ ἰὈΥΥΛΘΥΥ ργθβου θὰ 
ἴο ἱμοῖν ἐοτοίαϊογβ. Ουν Τοτγὰ ννᾶβ τοῦ, ἀπ ὑπ  ν σοῦ ὙγΟηρ,. 
ὙγΠαΐθνου γ]65 τϊρῆΐ πᾶν σα δα ποι, Η6 αἱ Ἰϑᾶϑὺ ψου!ὰ πᾶνο 
οαΐθῃ ἐπ ῬΆΒΒΟΨΟΥ οἱ {πο ἀν, “θη {πΠ6 Ράββουοῦ οπρὶ ἴο θ6 
ΚΙΠ64᾽ ἐν ᾧ ἜΔΕΙ Θύεσθαι τὸ πάσχα, (1κιΚα χχίὶ. 7.) 

1ἰ ἰ5. 61} Κποση ὑπαὶ ἐπ ᾿ηοηΐΠ8 οἵ ἴπΠ6 765 ψοῦθ [1Π8Γ 
τηοπΐ 5, θαΐ ἴῃ υμαΐὺ Δ ΠΠΟΥΙ͂ ἔπ 6 Ὺ 6 Υ6 πιθαϑυγθαὰ δηα ἀδίοά, 
ὑπο μου ἔγοπι {Π|6 Ρ]18515 ΟἿ Ἀρρθᾶγδποθ οἵ δὴ 1{Ππῃηϊηδἰθα ρογίϊοπ 
οὗ {πὸ ᾿ποοῃΐβ ἀἰ5Κ, οὐ'. γτοπι [0165 1 10} ΠΟΥ πιοᾶῃ τηοίϊοη 
ψγὰ5 οδ]ου]α θα, δια δἀαρίοα ἴο ἴπΠ6 ΡΌΓΡΟΒΘ ; ΟΥ̓ ὈΥ 501η6 {Ἀν 
δηα ἱπαοοαγαῖθ οὐοὶθ οὗ ὑπο ὶγΓ οὐ, ΟΥ̓ ὈΥ 5οπιθ οὗμοὺ πηθὶ ποά 
αἰϊοροῦπον ἀπΠογοπὶ ἔγοιι ὑΠ|656, 15 ἃ ρΡοϊπὲ ἀροῃ ΒΊ 0} ἐπ πποϑὲ 
Ιου ποθ ᾿ᾶνο ἀἰϊβραϊοα πὶ ΘΥΟΥῪ ἃσ6:; ἃπὰ ψ Ώ1ΟΉ, ΓΕ ΔρΡΡυομθπα, 
οδπ πονοῦν Ὀ6 56 {6 ψ1{π ΔΠῪ ἄσογοο οἱ βαϊ βϑίδοϊίομ, ἴγοπὶ ἐΠ6 
ΥΟΠΙΔΙ ΠΙ Πρ ΒΟΆΠΙΥ ἃπα ᾿ἰηδάδασδαίθ μἰπὶδ, Ἡ ΒΙΟΙ (ΌΓπὶ ἐμ ΟΠ 
τη  Γ18}5 [Ὁ οὖσ ἡ υἀρηηθηΐ. 

Μ΄. Μαπη, Π6 Αμπ. Ομτἰβί. οἂρ. Χχ. 29. ἈΥΡΊΙΟΒ ὙΘΓῪ ΒΓΟΠΡῚΥ 
ἴοΥ ὑπ δηἰαυϊν οὗ {Π|ὸ ἀϑίστοποπιῖοα] πηοὲ μοά οἵ οοιπριαιίοπ 
αὐ ργοβθπΐ ἴῃ ἀ56 διποηρϑὺ {Ππ6 76.785, ἀπ οοπίθπαβ ἐμαὶ 1ξ νν5 

ἀπὸ πιοϊμῃοά αἀορίθα 50 ΘΑ͂ ἃ5 ὑπ6 {1Π165 οἵ οὐμ" ΒΑΨΊΟΙΓ. 

Ἐρὶρμδηίιβ, ΗΘσ. ὅϊ. οὰπ ἃπὶπι δᾶν, Ῥοίανῃ, οἢ {πΠ6 οὐ οῚ 

μαμὰ, Ὀγοδα]γ δϑβογβ ὑπαὶ ὑπ ον 8, 1Π ΟἿΓ ΘΑΥΙΟΙ 5. {1π|6, [0-- 

Ἰονθὰ ἐμ οαϊουϊαϊίομβ οἵ ἃ δα! ν ἀπά ἱπδοουγαῖθ Ὁ ΠΔΓ ΟΥο]6, 

ΒΥ πιθᾶῃβ οἵ ψ βίοι ἐποὺ δπἰϊοϊραίοα, ἱπ ἔΠ6 ΥΘΆΓ οἵ Βὶ5. ογιοὶ- 

πχίομ, ἐπ ρυόροῦ ρουϊοα [ῸῪ δ οϑθρ γί! θη οὔ ἐπ ρΆββουθὺ ὈῪ 

ἔνο ἀᾶγ58. Ῥοίΐανίιβ ἀοίθπ 5. {π|5. ορίπίοη : ἃπά [δ ἃπὰ Κθρίθνγ 

μαᾶνὸ Βοΐμ, ψΐι παποῖ Ιᾶθουγ, οπἀοανοιγρα ἰο ἀγὰν ουὲ ἃ δοὲ οἵ 



4.44. ΤΗΕ [1,51 ΡΑΒΒΟΥΕΙ--ΟΗᾺΡ. ΥἹ. 

1μ.χαὶ.16, ΕῸΥ 1 ξΞ8Υ ππίο γι, 1 νν1}] ΠΟΈ ΔΠΥ ΤηΟΥ6 δὲ ἐπουθοῦ ΠΏ] Τ γαβαϊοπι. 
1 θῈ {]Π]116ἀ πη {πΠ6 Κιησάοιῃ οἵ Οοά. 

1 0165 ἀροὰ ἐμ6 ρυϊποῖρίοα ψ μῖοῖ ἘΠρΡΙρ μη 5 Πᾶ5 1α]α ἄονψῃ : 
μαΐ {ποῦ 15 50 το ΟΡΒΟα ΓΙ Υ, πα θνθη οοπ γα! οἴΐοι, 1π- ἔΠ|6 
Ρᾶϑ5δᾶσθ ἴῃ Βίο ἢ {παΐὺ ἔΊ ΠΟΥ ἰγθαΐϊβ ΠΡΟΙ [πΠ6 δυ)η]θςεΐ, ἐμαΐ κχἱ 
σοῦὰ θ6 αυϊΐθ ᾿ππροββῖ0]6 ἴο 580 μοί ἔμθῪ γα γἰρῃξδ ΟΥ 
ΨΥ ΓΟΠΡ ἢ ὑπ  } ΘΟΠΟΙ 5101}8- 

ΤῊΘ γὰρ πῖοα] ἀοοΐογβ (8πᾷ Μαϊπηοπὶ 465 ἴῃ ραγί οι] γ) πᾶν 
Γοίουσοα ἴο ἃ ἐμιγὰ πιοἰπῃοά, δπα βἰαϊθά ὑπαὶ ἴπθ δποϊθηΐ 65 
τϑοκομθα ἐπ θδοί ηπῖηρ οὗ πδῖν τποητ5 ἔγοιη ἴΠ6 ΡΒ 8515 οἵ {ΠπῸ 
ΒΊΘΟΙ, 8η4 ὑπαὶ ὑπ 6 1} ργθϑθηΐ πηοάθ οὗ οδ] οα] δ!οη γὰ5 ποΐ ἰηΐγο- 
ἀπορα ἀπὲ αἴξον ὑπὸ {1 π8] ἀἰβρογϑίοι οἵ ἴπ6 παΐίοη. Βαίοτβ ἱμπαξ 
Ρογοά, ἔμπον αβϑογὶ, ἐπαὺ ἔποῦΘ τ γθ ἴῃ Ψπάο8 Βθυ σαὶ συνέδρια, 
ΟΥ̓ ΟοΙηπ 665, (ἃ5 6 5ποι]ἃ ἴθγῖη 6 1,} ὑπᾶθυ ὅῃ 8. ῬἜΠΘΓΑΙ 
ΒΌΡΟΥΙ ἰάθη 06, δπ ἃ, 85 1 γουθ, Ὀγαηο 65 οἵ ἃ σϑηΐγϑ! 660Π1- 
γτηϊϊίθο ἢχοὰ δὲ Φεογαβαίθη. ΤῊΘ 1606 Υ5 οἵ ἐπ15 Θομ  ἴθ66 
ὙΘΓΘ 1Π ΡΟΒΒΘβϑί0η οὗ οογίδια ἴ80165, σομπίϑη Πρ ΘΔ] Οα] αἰ] 0η5 οὗ 
ἐπ τιοὐϊοηβ οὗ {πὸ θοπ, ἡ Βῖ οι ΘΙ πρ' Ἰηδρθοΐθα, 1 γὰ5 ἵπΠ6Ππ66 
αἀδἰθυμῖ πθα σγῃθη ἔπ6 πο 00 Οασμΐ δΔη ἃ σου] ποδὶ ΡΥΟΡΆΡΙΥ 
ἌΡΡΘαγ. ΠΟῪ δϑηΐ ουὔΐ 0116 ΔρΡρυόονθα ἃπα βίθδαυ ρϑύβοῃβ ἴο 
Οὔδοῦνο ἡ μοί {Π6 ἸπΠ00} 41 ΔΡΡΘΑΥ αὖ 16 ἐϊπιθ δ ψ μι οὴ ἔπθν 
δχρθοΐεα Ποὺ ἃρρθᾶγϑηοθθ, οὐ ποΐ. 11 ἔπεβὲ Ῥϑύβοῃβ 66] ἐπ8 
ῬΠα515 οἡ ὑπο πιρμΐ αἰζον ἐπ ὑννεπῖν-πίηϊῃ οἵ ἔπ6 ουγγθηΐ τηοηΐῃ, 
μου 1πηπηθαϊ αἰ θὶΥ ρΥοοϊαϊτηθα {Π6 ΠΟῪ ΤἸΏ00Π : ἐμ5 ἀθίθγ Π  Π] Πρ’ 
ψδὶ νου] οὐ μού 5θ πᾶν θθθη ἐπα ἐμ γοἱὰ ἀαν οἵ ἴῃ6 οὐτ- 
τοηΐ τηοηΐῃι, ἰο θ6 ἐπ ἢγϑὺ οὔ {πὸ βΒισοθοαϊηο ὁπ6. {{{πῸ να θυ 
ατὰ ποῖ τοίασῃ ἢ τη 6 Π σοποα οὔ 6 ορδουναίϊοη οἵ ἐπ ρἢ 8515 
Ὀοίογθ ἴμ6 πισιΐ αἰΐοι {π6 ἐμ γ]οὐ ἢ} ἀδν οὗ ἔπ οσαγγοηΐ τηοπἕῃ, 
ἴμθυ χοᾶ ἰδ οομηπηθπμοθηθηὶ οἵ ἐμ6 βιοοθθαϊπο τποπὲῃ ΟΠ 
ἐπ6 {ὉΠ ΟΠ ἀΔΥ, τη κῃ ἔπ 6 οαυγγοηΐξ πιοηΐῃ οομβίϑῖ οὐ {ΒΙΤῚΥ 
ἀαγ5. Τὴ οἴπον ψογάβ, μον ἀοἰουμηϊποα {μ6 ουγγαπὶ τποπΐῃ ἴο 
οοηϑβίϑδὶ οἵ ἐμνθηΐγτ-ηϊηθ οὐ ἐπιγὶγ ἄδυδ, δοοογάϊηρ ἃ5 ἐπεῖχ 
γγαϊ ΟΠ Υ5 ἀϊὰ, ΟΥ̓ ΑἸ ποῖ γϑῖυστπ ἢ Τη 6] Προ ποα οἵ Πᾶν πο 566 Π 
ἴΠ6 ΠΘῪ Π]0ῸΠ ὈΘίογθ ὑπ οΘοπο]πϑίομ οἵ ὅπ6 ἐμιγ οἵ ἀν. 
ΑΠΟΥ {π6 οΘμ γα] οομημτἴθ6 παὰ ὑπ 5 ̓χρά ἴπ6 ἀδΥ οὐ {πΠ8 ποὺ 

ΠΠΟΟΠ; ΠΊΘΘΒΘΏΡΘΥΒ ὙΥΘΓΘ δα ἴὸ {Π|6 βθνθῦα] οἰἑίθ5 νι πῖη {π6 
αἰδίαποθ οἵ ἃ ἔθη ἃἀδυ᾽5 ΠΟΌΓΠΘΥ ἔγοπη ὅμ:6 τηθίγορο δ, ἰὸ 8η- 
ΠΟΌΠΟΘ Π6 Δοῖ. ὙΠῸ οουποὶϊ αὖ Φουα βα] θη, πονονεσ, αἰα ποῖ 
56 1}}6 (Ὁ ἔπ Θβ 6 ]ν 65, πα ὑπ 6 Υ οσσῃ ρυδοῖϊοθ, τ ποθεν ἐμ ᾿πξοθτς 
ΘΘΙΑΤΎ πποπίῃ 5Βῃουϊὰ οομδίϑί οἵ ὑπθηΐγ -πῖπα οὐ ἐμ ΤΕΥ ἄδγβ, ἀπ] 
ἴπθ σομποϊαβίοι οἵ ὑμαΐ πποπΐῃ πὰ ἴθ ἃρρθδγδαπεθ οὗ ἔμ ποὺ 
᾿Π00} οἵ ἔῃ βιοσθθαϊηῃρ τποπὲῃ Νίβαη, πα ροϊηἰθα οὐὲ ψΒΙΘΗ 
ὨΒΠΙΌΘΥ οἵ ἀὰγ5 1 οπρῇΐ ἴο οσοποϊδὶ οἵ. Ἡθηο8 11 15 δυϊαθπὲ {μὲ 
ἵμογ τηϊρηΐ, δηἃ του] βοιηθίϊμηθϑ θ6, ἃ αἰ ΠΥ πα θοΐσεεη {π6 
ΠΙΘΙΏΒΟΥΒ Οἵ ὑπ Φουα 58] 6 πὶ ΘΟῸ 61} Ἀπ ἃ ἴπ6 ταβὶ οὗ ἐπε 388, ἴῃ 
ἔποῖυ ποθ οἵ τϑοκομῖηρ ἱμ6 ἢγϑὶ ἀὰν οὗ ἐμ πιομΐῃ Νίβαῃ. 1 
ὑπ οοππηοῖ! δπηοιποθα ἴο ἔπ παίΐοι αἱ ἰᾶγθθ ἂπ ἱπέθυ δ] ΥῪ 
πιοηΐἢ οὐ ὑνγθηΐγ- 6 ἀΔΥ5 ΟἾΪΚ, πὰ αἰζθυναγάβ ἰοα πὰ ουὐ ἐμαὶ 
ποὺ 6.6 ὙΓΟΠΡ᾽ 1 ὑπ οδ]ου  αἰϊοπ5, πα ἐμαὶ 1 οπρηΐ ἔο Πᾶνο 
οΟμδίβϑίθα οὗ ἐμὶνγὶν ἀᾶγ5, 1ᾧ 15 ουϊἀθηὶ ἐμπαΐ ἴῃ ὑμαΐ γϑὰῦ ἐπο ρϑὺ- 
508 ΘΟΙΠΡΟΒίπρ' ἃπαὰ ΔαΠοΥΙηρ ἴο ἴΠ6 ργδοίϊοο οὗ ἔμ σοῦποὶ!, 
ψγοι ἃ αἰ ΠΥ ἔγοι ἔπ γοδὲ οἵ ἴμ8 Φ νβ ἴῃ οοαπέϊηρ ἐμ ἤγϑὶ, δηὰ 
ἐμπογθίοσγ ὑπ Πθθηΐῃ ἀὰγ οἵ Νίβαῃ. Ὑγμαὺ νγνὰ5 {μ6 ΠΙτοοπΐῃ οἵ 
Νίβδη ἴο ἐμ οη6, ψουἹὰ θ6 {8 δι χίθοπιμ ἴο ὑπ6 οὐ μϑὺ ; ἃπὰ ρϑὺ- 
ἢΔΡ5 50Π16 οἰγουτηβίδηοθ οὗ {π|5 παΐαγο, αἱ ρυθδθηΐ ἀπ κποόνῃ ἴο 
18, Τ]ΔΥ Πᾶν Οσοδβί οΠΘα {Π6 αἰ ύοποΘ, 1 ὑπ γ6 ΥΘα]]ν 88 ΔΠΥ 
ΑΠΪογοπ 6, ἃοηρδὲ ἔμ ὅονβ, 85 ἴο ἐμ ἀδν οὗ {π6 οδϑ οργαϊΐ οι 
Οἵ {πὸ ρΆΒβουὺ ἴῃ ἴμ6 γὙϑᾶῦν οἵ Οὐγ ΤΟΥ 5 ογποἤχίοπ. ῬΟΥΒΆΡρ5 
ἔγομη {15 ΨΘΥΥ Οδ158 6 ΠΥ ΟΧΡΙαΪπ ΨΥ, ἃ5 ἰ5 βϑιρροβοά ΒγῪ 
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1. ΧχΙϊ. 17. Ἀπὰ μο ἴ00Κ [Π6 σὰ, ἀηὰ σᾶνθ {Πδη]κ5, δηᾶ βαϊᾷ, ΤΆ σογαβαίοιαι. {Π18, μα ἀἰν!46 ἴξ διηοηρ᾽ γ οὐ βοῖνοβ : 
κεν ον, ΤῊΝ ΠΥ ΤΊΡΘΙΗΣ δι Ὁ ἘΟΨΙΚΌΝΝ ἈΝ Το Δ ΕΑ. Ὁ ὙΤΡ ΕΚ ΣΗΜΗΝ 

ἸΏΒΠΥ͂, ΟἿ Θαν οι ἃπὰ 15 αἰδοῖ ρ]65, πὰ ἐπ ΒΘΠΘΓΠν οὔ ἐπ 
36 »5, βου Ποοᾷ {π|6 ράβομαὶ Ια οὐ πὸ Θνθηΐηρ οὗ πὸ Τμπτ8- 
ΔΎ, ἃπὰ {π6 βου θο5 ἃπὰ Ῥμαγίβθοβ, ἀπά οἴμούβ, ποῖ ἀπε} ἐπαΐ 
οἵ ἐμ ΕΡΙἀἂν ἴῃ Ῥαβϑίοῃ 66 Κ ; ἴῃ οἴ μου γγοΓά5, ἢν οὖν Τιοτὰ 
οομδι ἀθγθα {π6 ΕὙΙάαν, ἀπὰ οὐμπθύβ {Ππ6 Βαϊαγαάαγ, ἃ5 {πὸ Πἰθοηὶῃ 
ἀδγν οἵ Νίβδη ; δαὶ, ψιϊπουΐ 1η815}1πρ’ Γαγί μοῦ ἀροπ 818, 1ἢ 15 
ΡΙδίπ ἐπαῦ {π6 ργοοϊαιπαίοπ οἵ ὑπο {ἰπι6 οἵ ἔθ ἤϑὺγ ΠΙΟΟΠἢ 5 ἃΡ- 
ΡΘΑΓΆΠΟΘ ἀϊὰ ποὶ ἅἸνγαγβ ἀδίθυπηϊηθ ἐμ Ψν5 ἰπ Πχίηρ ὑπ6 ἢγϑὲ 
(ἂν οὐ ὑπθ πιοηΐῃ, πὰ τηοῦϑ Θορθοία!]ν ὑπαξ ἰἰ ἀἰὰ ποὶ αἰνγαν8 ἀὸ 
50 ΜΠ τοραγὰ ἰο Νίβαῃ. ΤῊ ἰ5 βυίποϊθπὶ ἴο 5πὸν, ἐμὰϊξ ν6 
ΑΥ̓͂Θ 5111} ἴπ' δοῖ ἃ ἀθρῦθθ οὐ ἱϑρῃογᾶμοθ ψῖλ τοραγὰ ἴὸ {πὸ 
τηϑί πο οὐἨ οδ]ου!αἴίπρ ὑπὸ Ψθν δ τποπὶῃβ ἃπὰ Ὑθαγβ, ἃ5. ἴο 
ῬΓθνθὴΐ οὐν ἀθοϊάϊηρ τα ἀυβοϊαΐθ οογιαϊπὲν ἀροῖ πο ἂν οα 
ὙγΒΐοἢ ἔμ ῬΆββον ον ἴοοὶκς ρἰᾶοθ ἱπ ἴῃ6 γϑὰγ οἵ ουὖν Ὀ]εβϑοὰ 858- 
Ψ]ΟῸΣ 5 ΟΥ̓ ΟΠ ΧΊΌΗ. 

ΤὮ6 Ἰοαῦποα Ουαἀνονίῃ, τη 15 Δα Πλ} Γ}0]6 ἐγοαῖϊβο οα ἔπ σον 5} 
ΡΆ550 ΘΓ, Πἃ5 ργονϑᾷ, ἴγοιῃ 6 Τα ἃ, ΜΊ]5 πη, ἃπ ἃ 50π16 οἵ ἴπῸ 
χηοϑὲ γραία ]6 οἵ ἔπ6 Ψϑν 8} ΤΌ 1π5, ἐμαὶ ὑΠ6 ἀποῖθης {716 νγ}8, 
ἃθουΐ οὐν ϑν τ Γ᾽5 {{π|6, Οἴζθη 50] θη Ζθα ἃ5 γγ811 ἐμ Ῥάβθογοῦς 
85 ἐμ6 ΟΥΠ6Ὶ [δαβδίβ9 πιροῃ {π6 ζεγῖαβ ποχὶ είουτο δῃηα αἰΐϑυ ἐπ6 580- 
θα15. Απα ὑπαὶ {πὸ  υ)5 1ἢ ἀπο θηΐ {Ἰπ|65 Γθο κοηθα ἔῃ ΠΘνν ΠΟΘ ἢ 5 
ποὺ ΔΟΟΟΓΑΙΠρ᾽ ἴ0 5 ΓΟΠΟΠΆΪ ἃ] Θχϑοῦποϑβ, μπὲ ἀοοοτάϊηρ οἰ πὸ φά- 
σις, ΟΥ̓́ΤΠΟΟΠ᾽ 5 ΔΡΡΘΑΓΆΠΟΘ: 8Π6,, 85 {Π|5 Δρρθάγδῃοθ τηἰρ αὐ Πρ ρδπ 
ἃ ἀἀγ ἰαἴϑὺ ἔπη {}16 Υ68] ἔξ π16, ΘΟ βθατιθ ἐγ ἔμ 6 Γ6 τηϊρ ἢ 6 ἃ γΠοΪ]8 
ἀδγ οἵ αἰΠδϑγθποθ ᾿ῃ ὑπ {ἰπη6 οἵ σοἰθθγαυπρ ὁπ6 οἵ {πμ686 [δαϑ58, 
ψΠ105 ἀδροηαθα οὁἢ ἃ ραυ ]ου]αν ἀδγ οὗ ἴπ6 τποηΐῃ : πο ἀᾶγ5 οἵ 
1π6 τποπῖῃ Ὠθίηρ οουηϊοα ἔγοπι φάσις, ΟΥὉ ΔρΡροᾶγαποθ οἵ ἐδὸ 
ΠΟῪ ἸΏ00η. ἐἀβ μ6 ἀβθϑουῖθοθ 6 ΤΏ ΠΟΥ οἵ ἀοὶπρ {Π|5, θοΐἢ 
ἴγοια {πΠ6 Βδρυ]οηῖϑει Τα] ἃ, ἃπα ἔγομι Μίαϊμηοπὶ 465, Ὁ 588}} 
δῖνθ 8π ὀχ γαοῦ ἔγοῖὰ {π|5 ραγὺ ΟΥ̓ Πὶ5 ΟΥ̓Κ, ὑπᾶΐ γ ΓΘ 6Υ8 ΤΑΥ͂ 
πᾶν {π6 ὑΠ0}6 ἀγραμηθηΐ θοίοτθ ὑμ θη. 
1 {μ6 ργυϑαΐ, Οὐ οιἶοὺ οουγὶ, ἔμουθ 5 ἃ μουβ6 οα]]οα Βοῖἢ 

αΖοκ, ΠΟΥ {πὸ βθηῖθ δαὶ 8}} [π6 ϑοῖῃ ἀὰν οὗ δνευυ πηοῃΐ}, ἴο 
γϑοοῖνϑ ἵπ6 ψ ᾿[ 65565 οἵ ὕΠπΠ6 00} ̓5 Δρρϑαγϑῃοθ, 8Πη4 ἰο Θχϑῃῖπθ 
ἔποιι. 1{ {ποῦ οδμη8 Δρρυον δᾶ ψιΐηθ5565 οα ἐμ 901} ἀδγ, γῆ 
οου]ὰ 5ἰαΐθ που μαὰ δθθπ ἐῃ6 πϑ ᾿00π, ἰμ6 ομίθί πδὴ οἵ 
ἐβ6 βοπαῖθ βίοοα τὑρ, ἃπὰ ογθὰ ψηρ, πιομιιἀαβῆ, τὰ 15 58πο- 
{1Π64 - ἀπᾶ {Π6 ΡΘΟρΙ[6 5βἔδπαϊπρ ΒΥ, οδπρῃῦ ὑπὸ ψοτγὰ ἔγοιι ΠΪ ΠῚ, 
δηα οτ δα ηιοκιια ἀαεῖν ! πιοκιιάαε! Βαΐ, τ. θὰ ἔπ ΘΟΠ515- 
ἴον Πα 58ὖ 81} {π6ὸ ἀδΥ, δηὰ ἔμϑῦϑ οᾶπιθ ΠῸ Δρρτονθά υυἱΐη 5565 
οὔ {88 ρῥ[ιαϑῖ5, ΟΥΓ ἀρρθάγϑηοο οὗ ἔπ ποὺ τποο, ἵμθη ἔμου πιαάθ 
δῃ ᾿πἰογοδϊαἰίοῃ οἵ οη6 ἀἂγν 1ἢ ἴΠ6 ΓὈΥΠΙΟΥ τηοπΐ, ἀπὰ ἀθογοθὰ 
ἐπ6 [Ὁ] οἱ πρ' ὁπ6 ἃπὰ {ἐπί γ θὲ ἀᾶγ ἴο Ρ6 πὸ οαἰθπᾶβ. Βιεΐ, 1 
αἴΐου {πὸ Τουτὶ οὐ {πᾶ ἀγ, ΟΥ Θνθὰ θοίοσθ ἴθ δπὰ οἵ {π6 
πηοπξῃ, γοϑρθοΐῖα} }]6 τ ηθ5565 ΟδΠΊ6 ἔγοπὶ (ᾺΥ, 80 ἃ ἰθϑι θα ἔπ ον 
μά βθθῃ ἐμ Π6ῸῪ 00}, ἴῃ 5 ἀπ ἔἴπη6 : ὑπ βϑμαΐθ γοσθ θοσπα 
ἴο αἰΐδον ἔπ βαρ πηΐηρ οἵ ὅπ τποπίῃ, ἀη α γθοκοη ἴδ ἃ ἀΔΥ ΘΟΟΠΘΓ, 
γἱΖ. ἔγοχσι ἔμ {π|γυϊοὶ ἢ ἀδΥ. 

Α5 ἴπ8 βδεπαῖθ ὝΕΥΘ ΥὙΘΥΥ͂ ἀπ 1] πρ ἴο 6. δὲ {π6 ἰγοι}]8 οὗ ἃ 

βϑθοομᾷ οοπϑθούδίοη, θη ὕπθ πα θνοη ἤχϑα ΟΠ ἃ ΨΤΟΠΕ᾽ ἄγ, 

ἀπᾶ {πδεθίοσθ γθοοϊνθα νυ ΥῪ τοὶ πον ὑπ ὑθϑε ΠΟ ΠΥ οἵ ϑ6 ἢ 

νγὶ 6 5565 85 ἐμ056 δϑὲ τηϑαἰϊοπθα, ὑπο ν αἰϊογνγαγαβ πιδθ ἃ 5[8- 

ἕαξα ἴο ἐπῖ5 εἴοοί---Τμαὶ πιμαΐβοθνθγ {πὶ ἔμ δθπαΐθ δ5βου]ὰ 

ΘΟμποΙαἀ6 οἱ ἔογ ἐμ οδ]οπάβ οἵ ἰμ8 πιοηΐμ, ἐβουρ}ι 1 Ὑγ6 ΓΘ 66 Γ- 
Ἑαίῃ ΤΠΘῪ τγαῦθ ἴῃ ἴμ6 πγοηρ,, γεῖ 811 σοῦ θοιπά ἴο ΟΥ̓ΘΥ μα 

ἔϑαβὶβ δοοογάϊπρ ἴο 1. ΤΉ15, ὍΓΥ. ΟὐάπουἊ ΒΌΡΡΟδ65, 8ΟΓ ΔΗ 

ἔοοκ ρῖδοθ ἐπ ἐμ {ΐπι8 οὗ ουν ᾿ογά, 8π4 “( 851} 15 ποὶ πΚοὶν ἐμπαΐ 
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1.χχ 18, ΒΟΥ 58. υπίο νοι; 1 Μ}}}} ποῖ αὐἱπκ οἵ {πὸ ἔστι οὐ Ἐ}16 7ογαβαϊθμ, 
ψη6 πη6}} ἐπα Κιησάοιῃ οἵ (σα 518}} σογηθ. 

ΟἿΥ Ιοτὰ πψοιῦ]ᾶ βαρηας ἴο {μ15 ρϑγνουβίθῃ οὐ ἔπ ΟΥ̓ΤΡῚ 8] οὐ5- 
ἴομα, πὰ παῖ ΓΟ] ονίηρ ἰμ6 ἔγὰθ φάσις, ΟΥ̓ ἀρρϑᾶγᾶποβ οἵ ἐμ6 
ΠΘῸ πθ0η, σΟὨ θα ΟΥ̓ βυϊποϊθαῦ πιϊηθϑϑθδ, [6 ἃΠαὰ 18 415- 
ΟΙΡΙ65 αἴθ ἐπ ΡΆββονοΥ οα ἐμπαὺ ἀαν: θαΐ {π6 98 γ)γ)718, [Ὁ] ον πρ' ἴΠ6 
ῬΡογίπδοίουῦθ ἀθογθα οὗ ὑπ Κ'δῃημπθαγίη, αΙἃ ποῖ ϑαὺ 10 {Π] ἐπα 
αἀΔΥ [Ὁ] ον πο. Ὁζγ. Οπαάνονία {Ὀὐ 6 Υ 5 τνβ ἔοι ΕΠΡΙ ΡΒ ἰ115, 
ἐμαὶ ἔμοῦθ νγὰβ οοπιθῃΐϊοπ, θόρυξος, ἃ ὑὰππηα]ΐ, διποπρ ἔπ6 76 νγ8 
ἀρθοῦῖ {π6 ραϑβονθι, ἐπα νϑΥυ γθᾶσ. Ηδθποθ, εὖ 15 κου, ὑμαῦ ὑπ 6 
ΓΘᾺ] ρ850}8] ἀαν Οὐβογνϑα Ὁ οὐν Τωογ ἃ, Π15 ἀἰβοῖρέθβ, ΔΠα Δ ΠΥ 
οὐδοῦ ρίουβ ὅθ 8, ψο δαορίοα ὑπ6 ἔγαθ φάσις, ρΡι8518, γγᾶ8 ΟἾΪΥ 
{86 ργδραγδίίομ οὐ δῃηϊθοθάθῃΐ ονθπῖπρ' ἴοὸ οὐ θυ8, 0 δοῖθα οἢ 
ἐμ6 ἄθογϑ οὔ με βδῃμθασιηι. Β6514685, 11 15 ψογίῃυ οἵ ποῖθ, ἐμαὶ 
ποῖ οὨἷν ὑπὸ ΚΚαγαϊΐοβ, πὸ ἀο ποΐ δοκπον]θᾶρθ ἔμπο δαϊμοσῖν οἵ 
ἐπ βδπ μϑαγπι, θαΐ 4150 ἴπ6 ΒΑΡ] Π5 ἱμπθηιβ ον 65 σγαπί, ὑπαὶ γῃ ΘΓ 6 
ἔπ οδ56 15 ἀου θα], ἴΠ6 ρᾶδβϑονου 58ῃου]ὰ 6 οϑ]θθγαίθα στ ἐμ6 
58116 ΘΟΥΘΙΠΟΏΪ65, χΧὸὺ ἀδΥ5 ἰορσϑίμϑυ ; ἃΠπὰ 1ἢ γ)χὰϑ δἰ νγαγβ ἀοπθίξα! 
ὙΠ ΘῺ ἔπ 6 Ρρθαγδῃοα οὔ {Π6 πϑὺ τπ00} οΟα]α ποΐ Ὀ6 {Ὰ]}]Υ ἈΒ6ΘΓ- 
Καϊπθα.᾽ 

Τὴ ΘοΟΥΓΟΡΟΓαίο. οἵ {815 Ορί ποι ΒΊΒΠΟΡ ῬΘᾶγοΘ ΒΌρροβββ, ἐμὲ 
ἀἰ νγὰ8 ἰδία} ΓῸΥ ἔπ ὅθ ἴο δαΐ ἐμ ρᾶβοβαὶ ᾿ἰϑτὴ} δ δὴν {1π|6, 
θοΐνθθῃ ἔμ6 ϑυθηϊπρ οἵ Τ᾿ πα γβάδυ, δπα ὑποὲ οἵ ΕὙΙάδΥ : δπὰ ὑπαὲ 
δΠ|15 ῬΘΥΙΩ 5510 Ὲ. γγχἃ8 ΠΘΟΘΒΒΘΙΎ, ὨΘοδιι56. οἵ {6 1Π]ΠΊ6 Π56 ΠΉΠΡΘΥ 
Οὐ 5 1 ο ἢ Το γα ἴο 6 ΚΙΠ16α ἔοΥ ἐμπαΐ ρυγροϑθ, ἃ8 ἴῃ ΟΠ6 Υϑδ 
μοῦ σοΓ6 ποῖ ἔδνοσ ἔπη 266,00 ἰΔῃ105 οἴθγθα. 8.66 Φόβθρῇπ5, 
γγδι,, ". νἱϊ. ο. 1χ. βθοὶ. 8. Τὴ Ναἰϊ. χχυὶ. 87. 1 15 5814, Νὸν ἐπ6 
{γϑὺ ἀδν οἵ {πὸ [δαϑὲ οὗ ἀπ] θαγοπθα Ὀγθδὰ (τῇ δὲ πρῶτῃ τῶν ἄζυ- 
μων) ἴμ8 ἀἸ50101]65 οϑιηθ ἴο 7 651:15, βϑαγίπρ πηΐο κἴπ|, ὙΥΠΟΓΘ τ ΐ 
ἵμποα ὑπ γγθ Ῥγϑρᾶγθ ἴον ἴΠπ|66 ἴο ϑαὶ ἔπΠ6 ρᾶβϑονθσ ὁ ΑΒ ὑπ6 ἔϑαβὲ 
οἵ υπ]θανθηθα Ὀγϑδὰ ἀϊὰ ποὶ θθρὶμ }}} {π6 ἀν αὐΐοσυ. ἴῃ ρ855- 
Ὄνογ, πο Πέίϊθομ ἢ ἀν οὗ ἔπ χτηοπὺβ᾽ (μον. Χχῖ!. ὅ, 6, Νπα. 
ἈΧΥΊΠΙ, 16, 17.) {π15 οουἹὰ ποῦ πᾶν Ὀθ6 πη ὈΥΟΡΘΓΥ ἐπ ἢγβὶ ἀδῪ 
οἵ ὑμαὶ [βαϑὲ : θαΐ ἃ5 ὑπ ὅν 5 θθρδῃ ἴο ϑαΐ απ]θανθπθά θγθδά οα 
86 ἐουγίθθπεν ἀν, (Εχοα. χὶϊ. 18.) ἐμπ1|5 ἄδν 85 οἴδη ἰογιηθᾶ 
ὑπ ἢγϑὺ οὔ ππ]θανθηθα Ὀγθαά, Νοῦν 1 ἄρρϑδγβ ὑπαὶ ὑμθ Ἐξνδηρθ- 
Ἰἰδῖβ α56 11 1) ἐ1|8 56Π586, δἃηἃ 68}} δυϑὴ {Π6 Ῥᾶβομδὶ ἀδγ ὈΥ {15 
ὨΔΙη6, 566 ΜΓ χιν. 12. ΓΚ χχίϊ. 7. 

Μχῃ. Βϑηβοῃ᾽5 ργοίουπα ἀπ βαρϑοίοιδ. ΓθαΒΟμ  ηρ' Οἢ {Π6 ἐϊπ|8 
Οἵ οὐν ΤΟΥ 5 ογμοἰ Πχίου, ΘΠ ΟΠ]Υ 6 δρργϑοϊαῖθα Ὦγ ἔμοϑθ Ὸ 
816 ἀοᾳφυδ!πιθα τ ἢ ὑπ6 αἸΠΠ οα]165 οἵ {815 Βα] οῖ, δπα πᾶν ξ0]- 
Ἰογγοὰ μῖβ ἀγρυπηθηΐ ἐπγοιρ 811 115 ταμι! Π οδι!οπ5. αἰ 15 ἴο 6 
τοργοίίθα, ἐμπαῖ [Π6 θαυ πα ππθὴ 0 πᾶν σπἀθανγουγϑα ἴο ἀθοίθ 
ἀμ15 ροϊπΐ, πᾶνθ ποῖ 5] οἰ θ πὶ ν οχϑιηϊηθᾶ ἐπ ἀαΐα, τ μῖ ἢ Θπδ- 
ῬΙοά Μτ. Βϑῆβοι ἰὸ οοπηθ ἴο [ΐ8 ὙΘΓῪ αἰ βίδοϊουυ ΟΠ] 51018. 
ὙΜμαϊ ἴπ6 Υϑδᾶθυ τᾶν ρϑύοαῖνθ ἐμ ἀἰβουσθρᾶποῖθβ ἴοὸ ψμΐοῃ 1 
ΑἸΠπι46, 1 ΠοΥΘ 5) οἱπ ἔγοιη ΒΟ γοΥ, {Π6 ναγίουβ ἀθοϊβίομβ οὗ 
ἘΟΥΤΘΓ ΟΠὨΥΟΠΟ]ΟΡΘΥΒ. 

Τὸ μᾶϑ θθθῆ οοτηρυΐοά, μ οὔβογνϑβ, ὑπδὶ ἔγοιι ἔπ ἔνθα Ἰθί ἴο 
ὅμι6 Του θὲ} γϑᾶγ οὐ Ομγιδῖ, ἴπ6 ΟἾΪΥῪ ῬΆββου  υ {π]} ποθ, ψ ΠΙΟΝ 
[61 ὁπ ἃ ΕὙ ἄαν, γ85 ἌΡ. 8, Δ.}). 88, ἴῃ μ γϑᾶν οἵ ἐπ Φυ 188 
Ῥογιοα 4746. Απὰ γοεῖ Μύ. Μίαπῃ, ἰπ βαρροτγὶ οἴ 5 μυροίμθβῖβ, 
οοΟΙραΐθ5 Ὁ ἴο πᾶνο θ6θῖ 50 ἱκον 1586 δυο 22, Α.Ὁ), 20, 7 α] τὰ π 
Ῥογυϊοα 4799, Ὁ ἴογθηοο5 ἔπουθ Μ11}} 06, 116 βοῖπθ οα]οαϊαῖθ ὈῪ 
ἀ5[ΓΟΠΟΙΠΊ108] {{|} ἸΠΟ0Π.5, οἴ Υ5. ὈΥ οΥο165 ; πὰ ψἘ116 να Κπον 
ποὺ ψμϑίμου ἴπΠ6 565 Κορὲ {πὸ ἴσα οὐ ὅπ τηθᾶῃ {1}} η Ὁ ἢ5 : ΟΥ̓ 
αὶ ΟΥ016 ὕπο γ [Ὁ] οσοα. Τμαΐ ΒΟ" ΡΥονϑ θα ἴῃ {μ6 ἐϊπη6 οὗ 
ἘρΙΡΒδῃΐϊαβ, Τϑοᾶν6}} ορϑϑῦνοθ, θ6 Ογο!ίβ, Ρ. 429, νγὰ5 αἰ] γθηξ 
ἔγομι [6 Οαἰἱρρίο, ἔπ Ἡ]ρμο! γίδμ, ἂπὰ ἔγοιι ἵν μαὶ {π6 76 75 πον 
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ΜΑΤΥ. ΧΧΥΪ, ραγὺ οἵ νου, 20. 
90 Νον ---ὸ βαὰὲ ἄονῃ τ ἱτ ἢ {π6 ἔμοῖνο. 

[ΌἸ]ονν ; ἔγοῦι ΒΊΟΝ ἰαβὲ, μον δνθι, βοα ΠΡΟ Υ ἀηὰ Μτ, Μδπη οοπι- Ρυαΐθ. Απὰ δνρῃ, ᾿ἴ γγα πον {πὸ ΟΥ̓ οΙ6, ὑπαὶ οοΥζαϊ πίγ οου] ἃ τγὸ οχρϑοΐῖ θη Μαϊμοπὶ ἄθβ, ἃπα οἰδποὺ ὙΤΙΓ γ5, ἴ6}} τι8, ἐμαΐ ἴῃ ἃ Νδοικνναγὰ βθᾶβοι ἐπ ν ΟΟΘΑΒΙΟΠΆΠΥ ἰηΐογοαϊαϊθα ἃ τποηΐμ, ἐπαὶ ἴπο παᾶγνοβὺ πρὶ θ6 ΓΙΡΘ. Θῃοαρἢ ἴο μᾶγο ἰδ Πγϑὲ {γαϊ15. οἵ ιἰ οἴϊεγθα οἡ ἔϊνὸ βδοομά ἀν οἵ {6 ραβϑβονοῦ 806 Φδοκβοι" ΟΒΓΟΒΟΙΟρΥ, ψΟ]. 1]. Ρ. 19. 
51 δᾶ Νονίοι, ἱπ Ηἷβ ΟΡδουναΐ!ομβ ΟΣ Ῥγορθιθοῖθβ, ρ. 169, ἸΠΘΠ 018. ἃΠοΟΐΠ6Υ 6 ν ἰθῃ Γα]6 ΤῸΓ ΟΔΙ σα]αὐϊηρ ἔπθ ἔπι οὐ 186 

ΡΆΒΒΟΥ ΟΣ. ΤῸ ἅνοϊα {Π6 ἱποοπνθηΐθποθ οὔενο Θαρθαΐῃ5 τοροί μου, 
ὙΠΟ) ργονθηϊθα θυγγίηρ ὑποὶν ἀθαᾶ, ἀπά πὰ ΚΊηρ᾽ ΥΟΔαῪ ἔγθ5 ἢ Ιηθαΐ, ὅζο. ἔπϑὺ ροβιροπϑαᾷ ἐποὶν πιοαΐῃ ἃ ἀν, ἃ5 οἴἴθη 8ἃ5 {πὸ 
ἐπῆγα οὗ {π6 τποπὶῃ ΝΊβαμ ἡγὰβ Βυπάαγ, Υοἀποβάαγ, οὐ ΕΥΙάἂν : 
Δ ηἋἃ 815 γα]8 ἔπ  ν Θὰ ]Π]6 4 γτν Αάπγν ὈΥ ἐμ [δἴϊθυβ ν, τ, 1, βίσῃηὶ- ἔγίηρ ἐπθ 15ὲ, 411, ἀπ Θὲ ἀδΥ8 Οἵ ἴμ6 ὑγθοὶς, ψ βίοι ἀὰγ5 6 68}] 
Βαη αν, ΝΥ Θἀποβάδγυ, ἀπά ΒΥΙάδγ. 

Ῥοβιροῃίῃρ, ἐμεγθίογο (ἃ ἀδν 1η}) ἐμ ΡΆΒΒΟΥΘΥ τηοητῃ5 ἀθονο, 
ἀμ6 141} ἀδν οἵ ἐπ πποπίμ! Ν ἰδ8η, ψμΐοῖ Α.Ώ), 81, [61] οῃ Τ ι65- 
αν, ΜΆΓΟΝ 27, ν}}}} [1] οπ γγθάποβαδυ, ΜΆγοῖι 98. 

Τὴ Α.Ὁ. 92, ψ μι οἢ [811 ὁ δαηάδαν, ΑΡΥΙ] 18, ψν}}} 1411 ου Μοι- 
ἀἀγ, ΑρΥ]] 14.. 

Τὴ Α.}), 98, ναῖον [811] οὰ ΕὙΪάαγ, ΑρΥ]] 8, ψ 1] (81}} οα ΕΥάδν, 
ΑΡῚῚ] 9, ΠΙΘυνῖ56. 

Τὴ Α.Ὁ. 84, ψβῖο} {811 ὁπ. γγθαάποβάδυ, Μδγοῖι 34, οὐ Γαΐου, 
ἴον 16 ἀνοϊαϊπρ' {π|6 δααϊποχ, πίοι 611 οι ἔμ 5816 ἀἀν, πὰ 
[ὉΓ πανί ηρ' ἃ Πέΐοι ἐἰπηθ ἴον ἐμθ ᾿ᾶγγοϑῖ, θα Τπυγϑάδγ, ΑΡΓῚ] 22, 
Ὑ11} (4}} οὰ Εὐ᾿ ἀν, ΑρΥΙ] 28. 

Τὴ Α.1}). 96, ΒΟ [6}} ὁπ Τ οδάδαυ, ΑρΥΙ] 12, ψΨ11][8}} οα Ὑγ6α- 
Ὠθδάδυ, ΑρΓῊ 18. 

τη Α.}). 356, ψ οι [61] οα. βαϊυγάαν, ΜΆΓΟῖ 81, Μ11 (Ὁ}] Π|Κ6- 
ΥὙ156 ΟἹ ἔπ: 6 5816 ἀδγ. “ 

ἨδγΘ ἴμο ϑϑγὰ πὰ 94{} ἂγθ θοΐῃ γϑᾶγϑ οὰ ψ Βΐοῖ ἔπ6 ράββονεν 
[6]] ὁπ ἃ ΕὙΤααν : ἃπὰ Β5᾽ν 1580 Νονίοι ἀδίθυμΐηθβ [ῸΓ ἀπὸ 41}, 
ἔννο γὙθδγ5 αἴζοι 92, συ πθὴ ὑΠ6 ρᾶββονϑ [8]] γοῦν ἰαΐθ, 

Ε 58.8}} ΒΒ] οἷ. ὑπο 5θνθυᾺ] οοιϊηριξαϊ!οπ5 Οὐ ἐμ8 ρᾶβομαὶ {8]] 
ἸΏΘΟΠ5, ΟΥ̓ οΘΟΥ Βδοοῃ, ἴῃ Πἷ5 Οριι5 Μαρπιμι, Ρ. 191. 405 564- 
Ἰροῦ πὰ Νῖρ. Μδππ, 1)6 γϑυὶβ ἃηηΐ5 Ν. Ὁ. 7688 ΟἸγ δι], ὅοο. Ρ. 
299, ἢ. ΠοῦνΕ!], θ 6 Ογο}15, Ρ. 845. Με. Ἐδυραϑοη ἴῃ Πὶ5. Αβίγο- 
ΠΟΙ, 51 σᾶς Νϑυίοη ὁ ῬΥΟρ θοῖθβ, ἀπὰ ΓΙ ΙΩΥ ἴῃ. Β15 Ηδυ- 
"ΘΏγ, ὈῪ ψ Βῖοῖι 1η6 γθᾶδου 01} 7 ἀρθ τ δ τ μαΐ νυ θῖν ὑπ 6 
ἢν ἃ}1 βθϑη οθγίδϊῃ, 

- 

447 

Φογαβαϊοιη, 
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ΞΈΘΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ. 

Οἰνὶοὶ ἀραῖη γϑργουθ5 ἐἶι6 “Τ πιδιεϊοη οΓ ̓ῖ5 Τ)Ἰδοϊρί65. 

ΖΟΗΝ ΧΠΙ. 93---10. 

Απᾶ Ξυρρει θεϊπρ' ἐπα 64, [οογη6] 
1{ΚῈ ΧΧ. 94.---2}7, 

Φογαβαΐομ. 
Φοπη ΧΙ, 2, 
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ἴμις χχὴ, 94. {ΠΟΥ τνὰ αἷϑο ἃ ϑέγρ ΔΘ ησ {ΠΠ6η, νυ ]ο οὐ {Ππϑτὴ ϑογαραίοιω. 

5Πο 14 6 δοοοιηίοα {Π6 σγραίοϑί. 
256. Απά [δ βαϊά τπιπίο ἔμθιῃ, ΤῈ Κίποβ οὐ τπη6 Θ πέος οχ- 

ΘΓΟΙΒ6 ἸοΥ ἀ8}}}0 ον ὺ {ῃθιπ ; ἀπᾷ (ΠΟΥ ἐΠπαὲ οχογοῖβο δαίμο- 
ΤΕΥ ὌΡΟῚ {Πθγὴ ἃγ6 οα]]6 4 Βοποίβοίουβ. 

26. Βαΐ γε 588}} ποῖ θ6 5ο: δὰξ πθ ἐπδὲ ἴἰβ στοδίοβέ ΔΙΠΟΠΡ' 
γουῦ, ἰδὲ ᾿ΐτὴ θ6 ἃ5 {Π6 γουησου ; ἀπά Π6 ἐπδΐ ἰβ ομϊθῦ, ἃ5 
6 {μαΐ ἀοίἢ βουνο. 

27. ῸΥ ψ οί μου ἰβ ρυθαίου, π6 {πὲ βι {6 6} δὲ τηθαΐ, οὐ 
{πὶ βϑύνϑίῃ ἢ ἰἴβ ποῖ ἢ {Πδὲ βἰειθί. δὲ τηθας 7 θαὲ 1 λϊη 

οςς ΔΙΏΟΠΡ' γ01 85 [6 {Π|δὲ 56υνϑίῃ, 
οπ ΧΙ. 2, (η6. ἄθνι] Πδνὶηρ ΠΟ ρυϊξ ἱπέο {π6 μοαγὲ οἵ Ζιι4α5 [568- 

τοί, ϑμηοη 5 50η 0 Ὀοίταν Πίτη; 
8. Δεδὰβ Κποντηρ {πᾶὶ {Ππ6 Ἐδίμου μδά ρσίνοη 8}1} (πΐηρϑ ἰπίο 

Β15 δηάβ, δηά {παΐ 6 νγᾶβ σοῖηθ ἴγοιῃη (οἄ, δπὰ νγϑηΐ ἴο 
αοά: 

4. Ηὀ υἱβϑῖϊι ἔγουη βΌρροι, δηᾶ αἱ δϑίάθ μῖ5. ρδιγηθηΐβ ; 
Δα 00} ἃ ἔοννθ], δῃὰ οιγάθα Βϊμηβο] , 

5. ΔΙΗοΥ ἐΠπδὲ ΠῈ Ῥουγϑί νγαΐϑι ᾿Ἰηΐο ἃ Ῥάβοη, πα θθρδᾷῃ ἰὸ 

γγΆ 5} {Π6 ἀἸ5010165 ἴδεί, δηᾶ ἴο ννὴρα {Πθηὶ νυ (Π6 ἔοννεὶ 
ὙΠ Υθυν ἢ Π6 νγὰβ σιγά ρα “΄, 

6. ἽΠεη οοχηθίῃ Πα ἴο ὅμηοη Βεέου : απ Ῥεοίου βαιά πηΐο 
πη, Πμοτὰ, ἀοϑέ ἔποιι νναϑἢ τὴν [δοί 7 

Ἴ. δὍδεθιβ δηβινοιθα πα 5δ1α ππίο πὰ, ΝΥ μαι 1 ἀο ἰποὰ 
Κηοννοβδί ποὺ πον : δε ἴποῖι 5η4}0 Κπονν πουθαίξου. 

8. Ρρίϑὺ β8ῖ(ἢ τπιηΐο πη, Ποιὰ 50.8}6 ΠΘΥΘΥ ὑνᾶβἢ γὴν ἴθεί. 
Φοθαβ δηβυνουθα πῖ, [1 ψψαβϑ {Π66 ποί, ποι μαδὲ πῸ 
Ῥαγύ νυ ἢ τη6. 

9. ϑδιπιοη Ρρίου 5410 πὑηίο μϊπη, Τοτᾶ, ποΐ ΤΥ ἔδθξ ΟΗΪν, 
Ῥιι 4150 τὴν Πδηᾷ5 ἃπα τὴῦ [ι684. 

10. 7655 βδιἢ το πη, Ηδὸ {Ππδἰ 15 νναϑμϑά ἡθϑάθίῃ ποΐ βᾶνα 
ο ὑγναβἢ} ὯΪ5 ἔδεί, θα 15 οἸ δ ΘΥΘΥῪ ννΠ1 : ἃ Πα γ6 2γ6 οἰθδη, 
Ῥαΐ πού 8]]. 

11. Εὸογ πὲ Κπονν ψ]ὺ 5πο μι] μϑέγαν μἰπι: {Ππογθίοτο βα] Προ, 
Υαᾳ 816 πού 8]] οἰβδῆ. 

12. 90 δίϊζου. μα πᾶ νγδαϑῃοα ἐμποὶνγ ἴδοι, απ μδά ἰακθη 5 

Θδιτηθηίβ, 8Πα τγὰβ 86 ἀόννῃ ΔρΆ]η, ἢφ βαιά τὑπίο {Πειη, 

ἵζμον γα ψῇῃδὲ 1 πᾶν ἄομο ἴο γοὺ ἵ 

(α) νιάς Ὅτ. Α. ΟἸαυκο οα {πε Ἐποματιβί, βεοοπα οαϊί. 1814. Ὁ. 9---Ι5. 

Βεμβοη᾿ 5 ΟἸΓΟΠΟΙΟΡῪ οἵ {π [ἀξ οἵ ΟἸινιβί, ρ. 232, ἄο. βου υδγ 8 

Οὐἰτῖοαὶ Οοπεοίαγθθ. ΟἸαν θ᾽ 5 Οὐπιπιθπίδυυ Οἡ [Π6 Ρ558 065 ἴῃ 5. δΜΙαί- 

ἔνενν, ἴθ πο ἢ {π6 δοσοαππί οὗ {Π6 ἰα8 ῬΆΒΒΟνοΥ 15 ρίν θη. Οπάνογίῃ᾽ 

Ττοαδίίβθ, ρυϊηίθα αἱ {μ6 δὰ οἵ {π6 Τρ θ!] θοίυ] 5 γβέεπι, ὅο. ὅο. ἄχο. 

34. ΤΊ ἰ5 ποῖ οογίαίη ψμογθ ἐδ 8. βοοῖϊίοι οὐρμξ ἕο θ6 ἱπβογίοά. 

ΜΊΟΠ86115 ἀη4 Νονοομιθ ρἷδοθ ἔπ 6 νυ ἀϑμΐηρ, οἵ {Π6 ἀἰδοῖρ]θ5 ἔθοϊ 

ἈΡΙΟΥ ἴπ6 ργοραγαίίοπ οἵ {πὸ !Ῥᾶϑϑον δι" πὰ ἔπι ΡγΘΠΊ186 οἵ Ψυἀ δᾶ 

ἴο Βαῖγαν Ομγῖϑι. Ριηκίηρίοη ἀπά Γλρμίίοοῖ Ρϑίογο ἔο56 δυϑηΐβ. 

ΜΊΟΒΔ6Ἶ15 τοργθδθηΐβ {Π6 ὙἈϑπρ᾽ ἃ5. ἰδ ΚΙ Πρ ΡΙδο6 θοίοτγθ Π6 

[δαϑὲ οὐ ἔπ Ραββονοσ. ΤῊ8 γοϑὲ οἱ ἔπ ΠΆΓΠΙΘἢ ΖΘ 5 ΡΥ ΠΟΙ ΡΠ 

ἌΓΓΔΗΡΘ ᾿ΐ αὖ [Π6 βϑυρρογ δὲ Βείῃδηγ. 

α 
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ομη χὶ. 18. Υ6 (8}} γι Μαβίου δπᾶ μογὰ : δη ὑ6 88} γ}6}}:; [ὉΥ 50 Τεγαβαίοιι. 
Ι δὴ. 

14. ΤΡῚ τπεη, γοῦν Τιογτὰ ἀπ Μαβίθυ, μᾶνθ νναβῃθα ὑ ιν 
ἔδβε ; γε ἶβὸ οἱρῇῃϊ ἔο νγυᾶϑ} Οὴ6 8ηῃοί ΠΥ 5 ἔδοί. 

156. ἘῸΥ [ ΠᾶνΘ ρίνβῃ γουῦ 8 ΘχϑιΏρ|6, [Πδὲ γα μου] ἀο 85 
Ιᾶνα ἀοπ6 ίο γοι. 

16. Δίευν, νυν, 1 58Υ υπίο νοῦ, ΤῊΘ βούνδηΐ ἰς ποί 
ϑΎθδίου (ἢδη ἢ15 ἰογὰ ; πϑ 61 Π6 {Π|4{ 15 ββηΐ, σγβαΐϑυ ἐδ 
ἢ {πδΐ 5ϑθῃξ ἢ]. 

----.- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΙ. 

ΟἸγὶδὲ οἰἐέϊησ αἱ ἐδ Ῥαδδουον, απὰ οοηϊηυΐησ ἐδ Οοπυον- 
δαΐϊοῃ, δρθαΐ5 9, ἠδ Βοίγαψογ. 

ΜΑΤῚ. ΧΧΥΙ. 911-95, ΜΑΒΚ χίν. ]17-τ-91. {ῦ0κῈ χχίϊ- 
21---28. ΤΟῊΝ ΧΗ. 17---90. 

76μη χ]}}.17. Τγο Κηονν {Π656 {Πηρθ, ΠΔΡΡΥ͂ 816 γα 1 γε ἄο {ῃϑιη. 
18. [5ρε8Κ ποὲ οἴ γοιι 8]}; 1 Κπονν ψῇῃοῖη 1 πᾶνε Ἵποόβθη: 

θὰΐ (Πδὲ {Π6 βουϊρίαγο τηδὺ θ6 (1164, Ης ἐπαὶ δαίθιι 
βγθδά ψῖῃ τη6 μέ! 16 ἀρ Πῖ5 μ66] ασαϊηβί γηθ. 

19. Νὸον [ {6}} γοιῖι Ρϑίουβ 11 σογπθ, {πδὲ γνίθῃ ἰξ 15 σουη ἰο 
Ρᾶ55, γ6 Τ]ΔΥ Ὀ6]ΙΘνα (Πδὲ 1 δῃὴ Π6. 

206. ΜΨΕΥΠΪΥ, νου], 1 αν πιηΐο γου, Ηδ ἐμαὶ τϑοοθίνθε ὑυμουη- 
ΒΟΘΨΘΥ 1 56 π4, τϑοϑίνϑίῃ τὴ; δηᾷ μ6 {ῃδὲ χϑοθίνθι τη6, 
ΥΘΟΘΙ  Θ ἢ Πῖη (Πδὲ 5θηξ τη. 

21. ὙΠρη δ θβιβ Πα τπτι5 βαϊ4, ἢ νγὰβ ἐγου ] ἃ ἴῃ βρί τὶς. 
Μαγκχῖν. 18. Απὰ δ {πθν 8δί, δπά αϊά δαί, 7εββ 
ὅολμη χΙ1.21. (οβ θα ἀπ βαϊὰ, ον, νοεῖν, 1 βὰν υπίο γου, Τμδὲ 

ΟΠ6 οἵ γοὰ 
Ματκχῖν.18. ὑγυΒΙΟἢ δαύθι ἢ τυ ἢ Τη6, 
3 6ῃπ χὶϊ!.91. 5Π4}} Ὀδίγαυ τη. 
Γαι χχῖ, 91. Βα, ΒΕΒο]ά, [Π8 μαμά οὗ μΐχη ἐπᾶὲ θδίσαυθίῃ χη ἰ5 σῖτα 

Τὴ6 Οἢ {Ππ6 {80]6. 
25. Απά {Ποὺ θορδη ἴο δῃααῖγα διποπρ ἐπμϑιηβοῖγθβ, βοὴ οὗ 

ἴΠθγ 10 νγὰβ ἐπαῦ 5ῃου]ᾷ ἀο τῃῖ5 (μἰηρ,. 
Ματκχίν. 19, Αμᾷ {πον Ῥερδῃ ἴοὸ Β6 
Με χχν! 22. Θχοροαϊηρ βουγον αι! : δηᾷ Ὀδσδῃ ΘΥΕΙῪ Ο6 οὗ {πϑιη ίο 

58 ὉΠίο ἈΠ], 
Ματκχῖν.19. Οη6 ὈΥ͂ ΟΠ6, 
Με. χχνι.22. Πογά, 15 101} 

Ματκχίν.19. Δηα ΔΠοΟίΠοΥ βα]α, ἴς 11} 
206. Απηάὰ Π δηβνεγϑά δηά 54 υπίο ἔπη, [{ ἰβ ομθ οὗ 16 

νεῖν, {πᾶ0 ἀϊρρθε] τυῖ τ τηδ ἴῃ 1μ6 ἀ 5}. 
Με χχνῖ 28, Ἠθ {πᾶ ἀΙρΡρΘί ἢϊβ μη νυῖτ τηθ ἴῃ ἐπ ἀἰβἢ, {Π6 βϑμιθ 

584} Ὀδίγαν τη6. 
Μεικχῖν.2 1. ΤῊ ὅοη οὐ Μδῃ ἱπάθεά ροβίῃ, 
ἴμα, χχὶϊ, 22. ἃ5 10 ννὰβ ἀδθίθυχηϊπηθᾶ, 
Μανκχῖν.21. (84) 85 ἴξ 15 υυυϊείθη οὐ χα θὰ οθ πηΐο (ῃλέ Ἰηδῃ Ὀγ 

γγ ποτὰ {Π6 ὅθ οὗ Μδῃ 15 θείγαγϑά ! 
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ἌΡ χχνὶ. 16 Πα θδθη σοοά. ἔοΥ {Ππὲ τηδπ, ἱΡ Ἠ6 μα οὶ θθθὴ βόυῃῇ», δοτασαοιω ϑόβι χιΠ!.22,. ΤΠΘα ἐπ6 ἀἰβοῖρ]αβ Ἰοοκαβα ομθ οὴ ΔΠΟΙΠοΥ, ἀοιθιίηρ οἵ 
συ Βογα Π6 5ραΚο. 

25. ; Νονν {ποΥο νγ85 Ἰθδηϊηρ' οἡ Φοϑαβ᾽ θοβοιη, ομδ οἵ ἢἰ5 ἀ15- 
ΟἸΡΙ65, νγουῃ δοβιβ Ἰονϑά. 

24... Βηηρῃ Ρρίου {πογοίοσγο θθοκομηρᾷ ἰο ἢϊπ, {παΐ 6 5ποι]α 
Ὁ5Κ ν]1ο 16 5Π1οι] Β6 οἵ ψῇουη ἢ 5ρᾷκϑ. 

25... δ ππρη, ᾿γίπρ' οἡ 7 6βιι5᾽ Ὀγθαβέ, βδί τη πηΐο [πη], Τωοχὰ 
ὙΠΟ 15 107 Ἶ 

20, Δ}αβιι δηβυνογθᾶ, ΕἼ ἴξ ἰ5 ἐο ψβουη ἴ 5881] δῖνα ἃ 500 
ὙΠ 1 Πᾶνα ἀἰρρεά ἰ. Απά ψμθη πο μαᾶ ἀϊρροά {πὸ 800, 
Π6 σᾶνθϑ ἰξ ἰο διιάδβ [βοαυτῖοί, {Π6 βοὴ οἵ ϑ:τηοθη, 

5. Αμὰ δἴεγ {Π6 5ορ, ϑαίδῃ οπίθσοα ἰηΐο Πΐμη. 
ΜΙ χχν 25, ΤΏ Τυᾶαδ, ψνμ]οἢ θείγαγθα Πΐτη, ἀηβυγοσθᾶ απ 5416], 

Μαβίου, 15 112 Ἠδθρ 5ξαϊὰ υηΐο γα, Του Παβὲ βαϊᾷ 35, 
3όμη ΧΙ]].27. ΓΓΉ θη 5] Φ 6βι5 ππίο πη, Τ μαι ἐμποὰ ἀοοβί, ἄο αα]οΚ]ν. 

28. Νὸον πο τη8ὴ δί {Π6 {80]6 Κηθνν [Ὁ ψἢδέ ἰηΐθηξ ἢ6 ΒΡΆ ΚΘ 
{π15 απίο Π] μη. 

329. σογ βοιηβ οὔ {πεῖ ἐπουρμέ, Ὀδοδυβο δ π445 μδ4 {Π6 θὰρ, 
{πᾶΐ 9655 μα βαϊ4 υπΐο τη, θν (Πο56 ἐπίηρϑ {Πδὲ νγα 
Πᾶν πϑϑᾶ οἵ ἀραϊηβε {Π6 ἴβαβί : οὐ, ἐμαὶ ἢ6 5ῃοι]α σίνε 
ΒΟ] Θ ΠΙηρ᾽ (0 ἐΠΠ6 ῬΟΟΥ͂- 

30... Ηβ {Πθῃ Πανίηρ τϑοοῖνθά {Π|6 500, νηΐ ἱπηχηθά δίο!ν 
ουξ: 8δη4 [1( ννᾶβ ὨΙρΡΉΪ. 

ΜΑΤΈ. ΧΧΥΙ. Ὑ6Γ. 2]. δῃὰ ρατὶ οἵ νου. 22, 23, 24, 

21 Απὰ ἃ5 ἵππου αἰὰ οαΐ, μ βαϊ, ὙΘΥΙΥ 1 5ᾶγ πηΐο γου, ἘΠδϊ 
ὉΠ6 οἴ γγου 51Π8}] δἴγαυ π|6. 

22 Απὰ ποὺ 6 γ6-- 
25 Απᾶ Πα δηϑυογοα δηὰ 5818--- 
24 ΤἼδ ὅοι οἵ Μίδῃ ϑοοΐ, 851 15 ψυιΐοι οὐ ἰὴ; θα γγοῸ 6 

αιὗο ὑμ8ὲ πὰπ Ὀγ ψ  οτα {π6 ὅ0ῃ οἵ δέδῃ 15 θο αν! -- 

ΜΑΒΚ χὶν. ραγΐ οἵ νϑύ. 18, 19. 21]. 

18 -- δαὶ, ὙΘΥΡΠΪΥΙ 58. πηΐο γοῖ, Ομα οἵ γοι---588}} μαδΐγαν 
116. 

19 ---δουτονίαὶ, 8η ἃ ἴο 580 πη ἴο ἢ 1Π|---ἰϑ ἰ 1 9 --- 
2] --- σοοᾶ ψ6Γ6 1ἢ [ὉΓ ἔπᾶΐ τη8η, 1 Π6 πᾶ πϑνϑὺ θ6Θη ὈΟΓΙ. 

ΤὺὔΚῈ ΧΧΙΪ. ραγὶ οἵ νϑῖ. 22. 

22 Απά ἔγαϊν ἴῃ ἕοη οὗ Μϑῃη ροοί}ι---ὐαὶ ψοΘ απέο {πᾶν 98 
ὉΥ ποῖ 6 ἰ5 βοίγαγϑα., 

35 ΤῚ}15 αἰβο 15 ἃ Ηβῦγον ρθγαβθ. Απιοῆρ ἴπ6 ἰῃηβέδηοθθ οοἱ- 
Ἰδοῖθα θ. ϑεμοοῖρθι, 15. ἃ βϑηξπιθηΐ ν᾽ Βῖοῖ οπρηὶ ἰὼ θ6. ἀθθρὶν 
Θπργανθῃ οα {Π6 ἸΠΘΙΟΥΎ ἃπα {π6 οοπβοίθποθ οἵ 4}} ΨῃῸ 681) ἃρ- 
Ργθοϊαῖθ ἐμ ρυίνι!!θρο οἵ ροβϑβθϑϑίηρ᾽ ἃ ἃ βύπ απ ρ᾽ μ0 ΒΟΥ ΤΡ  Γ65. 
Θαυΐϊοππααο βοῖῖ Τιθοθαι, δὲ ποῖ οἰ ΠΠ]ΠΔ 1 τ ΝΥ" νὸν Υ ΘῪΣ, 
6 ]15 ἰρδὶ οϑϑδϑί, δὶ πο νϑῃϊβδεῦ ἴῃ πππηάυϊη. “ ΠῚ γ6 Κπον 
{π658 ἐμίηρϑ, ΠΒΆΡΡΥ ἃΓ6 γ8 ἰἴ γα 40 {πμθπι. ϑΒομθιποῖ γᾶ, 
βοοῖ. 40. [0]. 188. 1. 9. ἀρὰ ϑομοοίροη, Ηογ, ΗθΡ. νψοὶἱ. ἱ, 

. 226. 
ο 36 Πϊς5 νγᾶβ ἔμ τηοϑὲ 5016} ΠΆΠΠΟΥ ΟὗὨ ΘΧΡΓΘβδὶΠρ' ΔΠ ἈΠΊ τ τη- 

αἴϊναο. Βουδοβοίῃ Ηΐϊογ. οἰΐαπίθ Ῥγαρθηβῖ8] δὰ βοῖα, Ρ. 100]. 

Ζιρρογοηβθα φυθγεθαπί, πυπιααϊά ΒΗ, “685. ποσὰ 5. Θ580ὲ ̓  
ἘΠ 5 ΚΑρΡΗγ 5 γϑβροπαϊ , ἸΠ ΩΝ ΠΠΝ, γῸ5 αἰχ δι 15, ϑομοοίρθη, 
Ηοτ. ΗδρΡ. νοὶἱ. 1. ρ. 225 

σαρ2 
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ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΤΗ. Τοτγιβαΐθιι. 

ωάας σοε5 οἱέ ἴο δείγαψ Οὐ γιδί, τυἶο ργεάϊείς Ῥείογς ἢε- 
ρἱαϊ 9 λΐηι, απ ἐἢ6 1) αη σ Υ οΓ ἐδ γοϑέ οὗ ἐδε 4 ροεί68. 

1ΚῈ ΧΧ. 938-98. 59ΟΗΝ ΧΗ]. 81. (ο {π6Ὸ οῃά. 

7όμη χῖ 1.31, ὙΠδγθίουθ, θη ἢ6 νγὰβ ΘΌΠΟ οἱΐ, «6815 5αι, Νον 15 
{π6 ὅοῃ οἵ Μδῃ ρ]ογιῆβα, δηὰ (οὰά 15 σ]ουῆβα τὴ Ἠϊπ. 

32. Τ Οοά "ὲ σ]Ἱουιῆθα τη Πῖγη, οα 5}184}} αἷϑο σ]ουιν Πἰπὶ 
ἴῃ διτη56 1, δηα 5}8}} βέγδιο νναν ο]ου νυν ΠΙμὰ. 

338. [π{{|6 ΟΠ] ἄγη, γοῦ ἃ {Ππ|{16 νυ ]6 1 δγὴ ἢ γου. Ὗὁ 
588] 566 Κ γη6: 84, 85 1 9814 υπίο {πῸ 165,  ΒΠοΥ 1 
9Ὸ γ6 σδῃποῖ ΘΟΠ]6: 850 ΠΟΥ ἴ 580 (0 γοιι. 

34. ΑΑ Πδν σΟΙΠΔΠἀτηθηΐ 1 σἷνα πἀπίο γοιι, ΤΠιδΐ γα ἰονα 
ΟἿΒ ΔῃΟΙΠοΥ : ἃ5 Ε ἢᾶνα Ἰἰονθᾷ γοιι, {πᾶΐ γε 4150 ἰΙονα ὁῃμ 
ὉΠΟΊΟΥ. 

85. ΒῪ [15 5Π8}} 81} γβϑῃ Κπονν ἐπί γ8 1.6 γὴν 501 0165, 1 
γα πᾶνε ἰονθ ὁΠ6 0 Δ ποίῃυ. 

1κι.χχὶ!. 28, Ὗ6 876 {Π6ὺ ΒΟ} πᾶν σοπεἰπιιθα νυ] γη6 ἴῃ γΩΥ ἰθιὴρ- 
τ 108. 

29, Απα 1] δρροϊηΐ τπηΐο νου ἃ Κιησάογη, 85 τὴν Εδίπου Πδίἢ 
ΔΡΡοϊηίβα πηΐο τη6 ; 

3806. Τηδί γ8 τηδὺ δδί δα ἀὐἹηκ δὲ γὴν (806 ἴῃ τὴν Κιησάοχη, 
Δηἀ 510 οἡ. {Πτοη65 πα σίησ {Π6 ἔνγεὶν {1065 οὗ [5γδεὶ]. 

81. Απάίδε 1 οτά 5814, δίηοη, ϑίγηοημ, Ὀ6ῃο]ά, ϑαΐδῃ μδίῃ 
ἀεβισθα ἴο μᾶνα γοῦ, {πὲ Π6 γηδὺ 51 γοὺὰ ἃ5 νυμεδέ: 

32, Βα] Πᾶνα ρῥγαυϑά ἔου {πΠ66, (παΐ (ἢν 810} [81] ποῖ : διά 
σῇ θη τΠοιῖι ἃτῖ σοηνογίθα Ἶ, βυΓθησίμθη (ΠΥ Ὀγείῆτθη. 

88. Απάᾶ Π8 5βαϊὰ πηΐο Πϊπι, Πμοτα, 1 δὴ γοϑαγν ἰο ρῸ νη ῃ 
{Π66, ὈΟΓΝ ᾿πΐο ρυβοη, δηᾷ τὸ ἀθδίῃ. 

84. Αμπα ἢ6 8816, ἴ {61} {πθ6, Ῥοϑίθυ, π6 δοοῖς 5881] ποΐ οὔον 
(Π15 ἀδὺ Ὀεοίογθ τηδὲ μοι 51|81}0 (ἢσῖὶοθ ἄθην {πὲ ἐμοὶ 
Κηονναβέ γη6. 

85. Απάᾶ Πε βιὰ υπίο {πθη, θη 1 βοηὲ γοὰ ψ]ποὰέ 
ῬυΥΒ6, δηἃ 50.710, δηα 5ῃοββ, ἸδοΚϑα γα δὴν ἐπησ ἢ Απᾶ 
(μον 5814, Νοιμίηρ. 

86. ΤΉΘη 5814 ἢθ ππίο ἔποῖη, Βαῦπονν, μ6 {πδῦ Π8ῈΠ ἃ ρᾳγ56, 
Ἰϑὺ ἴτη (8 Κ8 1ΐ, δά ΠἸΚαυνῖβα Πἰβ βουῖρ: δηᾷ πα μαὲ Βδίἢ 
ὯΟ 5. ΟὙα, 1δί Ὠϊτη 56]1 Π15 σδυυπθηΐ, δηα θὰ ΟΠ6. 

37. ΕῸΓ 1 580 υηίο νου, ΤΠαΐ {Π15 {πὲ 15 νυυϊίθῃ υηβὲ γϑί 
Ὀ6 ΔΟσΟΙΩΡ Ι5η6α ἴῃ τη6, Απά μ6 νγὰβ γβοκοπβά διηοηρ' {Π6 
ΓΔΗΒΘΎΘΘΒΟΥΒ : [ῸΥ (Π6 {ΠΠΠηρ5 ΘΟΠΟΘΥΠΙηρ' τη6 Πᾶνα 8ῃ δηᾶ. 

38. Απά {πεν βαιά, Τογά, Ῥεπμο] 4 ἤθγθ ἴθ ἔνο 5ννοζάβ. 
Απά [ὸ 8814 πηΐο {Ππθχη, ἴ{ 15 ΘΟ Ρἢ ὅἢ 

“1 ὕπο ἔπου τὲ οοηνεγίοα--- ὙΠ η ἔμοιι μαϑὲ γθοονθγθα ἔγομη 
ἐμαΐ [Ὁ}} ψ ΒΟ ἢ 1 ἴογεβθ. 

“Ὁ ΤῊ15 ρατὶ οὗ ΟΠ γΙδ 5 Δ ἀΓ685 ἴο Η15 ἀϊβοῖρ]θ5 Βὰ5 Βθθπ χαθῆ 
τη ΠΠογβδίοοα. ἘΕΊΟΠΙ νου. 8. ΟἿ ΤΟΥ 5 ἰηΐθπίϊοη ΤΔΥ 6 
5 ρροβϑα ἴο Ρ6, ἴο γϑιηπα ἵπθῃ ἐμὲ 411} ἐποὶν νηΐ μδὰ θθθη 
Β᾽δλιοῦίο βιιμρ!194. Βαϊ πον, ἃ8 Β6 ψγὰβ ἀθοιξ ἴο Β6 γϑηιονθϑᾶ, 
ἢ6 ἴογοαγη5 ἔμαπιὶ ἐμαὶ ἰὲ ποιὰ ὃ6 Πεγεαίίου ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴοῦ 
ἔθη ἴο δοὶ [ῸΥ ἐμθιηβθῖνθβ, ἃπα ἴο ργονί4β δραϊπϑὲ ἄδησοι δηὰ 
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ὅόμα χηϊ.86. Κπηοη Ῥρίου βαϊ πηΐο ἴντα, Πιογὰ, τυ ΠΟΥ σοοβί ἔδποιι ἢ βογαβαίεπι. 
δ 6βιι5 δηβυνογθα πη, ΤΥ ΠΙΓΠοΥ 1 ρὸ (ποῖ οαηδὺ ποῖ ἔο!ϊονν 
τὴ6 πον ; Ραΐ (ποιὰ 5Πα}0 ἔΌΠ]ονν τπθ αἴτζογννατᾶϑ. 

57. Ῥρίου βαϊὰ ὑπίο πίη, Του, νην οδημοῖ 1 [Ό]1ονν {Π6 6 
Ὧον ἢ [1 Ψ}Π} αν ἀοννῃ τὴν [18 ἴῸΥ τπ ν 58 |κ6. 

88, ὅ6δ5ι5 δηβννοσθά πη, ΨΥ ΠῚ {ποῖ αν ἄοννη (ἢν Πδ ἴῸΥ 
ἸΩΥ β8Κοῦ θυν, νοῦν, 1 58. πηΐο {π60, 76 οοοκ 
5)4}} ηοΐ ογονν {11} ([ποὰ μαϑὲ ἀθηϊθα τη6 [ὨγσΘ, 

τπππάδο.-.. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ͂Υ, 

Ολγὶδὲ ἐηοιϊειἕος ἐπ ἘπιοΠαγὶεὶ . 

ΜΑΤΊ. Χχυϊ. 96---99, μακκ χῖν. 992---ῶδ. {{ΚῈ ΧΧΙΪ. 
19--90. 

Νι. χχνὶ.90. ᾿ Ἀπά, 45 ἴδ ν ὑσοῦθ θδίϊηρ, 6515 001 Ὀγθδά, δηά Ὀ]θββοά 
1, δηα Ὀγάκα 1, δπα ρᾶνθ ἴξ ἰὸ 1η6 ἀ15010165, δηὰ 5αϊἱά, 
Ταῖτθ, δδὲ ; {Π15 15 τν βοάν. 

ἀΠΠου]γ. ὙΠῸ ἀἰβοῖρ]θ5 ἱπίθγργοιθα {15 1 ἴθ Ά} }γ, ἃ5 ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἴγοπι νϑυ. 88. ψ θη οὐν ΤΟΥ 5119. }}γΥ ΘΟ ΠΒαγΘ5. {π6 11 Τὴ ]θᾶρρΓΘ- 
Βοηβίοηῃ ὈΥ̓͂, “ἰδ 15. Θποιρῃ,) δηά 50 Οοβββ ἴ6 σομνουβϑίϊοη. 
Ἠδ νγὰβ ἀροαυΐ ἴο δαΐθυ ὑπ 566π6 αὖ αθί ββοπιαπο, ἃπὰ μπδὰ ποὶ 
ἀϊπηθ ἔμ θη ἴο Πἰ5ῖϑη οὐ ἴο σογγϑοῖ ἔπι  ὶ Γ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ᾿Ι ΘΓ ο65,ἰκανόν 
ἐξι, Δρβαγασπι οϑῦ, αυοᾶ ρτγοίογι δ, ἀθϑι πἰΐθ ἴᾶπι ΔΠ1Π1ἃ ΡΥΟΪΆΓΙ. 
Ἰκανόν ἐςι, οαάθηι δϑὺ οὕ τα Ἴ. 1, 50 Ποῖ} 101, αὐαῷ ἃ {πᾶαθ15 δά Π]- 
Ροΐαγ, φαοίθ5 ἃ0 αἰΐοσο ἀρϑυγάσπι αὐἰὰ ργοίογιαγ, 4αἱ ἰδοῦ 
ἀοροραὶ, κο. ο. 8566 Τἀρπίοοὐ ἀηὰ Βομοοῖβθῃ, νοὶ]. 1. Ρ. 919. 

29.Α ἔδιν που 8 ΟΠΪΥ Ὀοίονα εἰ ἀθαΐῃ, οὐσ ὈΙο55θα αν] οΓ ἰπ- 
δὐϊταϊοα {μ6 ΒΟΙγ ἘΠαοἰαγιδέ. Ηθ Καθ ὑμπαΐ ἴμο ἰοπρ ἃπὰ ργο- 
σΓοδδῖνθ 0165 Οὐ ργορβθοίθβ, νυἱβίοῃβ, ἔν 65, μὰ ἤραγοβ,  ΠΪΟΝ 
Παὰ ργϑαϊοϊθα ἢῖ5 ἱποδυπαίίομ Δη ἃ 50 }}{6Ὑ1Π 95, ΘΓ ΠΟῪ Οἢ. ἔδιὸ 
Ροϊηὶ οἵ θοΐπρ δοοοιηρ! 56. Ἠθδ Κπον ἐπαῦ ἐπ Μοβαῖς αἴδ- 
Ρϑηβαϊΐοη ψνὰ8 οα ἴπ6 ροϊμπὶ οὗ θϑὶπρ οομιρΙεϊοά, ἢ 4}} 15 
ἐγρίοδὶ σθυθιηοπῖθβ 8 ἃ Οὔβουνηοθβ. Α ΠΘΥ ἀπα 5ρί Γαδ] Κίηρ- 

ἄοπι νψγὰ5 ἰο 6 δπσγαί δα οἱ ᾿ξ, νυ ἐἢ οὐ ποῦ γιϊθ5 ἀη ἃ οὐ μοι σδογᾶ- 

χηθηΐβ. ΤῊΘ ΠΟΙΥ οἵ ΠΟ] 165 8 βϑοὺὴ ἴο 6 ἰβγοϑη Ορθῃ---ἂπὰ 

τᾶ, 5ϊ᾽π|ἃ] τηϑη, ἱμτουρ ἴμ6 ἀἰοπίηρ ὈΙοοὰ οἵ ἃ Ἐοάθομηογ, 
νγὰ5 ἴο θ6 ρδγπϊίοα ἰο μο]4 ὑμογθ ἔπ μἰσμθϑὶ οοπιηπ θη 
ΜΠ μἷ5 ΜᾶΚογ; ἴῃ οοππηθιπογαίίοη οὔ {μπ ὀχ εθθάϊηρ σγοαΐ ον 

ἀη4 811-5υΠΠ]οθὶ βδουῆοθ οὗ μῖ8 οἷν ὅοη. ΤΠιὰΐ 6 τᾶν 6ἢ- 

ἄδανουγ ἴο είν αὖ ἃ οἰθᾶγον σοιηρυθμθηβίοι οὗἉ {}15 ογθαΐ τγ8- 

ἴευυ, πᾶ ὑποόβθ ΠΟΙῪ πηθηηο 15, ὙνΒῖοΒ. Οὐγ Ποτὰ τϑὲαἰρά 

ἐς (τ {86 οοηἰίημα! τοιπθιηθγαποθ οὗ μἰ5 θα,» ἰδ ψ1}} 6 δά- 

γί88816 ἰο γϑίου ἴο π6 σϑνῖβα [βαβίβ πὶ {Π6 1μϑ ν ] 108} ἰᾶνν, Ὑ ΒΙῸΒ 

ον  ἀθμῖν ργθῆῖσατο ἐμ σγθαὶ βϑουιῆοθ οἵ Ομ γίϑί, ὙΠ 10} νγὰ5 ἴὸ 

Ρ6 οευγθᾷ ἂ5 ἂἃπ ἰοποπιθηῦ [ῸΓ ὑπ 5ἴη8 οὗ πιᾶῃ. [π ΡυγϑιδΠ 00 

οἵ ὑμῖ5 ρίαῃ, γγϑ 1} οοπβίἀθγ ὑπ παΐαγο οὗ ἐμ Φον 5} δαβίβ, 

ἃπα {π6 ἃπαΐορυ μοι ἐμ Ομ βιϊαπ [δαϑὶ οἱ {86 ΓοΥ 5 ΒΉΡΡΘΓ, 

ἴῃ ΜΒΐοΝ ψὸ οαΐ ἂἀπὰ ἀγίπκ ὑπ βοάν δπά δ]οοά οἵ Ομγιβέ, 

Ρδθαγβ, ἰο ἴμ6 δποίθηϊ σἰΐθ διποπρ {μ6 76 ν»)5, οἵ [οαϑιϊπρ ἀροῃ 

ἐπί ηρ5 βδου θα, ἀπά θαἰϊϊηϑ οὗ ἱμ056 ἐμίηρδ ἐμαὶ ὙΘΥΘ οἴδττγοα 

ὉΡ ἰο αοά. ὙΠῸ 26 15} ΒΔ ΓΙ ἢ 065 ἅΓΘ ΘΘΠΘΓΆΠΥ αἰνιἀθὰ ἴπ ἐπ6 

ΓΟ] ον ἐπ ρ᾽ ΤΠ] Π ΠΟΥ, 
ΕἸγϑὶ, ΒΘ ἂ5 6 γ τυλοῖίῳ οἴογοα ἂρ ἰο αοά, πὰ θαγπΐ ἄροὴ 

{π6 α!ἴαγ ; {686 ψϑύθ ἐμ πμοϊοοδυδίδ, Οὗ Ρατγηὶ οἴθγιηρσβ. 86- 

Θοπα νυ, ϑιιοῖ ἂ5 ψογὸ ποῖ ον οἰογοά τρ ἰο αοά ὑροη ἔδιθ Αἰ αγ, 

θαΐ οὐἨ ψΒΙοΙ ἔλθ ΡΥ οδὲδ αἰδὸ μδὰ ἃ ραγὶ 0 ἐαέ ; δῃὰ Ψ ΒΊΟΝ 6 ΓΕ 



4584. ΓΟΗΕΙΒΈ ΓΝΒΘΤΙΤΌΤΕΒ ΤΗΝ ἘΠΟΒΑΒΙΞΈΤ-- ΟΡ. ΥἹ. 

1,α. χα ὶ!.19. ϑΥΒΙΘΝ 15 σίνθη [Ὁ γοῦ : {Π15 40 1ἴὴ Υϑγηθγ γᾶ πο 8 οἵ μ6. ξονγαξαίοιη, 
206. μκον δα δἰ80 

ἀραῖη δαθάιν θα ἴπ ἴμ6 δίῃ οἵδε ηρ5, ἃπὰ {π6 ἴγϑϑραββ ΟΠ ρ5- 
Τμγάϊγ, β΄ οἢ ἃ5 τ γΘ ποῦ ΟΗΪΥ οἴϊεγθὰ ἂρ 0 αοά, ἀπὰ ἃ ροτ- 
ἐϊοπ θεϑίονϑα θα ἐμ ρυἱθϑίβ αἰδο, θαΐ οἵ νι σὴ ὑπ 6 Οὐ ΠΘΓ5 ἱπϑι- 
56 1νγ65 δὰ ἃ 58ᾶγθ κυ δθ: ἔμ6586 6 ΓΘ ΘΔ]16 4 δ, ΟΥ ρ6866 
Οἴου ηρ5, γι 9 ἢ οΘομίαϊ πη α ἴῃ ἐμθιη, ἃ5 {Π6 Ψ 158} ἀθοίουβ 5ρθακ, 
"22 ΡῬΉΓ" ἹΠΞ Ὃ ρ9ΠῈῚ τ ΡΠ ἃ ρογίϊοη ἴογ θά, δηα ἴπ6 ργιοϑίβ, 
ἃ η4 Π6 ΟΥ̓ ὨΘΓ5 850. 
ΤΠ ἢγϑὶ οἵ {Ππ||56, ρούμϑρϑ, ἴθ 5"  ν 5016 Θβρϑοΐδὶ πιγϑίθυυ 

ΘοΠποογπίηρ ΟΠγὶδὶ, ψογο τυμοϊϊῳ οἴογοα ἃρ ἴο αοα, ἃπά 
Βαυγπὲ ἀροι ἐπ αἰΐᾶε, γοῖ ἡ θη ΠΟΥ ΓΘ ποῖ ὙΞὴν ΠΩ», οἴϊου- 
ἔπρ5 [0 ἔμ 8016 σοηργδραϊΐοι, θπὶ [ῸΓ Δ ΠΥ ΡΥ. Ο]ΔΙ ΡΘΥΒΟΠ, 
ἐμοῦ ΘΥΘ ἰνγανβ ρϑᾶφθ οἰϊθυεϊηρ5 ΤΟΡΌΪΑΓΥ ἀπ ποχϑα ἴο ἰμθῖι, 
ἐμαὶ ἐπο οὐ μθῦβ, δὲ {μπ6 58πι6 {ἰπι|6, μθα {ΠΟῪ οἴϊογοα ἃ βδούϊῆοθ 
ἐο 6ο6, τϊρμὶ ἔδαβὸ πμοῖ ὑπμαΐ ΒΔΓ Π| 66. 
ΤΠ βεοοπά οἵ ἴμββα ψϑῦθ ποῖ δαΐθῃ ὈΥ ὑμῃ8 οὐγπθῦβ, Ραΐ θγ 

ἐπ ρῥυίθϑίβ; ἰο 5μῃνν ἐμαὺ {ῃΠ8 οὐσμθΎβ, θϑίμρ ἴῸΥ ἔΠ6 ργθϑθηΐ ἴῃ ἃ 
βἰαΐα οὔ ρα! δ, (Ὁ ΒΙοῖ ἀποὺ πον τπδαθ δἰοποιηθηΐ, θϑὶπρ' ποῖ 
ψογΐμγ, {π6 ργὶθϑίβ, δοϊϊηρ ἃ5 ὑπϑῖν ταϑαϊαΐουβ ἔθ αὐοα, ἃπᾷ ἃ5 
ἐμοῖσ ργοχίθδ, ἀϊὰ οαέ οἵ {π 5δου 6 ἴον ἔμπα. 
ΤΕ ΓαΪγ, ἴῃ μ6 ρεᾶσθ οἰϊθυϊπϑδ; θθοα5886. 580} 85. ὈγουρηΣ 

ἔποὰ μδὰ Π0 τιποίθδηπμθθ5 ἀρορ ἔμοιη, ([μϑν!ἰ. νἱϊ. 20.) Ὧἅπα 50 
ὙΘΓΘ ρΘΥΘΟΙΥ ΓΘοοποοα ἴο 04, ἀπά ἴῃ σονθηδπί τ τ μὲπ - 
ἐμογοίουθ {Ππ6 Ὺ γε 6 ἴῃ ἐμ Υ ΟὟΠ ΡΟΥΒΟΠΒ ἰο δαὶ οἵ {1058 580 Γ1- 
ἤσεβ, νοι μου μαά οἴογθα απἴο σα 85 ἃ ἴθάθγα! γἰΐθ θδἔνγθθῃ 
Θοά Ὡπᾷ ἰμδπι. ἘΠ᾿ 656 5βδου ῆοθα 6 γ6 οοπβδί ἀοῦθα ἕο ὈΓΙΠρ ρΡ6806 
ἴο ἔπ ἃ᾽]ἴαγ, ἰο ἐμ ρυίβθϑίβ, ἀπ ἴο ἔμ οὐῆθῖβ; 85 που δϑδοῖξ 
ΒΘρδυ Εἰ Υ ραγίοοϊς οὔποθ. Τγουρμουΐ Βογιρίαγθ 6 πὰ ἐμαὶ 
ἔπ δαϊπρ οὗ {Π|ὸ βϑου ῆοθ νγὰ5 ἃ ἀπ ἃπα ὈΓΟΡΘΙ Δρρθμάαϊχ ππΐο: 
8}} δου ἴο65.; δια ἐμαὶ 1 15 πηϑηξ!οπϑα οοηδι πα }}} 85 ἃ γἰΐθ θ6- 
Ἰοῃρίηρ ἴο βδοῦηϊοθ πὶ ΡΘΠΘΙΆΙ, 5866 Εἰχοά. χχχῖν. 1ὅ. ΝαμὈ. 
χχν. 2. Ῥ5. οὐἱ. 28, Εχοά. χχχῖϊ. 6. 1 δδπι. ἰχ. 19. πὰ χνὶ. 
2..-11. ΜΠ την οἴπθεβ. Ῥγοίδπο υυι θυ κουγῖβθ γε θηε! Ὺ 
τηθηΐίο [15 οὐβῖοπι, ἃ8. ΒΘ ΙΠ θ᾽ Αἰ νσα 5 Ορβογν θα "γ {μ6 ΗἩ ϑαΐμϑῃ 1ἢ. 
6 1 58 ου  665. Ηοιηϑῦ δἰ 465 ἴο 11. Ρ]αΐο, ἢ πὲ5 Βθοοῃα θοοῖΚ 
6 1 ρῖθιι5, 68115 ἐμ 656 [δαβὶβ “Ἑορταὶ μετὰ θεῖον, δαϑ5ὲ5. αἰΐον ἃ1- 
γί π6 ουδμὲρ οἴδεγθα προ ἴπΠ6 σοαβ. ΡΙαΐα 6 αἰ50 γϑρογὶϑ οἵ Οἃ- 
ἔα !1π| δ πα Π15 σοπϑρίγαΐογβ, ὄτε καταθύσαντες ἄνθρωπον ἐγεύσαντο 

᾿ τῶν σαρκῶν, {ὑπαὶ 5ΔοΓΙΠοἾπρ ἃ τηᾶπ, ἔμον αἰά 4}} ϑαΐ δοιηθν δὲ 
οὔτμ6 ἤδϑῃ ἢ υϑῖπρ' δΠ15 ΓΙ σοιιβ Γ 6 85 ἃ θοπὰ ἴο θη ῇγπι [ΒΘ ΠῚ 
ἱοροῖμπογ ἴῃ ὑμποὶν ἔγθϑομουυ. ΒΎοπι ἔΠ6 ππίνθυβαὶ ργθνα!θπο οὗ 
ἔπ|5 τἰΐθ, {πθη, γγ7ὲ Βᾶγν 6 ΘΥΟΥΥ γθᾶδθῃ ἴθ ΘΟΠΒ 6 Γ 1 ἃ5. Πᾶν Πρ; 
θ6δπ, ἔγοπι ἴῃ νϑυῪ θαυ] θοὶ ρογὶοα, ἀἰνίπϑὶν ἀρροϊηΐθα, δηὰ 
ΟΥ ΘΙ ΠΑ Πν ἃ ρατὶ οὗ ὑπ ρυίμηροναὶ το ρίοη : ὑυρηγιηρ {Π6 ἃΐοη.- 
ἴη9 διοῦιῆοα οὗ ἔμ ἔαϊαγο Μοβϑβδιαμ, ψ0 ΧΡ ϑϑὶν ἀθο  ΓΘ8, 
τὐχκορρῖ γ6 δα ὑπ ἤθϑβῃ οἵ πθ ὅοη οἵ Μ8ι, ἃπὰ ἀγίῃκ Β15 Ὀ]006α, 
γ8 πᾶν πὸ [π| ἰπ γοῦ, ΨΦόΠη νἱ. 51--- ὅθ. ΟΠ γιδῖ, οὐνγ ῬΆββονϑ', 
15 ϑϑουποοα [ὉΓ ἃ; ἐμογοίογο ἰοΐ ἃ5 Κϑορ ὑμ8 (ϑαϑὲ (ὑπὰΐ 15, 
ἔΠ6 ῬΆβο Βα! (δαβὶ, προπη {815 βδουι ἢ οοα Ομγιδῖ,) τ 1Π6 τπιπ]θ8- 
νεπϑά Ὀγοδά οἵ βἰποουι νυ ἃπα γαῖ. 1 ΟοΥον. 7, 8, ὙΥΒΟΓΘίΟΓ Ὁ 
οὐποίάο π8ἷ ἴπ6 [.0Ὲ}Ὁ5 ΒΌΡΡΕΕ [5 ἃ δαβδῇ πρΡῸ ἃ 580} 66, ΟΥ 
ΒἘρυϊυπι οχ Ὁ] αἰ5, ἴθ ἔμ6 ϑ81η6 ΤΠ ΠΘΙ 85 ἴθ «58 ἔθαϑ 5 
ΠΡΟ 58ο γι ἤσθα ἀπάθν {π6 ἰᾶτῦ, ἃπὰ {πὸ [δὰϑῖ8 προ ᾽ΕΙΔΩΛΟ- 
ΘΥΤΑ, ({πϊπρ5 οἴογϑά ἰο 140]5) διηοπο ἐμ Ἡθαΐμθηβ. Απαὰ ἐπὶ5 
Τ ὑμῖμῖκ 11 θ6 ργονθα ΒΥ ἃ γοίδυθποθ ἴο ἐμ ἔθηΐη οπαρίον οἵ 
1 Οου. ἔγοια ἴμ6 191} ἴο ἔπ 224 νϑῦβϑθϑ, βου 51. Ῥδ8]} ΒΡ ΡΟ565 
ἢππο86. ἔῃγοθ ἅγῸ ΡΆγΆ 1615, πα ἰμαὶ ἃ ρογίθοϊ ἀμ ΙΟΡῪ οχ δἐβ θὸ- 
ἔννθθῖ ἴποηι, οὐ οἶδα ἔθ μοὶ βύγοπρ τ οἵ πὶ5 ἀγρ απ θηΐ {815. 

ἈΑραΐῃ, απάϑν ἔπ 6 αν, {μ6 θαϊίηρ οἵ {π6 ἰδαδὶδ πρὸ (ἀοα5 58- 
ΟΥ̓ ο05, ννἃ5 Θοῃϑι ἀογθα ἃ5 ἃ ἰθάογ αὶ γἰϊο οί νεθι οὐ ἃπὰ ἰμοδ6 



ΟΗΕΙΒΤ' ΓΝΘΤΙΤΌΤΕΞ ΤῊΕ ΕΠΟΗΛΕΙΒΤ--ΟΉΑΡ, ΥΙ, 4δ5 

Μαγκχῖν. 28, ἢ (οο]ς 
ἴμα. χχ!!.19, (ἢ 6 σὰ δῇξθυ ΒΌΡΡου, 

Φοιαβα! οι. 

πανετο τον Ξρλ οτὸς ὄν τὸ" 
ἐμαὶ οὔδυθα ἐμθῖι, ἴῃ [Π6 βᾶπηθ ΨΥ ἔπ ἀποϊθαΐ Ηθρτθν5 ἀπὰ 
οὗμου Εἰαβίθυη παι }8 ται θα ἀπὰ 5θαϊοὰ ΟΥΘΥῪ οονθηδηΐ Ὀγ 
Θαἰπρ δηα ἀγὶ περ; ἰοσοῖμου ; ἀπ, ἀπιοπρ ἔπθπ, ἀξ νγὰϑ ἃθ- 
οθαηΐθα ἃ ποδὶ ᾿Πιθίποιιβ οἴδποθ ἴο "6. σφ. ΠΥ οὐ ἴμ6 Ὀγθᾶοῆ οἵ ἃ 
οονθηδηϊ ἔπ5 οΘοπἢγπιθά. 8.4] 1, ἃ5 ἐμ μαΐιγα! ἀρροπάϊχ οἵ αἱ! 
ἔδαβῖβ, υγᾶβ ΔΙ ΤΆΥ5 Ῥτΐ ὌΡΟΙ ΘΥΘΙῪ 58ΟΥ 66, ἃηἃ νγᾶ5 γοσαγάοα 
88. ἃ 5Ύ17100] οἵ {6 45}: δῃὰ Κι πάη 685 : ἔγοπι μθποο ἔπο ἀπ- 
οἸθηΐβ οα]]θα 1} Απιϊοὶ ἐῶ ΘΟ]. Απαᾶ ἔγοπι ἐπὶ5. ουδίομι 
ἐμ ΡΥΌνΘυ 18] ΘΧ ργθβϑίοι διμοηρ ἴῃ 6 Θτγθοκβ οτὶρίπαΐθα, ᾿Αλὲς 
καὶ τράπεζα----5]}0 ἀπ {π6 [8016 ; δηὰ Δ η σ᾽ ΟΠ ἔΠ6 ν᾽ αἰ 0 
οἵ ἃ οονεπϑηὶ οὔ 8810 νγἃβ δοῃϑι ἀθυά δ5 ἴῃ νἱοϊαἴϊοη οἵ ἴῃ τιοϑὲ 
ϑ8οΓθα Ιθᾶρτι6 οἵ ἐγ θπἀβμὶρ. ϑθνθγαὶ ρᾶββαροϑ οἱ βογίρίαγο ΓΘ 
1Πυδἰγαΐθα Ὀγ ὑπ ἀρρ!ϊοαϊίϊοῃ οἵ {πἰ5 ουδίομι, Γ(ον. 11. 13. ΝΌΠΙΡ. 
ΧΙ. 19. ὦ Ογοη. χὶϊ. ὅ. Ἐσγίμου, θη αοα ἀρ! νογοὰ ἐμ 6 
15 γα 6} 1165 ἔγοια πὸ θοπᾶδρο οἵ Ερυρῖ, Π6 τπδη θβϑιθα Ὠϊ τη ἢ πὶ 
ἃ ῬΘΟΏΙΠΙΔΥ ΤΠ ΠΟΙ ΔΙΠΟΏΡ' ὑπ Πη--τᾶπ 116 ἴῃ Υ βοϊουγπο ἴῃ 
ἔθηΐβ ἴπ ὑπ ψ]] ἀθγπθϑ8, ΗΘ οομπηηδπαδα ἃ ἰθηΐ, ΟΥ̓ΪΡΘΥΠδΟΪ6, 
ἴο 6 μι], ἐπαὺ μ6 πῖρΐ 50] Οασ τ τ ἔπι α]150. Βα μὴ 
ἐμ Ψθνν5 ἴοοἱς μοβϑθϑϑίομ οὐ ἐμπϑὶν πα, ἀπ ΡῈ}}} ἔπθπλ Ποιι568, 
Οοά νοι]Ἱὰ αν ἃ ἰχϑὰ ἀνθ] ηρ' Ρ]ᾶσ6; ἃπαὰ ἷ5 ᾿ηονθαῦ ]6 ἔδὰ- 
Ὀθύπδο]6 ψγἃ5 ἰαὐπθα ἱπῖο ἃ βἰαπάϊηρ' ἰθπηρ]6. Απά, ἴο πιά ἐμ 
ἉΠΆΪΟΡΎ ΠΟΓ6 Θομηρ θίθ, ἰδ νγᾶ5 ΓΣ ΠΙβμθα τὶ ἐπὶ πρ5 βαϊξα]θ ἴο 
8 ἀνθ! ρ Ρ͵δοθ6---α [4016, τ ἢ ἃ οδηἀ!θϑίϊο : ὑπ 6 ΤΌΥΠΙΘΓ αἱ-- 
ὙγΆΥ5 [ὈΓΠΙΒμΘ ἃ τὰ} ὑγθδα, Πανὶηρ ἀἰ5:65, ΒΡΟΟῃ5, θΟν}5, δηά 
ΟΟΥ̓ΘΥβ, ΒΘ] ομρίηρ' ἰο 1 ; ἃπα {π6 σδπα] δῖοι μᾶνίπρο 118. Δ ΠῚ Ρ5 
ΘΟΕ ΠΌΔΠΥ θα Γπηρ. ΠΘΥΘ νγὰ5 8150 ἃ οοπεπυ} ἤγο Κορὶ ἴῃ 
1πΠ6 ποι8θ οἱ ἀοα ὑροη ἔΐ αἰξαγ. Απὰ, ἴο δᾶγγΥ ἐμ γ656Π1- 
ΡῬΙΆΠΟΘ 511} {ὰγ  ΠΠ6Υ, πιθαΐ ἀπά ἀγίηῖς αῦθ Ὀγουρμὶ ἰηΐο {πῸ 
ποιι58 οἵ αοὰ ; ἴον Ὀ6514685 ἔμ6 ἤθϑι οἵ ἔμ θθαβὶβ οογθα ἀρ ἰπ 
ΒΔΟΥΓΙ ΠΟΘ, Μ Ή]Οἢ Ὑγ ΥΘ ΡΥ. ΘΟὨΒαπθα οἡ {Π6 ἰζαγ, ἃ ἃ ΡΑΓΕΠΥ 
δαΐθη Ὀγ ἴπ6 ϑυιθϑίβ, ἃ5 ἃ ρουϊίοη οἵ (ἀοα᾽β (Δ π}1}}ν, πὰ 50 ἰὸ Ὀ6 
τη ηΐαϊ πα ΡΥ Εἶτα, ὑΠ0γ6 ννἃ5 ἃ τη] πο, ΟἵὐἁἨ πιϑαΐ οἴει, πὰ ἃ 
ΠΡαῖιθπ, οὐ αἀὐῖπκ οΟἸἴθυπρ, ἡ αὶ ο ἢ ΓΘ αἰνγαγβ ]οἰποὰ ἰο {Π6 
ἀΔ11|Υ 58 6. 
Το 58ουῖποθβ, μη, θοίηρ αοα᾽5 ἔδαβίβ, πον ἐπαΐ ἀϊὰ ρΡᾶγ- 

ἴαϊκα οἵ μοι μηδὲ ΡῈ οΘομβιἀθγθα ἃ5 815 οοηνίνϑ᾽, Δη ἃ 1 ἃ 1η8}- 
ΠΟΙ ἴο οαΐ πὰ ἴο ἀγῖπκ νι Β. ῬΠαὺ 5Δου] ο65 νοῦ ἔμ 5 
γορσαγάθα 85 ἃ [δά γᾺ} γ1ΐθ πὶ δου ρίαγο, ῖδ ργονθὰ ἴῃ [μον τ. 11, 18. 
ἴῃ Ναμθ. χυῇ!]. 19. ἀπ 2 ΟΒγοη. χα]. ὅ., ἡ ΒΟΓΟ 1ὖ 15 οαΠ]6ἀ “ἐμ 
8811 οἵ ἰμ6 οονθπμαπὶ,᾽) ἃπὰ “ἃ οονεπᾶπὶ οἵ 88}1,᾽ ἴο βρη ν 
ἐμὲ 85 πιθη γα θα {ποὶν οονοηδηΐ Βγ οαἰίπο ἀηὰ ἀγπκίηρ, ἴὸ 
ψ ΒΙοἢ 86} νγὰβ ἃ ΠΘΟΘΒΒΒΓῪ ΔρΡρεηάϊχ, 50 ἴῃ ἴπ6 5δ8πι|6 ἂν οὐ, 
ὈΥ {π|686 58 065 ἀπ ἃ [θα515 ἀροη ἴμθπι, ἀ1ἃ τα  ν διὰ Θοπῆγπι 
μῖ5 οονθηδηὶ τι τ ὑπο86 ὑπαὶ τ γ ραγξακουβ οἵ ἰμθ; ΠΟ, ἃ5 
1 ψογθ, τηὶρῖ θ6 οοπβιἀογθα ἃ5 ϑαϊπρ' Δη ἃ ἀν πὶ πο’ ἢ Η ΠΏ 
-- Οοἀ᾽5 ρογίίοη οὗ ἴμ6 οονθπαμΐὶ θθἱῃρ' υἱδῖ ]Υ Θοηβαπιθὶ Ὀν μὲ 5 
ΠΟΙΥ ἤγτθ οα ἐμθ αἰΐαγ, ψ μοῦ ψψὰ8. ἀἰγᾶγ5. Κορὲ θαΓηΐ Πρ ἔμ 6 ΓΘ, 
866 ΓΠιονἱξ. ἐκ. 24. 2 ΘΟ ιγοη. νἱ!. 1. ΕἾΘ κου 86, ἔ]16 5 Ύπηθ00] οἵ 
ἐπθ 1ογ 5. ρύθβθμοθ, [8}1] {γα αθαεν ὁπ ἐμ νἱοἰϊπι8 οἴθγθα ἴὸ 
ἐῃ8 1ογὰ, ἃ5 ἃ νἱβῖ}]6 ἀθῃιοπδίγαϊίοη οἵ μἷ8 δοσοορίδηοθ οἱ μΐ5 
Ρογίϊομ, δα οἵ 5 δηϊογίμρ, ἰμΐο οονοπαμί ἘΠ} Οὔἴδυ δ, 

8366 66ῃ. ἰν. 4. χν. 17. {πιᾶρθ5 χὶϊϊ, 19, 20, ὅτο. εν 

Α5 ψ8 πᾶγϑ πον 8μόνα ἐμαὶ {Π6 58 γ 668 οὐ ἴΠ6 Του! ἴθ] ᾿ᾶνν, 

τ {πὸ [δαϑὲβ ρομ ὑπ 086 580. 1065, ΜΥ6ΓΘ γοραγάθα ἃ5 ἰδάογαι 

τἰΐος δοΐνψθοη Θοἀ πᾶ τπθῃ, ἴῃ {6 πιᾶπηϑγ ἐδ ᾿μογ 5 Βαρρον, 

ἀπ άον ἴπ6 ΘΌ5ρ6] ἀἰδροπβαξίοη, Ὑμ] ον το ΒᾶνΘ αἰγοᾶαν ργονθιεὶ 
ἴο "6 Ἐραϊα βδογιποία!ο-ττα [θαϑὲ ἀμροη ἃ 580 ὙΠ --απιιδὲ 4150 
μ6 οοπδίἀθγϑὰ ἂ5 Ἐρα απ Ετθάθγα!ο, ἃ ἔβά0γᾺ] [οαδὲ οἵ γϑοοποὶ- 
Ηἰα οι ἃπά απ τν Βούννθοι αοα ἀπά πῖθη, ὈῪ ΒΟ Β. νγ6 ἅΓῸ ἴάκοη 



4δὃ ΟΠΕΙΒΈ ΙΝΘΤΙΤ ΕΒ ΤῊΗΕ ΕὔΟΘΗΛΑΕΙΒΤ --ΟΉΛΡΟΎ. 

Μανκχίν 38. ἀη ἤθη Β6 δά σίνϑη ἐμδηκ5, μ6 σάν 1ἴ ἴο {Π6Π|, 
Μι.χχυι.27. βαυιησ, αὐἹηὶς γ6 4}} οἵ τὸ; 

ἰηΐθ ἃ βαογὰ οονθηπϑηΐ, δινὰ δη  ν] ΟΪ Δ }6 Ἰθαᾶσαθ οἵ ἔγι θη ἀβμὶρ, 
ψίΐ Ηἰπι. Τη σοτηρδυπρ' ἴμ15 δοοοὰῦπὶ οὗ {π6 ἃποϊθηΐ ᾿η0668 οὗ 
φοΙθργδίϊηρ ὑῃ6 ΖΘ 158 ἰδαϑδὶβ ἢ {Π6 ᾿πδυϊταὐοπ οὗ ἐμ6 ΗοΪΥ 
Θδογαιηθῃΐ οἰνεῦ ὈΥ πα ἱπβρίγθα νυ θγ8. 1 15 ἴο "6 γϑιπάγκθα, 
ἐμαῦ ψπθπ Ομγιδὺ ᾿πϑυϊαϊθα ἔπ δα ομτιβἐϊοα! [θαδὶ, μΠ6. 5816, 
“«ΠΠῊ 15 ἰδτηὴγ Ὀ]οοά οὔ μ6 Νὸν Τ᾿ ϑϑδιηθηΐ"--  Π]5 οαρ 15 ΠΝ νν 
Τοβίαμηθπὲ ἴῃ ΤΥ δ]οΟοα :᾽ ἰμαΐ 15, ποὺ ΟἹΪΥΚ ἔμ 568] οἵ ὑπ6 οἱ ἀ 
οοναπδπὶ, θυΐ ἐπ βαποίϊοι οὗ ἴΠ6 πε οΘονεπαπῖ. ΠῸ: οοπῆτγ- 
τηδίϊοι οὗ ἔπ οἰὰ οονομᾶπίὶ νὰ ὃν ἐπ Ὀ]οοά οἵ Ρ}}]5 ἀπά οἵ 
ξοαΐβ, (Εχϑά. κχχῖν. ὅ. ἀπὰ Η6}. ἰχ. 19.) θθοδιδθ Β]οοα νγ»885 51} 
ἱο θ6 5δμιθ. πὸ σομῇνδιοη οἵ ἐπ6 πον σοονϑηϑηΐ ν'85 ὈΥ ἃ 
ΕΡ οὗ νίπα; θθοϑιιδθ πᾶ δν πὸ Νὰ Τ᾽ οϑἰδιηθηΐ ὑποῦθ 156. ΠῸ 
Τυγίμου βμθααϊηρ οἵ Ὀ]οοά, ΗΘ}. χι!. 26. χ. 18. Αβραΐῃ, ΟἿ Γ 
ΤιοΥὰ 5805 οἵ ἔμ δρ, ““ Τἢ15 ΟΡ 15 ἔῃ Νὸνν Τ οϑδίδιηθηΐ 1 ΤΥ 
ΒΙοΟα :᾽ ἴῃ ἔμ δᾶϊηθ Ψψἂν 8ἃ5 86 οὐρ οὗἉ Ροοά ἴῃ {πὸ 1, ον 104] 
Ιανγ, (Εχοά. χχῖν. 6.) ψὰβ ὑπῃ6 ΟΙα ᾿Τ οϑϊαμηθηΐ ἴῃ πγ Ὀ]οΟοά. 
ΓΠΘΓΘ 8}} {πὸ υί16]65 οἵ ὑπαὶ οονοπδηΐ θοίηρ' γΓθαὰ ονϑσ, Μίοβϑβ 
ἔοοκ }ν 418 οὔ ἐμ δ]οοά δηὰ ρυΐ [ὖ 1η θᾶ51η5, δ βρυϊηΚ]θὰ 4}} ὑπ6 
Ρϑορὶθ νι 1ἴ, πα 5814, ““ Τ 15 15 ὑμ6 θ]οοα οἵἉ ἴπ6 οονϑθηβπὶ 
ψ μοἢ αοά Βαΐῃ πιᾶα 6 ἢ γόοις :᾽) δη8 ὑππ|5 ἐπαῖ οὰ οονοπαβὲ 
ΟΥ ἰθϑἐϊ πΟν ψγἃ5 Θϑία ! 56 α. Τὰ ΗΪΘ τη ποῦ ΟΜ γδί, θϑὶπρ' 
πον ἃθουὲ ἰο ὈΥΙΠΡ ἴῃ ἃποΐμου ἃπα πποτὰ ρου δος ἀἰβρθηβαίομ, 
Βανὶπρ ΡΠ 5Π 6 8}} {Π6 ἀυίιο] 65 οὐ πὸ πον σονθηδηΐ, ΘΟ ΠΥΠῚ5 
τ Ργ {6 Ὀγθακίηρ οἵ Ὀγθδά, βαγίηρ, ΤΠ15 15 ΤΥ ὈΟΟῪ ἴῃ ὑμ6 
Νον Τοϑίδιηθηΐ, ΟΥΓ οΘονοπϑηΐ, ἴῃ {Π 6 581η6 56158 ἃ5 Π6 ρ850}8) 
Ιᾶ} Πᾶ5 θθϑὴ διἰμοῦΐο τΥ οαγ ἴπ ἔπ οἰα αἀἰδρθηβδδίίοη, Ἐξ 
Υ8 8}} οὗ 1. ἘΦ ἔθη ἴακοβ ἱμῃ6 σι, βαυίηρ, 15. 15 ΤῊΥ̓ ΟῸΡ ἢ 
ἐπ6 πον οονθῃϑηΐ, ἰῃ ἴΠ6 5816 56η86 85 π8 δ]οοά οἵ ΡῈ}}5 ἂπᾷ 
δοαῖΐβ πᾶνϑ βθδῆ τρῤ οὰρ ἴῃ πο οἱά οονεπδηΐ, .Ιηἷς γο 8}} οἵ 
1; Βᾶνπρὶ ὙΟῸΓ ἰιθᾶεὶβ ΒρσΙη Κίθα ἴγομι Ὧῃὴ δ} σοΟηδοίθπο,. 
ΗΘ. χ. 22. 
ὙΠ [658] 5δουῦ!ῇοοβ ψογο θαΐ ἔγραβ πᾶ ββδάονβ οἵ {88 ἔγιιθ 

Ομτιδἐϊδη βδουιῆσθ; ἀπ α ψ γο, ἐπογοίογθ, νι ἢ ὑμεῖν [δ 5ἴ85, Θοἢ - 
δίῃ! Υ γοπουθα πὰ γορθαΐθα : μαΐ πον ὑπαὶ ΟΠγὶϑὲ, ἃ5 ἃ ἰδῖηΒ 
γἱ μοα δ Ὀ]ΘμΙ δι, δηα ψιπουΐ ϑροῖ, ἰὈγθ-ογάδίποα Ροίοσα ἐπε 
Τουπαδείοῃ οἵ π6 νοῦ, (1 Ῥεῖΐ. 1. 30.) μὰ. θθθῃ βδουι ποθα [ῸΓ 
18, ἔμθγ γθιηδίῃ ΠῸ ΠΊΟΓΘ ἰὐρίο8] 580 ὙΠ 665, θαὐ Οπ]ν ἐπ [δαδίς. 
προ ἔπ Θὴθ ἀτθαΐ βδογιῆοθα, νν ΠΙ Οἢ ἃ Γ6 511}1, ἃ πα δνϑὺ ψ 1} 6, 
ΒΥ ΠΡ Ὸ 16 Ά}}γ οΟμ πμ 64 ἴῃ ὑΠ6 ΠοΓα᾽ 5 ΒΌΡΡΕΥ. ““Η1 ἐπαΐ δαΐοιῃ. 
Υ ΠΘ5ἢ, ἀπὰ γι π κοῦ ἢν Ὀ]θοά, ἀνθ! θὲ ἴῃ μη6, ἃηα 1 ἴῃ 
Β1π,᾽) Φόοδη νἱ. ὃ, 6. 

ἼΠΟΓΘ ΓΘ 511} πηϑην Οὗ ΓΘΒΘΙΊΒ] 1 δ᾽ οἰ ΓΟ πηδία 665 θοἴνγθο: 
{πὸ Ψον 5 Ῥάββονοὺ δηὰ ἐπ (μγιϑέϊαη. Ἐπποπαγϑὶ. ΤΠ Ῥα55- 
ΟΥΟΡ 85 οἵ ἀἰνίηθ ἀρροϊπίμπηθηΐ, δηα 50 15 {π6 Ἐπποβαγίϑῦ. ἘΠῸ 
Ῥάβδονϑυ νγ8 ἃ ϑδογαιηθηΐ, ἃπα 580 15 {πὸ Ἐπ παγὶϑὶ. 'Τὴ6 Ῥα885- 
ον Γ ρΡγθῆρηγθα {πΠ6 ἀθαῖθ οὐ Ομγιδὺ θθίογθ 1 γὰ5 ΘΟ Ομ ρ 5μθὰ 
-τίμο Εὐαομαν δῖ γθργθϑθηὶβ, οὐ ἴραγοϑ οἵ, ἔπ ἀθαὶ πον μᾶδὲ. 
Α5 Βό ΨψἘΠ0 ἴῃ ἐπ ψϑν δ ἂν αἰ ὰ ποὶ Καορ ἐπ Ῥαββονϑὺ, ΒΟυ6 Εἰ5 
ΘΝ 5ϊ1ῃ, 8πα ψὰ8 ἰὼ 6 ουΐ ΟΥ᾽ το [5γ86], Εἰχοάᾶ. χὶ!. [ὅ. 
Ναμπηῃ. ΙΧ. 19, 59 [6 Αἰδὸ 0 πϑρ]θοῖβ {π ἩΟΙΪΥ Ἐπ μαν δῦ ἴἢ 
ἴπ6 ΟΠ γί βἐϊδη αἸβρθηδαί θη, ΓΘ πο 65. 4}} ἱπίθγαϑὶ ἀπά Ρμοπδῆξ 
ἴῃ {πΠ6 ἀϊοπθιηθπΐὶ πα βου ῆρε οἱ (τ βί, ἀμ α 58.8}} αἷδὸ 68 ἢὶσ 
ον 8512. Α5 ὑμ8 ῬάββουῈὺ ψὰ5 ἴ0 ὁϑῃἑ ΠῸ6 ἃ5 ΟΠ ἃ5 ὕπο 76» 158 
ἰὰνν γὰ8. ἴῃ [ὉΓ66, 50 {ῃ6 πιο μαγὶδὲ 15 ἰὸ οσοηίξηθθ {1} ΟΠ τοὶ 
584] οοιηθ ἰθ 7} υᾶσο ἐμ ψοῦ!]α. ΤῊΘ 88516 [ὈΓΠη5 ἃη ἃ ΘΧΡ ΙΓ ΘΒ ΟΠ 5 
ΨΥ 6 ΠΚονν᾽588 Ορϑοῦνϑα ἴῃ Ροὺ ᾿ηδϑἐ ] 08. 

ἴῃ {πὸ ῬΆΒΟΠΔΙ ΒΠΡΡΟΥ {86 τπαϑίον οὐ ἐπ6 Ποιι56 ἴοοὶς θγραά, ἀπὰ 
δᾶνϑ ἔβᾶπκο ἰο αοα; 50 ἐἰὰ Οῃγιδί. Τὸ ννἂβ δδξοιηανν [ῸΓ Πἰπὶ 
Αἰϊογνναγ 5 ἰο Ὀγθὰκ ἰΐ, οἰἴ μου Ὀοίογο οὐ δὐίον ἔμ δαπϑαϊοϊίοι. 

Φουα πα }6Ππ|-. 



Γ(ἨΒΙΒΥ ΙΝΒΤΙΤΌΤΕΚ ΤῊΝ ΕὔΘΗΛΕΙΒΈ.--ΟΉ ΔΡ, ΥἹ. 

ΜΜανκχῖν.23. Δη {Π6 νῪ 4}} ἀγδηκ οἵ ἴ{. 
24. Απά δ 5814 πηΐο {πθην, ΤῊΪΒ5 ἴ8 τὴν Β]οοᾶ οἵ ἐπθ᾽ πον 

ἰοβίδηθηΐ, νυ ῃ 0 15 5ῃ 64 ΤῸΓ γπδην. 
απο πύον τ᾿ Ὁ 
8πα (ο ἀϊδίγιθαΐο ἃ ἴο μὶ5 {ἈΠΔ]]γ, ἃ5 ἰδ ἀοο5. ποὶ ἈΡΡΘΑΓ ὑπ Ὺ 
ΜΜΟΙΘ Ρογ θα ἴο ἰαϊκο Ὁ ἐμπθηιβῖνοβ. Ὑπαὺ ὑπ686 ἔΌγπ5 ΟΓδ 
Οὐδογνοά θγ οὐχ Πμοτὰ 15 θυϊάθμί. κι ἐπ βδπι8 ΤΠ Δ ΠΘΥ. δ᾽; ὑπὸ 
ῬΆΒΟΒΔΙ [δαβί, {16 πιαϑέθυ γγὰβ ἀοουδίοιηοα ἴο ἴα ἃ οὰρ οὗ ψίηο, 
ΡΥΓΟΠΟΙΠΟΙῺΡ, ἃ Ὀ]Θϑϑιηρ ονοῦ ἰΐ: 80 ᾿ἰκΚον δα ἀἰὰ Ομ γιδὶ. [π 
ΒΟ οᾶδο5 ἴπ6 Ὀ]οοα νγὰβ ἃ ἰοϊζοη οὐ δίρῃ οἵ ἴμο οονθπδηΐ δη- 
ἰογθά ᾿πΐο Βούνγοθῃ αοὰ ἃπὰ πιᾶμ, ἡ μῖο νὰ αἱ οποο ταϊξῆθα 
Ὀγ Ροπτίπρ οὐἱΐ ὑπ δΙοοα οἵ ἐπ Ἰλπαρ, ἀπὰ Ὀγ ἔδοάϊηρ οπ {πὸ 
Π65} οὔ {Π6 βου ἶοο, “1 γο Κπον ἐμθθὸ {πη ρ8, ΠΆΡΡΥ ΓΘ γ6 
1 γ6 40 {Π|θμ." 
1 ἰ5 ἂν Βογομᾷ {πο 1ἰπι115. οὗ ἃ ποῖβ ἴο ϑηΐθὺ ἰπΐο ἔμ νᾶγίοιιβ 

᾿πίογργοϊαἰίουβ οἵ Βογιρίαγο ρίνθι ΒΥ ἴμ6 Βοοϊπίαπ ἀπὰ Ῥαρϊϑὶ, 
ἴῃ ἀθίδῃοθ οἵ {ποὶν ρϑου δῦ ΘΥΓΟυΒ. Α5. ἴμ ἀοοίγίπο οἵ ἰτα- 
βαθδίπιαἰίομ, πονονθσ, ἴπ6 ῬΥΪΠΟΙΡΆΙ ΟΥΡΓῸΥ οὐ {πὸ Ἰαϊθοι, ἰ5 
Ιουπάθα οπ ἰ]ιΘὸ ψογάβ, ““ 1315 ἰβ τγ θοᾶγ,» 1 ποι] πίῃ ἴο 
αἀϊγϑοῦ με αἰξϑηίίοι οὗ πὶν γθδάβθυβ ἴθ {πὸ ἰγὰθ βογιρίιμχαι βίρηϊ- 
Ποαίίοπ οὔ ἐῖ8 ραββᾶρθ, ἡ Βίοῖι {Π6 Ἐοιηδη δὲ ̓π θυ ργοῖβ ἢ ἔΘΓΆ ΠΥ, 
ἀηἃ {πΠ6 Ρεοϊοδίδεὶ Πραγαίνο]γ. 
Τὸ ἢπὰ ουἱ ἢ πιθλῃΐπρ' οἵ ΔῺγ ρᾶβδᾶρθ ἴῃ βου ρἔμχο, ΟἿΓ ΟἾΪῪ 

586 ρΙαπ 15, ἴο τρᾶκΚα ἐπ ϑογιρίαγθ 115. οὐνπ ἰπἰογργοῖου : ἐμπαΐ 
15, ἴο ΘΧχϑιμῖηθ ἰῃ Πα ΐ 56}56 5111 Ὑ πο 465 οὗ Θχργββδίοη, ψ τ 
ἐμαῦ ἀπ ἀθΓ ἀἰδοιιβϑίοη, 1.6 αϑϑα ἴῃ {πΠ6 βδογθαὰ ψγιπρθ. 1π {πὸ 
Ρτθϑομὶ ἰηδίδη 6 γ}Χ6ὸ τηδὲ ΓΘΟΟ]] οὗ ἐπᾶΐ ον Τοτὰ 5ρΟΚ6 ἃ αἰα!οοΐ 
οἵ ἴπθ βᾶπιθ ἰδῃριιαρο ἢ ἡ μῖ ον Π6 ΟἹ Τ οσἰδιηθπΐ νὰ σι θη, 
1{ νὸ ἀϊβοονοῦ ὑπο ΓΘ ΌγΘ ΡΆΓΆ116] ΘΟ  ργθϑϑίοπβ ἴῃ ἰμα ΟἹὰ Τ οβία- 
πιθηΐ ἴο ὑπαὶ Π]ο]ι 15 ποὺ 564 ὈΥ οἷν ᾿ϑογά, ψ6 ἅτ ψαγγαπίϑα, 
Ὀγ 4}} {π6 γὰ] 65 οἵ οὐ! οἴδαι, ἴο ᾿πἰογργοῖ ἴμ6 Ἰαἰτου ἴῃ ἐπ βᾶιηθ 
ΠῚ Π ΘΙ ἃ5 γγ6 ἱπ ογργοῖ {π6 ἴογιηθσ. Βοίῃι ἃγθ ἴο 6 ᾿ϊΐθγα! νυ, οα 
θοῖῃ Προικαΐνοὶν ᾿πἰογργοὶθα. 
ΤῸ Ποργον, ϑυγο- Ομ] 10, ἀπ Αγδμηηαῖὶο ἀϊαϊθοῖβ, πᾶν, 

ΒΘΠΘΓΆΙΥ Βρθακίηρσ, πὸ ψΟγα ΜΠ16 ἢ ΘΧΡΙΓΘ5568, ἴο ἀδποίο, ἴο 5ὶρ- 
πιΐίγ, ἴο Γθργοβθηΐῖ. ΤΠΘ ᾿πϑρ γα ὙΎιΐουβ οὔ ἔμ Νὸνν Τ᾽ οδίδπηθηΐ, 
[ὉΠ ον ὑπ Ἰαΐομι οἵ ὑπὸ Ἡθρύον ἰᾶπραδρθ, δἰ πουρ ἢ ἔπ γ 
ψτοΐθ ἴῃ αὔϑοῖ, δρουπαβα ψ 1 ἜΧΡΥΘϑϑῖοη5 ἀογινοα ἔγοπὶ ἐπ6 
Ιδηριιαρο οὔ ἐποὶνγ οοπηΐτυ. Εἰνϑη ἴῃ οἷ" οὐ ἢ Ια ηραἃρ:6, ΔΙ ΒΟυΡ ἢ 
Μ6 Πᾶνδ ἰθυπιβ ΘΠΟΠΡ ἴο ΠῚ] αρ ὑπὸ 6ΘΠ]Π1ρ515, {Π|6 δ8πι|6 {ὉΥΠ), ΟΥ 
Ἰάϊοπι οἵ 5ΒΡ6Θ. ἢ, 15 ΘΟΠΙ ΠΟ η. ΞΡΡΟΒΘ ἃ Πη8Π, [ὉΓ ἰπδίδηοθ, 95 
δηΐογίηρ ᾿ΠΈΟ ἃ πηιβθῖιπι, Θηγί μα αἴ ἐπ6 γαλαῖ η5 οἵ ἀῃοῖθπὶ 
Οτθοκ βου!ρίμγθ, μὰ5 μ15 ΟΥ65 αἰϊγαοίθα ὈῪ ἃ ΠυπΙθ ΘΓ οἱ ΘΌΓΙΟη5 
θυιδὶβ, ἃπα οη ἱπαυίγί ρ Ψπᾶΐ ὑμον ἅγθ, μ6 ἰθᾶγης, {πὶ 15 ὅ0- 
ογαῖθϑ, ὑπαὺ Ρ]αἴο, ἃ ἐμιγὰ ΗομηοΥ : οὔμουβ Ἠ βϑίοά, Ηογδοο, Υ]ν- 
511, Τ)ϑιιοβίμθπθβ, Οἴοογο, ΗἩθγοαοίαβ, Γῖνυ, Οαϑαγ, ΝΟτο, Υ65- 
Ραβίδμ, ὅζο. 15 πὲ ἀθοοῖνθα ὈγῪ {815 ἱπίογπιδίοη ὃ Νοὶ δ 8}}: 
μο Κποννϑ8 81} ἐπαΐ ἔμ θαϑῖ5 μ 5668 ἃγΓ6 ποῖ {πὸ 1ᾳἀθηΐοδ!] ρογ- 
5005 Οὗ ἴπο86. ἃποϊθηΐ ΡΒ] ΟΒΟΡ 68, Ρροϑίβ, ογαΐουβ, ἰδίου 8, 
Δη Θηροιοῦβ, θα ΟΗΪΥ τϑργθδθηϊαίοη8 οὐἨ {ϊπιθὶγ. ρΡΘγβοηβ ἴῃ 
βου!ρίαγ ; θοίψθθη τ μῖοῖ πὰ ἔπ ΟΥ̓ΡῚ ΠΆ15 ἔμ ΓΘ 15 ἃ5 Θ556}- 
Εἰὰ] ἃ ἀἰδιθποθ ἂ5 θθΐψθθι ἃ παπιδη Ρούγ, ἰπδιϊποῖ Ἡ 1 4}} ἐμ 
ΡΥΪποῖρ!65. οἱ γαϊίοπαὶ νἱϊα! γ, ἀμ ἃ ὈΙΟΟΚ οἵ πᾶ γ0]6. Τηπα- 

ἸΏΘΓΆΡ 16 ἰπδίδποθβ ἅΓ6 ἰοπὰ ἴῃ Βογιρίαγθ ΠΘγΘ Π15. ΤΆ ΠΠΘΓ οὗ 

ϑρθακίηρ ἰ5 ορβοσνθά, 1η αθῃ. χΙν. 20, 27. ιἰ 15 5816}, ΤῊ βθύθῃ 
Κίπθ ατὸ (1. 6. ΓΘριΘβθηἴ) ΒΘ ΘῈ 6878, ΤῊ ἐς (1. 6. ΓΘργθδθηἑβ) 

πὸ δγθαὰ οἵ αἰιιοίίοη. ὙΠῸ ἴθπ μουη5 τὸ (ἰ. 6. 51 17} ἴθ 
Κίηρβ, θη. νἱῖ. 24. ὙΠΟΥ ἄγηκ οὗ {π6 δρί γἰξι] στοὸκ ὙΒΙΟᾺ 
(0Π ον οα {ἰθιη, ἂἀπὰ ἐμαὶ τοοὸκ τυα8 (1- 6. γΓθργοβθηΐθα) ΟΒγίϑί, 
1 Οοτ. χ. 4. [ἢ Βον. 1. 20. ΤΠ6 δσϑνθη δἐα δ ατγὰ (ἰ. 6. γοργοδθηῖς- 

84) [86 Δῃ 9615 Οὗ ἴπ6 ϑόνθὰ ομαγομοῦ: ἃπα πο δονθὰ οπαϊίο- 

Φοταβαϊοιη. 
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[μι.χχὶ!.19. ΤῊΝ σαρ 15 [86 παν (οδίδιηθηΐ ἴῃ ΤαΥ̓ Ὀ]οΟά, νν ΠΟ ἢ 15 5ῃ66 γεγαξαί τι. 
ἴΟΥ γοι; 

5.10 Κ5 ατγὸ (1. 6. Γβργθϑθηΐ) ἔμ βθῦθὴ σμαγομθθ. [π Μαΐΐ, ΧΙ]. 
88, 99. ΤῊ δΒε]α ἐς (1. 6. γθργθϑθηΐβ) {πὸ νου]: ἴπ6 ροοὰ βϑοά 
ατγὸ (ἰ. 6. Υβργθϑεπῦ οὐ 515} 1{γ} {πὸ ΘΠ] ἀγθη οὗ ἔπ Κίπράομι: ἴπ6 
ἰδτὸβ αὐ (1. 8. 5151} ἐπ6 σΠ]Π άγοη οὗ ἵπ6 ψ]οκοα ομθ, ὅο. 1π 
Φομη νἱῖ. 986. γὸ πὰ Τίς ᾿ἙΣΤΙ Ν οὗτος ὁ λόγος ; ΥΥμαΐ ἐξ {Π]ς 
βαγίηρ ὃ (ἐπαὲ 15, 115 5:5.}1Π} οαἴοι..) πῃ ΦόΠπ χ. 16. ΤΊΘΥ ἀπᾶοῦ- 
βἰοοα ποΐ ψῇηδΐ ἐμ] 95 ὑμ 6 Υ τόγ, τινα, ΗΝ, (ἰΠπδϊ 15, {πο1Ὁ 510- 
πἰΠοαϊοη.) Αοἴβχ. 17. Τὶ ἂν ἜΤΗ τὸ ὄραμα, ψῇᾶΐ {Π|15 νἰδίοι 
πϊρΐ δ6; ΡῬΓΟΡΘΕΥ ταηἀογθα ὈΥ ΟἿ ἰγαηϑίαΐοῦβ, ψ μδὲ {815 νὶ- 
51Ί0π 5014 πηθᾶπ. (18]. ἵν. 24. ἘῸΣ ἰμθ56 αγὸ ἴπθ ἔνγο οονϑ- 
παηΐβ, αὖται γὰρ, ᾽ΕΙΣΙΝ αἱ δύο διαθῆκαι, ἴΠ656 5]. ΠΥ ὑπ6 το 
σογθμδηΐβ. ΤκΚο χυ. 26. δ Ὡϑκοα τὶ ἜΠΗ ταῦτα, »»βαΐ {Π658 
τ] ηρ5 πηθαηΐ. Απά ΨΘΓῪ ἸΠΔΗΥ͂ Οὗ ΠΘΥ̓5 το ἑ θ6 αποίοα ἴο ἰπ6 
ΒΆΠῚΘ ΡΡΟΞΘ. ἘΠ656 ράϑβᾶρα5 ἈΡΡΟΔΥΓ ἴο Ὀ6 50 Θν] ΘΠ} ρᾶ- 
ΤᾺ]16] ψ τ ἐμαὶ Ὀθοίογο ἃ5, ἐμαὶ ὸ οοποὶαάθ ἔμ ὺ ἅγ ἴο μ6 1η- 
τογρτοϊθα ἴῃ {Π6 5816 Τ᾿] ΠΏΘΥ, ἃπα ἰπαΐ οὐὐ Τιοτ ἱμογοίογο [ἢ- 
ἴοπαθά, θη πὸ ἴοο Κ ἔπ6 Ὀγθδα, ἴο 580, 15 Ὀγθδα γϑρυοβθηΐδ, 
ΟΥ̓ 515} 1 65, ΤΥ ΟαῪ : δ ΘΟΠΒαῸΘΠΠγΥ {παῖ {Π6 σΟπο] δῖοι οἵ 
ἐμ Ηοιπδη δὶ, ὙΠ 0 ΒΌΡΡΟΒ65 ὑπαὺ πΠ6 ὈΥοΘδα 15 ὁμβαηροα τπΐὸ ὑμ6 
γ68] θοάγ, δπὰ ἴπ6 ψὶπ8 τηἴο ἴμ6 δΙοοί, οἵ Ομ τδὲ, 15 Του παᾶδα οἢ 
ΕΥΤΟΥ, ΤῸ ρῖνθ δὴ ἰάθα οἵ ὑπΠ6 τηδηνῦ ἀορηιᾶβ ὑπ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ 
αἰϊοπα ἵἴπθ ἀοοίτίπθ οἵ {γδηβαθδίδηἰαίοη, 1 ἰγαπβοῦῖθο ὑπὸ 
εἰρη 6550} οὗἩ {π6 Οσαϊθομίβιη ΤΥ ἐπα 1756 οἵ 411 ἔπ Ὁ παγομ 5 
ἴῃ ὑμ6 ἘΎ ΠΟΙ Ἐπηρῖγο, ρα] 1564 1π 1806, τα ἐπ θᾺ}] οὗὨἨ {πὸ 
ῬΟρΘβ, δπηᾶ {π6 πηδὴ ἀδιηὰϑ οἵ ἴπθ ΑὐΟΠΡΙΒΠΟρ οἵ Ῥαγὶβ: ὙΠ] Οἢ 15 
ΘΧΔΟΙΥ ἃ σουσπίογρατγί ἴο 81} ἐμαὶ πᾶν θθθῃ ρα] 151ι6ἐἱ ἔγοπι ἔϊπη6 
1] Π]ΘΠΊΟΓΊΔ], ἴῃ ἴΠ 6 ρΡορΊ5 8 ΟΠ ΓΟΠ165. 

ῳ. ΥγΠαΐ 15 {π6 βδογαπιθηΐ οἱ ἴπ Ἐπ ΟΠ αγ δῖ ὃ 
Α. ΤΠ6 ἘΠαοπαγῖδὶ 15 ἃ βδογϑιηθΐ μοι οοηΐαῖπθ ΓΘΆΠῪ δηα 

5. 5 δ η. 1 }}γ, ἐπ6 θοαγ, Ὀ]οοά, 508], ἃπά αἀἰϊνί πη οὔ οὖν Γογὰ 
6505 ΟΠ γϑῖ, ὑπ άθυ ὑπ6 [ΟΥΤΏ5 ΟΥ̓ΔΡρθᾶγδαποθ οἵ Ὀγθαᾷ δῃηὰ ψῖπο. 

9. ὙγΠαὶ 15 αἱ ἢγϑὶ ομ ἴΠ6 ἰΐαγ, δῃηα 1 {π σμΆ] 166 ὁ 15 1ἰ ποὶ 
Ὀγθαᾶ δῃηὰ ψὶποὶ 

Α. Ὑ85: δῃὰ 1ὖ σοηὐϊπαθ5 ἴο θ6 Ὀγθαά ἂπὰ ψῖπα 1}} ὑΠ6 Ρυίθϑδὲ 
ΡΓΟΠΟΊΗΟΘΒ ὑΠ8 ψΟΓα5 οἵ Θομβθογδίίοη. 

φ. Υγμαῖ ᾿ηἤποηοθ πᾶν ἴπ6856 νογάδὴ 
Α. ΤΠ6 ὈΓΘδα 15 ομβδηρθα ἰπἴο ἐπ Ῥοάγν, δηὰ ἱῃθ ψίμα ἰ5 

οπδηρσθα ᾿ηἴο ὑπΠ6 δ]οοα οἵ οὔγ μογχά. 
ῳ. 0685 ποϊμιηρ οἵ ὑμΠ6 Ὀγθδα πα γγ]Π6 ΓΘ Πλδ πη ὃ 
Α. Νοιμπίπρ' οἵ ἐπθ ΓΘ πα 5, Θχοθρὶ {Π6 ΤΌΥΠη5. ᾿ 
Ω. ὑγπαὶ ἀο γουῦ 68}} ἔϊι6 ΤῸ γπ|5 οἵ ἔμ Ὀγθαᾶ δῃη ἃ ψ1Π69 

᾿ Η ὙΤπαῖ τ᾿ ΒΊΟΝ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο Οὐ 56η5685, ἃ5 ΟΟΙΟυΤ, ἥραγο, ἀπά 
ἀϑίθ. 
Ὁ. 15 ποθ πού πρ απάου {π6 ἔοτιῃ οὐ Ὀγϑδᾶ δχοθρὲ ἐπ θοὰν 

οἵ οὐὖὖ Τιογὰ ὁ 
Α. Β6δβ1465 μἷἰϑ θοάγ, ἔμπουύθ 15 μἰβ Β]οοά, μὶ5 50], δηᾷὰ μἰ5 ἀϊ- 

νἰπιΐυ ; Ὀθοᾶι86 8}} {1656 ἃΓ6 ᾿Π5ΘΡΆΓΆΌ]6. 
9. Αμπά πάρι {π6 [ΌΥπὶ οὗ τῖπο 
Α. 2655 Ο γι 5 που ἃ5 θη ἑΓ6, ἃ5 ἀπᾶθὺ ἴπ6 (ΌΓπὶ οἵ {πὸ 

μγθδά, 
9. Ὑγμθη ὑπὸ [ὈΥΠ15 Οἱ ὑπ6 Ὀγθαὰ δα νη 6 ἃγϑ αἰνιἀ64, 15 6515 

Οἰεῖδὲ ἀϊνι θα ὃ 
Α. Νο: Ζ76585 ΟΠ γίϑὲ γθπηδ 1 5 ΘΓ ΧΟ ὉΠΟΥ͂ θᾶ ρᾶγὶ οὗ ἐπ 

ἴογιῃ ἀϊν ἀθα. 
, φῳ. ὅαγ, ἰπ ἃ ψγογά, ψμαὶ “9 6505 ΟἸυιϑὺ σῖνοβ τπι5 τι ποΥ Θδοῖ 
ΟΥ̓ΠῚ ὃ 
Α. ΑΙΙ {πὶ Πα 15, ὑπαΐ 15, ρογίθοϊ οα, πὰ ρογίοοὶ δη. 
9. 1)065 Ζ79651:5 ΟΠ γἰδὲ ἰσᾶνθ ἤθᾶνοι ἴο οοπιο ἱπίο ὑπὸ ἘΠ Ογἰδ ἢ 
Α, Νο: 6 αἰνψᾶγδβ σοι ἐϊπιοδ ἃΐ ποὺ γιρηῦ παπηα οἵ αοά, Πἴξ 
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Μι.χχν!.28. ἔΟΥ Τῆδην ἴου {Π6 γουηϊββίοη οὐ 518. δογαβαίοιν. 
Ματκχῖν.25.. ΨΟΙΙΪΥ 1 56Υ τπΐο γουι, 1 νν}}} ἀΥΤΩΪΚ πο γηογο 
Μι.χχν].29, ΒΘ ποθίου ει. οὐ {Π|8 ἔγαϊς οὗἹἩ ἐπ6 νίπο, ἀπῈ] ἐπδΐ ἄν ννΠθη 

1 ἀτῖπκ [δ πον ἩΠῈἢ γοιι ἴῃ τὴΥ ἐδ Ποι᾿5 Κίησάοχη Ἢ, 
Μαικχὶν. 25, 1ὴ {πΠ6 κἰηράοηι οὗ Οοά. 

ΞΕ ὦ τ τ΄ ΤΉ ΜΙ ΡΉΘ᾽ 1 τὰν μων 
ἘΆΑΠΟΥ, 11 Π6. 51}}8}} οοπιθ αἱ {δ δπὰ οἵ {πὸ ψ ΟΣ], ἢ σγοας 
δΊοΥΥ, ἴο }υᾶρο ὅπ Ἰἰνίηρ ἀπ {πο ἀθαα. 

ῳ. ΤΉθη μον οἂμ Π6 "6 ριϑδοπὲ αὖ πο αἰ ἰαγὺ 
Α. ΒΥ {Π|᾿0 αἰιεϊρὶν ρονοι οἵ αοά. 
ῷ. ὙΠ θη 1ὖ 15 ποῦ τηδὴ ὑπαὶ γοΥ κ5 ἐΠ15 πηΐγϑο ὃ 
Α. Νο: [ἢ 15 685 ΟἸγῖβὶ, ο88 ννογὰ 15 διπρίογοά ἴῃ ἐπ 88- 

ΟΥ̓Δ ΘΗ. 

ῳ. ΤΤποπ ἰὖ 15 655 ΟἸ τ δὶ ἡ ΠῸ σΟπβθογαῖθβ ὃ 
Α, ΤΆ 15 9505 Ομεῖδὲ πὸ οομβοογαΐθϑ ; ὑπ ρυϊοϑὶ 15 ΟἾΪΥ ἷ5 

τ ἰδίθυ. 
φῳ. Μυθὶ νῈ ψουύβῃῖρ ἴπ6 θοΟαῪ δηὰ δ]οοά οἵ 6505 (γιδὶ ἴα 

πὸ Ἐπ υδὶ καὶ 
ΑΔ. Ὑ85, ἀπ ἀου θα  Υ : [ῸΓ 1π15 θοάγ, ἀπ {Π|5 Β]ΟΟα, ἃγ6 ἰπ86- 

ΡΆΓΔΡΙν ππιϊρα ἴο Πἷ5 ἀϊντηἰΐγ. 
ΤΠ 6 Ῥυϊοϑὶ, [ἢ ρίνί πο ἰΠ6 οΘοηϑθογαϊθα ναί ἴο {π6 Οοπημηι- 

πΙοδηΐ, 5808, ““ ΒΕΙΟΙα ἐπ ΤΡ οἵ Θοά! ΒομοΙά πἰπι ψῃῸ 
ἰδ κοῖ ἀνᾶγ {68 δἷπ οὐ ὑπ σου "Ὁ Ὑμθὰ π6 δηὰ ἐμθ οομ- 
᾿πππϊοᾶπὶ γορθαΐ ἰμγῖοθ, “9 Τογὰ, 1 8πὶ ποὺ ψογίμυ ἔποιι 
ΒΒου δὲ Θΐου ΠΥ γοοῖ; 5ρθᾶκ, ἐπογθίογθ, θὰΐ ἐμ ψογάᾷ, ἀπά 
ΠΙΥ 5011] 5118}} θ6 ἰι68]64,᾽ ἔπ Θομπηπηπηϊοαπὲ 5ἐγικίησ Πἷ5. Ὀγθαβὶ 
ἴῃ ἰοῖκθη οἵ 815 πμογ  Ἶη655. ὙΠΘΠ, 5ὰγ5 {π6 Ὠϊγθοΐογυ, Βᾶν- 
ἴμρ’ ἴπ6 ἴον 61 γαϊδθα ἅθονθ γοὰν Ὀγθαβί, ὙΌΣ ΘΥ65 πο ἀΘϑῖ]ν 
ο]ο564, γοῦν μϑδά {πἸκονν 186 ταϊβθά τ|ρ, ἀπ γοῦν παοαΐῃ οοηγοηΐϊ- 
ΘΗΟ]Υ Ορθη, Υθοθίνϑ ἴΠ6 ΠΟΙῪ βδογαιηθηΐ οὴ γουν ομρ16, Γθδεϊηρ; 
ὉΠ ὙΟΤΣ ἀπο Ἰἰρ; ἱμθῃ οἷο56. γοῦ" ᾿πουΐῃ, ἃπΠ ἃ βὰν 'ἴπ ὙΟῸΓ 
Πμϑασῖ, “ΚΖ Απιθῃ : 1 θοΙον ἢ ἴο μὲ πὸ Ροᾶγ οἵ Οἰτιδὶ, 8π4 1 
ΡΓΔΥ 1ζ ΠΙΔΥ ΡΙΈΒΘΕΨΘ ΠΙΥ 5018] ἰο δἴθυπαὶ [18.7--οῦὺῦ ἀϊπασυ οἵ ἀπὸ 
Μ885, Ρ. 9958. Μὰᾶγ ἀοὰ ρ»τγϑῃηΐ, ἐπαΐ βίο Ἀρδαγὰ Βα ροΥβ [105 
ΠΔΥ ΠΘΥΘΙ͂ 581 ὈΘΟΟΙηΘ ἃ ρᾶιΐ οἵ {πΠ6 ΓΘ] σοι οἵ ἘΞηΡ] Πα. 

ΤΠ15 ποΐθ 5 θθΘῃ ὈΥΙΠΟΙΡΆΠΥ οοἸ] οἰ ἔγομι Ὦν. Οὐ νου μ᾽ 5 
Ἰϑαγπθαὰ Τ θα 156 οα ἐμ ΤΟΥ 5 Βαρρογ, αὐ ὑπΠ6 δπὰ οὐ ἐμ6 1η- 
ἐ6]]Θοὗπα! ϑ' γβίθμι, 4ϊο. νο]. 11. 566 αἰβο Ὠγ. Αἀδηὶ ΟἸαγΚο᾽5 Ὁ) 15- 
ΘΟΌΤΒΘ Οοἢ ἰμ6 ΗοΪγ Ἐλιομαγὶδὶ - δηα Πρ οοὐ οη ὑπὸ Ὠὶνῖ πο 
ΟτΥο πη οὗ βου ῆοθ. Απᾶ οἱ ἐμὸ ἔνρίοδὶ πηθϑῃΐηρ οἵ ἴῃ Ῥᾶ585- 
ΟΥΘΥ, ἴμ6 Αρτιαριηοπὶ οὐ ἐμ ᾿ἰθαγμθὰ Ὑγ 5155 θη γΚ5, ἴῃ 
Ἡοτπθ᾽5 Οὐ 168] Τηἰγοαποίίομ, 15ὲ δαϊΐ. νο]. 1. Ρ. 150---184, 

80 ΨΑγΙΟΙ5. ᾿πίθυρυθίδι! δ ΓΘ σίνθῃ ἴοὸ ἐπὶδ ρᾷ5θΆΡ6 : 50Π|6 
Θοπμηθηΐαΐοῦβ ΒΙΌΡΟΒΘ 1ἰ ν᾽ ἂ5 ΔΟΘΟΙΏΡ Ι5η6α, θη ΟΠ γιϑὲ αἴθ ἀηὰ 
ἐἰγδηῖκ ἢ ἰ5. ἀΙ5ΟῚΡ165 ΔΙῚ Πὶ5 γοϑαγγθοίίοη, Αοίβ 1. 4. χ. 41]. 
ΦΌΠπ χχὶ. 19. ΤΚὸ χχὶν. 50. 49. οἴ πουβ, {πα ἔΠ6 ψογὰ Κιηράοιῃ 
ΒΟΥ 51:5} 165 ἔἰο (ο5ρ61 5[αΐθ, θθρᾶπ αὖ ΟΠγιδὶ 5. γοϑυγγθοΐίοη, 
Βαϊ τηοΥϑ ρϑυ Ὁ Οὐ]Ὺ 50 αὖ 5 Δδοθηϑίοῃ. Τὴ πηοϑὲ ργοθδθ 6 δἰρ- 
πἰ ἢ οαἰομ 566Π|85 ἴο "6, ὑπαῦ μ6 Ὑ1}} πὸ ἸΟΏΘΘΥ ΘοΟπηπιθιηογαΐ ἐπ]5, 
ΟΓ ΠΥ ΟἶποΥ ἀρ] νθγαποθ, 11] 6 οϑ  θργαῖθθ ἐορϑῦμου Ὑ ἢ ΠΙ5 
ΔΡΟΒί [85 ἐπε οῦϑαὶ ἄδυ οἵ γσϑάδθπιρίϊοη ἴῃ ἐπ ἐαΐαγο οστ!, 6 
δχρυθβδίοηυ ἀγίπκίπρ' πο ἱπαϊοαΐθα ἐθαβεϊπρ, ἀπο γ Ὑ μΐο ἢ {πὸ 
Γαΐαχα ΠΆΡΡΙ 655 15 οἴζθη σϑργθβϑθαϊθα ἴῃ Βογὶρύμγο-- 188], ΧΧΙϊ, 
19. χχῖν. 9, Μαῖΐδ. νὴ. 11]. χχιῖ. 4. ; 

ΤῊΘ νῖπ6 ἰ5 οα] 6 πον, ἤσαγαϊν ον οχργθβϑί πο {Π 050 ἀπ ΚΠΟΝ ἢ 
ΠΘΆνΘΗΙΪΥ [δϑιϊνα]5 ργοραγθα ἴον πῃ ἴπ μἰ5 δαί οἵ ἱπημηογία Πγ. 
ΤΠ Κιηράοπι οἵ ἐπ Εδ ΠΘΥ ΠΟΙ 566Π18 ΡΑΓΕΟΟΪΑ ΣῪ ἴο ΤΟΙῸΥ ἴο 

ἀπὸ ἔαειγο οἰαΐθ αὐἴζου ἐπα ἢπ8] ἡπἀοτηοπί ; (ον μοι, ἀπά ποΐ {1} 
1ῃ θη ἰδ πο Κίησάοιη ἀο!νογοὰ ἀρ ἴο ἔπ Εαΐμοῦ, Ι ΟοΥ. ἜΥῚ 24. 
δα χχί!. 8. ἀπ ἴῃ πὸ ρὰγὶ οἵ ἔπΠ6 Νον Τοδίαπιοηὶ ἰ56 ΟΠ γ δι} 5 
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μαΑτΊ. Χχνΐ. ν6γ. 27. πὰ ραγὲ οἵ νου. 28, 29. ΓΕ ΈΞΡΙ 

27 Απᾶ Πα ἴοοϊκ ἐμ οσὰρ, ἃπὰ ρᾶνϑθ ὑἐπᾶηκϑ, 8πα σὰνθ ἐξ ἰὸ 

1Π6πι, βαγίηρ, ὨγΙΩΚ γ6 3}} οὔ 1ἰ: ; 

285. ἘῸΓ {Π15 15 τὰν Ὀϊοοα οὔ ἱπ6 ποὺ ἰοϑίαπηθηΐ, νυ Β 16} 15 564--- 

29 Βυΐ1 580 τιηἴο γοῦ; 1 ΜΠ ποὶ ἀγίηῖ--- 

ΜλΛΒΚ Χῖν. νεσ. 22, δὴ ἃ ρᾶτ οἵ νϑὺ. 29. 2. 

2 Αμῃᾷ 85 ἴμδὺ ἀϊ4 οαΐ, «}6815 ἴοοῖκ ὑῬγθᾶα, ἃπὰ δ] θββθά, δπὰ 
Ῥγάκο ἐξ, ἀπά ρὰνϑ ἴο ἔμθηι, ἃπὰ 8814, ΤΆ ΚΘ, οαΐ : {Π|5 15 τὴν ΒΟαΥ. 

295 Απά---ἶἰμα οὔρ-- 
25... οὗ {μ6 {τα οἵ πο νίπθ, απὶ} ἐμαὶ αν ὑπαὶ 1 αἀὐἸπκ 1 

ΠΟΥ ---- 
10 ΚΕ ΧΧΙΙ. ραχί οἵ νου. 19, 20. 

19 Απᾷ πο ἴοοκ Ὀγθδαᾶ, ἂπὰ φᾶνθ ὑμᾶμκϑ, δπὰ ὕγακα ἐξ, πὰ 
σάν απο ἔμ θη, 5 υπρ, Τ15 15 ΤῈῪ ΒΟΑΥ --- 

20 -- “Βα υἹῃρ--- 
---».-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ. 

ΟἸινὶδὶ οα]ονίβ ἐδ “4 ροείϊο5, απὰ οοηδοῖθς ἐδθηὶ ὁπ. ᾿ϊδ αρ- 
φτγοαοϊηηρ 1) θαΐῃ. 

5ΟΗΝ Χὶν. [Π6 ψγῇο]6 οπδρίοσ. 

ΖΒ χίν.. [δῦ ποῦ γοῦν Ποαᾶγὺ θ6 ἐχου}]οα : γα θ6]ανα ἴῃ αοά, θ6- 
ἤδνα 4150 ἴῃ 1η6. 

ῶ. ἴἾὴ τὺ Εδιπουβ Βοῖιβθ ΔΥΘ ἸΏΘΔΗΥ͂ ΠΙΔΉΒΙΟΙΒ: 1[Γ 1 Ὑγ6Γα 
ποῦ 50, 1 ψουἹὰ πᾶνε (ο]4 γου. ἴ ρῸ ἴο ῬΥΘΡδγ6 ἃ ρἷδοθ 
ἴογ γουι. 

8. Απὰ 11] ρὸ δῃηὰ ρύβραζβ ἃ ρἶδοβ ἴου νου,  Ψ1}} σουηθ 
Δρδῖη, 8πα τϑοοῖνα γοὰ πηΐο τηυβο]ῖ: ἐπαῦ ΠΕγα 1 δγη, 
{Ἰογθ γα τηϑΥ Ὀ6 4150. 

4. Απὰ νου 1 σὸ γα Κῆονν, μα {Π6 ννὰν γ8 Κπον. 
δ, ἸἸΠογηδβ 581 πηΐο Ὦϊτη, [μογά, να Κῆονν ποί νυ ΠΟΥ 
ποι σοοβέ ἢ δῃα Πονν ὁδη νγα Κπονν {ΠπΠ6 νγῶν ἵ 

6. Φεβ085 581} τιηΐο Πῖμη, 1 8η} {Π6 ννᾶν, δπα {π6 γαῖ, δηὰ 
{π6 Π|δ : 0 τηδῃ δοϊηθίῃ πηΐο {π6 Εδίμοσ, θαΐ Ὀγ Π]6. 

7. [γε πὰ Κηοόν τηθ6, γα 5Βῃου]ὰ πᾶνε ποῦν γὴν ΒΔΙΠΟΥ 
4150 : δπά ἔτομι μεποθίου ἢ γα Κπονν ἢϊγη, δπα Πᾶνα βθθῃ 
χη. 

8, ῬΏΠῚΡ 581} πηΐο Πϊη, Τωογὰ βῆθνν τι8 {π6 Εδίμου, δηᾷ ἴἰ 
Βα ΠΠοἝ (ἢ π8. 

9. δεβὺβ 5810 ὑηίο πη, Ηδνα 1 Ὀδθη 50 Ἰοηρ {ἴη6 ψ ἢ 
γοι, δηὰ γϑί πμαβί (ποι πού Κπονῃ τηθ, ῬὮΠΙρΡ 7 πα πὲ 
Πδίἢ βθθὴ τὴ8 δ} βθβθὴ {π6 Ἐδίμου ; δπα μονν βαγϑϑίύ {ποιὰ 
{Π6η, ὅΐπονν τι5 {πΠ6 Εδίμου ἢ 

Κιηράοπι Βοΐνγθθη ἢἰ5 γϑβυγγθόϊζίοη πὰ ἀϑοθηδίομ, οδ] θα ἐπα 
Κιμράοπμι οἵ πὶ5 ΕΠ ΟΥ. 

᾿Απ᾿ ἄρτι, οΥ̓ θα ίογ, ἀπαρτὶ, οἸηπῖπο, 1 Μ01}}] ποῖ αἱ 81} ἀσίπᾷκ οὗ 
ἐπ ἔγα!ῖ οὗ {π6 νῖπι6, ὅτο. ὅζο. ΑὐἸβίορμϑπ. ῬΙαΐ. ἀοὶ 11. 566 η8 2. 

τὲς δεξιες, καὶ σώφρονας 
᾿Απαρτὶ πλουτῆσαι ποιήσω, 

ΒΠΆνΟΒ οἷ ἔγαρὶ ΠΟΙ ΠῸΒ ΟΜΝΙΝΟ αἀἰϊν ϊο5 ἰδ οἶδ. 85.686 ν. 64, αηὰ 
Ἐν. χῖν. 9, 50. ΑἸθοσι Νοῖ, ΡΆ10]. Βονγοῦ Οτἱΐ. σοπ]. 124. 
Ἀπ ἃ Παμμθη ἃ ἴἢ ἰθο. 
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Βο]ϊονοϑί (μου ποί ὑπαὶ 1 πὶ ἰὴ {πὸ ἘδίΠοΥ, δηᾶ (86 Βᾶ- 7Τογαβαίοθμι. 
{ΠοΥ ἴῃ γηθ Ὁ {Π|6 ννογάβ (πδὲ 1 βρϑαὶς ιππίο γοιι, 1 βρθᾶϊς ποί 
οὗἉ τηγβεὶῦ: θὰΐ (μ6 Ἐδέμ (πὲ ἀννθ!]θῖῃ ἴῃ το, μ6 ἄοθιὶ 
[Π6 νου. 
ΒΒ Ιθν 6 γη6 {πδὲ 1 δγὴ ἴῃ {π6ὸ Ἐδίμου, απᾷ ἐπ Ἐδίμου ἴῃ 

16 : ΟΥ̓ ΕἾ58. Ὀ6] ον 6 γὴ9 ἴον ἐπ νΘΥῪ ὑγου κ᾽ βᾶῖο. 
Δ οΥΠΪγ, νοῦν, 1 βὰν απίο γοι, Εἶδα τπαὺ Ὀο]Ιονθῖ θα 

116, 1Π6 ψγουκβ {παΐ 1 ἀο 514}} μ ἀο αἷβο; ἀμᾷ συθαίον 
ὙΟΥΚΒ. ΤΠΔῃ {Π|658 514}} 6 ἀο; Ὀθοδιιβο 1 σῸ τιηΐο ΤΥ 
ἘΕδίμου. 

Αμπὰ ν]δίβοθνοι γ6 5Π8]}] δβκ ἴῃ τὴν παμιθ, {παΐ νν1}} 1 ἀο, 
{πὲ τ[Π6 ΕδίΠοΥ τηᾶν θ6 ο]ουϊ θά ἴῃ τΠμ6 ὅοη. 

ΠῚ γ8 δ5]κ δΔὴγ {Ππϊπρ ἴῃ γὴν πᾶῖηθ, ἴ νν}}} ἄο ἴ{. 
Τῦ γε Ἰονβ ἴηθ, ΚθθΡρ ὑὴῦ δουητηδηιηθηίΐϑ. 
ΑΠΑῚ ν}}} ρυὰν {π6 Ἐδίμου, ἃπα ἢ 5}8}} σῖνθ γου δη- 

οἴμοὺ Οοτηΐοτγίου, {πᾶΐ 6 γτηὺ Δ Ό146 νυ γοὰ ἴῸΥ Ἔν Υ: 
Ἐνϑῃ (π6 ϑρισις οὗ σα : νου {Π6 ννου]ά οδημποί το- 

οοῖνθ, Ὀθοδιβθ 1 βθϑίῃ πὰ ποί, ΠοΘΙΠοΥ Κηονγθίῃ ΠΪ μὴ : 
, θαΐ γα Κπονν ἔτ : ἴοσ μα ἀννθ]]6 0} νυ νοῦ, ἃπὰ 5181} "6 

ἘΦ κ"ὶ 

22, 

29. 

24. 

ῳ, Γ .ι 

20. 

27. .- 

28. 

ἴῃ γοιι. 
1 11] πού Ιθᾶνθ σοῦ σουηξου 1655 : 111] ΘΟγη6 (ο γοιι. 
Υδὲ ἃ {16 116, δηά {π6 νου] βθϑίῃ γηθ ΠΟ τη ; 

Ὀαΐ γα 566 τη6 : Ὀθοδιιβα 1 ἰἰνθ, γ6 518]}} ᾿ϊνθ αἷβο. 
Αὐ {πὶ ἀδν γα 588}} Κπονν [μδὲ 1 δὶ ἴῃ τὴν δίπουν, δηά 

Υ6 ἴῃ τη6, δηῃά 1 ἴῃ γου. 
Ηδ6 {μὲ Πδίῃ τὴν σοΙητηδηἀτηθηΐβ, ἀπ Κϑθρθίῃ {ΠΘγη, 

ἢ6 10 15 παῖ Ἰονθίῃ τη6 : δῃά Ππ {παξ Ἰονθίϊ τὴ 51.8}} Ὀ6 
Ἰονοά οὔτηυν Βδίμου ; δπά 1 ψ1}} Ιονα ἢ, θα ψ}1}} τηδηϊ- 
ἴδε την β6} το Ὠϊτη. - 

Φυάαβ 581} απίο μα (πού ᾿βοδγῖοί,) ΤΟΥ, μονν 15 10 (Πδὲ 
{ποὺ νυ] τηδηϊοϑὲ {πγ 561} πηΐο τι5, ἀπά ποῦ πηΐο ἐπ νγου]Ἱὰ 

7Ζοϑιιβ δηβινοσθᾶ δηᾶ βαϊα πηίο πῖπη, ΠΥ ἃ τηδῃ ἰόν 1η6, 
Ἠ6 ν}]] Κααρ γὔῦ ψγογάβ: δηα τὴν ΕΔΕΠΘΥ ν}1}} ἴον Πίμη, 
ΔΗΩ͂ γγα νυν] οομιθ πηΐο μϊτη, ἀπ πᾶ οὐ ἀροάθ νυ ἢ Ὠτη. 

Ηδ μαὲ Ἰονϑίῃ τὴ ποί, Κϑθρϑίῃ ποῖ Τὺ βαυϊηρθ: ἂπά 
[6 νοτᾷ ψμῖο γα ΠΘΔΥ 15 ποΐ τηΐπθ, θὰΐ {ΠπῸ ἘΔΙΠοΥ 5 

γι βθηΐ γη6. 
ΤΉΘβ6 {πϊηρβ πᾶνε 1 βρόῖκϑη απίο γοιι, θϑῖπρ γοῦ ργθβθηΐ 

γΙ ἢ γου. 
Βαυς {π6 Οομίογέευ, νυ μῖ οι 15 (6 ον ΟἸιοβύ, γβοτα {Π 6 

Ἐδίμου ψ}1}}} βαπ ἴῃ γῊΥ Πᾶπιθ, μ6 588}} ἰθδοῖ γου 8}} {πη ρ8, 

Δα Ὀγΐηρ' 811 ἐπϊησβ ἴο γουγ ΥΘΠΙ ΘΠ ΡγΔη66, ἩΥΠαίβοα νοῦ Ι 

Βᾶνα 5818 υπίο γου. ν 
Ρεδοθ 1 Ἰβᾶνθ τ γοῦ, ΩΥ Ρβᾶςθ 1 ρῖνε ἀπίο γοῖι : Ποΐ 

85 ἴπ6 ννουἹὰ ρίνβι, ρῖνθ 1 απίο' γου, [μεὲ ποῦ ὙΟῸΥ Βραγέ 

θ6 ἐγσοι]6α, ποιέμου 1δὲ 1 θ6 αἴγαϊά. 

Ὑ6 πᾶν Ἠθαγὰ μον 1 βαϊα αηίο γοιι 50 νναν, ἃ): ΘΟγὴ6 

δρϑῖίῃ πηΐο γου. [Ὁ γα Ἰονθά τη6, Υ6 νοῦ το]οῖοθ, θ6- 

οᾶι886 1 58], 1 ρὸ υῃίο {86 ἘΔΙΠοΥ: ΤΥ τὴν ἘΔΙΠΘΥ 15 

στϑδίευ {Πδῃ 1. 
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ϑόμη χῖνῶθ, Απᾶ πον 1 μάνα (ο14 σοὺ Ὀεδΐουθ 10 σοτηα (0 Ρᾶ55 ; [Ππδἰ δϑτγαβαίεπι, 
τ ἤθη 1 15 ΘΟΠΊ6 [0 Ρᾶ58, γ6 τσὴ ὈΕΙΙΘν 8. 

80. Ηεγθαίου 1 νν}}] ποί [4 1Κ ταπιοἢ νυ γοὰ : ΤΟΥ {Π6 ῬΥΪΠΟΘ 
οὗ [Π15 ννουἹὰ οουηθίῃ, δα μδῖ} ποίησ 1 Τη6. 

31. Βαϊ δδὲ πὸ νου τηδὺ Κπονν {πᾶΐ 1 ἴονε {πη6 Ἐδέποτ ; 
Δη δ5 {π6 δίπουν σᾶνθ τὴθ οοιηγηδπατηθηΐ, ουθῃ 80 1 ἐο. 
Ατῇββ, 1θὲ ὰβ ρῸ μεποα ἧ. 

-«Ὁ--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΟἸιγῖδὲ σοῦϑ τυἱέϊ, ᾿ς Πδοὶρίος5 ἰο {6 ἸΜοιιηΐ 90 Οἴϊυο5. 

ΜΑΒΚ Χὶν, 36. ΤῈ ΧΧΙΙ, 99, 

Ματκχίν26. Αμῃά ἤθη {ποὺ πα 5ιηρ' Δ ὨΥΠΗ, 
Μὰ. χχὶ!, 39. ἢ6. οδῖηθ ουΐ, δῃὰ ψϑηΐ 85 ἢ νγὰβ ννοπί, ἴο (86 Μουπέ οὗ 

ΟἸῖνο5 ἢ δπὰ ἢῖ5 ἀἸ 5610 165 αἰβο [Ὁ] οννθα Ἠϊπη. 
ΜΑΤΎ. ΧΧΥΪ. γν Γ. 90, 

890 Απὰ ψ θη ἔπου μδα 5. Πρ ἃΠπ μι 1ηΠ, ἔθου ψαπΐ ουαΐ ᾿πἴο {Π6 
Μουμκὲὶ οἵ ΟἸῖν65. 

ΜΑΒᾺ Χὶν. ρϑυῖΐ οἵ νου. 26. 

26 «--ἴμον ψϑηΐ οὐ ᾿ἰπἴο {π6 Μοπηΐ οἵ ΟἸν 65. 

Τ1ΚῈ ΧΧΙΙ. ρᾶτΐ οὗ νου. 99. 
99 Απά--- 

--τκῷ»-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΎΥΙΙ. 

ΟΠ γὶδὶ ἀφοίαγες Πιηιδοί  ἰο δ ἐδ6 ἔγιιο Κηι6. 

ΦΟΗΝ χνυ. ]1--- 8. 

Το χν. 1. [δὴ {Π6 {γπ6 νη6, ἃπα τὴν ΕΔΙΠΘΥ 15 {Π6 ἨΔ ἀϊηδη. 
2. ἘΥΟΥΥ ὈΥΔΠΟΝ [ἢ τὴ6 {πΠᾶΐ Ῥθδγθίῃ ποῖ ὅτις πα (8 ΚεΒ 
ΔΥΔΥ : ἃΠα 6 οΥῪ ὈΥΔΠΟΝ μδῦ ὈΘαγθίθ ἔγι, μ6 ρυτγσϑί ΤΌ, 
(μδὲ 1 γηᾶν Ὀτιηρ' οΥ ἢ γηοσα ἔτι. 

8. Νὸον γ8 816 οἰθδὴ {Πγουρἢ {πΠ6 νογὰ συ ῃ ἢ. 1 Πᾶνα 5ρο- 
Κϑη τηίο γοιι. 

4. ΑΡΙά6 ἴῃ τη6, 8η4 1 ἴὴ γοῖι. ΑΔ5 {πΠ6 Ὀγᾶπο ἢ οδηποΐ θθαῦ 
ἔγυϊε οὗ 1561, Ἔσχοθρῦ 10 0146 ἴῃ [Π6 ν]π8 ; ΠΟ ὙΠΟΥΘ Ο8 ἢ ΥΘ6, 
Θχοθρί γα 8Δ0146 1ῃ 116. 

5. [1 δγὴ [86 νῖπθ, γ8 8.6 {Π6 Ὀυδηοθ 65: 6 {Πδὲ Δι άθέῃ ἴῃ 
γη6, 8η4 1 τῇ Πίτη, (Π6 5816 ὈΤΙΠσϑίἢ [ΟΣ πο ἔγα : ἔῸΥ 
γΠπουῦ γη6 γ8 οδηῃ Ὧο ποίῃϊηρ,, 

6. [δ ύυηδη 8Ρ146 μοί ἴῃ ῃ16, Π6 15 οαϑέ ἔουτἢ ἂἃ5. ἃ ὈΥΔΠΘΝ, 
Δη4 15 νυιΠογϑὰ ; δηα πηθη ρσδίμου [Π6πὶ, ἀπ οδϑέ {Πθτ Ἰηΐο 
{ῃ6 ἤτο, δῃὰ {Π6Υ γα Ὀυγηθά, 

7. 1 γε 80146 ἴῃ 116, δἃΠἀ γὴν νγογᾶς 8146 ἴῃ γοιι, γ6 58}] 
Δ51Κ ψηδὲ γα ψ}1}], δηα 1 514}} θ6 ἄοπα υμίο γοιι. 

8. Ηρτγείῃ 5 τὴν Εδίποῦ σ]ουῆοδα, {παὲ γα Ὀθᾶν τημοι ἔτι ; 
50 514}} γα Ὀ6 ΤΥ (Ἰ5010168. 

1: ἙΎο ἴπθ ΘΧ ΡΥ ϑϑίοη, ΑΥΊ86, ᾿οῖ τ5 ΡῸ βθηοθ, ἰἰ πᾶν ἢ6 1η- 
ἴογγθὰ ἐμαΐῖ οὔὐὐῦ ϑανίουσ πον ἰϑ {π6 γόοπὶ ἀπὰ νϑηΐ ἴο {86 
Μουπὲὶ οἵ ΟἸῖγε5, θα {πΠ6 οοπνουβαϊΐϊδοη ἀηα ὀχ βογίϑιοηβ Γ8- 
Ἰαϊθα ἴῃ ἴπ6 [Ὁ] οὶ προ 5θοιθη5 γουθ δοηξ πυιϑα, 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΠΙ, 

Οἰγῖδέ ϑαλονὶς ἠϊς “ΤΙ ροδίϊος ἰο πυμίμιαϊ 1ουο, απὰ ἰο Ῥγέραγε 
͵7ον Ῥεγϑοοιίοη. 

ΦΟΗΝ χν. 9, (ο {πΠ6 6π4. χνυὶ. 1--4., 
7ομπ χν.9, Δι [Π8 Ἐδίμου Πα Ἰονθὰ τηθ, 50 Βᾶνθ 1 Ἰονοὰ ΥΟἿΙ : Το γαβα θπι. 

ΘΟΠΓΙΠΙ16 Υ6 ἴῃ ἸῺΥ ἰογνε. 
10.0. ΤΠῖγα Καδρ ἸῺΥ δοιημηδηπηθηΐβ, γ8 588}} δρᾷ ἴῃ ἸὮΥ 

Ιονε : βύθὴ 88 1 μάνα Κορ τὴν δίδου 5 ΘΟ Δ ΠΤηΘηί5, 
δηα 0146 ἴῃ ϊβ ἰονϑ. 

11. ῬΠοβ8 {ἴηρβ πᾶν 1 βροκθὴ τπηΐο γοῦ, {πα΄ γὴν Ἰοὺ 
ΤΩΙ Θ ς γϑηηδίηῃ ἴῃ γου, πα (Πδὲ γοῦν ον γηϊρῆε Β6 {}}]. 

12, ΠΙΒ 15. ΤῊΥ οοΥηϊηδηάτϊηθπί, Τπαΐ γ6 Ιονο ομθ Ἀποίμου, 
85. 1 πᾶν Ἰονϑά νου. 

Οὐθαΐθν ον μ86} πὸ τηδῃ (μη {Ππ|5, ἐμὲ ἃ τηδῃ Ἰὰν 
ἀοννῃ Ηἰ5 118 ἴον Ηἷ5 {γ] θη 5. 

14, Υο 816 ΤῊΥ ἔγΙθῃ 5, 1 γα 40 νυ] δίβοθνθυ 1 σοχηϊηδηά γοιι. 
Ιό6. Ἡεπορίουι 1 698}}] γοιι ποί βϑινδηίβ ; [01 ἐπ βογνδηΐ 

Κπονγθίῃ πού ναὶ ἢ15 Ποτὰ ἀοίι : θὰὲ 1 πᾶν οδ]]θά γοιι 
ἔγ]Θ 45, ἔῸγ 8}1 {Ππἰπρϑ ἐμαὶ 1 πᾶν μϑαγὰ οὐ τὴν Ἑδίβοσ, 1 
ἢᾶνθ τηδ48 Κποῦνῃ πηΐο γοιι. 

10. Υα Βᾶνϑ ποῖ }ἤοβθῃ χη6, θα 1 πᾶν οβοβθη γοῦ, ἀπά οἵ- 
ἀαδϊηβα γου, ἐπα γα βῃοι]ά σὸ δηά Ὀχίηρ' ἐογ ἢ ἔστε, πᾶ 
{πα0 γοῦν ἔλα] 5Που] ἃ γϑυηδίῃ : ἐμαῦ νυ ῃδίβοθνευ γε 588}} 
51 οἵ [π6 ἘΔΙΠΟΥ ἴῃ ΤΡ ΠδΠ16, ᾿6 τηδν σῖνα ἰΐ γοιι. 

17. 688 {πίηρϑ 1 οογημηδηά γοιι, {πᾶ γ6 ον ομθ ἃποίπμου. 
18. [{{ῚμῸ νου]ὰ μδίβ γοιι, γα πον {μαΐ 1 παίβά τὴς Ὀθίουθ 

10 μαίβά γοι, 
19. Τῇ γα νεύξ οὔ 8 ψουἹά, ἐπ νου] νου] Ἰονϑ Ηἷβ ον : 

θα6 θδοδιιβθ γ6 816 ποί οἵ {π6 ννου]ά, θὰ: 1 Πᾶνα οἰόβθη γοιὶ 
ουΐ οὔ Ππ6 ννου]Ἱά, {πϑγϑίουθ {Π6 νου] μδίβε γοιι. 

206.ὡ. ΒοιηθθοΥ {Π6 νρογά {πὲ 1 5814 πηίο γοι, ΤῊ βούνδηΐ 
15 ποί σγθδίθ ῃδη [15 Ιοχά. [1{ {πδν μᾶνβ ρογβθοιέθα 1η6, 
{παν νν1}} α͵5ο ρευβθοαίθ νοι; 1{{Ππ ὺ πᾶν Καρί γὴν βαγίηρ, 
{ΠΥ νν1}}] Κρ γοιγβ 4150. 

Βαῦ 411 {Π656 {Π]πηρ5 νν}}} (Π6 ὺ ἀὁ πιηΐο γοὺ ἔοϊ ΤΩΥ ΠΑΥΠΘ᾽ 5 
58 Κ6, θθοδιβθ πον ποῦν ποῦ Πτὴ {Πδὺ 56 ηΐ Τη6. 

99, [1 Βαά ποῖ οοτηθ ἃπὰ βρόκθῃ ὑπίο ἔμθηη, {ΠῸὺ μδά ποί 
Πα 51η: θα ποὺ Ποὺ μᾶνα ΠΟ οἷοαῖ ἴου {ΠΕῚΓῚ 51η. 

28. Ηρφ (δὲ Βαίθι γηθ παίθίἢ τὴν ΕδίΠοΥ 8[50. 
24. [11 μά ποὺ ἄοῃβ διηοπρ' {πΠ6 πὶ [μ6 νου κβ νυ Π]οἢ ΠΟΠΘ 

οἴου τηδῃ ἀ14, πον πα ποῖ μά 51η: θαὰΐ ποὺ πᾶν ἔμδῪ 
θοΟΐ᾿ βθθη δηᾷ μαίθα βοιἢ γηθ ἃπὰ τὴν Εδίμοι. 

25. Βαι (Πϊ5 σοχηϑί ἰο ρ855, {πὲ 1π6 νγογὰ τηῖρμε θ6 ἔα] Ε16ἀ 
ἔπι 15 νυυτέθη ἴῃ ἐμ εῖν ἰανν, ΤΉΘΥ Παιθα τη8 ψυ Ποαΐ ἃ οδιι56. 

26. Βαυΐνδοη ἐπε Οοτηΐουτου 15 σουαθ, τυ μοι 1 νν}}} 56 ηα ππίο 

γοιῦ ἤἔγοτα (Π6 Εδίμοσ, δνθῃ ἐμ βρὲ οὐ ἐτατα, νυ ΒῖοΒ ῥτο- 
ορθάθι ἕγοχῃ (6 Εδέμου, μ6 518}} ἐββε ν οὔ μη : 

27. Αμπά γε 8150 5}8}} βϑᾶν υνἱξμεβθβ, θθοᾶιϑ8 γ6 βάν θθθὴ 
γι τὴ ἤτοι {πΠ6 ὈορΊπηϊηρ. 

19, ὡϑ 
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7Ζομη χυὶ. 1. ΤΏ οβα {πίη Πᾶνα 1 5ρόκθῃ ππίο γοὰ, {πᾶὶ γα 5ῃου]ὰ 3ογύραίθπι. 
πού θ6 οἤδμαεβα. 

2. ὝὙΠΕΥ 588}} ρὰξ γοὰ οὐ οὗὁὨ {Π6 ΒΥ παρΟρΊΙα5 : γθᾶ, (Π6 
αἰτηθ οοχηθίς, ἐμαὶ νυ ποβοόθνοῦ ΚΙΠ]Πθ γοὰ, νν}}} {πῚηκ {πᾶΐ 
Πα ἀοβθίῃ (οάἂ βθϑυνίοθ. 

38. Αμπᾶ {8ε6ξε6 {πϊὴρβ νν}}} ἔμοὺ ἀο πηίο γου, βεδδιβα ἔμεν 
Βανθ ποῖ Κπόνῃ {π6 Εδί θυ, ΠΟΥ Υη6. 

4. Βαὲΐ {686 {πἰπηρϑ πᾶν 1 (ο]ὰ γου, {πὲ ἡνῆθῃ {Ππ6 {ἰὴ 6 
58.411 σΟΠΊ8, γ8 ΤΩΔΥ͂ ΓΘΩΊΘΙΆ ΘΙ {μπδΐ 1 το]ά γοι οὗ {Ποιη. 
Αμπὰ {π6856 {π]|ηρδ 1 5814 ποΐ ὑπίο γοὰ δ {π6 θαριπηϊησ, 
Ὀδοδιιβ8 1 νγὰβ 1 γοιι. 

τ ταῦθ»--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΧ, 

Ολυὶδὶ ργοηιῖδοβ ἐδ 5 οἱ {6 Ποίψ ϑ'ριγι. 
5ΟῊΗΝ ΧΥ]. ὅ. ἴο {πΠ6 επά, 

Τομβη χυ. δ. Βυΐξ πον ἴ 9Ὸ ΤΩῦ νγὰΥ (0 ΠΙπ (πᾶ 5θηΐ Τη6; 8Π4 ΠΟΠ6 
οἵ γοὺ 45 βίῃ τηθ, ἮΥ ΠΠΈ ΠΟΥ σοσϑβέ {πο ὕ 

θ. Βαυΐθεοδαβα 1 μαννα 5814 {Π656 {Ππ|ηρδ ἀηΐο γου,, ΒΟΥΥΟΥ͂Ν 
Βαίῃ {Π]δὰ γοι Ποατί. 
Νονευ 6 1685 1 {61} γοὰ {π6 σα: [{ 15 Θχρϑαϊθηΐ ἴου . 

σοῦ {πὲ 1 ρῸ ἄννᾶν : ἴον 161 ρῸ ποῖ ἀνα, (π6 (Οὐὐμπιΐουέου 
γ01}} ποὺ σοπια πηίο γοὰ ; θαι 1 1 ἀερατί, 1 ψ}}} βοπα Πΐμὰ 
πηΐο γου. 

8, Αμά ψ θη ἢ 15 σοπΊ6, 6 ν}}}} γθρύονα {π6 ννου]Ἱὰ οἵ 51η, 
Δηα οἵ γἱσμίθοιιβηθβϑβ, ἃπα οὔ Ἱπαστηθηῦ: 

9. Οἴϑβιη, Ὀθοδιυιβθ {Ποὺ θα] να ποΐ ἢ 1η6 ; 
10. Οὗ τἱρμίθοιιβηθϑβ, Ὀδοδιιβα 1 οὋ ἰο τὴν Εδίμου, δπα γὸ 

566 1ὴ6 ΠΟ ΤΊΟΥΘ. 
1. Οὐ )αυάργηρηΐ, Ὀδοδιιβα {Π6 ῬΥΙη66 οὗ [15 ννου]ά 15 Ἰπαροά. 
12, [πᾶνε γϑί γηΔὴΥ {πη 5 ἴ0 580 ὑηΐο γοῦ, Ὁ να οδημποΐ 

θθ δῦ {Π6 πη} Ὠονν. 
13. ἩΗονθοεῖ ἤδη ἢ6, {π6 ὅῬῬιυ οὗ ἀγα, 15. σοτηθ, μ6 ψ]]]} 

συϊάθ γοῖ 1ηἴο 8}} ἐγ ἢ : [ῸΥ Πα 51|8}} ποῖ βρεᾶκ οὗ Βίνη- 
561; θὰ νν»ηδίβοθνου Π6 5}4}} ἤθδυὺ, (δῦ 5}}84}} 6 ΒΡϑδκ : 
Δ Πα 6 νν}}} 5ῃθινν γοι {Π1η05 [0 ΘΟΥΗΘ. 

1. δ 584]}] οἹουν πη6; ἴου ἢ 5114}} γθοθῖνβ οἵ τηϊηθ, δηὰ 
5848}} 5[ιδνν 1 πιηΐο γοιι. 

15. ΑἹ] {πηρδ [δὲ {πΠ6 ΕΔΊΠΘΥ δίῃ Δγ6 γπ]πη6 : {μουθίοτε δά 
Ι, (μδὲ Π6 54}} (δα οἵ τηῖπθ, δῃᾷ βιμενν 1 αηΐο γοιι. 

1..-. ΑἸΠ|6 16, δηα γο 518}} ἢοΐ 566 1τη6 : 8Πα δρδίῃ, ἃ 
{|6|6 νυ 116, δηα γα 5}4}} 566 τηθ, θθοδιιβ6 ἴ σὸ ἴο (Π6 Εδίποσγ. 

1. ΤΏθη βδια βοιὴθ οἵ Π1β ἀἰβεῖρ]65. δηηοηρ {Πρυηβοῖνθβ, 
δὲ 15 1Π15 {πὲ ἢ6 581ἢ ππίο 8, Α {ππ|6 ψν 116, ἃπα γ6 
5}}8}} ποί 566 τη6 : 8η4 δρϑίη, ἃ {π|{16 νυν ἢ}]6, δμὰ γα 58}8]}}. 
566 176 : δη4, Βθοδιιθ6 1 σὸ (ο {πΠ6 ΕΔΙΠοΥ ὕ 

18. ΤΥ 5αϊα {μογείοσγθ, ΝΥ παὶ 15 {Π|5 {παΐ Πα βαῖ, Α 1616 
γΉ116 7 γα οδηποί {6}} ννῃδί ἢ6 5διίῃ. 

19θ. Νον 9εβδι5 Κπον {παῦ (ΠΟῪ ὑγοῖθ ἀθβϑίγοιιβ [Ὁ 851 ἈΪΠῚ, 
Δα 5αϊ 4 πιηΐο τΠπϑῖη, [)0. γ8 ᾿παῈ}γ6 ΔΙηΘΠρ' νυν 5 οὗ. 
τηδὲ 1 5αἱά, Α Ππ||6 νγῃ1]6, ἀπ γα 5}}8}} ποῖ 566 τὴ6 ἵ 

ἐΣ 
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Φομηχυ ῶθ. ον], νου]ν, 1 ΒΑ Ὁ αηΐο γοι, ΤΠδΐ γα 5}}8}} ννυθορ «πᾷ δεγαβαίεπι. 
Ἰαγαθηΐ, 'ϑὰς (6 ννου]ὰ 5}}8}} τοἠοῖοθ : πὰ γε 5}8}] θ6 βου- 
τον ἔα], θα ὙΟῸΥ ΒΟΥΤΟνν 5Π8}} θ6 ἐπγηθαᾶ ἰηΐο 7ογ. 

21. ΑἥΦὄνοχδὴ ΨἼὭρη 5886 ἰβ ἴῃ ἐγανδὶὶ μᾶιὴ ΒΟΙΓΟΥ, ὈΘΟδιιθ6 
ΠΟΥ ΠΟΤ 18. ΘΟΙῚΘ : Βιιξ ἃ5 500 ἃ5 5Π|6 15 4 ]γοσϑᾷ οὐ 186 
οἰ], 586 δ ΘΟ ΕΠ ΠΟ χη {Π6 ΔΗ 5), ΓῸΥ 10. {πᾶὲ 
ἃ. ΥηΔῊ 15 ὈΟΤῺ ἰηΐο ἐπ 6 ννου]Ἱά. 

22. ΔΛηά γε πον {Πϑυθίουο μᾶνϑ βουτον : θαξ 1 νν}}} 566 γοιι 
θ81η, Δ γοι" Πθαγέ 5118}} γϑ]οῖοθ, ἃ πα Ὑο ἸΟΥ ΠΟ Πηδη 
(Δ ΚΘ} ἔγτομ γοιι. 

28, Δηά ἴῃ (Πδὲ ἀΔΥ̓ γ6 5118}] «ϑβὶς χη ποιῃίησ. ΨοΥΪγ, νο- 
γ]ν, Γ 880 ὑηΐο γοιι, ΝΥ παίβοθνου γὸ 5118}} δὶς (πὸ λίπον 
1 ΤῊΥ͂ ΠΔΤΏΘ, [6 ν}}}] σῖνα ἰΐ γοιι. 

24, ἩΠοτίο μᾶνο γα δβὶκοά ΠΟΙΠΙηρ᾽ [ἢ ΤῊΥ͂ ΠΆΓΠΟ : δ8]ς, απ 
γα 5114}} γβοϑῖνθ, {πα γουσ 100 τᾶν 6 {8]]. 

25. 688 {πῖπρ5 πᾶνθ [ βρόκθὴ πηΐο γοῖι ἴῃ ργόνουρβ: Βαϊ 
{Π|| {{π16 οοτηθίῃ, νν]ιθη 1 5}}4}} πὸ τηοῦθ βρθαὶς πίο γοιῖι ἴῃ 
Ῥτόνοτθ5, αὶ 1 5}.8}} 511οὸνν γοιῦ ρ]ίην οὗ {μ6 Εδέμου. 

26. Δείμδ ἀδὺ γ 5118}] 88]. [ἢ Ὑηῦ ΠδΙη6: δηᾶ 1 54Υ ποὲ 
πηΐο νοῦ, {πᾶ 1 νν1}} ΡΥδΥῪ {πὸ ΕΔΊΠΘΥ ΤΟΥ γοα: 

27. ον {16 Εδίμον Πμηβ6} Ἰονθίῃ γοῦ, θδοδιιβθ γα πᾶν 
Ἰονβὰ τη6, δη4 πᾶνϑ 6]: νθα {πὲ 1 σαῖηο ουξ ἔγοιη Οοἥ. 

285, [οδγη6 ἔοτἢ ἔγοιη {π6 Βδίμου, ἀπμα δπὶ οουηθ ἰηπίο ἐπὸ 
γγου]ά : ἀσαίη, 1 Ιϑᾶνθ {Π6 νγου]Ἱά, δῃηά σῸ ἴο {π6 Ἐδίπου. 

29. Ηἰδβ ἀἸβοιρ θα βϑι4 ὑπίο Εἰμὶ, ο, πον βρθακοϑὲ (ποῖ 
ῬΙδΙη]ν, ἃ μα βρϑακοϑῦ ΠῸ ῬΥΟυ ΤΌ. 

80. ΝΟΥ δἵ6 ψγα βδτ6 (παΐ ποι Κπονναδῦ ἃ}1} {πϊησβ, δηά 
πρράοβε ποῦ {ΠπᾶὉ δὴν τηδὴ 5ῃου ἃ 25Κ {π66: Ὀγ {Ππ|5 νγὸ Ρὲ- 
Ἰιθνα {παΐ τμοὰ οατηοϑί τοστῃ ἴτοτη αοά. 

, 31. Φ6515 δηβινουθα {Ππϑι, [)0 γ8 πονν "6 ] ον ὅ 
82, Βοβο]ά, {Π6 ΠΟῸΪ σοτηθίῃ, γᾶ, 15 ΠΟῪ ΘΟΠΊ6, {δέ γ6 

5118}} θ6 βοδίξουθα, θυ ῖῪ τηᾶπ ἴο 15 οὐ, ἃη6 5}}4}} ἰθᾶνθ 
ΤῊ6 8Ιοπα : δηά γοϑί 1 δὴ ποΐ δΙοῃθ, βϑοδιιδο {Π6 ΕδΕΠοΥ 18 
γα [ἢ Τη6. 

“5, Ὑ{Π656 {Πρ 1 ἢᾶνθ Βρόκθη πηΐο γοῖι, {Ππῶΐ ἴῃ Υὴθ γ6 
γ]ρηΐ Πᾶν ρεᾶθθ. ἴῃ {Π6 νου] γ8 5}4}} μὰν {γα ]δεῖοη : 
θαξ Ὀ6 οὗ ροοά οἤθοχ ; 1 πᾶνθ ονθύσοχηθ {Π6 τνου]Ἱά. 

-παϑῇ»»---. 

ΞΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙἼΙ. 

Ο νῖδὶ Ἰηίογοθάος ἔοΥ αἰΐ μϊ5 Ἑοϊϊολνογ. 

ΤΟΗΝ ΧΥΙ]. 1. ἴο {μ6 οηά. 

Τηρβα ψογάβ βρᾷκα 9685, δὰ {ἴθ ἂρ ᾿ἶδ Θγ65 ἴο 

ἢράνθη, δηᾷ βαιά, Ἐδίμευ, [μ6 ΠΟΙ 15 ΘΟΠΊΘ ; σἱουιν ἐῃν 

βοη, {πᾶὲ {ΠΥ ϑ'οη αἶβο την β]ουν [Π66 : 

2. Α5 ἴδοι Πδϑβῖ ρίνθηῃ τη ῬΟΥΕΥ ΟΥ̓ΕΥ͂ 4}1 ἢεβἢ, ἴπᾶὲ 6 

5ῃου]ὰ σἴνα βίθγῃδὶ ΠΠ{8 [0 ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ 85 τμοὰ Παϑβὲ σίνϑη ἢΐμη. 

Απᾶ εἰμὶ 5 Π|8 δἴθυπδὶ, ἐμαῦ {πὸ ν τπῖσῃὶ Κπονν {πθ6, τὰ 

οὨΪγ {πὸ αοα, Δ 6515 ραν τ ογα ποι Παβὲ 5θηΐ. 

} 

δοίη χνυὶ!. 1. 

ὡϑ 
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Τολη χυ! 4. [Πᾶνα σ]ου θα ἐπθ6 οἡ {Π6 θαυ ;  πᾶνθ βηϊβῃθα {Π6 3ογαβαίθτα. 
γνΟΥΚ ΙΟἢ πο σαναβί τη6 (0 ἀο: 

ὅ. Απά πον, Ο δίμοσ, σἹουν ποῖ τηθ, τ (Ὠϊη6 ονγη 
561, ἢ ἐΠ6 ρ]ονν νν1οῖ 1 παὰ ἢ {Π66 Ὀοίογο {Π6 νου 
νγᾶ 8. 

06. [πάνθ τηδηϊδϑίθα (ἢν πδῖηθ πηΐο {Π|6 γηθη ϑνΒΙΟἢ ἔποιῖι 
σαναϑὲ τὴη6 ουξ οὗ {π6 ννουἹά : {π11Ὸ {Π6ὺ νοῦ; δῃὰ τποὰ 
ϑαναβὲ {Π6ὴ τη6 ; δηὰ {Π6ὺ πᾶν Κορέ ἐμ ν νοσα. 

Ἴ. Νὸον {Ποὺ πᾶν Κπονῃ {πα 41} {Πϊηρ8 ννῃδίβοονου (ποὰ 
μιᾶϑί σΊν ἢ τη6, 816 οὔ {π66: 

ΕὸΥ 1 Πᾶνα οἴνθη υπηΐο ἐπθηὶ πΠ6 ννογάβ ἢ ἔποὰ 
σανοβύ γη6 ; δα πον πᾶνε τϑσεϊνοα ἐπϑυη, ἀπά πᾶν πον 
ΒΌΓΟΙΥ (Πδὲ 1 οδη16 ουξ ἔγογῃ [Π66 ; ἀπά πον πᾶν μεϊιονοὰ 
τῃδὲ (ποὺ ἀϊάϑε βθηά τη. ! 

9. 1 ρύδὺ ἴου {ποῖ: { ρΥὰν ποί ΤῸ ἐπα ννου]Ἱά, θὲ ἴου 
ποτὰ νυ] ἢ (που Παϑὲ οΊνθη [16 ; 

10. ΕῸΣ ἔποὺ ἀγα {πῖπὸ : δπά 8]] γηϊηθ 816 {π]1η6, ἃπᾶ {Π1ΠῸ 
ΔΥΘ Τ1η6, 8Π4 1 δὴ ρ]ουῆρα 1ἢ {Πο]η. 

11. Αμπάὰ πον 1 8Π} ΠΟ χοῦ ἴῃ {Ππ6 ννουἹά : Ὀπί {Π656 δἃ1γ6 ἴῃ 
1Π6 ννουἹὰ : δῃὰ 1 οοπῖθ ίο {π66. Ηοὶν αίμοι, Καθαρ, 
{ΠΥΟῸΡἢ {ΠΠ1Π6 Οὐγη Πδῖη6, (πΠο56 μοὶ ποι Παϑῦ ρΊν ἢ Τὴ6, 
τμδὺ ΠΟΥ ΥΔὺ Ὀ6 ΟἾΘ, 85 γγ6 86. 

12, ὙΏΠΘ] ννᾶ5 νι (Ποῖ ἴῃ {Π6 ννου]Ἱά, 1 Κορέ ἔμθιὰ ἴῃ ἢν 
ὨΔΙῊΘ : 1πΠ0886 (πᾶ ποὺ σανοϑέ τὴ 1 πᾶν Καρῦ: δῃὰ 
ὨΟΏΒ οὗ {Πδιὴ 15 ἰοβί, θυιΐ {Π6 βοὴ οἵ ρογαϊίίοη, ἐμὲ {6 
ΘΟΥΙΡίαΥα τρις θ6 (Ὁ]6116α. ᾿ 

12. μὰ μὸν οογηθ 1 ἰο {πΠε6: δηά {Π|656 {πἰηρδ 1 5ρθᾶκ ἴῃ 
ἰκα γγοΣἹα, (παι ἐπον τηϊρῖνε πᾶν τὴν 1ΟΥ̓ [1616 4 ἴῃ {παπὶ- 
56 |νεβ. 

14. [πᾶν σίνϑῃ {ποθὴ (ΠΥ ποτὰ ; δηᾷ {π8 ννουἹὰ μδίἢ Παιθά 
{Ποη, Ὀδοδιιβθ ΠΥ ἃγα ποΐ οὗ {π6 μου], δνθὴ δ5 1 δὴ 
ποῦ οὔ {Π6 νγου]Ἱά. 

15. [1 ῬΥΔΥ ποΐ {πὲ μοι 5ῃουϊάθβε Κα {ποθ οὐδ οὗἩ {π6 
γον, θαΐ {πὲ (ποὺ 5ῃου]άοβε Κααρ {πϑπὴ ἔγομι {Π6 6υ]]}. 

16. ΠΟΥ γα ποί οὗ [Π6 ννου]Ἱά, θνϑὴ δ5 1 δὴ ποῖ οὗ {Π6 
ψγοΥ]ά. 

17. δησαεν {ποθὴ (Ὠχοῦ την ἐγατῃ : (ῃν ψνοτὰ 15 ἐγαεῃ. 
18. ΑΒ ἴδοι Παβί βϑηΐ χηθ ἰηΐο ἐπα ννουά, θνθὴ 80 μᾶανε 

4150 56ηΐ {Ποῖ ᾿πίο {πΠ6 ννουἹά. 
19θ. Αμά [ῸΥ {Π6Ὶ|} 58 Κεβ 1 βδ ΠΟΙ ταυβοὶ, (Παΐ {πον 4150 
τσ ης ΡῈ βδῃοῦ θα ΓὨτοιρἢ {Πα ἐγ. 

20. ΝΟΙΓΠΟΥ ῬΥΔΥ 1 ἴογ {Π656 δοηθ, θαΐ ΤΟΥ {Πϑγη 4150 νυ] οἷν 
5118}} Ῥ6ΠΙαν 6 οὴ τη6 {Ππγοιρὴ {Ποῖν τννοχᾷ ; 

ὙΠπαΐῦ, (ΠῸῪ 411} την θ6 ομθ, ἃ5 ἔποι, Εδίμου, γέ ἴῃ τηθ, 
Δ 1 τη {π66:; {πᾶῦ {Ππθὺ αἶβὸ γηδᾶὺ 6 ΟΠ6 ἴῃ τι; {πδΐ 
(Π6 ννου]ά τᾶν με ον {πὲ (Ποιὰ Παβί βθηΐ γη6. 

22, Δμά (6 σἹουυ νγμῖοῖ ἐποιι σανοϑέ τη6, 1 πᾶν σίνθη 
{Π6πὶ ; {παῦ [ΠΟΥ γηδὺ ΒΘ Οπ6, βνϑῇ 85 νγ8 816 06. 

25. Τη {Ππ θη, δμα ποὺ ἴῃ Ἰη6, {παῤ [ΠΘΥ τηᾶν 6 τηδᾶ8 ρεγ- 
ἴδοις ἴῃ ομθ ; δηά ἐπδῦ [Π6 νου τπὰν Κπονν {πᾶξ ἔπουι παβὲ 
Β6ηΐ γη6, δηα Παεϑέ Ἰονϑθά {πδϑτη, δ5 ἴμοιῖι παδὲ Ἰονοά 16. 

21. «ἡ 
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ὅοιπνν! 94, ἘΔΙΠοΥ, 1 11} ἐΠαΐὶ {πον 4150 ψπουη που Παβὲ δἴνϑῃ τηθ, }εγαβαίοιη. ὍΘ νν1]} τ]6 νου 1 ἃγη ; {πδΐ [ΠΟῪ τοδν ΒΘ ΠΟ] γὴν σἴουν, ὙΠ ἢ τποὰ Παδὲ οἴνθη τὴ: ἔου μοι Ἰονθᾶβε χη Ῥοίοζε 

[Π6 Τουηάδίίοη οἵ ἐπ τγου]Ἱᾶ. 
25. Ο πιρβίθοιιβ Εδίμοσ, τπ6 νχου]ὰ μαι ποὲ Κπονγῃ [Πθ6, 

θὰ 1 πᾶνϑ κῆουνῃ ἔπθ6, δῃᾶ ἐμθθθ αν Κπουγῃ ἐμαΐ τποὰ 
Παϑὺ 5θηΐ χπ6: 

26. Αμπά] Πᾶνα ἀθοϊαγϑᾶ ππίο ἐμθυη (ΠΥ πᾶγηθ, δηᾶ νν}}} ἀ6- 
ΟΙάγα ἴξ ; {Π8ὲ ἘΠ6 Ιονθ μούσῃ ἐποιὰ Βαρὲ Ἰονθά τηο, 
ἸΏΔΥ Β6 ἴῃ {Πϑγη, δηᾷ 1 ἴῃ {ῃοιη. 

--αἱὗῷὸ---- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΙ. 

Ὁ λγὶδέ ἀαραϊη ργοάϊοὶς Ῥεοίογ᾽ 5 ἀρηϊαὶ 97 Πα. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΣ. 351---ϑὅ, μΑκκ χίν. 97---98]. 
Μιχχυ! 8], ΤΠθη 5810} 9655 ππΐο ἔμθῖη, Α11] γ8 5181] ΒῈ οῆδπάοᾶ 

θδοδιιβ8 οἱ τη {π|8 πἰρῃξ: ἴον ἴδ 15. υυυϊτέθη, 1 νν}}} 5υηϊξο 
{Π8 5ῃδρῃογά, δα {Π6 5068 οὔ εἶτα ἤσοῖς 588}} "6 βοαιίιογοά 
Δρτοδά. 

825, Βαϊ αἴζαου 1 81 υἰϑθὴ δοαίη, 1 ν1}} ΒῸ Ὀοίογο γοιι ἱπίο 
Ο81166. 

88. ῬρίοΥ δηθυθγθα δηᾶ βιὰ ππίο ἢΐμη, ΤΒΟῸρΡΙ 411 τωθῃ 
58|8}} 06 οἤδμάβα Ὀδοᾶυβα οὐἉ [ῃ66, γεὶ νψ}}}} 1 ἤθνεσ θ6 
οἴδεπαεά, 

Μαγ.χίν80. Απά δεβὺβ βδιἢ υπίο ἢ, ΜΟΥ 1 βὰν απίο {π66, ἐπδὲ 
(15 ἀαγ, ὄνϑὴ ἴῃ (Π15 πῖρῆς, θοίοσθ {π6 σοοῖς ογονν ἔννῖσο, 
(ῃοὰ 5410 ἀθὴν τὴ6 {Π 166. 

Με χχν! 84, δαβιιθ βαϊα ἀπο ἤπη, Δ ον 1 5ὰν πηίοθ {Π66, {πδὲ {Π15 

ηἰρηῦ, θεΐογα [8 ΘΟΟΚ οτονν, [Ποὰ 5118} ἀθην τη {Πγ]ςθ. 
88. ΕΙοὺ 

Μαν. χῖν.31. ΒΡΆΚ6 1Π|6 τηοῦθ νϑῃθγιθηῖν, [πὰ] ὁ Ι 
Με χχν.8ὅ. 5814 πηΐο Πϊτα, ΤΠΟῸΡῚ 1 5ῃου]α ἀ16 νυ ἢ τΠ66, γοί ΨηΠ1 

ποΐ ἄδην {Π66. 
Ματ. χῖν. 31. 1 ΔΏΥΥΙΒΘ. 
Μῖι. χανὶ.3ὅ, {]Κϑῦν156 4150 5814 81} 1Π6 ἀἸ5. 1 0165. 

ΜΑΒΚ χὶν, νου. 27, 28, 29. πὰ ρατΐ οὔ ογ. 91. 

Ὡ7 Απὰ «6505 811} ππίο ἰμθι, Α1}1 γ6 51}8}} θῸ οἴοπ θὰ Βο- 
δᾶ.56 Οὗ τη6 {8Π18 Ὠἰρ] : ἴον ἢ 15 ψυιτίθη, 1 1} σα δο ἐπ 6 5Π6ρ- 
διογά, δῃ ἃ {πὸ 5866} 5118}} 06 βοδἐζεγϑα, } ; 

28. Βυΐ αἴἴον ἐπδὶ 1 πὶ γίβθη, 1 Μ1}} 0 Ρϑίογο γοῖ ἱπίο 64}1166.Ψὕ 
29 Βυΐ Ῥοίδϑυ 5814 πηΐο πἰπι, ΑἸ ΒΟῸΡἢ. 81} 584}} θὲ οἤϊδπάθα, 

γοϑὺ τἱϊ᾽ ποῖ 1. ᾿ ᾿ ᾿ 
81 Βυΐ μ6--ἼΓῚ 5πο0016 αἴθ τ {Ππ06, 1 Μ}}] ποί ἀθὴν {Π906--- 

Τλκονῖθο 4150 βαϊᾷ {πον 8}]. 

ΠΝ 9 
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Ξ5ΕΘΟΤΙΟΝ ΧΙ. ΑΓ ΤΉΝ 

ΟΠ γϊοί 8065 ἑπίο ἐμ6 ααγάθη 9 (ἰδ ἠδθηιαηε--- Πὲς ἰ σοηῳ 
ἐλογο. 

ΜΑΤΤΊ. ΧΧχυϊ. 3060---46.. ΜΑΞΚΧΚ Χῖν. 359--.«45. 70ΚῈ ΧΧΙ!- 
40---46. 59ΟῊῈΝ ΧΥΗΪ. 1, 2. 

ομηχυ!!.1. ὙΠ 965ι5 μα βρόκβϑῃ {Ππ656 ὑνογᾶβ, μ6 τυεηΐ ἔου τ ἢ 
Ἠ15 ΑἸΒΟΙΡ 165 

Με χχνῖ.30. ἀπίο ἃ ρδοα οα]οα δεῃβθιηδηθ ὃ", 
ΤΟΒΏΧΥΙ.1, ΟΥ̓ (ῃ6. ὈγΟΟϊ Κοάγοη, ὑΠΘΥΘ νγὰβ ἃ σάγάβῃ, Ἰηίο {Π6 

ὙΒΙΟἢ Π6 θηΐογθα, δηα 5 ἀΙ561ρ165. 
2. Αμπὰ Μδυάδβ δ150---Κῆθνν {Π6 ρΐδςθβ, ἔου 96β515 οὔτ-Εἶτη65 
γΘϑοΟΥ θα ἘΠ] ΓΠΟΥ νυ ΙΕ ἢ]5. ἀ 156 1}165. 

Μι, χχν!.86, Δα 581{Π| ἀπίο {π6 ἀἸ5οῖ 0165, 516 γ6 Πεῦθ, ψ 1116 1 σὸ δμᾶ 
ῬΥΔΥ γοηάου. 

Ματ. χἰν.83., Απᾶ Π6 {δίῃ Ἰ μη Ῥείου, δπα δατὴθβ δηά Ζόἤη, 
Με. χχνὶ.37. ἔῃ 6 ἔνγο 50οὴ5 οἵ Ζθθϑβαβρο, 
ἴχι. χχὶ. 406, Απᾷ γῆθῃ 6 νγδβ δὲ {Π6 ρ]8ςθ, 
Μύχχν!. 87, Β6 θασδη 0 6 βουσουνα], 
Ματγ, χῖν. 98, δῃα θασδη 0 Ὀ6 5016 διηδΖρά, ἃηα ἴο 6 νυν μϑᾶνυ ἢ; 

33 ΤῊ δοθηθ οἵ {Π6 ἤγϑι ὑθηηρίαϊοη τγὰ5 ἴῃ ἴμ6 ραγάοῃ οὗ 
Ἐ46η---ἰπογο Αάδῃ [6]1], ἀπ ἃ Ὀγουρηΐ 5ἷπ ἰηΐο ἰπΠ6 στοῦ]. ΤῸ 
οοτηρ᾽ εἶθ ὑπὸ ρᾶγ8|16], [Π6 βθοοῃα Αἄδῃη), ἴπ ἴπΠ6 σαγάδη οἵ αι δἰῃ- 
ΒΘΠ18η6, 50 τη θα ἴο ΗΪ5 [51 8 ἃ [68 Υ 8} ἐθιιρἑαἑ! 5 ἀραὶ ηδὲ 4]} 
ἀῃ8 Ρουγοὺβ οἵ ἀδγκποθθ, ({λ|κ6 χχίϊ. ὅ9.) ΜΙ Θἢ. ἀϑϑδη θα ἢ 
ἴῃ δυο ν ἰοῦ, 8η4, ὈΥ ἃ ροτίδοςΐ ορϑάϊθηοθ, γονοϊθα οἷν 56ῃ- 
ἴθηοθ οἵ οοπἀθηηπαίίου ἵπ ὑπὸ ἰειηρίαϊϊοι οὗ ἔη8 ψΠἀοΥη 655 
Ὑ6 Υθ8α ὑπὸ ον} ἀδραγίθα ἔγοῦι ῃ1 πὶ ΟἾ]Ὺ [ὉΥ ἃ 5θᾶδοη. 1π ἐπ18 
ΒΟΙΓ ΟΥ̓ ΔΡΌΠΥ ἢ6 ΓΘ ΠΘΥΒ ἢΪ5. ἀββατ!ς τὶ Βοῖϊο Πορα5 οὗ 5π6- 
ΟΕ55 ; ἅΠα ΟἿ ΘΑνΙΟΌΥ, ἃ8 Β0ῸΠ 88 Π6 δηΐου {π σα γάθη, ἃρ- 
ΒΘδΥΒ. ΘΟΠΒΟΪΘῸ5 ΟὗἉ μΪ5. ΡΟΥΟΥ, δἰ Ποτρ ἢ ποῖ νβῖ 816 ἴο πιογΐαὶ 
ΘΥ6 ; Ηθ 8814 ἴο {16 ἀἰβοῖρ] 65, 51} γ8 πβῦθ, ψ}}}}6 1 ΡῸ δηά ργδγν 
γΟΠΩΘΥ ; ὈΓΔΥῪ γ6 αἰ50 ποῖ ἴο οδηΐϑι ἰπΐο ἰθιηρίαίϊοη. ΑἸΈΘΓ ὑπ 6 
ἰϑπιρἑίαξοη ἴῃ ὑπ6 ψἸ ]ΟΥ ΠῸ855, γ6 γα, 8. ΔΠΡῸ] τηϊπἸϑιογθα ἕο 
δῖπὶ ; δηἃ πον, ἴῃ {Π|5 ΠΟᾺΥ͂ οἵ ἀθβροπάθηοΥ 8Π4 50} ] ρ΄, ἐΠΘΥΘ 
ΔΡΡϑαγθά δῃ ΔΠρ6], βίγοηρὶ θη πρ' ΠῚΠ}. 

38. 1Γ γγὰ ΘΟπβί ἀοΥ (5805 8η διηϊηθηὶ ἀἰνῖπθ,} ἐπ οἰ υ πιϑξϑηοα5 
οἵ ΟΠ ]5 5 ἈΘΌΠΥ ἴῃ π6 σαγάθῃ, [ἢ ἰ5 ουιἀθπὶ ἢ γὰ5 ἐπε οἴβος οὗ 
80116 ΠΟΥ ΡΟΨΘΥ] οαθ86. ὑμπδῃ Πρ τοὶν ἃ παΐαγ] [88 ΟὗἹὨἉ ἢΪ5 6η- 
581 ΠΡ ἀθαί ἢ, δηα ὈΟΘΙΥ ἰοΥτπθπῖβ, (ῸΥ 6 θΟΓ6 μἰβ5 ἀθαίῃ (ὰγ μεὲ- 
ἰδοὺ πᾶπ Π18 ἀρόην. Ηθ Πα ΠῸ ΒΘΟΠΕΥ δπηϊογθα οἢ ἐῃ8 566Π6 οὗ 
15 {18}, θαΐξ ““π θορδη ἴο Β6 βογγονἝα],᾽)} ἴο ““θ6 ΒΟΥ διηδζΖϑά,) 
ἴο “θ6 νϑιῪ μθᾶνυ,᾽" ὙΠΟ νογά5, δοοογαάϊηρ ἴο ἐποῖγ ΟΥ̓ ΡΊΠ8] 
5᾽5ὩΠ οαἴου, ἀθο]αγα πἰτῃ ἴο πᾶν ὁ θΘ6π σι 446 Π]Υ ορρτοββοᾶ τ] ἢ 
ἃ ΠΡ ΤΥ ἀε]οοίϊοπ οὗ βρ᾽ γιΐβ,  ΒΙΟἢ ἀΥίϑπρ' ἔγοτη 5οπγ6 ἔδασία! 
βρθοίδοϊβ, οὐ ποι πδίοη, ον θυ ΗΘ] πιΘα 15. 508} τι ἃ πη- 
Κηονη ἈΠ ἱπΠΟΧΡΥΘΞΒΊ0]6. ἀπρτίδη. ΠΟΥ ἱπεϊπηαΐο ἐμαῖ, αἱ ἐπῃϊς 
ἀαΥγς ΠΟΥ, Ππ6 ψὰ5 ἀβϑαιυ] θα Ὀν ἀονιΐϊ, ὙΠῸ οχογοῖβθα 81] 
ἱῃοῖῦ ΡΟνΟΥ Πα τηλ]Π166, ἴο ἰδιιρὲ πἰπὶ ἴθ τοποιποθ ἢΐβ πγοΥ- 
ΟΠ] ἀοδῖση. 1 τ͵Ὸ σοπδίἀθυ ἴΠ6 ΑΓ ΠΡ ὉῸΓ ΘΑΥΙΟΌΓ ραν 
15. ἀΙβοῖ ρ]ο5, Π6 πη ἔπον δηογοα {π6 σαγάθη νι τη Βἷπι, ({π|Κ6 
ΧΧΊΙ, 40,) οὗ ἔπ Ἔχ γδογαϊ ΠΑΡ ἄδηρογ ἔπε τοῦτα ἴῃ, οὗ (ἈΠ τὴν; 
ἰῃΐο ἰοιηρίαϊ!οη, ᾿ξ 566 ΠῚ5 ΨΘΥΥ ΡΥΟΡΔ0]6 ὑπαὶ πὸ Ἔἐχροοϊθᾶ, δπὰ 
Ἰοπη ἃ ἵπεγθ ἃ Οχ γδογ ἀϊ ΠαΥῪ οΟποΟαγθ. οὗ ἰδπιρίθιβ, οὐ δν1] 
ΒΡῚΡΙΐ5 ; [ὉΓ ΒῈ γορϑαῖβ ἔπ βᾶτπηθ δΔαηοὴ οη θα μ6 ἤπαβ Ηἰξ 



ΜίΌχχνυ 38. 

ΟΗΕΙΒΤ 5 ΛΑΟΌΝΥ ΙΝ ΤῊΗΕ ΟΛΑΕΡΕΝ--ΟΉΗΛΡ, ΥἹ. 409 

ΤΩ 581} μ6 ἀμέο τποπ, ΜῪ 5οὰ] ἰβ θχοθϑάϊηρ' 501- ζογαβαίοιη. 
ΤΟΥ], Θνεὴ απίο ἀθδίῃ ; [ΣΎ γ6 πού, δηᾶ νγαίο τυ "τ πιο. 
ΞΘ ΎΕΙ. ΕἸ πο} 5 ϑύυσσυ ΠΟΘΙ αν δ ΟΝ ΟΝ ΘΝ ἢ 
ἀἸ50 0168. 4516 0, βαγίπρ', ““ὙΥδΐοι ἀπ ργὰγ, ἱμπαϊ γοὸ δηΐου ποῖ 
τηἴο ᾿θιηρίαἰίοη. (Μαἰι. χχνυὶ. 41.) Απὰ 5ἴηοοθ μῖ5 50 {0 ὙΠ] 95 πὶ 
μ5 ἀΡΌΠΥ ἅγΘ ἀθβουὶ θα υγῖ τ ποῦ ραΙ ΠΙῺ] οἰγουιπδίδμοοβ, ὑπδ ἢ 
[158 Β ΠΥ πρ5 οα ἐμ οΓΟ58, γγ16 πᾶν } 8 Γθαβοηβ ἴο σοποϊαάο πὸ ν 
ψ γΘ ᾿πΠΠοῖθά ὁ. ΐτα ὈΥ̓ ΠΟ ΓΘ τπ]ρηδη , ἀμ ἃ ποτ ρον οΥ α] 
ΘΧΘΟΙ ΙΟΠΘΙΒ ; ἃπ4, ΘΟμδοα θη ἑγ, {πᾶὲ 6 ὁπάυγοὰ ἴπὸ Τογπιθη 5 
ΟΥ̓ πΙΘ ἢ ΟΠ]Υ ὁἢ π6 ογο88, θὲ οὐ ἀν} 5 ἴπ ἴπὸ σαγάοη, ΗΠ5 θοὰγ 
γγ8. ΟΥ̓ΠΟΙ 64 οἢ ἐπ οΥ055---ἶδ παϊη ἃ ἴῃ ἔπΠ6 σαγάθη, Α5 Αἀδιη 
πα οἰδη θὰ ἴῃ οί -ττθὸ ΟΠ δὶ βαΠογθα ἴῃ ΡΟ ἢ. 
ΤΟ απδοσοιηΐα}}6 ἀγο νυ βίῃ 655 {πᾶ} 5οϊχρα ἔπ ἀἰβοῖ μ]ο5 αἱ ἐμπὶ5 

ῬΘΓΙΟα, πιᾶν 8150 πᾶνϑ᾽ ὕθθμ ργοάαοοά θγ {ἰπο ἀρόπου οἱ ἱπίου πα] 
ΒΡΙΓΙΪΒ, ΤῸ ὕΠ6 ῬγροβΘ οἵ μανίπρ οὐν Βανίουν ἃΙοπο ἀυγηρ; 
ἔμποῖν σομῆ οὗ τ Βΐμα, ὑπογοῦν πορίπρ ἴο σαῖῃ ἃ ρυθαΐοῦ αάνδη- 
ἴαρθ ονϑὺ ἢἰπι. ὅϑ'ἴ, Τὰῖκο ἱπηρυΐοθ {Ππ|8 ἀνονϑῖ μι 655 ἴὸ ΒΟΓΓῸΝ : 
θὺΐ 1 15 ποῖ ργόθδῦ]ο ὑμαΐ ἢι167.6 ΒΟΥΓΟΥ αἴοπθ 5μου]ὰ ποοοεβίξαξο 
ἔπγθθ πιθμ ἴο [Ἀ}} ἃβ]θθρ ἱορϑίμθνγ, τπιπᾶθὺ {6 πιοϑὲ ἀνα κοηϊῃρ; 
ΟἸγΓοαπηδίϑη 665. ΨΥ ἀἰα 1 ποῖ ἃ5 611 ἤοόγοθ ἱμθπὶ ἴο [8}} ἃ5]6 6 0 
αἰΐζογνναῦ 5, θη ὑποὶν ογὰ νγὰ8 Δρρυμθμ ἀθα, οοη ἀθηπθά, ἀπὰ 
οὐρα ὁ Αἱ ΜΒ] οἢ ἔπηθ ἔμ γ ογὸ ἀουθ 655 ΠΟΥ Θ Βουσονία! 
ἐμπὰη πον ψγούθ αἱ (ἀθ  βθιθᾶπθ. Μίαν 1 ποὺ ἴπθπ 6 ροβϑβίθ!θ 
ἐπαΐ βοπιθ βϑογοῖ ἱππθποθ γὰ8 δἀἀοά ἴο ἔΠΠ6 οδιι568 δϑϑοϊρηθα θῪ 
π6 Ἐσνδῃρ 15, δη4 {Ππῶΐ ΟἿ Θαν]Οα, ΘΧρΡΟΥ Θποῖπρ ἰπ Εἰ πη56 
ὑπ6 μόονθῦ δῃη ἃ π38}1606 οἵ ϑαΐδμ, δηα Ηΐ5 δι 58 Υ165, δ ἀπηοπ ϑμθα 
ἨΪ5. αἰδοῖ ρ 65, 0 ΜΈΙΘ ΠΙΠΟΙΓ΄Θ55 ΘρΆ0]6 οἵ γοϑιβιίϊηρ, ἴο θ6 
ὍΡΟΙ {ὑπ ὶγ σαδία, ᾿ἰοϑὺ ὑμπον ἴῃ πον ἔπτη 5που]ά θ6 ἰθπιρίοα ἡ 
4150 (α). Ομιγιβί, ἃ5 6 πᾶνϑ δἰγθδάν δον, (μοῖρ, Ρ. 96.) Βοσἂπ 
15 ᾿Ἰηοαγπᾶΐθ 118 ἃ5 6 βεοοη Αἀδῃ), ἴῃ ἔπ γψουν βροῖ ἴο ἡ πιο ἢ 
ἐμ6 αἰδοθοάϊθμοθ οὗ ἴθ ἢγδὺ Αἀᾶπι μπαὰ ἀγίνοθ ἷπι. [τὶ ἃ 
ἰγρίοαὶ ρμοϊηῦ οἵ νον, ὔδ ἸηΔΥ ΠΟ ΟΟμΒΙ ἄο ἴμ6 βϑοομὰ 
Αάδῆι ἃ5 πᾶνηρ τοαἀοοιηθά ὈῪ 15 ρμουίθοϊ ᾿μ ποοθποθ ἃπὰ 0})6- 
ἀΐδποθ, {ΐπθ μοββϑϑβδίοῃ οἵ ὑπᾶὶ οαυάθηῃ ἴγοὰὶ τ μι οἷ ἴπΠ6 ἢ γϑὲ 
Αάδ μὰ θη οχρϑὶ!θα; πὰ ἰϑύθ ἃραῖὶῃ {πμ6 ἀδθυ}} ([ὉΓ πὸ 
ἢ ΟὨ] ἀδραγίθα ἔγοπι ἢϊῃ} ΤῸ ἃ 56Ά50},) 558 116 ἃ ίτη τ ἢ 
8} Π5. ΟΜ ΟΥΒ οὗ ἀλύκποθθ, ἰουζαγίηρ Βἰ5 Βα ουί πρ' ἃπα αἰ] οθα 
Βρ1γῦ πῖἱ ἐμ6 τηοϑὲ ἀνθ} ρμἱιδμέξοιηβ πὰ ΔΡΡΓΘΗΘΠΒΙΟΒΒ : 
ἀρ Θηἀθανουγὶπρ ΟΥ̓ ΘΥΘΥῪ ἃιΐ οὐ πᾶ! ]οθ ἂπὰ Ἰηνθηϊίομ, ἴο 
ἀϊνογὲ μἰπὶ ἔγομι [ι15 οἱογίοιιβ ραγροβο οὗ Ἰγίπο ἀονγη Πἰ5 {Π|Ὸ 
ἴοῦ ἴμ6 νοῦ. "ΓΠ6 δχργθβϑϑίοη “Κ Μν 508] 15 Θχ θα! Πρ᾽ ΒΟΥΤΟΥ- 
7], Ἔνθ αηΐο ἀθαι,᾽ περίλυπος ἔστιν ἡ ψυχή μᾶ; τ! Υ ̓Π[ῸΓ, “ Βὶ5 
5808] μαἃ 66 βι γὰρ! ηρ ἃ ἀΟΓΥ 50Π16 τηοΥἕἃ] ρᾶπρ,, ἃηἃ ἔΠΠ6 ῥᾶϊ 5 
οὗ Π6}} μαᾶ ροὶ πο! προι ἰἰ. 604 ροτγιμ θα πἴμὰ ἴο θ6 55 }}6 ἃ 
10 ἔπο αἰπιοοὶ ἔογοθ οἵ ἰοτηρίδτοη ἰὸ ᾿ν ὨϊΟ ἢ Β15 ἀϑϑιιηθα πΐαγο 
οου]ὰ ΡῈ θχροβθά. “Ἅ ΕῸΣ ἴῃ ἐπᾶῦ μ6 δ᾿ πι56}} μα ῦ ἢ δ ΠΠογθα Βθίηρ, 
ἐδπιριθα, Π6 15 8016 ἔο βιοοοῦγ ἔπιθῖα ἐμαὶ ἅτ ἰθιπρίὶθα. Βοπιο 
οοπδίάογ ὑπαὺ {π6 ᾿πίδε πα! βριγιῦ βαρθθδίθα ἐμ τηοϑὶ ΔΡΟΏΙΖΙῊ 
ἀπ νι οκοα ἀρ] 5105, 510} 85 1 15 ποὺ ἃ ν Ὁ] Ὁ πᾶ ἴο αἰξοσ : 

ΠΟΙ ΡΟΒ51016, νυ ἱπουΐ Βαΐδμϊο ἀρθποΥ, ἴῸυ πᾶ ἴ0 ΘΟΠΟΘΙΨΘ. 6σἈ!- 

νίπ ΒΟ] θνθβ ἐπα ἰῃ6 πγαὶῃ οὐ σα νγ85 580 ρουγοά ουξπροη δ ἾΠ), 

ἐμαὶ {μ6 αἰοποιπθηΐ οουἹὰ ομ]ν θ6 οομιρ]οἰθα, ΒΥ 115 ὉΠ ΘΥΙΡΌΙΙΕ᾽ 

ἐπαὺ ἀΡΌΠΥ ; ΜΟΙ μὰ ἀπο Γαΐ σου] 15 ΡΓΘΡΑΓΘα [ὉΓ δ16 ᾿Ἰρ6- 

ηἰ οηΐ. 
Τὴ τΩΥ οὐ ορί πίοῃ, ἔπ6 ῬΆΓΆ]16] θοίνγθοπ ἐμὸ ἢ γϑὲ πὰ βθοοηὲ 

Αάδῃηι, ψ μῖο ἢ ψγ6 ἤηὰ ἔγουι ἐμ ΗΟΪΥ ϑουρίαγο5, Πἃ5 ὈΘΘΠ 80 τηϊ- 

μαΐεν ἃπὰ γϑιμαυ Ὁ ]ν ΟὈϑογν θα, Π6 ΓΘ οἰο565. Ἢ με βθοοῃὰ Αὐδῃι, 

ἤγοια ἘΠ 6 ὙΠ άθυ πο ἰπὶο ν᾽ μ]οἢ ἐπε ἢγϑὶ Αὐδηὶ [6]}, ἰγαοϑὰ ὑδοῖκ 

βἴθρ ὃγ 5ἴθρ, ΒῪ ἃ πιοβὲ ἀἰνίμ Π1{6, Π|6 οὐ πη ἀθμιπϑΈ! 08 οἵ ἴδ Πἰγϑῖ 

Αάδμα, {1}1 6 ἃυγίνοα ἀρ αἱ ἐπ 500Π0 οἵ 15 ἀϊδορθοάϊοποῦ- ' 
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1. χχὶ!, 40, δα ὈΥΘΥ͂ {πᾶὶ γε θηΐθυ ποΐ ἰηΐο ἐθιπρίδΈ0ῃ, 7Ζοιαβα θαι. 

Μαν. χῖν δ. ΑἈμπᾶ ἢ νγοπὲ ἔουνγαζὰ ἃ {πΠ| 116, 

[πι. χαῖν.41. ἃπᾷ μ6 νγὰβ νι πάγανγη ἔγοση {πη ἀθοι ἃ βίοπο᾽β οαβί, δηὰ 
Κηρεϊθᾶ ἄοννῃ, 

ΜῈ χανΐ.39, ἀπ [611 οα ἨΪ5 ἔδδε, ἀπά ργαυϑά, 
αν. χἰν 85. ἀπᾶ 61} οα {πΠ6 στουπά, δηὰ ργαγϑά {μδὲ 1 1 ὑγθσα Ῥοββιθ]6 

1π6 ΠοὰΥ τρί ρᾶ85 [ΠΌΤ ΠΊτη. 
386. Απᾶ δ βεϊά, Αὔθ8, Βδίμου, 

Μι.χχν!.39. Ο γὴν Εδίπον, 1610 θ6 ῬΟΒ51016, 16ὲ {Π|5 σὰ Ρ855 ἔγουῃ γηὲ : 
δΙαγ. χῖν 86. 211 {Π]η ρα Δ ΛΘ ῬΟΒΒ1016 πηίο ἐΠ66 : 
ἴμα. χχῖ, 42. 16 τῃοα θ6 νν]]πρ, τϑσηονα {Π15 σρ ΠΌΤ 1η6 : θυ σίμο- 

1655, ποῖ τὴν γν1}}} θυΐ {π|π6 θ6 ἀοΠ6. 
4. Αμᾷ ἔδμεγθ δρρβαγθᾶᾷ δὴ δῆρϑὶ υπίο τὴ ἔγοτη ἤβάνεῃ, 

ΒΈΓΘΩσΊΠΘὨΙηρ' ΠΊΤη. 
44. Απὰ Ὀεΐπρ' ἴῃ 8Δῃ ΔσΟΠΥ, Π6 ῬΥΓΑΥΘα ΤηΟΥ6 ΘΔ ΠΟΒΕΪν ἀπά 

ἢΪ5 βυγϑαΐ νγδῶ8 85 1 γΈΥ6 στοαΐῖ ἀγῸρ5 οὗ Ὀ]οοά, ἔΔΠΠπ|πὴσ ἄοννη 
ἴο {Π6 στουηά. 

45. Απὰᾶ σπθη ἢ ΤῸ56 ὉΡ ἔγουῃ ῬΥδυ θυ, 
ΜΠ χαν].40- ΗΘ σογηθίι πιηΐο {Π6 ἀἸ5ο1ρ165, ἀπ ἤπάθίῃ ἐπ οτυ 
[μι. χχὶ!, 46. 5] δδβρίπρ' ἴον ΞΟΥΤΟΥ ἢ 8η6 5: ππίο πθτη, Ήν 5166 γϑ 
Ματ, χῖν.37. δα ἢ 541{Π| τπιπίο Ῥείοσ, 5΄ πιο, βἰθοροβί πο 3 
Ἰητχχν!.40, Μηδὲ, σου] γα πο νναίοῃ ψν ἢ τη 6 ομ6 ποὺχ ὕ 
Δαν. χῖν.38. ἮΥ δίς πῃ Υ6, 

{μι. χχῖ!. 46. Υ156 δηα ῬὈΥΔΥ, 
Μιχχνὶ 41. [ῃδὲ γ6 βπίου ἢοΐ ἱπίο ἐδιηρίδείοῃ : {Π6 βρὲ ἱπαοοά 15 

γ]]Πησ, Ὀὰἐ τπ6 ἤδθβἢ 15 γεὰκ. 
42. Απὰ δ νγεπὲ δυγὰν ἀσδίῃ {Π6 ββοοπά {{π|6, ἃπά ργαγϑά, 

Ματ. χῖν.39. δη ἃ 5ρᾷῖκθ {Π6 βᾶυηβ νγοσὰβ, 

Μ|ιςχχν! 42. βαυῖησ, Ὁ μΥ ΒΔΕΠΟΥ, 1 {Π|Ὶ5 ΟΡ ΠΊΔΥῪ πού ρᾶ85 ἔῸΠῚ ΤΏ6, 
οχοθρύ ἔ ἀὐἸπκ 1, (ΠΥ νν}}} θ6 ἄοπο. 

Μῖατ. χὶν0. Απά πῆθα Π6 τϑευγηθά, [η6 ἰουπα {Πθτ 4516 60 ἀρϑίῃ ; 
ἴου {ΠῸῚῚ δὐεβ ΨΕΥῈ ΠΘΑΥΥ͂ : ΠΘΙΓΠΘΥ νγῖϑύ {ΠῸῪ ψνμδὶ (0 
ΔΏΒΥΨΘΙ ἨΙΤΏ. 

ΨΉ ΘΓ, 85 ἰδ βαδδιιζαϊοά νἹ οἵϊπ, Η6 βαρυαϊ δα ἔο ἐμπαΐ πρὶ γιῦαα] 
ἀθαΐῃ, δῃὰ βυβοσιηρ, οι δὰ θ6θη ργοπουποθα ἀρϑϊηϑὶ ἐπθ 
Βγϑὺ ἤδη. Ηδ βεριη 64 ἐπα οἴἵεπ ἀϊηρ παΐαγο ἴο {πὸ ἔσθ οὔ Β6 
ΟΥΟ55, ΓΘΟο πο δα 7ι5ῖϊοθ τ τηθύου, δηα γοϑιογθα ἔο ἐμ παηϑη 
τῶο6, ἐπγουρ ἢ [86 ᾿πἤποποθ οἵ 15 5ριγιΐ, {Π6 σα ρΔὈΠΠν οἵ τοϑϑίη- 
πὰρ ὑμπαΐ βρίγιΐα) βδίαϊθ οἵ Ὀ] βϑθάμθβ5 ἃπα βου ἴῃ τ ῖοἢ ὑπὸ 
τοὺ Αἄδιῃ μα θθθῆ οὐ βίῃ} }γ ογθαΐθά. 
ΒΥ Ομ γι ϑι 5 ἀθαῖῃ, ΗἨθδθ παΐῃ ἀδδιγογθα πἷπη ὑπαὶ μαΐῃ ὑπὸ 

ΡοΟνΟΥ οὗ ἀδθαϊ, ἱμαΐ 15, {π6 ἀθν}} (Η 68. 11. 14.) Απὰ πδῆοθ ἐμ 
ἈΡοβι16 6115 τι, ἐπαὲ ππϑαθατπιοα Ὀγ ἴῃ ἔθ πὰ] αἰΐδοκϑ ἂηὰ ἐθαρίδ- 
ἐϊοη5, ΕΘ συγ ον θα ἀρ ἀδαῖ ἱπ νἹοΐουυ. Ηθ β5ροϊ]δὰ ρυϊποῖρα- 
Ηϊ|65 δπὰ ρονϑίβ, δα πιδᾶθ ἃπ Ορθὴ 5μὸνν οἵὁἨ ὑμθῃ), ἐγι πρ}- 
ἴηρ' ον ἔμεπι. ϑαΐδῃ, 85 ᾿ρὐπὶπρ', 811] {τῸπΔὶ Πθᾶνθη--Ηἰ5 
Κιηράομι 15. ἴδ 6 ἄὐδν ἔγο πἶπ| : 8 ἃ πηᾶπ, ΘΙ 1ΘνΊηρ᾽ τηΔ ἢ, 15 
Τδηϑβοιηθα ἔγοπι 15 τηϑ] στδηΐ ΡΟΥΘΥ, δηα ὈΥῪ {πὸ ᾿ηΐογοθϑϑίοη οἵ 
μθ Μραϊδῖου, δμα ὑπ ἰβῆποποθ οἵ ἔπο Ηοὶν ϑρι γι, 15 τοϑιογοα 
Ἀσ 81 ἴὸ ἐπ ἕδνοιυν οἵ Ἦ15 Θοα. ᾿ 

(6) β'υοί(᾽ κα Οδυϊϑίϊδα 6, Ρρ. 449, 450. 
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Μι,χχνϊ44. Δηὰ Β6 Ἰοξ {Πθιη, δμα νγθηξ αυνᾶν ἀρῖη, διηἃ ργαγϑὰ {6 Τογαβαίομι, 
{γα [η6, βανίηρ' [Π}6 βδηθ νγογάᾶϑβ. 

45. ῬΠθη σομιθίῃ 6 (ο [5 ἀΙΒο ρ 1685, 
Μαγ.χῖν. 41. Απά Π δοιηθέῃ {πὸ {πἰγὰ {ἴηθ, δηα βδίίῃ ππέο ἘΠ 61, 

ΘΙΘΘΡ οἱ πονν, δηἃ ἰακ γοῦν τοδί : ἰΐ ἰβ ΘΠΟῸΡὮ, (Π6 ΠΟΥ 
ἴδ σογηθ; Ὀ6}|014, 16 ϑὅοῃ οὗ Μδὴ ἰβ θοίγαγθᾶ ἱπίο {δ 
Βδηβ οὗ 51 πη 6 08. 

42, [56 ὕρ, ἰδὲ αι ρῸ ; Ἰο, Π6 {παῦ. Ῥοίγανθεϊι γη6 15 αἱ μβαπά. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΪ. ραγΐ οἴ νοι, 96, 857, 99, 40, 41. νοοῖ. 48, ρατὶ οἵ νου. 45. 
πα νογ. 40. 

96 ΤΟΝ οοπιοῖμ Ψ ὁ5:|5 τ {ἢ {Π|611---- 
Ι 91 Απᾶ Π ἰοοκ νι πἰμ Ῥοΐου δη 4---δὴ ἀ---αη ἃ νοῦν ἢ θᾶνγ. 

99 Απάὰ [6 ψϑῃΐ ἃ {π|Ὸ [Ἀγ Ποὺ --οβα γ Πρ -ποη ον ου Π6] 055, ποὶ ἃ5 
1 ν}}}, θα 5 ποι ευἱϊέ. 

40 Απά--5θθρ, δη ἃ βαιι απο Ῥοΐου --- 
41 Ὑγαΐοι δῃα ΡὈΥΆγ .-- : 
438 Απὰ Π6 οαϊηθ, Δηᾶ ἰοππα {ΠΠ61| 451060 ἀρ ὶῃ : [ὋΓ {Ποῖ Ογ 65 

ΟΥΘ Πθᾶνυ. 
45 ---Δηα 5411 ππίο {Π6η1, 5166 0 ἢ πον, ἃπ4 ἴακο γόοιο Γοϑβὶ: 

ΡοΠοΙά, ὑπὸ ΠΟᾺΪ 15 δὲ Βαπά, πὰ ὑπὸ ὅ0η οἵ Μδῃ 15 θοϊγαγοα 
ἱπΐο ἐμ Βδῃ α5 οἱ 51 675. 

46 Ἐϊ56, οἴ ὰ5 θ6 σοῖπρ: 60], μ 15. αἴ μαμὰ {ὑπαὶ ἀοίμι Ρ6- 
ὑγδΥ [η6. 

ΜΑΒᾺΚ ΧΙΡ, νοῦ, 92. 94, ρατί οἵ νου, 86, 87, 98, 99, 

92 Απᾶ {π6ὺ οδπιθ ἴο ἃ ρ͵866 ψ ΐοΙ νγὰ8 παιηθὰ (ἀθἐ μβοΠΊ8 0 : 
δῃα Π6 581} ἴο 15 αἰδοῖ ρ᾽θϑ, 51 γὸ ἔθύθ, 116 1 58}8}} ρσᾶγ. 

94 Απὰ 581} απο ἴποπι, ΜΕΥ 508] 15 θχοθϑάϊηῃρ' βδουσον τα! απΐο 
ἄθαϊῃ: ἴδγγυ γὸ μοῦ, δπα ψαΐοῃ. 

86 -- [α]6 ΔΔΥ ἴ15 ΟΡ ἔγοπι τη: πον μοθθβ ποὶ παῖ 1 
ψ1}}, θα παῖ ὕπο ψ 1}. 

857 ---ΑΑπα μ6 οοπηθί!, πὰ {πάρι ὑπο 5] ορὶπρ---οου] ἀοδὲ 
ποὶ ποι νγαῖοἢ 9Π6 ΠΟῸΓ ὃ 

858 --ηὰ ΡΓΔΥ, ἰοϑϑὺ γθ δηΐου ἱπΐο ἰθιηρίδιοθ. ὙΠῸ δρὶτιῖ 
ἔγα!νγ ἐς γοδάυ, θαΐ {πὸ ΠΠ65}} ἐβ ψγϑᾶκ. 

99 Απᾶ ἀρϑῖη 6 ψγϑηΐ αν, ἃΠα ρΡΓαγΘα--- 
1ῦΚῈ ΧΧΙΪ. νοῦ. 99. ραγὶ οἵ νογ. 40, 41, 42. 46, 46, 

389 Απά 6 οδῖπο ουἷ, ἀπά ψοῃΐ, ἃ5 Π ψὰ8 ψοπῖ, ἰο ἐῃο Μοιπξ 
οἵ ΟἸῖνοϑ : πα [15 ἀἰβοῖ ρ]65 8150 [Ὁ] ουγθα Ϊπ|. 

40 --ἰια βαιά ππἴο ὑπ6π1--- 
ΑἹ ---απὰ ργαγοά, 
42 ϑαγίησ, Εαἰπο --- 
45 --τη ἃ νγγὰβ8 Θο16 ἴο [5 ἀἰ50 1065, μ ἑου πὰ {ϊπΠ1--- 
46 ---ἰοϑῖ γα δηΐου ἱπίο ἰθιπρίαϊίοῃ. 

-- «ὡς... 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΠΙ. 

ΟἸινῖδί ἐς δοίγαψοά αηπὰ ὠρρτοϊιοπαοά--- ΤΠ] γοδὶδίαποε οὐ 
Φοίογ. 

ματι. χχνὶ. 47----θ. μλξκ χῖν. 49--ὅ0. ΨὐΚῈ ΧΧΗ- 

47---τῦϑ. ΙΟῊΚΝ ΧΙ]. 9---Ἱ]}. 

αν. χἱν 48, Απᾶ ἱππιποάϊδίοϊν, νυ 116 πὸ γοῖ βραῖκθ, 'ο, {πάδϑ, ὁὴθ οἵ 

{π6 ἔννεῖϊνο, ᾿ 

Τοιαχ ν "1.3, {Π6η, Πανίηρ τροοῖνοά ἃ μαπά οἵ τηθη δὰ οἰοοΥβ, τομὴ 

{πὸ Ομ6Ρ Ῥηοδςία ἀπά Ῥματγίβθοβ, οουηθίἢ ἐμ Ππον, ἢ} ἴδα- 

(6 ΥΏ5, 8η4 (οΥοθ65, ΔΠα ννθΆ βΟ 8: 



474 ΟΗΕΙΒΤΡ ΒΕΤΑΥ ΑΙ, κν ΑΡΡΕΒΗΕΝΒΙΟΝ-- ΟΉΛΡΟΥ͂Ι. 

Ν3:. χὶν.43. ἀηα νὴ Ὠΐπῃ ἃ στοαΐ τηυ] απ 8, νυ βυνοσβ δηα βίανοϑβ, ᾿ογαθαΐθμ.. 
ἔγζουῃ {πὸ Ὁμοῦ Βυϊθβδίβ, δα {Π6 ϑουθθ5 δα {π6 δ] θυβ. 

Με. χχυ! 7. οὗ (6 ΡΘΟΡΙδ. 

48... Νον Πο {πὲ Ὀείγανθα ΠΙΠῚ 
Μεγ. χῖν. 44, ῃδα σίνβη {Ππθμι ἃ ἴοΚβϑη, βαυιηρ, ΤΥ Πουηβοονογ 1 584]] Κὶ58, 

{πδὲ βδυὴθ 15 Π6 ; 86 ἢ] τη, 
ΜΙ. χχν!.18. ΠΟ] ἃ Ὠϊμη ἔαβί. ἢ 
αν. χὶν. 44. δῃᾷ Ἰθαᾶ Ππὶ ἄνγᾶν βδίοὶυ. 

456.Ὀ Αμὰά 885 βοοὴ 85 6 νγᾶβ 0Π16, 
ἵμι. χχῖϊ. 47, [67 νγεπί θϑΐοσα {πθῖὰ, δηἃ ἀσανγ ὩΘαΥ ἀπίο {6 5115, ἐ0 ΚΙ55. 

Ὠϊτη. 
ΜΠ χχυ! 49. Απᾷ (ον ἢ μ6 οᾶπιθ ἰο ὅεβιι5, δπᾶ βαϊᾶὰ, Ηδ1], τπδ5- 

(ΟΥ; δηᾶ Κιββθα πη. 
ὅθ. Αμᾶ δεβιβ βαϊά απίο μη, Ετιθπα, μογθίοσα δγὲ ποι 

σΟΤῺ68 
[μα χχῖὶ, 48, δπάδ5, θοίγαγοβῦ (ποὰ ἐπ ὅοη οἵ Μίδη νι ἃ ΚΙ55 7 
Φομηχν!.4. ὅΦ6βιβ {πογοίοσθ, Κπονηρ 811 {πΐησβ ἐπαΐ 5ῃου ἃ ΘΟΠ]8 

ὉΡΟΙ Βῖη1, νγϑηὲ ἔοσί, ἀμ α 5814 ππηΐο {Π6ηη, ΝΥ Πόγῃ 56βκ γε 
ὅ, ὝΠΕΥ δηβνγεσθά μη, 9εβιβ οὔ Ναζαγθίῃ. «6515 58} 
πίο {π6ηὶ, 1 δὰ π6, Αμά δυάδαβ «50, νυβῖοῖ Ὀείτανοα 
ἢ, βίοοα 1] {Πθῃη. 

6. Αϑ βοοῃ {πθὴ 85 Πα δά 58:4 τηΐο ἐμϑτη, 1 δ1ὴ Πα, [ποὺ 
νγϑπέ Ῥδοκνναγά, δηά [61] ἐο π6 στουπά “", 

ΤΉθη δοκεὰ μ {πϑὰ ἀρσϑίη, Ὕ Ομ βεὸῖκ γοΐ Αμά 
{πον 5αϊα, δεβϑυβ οὗ Νααζδγείῃ. 

8... δέεβὰβ δηβνεῖθᾶ, πᾶν το] γοὰ {πὶ 1 δὴ Βα: [1 
(μογοΐοσα γα βεδῖ τη6, ἰδ {Ππε868 σὸ {Π6ῚὉ γᾶν. 

9. ὙΠαῖ Π6 βαγίπρ τηῖρῃς ΡῈ {0]6]16 ἃ τυ ]ο ἢ Π6 βραΐζο, Οἵ 
{ποθ ΒΟ (μου ρανεθβέ γὴ6 πᾶν 1 Ἰοβ ΠΟΘ. 

Ἅ1 χχυ! δῦ, ΤΉΘΩΗ οδτηθ πον, ἃπα δ] μαηάβ οὐ 6βιιβ, δῃᾷ ἕο Βίτη. 
ἴα, χχ. 49. ὙΠ ΘΗ ΎμοΥ Β]οἢ τε 6 δθοιι Πίΐτη βανν νυ μας νου] ΤΌ] ]ονν, 

(πον βαιά υπίο μίτη, Τμογὰ, 588}} νγα βῃητέθ σ ἢ {Π6 βυνοσά 
Μ|. χχν!. 51. Απά, ῬεΠῃο]ά, ομβ οἵ {πδτὴ νοι να 6 τυ} «6518, 
201..χν11}.10. Θιγηοη Ῥοίθυ, Πανὶηρ᾽ ἃ 5υγοτσα, 
ΜΠ. χχν.51. βίγθοἢΠ6α ου Π15 παμα, δια ἄγαν Π15 ϑιυνοσά, δῃηᾶ βέίγθοκ ἃ 

βούνδηΐ οἵ [π6 ὨΙρῺ ρυιθβί, δπα βιηοίθ οἱ ἢ15 δϑυ, 
70}ν.πν11}.10. ἃπα ουΐ ΟἹ Ιΐβ τίρῃς θαυ. ἜΠ6 βθενυϑηβ πᾶχη6 νγὰβ Μα]- 

ἐἢ5. 
ἴμα, χχὶ 61. Απᾷ Φ6βὺβ δηβυνεγθα δηᾷ βαϊᾷ, ϑ ΠῈΣ γα (πὰ5 ἴατ. Απὰ 

6 ἰοπομοα ἢ15 θαῦ, δηᾶ Πθα]ϑᾶ Πιτη. 
ἤολχνμ}.11.. ΤΉΡΗ 5ϑα δδθϑιβ απίο Ῥείου, 

ὃς. ΠῊ  ψ0]6 οὗ [15 ὑγαηδδοίΐίΐοπ 5ῃθνν5 ἐμπαὺ οἷν Τογὰ μὰ 
Ρογίοοϊ ροῦν ΟΥ̓ΘΥ 15 ΘΠ ΘΠ165, ἢ π6 δα ομόδθη ἰὸ οχογὶ ἴδ. 
(811. χχνυ!. ὅ4.) ΒΥ ἃ Ἰοοῖκ ἐμ συδγὰβ ψηοῸ αἰϊθηρίοα ἰο 561Ζ6 
μΐπι ἄγον Ὀ8οῖς, ἀπ {611 ἴο ἐπ σγουπᾶά, Ὑγμθη Ῥοίον αἰϊου αν 5 
βίγα οἰ ὑπ βοσναηὶ οὗ {πὸ Η]ΡῊ Ρυϊθδῖ, ἀηὰ βδηιοΐθ οἱἵ᾽ 15. ΘΆΥ, 
ἴῃ Βοιπδπ βοϊ ϊθύβ, 0 ΓΘ. ΠΟΘ γΓοϑιϑῖθα τ ΐῃ πραγ, 
γψου]ᾷ ἀουθ 1655 πᾶν γτονθηρσθα ἐπθηηβοῖνεβ οὐ ἐπ ἀἰβοῖρ! 65, {ἴ 
ἴπου μαᾶ ποῖ θθθπ δι ρουπαίιγα! ν ργοϊθοϊθα--- 6 Πα ῬΟΥΟΥ ἴο 
ἴὰῪ ἀονη μἷ5 Π|6, ἀηα ἴο ἴακθ ἃ ἀραΐη : δυὲὶ Ηδ οοπιρ!οἰοά ἔπ 
δ, πῖθυ: βου οο, δη ἃ μηδ νγὰ5 βδανϑάᾶ, δπὰ ὑπὸ ϑογιρίατγο ἔα]-. 
Β]16α. 



Υ̓ 
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Μιχαν! 52, Ραΐ ὰρ ἀραίῃ (ΠΥ βινογὰ ἱπίο ἰδ ῥίαθο ; ἔου 8}} {ΠΟῪ {παῖ δογαβαίοιη, 
[86 {Π6 βυνογᾷ, 5}}8}1 ρϑυϊβῃ γι! ἐμ βυνοτά. 

ὅ. ΤῬΒΪΏΚαδυ (ποιὰ πΐ Ἐ σαμποῖ ΠΟΥ ῬΥᾺΥ ἴο τὴν ΒΔίΠου, 
8 ἨΘ 51}8}} ῬγΘΒΘΠΕΥ σῖνα τ8. τοῦθ {Ππᾶπ ἔνγοῖνο Ἰοσίοῃρ 
οἵ ΔῃρῈ}5 ἢ ἷ 

ὅδ Βαῖ μον {Ππθὴ 5118}} {1Π|6 ϑουϊρίατοβ θο {1 Π]]οα ἐμαὶ ἐμὰς 
τὸ τησιϑέ θ6 7 

70}..χν}}}.11. {π6 ΟΡ ψ 10} τὴν ἘίΠοΥ 81} σίνθη τη, 5118}} 1 ποῖ 
ἀσιὴκ κι 

Μιχχνυιδῦ. Τῃ {Πδὲ βδγηθ βου 
Ματ. χῖν 48, Γ6δβιι5 Δηβυνογθα δηᾷ βαϊὰ 
ἴα, χΧ] ὅ3, πηγο {Πα ΟΠ ΘΓ Ῥυϊθβίβ δηα οαρίαΐπδ οἵ [π6 τοιηρῖο, 
“Μία χχν! ὅδ. Δηα το [88 τηυ]τιάς5, 
μὰ, χχί!, ὅ2, δῃᾷ (Π6 6] άθυβ, νυνὶ ον ὑγθσα σουηθ [0 Ἠΐτη, 
ΜΕ χχνὶ δ. ΑΥΘ γ6 σογηθ οὐ ἃ5 ἀσαϊηβὺ 8, (το, ἢ βυνου 5 ἀπ βίανοβ, 

ἴοσυ ἴο (8 Κ6 τὴ ΞϑΟ|Ὶ καὶ ἀδι]ν ἢ γοὺ ἰθδοληρ ἴῃ {Πις 
[6 Π1Ρ16, ἃπα γα ἰδα πὸ μο]α οἢ 1η6. 

[μα. χχὶ!. ὅϑ, γ6 βίγθίο θα [ὙΠ ΠΟ Παη5 ἀραϊηβί 16 : 
Ματιχῖν,49. θὰ. {Π6 δουρίαγοβ χηβῦ 6 Π1]Π]|16α. 
{μι. χχῖ, ὅϑι θα  (Π15 15 γοὰν ΠΟῸΥ, 84 {Π| ρονγοῦ οὗ ἀδυκη655. 
Μιχχνι ὅθ, Βυΐ 411 {Π|5 νγὰβ ἄοῃθ, Ππῶὺ {π6 ϑου!ρέιγοβ οὐ {πῸ ρτο- 

Ῥ[ιδίβ ταϊρης θ6 1 Π|164. ΠΘΩ 8}} {π᾿ ἀϊβοῖρ]ο5. ἔουβοοῖκ 
"πὴ, δα ἢκδα, - 

ΜΑΤΥ. Χχνὶ. ρᾶγὶ οἵ νου, 47, 48, 
47 ΛΑΠα---οΆπΠ16, ἀπ τ Π]πὶ ἃ στϑαΐ τυ] ἐἰϊα ἀο ὙΠ δου 5 

ἃ πα βἴανϑβ, ἔγομι ἴμ6 οἰιϊϑί ρυϊθϑὶβ πα οἱ ἀθυ8-- 
48 --- ῳἀγνὸ ἴπ6Πὶ ἃ δῖ, Βα Υ]ηρ᾽, ΥΥΒΟΠΙΒΌΘΥΘΥ 1 5118}} Κὶδ85, ὑπαΐ 

ΒΆΠ16 5 6 :-- 
μαβκ. Χῖν. ρᾶτῇ οἵ νου. 49, 44, 4. νογ. 460, 47. ρατὶ οἵ νογ. 48, 49. 

ψοΥ. 80. 
48 ---“}}}16 μα γεῖ 5ρᾶκο, οοχιϑῖῃ δ ᾶδ5, οὁπ6 οὗ ἔπο ἔν οἶνο, ἃπὰ 

ΜΙ πἰμ ἃ σγϑαΐ τη] 1ϊπ66--- 
44 ---Απὰ πο {παὶ οἰ γαγϑα μἰτη--- 
45 ---ὸ σοοία βἔγαιρῦναν ἴο μἷπι, ἃ ἃ 581}, ΜΙΑβίοΥ,, τπαβίοῦ : 

ἃηα Κιβδοά μἷμπ. 
46 Αμπᾷ {δεν Ιαἰ ἃ ἐβιϑὶν μϑῃ 45 ὁπ Βίπι, ἃπὰ ἴουκ [π}. 
47 Απά οπὸ οὔ ἔπ θαι ἰμαὐ βοοα Ὀγ ἄγον ἃ ϑύυογα, ἃπά βπιοΐθ ἃ 

βογνπῦ οἵ ὑπὸ πἰρὴ ρῥτὶοϑί, δῃ ἃ ουὐἷΐ οἵἵ᾽ Πἰ5 ΘΆΓ, 
48 -- Απὰ 7Ζε6βιυδ-σαπΐο ἔπθπι, ΑΓ γ6 οοπη6 οἷἷξ ἃ8 ἃραϊηδ ἃ 

{πϊ 6, ιν νου 5 πα τυἱέϊν δῖαν θδ, ἴο ἰΆΚ6 πιὸ ὺ 
49 --Ἱ ψὰ5 ἀ811γ ψ τὰ γοῦ ἴῃ ἔπ ἔθη ρ]6 ἰδ οί, ἃπὰ γ6 ἴθ 

16 ποί--- 
80 Απὰ {Π6Υ 8}} (ὌΥΒΟῸΚ Βίτῃ, ἃπὰ θά. 

ασκε Χχίϊ. ρατὶ οἵ νϑσ. 47, 48. νϑγ. 50. ραγξ οἵ νϑυ, 89, 59: 

4Ἴ --Απα ψἘΠῸ Π6 γοὲ 5ρᾶκο, θθμο]α ἃ πϑα] ττπ46, ἀπ πὸ ἐΠπαΐ 

ψγὰ5 οα116 8 7 π485, ὁπ6 οἵ ἴπο ἔν εῖνθ--- 
48 Βαϊ 4 6515 βαι: ἃ αὐἴο ΠΠτη--- ν 
50 ΔΑπᾶ οπδ οἵ ἴποιη διποῖο ἃ βουναπὶ οἵ πὸ μῖρ!ι ρυῖοσί, πὰ 

οὐϊ οἵ Π15 το θᾶγ. : ᾿ 
52 Ποπ Φ 6505 53814--8Β6 γ6 οοπιο Ουΐ ἃ8 ἀραϊηϑβὶ ἃ {πο ,  1{Πν 

ΒΟΥ 5 Δηα 5ἴδνοϑ ᾿ 
88 ὙΥΜΘα 1 νγὰϑ 481} ΜΠ γοῦ ἐπ {{π| ἰ6Π1Ρ]6--- 

σον χυὶϊὶ. ρατὲ οὔνοτ. 3. 10, 11. 

9. -αὐὐὰ ἀ48--- , 
11 --Τμοη- -ἅτον ἱϊ, ἀπά 5πιοῖθ ἔμ μὲ] ΡΥ οδι᾽5 δον διχῇ --ς 
11 --͵Ρὸῦ ἂρ ἴῃ ν βυνογά ἱπἴο {Π Ὺ 5868 }}ι--- 
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ΟΗΑΡΤΕΝ νΠἹ. 

Ῥγοηι ἐδ6 “ρργεϊοηδίοη ο΄ Ο λγὶδέ ἰο ἔμπα Ογιοϊβαϊοη. 

---- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ 1. 

ΘΟ γῖδὲ ἐς ἑαΐθη ἰο “πηας, απὰ ἰο ἐδ ᾿αίαοο οὐ Οαϊαρῆια5. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΪ. ὅ7. ΜΑᾺΚ Χῖν. ὅ1---ὅ8. 101ΚὲῈ ΧΧΙΙ, δά. 
ΖΟΗΝ ΧΥΠ. 19---Ἰ4.. 

701. χν}}}.12, ἜΠοη τΠ6 Ῥαπά, δπᾶ {π6 οδρίδιῃ, δηᾷ οἱῆοοῖβ οὗ {Π6 
Δ ονν5, ἴοοῖκ 6505, δηα θουμπα Π]Π, 

13, Αμάᾶ ἰδ δίη ἃνᾶὺ ἰο Δππδθ᾽ ἢγϑέ; [ΟΥ̓ Π6 ννᾶβ δίπουν 
1 ἰὰὺνν ἰο διρίαβ, ὑυ 10 νγαὰβ {πΠ6 ΗΙρῚ Ῥυιοβὲ (Πδΐ βαπιθ 

ΘΔ Υ. 
14, Νον Οδίδρῇῃδϑ νγᾶβ μ6, νυ] σᾶνθ σοι η56] (ο {π6 δενν5, 

{Πδὲ 10 ννὰβ βχρβάϊθηΐ {Πδΐ οὔθ γτηϑῃ 5ῃουᾶ 416 ἴον [Π6 Ῥβορίβ. 
Μ τ. χὶν. 5}, Απά ἔπῃογα ἐο]]ονγθα Πΐτη ἃ σεγέδϊη γοιμησ τη8}, Πϑνηρ ἃ 

Πηθη οἰοίἢ οαϑὲ δρουΐ μ15 πα Κα θοαγ ; πα [πΠ6 γοιησ τηθ 
Ἰαϊὰ μο] ἃ οὐ πῃ: 

ὅ2. Αμπαᾶμοϊοῖ {με ᾿ἴπθη ο]οί, πα ἢρα ἔχου ἐμ θὴ μακρά. 
Μίχχνὶ.δ7. Απά πον ἐπδὲ δα ἰαϊὰ ΠοΙα οἡ δ6δβι8, 
[μ. χχῖ!. δά, ἜΠΘ6η ἰοοῖς Ποὺ δϊτη, δηα 164 ΠΙΠῚ, 
Με χχν!. 67. 15 Ὠϊηι ἀννὰν (0 δίαρμδβ ἐπΠ6 ΗΙσῺ Ῥυιαβί, 
μα. χχῖ, δ4. αῃᾷ Ὀτουρῇε τη τηΐο ἐΠ6 ΗΠΡῊ Ῥυθϑίβ Ποιιβ6. 
δατ, χῖν.ὅϑ. δη ἃ 1 ἢ Πίγη νγεῦα δββοιῃθ θα 4}} ἐπ Ὁμοῦ Ῥχιθϑίθ, ἀμ 

{π6 οἰ θυ β, δῃᾷ {π6 50110685. 
ἅμιι. χχῖ,δ4, Αηὰ Ῥείοὺ [Ὁ] οννοα αἴδυ οὔ; 

ΜΑΤΥ. ΧΧΥΊ. ραγΐ οἵ νϑυ. ὅ7. 

87 --- 6 γα ἴΠ6 50 1065 8η ἃ 6] ἀθ 8 Το ἀ5ϑθη ]οά. 

ΜΆΑΒΚ Χῖν. ραγὶ οἵ νου. ὅ9. 

88 Απά ἔμπου 6 ΨΦ 6515 ἀνγὰν ἴο ἐπ Η]ρ Ῥυιοϑί- 

Τ0ΚΕῈ ΧΧΙΪ. μετ οἵ νου. ὅ4. 

δά ΤΠοι---ἰ πο γ---πάὰ ᾿Θα Πΐτη--- 

1 ΤΠ 6 Αππᾶ8 ΠΘΓΘ πιθαἰομθά, 15 ο8116 4 θγ Φοβορμι5, Απϑηι3. 
ΗΘ παὰ θθθη ἀβροβϑᾶ ἔγοιαῃ. ὑπ Ῥομί σαὶ! οἵτϊοθ Ὀγ ἐμ Ἐοπιδῃ 
ῬΟΥΘΥ : Ραυΐ Π]5 ᾿πἤπθηοθ οα ὑπαὶ δοοουπὲ μα 6 γαΐπον ᾿π- 
οΥθαβϑα, ἔπη ἸΘββθπ θά, διηοηρ μἷβ οουσπέγγῃθη. ὕὕπάεν {π650 οἷτ- 
Θυχηδίδη 685, ΠΟυΘν Υ, Π6 σου] ποῖ ψ τ ργαάοποθ ΟΡΘΠΪΥ ἰηΐθι- 
ἔογο ; θυΐ ἴγοιι 6 ρᾶϑδασθ βίου τι8, ὅἷ8 ΠιΔΥῪ ἰΠίογ ὑπ συϑδξ 
Δα ΠΟΥ ΤΥ Π6 5}1}} ροββθϑβθα : ἃῃὰ ἴΐ 15 πού ἐπᾶπ ῬΥΟΡΆΡ]6 παῖ 
Β6 ρυίναζοι νυ βυιρροβδίθα ΘνἜΥῪ τηθᾶβαγ ὑπαὶ Ππαα θΘ 6 ΔΙγοδαν ἀ6- 
νἰβθα ἀρϑϊηβί ουν Τωογὰ ; ἃ ἐμαὶ οἢ ἐπ ργϑβοπὶ οσοδβῖομ [6 
51}}} οοπίϊηυθα ἴο ἀϊγοοὶ ὈΥῪ Πὶβ ΘΟ 56] 8η4 δανῖο8.---ϑ8θ ΦΌΠη: 
ΧΥΙΙ. 24. ΑἸ ποῸρ ΑΠΠᾶ5 νὰ ἀοργὶνοα οὗ μθ οἵου οἵ δὶρ!ν 
Ρτιοϑῖ, ὑπὸ 765 511} δοϊζῃηον]θαρθα Ὠΐπι ἃ5 51π0ἢ, ἃ5 6 ἣπά 
ἔγοιη Αοἵϑ 'ν. θ. ψῃουθ ἢ 18 580 ο81}|168, Ηΐ5 ᾿πἤθθηο6 5 850 
ϑυραΐ, {πὲ Π6 βὰν ἥνα οἵ Πὶ5 οὐ 5018 ΒΟ ΟΘΒΒΙ ΨΟΙΥ 1 ΡΟ55085- 
8100 οὗ {π6 Πρ ΡΥ Ποοα ; Πα ΒΟΥ ΥᾺ] 8|50 οἱ [15 5005 1 ἰᾶὰνν, 
ΘῊΡ Μ᾿ ΠΟΩ νγἃ5 (ΔΙ ρΡ85. ; 

Φεγηδαίειῃς 



ΤῊΝ ΗΙΘῊ ΡΕΙΕΒΤ ΟΟΝΘΕΜΝΕ ΟΠΒΙΒΤ.-ΟΗΛΡ. ὙΠ. 

ΒΕΟΈΤΙΟΝ 11. 
Ρείου απὰ «οί δοϊϊονυ ἐ]ιοὶν αοίον. 

ΜΑΤΊ, ΧΧΥΪ, ὅδ, ΜΑΚΚ χῖν. δ4. {Ὁκὲ χχὶϊ!. δ8. 
ΦΟῊΝ ΧΥΠ]. 15, 16. 

σον χν 1.15. Απᾶ Βηηοη Ῥοίου {Ὁ ]Π]οννοᾶ 2 65118, 
Μι. χχνὶ.ὅ8. αἴαν Ο᾿, ππίο ἐπ6 ΗἸΡΉ Ῥυϊθϑι Ῥδ]ᾶςο, 
δομιχν 1.1. ΔΠα 50 ἀ]4 Ὡποίμοσ ἀἰβοῖρ!ο - ἐμαὶ ἀἸβοῖρῖο ννὰβ πουνὴ τπιηΐο' 

1π6 ΗἸΡΙ Ῥυϊοβί, δῃᾷ τγθηΐ ἴῃ ννῖει 6θὰβ. ἰηΐο {πὸ Ῥαϊδαοθ 
οἵ {πὸ ΗΙΡῚ Ῥυίοβε. 

106, Βαϊ Ῥρίου βίοοά δὲ ἐπ ἄοου ννὶμους. Τπδθα πγοηξ ουΐ 
{Π8. οἴ]ιον ἀἰ5οΐρ]6, νυ μ οἷν νγὰθ Κποννη ππίο ἐπ Ηρ Ῥυϊοβι, 
Δα ΒρΡΆΚ6 πηΐο Ποὺ ὑπαὶ Κορὲ τμ6 ἄοον, ἀπ ὑτχοιρᾷί ἴῃ 
Ῥρίου. 

[μι. χα! ὅδ. Απάᾶ ψΏθη {ποὺ παᾷ Κιπα]οᾶ ἃ ἔτο ἴῃ ἔπ γηϊάβὲ οὐ {π6 
ἢ41}1, δῃᾶ ννούθ βεὲ ἄονγῃ τοροίπου, Ῥρίου βαΐ ἄοννη δυποὴν; 
{Ποιη. ὲ 

Μααν. χῖν.ὅ4, [ηΠ6 βουνδηΐβ, δῃα ννδιγηθα Πἰχηβ6 1 δὲ {πὸ ἤτο. 
ΜῈ, χχν] 8. Δηα 580 τι} {Π6 βουνδηΐίβ, ἴο 566 ἐπ οπά. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΥΪ. ραγΐ οἵ νου. 58. 
8 Βαυὶϊὶ Ρεῖογ [Ὁ]]ονγὃὸ4--Ὁ 

ΜΆΞΚΕ χΧῖν. ρασΐ οἵ νοῦ. ὅ4, 

84 Απὰ Ῥεῖοϑυ [Ὁ] ον Εΐπι αν οἵ, ὄνοι απῖο ἐμ ραϊδοο οἵ 
ὑπὸ ΗἸΡῚ Ρυιοβϑὶ, δηα 8 581--- 

--«9»-- 
ΞΕΘΟΤΙΟΝ 111. 

Ογίδὶ 5 βγεῖ ὁκαγιϊηοα, απα σοπαφηιηο ἴηι {6 Ποιιδο 9 ἰδο 
Πιρῖ, Ῥυϊοεοί. 

ΜΑΤΎ. ΧΧΥΙ. ὅ9----60. ΜΑΚΚΧιν. δὅ---6 4. σον χυπἱ]. [9---94.. 

δοἱν.χν 1.19, ΤΠ ΗἸΡῚ Ῥυϊδθβέ [Ππθὴ δϑκοα 9 εϑι5 οἵ "15 ἀἸβοῖρ]θβ, δηᾶ 
οἵ 5 ἀοοίγπθ. 

20. {9685 δηβυνοσεα χη, 1 5ρᾶκθ ορϑηὶν (ο {8 ννουἹᾶ ; 1 
ΕΥ̓ ΟΥ̓ (Δα σηΐ 1ῃ {Π6 ΒΥ ΠμαΡΌρΡιΘ, δηα ἴῃ {Π6 ἰθγηρ]6, νυ ΠῚ ΓΠΘΥ 
{π6 ψΦονν5 αἰτννὰγβ τγϑβϑοχέ ; δῃᾷ ἴῃ ββοῦδί πᾶνε 1 βαιά ποίῃϊησ. 

21. ΥὮν δβκοβῦ {ποὺ πη ἵ 851 (ποῖ τ μῖοῖ μραγὰ τὴ : θ6- 
Ποῖ], ποὺ Κπονν νι μδί 1 5814. 

22. Αμᾶ ν]ιθὴ μ Βαᾷ {π8 βρόῖκθῆ, οπθ οἵ {πΠ6 οἤήοοῖβ 
γ ΒΟ βίοοα Ὀγ, βίγαοκ δδϑαβ σι (Π6 ραίτα οἵ μ18 μαπά, 
βᾶγτηρ, Αηβυνοσοβί ποὺ {π6 ΗΙΡῊ Ῥυιεβέ βοΐ ᾿ 

28. ΦΖ6βιι5 δηβνετο πη, ΓΤ μᾶνα 5ρόθη 6υν 1], ΒΘ ΔΥ ὙΠ Π 655 
οὗ ἐπ δν]] ; Ῥΐ 1 νγ6}1 νυν βιηϊέθϑε ἐποιι τη ἦς 

24. Νον Απμδ5 μὰ βοπῦ Ηἷπι Ὀθουμπά υπίο Οὐδἰδρίαβ, ἐπ6 
ΗἸΡῚ Ῥυιοβί. Ἶ 

Μι.χχν!.9. Νονν (Π6 ΟΡ Ῥυϊδϑίβ δῃᾷ εἰ ἄθιβ, δπᾶ 811 (πμ6 οουπο!!, 
ΒΟΙΡῊΣ [8156 νυϊίπθββ ἀραϊπϑί 5εβιιβ, το ρῦ Ἰεΐμῃ το ἀθδίὶ ; 

60. Βαΐ [ουπᾶ ποπθ : γϑᾶ, {Ππουρ ἸπᾶΠΥ ἴα]56. ὙΠ ΈΠΘ5568 
ΘΔγη6, γαί {ΠΥ ἴοαπα ΟΠ : , ΝΡ. 

Ματγ.χὶν. ὅθ, [ῸΥ γηδὴν Ὀᾶγα [8156 υυϊμθ55 ἀραϊηϑί πὶ, Ὀαΐ {Π ΘΓ νυ Π6 55 

ἃστορά ποΐ ἰοσείμοχ. 

4795 

Φογαβαίοιη. 
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Μιχχνΐ.θ0. Αὐ ἐπ Ἰαβὲ οδίηθ ὑνγο {8156 νυ] 6 5568, Φεγαβαίθμι. 
Ιατ. χῖν.ὅ7. Δα ῬάγΘ [8156 νυ] η6855 ἀρδῖηβί ΠΠῺ, δ ηΡ, 
ΜΠ χχν 61. {Π15 {6]]ονν βα]ά, 
Ματιχὶν. 8. 8 ἢθαζὰ ἢ 880, 
ΔΜ χχν 01, 1 ἃγὴ 8016 (ο ἀδββίτου {π6 ἰθῃ}ρ16 οὗ αοα, ἂπᾶά ἰο Ῥυιᾷ ἴἐ 

ἴῃ {Πγ66 ἀδυβ: 
Μίαν. χἰν.ὅ8, 1 νν}}} ἀββίγου [818 (δ ρ]6 {παὶ 15 πηδ4θ ἢ Παηᾶβ, ἀπ 

ΙΓ (ἢγθ6 ἀαν5 1 ν}}}]} 11 Δποίμου τηδαβ νυπουῦί παπ 85. 
ὅθ. Βαϊ ΠΟΙΟῚ 50 ἀἸ4 [Π611 νυϊζηθββ ἀρτθ6 ἐορϑίῃου. 

ΜΙ χχνὶ. θῶ. ΑἈμπάᾶ ἐΠ6 ΗΙΡῚ Ῥυϊδϑέ ΔΥΌ56, 
Μαγ. χῖνθθ. Δηα βίοοα ὯΡ 1ὴ [86 γηϊαβί, δηᾶ δβικθᾶ 9658, 
ΜΈχχνῖθῶ. Δα 5814 πππίο μη, Απδυγοσοβῦ τμοὰ ποιμίπρ ἢ τ μδὲ ἰ5 1 

Ὑγ]οἢ. ἘΠ656 νυϊηθ55 ἀρδίηβί (66 7 
08. Βυὶΐ δεβυβ Πε]ὰ ἢῖ5 ρβᾶςϑ, 

τ, χῖν. 1. δ ηἃ δηβυγουθα ποίησ. Αραίῃ πὸ ΗἸΡΗ Ῥυίεδέ δϑκοά 
πη, δηα βαϊᾷ πηίο ἢπω, Ατὲ ἔποα {π6 ΟἸτῖβί, [86 ὅθι οὗ 
{πΠ6 ΒΙ6ββθὰ ἢ 

ἍΠ χχυ]δὸ, 1 Δ) γ {Ππ66 ὃν {πΠ6 Πἰνίπρ Οοα, ἐπδὲ μοι {6}] τι5, νυν μοί μου 
τΠοὰ ΡῈ {π6 ΟἸ χῖβίέ, {π6 ὅοῃ οὗ Θοά. 

64. 2εβιιβ 5811 ππίο ἢ, ΤΉΏοα Παϑί βαϊά : 
Δατ. χιν. ΘΖ. 1 20: 

ΜῈ, χχν] 64. ΠΟΥ Π61855 1 βδν ὑπίο γοῖι, Εουθαίιου 5}8}} γὰ 566 {πῈ 
ϑοη οἵ Μδὴ βιἰξείπρ' οἢ (μ6 τρις παπᾶ οὗ ροννγεῖ, ἀῃᾷ οοχηίηνσ 
ἴῃ {π6 ο]οιιάς οἵ πθᾶνϑῃ 3, 

θὅ, ΤΏΘη 16 Ηρ Ῥυϊδϑύ σθηΐ [ἷ5 οἱοίμοβ ἢ, βαγίπρ, Ηδ 
βιαῖῃ ΒρΟκθη ὈΪΔΒΡΠΘΙΩν ὁ; ψΠμᾶὺ ξαγίμου προὰ Πᾶνα νι οὗ 
ὙΥΙΓΏΘΒ5568 ὕ Ὀ6Π0]4, πονν γβ πᾶνβ πϑαγᾷ μϊ5 Ὀ]ΑΒΡΒΘΙΩΥ .- 

2 ὙΠῚ5 ραββδᾶρθ οἵ 816], ἰο ψμΐοὴ οἷν Τιογὰ γοίουβ, γγὰ5. αἱ- 
ὍΑΥΒ. ΘΟμΒΙ ἀογθα θγ ἴπ8 7608 ἃ8 ἃ ἀδϑουιρίϊοη οἵ ἐμ Μ  ββίδῃ. 
Ουΐ ϑανίουν, ἐπθυθίογ, πον ἴῃ 5 Ἰἰογγοϑὲ βίαίθ οἵ μαμμ!αἰοπ 
ἃπ ἃ ἀρΡΥϑ5101), δβϑοῦγίθα 15 οἱ δἰ πῚ5 85. ἐμ ΜΙ δδϑίδῃ, ἡ πὸ 5ῃοι 
ὍΡΡΘΆΥ ἀϑ81η ἴῃ {Π6 οἹοιιἀ5 οἵ βϑᾶνϑῃ, 85 ἐμ [υᾶρο οἵ {πὸ υγου]α..-ὸ 
ΒΟ μα 6168. [0]. 8ὅ. 60]. 588, ζχο. Π8η. νἱϊ. 18. Ἐπ ΝΞΟ ΝῚ, 
ὙΤῊΙ5 15 {Π6 Κίπρ' Μίϑϑϑίδ!. βοβοθῖρθῃ. Ηου. Ε[60. νο]. ἱ. ρ. 238. 

5. ὙΠ15 νγὰϑ ΟὨΪΥ ἀοη6 Ὀγ ἔπε Ηρ Ῥυιθϑὶ ἰῃ οᾶβ65 οἵ Ὀ] ΒΡ ΘΙ. 
1 Ομνιδὺ νγὰβ ἢ γϑὶ ἀγγαίρῃθα θϑίογο {πὸ Ηρ Ῥυϊθϑὲ, ἔμθὴ θθίο ΓΘ 

ἀπ 018 ΘΔ] τη), (ΜΕ ΑΥΚ χν. 1.} Βϑίοσθ θοῖἢ οὗ γΒοπι 6 νγα5 
ϑοΟαΒ6α Οἵ Ὀ] ΒΡ ΘΙην, ἃ πα ἡ ἔΠ15 ΟμγρΘ π΄.8, ΒΥ Βοΐῃ, οοπμἀδθιηπη- 
οα, Μαίϊ. χχνὶ. 0ὅ, 66. Θ᾽ νγὰβ ποχί ἰαΐκθπ θϑίογθ ἔμπο Ἠοιπδη ὅο- 
ΨΘΓΠΟΙ, ἃ5 ρΠἰἐγ οἵ βϑαϊ τ οη, ἂἃπὰ δοαυϊ εα, ΦοΠ χυ !. 98, χίχ. 4, 
ὅο. ὙγΠθπ ὑπὸ 96 ν»}5 ἐμθοίοσ βὰν ἐΠ15, ἔμ ὑγ 6 ΘΟμΙρ Ια ἴῸ 
ἈΟΚΠον]θάρθ [88 γ68] ργοὰπα5 οἵ ἐμοὶ Ρτοβδθουίίοη : Ὑύ6 πᾶν ἃ 
Ἰανν, δ ἃ ΒΥ ΟἿΓ Ἰαν μ6 ουρμὶ ἴο αἴθ, θθοᾶιβθ μ6 πιδάθ Πἰπιβο 
ἵμ6 ὅ0η οἵ αοἄ. Βαΐ, ἡπάϊηρ ἐμαὶ [5 ΟἶνᾶΓΡ 6 8150 γγὰβ ἀ15Γ8- 
ϑαγάθα Ὀγ ῬΙ]αΐθ, ΨΠ0 νγὰβ 511}} ἱποϊπρὰ ἴο δοααϊξ Ὠΐμ,, ([0 Υ 
Ὀ]ΔΒΡΙΙΘΙΩΥ ἃραϊηβί ἐπ αοα οἵ ἴΠ|6 76 ν»85 ψὰ8 ποῖ οοηβίἀθγοὰ ὈῪ 
πὸ Σοπιδηβ ἴο 06 ἃ οὐἵπι8,} ἔπθυ, ἴπ ἀθβραίσ, τᾶ ἃ ρϑυύβοπᾶὶ 
ΕΓΔ οΚ ἀροπ ῬΙ]αΐθ Πἰτη56 1; ἀπὰ ἐπ γϑαΐθῃ, 1 μ6 ἀ065 ποὶ ΘΟΙΏΡΙΥ 
ὙΠ ὑπο ὶγ ἀθηλδπ 8 ἐμαὶ μ6 θ6 ογαοἰ θά, ἴο ἀοοῦβο μἷμ ἰο ΤΊΡ6- 
βογῖα5, (ὑἢ056 βυβριοίοιβ 8η4 7688 ]10115 πϑίυνθ γγ58 ΘΘΠΘΙΆΪΥ 
Κηονη,) οὐἨ γδπλίβδπθδ5 ἴῃ ἀαΐγ, ἃηἃὰ ΠΘρ] ροποο ἴῃ {π6 5ὰρ- 
ὈΓΟβδῖοι οὗ βϑάϊτοι ἃηα χορ 6]] θη. Ταἰ μη! ἀαϊθα ἃ ἃ ον θυθοπιθ 
ὈΥ ἰμῖ5 πθηᾶσο, μ6 γἱο] ἀ5 ἐο ὑποὶγ ἱπηρουύ τα παΐο βο] οἰ αϊοη5, ἀπ 
ΘΟΠ ἀοΙηη5 ἃ τηλπ,  ΠΟπὶ πθ ΡΌΡΠΟΙΥ ἈΟΚΠπον]οαροβ ἰὸ θὸ ἰππο- 



ΤΗῊΕΒ ΗΙΘῊ ΡΕΙΘΒΎΥ ΟΘΟΝΌΕΜΝΒ ΟΗΕΙΞΤ -- ΟἬ ΛΡ, γὙ{]. 477 

Μυχχν!θ6. ὙΥΠδΐ (ΠἸΠΚ γοῦ ὙΉΘΥ δηβινογθα δηᾷ βαϊα, ΗΘ ἰ5 ΒΌΠΠΕΥ Τογαβα θη οὔ ἄβαξ. ; 
Ματ,χῖν.θ4. Δἤα {Π6Υ 8}} οοποιηηθά Ἠΐτη ἐο θ6 ΒΎΠν οὗ ἄθδίῃ. 

οϑηῖ, ἴο {Π6 ἱρῃομϊπίουβ ἀθαΐ οὗ ἃ οοιηπιο πη] οίαοἴον, ἐπαΐ ἢ 6 
ΤΑΔΥ͂ ΒΟΥΘΘῺ ὨΪΠΊ56 10 {ὙΓῸπὰ {Π|8 ππ8]166 οΟὗὨ Πἰ5 ΔΟΟΊ 568. 

ΒοηΊ0 ΟΡ] θοΐουβ ἴο ΟΠ γβ απ γ μᾶνδ ἃγραθα, ἐπαΐξ {πὸ 7ον5 
οουἹά ποῦ πᾶνο Ὀθϑ!ἰθνϑὰ ἴῃ ἐπο σϑα!ν οὐ {π6 τπηΐγαοϊοβ οἵ αν 58- 
ΨΙΟΌΓ, ΟΥ̓ΓΠΘΥ νου] ποῖ πάνθ ἀρ] νογθὰ πὶ τιρ ἴο ἔμ Ποιπδπ 
Οὐνθῦποῦ, ὙΠΟΥ ἀδριῃ ἰδ ΒΟΆΓΟΘΟΙΥ ροβϑίθὶο {πὰ ἃ ΠΟ] παξίοη 
ὙγΟΙ] ἃ ΟΥὙ Οὐΐ [ῸΥ ἔΠ6 οὐιοἱ ἰχίοη ἀπ βοουγρίηρ οἵ ἃ ππᾶη, ΨηΟ 
Βᾶνο 5ἰϑμΐ ἴο ὑπ Ὀ]1πα, ποαϊθὰ ἐπι δἰ οἷς, ἀπὰ σαϊδοὰ ἐπ ἀθαὰ ἴο 
11|6, Τῇ 15 ᾿πιρ]1ρᾷ ἴῃ ὑπ15. οδ]θοιϊίοπ, ἐμαὶ ἐμ ΟΟἰΘΙΠΡΟΥΆΓΙ65 οἵ 
ΟὨγδὲ αἰδοτοαϊθα 15. παῖ γᾶ ]68, θθοῦσδο Π6 Ὑγ88 το]θοῖϊοα δὰ 
ογαοί θα ; ἡ Πογραβ ἐπ 76 8 οἵ Ἔν θῦῪ ἃρθ πᾶνθ οοπΐθηαοά, ἐμαὶ 
ΠΪΓΆΟ]65 ἃΠΠΟΥ ἃ πὸ ργοοῦ οἵ {μ ἀἰνῖπο πιϊβδίοι οἵ ἃ ρσορ ποῖ, γ 80 
ἔθδοῃθβ [186 ἀοοίγποδ, 580}. ἃ5. ἔπον Βαρροβο ὕθϑιβ ἴὸ πᾶνο 
ἰδαρηῦ ; μα σομδθαπθηῖ νυ, δοοογάϊησ ἴο ἐποῖν ποίϊομϑ, μῸ τϊρηὶ 
Βᾶνθ Ῥθϑθῆ ρϑγβθουϊθα δηὰ οὔποθ ὈΥ ὑποὶγ ἃμοοβίουβ ; ὙγΠ1]|6 
πὸ τα ἐν οὗἉ μ15 τη ΓᾺ 6165 γγὰ5 {Π||Ὁ Δα πιο, ΤΉΘΥ ὀνοη ρῸ 50 
ΓᾺΥ ἃ5 ἴο ἀϑϑοσΐ, ἔπαὲ 1 ἔπ6ὶΓ νν ἀσδ δὶ {156 ρσορμοίβ, Πουξ, 
ΧΙ, (4) ἰμ6 οἰδιθθ ἴῃ ψνογ. 6, νγὰβ ἐγαπηθα 1ῸΓ {πΠ6 ἱπαϊγίάααὶ 
858 οἵ «6515 ΟΠ ΥΙδὶ, δηα ἐπαΐ 1 ροϊηΐβ ἴο δΐπι ἴῃ ΡΥ ΟαΪΓ. 
“ΤΏΙ 15 765118,᾽) 580 ἴΠ6γ, “Ὑπὸ ἀθηϊθα 15 (Ἀ1Π6Ὶ, βαγίηρ ἐμαὶ 
6 πᾶ ἃ πιοΐμπου, θαΐ ποῖ ἃ αῖμου : ἐπαὶ πΠθ ψψὰ5 {πΠ6 θη οἵ αοάα, 
ἃ πα ἐπαὶ ΗΓ 1] πη56 1 718. αἰ5δὸ οὐ. Μαϊπιοπῖθ5 ἸΠΔῪ Ὀ6 5ὰρ- 
ΡοΒϑα ἴο ρῖνθ πὸ σΘΠΘΓΆΙ Ορ᾿πίοη οἵ ἔπ 7675, ΘΠ Π6 ἢ ΓΠ5 
ἐπαῦ {Π6 τηΐγα 165 οἵ ἃ ργορῇδῖ, πὸ γθοοιππηθπ 58 ἔΠ6 ὑγουβῃὶρ οἵ 
ΟἾΠΟΥ σΟα5, ἃΓ6. 0 ΟΥ̓ ΟΡΙὰ οἵ πὸ ἔγα! ἢ οὐ πὶ. ργθίθηῃβί 8. 
“ς Ἄροδιιβα 6 ἐδδιϊπιοπν οἵ {Ππ᾿ὸ πη ἀουβίδη αἱ προ, νν πο ργον 5 ἔπ 
[λ]ϑι ἐν οὔ εἶθ. ῬΥΟ 551 0}8, 15 Οὔ ΠΟΓΘ γοῖρηϊ ἴπδη ὑμπαΐ οὗ {πὸ θυ 5 
ὙΠΟ. 566 Π]15 τηῖγ801685 (ὁ). 
ΤΊ Φ ον 5 587 8π 4 δοκπον)οᾶσοά ἔπ τηϊγδοῖθα οἵ ΟἸιυ δῖ, θυ 

Ἐπραϊθα ἴμϑιι ἴο {Π6 ἀΘΌΠΟΥ Οἵ 6ν}} 5ριτ 8, (ΔΜ αἰ. χιϊ, 24. Τα Κο 
χὶ. 1.) ρου ξοα ΠΥ αοα ἴο ἔτ ὑπ ΠΤ. Π 655 οὗ ἔποὶγ (αἰ τ, ἀπ 
ἴπΠ6 οομβίδμπου οἱ ἰμοὶνγ ορϑάϊθποθ ἴο ὑπὸ Μίοβαϊο ἰᾶνν, Πθαϊ. 
ΧΙ]. 9.: ο5 ἴμ6 οὔβοῦ Βαμά, ἵππου ποαγὰ μἷπὶ ϑϑογὶ 15. οὐαὶ αἰ- 
γίηθ παίαγο---ἰ π6 Ἰαἰΐου ἐΠ6 Ύ σΟΠΒ᾽ ἀογοα 85 Ὀ]ΑΘΡ ΠΘιηο 18 ; 8 ηἃ {Π0 
ΒΠρΡΡοΒϑᾶ ᾿ππρί θῖν πα ᾿πηροβ5: 1 Πν οἱ ἐπ15 οἰ] πηι, π΄ ἐμ  ῖγ ορί- 
πἷοη, ογοσιπγποά ἐμ θα ΚΟΥ θυ άθηοθ οὗ ππαϊδραξοα Πιγᾶοί 65 
ὙΓΟΌΡΗΝ ἴπ 115 Βαρροῦί: ἔμπον σνϑίρμθα ταὶ ἴο ἵπποι ἀρρθαγθὰ 
ΟΡροϑβὶΐθ δνίάθποϑαβ, ἃηα ἔῃ ρσβροπάθγδμοο οἵ {πδῖ 846 οὴ ψ ῃΐο 
ἐποῖγ ργολιαϊςθα ορίπιομϑ μαὰ ρ]αοθα {1 σγθαΐου ϑυοϊσμὲ, δο- 
οοαπῖβ [ῸΓ ὑπ6 ρϑυβονογίπρ οοπαποὶ οἵ ἔπ6 ϑὅδῃμποάγίπι, πὰ {Π|6 
Ρουβθουζηρ ᾿π ἢ 46} 1{γ οἵ ἔπ Ρ60ρ]6 (). 

Αγομάθδοοι ΒΙοιίϊ 6] μᾶ5 }υ50}Υ οὔβοσν θα, ἐμαὶ ἔΠ|6 βῖιπὶ οἵ ὑπὸ 
οἴδποθ ρίνθη ὈῪ οὖσ [ογὰ ἴο {π6 Ομ θῇ ρυιθϑίϑ, ϑγἃ85, Β15 Ἁγ] Πρ’ 
οαίπαι ἰο ἀπὸ {116 οὐ ὑπῃ6 Νίββϑϑιϑῃ: ἃ {πὸ ἴο ον ἔμπον ἀἰὰ ποὲ 
πηαρῖπο ὑπ αῇ ΔΠῪ ΔΘ ΓΘ Βα πηΔΠ ὈΘΙ ἢ, ἃ8 7 6515 566 πιθα ἴο "6, δου] 
ΒᾶγΘ 8ΠΥ χἱρῃὺ. Οουϊὰ μα θεΐ Βᾶνθ οοῃνίποθα ἐπ ἰθδαϊηρ «ΓΘ ν5 
ΟὔΤμ6 π5ξϊοθ οἵ ἐμ6β86 ργοιθηβίοπβ, ἔμ Ὺ γουἹὰ ποῖ μᾶνθ οἰ] θοῖ- 

δα ἰο μἷ5 αββαπιρεϊοη οἱ ἀἰνίπο αἰξζγιθεῖοβ, Τ} [λοξ 18, ὑπαὶ [ὉΓ 

ΔΠΥ πϑη ἴο ρΓοίδϑββ Εἰ πιβο  ἴο 6 ὑπὸ Νοββία!, νγὰδ οοπβί ἀογθά 

5 ἂπ οἴβποθ ἀραϊπϑὲ {π6ὶγ Ιἅ νγ, ̓ παϑιη 6ἢ ἃ5 ΠΥ 50 ἀΟἸΠΕ' 6 πιδὰθ 

Β 5 Ι ἴμ6 ϑοπ οἵ αοά. Υῇο ἰᾶνθ ἃ ἰανν, ἃπὰ ὈΥ ΟΥ̓ ᾿αὉ "6 

οαρὰξ ἰο ἀϊθ, θθοααθ8 πο πιδᾶθ ἈΙπι56 1 ἐΠ6 βοὴ οἵ ἀοά. ΤῊΪ5 

ΓΘΙΠΑΥῚς {ΠΥ ἀηβυγοῦβ ὑπαὶ Ομ] οί οη ἴο {86 αἰντη!ν οἵ σμγιβὲ 

ΡΥοροΞκϑᾶ ὃν Ὅγ, Ῥυϊθϑίϊον, ψῖῸ πη ἢ 815 {86 Ροβί θα ἐπαΐ {ῃ6 

8 ν5 ἀἰα ποὶ θχρϑοὺ ἐμεὶγ Μοββίαι ἴὸ θ6 ἃ αἰνίπθ ῬΘΓΒΟΠΑΡῸ ; 

ἙΒΐοι μοϊηξ ἰ5 ἱποοποίἀογαΐεὶν δ] Ὀγν Μγ. ὙΥΠ5οπ, ἐπὶ 5 
ΦΏΒΥΘΙ ἴο {π15 στοδὲ δανοοαῖο οὐ {Ππ| γι η ϑπι (4). 
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κι. ΧΧΙΙ. 62. 

Ἧγυ, χὶν. ὅ, 

Νι. χχυὶθ7. 

ἥ,α. ΧχΙ. Θά. 

ἍΠ. χχνυιθ8, 

ΓΟΗΕΙΒΊΈ 5ΤΕΌΘΚ ἈΝῸ ΝΒΘΌΣΤΈΕΘ-- (ΗᾺΑΡ, ΥἹΙ. 

ματτ. χχυΐ. ραγὶ οἵ νου. 6]. 68, 

61 Απὰά 5514--- 
68 -τ-Απὰ {π6 ΗἸΡῊ Ῥειαβδὲ δηδυγουθα δηα βαϊα απο Εἴπη--- 

ΑΒΕ Χὶν. νοῦ. ὅδ. ραγὶ οἵ νοσ. 57. 60, 61. ἀπὰ νοσ. 62, 69, 64. 

δ Απὰ ὑπὸ ΟΠ ΡΥ οϑὶβ δ ἃ 4}} ἔπ οι πο 1] Βοαρἢΐ [ῸΣ τ ἢ Π 6585 
ἀραϊηϑὺ 9 6515 ἴὸ ρμαΐ Βἴπὶ ἴο ἀθαῖῃ : δηὰ ἔοιιπα πΟΠ6. 

517 Απά μοῦ ἅγΓΟ86 οογ δῖ 15 
60 Απάὰ ἰμ6 Ηΐϊρῃ Ῥυιοϑὶ---ϑαγίηρ, Απϑογοϑὺ μοι ποΐμῖπο ὃ 

νυ μαΐ ἐβ ἐξέ το ἱοίν {μΠ656 1} 655 ἀραϊηϑὶ {Π66 ὃ 
61 Βευὲΐ Πα πο] 15 ρθ806--- 
62 Αηα .681.5 581 4---ηαὰ γ6 588}} 566 ὑπ θη οὗ ἴδῃ βι ὑὑ 19 Οἢ 

ἐμ σὶρ ΐ μαηὰ οἵ ρονου, δπ ἃ οοιηϊπρ' ἴῃ {6 οἱοιιἀ5 οἵ πϑᾶνθῃ. 
65 ΤΒθη ὑμ6 Ηρ Ῥυϊοϑὶ γϑηΐ ἢ15 οἱοἴμθθ, απ ὰ βαῖῦ}, ὙΥΠαΐ 

ὨΘΘἀ νγ8 ΔΥ {ὈΓῚ ΠΟΥ ΜΠ 655685 
64 Ὑ6 πᾶνο ᾿ιϑαγὰ ἴπ Ὀ]ΔΒΡΒΘΙΩΥ : τ μαΐ {1 ηἰκ ν6 ὃ--- 

τε ῷ»---- 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΤΥ. 

Τιυοῖνε αἱ ΝὶρΠί--ῷ ἀγιδέ 16 δἰγιοῖ, απα ἐπδιίοαά ὧν {δε 
ϑοίαλονς ὅ. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΥΪ. 67, 68. ΜΑΒΚ χὶν. 6. {0ΚῈ ΧΧΙΙ. 68---65, 

Αμάὰ {π6 χηρθῃ (μδὲ ποῖα δδϑαβ τποοκοϑά ἢΐγη, δημα βχηοίθ 
ὨΠῚ : 

Απά βογηθ Ῥαρϑη ἰο 5ρ16 οἱ Πἰπ, 8η4 ἴο ΘΟΥΟΥ ἢΪ5 ἔδ6θ, 
Δα (ο Ρυΐδι Ὠΐτη, ἃπα ἰο 580 ππίο πη, ῬΙΌΡἤΘβΥυ : δῃᾶ 
[86 βογνδηίβ αἱἃ βίσκα πὰ Μὰ {π6 Ῥϑίτηβ οὗ {Π 6} 
Βδη6 58. 
Το ἀἸὰ {πον 5ρι ἴῃ 815. ἔλθθ, δῃὰ διιβοδιθα ἢ; δηᾶ 

ΟΥΠο 5 βιιοΐα Πίγη νυ (Π6 ῬδΙπη5 οἵ {Ππ6Ὶ, ΠΔΠ68. 
Απὰ ψθη {πον μά ἈΠ] Ο] 64 τη, [Π6 ν βίγαοκ Πίτ οα 

(Π6 ἴαοβ, δηὰ δβκϑα Ὠϊη, ϑαυησ, ῬΙΟΡΙΘΒΥ, νγ80 15 16 {πὲ 
βΒῃηοία {Π66 ὅ 
ῬΙΌΡΠΘΒΥ απίο 5, μου Ομ χβί, ΠΟ 15 6 (πδὲ βπιοίΐθ 
(πε6 5 7 

(α) 886 Εαρῖπβ ου ὉΠα] 4. Ῥάσαρῃ. Ὁ δαΐ. ΧΙ]. ἴῃ {Ππ6 ΟΥ̓ΤΟΙ Κὅ΄δουῖ, δπὰ 
οη Ὠεαΐ. χΥ]. 1ὅ. νο]. 1]. Ρ. 87, ἀπά 128, (Ὁ) Μαϊπποηϊᾶθβ Ῥυεῖ. τῇ 
ΜΠ Ιβπᾶπι. Ρ. ὃ. δα, ΒαΤΘΠ 511 ἃΡ ὟΥ {|50π, (6) ὅ66 οὔ {μ6 βυβ)θοίΐ οἵ 
{15 ποίᾳ, ὙΥ 1150πη᾽5 ΝΙ εἰ ποά οἵ δχρίαἰηῖπρ (π6 Νονν Τ᾽ οβίδιπθηΐ, ἢγϑί ἀπ 
Βεοοπα οπαρίετβ. (4) 5866 Ατοβάθδοοη ΒΙοπιῆθὶ ἀ᾽5 Ὠ15βογυίαίϊοη οα [ἢ 6 
Κπυον]εάρε οἵ ἃ Βδάδθιμοσ θϑΐοσα {μ6 Αἀνεπί, ρ. 11ὅ ; πὰ ὙνΊ5οπ αἴ 
ΒΥ. 

5. ΠῚ 15 βϑοίϊοη 15 υγδηρϑα ἴῃ 115 ργοβθαΐ οΥοΥ οἢ ἐπ ρ΄δπ οἱ 
Ῥηκιηρίοῃ. 

6 5.. Μοίζμον, ἴῃ γθοουαϊηρ ἔῃ δοσοιιπῖβ οὗ ἔθ β Π τ πρ8. οὗ 
ΟἿ ΠΟΥ, μ85 ομτϊοα ἴο τηθηΐϊοπ παῖ ἐπ 501 16 15 Δ ἃ βουνδηῖβ 
ἈΠ ἀἰο] ἀδα μῖπα : γοῖ μ6 γοϊαΐϊθβ ἴμ6 ἱπάϊρ αἱ ΠΊΕ Ἰπηπ αἰαὶ Θ᾽ 
[0] ο να ἐπαῦ ᾿π50}}, “ῖ ῬΥΟΡΠΘΒΥ τιπΐο τι85 ΗΟ 15 π6 ἐμαὶ βιηοΐθ 
ἐμπ66. ΤΠ6θ6 σογάβ, δοοογάϊηρ ἴο ΜΑΥΚΙαπά, πᾶνθ Δἢ 1πηΠ|6- 
ἀϊαΐθ γρίδγθποθ ἰο {π6 ρυθοθάϊπο δοίϊου. Ὑμθη Ομγιϑὶ ννἃβ 
ὈΙΪ πα] 46, ὑπο Ὺ ἀ51ς μὶπιὶ ἴῃ ἀουῖβϑίομ, ἅμα δοοοτάϊηρ ἴο ὑπ6 
οαβίοιῃ οὗ ἃ γγ6}} Κποῦγῃ φᾶπιθ, [ἢ Π6 σἂ ποὺ ἴ6}} ὈῪῚ 815 ὑτο- 
Ρμοίίο βριγιξ ψῦο 1 ν85 ἐπδΐ δἴγαοκ μη. ΠΟΥ ἰ5 ἃ θαυ] 846 
ΒΔΓ ΟΆ51Π} ἴῃ ἢπ6 ψοτὰ προφήτευσον, ΜΠΙΟΝ δ᾽ σ᾽ 65 ἴο ΡΥΌΡΘ5Υ, 
ΟΥ̓ ἴο 5.655, ΟΥ̓́Ϊ6}1. ΑΠΟΙΠΕΟΥ Βγοδϑ 15 πηρ]| 16 ἴῃ {πὸ ψογὰ 
χριφὲ, ΟΠ Βοῖηρ ᾿πζοπ θα 45 5π6θ 5. αἵ 6515 Βοῖπο δοοουῃίοᾷ 

δοτγιιβαΐοιπς 
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Μμα.χχὶ! ὅς, Απά ἸΏΔΠΥ ΟἾΠΘΙ {Ππρθ Ὀ]ΑΒΡΠΘΠΊΟΥΒΙΥ Βράκ {ΠῸν Τογαβαίεπι. 
ὩρδΙηβύ ἢ]. 

- -«ῷ»-- 

ΒΕΟΤΊΟΝ Υ. 

Ῥοίογ᾽5 βγεϑὶ Ποηϊαὶ 9. ΟἸινῖοί, αἱ {]ιο ΓΪνο, ἴα {πὸ Παϊϊ Υ͂ 
ἐμ Πὶρὶ, Ῥυϊορι 7, 

ΜΑΤΤ, ΧΧΥΪ. 60---70. μαπκ χίν. θ0--τθϑ, αὐκὲ χΧΧΙΪ, 
δ0----δ7Ί. ΤΟῊΝ ΧΥΠῚ 17, 18. δηα 98.--97. 

Μίχχν!69. Νονν Ῥείου 58δΐ νυτπουῦί ἴῃ {πὸ ραΐδοο : 
Ματ. χῖνθ6, ᾿ΑΠά δ5 Ῥϑίδυ νγὰβ Ὀθῃθδίῃ ἴῃ {Ππ6 ραΐδθθ, {ποῦὸ δουηθιῖι 

0Π6 οὗ {Π6 τηδὶἀ5 οὗ {π6 Η:ρᾺ Ῥυίδϑι: 
70. χν!11.17. ((Π6 ἀδηηβεὶ τπδὲ κθρὲ τπ6 ἀοου) πηίο Ῥοίου, 
ἴμκα. χχῖ, ὅ6, [8η4 ὈΟΠ6]α' Πΐγη 85 μ6 βαΐ Ὀγ {π6 το, 
Ματ. χῖν.67. Απα ψ]θη 5Π6 5ᾶνν Ῥοίου νναυγηϊησ' ΠΙτη56 1}, 5Π6 Ἰοοϊκοᾶ 

ἘΡΟῺῊ Ἠ]Π1, 
Τα. χχὶϊ, δ6. ΘΓ ΘΕ ἸοΟΚΘα προη Πῖτη, δηα 5814, Τ 15 γηδη γγὰβ 4530 

γι Πππη. 
70. χνὶ.17. Αγ μου μοί ομθ οὗ {Π|5 γηδηβ 450 ρ165 2 Ηδ 5δῖ, 1 

τὴ πού. 
Μαγ.χῖν. 67. Απμα 586 5α14, πα ἐποὰ [50 νναβϑύ τ ἢ Φ 655 οὐ ΝΖζδύθίῃ, 
Μιχχνῖ.θ090, οὗ (811|66. 

1. χχὶϊ. 7. Απα Πα ἀθηϊθα ἢ, 
Μιχκχν 70. θα ἔογα {πθη 811, βαγιηρ, 1 Κπονν ποῖ νυνρδί (μοι βαγοϑέ. 
μὰ. χχὶ! ὅ7, Ὗ οὐγῆδῃ, 1 Κπονν Ὠϊτη ποί. 

ἃ Ρτορμοῖ ; ψ μοι οου]α ποὺ πᾶν θθθ) 850 5ΓΟΠΡῚΥ ΘΧργΓοϑϑοα 1 
ὅη6 ψογᾷ λέξον Βα Ὀθθη τιϑ84, ἱπϑοιθαὰ οἵ προφήτευσον : ἃ5 ἴξ 
ΠΥ πα 5814, ““Ὁ ἴμοὰ ΝΜίθβϑβί δ, ποι σγϑαΐ ργορμοῖ, [6}} 18 ΒῪ 
τὰν ργορ ιϑιϊς βρὶ γι τὸ 1ἰ 15 ἐμαΐ δἴγαοῖς ἐμΠ66. -Ύ 46 Ῥυο! μ. 
ΟΡβϑιν. ἴο Βονυϑὺβ Οομπ]θοΐαγο5, Ρ. 96. 

1 ΑΥομθίϑμορ Νονοοπιθ μᾶ5 ρἰδοθὰ ἐμ ἔθγθο ἀθπία!β οἵ δὲ, 
Ῥοΐδυ ᾿πηπηθἀϊ ον αὐΐου ἔπ ρρυθμθπβίοῃ οὗ οὔὐὐ Τογα, ΡΙΚ- 
ἱπρίοπ, δον μΒ8 μΒαα ββϑθὴ θθαΐθῃ δηὰ ᾿πϑυ! θὰ ὈῪ ἐπ βούνδη β 
Δη4 5ο]ἀϊεγβ. Νοὲ ΟὨΪΥ ἀο ἔμ8 ἀὐραμιθηὶβ οὐ πὸ Ἰαἴζου ὙΥΙΟΓ 
ἈΡΡΘΆΥ ἴο πιὸ ἴο "6 πιοϑβί βαἰϊδίοίονυ, δαϊ {πο 6 866πὶ5 ἴο ΒΘ ἴη- 
[6Γη8] ουϊάθποα ἐμαὺ ῬΙΙΚιηρίοη 15. πιοϑὲ οουγθοῖ. ἜΠ6 ΘΟΌΓΑρΡΘ 
ἐπα τπαᾶθ Ῥεῖθυ γϑοονοῦ ἢγϑὲ ἔγοπι {6 ΘΘΠΘΓΆΙ ΘΟΠδίθγ δ 05 
ὑπαὶ παᾶ βθΖθά ὑρομ 811 {π6 ἀἰβοῖρ!θβθ, ουὰ ποὺ [Ὀγβακο ᾿ΐπὶ 

αἰ πουΐ ἃ οδα86, ἸΠΟΓΟΙΥ ὈΘοδιιδ6 μ6 πα δηΐογοα ᾿πΐο {86 Ρδ]866. 

ἯΦ6 ΡΓΟΡΆΡΙΥ οχρθϑοῖθα 8 αἰ Π υθηΐ σϑϑ]ὲ ἴο {16 δχαμπαῖῖοπ, ἃ 

ππδρίηδα ἐμαὶ οὐν ογὰ ψου]ὰ πᾶν πιϊγ ΔΘ] ΟΥ5}γ ἀο  νογθα δἴπι- 

561 ἴγοῖὰ ἰΠ6 ῬΟΎΟΥ οἵ Π15 ΘΙΘΙΉ165: πὰ ἢ {πϑγοίοσο τ ΠΠ ΠΡῚΥ 

ψαϊτθα διμοπρ {π6 βογναμπίβ “ς ἴο 566 ἔπ δῃᾶ." Βαΐ θη 6 58», 
ἴο ιἷ8 Θ408] βυγρηϊδθ ἃπα ΠΟΥΎΟΥ, (ὉΓ [Π6 ἢγϑδί {1Π|6, ὑπαὶ ΟἿΣ 

Τοτὰ νὰ ἐμπὰβ. ουἱονουβῖν ἐγθαΐϊοα, Ηἷ5 οοπῆάοποθ Ῥοραπ ἴο 

ψανΓ, ἃηἃ Ηἰ5 ΤΠ} ἴο (11. Αὐ ἐπ|5 τποιπθμξ ἐμ βογνϑῃῖ ὙΠῸ 

Κορὲ {πὸ ἄοοῦ, πὰ μπᾶ οὕ μου σΒαγρθ ἰο ἈΡΡΓΌΔΟΝ ἴο ἐμ ἔγο, 

Καθν μἷμι ΟΥ̓ {π6 Ὀ]αΖθ οἵ ἔπ ἥγϑ, (85 Ὁ... ΟΜ Π508 ἱπρΘΠΙΟΟΒΙΥ͂ 

ἐγαπβ]αίθβ ἐπ πογὰ φῶς, [Κα χα. 56.) ἃπὰ Ομ θη σοα Ηἷπὶ ἃ5 

ἐπ αἰβοῖρ!β οἵ ἔπ ἀθϑρίβθὰ ΝΆΖΕΓΘΠΘ. ν γγότον 

1 οαπποὶ δοοοππὲ [Ὁ ΑὐομΡί5μορ ΝΟΥ ΘΟΠΙΘ᾽5. 5116Π06, 1η μῖ5 

ποῖοβ ἴο 116 Ἡθγπιοην, τοϑροοίίηρ ΡΙΚΙηρ ΟΠ Ἶ5 ΟΥΔΟΥ οἵ ἰμ8 ἀ6- 

Ὠἶα]5 οὔΓΡοῖοσ. Η6 {τδααθμ!ν γοίουϑ ἰο ῬΕΚΙπρίθα. 
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αν. χἰν. 8. 

70. χνΗ!. 18. 

2 ῶι 

96, 

27. 

Μαγ χῖν. 68. 

Ζ0. χυῖ!. 97. 

ΡΕΤΕΈΒ᾿Β ΕἸΝΒΤ ΕΝΊΙΑΙ, ΟΕ ΟΗΕΙΒΥ--ΟΗΑΡ, γ{ϊ. 

ΙΚηον ποί, ποίίμον πἀογβίαπα 1 πνηδὲ (μοι βαναβί. 
Απάᾶ {6 βεούνδηίβ δηᾶ οἴποειβ βίοοα {ῃθγθ, πο πδά 

γηδᾷθ ἃ ἥτε οὗ οοδ]β, [ῸΥ 16 ννὰβ οοἹά, δηαὰ {Π6 0 ννδιγηθα 
(Πϑηλβοῖνοϑ: δῃᾶ Ῥρίοσ βίοοά σι {πθ, δπα ψαγιπθα 
ΠΙ 1561} 

ἼΤΠΕῪ 5δ]4 ἐπογθίοσα ἀπίο πϊπι, Αγί πού (ποὺ 4150 οπβ οὗ 
Ηἷ5 ἀἸβοῖρ]65 ἢ Ηδ ἀρηϊθα 1, δηὰ 5814, 1 δτὴ ποί. 

Ομδ οὔ [Π6 βουνδηίβ οὗ 6 Η:ρῆ Ῥυιθβέ, Ὀδίηρ' 15 Κι η5- 
γῆ8 ὙΠΟ56 ϑδγ Ῥρίεσ οὰἂξ οἱ, βαιῃ, Πι4 1 ποΐ 566 {π66 ἴῃ 
[Π6 σαγάθῃ νυ Πῖπι ὕ 

Ῥρίου {Π6ῃ ἀθηϊθα δρϑίῃ. 
Απά Πα πψϑηΐ ουέ ἰηΐο {Π6 Ροσοῖ ; δηα {Π6 σοοΚ οΥδνν ; 
Δα πηϊηθαιδίοὶν {πΠ6 σοοκ οτονν ἧ. 

8. Ἀπ οθ͵]οοϊ!οπ ἴο ὑπΠ6 σοῦ 8 οἵ {115 ρᾶβϑᾶσϑ πᾶ5 θθθη γαϊβϑα, 
Ῥδοδιι56 1ἰ 15 Βιρροβοὰ ᾿ἱποοῃβιϑιθηϊ ψτὐ ἃ Θοᾶποῃ οἵ πὸ “76 15} 
ΟΒυγοι, Β]οῖ ἐοΥ 1 45 ἴπΠ6 Ὑϑαυηρ Οὗ ΘΟΟΚ5 αἵ “6γ βΆ] θη, [ῸΥ 
θυ ἴΠ6  5Π081α 5ογδῖο ὮΡ ἀπο]θϑῃ ἈΠΙΠ1815 δ ἢ {Ππ|6 1Ὁ ἴδϑῖ, ἀπά 
1Ππογ ΡΥ ΡΟ ] αἴθ βαογθα ὑπηρ5. Τὴ ΔΉΒΘΥ ἴο {Π15 ἀβϑουΐοη, 1 15 
αησιηθα ἐμαὶ ἐπ ᾿ᾶν μα ποῖ 6 θη δπϑοίθα αὖ ὑπαὶ ροτγιοάᾶ---ἰ παῖ 
1815 ΙΓ νγὰβ ΔΙ γᾶν 5 Κορὶ ἴῃ ὑπ ἰθιρ]θ (α)---ἰμαῦ π6 ψοΥα Ἵ32 
51 5 1165 ἃ ΤΠ8},, ΟΥ̓Δ ὉΓΙΘΥ---δη--ἰ αὶ ἴΠ 8 ἰθυ ΘΟΟἸΪς -ΟΥ̓Ο ΤΠ, Γ6- 
Ἰαϊθα ο]Υ ἴο ἃ ρδυ ΠΟ} 87 ΠΟῸΓ οὗ {Π6 ποῦ πη, ΑΥ̓ΤΟΥ͂ σπυμηογαί- 
1η5 ἔπΠ6568 ορὶ πο, βομοοίσθῃ, οΊνο5 Πἰ5 ΟΠ 501 ϊ10η. ΑΒ ὑμ6 
οὐ πο' οἵ ὑπ ΘΟ Κ 15 τηθηὐοπθα ἃ5 ἃ ἰδοΐ, πΠ6 σοποϊαάθ5. ὑπαὶ 
1 15 ἴο 6 οοπϑιί θυ ἃ5 Πανῖπο' δοΐπα! ν ἰὸν ρ]806, 85 6 
50. 1πἴοΥρ οὗ ἃ ρΡᾶ558ρ6 1Π 8 ΟἸΆ55168] δυο. Ῥοίθυ, ἴῃ ἐπ6 
51||6πη66 οἵ δα πιρΐ, οοὐἹὰ ἃ5. ΘΒ Υ Πα ἴπΠ6 ΘΟοκ5 ἐμαΐ 6ΓΘ 
ΟΥ̓ ηρ᾽ οαΐ οἵ {Π6 ΟἸἶγ, 85 ὑμ6 1Τἰα! 8 ΘΟ Κ5 σου! θ6 ποαγὰ ἴῃ 
Εἴαϊγ, οὐ ἴῃ8 οοο5 ἴῃ Αϑῖἃ ΜΠΠΟΥ ἂαὲ ΟοπδίδπἊπορ]θ: ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ 
ἃ5 ἴΠ6 πυτι58 οὗ ΟδΙΆρ 85 γγὰβ ποῖ [Ἀγ ἴγοπὶ ἔπ ψ}}. Τη6 οοοΚ 
γ 10} Ῥοίθσ πϑαγὰ τρΐ πᾶν θθθη θρὶ ΡΥ ἰπη6 Ἐοιηδη5, δπὰ 
ποῖ Ὀγ {πὸ 9678, 85 ομ  ΟἸκθἢ5 6ΥΘ 586 Ὀγ ἔπ θμὴ ἴῃ ἀυῦσαγγ. Απά 
ἐποιρ 1Ὁ νγὰ5 ρσγο θα ἴο δα οοοῖϑβ, 1 γὰ5 ποὶ ργομὶθιξοὰ 
ἴο ὈῈΥ ΟΥ̓ 561} {Ππθπὶ ; ἴπ6 Θο01Κ, ἐμουοίουθ, μοι πον ογονθα, 
τσὶ πᾶν θΘΘη ραγομαβθα (9 ἴπ6 ρΌΓΡΟΒΘ οἵ θδϑίμηρ' ΚιΠ16 4 ἐπ6 
ῃοχὲ ἀαγ. ἘΠΟΥΘίΌγΘ, ἢ υμαΐθυ υ ἂν {Π6 50] 6 οἱ 15 Ομ Β᾽ ἀΘΥθα, 
10 15 σογία! αν ἔγαθ ὑπαὶ 1Π6 οοοῖς τηϊρῦ πᾶν θθθη μοϑγὰ ὈγῪ 
Ῥοῖογ αὖ Φϑυυβαί θη (ὁ). ὃ 
ΤΠ6 6 151} ἀοοΐουβ αἰ δι! Πρ. 55}. {π6 οοοΚ ογοσίηρ ἰηΐο {Π6 

γί, βθοοηᾶ, δηὰ ἐμὶν. ὙΠῸ ἢγβὶ γγ͵ἃ5 ο]16α, “3)π ΠΝ ρ-ὶμα 
5Θ00η4, ΠΉ 3 -- θη μ6 τορθαΐβ ἢ. ΤΠ 6 {πι|γάὰ, ψνν--- θη 
8 4065 11 ὑπ {πιγὰ {Ἰπ|6, 85 'π ΜΑΓΚ ΧΙ]. 8ὅ---1, Ταλκα χὶ!. 58. 
ἼΠΙ5 ουδίοιῃ γ͵)5 Ουϑουγϑα 4150 ὈῪ Ἡθαΐμθη πϑίϊομθ. Ασοογάϊπρ 
ἴο 51. Φοιη ΧΙ. 98. 51. τὰκ χχὶϊ. 54. ἀμ δι. Μαϊίπον Χχνυὶ. 
94. Οὔτ βάν: ου Γ ργθάϊοῖβ {πΠ6 οοοἱκς 588}} ποὺ οὐον ; παῖ 15; 584}} 
ποῖ πᾶν Πηϊβϑηῃθα [8 ογονίησ, Ὀοϑίογθ ἔμοι θην π|6 ἐπ γῖ66, 
ΤΑρ μοῦ (6) ΥΘοοπ 65 ἴπΠ6 ψογτὰβ οἵ ἔμ8656. ἔπγθθ δνδπρο ϑὲ5 
γιλῃ ὑπΠο86 οἵ 51. Μαγκ, Ὁ. βυρροβίϊπο, ὑπαὶ 5 ἴπ6 Ποὺ ἃρ- 
Ρτοδομθα ψθθη ὑπ6 ονθηΐ 85 ἴο ἴα ρ]αθθ, οὐῦὐῦ αν! ουν 9ρ6- 
οἰ 68. τ ΟΥ6 ΡΥ ΟΌΪΑΥΪΥ ὑπὸ ἔπη, δηᾶ βᾶγ85, ΜαγΚ χὶν, 72. 
“ ὙΟΥΠΥ 1 58. ππΐο ἴπ66, ὑπαὶ {15 ἀαν, ονθὴ ἰῇ {815 ηἰρμΐ, θ6- 
ἴογβ {π6 δοοῖὶς ογον ἔψιοθ, ἔμοι 581.8]} ἄθην τη ἰμγῖςθ. Ρικίηρ- 
ἴοῃ ΒΌΡΡΟΒΘβ, ὑμαῖ ὑπ ψογᾶβ, ἴῃ6 οοοῖκ εἰναϊΐ ποὲ ουοὺυ ὈΘίοΥΘ 
ποὺ 5.4}} {μγῖθθ ἄθην μα ἴποὰ Κπονοϑὲ τη6, 5μου ἃ μ6 ἴαΐκθη 
ΠΥ Π]γ, 5 σα γίηρ ἐμαὶ {π6 ΘΟ 5που ἃ ποῖ οὐον αὐ αἷΐ με- 
ἴογθ το 5881} γῖσθ ἀΘΠΥ͂ πη|6; ἃ! ἃ μ8 δοποϊπδβ, μοῦ 15 ἃ 
ΔΟΌΡ]6 αἰ ρηΠΠ οαϊίου αἰξας δα ἴο ἔπ 686 βαραγαΐο ργϑαϊοϊίομβ, ἀηα 
8. ἀοι}0}6 ἀοΟΘΟΙΡ] 5πιηθηξ οὐ ἔπΠ6 πη. 6 ἄγρῖιοβ, Δοοογαϊηρ ἴο 

Φογαβαίθη. 



ῬΕΤΕΒΒ ΕἸΒΒΤ ΘΈΝΤΙΑΙ, ΟΕ ΟΠΕ]5Τ--ΟΠἼΑΡ. ΨὙΙΙ. 

ΜΑΤΥ. Χχνὶ. ρατὶ οἵ νογ. 69, 70, 
69 --ηκα ἃ ἀδιη56] δαϊπθ πηΐο μἷπι, βαγίησ, Του α]50 νγαϑέ 

ὙΠ “6585--- 
τὸ Βιυΐ μ ἀθηϊθά--- 

πε ξξεεσ  χθεο τν ν ς δνο Ρ- 

51. Το ̓8 ΘΌ5ρ61, ὑπαξ μ686 ογα 8 ΓΟ ὈΥΪΠΙΆΓΙΥ {ἉΠΠΠοἀ Ὀγ 
51. Ῥοΐον, ψπθα ἢ γγὰ8 δὐπι ξοα ἰπίο 6 μαϊαθο. ΤΠ γεὲ ἀο- 
ὨΪᾺ] γγὰ8. πιλα6 ἴο {Π|ὸ ἀδπι56] ψμὸ Κορὲ πὸ ἄοοτ, πὰ δαὰ ροῖ- 
μη θὰ ἷπὶ ἰο θηΐεγ. 10 15 νϑὺν παίαγα] ἴο ἱπιὰσῖπθ {παῖ ἃ οἰ ἃ- 
ΤΟ α Ο] ἃ Ὀ6 γαϊβοα ἃσαϊηδὶ Ροΐθγ, προπ ΠΟΙ ἃσοιδαίίοη ; ἃ5 

, ἐμ ῬΘΟΡΙῸ ψου]ὰ οοποίιαθ {Ππᾶὲ {16 ἀδπ501 πὸ Κορὲ {πὸ ἄρον, 
ἃ η4 [δὲ πίη ἴῃ, πηαδὲ πᾶν σοοα γθάβοη [ῸΓ μοι βυϑρίοίοη: με 
ὩΟΘΟΥΙ ΡΥ 51. Φομη [6115 τι5, ὑπαὶ {Π|Ὸ βουναπῖβ ἡ ΠῸ ΨΨΌΓΘ ὙγΓΠῚ- 
ἴῃ {πθηιθθῖνοβ αὐ ὑπ ἤγο ἢ Ροΐογ, ἀραῖη αὐοϑεϊοπο Ηΐηι 
Ὁ Ρου  {π|5 πηαΐίου, ἀπ ὑπαὶ πὸ ἀθηϊθα θοῖπσ ἃ ἀἰδοῖρ!ο οἵ (ῃτῖϑὲ 
ἴΠ8 Βθοοῃά {ἰπι6. Τιμηηοαϊαῖο]Υ ἀροῃ, ΟΥ̓ 5005 αἰΐον {Π15, Μα]- 
ΟΠ15᾽5. Κἰπδιηᾶῃ Ὑϑοο!]θοϊθα βθοῖπρ Ῥοΐου ἴὼὰ ὑπὸ ρσαγάοη υὐἱτ 
δοδιιδ, ἀπ οπαγρεὰ πἰπα ἐπεγν τ: αὶ Ῥοῖον ἀθηϊθὰ ἰἰ ἃ {πἰτὰ 
ἴΠπ6. Αμπᾶὰ 5, Φοιπ οΡβθῦνθ, ὑἱπαΐ προὸμ {π|5 ᾿πηπηθαάϊαΐο! νυ 1} 6 
οΟοΪκς ον. Απα ἔδμιι5 [Ὁ ἄρῃ θᾶγβ ον ἔΠ056 ΤΟ 5 οἴου ϑανίοιν 
6 Γ6 ψευΠθά, “ Βοίονθ {1 σοῦ γον (δὲ 8411) ἔμοιι 5141} ἀθὴγ 
1ὴ6 [ἢ γ106.᾽ 

δὲ. ΦόοΠπ Ππᾶνίηρ ἔπ 5 Βθθνγη ὑπ 6 ΔοσΟΠρ] 5Πιπθηΐ οὐ ἐμο 5 
ΜΟΥ οἵ Οὐὐ Τιογ, ἰαἸκ65 πὸ ποίΐοθ οἱ δὴν οἰμϑὺ οἵ Ῥείθι"" 5 ἀο- 
415, Ραΐ οἵ {π686 ἔμγ886. ον, σον ΓΘ τη846 α πὸ ἢτο, 
ΨΠΘΥΘα5 ὑπ6 οὐμοῦ Ἐσνδηρο ἰδ 5 ἴα κα ποίϊοθ οἵ βανθῦαὶ ἀθηϊΐα δ, 
τη846 8167 ὑΠΠ|686 ; ἃπ ἃ 80 5Π6} τ15 π6 ρτορτγίοῖυ οἵ ἐμαὶ οἵπουΥ 
ΘΧρυ βϑίοη, “ Βαοίογθ ὑπ δοοὶς οστον ἔνθ, πο 588}} ἀθῃὴν πιὸ 
ἀπ γ166. ὙΠΘΥῪ οομβι 6 Υ ἴΠ6 βου γα] ρᾶγί ον ἀπ α]5 δὲ ἐμ 6 ἢ γα 
τη846 αὖ {Π6 58Π16 {1π|6, ἃΔΠ 6 ἴῃ {ΠΠ6 58116 Ρ]8 66, ΟἿΪΥῪ ἃ5. 9Πη6 σΘ Π6- 
ΥᾺ] ἀθῃ 1] : ἃπὰ 50 51. ΜΚ [6115 5, ὑπαὶ, αἰἴον Ῥοίθν Βαὰ ἀθμϊθά 
αὐ {πὸ ἥτο, ἀπ ψγὰ5 σ07π6 ουΐξ ᾿πἴο {πΠ6 ροσοῖ, {π6 οΟοἸκ γον ἴΠ6 
ἀιγϑί {ἰπ|6 : ἂπὰ {15 Ἀρρθᾶνγβ ἴο 6 {Ππη βᾶ6. οὐ Πρ ἡ δῖ οῖι 51. 
ΦοΠ πη Θρ6Ά (5 οἵ᾿, ἃ5 ᾿πητηεαἰαΐθ)ν βαοοθθάϊηρ Ραίθυβ {πγ6 6 5ονογαὶ 
46 η18}5 οἵ 815 Μαβίου ἔπ6γ6. 

ΤἘΠῸ βδοοπᾷ ροπθγΆ] ἀθηϊα] νἃ8 τηᾶάο ἴῃ {πὸ ΡΟΓο. }}}5 ον ]- 
ἀθηε!ν ἈρΡΡοδΙ5Β ἔγοια ὑπὸ δοοοιπῖβ θοΐἢ οἵ 5... Μαΐου ἀπ 5ὲ, 
Μαγκ. Αμά, ἴγοιι τ Παΐ 15 γο] αἴθ, νγθ πππ8ὲ ΘοποΙ πεἰ86, ἐπαὲ {Π0 
ἄδθηϊα] ἐμοῦ νγὰβ ποὶ 5ἴπρ]6, θα ἐπαΐ πλὴν ἔποῖι Ομ ΓρΘα Βίτη ἴο- 
σοῖμου (5 ἐμὸν μαᾶ ἄοπθ Ρείογε, ἃΠᾺ ἃ5 Ὑ76 ΤΠΔῪ ΘΆΒΠ [ΠᾺΡ] Π0 
ἔμπδν που ]Ἱά εἰο; ἴῃ 5αοι ἃ τἱοΐοιδ 5561} γ}, ἃ πα {παν ἢ" ἀρ δίῃ 
{ποῦ ἀθηϊθα ἰο ἔμθη 411. ΕῸΣ 85:1. ΓΚ (6}15 18, {πα ἃ τηϑἢ 
Θμαγροα μἷπι, ἃπα 5αϊ]4, ““ Τ]οὰ ἃγὲ ὁπὸ οἵ {ἰιθηὶ ; ἂπὰ Βὸ γο- 
Ρ!οὦ, ἃπᾷ 54, ““Μδπ, 1 ῃι ποι." 8. Μαγκ, ἱπαὶ μὸ ἀθηϊθὰ 
ψπαΐ ἃ πιαϊᾷ νγὰ5 ᾿π5᾽ πιδίϊηρ, “ ἐμαὶ Π6 νγὰ8 ὁη6. οἵ ἔδθπι: ἂπὰ 
51. Μαϊζμον, ἐμαὶ “πὸ ἀθηϊθα ψὶΐῃ ἂπ οἰ, 1 ἀο ποῖ Κπονῦ ἔΠπ1 
ΓΑΔ, ὩΡΟΠ ἃ πιδὶ ἀἧ5 ἈΠΙ γα {μα μ6 5. ΨΊ «{7651}5. οἵ 
ΝαΖαγοὶῃ. 4 

1116 ρΙδοο οὐ ὅπ ὑπ|γὰ ρϑπθγα] 6 Π|8] 15. ποὶ ϑρθοϊ θά, δ ΠΥ 

[Ἀγ ποὺ ἴπᾶπη ἐπαΐ ᾿ξ ννὰβ ἴῃ ὑπὸ 581η6 ΓΟΟΠι ΟΥ̓ Θουτς ΜΠ 6 6 «7 650} 

νᾶ 5, γγΠη0 ““ ἰυΓπ6α πα ἸΙοοκοά προη Ῥοίογ." ἘΠ6 ἀπὸ οὔ 15 βα]α, 

Ὀγ 5. Μᾶγκ, ἴο πᾶνϑ θθθῃ ἃ {Π|{1Ὸ αὐίϑν {Π|6 δθθοπὰ (μετὰ μικρὸν). 

Β.. ΜΕΝ, πλΆ 65 56. οὗ {πὸ ϑᾶϊη6 ΘΧ ργθβϑίοι ; Ἀπᾶ 51. |Κὸ 

ΑΓΕ ΟΆ]ΑΓΙΥ πηθηὐοπδ, ἐπαΐ 1Ὁ ν᾽ 8 «ς αρουΐ (6 5ρᾶοθ οἵ ὁΠ6 μουν 

Ὁἤογ. ΤΠΙ5 150 ἀρρβϑδῦβ ἴο πᾶνθ θθθη ἃ ΒΘ ΠΟΙᾺ] ἈΟΟΒΒΔΤΙΟΙ, 

Βηα 50 πιιοὺ ῃᾶνθ θ6θῆ ἃ ΡΌΠΕΓΑΙ ἀδηΐδὶ ; [ὉΣ ἐποα6}} 5ι. ΓΚΘ 

ΟὨΪΥ τηδηΐθη5. ΟΠ6 Π1ΔΠ᾽5 Θμαγρίηθ Ῥοίογ δἱ {815 {Ππ|6, γοὶ 81. 
Μαΐιμδνν ἀπὰ 51. ΜΆγΚ [6}} α5, ἐπαὺ {πὸ ν ἐμαὶ δοοα ὈΥ ομαγρθὰ 

μίπι τυ ἱξε Βοίηρ ἃ ΟΠ 6, μα ἃ ἀἰβοῖρ!ο οἵ ΟμΥῖβῖ, δηὰ ἐμπαΐ πὶ 
5ΌΘΝ ἃ ργθδβδίηρ πιᾶπηογ, (πα “ἦς 6 θορᾶῃ ἴ0 Οὐ [50 πὰ ἴο 5 68 
56 ἀϊὰ ποὶ πον ἐπμδ πιδπ.᾽ ΑἈπᾶ τροπ {115 5.. Μᾶγκ 16 }}1}5 8, 

ἀμαξ “1Π6 δοοκ ογονν ἃ βοθοπα ἐΐπιο :᾽) θΘΌγο ψμ1οἢ Ῥοῖον δᾶ 
1} 

48] 

Φογαβαίει. 



482 

ΜΠ Χχυι 71. 

1... χχὶ.ὅ8. 

ΜΙ. χχυι 7]. 

Ναν. χῖν. 9, 

Μι. χχυ!] 7]. 

Ματ. χῖν. 9. 

Μι.χχνυ!.72. 

1λι.ΧΧὶ .δ9. 

ῬΕΤΕΙἊΒΒ ΤῊΠΕΌ ὈΕΝΊΑΔΙ, ΟΕ ΟΗΕΙΞΤ-- ἬΑΡ. ΥἹΙ. 

μαβκ Χχῖν. ραγὶ οἵ νϑι". 68. 
68 Βυΐ πα ἀθηὶ θα, βαγ1ηρ-- 

10ΚῈ ΧΧΙΙ. ρατὶ οὗ νου. ὅθ. 
86 Βιῖ ἃ οογξΐαϊη τηδ]ά.--- 

ΧΟῊΝ ΧΥΠΪΙ. ραγὶ οἵ νο 1. 17, 20. 
17 ΤΠΘη 5814--- 
οὗ Απὰ Βίπιοη Ῥοῖογ κἰοοά δπ ἃ Μαυπ6α Π1π|56]1--- 

-᾽ ο---- 

ΒΕΟΈΤΙΟΝ ΥἹ. 

ΑΠ|ον Μιανλο ]ι--  οίον᾽ 5 δοοοπμα 1])θηϊαί 9. Ο'ἠγῖδέ, αὐ {}ι6 
Ρογοῖι 9 ἐ᾿ο Ῥαίαοο οἱ ἐδ Πιρσὶ ᾿υϊοϑί. 

ΜΑΤΤ. Χχυϊ. 71, 732. μαᾷκκ χιῖν. 69, ρα οὗ νου. 70. 
Χ{ΚῈ ΧΧΙΙ. ὅδ. 

ΔΑμᾶ νμθη μ6 νγᾶϑ σΌΠ6 ουξ Ιπΐο [Π6 ρουοῇ, 
αἴϊζου ὦ {π||6 116 δποίπου βὰνν πῖτὴ, δηά βαιά, Ποῖ τέ 
οπ6 οἵ θη. Αμπᾶ Ῥεοίεν 5ξ814, Μδῃ, 1 δῖῃ ποί. 
Αμᾶ διηοίδπου τηδια βδνν ὨΙΤῺ, 
δια θασδη ἴο 58Υ ἴο ἔπετῃ {πδΐ βίοοα ὈΥ, 
ΤῊΙ5 ΓΘ ]Π]ονν γγαβ αἰ5οὸ νι {6505 οἵ ΝαζΖαγϑίῃ ; 
ΤῊΙ5 15. ομ6 οὗ {Ποη. 

Απᾶ ἀραίη μα ἀθηϊοά σῖει δὴ οδίϊ, 1 ἀο ποΐ Κηοὺν {{16 
Τη8Η. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΪ. ρᾶγὶ οἵ νοῦ. 7]. 

71 ---ὧ! ἀἁ 5αἰὰ αἴοό ἔποια {πὶ 6 γ6 ὑπ 6 γ6-- 

ΜΑΒΚ χὶν. ραγΐ οἵ νϑὺ. 69, 70, 

69 Απᾶ ἃ πιαϊά βὰν Εἰτα ἃ] η--- 
70. Απὰ ᾿ι ἀδῃϊοὰ ιἰ ἀρϑίη.--- 

-ττῦ».- 
ΞΒΟΤΙΊΟΝ ΥΠ1]. 

Τυάαμ, ἰμ6 1δαν οὗ ἐμὲ Ονπιοϊαϊοη---- Τα αὐοιιέ ἐδγθα τη 
ἐμὲ Μογηῖησ. οίογ᾽ 5 ἐμιγά Ποηαΐ 9 Οἰγῖδί, ἦπ ἐδὸ 
ἤοοηι τυλογε Ογὶδὲ τυῶς τυαϊξιης απιοησ ἐΐα ϑοίαάϊεγς { 
ἐμὲ 1) αη οὐ δ αν. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΪ. 79--[0ὅ. ΜΑΚΚ χῖν. 70--72. {ΚῈ ΧΧΙΙ. 
δ9--Ἠο2. 

Απᾶ δροιΐ (16 βρᾷοθ οὗ οὔϑ Ποιῦ δίζου, δηποίποι οοπῇ- 

ἀδπιθα ““ Ογιδὶ αὖ ἰθγθο βϑνϑύδὶ {1Ππ|650 δὰ ἴῃ {766 βθνοσαὶ 
ῬΙΔ 665 :)) ἃηἀ 80 πα ΥὙϑΙΏΔΥ ΚΑΒ] ἔα] ΠΠ]οα ἐπ βθοομα βρη! ῆοα- 
ἴοι οὔ ἐπ 6 ργβάϊοϊίομ, ““ Βοίογθ μΠ6 οοοῖκ οὔοὸν ὕνιοθ, ἔμποι 5} 
ἀθην πῖθ ἔμ γ166.᾽ 

1{ ιὖ 58:81} ἀρρϑᾶῦ ὑπαὶ μού 15. ποίμιηρ' [ὈΓΟΘα ΟΥ̓ ΤΙΒΓΘΡΥΘ- 
βοηΐθα 1 {πΠ6 γϑιαΐϊομ οἵ {π|5 τηαὶῖου ; τμθὴ 11 τηδὲ θ6. ἰ!ονγοά 
ἐπαΐ 6 θνδῃρθιϊοαὶ δοοοιιΐβ ΓΘ. 50 ατ' ἔγοπι θοὶπρ' ΘΟ γδα]ο- 
ἴΟΥΥ ΟΥ̓ ἱποοηϑιβίθηϊ, ἱμαῦ πον ουθαῦν 1ΠΠποίγαϊθ θοι οἵ μου, ἀπὰ 
5Ππ6ν {μ8 ἔσθ τηϑϑηϊηρ, ἃπα ἐπ [ἃ}} Δοοοιπρ ΠΒιηοηΐ, οἵ ψᾶῖ 
οὐν βγοῦν ἰογοΐο] ἃ 11} γοδρϑοῖ ἴο {815 θνθῃΐ (6.) 

(α) Βανᾷ ΚΚαμιᾶ, ὁ. νἱϊ. Η8]. υ]ξ. ΞΥῚΡ 255 ΨΥ ἡ ΊΔ) ἼΤΩ ΥΝ 
ἃΡ [ρμοοί, γο]. 11. Ρ. 262. 10]. οαΐ. (6) Θυδοπδτα ποσὰ ψϑηϊ ρτοίθο- 
ἰᾳ5 ΤΘΡΙ1 Εαβρ. ποὴ 56ΙΏΡΘΙ ἰθηιρι5 ἀθῆπιίαμη ΟὈβαγναΐ ΤΏ }Β 
ΕἼΣ ΓΙ ΝΞ ΝΊΤ ΠΟΠΠαΠ δι ν ηϊΐ ἰθρΟΥΘ σ᾿ Π ΠΟΙ π|1, νοὶ οἶτοᾶ. 
() ϑομοοίρθη. Ηογ, ΗθὉ. νο]. 1, Ρ. 232, 233. (4) ν1άς ΤΠἰρμίοοί, οἡ 

ΖοΥ 58] 61. 

οΒη ΧΙ. 38, ἊΝ οὐκβ, νο]. 11. [0110 δάϊι, Ὅτ. Βυιρ 5. (9) ΡῬΙΚιπρίοι, - 
Νοίοϑ ἰο {π6 Τὰν δηρ θοαὶ Η]ϑίοτυ, Ρῥ. δῦ. 



ῬΕΤΕΠ 5. ΤΗΙΠῸ ΠΕΝΙΔΙ, ΟΕ ΟΗΉΕΙΒΤ--ΟΠΑΡ, ΥἹΙ. 488 
ἀβπεν Ὡβγηηθα, βαγίηρ, ΟΥ̓ ἃ ἐγχατῃ ἐΠ5. (Ρ]]ονν ἃ1580 νγὰβ Ἰοσαβαΐομ. 

Ὁ ΉΜΕΒΝ μμ. δἰκὰ ἴογ ᾿6 15 ἃ Ο]] θη ὃ. 
εἰώμαρβιυ ΓΗ Ἢ οἰὸς 5814, Μδῃ,1 Κηον ποί νυ Βαΐ (Ποτι βαγοϑέ. 
το μμν Υ (δὲ βίοοα Ὀγ, 5814 ἀραίη το Ῥρίοσ, 

ἄλυϑθα, ΘΌΓΟΙν ἔποὰ 4150 αγέ ομὸ οὗ {ἢ 6, 
ἴΜετ. χὶν. 70, ἔογν τῃοα ἅτε ἃ ΟΔΠ]θδη : ἀπὰ (᾿γ ΒΡΘθοΝ ΔΡΎ ΘΝ {Πογοίο 
ΜΈ χχνὶ78. (0. τ γ Βρθθοῇ Ὀονγαυθίῃ {Π66. , 

14. ΤΏΘη θδρδη [6 ἴο οιγβ6 δηᾷ ἰο βυγθᾶῦ, βδγηρ, 1 Κηονν 
πού {116 γηδῃ : 

Ἀατ. χῖν.71. 1 Κπονν ποὺ {Π|5 τηδη οὐ ὑυβουη γο βρθαϊς, 
ἴα, χχῇ. 60, Αηά Πητηθ δέον νυ ἢ1]16 ἢ6 γϑὲ βραῖκθ, {πὴ δοοὶς οσονν ; 
Ματ. χῖν. 72. [Π6 Βθοοηά εἶτηθ ἐπ φρο οἴονν. 
ἔα. ΠΟΙ. ΑΠπά τῃ6 Τιογτά ἰυγηθᾶ, ἀπᾶ Ἰοοϊκοᾶ ἀροη Ῥοίου; απᾷ 

Ῥδέθὺ σϑιηθιηθεγθᾶ ἐπ ννοτὰ οἵ ἔπ Τιοσᾶ, ἢονν ἐπαὶ πὸ μΒαᾷ 
Βα ἃ ἀπίο Ὡπη, Βοίοτα [μ6 οοοκ οἴονν, [ποὺ 5Πα]ι θην 1ὴ6 
ΤΏΓΙςΘ. 

Μασ. χίν. 72. Βθίουγθ {π6 δοὺς ογονν ἐνῖσθ, ἐμοῦ 5Πια]ὲ ἄθην χη ἐπ γῖσθ. 
Απὰ ψθη μ ἐμοιρμέ ἐμογθοη, μ6 στορῦ; 

Μι.χχυ!.7ὅ, ἢ 6 νγεηῦ ουξ δΔη4 νγϑρὲ Ὀιείου]ν. 
, ΜΑΤΤ. ΧΧΥΪ. ραγΐὶ οἵ νοῦ. 79, 74, 78. 

79. Ἀπὰ Δὲ Υ ἃ ψ μ1]|6 οᾶπιθ ἀπῖο Ηἰπὶ ἔμου ἐμαὶ σίοοά "γ, ἀπά 
581ἃ ἴο Ῥεῖΐοτ--- 

74 --- Απα ᾿πηππθα] ἴον ὑπὸ σοοὶς ογα τος 
75 Δῃὰ Ῥοΐδγ γϑιηθιηθογά ἐπα πογὰ οἵ 7655, νν μὶ οἢ βαϊά αηΐο 

Ἀϊπ, Βοίογθ Ππ σοοῖκ ογον,, ὑπο 5881} ἀθπῦ πι6 ἐμ γῖ 66,» 

ΜΑΒΚ Χὶν, ραγΐ οἵ νοῦ. 70, 71, 72. 
Ἴ0 --ΟΑ᾿λθὀπὰ ἃ {10 αἴου πο ϑ ἌΓΟΙ πο τὶ ὁπ οὐ ἔμ6π1--- 
71 Βαΐ Πα θθρδῃ ἴο οὐυτβο ἃπά ἴο 556 -α 
72 ---Απἀ Ῥοΐοῦ οἂ]Ἱοαὰ ἴο ᾿ηἱπα ἔποὸ σψογὰ ψνΒῖο Φοδι5 βαιϊὰ 

ἘΠ᾿ ἴο Ὠ11η---- 

9 Ῥ(ιου, ἴπ {π6 Ἰαϑὺ γαῖ 5 οὗ 15 ΒΘ αθῖα οχαΐῖα, Θπἀθαν οα Γ5 
ἕο ρον ἐμαὶ ἴμ6 σοπιηοη ἀϊα!θοῖ, μοὶ οὗ (8 |1|66 δηὰ “8408, 
γγὰβ ποῦ Ηορτον, Ρυΐ 5βγγο- ὉΠ] ἄαϊο, ΟΥ Αγδηγαΐο, τηϊχϑα τ ἢ 
Ὅτοοϊκ, ἀπὰ ὑπαὶ ἔμον αἰ δα ΟΠ] ἴῃ δοοοπΐ ἃπὰ ργοπαηοίαἰίοη. 
ἼΓΠ6 ΙΘαΥπ δα τηϑῃ, οἵ "οΐῃ σοππέγο5, απ ἀογβίοοα πη οΘομνογϑθα 
ἴῃ ρυγ Ηδῦγον. ὙΠῸ Οα!θαη ἀϊαϊθοῖ οομϑίϑίθα ἴῃ ἃ οοτγγυρὶ 
δα οομίαδϑα ργοπαποίδίοη οἵ ἔμ6 οοπηηοη ϑυγο- Ὁ μα! ἀαῖο ; ἀηα 
1815 ἀϊα! θοῦ γγ85 {πὸ νϑυπδοῦ]αῦ απ οαᾶσθ οἵ ἐπ Αροβί!ο. 

Δοοογάϊπρ' ἐο Τλρμιοοὐ, ν Το Ναὶ (νέοι οπδηρο πα ορα ἰ5 ἴγο- 
«αρπΐ ἴῃ ἔμ6 Αγαιμαὶς αἰαϊοοῖ, ἀπ ὈΥ ΠῸ τηθδη5 ΘΟ  Γ ἕο ἢ 6 
ὍΔΠ|68π,} 2 [Ὁ 3, ἢ ἴου τ, ἀπ ἃ ὑπ Ὺ 150 Γγθαπθη ἐν ομαπρθα ἔμ 
δαΐίαγα!δΒ. Αἰμοηρ Οἶμου ἰηδίδποοβ οἵ ἔθ οἴϊβοῖβ οἵ ἔΠ656 
ὉΠ απ ρο5, 6 Π]ΘΏ 005 ὅπ6 [ὉΠ ΟΥΤῚ Πρ’ ἈΠ 151 Πρ’ ΟἸ ΤΟΙ ΠΙΒ Δ ΠΟΘ: --ὶ 
δογίαϊα ψούιδῃ ἰπίθη θα ἴο 580 ἴο ἴΠ6 ἡπᾶρο, ΜῪ Τωογά, 1 δά ἃ 
Ρἱοΐαγα, ψΒ] ἢ ἐπ ν βῖο16, δμα 1Ὁ νὰ 50 σιγθαῖ, ὑμηῖ Γ νου Βαὰ 
Ῥόδη ρ]δοθά ἰῃ ἰΐ, νου ἔροῖ σουἹά ποῦ μᾶνοὸ ἐουομθα {Π6 ρσοιῃ ἃ. 
Βαΐ Ποὺ ψογαβ, ἴγοπι {μ6 ἀϊαϊοοὶ 56 υ864, δάμη! οε ἐ}}15 ἐπέθυ- 

Ῥγοίαϊοη---5ὲν Β]ανο, 1 μδὰ ἃ Βοδηι, πὰ {βού 8έοἰθ ἰἢθθ ἈνᾺΥ ; 

ΔΠ4 ἰξ νὰ 80 σγϑαὶ, ἐμαὶ 1 ἔμπον παὰ μαπρ ἔμ 60 οἱ τὶ, ἔν Τδοῖ 

“ου]α ποὺ μᾶνα ἰοποιοα ἐπ ογουαπά., ι 
Βομοοίσεῃ (α), ἃπιομρ; οἴ ιθ 8, πιο πδ, ΒΊΘΒΟΙΕΝ ΒλΡθα, 8θεΐ. 

χχυὶ. 0]. 96. 8. ΜῊΝ ΝΟ γὴν ἘΝ 3 [π ΟΆΠΠ85ἃ ΒΟΓΡΘΠΊΘΗΊ, 
«4υἱ 411ὰ5 Νὴ τη ἀἸοἰζαν, νοσδπΐ ΝῊ Ν αὖ ΡΓῸ Π πβαγραΐ Ν. ἶ 

Ηδοῖπὸ δπὰ Ρ(οἰΠΌγ, α5 γγ186}} 85 ἐμ ἔνο Ἰδϑὲ τηϑηἰοηθαὰ δυΐμοτγί- 

ἀϊθ5, Βᾶγϑ οο!]ϑοῖθα βι μα 8 Υ ἰμϑἴδη 65. 

(α) ϑομοείς θη, νοΐ. ἱ, Ρ. 285, 

τὰ 9 



4.84. ΟΗΕΙΒῚΤ ΟΟΝΘΕΜΝΕΙ Βὺ τῆξ ΒΞΑΝΗΒΌΗΙΜ --ΟἼΑΡ. ὙΠ. 

ΟἸλγὶδὶ ἰ6 ἑαΐκοη δοίογε ἐς ϑαη)οάγιηι, «πα σοπαδηιηθά. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΠ. 1. ΜΑΚΚ Χνυ. ραγί οὗ νοῦ. 1. {ΚΕ ΧΧΙΙ. 66. 
το {π6 6πά. 

Νατκ ἀν. 1. Αμπᾶ βιγδιρμένδν ἴῃ {Π6 ἸΠΟΥ̓ΏΪΠσ, 
1μα.χχίϊ. 66, 85 5001) 85 1 νγὰβ ἀδΥ, 
Μαῖκ αν. 1. [6 ΟΠ Ῥυιεβίβ μο] ἃ ἃ σοῃβυϊίδίοη τ {Π6 6] 6.8 
Μαί,χχν!!.1. Οὗ τΠ6 Ῥθορὶο, 
Νατ χυ. , δηα {π6 ὅουρ65, δηα {π6 Πο]6 σοπης}]}, 
Μαί,χχν!.1. [84 ἰοοΚ ΘΟ. 56] δρδιηβὺ Ψ6 55 ἐο ραὰΐ πη (0 ἀθδίἢ. 
[μι. χχ.66, Δηᾷ {πον 16 Πἴτὴ τηἴο {ΠΕ6ῚῚ σΟυΠΟΙ], 

67. ϑαγίηρ, Αὐσί ῃοι {μ6 ΟἸγῖβὲ ἢ {6}} 5. Αμπά [6 βαϊα υηΐο 
τΒοῖὴ, 1 {6}1] γοιῖι, γοιι νν1}}] οί Ὀ6]1θνϑ. 

08. Αμά {{Ὶἠ αἶβο δβκ γοῦ, σοι γ0}}} ποῦ ΔΏΒΥΨΟΙ τη6, ΠΟΥ ἰδΐ 
Ὠ16 ΡῸ. 

090. Ηετοδίϊου 5881} πὸ ὅοη οὐ Μδῃ 510 οἡ {πε γυἱρῃς παπά οὗ 
{Π6 ρον οἵ αοά.. 

τρ. Τρη 5614 {πον 811, Ασὐέ (ποὰ {πθὴ {π6 ϑοη οἵ ἀοαἕ 
Απᾶ Πε βαϊᾷ υπίο {πθηὶ, 8 580 {πδὲ 1 δ. : 

τι. Απάτμον 5614, ΝΥ  μᾶΐ μβϑᾶ νγὰ δὴν {αγΈΠ6. νυ] Π655 7 ἴοΥ 
γγ6 ΟἸΥΒΟΙν 65 πᾶνε μοᾶχὰ οἵ ἢ15 οὐ τη [ἢ 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙ]. ραΥΐ Οὗ νου. 1. 

1 ΘΠ ἴΠ6 ἸΠΟΥΠΙΠΡ Ὰ5 ΘΟΠ16, 8} ἰμοὸ Ομ οῖ Ῥυϊοϑίβ πὰ 
6] ἀ6Γ5--- 

1ὕΚῈ ΧΧΙ. ραγΐ οἵ γον. 66. 

66 ---ἰμα δ᾽ ἀθυβ οἵ ὑπΠ6 ρθορὶθ, δπᾷ ἐμ Ομιοῦ Ῥυιθϑὶβ, 8π4 {Π|8 
ΘΟΓΙΡ65 οᾶμηα ἱοροὶμ 1 --- 

--«Ο-- 

ΞΕΟΘΤΊΙΟΝ ΙΧ. 

“ιμάας ἀδοίαγοδ ἐλ Ϊπποοθησο ὁ Ο᾿γῖδε ἷν, 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΪΙ. 5--10. 

Μαίχχν!ϑ, ὙΠοΘη δυάδβ, νοἢ Πδὰ Ὀείγαγαα Ὠϊμη, θη Π6 5807 
{πὲ Π6 νγὰβ οοπαθιηηθα, γϑρθηίθα ἢ μ]561, ἀπ Ὀγουρῃε 
δραΐη [Π6 {ΠἸΧῈΥ ΡΙΘοα5. οὗ βινοῦ ἰο {π6 ΟΠὨΙοῦ Ῥυιθβδίβ δῃᾷ 
6] 6.58, 

4, ϑαγίηρ, 1 πᾶν βιηηθα, ἴῃ {Πδ0 1 πᾶνα Ὀαίγαγθα {πὸ 1η- 
ποοσρηὲΐ Ὀ]οοά. Αμὰ {ποὺ 5814, Υ Παΐ 15 {πδὲ ἴο 18 566 
τποῖ το {Ππδί. 

5. Αμᾶ Π6 οαβδῦ ἀονῃ [Π6 ρίθοββ οὗ βιῖνευ 1 {Π6 6 ΠΊ1Ρ]6, 
Δα ἀοραγίοα, δηα νγϑηΐ δηὰ πδησοα ΠἸπη561 ", 

101 «ἡ ἱπἀμπορα ἴο ρ]8οθ 815 βοΐ μϑύθ, θοδδμ56 ἢ 4065 ποῖ 
ρΡΡΘαν ὑπαῦ {π β'8δηῃθάγιη γί γ πα ἴο {Π|6 1} ΘΟᾺΠῸ1] ΟΠ ΔΙ ΡΘΥ 
ἴῃ {Π6 ἔθ ρ]6 αἰζου οἷν μογὰ πα θθθῃ οομπάθιηπηθα Ὀγ ΡΙ]αἴθ, ἀη ἃ 
ψ6 τπιυϑὺ ἐμουθίογ γί ἴμ6 γορθηΐδηοα οἵ “0885 ἰ0 15 οΘοῃ ἀθηι- 
ῃδίϊοη ΕΥ̓͂ ἵπ6 Βδημθάγι ἴῃ ἔΠ6 ἔθη ]6. 

11 ΠΡῊ6 δοοοπῃηΐ οἵ {886 ἀθαῖὶῃ οἵ Ψιἀὰ5 15 αἰξζοπ δα νι οι 8 
αἰ βηουγ. ὙΠ6 πϑ 8 ἴῃ 1 οἢ Ὑϑϑίοη γΘΟΟΠ01165 5ι. Μαῖ- 
ἔμπον δηὰ 50. 1λ|6, 56θιη5 ἴο θ6 ἔϊιο πηοϑὲ ὈΓΘίθγ80]6. 51, Μαεῖ- 
ἔμπα 58γ5, ἀπήγξατο, ““Π6 παπρϑα Π]Πη5611,᾽ ἅπὰ 51. Τα κα μα 
88 πρηνὴς γενόμενος, [ΔἸΠ1ὴ ο᾽ ΘΑ] ΟΠ 5, ἃ5 γγ18 πᾶνε ὑγαῃβ]αἰθα 1, 



Δι, χχνὶθ. 

10, 
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Δηά {πὸ ΟἸϊοΓ Ῥυϊοβίβ ἴοοΚ ([Π6 5|]νοὺ ρίθοθβ, δηᾷ βαϊᾷ, ζογαβαϊοπι. 
ΤῈ 15 πού 1δνν[] ἔου ἰο ρα ἐποιη ἰπΐο (Π6 ἐγθαβιισυ, Ὀδοᾶιιβο 
10 15 1Π6 Ῥυῖςβ οὗ Ὀ]οοά. 

Δῃά {πον ἰοοῖκ σοιη56], ἁηα Βοιρμῦ ἢ τποῖα ἐπ 6 ροιί- 
(οΥ5 6], ἰο ῬΌΥΥ βγη 8 ἴῃ. 

ὙΥουθίοσθ (πὰὲ Πεοϊὰ τνὰβ οδ]οᾶ, ΤἼὴο ἢ οὐ Ὀ]οοά, 
πηΐο {Πϊ15 ἀδΥ. 
ΤΠ νὰ {1616 ἐμαὺ νυν μοι νγὰθ Βρόκθὴ ὈῪ δούθην 

1Π6 Ῥγορμεί "ἢ, βαγίηρ, Απά {πθὺ ἰοοῖκ (Ππ6 ἐπϊγὲν Ρΐθοοβ οἵ 
51] νου, {Π6 Ῥυῖσθ οὗ τη {πδύ νγὰβ να! θά, ὑνῃουῃ {ποὺ οἵ {Ππ6 
ομΠ]άγθη οὗ [5186] αἰα νά]π : 

Απᾶ σᾶνο {ποτὶ ἔοΥ ἐμ ροί(οι᾽ 5 [6], ἃ5 {πΠ6 Τμοχὰ δρ- 
Ροϊηίρα χη6. 

(Αοἷβ 1. 18.) θαγϑὺ ἀϑαπάθυ ἴῃ ὑπ ταὶ δῖ, ἀπ α 15 θῸ 615 ραϑιοὰ 
ουαΐ. ϑβοπιο ΒΌρΡΡροΟβΘ Φυ8δ85 ἴο μᾶνὸ [16 Ὲ οἱ ἰδ ἴὰοθ αἰϊου μδηρ- 
ἴηρ. Ὀγ {πὸ Ὀγοακίηρ οἵ {πὸ Ὸρ6. Οὐδιθυβ, ὑπαὶ [6 γὰ5 ὁμοκοα 
ψῖΐῃ οὐδοῦ, ἀπ Ὀυγδὶ δϑιπᾶρθσ. Ὑγϑοδίοπ γοπμ θυ {Π6 ρᾶββᾶρο, 
Μαῖϊΐ. χχνυῖ!. ὅ. 6 βίγδῃηρ θα Εἰ π156}, ἀπ π6 τῸρΘ [1] πρ, ΠΘ 
[61] μϑδά]οπρ, ἃπα νἷ5. θον 615 σϑμθα οὐδ, 815 501 τῖστὶ ἀρ- 
ΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ΠπΠ0Υ6 58 15Δοἴοῦυ ἔμπαπ ἂπῪ οὗμο. 566 γήοβίοη ἀρὰ, 
Βον θυ 5 Οὐ ἐ68] Οσοη)]θοΐιγο5, Ρ. 128, 129. 5.66 50 {Π6 σϑίογ- 

6 ΠΟΘ6Β ἰπ ΑΥ̓ΘΒΌΊΒΠΟΡ Νου οΟΠΙ6᾽5 ποῖ, πὰ {πΠ6 σομπηπηθηΐδίογβ. " 
12 ΠῚ 6 ψογάβ αποΐθα ΠοῦΘ ἂῦο ποὺ 'π {Π6 ργορμοῖ Ψογθηδ}, 

μαΐ πη Ζεοοῃ. χὶ. 15. Βυΐ 5[. Φογοηι βᾶγ5, ὑμαῦ ἃ ΗΠ οῦγον, οὔ ἐμ 
βϑοξ οἵ ἴῃ6 ΝαζΖδγϑθῃθϑ, Βπονθα μη {π|5. ΡΥΟΡΠΘΟΥ ἴῃ ἃ ΗΘ ΡΥΟΥν 
ἈΡΟΟΓΥΡ] ΘΟΡΥ οἵ Φογθιιΐδῃ - θαῦ ργοΡΆὈ]ν πον ΟΓΘ ᾿πβογίθα 
ποῦ, ΟὨΪΥ ἴο οουπίθπαποθ ἔμ ᾳαοϊδιοπ ποῦ. Θπο οἵ ΟοἹ- 
Βογ5, ἃ ΜΒ. οἵ πὸ δἱθνθηΐῃ οοπίαγυ, πὰ8 Ζαχαριον, ΖθοΠᾶ- 
τι; 80 85 ὑπ6 Ἰαἴϑυ ϑυγῖδο ἔπ {Π|Ὸ πιᾶγρῖη, ἃπὰ ἃ ΟΟΡΥ οἵ ἐδ 
Αγαθῖο, ααοΐοα Ὀγ Βδηροὶ. 1ῃ ἃ νϑὺν οἰθραπῇ ἃπὰ οοτγθοῖ ΜΙ. 
οΥἨ τη86 υϊραῖο, ἴῃ {[π6 ροββοϑβίοπ οἵ Ὥγ. Α. ΟἸαυκο, σγιτῖοπ 
ἴῃ ἔπ Γοπγιθοιί οοπίανυ, ζζΔομαυ τη 15 1 16 τπᾶγρίῃ, 8η6 .16- 
Γἰπιῖδπι ἴ5 ᾽πὶ ὑπ6 ἰοχῦ; αΐ {π6 [ΟΥπιθν 15  υϊτἴθη ὈῪ ἃ ἰαϊθῦ Πᾶπα. 
ΨΦογοιηϊδῖ 15 ψϑηληρ ἴῃ ὕνο Μ55. [Π6 ϑγγίαο, αἴθ Ῥϑυβίο, ἔνο 
οὔ ἐπ 1ἴα]α, αι ἴπ βοπιο οἴμου Ταξϊπη οΟρί68. Τὶ ἰ5 ΘΓῪ {ΠΚΘῚῪ 
ἐπαὶ {πὸ ογσπα] γοαἀίησ νγὰ5 διὰ τοῦ προφήτου, ἃπὰ {Π6 πδιη8 οἵ 
πῸ ρτορμδὲ πηθηἰοηθ. ὙΠ5 15. ἔπθ πιογο ΠἰΚΟΙγ, ἃ8. Μαϊμον 

οἴοη οαιλὶβ ὑπὸ πᾶπιθ οἵ {πὸ ργορμοὺ π᾿ 15 φυοΐαιϊοη85. 8560 
ΟΒδρ. 1. 22. 1. ὅ. 1. ΧΙ. 95, ΧΧΙ. 4, ΒθηρΟΙ ἄρργονοδ οὗ ἐῃθ 
ΟἸ 5510}. ᾿ 

Τί νὰ δη αἀποίοπδ οαδΐομι ἃπιοπρ {πθ ὅονδ, δᾶγ5 Πίρῃϊ- 

(οοὐ, ἴο ἀϊν46 {πὸ ΟΙά Τοδιδηηδπΐ ἱπῖο {ὑπ γ06 Ραγῖδ; {|| ἢγϑῖ, 

Ραρίπηϊπρ ψ δ ὑπ ᾿ᾶνν, 15. Θα]16 ἃ {16 [ΔῈ : 86 βθοϑῃά, Βορίη- 

πἴησ ἢ ὑπ6 ῬΒΔΠΠη5, γ5 ΘΆ]Π16ἀ {Π|6 ῬΡΒΆΙΠῚ8 : ἐμ {π|γα, θϑρίη- 

πἰηρ τὰ ὑπ6 ργορποῖ ἴῃ ααοϑέϊομ, νν5 ΟΔ]164 9 γθηλ 8} : ἔμ5, 

ἀπθπ, {π6 ψυϊταρ5 οἱ ΖοομδυῖΆ ἢ ἃπα ἴΠ6 ΟἾΠΘΓ ΡΓΟρΡμοἵ5 θθί μι, 

ἱποϊαάθα ἴῃ ὑμαΐ ἀἰνιϑίοπ ὑπαὶ θΘραπ 11} ΤοΥΘ μα, 4}} φυοΐᾶ- 

ἐἰοη5 ἔζοια ᾿ἴὲ που] ΡῸ ἀπ ᾷον ὑπ 6 παῖδ οὗ ἐΠ|8 ΡγόΌρμοῖ. ΓΈΠ15 

Ρ06 δαἀιιϊ θά, δ 5οῖνθϑ ἔπ αἰ βίου !γ αἱ ὁπ0θ. Τὐρείοοι ααοῖο5 

Βαανὰ Βαίΐμγα, δπὰ ΒδΌΡὶ Πανὶ ἃ ΚΊπΙΟ 5 ργοίδοθ ἴο ἔπ ργορμοῖ 

ΦΖογοπιίδῃ, ἃ5. πὶ δυϊμου 65; ἅπια 1π5ιδὲ5 ὑπαὶ ἐμ νογὰ Ψ6γο- 

ταΐϑῖι ἰ5 ρου βου! οογγοθοῖ, ἃ5 δἴδηα!πρ' αἵ ἔμ 6 Βοδά οὔ {πᾶϊ ἀἰν δῖοι 

ἔγοῖα Βα ἔμ 6 δναηροι δὲ ααοϊοά, ἀπά γΒ]οἢ ράγο 115 ἀθποπιὶ- 

παϊΐοπ ἴο 8}} ἔμ γοϑὶ (α.) ᾿ἀρλἡμή νον 

Ϊ , ΟἸ]αΥῖκε 5 Οομπιοπί. ἴπ ἴοο. ΠΙρΡΠΟΟΙ 5 ἘΆΓΠΏΟΠΥ, 

έκλμ ανς πῆς νο]. 1ϊ. Ρ. 157, 158. 8πὰ {η6 ποίθ οὐ {πΠ6 Ῥτγορῆθοῖθς 

οἵ Ζεβομασυίδμ, ἰμ 1πΠ6 5εοοπᾶ ν Ἱ απ|6 οἵ (μ6 Αὐταπσεπθηί οἵ ἔπε ΟἹὰ Τοο- 

ἰδηγθηΐ, 
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ΞΈΟΘΟΤΙΊΙΟΝ Χ. Φουαβδ 6 πιο 

Οἡγὶδὲ ἰδ ἀοοιιδοα δόίογε Ῥιϊαίε, ἀπά τ5 δὴ Πῖηι αἰδο 
αδφοίαγοα ἰο δα ]ηπποςοηΐ. 

ΜΑΤΤ, ΧΧΥΪΙ. 9. 8Π4 11---14., ΜΑΚΚ χνυ. 1--ῦ, αὙκε. 
ΧΧΠΙ. 1---ά, 9ΟῊΝ ΧΥΠῚ. 38---98, 

μι, χα]. 1. ΑΠπα {Π6 ψιῇῆο]6 τυ ΐπθ οὗ {Π6 1 ΔΥΟ56, 
Ματκ χν. 1. δηά Ὀουμά {651|5, 
Μαίχχνη.2. Απά ψ ἤθη ἐμου πδα Βουπά τη, {πον θα τη ἀνγὰν 
70. χυῖΣ, 28, ἔγουη (δαρμδ5, ππίο {Π6 Π4}1} οὔ ἡπάστηθηΐ : 
Μαί,χχυ 2. Δηα ἀ6Π Πνεσθα ππ πηΐο Ῥομπί5 ΡΠαία [Π6 σΟνΘΥΏΟΥ. 
70. αἱ]. 28, ΘΑ 10 νγὰ8 ΘδΥΪν ; δῃα {ΠῸ ν {Ποιηβαῖνοβ τσγθηῦ πού ἰηΐο {Π6 

7παρτηθηΐ-8}}, 1οβϑὲ {πὸν 5ῃου]α ΡῈ ἀβῆ]εβά ; θα {μὲ ἐμθν 
ΤΩΡ δὲ {Π6 Ῥᾶββουυ. 

29. Ῥιηδία {ἤθη νγεπί ουξ απίο [Πθτη, δηᾶ 54, Ὗ Βαΐ δοειι- 
5ΔΈΊΟη ὈΤΙηρ' γοῖι ρδϊηβῦ [Π15 τηδη 3 

806. ον δηβννευθα δἃπά βϑϊά τηΐο δϊμπι, [δ μ6 σεῦ ποΐ ἃ 
χηδ]ἔδοίου, γγα υγουά ἢοΐ μᾶνϑ ἀθ] νουθά Βΐτη θΡ ππΐο {Π66. 

1, ΤΉρη 5α14 Ρηδίθ ὑπίο ἐμθιὰ, ΤαΚ6 γε Ηΐμι, δηᾶ ᾿ᾳᾶσε 
ἢ δοσογαϊηρ ἐὸ γοῦν ἰᾶνσ. Τπ6ὸ δεν ἐμεγθίοσθ βαιά 
πηΐο δϊηῖ, [Ὁ 15 ποῦ Ἰνν[α] ΤΟΥ τι5 ἕο ραῦ δὴν γηϑῃ το ἀθϑίῃ : 

32. Τμδὲ {Π6 βαγίπσ οὗ 7θβιιβ χαῖρης ΡῈ ΠΠ]Π]16, Ἡ μῖο ἢ μς 
5Ρ8ε, β'σῃιγιπσ ννῃδὲ ἀθαίῃ μ6 5ΒΒμου]α ἀ16 "ἃ 

13 ΜΟΙ αἸ δου 5510}. Π85. ἔδίκθῃ ρ]866 οχ π6 φΒοβδίίομ, ἡ μοί μον 
πὸ 5608, ἴθ πο ἔπ οὗ οἂὖν Τιοτά, τοϊαϊποα {86 ρονοῖ οὗ {π|8 
ἂἀῃὰ ἀδαῖῃ. Τὐρμιίοοῖ, Ὁ Υ. Τιαγάπον, Ὠοδάγιρθ, ὅζο. πᾶν δ'γϑ- 
ὨΠΟΉΒΙΥ ἀοίθη δὰ {π6 πϑραῖγε; ΒΊ5606 15 ἔπ: 6 ῬΥΪΠΕΙΡΆΙ δαΐμου, 
οἵ Ἰαϊβ ἀαΐθ, σο 5 δἀορίθα {ῃ6 αἰγυπδεῖνο. 

Ἔπνο ΚΙμπἀ5 οὗ δύρυτηθηΐβ πᾶν θΘΘῺ ἀ804, ἴο Ῥγοόνθ ἐπιαῖ ἐπα 
Φθν5 ΓΘ ἀδργίνθα οἵ {μ86 βονεῦ οὗ ᾿πῆϊοϊϊ πο οἀρ᾿ 8] ρα η 5}- 
τηθηΐβ : ΟὯΘ ἴα θη ἤοτὰ {πΠ6 Ἐοιηδη ἰανγ8, ΟΥ ἐμ8 παίαγο οἵ {πὸ 
ἨοΟμΠ ΘΌΨΕΓΗΙηΒΠπ ; ἐπ οἰ ΠΟΥ ἔγοπὶ οθυΐϑὶ ἢ ρᾶ55δρ6 5 ἴῃ ἰΠ8 
Νον Τοβδίδηηθηϊ. 

ΤΠ) ααρο, δοσογαϊηρ' ἴο ἐπ Ἐοιηδη Ἰᾶνν5, οχου δα ἴῃ οὐ πΐπ 8} 
ΔἰΑΙγ5. ἔπ6 ΤΠ ΡΘΥΙΠ ΠΠΘΓΌΠῚ ; ἴῃ οἷν} οδιι5685, ἀπιρθυίαπι τἰχ- 
ἔτη. ῬΓΟΘΟΠΒ115 ἃπα ΡΥοδιθηὶβ οὗ ργονίηοθϑ, ἃ5 Ῥι]αΐθ γ85, 
ῬΟδ565564α δοῖΐἢ {8686 ροῦγειῖβ. ὍΠΟΥ 6 76 {86 Τοργοδθηΐαϊὶν5 οἱ, 
ἃηά ποχὶ ἴο, ἔμ Θιρϑῦοῦ; 1π| ἘΠ 6} γοϑρθοῖνθ ΡΥΟν Π 068. 

ΤὮΘ᾽ ἀΓραπηθηΐβ Ὀγ πο ἰῃ6 Ροβίϊοπ 15 ἀθίθπα δα, ἐμαὶ ἐμ 
Ψον5 πδὰ ποῖ ἴῃ ΡΟ ΤΟΥ οὗ 1Π|{8 ἀηα ἄθδαῖῃ δὲ ὃ 15 ἐϊππθ, ἀγθ ἔπη: 
ΡῬΓοροβϑά, ἃπὰ δηϑυνογοὰ Ὀγ Β͵5606 (α). 

1. ὙΠΕΓΘ νγὰ8 ἃ Ποιηδὴ 1ανγ, ψΒΪΟἢ δίαΐθβ ἐπαΐ ἐμ τατιπί οεἶρα! 
πηδρΊ δἰγαΐα οαηηοΐ ἀὼὺ ἔμοβα ἔμ ηρ5 Ὑ ΒΙΘΝ Πᾶν ποῦ οὗ ἱπιρο- 
τί ππι ὑπᾶπ οὗἉ 701] δἀϊοὕ!οι : ἐμ 6 χηππίοῖραὶ τηδοϊδέγαϊθϑ ποὶ μᾶγ- 
ἴῃς 10 1 ἔΠΘΙΓ ΡΟΨΟΥ ἴο δηΐοῦοο [Π 6 ογάθ 8. , 

Αη8. 1ι οαπποὶ 6 μγονϑᾶ ἐπαὶ ὑμ15 Ἰὰνν εχ  ϑιθα δὲ {πὸ ἰΐπη 1" 
φαθβίϊοη : ἃηα ονυθη Ε΄ ι᾿ὖ μαά, {πΠ61Ὸ 5 δι! ηοϊθηϊ οΥοπ ἢ ἀθ [ὉΓ 
ΘΟΠΟΙαἀ Πρ 1 γγἃ5 ΕΘ ἤπ6α ἴο {π6 τη πὶ οἰρθ5, 0 6 ΓΘ ἘΟΙΠΔΒ, 
ΟἸΔ1Ζθη5, δηὰ ἐπογθίογθ ἰο "6 ὑγ]θα ἀπά ριυιπίβμοα ΒΥ πηὰρὶδέγαϊοβ 
οἵ {μ6 ἢγϑὶ γδπκ ; δῇ ὰ ἐμαὺ 1 αἸά ποΐ οχίθπα ἴο {μ8 ργονὶποῖβ]8, 
ὙΠῸ Μ6ΓΘ 1655 τοραγἀθα, ἃπὰ Ἰοἔ τοῦ ἀπ άθι ἐμ ρόνεσ οἵ ὑμὶν 
ον ἢ τηδριϑίγαΐθϑ. φ 

Φ. ΤΠ6 μόνον οὗ ᾿η τοῦ! ηρ, οαρὶϊ] ρα ΙΒ τ ἶ5. οου] ἃ ποὶ θ6 
ΘΧΘΥΟΙδθα ὈῪ ΔΠΥ τηδρ διγαΐθ, ὉΠ]655 1ἴ ὑγοΥΘ σίνοη ἘΪπ| ὈῪ 5018 
5ΡΘΟΪΔ] )ανν οΥ σοπϑδιϊταξοη : ἐμουθίοσο ἐπὶδ ρον ον οουἹὰ ποὶ ΡῈ 
ἐγδηδίευ 016 ἴο τηδρ ϑίγαϊθϑ τπῸ μ6]4 ἃ ἀοϊοραἰθα πγ]5αϊδεϊθῃ. 
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ΟΗΒΙΒΤ ΛΟΟΌΒΕ ΒΕΒΌΗΙΣ ΡΙΚΑΤῈ--ΟῊΔΛΡ, Υἱ]. 48 

Αμὰ ἴον βρη ἴο δοοιιβα ἰμη, βαυίηρ, δ 6 ἐουυμὰ {15  ουιραίθων. 
ἴδ! ]ονν ρουνογεηρ [μ6 παίίοη, δηα Του ΙΔ ἀϊηρ' ἰο σῖνα ἐπι θιιῖα. ᾿ 
ἴο δβδγ, βαγίηρ [πᾶΐ π6 ὨΙχη86 11 15 ΟἸσῖβέ, ἃ Κιηρ, 

Αη8. Νοιίμιηρ 15 τἸηογο οογΐαϊῃ πᾶη ὑπαὶ την οἰϊ᾽ο5, ἀπ ὰ 
50Π16 ΜΏΟΪΘ οΟα αἴ γ105, μα οθίαϊηοα ἴγοπὶ ἴΠ6 Ροορ!ο πὰ 6π- 
ΡῬΘΥΟΥΒ οἱ Ἔοπιθ, {π6 ρσίνιθρο οὐ θοῖηρ σονογηθὰ θγ {ποὶῦ οὐ πὶ 
Ιᾶν)85, ἃπ ἃ Ὀγ ὑπϑὶν οὐ πιᾶρ δι γαΐοβ, ἴῃ ἃ σΎΘΑΙΟΥ ΟΥ̓ 1655 ἄθρτοθ. 
ἼΠ6 σαν αρὶ πἴδη5, αἴϊου ὑπο βθοοπά Ῥιιμῖο νγ87, Πδὰ {ΠπῸ ΡΟΥΤΟΥ 
οἵ ὀχϑουξιηρ ὑποῖν οὐ ἢ 1.78, ΟΥ̓ ἢ ἴπ ἀρ ϊ8] ριιΠἸΒπιθηἰδ; πὰ 
ΤΠΔ ΠΥ ΟἾΠΘΥ ᾿πδίδηοοϑ τρὶς Ρὸ οηυμπηογαϊθα. ΨΥΠν πᾶν νὸ ποῖ 
ὑπθπ Βαρροβα ἐδπιαὺ {π6 ρθορὶο οἵ ΨΦι ἄθα σοῦ δαθλ! !ν [ανουγοά 
1 τᾶν ᾿πἀορα "6 βῆονῃ, [τῸΠπ| ππᾶπν ἐπὶ ηρ5 γτοοοτ θὰ ἴῃ ΠΙΒίοΎΥ, 
{πᾶΐ {Π6 Ἰξοπηδ 5 ΓΟ ΤΟΥΘ ΡΘΟυ]ΥΪν ἀἰϊδροθοά ἴο θῸ ἀἀνου ες 
ἴο ὑπὸ 76». 

9. Δοοογάϊηρ ἴο πὸ εἰν] ὰνν οἵ Ῥουπο, ἐδι6 ργοϑι ἀθηΐβ. αἴοπο 
ΡῬοββεββοᾶ ὑπὸ Μϑγυμπι Τπηρουῖιπι, ΟΥ̓ ἐΠ6 ΡΟΨΟΥ οἵ 5{1πρ ἴῃ 
Μιάρτιηομῦ οη, πα οχθοαΐηρ ΟΥΠΆΪ 8]5, ΤῺ ἀἴο56 ὈΓΟΥ᾿ ΠΟῸΒ ΟΥ̓ΘΥ 
νοι ἔμ Ὺ Το Ὸ Ρ]οθά. 

Απϑιυ. "15 15 τα Κίπρ' (ὉΥ ρσγαπίορα {π᾿ {π1πρ’ παῖ 15 αποϑιϊοηθά. 
Τι 15 δοκπον]οάσοα ἐπαΐ ἴμ6 Φον θη πηηρ δίγαΐοβ μα ἐπ ΡΟΥΘΓ 
οὗ ᾿πη]οῦϊηρ᾽ [6556 1 ΡῈ ΙΒΒιηθηΐβ ; Ὀὰΐ Πον σου] {Π|18. θ6, 1 {Π0 
οορπηίΖδηοο οὗ αἰΐ οὐ πη} οαι1888. γγὰ5 δοἰοίψ ἴῃ ἀπ ργοβδί ἀθηΐ, 
αηα ποῖ ἐπθ Ἰθαδὺ ρατὶ οὗ {π|5 ροσοῦ οουἹὰ θ6 ἀοἰοραίοα ὃ ΤΠ 
Ψ ον 5} τιδρ ϑἰγαΐθδ ταδὺ πᾶν γΓθοθὶνϑα {Ποῖ τ ρΟνΟΥ ἴο Θχθοιίθ 
ἀπι656 ΤϊΠῸΥ ΡαΠἰβτηθηΐβ οἰ ΠῚ ΟΥ̓ 50Π16 506018] Ιὰν ; οὐ, υμὰΐ 
15. ΠΙΟΥΘ ῬΓΟΡΆΡ]6, (85 ἐμοῦ 156. Π0 ΓοΟΟγα οἱ 516}} [δ ἴῃ {Π6ῚΓ 
(Ἀνουγ,) ΤΠ Υ, {6 οἴμοι παίϊομϑ, γογ ΠΠο θα {Π|6 ΡΥ 1]ορο οἵ 

{ποῖν ΟΝ [Δ Υ78. 
γγ8 πον ρτοςοοᾷ ἴο ἐμ ἀυουπιθηΐδ ἔγοπι ἔπ Ν᾽ ον "Τ᾿ οβϊιηθηΐ, 
1. ΤΠ πιοδὲ ρ᾽δυβιθ]6. οἵ ἃ}} 15, ὑπιαϊ βαυηρ οὗἉ {πὸ 56 ν}5 ἰῸ 

Ῥι]αΐο, 1ι 15. ποὺ ἰαννία] ἴογ α5 ἴο Ρὰϊ ΔΗΥ πιᾶῃ ἴο ἀθαί}, (Φοιη 

χνὶϊ!. 51.) ψ Βοι 15. γρτοβθπίθα ἃ5. ἢ διηρίθ δοϊςζπον]οάριηοηὶ 

ἴγοια πὸ Φον5 ἐπθιιβοῖνοϑ, ἐμαὶ ἴμου παὰ ποῖ αὖ {πᾶ} ὑλπη6 {110 

Ρονοῦ οἵ Ἰπῆιοϊῖίπο οαρ᾿ 8] ρα ὨἰΒΒπΘη 8. 

Απ5. “πὸ οοπίεχὶ ρέονθϑα ἱπαῦ ἴπθ656 που ἂβ ἀ0 ποὶ ᾿π}0}ΥῪ ἔϊιαΐ 

1η6 Ποιπδη5 μαὰ ἀερτγῖνϑα ἔπιοπι οἵ ἔμ6 ΠΡογὶν οὐ 7 ἀρὶῃρ᾽ πιο ΒΥ 

ἐποῖγ ον αν, θαΐ 5Ππὸνν οἢ ἴπ6 οομὕγαγν, ὑ]Ππαὺ ΠΟῪ μαά {πὸ ορίϊοι 

οὐ ἔγγῖπρ 7 6515 ἐμ θιβοῖνοβ, Οὐ οἵ οἰνιπρ πἶπι παρ ἴο {πΠ6 Βοιηδη 

Θογεγποῦ. ΕῸΓ ΡῬι]αἷα μα ΟὨΪΥ ἃ τποιιθπΐ θοίοτο 5816, “Κ ΤᾺΚΘ 

γ6 Βἷπι, ἃπα πάρ μἰπιὶ δοοογαϊπρ 0 ὙΟῸΓ Ια." ὙΠΟΙΝ ΔΏΒΥΟΓ 

15 δου  ἀθ ΠΕ ἃ τϑίπβα! οὐ ἴη6 ΘΟν θυ μΟΥ 5 ΟἸΟΥ ; ἃπὰ 1 νγὸ ᾿πἴου- 

ΡΓοὺῦ ἐπ ψουϑ [ἢ ΔΠΥ ΟἾΠΟΥ ΨΥ, ὙὙ9 ΔΓῸ ΠΑ ΌΠΤΆΠΎ Ὀγούρ ΐ ἴο {16 

οοποϊαβίοη, ἐμαὶ ΡιΙαΐα, πο π πο 5814 “ Φυάρο πἷπὶ ἀοοοΓγάϊηρ ἰὸ 

γΟΙ Δα νν,᾽) ΒΡΟΚΘ ἰῃ Ἰηθ Γ0 ᾿ποοκοῦν, ἀηᾶ ᾿πἰθπάρά ἴοὸ γϑηϊπά 

Ἐβδῖι οὔ ὑμοῖν δα] οίίοι, τ μΐ οι. 15 ποῖ ργοθΆ 0], ἃ5 6 νγᾺ5 ἔθ 

οΔ]16 ἀροὴ ἰο δοὶ ἴῃ ἴδ οἰποα] οαΡΔΟΙΪΥ. Βοιηοι μη ̓  ΠΠΟΤῸ ἔμογο- 

ἴογδ πιδὲ Β6 ἀπαοχβιοοα μα τιμαὶ 15 χργοδβθᾶ ; ἂπὰ ποῖ! πρ ̓ 

ἘΠ ΗΙΚ οαπ Β6 50 ὙϑαϑΟΒΔΌΪΥ Βα ρὈ] 164 ἴο πιὰ ἴΠ6 56Π56 οοπηρ]θΐο, 

5 ἰμαὲ ψμῖοῖ γοσαγάβ {86 ἔἴπηο ἴὰ ἡ μῖοῖ. ἔπ 6 οοηνογϑαϊίοπ ἰθοὸ Κ 

ΡΙδοδ, παιηθ]γ, ἴμΠ6 ἢγβὲ ἀἂγ Οὐ ἐΠ6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ γοοΚ, 8 ἃ {Π6 ΡΓΘΡΆΓα- 

ἔἴΐοη ἔου ἐμ Βαθθ αὶ ---ς 1 15 ποῖ αν] (ὉΓ τ5 ἴο Ραΐ ΔΥ πιδῃ ἴο 

ἀθαῖῃ ἐς ποῖν ζεδιϊυαϊ." Ἐπ᾿ {86 5816 ΤΠ ΠΠΟΥ 1 νὰβ ποῖ ἰανν [ι} 

[ῸΓ ἔμοπι ἰὸ σοπῖο [π6 ὑπάρτηοη -μ8}} (οι χυ !. 38,)ὺ ΡῬι]αΐο, 

ψ1ὸ μΒα8 Ὀδθη Ἰοπρ ΘΟΥοΥΠΟΓ, πηαϑὺ ΒΆΥΘ θθθη γ06}} δοφυδίηΐοα 

σι τ ἐποῖν οαβύοῃιδ, 8π ἃ πιαϑὶ παν ρογίβοι νυ οοιηργθμοη θά {ποῖτ 

πιθδηΐηρ. 85 . Αὐρυδιϊπο, ΟΥΤ]], Πα 566} οἶμον ἃποιθηὶ 

[αἰ μϑῦβ, ρῃΐ Π6 58Π10 οοπδίταοσέϊομ ὁη ἴμ656 πνογάβ, τ ΒΙΟἢ ἈσΓΘΘ5 

ἜΧΔΟΙΥ πὰ ὑπὸ τὰ] Ἰαϊὰ ἀούπ ἷἵπ 86 Ταϊπιθά, ΤΙ Μίδμπα 

ΒΆΥ5 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ὑπαὶ οἂριϊα] οδι505, 11 γΒΙ ἢ {πὸ ΟΥ̓ΠῚΪΠΔ] ν᾽ 5 

οομοπιηθα, ψγοΓῸ αἰ νναν5 ἰ0 θῸ Πηἰσποά αἰτοῦ {πο ὑγῖ8] θοραμ, [ὉΓ 



488 Γ(ΗΒΙ͂ΘΤ ΑΟΟΌΒΕ. ΒΕΒΌΝΕ ΡΙΓΑΤ Ε--Ο ΤΑ Ρ. ὙΠ]. 

70. χυῖϊ.38, ὙΠοπ ΡιΙαΐα οπίογεά ἱπίο {πὸ Ππαστηθηί- ἢ }} ασαῖπ, ἀπ 7 ϑγαβαϊοπι. 
οδ ρα 6505. 

ψ Πο ἢ τθάϑοη ἔπ 656 ὑγ18]5 6 ΓΘ ΠΟν τ ἰθ ὈΘΡΊη ἐπ ἀἂγ Ὀοίογο {Π6 
ΘΆΡΡα μι, ΟΥὁἩῚΠ6 ἀδΥ ὈείοΥ ἃ ἔδϑυϊνα! : πο 6 Γ 15 1 ρσόρδ}6 ἐμαὶ 
ἔμ8 7655, γὴ0 ψ6γ6 [ὈΤΡΙὰ ἕο ὧο ΠΥ 56 γν118 ΟΥΚ οα {ΠΗ 58}- 
βαϊη, που ρὰὺΐ ἃ οὐπαῖπ] ἴο ἀθαΐῃ αὖ {π|8 ΠΟΙῪ 56850Π, ἴῃ 
Βοποῦῦ οἵ ψ πο ἃ ὈΥΪΒΟΠΟΙ γὰβ οπὲ ἰο θ6 Γοϊθαβοα ἴο ἤθη. 
1 ἴπ ΘΗ5ΜΘΥ ἴο {815 11 15 ΔἤΠ γηθα, ὑπαΐ 5Β0Π16 ὈΥΪΒΟΠΘΥ5. 6 Γ6 Γο- 
βϑσνϑα ἴο {πὸ ὑἴπιὸ Οὔ ἽΠοῖν σγθαΐ [δα5}5, ἐπα [πΠ6 Θχοτηρίϊοπ ταϊρὴξ 
θ6 ὑπ τποῦϑ ρΆΡΙ1ο, 11. 15 γα ἐμαὶ ἔπ γ66 Οὐ ἴθ ἰηδίδησοθ οὗ 
115 Κιπα δγὸ γεοογάβα; θεὲ εἰ ἀο65 ποῖ βϑϑῖῃ ργοθΆ}}]6 ὑπαΐ ονθπ 
656 δχϑοιίίοπϑ ἴοοῖκ μ͵]866 ἡ ἴπ6 1 ῬΓΙΠοΙρΑΙ] [δ5ιϊν 815, ΒΊ Οἢ 
Ὑ6ΥΘ ἃ 5 5. ὙΠ] ΟὉΠῪ ΟὈΒΘΥγΘα ἃ5 ὑποῖν ΒΑ ΡαΙ 5: αὶ Οη {πον Νορά 
Καΐομ, ΟΥ̓ Θ556Γ ΒοΙ αΥ5 ; θοΐνγοοη ἴπ6 Πιδὶ δπὰ 1αϑδὲ ἀδγβ οὗ 
ἐποὶν σγθαΐ [δαϑίβ, ψ ΒΊο ὈῪ αἰνίπθ ἀρροϊπίπηθηΐ ψοτο Κορὶ στῆ 
ἔπ σγϑαϊοϑὶ 50] ΘΠ] Π1ἰγΥ. , 

ἜΠ6 ἀδὺ οἡ ψ δῖοι οὐὐ Τιογὰ 85 ρμαΐ ἴο ἀοαΐ νγὰ5 {π6 ἢγϑὲ 
ἀδγν οἵ ἐπ ρδββουϑὺ ὑγϑοῖς, δπὰ ἔπ 1ὅϊ ἀδὺ οἵ ἔμ πιο. ΤΕ 
85 ΠΠ]ανν Ἢ] (0 Υ ὑπο πὶ ἴο ὑγν ἢϊπὶ οα ἐπα 141}, οὐ ἴο ρυΐ πἴπι ἰο 
ἀοαΐῃ οα ἐπα [δὲ (1μον1ῖ. ΧΧΊΠ. ὅ. 7.), ἃπα ἴπΠ6 ποχὶ ἀδὺ νγὰ5 ὑπ6 
ΒΆΡΡαΐ : ἐπογϑίοτα ἐπ6 96 ν»}5 τηπδὲ πᾶν γΓοϑουνϑα μη ἴῃ ουβίοαν 
[ῸΓ 50π16 ἀἀγ5 Ροίογθ ποὺ οου]Ἱὰ πᾶν Θχϑουϊθα [ἶτὰ ἀοοογαϊπρ' ἴο 
{με ῖγ οὐ ἰἂν5. Βα βοὴ ἀν μου] πᾶν ὈΘΘπ ἀΒ ΠΡ ΘΓΟΙΒ 1 
ἔπ οχίγοπιθ, ἃ5. που δαγοα ἐπΠ6 ΡΘΟΡΙ6 παρ ΐ αἰϊθιηρὺ ἃ Γθβοῦθ. 
({λικθ χχῖϊ. 2. Μαῖϊΐ. χχνὶ. ὅ.) ΤΊ Ὺ ὑμαυθίογο 58 α ον ΓῪ ἃΓρα- 
τηδῃΐ, αν δῶ ἴθ [πνϑαϊθηϊπο, ψἱϊὰ ῬΙϊαΐθ, ἰο ργοσῦγτα Π15 σοπάθῃ- 
παΐϊΐϊομ. Απ δαάϊϊίομδὶ ον ἄθποθ ἴῃ ἴανουν οἵ {15 5146 οἵ {116 
4ιδβδίίοη, ἰ5. ϑΊνθ ἢ τι5 ἢ ἐμ ογ5. οἱ 5. Φοῆπ, χυῇΠ]. 92. 0, 
ψ Π6η {π6 Φεν5 γα θοῦ ὑπ οἵϊον οἵ Ῥι]αῖθ, βᾶγπρ, “1115 ποΐ ἰὰν- 
[ἃ] (ῸΥ τ ἴο ρεΐ ἂπγ πηδηῃ ἴο ἀθαίῃ,᾽ δά 5, ὑπαὶ {Π6 βαυίηρ οὔ 46- 
505 τη θ6. {1Π116 4, Ὑ Β]Ο Π6 5ρᾶῖκθ, 5: 1 Ὑ1πρ' ἐπὸ ἀθαῖ [6 
580] 416. ΠῚ 6 ἀο ποὶ οΘοῃϑδι θυ ἔπ βαθ]θοῖ τῇ ἐ815 ρμοϊηξ οἵ 
νον, ἔΠ6 ργοάϊοΐίοη οὗ οὐν ᾿οτὰ (Φολη ΧΙΙ. 92, 93.), σι ἢ ἴογ6- 
ἴ6115 [Π6 ΤΠ8 Π ΠΟΙ οἵ Πιῖ5 ἀθαΐ ἢ, οΘ8 5865 ἴο Ὀ6 ἃ ΡΥΟΡΊΙΘΟΥ͂, [Ὸγ 1 {πὸ 
65 ΠΟ ἸΟΏΡΘΥ τοϊαϊ πο ἴπΠ6 ρον ΟΥ οἵ τη ἢ! οἴϊπρ οαΡ118] ρθη 15}- 
πηθηὖδ5, ἱπογΘ οου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 τπποῖ αἰ Π οα ἐν Τὰ Θρθοιϊγιπρ ἴΠ6 ρδΓ- 
το] Ὁ ἀραίῃ οὗ ἃ ΟΕ] 8] δοοογαϊηρ ἴο ἰῃ6 Βομηδη [ἅγν8. 

2. Ῥι]αἴθ ϑᾶγ5 ἴο οὖν Τωογὰ, “Κηονοεῖ ἴποι ποῖ ἐμαΐ 1 πᾶνθ 
ῬΟΜΘΥ ἴο ΟΥ̓ΠΟΙΎ {π 66, Πα ΡοΟνΤοΥ ἴο Υ6 ] 6856 {Ππ|66 3) γΠΙΟΙ ΤΟΥ 5 
4Ὑ 5814 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἴο ἀθο]αγθ, ἔμπαὶ ῬιΠαΐθ γὰ5 [6 διρ ΓΘ 6 ἂπα 
ΟΗΪΥ 7.56 γῆ νψὰβ ᾿ηνοδιθαὰ νι ἐηΠ6 ΡΟΨΘΥ οἵἩ ῬΤΟΠΟΙ ΠΟΙ ΠΡ' 
βαπΐθποθ οἵ Δυ5ο] αἰϊοι ΟΥ̓ ΘΟ ἀθηη Πδί!0Η. 

Αη8. Τὶ 15 σγαῃίθα, ὑπαὺ Ῥι]αΐθ νγἂβ ΒΌ ΡΥ οιηθ πᾶσα ὑπάθυ [Π6 
ἘΠΏΡΟΙΌΤ, ἃηα ΘΟνΘΓΠΟΥ οἵ ϑ'υυα, [ἢ {15 8ΔΠἃ ΘΥΘΓΥ ΟἾΠΘΥ Οδ56, 
στ! ἐπ ργονίποο οὗ πάθε, Βαϊ {Π15 ἀ0865 ποῖ ργονθ ἐμὲ Πο 
γγὰ5 6 οπΐῳ πὰρ ; ΠΟΥ 4065 ἰΐ ἴγοπλ Π6 66 [Ὁ]]οὺν ὑπαΐ ἴη6 «6 νγ85 
μά ποῦ ὑπ6 Ὀυϊ νη ]ορο οὗ ἔγυῖηρ ἃπαὰ Θχϑοῦϊπρ ὑπ61Γ ΟὟ οΥὶ- 
τη] 85. 

9. Αραΐῃ, ἔπΠ6 76 )5 8ᾶγΥ ἰοὸ Ογἰβὶ, “" Μοβδθβ πη {Π6 ἂν δοηι- 
τϑη ἀδα ἐπὰΐϊ 51 6} 5ΒῃΟ.]α θ6 βῖοπμθά : θαΐ πον βαγοϑὶ μου Ὁ» Τὶ 
15 δα ἀ64, ““ 15 ἔπ Υ δα], ἔθιηρῦπρ μἴτη, ἐπαξ {πον τ]ρη δ μπᾶνο 
ἴο δοοιδ6 πὶ ;᾽7 ψΠ]Οἢ 15 Ἰηἴογργοῖθα, 1 μ6 μα ἀοίουιαιηθα, 18 
ΜΟΙΏΔΠ ἰαίκθη 1η Δα] ΘΓ ϑιο !α Ρθ6 δἴοποϑα, δοοογαϊηρ ἴο ἐΠ0 
Μοϑβαῖο Ἰανν, ἴπϑυ ἀδϑῖρηθα ἴο ἀοοῦβο πἰπ ἴο ἵπ6 Ἐοιηᾶπ ονου- 
ΠΟΙ͂ ; θΘοδιι56, [{{π6 7 675 6 γ ργο 164 ἔγοπι {Π6 τι58 οἵ ἔπ 61Γ 
ΟΥ̓ ἢ ἰανν8, {Π15 δοῖ το πᾶν θθθὴ ΘΟὨΒ᾽ ἀοΥΓΘα ἃ5 βθαϊζοι15 : 1, 
ὁ ἔμ οοη γαγυ, μα πα ἀδοιϊάθα ἐπα 5η6 ουρῆΐ ποὺ ἴο Ρ6 βοῃϑα, 
πον σου] Παγθ δοσαβοα πἴαι οἵ ἀοτοραϊϊ πο τοι ὑμ6 ἴὰνν οὗ 
Μῶόοβεβ, δηᾶ πᾶν {ΠΟΥΘΌΥ [οββϑοποᾶά Π56 1πἤΠπθΠποΘ. δΠ0ὴ5 ἐπθ 
ῬΟΟρΪο. 

Απ8. ὙΠν5 15 αἸεῖ εν [Ὁ σταρίοα πὸ μοϊηΐ ἕο μὸ Ῥγονεά, ψ τ: 



ΟΗΕΙΒΤ ἈΟΟΌΒΕ ΒΕΕΌΚΕ ΡΙΓΑΤΈ--ἝΟἩΛΡ. ὙΠ, 480 

Μέειχχν 11, ιὶ πὸ Φοβὰβ βίοοα ΒείογΘ ἐπ6 ῬΌνΘυ ΠΟΥ : ἃπᾷ (Ππ6 σόνουποῦ Πομαραί οι 
ἅ5 θα ΒΠ, βαγίησ, Αὐε (πόα {πὸ Κίηρ᾽ οὕ {πὸ Φονν5 ' 
ἘΞ  τετος -:---- ------  - οὕς ττοὃΠὲοῪὸὲ τ στΓΠΠΓ΄' ὃ ῤβ 668 
οὐἦ ὁη6 ψογὰ θοΐῃρ βαϊὰ ἱπ 115 οοπῆ ἱ ἱ 
ΟἾΪΥ 5ΠΆΓ6 ΠοΥ6 Ἰαϊὰ, ννὰβ ἴο ορέαϊῃ δε παρι Ἐιδ-ἀνλ κεδτ 
1π ἀἐογοραίοη. οὗ {π6 Ἰὰνν οἵ Μοβοβ. Ηδ παὰ 50 ὀδινίμρῶς σὰ 
ὑπ ἀοοίτί πο ΟἹ ΤὈγΡΊνΘη 688 ἴο ἔπο ογθαΐοβὲ οχίοης (Βανι Υ "88 
π ἴπ6 ῬΠΓΙΒ6 05 πηῖρμξ πᾶνο ποροά πὸ που]ὰ Πανο τονλέυκε 
τὸ τον δε: Υ ἀφο αϊηρ' ἀραϊπβὲ ἔπ6 ϑχοοιτοι οὔτπ 6 Μοβαῖο ρϑηαὶ- 
165 ἴῃ {15 τηβίδῃοθ : ἃηα ἔπούορν πᾶν {τ η 5 6 ἃ {πο πὶ ΜΠ τηδὶ 

ἴδγ οἵ δοοηβαίίοη ἀραϊηδὶ μἰμι, θοῦ Βοίογο ἔμ σϑνν 5} πιὰ εἶ. 
ἰγαῖθβ δα ὑπ ρθορῖίδ; ἃπὰ { ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ, θοίογο ῬΙ]αἴθ 4150. Ἶ 

, ΜΆΠΥ ΠΙΟΥΘ ἈΓριΠηΘῃ 5. ἅγῸ ἀἀάδιοοαά Ὁ. Βίβοοο ἴῃ βιρροιῖ οἵ 
Π15 ορ᾿ πίομπ. Τὶς ἱ ἱ ενρνονσὰ νι ΡΙΠΙΟΝ οδπηοῖ Ὀ6 ἀθῃϊθά, (Π6 5859) ὑἐμαΐ ἴῃ ὑπὸ Αοἰϑ οἵ 
ὅπ Αροβί!οβ ἔπουθ 18 9Π6 ΨΘΥῪ ρ)αΐῃ ἰηδίαποο ἴῃ {πὸ οᾶ56 οὗ {Π6 
ΡΤοϊο-πηαυῖγτ Βίθρηθμ, οὗ {μ ὀουη 6 }}5 δι ἐἰϊηρ πὰ μοαγίηρ ννῖἢ- 
Π6585685 (Αοῖΐβ νἱ. 12. ἴο ἰπθ6 οπα), ἀπ ὑπαὶ [ν15 Ῥδεμμλγ γγὰ5 
ῬΘυΟγιηθα δοοοναϊπρ; ἴο 116 1ᾶνν οὐ ΝΙοβθβ. σοιηρατο Ὀουΐ χε 
ὅ, ὃ, 7, αἰ τ Αοὶδ νὴ]. ὅ8, ὅθ. ΗΘ. 15 οὐδὲ ουξ οὗ {π6 ΘΗΥ, δηὰ 
ἀῃθ νυ ΐηθϑδθβ ἐπγονγ ἴῃ ἢγθὺ δἔοπθ Β0Π|6 οὐΘῃ ἔναιεν. 
ἴπ ἐμ οδήθοίομ, ἔμπογθ ἰδ πὸ γοϊδξίοπ οὐ ἅΠῪ βϑηῃΐθποθ κι 
ΠΟΙΠΟΘΑ : θαΐ ΒΌΓΟΙΥ δη ἰδίου ἢ 56] 0 ηὴ θη ΐθβ ἰηἴο {πὸ ΠΝ 
οὗ ἃ ἔγῖα], Β8 ὁοῃ ἢ πο 5 ΕΪΠΊ5 61 τὸ {πὸ τηοϑὺ γθμλ κα ]6 οἰγοιιπι- 
ϑίδπο05. ΟὈΠΊΠΠΟΙ ΘΘΙΘΠΙΟΠΪΘ5 ἃΓ6 Ομ ἰθα, 48. θοΐπο ἴθο ροπο- 
ΓΆΠΥ Κπονα ἰο Ρ6 τηθπίϊοπθᾶ. Απαὰ {Ππ|056 ραυξ οι αγ5 οἵ 5. 
ΟΕ Ν ἐγ] σου] πουοσ αν θθοη γοοογάθα, μαᾷ ἢ ποὲ 
θθθπ [ῸΓ Πῖ5. ΠΟῦΪΘ ΒρΡΘΘο, ἃπὰ ἴο 586} 15 {Π6 ἔτΆπι8 οὗ πη οἵ 
1ὴ8 Αροβί!θ Ῥᾷι] δὲ ἐπαΐ ἐΐπιθ. Τί ἱπάθϑα ἔπ 785 ἀϊά ποῖ ρο5- 
5855 Π0 ΡΟΨΘΓ οἵ ρμυϊξηρ Βίθρμθη ἴο ἀθαΐῃ, ᾿Π μ6 5ῃου ἃ Ρὸ 
[Ὁ απ Θ᾽. Π ἐγ, ΤῸ τυ παὺ ραγροβο ἀἰὰ ὑπο ν τωθοῖ ἰοροῖμον ἢ 1 ὑπὸ ν 
αΤὰ : πο {π|πρ’ σΘοπἔθη ἀθα [ῸΥ 15 ργαπίθα  ἀηα ἰἰ 15 οὐ ἢ 116 ᾿π|- 
Ροῦὶ ψ]ϑῖμθν {Π6 οι ξδηο 6 ννὰ8 δοῖ αΆ}}Υ Ραββα οὐ ποῖ. 

Αραΐῃ, Ὁ 15. γοϊαΐθα μαΐ Ῥοῖθυ δὰ ἐπ οἴμοὺ ἃροϑβίϊοβ ὉΓΟ 
Ὀγουαρηΐ Ὀοίογο ἴη6 οουποὶ!, (Αοἰθ ν. 27.) στο, ἰξ 15. ΘΧΡΥ ΒΒ ν 
5814, ““ ἴοοῖκ ΘΟ. 56] ἴο 58 ν {πθηι,)) (Αοἰδ ν. 93.) ἂηπὰ που 
ἀουΡ!655 πᾶν ρὰΐ ὑποὶγ ἀοϑίθη ἰμΐο οχθουϊίοη, μα ἐπογ ποῖ 
θθθὴ αἰδδαδαθαά ἔγομ 1ὃ ὈὉῪ Οδιη8}16]1. 8. ἃ ργόθάῦ!α ὑμαΐ 51. 
Ταιῖκο, 0 τπθηΐ! 5. 81} {Π656 ργοοθθαϊ ηρ5, 5Ποα] ἃ ποῖ Πᾶνο 
ὉΠ06 πἰϊπηαῖθα ἐμαΐ ἔπϑὺ οχοθθαθα ὑπο] Ρονγού ἴῃ 50 ἀοίηρ, ᾿ἢ 
{πΠ6 Ἐοιηδῃ5 μαι ργοβιθιίθα {πθηὶ ἔΓΟπῚ ΘΧουοϊδί ηρ ὑπ 6 Ὀνγἢ 
ΡαπΙβπιηθηΐβὲ Βαΐ, οα ἔπθ οοηΐγαγυ, γὸ πᾶ {πὸ ΠΡ Ῥυγίοβὲ 
Δ πα {Π6 ο᾽ ἀθὺϑ δϑϑϑυίηρ ἐμπϑὶνγ αὐ ποῦν ἴῃ ὀρθὴ οουγί, ἴῃ πὸ 
ΡΓΘΒΘΠ66 οὗ ἴμ6 Βοπιδη ΘνΘΓΠΟΥ͂ ΒΠ56}1, 80 νὰ βθαϊθα ἃ5 ἃ 
Ζπ4ρθ, ψιϊπουΐ ἅπν τοργοοῦ οἢ ἰδ ραγῖ. γί! ! 5 ἀθοϊαγοβ ἴο 
ἘΔΙΙχ, πὶ ὑπ οᾶδο οἵ 5. Ραμ], ῃοη “ἦγ ἴοοῖς ἃπὰ ψουἹὰ 
δᾶνο }πιᾶρϑα δοοογάϊηρ ἴο οὐνγ ἰᾶνν.᾽ (Αοἰδ χχῖν. 6.) 1 {μΠθ οχ- 
ΘΥΓοἶδο οἵ ὑμὶν ἰὰνν μαὰ ἤθθὴ ἰακθη ἔχοι ὑπ6ηι, μα ΡΟ5510]6 
οοπδίγποίοι ΘΟ] πᾶν θθθ ρὰΐ ἀροη 5060} ἃ ἀθδοϊαγαῖϊίθη, θὲ 
ΟΡΘἢ τ θ !]Ποπ ἀραϊ δὲ ἔπ Βομηδῃ β[αΐοϑ ὃ ἃπὰ σου] ΔΠΥ ΠιΔ915- 
ἔγαΐθ πᾶν βυϊογθα ᾿ξ ἕο ρᾶ585 ππηοιοοα ὁ 85:. Ρδ8] ΕΒ πη56}} δο- 
Κπονίοραβ {μ6 ρον οἵ ἐπ6 ον δ σοι η6}1, (Αοἱβ ΧΧΊΪ. 9.) ἃπὰ 
1ἰ 15 δυϊἀθπὲ ἔγοπι ἐπα δοοιιβαΐϊΐοπ ἐμπαΐ Ηἷ5 νγὰ5 ἃ οδρὶ[8] οδιι56. 
1ἰ τᾶν ΡῈ {ἉΧΓΠΟΥ ΟὈβοσνοά, πῃ ϑυρροτὶ οἵ {815 ορίπίομ, ἐμὰς 
ἐπ ΤΟΥ Θνϑηρο δῖ 5 ἀΥΘ ἘΠΑΠΙ πηοι15 ἐπαΐ {Π6 {6 ν5 ἰξοιηρ θά ἔο 
Ρτοβθοιΐθ οὐ ΒΆν ΘΟ [0 γ 1Π6 σαρὶζα! ΟΥἾΠΙΘ οἵ 5 Ραῖῃ-Ὀσθακ- 
ἴῃρ, ὑπαὶ [Π6 0 παϊραῦ ραΐ μἴπι ἴο ἄθαῖμ, Μαΐξ. χίϊ. 10. 1 Κὸ νἱ. 7. 
Ζοδη ν. 9, 10. 16..; ὅπὰ ΜΆγκ, οπᾶρ. 1ϊ. 3.5 γ5, “ ὙΠοΥ ναϊομοὰ 
δῖπι, ψ μοῖμον μ6 οι] π6ὰ] οπ ἵμο β8ρὈΡαι}-ἀαν, ἐμαΐ ἘΠ Ὺ 
τρις ἀοοιβο δῖπη ;᾽ Βαϊ νι ἀθηον ποῖ θοίογο {πὸ θιθδπ 60- 
γΟΥΠΟΓ, (ῸΓ ἰξ ψοῦἹα παν Ροθοη αἰ ἤϊου] ἴο πᾶν σον ποθ ἢΐπὶ 
ἐπα ἐπὸ ρουίογιπαποο οἵ ἃ γοπ ἀοΥ Ἢ} ἀπ α θοποίοθηὶ ϑοξίοι. ΟΝ 
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10. χυὶ. 84. Φδϑυβ δηβυγογθά Πΐπ|, ϑαγοβδὲ ἐποὰ ἐΠ|5 [πη οὗἉἨ {Πγ 561}, 7 οτιιβαίοπι. 
ΟΥ̓ ἀἸά οἰποτβ 68}} τὲ {π66 οὔ τηβ ἢ 

186 δα αἰ -ἀϑὺ γα5 ουίυ οἵ ἐθαῖῃ. ΥΥ8οῸ ἔποι οδη ἀοαθὲ ἐπαΐ 
ΟὟΥ ΒνΙΟΌ 5 ἴοὸ θ6 ργοβθοιυΐθα θοϑίογθ ἐμ ον δὴ οΟυΠ6}}, 
ψγΠ0 ἴοοῖς σουπ56] μουν ὑπ Ύὺ πϊρΐ ἀθδίγου ΒἰπιῈ (Μαϊΐϊ. ΧΙ]. 14.) 
δηἃ πῃ ΟὨΪν υοϊάθα ἴμ6 ᾿πρθηαϊπρ ἀδη ον ὈῪ ΤΟΙ ον] Π9᾽ ἔΓῸ ΠῚ 
ἵποποα ἴο {πΠ6 588 οὗ 6. Ἀ11|66. (Λίαγκὶ 1. 7..8πα ΨοΒπ νἱ. 1.) ἘῸΓ 
ἉΠΟΥ͂ ἔμ 656 ἐμ] πη 95 9655 νου] ποὶ πγα}κ Ί1η Φονγυ, Ὀϑοδιιθο ἔπ ν᾿ 
«οννδ βουρθΐ ἴο Κι] Βΐ, ΦΌΒΗ νι]. 1, 
1 ἴμ6 ψεὸν8 πδᾶά ποὶ βουιρῃΐ ἴο ἴαϊκα αὐδᾶν {{π| 6. οἵ Ο τ δὲ 

θγ 7 α]οαὶ ργοοθραΐηρβ, ν 5πουα μ6 ἃνοϊὴ Ψπάθ8, 8πὰ 81} 
ΡΙδ665 βαρ]θοὶ ἴο ὑπο 7αγιδαϊοΐϊοα δα ἔπδνὺ τηϑαϊϊαϊοα ΠῚ5 
ἀοβιγποίζοη Ὁ. ἃ ρΥναῖο Βαηα, οὐ Ὀγ τηδκῖηρ ᾿ηΐογθϑὺ Μ 1} ἐμ6 
Ἐοτηᾶπ (ονούμοῦ ἴο Θχθοῖΐθ πὲ, Π6 πῆρ αὐ πᾶν 661 ἃ5 ΒΕ ΓΘ 
ἔγοια ἔπθ88 ἀϑηρθυβ ὈΥζ τι πάγανῖπο ᾿ΐο βοῖηθ οὗ ἔμ ὑϑιηο θυ 
Ῥαγὶβ οἵ συ ἀδὰ, ἃ5 Ὀγ γϑηιονίηρ ᾿ῃπἴο (8166. Βαὲΐ 1 νγὰβ νψγ6}} 
Κποση ἴο ἔμ6 ΡΘΟΡ[6 οἵ Φογ υβαϊθ ὑπαὶ ὑμ6 Βδη μα γίπη ἡγογ ἰὰγ- 
ἴπηρ ἴῃ ψαῖξ [ῸΓ δίῃ; πὰ ἐμαῖ μ6 νγᾶβ ππάθι ργοβϑοιίοη [ῸΥ 
ΟΔΡΙΐΔ] οὐ πιθ5. Ὑγμθη μ6 ἀρρθαιϑᾶ δὲ ἐμο [δβαϑὶ οἵ ἱαθου 8.165, 
μον 5αἰά, “15 ποὶ ἐπ15 μΐπὶ ποιὰ ἔμ 8 Ὺ 566 Κ ἴὸ Κι] ο ἔδ8 
ΓΠ]ΟΥ5 Κπὺποῦν ᾿παἀθοα ἐπ15 15 ἔμ νῦν Ομγιϑὶ δ᾽) Φόμη νἱῖ. 25, 20,27. 
Αμὰ αἴου ναγὰβ 6 ἤπα βονογδὶ Ὀγ-ϑίδῃ ἀθγβ δ ιθα ἴο ΔΡργαοη᾿ 
Βππη, Ρπὲ ἀϊὰ ποῖ, θθοισδα ἰ8 ΒΟῸΣ ψγὰ5 ποὲ γεΐ σοιηθ. (Φ0Πη γῇ]. 
90.) ΤΟΥ βθϑι ἴο βᾶνϑ βθθὴ γϑϑίγαι πο Ὁ. 5026 ΒΡ υπαὐαγα} 
᾿πῆπθηοθ, ΥΩ ἴδ ορνίουβ οοπβιγιοίίομ οὗ ὕπο56. ρα55ΑΡ 5, 
Ὑγ6 Πᾶν γθᾶβοῃ ἴο 1πίου ἐμαὶ ἐπ6 “ Θυ 5}} τπδρΊϑέγαϊθϑ θχθοαίθα 
[Ποῖ ον ἰϑνν5 1 σδρλϊαὶ 6 ἀ568- 
Αεον {Π6 ὑθϑδυσγθοιίίοη οἵ 1, σαγῃ5, τ τοδά {πὸ ΟΠ ῬυΥϊοϑίβ 

δηἃ ῬΠαΓΙ5665 σαϊμογθα ἃ Θομ 01}, ἃπὰ ἀοιουιϊ πο ἰο ρΡαϊ Οὐν 
ϑανίοαν ἴο ἀθαΐϊῃ, (Φο η χὶ. 47. 88.) Απᾶ ἃ 5ββμογὲ ἔθ δἰζδυ- 
γγΓἀ5 γ͵ δῖ ἐο]ά, πὸ μι οἵ Ῥυίοϑὶβ οοῃϑυ θὰ μον ἔθ 6 Υ τῖσϑξ 
Ρυΐ ΤιαΖΑΥ 5 4150 ἴο ἀοαίῃ. (Φομη χὶϊ. 10.) Βαΐ τιμαΐ οσἷνεβ δααϊ- 
ΔΠΟΠᾺ] ννεϊρηῦ ἰο {μ]5 ἀγὐραπιθηΐ, 15. ἐμ6 θαυ οὐ {πθ ρθορ]θ, 50 
[γοαυθ μιν οχρθϑϑθά. Μαϊζβον (χχὶ. 46.) 58γ85, ὑπθὰ {πῸ 
ΟμΙοΓ Ῥυϊθδὶβ δῃὰ ῬΠδυ θθο5 βδοαρηΐ ἴο 1ΔΥ μὰπᾶβ οὰ Βὲπι, ὅπου 
ἔθαγθά ἔμ τη] ἴπάδ ; (4150 Μαὶϊξ. χχυϊ. 4, ὅ.) ΜΆΓΙΚ χί. 18. 
αἶδο γϑἰδἕθϑ, ὅπ βουῖροβ ἀῃὰ Ὁμοῦ Ρυϊοδίβ βοισῃΐ πον ἔποῦ 
μρὐ ἀοδίγου ἷ πη}, ἴον ὑπο ὺ ἤραγφά μἴπι, θΘοδαβ6 811 ὅπ ρϑορὶθ 
ὙΟΥΘ ἀϑιοπ!βΠ6α αἱ 15 ἀοοίγιπο; δῃὰ ἀραῖη, ἔπου βοπρΐ ἴο ἰὰν 
Βο]ά οἡ δἷπι, ναὶ ἐδαγοά μ6 ρθορίθ- (δίδυκ χι!. 12.) 5686 αἴ50 
Κα χίχ. 47, 48. χχ. 19. ἀπά χχι!. ὦ. 1{ ἴδ8 ὅθ γ)γ78 μαᾶ τη6α]- 
ἑαϊθα ῃφ ἀδδίγαοϊίοι οἵ οὐἵ' βδνίοαῦ Ὀ. ΔῺΥ ρῥυϊναΐθ μδηᾷ, οὗ 
ἴῃ ΔῺΥ οχίγα- πα 1018} τη πο, οὐ 1ἴ μον πδά ᾿ἱηΐθπάθα ἴο π86 
ἐβοῖ’ ἐπἤαθηοθ χττῃ ἐμπθ ονθγηου, ἴο ρύθνδὶὶ ἄροη πὶ ἴο ργο- 
ὨΘΈ ΠΟΘ ἃ δοηΐοποθ οἵ οοπαοιηηᾶίίοῃ, 11 δαἰποϊθηῦ δνυϊάθποθ τ ἃ5 
νηΐ! ρ᾽ ἴ0 65 8}}15}} μὶ5. οὔθ, ψν μδὰ μ6 Ομίοῖ Ῥυιθϑίβ δπὰ 
ῬΠΔΥ 5665 50 τθποἢ Τοᾶδοη ἰὼ ζεαν ἴπ6 ρθορῖὶ 186 ἰπβδιϊρα- 
ἴουβ ἃπα δοίουβ 1 ἰπθθθ δᾶδοβ τηϊσῃηΐ ρϑύβαρ5 μάνα μα 50Π16 
γθᾶβοῃ ἴο ἔθαγ; θαὺ ἴο βιρροβδ ἐμαὶ ἔπ ψΒο]6 θοᾶγ οἵ «}6 15}. 
τη ϑ δίγαὶθβ 50 ἃ θ6 850 αἰοοϊθα, ψῃθη μ6 ἀἰβοον ΥΎ γ8ἃ5 50 
ἱπηρΥΌ Ρ.}}}6, 566 115 ὙΏΟΙΥ ἱπογθά!θ]0. Ὑπὸ οομ]ὰ ἔογοθ ἐπ6 
ΒΒ, 5581ηὴ ἰο δΔοκηον θᾶρθ 15. οὐ], πο {πὸ πηᾶοὶϑἰγαΐθδ οὗ 
Οουγ86. τομία ποῖ ὁ [{ πηϑἷ, ὑπογθίογ, θῸ δη δοὶ οἵ {ϊΐ σγθδῖ 
ΘΟᾺΠΟΙ] οἵ {μ6 ΦονΊ58} παϊίοη, δ)! ἃ ποὶ 8 γΥ βδθογοῖ ᾿ηθδῃ5 οἵ 46- 
ϑίγ ποθ, τ ΒΙΟἢ 15 γοίδγγοα ἴο, ἴῃ ἔποθο ρίαοοβ οἵ {πμ6 (105ρ6]5, 
ὙΠΟΓΘ 815 ΘΘΏΘΓΆΙ [6 ΔΥ 8 ΘΧΡΥΙΘΒΒΟα; ἴῸΥΓ ψὸ γοδά, ἵμ6 Ὁμιοῦ 
Ῥυιοδῖβ, ἔμ 6 β΄ Υ 65, ἀπα ἔμ δ ἀθύβ υογ αὐγαϊά οἵ ἴμ6 ρθορ!ίϑθ. 
ΠΟΥ ἡγογο αἰγαϊα ἰο μὰΐ «6585 ἴο ἀθαῖῃ, ἴῃ ὑπο δᾶπιο Δ ΠΏ Π6Ὶ, ἀπ 
[ὉΓ {Π|0 δᾶπιο γϑᾶϑοι, ἐπαὶ Ἡογοὰ νγἃ8 αἰγαϊὰ ἴο μαΐ Φομη ἐπ Βαᾶρ- 
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90. χυι,8ῦ, ῬΠ]αίθ δηβινοσθᾶ, ΑἸ] ἃ {ον ἢ {πη ονγῃ ΔΈΟΝ ἃ )ονιβαίομι. {86 ΘΠ οΓ ρυῖθβιβ πᾶνε ἀβ]νεσθᾶ {Ππ66 ππίο χη  τυπαὶ Παβὲ 
ἴοι ἀοπθο ἢ 

Εἰδὲ ἴο ἀθ }, “ἴθ γ ἔδαγϑὰ {π6 παι] εἰτιαο.» (Μαιι. χὶν. ὅ.) Απὰ 
8158. 18ν, ΠΠΑΠγ, ἱπάποϑα ἐπι ἴο Ιὰν 5ΠΆΓ685 [Ὁ Εἰπὶ ἴῃ 5. ἀ15-- ΘΟΙιΓ868, ἱμαὶ ἴΠ 6. ταϊρις ἄγαν {ΓΟ πὰ ΐτη βοηθοί! ηρ᾽ ΘΟ ΓΤ ἴο 
ὑμ6 Ἐοιηθη βίαΐθ, πὰ πρδῖτο πΐπν οὐ ποχίουβ ἰο ἰμ6 ἤοιπᾷν ὅθ. 
ΨΘΥΓΠΟΥ, ΓΚ χχ. 19,320, Απὰ ψῆθπ Οὐγ ϑανίουῦ νγὰς αἱ Ἰαδὶ 
ὩποΧρθοΐθα!υ ἀρ] νογθα ἱπίο ἐμοὶγ μαπ5, ἐμοὶν Ργθοιριζαῖο ἀπ ὰ 
ἈΠ Β8] οοηάποὶ βῃονγθα ἔπὸ σγοαΐῃοβθβ οὐ {μοῖν ἃ] τ, ΟἿΓ 
Τιοτὰ νᾺ5 βεῖζβα, Ὄοχδῃϊηθα, ἀπά οοηνίοίοα, θυ ἐμὸ Πρ Ῥυιοϑὶ 
ἃ ἃ ΒΔ} αν πὶ ἴῃ 9Π6 πἰρηξ. 
ὍΠΟΥ που]ὰ μᾶγ6 ὀχθουϊοὰ μἷπὶ ΒΥ ὑμιοὶν οὐ Ιανγ8, μας 1ΐ ποῖ 

θθθπ ἐμ ἄγ οἵ {π6 ράβδον, ὑμθη “ὁ ᾿ς μὰ ποῖ Ἰα να! [ῸΥ 
ἔμριη ἴο ρεΐ Δγ πῆδη ἴο ἀοαΐῃ :}} ἀπὰ ὑπο [θαυ ἃ ἔπι} δ ἃ ηρ; 
ἵπὸ ρῬϑορίθ ἴοο πυοῖι, ἰο ἀδίαϊπ μΐπι ἰὼ ργίδοι ἐ}}} πον οου]ὰ οχ- 
ΘΓΟΙΒΘ ἐπὶβ ρονγου. ἜΠῸΥ ὑπουθίογο Ἰοδὶ πὸ ἔϊπιθ ἱπ ἀρ νου ἢ 
δῖ ἂρ ἰο ΡΙΠαΐθ, 116}} Κποσίηρ, ἐμαὶ ὈΥ ὑπῖ8 βῖθρ 8}} γοϑροπϑὶ- 
ἈΠ γᾶ ἰῖκθη ἔγοπι ἔπθπὶ: ἃπά, ἴῃ 86. οὗ 8Δὴγ ἀἰδίυγθαποο, 
16 ἀδϑἰβδίδποο οὗ 411 ἐπ χἹ]Πἴαγν ἰογοθ οἵ ἐμ ργονίηθθ ψου]Ἱά 
6 6816 4 ουΐ. ὙΠΘΥ ἀθοῦδο πἰπὶ ἴθ ΡΙΪαΐθ, ποῖ οἱ Ὀ]ΑΒρἤθιαν, 
θαὶ 5βαϊϊίοι ; ψ0 αἷ 1αβΐ 15 50 ἱπεϊη! ἀαϊθα, ἐπαὶ δομίγανν ἰο μὲ 5 
ΟΟΠΒΟΙΘΠΟ6, ΠΘ 156. ΘΟΙΙρΡΘΙ]6 4, ἃ8 (ιϑαγ᾽3 τεριθϑοηίαϊϊνο δηά 
{τθμα, ἴο ἴακθ οορῃΐζδμοθ οἵ ἴπθ οἴδηοθοθ, πα ραὲΐ Ογϑὶ ἴο 
ἀθαῖ, ἈΙΟΓ ὅΠπ6 Ἐξοιηδη οὐιβίομι ; Δα ἐμπὰ5 ΟἿ ΤΟΥ 5 ργθαϊοἰϊοι 
γγὰ5 {Ὁ]Π|16 4. 
ΤᾺ6 ΤΙ αδ᾽5. τπηθη 0. ΤΊΔΏΥ ἰῃδίδ 665, ργουὶηρ ἐπαΐ {πὸ 

ῬΟΨΟΙ οἵ 1ηΠ|Ὶ οἴ] σαρ᾿ϊ4] ΡυἰΒπθηΐβ νὰϑ τοϊαϊηθά ὈῪ ἴδ 
“} 68: {π6 ἀϑιημᾶγα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἃβδοῦΐβ {πα {Π6 ΤΌ παν οαρ [8] ρα ΠΙ5}.-- 
πιθηΐβ τη οΐθα θγ ὑπ Φ ν 15}} ΘΟΌ ΠΟΙ] ΟΥ̓ΠλΔρ᾽ βίγδου, ΟΥΘ ἢ τ156 
ἀαγηρ {πΠ6 ΤΌΓῚΥ γΘΥ5. Ὀοίογθ ὕπο ἀοδίγποϊίοι οἵ Ψογι βάθη : 
ὑμουρ, ἀοσογαϊῃρ ἴο ἔμ ΤΑΙ αἰ515, ἔμ ΜΈΓ πο} ἱπἰογγαρῖ- 
οἀ, Βαυϊ δνϑθῃ ὑπ15 γγὰ5 οὐ ηρ, 85 ΦΌΒΘρΠτι5 μα8 5μθνῃ, ἴοὸ ἴῃ 6 
ΘοΟΡΥπρ ο. ἃπὰ πιϑ!- αἰ ηνϊἰδίγαϊίοη οἵ ὑπ6 Ἐοιηδι ΟΥΟΥΠΟΙΒ : 
ψΠη0 ψοῦ ᾿πἀποοα ὈῪ ὈΓ1θ65, Οὐ {Ππ6 5μγθ οὔ ρί πάϑυ, ἴο τι56 ἔπ 
πῆ πθποθ ἴο ργοΐθοΐ οὔτ Π8}5 ἔγομι ἴῃ 056 ΡῈ 15 τη 6} 85 ἀθηοπποθα 
ἀραϊηδὺ ἱπθ ὈῪ ἐμ Φονῖθ. ἰᾶν8. Ἐνθη ἘΘΙΙΧ ὨΠΠΠ561 δαι- 
ΡΙογϑα τοῦ ῦθΥ5 ἰο πππιγάθγ Φοπαΐμπδη, ἔπ6 Ηρ Ῥυϊθϑδὲ, (Ὁ Βαν]ηρ, 
ἘΘργονθα Πἷπὶ [ῸΥ ᾿Π} 5166; ἃπΠ ἃ ΔΙΘΥ ἐμ 18. {ΠπΠ|6 ΠΡ ΟΓ5. ΘΓ 
ποῖ οὨἱΪγ ἐγοαᾳαθηΐ, θαΐ οοπηπ θα τι ἢ πριν. ΓΠ6 οογτγὰρ- 
ἔϊομ οἵ {π|5 ον ΥΠΟΥ 15 μΙηἰθα αἱ. Αοΐβ, χχῖν. 26, ΨΦόβθρ 5. ἃἰ50 
αἰδϑ8ϑ 15, ὑπαὶ ΑἸΡ π5 ἀἰδη) 5564 8}} πηα]οίδοϊουβ [Ὁ ἸΏΟΠΟΥ ; πὰ 
ἐμεῦ (ἀοδ5:ι5 ΕἼΘ νὰ 5 5ΠΆΓΟΥ ΜΓ 5.1 0}} ᾽πὶ ἔπ  ᾽ Γ ἈΠ] [Ὁ] σαὶ πη 5, 
ΦΟ5ΘΡ 5 ΠΘΥυοῚ Δ] Ππἀθ5 ἴο ἴπ6 δα ρροβϑα [055 οἵ {Π6} ΡονΟΥ ὈῪ 

ἀμ Φϑν5 ; οὐ πὸ οοῃπίγασυ, 6 Οὔδογνθϑ, ἐμαί {μ6 ϑδδάμοθοβ ἅτ 
ΟΥ̓6] ἄρον 411} ἐμ 98 ν}5 'ἰπ πηαἰίουβ οἵ υἀϊοαΐαγο(), ἀηὰ δ ἐμαὶ 
ἔσθ ὑποὺ Ππδαὰ θθοπ ΠΥ ὙΘαΥ5 Ὡπ 6. ὑπ Ἐοιμὰη ῬΟΥ͂ΘΥ,. 
Φόβορ 5 Ἀϑδουὶβ 8150, ὑπαὶ 1 085685 οἵἨ ἀϊδραΐθ οΘοπος πὶ πρ' {Π0 

Νίοβαϊς ἰᾶτγδ ἀπ ἱποιϊξαϊοηβ, ὑπ ροσοῦ οἱ 1πΠΙοὐς οαρ 8] 
ΡῬαΠΙΒΒιηθηΐ νγἃ5 16 Ὁ ἴο ὑπὸ ΗΘ Ῥυϊθϑὶ (6). Ι : 

Τη βρθακίηρ οὔ [Π6 Ἐ 556 65, ΨΌβΘρ 5 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἈΠΊγ 5, ἔμ} 1 
ΔΠΥ ΟΠΘ 5Ρ68Κδ5 6υἱ] οἵ δὴν οἵ ἐμποὶν 16 ρ]5]αἴουβ, μ6 15 μη δηθά 
χα ΘΑ }} (4). - - 
ΒΘ ἰ5 ἃ Ὀτιοῖ ἀρϑίγαοὶ οἵ ἐμ γϑαβϑηΐπρ οἵ ΜΙγ. Βίβθοθ οἢ ἐδ15 

50} 6 οἱ, Ὑ ΒΙ ΟΝ. ἈΡΡΘΔΥΒ 5 ἰϑίδοϊουη!ν ἰο γοίαϊο {|| ΡΓΪΠΟΥΡΆΙ ἃγ- 
σαμηοηὶβ οἵ Παγάποὺ οα ἐπ οἶμον 5146 οὔ ἐ!ιθ φαθβεῖοη. 1 πὰ ἰῃ- 
ἀθοα πιαϊηϊαϊη θα Π 6 ορροϑβὶΐθ δ ἃ ΠΊΟΥΘ ΒΘΠΟΓΆΪ ορἰπίοη. ᾿ 

Τλρηιοοῖ, ἴῃ μῖ5 Τ᾽ αἸμη 164] ΕΧοΓοἰ [δ 10Π5, ΔΓΘΤ ἃ ἰοπρ ἀἰδ- 

Ουβδίοη Οἢ {π6 ηυρδίϊοη ὙΒϑίμου πὸ ον 5. δἱ ἐμ|5. {{π|ὸ Γο- 

(αϊποὰ ἐπ ροννοῦ οὔ ἀπᾶ ἀθαίἢ, γοιιαγκϑ5, ἐμ! 11 15 1Π0 γοοοϊνοὺ 
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70. χν 36, Φ6βὰ5 αηβυοσεᾶ, Μν Κιπράοιῃ 15 ποί οὗ [15 νου] : 11 7 ϑγαβαῖθμι. 
γΥ Κιίῃράοηι νγετ8 οὐ {815 γννο ]4, {Π6η σου] τὴν βουνδηΐβ 

ορίπΐοῃ, ἰμαὶ ἔπ6 ἘοπηδΠ5 αἰνοβῖθα {πὸ σοι! 61} οὐ ἐπὶ δαΐϊῃο- 
γἰΐϊγ, πὰ ἴοοῖκ ἃ 80 ἴγοιι ἴπ θη ὑμΠ6 ΡΟ ΘΓ οὗ ᾿πηΠὶο προ σαρίζαὶ 
Ραμ ΙΒ ηθηΐ5. Απα {815 ἀγραμηθηΐ 15 ἀδίθπ δα λοι ἐμαὶ ἔγδα!- 
ἰϊοη οὔϊμο Τ αἰ πηι 155, Ψ ΠΙ οἢ βαγϑρι αὶ 6 σγϑαΐ σοι 01} Γοιπονθὰ 
ἔτοπὶ ἴπ τόοῖη Οζι}, ΠΘΥΘ ἃΙοη 6 ἔμπου δου! Ρ8585 ἃ βθῃΐεποθ 
οὔ ἄθδιι, ἔουἱυ γϑᾶῦβ θθίογθ ἔπ8 ἀδβίγα εἴθ οἵ Φουα βαῖθ : ἴτΌ τὴ 
ὙγΒΐοἢ} 11 15 Ἰηξεγγθα, ἐμαὶ ἔπμ6 ρον οἵ πᾶάσίπρ' ᾽πὶ ο8565 οἵἉ [1{6 
ἃπα ἄθαΐῃ οουᾶ ποὶ ργϑοθθά, θθοδῖ8ο {6 6556 οι η 0115 6 Γ6 
ποῖ ρογιηἰ64 ἴο 511 οα σαρίξα] ἀρ πιθηΐβ, ἅΠ]655 ὑπΠ6 σγθδῖ 
ΘΟΠΟΙΙ νὰ ἢ 118 ῬΓΟΡΟΓ ρμΙδοθ, δηὰ οᾶρδῦ]α οὗ γϑοθινίπρ 
ΔΡΡΘ815 : ἔπ γσόοῖῃ ἀΖιἢ ὈΘΙ Πρ ΠῚ ἴμ6 ιν 8 ρΥΈθ6Πη06, ΠΑΠ 
οὗ τ νεῖ, δα μα} σπιϊποσῦὶ ἴπ6 ΠΟΙΥ ρἷᾶοθ. 1 ΔΏΒΝΟΥ ἴο 
115 Δβϑϑυίοη 1 15 Ορβοσνθά, “ Βαὺὶ 1 815 ᾿Ἰπἀθοα 6 ἰγαθ, 15, 
γγμαΐ ἀο πθη ἰμο56 ψοταβ οἵ ον Βανι ΟυὙ πιθᾶη, ΠΟΥ ἡ 1] ἀ611- 
ψ Υ γοὰ πρ ἰο ἔμ οουποιὶδὲ 24, Ηον αἰά μου ραΐ δίθρμθη ἴο 
ἀδαίῃ ὶ θεὰ, ΠΥ νγὰ5 ῬΡΆΠ] 50 πηι οἢ αἰγαϊαὰ ἰὸ σομηηΐ 1561 
ἴο 8 σοῦπο!}, ἐπαὶ 6 ΘΠ0586 Ταῦ ΠΟΥ ἴο ἃρΡΡΟΆ] ἴο σεϑαῦ 9} 

“ς Πμ6. ΤΑΙπη 55. ΘΧ ΟΕ] ν νγ6}} ΟἸδαν ὅπ ταδί ΐϊου, ἀπὰ {ῃ6 
ΓΘΆΒΟΠ νγὰ85 (15, 1122 152" ΝΟ ΥΤΙΧΚΥΎ ἼΤΙ) 9) ὙΠῸ 103, Βϑοδι56 
ἔῃ. 58 ΠΤ ἀΘΥΘ ΓΒ 50 ΠΠΟἢ 1ΠΟΥΘ850, ὑπαὶ ἔπου οου]α ποῖ πᾶσα 
ἐμ 6πι--εῖ ποὺ 581 ἔμουθίοσθ, ἦ Εἴ 15 Εὐ [παΐ τα 5Βῃου ἃ γοπιονθ [ΓΟ πὶ 
ΡΪΙδθ ἴο ρῖδοθ, ἐμαΐ 5ὸο γἷγὰ τὴδν ἀγοϊα ἐμθ σαμὲξΕο οἵ ποῖ πα ρ]πρ' 
ΥἸ σ θουβὶν ἴῃ ἴπ6 γοοπι (ἀαΖίΐ,, ΒΟ δηραρσοα ἔμπαπι ἴο 40 50. 
ἼΠ6 πυπηθον ἃπα Ὀο]άπη6855 οἵ ἱμπίανοβ δη ἃ Π]ΓἋ ΘΥΟΥΒ ΕΓΒ 50 
σγοδῖΐ, ἀπ α ὑπῃ6 δὐϊμογιῖν οἵ ἴπ6 σοι Πο1} 50 γϑᾶκ, ἐμαΐ ἔπδὺ ποίΐ μοῦ 
οου]α ποῖ ἀδιδα με {ΠΘην ἕο ἀθα ἢ." 

Δηὰ ἀρϑῖη 11 15 ϑαξὰ ἢ δηοῦ μοΥ ΤἈΪΠη 108] ἰγαδ το, “ Β'ποσ 
ἐπ {ἰπι6 ὑπαὶ ΠΟΙ] οἱ ἀθ5. π]]}}101164, ὑπ Ρομθαάϊηρ ἴπ6 Ποῖ δύ 
οθδβοά, βοίδῃ, [0]. 47, 1. ; 50 ἴῃ {8 οδδ6 οἵ δά! ΓΥ : δ 5ῖποδ 
186. {πιὸ ἐμαὶ δά!  ΥΥ 50 ΟρΘηΪΥ ἀἀναπορά πἀπάρϑγ ἐμ βθοοπὰ 
ἐθπιρ16, πον [οἱ οἵ ἐγυίπησ ὑπ δἀπ]ξογαββ ὈῪ ἔπ6 18 νυδῖθυ, 
ζο. Μαίμιοῃ. 1 βοΐβῃ. οβᾶρ. 11, 500 παῖ γο 5686 ἔθ ρθουν οὗ 
Ζυ ἀρὶπρ' 1π σα Ρ 18] τηαῦζθυβ Ὑγχ885 ΠῸ ΠΟ Γ6 ἴδτοη ἴσου {Π6 Ψ 5 ὈῪ 
{86 Τὲοτηδη5, ἔμ8η ὑπ ΘΠ ΘΔ ΘἸΗρ' οἵ {6 ΠΟΙ ΓΟΥ, ΟΥΎ 1Π 6 118] οὔ ἐπ 
διρθοοίθα ψη Ὀγ πὸ Ιου τ αΐθυβ νγὰ5 ἑα κοα αν δΥ ἤτοι ἔμ 61, 
16} ΠῸ ΟΠ6 Μ1} ὉΠ] Π.᾽ 

“ Τ]16 510} {Ὁ]Π 655 Οὔ Π6 σοι ΠΟΙ] ἀοδίγογθα 115 Οὐ Δ που γ, 
ἐμ) Ιὰτν διθρὶ ψν116 ]οκθάπ 685 γγὰ5 ἴῃ ἐπ6 ποῖὶσπὶ οὗἉ 118 γϑνο]5 : 
Δη 6 Ῥυ Ἶ Πν6 1516 6 γγὰ5 50 οἂΐ οὗ οουπίθπδποθ, ἱμαΐ 85 ἴὸ ππ- 
οογΐαϊη τη γἀ6 Γ5. [ΠΘΥ̓ Τη846 ΠΟ 568 70}, δπα ἀριηϑδὶ δου δῖ ΟΠ 65 
ἀποὺ {ταιηθὰ πὸ Τυἀρτπθηΐ. ΤΠ Θαημϑάγίμι, ἔΓῸΠπὶ πηεῦα 'π86- 
Εἰντῖν, ΟΥ̓Δ [Ὁ0]15}} ἔθ ἢ ἀθυ 655 ον γβ δη 15γδ6 ] 116, 85 ἃ 5668 οὗ 
ΑΡγΆμδη,, 850 [ὉΓ περ]θοϊθα ἴο ραηῖβῃ Ὀϊοοάδῃεά, απ οἶμον 
ΟΥ̓ π.65, ἐπ δὲ ]ΟΚΘά 6855 στον 50 ππέγαοίαθ!θ, ἐμαὶ ἐμ δ που ἐν 
ΟΥ̓ ὅπ σοῦ 0}} ἰγθι}] 6 α ἴον ἴδαν οὗ 1ἰ, ἂμα ἀαγθᾷ ποῖ Κὶ} ἐπ8 
ΚΊΠΘΓΒ. Τὴ [Π15 56π56 ἐμαΐ βαγίπο πιαδὶ θ6 ππάἀογϑίοοα, “ Τὖ 15 ποΐ 
Ἰανν Ἢ} [ῸΓ Ὁ5 ἴο Ρᾳΐ ΔΥ ππδῃ ἴο ἀθαΐδ,᾽ [Ὁ 1 15 δυϊἀθηξ, γῇ 
ἵμ6 0 πηᾶΚ6 {}|15 Ἀ55Βθυ  οπ, ΠΥ ἀο ποῖ 468] [αἰ τ]ν τ ἢ ῬΙ]αῖθ; [ῸΣ 
ἐμϑὶγ αὶ που οἵ ἡ υἀρὶηρ πδα ποῖ θθθη ἰδίκθη ἴγομ ἔπ 6 πὶ θγ ἐπα 
Ἐοιπδπ5, θαΐ ἰοδὲ θῪ ἐπθιηβοῖνοβ, ἀπ ἀδθβρίβθα Ὀγ ἔμ ρξορῖδ. 
ὕὍπαου ὑμθδ8 οἰγουπδίδηοαβ 1Ὁ μὰ ΟἿΪΥ ΘΧου οἶδα θη ἐῃεγα 
ὙᾺ5 ΠῸ ἀϑηροῦ 0 6 Δρργύθῃθῃηάθα. ΠΟΥ ΕΥΘ ΒΆΡΡΥ ΘΠΟῸρΡ ἰοὸ 
56 [Ὁ θη ὑπο ὺ μδά π6 ορρογξαπην οἵ ἡ υἀϑ᾽ηρ, ρουβθουέϊηρ, 
Πα ἰοΥ ΓΙ Πρ ΡΟΟΥ 6 8πα ΟΠ ΥΙβ 18 Π5 : δη ἃ ποὺ σοι] οοΥ- 
ἴδιη]ν Πᾶν 6 ΘΟ ἀθῃηπ6ἃ ΟΥ̓ ϑαν!Ου ἴοὸ ἀδαῖῃ, πὰ ποὺ ποῖ [δαγοᾶ 
ἵη8 ΡΘΟρ]θ, δπὰ 1 Ῥγονί ἄβηοθ μὰ ποὺ οἴμβοὺνῖβα ἀθίθσιηϊποϑα ἰϊ.᾽» 

Τλσμιίοοῦ Ἰηθηΐοηθ πᾶπν οὗμποὺ οἰγοιπηβίαηοθ ψ ΐοι ἴοοκ 
Ρίδοθ αἴϊογ Φιάθα πα Ιοπρ Βθοη διθ]οοῖ ἕο ἐπ Βοϊηδη γοΚε, 
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ἤρθε, ἐϊιαΐ Ι 5ῃου]ὰ ποῖ ΡῈ ἀε)ϊνοσθᾷ ἰοὸ 1π6 ζοννβ᾽ Ῥαΐ Πογαβαϊοπι. ὨΟΥΝ 15 ΥὴΥ ΚΙηρσάοη ποΐ ἔγοχη Ππθηοθ. 
70. χν]η. 87. Ῥῇδιθ ἐπογθίογα βαϊά ππίο τη, Αὐὲ βου ἃ ἰπηρ' {Πθὴ 

δεβιι5 δηβινοτο, 
Μαυῖς χν. 2, δα βια τπππίο Ὠΐη1, 
70. χν 1.37. ΠΟΙ. βαγοϑὲ (Πὰ0 1 δὶ Κίησ. ΤῸ τῃΐ5 ὁμᾷ ννὰβ 1 θοΥη, 

δα ἴογ {815 οᾶτι88 ΘΔ Π16 1 ἱπίο {π6 νγου]ὰ, ἐμαὶ 1 5ῃοιά 
ὈΘΩΥ νυ!έπθθ5 ἀπίο ἐπ6 ἐγα ἢ ἘΝΘΥΥ ΟΠ6 {παῤ 5 οἵ {86 
{τὰ Πθδυϑίῃ τὴν νοΐσο. 

88. ΡΙ]δίβ 5! ἢ πηΐο μΐμ, μας ἰ5 ἐσ ἢ Απᾶ νψῆθη Βὸ 
π΄ -:ΞΞ3Ξ-Ἔ--Ξς.  ττρἔἐὡρεέέπέσυσοσἘἔἘοὁΨσοσοοοο τ... δε τ εἰ Ὁ. 

ὙΠ 10}} ΟἸΘΑΥΪν αῆγιη ἰμ6 ορί πίοι, ὑπαὶ ὑπὸ Δα που ἐν οὐ ἔπ σοι - 
61] 1ῃ οἂρ᾽ΐαὶ τηϑίξουβ τνὰ8 ποὶ ἴδκοη ἀνα ν ὈῪ 16 ἘοιηΔ 8 ; ἃπὰ 
[6 ἈΡΊΤΘ65 Μ 1 ΒΊβοοο, ἰπ δαρροβίηρ ὑπαὶ ἰξ νγὰ8 γα }}γ, {ὙῸΠὶ 
ΨΆΓΙΟΙΙΒ οδι1565, ΓΘ] πα ]5Π6 ἃ Ὀγ ἐπ6 Φ νν5 ἐποιηβοῖνοβθ, ἀπ ἐμαὶ αἰ 
᾿πρΡ ΘΚ ΟΘΡΕΙΡΙΥ Ἰαρβοὰ 1ηἴο {Π|| πῃ 45 οὔ [π6 ΒοιηδΠ8 (6), 

ΤΠ6 ΠΟΙΔ 5 ΕΓ ΔΙνΆΥ5. ἴΠ6 ΤᾺ] ΩΡ ΡΟΥΘΙ ΒΟΥΘνου ἐποὶγ 
ΘΟΠαΠ6815 οχίθηθα. ΠΥ νἈγ]θα ἴῃ ἐΠ6 ργὶν 1] 6965 ἐποῪ ργαπίοα, 
θυΐ τπ]Π}Όγπ]ν γοΐαϊπθα ἴῃ ἐμπθὶν οὐγη παπα5 ἐπ ἱπἤποποθ οὐ ἔπὸ 
ϑινογα, ὙΠῸ ΘΟὨΒΘαΌΘΠ606 οι] παΐῃγα! }ν Ρ6, ἐμαὲ οἡ 81} ἱπηροχί- 
δηΐ ΟΟΟΔΒΙ0Π5 πο μἰ πο σου] "06. ἀοπα τιΐποιΐ ἐποὶυ βαποίϊΐοη ΟΥ 
Θομππίναμοθ. ΤῊ6 Μαηϊοὶρία ἃ ἃ 50Π16 ργουΐ πο 65 6 Υ6 σϑγίδ! ΠΥ 
ΔΠονγθα ποπλί πα] ν ἴο Ὀ6 σονθύπμθα ὈῪ ἔποὶν οὐπ ἴα τγ5 δηἀ οὐ8- 
ἴοπιδ: θαΐ {Π|5 ὙΘΥῪ ᾿ΘΥΠΊ]5510Π. 566 115 ἴο ᾶνϑ ἱπίγοαπορά 5π 0 ἢ 
ἸΥΓΘΡΊΆΪΑΥ 65 ̓ πίο ἴμΠ6 φονθγημπιθηΐ, ἐπαὶ ἔμπθν ροϑιϊ οποα ἴο πᾶνὸ 
ἀΠ6. ΔΠΟΙΊΔ]ΟΙΙ5 ΡΥ 1]6Ρ6 τοιηονθα, ἃπ ἃ ἴο θΘοοιη δὲ ὁπ οθ 518}- 
θοῖ ἴο ὑπ Βοιμδη ἰᾶΐβ. ὙΠ6 γθᾶβοη ον ἀοηὶν νγα5, ὑπαὶ (ἢ 6 
Ρονοῦ οὔ πὸ σοῦ, ἔπ 6 ᾿πἤαθποθ οἵ [ἢ 6 Ἐοιηδη Πδηη6, ἀπ ἐποὶν 
ἩΠΆνΟΙ4001]6 ᾿πἰ θυ μοΘ ἴθ ἐπα σονουμπθηὶ οἵ ἐμθὶγ παῖϊνο 
τηδρ ϑίγαῖθϑ, Πα οΥθα ν Ἰπἰθγγαρίθα, ἀπ οἰ θη Ἰτ65 βαρ θη θὰ, 
6 ργδοίϊοθ οἵ ἐπϑὶν παξὶοη] ἰανν5 : ἃ πα 50}, ἃ5 1Ὁ ἈΡρΘδΓΒ ἴο 
Π16, γγ85 {π6 δἰ ζπϑί!οη οἵ Διά θα, αὖ ὑπ ὑἰπη6 οἵ οὔὐ ΤΟΥ 5 ὁ0η- 
αἀϑυπημδιίοθ. ΤΠ6 ρον οἱ ᾿1{6 ἀπ ὰ ἀθαῖῃ μα ποῖ θ6 θη ΤΌΓΠΔΠΥ 
αὐτοσαϊοα Ὀγ ἴῃ6 Βοιμδη5, θαΐ ὑπ6 ογαηΐ ψΒ1ο} βθουσγθα ἴο ἴθ 
Ζον5 ὑπ6ὶγ οὐ ΥἹΘΐ5 ἃπΠα ΡΥ] θρ 65, μ8α θΟΘ ἢ οΥΔα08}}ν 5οὲ 
8.5146. Ὀγ (6 ἱπῆπϑιηοθ οἵ ἐμ Βοιμδῃ δα ποΥγ, γί παὰ ἴῃ 
ΒΟΠ16 ΠΙΘΆΒΕΓΘ 5 ρ6 56 466 {Π6 76. 15}} μηδ] δίγδον (7). 

(α) Βίβοοθ οπ {μ6 Δοίβ, νο]. 1. ρΡ. 116. (0) Οἵἷπερ ἐισὶ περὶ τὰς 
κρίσεις, ὠμοὶ, παρὰ πάντας τϑς΄ 1δδαιξς.---Ῥ. 896, . 37. (0) 3 ό5θρ. 
Απίϊᾳ. χίν. 10. 2. ΒΕ} 704. 1. νὶ. 3.4. (4) Κἀν ἔλασφημήση τις εἰς 
τᾶτον, κολάζεσθαι θανατω .---ς ΒΕ] 76α. 1. 2. ο. 8. 5εοΐ. ἰχ, (6) Ηε- 
Ῥγον, δηᾶᾷ Ταϊηηυᾶ. Εχογοῖί. νο]. 11. ἡ. 248, 249. ([) 866 ΒΟΥ ΘΓ Β 
ΟΥ1081 Οοπη). Ρ. 518.;:; οἀάτιάρο;: Βοβθημμθ] θοῦ : {πΠ6 ἀϊδοιδϑίοη οἵ 
1ιἀτάποτγ, 'π μ15 Οὐθα! ΠἸγ, χο. ο. Τρ οοί, τη 15 ΤΑ 108] Ἐχ- 
δγοϊ ἰαἰϊοη5 ἀροη ἴπ6 Αοίΐβ, ΟΌΒΕΥν 68, ὁπ. {Π6. οσοδβίοπ οἵ {π6 ΘΠ ατὶπὶ 
βταπίϊηρ Ἰοἰίοτβ (ο Ῥαα], (0 σοὸ (ο αππᾶβοῦβ, {π8ῖ {Π| βόνγον οὐ [18 ἀπά 
ἀβαίῃι ννὰβ ποί γοῖ ἰαἴζθη ἔγοπι {πὸ ϑαπῃθασμη. ϑ6] θη 15 οἵ ορίπίοη {μδέ 
1μ6 ροννϑῖ οἵ ἐμ ϑδπηθάτγιπι ἴο Ῥαμ 5} ΟΡ 8}} Υ Ὑγ5. ΟΠΙΥ πιθο} ἱπέθυ- 
ταρίοα ἀνὰ ἀἰἸδαδεᾶ αἱ {π6 {{π|8 οὗ {π6 ογαοϊχίοη. Κυερβίαβ, φποίθά ΒῪ 
ἘλοβθμπΊΆ]Π16γ, 15 οἵ ορίπίοη {παΐ ἰμΠ6 ρον θυ οὗ [πἢ]οεϊπρ' σα ρτζα] Ῥα}15Ε- 
τηθπίβ, ἴῃ οᾶ5685 Οἵ ΟἸΒΠοΘ5 ἀρδϊηβί ΓΘ ρῖοπ, Ὑγ88 Ιο[ ἴο 186 Φενν5, Ραΐ ἴῃ 
οἶν!! ΟἹ ΈΠΟΘ5 «11 νγὰβ (ΔΚ θη ἄνν ἂν ---ἶπ ΟΥΙπαΪΠἰθῈ15 ἀπέθπι 8}115, 6. ρ΄. 5661- 
τἰοηΐβ, ἑαππα]υ5, ρογἀ πο]! οπΐ5, δὲ δα 1βοβᾶπι πια]θϑίδίθ πη (δ 5ΆΓ[8Β ΡΘΓΕΪ- 
παΒΡιι5, 1ΠΠπ4 185 115 πο {π|558 ΘΟΠΟΘ556Π), Καϊπο6} [5 ϑἀοριεἀ 150 
{μ15 οοποϊπβίοη οὔ Βίβοοο--- ΠΩ ρϑυρδοθί Απραβίιηι οἵ ΟΒευβοβίομι 
ταίϊο, δἰΐδτα ϑ' θα ετο ργοραία, 4πἃ δπἀεογαπ γογρᾶ ν. 31. δὰ ἀΐειῃ τϑ- 
ἔεγαπίαγ που 5θηβα : ΠΟΡΪ8. ποῃ [ἰοθέ φαθπαπᾶπι ΒΌΡΡ]ἰοῖο ἈΠΊΘΘΓΘ ΟὉ Το- 
Ἰἰρίοποπι ἀϊθὶ (δϑεϊ ; δεσαΐ δηῖπι παρασκευὴ τοῦ πᾶσχα, χίῖχ, 14---42, 
ἀ0πι Θαπιᾶθπι ΟΡ οἂιδᾶπι, ΠΟη 6 ΡΓδοογί πη) ἱπργοβϑὶ ογαπί 90]}}. ν, 28, .--- 
Καϊποεῖ τη 9 ο04η. 19, 81. 



4.94. ΘΟΗΒΙΞΊΈ ΒΕῈΕΝΤ' ΒΥ ΡΙΠΑΈΕ ΤῸὸὶ ἨΗΕΒΕΟΌ-Ξ-ΟΗΆΡ, ΥΠ]. 

μαᾷ Ξαϊὰ (πἰ5, μΒ6 νγοῃξ οὖὐδ δσαΐῃ (ο ἔπθ {6νν8, δπα βδίεϊι 7ογαβαίθυ. 

πηΐο 
{μι. χχῖϊ, 4. (π6 ΟΠ Ρυϊθϑί δῃᾷ ἐο {πΠ6 ρθορὶθ, 1 μά ῃὸ ἴδυ]έ ἴῃ {Π15 

Τη8 
Τοιχνηι. 38. 1 Ηπά ἴῃ Βπη πὸ ἔδυϊε αὐ αἰί. 

Ναικ χν. 3. Αμᾶτμε ΟἸοΓ Ρυϊοβίβ δοουββα Εἰτη οὗ δὴν (μ]η55 : ὈπῈ 

μιχανη 12, Βθη Β6 νγὰβ δοοιιβθά οὗ {πμ6 ΟΠ Ῥυιθβδίβ δμὰ εἰάθυβ, μ8 
δηϑυγουθά ποίμηηρ, 

125, Το βα ἢ Ρηδία απίο δίῃ, Ἠθαγοβὲ ἐμποὰ μοὶ ΠΟΥ 
ΤΑΔΠΥ {πϊηρ5 ΠΟΥ τ έπο58 δραϊηβί [866 

14. Απᾶ δηβννευρα Ηϊτη ἴο πϑυϑῖ ἃ ψογά, 
ΝατΚ χυ. 4, Αμᾶ Ρι]αία δβϑἰκβά Πῖγα ἀρδίη, βαγίπρ, Αηβυγοθϑί (πο 

ποίησ 7 Βομο Πονν γηδηΥ {πίηρθ (ΠΟΥ νυ] Π655 ἀσδιηβέ 
{Π66. 

ὅ. Βαε 76505 δηβνγεσθα ποίῃίηρ: 
ΜΙ χχν 14, ᾿πβουαπ οι {πδῦ [Π6 ΘΌΥΘΥΠΟΥ͂ τη ν 1164 οΥΘδΕΪ νυ. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΥΙΪ. ρατὶ οἵ νου. 2. δπᾶ 11. 

2, --ἀπα ἀεϊϊνεγοά μἶπ ἰο Ῥοηζίι5 Ῥηαΐθ ἔμ σον ΠΟΥ. 
11 ---Απὰ Ψ 6588 5814 τιηἴΐο ἴῃ, ΤΠ θα 5αγαδί.--- 

ΜΑπκ χν. ρϑγΐ οἴνεγ. 1, 2, 9. ὃ. 

1 ---ἀῆ ἃ ογγιθά μἷπὶ ἀν γᾶγ, πᾷ ἀ6]νουθα ᾿ίην ἴο Ῥι]αΐο. 
2 Απὰ Ῥιαΐθ δϑκθρα μη, Αὐὶ ἵμου {μ6 ΚΊηρ' οἵ ἔπε ον5  Απὰ 

Ὧ6 δηϑυ 1] ηρ---Ἔ που βαγϑϑὶ ἐέ. 5 
9. --- ἀπβδιϑυνογοα ποΐβ]ηρ. 
ὅ ---5ὸ ἰμαΐ ῬΙαἴθ πιϑυν θα. 

ΤΟ ΚΕ ΧΧΊΙ, ρᾶγὶ οἵ νοῦ. 1. νϑὺ. ὃ. δηᾶ ρϑγΐ οἵ νϑυύ. 4. 

1 --Ὧπα Ἰοὰ Βῖπὰ ἀπο ῬΙϊαΐο, 
9. Απὰ ΡιΙαἴθ ἀϑικθὰ ἴηι, βαγίπο, Ατὶ ποὺ ἰμθ Κίπρ' οὗ ἐδ 

““ονγ5ὲ ἃπὰ Π6 ηβυογθα μ1π|͵ ἃη ἃ 5814, Το βαγοϑὲ ἐξ. 
4 ΤΊθη βαϊα Ριϊαΐθ ἰο--- 

ΦΟῊΝ ΧΥΠ. ραγὲ οἵ νεῦ. 959. 958. 

99. ---απὰ 5814 πηΐο παι, Αὐί ἔποι ἴμ6 Κιηρ οὗ 6 768 ὃ 

"τῷ 
ΒΕΟΘΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

ΟἸιγϊδέ 16 δοηέ ὑψ Ῥιίαίο ἰο Πογοά., 

ΚΕ ΧΧΙΗ. ὅ---1 2, 

ἅκι. χχῆ!.5.. πὰ {Π60 ΜΕΓ6 [Π| γποῖα ἤδύοθ, βαγίηρ, Ηδ βθ τυ ὑΡ 
(πΠ6 ρῬθορίθ, ἰθϑομῖησ {πτοιρμοις 41} δου, Ὀθριπηησ 
ἔγογη (σ411|66 το {Π15 ρ[δοθ. 

ὃ. ὌΠοη ΡῬιϊαίθ ποατά οὗ 1166, πθ δϑῖκβα νυβοίπον {Π|6 
τηδῃ γα ἃ (αἰ τἴθδη. 

7. Απμᾷά δ8 500} ὃβ8 Πα Κηθν {Πα Πα θεθ]οησοα πηίο Ηογοα᾿ 5 
7αγβάισεοη, μ6 βϑηΐ τη ἰο Ηδγοά, νγῖιο Πἰγη56}} 4150. νγᾶβ 
αὖ δουυβδί θη δὲ {πᾶ ΕἸ π16. 

8. Αμάνμοηῃ Ἠρογοάᾶ β8ᾶνν Ψ6βι5, Π6 νγᾶβ θβχοθοάϊηρ ρἷδά : 
[ῸΥ Π6 νγαβ ἀβϑίγοιιβ [0 566 ἢ οἵ ἃ Ἰοῃρ 5βθᾶβοῦ, ᾿θοϑιιβθ 
ἢ δά πϑαγά γηδην {πϊηρδ οἵ Πλπὶ ; δπα 6 μπορβᾶ ἴο "αν 
Β6Θ ἢ ΒΟ01ὴ6 Τη]Ὑ8601]6 ἀοηθ ὈΥ͂ Π]Π1. 

9... Τῆρη ἢ αποϑεοποα νυ ΠΙη ἴῃ Ἰηδην υνογὰβ : ὃι Π6 
δηβυνογθὰ ἤπ ποίην. 



Τα. ΧΧῊ 10, 

11. 

12, 

Τα.Χχὶ}.13. 

14. 

1. 

10. 

Μίχχνυ 1. 

ΡΙΠΑΤῈ ΘΕΟΤΑΝΕῈΒ ΟΗΕΙΒΤ ἸΝΝΟΟΘΕΝΤΊ--Ὁ ΠᾺΡ, ὙΠ. 49 ὔ 

Αμᾶὰ {6 ΟΠϊοῦ Ῥυιοβίβ δηᾷ ϑουῖθο5 βίοοά δηᾷὰ νϑῖθ- Τογαβαιεν. 
ΤηΘΉΕΪν δοοιβϑα Πΐγη. 

Αμα Ηετοὰ ὙΠ ἢ ἢϊ5 τ θη ΟΥ̓ γγγ βοί χη δἱ ποιρἢξ, δηά 
γηοοκοϑα Ὠΐτη, δηα δυταγϑὰ ᾿ἷπὶ ἴῃ ἃ ρούρθοιβ τοῦθ, ἀπὲ 
5θηΐ Πῖπ ἃσαίη το Ρι]αΐο. 

Απα 1Π8 βαϊηβ ἄδυ Ῥι]δίθ δᾶ Ηθγοά νγοῦο υππαΐο {τιοηβ 
τορϑίμϑυ : ἔου θεΐοσβ {Πθν ὑγθσο δὲ βηχηϊευ θοίνγθοη {ποπι- 
56 ]νος "᾿ς 

--ο-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Οἡγῖδὲ 15 ὀγοιισ]ς δαοῖ: ἀραϊΐη ἰο ῬΊϊαίο, τυ αραϊη ἀδοίαγος 
δα Ἰηποσθηΐ, απὰ ὀπαἀθαυοιγς (0 ρογδιαίο (᾿ς Ῥεορῖο ἰο 
αδἷὖ;, Βαγαῦδας. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΙ, 1ὅπτ90. ΜΑΒΚ χν. θ0- πὶ]. ΥὐΚῈ ΧΧΙΠ[- 
ψ 19----19., ΟῊΝ ΧΥΠ]. 99. 

Αμὰ Ριϊδίθ, γγίθῃ 6 δᾶ τ] 64 ἐορθίθου {πὸ ΟΠ οῦ 
Ῥυιαβίβ 8πηα ἐπ σπ]ο 5 ἀπ {Π6 Ῥθορ!ο, 

614 πηίο ἐμϑῖη, 6 πᾶν Ὀγοιρης {π|8 πᾶ τππέο Τη6, 
85. 016 {Πδὲ Ῥουνθυΐθίῃ [ῃ8 Ῥθορὶθ: δπᾶ, Ῥϑβοϊ!ά, 1, μανίην 
Θχδιηϊηθά ἢϊπὶ Ὀοθίοσθ γοι, πᾶν ἔουμα πὸ ἔδιϊε ἴῃ ἢ 15 
γηδ (οποΠ]πρ' (Πο56 {Π]η 5 νου θοῦ γ6 δοοιιβ6 Ὠϊμη; 

Νο, ποὺ γοὺ Ηοχοά: ἴου 1 βοηΐ γοῖ ἰο μίτη ; δηᾷ, 10, 
ποίμιηρ' γγουίῃυ οἵ ἀθδίῃ 15 ἄορ ἀπίο Πϊτη. 

ΤΙ ν}}}} ἐπουοίοσο ομδβϑίιβο ἢΐτη, δηῃηᾷ γϑ]θαβα Πϊχη. 
Νον δὲ {πδΐ ἔδαβί [Π6 σουθύπου νγὰβ ὑγοηΐ ἴο γβίθαβο πηίο 

(16 ρθορὶβ "ἢ 

14 ΘΟγηΘ6 {ἰπ|6 ὈΘίογθ {π|5 γθοο οἰ αἴϊοπ, ῬΙ]αἴθ μαὰ ἀδαϊοαϊοα 
ΒΟΙ6 5}16]65 οὗ σο]ὰ ἴο ΤΊΡΟΥ 5, πὰ ρ]δοοα ἔπ θη ᾿π {Π6 ρᾷ] 06 
οἵ Ἡεογοάϊαμα, πὸ Φονγ8, ἀπάϑυ {πΠ6 βαποίίοη οἵ Ἡογοά, ρμεὶ!- 
ἰἰοπβὰ ῬΙΠαἰθ ἴον ὑποῖν γθιηονα], θα ἴὰ γαῖη. ὙΠΠΘΥ ἀοίογυπϊποὰ 
ἐμπουθίοτα ἴο ἃρρϑ8ὶ ἰο ΤΊΡοΥ 5, 8πὰ [Ὸγ {Ππ|5 ΡαγΓΡΟΒ βϑηΐ ἃ ε6- 
Ραϊαϊίοπ ἴο {88 δ ρουοσ, αὖ {π6 μοαὰ οὔ ψβῖο γογθ ὅπ ἴΌῸΥ 
5065 Οἵ Ηογοά. Τ 5 ἀοὺ 56 6115 0 πᾶν 6 πὸ οαι56 οἵ ἐμοὶν 
αἰ δγθποθ, ἃ5 1 σγὰ8 γοραγάθα Ὀγ πὸ 586 ὴ»)}8 ἂπά Ὀγ Ηογοά ἃ5 ἃ 
νἱοΙαἰίοη οἵ ἐποὶν συϑ]ρίοη : ἀπά Ἠρθγοὰ νὰ ποὺ τϑοοποὶ θα ἴο 
ῬιΠαΐδ 1} {π6 Ἐπ ἀονθύπου, ἀθδίσουβ ποῖ ἴο ἃϑϑιδὲ ὑπ 678 
ἴῃ ἀπ οοπάθιμπαίϊίομ οἵ οὔὐν Τωογὰ, δοκηον θάροα Π6. ΡΟΥΘΓ οἵ 
Ἡειοᾶ, ὈΥ 5θῃα!ηρ ἴο μἰ5 γι θα ΠᾺ] αἱ 6 Γαβαά] οὶ ὅπ ΠΟΙΥ .[6505. 
τ. Του μ50} 7050} Οὔδοῦνοβ, ὑπαΐ 1δ 15 ργοθαῦ]6 θοΐῃ ΡΙ]αΐθ 

ἀηα Ἡοτγοά οσοπρίοα αἰ ογθπῦ ρμαγί5. οἵ ἔμ ραΐδοθ 68}168 Ηοτγο- 

ἄϊαπι, ψμΐ οἷν 5οπιθ ἐΐϊπιθ Ὀθίογο μαὰ Ῥθθπ θα} Ὀγ Ἡθγοα ἐμ 

ατοαΐ. Τι οοπϑίβιθα οὐ ὕνο ἀϊδεϊποῖ βραοίουϑ θυ] ἀΐηρβ, ὁη8. οὗ 

ψ ΒΊΟΝ τὰ5 παπιθα Οιϑαγθαπι, ἃπὰ ἐπ6 οὐ μοῦ Αρτίρρθαμπι: ἰξ δίοοά 

πΘδγ ἔμ 6 ἴθιηρῖθ (α). 

(4) ῬΆΙΟΊ6ς. δὰ Οαίαμα, νο]. 11, Ρ. ὅ89. εἄ. ΜΙΔΠΡΘΥ 8 Τονηβοη. 866 

αἴ5ο Ἠα]θ᾽ 5 Απα  γ 515, γ0]. 11. ρατὶ 1]. 

15 ἩἨοί ρου πὰ5 απ υῖζΐοπ ἃ ἐγθδεὶδ 

ἀπ ϊοπαὶ δαμι ἴῃ ἰδϑῖο Ῥαβομ δ δ : ῃ 

ἐπὶ γίδομίε σοϊατπα οἵ ἐμ Οὐ οἱ βδογὶ, ΕΗ ΟρΡΟϑ565 86 ορὶ πίοι 

ΟΡ ΥΥ ΕΣ, ὑπαϊ ἃ ΡΥΙΒΟπΟΥ υγ5 τ] 564 ΟἿΪΥ δὲ ἴμπο δαδὲ οὐ πὸ 

Ράββονοσ. Ηδϑ οοπβίἀογβ ἐ86 οπϑίομι (4ποἐϊπρ' αὐτοί! ἀπὰ ὅογ. 

Ὑοβδὶι5,}) ἃ5 ΘΟΠΈΓΔΤΥ ἴο 1Π6 βέθγπ ἱμ|Π 6 Χ 1 ΠῚ οἵ τι Μοϑβαῖο ἴῃ- 

5Ππα}Π] 05 ; ογαΐ βἰφαϊάθηι ἀϊν πὰ ΡΟΓ ΜΌΒΘΠ; Ιαΐα Ἰοχ χωρὶς οἰκτιρ- 

6 οα ἐμ15 Ρᾶβϑδασθ, ἀθ σῖτα 
πο ἢ 15 θουπα ὑρ ἵπ ἔπ 6 
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Ναιῖς χν. δ. Οὴ6 ῬΥΞΟΏΘΥ, Ἦν ΒΟΙΏΒΟΘΨΘΥ ἴΠ6Ὺ ἀαδβιγθά. Ζεγυβαϊοθπι. 
Μ χαν.16. Απᾷ ἐπον Πδα {Π6η ἃ ποί8]6 ρυϊβοπθι, ο]δϑα ΒδυαθΌ88, 
ΜΚ αν. 7. νυ! ἢ αν θουπ νῖτ ἐμὴ {πα πὰ γτηδάθ ᾿ϑυτ ΘΟ 0 ἢ 

ὙΠ Πΐγη, γγῃο Πδα σοχημη68 τη 6. 1Ἰῃ [Π6 ΠΟΥ ΘΟΙΟΗ. 
8ι.(. Αμάπιθιηυίμπάδ ογγίηρ' ἀοπά, μασδη το ἀ65116 Πἴτη ἴο 

ἀο 85 ἢ μα δνϑὺ ἀοπθ πηΐο {Π 61]. 
[ὰ.χαὶ!. 17, (ΒῸΥ οὗ πϑοθϑϑιίν Π6 τη σθθαβα 9Π6 ἀπίο ἔπθχὴ δὲ ἐπα 

ἔδαβί.) 
Μιχχν. 17. ΤΠογοίουα ὑνῃθη (ΠΟΥ νγοσθ σρϑίπεγρα ἰοροίμοσ, ΡῬι]αΐθ 

5814 ππηΐο {Π 61, 
70.χν 11.839. γα ἢᾶν ἃ ουβίοιῃ (πὲ ἱ 5ῃου]α γ6]θᾶβ6 ἀπίο γοῖ πα δί 

{Π6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ: 
Μιχχυῖ!.17. ὙΥ ΠοΥὴ ν}1}}} γα {πὲ 1 τϑίθαβα πηίο γοι ἢ ΒΑγΆθθα5, οὐ 66- 

5115 ὙΠΟ 15 ο4116 ἡ ΟἾσῖβε ὕ 
50. χν]. 39. γ0}}} γα {πογοίοσθ [πδὲ 1 στ ]θαβα τπηΐο γοιῦ {Ππ6 Κιηρ οἵ {Π6 

δον 7 
αι. χν. 10. Ἐον πα Κπον ἐπαΐ {π6 ΟΠ] Ῥυϊοθί μά ἀο] νου Ὠϊγη 

ΟΥ̓ ΘΏνΥ. 
Μιχχν.19. ὙΒΘη Π6 ννᾶβ δεῖ ἄονγῃ οὐ ἐπα Ἰυπᾶστηθηΐ βθδΐ, ἢ15 νν 18 

βοηΐ πηΐο Πτη, βανιηρ, Ηδνο (ποι ποίῃϊησ' ἐο ἀο νυ ἢ {Πδὲ 
7α5ὲ τηδῃ : [Ὁ 1 πᾶν βυβογθα γηδην {Π]ηρ5 [Π15 ἀδΥ ἴῃ 8 
ἀγθᾶμ θεοδιι86 οἵ ΠΊτη. 

20. Βα 6 Ομιεῦ Ρυϊεβίβ δηα οἱάθυβ ρογβιιδ θα {Π6 τη ]ε1- 
ὰἀ6 {πᾶὺ ΠΟΥ 5ῃου ἃ δ5κ Βαγαῦθα5, ἀπά ἀθβέγου {65118. 

ἴα, ΧΧΊ]1.18. Απᾷ {π᾿ Υ οτθᾶ ουΐ 81} δ οὔθβθ, βανίηρ, Αναν γ Γ {Π|15 
Τη8, 8η6 τοΐίϑθαβαε ἅπίο τ ΒαυΔΌθ 458. 

19. (ιο ἴογ ἃ οφογίαϊῃ βϑαϊθοη τηδάθ ἴῃ (Π6 οἰἐγ, δπᾶ ἔοΥ 
ΤΩΛ 61, νγὰ8. οαδῦ Ιηΐ0 ὈΙ150}.) 

ΜΑΤΤ. ΧΧΨΙΪ. ΨΟΓ. 18, 

18 ἘῸΓ πὸ Κποὺ {παῖ (ῸΓ ΘανΥ πον Ππαά ἀε] νου μΐη1. 

ΛΕΚ ΧΥ. ρατΐ ΟΥ̓ νου. 6. δπά νου. 9. 1]. 

6 Νον οἷ ἐμαὲ δαϑδὶ π τϑ δαβϑᾶ ππΐο ἐπ θη)---- 
9 Βυΐϊ Ριαΐθ. ἀμϑννογθα ἔμθηι, βαγίηρ, ὙΠ] γα ἐμαὶ 1 γθ] 856 

πηΐο γοῖ ἐπ Κίηρ οἵ {Π0 76 08 ὁ 
11 Βυΐ ἴμ8 ΟΒΙοΓ Ῥυϊθϑίβ ηονϑα ἰπμ86 Ῥθορὶθ, ἐμαῖ "6 5που]ὰ 

γα ΒΘ. γ6] 6856 Βαγαθὰ5 ἀπίο {Π θη}. 

---Ὁ-.-.-. 

ΞΕΟΎΤΤΟΝ ΧΙΠ]. 

Ῥιίαϊε ἐΐγεε ἐΐηιθς θηἀραυοιγς ασαϊη ἰο τοίθαδο Ο νιοὶ. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙΙ. 91 -τοῦϑ, ΜΑΒΚ χν. 12- -14, {0κὲ χχῆΐο 
Ἢ 20--ῶὐϑ, ΤΟῊΗΝ ΧΥΠΙ. 40, 

Τ.ΧχῊ 20. ΡΙ]δίο, 

ΠΕ ΤΒΘΙ: [Π6 σΟΨΘΙΏΟΥ͂, ἰ 
[αν χΧ 1.20. ΓΠΘΥΘίογα νυ] πρ' το γ6]8α56 δ 6βιβ, 

μῶν 5106 ΟΠΠΙ Π]5ΘΥἹοογαΐα, ΗΘ}. χ. 28. πθὸ οαΐϊᾳιδπι ΒΟΙΙΪ ηἰ 
ἀαΐα ἱβῬποβοθηα! ροΐεβῖαβ, ποη Ηθρὶ, πο ϑυπθάγίο, ΠΟμ ΡΟΡα]ο, 
βθοἷ. χ᾿ δηά κχ. 

ὙΤΠ15 ἀονϊαΐτοι ἔγομι ἐπεὶ Θϑι} }} 5164 1ᾶνν ἰ5 ἃ ΡΓΟΟΓ ΠΟΥ τ 0ἢ 
ἐμ Το 168] ᾿πδεϊ αὐ οη5 πα 6 θη γοαχϑα ἔγοπὶ ἐποὶν Δρροϊπίθά 
ΣΊΒΟΟΥ ἃπ ἃ βανου ἐγ. ΤῊ οὐ ρίῃ ὉΓ{}}15 ὁπ ποῖ ραΐ 0 15 ππ ΚΠΟΎΠ. 
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Μύχχν]!.21. ΔΗ ΘΩ͂, Φοτγαβαϊοπι. ἴα. χΧΊ 20. [84] 5ραῖκα ἀραίη ἰο {ῃθῃη, 
ΜΙ χχνη.2}. δηα βα᾽ὰ ππίο {πθπ, ΥΥ ΒΘΊΠΟΥ οὗ {πὸ ἐνγαΐη ψψ ἢ] γ6 {δ4ὲ 1 

τς ΤΈΪΘΆ88 πηΐο γουῦ ὍΠΟΥ βαἰά, ΒΑγΆθθ85. 
70. ΧνΠ1.40. ΤΉ ΘΗ ογθα {ΠῸῪ 8}} ἀραΐῃ, βαυησ, Νοῖ (ἢ15 τηδη, Βὲΐ 
ἀπ Βαυδθθα Νονν Βαχαθθαβ νὰ ἃ τοῦ οΥ, 

λα Απά ΡΠδΐα δηβυγογοά δηὰ βαϊᾷ ἀραῖῃ απίο τποιὰ, μαι 
Ὑ}1}} γα ἐῃθη παῖ 1 5}}8}} ἀο 

Μιχχνη 22, νυ Ί ἢ {6βι15 νυ Π] ἢ 15. οα]οὰ (τεῦ 
Ματῖ χν.12. ππηῖ0 ἈΪΠῚ νγ ΠΟΙ γ6 64}} {π6 Κίηρ οἵ {π6 76 νν5 7 

18. Απά ἢν οτἱδά ουΐ ἀράίη, Οὐ ιν ΒΠη. 
ΜΈ χχν 22. ΔΠ4 {Π6ν 8}} 58 πηΐο Ὠΐπη, 
[μα. χχ!Π 21. ΟΥ̓ ΟΠ ἣν Πΐηι ! οσπι οἰ ἔν Ὠΐμι ! 
Μέχχν! 21. 6 ὲ πὰ 6 ογαοιῆοδά. 
Μαυκχν.4. Τῆρθη ΡΙ]δίθ βαϊὰ αηΐο ἔπουα, 

[μὰ. χχὶ!. 29. (ῃ6 {π|γὰ {ηθ6, Ήν, ναὶ ον] μδῖ ἢ ἄοπο 7 1 Πᾶνο 
ἔοαπα πο σαιβ8. οὗἨ ἀθδίῃ ἴῃ μΐμ: 1 ψν1}}} ἐμουθίουγθ Ἵμαβεῖβο 
Πῖπη, Δηα 1δὲ ἢ ρῸ. 

Ματκ χν.14. Αηά {πον οὐ θα οαΐ [Π6 γἹΟΥ6 Θχοθράϊηρ]ν, Οὐιο ν Πΐτη. 
[μα χχη! 38. ΑἸΑ {Π6ὺ τγεγα ἰπβίδης νν τ} Ιου νοΐοθβ, γοαυίσίηρ (μὲ 

6 τηϊρης θ6 οὐποιῆθά, Αμπά {μ8 νοϊθθϑ οὔ ἐπθὴ δηὰ οὗ 
1η6 Ομιοῇ Ῥυγιθβϑίβ ργθνδι]δά. 

ΜΑΤΤ. ΧΧνϊΐὶ. ραγὶ οἴνου. 22, 29. 

22 ῬΙ]αἴο 541 }}} αηΐο ἐπθπ, ΥΥΒαΐ 5181} 1 ἀο ἔμιθη --- 
29 Απᾷ μδ6 ΘΌΨΘΓΠΟΥ 5814, Ων ὁ ννπαΐ ονὴ! μαΐ ἢ ἢ6 ἄομπο 

Βαυΐ πον ογιϑα ουὖἱὐ {μ6 πλοῦ, ϑαγίηρ, [μ61 Πΐπι θ6 ογαοοὰ. 

ΜΑΠΕ χν. ρᾶΓΐ οἵ νοῦ. 14. 

14 - ΨΥ, νι μδΐ 6ν}} παῖ 6 ἀοπηο ὃ-- 

10 ΚΕ ΧΧΙΪΙ. ρᾶγί οἵ νοῦ. 21, 22. 

21 Βυὶ ἴπϑὺ ογιθά, βαγ!ηρ--- 
22) -- απα Π6 5818 πιηἴο {Πδῃη-- 

--.--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

716 «οτυς ἡτπργοοαίε ἐλε Γιωαιϊδίμηοηξ οΓ Ἀγ 5 Ποαι ροη 
. ἐπϊοηιδοίυθ5. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΙΙ. 94, 28. 

Μεχχνη 4, Ὑ͵ΏΘη ῬΙΪ]αία βὰν {παὶ ἢ6 σουἹὰ ρύδθνδὶ! ποιπῖησ, Βθὰέ 
ἐπδὲ γαίμου ἃ Ταγηι] ννὰ5 τηδθ, μ6 ἰοοῖϊς ννδίϑυ, δα ννδϑῃθά 

16 ΤΆ 15 ὙΘΓῪ ργΌΡΆ Ὁ ]6 ὑπαὶ ἐπ6 ΟΠ οΥ͂ Ῥυγίθβδὶβ ἃηὰ οἱ ἀθὺβ 80 
““ μϑαύϑαδαθα {Π6 πιὰ 46 ἐμαὶ ἔπον 5μου!ὰ ἃ5Κ. ΒΑΓΆΡΡᾶ5, πὰ 
ἀεβίγου 765115) (ΜΙ αἰ. χα νη, 20.) Βα ρ]αοοα ἐποὶγ ον ἢ οὐσα  ὮΓΘΒ 
πὰ ἀδροπάδηίβ 85. ΠΘΔΓ ἃ5 {Π6Ὺ παρ ὲ Ἰορ}}ν ρργοϑοὶ (Ψο Βα 
ΧΡ Πῖ. 25.) ἔπ6 ἀοοῦ οὔ ἠαἀρπιθηῦ- ΒΆ}}, ἐμαὶ ἔμθν παῖχης οθιαίῃ 
ἐῃ8 γϑίθαβθ οὔ ΒΆγδθθαβ, ἀπ βϑοῦγθ ἴπ6 ἀθβί γαθη θη οἵ «ΚΓ 6515; 
ἴον ᾿πηπιθα δίϑὶν ἀὔτεν, ἐμ . οἰδιμογο δ ἀθιιαηὰ ἔπ οὐ  χίοη 
ΟΥ̓ Ομγιβι, 80 ἀῃχίουβ γεγο ἴμ6 Ομ οί Ρυγίθϑῖβ ἰοῦ {π6 ἱπηηθαϊαῖθ 
ΘΟ ἀοιηπαίΐοη οἵ οὐγ [οΥά, ἀπ 50 δαγί! ἰθδὲ Βἷδ ἸΏ ΠΟΟΘΏ 66 
58ο.]ά ργοΐϊδοϊ πῖπὰ ἤποπι ἔπ 6 1Ὑ πη 166. 

Κ κ 
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Πῖ5. Παηάβ Ὀεΐογθ {π6 πα! 6, βαυίησ, 1 Δ ΠῚ} ἱπηποσδηΐ οὗ }εγαβαίεμι. 
τἢ6 ὈΙοοά οὗ {815 }5ὲ ΡΘΥβοη ; 566 Υ6 [0 1. 

Μιχχν δ. ΤὭΏΘη δηβυνογεα 41] [Π6 ρβορὶβ, δὰ βεϊά, Ηἰ5 Ὀ]οοά θὲ 
, ΟἿ 115, Δ4 οἡ Οὐχ Ομ] άγρη ἢ". 

--τῖξῷ».-.. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂. 

Ριίαίο γείραδος βαγαδῥαδ, απμὰ αἰοἴζυεγς Οιγίδὲ ἰο Ῥὸ 
ογμοϊβεα. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙΙ. 96---ὅ.60. ΜΑΒΚ χν. 1ὅ---19. {{8ΚῈ ΧΧΠΠ- 

94,,2 8. ΤΟΗΝ ΧΙΧ..1---16. 

Μανκχνυ. 15. Αμπὰ 80 Ρι]δίθ, ν]]]Πηρ' ἰο σΘοηΐθηΐ {6 ΡΘΟΡ]6, 
Πα. χχη 94. ῬΙ]δθ σὰν βαπίθηςσθ ἐπδὲ 1 5Βῃου]ά θ6 85 Π6ὺ γϑαυϊγθά, 

95. Αμὰ 6 τεϊραβθα πηίο ἰἤδθτῃ, ἢ {παΐ ον βθαϊοη δηᾶ 
ΥΩΠΓ ΟΥ̓ ννᾶ5 οαϑύ ἰη10 ὈΥΊ50η, ὑγβοτῃ μον Πα ἀεβιγαά. 

δόμα χῖχ. 1. ΤΉΘη ῬΙΪαίθ {Ππουθίογθ ἴοοΚ 6585, ἀπά βοουγροά Πίτη. 
Μααν χν.1ὅ. δῃ γνῃθη μα Πδα βοουτρεά Πΐγη, 
Μὰ, χα 25. ἢ ἀρ! νου {655 ἰο {ΠΕ 1 ψ}]]], 
Μίχχνυ.26. ἐο θ6 ογποϊβοα ᾿5, 

1 6 σα οἵ ὀοπαθιηηῖηρ' ΟἿἹ Τιογὰ τηϊιϑὲῖ δ]πλοϑὺ θη γ ὶν 
γΓοσὲ ὑροη ὑπΠ6 ὈΠΠΆΡΡΥ παΐϊοη ἡ πο πα μα ἀδβδίρηθα ἴο βᾶνθ, 
(9}Ἑ5ὁ"η χιῖχ. Ψἕ 11.) Ρι]αΐθ δά ἤν βιυοοοϑϑῖνα οἴογὶβ ἕο ἀν Γ 
0505 [το {Π 61 ᾿ηνϑίογαΐ μαϊγοα, πα ννὰβ ἰηἀυσοδὰ δἐ ἰᾶ5ϊ, πη- 
ν ΠΡ] ἴο γίθ]α Πἰπὶ ὑρ, ἔγοιη ἴῃ 6. ΔρΡρΥΘ Θηϑίοη οὗ Π15. οὐ 
ΡΘΙΒΟΠΔΙ δαίοϊυ. Ῥδγμαρβ, ΠΚον]56, ἢ Π6 Βαὰ ποῖ οοπιρ! δα 
τὰ ἴΠ6 ν]οϊοπῦ ἃπὰ οΟἰδοΥΟὰ5 ἱπιρονΐ 1165 οὗ ὑπ6 ον ]5ἢ 
ΓΌΪ]Θγ5, Β6 πιρηΐ πᾶν θαγθα ἃ οοιμηπιοϊΐοη διποηρ ἴμ86 ρΡΘορΐο, 
ψγ}Π0 ΜΟΥ 56 1 ΠΟ 5}} ᾿πο] η6 4, ἃπΠ ἃ 6 Γ6 556 016 ἃ δἷ 815 {1π|6 
ἴῃ ογϑαΐ πη 6 5, ἔγοιη 41} ραῦΐβ οὗ {πάδ8, ἴογ {π6 δϑ] βρταίιοη 
οἵ ἔμ Ῥαβϑονϑυ. [π 8}} ργορδΌ! ν Ῥηαΐθ 5 ποῖ ρτονιἀθα τ 
50ΠΠ| οΙ θη ΐ [ΌΓΟ6 ἴο ΘηΒα ΓΘ ρογίδοϊ ἔγαπα }}} 1 7} οα {π656 ργθαΐ {[8685- 
ἀϊνα}5: {Π6 1} ΨΘΓΥ 50] ΘΙ Ου]ὰ Ὀ6 ΘΟὨΒΙἀογθα ἃ5 {πΠ6 Ὀθϑδὶ 
ϑαδγαηΐοα [Ὁ ἔμ6 ΟὈδθύνδποθ οἵ ργορυι εἶν ἀλη ροοα οοπαμποΐ, 

18. ΤΠΓῚ15 15 9η6. οὗ ἔπ 056 Ρᾶβ5δρ65 [ἢ συ] οἢ πΠ6 Εἰνδηρ 1515 ΔΓ 
ΒΙΡΡΟΒοα ἴο Ὀ6 ἱποοῃβίϑίθηΐ. 81. ΜδγΚ δι γ85, οὔδρ. χν 256. 11 
νγᾶ5 {π6 {π|γὰ ΒΟῸΤ, πα ἔποῪ ογποϊ θα πη: δὲ. ΖΟ μη ἴ6}}5. 6.8, 
ιὶ ψὰβ ἀρουΐ ἐπ βιχίῃ πουῦ; δηὰ Ῥιαὶθ ἀδ! νου πἰη ἴο θ6 
ΟΥΠΟΠΙ6α, ΦόΒη χῖχ. 14---ξ16. γαγὶουβ πο 465 πᾶν θθθῃ δαορίοα 
ἴο ΓΘΟΟΒΟΙ6 μεθ. ἀρραγθηΐ αἰ θγθποθβ. Οπθ, μα ἐμαὶ ἰῃθ 
πιοϑὺ 1588], πα αἷ 8}} {πη65 {π6 τηοϑὲ οὈ] οἰ 8016, 15 {Π6 5δὰ0- 
Ροβέϊίοη οἵ ἃ ἔαϊδα. γϑδαάϊηρ. Τ1ὶ 15 υγρϑα, ὑπαὶ ἴῃ δηῃοϊθηΐ {1Π|65 
4}1 παιηθοῖθ ὅθ ψΥΙ ΓΘ 1π Ἰηϑηπδοῦρίβ, ποὲ αὖ Ἰθποίῃ, θαὶ 
γ ἢ Παμη6ΓᾺ] ᾿Ἰοἰΐθγβ, ὃ νὰ5 ΘΆΒῪ [ὉΓ Γν ὕπγθθ, ἴο θ6 ἰᾶκθὴ [ὉΓ 
ς, 5ἷχ. ΟἹ [15 ορί πίοῃ ἅγ6 αὐ θβθδοι, ἴῃ 15 δἰαθογαΐθ δα! ἐοῃ 
οὔτμο Νὸν Τ οβιδιηθηΐ, β΄ θη! ο, Ἐοβθπι !} } ει, θοάάγαρο, ΥΥμ1}- 
θγ, Βεηρεὶ, Οοοροίαβ, Β6Ζα, ΕἸ Γβηη115, ἃπαὰ ὈῪ (ὯΓ ἴΠ6 φυθαΐευ 
Ρᾶνὶ οὔ ἐμ πποβὲ δι ηθῃὶ οὐ ἰ1ο5. Β δι θ5 6 Οοαθχ Β6Ζθ, 8πά 
ῃ6 σοάθχ ϑἴθρμδμῃι (οὗ ἴπ6 οἰβρθϊῃ οθαΐαγυ,) ὑπθῦθ ἅΓΘ Ὁ Γ 
οἶμθυ τπδῃ πϑουῦῖρ δ, ἡ 16} γθδὰ τριτη, ἴμ {π|γὰ, ἴῃ ΦόΒη χῖχ. 14. 
85 Μ6}} ἃ5. ῃ86 Αἰθχδηάσγίδη ΟΒγοπίοΙθ, ΒΟ ῬΓΟΐΘ558685 ἴο οἱΐθ 
δἀοουγαΐο, ᾿πδθ πδογ ρἴβτσθνθη ἔθ ἀμὶοογαρην οἱ δὲ, ΦόΒη Βπ- 
8501: ΒΌΘΙ αἰβὸ ἰ5.ὑπ6 ορὶ πο οἵ βδνυθῦιβ ΑΒΕ ΘΟΏΘΠη15, ΑἸηη0- 
πἰθ5, ἃ δο8. οὔδιογβ, οἰΐϊθα ὃν ΤΠ θορθν οὐ οὐ 1Π6. ρᾶΒΒΔΡΘ : 
ἴο νοῶ τηϑὶ θ6 Δα ἀφο Νοηηῖ5, ἃ ατθεκ ροοὶ οἵ Ρᾶπορο!!5, ἴῃ 



ΜύχχνΣ 27, 

 ΥΚ χν. 16. 

ΡΙΠΓΑΤΕ ΒΕΙΕΑΒΕΒ ΒΑΝΑΒΒΑΒ--ΟἬ ΑΡ, ὙΠ. 

ΤΠ Θη 1Π6 5Ξοϊάϊους οὗ 1Π6. ΡΟ ΠΟΥ ἰοοῖκ δόδιι8, 
δηὰ ἰδ Πΐὴν ἀνναν 
᾿Ξ, ΣΤ: ΞΞΞΞΞΕΞ Ἐξ ἐββεβοεκντν το στο τοξε νος μοί... 

Ἐρυρῦ, ψπὸ Πού βῃ θα ἴῃ ἐπ ΠΠΠ: οοπΐαγγ, πὰ τοῖο ἃ ΡΟΘΙΟΑὶ ΡΆΓΆΡἢΓὰ586 οὗ ἐπ Θοϑροὶ οἵ 5:. Φοθη, ἃπὰ γὼ αἰβὸ Ιϑυπ ἃ τριτὴ ἴῃ 1Π6 πιδηπβογίρε πϑϑε Ὀγ Ηΐπι (α). 
-ΟἸΗθΥ 5 ᾶνο βαρροβθοά, ἐμαὶ ἐπ Ἐν Προ] ἰδῖ5 πᾶν ἀἀορίοα ἀν. ἔδυθηΐ τηϑὲ πο 5 οἱ οαἱου! δε ϊο. Νοιν μϑἰαπ αἴ πρ 6 ἀαῖ ποῦ εἰ 5 ἄρον δάδποθά, ἔπ ν Οὔδογνθ ἐπναὶ ποῦθ οὐ ἐπὸ ἀποίοηϊ ἰγδη- βίαϊουβ γϑαὰ {με ἐμπῖγὰ μοῦ ἴῃ Φοδε: ἔμον ἐπϑυθίογο δον {π8 ἀπ υ εν (ππρουίδοι!γ ἐξ ππϑὲ. θ6 ΘΟἢ Ὁ5864) θγ σοηβίἀονῖηρ {πὸ ἂν ἃ5. ἀἰν᾿ἀδὰ ἰπὲο ἴοιν ραν, ΔΒ ΘΓ ηρ ἴὸ {6 θυ ψν αἴοιο5 ΟΥ̓ 188 πἰριῦ. ὙΤΉ686. οοἰποίάθα υυϊῃ ἔπὸ πον οἵ ἔπ γθ 6, εἶχ, 

᾿ἷΠ6, ΟΥ̓ ἔψϑὶνθ ; οὐ, πῃ ΟἿ" ψ ἂν οἵ ἐθοκοηλρ, πἰπο, ἔνγοῖνο, 
ἵμγθθ, δηὰ βἰχ, ψμ10}} 4150. δυϊεθαὰ {πὸ Βο]θπηη {ἰπηδ5 Οἵ ΒΟΥ ἔα 
ἈΠ ΡΥΔΥΘΥ ἴῃ {π6 ἰοιιρ]θ. 1) οᾶ565, ΤΠ6 . ἄγριο, πὶ ψ Πΐοἢ {πὸ 
ψον5 ἀἸὰ ποῖ ἐΒίπκ 11 οἱ Θοπβθαυθποο ἴο ἀϑβοονζαϊα ἔπ6 ἔππὸ Ψ ΠΝ 
Θεθαΐ δοουγδου, ἔμοὺ ἀἰα ποὶ γϑραγὰ ἔπε ἱπίογπιθάϊαϊο ΠΟῸ 5, 
θὰ ΘΪγ ἰμο86 ποῦ ποΐθα αν βίῃ 5 τ ἢ] ἢ Βαρρεποὰ ἴο θοπιὶὸ 
Πθαγοδὶ ἴΠ6 ἐϊπηθ οὐ {16 ονθηβ βροκθῃ οἵ, Αἀδορέϊηρ [Πἰ5 τπϑὲ μοὰ 
Οἵ γθοοποι!]αἰοη, 1)γ. σαι ρ 06 }} γϑιμαγκθ, ἐμπαὶ Μδγκ δᾶγ5. ““ἰἰ 
γγὰ5 {Π6 {π᾿|γὰ ποιι,᾽ ἴοι ΒΘ 6 μᾶν γϑᾶβοι ἴἰὸ οοποϊ δ 
ὑπαὶ ὑπ ἐμιγα ΠΟῸΣ νὰ8 ρᾶᾳϑὲ. ΨΦόΒη 58 γ5, “1 νγὰβ. ἃροαΐ {πὸ 
5 ΧΈΠ. Πα γ,᾽ ἔγοι ἡ μΐοἢ 6 ὑπῖη κα ἰδ μγόθάθ]Θ ἐμαΐ {πὸ οἰχτῃ 
ον ννᾶ5 ποί γϑὲ οοθ. Ὁ [Πϊ5 δι ρροδίξίοη, ἐποῦρι ἐμ Εἰ ναη.- 

᾿ β6} 515 πιᾶγ, ὈῪ ἃ ἐλδἐϊἀἰου5 γϑᾶ οι, θὸ ἀοοηβοα οἵ ναπὲ οἵ ΡΓΘοὶ- 
510} ἴῃ γϑϑαγαὰ ἰο ἀαΐθϑ, ἔμΘὺ γγ1}}} ποῖ, ὈῪ ΔΠΥ λυ ἀϊοῖουβ ἃπὰ οδη- 
αἸά οΥἸ16, θ6 ομαγρ θα ἐς ΤἈ]ΒΘΠΟΟα ΟΥ̓ πιϊδσεργοβθαϊαξίου. Ὑπὸ 
ψ α]ὰ ἀσοιδθ ἔν ο. θά οΥπ ἰδίου 5 ἢ δοπιγαὶ οἴϊηρ Θᾶοῖ 
οἴμον, θθοδιδθ, ἴη γι! ρ 8η. δνθηξ γμῖο}} πα Βαρρεηθὰ μὸ- 
ἔχγθθη ἴθ δὰ δἷδνθπ ἴῃ ἐμ [ὈγΘ ποΟπ, ὁπ6 πα 5αϊα ἴ ν ἃ5 Ρᾶϑὲ 
ὨΪη6 Θ᾽ ΕΪοοῖκ - {π6 οὐμοῦ πὰ εὑ ννὰ5 ἀγανῖηρ τον γὰβ πόο (ὁ). 

ΤΠΘΥΘ 15, ον ον δῦ, ἴῃ ἰδ οὗ, πὸ τὰ] ἀϊἤογθποθ. δαί ννθθη ὑπὸ 
Ἐὐνδῃρ 6 1585 : Δῃ ἃ {Π|15 15 ΤΓᾺ]}γ δίηθυν αι ΟΥ̓ {Ππ|6 ἀπε" ΡΓ 6 ΓΘ ΒΟ ἐν 
θοῖ οἵ Ὁγ. Τον ηϑοη δμὰ ΡΙΚιηρίοη. Εἶνε τονίδνν {πὸ  ΒοΪο 
οἵ τμ6 ἐγαηβαοίιθη μι οι ἴθο Κ᾽ ρῥἰασθθ αὐ ὑμ6 ΟΥ̓ΠΟΙ ΧΊΟΩ, ἃη δῃ- 
ἀθανοι ἴο 5519) ἰπΠ6 }7 Γοδρθοΐΐνο ρουῖοαϑ ἴο δαοῖ, Ὑ1}}1 θ6 
ἰϑυπὰ ἐπαΐ 5. “0. Θὰ] οα] αἰ αὶ δὲ Εἰπ26 θγ ἔπ Ἐξοπιαι) ΟΥ Αϑβίαίῖο 
πιθέμοα, ἴγοπὶ πηἰἀπίρηῦ ἕο τη! -ἀαν, ἃπ 4 ΓΟ πὶ τι ἀ- αν ἴο πιϊά- 
ηἰρῃῦ. ΤΆ ψὸ 4||ὁνν ἀπ δι χέῃ ΠΘΌν, πιϑηἐ!οηθα θυ 51. Ψό πη, ἴο 
πιδὰρ ἔπ βίχίν μουν ἴῃ ὅπ6 ππογηΐηρ, ἢ 1} δα {Π6 ρ]66 ἰπ 
ψ ΒΙ Οἢ [ἰ 5ἴαη 45 Δα! ΓΔΌΪΥ γ76}}, νυ’ οι ὑπὸ {π|γὰ ΠοῸΣ νου] ποὶ. 

ΤΠ. πὶρμὲ νγὰ5 αἰν! θα ἰηΐο ὑνϑῖνθ μΟυ8, ΟΥ̓ [Ὁ Θαυὰὶ] 
ψαΐοῆθβ. ΟΥ̓ ἔπ Ἰαὐΐου αἰνιϑίοη 6 ἤᾶνθ βΘΥΘΤᾺΙ ἐγ θ5 ἴῃ ἴπθ 
αοβρ8ὶ. 50. Μᾶγκ ὑμῈ5 Θη απηθγαῖθϑ ἔμθι : ὀψὲ ἢ μεσονυκτιόυ, ἢ 
ἀλεκτροφωνίας, ἢ πρωΐ, Μαγκ χα. 25 : {86 οοοἰς ΟΥΟΥ ΠΡ ν᾽ 5 
ἔγοια ἔνοῖνα ἰοὸ ἔμγ66, δη ἃ ὑπ6 ἰαϑὲ ἔγοπὶ ἔπ γ66 ἴο 5βῖχ. ι 

116 δἰχ οὐ οοκ οὗ 58. Φόμὴ ννὰ5 ἔ: ϑπὰ οἵ ἐπ Ῥγοὶ. [μὲ 
5 ΘΧϑΙΐη8 ἐμ ἀϊν δῖοι οἱ {ἰὐπιθ ἔγομν. ὑΠ6 ΒΘο Νηρ οἵ ἂν 
ἀλεκτροφωνία, (οοο]Κ- ΟΥΟν 6.) ἴὸ ἐμθ οηὰ οἵ ἐμ ἐ' παώλενα 
μαι. ὙὍΠ6 ΔρρΥΘ θη δῖο 5 ἰπ ἔΠ6 σαγΓάΘη ἈΡΡΘΆΓΒ ἰο Ἰᾶν 6 ταῦτ 
παδάθ ἀροαΐ ἴδῃ ΟΟΙΟοΚ οα "ΓΒ αγϑάαγ πἰρ ἢ, ἀπ ἃ «} 6585 ΜΝ τ 
θὰ ἀννᾶγ ἴο Αππϑ8. Αθοὺΐ θ᾽ ονθὴ μ6 νγὰϑ δθηΐ ἴἰὸ ἡ τως - 
πα ἀπὶρὲ Ῥοῖθε ἀθπὶθα πἰπιη ἐμ6 Πγϑὲ ἔϊπιθ, αἱ ΒΝ εἰν ἐπδτον 

οὐοσῖηρ. βόοη αἰΐου πὴ! ἀπο ΠΘ ν ἃ5 πτεανν- Υ δ ἰρ 

Ρυϊθϑὶ, ἕο. αἴτογ ὑμαῦ μ6 ψγὰ5 ἃρυδθά θῪ ἴδ ὁ -" 8Π "- 
ναηΐβ, ἃπαὰ Ρεΐεὺ ἀδπίεα Ηἷπὶ ἃ βθοομπὰ ἔπ|6. Αροὰ ΦΟΝΝ 6 
πιογπΐμρ, ἱ. 6. αὖ ἴῃ6 βοοομά οϑοκ- ΓΟ] ρ᾽, τῷ τ ἜΕ ᾿ 17 
{π6 τιϊγὰ ἔθ. Αδοαΐ ἴθπν, ““ἃ5. 500} 88 11 γ᾽ 4} 5 ̓ - 

μεάσγιμ πιδὲ ; ἀμ ἰὴ ἃ {16 ἀππθ ἔμΠο ὺ ἃραιη ΘΟμἀΘπηΡεῖ Ὠ1}}, 
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Μιχχυῖ 27. Ἰηο {[Π6 σογηγηοη-8]], ΦευιβΆ} 61. 
ΜατΚ χν.16. ς4]16 ἃ Ῥγεθίογιαιη ; δηὰ {Ποὺ 641] ἐοσοίμου [πΠ6 016 θδηά, 

ΑΡουΐ ἥνα, ““σΠΘ6Π 1ἴ νγᾺ5 ΘαΓ]γ,᾽) πον 164 πἰτη ἅνγαν ἰο ΡΙ]αΐθ : 
δηα, ““ἀρουὲ ἐμ6 βιχὶῃ (ξοπ8Δ}} ΠΟΙΓ,᾽)) 1. 6. θαΐνγθθη 5ῖχ δηῃά 
Πἶπ6 ΟἾὉ]ΟΟΚ ἴῃ ἴπ6 πηούπίησ, (ΟΥ̓ ΘΠ ππθη ἴῃ 15 πιδάδ οὗ ἃ 
Βοιηδῃ ψαΐοῃ ΠΟΌΓΪΓ, ν]Ζ. ἴμ6 {π|Γὰ, βιχίῃ, πἰηΐῃ, οὐ ἐν, 1 
οἴΐοι “πο 465 {Π6 Π0]6 5Ρ866 οὗ ἔππὸ σομἑαϊπϑά ἴῃ ἐμαὶ νναἴο,) 
Ῥιαΐθ σαν ἴμ6 ἤπ8] βαεηΐθποθ ρδιηϑὶ «65115: 8η4, ἴῃ 6ο0η56- 
4ᾳ6πη66 ἐπογθοῖῦ, ὑπ ὺ 16 «6815 αἀψᾶν, 8Πα οὐποι Πα μἴτη “΄ αἱ {ῃ6 
ἐμιγὰ (9 6 158} ΒοαΓ,7) 1. 6. θοῦ ΠπΠ6 ΟΟΙΟΟΚ ἴῃ ἐπ πηοτηΐηρ, 
οἵ Βοΐν θη ἐπδὺ {1π|6 πα ἴμ8 οομηπθποθιηθπί οὔ ἐπ 6 ποχὶ ναΐοῃ. 
ΤΠ δνθεΐβ παὶ παρροπθα Ροΐννθθη 15 θοίπρ' ἢγϑὶ ἰδθη μ6- 

ἔογϑ Ρι]αἴθ, πὰ μἰ5 ἢ π8] οοπαθιηηηαίϊομ ΕΥ̓ {πΠ6 ΠΟΙ Δ ΌΨΘΥΓΠΟΥ 
νου ΟΟΟΌΡΥ ἃρουΐ ἵνψὸ πουΐβ ἂηᾶὰ ἃ δα]; τηᾶπυ ἱμϊηρ5 
ἴανουγθά, δΠα πιᾶπν ἀθηιδηθα οχροαϊξίοη. 
1 Οδιηρἤδβ αἸὰ ποῖ βεπὰ ἴο Ἡθγοά δπὰ Ρι]αἴθ σῆθη οὐγ Τιογὰ 

γγὰ5 ἢγϑί Ὀγουρΐ ΡΥΙΒΟΠΘΥ ἴο 15 Που586, Π6 ψου]ά ΡΓΟΡΔΡΙΥ αΪ5- 
Ραΐεϊ πη ϑβ θη ρ Υ5 ἴο ἔῃ 86Π| 85 500 85 ἢ6 7885 ΘΟ παἀθπηηθα ἰπ {Π6 
οοαηο01}. ΤῸ {πὸ [ὈΥΠΊΘΥ, ἰὼ τοααυθδὶ μ6 ψουἹὰ νγαΐο ΟΥῸΥ ΠῚ5 
Οδ!Π6ἂη 50] οἷβ, 16 {ΠῸῪ 501] πη ἃ ἀἰβί πΥθΆ Π 66 ᾿ἢ ἔλν οαΓ 
οἵ 2 6585; δηὰ ἴο Ρι]αἴθ, (γγο σᾶνα {Π6 50] ἀϊθυύβ ἴο δϑϑιδὶ ἴῃ ἔῃ 6 
ΔΡΡγΘμθηϑῖοι οἵ ΟΠ γδὲ,) ἐο δοαπαῖὶπΐ πἴτῃ τ ἀπ 6 1Ὁ Ἰπ θητίοη οἵ 
ὈγΙΠΡΊηρ᾽ [Π6 ΡΥΙΒΟΠΘΙ ΡΘΙΌΓΘ ἢϊπι. Α5 ὑπὶβ8 νγὰβ {π6 {Ἰπ|6 οὗ τΠ6 
Ράβϑονθῦ, θη ἃ ργϑαΐ ΘΟποΟυ 86 οὗ ἃ πηϊποι8 πδ0η νᾶ 5 
ἈΒ5ΘΙ]6 4 δ ΘΓ ΉϑΆ] θη, δηα 115 Δα] οΟΙ πἰπρ νΠ]ᾶρο5, 1 τὰ {Π6 
ἀυΐν οἵ ΡιΠαΐθ ἀπὰ Ηδγοὰ ἴὸ δχοσὶ ἴπ6 υἱπιοσὶ νἱρηδηοθ, ον πῃ 
νιτποῦ  ὑΠῃ6 ΟσΟυΓΓΘΩ66. οἵ ΔΠΥ͂ ὑπιιδδὶ ονθιΐ. ΤΠῸ6 ΓΌ]ΟΥΒ οὗ 
{868 τπηϊρΐ, ρΘγμαρΡ5, δὲ {Π15 {ἰπη6 πᾶνθ 66 πη Δ]αγπιθα δὲ ἐπ6 
16} Πρ 6 πο6 οἵ [Π6 δοο!πιδίοη5. οὗ ἴΠ8 ρ600]6, βῆ! ἀδγ8 Ρ6- 
ἴογβ. 11 οαπποῖ ἐμπϑυθίογθ θχοϊΐθ βαγρυ56, ὑπαὶ οἢ. 50 ἃ ὁ06- 
ΟΒΒΙΟΠ 88 {μ15, ΡΙ]αΐθ, ἃπαὰ ΔῈ] ΚΙΥ δου πΐπη Ἡδγοά, ννᾶ5 ΘαΓΥ 
Ὃρ, ἃΠπα γοϑαγ ἴο γθοθῖνθ ἴΠ8 Ψϑυ 5} ΤΌ] ΘΥΒ ἃ5 Β00Π 85 ἔθ ἃρ- 
Ρϑαγθά. ὙΠῸ ἢγϑὶ ἐϊπηθ ἐΠπΠ6 Υ οοπεϊπαθα θαΐ ἃ {Π{{16 ἢ 1] 6 ψ 
Ριϊαΐα; ἴογ ΒῈπ Π6 ψὰϑ [014 ἐμπαΐ 7655 θοΙομρσϑά ἰο Ηθγο κ᾽ 8 
Δυγιβαϊοίϊοη, μ Του ἢ τ} βϑηΐ οὐγ ϑανίοαν ἰο εἰ. Ηδογοᾶ δηὰ 
Ρι!αΐθ σαπιθ αὐ 56] ἀπ ἴο «ΘΓ 1586}, Πα οὐ ἔμ6586 ΟΟΟΕΒΙ ΟῚ 
ἴπ8ὺ σψϑῦθ, 1π ἃ}} ργοραὈ} } γ, δοοοιπποθεϊθά ἴῃ ἔπΠ6 Ηδγοαϊδπ 
ΡΆΪα ΘΟ, ψ Β]Οἢ νγὰ5 νΘΓῪ Θχίθηβῖνθ, δα δοπϑι βία οἵ ἔνγο βρϑοῖοιβ 
Δηα αἰδίϊποῖ θυ] ἀϊησ 5. «ΠΟΘ ΡΒ 5 ἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΘΘ 6815 ἢ ποΐ 8 
ΡΆ]Δ 66, θαΐ ρᾷαθθβ. ὙΠῚ5 ΒΌΡΟΓΡ δα! ῆσθ, ἃ5. 6 }} ἃ5 18 ἴοννθι 
Απϊοηϊδ, ΜΠ]Ο γγὰ8 ἃ ρᾶ]86θ δηα ἴονϑὺ ἰοροίμον, βίοοα ΠΘᾺΓ 
ἐπ ἴθιηρ]6, πα οδοιηπηπηϊοαίθα σὶΐῃ 11. ΤᾺ {116 ἀπ ἐμογθίουο 
Ῥϑίηρ ᾿οϑὺ ἴῃ γΓθπιονίηρ ἔγοπ ρ]8 66 ἴο ρ΄8οθ, (1π6ὸ ΗΙρῊ Ρυιθϑὲ 
θϑὶπρ' ἃ|50 Ἰοάρϑὰ πϑᾶγ ἴῃ ἰθιηρίθ,) ἵῃ6 ἢγϑδὲ δχδιηϊπαϊίοη μ6- 
ἴογΘ Ῥι]αΐθ, ἃπὰ ἐμ ᾿πίθγνίον σι Ηοτγοά, ταϊρΐ σοῦ ψ  Βΐη 
510 ἢ} ΘΟΠΠρΡᾶ 585, 8ἃ5 ἐπα οἷἵγ Γογὰ πιϊσΐ θ6 τοπιαπάθα ἴο Ῥι]αΐθ 
ΡΥ ἔνθ ἴπ ἔῃ τηϑγηϊπρ, αὖ ψ ΉΙΟΙ ἐϊπηθ ᾿ἴ τὰ γοδα ἀδγ-Πριὲ. 

ΤΠΟΥΘ νγὰ5 σΊθαΐ ΘΆΡΟΥΤ 6585 [ὉΥ ἃ βΒρεεὰν ἀθίθυ πα Οἢ ΟΠ6 
δῖ.θ, ἃπὰὶ ἃ πϑοθϑϑιίυ ἰὸν ἢ ἡ {μ6 οἴμποσ. ΤΠ6 Φον 5} ΓΌΪΟΥΒ, 
θα] οὺβ οἵ ἀδ!γ, δηὰ οὔ ἃ νϑγίδῃ!6 τα] πἀ6, ρυθϑβθα οἢ 116 
ΟἰΓΟὰ πιδί η6685 νοι Γοα, ΡΙ]αΐθ νγ6}} Κηθνν {μ6 βϑάϊουβ βρίγιξ 
Οὐ 16 παΐ!οη, γΓθϑὶ 885 ππ 6. ἃ ΤΟΓοΙση γ0Κα, ἃ Πα γθη ἀδγθὰ οοη- 
πάθην Ὁ. ὑπο 1 ργθαῦ ᾿πΟΥΘ886 ΟὗΓ᾽ ΠΙΏΟΥΒ ἴπ ΘΟΏΒΘα]Ό6Π66 οὗ ἴΠ6 
ΡΆββουβευύ. Ηδ ἔν!οθ ἰηἰουγοραίθα «6515 ἴῃ {πε Ῥγθίοσυϊ τα, ἢ 
1ῃ8 βουπᾷ οὗἉ ἐποῖν οαἴογυ, 85 ἰὑ σα ἴῃ ἢΪ8 ΘΆΓ5; ἀπὰ ΤὈὰπᾷ ἢ 
γΓρααϊδιΐθ ἴο ἀθίθγι! πα 5ρθθα νυ νυ ποῖ Ποὺ μ6 ψου  ἈΡρθαβ86 {Π8η} 
Ὀν οομηρ! Δ η 6, ΟΥ̓ΤΘΡΘΙ ἔπθπὶ ΒΥ ἴογοθ, ΒΟ οα ἴμ6 ργεβοπὲ 
οοοδβίομ ψοι! ἃ ποῦ μὰν θ66η δχρθάϊοπί. Τὶδ ὈΥΙ ΠΡ τι5, ἔῃ 6Π, 
εἰν ἴο ὑπ διχὶῃ ποὰγ ἐπ {πῸ ππογπὶπρ,, οὐ ἴο {πὸ δἰχτῃ μου οἵ 
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Μιχχν! 27, οὗ 50] 16 Υ8. ; δογαμάϊ οῖι, 

ΑΞ ΞΕ ϑΞς τ δ ποι πο ον σα νψν 

τηϊά-ἀαγ. Βαῖΐ ἔπ ᾿αἴϊογ οοηϑέγαοϊίοπ ΘΟΥΓΟΒΡΟῚ 5 ποι ποῦ τυ ἱἱ ἢ 
ἔμ6. οἵπιογ Ἐνδηρο ἰδῖβ, ΠΟΓ ἀροὰ ἐμὲ π ΒΟ] τ 51. Φόμη Πΐπι- 
561}, ΦόΠη χνὶϊ!. 28. ΤΘ ἀδίαδὶ! οὐ γνβοβο παγγαΐίνο ΘΟΏΨΘΥΒ ΠῸ 
1468 οἵ 580 πλπο}} {Ἰπ|6. 
ΟΥ͂Ο ὁοοπιθ ἴο ἔμ8 βϑᾶϊηθ δομο]δίομ ὈΥ ἃ οαϊου!αϊϊοι οὐ ἔΠπὸ 

{ππ|6 Ὠθητὶοη θα θγ {μ6 οἴμϑι Ἐνδηρο  ἰδῖβΒ. ΤΠ ΒΟῸΣ οἵ ογαοὶ- 
ἤχίοπ 15 σίνθη, Ὀγ 5... Μάγκ, ομᾶρ. χν. 25. ψῇοβ6 ἰθϑι πη οην [5 
ΟΟΠΠγπΙΘα Ὁ. ἴΠο856 οἵ 81. Μαϊτπον ἀπὰ δὲ. 1 Κὸ. 11 νψγὰ5 ἐμ 
ὑπὶγὰ Βουϊ, ΟΥ̓ πἴηθ ἰπ ἐμθ ππογηΐηρ. [μ6ὲ τι5 οοηδίαθυ, Πγϑὶ, 
ἤγοτα {815 ρίνθη μουζ, Ὀ. ἃ γοίγοσγα δ οαἱοιαἰϊοη, νυ μαΐ ἔἰη)ὸ 
{Π16 ργοοθϑϑίοη ἔγοπὶ ἴπ6 ργοϊογίαπι ἴο Μουπὶ σαίνογυ, ἀπὰ ἐμ 
σὲ ΟὗἁἨ ἌοΥποΙ γὴρ Οὐγ Τογά, ργοθΔΡ]γΥ οοοαρίοα ; βοθοπάϊγ, Β6- 
ἴὉγΘ ἐμ15 ργοοθβδίοη θθθαῃ, ψ μαὶ {ἰπη6 μ6 νγὰϑ ἀοίαϊποά ἴῃ ἴπο 
ΡΓρϊογίαπι ἴον ῬΙΙαΐθ μα ἀο]νογοὰ μἷπι ἴο "6. ογαοι θὰ; αηΐς, 
τπιταϊγ, πον Ἰοπρ' ἔμ βδοπίθποο οὐ ἀθαὶ ννἂ5 ἀοαγοὰ ἴον Ρι] αἴ 
δῖ ἀοννῃ οὐ {π6 ἐγ θυ]. 

1. ΑἸ πουρΡ Μοιυμὶ ΟΆΙνΑΓΥ νν 85 ΠΘαΥ ἴο ἔπ6 οἱἔγ, ἴΠ6 μγοοθϑβ- 
810 πημιδῖ πᾶν θθθη δον. Ογϑὶ νγὰ8 γθακθηθα ὈῪ ἢΪ5 ἈΡΌΩΥ 
ἴῃ ἐμ ράγαθῃ, ἃπα Ὀγ {μ6 ρϑᾶΐῃ ἃπα [088 οἵ δοοά ἢδ 5ιβίαϊ πα 
γοῖι ἔμ 6 ΟΥ̓ 6] ΒΟΟΌΓΡΊπ, ἃ ἃ ἔγομν {Π|6 ἰῃ 8] Εἰ πρ᾽ ΠΟΘ ΚΟΥῪ Οὔ ἐπ 
80116γ8. ΠῚ νγἂβ 051ΆῈ] (01 {π6 ρθορὶβ ἴο 11} γϑὰξ ἔμ οὐ πη 8}5 
80 ννϑηΐ ἴο οὐ χίοη. Ηθ δἰ 6} σανΓίθα ἢἰ5. ΟΥΟ55 ἴο ἰδὸ 
ϑαῖϊθ οὗ ὑπὸ οἷΐγ, δηά δἰἐποιρἢ ἰξ ννὰ5 ὑοῦ ἰαἰὰ ἢ Βίηηοη πο 
Ογγθηΐδη, Ηθ δὰ 501} [Αγ ῃθῦ ἴο σῸ, ἃπᾶ δὴ διηΐηθηοθ ἴο 
Ἀθοθμα. Το {πὶ8 ργοοθβδίοη, ἃ ἴΠ86 ΠΘΟΘϑϑαΥΥ ρΓΘρΡαγαϊ ἢ5 
ἴον {π6 γα οἰ χίομ, ψγὸ οαπηοῖ Δ]}οἱ [655 ἐμὴ δῇ ποὰγ, ἃπὰ ἐπ15 
ΥΪΠρ5 5 ἴὸ οἰσμς ἴῃ ἔπ 6 που πίηρ. 

2. Βοίογο πὸ ψὰβ ἰδ ἰουίῃ {π6 ὕννο γόρῦογβ 6 "6 ἴο θ6 οοῦ- 
ἀθιηηθᾷ ; [ὉΓ ἴῃ οᾶ565 νυ ΒοΥΘ. ΠῸ ἈρρΘΆ] ἰἂγν ἴο {6 ΘΙΏΡΘΙΌΓ, ΟΥΓ 
Ἠοιηδι βοηαΐθ, ὑπ ὄχι! δἰϊοη [ῸΥ αἰγοοίοι5 ΟΠ 665. ννὰ5 {Π{1|Ὸ 
ποῦ ὑπ ΠΟΙ 8]; ἀηἀ πὸ Βρθθαν δϑηΐθηοο οὗ ὑπὸ μρο νγὰϑ 
(0ΠΠ ον ϑα θγ 6 πατηθα αἴθ ρα] 5 πηθηΐ οὐ {π6 ογι 1 ηὰ]. 

ῬγΟΡΆΡΙγ, ἡ ἢ116 ΟἿΥ αν ΙΟΌΓ᾽ 5 ὑγ18} ννὰ5 ρϑπάϊῃρ, {Π656 πιὰ 6- 
λοΐουϑ ψ 6 Ὀγοιρηῦ ἔγομι π6 ρυΐβοη ἰο {πὸ μὰ}}, ψΠΘΓο ἔπ 8 50]- 
αἰογα Καρὶ σπᾶγα, ἐμαἢ ἐπϑὺ ταὶρηΐ 6 ἴῃ γθαάΐηθ85. [ἢ [15 ρμ]ᾶσο, 
ΡογΒαρ5, ἔπ 6 ρϑηϊξοπὲ {μιῇ περὶ πᾶν νυν τηθϑϑθα ἔμ ἀσροτί- 
πιθηΐ οἵ 2 6511.5, νυ 8116 6 νγὰβ δοοιγροα πα ἰηϑαϊοα θγ {Π8 "ο- 
Ἰη8η 50] 4ἰ6γ5; ἃἂπαὰ πιρηΐ πᾶν οοποθίνθα ἐμὰΐὺ δ5θη88 οἵ ἢΐ5 
ΤΘ 6 Κη 685, ΠΟ] π6855, 8η6 πη] θδίυ, σγῃῖο ἢ ργοραγθα ἢΐπὶ [ῸΓ {6 
δ. 68 οὗ ἃ ρογίδοῦ οοηΐδοδίοπ οὗ Τα] ἀροπ ἐπ ογοθ5. ΤῸ [Π6 
ἔϊιθ διρ]ογθὰ ἴῃ ἐμ ἱγγῖπρ, σοη θη, ἃΠπΠ ἃ ΒΟΟΙΓΡΊ πο οἵ 
Π656 πη6ῃ, (Δοοογαϊηρ ἴοὸ ἐπ Βοιηδη [ἀνή,} ΤΥ 6 ποῖ γθοκοῃ 
ἀποΐμοῦ [ἃ}} ποὰγ ὁ [ἢ ὑπ πιθᾶηνν 1]. Ομσὶδὶ νὰ8 σααγ οὶ θγ 
ἐπ βοιάϊοῦϑ ; ἰαῖο 0886. μαηα5 ἐμογθίογθ 6 ψψὰ8 ἀοἰνογθα δ 
Β6Υ6ῃ, ΟΥ̓́ΤΕ ΘΓ ΘΓ. [ 

8. ὕγμθη Ριϊαΐθ δά ἰδίκθπ μἰ5 βθαΐ οὐ ἀπὸ ἐγίθιαηδὶ, ἴο ργο- 
ποίη ο6 βθηΐθποθ οὐ ἀθαϊῃ οα ΟΠγὶβῖ, "6 νγὰϑ5 ἱπίθγγιρίθα θγ ἔπ 
πιθ558Ρ6 οὗ δὶ5 νυ ]8, 511}} πιϑϑι ζα ἢ ρ’---πὸ ἀσαίη ὀχροπιυ!αἰοά νυ τ ἢ 
ἐμ Φθν5, ἃπαὰ ἀθοϊαγεά {π8 ἱπποοθποθ οἵ «65115---ἀπά, νγθθπὶ ἢΘ 

οου]ὰ μγοναὶ! ποϊμίπρ, μ6 ναβιθα ἰδ Βδη5. θϑίογθ ἐδ πλμ Εἰ: 

ἰπά6, πα ἔμδη ἀθογθθα μἷ5 οομαθπγηδίίοη. 656 νΑΓΙΟῸΒ ρᾶγ- 

τισι! γ5 τϊρῦ αἰτορϑῦμϑυ ὁοοαρΥ ἀροὰῇ ἃποΐμογ μοι, ἃπα ἐμὸν 
Ὀτίπρ υ5 ἀραίῃ ἰο [μ6 δᾶπιθ ροϊῃῖ---Ὑ  Β 1 μὰ} δὴ ΠΟΙ οἵἉ 5ἰχ, 

Ἡ τὸ ἐμβθὴ {88 οοιηραΐαξίοη5 πηϑϑὶ, ἡ μθ  ΠΘῚ γγ6 γθοκοι ΟὮ ἔγοηι 

ἀπ Ῥγοῖ, οὐ Ῥᾷοκ ἔγοπι ἐπα ἐμίγὰ Βοὰγ: ὈΥ Οἱ μογ ἃροοιῃΐ, 
ῬΙΠαΐδ “« 5381 ἀυνῃ ἰπ [πὸ ἡαἀοτηδμὲ 56εἰ) "θεν θθῃ 51Χ δαη βουνοῦ 
1η ἴῃ6 πιογηΐην. ᾿ 
ΤΠ οοη͵θοΐαγα οὗ ατοῖία5, δἀορίοά ὈῪ κε. Ἰξαη οἱ μὲν, ἃπα 



0 ΡΙΠΆΑΤΕ ΒΕΓ ΕΑΒΕΒ ΒΑΗΒΑΒΒΑΞ--ΟΗᾺΑΡ. ὙΠ]. 

Μιχχν 38, Απᾷ {πῈῪ βερροϑα πἴμπι, δπά (ΠΥ ραΐ οἡ ἢ ἃ 56δυ]βε δογαβαίοπι. 
γορ6 ", 

7ομη χῖχ. 2. ἃ ῬαγρΙΘ ΤΌ 6, 
Μίχχν29, Αμπα ψπθη {μου πᾶ ρμἱαιίο 4 ογἴονῃ οἵἁ {Ππουπβ ἡ, ἐμ Ὺ 

ΡῬαΐ ἴδ πἀροη Ὧϊ5 Ὠθαά, ἀπά ἃ γϑβοά ἴῃ δὶβ τσης μπᾶ : ἀμ 
{πον Ὀοννϑά {πὸ Κῆθα θείου ἢ]Πη, 

Μαικ χυ.19. δηὰ ννουβῃρραβα Ππη. 
Μιχχν.29. ἀπ τηοοκαα τη, βαγίηρ, Η41], Κιηρ οὗ (Π6 δεννβ8. 
δόονη χῖχ. 8. δηα {Π6Υ βῃιοίθ ]η} τυ! {Π6 10 Βδη65. 
Μίχχν 80. . ΔΗ ἘΠ6Υ βρι6 ροι πη, ἃπα ἴοοΚ (Π6 ταϑα δηά βιηοίβ 

Βῖτ Οἡ {Π6 πεδά. 
ΡΙ]δαία πογϑίογα ννϑηΐ ον ἢ ἀρσϑίη, δηα δ! ππίο ἘΠ᾿ 6Π|, 

ΒεΒο]ά, 1 Ρειησ μι ἔου ἢ το γου, ἐμαΐ γ τὺ Κπονν {Ππδΐ 
1 ἢπά πο ἔδυϊυ ἴῃ ἤπη. 

Φοΐη χιχ, 4. 

3 

οἴ ν θα ΓΏΘα τῆ6ῃ, 15 νΘΓῪ ἸΠΡΘΏΪΟΙΒ ; Βαϊ 15 ππϑαρρογίοα ᾿γ δὰ- 
ἐμοῦ 165. ΤΠ Ψ 6 ν5, 6 οὔϑϑύνββ, αν θα ὑπο ἀν 1ηἷο ἰΟΌΓ α081- 
ἰδγβ, ἃ5 ποὺ αἰά ἐμπὸ πῖρῃΐ: ϑᾶοῖ οοηϑίϑιησ οἵ ἴπγθθ ΒΟῸΪ8; 
δηα, σ μαΐθνοῦ γὰ5 ἀοηθ ψλη ὑπ 5ρ866 οἵ ὁπ6 οὗἩ ἴμ6856 αυλΥ- 
ἰθτβ8, τηϊρΐ 6 γθοκοπθϑα ἴο ἔπ ποι δὲ ψ μϊοῖ ἐμ6 φυδγίθυ θΘσ δ, 
ΟΥ̓ αἱ ψῖοἢ 1 Θηἀθα. 'ΓΠ6 βθοοπὰ αυᾶγίου θεσὰμ αἱ {π6 ὑμιγὰ 
μουγ, ρου ψ μοῦ ἔπη τ 5 βδυαρροβθθα οὐὔὐ 1,ογὰ ψ)ἃ5 οοπ- 
ἀδπιη6α, δηα ἃ ὁπ αθὰ αὐ ἔψεῖνα : ἀροσΐὶ ν᾽ Β10}} ἔπη ἢ6 ψγὰ5 ογὰ- 
οἰ βά. 5:1. ΦόοΒπ ταϑηΐίοηβ {π6 ἔθ οὗ 15. σοη ἀθηηπδίίοη, 5. 
ΜγΚ οὗ δῖ5. συ οἰἤχιομ, δι. Φό η ἀἸδι Πρ 5665 {π θΘοτηπίπρ οἵ 
πμ6 βθοοπά αυλγίου οὗ ὑπ ἀδγ Ὀγ 115 Ἰαϊοϑὶ θυ, {6 βιχτῃ ΠΟῸΓ ; 
δὰ 5ί. ΜΆγΚ ἴμπμ6 οοποϊαβίοη οἱ 1, Ὀγ 15. ϑαγ)ιοδὶ ἴευπι, ἴΠῸ 
ἐμιγὰ ποὰν. Βαὲ ὑπ15 ΒΥ ροῖμθ515 ρ ρϑᾶῦβ ποι ἴθ ΤὈΓοθα ἴὸ ὃ6 
ἴθ} 68. 

(α) ψιᾶάς Ηοτπθ᾽ 5 [πίτοά. (1) διῃρθε!}, οα Ζόθη χῖχ. 14. 

19 ΠΡΉΘΥΘ 15 Π0 φγθαῖου ἀΠΠ] γῆ θεΐνθθη ὑπ πηθϑηΐηρ οὐ ἔπο 
ΓΤ 5 κόκκινον δια πορφύρα, ἴπᾶπι {ΠΥ 6 15 1 πα ἘΠΡ} 15} Γαδ ΘΓ 
5808} 58.Υ ἃ Γρά τόθ, ἃπὰ ἃποῖμογ ἃ γϑάαῖβῃ γοθο ; οὐ ἔπη 1 
Ὁη6 ΒΓΘΠΟΒ δυΐμοῦ 5Ποι1 ἃ ἃ586 πΠ6 ΨψοΥὰ τοῦρο, 84 ΔΠΟΙΠΟΥ 
γΓουροαίτθ. Κι ποίομ, ποΐθ8 ἴο βθοῖ. 442, 

2092 ΒΟΥ 5 ψΈγ6 ἔμο ἢγδὲ ργοάμποθ οὗ ἴπ6 ϑαυῖ αἴξου {πὸ [Ὰ]] οἵ 
τη8η, ἃης πον θύ6 ΌΥπ Ὀγ ΟἿΓ ΤΟΥ, ἃ5 ἃ ραγΐ οἵ Π15. Ῥιιηϊβὶι- 
τηρηϊ. ΠΘΥ 6 Γ6 ἴπΠ6 γβὶ γα τἴπ οὐ {πΠ6 σαγβα, ἃπὰ σοῦ ἄρρτο- 
ΡΥϊαΐοΙΥ ρἰ οθᾷ οἱ ἐπ6 ἰιθδὰ οὗ ἔμ βϑδογϑὰ νιοἰπι. 

ΒΊΒΒΟΡ Ρεβᾶγοθ ἃπαᾷ ΜΠΟΠΆΘΙ15 ἅτ οὐ ορίπίομ ὑπαὶ ἐπ ογονῃ 
Οὗ ΒΟΓΠ5 νγὰ8. ποῖ ᾿πἰθηἀρᾷ ἴο ΒΘ ὃπ ᾿ῃβιγπαιηοηΐ ΟΥ̓ ριιπἰβππιθηΐ 
ΟΥ̓ Τογίαγρ ἴο ΠΝ 684, αἱ γαῦμοῦ ἴο γοπάθυ. οὐσ Τογὰ δη οθ]θοΐ 
οὐ τά οι}; [ὉΓ ΠΟ οαιθ6. πον αἰβὸ ραΐ ἃ τϑϑά ἴῃ [ἰ5 μβαηὰ, 
Ὀγ γὯΥ οἵ δοδθρίγθ, ἃη ἃ θονϑα {Ππ||ῚὉ κπϑοβ, ργϑϊοπάϊηρ ἴο ἀο Πῖμη 
Ποπηᾶθ6 ; 8η4 ἐπαῖ ὑΠ6 γόνα 5 ποῖ ργοθαθ]ν οἵ ἐμογ ἢ 5, ἴῃ Οἱ τ᾽ 
56η8568 οἵη ψογἅ. Ματκ χν. 17. δὰ Φόμμ χὶχ. ὅ. ἴοσγηι ᾿ἰἰ σεφα- 
νον αἀκανθινον, Ψ Ή1ῸΒ. πὲ ΐ θ6 γα πδιαἰθα ἀπ ἀοαμ ῖπ οὔον ἢν. 
ΟΥ̓ υ γϑαΐῃ [ουπηθα οὐ οἵ πα θγϑπομοβ οὐ 6 που οδηΐμιιδ, ΟΥ 
ὈΘαγ 5 ἴοοὐ. ]Ν5 15 ἃ ρΎΊΟΚΙγ ρμἰαπὶ, ὑποπρὴ ποί {τ ἐμοῦ, ἴῃ 
[πὸ οουιοπ Ὠιθδηῖϊηρ οὗ ἐμπαῖ νογά. 4 ἢ 

᾿Ι)οαατγὶ ἀρ 6, Βονανϑῦ, ΟΌΘΘΥν 65 νΘΓῪ 7051} οἡ ἐμ15 1άρα, {πὲ 1 
ἴῃ 6 50] 616 5 νη 64 ΟὨΪΥ ἴοὸ 1η58}} Ογιϑί, ἃ ογόνῃ οἵ βίγανν νου] 
Βᾶνϑ Θα 8} Υ δηϑν οΓθα ἔπαΐ ραῦροβθ. [ἋΠπη|655 [Π6 Ὺ Πα πέδη δὰ 
ἴο ᾶνϑ δά ἀρᾷ ἴο ἔπε ογῃθ 65, ἢ 15 αἰ ποῦ! το Κηον οἡ ψν αὲ 
ἀοοουπΐ ἔπ 6 ἔθ Π8 58 ου ἃ πᾶν 66 βοἰθοίθα. 



ΦΖόθη χῖχ. ὅ, 

10. 

11: 

12. 

13, 

14, 

15. 

10. 

ΡΙΠΑΤῈ ΒΕΓΕΑΒΕΒ ΒΑΒΑΒΒΑΞ-- ΗΑΡ ΥὙ{]. 

ΤΉ οᾶτηθ δοβιιβ (στ, νγθαυΐηρ {π6 ογοννῃ οὗ {ΠΟΥ 5, 
ἈΠ 1ῃ68 ῬΌΡ]6Ὲ τορθ. Απᾶ Ῥι]αΐθ βδῖτ πηΐο {μθπὶ, Βο. 
ΒοΙά [π6 τηδῃ! 
θη (6 ΟΠΙοΥ Ρυθϑίβ ἐπουθίοτο αἀπᾶ οὐοουβ βανν ἨΪΠῚ, 

{πον οΥθά οὐ, βαγίηρ, Οὐ ἔν Πΐμ, ΟΥ̓ΛΟΙῪ πϊπ). ΡΙ]αΐο 
581 ἀηΐο (θη, ΤαΚκα γα μη, ἀπ ογαο ἔν ἰνΐτὴ : (ὸσ 1 
ἢπα πὸ ἔδυ] ἴῃ Βίπι. 

ΤῊΘ 96 νν5 δηβυνοσθᾶ τι, 6 μᾶνθ ἃ ἴανν, απὰ Ὀγ οὐ 
Ιὰνν 6 ουρῆε το ἀϊθ, Ὀθοδιιβ ἢ τηδᾶθ το} τῃ6 ὅοὴ οἵ 
σοά. 

γβθὴ Ῥιη]δίβ ἐμογοίογθ πϑαγὰ τμδὲ βαγίησ, Β6 νγὰβ {πὸ 
ΤΟΥ δἰταια : 

Απά ννϑηΐ δρδίη ἰηΐο ἔπ Τπᾶρυηθηι- "}}}, ἀηα 581} τητο 
9οθ5, ΝΥ Πδποθ ἀτὲ (μου ἢ Βα {6515 σόνο Ὠΐτη πὸ ἀηβυνου Ἶ. 

ΤΠθη βαῖῃ Ριϊαΐθ ἀπίο Πΐμὰ, ϑρθαϊκοδε τποὰ ποῖ πηΐο 
τη8 ἢ Κποννϑϑύ (ποὺ ποῖ {Πδὲ 1 ἤανθ βόννθὺ ἕο οὐποὶ ν {Π66, 
84 Πᾶνα ΡοννοΥ [0 6] α56 {Π66 ὕ 

Φ6βιιβ δηβυγουθά, μοι οου]άοθϑδί αν ΠῸ ροννοῖ δὲ ἃ]}} 
ϑδιηβῦ τη6, Θχοθρῦ [Ὁ γγϑῦα ρίνϑη {66 ἔγοπι αῦονο: {ἢρτο- 
ἴογθ 6 ἐπδῦ ἀο] νθυθά τη8 ππίο ἔπθα ἤδῖῃ {πὸ σγθαίου βίη. 

Αμπά ἴτομι ἐμπορίου ἢ ΡΙ]αΐθ βοιρῃς το τ ]θαβο μίση: δαὶ 
1Π6 08 νν85 οὐτἱϑά οαυΐ, βασίησ, ἘΈΠοιι 1δὲ τΠ}5 πὰ σο, ἐῃοιι 
ΤῸ πού (ὑββδυ᾿β ἔτ] πα : ὑυβοβοθν θοῦ τηα κοί Ὠἰπη56 ἃ Κίηρ, 
Βρθδκθίἢ ἀσδίηϑὲ (θϑδγ. 
πο Ῥι]αῖθ {πουθίοσθ Πθαγὰ {Πδΐ βαυίησ, ἢ6 Ὀγοιρῆε 

Φ65ὺ85 οσα, ἃπα 5αῖ ἀονη ἴῃ {Π6 Ἰπάσητηθηξ 5θδὲ ἴῃ ἃ θυ]. 6 
[Πδὲ 15. ο4}16 4 {π6 Ρανοιηρηΐ, θαΐ τη τπ6 Η ῦτονν, ἀθ αῖδπα. 

Απά 10 ννὰβ [η6 ργθραγδΐίοη οἵ {Π6 Ῥάββονθυύ, δά δἀθοιιέ 
{π6 βιχίῃ πουῦ : δηὰ 6 βαῖῖῃβ απίο [π6 Δονβ, Βοιιοϊά 
γοῦν Κιησ ! 

Βυΐ {πδὺ οὐἱθᾶ οὐ, Ανναν ἢ ὨΠ, ἀν ὙΠ Πΐτη, 
οΥ̓αοΙν πη. ΡΙ]αΐθ αι} πηΐο {ΠΘη], 5541} Γ οὐ οἱ ἐν νου 
Κιησ 7 Τῇ ΟΒιοῦῖ Ῥυϊθϑίβ δηδυνογθα, 8. πᾶν πὸ Κίηρ 
θυΐ (ὑδβδυ. 

ΤΉρη 46] νογθα π6 τη ὉΠογθίοσθ πηΐο {πη ἕο Ὀ6 οτιι- 
οἰΠεά. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΨΥΪΪ. ρᾶγί οἵ νοῦ. 26, 27. 

26 ΤΊ θη γο]θαβθα μ6 ΒΑΓ θα5 πηΐο ἐποϑ: ἂἃπὰ θη πο ἰνδὰ 
βοοῦγροθα 6885, μ8 ἀδ᾽ νογθα ἢϊπ--- 

Ω7 - ἀπὰ σαϊμογθα ἀπο μΐπὶ ὑπ 18 0}6 θδπά. 

ΜΑΠΚ ΧΥ. ρᾶγίὶ οὔ νϑυ. 1ὅ, 16. νϑσ. 17, 18. δηὰ ραγὶ οὔ νετγ. 19. 

15 ---το]ϑαβθᾷ Βαγαρθαβ απο {πμθη1--αο] γογοα «}65ι15-οἴίο 6 

ογποϊποα. 
Ι6 ---ἰμο βο! ἀϊθυβ-οἰαἴο {Π6 [8]]---- 
17 Απά ἔμπϑὺ οἱοϊ δα πὲπι τ ραγρ]ο, πὰ ΡΙαἰΐοα ἃ ογον οἵ 

ἐμποῦπβ, δηά ραΐ ᾿ἰ ἀροιυΐ μἷ5 μεαά ; 

ἀρεννς ὑκμμν ἐεβεξς; ἀμεστ κι ας. ἐσ θδοΣ, 

. Ουν Τιοτά που]ὰ ποὶ τανθαὶ μἰ5 ἀϊσιὶζν ἴο ῬΙΠαΐθ, θθοδι86 

μ6 ψοῦ]Ἱᾶ ποῖ πᾶν Βοϊ νᾶ μἰπι, ἃπά θθοδι86 ἃ5 ἃ γιιάσο ΡιαΐΘ 

ψγὰ5 οαν δοποογηθα ἢ δἰδ ἱππόοθποθ : ΠΟΙ ἔμ Γ πδὰ π6 ἔπη 

ὁοπι6, [ὉΥ ἃ ἄρρθ8] ἰο ἐμ ( μ1165. 

δ08 

Φογαπαΐθιι. 
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70. τῖϊ- 16, 

Μίχχνυι. 31. 

αγκ χυ.90. 

Φοῇ. χιχ. 7. 

{πι. ΧΧΙΠ.26. 

Μίχχνι.82. 

Πὰ.Χχχὶ].26. 

ΝΙαγ. χν. 1. 

Μιχχνι.32. 

1,0 χχῆ!. 26. 

ΑΒΕ 

28. 

ΟΗΕΙΒΤ 115 ΓΕ) ΤῸ ΜΟΥΝΤ ΟΑΙΥΑΕΥ--(ἬΛΡ.ΎΥΠ. 

18 Απά Ρδϑρϑη ἰο βα ἰδ πηι, Η811, Κίηρ' οἵ ἐμ Ψον! ᾿ 
19 Απὰ ἐμδνὺ βιποῖβ μἰπι οἡ ἔμ μοαὰ ψὶΐ ἃ γϑϑα, ἂπὰ αἱ ὰ βρὶὶ 

προη μἰπι---ονίηρ᾽ ἐποῖγ ΚηΘ68--- 

ΟΒΝ ΧΙΧ. ν6 1. 2. δηὰα ρετγὶ οἵ νϑσ. 8. 

2 Απᾶ ἐπα 5ο]άϊουϑ ρ᾽αἰἰβα ἃ οσόνγη οἵ ἱβοῦη5, ἀπά ραΐ ἐξ οῃ 
μΪ59 μ6δά, δπεὶ ἔμπου ραΐϊ ὁπ Εϊπὶ ἃ ΡΌΓΡΙΒ τΟΡ6, 

8. Αμὰ 5αϊά, ΗΔ1}, Κίηρ οἵ ἱμ 8718 }-- 

---- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂Ι. 

Ολγιδὲ τὲ ἰοα αἸυαν ον ἐλε “ιασηιοηῖ- Παὶξ 9 Ῥιίαΐε ἰο 
Μοινηὶ Οαἰναγη. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙ. 831, 389, Μμαᾷβκ χν. 90, 91. 0κΚΕῈ ΧΧΙΠ- 
46--δὃἃῷ. 59ΟῊΝ ΧΙχ. ρατί οὗ νεσ. 16. δπὰ νεσ. 17. 

ἈΑπά {πον ἴοοῖκ {68ι115, δπα 164 Ἠϊπὴ ἀν. 
Απὰά δἴτου ἐμαὶ {πθν πδὰ τηοοκοϑᾶ ἤπη, 

{πον ἰοοκ οὔ ἼΠ6 ρατγρὶβ ἔγοτῃ μῖτη, δπὰ ρα ΠΪβ οὐνῃ οἱοίμο5 
οα Βίχη, δηᾷ Ἰδα ἢϊπ ουΐ ἴο οΥΟΙΠΎ ΠΙπμη. 

Απά Πα Ὀθδγϊηρ ἢΙ5 οὔοβ5 νγεηΐξ ἔοσίῃ ᾿ηἴο ἃ ρ͵δοθ ο8]16ἀ 
(868 ρῥίαςε οἵ ἃ 5Κ}}, νυν μῖοἢ 15 οα]16ὰ ἴῃ {π6 ΗΘ Ότονν 6ο]- 
ΘοΐΒἃ. 

Αμπά 85 {πὸν δᾶ Πΐμη ἀννᾶν, 
85 ἴπεν οδπιθ οαΐ, [Π6Υ ἑοαηα ἃ πδη οὗ ὕντγεπθ, 5'τηοη ὈῪ 
ὨΔ116: 
{πὸ ν Ἰαϊά μο] ἃ ἀροὴ οπμβ ϑ᾽πιοη, ἃ Ουγθηΐδῃ ὅἢ 
ΜΠῸ ραββθα Ὀγ, σομπηηρ οαξ οὗ [Π6 οοιιηέγυ, {π6 ἔπ ογ οὗ 
ΑἸοχδπᾶοσ δπὰ Ππΐτβ “ἢ, 
᾿ϊπὶ {ΠῸΥ ΘΟΠρ6 164 το Ὀ6δΥ ὮΪ5 ΟΓΟΒ5. 
δα οἱ Βίπη {Ποὺ ἰαϊὰ (Π6 ογοββ, {παῦ ἢδ τηϊσης Ὀθδν ’ἰ ΔΕΓΕΥ 
658. 

Απά {ποτὰ ἔο]]ονναα πη ἃ ρυϑαΐ σουηρϑην οἴ ρβορίο, δμά 
οἵ σοηθῃ, ψΒΙΟἢ αἶβδο θεννδι δα δηα Ἰαιηθηΐθα Ὠϊη: 

Βαι .[6β 5 ΤγΠΙηρ' ἀπο ἔπι 5814, ᾿θδιρῆτουβ οἵ δεγα- 

2 Ῥν σοπρΆΓΙ Πρ ἔμ656 ἔψχζὸ ρϑ558 5.865 γα ορίδι ἢ ὁπ οἵ ὑμοβθ 
1 ἀπ] ΓὉ]6 τηϊποῖ, γαῖ ππρογίδηϊ ργοοίβ οἵ π6 δυϊπθηιοιν οἵ 
ἀῃ6 Βουιρίαγοβ, 0} ἀθιηομϑδίγαϊθ ὑπ6 πηροΟϑδι ὈΙ ΠΥ οἱ ἐπ 61Ὁ 
Βοῖπρ' [ὈΥΡΟΥΘ5. ϑἴ. Τλικθ, πὸ ψ τοῦθ ΤῸ ἐμ (ἀθα 65 οἵ Αϑὶὰ, 
ΠΊΘΓΘΙΥ τπηθηῃϊ 5 ἴΠ6 πὰΠ16 ἃΠ ἃ σοι πίγυ οἱ ϑ᾽μηοΠ,  ΠῸ ννἃ8 Ρ7Ὸ- 
ΡΆθ]ν Κπονῃ ἴο {πὸ ΘΆΓΙΥ ΟΠ γιβυϊδηβ ὈῪ ομαγϑοῖθσ. 58.. Μαγκ, 
μόνον ογ, ἡ 80 δἀάΓο55866 ἢ] π156}} δὐ {πΠ6 ἀἸοίδίιοι οἱ 51. Ῥοΐδν (Όγ 
ψ 0856 πᾶ ἰμϑγοίογθ {μ15 οβρ6ὶ πιϊρῃΐ τπογ8 ΡΓΟΡΟΥΥ 6 
681104) ἴο ἐπα οοηνογΐῖβ αἱ οπιθ, δαά5, ἐμαὶ Βηθ) νγᾶ5 {Π6 
(αϊμου οἵ ΑἸθχδηάθυ ἂπὰ Βυΐιβ, ὑμ6 Ἰαϊΐεσ οἵ ψιιο Ὀδίπρ' ἃ 
ψ}6}} Κπόον τποθ 8 Υ οἵ ἰμ6 Βομηδη Ομ αγοἢ, πα} 165. πὲρ αὐ 6 
τπδάθ Ὀγ ἐπ6 ρϑορίϑ, οἵ Ευΐαβ Εἰπηδ6} 1, γοδρθοὶ!πρ ὑμ6 οἰγοαπ- 
δίδπμοθθ οἵ ἴῃ6 ογυοϊχίοη, οι μ6 ἴῃ 8}} ργορὈ}Πν νου ὰ 
μᾶνο γϑοοῖνϑα ἔγομι 15 ἰαῦμασ. ΒαΓ5. 15 βαϊαϊοὰ Ὀγ 5ὶ. δα] ἰπ 
μὶ5. ἘΠριδῖ]16 ἴο ἰμ6 Βοιπδῃδ (οι. χνί. 13.) ψ ῃῖο. νὰ Γι θη 
ἸΠΔΏΥ ὙΘΟΓ5 Αἰ ἴ6Υ πο Θο5ρ6ὶ οὐ δὲ Μαγκ. 

ΖΦΖογυβαῖεπι. 



1μα.χχὶ.29. 

80. 

91. 

32, 

ΜΙ χχνι.33, 

84. 

αν χν. 8. 

ΟΗΕΙΒΈΤ 15 ΟΕΌΟΘΙΕΊΕ-- ΗΑΡ, Υἱῖ:. δ 0ὅ 
58 ]6 1, ὑγβθρ ποὺ ἴῸγ 1η6, θὰϊ ὙγΘΘΡ [ῸΓ γουγβοὶνοβ, ἀμὰ [ῸΣ Τοτιιβαίοιη. 
γΟῸΥ ΘΠ] άγρη. 

Εοτ, Ὀ6 014, [6 ἄδυνς ἃγθ οοιχηίηρ, ἱ ἱ ᾽ ᾿ σ, 1᾽ῃ 1Π6 ψ Β] ἢ (ἢ 
588}1 5ᾶγ, Β]6ββθᾶ δγθ᾽ [ῃ6 Ῥᾶσσθη, ἀπὰ 1π6 νου θ8 τας 
ΠΘΥΘΥ θᾶγθ, ἃηἀ 16 ρὰρ5 ννἘ]οἢ ΠΟΘ ρᾶνο βιὸς. 

ὙΠΘη 584}} ἐμον θθρίῃ ἴο βὰν ἴο {π6 τηομηίαίηβ, ἘΔ] οα 
115 ῷ ἩΝΙ ἴο {Π6 1115, νου τι. 

ΟΥ 1 τΠδν ἀο {Π658 τῃϊπρβ ἴῃ ἃ ρίϑθοη ἱ "ον 5 ΒΎΘΘη ἴγ66, ννῆδι 514}} 

Απὰ [Π6γ6 γγεῖα 8150 ἔννο οἵ μοῦ ππδ]οίδοίουϑ 1δὰ νυ τι πὴ 
ἴο θ6 ρΡαΐ ο ἀθδίῃ. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΪΙ. ρμᾶτὶ οἵἁ νοῦ. 31, 32. 
9] --οΟπἰ μον ἴοοῖκ {πὸ τόρ οὔ {γ ἱ ἱ αἱ 

οἢ ἰιΐπη, ὙΡῚ δὰ νῖπι ἀυνὰν ἴο μα νουαριιτο ΚΠ ΣΙ ΣΣΤΟ 
92 Απα-- 

ΜΆΒΕ Χν. ραγί οἵ νου. 20,21. 
20 Απὰ ψβϑη ὑπο Ὺ μα τηοοκοα Πΐμη--- 
21 Απὰ ἴμϑὺ σοπρ6] οπ6 ϑίπιοι, ἃ Ογγοπίδη---ἰὁ θθαγ Πἰβ 

ΟΓΟ585--- 
--Φ--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΙ. 

Ολγῖδί αὐγῖυθ5 αἱ δῆοιηι! Οαἰυαγῳ, απ ἰδ οτμοὶ εὰ, 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΠ. 858, 84. 87. ΜΑΚΚ χν. 92, 98. 96. 98. 
ΚΕ ΧΧΙ. 858. 388. 5ΟῊΝ ΧΙΧ. 18---99, 

Απα νβθη {ΠῸῪ ὑγ6 ΓΘ ΘΟΠῚ6 ἴο ἃ ρας ο]]64 ΘΟ] ροίμα, 
{Πᾶΐ 15 ἴο βὰν, ἃ ρίασεθ οἵ ἃ 5Κ1}}, 

ΤΠΘΥ σάνε Πϊτη πο σαγ [0 ἀΥΙΩΚ τηϊησ]θα νυ ἢ σᾺ]} : ἀπᾶ 
νη πο μά ἰδβϑιθα ἐπουθοῦ, μ6 ννοιἹὰ ποῖ ἀσῖηῖ. 

Αμά {Πδνὺ ράᾶνβ Πὶπὶ το αἀσὶπκ νυῖπ6 Ἰη] 9764 νυ 11} γηΥΥΤὮ : 
αῖ 6 γϑοθινϑά τὲ μοί "ὅ, 

33 6 Φον5 ΔΙ ἂγ5 βᾶνθ ψγὶπ6 ψ ἢ ἸΠΟΘΠ56 ἴῃ ἰξ, ἴο βἔυρην 
δης ἰπτοχίοαῖα {π6 οὐ πὴ] η8]. ΤΠ6 οπδίοπι οΥρ  παθα πὶ ἐῃθ ρΓο- 
οδρὶ Ργον. χχχί. 6. “" αἴνθ βἴγοηρ ἀσίηκ ἀπο πἰπὶ ἐμὲ 15 Γϑδαν 
ἰο Ρρϑυίβ,᾽» 1. 6. “Ἅ ἰο Βἰπι ψηο 15 σοῃἀθιηηθὰ ἴο ἀθαῖ!.᾽ 1 νου 
ΔρΡρθαγ ἔγομῃ ἔμ ργθοθαϊηρ' παγγαίϊνο, ἐπαὶ ἔῃ γθΘ ΡΟΙΪΟΠ 5 ὙὙΘΓΘ 
οογίδι]ν οἵεγθὰ ἴο ουγ Τογὰ, ἔννο γ πὶ μ6 ἃγγινθὰ αἱ Θοϊσοῖμα, 
Μαϊΐ. χχνὶ. 84. ἃιὰ Μαγκ χν. 28. ἂἃπαὰ ἴῃ {μιγὰ αἰἴον 6 δά 
ὈΘΟῊ [ὉΓ βοιη8 {ἰπ|86 οὐ 8 ογοβϑ. ἘΠ ἢγβι ἀγαιῦρηΐ, ν᾽ ρΆΓ ἢ - 
σ]οά τὰ} ρΆ}1, νγὰβ πιοϑὲ ργο 80 ]}ν οἰϊεγθα ἴο Ὠΐτα ἴῃ τη] 106, ἀηά 
ἀογιβίοη οἵ μἰ5 δι ἤουιπρδ; ον [ογὰ γοίαβδιπρ ἰο ἀγὶπκ οὗ ἴξ, ἔῃ 
Ιηἰοχιοαῖηρ ἀγααρηῖς μΐο γὰ5 ἀϑὰ8] Οἡ. 506}} Θοοδβίοπδ8, νγἃ8 
ἔμοη ργθϑοπίοα-: θαΐ μ6 ἀθο!πθα ἔαβεϊηρ οἵ δἰ τμθγ, δπὰ ἀγάηκ 
ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἐπῖγα, ἔμ νἱποραγ, ΟΥ̓ ροϑοᾶ, ἔμ6 σοπηηθῃ ἀγίηκ οἵ 
τπ6 Ἐοιπδη 5ο!] ἀἰθυβ ; 8π ἃ ΜΒ οἢ ψγᾶ5 ρ᾽αοοα ἰπ ἃ ν6556] ΠΘᾺΓ ἐδ 
ΟΓΟ55, [ὉΥ {Π61Ὁ δοοοιπιπηοάδί!οη. ) 
Ἠδ νας ἑαϊηϊ δηᾷ δχμδιυβίθα ἴῃ θοάγ, ἃπὰ ἐμποιῇ δ ΡΟΥΘΓΒ 

οΓ πιΐπ ἃ γ γα ἐμ 5ᾶπ|6, μ6 γϑααϊγθὰ ἱπαὶ 8. Βα πη ΜΙ 5Βου!ὰ 

γϑοθίνϑ ἐμ γϑίγοδμιηδμὶ ργοβαγοα τὸ μἰμι θ. {π6 Ὀγυδίαπαθγ.. 

ΑΙΠΒουρἢ, ἃ5 νγα Βᾶγϑ 8566}, ἔπε Ἀρρϑᾶυβ Π0 ΑἸ ΟΥ̓ ΟΥ αϊ5- 

ΟΥ̓ΘΡΆΠΟΥ ἴῃ {μ6 δοοοῃπίβ οὗ 5ὲ. Μαϊίπον πὰ 5ὲ. Μαγκ, Μ|- 
ΘΗ 6115 ἄοο5 ποὲ μοβϑίϊαΐθ ἐο ϑϑοσί, ὑπαὶ ἔπθῦθ οχ βίβ ἃ πιδῃ [δὲ 

οοπἰνααϊοϊΐοη. Ηδ δΒᾶ5 Θοπδθαπθη  οηἀθανουγοά ΠΥ ΘΟη)66- 

ἴατο ἕο σοοοηοῖο ἐμ δαρροβεά αἰ ογο πο, ἃπε] ΒΒ παά πὸ βίῃ- 

ΘΌΪΑΓ πιἰσίογία πο ἰο θ6 τοί αἰεὶ ὈῪ αἰπησ. !, Ὀγν Βἷδ οαϊίον Βίδμορ 
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{μιχχὶ1.33, Απά ψῆρῃ ἐπ  νὺ να 8 σουη6 (0 {Π6 ρδεθ ὑυ ΒΟ ἢ 15 σ]}]6 4 Τοτγαβαϊεπι. 
ΟΙναγν, {Ππϑγα ὑπ ὺ οὐποιῆθα μη, ἀπά (Π6. τηδἰθἔδοζουβ, 
οη6 οὗ {8 τίρῃῦ μΒβαπμά, πα {π6 οἴμοὺ οἡ {Π6 ἰ6Ε. 

Μδγβι, ψῆοὸ Ππᾶ5 δυμβδιυί αἱθὰ ἃπ ΘαΌ8}}} ἀπίθπαθ!] οοπ͵θοξιγο, 
ἀηα ᾿ἸΔϑῖ]γ, ὈγῪ ἔπ οὐΐο οὐ θοῖῃ, ΑὐσθΊΒμορ Τᾶνγθηοθ. ΑΠΘΓ 
σοΙρΑΥ Πρ {π ὕνο δοοοιπίβ οἵ 5. Μὲ αῖῖπονν ἅἃπα 51, Μαγκ, Μ|- 
ΟΠ 8615 ἀ6ο 465 ἐμαὶ 58 ΜΙΆΓΚ πᾶ5 σίνϑη {πὸ οογθοΐ μἰδίογυ, πὰ 
ἐνᾶὲ 51. Μαξίῃαν 5 ΘΌ5Ρ6], Μ Ὠϊ0}} νγὰ5. ΟΥ̓ΘΊ ΠΥ τυ ἴθη ἴπ 
Ηδρτον, ψγὰ8 ΥΟΠΡΙΥ ἰγαηϑίαἰθα το ασθθκ. Ηδ βᾷρροβοβ 
ἐμαὶ 6 ψοτὰβ υϑοεὰ ἰὼ ἔπ Ηοργον Οοβροὶ οἵ 5.1. Μαίζμον, 
ΘΓ 50 6}} ἃ8 ἀργοϑα συ τ {π6 δοοοιηὗΐ σίνοη Ὀγ 5. ΜάΥ, ἀπὰ αἱ 
ἀΠ6 581η6 {Ππ|ὸ ὑοῦ οᾶρ8 016 οἵ ἴπ6 οοπδίγαοίοι μ] ἢ 85 ραΐ 
οὐ ἔμπϑιι Ὀγ δἰ. Μαιμμον᾽5 ασθοῖκ ὑγδηβίαἴοσ. ϑαρροβο δὲ. Μαί- 
ἴπθνν ψγοῖΐθ ἈΝ Ἴ͵23 ΝΠ, ΒΟΉ δ᾽ στ ἢ 65 βυθοῦ ψὶηθ τ ἢ ὈἸΓΈΘΥΒ, 
ΟΥ̓ σνϑοῖ ψἱπ6 πα πυΥγἢ, ἃ5 Κγ)16 Πα 1ὖ 1ῃ ΜΙ ΔΓ ; πὰ Μ αὐ μον"5 
γα δ᾽ αῖου ονϑυϊοοκοα ἰμθ γοὰ "1η δ ὉΠ - πῆ ἴοοῖκ 11 [ῸΓ δ ὉΠ, 
γΥ ΒΙ Οἢ 5’ ΡΠ] 65 νι παραγ; δηα Ὀ18γ, μ6 ὑγαπδ]αϊθα ΕΥ̓͂ χολή, 85 ἰἰ 
15. οἴδθῃη τοπαάθγθὰ ἴῃ ἴμθ ϑερίαδριηΐ, Νᾶγν, δὲ. Μαίζηθν, π6 
Ρτοοδϑαβ, πᾶν πᾶνε γι ἔθη πο π, δα πᾶν 511] πιϑαηξ ἴο Ἔχ ρ 85 
“ὁ σγγοοὶ ψῖη6 ;᾽ 1[80, {Π6 ΑἸ ΠΟΥ ΘΠ 66. ΟὨΪΥ οοῃδὶϑἐθα πῃ ἐπ ροϊηΐδ: 
ἴον {πὸ βϑαᾶῖπθ ψοτὰ, ψ ῃ]οἢ, θη ργομοα ποθ “’ Π8]},᾽ 519. 165 
“ἐ αιγοϑὶ,᾽) ἀδποῖθβ ἃ5 ΒΟ0ἢ 85 11 18. ῬΡΓοποα ποϑα Πα]8, “Κ νἱ π6ΡΆγΥ.᾽} 
Τ6 ἔγϑ δ] αίοῦ οἵ 51. Μαί πον 6 05Ρ6] τηἰδυπαάδγϑίοοα ἴμ6 ον 5 
ΟὔΠμ6 οΥΡῚ Π8], θαΐ 51. ΜΙ ΑΥΚ 85 οίνθη {πὸ ἴγὰθ δοοοιῃηΐ. 

Τπη {Π|5 ΟΥ̓ 1 οἾ5π|,) ΜΟΙ 86}15 ΠΥ θ6 ΘΟ ἀογθα .ἃ5 μδυ]Πο᾽ Γ6- 
[αἴοαὰ πἰτηβο!; [ῸΥ Π6 16}}5 τι5, ἢ. 151, ἐμαὶ ἃ5 ὑπὸ Η θΌγον ΟΥἹρῚ- 
η8] οἵ 5. Μαείπον 15 ἰοβί, ἃ ΘΟ ρΡ Ι ΒΟ ο8Π πον Υ 6 1πδἰ αἰθα 
μοΐνθοῃ ἐμαὶ ἂπὰ ἐμ αὐθοκ νϑυβδίοη - δῃηὰ ἰῃ15 ΘΟΙΠΡΆΓΙΒΟ0Ν 
ΑΙΟΝΕ σἂ ἀθοϊάθ ἔπ απθϑίϊθη 1 1Π6ΓΘ 15 ΒΠῪ νὩ ΙΔ 0 η θαΐγθθη 
ἵπθα. 1 τηιιϑὶ 6 Ουδϑυνϑα ἴῃ ἃπϑυγθι, Ὁ 15 ποῖ ρο551016 ἴο 85- 
οογΐδιη οογίϑι!ν νομοῦ 5.. ΜΙ αἰἴζμον ψγοῖδ 'η ΗθΌτον ΟΥ̓ ποῖ. 

ΒΊΒμοΡ Μαγβῃ μἃ5 γϑυιαγκϑα, ἔπαὺ {π6 ργοροβθα ΟΠα] 466 γοϑά- 
1ηΡ Οὗ ΜΊΟΠ 6.15 οσαπ ποῦ ΡΟΒΒ101Ὺ πᾶνο οίνϑη Τἰδ56 ἴο ἴΠ6 ΘΧρ Γθϑβί θη 
ἴῃ 5. Μαυκ᾽β ἰοχὺ: ποι 6 Γ 15 ὑπὸ οοπδίγαοίοη οὗ νὐϑπὶ ΘΟΥΓΘοῖ. 
Ἠδνὶηρ ροϊπίθα οαΐ ὑπ 6 θα ἢ 655 οὔ πο οὐμϑὺ ραγὶβ οἵ ΜΊΟΒ86115᾽5 
ΟΥΙ  οἶδπι, ὑμ6 Ἰθαγηθα ΒΊ5ΠΟῸΡ π85 ργοροβϑὰ ἃ 51}}1181 ΘΙ ῃοι ἀδ 10 ἢ 
ἜΡΟΝ ἐΠ6 53Π16 ὈΥΪποῖρ 8 οἵ οοπ͵θοΐαγθ Ηδ βίρροξδοϑ ὑπαὶ ἐπ6 
οὐ ρίηαὶ Ομ] 466 ἰθχὺ νγὰβ Ν 23 ᾿ϑτι σι, Πα ὑπαὶ ΝΠ, ὙγΒ] Οἢ 
ὨΘῸ 5. ΜΙΠ6, ψγ»ὰ5 ΘΟὨΐ 564 Μ 11 ΝΥΤ, ν]ΠΘΡΑΥ ; δ ἃ ΕΠ Θν 156 
ΝΎ. ΠΥ ΎΓ ἢ, ΜΙ Ν τ. 98}}. Τὴ γοίαϊαϊϊομ οἵ ἔπ 56 Πυροΐμθβεβ 
ΑὙΟΠΌΊΒΒΟΡ ΓΘ Π 66 ΟὔΒΘΓΨν68--- 15 βί γα ηρ6 ΘΟΠ ΒΟ Οὗ ΤΟΥ 8, 
νοῦ μου αἰϊγιθαΐαθ!]θ ἴο ἃ ἰγδηβου ΘΓ ΟΥ̓ ΓΘ ΒΙΙΟΥ, 15 ΡΎΘαΐου 
ἐμὰ 86 618 ᾿ἰκϑὶγ ἴο πᾶν πᾶρρομθά, Ανδῦθ οἵ ἴπθ οβ]ϑοϊίοη, 
Βίϑῃορ Μαγβῃ, αἰϊζεγναυ δ ργοροβα5. δπούίμον {{Πππδίγαϊ!ομ, πὰ 
ΡΓΘϑαχη65 ὑπαὶ ὑμ6 Ομ] ἀθο ἰθχὶ γα ὑπῸ5 ΝΣ ᾿Ξ Ὕτι, ἡ ΊΟἢ 
ΠΙΔΥ 6 Γϑμαθγθα νίπθ πη σΟΠ αἰ) τυ μᾶἂ. Ὑοἱ μ6 δαα5, ἐμαὶ 
85 Ὕ2ΓΙ, ΒΘ Π ἃ ΡΒ ΓΙ ΟἾΡ]6, μ5 ὅΠ6 51 οαἰϊοι οὗ γι ἄαιη Πουΐ, 
ἃ5 Μ086}} 85 {παῖ οἵ ν]π|, 6 ἢ ἃ δ θϑίδηξζιν: δηα 85 Θ᾿ 3, ΜΠ 6 
ἃ 5105 η ἴ γ6, Π]Θ8 5 δοθία πη, ἃ5 γ706}} ἃ5. ΘΟ αἰ πὶ, ἡ Π6 ἢ 8 ραγὶϊ- 
ΟΡ], ἀροη ἔπ15 σοπϑίγαοίϊίοη ἴΠ6 ΤΟΥ 5 τᾶν 6 ἰγαηβαἰθα 866- 
ἔπη ἰὰγθαΐαπι [6116, 511}} ΒΡ ροβὶπρ,, ἃ5 πη {86 ργθοθάϊῃρ' ᾿πϑίδποθ, 
ΝΣ ἴο 6 τη ϊδία κι  [ῸΥ Ν ΤῊ. ΥΥΠ ΔῊ γοϑρθοῖ πονθνοῦ ἴο {Π15 δὺρ- 
Β δ. ]0ὴ (5805 ΑΥ̓ΟΒΡΊΒΠΟΡ μ ΘΠ 06) τᾶν ἰῦ ποῖ θ6 δ Υ]ν α65- 
ἰϊοηοα ψμϑίμου ΘΡΌΣ ἰπ ἀποϊθηΐ ΟΠ] ἀ66 γΘ ΠΥ 5 σΏ1Π 65 γΠΘΡΆΓ. 
ΝΟ 500} πηϑϑηίΐηρ, 15 αἰ χϑα ἴο 1 ἴῃ Βυχίουβ Γδχίοοῦ ὉΠ] ἀαἷοὸ 
οἱ ὄνγιδο, ΠῸΓ πῃ {πμ6 ϑυσοομα!α, 1)1οἰοη. δηποχϑα ἴο ἴθ Απ- 
ἔνοῦρ ΒΙΡ16. Τὴ πθ οἰάθυ Βυχίον 5. Ἰμθχίοου Οἰνα ἀαῖο ΤΠ ΑἸ πλι- 
ἐΐο οἱ ἨδρθΙ πῖο : {Π15 56Π86 ἰδ ἰπἀθδά ρίνθη ἴο ᾿ὑ ; πονογί 6658, 
πο ἃ5 ὑπο ἀποϊθῃΐ Οια]άθο δ6ῆ56, θαΐ ἃ5 θη6 οἵ ἃ πιυῦθ γϑοθηξ 



Ψψοπη χῖχ.ἕἕ 8, 

Μδγκ χν. 28. 

ΔΦοόλη χιχ. 0, 

ΟΗΕΙΒΤ' 15 ΟΘΕΌΘσΙΕΙΕῸ--ΟΗΔΛΡ, ΥὙἹΙ. 

8ΔΠ4 {6515 ἰὴ πὸ τηϊαϑί. 
Δμπά 6 ϑογίρεαγθ νγὰβ {1 8]164, νοι 8α ἢ, Απὰ ᾿ς 

γν 5. ὨμΠΏ ΡΟΥΘ α υνΊῈ} ἘΠ6 ἐγδΠΒΡΎΘΒΒΟΥΒ. 
Αμπὰ ΡΙ]αΐθ νγγοίθ ἃ {{]|Ὸ “", 
Ἐπ τπαππεότνν ΜΊΘΟΨΙ 64] ΖΩ6Σ μδων 

ἀαΐθ, ἃ5 06 ἰο Β6 [Ὁ πἃ οὨ]ν ἴῃ ἐπ ἨΔΌΡΟΙΝ ἀπά ἔπ σ᾽ ογαβΆ!οΙη 
Τα, ὙΠῸ ἔϊππθ οὐ ἐμ Θοπιρι]αϊίοι οὐ ἐπ Ἠαθ ΟΣ μας Βορῃ 
ἤχοα ὈῪ ἔπ 765 ἴο δροιιΐ πὸ γϑὰγ 800 αἴξον σμγιϑὶ ; θὰ} βοπ)0 
ΟΠ βιὰ 5. ρ]ὰο6 ἰΐ αἴ ἃ Ἰαΐθυ ρουϊοά. Ὑγο ΟΡβοῦνοβ, “ Βαίοη- 
ἄσπη 00 οϑὶ, ργὸ δηϊ ᾳαϊξαΐθ τοὶ δἰϊου 5 ἀοιποποίγαμἄὰ ΠΟ 
δα 18. ἔπΐο ἂὰ ἨΑΡΡοὶ ἢ ργονοοαυὶ ροβ556, οἴαπὶ Π}10 ἀγσιπηθηΐο 
οοηδίθί, απὸ ἐθιρογο πθθὸ νϑὶ {ΠΠἃ παγγαίϊϊο δαϊ ΘΧροβιίίῖο 880 
πδ ἰδ 51}.}---ΒΙΒ]] οὐ! θοὰ Ἡργαοα, νοὶ]. ἰἱ, ᾿. 1426, τι. ΠΑΡ ΟΊ. 
ΤΊο Ψϑυαβαίθιῃ Τ αἰ μηυ ἃ 15 δαϊᾷ Ὀγ Βυχίου τὸ παν θθθη οὐπι- 

Ροβϑὰ ἃρουῖν ἐπθ γϑὰγ 290, οὐ, δοοογάϊηρ ἴο Οἰοσβ, ἀθουΐ {86 
γϑὰγ 270 (ΥΥ ΟΠ] Β1}». Ἡϑθγθα, νο]. 11. ρ. 688.) ; θὰϊ Τὐ σμἰίοοι, ἴῃ 
[18 Ηογτῶ ΠΡ. ἴῃ Εναῃρ. Μαϊιμεοὶ, ὀοπίθμπ 5, ὑπαὶ ἢ νὰ. ποῖ 
Ὑγιδίθαι. ἀπ}}} πὸ ἔοαγῦν ὀθηΐανγ. θεῖ, ΟΠογοργαρι, ον 81. 
Ρ. 144. 

ϑοθοσθίθθη 4150, ΔΠιΟηρ ὅπ 6 ἀρρᾶγθπὶ οοπ γα οἰϊομ5 οὐ {πὸ 
Νον Τοβιδιηθηΐ, Θηπηθγαΐθ {μ15 θοΐννθθη 5.. Μ αἰίμον μὰ 5ι. 
Μαγκ, νὰ γοϑρθοῖ ἴοὸ ἐμ6 ροϊίοῃ οἴογθα ἰο ουγ 1ογὰ ὕροη {δ 6 
ΟΥΟ55. 81. Μανμον,, 6 οῦδθῖν 68, ἐ6}}5 τ15 ἔμϑὺ σᾷνϑ μΐπὶ νἱμοραΓ, 
ΠλΪ 516 4 ψ 1} ΡᾺ}}, ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον, Μαίί. χχνὶϊ. 84. 
5. Μανκ, ἐμαὶ ἐπδν σᾶνθ μϊπ ἐσμυρνισμένον οἶνον. ΜΆΓΚ χν. 
24. Βομποοίθθη ψου]ὰ γθοομ οὶ] ἔΠ6 ἔνγο μαβδᾶρθϑ Ὀγ βαγίην, αἱ 
ΤΥ ΥΎ πἃ πὰ οὐπὶ [8116 ἀϊοαΐον δἀπιϊχία ροϊαϊ, ἀἴαιιο γἱ ματα {556 
Δοϊάτιη), 4ποα 1ἢ αἰδεϊποῖο νίπαμ, οἱ ἀοϑίαμι ἃρρθ!]αγὶ βοϊοῖ. Ηὸ 
ἱμπθα 5065. Οἢ ἴο. 5'ιδνν ἐμαῖ ὑπ 50ῸΓ νη γγὰδ ἐπα ἰβογίπαϊ παῖ ]ν 
ΠΆΠΘΑ ὙΥ1Π6 ΟΥ̓́Ν ΠΘΡᾺΓ ; ἃπὰ {Π6 ψ 186 οἴου ἴο οὐν Γογὰ χαὐρσαὶ 
ἴῃ πΚ6 πᾶ θὺ θ6 6416 4 ΘΙΔ ΘΙ ψν1 6 ΟΥ̓ νἱ μα ΆΓ. 

1 οαηποΐ δι οοποίτο, ἴον ἀη αἰ θη τῖνα ραβδὶ οὔ ἔποβο πὰ 
5016 ΟΥΠΕΥ οΥΙ ΕΓ οἰδτηβ, ἐπα {π6 βαρ] οδὺ θα οἵ ᾿πἰογργθίϊμρ [ἢ 
μϑδδᾶβοϑ ἢ φαθϑθοῃ 15 ἀμ θοδὶ, ἃ58. θθίηρ δαυ !} }ν οομδιδιοαΐ ἃπὰ 
βϑἰδαοίογγ. ἜἘΠῸ ἰγϑὺ ροϊΐοπ ψψἂβ ργΟΡΆΡ]Υ ρίνθη ἴο οὐ Τοτγὰ 
ἴῃ ἀθγιϑίοι, ἴπ8 θοῦ, ἰμθ βἔαμιγιης ἀγαὰρϊ δι} }γ ἂά- 
πὶ! δίεγθα ἰὸ ΟΥ̓] 815, ἃπὰ ἴμ6 ἰμιγὰ οὐ] οὶ (Ὸγ ἔγοῖὰ ἐπ θ 
50} Υ η 95 οἵ ἐπ6 ᾿ηοπθηΐ. 'ΓῊΘ Βγ5800 πιθημ]οηθα θγ 5... Ζοἢη 
ἴῃ {6 ποχὺ νϑύβθ, 1ΠΔ} θυ Πἂρ5 θ6 οομπϑίἀογθα ἃ5. ροϑϑίθ]ν ἰὸ 
4186 ἴο ὁπ6 οἵ π6 ἰγρθ5», ψ θ]ο ἢ} μεσ ρου θα ἴο ροϊπΐ ουὲ 
Ομγῖβὲ ἃ5 {Ππ| ἐγ ρ108} ρᾶϑοιιδὶ ἰᾶ πῦρ. Ἵ6 «6 υ8 ἃἰνν ἂν 5 ὁομμθηοθα 
ὑμ15. ϑαδὺ Ὁγ. πΠ6 ϑαξίπο οἱ διιίου μογὴ5. αἀἰρροὰ ἴῃ νἱπορᾶγ, 
ἢ ψγἃ5 ΘΟ ἀΘΥΘα ἃ5 ϑιῃ] μαῖα! οἵ ραυγιΐν, 566 5, 1. 7, 

Τὶ ᾿πδὲ θ6 ορϑογνϑα, ἐδαῖ ἴθ. Μαΐὶ. Χχυῖ. 94. Ἰηδἰθαὰ οἵ ὄξος, 
πᾶην ΜΒ. γϑαὰ οἴνον. ἜΠῸ ροβοᾶ, ΟΥΓ Θομηθη ἀγίηκ οἵ {πὸ 
Ἐοιπδῃ 80] 416 185, ἃ5. Κῆονῇ ΡῪ Θὰοῖ ἤᾶπηθ: ἱμὸγ οὶ θην ον 
ἀπ 5816 561η86 (α)- 

(4) ὅ86. Αὐομθίβιορ [ματγ ποθ᾽ Β ΘΘΥΤΊΟΠ 9 ΘΧΟΘΒ5 ἱπ ῬΆΙΟΪορῖσαὶ 
ϑρθουϊδίίοι, Ρ. 89, ποίθβ. Μδγϑινβ ΜΠ ΟΠ Δ 6118, νο]. 1Π|, Ρ. 158, ἀπά 
Ρανί 1]. ῥ. 127-8. ϑομποείροη οτος Ηδθγαῖϊοθ, νο]. 1. Ρ. 230, Αάδιῃ 
ΟἸυκ ο᾽ 5 Οομμμηθηΐαγγ. Ηογηθ᾽ 5 Οὐἰ(οαὶ Γαϊγοάποίἑοη, βθοοπὰ βἀϊείοη, 
νο]. 11]. ρ. 115. 

Ξ. Τὴ Ομγβιϊδη σου! ἰ5 ἀθορὶν ἱπαορίθα ἕο {πὸ δοθυγαῖθ 
Δ πα ᾿ϑραυποα Ὥγ. Τ Ονη801), ([ὉΓ Ὧ15 ἱπρΈοπίοιβ. ΟΥ̓ ΕΓ οἶδπι. οὴ ἐπ 
{116 ρΙασοα Ὀγ Ῥι]αΐθ ου ἔμ ογοβϑ8. Τὴ6 Δρρᾶγθηΐ ΟἰδογθΡΆ ΠΟΥ 
Βοΐνεθν ἐμ ἀοοοππὲβ οὗ ἐ}15 {{}16 σίνοπ ΒΡ. ἐπ Ενϑηρο! ἰ5ῖ5, πὰ 
θθθη τπγρεά 85. 8η οβρήθοϊοη ἀραϊηδὶ {5 ᾿πδρ γα οι ἃ πη νογϑοῖῖν 
οὐ ἐμὸ ϑαογθὰ νυίϊθυβ. Τ8Π6 ΒΡ ΓΒΟΓΙ ρ 0 ἢ. ΟΝ 16 ΟΥΓΟ55. ΨΡᾺδ 
σι τθη ἴῃ Ἡεῦγον, ἀπα ατϑεῖ, ἀπὰ μ᾿ εἴπ ; 8 ἃ ἃ5 {1} 6 Ενδηρθ- 

᾿ϊ8ῖ5. 4}} πυθηζίοι ὑπὸ ἐἰ}}6 αἰ Πογθηε!γ, Ὀγ. ον Πδθὴ οοποοίυγοά 
ἐμαὶ 1ὲ ψνὰθ Ροδβίθ!δ ἃ πρὶ πᾶν 58 151} ναγὶ θα ᾿π ΘΔ 08 ἰδῃ- 

δ07 

δοταβαίομι. 



δ08 

Μαικ χν. 6. 

Μίχχνυι. 87, 

ΟΗΕΙΒΤ 15 ΟΕΌΟΘΙΕῚΕ. - ΟΗΑΡ, Υἱ]. 

{ῃ6 ΒΡΘΥΒΟΓΡΌΟΘΩ οὗ ἢΪ5 δοσιβδίοῃ 

Απά 56ὲ ᾧρ ονϑῦ μῖ5 μβοδὰ ἢ15 δοσυβϑίίοη νντἸτέθῃ, 
τ ειαενέν δι τὸ ἀνε  ἀὐσξλεεξς θῶ ἐριτεξχιχάδει κχ χε τος Εεξες 
βυϑρθ. Α58 5. ἔκ ψγοῖθ ἔου ἐμ (πε !165 ἰη Αομαΐα, ἴξ 15 ρύο- 
Βάθ]6 ἐμαὶ Β ψου!ὰ ρῥγοΐθγ. πιθητ]οπὶπρ ἐμ6 ασοθκ ᾿πϑουϊρέϊοῃ. 
Α5 8ι. Μαίΐζβμεν δἀάγοϑδϑα ὑπο 76ν5, [Ὁ 15} ΚΟ] ἐμογοίογο ὑπαὶ Π6 
5Βου ἃ 56 ἐμ Ηθῦτον : ἂἃπὰ ἃ5 51. ΜδΓΚ ΡΥ ΠΟΙΡΆΙΠΥ ψγοΐο ἴο 
ἐμ οιδπ5, Β6 ψου]ὰ παϊαγΆ} ν σῖνθ ὑπ ᾿μαϊτῖπ Ἰηδογιρίοη. 1 
μᾶνθ ορϑογνϑὰ ἴῃ τγ δύγαηροπηθηΐ ὑπ6 ογάθυ ρτοροβθα Ὀγ Ὦγ. 
Τόν πβοη. Ηο γον 5, ἴμ6 Εν ΠΡ 6155 81} τηϑη τοι 815 Βα ρ6Γ- 
βογιρίΐοη, θα ΘΓ οπ6 Μ]Δ 50818 ἀἰἤδγεηοθ, θχοθρῖ ἴῃ ἔμπο ἰδὲ 
νοτάς, 1Π|ι6 Κἴηῳ οΓΓ ἐδ «6108. ᾿ 

ΥΥ6. ΠΥ ΓΒΆΒΟΠΔΌΙΥ Βαρροβο δὲ, Μαϊπον ἴο μπᾶνο γϑοι θα {ΠῸ 
ΗΘΡτον : 

ΤῊΪΙΒ 15 
ΨΕΒΌΒ, ΤῊΗΕ ΚΙΝᾺ ΟΕ ΤῊΕΒ ΨΦΕΥΒ, 

αηὰ 5.. Φομη ἐμ ατθακ: 

ΨΕΒΌΒ ΤΗΕ ΝΑΖΆΒΕΝΕ, ΤῊΝ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΝ ΨΦΕΥ5. 

1{τπὴ0 5Βῃου]ὰ 6 δϑκϑθά, ψῃγ 6 ΝδΖδύθῃθ νγ85 οἴη θα τη ἴΠ6 Ηο- 
τον, ἀηὰ ψ) πηιδὲ 55 ἃ ΓΘΆ5Ο0Π [ΟΥ̓ ΡΙ]α θ᾽ 5 ΠΟ, ΡΟΓΒΔρΡ5 
νγ6 280 ἴδιι5 δοοοπηΐ [Ὁ 11. ΗΘ πιϊρηῦ θ6 ᾿πογπιθα ἐμαὶ «6585 
ἴῃ Ηδργον ἀδποϊθα ἃ ϑανίουγ (90 ΧΙ. 49---ὖ].) ἀπ ἃ5 11 οἂγ- 
γΙθα πποῦ8 ἃρρθᾶάγαποθ οὗ 5.0} ἃῃ ἂρρθ)!αἴϊνθ, οὐΥ̓́ΘΘΠΘΓΆΙ ἔθ γπ, 
θγν βἰδμάϊηρ αἰομθ, 6 πιϊρῃῦ σμοο586, ὈΥ ἀγορρίηρ {μ6 δριἐμποί, 
16 Ναζατόνθ, ἴο ἰθᾶνα ἔμ8 86η886 80 διθίριοιβ, ὑμὰΐ εἰ περ εΐ 
θ6 ἐμὰ5 ἀπαοδγβίοοα; 

ΤῊΙΒ 15 
Α ΒΑΥΙΟΌΉ, ΤΗΝ ΚΙΝΕΟ ΟΕ ΤῊΝ 9Εγγῦ8. 

ῬιΠαἴθ, 85 {116 σα ϑῆοα νι ἐμ 6 νν5 85 ψ τ μἰπη56 1, οὴ ἐπδὲ 
ἄγ, τηθαῃὺ {Π6 ποῦ ρίϊοπ, ἡ ϊο ἢ νγὰ5 Π15 Οὐ, ἃ5 ἃ αἰ ΒΠΟΠΟΙ 
ἰο πὸ παΐίοη ; ἃπα ἰἰι8 δϑὶ ἃ τποϊηϑηΐοιβ ν Υ Υ Ὀϑίογθ ἐμ 1, 
μι ἃ5 ἢ ἀδβίρῃ οἵ ἀθοϊγιηρ 1ἰ, ἃ5 ΟΊ ΔΡμ85 πα οἵ ρΙΌρΠδ- 
5ύΎ1η5, ὑμαΐ Φ 6505 5ῃοι!α αἰἷθ ΙὉΓ ἰμ6 ρϑορὶβ (ΖοΠη χί. 49--.ὀὉ 1.) 
ΤΘ πρὶ σαι ποὺ ΠΟΙ αἸπρ ἴῃ αὐθθκ, ἴμΠ6 ΝΑΖΆγθηθ πιὶρμὲ θ6 
{ποτ ᾿ηδϑυὶ θα 1ἢ Βοούη ἃράΐη οἵ Π6 76 ν»5, ΡΥ ἀβποιμϊηδί!ηρ ἐμ 6 1 
Κιηρ ἔγοῖῃ ἃ ΟἸζγ ἡ ΒΙ σἢ ἔμ6γ πο] ἴμ {π6 αἰπηοϑὶ οοπἰοθιηρί. (ΦΌΠη 
1. 46.) 

1,οἷ α5 πον νον ἐμ 1, αἰΐη. 1115 ποῖ ϑϑαμηρ' πη 6} ἔο 58ρ- 
Ρο586, ὑμαΐ Ριαΐθ του] ποὶ ΘΟ ΘΘΥΠ ΠΗ] π|56] νυ Η ΘΌΓΘνν ΠἈΠΠ65, 
ΠΟΥ͂ Γἰ5Κ δ ᾿ΠΠΡΓΟΡΥΙΟΙΥ ἴῃ βρθᾶκίηρ οὐὁἨ ψυιηρ μη. Τὶ ννὰϑ8 
ἱβουρμΐ θβϑϑθηὐαὶ ἰο ὑπὸ ἀϊρηϊν οἵ ἃ Βοιμηδπ πηὰρΊοίγαΐθ, ᾿η {π6 
ἀϊπη65 οὔ ἱμ ΒΘραθ]ο, ποῖ ἴο 5ρθᾶκ θυΐ ἴῃ 1,αἴ!η οἢ ΡῈ] 1 οοοᾶ- 
510Π5 (Ὑ ]θυῖα5 Μαχίμηαβ, ἢ. 11, 6.11. δ. 2} οἵὗἩ ψ ΒΊΟΝ 5ρι τὶ ΤΊΡ6- 
γι ἱμ6 Ἐπηρογοῦ γΓεϊαϊπμθα 80 008, ἰδαΐ ἴῃ δ ογαίϊομ ἴο ἐμ6 
δϑηαΐθ, 6 ΔροϊουΖοα ἴον υϑίηρ ἃ ασθοκ ψογὰ : ἃπα οποθ, θη 
ἴΠ6Ὺ νου ἀγανῖπρ ἋΡ ἃ ἀθοῦθθ, δανιϑοα ἔμθη ἴ0 ΘΓΆ586 ποῖ  Γ 
ὑπὰΐ πα ὈΘΘμ ἰπϑογίθα ἴῃ ᾿ἰ, (ϑασίοι ἰῃὰ ΤΊΡΟΓΙ, ὁ. 7]. ΤῈ 
ἵνο ψουθ ΨΘΥΘ ἸΏΟΠΟΡΟΪΥ ἃπὰ θιθΐθιη.) Απὰ ἐμπουρἢ {ἐπ τπᾶ- 
διοῖγαΐθϑ ἢ βϑηθγαὶ το ἔμθη ὈΘοΟπΘ ΠΟΓΘ ΘΟπαἀθδοθμάϊηρ ἴο 
1μ6 ασγθοκβ, ἐμοὺ γοίδ! θὰ [μ15 ροϊπΐ οἵ 5ἰαἴθ ψιὰῃ γοραγὰ ἕο 
ΟἾΒΟΥ παίϊοηβ, 056 δπριιαρ 65 ἔπ ὺ θϑιθομηθαὰ θαυ θαγοὰ5, ἀπά 
ψ ου]ὰ σῖνο ἔμϑιιβθῖνθ8 0 ἔγοῦθ δ οἵ δοααίϊγιηρ. ΡΙαΐθ ἰηἀθθα, 
δΔοοογάϊηρ ἰο 51. Μαΐμον, δα αἱ οὔυῦ γ᾽ ἔγιαὶ, γΥ ΒΟ ψν1]} 
γ6 {μπᾶΐ 1 τϑθαϑθ ππΐο γοῖ, ΒΆΓΑΌθ 85, ΟΥ̓ 7 65115, ΒΊ ἢ 15 οα] θὰ 
Ομγδὶ ὃ Δπὰ δραίῃ, ὙΥμαΐ 51|8}} 1 ἀὸ ψ ἢ 9} 65118, νν ἢΙ ἢ 15 οδ! ]δὰ 
Ομγιδὶ αὶ Βυΐ 170αρθ {π|5 ἴο ΡῈ τϑὶαἰθα ἃ5 {πὸ ἰηϊογργδίθυ ὈγῪ 
Ψ ΒΟΠῚ Π6 5ρᾶΚο ἀθ]νούϑα ἰὑ τη Ἠ ΡΓον,.---ίϑ8θ ὙνοΙῆπ5 οα Μαιί. 
ΧΧΥ, 2.) ΕῸΓ ι{ {86 οὐμϑὺ Εὐνδηῃρθ δὶ. ἤανθ οίνθηῃ [15 θχδοὶ 
ψγΟΓά5, ἢ6. ὨΘνΘΥ ΡΓΟποὰποθα {Π86 ἤδπ|86 οἵ “6585, μυΐ 5ρᾶκα οὗ 
Βα ἃ}} ἀΙοηρ; ὈῪ ἃ ροΥγΙρ γΓαβὶδ: ΥὙΥ11 γα ἐμπαΐ 1 γϑοδδθ απο νοι 
ΤΠ Κιηρ οἵ ἵμὸ δονδὲ Ἡγλωξ τυἱῖ γε εἰρη, ἐκαὶς 4 εἰναὶί ἀο τρἱιίο 

Φογυβάϊθμι. 



ΟΗΕΙΒΤ' 15 ΟΠΌΟΙΡΊΕ.)--ΟΗ ΑΡ, ΥἹΙ. 509 

Ζόμη χἱῖχ. 19. ηηᾷ Ὁμξ 1 ἐυὴ ΠΣ δὐπσο ἦγον πο" Απὰ {86 νυ είηρ' νγὰ8 7Τογαβαϊοπι. 

7ομηχῖχ.19, ΠΕ. ΟΕ ΝΑΖΔΑΒΕΤΗ ΤῊΕΒ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΠΕΥ8 
1μι0.χχ 1.38, 8η6 Τ δίῃ, [ 
Μαγκχνθ. ΤῊΝ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕΝ ΖΕ 5. 
[μ0.χχῖ]1.38, Δηα Ηθθτονν, 
Μίχχνι 1.37. ΤῊΝ 15 ΖΧΕΒῸΞ ΤῊΕ ΚΙΝΟῸ ΟΕ ΤῊΕΒ 7Ε 75. 
)ομηχίχθ, ΤῊΪ5. {ΠΠ|6 {πθὴ τϑδᾶ τηδην οὐ 16 76 νυν: ἔου {πὸ ρίαδο 

ὙΠΘΥΘ 96βι15 νγᾶβ οὐ Ι ἔθα ννὰβ Ὠἰρ] (0 {Π|0 οἰ : ἀηά ἰὰ 
νν85 υγ θη ἴῃ ΗΘ Όγονν, απ Οσϑοῖς, πα Γ᾿ ατίη. 

21. ΤΉρη 584 {ῃ6 οἱ ρυϊεβίβ οὐ τῃ6 δεν ἰο ΡΠ]αίθ, ΝΥ εἴτ 
ποί, ΤῊ Κιῃπρ οὗ πὸ δεν; Ὀὰϊ τῃδι μι βαϊά, 1 δὴ Κίηρσ 
Οἵ {πῸ {6ννβ. 

22, ΡιΪαΐθ δῃηβννθσθα, Ὗ μπαὲ 1 ανο υυἱτίθη, 1 πᾶνο υυυϊτίοη. 

δΐην τυἤοηιν ψ6 οαἰϊ ΤΊια Κιπρ' οἵ ὑπὸ 76 ν8} Τὰ5 Π6 δορὰ ἴῃ οοη- 
(δύθηοθ τ ὑπΠ6 Πα] 65, ἃπα ἔπθη ογάογθαὰ ἃ 1ιαϊϊη ᾿πβοσὶ ρίϊοη, 
ψῖλῃοαὶ ταϊχίαγα οἵ ΓὈγοῖσ ψογ 5, υ5ὲ ἃ5 δὲ. ΜαΓΚ γορϑαίβ ἰἴ: 

ΤῊΗΕ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΨΕΥΚ, 
ψῃΐ ἢ 15 [Ὁ] ον α ᾿γ 51. Τὰ Κα, ΟὨΪΥ ὑπαὶ Π6 Βὰ5 θγουρσὲ ἀονη 
Τ]ιὶς ἰ5, ἴγοσα ἰῃ6 ἄθονθ 50 ρθυβουι ρίϊοη, ἃ8 μᾶνὶπρ' ἃ ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΓΘ- 
ἔεγθποθ ἴο ψβαῖ βίοοα πὰ Γ 11. 

ΤῊΙΒ 15 
ΤΗΕ ΚΙΝΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΖΕΥ5. 

Τ 5 ΨΘΥῪ Ῥοββίθ!]6 ἰμαᾶΐ ἃ Βοϊζου δοοοιιηΐ πηδᾶν θ6 ρίνθη οὗ ἐπ 
{Ππγδθο ΤΟΥη5 οὗ {π6 ᾿πϑοζι ρίϊομ ; θα} 1 {]πκ 1 ἀπὶ Μ06}} Ὁ απ άἀοὰ 
ἴῃ ἀϑδουξηρ ἐμαὶ ἔπουθ  ΥΘ ναγί αἰ 005 1η ᾿ἴ, ἃηα ἐπαΐ ἴπθ 5βμογί- 
δϑὶ ψὰϑ ὑπαὶ οἵ 51. ἴπκ6, ἴῃ ἐμ [αἰ η.--- ον Π50Π}5 ΥΥΟΓΚΒ, 
νοἹ]. 1. Ρ. 199. 

5. Ἡδρσογ πᾶ5 ρα] 15Π68 ἃ ἀἰδδογίατιοη ὁπ ἴΠπ Ε{{16 οἡ 1:6 ΟΓΟΒ8, 
ὉΠ Οὐπ165 ΠΘΑΥΪΥ ἴο ἴμ6 58Π16 ΘΟΠΟ] αϑῖ 05 ἃ5 ΤΌ Π850Π, Π0 ἀ065 
ποΐ πον ϑυϑῦ γοΐου ἴο, ΠΟΥ ΔρΡρΘγ ἰο πᾶνϑ 566, (5 ἐγθαϊῖβθ. Ηθ 
ΒΌΊΡΡΟΒ65 ὑπαὶ {πὸ ἱπδογιρτίοη ναγθὰ τη ϑϑοῖν ἰαπυὰθ6, 8η ἃ ἔπδὲ 
Π6Υ τηῖριὶ πᾶν Ὀθθὴ ἩΓΓΓΘμ ΟΠ ἔπ γΓθ6. ΒΘνΘΓᾺ] [Δ] 5, ἴῃ {818 
ΠΙΔΠΠΘΥ. 

»») 
ΟΥ̓ΤΟΣ 

- 

ἘΣΤΙΝ ΗΟ ἘΒΤ' ΚΦ; 
Ὁ ΒΑΣΙ ΦΕΒΌΒ -| το 

ΒΕΧ 50} .Ε- ἽΡΩ 
ΛΕΥΣΤΩΝ δεσνε ΄-: 
ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

Ὁ ΤΥ 

Ππ|Κὸ ΧΧΙΙ. 98. Μαῖιΐ. χχυὶ. 97. ΦόΒη χῖχ. 19. 

Ἠδ πιδηξίοηβ πιΔ ΠΥ Ορ᾽ πἰοπβ οἢ ἴμ6 ἱπιαρτποα ἀΠΠ οα]ὲν --ΑἹἸ 

δπὶπὶ ἀπο5 Ενδηρο ϑῖαβ Μαϊζμαπι οἱ μι οδπὶ ἄπο γϑγρᾶ οὗτός 

ἐςιν, ποη ὁχ ἐἰΐαϊο ἀθβου ρ515856, 564 56} [6 ΠπΕ128 Ρογἤοἴθη ἀφ ο σα 85 

δά ]οοἶδ56. ΑΔ νϑγὸ Μαγοῦμι, οἱ Το Δ η6Π) ἀϊοΐα γογθα ποῦ- 

Ἰεχίββθ ; ργαΐβθγθα ἰΓθ5 γϑι 408 ΘΟρΡ ΠΟΙΉΘἢ Ναατοπὶ ; Ματουιη οἱ 

Ταιοδπι γοῦο Νοιλθη ργοργαμπι ΤΕΒῸ Β᾽ ΟἸΠΙ51556, 4υδιη Ο ΓΘ 6 Χ 

οπππίαπι Εν Δ 6 [1518 1], ἀδβογιρε ομῖθ 5 ἔγο5 ΘΟὨ ΟΓΠΙΘΒ [ογπιδηΐ 

Ὁ ΉΡῚ Ἴ 9 ΡΣ ΣῊ) ΤῊΣ 
ἔασιλευς 1βδαιων. ᾿Ηἰϊς εϑὲ 79 6505 

66 ἔμ ἀἰδοογίαϊϊου ἃρ Οτὶϊ. 580. 

Ἰηβου μ ]οη685), μΠ06 τη060: 

ὅτος ἔςιν Ἰησᾶς ὁ Ναζαραιος ὁ 

ΝΆΖαγθηα5 ἔδχ ἀφοῦ. 

νο]. χὶ. Ρ. 241, ὅζο. δὅτο. 



.χΧΧῊ 1.34. 

Μιχχνι.3ὅ. 

20}. χὶχ. 20. 

ΟΗΕΙΒΤΒ ΚΑΙΜΕΝΊΤ ὈΙΥΠ9ΕῈ--ΟΗᾺΡ, ὙΠ. 

ΜΑΒᾺ ΧΥ. ρᾶτγὶ οἴ νον. 22. δῃᾳ νϑυ. 26. 

22 Απὰ ἴπϑνὺ θγῖὶπρ ἴα αηΐο {μ6 ρΙᾶσα οδ θα (ἀοϊροῖμα, ψ Βΐσἢ 
15, Βϑῖῃρ' Ἰπϊογργοῖθα, ἐπ6 μἶδο6 οἵ ἃ 5Κιη]. 

26 Απά---ννᾶϑ υγιζίθη ονϑῖ--- 

ΤΚῈ ΧΧΙΙΙ. ν Γ. 98.. 

88 Απὰ ἃ 5ιρογβοσ ρίϊοη 150 ψγἃ8 ψυἴθῃ ΟΥ̓ΘΥ Π1Π1--- 
᾿ σοην χίχ. ρϑσὶ οἵ νϑὺ. 18. 

Ζογαβαίθι. 

18. Ὑγμογθ ἔβοὺ ογυοι θα ἰηι, δηὰ ἵνγο οἴμου 11} Πΐ τ, ΟἩ 
δἰ ΠΟΥ 5146 0η6--- 

---- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΎΠΠῚ. 

Ολγιεὶ γᾶν ον δῖς Μ΄ ΧΧΣ 

ΤῈ ΧΧΠΙΪ. ρᾶτί οὗ νεὺ. 94. 
ΤΠ θη βαϊα δδβιβ, Γδίμοι, ἔουρῖνα βοτὰ ; ἴοτ' {ΠπῸ Ὺ Κπονν 

ποΐ ψγνΠδὲ {ποὺ ἀο.. 
---ὦ.. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΧ. 

ΤῈ ϑοίαϊογς ἀὐοϊάο, απά τςαδὲ Ποΐ5 ΓοΥ ἐπε Ναϊηιοηΐ οὗ 
Οἡγιδί. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΙ. 85, 86. ΜμΑβκ χυ. 294, 235. {ὖκΚῈ ΧΧΙΙ. 
Ραγί οἵ νϑύ. 84. 9ΟῊΝ ΧΙΧ. 929.) 24. 

Απᾷ {πεν οὐο ρα Πίμ ἢ 
ΤΆΘΩ {π6 50] ά1θυβ, ὑνΏΘη ἐὐοὰ μαᾶ ογαοϊβοα Ζοβιιβ, ἑοοκ 

5 σαγγηθηΐβ, δη4 χηδάβ ἔουυ. ρᾶγίβ, [0 ἜνθΥν ΒΟ] ἸῈῪ ἃ 

25 ΗΟ πδῆρβ ὌΡΟῚ {116 ΟΥ̓9585, [ὉΓ 1.85, 8η ἃ [Ὁ ΟἿΥ̓ βαϊναίίοῃ ! 
Το ὅοη οὗ (ἀοὰ ἀ1605 [ὉΓ ὑπ6 γοϑίογαϊίοη οἵ τηϑη} δὼ τηδμὶ- 
ἰοϑιθὰ αοα, ψῆο γγὰβϑ ργθϑθῃΐ αὐ ἔπ ογθαίϊοι οἵ {Π 15 βοθπὸ οἵ δ5 
ΘΊΟΥΥ ; Ἅἷ7ῖὸ [07 [88 51η5 οἵ ομ6 σϑπϑαίιοῃ οἵ τη, θγοῦρῆν ἐν 
ἀεἸαρθ οἵ ψαῖθιβ ὕροη ἔπ ϑασὶ ἢ ; Ηδ ψἘο. γγνἃ5 566ῃ ἴῃ {ΠΠ6 ΠΓπιὰ- 
τηθηΐ, οοπηϑηαίηρ' {μῃ6 ἤγο ἴο ἀθδοθηα. προῖ {μ6 οἰἰ65 οἵ ἐμ. 
ΡΙαΐη ; {π6 ἀνθ ον. μοΐνθθη ἴΠπ6 οΒΘγα θα, ἴμ6 ἔολπα ἡ μὶςὴ ἰἃ- 
θουμδοϊθα ἴῃ π6 τηονιηρ ἤδηθ, σαμϊηρ 5. ΡΘορὶΘ ἔΒγοῦρ ἢ 
ἴπΠ6 ὙΠΆΘΓΠ655: π6 Κίῃρ οὐ ρογυ, {π6 Τονὰ οὐ δηρϑίβ, ὑπ6 
ΕαΠογ οὐ [Π6 ππίνογβθ, 1π6 [8Πονν οἵ 6 μονδμ, {μ6 βυΐα το Ψυάρο 
οἵ {π6 ψ ον], ΗΘ πᾶπρϑ ἅροῃ ἔμ ΟΓΌ88; ἀπ ΟΠθγα Βἰπιβοὶ ἃ 
ΨΊΠΙΠ βϑογι 66 ἴον [Π6 5ἴπ5, οἵ. λῃ οι αϊηρ γον]. Ὁπαὶ 15 
ΠΟΙ. ἀπά πιϊσίν Βοίηρ 5Βῃου]ὰ ἀϊθ ἃ5. ἃ τηδῃ, πηι ἀ δὲ ἴπ6 1πα]Ρ- 
1165 ἀνὰ οὐ6] ΘΟ ΚΙ ηΡ5 οἱ ὑπ ΠΙΡΉΘΥ 85 γγ76}} ἃ5 οἵ ἐμ Ἰονϑὺ 
ΤΆ Κ5 οἵ 15 ρθορίθ, ἴου {Π6 515 οἵ {Ππο56 γγ1λ0 ρίθγοθα πΐπι, ἀηά 
οἵ 41} ψῇο ἵπ ἃρὲβ. ἰο οοπηθ 5Π014 θθ] ον ἴῃ ὑπ 5 ΟΠ ΘΓ] 
αἰοπουηθηΐ, 15 ἃ Τὴ 5ίΘΓῪ 50 γᾺ]} Ὁ ΒΌὈ] 1 πι6, ἐπα ὑπ6 ᾿ηἰθ]] οἴπα! 
μον οὺβ οἵ τηδπ, ψ Β1}6 1 ἔμπα ον, οδῃποῖ {ἍΠ]Ὺ ΘΟπιργθ θη ἃ 118 
οἰϊθοῖθ δὰ θεμοῆϊβ. “ΒΘ ψοπα θυ} ἃπὰ Πποὶν Βθῖμρ, Μη 9 50 
τηγϑίογῖ οι ἀθαῖ ἢ 6 8.6 ποὺ Ομ θη} ] αὐ] πρ', 15 Γονθα θα ἴο 5, 
Οὗ ἸΠΘΓΘΙΥ ἃ5 ἴπΠ6 Τιογὰ οὗ ππδη κί πά, θαΐ ἃ5 ἴ86 5 ΡΟΥΙΟΥ οὗ 8ι- 
96]8.. Ἐν1} 5ρ1τ115 Κηθν ἴηι, δη ἃ β6ά: ΒοΟΩ 5ρ:ΓΠ|5. τηϊ ἰδία 
ἴο πη. Ηδ β5ρᾶκθ οἵ [Π6 ἴῃ ν151016 ψουἹά, 85 οἵ ἴπθ βεθὴθ οὗ ὁχ- 
ἰβδίθβμοθ ἴο τ μον μ6 δα θθθη ἀοοαδιοπιδ, ἃ Πα ΟΥ̓ ΔῃηρῈ }5 ἀπὰ 
ἄον}}]8 ἃ5. δῖ5 Οὔδαϊθηΐ ΟΥ̓ΤΘΡΘΙΠΠΟα5 ΞαΒ] οἶβ. 10 15 οντἀδηΐ, 
τπογθίογθ, {{Ππῶ {π6 οί! οἢ5 οἵ συγ Γογὰ, Μ Π1|6 ἢ ὨΪ5 δἴαϊα Ὁ πὶ - 
μ] 1 αἰ οἢ, ννοΓ6 16 5 8] 6 οὔθ οὗ αἰϊδηϊίοπ ἴο δ πη απ γΆ Β] ὁ μοϑὲ 
οὔ το] Θοῖμα] ἀηα ϑρ για! ΟΥ̓ Γ65 ὙΠῸ, Μ)}6 ΠΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἃΓΘ 
Ἁ}} Ὠ)0}}8 ΟΥ̓ 1655 Ἰηϊογοϑίθα ἴῃ ἔπ ΠΘΆΨΘΗΪΥ 580 ὙΠ 06. ΑΠΡΌΙΒ ἴῃ 
Βαμ0}6 Βα πἰδϑδίοπ ἀθδίγθα ἴο ἰοοῖς ἰμΐο {15 σγοδΐ τ δἴογν ; : 
[Ἀ]Π]6ὰ 5ριγ 15 γοϊαϊ πὰ {π6 τη] σηϊζν οὐ ἐπθὶγ δνἢ} παΐηγΓθ, δνν, 
ρε!θνθα, ἀηὰ ἰγοθ]οὰ. Ἴον [6}} γοπι ἔπ ῖν πἰ σὴ οϑίαϊο ΟΥ̓ 
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ὅομεχῖχ, 38. Ῥαγ ; δηΔ 4150 Ηἷβ. οοδί, Νου (Π6 οοδΐ νγᾶβ υυἱτποιι Ζεταραίοιω. 
5681, ὑγνόονθη ἴτογῃ [Π6 ἴορ {Βγοιρδοιι. 

ἴπ6 }Γ οὐνπ ΡΓ 46 δῃ ἃ δι ί ἴοι, τ που ὀχίογηα] ἰοιριίαϊοι, ἀπά 
ΠΟΥ ἅγο 16 ἴο ἰπ6 Θοηβθαιθποθβ οὐ ἐμοῖσ ἡ] αἰδορεάϊθηοο. 
Μδ8π, Βᾶνϊπρ' θθθη ογοαϊθὰ οἵ ἃ οοιῃιροιπὰ παΐυγο, πὰ Πἰαῦ]6 ἴο 
ΘΥ1], 14 ποῖ, κ τπθηὶ, {Ἀ}} ἀννὰν θῪ Πῖ5 οὐγὴ οὐ σίπαὶ, ἐππαῖο 
ΡΟΥΘ ΥΒΘη6 585, θὰῖ Ὀ. ἀπ δηι οθιηθηΐβ οὐ ἃ βυρογίοῦ ἀπά ονὶ! 
ΒΡ᾿Γ, ΕῸΥ πιᾶη ΟἸγὶδὶ ἀἰθα ---ἰοῦ τππὰπ ἔμδγο ἰ5 Πορο οἵ βαϊνα- 
ἐϊοπ, ἃ ἃ δὲ ἐ15 βοϊϑιπη πποπιθηδ ἐῃ8 568] γγὰ8 ἈΠ χϑὰ ἴὸ εἷ5 ραγάσῃ, 
Νονν νγὰ5 {Π6 δεπίθποθ οὐ δἔθυ πα} ραπίβῃπιθηΐ ργοπουποθά ὑρΌῃ 
ἐπ ὁν!}] βρ᾽ γι 8. δαἴδῃ [8] ἃ5 ρα πηρ ἔγοιη μθᾶνθῃ ; πὰ ἔπ οὰρ- 
ἐν τγ οἱ [.6}}] νὰ [δὰ οἀρίϊνθ. ὙΠῸ νοΐοθ οὐ πἸΘΓΟΥ σοπἢτγηιθα [ἢ 6 
ΔηΡ 68 ἴθ ἐπ6ῖῦ οθοάϊοποθ, δ ἰἀρηῖ ἔθη 150 {παι ἔπη γῸ νγαϑ 
ΠῸ 7018 58 ὙΠ ὃ ΤΟΥ 51Π: δὴ ἃ ἔπ πα πιᾶτι γᾶ οο 6 γ οὐδ ποῖϊραΐοα 
ἔγοια {πΠ6 θομάασθ ἀπ ἀοογαδαϊίοη οὗ ἴθ ἘᾺ]}, ἀπὰ δχαϊοα ἴο 
Ὀθοοῖμθ, ψι ἢ ὑπ ἃηρ 6 15, ἴΠ6 βοη5 οἵ αἀοῦ. '"ΓΠιι5 νν 8 πιογὰ! ογ- 
ἀν, νοι πὰ θθθη ἀἰϊδίαγθοα ἱπγουρῖ {π6 ἀοιηϊΐοη οἵ ον], 
ΡΥ {Π6 5᾽π ἃπὰ αἰβουθάϊθμοθ οἵ ἴμ6 ἔγβι Αἄδῃ, γοϑξογοα ἴο ἔπ 
ὙΠ0]6 πηΐνούβο ΟΥ̓ ὑπ γα ρ δ πὲ 58 Υ Πο6 οὗ ἔπ βθοοπα Αἄδῃ). 

Βα ΠοΙθηΐ, ὑπο υ ίοσθ, 15 γονθα θα ἴο τι5 ἴο Θοηνίποθ 08 οὐ {πὸ 
πδοοϑϑὶίν οὐ {815 ουϑαῦ αἴοηθιηθηΐ, δηὰ ἴο ἀθιμοηβέγαϊθ ἴο 5 ἴῃ 6 
ΠΟΙΥ ἱπαϊρπαΐομ οὗ ἐμ ΑἸπιρΐγ αοά, ἀραϊηϑὲ δίῃ ἃπα 5 ΠΠΘΓΒ. 
Ἧγ6 ἃ}} ΘΆΥΓΥ ἃροιΐ τ ΓΒ] τι5, ἔΠ:6 588 ΠΥ ΚΒ οὐ ΟἿΥ {(}16 ἢ παΐαΓΘ, 
ΤῊ ΓΘΙΠΘΠΙΥΔΠΟΘ Οἵ 50ΠῚ6 ρᾶδ 5 ΟΠ ΙΒ ΆΠῪ ἃΓΙ565 ἴῸ Θ᾽ ἐἴον 
ΟἿΓ Παρρίῃθϑϑ, ἃῃὰ ἴο φοηνίηοθ 8 {πᾶΐ γγ πᾶνθ η0 ρου ῈΓ ἴυ 
Π6ΙΡ Οὔ βοῖνοβ. Μη ΓΘα 65 50π16 ΟἾΠΘῚ ἴθ πη  Η ΐ, 50Π16 ΟΥΠΘΓ 
ἰη ογοθϑϑίοη. Ηἰβ5 [ὈΓΠΙΘΥ δὴ. σαπποὶ 06 οαηοθι θὰ θῪ Ρϑηϊ- 
ἴδῃ 66 ΟΥὙ Τϑίουμβίϊοι (4), ἔπ 6 ον οἰ οΥ ἢρ' Π6 Π 8511 ἴῃ μἰ5 ΡΟΥΘΥ ἴο 
τι ΚΘ : ““ἴπ6 οοηνψοσῖ ἃπα ἔπ Β᾽ ΠΟΥ ἈΓΘ {Π6 5816 πάντ 18} ρ6Γ- 
Β0Π : 8Π4 ἃ5 510}, θ6 ἈΠΒΎΘΥΔΌΪΘ (ὉΥ Π15 0] 6 οοπάϊποῖ. Ηἰ8 
βοῃὐπηθηΐβ οἵ πἰ πλ56} οἂπ ΟὨΪΥ 6 ἃ πιϊχίαγο οἵ ἀρργοραίίου πὰ 
ἀϊδαρρτγοθαίίομ, ϑβα ϑίδοϊϊο ἅμα ἀἰδρίθαβιγθ ἨΠ6 ρᾶϑί 5118 
πιϑὲ 511], ΠΟΥ ΘΥ̓ΟΥ 51: ΠΟΘΥΘΙΥ Π6 ΠΙΔΥ πᾶν τίου πιθα, οοοαβίθ ἢ 
561{-αἰδϑα ϑίβοιϊοη : δηὰ {π|5 Ψ1}} νυ 6 ἴΠ 6 βἴγοη θυ 6 ΤΏΟΓΘ 
Π6 ἱπΡτον 65 ἰῃ νἱ γα. ΝΟΥ, ἃ5 {815 15 ἈσΊΓΘΘΔΡ]6 ἴο ἔγαΐ, ΤΠΘΓΘ 
5 γθᾶβοῃ ἴο οοποῖπάθ, ἔπαὶ Θοα Ρθ6 0145 πῖπὶ ἰῃ {Π6 8816 ᾿ἰυῃϊ.»} 
ΤΟΥ ίογΘ τηδπ᾿5 Γοἀοθιηρέϊοη πιυϑδὲ 6. Δοσοιηρ  5η6 4 ὈγῪ ΟΥΠΘΓ 
ἔπδῃ Ηἰπη561. 1{ 15 {πτίμϑὺ νι ἀθηὺ ἐπαΐ ἐπ θ]οοα οἵ "}}5 ἃπὰ 
οὔροαίβ οομ]ά ποῦ ἰακθ ἈΥΆΥ 5ἰπ : ἴἢῃ6Ὺ ὕγθγθ πο οὐ Ἐπ 5ᾶπ|6 
παΐπγο ἀπ οτἱρίπ ἃ5 πιᾶπ, ἀηα ἐπογθογο ἱποαρΆ} }6. οὐἩ πιὰ κεῖτο, 

δ δχρίδιίοη [Ὸγ ἐμ δἰπ μ6 πᾶὰ οοῃίγαοϊθά. Γι 658 γγ616 ΟΒΥ͂ 

1η6 ἴγρ68 ἃπὰ ἤθυγαοβ Οὗ ἃ πιοῦδ ρϑγίδοϊ 580 Ὁ} Π 66 --πο ἘΠ ΠΟῪ 

νἱοἴϊπι ῃῸ ψχὰ5 ἀρροϊπίοα Ὀϑίογθ ἐμ ΤὈυπἀαϊίοη οὗ {Π|6 ψγ Υ]ά. 

ΝΟ Ι μοΥ οου]ὰ {Π6 δου ο6. οἵ ΠΥ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ τη πὶ ΤηᾺ ΚΘ 5 [158 0- 

ἴοι [οΥ απ, θθοδαβθ ἰδ 15 οἰθαγ ῃθ ψου]ὰ ΟὨΪΥ 50 ΠΥ {πᾶξ ρα ΠΙ58- 

πιοπὶ ψὨΐοῖ μἷ5 οὐ ἢ 5[η5 μ84 ἀθβοῦνθα ; ἃπὰ πὸ ϑβαἰ ἰδίου οἢ οδη 

μ6 πιδάβ ἴογ οἰ μοῦβ, ὈῪ βαεγίπρ ἐμαὶ ν Β1 0 } αϑὲϊοθ Τα αΓΘ5 ΤῸΓ 

οὰν οἵη οἴδποθβ. ΝῸ ογάϊπαγυ πᾶ οουἹὰ Γαῖβο Ἀἰπι86}} [ΓΟμ, 

1π6 ἀθαᾶ, οὐ ργόσιγὸ ἐμαΐῖ γϑἀθιηρίϊοπ [ῸΓ ἀποῖμογ, ὙΒί οι. π6 

οουϊὰ ποΐ ονέαϊη ἴον πππ56 1} Νοιθ οου!ὰ ΠΥ ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ΠηΔ ἢ 

ἸΆΚ6 βαξιϑίδοϊξίοι ἴο ἔπ νἱο αἰθα Ἰὰνν8 οὐ αοα ὃν ἃ {{{ οἵ 8} 655 

οδϑάϊοποο. Ηδθ οὔἱυ ψῃ0 μδ ρον ΘΓ ἴο ἰΔΥ ἀονίη μἷ5. Π|8, δηὰ 

ἰᾶκΚο τ ἃρ ἀραΐπ, οου]ὰ ῬΥΟΟΙΓΘ ἴῸΓ πιὰ ἃ ΓοδαγΓγθοϊ οι . δηά 

ἀο!νου πἴμα το ὑπὸ οἴθγηαὶ ἀθαΐῃ [15 5118 μδὰ ἰπουγγοα, ΗΘ 

ΔΙοπθ, ὙΠῸ ἴοοἷς ἀροη πἰπὶ ππιμπιᾶπ ὨαἔΓΘ, ὑπαὶ 6 πῆρ οὶ ἃ 

8Π ΘΧΆΡ]6 οὗἩ πυμηδη νἰγίαθ, “ἢ γῃ0 ΚΠΘΝ ΠῸ Β1Π, ψΠ0 νὰ 8 

ρΡουίοοί ἀπὰ βροί!θββ, ἔμ 1ϑπὉ οἵ αοά, οου]ὰ 5 ΕἸ5 ν ΟΣ 

οὐ ἀϊνῖπο }ππξϊοθ, οὐ γθοοποῖ!θ Ὁ Ψ ΠΪ5 ΠΙΘΤΟΥ͂, κερὶ τι 
ΠΟΙ ΟΥ̓ Ηἷβ σονθγηπιθηΐῖ. ὙΒγοῦσβουϊ 1Π6 τα τλα μεκαρέν ἢ “ » 
αἰνῖπα ἀϊβρεπϑαίϊΐοπβ, ἔμ ΕἌΙΠΘΥ ἘΠΕ ΓΌΓΠΗΙΥ αοῖβ ὈῪ πὸ τηΐ δ ΓΥ 

οἵ {6 βοῃ, δῃμὰ {π ὅοπ ὈΥ ἴδ ΠΗ] ΙΒ. ΓῪ οΥ̓ τὰς Ηοὶν αμοβιί. 
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76}. χῖχ.924, ΤΉΘΥ 5814 ἐπουθέογα διηοηρ' {Ππθυήβοῖνεβ, 1μεῖ 8 ποῖ γϑηΐ δ ϑγπβαῖθπι, 

ἴξ, θὰς οαϑὲ Ἰοίβ ἴον 1, νγοβα 10 514}} 6. 

Ηδά ἴμ6 ἀϊνῖπα δοοορίαποθ θθθὴ ψαπίϊηρ ἴο {πΠ6 Οὔ] αὐ οη. οἵ 
ΟὐΥ Τμογἀ 5 θοάγ, ψπαίβοονοι νἰτῖαθ ᾿ξ ροββοϑϑθα ἴῃ ἰἴ56] , 1ξ 
ψουὰ Βᾶνο θθθὴ ἱποΆρΆ}} 16 οἵ ργοσαγιηρ, ἔπΠ6 ρᾶγάοῃ οἵ 5[η, οΓ 
οἵ γτϑάθοιῃηρ πλ81 ἔγοιῃ 118 ρΡ ΠΙΒμηθη ἃΠα ΡΟ ΘΓ, ὙΥΠαίβοθνογ 
Π6 Ρυγομδϑθα [ὉΥ τ.8, Π6 ρυγομαβθα οἵ {π6 ΕλΙμοΥ ὈΥ σοπμηρδοΐ, ΟΥ̓ 
ἀρτϑοηιθηΐ (Ὁ); ὅπ Ηθ 15. ΠΟῪ δχαϊίθα ἴο {μ6 τἰρῃΐ μᾶπὰ οἵ 
αοά, ἴο τηᾶκ6 ἴμϑγθ ῖ5. πηγβίθγϊοβ ἸπἸΘΥ ΘΟ 5810} [ῸὉ ἔΠ68 51π5 οἵ 
ΠΪ5. ΡΘΟρΪ 8. 

Α5 8 βεοοῃῆ Αάδπι, {π6 δ] εββθά Τογὰ ἴοοκΚ οὐν' Παμηδ}}ν : Π8 
τοϑίογοα ἰἰ ἰο 105 οὐ ρῖπαὶ αἀἰσαἰζν ἀπ ἃ ̓ἰππόοσθηςθ, ἃπὰ ἰπθη πιδά8 
ἃ 58ογίῆοα οὗ ἰδ ὕροπ ἴΠμ6 ΟΥΟ55, 85 ἃ ν᾽ σα ΙΟυ5 αἰοηθηηθηΐ ἴου {Π6 
51η5 οἵ {πμ6 ἢγβί, δπὰ ὑμγοῦρ Πἴπι οἵ 4}1 τηϑηκὶπα. Ηθ νγ»88 
Ὠ8 16 ἃ ἴο ἴΠ6 δοοηγϑϑα ἴγθθ, ὑμ8 ϑιηθ]! 6 η οἵ Αἀδπιδ ἱγα ΒΘ 5510}, 
Δη ἢ νγνὰ8 ογον πᾶ ψῖΐῃ ἃ οσόνη οἵ ἱπόγηβ8, ὑπὸ ἢγϑὶ ἔγα 15. οἱ ΠΙ5 
ἀἰδουραϊθηοθ. ὙΠ τϑὶ]ρίοη ψ ϊο Π6 ἀ!δθὰ ἴο ὁδί! 5} νν5. οἵ 
ἂπ ἰπίθγηδ) βρί για! παΐαγθ 1 νγὰ5 ἃ {{{8 οἵ ΠΟΙ] Π 655 ἃΠα 56}: 
58 66. 1 τϑαυῖγοα ἔμ ογποϊηχίοη οὗ ἔμ γ᾽ Π0]6 δῃϊπιαὶ ἀηα 
Ἰπίδυιυῦ παΐαγο; δηα ὑπαὶ {πΠ6 τηοΐϊνϑϑ, ἃπαὰ ονθη ἐπα ἐποιρ ὶβ 
Οὗ ἐμ6. ποαγί, 5βου]ά ΡῈ Ὀγοιρῃΐ τπΐο βαρ) θοίίοη. 1 γραυϊγθὰ ἃ 
πον Ὀἱγῖ ἢ, ἃ πον [Π|{6, οὗ βίο θαρίϊδιι 15 1π6 θθααἐ 1] ΘΒ] πὶ, 
ἰρδομΐπρ τ18, ὑπαὶ ἃ5 ᾿πίδηϊθ ἅτ 566 1πη 6 α] αἴθ Υ ὁ {πὶ γ 
παῖιΓᾺ] θ γι, 50 τπηαϑὺ {πΠ6 ομ] άγοη οἵ αοὐ, ψ τ ΟΠ γβὶ, μΒ6 θΟΓη 
ἀρϑῖη πγοαρ [ῃ6 ργᾶνο ἀηα ἀθδαΐῃ οὗ 5ϊπ, ἱπῖο ἐπ6 βρ᾽ γιΐ 8] 
Κίηράοιῃ, ὈΥ ψαΐογ, θὰ ἔπ ϑριγιῖ. ΤῸ ατγὸ αἰϊ ἐδ ατι᾿ογϑ8 οΥΓ 
οἷ οὐὐη αρρῖη688 ΟΥ̓ πυΐϊδογῳ. 1 αυτίηρ ἴΠ6 ρΥΟΡΤΘ55 οἵ [18 ἐπα 
ἈΠ 8] 15 Δ ον δα ἰο ἐγ ρ ἢ ονϑῦ {π6 δριγιῦι8} τπδπ, ἔπθη ὑπὸ 
βίη οὗ π6 ἢγϑδὶ Αἄάδιῃ 51}}} οἰθᾶνβδ ἴο ιι5, ἀπὰ πὸ βδουῖοθ οἵ {Π8 
βΒθοοῃᾷ Αἀδ ρ]6845 [ῸΓ τι5 1ἢ νϑῖη. ΠῸ δῃϊμηδὶ [1{8' Ρ ΘΓ 65 
ἢ ὑπ Ὀοὰγ : ἵπθ δοοοπηΐαθ]θ ΠΠ|{6 Θχιδὶβ ἱπγοαρἢ οἰθγηϊ. 
1{ τὸ "6 βρι για! Ζοα Ὦγ {π6 βΒαθ]υραίϊοη οὗ {16 65}, 11 θΘΟΟΙη68 
Ρυγα δπα μου, ὑπ οομηρϑηΐοῃ οὗ Δηρ 6 }5 : θαϊ 1[ τ Β6 ρο!]ἰοὰ 
ἃπα ἀοργαάοα Ὀγ 115 οοπίδρίοη, ὑ ἔμθη 4665 1561} Ἰο565. {8 
αἰνίηθ ΡΥοροσί 165 οἵ 115 ἢγβὶ βϑίηρ, δπὰ 15 Πἰίθα οπΪγῪ ΓῸΓ 8550- 
οἰαΐίοα ἢ ἀθν}}5 δηα δν]]} 5Βριγ18, ΤῸ {815 ἔδαγία! οοπαι θη 
8 ψγ85 Γεἀμποδα Ὀγ ἐπε [8}] οἵ ὑπ6 ἢγϑὺ Αἄάδι, ΤῸ γϑνοῖ {πὶ5 
οὐὙ86, Ομ γιδῖ, ἔπ βδεοομα Αἄδιη, θθοδπι8 ΟἿἿ δἰοποιηθηΐ, Ὀγ {Π6 
βδούϊῆοθ οὗ ἴπΠ6 ψ μοὶ οἵ ὑπ οἰϊοπάϊηρ, θὰ π΄ ΠῚ ΠῚ, 51}655, 
ῃδΐαγο, προ {πμ6 ἰγθθ οὗ ἱμῃ6 ἘΓΟ585: ἀθιηοηδίγαϊ πρ ἴο 8}} {π6 
νου], ὑπαὶ ἔπ6 βδου ποθ οἱ 56}{ 15 π6 νγᾶγν οἱ βαϊναίΐϊϊοῃ, πὰ {6 
τηοϑὲ Δοοθρίδθ]8 οἴου ηρ ̓ μαὐ τηδη οδΠ ΓΘ Π ἀδΥΓ ἴο μ15 Οὐθαΐου. 

ΠΘΘΡΙΥ ἋΟἿ ρΡἱἐγ ὑπαὶ ὈΠ1Π ἃ πηᾶπ, 0 ΡΓοίδθυ 5 γαῖῦμου ἴο ἐγαδὲ 
ἴο ΠῚ5 ΟΥ̓ πηοΓ 5, [Π8Π ὈΥ (1 1} ἴῃ ὑπ6 ογθαΐ δἰοποιηθηΐ ἴο ᾿οΡ6 
ΤΟΥ βαϊνδίϊοη ἐμγοιρῇ ἱπ Ὀ]οοά οἵ Οἢγιδί. ΠΘΘΡΙΥ ἀ0 1 ἴδ6] [ῸΓ 
μἶπη, 161} ἢΘ 5Π8}} θ6 οδ] δὰ ἴο ἃρρϑὰγ Ὀϑίογθ {Π|6 }παἀρτηθηΐ βθαὶ 
οἵ ἃ γτε]θοϊθα ϑανίουχ, στ} 41} Π]5 πη ρου οἰ 05, 811 15 γαῖ! 165, 
ἃη ἃ 8}} Π΄5. ν]οϊαϊ!οηβ οἵ ἀπΐν ἀροῃ μ]5 ποαά, ἴο δῆβνεγ ἴῃ δὴ 
ὉΠΚΠΟΝ ἢ 5βἴαϊθ οἵ Ἰποοῃ ον Ὀ]6 Ρ]ΟΤΥ, Ὀθίογθ πὴ πὰ 8ηΡ6|5, 
[ῸΥ {Π6 51η5 οοτημθα ἴῃ ὑΠ6 Ὀοαν : Πανίπρ 5Βρυγηδα {Π6 5Π6]16γ- 
Ἰπρ' ργοϊθοϊίοη οἵ ἱπαὶ ΜΑΝ ψῆο 5 θοΐἢῃ ἃ οονϑγὶ τοπν ἐπα νυἱπή, 
δηἃ ἃ γοίαρϑ ἴσοι {Π|86 βδἴουπη. Ηον οδῃ Π6 πορα ἴο δϑοᾶρβ {8 
γγαΐ οἱ οὐ ργοπουποθα προ Θνογυ οἰΐδη ἀθΥ ἀραὶ δὲ ἢ15. πον 
Ἰανν8, θη 5 οὐῃ ὈΘΙονθὰ ϑὅ0ῃ, ἃ5 ΟἿἹ δι διιϊ αἴθ, ΠῸ0 ΟἿΪγ 
θΟΓΘ ΟἿΓ 51π8, πη ἀογψθηΐ σὰ 0} ἀγθδάζι} ἀροπὶθβ, θοῖμ ἴῃ ὕοάν 
πα 508}. Ηδ ψ|0Ὸ Ππὰβ ἀδοϊαγθα δἰπιβ6 } οἵ ΌΣΟΙ ογθ5. ἰπδὴ ἴὸ 
Ῥ6ῃο] α ἱπιαυϊῖν, Π85 8150 ἀθοϊαγθα, 85 {ὉΠῚῚ δῃὰ ρ] αἰ αὶγ, ἃπεὶ ἃ5 
γορθϑαίθαάϊυ, ὑπαὶ νι πουὺ 5μθά ἀρ οἵ ὈΙοοα ὑπ Γ6 15 ΠῸ ΓΘ 550 ἢ 
οἵ 5ϊπ5: δ8πᾷ ψῇῃαΐ Ὀ]οοά οἂπ πᾶν θθθὴ 56ὰ (ὉΓ ὑποὶγ γϑηῖδ- 
βίοῃ, δαὶ ὑπ6 Β]οοά οὐ σμγιδι} 
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[α.χχῖλ.84, ΑΠα (ἢν Ῥαγιοα ἰδ γταϊπηθπέ, πα οαϑὲ Ἰοίϑ. Φουα Βα! διὰ 70... χῖχ. 24, ἘΠ 8 Βουρίαγο τη σπε θ6 {1 ΕΠ], 
Μύχχν 86. γνΠ] ἢ ννὰβ ΒΡΌΚθη θγῪ ἐπὸ Ῥτόρῖιοι, 
70}. χῖχ. 24, Ὑγ ἢ ]ο]ν 5816}, ΠΟΥ ρατιοᾶ ΤΥ ΤΆ ηΘηῦ ΔΠΊΟηρ {ΠῚ : ἀπᾷ 

[ῸΥ ὙῊΥ νοβίισο {ΠΥ ἀἸα οαδὲ Ιοίβ. ὙΠοβο {Π]ηρ5 {ΠοΥγθίουο 
[Π|6 5014 1ογ5 αἰ. “ 

Δῃά [δ ννὰβ {πῸ {γα ποὺγ, ἀπά {Ππ6 ν᾽ οὐ οι Πα Ὠΐτη. 
Λῃά 5:Ππρ’ ἀοννῃ ΤΠ Ὺ νναίομοά Πΐτι Ὑποῦο, 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΪ. ραγΐ ΟΥ̓ νου. 30. 
95 --ἀηα ραγίοα Ηἷ5 σαγπηδηΐϑ, οαδεϊης Ἰοἱβ : ὑπαξ 11 τΐσ  θ6 

[Ὁ]Π|164--- ον ρανίθα τὴν σαγμθη δ ΔΙΠΟΠΡ’ ἐπ 0}, ἃ ΠΡΟ ΤΥ 
νοδίαγο ἀϊὰ πον οαδὶ Ἰοἶβ. ! 

ΜΑΠΙ χν,. 24. 

24 Απᾶὰ σῃθ ὑπ ν πᾶ ογαοϊΠοα μετ, [ΠῸῪ ραγίοα 5 θα γ- 
Ἰη6 8, οαβίϊηρ᾽ Ἰοΐβ ἀροῖ ἔϊιθ, τ μαΐ ΟνΟΓΥ ᾿πὰῃ 5 ποιὰ ἴαῖκο, 

--ς--.- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧ, 

Οἠγῖδέ 8 γονηθα, τυἱθη οὐ ἐΐο ΟὙοΎ5, ὃψ {λ6 Ζὰμϊογς, {πὸ 
Δοίάλογα, {16 ᾿αδδοησους, ἑΐο Ο'λιο Ρυϊοδία, απ {πὸ 
“αϊςφγαοςίογε. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙΙ, 9399----44, ΜΑΚΚ χν. 99.--.-992,. χὺκῈ ΧΧΠΙ. 
ΤΉ ΞΞΕ ΣΕ: 

[κα χχ 8, Απα {(Π6 Ρ6οθ]Ὲ βέοοά Ῥϑμοϊ πο, Απᾷ {Π6 γα!οὺβ αἰβὸ 
ν ἢ ὅΠθπι ἀογ ἀθα ΐτη, βαγίησ, Ηδ βανϑᾶ οἵϊουβ, θὲ Πίχη 
58 06 ΒΙΠΊ561, 18 μο θῈ ΟἸτιβέ, {πη6 ομόβθη οὗ οά. 

806, Δῃηὰ [18 50] 1εγ5 α15ο τηοοϊκκϑα Ὠΐτη, δομηηρ ἴο Πῖμη, ἀπᾶ 
Οἤδυῖηρσ ΠΙΠῚ νἸ ΠΟΥ, 

87. Αμὰ βαγίηρ, {{{ποὰὺ θ6 {πῸ Κίηρ οὗ [πὸ δονν5, δᾶνε ἰῃγ - 
5611. 

Μίχχνῖ 89, Απηά {πον {πὲ ραβϑθα ὈΥ τον] δα ΠῚ, 
Μαγ.χν. 29, [84] γ8 1164 οἢ Βίγη, ννασρίηρ' {πεῖν Βοδά5, δηά βαγίηρ, Δἢ, 

{μου {παῤ ἀεδβίσογοϑε {ἢ 6 ἐθηρ]θ, ἀπά Ὀ]Π]Π 6688 ἴδ τὴ ἐἢγθα 
ἄανγ5, 

30, οι {Πγ 561}, δα οομθ ἀόννῃ ΠΟΥ [Π|6 ΟΥΟ58- 

Ματγ.χν. 35. 

Μίχχνη, 86. 

ΒΊβθορ ὙΥαΐβοη, ἴῃ βρϑακὶηρ, οἵ ὑπαὶ ἀγγοραπὶ ἀη ἃ ἀορτπαίῖοαὶ 
ἱπθο]ορΎ, ὑπαὶ ἀροῦοθθ ἔπ το]θεϊίοη. οὗ ἴπ ἀοοίχίπο οἵ δἴοπο- 
πιοηΐ, ἃ5 ἱποοῃϑιϑίθηϊς τ ὑπὸ αἰνίπθ αὐγι θαΐϊθ Οὐ ἸΠΘΓΟν, 0.588 
{πὸ [οΠ ον πο ἡ δ᾽ οΡβουν δ! 0 η5. “Ὑἦ Κπονν ἀβϑυγθαϊν ὑπαὶ οά 
ἀοΙ ἐς ἴθι ποῖ ἴῃ Ὀ]οοὰ : ἐμαὶ μ Βαϊ πὸ ογπθ ἔν, ΠῸ νθηρθᾶποθ, 
ΠΟ πηλ] οἰ ἴν, πὸ ἱπβγμ ᾽ν, ΠΟΥ ΠΥ ΡῬάβ5ί0ῃ ἴῃ δἰ5 παίαγο; Βα νγ9 
ἀο ποὺ Κποῖν νυ μοί μον {π6 γοαμἰ δ οῃ οὐ ἃ αἰοπθηιθηΐ ΤῸΓ ἔγδἢ5- 
ΘΎΘΒΒΙΘΙ την ποῖ Ὀ6 ἃῃ Θιμδπαϊίοη οἵ εἶ ἰη ἢ 6 ΠΊΘΓΟΥ, Γαΐ ον 

ἴῃδῃ ἃ ἀδιμδπά οἵ μἰβ ἐπί ηἰϊθ ἡ αδιϊοθ. ΥΥ6 ἀοὸ ποὶ Κπονν, ΤΠ 1 ν 

1 πᾶν ποὺ θ6 μι υϑύν βϑϑὲ πιθ8π8 οὐ ργβθυνιηρ ἐπ ᾿π ΠΟΘ θη 66, 

ἃπὰ Παρρίμδβδ, ποῦ ΟἿ]Ὺ οἵ 8, θαΐ οὗ 811} ΟΥ̓ ποῦ ἔγθθ ἂπὰ ἴῃ 16}}}- 

ϑοηῦ θοίηρθ. Υὔαε ἀο ποὶ Κπον, ΜΠΘΙΒΘΥΓ {Π6 ΒΕ ΠΟΥ ἢ ρ’ οἱ δὰ 

Ἰηποσδηΐ ΡοΥβοι πιδῦ ποῖ θ6 ργοἀποίϊνθ οὐ ἃ ἀθρτθθ οἵ ροοά, ἰη- 

Πη ΤΟ ΙΥ βυγραβδίηρ [6 Θ᾽] ΟΥ̓ 510} 51] ΥΆΠ00; ΠΟΥ τον 

500 ἢ} ἃ φπδηΐππηι οἵ ροοὰ οου]Ἱά ΒΥ ΔΠΥ͂ Οἴου πᾶ η5 πᾶν 66 ἢ 

Ργοάποθα (0). ἸΝ ἀν 

«Ὁ Βασαν, 55 ηποίοα ὃγ Νίαρϑο, Ρ. 94. νο]. 1. (0) ὅ686 αἴ580 ἰὉν, 

ΜΝ ἐῤδιοτιντβέχθμι 11{6. 7 {δ ἦνο ἀροϊοεῖον, ἄς, ΡΡ. 466, 407, 
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Νίχκνι.40. [ ἔοι θ6 ἐπ ὅοη οὗ Οοά, σογηθ ἄοννῃ ἔγουῃ [π6 οὔοϑθ. {ετγαβαίθπι. 

41. [ἡκΚοννῖβ6 αἷ5ο [πΠ6 Ομ εῖ Ρυιθβίβ, τποοκίηρ μίγη, νυ (Π6 
ΘοΥθ65 δπα δ] θύβ, 5814, 

Ματιαν. 31. δηοπρς ἘΠΘηΊβοῖνεβ, Η βανεα οἵμϑυβ, ἈΠ μη561 μ6 οδπηοί 
58 06. 

Μιχχνι.42. ἢ μ6 θ6 {Π6 Κιηρ οὗ [5:86], 1εἰ τη πον σοιηθ ἄοννη ἴγοπη 
1η6 οἴοβϑ, 8πα νγὲ νν}}} θδὶιθνα ἢ τη. 

484. Ἠδε ὐβίοά ἴῃ αοά; εἰ τη ἀ δ] νου τη πονν, {ἴ μ6 ψ}}}} 
ἢδᾶνθ πίη : ἴου 6 βαϊ4, 1 δὴ {π6 ὅοῃ οἵ αοά. 

Ματιχνυ. 32. [κεῖ Ομγῖβε, {πὲ Κίηρ οὐ ἴβγ86], ἀδβοθηά πονν ἔγομι {Π6 
οΥΌ55, {παῖ νγ8 τὴδυ 566 δηὰ Ρεϊῖθνθ. ἀπά {Πδν {πδΐ γγοσα 
οὐποιῆθα ἢ μίγη τον ]θα ΠΙτη. 

Μιχχν 44. ΤΠ (Πΐονοβ 8150, ΒΟ ὑνουα οὐ θα νυ! Ὠϊη, σᾶϑδί 
16 5δῖη8 ἴῃ 815 θῇ. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΪΙ. ματΓὶ οἵ νϑζ. 99, 40. ἀπὰ 42. 

89 -- γαρριηρ ὑπο ῖγ Π6865--- 
40 --᾿ἀπὰ βαγίπρ, ὙΠποι ἐμαὶ ἀοδίγογοδι ἔμ ἰθιπρὶθ, δηὰ 
θυ ]Π ἀοϑὲ 1 1π γα ἀδγ5, βὰν ὑπ υ5611.--- ΄ 

42 Ἠδ 5ανοά οἴμοῦβ; δι Π)56] Π6 οδπποὶ βᾶνο. 

ΑΒΕ χν. ρατΐ οἴ νου. 29. 91]. 

29 Απὰ {ΠΥ ἐμαὶ ρ85568 ἢγ--- 
91 ΤΠ Κον 88 αἰδοὸ ἴμ6 Ομιοῖ Ρυϊοϑὶβ τηοοκίηρ 5816---ὐ τ ὑπὸ 

ΘΟΓΙθ65-- 
--Ὁὁ-- 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΟἸινῖϊδέ, τυλόη ἀψίησ α α απ, αδϑογίς ἢλς Πιυϊηϊίῳ τη ἢ15 
“ἌπϑηοΥ ἰο ἐμο ερμιίεης Τλιο[ “4, 

ῦΚῈ ΧΧΗΣ. 99---49, 

[χα 39,. μὰ ομα οἵ {Π6 τηδϊϑἔροϊους--- τ] οὴ Πΐπι, ϑβαγίηρ, 
τ(ποὰ ΡῈ τπ6 ΟἸιγιβί, βᾶνθ {πυ 56}, δῃά τι. 

3 Οὐυτ [μογὰ, αὲ ἐδ ἐϊτηθ θη μ6 τηδά8 ἴπ6 φγϑοίουβ ΡΓΟΙἶ56 
ἴο {Ππ||᾿ οΥ π8] οα ἔΠ6 ογοβ85, 85 γεάποθα ἴο ἔπε ον οδὺ βίαϊθ οἵ 
ἀδρτδαδίοη ἃη4 σοπίθμηρί. Ηδ νὰ8 ἀδβοσίβα Ὀγ 8}} θαΐ μῖ5 θ6- 
Ιονβα ἀἸ5οῖρ|6, μ15. πιοίμου, δῃηᾷ ἔνψο οὐμποὺ ΠΟΙΥ ψοπιθη, ψγ}Πη0 
ΘΓ βίδη ἀϊηρ᾽ Ὁ. π6 οὐοβ85, ἔπ ψϑορὶπρ ἃπ 4 ἀρομπὶζρα βρϑοία- 
ἴοτϑ οἵ 815 βυ υηρθ. Η15 αἰβοῖρ!ο5. παὰ Ὀγβακϑη πἷηι πὰ δά. 
ἜΠ6 8556 Π|0}6 ἃ τυ] ἰϊπθ6 οὐ Πὶ5 βημθπὶθθ δη 4 ρούβθουζουβ, 6π|- 
ΒΗ ογθὰ ουθῦυ ρϑῃρ, ὈγῪ ὑποὶγ οὔθ] ἃπα δχυ προ πη ΚΟΥ 65. 
ΤΠ Θνδηρ 155 πηθπξϊοη ἃ}} Κἰὶπἀβ ἃπὰ ο85565 οἵ ρϑορίβθ, 85 {{ 
ἴον ὑπ ρΈΓΡΟΒα οἵ ἀδιποπδίγαϊζι πρ ἔμ πηΐνευϑβαὶ γοὐθοίίοπ οὐ Οὺγ 
Ποτὰ θγ ὑπὸ {6 158} παϊίοπ, ΤῊ ροορίο 5ἴοοα Ὀδβμο]άϊπρ---ἂηὰ 
ἀπ ταΐονβ ἰἴ ἢ ἔπ 6 πὶ, ἀοτίαϊηρ---ἰ "6 δοίάϊονς πιοοκοά Ὠῖμη, σοιηΐμρ; 
ἴο πἰμ, δη ἃ οἴϊδθγίπρ πἷπὶ ν᾿ πο ραγ--πί 8 μαββογ ὑμ τουϊϊοα Βῖμη, 
ἃ ἃ γαϊίοα ΟὉ δἰ πι---ἰ 6 οἰίθ  ρτιοβίβ πιοοκοα πἴπι, τυ ττἢ {Π6 δογέδοβ 
ἃηα οἰάθγ8---ουθὴ {πΠ6 νοῦν ἐλπίθ οα 18:8 οὐοϑβ σουϊϊοὰ πὶ, 8πὰ 
Ζοϊηδα ἴπ ἔΠ6 ΘΟ ΟΠ ἸΠΟΟΚΟΥΥ. Αἱ {πϊ5 ᾿πουπθπὶ οὔ βϑηθγαὶ ἰῃ- 
858} ἀη ἃ Γεϊσοΐ!οη, ἴπ6 ραπιϊοπὲ ὑπ 6  ἀ]οπο ἀθοϊαγοαὰ [15 6 ἰοῦ 
ἴθ ὑμ6 ἱππόοθῆοθ οὔ ἐμ μον Ψ}65115, ἀηὰ τπᾶᾶθ ἃ ρΡῈΡ]16 οοπἔδο- 
5Ί0η οἵ Π15 αὶ [ἢ πὶ ἐμ ἀἰνῖηθ βυγου. 

Ουτν Γογα 5 Δησ ΘΓ ἰο ἔπΠ6 ρϑηϊΐοπὶ {π]οῦ {Ὰ}}ΥῪ ἀθοϊαγοα ὑπδΐ, 
ΑΙ ΠΟῸ ΡΒ ἰπ μἷβ πππιᾶη ΤΌΥΠῚ ῃ6 νγὰ5 ἕαϊηΐ ἀπ ἀγίηρ, ΘΠ ΌΤΙ Πρ' 
ἐπ6 θχίγϑιβ οἵ ραᾳΐῃ δῃὰ ἰογίῃγθ, "6 ψψὰ5 π6 Πογὰ οἵ ἔπ ᾿πν]5 1016 
ΜΟΥ], ἀη ἃ 5.}}} γοϊαϊ πὰ [ιἷ8 αἰνίπθ αἰ γι ναΐθ, ὑπ Ῥον οὗ 
[ογρ νίηρ 5ῖμ5, ΤΠ Ὸ 55] 6 ἃ ρθορ] 6 Ιου ἢν ἀπ ἃ ἀπδη ΠΟ ΒΥ 
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μυχχῆν 40, Βΐ τ(Π6 ΟἿΟΣ Δηβυνοσίηρ, το υϊοα Ἠΐπη, βδυησ, [)οβὲ δογαβαίοιν. 
ρὲ ἴδοι ἔθασ Οο4, βθοίησ ποιὰ ἀτὶ ἴῃ 1Π6 βάιπὸ οομἀομλπηὰ- 
τοη 

41. Αμά νν Ἰηάδϑα 7ι86]γ; ἔῸγ τῦθ γϑοοῖνθ (πὸ ἄπο τϑινασά 
οἵ ουν ἀθοάβ ; θὺϊ {18 τηὰπ ματῃ ἄοιθ ποι ίπρ πη 58. 

4. Αμά πε 5814 υπίο ἤθβιβ, ογὰ, γϑιηθιαθου χη6, νν ΠοιΝ 
(Πα σογηθϑὲ ἰηΐο {ΠΥ Κίηράομι. 

48. Λπὰ Ἅ76βι5 54 ἱπίο Ἠΐπ, Ψ υΠν 1 ΒΔ ἀπίΟ {Π66, Τὸ- 
ἄδγ 58] τμοὰ θῈ νυ τὸ ἰῃ Ῥαγαάβθ. 

---ο-- 

ΒΕΘΟΤΙΟΝ ΧΧΤΙΙ. 

(μι γὶδί σοπιμιοηὶς ἠϊς Μοίδιον ἰο {δι6 σατο 0 «]Γολη. 
ΖΟῊΗΝ ΧΙχ. 98ὅ---97. 

70}. χῖχ. 25. Νονν {Π6γ6 βιοοά Ὀν {πὸ ογοββ οἵ δϑβιιβ, μΪ5 τηοίϊπου, ἀπὰ 
[15 τη Π γ᾿ 5 βίον, Μδτγν ἴῃ νυῖίδ οὐ ΟἸθορ]ναβ, ἀπά Μαγν 
Μαράκδϊ]οθπο. 

6. ἡ ἤδη {6515 {ΠΟΥ ΘΌΥΘ βανν ΗΒ Ἰπ ΠΥ, ἀπά {πὸ ἀϊβοίρ]ο 
βίδπἸηρ Ὀγ, νβοῖη ᾿6 ἰονθά, μ6 βδ ἢ μηΐο [ἷ5. ᾿ποίθου, 
γοίπδη, θθ ΠΟ] ἐῃγ 8ο0η. 

21. ΤΉθη 5810} ἢ6 τὸ {π6 ἀϊβοίρ]θ, Βομοϊὰ τὰν τποίποσ. πὰ 
ἴγοιι ἐμαὶ ποιὰ {πὲ ἀἸβοῖρ]6 ἴοοκ ΠΟΥ ἀπίο ἢἷ5 οννὴ Ποιιβ6. 

ἀδιπὰπ θὰ οἱ πἰπι ἰο ργονο ἰ5 Γ[ὈΓΙΠΘΥ ργθίθ 5108 ΠΥ ἃ πηΐγᾶο δ. 
ΤΏ δ. οα] 164 ἀρὸπ ἶπη ἴθ οὐ ἄονν ἔγοπὶ ἴδ ΟΥΟ85 ἴο 5ᾳ ν6 
Βιπ56}{, ἀπὰ πον νου] Βο!ΐονο πΐπι. ὉΠΟῪ δθοπιθὰ ἴὸ οοπϑδίἀδγ 
ὑΠ158 ἃ5 ἃ [ΔἸΓ ΟΠ] Θηρο. ΤΟΥ σι ρροβοα ᾿ξ ἱπηροβδῖθ]6 ἔπαὶ ΠΥ 
Οη6, Ποὺ μοβϑβοϑϑθὰ ἴπθ ροόονσ, οι! ποῖ 56. ἴδ τπἰπάθὺ 580}} 
ἰγγῖηρ οἰγουπηβδίδηοθβ. ΤΠοΥ ἱπογοίοτο γοααϊγοά Πΐπὶ ἴο Γοϊΐονο 
[|5. θοὰγ ἴγοιι ἰογῖιγο, ἔγοῖα {πὸ παῖ 5, ἀπὰ πὸ ψουα, ἂπ ἃ σΟΙη6 
αἰποπρ ἔπθα, Βαΐ, ΘνΥ οοποίϑίθη! π᾿ Πἰμπηβϑ! ἢ, 8ὴ ἃ [α ἘΜ ΠᾺ] ἴῃ 
[8 ἀμί!65 οἵ [ιἷ5. αἰνῖηθ τπϊβδίοπ, ᾿πδῖθαα οἱ σουτιρ! γί 1 ἢ 
ἐποὶγ σῖβμθ8, Ψ ΒΙΟΝ ΟΓΘ. σοπῆποα ἴοὸ ἰοθιιρογὰϊ! οὔ ̓ οοῖδ, Π6 
Βῃονθα {πΠ6 παΐαγα οὐ 15 Κιησάοπι Ὀγ {86 ργοιῖδα οὐ ϑα] ναἰίοπ 
ἰο ἃ γτορθηϊαπΐ 501}. Ὑπὸ Ψον5 πᾶς Τγθαιθη!Υ τπγθαϊοπθα 
ἴο Καὶ! Ομειδί, θβεοᾶιθθ μ6 ἀβδογίδα ἰδ βού δ ἰοὺ ([ὈΓΡΊνΘ 51Π. 
«“ςὙγ80 οδῃ [Ὀγρῖνο δ᾽π5, ({Ππν χοἰ πη6 4) θαϊ αοά αἰοπο," ἂπὰ 
τπογοίοσο, δοοογήϊπρ ἰο ἐμοῖγ οὐπ ΔοΚηον]δαἀρτηθηΐ ἀπὰ θ 6] 1, 
Π6 5}}}} ρϑύβονθγθὰ ἴῃ 8. ἀἰνίηθ οἰαἰμηβ ; ἃπα ὁπ ἔμ ροῖπὶ οἵ 
ἀδαΐῃ ργοοϊαἰτηθα ἐμαὶ ὑποῖγ οπρ᾿ ῬΡγοπιδθα 04 νγὰ5 θοΙΌγΘ ἔπ οπι, 
οὐὔβουγοά ἴῃ {πὸ ΤὈγπὶ οἵ ἃ πηδῃ. 
ΤΏ [ὈΓρίν πο 55 οὕ ἴπ6 ρουϊξοηΐ {π|6Γ πᾶν "6 οοπδί ἀογοα ἃ5 τὸ- 

νϑα Πρ ἴο τι5 ἐπαΐ (ἀοα5 πΙδΓοΥ πῖαρ 6 Θχίθπ θὰ ἴο ἔπὸ ᾿αδὲ πιο- 
πιοπὶβ οὐ ΠΠ|{ 6: θα νν6 πᾶν ΠῸ σϑᾶβομ ν᾽ ἢ ΐ ον 6. ἴ0 ρΥΘδιιπιθ ἐμαΐ 
1ἴ βμαϊ "6 80 ψ τὶ ηγ οἵ ἃ5. ΝῸ δυτμὰῃ ὈΘΙΠρ᾽ ΟΠ ΟΥΟΥ ἈρΆ1Π 
μὰ ρίδοθα ἴπ {πὸ βτη8 δι [σα οι ἃ5 {{15 οΥΙ πεῖπα]. ΥΥὸ οαππυξ Β6 
Θά! 16 ἀρὸπ ἴὸ 9ῸὉ]]ὺΝὐ οαγ ϑανίουν 0 ΟαΙναγυ, ἴο ὙΠ 655. Η 5 

αγίπρ ἃροπίθδ; ἴο μϑὰν {πὸ Β Δὸν Τὰ απ τ ηρ5 οἱ ὑπὸ γΆΡΡ]6, αηά, 

τὐ πὸ τιϊἀδὲ ΟἹ ἀδυιϑίοπ δῃ ἃ βυ τί πρ, ἴο ἀθοίαγθ οὐγ [ἈΠ 1π ἃ 

οὐαοἰἢοὰ Ββανίοις, ΥΥμΘα Ομγίδὲ 588}} ἀραίῃ θδοομιθ νἰδί 6 ἴὸ 

πιὰπ, Ηδ 1} ῦ8 βθθῆ ἴῃ Πἷ5 βἼουυ, ἃπά ἃ} {Π6 ΒΟΙΪΥ Δ ρ6 5 ἢ 

Ηἷπι. [οἷ πὸ πιὰπ ἐπογοίογα θ6 σαϊ ἐγ οὐ ἀθίαγης Γορθηΐαποο, 

ν Πἢ ἔπ8 πΠῸρ 6 οἵ δνθηθυδ] δα] ναί], θθοᾶτι50 ἴπ6 ροπίτοηϊ {πιο 

νὰ5 ἰογρίνοη αἱ {Π6 ἰα5ῖ. ΤΠῚ6 δοοοπηΐ οἵ ἐπ Ραγάοποά ΟΥ̓ πα 8] 

ἰ5. γοϊαϊ θα Ὀγ ὁπ δυδηρα! δὲ ΟὨΪγ, 85 ἢ {πὸ Ηοἷν Ξρίγι [ὈΤΈΒα 

ἐπ6 ῥεγνθυβιοη οὐ {μ6 ραϑϑᾶρθ. Θηθ 1πδΐδ ποθ οπἰγ, ἰο α56 {86 

Ἰλπρααρο οἵ ἃ οοἸοργαίθα ἀϊνίπο, οἵ ἴπ6 δοοθρίδμοθ οὔ ἃ ἀγίηρ 

γερθηΐᾶποθ ἴ5 γοοογάθα; ὁπ6. ΟὨΪΥ, ὑπαὶ ΠΟῊΘ τϊϊ ἀρ ΙΓ, 

ἀπά ὁπ οἠἷγν ἴπὰΐ ποπὸ πιὶρμΐ εἰ ωμ 
ΡΝ δ". 
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Μαΐ. χν. 8. 

[λι.χχῆἹ.44, 

45. 

Νίατ. χυ. 84. 

ΤῊΗΕ ΘΕΑΤΗ ΟΕ ΟΗΒΙΞΤ--ΟΗΑΡ, ὙΠ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ. Χ ΧΙ. 

Τλ6 Πεαί 90, ΟἸιγὶδί, απὰ τὲ αἰξομἀαμέ (Ἰγοιιηιδίαποο8. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΠ. 4δ. δ9. 584.----ὃ06. ΜΑΒΚ χν. 38---4]1. {Ὁ0ΚῈ 
ΧΧΗΙ. 44.--49, ΤΟΗΝ ΧΙΧ. 98---97. 

Απᾶ ψ ἤθη {Π6 βιχίῃ ΠΟῸΥ νγᾶβ ΘΟΓΏΘ, 
ἘΠΟΥΘ νγὰβ ἃ ἀδυκηθαβ ΟΥ̓ΘΙ 81} {πΠ6 θαυ, ἘΠῚ] (πΠ6 πη ἢ 
Ποῦ. 

Αμπά {86 βὺη νγὰβ5 ἀδυκοηθᾶ, 
Απα δὲ {6 πίη πουῖ {6805 οΥἹδα ἢ ἃ Ιου νοϊοθ, 

βδυιησ, ΕἾΟΙ, ΕἾΟΙ, ἰάτηα ΘΑ ΔοὨΓΠ ΔῊ: ἢ ὃ 

35. Ὠγ, Ἐάν ατ 5 ὑπ] 5 ὑπαὶ ἴπΠ6 τοῦ ἀβ οτο γερθαΐθα ἔψ166. 
ΤΠ6 οομηπιδηϊαΐουβ πᾶν Ὀθ6π τππιο αἰν! 464 85 ἴο ἔμ61ν βρη - 
οαἰοη. ἘΟΒΘΒΒ ΠΟΥ ΘΟΙΒΙ ἀοΥ5. ὅμ6 ψογὰβ οἵ οὔν Τωογὰ 85. 88 
ΘΧΡΥ͂ δῖοι οἵ βυ ουῖ πο, ἀπ οἵ ὈΥΓΔΥΘΥ, τ ποῖ μΠ6 ρρτορτιαῖθα 
ἴο Βἰπη56 1. πο 50 15 ἴΠ6 ορἱπίοῃ οἵ Ὁ γ. Ῥγθ δηλ, γγΠ0, 
Βοΐἢ ἴῃ ἷ5 Θχ οο!]θηΐ ἀἸβοοῦῦθθ Οἢ ἦπ6 αἰοποιηθηΐξ, ἃπα 1 Π15 
ψΟΥΚ οα ἴΠ6 Ρ βοὴ οἵ Ομ γἰδῖ, σοηΒι ἀοΥ5 ὑπ 6 ου 5. ἃ5 σοῃηποοϊθα 
τὴ} [86 5646] δ ἃ ΘΘΠΘΓΆΙ ἀ65]9 οὐ π6 Ῥβδαὶμ, οἵ ψμῖο 11 
15 π6 οοπηιηθῃοοιῃθηΐ, ἃηΠαἃ δσρυθϑβϑίηρ ὑπ6 οχἐιποίΐοη οἵ 8} 
ΡΓεβοπΐ ἃπα 56 η5:0}16 οομίογί. Β΄08 4150 15 ἔΠ6 ϑϑηθγα νυ τ- 
οοἰνοα ορίπίομῃ, αμα ἔπ ψυιΐθυβ ᾽η ἔπ ΟΥ̓ Ἰοἱ ΚΔΟΥΙ, οα ΔΙ , 
χχυῖϊ. 46. Ιηϊογργθὶ {πὸ ρᾶββᾶρ1η ἃ 5111} } ΤΠ ΠΟΤ", 

Τλοϊμἑοοἱ, ΠΟ ον θοῦ, μὰ5. ῬΥΟΡΟΒΘα ἀποῖμοῦ ᾿πἰθγργθίαϊίοη οὗἉ 
ΟἿΓ ΤΟΥ 5 Θχ οἰδηδὶ!0η--- σου] γϑαὰ 1ἰ---ποῦ-- - ἢν παδὲ ἐμ 08 
[ΟΥΒΆΙΚΘἢ 116, οἱ οἴ τη6 ἕο {π6 [66 Πρ οὗ ἀν 5ρ10.} 8] ἀΘ5ΘΥ 10} : 
μαΐ--- ιν παϑὺ πο [οἴ πιὸ ἴο σοὶ πῃ 45, ἃπα ἴο 510}} ΟΥΌΘΙ 
Ὁ589 ᾿ 
ΠΣ Α. ΟἸΑΥΚΘ 15 ΠΚονῖ56. πο] ηθα ἴο αν [Π15 ἱπίουργοῖα- 

ἔϊοη. ΤΠ6 δχοϊϑιπδίϊοη οἵ οὐ Γοτά, Μαϊΐ. χανι. 40. 6 σου α 
ἀδιι5 γϑη ου--- ον βίο βῃ 1 9. 15 ἴΠ6 τ] οκοάῃ 655 οἵ ἔπ 0586 ρ6Γ- 
5015, ἱπΐο ψΠ056 8 451 πᾶν (Ἀ]16η. Οοα 15 5814 ἴῃ ΒοΥρ- 
ἴαγο ἰο ἀο, παῖ μ6 Ρουτη 5 ἴο Β6 ἄοπο, ἅπαὰ πὸ ἀθοϊδῖνϑ ἈΓρΡτι- 
χηδπὲ οαῃ 6 ἀγανγα ἐπουθογο ἔγοην 86 ΘΧΡΥ σϑῖοη ἴο ῥσονθ {8 
"6 γγὰ5 ἀεβϑογί θά ῃῃ μῖ5 Εαίμου, Ηθ δοῃῆγηηδ ἐΠ15 1 ̓ οΥρτ οἴ [1 0ἢ 
ἔγοια Μ Αγ κν. 94. ἐμ ψογάβ οὗ ΠΟ ρᾶϑδαρθ, 86 οὔβθῦνοβδ, 
ἈΘΎΘΘ ΡΓΘΙΤΥ ποαγὶν τ [15 ἐγδῃϑ]αἰΐομ οἱ {π6 ΗΘρτον ---Οὶς τί 
με ἐγκατέλιπες ; ἰο ψιηδὶ (ποτί Οἵ Ῥϑύβοιιβ, πηἀθυβι οοά,) Βαϑὺ ἐπα 
Ἰοἴϊ πιὸ Α θ{6γ8] ὑγαηϑι θη οἵ [Π6 ρᾶβϑαρϑ ἴῃ {πὸ βυγῖᾶς 1 65- 
[απιθηΐ οἶνεϑ ἃ 51Π|}181 5688 :--ο͵-ΟὙ λὰ αὐὰ ἀθΥ 6 14 1511 πη ὃ --ἰς ΤῸ 
ψιμαὶ παϑὶ ἰμοὰ ἀραβάοποά ποὺ Απά ὅπ δποϊθαΐ ΘΟΡΥ οὗ ἐπα 
ο]4 {418 νϑυύβίοη, ἃ Τιδὐϊπ ἰγαηϑιαιίοη θοίοτο ἴμ6 ἔπη οἵ 51. .86- 
ΥΟΠῖ, Γῆ ἀοΥ5 {μ6 ψογάβ {Ππ8 :--- Θαᾶγ 6 16 1 ΟΡΡΙΓΟΡ ΓΙ απ 46- 
ἀΙ5ἐι ὃ ---ος γΥγΠν παϑὺ ποι ἀρ ἀοηθα πτ6 ἴο ΓΘΡΥΟΔΟΙ Ὁ 

ἐς Τ0 την 8 οὈ]θοΐθα, ἐμαὶ {815 οἂπ ΠΘΥΘΥ ἅργθα ψ1ΐ ἢ ἴπ6 ἱνατὶὲ, 
“ἐ γγῃγ," οἵ Μαΐου. Τὸ ἐμῖ5 11 15 ἀπδφουθά, ὑπαὶ ἱνατὶ χηιδὲ 
Πανο πού {π6 581η6 πη ῃΐπρ' ἃ5 εἰς τί-τταϑ ὑπ6 ὑγϑηβι ἴοι οἵ τ} 
ἴαπια; δπᾷ {ἰδὲ {{{π6 πηϑϑηϊηρ' Β6 αὖ 811 ἀ ΠΤ νηΐ, νν 6 ππαϑὲ ΤΌ]10νν 
ἐμαὶ Ἐσνδηρο δὲ ὙΠῸ ΘΧΡΥ65565 πιοϑὲ ἢ} ΥΆ}}Ὺ ἔΠπ6 πιθϑηϊηρ οὗ {Π6 
ΟΥ̓ΡΊ Πα]: ἀηα οἵ 1 ΒΘ ορβουνϑά, ἐπαὶ ἐπθ Βορίπαρὶ πὲ οἴἴθη 
ἰγϑηϑαΐθ προ ὈΥ ἱνατί, 1πϑἰθδα οἵ εἰς τι, ἡ Β]Οἢ Θυ ἀμ ΠΥ ῬΓΟν 65 
ἐμαὶ 1ἢ οἰζθη μαα {Π6 58π16 τπιθϑηϊηο, ὙΥΠαΐθν οΥ τᾶν θ6 ὑἱπουρηὶΐ οἵ 
ἔῃθ ἅρονθ τποᾶθ οἵ ἱπουργοίδίίοι, Ομ 6 ἀπ] 9’ 15 οογ ἕδη, ὑπαΐ 116 
ψοτα5 οου] ποὺ θ6 πι864 δγ οὐ ΤωοΓὰ 1π {Π6 5656 ἴῃ ὙΠ] ἔΠΘῪ 
ΓΘ σΘΠΟΓΆΠΥ ἀπαογϑιοοά. ΤῊΪ5. 15 50 ΠΊΟΙ ΘΠ ΕΥ ον! ἀπὲ ; [ῸΥ 6 
Μ6}} Κηθτ ΠΥ Π6 ψγχὰ5 ΘΟ τιηΐο ὑπαΐ Ποι, ΠΟΥ οου]α Π6 "0 
ΤοΥβακϑη οἵ 604, ἴῃ οι ἀν δ]ξ 41} ὑπ6 {Ὁ] 655 οἵ ἐπ σοάμοδά 
Ροάϊγ. 16 ον, μβόνανοῦ, παρ ΐ γοδίγαϊ ἢ 50 ΠΏ Π 6} ΟΥ̓ 115 

ΤΖοΥ 5816 1η. 
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Μίχχν 46. ΕἸΙ, ΕἸΙ, Ἰαγῖα ΘΡδομίμδηὶ ἢ ΘΓ βΆ 6 πη. Μόγοχν, 84. γγΏ]0}} 15, θοίησ' ἱπιουργείοᾷ, ΜῪ Οοα, τὴν Οοά, ἢν Παβί 
(ποα ΤΟΥ βα ΚΘ τὴ ὃ 

856. ΑΠΑ 8βοϊηθ οὗ {ποτὶ {πᾶΐ βίοοῦ Ὀγ, ψΠθη {πο Ὺ Ποαγὰ ἰξ, 
5814, Β6]ο]4, μι φ}] θὲ ἘΠ 85. 

70}.. χῖχ. 98, ΑΠοΥ {Π|15, Φοϑιιβ Κηονηρ {πᾶξ 4}1 {πὴ ρ5. ὑγοῦθ ποὺν δο- 
ΘΟΙΏΡ 15]164, ἐπαΐ ἐπ ϑουρίαγο χηϊρας ΡῈ {ἈΠ]Π]16α, βαῖ τ, 1 
{Πιγ8{. 

39. ΝΟΥ {Π|Π676 νγᾶϑ 86ὲ ἃ ν6856] [1]] οὐ νἱποραγ: 
Μύχχν! 48. ΑὨά βίγαρ ξνναν οπθ οἵ τῃθι τᾶῃ, ἀπα ἰοοκ ἃ ΒΡΟΠΒΡ, 

δηὰ ΠΙ]Θα 16 τ ἢ νίπορδν, 
501. χίχ. 29. Δ ρὲ 16 ΠΡΟ ΠΥ550Ρ, 
Μιχχνῇ.48. ΔΠ4 γε 10 οἡ ἃ γτϑϑᾶ, 
76}. χῖχ.99. 8η4 με 10 ἴο Π15 χηουτῃ. 
Μέχχυι.48. Δα σαν ᾿ἰγ) ἰο αγηκ. 

490. Τ]6 τοδί 5814, [δὲ 6 ; Ἰδὲ τὶ 5866 ψῃμοϑίμου ἘΠ]ὰ5. νυ ἢ} 
ΘΟΥΘ ἴο βᾶν6 ἢπΏ. 

Ματ. χν. 36. γν}}] σοη6 ἴο (2 Κο ἢ ἄονη. 
708. χίχ.80,ϑ, Ὁ Πθη 96515 {πογϑίουα μδα γθοοϊνϑα Π6 νἱπορδῦ, μ6 βαϊά, 

[15 Πηιβμοα Ξ: 
Μίχχυῖ.δθ, Φ65ι5, θη μ6 Πδα οΥἱϑά ἀρϑὶη τυ ἢ ἃ οι νοΐςο, 
1κα. χα]. 46. Π6 581, Ἐδίμθυ, ᾿ηΐο (ἢν Ππᾶηᾶβ 1 σογηγηθ μα ΤῊΥ ΒρΙ τ : 

δπα Πανῖηρ' 5814 {Ππ|8, 
70}.. χῖχ.80. ΒΘ θονγβά 15 ῃθδά, δῃηα σαν ὰρ {π6 σῃοϑὶ 7. 

ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΓΥ ΒρροΥΐ, ἃ5 ἕο ἰθανο 6 μπαπιὰπ παΐαγο {Ὁ}}ν 56 η510}6 
ΟἹ 41} 115 Β ΠΥ 5 ; 80 ὑπαὶ ἀπ ΘΟ ΒΟ] αὐ] 0Π5 ταῖρι ποὶ δα οἱ 
ΔΎ ραγΐ οἵ ἔμ Κϑϑὶ οᾶάρϑ οἵ μ15 ρϑϑίοῃ : ἃπα [15 νγὰϑ ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ 
ἴο ΠηΆ] 6. 15 Β ΠΥ ρ5. τηοτιςουῖίοθβ. Απα 1 15 ΡγΌΡΆὈ]6, ὑμαΐ 
115 15. 411 ὑπαΐῦ 15 Ἰηϊθη ἀδὰ Ὀγ οἷν ΤΟΥ 5. αποξαΐϊίοι [το πὶ {Π6 
ὑνθηΐγ-ϑοοομα Ῥϑα]η. ΤΆΚΘη 1ἢ {815 νίονν, {π6 ψοΥ ἀβ ΘΟΉΨΘΥ 
8 ὈΠΘΧΟΘΡἐΪΟΠΆΡ]6 561|56, θυ ἴῃ ἐμ 6 ΘΟΠΊ ΠΟ ἐγ μηδ] 0), (α) 

(α) Ἑανγαγάβ, ἂρ οδάγι ἄρ ἴῃ [00.--- ιν! 5 ῬΙΒοοῦγβθ οἢ. {Π|6 
Αἰοπειηθηΐ, Ρ. 94, 8ὅ. ; ἀπᾷ ϑοτιρίατο Τοβίπηοην, ἕζο. νο]. 11. ῥᾶτῈ 1. Ρ. 
801.---Εοβϑριηα]]ον ἴῃ 100.--[λρμίοοί, ὅνο, δαϊΐ, νοὶ], γἱ]. ᾿. 167.---Α- 
ΟἸαγκο, τὴ δας. χχυ. 40. 

36 Τῃ Φοδη χίχ. 28. ψ γϑαᾶ, “" Ψϑβ8ϑ:15 Κπονύτηρ ἐπα 8}} ἐπΐ πη 95 
ὙΘΥῸ ΠΟῪ ΔΟΘΟΠΙρ ἰδποα, ὑπαὶ ἐμ Βουιρίιγο ταῖρηξ θ6 {Ὁ]Π|16α, 
βα1{π,.1 ὑμὶν; ἀπ πον, ἐπὰξ μ6 παῖ ἴαῖκοα ἴπ6 νἱποραν, 6 
Βαϊ, ““ Εἰ 15 ΠπΊ5864,᾽») {π8} 15, {815 δοῖ νγᾶβ ἴΠ6 1ᾳϑ5ὲ οἰ γοιπιβίδηοθ 
ἀπὲ γοιπαϊ θα ἔο θ6 {1116 οὐ 41} {π᾿ ἃ ποϊθηΐ ργορ ἢ θοίθ5 ἃπὰ 
Ρτϑαϊοιίοη5. ΗΘ ἴοοκ {π6 ργοῆογθα οὰρ οὔ υἱποραγ, ἃπα ἔπ ΥΘΌΥ 
οἰοββα δἀπᾷ βϑαϊθᾶ, Β. πὶβ δ] οοῦ, ἐπ Τϑυ 108} ΤΠ ΊΒΡΘΠΒΔ[ 10}, «πὰ 
Ῥγουρμὶ ἴῃ ἃ τποῦθ ρογίδοι αν. ““ΤΉΘΥ σάν 6 1η6 98] [ὉΓ ΠηῪ 
χηθαῖ, ἴῃ ΤΥ ἐπ γϑῦ ἔπου σάγο πιὸ γἱποραν ἴὸ ἀτγίηκ,᾽» Ρ5. [χῖχ. 21. 
Ῥνοη {π6 πποϑὲ ταϊπαξθ οἰγουμηδέδμοθδ οὗ οὐ ϑν οι Γ᾽5 ΠΠ|ΠῸ πὰ 

ἀθαϊῃ ἡγοῦ ουοΐο!ϊ ἃ ὈῪ ἰμθ βρί δ οἵ ρυόρ ιθον πιδῃν ΘΘη αι ΓΙΘ5 

Ἰοίοτο Ηἷβ δίσιῃ, ἀπᾷ ἔθου πᾶν 81} Βθθπ Εἰ ΓΆΠῪ ἃπαὰ ΔΡ5οΪ αΐοὶν 

{Ὁ161164.--- 566 186 Θοᾳποπὶ ραϑδαρο5 οἵ Ῥοτίοιβ, Αγ Ϊοσ, Β]αΐγ, 

ἘΟΥΒ]6Υ, ὅκο. οἱ {15 56 10}. 
37 ΤΙ 5 βδίῃραϊαν ἐπαΐ αν ἐγαμϑ᾽ αἴοῦβ πᾶν μοὶ ομδογυϑά {Π6 

ἔπ γ8 6 τηθάθ5 οἵ δχργοβδδίοῃ σγβίο {πΠ6 Εἰ νΔηΒ 6 1515 Βᾶνθ ἴθ Τὸ 

δαορίοά. Νατὶς ἀπά {λ|κ6 βὰν εξεπνεύσε, 6 οχρίγοί. Φόομη 

χίχ. 80, παρέδωκε τὸ πνεῦμα, μ6᾽ γἱο] ἀ6 ἂρ μ5 5ρ1γ1. Μαΐίμονν 

χχνῖ. ὅ0, αφῆκε τὸ πνεῦμα, ἴιο εἰἰδμιῖδδο [ι15. ΒΡΙΓΙΕ, Το 
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Μιχχνῖ.561. Απά, Βεμβοῖά, {π6 νϑὶ] οὗ (Π6 τθιηρ]θ ννᾶβ ταπὲ 1π ἔννδῖη. Ζ76γαβαίεπι. 
1μὰ.χαλ, 45. 1ῃ [86 ταδί, 
Μιχχν51. ἥοτα {π6 ἴον ἴο {πΠ6 Ὀοίίοτῃ ; ἀπά {Π6 ϑάσίϊ ἀϊὰ αὐᾶκο, πὰ 

[Π6 τοοκβ τρηῖ; 
ὅ2. Απά {Π6 ρσγᾶνϑϑβ ψεῖα ορϑῃβά :; 

Μιχχνυῖδά. Νονν ψ θη {Π6 ΘΓ ΠΥΊΟΠ 
Μαγοχν. 39. γνΠ1Οἢ βίοοά ΟΥ̓ΘΥ ἃσδιηβί ΠΊΤΩ, 
Μιχχνυ 4. δπα {Π6Υ {1Ππᾶἴ νγ6γ8 νυ ἢ Β1 ΠῚ, ννδίο τ ηρ' δ 6515, βανν [Π 6 δαυτἢ- 

πάρ, δῃά ἔμοβα {Πηρ5 {παῖ εγθ ἄοη6, 
Ματ.χν. 39. βᾷνν {πα΄ ΠΕ 850 οὐἹϑδᾶ ουξ, δηα σᾶνθ ὉΡ {ΠπΠῸ σῇοβί, 
Μιχχνι.54, Π6Ὺ ἔδαγοα ρυθαῖγ, βαγίην, ΤΎΌΪΥ {Π15 νγὰ8 {πὸ ὅοη οἵ 

σοα. 
[μα0χχῖὶ, 47. ἢ6 σ]ουιῆοα (οά, βαγίπησ, (ὐδγίδιην, {815 ννὰβ8 ἃ στρ θουβ 

τη8ῃ. 
48: Απά 8}}] {πΠ6 Ρϑορίβ [ππδὲ οᾶπιθ ἱορθίθου ἰο {πῶὲ 5Ι9Ηϊ, 

ὈΘΠοΙ αϊηρσ [π6 {Π]η 5 νυ ΒΟ ἢ νοῦ ἄοηθ, βπιοῖθ {Π 61 Ὀγθαβίβ, 
δηα τοϊασηθα, 

49θ.0. Αμά 8]] Πῖβ δοαιιδιπίδηοθ, δηά {86 ψουθη {πὶ ΟΠ] οννεά 
μῖτ ἔχοι 6Ἅ}1166, βίοοά δἴδυ οὔ, Ὀθμο]άϊηρσ (Π686 {πη 5. 

Ματγοχν. 40. γηοηρ ΠΟ νὰ5 ΜᾶτΥ Μαράδίθηθ, δὰ Μδὺν {16 
τποΐμοσ οἵ ψατηεβ (μ6 [,655, δΔη4 οὗ Φοβεθβ, δηα ϑδίοχη, 

Μιχχνὴ ὅθ. (ῃ6 χηοίμου οὗ ζεθεαθθ᾽ 5 ἐμ] άτγθη. 
Ματοχν. 41. γγῆο 4150, ὑνἤθῃ Π6 νγᾶβ ἴῃ (ὑ811166, [Ὁ] οννεα ἢϊτη, δπά τὴ1- 

ὨΙβίθγ α ππΐο ἢΪΠ ; 8Π4 ἸΔΩΥ ΟΥΠΘΥ ννοσηθη, νν ΒΟ. ΘΔ ΠῚ6 
Ρ νγἹΠ ᾿ἴτὴ ππΐο δ 6 πιβ] τη. 

70}ν.χῖχ.81. Τῇ δεὸνβ {πογθΐογθ, Ὀθοδιιβθ 1 ννὰβ {Π6 Ῥυθρδυδίοῃ, 
(πᾶὲ (π6 θοά!ε5. Βῃοι]ὰ ἢοΐ σϑυηδῖη ἀροη {Π6 ΟΥΟ85 ΟΝ {Π6 
ΒΔΕ -ἀδν (ἔοΥ {πᾶ 54 4 1}}- ἀν ννὰβ δὴ ΠΙΡῊ ἀΔ4Υ,) θ6- 
βουσῃξ Ρη]δΐθ {πὶ {ΠΕ6ῚῚ Ἰαρβ τηϊρῃῦ 6 Ὀγοκαη, δμα {πδΐί 
(Π6Ὺ τηϊρῖιε Ὀ6 ΓΔ ΚΘη ἄννᾶγ. 

32. ΤΠ Θη σδτη8 [Π|6 501 616 γ85, ἀπά Ὀγακα {πὸ Ἰθρϑ οὗ {π6 ἢγϑί, 
Δη6 οὗ (Π6 οἴου ν ΒΊΟἢ ννὰβ οὐποποα ἢ Πίτη. 

38. Βυΐ ψἜΘη [ΠΘΥ Θδιη6 (0 6515, πα 5ἂνν (Πδὲ μ6 ννὰβ ἀθδά 
αἰγθαάυ, {Ποὺ Ὀγάκα ποῦ Π1Β ἰερβ: 

394. Βαϊ ομβ οἵ {π6 580] 1θυβ, 1 ἃ ΒΡΘΔΥ, ῬΙθγοθα [15 5146, 
δηα ἐογίννιἢ σατηθ {πούθοὰὶ Ὀ]οοα δηα ννγαίου. 

85. Απᾶ ἢ {Πδῖ 5ἂνν 1 θᾶτα τϑοογά, δηα ἢ]5 γθοοσᾷ 15 ἔσιῖθ: 
δπἃ Πα Κπονγοίῃ (δὲ Π6 5816} {ττι6, ἐμαὶ γ τῖσης Ὀ6] αν. 

906. ἘῸΥ {Π6886 {ΠπΠ|Π05 νοῦ ἀοηθ {πᾶΐ {π6 δογιρίιγα 5μου]ὰ 
Ῥ6 (ὩΠΠ|164, Α Ὀοηδ οὗ πὰ 588]}} πο θ6 Ῥγόκθϑη. 

Αμὰ ραΐη, δῃοίπου ϑουιρίαγ 581}, ΓΠΙΘῪ 58|4}} Ιοοκ οἡ 
Ὠΐπλ γνῃομ {πον Ρἱοσγοθά. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΠΪ. ΝΟΥ, 46. ρατγὶ οἵ νογ. 46. νοῦ. 47. ραγὶ οἵ νοῦ. ὅθ. νϑῦ. 
θὅ. πᾷ ραᾶγί οἵ νϑγ. 86. 

45 Νον ἔγοπι ἴπ6 οἰχίῃ ΒοὰΓ ἴμογθ γγὰ5 ἀΔΥΚ 685 ΟΥ̓ΘΥ 8} ἐμ8 
Ἰαπὰ ἀπο ὑπ πἰηΐ ΠΟΥ. 
δε Ὑνοννορληας ἐξ τ δ γοῊς τον το ς ἀὐθλσνο 5. δ ΟΣ Ἄλονος,.. 
ΒΡ γι 5. Οὐ ἴὩΥΘ ΠΙῈΠ ἃΤῸ ἴῃ ρΘηθγα! ν᾽! ΘΠ }ν βεραγαῖθα [ὙῸΠπ 
ἐπ θοάγ, ἰπ ἃ ΨΦΆΥ ΟΥ̓ ΨΏΪΘΟΩ ἰμθὺ οδπ Πᾶν ΠῸ ΘΟΠίΓΟΙΪ: 
1 ννὰ5 [ὉΓ οὐγ 1,ογὰ οἷν ἴο ἀϊ6 ἃ5 {6 Ῥυίποθ οἵ 1110, Ὀγ ἂἃπ δοὲ 
οἵ βυρογμαίαγαὶ ρον οΥ, πα ἴο βαραγαῖθ, ἂἱ 15. οὔ ρ]οᾶδβυγο, 
δῃἃ δἱ Β15 οὐγῃ σοιπδηἋ, {Π6 5ρ γιὶ ἔγοπ ἔμ6 Ὀοαν. 
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46 Απὰ ἀρουὶ {μθ πὲ. ἤοὰν 7 6508 οτίοὰ ἢ ἃ Ιουὰ νοΐοῦ, χόχανω 
δΆΥΠΠρ---ἰ αὶ 15 ἴο βᾶγ, ΜΥ αοά, πιν αοά, ΨἘγ Βμαβὲ ἔμοιὰ ἴοτ- ΦὉ ϑΆΚθη πιὸ 

47 ὅϑόπιδ οἵ ἔπθηι ἐπαΐ βἰοοα ἔπογο, ψ μθὴ που ποαγὰ ἐπαΐ, 5αϊὰ, 
Π15 ἤναν Ο8]16 ἢ ἰὸν ἘΠῚ185. 

50 -- υἱο! ἀδα τ ἴμ6 ιοϑὶ---- 
5 Απὰ πῆᾶμγ ΟπΘ. ὑγθγθ ἔπογθ, ὈομοΙ ἀΐπρ αἴαν οὔ, ναί τα 

[Ὁ] ον δα “655 ἴγοιῃ (1166, Ὠλϊ ἢ ἰδίου παρ πἴοὸ Ὠΐπὴ ; 
ὅ6. Αἰποπρ ψ μΐο ἢ γὰ5 ΜαγῪ Μαράλϊοπο, δὰ Μαΐν ἴπὸ ποῖ ποῦ 

οὐ Ψη65 πὰ «0568, Δη6--Ὁ 

ΜΛΕΚ ΧΥ. ρᾶγὶ οἴ νϑγ. 99, 86, νοῦ. 87, 38. ἀπὰ ραγὶ οἵ νοῦ. 39, 40. 
Ἷ 99. --ἴθιογθ νγὰβ ΓΚ μ 658 οὐ ἔπ Βο]6 ἰαπὰ ἀπὲ}} {πὸ αἰ πε} 
ΟΟΥ. 
90. Απά ὁπ6 γἂη ἃηα ἢ]]οὰ ἃ δροηρο [Ὁ] οὔ νἱπορᾶγ, ἀπ ὰ ρυὲ ἐξ 

95 ἃ Γθ6Ὰ, ἃπὰ ρᾷνο μη ἴο ἀγ πκ, βαγίηρ, μοΐ ἃ]ομο ; ̓δῖ τὰκ 506 
οἰ μον ἘΣΠ188 --α 

97 Απὰ Ψ65805 οὔ δὰ ψ] ἢ ἃ Ἰουα νοῖϊοθ, ἃπὰ ρᾷνθ ἂρ πὸ »,Βοβί. 
38. πα ἴΠ0 γ91] οἵ {π6 ἴθπιρ!ο ννἂδ γϑῃῦ ἴῃ ἔνγαΐη ἔγομν ἴπ ἴὸρ 

ἴο ὑμ6 ροϊζομι. 
99 Απαὰ ψβϑη ἐπ σθη το --τῆὸ 5814, ΤΥ α]ν {Π15 τηλ ἢ νν 85 ἴΠ 0 

ϑοη οἵ ἀοσα. 
40 ΤΠΘΓΘ γγο ΓΘ 8150 ΟΠ θη ἸοοΚίηρ Οἢ δ οἵ --- 

ΤΚΕ ΧΧΙΗΠ. ρϑΓΐ οἵ νϑὺ. 44, 4, 46, 47. 

44 Ληά τὶ ννὰβ ἀρουΐ π6 δἰ χη Ποιιγ-τ 
45 Απαὰ {Π|0 δ νγὰ5 ἀἀγκοηοά, Δ ἃ ἐμ νοὶ] οὐ ἔμπὸ ἔθη ρ]ο νυν 5 

γΓοη1--- 

46 Απὰά ψ πο {6515 μαᾶ ογοὰ νυ ἢ ἃ Ιου ἃ νοΐοο- 
4 Νον ποθὴ ἐπ6 οοπ αι οη 8ᾶνν ἡ παΐ ν᾽ 5 401Π6-- 

ΦΟῊΝ χῖχ, ρμαγὶ οἵ νου. 29. 
29. ---απ {πον ΠΠ1|6 4 ἃ 5ϑροπρθ νἱΐ ἢ γ᾽ ΠΟΥ --- 

ΟΗΑΡΤΕΒΗΕ ΝΗ]. 

Ῥγοηι μὲ Π)οαΐ, 9. Ο γὶδέ εὐ ἠὶδ “1 δοθηδίοη ἱπίο Πεαυοη. 

τσ ταμρβαρες --- 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1. 

“ο5ορὶι 9. “τἱριαίπεα, απὰ Νἰοοάθηιις δαγα {{π6 ὑοάῃ οὐ 
Οἰλγιοὶ. 

ΜΑΤΥ. χχνὶϊ. δγ--θ00. μακκ χν. 423-406. υὺΚῈ ΧΧΙΝ. 

80---54. 2ΟΗΝ ΧΙΧ. 98--.-42., 

76}. χίχ. 38. Απά δέϊο {Π15 [ , 

ίαι.χν. 42. Νον ψῆθη (6 δνθὴ νὰβ ΟΟΠΊΘ᾽, ᾿δοδιιβ6 τ᾿ ν᾽ Ὰ85 
μου τ δ συν. τὰν ρος 

. γγπ6η οὐγ ἢγϑὶ ραγοπίβ ἀϊβοθογοά ἴπ6 οοπιπιαπά οἵὁἨ αοἀ, ν»»6 

ἀγα ἰο]ά, ὑπαὶ τὐρϑεκμ ψ ΘΓ Οροποά. ΤῊ πογὰ ἴῃ ἐδ πὰ 

σἴθαὶ Ἰαηραδρο (α), Ψ ΒΙΟΒ 15 1Π 8 ΓΙΡΆΕΥ ἰγα πο αἰθά, ν ἈΡΡ᾿ 6 

ἴο ἐπ6 Ὀγθακίπρς ἰουέ οἵ ἃ ἤονοΥ ΤΓο πὶ 115 οαἶγχ. Τ' 16 μῦθος 

πιϑϑηΐηρ ὑἐπογθίογθ οἵ ἐπ ρᾶϑδδρ᾽: 8 566 115 ἰο "6, ἐπὶ ἃ5 ἃ 5 ΘΓ 

Βυγοῖβ ἐογὲμ αἱ ὑπ ἀρροϊπιθα 5θάϑοπ ἔγοπι {δ ἀἈγΚπ 85 ἃ ῥεῖ 

ρΥϊδομιιοηὶ οὐ ὑπὸ Ἱπο]οβίμρ ΟΑΪΥΧ, 50. 414 οὐ εὐ δ τν ἐβα 

δηΐοῦ ροη 8 ΘμἰΙ Γοὶν ΠΟ πιοάο οἱ οχίδίοποο, γῬΒοη ἸΘῪ Ν 

ἴακϑη οἵ ἐμ ἐογθιἀἀθη ἔγαϊξ. ΨΥΘ ἅΓ6 ὕπΆ0]6 ἰθ ΤΌΓΠῚ ΔΠΥ 866- 

απαΐο Ἰάθα οὗἉ [μ6 1 οομαϊζίοι ἴῃ ἃ 5ἰαἴο οἵ ἱπποοθηοοθ. ΟἸΙΓ 
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Μαικχν. 42. (η6 ργθραγαίομ, {παὶ ἴ5, (Π8 ἀδὺ ῬὈδίοσθ ἴῃ6 580- ζογαβαϊοπι. 
Ῥδ}, 

ποίϊομ5 ΔΓ6 50 ΠΗ ΠΟΤ ἀογῖνοα ἔγοτη οχ ρουίθποθ, ὑπαὶ ᾿γ6 οδη- 
ποΐ, τοι ἐμ ᾿πθη θα ᾿πἀθ μἰἴθπ 85 οἵ {86 ἰδησαδρο οἵ ϑογὶρ- 
ἔπγ6, Γθρυθδοηῦ ἴο ΟΌ ΒΘ γ 65 ὅπ ῬΎΪταθν ἃ] ἸΠΠΟΟΘΠΟΘ, ἃπα ΠΔρ- 
Ρίποββ οὗ ἃ βἰηεββ βίαϊθ. Ὑγπαΐθνϑυ ἃ πιϊσμΐ πᾶν θθ6η, ὑπ6 
πογγαΐϊοι οὔ ἔπ ἘΔ11 Ἀ55ΌΓ65 5 οὗ {Π15 ᾿πηρογίαπὶ δοῖ, ἐμὲ ἐμ 6 ὶν 
οοπαϊΐοι ἰπ ἔμ ῖγ ΠΟΥ οχιδίθη οθ, 1056 ΟοὐΪ οἵ ἐπ6 βίαϊ οἵ ὑπ ῖν 
τη 5, ἴῃ μοὶ ΓΟΥΟΥ ραγϑαϊδθ. ον ἀθϑιγθα 601}, ὈΘίΌΥΟ 
πον οοπημ θα ἂπ δοὶ οἵ 5ϊπ, πὰ ὑππ5 Ὀθρᾷμ 8Π ππ ΠΏ 685 [ὉΓ 
ΤΟΙ ΔΙ πἰρ᾽ ἴῃ ἃ 5ρ[ .8] ἀπά ρογίθοϊ βἔαϊθ : ἔπ Ὺ δοσοιηρ 1568 
ἐμ δοὶ ἡ βίο γγὰ5 (ογθΙ ἀ46π, ἀπά {πΠπ5 οοτηρ!οἰοα ἐπαὶ ἀμ Π655. 
ΤΠο δοοοπηΐ οὗ {π6 ΕΔΠ β5ιθνν5 τ1ι5 ὑπαὶ ὑπ6 ρυϊποῖρ!θ οὐ 6νυ1]]}, 
Βαῖπρ δα πητίοα τπΐο ἴμ6 μϑαγΐ, πα σα] ηθ {Π6 ΓΘ, γθη ἀθΓ5 τη 
πἀπῆΐ τοὸγ ὑπ6 ἰπητιθαϊαϊθ ργεβοποο οἵ ἃοα, ἴῃ ἃ βρι για] ΟΥ̓ 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ οοπάϊξίομ, ἀπ ἐπθυθουθ Δ Π15Π65 τπι5 ἴγοῖὰ Πθᾶνθῃ ὈΥῪ 

οἀϊΐ5 οὐ παΐυτο: δπᾷ ἵμοβο, ἐμουθίογθ, ὙΠῸ ἀ16 ὉΠΈΟΥ 115. 1η11π- 
6668, ΟΕΥΓΥ σὴ ἔπθαιν ᾿μἴὸ 8 1 ν]510}6 δ᾽αίθ, 8ῃ ϑίθυμἃ] ᾿πο8- 
Ρϑοιίγ ἴον πο δπ]ογιιδηΐ οἵ μὸ ΟΒγιδδη πθᾶνθη. ΑΒ οὺγ ἢγϑὶ 
Ραγϑηΐβ οαΥΥοα πὶ ϊῃ {Ππ6π1»ν ἐπί ὑπΠ8. ΠΘ ἃπὰ [ὉΠ16ὰ ΘΟπαϊοπ, 
ἱπίο μοι δῖα μπαὰ Ῥγοπρῃῦ ἰπθι, 6 ΤΠ] ΟΥΎ οὐ {ποῖ ἰγ85- 
σΎθβϑίοπ, ὑμΠ6 ΘΟ: ΒΟ οτ5Π 0955. οὐ ἔπ 71υδῖ1οθ. οἵ 04, ἃπά 81} ὑπ 
ΒΆΠῚΘ ΡΟΎΟΥΒ. Οὗ γΓδαβοηϊηο, ΜΙ], γοθοξίοη, ἀμ ὑπ6. Οὐ ΠῸΥ ἴῃ- 
ἐε!]οοῖαα! ἀοα 165, Ἡ Βῖοἢ ὑπ 6 0 μπαᾶα Ροΐίογο ὄχϑγοϊδθαὰ ἃπα ροῦ- 
νογίοϑα-- ἰὴ 6 τὰ ΠΘΥ 5881} 41} ὑποῖν ἀθβόθη ἀδηΐβ Θηἴθι Π ΡΟΝ 
μ6ῖγ ἑαΐαγο "16, ψι{8 {μ6 ΘΟ ΒΟΙ ΟἸ5Π 655 οὗ ὑπ6 1} το αίίνο διϊὰ8- 
ἴον ἢ} τοϑροοὶ ἰοὸ πὸ ΑἸμπηοΐν, τιΐῃ {π|0 ΠΘΙΠΟΥΥ οὗἉ πὸ 
ΔΟΙΟη5 ἄοπο ἴῃ ἰδποὶν βίαϊο οἵ ργτοραΐϊοθ, ἃπὰ ψιΐῃ- 81} ἐπ 
ΡονοΥ5. ἃπά δου 165 τ ΠΟ ΠΟΥ Ἐπ 8} }]6. πὰ ἴὸ ἐμ ηΚ, δοΐ, ἀπὰ 
γΓθᾶβθοῃ. 1{|1η6 5080} 15 ἱπηηοῦία!, [ιτἴ5. ργόροεῖο5 ἃπα ΡΟΨΟΥΒ 
τητϑὶ Β6 ἱππότα! αἰ50. ἘΠῸ πϑῃ οΟμ ἐμ 65 {Π6 δᾶπιο, οὶ [ἢ 
πὸ ργοβδοῃῦ δηᾶ Τπΐαγο ϑἴαθοθ οἵ 15 οχϊβίθῃοθ, 50 ἰοπρ ἃ5 {δ6 
5816 ΘΟ ΒΟΣΟΈΒΏ655, ἹΠΘΠΊΟΙΎ, 8Πα ΡΟΨ ΘΙ 8.6 πηϊΐρα (0.) 

ΤΠῸ ἀοοίγιπο οἵ ὑμδ γοδαγγθοίϊίοη οἵ {μ θοάγ 15, ψιςπουΐ ΔἢΥ 
δχοθρίοη, ὑμ6 τποϑδὺ ἱπιροτγίδῃϊ ἰῃ ἔπ Ἰπϑργθα νο]αη8, ἃΠα ἃ5 
560, ἃ ν 50} 16 ἀοπιοπβίγαϊί οι οἵ 115 ὑγαϊῃ 85 θθθη νοπομβαίδα 
ἴο 5 ἴῃ ὑμ6 Ῥαΐγιαυομα!, ἴπ6 1,ονυ "160 8}, πὰ ΟΒγιβιϊαη ἀἸβροηβα- 
ἰοη5. ἜΠ6 γοϑυγγθοΐίου οἵ ὅπ Ροὰγ οἵ Ομ γιβῖ, 15 δὴ βαγηδϑδὲ 
οἵ οὐὐ ΟὟ ΓΟϑυσγθοΐοη, ἃη ἃ 5,65 {5 1 ἡ παῖ ΤΌΤ νγ6 5848}} 
ΑΥΪβ6 ἔγοιῃ ἔπ ἀθδά : [ὉΥΓ 6 ἃΓ6. Ἀ5ΒΌΓοα παῖ νὸ 588}} Ρ6 {|Κ6 
πηΐο ἰ. Α5 π6 βθοομὰ Αάδῃ ΓΟ56 ἴσοι ἰῃ6. ἀθδα τ] ἃ ΓΘ8] 
θοΑΥ͂, 80 51|8}} Ὧ6 αἴ5ο “" οατι58 ἐϊιθ δέοι οἵ ουν Βοάν οὗὁἨ Βαμ}- 
᾿ταϊοη ἴο θ6 τηδᾶθ {πὸ ππίο 815 θοάγ οἵ ϑΊΙουν, δσοογάϊπρ' ἴο ἐῃ8 
ΘΠΘΓΡῪ οὗ [5 Ρουθ, ΞΡ ἀπ] ηρ᾽ 41} ἐπ η95 ἴοὸ ΠΙ 561 (6). ΤΠῸ 
ΥΘΒαΡ ΓΘ διηθν5 0 15 ἔπ 6 ἸΔῺ ΠΟΥ 1  ΠΙΟἢ Μ᾽ 5818}} 6 οἰοίμεὰ 
νὴ ἃ Ροάγ, ψ ΒΙΘΙ 58|8}} 6 βυιϊϊθαά ἴο ὅπ ᾿μνίβϑι 016 νου. Τὶ 
85 σοπιρ ϑίθα ὑπ ομαΐη οἵ ονϊάθηθο ψ μἰ Οἢ ΘΟ ΠΟΘ 15 οἵ Οἵ 
Ττηπιογία!ἶν. Τὺ ἀδπιοπδίγαϊοβ, Ὀ.Ὶ 80 ππάθ 8016 [χοΐ, {Π6 ὁ6χ- 
ἰαϊπΐγ οἵ οὐὔἵἋαΐαγα οχιδίθηοθ, πα ἔμ οομἐθηιρὶ! 16 Ἰάἀϊοΐον οὗ 
ἰπο56 ὙΠῸ [ἰν8 ἴῃ {815 βδίαρο οἵ ὑπ6ῖν θοῖπο εἰ ποιΐ μγαραχγαίίοη 
ἴον ὑπ ποχΐ. τὸ 15 ἔπ ὁΠ6 1 ]55011}06 Π1πκ να οἢ ἀπιΐθ5 πθᾶνοι 
ΔηἋ Θαγίῃ, ͵ 

πη ργορονίίοι ἴο ἐμ πηρογίδποθ οἵ {π15 ἔα παἀδπθηΐαὶ ἀοοίγῖπ6 
μὰ5 οὐδ θθθ ἔμ ἀἰβο 5510} γοϑρϑοίϊηρ 15 ουνιάθποο πα ἔγαΐϊῃ, 
Ψψαγῖου 8 ΟὈ]θοΐϊοπ5 πᾶν Ὀθ6η, ἃ νϑγ οι 5. {1π|65, δἀἀποθά, [ὉΓ 
ἔῃ ρᾷγροβθ οὗ ππραρσπίηρ ἐπα τγυΐῃ οὗ ἴπ6 αἰ ογθπΐ δοοοιη 5 
οὗ ἴμ6᾽ γϑϑαγγθοξίου ρίνθη ὈΥ 86 ονδηρθ  δῖβ. "ἜΠ65Θ. Δ Υ 6 
ἈΠ} οΟἸαθθθα τπἰπᾶάθυ πθ βϑρδίαΐο ποαβ οἱ---αἰ Πα! 165. ἃυ δι ηρ; 
{το {μ6. ΟΟΠΟίβο 655 πὰ δἰυαϊοα Ὀγονιυ οἵ ἔμ ὄναμρθ 155 
--ἰἴοπι ἴπ δοοοιηῖ οὗ ποὺ ἀηΡ0}5, ψ ποίου ὑμπον σογο {δ6 
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Μιχχνὶ 7, [ΠΘΥ 6 σδιὴθ ἃ σοι γηδῃ οὗ ̓ ΑΥδίηρα, Φοτγαβαίοπι. 
Γ΄ 5 Ξ οεπδεισθ εν ονεμνδο των ἐν ἼΝ, νον αι οδαυδας τ κονι μν τ λοντ αὐ δα 

5810 ΟΥ' ΑἸ Υθητ--- ἔγοηι {Π|Ὸ ἰογἢῚ5 τιδοἃ ΡΥ ἴπὸ ΘΥΔΠΡΟ] 515 ἴο ἐ6- 
ποῖθ {π0 γοϑρθοῖϊνο ἔἴπιθθ, θα πὸ βόνογαὶ Ραγ 05 ψΠῸ αἱ- 
ἰοπ θα ἃἢ ἂπ ΘαΥ]ν ΠΟῸΓ αἵ ἴπ6 ΒΘρΌΪΟΝ το, οὶ οὐδ, οὐ ἀΥγεῖνοα ὑπουθ---δηὰ 11 υνῖβο ]ν6 αἰ ΠΟΥ τ ΟΝ ἀΥ 565 ἔγοπι {πὸ ἀοβοῦὶρ- 
ἔοι οὐ ἔπ ἴορ. ὙΠο56. οὈ] δ οπ5. 1) θ6. ἀἰδοιβδοά ἴῃ {ΠπῸ 
ποῖρθϑ ἴο {Π||8. σα ρῖου, μοι ᾿ὰ5. θΘῸΝ ἀγγαησοά [ΤῸ ἃ πιοβὶ 
ΟΔΓΟΙ] ἀπά γορθαϊθα ἱπνθϑιϊ ραλίοπ οὐ {116 ΒΟν ΘΟΛᾺ] ρὰπ5 οἵ Βᾶγ- 
ΤΠ 165, ΡγΓΟρΡοβοά ὈΥῪ {86 Ῥγϊποῖρα! τυ ουθ ὁ ἐπ βαθ]οοῖ, Τὶ 
ΔΎ, ΠΟΥΘνΟΥ, θ6 ὨΘΟΘΘΒΑΤΎῪ ἰ0 Ῥγοιηΐδθ, τ γοϑροοῖ ἴὸ ἔδπὸ 
ἤν δ᾽ ρυϊηοὶρα] αἰ Πα 65. πὸν πηθηϊοηθα, ὑπαὰΐ {πΠ6 ονδηρο 515 
γγγοΐθ του} ἀπ ν ἰπἰοπίϊοι οἵ ροἰνίηρ ἃ παγιηοηίζοὰ παγγαϊνο 
Οὐ 4}} πὸ Θθουσγθποο5 ἡ Βῖοἢι ἴθ ο]Κ ρίασο οὶ {πὸ ποῦ πὶηρ οὐ {πὸ 
ὑθϑαγγθοῦομ. ΒΔΘΙ. τηθῃϊοη5. τπογ ΡΥ ΓΟ] ΥΥ ἴπ6 οἰτοῦμι- 
βίη οοϑ Πῖο ἢ πΘ οοπδίἀογθὰ πιοδὲ ἱπιρογΐαπὶ ἴὸ 6. Κπονῃ, Ὀγ 
ἔποϑθ ποῖ μ6 δἀαἀγόββοα : ἃπά, ἴῃ τποϑὺ ἱπϑίδπμοοθ, ΟὁΠ0 560 ΠῚ 
ἴο Βιρρ!]ν ν])νὰΐῦ {π6 οὔπει παᾶ οὐ ξϑά. 
6 ἱπϊθπίϊοι οὐ 51. Μαΐου ν85, ἴο οοπηξογαοῖ {Π6 ηργοδ- 

βίο ργοάποθά θὈῪ {πὸ ΤἈ]Βομοο 5. οὐ ἐπ Ηρ] Ῥυϊοβίβ, πὰ ἔπ 
Κϑθρθῦβ οὗ {πὸ βθρι]οιγο. 51. ΜΑγΚ ποίϊοθϑ ἰμοδο ἐμίπρ5. οἵ 
ν 6] 51. Ῥϑίου, ὑπάθυ 086. ἰπδροοίΐου. ἷἰ8 Οἴοσρ6] υγὰϑ 
ΓΙ ἔθη, πππδὲ Πάν ῬΘῸπ Δἢ ΟΥ̓Θ- ὙΠ Π 685: ἃπὰ 5.. Τλικ ἴα Κοβ ἂρ 
ἀΠ6 παυγαξίνο οἵ δυοπὶβ οὐ πὸ ἄαν οὐ ἐπ τοϑδυσγγθοϊίοι ΠΟΥ 
δ᾽. Μαΐίπον [οἱ οὔ", ἀπ ἱπίγοάποοβ ἀπο ν ρατγίγ, ψ 110 Θᾶπι6 
ἰαίον το ἐμ βθρῇ!οῦγο; ἀπ α 8445 50π16 ὑπ 55 ψμΐ οἢ ἴθ Κ μ]ᾶ66 
οι ἐπαὶ ἀν, ψΒΙοῦ Κι. Μαΐϊμον μαὰ οὔθ. ΦΖοιη αἀάοά 
8016 δυθηΐβ ἴῃ  Β10]} ΠῚ ΙΏ501 Πα θΘῸπ Ἰηοτὸ Θβρθοία! !}ν οοπ- 
σού θα, ἀμ ψ ίοἢ μα παὰ ψἰπθϑβοϑά. 

ὍΒ6 ϑθοομα αἰ που ν, ἔμ 6 ΔΡΡΘαγ 6685 οἵ {πὸ προ 5, μὰ5 θθο 
ΟΠ ΒΙ ον α ἃ5 ἴ6 τηοϑὲ πηρογίαπὲ, αἰ τϊποιξ 1081 γρᾶβοι. Υὔήο 
ΓΘ πηδοφιαιίηϊθα ον ἢ} πὸ ἑατ5 ο7 απϊηκαὶ, 18: γα Κπὸν οἵ 
50π|8 (οὐδ, ἂἃπ ἃ ἀθάποο Βοπι8 ᾿π!γθ ἢ 665, θαὖ οὐ {{Π|0 ’ὰνν5 οὐ Π 6 νν ὸ 
511} τϑιηαῖη Ἰρπογαπὶ. Τί οπρηΐ ποῖ ὑἱπουθίοτο ἔο οχ οἱΐθ 5 ΡΥ 50 
{μαὺ μὰ οληπποῖ ΘΟ ρΥΘμομα πὸ ἰαη8 οἵ απφοίϊο ᾿ἴ6, 650 
ὈΘΙΏΡ5 τσ! πᾶν ὈΘΘΟΠΊΘ νἰβ1} }]6. ΟΥ̓ Τπν]81}0}6. ἂ ΡΙΘΆΒΙΙΓΘ : ΟΥ̓ 
ἴπ6. τηϊριΐ αὖ ρ]θάβιιγο Βᾶνθ αἰξογθά {ποῖΓ ἀρρθάᾶγαποο 'ΒΠῸ 
58 Π|6 898] Βρ| Ὁ] 10 ἀϑδυπιθα ἃ ἔθυγ]}}6 ΘΟ θ πᾶποθ [0 ονοΥ- 
ἀν) 6 {πΠ6 ριιαγάδβ, τπηϊρῦ πᾶν Ραΐ οἡ ἃ 14 ἀη ἃ γᾶ π 41} ἀδρθοξ 
γν ΠΘ ἢ 8 δα γοββοα πὸ πόποι. Οἴμοι Δ Ρ6}5 ταϊρη δ αν θΘΘῺ 
αἰξοπαϊηρ, ἱποιρη ὑμπον ἡ γΘ ἐπν 151 016. νν 116. ἐποὶν ΘΙ ΡΠ ΟΙ5 
ΒρΌΚο : δηᾷ ὑποιρὴ ἃ βουνὰ {ἰπ|6 ΟὨΪΥ οἰ αρδθά θοίνθθη ἔπ ἂγ- 
Υἶνα} οὗ {ΠῸ βθοοπὰ ραγῖν, δηὰ ἐμ ἀθρᾶγίασο οἵ ὑπὸ {Πγβῖ, πὸ 
ΑἸ ΠΠ ΘΠ γ σὰν 6 75 }}}7 ἀγάνγη ἔγοαι ἔπ ΓΟ ΡῪ ΒΘ ΠΟΥ ᾿ξ τὰς 
ὑπὸ βᾶπηθ ἈΠΡῸΪ ΟΥ̓ ἈΠΟ ΠΕΥ. ΤΠ. ΘΘΠΘΙΆΪ ΘΟΠΟΙ 510} ΒΟΥΟΥΟΓ 
ἰ5, ὑπαὶ {π᾿ ἀπ σε 5 οἵ 5, Μίατι μον ἂπὰ 51. ΜΆΓΚ οτο αἰ ογοηί. 
ΤΠ6 δΔηρεὶ πιθη πο Ὀγν Μαϊμον ΧΧυΠ]. 1. δαΐο ἴῃ ἐπθ ΡΟΤῸΝ 
οἵ ἐμ ἴοι ἃῃὰ πὰ ἀβδαμπιθα ἃ ἴθυγ}}6 ἀρ ρθάγαποθ ἴο ΟΥ̓ΘΓΆΥΟ 
1πὸ΄ σιιατα; αὶ ὑπ ἀπρο}, ΜΙ ΑΥΚ χνὶ. ὃ, ν᾽ὰ5 αποΐπον τι πῃ 
δά 1μ6. 5θρῃ!οῖγο, ἴῃ ὅΠ6 ἰπηον ἀραγίμπιοπξ. Ἔ6 ἔννο Ὡς ἕαι 
ΒρΡοΚϑη οὗ Ὀγ Φοίβη, χχ. 11. ψ6γ6 8566 801|6 δ5ῃογὶ ἔϊπ|6ὸ ΔΠΤΘΓ 
ἔποϑ8. πιθηοπϑα Ὀ. Μαΐϊμον. ἀπὰ Μάγκ, (Μέαϊς, χα υῆ. 1, ἀπά 
Μαιῖ χνὶ. ὅ.) αὶ νι μϑῦμοῦ πον ογο ἐπο βᾶπιθ, οὐ αἰθγθμὶ, 

οδπποῖ ροββίΙΥ 6 ἀβοουίαϊπθὰ, Νοιῖμον ὁδη τὲ 6 ἈΠΙΓπηθά οἱ 
ἐπ ἀποοὶβ Ψ ΠΙΘΙ τηδῃ 6ϑξθα ἐμοιηβοῖνοβ ἴὸ ἐμ δθοοῃά ῬΩ͂Ν οἵ 

ψγοιιθη, τϑοογάρα ᾿γ 50. 1λ|κὸ χχὶν. 4. νοῦ {Π6 581η0 ΟΥ̓ ἀπ ὸν- 
δπΐ. ΤΉΘΥ ἅτ γορίθβδεπίθα ἃ5 Ἀρρθασγίηε Κὸ Πσμϊπίπρ, Ὑ ἃ 

ταϊππθηΐ ϑ μϊΐ6 85 5ποντττᾶθ. γοιορ πιθὰ οἰοι μοα ἴῃ ἰοῃς ψΒΐτθ 
θαγπηθηἶδβ, ἐπ 6 ἃρροϊπίθα ρουιαγ 8 5 οὔμ6 ογαοιοα θοὰν οὔ ἔμοῖγ 
Τωτά, ἀπά πὸ ὨΔΡΡΥ βροϑοΐαΐογβ οὐ 5 σἹουίοιϑβ ἃ ἔσθ βαμπὶ 
νἱοίοῦυ νοῦ ἀοαΐῃ, ἀπ {πο ρον 5 οἵ ἀλΓΚΠΟ55. 
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Πμὰ.ΧΧΙ].51. ἃ οἰ οἵ {πῸ λον: Φογαβα 61. 

ΤΗΘ {πι|γὰ αἰἢιου γ, τοϑρϑοΐρ ἴμ {πι6, ψν1}} Βὸ ἀϊδουπδθά 
ἵπ ἐμ ποίϑϑβ ἴο ἔπε βανϑῃΐῃ βθοΐομ. 
ΤΙ6 ἰθυτίμ αἰ Πα ν ἰ5 Ιοθ8], ἃπὰ πὰ5 ἀυίϑθη ἔο ψπὲΐ οἵ 

5 Ποϊοηΐ αἰϊοπίϊοι ἴοὸ ἐμ ρϑυ σα ]ὰγ βἐγιιοΐαγα οὐ ὑπὸ ΠΟΙῪ 56- 
Ρυσῆγ ; ψΒίο. οομδίϑίθα οἵ ἔἴνο ρμᾶγίβ, ἔπ ροῦοῃ, οὐ δηἰ- 
ΘΠΔΠΙθ6Γ, ἃ γοοπὶ ἃρουΐ ῃἷπ6 ἴδοι βᾳιᾶγθ, σρϑθ]θ οἵ Βο]!αΐπρ' 
ἀθουΐ ἃ ἀοΖθη ρΘΥΒΟΠ8 : ἔγοπὶ Μ᾽ Π]ΘῊ ἃ ΠΆΓΟΥ ρᾶ5585 6, ποῖ 6χ- 
οϑοϑάϊηρ ἰθγοο ἔδει ἴθ μοίρῃῖ, πὰ ἔνο ἴῃ Ὀγθδάϊζῃ, ἰδ ᾿ηΐοὸ ἐμ 
ἱππογ ψα1}ἢ, ΟΥ̓ ἐοηι, ΠΘτΘ ἐπα θοάν 5 ἀδροβιίεα, δ ἃ νν πίον 5 
εἰβσμὲ [δοὲ Ἰοπρ' πα βανθὴ βοΐ νάθ. Μαϊθν ΟΥ̓ ΓΙ ΟΆΠ}Π}γ ἀἰϊδίϊη- 
σα 5865 τάφος, ““ἴμ6 ἴομη,᾽" ἴγοιη “ μνημεῖον,᾽ ἴμΠ8 ΒΘρα]ο γα ἴπ 
Βθπθγα!. 86 οἴμοὺ ονυαῃρο 55 586 μνῆμα, ἃπὰ μνημεῖον πα 15- 
οΟΥΙ πα παΐο]ν (4). Τμ15 αἰ ΠΟυ  Υ Μ11}} ΠΚουσῖϑ8. θ6 ππογθ ραγίϊσα- 
Ἰαγ]ν οοηδιἀογοὰ ἰπ ἰμ6 ποῖθϑ ἴο ἱμθ βθδθοπὰ βϑοΐϊοη. ἷ 

Τη ΓΘρΡΙγ, πονονοῦ, ἴο 84}} {μΠ6 φἜΌΠΟΓΑΙ Ομ] οϊο 5 Βὶ ο. πᾶνα 
θθϑη πη866 ἴο ἐμ παΐῃοΓ οἰ γΓοπτηδίϑπ 65 μΘγα ἃ αἀθα ἴο, τγ6 τᾶ γῪ 
ἀδϑοσί, νυ ατ ἢ 1Ππ6 αἰπιοβὲ ΡΟ ἀπ θϑ5 ἀπά οοπθάήθμοθ, ἐμαὶ νὰ πᾶν 
ἀθαυπαάδηΐ ἃπ ἃ ον συ γϑαυ δῖα ον! άθποθ, ἰὼ σοπνίποο ὺ5 οὗ δα 
ἔγατη ἀπ σου ιδιηΐν οἵ ἐμπ6 οἱ, οὗ πΠ6 τϑϑαγγθοΐίον οἵ ἴμ6 βοᾶν 
ΟΥ̓ Ομγιβδί. 1 σου] θ6 ᾿πηρο5510}186 ἴο δηπυμηθγαῖθ ἔμ 6 ΤΠ ΠΥ 
ΓΙΟΥ͂ ὙΠῸ Πᾶνα 1 δἰ γαῖδα {815 Βα θ]ε6οῖ, ἀπὰ ἀδιηοηβίτγαϊθα ἔπ6 
οογίδιπῖν οἵ ἐπ ἴαοὶ. 6 Ἰαϑὶ (6) ΒῸ 85 αἰβοιιϑϑϑα 11 μὰ5 οϑῃ- 
5166 γα ἔμ νϑυῖοι5 ργοοίβ, ἃ5 ὕμαν ηγν θ6 ἀοεινϑά, 

15[. Ἐγοότη {πΠ6 ργορθοῖο5. οἵ “6515, ἐμαὶ δ ἃ οογίδι η ἔϊπιθ ΒΘ 
γ᾽ 85 ἴο ΓΙδ8 ἔγοπι {Π6 ἀθαὰ, οοπ]οϊπθὰ νυ τ Π15 ψ]5ά οι. 

24. Βγοιι ἐπε (οὶ ὑπαὶ αἱ 15 ῬΎΓΘοῖβ6 ἔπη μ15. ὈΟΥ 85, ὈῪ 
π6 οοπίθϑϑι οη οὗ 411 ῃὸ 84 ἃ60655 ἴο πον, ποὶ ἰοὸ 6 ἰὈππὰ 
ἴῃ {Π6 ΒΘρΡΌΆΪΟΕΓΘ ἴθ ΒΟ τὲ μδὰ θΘθη Ἰαϊ4, ἰδ πουρἢ {Π|6 πποδὶ 
οἴἴδοϊια! ργοοδαΐοπ μά 66 η ἰάθη ἴο ργθνϑηΐ 115 γϑηονα!. 

94. ΕΎομ ἔπ Ροδιξῖνο ἰδίην οὗ ἴμπ6 ἀἸδοῖρ!θβ, ὑπαὶ ἴον 
{815 ἔπη ἔπ Ὺ ἔγθαα Θ  Υ κανν Πῖπὶ, σοηνγουβϑα τ ΐπι, ἀπά γο- 
οοἰνϑα ἔγοπι μἰπὶ ἱμο886 ἱπδίγι οἰϊοπβ ἀρὸπ ψμῖο ποὺ αοΐϊθα ἴα 
ΡΒ Πρ Β15 6 Ο5ρΕ]. 

41. ΕΟ ἰπ6 5π 6006 55 ψμ1οἢ αἰϊοπαθὰ ἱὑμποὶγ ρυθϑοβίηρ, 
θυ 64 προπ ἔμ Δ]16σ θα οὶ ὑπαὶ 6 πα ἀοΐμδ!}ν Υἰβθη. 

ΑΙ] οὔ βίοι δέρατηθπὶβ ἃΓ6 ΘΟμϑ᾽ ἀθυθα ἂἱ σγραΐ ἰδισὶμ, ᾿π 8 ἢ 
Δα 1 γᾺ 0}6 8} ἃ [ὈΓΟΙΌ]6 πη που. ΜΙ. τ ( 22) ἴοο Π85 βδυμηπηθα 
παρ {86 οοἸ]δοἴνο ονυνϊάθποθ 'π βαρρογὶ οἵ {815 σγοαΐ θνυθηΐ, στ 
5. 1508] ρουβρίοαϊΐγ. 1 ψ1ὸ ρϑῦιδθ, Β6 οὔϑθῦνθβ, ἴπθ Βἰβίογυ, 
οἵ ὑμαΐ ονθηΐ ψῖΐϊῃ οᾶγθ. γα παιδὶ οοποίαάθ οἰΐμοῦ ἐμαὶ Ομ γὶδῖ 
ἈΓΟΒ6, ΟΥ̓ ἐπαὶ ΠΪ5 ἀ]5010165 δίοὶθ 15 ον ἅνᾶγ. ΤΠῸ6 ποῦ ΜγὙ6 
οομπϑδιϑὺ ἔπ Ἰαΐτου αἰ ϊεγπμαίῖνθ, ἴΠ8 ΤΟΥ͂Θ ᾿ΠΠ]ΡΟ5510]6 1 ΔρΡρΘΆ.β. 
ἘΡΟΥΥ ἴππθ, ᾿πἀ668, ὑπαὶ οὐγ βάν ουῦ αἰϊοιηρίθα ἰο ρου ἃ 
ΠΏ] 8 616, Π6 ΓΙβκθα ἷ5. οὐθάϊϊ οα 15 δοσορ 5ῃπιθπῖ: μδα ἢθ 
[αιϊ!δἀὰ ἴπ οη6 ἰηϑίδποθ, ἐπαὶ νου! πᾶν Ὀϊαδίθα μ15 γϑριΐζαίοη 
ἴὉΓ ὄνθύ. ΠΗῸ 58:16 γθηα τ ἰ5 ΔΡΡΙΙΘΆ0]6 ἴο 8ὶ85 ργθαϊοί!οῃ85 : 
μὰ ἃπΥ οπ οἵ ἔπεπι [6 , [μαἰ στοαὶ σμαγδοῖθσ μοῦ μ6 πᾶ 
ἴο δαρροτγὶ, ψου!ὰ πᾶν γθοθὶνοὰ πη ᾿π46}10}]6 δα. Οἵ 4}} μ15 
Ργοαϊοξοη5, ἔμπα γα 156. ΠΟη6 οἢ ΨΪΟἢ) μΠ6 ἃπα [δὶ5 ἀἴβ6 1065 ἰαἰὰ 
Β͵ΓΘαΐοΥ δίγαβϑϑ, ἔπαπ {μαΐ οἵ δὶδ τοϑυγγθοίίοη. 80. ἔγθαποηΐ)γ, 
ἱπάθϑά, μαᾶ 7685 Ουιδὺ ρυΡ οἷν ἰοτοΐο! ἃ ἐμαὶ 6 ψου]ὰ γὶδ6 
δϑαϊη οη {8μ6 ἐμϊγὰ ἀν, ὑπᾶΐ ὑπο86 ρϑύβοιϑ Ψῇὴο οδιιβθα ὲπὶ ἴἰὸ 
θ6 ρυὶ ἴο ἀθαΐῃ ψόγ δοᾳυδιϊηΐθα ΜᾺ ὑπ|5 ργοαϊοίίοη : δη4, 
θθῖπρ' ἴῃ ΒΟΥΟΥ, υϑθὰ ΘΥΘΙῪ ρΡΟΒ551016 τηϑᾶῃ8 ἴο ργδνθῃὶ 115 8ο- 
ΘΟΠΙρ 5 πιθηΐ, ΟΥΓ Δ ΠΥ ἱπηροβίζίοπ οὐ ἔπ ραθ]1ο 1π ὑπαὶ δ] Γ. 

Αἰΐοῦ πὸ ογαοι ἔχοι ἂπὰ ἀθαί οἵ Ομγιδί, ὑπ οὔθ ρῥΥίθϑὲβ 
ἈΒΡ]Π1Θα ἴο Ρι]αΐθ, ἔμ Ἐοπιᾶπ ΡΌνΘΥΠΟΥ, [Ὁ ἃ νγαξοῖ, πα βθαϊθὰ 
ὑπὸ ΘΘρ!οῦγθ ἴθ ψ μοὶ ἔμ ΒΟΥ νὰ ἀδροδιϊθά. ΒῪ ἐμ15 συᾶγὰ 
οἵ Βοιπδῃ 580] ἴθ γ5 5 ἔμ ἔοι τναΐομϑθα : ἃμὰ ομ ἔμ ΓϑϑῸγ- 
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Μιχχν 7. παγηθά ΨΦόβορῃ, Φογακαϊοπι. 
. Ξ σπσππσπσπσππππσπσσπσΠΕοῦοῦοπποοιιἔι« μων. ὑττοοοὐθρᾶρρρρΆκ΄“΄κρρ΄ρΠ9}9ῈΌ 

ΓΟ οἱ ΟΠν δὶ, ἔπον νοΐ πὰ τοϊαϊοά ἐἰ ἴο {π6 ομϊοῖ ΡΥΙοβϑῖσ, 
γη0. ὈγΙ 6 ἔπὸπὶ ὙἸ ΓΝ Ἰηομθυ, ργομ δῖαν ἴο βϑοῦγὸ {πο ὶΣ Ρογ- 

᾿8Β0η8. ἴγοπι ἀδηρογ, ἀπὰ ομαῦροὰ ἔμοπὶ ἰο αὔίγην ὑπαὶ ΘΟ γιβὶ 5 
αἰβοῖρ]θ5 5[016 μἰ5 ον ἃννᾶν ψν Β1|6 ΠΟῪ γ6 ΓΘ βἰοορίημ. (Μαῖ, 
ΧΧΧΊΙΙ. 4. 11---Ἰὅ.) 'Τ}ν5. Πρ οὐ {π΄ βοι ἀἴθυβ, ὑποῖν ἀδοϊαγα- 
ὑο ἴο ἐμ Βἰρῃ ργιθϑίβ ἀπ ὰ ὁ] άθγβ, ὑπ 6 Βα θδοαφυοηΐῖ οοπα μοὶ οἵ 
186 Ἰδί θυ, ὑπὸ ἀοιθοϊϊου ἀπὰ ριθ)ϊοαϊίοι οὐ τποῖγ οοἸ δῖοι νυ ἢ 
86 501 16 γ5 ὈῪ ἀπ ἀροβί!θβ, δινὰ ἔμ βίϊθῃοθ οἵ ἐμὲ ϑνν5 οὴ ἐδπιαΐ 
5076 οἱ, 0 Πδνοῦ αἰϊοιηρῖοα ἴο γϑίυϊο οὐ δυπίγαάιοὶ ὑπὸ ἀδ- 
ΟἸΑΓα ΟΠ 8 οἱ ΟἸ ΓΙ δι}5 αἰδοῖ ρ!ο5---γο 8}} βίγοηρ ον ἀθηθοβ οἱ {δ 
ΓΘΆΠγ ἀηὰ ἰγαὶ! οὗ 5 γϑϑυγγθοίΐοπθ, Α ἴδνν δά αϊξϊοπαὶ οομ5ὶ- 
ἐνήβ Ἡρθα βφτι 587 6 ἴο δον ἴπιθ ἐ]βοβοοὰ οὔ ἔπ ἀϑδογίϊοι πα ἀθ 
Ὑ ἴπ6 οι ο ργιοϑίβ. 
Οπ δ οπθ πᾶηά, ἴπ ἴθυύγου οὔ ἴμο {ἰτϊὰ ἀϊβοὶρ]οθ, ὸ νοῦ 

αἴγαϊα ἴο θὲ βθθῃ, ἀμὰ {μ ρδιοὶΐῃ οἵ τποὶγ πυσπθοῦ :-πτοῦ ἴῃ 
οἴου πὰ, {πὸ ἀὐϊποῦιῖν οἵ ῬιΠαῖθ ἀπὰ οἵ ἱπὸ ϑαμπμοάγι πι---ἰθ 
Βύθαῖ ἀδηρογῦ αἰϊθηαῖπρ 5.0} ἂπ ΘΗ ΘΥΡΓΡΓΪΒ6. ἃ5. {π6 βἰθα!ίην οὔ 
Ομ γιβῦ δ Βοάγ---ἰμα ππροβϑ: Πν οὗὨ βασοθοάϊηρ ἴῃ 50 ἢ} Ὧη αἱ- 
ἰοπιρί, οὶ ἴγτοῖὰ ὑπ6 πα Ὁ οἵ δγιηθα τπθὴ 80 σπαγάοα ἐμ6 
ἴομ, ἃ 4150 ἔγοιη ἐμ Πρ πο85 οὐ ἔπ αἷσι, ἃ Ροίηρ {πὸ 
ἔπη8 οἵ {8}} τηοοῦπ, αὐ ὑπ σγϑαΐ ἈΠ ηη8] [δδιϊνα!, ν᾿ ἤθη ἐμ οἷΐν 
νγν85 {Ὁ}} οἵ ρμϑορὶθ, ἃπάὰ πιᾶην ργοόραθὶν ρᾶ58θά ἔμ ψνμο]6 πἰρμὶ 
(85 3 6805 ἃΠ ἃ ἢ]5 αἰδοῖ] 65 δ ἀ0η6) ἰπ ἴπῸ Ορϑῇ αἱγ---ἶθο 56- 
ΡΌΪΟΙΓΘ 4150 θθὶμρ᾽ 580 ΠΘὰγ ἀμ οΟἰζγ ἃ5 ἴο θῈ ἱποϊοβοά νυ μῖη ἐμ 
ν᾽ 85----4}} {Π|656 εἰγοιτηβί Δ ΠΟ6 5 ΘΟ π6 ἴο Γοη θοῦ δον δη ἱπ- 
Ροβίαγο ἃ5 ὑμαΐ, νυ μ᾽ ἢ ννὰ8. ρα θὰ ἀρὸρ πὸ } νν8, αἰζοῦὶν πη- 
ΜΟΥ ῃγ οἵ γαῖ, ΕῸτγ, ἴῃ ἴμ6 ἢνδὶ ράσο, 15. 11 ργόράθὶο {πὰϊ 50 
ΠΙΆΠΥ ΠΠΘ ἢ 8ἃ5 ΘΟΙρΟΒβοα ὑπ ραδγα νου ὰ αἰ [ἃ}} ἀβ]δὸρ ἵπ {}6 
ΟΡΘἢ ἃ} αἱ πο ὕ᾽ 2. [5 |ἴ αὖ 41} ργόθᾷθ]ο {Ππῶϊ ἃ Ἰξοιηδη σιγὰ 
8που]ὰ θ6 ἴοιιπὰ οὔ ἰποὶγ νν αἴ, πο 1655 ἅ5]6 6 ρ, ψθι, 86- 
οογάϊηρ ἴὸ ὑπ Βομμαη ὨᾺ ΥῪ Ἰανν5, ἃ ννὰ5 ᾿πδιαπ ἀθδι ἰὸ θ6 
ἔθη ἴπ 510}} ἃ βίαϊο ὶ 5. σου]ὰ ἵππον 6. 50 5ΟΌΠΑΪΥ 5 |6ῸΡ ἃ5 
ποῖ ἴο ἀννᾶκο 8 4}} ὑπ6 ποῖδο ἡ μῖοῖν τπαϑὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ θ6 πιδθ 
ΒΥ τοιπονίπρ ἔπ στοαὶ βίοπθ ἴγοιπ ἴ6 πιοιὶ ἢ οἵ ἔμ 6 ΒΘΡΌΪΟΝΓΟ, 
πὰ τακίηρ ἃν ὑπ ον 4. 15 ἰΐ αἱ 4}} ΠΚοὶγ ἐμαὶ {686 
εἰπιϊᾷ ἀϊδοῖρ!]65. δου] πᾶν ἰνλ βυῆϊοίοπὶ ἔϊμηθ ἰο ἀὁ 8}} {Πη18, 
αν ἰἐμουὶ μοίηρ ρογοοῖνθα Ὁ. ἅην ρϑῦβου ὃ Ηον οου]ὰ 50] 416 Γ8, 

ΓΘ, ἅμα ὁπ. σπδγά, 50] ον ἐποιηβοῖνοβ ἴο ΡῈ ονογ-γοδομθά γ 

ἃ ἴδυν ὑϊπιοσοιβ ρθορὶο ὅ. “ ΕἸΓΠοΥ,» δὰ γ5 Αὐιτιβέϊηθ, κκ μὸ ν 

ὑΟΓΘ Ἀ5Ι6ῈΡ ΟΥἩΆνΆΚΘ: [Π ἐμον ψεγο ἀννᾶκθ, ΨΚ Πν 5 δου! ἐμὸν 

δον ἀμ ον ἴο ΡῈ ἴακθη ἀναγ [{ ἀ5]θὸρ, μον οου!ά {πὸ ν 

Καον ὑπαὺ {π᾿ ἀἰδοῖρ!ο5 ἴοὸκ ἃ ἀναγ Ηον ἄλγο ἔδνον ἔμοη ἀο- 

Ροβ6 ἐπαΐ [ἢ σας δέοίον 5 ἘΎΘπν {Ππ|Ὸ ἰθδΕ ΠΟΥ οὔ τῃ6 ΘΠ ΐο 5 

οἵ Ομγιβἐϊαμι ιν, ἐμογοίογ, ὑπὸ σοδυγγοοϊίου οὐ Ομ γίδὶ μιὰν θ0 

(Π]}Υ ργονθά. 
“ἐν κριθῶν ἀμ οοπάμποι οὐ ἴμ6 ργίοϑίβ ἃπὰ δ άθγβ ἰονναγάδ ἐμὸ 

50] ἀἴογ5. ον! ἀθηῦ!ν ἰμ ρ] 65. ἃ οοηνίοἴϊοι ἐπαΐ ΟἿ ΒΆΝΤΘΙΡ ΜγᾺ5 

δοΐθ!}!}γ τίϑδοθ. ΤΠΟΥ ΚΘ ΥΘ ΠΟ οογξαῖπ ὑμ8ὲ μ6 νγ)ἃ5 ποῖ τῇ πὸ 

σγάνο. 1{ ἴμϑγθ πὰ θ6θῃ ἃῃν δϑρίοίο ὑπαΐ ΒῚ5 αἰδοῖ ρ! 68 ὙΘΓΘ 

ἴῃ Ροβϑθβϑίομ οὔ {πὸ ἀθλὰ θοάγ, ἔπι650 τα οΥ5, ἴοσ {Π6 1 Γ οὐ ἢ οΓθ- 

ἀϊ!, νου! ἐπβιίδπε!ν Βᾶνο ἐπηρυϊδομοα ἔμ 6Π), πὰ υδεὰ ΩΝ ἴο 

γθόονου ἰΐ, ψ βίο σου] πᾶν φυδϑῃοα ἔπ τοροσγί ΟΥ̓ 5 ΓΘΒΏΓ- 

τεσξίοη ἴογ δνοῦ. ὙΒΟγΘ οδη ΒῸ πὸ ἀουρί, ἐπογθίογο, οὐ ἐβθὶγ 

εοπνϊοίϊοπ ἐπαὲ π6 85 δοί πα! γίβοπ ἔγοια ἐμ ἀθϑά. ΕΓ 7658 
μαά ἀρρϑαγοά ἴο {π6 ρυθϑίβ 8ῃ ἃ γΆ]ΟΓΒ, ἰξ οου!ά να γόντ ον 

ϑοοὰ ρᾷγροβθ, ἃ8 ἴπδὺ Ὁ Υ6 Αἰγοδαν οομνίποορά οὐ ἀπ γτῖς νν 

νου ποῖ δοκπονίθᾶσο ἰἰ ἴο μ6. ρΘΟρ] 6. Βαρροβίηρ ἐπδὲ ᾿᾿ 
ΔΡρθάγϑηοθ ἴο ἐμ 6π), αἰ του ΠῚ5 ΓΘΘΌΓΓΘΟΙΟΠ; “ουὰ πᾶνὸ ΑΝ 

ἐποῖτ πὐὐπά5, ἃπὰ Ἰηἀποορα ἔπθπὶ ρα] οἷν ἴθ ὁ [655 86 ἔγοῖη, ἐη6 

ἰδέ μιομν οὗ ἐμ ρυϊοϑὶβ ἂμ γα] 5 ψοινὰ μανο ὕὈθοὴ ΨΘΥ͂Υ 505- 



ὅ94 ΤΗῊΕ ΒΌΒΙΑΙ, ΟΕ ΟΗΠΕΙΒΈ--ΟΗΑΡ. ὙΠ. 

Μαῖκ χν. 48. Δὴ ΠΟΠΟΙγΔ0]6 ΘΟΌ 56 1101, ᾿ Ζδεαθαϊοπι 

Ρἰοΐουβ. ἰο ροβίδγιίυ : ἃ ψουϊὰ πᾶνθ θ6θη βαϊά ὑπαὶ ἵπῸῪ γ 6 
1ηΠπδπο ρα ΟΥ̓ 5ο1η6 ΡΟ 108] τποῖϊνθ. Βθϑίάοβ, 815 σοῦ] ΠᾶνΘ 
νοακοηθά ἴμθ ἰδδυμπηοην οἵ ὑπΠ6 ἀἸ5οΙρ 165: [0 Ὁ ὑμ6 τηϑπ ΚὙ80 
Ὀτροα ἐμ βο]άϊ θυ σου βθογθῖ!υ πᾶνε ὈυΙθθα ἔμθη ; {μ Υ ΟΥ̓ Θ 
1π6 βῃρρογὶ οὗ ἔπ6 ρυϊοϑίβ ἃπα γυ]6 5 σου] πᾶν Το πἀθγθα ἐμ 
ἀδοϊαγαίίοι οὗ {πὸ ομοβθη ἢ Π65565 ΒΌΒΡΊΟΙΟ 5. ΤΉΘΙΓ ᾿ηνοϑῖθ- 
ταΐβ ορροβιϊϊοη ἴο ἱμ6 οᾶσ8θ, δῃὰ υἱοϊθηΐ ρϑυύβθουίοη οὗ {86 
ΟΒγιβυϊδη5, τϑίηονθ 811 βηβρίοίου οἵ ρῥυιθβϑιογαῖ δηα ρο [108] 
ἀεοβίση. 1 ὑπὸ ἀἰδβοῖρ]ο5. πὰ ἀργθθᾶ ἴο ᾿ρο86 ΠΡῸἢ ὑμ6 νου] 
ἴπ ἐμ15 Δ 11, ΘΟΙΏΠΙΟ ἢ 56 η88 Ομ ἃ Βᾶνο ἀϊγθοϊθα {πθη, ἢγϑὶ ἴο 
ϑργϑδᾷ ἴπθ γθροσὲ μαΐ οἂν ᾿ωογὰ ψγὰ5 τΊδθη [τοι {Π6 σύᾶνθ, ἀπά 
ἔμθη ἴο ΘΙ ΡΙΟΥ δη ᾿παϊνι8}, βοτὰ ἔμον σομ!α ἰγαδῖ, ἴ0 Ῥ6Γ- 
βοπαῖθ ἢπη, δπ ἃ ἴο ΡΡϑδγ θείου ἔμ πηα] τα ἀθ ἴῃ 500} ἃ τη8Π}- 
ΕΥ̓ δηᾷ αἱ 50 ἢ} {Ππη|65 ἃ5 του ποὺ Θμ ἀδΠΡῸΥ ἃ ΑΙΒΟΟΥΘΙῪ : 85 
ΟἿΥ ΤΟΥ ΠΘΥΟΥ ἀρρθαγεά ἴο ἐμθ τα] πιὰ αἴου ἢ15 τϑβισυθο- 
ἀπ, 115 τουιονεά 8}} βιιβρίοίοη ὑμὰϊ [μ6 αἰδοῖ ρ]ο5 δα σοπίγινθα 
ἃ 56Π6ηη6 ἴον ἀδοθινί πο ἔπ ΡΘΟΡΪΘ. 

Ἴ 656. δοηϑβ ἀθυίϊοηβ 50. ἐμαὶ οὐ ϑνιοαν᾽᾿5 ΔΡΡΘδΥΔΠ ΘΟ, 
αἰἴοσ Ππ6 τοβϑο ἔγομι ὑπ ἀθδά, ΟὨΪΥ ἴο ἃ οοιπροΐθηξ πιθοῦ οἵ 
τ Π65565, ὅπ0Ὸ 6.6. ἐπ{ϊπηδίθυ δοαααϊηϊθα τ μῖμὰ ὈΘΙΌΓΘ μἰ5᾽ 
ἄδοθαβθ, 15. ἃ οἰγοιτηβδίδηοα ΒΙΡΉΪΥ οαἰοα!αῖθα ἴο φϑίαθ! 58. ἐμθ 
ἀγα! οὗ ᾿ῖ5 γΓοϑαγγθοίϊίοη ἴο μοϑβέθυιἶν. 

ΤΠ6 οπαυύδοῖον οὗ ἔπ δροβϑίϊθδ 80 ρύονθα ἴπὸ ἔγαΐῃ οὗ ἐδ6 
ΓΟΒαΓΓ ΘΟ Οη οἵ 650}5 ΟΠ Υἰϑῦ ; δπα ὕπο Γ6 ἃγ6 Ὠΐἰηθ ΘΟ. 5] ἀΘ Γ᾿] 05 
ΒΊΟΝ ρῖνθ {ποῖ ἐν! άθποθ δαΠποιθηΐ νοι Βΐ, νἹΖ. 

1. Τὸ εοπαϊέϊον, ὁ ἐΐ686 τυϊΐηι65565.---Π Ὁ.  Υ6 ποῖ τη6η οὗ 
ῬΟΥΘΥ, Γ16Π.65, ΘΟ Θη66, ΟΥ̓ οΥΘαΙ, ἴο ᾿πηρο56 ΠΡΟ {π6 ΜΟΥ] ά. 
ΤΉΘΥ ΜΓ ΡΟΟΥ,; ἃπὰ πθᾶη, δηα ἀοδρίβθα: ὑπο ῦ 6 Γ6 8]50 1η- 
ογθααίοιβ οἵ ἴμ8 (οὐ 1561}, 10 15 ονιἀθηΐ, ἐμὲ που ἢ ΟἿΓ 858- 
νίουγ ογοϊο] ἁ Πὶ5 γθϑυνγθοίοη, γεΐ Αἰ 15 ἀοαὶμ ἐμ6 αἰδοῖ ρ 1605 
Τὰ ηοΐ ὀχρεοὶ ἴ, δηὰ ὑμρυθίογ ογο ἢ ἀἸΠΠ οὐ] ν σον ποθα 
οὗ εἰ5. γα! ἶν. Βαΐ ἃ5 1ὖ ψἂβ ἃ βῃθήθος οἵ ἴμ6 πὶρῃοϑὶ πηρογί- 
8 Π 66 ἴο ἱποα ἃμπὰ ἴο {πὸ νου, ἔμδυ ορίαιϊηδα {πμ8 {Ὁ]]65ὲ δα 15- 
ἰαοΐϊου οἱ 115 ἐγσαΐὶῃ. ΤπηἰιμηαΐθὶΥ ἀοαυοϊηΐοα τὰ ἢ Π15. ΡΟΘΥΒΟἢ 
αἰζον 1115 Τοϑασυθοίίοη, ἔθου δ! μ15 Ῥοάν, ἔγθαπθηῖν οχϑιμποα 
15. ῬΘΥ͂Β0π; τοηονοα ἴπ6 ρτῖναΐθ οομνθυβαϊ 05 ΜΒ 0. 6 πὰ 
αι ἐπθ ὈΘίοσΘ 5 ἀβθοθᾶδθ, ἃηα δῃ]ουθα Ὧῃ πίον ψ ΐῃ 
μη; ὑπαὺ γοιηον θά {Π6 ροββιθΠὺν οὐ ἔΠοῖν θοῖπρ' ἀθοοῖὶνοα. 

2. 17ι᾿ὸ πινηιῦον οΓ {686 γυϊέγι65565.--- 5. τ ἃ 5 ΏΟΤ6 ἔπη 50Π- 
οἰδηΐ ἴο δϑίδ 5} δὴν 14οὐ. ὙΥΠΒδη 51. Ρ8}]} ρα} 5Πμ64 ἃ ἀοίθηο 6 
οἵ οὖν ᾿μοτ 5 τοϑυγγθοΐίοη, π6 ἀθοϊαγοα ἴὸ ἔπ. νοῦ] πὲ 9 6585 
ἀρρθαῦδα ἴο ἥν μα πάγϑα τ 65565 αἱ 956 ἔϊπη6, δ ἃ μΠ6 ἃρρϑαδὶ δὰ 
ἴο ἃ ΠΌΡΟΥ Οἱ ἔμρι, ηῸ γογ μὴ αἰϊνθ, Ὁ {μ6 γα ΟΥ̓ Β15 
ἈΘΒΘΥΓΟΏ.  ΟΟυϊὰ 8}} ἔπ ο56 τη ἄργθθ νοϊπΐατν ἴο πα πίαϊη ἃ 
ν}]6 {Α]δομῃοοά, ποὺ ΟὨΪΥ αἰϊζορσοῖμθι πη ργο 016, Ραΐ 4150 510} 
5 Ἰηγοϊνοα ἰπθιὰ 1π ὁδί! ἀἰβῃοποῦν, μονοσίν, ρογβοοπίϊοῃ, 
ἃηα ἀδαΐῃ ὃ ἈΑοοοτάϊηρ ἴο ἔπιον οὐ ὈΥΣΠΟΙΡ 65, [ΒΘ Υ ἃ5 {6 νν8 
ΟΥ̓ γι δῖ η5, ΜΠ {15 ἰοδι ον, ἰὸ ψϊο ἐμπον δά μογθα ἴο {Π6 
Ἰαϑὶ πιοπιθπΐ οἵ ὑποῖν ᾿ἰνθ5, μῃ8α θοΘῃ 18156, ἔμθ Ὺ δχροββὰ ἱμϑιη- 
56 1γ65 ἴο οἴθυ δὶ] μιϊβοιν. 0π66Γ 58π0}} οἰ Γοιπηβέδ ποθ, {Π 656 ΠΊθἢ 
οοι]Ἱὰ ποὺ πᾶν. ρουβονευθα ἴῃ πηδὶπδίμ!πρ ἃ ἴδ᾽]56 ἐθβι ΠΟΥ, 
ὉΠ|655 οὐ μαα ψεουρμΐ ἃ τ γϑοϊο 10. πη παΐαγρ ἴο ΘμΆθ]6 
᾿πηροβίουβ ο ἀθοθῖνο {μ6 σου], 

ὃ, ΤΠ ξαοῖβ, τυϊυλοῖ, ἐπον ἐποηιδοῖυθ8 αὐοῖν ;»"Ὡοΐ δαρροδις! 08, 
αἰδίαὐ ονοηΐβ, ΟΥὁἁΎ Θνθηΐβ ΓαἸαϊθα Ὀγ. οἴμοῦβ, μαΐ γϑαΐ [οὐδ ψ ΒΙ οὶ 
ἵμου βᾶν Ῥβδὶ ἃ στ ἐμοὶ οὐ ογο5. “ Τ μεῖ. «. «ὙΠΟ 6 
Βᾶνο 566} ΨΥ] ΟἿΤ ΘΥ65, ΜΒΙΟΒ γ ἤᾶνα ἰοοϊοα προ}, ἀμ Οὐ ῦ 
μαπαβ Ἰιαυο παπαϊοὰ οἵ ἴμο ὑγοτὰ οἵ Τα[6. 5. «ἀθοϊαγο ψ απἴὸ 
γοιι." (1 Φομη 1. 1. 9.) 

4. Οὑδονυο ἐπ ἰγὶδιυναῖς Ὀοίογο μοι ὑμβογ σᾶνο ον  ἄθμοο. 



[μανχχ! 0. Δη ἢ Π6 γγὰβ ἃ σὈΟα γηδῃ, δηᾷ ἃ Ἶα8ὲ: 

ΤΗΒ ΒΌΞΒΙΑΙ, ΟΕ ΟΠ ΕΙ ΤΟ ΑΡ, ὙΠ. 

ὶ το τον -ὐπεσα. πῆξον» ἐβολμμ γόον ἡ: ὐμ ἢ 
ΤῊΘ ἸπΘ 6 Υ5 οὐ ἔπο56 {γι πᾶ ]5 ογὸ ὅθυν5 πὰ μοαίμοη5, ΡΒ]: ᾿ΟϑΟρΡΠθ 5 ἀπὰ γ᾽ 65, Θου τ ογ5 πὰ ἰανγγοῦβ, Τ{ΈΠοΥ Βα Βόθῃ τ ροβίουβ, 1π γα ὰ που] οογίδ!η]ν πᾶν θοθη ἀϊθδοογογο, 5. ΤῈ ρίασο ἵν τυ ]υϊοῖι ἐπιον ὕοτο ἐοβίϊηιογι ἢ.---τὶ νγὰ5 ποῖ αἵ ἃ ἀἰδίδποθ γῃθγο ἰδ που] πᾶνὸ θθοπ ἀπποαϊς: ἴο ἀοΐδοι {ποπὶ ἢ ἔπιον ἀϑδβου θα ἃ []ϑοποοῦ : θα δ Φογ βα]θιη, ἴῃ {πὸ ΒΥ ΠΑΡΌΣΙΘ, 1 {π6 ῬΥ  ΟΥ ΠῚ. ᾿ 

6. 716 ασγοοηιονὲ 90 ἐϊιοὶν' ουϊάεηοο.-- ὙΠ 656 τ ϊποσθὸα ψνόγο 
ϑορδγαϊθα ἔγομι οη6. ΒΠΟΙΠΘΥ : ΠΝ ΠΥ ΟΥ̓ ΠΟ ΠῚ ἸγΟΥΘ ἱπιρτδοποὰ, 
ΒΘΡΆΓΆΓΘΙΥ Θχαμηϊποα, βονθυοὶν ἰγῖθα, ἀπά Οσ6}}ν του πγοᾶ, γοὶ 
ἔμ γ ἃ}} ἀσγβοᾶ ἴῃ ΘΥΘΥῪ Ρατῇ οὔ ἐποὶν ἰοβιϊ ποῦν. [ἢ πο ᾿πδΐαποῦ 
ψΠαΐθυου ἀϊὰ ἐμον οοπίγδαϊοι οἰζποὺ ΠΟ ΠΙβοῖνεἐα ΟΥ ὉΠ6 ΔΠΟΙΠΟΥ ; 
θαξ σΗΘΟΥΜΙΠΥ βθα!θα τ ἐποὶσ Ὀἱοοά ἐπῖ5 ἔγαϊῃ, τπαΐ {ΠῸΥ αν 
8 η ἃ σοηνουβοα ΜΠ 655 ΔΊΟΥ Π6. 5 γίδοα ἔγόπι {π6 ἀοδα. 
ἘΣΨΘΥῪ ΡΘΥΒΟΠ, μοββοββθα οἵ δουηοη 50η80, πηπδὶ 880 ἴπὸ ἀρ80- 
Ταΐθ ᾿πηρΟσβι ΒΗ ΠΥ οὐ Εν15 ἀϑυθθπιθηΐ δυποτρ᾽ ἐπ ὙΠ 6 5565, ἴΓ 186 
5876 οἱ οἵ ὑποῖν ἰϑϑι ποην παὰ θΘοη ἃ (Ἀ]βθμοοά. 

7. ΤΉ ἐΐηιο τοΐνθην ἐἸυῖϊβ ουϊάθηοο τῦαἙ φῖυοη.---Τ ττὰβ ποῖ δου 
Ὧμ6 Ιᾶρμ86 οἵὁἨ βθυθγ} Ὑϑᾶγβ, θὰ: ΟἾΪΥ ἔπ ύθο ἀν 5 ΔΙΟΥ οὰν Βἃ- 
ΨΊ ΘΟ 5 ΓΟ Χῖοι, ὑπᾶΐ ἔπ ν ἀθοϊαγθα ἢ ἡ γα5 γίβοη- γα, οΥ̓Θὴ 
Ὀθίογθ ἔ]ι6 γὰρ οἵ δἴ5. Θ᾿ 85. υγὰ5᾽ 4616 4, Δη1 Μ Ηἰ8 ΘΙ ΥΥ 
ὙγᾺ5 γοΐ ἀγϑα νττῖι ἐπ ὈΪοοα πον παὰ 564, Τ{1πῸ Τοσαγγθοῖ ἢ 
οἵ Ομγῖβὲ Βαα βθθὴ ἃ ἔγαπα, 1ξ 5 ποῦ ΠΠΚῸΙν ἐπαξ ἔπ ἀροβῆϊοβ 
χοῦ] πᾶγϑ ΘΟπ16 [Οσυγαγ ἃ ἰΏ ρθη ἄγ, ἀηα ἔμιι5 ρΌΒΙ οἷν πανΘ 
Αἰ στηθα 1ἰ, ᾿ 

8. Οὐ ϑίοΥ {76 ηιοξίυος, ΜΜ ἰο ἱπαποοᾶ ἔμουα ἴο ΡΤ 5} ἐπο 
οὶ οἵ ΟΠ γιβ Ὁ 5. ΓΘϑαΡΓΘΟΥΙΟΝ :---ῖὶ τγὰβ ποῖ ἴο δοαύϊγο πηϊὸ, 
ΤΊΘΠ65, ῬΊΟΥΥ, ΟΥ Ργοῆζ. ΒΥ πὸ τηϑᾶπ8. ἡ ἔπ σοῃίγασυ, ΠΟΥ͂, 
Θχροϑβϑά {πϑιηβϑῖνβ ἴο βυ ἾθΥἸ πρ5 ἀπα ἀθαΐῃ; δὴ ἃ ργοο!αἰπιοα ἐπ 
ἔγυτῃ ἵγοπι ἃ οΘοην]οϊΐοη οἵ 15 ᾿ππρογΐαποθ ἀπὰ οογαϊηΐγ. 

9. ΖΑ 5ΌΥ, πθ τεϊγαοίο8. ΡΥ ουπθά ΒῪ {ποθ Ὑ]πθδδοθ ἴῃ 
ἀπο ἢδιη6 οὗ 29651:5, θὰ ἴῃ οοπῆγηιναϊ ον οὗ ἐμποὶν ἀροϊαγοΐίοη 
ΘΟΠΟΘΓΒΪΏ ἔΠ6 τϑϑαγγθοϊϊοη οὐ «Ζ76β5ι8, ἃγθ Οοα5 ἐθβε ΠΟΥ 
ἴο {ποὶγ νϑγαοϊγ. ΝῸ β0}7)6οῖ νγὰ8 ΘΥΘΥ ΠΊΟΥΘ ῬΠΡ]1Ο, ΠΟ ΓΘ 
Ἰηνοϑίϊραϊο, οὐ θοῦ Κηονη, ἔπὰπ πὸ ἐγδηβδοίίοη5. οὗ {Π6 
Δροβί!οβ. δὲ, Τα, δὲ μἰδέοσγίαη οὗ συϑαιὶ ομαγδοΐου, ΠΟ 
ὙΥἹ Π65564 την οὐ ἐπ ἐπὶηρθ 0 ἢ6. τοϊαΐθδ, ρα] 5ῃθα 
1μ6 Αοΐβ οὔ ἴθ Αροβίϊοβ δπιοηρ ἴΠ6 ΡΘΟΡΙΘ 0 ᾿δᾶνν ἐπὸ 
ἐγαπβδοίίομβ. 1 σου ἤᾶνθ Ὀ]αβιθα ἢ σπαγδοῖθυ ἴὸ Πᾶγ6 
ΡΒ] 56 ὰ [Ἀ]δομοοάθ Τμ]οἷ ππαϑὲ ᾿πβίδη!ν θ6 ἀοϊοροιοά ; 1 
ψοῦ]α μάνα ταϊποά {Π6 ογοατῦ οὐ ἴπὸ Ομαγοῖ ἕο πᾶνθ γϑοοϊνοα 
85. [Δοἷβ ποϊογίοι {45 ῃοοάθ. Νὸν πὸ Αοἰβ οἵ {πὸ Ἀροβίος 
6 γα ψυιζτοη Ὀγ 5... ἔλατο, γθοοῖν οα Ὀγ. ἐμὸ ΟΌΤΟ]ι, ἃπ ἃ πὸ [Ἀ]50- 
Βοοά ψ8ἃ5 δνεῦ ἀθίθοϊβᾷ ἴῃ ἐμπαΐ Ῥοοῖς ὈγΥ Δὸν οὐ ἀθμι 6. ΤῈ 
ΡΥΪμἰξῖνο ἐλΈ ΠοΥ5 αἰτοβὶ 115 ἐγ τ ἀἢ ἃ Δ ΠΘ ΠΕ οἰ ἴγ, ἃπὰ πϑαΐμθη 
ΔΌ ΠΟΥΒ Γθοογὰ βοῖη6 οὔ {Π6 Ἰπιρογῖαπξ ἴα οἴβ ὙΠ] ΟἿ ἃγΘ γοἰ αἴθ θν 
186 βδογϑα μἰϑίουϊδη. [ἢ ἴπὸ βθοοῃὰ οπαρίου, ψγ)16 ἃγΓ6 ἱπίογηηθα 
τπαΐ 1π6 ἀροβὶ]οβ, 80 σγογ Κπονη ἴθ 6 ἀΠ]θαγποὰ {5 ΤΉ Θη, 
Ῥδσαπ ἴο 5ρθὰκ ἔμ 56 ν 6 "Ὁ Ἰαπριιαροθ. οὐ ἔμοβθ ῬθΟρ!θ, 80 δὲ 
{πμπαὶ {{π|6 6 ΓΘ Ἀ5ΒΘ]64 αὐ 9 υ αβαίθα ἔγοηι αἰ Πογθηξ σου γί 68, 
ὙγΠ6η ἐμπ6 Ῥθορίθ σγογθ ϑτοη 564 αἱ ἐπ 15 απ άἀουθ θα Ργοο οὗ 
ἰηδρίΓαίϊοπι, ἔμ Ἀροβι]5. ἔμπι8. δἀάγοβϑθά {π6 πὶ! ϊξπἀθ: “Ὑὸ 

Τη6η ΟὗὨ [5786]. ᾿ΠΘΔΓ ἴΠ656 γγΟΓα5 ; «}65115 οἵ ΝΆΖΑΓοίΒ, ἃ Τὴ 

ἈΡΡτονϑὰᾶ οἵ οἀ διποπρ γ08, ΒΥ ΠλἾ ΓΔ 0165 84 555 ΜΒ οἷ οα 
ἀϊὰ Ὀγ πὶ ἴα {88 πιϊάϑὲ οὗ γοι; 85 γ6 ὙΟΌΓΒοΙ γ 65. 150 Κπογν--- 
τη ῖ5 7855 παῖ αοά ταϊβοά ἀρ, ὑΠογοοῦ )1ὸ ὯΓΘ 4}} νυ] Π65565. 
Τὸ ἐμ οἱ οὗἹὨ ἴοπρτιθ5, 85 ἃ ργοοῦ οἵ ἱπβρίγδιϊοπ, νγ͵ὰ5 δἀάοα ἃ 
ΠαμΗθῈΥ οἵ ἀπαοιθίθα πιΐγϑοϊθβ, ἴῃ οοΟπἢτπιδίϊοι οὐ {π|5. ἔθϑεὶ- 
ἸΏΘΩΥ͂ ΘΟΠΟΘΥπὶπρ 6585 ΟΒτδι. πο. ἅτ γοϊαἴθα ἴῃ ἐμ6 Αοἶβ οἵ 

δὅ3ὃ 

ΦογαϑΆ] ιη. 
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{π|ιχχι 51. 60 4150 Βἰπη56 1 Ὁ νναϊτεὰ ἔον {πΠ6 Κιπσάοχηῃ οὗ αοά. 

{π6 Αροπέ!θ5, δηὰ ψϑύθ ρα] 5864 δοηρ ὑμ6 ρθορὶθ ψἰιο νεῖΐ- 
Π658566 ἐμθιη. 
ΤΠουρῚ {Π656 ΔΓρΡ ΠηΘπΐ8 ΛΘ Δρραγοπέϊυ ϑυβιοϊοπΐ ἴο 58 {150 

ἐπα πιοϑὲ ἀδίθγμποα βϑοθρίϊο, ἡ ἃγ6 ΕΥ̓͂ ΠῸ πηθϑῃ5 οοπίθηϊθά ἰὸ 
γοϑῦ ὑπ πηϑγιῖβ οἵ {Π}5 σαιι56 ὈΡΟῸΠ β πογαὶ βία θιηθηὶβ ἀ]0π 6. Α5 
ἐμ Ενϑηρθ! 681 πᾶγγαῖϊνο [85 θ6 6 Π 850 [γοαιθηΐν ομ]θοΐοα ἴο Ὀγ 
1π6 Ορρομθπῖβ οἵ ΟΠ Ἰἰϑεϊδηγ, τᾶν ὙΤΊΤΟΓ5 ΜηῸ πᾶν 66 ἃ5 
ΜἸΠηρ 85 ἴπ6 πιοϑί γϑϑο! αἱθ βοθρίϊο ἰο ἀραπάοη ἴπθ σᾶιδ8 οἵ 
Ομτιϑυ απ γ, 1 {πον Πα ἀθοϑιμθα [ἢ οα ἱμαιῖγυ ἴὸ ῃ6. ἀμ ΟΥ̓ 
οὗ βξυρροτί, μᾶνὸ ἀονοΐδα 50 ππιιοῖ αἰϊθηίίοη ἴο {5 Ρᾶγὶ οὐ {6 
ἐπδρίγϑα πιβέονν, ἐμαὶ ΘνοΥῪ ἱποϊαθηΐ γθοογάθα, ἀπά νϑὺν ψογὰ 
τῃαὶ τοϊαΐθϑ 1, αν θθθη γορϑαῖθα]ν οχϑιηϊποὰ τ ἔμ6 τποϑὶ 
δουΐθ δηα ἀρ οηΐ ΟΥ̓] οἶδα; ἃπὰ {π6 γΓΘΒ]} 1. μὰ5 θη, ἴο ρ]ᾶςθ 
ἀπο δαϊπαηί τον οὔ [Π6 βϑουθα βίου οἡ ἐμ ἢγπιθϑῦ ἰοππ ἀαἰίοη. 

ΤῊΘ ΡγΪ μοῖρα] θαυ γαϑϑιηθηΐ ἴῃ ὅπ Πἰδίογυ οὐ {πὸ γοβυνγθο- 
ἔϊοη, 8γ1565 ἴσοι ἴπ6 δοοοιπί οὗ ἐπα ἔπ δὲ ψ βίοι [Π6 ψνοτηθ ἢ 
ΘΆΠ|6 ἴο μ6 βθρίογα. 1 5 ἰοπρ' σι ρροβϑα ἔπαῦ ἴον οαπη6 ἔπ 6 16 
τοροίμοῦ, δῃὰ ἃ ργοαὶ αἰ ΠΟ ἐν νὰ ΘΟ ΒΘ ΠΘηΕ]ν [6] 1, ἃ5 ἴο {86 
9Π6 8ηρδὶ πιϑδπίϊυποά θγ Μαΐζηθν ἀπ ΜάγκΚ, ἀπα {Π6 ἔνο πηθη- 
τἰομθα ὃν δὲ. 10Κ6. Τὰρ!οοῖ 85 ϑηἀθανουγοα ἴο γϑοοηῃοῖ 
{π|5 ἀρρᾶγθπὶ ἀἰβουθρᾶπου, ὈΥ ϑιρροβίηρ ὑμαΐ ὑμδν δὰνν 9Π6 
Δ ηΡ6}, ἃ5 ἔμ ψοπὶ Τορσαδίμθι, δι {{π1η 0’ οὐ {π6 δἴγᾶηοθ βἔοπρ, δηὰ 
ΔΠΟΥΒΘΓ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ῃδ1 46, ἃ βοϊαἰϊοι ἡ ΒΟ ἈρΡΡΘΑΥΒ ὈΥ ΠῸ τηθδῃ8 
βαιἰβϑίαοίογγ. ΤΠ6. γϑαϑοῃίηρ ὈΥ Μ ΏΪΟΙΝ ἔπ Ἰαΐοὺ ΔΥΠΟΠ ΖΘΙΒ 
μάν οοποϊπἀθα ὑμαΐ ἔπγθ ψοΥθ ἔνο, πὰ ποῖ ὁπη6 ρμᾶγΐυ οἵ 
ΜΌΠΊΘΙ ΟΠΪΥ, Μ01}} θ6 σίνθη ἴῃ ἐπ ποΐδ8 ἴὸ π6 βδοοηᾶ βθοίίθη. 
ΒΥ οπ6 οἵ {Π056 5πρ! 1 σΟἰ ΠΟΙ ΘΠ 6685 16 }} ΒΟ ἐ ΠΠ]65 ΘΕ ΘΕΓ, 

ἴπγθο οομηροίθηϊ ἃπα ᾿θαυπϑὰ δ ΓΘ οπραροὰ αὖ {μπ6 58Π16 
τπι|6 'π δι παάνίηο ἔπ6 βουιρίαγα! ἀσοοιηΐ οἵ ἐπα τϑϑιγγθοξίθῃ. 
ΤΉ 656 ψογ ΡΙΪΚιηρίοη, ἃ σοπὐγν ΟἰοΓου 8 ἢ, ΨΠΟ56 ΜΟΥΚ 15 ἃ 

Ζοσγυβαί θη. 

πηοπαηθηὲ οἵ ρα θη ᾿πν οδιϊσαίίοη ; Θοϑατίάρε, {πὸ γγ6}} Κπόονη - 
ΔυῦΠΟΥ οὐ ἴμ6 ΕΠ ν Εἰχροβιΐοι : ἅμα Ὑγοϑὶ, ἃ ἰαυιηδη ; 056 
ἴγϑϑῖϊδθ ὁπ ὑμ6 γοϑυγγθοΐϊίοπ Ψ}1}} αἰννἂγβ θ6 να] αϑὰ θγ ἵποϑ6 ψῃο 
ψουὰ απ ἀεγβιδηα {πὸ ὁν!ἄθηοοβ οἵ {π᾿ ὶγ το! ρῖοη, Π686 ἔμ γθθ 
τ τιΐουθ, ἈΠ Κπον ἢ ἴο Θ80}} ΟἾΠΘΓ, 8}} Θϑη16 ἴθ 5: π|}1 8} ΘΟΠΟΙ 510 1.5 
γτοϑρϑοίϊϊπο ὑψο σοιηρδη165 οὗ ψοπμθη. Μγ. ήοβι᾽βΒ ΟΥΚ νυἃϑ 
δοξα3}}γ ρα} 156 ἃ θη ΡΙΚιπρίομ 5 85 Γοδαν [Ὁ ΡῈ] αἰίοι : 
δηἃ {π6 Ἰαϊον μὰ5 αἰτθοϊθά 5 γϑᾶαϑὺ ἴο οογγϑοῦ ὁπ6 οὗ ἢἷ5 560- 
{10Π8, ἢ ΘΟΏΒΘαΊΘη68 οἵ Μ΄. γγεδι 5 ουβθυ ναι! ῃ5 Ομ {Π6 ΓΘΒΌΙ- 
γϑοΐΐου. πὸ βεοΐϊΐοῃ 156} δα βεϑθὴ ρῥγιπίβα οἵϊ. Ὧν. Ποά- 
ἀγιάρσο μα Ραΐ 15ὲ ρῃθ] 56 α {μ6 ρᾶγὺ οἵ 15 Εἰχροβίἴον, οοη- 
ἴδ! πληρ {πΠ6 (05ρ6}5, ἃπα δὲ ἴμ6 Θὁπὰ οἵ πῖ5 ροβίβογιρὶ ἴο {118 ρεχγὶ 
οἵ Βὶ5 οσκ μα ἐπ Κα Μγ. γύϑὶ ἰοὺ ἐπ δἀναπῖαρα μ6 μαὰ ἀδεῖν.- 
εἀ ἔγομῃ 15 ΡΟΥΘ, ἃπαὰ ρμοϊπΐβ οαΐ ἴῃ ψμδᾶὶ τοϑρθοίβ μον μὰ 
αἰ ἴονθά τοῖα θαομ οἶμοῦ, ὙΤΠΘ. ΟὨ]Ὺ ναγιαίϊοι τ τ γοβρϑοὶ ἰὸ 
ὑη6 ἔννο ρᾶγίϊθ5 οἵ ψοπιθπ 15, ὑπαὶ Ποδάγρα δυρροβϑα ἐμ ἴο 
πᾶνϑ [οἱ ἐπ οἰΐγ Ὀγν ἀἠΠογθηΐ νγᾶγϑ, ἀηα ἐμογθίογο ὑπαὶ ὑποὺ αἰὰ 
ῃοΐ πηϑοῖ 1}} ὑπ Ὺ ἃυγινϑα δὲ {πὸ ἰοιηῃ. 

Α5 1 πιᾶγ 5661) Πθοθϑᾶγυ ἴοὸ οῖνϑ βοῖηθ δοοουῃὶ οὗ ἔπ βονογαὶ 
ὑμδογῖθ5 οὐ {πὸ ὕπγϑο δαίμοῦβ 0 πᾶν 80 ἀβθρὶν βἰπαϊθα ἐμ15 
50076οῖ, (μεἴογα ἴμ6 ρ]δπ 1 πᾶν δδορίεά μὲ σοῃϑίθγθα) 1 588}} 
δῖνθ μϑύθ ἔπ αρϑίγαοὶ οἵ 6 Βαυγῃγοη θβ οὔ ἔπ γθϑυγγθοΐοπ ρῥγο- 
Ροβϑθὰα ὃγ Υύϑϑὶ ἀῃὰ ὑγὺ θυ. Τονηβοι ; ἔπ δἰαθογαΐθ ψοῦκ οἵ ἐμ 6 
Ἰαϊΐθν θϑῖπρ' ἃ οουγϑοίϊοῃ, 8η4 ἃ "30Ὑ8 βυϑίθιδίιο ἈΥΥαῃσϑιηθπῖ οἵ 
1π6 ψ Βο]6 ἀοοοιπῖΐ αἸὰ ἀονῃ Ὀγ {πὸ γι γ. "ΤῸ {Π68568 1 588}} δα! ἃ 
μαΐ ΟΥΜτ. Ογαπῆο α, οἵ Τ πεῖν ΟΟ]1ορ 6, ΘῈ] 1η, ΒΟ, [ἢ ἃ ΡΥΪΖΘ 
Θ588 0 Οἢ {δ 5:76 οἱ, ργοοθϑαθα νυἱΐῃ ογθαὶ αἰ θηΐο ΟΠ 66 ΤἸΠΟΓΘ 
τΠγουρἢ ἴπθ ἡ Π0]6 πηᾶ85 οἵ γθδάϊηρ' ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴθ ΘΏ80]6 μΐηι ἴο 
ἀθοϊὰθ ὁ 80016 τηϊπαΐθ ροϊηϊβ ἢπ ψ ΐοἢ μ6 ἰδ τα} ΘΓ. 
Τονηβοι. 1η ἴπ6 ἀΐβροβαὶ οἵ δᾶθὶν δυθηΐ ἴῃ ὑπὶ5 ἀυγαηρθιηθηῖ 
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76. χῖχ. 38, ΠΗΝΣ ἃ αἰβοῖρ]α οἵ 7658, θυΐ βθουθίὶυ, (ὉΓ ἔραν οἵ πὸ Τογαβαίοπι. 
δννΒ5, 
τα τ αμεσ ὰ δὲ υύωιν ἐν ἕν νι τὰ ἔων δύ μ» αι 
ὯῸ0 Ποῖθ5 1} 6 τγϑαιὶβιϊθ ῃθγΘ ἴμ6 ΠΥ Ὠ ΖΟΥ͂Ν ἃ ἀργορά ; 
γΠΘΓΟ ἔμου αἰ θυ, {6 Γθαβοη 8 Ψ1}} 6 ἀϑδισηῃοά. 

Ιμᾶνο ὁπάθανουγοά ἰὸ θχργθβδ ἴῃ ἀπὸ {1165 ἴο ἔμο βοοίϊοπβ, 
ἐπ σοποϊυδίοπϑ ἴο ψ Βΐοἢ 1 πᾶν θθθη ἰδὰ ἔγοπι {π6 ΡΟγυβδ] οἵ 
1656 ἀπ ΠΟ Γ85. 
ΤΠ6 θοδὲ ἀρϑιγαοὶ οἵ Μτ. Ῥῇοβἑ β ρΙαπ, 15 1μαὶ οομηρὶ]οὰ Ὀγ Ὅτ. 

Ποάάγιάρο, ἴῃ {μ6 ροκίβογιμὶ ἴο ἔμ ἤγϑὶ ρᾶγὶ οὔ ἔμ Ἐδιαγ Εχ- 
Ροϑιΐου. 

“Ἠυγίπρ; ἔπ ἔπι οἵ οὐχ Ὀ[ 6586 ἘΠ δά θοπιου᾽ ᾿γίηρ ἴῃ {πὸ στάνο, 
56  6ΓᾺ]} οἵ ἴΠ6 ρίοιι5 οιηθη νγἢὸ μα αἰτοπ θὰ πίτῃ ἔγοπι ΘΔ} 166, 
ἰορϑίμϑν ἢ δοπλ οἵ ὑμοὶγ ἰδηια]ο ἔγοπ 5 ἀπ ἃ ἀοαιπαϊπἴαποο αἱ 
«γα 5Ά] 6, ἀργϑϑα ἴο τηθϑὶ αἱ δἰ8. Βορα! οῆγο θα τὶν οἱ ἔπ πιογα- 
ἵπρ' οἵ ὑπὸ ἰμῖγὰ ἀᾶγ, ἴο ϑιυθαϊ πὶ πὸ θυάν. Μαγν Μαράαϊοπο, 
{πΠ6 οἶμον Μᾶγυ, ϑαίοιπθ, ἀμὰ Φοδπηᾶ, θοῦ ρυϊ μοῖρ] ΡΟΥΒΟῚΒ 
ἴῃ 15 ἀρροϊπιπιθπῖ : {π6 οἰϊοῖ οαγὸ οἵ ργθρδγιης, {πὶ 15 ρου ά- 
ἴηρ, τηἰχίηρ, πα πιο τῖπρ ἴμ6 ϑρίθοϑ, νγὰ8 ἰοἵ ἴο Φοδηπὰ ἀπά 
ΠΥ ΘΟΙΡΆΠΥ, ΜΠῸ 6 γ6 ἴο θ6 ἔπογθ δροιιΐ βιιη- "ἰδίην ; ἡ ΠΟΥΘα5 
ἀπὸ ἵνο Μαγ65 ἃἅπα ϑδϊοιηθ (οὐ ψ ῃοη Μαίξμον πὰ Μάγκ Ομ ον 
ὙΓ116) οδπηθ ἐμ 6} πρωε θοίογθ {π6 ἃρροϊηΐθα {ἰπ|6 ΘαΥῪ ἴῃ τῃ6 
ΠΠΟΓΠΪΠο. ΟΥ̓ 85 ἐπα ἀν ἀανηθά, ἰῃ ΟΓΘΙ ϑεωρησαι ἴο νίονν ἐπὸ 
ΒΘρ] οἶγο, ἐπαΐ 1Π6ὺ πῖρῃὶ αἀρθ μοῦ Ποὺ ἔμπον ἀπὰ ἐμοὶ οοηι- 
μΡᾶηΐοῃϑβ οουἹὰ θ6 8016 ἴο γϑῆῖον ἔμ6 βίοπθ ψ ΐοῖ οἰοβθά ἰΐ, οὗ 
ναῖον τ ψουἹὰ θ6 ΠΘΟΘΟΒΑΥῪ ἴο ΟὉ]}} ἱπ Οἰοὺ δϑϑἰϑίδποθ, ἃ5 
ἐμὸν ἱπθὰ πον ποἰπίπρ' οἵ ὑπ ρυδγὰ ψβῖο ν᾽ 5. δῖ ἀροῖ ἰἰ, 
ΨγΠ116 ἐπθ56 ἔμγθθ ψοιηθη ἰαϑὲ τηθηϊοποα ψογο οἢ ὑπο ὶΓ ἡγαν, 
726 515 ἅγοόϑθ, θη {π6 δΔηρ6] δὰ οροποά ἔμ δϑρυϊοῖγο ἂηὰ 
βίγυοκ {μ6 ραδγαβ ἰηἴο ἀπηαζοιηθηΐ ἃπαὰ οοπμβίθγηδέϊοη ; ἔμ6 οο- 
Βθαᾳθθποθ οἵ ψΒΊΟ γὰ5, ἐπα βοιηθ οὔ ἔμθπὶ ϑυϑπὶ ἴο {6 «νυ 15}. 
τ] 6 γ5, ἅπα 7οἰηθὰ ἴπ σοπ νιν! προ ἃπ ἃ Ρτοραραίπρ {Π6 56}}56}6885 
[]ϑομβοοά οἵ {πὸ θοάγν Ὀοίῃρ δἴοίθπ, ἀπὰ οἴπιθῦβ νγοπὲ ἱπίο οἴ πογ 
Ρᾶτγὶβ οὔ ὑπ οἱϊυ, πὰ ἴοϊὰ ὑπ πιαΐζθυ 85 τὲ γθ ΠΥ νγὰ5. Τπ {ΠῸ 
τηθᾶπ {ἰπιθ, μΘὰ ἴπ6 ἃπροὶ ἀἰδαρρθαγθᾶ, πὰ Μαᾶγν Μακάδϊοπο 
ἈρΡργοδομῖπρ ἔπ6 βθρα!οῃγο, ἀἰδοθγηθα ἴγοιῃ βοῖηθ ἀϊδίαποο ἐπα 
16 νοῦν ἰάγρα βἴοπθ ὑπαὶ βἰορραά ἴἴ νψγὰ5. ΤΟ] ἃ ἀννᾶν, ἀηἀ οοη- 
οἴ άϊ παρ; ἔγοια ἔθη ο8 ἐπὶ τπ6 θοὰγ 85 γθιπονθα, ἰο ἐμ οἴβμοὺ 
ΜαΓΥ πα ϑαϊοιηθ ἰὸ ψαὶξ (0 Γ Ψοδππα πὰ ΠΘΓ ὁοιηρϑηγ, ψΒ}]}6 
586 Πούβοὶῦ τὰπ ἰο Ρεΐοὺ ἀπὰ Φόμη, ἴο δοᾳπδϊηΐ ἔπθπι ἢ νυ μα 
516 μδα ἀϊδοονεγσθά. ὙΥ8116 586 ψνὰϑ ΡΌπθ, ἐμ656 ἔψο, (ἔπ οἴ βιϑοὺ 
Μϑγν ἀπά ϑβ]υμ6) ψνϑηΐ ἰονναγα {πὸ 5ϑρυ!ογο, ἃπὰ οπίθγιῃρ, 
ἰηΐο 1ξ, 58ᾶνν, ἴο {πδὶν στθαΐ ἀϑίοπβηπηθηΐ, ἃη ἀηροὶ, ψ{80Ὸ τοϊά 

ἐπθπὶ ἐμαὶ 97 65ι5, μοπὶ 6 Κπὸποῦν πον δουρὶ, νγὰ5. ποῖ ἔδπογο, 

θεαὶ νγᾶβ τίβϑῃ ἔγοῦι ἴα ἀθαά, δὰ σάν 1ἢ ἴπθῖὰ ἐπ ΒΓ ἴο σῸ 

δα δοαυδϊηὶ [8 ἀϊδοί ρ] 65 χῖι 11, ἀη ἃ ἴο [οἱ {πθπὶ Καονν {πῆ} πὸ 

ψου]Ἱά ρσῖνο ἔπ οπὶ ἃ τηθϑεϊπρ᾽ ἴῃ (1166. 'ΤῊΘ. σγθαΐπθϑο οἱ {μοὶ 

οοπδίογπαιίοη ργονθηῖθὰ ἔμ θπιὶ ἔγομι βαυἱηρ; 8 ΠΥ ἐμ π; ἱπηπηθ αἰ Ε 6 } Υ 

ἴο ἃΠΥ οπθ, δύθῃ ἰο ϑοιπ οἵ {π6]Γ ΟὟ ΘΟΙΠΙΡΆΠΥ, ὙΠῸ πιῖρί 

Ραᾶ55 ἃπα γϑρᾶϑ88 νυ ἰδ πὶ ἔπ Γ νον αἱ ἰθαϑῖ, 8Π ἃ 50 οοοαδίοῃρα ἃ 

ἀθ]αν ψ βίοι Ἰοἵς σόοι Ὁ 50π|6 ΟἴΠΘΓ Οἱ ΓΟ ΠιβίΆ ΠΟΘ. Τυκὶ 85 

ἐμαὺῪ ψγϑῦβ οπ ὑμὶν γϑΐυγῃ, Ῥεοῖοι δπὰ Φοθῃ οᾶπιθ, (ρου ρ8 

Ρδϑίπρ' ὈῪ ἔμοπὶ αὖ 50π|6 ἀϊδίαποθ,) ἃπὰ Ματν Μαράλίοηο [0]- 

Ιονχδα ἐποπι. Φομπ αἱ πὶ ἢγϑἑ ἃγγίῖναὶι οαἱγ Ἰοοκοὰ ᾿πἴο ἔμ 56- 

ΡυΪομγ; θὰϊ ψΒθὴ Ῥοΐθυ οδπιθ ἃπὰ οπίογοά ἰ{, Φοιὴ ψθηΐϊ ἴῃ 

ἴοο, πὰ ἔγοπι ἔπ οἰ Γοιπιδίϑποοβ 1Π ψ ϊοἢ μ6 88}. ἐμίη δ, θ6- 

Πονθα ὑπαὶ 7655 νγὰ5 γἴβθπ ; ἐβοῦρἢ ἴπ6 δηροὶ, (80 οου]ά ἂρ- 

ΡΘΆΓ ΟΥ̓ ἀΙΒΆΡΡΘΑΥ δἱ Ρἰθαβα 6) αἰά ποΐ τοπάθυ πταμνπλζακαοι Ξ 

οἰ ἐμοσ. ΤΉΘΥ τοέυγπϑα ἴο ἐμ οἰΐγ, ἃπὰ Μαγυ Μαράδϊθπο, 890 

νᾶ πον ἰοπο, βιοορίπρ ἀοση ἴο ΙοοΚ ᾿πΐο ἀπ 5ΒΘΡ ΟΝ ΓΟ, 58 

ἔνγο 8ΠρῈ15 ; Βαΐ (ρούμᾶρβ. ἱπηΔΡΊ ΠΙΠῸ; ΠΥ ΓΘ Ὑου Πρ, ΕΣ 
Μ ΠΟΙ ουγΙοδὶ ἐγ οὐ δοοϊάδηξ ταὶ μΒᾶγ6 ὑσουρὶ {11 86γ} ἴοο 



528 ΤΗΕ ΒΌΕΙΑΙ, ΟΕ ΘΗ ΕΙΒΤ--ΟΗΑΡ, ΨΙΠΠ. 

[ας χχῖ.61. (ΤῈ βαηθ μδά ποΐ οοηβοπίθα ἴο (ῃ6 οΟμη56] ἀπ ἀορα 7ογαβαίθιι, 
οἵ τ1Π6 μι :}. , ᾿ 

ππ||6 ποίϊοθ οἵ ἐπθ, ἃπα σοη πο πϑθρίηρ πῃ ἄδερ ἱπουρλξ 
8.η4 ἀἰδέγθϑβ {1}}} 9 6515 Δρρθδγδεά, ἀπ τηδᾶβ 56} Κποόνπ ἴο 
Π6Γ 1η ἴπο88. ΨΘΥῪ ΤΟΙ ΔΓΚΆΡ]6 ψογ 5, ΦόΠη χα. 17. σοῦ Μτ. 
γγοδὲ 1 5ἰγαΐθδ ΤΊ ῈῊ 5ΟΠῚΘ ΥΕΥΥ ΡΘΟΌΪΙ τ Ο δου δ !οη8 (5). Τιδὰγν- 
ἴῃ ΠΟΙ ΥΘΙΥ Βα ἀάθη]}γ, Οὐ" ΤΟΥ ἀρρθᾶγθα ἰὸ ἐμ οἶμον ΜΕΔΥῪ 
85 ἃ Βδίοιηθ, τ ποι ἢ ΡΘ 68 ἴθ ΘΡΥο 6 Πῖ5 1δοῖ, οομηοῦ θα 
ἴπθπὰ ΠΥ {Π|6}} δῶν, ἀπ τοθνθα ὑπ6 ἀϑβαγαποθ {ΠῸ ΔΠΡῸΙ -- 
μαα οἴνθη ἔπη, ἐπα μΒ6 ψουἹὰ τηθοὶ Εἷβ5. ἀἰβοῖρ)θ5 ἴπ ΟΔΠΠ66. 
ὙΥΒ116 ἴπο56 ἰμΐη95 ΟΥΘ ῥᾶββίῃηρ αἱ βοιπθ ἀϊδίαδηοθ, αηὰ ἐπ6 
Β06Π6 δ ἰῃ8 ΒΘρΡΌΪΟΠΓΘ γὰ5 ΟΙΘαΥ, Φοδπηδ ἀπ ὑπ6 οηθῃ ὙΠῸ 
Ὀγοπρηΐ [ῃ 6 5ρ1665, (πὰ οἵ σψῆομ Γλικθ ΟὨΪΥ ὙΥ 1065) οαππό, ἀπ 
Θπίουϊηρ ἰηΐο {πὸ βθρι!οῖῦθ, αἱ ἢγϑὲ βὰν ΠῸ ὉΠ6 ἰπ ἰἰ, 11 186 
ἔνο Δη96 15, πὸ ἃ ἴδ νυν τηϊπ αὖθ ὈΘίΌγΘ πα ἀρθαγοα ἕο ΜΕΥ 
Μαράδ!θηθ, τηϑᾶθ ὑπ ΠΊ56 1 ν 65 ν 016 ἴο Φοβηπα δη ἃ ΠΟΥ αἰϊοπά- 
ἃ πἶ5, ΠΑ 855Ὲ71Π 9, {6 πὶ ΟὗἨ ἔπ γϑϑτιυτθοίϊΐου οὐ ϑθβαβ, γεϊαϊη θα 
πο ΒΟ 11 μδὰ Ὅθοθη ἰογοϊοϊα ὈΥ Εἰγ5ε Ὁ, ψ Ἐπ ὑπ 6 ργονίουβ 
ΟἸΓΟυΠ ΒΔ Π 665 οἵ Πἰ5 Βα ΠΥ ηρ5, θαΐ σαν ΤΠ6 πὶ πὸ ἘμαΥΡῸ σοἢ- 
ΘΟΙΉΪΉ ἴΠ6 πΙΟΥδἰοπ ἰὼ θ6 οαγτϊθα ἴο ἐμ ἃμοδίϊοθ; ἐδμαῖ 
Βανῖηο θ66η δοπιηἐἰοα ἰο ὑπὸ οἴποῦα. Ὑοὲ (85 1 νγὰᾶϑ παίαγαὶ 
ἴθ ΒΈΡΡΟΒΘ ἐποὺ ψου]4) δοηθ οἵ π|5 βθοομα ΘΟ ΡΘΩΥ γδῃ ἴθ᾽ 
1π6 οἷἶἷγ, πη, ὈΥ ὙΠ αΐουου δοοϊάθηΐϊ ἰὑἃ παρρόπεα, γοδομρα ἐμὸ 
6]θνθη, 8Πὰ β0π|6 Οἵ ΟΥΓ ἀἸ80 0165 γὴ0 τὸ ἢ ἔμο, μοίογοι 
ἴμθ ὑνγο Μίατίθ5 πα Β]οτηΘ αγυῖνθα, [6 }}Π1π 0 ἔμποῖα, (τ Π  Οἢ ν᾽ ἃ 5 
811 πδν οοτ! α [6}} {6 8}} ὑπαὶ ἔποῪ δα 566η ἃ νἱβδίοπ. οὐ ΔῃΡΈΪ5, 
ὙΠῸ ϑϑοῦίθα ἐμπαΐ {6 81τ5 νγὰ5. |ῖνϑ. Ῥϑίθι οἡ {{π|5 γ8Π 8. βδδεοπὰ 
ἴππ| ἴο ἴπ6 βθραΐομγο, (Πμκο Χχῖν. 12.) δηα ποῦ οηϊοῦϊησ αϑ 
θϑίογθ, θαΐ ΟὨ]Υ βἰσορῖπρ' ἀοτπ ἃπα Ἰοοκίπρ' ᾿πἴο 1, μ6. 58 πὸ 
ἈΠΡΙ8,, ΟΥ̓ ΔΠΥ ἰμϊηρ᾽ 6158 ὰϊ τὰ οθονια κειμενα μονα, Βαϊ ΘΌΪΥ 
πὸ θα οἰο μὸ5. Ἱγῖπρ᾽ ἔπ 6 Γ6, ὁπ τ ΒΙΘΗ 6 γοϊαγποα - ἀηὰ 705 
9 ῖ5 τι κίηρ ὑΠπαἰ γϑροῦῖ, {116 ἔνγο ἀἰβοῖρ! 85 πὸ γϑηΐ μὲ ἀαΥ 
ἴο ΕΠΠηΙη8 115, ΟΥ̓ΒΟΙΠΟ ἴγομ ὙΠΟΠῚ ἔπδὺ γοοεϊνοα ὑμοὶγ Ἰη οΓπιδ- 
᾿10Π5, (1λΚο χχῖν. 92----Ὁ4.} 16 ὑπ6 ρἴδοθ βοίοσο ἔπ ύσῖναὶ οὗ 
ἴπ6 ἔγγο ΜΙΔΓΙ65 ἀμ ΘΙ Ομ! ; γ0, ΓοϊαΓ 464, ἃ5 νγὰβ μ᾿ πἰοα 8θον 6 
ὈΥ 80Π|6 ὕηκποῦη δοοϊᾷοπί, (ροΥμᾶρ5. ὈΥ ραθϑβίῃρ' ΤΟΠΡ᾽ 
Ὧ5 ἴο {86 Ρίδοθ ψῃθγΘ ΠΟῪ τϊρῃΐ ἤπα ἴπ6 ἰαγροβδὶ οοΙΠρ ΠΥ 10- 
ϑοίμθυ,) αὖ ἰαϑί, βουνοῦ, γεδομβθα ποῖ, δη 8 τάδ ἀραπαδηΐξ 
δ [5 σἴ]0η ΤῸ ἔμπα ΠῚ Ὸ ἀθιαγ, (ΤῸΥ 41} παϊρῦ ρογμᾶρ5. μᾶνο 
Ρδ5564α ἴῃ 8ῃ ΒΟ...) ὈΥ ἈΒΒΌΓΙ ΠΡ ἔπι, ποῖ ΟὨΪΥ ἔπαΐ ΤΠΘΥῪ αἰ50 
Πα 566Π ἃΠ 896] γγῆο [ηἰὈΥηΘα ἔπθι οὗ ἐμοῖν ΤΟΥ 45 τϑϑτσγοο- 
ἴοπ, Ῥαΐ ἐπαὺ «6515. ΠΙπηβ6 1 Πα ἀρρθαγϑά. ἴο ἐποιη, ἃπα παὰ 
Ἔν θη θυ θα πη ]56 1 ἴο ΡῈ ἰοπομοα θγ ἔτο οἵ ἔποῃ. 

ΤῊ]5 15 ΜΥ, ὙΥ 6505 βοϊιθηθ οὗ [58 ππροτγίαπὲ βίουυ ; πα ἐΠ|Ὸ 
γΘΘαΘΥ Μ01}} ρογοοῖνθ, ἐπαΐ 1 ΟΠ ΘΗ͂Υ αἰ Π  γ5 ἔγοι ἐμαὶ οὐ Ὁγ. 1)οα- 
αγᾶρο ἴῃ ἔπαδθ ἔνὸ οἰγουτηβέδῃ 685 :-- Τμᾶϊ ἃ βπρροβὸβ ἐπ 
ὙγΟΙΠΘ ἴο Πᾶνα ᾿πὰ846 ἔνο αἰ ογδιΐ νἱβ 5 ἔο ὑπὸ βορι!οῆγα, δὰ 
ἴῃ ΘΟΠδοαῦθποθ οἵ ἐπαΐ, ἵνψο αἰβεϊποϊῖ γτοροῦῖβ; νυ βογξαδ Πῖδ 
ἀπ 165 ἔΠ6η}, (ΠΟ ΡῈ πο ἀο85 ποὶ ΞΡ ρο58 ἴπ6Ὺ 81} οᾶπιο Ἰοροῖμου, 
Ῥαΐ ὑπαὶ {Π6ΥῪ πιϑὶ ἐποΥθ :) ἃπα ὑπαὶ [ἢ αδο πλᾶῖκο5 Ῥοΐθν ἴθ πᾶνθ 
γὰπ ἴο 1ὖ ὑνῖθθ, οἵ ΒΙ ἢ ἔποῦο οδἢ 6 πὸ ΤΘΑΒΟΠΔΡ]8 ἀοαθὲ, 
τπουρῃ Ὅτ. θοάάγ! σε, Ροίογο πὸ ρεῦιβεά Μγ. γῇ οδί 5 ρίαῃ, μαά 
ἱποογρογαῖθα 1λικθ᾽5 ἃσοοσπΐ ὙΠ ἐμαὶ οὗ Ζόμη, γοϊαἰϊηρ ἴο ΗΪδ 
ΤᾺ Π]Π 5 ἘΠῚ Π 6. ψ Ἐπ ΦΌΠ ἢ, οα ΜΙ γΥ ΜΙ Ρ Δ] 665 γϑὶ γεροσί. 

Ἠν. ΓΟ 80 ὈΓΘίοΘ5. 15. ρἴδη Ὀγ ορβουύνίην, ἐπαὲ ἐπ ομϊοῦ 
ΟΠ οα] Εἴ 65. νΠ 19} Οσσαγ ἴῃ ἔΠ6 Θνδη ΡΠ 108] ἰδίου οὐ {π6 Τιοτὰ 
6515, ἔγοῃη 5 ἀθαὶῃ ἴο 15 Ἀβοθῃβίοη, ἅΓΘ Του πα ἴῃ ἐπ πο ΥΠ ἢ ρ; 
οὗ μιῖ8 γϑϑδαγγθοϊΐοη, ΤῊΘ ονθηΐβ γοϊαϊθα οὔ [Ὁ [611 τ 1 π ἃ 5μοσὲ 
5Ρ806 οἵἉ ΤἴπΠ16, ἃπἃ Ὑγ6ΓΘ ΠΘΑΤΙΥ σοἰποίἀθπΐ, ΟΥ̓ Δα  ΟἸΚ]Ὺ διισοοδϑῖνθ 
ἴο ϑᾶοῃ. οἴμεγ. ΤΟΥ ἅγα ἰο]ὰ τὶν, ἀπά Βαΐ ἴῃ ραγί, Ὀγ ἴδ 
ΘνΔΠρ  ἰδῖ5, 11} ἴον ποῖοβ οὗ {ἰπ|8 ΟΥΓ ΟΥ̓ΔΘΙ ἴῃ ἐμ Θο5ρεὶ τὸ- 



Τα. χχλὶ.ὅ2, 

ΤῊΝ ΒΌΞΒΙΑΙ, ΟΕ ΟΘἨΕΙ5Τ-- ΟἬΑΡ, ΥΠΠ|. 

ΤῊΪΒ τηὰῃ 
το ΑΗ συ υοπονδεσδεδο, πδανπον 2 τ» 

Ἰαϊϊνο ἴο ἃποίμονι. 1 οαπποὶ ἐβογοίογο οχοὶ ἱ 
᾿Ἰθαγηθα πθὴ πᾶνο ᾿πἀροα νἈΓΙΟΊΘΙΥ οἵ ΠΟ ἀξαρς ἡνες γε 
αν ραγβαρά αἰ γθπξ τηθὶ πο 5. οὗ γοάᾳοῖηρ' ἴθ πὰ ἰηἴο ὁΠ6 ΠᾶΓ- 
Ὁ ΕΣ ΠΝ οὗ ἴποπὶ μᾶνϑ βιιθοθοάθα 80 [Γ ἃ8 ἴο 5ῃδνν ὈῪ ἃ 

4016. ΔΓΓΔΙ ρϑιηθηῖ, {Πιὰ , 
ἐν παρ μος δ 2110 ὀάδα ΘΟ ΒΟΙ, ἀχνά αι, χϑ κι μὲ 

15. 15. ἃΠπ ἱπιρογίαπὶ ρμοϊπῇ; γοΐ νηΐ τΔῪ 58 Π100 ἴὸ ρτονὸ 
ΔΕΡΝΑῚ τὸ, ἢ ἊΝ Ομ τ Ἔ οἵ ἀἰπὰ ανυθιν ΩΝ ἰπ {μ6 (μοί γ6- 
μπβά, ὙΠΉΡΟῚ οὗ φα!ῖθ 5815 πι8 ἐμαΐ ἔΠΘ Ὺ ἅτο αἰξορθί μον γι ρ ΙΕ] Κ 

Μῦν ΜδράδΙοπμο 15 πιθπιϊοπθὰ θγῪ 51. Μαίίμοι, 51. Μαγκ 
86 51. 701, ἃ5 ροῖπρ' θα γ]ν ἴο ἔπ: ΒΘρα!οηγο οὰ {πὸ Πγϑὶ ἀἂν οἵ 
ἵμ6 ψγθοὶς. 51. ΜαΥΚ Ἰοἷπδ ἔνο οἴμιθγβ υἱτ μου ; ΜαγΥ ἔπ ππο- 
ἵπου οἵ 7ἅπι|65, ἀῃὰ ϑδίοιπθ ὑπ τηοΐ ποὺ οὐ Ζουθάθο᾽ 5. οὨ Ιάγθη. 
ἮΦδ πϑπι65 ἔπ686 ἴπγθο : πα πὶβ σοπίοχὶ ψ1Π ποῖ ἈΠΟ τ15 ἴο 580}- 
ῬΟΒ56 ὑμπαῦ {μθγ6 νγὰβ ΔΠΥ ΟὗΠΟΓ ΡΟΥΒΟΙ οἵ {ποὶν ρᾶγὶν. 81. Τλκὸ 
ΠΟ 5ρΡ6Ά5 οἵ ἃ ρ,ΓδαίοΥ ΠΌΡΟΥ οὗ ψοπηθη σοίΐηρ ἴο ἐπ Β6ρῈ}: 
ΟἾΓΘ, Π88 50 β!Πδ ΓΘ Πἷ5 δοοουηΐ οὗ {Π6π| ἃ5 ποῖ ἴο ἱποαθ ἐμ 
ἴπτθθ 75ὲ πηθηΐοπθα: πα ψμδΐ 15 δαϊά θγ Πΐπι οὗ {ποῖγ γίβίοη 
ἃπα ΘΠ αν] ουγ αὖ {Π6 ΒΘΡΌ]ΟΝ ΓΘ, 15 ἐοία}]} Υ πη 1 Κ6 ἀην ἐπίπρ ἐπα 
15. Γοϊαϊδα οὗ ἐπὸ ἔνο Μαγίθβ ἅπα ϑαίοπιθ. 1{ ὑμο86 ἐμίποϑ οδ ἢ 
θ6 τηᾶ48 ΔρΡῬΘδγ δνυϊ ἀδηΐ, {γῸΠὶ ἃ ΘΟπραγβοπ οὗ [ἢ 6 ονδηρο] 55, 
γγ6 πημιϑὲ ἔπ 6η, ἴῃ 751166 ἴο ἔπ6π|, σΟΠδί ΕΥ̓ [Π6 ϑγΟΙΠΘ ἢ ἃ5 σΟΪ Πρ’ 
ἴο 1Π6 ΒΘΡ.Ϊ ΟΠΓ6 ἴῃ ἃ 1655 ἃ Πα ἸΔΓΘΘΥ ΟΟΙΠΡΔΌΥ. 

1 518}} πονν 5] οἶη, ποννθν θοῦ, ἃ ΒΌΠΙΠΙΔΓΥ Οἵ {6 ἈΓΥΔΠΡΘπΙθηΐ 
ῬΓοροβοά ὈοΐΠ Ὀγ Ὧν. Το ϑοη ἂπὰ Νῖγ. Ογαπῆοὶ ά, ἀπά δἀὰ ἃ 
ἴδ 0}]6 οὗἩ ϑογιρίαγο ρᾶϑϑᾶροβ. 1ΠῸ γϑδοΥ Μ1] θ6 ἔῃθη 8016 ἴο 
Ῥαδγοεϊνο, αἵ ὁπ6 νἱϑνν, {6 νϑυϊ 0 οὐ {Π6 ΔΥΓΆΠΡῸΓ ἔγοπι οί, 
απ Πἷ5 ἀργθθπιθηΐ ΟΥ ἀἰβαρυθοιηθηΐ τ ἢ{Π οἰθ ποτ. ὙΠ6 [ὉΠ ον Πρ; 
15 ἃ, Β ΠῚ Π]ΔΥῪ οἵ Ὦτ. ΤΟ 505 ΡΓΟΡΟΒΘα ἃΥγΓΔΠσΘπηθηΐ. 

Βοοίίοη 1.-- ὙἸ ἀν ονθηϊπρ. 
Ουγ Τιοτἀ᾽ 5 ἀϊβοῖρ]65, ἀπὰ ἔπ ψόιπθη {πᾶ μα [Ὁ] ονγθ ὰ ἢ πη 

ἤγοι) Θ811166, ψοῦθ ποὲ δρϑθηΐ ἴγομὶ ἢΪ8. οὐ οἱ χίοη, “ ΠΟΥ 
βίοοά "8 ῃο] άϊπρ' δία γ οἵ. 

ΟἿΪν μἰ5 Υἱγρίη Μοΐποι, ΜαΥΎ ΠΕΡ δἰδίθυ, ποίου οὐ «8π|65 
δηα «0565, ἀῃὰ Μίανγ Μαράδ!θμθ, υἱΐῃ {Π6 αἰβοῖρ!θ ὙΠΟΠῚ «}65115 
Ιονθά, αδαπὰ ἴο ψῆοβθ ργοίθοϊίΐοπ μ ἔμοη στϑοοπηπιθη θα δα 
πιο μου, [6 πιθηἰϊοποα 85 νεπζυγί πο ἴο ἈΡΡΥΟΘΟΙ Πΐ5 ΟΥΟ58. 

Βυΐ ψΠδη ΦΌ5ΈΡἢ οὗ Ατγὶπιδῖμθα μα ορίαϊποὰ ἰθᾶνο ἴγοῦι Ρὶ- 
ἰαὶθ ἴο ἰπΐθυ ἔπ θοάγ, ἐμ Θδ} 116 8π ἡγοπηθη ᾽πὶ ρΌΠΘΓ] [Ὁ]! ον θα 
1 ἕο {π6 Βθρί!οηγο, 84 58 ΨΚ Ποτο, πὰ πον ἰΐ νγὰ5 ἰαϊά. ὙΠΘΥ 
ἔπη Βαβίθηθα ἴο {π6 οἰΐγ, ἴο ρυγομαθθ ἃπα ργΘρΆΓΘ 5Ρ1065 {παξ 
ονοπίηρ, [ὉΓ ἃποίηξϊ πο [ἴ ἃ5 500Π ἃ5 πηΐρ αὐ οοη νΘπ θη ]γ θ6 ἀθ0η6 
αἴϊου ἐπ Βα θαι ; ἢ 16}, ἃ5 Βορὶ πηΐπρ ἃροαΐ βαπ-ϑοῖ, νγὰ5 ἔπ 6 
δοπιΐηρ οη. Βυῖ Μαῖγ Μαράλ!θηε ἂπὰ ἐπ οἶμεῦ ΜΆΓΥ, ἔσο οἵ 

ἔποβα Ὑπομδα θθοὴ βδἰαπαϊπρ ὈῪ 5 οΥΌ55, ἀἸὰ ποῖ ἀδραγέ νυ ἐἢ 

ἴμ6 γοϑὲ. ὙΠΘῪ οοπίϊπαθα “ 51 {π1ΠῸ’ ΟΥ̓ΘῚ ἀρζαῖ πϑὲ ἐ8μ6 ἔοπι}."» 
διοοίίοη 11.-(δὙαϊαγάλγ. ; 

Τοναγάς ἐπο ο]056 οὔ ἐμἰ5 ἀν, ἡ Βῖσἢ γὰ5 {π6 σον 5} ΒΆΡΌΔΙΒ, 

{η6 Ομ οΥ Ρυϊδϑῖβ αη ἃ ῬΠατ 5668, συ τ ΡΙ αἴ θ᾽ 5 ΡΘΓΙΠΙ5ΒΙ0Π, βοῖ ἃ 

σαδγὰ ἀροι ἔπ6 5ϑρῃ οῖγο, ν᾽ μ10}} νγὰ5 ἴο 560 06 1ἢ {1 {πῸ πὰ οὗ 

ἐμπο {πἰγὰ ἀδγ. 
ΤΠ6 58 Π|6 δυ θη ἢ, 

ἄδ]θμα, ἂπα πὸ οἴμοι ΜΔΓν, 
ψθοϑῖ ἐμὸ βΆΡθαῖ! νγὰ5 ονοῦ, ΜαΥν Μδς- 

ὙἘ80 παᾶ Ιοσὲ δον ορρογίυπιν 

Ρϑίογθ, θουρμΐ ὑποὶνγ 5μ8γο οἵ 5ρ1668, ν δ 1Π}6 ΘΟΠΟΙΓΓΘΠΟΘ οἵα 

{πϊτὰ, Βαϊοιμο, ἐμ πιοΐμου οἵ Ζθυθάθθ᾽5 ομἰ!άγθη, 80 πὰ ρμτο- 

ῬΆΡΙΥ θοθα επραροά ἔμπο ΤΟγθσο θ᾽ ΘΥΘΒΙΠΙ 15 αἰτοη ἀπο δυὰ 

ΒυρρΡοΥ πο ὑπ πιοῖθοῦ οὕ ουῦ Τιοτὰ, ποτὶ ΒΘ πὰ γϑοοπιπιδηάδεὰ 

ἴο ἰ(ἢ6 ρτοϊθοϊϊοη οἵ ΠΟΥ 50}; ἮΝ Βοϊονοὰ ἀἰβοῖρ!ρ. 

Μ᾿" 
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ογαβα οι, 
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τ. χν. 48, οϑηθ, δηα νγϑηΐ ἴῃ ὈΟ]αΪν αηίο ῬΙ]δίθ, δηᾶ ογανϑα {(ΠῸ Τουιβαΐομι, 
Βοάγ οὗ 6505. ; 

ΘΘΟΙΟΝ 11Π1.--ϑ' πη δν ΜΟγΥπηρ. 
γοῦν ΘϑΥΪν ἐπ ποχὲ του πἰπϑ', ἃΠ ἃ ρΓΟΌΔΌΪ]Υ Ροίοσθ ἔμ {ἰπ|6 

βϑξ τ θα [ὉΓ ορϑηῖηρ ἴπὸ ΒΘρα]οῖγθ, [π656 ἔμγτϑθ σοιιθῃ μαϑίθηθα ἕο 
ν δῖ 11 Ὀγ ὑπϑιηβθῖνββ. : 
ΤΠ ἵσὸ ΜτΙο5 δεῖ οαΐ μοίογθ Ὁ ὰ5 ἀδυ-Πρηΐ, 1 ρΥΓΘΘα πὶ 

θδθοϑι5θ {Π6Υ Ἰοάσοα {ἀγῖμον ἔγουη ἔπ 6 βθρᾷϊοιγ ἔθη Θ8]ΟΠΙ6, 
πο ἴμπον 68}168 ἀρομ ἴο ΔοοοΟΙρΡα ΠΥ ἰἤοθιῃ ; ἃπα 816 που 
ΜΟΓΘ ΟἹ ὑποὶνγ ὙὙ8Υ, 8Π 8Π96] ἀοβδοθηάρά, ἃπα το]εὰ ἀσνᾶν ἴΠ6 
βἴομθ ἐπμαΐ ο]οδοα ἴπ6 δπγαηοα οὔ ἐμ ἔοι, πη ἃ ΟἸγῖϑὶ ΓΟ 56. 

ΤΠ6 συϑτα, ἰογγιοα αἱ ἴΠ6 εἰσὶ οἵ {π6 δῆρ8ὶ, τοι γθὰ [το πὶ 
16 βθρῃίογο ἃ5 Π6 Δρρυοδοῃρά 1ἰ, πα πο [ΠΘῪ 6γ ἃ {{}16 
τϑοονογθα ἔγοπι {Π6ῖ1γ ΘΟ μδίθγπδίοῃ, ααϊ θὰ [86 ραγάθῃ ἴῃ ψΒΐοἢ 
ἰΐ βἰοοά. ' ἶ 
Τῇ ΟΠΊΘῊ ΑΥγῖνοα μι ὅΠπ|6 50] ἀΙΘΥ5 ψ ΟΥΘ ΘΌΠ6, ἃπᾶ αὖ {Π8 

Τί ϑῖηρ' οὗ ἐμ 5885. Θὴ ἀγαντηρ ΠΡᾺΥ ἴο ἔπ ΒΘρυ]οῆγο ἴπΠ6 Ὺ ρΡ6Γ- 
οαἰνεὰ ὑμαῖ {π|6 βίοπθ νψγχὰβ γὺ]ϑὰ ἀὐᾶν ; ἃπὰ Μίαγυ Μδρ ἀ8]6η6, 
οοπο]αάίπρ ἐμαὶ ὑπ θοᾶν ψἃ5 Τοηονϑά, Βαγγιθᾷ θδοκΚ ἴο {6}} 
Ῥεΐδογ δπὰ Φόο μη. 

γΥΒθη 5η86 γ)2ὲὰ5 φΌΠπο, {6 οἶμον ΜΙΆΓΥ ἀπὰ ϑϑίοπιθ οᾶπιθ ἐο ἃ 
γΘΒΟΪυἱΙο οἱ δχϑιλὶ πο ΠΟΥ ΘΧΔΟΙΪΥ ; δῃηὰ νϑηΐαυγρα ᾿ἰμἴο ἔμπο 
ΒΘΡΈΙΟΙ το, ἴῃ ἔμο ἢγϑὶ ραῦὶ οἵ ψΒῖοῖ, ᾿ὑ θοίηρ αἰν! ἀ6α ᾿μἴο ἔσο, 
ποὺ Ρϑ 6] δὴ 8ηρ8} βιψξϊπρ' οΝ πο Υἰσηὖ 5146, ψμὸ θα ἀ6 ἔμοπι ποῖ 
6 αἴγαϊ ἃ, δδδυγβα ἰμβϑῖὰ ἐπὶ “6515 γνἃ5 γῖβθῃ ἔγοιῃ ἐπα ἀθαά, δα 

.5θῃηΐ ἃ τηθ58896 ἴ0 [15 ἃροβίϊοβ θγῪ ἴπθηι. Ἡδνίηρ μοαγὰ 815 
ΒΡΘΘΟΙ, ἔμποὺ μαϑδίθηθα οπῇ οἵ πὸ βϑρα]!ογθ, μα ἴο ἃ αἰπΐαημος 
[τότ 11, ψ  ἴδαγ δηα ογθαΐ 70γ. 

Βοοπ αἴτει οαιηο Ῥοΐου δῃὰ Φοόμη : πᾶ δΒανίηρ ἱπδρθοϊθά ἐπ 
ἴοι, νι πουΐ βίη {π6 Δηρ 6], ΟΥἹ ΒρΘακίηρ ἰο ἰπ6 ψοιμθ ἱμπαὲ 
δα 56 θὴῃ μη), ἀδραγίϑά. 

δϑοίίοῃ ΕΥ͂.--ϑαπάδυ Μογμπίμρ. 
Μίαν Μαράδ]θπο [Ὁ] ον, ἃ5 [ἀϑὲ ἃ5 3516 γχὲ5 8016, δπἃ θη 

πον νηΐ ἀναγ, "ἰδία Ὀθιϊπὰ γϑορίηρ αἱ ἰπ6 ΒΘρΡΌΪΟΘΒΥΘ: ἴμθῃ, 
ΔΊΟΥ ἃ π{{16Ὸ Ρᾶι56, βἰοορθα ἄονῃ, ἀπά Ἰοοϊεθὰ τπἴο {μ6 ἰοιπῦ, 
ψΠΕΓΘ ὅνγο ΔΏΡ615 66 δι{ἰἰπη 9, ΠΟ Ἀϑ θα ΠῸΥ ΨΥ 5886 πρὶ} ἰο 
ὙΠΟ56 4 θϑίϊοη μᾶνὶπρ γοϊυση θα ἃΠ ΘΏΒΨΘΙ ΘΧΡΥΘΒδΙγΘ οὗ ΠΟΥ 
δηχίοὶν ἀρουῦΐ ἱπμ6 θοαγ οἵ πϑὺ Τωογά, 586 ἄγον θδοῖ, δ ἃ 5ᾶνγ ΗΪΠῈ 
βἰδπαϊπο ὈγῪ ποῦ, ᾿υΐ αἱ ἢγϑβὶ α14 ποὶ ρογορῖνθ ψὸ Βθ 8858. Ηδθ 
4 οΚΙΥ τηδάδ8 πἰπη56} Καονπ ἰο. μα, μα βθπὲὶ ἃ τηθ55896 ἰο δἰ5 
ΔΡΟΒβί 165 Ὁ. Ποὺ. : 

ΘΟ οα Υ.-οσυπάδν ΜοΥπίηρ. 
Αγυ ΜὰρἀΆ]6η6, ἴῃ σΟΙπρ' ἴο οοτημηππηϊοαῖθ ΠΟΙ ΠΔΡΡΥ 1πἰ6}}}- 

ϑθποθ ἰο ἔμθηι, [6}} ᾿ῃ ἀραὶπ λΐ ΠΕΘΙΓ ὑνο ἔγιθηαβ, ὑπ οἶμον 
Μᾶγν δῃὰ ϑδοιηθ. 1ῃπ {πῸῚΓῚ σἂν ΟΠ γιδί τπρῦ πη, ἀπά δὰ 
{μθια, Α11] μ8}}} Ηδ ἱμβθη ρου θα ἔπϑῖῃ ἴο θιαθγαοθ Π15 [δοΐ, 
ἃ ηἀ γορθαίθα ὑπ βυθϑίδποθ οἵ {Π6 ᾿πϑϑδᾶρϑ ἴο ἔπ δροϑβϑί]θβ, ὑμῖν 
ἴμ6 ΔΠΡ6], 566 ἴῃ ἴμ6 Βθρ!οηχο, μαὰ ἀο]νογοᾶ ἰὸ ἴμπο ἔνο Ἰαΐΐου. 

ὙΥΒ116 ὑμπε56 ἐἱπὶπρθ γοῦ ἀοϊηρ, ἃ ραγὶγ οἵ {π ρῃδγᾷ οδΠη6 
1ηἴο {ὑπ οἰΐγ ἰο ἐπὸ ΟΒΙ Ρυι οδίβ, Ὀγν μοπι, ἃπα ἃ σουποῖ]! οὗ Π6 
6] ἀθγ8. οδ!]οα ἰορϑὶ δῦ, ἔμοὺ ψογθ ἰπϑίγαοῖθα τ μδὲ γϑρογὶ ἰΠ6 Ὺ 
5ΠΟ.]ὰ βργοδᾶ οὐ {π|5 ΟΟΟΔ5:0η. 

βϑοίϊοη ΥἹ.---Πϑιιβίηΐηρ ᾿ΓΥδηβδοίΐοηβ οἱ Βαπάδν ΜΟΥΠΙΏρ. 
Αμποίὶμοῦ ΘομιρδηΥ οἵ σομηθῃ, αὖ ἐμ6 μοϑᾷ οἵ ἡ βοπὶ νγὰ8 Ψ 08 ΠΠ8, 

ΟὨΠ16 ΠΟΥ ἴο ἴΠ6 Βορυϊοιγθ. ϑοιηο οὗ ἴμοβα "δά θδθθὴ γϑαάν ἴο 
5θῖ ουϊθαγ!ν ἴον 1. 

Βιυΐ 8116 πον σοῦ οοἸἸθοῦπρ' ΠῚ ΠΟ]. ραγίγ, πὰ ργο- 
οοθαϊηρ ΒΊΟΥ ἴῃ ψγαϊζιηρ; [ὉΓ θα 0 ἢ} ΟἶμοΥ, ὑπ6 {ϊπι6 ψ 6 ἢ ἐμ 6 Ὺ 
πᾷ ργοθα νυ ἃσγθθα οἢ ἴοΥ τηϑοῖηρ ἔμοῦθ ἴο ἃποϊηὶ {π6 Ροάν, 
19}: 6 8. {1|6 ραβδί. ΠΟΥ ἐπθυεουΘ οχργθδβθὰ πὺ ΨΟΠΑ͂ΘΥ, 
ἃ5 δα πὸ ἰὈγτηθὺ ρᾶγίν, αἱ βροίπρο ἴπ6 ἰοπὶῦ ορθη. ἸὩΤμοῖν δυν- 
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76}. χἰχ 38, [ἀπ4} θεβοιρᾷε ΡΠδΐο, ἐπαὲ μ6 γε τα Κ6 αὐνᾶν {Π6 βοὰν Τεγαραίοιν, οὔ δεβυβ: 

πὸξιοςιοιοἔουὁὌΘὥΙρσροὁΨΕιςςοἔἘοΠὈςἔοὁοὁεοι τὐρ ἑῶΣ νυ, 

ΡΓΖΘ ψγὰ8, ΒΘ η ἔμου μαὰ οηϊογθα ἀπά βοαγομοα τ, ποῖ ἴο πὰ {π6 θοὰγ οἵ ἰπ6 Τιογὰ 2 6βθιβ; ψ βοὴ ἵπο 8 Π56}5 δίοοα ὃν [ἢ 6π|,. ἃ πα ἀβϑαγοα ἐμ {μαΐ ἢ νγᾶς τίβθη, ἂπὰ γριηϊ πὰ ἐπόϊῃ οἵ ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΘΟΠΟΘΓΙΪΠ 9 Ηἰδ οὐπ ἀραϊῃ ἀπὰ Γοϑαγγθοίΐοπ, τ ΒΙοΝ ἀποὺ μιὰ ᾿θαγὰ "πὶ αὐΐον ἴῃ (ΆΠΠ|66. ἘΠῸ ΟΠ θη ΓΘοο  ϑοϊοὰ ἘΠ6 ΡΥΌΡθου, ἀπά ψϑηὶ πὰ ΓΘρογίθε “ς 1} ἐξπ686 ἐμέ ησϑ απίο ἐμὸ 
οἰδθνθη, πη ἴο ἃ}} ἐμ γοϑί.» 

ΟἾΠΘΥ ον! άθποο5 οὐ ἔμ Τογ᾽5 γοδυσγοοϊίοι μα θοοη ]αϊᾷ μο- ἴοτϑ ἴμθηι ὃν ἔθ ἔνο Μασγίθβ ἀπὰ ϑαϊοιηθ, Βαϊ ἴο ΠῚῚ}6 ρυτροβο. 
80 5ἔγοῃρ 6 γ6 {ΠΟ ὶγ ΡΥ αἴθοβ, ἐμαὶ ὑπ πογὰβ οὐ [Π6 νεοϊηθῃ 
δϑθπιοᾷ ἴθ {Π|᾿ῸπΠ} ἃ5 1ἀ16 ἴ868. 

Υοῖ 8.1. Ῥεῖθυ ψὰ8 80 βίγαοκ ψ τι ἐμοῖσ δοσθαηΐβ, ἰπαὶ 6 γδὴ 
ἴο πιὸ ΒΘρ  ] Θἤγθ, ἴο 566 1 6 οουἹὰ ποῦ Βϑμοϊὰ {π0 Δ 06 }5 οἵ 
νου ἔμπον μὰ ΒροΚθῃ. 

ϑθοϊίοπ Υ11.---ϑύυπάαν Αἰξούποοη ἃπὰ Εγοπίηρ. 
ΤΆ 15 ποῖ βαϊα ἴμ τ μᾶξ ἐΐπηθ οὐ ἔμ15. ἐγ οὐ 1οτά ἃρρεᾶδγοὰ ἴο 

51. Ῥοέδν ; θεΐ 1ξ νγᾶβ ῬΡΥΟΡΆΡΙΥ ἰου ΟἸΘορ μδ5 δ ἃ ἢΐ5 σΟΙπρδηΐοἢ 
ΘΓΘ 56 ουϊ ἔγομι δ γυδαϊθι. ΤΉ 656 ἔνγο πγογὸ οἰ πο οι ἔπ 
ΓΟΔα ΒΥ ἃ 5 ΓΔ ΠΡ ὉΥ, ΠΟΤᾺ πον αἰδοονογοά αἱ Επημηδιι5 ἕο Βὸ {πὸ 
Τιοτὰ μἰπι561, Οἱ {Π|5 ἀἰβοονογυ ἔπου παϑέοποα θαοῖκ ἔο Φογαϑα- 
1θπὶ, ἴο ἔῃ: ἈΡΟΚ1 168 Δββθιη } θα τ ν αἴθ! ν νυ τ δόμα οἴ ποσδ οὗ ἔπ 
αἰδοῖ ρ 65, 8η 4 ΤὈυπα {πθπὶ ἰπ ρμοβϑθδδίοη οὐ ἴΠ6 {μοὶ γοϑρθοίϊπρ' 
δὲ, Ῥεΐθγ. ὙΒΘΥ ἐπθη Ῥοσᾶη ἴο γοἰαΐϊθ ἐπ ὶγ οστῃ 5ίογυ, ΨΉΘΗ 
πὸ Τωογὰ δ τη56}} βδἰοοα ἴῃ ἴθ πηϊάἀδὲ οὐ ἔβοι, απὰ Πᾶν Πρ’ Θ01η- 
9056 4, ἐΠ6 11 πηῖη 45, ΔΙ ατμ6α δὲ Π5 Ἀρρθᾶγαῃοο, ἀπά πανὶὴρ 5η{15- 
Πθα ἐποῖν ἀοαθῖδβ, [6 Ὁ ἐμθῖλ {Ὁ}} οἵ 70. ἐμαὶ ἔμϑυ μιαὰ βθϑὴ ἐμ 

γα. 
-ῷρσμσι ΥΠ).--- ο δἰχ θδγ5 [0] σὴς ὑπαΐ οὐ ἐμ Πθβα ΓΓΘΘΙΙΟΏ, 

Τὶ ἰ5 ποὶ γϑοογα θα ἐπα οὺν Τογτὰ 5μονοα Πϊπ56} ἴοὸ ἃπΥ οἵ μἷ5 
αἰδοῖ ρ!]05 ἀσσίῃρ᾽ {π|8. ᾿ηἴογνα!. ΗΘ 566η}5 ἴο ᾿ᾶνο ἸοἍ ἔνθαν ἴὸ 
188 ἐδδι μποῦν οἵ ἰμόοϑὸ τ ἢ μὰ 566} μέμι ; «ηὰ ὕΠῸΥ ΘΠ ἀθαγου - 
ἃ ἴο ρούβυαδάθ ὑμὶν Ὀγαΐμσγθη οὐ ἐμθ ΤΟΙ οἵ δῖ5 ΓΘΒΌΥΓΘΟ ΘΙ, 
Βαϊ ψιΐϊποιδ ψογκίηρ ἃ ὑμογουρὴ θην ει ἴῃ ἐμοῖσ πὐΐπ ἀϑ, 
Αἰμθηρ ὑπόβο  Ὸ μαὰ Ρ6οη ἀρβϑπὲ ὙΠ ἢ "6 ἃρρθαγϑὰ 9 Βυπάδν 
Ὡἰρμΐ, γὰ5 5... ΒΟ Ιμ5, 78 0 ΒΡΟΚΘ Πὶ5 οὐνη ἃ πα ἐμ βθ εἰ πιο η 8 οἵ 
οὐμϑύβ ἰῇ ἀθοϊγίηρ, ἐἰναὲ ποΐμ!πρ' δμογὶ οἵ οοι!ὰν ἀδηοπδιγμεῖος 

Ὶ ἘΡ [Πὶ5 ἀουθίϑ. ἷ 
τ; ἐπιὸν 1Χ.--Τ Οοἴαγνο οἵ {ἢ 6 Ἐξοδαγγθοίϊομ. 

Οπ ἐμὶ5 ἀν {}):6 ΔρΡΟΒΕ]68 ὑγ γΓῸ 8556 Π]}6 ἃ, ΡΓΟΡΆΒΙν ἴῃ {8:6 58Π|6 
ρΡ᾽αθθ, μἰαΐη!ν αἴ Φογαβαίθιη, ἀπ Υ1{} ΟΥΠΟΓ8. οὐ {Π| ἀἰδοῖρ 68, 
ψῃοπ {πὸ Τογὰ οᾶπιο ἴο ἴμθηη ἃ5 Βϑίογθ, ἔμ ἀόοοῦ δοίης δρϑΐα 
[Αβϑἰϑηρα, δπὰ γοργονϑα {πθη, αὖ ᾿θαϑὲ 'π ϑἀἀγοββδίῃρ Ηἰτηβ6 ἢ ἔὸ 
δὲ. ὙΒοπιαδ, “ [ῸΥ ἔμοὶγ προ] θῇ ἃπὰ παγάποδ8 οἵ μθαγί, θθρδθβθ 
ἘΠ ΎῪ Βο ον θὰ ποῦ ἔμοιγ ΐ οι πα 5605 Εἶτ ἈἰΈΘΥ ἢ νγὰϑ Γί86ῃ, 
δὲ. ΤἘΠοιπᾶ5 ψ  ἢ 4}} Βα } γ ΘΟ Πίδββθα ᾿ν5 οἴθποθ, πὰ 0 ΠΊΟΓΟ 
ΔΗ ΘΠΗΥ τγοπιαϊ πα ννἱτ θἾ πὶ ἂὴ ἃ {8056 Οὗ ἐἢ)6 ΦΘΟΡΆ ΩΥ͂ ὙΠῸ ΨΥΘΥΘ 
ἴπ ἴπ6 8816 δἰ ἐπαύοπ. [{15}Πτοὶν ἐμαὶ οὰν Γογὰ πον ἃρροϊπηιοά 
{π6 ἰπη6 δηα Ρ]66 ἴῃ 1116 6, τη μι γὸ ἔθου βμοα!α 566 Βὲπὶ - αἷπ. 
Βορίίοη Χ.--- ἘΠ 6 {ΐπιθ ἴῃ ἡ 1 Οἢ. 16 ἀἰδοῖρ!]65. νέθεθ ἴῃ Θ8}} “" 
ΤΊο ἀροϑβέ!οβ ἔμθη [οἵ ΨεγαβΆ] θη, ἃη ἃ νγνοπξ ᾿η 0 προυσανν: ἢ - 

1ξ ΘΘΘΙῊΒ 85 1 ὑΠῸῚ ϑΓΟΥῸ ταρσρομαι ἴο ραν υπααναδαεφονττ - πο πετ 

ἘΣ ὑρλφα  μδινάμν ον εοτεκοε,ντλε ντμμρανθάςγταρνγν δος ΓΘ ΒΘ εἰῖπάα οὗ μοι τοϑογίθα ἕο ἐμὸ προλασμελοκνέσμς πον “τ δ 

ἀρλρ ραν: αϑοηβρρῤνορν νετηνωήρῃδ, ὦ ληρῃρτπυδείτα πα δὰ ποὲ 5608 ρΡβἰα ἐποὶν ἀἀογαίίθε ἴο δ ΐπ. 5016, μην παντὶ ἀν μεμου τόκωτγαονο, πὸ 
μἰπὶ Βοίογθ, δὴ ἃ ἔμθη 37 ΒΪ πὶ ἃ 5016 ΑἹ ᾿ »ρ΄Ἐτν 

: ᾿ μὶ ΒΟΔΗΥ ργόθοποθ. βὰὲ ΒΘ βρΓΑΟΙΘΌΒΙν 

ἐγελαχενοι “ρλανούενε ὥμον, ἐνὸν ϑαἐἰϑῆρα Δ}, ναὶ [1 νὰ ὃ 8 

Μ2 
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Μακ αν. Απᾶᾷ ῬΡιϊαίθ τηδυν]θᾶ 1ἢ μ6 σοῦ δἰγοδὰν ἀθδᾷ : δηᾷ 7ϑγαβαϊοπι. 
ΟΠ ηρ απο πὶ {Π6 σΘη αΓΊΟη, Π6 ἀϑκαα ἢϊγη νυ μθίμαν Πα 
δὰ Ῥβθῃ 8ηΥ0 νυ }116 ἀοδα 7 

μἰτη56 1, ΥΊβθῃ ἔγοιῃ ἔμ ἀθδά. Ἐξ ἔμϑη ἀθοϊαγθά, ἐπαΐ 811] ρουσ8ὺ 
γγῶ8 βίνθη απἴο Πΐτ ἴῃ πθᾶν θη 8Πα 1 θα ἢ. 

Βοοίίοη ΧΙ.-- - ΤῊ 1) 15010165 511}}1η (1 811166. 
Βείογθ [86 ἀϊβοῖριθα αὐτο (ἀ411166, οὐνγ Τογὰ δραὶῃ βῃενθα 

Ὠλ50}7 ἴο βονθη οἵ ὑμϑηι ὈΥ {10 14Κ οἵ ΤΊΡΟΥ85. Ηδ πο βἰυ- 
πἰποὰ ἴῃ δὲ 8 ΠΟΥ 5 . Ροῖου 5Βμῃου] ἃ ἀ16, ἀπὰ ἐμαὶ 5:. Φομη 
5που ] ὰ Ἰοηρ 5ΌΓνν 6. 
ϑοϑοίίοῃ ΧΙἼ].---Εσοπὶ ὑπὸ Βδίαγη οὗ ὑπΠ6 Ὁ 150 10165 ἰο Ψευ 5861), 

ἴο {Π6 ΑβοθῃβΊ0ῃ. 
ΤΠ6 ἀϊδοῖρ]θ5 νηΐ Ῥ80Κ ἴο ΨΥ 58] 0 1η, ΘΓ] ΘΓ 1 ρΓΘϑαπηθ ὑπ8ῃ 

γγἃ5 ΠΘΟΘΒΒΒΓῪ ἴο ΡΓΘΡΆΓΘ [ὉΥ {πὸ [δαϑὶ οἵ πὸ Ρϑηϊθοοβί, Αοἰβ χχ. 
16. ἀπὰ ὑπᾶὶ ὑπογϑίοτο ὑπο ὺ σψτϑηΐ Ὀγ ἃ ἀἰνὶπο αἰγθοίϊοη. 

ΥΥΒ116 ἐπ Υ οΥΘ ἈΘ5ΘΘ ]6 4 ἔμπογθ, Ο γὶδὶ ᾿πϑὑγαοῖθα ἔῃ θη ἴῃ 
πΠ6 ἐπηρ5 ρογίαϊ πὶ πο ἰο ὑπ6 Κίπράομι οἵ αοα: ἅπὰ ψῃθη ἐπ 
[ογϊοῖ ἢ ἀαν, ᾿ποϊπαϊηρ' ὑπαὶ οὐ Π15 ὙΘϑυυγθοιῖ 0, νγᾶϑ ΘΟΠΠ6, Π6 
164 ἐμοὶ ουλεϑ ἴΔΥ 85 ἰο Βοίμϑδῃην ; δπὰ μ6 1184 πρὸ 5 παη 5 
αηα θ]οϑ5δθα ἔμποπὶ: πὰ, 116 Π6 Ὀ] 6556 ἔπη, 6 ψὰ5 ρᾶγίθα 
ἔγοπι ἔπ θπ, ἃπᾷ οαγγὶοά μρ ᾿πἴο ἤθᾶνθη, ἃπα βαὺ ἀόσσῃ οη ἐπ6 
τὶ σὺ μαμὰ οἵ ἔμ Μ8)7 6ϑίυ ὁπ ΒΙΘΉ. 
ΤΠ ἀΐβοῖρ! 65 μαν!ηρ ρα {Ππ6Ὶ} δἀογαίίοῃ ἰο πηι, γοϊαυ πρα ἴο 

ΖΟΥ Βα] Θὰ ΙΓ σγθαὶ 100, 8ΠηΠ4 ρᾶ5564 ἴΠ6 1. {ϊπη6 ἴῃ {Π6 ἴ6Π1ρ]6, 
ΡΓΑΙβιπρ᾽ πα Ὀ] βϑίηρ αοά, ἃπὰ ρ δ ρα ηρ᾽ {Π6 1 ποαγίβ ἴῸγ {π6 
Ρτοιηϊβθα ἀδδοθηΐ οἱ ἱμ6 ΗοΪν ϑριγιῦ ἀροη ἰμθη, 0 γγὰ5. ἴο 
ΘΠΆ0]6 ἔποπα ἴο ρῸ [Οτῖ ἀπ ἃ ργθδοὶ ἔπ ο᾽δα ἐ]ἀ1ηΡ5 οἵ βαϊναίϊοη 
ΒΕ ΘΟΘΒΒΙΌΠΪΥ ἴο {6 »)}7}5, βϑιηαυ θη5, αη ἃ Οὐδ 1168. 

Μτ. Ονδηῆ θα μᾶ5 δΥγδηρθα Π15 ΠΔΥ ΠΟΥ ἰῃ ἔσθ] δθοῖ! 018, 
ἴμ6 {165 οἵ ψΒ1Ὸ ἢ 50 ΕΟ ΠΕ δχρίαΐπ ὑπΠ6 αἰ γαῖ οη5 "6 ργο-. 
ΒΟΒ65 'π πὸ ἀϊβροβιζϊοη οἵ δυθηΐβ ρίνθῃ ΡΥ [15 ἰδαγηθα ργϑάβ- 
ΘΕΒ5Β0Γ. ; 

Βϑοίίοη 1.- Πὸ νοιποη (ΜΙ Μαράλ]οπθ, ΜδγΥυ {πὸ ποῖ Υ 
οὗ 781π|65, ἃπα ϑ'8ίοιηθ,) βεῖ ουαἱΐ ἴο νίον {πΠ6 ἰομ--τᾶῃ ΔηΡ6] ἀ6- 
506 5- ΟΡΘἢ5 ὑπ6 ἴοπ0Ὀ--- ΟΠ Υἰδὺ γ1565 ἴγοιῃ ἰμ6 ἀθδα. 

Βοοίίοη [1.--- ΤῊ 6 οιηθη ἈΥΓΓΙν 6---ϑηα 566 ἴΠ6 βίομα ἴθ ἄυγαΥ. 
-ΌΜΜΆΓΥ, οοποϊπαϊηρ ὑπ8ἴ ὑπ ον οἵ Ομγιδὶ μα ββϑὴη γοιηογϑά--- 
ΓΌΠ5 ἴο ᾿ῃΌγὰ ἴΠ6 αἸ5010}65-ἧἰμα οὔ ἔνσο νοπιθη τϑηιδῖη θ6- 
μΐη ἀ--ἰἶμο ὑγαπδαοίϊομβ αἱ ἔμ ἰοῦ ἀμγῖπρ ΝαγΥ Μδραδ] 6 Π6᾽5 
ΔΌΒΘΠΟΘ. 

ϑοοιίοι 111.- Ρ οἴου ἀπα ΦοΠη; 'π Θομβθαιθηοο Οἴ Μαγυ Μαράα- 
1665 τϑρογΐ, βεῖ ουαὐ τ ΜΑγΥ Μαράδ]6Π6 [οῸγ {π6 ΒΘρα! οἢΓ6---- 
μον δβχϑιηΐηθ {πὸ ἰοπ, πὰ ἀδρατγί--- Μῦν ΜᾶράδΙ6π6 βίδυβ δὲ 
μ6 ἰοπ!Ὀ--- Ογδὺ ρΡΡΘδΥβ ἴο ΒΕΓ. 

ϑοοίϊίοη 1Υ͂.--- Μγν Μαρ Ά]6η6 ΡῸ65 σι δ ἢ ἴΠ6 Π]θσϑᾶσ 8 586 Γ6- 
οοἰνοϑα (γοχη “6588, Πα 1[Ἀ}}5 ἴῃ τ ἢ ὑπ6 οἴου ΜΙ ΥῪ δη ἃ ϑδίοιηθ, 
σΠ0 ψ6Υ6 ναι ληρ ΤῸΓ ΕΓ αὖ δοη8 αἰβίϑηοθ ἴσοι ἐμ6 Β6ρα! οἤγο--- 
«716 5115 ρρθδγΒ ἴο ἴΠ6 1Πγ66, ἃ πα 5645 ἃ πηθϑδᾶρθ ἴο {Πμ8 415010}65 
---αϑ 86. ἅΓ6 σοΐπρ, {π6 ψαΐοιι γεροτὶ ἴο {πὸ Ομ θῇ Ῥυϊεβίβ---ἰ μα 
τγδηβδοί!οηβ δἱ ὑπ6 ἰοπιθ. ᾿ 

ϑϑοίίοη Υ.---Βοϑί δ ὑπ6 {πγθθ οι θη ΔΙ ΓΘ Ὺ τηθηἰ ]Ο0η66, 8πο- 
πεν δοιηρδην οἵ δ] θη ἡ οηθη ἃΥγῖνο ἰθὺ {ΠπΠ6586 ανοπὶβ αἱ 
ἴμθ 5Βθρ! οἰ γ --ονν Βα ἔμ 6 πη ἴοο0 Κα ΡΙδοθ δ ἐμ ἴοι} --Ἴ Κα οοἸ] 6 οὐβ 
Ὀγι θῖν {π6 ἰοϑι μην οἵ θοῖὰ {π6 ρϑγι165---ἰ 6 ἀἰβοῖρ]65 οοηἑϊηα 
Ἰπο γα μ]ου5---8οηῖθ οὗ ἔμ6 αἰδοῖ ρ165 νἱδὶδ {Π6 [ομ}Ὀ. ᾿ 

Βϑοίοη ΥὙ]1.---ΟΠγ δὶ ἀρρθαᾶγβ ἴο δὲ. Ῥοίεγ---ᾧψτ μ ἔν ο βοὶπρ ἴο 
ἘΣ ΠῚ ΠῚ 8 115-τ 0 ΡῸ ἴο {Π6 ἀ]501ρ165---ΟἸΥἹδὲ ΡΡ ΘΔ 5 ἴο 4}}. 
ΘΘΟΓΟΗΥΪ.--Ὗ Π6 γοϑὲ οὔ ἐΠ6 ἀἰ5ο 1 }0}}65 ἃγ6 πού Ὁ]0 18 ---Ρ ἃ Γ-᾿ 

ἐἸσα Γ]ν ΤΠ ΠΟΙ, 5. 
βϑοῖϊῖίοη Υ111.---ΟἸ ἰδὲ ἀρΡρΡΘαΥΒ ἴο 8}}--- ἘΠ ουα5 θ6!]Ιαν 8. 



Μανκχν. δ. 

ΤΗΝ ΒΌΞΕΙΑΙ, ΟΕ ΟΗΕΙΞΊ -- ΟΡ, ΥὙΠ|. 

᾿Αμά νῇθη ἢ Κπον ἰΐ Οὔ τΠ6 σοπεαγίοῃ, 

ϑϑοίίοη ΓΧ.--- ἢ γίο᾽ ἀρρθᾶγβ ἴο {πὸ ἀἰδοῖρ]ο8 ἴῃ ΘἈ}1|66.Ψ 
ϑϑοίίοη Χ.---ο αἰδοῖ 65 5}}}} ἴῃ ΘᾺ} 16 6-- ΟΠ τιδὶ ἈρΡΡΘαΥβ ἴο ἴπθαι αὖ ἐπ 5θὰ οἵ ΤΊ θοῦ. 
ϑϑοϊίϊοη ΧΤΙ.-- ΟΠ γῖδὲ ἈρροδΓΒ ἴο 41}} ἐπι ΔΡΟΒ1]65 αἱ ΦογαβΆ] θη. δϑοίίοι ΧΙ].--ΟἸγϑὲ θα 5. Ηΐ5 ἀἰβοῖρ!θ85. ἃ5 [ἍΓ ἃ5. Βοίμαηγ- ΘΟΠΙ 55 0η5. {μοι ἴ0 ᾿γΟβϑ] ΥἐἶΖθ ἃ}1 παἰϊοηβ---ἃΠπὰ ἀϑοοηὰς ἴο Ἠθᾶνθῃ. 
ΤῸ 15 ποῖ πϑοθϑϑαγν ἴο ἰηδοῦὶ μ6Γο ὑπὸ ΡΙαπ οὐ ἐμὸ Αγγαηροῦ : 1 15 σίνϑη πὶ ἐμ ἐϊ 1165 ἴο ἐμ Τοϑρθοῖϊνθ δϑοίϊίοηβ. 1 {μ656. ἐἰ|]65 . 8800] θ6 γοραγάθα ὈῪ ΔΠῪ ἃ5 ἴθοοὸ πλΐη ἴθ, ἢ οι] γορ]γ, Ηΐ5 ΟΒ] θοῦ πὰ5 θθθὴ ἰο ΘχἈπη Ὁ ΟΥΘΓΥ ἱποϊἀοηΐ, ἃπὰ ΟΥΟΓΥ ϑαρμοδοὰ 

ΠΠΠ οα] ἐγ, ἴῃ {}|6 {Ὁ]}65[ τηδη μου. 

Ὴ} 

δεγαδαίοιῃ. 
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δ98 ΤῊΕ ΒΟΌΞΊΙΑΙ, ΟΕ ΟἨΕΙΞΤ --ΟΉΑΡ, ὙΠ]. 

ϑόμη χῖχ.38, ῬΙ]δίθ σάνο Πΐπι ἰθᾶνα. Φογαβα θη. 
Μίχχν!.δὅ8. {Πρ η ῬΙ]δΐα οσοτηγηδηαθα {π6 θοαγν ἰο θ6 ἀε]νετεα 
Ματκ χυ δ. ἢ6 σὰν {π6 θοᾶγν το Φοββθρῇ 

- 

1 ἀο65 ποῦ Ἀρρθδι ΠΟΟΘΒΒΔΥῪ ἴο δαΐο ἰπίο ΠΥ ἀοίδ] θα οχᾶ- 
τηϊηδίϊοη οὐ 16 ΠΑΥΠΟΠΥ Ργοροβοα ΡΥ Ηδ]65, Νϑνοομπιθ, Νίδο- 
Κηϊρμξ, οΥ Θοάαγιάθο. ὉΠὸ ἢγϑὶ οὐ ἔπ656 ἈρΊΘΘ5 ΡΌΠΟΓΘΙΠΥ γ᾿ 
ΤΟΥ ΠΒΟΗ--ἶΝδ ΘΥ ΟΟΠΙ Θ᾽ 5. ρΙ8Π 15. ΔΙΠΟΠΡ {Π6 ΠΒΠΊΡ6Υ βἐπαϊθαᾷ ΒΥ 
ΟΥ̓ΔΗΠ 6], ἃ5 ἃ΄6. ἃ1580 ἱποϑθ οἵ Μδοϊκκπίρηῦ ἂπὰ Ὠοαατγιάρο. 
ΒΊῖποο ΜΓ, γγεβιβ ριαθ]οαϊίοπ ᾿πάθθα, {πα αἰ δυο οθ5 παγα θ6 6 
ΨΟΥΥ ἔδυ, δηα ἃγ6 50 θῃἑΓΟΪΥ αποϑίϊθηβ. οὗ ορίπίοῃ, ἐμαΐ ὑπο ὶσ 
ἀροϊδίοη ἀοο5 ποὶ ἴῃ {Π8 1ϑαβὲ αἰἴθοϊ ἔμ νϑγδοὶἐν οὐ {πὸ Ἐνδη- 
5611518 (6). ΤΉ 5 11 οδπ ποῖ Β6 τπδάθ ουϊἀθπὶ αἱ τ μαὶ δχδοὶ {ἰπη6 
ΟἿΣ ΤΟΥ 5ῃθυθα Πἰμη56 1 ἴο Κ5[. Ῥοΐθυ. οὐ ἴπθ ἀδυ οὗ μἰδβ. γϑϑυτγ- 
γϑοίϊΐοπ, Ραΐ 811 ἃγθ ἃρτοθᾶ 85 ἴο ἐπ ἰμοϊ. Ὑ76 πιᾶγ, ἴῃ 5πογῖ, 
ΘΟΠΒΙΔΘΥ ἔμ6 αἰιθοξίοη γοϑρθοίϊίηρ 86 σοπβίβίθμου οὗ ἐμ [00 
Εν ηρο 155, ἴο 6 σΘομῃρ]οἰε]γ 5εΐ αὖ γοϑὺ Ὁ. {π6 Ἰδρουγβ οὗ {Π656 
θαυ πϑα δυΐμοῦβ. ὙΠΟΥ πᾶγθ [οὉ 1116 τόσα ἴο 6 ἀοπο ΒΥ ἐμοὶ γ 
510 0 5805 ἔμπ8ῃ ἴο ἸΠοοΥρογαῖθ ἔπ Γοϑα]ὶβ ΟὗὁἨ ἔπδὶγ ἸΡΟυΥΒ ; δπὰ 
ἔπιι5 τπᾶ κα ὑπ 61 ΤΟΘΘΆΓΟΙ 65 ἃ πὰ μὲν ἀἰβοονθυ θβ [δι ΠΥ ἴο {Π6 
ΘΟΠΊΙΏΟΠ ΓΟΔΘΘΥ. ΤΠΘΥ ΜΙ ΑἸ αγ5 6 δηαχπογαΐθα διηοηρ {86 
πιοϑβὲ δι ηθηΐ ΠΠπϑἰγαίουβ οὐ {6 βδδογθα νοϊαχπθ. ἘΠΘΥ πᾶν οοπ- 
βϑογαϊθα ὑπο ῖγ 716 1615 ἴο ἱμ6 βϑύνίοθ οἵ οά, δπὰ ὑμποῖν οἴου πο 
11 δυοῦ 581η6 διηομρ ἴπ6 τποϑὲ ὈΥΠΠδΔηΐ ΟΥ̓Παιαθηΐβ οὗ μ15 ΠΟΙΥ͂ 
ἴθι 16. 

(4) τρΙι ἔγομπι δὴ Ασαθῖο τοοί, ρτοία θεσαν 05, ν 68] ργβββίι5, γοϑᾶ 
4888 Ογδρϑπίθῃ 18πὶ οδ] γοθιι οἰ ἢ παῖ, ᾿πάθηπθ θιμίποσθ, οἱ ρτοία θΥασΘ 
᾿ποῖριῖ. Ηΐπο ἰταπϑίθγίαγ δα οοῦ]ο5, ποιμηϊηδίϊτα οδία}}, 4αππὶ 605 ΡΥ. 
νῖοθ ρου 4ὰ8 γϑὶαΐ οα! γοθ οἴβο ραϊθηΐ, πᾶπι ἰᾷ πο νἹγδη ββίππα οαΐα- 
Ἰογαμη 860165, ἀδϊηᾶρ πομλίπμτη, Πα ΟΥαΠ, ΟΟᾺΪ ργοία θαγαπία δοῖθ ρεὺ- 
ΒΡΙοδο65 ἴδοί! βαπί, Νοναῦ. Τ'. οἷανῖ5, ὅοδθβ. Ηδθησῖίο ΜΘ 5Π ΟΣ, νῸ]. 1. 7 
8Ρ. ('βη. 1]. ὅ. (Ὁ) 1 Βᾶνϑ ποί ἱπουρθύ 1Ὁ ΠΟ ΒΒ ἴὸ δ] υἀ48 Πούθ ἴο 
16 οατίου5 Ππδϑἴ]0η5 νΥ ΒΙοἢ πᾶν 8 θ66η ἀρτίαϊοα, Γοβρ  οίπρ' (Π6 παίατα οὗ 
{μ6 θοᾶγ οἵ Αάδι Ὀδίογθ μ6 [61] ; πᾶ ψμθίμου γα 51|8}} συἱβα ἔγοια (Π8 
ἀραᾷ ἴῃ {π6 βᾶπιε ἰογιη : ΟΥ̓́Τ ποίπ ον ἐΠ6 τοβασγθοίίου ὈΟαΥῪ Μν1}} Β6 5ατ- 
τουπάᾷοα ΜΙ} ἃ οἴοτΎ, 5.10}} ἃ5. οἱοί μα 1Π6 ἕογιη οἵ {πΠ86 τηᾶπῃ ὙΠῸ 15 Τϑ- 
Ργαβθηίθα θγ ἘΖθΚΙ6] ἃ5 ἀρ ρθϑττης θθίνγθοη {π86 ΟΠ ΘΥΤΙΠ1.--- 86 ὁπ {8656 
Ῥοϊπίβ, ᾿ιογτὰ Βαιτίπρίομ᾽β ἔββαυ ὁπ ἴΠ6 Ὀιβρθηβαίίοηβ, 1792, ρ. 11, 
ποίβ. (0) Ηοτβ]6γ᾽ 5 ἰουν 5 ϑυιη 015 οα ἴΠ6 ΒΕ Θβαγγθοίίοῃ, Ρ. 219. (4) 566 
ΞΟΒ Θαβπον, Οτδηποὶα, δηὰ Τονγηβοπ᾽ 5 ποΐθ5. (6) ΟΟΟἸΚο᾽ 5 τον οἵ μ6 Εν1- 
ἄδποο οὔίπε Βδδασγθοίοη. (7) Γπἰγοάποίϊοι ἴο {π6 ΟΥἹ108] διαᾶγ, το. 
νο]. ἱ. Ρ. ὅθῦ, ζχο. Χο. (σ) Μῖγ, ὟΝ εϑὲ ὀῦβεγνεβ, {παΐ {15 ἰθχί, “" 1 ὅτ 
ποΐ γεΐ αβοοπάοᾶ," ζζχο. σοιπργθμθηᾶβ ἴῃ ἃ ἔβνγ σγογὰβ ἃ ναυϊοίγ οὗ τιοβί 
ἱπιρογίαπί μἰπίβ, ὙΠ ῖ ον πᾶν 6 πού ΘΟΠΠΠΊΟΗΪΥ Ὀ66Π ἴαίκ οη ποίο6 οὗ ἴπ {Π6πὶ : 
ῬΆΓΕΙΟΌ]ΑΥΥ (παΐ οὐτ ποτὰ ᾿πίοπα θα ὈΥ {πϑτπ [0 ΓΘ08}]} [0 {Π| τη1π45 οἵ [15 
ἀἰβοῖρ!65 ἴπ6 ἀϊβρουγβθ μ μβαὰ ψ 1} {ποτα ἴθγθθ πῖρϑίβ Ὀοΐοσθ, ἴα π ΒΊΟΣ 
μι Ὄχρίαϊποᾶ ψμαὶ [6 πιθδῃΐ Ὀγ βοΐπρ ἴο (Π6 Ἐδίπον (9 μη χυΐ. 28.) : 
δηᾷ ὈΥ ὑνῖοθ αϑὶπρ [Π6 νγοτὰ δβοθπά, ἀββισπθᾶ ἴο ἱπίπηδῖθ, {πὲ μ6 τ» ἃΒ 
το ΡῸ ΠΡ ο μϑᾶνβῃ, ποί π ΓΘ ]Ὺ ἴῃ Βρ τ, ἃ5 ἴΠ6 Ρίουβ ἀθδὰ ἄο, θαΐ ΒΥ ἃ 
ΘΟΥΡΟΥΘΔΪ τποίϊοη δη ἰγϑῃβἸ Δί ]οη, ἀπά {παῖ 1{ σου]! 6 50116 {1π|6 Ῥϑίογβ 
6 ἰοοῖκ μὶ8 ἢἥμπαὶ] Ιϑδᾶνθ οἵ βατῖὰθ ὈΥ {15 ἱπίθπάρα δβοθῃβῖοη : 81} ψ μϊοὴ 
τοὶ μγ οχρυθβϑίοπβ ἃπα φγθαϊοίϊοπβ ΘΟΠΘΌΥ ΤΙ ἃ {Ποπβαπα ΟΥΠοΓ οἷτ- 
ουμηβίαποοβ ἴ0 586. ΠΟΥ ΠΏΡΟΒΒΙΌΙ]6 1Ε νγὰβ {παΐ 580 8 Δρρυθῃβπάθα 
ΔΡῬθᾶγδποθ 5ῃου ]α μιὰν 8 Ὁ 661) τη 6 τ ]ν 186 τ βαὶ οὗ ἃ ἀϊδογάεγεα ᾿πιᾶρπᾶ- 
ἔοπ; ἃ οοπδίεσχαίϊου Μμϊοῖ Μτ. Ὁ οδί ΜΠ αβίγαίθβ αἵ ἰᾶγρβ, ἃ5 8 8150 
ἄοεβ {π6 πιϊβίαϊκθμ ἀρρυθμθηβίοη οὐ (π6 ἀἰβοῖρ] 65, ψ0, 6 50516 οὗ 
{π6ῖ. Θοιμραπίομβ, ὙΠ086 ΨΘΥΔΟΙΓΥ {ΠΥ οοα]ὰ ποί βαβρθοῖ, (ΘΠ 64 {Π 6 ν 
μᾷ 566ὴ ἔμ Ττιοτά, ᾿πουρηΐ μϊ5 θοᾶγ νγᾶ5 ποῖ τίβϑῃ, Ὀθαΐ {παΐ 10 νγὰβ ΟὨΪΥ. 
μἷ5 5ρίσιῖ μβαᾶ ἀρρεοαγϑᾶ ἴο μβεπι, (ἢ) ΨΥ μα {15 ρᾶτί οἵ {μ6 ὑγουκ νγὰβ 
σοΐηρ ἴο Ῥτθ58, ἰ ργοουγϑᾶ ἃ νγοτῖς Θπ 164 “ΤΙ Νονν ΤΎαὶ οὗ {με Ὗ 1- 
Ὠ65865." [{ τονῖνοβ πιΔηΥ οἵ {πΠ6 Ἔχρὶοάθα πὰ Ἰοπρ' ἀμβυνογθᾷ οὈ]θο- 
{ἰοη5---αγρο8 ΠῸ ΠΟΘ ΥΘΙΠΔΥ5--ἂηᾷ 4065 ποΐ ἌΡΡΘΆΓ ΜΟΥΠΥ οὗὨ πΊΟΥΘ 
ΘΒΡ θοαὶ] ποίϊοθ Αββϑυίίοῃ βΌρρι18β {π6 ρὶδοβ οὗ δυραπιθηΐ, ἃ5 15 πιϑιιδὶ] 
ἴῃ 16 στϑαΐ τρδ]ουϊυ οἵ θΟΟΚΚ5 οἵ {π15 παίυγθ. 

2 ΜΑΥΚ χυ, 42, ὀψίας γενομένης, ἵΠπ| ΘΑΥΥ Θνοπΐηρ ὈΟΙ ΠΡ’ ΠΟῪ 



ἘΠΕ ΒΌΒΙΑΙ, ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ.-- ΟΗΑΡ, ΥΠΙ. 

Μαυκ χν 46, Απά Πι βνοιρλι ἤπο ᾿ηθη, απ 
ὅόμη χίχ, 88, Ηβ σϑῆιθ ἐπουοίογθ, ἀπα ἰοοῖς {πὸ θοάν οὔ δδβιιβ. Μιχχνῖ ὅθ, Αμὰ ψ] θη Φόβορη μαὰ τΆΚοπ {πὸ θοάν, ἢ. νγαρρφρὰ ἰξ 

1ῃ. ἃ οἰθὰῃ Ἰΐπθη οἱοίῃ, 
{πο γ6 ΘΔΠΊ6. 150. ΝΙσοάογηιιβ, νυ ῃὶο δὲ ἐπ ἤγϑέ δᾶϊηθ ἴο 
Φθθὰβ ὈῪ πἰρης, δηὰ Ὀγοιρθς ἃ τηϊχίασο οὗ γνΥτἢ ἀπά 
αἴοθβ, ἃθουέ δὴ πυπάτθα ροιμπά γγοΙρῆς, 

40. ἔν ἴοοῖς {ποὺ {πὸ Ῥοάγ οὗ 96ϑιι5, απα ννοιπᾷ ἴξ ἰὴ 
ΟἸθδὴ Πἴπθη οἰοίμ5 υυῖτἢ {Π|6 βρίθθβ, ἂ5 {π6 τλημος οὐ {πὸ 
ον 15 ἴο θυτν. 

11. Νὸον ἴῃ {π6 μἷδοο ὑνῇβυθ [6 νγὰβ οὐ ποα ἐμοῖο ννὰβ ἃ 
ο΄ βΆχαρη, δηα ἴῃ εἶα σαγάθῃ ἃ ἤθὺν βοραίοῆτο, 

Μιχχνῖ 60, Απά [Το56ρ] 1Ἰαϊά ἴὲ ἴῃ εἶδ οὐνῃ Ποὺν (οΥ 8, νυ μον ἢ 
δα Ἀθη οἱ ἴῃ ἐμ τοοῖ ὃ: 
--τ-τ τ ττᾧὦΤΠῤΠὧΤὧΤὺΤὺΡὺΡὺὀϊἑἕ “ἔἕ}ὺἧῸᾺῸ}Ὸ ΄“΄’΄’ὃἝἕἾ ’Πὃ-“Πὃ““Π“ΠΠὅΠὅὃὅΠΠΠὃἷΠἷΠὃΠ΄΄.΄Θ  ἷθὃἝἕἣἣ᾽᾽᾽᾽᾽᾽᾽. 

ΘΟΠ16, ΟΥ̓́ΘΙΠρ; ἱπηπηθ ἀϊαΐοὶν ραϑὶ, [ῸΥ ἔμ πογὰ γενομένης Μᾶ5 
θοῦ ἔμο86 τηϑθδῃΐηρβ. 'ΤῊΘ ΘΕ ϑνθηΐηρ θθρᾶπ αἱ ἔμγοο ἴῃ πὸ 
ΔΕ θγποοη, πα οομεϊπαθα {}}} βαηδοῖ; οὐ ἐπ] ἀροὰὲ οἰχ, ἀπά ἃ 
πιο αἴξογ. ὙΠῸ Ἰαΐθ, οὐΓ. βθοοπμὰ δνϑνοπίηρ, θορᾷη αἱ εἶχ, ἀπά 
ἰαβ θα 11}} πῖπθ. Βοίϊῃι δνθηϊηρθ ἅγο οα]]δὰ ὀψία : ὕὰΐϊ 5ὲ,. Τλικο 
ἀΘβουθ65 {Πμ6 θαυ] θυ ουθῃϊηρ ὈΥ ἃ ρΟΥρΠΓαβὶ8, ἀπά ἐπαϊ Ἡ Βΐο ἢ 
ὑθρδῃ ἂἱ διιμδθί ὈῪ {Π|0 ΡΓΟΡΘΙ ΠΆΠῚ6 ἃΠΟ Πρ ἴΠ6 Οὐ 5, ἑσπέρα, 
Τακο χχῖν. 29. 

5. Τὴ Ιϑαῖϊδ} 11]. 9. ᾿γθ γοδᾶ, δ τηδάθ [8 σγᾶνθ στη {δ 
νι] οκοᾶ, δη ἃ απ π6 Υἱοὶ ἴῃ ῖ5 ἀθαϊῃ, Οἱ γοίουσῖπρ ἴο ἔπ 
ΟΥΙΘἾΠ8], 10 Μ1} θ6. ορβεγνϑᾶ ἐμαῦ ἐῆθὸ ψογὰ ὥνντ πᾶν θὸ πο 
ἄ8] παρ θι, δη ἃ ὑπαὶ τὴν 156 {Π6 δἰ ποῖιϊαγ, ΤΠῸ οοποίγαοξίοι, 
ὑμουθίογθ, πηδᾶν "6, ““ ΗΙ5 ἀθαΐ! 58.8}} 06 γττ ἢ ἔνγο οὐ ἱπηΐ 815, απ 
ΜΙ ὁπ. τίοῖι τηδη (α)." ΤΠῚ5 γτοπάθγϊηρ δα 5 σγθαΐ ἴογοθ ἴο 
6 ργορῇθου. 

ΤῆιΘ ρθουν ργονιάοποῦ οἵ αοα ογἀαϊηοά, 1 Ππαΐ οὐν Τωογὰ 5Βου]4 
ΒΌΡΥ ΘΟ ἃ ἀὯΥ Βισροοοαθα ἱπηηθάϊαξο! νυ Ὀγ {86 Φθν 15ἢ βαρ θαΐ, δὰ 
ἴῃ ἃ ρ'δοθ ῃΘΓΘ 85. ὨΘΠΟΙΓΆΡΙ6 αἰδοῖρὶθ οἵ ΒΪ5 δὰ ἃ ΒΘρΌΪΟὮΓΟ, 
50 Ἰαἴθιυ ποθ πὶ ἴπ6 τοοῖς, ὑπαῦ πῸ ὁπ μὰα δυο Ὀ66} ἰαϊὰ ἴῃ {ἰ, 
ΤΠ686 ἰμίηρβ ἀθοϊαθα αὖ οποθ ψ θοῦ ἔμ θοαγ 5μου]ὰ θ6 ἄθρο- 
βἰἴθα, σι θη Ιθᾶνθ ἴο ἀΐβροβθ οἵ 1 Ββδὰ ἤϑϑθὴ οβρίαϊ πα ὈΥῪ ΨΌβῈρΒ. 
ΗΪ8 οὔ. πϑῸ ΒΘΡΆΪΘΙΓΘ ννᾶ5 ηἰρὴ ἂἱ παηά. Ἡδὰ 1ξ θθθὴ ἂἱ ἃ 
ἀἰδίαπορ, ὑπ6 ὅ856. ψου] ἤσνο θ66ῃ αἰϊεγθ. Τὴ {Ὁ]] ον ΕΓ. οὗ 
οὐ Τιοτὰ ψου]Ἱὰ πᾶν θθθη ἱποι πὰ ἴο ΘΑΥΥῪ 18 θθαγ ἢγϑὲ ἔο πο 
μοῦδθ οἵ 50πὴ ἔγῖ θη, ψΠΘγΘ ἔθου νου] πα ΠΥ ΘΌΡΡΟδΟ ἴπ 6 Ὺ 
ὁΟα ἃ ρογίοσμι ἔπ σουθηοπῖοβ ργονίοις ἴο π θυ μηθηΐ ὙΠῈῈ ΤΠΟΓΘ 
ΒΟΠΟΌΓΔΡΙ6 ἰοκθηβ οἵ σεβρεοῖ. Βαΐ, ψ 1}16 ἔμθυ παὰ Ὀθου κἔυ- 
ἀγίηρ ἴο οομιρ]οῖθ ἔμθπι τ οΥάου ἃπὰ ἀθοογιπηι, ἔπ6 5 θ 1 ἢ 
πγουα μΒᾶγα σοι οὔ: ἃπά ἴδμοπ, ΒΟΥΘσ ἀμ Ῥοὰν νγᾶ5, ἴἰ 
τητιδὲ πᾶν τουδὶ θα {1} ἐαὶ ἀδῪ οὔ γοβὲ νγὰ5 Οὐ, ἀπὰ ἔπ ἔμῖγὰ 
Ὑγ85 ΘΠ, ὁ Μ Βἰοῖ Π6 γγ85 ἴο Τὶδ6 ἔγοπι ἔπ ἀθδά. Α ργουῖ- 
ἀθπὶϊαϊ σοπουτγθποο οἵ οἰγοιπιδίαποοβ. οουπηρο θὰ ἔμποπι ἔο ἔα 
1 αἰγϑοῖῖν ἔγοπι ὑμ6 ΟΓΟ55 ἴο ἃ ρ[8οθ ἐδαΐ Βοϑδὲ βαϊϊθὰ ἔμ ατθδξ 
δνοηΐ οἵ ἔπ ἐμίγὰ ἄἀδγ: πᾷ ὑῆθγο, ἴῃ μ᾽ πιθᾶπ ΨΠ1]6, ἐδὸ 

Ζ ον 5} ΓΌ]ΟΥ5 Βδα ἀοοο85 ἴο 1ξ, ἀπὰ Ὀδίογο ἔπ 6 τῇ ἰπσαμεις οἔτδαΐξ 

ἄδγ 5εἰ ἃ συδτα προη ἰδ, ἃ5. ἃ ἰδϑιϊπιοηΥ ἃραϊηδὲ ἐμ πη56 |Κ5. [{ 

Ζόβθρὰ οἵ Ατϊηιδέμθα μα ποὶ Ρερϑθὰ ἴμθ Βοάγ, ἷἱ σου πᾶνο 

θθθη θυγίοα ἱπ {π6 σοιππιοπ οτᾶνθ υἱτα 86 τηδ] οἴαοἴογα. Τη 

τα κίηρ 5 τοαποϑὶ, ἰδ 15 ποὺ ργοθά} ]6 ἐπα ἢ οουθὰ μᾶγὸ Ρθθη 

δοϊπααϊδα γ {μδ ἰάθα ἐμαὶ ἢ τγὰβ ἐβογο θυ ΕΠ Παρ’ ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ. 

68 πιπδὲ ΘΟ πβ 6 ἐπ οἰγοιπιδίαποοϑ 85 9η6 Οὔ ἔΠ086 πη πο, ἃπά 

ΔΡρδυθῃῖυ ἀοοϊάθηΐαὶ δυθπῖβ, πὶ ἢ ἀθιμο δ γαϊο ἴο τ5 ἐπα ἴθ 

Ρτονίάθποθ οἵ Θοα ονϑγγιι]08 81} ἔπι ΔΟΙΊΟΠ5 οἵ τηὰᾶπ, ἴο ἔθ ἃο- 

ΘΟΠΙ ΡΠ ΙΒμ πο πὲ οὗ Β15 οὐ ΡΌΓΡΟΒ65. 

6ὁ59 

Φογαβαίθιῃ. 

δοίη χῖχ.ῷ9. 



δά0 ΤΗΕ ΟΜΕΝ ΟΒΒΕΗΥΕ τὲ ΞΕΡΌΚΟΗΒΕ:-- ΟἬΛΡΟΥΠΙΙ. 

ΖΒ χἰκ 1. ναί η τγᾶβ ΠΟΥΘΥ πηδῃ γαῖ ἰδ]α. 7 γα Βα] 6ηι. 
45. ῬΠοῖα ᾿αϊά {πᾶν 9655 ἐπογϑίοσθ, θθοδϑιιβα οὗ τπ6 76νν5 

ΡΓθρδυδιοη- δυ, ἔου {Π6 βθρυ!οῃ 6 νγὰβ ὨΙΡῊ δὲ μδῃά. 
{μι, χη 4, Απᾶ {πὲ ἀδΥ νγὰβ {π6 ργβρδγδίίοῃ, δῃηᾶ {π6 βαθθδίῃ 

ἄγον ΟὨ. 
Μιχχνῖ60. ἀπά Π6 τ0]]64 ἃ ργϑαΐ βίοῃβ ἕο {Π6 ἄοου οἵ ἔπ6 βθρῃ]οῆχο, 

δηα ἀσρατχίοά. 
ΜΑΤΤ, ΧΧΥΪΙ. ρᾶγῦΐ οἵ νοῦ. δὅ7, ὅ8. 

87 ὙΥμΘη ἐμ ὄθνυθῆ νγἃβ8 ΘΟ 6 - -πἼΠ0 8150 ΠΙΠΠη561} ψγὰ5 6515 
ἀἰ50 1016: 

ὅ8 Ηδὸ νϑπΐ ἴο Ρι]αἴθ, πὰ θορροα ἔμΠ6 Ῥοὰγ οἵ Ψ651.5--- 
ΜΑΒΚ ΧΥ. ρατΐ οἵ νου. 48. 40. 

48 Φο56ρὴ οἵ Αὐἱπιδῖῃθἃ--- ἘΠ 10}} 4150 ψαϊθα [Ὸγ {πὸ ἰπράοπι 
οἵ αοἀ-- ' 

46 ---ἰοοῖκ πὶ ἀονη, δη ἃ πγαρροα, μἰη ἰῃ ἴμ6 ᾿πθη, δηα ἰδτὰ 
Εἶπα ἴῃ ἃ ΒΘΡΌΪ]Οἢγ6 ΒΟ ἢ γα πόση οἱ οὗ ἃ ΥτΌ0Κ, δῃᾷ χο]]θα ἃ 
βἴοπο απο ἔμ ἀ00Υ οἵ ἴΠ6 5ΒΘΡΌΪΟΝΓΟ. 

ΤὔΚΕ ΧΧΙΙ ν Υ. ὅ0, ρᾶτὶ οἵ νϑυ. ὅ1], ὅ2. δη ἃ νϑυ. ὅ8. 

80 Απά, Ρ6ο]α, ἐμεῦ ᾿Ὁᾳ5 ἃ τηϑῖν Πϑιηθ6α ΦΌΒΘΡΙἢ, ἃ οοιηδ56}- 
Ιογ; απὸ ἢ το6.5 ἃ 5004 τη8ῃ, ἃπᾶ ἃ 705: 

81 ---ἶιο τυα8 οἵ ΑΓΙπιαἰ ἢ 68,---- 
δῶ ---οὐσοπῦ απο ῬιΠαἴθ, ἀηὰ Ῥορροα ἔμ μοᾶγ οἵ Φ 6588. 
88 Απὰ Πα ἴοοκ ὁ ἄονψῃ, ἂἀπαὰ ψγρροα ιὖ ἴῃ Π᾿π6η, ἀπ ἰδτὰ 1 

ἴῃ 8 ΒΘρ! Ομ γο ἐπαΐ νὰ8 ἤθη ἴῃ βἴομθ, ΠΘΥΘΙη ΠΟΥΘΥ τη θ6- 
ἴογ6 τνὰ8 [δ] 4, 

ΦΟῚῈΝ ΧΙΧ, ρατΐ οὗ νϑυ. 98, 

98 --- ΦΌ56 0} οἵ ΑΥἸ πιο. 

πτφῆδε-... 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

αγῳ Μᾶαρααίοηε, ἀμὰ ἐδ οἶδεν αγῳ, απὰ ἐπε Ἡγογιθη 
ονι Οἰαἴλίοο, οὔδογυε τυῆογο ἐς Βοάῃ 9,,} Ο' ἔγὶδὲ τυᾶϑ 
ἰαια“. 

ΤὔΚΕ ΧΧΙΠΙ, 55. 

Μαικχυάῖ. Δπὰ Μδὶν Μαράδίομπθ διὰ Μϑτγν {πΠ6 τῃοίποὺ οὗ Ζοβοβ 
Ῥθῇῃο] ἃ νοῦ μ6 ννδβ ἰδ], 

ΜΑΒΚ χν. 47. 

(α) ὅε6 Βοάάτ!αρα 1π ἰοο. πα ϑομοοίρεμ, οα {Π| τᾶ ηη 6 Γ ἴῃ ἡ ΠΟ (Π 6 
ποῖος δα νγ5. Ἰπἰογργοίθα {16 ραββαρα Ἡΐοτι Ἡδερτγαΐος, νοἹἱ. 11. ῥ. 552, 
δ09.--Τσμίοοὐ᾽ 5 ΗδΥπιοην, ὅνο. δαϊί, νο]. 111. Ρ. 168. 

1 ΑΒ Π|686 ἅΓ6 {ΠΗ ἢγβὶ ρᾶβϑᾶρϑϑδ ἰῇ ψ μοἢ ὑπ ἀἰεγθηΐ γοπιθπ 
ἈΥΘ ΒΘΥΟΓΆΠΥ γοίδυγθα ἴο, σ8 τᾶν ἴδ Κα ἐπθ ορρογίαπίιτν οὗ ἰη- 
τη δου ὑπᾶὺ ΟΡ ΠΟ τᾶν 6 σοπδί δα 85 οογγθοῖ, 
ὙΒΙΟΒ μὰ5 ψΊῖη ἴΠ6 Ἰαϑὺ σθμξαγν ΒΘΘη 50 βγη που} ἀθίδπαεά, 
ἔμαῖ ποθ σγοῦθ ὕψο Ῥᾶγίϊοβ οἵ ψοπιθη ὙΠῸ αἰϊοπαθα δὲ ἐπὸ 
ΒΘΡΌΪΟΒ 6. Υγ8 τησϑβὶ ἤγϑὶ δχϑιΐπθ ἔπ δοοοιιπὶβ οὗ ἴμ6 πυμηθοῦ 
ὙΠ] Ο ἢ 6ΓΘ ρΙΘϑϑηΐ αὖ ἴπ6 οὐπμοιἤχίοι, δηα αἵ ἴμ6 ἰηἰογιηθηὶ οὗ 
ἴ8ο Ὀοάγ. 

ὙΠῸ ψοπθη πδηιθά ἴῃ {π|5 ραγὶ οἵ ἴπ6 ἀο5ρε15, θ6βϑῖ465 186 
γιγρίῃ Μοΐμου οἴουν [μογὰ, ἀγο ἴπ686: 
Μῦν Μαράδίθμθ, ψμΟ886. πᾶπη6 ΟΟΟυΓ5 ἴπ 8}} {π6 (ἀ05Ρ615, πὰ 

᾿ΟΧορρὶ ΨόΌΒη χῖχ. 2. 15 οοῃϑδίδην ν πηθηϊοπϑὰ ἢγϑὶ. 
ΜΥῪ ὑπ πιοῖμοὺ οἵ ΨΦπι65 1Π|6 1,655, δηα 0565, βΒῃρροξδοβ ἴο 

"8 Μᾶνν ἴπὸ νι οἵ ΟἸθορῇαβ, {Π| 5ἰϑῖϑυ οὐ οὖν Τωογα δ ποῖ μου, 
Φόλη ΧΙ, θὅ ; δπα, 150, ὑπ Ἐν 6 }1515 8}} 5ρθὰ οἵ ᾿ογ. 

ΒΆΪΟΙΊο, ὑπ πποΐμοῦ οἵ Ζοροάθο᾽β οἰ] ἀγθη  οοπιρατο Μαϊ!. 



1. ΧΧΙΠ,θδ. 

ΤΗΕ ΨΟΜῈΝ ΟΒΒΒΉΥΕ τῆξ ΒΕΡΌΠΟΗΕΕ -- ΟΠ ΑΡ, ὙΠ. δ41 

Απά {16 νγοπίθη 4150, νυ ἰοῖν σαχηο νυ Ηΐγη ἔγοπη ΟΔ]}1- Τοταβαίοιη. 
μονήν τὐριὰ ψΊΠ ΜΑΥΚ χν. 40. 8.1. Μαικ ΟὨ]ν μδ5 σΊνΘΠ τι8 Ποῦ δ᾿ 

Φοδῆηα, {πὸ νυ ἰδ οἵ σμιζα, Ηδγοά᾽ 5 βἰθναγά ἱ 
δῖ. Τα κθ οὨ]Υ νἱϊῖ. 8. πα χχὶν. 10. ᾿ἈΘΝΝΝΝΟΝ 
ὙΠΘ Ὀ]οβθθα Ὑἱγρίη, πποῖμον οὐ Ο γιὲ, Βανῖηρ ΒΘ π ΓΘΟΟπι- 

πιθη θὰ Ὀγ ΟΠ γβῖς 116 516 βἰοοα Ὀγ ἢ ἰ8 ΟΥΌ58, ἴο ἴπ ρτοϊθοϊίοι 
οἵ 51. ΦΖοΒὴ ; ἰμ6 πποΐμοὺ οὐ {μ8. Πὶ5. Βοϊονοὰ αἰβοῖρ!θ, 566 18 
Ροιηἶθα οὐἱ θγ {πὶ γϑοοιππιθπἀδίΐομ, 5. ἀπὸ ΡΓΟΡΘΓ Ρούβοη ἴο 
αἰΐθηα ἀπ βαρροτέ Ποὺ πὶ {116 οΧίγθιηϊ τ οὐ ΠῸῚ στο, ἀπὰ ἴο θ6 
ὙΠ ΠΟΥ αὖ μἷ5 ἀθοάθ, πϊθη μ6 μαἀ οοπαποῖθα μῸΓγ {πι{πὸν ; αηὰ 
1 15 ΤᾺΓΕΠΒΟΥ ργΟθΆΒ]6 ἐπὶ Θαϊοπιθ θοῦ ἰμἷ5 μαγί ἴῃ {πὸ πποίλη- 
ΘΠΟΙΥ οἴοος. οἵ ἐμπαΐ ονθηΐϊηρ, Ὀθοᾶι86 5ι. Μαΐου πηθηϊίοη5 
ΟὨΪΥ ἔπ ἔψοὸ Μδγῖθβ, να ἡ Ποῖη 5816 15 ἈΒ. ΠΥ ἠοϊ πο, ἃ5 δι {{ἰπρ’ 
ΟΥ̓ΘΡ ἃραϊηδὶ ἴΠ6 ἴοι} αἴϊον ὑπ ἰϊογιπθιὶ : 51. ΜΑΥς αἶ5ὸ τποη- 
ὉΠΟΠΒ ΟὨΪΥ ἴπθ56 ὕννο οἱ ὑπαὶ οοοδβίοη : βθποΘ γ6 ργθϑαιπο ὑπαὶ 
58:6 νγὰβ ποῖ 1} ἔπθὰ ἡ μοπ ὑπο ν (ΟἸἸονγθὰ πο θοὰν ἴο {πὸ 56- 
ῬΌΪΟΙΓΟ. 

ΤΊιο ΟΆΠΠ]68η γοπηθη 110 Πδα αἰξθηοα ἐπ6 Ροάν οὔουν Τοτγὰ 
ἴο ἐπ6 Β6ρᾳ]οΙγ6, ἃμα 56 μοῦ 6 ννὰβ αἰ, ἔβοῃ νγοπὲ βαοκ ἴο 
ὑπ οἱἔγ, ἰο ρΥΘρΆγΘ βρίοθβ ἃπᾷ οἰπέπιθηϊβ θοίοσ ἔΠ 6 Θοπηπθ ποο- 
πιϑπὲ οἵ {ΠΠ86 58} 1}, {πᾶΐ ἔπον ταϊροΐ θ6 γϑᾶὰν [ὉΣ 56 οἡ ἔπ 
ΠποΓηΐπρ ἃἴζον 11. ΤῸ ργθρᾶγθ {0856 βρίοθϑ 85. Ὀγοθδθ]}Υ ΠῚῚ]|Ὸ 
ΙΔΟΓΘ μὰ ἴο ραγομαβθ ἵμθῖι ἀοοογάϊηρ ἰο ἃ Γοιημαγκ οἵ 1)γ. [τὰ- 
ΠΟΙ, [ῸΣ 1π 50 ρορῃ!οῦβ ἃ οἰΐν ἃ5 6 γι βα] θη, ἡ μ ΓΘ ἔμΘΥ6 νγ88 ἃ 
οομϑδίαηΐ, ἃη ἃ οἴΐεμ, ἃ δα ἀάθη ἀθιιαη ὰ ἰὸν ἔπι, ἔμον γουϊὰ μῸ 
5014 γϑᾶαν οοιηροιηᾶθα. 5 μοῦ ἐπουθογΘ ἃ5 {Πι6 τἰπη6 νγἃ8 θΘΌΓΘ 

. 1 50 θα ΐ ἢ θοσαη, ἰὑ νγου]ὰ 6 5ιΠΠ1οϊθηΐ ΤῸ {Π|8 ραγροβο Απά 
ὑμαῦ ἴμθ ψοΐηθη ἀἰά 80 διρίου ἰΐ, 15. πηδηϊδδὶ ἔσο Κι. ΓαΚο, 
056 ψογάβ ΠΠΤΘΓΆΪῪ ἰγαπδιαἴθα γὰρ π5: “ Απά ἴΠ6 ψοηθα 
4150 ψ ΒΙοἢ. οαπηδ αὐ  πἴτ ἴγοπι (ἀ4} 1166. ΤῸ] ον αἰΐοσ, δηὰ θ6- 
6] ἃ {πὸ 5θρι!οῖγα, ἀπ ΠΟῪ 5 θΟαΥ νγἃ5 ἰαϊὰ ; δὰ θθίηρ Γο- 
ἴμγποα, ρΥΘραΓθα βρίοοβ ἂηά οἰηϊπιθηΐθβ. πὰ ἵποὺ γοϑιθὰ ἴη- 
ἀθθὰ {πὸ βϑνθηΐῃ ἀν, δοοογάϊηρ' ἴο ὑπ σομηπηαπαπ)οηΐ : θα οα 
ἀμ ἢτϑὶ ἀν οἵ ἐπ ἡ 6εὶζ, νϑῦυ θυν ἴῃ ἐμ 6 του ηρ, ὑπο ν γοπξ 
Ἰηΐο [πὸ βθρα!οῆγθ, οαυγυϊηρ ἴπΠ6 δρίοθϑ οι {ΠΥ πὰ ργο- 
Ρᾶγϑά." ({μκὸ χχῖ. ὅδ, 6. χχὶῖν. 1.) Οη ψπῖο ψογαὰβ ἅτο- 
ἔἰα5 Οὔϑθῦνοβϑ, ἐπα ποίμῖπρ οἂπ θ6. Οἰθαγοῦ ἐμπαπ ὑπαὶ {Π6 δρῖ665 
6 ΓΘ ΡαΓΟμ564 ΒΥ ἐμ656 ὑγοπιθη οἷ ἔΠ|6 Θνοηΐηρ' ΒΘίΌγΘ {Π6 880- 
Βαΐ, δπὰ ποὶ αἴϊοσ 1. Βαΐ {π|5, γ ΒΓ οἢ 18 50 Οἰθαγ οὐ ἐμ (α]1- 
Ιθπ ψΟΠΘΙ ἴῃ ΦΘΠΘΓΆΙ, 15 ἴο θ6 απηάἀογϑίοοα τη Ὧη οχοθρίϊοι 
οὗ ἰμγθα οἵ ἴπθιῃ; ϑαίοιπιο, Μδγυ Μίαραδ!θμο, ἃπὰ Μαγν {δ 
ποῖ ΠΥ οἵ «}841η68. ᾿ ᾿ 

Τ1ὐ ἰἴ5. ρυόθα} !]8, ἃ5. παῖ μ΄ θΘΘ ἢ 5θῦπ, ὑἐμαΐ β] πο ὑγ85 ποῖ ἴῃ 
ἀμθ ργοοθδβίοῃ ἕο ἰμ8 βθρα!οιγ; ἃ ἰδ 15. ΠῸ 1688. Ῥγορᾶῦ]ο, 
ἐμαΐ ἴῃ ἔνο Μαγίοβ αἰά ποῖ ααϊὶ Ὁ αϊὰ ἀπ6. οἱμιου Ο8|Π|68η 
πομθη. Μαῖϊϊ. χχνῖϊ. ὅ9--61, ὙΤΠ6 ψογάβ οἵ 5., Μαΐθν 566πὶ 

ἴο ἱπηρὶγ, ὑπαὶ θνθη αἴξον ἔπ οἱ οβίηρ οὐ ἔμ ΒΘ ρα! "ΓΘ ΤΠΘῪ 51} 

Ἰϊπρογθα ἤν ἰδ, {ΠΠ1} νγὰϑ ἴοο ἰαϊθ ἴο ριγομαϑο {π|6 1 5ρίοο5 ἐπιαξ 

δνθπίηρ. ὙΤΠῸ6 ἴλοὐ ἰ5 οογίαϊῃ ὑπαϊ ἸΠΘῪ ρΡαΓομα5θά ΠΟΘ {} τὸ 
Βα ἢ γὰ85 ρϑϑ[. ᾿ : 

Τιοῖ α5 ποῦ οοηϑίἀον ἐπ Ομ) θοϊϊοπβ  Β10 ἢ πᾶν ΒΘΘΠ, ΟΥ̓ ΠΙΆΥ 

Ρ6 πιδάθ ἴο {μ18 ἀγγδηρθιηθηΐ.  αὔλθὰ 

Τὶ τπᾶν θ6 5αϊα, 1 ν᾿ ἀϊνίἀθ ἔμ γόπιθη ἰηἴο ἔν Ὸ ΡΆΓΕΪ 65, τ " 

ποῖ ΘΑΒΥ ἴθ Ἀρρυθιιθῃα Βου ἴμ 6 οου!ὰ ΒᾶνΘ Ὀθοη δὲ {μ6 5θρα]- 

οἄγα τ ποαΐ ον 5ἰσαΐ οὐ ΘΔ οι οὗμογ ; δίποθ 81} 186 Ἐνδηρο  ἰ5[8 

ἀδϑῖρα ΠΘΆΤΙΥ {{π|6 5816 {ἰπ16 [ὉΓ {Π|6} ΘΟΠΊΙ 6: ἀδιι ποτ. πε Ἃ ἐθ 

μ6 γϑιῃθιηθογοά, ἐμπαῖ 6 νοῦ ἔρχομαι, αϑοά ᾿γῪ ἴπ6 Ενδῃ 00 }15 5» 

685 ἔπ 56η56 οἵ φροΐῃρ' ἃ5 ψΧ6}} ἃ5. ΟΟΠΊΣΠ ΡΣ : ἃηἃ Ὁ ΒΘΓΘ ᾿ηθ 8, 

ἐπ6 ἐϊπι μθὰ ἰμ6 ψόπιθπ ψψγϑπὶ ἔγοιῃ ἐπι 56 ΥΟΓᾺ] ΠΟΌΒ565 : [πὶ 

ΜΠ ΙΟἢ οᾶϑα ἔπογα ἰ5 πὸ αἰ α]γ ἴῃ οοποθίν᾽ηθ ἔθ 6. ΠΆΩ 5 {πῶΐ 



δ4.2 ΤΗΝ ΟΜΕῈΝ ΟΒΡΕΗΥΕ τηὲᾶ ΒΕΡΙ.ΠΠΟΠΈΕΕ.-- ΟΡ ΎΤΠΙΙ. 

Γμαχχῆς 55, 166, ΟΠ] ονγεα αἴξοσ, πὰ Ῥεμ6] ἃ {π6 βϑρυοῖγο, δηα ἤονν Τεταξαίομι. 
(6 ῬΟΔῪ νγᾶβ [α]α, 

ΠΥ πᾶν Κορὶ ἴ88 ἴνχ2ο ΡΔΥΕ168 ΒΔ ΘΥ, ἃ8 ἰ0ηΡ᾽ ἃ5 26 5 ΡΡΟΒ8 11 
γα 5116." 

1,δἷ πι6 θαΐ οοπβιίάον ὑπὸ δι ἐπααΐϊοη οἵ δογίαϊπ ρα 665 ἴῃ 76 γυ58- 
161, ἃπα “6 518}} ἥπα 1 ποῖ ὉὨΪΥ͂ ῬΟΒ51016, θαΐ ργοθαῦ]θ, ὑμαΐ 
ἴμ656 ἐπίηρβ 5που ἃ πᾶν αἰ θη Οὰΐ ἃ5 ποὺ πᾶν θΘΘη βιαἰθά ; 
ἀπά [ηἀ664 ἐμπαὺ ἔπθν σου ποῖ γ161} βᾶνθ πᾶρρεποα οὔμθυ 156, 
1 ψγ τηᾶῪ ΓΘΙΥ ΟΠ ἃ πὰρ οἵ ὑμαΐ οἰζγ, ποῖ οὗ ἀΓΡΙΓΑΤΥῪ σοποΐγαο- 
ἴοι, ΡΣ σομιρι!δά [τη ἃποϊθπὶ ἀοομπμηθπῖθβ. Τὴ ΖΘΟΘαθθ᾽ 5 
Ποιι56, ϑ]οῖηθ, ἡ μοί μοσ ἔμ [15 ὙΠ οὐ σάον, σοῦ! ἃ 0146 
δ ΠΟΥ 50η 51. Φοη. 10 βἰοοα νΘΥῪ πρᾶῦ ἴο ἰπαὶ ἡ ΒΙΟἢ 1Π6 
τὴᾶρΡ οὗ Ὦγ. Τονπβομ, ΏΙΟΝ 15. Πού γαίεγγοα ἴο, 68}15 {πθ6 
Ὀαπρ-οαΐθ; ψμίοι οροηθα μ6 πϑαγϑδὺ αν ἴο ἴπΠ6 βθρα! οι Γο 
ἵγοπι ὑμαῖ ρᾶγὶ οἵ {88 ἴουσγῃ. 1 {815 μοῦβ8 νου μΡ6 ἀδροβιϊοά 
ἐμ βρῖςεββ. ρυβραιδα οὔ ἴμ6 ρυθοθᾶϊσηρ' θυθηϊηρ ὈΥ 6, ΜΕΆΥΥ 
ΜΜαράλ!θη6, ἀπ ἴμ86 οἴμποὺ ΜΙΘΓΥ, 8ἃ5 ἴῃ τποβὲ οομνθηϊθηΐ ρ]8 68 
ἔγοια τυ ΒΙ οἢ ἐπ 6 0 ταϊσ εὐ θ6 ἴακθη ἴο ἴΠ6 βορα!οῖγο. Ἐκ ἔγιθιι 5, 
1π6 ἵνγο Μδγιθβ, σγπὸ πᾶ 5ἰα:ἃ αὖ ἔμ βορῃίοθγα ὈΥ ὑπ Θηι501ν 65 
οα ΕἸ δνθηὶηρ, ΡΥΓΟΌΔΌΪΥ Ἰοάσοα ἰοσοίμοι, ΡΌΥΠΆΡ5 ἴῃ δὴ 
ἰηΐοσίον ρατγ οἵ ὑμ6 οἰΐγ, αὖ ᾿θᾶβὶ 0Υ6 γϑιηοΐα ἔγοια ἐπ Θαπρ- 
δαΐα, ἀπα οὐ ἐμαὶ δοδοπῃΐ νϑηΐ ον ἢ Ὀϑίοτα ἢ τγᾶ5 οἷθᾶν ἄδγ- 
Ἰσαΐ, ὑπαὶ ἔμ 6 ν τηϊριῖ θΡ6 ἱπ σοοά ἔΐπηθ αἱ Ζερθοθᾶθθ᾽β Βοι56: 
ἴγοιη τ 16 ἢ}, ΉΘἢ 8}} ὑμηρ5 εύ6 γαϑαᾶν, ποὺ ἀπ 84] οπ16 ρῥτο- 
οϑϑαθα ἰο {Π6 Β6ρ  ] ΟΠ 6, 50 ἃ5 ἴο ἢ6 ἔμεγθ αὖ ἔπ Υἱβῖ πο οὐ ὑπὸ 
δϑ8η. ΤΠ Ιοαρίηρβ οἵ Φοδῆπδ, 086 ΒαΒθαπηα τγὰ5 βἰθιναγὰ ἴο 
Ἡδτγοά, νγὸ πιᾶν ἔχ 1 ΟΥ̓́ΠΘΕΥ ἴΠ8 ρα]δοθ: ἔμο ἀϊγοοῖ γὯΥ Εἰ Ομ 
ΜΈ10} ἴο 6 5Θ ρα ΘΠ 6 νγὰ8 ἑπῃτοῦρ ἢ ἴμ6 (ἰαἷθ οὗἩ ἐπ 4116 γ. Τὶ 
15 5866, αὖ οὔδθ, ἐμαὶ {Π15 ραίδοθ ἂμ Ζθθθαθθα οῖ56. ΟΓΘ ἴῃ 
αἰ ΠΥ θΐ φαδγίουβ οἵ ἐπ οἰϊγ. ΠΟΥ ὑμογοίουθ ψγπῸ δἰαγίθα ἔθη 
οἰϊμθυ, δα 1{{{16 ᾿Ἰπἀποθιιθαΐ ἴο πιὰ κα βαοῆ ἃ τουπᾶ, 45 Μοῦ 
ὈΘ ΠΘΟΘΘΒΑΤΎ ἴο 68}} αὖ {π6 οὗμεῦ : ἤθη 1 ψγὰ8 βΒιρροβθα ἐπον 
νου 4}} τηθοῖ αἱ ἴΠ86 ββρυ!οῦγο. 
ΤΠ τᾶ} οἵ τ. ΤΟ ΒΟ0Π 5Π0 75 50, {μπαὶ {π6 ἀϊτίαηοο ΓΌΟΙΣ 

Ἡ το 5 ρᾶδοθ ἴο {πὸ ΒΕρα] οἶσθ 5 αἱ ἰδαϑὺ ἔνι οθ ἃ5 ᾿ππ10ἢ} 8.5 
ἔγοιι Ζερθάθοβ πουβθ. 1{, ὑμπογθίογθ, ἴπθ ἔμσθθ ψοιθη ἱπαΐ 
γγεπὶ (γοῖη ἔπ 6 Ἰαΐΐογ ἰο ἔπι6 Βρ ! ογθ, ἀπ γϑϑοηθα εἰ ἀθου 5ἷχ, 
γγΘ 6 8} ἂἢ ΠΟῸΓ Τῃ ΘΟ] ησ, ἔπ Ὺ ΠΟ δοὺ ουἱΐλίγοηι ἔμ6 ρᾶΐασο, 
αὖ ἴΠ6 58π16 Γαΐθ οἵ ψαϊκίηρ, ἔν τοθ τπ6 αἰβίδποθ, σου θ6 {ποτα 
μα} δὴ Βουγ Ἰαῖοσ. Βυΐ ὸ δὴ Πάγαϊν θ6] ον ἔμποη ἰο Πᾶνα 
Ῥβδθῃ ππ5 ΘΧρϑαϊουβ, 85 ἴοὸ πᾶν ἀυγὶνοα θαΐ μ8} ἢ ΠΟῸΓ Δ [ΘΓ 
πο ἢγϑὺ ραγίγ. ἘΑΥΚ ἴῃ [6 Ἰπού]ηρ, ἃ5 Φοδηπδ 8Ππα ΟΠ6 ΟΥ̓ 
ὅνο οἵ Π6Ὶ ἔγι θη 45. 6 6 ρΥθρᾶγθα ἴο βοῖ ουΐ, {π6ὺ Βιϑα ἴο νγαῖϊξ [ὉΓ 
οἰμϑύβ, ὑπὸ τηϊρηΐ να αἱ βοὴ αἀϊδίαποθ, ΟΥΓ ποῖ θ6 αυϊΐα 80 
Ραποῖπαὶ : ἀηὰ ψῃθη ποὺ τ ΘΓ οο]] δοῖθα, ἔπ νοιιθη οὗ 6811169, 
«πα ἔπ ψοπθη οὔ γα βαίθμι, 1 Δ ΠΥ οἵ {πΘ μὴ ΘΓΘ δον να] ΚΟΥ5, 
ἘΠ6 γαϑὺ σου! ρβοῖ οἷ πὸ ἔδβίου, {{{π ν πο ἴο Κορ ἰορϑίμογ ἴῃ 
αοᾶάγ. ύθ πηᾶὺ ἐπογθίογθ τν6}} ΑἸ]ΟῪ ΠΟΥ ἂπ ΒΟοὺΓ θοίν θη {πὸ 
ἀΥγῖνα δ οὐ ΤΠ ἔσο σου ΡΠ 168 δὲ {Π6 Βθρα]σἤΓ, ἀπὰ {Π15 15 ΔΙΊΡΙΥ 
50] ΟΙΘ ΠΕ ΤΟΥ ἃ}} ἐπαΐ [5 Βα ρροβθα ἴο ῃᾶνε μᾶρρϑπϑα π᾿ ἔΠ6 ἐπέθγι πη. 

ΤΊΘ οὐγαπα οἵ {πὸ ψοηοη η0 Πδ4 5668Π 81 δηΘ6|10 ν᾽ βίοῃ, 
γγὰ5 ἴο ἴΠ6 Αροϑβί!8β; οἵ σοι, 5. Φόμη ννοαἹα ἄνγ6}} ἴῃ ἢἰδ οὐγα 
Βοῦ56, ὑπαὶ πὰ θθ θη [15 [αὐ ποὺ εροάθο᾽95. ΝΟΥ ψὰϑ 51. Ρδἕει"8 
ἴαν' γοπὶ ἢἴ, Φοπῃ Χχη. ἢ. Τὸ ἱποβο ἐμ ψοιπθ νγνουϊᾶ ἢγβὶ 
Τρ Ι", ἃ5 ΜδγΥ Μίαραλϊοπο πα θοίοσο. Απα Πού νου ἐμ γοβ 
οἵ ἐμ Αροβιϊθβ ψγογα ἴοὸ θ6 ἰθαπά, ππ|655 ἴπ6 ρα ον 5 
τποῖν ἸοαρΊ ΠΡ 5 [ἃν ἐμ γουρη {Π6 σαΐα οὐ {ἢ ν]} 6 γ, γί τα παν 
ὯῸ ΓΘΆΒΟη ἴο ΒΡΡΟ56, {π6 σοιηρδδν {αὶ ἢγδὲ γϑισοὰ {τοπι {π6 
ΒΘρυ ογο σοῦ! ποὲ ποὺ ἐῃθ οὔθεν δὐἀναποίηρ ἴον αγᾶὰβ [ἴ. 
ἨδΓο 5 ρᾶίαοθ ὩΔΥ 6 δαπι θα ο ᾶνθ θθϑθὴ νι θογο ἔπ 6 πὰρ 
ΡΙδσος ἢ. 1ἰ τᾶν βϑθὴν ΠΟΓ6 αὐδϑι οΑὉ]6, ον πὸ οἵα οὗ Ζε- 



Πμὰ.Χ ΧΙ. ὅ0. 

ἘΠῚ ΟΜῈΝ ΒΕΤΌΝΝ ΠΟΜΕ-- ΟΡ, ὙΠ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π1. 

716 ἸΡοπιθη ἤγοηι (ἰαἴλϊοο παδίοη ἰο γοίιιγη Ποιὸ ὑοίονε ἐδε 
ϑαδδαιλ ὕοραν, ἰο ργέρατε δ'ρῖοος. 

ΨΚΕ ΧΧΙΠ, ὅθ, 
Δπά {πον τϑευγπθ, ἀπὰ ΡΥΘΡΑΓΘα 5ρῖο65 ἃῃᾷ οἰπεμηθηξβ ; 

θεάοθ᾽5 Βοιι88, οὐἱρίμΆ]}γ, νγ6 ΠΥ ἱπηδ 16, ἃἢ ΟΌβοῦτο θυ ]ά.- 
ἴπρ, οου]ὰ θ6 γθοονογθ, βθη ἀμ8 ψΠΟ]Ὸ οἰΐγ παὰ θθϑθὴ γταζοὰ 
ἴο 115. ἰὈππἀδιίοιβ. Βαϊ Φογαβαίθαι βδἴοοα οὐ {πὸ Γἰβί ηρθ δὰ 
51 ΚΙ ηρ5 ΟΥ̓ ΘΥῪ ἀπδϑνθὴ σγοιηάβ, ἰηϊογβθοῖθα ἃ5 Ψγ6}} ἃ5 ΘΠ ΟΠι- 
Ρᾶ5864 νι ψγ4}15, ἐμ θᾶ565 οἵ νι μΐοὴ που! γΓΘΙΠΔΪ ἢ ; δ πη {πππ5 
1η8 ραγῖβ ἱπῖο βίοι ἐξ μαὰ θόθη ἀἰϊδιγι θαϊοα, ἀπά ἔμ οοπΐθηϊϑ 
ΟΥ̓ 680 }} ἀἰϊνίβίοῃ, ψν6Υ ΠΟΥ ΘΆΒΙΪγ γϑοο]]δοϊοα ἀπά ἀϑοογζαϊποί, 
ἵπαη { Τπ6 1|π6 δα]απι ἐγ μαὰ ΡδίΆ] θη ἃ οἷν θυ] οἡ ἃ μαΐη, 
Απα ἴΠ6 Ομ τ ϑιϊαηβ ν μὸ Παα γτειγοὰ ἴο Ῥοϊα, πὰ {πὸ τηοὰπξαΐ 3 
θογοπὰ Φογάδῃ, Ὀϑίοτο {πὸ βίθρ, Βοΐηρ γοϊυσπθα ἴοὸ ἢν αὐτου 115 
ἀοδίγιοιϊοι, που] μθ6 σα ἀοα θγ οογίαϊη βἴδη αἱ ἢρ' ΠΥ 5. ἴὸ {0 
βισποἴα 65 νΥ Ὦ16}} ἔμΘῪ παὰ Ρείογο μοὶ ἃ ἰπ γοπογαϊίοη. Απᾶ ἴο 
τα {μ6 πὶ ἃ5 ΠΘΆΥ 85 ταῖρι ὐ θ6 ἴῃ {86 οἱ ἃ ρ]αοθϑ, αὐνὰ 68}} ἔθη 
ἀβαῖῃ ΒΥ οἷν οΪἀ πᾶπιθϑ. ταῖρι θ6. ΠΟ ππρ]θαβὶπρο οοπϑοϊ αἰϊοι 
ἴο ὑπο56 Ὑγ]10 ὑγοῦθ τοϑοϑι ]8α ἴῃ {πθ {Ἀ]Π1Θὰ οἷΐγ. ΝΟΓ ἵγοπι ἔῃ 
ἀοδβοϊαίϊοη οἵ 6 γαβα] θη ἴο {πὸ ρυθϑοπὲ ἄν, μὲ5 ἔπ βιοοθϑδίοη 
οὗ 105 ΟΠ γι ϑιϊαπ ἱπμαθ ἴα ηῖβ θθθα ονοῦ Ἰοηρ' ἱπέουγιρίοα ; οὐΐθη 
8 11 Πα8 ΟΠδηρθα 105 πιᾶϑίθυβ, πὰ βυογο Ὀν 115 ΘΟΠΩΌΘΓΟΥΒ, 
Ἐοιπᾶη5, Ῥοδυβϑίδηβ, βΘαγαοοηβ, Μδμδ] 95, ἃηα Οἰζομδη5. 1 
[8016 παὰ δα ἀ6α [15 Θοποοὶΐβ ἴο γα το μΓῪ ἔχη }5 ἴῃ ΤΠ 656 τηδῖ- 
[ἰ6Υ8, γοὶ Ε ἀο ποῖ ἢπά ὑπαὶ [ξ μΒᾶ5. Ἰπέογθδιθα ἰξ56}" ἀρουϊ Ζοθο- 
ἀ66, οὖ" ἰο!ἃ ΔΩΥ {πιϊπρ' οὐ Βῖπη ἐμαΐ γϑαμίγοα ᾿ἶ5 ργθβθῆδο, ΟΥ̓ ἈΠ 
ΔΡΟαΘ [Ὁ ἴηι αἱ Φογαβαὶθη. ὙΠ6 ἔγπ16 ΓΘᾶ5 0} ΨΨΠῪ ἃ ΠΟΌΒ6 15 
58:0 η6α Ὠΐπὰ 1ἢ ἰΐ, 566 Π|5 ἴο πᾶνϑ Ὀθοπ, ἐμαὶ μΘ ΓΘΆΠῪ 38 ὁΠ0, 
ἴπ6 581πη6 ργΟΡΔΌ]ν 1 οι ΠΝ15 50η 58. Φόια Θὰ! εἰδ οὐ ἢ 56 
(ΦΖομη χῖχ. 27.) ; 10 ταῖρι ν σοι ἴο ἔπιθι ἔγοπι ἐπι} ὩΠΟΘΒΙΟΥΒ: 
8ηἃ Ζθρθάθθ, [μου ρ}ι 6 γοδ ἀθα ἴῃ 6 Ά}1160, πιϊ ρὲ ἔδθὶ ἐ})6 τιδιᾺ} 
γα αοΐδποθ ἴο ρᾶγὶ νιΐ ἢ 15 Ἰ που ποθ, πὰ πα ἴῃ 186. ΠΟΙΥ͂ 
οἶἵγ. Τῷ τῖρθς θυ θῃ 06 πιουϑ ν] 86 ἴο Βὲπι ἃπα [5 ἔγ θη 5, ἂὲ 
ὑπ8 οσγϑαΐ ἰϑϑίϊνα 5, ἃπὰ οἡ ἘΠῊΝ ΟΟΟΑ 5105, ἔμδη {πΠ6 ρεῖοθ οὗ ἃ 

ΠΡ᾽ ἴῃ 580}} ἃ ραγΐ οἵ ἐπθ οἱΐγ. 
ἘΡΉῈ ὅει ἐπα μοί ἴο {|Ππϑέγαξο {15 ρίδη, Ὀγ. ον πδοὴ Βἃ5 
ἴνϑι ἴῃ 5 δἰθογαΐθ ὑγΟΥΚ ἢ ΨΘΥῪ 58 15ΓΔ 0 Γ ΟΥΎ τπὰΡ οἵ ϑγιιδᾶ- 
611, Οἡ ΜΈ ΟΝ Υ76 ΠΊΔῪ ΓΘΪν, ἃ5 1ὖ 15. ποῦ ὁη6 οἵ ἈΓΌΓΕΓΆΓΥ Θ0ῃ- 
βσποίίοη, θα σοιαρ Ια τΓομ ἃποὶοπὶ ἀοοαπιοηΐβ, ὈῪ ὙΠ] ρδη- 
ἀπ5. Τα {Π|5 τηᾶρ ἅΓ6 ἀἰβδυϊ ον ροϊηϊοὰ οὐ ἐμ 5116 οὔ ἐμ Βοὰδθ 
οἵ Ζορβάθο, οἵ δὲ, Μαγκ, οἵ 51. ϑἅπιο5, ἃπα 5.. ὙμΟμγᾶ5. 

ὙΠΠΔΙρδπάτι5 νγὰϑ ἃ Ἰθαγποὰ βρδηϊαγά οἵ Οογάονα, ν6}} Κποϑτῃ 
ἴον ἴῃΠ6 σομηπηθπΐατυ οἡ ΕΣ ΖΕ κ οὶ, ἃπα ἀθϑίρ δ. οἱ ΡΝ 
ΡΪΘ ; ἀπά οοἸοθταῖθα ὈῪ τ ΠΥ ἀυΐποΥ5 οἵ Πᾶπι0 ΤΥ ἶ5 5Κ1) -" 
ΒΟΟΘΊΓΘΟΥ ἴπ ἔπι6856 ΓΘΒΘΆΓΟ 65, ΑἸΠΟΠηρ᾽ ΟἾΠΘΥ οπππθηΐ Ὡο " ο 
δὰ δαορίδα 15 ΡΝ Ν, μὲ ον ἃ5 {6 πιρϑὲ βα  ϑἴδο- 

15 ΒΊβορ ΥΥαἰΐοη, ἴῃ 15 ῬοΙυρΊοῖ. ' 
πο. πλ- Βοι585 (αὶ ΔΥ6 πα γϑα ἴῃ Ὁ τ. μα τσο τις ἝΝ 
πα ἀϊὰ ποῖ δοηθ ΡΙΌΡΘΙΥ ὑπάθν {0 μεν τσστ στ, οἱ ν Ὁ 
Ρᾶπάη15, ἃΓ6 ἔγοτῃ {πὸ νἱ θυ οἵ ΘΓ 5Ά } 61), ΒΊΥΘΩ ὈΥ οἱ μβιό φῶς “παν 
διαϊποηΐ εἰν] δη οἵ Οἱὐγϑομῖ, πὸ νἱϑίϊοα Ραϊθϑὶϊπθ ἴῃ ἔμθ Ὑ 

αν Γιοτνὰ 1598. δεν 
κ΄ ἩὐλεύΝ ἴῃ τηῖ5 νίθνν 8. βοῖβ ἄονῃ ἐΠθ ποτῶν συτιοκοσοα 
βἴδηϑ ἴῃ ὙΠΠ]ΠΑΙραπά5, Βαϊ ἃ5 1π ἐπ 6 ΡΓΟβΘΗΐ οἱ πὴ --- -. 
ἴῃ δι ζπααΐϊοπ 88 5μ8 06 τ πὐν, νγλγδαίεμευν “φλιυννὰ .ϑ ψηπαίραυ- 
Βου565 ἴῃ ααθβίϊοη ΡΥ ΘΟΙΒΘΙΥ ἃ5 Ὑ ἈΓΘ ΟἹΣ τα θσσσνι εν 

Ὁ 5᾽ πρᾶν ἴο ἃ [{π6 θγ ἡγΥ ΒΟ ἢ 6 ἰδ. 1 ΠΡ ἜΠ5}165 ᾿ 

τὰ μἐττγ τ αϊντἀοά {πΠ6 οἱά οἰΐγ ἔγοπι Ιου πὶ Οαἰναγν. Βογπιᾶμ 
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δ44 ΤῊΕΒ ΜΟΜΕΝ ΒΕΤΌΕΝ ἨΟΜΕ--ΟΉᾺΡ. ὙΠ. 

1μα.χχὶ!.δ6, Δηα γοβίθα {Π6 5 δ. - ἀν δοοογάϊηρ (0 [Π6 σοτητηδη- δογαβαϊειη. 
γηθηΐ. 

γγΓ[ 5115 58 γ5 οἵ Ὠΐπι, ἰδαΐ π6 δχϑιηηθα «ΘΓ 58] 6 ἡ ᾿Ἐ ἢ} οὐ ΓΙΟῈ5 
ΕΥ65. Απὰ 80 οϑυΐδιη]ν ἐμουρμὶ ἃ ἔγάνθ! !θῦ οἵ σγϑαΐ ποῖβθ, ψῆο 
νγῶ5 ἔμοῦθ δροιΐ νεῖν ὑθαγ5 ΔΓΓΕΥ ἢΐπὶ|, Οὐὐ οοπηΐγγτηδὴ ΝΙΓ. 
αϑοῦρα ϑδηάγθ. ΕῸΥ ἰμ6 ἀγα πο5 οὐ Οοίονίοιβ, οὗ {π6 ἔθπρ]6 
οὔ μ8 Ηο]γν βϑϑρυ οῆγθ, ἂπα οἴου ρᾶῦὶβ οἵ “6 Γ15816Ππ|, ἃγΓ6 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 
[0] οα ἴῃ ϑδηάγϑ᾽ ἰγανθ]5; δηὰ ἐπθ ῥσαΐῖβθ ψο Μτ. Νίδαυη- 
ἄγ6}} θΒεβϑΐοννβ οὐ {88 ἰαἰζθυ [ῸΓ δχ δοῖμ 6551} {8656 πηδίζενβ θ6]ΟηΡ 5 
Θαυ8}}Υ ἴο ἐμ οὐ θυ. 

ΤῊΘ 1280 οὗ ΠΠΔΙραπ 5, τι {π6 δαα!τίοι οἵ {π6 ΠΟυι565 ἔγοτα 
Οοἴονίουβ, ΠΠπ5ἰγαΐθϑ ἔΠ6 ᾿ποϊἀθηΐβ οἵ ὑπ6 τπουπῖηρ οὔ ἐμθ γϑβυτσ- 
γΓΘοί 9, ἃ5 1 ιὖ νγὰβ [ἀρτὶοαϊθα [ῸΥ ὑπαὶ νου ρΡᾳΓΡοΟΘΘ. ἀπά γϑῖ 
Υ76 ΤΠΔῪ νϑηΐιγ ἴο δἢϊγηι, ὑπαὶ {π656 θαυμα τπθη πα ποὶ ἐἢ6 
χηοβὲ ἀἰδίαπὶ 1468 οὗ ἴπθ '56 ἴο συ μί οι {Π6}Γ ἀθϑίρηδ 8ΓΘ. 80ρ]}- 
6816. ΤΟΥ ποίΐομ, 1ἴ ΠΔῪ 6 ρΡΓΘϑαπΙΘα, γγἃ5 {6 581Π16 85 γγἃ5 
ΘΘΠΘΓΆΠΥ δηἰογίαϊπϑα, ἐμαὶ ὑπ σσοπιθη 8}} σϑηΐ ἴο [Π6 5θρ! ΓΘ 
1Π ΟΠ6 ΘΟΙΡΘΗΥ, ΒΊΟΝ 15 ποῖ ρδυ ]Οα]Υν νοιγθα ὈῪ δἰ ἐμ Γ 
ΡΙαςα βοραγαίεϊυ ; ἃῃὰ, σμθὰ ὕπαὺ ἃΓ6 ἔμπα ἀπι64, 15 ΓΑΙΠΕΘΥ 
αἀἰδοουηϊθμαποθα Ὀγ ἔπθιη ; (ΟΥ̓ ΠΘΠῸΘ 1ἴ ΔΡΡΘΆΓΒ, ψ Β}]6 411 {π6 
ΜΟΙΘῺ 0Γ6 παδίθῃϊηρ ἰο {Π6 5816 ρ]8 66, ΠΟΥ͂ ΤΠ10}} {Ϊπ|6 5016 
οὔ ἴμθῖὰ ταδὶ 1056 Ὀγ βροϊηρ ἴο Ἰοῖῃ ἴμ8 οἴμϑυβ, (ῸΓ ἐμ βᾶκα οὗ 
βαἰεῖπρ οαὐ ψ ἢ ἔπη. ΤΠ6 ΒΙΒίοΓΥ ποῖ θθῖηρ ἐγαηθα ἴο ἰ8}}ν 
αὶΐα ἰπ8 πὰρ, ΠΟΙ [86 τὴᾶρ συ δα {π6 μἰϑίοτυυ, Π6 1 πῃ ἀδϑίρηθα 
ἀρτϑειηθηΐ δ45 ἔο ἐμ ογϑα  1Π  ν οἵ Ροΐῃ. 
1, Θανπρ, ΠΟΘ ΘΥ, 81} δυραμθηΐδ ΟὗὁἨ {Π15 παΐασθ, 16 ῃ5 οοῃ- 

δι άδθυ 86 τογ6 δυϊμοηΐϊο δνϊάθμοα ἀθυῦινθα [ἕοχὰ ἴΠμ6 βδογθα ἢ 8Γ- 
Ταϊϊνο 1[56]1, ὑπαὶ {μ6 σοιηθὴ ψαῦ αἰνιἀθα ᾿ἰπἴο ἔνγο μᾶγ 68. 
ΤΉ 656, ἴοΥ {πΠ6 58Κ6 οἵ τηϑὶ ῃοὰ δια οἰθαυ 6585, 518}} 6 γϑἀπορά 
πη ἀδι οογίαϊη πθδά8. 

1. 5ι. Μαυκ᾽β δοοουπὶ οἵ ἴπ6 σψοιπθη ὑπὰΐϊ ψϑηΐ ἴο {6 ἴοι} 
ὁ ἴΠ6 τπουπίηρ οἵ {πΠ6 γθδυγγθοίϊοη ἀο65, 'π 75 οοηβίγποίοῃ, 
δ χοϊυᾶθ 4}} θαΐ ἔμπο56 ΠΟ Π6 ΠΔΠΊ65. 

ΗΦδ6 5ρθδῖκβ οἵ ἔπεϑθ ΟΠΊ6Π, ΟΥΓ 50π16 οΟὗὁἨ ἔπθπηι, ἴῃ [Π6 ἤν [0] - 
Ἰονῖηρ Ρἰ86685: ΕἸγϑί, ΓΉΘΥΘ ΘΓ 8150 ψΟΙΊΘη ΙΟΟἸκΙ Πρ αίαγ οἵ, 
ΔΙΠΟηΡ ΠΟΙ) 5 ΜΙΆΓΥ Μδράδ]θπθ, πὰ ΜΑΣΥΥ {πὸ πιοῖμοῦ οἵ 
Φαμηθ5 {πὸ 1,655, ἃπα οἵ «0565 ἃΠ ΒΆΙΟΙΙΘ:; χν. 40. ϑβοοηαϊν, 
Απὰ Μᾶγυ Μαράδ]θμθ πὶ ΜΑΥΥ ἴπ6 τποΐμϑὺ οἵ “0565 θεΠο]ὰ 
ὙΠ6ΓΘ Π6 γ)ὰ5 ἰα]α : 1014. νγ΄. 47. ΤΙ γάΪγ, Αηὰ θη {Π6 σα ὈΡα ἢ 
νγ͵ὰ5 ραϑὶ, ΜδΥγ Μεράδ!θμθ, ἃπα ΜαγῪ {Π6 τηοΐμογ οἵ 7 8Π165 ἂπὰ 
δ οι, Ρουρμῦ ϑυεοῖ βρίοθβ, ἐπαὺ ὑπθὺ πσΐ ΡῸ πὰ δποϊπὲ 
Βίπῃ ; χυὶ. 1. Ἐοαυγίμῃ]γ, Απὰ νΘΥῪ ΘΑΥΪΥ ἴῃ ἐπ6 ποτ ηΐπηρ οἵ ἔπ6 
ἢγδὶ ἀδὰν οἵ μὲ σψϑοὶῖς ἔθ Ὺ ρῸὸ ππίο ἐπ ἴοι; 1014. νϑὺ. 2. 
ΕἸΠΉΙν, Νοὸν Φ 6515, πᾶν ὶηρ᾽ ΓΙβθη ΘΑ Υ]Ὺ {π6 γί ἀν οἵ ἴῃ ψϑεῖ, 
ΔΡρϑαγϑρὰ ἢγϑί ἰο Μᾶγν Μδράδ!θηθ ; 1014. νοῦ. 9. 

2. 80. 1λικο᾽5 δοοουσηΐ ἀ065 ποῖ πο] αἀθ ἔπ 6 ΤΟΊ η Πϑιηθα ὈΥ 
δῖ. ΜΑΙ ; τὖ 68 Γ5 ἰοθη5 οἵ θϑὶπρ ὑμ8 ἀδββουρίϊοη οὗ δὴ δὴ- 
ὮγΕΙν ἀἰδιεϊποῦ οοιηρδην. 

[η βρϑθακίπρ οἵ ὑπ ψόοηθι ἐμαὶ αἰϊοπ θα ἴπΠ6 Ροὰν οὗ Οἰιν δὲ 
[ΓΟ] ἴῃ 6 ΟΥ̓Ο55 ἴο {π6 ἰοπι, 51. Τλῖκὸ ἀο65 ποὶ 580, ἐλ ψοιηθῃ 
4150 ἐπαὶ σαπηθ ψ ΐ ἢ αἴτῃ ἔΓο (ἀ811166: Ραΐ, ἃ5 6 588}} ἢπά, 1 
ψὸ σοηβυ ζ {μ6 οτἱρῖπαὶ, ““ ομθ ἢ 4150 ἐμπαΐ οαπδ ἢ Π1Π1 {ΓΟ ἢ 
6.411166,} (1λ|κ6 χα, δ.) ποῦ θοΙηρ ΠῸ 8.016 Βοοοιρϑηῦ- 
ἴῃς γυναῖκες ; ΜΉΘ ὑπο  ΘΙΌΥΘ ΔΠ|1Ὸ0 5. 55) ψι ἢ ΡΟΟα ΓΘΆ50Π, ἴο 
οοη͵δοΐαγο ὑἐπαΐ π6 ᾿ηἰαπαθα ἴο σοΙργ μα πα ΟἿΪΥ {π6 πα] οὐ ἐν, 
ποῖ {π6 νν 0] 6 ΘΟΙΡΆΠΥ Οἱ {π656 νομοῦ, ἢ 5. 5 θ5ομιθηΐ 86- 
ἑἐοὰππὲ οὗ {ΠπΠ6ῃ} : ΠΟΥ αὖ ργδϑοηΐ ἀ0685 6 Ἰηθῃἑοὴ ΔηΥ Οἱ {θη} ὈῪ 
Π81η6. Ηδ 5ρθᾶκϑ8 οὗ ἱπϑιη ἃ5 10]]} 5: “Απα ψοϊηδΠ. 450 {ἰηΐ 
οἅπη6 ὙΠ δῖ ίγοῖα ΘΠΠ66 [Ὁ] ον θὰ δῦ, ἀπὰ ὑβμοὶα {πὰ 
ἴομ, ἀπά πον ἰδ θΟΔΥ ψγὰ5 ἰαϊὰ ; ἅπα, ᾿ϑίηρ γοϊγηθά, ρτε- 
Βανοα ΞρΡΊ16 65 ἀηα οἰηϊηϊοηΐ".)» 
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ΒΕΘΟΤΊΟΝ ΤΥ, Φογαβα! θαι, 
ανυ Μαράαϊομο απὰ {ἢ οἰδον ΜἝαγῃ οοπίϊηπιιο (0 δἰἑ ορρο- “ΑΝ 

ὅ.. ὙἼ6 δοροιιπῖβ. ρίνθη οὐ {πὸ οοπάποι οὔ {πὸ ΜΌΠΙΘη, ΜΠ 6 ἢ 
ὑπ 6 υ γγινοα αὐ {πὸ ἴοπιΡ, ΠΏΡΙΥ ἃ ἢγϑὲ ἃπὰ ςοοοπὰ ΘΟ ΡΆΠΥ. 
Ἀπά θ6β1465 {Π6 νἱβδίοπ ἰο Μᾶγυ Μαράδϊοπο ἃΪομ 6, ποτ 6 ΓῸ 
ἔν 0 ἈΠΡΘΙΙΟ ΔΡρΟΑΓΆΠΟ68 ἃπὰ ΒρΘΘΟ 65, Θαοἢ ἴοὸ ἃ αἰϊογοιὶ 5οὶ 
οἵ ψοϊηθα, ἴῃ Ἧπ6 οι. 

58. Ψόλπ 58γ8, ἔπαὶ ποθι ΜΆΥΥ ΝΜ ρ Ἅ]6 πὸ δὰνν ἔπ βἴοπο [αϊκοη 
ἉΆΥ ἴγοῦι {Π6 ἰομ, 516 γαπηδῖἢ ἃπαὰ οοιπθῖῃ ἴο Βιποη Ῥοΐογ, 
8ηἃ ἴο {Π8 ΟἸοὺ αἰδοῖρ]θ μοι 7 6515 Ιονϑ, ἃπὰ βαίϊῃ πἀπἴὸ 
ἴπθι, ““ΤΉΘΥ μάνα ἰάίκθη ΑΥ πο Γογὰ οὐἱ οὐ ἀπὸ ἴοιαρ, 
8δηα γγ8 Κπο ποῖ ψμθγο μον μᾶνο ἰαἰὰ μἷπι,᾽ χχ. 3, Α5 ἔπιοδθ 
ψγΟΓα5 Θν] ΘΠ Ε}Υ ΡΥ ὑπαὶ {π6 οἴου γοσιθη τὸ οππὸ ἴο {πὸ 
ἴσο ἢ ΜατγΥ Μὰρ ἄλ]οπο, [611 {πι6 ϑᾶπηο ἀϊδαρροϊπίιπομς ἀπά 
ΘΟΠΟΘΡη Υὶδ ΠΟΥ ἴὰ ὑπὸ δὰπι6 δἰξασϊίοη ἢ 580. αἷδὸ {πϑνὺ οἰ ΥΙν 
5π6νν {πὰϊ, θοίοε ἴμ6 υνοσιθι δαϊογθα ἴπὸ ἴομηθ), ὑπ  ν ΘΓ ΥΘΥῪ 
Ὑ6}} ἀβδαγϑα ὑπαὶ {Π6 θοὰν οἵ 7 681:15 γγὰβ ποῖ ἴῃ ἰἰ, ὙΠΟΥ ΠΠΩΡΙῪ 
ἉΠΟΙΙΘΥ ὑμπηρ᾽ : {πα 50. ΘΑΥῪ ἡγὰ5 ἔπ6 ἀΥυγῖνα! Οὗ ἴπ6 οιποπ δ 
{πὸ ἴοι, {πῶ} ἔπ Ὺ μὰ οὶ ἴπ6 5π|8}}65ὲ ἰάθα ἐπαΐ ἀπ οἵ 5 
{τ Θ πη 45 ψοῦ]α μ6 ἔμ γΘ Ὀθίογο ἐπθὰ ἴοὸ σοῦ 1 ορθῃ. 

Βυΐ {Π15 1} γϑοοῖνθ 85{}} σγθαΐϑθγ οοῃῇχιηδέϊοη ἔγοπὶ ἔπ 6 ἔπνοὸ 
50 5θαποηΐ ροβ᾽ [1 018. 

4, '"Π6 δοσοσῃΐβ οσίνθη οἵ ὑμ6 θομανίουσ οἵ ἔμ οπιθη ἐπ ἐπ 
ἴοπι!ν, ἃΓ6 Δοοουηΐβ οἵ ἔσο ἀἰΠ γοπῈ μά Γ 165. 

ΤΊΘ οπιθη, ὕὕποπὶ Κὲ. Μαΐπον ἀπὰ 5ι. ΜΙ ΆΥΚ 5ρθὰκ οἵ, γι γὸ 
ΔΕ οἴ, ποῖ ΟΗ]Υ αἱ ἐμ ἢγϑὲ βἰσμὲ οὐ ἔπ ἀηρ6], Βαϊ ἃ ΟῚ πο 
Βα ἀοηθ βρθακίῃρ' ἐο ἔθη, Βοῖῃ Ἐναηρο 1515 γαργοδοπὲ {Ππ6 πῃ 
ἃ5 Παδίθῃϊηρ' ἅν ν ΓΟ 15 ρΥΘ56Π66, ΒΥ σοὶπρ οὐδ 4αΙ ΟΚΙν, ἀπά 
Ποῖ ηρ' [το πὶ ἴπ6 Ομ}. 

Βυΐ ὑπ6 ψοηθη ἀδβουι θα ᾿Ὀγ 5. Τα κα ογΘ οα]πὶ δ πα δοπι- 
Ροϑβϑά : δηᾶ, 1 {πΠ6 ὺ πὰ γοοονθγοά 51 οἢ ργθβοποο οἵ πη ἃ ΜΕ 1} 
ὑπ6 ἅΠ 9615 ψοῦθ γϑὶ βρθδκίπρ, ὑποῦθ 15. ΠῸ γϑᾶδοῃ ἴθ ἱπηᾶρῖηθ 
ἐμπαΐ, μανπρ Πθατὰ 5110} ΠΔΡΡΥ͂ ᾿π δ] ρθποθ, ἔπ ὺ ποῦ ἔμθῃ 
βϑιζεὰ ΜΊ ἃ δια ἄθῃ ἴθυγ ον, ἃπα 6 α γτοπι ἀπ 6 ἕο} ἐγθι ] 1 Πρ’ 
ἃπἃ ἃιηΖοά, δ. Γμ1| 65 οΥ 5 σογξα! ΠΥ ΘΟΠΥΘΥ πὸ 5006}} ἰδ 
οὔ {ποῖ ἀδραγίαγο ἔχοι 11. 

ὅ. ΤΠ6 5Βρθθὸ οὐ ἔ! ἵψγο 8ηΡ615 οοπδίἀογθ ἃ5 Βρόκοῃ ἴο ἃ 
5 56 α τι ἢ ΘΟΙΏΡΆΠΥ Π85 ΔΠ ΟΡΊΟΙΒ ΡΓΟΡΥΙΟἰΥ. 
1 νοῦ! ΡῈ ργθϑιπρέϊοη ἰο ἢ γι ἀπ θοθοπῖν πνπαΐ ἀπὸ ἔννο 

ΔΏΡῸΪ5 ΟΡ ὗ οὐ οαρθΐ ποῦ ἰο πᾶνθ βρόίκθῃ : μυῖ οἷ 6. πᾶν 
{π|6 1 5ΡΘΘΟἢ ΒΘΙΌΓΘ τι5, 1 6 γ8Υ ΘΧδηλῖηθ πὰ πα ρΡ6, μϑῖπον ἢ 6 
οἰτοσππ δίῃ 65 ΟἵὗὨ 1ὑ 5810 Βοΐτου να ἐπ  ΠΟΪΘ. σοπιρᾶπν οὐ ἐπὸ 
ΨΟΙΘΠ, Οὐ τ ὁΠπ6 ρᾶΓὶ οὐ ἔμϑια, ποῖ θχ δοῦν ἴῃ ΠῸ δδῖηδ 5ἰ{π- 
αἰΐοι τ ΐἢ ὑπ6 οὐμοσ. 1{ {πὸ νουῖθη αἸᾶ ποῖ νἱβιῖ ἀπὸ ἴοπ ἃ}} 
ἰοροίμθυ, ὑπὸ φοϊηρ ἐπι Ὁ οἵ Φοδηπᾶ Δη4ἃ 6 1 ΡΆΥΕΥ δὰ5. θ66ὴ 
τ ρΙδοοά, αἴἴονῦ Νέαν Μαράδ]θηθ Πα Ἰο[ϊ 11 ἃ 5θοοη ἃ {ἶπηὸ ; 
δηὰ ἰπθη οὐὐ [ογὰ ᾿ὰἃ 5ῃον θα πἰπι56 }  ἴο ΠποΥ. ἀπά Ραϊ ἃ 
δον δρᾶοο ἰπἰθυνοπρὰ ᾿ϑίνγθοη ὑμὶ8 βοΐηρ ἐπι} Π6γ, ἀη 5 
πιοοῖῖπο ἐπ6 ἔνο ΜΆΓΙΟ5. ἅμα ΘΆΪΟΤΊΘ, βαγἱπρ ἀηΐο ἔμ θη), “ΑΝ 
μ4}}}} Αἵ ἔπ|5 ἡαποῖαγο ἰδ γὰ5. ὑπᾶὶ ἴμ6 ἔννο ἁηροὶβ ογο δά- 
ἀγθβϑϑῖπρ ἐμ δ ῖνοϑ ἴο Φοδηη, ἀπα ἔπο056 ψηο0 πιὰ 88 δϑαγο θά 
ἀπ ἰοπὶ τι που. ὙΥΠοὴ ἐμϑγθίογ Ογῖδὲ ννἂσ. ποῖ ΟἿΪΥ Γίδθη, 
ναὶ μαα ἀρρθϑαγθὰ ἴῃ ἐμαὶ βοᾶν ψ μΐοι ὑπ6 Εαΐ μοῦ πὰ τγαϊβοὰ 
ἤγοια ἔπ γᾶν, ἰδ τηῖρ ιν 6 }} θ6 ἀβκβα οὔ ἴμο56, Κγη0 Ὑ6͵Θ πη ἢ 
ΡΕΓΡΙοχϑα θθοᾶσβο πον ἰουπα ποὶ δΐ5 ΡοΟν Πογὸ ἰξ μιδά θδθθη 
ἀδροβιιθα, “« ΨΥ Ην 58εῖκ γθ {86 ᾿ϊνίπρ' ἀπιοης ἐμ ἀοδὰ ἢ 

1π δνοῦυ ροϊπῦ οἵ νίονν, ἔθη, ὑπ ἀἰν᾽δίοπ οὐ ἔπ 6 σγομῆθη ἱπέο 
ἔνο ἀϊδεϊηοὲ οομραπῖθδ, 5οῚ Πρ 50 Θ55Ί ν 6]Ὺ ἴο ἐμ ἴοπΡ οὴ 16 
ΠΟΥ ηρ ΟΥ̓ ἔδ6 ἀυχελοτο της ΘΟΥΓΘΘΡΟΙ 5. ΘΧϑΟῦ τ {86 

η 
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δἰί6 ἐλε ϑορωίολγο, εἰ ἐξ 5 ἴοο ἰαΐε ἴο ργεραῦε ἐπεὶῦ 
δ ρίοΎ5. 

ΜΑΤΥΤ. ΧΧΥΙ!. 6]. 
Μιχχν!.0}. Απά {Πογ8 νγὰβ Μῦν Μαράδθηβ, δπὰ {πὸ οἵβοσ Μίδγυ, ϑδγαβαίθπι, 

Βι {ΠΡ ΟΥ̓ΘΥ ἀραϊηβέ {Π6 βϑρι!οῆγε ἡ. 

--.-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

716 ϑαδῥαΐλ δοίη οπαρά, ἐδ ΟἾμοΓ υϊοοίβ ρύϑρατε ἃ 
απαγά ὁ διοίαϊογς ἐο τυαΐοὐι ἐπε ϑοριίοἶι»ε ὅ, 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΙΙ, 63---Θ6, 
Μιχχννθ2, Νὸονν {Π6 πδχι ἄν, {Πδΐ {Ὁ]]οννοά {π6 ἀδν οὗ [Π6 ρυθραᾶ- 

γαῖ, {Π6 ομϊοῖ ρῥυϊθδίβ πα ῬΠΔΥβθ 5. οαηθ ἰοσοίμετ 
πηΐο ΡιΪαΐο, 

ΘνΘΏΡ61108] ἀοσοιιηΐδ οὗ {πΠ6 ᾿ποϊάθηὶβ οὐ ὑπαΐ που πῖπρ. 11 6πι- 
ὈγδοΘ5 84}} ὑπὸ εἰγουμηβδίϑηοοβ το αἰθα οὐ ὑπμθ ψοσιθη, ἀπὰ οἵ ἐπα 
ἈΠ 9615 566 ὈΥῪ ὑπθπι, πὰ απ165 ἐμ 6 νν ἰιοἷ6 πο οπθ ἰμἰθ}]} ρ 10} 6 
οοπδίϑίθηΐ Βἰδίουυ. 

566, Ροΐἢ [ΟΥ̓ {{π|5 ἀπά {ΠΠ|Δ| Βα θβοαυθηΐ ποῖοβ οἡ {πὸ [ὉΠ] ον; 
βϑοίϊοπβ, Οὐδ] ἀ ΗδγηοπΥ οὗ ἴπΠ6 Βοβαγγθοίίοη, πὰ Ὀγ. 
Του 505 ὨΙΒοΟυΓ565, 1 [Π01Γ ΓΘΙΡΥ ΘΠ 665. 

4 Ὑὺε γϑδά, ἴῃ Μαίξ. χχνὶ. ὅ9. “Απὰ ψ θη ΨΦοβαρῃ δὰ 
ἴακϑη ἐπα θοὰσ, μα ψγᾶρραα 1 ἰπ ἃ οἰθᾶπ Πἰποη οἱοῖῃ, δηα [αἰ ά 
11 ἴῃ ΠΙΒ Οὐ ἢ πδὺν ΒΘρ! Οἢ γα, Ψ ἢ] ἢ π6 μπαά παν ουἷΐ ἢ ἐδ Γοοκ, 
Δηἀ Π6 ΓΟΙ]θα ἃ σγϑαΐ βδίομθ ἰὸ ὅμθ ἀοοῦ οἵ [μ86 βθρᾷ!ομγο, πὰ 
ἀδραγίβα. Απὰ (οΥΓ Βυΐϊ) Μῦν Μαράδ]εῃθ νγὰ8 ἱμοσο, 8πὰ ἔμθ 
Οἵ Γ Μίαν, δἰ ἐὐϊηρ ονοῦ δραϊηϑὶ {86 ἴοπι." ΤΠῸ του 5. 5661) 
ἴο ᾿π|ρΡ}Ὺ ἃΠ ορροϑβιίοη θοίνθθη ἐμ ἀδραγίϊπρ οὗ Φοβθρῇ, δηὰ 
1π6 ἀδιάϊηρ οἵ μα ἵνο νγόπθη: πα ἰμπαὶὺ {{||5. δἰ ἐἰϊηρ Ονοῖ 
ἃραϊηδὶ ἴΠ6 ἰοη!} ννὰ5 8: 05θαμπθηξ ἴο {πΠ6 οἹοσίηρ οὐ ἰξ νη ἃ 
στοαὶ δίομο. 'ΓἢΙ5 βοϊθιηη δοὺ σου] ποΐ ἴογοθ ἔμ θ ἄννἂν ἴγοπιὶ 
{Π6 οὐ)δθοὶ οὔ ὑπθὶν συϊοῖ, ὙΠΘΥῪ 5.1} Ππρογθὰ 85 πρᾶν ἴἰοὸ ἰξ ἃ 
ἴμπθῪ ὁο1}}α, 5: ἰΠπὴ0 οα ὑμὸ στομπ. Απὰ ἴῃ ἐπὶ ροβίαγο οὗ 
ΠΟΙ Π9 ἔπον σομἰ]ηι θά, {1} γονούθηθθ ἴθ {πΠ6 βαρθαΐῃ 
ΟΠ ο Θὰ ἔμ θη ἕο Γουϊγθ; γι θη ἰΐ νγὰ5 ἴοο ἰαΐθ ἴο ργδρᾶγθ ἐμπὶν 
σοπεηροηΐ οἵ 5ρῖ665.--- τ. “ον ἤδοπ, νο]. 11. Ρ. 86. 

5. ΤΠῖ5 σοπαποὶ οὗὨἨ ἰἰ6 Ρ]ιαγΓβοθ5 ἃἀπὰ ΟΠ οἐ Ρυγιθϑὶβ οοπῃρϑ!] θὰ 
ἴπθπι 450 ἴο ὈΘΟΟΙ 6 την} }}}1πρ'΄ νυ Π 6 5565 Οὗ ἐπ γοϑυγγθοίοη οἵ 
οὐυν ον. ΓΠ6 αἰϊθηιρὶ οἵ {πΠ6 νγοπιθὴ ἴο δηΐου ἰῃ6. βδϑρι!οῃγθ 
ὁη 18 τηοῦπῖηΡ᾽ Ψ Π6 ἢ Π6 ΔΓΟΒ6, Βα ΠΠ Οἐ θη ΠΥ ριον θϑ ἐμαὶ ἐον μαὰ 
ποῖ ἃηἰο! ρα ΔΩΥ ΟἶμοΥ οὈβίδεϊο τὸ ὑπ θαι θδΙ πη ρ' (πΠ6 θοᾶγ, 
θυῖ ὑπὰΐ γν μ1 ἢ τηϊρηΐ θ6. οσοαβιοηθα ὃν {Π6 51Ζθ οὐ {ῃ8 βἴοϑῃβ. 
ΤΉΘΥ 6 γῸ υὐΐθυ!ν απ ργορᾶγοα ἴο τπηθοὶ ψ 1} ἃ σιαγα, οὐ ἴοὸ ἤηὰ 
[Π6 564] οὔ {πὸ ὅ'δη ῃϑάγι πὶ οὴ ἔπ ἴοι. 15 οοπ ποῖ, Βοννονοσ, 
οὐ 188 τα θι5. οὗ ὑπ ρθορ!β, ννὰβ αἰζϊθπἀδα νυ τ δὴν ηρογίαπὶ 
δἀναηίαροδ, ΠΟΥ δα 5166. ἐποιηδοῖν 5 ἐμαὶ ἐμ ἀθαὰ ΠΟΩΥ νγβ 
588 [6] ᾿γ1π 9 ἴῃ ὑπ ἴοι, Ρϑίογθ ἔππον ργοοθεάθα ἰὸ ρίδοθ ἐμπὸ 
5868]. ΤΠΟΙΓ ἰθϑίπηοην, ἐπογοίοσθ, ἐμαΐ οὐν Τιογὰ νγᾶ5 ΓΘΆΠ]Υ 
θα, πηυϑδὶ πᾶνϑ σοΥγοθογαἰθα ἴπ ἐμ6 δἰγοπρδϑδὲ ππϑ πη ηδγ Π6 στοδὲ 
ἰγυΐῃ οὗ {π6 γοδυγγθοίίοη, ἃπα ὑπαὶ οὐν Γογὰ Πα Υἱβθη, ἃ5 ὑδ6 
Αροϑβϑὺ]εβ ἀθοϊαγθα : [ὉΓ πῸ Ομ η ρον οι οου]ὰ πᾶν οἰ θὰ 
ἴπ6 76 αἰοι5 οδηϊίοη οὐ μΠ6 ΓᾺΪΟΥΒ, ΟΥΎ πᾶν δϑοᾶρθα ἐμ ργο- 
ψ Υθ]α} ν]ρη] η06 οἵ ἃ Βοιηδη σιαγα, ΤΠΟΙγ 56} Πρ {Π6 56- 
ΡυΪ]ΟΒγο ἃ|50, ργθνθηϊθα {πὸ ν]ο]αἰίοι οἵ ἐμ ἴοι, ὈῪ ΔηΥ οἵ 
1ῃ8 σπᾶγὰ ἐμθηιβθῖνοβ: ψγΠ0 Τρ ΐ πᾶν θθθη ἰοπιρίθα ἴο 5ἴθδὶ 
88 ΒΡΙ665 ἴῃ ΨΥ ΒΙΟ ἢ {Π6 θΟαν ννὰ5 ᾿πο]οβθα. 
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9 ᾷ δὺ . , ᾿ Μιχχνὶν 65, ϑαγίηρ, ΘΙΓ, 6 ΤΠ θα ὕ 6 Υ {Πδὲ {παΐ ἀδοοίνοὺ Βαι, νυ ἢ }}0 ὁ ὁτακαϊυιαν 

ἢ6 ννὰβ γοῖ αἰϊνβ, Δ του (πγθο ἀανα Ε ἢ] τὶ ἱ : ἅΥ5  ψν}}} τῖβο ἀσαΐη, 
64. Οομηηδπὰ (πογθίογθ {πᾶς {6 βθρυ!οῆτο ΩΝ ΒἘΤῸ 

ἈΠῚ1] {π6 {νὰ ἀν, 1θ8ὲ ἢἷ8 ἀἰβοῖρ!οβ. οοπιὸ Ὀν εἰσι ἀπὲ 
864] Πῖηι ἀννᾶν, ἃπὰ βὰν ὑπο εἰ Ῥθορὶο, Ηδ ἰ5 τίβοη 
μα [86 ἀδδά : 50 {πὸ ἰαϑί θυσοσ δ.}}} θ6. ννοῦβὸ ἴπδῃ {ΠῸ 
δῖ. 

δῦ. Ρι]αίδ 8414 υμίο {Ππθὰ, Υα Πᾶνα ἃ νγαῖοῃ : 2Ὸὸ γΟΥΓ γᾶν, 
ΤηΔ (6 1ἴ ἃ5 5.6 85 γοιι ὁΔη. 

906. 50 {Ποὺ νγθηΐ, δι) γηδ8 {Π6 βθριι !ο ἢν 8ιγ6, ΒΘ ΆΠπρ' {110 
Βίοηθ, δη4 βϑύιηρ ἃ νγδίοὶ, 

- -παθ»--- 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΥἹ. 

16 ϑαδδαιίῃ δοῖηρ οὐόγ, Μίαγῃ ΜΜαράαϊονο, {πε οἰΐιον 
Μανψ, απὰ ϑαίονιο, μιιοἰιαδθ ἐιοὶγ ϑ'ρίοθ5, ἴὸ αἀποϊπί 
ἐλ δοάψ 07) ΟἈγιεί. 

ΜΑΚΚ Χυὶ!. . 
Μαικ χν. 1, Ἀπά ψῇθῃ {Π| βαὈθδῖ}) ννὰβ ραϑίέ, Μαῦν Μασάασϊομπο, απ 

Μᾶγν {Π|᾿ τποίμογ οἱ Φάγηθβ, ἀηα ϑδίοιπθ, παὰ θοαρΊ βινθεῖ 
ΒΡΙ665, (Παΐ {π6ν τρις Ομ ἃπα ἀμποίμϊ μίμι ὅ, 

ΒΕΟΈΤΙΟΝ ΥὙἹΙ. 

7)ι6 Μογηῖην 9 ΤΠ αϑίον- ])ἡ---- αγῃ λήασααίεηο, {}ὸ οἱἦνεν 
Μαγῳ, ἀπά δ'αίοπιο, ἰφαὺθ {ἐπιοὶνγ Πονιθς ὑθγῃ εαγίῃ ἰο οῸ 
ἰο ἐμὲ ϑεριμοῆγο. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΠΙ. 1.--- ΜΑᾺΚ χνὶ. ρα οἵ νὺ. 2. ΗΝ Χχ. 
Ρατί οὗ νοτ. 1. 

Μι. χχν, πὰ αἴζου [Π6 βαρ θαι} 7, 

06 νογᾷ ἠγόρασαν ΡΓΟΡΟΤΙΙΥ 5ἰΡ 65, ποῖ, ἔπ ὺ πα Ομ, 
θπῖ πον Ρουρμὶ. ὙΠῸ ναυ!ραῖθϑ γοπάθγ ἢ “ οιογαπὶ, Μανν 
Μαράδιθηθ ἂπὰ {πὸ οἴπιον ΜΙ ἂγυ πᾶα 5ἰαϊα αἱ πΠ6 δόρυ! οῖγο {6} 
1 γγὰβ ἴοο ἰαἴθ ἴο θην πεῖν βρίθθϑ ; θα θοῦ ἐμὸν ἀπε δα!θπιο 
ἴοοκ {μα ϑαγ!θϑὲ ορρογία πἰδγ οὐ ργοσαγίηο ὑπο πὶ ΠΕ ΕΠ) 58}- 
Βθαΐῃ νγὰϑ ονϑῦ; ἐμαὲΐ 15, ΔΙΈΘΥ δ'χ ΟὐὉΙΘοΚ ἰπ {πΠ6 θνοηίην οἱ δὰ- 
ἰυγάαν, {πΠ6 ἄδν ργϑοθάϊηρ {π6 γοϑυγγθοίίοη. ἜΠπὸ ψογὰ ννᾶΝ 
τοηάογοαὰ “ὰὰ θοιρμι,» ὈῪ Οὐΐ ὑγὰμ5] αἴουδῳ ΟἹ. 5}ΠΠ ἰὴ ἀπ Ππὸ- 
τἰΐγ, [ῸΓ ἴΠ6 ρογίδος ἴθηϑθ 15 5οπιθιϊπιθα. 568 ἰὼ 1Π|5. ΠΆΠΠΟΥ, 
ῶρα σπαπάϊοῦ ον. Μαιΐ. χχνῆϊ. 17.) Πα ἰδ. πούθνθγ, τπηοϑβὶ ρμγὸ. 

Β4016, ἐμαὶ ὑπ ν δι ρροβοα {Π|5 ἐγαπϑι ἴοι. ἔο [6 ἈΡΒΟΓ αἴ ΕἸν πὸ- 
ΘΟΘΒΆΓΥ ἴ0 ΤΟΉΘΔΟΓ ἴΠ6 να ηρο δἰ5. σοπϑίδίθηἑ νΥ Ὁ} ΕΠ ἸδοΊν ὁ5. 
Τα Ταιΐχα χα . 86. ἐμπὸν γϑαᾶ {ἰΠπαΐ ὑπ 5ρῖθθϑ 6 ΥΘ ργθρογοα Ρὸ- 
ἴογϑ ἴπ6 δνθπίπρ οὐ {π6 δα ηῖ. ὙΠῸΥ δαρροδοᾶ, ἀσοοΓάϊης ἴὸ 
{Ππ6 σϑθογαὶ ποίίοι, {πᾶν [ΠΟ γῸ ννᾺ5 056. ρϑγΕν ΟὨΪΥ Οὐ νοπηθη ; πὰ 
᾿πασίηδα ποτ νου ΡῈ ἀἢ ἀρδαγα ἐν ἴῃ 50. γα δεῖ η:; ΜΓ 

χνὶ. 1. ἃ5 1 {πα ομδ ραγὶν πὰς ργοσαγοα δ ἀϊ το πα} 5ρ 1065 ἈΠῸ 

ἀπ βαθθαιη. ΨΥΒογθαβ ἰδ ἰ5. ΒῪ. ἃ δογαιρυϊοιδ ἀἀπόγοποθ ἔθ ἔπὸ 

Ρἰαίη πιοληΐηρ οὐ ἐπ Βογί ρίαν, {πᾶ 8}} ἀἰ ἢ] οα" Ε165 ἅτ τοπιουθά. 

ΤΊ οοιπραγίδοι οἱ ἔϊοβο ἔννο ρϑϑβᾶσοδ πεΐσἢξ ἃἰοπὸ πᾶν θοὴ 

δα Πποίθηΐ ἴο 5μονν ὑπαὶ ἔπ θγο γοῦ ἔνο ρϑγιϊο5 οὐ οιηθη. ΤΗΣ 

8065 ἴο πᾶνο δδοαροὰ ὑπὸ αἰιοηίίοι οἱ ΜΓ. γα]ρν : ΚγπῸ, ἴθ ἢ κ 

γα] 8016 οαϊτίου οἵ τμ6 ατθοὶς Τ οδίαπιθηῖ, ορβογνοβ, ἐμας {Π|Ὸ 

νογὰ οὐρα ἴο "6 τοπεεγοὰ ἃ8 ΕΓ τῷ νν ἃ8 ΡΓοιογρι υρογίδοι. ΗἸ" 

ἀγραιποηΐ ἰ5 ἀογίνοά ἔγοιὰ ΓΚ Χ ΧΙ, ὅ6. γΟἢ Γοίδυ ΟὔΪν ἰὸ 

{Π6 οἴου ραᾶγίυ οἵ ψομιθη. , 
Τ Υγ8 πον θομπθ ἴο ἐμδ ηυοϑίίοπ οοποογηϊηρ ἀπο τ ἢ 
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Ματκ χυὶ.9. ΥΘΥῪ δδυΐν ἴῃ {Π6 τηοτηΐηρ, [Π6 ἢγδί οἵ [Π8 66 Κ, 

ΜΑΒῪ ΜΑΘΘΑΙΈΕΝΕ,, κο. ΒῈΤ ΟὔὐἹ Τὸ ΤΗΕΤΟΜΕ--Γ(ΗΑΡΟΥΠΙΙ. 

ΤΟΒη χα. 1, γΏ116 10 νγὰ5 γοῦ ἀὍΥὙΚ, 
-ὀμμ-..-----:-α-ς---ςς-.ς--ς-  πτυοοτοτεεἔε͵ι;τ; ΟαἙΠι:΄΄.-τ--ς----΄ Ὅτ; σΎῪςς} ὦ(ὁ..--.--.---- 

ἐμ σψοπιθη βοὺ ουἱ ἴὉΓ, 8π6 γϑϑομῃθᾶ ἴμ6 δαρυ!οῦγο. ΤΉ15 ἀ1ΠΠ- 
οὐἱγ, ΠΚ6 811 οἴ μϑυβ, νϑηῖϑ85. ΟἹ ἃ ΘΔΓΘΙᾺ] Θχϑπηϊ πίοι οἵ ἴΠ 68 
Ἰδηραδσο οἵ {πὸ τὐνδῃρΡ 6158. 
ἰομείοοὐ (α) [ιᾶ5 αἰϊοιηρίθα ἴο {Ππ5ἰγαΐθ ἐμ νϑγῖουβ 6Χ- 

ΡΥΘβϑίοηβ οὗ {πΠ6 Ενδηρ 155, τυ ΒΊ 0 ἀθβοῦῖθ6 {Ππ6 ἐἰπ|6 τ πθη ἐμ 
ὙΟΠΊΘΗ οδ116 ἴο ἴΠ6 ΒΡ] ΟἾΓΘ, ἴγοῖη π6 αἰδιϊ ποοη οἵ ἔνι Πρμῖ 
διηοπρ᾽ {μ6 γΡΌ᾽η5. ΗΙἰ5 γϑαβοηῖπρ 15 πα θα ὁπ ἐπ οἱ 5ιρ- 
Ροβίϊομ, ἱπαὺ ἔμογθ 885 θαΐ οπθ ΡαΥΐΥ οἵ ψοπῖθῃ; πὰ 15, θ8- 
51.665, ΔΥΡΙΓΓΑΥΎ, ἃπΠ ἃ ἀπϑαρρογίθα ὈΥ ΔυϊποΥυ γ. ΤῸ ᾿ἱπαυ]γ8 
τ0Γ6 δοουγαίο! νυ πἴοὸ ὑμ6 {ἰπη6, τὸ ταδὶ θη ἀθγουῦ ἴο ἀβοθυίαϊπ 
ὑπ6 {{}1 πηιθαπῖηρ' οὐ {π6 θυ η5 ὙὙΒ]Ο ἢ 8.6 τιδϑα δ. π6 Εὐνδηρ 6} 155. 
Τὴ6 ψογάβ οὗ 5. Μαϊϊζιον αἴθ, ὀψὲ δὲ σαξξάτων, τῇ ἐπι- 
φωσκέση εἰς μίαν σαξξαάτων ἦλθε. 1,αἷθ αἴϊον (Ὁ) ἐμ6 Βα θαΐ, αἱ 
ἐμ ἀατπίηρ οὗ {μὲ ἢγϑὲ ἀν οἵ {1:6 ψββῖκ, 

Τῇ ἐπιφωσκέσῃ, αἱ ἴΠ6 ἀδυπίηρ, 15 1564 [ὉΓ σῦν τῇ ἕω ἐπί- 
φωσκέση, ἃΙΪοῃρ ἰδ ἰμ86 ἀδυνγηΐηρ' ΠΟΥ. ἦλθε, [6 ῬὈΓΟΡΘΓ 
τηθϑῃ]ηρ οὗ ἐμ15 οΥ ἃ 5660Π|5 ἴο 6, ἱμδὺ ὑπ6 0 βϑὺ ουἱ ἔγομι ὑπ61Ὁ 
ΒομΊ65 δἷ {π15 ἐϊπιθ. ὙΠῸ ψογὰ ἔρχομαι 5151 65 οι, ἴο ρῸ ἴο, 
ΟΥ̓, 5εὲ οἱ ἴο, ἃ5 γΧ06}] ἃ5, 0 ἈΥΓῖνθ ἃΐ, ΔΠῪΥ Ρ]808. 
ΜΚ χυὶ. 1, 2. τῦυ Διαγενομένα σαξδξάτϑ, λίαν πρωϊ τῆς μιᾶς 

σαξξάτων. ΑἴἰΐοΥ ὑπ δα ρθαΐῃ γγὰ5 ἱπογΟ ΡΥ Ραδβὶ, ὙΘΥῪ ΘΑΓΥ 
οπ ὑπ6 ἢγϑι ἀδν οἵ ἐπ θεῖ. 
Ηετὸ διαγενομένϑ σαξδάτα, 15 ΘχρΙαπαΐοΥΥ οἵ Μαϊπον᾽5. ὀψὲ 

σαξξάτων: διὰ, ἴῃ σοιμροδιίίομ βγη ρἐ μθηΐπρ' ἔΠ6 δ᾽ σα Π οαἰίοιι. 
πρωὶ ᾿ποῖ 465 {π6 ψ͵1Π0]8 ἔπη οἵ ἐμ ΘαΥ]Ὺ γαΐοι ; 8πὰ, ἴο πιᾶγκ 
ὑῃ86 ἄαννη, Μαγκ δάάϑ λίαν, ““ νΘΥῪ,) σψβίοι 15 ΘΒΡθοίδ!]ν ρμαΐ 
οἰ Πρ: αν ἴοΥ ἔννυχον λίαν, ΌΥ ΜΆΓΚ ΒΙπΙ561, 1. 9ὅ. νοῦν ΓᾺΡ ἴῃ 
ἐπ πιρΐ. 
ΤῊ πρωὶ νγ»ὰϑ ὑπ6 δρμοὺ σίνθη ἴο ὑπ ἰαδὲ αἴθ, ἔγοπι ἔμ ΓΘΟ 

ἴῃ {π8 πουπηῖηρ' ἴο 5ἷχ ; ἐπ8 {ἶπη6 ὑμουθίογ Πρ] 16 Ὀν δὲ, ΜΓ 
γγ85 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀρουΐ ἴουτ ο᾽οἸοοΚΚ, ΟΥ̓ ἃ {{{Ὶ}|6 ἴθι. 

ΤᾺΚΟ ΘΧρ 5585 ὑπ {ἴπη6, τῇ δὲ μίᾳ τῶν σαξξάτων ὄρθρϑβ ξαθέος. 
Οη ἰμ6 ἢνϑδὲ ἀδγὺ οἵ ἴπ6 66 κ, σμ116 ἐμ ΥἹδίηρ᾽ [58}} τ᾽.8 466}. 
5.π}ς θοπηθαΐῃ ἴΠ6 ΒΟΥΊΖΟΗ. 
ΤῊ πιογπῖηρ ἐνὶ! Πρ} ΘΟ  ἢ5. ἃ5 500} 85 {Π6 51 ΔΓΓΙ͂ΨΘΒ ἈΠ 

οἰσβίδοι ἀθρυθοβ θϑῖον ἴπ6 Βουΐζομ, [Ὁ ὑπαὶ {πι|6 8π|8}16 5} βίδυβ 
ἀϊδᾶρρϑαν. ΤΜΠ15 ρΡΏΓΑ86 8150 15 ι5ϑα Ὀγ ὑπὸ δὲ οἱ α58108] ὙΎΙ ΘΥΒ : 
Αὐγβδίορμϑμπθβ, ΤΟΥ αΙ465, Αὐ ϑι 1465, ὅχζο. 156 11, δη ἃ ΡΙ]αΐο οχ- 
ΡὈ]αἰπϑ 1, Η ὃ πρωϊ ἔτι ἐξιν ; πανὺ μὲν ϑν--οὔρθρος Ἑαθύς. “15 
τὲ ποὶ γεῦ θαυ ]Υ-- ΒΘ ΤΟΥ [Ὁ 15--οὐῃ Υἰβί θ᾽ [581 }15 4θ0ρ. -σΟτῖΐο, 
Ῥ. 82. 1ἰ 5 ποῖ, μονθνοῦ, οὔ 80 πο ᾿πηρογΐαπμοθ ἴθ ΘΟη 5166 Γ, 
ἴῃ ἐμἰ5 ρΙαθθ, ἴπΘ ρᾶ55δρ8 οὗ 5. 1816, ἃ8 Π6 Γϑαἰθβ ἔπ6 {ϊπηθ δὲ 
ν ἰο ὑπ6 βθοοπὰ ρδυΐγ ργοοθθᾶθα ἴο ἔμ ΒΡ ] ΟΠ ΓΘ (6). 

ΦΟΙΠ ΘΧΡΥΈ5565 ἴΠ6 ρυθοῖβα ἔΐπηθ οὐ ἴΠ6 πρωι, ΟΥ̓ “΄ ΘΑΥΚ 
να. 08," ἀΙ Που παν ἔγοπι Μαγκ. Τῆ δὲ μιᾷ τῶν σαξξάτων, πρωΐ, 
σκοτίας ἔτι ὄσης. ““ Οχ ἴπὸ ἢγδ᾽ ἀδὺ οὗ πὸ θεῖ, θϑυυ, τυλῖΐο 
ἐξ τυας ε{1Π| Δαν. Ὑ15 15 που ἀοῆηϊΐθ ἴμᾶπ δ᾽. Μᾶδγκ. Σκοτία 
5που]ὰ ποῖ θ6 γϑπᾶάογθα “Ἅ ἀδυ]ς," δβ ἴῃ οὐγ ἰγϑηβίαἰΐοη. Τὺ 15 
ἃ ἀἰπαϊπυϊίνο οἵ σκοτός. Πρωΐϊ, ὑπ᾽ ἡοι, δε σῦν τεῦχεσι θωρῆχ- 
θεντες. ἘΠΥΥ ἃρουξ πο πη, ἵμ6 Ὺ ἃγπιθά σὶδῃ ὑπ6}} ὙυΘᾶΡΟΠ5, 
ΠΟΥ ὑπ᾽ ἧοι, 5665 ἴο Ρ6. ἃ οοπίγδοίίοη οἵ ὑποφωσκβσης ἕω, 
ΒΕ] οαπίθ ΑὐγοΓᾶ. 
ΤῊ ἢγϑὲ ρᾶγί ΟΠ ΟΥἨ Ἐμ6 βθοοπα γϑῦβθ οἵ Μαγκ χυΐ. 15 1ἴη- 

βουβά ἴῃ 815 βεοϊΐομ, οὐ ἐμ βαρροδίζίοι οἵ ΤΟ  Π50Π, 8 ἃ Π]ΟΥΘ 

ῬΑΥ ΓΙ ΘΌ] ΓΙ οὗἩ Οὐδηῇ 6], 80 Θοηϑι θυ ἐμ6 Ἰαϊτθυ οἰδαδθ ΟὨΪΥ» 
ἴο το αἷθ ἰο ἐπθ αὐγῖναὶ οὔ ἔμ ψοιηθὴ δὖ ὅπ Βθρ! οηγ, 8116 ἐμ6 
ΤΌΥΤΏΘΥ Γϑίδυβ ἴο ἐπα ἐϊπιθ οἵ ὑποὶν ᾿θανίηρ Βοιηθ (4). 
ΤῊ ρυϊποῖραὶ αἰ ΒἸ οα]ν ἴῃ γΘΟΟΠΟἰ]  Ὡρ᾽ {1650 γΆυΊοῖ.5 δΟσΘΟΙ δ 

Φογι 58 [6 Π|. 
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ΝΜ χχν}.1. 85 1 ῬΘρδη ἰο ἄδννῃ, ἐονναυβ πὸ ἢγοί ἄν οὐ εἰἸὸ γνυθοῖκ, }ογαβαί θιη, 
νηΐ Μαῖν Μαράλ]οπο δπὰ {πὸ οἴμοι Μωνν. 
ἌΓΙΒ65 ἴγομη ἐμ6 δχργϑδίομ ἤμθγὸ τπϑοὰ Ὀγ δι. Μαγκ, ἔμ ποτὰ 
ἔρχομαι Ὀοηρ ϑιρροβοα, ΒΥ οομηπιθηϊαΐοῦβ, ἴὸ βΒ'σην Ροίἢ ἴο 
ἌΤΤΙΥΘ αὐ ἔΠ6 ΒΘΡ.]ΟΙΓΟ, ΟΥ̓ ἴο Ἰθᾶνο ἐμοῦ οὐ ποπιο5 ἴὸ μὸ ἔπογο. 
ὙΠΟΒ6 ΠΟ βιρρογί {Π6 Ἰαἰΐοῦ ορίπίοη, 88 γ5 Μι. ΟΥ̓ ΗΠ 614, πᾶν 
Π0 ἀουβὶ {}16 Βοβὲ οὐ ἐμ ἀγραπιθπῖ, ἀπ ἤᾶνο οἤογοα ΥΘΓΥ ρτο- 
Ἀ8016 ΓΘΆΒΟΠΒ ἴῸΓ ἐμ }ιδίηθ85 οἵ ἐμοὶ γ ρ]δῃ5 (6). ΗΓ, ἃ5 
δΟΠ]6 Βᾶγ6 Ομ] οἰ ἐο {18 ορίῃΐοπ, ᾿ξ πᾶν θ6 ΡΓΟΡΟΥ ἰο 566 ἢν 
[ἌΓ [Π6 βοἰτπρ ουἱ οὗὨ π6 νγοιηθῃ δάπιῖ 8 Οἵ ἱποοηιγονογθ]ο 
Ργοοί, Ὀζ ἃ σοιμράγίβοι ψν ἢ ὁπο ἰοχὲ πὰ ἐπ οἴ μοῦ ; ἰπ ογάον ἴο 
ὙΠΟ, 11 15 ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἐπαΐ γγ 5Βου]α ἢγϑὲ Ὀγίπρ ἴῃ νίθυν ὑπὸ [0]- 
Ἰοννὶπρ: γγογάβ οἵ δὲ. Μαγκ, Καὶ λίαν πρωϊ---ἔρχονταὶϊ ἐπὶ τὸ μνη- 
μείον, Χν]. 2. ΤΠ6 ψογὰ πρωΐ 5ρη 1165 {πὸ Ἰᾶδὶ υσγίον οἱ {πὸ 
Πρ , 08}164 1Π6 πιογπίῃρ; νγαΐο, οοῃβιδιϊπρ οὐ πὸ πγοο που γ5 
ποχὶ Ὀθίογθ ἐπ γἰδίηρ οὐ ἐμ βῃ, πὰ οπάθὰ αἱ ἰὶ (7). ΤΠ 
Ρἤἢγᾶ86 λίαν πρωϊ, πιυδὶ ἀδποὶθ {π6 δορὶ πὶ ηρ, οὐ ποῖ ἰοπρ αἴτου 
ὑμο θΘρΊ παῖ ηρ', οὗ {π|5 ψαῦο}, ἃ ἃ α]50 ἐμ ἀδνν παρ οὐ πὸ ἀν, 
5. Ὑ7111] ΘΆΒΙΥ ἈΡΡΘΔΙ ἔγΟπὶ ἈπΟΐ ΠΥ ραβδᾶρθ ἴῃ ὑπ 58ηι6 Εναη- 
50118., ΜΙ Οἢ 15, πρωΐ ἐννύχον λίαν, οπᾶρ. 1. 8ὅὁ. ὙΠῸ νογὰ 
ἔννυχον, ἃ5 ἰἰ 5δἴδη(8 ΠΕΓΘ, 1 5 ρροϑβο ἴο δἰ βη Ἕν ὑπὸ ἀαγκηθ85 οὗ 
ὑπ πρὶ ; δηὰ 5. ΜΡ. ἀρρθαιβ ἴο ᾶνο 564 1 Θχραπαΐογυ οἵ 
λίαν πρωΐ. 'ΤῊ6 πιθαπίηρ ἐμδγθίογθ οὐ {6 ΠΟ] ρ Γᾶ86. 566 1}5 
ἰο θ6, ἰοννα 45 ἐπ ὁπ ἀϊηρ οὐ ὑπὸ πἰρηΐ, ΟΥ̓ ΠΘαν ἴΠ6 ἀανγηϊηρ οἵ 
{π6 ἀδγ ; ἃ ρϑυ αρ5 ἴΠ6 ψοΟΥἀ5. πηᾶνὺ Δαιηϊϊ Οἵ᾽ ἃ ἸΠΟΓῸ ΡΓΟΡΘΓ 
ἐγαπϑίαιϊοι ὑπᾶὴ ἰπᾶΐ σγ Πηὰ ἴῃ {Ππ6 οί! ἰ5μ θα νογβίοη, ΥἱζΖ. 
“ς ὙΟΓΥ ΘΑΙΥ ἴῃ {16 Ἰπουπὶπρ, ἰογαγἀ5 ἐπ ἀαυπίηρ οὐ {πὸ ἀδγ.᾽ 
τυ σῦ ἤθη 66 θ6 [αἰ Γ]Υ οοπο αἀ 64, Πα ἃ νν πὸ οὐμοὺ ἀγραμηθιΐ ἴο 
850 ὑροι, ἐμαΐ λίαν πρωὶ (χνὶ. 3.) 5᾽σῊ 1 Π 65 βοιηθν Βαϊ {Π6 5816 
{1π|6 ἃ5 λίαν πρωὶϊ, (1. 56.) Βαϊ ἱἐμπαΐ ἴῃ6 ρῆγαβα ἃ Ππᾶ465 ἴοὸ ἔμ ἡ 
ἀαν πῖηρ οἵ ἐπ6 ἀν, Ἀρρθᾶγβ δυϊἀδηΐ [γοπὶ {Π|6 ῬΆΓΆ]16] ρ]ᾶοο ἴῃ 
δὲ. Φοιη, θγ ἰμ6 ψογὰ5 σκοτίας ἔτι ὅσης, ἅγ6 ἀδδὶ»ποά ἴὸ 
586 ἴῃ ψΠαὺ ραγὶ οἵ Πὶ5 πρωὶ ἔπ δοὶ οἵ ἔ οιμθη ἴοοῖς ρ]δοθ. 
1 15. 1580 ψουΐπνυ οἵ τρανὰ, ὑπαὶ 51. Μαΐϊζπον {ΚΘ ἶδο, 1ἢ ἴῃ 6 
ΡΆγ8116] ρᾶ55896, 5068 Κ5 οὔ {πὸ δοὶ οἵ {6 ὑν ΟΠ ἃ5 ἰακίηρ ρ͵δοο 
αἱ 6 ἀᾶνψῃ. ΠῸ6 ψογὰ λίαν, ἐπ ΓΘίΟΓΘ, 15 884 1 ἃ ΨΘΥΥ 6Π|- 
Ρ΄ 116 8 ἃ 5 σ.ὩἸ Π οα ἢ 56η56, ΔΠα ΘΥΘΓΥῪ ΜΆΥ ΘΟΠΟΙΌΓΒ ἐο 5Π6νν ἐπδξ 
δι. ΜΑΙ πηϑθᾶπὲ ἰο ροϊπὲ οι Ὀγ 1ἴ, {π6 ΘΑΥ]Υ ρατγὶ οἵ ἐμθ τπόογῃ- 
ἴπρ' ψαΐοι, ΟΥ̓ ὑμ6 θΘρὶ ππῖηρ οὐ ἐμ ἀαννῃ. Βαΐ {Π6 β81η6 Ενγδη- 
σοΙ δὲ, (χνῖ. 9.) μᾶὰ5 ἀγορὶ {6 νυ Ὺ βρη! Ποδηῦ λίαν, ἀπ ἃ ΘὨΪΥ 
5805, {πᾶ 726515 ἃγο886 πρωΐ. 5. γαγίαἰϊοη Οὐ οχργθϑδϑίοη, 
ἴῃ τοϑρθοὶ οἵ ἀἰθογθηΐ (ἀοΐβ, ἀθηοῖθβ ὑπᾶῦ ἔπ6 ὁπ ἀθβογι θά 
ἃ5 ἰακῖπρ ρ'δθ8 λίαν πρωΐ, ὙΘΥΥ ΘΑΥΪΥ ἴπ ἐπ πιουπῖηρ, ἀἰά 
ΒΆΡΡΘΠ υἱοῦ ἴῃ {ϊπι6 ἴο ἐμπᾶὶ ψμΐο ἰοοΚ Ρ᾽δοθ, πρωΐ, ΟὨΪΥ͂ 
ΘΑΓΙΥ ἰπ ἱμ6 ππογηΐηρ. ὙΠῸ ἀγορρίπρ οὗ ἂῃ δαϊυποῖ οἵ ἃ 
ΒΌΡΘΙΠ]αἰν 56π86, δηὰ τἰϑίηρ ἰΠ6 ψογὰ οἵ ροβίτϊνο ἱπιρογί, 
οπἶγ Ὀγ 156] 15 ἃ βίγοπρ πα ϊ σαϊίοη οὔ ἴΠϊ58. ὙΥΒΘη ἐπ οπιθη 
ΠΟΥ͂ ἃιγίνθα αὖ ἔμ βερ!οῆγθ, ἔμ Ὺ ΟΓΘ Δἰπιοϑδὲ ᾿ηϑέλπε!ν ἃο- 
υαϊηιοα ΒΥ ἴμ6 Δ 56 110 νἱδίοπ ἱπαῦ 7 65115 νγ8 Γίβθπη. Ηδθ ἅγοϑθ 
ἐμογοίογο θϑέογθ {π6 ψόπιθη ἀγγὶνθα : θα Πἷ5 γοδαγγθοϊίο ἴθ Κ 
ΡΙ866 πρωΐ, ΟΠ]Υ ΘαΥΙν ἴῃ ἐπ ππογηϊηρ ; ΘΟὨΒΘΑΙΘΏΝΥ 5ὲ. Μαγκ 
μᾶ5 568 ἐπ νοῦ ἔρχομαι, ἰο ΘΧΡΓΘ85 50π|0 ΟἴΒΟΙ δοῖ οἵ ἔπθ 
ψΟπιθῃ ΨΒΙΟἢ ἴοο0Κ ρῥἷδοθ λίαν πρωϊ, ΥΟΓΥ ΘΑΤΙΥ ἴῃ ἐπθ πιογηΐης, 
Ὀοίοτγο 7681 ἅΓ056 ; ἃπαά σιμδῖ οδη {15 ΡῈ θαΐ {πῸῚὉ βθεξπρ οὐϊ 

ἔγοια {μ6ὶ Βοπιθαὺ Νον {Π6 γοϑὶ οὔ {πὸ Εἰνδη ἢ 55 ΟΊ ΡΓΘ55, ὈῪ 

1π6 58πι|6 νϑῦῃ, Ὧπ δοΐ οἵ {π8 βᾶπι6 ὑγοσηθη γΒΐοἢ ἰοοῖκ ΡΙδθο αἱ 

Ργθὰκ οὔ ἀδγ, ἃ ροϊπΐ οἵ ἐϊπ|6 Θχ δ !  ράΓΆ]}16] 11} {πὸ λίαν πρωὶ οἵ 

5ὲ. Μαγκ: δαὶ ἐμῖ5. οαηποῖ θ6. ἐπδὶγ ἀγγῖναὶ, θθοαυδο ἔμθ ἐἴδ5- 

ἴᾶποδ οὗἹἩἍ ἐπθ ββρυϊοῆγο ἔγοπι ΘΓ υδα 6 πὶ νΥ 88. 5110}, ἃ5 ἴ0 ΓΘΠΔΘΓ 
τὶ αἰτοροῖμου ἱπηροββίθ!θ ἐπαῦ ἔπ ν οου]ὰ 6 ἔμοτο ἰηδια 8 ΠΘΟΈΒΙΥ, 
ΤΉΘΥ ἐπα γθογα Βρθαὶς οἵ ἐπ βϑιϊίπρ' οαἱ οΥ̓Ὠ ἴΠ6 ΜΟΙ 6 ἢ ; 8Π ἃ {Π|8 



ὅδο 

Μαγκ χνυὶ. 2. 

Μιχχνυη.1. 

ΝΜ χΧχυ" , 

ΟΗΕΙΝΈΤ ΕΙΒΕΒ ΕῊΟΜ ΤῊΝ ΠΕΛΌ --ΟΉ ΑΡ. ΥὙ1Π1|. 

ΤΉΘΥ ΘΔΠη6 (0 {Π6 βθρι]οῆγο, 
ἴο 566 {Π|Ὲ ΞΕρα ] οἢ γα. 

ΨΦΟΗΝ Χχ. ]. 
Ι Απά οη ἐπε ἢγβὶ ἀὰν οὔ ὑπ ψγϑὸκ Μαᾶγν Μαράασϊοεπο δοοιιθίῃ 

ΘΟΓΙΥ ἀπίο {Π6 ΒΟΡΆΝ ΓΟ. 
--φΦ-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥὙΠΠ. 

εν ἰλου πα ἰε} ἐδιοῖνγ Ηοπιος, απὰ ϑοξοτε ἐλοῖτ᾽ αγτὶοαὶ αἕ 
ἐμ δορωίολγε, Ολγῖδε γίδος ἤγοηι ἐμὲ Πεαά. 

ΜΑΥΤ. ΧΧΥ}). 3---4. 

Απά, Ὀομοά, {μογθ ννᾶβ ἃ στθαΐῖ θᾶυίῃαμακα: ἔοσ {ΠῸ 
ΔΏΡῸΙ οὗ {πΠ6 Πμοτὰ ἀεβοθπάθά ἔχου ἤθᾶνθπ, ἀμ οδῖπο ἀπά 
τΟ]]6 ἃ θδοΚ (μ6 βέοῃμβ ἔγοτη {ῃ6 ἄοου, ἀπᾷ 5αὲ προη 1 

18. ἈΘΊΘΘΆΒ]6 ἴο ἴΠπῸ 56 Γ165 οἵ 51. Μαιμθν 5 παγγαϊίοπ. Ὑύ6 5881] 
ΟὨΪΥ Οὔϑοῦνθ, ὑπαὶ ἐπθ Εὐνδηρ δῖ πᾶν Ἰ6 ΕἾ 5 ἴο ἱπίδ {δ 
ἈΓΓΙΨᾺΪ οὗ ἐῃ6 σοῖηθη ἴγοπι ἐμοὶγ ϑαροθαποηΐ οομπίοχίβ; ἴπ 
ΜΚ ΠΙΘΒ 1ἐ 15 580. ΟἰΘΑΓΙΥ ἱπιρ]1 6, ἐπαὶ ὑπογθ ψὰ8 ΠῸ πϑοθδϑιἐυ [ῸΓ 
τῆοιη ἔθ οἰνθ ιι5 Δ ΠΥ ΘΧΡΙΘ55 Τηἰοτσιηδίϊοι ἀρουὶ 1ἐ. 
ΓΠ6 νοῦ β οὗ {Π6 βθοίίοπ, ἔμ 6π, την 6 ἔπ π18 μγΓΔρΡΓαβϑᾶ : 
Μα αι. χχνη!, 1. Αἰἴον 6 βαρ δὶ, 
ΜΆΓΚ χνΐ. 2, αἱ ἀρουΐ ἴοαγ ἰπ Π6 πιοτηϊηρ, ἰμο ἢἶγδὲ ἂν 

1η ὑῃΠ6 σσθοκ, 
ΦόΠη χχ. ἥ. 116 11 νγᾶβ 5.1}} ἀατίς, 
Διαἰ. ΧΧνΠ]. 1. ἃ5 ἔπΠ6 ἀάσψῃ οὗ ἴπ6 ἢτϑὲ ἀν οἵ {π6 ψθοκ γγὰβ8 

Βαρι πηΐηρ, Μαᾶῦν Μδράδίοπο, ἃπὰ ἰδς 
οἶμον Μδγυ [ὉΠ {ποὶγ Ποιη6. 

ΜαΥΚ χνὶ. 2. δηάρο ἴο {π6 ἴοιηρ, 
Μαΐξ, χχνη, ᾿ν ἴο νίϑνν ὑπ6 ἴοπθ. 

(4) ΤΊιε ἀϊβεϊ ποίοη οὐ ἐν Πρ ς ἀπιοηρ ἐπ 6 ἘΔΡΡ ἴπ5 ἰ5 ἔπι σίνεη ΒΥ 
Πιρμείοοι:--Ἰ. Νπ τη Ἡττὴν ΤΗ6 Ηἰπᾶ οὔ {πε τηογπίηρ, ἔμ8 νϑῦὺ ἢγϑὶ 
ΡΘγσθρΙθ 16 Πρ οὔ {π6 ἄν, (μ 8 τ ομθη νὴ ἐπί ἴον ἃγ 5 ἔπ βαρά!οηγο. ἃ. 
135 ΓΤ 13 ὙΞΨ ῃθη {μ6 ἀἸεγεμοθ Ὀοίνγεθη ΡΆΓΡΙ6 πα νυ μι 
1 Ὁ θ6 ἀϊβί 564. 8. ΓΙΤΣΤΙ ὝΝΨΣ γπ6 ἢ {Π6 δαδέ Βοσίη5 ἰοΠἹρ ΐεθη. 
4. ΤΙΣΓΙΣ Ὑ523 βαπ-τῖβθ, Αοοογάϊπρ ἰο {π656 ἔθτΓ ΡΒ γ565 νγε πιᾶν ἱπέίογ- 
ΡΓθέ {πΠ6 Θνδῃρο] θα! παιταῖϊνεβ 8: Μαίίμθν 58 γ5, τῇ ἐπιφωσκέσῃ, 
ἃ5 11 Βερὰπ (0 ἄδτνη. δὲ. δοιιπ βᾶγβ, πρωΐϊ σκοτίας ἔτι σης, ΘΔΥ]ν ἰπ 
{ππ πιουηῖηρ, νν}}9. 11 τνᾶβ γεΐ ἀδτκ. 81. [λ|Κε᾿ 5 δχρυθβδβίοπ δουγθα- 
Ρομάβ (ο {ΠΗ {π|τά, ὄρθρε ξαθέως, νΕΥῪ ΘΑΥΙΥ ἴῃ (Π6 πιοτΐηρ : ἃπα δι. 
Ματκ α865 ἃ Ρ γᾶθ8 σογγθβροπάϊηρ ἰο 186 ἔοατίι, Λίαν πρωΐ, νϑγν δατὶν 
ἴπ {6 ἱποσπίηρ,, ἀπὰ γεί ἐνατείλαντος τῇ ἡλίε, αἱ τπ6 τἰβίηρ οὔ τὴ βῃ. 
--αιρμιίοοῦ 5 ὕήουκβ, Πγ, Βγίρθν 5. δάϊί. νο]. 11. Ρ. 849, (6) ΤῈ ννογά 
ὀψὲ, ουρῃ τὸ θὲ ἐγαμβίαίθᾷ “ αὔίοσ, “" αἴθ αἰἴϑι, οἵ “' Ἰοης; αἴξοτ,᾽᾿ [ῸΓ 
{π6 ΒΑΡ ΡΔΙΏ ἀπο {6 7 ενγβ θη δα οπ {Π6 ϑαϊιγάδγ πἰριξ, τ θη 1 οουϊά 
ποί θ6 ἀν πίηρ; ἑοννατὰ 5 1Π6 ἢγβί ἀδγ οὔ (πΠ6 8 κ. ϑοϊμηϊάϊη5 πᾶ 5 φιοίρα 
ΡΙυΐ. 'π Ναμπα, ὀψὲ τῇ βασιλέως χρόνον, αἴξεν {π6 ἔπι6. οὗ τῃ6 Κιῃρ ; 
πὰ Ρ]Ποβίγαία5, ὀψὲ τῶν Τρωϊκῶν, αἴϊξεν ἐπ Ττοΐδη νγαν.-- 866 αἰβὸ 
Βο5. Εχοσοῖί, ἃρ. ΒονΥΕΥ, Ρ. 134, (6) ΨΙ|άε ββϑοζίοη χ, ἀπά ποίο. (4) 
Ὑεβέ οπ {π6 Ἐδββυτσθοίϊοπ, {π|γὰ δαϊί. ῥ. 38, 39. (6) 886. σάν π᾿ 5 
Νο565 δηά δγοῃ, "10. 1]. Ρ. 81, 82. δη4 Βίβῆορ Νευοοπιο᾿β Ηδᾷεῖοην οὗ 
{6 Ο5Ρ615, πρίεβ, ". ὅ8. ([) 866 Ογαηῇθι ἀ᾽β οὐβεγναῖϊοῃβ ἴῃ [θο. 

δ ΒΙΒΒορ ἨΟΥΒΙΘΥ 88 βδυρροβεα ἐπαΐ ἐἰῆθ σοΐθη βὰν ἐπ6 
ἀοβοοηΐ οἵ ἴΠ6 ἃηρ6], ἃπά {Π6 το] πρ ἀνγᾶν ὑπὸ δέομθ; Ραΐ ἰἰ ἰ5 
οντάθηϊ ὑπ [μ15 Ορίπίοη 5 ΟΓΓΌΠΘουβ, (ῸΓ ἔπον 414 ποῖ ἀγεῖνϑ 1}} 
ἰς παά αἰγθαείν θθθῃ σγοιηονθά. Οομπιμαγο Μετς χνὶ. 4, Μαγκ- 
Ιὰπ ἃ (4) ΟὈ5θ ν 65 0} 656 ψψογάβ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ποτα παὰ 
θόθη ἃ ργοαΐ ἰγΘΠ} }Ππθ᾽ ἀιποηρ {6 50] ἀΐογθ, ποῖ ἀπ δαγ Πα πΆΚος 
ἢ οσγολῖι5 σεισμὸς τρόμος. 

(4) Μεανκ]αμὰ ἀρ. Βον νογ, Ρ. 135. 

Φογαξαίοθμς 



ΜΑΝΥ ΒΟΌΙΕΒ ΟΕ ΒΑΙΝΤΒ ΑΕΙΒΕ-- ΟΡ, ΥΠ|. ὁδὶ 

Μεχχνῖ!8, Ηΐβ5 σοιπίθπαηςθ ννὰβ ΠΠκ ᾿ἰσμιπίπρ, ἀπὰ εἶθ ταϊπιοηΐ Τογακαίομι, 

4. 

Μιχχνυ! ῦω, 

γνἢΠ6 85 5πον : 
Δπὰ ἴον ἔδαυ οὔ Εἴπὶ {π6 Κϑοροῦβ ἀἰὰ 5βακο, ἀπ βϑοδιηο 

ἃ58 ἀοδά τηθῃ. 
--ΦΦὍ- 

ΞΕΟΤΊΙΟΝ ΙΧ. 

{16 βοάϊος 9 πιαμῃ δοηιθ οἱ οΓ {Πιεὶγ αναυος, απὰ 90 ἴο 
«]ογιιδαίθηι. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΠ]. ρᾶγὲ οὗ νοῦ. 593, δηὰ νοῦ, 58, 
Δηά γτηδὴν Ὀοάϊθ5 οἵ {Π6 βαϊπίβ νυ ἰ ον 5] 6ρὲ ἅτόβο ἥν 

᾿ 9 Μαῖῖ. ΧΧΥΙ͂Ι, 53, 59.--Κ αὶ πολλὰ σώματα---ἠἠγέρθη. Καὶ 
ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, ἐισῆλθον εἰς 
τὴν ἁγίαν πόλιν. "15 5Θοη5 ἴο θ6 ἴθ θϑϑὲ γᾶν ἴο γοδὰ {18 
Ρᾶβδδᾶρθ. Ὑγμθὴ ἰ6 γιϑι θὰ ὰἂρ ἴπὸ ο]ιοβὶ, ὑπὸ σγᾶνεβ οροῃθὰ: 
ἀηκ αἰΐου ἷ8 γοϑαγγθοϊΐου ὑπ Ὀοά᾽θ5. οὐ ἵποβο ψΒὸ δὰ θδθῃ 
ἀθδὰα ψϑηΐ ᾿ἰμἴο θυ δα δι, ἃ ἃ ἀρρθᾶγοα ἰο ἐμποὶγ [γιθη 8, ἜΙοΥ 
γγ ΓΘ {πὸ Πηϑὲ ἔτα 5. οὐ {π6 γϑϑυγγθοΐίοη (α), 
ΤῊ 76 νγ5 θ6] ον ἐμαΐ ἴα ἔπδ ἔἴππὸ οὔ {ποῖ Μοϑδίδη ἐμ Βο 68 

ΟΥ π6ῖγ ρα γι γοΒ 8] Δ ἢ οοϑίουβ 5Π 0} ἃ ἈΓΙ86 ἴγοηι ἔμ 6 θα, 1ὲ 15 
ἀοιπαπ θα, ΨΥ αἀἸὰ ὑπὸ ραὐγΙγΟἢ5 50 ΘΆΓΠΘΒΕῪ ἀἰθϑίγο ἰο θ6 θὰ- 
τιθὰ τῇ {ΠΗ Ἰαπὰ οἵ 15γ861]} Βθοδιιβο πον αἰθα ἴῃ {πᾶ απ, ἀπά 
ἴῃ {μαΐ δα {πΠ6Ὺ 5118}} Πἴν8 ἀραὶ ἴῃ πὸ ἀὰγ5 οἵ {πὶ Μ  δϑίδῃ (δ) 
--ἀπα ἀραὶῃ, ἴΠ0 ργομἶβοα ᾿ὰπα 15 οα]]6 8 ττοτι ΥΝ, {6 Ἰδη ἃ οὗ 
ὑποὶγ ἀθδῖγο, θθοδιιβα ὑμ6 ροἐγ ΓΟ ἢ5. ΘΟ] Θὰ ἔπογο πῆᾶην ἢ} 655- 
ἴη55. Φάρου ἀοδδιγθὰ ἴο θὲ τοιηονϑὰ ἴο ἐμπαΐ ἰὰπα, θοᾶι5θ. ΒΘ 
ἃ ηα 5 δποθϑίουβ 5βοι ἃ ὑπο ἵν ἀσαΐπ, ἴῃ ἴπ6 ἀὰγ5. οἵ {δ 
ΜΙ 6551 Π --οπ  ὩΓ ΓΔ ΤΥ ΓΙΓῚ ΤΩΙ “52. 

ΤΉ ΘΥ6 15 ἀποῖμοὺ ἐγαδίζίοι ἴοὸ θ6 σα π ἀ αἰ8ὸ ἴῃ {πὸ ὈθῸΚ Βοίναγ, 
ψΠ]0 ἢ ΒρΘαΚ5. ἴθ 500} ἃπ Θν θη. }ν ΒΟΥΙρΡίμΓᾺ] πᾶ μ ΠῈ Γ Ο ἴΠπθ 
Βα θ]θοὐ οὗἩ 188 ἕαΐαγο γϑϑαγγθοϊίοη, ὑπαΐ ᾿ξ 15 πιοδὲ ργοθΆ 0] ἰἰ 
μᾶ5 θθθη θογγονθά ἔγοιι ἔπ6 υσὶεπρ5 οἵ 51, Ῥδὰ] (6). 

ΤΠδτο ἰ8 οουζαϊ γ πὸ ἃρπαγάϊεν ἴῃ {Π8 δα ρροβιτῖοπ οἵ ΕἸθμΐπς, 
{μαὶ πιᾶην οὔ {Π6 βαϊηῖβ οὐ ἰμὸ ΟἹὰ "“οοιιηθπὶ πρὶ πᾶν ΠΟῪ 
τίδϑ, ἃΠ 4 θ6Θη παἰ ΓΟ ]ΟυΒΙΥ τονθα θα ἰο 5οπι8 οὗ ἐμθ τηογο ἐθ- 

ΡΓΘσΒ6α οὗ οὔὖν 1γα᾽ 5. ἀἰδοίρ!θ8. Νοιἐμοῦ 5 1 ἐΠΡΟΒ510}6 ἐμπαΐ 

[μῖ5 ταῖρῦ πᾶν θθὸπ ἃ ρᾶγί οὐ ἔμ ὀχρθοξαϊξίοῃ οἱ ΑΡΓΆΙ ἈΠ, 

ψ δὴ Π6 γοϊοϊοοα ἴο 566. ἐπ ἀὰν οἵ Ομιυῖϊδί, πὰ Π δᾶνν {ΐ, ἀπά 

νγὰ5 ρ]δά (α). [ 
ΚΙορβίοοκ, ἴῃ μἷ8. ΜΘ ϑβδία!, Βᾶ5. τηλά6 ἃ πιοδὲ Ὀδαι ἢ} ἀ56. οὔ 

186 ορτΐοη, ἐμαΐ {πὸ 5ρι γι 5 οὔ ὑπ Ραϊγίαυομδ, πα ΟΥ ΠΟ ΓΒ οὔ {π6 

ΟἸἹὰ Τοβίαπιοηΐ βαϊ ηΐδ ἈΓΟΌ56 αἱ ἔπ 5 {1π|6. 
Ηον σγθαὶ ππὰσὶ πᾶν Ὀθθῶ ἐμ ἃϑζοῃ βθπηθεὶ οἵ τὸ ρεορίο, 

δὰ οὗἉ ἱποὶν τυ ϊογβ, ἡ ἤθη ἐμ 8 . ραβδδθα ὃ. ἴΠ6 Βθρυ οἴ γο5. οὐ 189 

ἀθαά, ἴο Βδμοϊὰ ἐμεπὶ ορθῦ, ἃπὰ ἔπε θοάΐθ5. ἐμαὶ "να Ὀόθη 

Βυγι δα ν᾽ βῖθ!6, ἀπ 5 ΟἹ πὰ σγαἀθα!!ν, ῬΘΓΒΆρ5, ΓΘΟΟΨΘΓΙΩ 

ἔγοπι ἐμθ τϑροβὲ οἵ ἀθαῖϊμ. δ ψουϊὰ Πᾶν θθθ ἢ 5608 {δ 

γΘΠΘΓΆΡ]6 ἤρωγο οἵ βοῦν ἃσοά Ῥαϊγίαγο, θὰ γβει ς᾽ [Πη6 σθᾶγ- 

πιδηΐβ οὗ ἐπ ἴον, ἐμὲ [0145 ἀθὰ ψγαρρίπρϑ. οὐ ἔπ ἐπιραΙ ΠΊΘΓ, 

ΤΠοτ πρῃξ 6. 5θθὴ πὸ θθϊονοα [ὉΓγμ] οἵ 5σοπθ οδογίδιοά 

ΘμΠ4, οὐ ραγθηΐ, ονϑῦ Β056. γθοθμΐ σγανΘ {πὸ ἥοννοῦβ Βα ποῖ 

γοὶ οϑαϑϑά ἴο Ὀἰθοπι--- 10. ν᾽ ἃ 5 511}} Ἰαπιθηοά, ηά 51} νορὶ, 

θδαγίηρ, αἰϊηθδα ἴὸ {πὸ ργοδΐ ονοηΐ. ᾿ 15 ποϊ ᾿πῈρ 5510} } 6 τπηὶ 

πιΆ ΠΥ Οὐ ἐποϑθ πὸ πα ΒΟΠμο] ἃ ἐμ αοἰίου5, ἅπὰ θοΠ ον πη ἔδπῈ 

νοτὰβ οἵ {μ6 ὅοη οἱ αρφά, ψἈ}16 οα θᾶγε!, ΘΓΘ ΠΝ τοϑιογοὰ 

ἴο ΗΠἴ8, ἀπά ψϑγθ ρδγπη ἰδ ἴο ἀρρϑὰγ ἴο ἐμοῖγ ἔγίθμ δ, ἃ5. 85 

ἀπάοπίδθῖδ δυϊάθποα οὐ ἐπ ἴγυὶμ οἱ ΟἸγΙδι᾽ 5 γεβαγγΘΟΙΙΟ 8, δηὰ 

οἵ δὲ5 οομααοοὶ ονοῦ ἀθα } ἀπά {πὸ δ γάνο, ᾿Εν ἰοιηῦδ οἱ 
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Μιχχνι 8. Απᾶ σδτηο ουὐΐ οὗ {Π6 στᾶνϑϑ δἴζου 15 γθϑασυθοίοη, δηα ὁ θειβαϊθπι. 
γγθηΐ Ἰηΐο {π6 ΠΟΙΥ οἰἔγ, δα δρρθαιϑα τιηΐο τηϑηγυ. 

-τῷ»- 
ΒΕΟΤΙΟΝ Χ, . 

Μαγῃ Μαράαϊοηο, ἰδ οἰἦον αγῳ, ἀπά ϑαίοηιθ, αγγῖυο αἱ 
ἐθ6 ϑοριίοίγο, απὰ ἤηπά {διε δίοπε τοἰ θα αἰυαῃ. 

ΜΑΚΚ ΧΥΪ. ρατὶ οὗ νεῖ. 93. δηᾷ νϑὺύ. 8, 4. 70ΗΝ ΧΧ. ραγί οὗ 
γα . 1. 

ΜῈ τ χνὶ. 8. Απα {Π6Ὺ 5814 διηοηρ' {Πθ 56 ᾽ν 68, 
2, 8. 1Π6 τβίησ οὔ [Π6 βαη "δ, 

186. Ὑἱοὴ ἀπά {π6 ΡΟΟΥΓ ορεποᾶ ἴο ἴμ6 σἂζΖθ οἵ ἔπθ αϑίοῃϑμθα 
ϑρθοίαξογ---ἰμθ σουγγαρίθθ ρὰΐ οπ ἱποουύγαρίίοη, ἃπὰ {6 
ποία! ἀϑϑατηθα ἱπηπιογία! ν. ΤμΘ ὈΟΠῸ5 ΟΓΘ 566 η ἴο Θ0ΠῚ0 
ἰορσοῖπου : ἰΠ6 βίπονβ δπὰ ἔμ δ ἴο πηῖΐϊθ δηα ἴο σουίνο. ᾿ 
ΤῊ ᾿ηοηυπηδηΐβ οὗ τᾶγ0]6, ἴμ6 βϑθρυ]οθγοβ οἵ το κΚ 5100» 
ἃ 6 Υ6 τοηΐ ἀϑιπάθσ. ΤΠ6 ᾿που] θὴρ ἀμπδῖ, ὈΥ ἃ 5116 πηὲ 
Δα πηγϑίθυ!ουβ ΡΥΟΟΘ585, ἀϑϑαπιθα ἄραῖη 115 ἰουὰ ἃπα δαΐυ 68, 
ἀπ δΔοκηον]εασοα ἱμ6 ΡΟ ΟΥ οἵ δ 1 ν151016 ΘΟ ΌΘΓΟΥ ονοῖ {Π6 
ἰαϑὺ ργθαὰΐ θῆθν οἴ τη8Π5. 'ΓΠΟ οομηθαΐ θοΐνθθῃ ἀθαΐῃ ἃπα 8 νγὰ5 
ΔΘΆΙΏ Γαπονοα, δα ἀθαΐ ννὰ5 5] ] ον δα ΠΡ ἴῃ νἱοἴουν. θη 68, 
506}. ἃ5 {Π656, αἱ ἴοη ἐπουβαη ἃ {Ππ|65 ΠΟΥ 6 5. 116 ἃπα σΟ  ἀ6Γ- 
[α], ἃγΓΘ γοϑουνοα [ὉΓ ἴΠπο56 ἐπαΐ 5118] 06 8 1ν 61 {π᾿ Ἰαἰἴου ἀὰγ5 αρὸπ 
1Π6 ϑαῦὶ ; θη ὑπ ἰγΓατὴρ οἵ ἴΠ6 ΑΥ̓ΟΠΔΠΡ6Ι 588}} δοιηα, πὰ 
6 ΜΙ οαϊαΐον, αἰΐθη θα τ ἢ 81} {π6 Θομαρϑην οὗ 8ΠΡ615, ἴῃ ἐπα 
ον οἵ μὶ5 ἘδΠΘΥ, 5}8}1] γθοοῖνο ὑπο {1}} γθοοῃιρθῃβα οὗ [15 
ΒΔΟΓΙἤοΟ: [ῸΓ Πὶδ νοΐοθ 5881] 0811 ἔμ ἀθδᾶ ἴγοπὶ ἔμ6 1} οτᾶνθδ, 
ἃ η4., ἃπη] αὶ πὸ 60 Κ οἵ πα] ηϊν, ἈΠΏΟΏΠΟΘ ἴο ἐπ δϑιοπἰϑμθα 
Πνῖηρ ἐπαΐ ὑμ6 γοῖρη. οἵ πηπιογία! ὐν πὰ8 θοραη, ἃηἃ ἐμαὶ ἐπ 6 
ὑγιαρ}ν οὐ ἐΠεὶγ αοα 5 σομηρ]οἶε. 

ΤΠ6 νθῖ} ἡ πίοι 1465 {π6 Γαἴατο τ οΥ]  ἔγότα ἔπ 1πἰγαδίοη οὗ 
Τ8, 566 15 ἴο 6 ρΡδυὶν γΓοιηονθα  μθ νὸ τοαὰ ἴΠ15 μᾶϑθαρο. 
ΤΊ π6 ΠΊΔΥ Θηρτανο 5 ΟΠ ΠΡ 65 ΠΡΟ ἃ5. ΤΠ6 ΟΥ̓́Θ ΤηΔῪ [056 118 
ὈγΠΠ ποθ, ὑπ6 ἸπηὉ 115 δον! γ, {π6 ἔγαμπηο 115 βίγθηρίῃ, Ραΐ, 
αοα ὃὈ6 ἱμδηκθϑά, ἴον 8 οοηϑβοϊαίϊομ οἵ ἃ Ομγιβιϊαη, ἀπὰ ἐπ 6 
ΠΟΡΘ οὗ ἃ γϑϑυγγθοίίοη ἰο 6. Τ]μ6 στο] σίου οἱ Ηΐπι ψῃο αἰδὰ 
ΟΥ̓ πᾶ, πα ἰδ]α ψγαϑίθ π6 διρίγο οἵ ἀοαῖμ 1 ὑπαὶ τποπιθηΐ 
ψΨπΘη μὸ γἱοθ θα ἰο [5 βδοθρίγθ, οἂῃ βΒῃρροχίὶ υ5 ἔπγοῦρ πὸ 
ΠΔ]56 Γ165 Οἵ [Π15 βδἴαιίβ οἵ {γ1], δη ἃ θθ8Γ 15 5δίδθιυ ἐμγουρη ἐμ 
ΨΆΙΠΙΟΥ οὗ ἀδυκιιοδ5 ἃηα οοΥγιρίϊοη. ΤῚ15 τ  ]ϑΊοη ἰ5 ἔμ 6 ΟΠ]Υ 
5011 ἰοππάἀαϊίοη οὗ ἱορ6, Οὐ Βᾶρρὶῃ 655, υοΐῃ μοῦ δῃᾶ ἰθγο- 
δἰζου. - 

[α) Οτοία5 ρα Βονγοτ᾽β Οὐ εῖοαὶ Οοπ]θοίατοβ, ρ. 132. (0) Βτββ8- 
οἷἴ ΕΌΡα, ββοῖ. χου!. [0]. 93. 4. ἀπὰ ϑοῃϑιηοίν ΕδΌΡα, 5θοί. χΧΧῆ!. [0]. 
191. 2. ἂρ δομοοίρεη, οτϑ Ηδργαίος, τγο]. 1. ρ. 297.- (6) ὅόμαν Ομὰ- 
ἄαβοϊι, [ο]. 45. 1. 101 ἀθ ΜΝ οβϑία βϑύπιο.: δδί, φαυοὰ ἐβιηροζα πι 0} 186] ν θη- 
{τὰι5 αἱἵ, φαδπάο Ὀποοῖπᾶ οἰδηρσοπί : Εὖ ἃ οἰδηροῖθ, οἱ βοπϊία θποοϊηα- ; 

ταμῃ δυϊρι!αθαηΐ Ῥαίγθϑ ΠΟ ἴῃ τη 610 ΒρΡεΙ αποεθ, ΝΙΤΥῚ2 ἩΡ ΓΙ οἱ βαγ- 
ἔθη ἴπ᾿ δρ τα, οἱ νθηϊεπῖ δὰ 605, ἃρ ϑοβοείροπ. (64), [ {π6 πηρυῦ- 
ἰδ ρᾶρϑβ οἵ Τιογὰ Βαγγϊησίοπ, ἴῃ ἃ ἰθίίεν ἴο Ὥτσ. μαγάποσ, 1 μά 
ΞΟΙῚΘ ΨΘΥΥ ΟἸΓΙΟῈΒ ἃπα ΟΥΙΡῚΠ8] [4685 οα {815 5] 6οΐ. 

101 Πᾶν δαορίθα ἐπ ϑιπθπαδίϊοη οἵ ἰοχὺ ἴῃ {Π15 ρΡᾶβϑδᾶρ8 
Ῥιοροβρὰ θγ Μχγ. Ουὐδηῇο]ά, δου ἃ οαγϑία] οοπδιἀθγαίΐοπ οὗ {πὸ 
ΤΘΑΒΟΠΙηρ᾽ οἵ ΑὙΟΒΡΊ5ΠῸΡ Ννοοτηθ πα Ὦγ. Βθηδοη. 18ΠῸ6 ἰοχὶ 
ΥΘαα 65 ΟὨΪΥ ἴο θ6 ροϊπἰοα αἸ ΠΟ θη] γ, δπα τ ποιΐ ἀν αἰΐογα- 
ἐϊοη οἵ ἴπΠ6 ασθοῖκ ψυρσαξα ἑθχὲ, {πῃ 6 ἡ ΠΟ]6 ρϑϑϑᾶρθ 15 Ἰηδα6 σοη- 
δἰδίοπι. ὙΠῸ οὐἱρίπαὶ γοϑαβ ἔΠππ5.: νοῦ, 2, λίαν πρωϊ τῆς μιᾶς 
σαξξάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. νογ. 
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Μαγκχνὶ. 8, ΠΟ 5}}8}} γ0}} τ ἄνὰ 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΥΟ ἢ 

δΎ8 

Υ 1Π6 βίοπο ἔχου {πὸ ἄσου ΟΡ {πὸ Τογαρίοιν. 
' 

----- Ξε λιν ἐἱεῖ τοτὶ σῶος, τὺὖὺὕὸ0ὈὔὌὔᾺὕᾺἄᾺᾧΨῳΨῳὉϑὕ Ὁ ἡ. “οι 
9. καὶ ἔλεγον πρὸς κιτιλ, 1{ ᾿͵γ ὕΙδθο ἃ ροτίοὰ αἱ μνημεῖ 
γοδὰ ἴπὸ θϑρὶπηϊηρ οἵ νου. ὃ, ὙΠ ΕΠ ἰδειον νῶν Δ αν" 
916 βδθηΐθμοθ, ἔπ παγγαῖϊνο ἴ5 οοιηρ!οἴθ, πὰ ὑπὸ ΑἸ ΠΊΘῸΪΝ αγίβε ἴπρ᾽ ἴγοπι ἔπι ᾿πηροϑϑι 1} ν᾽ οὐ ἀθἰτἰπρ λίαν πρωϊ ψὶ 1 ἱνατεί- 
λαντος τοῦ ἡλίου νη 568. 1 πᾶνο ἄοπο {Πἰ8. Τὸ ἰογπια ραγὶ 
Οὐ 116 νϑῦδ868 5 ἴῃ ϑθοίίοη 7; ἰΐ γϑαᾶϑ ἐμιι5-- 

ὙΘΥ. ὦ. ΤΠΙΘΥ οπηθ απΐο {Π6 ἴοπι}, 
9. Αῃὰ {π6Υ βαϊά ἴο ϑδοῖ οἴ μ σ, 
ὦ. ρου 1Π6 τἰβίηρ οὔ ἐπ δὰ, 
9. 7.10 5}}8}} ΧῸ}] ἄὐγᾶγ, ἄζο. 

ΤΉ6. 58 Π|6 γϑδάϊηρ γὰ5 ἴῃ ἐδ ΒαγπιΟΩΥ (α) οἵ ΑἸπιποηΐι5: οἱ 
ΟΥΟ )8πι| 5016 ἀϊσοθαπῖ ; απ α ἴῃ {}|6 ΑὐΗΐορὶο νογβίοιι. 

1 518}} 5] οἷπ Μι. Ογδηῇο] 45. τοιπαυ κα οα. ἰδ οΥἰ ἢ οἶσπι5 
Μ 6 ἢ πᾶν θθον μγομροϑβοὰ ἴο σϑπονθ {πὸ αἰ Πιοαγ, μὰ ἴο 
ὙΠ] 0} 116 ΓΙ ΣΉ ΠΥ ΟΡ] Θοῖθ, ΝΑΓΚ χυ]. 2. {Π15 ρΙαθο, ἃ5 1ἷ 5ἴανάς ἴῃ 
ἴμθ γϑοοινοα ἰθχί, 85 ογϑαϊθα σγοαΐ διπραγγαϑϑιπθπὶ ἰο {Ππς οὐπι- 
πηθηΐδίου 5 Δ ΠαΥΠΙΟἢ 518, οὐ πο ἴο πὸ αἰ ΠΟ] ἐγ Οἱ γοοο πο ἴτε; 
ἐμ ἀδβογίρίϊνθ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλία, αἵ {η6 ἀθδογί ρεϊν» λίαν 
πρωΐ. ἘῸΓ {Π||5 φυθδίϊοη 15. ορνίοιιβ, Ηον οἂπ {Ππ6 ἀδνγηΐις οἵ 
{πθ ἀδγΥ "6 αἱ {116 τἰδίπρ' οὐ {π6 5 ὃ οὐ, π᾿ οἶποῦ ψογάς, ον 
Ο8Π ἔνγο ΠΟῸΓΒ ὈΘΙΌΓΘ 51 ηὙ156 06 ΠῸ 5ρᾶ06 οὗ ἔπη Βα ̓5 {86 
παίαγα] απθϑιϊοη ἐπαΐ ἀΥ565 {ΓῸ ΠῚ ροΥαπίης ὑπὸ γοοοίνοα ἰοχὶ 
οἵ ἐπ ἄρθρον ρίδοθ ; ἃηᾷ ἐμϑυθίογο, ἃ5 115 ἰοχὶ ἸθΟγ5. ἀπύοῦ 50 
ϑγοαῖ ἢ ἱποοηβιδίθηου, ὑποῦο τππδὲ 6 ἃ [(Ἀπ|} 1ῃ ἰἰ ; Ραΐ, ἃ5. ἰ 
15 ποῖ ρΟϑϑι016 {μαὶ 50 »,Ὸ55 ἃ ὈΪαη ον (Ἰγῖηρ τ τ πῖ πὶ {πὸ 5π|8}} 
ΘΟΙΏρΡᾶ55 οἱἨ {μῃϊγίθοη του ἀ5,) οουἹὰ ϑϑοᾶρθ ἴπ6 ποΐϊοο οἵ 51. 
ΜΑΓΚ, ΠΟ ἈΡΡΘΆΓΒ, πὶ τηδην ᾿πϑίδηοο8, Μ᾽ ΒΙΟἢ 1 15. ποθ 655 ἴὸ 
Ροϊπὲ ουἷἵ, ἴο μ6 ἃ οΟἰθᾶγ πὰ οἰγουιηβρθοῖ υσιΐοσ, ἴπο τοοοϊνοὰ 
γϑδαϊηρ' οαπποῖ "6 σοπαΐηθ. Ὑνο ἂγ5 πᾶν ἤθη Ῥγοροβοὰ [ὉΓ 
γΓϑιηονίης ὑπὸ ΑἸΠΠοα]γ. 1 5 θΘ θη βαϊ 4, ὑπαὶ Π 6 δορὶ {πο 
γοδάϊηρ οἵ ΒοΖλ5 Μ 85. νοὶ 15. ἀνατέλλοντος, οτϊθηΐο (δ), πο 
5Θθι 9 ἸΠΟΟΠΒἰδίθπμου ἱπ 5᾽. ΜΆΓΚ Μ1Π1 ἴπ8 6. τοοοηο]!οὰ : 
ἴογ λίαν πρωΐ, οαπποῖ ἃάπξ οἵ ἀνατείλαντος. ΤῸ νθϊοι 1 
χατιδὲ ΓΘΡΙΥ, ὑπᾶὶ ποι Π6Γ οαπ 1ἴ δαιηϊξ οἵ ἀνατελλοντος, ἃ 1658 
ἰδ οἂπ 6 ρῥγονεά ἱἰμαὶ ἐμπὶ5 ψογά 5]5 165 ἐπ ἀδν πίῃ οὗ ὑπὸ 
ἀν ; ἃ 56η56 ΜὙΠΙΟΝ 5ΌΓΟΙΥ ΠῸ Δοουγαΐθ ρΘγβοι Ὑ01}} αἰζουρέ ἰὼ 
αϑϑογὶ 1 ροββϑθβϑϑᾶ οὗ ὙΠ πογά τη δἰ ση ν, αἱ 1θαβί, {ΠπΠαΐ 186 
ἼΡΡΘΙ πῦρ οἵ ὑπ 51} γ)1ἃ5 ΨΘΓΥ ΠΘᾺΡ {Π6 56 η510]6 ποτγίζοη, ἃπά 
ἐπογοίουθ, ἃ5. ὑπθγο ἢ ΟἸΪΥ θ6 ἴπ αἰ ἤδγοποθ οἵ ἃ ἴδνν πιϊ παῖ 5 
μον πο {ἰπ|65 ἀδποίϊθα ὃν {π|5 γθδάϊηρ πὰ {πᾶΐ ἴῃ ἴπΠ6 τὸ- 
οοἰνοᾶ ἰοχὶ, 1 ὑμῖηκ 1Ε ν ΎῪ ἱπηππαίθυ αὶ νὴ μΙ Οἢ νγο ΤΌ]ΤΟν. 

ἈΑποΐμοῦ ψᾺΥ ργοροβοα ἴο γοπιθάν {πὸ αἰ] α]ἐν 15, δαὶ ἐρχον- 
- ται 5πῃου]ᾶ "6 ἴαίκθπ τ λίαν πρωΐ, π΄ {6 5686. οἵ σοϊπρ, ΟΥ 

βοιτπρ οα, ἃπὰ ΔΙ γαγ5 ἀπάογοϊοοά τ ἢ ἀνατέιλαντος τῷ ἡλία, 
ἱπ ἐπαΐ οὐ σοιηΐπρ,, ΟΥ̓ αὐγίνίηρ. "ΓΘ 6] Πρ5]5, Βονθνογ, ΚΒ 10 Β 
15 ορίαἴοπ ᾿πἰγοάμποθβ, 5. οου[ Ὠ]Ὺ ὙΘΥν ΠᾶγΒα ἃη ἃ ἈΠΈΒΙΑΪ 
ἀπ, 1 ἐπίηκ, ἴοο [ἀγ-Τοἰομοα (οῦ θοΐηρ δἀορίοα, ἃ5 1 ἀθ65 ποῖ 
566) ἰο ἤον ἴπ 8Π ΘΆΘΥ ΠηλππΠοΥ ἴγοιῃ ἴΠ6 οοπίοχὶ οἵ ἐξ Ἐνϑη- 
βο! δῖ; 0 γ λίαν πρωϊαπά ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου ἅτ ον Ἰάθ θα !ν ππδάθ 
θΥ {π8 οοπιπιοπ γοδαϊηρ οἵ πα ρ΄δοο, ἴο 6 θοὶ} οοπηθοϊοά ν ἢ 

ἐδ8 βᾶπιθ νϑῦρ, ἔρχονται; πὰ ἱπογοίογο ἀπ Ῥγοροϑοῦ οἵ {815 

βοϊαἑϊου 5μου! ἃ μᾶνο οἴεγοα ὁπ ἱπιρογίδπ! ἀπιθηἀπηθηὶ ἕο τᾶ ΚΘ 

σοορα μἷ5 ορίπίοη. ΥΒαὶ {Π|5 15, ἸΠᾺῪ ΘΆΒΙΥ 6 δθθη ΟΥ̓ μᾶγὶ οἵ 

ψ μαὲ 9ΓῸ]Π]ον 5. [π ἴπδ ποδὶ ἀποίθηὶ Μ585. {ποθ 5 πὸ ἀἰδίϊπος- 
ἰϊοη ΟἹ ψογάβ ; πὸ 5ρ868 ἸοΓὉ ΒΘ νγθθἢ ΘΥΘΥΥ ἵν πγογάδ, θυ 4}} 
1π6 Ιοἐξουβ ἴῃ ὁη6 11π ἅτ οἷοβο ἰομοίμογ, ὙΤΠ5 θεῖπς ἀπ δᾶ56, 
ψὸ πᾶνϑ γαγγαηὶν ἰὸ ροΐϊηϊ ὑπὸ ἰοχὶ 50 ἃ5 ἴο ὁχ οἰ ουἱ οἱ 186 

βοηΐομοῦ ἰπ ΜΗ λίαν πρωΐ ἴ5, Ὑ Β1ΟΙ. την θ0. ἀσμο ὈΥ Ρ᾽ δος, 



554 ΜΑΒΥῪ ΜΑΘΌΛΑΠΕΝΕ 6089 τὸ τεῖι, ΡΕΤ ΕΝ ΞΘΗΑΡ, ὙΠ. 

Μαῖκχῇ. 4. Απῷ νῆδθῃ {ποὺ Ἰοοκοά, τπφῪ 5ανν {Πα (Π6 5ίοῃβ νγὰβ 7ϑγαβαίεπι. 
γΟ]]6 ἃ λννᾶν ἧἷ : [ῸΥ [Ὁ νγᾶβ νυν σγϑδί. 

Τοίμι χ. 1. δηά 561} {πΠ6 βίοῃβ ἔδίζκβῃ ἄνγᾶὺ ἔγουη {π6 Βθρ! ἢ ΓΘ, 
Ἐπῷ».- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 
Μανυ Μασάαίοηε ἰθαυος ἐδ οἱμον Ματῃ απὰ διαϊοηιο ἰο ἰοἰϊ 

ῥέον. 

] ΨΟΗΝ ΧΧ.- 92. 

Φοῖιι ν 9. Τῇ 586 γυπηθίῃ, δηάᾶ σοϊηθίῃ ἴοὸ Θπηοη Ρεοίοθι, δηά ἴο 
| {Π6 οἴμοΥ ἀ|56 1016 ννῃολη {6βι5 ον, πα 5810} ππίο {6 1η, 
το ΤΟΥ Πᾶνα ἕδκθη νὰν {Π6 μογὰ ουΐ οὗ {πΠ6 Βαραΐοῆγο, ἀπὰ 
τς ΜἘῸ Καὸνν ποῖ ψΏΘΓΘ ἔΠοῪ Πᾶνα 114 Πίτη. , 

--ο-- 
ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΙ. 

ϑαίοηε, απὰ ἐδ οἶδεν ΐαγῳ, αμγίησ ἐδθ αὔδοόηοο Γ᾽ ατγῳ 
| Μῳὰἀαίφηο, θηΐον ἐμ Ῥοτοῖ οΥ ἐτ6 ϑορωίοίιγο, ἀπά 56ε 

οπε “ηρσοῖ, τυἱο σοηιηιαηας ἐδόθη ἐο τη ογηι ἐδ ΤΠ) Ἰδορίος 
ἐλεὶ “6διι5 τυαδ ΥἹδΘΉ. 

ΜΑΤΊ. ΧΧΥΠΙ. ὅτ---8, ΜΑΒΚ ΧΥΙ. ὅ---8. 
Ϊ 

Μαικνὶ.ὅ. Απά δηίθυίηρ' ἰπΐο {Π|6 ΒΘρΆ ΟὮτο "ἢ, ἘΠΘῪ βᾶνν ἃ γοιιηρ' πιὰ 

ἃ Ρϑγοα οὐ {8}} 5ἴορ ᾿πηπηθα! αἰθὶν [ΘΓ ἴπ6 ψογὰ μνημεῖον. “15 
ψομ]ὰ δηξ γον γοπιονθ ἔπ6 αἸΠΠοαν : (ῸΓ ἵμποπ ἀνατείλαντος 
τῷ ἡλίβ σοῦ ᾶν πὸ οοηπθοίίοι τ ἰ λίαν πρωΐ, ἀπὲ ᾿ἴ Μοῦ] α 
ΟἸΘΑΥῚν ἀρρθᾶγ, ἰδαὺ ὑπ ἔνο ἀθβοσι ρύϊνθ ρἢῃ γΓαβ65 γο αἰθα ἴο ἀἰ- 
[εγθηΐ {ἴπ|65, ἴογ πο, ἴῃ 41} ργοΡΑΒΙΠγ, ὑΠ6 Εἰὐνδηρϑ δὶ ἰη- 
ἰοπα θά ἰἤθπι οί, ὅζο. ὅζο. 

(α) ψι46 ΜΗ ἴῃ Ἰοο. οδἀϊί, Κακίοτι.---(Ὁ) ΒΊΞΒορ Νεννοοιηθ᾽ 5 
Ηδτιποπν οἵ ἐμ αοβρεὶ, ποίθ5, Ρ. ὅ4.--- Βοηβοι οα 1 ΤῊ655. 11. 7. ποί Ν᾿ 
δὰ 2 ΤΊ655. 11. 19, 

" Τορκίηρ ἃρ ἔπΠ6ν δανν ΜΠ 5ΌΓΡΥΖα θεωρᾶσιν, ὑπαὶ {Π6 δἴοπ6 
γγ85 τοι θα ἃγγᾶγ, ἦν γὰρ μέγας σφόδρα, ““ἴοΥ 1 νγὰβ γΘΥΡ σγοθαί.) 
ΓΉ 5 ψῃ5 ἴπ6 οα 156 Οἵ {Π61Ὑ ΒΌΓΡΓΙΖΘ.---ϑϑο Βονγοι,, Ρ. 181. 

12. Π}Β6 ἀϊδίαποαθ οὔ {πὸ ΒΟΙΪΚ βϑρυ!σῃγο ἔγομι  Θυιιβαίθιι ννὰ5 ποῖ 
ΟΠ6 πλ}|6. 1ὖ 15 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ΓΘ ΘΓ {π15 Δοἱ, ἰο δοοοπῃὲ [ῸΓ 
{π6 γαριἃ ροϊῃηρ δῃὰ οομπς οἵ {Π6 ἀριἰαἰθα ἃπὰ δηχίοιιβ [0]- 
Ιοννϑῦβ οἵ Ογ δὶ. 

Νίανυ ΜΙαρ ἀΆ]6 6, ἃ5 Β00ἢ ἃ5 586 ἀἰδοονϑῖβ {6 5[0Π6 15 ΤΟ]]64 
ἀνγἂγ, ἰδᾶνθϑ ΠΘΓ σοπρδῃϊοη5, Μ᾿ πο ϊ ΔΡρΡΓΟΔΟ Πρ ἴο ΘΧ ΠΏ 6 
[6 δοραϊ!οιγο, ἴο ᾿πηἰογαι Ροίθυ πα 51. Φόοθη οἵ ὑπ1|5 ἀποχρθοίθα 
ΘΟσαγΓγαηςΒ ; Π0 ἀουθὶ πορίηρ ἴο Γθοοῖνθ 50Π16 θυ ρ) ηδίϊοη ἔγομὰ 
μθη), ΟΥ̓ ἰ0 αν ἔθ θθπαπὶ οἵ ὑπθὶγΓ Θχθυ οη5 ἴῃ {Π15 ἀ]οοΚοα 
ἴογΓ δνθηΐ. 

Οἰμον ἀϊῆιου! εθ5 ἰπ ὑμ6 δοοουπὶ οἵ ἔπ6 τϑϑυγγθοϊομ. ἅΓΙ56 
ἔγοιῃ οὐγ ποῖ δ Π] οἰ θη τν ἀπάογβϑίδπαϊηρ {μ6 ἴογ οἵ {Π6 56ρὲ}- 
ΟἾγΘ5 ψ ἰοἢ ΓΘ αϑϑαὰ θγ ἴδ 768. 
ΤΠ ἔοόγηι οὗ {Π6 56 ΟἢΓ65 ἀπιοπρ ἔπ 6 6 }5 15 ἔππ15 ργθβϑογι θα 

Ὀγ {π6 ΒΔΡΡ15 (α)---Ε6. {πᾶΐ 56} 16 ἢ} 15 πρῖρῃθουΓ ἃ μ]Δο6 οἵ 
Ρυγία], ἀπ ἃ πῃ ἐπα ἰακ65 οἵ [5 ποῖ ΡΟυΓ ἃ ρἰᾶοο οἵ θαγΑ}, ἰοΐ 
Βΐπλ πιλῖθ ἐμ ᾿ΠΠΟΙΓ[ ρᾶγίβ οὗ ὑπὸ οἂνθ ἴθασ οὐδ ϊ5, ἃΠα 51Χ 
οαθιῖ; ἀηὰ [οὐ ᾿ΐπι ρθη νυ δῖ εὐ 1.212 πὶ δἰριῦ ΘΘρΡΌΪΟΙΓΟΣ. 
ΤΟΥ 6 δοουβίοπιθα, 5805 [Π6 91055, ἴο ὈΌΓΥ {Π6 δᾶμπι6 ἔμ] ν, 
ἴηι ἐπ βᾶτηθ ον ; Ψ ΠΘΠη66 ΓΔπγ ὁη6 50]4 [5 Ποῖ ΡΟῸΓ ἃ ρ]806 
[Ὸγ Βασία], πὸ 56}}5 ἰὴ ΓΟΟΙ [ῸὉΓ ἵννο οᾶνθο, 8 ἃ σοῦ ἴῃ {ϊπ6 
Ὠ}] 616. 12 15. πὸ νϑὺν ρ᾽αοθ ποῖ {π6 θΟὰν 15 [αἰὰ. 



τ χνὶ!. ὅ. ἐπ ὁπ {Π6 τίρῆι 5ἰάο, 

ΒΑΒΟΜῈ ΑΝῸ ΜΑΗῪ 5ΕῈ ΑΝ ΑΝΟΕΙῚ,-- ΠΑΡ. ὙΠ]. 

8 Πἃ {Π6ν νγεσα δῆ σῃιοα, 
ποτ ΣΕ σοι, ὑπ χε Ὁ δον 
Τὸ οληηοὶ πόνον οῦ θῸ Βυρροβοά, {πᾶὶ νοῦν ρόγθοῖ 80 πὴ 

15} ἴο ργο] 886 ἃ θιτ Ρίδοο, {πὸ ἀδοίτο εν [ὉΥ Ὑβολτ μι πὶ 
με ύμνοι μμοὸν ἴο οσοπίονπι ἴο {15 ’'νν. 1 νν}}} "6 ορϑβογνοά, ἐμαὶ 
κως γχ ἔχω ἐμ όΒθρὴ οἱ Αὐἰπιλῖῃθα, γοαυϊγίηρ {5 δορυ]- 
παπαῖ, το νει νος γ ἢ 566 η}5 ἰπἀθοὰ ἴο πᾶνθ θθθὴ ΡΟ τὶν μἷ5 

ΤΊ6. ΒΑΡΌΙἢ5. (δγ5 Ὅγ. Τ Ὁ Π50Π}) ργθβογίθο {παὶ ἃ Ηδῦγον 
ΒΘΡαΪ!Ϊ ΟΠ ΓΘ σου! μᾶνο ἃ οουχέ μοϑίουο ἱϊ, τγοὰρ ἢ νυ Β΄ Ὁ. γοὰ ΓΟ 
ἴο ρᾶ88 ἴο πὸ ἀθογ ἐμὰϊ Ἰοδὰς ἰπΐο ἔπ αν 6 ΟΓ ΡΓΟΡΟΓ μδοο οὔ 
δθρυϊΐαγθ. ΤΟΥ αἀἰγοοῦ (μ6 οουτὶ ἴο θ6 τπᾶὰρ δἰχ κεῖ τα ΟΓ 
Ὠ1η6 ἴδοῖ βαᾳιᾶγθ (ὁ). [ 
ΏΘΓΘ ἰ8. ἃἢ ΓΘ ΟΥ̓ ροΓγΐ 0 οὗ {πὸ ργθβουὶθοὰ ἀϊτπθηδίοηβ Β6- 

ἴογθ ὑπαὶ ψ πῖον ἰ85 πον οα]]δὰ ἴμ6 ΠΒΟΙν 5ΘρΌ οογο, ἀπὰ  Βῖοἢ 
ΒΘ 0ΠΙ5 ποῖ 11] Θ᾿] το 1μ8 βᾶτηθ Ποῖ 1ἰ Πνὰ5 ἸοῺρ; θογπο. ΕῸΓ 
ἱβουρῚν ἴῃ ἴμ6 γϑίρῃ οἱ ἴῃ ΕἸ ΡΟΥΟΥ Αὐἀγίδῃ ἔπ Β6ρυ! οῦγο οἵ 
ΟὨνῖδὶ νγὰ5 Ρυγίθα ἀπ 6 Γ ἃ ναϑὶ ᾿πουπὶ οὐ δαγί ἢ, ἀπὰ οἡ {15 
τοι ηΐ νγὰϑ 56 ̓  Ρ ἂπ Ὁ) θοῦ οἵ ῬΡαρᾷη ψογϑμὶρ ἴῃ ἀθϑρίϊθ ἰο {πὸ 
Ομ] ϑιϊαι5, γοῖ {π6 ρ]οθ γνγὰβ ροϊπὲθὰ οὔ ἴο ἔμπὶ δ. {ἢ:656 ΨὙΘΓΥῪ 
5155 οἵὁἨ ἰἀο]αΐγν δἰδη πο ον οΥ ἴ ; ἀπ ἤθη {Π|8 τηθιπξαΐ ἢ οἵ 

Ο ΘάΓΒ, ἢ }} {πα Βαα ὕθθὴ δγθοϊθα ονοῦ ᾿ΐ, νᾶ ρου ἵννὸ οθη- 
ἔα 165 θυ οἰθαγθὰ ἀνᾶν, Ὀγ ογάογ οἱ Οοπϑίαπιϊπο πο ατοαΐ, 
ἴπθη, ἃ5 ΕΛ ΘΌ 15 ΘΧΡΥΘΒ5565 ἰἴ, “{Π6 οανο, ἔπ Ηοὶν οἱ ἨοΪϊΐο5, 
οὐΐαϊπθα ἃ 5 πη! 86. οἵ ΟἿΤ ϑν] 5 Ττοβαγχγθοίίοῃ :᾽) ψ πΐοἢ 
ψογἀ5. ΔΔ6 ποὺ ΟὨ]Υ ἴο {πὸ θατὶα] ἀηα γοδαγγθοίΐοπ. οἱ ἐδ 
Ὀ] 6556 μον {πᾶ μᾶα Ἰαΐπ ἰη {815 ΘΘΡ ἢ γο, θὰ  α15ὸ ἴο {π᾿ ον πὶ 
οὕτμ6 Φ ον 5} δαηοΐθαγγ. ΕῸΥ πὸ {π|6 οἵ Ηοὶν οἵ Ηοἰἑο5 σίνθη 
ἰο {πΠ6 οἂνθ ᾿πηρογῖβ, ἐμπαΐ ᾿ὑ Παὰ ἃ πον ρίδεθ θοίογο ᾿ξ, δὰ 
νγ5 αἰνϊ ἀθα ἴῃ ἔννο, {πκ πὸ δαηβοΐαασυ. [{ 15 ἱπογοίογο δη ἴῃ αϊ- 
τϑοῖ τοϑιϊποην οἵ ΕἸ βοθῖα5, ἃ ἢαἰΐνο οἵ Ρα!θδίϊηθ, υθ το ᾿ν6 ἰνοὰ 
Ἰ]ΔΠΥ γοδ 5, ΘΟποθγηϊηρ ἴπ6 μ] αἰ Ογ πὴ οὕ οι Τμογα 5 ΒΘΡΆ]ΟΙΓΘ. 

16οὐ 5 πον δχϑιηΐπο πε ἴοσιῃ οὐ ᾽ἢ Ὀν ὑπ Εναπρο! δῖε, Β., 
Μαϊζμεν ἴ6}15 τι ἐπα [86 ἀπ 56] “το! ] οά θδοῖς {π6 5βἴοηθ ἴγοπι {6 
ἀοοτν πᾷ εαὐ ἀροῃ ἴὉὉ (Μαῖϊ, χχνῆ!, 2.); 81. Μαᾶγκ, δὲ {}ι6 
ΜΨΟΙΠΘῊ 5807 {815 8Π98], ΟΥ̓́Φ“ γοιπηρ πδη οἰοί μα ἴῃ ἃ ἰοηρ ΜΠ 116 
σαγποπὲ (χνΐ. ὅ.) δι τἰηρ οα ἐμ τῖρμὲ 5 46. Βυὶ πον ἀϊά ποῖ 

Ρογοοῖνθ πἰπα ἀι}} {πον νοῦ δηΐεγθαά ἱπίο πὸ Β6ρΡ ] οἢτο. Πδ 

ἢ4 ἐπογοίογα ποῖ γο]δά {μ6 βἴοπο ουὐἱ οὐ ἴἴ, θαὶ ἴο οη6 5146 οἵ 

τὰ ; γοῦ 6 μὰ το ]δά ἰΐ ἔγοπι ἔμ ἀοογ. ὅθ ἀογ ἱμογθίογθ ννᾶδ 

ἴω ἃ ραγεϊ οι {πα ἀἰν᾽ δα ἀπ6 ΒΟΡΆΝ ἴῃ ἔννο ; δη ἃ ἀπ ψ}|016 

ΟὔαΠπ6 ἱπνναγά ἀϊνιβίοη νγὰ5 ποῖ νἰβῖ 0 ]6 ἰοὸ ἱπο58 0 βἰοοά ἴῃ πὸ 

οὐἶοτ. ἜΠῸ ἅπρ6ὶ βαϊὰ ἴο ἔπ ψοπιθη, “" Οὐπιθ, 566 ἔμ ρμίαθθ 

ΜΠόγ ἴπο Τοτὰ [ἅγ. (Μαῖίι. χχνὶ. 6.) ὙΤΠΟΥ ννογθ ἱμογθίυγο 

5ἴαπάϊηρ πο γ {ποὺ αἰ ποῖ οοπιπιδηὰ ἃ βρὲ οὔ {πα ρίασο: γεὶ 

1Π6Ὺ 6 ΜΠ τμΐπ ἐπ ΒΘρα ΘΓ ; [ὉΓ 5 ΒΟΟῸ ἢ ἃ δ πὸ "νὰ ε ηἰδιοὰ 

815. 5Ρ66οᾺ ἴο ἴμϑπι, ἐμὸν πὶ ουΐ φαΐϊοκιν, ἀπά ἢἤδθὰ ἤγουν ἔπ 

ΒΘΡΈ]οἶγο. ΜΆΓΚ χν]. 8. 80 Β.. ΜΆΓΚ 5ᾶγ8; ἃπαὰ 50. αἰδὸ 51, 

Μαϊΐπον σι με!ν ἀπαογβδίοοά ; ἴογ ἷ8 ψογά5 ἅΓΘ, Καθ ν ἀοραγίεά 

4υ]ςΚ)ν ἔγοιμ π6 δορυίοηγο. Μαῖι. χχυῆ ῖ. 8. τη 5 δυο ον 

μον ἀδραγίθα αϊοκὶν ουϊ οἵ {Π6 ΒΘΡΌΪΟΒ ΓΟ ; 85 {πι6 58π|6 τη ἀ6 

οἵ ἐχργθϑϑίοη 15 ἐγαηϑίαἰ θὰ ἴῃ οἴ μοΥ ράδκαρ δ, Τθι5 {πΠ6 γϑαϊ], Ἀ5 

ἀπ ταραϊθὰ βϑρυ]οῖγο, οοπβιϑιθα οἵα ρας οἱ βδρυ!γο, 84 Ἀπ 

τη οἱοσδα δου ΟΥ̓ ἀγθᾶ, ἃ5 ἀἰὰ οἴϊοπ ἔμ 56ρι ! ἤτον Οὔ 0 αγθεκβ. 

Μνῆμα, οΥ μνημεῖον, 15 16 ΘΘΠΘΓᾺΪ ΠΆΠΙΟ ΚΊνΘΩ Ὀν ἀπ νδηχο- 

Ἰϊ5ὶ5 ἕο ὑπὸ ἕομιθ; ναὶ τάφος ἰ5 {πὸ νογὰ υδοὰ Ὀγ 51. Μαΐένον,. 

ΤΠ μνημεῖον, ΟΥἨΜΒΟ]6 οἱ {Π| ΒΘρα! οἴ γο, οὐππίδίοά οὐ ἀπο 

τάφος, ΟΥ̓ρίᾷσο ΜΒ οΙῸ {πὸ θοΐάν ν»ὰ5 ἀοροπιιοα, ἀη ὦ πὸ σκέπην Γ 

ΘΕ ΟΥ σοῦ (ε). 

δδδ 

οἸοιμοὰ ἴῃ ἃ Ἰοησ νυ εἶτ ραγιηθηῖ ; 9 ἐγαβαιει, 



δδο ΞΑΙΌΜΕ ΑΝῸ ΜΑΕΥ Β5ΕῈΠ ΑΝ ΑΝΟΕῚΙ͂,--ΟἼΑΡ. ὙΠ]. 

Μιιχχνῆ δ, Βα {ῃη6 Δῆηρ61 δηϑυγεσθά ἂμ βαιά πηΐο (6 ὑνομπιθη, 7ϑγιβά! μι, 
δδγ ποΐ γϑ: 

Μ81Ὲ χυὶ. 6. Βα πού δθτισίαα ; 
Μίχχυῖ.ὅ, [ογΥ 1 Κῆονν (Πδΐ γα 566 {685118, 
ΜαΥΚ χνΐ. 6. οὗ ΝΖδυδίβ, νγνῆο νγὰβ οὐποιβοά : 
Μεχχνῖ!.θ, Ηδΐδ 15 ποΐ Ποῖ: ἔὺγ 6 15 ΥΙβθη, ἃ5 6 βαιϊά. (ὑπ 6 

ΠΘΔΥ, 566 {π6 ρἴδοθ ψοσα {πῸ μογὰ ἴαν, 
ΜαΥΚ χυὶ. 6. ΒΘ ΠΟ] α {Π6 ρἴαςθ νγῇογα ἐπ 6ὺ Ἰαια μη. 

1. ΒυΐρῸ γουΐ ΜΆ, 
ΜΈ χχνιη.. αΌΙΟΚ]ν, 

ΜτΚ χυΐ. 7. (6811 Ὠ15 ἀΙΒ01Ρ165 δηά Ῥοίθυ 
ΜΙ χχνῖ!. 7. (πΠαΐ 6 15 τἰβθὴ ἔγογη π6 ἀθδα : δηά, θ}Πῃο]α, 
Μακχνὶ. 7. {πᾶς μ6 σορίῃ Ὀοΐοσθ νοὶ ἱπίο Ο811|66 : {ποτ 518}} γ6 566 

᾿ς ἈΠ, 885 Π6 5814 υπίο γου. 
Μιυχχνι.7.10, 1 Πᾶνα ἰο]ά γου. 

ΤῊΘ 5θρυ] οηγ6 15 οα "θὰ ἴῃ 16 ΟΥ̓ΘῚ ΠΆ] ΜΠ Θπια, ΟΥὁ ΜΏΘΠΊΘΙ ΟΠ, 
ΒΥ 811 {π6 δνυδηρε δῖ: υΐ 51. Μαϊίπον μᾶ5 ᾿οβϑίθβ ἃποῖμϑῦ 

᾿ς ΜΟΓἅ Οἢ {Π|5 Οσοδδίοι ἴῃ ατθοῖ, ΤΆΡΒΠΟΒ : δπα [115 186 οὗ {Π]5 
ψοΥά ΟΔΥΓΙΟΝ 5ΒΌΘΠἢ ΠΥ κ5 οὗ αἰβου πη πα ίοπ : ἀπά [6 15 50 Π{1]6 
αρὶ ἴο ἐ68] ἴῃ ἃ νυν οἵ ̓ θυιη5, ΘΠ ΟΠ6 Μ01}} ΡΥΘΟΙΒΘΙῪ ΔΉΒΥΘΥ 
Β15 1πἰθηΐ, ἐπαὺ 11 τᾶν 6 15 }1γΥ οοπ οἰ ἀ64, ἐπαὶ 51. Μαΐου 6πι- 
Ῥ]οΥ5 ἵνο ψογάβ5, θθοϑι56 0Π6 Οἵ ἔΠ6ηὶ ΒΟ  ϊ Πη65 ΘΧΡΥΘ5565 5 
ΤΠ] ΘΒ ΠΙΠΡ᾽ ΤΠΟΓ6 οχϑοῖν πῃ ὑπ οἴποσ, ἂἃπα ὑπαὶ ἔΠ6 γ ἃγα αἀἰδιϊποῖ 
ἴῃ 815 δοοορίαϊοπ οἵ ἔπ 6 1}, ἃ5 χη 10}} ἃ5 Ὑ10}} τι5. ἃ ΘΠ ΥΟἢ Δηα 115 
Θἤδπ06]. ὙγΠαὶ γὰβ ἴῃ {πὸ ΤἌΡΠΟ5 νγὰ8 στ πΐη ἔπ6 ΜΙ ΠΘΙΊΘΙΟΗ : 
Ρυΐ ψῇμᾶὶ 5 ἴῃ ὑπὸ Μποιηθίοι γὰθ ποῖ ἱπογαίογθ τι π {6 
ΤάρμοβΒ. ΤΠῸ Ψον 5} γα] 6 γ5, πὸ Μοῦ] ἃ ἴα ναὶ ὑπο γ παρὰ 
1π6 πηοϑὶ οουΐϑῖῃ ΤΠ ΘΆΒΌΥΘ5 ἴο γϑΐαϊη ὑπὸ Ὀοάγν οἵ ΟΠ γιϑὺ ἴπ ὑπο ῖγν 
ῬΟΒ565510η, Τϑαυθβδι θα ἃ συγ ἴοΥ ὑπὸ ΤΆΡΠο5. (Μαῖ. χχυῖ!. 64.) 
ΤΠ ΤΆρΠο5 που βθουγθα ὈΥ δθα] της {πΠ6 βἴοπθ. {γογῦ. 66.)}ὺ Τ6 
νο ΜδγΓΙ65 βδαὺ οὐδὺ ραϊηβδὶ ἔπ ΤΆΡΙΟ5 οἢ ΕἸ Θνθηϊπῃρ,. 
(νου. 61.) πὸ ψοιηθη ψγοπὶ ἰο νἱδιὶ ἴμ6 ΤΆΡμΟ5, ἃ5 πὸ ουθαῖ 
ΟὈ]θοῖ οἵ Π6}Γ οᾶγ6, ΘΑΥΪΥ οα βαϊυγαδγν ΠΟΥ». (Μαϊ. ἈΧΎΠΙ. 
1.) Τὴ {815 ἐπογϑίογο 6 θοᾶυ πὰ θθθη Ἰαϊὰ : θα θϑοδιδ6 ΤΠ 6 Ὺ 
μά ποῖ θθθὴ 1π 1, θη που 5ᾶνγ [ἢ ΔΠ96], 8 πα ἃ5 ΒΟΟῊ 85 ἢθ 
μὰ ἀοπθ βρθακῖπρ' ἴο ἴπθπηὶ δὰ ἀὐγαῦ, ἔπΠ6Ὺ Δ΄ 5814 ἴο μᾶνϑ 
“« ἀεραγίϑα «υιοΚῚν ουὐὐ οἵ ὑπ6 Μπριμθίοη.)" (νογ. 8.) Νοῦν ἢ 
ἴμπὸ ἵνο ψογὰβ ἀγὸ οἵ αἰ Πθγθηὺ Δρρ!οαϊοη ἰπ δὲ. Μαϊΐζμονν, 1 15 
ΡΙαίπ ποῦ νγὰ5 ἃ αἰ ἤθγθποθ ἴῃ ἴπ6 ρ]αοθ5 ἴο 10} ἐπον ἃΓΘ 
ΔΡΡΙ16ά. 

Με. Ουδηῆρ]ὰ ομ]θοὶβ ἴο {1Π|5 ορίπίοη οἵ Ὦγ. Τόν ηβοη, ἐμαὶ 
16 8η061] δρρϑαγϑὰ ἴο {πμθ ἢγυϑὺ ραυίν οἵ νγοθη, ἴῃ ἐπθ οαΐοΥ 
οοαγί, 51{{{πρ' οα ἵπ6 δἴομθ, οἱ {πο στρ ΐ 58:46. δ δμαθανουῦβ 

. ἴο Ργόνο δἷ βδυιηθ ἰθπρῖὶ, ἐπα {Π6 ΔηΡῸ] γγὰβ γῇ π1π, 1π ὑΠ6 ἸΠΠΘΓ 
Ραγὶ οἵ ἴπ6 ἴοαρθ. Α5 {Π15 ᾳφαδβδίϊοπ, μοσονοῖ, 4065 ποῖ ἈΡΡΘδγ οὗ 
πα δ ἢ ̓πιρογίδποθ ἴο ἔμ μιβίουυ, 1 5}18}} ΠΥ Υ γϑίθυ ἴο ἔπθ ἀἰ5- 
ουϑδίοη οἵ ἴθ ροϊηΐ---ἰς 1} θ6 ΤΟὰπα ᾿π Ρ. 82, ΟὈδϑυν αἴ 05 ἢ 
δϑοίϊϊοῃ 1ἰ- 

(α) Βανὰα Βαίϊιγα, οἂρ. νἱ. 8]. αἱ ἂρ Πρμίοοί, Ομοτορ. Οεπίαγγ, 
 οΥ5, το]. 11. Ρ. 89, 90. Ὅτ. Βτιρ τ 5 οδαἀϊοη. (Ὁ) Νίοοϊαι 48 ϑϑβραϊ- 
οἔσ5 Ηθρυθόγαμ, 110. 111. οᾶΡ. 11. Ρ. 178. (6) Ῥοίέεοτ᾽ 5 ΑπΈ α 165, 
νΟ]. ἢ. ΒΟΟΚ 'ν. σΠᾶρ. νἱ]. Ρ. 221. (τὰ δαϊίου, (4) ΤῊ ἵπποὺ ρατί οἵ 
{πη6 μνημεῖον νγὰ5 50 οα]] ἃ μνημεῖον, (μὰ5 καὶ τὸ μνημεῖον τὸ τῇ 
Αὐγδθςξ αὐτόματον ἀνοῖχθεν Ἐ, ἃ ρῃγαβα νμΐο ον! ΔΘ Ὲ] ταβίγαϊῃβ 
μνημεῖον ἴο {μα 5ἰσηϊδοαίίοπ οἵ ποίμίπρ πῆογα ἐμδπ 16 πηθγα ἴοπιμ, ἱπ 
ὙΒΙῸΒ {πῸ ΒΟΥ οἵ Απραβίαβ νγᾶβ [αἱὰ, ' 

Ἐ ΧΈΡΙ Ἐριίομα Π]ομΐ5, Ρ. 828, ἂρ ΟΥδηῆο]ά. 
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ΜΑΤΥ. ΧΧΥΪΪ, ρατγὶ οἵ νου, ὅ, ἀηὰ 7. 
ὃ --υῖο ψϑ ογιοὶ θα. 
1 Απᾶά ρο--ἂπὰ ἴ6}1 Ηῖ5 ἀἰϊβοὶ μ]5.--τῖιο βόοοῖι ΒοίΌγο γου ἰηΐο Ο811|66 ; ἴμϑυϑ 5}18}} γθ 566 Πΐπι. 

ΜΑΒΚ ΧνΥ]. ρατγί οὔ νον. 6. 
6 Απὰ Πι6 βαῖ ἐμ ῃπΐο {}ι6πι---Ὑὸ βθοὶς Ψοβιιβθο ἰ5 Γίβοῃ : ἢ ἰ5 

οὶ ΠοΓθ. 

Φογαβαϊ θαι 

---ϑ». 

ΒΕΟΎΤΤΙΟΝ ΧΙ, 

“ϑαίοηιο, ἀπά {δι οἵἦιον Μαγῃ, ἴϑαυὸ ἐλ ϑοριίοῖιγε. 
ΜΑΤΥ. ΧΧΥΠΙ. 8. ΜΑΒΚ ΧΥ͂Ι. 8. 

ΝΜίςχχνῖ!8, Αμπαᾶ {Ππθὺ νγθηΐ ουἱέ αυ οΚἸν ἔγοχη {Π6 το η}}», νυ ἱἢ ἔδᾶσ, 
Ματκχνυ!.8. ἃπὰ ἢβα ἔγοιη (π6 του ; ἴογ {ποὺ {τοι θ]οα, ἀπ υγοτο 

ΔΙΩΔΖΘΑ : ΠΘΙΓΠΘΥ 5814 (ΠῸῪ δὴν {πΐηρ 0. ΔΠῪ τηδη ; [ὉΓ 
{παν νγοῦθ αἰγαια ̓ς 

Μιχχν.8. δηἃ τ] σγϑαῦ 1ου, ΤΠοΥὺ ἀϊά χὰ ἰο (0}} ΗΪ5 ΑἸβοῖρ 65. 
ΜΑΕΚ ΧΥΪ, ραγί οἵ νου, 8. 

8 Απὰ {που ψϑηΐ ουὗΐ 4φυϊοκὶν -- 

-ῦΦ-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ͂. 

Ρεΐον απὰ “οἴη, αδ 800Ὴ αϑ ἐΐιθῃ ἤιθαν ἐδ γϑρογί οὐ Μαγῃ 
Μαρααΐοπο, μαδίοη ἰο ἐδ ϑορμίολνο, υἱοὶ ἐλιεν ἱπαρεοί, 
απῷ ἐηιηιοαϊαϊοίῳ ἀορατί. 

ΟΗΝ ΧΧ. ὃ---] 0, 

3 ομη χχ 8, ᾿Ρρίου ἐπϑυθίουθ νγεπέ ἔουί μι, δηὰ ἐπᾶὶ οἵμοὺ αἰβοῖρϊο, 
Δα οᾶπη6 ἴο {μ6 Βθρι!οῆτο. 

12 ΤΠ θῖν ϑιῃοῦϊοι ἃπα δρὶ αἰ 0 ΤῸ 850 στοϑΐ, ὑπαὶ {Πρ Ὑγ6 ΓΘ 
οοπίαϑοα ἃπὰ ον θυρονογοά συ 1 {λι6 τϊ Πρ] ο α Βα ἰἰπιθηὶβ οἵ ἃδῖο- 
Ὠἰδπιθηΐ, ἱπογοαυ]ῖν, ἔδαν, ἀπ ἃ ἀθ] 1ρ.ιῖ. ὙΥΒαΣ Ὑ}}}} 6 ΟἿἿ οὐα 
ονθυρονθγίηρ θη 05, ΠΘῊ Ὑγ6 5Π|8}} 6 ΠΟ] ἃ {Π|6 581π|6 ϑ'ἃν 10} 
ἴῃ ΘΊΟΥΥ, οα Οὐ Οὐ ΓΘ γγθοὐοη ἔγομι Π6 ἀθδά, 

14 1 πᾶν ργϑίεγγϑα ἔμ6 ἀθοϊβίοη οὗ ον πδοη πα Υγοβὲ, ἴο ἐμδὲ 
οἵ Ὅτ. Πιαγάποῦ πα Μυ. σγδηῇο!ά, τ} γοϑροοῖ ἴο {πὸ ἱπβοσέϊοη 
ΟΥ Ιλικο χχῖν. 12. ἃ8. ῬμΆγΆ]161 ὙΠ {}15. ράθδαρο οἵ 5ὲ, ΖΨοιη, 
Ὑγοδὶ 5. ἀὐραμηθηΐβ ὁπ. {Π|5. ροϊπί ἱπάποορα Βο.} ΡΙΚίπρίοη ἀπὰ 
Βοάατγί ἄρ ἴο 4167 ὑμιϑὶγ ΒΑΓ ΠΟ Ἶ65 δοοογάϊηρ ἴο Π5. ἈΓγδησο- 
πιθηΐ. ὙΠΘΥΘ 15 Γθᾶβοη ἴο Ὀο6] ον πὲ ὑπ Ενδηρ 1515 πᾶν οὉ- 
βοσυϑά, ἴῃ ἴΠ6 δυδπΐβ ΠΘῪ ΒΘν ΓΆΠν ΓΘΟΟΥ ἃ ὁ {Π6 δι )6οῖ οὔ 186 
ΓΘΒΌΓγθοίοη, ἃπ οχϑοῦ οὐάθυ οἵ ἔπη. Βυΐ {π|5 15 ἃπ θχοθρίϊοι, 
1 ΒΌΤΚΟ πα 51. Ζο0 μη θοΐἢ ἀθβογῖθθ ἔπ βᾶπιθ σοϊηρ οἵ δὲ, 
Ῥεΐογ ἴο {πῸ ββρι!οῖγο: (Ὸγ ὑπαὶ ἴθ τ Βῖοῖ ΒΓ, Ῥοΐου ἀπα 51, 
ΦοόΒη ποπὺ ἰορϑίμου 85 ὈΘΌγΘ ΔηΥ στορογὶ οὔ ἴπ6 υγοπιθη ὁ0ἢ- 
ΘΟ πὶπρ' ἃ νἰϑίοη οὐ πρ:6 15. ὙΥΠθ 5... Ῥοΐθγ ψοπὲ ψΠἢ 51, ΦόΒη, 
ἰΐ τγᾶβ ἴπ Θοηβθαπθποθ οὗ 5 ἱμίθγνίθν τὶ ΜΆΓΥ Μαράδλ]!οπο :; 
1} 15 ΘΧΡΥ 55}. δϑβεγίθα ἐπαὶ μ6 ἀθβδοθπάθα ἰηΐο ἐμ δΘρα ΟΕ Γο, 

δηα 5ανν ἐμ ἴπϑῃ οἱ μ65 116; μ6 ψϑηΐ δὲ {Π|5 ἐἶπι ἴο "6 58 85- 

ἢθὰ ὑπαὶ {πὸ θοάγ ν8 οί! νυ γθαιονθα. Γπ {}ι|6 Υἱδὶξ πηθητοηθὰ 

ὈΥ 51. 1π|Κ6, 1ἰ ἀρρθᾶγβ ἐμαὶ μἰβ οὐθοὶ 85 ἰο ἀϑθθγίϑιπ ΠΕ 1 

αἶδο οουἹὰ 8566 ἔπ δηρθϑὶβ χ8ὸ μὰ θδθὴ ν᾽ βῖ]6 ἔο ἐμ ὑγοιηθη, 

χπθπιϊομοα Μαϊΐ. χχνιϊ. 8. ΤῊ ὑνὸ νἱϑὶ [8 οἵ δὲ, Ῥοῖθγ 8τὸ γθ- 

ΡῬτεβθηΐθα ἃ ργοοθθάϊηρ, ἔγοπαι αἰ δυθΐ πιο ῖϊνο5, πα 6 εἰγουμπη- 

δίδποθβ αἰϊοπαϊπρ ἐπϑιὴ ἃγ τοϊαἰθὰ ἃ5 μαν ηρ, ἴακοπ ρίδοθ δὲ 

βθραγαΐῖθ ρᾶγίβ. οἵ {μ8 ἴοπη.--τϑθθ ΤΟΥ Π5ΟΏ, Οταη πο], Υγοδὶ, 
απᾷ ἐπὶ Γοίδυθ "65. 
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ὅομη χχά, 8 {πδν τὴ θοίϊι ἐορσϑίπου : δηᾶ {Π6 οἵἶοΣ ἀἸβοῖρ]α ἀϊὰ 1Τεγαβαϊειπ. 
οαέγιη Ρείοσ, 8Πη4 οδηηθ ἢγβί ἴο {Π6 βϑροῆγα. 

ὅ. Αμπά Βο, 5ίοορίηρ ἀονη, δηά Ἰοοκίηρ' ἴῃ, 58νν {Π6 ἤθη 
οἰοίμ 65 ̓ γἱηρ ; γοῦ νηΐ 6 μοί ἴῃ. 

6. ὝΠΘη οοιηθίι ϑσηοη Ροίου [Ὁ] ουνιησ Ὠΐτη, δηᾶ ννεπΐ Ἰηΐο 
(Π6 Βϑρι οῆχο, ἀπά βθϑῖι ἐμ ΠἸηθη ΟἹ οί 65 11 ; 

1. Αμπὰ {{Ππ| πδρκίῃ {Ππᾶῦ νγὰβ ἀθοῦέ ἢ15 ᾿ϑαά, ποί ᾿γὶπο' νγ εν 
1Π6 Ἰπθη οἰοίμθβ, θὰὲ νγαρρθᾶ τοσθίμου ἱπ ἃ ρ]δοθ Ὀγ 
1561 

8. ὙΠδη ψνθηΐ ἴῃ α͵βὸ (μδ οἴΠοΥ ἀἸ5ο 1016 ν]οἢ} σάπια ἢγβέ 
ἴο {Π6 ΒΕρ.]οἶγα, δηά Πα βᾶνν δηα Ὀδ]ιθνεα "δ. 

15 6. ἀἰβοῖρ]6 ὑΠοηι «6585 Ἰονϑα οἥϊη6 ἢ δὶ ἴο ἔῃ 6 ΒΡ. ΟΝ Γό, 
Βπαἃ δ η 6 μδα βίοοροα (ϑἰαπάϊηρ οα ἰπ6 ἤοοῦ οἱ ἔμ οὐ ἴον 
ἀρδγίπηθπὶ, ὑπαὶ μ6 παρ ἰοοκ ᾿ἴο ἴπ6 ὈαΤΥἹΡ- Ρ]866), 5νν ἐπα 
᾿ἴπθη οἰοῦμο5 ᾿ἴθ ; γϑοῖ σαπὶ ἢ ποῖ ἴῃ. Ῥαΐ Ρϑίοσ νϑπὶ ἴῃ, ὅζο. 
ἕο. ἐμαὶ 15, ἔγοιυ ἔμ ἤἔοογ πὸ νϑηΐ ἀοσπ ἰπἴο ἐπ σἂν 156} 
ὙΒΟΓΘ μα τόνδ οἵ ργανοθ ΨΟΓΘ, 1.213, ἴπ ψνβίο, μον ν θυ, ἐπ 6 
Βοὰν οἵ 6515 οὔἱυ μ8ὰ θθθη ἀοροΒϑίϊθα. 

δἰ. Ροΐογ δηϊδύθαὰ ἃπα θχϑιηϊπθα ἱμ6 ἴοιρ, 5.1. Φοδπ νοΐ ἴπ 
4150; δπὰ 6 5805 οἱ Βι!πι|56 1, “Κ Απὰ Π6 δ8νν 8π4 θϑ]]θνϑά (ἃ). 
γαῖ Π6 δἂνν ψἃ5 ἴπ6 δᾶῖηθ {παῖ 51. Ῥοίϑι ἀϊα : θὰΐ ψγμαὶ ἀἰά Β6 
Ὀ6Ι!ιθνο ὁ Αἢ ΔΏΒΥΘΥ ἴο (815, 1 ἰγΓαβὶ, γν6 588}} θ6. 4016 ἴο οοἰδεῖ 
ἔγοιι 501η6 ΟἰΓΟυ πηβί ἈΠ 6651 {πα μἰδΐοσγ. ΨΠοη Ῥοίθυ υϑηΐ ᾿πἴο 
ἐπ6 ἔοτρ Π βὰν ΠΠ6 πη οἰοίμο8, κέιμενα, ᾿γίπο αἷ {1}} ἰδ ρὶ!, 
ἃ5 θη {μ6 θΟάγ νγὰ5 πῃ ἔπθη ; ἃπὰ {Π6 πᾶρκίη, ἐντετυλιγμένον, 
[ο] δ ὰρ ἴῃ ν υθαῖ 65 ἴῃ Π6 [ΌΤπ οὗ ἃ ἂρ (Ὁ), ἃ5 ἃ πᾶ θθθῃ 
γγῃΘη 1ἰ νγᾶϑ ΡΟΝ ΟἿἦ [γα 5 μοαα, Ἅπ6 Αροβί!θ, θεωρεῖ, ἃθοι- 
Ταΐεϊν νἱοννεα, τ 11}} βοηθ ἄδργθο οἵ οοπέθιηρ]αίιοη, ὑπ θα γ18] 
οἰοΐμδϑ ᾿γίπρ' ἔμ π5 [ἢ 510}} ΓϑιηΓΚΑΌ]Θ ΟΥΘΥ : ἃπα 1ἴ 15 ΠῸ ΨΟΠ- 
(ΘΓ ἐμαὶ Π6 γγ5 δϑἰοπιβῃθά αὐ {πὶ5 βίαϊα οἵ πε ἴοι, ψ πῖον πὸ 
σου] ποῖ δοσοουηὶ ἴογ ; ἂπὰ ἐμουρ 1ἴ ποῦ πᾶνε ϑθοιπθα ἰὸ 
εἴπ ἴο ΒΟΓΔΟΙ δοιηθν μαΐ οὐ ἴΠ6 τ γα α]οι5, νοὶ 1 ἀ0685 ποΐ ἃρ- 
Ῥθδγ, ἔγοπι {Π15 ραγὶ οἵ π6 πιδίογγ, ὑπαὶ πα μαᾶ δὴν 1Ιἀθὰἃ οὗ 1Π6 
τα! ν οὗ οὐὖνἦ Τ,οΓα᾽ἷ5 Γοϑαγγθοίϊοη (6). ὙΠῸ ἀβίοηιβῃπθηὶ οὗ 
Ῥοΐοσ δχοιίθα {Π6 αἰϊθηίοι οἴ οη, γ8ὸ πο η νγοπΐ ἄόνη πο {Ππ|Ὸ 
ΒΘΡΌΪΟΙΥΘ, Πα ΟἿ 56ϑῖπρ' ὑπαὶ ἴπΠ6 ὈΟΟΥῪ τηυδὲ πᾶν τη ΓΘ ΘΟ] Ο 5} γ 
βί!ρρϑα ουΐ οἵ 115 σγᾶνο οἱοῦμεβ, 10 ᾿ΔῪ 1 {π6 1 σὶρ ΐ ΟΓάοΓ, 
8 87 ἃπα θ6]!ενϑά. 

5.1. ΦοΠ π᾽5 6] 16, ἔμθη, οὐ ἐπ Γοϑυγγθοΐΐοη ἀγΌσα ἔγομι νυ δ 
6 δᾶν ; “" ΗἨδ 88νν δπὰ βεϊϊθνθα : ὑεῖ, αὖ ἔπ6 βαηὴθ {ἰπη6, ἢ 6 
ΠοΟπ ϑίν ἀπά οδπά αν Δοκπον ]θάροθ [15 “ 5.0 7655 οἵἩ πϑαγί ἰὼ 
Π6Ι ον ἴμ6 βαγο ψογὰ οἵ ΡΥΌΟΡΠΟΘΟΥ ;᾽) Πα 566 1185 1π ἃ Τη8 Π ΠῸῚ ἴο 
ΓΘΡΥΘμ πα Πϊπη56}{ ἰοῦ σγοὰπαϊπο Π15 ΒΘ] 16 Τη γον οα δὲ δ 
δᾶνν, 6 Π6 5ῃοι!α πᾶν ἰοαπμαθα τἢ ταΐῃθυ ὁ {πΠ6 πΠΟΥΤῚ ἢ ρ᾽ 
᾿γοὶ τε ων οὗ δεγιρίατο, ψ πο γα σι ῖθη ΤῸΥΓ 5. ΙδαΓη ἢρ᾽ : 
αἱ πΠ6 δἀά445, ἃ5 ἢ ἀρραγϑηΐ ἀροϊορυ, “παῖ ὑπὸ πον ποὶ {Ππ6 

ϑογίμίατγο, ὑπαὶ Π6 πλαϑὺ σἰδ8 ἄρϑιη ἔγοπι ἔπη ἀθ8α." 1} ἴη- 
ἰογρυθίαϊου οοπίθη θὰ Ὁ, 5θθιηβ ἴο ἥονγ 1η.8 παΐπ γα! πὰ ΘαϑΥ 
ΠΆΠΠΟΥ ἴγοι ἴμ6 οοηΐοχὶ οὐ {ῃ6 Εναηρο 5, ἃπὰ 5ονν5 {6 1Π- 
αἰ Π{ν οἵ εκ ὈΘΙΌΓΘ ἐπίξευσεν ἴθ μ6 Οσδπιθγιάσο Μ 8. οὐ νϑῖ- 
βίοῃ ἔμ [αἰϊη ἐγαηβιαἴϊο οὐ σον πᾶ5 ΠῸ Ποραΐν ρᾶΓ- 
ἰ1ο16 (4). Βυΐ πονενοῦ γγὸ πιιδὲ 06 8] ον θα ἴο ἀβϑογί, πὲ 
ΒΘΙΓΠΘΙ ἃ Γθροῦΐ ποὺ ᾿πδ παδίϊοη οἵ ἴΠ6 γ δι γγθο θη νγὰ5 ΠΟσΘ85- 
ΒΔΓῪ ἴο “0}}}}5 θ6) θνῖπο ἢ: π6 πιῖρς πᾶν θα] να ἔπ6 γθϑυτγ- 
γϑοΐϊοη, δηα αἰὰ Ὀο]θνα 1, ἃ5. ἴμ8 οοηϊοχὶ οἵ ἔμ Ενδηρο δὶ 
5Πον5, πο ΔῺΥ ὈΓΙΟΥ γθρουῦΐ ; πα 6 ᾿ῃ!ουγθὰ 18, ἃ5. Π6 Γθᾶ- 
5ΒΟΠΔΒΙΥ πηὶρηΐ, ἔγοια {πὸ σἴαἴθ οὐ ὑπ το, ν᾿ Βἰοἢ αἰἴοτάθα ἔο ἃἢ 
ρα γ ἃ] πα ἐμουρ 4] πα, ἃ ΨΟΥΥ δίγοηρ ΡΥΘδ μεν ὃ 
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ὅοβη χχθ.. ΕῸΥ 85 γδὲ Π6ὺῪ Κποὺν ποί (ἢ βου ρίαγο, (Πδὲ ἢ6 γηνιβῖ  ογαβαῖεπι, 
Τῖβ6 ἀρϑίῃ ἔχου (μ6 ἀδαᾷ,᾿ 
ὶ ΤΉΘη (Π6 ἀἰβοῖρ]65. νυθηΐ ΑΥΥΔΥ σαὶ ᾿η0 (ἸΟΙΓ ον 
ΟΠ]6. 

10 

τ ῷ» 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂. 

ανῳ Μαράαϊοπο παυϊην ζοϊϊονυο Ῥείον απὰ «]}οἡιη, τϑηιαῖν5 
αἱ ἐμὲ ϑορωίο!ιγο ἀΠον {]ιοὶγ ἀεραγίμγο. 

σΟῊΝ ΧΧ, ματί οἵ νου, 1]. 
θόθηχχ. 1. Βιξ Ματγ βιοοά υνἱΐμοιιε, αὐ τη βορυίοῆτο, ννϑθρίησ ἰδ, 

ἀΓΡιπηθηΐ οἵἨ ὑπ6 γα] ν οἵ ὑπαὶ πηῖγαοὶο. ὙΥΒοὴ 51. Φοα πογο- 
ἔογο δηΐογοὰ ἔπ ἴορ, πὰ δοουγαΐοὶν χα πο ὑπο ᾿ἰπθὴ 
οἸοῦμθ5, ἃ πὺν οι παίϊοη οἵ ᾿ἰάθα5. πλπιδὶ πᾶν οχιογιοα ἔγοπι 
ιἶπὶ ἃ Ὀ6Ι1οΥ ψ ΐ ον μ6 οουἹὰ ποὶ πᾶν πὰὰ Ὀοίογο ̓  ἃ Ὀο]ο οἵ 
ΒΟΠ ΘΠ Πρ’ ἸΏΟΥΘ τηοηηθηϊουβ ἔΠπ8η }|6 γορογὶ παῖ πὸ δον παὰ 
βθθθη ἴδῃ ἅν αν : ἃπὰ τ ῃαΐ ᾿6] 16 οου!ὰ ἐπὶ μᾶν θθθι δαϊ οἵ 
ἀπΠ6 γΓοϑαγγοοίίοη ἡ 78 την Οὔβούνθ αἷδο, ἐμαὶ δι. Ψομη5 Ρε- 
᾿ονίη σ᾽ 186 Γοδαγγθοίοη ἴσοι τ μαΐ Π6 5ανν, 15 οοπ γασίο ἢ Εἰς 
ποΐ Κπονῖηρ, ἃπα ἐπογοίογθ, μοὶ θο]ϊθνίηρ, [δ Ποιὰ Βογί ρίαγο, 

ΠῚ τὰ ΡῈ βϑαϊα, ἐμαΐ θη {Π6 ννοιηθὴ το! ἃ ὑπ οἰονοι οὔ {πὸ 
γοϑυγγθοϊίοη, {π6 Αροϑβὲ!θ5 αἰβθθ! ον θὰ {Π6πὶ, απ γοοοϊνοά ἐμποὶγ 
Το ροῦσὶ ἃ5 1ᾳ|6 ἴα]65, ἃπὰ ἐμπαΐ ὑμὶ5 δοοοσηΐὶ ἐπογθίογο 5. ἰηοοι- 
ἰδίην να δὲ. ΦΟΙΠη᾽5. θο]ονίηρ πὸ γϑδυγγθοῖίοι, ἰξ τᾶν Β6 
δηβνουθα, ἃ 15 ηοὺ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ ἰὼ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμπὰΐ δὲ, Φονη πάν ἃ 
ΡΒ] ο ἀφοϊαγαΐοη οἱ πῖ5. θδ οὕ: πθ πῖρθς πᾶν ἐμοῦ πὶ ἰδ ργὰ- 
ἀδπὲ ἴο Κϑορ 11 ᾿ηνγΪγ ἴο ὨΙη56}{ : [ῸΓ, “6 τσ ϊ Βᾶνο θὲ- 
ἰϊενοὰ {μὰΐὶ Ογιδὶ μηὰ τίϑθῃ ἃραῖη, ὑπο (ἢ {Π|5 Τὰ] {ἢ οὐ θο ἰοῦ 
ν͵8ἃ8 γαῖ θᾶ, δη4 5ἴοοα ἴῃ πϑοὰ Οἵ δοῖηδ {πνέθον ργοοῦ ἴο οθη- 
ἔσται 1ἰ. Τπογθίοτθ, 116 {π6 οπθ ὸγο τορογίϊησ ὑμπεὶγ 
σ᾽ δα ἐάϊπρ8, ἀπ τοδὶ οἵ ἴπθ Αροβὶ!οβ βοοῦιηρ αἱ {Ποῖ ἃ5 ἰά 16 
ἐ8165, δἰ. Φομη, ψηοὸ μὰ πο ροβίζϊνο οουϊαϊΐν οὐ ἴθο ἔγυῖῃ οἵ 
νι δὲ [Π6 Ὺ ἀϑδουίοα, πρὶ πᾶν πο] ἃ 15 ρθᾶοο, δὴ ἃ 581 ἃ ποιῃὶπρ, 
ΟἰΠ ὺ [Ὁ οὐ ἀραϊηβὲὶ ὑπθαὶ; ἴῃ ἡ ΐ ΟΝ οᾶ56, ἢ πη! πᾶν θθθη 
ἔμδπ ργδϑαμπιθα ὑπαὶ 6 5 'π {Π6 βᾶπι|6 τΠ00« οὗ ἐΐη Κίηρ᾽ ἃ5 }}6 
ἀμ οἰμοῦβ, ἐπουρῆ μ6 ἔα κθβ οᾶγθ δ 561 ἐο ἔ6}} 5, ἔπ: ἢ νγὰ8 
ποΐ (6). 

(αν ]οβη χχὶ 8. (6) ἴπικε χχίν. 12, (0) ἴμπικε χχίν. 25, 20. 
(4) ὅε6. Ῥοδάτνϊρε᾽5 ΕΔμν Εχροβίῖου. (6) 866 οἱ {Π|5 σθῦβθ Αστολ- 
Βίβιορ Νϑνοοιηθ, ἃρ Βονγοτ᾿5 Οομἠδοίιγοβ, Ρ. 929. 

16 ΜΆΓΥ, 5ᾶγ5 Πἰρμι(οοἱ, δἰοοα αὖ πὸ δρα!οῦγο στ ποῖ ; ὑπαὶ 
15, νεῖ ὑπ οανθ, ὁ ἴπ6 ἤοον, θὰἐ αἰ που {πᾶϊ ἀθθρογ οᾶνο, 
ὙΠ ΘΓΘ ἴῃ γ3212, ΟΓ Ρᾶοθβ (Ὁ1 {πὸ θοάΐθ5 θγο ἀδροβιιθά. 51π0 
μ8α [Ο]]ονγοὰ {π6 ἀἰβοῖρ!65, θαΐ ἐμὸν πὰ 16 Ὁ πὸ Βθρυ!οθγο ἰηι- 
πιϑἀἸαΐοῖγ ὑπαὶ ἔμ ν μια βα δ δα {Πθιηβε! γὸ5. οἵ {16 ἀρδθμοθ οἵ 

ἴη6 Βοάγ. 8586 πον ἀγγίνεα {πὸ βθοοημα ἔϊπιθ ἃΐ }ι6 ἴοταῦ, ἃπὰ 
ἀϊδαρρόϊηϊοα αἱ Πηάϊπρ; {μθν μὰά ᾿6 Ὁ τὲ τ ποι ὲ οοπηπιι ἢ ΘΔ Πρ: 

ἐμ6 σϑϑαϊὲ οἵ ἐμοὶγ ἱπαυΐγν, 58}6 66 Ρ5 δὲ ἔπ βιιρροβθά ῥγοίας- 

παίίοι οὐ ἐπ ββρυ!οῖγο ΒΥ ἴπ6 ἀπ κηον πη πη 5 ψ μΐοἢ πα ὰ Τὸ- 

πιονϑὰ ἔπ Βοὰγ οἵ πὸ [ογὰ, πὰ ἂἱ {Π6 566 η6 οἵ ΠΉΒΘΓΥ, 8}}- 

σαΐπῃ, ἀπα ἀδαῖῃ, ἴο ψμῖ ἢ 56 μϑὰ θθθι ὙΠ 655. Ὑμαὶ ΜΆΓΥ 

γ᾽ 85 ΠΟῪ ἅ]0Π6, 5 δνυϊάθηϊ γοῖὴ ἢ 6 ΠΙΆ ΠΠΘΙ 1 Ὑΐο ἢ 51. ΜάΓΚ, 

χυὶ. 9. ἀδβουῖθθ5 μ8 ἃρρϑάγαμοθ οἵ οὐ [ογὰ ἴο Βθι, ἃ5 νΜ0}} ἃ5 

ἔτοπι ἔμ νὰν ἰπ Ὑυμΐοίν {Π|Ὸ δᾶπιθ ΠΆΓΓΆΕΙΥΘ 15 ἴοὰ αἱ σγοαΐογ 

ἐθηρῖ θγ Φοθη, ΧΧ. [1---᾿ἰ4. 



,» 

5ὅ00 ΜΑΒΕΥ ἜΔΘΏΔΙΟΙΝ Ἑ 5ΕΕΒ ΤΎΥΟ ΑΝΟΕῚΙ,5--ΟἸἨΆΑΡ,. ΥΠΠ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂Ι. ᾽ 

Μαγῳ ασάαϊεηε ἰοοῖξδ Ἰηίο ἐμ οηιῦ, απ 5665 ἔγθο “ ηρεῖς. 

ΤΟῊΝ ΧΧ, ρατί οὔ νου. 11. νυ. 12, 19, δῃὰά ραγί οἴ νου. 14. 

Τομμχκ. 1. Απᾶ δὲ 586 νγερί, 886 βίοορεᾷ ἄονῃ δηᾷ Ἰοοϊκεα ἰπΐο {Π6 Τοναβαίθιι. 
ΒΘΡΌΪΟΝ γε, 

12. Αμᾷ 5εβί ἔνο ΔηρῈ}5 ἢ ἴῃ νΝΠ16, 5: 0{ΠΠρ’, [Π6 οη6 δῖ {868 

17 Α5 ἐμὲ Ομ τοῦθ γορτθδθηΐθα θθηαϊ πη ρ ΟΥ̓ΟΙ {6 ΔΥΪΚ, 85 
1 ἀδϑίγιηρ' ἴο ΙΟΟΚ ἱπῖο μ8 ἄθθρ πηγϑίθυῖθβ οὗ ἀοά, 50 6 γ8 ἱμ8 
ΠΘΑΡΥΘΗΪΥ͂ πιΘϑϑθηροθῖβ Θησαρθα, ψΠ6η ἴμποῪ ΓΘ 566ῃ Ὀγ {π6 ἢγϑὲ 
Βυμηδη απο, ὙΠῸ γ᾽ ὰ5 Π]0Γ6 ἀΘΘΡΙΥ ἱπίογθϑίθα ἐπὰπ ὑπδὺ οουἹά 
μαγνα θ6θη, ἢ ἔπ θα ἃπα Γοϑαγγθοΐίοη οἵ ΟΠ γῖϑὲ. "6 ἀοοῖγιπα 
οἵ ἔμ6 τηϊηϊβίγυ οἵ 8Π9.6]8, 8580 πιο δϑιθθιηθα ΡΥ ἐμ8 ρυ μα ν6 
ΟΒυγοΙ, 85 γΧ68}} ἃ5. Υ {π6 τηοϑὲ ϑυηϊπθπὲ δπα ρου5 ΟΠ Ἰβἐ 85 οἵ 
81} ἃρ68, 85 ΠΟ ὈΘΟΟΙη6 956 ΟὗἩ ἱπο886 ψΒῖοὶι, μου δ ΔΠΥ ΟΠ6 
Ἅ611 ἰουπᾶδα ἀὐρυμηθηΐ, ἰ5 ἰο 6 Γθαβοπθα αν. ὉΠ6 τορθαϊθα 
ΒΡΡδδγδῃραβ οἱ δῃρ615, ὈΟΓἢ ἴῃ ἐμ6 οἱ ἀμ πον ἀἸθρθπϑαί! 98. 
5661 ἀεϑισποα ἰο ροϊηΐ οαὐ ἴο τ5 ἴΠ6 πϑᾶῦ, ἐβουθὴν ΤΥ 5 ΘΥΊΟΙ5, 
οοππηροξίοη οἵ μ6 ᾿πν1510}6 βἰαῖθ τ τα ἐπαὺ τ ΒΙΘἢ τα πονν 1πΠ801{. 
Απᾶ ψῃϑὲ ολπ Ὀ6 Πο0Υ6 σΟπβοϊδίουυ ἴο ὑπ6 6] θυ σὺ μδη ἐμ 1ἀό8 
ἙΒΙΘΙΒ ἐμ15, ἃπα οΟἴμοΥ ρϑβϑᾶϑεθβ οἵ δου ρμίυγθ, ΡρΘΆΥ 50 Ἰπ0 6} 
ἴο οογγοθογαΐθ, ἔπαι ὑπ Βδ] εἴ ἐμπαῖ ὑπ ἀπρ6}]5 οὗ βθᾶνϑθη ὯΓ6 
ΔΘ πα 5, {μ6 τη! Ἰδἔθυῖηρ᾽ 5ργ 118 οἵ αοά, [ΟΥ̓ ΟὔΥ̓ σοοα νγαΐοῃ- 
ἱπρ ΟΥΘΥ 8, 8πὰ {}ΠΠΠ1η 5 ἐπ6 σ βάοιῃ οἵ Β15 ργουϊάθποθ ὙΥΠΥ 
5801 {15 ορ πίοι 6 αἰδβο αι! πηθα ἡ Πρ 615 ΓΘ ργοδθηΐ αὖ ἐμ 
οὐθαξίοη ; ἐμ. πᾶν θθθὴ γϑρθαΐθαϊυ τηϑηϊεϑιθα ἰο ἤδη. ΤῸ 
15αΐαῖ ὑπΠ6 βογαρμίπι. ρρθαγθαὰ νϑπρ ἔμ 6 [86 ε5. τ νἸά6- 
Βρυθδδϊπηρ τἱηθ5. ΤΠ ότι {πὲ νυ 5 ν]51016 ἴο ἘΖΘΚΊΘ] μα ἐμ 
ΒΘ θ ] 8 Π66 οὗ ἃ Ἰαηθ πὲ ἤἥδϑηηθ, θην  ορίπρ' ἡ μαὺ βθοιηθα 115 θοάγ. 
Τἴοὸ {π6 σοπιθη ὑπΠ6 ὺ Ἀρρθατϑὰ ἴῃ βμϊηϊηρ συ πΐβ, ἃπὰ ἴο {Π6 
Κρθρϑῖβ δὲ ἐπ βϑρῃ!οῆγθ 85 ΠρΕϊπῖησ, ἢ γαϊπηθηὶ Μ᾽ 18. ἃ5 
Β5Π0.. ΤΉΘΥ 816 ἴμ6 ΠΆΡΡΥ ροϑϑθββοῦβ οἵ ὑῃπαὺ Ὀ]θββθάηβϑβ ἴὸ 
ὙΒΊΟΙ {Π6 βριγιΐβ οἵ ἐμ86 αἀδραγίθα πορθ ἴο 6 αι. Απὰ 
ἔμαν 5881} Ρ6 ἃρϑῖῃ ν᾽βῖθ ]6 ̓πὶ ἐμπ6 1 ὑἐπουβαμαᾶβ οἵ ἐμποιβδη 5, αἱ 
ἐμαΐ τπᾶρηϊποθπΐ ἃπαὰ οἹουϊου ὑγιπσαρ ἢ, θη ὑπ Αποϊοηΐ οὗ 
1.8γ5 5188}} 5 οὐ ὑπ ἴπγοπο οἵ 815 ϑοσυ, δπὰ {π6 δϑϑθιηθιδά 
ππίνθυβθ θ6 Βυπιποηθα Ὀϑίογο Πῖ5. ΒΙσἢ ὑγιθ Π8]. 15. 1Ὁ ἱπηροβ- 
5116, {μ6π, ὑπαὶ ὑμδὺ ἃγϑ ἔπ 1 ν]51016, γοὶ οἰποιθηΐ ἀρθπῖβ, ἰὴ 
ΤΥ οὗ ἴῃοβ6 ᾿πηῈΠΊ6 ΓΈ} }] 86 ονθηΐβ ΠΟΙ ἅγα αἰϊοπαθα ἢ 
ΤΟΥ] ἃπα ΓΟ] ρου. ὈΘηδπὲ ἴο ᾿παϊνιάπ1815, ἀπ ἴο ἴμ6 ψου]ὰ ; 
ΜΒΙΟΒ ἀγθ θαΐ ἰοο φΘΠΘΥΆΙΥ ΔΒοΥΡοα ἴο ᾿ἱποϊάθηϊαὶ οἰγοαπ- 
βἴδῃσθ5, Οὐ ἴο {π6 ΜΧ6}} [Δ1ἃ ρ᾽δη5 οἵ Βαμηδῃ ΡΟ ΤΟΥ. ; 

ΤῊΘ 508] οἵ τη8ῃ 15 οἵτοαὰ τι ρον Υ5 ἃΠ ἃ ργορουϊοϑ 1 ο ἢ 
, ΔΓΘ ἀἰδιϊποὶ ἔγοπι ἴπΠ6 παπηδπ ὈΟαΥ, δηἃ ψΠΙΟῃ Ἐς ΡΟ55655685 1Π 

ΘΟΙ ΟΠ ΜΥὶ} 5. ΡΘΥΙΟΥ ὈΘΙΠ 95. 1 ὀαπηοῖ θ6]1θν 6, ὑπουϑίοσο, ἱμαΐ 
1468 ἴο θ6 ἰγγαΐϊϊο μα], τ 10 ἢ ΓΘΡΥ Θβθηΐβ {Π0 τη ΠΟΥ Οἵ ΟΌΥ ργοδθηΐ 
ππΐοη τυ ὑ ἢ ἴπ6 ΤΠ 151016 ποῦ] Ὀγ ἴπ6 (Ὁ]] ΟΡ πόθ ἢ Ο5. ἃπὰ 
ΘΌΓΙΟΙΒ ΠΔΡ6, ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ΠΕΙΏΡΕΥ͂ Οἵ Πρ δα ᾿πηὴρ5 ΓΘ ρ] 666 [πη 
ἃ ΤΟΟΠῚ, 906 οἵ ν᾿] Οἢ ΟἾΪΥ 5 σον ογ θα Ὑν 11 Δ ΘΓ ΒΘ ἢ ν 6558], 
ἐπ Ἰᾶπηρ 50 ΘῃοαμθοΥθα, ἃ5 5005 ἃ5 ἔπ ΘΟ ΥΙΠρ' νγὰ5 δἰ Υ 
Ῥτόῖκοη οὐ τοιηονθά, σψοι]Ἱα ἢπὰ 1.561} τπ ὑΠ6 βᾶιηθ δἰαἰθ δῃ ἃ οοῃ- 
αἰτοη τὶ {πΠ6 ΟἾΠΟΥ Ἰηρ5. 850. ἰὖ πᾶν θ6 ψ τ ἴπ6 δοοοπηῖ- 
8016 ϑρίγιΐ οἵ π8η. ὙΤΠ6 ΘΓ Π6 ἢ. ν 6558] οἵ ἴπθ "οαν τᾶν θ6 
ὈγΟΚΘη ΌΥ γί ]θῃ66, ΟἹ 51:16 ηὐ]ν ἀδβίγογεα ὈΥ 510 Κη 655 ΟΥ̓ΆΡΘ, 
Ραΐ, ἃ5 ΒΟ0} ἃ5 {μ6 ν61} οὐ ὑμ6 σονθυύϊῃρ οἵ {π6 θοὰγ θ6 γϑπιονϑά, 
ἐμ απἰεϊϊογοά βρίσγιῖ ἢ 45 1561 {π6 σοιηραπίοη οἵ Κιμαγοα 5ρὶ- 
Υἰ δ, ΒΟ ἢ, ἐμοΟῸΡ} ΠΟῪ ΠΠ566Π, 8γ6. Ομ ΠῚ 8}}Ὺ βαγγουπάϊησ 
11. ὙΠ6 {ἰὴ 15 ποὶ τ θη οΘ, ΠῚ πὸ 588}} Κπονῦν, ΘΥΘ ἢ ἃ5 
Ψ6 86 Κπόονῃ ; 1 {π6 πηϑϑῃ {ϊπ|6, ἔπ νυν αἰζθιηρῦ ἴο βρθουϊαῖθ 
ὈΡΟῚ π658 ἐμῖηρ5, οἸονσαῖοβ δη ἃ ρα 65 {πὸ τηϊη ἃ (α). 



ὈΠΕΙΒΤ' ἈΡΡΕΛῊΒ τὸ ΜΑΕΥ ΜΑΘΒΑΚΕΝΕ--ΟΗΑΡ, ὙΠ]. 80] 

ρθη χχ, 2, θα, δηᾷ ἐπ οἵου δ {ἢ δοι, θυ ἐπ θοάν οὗἩ 7655 εγὼ μα Ἰαίη. κἐ 13. Δμᾶ ἘΠΟΥ͂ 5ΔΥ ἀπίο που, Ῥοσηαπ, νην ὑγθοροβὲ {μοι} 
586 581} ππίο ἐμοῖη, Βϑοδιδο {πον πᾶν τ κθὴ. ἀναγ ΤΥ 
[ιογά, δῃᾷ 1 Κπουν ποὲ νυῆθγο {πον πᾶν Ἰαϊὰ Ὠΐτη. 

Ι4. Αμὰ νῇρη 56 Παᾷ {ππ5 581, 5816 τὰγηθα ΠΟυβοΙ θαοκ 
Πα 8ἂνν 6515 βιδῃάϊηρ. 

--ο-- 
ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΥΙΠΙ. 

Ογίδὶ ἢγοεὶ ἀΡΡδαῦ ἰο δαγτῃ Μασαάαίϊοηε, αἀπὰ οοηιηιαηαὶς 
ἤδΥ ἴο ἱηξογηι ἐἦιο ΤΠ ιδοϊρίος ἐμαΐ ἠδ μαι τίδοη. 

ΜΑΚΚ ΧΥΪ. 9. 9ΟῊΝ ΧΧ. Ρατῦ οἵ νοῦ. 14. δπὰ νου. 15--- 7. 
Μαιχνὶ 9, ΝΟΥ ψθη 7 6βιι5 νγᾶ5 Υυἴβθῃ Θά] τῃΠ6 ἔτι ἄδν οὔ τὸ 

ὑνΘ 6, ἢ ἀρρθαγεά ἤγϑβι τὸ Μᾶγν Μαράαϊομο ᾿ἢ, οἱ οἵ 
νου ἢ6 Πα οαβί βανθὴ ἄν β. 

᾿ς (α) Οκ {π8 βαθ]θοΐ οἵ ἅπρ6 15, 866. ΨΥ μιθδ616 γ᾽ 5 ϑϑυπίοηβ, Ἠδπιηοπὰ θὰ 
1π6 Απρο!ο [186,ἃ ΨΘΥῪ ὀπτγίοιιβ ἀπά γα]θΆΡ ] 6. ψνοΥΚΚ, ἃ βοτιποη οἵ ΒΊ5᾽ορ 
Βα]}᾽5, ίο. ὅχο. 

15.Ὶ85 ψοιηδὴ ὈΓΟιρ]ἑ ἀδαΐῃ ἰηΐο ἴπ6 σου], ἃ ἡ ΟΠΙΔΠ νὰ 5 
τη8646 {πΠ6 Πγδὶ νν ἴμ655 οὔ {ἢ γϑϑαγγθοιίίοι οὔ {6.. ΟΥ̓ 6 πα ΠΟΓ 
οἵ Ομ γ 55 θα ϑίδποθ δἰζου 6 ἄγοβα ἴγοπι ἴμ6 ἀοη, νγὸ απ [ὈΓ πὶ 
ΠῸ ΡΟΒ510]6, ΟΥ̓ Δάρᾳυαΐο οΘοποθρίϊοη. 1Π16 ἀοοίγι πο οἵ ἔπ γὸ- 
δυΓΓΘοίου οἵ {Π8 δᾶπι|Θ Ὀραν ὰ5, ἃπΠα 18, ὁη6 οἵ ἔπ τηοϑὲ ἰη- 
ΘΟΙΊΡ ΓΘ ΘΠ51016 αἰ ΠΟ] 165 οἵ Ο τ διϊαηῖν ; πὰ οὖν ογὰ ἔπ ογο- 
ἴογθ μᾶ5 οοπἀθδοθηδθὰ ἴο ἴθδοι ἰΐ, ποῖ [ἰκὸ {π6 σοπογα ἐν οἔ 
ΠΗ. οἰ μοῦ ἀοοίγίπθδ, ὈῪ δΥριπηθη δ ἃπ ἃ γϑαβοηΐπρ, αἱ Ὀγ τὸ- 
Ρεαίθα (δοῖβ : ἀπ {ῃο86 οἵ [ῃ6 πιοϑδὲ απάθηϊδθ]α παΐιγο. Απὰ Β6 
ἑαυ 1ἰ, Ἰαδῖ!γ, Ὁ. ἰδ Δρρθαγίηρ ἴο [ἷ8 ἀἰβοῖρ 68 ἃἰογ. Πΐ5 γ- 
δυΓΓδοί θη. 

Βεοίογθ ἐμαΐ ἐϊτηθ οὐσ οτἃ Πα Ἰϊνοὰ ἀπο πρ 15 ἀἰδοῖρ] 65 8ἃ5 ἃ 
ΤᾺ ἈΠΟ ΠΡ᾽ ΠΪθ ΘΟ ρδηΪΟη5. ΗΘ ψὰ5 ἰῃ 8}} ροϊῃΐβ ἰκ6 τἴὸ 
ἀμ θη), 515 ὉΗΪΥ δχοορίθα. Αἰον ὑπαὶ ονοπὲ μ15 θοῦν, ἐμοῦ ἴο 
ΔρΡρΘδγᾶπ 06 {Π6 58Π16 ἃ5 ἰδ πὰ δυϑὺ θ6 6, ἃϑϑδιι πιο νυ Οι5. ρΓῸ- 
ρογίϊε5 πὰ ρονϑβ ψ ΒΙοἢ [Ὁ πὰ ποΐ Ῥοίογθ ρμοβϑθδϑθά. 78 
Γθδα, ἐμαὶ ψ ἤθη {π6 ἀΐβοῖρ]θ5. πὰ 5δθη θα ἴῃ ἃ γοοῖ, {ἶ 
ἀοοΥβ οὐ ψ αΐοῃ νοῦ δ πΐ (ῸΓ [ΘΓ οὗ ἴμ6 Ψ εν" 8, «}651᾽5 βυάθη!ν 
δἰοοά ἰπ ἐπ πιϊάϑὲ. Οἱ {π6 δνθηΐϊπρ οἵ {π6 ἂν οἵ Πῖ5. ΓΘΒῸΓ- 
γΓοοϊΐοη, 6 7οΐπ5 δἰ πη56][ ἰο ἐνο οἵ [ἷ5 αἰδοῖ ρ 65 ἃ5 πον ΚΟ ΓΟ 
ϑοίΐηρ' ἴο Εἰπιμηᾶυ8. Ηδ Θηΐθῦβ ἰπΐο οοηνθυβαίϊίοη ᾿ ἢ} ἔθοπι, ΕΓ6 
ἴα }|κ86 οὐ {μ6 ϑουιίρίυτοβ ἃπὰ οἵ δἰπι86}, 1 ἐποῖνγ ᾿ιθαγίδ 
θυτγ πιΐπῖα ἔμθι. Βαΐ ὑπϑὶγ θυθ8  γ ποϊάθη, ἀπὰ ἵππον ἀϊά 
ποὲ πον δίπι. ΨΥ μΘα πον οδθ ἴο ἐμοῖσ οὐ ΠομιΘ, ἢ 581 
ἀονῃ τυῖτἱν ἐμ πὶ, πὰ ἔμ θη ̓ ἴ να5, ἴῃ Ὀγθακίηρ ἴπθ Ὀγοδά, ἔδαὶ 
μ6 ᾿πδάθ μἰτηβοι Καόνη; Βαϊ αἵ ἴδμ6 νοῦν ἰπϑίδηϊ, ὑθθη. {ΠῈῪ 
ψ γα ΠΠῸ6ὰ αἰλα 7ογ, μ6 θδοᾶπιθ ἰῃν β1016 : μ6 νηδβοά ουξ οὗ 
ἐπδὶγ βίρῃί. Βοίογθ μἰ5 γθδαγγθοϊίΐοη οὐν Τ᾿ογὰ πδὰ οοπνογβθα 

(ΤΆ ΠΑΡ τ ΕΠ 8. αἰδοῖ ρθ5 : αὔλου {παὲ ονοπὶ ΒΘ ν᾽ὴβ 560 ΟὨΪΥ 

ΘΟΟΑΒΙΟΠΆΠΥ διιοηρ ἴμ6πὶ, ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΘ 50] 6 πη 8 ἰ πιγδί ΓΙ Ομ 
Ἰϑηη6Γ. Ηἰΐβ5 ργθαΐ ομ͵θοὶ οα ἴπθδὸ ΘΟΟἈ5Ι0η5 56 πη5 ἴ0 πᾶν 
θθθπ, ἴο ἱπογϑαβθ ἐμὶν (11, ἀπ α ἴο οοηνίποο ἔποιι ἐμαὶ {8:6 58 Ππ|6 

θοάγ ἐμποὺ μὰ ΒΘ μ6]ἃ οοπιπιἐεὰἀ ἴο ἐμθ ατοιπά, ν᾽ὰ5 ΠΟΥ ΓΑ δοα 

ἰο Πίδ ἀραΐη, ἴῃ ἃ βίου ἶθ ἔτι. ΗΘ ῥγουθ5 ἴο ἔβθιη ἐδαϊ ἃ 

ἄσον, οἵ ἃ ΨΆ]], οὐ ἐπε 51465 οἵ ἃ στᾶνθ, οουἹά ποῖ ὀρροδὸ δῖ5 

Ῥγοργεβθθ. Ηδ ρᾶ5565 ἔπγουρἢ 50114 Ὠ8 10 85 ἐβγου ἢ δε γἱοὶ ά- 

ἴη8 ἃἰγ, γϑὲ μα δὰ 51}] ἈΆΡΟ ψ Βῖοῃ ἔπον οουϊά ἴουοἷ ἀπά 
ο 
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7οῦπ χα. 14. δηᾶ [5816] Κπανν ποῦ {πᾶ0 10 νγὰβ δβϑαβ, 
7εϑθὺβ βα ἢ} υπίο Πού, δογμηδῃ, νῦν νγϑοροϑὲ {που ἢ 

γΠοηι 5θακαϑ μοι ἢ 516, βυρροβίηρ Πϊπὶ ἕο Ὀ6 {Π6 σαγ- 
ἄδηθυ, 5810} απίο πΐτη, ὅδιν, 1 πο να θΟΥΠΘ Πϊ πὰ ΠΘης6, 
[6]] τη8 ννθσα ποι Παϑί Ἰδ]α Πίγη, δπα 1 νν}}} ἑκα ἢ] πὴ αινᾶν. 

εβι5 581ἢ απίο μοῦ, Μδῦγ. 856 ἔυγηθά Πουβε ὃ : δηά 
581 αηΐο Πίγη, ΒΔΌΡΟΩΙ ; ἡ Β1ΟΪ 15 ἴο βᾶν, Μαβίευ. 

μᾶπά]6, θθασῖηρ {Π6 ἸπᾶγΚ5 οὗ ἴΠ6 5ρϑϑὺ δηᾶ ἴμ8 ρσὶηΐβ οἵ ἐπὸ 
Π4115. ΤΠῸ ἀν οἵ 15 δϑοθῃβίοη ἈΓΓγ 65, ΟἸΓιδὶ ἀϑοθπαβ ὈγῪ 
ἷ5 οὕ ἢ ρον Υ. ΝΟ ΒΟΥ5685 οἵ ἤγθ, Π0 ομπδγιοῖβ οἵ ἔγχε, οἱθναῖθα 
Βῖ. ΟἿ Βἰιηβθὶῖ, μ6 γϑϊβθαὰ Ὠϊηβ6] ἃ, ἃ αἰνίμθ δηα φ]ΟΥΟΙ 5 
θείης, ἰπΐο ἔπ ᾽υθ ἤγιπαηθπὶὲ οἵ πϑᾶνϑη ; ἐπα 6 δϑοθηάθὰ 
ΠΟΥ Π6 5}1}] γθπιαῖ δ, Μ 1} ᾿ς Βα 6. ἀηα οὐὐν Εαἰ ΠΟΥ, ψ 11} ἢῖβ 
6οά, δμῃὰ οἷν αοά. 
Τ 5 ἀοοίγπα οὗ ἴπθ γϑϑυυυθοῖϊοη οὗ ἔπ νοάγ, ψὨΙΟΝ ΟἿΓ 

Τοτὰ αἀπὰ ϑανίουῦ π5 ἰδιρμὶ ὍΥ δοίΐίϊομ, 15 δχρ αἰ πϑα 1 ἔπ6 
Ἐρί51165 οὗ 50. Ῥαὰ], Ὀ. ἔμ πιοδὲ ρονϑυ ἢ! ἃπὰ οἰοαπθηὶ γϑᾶ- 
Βοηΐηρ. Β0Π16 πη8ῃ ὙΥ1}} 588ν, ΠΟῪ 8Χ6 ὑπμ6 ἀθαά γαϊβθα τρ, δπὰ 
αὶ τ μαῦ θοαγ ἀο ἔμ οοπιθ Κ Ὑπὰϊ πο που βονγθϑὶ 15 ποῖ 
4υϊοκοπθά οχοθρὶ ἰὑ αἷ6: πὰ ὑπαὶ ψ 10 ἔμοὰ δον δὶ, ἔποι 
βονοϑδὲ ποὺ ὑπαὶ "ον ὑπαὶ 51.8}} θ6, θαΐ Ρᾶγ8 σταίη. Ἔπαϊ ἰ5, 
ἃ5 16 ἸΔΘΟΌΓΕΥ ὨΙΔῪ ΘΟΠΙπΐ ἴο {π6 ρυοιι πα, 1 ἴπ6 Ὑ]ηΐΘΓ ΟΥ̓ Ἰῃ 
ἐπ βργίηρ, ἴπ8 βθϑά οἵ ἃ ἤον θυ, Οὐ ἃ σταϊῃ οἵ ψῃθαῖ, τ ΒΊο ἢ ἴῃ 
ἴπ6 οοῦγϑο οὗ ἰΐβ ἀρροϊπίθα {πη Γ1565 ἔγόπι ὑπ Ῥγομῃπὰ ἴῃ ἃ 
αἰ δγοπὶ ἀπ ὰ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἰογα, ει τπ6 θαι ἐ ἃ] Ὀ]οβϑοιη, ἀπ ᾷ 
ἴπε γασγαηΐ ον ; 50 8150 ὑπ8 πιουϊἀθΥπρ᾽ ΒΟ ν, Μγῃϊο 15 οοτη- 
τϊξεὰ ἰο {π φγοιυπά, ΠΥ 6 οδἰ]δαὰ {Π6 βθεα οὐ ὑπαὶ θοῦΥ 
ὙΙΟἢ 51|8}} 06 ταϊδεα ἔγοπι Π6 ΡΊΑν [ἢ ΡΊΟΥΥ. ΥΥ6 ἃ γΓειιον θὰ 
Ἔγοιαι {Π8 δ'ρεΐ Οὐ ΟὟΥ πϑᾶγοϑὶ Εἰ παγθα ἃπα Οὐ ἀθαγαδὶ {ΓΘ ἢ 5, 
Ἐαγὶπ ἴο δαγὶ ἢ, ἃ5 65 ἴο 8565, ἀιιβί ἴο ἀαϑῖ. Βαΐ {Π6 Ρ81|86 ἃπὰ 

Φογαβδ }6Πι. 

οογγαρίϊπρ οοΥ88, ἔπ οο]ὰ οἷαν, ἵπο ἔβαϊηρ ἴϑαΐαγθβ, Δηα {π᾿ 
ἴον 1ἰπιῦ5, 518}} θαγδὶ ἔγοπι ἐμ ἴοι} οὗ δᾶγ!, ἃπὰ θ6 εἰδἐ δὰ 
νι  {πΠ6 Ὀοϑυῖν οὐ ΠΟΙ 655! Τὶ 15 βούῃ ἃ ᾿ποτΐᾶὶ ΡοαΥύ, 1 15 
Γαϊδθά ἃ βριγιϊαὰ! ον : 1ὖ 15 ϑονῃ ἴῃ σογΓαρίϊοη, 1 15 γαῖβθα ἴῃ 
Ἰποογγαρίϊοι ; 1Ὁ 15 50) 1 αἸΒΒΟΠΟΟΥ, 1 15 ΥαΙσθϑα 1ῃ ΡΊΟΥΥ : 
11 15 50 [ἢ ΨΘΆΪΚ 655, 1 15 Γαϊθθα ἰῃ ΡΟΥΘ. 1 15 ΒΟ ἢ5 Π 8 
θᾶγβ σγαίῃ, ἀηὰ {πὸ νου 1855 βοθα, θαὶ Αἰ ΓΘΥ πΠ6 τ ἱπίου οἵ {6 
σΎᾶνθ ἴα ονϑῦ, θη πΠ6 ἀδαα, 5118}} πα ογθαῖΐ, 58}8}} ϑῖαπα 6- 
ἴογο αοά, ἔμ θοάϊο5 οἵ πιθὴ 518}} θ6 σαἰϊδϑ τη ἐπαΐ (ΟΊ, Ἀπα 
᾿ἰπνοϑίθα πὰ ὰϊ {6 σα πι6 παΐατο, ργορογίϊθδ, Πα ΡΟΥΘΓΒ, ἃ5 16 
τοϑαυγγοοϊίοπ Ὀοάγ οἵ ἐμοὶ Ὀΐϊνίηθ Μαβῖθου. ΟἿἿΥ σι]6 θοα 65 
588}} Β6 πιϑάο {{κ αὐἴο Πἰ5 β] οὐου5 ον. Μὸογο ἰμᾶπ ὑπ15 ἐπ 8 
Βογιρίαγα ἀο65 ποὶ Γονβα!. ὙΥᾺῪ τ γὰ5 ὑπαὺ ποι Ποὺ ΜΥΎ ΜῈᾺρ- 
ἄδ!θπθ, ποῖ {πὸ οἴου αἰδοῖ ρ᾽65 ϑοπρ' ἴο ΕΠ Π] Δ 15, ΠΟΥ ΐ5. ΟΥ̓ ἢ 
Αροϑί!εβ αὖ {πΠ6 868 οἵ ΤΊ ΘΥ 145», ψθῦθ οὶ δ ἢγδὲ 8016 ἴο Γὸ- 
σορηΐΖθ ον Τωογὰ, ὑπουρ ἔπουὺ αἰἴουν 45 Κπονν Βΐπη, 15 ἈΠΊΟΙ Ρ᾽ 
{πο5868 τηγϑίθγί δ ὑυὶοἢ γγ6 58}}} ἀπάογβίαπα πουθα [δ , σΠ ἢ 76 
ΟὈΓΒΘΙνγ 65. 5Π8}} ἃυῖδθ ἔγοῖη ἔπ 6 ουᾶνθ, ἃπα ὙΘΗΘΥ ΟἿΥἨ [ὈΓΙΠΘΥ 
{γθη ἀβῃ 105 ἰῃ οὐ Ρ]οΥ δα θοά 685. 

19 ΜγΥ ΜΆΡΘΔ]ΘΠΘ6 15 Π6γ6 βαϊὰ ὅο αν ζυγπϑα ἢ Υβ6} ἢ θ860 : 
ἃη4 αἰξϊεγναγάβ, ἴῃ ν6Γ. 16. ἀραῖῃη ἴο πᾶν {πη ΒΘγβοΙ ἢ 
ΒΟΒΔΟΙῖ, ἴῃ Πἷῖ5 ἨΔΥΌΠΥ οὐ ἱπ6 Πδβυγγθοίοη, ὑΤΌΡΟΒ65, 85 ἃ 
βοατοη. οὗ ἐπ αἰ ΠΟ γ, [Π6 Βα ρροϑίτοπ, ὑμαΐ ἴῃ ἰῆ8 Πγϑβΐ ἴῃ - 
δίδῃοθ 516 ΟἿΪΥ ἴαγηδὰ Π6Γ ποδά, ἃηα ἴῃ 1πΠ6 βθοομα ΠΟΥ 0] 6 
Ροαγ. Οὐ; μα δάἀ5, αἰΐϑυ' "ιὸὺ Δα γ6855 ἰ0 “6518 ἃ5 ἔμ8 βἌΓ ΔΘ ΠΟΥ, 
506 ΠΔῪ ἃσαϊῃ παῖαγα ΠΥ ΘμΟυΡ Πᾶνα ἀϊγθοϊθα Π6Υ αἰἐδηΐίοι ἴο 
ἔῃ βαρ! οἶσθ. ὙᾺ5. 18 γῸΠπὶ ΚΟΘΟΠΘΥ. [Οργθίδυ ὑπ [ὈΥΠΊΘΥ 50. 
᾿τίοῃ.---Ὠτ, Εἰ Τα Γοπ 665 ΘΙ Υ Κ5 οἡ Βογιρίαγο, ᾿. 79, 
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ομηχχ, 7. ἤρβι8 βα ει πηίο μου, Του ἢ γὰρ ποῖ ; [ὉΓ 1 δῖ ποῖ γοὶ )εγωκαίθνν. 
Δδοθηἀθα (0 τὴν Ἐδίμου : Ὀιι ρῸ τὸ γὴν Ὀγοίβγοη, ἀπά 58 γ 
παι τε νον Ε δ σεπυόθερο, δνειεε: 1 ΤΌΣΕΣ, δΠ ἀπ... 

Ὄ Μη μου ἅπτου. Μίγ, ΟἸναπάϊον νου! ἐγαηδαΐο {π15, ““Ετη- 
Ὀγ86Θ πὶ ποῖ, μο! ἃ πιὸ οὶ. Απά Βὸ ργοάιοο5 ἸΔΏΥ ΘΧΘΠΙμ δ. 
ἔγοιθ Ἡομοσ, Χοηορθοι, ἀπ ὰ Ἐλαγὶ μἰ 65, Ηοο. νον, 339, ἅψαι 
μητρος, Θιηθγδςο ὑπ ὴν πιοῦμογ. ᾿Αναξέβηκα ἢὸ ψουἹὰ ἔγαηδίαϊ ὁ ἢ 5 
ἃ ργοϑθηΐ ἴθηβθ, ἃ5 ἰΐ πιυδὶ τπθᾶμ, δδ δᾶγ5, ΨΔοίν ἰἰϊ. 18. ψ Ποῖ 
Ομγιδε μιᾶὰ φογίαϊπ!ν ποῖ ἀδοθπάθά, δ᾽ αιοίο5 ΕΠ ΟΠΙΟΓ αἰβὸ ἴῃ 
86 ἢγβὲ 1ΠΠ| 84, νου. 87. (Ὸγ πιὸ βἰτη !αῦ ὑπὸ οἵ ἀποῖμοῦ σοπιροπηε 
ἔγοια {6 δᾶ πη μσἰ πη ἶνο γοΡ, ὃς Χρύσην ἀμφιξέβηκας: πὸ ννου]ά 
ἐπθη 7οΐη ὑπ8, ποῖ να ἔμ ργθοθαΐη, δα νυ τ εἰν [ὉΠ] ονν ἵπ κα 
βϑϑυΐθηοθ; ἃπὰ ἴμ6 ψ ΠΟ]6. 5656 Μ}}} "6, ““Ηο]ά πιὸ ποῖ; [ὃν 1 
ἅ1 μοὶ γοὶ ροίηρ ἴο ἃδοθῃᾷὰ ἴὸ τν Εαΐμοῦ: θὺϊ κὸ αὐΐο τὴν 
«θγοίμγθη, μὰ βὰν απο ἔβοιι, 1 ἀ0 ἀδοοπὰ ([ὉΓ 1 5.)8}} σΒόσ 
Ἀ5ΟΘηἀ) ὕπἴο πγ Εαΐμοῦ ἀμὰ γον Εαίογ, ἀμἴο τὰν αὐά ἀπὰ 
γοιν αοἀ.;» 

Ηδ Ὀγὶπρθ πδῃΥ ἰηϑζαηοθ8 οὗ ὑἱῃ6 ργθϑθηΐ ἴθῆβθ (5 ἀναξάινω 
6 ΓΘ) θϑῖηξ υ5θα ἴο 5] 5:η ν ν μδΐ 18 5 οσα  Υ ἰο θ6 ἀοηο. 
ψορΡ ΘΠ 15 μἃ5 μδΓΘ ἃ ΨΘΓῪ ρου 5 οΘοηδοΐαγο οἵ μὴ οὐ πτοου, 

06 ποὶ αἴγαϊα, ὍΣ μη μου ἁπτου, ἴοι ον ππ6 ποὶ, Τ μἷβ ἀρργοόδοιος 
50 π681 ἴο ἐπμδ ἔγαοεϑ οὗ πὸ ἰοιϊΐουβ, πα, θοδί 65, 580 Γθβοιθ] 5 
{μ6 ᾿γϑδὲ δα άγθϑβ οὐ Ομ γιδὲ ἴο ἔμ νοιθὴ ἴῃ Μαί μον, ἀπε οἵ 
ἴμ6 8ηρ6] ἴο ἐμὲ ψϑηθα ἰπ Μαΐου πὰ ΜάΥΚ, “δα γὸ μοί, 
θὸ ποΐ αἢτγιριιθα :᾽ {πᾶὶ, {1 νοῦ διιρρογίθα θῪ δπν ππληι- 
δογιρὶ δυϊμογιῖγ, Ε 5Βοι !α νυ] ηρ}ν ὐἀορὶ τ. Βα {π6᾽ βαογοὰ 
ἰοχὶ 5που !α ποὶ ΡῈ αἰζογθὰ οὐ οοπ) θοΐυγθ ΟὨ]γΥ. 

ΒΟΥΎΘΥΙ, ἴῃ 5 ΟΟμ]θοΐηγθδ, ΡΓΟΡΟϑῸ5. μὴ μοῦ ἑπτου. Νὸο; 
(1 δ ποὶ ἔμ φΆγἀΘΏΘΓ, ἃ5. γὙ011 ΒΌῈΡΡΟΒΘ;) ἴοιεν θ. Απηὰ [οζ 
ἀΠ15 6 ᾳυοῖο5 Ραυ!] 5 Βαυϊάτγῖι5, τὰ ΝΟΟΘΥῚ ΒΙ ΡΠ οἴνθοα. Βαΐ 
εἰ 5θϑῖῃβ ἴο πιὸ ἴοο Γοδθαγομοα ἃ γοαάίηρ, ἃπαὰ ἱποοπϑίϑίοηϊ υἱτῃ 
ΜαΥν᾽5 ργονυϊοῦβ σοοορηϊίου οὗ ΟὨΓιβί, ἴθ ἴθ ἀρρο!αϊίοι οὔ 
ΒΔθΡοΟηΙ. 
ΚοΟΘο ΟΥ ὈΌΒΘΥν 5, δαὶ Μ|Ίο 6 15 ΓΟ ρΟ565 ἰο τπᾶκο ἴΐ δὰ ἰπ- 

τογγοραίοη, “Π)Ὸ γοῦ ποῖ ἰοθοι [η6 ὁ 85 ΤΥ Ἰ11ΠηΡ ἐἰναϊ ἰοσὶ οἵ 
ἐν 15 ΓΘᾺ] ἃρρθαίᾶποθ. Κυρκο, ἱπ 8 ΟΡδογν. (ἢ) 58γ5) ὀχρίαἰπϑ 
Π6 Ράββαϑδ 8ἃ5 ἃ ργοβιθι οι οὗ δάογαίοη ἀπὲ} αἰΐοῦ εἶδ Ἀβοθὴ- 
βίοῃ. 

Οη ἰμ6 ψο]6, Ζ οοπέϊπυθ ἰο δάϊογο ἴο Οἴνδ 16 γ᾽5. ὀχ ρίαπα- 
ἔἴοη, ἴο ψ ΠΙΘΒῚ ψου]ὰ δα, ἐμαὶ ἀμφιξέδηκας 15 οχραἰποά ὃν 
{πὸ Ῥβουάο Πίάγηλ8, 85 περιξέξηκας ὑπερμαχεις, ΟἸΘΆΓΙν αἰνίης 
ἰϊ ἃ ργεϑϑηΐ διϑῃϊῃποαίίοη, δηαὰ δον ηρ ἔμαΐ ἔπ οΥπο οοπὶ- 
Ρουπ 45 Οὔ ἐΠ6 βᾶπη|8 ψϑὺ}" ἃγθ υδοὰ ἴῃ {Π|6 581η6 Πιδμογ, τι» 
ἴοο ἔμ ργϑιθγρ! ρου δοῖ ἔθηδο οὐ ἐπ βἰτπηρ]6 γογῦ 5 υδοὰ Ὀγ 
ΗμΙΕΓ ἴο ἀθηοῖθ μθ ΘΙΥ ρᾶδὶ ἔΐη16, ἃ5. Θαυϊνα θιΐ ἴο ἔϊὸ δογίοι 
οἵ οἴου νογθ5, δ᾽ οὔλυμπόνδε ξεξήκει, 1]. ά. 221. νον ΕἸ 5ἅπιθ 
βοιιο δὲ ἱπίογργθὶβ ᾿. απεληλύϑει, ἐπορεύϑη. Ασιβέορηαπο5 ΠΝ 
ξεξήκως περι σκυμνοῖς, ν Βῖοιν ἐπ ϑοβο δὶ θα ρ δ ὃ. ὕπερμάχων 

“δ ψυδν Β85 ἃ 51 πὰ Ὅτι οὐ δηοίμθΥ σοιηροιη ἃ οἵ βαίνω, 
πϑοὰ ἴογ ἱπθ ργθϑοπί ἴθηδθ, ομδρ. ν. ὑϑγ. 24. ἀλλὰ μεταξέξηκεν 
ἐκ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν ζωῆν. ϑόοπιο οἵ ἴπ6 Ἰμλξ Μ 5. ἴῃ {Π15 
Ρίᾶοα ἰγϑηδί αὔθ μεταξέξηκεν Ὁγ ἰγαιηϑὶξ; δηά Β01ηὴ 6 Οἰσγοθκ ᾿ ΝΒ, 
οἵ ἰηΐδγίοῦ ποῖθ ἀμ τ᾿ηοάογῃ αδΐο, [δ ! πρ ἃ βιρροδοά ἴηοοη- 
σταϊγ, τϑαᾶ μεταξήσεται, ἃ5 ἐπὶ Κίηρ ἴμ6. ἔμ ἔιιτο πογΘ οοπδίβι- 

δοΐ τ ἴΠ6 τοδὶ οὐ ἐπ οουΐοχί. ἐ 
Ἡσπιογ [85 βέξηκε, οὐ βέξηκει, ἰπ ἔΠ:6 56 Πη86 οἵ ἃ αἴπιρὶθ, ῥγο- 

βϑϑηΐ, ΟΥ̓ ρᾶβῖ, δηἀ {)ιαϊ ἴῃ ἃ ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ, ΒΟ 50 ΠΙΆΓΚ5 τί, δἱχ 
οΥ 5ϑύθῃ {ϊπ|68, Δη ἃ ΠΌΡΟΥ οἰμου νυ 156.---Ὠτ, Δ αν Γοπ δ᾽» ΘΠ ΓΚ 5 

οὐ ϑογίρίογο, ρΡ. 79-.-06. 
οο Κβ : 
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708.χχ. 14. απίο {Πθηι, ἴ δβοθηᾶ ππίο τὴν Εδίμαυ δπὰ γοὺν ΕδίΠΟΥ, δ Πα 7ογαβαιεπι. 

το ἢν Οοά ἀπᾶ γουγ αοά... 
---»-- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΥΠ. 

Ματῳ Μ΄. αφάαΐοπο, γυὗνοη, ρσοϊηρ' ἐο ΟΣ ἐῆο Ῥιξοΐρῖος ἐμαΐ 
Οἰγὶδὶ μαὰ τίδϑη, πιθοὶς ἀσαΐη τυϊἱἦ, ϑ'αἰοηιο, απὰ (ἠ6 οἰϑν 
Μαγῃ--- ΟἸιγὶδέ ἀρρέϑαγ5 ἴο ἐδ ἐΐγεε ἤοπιθη. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΡΗΙ. 9, 10. 7ΟῊΝ ΧΧ. 18. 

]οιη χα. 18. Μϑῦν Μαράδ]θμβ σϑιηθ ἀπά (ο]ἃ {π6 ἀἸβοῖρ! 05" ἐμὲ 588 
μά βθθὴ {πὸ ογὰ, ἀπά τπὰὲ 6 δᾶ βρόκβϑὴ {Π658 {Πιηρ5 
τηΐο ΠΟΥ. 

Μιχχνῖθ, Αμᾶ δ5 {Ποὺ ννεπέ ἴο (6}1 Πὶβ5 ἀ]Ἰβεῖρ]οβ, 6 }Π014, 9655 
γχηθί {πθιη, βαγίησ, Α11 μ8}. Απᾶ {Π60ὺ σδῖηθ δῃά. με]ὰ 
Πτ ὈΥ [Π6 ἴδοῖ, δηα ννουβθρρθα μη. 

10. ΤΏΡ βαϊὰ 66βι5 τπίο {πθη, θ6 ποῖ δἴγαι : σῸ {61} Τὴ 
Ῥγθίβγθη ἐμαί ἔπ Ὺὺ ρῸ ἰπίο 6811|66, ἀμ ἴΠ6γ6 584}} [Π6Ὺ 566 

γη6. 
--».-- 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΙΧ., 

Τλο ϑοϊάϊοτς το παὰ Πεά ἤγοηι 6 ϑοριίοῖνγο, τϑρουί ἰο 
ἐν Ποῖ Ῥυοδὶς {διὸ Ποδιγγθοίϊοη Γ᾽ ΟἀγΊδέ. 

ΜΑΤΥ. ΧΧΥΠΙ. 11---1 δ. 

Μιχχν 1 Νον ψΠδη {Π6Ὺ σγετα ροΐπρ, ὈΕ6 ΠΟ], 5οπη8 οὐ ἘΠῚ8 ννδίοι 
ΟΔγη6 ἰηΐο {Π6 οἰΐγ, δηα βῃδνγεα πηΐο ἴΠ6 σῃιθῦ ῥυἹθβίβ 8}} 
{π6 {πηρ5 [Πδὲ νγεῦθ ἀ0Π6. 

12. Αμᾷ ψῇδη {Ππ Ὺ γγο 6 ΔΒΒθι ]6 ἃ νυ ἢ {Π6 6] ἀθΥβ δηα ἢδὰ 
1 Κ6α ΘΟμη56], [ΠΕ σάν ἰΔΥΡΘ ἹΠΟΠΘΥ ππίο {Π6 50] 16 Γ85,. 

18. ϑϑαγίησ, 5 γΥ γ68, Π15 ἀἰβοῖρίθδβ. οᾶπιθ ὈΥ πιρῃΐ, δπα 5018 
Πτ ΔυΡΑΥ Ψ 116 τνο βθρί "ἢ". 

3: μα Μαγν Μαράδ!θμθ τ] ποθ μοΓ ἧνο ἔγιθπὰβ Π6η 
Ογῖδὲ ἀρρθαᾶγϑα ἴο ἔπθηι, 566 πι5 ἴο Ὀ6 Ὠοϑὺ ΡΓΟΡΆΌ16, ἔγοτη δοιη- 
Ρδγίηρ, Μαῖϊ, χχνὶ!. 9. τ ἢ ΦόΒπ χχ. 18. Ὁγ, Τ οσΠΒ0η ἰγΠ8- 
Ἰαΐοβ δὲ. Μαϊ πον" σογαάβ, ὑμΠ6 Ὺ σου ροϊπρ ἴο ἐ6}} [ἴο γϑρογὶ] 
ἰο {π6 αἀἰποὶρ! 68 ; δπὰ δι. Φόμη, Μαγυ Μαράδιθηδ οοπιϑ! ἰο ἐ8}} 
[ἴο τερογὶ] ἴο ἔμ ἀϊβοῖρ]958. Ηδθ β5ρθᾶκβ οἵ δύ, ποΐ 85 δύγινϑά 
διηοπρ ἔμ6πι, Ὀαἴ Οἢ ΠΟΙ ΜᾺΥ ἴο ἔπ 6Π|. 

Τὶ τὺ θ6 πιδάθ ργόθ80]6 ἴοὺ Ὀγ πθ θθμανίουν οἵ ἐμ ψοιηθῃ. 
Ματυ ψουἹὰ πᾶνα ἰο]α ἰμθπηι, 1 5.6 {πΠ5 γϑ)οϊπθά ἔμεμ, ὑπαὶ 
ΟΠ τγιδὺ μαὰ δοΐμ}}γ ἃρρθαγθὰ ἴο δῈὺ ; δπὰ ἔμϑυὺ ψου!α πᾶν 66 ἢ 
βου ΌΎ Ργθραγοα ἰο τπθϑὲ πἰμι, τι τ ἐμαὶ οοιηρόβαγθ τ᾿ ΒΙοἷ ἔΠ6Ὺ 
566 81 ἴο βᾶνε ἄοπθ. Πηιπιθαϊαΐοιν οἱ βθϑίπρ' πὶ, ἔΠ6Ὺ θιηθγασοδα 
Η15 δεῖ, πὰ ὑγουβῃιρρθα Βῖπι. Ψύμθη {πΠ6 οἰ μθὺβ 5807 ἢ1π|, ἔΠ6Ὺ 
ἀἸὰ ποὶ Κπον δἷπ, ἃπὰ γεγο ἰθυγιθα. ΤᾺ οοπάποϊ ἈΡΡΘΑΥΒ 
ἴο θ6 {π6 γϑϑα ῦ οἵ 5Β0Π16 ΡΥΘΡΆΓΔΙΟΤΥ ἀἰΒΟΙ ΟΞ ΌΓΘ. 

39 Τη6 δρϑυγαϊΐν πὰ [ὉΠΥ οἵ 1815 ΒΙΟΥΥ ἃΓ6 δΔαιη γν α15- 
ΡΙάγοϑα ἴῃ Με. γγ ϑὶ 5 ἔγθαῖ 56. ΝΟ οοπιρ]αίῃϊ νγὰ5 πιδ48 ἀϑαϊηβὶ 
π6 βοϊ άϊουβ5---- πὸ ραπἰϑμπιθῦ ἱπῆιοῖΐεα οὰ ὑπ ἀἰ561ρ165---ΠῸ 
ΔΙΆΓα μα ἃ θ66η βρίνθη θη ἵπ6 ΡΟΟΥ αἰβρι γι θα ἀ]βοῖρ]885. οᾶπΠη6 
ἴο ΤΟῸ]1] αἀνᾶν {π6 βίοῃθ, 8πΠ4 ὈγΘαΚ {Πῃ6 568], δηὰ ργοΐϑπθ ἐμ 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ.---α}} ὑπ δἰχὶγ βο  ἀϊθυβ, ἃπὰ ἔμπϑὶνῦ σομηηδη 6 7, ΨΘΓΘ 
ψἰΐ ἢ οη6 δοσογά 45|86Ρ, δ᾽ πουρὴ αὐ ἴΠ6 58π|6 ἐϊη8 ἔπ ρθη! νυ 
οἵ 5166} ψγϑ8 ἀθαΐῃ : δπὰ ἴῃ ποῖδβθ οἵ σ  ἶπρ ἀν ἔῃ 6 βἴομθ 
οουἹά ποῖ ἀνα κο θνθη 0η6 οὗ ἔπ ραγίγ. Απαὰ {π|5 ονθυρονθυιηρ, 



Μιίχχνυη.]ά 

16. 

Τὰ: Χχὶῖν, 1. 

ΤῊΝ ΘΔΑΙΓΕΑΝ ΟΜῈΝ ΑἈΒΕΙΥΕ--ΟΗΔΡ, ΥὙΠ|. δθ 

Ληά 1 Εἰ5 οοτηθ ἰο ἐπ Οονουπου᾿β οᾶγβ, νγὸ νν ἢ] ΡοΥ- δογαβαίοιη, 
5:18 46 ἢϊπ, ἃΠἃ βθοῦγο γοιι. 

50 {Πν ἴοοῖΚ {Π6 χπόπου, δπά ἀἰά ἃ5 {Ποὺ ννοτο ἰδυρῃι: 
δηἃ {Πϊ5. βαγίηρ ἰδ ΘΟΙΠΏΟΗΪΥ τορουιοὰ δηΘὴρ {Π 6 ονν5 
ὉΠ61] {118 ἀδγ. 

- -αν»- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧ, 

{6 ϑθροπά ραγίῳ οΥ Ἡοπιθα ἤγοηι Οἰαἰϊίοο, τυλο μαὰ δου σὴ 
ἐμδὶν δρίοο5 οἡ {π6 Πυθηϊης ρτουΐοιις ἰο (ἠε ϑαϑϑαίλι, 
λμαυΐηρ ἠαὰ α ἰοηρεν ταν ἰο οοηι ἰο {6 δοριμίοίιγε, αὐτῖυο 
ΠΟΥ ἐμ ἀοραγίμγο οὐ {δὲ οἱδιογα, απὰ βηα ἐἰο ϑέοπο 
γοίίοα ὠὰ. 

αῦκῈ Χχίν. 1---θ, 

Νονν ἀροη ἔπ ἤγϑι ἄἀαν οὗ {Π6 νυθοῖκ, νϑὺν δαυ]ν ἴῃ {6 
ΠΟΥ Ὠΐησ, ΠΟῪ σδη6 πἀπίο {Π6 βθρα!οῆτο ἢ, Ὀυϊησίηρ τῃ6 
μὼ νυ Οἢ Πον Πα ργθραγθα, ἃηα οοχίαϊη οἵμουβ νἰτἢ 
ΓΘ 1. 

Αμπὰ {ποὺ ἰουιμπά {Π6 βίοπο γο]] θα ἀννὰν ἔγοηι ἔπ ΒΘρ ]Θἤγο. 

5166Ρ μὰ βθἰζΖθαὰ ἔμϑη θη ὑπ γ' Βα θ6θὴ ρμαοοὰ Πού [ὋὉΓ ὁΠ6 
πἰρδ ΟἾΪΥ, [ῸΓ ἴΠ6 5ρθοῖᾷ! ραγροβο οἵ βϑουγίιρ ὑπ νοῦν ἴοπιΡ 
ψΒΊοἢ γγὰ5 ὑππ|5 ργοίδηθα ! Βαὶ ἰὑ ννὰ8 ἴῃ {1115 ἰπδίδ 66, ἃ5 18 15 ἴῃ 
ἔῃ 8 ῬῬΠΕΓΆΙ οοηαἀποῖ οὗ τηθ. Ἀθαβοηΐηρ, τ Βῖ οἷν σοῦ  ὰ αἰδστᾶσο 
8 ἰαἀϊοΐ, ΟΥ̓ 8 ᾿πίαηΐ, ἴῃ ἀΠΠ|6 ΟΠ ΟΟΟΌΤΥΘΗΟ65. οἵ {Π| 8, 15 
ΔΙΠΡΙΥ 50Π 0] πὶ ἴο Θχοιδθ 8 0 οὐγβοίνοϑ, [Ὁ ἀθηγίηρς ΟΥ' α5- 
ΘΠ ονίηρ {Π6 50] Θηη ὑγατῃ5 οἵ ΟΠ ΥἰβιΙπγ. 

38 ἤἼ:6. γθᾶβοπμβϑ ψῃοἢ παν ἱπαπορὰ γοβι, τον ποῖ, Οὕδϑη- 
Πε14, Τοάάγἀρο, Ηουβίου, Νούοοπιθ, α]οῖρ, ΡΙΚιη σίου, ἃπὰ 
1 με] ΘΡΟΥῪ ΨΥ ΟΣ δίποθ ἐμ6 τὑἰπιθ οἵ Υοβί, ἴο οοποῖάθ 
ἐπα ἔνο ρϑυῖϊθβ οὐ ψοπηθπ οαλη6 ἴο ἴπΠ6 ΒΘρΌ!οςγο αἱ ἀἰ θυοπὶ 
εἰπιθ8, πᾶν Ὀθ6π αἰγοδαν ποἰϊοθά. Αὐ ργοβθηὶ Ἰοὶ ἃ5 ᾿παηΐγο, 
Βορογαϊηρ ἴο {π|5 ΒΥ ροϊμοβὶβ, ἡ Π 6 πη {Π6 5600 4 ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἉΓΓ να 
αὖ ἴπ ἴοι; πϑῦπου θοΐνγθοη ἐμ ἔνο νἱβὶ15 οἵ Ματυν Μαράδ- 
16 πὸ ἴο ᾿ΐ, οὐ αἴξογ ἐπ δοοοπ. ΕῸΓ {Π6 {ΠΟ ἢ Πρ’ ΓΟΒ50η5, {Π6ῚΓ 
ΑΥΓΙνΑΙ 566 π|5 ΓΙΡΉΥ ρῥἰασοα ΔΘ 516 [Ὁ 1Π6. δϑρυ!οηγο {Ππ|Ὸ 
ϑϑοοπα ἔπι: 1 ἴ5 οουΐαΐη ἐμαὶ πῸ ΟΠ 6 νγὰ5 ἔμ ουθ θαυ] 6 Ὁ ἔπ ἢ 580 
νγᾶ5, ἃπα ἐπογθίοσθ ἔμθυ γι πὸ αἰ ἃ ἀοσοιηρδην [6 Γ, θα πιὰ 8 ἃ ἐἴ5- 
εἰποῖ νἱδιῖ ἐπι που, ἀπ α, ἃ5 ἔπι οᾶβ6 γθααῖγθδ, ΠΟΙ ΠΟΥ 58 7 ΠΟΥ ΠΟΓ 
ΒοΥ ἔγθπάβ, ΠΟΥ γγἃ5 56θη ΒῪ ἔθη), μηδὲ Πᾶν ΘΟπ6 ἀπιγί Πρ’ ΒΟΥ 
ἈΡθθποθ. Ηοτ ἢγϑὶ ἀῦβοποθ νγὰ5 Ὁ ΠΘ ἢ 580 ΓΔΠ ἴο [6}} Ῥεῖογ δηὰ 
Φομα: θαΐ ἐμοπ 586 ἰδ ἐμ οἶμον ΜΆΓΥ πὰ βαϊοπιθ ΘΒ πὰ ; 

ψ80 ψοπΐ ἰπΐο {π6 ΒΘρΌ]Ογο, ἅμα 88}. ἃπαὰ Βοαγὰ {Π6 δηκεῖ. 

γΥμοπ ἔμοὺ ΓΘ θα ἀναγ, οᾶπιθ ἴπΠ6 ἴννὸ ἈρΟΞΕ 65; ἃηα ἔποδο 

ν 6 γ6 [Ὁ] ον θα ὈῪ Μάγν Μάρδα!οπο τοϊυγηΐησ. ὙΠῸ ἔϊπο, ἔπογο- 

ἴὉγο, θβοίνθθη ἔμ 6 ἀδθραγίωγο οἵ {Ππ| οἴ που ΜΙΆΓΥ Δ πα ΒΆΪΟΠΙΘ ΓΟ τη 

{Π6 δϑρι]οιγα, ἀπὰ ἔπ σοπιῖπρ οὐ Φόμη ἃπὰ ῬΟΙΟΥ ἰο ἱξ, 50 ΠῚ5 

ἴοο 5πογί δὴ ἱπέδγναὶ ἴον 6 ἀγγίῖναὶ δη ἃ ἀθραγέαγο οὐ πὸ Οἵ Γ 

ψΟΘη ἴῃ 500} τηϑηποῖ, ὑπαὶ Βοὶἢ ραγίϊοσ πῖσῃΐ ΚΘΘΡ οἰ δα Γ οἵ 

8}} βρης οὐ δᾶϑῃ οἴπογ. Απα [Π6 ἸποῦῸ 76 ΡΓοϊοπρ; {Π|5 ἐπίθγναι, 

1Π6 1655 ρΡγόθδθο 6 τπᾶκὸ 1 παι ΜΓΥ Μαράδίοπο, ΙΈΟΓ 586 

μα 56θηὴ {πὸ [ογὰ, 5βοι!ά μανὸ γεϊοϊ πο ΒῸῚ ἵν ο Γτοπ 5, ΨΚ Πθὴ 

ἢ 5ιονθα ἰπηϑοὶ ἴο ἔποῖπ αἰδο. Απὰ γοὶ ἴξ Ἀρρθαγδ 50. πη 0} 

ἐπ βθῆβ6 οἵ 81. Μαξίμοεον, δπὰ 1 ἐμίπ οὐ 51. Ζομη, {πὲ 586 
ννᾶ5 ψ ἢ ἴμθια, ὑμπαΐ Ὁ 15. ἃ ρμοϊπὶ ὈῪ ν ἰ οἢ γὸ θα σῃξ ἴο πθῖόε, 

ὉΠ]655 ἐποῦθ ἅΓ6 δοσθηΐ γΓθᾶβοΠ8 ἴ0 Π6 ΘΟΠΕΓΆΓΥ. Αϑ ΤΙ τη ἠοΐ 

ΔΆΓΘ. Οἱ ΔΠΥ 510}, Γ δβροῖιδθ ἔπ ΟΡΙ ΠΙΟΝ ὙΥ 10} 56 επι5 ἐμο 

πιοσὶ ΠΠΚ Ιν, ἱμαὶ ΜΆΓΥ νγὰ5 βὍηθ ἰδ βοσοπαὰ {ϊπ|6 ἔγοιῃ {ῃ 56- 

Ρα]οΒγθ, Ὀθίογθ Φοαππᾶ δηὰ Β6Γ οοπιρᾶην κοΐ ἴθ 1ἰ, 

ἤ 



ὅ60 ΤΟ ΑΝΟΘΕΙΚ ΑΡΡΕΔΛΕ--ΟἨΗ Α͂Ρ, ΥΠ]. 

θη, χχῖν 3. Δπα ἀπο Ὺ θηΐογϑᾶ ἴπ, πᾶ ἑουπαὰ ποὺ ἐπε Βοάν οἵ {{|π| Τογαβαίοπιν 
Τιοτὰ Μ46βυ8. 

ε---ᾧ-.-.-. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

7ηὴο “προς ἀρΡϑαγ ἐρ ἐδοηι αἶδο, αδϑιγίηρ ἐδόθη ἐμαὶ Οἠτὶεὶ 
τυαϑ γίδθῃ, απαὶ τεηιπάϊησ {]ιθηι οΓ᾽ ̓ἰδ οτο οἰ τσ ἐλὶς {αοὶ. 

ψ0ΚῈ χΧχίν. 4---9, 
4. Απά [ἴξ οφϑγτὴηβ ἴο ρᾶ855, 88 {ΠΕῪ ὑγ 8 τη] 0ἢ Ρεγρὶ οχϑᾶ 

{μεγθαθοιι, 6 ΠΌ]4, ἔννο τηξῃ βίοοά ΒΥ {πϑῖ ἴῃ βῃϊηίηρ' 
ΘΆΥΤΗΘΗΪΒ : 

Αμά, 85 16. νγβεσδ αἴγαιά, δηὰ θοννεά ἄονπ {ΠΕΣ ἔδοθϑ 
ἴο {Π6 ϑαστη, ἐπ Ὺ βαἱά απίο {πθπι, ΥΩΥ 5θῈΚ γα 186 ᾿νίησ 
ΔΥΠΟΡ' (Π6 ἀ684 ἢ : 

86. Ηδθ [5 ποῦ μοῖθ, θέ 15 στίβθὴ : Υϑιηθιηθ ῦ Ποὺ ἢ6 Βρ8 ΚΘ 
ὉΠίο σοι θη 6 νγὰβ γϑί ἴῃ 1166, 

ϑανησ, ΤΠ ὅοη οὗ τηδῃ τηπβὺ 6 ἀθ]νοσθα ᾿πῖο {π6 
Πᾶηα45 οἵ 51η{ἃ] τηθῃ, δπὰ θὲ οσυοιῆθά, δηᾶ (Π6 {π|τὰ ἀδΥ 
156 ΔΘΆΙΗ. 

Απα τῆν τϑιηθιηθεγθά ἢ15 ννογ8, 
Απὰ τεξαγπθα ἔγογη {π 6 βθρῃ!οῆγο, δπα το] 81} {Π656 

(πη 55 ππίο ἐπ6 δἰθνθη, ἃπά ἴο 81} {π6 τεϑὲ ὅς, 

οι 

- 

9. 5 

5.Α ργραὶ ἀϊῇϊου!Υ μᾶ5. θη πη ἰπ ἐμ|5 ρᾶδβαρα οὐ 5, 
ΤλΚο χχῖν. 9, 19. ὃ. ἰμοβ8 οοιηπηθηΐαΐουϑ ᾿ΠῸ σΟμ δι ἀ6Γ {μ6 Οἱ Β 
Υ0Γ590 0 6 δχραπαΐίοτυ οἵ {μ8 ργθοθάϊησ γθῦβθ. ὙὍΠ6 ἤνθ νϑύϑ8β8 
Ργθοράξῃρ [86 πίῃ ρῖνθ ἂῃ δοσουηὶ οὗ ἰῃ6 ἀρρθᾶγᾶπεθ δπὰ 
ΒρΡ66 0" οὗ π86 δῆ ρ615 ἰὸ [Π8 ψοιηδη οἵ ἡ βοπὶ 5΄. ΓᾳΚα μᾶ5 θθ θη 
5ρϑακΚίπθ. ὙΠ6 πιηίῃ ΤΠΙΌΥ 5. τ8 ἐμαὶ {Π 656 ΟπΊθ ἢ οδηθ6 δηὰ 
τϑρογίϑα 81} “" μ656 ἔμῖπ98᾽) ἴο {π ἀροβί]68, 88 ἃ 8}} [μ6 ἀ 501 0}88. 
6 ἰθηΐ 18 δαρροδοα ἰο θ6 δχμίαπμαίογυ οἵ ὑμ6 πίπιῃ ; ἀπά 
ἘΒΘΥΘΙΟΓΘ ἔμαὲ ἐπ6 ψοιμθῃ πϑιπμθα ἴῃ 1 μαὰ ἤθθῃ δ {}16 ββρῇ!οιτο 
ἰοσούμοσγ, πα ἔπ γο 5δ6θη {88 ν βίο οὗ ἐπ ἃη 5615, δπὰ ὑπδη μαὰ 
ΘΟΠῚΘ 88 06 ΘΟΙΠΡΆΠΥ ἴο ἰπ6 ἀροϑί!θ5 δηὰ 8}} {πὸ ἀἰβοι 0165. 

Οη ἃ ἰΔΓΡῸΓ νἱον ΒΟ νΥ οὗ ἐμ18. μιβίουυ, ἀποίμογ οοπδίγαον 
᾿0 ἢ πηᾶὺ ἢ6 πᾶ ρσοὰ πΘοΘϑβαγυ. 

Οογμᾶγα (α), Βϑηβοι (ῤ), Μαοκπηϊρηξ (9), Τμάγάμπογ (4), ῬΠΠΚ- 
Ἰπρίοῃ (6), ἀῃ ὰ οάδάγιαάρο (..,), μᾶνθϑ 81} οοποϊαάδα ἐπαὲ “Κ ἐμι656 
ἔβη 95 ἃγ6 ἰο θ6 ἰδ κϑη αἰβιγ θαϊνεῖν ; ἐμαὶ Μάγυ Μᾶν ἀ4}6Π6 γα- 
Ρογίθα δοπιθ ἐμπίηρβ, πὰ ἰῃ6 οἴ ψοιηθη γορογίθα {π6 γεϑῖ. ᾧ 
ΤΠΘΥ μον ἐμαὶ ὑπουρη 5. 1λπ|Κὸ μὰ5, ἴῃ ἐπ ἴθ νογβ6, ρὰξ 
ἔμ6 ψγο 6 δοοοπηΐ οὗ νι μαὲ ἐμ χόοπιθη γοἰαἰθα ἰοσϑὶ πού, ἐπαὲ {6 
Ἐνδηρο δὲ γρίθυβ ἴο {ναὶ νυ ΒΟ. νγὰ8 γοϊαἰθὰ ὃν Μᾶγυ Μαράδ]επο, 
ἃ5. Ψ06}} ἃ5 Ὁγ ἴΠ6 βθοοῃὰ ραγίν οὐ ψομΊθη. 
Τὴ δνϊάθποοβ οὗ ἐπα τγϑϑυγγθοίίοη, ὕπο, τ ΒΙΟἢ ἴπ6 ποπιθῃ 

οου]α ργθάμποθ, 6 γ6 μ656: 
Ι, Τ6 ρρϑᾶγαποα οἵ ἐμ δησ6] ο ΜίδσΥυ ἴ{π πιοῖ μου οἵ .}0565--ο 

Ὁ ἵνο ἴο Μαγυ Μαράαϊοπο---οὔ Ομγῖσί ἰὸ Μάγυ Μᾶράαϊθπο--- εὶς 
δοΟΟ Πα ἀρρθᾶγδαμοθ ἴο {πΠ6 σομιθη---ἰπ6 ἔνο ΔΠ 5615 ὙΠῸ 5ἴοοά θγ 
πῃ νοηθη, 6 πη ἔμ νυ μα θθθῃ ἴῃ ἐπ ἕο, πὰ ἴοππά ποὶ ἔπ 6 
δον οἵ ἐμ Τογὰ “6585. 
1 ψη] θ6 ομδβεγνϑά, ἔγοπι ἐμπ|5 βἰαϊοπθηὶ, ἐπαΐ θοῦ οἵ {86 

ΜοΘη δα Ββοιποϊμίηρ αἰ δγοπὶ ἴο γοϊαῖθ. ΤὴΘ δα ργεβϑίοῃ οὔ 
5, Ταῖκο, “{π|ό56. ἐμίηρβ,» τηπδὲὺ θ6 τοίοσγθα ἴο ἔπ ναγῖουβ 
οοΠ οοϊθα γερονῖβ ἔμον μὰ 4}} θγουρσῃῖ. ἘΠῚῸ δα ργββδίο μοσο- 
[ον ἴπ {μ6 πίη ἢ νεῦδθ, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα, πιαδὶ τοίον ἰὼ 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙῚΙ. 

αγῃ Μᾷασααϊθηθ εἰὶξο5 ἢδν ἐθδἐϊηιοπῃ ἰο ἐδαὶ 9 ἐλιε (ἰαϊ!- 
ἰοαη Ἰοηιεη. 

; ΜΑΚΚ Χυὶ. 10. χψὐκὲ χχὶν, 10, 
1μπ. χχῖν.10, Τί ννὰϑ Μαῦν Μαράδϊθῃο Ἄν γα κα δ 
δίαγι χνι 10. Αηὰ 5}6 νυϑηΐ δπὰ τοϊά {πθὴ {πὶ μαὰ θθθὴ υνἱτι Ἠΐπη, 88 Ι 

{Π6Υ τηουγποά ἀπά ννορί. 
[μα. χχῖν.10. δηα Φοδηηα, ἀπά Ματν τΠ6 τποίμοσ οὐ αγηοβ, δὰ οἵδοῦ 

γγΟΠΊΘὴ {Παΐ γγοτθ ἢ Βῖτα, νοὶ το] ἁ {π688 (Πϊηρ5 ἀπο 
1Π6 Δροβί]68. 

--«»-- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΤΊΠ. 

ΤῊὴ6 Αροείϊος αγὸ εἰἰϊὶ ἱπογεαμίοιιδ. 
ΜΑΚΚ Χυὶ. 11. αἀὐκὲ χχίὶν. 11. 

Μανυχν 1. Απά τπδυ, νρθθη ἐμ ν Βδά Ποαγά {πᾶὲ ἢ νγὰβ αἰΐνθ, ἀπά 
μδά θθϑὴ βθϑὴ οἵ ποὺ, θ8]):ονοα πού. 

μα.χχῖν. 1. Αηά {πεῖν ννοσβ βθοιηθα ἴο {Π θη ἃ8 ἰά]6 1165, δηὰ {86 Ὺ 
ὈοΘ]Ιον θὰ {θη μοί. 

---«ὉΦ»- - 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΥ͂. 

Ρείου σοῦ αρσαΐῃ ἰο {δι ϑοριίολγο. 

10ΚΕῈ ΧΧΙΥν. 19. 

ἴα, χχίν]12. ΤΉΘΗ ἃτοβο Ῥοίθυ, ἀπ τη ἀηΐο {Π6 5ΘΡΌΪΟΝΓΟ, αηὰ 

ἩΡΟΙΡΕ, ἄονγῃ, μ6 μοὶ ἐπ Ππθη ο]οίθο8. Ἰαϊὰ Ὁ. {πθπι- 

56 |ν 85. 
ρα ὁ ὦ ψδιυάῥυο νλινῆς, ο΄. αι. δ. τ... ἐ τος 

πὸ τορογὶ οἵ δοδπηᾶ, ἡποδ6 δοοοιηΐ μ6 παὰ θδθϑη ἱπιπιθάϊαῖο!ν 

γοϊαἴϊπς, ἃπά αἱ ἔλεγον---ταῦτα, ἴο {6 Μ 016 ΘΟΙΠΡΆΠΥ.--οϑθθθ 

{15 ροϊπὶ ἀϊδουδδοὰ αἱ ἸΘπρὶἢ Ὁ. ΠΟΥ ΠΒΟΏ, Οτδηῇο]ά, ὅτο. 

(α) Ἠδατπιοη. Ηϊβίογ. Ενβηροὶ. ἀθ Ἐδρβαγγθοῖΐοπθ Ομ γί βτὶ, οδρ. ἷ. Ρ. 

φΔΌ, 60]. 1, χο. (0) ϑυμηπιαγῪ ΨΊον οἵ ἴμ6 Ενίάθποοθβ οἵ Ομγιβι 5 ὲε- 

οατεθοίίοη, Πιοπᾶ. 1745. ϑνο. Ρ. 25. (6) ΗδτΙΠΟΙΥ οἵ {μ6 Εοατ Θοβρεῖ5, 

βϑοί. 150, ρ. 668, βθοοπᾶ εαἰίίοη. (4) ΟΡ ϑβογνδίίουβ οὐ Νδοκπηιρεί, 

Διο. Ρ. 44. (6) Νοίε5, Ρ. 61. ([) 1 Ἰοο. 

257 μΒανα ποὶ ἀϊδουδδοά ἴπΠ6 ᾳυθδίϊοι Μμθῖμοῦ ἴπ6 16} οἵ 

ΜατΚΚ, αὐτου νϑυ. 9, ἰ5 βροπυΐπθ 1ἰ [ΠῚ ορρί δος ΡΘΜῸΝ ἢ ἸΊΒΩΥ͂ 

πη βοΥρῖ5 οὐ σγθαΐ δυϊμ γι Υ, ΟΓ 1 15 πιατκρὰ ψαϊῃ δ αβίο- 

γἶβὶς, οὐ βοραγαϊθα ἔγοπι ἐπ6 Ργοοθάϊηρ ρᾶγὶ οἵ {86 6ο5ρε}. 1 

γοϊαΐθα ποιϊμίπρ ἱποοπβιβίοης ἱτ Π6 ἀοοοιπηὶβ οὗ ἴδ6 οἰ ποῦ 

ἘΣναπρο ἰδὶβ, ἃ ἃ ἈρΡρΘαΓΒ ἴο μᾶνϑ Ὀθθῃ ἀγα ῸὉΡ 85 8 Θρίτοπη6 

οὗ ἐπ νατίουβ ρΡρθάγαῃοθβ οἵ ΟὉΓ Ιοτάὰ. 

ψγ. Ογδαηδοὶὰ μα5 Ἰαθουτγοα πιο ἴοὸ ρτονθ ὑπαᾶΐϊ 1} 15 ΥΘΓΒ6 Γ6- 

[δγβ ἰο {π6 ἢγϑὺ νἱ δῖ οὗ 51. Ῥοΐου τϑπἰϊομιοά θγ 51, Φοβηὴ. ὮὨγ. ᾿ 

Τόν Π50Π, ΟΠ ἴΠ6 οοΠ γαγΥ, [88 ἀοίοπάραά {86 ΡΓοβοηΐ ογάογ οἵ 

5, 1ι|Κ6, ἀπὰ οοποίά68 ἱμαὶ 1η6 Ενδηρο δὲ Βογο γοὶδίθβ ἐμ 

Ξοοοπᾷ νἱϑὶξ οὔ 81. Ρεΐοσγ ἴο {16 βθρύ!οηγο, ἤθη ΟἿ Τογὰ πιᾶ- 

πἰξοδίθα Ἠἰπιβοὶῦ ἴο μἶπι. 1 ἰδ οογίαϊῃ {μαὶ Ομγῖδὲ ἀρρϑδγθά ἰὸ 

Ῥρίδυ δθουΐ ἐδ {ἰπιθ ; ἴου μθπ ἔμ ἔνγῸ ἀϊδοῖρ᾽θ5. οᾶπηθ [γο πὶ 

Ἐπηπδὰβ ἴὸ ἐπ οἶμοῦ ἀϊβοῖρ!65, {5 ΨΘΤΥ οἰΓΟῸ πιδίΒ 66 ΜὙᾺ5 0 

δα θἠθοῖ οὗἩ 1μϑὶγ Ομ ΓΒ 0 Π. ΤῊΐ5 ἴδοὶ ἰ5. Γασί πο Γ οομἔγπηθα 

ΒΥ 5:. Ραυ], 1 Οογ. χυ. ὅ. ΗΘ ψ͵38 αἰϊεγυγαγὰβ βεθη ὈῪ ἐδ οἴδοτ 

Βρυ5[165. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ͂. 

Οἠγῖδὲ ὠρρεαγϑ8 ἰο δὲ. Ῥείογ. 
ψ0ΚῈ ΧΧῖν. 12. 

Απά [Ρεΐογ] ἀδραγίθα, ννοπᾶάθυϊησ ἴῃ ΠΙΠ]56 1} δὲ (Πδὲ )ογαβαϊθιν ᾿ 
γγ ΠΟ ἢ νγ8 ΟΟΙΩΘ [0 Ρ85885 

--ῳ..- 

ΒΕΟΎΤΙΟΝ ΧΧΥ͂Ι. 

Οἠγδὲ ἀρρεαῦς ἰο Οἰδορῆαδ, απὰ αποίλον 7)1δο!ρίο, σοῖὶησ 
ἐο Ετηηιαι “. 

ΜΑΒΚ ΧΥΪ. 12. {1Κὲ Χχὶῖν. [8---99. 

Απᾷ Ῥϑῇῃο]α, 
Αἴοσ {ῃδὺ 6 Ἀρρθαῦθα ἴῇ δποίῃδι ἴοστη, τιηΐοὸ ἔνο οὗ 

τΠὨθῖη, 85 {Π8ν νναὶκαά, δῃὰ ννϑῃηΐ 1πῖο {Π6 σομηίσγυ. 
νο οὗ {πθηὶ ννοηΐ {πᾶ βᾶπη6 ἀΔΥ (ο ἃ ν|]ασα ο41164 Εἰ π- 
γηδ118, ὑΥΠ]Οἢ ννα5 ἔγουη δου 58] 6 πη δου {πῃ θθβοοσα ἔπ] Οηρ5, 

Απά {ποὺ ἰα!καά ἐορθίμοσ οἵ 8}} {π658 {πῖπρθ ννμῖ ἢ Πδὰ 
Βαρρϑῃβά. 

Απά [Ὁ σϑγηθ ἴο ρᾶ85, {πδῦ νν 116 ἐπον σοϊημηπηθα δά 
ΓΘΔΞΟΠΘΩ͂, δϑ15 ὨΙτη561} ἀἄγανν ἢθδῖ, δηἃ ννϑηῦ νυ {Πποιη. 

36 1 μᾶνθ ρδοθα {815 οἰτι8θ Ὀγ 1561, δἃ5. 1 νγὰϑ τηοϑδὲ ρ7χοὸ- 
ῬΔΡΙΥ οἡ 15 γϑίατη ἰγοῖῃ ἀμ 6 ΒΘρα ἢ ΓΘ, αἰ μ6. μὰ γϑοθινοὰ 
1π6 δοοοιηΐβ οὗ πὸ ψοιαθη, ἰμδὰΐ οΟὔγ Τογὰ ἀρρθαγθαὰ ἴο 5:. 
ΡῬεΐονγ, Ηἰβ ἀθϑίγθ ἴο 886 ΟὟὐὉ ἴωογά, ἀμ ρϑῦῃδρδ8. ἴο ᾿ΠΠρΡ]ΟΓΘ 
ΠῚ5 ἰοΥρίνθπθ55, ἃ5. ΨΜ20ι7}} ἃ5 ἱπαὲὶ ομδυο γβι]ς. ΘᾶρΘγμ655 ἃπὰ 
ἀγάουν, Ὀγ ΒΡ μ6 νγ88 ΟἹ 41} οσσδ βίο Π5 αἰδὶΤηρτι 5π6α, οχοι θὰ 
ἴῃ δῖπη ἐμ ἀθβιγ ἴο πᾶ κ6 5 βΒθοοῃᾷ νἱϑὶῦ ἴο ἴμ6 βϑριιΐίοῆγα, ἴο 
ΘΧΆΠΆΪΩ6 ἰΐ, ἰο ὕ6 ἃραὶπ οοηνίποθα ἐπᾶΐ ἴΠ| θΟαγ γγ885 Γθηονυϑα : 
Δ ῃ4 ἴῃ {μ6 πορ65 οὗ τηϑοϊηρ οὐν [μογὰ, 1 ΟΠ τιδὶ νου! οοπα6- 
Βοθῃα ἰο τηθϑῖ μΐπι. ΟΥαηί θὰ νοῦν θα ἐξ }} ν ΟΌΒΟΓν 5, 51. 
Ῥείεοσ μπδά ἀδηϊθὰ 15 ΝΜ ἀβίϑυ, δὰ πδὰ ἢ15 Μίαδίθγ 5ϑῃθνϑα πἰπη- 
561} ἴο δὴν οἶμεγ οὗ {πθ τπθη, Ὀθίογ μ βϑῃθνεα Εἰ πη56} ἴο Πΐπι, 
τ ποῦ μ6 πᾶν ὑἱπουρπΐ π15 τορθηΐδποθ ἱπϑῆδοϊυλ), μ18. ΓΘ- 
ΘΟΠΟΙ Παἰοα ἱπιρο5510186, ἃπαὰ σΟηΒΘα ΒΘ ΠΥ θθθη ραν θα ἰηΐο 
ἀοδραῖγ ΤΠουρΙ Πἷ5. (4}} ψγὰ5. αἰϊθηάθα σἱΐπ ἸΘΟΠ ΘΙ ν 80 18 
ἀρργαναῦοπ, γϑὶ ἴμ6 πηδρ ΔΙ Υ 8Πἃ ΙΠΘΓΟΥ Οὗ [15 ΒΑνΙΟῸΓ 
γγ85 511}}} σγϑαΐθ, πα Κπθὺν 0 ὈΟᾺΠ48. 

2 ΤΠ656 βϑοΐϊϊοῃβ 8Γ6 δισγαησθα ἴῃ {πΠπ61Γ ρΓθδθηΐ οὐδ ΠΡΟΙ 
ὑπ6 σοπουγίαπὶ ἰθδιϊ πον οἵ 8}} {8 ὨδΥΠΊΟΙΪΖΘΓ8, ἃ5 Μ)6]}} ἃ5 86 
ἰπίθυ μα] θυ άθποθ. Ἐν ΥΥ {Ππ]ηΡ Τοοογαά θα πὶ ἔμ θη 8 ΌΓα 5 ἃ ΠΘνν 
ΒΟΌΓΟΘ ΟὗἉ Μομ θυ. ΟἸγιβῖ, ᾽πὶ Π15 σ]οΥυ πο [ὉΓΏ], Ρ 5565 ΓΟΙῸ Ρἢ 
ἐμ6 (ο 46 οὐ θαιγϑά τρ ἀοοῖϑ, ἃ5 1 5 ΡΟαΥ 6 6 {{κ ἐμ Πρμΐ, 
ΟΥ ἴμ6 αἷγ, πὰ γϑὶ, Βα ἄρρθϑϑὶβ ἴο μ15 ἀϊβοῖ θ]65 ἴο δαὶ ϑίν ἐμθ- 
56 |ν65 ἐπαῦ ἢ 8 ποῖ ἃ βριγιῖ, θυΐ ροββϑϑϑοᾶ οἵ τηδὶθυῖαὶ δηἀ 
5014 ἤδϑ!. Ὑῦ6 ἅγθ δβϑιιγθα ὑπαΐὺ ψιΐῃ {Ππ|5 σϑ8η186 θοαγν π6 ἃ5- 
οοπάρδα ᾿ηἶἴο ἀηθίμοῦ 5ἰαῖθ, δηὰ ἱμὰΐ οὐγ Ὀοάΐ65. 5118}} 6 πιδᾶ6 
ΕΚ μἷ5 αὖ 86 ἄδυ οὔ {π γοϑδαγγϑοϊίοη. (ΡἘΠΠΠΕρ. ἱν. 88 Πη. (α.) 

(α) ὅεε Κπίποθὶ, σψμοσα {π6 ἀϊδγθπί ορίῃϊομβ σοποθγηΐϊπρ' {Π6 
ῬΒοάγ οὔ Ομ τῖβί, ἀγα ὈΓΙΘΗ͂Υ βυμππημθά ἃρ. ὅεθ αἷδὸ ΒΙβῃορ Ηουβίου 5 
ΘΘΥΙΏΟΠΒ 0 {Π6 ἘΘβασγθ οί, βϑυιηθη ἔοαγίῃ. [1 ἃ οοπίοηίοα τ] {Π6 
[λοίβ οἵ ϑουρίαγε, ἀπ ἄδτϑ ποΐ ἱπάα]ρϑ 1 1Π6 νϑγῖοαβ σοη͵θοία 85 ἡ Β10 8 
ΡΓαβοπί {μπῖβεῖνεβ οα {8656 βαθδ]θοίβ.Ό. ΤῊΘ γοϑάθυ ΠΟ 15 ἔοπα οἵ 580} 
Βρϑου]δίϊοηβ οα {μ6 56 ροϊμέβ, ᾿ΔῪ ῬΈΓ56 {Π6 ὑγοσΚ5 οἵ Κίηρ, (Μουβε}5 
οἵ ΟνἸ οἰβιη,) Μοτγα, ΕἸδπιΐηρ, ΕἸαν 6] (οι {πΠ6 5081,}) ΤὨοΙπα5 Ααἀυϊπὰβ 
Ῥγμπηὰ Ῥαγβ, Οπϑβίϊοη ὅθ, ἴο {Π 6 ὁπᾷ οἵ Θαδβίϊοη θὅ, θα μ6 ψ}}} Ππά 
(Π6 πιοβί βίγαηρε δπὰ δηϊαβίϊοαὶ γον θυῖθ5 {πᾶΐ ὄν ογ δηΐογθα {Π6 ἱπηαρίηδ- 
το οὗ ἃ πππιᾶμ Βεΐησ, 



μα: ἀχὶγ 6. 

17. 
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20. 
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ΟἩΗΞΕΒΙΒΥ ἈΡΡΕΛΗΒ ΤῸ ΟἸΕΟΡΗ ΑΒ--ΟΉ Ρ, ΥὙΠ|. 

Πῖη: 

ι Απά Βα βαϊά ὑπίο {Ποτὰ, Υ̓ Πας γπδηποῦ οὐ ςοτηγηιηΐοα- 
ΠΟῺΒ ἃ΄6 {π656 {παῖ γ6 ἢᾶνθ ΟΠ6 νΥ1}} ΔΠΟΙΠΟΥ ἃ5 γ6 ννὶκ, 
δηἃ 818 588 3 
Απάὰ ΟἿΘ οὗ {Ποππ, ννῇοβθ ὨΔΠῚΘ νγᾶ5 ΟἸΦοΟΡἃ5, δηβυνουίησ, 

5814 ἀπίο ἢΐπα, Αὐτὰ ἴποῖι ΟὨΪΥ ἃ 5(γδησ Υ ἴῃ [5γαθὶ, ἀπά 
μιαβὲ ποῦ Κποννῃ (Π6 {Π|ηρ5 Ὑν ΠΟ. ὯΥΘ. ΘΟΙΠΟ [0 Ρᾶ55 ἴποτὸ 
ἴῃ {πΠ656 ἄδγυϑ ἵ 

Αηὰ Πδ 5814 υπΐο {πθην, ὙΥ̓ μα τϊηρα 7 Απὰ {τὸν βαἰά, 
ΟὐΠοοτηΐης 9655 οἵ Ναζαγθίι, νθῖο ννὰβ ἃ ῥτόρβοῖ, 
γ]ρην ἴῃ ἀθρα δῃμὰ ννογά θϑΐοσθ Θοά ἀπά ἃ]} {πὸ ρϑορίθ: 

Δῃα πονν {Π6 οΠϊοῖ ρυϊθϑῖβ ἀπ οὐσ συϊουβ ἀρ! νου Ὠΐτη 
ἴο Ὀ6 σοπαοιηηρά ὃ ἄραίῃ, απ παν οσιοϊ ποὰ Πΐμη. 

Βυΐ ννὲ ὑγτυβιοα (Πδ 10 Πα Ὅδθη π6 νον 5ῃου ἃ πᾶνε 
τεαθοηηθα [5γ86] : δηά θ6β8146 ἃ}] {Πϊ8, ἑοτ αν 15. {η6 τπϊγά 
ἀΔΥ 5ϊη66 {Π686 {Π]ηρ8 νγϑῦ8 40η6. 

Υρδ, δηα σογίδιη νγουηθη 4180 οὐ ΟἿἿΓ σΟΠΊΡΔΗΥ͂ τηδ6 115 
ΔΒτΟΠΙΒ 64, νυν ]Ο ἢ. ὑγοῦθ Θδυ]ν αἱ [Π6 Βϑρα]οὮγο : 

.Απά σῇ {Π6Υ [οιιπα ποῖ 15 μον, {π᾿ Ὸν ΘΔΠΊ6, 5ΔΥ ΤΠ’, 
ΤΠαΐ {Π6Ὺ δα 5θθὴ ἃ νἱἰβίοῃ οὗ δῃροὶβ, νυ] οὶ βαἱα ἐμαὶ Πὸ 
γνδὸ ἈΠ1ν6. 

Απά οογίδιη οὗ {πθῖὰ ννΒ]ο ἢ. ὑγοῦθ νυ ̓ Εἢ τι τνοπὲ το {πὸ 
ΒΘρυ ] οἢγθ, δηᾶ ἐοαηὰ ᾿ἴ ὄνθὴ 50 85 [Π6 νγοῖπθη παὰ 5α]ά ; 
Ῥεῖ Πῖη [ΠΟΥ 58 ποΐ. 

ΤἭρη ἢ 5δια ππῖο {Ποῖ, Ὁ ἴοο]β δηά 5ἷον οἵ πϑθαγί ἴο 
Ὀ6ΙΙον 411 {π80 {πΠ6 Ῥυόρῇῃθίβ πᾶνϑ βρόκθῃ ! 

Οὐρβὲ ποῖ Ὁ τῖβι το πᾶνο βαβογοα 4}} {Ππ656 {πΐπρβ, ἀπά 

ἴο ΘῃΐΘΥ Ἰηΐο ΠΙ5 σἵουν ἵ 
Απᾷ Βερὶπηΐϊηρ ἃ Μοβοβ ἀπᾷ 4}1 {μ6 ργορῇθίβ, Βθ θχ- 

Ρουῃάοᾷ ππίο {Π6 πὶ ἴῃ 411 186 ϑογίρίαγοβ {Π6 (Ὠηρ5 οοη- 

οοὐ πη ΒΙΠη56 1 
ει ΠῚ ἐγ οὐ δαξῆ δον αν υδοσα ουλιτι: ἘΦ ἸΡΕΥ - 

38. ΠῚἪ5 ἀθβροῃάϊηρ 5οπιϊπηθηΐ, “Υὔἦο ἐγυδίθα {πᾶὶ 1 μα θ6 θη 

μ6 {παὶ 5ῃΒουϊὰ μᾶγϑ τοἀδθοιηθά [5.86], ὅχο. κο. τηιδὲ βᾶνθ θθθὴ 

ἀῃ6 ρϑῃθγαὶ ορί ΐοη οὗ οὐὔ μογα 5 ἀϊβοῖρ]θ5. ΑΙ {ποῖγ Βορ65 

ψογὸ Βατιοα πττὰ μἰπα ἴῃ {π6 ΒΘρυ!ογο. ἜΠῸΥ ἔπουρθε 11 τπὶ- 

ΡΟΒ51016 ἐπα π6 σομ ἔπιον μὰ Ιαἴοὶν βοθη δ᾽ θθάϊης, δῃὰ οχ- 

Ρἰτίηρ οα {Π6 οΓΌ58, “ {16 ὙΘΥΥῪ 500 ΓῈ οὐ 'πϑθη, δηὰ {πὸ ουϊοιδὶ 

οἵ ἱμ6 Ρθορ]6,᾽" 5που]ὰ ΒΥ δ οὐ ΡΟΥΘΓ Ὀγθὰκ ἐπ θα 45 οἵ 

ἀσϑαῖῃ, ἅμα τὶβθ γὐχρὴ ἄρ: ἐμοσῃ θΟΔΟΪΥ ἀπ ρογίδοϊίοη, “ ΕῸΓ 

ἃ5 γοὶ ἔπογ Κποῦ ποὺ {π6 Βογιρίαγ685. Ξ 

ἦμο Α Σ μευτίδέ ἀϑϑοσὶ, Ἐπαὶ τι Βεμβονοὰ Ογίδὲ ἴοὸ δυ- 

[εγ. [π ἐμ Ιᾶνν, ὈῪ ὅδ οἤγι πο αρ οὗ [5880-)ὸ 1Πη6 ἌΡΌΝ 

βογρϑηῦ--εῖα {ῃ6 9 οὐ οο οἵ ἔπ δῃῖπ|8}5, ῬΆΓΕΓΟΟΪΆΓΙΥ ἴῃ Α: 6 

ΡΆΒΟΠΑΙ ΙΔρΡ. [πᾳ ἐμθ Ῥγορ]ιοῖβ :-ποὶ, 1 8 ἢ ἀβιῖαι “τ 

ᾧ, ΔῈ 16}"5 ρσόρῇῃθου ; Όδῃ. ἰχ. 25, 38. {ΠῸ ΜΟββιδ ἢ 588} " οὔ 

οΕ:--3.. Ζοοῖ. χἰϊ. 10. ΠΟΥ 588}} ΙοοκΚ οἢ. πιὸ ὕὅβοαι ὑπ λνς ἐν 

Ρἰεγοθα.--Ἴπ ἔπ ῬβΆ]ΠΙ8 : τἷρῶ ἰϊ. 1--3. χχ. 1-Ἠ|8. χνι. 9, 10. 

Ϊ Ομ ἴο 566 οουγπρέϊοι. ᾿ ᾿ 

ἘΜ Ν μἐμομῖθὰ ὑμπὰϊ θ6 ἡπμομὰ γῖβθ ἀρϑίηῃ {πὸ (μϊτὰ -τ στα 

158λο πὸ ἐπιγὰ ἀαΥ γ᾽ 35 γο]οαβοι---ϑαογί ἤσο5. οαΐοη ἔπθ Ὁ 

ἄαγ. ἘΠῚ γοδιιγγθοϊίοπ ἀθ65 ποὶ 5θοπι ἴο θῸ αἰϊυἀοά τνς - 

ΡγορΠοῖβ, ὁχοορὶ ἴῃ {μο ἰγρα οὐ Φοπὰβ, δηϑ τη 158. 11Π|. δὴ 

δ09 

Βιΐ {πεῖν ογθ8 γγθγα πο] άθη, {παὶ Ἐπ ον 5ῃου!ὰ ποὺ Κηονν Τογαβαίοη. 
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δα χχὶν. 28, Απὰ ἐπϑὺ ἄτγθυν πἰρῖι ππίο ἐμα ν]]ασθ, ΒΓ ΠμῈΓ. ἘΠ ΘῪ Τοταβαίοπι. 
νγϑηΐ : 8Δηἀ 6 τηδ46 85 ΠΟ Ρἢ Π6 ψου]ὰ πᾶνε σΌη6 ἔϑυίπου. 

29θ. Βυΐ {Π6ὺ οοπδίγαϊηθα Ηΐπη, βαγίησ, ΑὈΙά6 τὶ τ ἃ: ἴῸΥ 
1 15 Τουγα 5 Θν θη ηρ', δηα {Π6 ἀΔΥ 15 [ὩΓ βρεπέ. Απά με 
νγϑηΐ 1 (0 ἔδΥῪΥ ὙΠ} (ΠΘΙη. 

80. Αηὰ 1ΐ σδη8 ἴ0 ρᾶ58, 85. 6 β8ὲ δὲ τηθδὲ νυ {Πποπ, Π6 
ἴοοκ Ὀτεδά, δῃα Ὀ]6ββϑά 10, δηὰ Ὀγάΐϊκο, δπά 9ᾶν6 ἴο {Πριη.- 

31. Αμά {Ποῖγ ὄεγεβ γγεῦβ ὀρθηθάᾶ, δπᾷ {μον Κηονν Πΐτη ; δπά 
ἢ6 νϑῃὶβῃβα ουέ οὗ {Π6|0 β'σῃι. ὁ 

32. ΑΠπάὰ τΠ6ὺ 584 οὔθ ἴο δμοίμεσ, Πιά ποῖ ουσζ ῃθατέ θυγῃ 
ὙΠ] Π τι8, γνΒ1]16 μ6 (]Κοα τ ἢ 5 ΌῪ {π6 νὰν, δπᾶᾷ ψμῖ]6 
ἢθ ορεπϑὰ υπίο τι5 {π6 ϑουίρίαγεβ ἢ. 

-ο- 
ΒΈΟΤΙΟΝ ΧΧΥΠ. 

ΟἸδορίας απὰ ἢ Οοηιραπίοη γοίγη ἰο υογωδαῖοτι, απὰ 
αϑϑιγε ἐπα 4 ροδέΐος ἐμαὶ Ο' ἔγὶδὲ μαά οογέαϊηΐῳ τίδεη. 

ΜΑΒΚ ΧΥ͂Ϊ. 18. ὑκὲ χχῖν. 399---88. 
Μαγ.χν 13, Απάᾶ τὺ νγϑηΐ πα (ο]α ἴξ μίο ἐπε τϑϑίἀπθ ; ποθ  Υ 

θε]ονεὰ {πον {Πθηη. 
[0 χχῖν. 33, ΑΠπά {Π6Υ Υ056 πρ (Π6 5δῖὴη8 μουγ, δπᾶ τοίυγηρά ἰο 76- 

γΓ ΒΆ]Θ αι, 8ηΔ ἔουπμα 1Π6 δἰθνθὰ ρδίμεγαά ἐορϑίμοσ, ἀηά 
{Πθὴὶ {Πδύ νγϑῦθ νυ ἘΠ η, 

84. ϑαγίησ, ΤῊ Τωογὰ 15 στίβθη ἱπάθθά, δηᾷ δίῃ δρρεαγϑά 
ἴο ὅ΄΄τηοη ἢ. 

856, ΑΠπα {Π6γ (0]4 νῇδῦ {Πϊπρβ γγεῖθ ἄοπθ ἴῃ (Π6 αν, δπὰ 
μουν 6 ννὰβ Κπονγὴ οὔ {θη ἰὴ Ὀγεαϊκίηρ οὗ Ὀγεδά. 

-ῷ-- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΠΙΙ. 

Ολγιδέ ἀρρθαγξ ἰο {δ αδδοριδίοα “4 ροϑίῖες, ΤἼοηιας ομῖῳ 
δοῖπα αὐδοηΐ, οοηυΐποο5 ἐζθηι οΥ ἐδ ἑαθηέῳ Ὁ ἐἶν6 Π ὁδιιτ- 
γοοίϊοη, βοάν, απὰ ὑΐο6565 ἐθθηι. - 

ΕΠΚΕ Χχιῖν. 96---ά4θ8. 7ΟῊΝ Χχ. 19--99, 

δόλη χα. 19. ΤΉΘη {Π6 586 ἄδὺ δὲ δνθηΐησ, θείησ (μ6 ἢγβε ἄδυ οὗ 
{Π6 γγβακ, ψθη τῃ8 ἀοουβ νγούθ 5πὰ0 γθγα (μ6 ἀἰδβοῖρ]65 
ΘΓ Δ5ΒΘΙΠ]6α, ἔῸΥ ἔδαυ οἵ {π6 76νν5, οᾶγηθ 6515 

ΖοοΠ. χὶ!. 10. Βαΐ οη {8 ργορμβοῖθβ ἃπᾶ ἔγρεβ {{181164 ἐπ ἐμ 
5 Π υῖπρ5. οἵἨ ΟΠ γίβί, 566. ἴῃ βϑύπιοιι οὔ Φόβθρὰῃ Μβ8άβ οἱ {μπ|Κ6 
Χχῖν. 52. Ηδ]6᾽5 ἈΠ] γ515, νοἱ]. 11, ραγὶ 2. ἀπὰ γγεδὲ οα ὑμ6 6- 
δι γγθοίοη. 

9. ΤΊ μπὰ8 θθθη βῃρροβϑα ἐπεὶ {π|5 νϑβῦϑβϑ οπρῃὶ ἕο μῈ γϑά ἰη- 
ἰθγγοθ νου, ἴῸγ, ἴθ ΜΆΓΚ χνὶ. 18. γα Ιϑαγῃ ἐμαξ {86 ἀροβὶ!ββ 
ἀ1ἃ ποῖ θ6]ῖθνο ἰμ6 ἰδβυϊπιοην οὗ ἰμ6 ἔνο ἀϊβοῖρ]8β ἔγοηι Επὶ- 
18 115, ΨΨΕ1|6 ᾿ξ 15 ΠΟΘ δϑϑουίθα ἱμαΐὶ ὕπο θα βαγίηρ, δἱ ἐδ 
ΨΘΥῪ ἔϊπηθ ἤθη {86 ἀϊβοῖρ]65 ἔγοπι ἘΠ πη 115 οᾶπι ἱπίο [ἢ 6 ΤΟΟΠῚ, 
ΤῊ Τιογὰ Πᾶ5 Υβθη, ὅζο. ΤῊΪ5 αἰ ΒΠΟα]γ 15 γοιιονϑ, 1 )16 Β0Ρ- 
ΡΟ86 ἐμαὶ οὐῦ Τωογὰ μαὰ ἃρρθαγϑά ἰο δῖ. Ρεΐθυ, ἀπα ἔπϑὺ ψϑῦ8 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΠρ᾽ [Π6 1} Ἰπογθα ] ἰν αὖ ἐπ πιοπηθηΐ ἐπα αἰδοῖ ρ] 65 γι νϑᾷ 
ἔγοπι Εὐπηπδι5, ἴῃ ἰπθ Ἰαισιᾶρο ΟΥ̓ [15 ρασβᾶψο, Ηδ5 186 Γογὰ 
γ]56η, ἃπὰ μ85 μα ἱπάθεά δρρεαγεὰ ὑπίο ϑἰπιοηὺ 

» 



σ᾿ 
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Πμὰ.χχὶν. 36, ἃ5 ΠΟΥ {Ππ|5 ΒρΆΚο, πᾷ βἰοοά ἴῃ ἴπὸ γηϊδϑι οὔ πέδη, απὰ δεταναίειι. 
ἘΠῚ ματα {μϑῖη, Ῥϑᾶςθ ΡῈ πιηΐο γοι. , 

αὖ {ΠΟΥ νγ6γΘ ἰουυποὰ «πὰ δῆτ σῃξο ῬΡΟΒῈ 
τΒδΐ {πον Πα βθθὴ ἃ βρίτῖτ. -λσεντάλαριι την - 

88, Αμὰ Πι6 5αϊ4 ὑπο τποπὶ, ὙΥ̓ΌῪ ἀγὸ γὸ ττουθ]θὰ 7 ἀπὰ 
ν ἢν ἄο {Ποὰρ 5 ἀυῖβο ἰπ γον Πϑαγίϑ ἢ 

39. ΒΒ] γὴν Ππαπᾶβ ἀπά τὴν ἴδοι, παῖ ἴξ ἰδ 1 των βοῖῦ: Πδη- 
416 τηθ, δηᾷ 8566: ἴὉγ ἃ ΒΡ ΙΓ παῖ} ποῖ ἤθϑῃ ἃἀηὰ Ῥόοπθβ, ἃ5 
Υ8 566 716 Πδνο. 

40. Αμά ν]ιθὴ ἢ μὰ εἰτι8 βρόκθη, "6 βῃοννεά {πδπὶ Ἡΐμ 
Παπαβ δηά ἢ]5 ἴδοι. 

δον χχ. 20, δηα Ηἷβ 5146. ΤΠΘη πνοσθ ἐπ6 ἀἰβοῖρ]ο5 σϊδὰ νγρβθπ {ΠΟῪ 
, 5ᾶνν {π6 Γιοτά, 

μὰ χχὶν 41. Απᾷ ν1]ρ ἐπον γοῦ Βο]ϊονεὰ ποῖ ῸΥ ον, δμιᾷ ννοπάογοᾶ, 
ἢ 54 πηΐο {ποὴ, Ηδνθ γα ἤϑύθ δὴν τηθᾶϊ 

42. Απᾶ {πΠθγὺ σᾷνθ Πΐτῃ ἃ ρίθοθ οἵ ἃ ὑγοη θὰ ἢἤβἢ), δπά οἵ ἃ 
ΒΟΠΟΘΥΘΟΠΙΌ. 

48. Αμῃά [ι6 ἰοοῖς ἰΐ, ἀπά ἀϊά βαὲ θοίοσο {ἤρϑχη. 
Φόοβηχχ 21. Τρ βαιὰ 66βϑὺ5 (0 {Πϑιὴ ἀραϊη, Ῥϑᾶςθ 6 ὑηΐο γοι : 88 

1[η6 Ἐδέμου μδῖἢ βθηξ τη6, δνϑὴ 80 β6πὰ 1 γοιι. 
22. Αμᾶνπρη Πο6 Παά 5δϊὰ {πΠ15, μ6 Ὀγοαιῃθά οἡ ἔπϑυη, δπὰ 

58 1 πηίο {Ππ6πι, Πδοθῖνο γε τπ6 Ηοὶν αΠοβί: 
23. ὙΉΟΒΘ βοθνοῦ 51η5 ψ6 ὑϑιηϊί, {ποὺ ἃγο στϑιηϊ θα τπηΐο 

(Ποῖ ; δηᾷ ννῆοββ 50βϑυύϑὺ 51ὴ5 γ6 γϑίδϊῃ, {ΠΟῪ 8716 γοίδί πᾶ. 
σΟῊΝ ΧΧ. ραᾶγΐ οἵ νοῦ. 19, 20. 

19 --- πὰ βἰοοά ἴῃ ἔμ τιϊἀϑὲ, ἂπὰ βαϊ τη απο ἔποπι, Ῥεδοο ὃ6 
πἀηἴο ΥὙ01}, 

20 Ἀπά ψπθη πο μαᾷὰ 50 5αϊά, μ 5δμῃον θά απο ἴῃ θ πὶ ΒΪ5 ΒΔΠ ἃ8 ---- 

--- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΧ, 

Τλοηιας ἐ5 δἰδὶ ἱπογεάμίοιιδ. 

ΧΟΗΝ ΧΧ. 94, 9. 

Ιομπχχ. ἢ, Βα ΤΒοιηδ5, ὁπ οἵ {πῸ ὑνεῖνο, οδ] θὰ ΠΙάγγηιιβ, ννδ5 
ποῦ ψ ἢ τμθγὰ νἤθη 6 5115 Θδγη6. 

25. ΤΠ οἴμοι ἀϊβοῖρ]65. ἐπογοΐοσο βαϊά ἀπίο ἢΐπι, Νἥ 6 μιᾶνθ 

566ὴ {π6 ᾿ιοτᾷ. Βαΐ Πα βαϊά πηΐο (μοι, Εὐχοθρὲ 1 58|8}} 

566 ἴῃ ἰδ παπᾶ (Π6 ρχῖπί οὔ {6 πα 115, ἀμὰ ρὰζ τὴν ΠΏΡΘΥ 

τπΐο {π6 ρυϊηξ οὗ 1π6 πα1]8, δηὰ τῃγαβὲ τὴν Πιᾶπὰ ἰῃΐο δ5 

5146, 1 νν}}} ποῖ θα ον. 

1,.α.χχὶν.37, 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧ. 

ΟἸιγὶδὲ ἀρρεαῦς ἰο {]ε Εἰουόη, 1 ποπιας δεὶη ς᾽ Ῥγεδεπί. 

ΜΑΚΚ Χυὶ. 14. 9ῸῊΝ χχ.- 36---ῆϑ. 

Μαγιχν4. ἢ Αἰογνγασα μ6 ἀρροϑαγοᾶ τπηΐο {6 δἴθνθη 885 {ποὺ δδὲ δὲ 

80 ΤῊΪ5 γϑῖβϑ οἱ 51. Μαγκ μιὰ σθπούα! ν ΡΘΘῊ βυρροβοὰ ἰο 

τοῖο ἴο οὺῦ Πογὰ 5 Ἀρρθδγᾶπο ἴὸ μἷ5 ἀἴβοῖρ! 5. οἢ 1μ6. δυθῃῖπς 

οὗ Βὲ5 τοδυγγϑοιίίοη. Βαϊ 5[. [λπ|κὸ δηὰ 81. δοβη Βοῖ} ἀθβογῖθα 

186 ἤτοι ἀρρθᾶγαπος οὐ ΟΠ τῖδι ἴο ΒΙ5 αἰδοῖρ!οδ, πὰ ποῖ ΒῈΥ οἵ 

ὑμδ πὶ οἶνοβ {μ6 Ἰοαϑὶ Ἰη Πππλτ 0. οἱ ΔΩ ν πος ἧΚοὸ τορτγοοῦ, ΨΒΙῸΒ 
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Ματ. χν .14: τηθαῦ, δα Ὀρργαϊ δα που ἢ ἘΠ ΘΙΥ ἈΠ 6] 16 ἀπ μαγά- δογαβαίοιι. 
655 οἵ πϑοαγί, θεοϑιιβ ἔπθν Ῥϑ] να ποΐ ἐπθῖη νι οἢ δα 
566 Βῖὴ δέξου Π6 ννὰβ ΥἹ56}. 

Ζοιπχχ. 6. ἀπά δέξο εἰσῃὺ ἀδυ5 “ ἀρσδῖη ΠῚ5 ἀΙΒΟΙΡ]65 νγοῦθ νυ ΠΉ]η, 
δά ΤΠποῖηδθ ἢ ποθ. θη σᾶηηθ {68115, [ῃΠ6 «ΟΟΥΒ 
Ὀδίηρ 5ῃυΐ, δηά βίοοά 1ἢ {π6 χιϊάβέ, ἃπα βαϊ4, Ῥεᾶδθ θὲ 
πηΐο νοι. 

2. Τἤδη 581} Πα ο Τ βοιηδβ, ἤθδοῇ ΒιέμοΥ (ἢν ἤησοΥ, δηά 
ΒΘ ΠΟΙ τὴν μδηᾶβ ; δηα γϑϑοῦ ΙΓ Π6Υ (ΠΥ Παηά, δά ἐμταβὶ 
1 Ἰπΐο Τὴν 5146 ; δηά θὲ ποῦ [1 1}1655, θαΐ θα] θνίηρσ. 

285. Αμᾶὰ ὙΠοηιαβ δηβννεγεα πὰ 5814 πηίο πη, ΜΥ Ιμοτὰ 
δα τὴν αοαὐ “". 

ποθ ἱμθη μϑαγὰ ἔγοια {μ6 τηοαΐῃ οἵ ὑποὶν δῇ δοϊ οπαῖθ ᾿ογὰ. ΤΠ 
Ὑ Π0]6 οὗ μἷ5 ἀϊδοοιγδο ἃπὰ θομανίοιν ἴο ἔμπθι γγὰ5 αἰ θοἰθα αἱ 
ἐμαὶ τἰτὰθ ἕο ἔΠ6 σοπιροβὶπρ οὐ {π6 1Ὁ ἔγοι]65, ἀπὰ ἔπ6 βαὐ 5 γ1ηρ᾽ 
οὗ ὑποῖν ἀουθῖθ. ἘΘρΥΘμΘ51 05 ψ͵88 Γοϑογνθα [ῸΓ ὑπὸ [ὉΠ] οί ν 
Βαηάδγ,  ΒΘη ἃ ἡ Π0]6 πγθ ῖκ πᾶνίπρ θΘ6Θη αἰονθα ἕο θχαιιΐπθ 
πα οομρδγθ {π6 ρτοοίδβ οἵ δ15 γϑειγγθοίοη, ἃΠπα ἴο 68]} ἴο χηἱπὰ 
Η15 οὐ ΡΥθαϊοἴοη5 8η ἃ ῬΓΟΙῖ5865 ΘΟπΟΘΥππρ' 11. ὙΠΘΥ σΠῸ 
οοπἐϊηπδά ἱπογθά α] 15 ΘΓ ὈΘΟΟΙΏΘΊΊΟΓΘ ΟΥΐΠΥ οἱ Ὀ]διη6. ΤΉ θη 
1 6 8818 πὸ 0768 ὈΥ ψ8γ οἵ γοργοοῦ πῃ ψμᾶΐ 6 βαϊα ἴο 5:1. 
Τ Πομη85, ᾿ξ νγὰ5 ἃ ΓΘρυθμθμβίοη οἱ {ῃ6 γοϑὲ οὐ {Π|6 σου ρα ΠΥ ψ1Π0 
ΘΓ ἴῃ {πμ6 58110 5[αἴθ οἵ τἰπὰ : δηα 1ἰ 15 βυβιοϊθπὶ ἴὸ }5{Π{ν 
5. ΜΑΥΚ᾽5 Ἵχργθϑβίομ, “δ ὑρργαϊαθὰ ἱμθιὰ τ ὑποὶγῦ ἀηΡ6- 
ΠΟΥ ἃπὰ μαγάμοϑβ οἱ μϑαγὶ.᾽ 8ϑ:. Μαὺκ 8805, “" Ηθ δρρϑδαγεά 
απίο {ΠπΠ6 Θ᾽ θνθη,᾽) ἂπάὰ 1 νγὰβ οἵ οοῃβθᾷῦθθποθ ἴο ᾿πίΌΥ τπι5 ἐμ αΐ 
Β6 νγᾶβ 566η ΡΥ ἐμ δροβίϊθβ : θυΐ θη μ6 445, ““Απα Πα ὑρ- 
Ὀγαϊάοα ἐπϑιὰ τυ δ ὑπ ῖγ πῃ 6] 161.) μ6 οχίθμαβ μ15 σἱθὰ ἴο 4}} 
ἱμόο886 ποῖ Π6 μα Βροῖκθῃ οὗ 88 ἱπογϑάυ]ουβ 1 π8 ργθοθαϊηρ 
ψΘΥ86. 

31: ΠῚ ἢγϑ᾽ ρρϑδύϑηοθβ οὗ ΟΌΥ Γοσὰ ἴο 815 Ἀροϑίϊθθ ΔΡρθΆΓγ 
ἴο πᾶν ἴδίκθῃ ρδοθ πη] }ΌΥΠ]Υ οἡ ἔπ 6 ἢγδὲ ἀν οἵ ἔπ ψγϑεκ ; δπὰ 
ἔγοια ὑποὶῦ οοηβϑοααθηὶ οὐϑθύνδποθ οἵ ὑπαὶ ἀν, οΥΙριπαῖθα ἐπ6 
Ομγισίαη Βα αἰ. 

32 ΠῚ αἰβρε] 1 οἵ ἰῃ6 Αροβίϊθβ 15 186 πηθᾶηϑ οἵ [ὈΓΠ Βῃΐ Πρ 
15 σι} [Ὁ] πὰ βαἰϑίαοίϊουυ ἀθιμοηβίγαιοη οὐὗὐἠἨἠ ἴμ6 γΘϑΌΓγΓγθο- 
ἐϊοη οἵ Ομγιϑδὶ. ΤὨχουριοῦς ὑμ6 αἰνίπμθ αἰδρθηῃβαί 8, ἰἴ 15 
ἰο Ρ6 ορϑδογνϑά, ὑπαὶ θυθυῦύ ἀοοΐγὶπηθ, δπα ΘΥΘΙῪ ἱπηρογίδηΐ ἐγετῃ, 
15. σΥδἀ8}}γ γονθα]θα, ἃπὰ μΘγῸ 1ὸ Βᾶνγ 6 ἃ σΟΠΒΡΙ ΘΟ115 ᾿Πδἴᾶ Π 66 
οὗ {πῖ5 ργοργβδδῖνθ βυϑίθιη. Αἢ 8ηροὶ ἤγβί ἀθοᾶγθϑ {Π6 ϑ]ΟΓΙ ΟἿ 5 
δνθηὶ! ΤῸ θπιρῖν ΒΘΡΌΪΟγΘ ΘΟΠΠΓΠΙ5. 6 ΟΠΙΘΠἢ᾽5. ΓΘροΓί. 
ΟἸγιδ 5. ρρϑᾶγδησβ ἴο Μαγὺ Μαράδθηθ βδῃθνθα ὑμαΐ μ6 γγὰβ 
αἰϊν6---οἰμαΐ ἕο {π6 ἀἸ5οῖρ165 ἂἱ Ἐπημηδὰ5 ργονθα ὑμαΐ 11 νγἃ8 αἱ 
Ιϑαϑδὶ {π6 βριγιν οἵ Ὁ γιϑὺ, ὈγῚ Θχροιπαϊπρ ἴΠ6 ΡΥΟρΡἤΘΟΙΘ5, δπά 
ργθακίμηρ οἵ Ὀγθαα--οἰ παῖ ἴο ἔμθ δἰθνθῃ βῃθνθα ἴθ γϑα! ν οἵ 
15 θοάγ, ἀηἀ ἴπ6 οομνιοίϊομῃ οἴνοπι ἴο 5ἰ. ΤΠοΙμᾶ5, ργονϑα κἱ 
ἀπ6 βϑι ἔβαιηθ θοάν {πὶ μᾶὰ Ρθθη ογιαοιθα, ΤΠ6 τΤοβῦγγθο- 
ἰἰ0η ννὰ8 ἰθϑι θα Ὀγ {π6 οομνιοίϊοη οὗ ἔπ 56η865. ΤῊΘ. ΘᾺΓ 
μραγὰ 1, ἃπα Ὀ]65564---τἶμθ ογθ δᾶ 1ἴ, ἃπα σᾷγνϑ ν᾽ 11 6855--ὶ 8 
Βαηα νγὴβ 5α 15Π04 11} [66 11Π0’---ἰπ6 ᾿πθ] θοῦ νγὰ5 [δ ἀρορ ἐμ 
ΠΘανΘΗΪΥ ἰθδομῖηρ, ἃπα {π6 ΗοΙν αποβὶ ἀθϑοθη θα ἴῃ οοπἢγπᾶ- 
ἴἰοη οὗ ἴμ6 ΒοΙγ ἱγαΐῃ. ὙΠῸ τΐγϑοϊ οἵ {μ6 ἀγαυρὶ οἵ 5:65 
Βᾶνθ δυϊάθῃοθ οὗ ἔμ οοπιϊπαθα οχἰβίθποθ οἵ {πὸ 58πη6 ἀϊνὶπθ 
ἀπ ἃ ΔΙ ΡΥ παῖυγθ,  μί οἢ πδα θ6 θη ἀἰδρ!αγθα ᾿ϑίογο {Ππ6 ογὰ- 
οἰῆχίοη, δια ὑπ ϑριγιὶ οἵ αοα, ν 5 πηϑη 6564 ἴῃ Ορθηϊπρ [ἢ 6 
ΒοΥρίυγθϑ, 6} ὑποῖγ μϑαγῖβ θαγπ θα νυ τ μ1η ὑπθη, Ἐν ΟΥΥ ΡΟΒ51016 
ἀδιηοπδβίγαι ἰοη γὰ5 νοπο δαί {πὲ δ οομ ἃ Γθοθῖνο, οὐ αοά 
Ῥοδίον. Πὸ σοι πα5 ψῃ οι πα θδοπ ἰηΠ᾽οϊοὰ ἀροῖ ἐμθ ΡΟαΥῪ 
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Ὀδοδιιβο μου Παβὲ Βθθὴ Τογαβαίομ, 
ΓΘ {πὸ ν (αὶ ἤᾶν ποί 

Φομη χχ. 29, ἴρϑιβ βα ἢ πηΐο ᾿ΐγη, Τ Ποτηδβ, 
ἴὴ6, (οὰ Παϑὶ Ὀο]ϊονο : Ὀ]οββοὰ 
566η, Δη4 γοὺ παν θο]ϊονοά. 

οὗ σμυῖδὶ γοσο 5{1] Ψ 510], ροαγίην ἰοδι πον ἴο ΐ5 ἰάἀδηξίν, ἘΠ Ο]οβ6α, γοῖ ἴγϑο {ΓΟ πὰ οοΥγαριίοη. Οτοαα]ν ᾿ἴ86} νι 5. 5αἰ}5- ἢθα, ἀπὰ ἐδδ οομνίηορα ἈΡΟΒΕΪΘ Θχοϊαῖπιβ, ἴῃ ὑθ 1 οὐ ὲ5 βουσί, 
“ΜὺΥ Τιοτὰ δἀπὰ μὴν (οὐ. 
Τ6 φιδδίϊοα ποῖ μον 5.. ΤΠ ομηἃ5, αὐ ἔπ πιοπιοηΐ οἵ δὲ5 οοη- νἹοἰϊϊοη, ἱπίοπἀθὰ μἷ5 ἀἀάγοθβ ἴὸ ον Π,Ογὰ 5 δὴ δοῖ οἵ γο  κίουβ ΨΟΥΒΒΪΡ, τησϑὲ "6 ἀδοϊ θὰ Ὀγ ἃ οοπδίἀθγαϊίοη οἵ ἔπ ΘΟ ΠΟΙ αδΐ 05 ἔγοῖη ὙΠ ΟΕ 1 πμδὲ μᾶνὸ οΥἸσηαΐοά, 5ι. ΤΠ οπιὰ5 δα ἀδηΐοα 

ἴπ ΡΟΒΒΙ.ΠΥ οὐ ἔπ γοδυσγθοίίοη. ΟυνΙοτγὰ οοηνίπορα Βίτη οἵ Π15 ΟΥΓΟΡ, ὙΠΘπ 6 ΘΧρΓοδβοα δ μη50 {1 {Π|656 ΓΘΙΠΆΓ ΚΑΙ] νγογαδ, 
ΜΥ Πιογὰ, ἀπὰ τὴν Θοά. 800 [ἈΓ, 5 γ8 Βίδιιορ Ἠογβιον, ἃ5. ἔπο 
αἀἰβοῖρ! 85 θο]ϊον θά ἐπ Φοβὰβ ἃ5 {86 ΜΟϑβϑίδῃ, ἴῃ ἔπ βᾶπι ἀοστθο 
ΠΟΥ ἀπάογβίοοα ἃμὰ δοκπονθαροα [ν15 ἀἰν᾽ηἰΐν. Τὰ {ἀλη ἢγοὶ 
Ἰηἴογνίον οὐ Ναϊμδηῖθὶ τὰ ον Τοτὰ, ψ πθὴ πὲ Ρτγονυθὰ ἴο δΐπη 
1115 πη πἰβοίθηοθ, μῃ6 Θχοϊαἰπιθά, “Ὁ ΤΠοα ἀγὶ ἐπ βοὴ οἵ αοά,» 
ἴμοὰ ἃν ἴΠ6 αἰνίπθ ἃπὰ ὄθχρθοίθα Κίηρ οἵ 1ϑγαθὶ. Ὑγ ρὰ {πὸ 
ΤῊ] ΓΘ ΟΙ]Οὰ5 ἀγαπρηΐ οἵ ἤ5π65 οοηνίποοα 5.. Ρεοΐοσ οὔ {πὸ ΡΟΥΟΓ 
οἵ Ομγὶϑὶ, "ὸ δα ἀγϑϑϑὰ ῃἰπὶ ἃ5 8 “ Τογὰ." Ὑγποη {πὸ ΑὨροΙ 
ΦΘμονὰἢ ἀρρθαγοα ἰο {Π|6 ραί γι γοἢ8 οὐ᾽ ὁ], πον ἃ}} ΜΟΥ ἰρροά 
8η4 ραϊὰ ὑποὶνγ ποιηᾶρο ἴῃ 6 58Π16 "Δ ΠΟΙ, πα ὙΥ 1} δ᾽ ΠῊ  Πἢ Γ 
ΘΧΡΓΘΒΒίΟΩ5 ἴο {056 τι56α γ {Π6 Ἐν Πρ} ἰ5ῖ8. Τὰ νγᾺ8 Β01}6 δ86- 
ἄδη φῬτοοῖῦ οἵ αἰν!πιν ἴῃ ἐπ6 τηγβίθγίοιιβ ρϑυβοπᾶρο ψ80Ὸ δὐά- 
ἀν ϑϑθα ἔπθπι, Ὑ ] οἷ Θἰἰοῖ θα {Π6 Ιαπριαρο οὐ ποιπᾶρσο ἀπ ὰ αἀο- 

ΤΗΣ Θχοϊαιηδίϊοη οἵ ἴπ ἀροβί!ο γὰ5 Ὁ Κύριος μοῦ, καὶ ὁ Θεὸς 
μϑ, ἴῃ ἴμο ποιηϊπαῖνθ, ν μ1 6} 15 ἐγθα θεν ρὰΐ (Ὸγ {πὸ νοσεῖν, 
1ῃ Ῥῦγο, ἃ5. Μ6|1] ἃ5 ἴῃ ΗΘ ηϊδίϊο ασθοῖκ. Τἰ βθοιηβ, ΒΟΥΘΥΘΓ, 
ῬΓΘΙθγ 6 ἴο γα ἴῃ ρᾶβϑβδαρθ σὺ εἶ, ἀπάογβιοοά, Το Μ ἣν 
Τοτὰ, ονθὴ ἢν αοά; ΟΥ̓, ἃ8 ἱπθ ψογὰ Κυρίος δε το χαιτ τ α το 

᾿ποῖρ} πᾶπιθ8, βίνϑη ἱπ ἴΠ6 ΟἹ] “Γ ϑδιδιηθηΐ ἴο ἐμ πιϑη [δδῖο 
Κοα οἵ ΐ ϊ ἴογργοὺ ἴΠ6 Θχοϊαπιδίϊοη Θοά οἵ Ι5Γ86], 11 που]ὰ θ6. Ὀθίϊογ ἴο ἱπίογρ , 
ΔΟΘΟΓΑΙΏΡΊΥ, ἃ5 1 πο πδὰ 5814, ΠΝ, ΤῊ ΟΥ̓Δ5 ἴΠ6 ΡΟ 

τοιπδα ἴο οὐαἱῦ {π6 ποῖ 0}]6 πᾶ Π|6, δ ἃ 5 θϑεϊζ ἔθ ν ἷπ ἱ 
ΠΩΝΕ Ἢ τηϊσὺ πᾶν υ566 οηἰγ ἔπ ἰαἰ θυ τ Ν ὟΝ. 1 5θθπ|8, 
ἰδάψεξον ὅσ τοὶ ΡΓΟΡΆΒΙ]6, ἐμαΐ οἢ ἐπ ργθϑδοπὲ οσοδβδίοη 6 νος σὰ 

[δ 1π6 βυθϑει(αοά ἴθ υγπὶ, ἈΠ ΘΧΡΥΘ55 ἢ ΠΠ56} ἴῃ ἘΠ|6 ν γν ἰδη- 
τπὰ {{π6 Βογιρίαγοβ, ΟΝ πὴσπν. ΤῊ]5 ψγ)ὰ5 ἔπ ΠᾶΠπ|6 σίγθη 
ΠΣΙΓΕΣ 1656 8 ὅν οἵ ἰπ6 ΟΙα Τ᾽ οδἰαπιθηΐ, ἀπὰ {π ὁχ οἰ απιᾶ- 
ἐπ θ" Ὀ 6 {ὉΠ} τὸπ ἀογοά---Τ θυ ἐϊοπ οἵ {μι ἀροβί!β ὑβθγθίουθ πᾶν θ6 ΠΙΟΓΡ Υ ΟΝ 
αὶ ὑπὸ Τιογὰ ΨΦο μον}, {Ππ|Ὸ τηδη!δδιοά θά οἵ πιν [ἃ το δ νὲ 

ε ἐπαῦ ὑπ ψογὰ προσκυνέω, ἴῃ {Π|6 οΥρ! πᾶ » ΨΥ Βῖο 
ἀρ γβάνεγθη ΠΡ, 15. υδοὰ ὃν ἔδπὸ Γοπαογοα ὈΥ ΟὔΓ με σας ταῦτ Ὀγ {μπ6 γε γλτνυκκ ἄν γυνδε τα 

Ἐνδηρο! δὲ ἴο ἀθποῖθ οἷνῃ! γοδρθοῖ, οὐ ὧδ -λῶρρορφττὸ - τῇ 

ἜΡΔΙΨ εὐρίτιδαε.: οι πὰρ ἀψύχει ἐνμὶρεαπορέτοκοκοδρνν πὴ γϑ  σ οὉ5 

θα ριφν τὸ αν Βᾶη4, οὐ οἵ οἶν ἢ! Ποπιδρσθ οη ἀν, 

οδῃ θ6 αἀἰδουιϊηαἰθά μων νὰ βντιρ κε ὐτοθ χθβουανκῤμαοντιον "Φ ων 
Ἢ [ἢ 8 αϑϑιϑδὶ ἴῃ ἀθίθ ; , 

γ συιξνηαεϑὲ ρνσοκνεήντ εν: Ἰοὺ ἀπὸ [ὉΠ] ονγῖης ΓΟΠΙΆΓΚ5. θῸ 

οηϑιαογθᾶ. , ι ᾿ οὐδ ων ς 1. Ουἱ οἵ 5ἰκίγ ρίαοαθβ ἴῃ μἀρεινἐγντνήρο--τήδ τοι κύντα ὠδούτω 

τΤοβιαμιεπΐ, ἔμ γ6 ΓΘ οπἱν ὑνὸ ΟΥ̓ μηβλυνῥ τ πήν κὐ τὰττοισστο τα τ. ἢ 
Ἵ ἴον 56η86 ; ἔῃ6 γ ἃΓ6 [οσὶν , ᾧ Ὀθαγβ8 ἴῃ ἱπίδγ δ χοϊ σίου ποτϑμῖρ τ δηὰ ἴ86 Γ6 

πιδ ἢ] δον ἴο 6 ἀπαθεδίοοα οἵ ΓΘ δα μα ον δόμα, ἡδνϑδ. 

νόμος γ Αὐνὸς γιρτόῃ κε γότλονω ἀϑοογίαι πἰπις. ᾿ 

ἀρ σαλοναλ δὐνερααραιφλωρεῖτητ οἵ ἷβ μα !ο πι πἰβίγυ, δυ!- 
. ᾽ 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ. 

Ολνῖδέ ἀρρϑαὺς ἐὸ α ἴαγρα τιριδον Ὁ ἠδ  ιδοίρίε5 οἡ. ἃ " 
μιομηΐαϊη ἐπ ααἰλίοο. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΠΙ. να . 16, 17. ἀπά ρᾶτγί οὗ νυ. 18. 

Μιχχν 6 ΤἬΉΘη {Π6 οἴθνθη ἀ 501 }0165. νγθηΐ ἀννᾶν Ιηΐο (1811166, Ἱπίο (δΊΠεα. 
ἃ τηοαπηίδιη νΠθγΘ δθβιβ δα Δρροϊηίοα {Πριη. 

17, Αμὰ ψῆθῃ {Π6Ὺ 88νν ἢϊπ, (Π6Ὺ ὙγΟΥ ΘΙ ρραα πῖτη: θυ 
Βοιη6 ἀοιθιοα ὅ, 

18. Αῃηᾶ δεβιιβ οδιηθ δῃά 5ρᾶκα ψἢ {Ποιὰ ἦ᾿, 
-τὦ.--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΠΙ. 

Ολγίὶδὶ ἀρρεανς αραϊῃ αἱ ἐμα δεα Γ᾽ Τιδογῖα5---- ΗΠ δ οοπυθΥ- 
Πς φαδίοη τυ, Ῥοίον ὃ. 

ΖΟΗΝ ΧΧΙ. 1--Κ2}4. 
Ζοθη χχ 1. Ἀἀεχ ἐμθβα {πησβ, δδβιβ βῃδννεά δ γηβο] ἢ ἀραίη ἰο {{1|6 

ἀ15ς51}}65 δἱ {6 5θὰ οἵ ΤΊΡΟυΙαΒ ἢ δῃᾶ οἡ [Π15 νῦ]56 βουνὰ 
6 Ἠπη56] ἢ, 

Ἃ 

ἀδπῖν πιδᾶθ τὖ ἃ ΡΥ ΠΟΙΡ16 οἵ 15 οοπᾶμποΐ, ἴο ἀΐϊδανον Δη ἃ γϑίμϑ8 
81} δασ  Π]ν θη πθηοθ. ΤΠ6 γορθαϊθα αἰξαιμὶδ ἡ ἢ16}} 6 ΓΘ 846 
ἴο ἱπνοοῖ πἰπὶ νι ἴπ6 γορὰὶ αἱρηϊν, 6 ᾿μ ΠΟ ΧΊΡ]Υ αἰδοουῃΐο- 
ῃδησοῦ. Ἐνθη ἤθη Π6 νγἃ8 δοοοβίϑα ψ τ δὴ εριτμϑῦ 1 ἢ Π6 
ταϊρΐ πᾶν δοοοθρίθα ΘΓ ᾿ΠΟ Πβῖν 6] γ, πῃ γθρυκθοα ὑπ ρούβοη 
ὙΠῸ ρᾷνϑ 1, θθοᾶμ586 6 ρϑγοθῖνϑα 1ὑ γγὰ5 ὑπ ἰδηρπᾶρο οὗἉ δοι- 
ΡΠ ποηΐ Ταΐπον μη οὗἩ βίποθγθ σοηνίοίοη : “6 ΨΥ ΠΥ οΔ}]6ϑὲ ἔπος 
π16 φὍΟα ὃ" Οἱ ἴδ οΘοπίγαγυ, ῃ6 πον Γ γο υϑ6α ΔοΚηο ] ἀρτηθηΐβ 
οὗ δριγιΐα8] βυργοπᾶου. Ηθ, Ορβϑῃηὶ]Ἕ6αΘοΖ οἸαἰπηρά ἴο θ6 6416 1,ογὰ 
ἀηὰ Μαβίογ, ἴμ6 ὅοη οἵ αοά! ἀπά ἴ{6 ΚΙπρ' οἵ ῃ15 ΟμΌγοΙ. 
Α ἰγϑδηῃβιδίίοη οὗ ἔμ Νὸν Ταβίδιηθπὶ πο Ηδῦτονν πᾶ5 θθθη 

Ἰαΐοὶν ρα] 15Ππ64 ὈΥ ὑμ6 ᾿οπάοῃ ϑοοϊοίν ἴογ Ργοιυιοΐπο ἐμ Οοη- 
νϑύβϑίοη οὗ ἴθ Φον5; ἴπὰ {μ15 ἰγαπϑδίαϊίοη ἐμ ψογάβ οἵ δι. 
ΤΠΟΙμὰ5 ἃγ6 Γοηἀογϑα Π1Ὰ}6ΓΆΠῪ ὙΠ ΝῚ γν ΤΠ15 Ηθργον ἔγδη- 
βἰαϊίοη, 50 [ὯΓ ἃ5 1 πὶ 8016 ἰο }18ρ8, Δρρθδῦβ ἴο ΡῈ θχϑοιξθα 
1 011 πα [41{{ΠΠ{π|1 655. 

ΗοΥβ γ᾽ 5. μϑίΐουβ ἢ σϑρὶγ ἰο Ὦγ. Ῥυθβίου, ρΡ. 299. ϑϑσῃιοῃ ὁὴ {ΠπῸ6 
Αἀοταίϊοη οἵ ουγ [μογὰ 6585 ΟΠγιϑί, νἹπαϊ!οδίθα ἔγοιι {π6 ομᾶτρα οἵ 14ο- 
Ιαῖγγ. ΒΥ Ὦγ. γε δι. ὅνο. 1811. 

33 ΒρΖζὰ τϑδάς. {15 ρᾷβθαρϑ 8δὲ ἐδίστασαν, πον ἀϊά ποῖ ἀοπθὲ 
ΒΥ ΙΟΏΡΟΥ. ΠῸ6 ῬΥμβδΙΔ ἢ ΨΘΥΒΊ0η γθδ5, προσεκύνησαν αὐτῷ, 
οἱ δὲ ἐδίστασαν, ἔὩδ Υ ΜΟΥ ρρΘα Βΐπι, νοι ἔμοϑο πὸ μα ἀοαυβί- 
αδἀ. 1π ΜΠ ΟΝ 56η58 1ἴ 5Βου ἃ θ6 οἱ τε. ἀγοίϊαβ ᾿πἰθυρυθὶβ 1, 
Ρυΐ βοηηθ μά πογοϊοίογ ἀουρθίθα. ΒΙ5ορ Ῥοᾶγοθ οοηῃ] δοίη γθ5, 
{πᾶ ποσὸν ῃο ἀοαθίεα ἀϊ4 50 Ρεοοδι56 ἔμδὺ τϊρῃΐ μ6 αὖ ἃ ορ υθαίεγ 
ἀϊβίδη οθ ἔγτοιῃ μη ἔμδη οἰμθβ ; δηἀ ἐμδγοΐογθ οουἹὰ ποὺ 850 ψ6}]} 
αἰδιιπσ 5}. , 

3. δὲ. Μαΐμον᾽β ου ἀ8 ἃγθ καὶ προσελθὼν ὁ ̓ Ιησοῦς ἐλάλησεν 
αὐτοῖς ; ̓πηρ! γῖηρ, ἐπαῖ θα οὐἵν Τογὰ ἢγδὺ ἀρρεθαγεὰ ἴο ἔμϑι ἢ 
γγὰ5 δἰ ἃ ἀἰδίδηθθα : προσελθὼν 15 γοηάογοα Βγ τοί 5 ἀοοδάθῃβ. 
--βο Τόονηδοη, ρΡ. 167. ἃπαὰ Βονγεῖ, ρ. [86. 

35 ΠῈ6 φοπίοηϊϑ οὐ {815 5θοῖϊοῃ ἃΓΘ ΨΘΥΥῪ ουγοι5, δὴ ἱπηροτί- 
δηΐ. 5.0. 1{{|6 ἀ1ἃ ὑπ. ἀροβῖ]65 δηἐτοῖραίθ ἔπ ὶγ Γαἴα γα δον ί!οη, 
85 ἐπ ΓΟίΌΓΠΙΘ 5 οἵ ἔμ γι! ϑο οὗ ἴμθ σου], {πὶ ἐμον μ8α 80- 
80] αἴϑὶγ γοϊαγπθα ἴο ἐμ 6 }Ὑ ΤΌσηθῦ οοσυμαίοη 85. Π5ῃθειηθη οὗ 
Ο411166. Ἡσιθ]6 ἀπ ὑπδιηθ το 5, ἴΠπΠ6 Ὺ ἈΡΡΘΩΥ ἴο Πᾶν “ἅβ 
πὰ Τογροϊζθη 411} {μ6 βρ θα Πορ65 8πη δχρθοίαϊζιομυ οἱ ἐπ 
Ρϑδῖ, ἃ5 ἵππου ψγϑὺθ ἱσπουϑηΐ οὐ {Π6 1 Τὰ αγα μὲ ρ ἀδδί!η!θδ: 



δοίη χχὶ. 2. 

ΟΗΕΒΙΒΈ ἈΡΡΕΛΗΒ ἍΤ ΤΠ ΒΕᾺ ον ΤΙΒΕΗΙΑΒ-- ΟΉΑΡ ὙΠῚ. 

Ὀτάντηιβ, δὰ Νδιμδηΐοὶ οὔ λπα ἴῃ ΘΆΠΠ|66, απὰ {ἢ βοῖπς 
οἵ Ζεθβάθοθ, δῃὰ ἔννο οἵ βοὺ οὔ Ηἷβ ἀἰξοίρ]οβ. 

4, Βηοη Ῥοίου Β8 ἢ ἀπίο {Ππθηὶ, 1 σὸ ἃ ββῃίηρ. ΤΊοΥ 
58 Ὁπίο Ὠΐτη, Ν᾽ α αἷδὸ ρὸ στ {Πθο. Του ννοπέ ἰόσι, 
δη ἃ δηϊογοᾷ ἰηΐο ἃ 5.10 ἱτηχηοάϊαΐοϊν : 5 

οδιιρς ποιῃΐπρ. Ρ ἰτοὶγ ; ἀπὰ (πὶ πἰρθὶ ἐμοῦ 

ΤΉ ὑγογα (ορθίμοῦ ϑσποη Ῥοίου, ἀπὰ Ὑμοππδβ οἱ ]οὰ α!ηεο. 

4. 

δ. 

0. 

Βυΐ ἤθη τΠ6 ΠΟΥ ΉΪΏΡ᾽ νΥᾺ5 ΠΟῪ ΘΟΠΊΘ, οϑι5 βίοοά οἡ 
[86 5ῃογθ : Βαϊ (π6 ἀϊβοῖρ!οβ. Κηθνν ποῖ ὑπαὶ ἴξ ννα5 δ θδιι5. 

ΤΉΘη δεβὰβ βάῖ ἢ πηίο (ποτὰ, ΟἸΠ]Π ἄγοι, πᾶν γ6 δον 
τηθα ἡ ΤΠοΥ δηβυνογθά Ὠΐη, Νο. 

Ἀπά Π βαϊἃ υπίο τπϑῖι, αβὲ (π6 ποῖ οἡ τ τῖσις 5᾽ἀὸ 
οἵ {6 51}, ὅπ γϑ 58}} ἢπά. ὍΠΟΥ οαβὲ τπογοΐοτο, ἀπὰ 
ὨΟΥ (ΠΟΥ γγαΥΘ ποῖ 8Δ0]6 ἰο ἄγαν ἴξ ἴογ {πὸ τυυϊεταὰς οἵ 
ἤθΠ65. 

1. Ὑπογοίοτα {πδῖ ἀἸβορ]6 που «}6ϑι5 Ἰονθὰ βαϊτη τπίο 
Ῥρίϑυ, [{15 16 οτά. Νονν νγῆθη 5᾽πηοη Ῥϑίου μθαγὰ ἐπαὶ 
ἰξ τννὰβ {πὸ Ποτὰ, μ6 σίγε 15 ἤβῃ θυ 5 οοδΐ ἀπίο Βΐτη, (ἕο μ 
τνᾶβ Π8Κ66,) δηά αἷᾷ σαϑί ΒΙγ ΒΟΥ πο {ΠῸ βθᾶ. 

8.(ὡ. μὰ {δδ6 οἵοὺ ἀἸ501}0165 σᾶγηθ ἴῃ ἃ {ππ|1|6 βῃ!ρ; ((ῸΥγ τὸν 
ΟΥῸ ποῖ ἔδυ ἴτουῃη ἰαπά, θα ἃ5 1 γγογθ ὕψγο παπάγοά 
οὐδ 115,) ἀγαρσσίηρ {Π6 πϑὲ ἢ ἤ5Π65. 

9. ἈΔ5 8οοὴ {ῃδῃ ἃβ5 [Π6Ὺ ὑοῦ σοπ6 (0 απ, ΠΟΥ 5δνν ἃ 
ἤτο οὗ οοδ]5 ποθ, δηᾷ ἤβῃ Ἰαϊὰ τπϑύθοη, δπᾶ Ὀγθδά. 

10. δ6δβ05 581 ἀητὸ {ποῖη, Βυΐησ οὗ τπ6 ἥδ} νυ! ἢ γ Βᾶνθ 
πονν Παρ. 

:. ϑθοη Ρϑίευ νηΐ ἀρ, πᾶ ἄγον (π6 ποὶ τὸ ἰδπὰ 1} οὔ 
στθαὶ ἤβῃεβ, δὴ Βυπάγοα ἀπά ἢν ἀπ {πγθο ὅ: πὰ ἴον 
8}} [ΠδΥ8 ὑγεῦθ 50 ΤΠΔ ΠΥ, γαῖ νν8 ποῖ {π6 ποί ὈγοΚθ. 

2. δδεβὺβ 581} ὑπίο ἴμθὰ, ουπθ ἀπὰ ἀϊπθ. ἀπά ποῦ οὗ 

(6 ἀϊβοῖρ]6β ἀυγβέ 5 ἢΐμπι, πο ἀυὲ μου ἢ Κπουνίηρ ἐμδΐ 

1 γννὰβ 1π6 Τωοχά. 

13. δοβϑὺρ ἐβθὴ οοιπϑί, ἀπα ἐἀΚοίῃ Ὀγθαα, δηά σίνϑαι ἔπ θ πὶ, 

δηᾶ ἤβῃ ΠκΚουνῖβθ. 
4. ΤΗὶβ 15 πον [Π6 {π|τὰ εἰτηθ Ἶ {Παΐ ΦΘβὺ5 5ῃοννοά Βι56 ἢ 

ἴο Πἰς ἀϊβεῖρ!6β, αἴϊευ (πᾶΐ 6 ννὰϑ υἱβθὴ ἔγοι {πὸ ἀρδά. 

τ. 80. ν ἤδη {Π6ὺ μά ἀϊπθά, 6βιι5 881} [0 ηΟη ΡοΙου, 

Θηοη, 80η οὗἩ 7ομᾶβ, ἰονοβέ ποῖ τὴθ Ἰποτθ {Π8ῃ [Π686 7 

ΗΘ 5: απίο Ηΐπι, Υοα, ογὰ, ἐποι Κηοννοϑέ {πὶ 1 ἰονὸ 

(66. Ηε βδτ απο Βΐτη, Εδϑὰ τὴν ἰδ η}}8. 
ον ΘΠ σ 96 ὕἕο(ο.ῳῳὕῳὐν 

86 ΤῊ6 παμπιθοῖ οἵ ἤβιιθ5 οδυσαΐ νγὰ8 {86 πα. Γ οὐ ἐμ ἔπου- 

58πα5 οἵ ργοβϑὶ γίβϑβ ἰπ ἐμ γοῖρῃ οἵ βοϊθιηο, ϑ0πιθ δα ρΡοδΘ 15 

ἴο Βᾶνθ βδδθη ἴμθ πυμηθοῦ οἱ ἴμθ παξίουβ ἔμθὰ Καον ἢ ἰδ ἐμὸ 

ψοΥ]α. 
8] ΤΠ6β6 ψογάβ πᾶν δἰζμποῦ γϑίεγ ἰο {πὸ {πἰγὰ ἀρρθᾶγαποο 

ψπϊοῖ 5.. σόπη γοίαΐοθ, οὐ {π6 ἑμίγά ἀρρθάγαμοθ Ομ γίδὶ πιά ἴο 

[86 ἀροβί!οβ ἤθη αἷ!, ΟΥ̓ τηοϑὶ οἵ ἔμ6 πὶ, ΤῸ ἰοκοῖμοσ. Ηδ πιᾶ- 

εαἰξεκῖδα Βππβϑιῦ τὸ ἴδῃ οἵ ἔμδπι, Φόμη χχ. 19. ἀρδίη ἰο δἰθυθη οἱ 

ἔμ 6 πὶ, νου. 236. ἀπα αἵ {Π15 ἔἰπηθ ἴ0 56 Υ 6}, 566 οἰ. χχὶ. 2. Βυὶ ψ βϑη 

[{Π6 δοοοιπηΐβ οὗ ἃ}} {πὸ Ἐναηρο δὶ5. ΓΘ οοΠαϊεα, γγ 6. 588} Πηε 

ἐμαὶ οἂγ βανίουν ἀἰδίϊ μου! ν γον οα!οὰ μηδ οἰθν θη ἔἴπιθ5 αἴτογ 

19 γϑϑιγγθοίοῃ. 

δῖ 



δτ0 . ΠΌΗΕΙΞΈΤΈ ΑΡΡΕΑΕΒ ΑἹ ΦΕΕΌΒΞΑΙΓΕΜ-ςΟΗΑΡ. ὙΠ]. 

ΤΟΙ. χχ 6. ἢ βδ: ο Βίτη αρδὶη ἔπΠ6 ββοοπα ἐϊτηθ, ϑ:Ἰηοη, ᾿50η οὗ Θα Πεθ. 
δομαβ, Ἰονεβέ ποὺ 6 7 Ηδ β8ἢ ἀπο πίη, Ὑεα, ᾿οσὰ Ὁ 
(Ποὺ Κηοννοβύ ἐμὲ 1 ἰονε ἴΠ66. Ηδ βδί(ἢ απίο Πΐη, Εδεᾶ 
ΤΩΥ͂ 5866. 

1. Ε6 βδιέῃ πηίΐο πῖτη, {π6 {πἰτὰ {π16, Θηοη, 5οη οὗ δοπδ8, 
Ιονεβϑέ βου το ἢ Βδίθυ νγὰ8 ρυϊανβα Ὀδθοϑιβα Πα βδια ὑηΐο 
Βίγη {π6Ὸ {πιτὰ ἐπηθ, ονοϑί ἰθοὰ τη ἢ Αμπᾶ Πα 8814 πηΐο 
Ὠπη, Πωογά, (ποιὰ Κηονναβϑῦ 4}} {πιηρβ; τποὰ Κπονναβδὲ {ῃδὲ 
1Ἰονο {η66 7 46β815 βϑι.ἢ ππίο ἢϊηι, Εδοα ΤΥ 5]166Ρ. 

15. δοηΪν, νυν, 1 58. απΐο {Π6ε, ΝΥ μθὴ ποὺ νγαϑὲ γουηρ', 
[μου σιγάραϑί {Πγ 561}, δηα ννα] Κοαβύ νου ἔμοὰ νου! 680: 
θα τῇδ ἔμοὰ 5μ8}6 Ὀ6 οἷά, ποὺ 51|8}0 βίγθίοῃ ἔουτῃ (ἢν 
Πδηάβ, μά δηοίμευ 514}} οἰγὰ {ῃε6 ἢ, δὰ Ἵδυτν (Π66 
γΠΙ ΠΟΥ ποὺ νγου]άαβί μοί. 

1. ΤΙβ Βρ8Κα 6, βιρῃινιηρ Ὀγ ννμδὲ ἀθδῖ} Π6 5ῃουα ρο- 
τὴ αοά. Απᾶὰ νῆδη μα μδὰ βροόκθὴ ἐ185, ῃ8 581} πο 
τη, ΕΌ]]ονν τη6. 

.ορ0. Τπδη Ῥείοσ, τυγηΐηρ ἃθοαῦΐ, βθεῖμ {π6 ἀἸβοῖρ]θ. βου 
76515 Ἰονϑᾶ [Ὁ] νη, νυ] ΟΝ 4150 Ἰθδηθαά οἡ ἢ15 Ὀγϑδβί δέ 
ΒΌΡΡΕΥ, δηά βα14, μου, νυ] ἢ 15 Π6 {πᾶ Ὀδίγανθίῃ {Π66 
Ὁ ΒροΥ ββείπρ' ᾿ἴπη, 581 ἰο 6688, μοτά, δηὰ ννῆδὲ 5848}} 
{815 τηδη ἀο ἢ 

δθὺβ 5811} ππίο πῖτη, ΠΠ 1 νν}}} ἐΠδὲ Π6 ἰαυγν {1}} 1 σοτηο, 
νὴ δΐ 15 {παΐ το {π66 7 ἔο!]ονν {Ποῖ τη6. 

ΤΉθη τνεπΐ {815 βαυίησ ΔΟΥΟΔα διηοηρ' [Π6 Ὀγθίμγθη, ἐπ δέ 
᾿τΠδῦ ἀϊδεῖρ]8 5Ββου]ά πού ἀϊ8 : γϑί 6815 5814. πο πίο Ὠΐμη, 
Ηδ6 514}} πού 416; Ρυΐ, 6 1 νν}}} δῦ πα ἔϑυγυ {1}} 1 φουη6, 
γνῃδί 15 {πα ἰο {πΠ66 ἢ 

ΤῊΙ5 15 [16 ἀΙΒορ]6 συμ] ἢ (Θβε ἤθι οἵ {π686 {π]ηρ5, δπά 
γγοίβ {π6886 {Π]ηρ5: δηα νγα Κηον [πᾶΐ ΠῚΒ (ΘΒΕἸΠΟΩΥ 15 
{{1π|6. ᾿. 

--ὀῆαἶῷ».-.--- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙ͂ΙΠΙ. 

ΟἸνγὶδὶ ἀρρδαγς ἰο ᾿ι5 ΑΙ ροεί[68 αὐ “ογιιδαίοηι, ἀρἃ σοηιηιὶδ- 
510η).5 ἑϑηι ἐο οσομυογέ ἐμε Ἰογία. 

Ε1ΚῈ ΧΧῖν. 44.--.49. ΑΟΤ81. 4, ὅ. 

Αοίβὶ. 4. ΔΑμαθείηρ Δββθι]δα ἰοροίΠου τ (Πθγη, σοτητηδηάοά 
(Πθ {πᾶΐ {Ποὺ 5ῃου]α ποῖ ἄἀδθραγὶ ἔγογη Ψθγυβα! θη ἡ, θὰ 

38 Ῥρίθυ νγὰβ5 ΠΟῪ ἴἢ ἴπ6 δοὶ οἵ φἸΓαϊπρ Οη ΒΪ5 ἀγν οἰοὶ 65, ἀπ 
οἷ" Τυτά, δοοογάϊησ ἴο πἷὶ8 οὐδίοιπ, 5ΡΟΚ6 ἴγοια ὑπ ομ]θοΐ 
βϑίογα Ὠΐτη. 

39 ΠΡῚῊ]5 ΘΟΙΠΙΏ8Π4 γγὰ5 σίνϑη [ῸΥ ἔπ Γ]Β]ηϑπΐ οἵ {Π|6 ΡΥΟΡΉΘΟΥ 
οὗ Ιϑδῖδῃ, (68. 11. 5.) “παῖ ουἱ οἵ δ΄οπ 5ῃοι ]α ρὸ ἴὌγίῃ {Π6 
Ἰανν, ἃπᾷ ἐπ6 ψογὰ οὔ π8 Τμογὰ τοπὶ 6 γα 5816 πὶ." Οπ {Π6 ἴδαβὲ 
οἵ Ρεϑηξθοοβὶ ἔμ ραθ]ϊοαῖίοπ οἵ {πΠ6 ἰᾶὰνν οὰ Μουπὶ 51πᾶὶ ἴοοΚ 
Ρἶδοθ; δπᾷ οὐ ἰΐβ ἈΔρΡρυοδοβίηρ, ἈΠ ΕΥΒΑΥῪ ἃ πθνν, ἃΠπα 5ρι Γι 4] 
αν, ψὰ5 ἴο "6 ἀδ!νογοα ἰο 1π6 ψου]ά, {6 βυρβίδῃμοθ δηα 50Ὀ- 
βὐϊξαϊα οὐ {π6 ΤογηοΥ ἤρυγαῖϊνα δοοποηγ. ΤΠ6 1π]αποῖίοη οἵ 
ουν Τιοτγὰ ον  ἀθηΐὶν 5η 65 8Π Ἀρροϊη θα Ἀπ] ΟΡ Ὺ θθἔν θη ἐπ οἱ ὰ 
ἈΠ ὯΘΥ αἰ ροπδαίίοηβ. ΤῊ ἐϊπι6 θη {Π15 Δἀἀγ6 55 νγὰ5 ΒρΡΌΚ6 ἢ 
Ὀγ οὖν Γογὰ οσαμποῖ ΡῈ δχϑοῖ!ν ἀδοθυζαϊπθα. 'ΓΠΘΓΘ 15 ΥΘΆ50η, 
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Λοίδ 1. 4. νγαῖῦ (Ὸγ πὸ ἱ ἷ ΡΥΟΤΏΙΒ6 οὗ (ἢς Ἐδιϊιου, τυ ὶς ἢ, βαὶ ; ΘΟ: αν μθαγὰ οὔ: : ἜΜΌΟΝΝΝ ΐ Εὸν ϑόμὴ ὑτα]ν θαρεϊχρα νυ τγαΐου ἢ θὰ γὸ 588} θὲ 
ἈΡΡΦΟΣ λύτο Ηοὶν Ομιοβὲ ποι ἸΠΔΩΥ ἀὰν8 ἤδπορ, 

ηὰ 6 ϑεαιὰ πίο {πθ}, 656 ἃγὸ (ἰπ ννοσὰβ βίοι 1] 
ΒΡΆΚΘΕ τππίο γοιι, ὙΠ]]6 1 νγὰβ χοῦ νἱ τ γοιι, ἐπαῖ 4}} απο 5 
γχπϑὺ 06 ΔΠΠΠ1ο ἃ νυ ]ς ἢ ννοτο τυυϊτίοη ἰπ {πὸ ἰὰνν οὗ Μοβοβ, 
84 τὴ {Π6 ῬΤΟΡ Ιοῖ5, ἀπὰ ἴῃ (6 Ῥβα]μη5, ἙΟὨΟΟΓΪ Ωρ πηδ, 

ΤΉθη οροπρα πὸ ἐμοὶν ἀηἀογβίαῃάϊην, {πα τπον ναΐσις 
ὈΠαογβίδῃα (ἢ 6 ϑουρειγοβ. 

Απά 5αἰά ἀηῖο {ἢ θη, ΤΊνι5. ἴὲ 15 νυυϊείθη, ἀπὰ (μὰ5. ἴξ 
θομονϑά ΟἸιγῖβὲ ἐο βαον, δηᾷ ἰὸ τἶβο ἔγοια πο ἀφαὰ τἰς 
{πγτὰ ἀὰν: 

41. Λμπὰ {πᾶϊ τϑροῃίδποθ απᾷ υουηϊββίοη οὐ βἰπβ βΒῃοιυϊὰ Ὀς 
ΡΥΘΔΟΙΘα ἴῃ. ὨΪ8 Ὠᾶγη6 ΔΠΟηρ᾽ ἃ}} παιτίοηβ, Ὀδρὶπηΐην αἱ ὅὸ- 
ΓΒΔ] θη. 

48. Απά γ6 16 υνίξπβββοϑ οὔ {Π| 656 τῃϊηρβ. 
49ὅ. Ληά, Βε]ο]4, 1 βθπὰ ἐπ ργογηΐβο οὗ τὴν Εδίμοῦ ἀροι 

Υοῦι Σ΄ θὰ (ΔΥΓῪ γ6 ἴῃ {Π οἰτγ οἵ δΔογιιβαίοιη, ἀη{}} γα ὃς 
οηάποα νυῖἢ ροννοῦ ἔγοηι οἡ Ὠσἢ, 

δ, 

μὰ. χχὶν, 44. 

45. 

᾿ 46, 

---«Ὁ» 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΝ. 

Οἠνγῖδὲ ἰθακίς οἱ ᾿ὶ5 ΑΙ ροδίίο5 ἰο Βοίλμαπῃ, νυϊε]ῖν εἰσί οἵ 
«ογιιδαίδηι, οἷος ἐδθηι ἰἠοὶν ἥπαὶ ('οπινεϊςείοη, δίεσδες 

ι ἔβθηι, πὰ ἀδοθηβ ἡ ρ υἱδι δίῃ ἐπίο ΤΠ] αυθη--- ἤγουν τυδεπος 
ἠδ διαἰξ οοηι ἰο μά σο διὸ 1, τυὶπς απ {6 ])εαὰ. 

ΜΑΤΤ. ΧΧΥΠΙΙ. 18---20, ΜΑΒΚ ΧΥΙΪΪ. 1ὅ---90. χ0ΚΕῈ χΧχίν. 
ῦ. ΠὍ.ν Ἀρηὰὶ ἢ. δ. 

[μ.χχῖν.δ0. Πα Πα 16 τῆθη οὐἵ ἃ5 ἔδυ ἂ5 ἰο Βεέμδην ἧ", 

Βονθνογ, ἔο θδίθνθ, ἐμὲ νυ μαὶ ἴ5. το  αἴϑα ἴῃ ἢ 15, ἈΠ {πὸ ΤΓΟ]]ον- 
ἴηρ᾽ βϑοΐϊοη, ἴοοκ ρίαοθ θη πὸ ἃροβί!ϊοβ γθγο γοϊηγηθα τὸ 
7 Υ 5816 πὶ, αἰΐοῦ ἐπθν μα 5665 ΟἸγιδὺ ἴῃ (1166. ὙΠ 8 {π|5 
οΥάδγ, ““ ἴο ἰΑΥΎΥῪ ἴῃ 96 Γ058]6Π},7) {86 ἱπδίγαοἴοηβ. οϑηῃϊαϊ πο ἴῃ 
16 Ιαϑὲ οπαρίθυ οἵ 51. 1ζ.Κα, ἔγοπι ἔπ πὰ οἵ πὸ 484 γογβο, 
ΔΓ6 οοπϑδί ἀθγδά ἃ5 ΠΟΥ ποϑῦὶν οοηποοϊοά, ἴῃ ρμοΐμὶ οἵ {ἴπιὸ, ἔθη 
αἴ 1Ππ6 ἐγαπδδοίϊοπϑ ἡ αἰ οἷ ἐπιπιθ αϊ αἴϑὶν ργθοθᾶο ἔπ οπὶ, ἃ5 σίν θὴ 
ὈΥ ἐμαὶ Ενδηρο! δι. ΤΠ ΒΑ πιο ἢ δὲ5 ΠΚονεῖδο τοίου. ἴὸ ἐἰῖ5 Ρὸ- 

γα, ({π6 Ἰαἰἴϑν ρατὲ οὐ ἔπ ΓΟγὶγ ἀἀγ5,} 8 ἃ 8}} {πι88 15 το αἴθ Ὀν 

5... Μαίίμον, ἴῃ δ͵5 Ἰδὲ ὁμαρίοῦ, ἔγοπι {π6 181}} νογβ ; ἃ αἰβὸ 

' ψμαὲ ἰ5 τπηϑηἰϊοποα ὃν 5.[. Μαγκ ἴα δἷδ οοποϊαάίηρ ομαρίοτ, ἔγοτω 

ἴμ6 ϑηὰ οἵ ἐμ 14{}}) ν ϑυύδθ. , ᾿ 
40 Π}16 ἀυγαηροιπθῃΐ οὔ ἔπ οοπίθη ἐδ οἵ {{π|5 δοοίιοα ᾿νᾶ5. ὕθθη 

ΡΥΪΠοΙρΔΗν πιλάθ ου {πὸ ρίδπ ργοροβοὰ ὈῪ ΜΓ. Οταῃἤε! ἀ, νυ δῖ ἢ 

ΒΡΡϑᾶῦβ ἴθ πιὸ ἴο δ6 ργοίδγα] ἴο {παὶ οἵ Ὦν. Ῥοιγηδοη. 

4 Ογδηβοὶὰ ἰ5 οἵ ορίπΐοη, ἐμαὶ ἤγοπι νοῦ, 18. οὐ Μαιξ. χχυ ες 

ἤγοια νοῦ. 15 ἴο 19. οἵ Ματὶς χνὶ.---ἀπὰ ἔγοιη ΨΟΓ. 80 το δ2. ἴῃ 

Ταῖκο χχὶϊ. τασδὶ θ6 τοίουγοα ἴο ἴπ6 δ ἀγθθβ οἵ ουὖγ οτὰ ἴο πὸ 

ἀϊβοῖρ]ο5, ὁπ ἔπι ὁδοδδίοι οὗ μὶ5 ἀϑοοηβίοι ἰμΐο ΒΆΘΗ. “ 8 

ΒΡΘΘΟΙ οἵ ΟἿΓ Ιοτὰ ἴῃ 51. Μαϊεμονν, ἢ6 ΟὔΒΘΥΥ ΘΒ πὴ ν -- υδ: 

«(ΑἹ] ρονοὺ 15 ρίνοη ὑπῖο Π|6 18 πϑᾶνοπ δηὰ ὅν. : γ-.- 

μδυοηϊσῖβ παν πιδάο {815 οἰδυ88 ἴο μᾶνθ ὕθθη ββᾷκοη οἱ Ε 

πιοαπίαϊη ἴῃ ΘΆΠΠ|66, βορᾶγαιπρ ἢ ἔγοπι {{Ππ|Ὸ μασιν, Ρϑγὶ ν᾿ 

{π6 5Ρϑθοῖ; Βαΐ, ΜΒΘΏΘΥΘΥ ἢ πὸ αἰϊογτοά, 6 τοδὶ οὔ {πὸ 5ρδθο 

ΒΨ 
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Ἀοίϑ5 1. 6. ὙΠ θη {Ποὺ ὉΠπουθίουθ νγαγ 8 ΘΟ] 6 ἐοσϑίμου, [Π6Ὺ ἀβκοα οὐ ΘΆΠ1εε. 

ταδὶ πᾶν "66 5ΘΡΌΚθη οἡ πὸ δϑ1η8 Οοοδ510Π, ὈῪ ΓΘᾶ50η οὗ {6 
οομπθοῖνο ραγίϊοῖθ δὲν. ΟἿΥ Τιογὰ ΠοΥΘ ἀθοϊγθθ. 81} ΡΟΥΘΥ ἴῃ 
᾿θᾶγ θη ἃπα οἡ δαγὶ ἴο Ρ6 ρίνθῃ ἴο μῖπ δἷ Π15 γθϑυγΥθοί!οη : ἴῃ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ΜΟΙ ΡΟΥΘΥ, Π6. ΡΙΟΟΘΘαΒ ἴο [611 [15 αἰ 5010165, 
ἐμαῦ μὲ παὰ {π6 δια που πὰ στἱρμΐ ἴθ ΘΟΙΩΙ 1 5510Π ἔμ 6ηὶ ἰ0 600 - 
νογί, ΡαρὶϊΖσθ, ἂπά :πϑίγιιοὺ {Π6 του]: ““ἀο γ6 ἐμβδγθίοσγα,» 
παῖ 15, 1πΠ Θοηβοαίθποῦ οὗ {1185 ΡΟΥΤΟΓ, ΟΥΓ ΔΡρβοϊαΐθ δυΐϊπουίυ. 
Οἱ {6 ἅθον οἰαιιβθ οὐὐ Τωογὰ ἔουπ 5 115 δα ΠΟΥ ἴο ΘΟΙΏΙ15- 
5Ι0ἢ Πὶ5 ἀΙ5010165: ζ γνγὰβ ὑπουθίουθ γαΐμοῦ ὉπΠ51.11{ὰ] ἕο ἀδβίσου 
ἴπθ ἴΌγοθ οἵ ἴπ6 ἀὐγϑιιηθηΐ ὈΥ ἀἰδιηθιθ Υ Πρ' ἐπ 6 ΒρθοθοΒ. Νον, 
ἃ5 ΜῸ ἰθᾶγη ἔγο 5ι. Μασ, ὑπαΐ οὐὖὐ Τιοτὰ ἀϊὰ ποῖ ΘΟ] 5510} 
815 αἰδοῖ ρ]65 1}} μ 164 {ποῖ ουαἷ ἴο 15 ἈΒΟΘΏΒ10Π, 8505 ἃ5 Ὑ6 8Γ6 
ποῖ Δ γΘ Οἵ 8ΠῪΥ ὙΘΆΒΟΠ5 ἴο {Π6 Ομ ΓΑΥΥ, τὸ πίη τ Ὀοϑὶ ἴο 
ΘΟ ΒΙΘῊ [Π15 ρα5βᾶρα ἴῃ 5... Μαΐμον ἴο ἴπ 6 {π6 οἵ {Π8 Δβοθηβίοῃ. 
Τηάθοά, {μ6 ραβϑᾶσθ 156] {ὉΓΠ15Π65 ᾿πίθγπμα] ον άθποθ ἐμπαΐ 1 
Ὑγἃ5 ΘΡοΚθη Οἢ ἴπ15 ΟΟΟΒΒΙΘῃ : 1 ΠΠπΠ|ρΡ|165 ἐπαΐ ἐπ αἴ 5010165 
Ὑγ6Γ6 {ὉΠ]}γ ᾿πδιγοἰθα, ἀηα ἐμαΐ οὔὐ Τοτὰ τνγὰϑ πον ροΐπρ' ἴο ἔα 
5 ἥπ] ἰϑβᾶγε οὗ ἔμ}. Υῇὴθ 580, ἤπ8] ᾿ἰθᾶγθ ; [ὉΓ ἴπμθ ψογάϑβ, 
“ἍΦΤ,ο, Τ πὶ ψιΐῃ γοῦ αἰνᾶγβ, θνθὴ ππΐο ἐπα θη οἵ ἴΠ6 νου], 
Οδἢ Πᾶν π0 οὗμϑὺ' τηϑαπίηρ ἵμαῃ ὑμ15, “5 ὙΒΟΌΡΕ 1 ἅμ σοὶπρ᾽ 
ΠΟΥ͂ ἰο ἀϑοθπα στ ταν θοάγ ᾿πἴο θάνῃ, ἀπα ὑπογθίουθ ψ}}} 6 
ΠΟ ΙΟΠΡΘΥ γἱΒΊ]Υ ἀροῖ ϑᾶυΐῃ; γαΐ Μη] 1 6 δἰνγᾶγβ βρ᾽ ΥΙ[8}}Υ 
ψΙΐ γοὰ, ἃπα γουγ 50 6 550Γ5, ἃπα αἰγθοὺ ἐπμ6 Ομυγοη, ονθη 
ππΐο {π6 δμα οὔτμθ νου]. 115 566}15 ἴο 116 ἃ 5 ΓΌῸΠρ' 1Π6108- 
ἴοπ ἰμαΐ [Π6 ρᾶβϑᾶϑϑ πὶ αθϑίο σ8Π πᾶνα θΘΘΠ ΒΡΟΚΘΩ ἢ πο 
Οἶμοϑι οσοαϑίοη ἔπδῃ ὑπαὶ οἵ ὑΠ 6 ἀϑοθηβίοῃ. 
1 15 ΟΌΒογν 8016, ὑπαὶ ἱμ6 Ἐνδηρο  ἰδὶβ ΟΥΘ ΠΠΟΤῸ ΟΔΥ̓ΘΙᾺ] ἰπ 

σΊνΙηρ ὰ5 {μΠ6 ψογάβ οὗ οὔὐν Τωογα, πδη ἴῃ ποίϊηρ οα παῖ ρᾶγ- 
ἀϊοα ]Ὑ ΟσΟαβΙΟἢ5 ἔμ ψ 6 5Βρόκθη. ΤΠ6 βρϑϑοῖ ἴῃ δὲ. Μαί- 
ἵμϑνν, [ὉΓ ᾿ηβίϑηοθ, 9η6 τηϊρβὲ {Β1η}ς, αἱ Πυβδὲ νιθνν, γγᾶ5 ΘΊΨΘΩ ΘΟ 
ἀμ6 τηοπηζαΐῃ ἴῃ Θ4}1166. Ηδ ᾿πἀθρα 5805, ὑπαΐ οἵ ΓΟγὰ ΒροΚο 
ἔβη απΐο 15 αἰδοῖ ρ]65; θαΐ 1 οαπποῖ Ἀρργθῆθηα ἐμαὶ μ6 νου] 
ΘΟΙΠΙ 5510 ἔπ 6} 50 Β00Ώ, 8ἃη4 οἷνα ἴπθπη ἴο ππάογϑίδμα ἐπα Π6 
νγὰ5 ἔπθη ἀρουΐ ἰο ἴακΚο 15 ἢ Π8] ἰΙθᾶνα οἵ ἱβοιη, ἀπ δδοθῃα ᾿ηἴο 
μθᾶνθῃ. ΕῸὉΓ {πΠ6 ἀβοθηβίοη αἰὰ ποῖ [86 ρ]οθ {1}} νηὶ 6 Π]ΔῪ 
681} Ἰοηρ αἴϊον ἔῃ6 ἀρρϑᾶγϑηοθ οἢ ὑπὸ δ} }Π|Θὰὴ πιοὰπίαϊη. δ . 
Μαΐμον μη, ποὶ ἐμιηκίμρ 1ἴ τπδίογὶαὶ ἴο ποΐϊοθ συ μδὶ ρᾶτὶϊ- 
ΘΟΟΪΔΥ ψοΓ5 ΟΥ̓ ΤοΓὰ ΒΡΟΚα οἢ ἴμ6 πιοπηΐαϊῃ ἴῃ 61311166, ΟὨΪΥ 
5808, “ὙΠαΐ «765118 οδἼ6 ΠΡ πα β5ρᾶκθ πηΐο [Πὶ5. ἀἸ50 1065.) 
ΓῊ15 νγᾶ8 ΘΠΟΌΡἢ ἴο 50 15, ἔπαὶ Π6 οἵ σοπβθαιθποα γοιπονοα 
1μ8 ἀοαυβὶβ οἵ ἐμοβ8 οὗ [15 ἀἰβοῖρ!ε5 πὸ μ8α ποῖ Ῥϑμοὶὰ μἷπ {}}} 
ὑμθὴ δου 5 γϑϑυγγθοίΐοη ὙΥ6 τηδγ ΥγΘηογ, πὰ ροϊηΐ ἐμ 
181} νϑῦβϑ ἰὴ ἔπ [0] Οἱ Πρ ΤΠ Π ΠΥ: ΤΠΘΠ «{65118 ΟδΙη8 πρ, ἃπὰ 
5Ρ8Κ6 πηΐο ἴπθῃη. 
6 ΔΥ ἀπἀογβίδη {15 οἰδβα 85 μ6 δῃάϊηρ οἵ [πΠ6 ἔγϑηβδο- 

ἰϊο ο {86 ᾿ηοαηΐϑῖη ἢ Ο41}1166, 50 [1 ἃ5 6 πᾶν 1ὖ γϑοογαθά. 
Απά 85 οἷχ ἐγϑηβιίαίουβ ἂν γοπἀθγθα, ἴῃ ἱπη. 6 ΓΆ 0} }]6 1π- 
βίδποθϑ, {ῃ6 ρᾶγίϊοῖρ]θ ἃ5. 1 ἃ ΤΟΥ͂Θ ἃ ψνϑύῃ, 580 ἷὰ ΠηΔΥ δ6 
ΔΙ]ονϑα ἐμ δᾶπιθ Προ ΠΘΥΘ, Θβρθοῖα! ν θη ἰπ6 γὰθ τηθδῃ- 
ἵπρ' Οὗ ἐπ6ὸ Ενδῃρο δὶ, δηα {πΠ6 1.5 πιο ποὰ οὗὁὨ ΒαυπΟΠΙ ΖΙηρ,, 
5601 ἴο γϑαμπῖγο ἰδ: δηὰ γϑηάθυ λέγων, ποῖ ΠΠ1ΘΥΆ}]γΥ, ϑ'δυῖηρ, 
μαΐ, Ηο 5. Τ 15 {μου ΘΌΥ6 πᾶν θΘΡῚΠ ἃ ὨΘΥ ΡΑΥΔΡΥΎΔΡΕ; 60Π- 
ἐϊηπιθα οἱ 1}} {π δμὰ οὗ μὶ5 ἀ08ρ61] ; ψ 16} ρδΥαργαρ ἷ ΓΘ 
ὉΠΟΥ͂ ἐπ6 μΘοθβϑι νυ οὐ ΒΡ ροβὶπρ' νγὰ5 τηθαπΐὺ Ὀγ 5ί. Μαίζπον ἴο 
τοαΐα ἴο {π6 δδοθηβίοθ. δᾶ ἰμ Ἐὐνδηρο δὶ γι θη καὶ; λέγει, 
ἀπ τηατου που]!ὰ ποῖ θ6 σαρΆ0]6 οἵ ἀϊβρῃΐθ. Βαΐ, οα ὅπ οἴ Ὲ Ὺ 
μη, θη γα ἀΐϊβοονογ δυΠοΙθηΐ ΥθΆΒ0 5 ἴο 55:76 ἃ8 ἰπαὶ {815 
ῬΑΓΑΡΥΔΡΉ τοίευβ ἴο οὐν ΤΟΥ 5 1αϑὲ ΔρΡρθΆῦϑῃ66 ἴο [ιἷ5 ἀϊ501}168, 
Δ, σοηβθασθηΐ, παῖ 115 Ρ]866 5Βῃου!α ποῖ θὲ τοι ]αϊθα Ὀν ἐμ 
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Αοία 1. 6, Ηἴπι, βαγίηρ, Γιογᾷ, νη] ἐποὰ δ {Π15 ἀτηθ γθϑίου ἀσϑῖη {Π|6 ΘΑΆΠ]εο. 
Κιησάοχῃ ἰο [5Γ86] ἢ 

7. Αμά ἢ βαϊά πηΐο ἔμθιη, [Ὁ 15 ποί [Ὁ σοῦ ο Κπον {Π6 
Εἰπη65 ΟΥ̓ Π6 βθᾶβοῃβ νυ μῖ οι {Π6 ΕδΙΠου πδύ! ῥὰΐ 1 ΠΙ5 ονα 
Ῥοννου. 

8. Βιι γε 5118]] γθοοῖνβ ρονγοὺ “ἢ, δεν ἐπαῦ τΠ6 Ηοὶν Ομοϑέ 
15 ΘΟΠ]Θ. ὌΡΟΠ γοιῖι: 8π4 γα 514}}] Ὀ6 ψ]ηθθθοθ ἀπο Ὑὴ6 
Ῥοίι ἴῃ Φου βάθη δηᾶ ἴῃ 811 {πιάθα, απά ἴῃ ϑδιηδτῖα, δηὰ 
πηίο {Π6 τἱζοττηοβῦ ρᾶτέ οὗ {Π6 ϑαυίῃ. 

Μαγ. χυ! 1, Απᾷ δ βαϊά πηΐο {Πθιη, 
ΜΙχχν 18. βαγίηρ, Α1] ρόννοὺ 15 σίνθῃ απίο γη6 ἴῃ πθᾶνθη 8η4 ἴῃ θασί. 

19θ. ὅο γε {πογοϑίουο, 
ΜῈ γ. χν].1ὅ. ο γα ἰηΐο 8}1 {πΠ6 νου]ά, 
Μύχχνη19. δΔηα Το οῇ 41] πδέ] 08, 
Μαγ. χνὶ.1δ, δη ρύθδοῇ {ΠπῸ6 (ὐο8Ρ6] 0 ΘνΘΥῪ Οοὐθδίαγθ. 
Μίχχν 19. θΑΡΕΖίηρ {Ππϑγῃ ἴῃ {Π|6 πϑιηθ οἵ [πὸ Εδίμου, δπὰ οἵ [Π6 ὅοῃ, 

Δα οὗ [πὸ Ηοὶν Ομοβί ; 
206. Τοδομπιρ Ππθμ ἴο ΟΌΒΘΙ 6 8}} {{Π|πρ5 νυ παίβοθνϑι 1 πᾶν 

τς ΘΟΙΠΔΠ6ΘΩ νοι ; 
Μαγοχν!. 16. ἘΦ {πὲ 6] θυ θι δηα 15 θδρεϊΖθα 5}8}1] θ6 βανϑᾶ ; θυΐ 

[6 ἐπὶ ΒΘ] να} πού 5841} 6 ἀδιηηθά. 
17. Αμπᾶ {Πε86 5ίσῃβ 588] ἔΌΠΠ.οὺν ἔπθῖι ἐπαΐ Ὀ6]16ν 6 : [ἢ τὴν 

ὨΔΥη6. 588}} {Π6 Ὺ σαβῇ ουὐ ἄβθν1}}5; {Π6Ὺ 5184}1 βρθὰῖκ στῇ 
Ὥθνν ΟΠ ΡῚΙΘΒ ; 

18. ΤΟΥ 5881} (κα ρ βευροηίβ ; δὰ 1 {ΠῸ ὴνὺ αἀὐηκ δην 
ἀθδά]ν ἐπΐησ,, 10 514}} ποῖ ματέ (ΠΘ τ: {Π6Ὺ 58|4}} ἰἴᾶὰν μαπᾶβ 
ΟἹ {Π6 516 Κ, δηα {Π6ν 5114}] γβοονου. 

Μίχχνῖ19. Δη4,, 10, 1 δῖ ἢ τοὶ Ανναν, δνθῃ ππίο {Π8 6πᾶ οἵ {Π6 
νου. Αἰηθη. 

Ματ.χν 19. 80 ἔπθη δου {Π6 Τά Πδα 5ροόθϑθῃ ἰο {Πθγη, 
Αοίβ..9. Απᾶ ψ θη 6 μ8α Ξροόκϑῃ {656 {Π]η65, 

Παιχχὶν .ὅ0. μ6 16 πρ μἷ5 παπά5, δπὰ Ὀ]65ϑθα {Ππρϑιη. 
1. Απᾶ [0 σδγη8 ἰ0 ρ855, ὑνῃ116 μ6 Ὀ]6ββθα {Π 61, 

Αοίς 1.9. ΜΏ116 {πον Ῥ6ΠΕ]ά, 

ψοτὰ λέγων ; δηἃ ΜΠ Ὑ76 850 ἴδ κ6 ἱπίο δοοοπῃΐ [6 πηϑηποῦ οἵ 
1π6 Ἐναμρο ϑὲβ ἴθ 5 νυ ΟΥ̓] ἰπδίαποθϑ, ΠΟΥ ἴΠ6γ, ΟΥ̓ ΥΘᾶ50Π5 οἵ 
ἐμποῖν οἷοδα δάμπούθποθ ἴο Ὀγονιν, δθοῖὰ ἴο ὈΓΙΠΡ ἰηΐο 9π6 νίϑν, 
ἃ5 ὈοΘΙοηρίπρ ἴο ὁπ6 πᾶ {Π|6 58Π16 ἰγαηϑδοίϊοπ, ὑπὶπρ5 ΜΒΊΟΒ, 
οη ἃ πηἰπυΐον ἱπϑρθοϊΐοη, 6 πα ἴο γοϊαΐθ ἰο ἀϊδγοπὶ ἰγϑηβδο- 
ἐίομβ ; {πὸ ΠΙΡΘΥΓΥ πιᾶύ θ6 Δ]Π ον θα ἴο ἐμ παυγπιοηϊϑβὶ οἵ ἀθραγίπηρ ἡ 
τοι ἐμ αϑ1τι8] ἰγαπϑ]αἰϊοπ οἵ {Ππ|ὸ ΟΥΡῚΠ8] γθϑα Πρ, 80 [Γ ἃ5 Π6 
ΠΙΔΥ ἡ πᾶρο ᾽ἢ πθοθϑϑαῦυ. ὙΠῸ ρᾶβϑϑαρθ ἰπ 51. ἔπ|Κὸ οοπίδμδ ἴῃ - 
ἴθγπ8} δυϊάθποθ ὑμπαΐ 1 πη Ὅ6 απάἀογδίοοα οὗ πὸ οἱμεὺ πὰ 
ΟἿΥ Τιοταβ 1δδὲ ἄρρθᾶγδποθ ἴο μ|5 ἀἸβοῖρ] 65 οα Μοαῃΐ ΟἸϊΪνεΐ (α.) 

(α) Οταμῆθι᾽ 5 ΟΡ βεγνδίϊομβ ὁπ Τόνηβομ. ὅζο. βεοί. χὶ!, Ρ. 75, 76. 

45. γα τασδὶ ποῖ υὑπαογβίαπα δύναμιν, ΜΏΙΟΝ ψν6 ἰγαηϑίαΐθ 
ΡΟΥΘ, ἱπ {Π|5 νοῦβο, ἃ8 ὅἷὸ 40 ἐξουσία, ΜΠ ΟΝ 15 γα δ] αϊθα Ὀγ 
1μ6 βδᾶτπηθ ψογὰ ἴῃ μ6 ργθοθάϊηρ νϑῦβθ. [π {Π|Π6 ἰὈγιθγ, {μ6 ἴη- 
Ππῖῖα δυϊ ποῦν οἵ αοα ον Γ 8] {ἰπ|65 8 ἃ 58ΒΆ50}8 15 ραυ οα]ΔΥν 
μοϊπίοα οαἷ : ἴῃ {π᾿ οἴμοῦ, ἔπ ΘπούρῪ οοιππιιηϊοα θα ὈΥ ἐπι ἰο [15 
ἀἸδοῖρ!] 65, ὑπγουρ  ΠΙΘΙ ἔμ ον σνθῦθ φπαθ]οα ἴ0 ΟΥ̓Κ πη ΓΔ 0165, 15 
ῬΑ ΠΟ] Υν ἱπίοπἀοά. 

ΡΡ 9 
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Παχχῖν. 51. ἢ6 νγὰ5 ραγίθα ἔγομηι {Πθτη, . 
Αοίβ 1.9. 6 νγᾶβ [Δ Κβὴ ἃ ; 
Πα. χχῖν.ὅ1. ἀηα οαΥΤΙΘα ἊΡ πο Πϑάνθῃ. 
ἈΑοίβ1.9. πᾶ ἃ οἱουᾶ τερεϊνϑα Ὠΐ ουὲ οὗ ἐπδὶγ βισ ῦ, 
Νατιχν .19. ἢ6 νγᾶβ τεοοϊν α ὑρ ἰηΐο μϑάνθῃ, διὰ βαΐθ οἡ {π6 γσῇξ παπᾶ 

οἵ οὐ “. 

Ο411166. 

48 Τῇ φϑοῖ οὗ ἰπ6 ἔπγθθ ἀϊβρθῃβαί 5. ἃ ν 510 16 ἈΘΟΘΏΒΙΟΗ 
οὗ 1ῃ6 Ῥοᾶγν μᾶ5 ἴα κϑὴ ρίδοθ. ϑοχηβθ ΠΟΙ͂ βϑύβοηδρθ 85 θθ6ῃ 
νἸΒΊΌ]Ὺ ἰακθὴ ὑρ ᾿πΐο ἤθᾶνθης Τῃ ἵπ8 ἢγβί οἵ {Π86886 Ῥϑυ]ο 8, 
Βοΐνθοη ἰμ6 Ογθαϊΐοπ πὰ ἴπθ οίαρο, ΕΠΟΟΒ ψγ͵ὰ5 ἰγ815- 
Ιαἰβα : ““Ηδ ννϑβ ποῖΐ,᾽ 5805 ἴῃ βου ρίαγοβ, ὅς Β6 ἀϊὰ ηοἱ ἀ16 :;᾽ 
ἴογ, “μὲ ψαϊκθὰ σι αοα, ἃπὰ αοα ἴοοκ μη. αγίηρ 
ἐΠ 6 βδοοπᾶ ρϑῦϊοᾶ, ἔγοι ἔμ Ῥδίαρο ἴο ἴθ Αὐἀνοπὲ οἵ οὐὔγ 85ἃ-" 
νἱοῦγ, ἘΠ) 8} νὰ. νΊ 510}. ἴδοι τιρϊπΐο πϑᾶνθῃ : “6 1ὖ οἄπηθ ἴο 
Ρᾶ55 ἃ5 6 ἀπ Ἐ]15η8 511}} θη οὐ ἃπα ἰαἰκαϑά, ἐπαὶ 6 Πο] ἃ 
ἔμεγθ δρρϑαγϑὰ ἃ οἱιαγι οἱ οἵ ἤσγθ, ἀπα ἢιουβ65 οἵ ἤγθ, δπὰ ραγίθα 
ἔμοαι θοΐῃ ἀδα πάρῃ; ἃπᾶ ἘΠ1Π7|8Δ} νοπΐ ἂρ ὈῪ ἃ ψῃγὶν πὰ ἰηΐο 
μοᾶνθη. θυσίηρ ὑπο τ πΙγὰ μογιοα,  ΒΊΟἢ Πᾶ5 σομ ἐπα θα ΠΘαΥ]γ ἔτο 
ἐμπουβδηα γ68Γ8, πὰ 1] τυ 6 Δη ἃ ἐπ Π 016 ΟΠ ΥἸϑίϊδη ΟΠ ΓΟ ἢ ον 
Ἰῖνα, δπὰ ψ μῖοῖ Μ011} θ6 σοποϊ πα θα ΠΥ ὈΥ ἐπ6 ἄδγ οἵ πἀρτπηθηΐ, 
Ομγδὶ, οἂὐὐ Τωογὰ, Ἀ1|6 ἴῃ {πα δοὶ οἵ Ὀ]θδδίπρ Ὠΐ5 ἀ15610168--- 
“ἐ απ ψΜΜ 8116 ὑμ6 0 6 μο] ἃ, τὰ Κη ἀρ, δπᾶ ἃ οἰοπα τγϑοοϊνθα Ὁ 
μῖπα οὐἱλ οὗ {πΠ6}Ὁ 55 ῃὶ. Ηδ δϑοϑπαθά ᾿πΐο πάνθ, δπὰ δ6 
πον δ τὶ, {11 Ἠ6 588}} ἀρδῖπ οοπιθ ἴο σα ὑΠ6 ᾿ΠἸν!πρ' ἀπ {πὸ 
ἀοδά, αὐ πὸ τσὴ μαπὰ οὗ αοά. ΥγΒαΐθνου ΤΥ ἔπ6 5 ΠΟΥΥ 
ὙΆΥ5 ἃπὰ Αἰν ΒΒ ΤΠ ΠΘΥΒ ἴῃ ΙΟἢ Οοα, ὈΥ Βῖ5 ργορμοῖβ ἃρ- 
Ρθαϊβα ἴο μὲ Φονιθ σου] : τ μδΐθνου γθοθρίϊομ 76 Οὔ Β6Ϊν 65 
ΤΊΔΥ οἷν ἰο ἴπθ ργϑοθρὶβ πὰ ἐμ βᾶποίϊοπϑ οὗ μἷ5 Εὐνδηϑ 1515 
ἀπὰ Αροϑβί!οθ, ὙΠῸ ΠᾶΥΘ ΠΟΘ ΘΒΡΘΟΪΆ ΠΥ γι θη ΤῸ ἐπ ΟΠ γ]5- 
ἐϊὰπ αἀἰθρθηβαΐομ, [15 15 ἀπάθηϊδθ!ο: ἐμαὶ αοα, ἴπ ΘΥΘΥΥ ΔΡῸ 
85 τηϑδᾶβ πηοϑὺ θα ἀδηΐ ργον βοὴ ἐὸ ρΥονΘ δηἃ ἀοιηοηβίγαϊθ ἴο 
411 ἴῃ οογΐαϊηΐν οἵ δηοΐμοὺ [πἴδ, ἀηὰ ἀποῖθον βἰαΐα οἵ θϑῖῃρ. 
Τ1η ἴπθ στϑαΐ ΠΊΘΤΟΥ οἵ οὐὐ ΑἸ σμῖγ Ογθαΐου, {15 βοϊθηπ ἐγαϊῃ 
Πὰ5 Ρθϑὰ δῃηΐογοθα ὈΥ ἔπγθα νι 510}6 ϑϑοΘ 5005 1πἴο πθϑύθη, 8 
δαγποδὶ ἴο ἀῃ6 ψουϊὰ οἵ {μ6 οογίαϊηΐυ οἵ ἰπᾶὶ σγθαῖ ἀδγ, ΒΘ Ὲ 
41} {τπ6 τοι οὗ αοά, ἔγοιῃ ἐμ ἀδν8 οἵ Αάδῃ, ὕ1}} ἔμ δοπῃά- 
ἱπρ οἵ ἴμ6 ἰχσαπιροῖ οἵ ἵμ6 Αγομϑηρθὶ, 588}} ἀββοπ! 6 Ὀϑίουϑ ἐπ 6 
Ἰπαριηηθπὶ 5θαΐ οἱ σμνῖδῖ. Α5 ΒΈΓΕΙΥ ἃ5 ΕἸΏΟΟ, 8 ἃ ἘΠ1]8}, ἃπὰ 
ΟἿΓ Τιογὰ 72 6515 ΟἸγιβδὶ δϑοθη θα ἰηΐο πρᾶν θη, 50 850 5}|8}} γὸ 

“δδοθηᾷ ἔγοιῃ οὐἵ ούᾶνοβ, ἰο οἷν δὴ δοοοπηΐ οἵ ἴπ8 ἀθοᾶάβ ἀθπ6 
ἴῃ {πΠ6 Ροᾶν, ποῖ πο Ὺ ὑπο ν θ6 σοοά οὐ 8. 
γθεγο 15 πον ἴδ θοάγν οἵ ΟΠγιδὶ, το ἀϑοοηάθᾷ ἰπ ἃ 

ψ βιθ]6 ἀπά ἴδηρῖθ]θ δθαροὶ ΨΥΒΘΥΘΥΕΥΓ ὈΟΟν οχίβὶβ, ἰὰ πιπϑὲ 
οκίϑὶ ἴῃ γοίδγθημοθ ἴο ρ͵δοθ, δηἃ ἤθᾶνθὴ οαπηοί ὑπθγοίογα θ6 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἃ δἰαϊθ οΟΥ̓́ΘΟΠαϊοΒ. ὙΒΘγΟ τησϑὺ 6, ἐμθ, 1 ΒΟΙΠ8 
Ραγΐ οἵ με ππίνοῦβα οἵ αοά, ἃ ρα ἴῃ ΒΊΟΝ. ἴμ6 οἷον οἵ 
ἐμ Το ὶτυ 15 ΠΟΥ ἱπιπιθαϊαΐοὶν δηἀ ρΘΘΟ  ΑΥΥ τρϑηθϑί, ὙΒΘΓΘ 
ἐπ θοᾶν οἵ Ογῖδὺ ΠΟῪ 15, ἴμ8 γ88] “Ἅ μοὶγ οὐ ΒΟ 65, ὑμθ σὰ 
Θμγιδιίαη ἤθανθη. 'ΓΠΘΥΘ 15 8 δοαΐ οἵ ἐπᾶΐ παρ ΡΊΠ 655 ΒΊΟΝ 15 
Ῥοοῦ  Υν ργορατοά νὰ ἀδβιϊπθᾶ ον ὑμ6 ἔα ἐμ} [ΟΠ] ονγθῦβ. οὗ 
Ὁ εῖσί. ἘΠΘΥΘ 15 186 δροάθ οἵ δηρ6}5; {π6γ6, ἃγ6 88 Βρ1γ 15 οὐ 186 
7αδὺ τηδάδ ρευίδοϊ ; ἔπογο 15 94, ἴμ6 {πᾶ 96 οὔ}. ΤῸ ὑμαΐ μ]δοο. 
ἀπ ἴο ὑπ βἰαϊθ δῃᾷ οοπάϊζιοι οἵ πᾶρΡῚΠμ655 ψ Β1Ο0} 15 Θη] ον θα 
ἴπεγθ, Ἔν ΘΓ 50} Οἵ τηδῃ [ΠΥ ΔΥΓΙνΘ, ἴο ψιΏΟμ ἴΠ6 Ἰηντϊαϊο οἵ 
αἰνῖπ 8 ἸΠΘΓΟΥ 85 θ6θη οχίοπᾶοα, ἜΠΘΓΘ 15 ΘΓ ΒΟΠΊΘ, ὮΘΓΘ 15 
ΟἿΥ ΡΙΠΡτϊπιᾶρθ. ἜΠΕΓΘ 15 ΟΥ̓ ἘΔΙΠΟΥ, ΠΘΥΘ 16 ἅΓΘ Ρ1]Ο 5. οὗ 
ΒίγαηροΥ5. ἜΠΟΥΟ 15 ἴπ6 ϑοη οἵ (τοά, ον Βγοΐδπον, ἅμα ΟἿΣ 
ἘγΙΘη, περ ψὸ ᾿ἰνθ ἀρ [ἉΠ6η ογθαΐαγοθ, ἃ οοἰὰ δμπα 
5615} μου. ὙἜΠΟΥΘ 156. ρθᾶθο, ἃπα γοροβο, ἃηα γοϑί, πούδ 15 

᾿ νϑχαίΐίοη, ἱπγθυ]οποθ, ἀπᾷ δούγον. ΒΕῪΔΙ ᾿ἀθοά 15 1πὸ νοῖΐ οὐ 



[πιχχῖν. 2. 

Δοίβ 1. 10. 

τις 

12. 

ΟΗΕΙΒΈ τελΡ5 πη ΑΡΟΒΤΙ ΒΒ τὸ ΒΕ ΤΉΛΝΥ--ΟΉΗᾺΡ, ὙΠ|Ι. 

Αμᾶ ποὺ νου ρροα ΒΙΠῚ, 
Απᾷ ψἜ1]6 {πεν Ἰοοκοά βιβά ϑβε]ν ἐοννατὰ μθᾶνθη, 85 8 

νγθπῦ ἀρ, Ὀ6Π0]4, ἔννο πιθη βέοοα Ὀγ {πηι ἴῃ νυ 16 ΔΡΡΆΤΕΙ ; 
ὙΥΒΙΟΝ 150 βαϊ ἃ, Ὑ8 θη οὗ 6 41166, γὴν βίαπά γα σὰΖ- 

ἰησ' ἋΡ ἱπίο μϑανθὴ 7 1818. βᾶτηθ 655, νυ ΠΟ} 15 (Δ ΚΘ ἋΡ 
ἔγομι γοῖι ᾿ηΐο ἤθάνθῃ, 5118}} 50 ΘΟΙῊΘ 1Π {πΠ|κ6 ὙΠΔ ΠΟΥ 85 γ6 
ἴανθ 566 ἢ] 9Ὸ 1ηἴο ἢθάνθῃ. 

ΤΠδη τοίαγηθα {ΠῸῪ ππίο Φεγυβαίθιη ἔγοτῃ (Π6 πιουηΐ 
ο41164 ΟἸνοί, νι ἢ 15. ἤτουη δου βίο ἃ βαρ Δ -αἀδν 5 
Ἰούχηου ἡ", 

τηογία! ἴν  ΒΙΟἢ βοραγαΐθβ τι το πὶ ἐπαὖ ΠΟΙΥῪ τηδηβίοι οἵ αοα οὐ 
ἘδίΠποΥ ; δπαἃ Ροοῦ μὰ οοηϊοιρε}}]8 ἅτ ἐδ ἰου5 δηα [0165 
ἐμαὶ μα 5 ἐο θϑαγὶ, πα ρτονθηΐ 5 ἰγτοχὰ δηἰοἱραῖϊηρ, τι} 
5ΘΓΘΠΘ ἃπα γαΐϊϊομαὶ οοπἤαοποθ, ἴΠ6 ΒΟ Π5 ἴοὸ ἐμ ων ]51}}6 
ψοΥ]α, ὑμαῦ πηοϑὲ ἀϑϑυγθαϊυ ἃν αἰ ἐδ 5. Η 6 {Ππᾶὺ Πα ΌΟΥΒ {Π6 νΟΥῪ 
μια 1γ5 οἵ ον ποδᾶ, ἴῃ ΠΟ56. ΟΟΪΚ 81} ΟἿΓΪ τηθι 6 Υ5 ἃγ6 ὙΠ ἴ6Π, 
Ὑ11} ποῖ ἰϑᾶνϑ τι8 ΠΟΥ ὈγβΆ ΚΘ ἃ5 ἴῃ ἰπΠ6 ογᾶνθ. Ηδθ 5})8}} ββραγαῖθ 
ουν οοτγυρίθα δη του] άσγίηρ' Ὀοά165 Τγομ ὑπ 6 ΘΟμ 564 τη885 οὗ 
αἴοιηβ ὈῪ ὙΒΙΟΒ ὑπ 6 Ὺ Π]ΔῪ Ὀ6 Βυγγουηαθα, ψ 11} ἃ5 τα οἷ (10 {{|- 
Π655 ἃπα γαΐῃ ἃ5 Π6 Ἰοδἀδίομθ Μ}1}} ἄγαν ἴοὸ ἰ[561 {Π6 5ιηδ)]θβδὲ 
Π]ηρ᾽ οὗ 5[66], ἴγογη {πὸ ᾿π ΠΏ ΘΥ8 018 ΡΥ 1 η5 οἵ ϑαη ἃ Ὀγ ψ μῖοῖ ἰἰ 
ΠΥ 6 ΘηοΟΙρα556α. ὙΥΩΥ ἔμθη μου] ὁ 566πὶ ἃ ἰπϊπρ' 1π|- 
ῬΟΒβιῦ16 ἴο γοῦ ἰπαὶ ΟΠ τιδὲ δου] γαϊδ56 ὑπ ἀοδα ἡ ὙΠῸ νοΐοθ 
οἵ ᾿πϑρί γαϊοη μᾶ5 ἀθοϊαγθα, “ΤῊ ἀθαὰ τπθῃ 588}] Ἰϊνϑ, ἴο- 
φοῖμοῦ σὶΐῃ τ ἀθδα Ὀοαγ 5881} ἔπϑν ἃυῖ5ϑθ6δ. Απᾶ ἴπ6 θϑᾶγτῃ 
588}} οαϑδὺ ουαὖ ἰη6 4684.) (158. χχυΐ, 19.) Αῃᾷ {πᾶϊΐ 58η16 “]101Ὑ1- 
ἤρα Ροᾶγ ΒΔ 0}} ἐπ αἰδοῖ] 68 58 7 5 , 518}} α ἐπ Ἰαδὶ ἄδῪ 
ἀεβοθηά, δηαᾷ οομάποῦ τι5 ἔγτομι {Π6 σαν ἃπα ροαΐθ οἵ ἄθαί ἰο 
ἔπ ὁ]ουΊου 5. ΠοηηΘ οἱ ΠΟΙΙΠ655 δηὰ ραγγ, ἰοὸ ἐμ6 ποὺ οι αδὰ- 
161, ἐμ οἷἵγ οἵ {πὸ ᾿νηρ αοά. 

4. ΤῊ6 αἰβιο]ν οὗ ἐπ15 νϑῦβθ, θη οΟἸ]]αἰοὰ ἢ ὑπο 'Δο- 
οοπηΐβ ρίνοα Ργ ἰπθ οἴμοὺ Εὐνδηρ οὶ ἰδίβ, ἃγΘ ἔπ5 ὙΘΟΟ θα ὈγῪ 
Ὧγ, Τὐρμἰοοξ. 

1. 1 1 χχῖν. 80. ψὰ γϑδά, “Ηϑθ θὰ ἵπθῃι οὐ ἃ5 ἔδυ ἃ5 
Βείμαμην,» μὰ ἴῃ ὑπὶ5 ρᾶβϑϑδαρθ (Δοὶβ ἱ. 12,} ὑπαὶ σθθη {π6 
ἀΙ501Ρ0165 οϑῖηθ 80} ἴγοιῃ {1:6 ρ]866 ΘΓ οἵ ΤΟΥ Πδα ἀβοθπ θά, 
“μου τοϊαγηθα ἔγομι ΜΙ οπηὶ ΟἸἰϊνοὶ, αἰδέαπὶ ἔγοιμ «ΘΓ 58] 6, ἃ 
ΒΆΡΌΑ᾽ἢ ἀδΔΥ᾽5 Φουγηου.᾽" Βιυΐ πον ὑπο ἴον οἵ Βοίμδην ψὰ8 
ἀρουὶ Πίϊθθη Γὰγ]Οηρ5 το «6 115816π|, ΦΌΠη χὶ, 18. δηα ἐμαὶ 15 
ἀΟΌ}]6 ἃ Βα ας ἢ ἀλλ γ5 )ΟΌ ΠΟΥ. 

2, Φοβθρμαβ [6115 τι8, ὑπαὶ Μουπὶ ΟἸ νοὶ νγὰβ θαΐ ἤνϑ [ὈΥ}]ΟΠρ5 
ἴγομι ἐπ οἰΐγ, πὰ ἃ βαρ αϊ ἢ ἀδγ᾽5 70 ΥΠΘΥ ἡγᾺ8 θυ θῃ [ΠΓ]Ο ΠΡ 5 
ἃ πα ἃ 41 Απέϊᾳ. 10. χχ. οἂρ. νἱ. Ὁ καὶ τῆς πολεως ἄντικρυς 
κείμενον, ἀπεχει στάδια πέντε ; ΜΏΪΟΝ ΡΘΙηρ 5ϊααἰοαά ἴῃ γοιΐ οἵ 
ἴΠ6 οἰΐγ, 15 ἀἸϊδίδῃΐ ἥνϑ ΓΥ] 0 Πρ. 

ΤΊ 656 ὑμπίηρβ. ἅΥ6 8}} ἴσα. 1. Τλμαὺ {πΠ6 Μοπὺηΐ οἵ ΟἸϊνοβ ἰὰν 
Ρυΐ ἥνο {ὈΥ] Ομ ο5 αἰδίδηϊ ΠΌΤ ΨΥ 5816. 2. Τπαΐ {π6 ἴον οὗ 
Βοίμδηυ ψὰ5 Πίϊθοῃ {αγοσρθ. 9. ὙΠαΐ ἐπ ἀἰβοῖρ]ο5 Ψ6ΓΘ 
Ὀγτουρῃΐ Ὀγ ΟἸγδὺ ἃ5 [Ὁ δ5 Βοίμδην. 4. Τὶ καὶ θη {ποὺ τὸ- 
ἴαγηθά ἴγοιῃ ἵμ6 Μοιπὶ οἵ ΟἸῖνοβ, ἔπΠ6ὺ ἰγᾶνθ] θα τηοσα ὑμᾶῃ ἢνθ 
[Ὁγ]Οπρ5. Απά, ὅ. Βοιυγηϊπρ' ἔγομι Βοίμαηγ, ἔπϑὺ ἔγανθ]]οα θαΐ 
ἃ 5 θα ἢ ἀἀγ᾽5 7οῦγπου. ΑἸΙ ψ] οι δ Ὺ Ὀ6 ΘΆ51}}Υ γΘοο πο 64, 1 
να σου] Οὔβουνθ, ὑπαὶ ὑμ6 ἢγοὶ 5ρ8οθ {τοπὰ ὑμ6 οἱδγ νν 5 οδἹ] δά 
Βοΐμραρθ, νι βῖοῖ ραγὶ οὔ πὸ τπηουηΐ γὰ8 πόσαι ὈΥ {Π6 ὨΔΠ16 
““ ἴρ πὸ Ἰϑπρίῃ οἵ ἀρουΐ ἃ βαῦθαϊ ἢ ἀδ ν᾽ 5 70 ΓΠΘΥ,᾽ {11 11 Θδη6 
ἴο ἱπαῦ ραγὶ ὙΒΊΟΙ 15 οα] θα Βοιμϑηγ. δ εδὸ ψγὰ5 ἃ Βοίμαην, 8 
ἔγαοῦ οἱ ὑπὸ πιοιιπΐ, ἃπα 4150 ὑπ ἰονῃ οἱ Βοίμπαηυ. ΤἘΠῸ ἴον 
γγὰ5 αἰδίαμπί ἔγόομι {π οἱἵγ ἀροῖῦὶ Πίζθοη ἐγ] ΟΠ 95, ἐν ὁ. ἃθοὰξ ἔνο 

81] 

Θ41116- 



584 ΟΟΝΟΙΤΘΙΟΝ ὁΕ τὴ ΟΟΒΡΕῚ, ΗΙΞΒΤΟΕΥ--ΟΉΗΑΡ, ΥΠΠῚ. 

[μι. χχῖν.52, 8η4 ταίαγηθα ἴο ο 5 θη ννΊ ἢ σγαδί ἸΟῪ : Οἠηεο. 
ὅ8., ΑΠὰ νγεύξ σοῃεπαδ! !ν ἴῃ (Π6 (ΘΙΏΡ]6, ργϑίβιησ' δπα Ἀ]655- 

ἴῃς αοα. Ατηθη. 
Ματ.χν 20. Απα {Πδὺ ννϑηΐ ἔοσυίῃ, δηὰ ργθδοῃθα δνυεῦν γῃθυθ, {Π6 

Τιουὰ ννουκίηρ 1 τπθτη, δηαὰ σοπῆγιηηρ {πΠ6 ποχὰ ψν] ἢ 
5]5 5 [Ο]]ονγησ. Ατηθη. 

-»ο- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ. 

δὲ, “οἠη᾽ς (Οοημοζμδιοι ἐο ἐΐ6 Οοϑρεοῖ Ἠπτδίογῳ οἵ “6815 Οἠγιδι. 

ΘΗΝ “χκ..90,,51..:ἕ παῖς 

Τοιπχχ. 80. Πα τηδην ΟἿΠΘΥ βρη “ἢ {τὰ]γ αἸά 6518 ἴῃ [Π6 Ῥυθβθῆσθ 
οἵ Π15 ἀΙ5Ο 0165, νυ] ἢ ἀγα πού τυ! θη ἴῃ {Π15 θοΟΚ ; 

381. Βαϊ {686 δῖϑ νυϊτίθη, {πα γα γηϊρῃΐ θ6]ῖθνα {πδὲ 655 
15 {η6 ΟἸἩγῖβέ, ἐπ ὅοη οἵ αοά ; δηά {πδΐ θϑ!!θνιηρ γα τηϊριΐ 
Βᾶνα 116 {βγουρἢ Π15 ΠΔΠΊ6. 

70". χχὶ. 256. Απά {μοῖρ δἃΥ6 84|50 ἸΏΔηΥ ΟΥΠΟΥ {ΠῚΠρ5 ὙΒΙΟ {6515 
ἀϊά, {π6 νυ μι ἢ 1Γ τον 5μῃου]α Ὀ6 νυυϊθη ΘΥΟΥΎ ΟΠ6, 1 5ιΡ- 
ο56 ἐπδὲ ανθῃ {Π6 νγου]α 1{561} σου] ποέ σοπίδϊη {Π6 θΟΟΚΞ 

{μὲ 5Βῃου]ὰ μὲ νυυϊτθη. Ατηθη. 

ΤΏ1165, ΟΥ̓ ΔΘ. Ϊ6 ἃ Βα ἀδΥ᾽5 ΖΟΌΥΠΟΥ : θαΐ ἐπ ἢγϑὶ ΒοΟΓάοΡ 
οἵ {815 ἔγαοῖ (1 Οἢ. 4150 ΡΟΥΘ {Π6 πηι οἵ Βεϊμδην) γγὰβ αἰδίαπὲ 
θηΐ οπ6 11116, ΟΥ̓ ἃ 51Π51]6 5Δ0Ό δ} ἀδΥ᾽5 ]ΟΌΓΠΘΥ. 

Ουν ϑανίουγ θὰ ου 15 αἰβοῖρ]θθ, ὑπθπ Β6 ψγὰ5 ἀροιΐ ἴο 
ἀϑοομά, ἴο 186 νΘΥῪ ἢκδὶ ΓΘρίοι Οὐ ὑγαοὶ οὗ Μουπὶ ΟἸϊνοῖ, 0 
γγὰ5 ΟΔἸοα Βοίμπδην, πα σνγὰβ αϊδίαπίὶ ἔγοιιῃ ἰμ6 οἱἵυ ἃ βαῦρδι 
ἀαΥ 5 ]ΟΌΥΠΘΥ, Απα 50 [ὯΓ αἷδο ἔγοιι ὑπ οἰΐυ 1156} ἀϊά ἐμαὶ 
ἰγδοὶ οχϊθπα 561 σῇ 19} γ85 σ4|1οα Βοῖμραρα: δπα ψπθη μ6 
Ὑγὰ5 ΘΟΠῚ6 ἴο ὑπαΐ ρ]δοο μοῦ {π6 Ρουπάβ οἵ Βεοίῃραρθ δπὰ 
Βοίμδην πιϑῖ, ἀπ α ἰουομθα ομ6 Ἀποῖμθγ, μ6 ἴμθῃ δϑοθη θᾶ; ἰπ 
ἐμαὶ νϑυῦῪ ρΙ8οθ ψμοῦθ μ6 σοῦ ἀρομ ἴΠ86 855 ὑ μ6η Β6 γοάβ ᾿πἴίο 
Φοτγύβαϊθμι, ΜαΥΚ χί. 1. ὙγΠοΥθα5, ὑμπογοίογθ, ΨΦόβαρῆι5 βαϊΐῃ, 
ἐπαὶ Μουηΐ ΟἸϊνοὶ νγὰβ μΡαξ ἥνϑ ΓΓ]ΟΠρ5 ἔγομι ἔπ ΟἿζυ, Π6΄- 685 
ἐμ6 ἢγϑί ὈγπΚ ἂηὰ θογάδΥ οὗ 11. Βαυΐ οὐγ Ενδηρ ἰδὲ πιδὲ θ6 
ὑπάογβιοοα οἵ πο ραδοθ σογα Ογβὲ ἀϑοθη θα, 6 γΓ6 ἴΠ6 Π8Π16 
οἵ ΟἸνοῖ θθρϑῃ, ἃ5 1 νγὰβ ἀἰ5. 1 Προ ]15Π64 ἴγοπι Βοίμραρθ. 

45 ΤΊ Β85 θθεπ βιιρροβθά Ὀγ αγοίϊι5, ἱμαῦ ἰμ6 (05ρΡ6ὶ οἵἉ 5, 
Φο μη νγἃ5 ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ ἐθυιηϊπαϊθα δ {π6 οπα οἵ πθ 294 νϑῦβ οὗ 
οπαρίθν χχ. 8πα {Π6 γι πϑγ οἵ ἴπθ6 Θ05ρ6] γγὰβ δα δα Ὀγ {Π6 
ΟΒαγοι αἱ Ἐρθδα5. 1815 Ορίῃϊοη, Πού νοι, 15 γαϊθοϊθα ὃν 
γγεἰδίθίπ, ΜΊΟΠΔ6115, ΨΥ ΒΥ, ὅτο. 

ἘΝῺ ΟΡ ΥΟΙ. 1. 



ΟΉΚΕ ΙΝ ὈΙΨΙΝΙΤΥ, 
ῬΠΒΙΙΘΗΒῸ ΒΥ Ο, ΑΝῸ 7. ΕΙΝΙΝΟΤΟΝ. 

-«-----.--.--..-.-.-:ςΞ 

ἽΣ 

Ϊὴ ἔνγο νϑῖν ἰαῦρ Νοϊυμηθβ, ὅνο. ρυῖοθ 11. 165, ἴῃ Ῥοδτάβ, ἱπβουθοά, ὈγῪ 
Ῥαρυγηϊββιοη, ἰο {π6 Ἰωογὰ ΒΊΒΠΟΡ οὗ Ἰμομάοῃ, 

ΤῊΕΒ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΊ, διγτδηρθά οἡ {Π6 Βδβὶ5 οἵ 1ἱσμείοοι 5 ΟΠγο- 
ὨΪ616, ἴῃ Ηἱἰβίουιοαὶ δὰ ΟΠγοποϊορίοαὶ Οτάθυ, ἴῃ βπο χηδπποῖ, {παΐ {Π6 
Βοοῖκβ, Ομαρίογβ, Ῥβαίτηβ, Ῥυορῇβοῖθβ, χε. τηᾶὺ "8 τϑαδ 85 ὁπ οοῃηθοίθα 
Ηϊ!βίουυ, ἴῃ {π6 νεῖν δηογ5 οὗ {π6 δυϊπουιχο Τυϑηβίδίίοη. ΤῸ ἐπα δθονβ 
δΔΥΛ6 δαάρα εἷἰχ [πά6χ685---ἰπμ6 ΕἸγϑῦ σοί ]ηρ Δ δοσοουης οὗ {π6 Ῥουϊοάβ, 
ΟΠαρίειβ, πα ϑθοίοηβ ᾿ηῖο ὑγΏ1Οἢ} {Π6 Δ ΟΥἹς 15 αἰν 464, σἢ {Π6 Ῥαββασαβ 
οἵ Βουρίατα σουηρυβθα ἴῃ ΘΘΟἢ ;---ἴῃθ Θθοοπά, ἴῃ ΟΟ]υτηη5, ΘηδὈ]ηρ {Ππ6 
Ἀδδάου ἰο αἸβοονοῦ ἴῃ ψγ]ηᾶὺ Ῥατί οὗ ([Π6 Αὐγδηρθιηθηΐ δὴν ΟΠδρίευ οὐ δ ευβα 
οὗ {π6 ΒΙΡ]6 γηδὺ ΡῈ ἔομηᾶ :---6 ΤὨΙγα δηα Βουσῃ οὗ [π6 Ῥβδίτηβ δπᾷ Ῥτο- 
ῬἤδοΙθβ, ἴθ Δ0]65 ; 5Πθνπρ' Ια γηδΐ ρᾶγὶ οὗ [Π6 Αὐγδηρθιηθηΐ, δηα δέου 
ψνΠδὲ Ῥαββαρε οἵ δου ρίαχο νον Ῥ588]η) ΟΥ̓ ΡΙΟΡΠΉΘΟΥ 15 ἰηβοχίοα -᾿ δηᾶ {|Κ6- 
γνῖβ6 οἢ ναὶ Οὐοαβίοη, ἀπᾶ δὲ ν]ιαὶ Ῥρυϊοα, [ΠΟῪ ὑγθγ8 ῬΥΟΡΔΌΙΪΥ υνΥ {δ -τς 
νὰ {πΠ6 ΑὙἸΠΟΥΙΥ ἴῸΥ {Π61ν Ρ]δοα ἴῃ [πΠ6 Αὐτδηρθιηθηῦ;--- μα ΕἸ οοπέδίη- 
ἴησ {πΠ6 [)δίθβ οἵ (Ὡ6ὸ νοηΐβ δοοοχήϊηρ ἰο τ. Η8]65 ;-πτδηα {πὸ ΒΙΧΙ ἃ 
αδμοχὰὶ [πάθχ το {πΠ6 Νοίεθβ. Βυ πὸ ἔδθν. σἜΘΒσΕ Τόν βεκν, Μ.Α. οὗ 
Τυητν ΟΟ]16σο, δι υρ6. 

Ἐχίγδος ἔζοη Μζυ. ΗἩογηθ᾽β πον δαϊοη οὗ 15 [ηἰτοαδποίοῃ το {π6 ΟΥΠΙΘΑΙ 

δίμαν οὔτμ6 Ηοὶν ϑουρίαγοβ, νοὶ]. 11. ».. 402, δηα Θ'ΌΡΡΙ]διηθηΐ ἴο {πμ6 ἤγϑβέ 
βαϊάοη, Ρ. 199. 

“Τὴ νυυῖΐου οἵ ἴπι658 ρΡᾶρ85, ὁπ ἔμ οομπιρ]θίϊομ οὔ ἐπ ργβδϑηΐ Του. ργοροβοᾶ ἴο 
1256} ἴο αἰϊοιηρὲ ἃ ΒΑΤΙΟΠΥ οἵ ἐπ δαἰῖγο ΒῚ0]6. 5 ἸΔθουίοιι5 ἀπ αδυίδκΊηο Π85 
βθθὴ ΠΆΡΡΙΥ ΓΘΠ ἀοΓΘα τ πΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, 88 1ἰ Υθβρϑοῖβ ἐπ ΟἹ Τ' δβίδιηθηΐ, Ὀγ Μι. Του η5- 
6η 65 Αὐγαιρθιθηΐ. ΤᾺ]5 θαυ ΠΥ ρυϊηΐθα, ἃπ ἃ ΘαΓΘ ΠΥ οχθοιϊθα που, ἰ5 ἰπ- 
ἀΙΒΡΘΏΒΔΌΪΥ ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ἴο ἔπΠ056 0 ΓΘ ῬΥΘρΑΥ Πρ ἴογ {μ6 βδογϑᾶ οἵϊοθο. ΤΠῸ ποῖΐθα 
ΔΥΘ ΥΘΓΙῪ ΔΡΡΥΟΡΓΙαἰΘ, ἃΠα ροβ5685 ἴΠ6 ΧἌΓΘ πηΘ 01} Οἵ ΘΟΙΠρΡΥΘβϑίπρ ἃ σγθαΐ ψαγ θυ οὗ 
ψΔ]Π8016 ᾿πΙὈΥτη δἰ! 1πΐο ἃ 5118}} ΘΟΙΏΡΆ55.᾽ 

Π. 
Α ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΟΗΕΙΞΤΙΑΝ ΒΑΙΤῊ ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΙΟΈ, οοη- 

ἢιτηβά ὃ. Ποϑίδυθησαβ ἴο (η6 Τοχίβ οὔ Ηο]ν ϑουϊρίιγο, δοτηραγθα ψ ἢ τΠ6 
Τατυτργ, Αυθο]θβ, μα οι] 165 οὐ [μ6 ματος οὗἨ Ἐπρ]δπα ; δηᾷ Π]υβιγαϊοα 
Ὀν Εἰχίγδοίβ ἴτουῃ {Π6 ομϊοῖ οἵ {ποϑα  οΥΚα νμΙοἢ γϑοοϊνϑα {πὸ ϑδηοίίοη οὗἁ 
Ῥυθ το Αὐτβοτνιίν, ἔγτοχη {π6 ἔπηθ οὗ (Π6 ἘΠ δἔουιηδίίοη, ἰο ἐπ6 ἔμπα] Π δυϊβίοῃ οἵ 
{π6 ΕΒ ΔὈ]Π5Π6α ΕοΥτηαατθβ. ΒΒ. π6 ἔδν. Ε. δ. Βυπκπκον, ἢ.Ὁ. ἘΠ. δηᾶ 
1,3. 8. νο]8. 121ηο. 1]. 15. 

“ ΤΙΪΒ 15 ἃ ΨΘΥῪ νΔ]ΠΔ0]6 ὙΥοΥΚ. ΤῸ {π6 ὙΟύΝΘΕΚκ ΟἼΕΒαΥ, ἰπ ῬΑ ΙΟΌΪΑΥ, τὸ 
ΠῚ ΠΚ 1 1 1}} ρον ΨΘΥΥ αϑϑἃ] ἴθ ἔμ6 σοπιροβί[ϊοη οὗ ΒΘΥΓΠΟΙΒ; ΜὝ6 ᾿πϑᾶπ ἴῃ ἐμαῖ 
Ρογίίοη οἵ ἰΐ, ἴῃ ψ ποῖ Οορίοιϑ Εἰχίγδοιβ ἃγ6 πιϑᾶθ ἔγοι ἴΠ6 Βογιρίαγθβ, μοι θΘαΥ 
ὍΡΟΝ ΡΆΓ ΔΙ Ο]Γ Ροϊηῖδ οἵ ΕΠ οὐ Ῥγαοίίοθ Ὑῦὴ6 ἰϑκθ οἵνν ἰϑθᾶνθ οὐ ἐπ Αὐΐμου, 
γοϊαγπίηρ' πἴπ ΟἿ ᾿ϑϑὲ ἐπα π 5 [ὉΥ πᾶν! πρ' ΟΡ ροβϑα {π|5 θαυγίον ἰο ἐμαὶ Ποοα οὗ ΕΔ πΔ- 
τἰοἴδπι, Ὑυ ΠΙ 0 ἐμγθαΐθηβ ἴο ΘΔΓΓΥ ΘΥΘΙῪ {Βίπρ' Ὀϑίουθ 1ἴ, ἀπ1}} Βθαβοι, ἘΠ ]σίοη, πὰ 
Μογαἶν, ἅγ6 βθρὶ ἄννὰν ἰηἴο ἴΠ86 οοθᾶη οἵ ΓπΠἀο]1ἰγ." ---Βπ τι Οπατιο, Νον. 1802, 



Ἰγογῖςδ ρεδίϊημοα ὃψ (΄. απὰ “. Πιυϊησίοη. 

μὲ ΠῚ. 
ΤῊΕ ΒΟΟΚ οὗ ΟΟΜΜΟΝ ΡΒΑΥΈΕΉ, νρβ ΝΟΤΈΒ, Ἐκχρίδηαίουν, 

Ῥγδοίϊοδὶ, δπᾶ Ηἰβίουϊοδὶ, ἔγουη ἀρργονεὰ Υ̓τἱΐευβ οὗ τῃ6 Οδυσοῃ οὗ Ἐπρ- 
Ιδηα, 5ο]θοίθα δηά διυγδηρθᾶ ὃγ ἔπθ Βιρης ἤδν. ΒΙσηΑαΡ Μάνυ, Ὠ.Ὁ. Τιογά 
ΒΙΒῃορ οὗ θονῃ δηάᾷ Οὐμπου. ϑεοομὰ Βάποη. [Ι͂ἢ οηδ ἰαῦσα Νοϊυμηθ, 
Θυατίο, ρῥυῖοθ 1. 106. ἴῃ Ῥοαγάβ; οὐ οἡ ἤογδὶ Ῥδρϑυ, 8|. 125. 

ΙΝ 
Α ΟΟΝΟΟΒΌΑΛΝΟΕ ἰο ὸ ΠΟῪ ΒΙΒΙΜΕ; ἰοὸ ΒΟ 15 δα ρα, ἃ 6πο- 

ΘΕΑΡΗΙ͂ΟΑΙ, ΙΝΡΕΧ, ὙΠ (Π6 Οαἰθηάδν ἂπα 016 οἵ 1Θ5ΒΟῃ5 ; ἀδβισπθα τὸ 
ΔΟΘΟΙΊΡΔΗΥ ΔΥ Θυδτίο Ἐαϊεοη οὔ (πΠ6 Β1016, δπά δάαριθα ἴο {πηΠ6 Μδρβ δῃὰ 
Νοίεβ οὗ τε ΕΑμιυυ ΒΙΒΙΕ, ΡῸ]Π5μ6 4 ἀπάου τΠ6 Ὀ᾿γθοίοη οἵ {π6 ϑοοίθιν 
ἔου Ῥυοτηοίηρ ΟΠ γι βείδη Κπον]θάρο. Ἐαιοα ὈγῪ ΦΑΜῈΒ Ἦ, Βεισάμυ, Μ.Α. 
Ἐδοίοῦ οὗ {6 {Ππτε Ῥαγβῆθβ οὗ δέ. Μαῦν ΔΡοϊατοῖ, πὰ δὲ, Τιαννγθηοα 
Ῥοπηΐπου, δηᾷ Ῥγερεπάαγυ οὗ 8:. Ῥαι]β. Ῥυῖοβ ὅς. οὔ Μϑάϊιῃ, δπά 75. 
οἢ Ἦογαδὶ Ῥδροσ. 

᾿Ξ Αποΐῖμον Εαϊοη. ἤοναὶ ϑνο. Ῥυῖςθ 858. 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ οὐ 6 ΕΟΝ ΘΟΟΘΡΕΙ5, δμὰ τ6 ΑΟἿΒ οὗ 6 
ΑΡΟΒΞΤΙΕΒ ; οοτηρι θα ἀπ ἀργϊάρεά ἴον {μ6 ἴ58ε οἵ διπάθηίβ, ΕἸ Ἐάι- 
οη. 8. νο]Β. ὅνο. 1. 456. 

ΥΙ. 
ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΒ οα τε ἘΡΙΒΊΓΕΒ; Ρείηρ ἃ Οὐμπεϊπιδέοη οὗ {Π6 

ΔΡονΘ, πα ρυϊποῖρα!ν ἀδδιρπβα ἴον ἐπα 56 οἵ Οδπηαϊάδΐο5 ἴον ον Οτάθυβ. 
Βν [16 ἔδθν. ΦΑΜῈ5 ΚΊΑΡΕ, Μ.4. Ιδέθ. ἔδ!]ονν απ Τπαίου οἵ Επχηδηῖοὶ (0]- 
ἴασο, Οδιιθυϊάσα, ἀπ θχϑιηϊηίηρ ΟΠΒαρ] δίῃ το (η6 ποτὰ Βίβῃορ οὗ Ομεβίευ. 
9 νοΪϊβ. ὅνο. ϑϑοοῃά ΕἸ αΠοη. [85. 

νΠ. 
ΔΑη ΑΤΤΈΜΡΤ το ΌΒΤΕΑΤΕ (μο586 ΑΒΤΙΟΙΕῈΝ οὔ ΟΗΒΟΗ 

οἵ ΕΝΟΤΙΑΝὦὨ νΒῖοἢ της Οὐδ ν!η1βὲβ ᾿ρΥΌ ΡΥ. ΠΟ ΒΙἀ6Υ 5 (δ᾽ νἹΠ]50104], ἴῃ 
εἰσ βθυυηοηβ ργθδο θα Ὀθξουθ {Π6 {π᾿ νϑυβιῦ οἵ Οκχίονά, ἴῃ (μ6 Ὑϑασ 1804, 
αἱ ἴῃ Τωροίατε ουπάρᾷ Ὀγ Ψ. ΒΑμρτον, Μ.Α. ὕδποῃ οὗ 54] 5θυγυ ; ἢ 
οορίουβ Νοίε5. Βγ [δε ΒἸρμε ἤδν. Βιοηαδὺ μάύβενοε, 1.1... ΑσττοΌΙβπορ 
οὔ 8516]. Α Νὸν Εάϊοῃ. ὅνο. 135. 

νΠΙ. 
ἹΝΤΆΟΘΌΟΤΙΟΝ ἰὸ ἔς ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ ὅπ δοηκν θάνιρ 

ΜΙσΗΑΕΙΙ5, ἰδία Ῥυοΐθββου οἵ {Π6 [ὐ ηἰνουβιίν οἵ ἀοιίηρσεμ, ἅς. ᾿Γυδηβδεθα 
ἔτοπι {π ἔουτι Εἰ ου οὗ [Π6 Οδγηῖδη ; δηά σοηβιἀθυδῦ]ν δαρτηθηίθα νυ ἢ 
Νοίεβ. Βυ 186 ΕἸϊσηῦ μδν. ΠΈΒεκτ Μάκβη, Ὠ.Ὁ. ΕΒ.5. Τογὰ ΒΊβμορ οὗ 
Ῥϑεθυθοσουῦρῃ. Τμὲ Εουτ Ἑάϊτοη. [Ι͂ἢ 6 νοἱΐβ. ϑὅνο, ϑ. 85. 

ΙΧ. 
Α ΚΕΥ οἰ ΟἹ) ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ' δπὰ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗ͂Α ; οἵ, δὴ Δε- 

οουπΐ οὗὨ {πεῖς βθνοσαὶ Βοοῖκβ, {ποῖν Οοηίθηίβ, Αὐΐποῖβ, ἅς. ΒΚ (π6 Βεδν. 

Βόβεκτ ὅπαυ, ἢ... Ῥγεθεηάδυν οἵ Πυυπδηι δηᾶ ΟΠ μοϑίθυ, δπᾶ Π θοίου 
οὗ Βίββορ ΝΥ βαυυβοιίῃ. ϑϑνθηίι Βάϊομ. ὅνο. 185. 

Χ. 
Α ΚΕΥ το ὸ ΝΕῊΝ ΤΕΞΒΤΑΜΕΝΊΈΊ, ροἰνίηρ δὰ Ασοοπηΐ οἵ {Π6 βθνεῦδὶ 

ΒοΟΙκΒ, {πεῖν Οοηϊοθηίβ, Ααΐμουβ, ὅς. ΒΥ ἴπ6 Εἰσῃῦ ἤδν. ΤΉομΑαβ ΡΈΚΟΥ, 
ὮὨ.Ὦ. 1αἰ6 Βίβῃορ οἵ Πγοίλοσθ. ϑβθνθῃί Βαϊοη. ὅνο. ὅ85. δά. 

Ἐ Ἶ ΤῊ ἔσο ἰδὲ χτηθηιἰοποᾶ οὐ ΚΒ ἔοσγηι ἃ φοιηροίθ ΚοΥ (ο {πὸ ΗοΪγ 
βουίρίατοβ, ἀπά τδὺ θ6 μαᾷ (ορϑίμου ἴῃ ομθ 0], ὅνο. μυῖοβ 165, Ὀοδυάβ. 
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