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τὦ, ἢ 

ΕΥ ΑΠΉΟΣ ἣν ΚΑ ; 

ὑμδν ἤσαν Ἐκ δια γώ. τ δ δυσο, 
ΣῊ ᾿ ὺ , 

ΠΣ ὦ 
ἔτι ᾿ δὰ ᾿ ᾿ 

ἄξωδο μων» {7ι. “τως. 

΄ 

᾿ “33 ᾿.) ἊΣ “2. 2 7: αν τ 7 τ ρηρς ἊΣ τ ᾶκας. ὡς “«- γ᾽ -οὔοο
 

Ἴ τς ἘΠ “-ὖῷ λειυήξα κιὶ το οεῦζε ς φλου,, “ἧς ζ- ξους 

εἶ κυ νῷν ΚΞ: “ὐγζε- ΑΑΡΌΡῚ ἼΣΩΣ πῆρ εις “ν-" 

Ὕ ᾿, 
Γ ςς ᾿ Λε Ἴδη, ὝΣΩΣ 

δι Ἔτὸ, 5 ) 

: οὐορυθλ ει “ ὙῤῸ 23,3, 5 --“5 296.» ΤΙ (9 “4: 

᾿' 

τ: "4(( ἷ 4( ..,ὄ «τγώφι “ὦ δ΄ πρΩτι ΦΟΤῊΝ 
“"ἠι4 “μ᾿, Χά φυσισφα. ἊΣ ζ: 

μ. ὕ τι Ἷ ᾿ : ᾿ ΤΕΣ “2. ὌΝ “Ὁ δε: (ύῃ 40 τ οὐκ 

π 
ΥῚ ᾿ ; ᾽ ἶ Ἦν ἌΠ Ν ὅς ώ,..᾽:. Ἧ 2 ΕΣ 

ἥ Ἷ : τ ἘΦ ερ θεγες 3 ν ὙΠ ας 

Ἢ Ἶ ᾿ Ξ: ΩΝ : ὋῸ : ὼ ἘΡΕΙΕΝ ΡΉμΟ “τ, ων 

ΕΥΝῈ τ νβα ἢ 74. νὴ: ̓ ς τ ΥΝ 
εὐ Ὁ... Ἔον ὶ ἢ ΡῈ .-Ὁ ἰν Ζ2295722 νό κεν πο»» τυ “241 ΕῚ:. ΠΣ ε Ἵ 

᾿ς ὶ “4: , Ν “7 Ἧ 

ΓΙ ᾿ τ ὙΦ ἤ ι οἰ: ὦ 2.01 -«..}..5 Ν ον. ΞΖ τ: τ ες 

πεν ἢ τ ἰβῖις ἕν ΤῊ 91} π εγ152: ΞΕ, τσοῦ7, σζ ἢ εὐπτ ρ 7} 2 4 »ΑΣ, "7 ζω ἘΣΎ 

ἡ 

.-» 
: 

ἐν Ἢ ; τπνλιάο -.,,2.5 ζ ΥΣ -τοὐζρν 
-» τιυννν 222... 

Ζ πὴ τν ἐἡτα 2) τρλῆῇ “Ὄ λα μὴν “ἢ -ο --- ἜΣ “»» 

ε νννή ἀρ, ν γυ “οσσφῆμς καὐσὴ οι 

Ἴω ἐν ἐλ: ἤν ϑ ασθο τ 

λον τδῸ ἀτος τς τυσπφαν στε 

͵ 

: Ὑ{| .»»» “0.5. ἘΠ; “56  Κ 

ν᾽ 2225» .2: 51: ΕΥ̓ τ Π ῳ Ὁ ἐν, 
“ἡ φυζ: τη ἕ ὩΣ τει 

Ἁ 

᾿ ΑΡΙΝ οϑχς, ν᾽ ᾿γῷ 43 
ἊΝ ἀξ αλ οι ον ὅθε: τς Υ Ὁ “αὐ 

«γονῇ ἐτκες ἃ 



ὑὸς ἀμ ρον. ΤΥ Στ: αὐτὴ 
ΠΑ" Ἑ ν 

Υ̓ 



Ἷ ᾿ Ἵ 
δ σ)ζ γοὺ 4, “ φ1; ΠΕΣ Ἣν "ξηροῦ τϑεο) Κ, 

“τ πιφχήγω! α Ἰυλς πεδθοϊρκ : σον. 
σριαλοβε, »ῶχῦ, »» “δι, αἷῇ  ἡρξ νι ἡζλλν ἐξ, 
α'γμῶς λει φὐῆεχοῖ, 44 σημανφν αἰπργρῆατ χα αἰ γαλουκδ 

“το ζδυλω «φῤυῦ, ραὺν» ν 2 «ῥαγίφια 7).ν,,λολον γάρ, ἅ 1.) 

“γα υνσον , 1 ͵ 

Ἐ "Ων -- 4 ἤζον ἈΛΘΣΗΒΟΝ ἤ ἊΝ ῥοῶν 4), γωνν γαώτί Ψ 

ζζυ ζψ, ,ἰφἤδεν ζς , σή φιᾷ ὮΝ “2, πωρστόνίσε Ὁ 

7“ ΩΣ φημ ἰούξ, Ψ ζω: 4,» ϑυυζς ᾿ ΩΣ οὐ ἐν ᾿ φσες ᾽ 

πτυαεούψ ας ὡῦύνως υκὶ κα αρῦν Αἱ 5 
“,. λ δισλογῶν ἡκ τϑλτυϑο Ἷ ἐ ἀρυ κα ἐρβο μον ἀρ μι “77; δ 

ΦΧ 7 σ᾽ ζ ΒΡ» ψ Ζρ ἀρὴν Ζ5 αυήτῇ ἄχρι ὕκον ὅδ ͵ ͵ 7γ ἠἀκέρηων 

ἴω ἼΩ ἌΝ ἀσττοσην τσ τησόν ρίδὸν ἦν ἐδύτων ἀυῖ ὁδεσινῶ 

ἀλεγίν. ΝῊ δϑαρρυστι ἀζριαλνηζεν σιωνται μῶν Ζαρα Ὑ δαζο; Ὁ "ῷ : 

για; δὲ Ζαρα τη ον, 2 ἼΣ ἀγροὶ δνλρΊσ' αὐ. αδὸ ψν κα νχ γωδῥων 

γῷ ἥς σι μμονομῆασ' αρήαρουν»»» στήνει ὥρραδῃ; Ἷ ὡς γα 

ΠΣ 6 ῆ᾽ ΤΩ ων ὡκυδν ὁμολογία Ὁ χρ ̓ ς γδονῦ᾽ο; 
μα" Δλεύλυλον αἴδηγαγός, 85 το; γδοοῦ ὧρ Ὑχρικήν σέο α Ἴσλο γον 
Ἥν δυφμογομθαν “σταρ᾽κῃν ὠχονΐ»» ψἡνε οἷν τινων ζω» Ὑθσϑ » δγομαι 

ον 2; σι α γί ὅδ 7ς δλοῖ ς αὐ δ. 7» Ὁ) χοῦ Κκο)ΐχ ὑπεσημανς- 7: 

ἼΩ γ ἤσουν δι δγ107 σλο» 2.7 λων; σοῦ ὅν “φρπΐυ» ο7 “ωυῤξων: 

κ σδύλαστι . φἴϑωνς γιωνσὶς »ὦ 2ηνμυςαγῶ γίαν δυ ἦν χρίδον δυδ χρῆμα. 

ἀυΐο του Ὁ, αἴθ , σαὶ ζ ἡχώ ν οἱν Ὁ» ὁ ζ γϑερ “81 1 Ἄ5Ξὶ Ὡς ἼρΎ Κρ ρυμμεζεογθ τη φρήλ ρα οῤεδεως 
γῆν Ἄιφὸ ὅς ὑπι δὴ ὡν: αἿοιιαλοηρ (διν ὠνερυῖδήω ν γι ΘΗΝ 

δ᾽ ΑΘ ΟΝ ταύ γοι ομωγῦν Ἵ πγομονττοῦ ὭΣΟΩΣ 2:1σγαδηον 6: 

γ) Ἰραΐων ̓ 121 ταϑυ δῷ ἀκεῆγως ὠλαροήίευ; , δ 5 γαιοδ “γα ν; 

“Δινλαυδηνφησιν Η ἄνήρωδι γυΐῴον σγαχῇ γρίζομωνο»; ἀγγγγυν ΠΩ ᾧ 

ὅρα δόξοης ἀλλ Ύχ ὡς (δοδιαηγωγ “" εἄλεογῦ αὐ, ἀδολη ν δγοΐων 

" ἰΧρῖοῦν “μῶλον ΓΟΠΗΣΜΕΝ ἦν γον «φωνσ)αζνδῶ γαυ θ75. συ ὠνώ, 
Ξ ς 

πο μέ ων ̓ εἰονρλῥων: μωϑ ἄγ τ πές σε ὠράμφω ζαλρρήῥελ: 

τὰν, . “2“ὦ ! ΣΆ τος ἄραι ὑνάαλέ γρογχδιν.. 



ω “χώνβρωδι νι 1 ὍΝ ὧν) ζάω ἢ ὥνδεω ἣν ἢ 112 αν νκ- δ]: 

τ ἯΑΙ: ἀκ τρνοῖυ ἐς τὐυα νορίνο» ἜΡΟΝ ὑάδν γώ ἦὴ 

75 ̓ δεοληδε ἀειξίσ λοι ΤῈ μέγοδον εαϑο εἦρόν τυ ἱερμλω δεν 

., ἌΣ ΖΟΛΣ τὰν μωήϊὀμωνων ὡνχῆ πμρ ον. 7:1| Ὡροθῆνα: 

"Χ ὍΡΩΝ ̓ ἀγα ϊαράμρ ων ἡκανδρυδινᾳ ἢ [ιβηρῖρ» 875 ἢ ΄κ Ζσλυχρν: 

γ͵ωρ «Ἰχιλιοσιβ ἀϊμίκοκο ωῇ ἤχθεῃ μόδα: ἐφ ωννν δ) φυχαλνὴ 

μρήνεζαι. "7 Φ πλσήμρ “δον ηρνσέαχρν 1 2: ἀν: γώννπφλιι πρὶ 

ΠΩΣ ἀξι Ἦν ν ζιώζων χερί 1βογρρύμονα ,μδον ης παρα ἴω; 

διωφῆς δ᾽ ὅνσηῷ ἡσιυΐ γυσβρνα λύμη γασθα!" ω, σὺσν, σημερον Ὑώχθω 
Ζαρυΐηγο ἡμνον , ἀἄγρων 4 σδϑὴ ἅ4: χϑαι Ζ:» ἡμώνόν ἤται υφ Ζξ: 

ἰῷ 2 ρυδεμλαϑ ὑ]ι Ὅλο δ ΝῊ Τϑπραχμωι ὀρ δρασυ 754» τηρίδωΣ ρῦ χη 

ἀπλο)α δῇ ἡ »σᾶσθαι ἄΣρεδα;. σ᾽ ἐν ἐχρημηδιμμολ λον διοο: 

Ἢ; διό, γ᾿ μα Ὁ ἂν ὍλΕ ἠοξων υἡ7ην μαρίυριων αὐ" Ἄννφνι "Ὁ: ἐ 

" ληχχηιαἷθ δ)νηλεσιαψωναν τἀλχγϑηαν γωηρν τ} ᾿4ωνδαμμλο ἀχφλδε 

“ἶ Ἵν 422 εαν  ὁμαβθη}"; δμαρῖερῶν Ὁ “δι τῦλω ὝΟΣΩΣ ἃ δι: 

δδων δ΄ Ὁ ἌΡ. ΠΞ ἢ σιῶν ἊΝ ωϑ οἷδυ ὡνᾷ ερῆν 7γγ2 νυν γώσφρ: 

δὲν; δ μάρνγζε Ταμρϑοθο δια, ᾿ριἀδοιαλνήῦν }βδλληιράυῶ 

Ὅα αρα ὕχριύνμαρὴ “ἢ τ ἽΠ ἡνριαν ΝΣ 7σν παβρτομν "θοὶ 

ἡ“ ἘῸΝ δρηγναῦ ι 2 "ἢ ᾳ4 σλήψσῦ ἀν μέν, ἐᾶο. “ον μας 7 

τρᾶ οὐ 1} αν ἜΣΩΣ γα ῳ "ἦγον ἌΡΗ δ ΠΣ ΥΩ: ΠΡ 

διαμαρδυρασθαν͵ υτωρυΐαι γρ᾿ἤἥαβουσιν ζαὐὐδ; 477,7.) ἸΆφερῃ 

ἀδαρ, χραΐιτάῦ ἜΠΩ "δν’ γὰ διαδλεχρ ον θἶπμλ ἘΥΑΡΑΙΝ σύμωλον ἧς: Α 

5 ὑγαΐς ἦδὰν ων ̓  ὀδλμυθερης [ι αὐ αὶ τησσαγηούσε, 

ἘΟΣ ΤΙΣ ,γασὴ ζώωνξ σβαὶ μω] 

ὥρας ἐφανόρωσων, ἰεῖοτῳ ̓Ἰλυνῶϑ ἩΡΜΗΣ ἱ 

᾿ ὑρᾶσῥαι Ε Ων α, ὍρΥ ἐχρυ ἐϑμίόττον ὃν 

Ἢ ἀν. Ων Δα βανον 4 ἀσάσβαι Φ ροφηδ μῶν γαῖ Αι 

β «ὡραδεων σ ΟΣ μὴν μέ ἐνήθοσιν 11} δ τηῶχρ ἀν ὴν ΡΝ 

Ἔὸ “πράσα 2.(ὦ θυ ὡνα ςξῷ Δ᾽ χύδνδα Ὧ ρυπθλενος ψν 

ἮΝ 

ὥρ»" ζ)ν ζσλον ζοῖμον:" 

ἔτ 



2) μαρ,δς ὃ ἀγαγινώσιων ΤΣ "τὴ ελφυν»  ςρο φηδγαν τ 

ηρουῖν 1ς, “χὠναοίᾳ γὰγ να: 9 

αταρεῖ, δροϑυμιῦ ἄγαν δυγρῶναγενοσιιανῖα μόνον ΕΒολρημαρ ἂν 5. 
στν μα0ρ791 δύζωυς δια νΩ͂ γιγωσεωνί ΤνΩ ᾿ “ατωύονγαρ οἰζϑρα; 

«7. δηλαῃ αἸρῦ. δι; ΩΣ Ἵ δΥ 7 ἡ ᾿ σωΜ ἄτην ἐἜρρῖν 

ὧν δέξφνσιν 5 δύων ὥπάιωναν ὅλη ἘΡΕΝΝ ἐλ δὸς δ᾽υν τιον ρον 
( 4 διᾳ4' δὴ , δ ΤΥ ἶ [» 1 
γνστδρεῖηι ἀμτς ΠΣ ἧι δηουν γομ6)"5 ἄγρυμώνανδι ̓ 

τδναμα ει ἢν τιαίηρ στυμῳν 2᾽5 δροῦι ) σζυχνκω ἀνῆγον» δ'ρωνοτα 

ἀρθησιν 700 ρνοῦ φσυμωνσρ ̓ ἰαῤδαωλργον ἀρημῶ δα ἀγδύμασας μίν 
τὴν 3 “δι σωυύροφον ὕω τ ὯΝ ρος μολαϊαμενσεδε τῆρδι γον 

ὑνυ» Νῶὶ ἌΡ νΕ ἡμασ ΤῸ Ὑδλαξον ἀῤβήδιωυτ 41:ενξίαν, 

58 ασμαι ́ χρηολιδ, 144 δη δα μον αρ ΕΣ " Ἂν 

72. ῥ ἰ ἀνε γμῷ (γγν: ̓ (ὴγν9 ἤπ ἡνὴματιαριν εἶα. ἡργγαδυρο τ 

3 αἸα2ης Ἴων ὑλᾶσνον. ωγ ας ὧν σλαᾷ δοῦν. δ) 4} ἀγνωνόνῦν πδῷ! ζῶ. 

ἡχτῶι γίνελαι ἀυδῇ ̓  ασνας ̓ συν ἡ ᾽ δαραίασι ν χρόνον γαϊδολωμήχςτεσιν νρμεεσῆη: 

γ’ ω γς αἰργπαίναῤγου ιφπῶϑ Δ. 7πωναλῇ ἦῦν [Ὑναγιόων δήελης 

ἄμ ει δ᾽ “μια ῥᾳ λ΄ γΐομων» , Ῥῴγνι οἷν ἀξαδλων τραηρϑὶ “ ταραρμεἶϑ) 

κα ηὐὕδαρον γς ὅν σμλπεροήγ!α5 ον "μόλονόν ΑΦοριαν αν» 

5» τωάννης ἦψι “δῆς ζω σις ἀρῶ; ἄσια:- 
αὐ νας γσηών» ἽΝ το μόνάρηβιων διληιώσιων Υ μιρλογγτον 

ἐυμων  ΘΛηθ09 δῷ ὅχων., ἡῳσυςρίχον. καῇ ὧν " ἀόδλμα ) τρ Χ ρων 

᾿ “δ δ)οδι ῦς μαὐαρίασει »)ην ἀνητοσῆτυν λλφόαρλὴ τ π|σέαρν Ρ νῶε; 

φην ὠνω,)α ὅση; δυηιονσαν. Τ μα φιλῶν; Ὁ γνδηωλωῳ γανδον 

ΠΣ ΤΟΣ ΕΣ ΣΌΣΣΣΑ 
των ᾿ τ ω} ς “ζω »δὲ αῆφ ἀοηρλΊσταη! ῃ σαβηδμον, τύ ΨΥ ὥγ ᾿ "Ὁ ο’ 

μαιαριοῦ γώυ τῳανγη ὠνεφηνς δι. απὸ δ ὧν» τ! δην ξωνν. 

ἰσουδιυρμῇ “δι απὸ Ὑγσαν, ν βωὺ ημῶν ὀνάα μένα ἄνϑ : ζαν ν ἢ νρμία 
δ, ϑαίηρ χρημάλίων ἡθμω ὑπ ἀλζρουν : τ "δ Ζαῤ ὧν ἐολάσιε ́ : 

' "ςηΐ Ἵδρογγκ γίόῳν ὡνὴς “ὦ " ἀν. ἀγάρχη Τὴν ὄλεγορν ἡδύν, 

᾿ Ἡλ σοι ἸΔΊΑΤΩΣ; ἀρ ῥινν, Σὲ κδιδημενινς πῷῇ 



ὑγρν ῃῇυὴ Ἢ ἦχ ὁμωνον δ ὶ ἡδῷν πνῆ ιατιαλῇ ̓ ϑεδυμόνον μίϊ ὀρνήμω 

“ν 2» ων,» ΩΣ α΄ δεςαλ νον σαρα χαῦρι" ἄν τ) Σαρα τνφίοωνον 

2: ἄζιο:; δυΐ σεζασθαι» τἠδ)α δῦ ἅγιον ἐβυῆγρα» ον 

» χέρε ἐων ἡἦνὴν ἀπ) δδν, δῆτ. ὐἰδροίωννυς, 
σωτσῖὰ, ὅνη ἀδοηοῦμον τ δύω ὑῶν νοῦ σθαι Ρ ὅδαΐ: ὁ, δὼων ΤΩ "ν , 

ΝΣ Ἷ ον αὐ ΧΩ ὡν ζανῖν αν ων ," ὡὥῶν ᾿»ν ἂ, ᾿ χη» τ 

᾿ Γ; ἥν ωὥα Ὡφυδιμαήων- αν ὠὡγωϊζδεον 72, γγαν τ δέτησον χρίξ: 

ν'γ; νερἡκεπῆς δναμαίκ' ζ» ὠνόγηα: ψάγρυ ὑπαλαόόν φνηρμυν "δδιωεμῥῆθον 

δ ἀγγωλοῦ! ζμλενοῖν. τυδια 3 σι δαρη κῃ φδεδι “αν μραθῃρ 107 7; 

δη τὴ εὐ διρΐμα ἰωΐα μαλοργίζεσῥαι αὐλὴ χρῇ» ἀγάϑδῦλα γὴν 
ὭΣ δγεῖϑηςκον λιεπροφηἶαιν “1: διαμαρυρορίωνσρ )7 ρυμδανά δα: 

"} )κσήδαδορι φδωντλν διγοῆ. 2." φασιωονῆ, , Ζανά; ἄγγωλοι δε 
ιωαί! 1σχυ]» Φοιουνς : ἘΣ ΟΝ ἌΡ .)5415 Υ χ. 

222 Ι4 "δ .4 ΤΣ ᾿ ἴρι ἯΣ 
γῆν δῆον τ πδν ψή; Ὁ αρίξτον 5 4ς βομόρων ἦναι κι; 2αν 

Ἰφραΐρρος 4 δασηνς γόνα! ὕπυν Ζαραια ὐννληρουργρηην ὕ Ζόςιχσιν. 
» », - ,. 5) .522 ἘΞ κ ) ΞΕ 

οὐαί 27): συσῖκ ὠγντν ἀλλ ἀγνοοιϊνόπ᾽ ὅλμα;» ἐξ λα) ὑνφιλῆσν: 
νῆναι τη ἠνπηρωρῶν. ὡδνι ταῦροι χρώμωνο ὦν ρος “μώδεον. 

ρον! δνίυωῇ ὉΠ ,μαρζρρμιαι ἀνυδι γνἧδωον ἡ ἀλλξ νον αἼγαλον 

λθκῦ εὐ ζῶ Ὁ πμωνυδειῦ ἀρῶν. δγὲ οὐδ' δέν ϑρὴ ἀν 
4» Ζάξιν ΥΩ Τὸν ἄβρνυυ ζχ»ο “ην 3) τωπιρην ἡχζιν» δὴν 1σγί;: 

μὸν ἀν δῦ “ρος μαρ γρριῦ ὅς ἀφν: τὸ 
ἷ ζ ᾿ (ς 'Ν Ν Ω , ἜΡΙΝ 

᾿ ομῶφ' υῇ δ, 1505 ἥἄ ὁ βμην νοὶ ὯΝ 

ππνς Ἢ 
δ᾽ βνλογον αν 

Ι 

σηοσυϊβατωυ γ 3. 54 4εῖν» "ῇ» τη 2 τη σῦν χϑ"5"» δέξρυν ὁμαρήν- αὐ 

σγά πη ἦρν στ γολξον κ΄ }»" ̓αστεριεον ρα; Ὑδηονλσγον ἀγσί 

γώνγ 6 γν: γιῶϊϑοδ) σα σαρτίφωώνσν ἂν γσιαλργμαι ̓ φηστις ̓  τα ζω 

χρὴ, ζραιρῶν ἀὐόνσγο: δα δ Ωδαγαρῆν ὅ' εμαῖν ἡπαῦ χρᾷ γε διῶ ἀρ προ ομῦ να τυρ τα φΎδος, 
"ἡ δ ιασαριιωθν ̓ όμρ πρώ τονΝ Χρίζον ΠΩ ́ 2 ΧῴλοΡΙ τ ὅγ 

μαμῶρ!δ νΖαάνλον ἀμαρίνρησων ἀδμαρῖν; ἀβονἧο γυλαίον δ 
4 

να 
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δινημκαβ νυ, Ὑὐ ιστδιαφοραν ζλυταν. ρναίπι μούγαν δέχ ὐτγώλτα 
Υ, σἴοιλσυς ΓΥ, μιἀθαρῴμέωνσς «λναδαγδι δὴν ἀγιρλημάουν ζασξ ἀδᾶλ , 

πύμμωνος “ Ὥρησυζατωνδιονὲ Ὧι»; 2 εἶοι η σῷ Μ᾽ ᾿ 85 ἄγ ΜΠ 

ἀρῇρν’ ἵνα τὸ δ, ΑΠοί τσ. μη αρ ον Ἢ ὥ: νης κατ γ τι: 2 δ αδνσονι: 

ἡσσμοον ἡ Φ ͵ πῇ τ, φβησιία : υὴν. ἐπ ει τπρηρηνϑροτε "μέώνην 

ΠΣ: δὴν μμοῖφ ΠΑ Ή ΠΔΛΟΤΩΝ (ὴ) «σι βλῶς τ Αίω Ἐ τί 

{ἘΠ ἱ 7 ΟΝ: Ἰῇ ὰ 

ΚΗ "μώνου «δλφον ὐμς “ἢ δφὴ γλ7 νοῆσθαι αν ὌΠ 
ομωνόν Σαρα. ᾿ζνσχημῶ) ὥ ρηϑηγυ ώνω 4 “γηγὼ ᾽ 

ΠΡ δήμων : ΤΙΝ ΔΟΊΣ ΠΡ ΕΜΗΜΕ φρᾶσῃ “" ζ; 
ἡ δ λμρ ν μην, , ἐμῷ ἐς , ᾿ 

βρμώνη ἀκνρια θη) φμωιοδ 2: ὀπφϑάσασιν εζωνωχῆϑ ̓ ἀγα» 

"} ὠδαγρμόίων ἤν ὑννριῶν ,μυὐχληφῦῦ ; 421 Ω γαῤδιυσισρολο: 

φῇλστι ἀν » λουστυν γἱωῦ 7 2» (ὦ "2: «Φ τ σων μῶν 7 ; 

Δα, τρῶν γαναφορυκῦν ἄρδρον. ἡγ)αρ δαναλλ 4.9 ὅν ων ζ.: 
συν ἡμωοί ων. ῦ ἁγμαή, ἄν» αὐ δριηστυνῖ γ»μαίρ. ποῶν μὲν γῇ δ: 
φόῤομανη ἐνοία ὁμρισδ λυ λυ; Δ νς τῇ δν ἦν Ἑργάγομῴν»ν» ζω 

οι Ἠσεν ἡμᾶς δυδῶν γιων μον φόττόν Ζι ΩΨ τῶ 3 κα: ἀνόδγ): 

αγόϊ ὑΣοςστυνῖρ διαΎῦ- Ζρύέ σε ρρ μαι: ὡναγνάγως ζ5 σῇ ὧν 

φζσιν ἀ7ο ΤΣ ἂν ὡγοῥ γοιζῶ ΟΣ δῶ» μεαξῇν. “: νσὲ 

ὥ, Γ ἂν ἀλγχάνοιων ἦξβ δ γορμαςττυγῆ Ζήνσεως ἵοαρᾷ λαμδαγομωνν! 
σὺ ) δὲ 7 ̓  "Ὁ αρήτον φημ μὸρτῶϑνι 7 2ήκ Ὥρα σχον δυύσς ἀΐα: 

που ῶσίαι ος ὡ: «4 μῴ;υσων ἡμαδαησαν: 22 δέ ἄγηγά: 

ζὦν γἡωᾶξ 45 257) νΖ2 ρἧων: ἡνόγαν “πὐλχομώνη ὠγραφϑ γι 

μίαν" δαραςῆζα!: “᾽ β 
Ἴ" " ἡδεῖα “42, ἀραΐργ» 2, ἦν α᾽ῶνας “ῤνάωνον γόην, 2. 

ἡσιύδω 75 Φρηϑὺ" ἀδολυυλιλαΐων ἀφ ρος ἐφωνλσιν ζῶν: 

77) 2 Ά ἐγ ἘΛΥ ἀ)αδησαν ἡμῶς “ηλόστυγ ἡμαῦ ὡνῷ “)ῷ. 
ἀ! ΔΊ! τ; τ γαῶησιν παν αὐλόν "ων ἡμῶν λα, 

ΠΩ Πργοσὴν 2) ὑ ]αςαυρῇ ἂψ Ὥς, τσϊχῦ, σεῦ ηρέα4» τ) γὅν 

μαβαρᾶρ 7 ων ἁμαρήων "ῥυῇ » τρῶν; τηϑμυχρ’ 5:2ν ὅην δ᾽ ἡμᾶγανν 

ξυσας 



ἝΝ 

σεις Α΄ ἡ στα» ἄμα πηδάσιαν τμήν σι γρηνπέμνον; ται »μέρηλρῶ; 

οὐ γον μὰ ἐνηνῆιπε ἡμῖν δαρα χρίςῦν: γωνώθαι παῤ ἐόῤήϊξ ἡκῶ τ; 

ψρῖαι Ύ φδυν Ἴδο σιυνῴγτέρ γζως 7» ἀναύῆης ὠῖτωζρον αγαδοσ ἦν τ γα 

" ον σιυρζάξ. ᾿ὑνσυροὼ γ᾽ φμωνονῆς νῷ δαρονἦ δον ἀυβθαρινζηγε 

ἡήῇ νος ἦν λάξδιυϊρ τοι δικτύμ  ῆχ:.Ὁ ν 

τϑῷ χει μεϊαϊων γφώλον ̓ λημληαυλνδρνφδαλρων τηδι} γάξ 

αὐόν ὠνιωνύεων. εὐτογύνίει ὑπ χυν δεετο, γφιχεῦ ἦξῖγδι να» ἀμηϊ:Ὁ 
ἀνίαῦβα, ἐὐβον: ἀμγοισφαγγαθι ᾿ «αὖο ψαϊμμαν ἀνγλόσες “ α΄. 
δ ΣΟΥ ̓ μαὴ ζν αμίαρη ων» δνδνρ αυΐ: ζγῖσια ́  ἐλὸν ζσρῦ ἥν ὠνδαρα; 

ἢ νγυ σμιυς σήνας κώνῳ"; συ ἐτρ:φΠ}»; σμυιγ)σία η: ὅτων ω ἀβδμνά; 

ή φν"ἢ "να, τοαθαόζσευ " ̓ χη ῖΞαῤῥνσηᾳ; τ ψαν τς ὡν7» Σαΐ "1.7 

"ἢ; ΑΝ, αν σφϑαχμί, ὁφ 5 γα, τοίη, ἀρεμαςος αἴτωγγνν- γεφαλόν 

δ ἡμῶν ῥῶδβα ἌΣ υϑ δ: αδυγηϊ ὥν Ὁ, 7», γρανφ αλοδῖν ̓ λ μα γάρ 
ὠνλιῃ δρωΐζσ γράφῃ νυφιλ᾽ν ἦντμρι πέπηκαξ μαρπουσς ον ὑτάν, 

τ γρα φωνῇ δφηγε γι ὅν τούρ7ον αὖ ἦγ λστιγα Ζό)) «αὐϑλώρνία “4679ν' 

Ἷ ἦν τον ὑανδρώδον χομωνν δ ν γάφυλέν Τερανϑ: ζν ν ὡχῶν 

ζνζωῤα» κ σα δηῴνφον ἱαμιρήχρστνν 17 ΑΔ ΟΣ Ζ ἤσώροΥ δ 
νά! ὡ ̓Ξ ω δι Ἐ δωδαῖρ ὧν γα φῇ ̓ν ὡ ἄκοιν «ον ἥρήγω ὑπολδη, : 

ῃω ζ, ἤγυς τ νηρμαήηον: ἥν ὠλορυνσνῃ ανδρω ον, σθλων ̓ Φῴ"ὦ) " 

τ φαυῖρ δύ ἠυρφηαν: ὅπ) 7γ}7ν ἀγγσεσς ΔΎ αἱ νεῷ ; σ)ήλον. δα: 

μ" τα), 66) ὧν αὐῆν. ΓΝ 274 ως ΤΩ δώλανλη τφώσνῷ 

σρνοι σίῳθών; σγ γὰρ μόν ζύνβκο "χὐν δσώνζν “που ΐα γηνὶ “57: 

ΤΩΣ δτηράμον Φαρασζενίζον: ἦγς τ2 σαρν γπίαῦνο νλμαρηριῦσαι (: 
ὑν! Α ἥν γεαφώλων φάσιν ὀῤχέσβαι ἡδν »γ 7 Δ; Κχ ὑπο λων γε φιλόν 

γω γι; ὦ τὴ Φασλδϑ στούζ 7} αρδάγησι σϑα) ἡμαΐῃ εϑέδυν,Ψ 

ἀφανλησην τυ, 7. αορα » γ,τιωλαδασλον σνλαδδ (ζ Π,ρεοίζες» Ἦξων 
7κ συνῇ " Ὁ: Ἷ 47 Ἵ Ὕ ζ02»7 ὙρΩΥ γα ον ἐᾷ 4, Γ 

δίτιαϑ αωγλυῥαδορ ὅι ν7α;, ὕντωυργον ἀὗράν ᾿ μίαϑν ζκς δλογοοδρύν 

λῆ: τεὐὐπρ δον λησυῦε τ ἐμρῤλβν βγεωρίον “᾽ν γαῖ ̓  ̓ 
φϑόναιφ σὴν νϑόδων,» σφϑολ γρών» δυνδον δαρψ γῶν ΧΆ Ζ ΟΣ 

; 

(44 

διρωνΐν ν 



(8... ὃ ᾿ ! ; 
ὭΣ δίων «οἷν απ δι, ἄρην βομιώνων: ὁνζρων ; αν δήνκι τ, 

δὲ μραισβου Σαγυνη - 766 ἐπλυν ων τ χαγη Ὁ, ζω “ξαυρηεορνάσι 
Ἐν ν-.} ! ᾿Φ 5.1} 7) (7, 72 
ζ7αδο: ἡλοτρς εἰδῇ , ἡρασανῖτρ »ὌἝἉ σωσγζγ» 477 Ζ᾽ τῇ γων 

ἀκπίον δι λ χάσουν. Τῦ, ΑἸ ρμώι, ϑιύωννάδα 
δι 7), 72 ᾿Ξ Ι χη - “5 ἐξ 

ἡνρῦνν ἀἴδερφαμησε 272 Ὑ: ὍΤΙ ὍΘΕ: αν οὐράν 

σωυγἤχάῷ “λμωβέζηόν νη ώγων αποιρνήσ αν τὰ τσὶ ἤμην ἕὰν 

ΠΣ 79 ζωνδυν ὧν γε γεσίίαι «μἰδοδι ἀηοῦ ἐρρωήναι "Ἢ "ἢ ΠΣ ζξα: 

γομωνόν: Ὁ 
1’ {1} ἜΣ Ι " ζ "Οὐ 5} ΩΝ (7 ὦν, «- 

᾽; ἀγψημ7 ὁαλφα 4 “» χιγηπευρτονδδαϑο 7 σὠΥΈω. ἢν» πρϑόῤχοῥεογορ» δ 
“αν ἦν Ὁ ᾿ 
«7 ς᾽ (.ζ ὁ ! υ ! ἡ 

ὙΠ ΤΣ νυ». "ἣν " ἡγωισζχρμωνον» τ γμοθαμ περαΐιν, ὅνα 

ὀνϊεἄλιον ῃ ὄνχρυρον ὅνα! ὡδἰγεονυρῳν"» μαδ ὅσον 7 βεόξρεδιυν ἰδήύπι: 
17 ; Ι !Ἵ ! , Ἵ { 

ΚΩ ὑστς δυΐος ὡνήργρνασ. Ζ λίύγημενα; ζκ αὐίέταλιν αδλαραλίνῃ καδεχά: 

ΠΩ ὠναρμοΐγν ζν ὑδρζάσευν» ΤΠ Ὁ ἰγχαιπδδ: ἀδναρῖν αὐχῶρ 
5. ὕϑιϑῖσ ι ! ΘΜ ΟΡ ! 4. δε ζῶ 414 “σ' 5! 

77): μεά 2 ηνωσχαΐον (ωλρίσιν “ὐϑγγω ἡ! . “4 δ αὐ ἀςτγκα: 
Ί, ΐ 1 α΄ 1,17] ι δὲ": 2] .,2,17 ΠῚ “ Ἶ 

7 τελῶ γνυρισωνς ̓ ὠγρυημ ῥαλφα “45ώ). φ2σ)α ὅχρχην ἦναι 2.7 " 
“7 7 ΠΗ ΐ - ΧΑ, ἀμ τωραιὶ ι. Ἀ“4,Ππι ῥάλψα ἀρχϑ!“ωνωνγράροαῦι ςυιχγων, ὥνια ὅ ἀλορζυν ἀΐων. χονσὸ 

ἼΗΙ» οἀῶν ΜΆ ἘΠ [ζ ϑσημδνεσβη τ χα; δα ῬΖρο 
ω κ Ὁ  Π  Ν 2) ΕῚ ᾿.. ἢ ΄ ,.,ὔ᾿ 
ΚΥ ΚῦΣ ἀνγδῆ ζ»σευίδα Τωσχ αλλρλν» ἀλθήο γί ζαραῖν: 

ἡρωδμ, ἄν. Μη τμαδιγε; ἢ 7. δῆδαρ ἦμεν αργϑες 7. ΥΥ " ζαμαρν» 

"} 7 1) ν ἢ 1 ιχς, Φ] ἌΠΟ ΝΆ δΣ τ 
τ ἀὐρλβ ΧΩ ἥν 5.7 τα πσαζ ἀλόγων᾽ ἐγώτω τ σθισέῶρο δξ, 

ἀγὼ ΠΣ 1 γγχρμν,,7 πγάρχην ἀ ὑπνῶν Ἵσυχδῆναι 8 »ἐωῇ, 

φόη ἘΠ ὦντ Ὥ γηδήχομμωνυν, ζχχλωξ διευα σβηβρν ἦν "δ΄ ωιδ)αηων: 
νῖχ μα ας ἄρ ἣν ΠΗ͂Σ μα ἄρ ἡχῊν μέων ανών ϑδῦ! ̓ παρα λλορσῖ,, Δ: 

σ, γα}. ξ΄ ὅδὲ αὐ» ἐπα χά 2 ὡὠςδασης ται: ὰ "3. μα: 

γον ω γρη)τῇ ̓ ὀσιραὶ σ)2ς “φδαλ! ̓  τ αοσννι ἀρίστῃ χόγα “ρρήλε 

κωξσὶὲ, δῆς ΤΣ γρ ῥρις τῳ ὧν δριϊδιῖνο)» ὡνσυα "δώντνῶν πρότ διοΐδων ὦ 
ἄγοδοων ἀφαῖδί. ΕΗ οἰφάρχρμοωνδῃ δ Ὥρα γεη πραιρθιαδηδοτροιςι . ἀκ 

ζῳ γῆ ἐχ 4 1 ἡρανῶν: ἐνλζθα σ ΣΩΖ: γρ  σηαιωνον» ἐκ τὰς 9 δ} 

7626) ὠνδηων ἀράν" ων ἄγτων λαρεδζνδν ζ Ζρσφ “ὧν δ νυ σηωον:-" 
ω 



ΩΦ ΤᾺ 7 

27 γώ ΨΥ ἢ ἕν 
ΠΣ ; ἐν νῷ 

7). ἡνάννην ξαδωλφνν ἡμωῖν» φποινονα ὠμήρβι νη. ὐ δρυν ὖν 

ἐρόία μ γήρώ ὑ
γωνόμην Ουδρννηρὼ “ἢ ̓ ὑγρὰ χορ ρθε

η 

ον ἀ αὐόν τρτορ
γνον υυνϑαχων ; ᾿: ΦΥ πω δ! 1 

Δ δὺ- ἔα) 
"αἠσὺα 

αν 1 δί ρόδο, 

ἡμῶ ὑπο λον ογυτο
υν ζἤξασχων )ὴ Π

Ν ἠδ ἐ εὐλ
ραζῆν, φύρν: 

᾿Ανυμρνὸ ρόδιεν, βιοῳΣ υλλήεν, ἐῆῆ,. δ μον βν δὶ 
ἴω 9 "γῇ ᾿ὰ 

3 Ἔ " ἢ »"δξσυληας» φνδγω
νά: 

λ ΠΡ ΕΡΆΔΥ “δ καί δανής ἐν
 ΠΣ γα’ 

μα Ἂς χάρι, σμωμ
ῶν : 4; ἤν ΡΟΣ «ἀὶ ν σϑτόνν,; 

ἠδ να δ αν μεν Ὁ ἐθεα δοὐδι τωι μὴν 

ΝΑ  άρο, ΠΡ, κα ΤῊΣ χὰ 777) πὐνι ρῶν διαγα ὙΡΝΣ ω
ς Ἴ μεν ᾿ 

ἀμθατιία , πνρήσε υπο
σλμω, γαγϑν τὰ πρ

ῶ » ἽΠρβημ ἀοΐν
 μεν 

Φαραλδωιίν..»᾿ πρανννὠνία χρυ μια ἄυζηἠλν 

47 Ί δ , Ω 4. (ν ᾿ ἤνα: 

Τα Φυ αὐ ἀν "μὴ ΠΥ) θη όθϑρτῦ φωνην
 δδησυμον μά γον 

τ ἀμαῈ ὁλεῖαν ραν γιδ᾽λυν εὐτρρν ἡδιεσίεζκενν 
ὙΠ" ααρέσμνρ

ναν" ΠΡΩΣ 
᾿ ἈΠΩΣ " 

᾿ » ; μὲ Ὧμ' 

φ7αν᾽ τιφιγαουν ραν!» Κι᾽. 9, μα ον ασόρεῇς Κα ΣΥΝ 

Ἵρρϑ ν, ἡ σπ : Ὥ ἕν "5 ν ““, 5-κ ὍΣ Ὡ Ξ 

τ Ὑ νὰ πη ἧωμ» δυνεμεφαννῆν ὧν ἡ βσῆα
 ̓  ανῆρυϊζγν» ζῦμ 

ἐωβι λ᾽ τῳ ὠγῆγα των 1 “μωΐχ» Ἀπὸ ΕΜ πὸ ΤΩ 

σαι ΒΔΑΒΊΝ ἐν ᾿ ἐνῷ , γι δεῖν ἀσθι ων γρμδδαι οἱ τουριαη
νῃ πανα, 

παν οὐ ἡ Αο εὐνέμεμμα  ὑλυμο
μ ἡ ἀφ νη δῶ “σὰν Ὥ

Ζ, " ̓ ἐν οὐ ως 

ἀσχολᾶν ὔχρημαδη
μώ δα ΤΣ τς ποι ἜΠΕΡ τόσ ΡΟΣ 

γῆθναι δ ιϑ γα ξυρνν Ἰωδιπροᾷ ον
 εὸ μρομομνν Φαθ αν 

, Ω ες ΔΝ, σον .,.7,, αἰ χησιω -“,Ὑς-" 5 

σὰν δοβηναι. 551
2 δέμον. 4 τι το, ι οὐ υνο τ σε ἡ 

διασεμυ οὐχ 21 ἡγοῦ Ἐπος ανὴ τ ΘΑ Κα ΥΦ ἢ ἡ ΝΡ 
πρϑδ νον σὴν τ τ μρλννι ἐγ ἀνώναις δρώντ

ων 

τ ᾿ ἐὐ κενούς τὸ "σιαγ 11:9 τον Ἂ ἡτι Δ 1» Ὁ , : 

Τπαταηε τ ἀν υανες ΓΤ τ ΤΗΝ 
χροκα, ρά»υγγω εἴα κοὐ ον ρφϑνερ ἡνωταϊε τς 
υαννννοἠδιγνν»

ἐπλελόναγων Φρρχρνῆε
ρ μ διυῳγας ἦι ̓ " ἤν ᾧ ἘΞ ΦΕΝ, 

παν ὑραίν:υ πομτον αὶ 
οὐ ψἘ ἐδ ονιατί

ν" ἣν ΠΣ φώνην. γ αζην τῷ 2 “ὦ 

αν 31, ; ΠΑ 
αλχαν 

"Εὶ Εἰ καῚ Ο
Σ ὙΈΡ πεν φνόβγ

, Δ᾽ γσόν σῇ» ἄναῆνν ὅϑ
ας ̓  , 

’7 ΔΉ σα; ΐ ἘΏρ ! νὴ » 2 

Ἵ τὰ ἃ δηῖοάροα ὥρη ΖροἹ ὧ7ον δτώνην ; 
[1 

.Ε 
Πρ βμἢ 



αι όγα μρρν νοῦ μον κά. γι γοιαία σατο "ἼΝ ἀγαίδοιωνῆς 

Φνῆμα. δι τρφαλημοίνον βῦ τ ἄῤχω ν ἅπαν τῇ ἀ  σβνήῃ τοῆσευ» σιαιν 

᾿ωθών- (ὐδιασασε ζῶροφ τ΄ εἶ Ζράν ὡνλδαν σῷ τϑαρα ξραρρνφ 

ἦα; ὀπρυύησα ζισνχο γον ὑσέεν "45. τάλυν έν » 10 Ἴζιω; ἀκ ἐρλήιν ̓ " 

Ὅ7ρυ Σροῦ 2ρωὉ) ΜΕ τ ἢ ἀγα ζην Ἰλώς άρ. ον ἦν τω Φαρ)γῶσ, 

ὑδὴ ὐρϑιεναι αι ὠνόλγα λείδεσν ὠμφλοχωρήν.ὁ 6 ΘῸὋἪς, 0 
» ιαδικγανγελεσαν ἡπιφυνην τὴῖρ ἀλαλημυτ' «μέ «κωἰφεγαροῦν:» 
λον αἰσθ»ΐν ἤφυ γη5 (1, αλλ δροφηΐον γρμ γημῶ Ὁ γηρώαζ 

ή Ἷ “ ᾿ : 7 3} 232. , ὭΣ : 9. ' 

λελδμτενδηβὐχήον; ἐβεχοῖο, ἤἠειάσα, ἐγ ϑόογα, ἐτοῖν 
τιν γ)μαλγιᾳ ατώη ἡ γ0 ὁνφρασῆ - δἸδ ἠἠηνφώνην χαλῃν Φρραυ Ψ 

᾿,ρηπῶν; ἀν, πα Φοῖρι τς γν- σμοῖς [τος σκρνοῖς ὁ ὧς θέδρον 
τὸ 2 Φ4Φι ἘΡΥΝ ἐΝ ἐ" ΣΝ 4 ! { Σκἐ 21 ς595 α οὐ “6 

ϑιώνίλραν ̓ ζυσημαῇι ἡ" ηγφυνην Ὑξὰς ἀλρλημέῶτ ἐμῶν. φραρηφώ!ς 
γΥ πδρα»: “Ὰ ὀχῦλρ γ΄’ σ)0ν7' ψ ὑφ φλῶλά 'βμὼωτ ζρ5 "ἢ ν ἀδεργοἠεός; 

εν.» ον Ι ! 4 4! ..,' ὃϑ»ϑὁ.)0ϑὕμῪλ - " ») ς ! , 

Πεϑ λα πων δίμοννν ρνϑεκειφενανιανον δαῦς τρ τ χλαμῖυ 
Μη δ πλυΧΥ ΑΙ σαί» 7 μή 2ι δϑίῳν Ἢ , “ «ῷ,χ, ὠβξι Κ] 1.8 σὴν» Φρσάα 

Ι ΤᾺ» μιφλρίωζε, αι ὯΥ΄ υχνι δε δζαιοία ὥνγμαχ Μ (λυ ἡμῷξν ΠΡΟΣ 
Ἷ : 2 ἼΣ 27.3.6. ι " 2. γ1η: ) Ἵ φι! ὴϊ Γ, ἜΝ 
τ “ μα ψαν. χββ δορὶ) μὴ ἠδυως ϑυ συ νον σχῇ ὑῶν 7 

μιν, ἀδυπηρν Ταῦ η Ὁ: “μ ἥσει μρφθος ̓λρϑβσιυθμσμθν "ρ γι 
μέ ωφηρῶῳ ὡν1ώχώ "1" )( αὖ, σνήλῳ» ἀικηδιυβυμάωνονν Ὑγο δον: 

2; ον 4 απιυρῃυν φώ; ̓ ρον ὃ 2 ἴ παι 4 , φυῇ»; υδιωραι από : 

ων φηώνων’ ἜΠΛΟῪΝ Ἰ στῶν δεναμοζων᾽ τα ζαζιρῆλον θφρσν τλιναληῆι, 

πήσυνι μ μήησμως Τρσῳ δουσυν του! Τᾷ ζ ὡω, ,γρνόρ Ἅ; 2) ἐνοηζι μά: 

᾿ χρυ σιῶν γῶνσμώγον ον ὕφοϑ!: φωΐ ἢ" δρ ρεσωΐῃ Μη 4 η.225 ἵγῶ ἥ 

“) ΦΡΟΜΡΕ ; τὐορνν, ὑκρνο " ἐπι νν Ν ; 

: χρυστιξ φησι χρημα σε! ̓χρλυχνναρ σα δι ρῖον ̓φυπαρᾷρον ἡυναψωθων: 

ὅν ἀσθαι 2920 ΤΟΣ δὶ ἀφυςῆρωῇ τας “γδάνυων ὠλε) δηστῦν γλρ » γῇ»; 
Ι Ξ ς Ι ΔΥΓΥ͂ Ἷ ᾿ ἌΡ σοι ΟΝ Ὁ ὭΣ 
ὃν 4 , ΤΟΣ ἐ:: " λα λύχνον ὅ5} ας ᾿ν» ῳῇ ἐασῶν σἼεὐχΥ. 

σιφως7 τορῖνωνσι σὰ ἴδω! 25] “ύνφυλήην αφ (αι ἸΧΩΝ ΟΥ̓ ; 

Ὁ: εμώνως σὺ 4 για ἐλύχγιῶν 5, 79ν ὑϑανῆρῦϑον ὠνσίδυμωνων βουσίν 

ωγμάδυ 



γοτμοησῆν 1, πϑϑν Πδαίη σαν ἀνηροῖν 7 ναϑέασάν “νη μαῖς ἥχξηνωγανίς ὅν 

ἧῃ δυδυλρυμρφ»Ὦ» δ γμλυβωνον μαῤδον {5} ι 9 ἀδηρργάμον ,» 2Ζ 

πταν διε ςτλϑου 12 Φδλις Ἰωσῇα! Ὥρσι ὁ μασι ων 7όῤφα φ "στ" καῇ 

}ην ρον μὰ φιαήεζιν ζύβιν Ζαρον, ἀκᾷ μον τορήχ ϑν μήπως γο γ 

"ΑἹ αὐϑν ϑαρα 

γνμῆσυ ἼΣ (δά λυχνγών ὸ (ω15 γ γϑρηλαοι , σηΑδογηλέμωνον βηασν 18 

᾿ γ1| υλιδϑμανν»" ημϑϑλαΐ τᾶν πορήκην μρλχοσεσῳὶ ἦς νι: 

ἄραν “ϑδυῦ τ Σ λϑρεήρνπων : ἤθε τρηζϑόςολον δῦσα ἡμῆχρι: 

σὸν "δου ρῶν ἀανσόν εὐρροσα γονῆς ΨΖαΐ εἰν , , φονημκῆραν 

τ Φξιῶς διλοίαν ω 
77 16 δῆικζωσμωνον Ὥρσί ὁπ μας» “:Ὁ 

γστρϑιδηρμεαςοῖ! δ Φφύ"εοσμώνον ᾽ ἀγ Ἔρ  Ἴ οσῷν : δ μηδ ΡΨ, Ζ22:} ̓  

ἱ τ ὑπο γααγί ὁ ἐζοον ἀρ δάνεσφήζχβε 45 “: 79 ἄγον σθηο ὙΥΔΟΣ σά ΜΝ 

ὅβμη ἀπρρσνΐυ »ῃ Κ᾿ μέορ)ω δὰ δγ ϑυΐ συμςφυχωΐς κῶν ὑοῦ Ἰσνδεον των 

τὸς πόρον ἀπ Ὁ. Ὅδὴ ΤΣ Τῆολ ας ὍΣ Ὁ ΟΒΗΝΝ Ἰὰ ἢ ἱ ω; ἐμὰ ᾽2 ὑ,5 10 ἱ ασχ, Μ τὸ γεῤρύμαι5 ωἹ ΠΤ Γ}: Ι 

Φιασωυέχηζα’ ἡ πλνρδο δ)αϑητώο. 56) “δὰ γήδο τονε μαΐου: Κ νυσικ»οὴ χὴῇ 

ἄγιδγα» δον ὡ εἰηρν ὅν νι : δων 1 γζν ἴσα δηκαγοσιώη ςβιγώνον 

ἀν σφι ΒᾺΣ τηαλ’"ἤ) ὅλ νὲ; ᾿υρτγίραν αὐ. δϑπιαισσινν»δᾳ ον ὀσφῦν, 

ἴῃ ὑπφάξων νδηϑνν γαῖ ΠΝ 45 ἀχϑγασι γχγφδειἠαγΖησίρερ τῇ 
ὡχκ μἤγῳ Γ᾿ γη αληϑοῦ 7: 26), θο κἤον χάσμα φιλανζρω ὅ,τ δαῤῥπαΐν ΐα 

, ») (δὶ ᾿ “Ἔρνην χρυσῆν; ̓  ΊἽ 
ἀρββῖε γλυνΐνγην γρᾷ 2 νι καἤχἧον νδρῶν 1 «βαῦ γφαράσι ΦΑΡΑΝ παμοι Χρε: 

εἰ μένον ; 2 έ 

2 

“δηαρδλκφορονφανδναιίων τἰσιλωσῃς Ἡμ ἱ γη οπρμ ; τε: 

ἄνω αὐ σῶν γίχοΣ δ υπί ’ὡϑ δ οὐ ῖταν ὠφχίων. Ἴη6ὲ ὀφϑαλρμσνα ὅν ωό φυδν. 

μ ̓  «ἀσ οδὰς αὐ Ὑ12 μοι ) λαλίωλι φγω:.:) 

4 ἐμ «αήαχρεζον μυφηρίον 7 Ἴμαλφω! 2 Ἴνκον ἢ» ὠβφανγα 0) γᾶν ̓ γαῖ, δ: 

Αἱ τ γυνΐῃ διδὺ λα : δισιλϑαῦλσι ὠμὰ πάνω. φμυρηρτον 3άδρειειφμωνν 

“δ, ἦν α!ϑνων; νώῤνσὶ, φανόῤϑων 2 ἄγησιξ ἄραι, Ὠπή νων ϑλνα ἢ τη 

ΓΝ Ἄλον πράτ τ Ὁ Ρ εν δ ̓ φβηοὶ αὐΐῃ της Φαμάνι γλαλῖη 

ὠΦ Ὁ Ἐφ ἦ, Δο τ λχριφοίφνσιν: ἀγώη ὁφῶ; Ὑποσσμον" γ6 παυξιτνς ἡ: 

μνῶν αδηχύνλος καἰλζων ωλολλρηπωνν» αἷς “χρὴ ἀδι τωυλν γί, δαδιδι: 



42) 

Ἵ « . " 7- 44. Ἷ » ͵ 

ᾶ!’ ὠφγ ὡλέον “ αὧῦ γορμέριρ αἰοῤλυδρυσνων...2 "τ 
“ ͵ {ς Ξ Αα ΘΝ 

ὡς ὠνταράνω 5 οἼυρῳροώνοι. τ ῥφυνη ἀύζ. ΡΝ ΝΣ γδ ὥογρν, Ὁ 
“ » “Ἃ ἀχο νἧν ὀνδεανθρωῖδον 1τσοῦν ατογξθον τώ ολαδιων ζδυυλονλγρυνῶν , 

"7 

δ ιρηγοριυ 2 μη , ὑκώνῇ γηβιν7 μήν 5: ἀδημησων ,ἅ ἀδ)ασαρεεσε ,σὴκ 

ζχαλν χρ ὑσρηδᾷῷ δ υρἡηϊβγας φυσιωδνμῃ γ9᾽ «47 7 χη ον» ζγον; 

ΓΟ ἀπελαμεθζωνημεύνο γ. ὥσδας δε χρλοῦ πὐβωγαλιδον.ἦηῷ ΟΝ 

εὐ διης αἼοζολον ἀωλχνδίων: τιαβαρννμων ἡησυΐς ὑπερίοπᾷς γ 

ἀναιφανων τς  λι0 72 μαζιωε: ἀγα ζάΣί ὁδιδκσιαῦλ» χ χυν 79 ἵν εεσῖγον 

Ὁ ἤγα" δὴν τάν! 1ρληνζῦνον ἀγρνσἦ ἀφγηρίρηον ἀαυνυν ΡΣ ᾿ 

ἐμόν δι δηγμώνοι ἢ ω ΠΩ ΖΩΙ βυρώλῃος ̓ το! γδησης 2ῆγος {ἀφωνῶ. 

Δ ἐχίῃνο ὥληγ Ὄησυστῖσβει "δῴώνον φαστων ἄλλον αδὴςσωσαίει ἢ. 

ταν, ἀρ τ ον 
ὅορ τὴ ΜῊΟΣ (δ) δ ἥ ὧν ἄφω γουΐα σῳνανῇ υδισαφηψησιν" 7: 

Δ ἯΙ ΤΑ 9.) λίθανον οὐ ΔΜ να μαλασην 

δὴ, ̓  ἦν σαγρῦε ὃ μωνῇ αἴϑο Φιμῶον 16 γ ἀνωρῇφ ̓  Χρίσοίαα 
ἀν ; 1" Α Ἴ- “470, αν ἀρ ε β Ὁ οἰ ϑῃ Ὁ: 

σᾶ ἡμοδωνσῃ Ψ δου “σαρώμαις ς θιι τνληδο "7: 

φηνδόν ἀανξλεγον: ἄχω ἄγβος σιδαρῦον αὐπριγον ὠντερτλα ον. 1. 
ο᾽ ς δὰ ἐς ζι “2 2 “υμων ὀχφῖφόν: δίωρον, ον αἴδθξολοῖ δρω φαπιγτῶ ῥα χβ: 
ζοῦν ἢ 1 1 ΝΣ αν τ ἀγογομώνο: 479 νοϊχηυγσκ ζο ὧν 

τὸ νι πὶ ΉΥ. πη ἐν 712 ὑγ φησι. “νὴ γάρηι 2 ἀυῦ ἀὗδηη σ4᾽ 

᾿ ἐν )πφνήγιες τρίβοι “λεύειν χὸ ζ των αήευνδρο: 

Ν᾿ ΔἸ ῤυυνα ΘΝ μας ων ᾿νήπ Λ σαῖς ἤγχη μαῥῥσων 
εἶα τρρυυὴνς ἐνῇ γΩ: 7 7, ζω ΣΝ» ΚΝ 
ΠΧ ΩΝ Ν δλτοργσὶ ϑκσν» 7 [ 7 ἄλση Ὑγαήον »; Σ ηουϊόνσμμεαίε 

ὑνδγηαφ κου Ἰδαροσιιίατερνρ Α ὑπογάν αρσδῃ ’ 2116 ἡν “ἥν ὦ: 
ΠῚ { Ὡς ΤΑΝΕ, ἢ ΡΤ μΉΝ "ΔΑ ΚΣ ΥΔΙ  ἤ ΩΣ 

αὐΐς ναι γνῶφς μου ῃ οὐ) σεῷ Μῦς Ὁ δ, ασσξ ᾽ 
Ψ 

Ω ἰδαλρ τα. αγνοησας ΝΣ τό καὶ ὰ Σ 75 γεδιβσουνην ον ἀ
ῶ»: 

ΕΣ, 7; ἀϑυνσην 4 Ἰζου δχοῖρω ἴχ ὐδἧς Φὥνδιμειτέα τ4δγ45 ὡλ' 

ἀμ, 5 ἀισθηῖδὶ ἄδαι ων ἐνῇ [ἡσδα!». ΤῊ 

Ἄ ἄχον ΟΣ Χαρ' αὐ αχίρας ἐδ. ὠφιεδφομωῆν ἄυϑρομφαια δ: 

΄ 



δ 

τς οἶδα μλαζορσίρμεν»» ῊΣ ἀδ'ωεηλιο φαΊν" φυδηλεσαμῆ τἠν 

7 ΡΣ γῆι, ἄφαρ αἤγζλουῃ αὐδι “ς ρον Φμνινσῖσῃ Ε ζ; ὦ ζτααρζη, 

“ΑΛ σα αὐ σαν 4ρ3' “4 {γΡρ'ογ οδῆσε νήσων ζ περρης ἀὐϑλσ γυάῳ; ' 

ϑ δυαγορῖᾳ ̓ ὠκλιυλος )ηὴ αἱ ριαλυσίιῃ, ἡ ανψον ἀλμέων 4 "ἡμᾶς ,2} ὥγῆω : 
2 δεταρῇ 7,αῃώλρυ )α ηνσβνῇ φωδχυστων  ηνωνδᾷ “κριοῦ 4 ΠΑῸΣ 

ἧς δὴ Αὗιάς Χῆρί αἤσῦθσβαι Ἰπαδχα φησι ΄ " νλυῦρ φαίπ) στον. ζ: 

ἦε} δασομώνους . ὠκγςομαο,σχἥηνρὸ πων ονδιξομον ὠιεζο , " 

τρρῦ 2; Τβασθκίρρο; Ψ) 'φγμηρον ἡγηυκὴν πῤιϊοσασθα ἤν ὠ, ογφμώνον 

δημηδυ μα «ρῆνο ΜΩ͂Ι ρον δη δαραύαδαν ζλργλ κῶν γρρων ΠΥ ΡΣ 

“8.812. μον δρδχο ἵνα )ιναγαδόχν Ξαραργη 7) ἡμωρτας εἰ Ἔμηρξ Ζευρζον μι; Ἵ Ζλ ἼΠΤ ἡὰ τη ΠΣ ΠΕ ΤΗ 
. αν ἀωρῆ. γιζυ σι 9. ἑεχομαῦρν ἀμδυρίμωνηρομῆαα" Ὁ φμωλχῶν ν ΩΣ ἃ 

ὩΣ 

“νΐῃ να διαβηΐωη ἀνγηων σϑαιω "μώνον 4 ζασαρή ἡ» ἤν τοὐνριευρνσήζως ς; 

φρρμωνζνγν Ἐροίδ ὑχοήμαν δυλσνγ ̓ ἡνιήστυριοῃ ὡνσιαηψελέρης ὕπεφηνς »δρῖ 

; μηῦϑναι ἦναμ ἡδυλον “4 λον ͵ σαῦρος ἴυνία φσ' ἐνύξενς "μωριΐπων»: 

76. τἠδλοδγ"» ἡ μα φονΊΒαρα βομφαι Ζῷ» Δ φλέγμα ὠωζεηρσίμωνον τ: 

Ἵ ἐμ. τη ν ἔζχρον φᾷ δέτων τ μμλών 2 5: ἀσθηδβ μων [- δ βωνῳ δῖ) ΤΣ Ψ 28 

 ὼὰ ἄναγε γα» οἰσῷ 2: }αὐόνφοα 5 ϑμωλιδἴδασην ̓βμφαια ̓ ὡς ων 
κι γην 7 σλιμάμο αὐψᾶν» Δῷ Υ πλῖος ἀξ! εὐγεπισσιώῃς «ρα λεμαλαλίεν νῶρ»: 

47 Ἴγ: φυλήν ϑωνὰ ἀνβρωδ)ν ὀῤχομωνόν γ9 γεισσμῶν. Υχ ὠς σῶ ᾿ οἱ 

σ)χφανάς αι σϑ' ́ 5. ἀγα ΝΙΝ τω, γᾶς ρσναμε φυ ὕσηα, ὠγών, 

“}) φρεζὰρ ἴζοῦ σὶ ἑιναμή ὠν γῆ 3 ψιερημνσωμαδιεῦΣ» (νῆσοι γρηΐως μραλαλαε; 

Τονρβαλμσυς: 9) 

ὩΏ "γὴν ραν 2 ζϑερν ρος ζ Σρϑας ἀξ ὡν γᾷ "ἢ ̓ τὐλϑητις 7, γον. ων αν: 

τ αορμξ ̓λώγων ΜΝ δ. Δγ71σι Ρ πγοφνζς ὁρῶσιν 72 Ἴχσίυν τι Ζ.»! «θα (96: 

“ϑαραάαρι ν ᾿ς φνδρυϊδηνης διλιλρας ̓ Ὁ: δῦν Ζ 324 ΕΖ: αὐνῇε γῶν “ῃίς διφῆ: 

πὖν μᾳβυχῴήῤ 7) «φανάρννεῶν ̓ δϑῷ : σῷϑ γνανῦ δεζονβε» «συν! δον 

ἀύδθυμμιων αν ͵ ἐνῖνν ὦν ἀρχιφγαήῳν ν 75: ὩΣ ̓γγιυέμευς ̓ Ἡν ἀβηι 

ὁραδησαι ἀρ ο: αι. στοῶν Φαρατλνσιονῆι ΕΥΩ φεαι νυ ῥπαηγολνονή »: 

δῷ 7 αἰδρρώσβε, φησι συηρ λας ζή » Τοῦ ἐδζμωνης ἀν; μῳΐᾷὶ ΦΩ: 

γαιλησεως δνῶρρι ἀν ν δῆσον ἀυϑλργυν» 53 ζγρόν τ, λσχωζν φμφανίζρνϑι» 

» 

τροόν 



τρρὼ ἡῆέες υγῇ ἀ χαήων ἥγηνόν τ: ̓ Ὶ ν αὐϑΖαρ γστα: Ἅ σὰ 7, 

2) ἡμμΣ γφιρωδωνῆς» ᾿ ΡΟΣ τρλαφπϑλδᾳ ζγνε γδανάψν . "ἀν 

ρνκδν ἐργάν ὀλρνεόόσβον ὠολαλ μη φούρβει μοδ' ὠνῶυλῦ Φρσανατο ἐροτ εν ἀυν τον ρας που 
τ γή 4᾽:αλορῦη {; ἄγ νας δι ἡλασίει ““ ἰἠμῖον ὧν δδοφολοσζάλ’ 

ὦ ἅ 771; τηᾶμων ἢ ὄχθαι ; οἰδνῆ 7χ ϑαρωλῥ» γα “1 ζΖ "ζω χιαγν 

ὃν ων’ ἀγί ὁδῶν ἡρᾶνν ϑαρθαν τος χωρηϑεράσν. μωΐυ “« νδ 2 ΓΕ, γ 

γοσθα ρον ανῶσιν ν μωβχομωνων ὩὉΦ 
Ι͂ 

“7 μηφρέοῦ» ἀγωη διπηρῦ τρό ἀσχαῖ» “φἼύν" πγώγωνοίην νφδβον, ̓ “ ἡσὸν 

ἢ 2“ιώδνα; Ἰύν δύνων, μον. ὐθοἦὴ Ἢ: Ὑλυνάδου εὐ δπασνον 
αλαγν ἡῆθᾳᾳ ἐθα  ντηυ {1 ὑπ 60. στὸ ἷν ̓ρλρορμενυῖξρν ζζυο. 

δαρ: Διιυ στ 7σἹ ’ ͵ σόδῃ» ὡΐΓ συῶν ὑσερ 7ήνδ! 4 ζω ἄν γ᾽ ΟΞ ΙΝ 

Ἵ “4 ἐπε τς 7 δι ζιοσ νειας ἥ »4; .».2 ͵ 

Ἴλα Ἀοι Τβηαδ Ὁ ἜΠΕΙΤ 8 
γηρδαυμασα ᾿άγώγα ἡ φησιν: μῇ πιβηριμῆδαν ὧν μῶν ὧπ' ἀσχαύων ἢ 
Ἰρέτό Ἴ5} ς υμοήν Α ασαρτρ,: ΤΩ ΑΘ οι; ,σήσκευ» 50) δῶ 

οἵ ἐνλεσς Ξαϑήν τάσοον ὠμεζῇ ὑμήφαννγας μον" 3 τι: ̓ “{2»γ} 7υῦ9 παρ» 
(3 δι δυν μάν ἀγωνοβνην ΩΣ αὐ αν ο ὧνς ᾿ωνΣανσως ἡονδυναΐνῆ 

Ξ ! 2) 9. Ὁ ΘΠ 1 0... 2 ἢ 7 “7.5. 

«δρ)δονξρε “ῇ νήχ)ο} ἀμς τὐὐην ζμην δδ ἧωσταν μωγαῦθαι ὑξι θυ 7: τγήχω 
' “ ἢ» ] 2. (ἡ ὌΝ ἢ ͵ ε) ΜΛ ν 

ἡπρηρρὶ ὑδοναῖνν 7λ. (λυ εὐϊουρνδιῤεαλεγοΐ ζδου ἐϑαναγων φμ 
ὅσιν: μη δδρυφηΐηρ φησιν: αἰσος 7 σν! Ὑβαναλου.) γκγὰς ς μου Φροσιωιυπες 

“Ὡρ ζιιαθητων δ δβδαροῖδε κι. ̓ϑυναήυ ᾿ ἀνῶν γ{470 ὑποθῶμαι λαγνωσως 
Έ, ,Ζ; ΄ω 

“ εἰ2 ΠΟ ! Ι4 α 

' Τωῤν ΤΟΣ “4 271 16 ζω ἡ νεσλι μωλελώνα,9 

ἡκοραβωυνίκ ζβαγιω "ὅαμων 70) γωνγάσεν Δα Σ αρ Ἡσν ἀχρνῆι ἀλγχαλον 

μαΐχ 1 Ὁν’ ψμων τ δ᾽άνυδαρζαν ἡ᾿,σιγωωχορπιωῖς .σ)ὸ “Σ γδυ δγ Ἵ 

Ξξωγ: 5.5 σὰς μα ϑαρρλδήν. ἄχολ Ἷ γάσϑαι» ἀνδρῶν ὅλο ρ2:- 

" ζμυρῖρον “ύνεπῆς ἄγϑων ὡν ἦς Ὗ) σε ας (μσν εὐ ἧς (δ ἦκ χυχνίαν 
ἤαφχρυσας:- ; δ 24! ΠΣ Ξ ῇ ιΩ " Ἶ 5 

ἰδ διεγαφησων ἀυλολνωρής 1 ὅσὰ αρολῶρ 2} ὑα κόνήμι "ὁ (ζυγά: 

μὰ ἄμα ρον «μῶφην 2,2ῆν ψε τστῶν σιως 71 [δ . ἀφόῤαφσὶ δεαγγωλον 

4: 2 τ χ),,. 1] ᾿χὴν Ὡρῶν κε Κα ῆῶς ᾿ Ι 

{, ὑνωμλ σιῶν ἀφορουςἐαλῇ "μα τῶν 5. 7 λδνιώο πεν»: ἧι 

συ 
ΧΩ ἐ 



“Ξᾷς 
ὠλύψν ον ἥ ᾿ ἐσθ. σ ἀν ϑρραδ σσφωῦ τόδ! ϑωνποὴν 

ἘΠ ΜῚ "ὡς δε ὅνοι ὁ οὐ σόδαι δ φῶς δαρόανον΄ε:- κϑέχνυηῦ ἴω 

)ν ἀν ςον ,φωξρμοον μγς αὐρε »αὐεφχυῖν φιλῇ “δδν Ξ3 εὲ 

"ΤΊ ἡ λώλν δὲς -πιυρούίῆς δὼ “βασι λενο. 'ϑὰ ἼΩΡΣ σϑ' ἢ ἐάν 

δ,α 9 ὡς ῤὀχηξα λρφρωςήρ' δλο᾽ να ὑνίωλον οἰ 2.2, ὦ Ὁ ΞΙλΕν λα 

φωνή ὀφαίχονλ Ὁ οῷ μρυ αι σαί Φιωδιν 8. ονῶς “ ζζν ὃς 

“ν αἴρ ἐμ νήμα ὐχούφῃ σι ώρε ἐλαίᾳ ζ7 5 ῳ ὁδαῤλοῦ6 γ»" 

)ηοε: ον ἐτυμὸν τρβρα δ δι ςωὐσε. σ᾽ σὸ “Ζκ τ τα ὧ 

ποι ̓ Ξ. ἜΩ ὁ ὐκαύϑων ὅοῦ ἀρευγηνων χνῆ ν δασωχοῖ τοι ὦ σή: 

γ πω ΤΣ Φριοσν " ὅπ δόμον ὅλωον ῷρ δξίνουσαν μα 

φρο ον ἐθύε οὐϑαξα οὖ ΟΣ ̓ ἐϑυνεῦτῳ σὰ" ἅς ϑι διηρίλι σεραν 

συλλσ νους 3 τλδρ θεν οένδε ΜΑ͂Σ 78. οἰυγῶ ζι καθ άνγλ ὧν 

ὑῶν ἐὐ δῇ ἀρ μας ἐμὴ ΠΑ ΧΑ ῳ Ὡς Φ Σ Ὡῶς Ἰπ υα ἐπ] οἷ 

φούυ ϑώλων ππὴν σιρϑῆνῳν 7 δὲ εὔβόνοον φλνήφβε ὠλδον: εἰν 
2. κλαμενυσαες: ἢ Φ δααφαύῳ δἰωγγυλ 99 ς ζω κννον σαὶ τον τ δ’ 

[ἰ οἶσοις Ἢ φιρς" 

᾽} ()" ΠΣ 7: ἐξ ὔγτν ων εἰρΐα ἜΨΡΟΝΝ δ΄ σα ἊΣ 

"Ῥ “ ΕΝ ᾿ φ7α, ἐν Υροὐρυθθα 

δῦ ὠλνοῖν οὐλόνε » δσῥ, οὐ ὦ πτσεγοοῦ σε ὦ 
ῷ ΣῊ, » » ϑοΐς φς : οκγγκῦ φρλϑ ἐν κα μὐρίτᾶν δαναν, 

͵δλϑ9 4, "ων γρϑιῷ μεῖς »γζ, ἡγοῦ . διοος οἷν ' Ὁ ̓ὼδονῦ ὥιυσία α τῶρ, 

ἤρου αὐ ὅβοῆλμᾳ ϑοῦ φιθηγεο γονῆς λυ ὃν ρῖνν: σονζς ὑθν εθᾺ 

᾿ ϑν; σζλριωξ χνν» χοῦ 39, μεν ἾΣ Δ᾽ ων ἧς ὁ αὐ." ̓ οὐήριχος! 

οὐδὲ ϑρέ πολι δ » ; τω ΓΝ ϑων ὁρὼ «252. Ων 
12:2) " κὸΆ αὐγωὰν βϑ,ς ὠὐφρῴσῳ οὐἰμγοίας γενῶν ΣΙ ἄν κος γιέφ' , 

“ χοῦ ϑουὶ ἰρᾷ αὐ τῦρωοῦ ) δἠοδξορ οὖ 2, 

Δυγρον ὥχῳ ἐφώσου: ᾽ν ρνεώ οὐχλνθ, θ᾽ οὖν δ τευσοοθοῦ εὖ. Ξ-- 

7 λο τὐρήφν νι τουὰ Ὁ ἀπ ὑριωδλονέγσον δ) αδρόήρ ξεν ον Δ, σῃχ 

σῷ οἰσορα, αὐξκίρ δννς “Ὁ έέον, ϑου φερων ἤμω, »(γ δ ϑλϑθνα ὅσων, 

φαὶ κα δαιούϑ, ὃς φρο σὙζ ὠαρρεσς ἐογς" 2(ολ" Ὁ ὕχρδ᾽ 'ον γερέφον ἅν 



3 σβ, αἱ δῦ ΟΝ ἄτερ! δεν ἐδ! ὀρϑρὲ Ῥαν 63 δες τα γοόδος μῶν σὰ δ. 

λυ Ἷ, ἐπ λισό! χερῶν " ᾧ 2,6 ο.} 8 ἡἀῤεγν Ἐτυλὴ ο ἡ. η] "δὴ ὀγθν 

φηὸν ἢ αλλ ι 7κ7 ἤκω ᾽ φ!χώγ9 Ἃ ξνα οὐ δίνουν», ζιε ἐἀσγγνιδρ. κἀν 

ὡς δεσ: ΠΣ τ εν δ Σ 4), ἤδη ἢ ἐύρα μρν Ρ, διίφ) 2 Τ᾽ γερέβον. 3.2}, ῳ 

αὐγγωλψ κα Σ κἰληῶ 5. 0) ψ ε οἴγγαλν ἐπὴν ὑφ φρϑιυλννς “λιλδρο' 

,ῆι- φβικαγλίεῖα γερίρο ν᾽ Σ νι 

Ἴ ᾽) δι υαδο οἰ ψ»  καῴσῃρ ΤΤ ἌΝ ϑερΜμοῦ ζοῦ δες 

βω» δύ “ ότξον γδϑρλνλί, ̓: ̓ς πϑιύρον ὁ ὅ σλέκιωρον ἱσεωὰ δ; 

αὔνην αὐγιλοιο ἢ ὠδηνβ εἰ εἴς. Φ ἢ» γῇ οἱ ̓ δοῖν αὐρυύρως» ὦ 7... 76, 
ὧὡ ο; δῶσθ ΔΧΜ “λίνον "ὧν ὑ ὠὰ ζτρ δῴνοικων οἰὗἶος ἜΣ 

ταν προγ "ΠῚ: κδΐργος- 

, θ... ΣΝ ὑὔναγ ὦ ον "ι΄ Ζσον Ὑ.. 

θ᾽... κλάψω γένυν, Φ»ὁ) δὲν ὑχρκοῦσε φλσῶς ἰκόνιϑρ θα οὺ δες, 

τ ϑον ρεεο ἧς δοπαυῖν «χὰ ϑόν εὐ οὐτοῦ χν ν52. ϑωζηρονηρωῦ ῳ ὑλάα πτέ 

τα ΓΙ γηερϑ ζ σε "“ 272 (79 ἐπέων διό λέγούς ὑέω Ἐπ 

ὦ ἄρας κὐδω ἡ ὐραδ τον. ΤΠ}. Ῥγοιδᾶυ οἱ ροερ φρφοῦ 
ΩΝ, ῳ ἘΠ τον "6, τπανῆ' τογτισόν, ἔχνι πεβιρξεο ῖον 3 χιζς, 

γνδῴ' οὐ τοῖα μένουν πλήρεα " τὴ ὧν ρεχον ζξν “λοίλρζν»ἐΨ 

αἐδοωύ 3 ν᾽ χρδ συςξῴλλζ , θεΐρριω ς ὐλὰ βρκεκο ἡ ϑόδις μω ἐγηίέοις 

ἐξάξει Ρ δ)" οἰγρολοιύσυ ον 83 ἐν. ϑοῦ ὀγωραῦφι αϑθεραν ἐδονΐο ; 

εἶ καὶ ὁ- πὸ κϑ᾽ εγνβον σωρχϑον σειν ἴεν Ἀδοίροσοχς δκγῳλι νόϑων 

ἐπ: Ἐπ ΦΈΟΝ, 
)) ἸῸΝ ων αὐχξοονην “σου ὦ 3 οὐ μδ2) δ ««ὦ ΤῊ ῳ ἐπιρθρισεν 

᾽) ΘριΆ χϑονῖς ξωρδύς Ἰασελαι ἴα φιζ σ᾽ Ἄ δΐξας ὥς 

" ἢ "ν' ὑπρρωνη εκεί, 
Εἰ πὐρῷ δ»»8» ὦ ασέμωνας ,ζ, ἐφ, “πλ εν ἐἰν )»ν᾽ ωὐόφορνδ 

ὁ. ὀύριοῃ Ἄμαόκ πϑεγονῖς. δι.» τ ̓θνλ Ψ- δὰ αἰ γκῖι, 
Ὁ τὰ: λύμηνσον ̓ῴβ, ϑον Ὑφίων ον] δῶκε. «διως "δ᾽ -“ταροὲ “οῦ σὔισλαρ: 

ελ ὠπηρθ οὐδ ὑπ ον; ὦ αὐδρρόθαξ αν φυ᾽ ξλος ὡκαχέ σῶν »α; 

«δυσίν τερύενον ἠνεραῦο. 
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ον ὑνκργδδ δὰ ας) ὁ δραῶν, “ὦ “ ας μὰ ϑυν ῊΖ γ,ἀθαρ τῇ ΔΤ ΌΣΝ 

Αὐϑβιείσρα 3ορυ αὐλός τῶν. των ς ΩΣ 67 λον ἀαδρὰ ολλώς: 

“ΐνν»ον διαυΐα9 7νας 2 [ὰ ᾿ λιν ζεϑῳωῦν ἥτὰ ῴφαχ' εόνον “ξωλεῶν ὔ 

σον βοινῆνγμῇ ἼΩ 1 Ἔρευθει βυ ας “ὐδρῦαίς. 

»9 δ ἴων ὦ, ᾧο αἰμγσαιδ 3 συ τ 2 Ζυς ΧΟ ὑπ μνς ς: 

55. :᾿σπῦ αὐῆος ἐρνῆ αὐὐ δῦ λ.λυ » γον Θζν ὡνζ ὯΝ ἐμῶν 

(τη ὦ ς(9 χρῶ αὐῶς εν, -““νλωὺ 4λ' ἼΗΙ 1: ἀπὸ ϑῷ ἡ. πρωασεοξα, 

“γι, ( ζδωφαῦνοι δα δδφρυύρμοίεβι δὲς οὐρ᾽ ξὅῳ ἐὐχόβον ἐλαβδεύβι ρα: 
͵ϑδοῦ ὧν εἰκουν λον ἐξῤυγαῴσαιν  Σ “ οἴω ῶ. ὁ ὀχαηνωλον φδϑ "δώ: 

ὅς χρΥ ἌΝ χόρον οὔρῳ μρδα)θ’ ἐῶ ας. σα! δ; ζ, χύρν Θγον» "3 22 -σν κῶς 

εὐευϑῖ τώ, μὴ 2: ΝΗ ̓ 'ζνα να τὸν ἐλέιουκϑνιουθκδίον, 

ὅν ἜἘΞΙ ει ὐέθαρ αὐ αὐκιλν (ὦ οί ἐν ὙῸ τ 12 9 κα ϑρεδην ὥνος ν2 5.95 

να δίσω δρι ὅς »οὰ φρχδχκχ 59 ς 2,.. πλύκίι, ΝΥΝ Ἄνα ᾧνει 

΄ ἡφρόνον ὅοᾳ δ ὅζι Ὁ Ψ" εν Ἄν οεὐφν χυΐχενν ̓  ̓αληϑρα ἡ λέξη ξ 

οἿ ζσνα γῦ5: υ δὰ γμεωτᾷ σίλσω ἄαγῶν φνὲ φου 3, ϑχ,)»υ6. νιν ζῶον 

Ζοος ἐ ἀπ ύϑξαα σύλεων ᾽ς Δ΄ ϑωυῦ συρερῴζον ἡ μὴν ποιϑονῦ οὐναδα: 

ϑ)καλ.2 ΩΣ... 2δον σὰ, πο ς », “ν᾽ ῥωμίτο δ ήσρμδθυχλν σε»: 

σόν φ,ὐρακαοίον α «᾽ν Ἴνα φλ»Ὁ ζν ω»ν »ὡν 2 ς, σοφίας αἴξ2ο' 

μή σχ οἱ "-πϑὸ} ἧς, ᾿ς ω Ελθ  θμίδδον ἀρονδοής «ἧς» “ς αὐλρυθτ ἦζ. 

ἡμὴ) φᾶρων Δι γλ' Σ Ων ϑιχο β μή 5 2 εὐ  ἀ6, ὥφην δδ: ΣΙ 5 

Φιόνος ᾽ φωΐφ χαρκοαν 3; "μλδν αὐλυχνῶ! , μοῦ ἀνα » δρέσ στὸ οί Γαγο 

" [1ὁὁ ἐπ ΠὩΝ, 

Ἴτ, ἧς αὐχῶν δι σιωσνοῖγλ, ἀείδω" φρο) ἀδι » δὲ ζκ ναὶ φῆ 2 ἐγ »: 

μᾷ ἐῆϊρ μοῦ Ὄ βαζνΥ ἈΝ Νὰ ἤν Ὁ “ἵ τέρα 99 φσὰ δεὼδι. 

βὐ πάθον “σεος ῶού τρια "ὦ πρα “ρων 5. ξύων, οἱ ὅν “κω » » Ἂν 

ϑοαμκαν φεῦ »γοἕ' πρῶ 

τον ᾿ ΕΟ ̓  αὐγγωλῳ 32 οὐ χαρν» ἕω .: ΧΩ “έσλ,λῦο 8 
. ὦ ὁ ρου : Γι " ὑαί νι} δ ον ὅ ἔχε. 

ππώδευ γ6 8 διχρςὸς »μἐἰρομ λᾶξ. δ ὑλογα φρῦ. αἴὔχωϊε» υξρλκκ 

ἐϑύλα 

ον 



ῖ ἀηδία 

2) 

2) 

ἘΞ (χχαλὸν ΣΆ γανξξ ̓ἡνάςρδς σὰ!" δ᾽ αόδρς ( ἐργχρεδού ̓ “5: εν αἴροβας ἴων 

»κίχ' ϑης αὐδο αὐαξαδο; δ ἐβνὶ νων. εἰ ΠΡ ΒΕΡῸΝ «τς. " κυ λείθένα οἷ 

δχόν “ “ἦν αὐ τον "ἀφ ἰύμω ὀφεραί.. “γῶν αὐρὴδ μασηζῳ δ΄. οἱ αἱ φρο 

ὁ τίρχαθν Ξονς δος. ἡ 67 «Ἰυςσηευν «’ ρὲ ἔζνων, 

ἐξογμέρεν τὸ γχ ὑσῶσῳ μῳ 4 Θελρζο ΓΣΣ σ ιν νκὐλοί λον 
᾿ «᾿ξ ΦΡΒΘ δν ὑδὰ ὼ ,Χ πρρκς οὐλρόνες ὃς “εριρφ) κ᾿ 

δίσιν δχρεῖ ἣν ̓,Φσχεοοι 7, ὐνζοῖ ον ΦΧ δώ γχοιρο" πώ «δῆς γρϑίοος οὖν, 

ὡσῶ χέσι δήμαξ’ 

)) θ᾽ αν 2. ον ἡ δγύῥν 5 λννγχόαν γαλορὲ βάν ὃ: 

φ»νἢ εὗγω οἰηχῆν δαιχρυξοὶ »(ῳ ἡ δν οχέ ἀ;.. ὀγεόν Φσίεχοαν: δνολὲ 

ἄύνδη αοῶν σοί ων λιίρμωής δλασούαι ἰνλῷ ε πε μὰ χν᾿ διζνες 

ἐΐ Ἰχϑάζοι ἦνερτῦ βνον» ) γ,“" ἰργιϑρς ὠωντροι σι, ὅ)ος ΚΦ ΔΥ ϑρινς πλλρο 

ἡβαῶν εἰρηροας τῖρχονης. , φκκρ ἡ αὐναυλιί ἐς , κὦ) , ϑργαν, ἐμὰ ἡ φϑυδειῶ »Ζλδθος 

2. δηγῷ «(Ὁ οὦ φροῤθὺ βού ψῴωυν σοι κροὰ ἴὼ ἤξι "2 » ζωῦ στωώ ΠΝ ὁ 

Ῥυβόν φέρνουν δῶν ἀνσων ὦτα τὰ ̓ κῶς ἡρώων φίλ μον, αν; 

ὔϑυ, υβεά νον κῶν Ξ“Ξ γιουρἠιφγιός ᾧ ΟΣ φλξλυοαο ἡ κειύχρ) ὄανον δ δι ων 

δον» ον ξῴφωνον γε, ἰν»γ' 

Ἐπ“ 2ιν δ πρκμκῷ ὠὐ ον δ» Ὑδο γος, ὅ να ψαυΖώρ ὦ “ φιύϑον »ολλρὲ 

των ΩΝ δι σωδανᾷ ὑμωέ, φοδοῦ “μάν! ὥοιδονῦ Ὁ. φ᾽), κιψλλο δᾷ: 

δ" δα ὄδλρι, Φ προ γὐδαμάριν ,ἶνω πρεκαὐη, ἐς ζβολν ὄχ ύν ἤ: 

ξρες ἀμρίνα νυ βνυηδος οὔθ) 5. ϑανόμδου ἐρθυύκοσεν. }ν ςῴφανον 3,2 ).; 

οἷ -δεΐχων ὥς γα ἢ σνα λώ9 ὃ: τον 
ἐν Σχρ)νυῦ Ὁ) “ν ζγ γἥναω ἀδαυγνῖυ τ ζά,. δόκσυ Ψὰ ἀῤῥου γὅηκ 

ῳ ἣν τον ἐὐαί ουν ων Ψ ϑδόνῃ πε ἡ τ οὔτοι πο οη 4 2ῦ σα: 

ζρυμδι: “τ δελήρεανερφ δ σοι" «λλὸ «νὴ μρέΖ5 ζ,ν σόδιζγα 3,ς 

καρ άς » δλαίλ ὥσανυ νυ» σῶν ἄρδσ λδγαννοδωῦ κοοίν σρξωδς 
ϑυότες δα τσ σε, ὕψι δου αἰλλοΐρ)9 μο μὐκοδν οἡ ντύμα ψ’ 

ες λω "ἢ ον “ τεχϑῇ ἄγρια μο..2..,.} σα ἐέων Αξρολονοϑ φ φῤ 

γριυξεκήν ν ἐσΈρευ, φὰ ' νοις δρὼν ὅν πον, δ᾽) ̓θρδθυχΆφο ἡγεαῦν ψ 
2ν δ ἡ χρς φ. ΣΉΝ ΡΣ »γύεω αἰ χαρηςοωνῆςς αὐρν, ὑμεύγαλρι δύ» 6: 



παρ 4 

θην “᾿ δ 2)κ' σαι οϑαύδδ ΩΣ “5 θα. γυ " ἐαβομολύνο 

δηχραῶ δβιλωῖῳ οὐσερκολ δ ̓ δονώ ὃν δορν “μρκίῳ ὑγσῖο ων αρολθῸῦο 

ϑϑδον εὐσερελζεη. φρο οὐρὰ εῆρο «7 σοηλ δι " 2» οὦ αἴ» ες γος. σύ 

γσνᾷς ανβυϑεσοοίρος ᾽ οὐγρὶ δροσογρανΐα ἡ μος, , Κορ όουςς «2. ἄἴνχο 

ὑπ δεν ὀροιβ ϑλσὴν αὐλῶν διλη τα» αἱ σοονρ αϑεφζυ: 

7) δνάνδεν ΡΣ αμν ὭΣ. ἢ πρενελγϑοτζν. σῶν ἐρώνγολ; ἃς, 

ως μὰ μη “ὦ ἀρῖμε 3 αλἱωληό ΥΩ 

ἡροᾶ: ἡ δου "Ὁ },}}» ϑανατ ὐνᾶς “ἢ οι “72... δώ δ γος ( σι εοθγοιε 

δ 9 τί ύς εὐ 2 2: ἀπε ίαι ὔχλ. ας ἀπερθῆν οἰχύωρονον Ω» οἱ 

-πτοοδιωάζον 40, )ν. 21,59 σδρον οὐσῳλέύσν ' “ρήγαν δὰ ὑ ϑαναῖν 
αὐοτιδῥίζς ) Ἐπ} Ὁ, ΕΟ " ίασο ὦ ΠΡΡΙ τἢ ἧμιν Ὑμι δύσελν μ 

ναδγ σόχφοοῖρν» τῷ αραρζίω οὐλ; ν»ὃν ηο 2.2 αλεογρέθ. α στρρνγ νος 
λσΐν συγ Πρνῖς λιν διβούνο. δῇ σὰ πρυρλζον- ὃ δὼ ΓΟ τ δυβλκόζν μωβι. 

δλῤκνξῳ νον ζ ὀνρφεαῳ ἘΠ αν ῳ. ΥΨΨ. ϑους νιριόργο ϑαΐζον ΟΝ 

γαισγο' ἢ τῆν δ ν πίων" (Ὅν ἐέφαδη δὶ διώφο,]ων) ὃ δνιμων φρο] αἴ. 

ΘΓ αὐοῶῦ δήγαλανο οὐαρολχεισίν δανῳῖν. 

»» 7αοζ ΟΣ, τὐχον δι Θραυζρνίουν 2». ο) φρρεὺν 2, δ,)αν- δ νυϑί ̓  

2) γυ τ ἼπΝ νῶνι ὅσου δδεόνα γυοϊσωήενες φερε: 

2) Ῥλιφέτιο ζιδηρνν σῷ ὃν πῦϑινβὰ σὲ ζ;ς. 

ὁῥέον εξ ειφροϑοων, ὄνον» }ν γν ἰὐφηγῴγόγον γ5 γαν ὑτόνενο στον 

φ' Ῥω 3,0 ψαρον ἧς δὴ Ἴ οι "5 ἢ γεναζῷ ἡ χἱρών πβιλοῦζις; ὡς δ᾽ »ςΞς Ζ: 

ἘΝ ΤΑ ι ολν ὥνῶν εἰσεόρῦ αὲ 15: Ἐκβοπε λυ φις ψοο φερκωοὶ' ὡ 

δ, αὐβ γΧ2.4 ἤυχινη γ25 φὰρ' "γῶν ζωῦ ων εν ἀπιφήου κελλζεεδος 

Δεένον οχ' δι σωδωνεῖ; δι: τάῤεεν καλ »ως ς κα) σῷλον εἶ “»ᾧ ὧν 

αὐρίρων τῷ Φίδων, - -οὐλλοών Ζ ἡ ὐνγόν ζη υχῷ ζ;ν ὑφ᾿ δι. αὐρίθα γίωγ λιν φ»οὺν 

Ἴβομαβι τ» οὐρα εὖ λς τοῦ νωμῶν χρλγας» φοὰ δχόαῷ ὠλλῆ 
εἷνῤμιρις "ἄρον τ ὑμαρήρχων ὦ ῳ διδρνίων ἡ ώ. 

»» Εὐ οἵ αὐϑγας ἐλ κα ὃ δ δγϑὺς 5 Ὁ ἀφενεῖυνϑν σευ »ὄρυ 
᾿ δστδωνεῖς κρδογνῶ -αλλοὶ ἱφκον ΩΣ οὐ τ 

3) ἀλο Σ ὡραίας 

μ 



.3::. Ξε φῸ: έο εὐ ρδ θρνσων» ᾧ' ᾧ 2 ὑιριν γἱ γον, »ζ3.: 

δα ταδρηφα ει ῥ δι κἰβόδ,λσνγσ» «ὦ ϑθον οἱ αὐ ἕν πε δε οι διυαδγῃρύα. 

ξυλλτωδία γωῷ δ » δδγγωλι σύς βαωυτν σους εὐσοῖ,ν νιν ἰρ τα ἧς 2: 

ον αἰρωδης ὦ “"υσγροοννῖ δῆ Ζρςοΐς » 2πᾷ ον ἀλλί κι 52..6λ,2, οἱ Ἷ δ με: 

φανῶν δ σουΐων οἷ. τῷ ἜΥ ξύν ὧν εγνολυλλαβιεοθκραεῖεβ ἐν τηγὰ 

σώ ρμόν ἐρροῦιες, εξ δ᾽ γυγετο» ῥ καραρῷ τ θύχουν ρων δλν» 
Φηἢ ̓ ὦ ΤᾺ ᾧν, γλις ὅς Ύγο ὌΡΩΡΝ ϑαραηφόον ὍΝ 3 χω 2) μεχλον ἡεβυλ τσ; 

οἰ ἀνθ ΚΣ ϑολεθα ΓΟ ΎΘΑ ΤΟ ἥχυδλο ων το  Ρ ἀεί κζ, 

ὍΣ ἄς μῶν γρχρίονας ἄλλυνοι!» ζλαλκσιῶν ὁ ὄγο γούνθ νον: ἀρυ, οὐΧΥρ' 

»ς νυ ὁχ’ Δ ώϑα πρεύος β διθ»5ὸ » δ 7.7 ον “σον»»εα᾽.. ὀσως σχ' 
νυ ψλυε ὠλῆηνῷ βεοιρζ, 5 ὅ)αι ἦς πσῳλοα ἵσυρύί σωρωθωδν. 

»». ον διόρυχον δθρρρεαν » δὲ ει ο)σίρεβιῳ ον ὄβολρυιυ δέυλον σνουνσελον οὐζσγον 
᾽) λυν δών σευ θΦοσν ϑρψχέθολα αν περνεῦζ. φῶ, φλρί ᾧ σύ γορορήρεωῆις 

1 8ην δοῖουχον ϑων φλθγρλευν ὁ ὀργώνουν: 

- ον δβοχκιωρέ»» φίδια, ον δέρλμνο ο δ 9 θλρένυσλρνληιοφμεόφονιοιτδῳήκω. 
ἡ σὰ! ἥσοργα ) ων ϑβω δ ϑοιρευτιβοθεεθι ἤδύρμα. αἰργθεό ἴωσι, τι 9 

ἐλ' δλελόθοι σερείξρλ ξ, γορέρ9 ϑοῦ ἐξγρυγὼ ὰ  δδιφλρόν ὄθρρννν» ̓ εϑείκριδι 
“Ὄρας» ̓ ῷ “Ὃἢὦ ͵τἡλριῷ ἜΣ ἠχρκρλοἱ ἘΠ) ἴχν» (ο ξ ὦ γνῷ ες Ω αἰρ!ρῆρέον 

ἐῤνον αὐραῶϑ 3. ιΑϑ,)εμυ δ») ὦ ὦ ρος "3 “ᾧ αἰσωλρδα Ἰυῖ, »ὐ ον ἡ Δ μη: 

δι τα ““ος τα βου Ὀρύ νος δ "Ὁ δξ λδάνῳρ «ὐωλιϑέ, 

ρήα, , οὗ ἐν ΡΟΣ οκθυσαα ἕὰ “ ̓ἀοφγν. ̓βοκξαλ σὴ Δύζις Φ»ὰ ̓φλους 

τον Ἄρα ψ ἢ σμηβοξίμας Ὁ 71, ἀν γοῖκἦνα δ 
᾿ 5 τς ἢ σῇ παρωϑζεν ,((Ἰὐθωρονγ μοῦ νουχσθηόν φρᾺ φρῴζως δ) μαθοι , τ΄ 

(99 "φρθρίαν σόχων ψιωσἐπολλιίοσιν Ὡ»  ὀϑρϑονιίδος ων ν!νοῤλοῦ ζῴων Ὡζ, ὧν 

Ζ τ ν μέρη αἰργκόαν οὔγίω δι ἐν αὐλ “2 ἐδῆλω κδυῆυδον σὰ εκυδιοορν φρυγήρον 

σθο λον αὐρσοφέλως καὐκσ. 

“5 Τυαρλονίνσον ΝΩΤ . σι κι , σἰκιρστου ̓ 4: Ἄλήοῖ δὶ ὑρυλεδύοο 

"ἜΣ δθιδος φγ". σε γαϑέζι 2 2εϑως ̓ 3. (72, ἀπ χολῇ Γδαγλβονα Ζ φλάοαγίτω); ἦ, ᾿ 

Φγον:» φήψευ) ὅζ. Κ: ζἶ1ς νγερλρῦ ζοῦ λον “ ταῦ κα! αἰνίαδα ὦ οὐζθν ςοτ". 

ζωῦγα» “ὐηγωργαίεῳ ὑνθβ οὐ τοῦτον; «νοῦ, κοῦ ἐπ δρουοί ϑϑ ΡΑΥ 3,2 



ὧν ἍΣ υὐἰθφηγίλεφθω μπβ λον !, χε Ὁ» ̓ χο ἡ εὐξγρίθες 

-Φιδ5 οὦ νερηρίδ κερΐνοϑ ΤᾺ ὥλο τεϑν Θον ΞΕ υγϑοχίρεῇ ᾽ αλλὰ : 4.: 

σνον πριν ᾿ὐνἤειϑον αἰδηνήν; 

"Ὲ» "7. ΠΣ Ὁ δου ϊξφιαῆβέαγ. ἀξάδα φοαυγστῖν γ Σνο δῶϑύϑ Ἐ5 κλέλωχηδας. 

3) 

᾽ 

ξυω δρῦν," σόν ένα ὁ ; διῶ γ,65, φρυρώς γδἰδῥηγωων τιοίεν φϑθνρύδ. 
«ἃ οὗν γραεθῶν πηχδν ᾿ ζϑσι αὐ δ οἢ "ὐτκηαα ϑιῦ ἐπι ο ο τ ν 

, πραὐἢϑ ἐχονρώλον ) νὴ . Δ ἀύγβεου δνρρζα εζγνον γγερόῶ» 2 σὸς ῴϑ “ 

ΚΡ μοβανορμεων σωριθάαι 3 πιῖν ἐὸν ἀξ ὃν χοῦ ὑζις ἢ ἐλμεδώ “-κεαὶ 

᾿ ον ζρ ὦα Δ  αραοι Ζ᾽ εὐωιβοῴζρ (482 ἑαυζοῦ ἡ "ἤβσφηρο 

ἢ (2 ἐν οὶ , 4 θειφνοδ νιωῦη πὰ ιι τω’ ϑοῦ᾽ ἕνα 0}! ΠΥ 

σης τς 2. “εωξῖ, ῳ “Ξγρεῦῖν ασάσχωβ ἐὐρβλος χλ' ζογγιαῦ :Ὰ 

Ὁ βοὴ Φ ἀκ ἐν ἢ ταῖν ,9 παύδε ἄρα «ἀβρονᾶ ως 

βαὶ ὡς λενξξ ἘΠ καἤσάί "σου ὁ δίῳ, ΠΡ χῶλ να" νειν οῇ! 

δὺ δαΐόδλον »"λϑβνανεν πῆξον λδνμον »ζιΐως, οἱᾷ, ϑέλαζοχος ἀρ ε- ὅτ σὰ; 
δον λβοοντρῃ ζῷον) "ν ὡρῶν εὐξ ϑζδος ὠ δ τα ῦρις ὅλος 5, γιώεν: 

ΟΣ ὥσαν » δίς μῷο ̓  φέρ στ , γαἰάδρα. Δραθρηῖν: ὄνρ γέρεα κἰλμάγνον, 

» ταρονον, ]ωῦ  . τ στον οι ρβα)αρώον αρδυ οὐρανέ 6, 

᾿ ἀαῤελ βᾷν τὐϑδεῖα "ᾧ δ σόλέγσι ογβ ̓ δλὸ ϑπρᾷ κ᾽ Ύ φωραὐί (25. 
2σχ' "1 ὀνοβίϑώ οἱ ἄγοι κλγδνθΆη 5 πόδ ένα ϑα' ἀζξορ: 

ἊΣ Ὅκοα βαρσαῇ : 

ερ» ̓λεβε τς ὑϑῊ αὐγὰ’ 2»5 αὐ βρωῆ) ον 9 Ἤ εἰναι ύρος » φυλὰς, 
(ὁ 5,2 ταί δόά ) 2.1), “ ἡγνῶοι ἀρ α: ,ὺ: δ, οὐρα ἐδ θδξηθαα δος 

ὥχ 8.» (χὰ Χρὼ ὦ ᾳδελ κ)5 αὐ ὡς «οα Φλοί του ,υθθ9 “ῳ ἘΠΕ ΜῊ ΣΑΣ 

Ἰὼ ζαχρ δέν. 

φόρον «ὖξ σερώχζργόοηφαι ἐθιθρθαζημονεῖυ: ἀν οεῦν »,οον 

ὡωῖν χυθυυὐλ δι» ,ὄὐρυλείλνς ὀφθαλ γα μῶν αἰρομκοιῳί! τσ ο) »ἀὐῆν, 
δισεῖῳ διαύσυς μῶν φωδον"τροφλκαξὸν σξ' μαρῶνον ζδρ, ΩΝ δὸς χίλι 

Αὐ χελισλι δίῳ ἀηρικασβή  γολμηλμᾶί σ"» γ10 ὅδ )εῤρου ἐθε, 
γι κά “νόῳ 2 ὃς ειλρά γαίεε, ἰκερωσθ9 αῇ διε αὐ ττερίσο 2 οἶον -Ψ 

ρί ΩΣ 7 φασι χσθρη “ζς ̓ λα -οοερσροῖς δε δύρε. τῶ Ζ᾿9 σρλραό, ζ,, 

2 



΄σ 

9 7 φδιμ με ΟὝΣ ΩΣ: λὡθηζν δος τὐνοοῦ ἫΝ τἀ λοδ ον, οὐδόν ΞΕ; 

-λ’ των λαχών Ὁ συζφηον ἐν θᾶ ἴῃς ἰών ἡ δ ΚῪΡ» 7. ἀφελεῖ. 

στο ἜΝ , φῇ κ᾿» , Δ, μερσοδίωῦ νεῖ: ον σρου»ἃς δ “Φ ἕλω ϑαερσι25 δέν Ἴων 

᾿ ἰεμο α εοῖν εαν ᾿ς ΑΝ χν τὸ πλῤνεμαν 53 Ἰώ ὙΤΝΗ 

ἐὐρᾶδη δια ξλι “Ὅτ κ ἐπελοονζ, ἐς. : ΕΣ «ἰκώρλ ὑῆ ἦσῶνυθ ὑπο, 

ἂν ἱωαϑ ωρᾷ» πῃ δ) 3.5 ϑθρίογιμσοίι Φργέῶ ρύμαῖν (βολεσοις δ᾽" ΡΥ ᾽ξ κέ; 

πραγ δ ον λυ ἼΣ ἡ δν τ αδωρῤαννῶε αἰρρλέδον δῖα, δ᾽ο1,. ξεν Ὁ 

δῇ ϑοῦ ὡδ)ὲ πὰν αψεειἢ]ε ἢ φεύκοναρ 2 γῆν "5 δλ' ̓ ϑαυδὶ 

ςες- ὙΞΡῊΝ μὰν ρο; Δ 9 »βύνριω υλύξοαν βεωθύοω- ἐφ᾽ » ΔΏλλ' ἠπέμδν, ΠΗ ΣΝ 

ζρωφ δὰ ἐς δ εμάνδρύχρμεηι πωλῶν. νρ νρὴν ̓ ὑγμα; ἢρῖ πποοξονλλῦν ὅν “σ᾿ τ 

ἂν δῶν ; “κ1. 52 " " ΩΣ ἢ αἴ. ΓΘ 1 φεύγων »θυό Ξε, “ψὶ 

λιροῦ τς ὁ ασξεναςνεῖς Ὁ ϑνν ζ΄: πρλασεων ὃ Ἔα ας 

7) ᾽ σλτί. γέ οῤγα ϑιαὐγα συν δν τοῖν φιυφλαιων αν Χο) ὌΝ 

᾿ τολλδω τ Ὁ" 

ΕΞ ξ γα. Ἐΐω Εἰς } ὅν Ὁ ΞΕ ὌΡῸΡ τ σώει ᾧ “λἰὠδῶσα νι οἶκόν 

ον πκαίν ᾽ ϑαϑακο ἀλώγνν ο᾽ ἱμαοίρι ἥω ἠβο μος γ9 “Ὁ Ξε νου 

ΠΡ ̓ δὴ 2) νοι, ταρη δπῦ τ Ἢ ΤῊΝ »δήνα, εἷς ᾿λὰὰ ΠΣ αὐῴρ 7 τι ωλλ ον 

ἘΛΆΤΗΝ 4 1 Ὰ οὴμφιρον “σοιρ)ςοίν πρὶ" «- δον. "νόον σλαίμα κα “σεος 2ιὶ «λερί 

δἰ νῷ “ἰαῆϑέ ἡ; ἄφῖας- «ὐγείφον σῖν' δ τῇ» ; πὐ δα ψέχοί»ονν δα: 

Ὁ, “ Ἶ,ν 5 υν- "δ ̓Δλικργνην ἐγ είνν ϑθαλξαγ!λε Ἐρ λα καβρδρκαῖ, 

᾿μπὴν ων σχ}» ὧὺ τον ζοὶ ἀρ ΚΆ υχρήαν Φηὸ "ὦ ὑχοκώνον δην κρρ δ) 

ἣν τ φρο δος τρρίεκ γόγς.- 
᾿ντ: Αἱ ἠαυγύνοϑ ὡἕὁῳν παπλου 

“Ἔλέραθα τλέῖτα ὥνα ον» ὐρωνων 2, σεν ιν ὧς ἡν ἐδ εὐΉοΙ 

“ϑοῦον ΠΕ ῆι 2) ε «ρ τὴν ἄδες λήον οἰζλων λλξ, Ξαόνι τοχηῴον. 

» Οὐλλόν Ξγοῇ ὀλίγτ. ἦν αἰδύρς λιν γαῷ κου, ̓ εὔαξλν ἔθ. 
» ἑαεζν ἡ ύλῳ “)ολα' ΤΠ 

(Θ᾽ δὲ 9 φόρον γφρ ἡ εᾧ 3, στϑι δά κερβ γον Ὁ λα ὁ διεσορ δτρεδε 
γηδμον αἰφανζχορο ̓  φλλ δ ϑνιαίως ὁ “ἕν »ὐϑμἐκίρρρωα, τῇ, 2,ν ων νεάρλ ασ' ὥνῦρ: : 

ἘΞ ἢ 2,1 ν ἰαἰσυζχο ἤν ως οὔθον» γΧ6 αἰζίνος αὐχῶν ὦ ὑκων , λυ κεον δια: 



ΤΉΝΕ το αἰῤρα ὃν ἀν μεσῳ “μον. σοῦ σχ' ̓ξοπσιωῦς ϑρώ ὧν δε φῷ ΚΣ ,)(: 

ἴα δ ἡνρίωΐος “: ΜΝ αὐδῇ ἐρλυιύμθίος λώξ, περαλλον 2υς οὖν": 

μρλδὶ δα ἦν ὐπψ9." ὠαἰσιέδαν. ΡΝ οὔ 5 φδωύγον αὐδν» διζον 

τ Ρο «ἐὐν ὦ ἐζνο σὰρς πων μὴ εἰμὶ ̓νε »ελλανέχον νοινο»; 

νον πος Ζν ἦν Ἀρέα των ΝΉΜΟ 9 ΝῊ ῪὙ ἡ ρρυδονούε 2, «τρλῦ Ξέξεο,ς 

δῦ ἔνλρεια »φ» δ.» πρλριός δια εν: ὑδϑωντρρό ὁ Φλ3Ὁ. ἀμοκέῳ 

959 »Ἴσορ ἐπ των ̓ ̓ὐλὀονῖώ χὖ7»} .ν αῷ δς εἀφγον»ναδθινιϑν τ νυ: 

γασαν ὐ7οῖς κὐθ ἠθδῆς ἣν αὐάων ,Ἴϑ» ῥμοιχῷν ὦ «νλλλιλρ. δδεκ οἱ" .,ς ων 

ϑη δου: οαῦ δε φόνῳ ἐν γ ἀνέρα θεγέώζον πωῆυγῷν» δ᾽ αὐ ἦν ρεσι σε; 

δόζον ἘΝ μὰ "ο΄ ἘΝ σϑν. νὸς “ ον γερο, γ»ϑερχοϑοζε μεν κα, 

Θὰ ψ ΠΑΝῚ μϑὰ »ζἄάον σλ᾿ θᾺ ΩΣ ἐν ἐχάμ- ρ φὰ δὶ λυκιοῖεςς ἐὐμοχοῃ; 

ϑιοιᾷ συαθία οὶ. γε ἐς .ε Ὥβλλρόος ἥν ὅν τ ονῶν χναρ᾽ 7 Ἴβδον τα: 

π κε φο } ἦς ἀρ δζλνον Ἢ ϑωῦ ἧς τ νι ὧν «γέρο χσαρραεαρ "τὰ 

ὡσερφν 3. ὁνα; , “δ θήν τοι σν, “ὐεθ: χὠ δ ρδὸν σδ οι, ος καἭγό2, ἢν, 
τον ὐξλκῦ, αἱ σιυμούσεοι αὐκοσδσ «λῷ, τὐλύσυ» θρδριοῦν Δ ον ΔΕ 

ὄρμα ν 25 ϑογ δ μφῆγῳ »ὦ λα π ΠΑΝ 1... δι ϑοοα ἦρος ξλνξ»γῇ οἷ δος: 

δῆ.» λάρον φλπλοῖν δυΐδωγ αξυχϑα »αὐῇ μευ, »΄ζζκ, σι μων ζ καφρὶ ἀγέφ): 

λεχόρῖΘ.. 
"Ἔσο ῦ ὅρκο βαχῳ οδύλοΣ ̓ πρρνετί, σουοῦ ὀσῳχείροζε.. 

Εἰς ἡπλότν [2 λείπ μόνον: ἕητδυο πρρυϑαν δον 

ἰχγορηρωνώγ τς 
0) Ἐν ἌΝ οὐϑ, ᾽ “χορ ΐνον ̓ ἐφ: μη μαὶ 

γω Φνον ξ κκ) ΓΝ ἢ, ΔῈ χαύον ἘΦ “μν ΖρΆ, ροῦ γαὐλλρί ἦν βςεο ρφυν, 1 77. 

ΤΣ δια ΠΡ Δ νῦν ΠΡ νῶν 7 «ωείαν ζω»ς ὑυῥὶρος τὰ Ξοὰ' 

Ρ» ἀνα χῦ προ νην θύστονβ, γἱ εὐκίλ λρέεν «ναι εγῶ Δ ῥλωϑογῳ «ὦ 22 εὐχε 

25 {Π5: ἀβσεορο αἰχο,3 εἰπῶ» 

» 86 εἰλρεξαξονοε, ωἷς ἤΐς σΈΡῚ ΟΖ 2 εὐρύ δξλλω αὐδο μΑΐ: 

᾿ νυν "ἢ ἰ2τη, καρ ἐμοευθθ: “ὐηΐι13 ϑγσέν υκύγεδην" 

εῷ ὁγον οὐδρμωλενοῖ ζ: » ζῶς δὰ “ἢ 2. θη, ᾽ξ) φεθεῦ τ 

δία; νυρογς δδς γεν 2 οὐ “Δή ΜΘ: Ὄρόϑ, μφλενοιαν αὐζχη φάφχθυ: 



σουβ ,ὐδὸ ἔδλλῳ αὐλιν οἴ γίνον «γ2'. 2. οἱ ὠρξωσι ́ 3κ 3.) υλίνν ἡγια: 
Φ;»" οὐσὸ δι αὐρρωςφίρω λοροόδλ,ον. δὴ 59 αν ΩΡ». ξλ»ν ὧν λίνων αὐΐοῦ ὠξρε: 

σα- οὐ 2 αρρωσίᾳ αὐφῦ» ὑχ νην Φιν νιίγον φρίυκῳν μφλκόξ 9. ὡδῷ 42, 

2ον ἦγοω οἱ “222αν οὐδ γμε οἰὧδ ξίζῳ »ακνωτρ. διὰ σι" ριρχόν ἄς μωρ᾽ 
αὐῆς, δὸς σεως δ συγωροζιδν αἱ" ϑα' ὀξῴλυςοί ᾧ 65» φϑρῴ δ᾽ σδζμαϑεε Ἂ 

“δα δυο ορων δγ , ϑκ χίρνα οὗ» (άνα, ζές ζ)αοχγε λὴ ιιίξ,ς ὄνρραῦ 

βλανοίας ) ρανίρ φ» ὁ, μιυλυλδισηρερο - κακός μὐζϑως. ὅν οἱ! ἐἧἷς το 
Ἰώρινον χγρος δνν μοιχολ᾽ ων οὔλες ψξρ9 ὍΘ ᾿ ᾧε)άρδγων τ ὄζυν κε αἰ: 

μρίόήαν ψχορίαΐ καρ δγβες ωγμφίσιρ ϑοσ ων “μῳν ζῶο» βρη ̓ ἡ χόζ μι ῴζγγν' 

ἤρχώς χρυὺς δος ζ» “οννρές Ὁ “ρει γλονγς 3» πρενγρα φῦλ οὐ γμοιβςοι: 

αἡ ΥΣ ὦ 498», ϑοῦ φυνηροῦ ̓  Ξς ψάδοσοίν οὐ συρτοαζ' ) φγνωνδν» 

φηϑωββώσω δαίιονό. (“τε σα! 3ιν οὐ βυσ διθραλον Φρον- } ἀρῶ φιγον» 
ἡὐκών Ὁ ῥοίϑων οὔγων σθωξανεν ενὸ ἀρχαῖς ἔἂυν ζῃκφχοα φαρασέρθ δῦ ΧΥ͂ οἷν 

τρι δϊ, κιαγορθοίκα. : 
4 Ἔ ̓κρἠωνγίσοον ἠδ ἤργων «ἐξ ) μ 8. ΦΠΝᾺν αὐϑ;ς ἐκ. 

» γῷ ἐν Ζενακῶ» ͵ 

, ΕΟ, οὐ οἀσρλϑ »αρυφυ ᾽ς «ὐἰϑερρό ὑνν Ἵ γὰρ γα φκαλλ» 7! ὃν οἰδ»αν, 

2κῳ δ΄ ων » αἰλλρι ιμῳῆλρθλ 75 ἊΝ κἐἰχσαγώνον, (9 Ρ  κερλινεήῳ ξέυ εἰβασαῷ.. 

«ὃ ὧν γαφήχύριαν  Σ ΐ ἈΝ 

3» ψ, νωσεν ναῶν 4’ αἄιρανιοαν92 ἐγώ ἀρ δ ἐρσυνῶν γαρθγς ν᾽ Κῶ: 
" δ) ας . ὡς οσω ἀροῦν ζναςῳ τῶν δ ϑόνα “μῶν . 

δὺ δὲ Φ' πρεφήως δυς ΡΣ ΎΣΖΗ ϑκ δδῴλυςρε χρράτγον “χοῦ γλρνο λιανϑαν ον: 

ΡΞ" » ΦΡΔῪΣ ̓ (δενδεν γὰ'  ύς τευ τ ΧΡ) σ΄οένωῦ τυ σὸ ἀὐχχφραουν: 

1.5 εἰβν)ε γώ φωεκίῶς »γνῦον ἧφ σὐφηροίαν ς φογοοσχῶ φοίῷ .»57.4ἡ 
᾿. οῆνον Ὑ242.» ὁνέρεγ: ραχων φ' κϑρεῖέω σόν ᾧ 93 σαραίφν δ, κρο: 
ὄν Ἰνω αὐὴς ΠΥ͂Ρ ; ἡ ἴωχ γον οἶζον ὦ ζυγοῦ ἐγω τγχεῦ 47,3 

"ες", (259, ϑρινων ρῶν ζῶ: ὡχρῦ κα ἤραντλοὸν μη 4ς οἷκόας Φηλργψονή); 

ιν βιωλ δυο 
» ον σλών ̓ δ λοησοῖς δῇ ων βυφῆνξοις » ὅσο, συὐζγου ̓»ν Ζέαρον ζω; 

2ην - δι 5: “ὐφ νοῶν δκ' ὄξα, ϑοῦ αν, ὡς λέγον’ γδχλγρῳ» «Ὁ; 



Δ γίιέεΐί, 
"κα ΘΟ δον. τ΄ὺνν » Θιοῆ, με ῥα ἐκρι «νη 

ἐξ τγελνο ̓ ξασειᾶ Ὄῷ “ἰσυλῶν ΗΝ Ἰρδϑο 2 εὐξιδιος ; αὐ 

᾿ἰλρισσον σφρρῖ ἣω ἀδαραν. τῳ δ δ τη}. ἦδων λλιώ- 2,5 οὐ ςυὦ {΄. 

λοι: δ ἘῊΝ δάχχν ζ»ξ. σρλβε »ρω ΟΥ̓͂Σ ἀϑοίας γῷ ον ̓ ἀῤες ϑί. 

σφέας .5} ελρρωνν» γλεῦηρηση ὍΣ ̓ξ ὁγν ΛΩΣΊ “» 5 λυ ξιθ εννο: 
κὺ διὸ ὥῦ σαῆννξ κρωΐα δ ἐλλόσο- . δέρξος “ξ'» , φϑ25 φβλρνθρσψδι 

ὠπησεγέ! 2 ρ φῶ ὀ πθεαν, ὀαλῆλον. ὐξληρβινονν οὐ οδ ̓ραλεοᾷ ζ 7.25, 

διε χοτοῖ ἰραχεληῶν διλώδμνσοος Φῴ ἀγροῦ ἤξαν» δυά 13 “ρα κῳ". 

: ἥιοδ ἀμο α τ λρὰ μὲ οὐ αὐ ον. Ὁ [) “νι ὐπῷ: ἢ τρθέργσορε 

ταβθήιων λέω ἄν ὁιορχεγῶν τὶν ἯΚΕ αὐδρ τερυὅ΄. υο ἐν εβέηγο ἢ }" 

}. ἈΝ δ πο Ἰρήον Κ᾿ 2ν γάρ “5 κρΖρ- -πορυοαν σον 29.5.5 5 εἶα 

ΞΥαΐγοσ ἡ νῷ, φρουαδ7ν αργζον ἢ ἥμιν 3 Ὁ} :ν ̓ ππόγασθλον δώ δι “Ὦλο' 

φορῶ ον ὐσφλδι ἐὐσξέθα "ες μσείσο ᾿ 2ν (ἀπ! δῶ Ύ ἄξοίρα, 

«όσον ἀλονᾷς .“' 2, ἐἰξχγεοιχοῦ θ ατθτγανων 

9 4. διν κῶν Σ δ ἥνεων. 

ΕΣ, εχόλῖν αὐ μας ἡ ἄΐρνος ὧν τλξχανα αρ κῷ δ 9 πσωϑὺ ἐραβεξιονήαος 
Ὁ, σὰς ωἰρωχος ὑσωλν λδαίρισεν ἀϑεδυῦ, »χεὸς ϑργαριόδν ζξ νέος "εἶν στρ ῷηον» 
ἄνδαν οἱ ζρρηἰρνων »}2, ἐκεῖ ἀὐαίενω »(4 διωίρ,ον 3.2) "ζλιόδ δῶ γμυβνήδινῇ 

δυχϑειφει δὲ πυλοῖ ὧρν τον" “ἡ νθλαν γερρὶ »ϑέζερωλχοῖ σελοί- οὐ; 

νυ ὅκα ̓ὥγϑ λεῖς ἡλφελδνερα ΟΥΑΙ ὑγοδἐεσέον μι ερλρείοι: 
αὐ χεηλόν ον εἶς αἱρίζ2λ ἢ εὐϑοβς ̓ ς δχρχρίσον δαὶ δε “γι 

δὰ δ)εαῦθον 72. ορύ 28,» δνδν. ὃς ς᾽ μρυχσηνην, οὐγϑ το δ᾽ Ω ζαὐἰρανόρδσ: 
7ιων ιν σίν! Ἄγαρ Ε εὐδρόν ὐυς δ ελν 7.26) δθνον, φιὺ αὐ ὅς κοῦ, 

τος μωρία ῳσ ἐπθα Ὅρα», οὐχ αι, "ὦ ξ» Πρ οϑο 2. αὐλόν τ ρῶν, 

τος 1,κ κω ἄς ϑὐραὶ αόεχῃ, ὅνος βοσοσυχρ φλέδον» "2, τ ἀρῶ ζχϑρῳν λωχ' 

“ἄν ε ἀα 2 τ; νιν 3 κ᾽ λρῇ εοἱ οδόθβε δ, «ρογκάχ: ἌΡ να ή ὧν 

ΠΟ: 2 7 Δ φὐμαυρφερσερίεεἴαιοννια δ᾽ πον δὅ δρῶ Ἵ ΚΟ ἣν νι) ζῳ Ζ: 

σον ὡς ἀρις ἐπ φϑὶς νινῶι ἀρρὶ γον» ὑνὰ »φήχιφνον ἧς φονεῖς, Θ᾽: 

ιν διεέρῃος: Μῶσκαὶ γνωεξ. σὰ! ἀλγηρώναι ̓ γλοθποα 5 -πῷ τῇ ΚΝ ἐδ δ σθνὸ, 

ξονορ ὦ, πούς εγοεὶ 2... ζιξοαριῶς πείηρόν οῦροσεῦῖν »ελλρὶ ὁ εγοὶ βεγονυσῶς, 

Ψ" 



, 
Ι 

ὅκου τῆι αβ ᾿Ξφδρειο όρςῦ ὦνζ Ζ:  δύλ Ολψ" ααδο οϊξ χορ. 5 

ψ“ ΠΩΣ ; οι ὧν αἰρευγίζον, Γολεόον, ἦξς ΟΣ, ᾿ ἀμέφονκαξ. 

5) οἴ χο ζμ δ5 ϑοὲ ἀῤγαων οοὔορ αὐφάγόαν 3 ὡς δνον ὦ Ζο’ 

2) ἀκ άραμι “εὐῳ φορῶ “ 

Ἅσν ζζυ 2) φαυ ζέων 4 νςπ 9 ἤνοὴ ἤχορυ σρεοξο, φν "εὐχαή, »τλ 9 ΦΣ 

κῶας ν ὅρων σεν αῆν; γάρ “ἴγγν. 

» 1. ϑεισι 9, ρα ὅθϑο δὐονα "φκλρ Ἄν σλο ὧσ 
" τρέσυ' προς αὐ ϑινάξςσεεα. 

9: ταραδβής “φάρα ξεν κοίδος αῖθην δίοδε δ᾽, ὃς ; παρηλϑ δε» αλλαδα: 

λμως ἐμ 2: Ἵ ὁδὸς πα το εἰὐδας Δ Ὁ ὀσηώ ΠΡῈ γεδῶν αρικὶ σε: 

ᾧ, 42, αν παῖ . φο" ὦ ἐαὐλλν γιξορ ϑοαξκχβις» (οὐάϊφί, ΠΣ δβγφγιζον, ΟΝ 

κω ̓γῷ 9 σωλίζεν ..} οὐ ῖζ, κωῤλνίγϑ Ζ ὙΠ ΕΙ͂Θ 5 αλλιχὶ δῶν ς αὐ, 

2 σρι ΘΡΙΜΑ σορζνο. 

»5 δον πρώλνον. 
᾿ ἔα ρωνον φνον τὐρενρ δ ᾽ς ἘΣ ΚΟΥ ̓2ρεϊυνόν ἢ,,2 5 δυνξ» ὦ 

ῳ ὅλο ὐϑράων παρ δοδεκομτων, σεσνοίδα"ὦ οἱ δδᾷ φκεδοναζ Γ 

δ ὅ)γας ὡσήγγτλ. “ὃν Ὁ ταξλρέφηον. »δ7 σῇ. τς θ: οὐδ 24 τόσες κε 

ϑν ὧν αὐζε ΠΩ ᾧ χα ελῥΥσυνῦ χν »ν δι ϑυάορ ρον πραριούδα» εἱᾷ χὰ 

σον "5; ̓ δδφλτσωον εἶ δζ50ν» ὑκαὐαφλζαρ, δεόονν, γελεύιονἧε. "2 

αἰςῴίρα. Φυξν ρ) τὔνε, καὶ τομῇ φερδῆξι )» δύ κῷ ζυ- ποῦ τώρχρεχϑθῆ, 

ἩΤΑ ΤῊ «δῆς »εωρᾳῆ ὡς ὡυτφοςον αὐαδιλλσνῖο Ὁ ὧς ΌΣΟΙ [7 ἡ 

οἢ ἦς κα λίνα, 2 γαρυ δ φεραναίβένςς “ ,δβυυθ εὐ. )εναίνννεην γῳ δ ὅς; 
; ὙτΥ Ζ;ς ἡλίου ΟΝ τερον τρώαν τοϑαγϑζλος ΥΣ τ ἢ ζρνζεῳ ΤΠ] ως 

γμωΐςς δῦ ἐμξΑν, τρσῷ ὑμῶν" οἰδαχραςον δε ο ̓4 5, γὐϑι τς ΠΑ Α 

(δ. Τφρρν» ἐφ» γὰ ἀ φέφδαςῷ, δος γον ναδοβών γἡ ας σῶν κἰρλδ 

εὐθίκρνσοι ἣν τ ψ 50 )ιθονν θροβεα(δ)» ἐλαλύρν σοί, δ ο αὐεδ οὐκα 
φῆ νρῷ ΤΩΣ οὐδῷ κἀάρρνζι οὗ αὐῶνος αἰαβλη» τ λεῴῶς Ψ ἀν 2 75. “ᾧ 

2 γνωρίζεν αλνφθήσί Φεῖς δυροοαιίος ὅν αἰδρν»,; ΤΥ ϑύ,ο» ἐν 
Ὄρχς λώλι βαρκιυθζνῶν) ὁδλυῶν οὐἰοργοχλοιϑ᾽ οὐγῴηος" φονρη2 

οεὐΐης. 



ἢ 0 ὡ εἰυγασαθο 9 3 2" σνα 5 λό ἧς εὐοῤρεῖθῖα φλρόγϑαν ἡ ων σορίο ὃν αὐ: 
κάφρ: «7. 

ῖ 7 ἀληθλώξθν. ΤΟΝ ἐΧ τ’ ἐσπνᾷ, γρϑῦ 2υς (ρ ἄξωοας. 

ξτῖε τβυω: ; φυς ρὐνγμλνθ» σή πσερεφα ἘΣ Ὁ. τοῦξαϊε δγρόύν νορξξμεών, 

τον ἜΝ δηοιων, ζιλ α κτλ οὐ ζς τλϑίν. ἐγ "λον ὕ) σΣλοογνύϑα ἢ 

ἥν νϑς όϑορον ὑζν «γΆ; “ἄγααᾳ φοΣ Χο ἐφν. ἔζων γδ σὰχονθιεων τρυξ 

οὐχων, ω“ ἡ δρεογθο," μωκρίρίῳ, τ΄ “ ἔσιος 7 ἔλον υχϑένλϑον παρίιϑβ ἘΈΤΩΝ 

ε ὑῦ τρε' οὐδῷ 7 ., 25. κριοῦ ᾧ ων ἐσϑτον “α΄, ΡΣ ΕΝ λον 

23 ἰϑοχοιγ δυό. “λοι ἀν σρρσω;ν “σωρός. 

»} ῷ ̓ς ϑαὶ φρο δμκορι σῇ 9 “5 νειρόςβ. 

ἀν νιν οΝ δ) ἣρν 3,ν ὦ απρλερῦ γνῶον" αὶ ἦν κοῦ κφρὸν σηκφήνσν βδν δ “6: 

ψχντι | γ᾽ ἴα κλὴν  ῶΝ ὀναρεκ ως Ὅν ̓ς χὴ φῶ γρεάροδι “! 42 εἶναι! 

ϑων “ποιῶν - οὐ 1} ζωὴν 2.2 λον » " ὃν ρῥναίρ 2ν» ἦν τ) διούφωοδωνν, 

γι᾿ ὃ θα γον, ) 62 λοήγενεγ ἀΐνσείας »φυζτιν «σώςυσεες ὑδεις Φῷ οὔζγωης; 

ἘΣ «ἰ ῥαίνωδν ῳοντο τῦλλμλϑ δθόν οὗ πῇ τεζλοι δ Φ4) ̓  τῶ2- ζΠάτος 7. 2ν 

ὉΚΡ, ον τοϑην, μωλκ δὲ “5 κόζων; δά ρεὐριώβη, “νων οἰλῖε, ὑἡρωὴ 7,3 σοροσοῖς 
Ἴμ: ζ χοςῷ ὦ ἀῷ 2Γ χορρώνος ὄγδῳ «ῷ, Ὡς ἀμ, ἃ 

φ να νῶι ἧς ἡμὴ μ ἡ ρονύβ νειοῦ την ὠὰ δὲ δ κρίνα λυνᾶες. 
2) γη με Μὴ, 55 ρον ὝΕΣ τς ως ὦ “ον “ὐμω ς 

7) γί οἱ ὌΖΩ την κα μήν νον “ βοίναι 

Ἂν «ς “ὥζνυν ζξεὰ δε ας αὐθναβ δ σῃρϑησα “α αῤϑνησιῶν ζρλαῳς αὶ: 

δον δ. αἰχγεων" τρθλον. οὐγξρ » ἑῤον Ὡς ἀμάρουν ἀρηαν ον κογκλνξεσιῖῦ : 

οδλλ "οὶ β εύσνν ρίαν»: ῳ φηϑηλον χ,, φαεχον 76. σολαν οὶ Ἰμὰ οὑζροτύ»: 

σον ῇ ᾿ οὐ θοοαξεωσαν χαχιεάζ, οἴει γποοῖον οὐμερς ζχδε- «αὖ δον ,ὥτε: 

ΡΝ στ): ὀθρχία αἰρϑοζκωθε, ρ».»;); ξῳωκαίωο ,ναραν ἄῤχον αἱ ἐἰπρητρίη 

ϑογωδον σάν ΩΣ σερλκθον ΜΝ ἡλάντᾶς ἀξναῦει πηθον δὲ χθου ̓ ϑάνανβν 

Ἴν Ὁ τ οὐ διγαογ ὧν αρκύϊα σεν, φγεύ ζανν. λαδέδον, ἀιθικῶν 

205.» λείσῦ μιωόγο᾽ “ οἀ ων γγον ϑσδοί αβ οἱ σρλούος δ θυ ὡς αὦ ὃς αὐ: 
δρωγό γῆς χγῳο ΡΟΣ 6 ὅῳ ὅτι ϑο Ῥρμαβοθείμαι ον “πο ναιεζυ. 

γρόνειο τῶ ἀδν φω. Ὅν νόμον, 

Ἵν μϑρ ρρημηον τ ον αζοθλ ἼΩΝ {7.2} 4 θυ σον  κθ ὦ οὐρα ἐουζκ: 

" 
γὸ! 



γῦρσον " ν Ζ Ζογιων.ν ἐῤίγου ) ζβωσεν ΧΡ ) μϑρι! »» ἀρρνα,δο»ο)ὰ 

υῤϑθενυννῳ ὧν σαλιν ον Ῥ “: σῷ, “ἴυδον. 

ἱ »»χοιμολυν όσον" ΖΩ φῤυ ξογηθήσὸ 3. αἰϑσε! ΓΟ τρχόνῖα. 

“ἤοβόσιεν» ὑνήοεθε ον, ῴνυον οὖ ἐὑνσφρίθν: ἄς ἐνῆν ἀϊ ν "ἐβ ΟῚ 2ον 

γα 25 ΓΟ οὐκήρνώε φοΐαν ϑζρου δή. οὐδσᾳ!. 

ἤρντι » δμαοθς θιόήσαν μονειισῦν οἷς ξανᾳῴν ἐμέ λων "χω; ῷ 

ἐῷδλὲ δος »χ τράρουϑα 3. ἡ! 

2) ἀρλόνγε ῥχοῖ Ποῖ ἐν σβοαῶον: 

Εἰτοηροιάί, ̓ ν σθῦ " ϑου] εἰ πεύμν (9 αὐ χλλόνφον “"ς οἰμδάων ργ, ̓ς 

“5 "δγλρε:ν ἤβογολ ιν. ὕψι οοοἀλνόῤῥα Ἀφμεῖν. κἀν δ λρ 
ἦν» 21 ἀγορασως ὡς εὐαίςχ σἀροθή, ῥαῶο κὸ " ὀνξανῆς ἐλ οὔ ἡ εὐροσθο ηδῦᾳ 
ἀξ λίαν φωνή; δ, οὐρηρμεόν φρὸ ὁδοῦ, τουρελοούδόνον λιύνια δ μι τὐμαεκρίκᾷ, 
ῶν Πρ εγβμία ᾿  ζαὶ 92) κώζωδε- “ΦΡΑλεῦ κε). 3 φλίγυν ἣν " 229 φγῶν ἀπῇ, ) 

λοι δ. μοι ΄ν ΡΣ Ω Τῷ ρον ) τος γι οἷκῶυ 2:5 φεσσῶο ἌΣ ΠΥ φιωρῦ55 ».2 

ἐωαίον τώρ» ὧς »αωϑ᾿ ζίμριξνε νθ'» ἢ ζ γιαὐδχνῶ τς οροί ρχαν ὅς ἔγοῤ 

Ἴκως ἀξωνζ 
» θ' 5 τπολίυαν ϑκ ὑμίγοα οὐὐΐως “τδοπεζίοο αὐὔῥιᾳ ἐν, διιοϑῆς »οϑἤ,( 

) 3ον΄ δ μων ᾧδς τάδινδ' ῴγ ἔκ Δδιμοῖς 2} εἰμ ἐβωλόψω δἰδνοκα εὐ 

3) πὶ εκ ἦς ἐ ζδον 25 )υὴς Ψ δβορλομϑ σῶν ζ' ὄγρρεου «ὧδ. 

,ἤοσ ῤ κᾷλον κριῷ γῷυῶν: ἐλυθιῆνας φοζ ὃ ὕκέβεν ὃς ὥριος δὐγυγνν γρα: 

ὅεο (ὶ ὑκρλατανδε ) ΕἾΝ Ἐωρῦ τὺ 2. οὐκ, γγώνφος φ λας. "22 ὧι 

σῷ ἄρ: “ὐσωφος ῥαἰαδαλα αν. ἘΠΕ τ σαι ἡρεῖς ̓ ηβαβε οί! αὐ 

Γ᾿ ϑαὶ Ἰαθδῃ 9 ἀνα; ὑκῇ Τα μνροιῤδ' ὃ ῇ Ἐρ'ορ νϑ τὸ; φυς τ, 

ον ὅδ ὅλας» νῶε» δ δεν ἴ Ἢ συ ἀθυϑεαασάῆο ν2) φχοκ ἐν εἶνῳ ἂν τον αἴ. 

2 ῳὸ σῷμα ὃς κἐῆῃ τῷ λον ΚΑΝΩ χερον ᾧ» αὐζς Ως 9, ἐσονωον δ 

ΟΣ; »Ρ ομαογῶν φιῤῥχοίνσῳ ἐφηον δέσαζας »αθϑου αὐρσων 

Ὁ δότε Ξίχϑη. 99 ϑείναδον - αὐ γῇ αἰκαρῆων ων «γι ἰσοίγσων ῳοὶ! “ρθη 22): 

δος ἰᾳρος σωει3 οὐδε. υύῆρ ἀρ κῷ κα σῷ 3 »᾿εμραυβυργῦ δόξες κρ αὐ κἐφυῤ. 

ὅ) κα ΠΝ εα' δα καλαὶ ως αἷγρο » χοιδ»τγτοῦ λρνοῦ φλλϊον: ̓ ὅ 'πτῷ; μων Τ Τἤκῳ γί 

ων ψἤυ ὁ το ἄγριν ὥξῳ οι κολενῖν αὐον 2 μαϑαροϑνῶσ σμεχδεοώνγ-: 



( 
τώ 2. 

ἐδ ἀξ κμωαον ΦΡΜΝΥΕΙΝ ἀΤΑ Ἕ 

λκαδ -δνηκων γλίργο. βία νιμωῦ; ἢ φαθηλς σαρκὸς - ξῶς κΩ πδδν δι ίρ 
' 7 

ΝΠ ρω, μὴ ; ) 
} ἄρον οἰνῶ ἐθη ὑθ τ ἐαθαραν ἀλέφζεων δφηλων "ὦ Δδασ οβ λοι φῦ κωλ: Δ ρος ΤΩΣ : ' ἣ Ἵ ᾿ ; ον αγώνι "7 9 ὄνοίία αὐφζ 9 ̓ϑνεᾶρ» ἐν 3, ζκ 'κ “ν (οὶ φλοτγίάν ζονῶον Ἢ ἐῶν, ΤΩΝ ΐ ΓΕ ͵ : δωυν. δὐαβαλρσῆν Ζξαι ; Ρ» ξασσχίς οἐδε φύγον ἂς ΖΞ . βγη δας. ΕΥΕῪ ΕΞ 75 «ὐὴδ δια γτορρῆς 3 γέσερ δέ δΣ τον διαρν ενο φία ων ης 

Ξφ οι δίνγγφλίοις σλιύνεαξον ΠΥ ΞΑ Ζ Ζό ) 2 ὃν μὐφροιῦ ων ῦων ῥασλγοβῶν. 

οὐ οκερλορή ὡκῇ εἰ σοοαῖς σης ἐφέγγσεοβ» Ν ̓ν ἘΘΎΨΕΥ Ὁ ἐδ σᾶδ 
ιἐαὐαίσό οξαος» ϑκρδον ὧς κε Οβ, μφῤῦον: 

᾽» 0: νοΐξγον:. φου] ΠΣ ) ̓ » οὐῴρρον τ γρλανῆν, δ “Α΄ Γ αἸγσάῳ" 

Ὁ 7, ζξνα λύδρ ἦγ ανλυληόαυς ..9 δαῦγωλ;» 38 ὦ φγγλδλφία 
᾽ ἀν δὰ ὡέμλη σας γεαζον- 

“ἢ αἰὐνώγρον ου ρς ὦ ̓π νλαθδς 2.65. οἱδνώνων τγδλ»συεούδαραυν Ἐ 
} ] ζω ἰ ; ῇ 

ἊΝ τ ὦ δυνοϊ νων - ἡ οήψρων γορ ψαῆερς,» χοζ Ἀ φως νὰ αὐγχε; κλϑ »δ δῶν χόυ. 
ΠΥ Τά δὼ, αὐ «ἐξ ὅδος δου ὦνχ ᾿ σελγγγος μεν ας νικῶ, »Χ2, 3. ἀ)ϑλυ9 

“«-.} δ γ᾽ δι 7 β φοῦαρρς φρἐ λαρά ρ9) 2 ΟΣ ἦν, διΑὶ αὐήγο αὐ λ 9 . »δβδυζ χισζα ρί59 φύβεφ; ὍΘΙ ὑρεδε Φου δὲν ἡ ΑΙ͂Σ γδὺ ) ογ᾽ ὅνι ἄν ϑνυῦ οὐ; αϑσασων διρονἥς οἷν, κβιδα 35. “λὸν ᾧνοι ὡροῦςαϑ, 
γα αὐῆρ γγροσούθ. 

» Ἢ ἘΣ δώ δαΐ; δ6 δ αλνϑ γϑς ; ἴω} 

“Ἄρ»ς- , ἐεωψῴξην 3 φαλϑονόι οὗγος ; ἐξ δοίως, ρον! γω : δὰ Ὡ»α ὧν δια) οὐρα: 

φηαΣ ἴων» ηὐαληδίο οὐχοῳ ζῆι γι οὐ βεαφνκῷ δῶχᾳ κῴχθη κα ςα;» 2 )γ: 
2ζοξνιφοῦ, οὐ μον τγορ δ μεονόξῶ ζύα Ὁ ἢν τῦν ἡ ΧΟΡ ὅτ οϑφυδν 
“5. ὑψῴχον ϑρναίσδον ον αὐγοέσοαςον 225 ψυνεῖν ζξ,ωρ 4λζ.. γον," 
τα Ἂ ϑν»ζῦ φιύδων η οὐδῤῥαναξοκός ἔξον» 2 ἐν ϑάλθ, γαράφαηνοιὦ ᾿ 

᾿ - χα )), δῇ ἀν, μαῇ σῦν σλ ῶσ δῶλ ἦν πον, υρωνλονυρὺ ἐδγδργὸ ΩΣ 9) 5 δὲ ϑυσανροὶ 
«(νοι ζξϑωρσορίας «ἰνοίγον δύμον ο(ῶ “δ ἐγ Ὧ ὀγρον οὐχξφιον» ὡς ον 

ὡσ σῇ ἐδιν αυζίρ ,οὐλδημεο πῶ ἐγ ιν εὐ ΡΥ κδρηᾷ »φαίνεονς. 2.5 
5 οἱν ὐνόνορχον γρλεῦθῆ,. ἐξ, β ϑυμαυχὸκ δὲ ἔγιοὶς ,μῶν φεβ δυρδνι 

, Ι 
ΠΣ "2. γφονόν νας ; φ σύγε " ὅνδς αληϑεῶς ᾧ φανζί ων φοναΐον}9 δ συρχέδό: 

νη δϑιροςυ)η9 δ ὕχος ΐ βλλον. ὕξινν αὐλρδῷ ϑωξ εἰσυν» φ ἡγαναφρεαί, γῶς γᾷς: 

Θλανοι (δ. Ὅν Ια ἂΣ: φλγϑης ῳᾧ σῇ οἶδ; ον ̓ἀφωνῆνοίαν ) (οὗ  δξρνῇ 2 σ ζχνῳν σῶν, 

ἡ ορδδον λῦν 



᾿ Ιο, ̓“θνν ς πεν ποθι κάνω ΤΡ “μὴ (να δρῦ ̓ ἀγεῶν ὁ «ῃν 

Ατ ἐκϑλν ὠχὶ ΣΧ ΩΣ θαξρφον ἐρδλυδνξα ΣΟ, 

οὐδυδυ "δ 5 Ἰουδ ἡ ϑανα δι ϑὴν κοθήαν αἰ ϑε. δὰς αὐαγεθι δθλρεθχ α΄. 

"ἢ ἔχων. ϑονυλβδα. ϑὸῦ κα. θα δ! ἦν Ὑὐλυτϑ αὐδν, 
Ἐχυὲ ὧν ὀβνοίαυ ἘΝ δι, φχ' ΡΟ "" ἐλθστθ δεῖς, γϑδων, 

τᾶς - "αν του δι ον κ ζῶ σαρροῖς δον ἐγ οὐμγγελρρικέξιμαδοῦ ̓  αν 

ων ΩΣ αὐ “σέ ἌΑΡῊΝΣ: δας ,θοίννωσον τ ὁ χλθς ἃ; “νὰ ϑῳν ραν : 

υ» ΕΞ μ᾽ δάνοίγων »ω, οὐρὰ , δῆ δωλὸ. δσιιῦγ ϑα' Ζ εὐὐδὲ 

Ἐς" να ρα ως οὐ ξυον- 

(τῦουλοὶ ὃν “1 γυίων Ἕν ἐχθροῦ ζχον 3.ν "λον δ ρνχσν 7] 

δλν λ254.. 53} οϑᾧ διλτον ϑονφαβνῖον Ὑσοηλ αὐξ λουσεν» “2 
ἿᾺ ἐγω τοὶ Ψ αὐαϑη 2; ἡ ὄσνον 2υῦ, ι) ἔδω αὐνγλερ) δι εὖν σοὶ τ ̓ 

σ᾽ ὸ ω να ἜΣ 2» “ἐν σε» ον δρόγον σΌΣΖΝ σωροῦ το Ὁ ἰω 

ὡς περυχσίεγ, ποῦ ϑεδίς ὡὐ φῷ ἡ ἀἦλα λ2 οὔδδῥνεγοιθν πόλος δι! ῳ ὅς 773. 

ολϑαν υὐθή νότον ἀἶγὸ Π ρων ϑοόξηλθ' δ , λων δ: φμσζς 

ΣΙ ὃ ὁ Χ χ ὃν ψἈον σοῦ ΌΣΟΙ ̓ Ὥρος ̓ς φαλοίδορ " χω ᾽ ἩΒΈΒ ΕΝ Φ οἷ): 

π τέβγλεῦηι δῶ δ μα κα ιῤνᾳ)- Χ δ9΄ οι “ ἀρῶ ρα ἘΞ 

“ δικαγοῖ ᾧ ὙἈΕιϑρίηον 
᾽᾽ βου. τὰ... κἀν ἐυν; αἱ ΩΣῸ -εἰδόν "22 ρμοωρον φχοίσυ; 

» ἜΠη "0 2, ἡκρύ δύλῥονευ αἰ νω «οὶ ων 

“ξὺν ττθον » δ Εράμοσυ δ, Ε “) τὐθὐδὲ ὅς φρο ἥχὶ ἼΑ 

ΓΑ ςὐπν , πρλονὰΝ ον ὀσορδν τρροὶ αἱ αὐσόλριον- )ὁ ὦ ἐδελῖθν ̓ οἵ Ἢ 

ἘΞ ΠΕΙΡΝ οὕς μδδι οὐδέ ἑκων ἐξτν "οἷ, »ϑήον ὃ , 3, χοδαχο σόοχος ὩδῸ"- δουλοΣ 

ὡυρωος ̓ Ἡὐμμλή ἴρδω, λιλδδνοθθν. .ὡύξι νεῶ κ' συ εχ 

δι δ. ἬΠΛΙΝΙ βοῶ ἘΠῚ 2. ἐαρ γων» στον ὧν απεχρηλοι “οῦ: 

φθδες ες Ἷ ληυθσοσῖν γγορφυε Ἄονρξ νοι ἐν θοῷ ΕΞ ΤῊΝ 
αἰσοσεν ον ἀς τ ἊΣ ζις ὁ 9 ΕΖ ν ἐὰναν φἶσεοον λ;αἱ ἐμύαενν 

τ ταν μέννχρνα ἫΣ ᾿φεον) δυσϑαλόφ ἡουΐιξε 2οῦ χεῤοο χρεὸν μἷς 

δϑξαλοτα Ἵ βράοοσθς ὅν » αἰαφθκςαυθ' οἂ ὧν ἊΝ ἀξίων φῦρυχθυασος 
αὐθα τος Τ)ω 2. 2): 2 δ, καίυον ΔοΆ7ο Ἂχ Υ “διωξ 5 ἜΑ ΨΗΝ 



τὴ υϑῶν τοέϑορ τὶ » εν αἰαγερδις ἥμανον, 98εν (Δ ο) ον πσαροι σα στε ἤἴκσής ΠΗ 

ὁνῶν αἱ εν ΑΛ “άλλοι ων τὲ μον ἀρήνις 27,2 Ὁ ΧΑ ϑρ καῆκ,3..«2 ὀχχνὴν 

ϑναδωνν ἀργδν σ᾽ ραν ἀλε, , "τς, πιὰ ΣΝ -ξυυδλαίλο) γα ει γόνα 

“χὰ ΩΣ Ἢ. λυ δῶ. ΟΣ τὰ "ἤ ἐευὐλδυίτυντ μνιρεγεωλε δδυ σῆς, 

.3» αυοιχδ: σι ϑλιοῖν Ξε θοσ ψΑραδὴ να) γγινωση ϑηξ πσερολε σία, ον 
ϑρηναᾷ ΠΝ ΑΙ “ΔΑ! »θλίδον ἬΝ ἕω... Τλϑρϑ σὰ  ἰθχ γα» 45: νον. 

ονῆς 44 ΚΥ ϑδευχίεζαγ δνίος ἴοι ̓ θλαῦ τοερύσύ φηον κα ἐνερ δον 

σοι ὅδε ραᾳ. αν ἧς οἷδλιν ὐρῥδσλώρρην λυ σζσαύπσο, φιρζερ. ώς φέλλίρμάνο,. 

δὲωχν 3," ΧΡ Ζ παραγ ῥησω ἔν σοι ἤν »φλεί αὐλοῦ θγαν νος 

ὀβοιῥ αὶ τμὐϊρασρμῳ) θιναψΖύ)ον. 
τ ἡ ρος 

7} 7μλυραγοοθῖς τὰ τὰ δῦ σουλαναν ων, πω, θεν, 

ἣ ω νἐθονυθχισοόνο λα πὐλοίσω ζυθυς ζναλβροι χροθλεκυν,, 

τών ων χρούνχ  φοίυῦ σον δὴν δι ἦι ἡντέρη σοί," 

πδιοχ ονδολροῶν }5 ῥαχόνῥκῳῖν εὐλιωβ δ εἴτ δῶσ, κΣ ὐβφένρη α καρ: 
δι γριφι.“ Θί. τ ἡ πποὶῳ ὯΦ αὐ να ) ν ̓ ἀϑατθυΐσον εὐὐπρίζονζν 

σ ᾧ 2 υρντῦ ἢ "ς καρρας ἈΠ ΤΙ Δ ναῷ ὥανώρω ̓φυιυποεελειεϊεῖ, 

«ἰαεῖζός φλνοδίο , ϑοόνον σὰ ϑυυγεοθωνᾳ “τὰ γυυῶ γϑϑσευσο 

»π ΒΥ: ὃ βίῳ συγεροΐρ ἀπ ἢ: -σσύϑω, Ἐπλρεῖ "ωϑ)αδλιῇς Ὁ ΡΎ 

ὠληχϑν. δ ιλυ μοι ποοοσλωςῶ αὖ τὸ ζχον ν "ενοὶ ῥα λλοὸ ὁ ζ ϑε 62: 

ὧν ὦ σωυΐρι δδ2 φρὸ ὧν ἡ ῤϑνσὰ τοῦ διζέλα, πσοο λέν ζ ψόνῳσχα: 

ὅς φχίαἢ ἰ λυχχϑεν ᾿Ξ φη ολμϑαφ. 
» ΚΠ ϑλοῦι “ “ον λύνν τὴς πσρονηῖς οχ᾽ 

θὰ 0 δὶ ἀξ γοά ἢ. ἐδυρίνονε 2 γαλλοΐ «ἤϑρωνην «κου ἂν δ αἱ ἦν ὦ. ἦν τὴ τῇ 

οεὼ ὃν χιυρ ἄρ θυ ον ὑξτηροωρρηον: οἴσϑ 29 Ὑ πε δα 75 ν πμ ἢ 

σεῦ Ὁ κοί κα ὄέρρο γανδ πὸ: πυσθνι 

.}) 15: ἡρησω χΑΣ ας ὡς ῳ ρον Πα πτὶ δ μεηλέρης οἰχοςῦ καθ 13 "73 

᾿ τ δλος Ἰγϑεὰ (ῳ δός κῳδιρκοιῖε ὡς δ 2: ϑόχοκω αν εαϑ δ' 
"} » (γες, μην, λα δ φον φιίρρν ον γ΄ 

ΠΟ μα κ “λῶν ΣΡΜΜΩΙ ληρολόϑ᾽ Ἀνδιρνοῦδ, ὦ λᾶγ γέ 

ὥνφ γὼξ αὐσα ΤΕΣ ἰξρρῶ φτραγρηλγ. οζ μαὐ δι δοίωγγώλιςύς 59 ΡΟΝ 

ωβξόν 



μὸν ΠΡ ΕΓ Ὲ ϑ,ζ δήμων "ν᾿ .} 2.5 σωυΐργ δα φὉ φρῶνος δ ον 

αὐἦχός Ἐν ἐκφίσιατον ἐσ φαρθονδ γι ἐνανος Ζ, ϑαλῥιταν. ἸΣΘῊΣ 
φράρ Ἀὐρϑορααλρ Ἔυρῖει ὠλόσες: “πον ϑξοσνορσεῖα, ὑ60" ω αἰδρν «νύ: 

λέ οὐσλέσος, ἔνα μή ἀἰσῷ, 3. σώ γον τργεραθῶθ᾽ ὁ ὅθρο 5 κέ ἀαχο κα Ὧα 
δ δῆμη. ὃ δέν πρμμύνν 2 σ τὐλεύϑοιοα, 3: δῇ ῳ 

ΩΝ σφιν ) οι ἕν τυ σόναι ὡς ἄν πᾳ ὠφργα ὀρ ῳ .δ)0 ἡ αποώ: 

Φ »ρωδῦ ὡς ϑον ἥνσας»ν δε γηςάως αἰστλον "γαῤώ 2 “χρρκοναῖς ϑκων ἰσό. 

Φοῖῳ ϑείσσνον. 
ηβρων ΡΙἢ ἐπ πετλῳλάλγο ὅσβως Α κνζβο οὐμαγ) εἴων: κυ 

Τοῦ Ὁ ΞΧ47) γ φῶ 2ζων 2; χρης ὦ φγ(ε; φίδωος προ λαμ  νδογεοῦθίν 

ξουν ς νὰ δέξο, ἘΣ 7" Ἰ πμμνοῖ ιν ἢ 2ὺ Νὴ φένϑων 

δίων" Βωἢ ζφ ρα ὠδνοῦλ, ΩΝ υϑὺ γν βησυκῦ υφοστίρ, κῶν ἀράν: 

ννΐα! ηλόῖ. 3. ἐσυγοχώλο προς, “ηλλκο νῥοινσδ “αῖξην ν την 
οὐ “γογνωῇ βαὶ ἐρὶ δ δίνης; ἐδ αἰών ἢ 34 "(Ἰδῴκαι τῷ οἃ, ὧῷ γαῷ 

ϑυὺ ὅν ν᾽ ζς μαβ (αν “σδιόῥεων ἢ,» ὦ »λ. 9οὺ ϑεοῦ οὐγαβρῶργα.» “ δά Τεν 

στιν ἠλοῶν ΝΥ κα γγξωξῳ ϑΣ τ ν ἷΞοςώ Ἡροδνὰ φρένα, ΟἾΔ , ρμκρίῳ 

σον » ν αὐλυς ϑιδρεαλικῷ χρῷ γα σῷ ἥρως 4. 1, ἐλναῷ “ᾷὰ θύρα 

ο)ίτσαν ὡς ταν αὐκϑήν , ,κ ὑ οὐκ Ὁ ἀύμῃ ϑιυ δου" 3 

μὰ δῦ ὄναν Τρ λας γε δον ειχοια ἐφόφα καθὰ ϑηῇ λνϑς,, νας δέᾷ, 

φρεργνε ὐμυδε ύγίω ἡ λεγο ἐρλεὺν ἡ, αὐ γα 18 ν᾽, δ᾽ μον ανζλρα. 
υϑθνοι μέν εὐ ἦν πὶ όνρμκα, ὃν ὄν οὐδύψεα, 8 δλον Φδθυρ αν ὡζιω: 

1) Ἴ ἰὐνῳ δ ξυλοῦθιν ἄν νῷ αὐλοῦ γϑῦνοῦ εχ ὑσδωχ μχ, ὦν Ὁ» ὀύρᾳ δίμαι νον. 

» Ἂν 25. γοῦν γ|2, σα ρούα 5) ὑλησίως. κοὐ Δ αὐγρν ἤώγαο παρ. 9. 
,θ.98 τὐνωλλοί αὖ γάβν. 

4: νρηϑν οζλον "δ ) ἤθε Ὅλτην τϑφυζζκαον σι σα ρον ἡ 

γαυδηρη γενοῦ οὐρα ως γ ὄνομα γον ωζ κὸν δεδκφικαν ηλος ὕγγιν 
᾿ς εὐμθόν μααηνυν ἝΩ "ὦν ,δδίρεων αὐ, αὔοδυξη ὀξερεν φὐξχρῇ, οὐ 

02. “βῆων δι 2νδονν» μαδῳςω ὁ ἐλξονς “ὡς βαρ γέερειτον, φρο δζρ »μας- φῷ 

γραΐ σ᾽ δ μὰ: 25,52 αὐ ἤρέδ ογρνο ὃς’ δι ταν ἐγϑλὴν ̓ βφλο 
ὅν» Σ νὐὲ 5. γγεκρούῶς ΕΣ γ κα}, σῶν δ γον Ἕ ἐρνωπωυν: 7) β»ρ ὃ φΦ: 



σαί, “ ΤΣ ) ἐχῆκ ωοῦ μῶν τϑηΣ Κλ ηος ἥν» Δρισοιλέσῳρ ὸ ἕω ξω ὅκα. 

ἡγονσδοέσοήνασέ 72 ἔλωη γι ΩΣ ϑίᾳα τγχὸ ΣΧ Σ ἧχπα σὰ" δ 

Ἀν τμαρίων. ὌΝ Τ) ὌΨΨῃΙ, ρλί δες δ έζω ρα τγία ὑπλέ 

Ἅ εολαῤ ρον ἴσα θέν» δχάνο μα ξννϑυνῆρον ἀν) ἕρμα ἀν᾽ αν τ οὗ ον 

“... ΧΡΩ͂» νο “4 Φίσο 2, »,ἢρ ἐωβα λυ καδωχνία- Ὑ καλυλγ 

δον ὙΓΡᾺΝ τον 1," γαρῇ ̓ Δς,» 2. νωδχήγο ργκο (δ ἐπραν ἀτὰ »ξεφνγκώ: 

ἄρον Ὑ )λνο 2 7 οὐδοαθ) πᾷ οἱ 1) ἀροξιία Ἴ- ΣΤ 5 χαρα»γζεῦν 

μρϑ]σ Δ᾽ γιός φρο! Ἴνεν χρη λον, 2νλέκανον ) νϑάζα νοζλεων γι ἐρ7ρε; 

«κλβοϑό ρυῦε δολνθ βρερσι γ{ οβαορμα δϑπρρρόρη γολιίλλ Τ' ἐιόρα 
" ὅζ᾽ κχον3.. ἘΠ 30 Ὁ Ἀοτ ὁ) ς "ΛΆΔ ΞΘ “ῖ νὰξ αἰσῷλφ, 

ΕΣ ἑνοῦ τ δας αἴσγ ρθε στ. 

Ν ΣΝ ̓λφφυβ ΘΙ ΤΗΗΣ ὁ τὸς ὃς Θειυϑιὰ. 

ΝΣ ΩΣΖ ενΑν σχῶ ἔρεν ὠνσῖὸ ΠΣ , Δς εν δ Διολήρρα, ἐν τε! 

“οι αὐαῃ. 

"Ησ᾽ ὃς ἘΠΕ ΠΙ “γ φοδ." ἔν" Ὑ Ὑ Ἢ δὲ υα' 

ΝΟΕΙ͂Σ πυκνὰ τῖον οὐ κῆγωῦ κε ασεϊγῷ -οὐχὺ δ “ξύων καὶ 
ες ὡ ὌΝ Σ Ζῷ ωϑ ὀσηιθρίσῳ θα "τυ; " δρῶλο ἐῶϑοιοι 

ῦ αἱργανοῦ ἥραρηεγον »,δὴ ἢ ΟΣ; Ὁ δ᾽ ρει σιῥὲ ὑπρουβδ᾽ ὑχρύδι 

ως υξησκοῦ ἐγταῦ κ νον οἷν 3725 “ οὐ ζζ ρα κὸ γα τΘ ΩΓ, 

ἕναν "ἧς ἄν, δέκα Σ᾽ καγρου ἤν ϑαὶ ἔβρω - δικόν γέῷ πα Σλρι τρλαασρ γι ύρ τα ττ 

“ερλθ ἜΣΤΩ παρ λ᾽ πεοῦ λιως γείσι «ζσος - ον Ὁ ορωϑλιωργ, 
ΤῊΝ αν κῆρι - τοῖς οιδγαςθο! γε ζωσρῦ φγΑώνη σῃσῃ πα 

ψσο ϑραλ. «πο οἱ’ δ ν σῶν ὀγνωῦ μένος" "νοΐ, τς ς ἀἰυῤσραώ τ αλημ δὼ ζ- 

ἀνίσων! ΟΣ Πἰ πα χεῖρε ἢ5 “αυβ δὶ “8 μιαδεῖ μαρτ 

ἐε ΠΡᾺ Γι μρρολϑεν νικιϑοκφρεὼ χρθίξνν ον ὁ κοῦ ὃ δὲ ῥὐοηα τον ἡ γρνν:. 

βγος ἐν ὦ 57) ΝΣ, »Ἀμωὶ ἀϑαν»αϑ γυ νος ες ἐγἐνέχιο γουδρεργα; 

γρῦ πρπ θέαι ῬΩ φθρβονῶνει ἬΛΟΊ ΔΝ βιῴοῶν δ. βερβρβιι 2τκῆσως 

Ἀν ΩΝ ᾿ϑοχη 25 εξαργ(ον ξβηρέιν δεν δ) οὔαλαο Ὁ λόχον Ἢ 
τοι ϑράθηγρΣ Βὐγοβεεῖο σον ἂς “λεὼ δ,γωνείφ. ζῶ ἡ οὔχον πὶ 

“οἰ ὐ φ δι ΖὈἤρωυ καλέρ»νγυ φλρφῆόν δ γλθεςῦνεν τὰ λύτρον 



ΔΎ ΑΣ φσϑε ϑ4ῖηι- 

᾿ θ᾽» δ ἀύχθὶ: 2» γάλι. δῶρ νεξορι ΟΣ 

τοι δ ἐφεθ ΟΥ̓, φουϊαἰγτ γυνζὼ γα 9 ἜΧΩΝ δίσως ἢεςὰὶ σἂ! ΩΝ ζτν ἢ 

ὡς 2 Σλο ῷη 2 ΩΣ Ξ,γὸ Σανορόςνν οἰδέδαν Ὁ419 ἡ ὀσερανῆρ ἐμ αόνραι 

ὦ ΞΕ πνζα ἀχὸ γϑοηοῦ ἐξυθύρωυίος υδρηψενεηβλεργμεαης ἡνειρεεθιὸν ον 

σϑλ»" » 2,5 ὑρφουαν μιυγονῆς ιμφλφρφ οί στῶφ "770 σόν νεσαῦλος Θ».» φὰ 
ΞΖν Ὄν αὶ οι ἮΝ ΘΑ ὑμῖν σῶν Ὡ σὐώς ὀς» ἀ]ώσας ἀγανι δ)οἑ όξεγ γρουίε » οὐκί ϑην 

ϑια' τἀ βεμς,, Ἐκα: δξάφον ὡς ἐπθθἀιϑομρβεδυδεῤῥαδεβγθώννηῃ ΩΣ ὑόδῃ, 

δογς στ) βθφ οὐφέγοιρ ἐκ φδάγονοςς εἡκωνό ὥς »(ῇ φ ὄὐτνῶς ᾿γούμερΆ , , αύρηρον οἢ 

τραρδένας υπρορυήαε ρ ούρυ δι}, "υὐν δ΄ σις νγἐρωύδον φιχοροιοοὺ Τδμεφιδλρῦν 
σιΐςϑον- ἢ ̓σὼ ὀφήλον ποσὰ εἴ Φυζευν αἰ. ὀχ κὐρυϊαδυζ δα φζσγέωξ, ̓ορί: 

ργῖς δ Οἷοοι ἀκλσρϑολν 4 ὁαν  σίσο σᾷβαίαῦ-Ὁ ἐϑύ δ νι γνο δα δὰ φῆρκα: 

ὃς οχέθν» πώ γήον «γεξοῴεῳ χοῦ σῃ ζ λα ων “ξιαζαωθᾷ. “χλοοῖ 

}»ν τοαρεδέκεϑᾳ. .ἐηώρον τὸς 5 7έση δ Ὁ δὰ σ)αΞνο) ἐνέν 

" Οὐλρρροθι Κ)εςύργλιχοι μὠρσιθαροίο σϑευθα, 23,λυγον. 
Ἴ ̓κωλεῷσο βχλ σοῦ σὰ οὐΐως φχρήσευ δ᾽ Ω ̓ ϑ αλρωρ φθ ΣΟΙ οἱ ἐξανδν ἀρὰ ὅν λογ' 

γαραλαζεόξυγον- 356 ὦ} συσα κρλδον» Χύλωῖς χρορϑα εορ σ᾽» ονέωυνν 

ογασοδόσο- τῳ νεῖ ϑῆον ἐγαψοδδδροθν βῷνωο ῥάσον ̓ “Ἡξύπθεην. 

» φοίκα φογ αὐσόθλ ὃν ὩΣ εν, ολιω δἦη2, κὐλαςξοον “τ ἐγ, 2, φ7,.57 εὐρρ 

ζω αἱϑ) λχ ἦα, “λχῆσοις θν Ἀσθ φοῦρζγ, 2] εἰ σοχνίβας 25 εὐχωυνϑεγε 5 σ᾽ ον 

ὑς τρίς Ὡοῦψερσαρ ἐγ μὲ φχύζι 9 δῳν ζνγβρινων φαυθν ὁ 2) ων λον 

ἤνυσε “πρώχοαν". 
»“᾿ 

ἘΠ μεμα Ἀιρζ αν ΠΣ “μύδρ.,. 52 ὐδὲ ζωλού: 

πεν δμῆχτο Ξ ϑραθ δ Βϑηψαναὺς 
Ὑξλνένδο. ὑῶν Ὶ ἼΣΑΝ χϑν. “ἃ ΠΗ ψγυ συ ὁ 5 ξμλ «σωροῦ ἀγ(ς “δωλθκθρο: 

“με Ὦωγι «ἤνι2.ὁ βάζαΞ ἀρυῖν φνεσεσων» οιρβλνίκ ον) 2. φὐξλον 

Τ' ποτῶν δὰ ἐρδλιανοδῆς δχλυυισῶ, νἰαλίν 722. 
» ἀω: ὙΌΣ ὑλῶν τ φξεθοντσοβ ὲ ΠῚ πεσνεμαν ὐχυεος " ἤν δελσ: 

᾿ ὅπ 9 Ψ ων Ἴκ λόίμα, "κα νώνῥήρνηδνογονοολφλιθομόνγ βιρνόφΣ ; 

ξ νὺξ ὕγδν»»δδόρ᾽ γον ύδος σλγν λγῷ 2 Υ 25: τχϑ 2.12 ν; φᾶς ΣΕ 



νενῖς, ἦρι κι δααυερ προ ν᾿ ὯΔ Δ ργοε. ἐπ λλόνα, δέρας εἰ φρρσ' 

ρ4-7 γα “2' ἀξ .ὁ  λαρκαλιὼς ὁ ολο λόγοι Ἐ' υγώωδον φκὴ ἐβερανου χῦνον ὦ ΝΑ 

δοὺς θήλλφο ἌΝΩ τρξων δλετύεραροῃ »»" 2) λαίλωνόν. σίχορηῷ;. ΒΥ 

ἢ γ4! τῆφν αἰγγαῦ: δ ε)ίογος “ὦ ᾿ δόναβοι “Ξἴροος φεὐγοῦ ναθοῦ Ρ ΒΕΙΡΣ "Ζς 

"ότι “ἰρέρ τρῶς αὐ ὦ νθα. ᾿Ὡνμὐ δα, τὰ δέλτον “εὐ σεν 2 δυο. κΡ; 

ἀ ἴ γώ να ἀσοδραυνθλα» οιδεῖ ὥννῳ υὐῖν αὐ σεριυγο λῷσύερ 31) "δὲ 

»υὐὔηρθιόρωεδα -αλλώ 29 » ὲ λι ἧἁ ΦᾺΣ ν φὐάνσν κάκ 7 ἐων Ὁ ᾿ 

λὰ λοζέρνον Σχρηκοῖβτεν ὑοῦ δχρ4 να τ’ πὸ νάρν θῶ, 

ὧν ἀλίωνα ξ ἰαυλεγῴενοον κα οὐρέτορὲ ποία εὺ 2) δδηραγατοῦ 
ΣΩΜτν νηί Ὧν ἀρ κύνα μνῶν 

᾽» 1: »ἰφλχ δον “γνοκήννχρήον δὰ ̓εραλρύων ἵνα ἤἔέτης - 

“ΥΥ θαὶυέδλ ΡΣ τὸ Δ Υ ιπ'νοηύρως δὰ "κε γαδο ὁ ἐμρελκῆ όδιχρίώ γὰ 

σεόςύώε: ὡς δος »ελαὶ κωλανοίαᾳ ἐπφεοίοδὸς υκήλαοδ, χὰ μφλλάθγον. νὰ 

κ΄ εοσεώην ;ραρίςγ ὃν «25 λυδειοιδρχτὸ κε. ὄλεζον’ τῆν δέζως -εἰζ, οὐ Ὅ0Ἡ: 

22 πο ϑδ; ἔν. 

»» γε: δὐγρυλωύ φιχῷ ηδύχο ὁ ται Δρρλοθβ ϑμαθρρόνρς 

Ἰ) λμζ»: δά. αγαψων γεξως τ δῦ »δώ "ἧς ἁγὼ δελλρίους λρηςό 2,. δύ 

λυ ἀπρϑϑὶ ̓ ρρ θθλμε πλὺ ν “δλωώςκ φνῴχυοον δι δρνρή τῆ ς ἀρ 

αἼήνς ὁ ἢ μον 95, ολλῶλὰ ρότθνο δον ἀλη, ὁ λον “μοδώνορ 
ὡν γερο ἐδελφοδδλίο δρορα ΣΕ: μάν ΜΡ ὑβύησον (ἶγτον ῇ εὐ: 

ἐβγκαῖ οὶ, φεοὶ κε γέ) ὙΖ εδιλέσῳἀὲ οὐ γε αν φρρόν πρ6}2' 222 ς - 

χὰ ζ} ριίφριν ἐρίθε τ" ζει ψροῦα οἔο " Ἢ βίου; 12) αρῳγες ν λοι δ᾽ οὐ» 5.“ 

μος πρρμωῖῳ νι τῷ χε οι δἷς ΚΣ ΑΓ 5 δ σξίρραεῖν ρου "7 "δ ξ ; έ,2. αὐ 

σφεα 5 ἡὐομ “αὐρνθᾷ 2σντ, ,λορωρία. , 

"γα ἄξριωα αἷϑ ̓ύδόεαν ὦ ᾿ ΩΝ - ϑονζραυγον ,ξ βωννῆ (7; θα ἐν ἐν ἄξων, 

.» 2κλλίηρα σοί κδδν ὁ λρονέί κυ αὐ ἐς μα 
᾿ ΠΕΣ φη ον» ἡΟΡΘΕΞ ρα )ν δύεων ᾿ς κορεῖας ἐρυίσαθς 23 ἐὐῤδδνεἧς ἜΣ 

ζοῦν ἐξ  σωϑΑρ ούνομονς ζεφον δώ των ον» ΝΣ ογαν ὧν αϑῆρῳ , ξῤογγῷ 

οὗ οὐδὲ ων» λύχνον ηρυ δυγίς λόγον τ» ἡτῦν ἂν 2ϊπλο»» σδρ γον’ 

7) ἤνλων »γβσίσιο εὐζ 7 ταδί ΕΣ κ. ΟΥ̓“ βεύνω σγ» σϑ καλό ὀνήρνσεο ιν (τὺ 



». μιρειβφνολρερα οὐβοακοίνρ οἱα Κι ἀιδονύλοψῃ φᾷ ρολα 
τ φᾳ- 

ΕΣ ρ δῖ ἰλύν τ αν βυπών σὐλάινφυβνϑ 2.2.2} ἐν γώ 

Ν ζοίδος σὺ ὠηευ αν 7 γ ΕΣ Ἰλαγῖῆν τ οἰνλνοα ἘΣ 

ἜΣ ἀρὮι 7.ῖν ἐρυόντα αγῳο γαῖ “οὐλὴ γερνῷ- 

θ." ἀγγ 5 τοῖν ϑέεων α ψερεκῳν ϑευνώ ἌΣ ΚΥΝ ἐγυλρίχη ἩΕ ΕΝ ἀ. 

ζ4γον. ελλνῖο εξ, “κ΄ δ αηγθλισῦ τὐράσε δόύςωος οὐκ ̓φλόδιδν, ον 

μαδρεῖ «ἤ- ' δῳν»"» ἐμ ϑκπγσα- τ 6, 52, ωξ σαλ»»»] Ἰχήναῷ, ἐάυ πῶ »Φ»νδν» 

Ξ ΩΣ ϑσο ΟΥ̓ΣᾺ οκάτιι φίνύφλαην ̓ Ξ ϑαίριον μαρλουρρσαι «Δῶν πόχον 

77 γῆνων - αλλ αῦν οι χηρκ οσηρμοι ὥγυῦ, ὑϑιδουδόκείη οΆ “δὐτείόν 
ὮΣ Γ Ψ2)λΙ γον» ϑἰάζρλς,. 2 οὔλας ϑαυξῶς. 

»» 3.)» πθων ̓ ἕω δἰυγσοιυως στῦλη "759 ΚΎΤΟΣ φῦ υγ, γλζρα λ, 

ὐΝ Ζιῳ; ἡθνξιρυνεῖι διλθ ήγῴο βδ᾽λιοῖι, ὁ οὐδώς πθρῆρς μὰ , Ὁ 

1012 τορὸ λεοχϑ κώνν, υ ϑηοβθθθον ὀρ ρον τ δφυν 
δι ραζὸς "Σ Σ » αν αίδος β οἷν ἀρωγον» ξῆς γαπούλόν «ρροβύζς. 

5.19. φρίνοι “ίωξ ὁ 2 οὐρρυῦ. 

Ν ΓΙ φηὸ ὀ ἤνειοϑας ̓ Ἀεῤνονιἠρωνίμμκαύι ΠΑ ΜτΩΝ ως αἷ77.)9 αὐαΐχροωος 

ϑοῦ νυ. αὐλοβ γε οὐ δερνίζω, ὁ ἀλΑρηβιωβῷ ζ2.. 5329 ἐγλκώζων. 
δβΣ ολρήνἀσεμονΑθού ϑβεογος ὁφαί)γρονίϑε; ψοἰπρ ὦ ὥριλιρ - 

ἐς ηούτδρα "»»Μόρα ΘΕ Ἄν ἀγῆζραπραξς»ο οὐ άμμ εὐπρορεαμζο ς, Ψ 

πϑέρὲν ὀἰαδῷ ζηϑν" “2, πεοορῷ εϑ ἀδς ἡ ὦ φἌλαι . 7 μήους “εξ λύλοκουγσ! 

“εκ. ἽΝ , γιαἰασνεῖδε ος χλσεφοὺ σὴ βου νδίης “δ ἀδελός ἐνῇ δῦ, ὦ οἡώσόζν, 

καϑόζρονῳ "»λν ὅ 1λ2 7 ἀρνῶν - “τοῦ τ εῤρέδομα “χλουφορὅ ζοος ἴ(ο; 
Φν ,λῖδον ΜΡ» Ὁ λυδεα- ἐκίφογς σίλνιαλη ὩΡῇ, πώ Ζι ̓ ἐδ οληε φγαζτν - 

σερώλι σῷ σῇ!» οέ γα ϑοσβδν ηουῦλρο- -ύορ νῶι δ αἰ ῶρθον " τως ; χἰνωυλ δέρας 

λροδλ γόων ἐκργώρς δα 1 γερο» »δν γ»διῤῇος ροδδῤρβμμῖ ναῦν ρέσοφον ον 

ἐμεν; ὦ φως ς δρυδιρρδά ρον δῖ χυθ99 ον »ρξραὸ» »γδυ. ὀϑγρόνονο» 

πρώ ᾷφαον 2. νῷ δπείρο θθθνύμαον, ελχὰ οἰ δεεαοσυδέου ϑυνλαφυρ. ΖΦ; 

αὐ θρονεβρσνοῦ ῥ(ρἀώσον βου βθανίο δ ῥφονεοθο νόον, 
«ἰὐν οἱοηωϑέξ, ᾧ ἐτό δοδήρυληγάφβριρνο - ΄μὐβογκανζόν σὺ οἰ οροϑυγον 

δ 



προιρχμυ!»» “7 )25 2,ϑιχώον» φλχὰ Ὧι, ὠλὶᾷς ϑοαεσγεαν δ τ᾿ ἔα 

2) τ βρνκειαρδέ γυλιον δεοίος δε; σέων ὅν. : 

τινὰ νὴ 1. ἤν, δν 3225) ἡ ἃ γ3ϑον »αλῇ 5 βνβαυξαυι » 2:2. ἐπα ἦλγ᾽ ον 
Ψ γάφρφῇ Σ φννΖς αἰβικαλπίδος σῖος τὰ αὶ υλλ σεοίσαον οἰ) οὐροχό3 γάρ ς ΑΔᾺ: 

δ οθως αὐπολ ΡῈ Α αὐδρεσαῦ Ἀμοε ΡΣ ΣΎΝ "τα 

Φγγό ̓ φυμίλνν. οἴ ὠγαγῶο ἀλλ ξ΄ ἼΛΘΒΜΕΝ κἡρούξ ΤᾺ κιρυγ  ννς μων " ἥγαέ,» 2 ζφ;. 
ΟΥ ἌΝ βεύνον -οδικνλγῶ» βου ον, σκαργεϊνώς: 7 θνοᾷ! κείθηριεν αἐζν,» 

αν ἧς παῤίρῦ ὝΣΣ ἀπειοσγϑβαρ όσοι ἀοἰιλεονερυλει δι αὐ γ. 2 ὃς βολεῖ 

φργῦς ἄγνον σιρήῖ, τ ρίξῃ γῶν ἦν ὐργείφρεον οξ μήων, Δα ρηβθερορῤἸθλσῖες ται 2 Ψ 

“ἴον οι ξσὺ ΠΟΙ͂ ἦρε ψῆν (αν φονμὸ ὀϑένορε3 2295 ὕγρυλῶ ΟῚ 

ΠΩ δρῶ ἸΝ Ζέϑλα85 Ὁ 5: ἡὰ "ἢ ῥα" ϑάσευθδὲ δἰὐϑνι. 

»γ}9 μελολοιδερ 3] Ἰρξ τ ον νΌ ιδιιοοζιίναράδ: ὦ .α εϑ “ἐ6.2ι(( δῶν δ ἀλβωρίυύξαο. 

(οὺν »τἱ ξχλοῖ εἶ βᾳ (ΧΘῚ γρηῦ »ἀρβμὴ ἐορηρομηρμάς μα ἡμνδμν φεὸς 

ΟΣ «αόνως γαῖ εὖ ᾿ξ ι-πκεασισίροκοίος τάχ »ἀχυκα. 932 ον ἄωρον ὡς, 

αὐεγόϊν. 
ἼΡωρεΣ ἫΝ καϑηγάν ΟΥΨ οὐ αυθος συω" Ὥ λιςχρρρλάφοῤλνν 

ϑγουρφσακρόν, τ χουν 4. ἐϑοιβ δον εόλεικός γΚ Θωνβνγιγόξονζ- 
Τηβδγονθέθιφαῦσὰ ὧν διωοΐζαντί πράσάδϑόδων ἘΣ ϑᾳωρφϑιδ. ΕΟ ὃς τὴ 

καΐδϑεος σγαναλιοι θργρις» τὴ ῥιδλθμκῆμον ρἀρηβρέον»ον τ συ σύςοι ΣΟΥ δεαζῦ ὐθᾷ 

συς ἡει Δγῷρ φβωλον τωρ χα ἣν ἐδ ̓ὐνοβαρσιλυνδν 2, τι 25, σορίας ἄξέθος. Ἰσαρ,ϑ: 

«(ὠσς δου, “νρλιλαῷ ̓ γουϑιοροογοιροι οὐρχῆμε, αρείρονᾷ,- φμίν,ς,2 ἐρά! δι γϑιέρο, 

ὁ ἐν οσδ σωροί γουιβρλρίβ (5 96ζ φοτ,θίωρο ὁ ἡωτειρο αἾρ)0 Υ »δφέσον δία, 9,1 

ττρυλριε 445. ὕνίο τνελιρ)ν δὲ ὁ ὕδραν αἰγρρὸς ὑγαρλις ανωλιαβος ον 
εἰελιχδϑ κεναὶ, 5,οοζάυ τῶν. οἰφοῆενε: ΑΡ ἐδζδίκῳ οἴ» τυ ρέων ὅς νυ 

ὅγαϑη 2 μρσωγ ϑύνο σχωρό 5.4, ἸΡΟΥ ΜΣ σε ρων βυ» 2 φρο οὐρδέαζον 95 2, 

χων Ξ ἡσοίρν θέε δὰχ' φοῖς ϑρόνοι ὁ οἱ οἰνωχ, ἀθη πεν δ2.; ) υνεῤζῳ,» εν ὦ ἢ 

κἀς μα ων; γθέϑας φράσόϊν ζέΐ, ερς σεὸ τυλν, Ὧ5 κάγωγ πσξον) ὃ δ, κα τ ὁ ":. 

κλομο πσοξῶος 5 φᾷ “τ καϑαώρ ῥρ»ής πα ἐραθιν δον κω 

ὡῳχοενρϊμορεναλώς ὦ ἀσωᾳς ἀβαμαι στεοσοζξα ῶ σρζ γαλωύνιος φξιο λ΄" 

ἡχθεογῦ οχίφ»ὁ εἰ ςἀφοῦχς- ΠΡ ῊΤῚ άχω3 αχϑοῦ 2 ἡμνδι κρὺ “; ᾿ Ζ, αεον ἢ 

[ 
δι. 



φι6΄ ς 

δ εφφθως κοϑσία “πῶς πεν σγνῶην- 

75 ες ἡπδὶ λαμ χαοζς χνοος πος δ ὠζιζῃρον τονε ὙΜΤῸ »ἀζγονξ: 

ἣν λό φνοΐα ϑοῦ φῦ. Ψ ονώχηον ϑζ: βῳννγ. 

{[.: σία ὑλακσάοῖρ,» τ ΩΣ ἽΝ ἌΡ ΤΟΣ πον δ ΑΕΒ “νων 2, ΡΤ ΜΕΝΤΗΥΙ φέδοα. 

ϑιστρος σχαρίσῥθε, » στρ» Ὁ ἰχθύν » ῥουλϑὶ» δέ ύζις ὅδε δὴ ων 

ὦ νλήίκης ὃ ρζω μὴν γ) ϑὰ τλμάμμς οἷσιδρν ἐδαονλεληρα ̓δολέζηα. Ζν 

ἐοὉ γα Ἡλοῦν 3.71} ψεόψία συςοίζ οἰριο 2.35 οἱ ἧμη τορι ίεϑα. 

τ ϑρεων 8) οζ' »δ)οὺν αψῳνοῦ ἂν οὐ ρλυνελαξο ἧς τῷ δ ἀὐνθημει ΜΟΥΣ νυδι ῳ ὅ' 

τὸ δι2 φοόΐζοον οὐδῳλϑ τὼς ριον. φχύον- ἐγ ὁ δφεοφλῖις φρον »διοῦ 9ὰ 
ὡς αὐξο-οναί. 

οἶς δύγευτε δ αχίνν ὁμοία ἐρυσοόχο. ὁ ὠμαέρ γουίδελνην μένων. 
βολώ» αἰσριαΐζο» γρωψζερον 9εὐ) δε ῳ τέρεν δαθίαξου τλρο πὲ 

88. πδιβεξον» ἢν δεῦγω σημῶῖν βγάν. δῷ γινυνζηλ “δον χρλιαιῇ, ὐ μου θνρεργλες ὧς 

Θ9ΟΣ σαρισῶν ὥλω- ἑοῦ) “αλίνν 2 ρυςφλλοο ον βαΐγκω τε "γα αν» 53 δ᾽: 

σιρμαξ φυίξων σρηριρ νον ὅς ἰφ᾽» ἐφοῦ γόο! ἘΣ νον» ἤγουν 295 ἀὐγολνωνῆ Ἰορῇ Ω ἀ. 

μένουν: Ξ2 οὐνοηνη (ζρς ὡξ δίῳ τασγοι φυρύφγλλος ̓ Ζ, κφοῖ! ψπ κόμη στε: 

ϑιυμῇῖ περὶ οὐνοόζυς σέδγαοα εῇ ψαρνήφος. 
- Ὕλμπο Ἰσεγεφευνϊεἀερολρς εἰρροοοδ ὍΣ δ ρεξ. Φ } δον 2ιπρυᾶν δ, ΕΣ 

) δα -π“Ῥραΐω κἦφον» πὐμα ἀρ νι -φηί ἤλθαι, ὀχονπώσωαν 

» ον - “ Σηδ δρᾶν, ξ, δέφιον οἱκῖῦ “π ο.3..25. 

χλ, ϑὰ ἄμμον, δα ἦνες γεγο ζζασσιρρν γεφ βροτὸν μεμριυνεμδμ γαρϑνν τ 

λαξ κάμη » φοοζρδν διώονξ; οἢ χρᾶν δι διν αὐ ρδ “ὍΣ ἰὐβνωα,. οὐχγγόλιον ̓ 

ϑθυνθε διχυγεθώγ κὐηρᾷ Φγα 2ξ δδλνων  ἐιὁ ἦ, οὐμοὴν ἤν» »δγρἰ χοον 

ξὲ ὀχ ̓ν ἡ δόο ὥοῦ ἐκ; ΒΩ Ὡὐφμόῳ οὐ ἐβολφοιρῤορσ᾽ νος» ᾧ ῷὸ 

᾿ν ον ϑύαηγωλ ον νος νρρπεζς ὧν] ἰβῶρδιως “ευχριοὺ ν γἵνωκλφίσωνῶν- "φ 0 Γ᾽ 

σε αἰκῶς ϑηννσφρεοσεύν" “ϑκώ, »διραρξιϑ 5. Ἄλδον ἡ ΠΝ ἰὴ μαῤιωνολνγρερν 

σιεύζῥεον οὖ ΟῚ ωοῦ ἀρ μι --“νς ἌΚΑΚΕ φουδς ΩΥ̓Σ ἀγξθῖνον οὐ ὦ 247 

μριρεμ δνημήρίρϑ φίραμας, ὥ φνῥαῳ “ρβώβας Φύχο τ γδυνηὸν- τἂν ἊΣ ὦ 

δα δῖ Ὁ " ἘΠῚ ΤΑΣ ιν ΑἹ ζηλοι. ̓ρδ)οέ Ζ;λέονϊς ᾽ ῥφδαηλάς. « δορὶ οἰ μενος ' 

εβδὰ ΣΝ "δ ον - ουδὲ ρον, ἐς δ μας αὐρδοωρβοίς -δούζοῦ αἰαζνς χοῦ 



3». 1. καμεῖν, τας και έδς, 27 »γρ 5. 2ιυντρῖς μ1} ΟΡ πη Ὁ 

σὴ τος ᾿ ἥσύεος» τ λα δ 0» οὐύεο, ἡλρβαῤβρεῖι ς3)ς ἐπρήίαι “ο Αλδρηρή, 

ως φὴς αν: Ζν δ δ ὃς κησοάσωον ὡνναφδος τ᾿ τι πιο ξοι χὰ , ( »λέῤνδς “5 ᾿ 

ΦᾺΣ βε κὸν θάρον 2. σῷ: μό τὐνριρ “ υὲπσῶ) ὃ. γον ἀγα ὁν»ῇ : 

ΠΩ ον οὐφίερε εν! ον χὰ Ὡς μωδαῤοον δ ᾶν αἶνος οάς 2 2 γγοεπράδ. εἰς: 

ϑζληδ καρ -ἀβ λάδν 28. μα ὃς ΕΣ ὄνοῖς - 
; Δ: ζωσαραΊδα ἦν "γα ϑ᾽ϑν ᾿Αλ.ν εἰαυΐερει « «ἢ »μειλδδαῷ. .» ̓φωθῷ γέ: 

Π) εὐν ἀνθ ̓ ̓ ἀννώνω τέῤχον δύω ἐγ γυωιβξ οώνονζ,. 

»» ἀθρος» δ)» ϑιθ σα 7» δραρβηρωβορνδῆϊνμνδ δυο ὁφρ δε. 

τὸ ϑα ἄκραι 7δοι δι γον Θδόνον γα τρλρῶς ὧς ΡΨ: ΥΥ͂ δας λιβωρρον,ϑ' δι. ἡκῶς 

ὡς φἰφγιψῆν αὶ Ἡἤζην; ΣΝ γον ζμαν συδξ πόμα, γώ οΥ 8 που δημοτῶν! 

-τδῶν ὃν τόρ [ν) ὁναὐφο τϑζον πολέ δὶ ςς, ϑοῦ ϑ. δῷ “ 2 (ἰδιρυ εἴριυ ᾿σαοθ’ 

 ζ᾿ ϑεκκλλ ὧν γον εἴρων οὗ ϑρὰςοι χοίροῦν σφίμοίς, ξηχώςν ὥσυς, θοῦ: 

Αμ ραν να ὡνὴρ φζλοῖρδ, «ἐών ποούς»ον" δ δ χεαρής γ.γ ο)εὶ 25οὐ, ὅωοᾳ; 

9.) Ὀνχύσγοιγν ὧς ϑὲν δον αὐλυν, θοσοόω σα 2; Φονοξ τοῦ οὐ 225 οὐονό φιὼ 

ον τὶ νεύνηαν θυθστοῖῤρίεν ϑυνσεοίδο, τ β γοὐῆς οςοβόγα ἡνίυν 
δ χρμιαν: "τ ν “ὦ φ 3: τοῖς δ᾽ «ἢ κωθινάμβ φρον δῖ. ϑυ2, γ,  αρρ, 

να νίκας, κῃ ς ἀνε τῶεα αὐ γίῶς γἸ ΖΦ "λώᾷ; τευ νοέοσι- εΨ ἐπ μή 

«ὧν "ρων ξος γαλλα ὧν νῷ φ  ςαο γεν »Ρ 1 ων ποδευι »αλχὰ ιν ἰνῦλι; 

κοὐ ἦν, ὡσνλ οῶα 7 δοέονρ ὀρ» δῆμοι ἀνίτῶ, ἡ ς “ὕπο τλορήα 
τούλο "ὦ γδε εξ αὐργρρεός »ακελ. 1} ὧι δα ἱερρζοῖξ οὗν. φυπϑ οἱ! προοαὶ ὡς δὲ 

δίϑοον αὐ δ όἥωρον ἤν »οὐοᾷ! ὧν μιᾷ αὠθεγλ συωγχήθρον ωἰζσξχ ον. “ 

οἴχ! πσάμονθην δδοι σ)ονυϑος δαὶ γρξερὶ ἴδοι ἐ)ηρζγαί Θγο;σνὸ λέγεσωσα χαλώ: 

τόν δα νλοῖς σον» θούς γρέσϊας »εῖς καἰ οί γοολεοῖ Φφουτ δ) τοὶ σφλόζοα, Ὁ 

ὀδιρίζερρι. 3γ οἱ κῦ' καβυχϑυίος ταν αλ ἦν "σιν ορίδδ α,γοδήν βζαύσοιᾳ χσεοςείαε; 

ἡ ρῆθω θκὺ οἷ ΟΡ ιεεἷς αὐγάς ϑαοις 2795. ΤῊΝ .2,,ᾳ! ἀν μΝει ἐπ ισωνζ εν σγρ! 

Ὃν τ λονεν: Φφολ φρο ϑ9ν97 920 δὰ εὖ ον ̓γρυδλεχον ον γοὐῦ δε τι οὖ 

ὡς 32 ΛΑ. ̓Θ.λ ἐναγευων φιζχϑον ̓ τὴν 53 μού “οίσον» 

᾿ αἰνων ον ορλργοΣλυ δάγωϑα- «τοῦ 2. νϑνῦν 7 ρὸν διώφς.  ὐξεδίοε 

δὰ" παν οἷ οὐσὸν ὧν Δλον- φλεξ οὔ» ποὺ νῶν οαἰφύσεα. δολών» λέγον» 

Ξένα: 



εἰν τὰ “Ῥ εζωοφν φν 715 οὐασατον ν 5χφή5»» μμρχα ὶ ὠκόφνὸνὴν δ): 
τρνοδέων οὐνανοῦ 2ν» ΠΣ καλυνδωφον σοῦ »ββαγ ἡ ὅν. ζω ̓ τ σι ζαγ. 

ἐλ  Φρσυγίςελεν δ ζνεγι ασῷ ἡ νος ΠΣ ῊΣ Ἐπδόϑονι 
7) ψ' ὀρ δ χὸ δεῖσο, οὔαν ἰβο 7 μον γεν σδχριργ5ν) ἊΣ μεθ ΣΙ Δ ροοῦ ̓ ὅ5 2»32- 

» ϑιύια ἀθρα 9..2 Ὁ ὑχασῖ δ )κοολέναρω χρεσύί ον, εὐ ὕγρον ποῦ σιαϑ 
24 ϑσ δεῖν, ὠπσροσιεου συ φν 2 ὁ ἀ .ὶς ὠξνας ὧν γῶν. 

ὁ)}- 2 λό Τὰ, νου λει μεν ρρεσ ον ὦ ἐγο μοοινωνγς όνον ὥς, γένω δι 5) γι 
εον νυ αίεέυν, . δασχογρωξδας “ἐδώ, γώρρ οὐ εν νοῦ φχϑρων γγλος ψ)ν 

σλιώ ων -ὐφσιερχ ζίον οζ' 2, ὁ ως ρον ϑαρη κίας. αὖ Τ᾽ χἰρν»γ1 2 αἶνον δ αν- 

α γ»' φῶς ὀνυξίβωνεήνελῃ ΝΣ ὑρῳλλονΐα ΩΣ γζαδολοκως δῦ Ὁ χοῦ, 

τ: ωφι νὰ οἱ 4 2ζ περ 3 λυλοίωαι, Τ: ηλντς τοῦ ὠναβροίσίς ὦ (ἰς72ς3η αρφω: 

»λεώγο, γ» τικῶν ὠναγῴνιον ςτῴ)ον» Φρ»ῦ 5 χόνχον ΞΕ,» δοκόν, εξ ςε 

᾿δοϑεϑονιῤδς γούρχιρι γα ξι  αἸζιλαμεύδονουο συάήέες ζργοηεἰς ἂν “ὐλλονλε. 
ὦ, «μα ξλυδν α᾽ῷνει δὰ οὐ φοδρος 2.2,ραυίσον τῶ σύκν 3... νας ζζωρ, σύρε: 

ἡμηδρυυλλοληκλμαμμίον λρννεθρσο γκάυνὐεβ!ληλο γννα 
ναῶν ὧν εἰ ἡ αν ἀιερυλλοῖων ἐλειείζο 2" εὑ »οϑοιῥξήον σγεὸς Δ στ: 
μῳρε ἤς 'νσνιξ οἷν 9ν, ον δοο 40 τσ ζρωσθαὐργέεν9 3.,»εἰλλυ ων 
» φγεφῷ 2ς μὲ ἡονυγῶῳ Ζρσ᾽ οχεονίεων φ)ρεφγγίίος: ζς ποιοί ρος ηοῖς δῇ ογτν σῶμα; 

ΚΑ ρου: 
2) ψο " ὐδῃ δον ξὠξούσυ! αὐτοῦ οὐ ὐνόγγον δεδλνονη; ε 50 

57 ΣΟ ἐρδόῤοραθνλν λῆκνὸ γ. 7, σλλνάφιον. 878) 

7» “ἐμ στρ “αυΐζοι» ψεγώγχδω ἀξ- ἜΣ ̓γαλοϑαονγσαν,. 

Ἴ:" δῳλον τὶ ςἐξαύ γε αἷνῴ Ζῶὲὸν ΤΑ αἰ αὐ, 2 ὺ νϑκονοῦ) ΟΣ τὴν γοῷ π εὐϑζως Μη. 

τῶν α αγῷ ναῤῴξιν ἡφν δ ϑέο ὑανδἠνισς, δλάνῳ ἀρ ὡς “ "β8βηλϑ ὃ ὃφᾳ, 

φανρς ἽΡΙΕ ἫΝ φλενᾶι »ἐἷδ ρα ἡ 2ις φερνε ῥύβεον» 7) εὖ ἐλ.»»} 
δν ὕζ; 4 φαλυδι "δὰ Ξηλ5» χν "ὦ γα. νέλφην ἢ ζω πἶν αἰριρωαο Ὑ ΤῈ ΟΝ 

ἐν , σία οι χρό σξ ὦ ἤρα ὌΝ ΟΦΟΟΝ γρροῖι ρον μοτρόθῦθα 2, ρο οὖ, 

«95 γόνῳ, ΖΕ Σου  γερωῖ, ρὴ 1 ᾧ “ στα 

» οἰ βυυνεβηνυ γεν ϑοσιωιδνμ λας, 47 ᾿δίον γ ἐν σοθζι ὦ ᾿ Ἰκάρρ κὦ, 

» 8οδέννωξι, σφερ δ γ σφεογγῶν ὁρῶ. «Ἄ,βοῦν α ἐγ γαον  ὅχοεον το αν ἄς. -" 



». εὐροοχρεν. 
-αρυμλδιον Υ͂ΣῈ λὰξ τέχον αν γά ζω, πνακὶ ἀξαδα “ὁ ἰκάδαν, ΗΝ 

ρῶν ν 77" “δια αἰπρι2 «ἡ »Ὡλ ἧς τεῦς διε «25 ζωνῖς εἶχα Φονών πον» 

β»2ώ σᾶς οὐ. δ, ν᾽ ἀβάφνσέδες,ϑὲ γος 9 ἣν ϑυηὴν θκόζν Ἴων γε 
“δὰ 1: βναὐδ ἰδεκλμίω ἡψυυῦν τον ὅν» οὐδ ΦᾺΣ τδρἐλοθῆλες δαμδε5, 

γος) 22 2. ΤΡ τ Δ) πο τ ἐξόλον ΤΥ ἐρέχυ γώ .9207᾽ 2“ Χ.} “ὅ: 

δλίον; ; ἥπρανσροῷου φου Ὁ “ονωβίχυῥνηβον" "οδπερό ̓ς δῶ ὦ μοῦ οἷ 

παρέσχου » μοὶ» σω 2 αἱ κά ονεν πρϑῆᾳ γεορσον. δοθλυρ αὶ Ὁ» κῷ: 

᾿ς κα ὥφόο οὐδ σἂν δ οοσαι “ὶ ὡσωθῷ γογελαβαι: ἐδ.) ὐσβα: 
εἰ τφῆνσρα πον ,λιβρυνδεῦ μοῦ, δ ἔχ «αλλ, ῶν γεν ερεῖδ »,δΆυσυ 

: ἢ» ΥΩ Π ὩΙ ᾽ ΤΥ ΘΑΡΕΠΟ ΟΝ ὐΥϑεὴ δέ ἐφῆρονονς ΚΖ 

ἘΜῊ, ἰξᾷς, Ὡῳ ἔφε αι εῷ ΡΣ ν ἀκ ζγ νῶν» δ Δειδν κσρον 

δαδυύ,ολαθολαρῖν ὁ ασλχὰς σηγανγῦ, 3 οὐ οἶγγρ σεν είναν χσερεῤχοιεν Τὸ 
«αι σπλὺν μόν ἕῳ 9α' γῶν κ)ῴλονεν εὐρώς ἡ φβρριόδως ζχον» 2: 

γέ, λοωβ ψυῦ,. ληγίνυχγοδ ἐδ δίον καὶ ΣοΥ, ξέλο ς ππκουοτ δ χἱ υυσέῖν 
59: οἰ 2: κ9» σπλὴν ὄλιε. ; τοῦζ, γεῤ ἐβόνλινων εἴθε δχρλ δ ρων ἂν 

αὐ τῇ ΞΈΡΩ ηρσαρλονὰ αλρϑίρον γ ἐν αξολω δίκας ϑι ρῶν ὃν πσεῤῥνδον- 
»» [9 ̓αξνοξένν αὐῆδει “ρδδλίον ̓ »  λύζ; 2 ὁ σδϑήδλαι ἐῶν ἃ - ὦ οὐ φῈς «΄- 

5) οδωαζ οὐ δίσω ΠΟΥ κα ΓΖ ἀν δίδει 

5») ΝΣ Αδύν δὲ θἰεανθθΐα 

ναρμῷ ; ζν νύήσος »μώῳ. οὐσζ' σξαρνίον ΟΣ Ὁ 32} 2 Ὁ ΧΑ, ἤτον 

0» τεὸν φσαιγθν ἘΝ Νὰ »φερωϊαν» ἦν ,)κ ἡδνρων αν: σῶν 

λέγοι ; ος »ξ μὐβ νὴ ες σ᾽ ἡπ αὶ ἂψ δ ΡΣ ΤΣ φνωργ αραςον «, οὐαὶ ἘΡΡΕΝν 

ἀγυϑο ΡῸΝ υὶ κἀβιββοχησ ̓πλοοθοιΣῖ, ἡ ὲουυῖ τ ευσρυγονᾷ. 
ΕΣ “ ἐχοθι γὑμως αὐ. αὶ ἀχολογχνοῦ “:ικονο εο,ϑι ἐδ οὔ» Ἦν “ "ρἐλεώζν 5] περ» 

δ᾽ σἂ ἡ πποβυχδρϑθλνλλθως ἐμὲ , εὐϊνυν διὰ γερυγς “ιυλώ8. 
»» 8) ὁ ὧν ἀΐρλαγον Ὦλ» 57 γος ΡΑΥΥ “θῴν οὗνῶ ὅδ, μόδον ἜΖΗ 

γ δλέτον «22'. ᾿ 

ὑοῦ θα φιεὖγος πῆς ἘΝ ἐξφηον ἐσονὰς -ὠρεροσός 
φιὶ ἂν κα γῴλρο» »αὐλαύῖᾳ ἔσωσεν οαδλις. “ δῴῤκων “᾽ς 2 9207 οὐῷρρι 



ὄνον» ζίνϑωον νὼ ρ κὼρ ΠΩΣ ἀοωα Τ ἀἀνφοδον. ΣΣ 

γ4' “ σις ὐχϑεν ΖὈλεῖ "δ, ̓δι ὃν0 ϑῇονθ “ σαιον γε. 2. ὥυσο οὐροῤ γόνα ΤῊΝ 

κρημεάθον ἐν φοῦ βῃ.- οἷ πο ἢ μεν οἷν φόσ» σων σήν κλην ἌΔλιν οὐ γεόνον 

ροὐνο 2. ὁ, οὐ ΠΑΝ ἐπ ἢ ̓ἐλοῖεὶ, Ἄτην ; “ἶσον ν" ΦΑ υθενός φεῦ 

ὅδοι Ἐπ ρ θαι ̓υϑομέκετα αλλϑὶ ς δου γΠΠ" φουῤα! ̓ 

“τ Δολδς ΖΑ ανέγαὐλόῖ ηϑία πραρίς»γϑάόγονν ρει.» σύφοερ νιαῆζς»» 
εἰ 2 συρχαθῦ ἀθαῖ, ὁ οὐχιοῦ. 

195 οὐ τί ο δ κζ λώνο κον υμήφλδε: 
ΕἸ ς ϑωῦ τρωσόο ὡς ἐὴ ΠΤ τὴ πυγίξων. δὲ “ἰψ: 1; σοος ἥκας φχζῦ-9 

οχριεᾶς τχνεδάν ΩΣ ω διζ 'φ,»»6. τὰ με “ἦ γεοανῶ ῶμις ἡκαρῆσλ κόδανο: 

ριδῷ 7. λολ δά ὧν ων» οἱ μιαρϑοχ ὥς ) φύσι ,3ς.5. χαρεὶ συς αν δ πρλρῖ;ς δον ὦ 

" πραῤρη ΝῊ ϑφξοφνίν Ξ ϑνῥῆς οδ δ, “δλιὺν δ᾽. γνῷ νυ» νο σία αὶ ρων ἀρ 

ἐργόγονδῆο. δ, ϑυυῶ »«)ῆ γα ὁμιονοο δεῖ οὔ. φυλρῆϊθον καχφῷ, γλιαῦ 
Σ55 Εὐλά ορορζυλὸς οἷ κε ένοιαν- 
ΕΝ φνῥωνσων ὅλῃ δφλᾷς Φύλῆξ ὦ χοῦν» "δήα σα δα γοῦν "»ζ;. 

»» δλίον ὁ" ἔριν σφεας οἰδῥ΄ 

εὐὐθω Ἷ ἡ αάλον νημρ ̓ ν ων οβαί. ὅλον. οφί οι δινικῶς", διὰ δι ούλρον, 

-πῶν ἐξ οὗ ΟΣ κολοεήμως ΠΡ ΡΉΝΟΥ τ᾿ εἰχϑυσκουλεσωντιἤργρίογ οἱ 

ΧΣῚ Φιλῖὰ ἵ ῥογαλκ: «φὄγα τσ» ω ξεως εκ ὑνδεόϑ,2».. φιὸ δὲ 

ὥ;-ς οἱ! δύ ὁ 65 γγεὐ κα δοροᾷ οὐδ ἄν εδίδολν αὐίϑοι δϑρες Ξστιγ ον κ᾽ Ζ2ν 

ΚΌΡΗΝ ᾿ Ἵ 

» Ἐσϑλριῤιώνπνλλωνδῇ ὑκτρῖς α υὐβάληλεονρι. 
2) 

( 

τάφ - "6΄. 

σόυχε ων κξδνίον» «ἷς»ιοός οὐάχφουῦ Ἄ. 

ξνέν δας ̓ δῷ δα Ῥυ ΛΖ; Φῦν» νρμσιογησοέσχοι δεορς ΟΣ ρου τῷ λῤωνξ.  δοὶ 

γἴσαρ᾽ον τὲ οὐ σιρτν Φριὰ φῦ ΚΟ -ὠγφοθ' ὡς σφνίον αἰΐωυων οἰγορξ) γοῦ βέραζ, 

φῦ ζρνων ον δ» ἐξ οὐργὸς ὠνωνζίον γοῦ κϑερνθροδϑ 4 νο;» ὁ. 37 νύξ “λδι 
ῳ δὴ ᾿ φο χοαϑος ἡμον φλόγα οὐ υῶε ον πυάηροι Κι 9: 

ολκί γαλχω ως ΡΩῚ ̓ γε οἱ ἀγα ἐῶν; εἰ γχοιζωϑε ᾧ ὡς φρξρανάῷ. αὐ κω, ̓ΦΉ ]! 

δὰς- νυ Ὁ »)γὰρ » ,μαδηοὺ δοον, ἑολοῦ ῳχί ̓ῷϑοςαῦν, ̓  αλλοῖ οβοωξ(δορεν» ες 2,2 κὐ 

προερῶ,» 2,ὁ φανῶν ἀζιβχος 2, δος “οζσιῤρουβ,ολγχύνκ » δ τς ρονόζαι 



δ οὐ γος ζον σύρη δθζο ᾿δϑαϊ θαυ ὁ δοῦν οὐϑωῆξ ὐλεφρα αν». Ὧν 

δ'λθδν: » ᾿ ἦγ 46λέσ9 ϑοῦι αὐόνων ριον “διδν» ΠΤ Ζ. γασξον ὧν δαῶρο: 

δρν ἔργ ϑάναν ἐχέϑ» ζγ2. 2ν "νάξαος αὐφρ»»ὅδῷ » 2,» δ)οκῶϑοιῶαν » ὑξέδμοι 

,) δ. ἡκδρος 5. δρωνεζ, δον: “ “ας ϑοήενον! ᾧν ς οὐγύόοξ εἧς δ). ζιοιφν ἧς οὗ 

ΨΡᾺ ὦ σι ρεαλα. 1- φυγαῖς βολοξβ ἔων πἰθλνᾶζο! ἜΣ »κδας δατωρῖ: 

«70 βἴδευκο ]οῦ ἐνερ ού δ» ὁ ὐγρῶ οἱ ἐ ρρεκῦ κελχοῦν ϑλλαεδοερῦγα: 
εα δια. 

αν ὦ ε ὥον μῴραδεῤφῆΐ, ἐν ἀρϑολ δε ἕρί. 

ων ᾿ 2, ρλώᾳγαον ηαῦν Ζ ὙᾺ ἫΝ » ως ἐς ΑΙ, ΤῊΝ 2Σ σδωριίεζος Ε . Τἰκῦ, 

δρὲ μη ραῳν, θων ἀρφζοσωνῦ σωωβθχαίπο πϑντι Ὡς ϑϑως κα αἰβολύτ Φικφρας 

ϑουδιω, "- ; 

, ληλιε λέ φνεῖα δου αβς ἐχϑδ, οἐσεῶν 3, 
“αἱ ἑσλί σύκα φεῦ τος ἐν γον . ἀξ σορύας» 2:2 σαν εσος »ζιζγνωϊσῶς» ὃς 

δρυλϑῆς » ὡς Ἰυχόος» 234 ἐπθωοϑονίδρθ, οὐδ νοός,» εἰδλώς οἶσε: 
“αν Τ σν. οὔ, Ἄγ: μνηῤρησαν. 

» ψυ ὅλθα ὠδίλορον οἱ ὃς σε γοῖ ὩΟ τιαϑ κα Ἢ λησεν, φδήδῶν - 

»» ὁ οζ ῥμάᾶ 10 λέω 
Ἔ.... ἱεφνίον γι ἧς ΑἼικῖ 55 ταωθγα οδδ Δεν 2 ἤρββον ΠΥ ιοὸ. 
φρύσρναν νονῖεν “ἡἴοξοἱμογέχρον. “ἄγ γαργόρϑον ἡ σα 7 2υς δον 

ἀροςαῦσ ζω ϑωοφβεζων ΣΝ 25." ἴωυ; Ζεοωγωγής φοαυένν "2. ὁ 

γενῶ "οὐ μζχορσι 3 τὸ 

»ἘἸΡ ἀρτραῖον, ὁ Σλιουλιυρριηριονδῆρω. 
φ,"μὴν εοπνδδοιχιμας ογας ἀβηγνοίσων 2 νυ κοτΩ σον Οιυρῳδῥροῦ ὩΣΘΩΥ τό, 

ῷον «ὦ ἧντῖ ξοιχϑ δημογρρ»ϑέ Ζ, κοίγοον ὠράρανόν δας “ἄς. οἷ «δ οδειφ: 

β4ν »ἀφογυ σὰ" “χων δὺς ξ΄ γεν ὁχώς» ξοιχϑον» ΩΝ δορὰς «ὦ 2 

Ἐπ ζρχίς- 

ἔτι τ 9,0. Ἐν ἢ φχονζως ζι ἄμ φος μηβεέραν, Ψ  βγαΐλκ τ πϑές Ὥ 

γῶς ἀραρατ ; οἷον α᾿ “σοοσσί χα ὧν οὔ». ΟΖ Δ, )ωοφν 4.» ὑ οί 

ῬΈΚΝ οἱῆρος 2»κῶν ΧΩ ἡδλίον »ᾧ αὐδηῖες “αἱ σφεα ή σίας αὐδρ τῶ, ἡ) σφοίέ: 

7ὔ 
») ))σς ὦ ἠγοέασας ϑυδαῦ ὅράς ἐγ2 ἐὐκα γ΄ 

ἡ» ,εαβ 



αδόνᾷ φον οἱ δὲ δον »πσεοσεωδρησιοι, δον, ως γροεγνικόζς ἡνμβήλ ΟΡ: , 

ἕν αι. τϑ ὐρῆανν ̓ μόχων σἂ! δ αἰκαβοῤξης ἐημέρο “οὐ σὰ! ἤλονχες» δ ὑζ', 

ὁνδ νὐνεσει ον διε μὴ ηονιῦχ δ. αὶ ήξχρν δι εἰ δι δθβελρέοε. οὐχ οι, 
φαύλων ἐνλ τιν 2757Τ τ᾿ εῤγαϑοῖν 2υίθεοφηχα ὔ (9). ὠγχεεσῷ ; εὑχεσηρεων ϑιίαν 

ὥς ΤΩΝ ἥῥων ἀμηβον “ἦν: ) ἀρ ωὐοφαωχωγεδ᾽ νεῖ» 3ν αὐνοιςείσίως Ὁ Ἴ 

ϑεθήσενει ΘΗΝ δυρ»πω" ΚΑ ΕΣ θὰ (δη! ἀλαηζνῖ, 2} ἊΞ ἧς κα τς δι 

Ὡοδν ἅν Ὁ. ναί ὅλον σφ μμ ᾧ ᾿ οδασί: ϑοξν μα - ρ)ὸ ἰν 'ϑ. 

φύν ἡ δς εἰκαβοι "ἥν Ἀρε ρ  λϑιμόδι, μουβεχαόσο οἴει, 

ες μαγοήσε. 9 2274} Ἰέγκα ὕπο σάν θυς 2 οὐδρορόσο »δξλον 
ἀνέμων 2, ραχιυαῖ ο) υὕϑέθρρ» σαίόχσλ᾿ Φαὺ ὅς γοὺ δ γογο, Ζς νπεονουῇοῦεν 
-σῷ εἶθ φιδνῖ! ἧς γῴως »δωΐ δ᾽ ϑζοι ὰ μιῇ ρεεεϑη ἦς, οί νιΚ σε ρον οὗρῦρ 

λις ζἸγοαν ὠλαδόν. ΠΣ κιαγνην ἀσυ νῴ σῶν» δε χόναι μάγνον, “{ ἕλοις »ἤθγον 

Αὐδ γρκοιβ θρενβ' οὐεν οὐνοίανον Κρέον γειάγα, σευ δ᾽, 
δώ ἐνόει ὁ δδλίον ἐδ)ήλν οὐλλι οὐ, θεὶς σφεργίοιος οἱ ΤΕ 2 ,ωἦϑε 

αὐγοραίσανῇ ἡραῖς «ὠ ανῖς ἰϑυγς ᾿γλώασις αἰφαΐνς - “γε, γῇ' ἡνωγνν ἐσ, 

δν  τγωλογδ 2,3. η»ῦρεατοῖς, νόσῳ αἰσελλα»α ἐς» αὐνωννδί,} κλυν 

τὰν ραυλενζς δ᾽ ἀλδγνέσνς ἧς .),55 κρῆψωγααῦε ζ,, οἦζο ν χοιδ) ςἴόγοι φ) αἵ 

9»ῦ 97. τς αὐ) δνέχῥη ἡ βεώφ" 

"» Εἴ ψάρι Θεχῆ δ )ύτηο ΔΝΥ ὁ ἐθνγε 

-1ν οὐἐγραίους Οὐχ οἰ γχόους ποῦ »ἀλούνὶ πατῶν ψονούυμον »δαςολν 
1Ω9 ΤΣ ὙΠ πονῖς» ̓αλχί νας ξιριῦ ἡ μὰ 2ζεὐσὸ 2 ερνΐ δ' σφαγῆς 

γ᾽ ΕΣ ἡιύδν αὐνοσαδῆνα,; “ 

» }7 ,ἰνοίηίας ἡμωᾷ Δ, ες ἀπε ν ΘΆΘΕΘῚ ἰεδᾷ. 

Ἰκλ ἐδ τὐνιῦ 0, γλυυηελον δήγοοροφ᾽ οἰ ἡ ζοχα σἵωργῇ 
ϑέρα “γονῆς δ. δα φύφάωις ολῳ)υλρὺ ον - -ἐξοοὶχ' νοῷ, Ξνευκηβέβον ὄξω: 

λϑὲκάν, Ξοὺς ὧν ᾿βυρχαβον» ζξνίκος γον όδάχοον ξυΐωνον αβαλσαρ 
ἱαρόϑ οἴλ!» ϑούς βυσίαν, Ἰφιῶν σύαρες εν διῶ κου, πΥλελεῖας Τγ2}ν οὐδ): 

ον "λώζην νὸ νά “7. »ν 2 ζοεσο ναθια {τι ΠΟ , γλιωλενλνεονο, "ἡ ς0): 

σεῦ "δ ϑὴς ἀὐζορν πολοναάήν. 
»» }ω διογφύῃρεων οὐδ 3,5 γῆς. “9,2 42ν ὦ γμγσνε ὡἧς φωνην αὐ Δ δλλον τοὐνλρ 



Δι φο β 7 " ἸΡΘΘ ΟΝ αὐαρ μηδ ΠΩ ΤῊΣ αὐν γωωριίσῃς ρυιγαίαν, 

.» Ρ οιιλια σὰς “χιλιαρῷν, «αὐ γονῶς: 

Ἴ βιγχύψογοα 25 γος" βωνηδπεό ρῶν ηδεωρηδέ ροῖε ροῦν» ΓΙ 

τ νόμον αὐνίτϑς Φλιδεν »ἦσ “2 Ὡρμωΐοραν σαν ὦ ςι ιχρίδσῦ Φον! 2) αν 

χωυί ζν τολψααθος, ΓΤ ὄσον Ὁ Τ᾽ ἰῆλσ σων ὃν όμως: “γοθ!ηὰ σῶς 

Ἀν ϑν ὧν Τρ αφόγρι ξοοιαρ εν δἹεθρν αρνίον ογιῶν ὁ ἀμαλῴομόν "οὐ οϑλθ. 6ῸΟ Ὁ 
ἐρλείῖ. β ᾿ 

» Φονῆ μψέρ νἄῇμον ἐπι οἰ αῤνέονηλἀσφαχίγχαίθνϑν σλέφρν α 
Ἰ ο 

5) “ φχοῖν ὦ σοξην Ὁ χα» ὁ ἦν »ὶ ΚΣ ᾿ 

να ζω κὶ φωνὶν» ολλφιὶ θοθυζς ἡ ἀωρνδνυχοϑιεοὶ ἀπηρουῦ δι γον, 
γον δρχεῖν ἡίδοοι ἡ οἰοββέσεως ϑούξρ δ, Τ᾿ υγ. ίρ, καυῆνεν. 
παρ ὀίτον ἐξῆσαις 5.30 χοοσνναΐο ἀἀόφ» ἧς σωΐλθ᾽ ζ κρϑήμον ὥν εδιράν' 

ἡκωῦ ϑούαβνί Υ Φηλένων -παδων σι ον; μων  αυλα πη γοίδ ) “σεόταήν3 ον 

κὧν οι ὅγε διού, υἱασυῶν μιαεκοσν, ἔχ : ἐμ μυῖαν , φάδοτϑν ἐ ῥρον ̓ 

4 ,Ὥιξανα δδύλῳτσα ον 3οὲ ὃν νλφοοῖους φὐοῦ σὰ γφίνρωυθος εὐδέξ, δι) 
λον ὃν) 7 σώαν ν ἰσυφίαν» “« 2ι,αζῶν ΝΣ ες “ὐπόδαχον 20 ααόξγονὶς 

κνὸ Δ ΠΕ ΙΕ ρον σδι αν οϑόθθην, 
ἐς τἱδὲηγαίσνα, ες “οὗ Ζων 5 πὶ τ “ὄν ρριρόνήον ̓  χα: 

ὕγην ϑοῦ πρρθς οἰζίαν ὅρων πραρογωγον ἦν αὐ!" χρέοώο ζν. 

» }) τῶ "χα δοὐλδοερν 9ώ6.2ς γι ἀριαίλοϑς γεβ ἐδ 3, βοχεί: 

2 ὧς ἐς, ΧΦ ΖΩΣ χυγίως δῶ, σεις ϑονίς. ΠΗ καϑη ὦ Ωβ ϑσρεθνω ΩΣ" 

5) «νίρ »Κὶ δὐλογία “ἡ γκ γὦ κὥβα γώ κράδ,, οςδούράγων Ὑἰ φων» εἰκην Ι 

ςε: ως, Ξ δ σνονῷ γ᾽ φ κ᾽ γῷ ααϑδυγρζνζ 1ρὐϑων» ὠνῇ οἶφλόι ονίῶων 
φαορνλνξυκ οι, τ, 25. Ι Ι 4,2 ἀν 

διωρῖς λϑϑ ἐξ 35 οδῆα )., δὲ τὸν » ΟΣΡΧΝ ν δδρήρι ἐέσνον έν σὸς 

ω ξο γί» ὦ Ὁ σαναΐγον κλροοιον ζνον. 

»» }. Θρὶ δίασερα, Ἰρι οζ, χῥονὰν "»» ζέον ; 

"5 2 δ τ, τ ΑΜ ἢ Οὐ κΟ ΕΓ 
οὐ ε)ὰ φενῳ βσ εχ Ἔκ κ4. ὠγγάλϑ ὧν, γ,) ας, ΧΟ ΦῪ “λα 5 Ὁ τυ Χο 

ΠΩ ἄγον  χρ)ς "μὴ "(ἡ οἱ «λέ μαν δα ας ῷοῦ ἡ μέεσύ ζῴην “οσ ξεν: 
Τιύσωνἧο »π ὁ 2) γαναΧΥ αὐλορὸ γραγρουεοῦ, πρόδν ἤρχισα, -  δἴξ αϑδονος Ἔη 4. 

οὐρ ὅς δα οῦς ̓ἄχνυν ἄωνης μἰδδξ δα συγειφῆς ϑξ-9 79 φΐ “ἴα. ἡπδολ 
Ξ 



»ἤ γνφηοχδὰ Τ᾽ χαλινῶν. 

» 75 δι φρισέλροιύσεσον ῳ τρησωκωλσαν: 

 ς "τὰ γα ὴ ἀγέρίροβγὼν ὌΞΕΤΗ ᾽ (ἔὐκαρδεῆι γῷ γάζ; χάρου 

εἶχον ἐλ ψίε) Ψ νοἰλρνναιδιρσιαὸὶ ρον σωῦ "( Κιεβογγρφωνῆ, ,2) «7.2 τεὰ 

ἀρονηναι Φρϑλαν ό δ2. 19: 2 ἐοβγοίε ΚΣ ἢ» ὦ ἐς ΑΔ) 9 ε)ολῆν Τὰ αἶσχ: 

ΩΣ ἢ "θ᾽ ἴν ΦΡΡΙΗ ν Πορδονν ερνεὐλρεὶ ΥΩ α᾿ δ μὴ γεώρων νας, 

σεις, δ ΠΝ ἈΞΈθυΞΣ σδών Εἰγυϊε: οἰ ρῥρανῷ Ἄχ υ "Σ 

᾽» 2. θινε δύ ὀνοΐᾳ λ κῴντον γέρον “δ ν κ ἀρὰ γον τῇ ζωγσει 

Ἂν εἰὐδον λωντ1δ δελριοδίη "ως ὁ ρωνῆ δρον γξ» ἐχνα)} 

Ε:-» ἐπφεα»αῖ 9, 9 ἤδιον . αἱ “αν βυρνο, ἐν οί, «(ὦ Ζ» ΟΡ ΙΡΑΝ ΩΣ 

ω τ σερεκίχβει στενδων λίς ρων οὐ φύγω ζοον ιθφβ θδβρθ, οὐ φορίονῖν 

δ δε ἤν φρήν: νελριηπεᾷ ἴηι βθηρουίηε ει ῤτημεεον 
εἰσαναΐλ» ἦν σργγρκαΐγρλον, ἦν 24-Ὁ ρὸς ὅν γα ἡ σίας ἡ οὐ δ, Ζς ἥν περελεῖ»: 

στον Ω ἀὐ κὰν 'ϑρωτ» ὧν οὐγνον δῇ δώ οἷς το’ μάθε βὰς ἡ κ«οὔ 

δι {. ὁ πινυξρίι τη κάλη 5’ καἰ γῷ σὰ ἐϑως οὐράφξανοῖς σί 1.3,. (7)! 

ψϑ γζ, τοί ΞΖ μα νανηνν ̓2)0 ̓φιὶ ἧος Δ εξ 2 νος 

ἢ ὑξπρισωδ τος Δί νῆς σδερι» ΤΙ περι “Ψ νγογενδαᾷ φώνην ἤἠϊγσιν ΨΩ 

ἄν Ἄχ». δἰ ζαν αὐ  λῤ ὀοδεοίν είτε ϑυὐτῶαλη τς μερξ 
ἐἵν, οὐ ςολρυ 2». πρώ ̓ ναῖε δεῦν. φρο νυ ὅλα »ἀμάρανον κοί 

λιν φδαλλι μοὶ λων αἴδοςδλ φεοδηρωε "ουδεέρν Ων 2). ἀοα 2) δξιγλδ6 Τῆς »»7 6 

σερχβυσαιν» ὦ 2.» "᾿ὔὔας γίσος αὐδιερ χρνΐως τ σασιαν ὅν » :90 ζᾷνως δὲ 

ς " ἐ( --- ) - “. ᾽ 2 

«μαίςης σφέρυ ον φίλον δον “Ὁ η- μξ ο) φερε δ» ον, ἀνανϑρώχνῶν ἀἥἴρλγῷα: 

) δύ ῶν; ον γαύνννον δῆς ζλνυτρνν ἡ καῖς 1.5. γζρξων 29: σε κοῖς γανεῦίς 3 

! ἌΝ - 
ὡοῳ “σοι ρύμδ ν2) ὺ γραφϑ »ὐδ 2 ζίνα. “μοῦ οὐχιίϑοιρθα» νωῶο" ὥρα: ́ 

ὑι ̓ μῥαὐξό ̓ ς ὥγσηρβκα φρο οί εἰχνεςσ ἊΣ ἡνξαρῶν νδὔγα γᾷ» φς συρέωρ : 

ΧΩ αφδαρήρ ρθηδη 4 σούς γ ταῇ δρεῖ γ βοῇ οἠγεγιώῆς - " “2. ΧΩ 2. 

ἸΝΝ ἡμὴ δα χἵσμωιθι αἱ ἐὔμει} Ὡγδν ϑου ὦ οὔύχυ: ἧμεοξ αἰσοωλιχῶν 4.5 εὐ ἡμίν “κε: 

γφρῶς. ΡΣ “σ᾿ ἧζτ, τῇ Ζς Ὁ ΜΈΒ 4 ἧς ζῃ τὐμετοδάδν )ένν»" “ῶς τ »ῆς ἡ Ὁ 

εγρυ γα ὅς δῆς σεφωΐνή ὁ λα) 2.3 “ὠφεωϑδέδι οἰφρίκγλλρς σεωφῥαῖν, ἢ» Ννς 

γὰἰαφευγείρλς λον »9} διὰ ἄγ ϑι 2, Φιρφιυσρεῶϑυσια εὐνράνγαν “Δ σξδν,' 

ἜΡΨ 



Σεέζοι “ 

γῦπιλρν τ» ἔὲ ,.39 20 ἐὐϑ χεταρν 5 χαϑάλοον." ΕΟ 2, .( φὐ δ ῳ 

ὐδαίδεον . 8] εὐ}: “2. ἡ ον οι: έ 

7) πρτσα ᾿ ΒΑ Θλλλη: ,6 ἡ καρο ας ΤΥ Υ ζχ ζ23εν- :5 λει 

νει ὅν Ὡς "συμ δ2λην ἵτῶϑ ΤΡ και "κρῶ ΔΩ ελμἢ - ΜΝ 2 τ Ὴ 

ὦ "1, κω γεν να κώμης δμωργεεες εἶνδις γον’ ὙΠΕΣ, γῳ ΕΣ σφι ἰγ» 

χῶ5 ; δ; ᾿γρὸς Υ ̓“ββξυχί διὼδέ, Φ »ροολζεν ᾿ἐτε δ᾽ ζέσαι οξραλαοτεν ΡΝ 

ΤΣ ΧΟ ὦ βθον 5.2. δαλλ « αὐβεωηά, χευργε ῦ φὐὔνων » φρο. 

συῶν » ἀὐλιης ἡ Πρνῶν δ εξ νὰν "2λνῷαον «ἱ εὐ κριχαρ, κὰν αὐτο: 

ει’ εὐν ᾿ξ »)α' 7 “λ»δγκς ἂν ξ χοῦς εχ γον γίων "γον οἴ ὑλῃτρ) 

δοιζ ας γένος διζκαχρ» ως ὅν. ̓  υύ χασοτωκ δνρμωχζς. : 

 Ἀῦ ἐιῆλϑε γικων γ»δ ίᾳ ΟΣ 

“Κοτός. ἵν βανωεῖ να. μὴ ὃς Εἰ 7. δίων κηρήσεᾷ 2, οὐδ, κα τὰ 

δον αὐοφερρην »ἰρῆξ ὦ γῶν πρός .29 σὰ νον οὐξύχιςε)» 2» ἫΝ 

ὶ ἃς ὅν ᾿Ξ 9,02. σαρίκαυίος »δραλο γχγίαν δλκί κρχκίων 3. εὐχῶν, ρ,π.Ὁ ὑγρίζα: 

ΕΥ͂ αὐ!σ ": ΩΝ αγήγχοί’ ̓ᾧ ζυχμεθι οΥν «ἐν 2, νήμως φονςηῷανον 

ξέρα ο 

5) γ. σὰ δ υοιῖς, 3»Κ “υιζαν, σφερι, αν» ϑώγσα. 3» δ ον) ἀγωδρυ 

" χκλελο αὶ θρήτε: 
ΩΣ γῇ. Ὅν φ κοί χρι ) δὺς τ θυ ἢν ΖΦ» ϑας ̓  ὡρείς σας οκοακλρί) α λρ ας ̓ 

ϑιυχσοοζ ζρυ 7, ον ὧν αἱ ᾿ΡΞλυαΣ ἀλγοζν θηϑιεμόθδω Ἴ 9᾽. 2) "20 ΤΕ 

2) ζ: εἀρϑίςαρς ἰσϑοτεβῥὸ ὌΣ "καλῷ εὐθαδθν οἰ οδίϑν, «ἐφ 

2) εἰν τὴ ὧν 2 Ε νυν μι 73 ἰπβυα ζλληλυς σφαῆυ' 

1 Ὅ ξρχαίξ, “"ἉΨ ᾧ )ζΚ)ὺ ζίεαν δον δὲ ἡῤὰ Ὅλ ὀθαολχρί τς “) ῆρε.- 

σαξλου Ἰγθγμαην κὐνωμεών, φν 7. ἤχους ϑριῶν τσ »εθιθατόν Εν 905 

γεῤίγωγ, 2: Θύήνν θρϑ»»ιοαρ δεν ἤή καθ πάγους 72 ννυς φοσως ἐς βννιλέήῳ 

δορί μι τὴ ̓δλϑον Ἄλον, ἡρύωον ὧν )ηρ μλλμαχοιοδιου θεοβθέξῃ 

τν- τ δον γῷ διγαζεα βέξει νέην ) ἡ πσώνϑε εαν ΩΨ φλὐλ φονί. 

9:8 65: μαόδνεῖδα ἐπ μὰ ΡῈ ϑγῥαφηθρον αὐνονεζχϑ»" ὃ οὶ! 

χυῤῥοί ἐς} ὁ ὡς “εἰ ἐσως ὡς οι μφρΐνεριαοῦ ξὑαιδον συρεῆγον; δ, πον 

᾿δγσνόγ-σδδγ χν χοιδοσοι ἧων, καρ β») ̓ν ὁ λενωδο ἥδον αὐΖιὶ 2 χοῦ 



ὧν ὀλόσνε γῇ! γι οὐρθιν» ἐδόῆναν δ καθ Ὁ, ὐδλν “ξονρεζν 2. θιίνων » ᾽ν 
-σαιΐοαον σγίωννα 9οῖ; ϑυσυγχώννο ν» Φ,νὲ γγίφον σθρλυς αγκίχσοεα σκων 2. 

ἀρομ γα 

» 4 ὠθθρναὐξη αν ἐλ μα». 

Ὕ λλοτοῦν του κο λυυκόροιῖοο μένου σθς 
5: Μ584 ἀ 2 δι οἰ δέμαιρο ᾧ ἴω γο φόυ Ἴζ, γωδ γϑ ᾳ ὄν "»αλεῖψον. -ἐρόνικ 

"Ὁ αὐδιᾷ» τιρσύλρε ιν "λαύρα Ἔν  ἐβξανῷ αἱ ἀνίαν φ αὶ ἐν Φ' ᾿χϑὸ ἐον 

σπου δος - ἀοΌ γε ὁ ἀργξρὶ σορὶ σον ϑ 2} νερό ἐιπσεύςπσον δεεαὺ οἰσαν 
ξοδό “ραν. 

2 }5ιὶ διοΐς λυ κφο ον Ἢν ἢ ῥγζν» 3 ᾿ ὠγστε ὦ ΠΡ ΉΑΝΝ 

7) ᾿βλλυ θη { 

᾿Ἰρίνῆριν δᾷτυς εαϑδαρερρ ̓ φ,νδντς πη ποᾷν φζλον φγώον.- τ ἡΐῳ, ὅτ᾽ 

ὦνει »ς οὐγζσί: σις εἰσρεῖ, "τ ἊΝ ϑυκόλαον ,Φρι οἢ"» ἐὐβερλθῦ 2 2 

“ ἧς ἐγ ,ς σφευίσῦε Ζν (οὐ ἡ κωῖς ὡλεμηδεσσερΐγν; ὑχ θὰ πσωρασξλρεῶ "δὲ ΗΝ Ἢ 

ξρτῳ ἰγβεὐκρυσημεοφορυσάθ Ξ, ᾿ἤ αὐϑ,2 9 “πος ιν χξοςοθρον »ωϑλεφν: 

50. ΠΕΤ ΟΝ γλθανν οἱδαν αὐ) νωρνεζλίξος οἰ ϑαοογα τις δδυρν δῶ, 
ἡκαῖς »εἰβοθον θαρίχῃ Ἔ φῦλ δ υλθωδι 

τς» {δα ,ν). ἴσοι βώλας" (7 δικουύ με ἰξἰωδυνφονίνγον 8. 7) 
δ} εὐ) 2. ἼωΙ εἠἰαννα ,Φώνην ὠϑ κει ϑὼο δρατρ 7 ΡΩΝ 

θεόν ἢ ἡσϑεναδφραι ΟΣ ἀκ μην: »ἀβδιδρυς δ 2 δοθλγ καβῳν; 
ἕως, στρς χς ΓΕ πϑανολεγενν τς γε, 22 σέδας δε ἐρα τν ὼ τ» 

«(μἰουοῖωθη κων οὐ ωρῆων 7» 3 ὃς τῶ ζ,γζ,ς ταμδν “χα ζαὐηνς φεῦ 

σᾳφί κωραν ιφᾷ,- ὁ Φιθαξλθολοι "ἡ σὲ ΠΡ» ἐφ φδυαγο σις ϑθυόαρε οἰ αὔβρεως 

ἘΡῚ Φφον ἐμ ΥδΝ γδρον»» ὄνον διαφηρκίνν. δνγὸν νεῖν 55 

ἐβεαερῦ ο)υιαγοιόρι θές τὰ τ  ο νος πτορεοροζαῖ ̓ εὐξρᾳχλων γα )γοΐ, γώς 

2ιν ὠρίον, 7 ων ἦν δέον αν 

»οχονῇ »᾽δυ ἀμ; "1 γ1γ99 ἐλ οῖ ον οὐμηγονήρονναν »,. ἐλύρίον “΄ 

2) ἣον, οἶνον, Ὁ ἐμ ἢ. 

ἔκ 9ν δεν κω γλιϑαδολιγονῆαα. ̓ δι γωγαν χδνρι οὐ 3 (γεοίον, ῳ 

ἐφισὰ ρηγγιώξο» δεν διὰ νο οαὴρλνίστον δε ελαῖσαν, ὠὐνρον δ ᾧ σγναιθ ἀέή; 

ὙΠ Ἐν 
ἡ αἱ )ς’ 



ΠΝ 
ἀ ΄“ξ , 

ϑησσεν, εἰδιο ὡς ς φὲολῥφουςω 2 ᾿; ἄγϑες ς οἸεγος σὐωριζοα φο ριώς »αδαςενζ - 

)υ} ολ" ἢ 1" δχρ' νας καλὲ ρθῆ: » δώ, κδνρππρεεχός φιζρϑιοι ςοῖς »᾽ ἐν} 

γανιϑρϑ᾽ δέν, σία αὐχριρζίαν ζο ὦ Δ κτλ ὄνος πὐμή των. εἴ δν» ψῆν 

θὐηγῶσαν .Ξόνα σα ρῶν αψογχσαν ζκς. 7 “729 "ς σῇ, (οχοί γΚαβ οζ., ΞΡ 

«ζος ἐπ τὰ "οἰ ἂν χὗός χι 2 φψηκκόρ ἜΗΝ ζ»» ἐσὺ ϑοκάγον 

τυνζο, ΠΡ 6. “ᾷ ἐπεσῦει (ὃν βρέ ὃν μρῖν δε. σδδ' σον «ἀ 7 δἰ πώναν,- 

«ἐν δ, μων 'γω ΕἼ Ως θεδεσμ »͵)ν κα γ ὧν Ῥερ ) ϑος, κωρυσῴρς γο ϑϑῶν 

δα μι , ἣν νε νγ φγῆδγο Ὑρίίερ - " γαῖ» ̓ ρδαγονων Ἄνω τῇ “δε: 

»υ3»οῖ δῶν “ξιώ ΡΆ, τῷ Ἰρεχθ τῶν διώδν εὐαέηλον ας οὐφογσανζ, 

λύτο στο» γ. σνγχφρ δν » »λφοιοδζᾳ» ὧσ "σϑ ΖΞ ων ορος ΧΩΥ 

χιρραμέ » σιν ϑωῶς ὀφεῦχον- - ρραί ζῶν ὦ, “εῶν ἰδ 5 ὁ ουῤα ον ρα ηρΖ,. 

τγληλολοισίλειραβαξειν δ᾽ οῷ! 99 ἡ ἜΑΡ δ᾽ εν, ζνν ἐν 
διαΐνον. 9 δμρν ̓δ 2, ἐριιυ πς 5.2). “, “225. οὗνος »ὐχεράξν αι 

ον Ἰραϑριῇ ῴκπ λα αν, θα ὀννο γεν ον ἴσιος εδοίφρ)θδνν, ναρλοῦ μα: 

"εοῦ ἡ, ϑέ σὰ" δκερδσερς νρεδεο, δι. ἐδ ἤσϑϑ ὁ χε ιόν δῖν ἀπευδευκμῖο ώ 2Γ᾽ 

»Χἂν Ἐλρε Ὁ Δ) μ)γλ"εοῦ θθλοι »ὠγῴργῷ Ὁ φ , κκὖνοᾷς 

ἔγς οἶγγς θυ ἐριανα τῶι ὥϑα λσεριλχί ὗν. νον οι 2 ξιχθγωα 8) οὐ 

μῶν ὡς ἀνόρ δ ελναῤρεα ανθήμ οι χρίνικα Συ 2υν» Ὁ) ῥγ δᾷ ἢ )ς 

ΠΣ 4» σεῦ δύαηγλ κρῖ Ἰργρρόφωγδθος αβροζρ: ον΄ὃς φα' »  ϑοῦ ἀξξνυ αι 

»" γουδ ἡψυίς ὃν ἐβθυριοδν ἁμῖν. δωγῷ 3» λιλρλλόν 

ἐλουλίῦνα 5 5:χο κιϑν ἐν ἦ.2. ' 

που ρλιλρον οϑοόμ λιν φς ἐ δυο χοῖς δ ζῖω, ζεος δόεαν, ἘΡΡΗ ἼΟ) 

δδεγγᾷτ ΠΣ δαί γουγάς μἐιφ δῶν σού, φεῤβία; ὃν ὡν αὐπεώνρ ΤΣ 

"7, Πθυῆ νος οροεόρ ὁμαρ ο αἰσαίνω αὯ2,᾽, ὀίγκα αὐ} δ. - 

δβαρβθμῖξ ἡ δϑθῖς »)ιερλ Σ 32 αὐ). ἐν εοδίϑυ αὐδὶ «ὔγοα οἰ 

κτλ υζρῇ ἐροσοῖ, νὰν αὐ ἐρωρρῦ ν.. υὐρλραξι 
δωναζ) Ἂ» "αὐ όλολδδ' ἧς ἌΡΗ 

( χλοεύοῖς ἥσθη Ξουμέθον οἰ γῶς ἔχλο, ϑαΣ )αύροῦ ἐκαῆ γιό ὠρρεύ- 
δοῖ,, ̓μ ὰ “νας Γεμηι, καβεια Ἴνα, νυ ὀρ δθννή, ὅσ εἶν: ο᾽γᾷ: 

εμεὸν » ὦ Ὁ μων, ϑιπρεαῖ «αὖ ὃς ὥγ οἷ οὗγν. καροβ' ̓ ζσωεῖ ὮΝ δον ζ {2.5 



γιαδεγξάος ων Ἀαρὴν ἀπφίά: Ἔερσνν ζλῤδεραίοονν ὀδδϑῥρῥη
ς 

δ, ἡ ΡΥΧ εν» “δ αϑας» δῇ τὴ 2} Ἵ σϑέον: (ἰψραϊχ» ΝΩ ἀν σὶ' "κα 

Γ Ῥοπιωώς τΠ2): ἐνῳμοί2᾽ 4 δύρεν δον πελύπθεν πρό εθαϑιὺ 

ωὐλοίῥν γι οὐαὶ ζφανίσρεον 75 ἐραννεῖ «ὦζο ὦ 5 “Ψ ρζ»; ϑγε) χε δ .9 ̓ 

δ κάλων γς ὝΆΑΝΙΝ μὰ »υκϑ γε δ᾽ Ὡοετοεὶ ταϑν ΤΟΝ δον 

ξξε, έτος ΟΝ ον )οπαὐ γε γ’ φυδο νῷ μὴν ττ ον ων ψ 

" εἰπν ϑ,γ0 ΧΩ ἧς Πρ  ΚΘΚΗ ζ7 ἵποθβα Ἔπ οὐ 7, ϑὼν ϑογα, 

αλύμὴ ̓εὐχροδιῥνανεῆ ως, Μκρλλονῶς αὐ μῶ λρωζ ἀλρυμοῦ καλὰ λουζωνθι 
αὐξς κλ δέον αευΐφακον ἀπηθυγχίο φαωῤάεονὦ ̓ δσιλεφή με" ἀκ 

τοναϑθα, οὐδλ ρους νῷ φγεγαυν τὼ λιξμη οί ἦκ εὐ 950 
φηχωῳ δοὺς δὰ τόσσα ὠψαραν. ΤΠ )ν ὃ3 ελάγοε οι ΠΡ ΎΝ 

ἀἴγαναξαν εὐρέος σι ̓Ζύγ- αι πλῷ ες Ὁ Ῥ »ὠωῷ οῶφγον αὐ χρῇ 

ϑα ὧν ϑαωνον ων σηρμααῆν "ρὲ δρῶν δὰ ΤῊΝ ἀλη 55 2Ζἐρ “ουῤεν δεαιχσῆναν σῷ» ὁ' 

δι τὰ ἰζηον εἰν υνῶν: ἢ ζυς ἡκῷ γϑ ἡ Ὁ «αὐαζηοίες σὰ" "ἢ να 2 "ἢ 

Ἂν ως ϑθο νος σοί: δἥφοας ὙΠΤΧΥ δι» ζς ζοφῖ, ἡὐ 2 τὐ τω "2: 

Θος, χί 'γώνία ἈΠ δι ζμα συν συρεόαν ἃ ζ γνωμεαν γφιδήρν γα φρνρῶ" 

» [9 ΜΗ ἡνοᾶς ἣν σι ρί» σφεαγίοϊα. 

Ὑ νοθά ἣν, Ὅ οἱ δι ϑωῦ σορο οὶ ὕξατερ γα ζείχρισοῦ γγαΐϑν ὦ δε 1, 

ἐξιυ Ὁ" οὐ ανξρωνεονσίρ9 διμερνο μόγις ἡ χαϑ ΕΣ. πτυσνρλοᾷ, γ(ρ5 “ὦν ἀππθρέξε 

ἰωβαλ ̓μδὃν φιώζς ἣν κῳῆλεδρ᾽ “εν δῆχο λλόσδδον αἰναΐς εϑρ ὅλος 4.36: 

σὐοῦ τα λοα ον ἢν λιχώςοῦ εὐδεδ μων ψοδῆτο “ " 2» «να δλον «ὧς ἜΘ. 

ἐσυσὰ ϑοὶ ϑύίαο, μεακρσθοας κωρλεόδιδη δὶ μωχοι ποῦ τὶ τ ὦ : 

“σε: φαζργρον ἦγνων “ον πονηροῦ νῶν ῥασεδον δ ον γ,ξων Ἀλ θΝ ΟΝ «λέ: 

ἈΝ ὰ ΤΣ δ ως: 2. το π μευ λεσείλθην δου βῖόϑα «Ἰγωρ 

μαθα ὦ χω. “ΤΥ δεν, σαχον αὐ γ ϑνήτὴ στ μεζο, "γὰρ ϑοξ. τ ““α 29 Ψ 

εἰ σας “ρεῦνφὸ γ, ξζῷ ψελοῦλον » ἡγϑον “τὸν ΡΥ ιὀθέήρτωδιρυ: 

δ᾿ “24 ὑῶν λῴκεθῥε ον τλουην ὅν χα Φτεος Ἰυ ρ»"Ἐ' εδως δῷ; 

Ὃ, ΦἭΛΑΛῚ “δγ4 οραόνον, ἢ οὐέλα σς ἡσορ,. δε 2 οὐρα δ, νῶφ δοκωΐ Φουρωῖ 

ὅ σαῦα 2 ως ΤΌΣ “ἃ σανυδᾷλο γωξεσούίκεν ον τοῦρε βίαια. 

» ΕἼ. «διώδν βρροοκιον» διισζορίρ λον ὠσρο ῥα μύλόνον Δρυῖ χὰ δαὶ 



» ὃὲν καρ θέον 3. ἜΤΕΙ ἄχον’ “ 5 ἐγεβαο, ων, γαῖ: λφονῖῳ. 

ΡΞ ΕΣ ϑιδδμορίωαθανον δν ἡ μος αἷνηςίας "ὦ φίκαδα, Εν “ῷκώ; 

ἥνς, Πα πῆο σὧγο.. “ ̓λβθνοῖη οι. ̓λευῤοκίρεϊμλέρ κόνδυ ἀμ} 

μῶν κβαλδροιν Ξακβέξον “χρυ λιμσν οὧν ᾽ φὐκλό , δ, ἀν 

ὅς ἰσοβαλρῆν οὐῥ ον ὁ τ ἰνανάεθο 7 εϑναυϊα τα ανοίεδος πὐπὰ 
χρό σῷ γονί σὴ ΑΝ ρον ϑοδο, ̓ γθδοϑ να πι αὐγῶν ὃν σεΐλ δ 34 4" 

δαχίοὰ κἂν αὐσοφώως - , (ἤν 88, Ὁ "2 βίος ἼΡΑΤΥ ἂν » ρα ἐπα κῷ, 

ἜΠ ὑλωλω; “}} σῷ τοί σδι φυτο ι λξτ οὶ φξ χο παρ, 

ονᾷϑο συσιθοῦς ἢ Προ οὐδ. 

49 εξ: Ἶ (ζ, ἜΝ ως δάζος ἡ «λ"ϑινοὶ τὴς μω ἀν υςο οὐ οὗ μων 

ἡμωῦ ΟΣ καλὰ ἢ ἐς [2 ̓"᾿ 

0. 7ν3.ὺ «ἷ κἄξιν: Γραὶον Ὅν αὐαδκλλω. ἐἐ  ϑύ: 2 εὔρονϑῇ οἱγοΐχυς ὦ Ψ ζον 

ἐρλοιωνιφι θερϊρμαλη δγρο. το κείυνθι σκεὶ ἐναότουν αἰδθόφθοει, 
γνῶ, λυ 5 τι 9 δ 7. εϑωρῆον ἄνω ος δν Ἷ ζε λον δβύγο δ τερον σεν ᾿ 

ΒΡ 7πλ᾽ πθνθοι Ὡς ΩΣ ̓ ᾿ἀδιρκαξορ κ᾽ ἰλαλρνδθ 

γαν. "Ο ἔνι Ψ Τὴν» ἂς. αὐ ῳΎ. ῳ χ)κ' φ7κ ΦΣ λν 2᾽ μορΥ σερ: 

λλυαν 91 Ὁ) μένον οἱ εροι . δέ καρφοδενον ἔχον Σ ἐλ ἑν 
ὅπως ἡρλρηΣ ὅνα αὐ δρελεαϑλρν ἤρρίοδιδο "12 δζ 98ον αξουλον. δ 

ἊΣ Ἀραό Ιλ. Ὁ ας Ξ κα αβνελοῦ ἀμαοίνονο τ σεν ἜΣ 

ἦν ἡν Φηω Ω ν59 στο 2 ων οἰμρμίρεν δ.» φέρετ ρλρνί) 2 ὑΣ,αδρ 
ὙΠ δυουΐ. ῤυυπνεῖο κδλησῖο τελέϊᾶ “ αρωήνεν 2  ω ικσήξονς 

κὐλενρβεεφαθοδεν. περ να Βα, ̓ μοῦ, γεν λοχόου: ἐγ: φγιχειίω 
δον 1, αὐρωῆπ τὰ ὁ γαδον ζαξον "3, ἐς “ ΒΟῸΣ ζζ,φρηνίυς «ἐζν πα λῆς ἄς 

«(εοννζῳ. 
»» ΕΟ ΥΣ αὐλοῆ, φϑλὴ ἀν: γ δρορχίου αὐ αι ῶν ΣΕ ΠΣ 

"7 “ἣν ἘΥ ΠΡ ἜΝ’ ἐρίσθνν », "στισθιλου αρόον " ο' "αὐλοὶ αν 

ἀδνὴν τ “εξ κεάρον ἴω «πους «ἡ σὲ αὖ). 

Ἠ δέν σελ ὦν ̓μῷ 3 κώμα, βοιρθο αὐδυς ῳ ̓ολιδν αἴ ἔλα Ἵ υφώνῆς, 

αἰφοδα εὐολξθλνθια [1,γ2 3»ξησιεν 2 Ζς ἤπλι. ἐϑὰ Σ ΘΙ ΒΕΥ τον ὩΣ, 

οὐχού δοιὰ το φρυνο αν δ ετεῦ. ς πρό» οα σε, Ἀν οἱ ἔσο 

., 



Δ γαραι υδὲ 
δηννὰ ἦν σᾷῥεφ' δῦ να ον ἦ» καρῆς δ᾽ ιός οιὐδβνα εο δε ἡ ΜαΣ δύω, 

σι ῳ 2 αἰκέχϑῳ πεν νην π δὶ ζ, ϑαοφρό "ωΐξον ΠΑ ὌΧΙ ἐλ αὐρεοδ εἶν. 

δον φεὐμρίρον ῷιαϑν ψ »οὐρ᾽ οὗ ̓  ἌΣ, 2 5 α ἤελᾳ ϑἰώνια τξραΐωσές αἤγα δικ' ὁ 

20) ὼς ν᾿ δσφορ χα Σ σαραλεῖς ἐιβοράίᾳ ἄνα » δ 4) αἱ ῶιξ δῖ μεχζ,. 

ος 2 2 αὐ φλλοδο κων ζς αὐδς "γ»ώ “ἔροιναν αὐΐωσ γνῶον ϑιρφόν οὐ α᾽ρα: 

τὴ ἐδεσὴ ποξιτερρανῖα; 
ς γ59 11...32» σ'ζΖ ἡνοΐς 9, σφεα δῖον λν ἌΣ κά. “.; 

ξωώ Φξ σρ ον! )ς 59» ἀλεοῖμάν αὶ ἡμῶν 3,.ν σξίων αῤγασα δ. ἀρλωύν 

ἀχο λν ϑαίωθν “άζρ 7 ἡνιζσων, ἴσαν ΠῚ γφοννιωνῆν ἤξαϑων αἰδεσεφαί 

“ἡ ῥλφυνάσει Συιγύκεοσϑ: Αβπρβ φράσω ἀχεύρο. 
ἡ(οκ. ζλυίον ἧς Σδ ἀὐμτυσνν ἢ δφοεεοςιῷ τ Ὁ ' ραίας » οἵς ιλεγγύίδεσον 

»'αὐοδρβεγῖο τροήλἧ, οἰ θαυ ᾶς ἀναξαος. Ἴ σρῤεώνον δις λους, »χδρὸ δὰ 

σοιοναιρηβ ηρνυῆο. 
22 ΕΦ6 πῆ (γα: ὑνηνῷ ἐὔγοι ὠμολβρμ »ωὧϑ σαῤειζος ὙΠ ἰ 

22 οὐ μον 5. ὑξρθΝ ωϑς ς ἤκδ ογ " αἰώβε, ΤῊΝ Ὑξωνοῦ ὄέσον,σ! ὅν ̓)ων » 

,3΄. φςδυμῶ 5 δξξλλ2 ϑιώ ὀλωύδους αὐ14» Ἔ αὐνοῖζ, μερῷ φφργε " 

χϑὶ δα τὐρφώρομήμοι ἐρῥολου ἰσκσα ἡ ἡ ῶν ΠΕ 1} 

σον ῳ ὧν ταὶ γον ϑη»ὴ "οὐ εξ νος ψ γ ἡββσωλήννν4, ὁ εὐ ὅν σι εῖκα και 

λυ» κοΐ ρᾷὰ οἱ νορεσζος εϑ' Ἂς ἜἜλϑυυς Σ᾽ , “λ"» σαρῥῳ" Φλ’9 θυ: 

ες Ἐπ  ΥΡΊ ΘΙ. φύσοιν δ᾽ ϑιύκολωγάρερδς ϑοσ λα, ᾿ 

τος ὅαξζ ῶον ζλιον Ὥρεωῶς “δ οοκῦ “ σοῦ ῷ, σῷ γε ψν ἢ “ἱληθαίέν “ΕΣ 

ἤν ᾧρῶ γήν αὐ αὐ οἱ λώξς δνοχολην πε φοιχῷ" Ζι οὐ! Σφλιν “Ἀᾷω;ν Ὁ} υἱσῳλσ 

γΨ “11 ἡ κω νῷ »αὐήχς κα ϑινδν ἄανῆνᾳ; ; , αὐρρ οὗ ΖΣ μἰογον ρος ὁαξωτρα: 

γῆς ὡς ϑωροη) αν αὐχφἦ οὐ δθ; φτίς ῥοῦ οὐ έόρν, Δ ὄγίε » φιὦ 35 ς δρϑιός 

τον Οὐ) υϊδρενυν σωμέχθ- ἦν οἕ ἤξα, κἹ 3 τς “σσφοανοζ ΠΣ 

ΜΗ Ἔληρ"έον εἀρῤρόέν» ταίδε λαλλου ὦ 'χοσελφνῶνζος. δἰ γχδον-τ" οὔθ. 

6: πὐ κίον ἜΠ5: δι κοθλιαον “οὐδ ῳ θεύίκεο» ἦν 4.4 ον Ω ΠῚ, 

θαἰχν θοῦ, γωνεῖς ἐσθ ̓γ ἀσαύζχρξ κριοῦ »αησαο ράφι ς φζγαιι 
ϑ" λον δι ὟΣ τρεῖς μεθα Γ" ἸΑ "ἐξα ῳ, ἄἔσαξ φήσω σλο χί' 

νζυ σφλλριν, μωλύίϑρον " ,σϑ δἷδᾷος ἔδρο Ἰστύζλος 2.2. γαλαγα ταφή αζ: 



-. 

τυ 2 ἡμπῖτι ΖΑ μα, υλδ δα ΟΝ ἊΝ φ Δ ᾧ γ᾽ "»7 ἀφεῖ, 

ὦ »; δυο ὉΠ ΟΣὰ φ ΕΣ ἘΠῚ ὀλααο ζς 2 ΧΗΣ γένεχὰ ἐξνονν ̓  ἐξεγαξυ 

γώγεαι ὩΣ οἼριηρ ὧ ες γέγιεσ , -σρος. " ΞΕ τι ψ κα΄. 

δε ΡΣ ὅς αὐτάς ϑοξμω αοθην, πρεόοϊες σαν» ρκ( αὐ Ὁ: 

φρῖσυ ἐρρῖτρ: ὥρα, λον ΦΣ αν 36 σεγίηδ 3» θοὐρθῷ 
ΩΣ σ(ς. 2, δ,5 καῖε  βηον ,» 2ς ὅτο δἰ αξῶ Ζςυν αὐλή 

«ὐοΐ. φνζ χέξον λλυνέβαβι 7ός σθικασ ζ, Ἴνα, φωσῆεας ον μόῳ 

τορὸν σοῖς νη ΥΣ δᾷῳ Ῥυδυτᾷ 4), ω "Ζς “ἤχνο δῖα Ὁ μαρεοίς, 

2 ὁ  Ξρις γῇ» ο«9}}, αἰχμα σεν. 

ἡ Ζ τοι ἜΡΑΡΙ ,φ ̓ς δ ζλ (0 ον, Ἵλι “{ 

.1.2 ΡΘΕ υ ἡλγεταῦ ὡὲ δ7, ΤΩΣ γε ον ϑϑν κ᾽ “ὃ: ΧΟΡῸ που 

ΞΕ ατορ"3 γα φύσι ἡ δίόχος οἰ μόνη ̓  “51. ἀφ βοώνς 

ἀὺ ΔΑ μΣχεχδιι 9 "ς ζ) φέως Ἔνι ἐλθι “Ὁ γγμκὸν ως Ἃ 

ΠΣ ὍΝ 5 γέδυζυ 115 ἐξ ων 57.) ΠάβεΣ ὄλμμη τϑν “Σά, 

(5 , αἶξαν; 75 λον ἰδῶ ρω ω γος “2. » ἰ δεν νήρος δ ̓ ΑΣ: 

"ων »αἰ σιριυΐολρλσ ΠΝ πριν γνοίδος ἐβοκάεου. 
οὦ γαρ ̓  «χοςαος» οὐρὰ, Α "ἄρῃ ἡ:ωξσως ἘΠΕῚ ὯΝ ἐγ» “τ ὧν 

ἐυξθας ΄ «ε΄ ..2. συσησαίαῃ. “λχ 2’ ἘΚ τυ α δ 2 ΩΝ ΤΥ̓ΡΊΑΣ φ. 

“ἷξ Ἵ: ᾿ ἡσθρείηξος Ἢ “δ ὦ δέλε. αἰλεαῇ Δ ρεύοξιν, Ζ2ς 

» "λνὶ ᾿ κἀγχίζ γε - γγρύκεακα κα" θη ἀῤχήσαι σειν δηΐα ἌΡ᾽ σα «᾽ 

Ἵν «2 οἱ ἀρ με Ὀὐλ εροννεν ὁεήρξοι »α΄ 7 Γὼν καρ ἄγος δι ΩΝ 

“μα κρυ ΕΣ κὐΚ ἍΓ 9 σι οὖρα νη σβοον» «ἀχί ὧν γεγεακῖῦ αν 

εἰρῶν αἰπρηρναζλοῦν. 
" δ: Ζζν ἸΣὼ νῆσον ὔ εὐζον μεν «οἴω, ἀἰηνίογσι. 

θυ ἀλλνίπρεον δὲ Πρ ηλ ΕΣ Εὐμιόλεχος ον κδαβσυτακϊα. τ 
ὠτξ πὸ ὐΐον »ἡμῆκς γα «ἡ δ ΖφΡν ΑΥ̓͂ καρ φᾷ ϑξγεελι » “νῷ .» 'ς 

γθ. ψς “Ὑ “)αεερῖ 4 πρᾶν, σρασγεοῖς ϑιάφους Εν εὐ τὴ Φοι ωῖ ρ΄ γν 

χοιν. τε δῖον δ  νιθαὶ πόδι εσοίοοι γα" “Α γ»ῦυγς Ὥς τὰ 

2 ς» ὁ "ζω 7:5, 2 “ πτϑωχίπο ϑωνῦ δΐῳ ἤκων συκ ἐδ εν: εὐ 

ὅΧλ" (ων ζες.. Ἐ»» ο΄ (ως κδγῶν ἥκων; σώσας «κρῴοοδρννν ν.- 



"Ἂν οἴδιηλῆς 28»ν ̓σοίννσπίαι σοὶ κω ἀφαβίλο, 
») Φ οἵ Ζυχρεδι “τᾶς “ξλρς αν ΣΝ ρυσίαν κἕω ἦκ! ́γ5: Ὁ 

» δλ ασήχαμε» 9, λέ, σέζξας ϑορ ἀρζ᾽. συν δὰ 
» ὁρεο φ:βυίξο γκρλι 

“9 7,2)» θρεννε αν ῳ “ζξα δον ), λαρζον ἄρ ῥέον ῤῥώ ἯΙ 

δή σ}ὺ καῇ ὑῆνρί ἤω. ωὐδῶν σαυδμναν, γογίορε» καϊυξουῖε; λόνισνδ,; 4 

)θὼν Ὁ) ἰχώρ, ΠΑΡᾺ Ζ)ελρις σον φλσιϑαθδε νδιυδ δῇ καμχ9 

πρόῦχ' ἕς ὁ ἰφοῖνλο" -2) “ (4! ἀφώνεν ἤϊ 2ρ, ἐγαρασυ Ψ 2. 

σις ὅς συ ὐν ἰδές τὼ; ὅκου » ΤΩΝ ϑἰνέτία γε εὐ 

οἶχα αὐζις γανίδαξ, 7ς εὐ “Ἰραχβινσο αν ἌΡ Σ κα ̓ χπολεῶς. σύρυ σης φᾷ! 

αὶ ἄλλοι ρῥοναϑ Δ, δι ὲ “δ ἜΜΕΝ , ! 

ἬἜΕαΛ ὑ μα “ ΤΩΣ: ἘΡῸ αἰρὸ ἀν ὃ πμδ 

9 ἰβιθλουνίω, "ὦ αἴσὸ  9ιζ οὐ διο»γγς, ϑιυλνιου: 

Ἤτ»"» 2.2} 267 οὰδς ζῴων εἴτ «ὐχροιικροῖνκῳ, δον, κῶς ΟΥΘΑΕ δ' ζάρον ὡς 

“αὐ έ νι ὡς ὡόηάρηγμορλν ἐνάις 
ὑῶν ὍΣΟ ρον το νη ἐφ τσίεὸς ἔαλν" ἀρνβοι ΞΡΜῸΝ δῶς. 

τὐρβοηρὸς οὐ φεοῖΣ καῆερεον ἱνῶς αὐ αὐαφλον ων αὐ Γ ἜΈΓΣ 

ψάλων ὦ παρ κλ Ὡ φ; ἢ ἠοῖ ς «κἐ 7; δυεπίρελ εξ 2 “τα. 

γ᾽» τὖμο, ,τ τὸν αν ἡ βάζρρι ἡμγαλν 2,2 οὐ φβ»Ο αὐ: Θ ρλτα σοάννν 

τ. σιΐελέμε κα ̓Ἀωβῤόλρεο ἀνορόδρ ὡς φεΖ ύκα ̓  λον 

ταν Α: υζμς »μἐφέώ οχής «τίν ἐχμή 3 σ αὐξορδ ὐρλμής 
᾿ ἀλ᾽ ̓  ζοῦς, κα εὐνόρου ρος ἐαρς ζζγοκς» ὅ: κω δος οκόν ὧδ 

ρσων» 2 ἐπε όθυι αλλίαν δον ἐξ ῳ ΡΨ. Φοχριωῶς ὡν φνρίκασν, 

ΡἋ ᾿και ; φἴριαν « ὠφνν ̓ ἐφοόί “ ΤῊ ὑμδλ λων ἐρν» “ἂς ; 

Ἢ χϑ Ἄλον ὅς ζν ἘΡΥΘ ΘΟΕ 7): ἌσωΝ ϑὐρὲοίθώρε κῶν ἦν 

ὥ Φέρε εκ ἡσοῦις ατῷ ἡγεκᾳη 2 ἔνα εβοῖν γε ϑη ραν 
4: Ὡ Μ᾿ (ὦ ζου ἀῶ ἡ“ “ιν: ͵δῶςον. ἡμεν σὰ “ι ἰδ λόεζς 

»β γι αἱ άγικαῖ γές ὦ δ χλώσχοι αῖ οξλοίζ, Γ ἐλάίβερος ἀλλ᾽ 
ἐλ γε νον κα, ξζονοεβνῆ, μ᾿ νος ̓ δοῦφι ζροίς γὸ ολε)ηκαδέεζα: 

φεονΖιόζες; “χει σἢ" 2. θεν 21 ἥν χσαροί2, ιαύγγ οἢ σολῥν Ἵ 



ἡπὸν ὠεύδεροι δ 28 δ αἴφων! ὔν . 2, σἕμλ 6 5 οἴ ωῆως “ἤρῶ ατὲ Ῥῴ 7, 

" γόμα: »οὖς " φαν ὌΝ ζω ἔν, ὝΥ δ “κᾳ ἀφτρα ἐγυγίαϑδι 

2) γλθερεθοωῖα δου ααταρας ΡΣ "5 »»5 " ἔζα, μή “ππνκῦ «ἔκ ως 

Δ γῆς ἐρθβι )ζ λονα ("2 ω2. σβευφον. " ̓  

εὐ: ϑώ ρὸν " "ιὰ μεῆςσυνῖν σῳρῶν, ἐγεῖν᾽ γῇ ὧν ̓ Ζζ'τεὶς ας β αν γέ Ὁ », 

κξφ δύ ξε ουλκιθος οῦ -ταθων ψελ Λα γλσο πων. 

δηρὸν ἐὐρερρινδ «ὀνόν ερν. δὰ ἀιραβαο γωνίας 03 ρωλῷι μῇ, »ἱν 
ἼΩΣ αὐδᾷ ἐρέσλῤρρνλο ν τ ) Ἀσυόχωργς γα ἊΣ ζμμωΐονον ψαίθοι Ὁ τι: 

“)ς ἴὰ; φῶ θιλίνλον για ερτιαῦ, σδισημγνωδαν ἫΝ ἢ 41. ὥς » 

τ νΣ ἔχ αι ῳ ΠΣ οὐκοὺς λαρμερλραᾷ «ἰρρῆ, μῳ τω ῦ ζ, ΤΥ 

“1: ἀτρεσα δ ᾽ λῤῥηοῦι μίαν αὐ αἰα σοὺ ὦ ἐωρια3 κῇ δ᾽ 

“πος βυλσ χ9 λχίκω αΐν ῥὰ φθυνν Αὺς τ ὦ ων τοοσινς; 

Ὁ νχς»« ΤΡ Ὁ Δ Πρ ἧς δυσο εὐξῆν αὐοίσον, κἀδρών δε ὙΠ, Τὴ 

ψ“ ζ, ϑους οἱ μία οχρεξηζεὶ ξ γ᾽ δ νούρεαξ ρίαν ΨΥ ς ΟὙρ)ν “ ἰῇ )ς’ 
7.3, 

"ἢ ὦ ΞΑΡΝΣ κανῷ διὸ κκδίκρς.- Πρ υναΝ πῶ, 54, θεαγοῆερον δ᾽ οἔβωω 

» 

τολιι μοῦ ἡμὴ λυ τ αὐορς ἐπῤλον γονέα » φῇ ων κξρϑ μ ἤν 

“αήων εξ ϑλο ταῖν 3 ἐν "ἡ αὶ γκχον χῳ ' ἀγϑείναρας γωνίαν 

γωδολής νή »σσερς Ὁ 9πηκήνίε διαλογή σναῖ Ἰ» 8 

ΕΝ ϑκὶ δδκωονίας -»υλ ζοῦ νΝν δἰαιχὶ Ὑὐρ νον δι ̓2ζγαρυ ἐ 2 

“ τ κακῶν αὐλαίσλεαξον ὠβραίνο - 2) αἰνῴίκων γὰρ ο»ϑαλκυνίζ, ν᾽ θλ5 5 ἃ, 

σοὺς λν» ἦγον ἄγ: 
» 2.» αἰὔγῴρον αἶλλον τσ Ὺξ «ὐανλνῖ ἡ ἴγν! ἐχος. σφία: 

,}) ΜΕ φορᾶς ᾿φέτρεῖα δωνή κι ὠγολι μ ἄωρον, αἱ «γα δ᾽ 4 Υ εξ, 

᾽7 αἰδοῦς αἰλιμίύς δύ»ν ̓ Ψ ἐλ αλεωνων λ’: 

ΤΠ δωων “5 αἰνεβλής καὶ ΕΣ »αλλρί κ᾽ οἶγο σϑογέον Ὁ ΝΣ σαὶ ὅ9ις φλθαν: 

γεᾳἧ "ον ϑὅον τὐρϑϑρν “λαύνήγίθν ϑϑ πίον ἐγλαν ρυο αι δὶ ὙΣ ἐξ, 

φονάδος “ ϑισιῶ ὑγ νι 'δερροῦ »εὐγωῆφ ϑυ εἰρ᾿ ἡριοῦ φὗφωϊ διυΐσερσω: 

ἤὰ μῶν ἐὐλδίσας μαλώ οἴ ς 4) μοὔρέε. ζος ῥηρορνὶ ϑ πὥγνιν »αὖἶχθνς 

ς τ σφαραϑωον δι ̓ ϑοζ )οεσεριβή νᾷῦ ΕΝ δυσλῶ. γωξ οὖν καρ “δίων 27 



δα ϑμηια πείβοιαν Ζῖς οὐ, «νρασήᾳ » ρα Ὁ ἀνα νι ὧν: οὐζοῦ
 αδ 

κνν “4 9 ξιδις »«λλχῶ» δ οθ, ΄ ὡζ' ψυκα 2 ὃς ὀἰσφλῆ σῶς γε κῤβχῥν 

δὶ σραν9 ἌΜΡΕ τῇ δαορϑῦ οὐγχρξξν γον ΠΑΝ ὡς αργ δχ»! 

σραξοι ἀρ ιοδαμέν “γάνον. ΧΡ ξρρῳ δ γα ΡΣ ζ4,: 

ΤῸ ἀϑυσονὰ ἡ »ῦ (σι δν Ἄξλκαγτν »μπἷν ϑεσδννΈα.» αἱ "δ 

7) δθν “ σφ σοκαν 9 ἐς ΤΣ ΓΛ ἢ; δ κα ἥν ἀξ μμσάξ, 

μ1..ὁ ὥς ,}} ΛΑ γυγαννηᾷι Ε “χρόνο ἡ ΩΣ κϑνωρνρ Ὡ. ζς (κα “σγζ,ν »φᾷ σῷ 

ρων ΟΥΣΗΣ ρ΄“ ̓ λρδηον αβεΡ ας γραφῆι. 7,α  σϑ σὰ ήμας 9“ ἽΣ ὙΠ 

αἰρῳῆν ὄπ λ.- τῆρϑϑ σωδδγίων “5 ἡ αὐ 3: κω ἤβνδγας κ-122} "ἧς ον π! 

ΠΝ ὐϑρρεάς. 

᾽) ΚΣ ηχ στ, ϑοὺ ἐρλλωὶ δὼ οἰσρεαμ σαν: ͵ φξμωδνζ αραίων διάφορος σλα 

» σῇ νων άησαξης ὀρληᾷ ζοῦ, 7κεηλ. 
Π λν; »ᾧ ̓  σαν ιν «Ἰρηϑεο ὑσϑόξλλονζςς “ἡ χέγεῷ σις ων οἰὐζν ,γηῶ, 

: κόθε ὝΛΑΣ ἘΡΕΒ αἾφοσερέ γενρίν λυρον;- ϑυρρ «ἱρὰ ᾳ 
εἰριγληθίο, 29 Ὧν ἡ νῷ σήνο ΤΥ Σ ϑοώζ,, σα! “" ἐν 32 ὦ δ γε»: 

γῶν πανρχάε, ̓ ὄχευαα 3] 790 αἰ ρρολισῦ φγν' στο γε ͵  "ῷ ΤΡ» αἰ: 

ἣν κυλγοια ώρω ̓ ΡΣ οἷς ἐγονσὴ φλθησεω “7 ἢ ΡΝ ἃ 

Ὁ φιΐ ον ὑδκ 7 ὀλύτίοιᾳ 3) αὐ ὔηεσοι υὖν δ' 2 σξιίροι δι “ἰαςῖν 

που ἐμά ὑπ Ὑ" 2,55 Ὅνατν ΣῊΝ ὁ αἢ “ ̓δϑωροβῖχον Ζ5 σιὼ ΠΣ ζω σῇ Ἄ 

γος 9, εὐκαγα, λωώξ δον ὧν εὐήρονορα α ἦν ἀνέξαον “νὰν δγν 3», τὰ 5 

δ)υδιθνϑν. τὖν κὐνϑερηναὐίρ πὶ ᾧ σῷ ἘΠῚ ὁξι μα 7. “Ὁ: 

4] ρὰν δον ᾽ γνι ΕΝ 7 φ ῳ “ϑανας ϑἰλοδϑθθώ "δχ: ΖεοΣ ζῥυν͵ λα φῆνα; «ἢ: 

λον λὴν»"- καρ' ν γος δε ον ᾿ς χρρι κ᾽ αῤ᾿αλσίον φλῴρννϑδνα,» ΞΆ 

ΚΙ 
ὡὐἰλλον ρώσιων λρϑν γα ᾿ἰγβρῖ μα τι ΜΟΤΌ αὐ φγύκοι οοῦ ̓ » 

Ζγ ὧν τ ἡδύ τ ων ,2,, “3 αριρο φότῶνει Ἰαμης ἐγαν 

φίλον" οὐμνον γι οἵ 275:) ἐλείγον δρλιᾧ ἔχον ον "ὦ ὠμῶν: 7 “Ἀγὲ ́  δ᾽ 

ἀρουδω Ψ: 5, Φ ΖΝ τς ἐπ Ωξ' ΤΡ» ὝΤΤΟΝΝ 

, ἐκουνΑ, λοίαν » γί ἐς χρλιαν, ἀγρερῖο “«φλῇ ὀγόήγε»νὦ 

»" τὰ γελιαία, νεἰκφεαν δ. πω τὐγθεμρ ῥίζῃ εἰσαρρ δ, 

» (ὰ Φρλ»ῖο αὖ τρ » σώφδιω Δίας Σ «εὐ, χῇῇ νῳθάψα δέυ"» σῷ»: 



ὦ τ; 

ᾧτων πχλιασὰ , ἐφ ἐδ) δι φνύφρχνῇ ψρθφ,: ΓἈνβαρρλαίδα ἀφρθυν; 

»Ἂῃ φιφρλνῆ Ἶ, νὴνν ἀη,... ἐλελιεηβε ) ἐπρώνοθ" μφ,: "ὁ ὑλένὲ “,»: 

ἐμαμόνωι "ἰών φι ῷρλη ὑαχον Ὁ ἐμορέχθιι ἐφ εν 

σρώνον. ἐν θρλῆς οι ἐρες νρως αἰ ἐγδε" με ὥμλῆἥ ΠΠ Ὴ, 

γινοεωι χργάύαι ὀσώσά ἼΩΝ ϑώνιξγηῦ 5» σελ ομλναᾶρ 4 
Οὐ πρλς ἐφ. ΣΝ ἦγε 3.2: οὖν αἱρηραῷ ᾧ, οὐφοὶ ζλζ.2,, 

ἀμ νὴ εὐϑο “ λον ὦ τμδιθετωδα 

Ἤ «.,. εὦ ὅηξ τάλοναξος Φργῆ ΠΡ Φ, ἀρνῶν »διῶ »" ἐδόλιντε ἂς 

ἩΘΗΣΌΑ ἊΣ. τι (κλυδαι ναι τρχο «ἶριἢ Ἷ ζλκῖν ϑρζ σιλιαίρων 

ΠῚ ̓  Υζι δι ἐδ δ. στχῴ οἰλια μι αροίμωζε. κὐβσηκῳνζον σἂ’ 2ρύνως ὡς 

του! 3οῦ ὁλὼν οδίὶ δ ἐ3 «ἱῆς 3 ἀζχριουν ϑωλαξ» Ξβλρσσν ῳ ““ 

“ιν γ»λ ᾿ 77) «7: Ρ ἔλεε λαι ",ρ4 ὁ μδιβι χὶ κερρεού ὁ ἀλοθ. ον ἐδ! Ὑ 

ἐψ ϑ,( ζρουγε ὉΑΤ ΣΝ ὍΣΣ ΡΣ ἀδοώνορε ὡς φιλ αἰώσεον μυναϑέναν σλρόρωτ,. 

ἀάς δῷ φιλευχ΄ ,αὐγία. γι δεν ΄ίην ὄρλην » ὅ (2, γαελόλγος ὁδεννάζ, 
-" ναζεῇ θεάν ϑοίς γλῷ εὑ μωλενόν ὦ 7 ἀἰγαγνς ,,ς γρεὸς ἂν ἐγαώήσ ἃ ΝΑ 'ῶν. 

ἃ ἂν σῳ ἤρα" ,ν γᾷ (δ ρυ 3 κ δῦ θα οὐ ὁρῶν ἦγ. "1 δ κοῖς δοαίζ, 

δος καδαογς 7) τῶν “ὁ ἐρορῖν 12 χε. δνσλ' γα δ γλοῖ τρφα ον Κρ: 

ΠΡ » δοὺς ὀδύργσων ἐν ἜΡΡΘΙ ΘΑ ὡωφ θύβποι ἘΚΡΉΓΘΟ δ “δίκας 

ἧςς “οφίμι' ιν »Ὁ! ϑοῦαῖνηρ ,») ΦΡΑΝ": μμν σιερζ νὰ: ἌΣ ᾿Ψ ζηρ.,.2 το: 

ἀλνυοιμ,συνς στ ω λον ϑαδηα᾽ μωκορ,δλρν. νὰ ᾿ς γαρβαλεῖα, 

ἀρ ἀνα νρ σρρϑρῦ " σῴλαχαν βγοῖ ̓ Ἷν ἰὐδν Δι τ ς ἐνή 1! ἔςώσρος 

,Σ αν ΜΕ μων τ ὦ » ψψ » » 2ιὶ 2) να κάβαξ, νὰ, ὃ 

ἦν δ χανα μἶ » δι ) ὡ αἰσόληη τορυμόδοΣ 2 ἘΝ Ύ ως των 22. 

ἂν ἤγθνμδρρ! » 3ρῦ ΠΈΣ ΖΦ "15 Ξ νοΣ ὍΣ φριγ' νὴ 2 ἭἬ συ σερρν δῶ 

γωωγ ρζόον Ζγλ]’ ὡρς ἜΠΟ ̓θν ἀφ ἂν" φερε φκαύρος, σεα! 

“ον },. “ἱ' ΦΡλ δ᾽ ἢ ἢ ᾿ προ λα γαθνὸ ολὸς ΤΡ, ον ουολὴν .-- ,4 ἀξ’ 

δον κα χ' πύον δόμον δ ὰξ 3.5 Ἴ ̓ωβωνωνρα υκθήγν εξ. 

}νΨ δρῦν τάλαν ̓ Σσφν οση κιελν »Φυς μραξωθάς προς ΤΟ οἶσε "δε 

ἐς δον οὐντὸ δορλ γῶν. ἢν οὐ δ λεβιλον γὼ φἐγοναίρῆν εἰΐος 
ωσε, ἌΡ, ᾽ τις δ“ν ἴω ῤν δ σχς ἀφρνχονς ) ΧΦ Ω ΦΌΦΘ γε: 



ΓΝ ἼΝΑ ἊΣ αὐνδλ ψαἶῶν -οϑδοῆ! τυρῆνῷ τὐελν» αὖτις 5 οἱ 

γι (ἢ ἐν! φ όριρ ἐρδίων αἰγαϑὼν “σεροϑύμῳ δ ψέχρουδίμς εἶ 5 γσεὸς 

δον Δ ἀλδαν ἡ,Σ οὠρωνωῖν σ“ναληφδΖ ὦ ὐιχρηώσν ϑοῦ ΤΊ φαραφρασα: 

σῶς γᾷαοο Ζ ορζιονῶς, », σζ' ϑρὺῦ: ἤρα 7 δέ ἐδ οἱ νι, γ 20: Γν 

ἀῤῥῥονάμζ, ᾽ ᾿ενὶ αδῴ! Φτχλθον ἤν οὖ φῃ »ῳ») ἃ ἘΡΉΣ ΩΣ. 4 φἐαρδνο κι! ἀγα, σῷ, 

χρίσις αὖ Ζλωωζφονίως- ΚΝ ηνὺ ὀνοκασων σῇ; ἐγηξῖλον δ οἰδνδῦ οι Ε 

οϑολοῦδι 7 δὼ ̓ γώρε δεῖς; ἕως ϑιριχᾷῦς δεν ἐβοἐχῆ δον “φὐφλήν ῥϑν 

ὧν " γοκρ ΤῊΝ “ὺ ἀνὰ »Ὶ 

“Ὁ, εἰ. 4 ἐγών ἽΝ βφον Ὁ κὐλϑοίχοῦ ϑ,δα βυργί ἼΜΟΝ δδη ΧΩ 

δϑς δδιας ᾿ οὐδε “ὑΐ5 σχόον «ὠὐγ. Φ' 

(τὸ ἡ ς2' αὐθρότ νοῦς ἐνη χεγγανὰς ΦΆΡ̓οι "7, 2ουῤζ 

σηλριῶ σφορον "“λώνῳ μμωῆ θην 

᾽) μυ φρεὐνῖο θυνξιμαγελρ λύονζρ ἐρλύξλοβνου 7ζιω- 

Ν 39 ὃ μὰ «ἐθ᾽ 1; βεόνῳ "(Ων ἐδ ευρνήρ. 

ΕΞ: »χὐν» ὥγον π κος γὼ Μϑ7 ἡμαῦ “Ἔ ̓ϑαλῥνιου ἦν νηῷ) ᾧ, ον 

ορ ὑπ χονίςῳ, σαρλυς ζόδυ γὐὴ κέν ἀνωχἐν δονλρϑίως δἔχε- 

)) Ἐστοί, ἡ οί αὔγώλοι 7ςήώσαν μαΐλ» 3,0 λούειν ὅθ. 

7) Ψ ὧν τα δ θλοδινκ ψυιίγγον οἷν «ἢ; 

᾿ γᾳ ποῦ ποις ἡ ρει 
! 14 

ων Λ ἵν» ἡ "Ὁ σέδωνέςνμες ϑοζκυν γῆς δὴ ἦϑαν φρίννέ: Ὁ 

Ἐκ  τουτκαέηγαν ϑό λας λρρονῖω θην ῆ ἐλευ ἡδβας πλοία 5 

᾿ " Αὐχρφ,σύον 07 ,»ἡμῴ "ὦ ἡ σλωί μές "ὦ ἡ Πϑχύ κ Ααώ καὶ ΟΝ ὦ ,} 2 αὐῴνας 

ὑνρεῤάια ἣ αἰϑων" πάν ὡν ἜΨΝ ηράρύκοιν δ, ΓΕ 

ον ̓κὴ σρρρί δφιλανὰς ϑέῳ ἢ να 9δέ ἤρου; 5.21» «εἰν ὥραγ, 
σὺ ἌΤΗΝ 

Ἃς: ὡψ α΄ δις “2 7» κα ΘΙΑΝ σωῤθνξ πρὲσ ἼΡΕΝ ΩΣ ρι ζῶον 

ἕν ἐάων »ὰ! 2,τα αρ) 8“) Γρερφχέρησαν αἰδῇ ἡ ἰτελζ: 82ον ἐν ἢ 

ἴω »εὐαόίνον 532 κυήξοχος ϑ2ρὦ δ» γρραβύκθαΣ "2 αὐθγϑκώς πον 
ἐδῶ αλλ ἢ ἃ ἐὐιεβδ2, δ αρηθμκός Ὑϑεμλῤδοίοθινα ὧν εὐ 34 ὅς κα 

οῖνς αἰρεζιλυῆω ζώρι γᾧῷ ἀϑόρ Ε»" }.2.- ν "21 ξ223.. “δῦ α; “εΡ 



μάμων, ἌΜΝ 

Σ 1.9 ὅπρων: δλιι7ον οἷ οἰ χοσ' 7 εὐἰᾷ ΡΟ 3» ὑέμος μὰ οἷ 

εὐ ώκι ̓ς σρλαί ,«ἐζὼν - ̓ θβειμϑεῖν » ἐσοήις δ: 

) αῤνγ “)κ' ὁ γον νότον ἡγε "ρούγ 3. 

“1ρλρόρβεο Φηϑ δΣ χα τον ξτέωρον τοι δώ ον ας βαφανβν, πναγ: 

Τὴ Ε ἰρολέε μὲ ὀξγοαν οί ϑῆδ3 εἰ 2» 2 «.αἹ ἀν φρνίν: 

ΔΩ Δ τ αὐήρὰ ἀρμμν Ἴ ἢ ὩΣ ναῷ ἀν 7. νὰ δ ἙΔ" 

»» ϑγωδξν δ 7 ϑεσνῳ Ἀθεδέξε: ἐν ἈΠ ΄ 
Ὧο 5 ἥ 

7» ἜΣ ο ΡΝ "5 ὑϑλρῶς “οι Κα νῶν “ας ὃν ἧς 

δι χΛέ)  υμυιδερ μφωεβά Υ 2' Τα "μον, υἱ: 

» 

ἔτη τ αν κα ον τὐέπωμνβλρλοέεε. μ ΒΜ ΤΑς ἀἰξαελισνλερφηῤόναν!ν, 
Ἀϑαηρλουί, ἐφαν οοὗπω »' να νοὸ 5 Νὴ ἀρέρξα “ Αλος ΩΣ ὦ σόν: 

3 , ἡκάξρι. θα! ΩΣ; αὐροία νου  οδ πονῶ: τά Ί ἀμ ἢ 

ἐκη νος ν729 2) α' χῶ τν9 ̓ ναφλισοι γ2 Αδαρ ραόδνα «ϑο κεν αἰ: (ρ: 

σον “μή ρεζσαν ἧς, Τ8. τρνιοίρον ἡ ψόσοδιπτω ον ἀμήνηαθευὰ 
) (ἐτ»"““:.9.ἐ3 »οὐ ἀ! σίγον ΠΣ ὍΣΣ δ, "7 “τών; ἐἶσδι " 

ὃ; δῖλι ; ὰ 5.53 καρκα. 

Εἰ μον οὐ θν ἐν ΞηΣ δὶ λτι “δά φβανζς, ,κὰλλ 2 

ὉΠ 22 ΖΞ: ψαργό "΄ Φωλιῤῥχοιξ , γα αὐ γν μϑέδι αϑελδ! 
τῶν τῷ μϑρώᾳ δε, εἴ ων αἰκωϑν ν νι , ̓ὀθξιι ει ὠγοέ! δον οὐ ξοεγγον 

“4, δὰ: λύρβίαν «ἠζρ οἶδ σαν “δ μῇ ᾽ δ ς...5 2 ν.ὰ ἀξρννον χοῦν ούξξτι, 
τῶ 2729 ουλξ' : σισιφήν οἰρμᾳ, »ζραι ρσυον “ὦ 2ζιωγχι ὩΣ 

αρύν, 7υνλ, ΄ οὐνεῦρ χγονην »ἀΐονε 2 ζρεχρῦ Καλον ὀν σεῦ, αγαϑων “ἰγραν : 

ὌΝ “σῷ, ἥγον χρροχσχωϊς αἰρρασίωσῳ . “ ποϑέ» “ἄς, ἡ σεοοῖ ὅξαχ’ αῆν αν ἤγλαν. 

ἴχ “ᾧ ζ πα. “σωφκαδᾳ. , αἰϑεδον, κων Φεσανία» ΓΡΎΝΥ σὰ' ὧ» 25 “λυ φλρ: 

γαϑή δ ́ 

᾿ 0: ὑἐϑτῶν Ὡ κνβρώσον ὅν σοβεῖν ποι κακ κέ ὦ 2)»γ55) αὐζ 
39 τβ, λωυς προ συν 9 ̓ φελ 79, ὃ δῆς Φεῦ οἱείκωνον εκ τῇ οἰρην γῆ οἶτ'. 

“  γάπραξον φρο, 205 εὐ Ἶ 2 «3» ευἰυῤκέσι 3.7. ἀφ ον μὰ μωϑηηρν: 

ω»,2ρς »ἥγσαν μοβιαρ χη, ΄ ἧς σαρμ ὦ οΥιέονο σ ́χ προ» “' 79} ἀλλακῶν» ἡ 



μὠλλοῖ!» ἀρ κωνν βασζ,ζς ; λχοδύϊου ͵ φοΣ  Ζέζ. “." “ὐρϑς» ἈΥ 

δωχράταρς ΟΕ, ΠΣ δ δον ρονλχς χνγσει καλόν. αὐ σσσεξα ὦ τ ; 

γον: ἀΠΡ ε λς πσίάννα, 2) κ. 1; ἡποχρα ἐδαδίοις φ!4 (ἢ λυ λκάνωον “ὖφ. 

ὝΔΕῚ 

»Ἐ5᾽:»} θυ γαυγζε. ϑ “ὐβονεῥεύνθ γμῥολδρφσ! ἢ 
δὺν πρίγθηον “Ω , 32 “: ζχῖν Σ φι τ αὐιγραν »ουῳ ὥσίωυ- 

ἔι φόβον, ἌΣ (δ  λεος» ἦν 85 γηΐνοι ᾿ἀροξνι “γασγῶννο, αδγοῆῳ 

αὐνήλ ζαωρνῖων 7 2ωεύ ζει ρῶν ἰπρῶς ἐφρῆϑ δ᾽: . "" ἡὐάγ 

μην εἄλίαν ΠΥ ὁ αὐλαόδεν» 5,2 τὸν. 2: ϑδυῖμς 3. ἐξ χαρυῦ ὸ ΝΣ 

φοίτα ΤΩΝ οὐσᾶ' ἡ κνώνον » οὐδ κα εν «γέρανος νμλὲ οὐ οξωρ;; 
γε στοῦ εὐτομ στ ζληρ "5 ἦσ: ἐὐήχεθ β λϑόν φανίοιίζ. 

αἱ 4, “βίδγσεει, κὐζις γῆν “ελο: 
ε:«ἱ ! 1: σωχουγγεφ οὶ ὁ θελρίρῃ εἰρὶ σαρκὶ αγολ αώζ' "ἢ δδύωον χαζλον , δὰσ: 

σαλυιμάῖο γεχφονῶε να οἰ ονίζον, κάλ» τῶ γῶν! "ζει αὔχσν δ 
χροῦ Ζωρς τὐλούθ, ἡθδθον ἡξῴον σὰ 924 φιρεαξυυν,γβλλαι. Κλερία; 

ἌἍ ἡφριρίας Χ᾽ δ "3.9 "Δ δυα σφιν: ζω ρρα,αὐζζγον .,172 ἐν »αἱ ϑεωῆς δέω αἴνον, 

1. 11. γχείρνον -ἀβ ϑυοίδυ ζιζων φιὶ ἐδίνργειοϑ πὐλμανοδμν οἱ »οὗλ: 
ξβυυίι συχο φρεᾳἤδηον “γᾷ! ὑλδἐρελον, 3 χὰ 5 αἷ7 οἱ δεν αίρωνῆς οἰ; 
γωφαγς. “οκρεστωῦ κλ' ἀοΐ, οκῖνι» 3 λό γλον ϑκάζν ἡκξιβεσκην νον αὖδῳ 
ὦ σῶ, »»ῖν ,,}.2 “νσῆν, ἐπωράζα διε ῖρσι, ππ5: ὀιαῤζς »ὠλεξ γα 

ἐταβλῖη, υἐσῷ “ὦ ἀρρβρδῳ: τ θϑολ νλνδ εῤνφων Ξῷφς ὟΣ Ὁ ἘῸΝ 

ἥν σα 2 αὐ γὴλ ἡκῳῦ") διφίσο ὠνὴν σύρονφ» αὐροβ" γᾷ τον 7 2 

ταν ϑῆω τνῷ μεθ: ἡ 2 τὴ )ς ποιῇ ο. 7. 5 ι 

Ἐὐ 3,ὠρηδιῇ, μὰς }. 85 γῶν ὑῤξα έν, ὦ Ῥαρανρα, Ἂς αἦίρε ἡδγρωε: 

“Ὁ γ᾽» αι, ἡμμι γ,ξἼδφορρῖ 2, κικιωέσέος παθόντι »ὠλ, οἱ 

χες ζλόονας «ἦγέ οἱασθδῆν αν. ω2ς ἢ! γού φαἱδς ταγ5. δοσαδονῥω ς 
ΝΣ ὡγαξλα, θαζον )υίς ῃ οὶ τεροῦ} 27 ῴ ϑσφιίοοζν χεργεκρρεϑ ας 

αύμν δι ΤΠ Ἴνα ψιδαλλο! Ψ ΑΛΔΙΣ δ᾽ οἰπυρυοθν “7.2 ὡ ων »δδιρκνζ, 

τ ἐμὰ 

,.2 2:92 κλλοι αἾὔγώλος “ρὲ ““όρι» αἷς ῶ; ἤει κις:762} δ υλουλρου3 ἡχέζῶν, 



") σόδθε «ἐφ δζρνα ρμιαέϊα Φαμο γιοῦ ΤΩ ̓πηρῤκώμ μόνον Ξε ΦΈΡ 

,} φαφηθηον ῷ ὁχέκσρως, εἴν. ἐαήσῶν ϑουϊβρού Υ̓ “αν δικαψνός τ ρριακώδων 

» ἧς φροσόϊζχϑ5 ων ἐμὴν 
[. ϑυρα φη βου, ϑοῖ Ὁ» ἐχοέων ̓ αἰδγξα σγῆρρν θϑνήνσααένω οὐ σν»ν 

γρυδς "δ μωρῷ, ϑωοίαι γεοστενον Ὧι τΠΟΜΘΙΝ αἰαχϑῷ, ΡΥ αν “ζω κα; 

Ξηξγον αὐ; δ ΩΡΘ ἡγοῦ. ἐκεδιδς ἤιε αία. ̓ δἰ βροσιὶ χά ὥραν μῸ δ 

ττῆρον ΤῊΝ δήν ϑ᾽ λε πωσαχα)»» εἰς μοίρα, μή Ὁ α Ωῦ Ἀνϑλφ δῇ 

ψὉδρ’᾿ δου “ σδσω ὅλ 6 4 (Υ ϑώξυρι δ αδᾶν αἢ ταῦ: ΠΡΟ 2; . ὃ. 

σαρῇ, )᾽ πᾶ »δν αγεζ» λέν βίο θέτσυφον »οἐ σαί ες ἡ» σας ξ 3 

ον των οἴθαι ἐστσὶ τ ὑμόνον ἦναι γα πνίὰς  αῷ τἀνμλ 

σωρόν" κρίνον “2 ΤΣ τς: ΚΖ . ΖΞ τὐξευθς “ὧς αἰφχι ϑ, Ἢ με, “νης 

“ριεῥονβηον ρεἢ ᾿ αὐ δ μερισγγὴς οὐ οἷ)» ",κὐζευ 4,3}. ἐ δἶἾνλλο σγκ σιυκ: 

65 γῶ ἐϑυοίΐον »»)}}2ὲ κοϑῆνο δαρν θουνδοδῆν να» τρόμοι 2)αῦ: 

“Φεεξον τη ἄρα χὲδν ἐϑπεῖᾳ 3» ̓λέλρδιθν »ως γδσνν ρρῇ ὦ ἌΕΩΝ 

αὖλνς Ὁ αὐγῴλοις φρσῶς σελ ̓φσεός ὁρίων “ὰ' 2ύζ,ς σοῖς, »ον φου" 

φεχοιηεόῶ, μωρά δα ἦν 

ὰ ΞΟ φυλύγην νῶτον Ὡ Ἄγ. 

9.5 23 ἘΞ ον Σ αὐγγῴλοι ὑσρργς ηὐσιί οὲ ςεασνις αἰχας δρρ ὑραῦῦ᾽ 

γάνῴμδνφάδνας ὅνεὶ ᾿ πεουερκγεαξοσ, τον ΧΩ 
» γ}ὺυ τ ὌρΦΑ, 5 ΄ ἀν, 4 »ὑλᾷννῖν ᾿ πθλιτ τος οαὐδν' φι22᾽ ἡ 

᾽) ΤΣ 9 ΠΈΦΕ ΜΕ “ἐάρρυ δ δύνο “ἶ, ἐφνφίνονῶ Κυξ: “ν) 

) αἰδεριζσαῖ. ἡ οἱ; Ζἰ αἼγῴλοι σὶ φζί ὀρ μα; ὥρῶ' σφλῃ;»»: 

7) ταν 7,4 γζγασαν Θιῆλ, ὃ εἰμεβηδθῳβι 

“Ἐδολιῥυλδι δ ἀληνοαθξειν χήν ἦγα "ὦ δ ὅξωα φέρον δοῦ ἂν ; 

Ο δον μγαμον "ον ζέων » Ψ ᾷ φρο 'ὅΩ εἰς νηνήν ) Σιρλαίζορον φσάδυ ; 

ῶον 3, γα ̓σακζολιδε» λοις ἰτιαλ. 7: χνδ 2 ϑψ' »7»γἵἢ βμοθχορῦ τα 

σεῦ ἦς δαιεον δαί ἡκαωονήκοῦ αὐνώλυ» θὲ 2ρ 2. χορὸς » δίων τὸ ῦνν 
ἡκλυδ) ἢ θδαν οι οί “2 οϑέγα ρα δέ μῶν ΟΣ Ξε α “η62 γ, 

“2327 “ 224) αὐρεότα κ ἡ αν ὧν 7 2 θινῶν εκ ζ» ἠούτς 7αυδων 

ΕΣ ἧΤΑΣ ϑοιώ,.3; αὐγῴν » αὐ“ Ἑζ Σ: 72 ζ κα ξῥ' κα σας ᾧς Γμηανοξι 

ΕΝ ΡΑ͂Σ ; 

Ἔα τὰν 



αἶνος 2} ἐκορθαν λον νὥαξον ἡδρο ΟΡ νυχᾷε 

« ᾿ δτορῶος ἀἰσάχρισα. " εἰ 

᾿αφϑεον δ (τὸ δ"): ἘΠῚ Ὁ νὐΐῳ ἵν ϑργί γα »)62 57 γιροῖν. ο “ δ 

πὴ φ) ὑλρδ α΄ ἡβονϑι Κ᾿ ὁ αὐφενλον κα κέναι ἡ. ρ(φ »εδζονδῦ, ψπρλγῖ. 

δὲ (ὃ δ πέθνο» σαρέ ̓ ς ὅιτυ ϑτατ Ἴ5»: 
2) Ψυ ζ γενοῦν σεῖο ὁ ὐφ με Ζ' ,ὐδ,..3 ὁ φΑήδ, 554» »»: 

Ὡ ὍΝ ζ)2ν 3 ἡς τ δ τον 

Σ κλύον μάν ἥρεῶν λιὶ φκρλκον ἘΡΟΥΤ ΕΣ θϑ τνα ἐὐαρεαν 
«7 υϑβγοχίη “ ὩΣ συγεόρᾳ δου “ζω.3 σεθς σελ, Γ᾿ αἰνοιαήρηιαὐ αζο: 

"ΠῚ 3 «νὰ » δλίζο ἊΖ δεό 7: ΠΣ ἡγκάξως κὐσερίοι ἢ ζΚγλον' 

“Ὁ ον" ην μαΐοος ἡρονυῶ Ὄν; Χ ε δόμα, «ἴσερα, ὥς. 

γ7' ἡγαῤῷνον Σ 8806 ἡ ἂν τῶ ΠΤ ἢ φαἰρολσίον, δώ ἘΝ 99 φμρλαϑν “σ᾿, ἘΡῚ 

γίσν 9 δις' “μα φλλον ὄφνι ΝΣ 

2) ψο ῷ» (τ: δον Ἔν» 4.» στῶ λρσεὶς ΔΡΡ ἧς κμεᾷ. 

2) "κὸν ὃ δύ ος αὖ Ὁ ἐπίσννε. 

1.8 ̓ ἐνῇ ἣν ὀχετῶν αἰξορήσωνίξς ἡ; ἡκεεων »αορήον ὁ “ζει δος 

τὐκερζοόν ἐγοησαν εὐὐφὰ αὐσόν Ὅν ΖῃΣ ἼΩΝ “ὑξυρ, ἐζ. ων 

ἀΐδο μαχυφὰ «ἢ γέρον} ὡς, “οἱ, “αἰ τίζοι ̓ τὸνον ἰἦνσο (ἧς εὐχῶν ΟΣ 

Ὅ κι φεἐδῶρδθορ) “οὐ Χρων (ον πλὴν σα) αν τ Ζ0Άλ275 ἐσ»: 

ἐὔνβεν. 6 
ἀδλυ ὡς ἰϑιμώθαθαη “Δ 4, ἦν φίλαν “ ἰφγεύωδ"» 

γε72ν γβαχείγς ἄρα: »ἡ ἀχεέανς ἢ» ἬΝ ἤν κέσμα. 

1." τὐὐρόμεην τὰ "ὦ 
θ.“.5: ) Ψν 22. ὧν δῥῥοιν “δεεονα' τ θηγῶνον ενρίαξον ε Ξλας δ᾽ 

γον’ λμα Ω νῷ εὐ ΒΓΔ κΦρλι ολ ἡγρεθοαῦ 41" οδμαίαν «νι ἈΝ ὡκρζ9 οὐ 2ρ ἋΣ 

ΧΩ χσϑου Απλκώστεν « "25 ἐκ ' 66. ἌΤΗΝ κα εν δα ας ας ἢ; 7 ν᾽ 

σύφηεα ἡ Κα  ξλξδηο ἐβοθρεσωον κὑγργᾷῇ νὸν σρῳαοβεῖ - Νοᾶ' ᾧν. 
δον 24 δεχίνς γὔἴμα "Ἐπ ἯΣ θα μαρθείν ὑγίσξε ἐβρβρωσαν Ὧν ἡύτῇ: 

ἐμ νῦον. ἐστὲ ἑία ἐρθῆ μεν οὐχ ὉΥΡ» ετν σὲ ̓ ἐΖρηβάσδως δ, ΣΥΝ 

«κεϊβοοθς οἸζλρῦν ὡν αἴσλ α τ τον ΠΣ , ψαί αν χορεία »δέζ᾽ 

Ἐ θὰ 



)Άν τοι 

᾿ ἣ 11}. Δ, σϑχίον ϑεερεξν. 

ΟἸΓ ο “ΠῚ α΄ ὧν τίει γγιῶς δνομκζῖα - ὩΡ ἰνβοκ σῆς, ὍΝ «γά δρ 

δ᾽ ἀθίθθες »ς “5 Δα ς᾽ 3)4, ταλιὸ α; αλλ γοθγιωδό φιδεεῦν αν: 

ἔκ. δ μαλδα. ἘΠῚ φζο χα δῦ ὧν ν με΄ ὅθηος ̓ ς 18. Ε φούῤνοο τὸν 

γᾷ φέροι 5.5 καλό πρριστης: ἐξῇ τυ σε ὧν 45 σίας “σῷ; 

90 πρλνηβῆνο να Ἴμωος » 80 92 ἡρῇ μ᾽ ὅσ}. χαῦν ροῦν» 2) φρο.) Ὑ πσωον: 
γλίκι » ὃν τ τον ἥσφαλι σα. 

κ᾿ ας . Ἡζυλύδιε Ὁ Ζ ἐσξήτσι "ὁ ἀπρέσεων «ὦ Ὁ ὐβολε λα αἰπρυααα 

» ωγοιεδνες σα γγροποό " ἢ ἤφεσιν 45. ὃν ᾿μῆν 53 φδεμον ,ν 25, δε σρργας 
λον λαῆον. 

"ἜΣ σεχρίνᾳ 3: δ, αὐγβλνγον ἀφῶ, ὧν » εχοσὰ οὔ γ αὐγθ ον αἰφόθα, δ). ὡνς ΠΟ ΡΘΗΣ ΣΡ τς ἀτ 

"ἐδ ) ἤν ἃ" “κῶνον ἦναι τὰ ̓ξώθρι ψιῦθεν τ ἐν» οἴ" “π 

ὕϑυη Φργσιιωῦο δνορεαιῖο Ἵ φυγαῖς δ", ϑα9 ἼἜΡΣ ; ᾽. Ἰσίζξοι αὐ βς » ἦν 
λ . τι ο ! 

“Ὁ δκ οὖσαυθου “νη σι αὐ πστροπλσι μἰϑφοραν ἢ φώρ ες: ἐδ γωξγν)ς 

-ρερασθδ9» συ 55 μώφδν “νιον ᾧ δον 7. 

' Ι͂ , δ 

» ἼὮ ὄνρμα γουϊοὺς δος λα ὃ ἐξθνϑος:. 
Ἤ νων ηὐαϊῥνι ὍΣ βελού». κἰαισννν λγθβυ ορριλο 2: εἰῦγον 

“κῆρων -- οί, τον ἀρηνι “ἰοῦ νυ δωμε [19 ον ἘΜ. ὧν τόδε ἐἰ 

γαν"» αὐόν ὥον ὄμαλάσε. -πιερίαν ,5, φῳ ἦγδὲν ἧς γχεοϑλον ἼΠ ΤΡ ΕΝ ἐδ νονα. 

“όσον ὥρλεεων ΠῚ ἀπε τε συγχρ ογαϑέδ. ΝΥ δεοσδμας ἜΝ: ξσαῦ9 

ὀν δῶ δου, μαζγαα ὧν φυλυκδ' δαλεῦῳ »φ᾽νερον ἢ 5 κδ' ὥεγας χρρν 

5 θγον, αἰκεῥο 5 φυκεζον ὡς χ 6 ϑιγὰσ τρωραχωξοων 3 οἼνηωξζι«ἦ. “ Δ, 

φΦ τς φριζω ΠΡ Σ ἡ Ὀρνό; δα ϑγδρθῶν ᾽ ΝΣ "τ “νσφχ,ἤ᾽ αὶ Ξ:Ὶ 

σδιωρίου ᾿ γλωρνεῖον δἰ όνίχηνον 2Ἔ2ων δρηραν οἷ, δ 2ύζ. δυχρί Ἔν 

δα λοίαν »67)ν τ νοῦν ὀτνοδοθου “δε αα να γρεα τρωα , 

»ἈΒῳ "ὦ νι: ῷ ῳ, ἤν Ξε ας πριν, Ἐλν σφ αζῶν ων αν 

ὈΡΦΗῚ Ἰ(ς, - 2) Ὁ ὩΣ δὉ ἐάδυσν εν . [ο οζ Ζρδ ᾧ γῇ» εἰσολξη σι» 46: 

» φλ")» Ὁ Ἢ ως ἡ 3.2γ)8ν 4 σξννος 

-1τ πλερίσουῖ ̓ ξ σϑύελρίος μὐλλςαίαν “ ᾿Ἀουχώ Ζ ..Ὁ» ΡῊ 
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ὠκ κίε: 



ΤΩ ν9 δ ἐγ οινεον »«)α ον οὐῥυὸ 23 γγμθγαῦ ̓  ὅσιον ὀυγ: 

γαρ τς οἰ οδθ αδἸεῦντθ, 2 ἡ αὖ δῇ λλ' αὐ ὧν “ΤᾺ σὐσφέθων ον - Ξζω95 

οὗ ΟΣ, δι εἶνν ἼΣ Ζῷ ϑλί 76 ὃ πρερσεινγχονάᾳ » ΌΣζ διρία θοῦ οἱῥν Θ΄. γ! 

2) Εις ΩΡ ᾿ λυῖος αὐδον εἶδα σοί Ω ὁ δλναυγ' ΠΥ ἜΝ φαήνν 

») ἢ» 30) ἵν «ὧζς ; κα " ὙῊΝ δριρμθν: 

Ἰστ ωϑ ὁ ολμδν ἦπον. ἢ καὶ ᾿ἀξρζα δοφμμ σωστὸς φιαὐδό 28 συο αλῆν αν "αλλ: 

δλν ἐπ ὦ κάγγυνούξ " ἡσῶύο τ ρες δὲ “δου 29 » ἱ 2ἐϑν αὐ: 

9» “ Φχν"" , φυΐζφιν (να 9,6 ἐξῶγω ζϑκμσ σγΐσο νυ ἤελαίαρο,ς ὩΣ πόρον ) 

αἰίω Ων ἡ ΟΣ πϑῖς οί αν, "οὐδ φηρεα: 

2) ὑὐλϑ ὉΡΝΣ ἄμ νος αἰφἤοῦ σωΐρῳ ,κὐκωγεαυχεκᾷ λωγον: 

Υ φωνὴ μαγᾳλγ΄ φ ν φῶ» γα Ὁ ΣῚ τυυϑδεον εὐ ὅρη. 

τἂν "σώ “ἴθι “,7.ς. ὧν 7.2 ὁφυϑεῶ, αγγῳλ 8.1 2κωρσας φἤαχ;εο: 

νον παρωρἐκκθ- » γεν» οἴδώε" »ἀσοθές (ὦ “ εἰσῳρεονισον 2 δἰ εοιμωδεζως ὦ - 

τεῦ αλσερρο ἴοβ δμοούψευ ζαλοσυ εὐνδιῖν Δ φὲ ἤγλον ὑΆγαβ 
φοονδόα  ϑέδις εὖ 98 αἰμανδυνο δες, 7 ΦΞ δἰσχόνον γυλιῆς, κοί 
τὸ . ΗΝ δρῳνϑῳ ἡ ὐ,.. 2. ταῖν “ὦ πο οπεἡρογεεῖς ιν, 

42. μα σῇ χέϊξοων τάν αὐλοῦ “χῶρον ἘᾺΝ δ με: ΦΙο) ὦ )ὸν : αὐβροῇ. 7 

πβρσθαφ 5 ΡΝ 2 ὃ, 4ὁ θελείνθαν Ὁ: ἘΠ 2. φ»" ζες ἐν τίκε. ̓  

ὌΠ" ἈΉΜΝ τ "αὐξγχεδον »ν ἀἰγωῖς 59 .-πὐτθρνῖ, δου α» (δ μα 

φοδν ἀμ Ἔ ῳφχίϑοη ὃν» σι σαν. ζ κα δοκοῦ» ᾿μοὴ οἷς φιόδα - ΔῸΣ α ἤν 

δὰ» "ἐθ; συλεισνον. 25 ̓ἀβυοῦγνδον τίϑινοία Δ᾽ Ὁ "2. ο) ΡΟΝ ων. 

Ὑυρα  ξρονο, »ουενονς ὦ 5) ζοῖ τοὶ ἤκα ΟἈρφλι σα μου δύξι, γ; 
Ἔχ: δαζωλε,» ζξὐσ δ ὀὭλχους ἐκῖχα γζς 2.5 “σφ μοῦ βθονι οἷ" σιωοθον αὐ δ 

τῶν. ἀνε ον Δ δούλοις δὲ εν εἴσρδον 
7) ει ὧν ὌΝ φωνωῦ ὡς θισυνοὶ δι νων «ἡ Ὁ Φ' “φλον ἡσαλσνῶον. 

» Ξ τυ ἐγύνιύν εὐάλρι ἐσαχδυσε - ΠΝ 
1 δῷ σύν ἐέσέφοστοιν ῥαὶυδς; “Ὁ ἧς ξωνςφγίςς 9ξ σα} ο9 ὌΕΧ ὌΝ «ἐὖν 

ἡφωνΊ Ὕν" Το κέρλον ῥά Ὁ ΣΎ ΨΝ ̓ ἀὐλοσδ μη ̓Ὡ) σα χρυσῷ ῴσ ἜΤ εν 

σεν γῇ σος ςς ἰὠδοϑοιον. αἢ ασϑολν!: γι Κασγύεῦ τἂν .2.2" τιλ' υν ὅσω] 

ἬΩ ς (ἤξτνου ἤὍ,ωνα ξύν ον σὸς ῶν Τ' δρίῳων ας γαϑ' δῶν 



» Μὲ 2.}ν αὐ εἰλσ αν πρόϑετωιΝ " ΖΝ “ 
2; διργρόαδα “2᾿-ς ἐζον "Ὁ ες ἐρρχλνεε Ὑξρει παῖς ΕΗ 

τιον μφ (τ, ἀλωεηυεὶ λιος (δ αιομῶ ὧῦ κωονῷ αυβε φᾶς. 
Εν οὔρων ον πχέδειν ΟΣ ἐλδβῥ θην ἐὰν: ̓ λϑρα ̓ ξ ωροὰ ον 

᾿ ϑιδ λα: ἀπ λιν: ᾿ϑ νὸν ς καϑωχορῦ. ἀλισκ ᾿μαρῖολοι 5. ων “26: 

ΠΑΝ »4Ὁ κὐ μὰ οὐγεῤεῦηον » αὐαροιςον αἰ σ, “εκ αἴ. σ γγοξν - ἀοιξ 

δε ἀγγ. ἡ 2} α ἀπααῖο; αν) ἰήξέν ρει. εἷδῶ “ον γαρ καλοῦο 5 

«πολὺ ἐκ! κθος .δῦ δ΄ τὸν Ὁ τ Ὁ 9.0 ἀ δια ἃ σα ἡπραμαλν ἐς, 

Ἱ γἀβ εν »» ὅλ. ἴα δες πσῶρι 5 νον ἧς. 1α' μαμίω γχρίος ,δυνώνον ἧς 

“περφνλον αίκ' 5 νωγλρί δὲς δι 3 7 σωρᾷ οὖ ) Ξ,ωϑελραξ φὺ ὅν, 4}. γ, 

ον Κχοη δον ζσω . Σ᾽ γχυὶς ἐῶ σολῴκυ! τ θεσῃ)ν Κ᾽ συγργροαϑόνᾳι - κυρνοὺ 
“αἱ «ἰασβλγναι αὐ ἡσρερίωβ,» 3: 3) αἴζ) πξιηρ.5 ασα δου νη ωΣ μι 

φαν σῶς ὡῤρλόλωδε παρα σ᾿ σοΐσυς » 2εωῆν "δῇ “»ν θεὸς " καφνου αὖ; 

να )αδ ; μπῶ “ἀῶ ὑρήνα, μϑν δὸς σλλυ; τ φιρρ Ω σῶν, εἴχον «ἡνεγεγε έζλων, 

ἣ» γἔλιοίμων φώς αἰεαχορρῆ οὐ οὐδν σῶν Ὁ γὦν αἰκ δῶν, μνηαν, οὐνα λιν: 

«ἡδὅ:: τυᾶν»32 οὐτϑαϑῴαες φῦ ὠσάς α} οὐςσούσο δριμύγαλσν 7 Φλμυ: 

ϑέίλων «εὐῦξ.- 

ἘΞ οι κωχνοῦ ἐάγγϑον «λῳγοᾶς κ ὃ, ̓  “ ὦν, «ὠζχα εἶν. 

)) οα΄ ως ὄλριον φβνοοίνυ; Φ0 Δορ “νι 2ξ»»3 "ἀρ ὃν «δῇς “νι: 

Ἂν αὐρωη, διρῶγ - 

τοί ζγαϊο δ “σοσγαιον δίέμω αἰσυνω5ἦαν ἀντι τ πτ' 
«ὑμορ ζχωῦ οὐ ζ, σορυνιάγε εὐλν) ζων οὐχ ,ς “δύο ἐγοξ . δ) ὦ νν 

45 τωυχινοῦ 2) ν γωνωον δ ον ἰρχοῳναι. ἐπσοϑσ᾽ ὧν 5 ἦν ὧς α-. 

τ} οὐ νοτν ̓μὐφφρεφ σοι Υ̓ ̓τδερυνῦ λεγο ἢ ὐἰεὶ ἰαρορ ον. «λλά 

ΨΦὉ αἰρί σῶς ὀύρμα» γιλώθω ἃ κω) αἴωαι Ἢ 2μωρ ς ἐφαχόξναν τοοοδογ 

ὅλον σάρώλ" ὦ» ̓αρβεῖ “ἢ: «νον ΕΡῚ ἐρόθα εἰὔος ὠρ ρον ὦ 

Ύ τρ θεν χήν κὐοσοσολοι “αἰσαρεμ θέων θα ὑγωψας ὩΣ 
ὀλλίναι .ἢς θα! ὧν αὐρ λ Ἂν ὀγγαθίιε 4σὸς οὐ οαῤῶν ὁ δολώην τιρίχονῖν, 

φρθηΐνν ΩΝ ὃν θγνεννο Ὁ ὧν διε ρ Ὁ. 5) ϑς}9 ἐπε δυο »αλ)θνον 

οι ἦν ὄζαργον Ζ.. μων ἰχθγεῦο -πωροχον, δὲ ὦ ἐλείον Ψ ἍΣ κορ. 

“ἧ 



πῦρ τῆ Ω . δὴ ̓πευτοσαής ἐδ ̓γρβδορῷι ἀηώ 'αῷ μήσερον ᾧ 

χὰ »ὔδο ἐν ΑΒ εἶα γ7: ρυείδ'΄. λνός ΚΑ΄ ϑον Ὦ ων βκὺ οὐκργλς οζλιώλγηζας κά; 

Ἰλαῶν" ἐδ θλίυοι ΕΙΣ φάλοτο ὝΣΕ ΥΥΡ ΕΝ ὙΠ {Δ Δ ΟΧΆΥΝ 

δ οὐδοῦ ἠζλαλισο 

ΤΩΣ σρρν ΠΡ ὡὰ γρεσῇ χοῦ χλρεον ὡὐμμ μὰ »ῆξώλνον. 

Εἰ )ν -σεοο εν "Ὁ Ξὐνγοθ μιν οὔὐχοῦν 9ιλο ἧς ἡρβὰ ̓ ᾿ισγαάθλνιι ϑλι ς 

5 τ τὰν ἐὐρλέμϑι αρρδν ὡὠτώμναι φάφνον δῷ φρῖβ αἰδιηρννοί 

ἢ ες “χνερὸς ὐϑο "ᾧ Α ἐζ, “Εἴ. (γερὰ φλρίφ ΠΣ ὙΝςΘα ΩΣ νἀξουν φς μ δι), ́. 

"ἢ 

ΜΗ -ὐουβενλζέάι »ϑωῖρόν. ἐς α ἐρηζανυν 3γ76. 455. δ λολῷ ϑλω 
αὐήώς ΜΞ ΕΝ “πώχαν δ μὐἰεονε 9 ὁ κάζων και ογτς ἣ; "ἐσφεωηφξ, ζέ »" 

ἣν ΉΤΟ. ὐδως εἡνῶ ἐν Δ ΔΟΣ ΣΡ ΖΣ ἔν η ν 290 εὐφαχοχηδρ» τ 

πΡΡὸν ", 4 ων δδίλριν Ν σϑηκα σε κιἐφδ (ζ΄. οἴη ϑρν ον ἦχλ ἐλ σιρήσοροι, 

ἐοῦσι φρο σμονῖε, δγωσυιν 393 »ής ἱνηοὺν αἰς )ν ἀγα 52 2ιηνν 

"ὠκευθήγανθι Ἐν» εἴν αὶ Ὁ" ̓ς ὑρίην ,ὁρίασαύζνον. 

τόκων νῷ, Φ "ὐσῷ ἥῤα πο ώαο ὐϑοιρ»ηδῆν αν ΧΒΗ» ῴρλοι ἐοΙθοοίῖν 5 Ὁ 

Αὐδοα 3 92} “πο λα! ᾿ 2." ὅσ ψοῖο"» 7, «ἰακω νος ὑνούνουῇ 

(9 ὁ ἀἰσεονσ ῦν φληξν ἢ ποσοῦ» ἡεύφαα βυῆρονώ Ὁ ἜΝ 25,2. χω χὰ Ων 

βρῶ βολφαν γᾶν δ: ̓  ϑυΐδίου θούβάξοκης τόδ ὦ φαύρδε ον εἰμαιϑονορά. 

» ΞΟ ὑαλγς δι ΠῚ κὐὐιῶν διλγυσρῖθ βυθῷ ἪΡ με, σι ἰδ εἴ. 

(ἐυλ, βδρε ὥς ς οὐ σόν, ΝΣ ῳ “ὦ ἐκ ξοσρλη ϑιυία αρὸ ἡμέων »(ρὴ δ χραξιν. 

σον φλον γαλνὲ μερὐρσαρέ τρρείζρξ᾽ ; σλώβχι ἐμῷ, ἡμεξιδυυδοήενον: 

ὡς «θ᾽ οὐδε {νι (να φε ̓ ὐσομΐνισον ἀκδλοος ΕΣΉΞΕΣ δάστωνιαϑδο “α: 

Ζ νας δὲ ζ. ζ ὁθασωνι γεθο αὐλοῦ "οὐ θξσανι σα ον ΤΣ ᾿" 

») σοϑον «“βέγον- 

ἜΣ Υ αὐειξνε ὠπζῶνο πρωνη ν δι σλά ει ἐχρνον. τ ὐκῖμοι φΞ δέσαν αἰρό: 

ΓΤ ο 7 εὐδρὰάι δοδγοι)ῦ ἦα. ἐλ »ἐὥν ϑοῦαἴξοξογτ- ΣΕ: Ζωὶ ΠἼΩΣ 

ςχς ᾿ φηχα ἔγαβου “73 ᾿ ἐσύ ἐμοτα ,ῳϑρῷ; τορυδῶον 5} σι νων» ἐο ἕ οὐ μὴ; 

ΝᾺ δε οὸσ ἕλις, ἀμ ὙΝΝΝ βρθρν 3. γ δι θιϑνίσε ἡ έζην 

μα "πῶς (ἢ κα ἐδ πο » ̓ θαϑοεξυρνρειοη ,γ) ξἰωὠνγωον αἰ 
ζρ οἰς «ριον το ων ὥζχον ρϑζνιργον αὐυχωή: οὐδόν γε νῶι, ὝΦΟΣ 



κω. . αὐπο αὶ ζμαωθ προ δῖλς ΡΥ ΨΥ ἐνήνθειᾳ βειευ 

ἘΣΣΙ δαί, εἷς ἐπ: Δ»ἦγον οἰληφον ραναόν ὀμόῤ με Αρνίς δι 

.- Ὁ» τ 2, “ἡ ,μβομεΐ “γὸν κδλευ γυφ,ραδωῆρ, εἶ «σ᾽ ων ὁ ἐρανκόμς, 

Ἤν ΤΎΠ Ἢ δ} .Ν ἣν ἀλλοῦ » 7.» Διαυύηλτον ΤΡ 3» νῸ2 » δδνῦ βεναῶν, 

ρϑν Σ νον αῤσωκτον ΠῚ 2. φ Ζε; (1 θελα εἰείραεος. ἐχο ᾿ χὰ εὐἰαίρεν: 

λ, υὐδν, ᾿  ρωνξς απο ζεῖ; δ είοδν ἐφο ΓΝ “ραβολε;: σεσχρι 
ὠωκθιρληδο, λυ ὶ ώρνος 2λθονε τ' Ἔ λα' "βοὴ τφοννίσως εκἰξανιΐοῦ- 

ΓΝ 8- ὐρλρδίωμο οὐονναν ὅζωι ὥρ 3,435, αὐχέν. 

1.5: ΩΣ Ὁ ἐκίδις κὐφάχο, ]όρ. »φ 2, οἸνιννῖν ᾽ς θῖν ν2 δ᾽ 

ϑρμημον 4.0 Ἃ χ οὐρηκα δι Ζγ ὥλάξνν γΡ τῳ ιν ὦ τερεήλρυν ̓  ἐσκαῦ, 

αἰδοναλυζς διεσύομν ἐαβυθνι ει ἀνε λγμλυνο, αὐζος νῶν ψίλιγων Ζ: 

σ) "νῶν, 

» ἴω τοηλία μιαρῶν αὐ ν ν»,ἱ σῳΐρονοι “κθεσεῖ » “ἀπρόσιτα «ὐδῶν » οςποῦσσσα 
» αὐ, αν, ἀρῥμολδίαε λές ΠΣ κτρζῦς ΕΝ 3: 
"7 ἐκ διόφριιας υϑρδδαρληα δυο ρχῖς “ἢ πων ὧν τζρῷ αὠζῦ ; “ξωνν “- 

,) ἔσσυν λαοῦ φυχον 93 δώ μὰ 

Ἠθν5 δέρνυ ̓ 4. τἴμον ἐπιάδοδρψας »»ν αν σώ ἼΩΝ οὐ χυυνοδιῳΖ. 

ΑΡΕΙ ν οἶδ! Ἵ) αλλ λεῶ οὐ» 5 Π]ὰὼ η ων πἰσοθὲ ΥΩ Ὀλκυκότῶς 2 

ὠἰώργαν Ων ὕλωνιην οβελσδ᾽ 5. τερπόζι εῷ «ἴων τὐῆμου δες φος 
δισωξ ἡ δοὺς ΠΡ ᾿Ἰτορόνννν »γ6 ἐροί 2 αὐ τις ἜΡῸΣ κι 2, “ωρύϑ ὙΠ οαεήκ ὅν 

᾽ς «γαῖ, 2 μὴ 4", ΙΖ ἐφ όνευσυῆν βαρ σίρριώ τὲ: ποκα Ὑ: 
σειν «διὰ εἰσαδθμξνωό - ϑοιωνῖω γὰρ ῳ οὐ σωρωγκά, ἀρῦνο, ; ΞᾺ Ὁ} ὥρινγϑαῦ ΠΑ ΟΥ 

οήρτρυντ } τῷ ἕν δγιαϑγα 2 λιλιλειαῦξλε ἸΣμΝ δὲν ἐπθτν: 

μαας ης 9 σρλριίων ρους ζὲ τρορναξθς, Ἃο)γ πρόρμαξοκ κών Δ φανὸν δον ρα 

ἔρνη ϑζ 5 αὐο αν αὐ τιρρέζουν χορ 3,.ν ἐΐαλ,ον «ἔιον" ἀῤζρεβω, ἡφω χορ, 

ὡς οἷ πὰ αἱ μους! ΦῬύχκο Ὁ οι οἰλν, ὙΣΜΚΉ ΙΕ . ΤῚ 
2υδ ως διόεαμας ἤ μόκων ἐλ νδν λων “" αἰχονές ραρ,φαῖ, ἐπηλέν, 

δῶν οσυροῦ οὗ ϑυξοινν νἠβϑιραν ἾΧΩΣ αὐλιον ζῶ τ 394χ» χοῦ ταχος» ῳ 

᾿ γῷ εὐδν αδελον ΟΣ ἐν ϑαίγδίᾳ τσ Κ0-ς εὐδς εὐρερ πον 

ιν τάφοι β᾽ ἡνθορα ΝΣ ἐφέλαστος ὡς ῥᾶσῖν ὠνν 3 ἌΡ. ἄθενῳ. 



ἀν ὑσεΐνον ἦν α ἐρύτσον αὐδρύνθ τὸς ἦν λύκον αὐδωῦ ον “Ὁ Φ): 

Ἂν, νι "πῃ οοὐήχχθν Ρ»" ἐζονα' Ἢ ΤΑ τὰ ᾿ΨΑΧ ὠν ἡ ων 9ῳ δ μάρε σωΐα γι 

ζῶ Ὶ αἵ τ αὐ σῶν αἴωον " ̓ϑέον ϑ9 ἡἀἰδυμῆν: ἀν δώδλιίῳ 2 

ὠν ἢ ,. ὑδικοξνι Ω» οὐκοῦν κὐΐρῇ σερέλυον ἤδενεανοη ων 223. 

ΕΝ »; εζμν εὐ “ ος αὖ “δεῖ 7 δοοχυγνλγμωλεν οἷ, 9 εὐ ζεῖ! 

Ῥῃ ὧν ΒΜ. "νη με κφοεσωι ἰρα- 

» ψ: φρυον ϑερ ϑσμ ἐλζρδγοό τπμοῤίωυ. ἡ οἰ λυ φουῖ ἐωλοῦ 
"ο΄ ἀἦγραν ὥλρυον ἌΜῦθν: δια αἰνγς οἴνας σῶζ. 

ἊΣ την εὐ "- "καϑῆρις 5 ὧν σιριώ γ “ερμῶν αὐχριεαίαδηστὸν -’σΟ δρ τἰσού φῆ, 

οὐπ φ ἴω ἡ δρζμσνες “(ἀ! αἴκα ΠΩΣ ων» »δασίμον αζαερνγον »52,“»ῇ! 

διάρρ ἼΣγ9 9 μρριηνωδ. σΔλτ τιν Ὁ» ὄρ “Ζοσο σα δε κούζονο- 

ἮΝ γί “ οι ὑφ λίθγοι ἄγονα ως αὐ ολνύζον κ3 νας, ἰῷ ᾿ύβες ζχουὸ 

“ ἐ2 ναῷ 2: ἐξ ἘΡΗΨ ἡκκωρηγούν αὐἶβιε αλάρος, 4,,»50. 2, ἢ, χ! 37 ληόν: 

ἦγῳ , ὡς ὅδ () μγυυοξ ̓σωθιναυῦ δὲν εὐονς κα, ὝΣ «φρο! δι ἐν»: )ς 2: 
ΟὟ πῶς 

ἊΝ ἘΘΌΞΕΣΑΣΩΝ πχαρωἤγνι μα 7, γος ,δδρ ἡκῖν ἦρ),- ε3ς 2. ρ τον χων: 

ὠνζον τοῦ του 3ρῦ οἱ ὑμονξ δι τϑ'  κῦ) θὰ ἜΞΡΕ ΩΣ  ὼ 

νι τὐδεσξλμο ἡδὴν “ῥαδη3ς [μανός »οδεη οἷ, ἤν »»ὐφίς! ὡθιαρδῶν 

εἰνΥ ̓αὐαόξνεν» υνῥοία θα ξεενκωῖς εἰρη τϑερια. 

.» ἔχ, ἀηγρβ, ὀρλῤαν δἴγεον γ5. ἰδέ. 
πον ἜΜ γὼ ἽΝ γώ δ,ω προννον' 4 “Ὄὐ, ὅν «λλδ ΩΣ ΜΉ ἘΝ στῶ δ 

ΤΡ μόλεον να. ἡμὸν διίω ἐρ(ω αἷξο ΠΣ ́ 2 ζεόγελριο αὖ ἐν) 

εὐάρ ἢ, 33. »ὐμέχεον εὐφωργρτ " ὅκολευήν οἶσθ» ξῆχ5: χα πρυϑῶ 
αγγι τὰν ι ἄνα φαόλϑ. "" ὠὰφόνυ σὰ ΕΗ "αθληλον )»" ξδοόον , κευ θα χσρ): 

.1. ἂν οὐδ φαγΐς ἰλη, ἼΡν, φῆναΐι τ᾽ ἢ πύον, υΐ ον αὠσορλίε τ 2ὺ 5. 

ῥημαῖ, ὧν σταῶλον »αλχὲ α χε ϑευόν᾽ ὡς δον εἰχπίριον ἜΤ τὶ σιν: 

χηραύι εὖ Ὲ ὑλῆν οἰδονωλῶ δε αἰφοινίᾶς "ᾧ 7 “" σουβαν ᾿ϑϑεονεον ἢ ἔλεϑεον «3, 

σης: ὅσλα, ζ ̓σερκῖνᾷ, ἀρξσγμνεβθαια "νων φυκεάν Ἀθλαῆ ἴσοι 

ἀγῦσναν ̓ φηγόνο "τλλοῖ, κιρρνῶο νοβεᾷ. οὐαί σοῖς χαον ζοῦ »72, ἐς ὡς: 
τ- Ἐπ αυμαν ς “ἰπρα ῬἜ ῳ "Ὧ δχθήμαι 2, γον ἧς “ δύαγγώλις, δαίχεοο κ, 

ὮΣ ἧς φψερφρηΐτας γα, σῶγ σειωωῦς ΐ 



7 ,βινεώξε φόξρζε; οὐ ζλον,ς ἐπα τῶν εν ρνϑέζρς ὄριἀχέ 

Ε᾽ ἀρ 3. λῷον εἶδ χ δδείος τέψλκφ Ἶῶφ ς σ)λον αζοῦς φΑληνυῖ. 

ἥκον, ἡδάνα γω) δ, 5 » »ολαφρδξον σγαῶν δ, 

μρ »Ἐ Ὁ δον ἀφιδό, λυ εὐχὴ οβ0 γο ὥδολι. 
ΕΣ ωὐδρρ γώ, ὑξδνκοχεονν χύλ ηδὰ" ἡιῥλών ἀβρῆον καλϑ᾽ ᾿αὐαιθῖ 

ι 379. 
ριέω Ἴ) “ὐρργία: το γῇ ἘΠ ἔθος “86 κα Μξροων ν ασσσχρν Ὡλλ 3“ 

, ἡργανεη αἴῶαν μδζῷ δ Ν σιον ον δι τὴ σε τ “7 σβωνχοιδῃ ΓΕ. Ὁ" 

9  διζ όν φεοσφωνη μίαν ὙΠῸ "γ Φ ΟΝ “2ιώζ,, ὀλυχϑν εἰσώλδον ΐ 

᾿ τ ἐλ, ὄγελρρόνελτνρι ἀωγώ νον, μίαν μον δματωρ να: 

Ἀν σα ε θα τ θινλθορωφοξ, ἘΣ ΆΡΗΣ ἊΝ ὀύρονλυβεζορηονῆε 2 ζει ζωῆρ 

ελτ᾿ 5, ἦχο τ σελεγγα. 
Αἰ λοι 5 κῴρων τ ἡδυνῤ ἱνουλΑδικί οασήεγονν ἀὐμωανῆν νυὴτσιῶν Αςήν 

4 ο459.4 ὑδοσαέῶς εδύχεον ἢ » ἃ, ΕΝ ρουνελο ων ρἔσωρ ὡς ὡζῷ ἐξωμθα: 

δ .-3ς ϑω ἢ καροήρ 4, ιοξϑει μείων γεν ἀρ Ὁ μοί φἼογ σειν ςηρηιἤογου; 

οὐδ γῶ, λὰ σα εξ γὲ δες αὐς “ρος ἡ γῆ ει» , δικφλλιωρϑκῇ τεεϑχών, 

ἐδ ἐφ ενο ἀϑαρνον» μαλολώνα »ϑιαλ ὁ ἐριεοσιῶς οὐῆρονς θεῆων. 
χ 2. 6:4 ἑχρρααβ)ήρξοι ᾿ ἀρ φουίνι -ουνῶ αὐύζ; 3» Ὧν Δοδέῖς 

συ, αὐ δ φρρο' ϑιὰ ὠῆοχας σν ̓δώδος »ἀὶ γας γρίρρες “πωαίμο 9, 26) ὡρκιόνοσιαφον 

τιδό δ δου ὄπιν φρί ἢ εἰδοσλνυέγκα 7 ἀξεθζ, τωχεξρν βδιμεξῥτομ 

δ φίον νων οτῖν "κὐᾷ ἂς ϑσμας βελας φεισωρ  υδἢ ὡς οὖν ζχοι οδρρβε: 

σαλ’ ἘΡΑ͂Ν “δ οϑοονολλνόι τ εσιοθσθος ΕΗ ὠζαρύχς Ἧ χρὴ 

λιζ, καρ να ἰμιγουν ἅ. αὐῆς μδδο ὀξλρημαν βου μαδώραν πὰ δυτεοφζον» 

ΕΠ ΝΜ: 
: ῥύσιν, δὼ ἄκταρας αὐγῴλσως 4} ΦΆΝ ὍΘΕ τος Ω, )αυνανο ἴδον 

, ν᾿ ἐμέν ἀδύθνάν Ἀλννν κῈῚ νας φέρεν ΓΟ ει 

᾽) κῶν, πριν ἢ "Ἴνα ϑοιίωο » ἐνῆν ὦ ν᾽ ἘΣ 

Τω διηγεδαύάσοις ταροϑ 2 “ζ ἀρξριάις ᾿“ ζηχέά μήῳ ἐξέ δ" ἼΟΥ, εν 

Ὥποοδλι ταροηξζες 3 ὑς: τῶν «ὧν ὀκορχεθ' ̓ σὺς ἐοσν, νον ῖῦ: ΠΕ ΠΤ 

γαροῦν βω ΠΕΣ ΤΣ “δήσας ἀξίαν ο»φεδίν ΠΣ δέχ “ ΠΤ ὠνῳ "ἢ μὴ 

δαδλυς υἱ παοδγε 9 9 θρήννᾳ»ὦ ΠΟ ΎΣΟ ἐϑελάζον. »βαν φιϑυώῶν. ἐν ὄχ, 



,“: ῥανᾷ ρ ἀιἰσρμρίκαῖ Αὐαῦνο 2.0: τλλιν διωδοξ- . ναοῦ 2υς θείγῳρας ἢ 

γϑλρυς οὐ περοὶ ῥβνμιρᾷη γμαιχλλ᾽γαόθορατηωροὶ δ, γα ἤει » «πεσῇ , γκερὶ 
“Ὁ ΩΝ “ὦ, ὃν κὐξρηλ ' εἰγολυβήνηα σὰ" αἱ ὦν ν 2ικέῷς ἄφας ἀρελίαισὶ 

φὦ ἄρα “δοφαν λϑῆρραν πδζσα" γι ορθοας 3 αὐον ρει φλρ βῆρυ γα: 
δγοίας - Ζνῳς σῷ φιδλγωρυς αλχὶ 'σιζκεονας Ἰρονρέ 9 ἘΠ ΟΡ οἴ 

τὰς, ϑ τορος ὕρ δίεβον τοῦδ Ἰ εὐἰφοεγανινγ, σβίβορα τ πε) ἜΣ 
ας δοκἡ οἷ Ν᾿ δ γον οὐγῴῤου- σούς, λραλεν “5 λάν “ἢ . ἢν ἤραχ ϑιρῇ, ,)α: 

σῆλον γύναῇ ᾧνζ, Ζζυςῶν λιοζροις ληζεον εὐ γ ὐρδηρς «ὁὦν ἰὸν ἀρ λνν 

ζ σοῦ ὃ τῦνδι “τ θ09 καῦον ζβμεον  αἰχρηξον᾽ φιραλδεον 

“νν ῥυοροινδ “γῶν Αξεαλ,ν ν᾿ Ἄ μι πὐμυλήρανεῦι ἡΔθβε ΡΥ. Φρίχ)ζ, 

“αὺς ς ὧς ΠΡεα “ «ξζς λισυϑάν ΟΖ: δι θα ἦν ἐδ «ῆς μα 3 
ἀφαροξωναν ὧν. 

» 1155. ἐὐνρμήν ὅο σευλῳξῖν ϑεελήσονιυβ οἱ κοενείάμμκοναῖν 
᾽) ναῦν δ, κω ῥοῦ, “ρ αδιζμων θα 

ἢ: Ῥεοοσων ςξεαῖᾳ, ΩΣ ἢ Ελό τον νὠνῶυ σ᾿ 5 λον ὦ ἧς δι θα ναῦχοϑ ζὸς 

ἜΡΡΣ μὠχεθο οι ἡ χλ " γαύθνμλ οὐρηρ» εὐφα ππλνδο ἦνώχϑυών. 

φ"γ5 Σγαῤφος τ δια 2, ξῆφος ἐφεαῦ. χρ μοί, ζ΄ “χ! ΤῊ» (κι "κευδίρς “κυ; 

ργεῆρι δολϑγργτο “ψ 3 δουγϑνν βα δοκῶν ΠΝ ἐπ ολίνωξΣ ἡ 

' κω ἀμ δγξϑον ἀφ φλδινχου ϑεφγον ὅδοων γζρων 

σοςόλις Ύ , 2, ωἰνωυῤ ϑρῴσνον θ,δννα ἤν ἘῊ Πν τὶ ρ᾽0 δῦ 

νεάζρνονζεβ ς ιᾳ Ἰὐδεδινενάιει, ,φοβαΐ Ἔν νν δον ἈΟΤ ας 

» 7.5 σὡς 2ν 2.4 ἐἴσσχο αγ2 πῇ ᾧ δὴ καλγθ᾽ τ᾿ αὐζρνρον: 

Ἷ 9ας ϑεροιωας τρυρ᾽ χ᾽ ἐσ σκινυδήν ῴ ΡιθΝ 

“ τ" «ὈρΎνυ, ρν  σσων: εὐ ζλωφέφ9 ἀξία, σαντγζόν κω, γὐβερῦ σἰραθον τυ 

εωσαχά Κ΄ 3δαγαξιωνῖν σοὺ “ιρξσόν εἰ ϑεοσγώον -Ὦ τ Ζνἡ σ2εξ ἴσα» οἱ δ: 

ϑδοδαίξναι εὐϑεώζνον τὐλῖλοία με ζ κα “ χαλινοῖς. 8 ὦ «δος. φρο 

ον ἥγροζοῦ αὖ ΑΩΆλ ΥΩ. Ὁ ορηουθήνην εἰσριυκοῖρ “ κεν δ νῃ" σὥ 

οἷ φανῆν χέδου τεὐδ τ αὶ σδῶν, (γειδ' ΘυγΉ16}) ὐνοὐνεζῷ κενοὶ οὐορ; 

γ᾽αίδου υνρ9 "στοόρ Ὁ σοσωῦν οὐδω, ““ἠκξλορίνεν Ψ τ σκ “να; 

φρῆνα) - δσοΐζξεν δῦ χερφϑοιζῆς "μοι, λοθνηζ μοι ἐξα φουι ἥρ Ἔν». 9 



Ἐπ νἀ ΕἾ ὙΠ 5 

» 8,69 Ἔθαθδα ἵσσον δὲ κεραηῷ λρῦν οὶ υὐξρ κρῖ αλλνρ μχο τραϊῆ, 
τόρϑ κα μος’ δον - ὧν ὅσν Φρωῦ Ἐλ ἡγων ϑιὰς μθσοιόκευλ δες ,; τ νάνος; “τὴν 
αν ὗς πὲς ἀρὴν ἀλθνάσλό μὐρὶ δ λειάκρρανεκῦ᾽ εὐὐρρερα θαι, 

ΕΝ ὑχύρειλαι Αχια "51. 5. τιν ὀ οι: πδέν ὀειμαήφηρκίς 
νἢ 79 σεῦ Ἰθ» «ταΐἢ » οἱ ΛΟ λοίσε  .υ  φχέζος ο2 ξαραξτος "Ὁ 

ἘΠ Ζ ὑλονῶν τ: κω οὐ ῥλυς δι σδῥωμονν αΣ λἷς 

β3!ς φιΣ ἰκάάυο ΠΥ ΉΜΉΠΗ “ἅοῦ)3 λον ορεδι ΛϑωΎ τα, 

σης ἡγεῖ σοι ρκα ἐρες “) ἐσδϑ ὁ “ιω βυξρχρς 7. κέρεξλϑον ΞΖ ῬακιΣ δ» 
γενοίνῆνον, Ζχ ρου σγοδερῖ, ἍΤ ΥΥ οἰῶν «ἄχος» } 5» [5 κα} ζβρνν φώκρρα: 

9»ν οἷ ὀνγνωζε ζωὸν ὡσεοιδν.- φὰ αἰβεοιε,ς σα" 3» ὦ τ σαῦλος 721 τό». 

γοίυς »διφοᾷ μρεην δρις ϑην, ἄν ἐα δου αὐ 22 αὐξρῦ μίαν ἑμμήσ ασαορ΄ δυξ 

μὰ κα εἰ “«ακλ ον ὑφνν δεῖ. λδορίυδα σἀδηρ τῷ; 1ς ὁπ Ζ, ὀμίδονον 
εἰσρμο θτορροθώ δϑοιρισίος ἐχΐς Ῥ»" 7, ελζωζχοῖε Ὁ 2: ᾿ξερκσώλα ση» “δα σῬα: 

ςν ἢ οτυείν γεν ψιωονυυσηιαὶ “κασνον “ὑμαλοὐρ»ῇ. (αὐ 45» 

γερ ἽΔΤ ΩΝ οὐ ον Ἡ 1 89 σῖχ' ἘΔ οἰ ρμνιδὸς φμ φαύνονξ, "Ὁ. "Ὁ ΡΒ 

ἰλμήν νοῦ ον ὅδε. ἡνῥέω ἦΣ δι “Ἐν ρίδυναὴ ον ἀμ μβε η. τω δι τος 
δα ρϑαῦ ϑόβξον νὰ “γθδ 67) ὅϑν; ἀνθ Ἢ απ ΝΣ, περαίανίαν 

ολθηωκλεῖς -᾿Ὁ τέλου τοιώνες Ἢ σὉ) 56, 1: 6,9, σεώσλον συνήθους φεύ χουν ηθνςς 

ἐθριδ κε ριος πὴ 5:: κ' δε σποθν πο »αἴσῷ φοὶ 2 [γίνη ῳ»ε: 

δ σεν »ἰχρόῖον ἐφ» διΣ θξεςα ὧν Ω» ἀνὰ ες οὔνομα εὐ: 2,8 δ ἐϑιοΣ 

το αὐ χον τμεν ᾿δν ἡ σδλοον εἐϑκω ζγνονον φόνον ϑνη 7, ̓  

“χὰ 9 Σ εὐνώλιν 
ἬΟΣ εἰμλλοβον ἔασον »γῶ κοί εδῇν ἐρι ναὐζ οὐερξςαδρ. αχ 

τὴν «ἀζοῦ ξέρω ἔφοων φλρυ καιραλείς «οὐ αὐ οῖ τθλῦο 
ἽἼ: ὥς} ἡ» ἣν , ζιγοαν ἐκεῖ 2,᾽ τς ἴον , ἀν γῶν δε ἐποεηξηῆο 

Ὅν ἡ ἤσεχο}. ἢ ὡρῶν σε αὐζν ἀράφρεντο, ὐσελας μέφο φθ αι εὐ γ9 “δ, 

Ἐν ὑχετῦ ϑωτ ἜΡθν υλλρορώαν » 2ξ.» οὐ οὐ θεῇ αὐΐοῦ οὶ λϑῆναν. σ 

᾿ »ἐερίς ,") λέλλν ὁ "2ν μόθον ϑωῦ μἴσολλοιῦ μη ΩΣ ἐπλϑοθθῖν γ,. φῷ". 

ὄξιον σύας φῦ » θφον αἶγκαίῖ) διεοίας ελνο “οασγα» ἐἰξοάζς γον 

.9 

» 



ἼΤΩ ̓  ΕΣ ον ἐμφανιβνῶς ϑωσόλειςον » τῷ 7 ὐκεφλλ»} (ὼ «κα ον" 

«ἰϑφδόν 53. δ νοὐ ρος δ} σϑϑινοίωι 2, μα ον; ϑεεϑόγκσν- 

Θ »ώ ἽΡΕῚ Εν, Τὸ ΡΒ ΤῸ ΕἾ κὰν ἡ ΣΝ σεέψ; ωὐζ,3 Τος 4ω2 σ΄ 

ὔϑϑονν αὐναγαϑλό ́ ξλόνοι σηεεχνα » ἄγον εὐεγνδος αελραμόίας τ ̓ς 

π ὯΝ ,)α' οὐχβννών ΠΡ Ζρως “σορήδεζ ΖΡίει γαγρσι, ,ἐρώσδν 1. 

Ἴρου 20] Χ: 2. μα» μαϑ ἀλβον ψΣ ἐὐὐβερετα. ων συ “δοδὸν σῆγο 

ἡ πὸ ἐωώδον ἐ ἐνχα ς ζῦτχο νηρῶῦ «ὦν ζω αἷ. “(95." Δ ῥλλνοιλήβείς Τ᾽ 

ἢ φοϑρων ϑων εὐδὲᾷ ,βγμων» ἀβλξτυ, γέγοναον κα νήρῦ »4; νους λοΐρα. ὥ δ βοίγθ: 

2 "χοῖροι Θοις ὧν δ βλιχονὸν ζς- 

βζκκωλωνοησεον δ χν, ̓ἀῤγων ϑων “χορωΐῦ τὰ ων οἷς ᾽ να; ππεοσιιωνη στοῦ ϑα' δῆκς:; 

γ οα, ὦ ἀλλοσχα ϑα χουσαῖ ὦ ἤερλσερς σἤρλί ϑνᾳ “)κιλέλινα» ἐς (ὙΖ ἤεχον 

το ἌΡ ΧΟ ΥΡΆ ΜΕ, ΤΕ ΑΝ ΠΝ τν αὐ τ ΑΡΕΙ 
ἥν ἜΝ» ἑὐς 9 ΔΙ “κὦ 2: πορν9 δον οὐ, “ἐν κλγκα  Σ 

θύλυζο,ον» 2} ο2 ἐμὴ ααλενονβτονς «7; τ σῷ 472 {δοῖγερα 20 ἡμερδαγνρ- 

᾿ ΤΡ «ὐωλλοιο δῖρ; ἼΩ ἡ ἀδυνζ (2 α ν᾿ ίω " «ὧς αὐεοηξ οϑοκεζων δέ 

Αὐρεῖ μεολονορύνουζ, αἰρὸ ϑων Ὅν εἰδναυήξοθον »ππερα δ 2. φρο» ιν ὃ 
εὐρὺ ας ὡ ̓ ὙῊΝ ΣᾺ ὦ 1, σοῖς Ὀσυύδς λύνλραίθαν ας «δονε»» ἐπ λίω 

ναΐαθη ὅν Δ; ον, Ζεῦ ϑ ἐσ υξαλδον »λλδ 2 οἰ τ αύρμία πος ἐπε σεύδν,. 

οοδ Ζτ φληϑγς εὐσεταίουσαν 2). «αγοστωίης. ἡφ ν᾽ “ικαγοστον φονωῦ 2' 

δμσφωον ἡ 9) λώμ7»γ» αἔβιῃο εοῖς »᾽ σλῴ! φρουροῖς «ὐ565 4.155. 7.σὰ' Ἐν αὐρονίος 

ζυγὸ χορίξ᾽ κι Ὁ οί  γχϑεῖς των Φ “ὦ ̓αἐδδ᾽ κηχονὰ ἢ 
ααὐδι' φιινϑρωνησο; 20,2 δὶ τρορ νρίοε σεργῶν ᾧ πρϑοσε ἤν ἤζιβδον 

ἔῃ ΄ Π - ᾿ 7 
ιόνῳ σιν ῥώου, ας ἦν αἰσος δον (ὅ- «1 σι σολο τσυξωυ ν) δ “ἀλοσίαν 

δι» “9 αὐσοϑρρεγον; δοδ' χρέος σελ σωροῦ οἶζνο «ν δμοῶ ἐξ: 
«ἐὔο, δ," «ἰσνκέᾳο δον Ἐπ κῦϊ ποτ 

2) 5οὴν πους ὄρτονν μον κῶε δα νονὦ, «ἐξ έμν Ῥω » ἀν 2 

2) πΝ νῷ ν᾽ ς “ριριὗ 'ς μαφαλήφ αι ἥν, ὦ σερίωζον αἐδγως φῴφΦ ΕΥΎοΝ 

Ἢ μὦ γε τὰ, »»  αὐοι εἰς ἡ αὐσίθαθνρωρις κ᾽ τῶ μετὰ; ἸΕΘΈΧΗΣ ὌΨΑ, ὑπρ ὦ 

ϑιδΊον αφογοέρο ὥς ἐγορόλοῦς λῶξ, ὙΑΟν ων ϑαςρές. δ κωδές, » 

ὥς ἜΝ ΖδιΖ «ἤξςολον ζει μα ̓ν ΣΝ ξυόν μωϑαν μευ βϑοίνης ροδδῖν 



»» ὗν ἫΝ ̓ ὕλαν. αὐεζωρ 3 αν, γλρις εύκικον π Ἐρονδ' 

Τὰ σοὺς ὅλον ϑεύσεναυτα διαί 5. υῦ ον υὑδήξγδιᾶς γείνει; οἰδίξῳ, 
οὖν ἐσρνϑον ζαδινοῦ, εἰήρλνν. ῥεἰδεληυλ διὰ ζεῖ ἐκεοὐ Φυγ αῦαε, ἐφολνᾶος, 
ΚΠ ΠΜΡΙΝ, 
ΧᾺ ς; οἱ σενᾷς «ὠδνως νι Ζέρος ϑχον εἰδθχι αὐ; δῇ ἡδρὠξηδυιδίου. 

6, τοίε 3. νωνῆα δξκον ἐπθλκείπδιμο ΓΞΡΣ φιὐ ἦν 7 μύλον »2,χυ ϑκωρ:; ὡς; 

α΄σε 22: φ 5.3 ὡ ελο ῳὶ δ σ:“λ:9 χιεὸς. οζλοις εἰνόμκε Νὴ ἐαυρνενιον » δ ὀρός;; 

ΡῈ ἀνε ΟΥΑ͂ς κ᾿ εσίθοξα Δ 2, "2 2; σφ; ἰαῦῶς φίδλιον αὐωρ γἱ ὑ δβρλοιξ, 

κοῖ " ἘΡΉΑΝ ς φει κ»2ίροιν τρῤαὺ 2γ ιείλν ἴω 
ὄχ, ἡ οναϑοίγον τῷ, κἰχρυσεγππανΐον ζν οὐχί αὐ ῴ νος ἥρεεν, ϑέρηασορλος ὡγὸ 

ἀφο «δε. 277 δωυυνα γκάν Ι δ δον» οὐ ἦῶῦϑα Αἰ ΔΆ »ν ἀρέψαγνο δ δ ον, 

ΑΛΙΝΩ υγβίδιδτο νι τόσλος 2  ιθολεν μσρβ νος, 
δωδον ϑειίαρο δ φανόν" αφιϑα σἴψαόνον Ὁ αἰϑεα ᾿ς «ῤννρις φρῖδρ: 
“πὴ πὶ κι» 
σὰν να ἐβρευ εἰ σερέλος φι εὐ δ Δΐρ νοῦ ζλ ιν: δ ἀρἰεὑμρνηθ, 
μῷ Ἣν ἢ “κι ὀρμάξῶ, ἦν ὦ ὠγμκ κέ Ὁ -οαρασηχοίς ἧς λαοῦ Νὴ , ἀρβιιαθοχ οι 

2,5 μφηυως αἰσοῷοι ον) ὦ 3 δέδιν δορὰ» ονωῦ ἦν ἄξων 

5 ΕΟ φίδι, 9ον εἰσψκόβο ζὼ σὰ 7,» ἐν Ὁ} ἢ Ὥρα »φου οἱ" δυϊργρέφν. 

» ως 7 γγῆς "Ὁ ρα ζς ων» υκόμεόσι 

ΤΠ βέφίρων ταῖν ζὰ “εκ. ς ἰχϑϑών στευαίοη ἥν κα Ἰηννῖςς βμωγαβορῆ. 

τρωμεῳ νουζ εἰς, ον) μάν οι αζς- φύεὶ' γυοδνεν Ὧν οὔ. ναῦς δύ ,1. 

2») 2,εα» φύκλλοι ἥκω ἢ ἡ 2ῦϑε 5 ὡσοὰ ζν ποχῦ 05 πς, δ «ἦς 
ἐν ἀἐσόδήϑα .. γ'ὐλεραὗε δον ξρωρ“ρδ ἐς γρῴᾷσερ ( φϑία 351,εν!. τῇ 

ὦλλος “2 ἤϊκω, ἡ 9.27, αὶ αἷν πωαψω ΔΝ ἢ αὐλοῦ ῶς πηλοίν, δή: οἷ, 

“ ρον τ κ μήρη αἰοογργον ̓ τοεκλρηχόνο 5 καήδε σον ἥν ωεὸὶ νομὴ 

“' ἐπ} 8 τε ἄρ ἦζα αγεάς οὗ φαὐῖος Ἐπ λλξαι ἀκ ̓ κεμγρ)ρις 

χαβ᾽ ὧν αὐδέρῥλως θεῖον ̓ "ἢ ζ3,.οἐν 2 ἐδ: ἐρεῖς λὲ 1, ἐλ λυ 
Ἀλλ. ὑκ λΜΕ, 5 τρυϑτ- 52 δ: ζ, δθωνεῆρ φχέγγυος 

ΡΣ "ῥα. ΡΟΝ γον 3, “μων Τ Ξιελῤηλι ἡ περ ποσόξχνν »Ξβυδοα »: 

μων χροὶ 2, φσξξν"» ταῖς Φ ον τὅδοῦ ὅλ! (2υς χγογλκόαυ 2 σῷ: 

ον ὅρος αὐ, δαρρραφ αι αὐ θ(Α ἡροῦ ὕφογορορ» δ δ μασχύοον ἼΦ,7,ὦ 

δεῷ,;: 



εἴνοίπέ. στῶψαν, 41ιμἐδλνᾷ φυρηῶν ΓΕ θεν οἷ 
γε» λουΐφ αἴρηχη79» 2.2. ο»» ἀν» συμεσόλρν - ω δϑ ρων ΧΩ ἀρ ρμω 

ΣΟ Σ ζ΄ σα γα πία' ἘΔ ΕΘΝ: ἀφο ἤει, ὡρυ φβονίζς} (. 

τλέφωνάς φανσνξοα δο ϑφθχ δ᾽ οὐ δρως οὐ ῬΠΠ, ΞΘ Σ ἐφδωαίοος 

να, νοκ ἤρκεν »ε)6 ὦ ὡς ““ξον ζρ αἰσομαανησων . Κγ2ίφοσοε»ζα “ᾧξᾳ “ποχρεραξ 

ἐδ θν1} αὐ Ὁ 

» ψοτϑιχκ τ ὀωρκλων» βδρήνσαυ τ ἐφλὲ ββονῖῳ δὴ ελυϑυν φωνάς. 
θ᾽. πρεξοσφεως αὐῤλᾳ, ονζῷος ἡ οϑρέ δι μωμ αδῳρνή ιν ὅθων »3,,ἀὐ)ληλωῦνο 

δ δ' ῥύμην αἰροίργοι - ο3 ων 1. οἰ σγοόνου σῇ ΘΟ ὠρνηαϑ2. 58. 
δι βωΐγων σία 5.1)» μωλ εἴλμονας 1" πεν δ. 9 “ἠγέσος 2 ὀζφαῖς κα: 
Ἴκδᾶς. εσδὸγ ̓μωὼ ρα 2. χων ζων (δ ὕυς απρι δ 45, πω, κἄν κα ἰαγφζηον 7. 

εμκφρου κ 7 ογδ  οκᾷ ἀδου»ῖ5 ἢ, “ἡ κξλγνωδέγσιλον »}} ζ΄ ζῶν » οἰφὶ Ὑ ΣΧ, ἐς. 

δθόρῥμαν δᾶ δδλωνο ϑρεα αδν “δ. σον, "εν ζο ἐεϑύον σρρίλρνς ὅ-. 

δύ ζυν σνγιρχο, ἜΩΩΣ 

Ἴ ς “7. ας - ἐῖς πω 

(οὖ 2υϑ6 αἰρολήχος τ ἤξρν 72.» αὐγωλι κἀν σωναζεος μνοφηγον λαλδ)δλοθδα, 

ΠΡΌ “νῷ αἰνίχ»ος ξξῷ.- ἘΘΑΡΕ “- 5 ϑνῷ οἀργοχ 

5) ἐξ, “ελλον γωόρον ὦ ὙΤῸΣ Φσνην «ἀϊσνξκνουζχάξσεν. 

“15 γοίρον Ῥ'ξιπσενερορ- τοῖν ἀτοῖς γνῶ εαυγϑοινὸ δριόᾳ εὐκσχϑδν, "σεν 
,4 οἷ ἐἷον 3. αἱ Ἡρβολο 8 πωξχ' «᾿ λξρωνοίᾳ πἠῤηρδυοθα με ῷν ὀονυίχ"ρ)α' 

»οϑ ον δλος μοῦ 5} ̓ ς ὅ1,,ὐ χρολλό σοῖς πσαρουύύύοις 2οῦ λιλσιῖν, 

μαηθέον ἀμίψφρου [}κᾳξ» ἐσθ ὁ δανιὴλ ὀγξοσσ' λων ὑπές ὑλόνγς εἰρθσνείσνω: 

". “λορλον ὩΣ “κι, αὐ ν) »ϑυψεςγ ἜΣ ἘΠ Ἀπ ΜΝ Το Ὁ εδοιδεδακν, ἐρχόσίον δ 

δήρ σοῦ » μῶν ϑωδραι, ὐρείμνν . ἥν κυ ραν ρτιγονᾶς 9, αὐζί 

εῆον- "(ἢ ἐξ , δ γμ ὧν ϑας νοις ἥκων δῷ γος ΧΟ αὐθιχ κα, 

ὁ ϑρνογείαοεφρον ᾿οϑ» «ὦ ὑανν. 
57 (φ.» σον ὀρόνσαν ΞΙς τὸ δρονῖῳ » "ἀ,5 ̓ ὐῆς ὑεῖς. 

᾿Ακα: δφον ἐς »σδεα; μιῆς τ λΓα τὸ »]οζιον» τ Ἢ κω "» μεεζ,. 

Φλ» εἀδεον ἥον οἷν ον ἜΕΡΟΣΙΤ οφωξσ γα» 47 εζων αὐστρρεοῦτ ὑπ οδρ9 οὐγνάλ, 

φωνῶν "ὦ οἷν ἰῷ ῖς ΥΨ “γέφων θ᾽ “δὲ γωυῆβε φγγνιεζκον ὡἢ ῳχούσαν »ὠς λον «Φῷ 



ον δον» »λ φοιρα' Φροϑν ἥκ αν ὧθ ὀλίνν κἰτηδον ὄνωμαγν σῶν 

σεν σἂ" ϑεὸς Ἰῦ ἐφῖν ββονῶν αἱ αγγώλιας "οὐ ἦλν ἼΡΗΝΙ ὦ » ἀρρῆκερλωλεΐε ἼῊν (Ὰ 
“φἤ χ)ν ΤΕ ἢ τῶ; ἡ ὡηϑ' χω ὑγζζ, α ξωνοζεος 22») τῶς σῷς» ἽΠ ἦγσι ζ, 

νοις εἰσοη αν δ ΠΝ 
" ΟΣ ξ)γολον δ 3ν ἐφ ὦ ἢ ἧς ἤπξθ “4ὐβρνβνδες ὧν χδ: 

ὃ ερι αὐδον" ϑονοἧμαν οἱ ἣν ΤΩΣ 
μήνας ἐδέθη δ ἀῤῥάροθι 4,5 2 δανιδ εν, Δ σαν σά ὦ “μωωκοιῴ: 

ζ Δολ,. θὲ δ ΡῈ ΡΥ, «ἴοίσσε, φοοΣ ῳ σὰ δ ζ ν ̓φοβυλῤδναι, 

7 

δῦ μων ἣν ἀλλή, ἜΠΗ δώσ ων ΩΣ φι Ἰνώ νυν: Ὡς ἀμοὴ 

παύϑόνν ἴα εὐζρ ων ΣΣ Ἡ τ ῥλραν πσαριςτ, ϑιυμαρ᾽Υ Σ ὁβμος 

ποραλο σ᾽ 
"κ9 φέσσων φημι γλλ να, ὡσεἰδν δ ἀξ οὐ ἄσω 
" εἰν δονονϑ ὑὸν "ν᾽ “, 9α' εὐαόλιλὸ γί ψτων δῖα αὐ; 

θυ ς εἶπο κω αλζου ἡχυσλυυ ῥαδῴρ» »ρ᾿ διδϑοι ζῇ φινύγον » ὀανό 
με ἀπόδος, μν μωῶσ γ2, Ζ' φεοσεσ Ὁ 2  Πουθμτο 5 ὙΣ 

τ δοι ᾽ν ὁμαλέεντω αἶσαν ΠΩ ᾧσ 89 Ρ Ἰροτου θές, τγογΐϑ ὙΠ 

ῥα γῇ ̓χώνον, κε} ψ“:. μαχδιϑερδ, »,7 χρύνος μήν. Ζ 

ἐπι τ ζιμον δὰ , βόα λ) χων οὔ ςα (τω τως: ζω ὥς ) ὐσλά! «ρϑν; 

σθὲ ὧς -} οἦχρ γῶφ' 2.,2 κα ΔΙ ΠΟ φωΐς ἕλη ἈΠ ὄυσθλῦς μαρὶδν βαραρέξ 

τὴς ἡμδας "ώσων δ λροις ὐγνωδῳ, σεν, ὅ . ἐς ἀλιεωγ φως αροα:; 

ἀμνυνδὶ ἤςτο "πηρην ῥέα Θοήναν διωσίαν ὃ ὄνῳ ρα νελλϑὶ “κα δε: 

μὐν δον ὀεσᾧ οα' νεῷ ἐερυ μεν » ἡμώᾳρι 4: "᾿ζϑϑερ “» «σόν» 

μν ἀλλα οἰ νπεῤμίω ΔῸΣ ,  ϑυλ αρσσεγων ̓Ψ΄ ΤΕ ϑέος Ξρ." ἡ; »;; 

αὶ φρωυιό ἐν ἡ» γ2 “Ὁ ςφ- δῦ δἼ νι μήν ΤΗΣ ἘΣ αὐεροῖ' οὐν οχώ: 

ον πο λα 3 δυκῶ μωκοι ρραλνοοῦ » ΟΝ ̓ ζχγίοι αἰλνυα. 

» ἼΣΗΣ 422 ὡς ὡς αν αὴλὰ ωμΖκ ἡ κῴξασε 2ς ων βοῶ! ἡγῶ, 

»» ἊΣ αὐ εάν σεχαίῖν: ζλιεαν ΤΠ μυδεΜΟ τ δὼ γν: 

"5 ) αλήσι ῷχ Ζιύλοιό ἀὐϑος Ὡς πηι, τὰ 

-ἊὉ νδν μὴ ὅνεν πννὰ . Ὑ ων σου: »ξλλα εϑζ, καἰ σθσίν ν 

ὃ ῳ ξζζωον αἰὐγωλοῦ 26 ῳ Εν αλογφίον, ὧν τσεραδοίους 92 χες φιὦ 4.2 
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εἶξα; δὴν ᾽ς ἜΤ γῸ οὐ; ΨΥ "2 δόβηος ΕΩ κά ἥκλῷν 7ς μ΄. ὄνῳ. 

τθτν ὀϑλλὶ ἄγ οιῆκα σὰ ἀνυίδ δε): φλχσο γερ 251 ζ ἐ ὦξιρ φῷχεν . 

νου Ξαἴσου σα’ ἴον ἐν ἡλνολγαίμαθοῦ ϑιόχοον τικαἰ φ)οεσυ καλου - ἠδ ορ τ, 

δ οξλσὶν δ ς Κλ κος ἀ αν ος ψί ὦ Ἰκί χὼν υτιροὗ γλοισυγρεαδα, ἐχ5» δε: 

σοι ᾿ ΠΣ, εεὐνιο δῶν δὶς ἰσ; κῷ ὀλοωῖς φ)κῷ Ερ)ς ΣΟ στε ιγρυνῖ ΕΞ ογγεε: 

ἐρε 3 πσρροΐνων 7 σῳλσινῶς ἐξα σεω ἧνέν »ῴνιῷ δζρ οὐ ἐωρήα Ἢ σπλγ7. 

ῷ,- γα! »ᾧ σοοσνίμονν μαγεοῦ τ Ζίσῳλρεϊονίον» ὅλος αὐ γίψλο »Φ 2» " ζ κυρ, 

Εγον δ αὐ ρυγωάνσῳ ὅ» τῃζωνάσοθίίρις Σῃ τογόζυς- Οζονγο 3 κρύος ὦ ὃς 

ὧν Σ ὌΝ οὐ 7 βοΐ ς τρεραρν Ἄσων ο᾽ Ζεοφρῆ 2, φ᾽ ὦ σαλο ἤφϑω 

δι δ» γλώαναφῖς σού λα υμῦ νο μα οζ ὦ χερρο ας καυλαρργν δὲν σεν αι. 

δἰαγγωλιγάον δὰ" 2υάν οὐ δρον "εν να) εἰ }ν" ἡ ὄνκα ὡρῖοο. ΟΡ αὐαζτα ον. 

» Ἐπ: ἐρυυ ὼ! ὑγσοι αὐὐζο δῖον σαν δαλύ γώ, κω 95 ῳ ,νγῶ- Ἴστε 

» δείδᾳ, 3. τ 9. ,} ἀεφῦν Γν “ἈΟΈ, 2.0 οὐγγράου ϑουϊ σῶς εὖ {2ϑν: 

» (λαίαηςῳ υὐῆς ἐξ ον ἐόφῆχθον Ὧν αἰγγώλον δ τὐλροϊαρροἶθή βιδλεγονν χω χέει. 

τ ων Δ ἄλικοξαν ΠΑ εἰ νον ἀξοενανθ ον ζρ δ ἀρῆς ἘΝ ἕχμια 

φεοσνώμκν» ως ΝΣ ἅμα ζω. ἰῷ Ἰφωνὴ ἂν τ Ἀ, “ὦ ὀοοῖν »ὐξῶλι δα, 

«μωδὲ ὑμοξ Ψ χα σῶς "} "δέν 3»ν φων»ν Ἡωγσει γρόλιν ὀλένγσπω , μφλ᾽ ὐὐῖν , 2: 

τοδιον τ 3 ῥώγσω, στήν κλσυσεν ̓ ἕχεγωμονέδ, δὲ 47 Α͂, δἹοοξγον αύςωγ: 

Ὡ ἀθοσε παλέγκθρν ϑοῦώςφο ζμῶξ ὡς ϑωλακο9 φ.δῆινΆ, τλτν διϊβαρο 

ἀλν»7}ς αἰγγάλιὗ “σφ 2ου σλεκος ΒΡ Δα γώλςο “ζμρλας εἦ φρλνᾳ ΠΝ »» ἢ: 

δον ἀν ρνῦ ὧν Ὡν χρη σεσιϑιξήον “δας εγίζ' φλαλο᾽, λον 4 ζ΄: 

θλιον φιὸ δ δι ΗΝ 

» ἡλαδ α μαδύίραγε αὐ', ὦ τοωρα δον δύ ὠεργίον »ὐῤο δ ςο 
τ ὙἩΡΙΕῸ βονμηπαδε 

ψλ ποςυχρίμσις ρον αἰσῆλδον σεὐνμδρεσν θέον 95 δ᾽, Διολρεβγον, 

ὑρρερι αγον ὑγψέμν τοῤύγκα οξ, "ὖ τ δώδάω πομοος ἐἰ 

κων μῳλῶρ χοὶς» σδίεί2ν ἄρον; ἐιεχί. ἜΗΝ ὥυδ, φυρλω τς ξ ει, 93 

δια γ  Ὡσώαλον αὐχό -πριωρού λον μλία» μορίαν,» )ϑοχῥονον ον ΔΩ 5 
δχωθηδιων 1ρΡ διρνμων Ἰοφωῦ - ἐἰγό χα ἔὔνο ϑαὺ τῆν γένος δ: ἀῤγων 

ὧρχ» ιζο ΚΓΆ, ἡ αρ ρἶ»»9} αἱ α“δυρλυχο σειν ἐς Φ,ξϑωρ, ἡγνσ Ζ οὐ! σν γε: 



ἢ ὙΝ τη 2 μβδγ νοῦς -πρηνρίας πσορϑζεν γαννστ,Ἢ ἊΝ 9, ξκεο ἑκονενοῦ, εὐσζ2. 

δία ὅ, κιδ ες φεϊοζ κρότον ἐβίν ἐδιβονορῶ. ὁ τσ δῶν τοῖν 20 ἦτον. 
“ ̓ὐξρ «ΤῊΣ “ΑΔ ϑυύζ, σεω οὐ ασόερεος Αλὸν ὐνε “ὦ δ, ἀκέχε: 

διδια ἐφ θυόλο καιροῦ οὐβρῶυν ἦναι ριον δήχελλρ: 
μων ϑῆν τ᾽ αἰανόνῳθ. οἰθηολύ νὰ δ οο δεν, ὁσω κα ἐὐεβϑιρέηκαν: τς 

δ ΧΘΟΜΎΡ ΟΣ ΑΙ δ λυεθενς ,ἀβένρκνάζοραλήνει “να » σε! 

νης» ίΩον «ἀζν ἤσαν ὅς εκ ίφλων κε ἐλελύσον, δῦ  ϑ“Ν 

κῖλλον 5 ὩΣ διοογ ων 85 δνζως ϑοῖξ νυυδυρϑριωὸν βνυχδνσον. ἢ Ἶ “σφεα κὐλό 
) Ι λ ΘΝ αι ἐν - ί 

»ον οὐδοχδιν γὸ χαρϑν ΕΎ,ΚΕ’ ἐον, οὐ ὐλέκον, ὧν Κλεσον ον; 
Ἀρρ᾽ «. " φψ' Θόδος δ Ά,,΄ ἐμοῤλλ σοι Ἀνὰ ον »ἐντωυδλέφργοον αὐ δ 

99 Ἄ »ν Ὁ); ΡΟ, »ὡς ἐρμφλυδοιώ ᾿ ρ Ξῦ ζφωγον εὐ; 6 αἴξ. 

γ΄ νραύδο αὶ μι θυ γ᾽ 9 δργου απ. 
ξξοϑϑλουπδιρνένερος γος ἡ ϑλνν ᾿ εἰοθ γε δῖ ὅς ὅδορ ἄλγος, 
Εἰράνοα δῦχε ΩΣ “σήρχε »ἐκρχόνί ἴα οὶ 7ς ναι σῶς τυ σ᾽ ἐδ ίγ; 

Η ξϑυ απο 9 οἰ γραλγεϑοῦ δ εὐςοδονδ ας ἀώσενξα ἸκϑΆρε σι, 
“2 «ἀ σσλῦ φογον; (τ 2,5 γνοδέλιχῳ τϑϑαν οὐ ροόβεήχο, λα κε: 

φαγον οΦυνῶς ςν «ὑπιϑοοι δῦ: βορλλε Γευμλας3: » (ὦ ἐλαδίρω, ἐὰ ἔγ κῶν, 

(6 δία ΖΞ ΖΔλ ὅς τόεανἐχλκι ἧς ἼΞ 2,γζυ 9 ἘΠ γ»υϑορχοῖς ἐξ’ οἴκοις κι! ἢ; 

Ἂὰ δι »» »"7ς οἷν ττϑρτονίην σας ἀπῇ ΠΟΥ ΤΩ »Σαοΐ, Ἄς φῳξρκῳν τιάβμαχθῖν δύνα 

- “γοίας εκ) οσχρέ 2 ἦΨ εὐἰσαξβλ δ» ςον γνῶον ϑων͵ ἐν Ἀκο δ Τ Φ αὐρου, ὭΧΟΗ αριδοω. 

» (9 σπσολιν περενῦνστο υὐθλροῖς »ὦ δ 2 Ζζνωο ω »όνας 

»» ἡ ὅδολο “ολλρῖθ᾿ 

4“ 5 λον ονῤβίαι ζ,,ξξκον 3βαὐσοιρλύσεος )ν οὐξον 9" 
οὐδέ ὧν κου ΦΑΎΞον » «λα ζον γσχϑαδια) ον ον ολχα δι χορ εὐ, 

ὧν» ψο ει αρζε) γς στωΐραῦ, Πρ δον) μα ρκϑ ῥὼ γι ,9Ὁ Αἰ τυ  σλωὶ ΩΣ δν 

ϑὲ “2, ̓ σρλνρῖο πτανως μνς ζ. Ρν “Ὼ 9 λωλιυγφαν: «ὦ τοὐὗϑω 

ὥρυ ελχ ὄν τ φελεζοῖο δ 2 ώκ '2. πο - ως). 7 ὀρ" ΜΝ 

ΘῈ σῷ" Ν ἰδ δύο Ὁ δα ούλσι σειν σεετοῦς τε "βίο μῆς, 

δὲ «7. δ" δμερχρ» ἧς ξοιοῖμϑ ὁ ΡΠ Ἢ “2,1; Ψ 5 π1. ὦ; μᾶγρον ὧν δόὺ: 

ἡχοιῷ ὧν “ὑὩχ "ὦ ἥΥΥ͂ , ἀκα αὐδῇ εἰσανοροχ προ “ει ΥΝΣ Ὄ κα 5) 



ε “Ὁ 0) 
“Σ ϑοΣ “ὐχος εὖϑο ὠδίον όσοι: 

» » Ἐ ὐλϑημοι ἀν πθν δίεοιος ἐξυδθν λῶν. ὥνσει σι, “ζ»» ἀμ μενν γαονϑοῦ 

“9 ΓΝ ϑ βυϑασηθιονο ΝΣ τὴρϑλυδεόθλει ΤΡ Σ γῶν τὸν ΝΣ Ἄ 2. δ 

" εν πος: φὐδούχῳ ἀῶ» ουηκξλι μίθοία ἜΗΙ: ἢ εἰκβ», δὰ αὐορρωνς 

“λον κολεεον ἡνυῤεθίοδ κοδνδν ) ἡ τὰ} φηδν ,"3)»8 ὃν 24 αἰ 36λο, καλόν γδε. 

ϑον τρνλθθοι ̓ Πρ ἘΣ κξλήγεν βγεαφν μ(ῆ. “ἢ 2νν ζαγζῦ »»»σ.- 

συν αν 2 οὐ αν τΑΣ "τῷ, δώ γνῷ δ εὐ θνσα γννσ ΟΥ̓ ϑ᾿ν ἡμῶν, «Κ᾽ 

αὐ νοαλο »)α εἰχούνδίς στρς Φ»»ο χθῃααϑίζ »Ὁ ἢ τος ιερυόξοα» ΟΣ δωριοδο αἶζ2: 

καςρο»4ξ εὐξδυ σωλιν δ ἐν δυσιεν θνιτῶλῇ, δύξζυ γρῴρῶν ρου: 

ὃν δά λιαβω “Δἰκ' 23 δ: κεχθν δεῖ σῶϑ τ σβωζε, ον ἡ οχθηα ζ σκεοῦ, ̓γΘϑ θα θα, 

ελῶν αἰτέζχον , ῦροδα ςτρθ) χω ον ολνζάν 2 ἀρ τις “ϑλρς Ζ5γ. 

οἰγαρασίχω ιν γοον ΕΓΝ δερν κ ὐγϑιμστῆνσλ' 2): αὐεῤβεις ὦ γδάρρν, 

λιὼ 9»ν ἡθρϑον. ἀσμῃς ϑων ὃ τ ,4 ̓ ελθνουῖθν νὠοαίο - οὶ ,8' 

δ ταλφβος εἰρέχοι οἱ δηλοδα ) ἰγερα ϑυναξσον ϑον ἘΠ τον φως αἰ 

ΩΛ., 
ἦΣ φῇ) ον αϑγῶλι μ πρασα μοβϑαῦ Θρὰ φουΐω γρϑι, ́  (δ ΡΥ ἥἡάρα ἀλκές, 

ὍΣ 2υΣ »λζκψρ ξεως γνωλθνστον ,λύγιῷ ον 22 γαρῶ ὦ Αἰ μαβελόνᾷ Αοσθις 

ΧΩ νῶ7 Ἢ ἡ ννύχῳ δὰ Ζ5 9 σι“ ὙΝν ζς ὠνανΖ; ὃ μκού βεῖς, ὥέραςξυ ὅγὸν 

ἦν 5. Ἄδαν ΤΥ ἘΡ ἐρην ρεσοφ νος ̓ς ένινοὼ ᾿ν Ἔν: ὥῤλοφ "ὀξγρν ἄς, 

(νγῳ αἰλησεν μονμώδρκς, 9 ὧν ἐν. μῦνα ἧς Ὁ ὕγὰν εὐ εβαθονς, 
ἩΜΗ͂Σ α 2 νος ᾳ ,λίῥερα χοίρων ;:ς ἐν. εἰξοίες ὡΧῸ ζς ἘΡΗΥ 

οῦ- ὀβγορῶ σϑόβννον 7ιοφ. ̓δλάκον δ “ἢ τυ Αρὴρ εἰ, Ζς γόίες φίῷ ΞΡ, 

γεϑ-δεοσε δεν πζαχρλρν δ, "6 κα μῳήογβ σι ἡκααλάί, ϑδαὶ Ππ8 8 ὀρ ρος 

κσδυϑι ἥ ἡνα λόγον Ἃ ἐδδλυνῖς «9ε! πούς βεογροσῃαν 4 αἴ ως χφζζ! 
ΔΥ ΟΖ 

δυιδν ο: τι ἠρῳφέ ιν. οὐνηνῶδ εἰ τος ἀμ ̓γβεονν μὴν φγλοσο 7: 

αἰπαρα δι» ῤ, ̓ » γέ ϑϑαιϑημρ ἃ ΣῪ νσίαον .2» εὐμδὸ οελο εὐμω αραμ 

ἐσϑισονςος ζῶ ὦ ὅξῳ 18 καλαῦτν φεσοχώθγον 4 ἐϑνξδιν εὐπέαίδον 

δ; βϑοουσς 2 οἰ" Φ σοτύγρεν "" φἼωδᾷξ 2οὲ νοῦ φόρον εἰ᾽ζυ- “φῳ 2 

τιν" 2.) [2 ς νο νρίέγ μης φβ:χον αν χυ “ἐρέθξνως ΛΘ ΡΣ βεβυἠιδπ ἐν τὴ 

ϑλεν ἀρώνν: αὗνιρέώσ- φλαϑφξαν αἶχϑὸ αἰοονθνυζν ὸ ώς «να, σῷ" σὴν 

γον 4 γι γν υδ) ὐγωρουγροῖν ἐπ 2ίρνος ς ΥΥ ἀν δζρωΣ εἰθώδουον, "ἢ 



ΠΝ 

οἵ 3»»" 2.4'3 ὑμσῶν ἡρήνει τευῆιδῆναν μναν λιαντιρκοεονήν να, ψίλν δ δι: 
λιν ὑδνλπαιοῦ εὐ φλεσαν νῦν ὑθϑβίβελες μάθε ὀνόμοι τ 

ἀν ) αὦ 1, Ἰῤεποια πᾶνε ΡΝ ΠΝ δαο θύλμ»» “Ἔ “ἢ αἰγς τς »αυθλεφ ρον- 

9ιιὡς οὶ ὀλέϑότων, ̓ ξ αν Ἴνᾳς 30. τὴν Ἦωρ 2. αὐν7ν 2,ν 2 αὐ σιξ εἰονρν 

Ἅ.5) λοι διοζων ἡῆνωδι ὠευδλειῖ 5 ἐδ “ν ἤθσος ἀν᾽ αὐπ δαθιρμκ ν᾿ 

τὸ δοὺς πιςγς »μαλισειυν ὃν οὐα. χρῆν, »άζγθον τ ον Φαϑ)ς «νῶν φν λ 

ζβιληῷοιο - : 

» γΜὺ δυπσόλιν διὺ αγίαν -ουΐυχο, μῆνας ὑμυἐροοιννβωῷ. 

Εἰς ̓νηῤνῆθ τί 2 βέγγυον ὅροι νον» σιυλξ 7. σλω Ζμον τον οἷς 

Ὁ ἦν τρεύνμιϑ μεν αν ἊΣ. 6), »ν ραν ζῶν ζῇ ῥγχοδεῦς ΟῚ δεληϑνς 

ὃς λας ̓ιρχὸ δδσαῦ «ἐμ ὌΝ ἡ ρίψθοις δ “92 ἼΣΩΝ! δι τ αεφροινεονῶν σγᾳ μῆνες 

(μξξριου Φ 2. οὐ δολδλόουοθοθδις Σιονω δήμν γωλϑ δι δώνἤ. 
» φ- σῶσωῳ “ῆς {ἴω  ράυζο, - ψορρ»νσγον ἡ ἡρμθρες νοῦ δαιορόαι ἀδηε,». 

»ϑῶὶ Ἔν δ στειεγϑ' δ ἤν, 3ὸν αγσῖνο ζχα ὦ ὦ δο ορχν"α) ἀν ογον 

κυρ Ὅς »"5 ὡςῶ ἃς. 

ε- ᾿ἀΒ. οὐ δ ὐρΐδα δ,υσλαί αὔ» ΚΡ ϑύφγγλ, ς᾽ : αν ἐν οὐστρκον ας 

ζ δ), κονοέν »δγωῦνη ὅθ Σ τυλερι μοι 5. ρ οδμκομφλ αν »ὃςτώ ε9» κρ ὑάρυν 

ἘΠ. ἡ δυζοιαζ, διρυ δα Ὁ ροϊού 2,» ζυν εἰ, ἐὸν τ ὦ ἐμ μαρζχον αὐ αν: 

9036ς» υβήνε δίς τοι υλόηόν 3ὰ ̓  συνΐως αὐ υὐβονία μεθταπρεοσυῖ γεεῶ θα! 

γι δολνίσμα; μι 7 κέ καὶ ἡλἧας 41. ὃ πέλει Ζς δῆλον» τὴς» ὅγ δ αι στώσης βῆ γωκ: 

Φρῆς σλίμωλώχιου ϑιθησν δα οι ερῦυ 9. αἰγχοξώλλω Ν᾿ ϑλίαν ον διεσδ νβ 

φεην ϑηδον 2,ν ΠΣ ν τ ̓ἡκφόνς ὐϑφοινῖ ὅς αγρτιρ δες, κωροοον, 

{ 

9 φῦ ἑοῦ ὦ μωρρ 9) ιν οὐδε τον πύτυγιθον «ῳζ;. ἘΠ Ρ Ἢ "ϑεστρύωχιωρ: 

εἴστοραν ὅσον ποθ: ἀν σοραϑον οἷς 2 γεριγεῖς ἐπ ελθθτηρ σηον Φυϊσχᾷ' 

ἀμένλελούτος οὐδ ἀλυ ἐὔολην ὦ ιϑλῤπαηῇ φγωΐᾳ, μξησωραοσβο ἥ: φο ζοσ δ, ̓μεΐ: 

ἀλγδίον αὐσεξα εξοήνῶι ὦ αὐδῇ ἄντ ΠῚ δῦ ϑωοσλυ, (νον ξο 

ϑικρὰρ οίθδαξ 2 ὁδοῖς ,ὐ ἜΘΥΟΝ ἡ... αῤῥχροῦς' πὰρ νούμ ὑ ἢ 

“)9 Ἂ ἤλᾳ, μωροονᾳ λών, ὑϑήδδε οχοονον Φ,«ὔγας καὶ κα σος- δα 2 ν᾽ 

τ᾽ αρῦγναν 2) κὠρθ αν εξαμονὼν γρες θριν ὑχέσντον, εὐροΐροσα, ῥαξη μία. ἧσῇ! 

σωυῖξ τοῦδ, .. "ἀν ἀληοας το δδνον ̓  σι θυς ἡ σιυφοων 2, Άς ρα: 



ὀγς ὦ δ ἬΝ δῶν, ὑπ θόλον 7ωχοίγος ὅσω» 7 της αἰγοκαο ̓ βλονίσο, 

ζῶον ἔων » ν ἄλογον δν ἤμησον ϑοσρωδς πηγαί ν »λέχνἠεγόσίω , 5.4 δ᾽ 

δύβα ὡς Ξρήτα ΚΝ: " 7.2 2 ἰοω ων 9οὶ “ληϑνον φωξ ὀνοριοα α 

“ εσλρεύεῖ: φρϑ ϑυ πελαλενΐμνϑ ζ, ̓ (ὴς σῶρνω τοργοκῥνο" Ἂν
. 

ἘΞ ὠνώτοον ατῶνον ζω ̓Ξ5)Ὰ: γ ὦ «ἂρ σγγαρνο! »}} 7 αζχοἶτῦρ Ξῃ τγναγωνδν 

λας ΡΟ 2; ΡΣ φωρου ορες 2. ἐΐφροῦν γνεεξ, 

» Γς 9 ἧς οἱὦ ζυὺς Ἀλρ ἐϑυῆίι » δ φζηγρορσιίσλα, ἐρηηΠεβ πδρδνα καῇ αϑύ 

» μὴ ψχϑέγο αὐΐοῦ - ἰὸς 9 "ὦ; δωλοίαξως “ὐμα ώ, εξήσινν γαὠόν αἸρωΐκεν δῆνα- 22, 

ὁπ ΠΑ ΠΩ] οὐ ξρένον αἰτίων τλ9 ἜΤ ν δέν "δὲ ὅὥρεζυ ϑας ἡμώερς ζξτρεορ»: 

δας αὐνότὼ «ήφβ γοίεν "ὦ ἀρύρι ϑμ ἢ Ξεοοΐρον αἐῆῳ σὲ ἘΠΡΤΝ 

(Ὁ 5: ῷΦ»0, ̓ αϑλέουν. τ 2, σχοςίς »») οὐ ὥς: αλ»ϑνοῦ «αὐδον δὲ γλάνον 

φ εἰγα ϑιν «λυῤχονῆςς ̓ Ψῳ ζυϊς δρωνζι σίτων “ συγικαδχίιρὸν φάμονζ, - “δ 

Ξδρίνε εἰγαδο 1,2, αὐ ρροτν ϑόχγεν» δύ σλίδηαν αὐ72ιβκ ος. οὐρθ αι 
"5 σλρόνων σηγεϑ υλιονῖς 3ου ον» ϑού ζις κιωοτον ῶς γλείνονς ὃ με νιμλμνῖς 
ἰδερείφον ἧι,» πρὸς δόζις αἰ κωξιἦον » «ὐοεό,ξς λέ ἡ τύεῦε ὁ ἘΠ Ξ συ: 
αῇμωδεγήίρσοον Χ' 'ἤασ ων προοχωεγῴς ζις αναδς εοἵ ἐᾷ κι ͵ 

φώς φνανγ(ς τως καυαγσχων ῶν 2ς 2 δ. ὠς ῳ ζω δὶ δ νόνερῤ δῇ. 

ὑπ (39: φ ψχοό! «Ὅς εοφονΐν αὐπροδνζος Ων ὁ ἐπα σϑου αν οΐγη ὧν ὅκ' 2... 

κ᾿ "δὰ εἰ , ἐγευρξ ὥς σασώγιθ» εὐμικρρίογροναον »δῳ ̓ διαψω» οι σηρῆ, ργον αὐ 21 

«ὦ ἕξοι δ νϑ᾽ τραροί »ῦ, ,» «μωρζρλοῦ ϑούδαναν ϑᾳλονξι »«λγὰ 2.) μμὐβεύοναν. 

ῳ᾽ 
" {5 ταῦκῖ ον γον δῴμωος ΝΗ ϑώλ, ΤΩΡ ἐν πνοι' δ» 

ἢ.3»»:τ: ἣν δον χρυςόλ, ἕω ἔχης »ἀβῳρΐζεν 4}, ἡρεῶς - κεν οὐχᾶο 

σηεῷ σις τ χὰυ -σνύυς συ ἀν οὐχ ἐξ σαι τδγάν δ ξάδει πολ σή» 

Ὁ ὐ κολ υεα »ὃ ςὐγαρόρξδι πρτ οι 20 2ὼν "ρωδοῖσ' 52) εὐοδοναίμο σγγέτῶ ὁ ρῶν; 

φ' σε αἱ αἴδώη ὐμαι “ Ι ξυὰ, κων ταν  κἸσείω νξες » ἐν οὔ γόνον 

ἘΠΕ ΚΗΝ: ὅσον ἂς ὦ μινοεἷο 'σοσοα οὐ ἐμγύσυ, λοσεοον αἶχον τπτ ραν 
ς (οὐλοῦ ῬηΡαδ τὰ 

59 ΕἸΝηώκο 2ι)γκωρΐν ραν «ὐδρν. 
τ 

ραν: “7253, ὄγωρον «φιδώςξιν ὄχο -οὐστοῆμον σὰ" ὄχεα ος Ἐγτ 5 ἥν) 
2 

ἩΒΕς ΣΤΡΕ ὁ ἡγρολ νος» ῷ ς ὄρεα ες ὡς σωῶ; ἡ»εγὼ ἣν εδγεδ' “αὐτῶν νὰ 



φΥ 

͵ ἤ ; 2 ν» Ἶ ᾿ποαχὸ κὐυν  μὰ ῇ ΚΑ ΦΈΡΟΙ ΝΣ ; ᾿ ' : 
᾿ τά 28» 6:ον ϑοί να δέξνον εἰδῇς αϑέζγ "πον σῷ καλοῦ όχέεον ὀλὺ οι: 27 

( ὦ γ3). 9 [; ὁ Σ᾿ ἢ Ἷ "Ξ εν » 4; "ὦ αἰγομῆι δ αὐλι ᾿»“ ἄὔώ αν, ̓  ς “λα Ὁ δι σύλευ 9 κ« 

“ Ω) ἐπι ὌΠ ον ; 
᾿ γερο» 55, κωῷ ἜΠΗ εν ΡΠ 7  . Θ»ων ϑοιδαὶ ζκρυσον Ἀῴρη φμ μον “ αἰσαύξρω τῶν ὦ αὐκεούρεο ᾿ 

; 7: εἶν : δου Ὁ... ρων ιδοῦζεν δ70ν»»ύ πσιωώρον ὩΣ τραρῆες ὁ λεπροῦ ἐν ΕΠ Ἵ ἡ: ΄ ᾧ{: Ἷ Ν 

θ»φίζῃ ν “ αὐλρνοίαωνς ϑοῦ ονρθωντοῆβοεν ἩΣΔΩ αι: Ἴμὴν ' ἐπ Ἔ 
δ λιΖ Ῥ ""» ἘΠΡΡΡῚ ἡμωλώρας ὦ αἴτυσς οἰ σίας ͵ ὄνος γὰρ ὡς ον 
(ΛΙ ἡ. θλος οὐ ἐγ 5λλ γῆ ον ͵ ": Ἰὐλ φνλδ 

Ὁ ! οἷς 2.» ,»5 ρὺ οὶ φ' ζισσωἠεναῦ ἐδ 3,3,» ὑτ ὦ οἱ, ξ»0 ἯΠ ἢ, ἡμῶν κϑ ̓  τῆι "ἢ 
ἱ ὑϑ οθ ῳλεαδῆλογ' ἄδειρρι ὅ19 «Ξ΄ξτν 9 ᾿ς ὧν ἕως “αι ίκο, ἄς φυς» ὦ “κ, σιρκά τὰ ἀμ. Ὁ μή 

Ὑπε 0 ΤΡ Δ ΤῊΣ διφῳλῶσο ως 7 δαολάς "σῷ αἰ γσαΐγχο ὦ 41) τοοίσεν 
λα τι ΄ ψ“-- 7 ᾽ ͵ Ἴἢ ἴω δ. ρα αΖ ῶοῦ Φιρννοι, : ΕΝ δ κει αἱ ἀραννο ᾿ ἔλχλχεϑα ἐγηῳ ὅν“ συ, ωῶ λως ἐν τρδθαν "Ὁ διῶς πστρα λυ κίνν; Ἡνλ ἀνθ ἸἌΤ᾽ ΕΞ ἢ ΩΝ ὄγο (λ2» ὐϑλλῦ ΚΣ ἡ» εἰῶνον δρ; τρε.5 ἀλοςδενυΐχας - ἐεν βὰς ἐλό» εὐ μά α ἡν ον “ἃ { ἐ δ ι 7| ἢ τημῴς Φυ» 5. αἡ “᾽ον2 χἦ αληγθήαν “δ᾽: αζ’ συϑικα οὰ 8, κε γε σόν πον, λρνήρον ᾿ ἐδ 

: ) ας ου ζυήαν" γον, κθκκυ οδίέ ἀντ ὦ, οἶσυγο αν εὐαῤϊγ σοῖο ἈΠ ΘΜ ΗΕ : ν΄ τ: ι ὦ Γ 2 ᾿ 
ὡς καῖ, δΛΎΡΙ «ῳ αἰφωχίων δύ χυ σζβιίλγς φο «κῶν ον ἡδίων ' 

Ζ( ΤΩΣ (Ὁ. 2. ἀν 3 -ν ν᾽) θυ 5.“ κὰ ωοὺ εἰσι ρ ὅν . «ε Ζουῶν ΠΣ 2; 

» εἶδνου ϑσζμω «δῶν ἡμαος ἡοφὲ ὅμηνν Ὄπ τὴ ἀκαδε τ ἠῤμεώνἃ 

ϑῆνᾳ» ηζ αν κα υἷε θρρώ;ζι Οὐδ} γος, χρίρυΐσον ρὸν φξ,υ ἉρυΝ κεις ΓΈ ἰβ ὰ ᾽ 9. ΓᾺ ᾿ 
Δ οοκ “ὈΟύγον βλλυλοιφ»ο 5 σέ ὦ, ἜΝ Ε τρεορυ ζω «δάςανισαν οὐς ως χν 

᾿ς Δα νι, ᾿ ι" 
" ἽἼ τ αν ) οξ ᾿ ον σα ως αὐ δῇ 5ιρ ἀιύγραους Φρχνῆς Ἔκ. ὡνσλορῶρξρ πρρνεγ' ξρων ἴω οἴ οἱ ἡ ὑπ ἀρφηννο ἢ 

Ἶ σφων : Δουαλ αι ἀνέρα ϑιϑάνείοιον ἩρΑμορ εν λρει δον ν δεῦρ, 
ί , γι) Δ μας, . ἤπ Δ, λέως νων μη Ζφ "07 “νεοεϑροσηθίοο κδἼ τον μνϑμὰ μ γμεαΖ, ̓  

᾿ Ὁ ᾿ Φ φρο ΘΟΦυ ΄ ϑοῦ»ἀλεφον Ἔλυ ρηφεθυξουθαρ θέε, ̓  ἀπο νὼ δὴ - τι : “- “2 σους Ω ὙΞῚ ἢ ἣν; ! Ζρϑκὲ 7οδῖ ἤαδας “ἤρου “ὅνα, ζωῖς με ξσιδο 455. 99 ἐχὰν ἘΠΕ ᾿ ( ἈΠΕ ΡΝ ΜΕ 

2 ξ τί, ««᾿ ζως  οὖρις αὐ ον. ; ᾿ ; “[ἤ 
ἱ [ 
ἘΠῚ τ᾿ ἡμάίεας ἴεῖς ζλμρ λξσεοφοϑα, νῳγωθ Ξε ἐάν ᾿ 
᾿ μῆς φχνσδλο “τς “δὶ καέδη υἷν9 σειεζηροι95 παρριχ συκθα μργωής, 4“ χῶν τ ᾿ ᾿ τι ις Ἔ 

ἀμεϑα ωδα οὐαἴρασα δῷ ν ϑων οἴβλρυ κα δσοφωρος σῶς «μφανές, “δ᾽ 4 βρῥατσχσυς 



χα των αὐωρι δ, 

ὙΈΜΜΑΤΆΜΡΕ: ῥυ, Ἀβρυφιεχόλην τσὴ ὀυρναϊξιῤνονόνοι 

22 ,πλν ε-Ὁ οὐδ σ' σδαξγ λϑσυσαν οὠδοῖς ̓  Ἐ»""  ί, Φοῖ- 

4. κιαοίεεβν, γ0, “ἀωγῆ συν δζ οί μρρον 3.) ὑέος. ̓πσαρυ 
“δὰ τῶι ΑΝ «ἰχολϑαῦ δ ̓ γ οὐρ φμαδερυ ψὔ Αχ; Ζ' -΄: οὐνβυγοθφίναν Φηχοί » τσ 

ευΐ, 3 γεκέζοι φορῆ. 
μτὴν γαῖ ἀ σαν: τ ὃ: ᾿ωξδι μὴ γα ξρα» "εν ἡ ἐβεφίρυσεν αὐδές οΥ ὑεεν 

»» ὑνγ. οὐξμόνν: 3, Ὁ ζγωνῳᾶ σούρκερις μεύγίας; νι ϑν 72.» 

: ΠΡ ΘΝ 
ΕἾ, ̓ ονυεὐηιπρνδνδον ον »γός ἾΓ2, -σδηρχσῶ» ὁεεὐ2᾽. νεσρό δ νέ. 

ᾧος πάνυ ἦν γμεῳμέ δι αῷὸό ναφων ϑοσυχο αὶ “οδυδῶσᾷς αῷ ΤΩΣ 

νεῷ» οἷ αὐνου δεν αἴσίι, δι“ εῦ γ9 αὐ φείδειες ϑεῦ “ἐφ ἐφξοιονλανεθίζον ᾽ 

ἔβαλεν »ἢ" ξιγωρρῶ; 2,0 νεφων 85} νωξρλης 2 3. οὐιιράν τ, "δέω τβδν οὐ ο(ὦ: 

ϑ)ανγγγαῖς ὥγ λνος ὀίγονο»7ς οἱ ανα υλαυξος δα, οὐ ξνος ον ρῶ; 

ὃν λῖιλο. θ τ 9 αὐ διβδόρις δλλῴίειιο οοτίρομεαν δ᾽ αἶθνο πῶσ, 
δὼ πα παν οὐζδχον "μοῦ οὗξ παν ἐθέλοι τόσ 7» 5λλ 

ἐῶν ΩΝ φωϑ; φιλεῖς 7: κρυφ»627 ὁοριαναῖο- ΡᾺ" 22. ,) 22 4 Χ 

γων 5 ̓ γδην δῷ - οὐφοννον " αὐ οἵ, 1! τ ΣΤΥ ΧΩ μευ ον δ)6 9» ὠς ῶρρε, αὶ 

ΤΥΝΣ, ἼΔΗΡΡΑ ΟὟ ἀνστῖου πορύννῖν- κρς ναθκά γὰρ ἜΑ ΣΝ 

δ κε ίζος οὐλιν "7 ων εζφρων»ὠξεά ἀγωρσο Νς τ ᾿πέρωσυφῷ 

1νσ ἐοιοργλνεραθολύθν ̓ στρδ μα ἸΕΡΟΝ ο“ωῆ, βεδεωρο φήω ᾿ὝΩΡΙς, ΠΑΝ 

γζλιμον ὃς  χίδῶς τι ΟΝ ὅ)α ὡ» αὐνωίρυς ὧν “Ὄβαποὶ ἜΚ εβ, αὔδα. 

“θῶ ζς σαν 2' χαχὺ κα Ὁ Δολαλ οἷς. οεγ αι δεκοιος γε, γ ον γᾷ» στευύΐςφννον “ 

αξλνωχϑο. να δε μν οὐονῷ , περόζαος γοθῦ 5 "" ἐπουῖν ὍΝ 20». νά ζ' 

λρδορῇ γιννον "32 νι ἀδθντὸ Ἴων ϑϑκοάσεν 96 Φλ5» »Ζ φως ἢ ΣΆ) οΟΣ 

μον ΞΘ" ὐλεχθϑ » οὴ φναν αἰ Χχῦ νείρς τορυ τῇ 9 3 ἈΩΣΡΝ 
α, ἐἰσακδλεύδοσαν οἱ “» ἡκνα 7 ὀνοίρεαδω οἷ εὗψων ϑογαθ ὥπζ' 9,9 δὲ ἈΡΙ25) 

Γ᾿ δόι οἰηνίοι "Ὁ αἰδαν τὸν »δῆων γ δῳῷ ρων «κα “3 χὰ »» σγυζ, ρλϑο 

"οὺαν ̓ Ὧ, 1, "ἡδὺ μὲ κε μμόμ Κς 

ΓΑΕ Δ ων μάχϑν ἀρ ὡπαγνφλία" οὐγε ἀχ' Δ πιο δον ως ̓ γορρδοὶ 



αὐ534 συρθῖ δηνο κα ῆ: χοῦν ες "δωύζν ἐδ να ““ νέοι; {ΘΕ 

δὰ δουνοὶ πέρρυίοναν ζῶν ΓΎΡΗ ΤΣ ἕο ἐν ον ΝΤ Ἄνο! «ον, 

Ἔν τ νον ὃν. ; 

κμωρ.ν Κ. » Τ- δεόξβεως: ἘΖιν εὐξίρνσε ὁ δείον: πάν “2 οὐρανῷ λύσῷ- ὦ 

»3 γι 25 ἡέζολα διυδιογογ ον ἀρ πα ιζῷ ἡκν “σοῦ, χοῦ "27 ἤξολσύστυ σφ λυ ὦ “5: 

ρνας “ων φὸν. 

ΕΠ. ̓  τ ζμοὶ οὐα! ) "2 ζ δ Ζβμγούγντλου σαν εριϑσα »ῷωυείᾳ μόγρλκν φιζω 

εἶλην ΟΥΤῚ “έχει ϑῶς Ψιγ2 γα» αὐθϑωρν.- 24! ϑεόχύϑ᾽ ὙΠ 

γϑλσα- ἀν Σϑοάβοχαῦ ἀξ ὦ ὀρβοία Δ Ξατε θη ώε ζ τ 
Ὁ ἜΡΘΗ τ Ὡ ἌΡΑΤΕ Ἔτι τ ἐολνλφηΐξμ Ψ οἐνρόχρος “)4: 

λιλϑζος “οἰῶν τωὐρλος δ ἐς Σ527.. Ὁ ΤΑΙ “ὰ}," μοβγέεόν αὐχή ὦ “29 Ατνν σε 

“ἃ ΡΝ δὐυκ γι, σω 41ωμ.:}. οἱ εσίανς μων “2 “9 ΤΣ. ἰδ μὰ Ω" 

“κρεδι δνϑυγών ὡς ΠΝ Δ ρ ἢΣ δου, ρε σεοοφβορον» ΠΣ στλσυ; 

ἀθου το λῖσ; Δόνβ, βογίν ΜΈΣΟΣ φυὐξλνδο ὦ ἀϑ οὶ 

ων τ ὀβέσιειν ἴλρι 9 ἀρχίο ραβ ὁ Ἄογιόν ἱ δέ φδιας 
Αἰ προ [) 21 Ὁ ἀθγζῳ. 

5) οἵ 4,09 ζάώταρες χρρεσόξλιροιν οἱ ἐξ ωζρσυ ἀν τοΣ φυ),2. τρί αύω λων 5} 

") ϑθονγ 9 αὐζορνἐξασον ἐβ Ζὲ τεσσευστι αὐζον πεν δε αευσεν Ὄπρολολνίω 

,} αὐκοσα,κυύσν μά, Ἐς ξγονδεγοάυ νδάνοΣ αν. λον ἀμρασ ἢ ἜΜΕΝ 

"2 ἰμν δ δι κὐγαλην σ᾽ ἐἤζδλασωι τὰν 42.» εἰς» 

ΟΣ ὑπ  Ν φνὐμἑρχῶς «αϑαΐν σηαβίνα ΤΟ ΡΝΝΩΝ αὐθρδρ ,ἀἠσυνε: 

Μ᾿ ὠφδδν χηροί τρζσοι, εν υ οἰ δὲ 7 ,Ἀ;σοϑιδ᾽ εἰσορζλο τοα ζῶν οχρᾷ,. 

“5: Ρ 7κεῖς 
" τ λρε, δονυσχ σὴ γε ὺς ἊΣ ἐς ἐν “ριϑῥναρϑ ἀχν, λαυλαιϑης 

Ὑρῦ ΠΣ σλυ, ὩΆΡ1 4 Ὁ Ψ πρξοφ»» Ζγς “7 ἐν 10 αν 2ς ̓  ν δι φρο 23, ̓ς ΤΉΕΈΥΡΙ 

"}} δῖ σοῖς ῳ λῆ ων τήρισα δαῷ 43 ἐρε) ζχς καρ γεονίς ἦν ΩΣ 

ὙΠ όναίν σε ἐπῶν ὀβορηίθς 478: Ὡς ̓ δλ δ αϑωναν ὦ ̓ἄχροξεί ἀ. 
σκ "νως τἤρμφιεον ὥλβες:- μέγρον οἾ, ̓- γέρρων» ἦν ὁς Τρ όδ κε: ϑξουοι (τι 

τος» δὰ ϑ βίας τ κοθελγίλρησλϑηίδς ϑκ' μἀβ χοξοε. . “αἰ οζ' ἴων πεορ γῶν ᾿ ς' 

Ἴνν δον »ἡὁ ὧν φρῖ δ᾽ γον δι» Δἰῆρρα θραυδα 5 α ἀατξ 



Ἵν». φ»»},ς φρω ̓Ξεγϑεος ϑὼν αὐοθὰ δ αἢ Υ ἀῶ “75 ἀϑορα αν δῶν ρα σξρς. 

εἰσαεὶ δίς πεζρ ζω: ὑέλτα δύ ἐσογαῦσος ΝΖ Ζ: 7; κῶν ὦ 2ωυρίχε 
“δάνθόζο. ΩΣ ΕΝ μι ᾳάρις τοαφρούς» ὅες ἂν εἶ γος ,ρ γὴν ζριῳ μὰ: 

«δον σωρεχονῆς οὐ 2,2. “σθσὰ “ρλτός δὴν“ ς »ὁκῶν περ «ὐλοοι νοὶ νδοᾷ ἀχύ: 

2ιως ϑϑπρε ρκωόαν κα Ν οἰδώωον ἡ λοφσοσεευοῦ Ὡς ̓ δρώχυ, 

μὴ ὦ “σἂ, δ ἡρανς τλδού δ: » οἷς ἅ {δα ἱᾳρόδυ αἰ 0) Ζικ(' ΤΗΝ ἀὐαθ᾽ ον δμόν 

“θνς) δος σφόδρ αἱ οὐγαρὼ ΑΕ ΑΕΘ ΨΘΌΝ γα δα Ὡν ἢ ω9 ̓ κῷϑύλθνε 
Ἃ ς! 17] Κα μην αμε ετρδα εἰ(7 φρο ἀὐυχοεῦ» ζν: ΟΎΟΖΣ δι ὄχυδ» 

δαρξοῦ »ῴβησω» ὁ ἐῶ ὦ ὡς ὡνΐ φρ δ: χσιοραο φαΐ φοο νωδδ 

( εκ ὧν ον ἤζϑον 3.0 χρόφά ᾿ϑνὰ “δ ἔς ὦν αὐ ϑανανῶν γδήξκέων κᾳ: 

γάλρις αὐ εξ, μή τα φοιῦέ, (αελιΐ σεοσξνεν τ αὐφχράάς» 2 αγωροῦς 

δὰ" ΚΆΤΙ " ΟΣ ἘΣ ρθν ἘΠ Ή ΤῸ, ὥζ; φως Δ ρωΣ εὐνον ἄχος δ4 ζ4γηον οἰ πσγζ: 

ρ» νερζι ες » δ ἦν ἀλοοις «2 ᾳς κὐνν ον αἰκἴαναν δι γεν Δ λοῳ) ἐρεν. 

ὼ» 8: ἡνοίχϑν δναδ ἡουΐβο; ὑός , τὰ ΟΣ ΌΘΑ ὃς 3.2 βαρνίο;ς σι, φλλαδάρ, 

ποι 3 αὐχαρηξνίογον ον πω οὐὑγολ ᾧ ϑοῦ ὀσωγέχος ὥχσαν »ἡνε ἴχϑα; ῷον 

εζεσεν φρο ῥολῆνεν φεῦ νουϑδλν 27 ραδοίμορ» οὐζξον 2ν' ἀγόδουίρατον δ, νῦ: 
οὐσωῤοίρς ζιδησοωξ,φαν Βἰ ,ὀφλγάρως Ἢ "ὦ ὦ αν γα, ὦ 5, γᾶ ρὴ ͵ 

2 φολ εκ «Ἐπ βίκασυν ὃδς Φξαγωκδον εὐβ.'.- ᾧ 2εῖ, δ᾽ χρρνυύσξ; ν' 
δρενῶ τἷ ι κωρόῖς ὡς ΦοΡΣ 4, ἜΣ μρς “2.κ' "θ΄ 25. σηλριώ; ε΄ ϑωλρώσης Ἰς ζύσ φώς; 

Φίσ7, ἐφ υιον ΩΝ Ἢ μανοῦ, 2 Εν ̓κωΐῦσν» ̓» συμεύβαγιεοί ὍΝ ϑα' χεραδλυγίμς 

αὐ» εὐλ τὐονρσαῤ συκῆ δ᾽ (ξενυξάθμοπεθοί δες σανὼν 2» 2; γον ἩΥμΩΝ 

ϑῶζεσον δμυλςι9 )ς “ων ναῷ τΝ ον δέει κού ἡ“ Ζωτν 
ὑγο έραξιῇ 1 “ιν νύ ΟὟ -ὐο 2 γ᾽ ,ἡ οἷο μων 5 ἄξω δ 3... γα δίκος φοοζχοα.. 

σραϊξιρα γροὺ ὡ δον Τ᾽ διδῶ; ἐ Ὁ “ΕΤΑ γ ξῦνμ αἰδίοϑ Ἐκ θεῖ: 

)εις καὶ ϑιθιωνὰ ον α«ηργέζν ὦ Κλ; δι» “δ 451. 22ων2.2. »ὐώ 

ΣΟΥ χρῇ, ζ δγρῴεσοε ἀραοηεῦν 

» γ᾽. υἱνωνονξδ αὶ ἀνεκσῦ θθονν ὁ ρυῖῳ τος μευθϑῆν “έϑον 
᾽) πν « Φ(,βδν εν ὥς 

ελῦϊ εἶσιν δ, κα ϑω ὅς 8λ αρεορζωχρῖς δραίαν» ξρδιξόνι ὡξξιαι οὐ" 

γῶν θη σἴγγοις μων αὐἰρρερνώροις ζύοις νεδίρ!σδ' 2ξώναξξδε φουνω, φωΣ 



δύ ὦ» ἀΞΟ, ,γλρνσον οὐρρδ. δος καλεῖ ΡΣ ΜΕΥ ΤΕ Ἢ 

ΠΣ ΖΣ ἐωχον ΡΝ ἀόκογσᾳ ϑοιϊαήξος ὑυονῷ,. 
Τπ- “σαογός ΕΝ »ν ἥλιον ̓ ̓  δνλον γὰ ἴροάώ 5 Σ »ουομέζι. 

Ἂν υ φννων ϑωώζ,ν»γ. βου αὐ ον ὅδέο ἔχ μέτα. ὩΚΛΧ; 2ν αὐζαοεον;χ' 

δῇ ΠΛ Ὲ βεθελβοὺ ̓ “ἴσο. 5.5 ἀβςϑνα; ον 2. ὁ ν “ᾧ τον σεΖαν προ9 χα ΝΜ) 2) 

ὀρ ι δεν ἜΣ ΕΣ χοϑὸν εβείοίοδη, ἐς ΣΌΣ 7 προ σνί ίῳ: 

πασξρει ἐβηφβευθηβ πε τἀ δύκύξρρνς ᾧῷ »96 59 ,2ι οὐ Ὀέχ"3 3ξεύων; 
ϑριοερστος γνῷ κω οηγβωϑ δόλων “ ἐξκκογωίσῖος “ἢ 1. πἰσκίιν ποοοφϑς2 

“ἐς ἀαζ ̓ φ,μλΐιοοι ὡδξρσοι ϑιὲ σῶα τ Ὁ πευρνδνας κονανθοα δ σοι φ : 

ὃν ἡ ̓ ζ δον “νΔμή, δι λδίρξν 2) ὑπνῆνο! Γ ζῦ δ᾽ “μος ἡρημοναν ὦ 

γρίαν "ρϑ ᾿ ἡργἤλιωαξ ἕϊω ὍΣ ΚΑΙ ὔλχος “Δ; ὠφελοῖ δε σϑ 4; 

ἡ ξθ «ὦ χαβαρας εἶδον γῦνον εἰὐτωχηθβ᾽ ἐ θενὰ  λώλιν γερόρο μα ὧν 

" σα υδόρθα α ̓ἀ τῶ, πδρλεδολν “ον ̓ ἴμηξ ἐ 4, σωληίνην ώχον δον 

ἐἐβδιυχθν δ ἤκάνος ππερα οϑίῷ δῦ σον. ἐἰπεϑν δλόγοριυ καὶ σωλνίνη «ἢ» ἐξ ΓΖ 

δι) αὐδῇ ὥσυδῦ Ὁ ᾽ξ διιαγοστιές δὲν σρξίχν.» “ αλ2, " αἰ φλ με εγβρν. 
κα ουϑώός . ̓νιὀθωβ εν: (Ἄς. Ζξοῖ ἃ σωλρλήνης ὀυζς, Δ;ς ὡυύναω, στο: 

»" ἜΤΗ Ἴ τεοωδλνωνν αἰγ. “ Ὁ ἡ μν»2.2 20 ξ,ρ)ςοῦ αλείαθήαι τερον 

ζ ἀῤοοιβεβηλύτλινα Αδλλμων μὴ ἊΨ ν ἀλίγωΐν διθγ5ιωνοίο 2209 ἄρεύκο ὴκ γιλῶ- 

«λλοὶ ὦν "σῷ, ΘΒ ον δώμοφθαβθολ φῥοίρ αν Ῥξερεοὶ ἀρϑλι ζοῦν». 

χ᾽ ἡδιΐῷ χρῶ »οοαμεώϑα ψοχοῖθῦν "4. ΞΟΡΕΡῸῸ δν ὟΝ γφίων φαῥοσαν, 

εἴ μον ϑμνα ἡ “οκρα ̓θαῤυπλούδιζναῦο γαυος "": αἰαηγλ ες μην δϑίϑων 

τ 2 θς οἱ ἡσοῦς)ν δόλου) γιδωσχυϑοΐ ων ἐὉ »ὗ ποῦ ̓ ζ ἡλίρι νὰ οἰ, ἐς 
: 2. “7 Ἢ ἶ 

ἡμγανῶμα δ, Δ ϑηκέεῶ' δν εἶ γαςο; φλιρίαν ἥλιον ν αλλινα “Ὁ .» ἄνω»: 

φρογΣ δαφολς οἰ ἐξ σα οι ἡρυθες αὐσδόχᾳ» δὰ σι, ἐνῆν 96, 
τὴϑ ἀλμκώναι 3.) αζα. “ἴὰς», οἱ σϑλιν πὰ ἡ μές λόν 2... φάνληδ᾽ 

ἄωισαν νον ὑἡβυνύξι ϑυξιοσώη, ἥλων ὃν -οῦ Φϑμῖν »ὦ ἡ δυονᾶν 
ΘΑ͂ νι μαδισόι ζω ἡἀπῷ ως ὁ) σελσωδδῶν εὐ κὸ 1 ἐξζξει παν 

οὐ ες, ὡϑ «ὐνέμως σ᾽ κβεϑος' 

Ἢ: Σὲ γὩ: οὐδε, ςι φρινο εἰς ρων “δ κα "“ ἰεῤναρόφξς » 

ὀίραλων ὀδίγῶ ὁ δξ αὶ 2,53 ἐζριλαν ; 



Ἴ ζς ΤΡΈΒῆν: μάνα "1 τ δνονὲ σε σοί "ες ζοενοΣ ἸϑτατΆν, 

αἰχέςο ΣΌΣ φοϑπῳ Ἰκβνὰ: [ἀκ Ὡραῴον ἐοπλλ πὲ τοι »οὐζυλᾳ ΟΣ 

ᾧρεῶν »" σοζίον «ἐχαοὶ δ᾽ ΟΣ φοίλι “ σεν γεν ὧν δρύ ΉΟΤΕν ον γθνν 41: 

8η0 δ  χόνον ὡσ νων, ἐβόφων Αἰθκονα αἰβοῶν. ὡραίας ἘΠῚ 

ϑσαρδνρ “ὦ γα ρφἰμοζ οἱ μάν ὐϑνὴ "ἣν ἡπρατει ἐκάξηση ἀορτῆς αὖ; 

2, εὐυχέμαβ ὁ οὐφούγον κτλ θύον "ὲ ᾿ 9» ἘΡΉΑΙΝΝ Φηο, ρα Φολρίϑέα αὐ: 
σϑβι αὐδην ὀβιλαίς αὃ- ἼΠῚ τἢ αὐγωὰρ φγί 2,2 Ὥνοίας δῆς εἰγηλλόν» «ὦ 

᾿πν: οὗγ 2 ν Νὴ δολδι κὸ ερἰσεσθωω ,Σ, μαὐζ ὦ φργο σαῶν ξνώ, 

δ' γουστεν ατἢ,ν ἜΡΑΣΙ ὥν. 

» ι ὐῶε δλλο ογεδον 9.2 ἀζῳ .« ᾿λύλωτς σοῤλοὶ κι ὐαο ἐκ, 
βράδυ ἰκροῤῥηβλνοῖυδν, 

Σ ρυχήν: οὐ σωανεῖν νῷλϑ 5. οδρ δ΄ διαρλίοὗ "σο οὐ ῥὸν σὰ “ών μι δ, 

φῤ»λον - οὐ ερυν σῇ οἴχ" εὖ ἄρ ν᾽ βα; νἀ οὐίφρε, φοίσνω ως ἈρΉΣ ον σῶσε "ἧς 

ϑού) ν)αιδξλου σῶς γῷ διξησφρῦυς, 3, .3..».622 ἜρΟΤ Ὁ ΤΠ, ΖΦ σαῷλον» χὰ ον 

ἘΝ τ ̓ Υ 2. 'ὥαχο ὡὸ ελώγονδε» ΩΣ οι λυ ονϑϑύνδυΣ καφρίαας ρχ' αὦ 

ζρ » ἥεησον» εοἰψερςαδῆσ σδοαίρος ὦ ἴῶς πνινῦς αἰνωρνθας αὐγδεζυς. ἢ 

ἠὲ ἐοήμ ας δ δρορκοὺ οὐ μοῦϑαξ. δος ὀρ ϑευνλρόβῥο 
» Ἤυ "ρα: ᾿θασῳ, - άὐδω! μα φρυλοίς αὐδο}) ΕΝ χλασθηρεωδα. 

“Ἴ9: μαΐρρες »σμϑαίίως ὁ δῆς σγεαν ξεν ὦ “ςγ. σδμα δ! ἤξδμῳ ραἤ.»} κ' αἰνξλε: φιὐ ν᾽ 

φιλλοεῆ δεῖ σάλα «ἰβχρσῖς Ἰρῦνφίωγ πρλναρωαγραδο ἡ λέ ἠλρωθωλ ζῶ, αὐδροεγ. 

ϑωνιι β εὐσος δ᾽ υὐχο υίκαθα» θλες δαγοω σοῖς δβ 2.9 κόρον φ΄γ ὡς εὖ: 
" »ως ως σὴ ᾿χοςὰ δζυς «οίοον3 Ἷ ατρῖα ο΄ δασλϑκαθα, ,ὧ ῥαξ "εξ Φονλος «ὐῇ : 

ἐσοιθγξμωοι ζεῖ οὐριιθρθοὶ οἱ ἦν Ζεγς σία, μεν εερυῦδ, Τῶν «γε νιεν ἀφ» οί: 

δ, Ἴρις ςῳ χροός μρρ)ον ζω) ἘΝ α ἡρόν ἡ ἀνήρ ξουδν τ 

᾽» 7. Κοῤρο «ἐσ» σιρθ:» {72.. ἐρς οἰ «ςῳρ ᾿» φου οὐδρονν 

Εν τ Νἥ ὙΑν ἐν σἰσὰρ Σ ὀρρόνσαν οὔτοι ἀνα ζυ «θϑωΐζ 7 22 »,α; σὰς διωςΩλ: 

τὔλτα ἀρσύς ἐμδδμονρε νγ»ς- 5 ὠβεος σῷ» πο ρ θέα, ΓΗ ἡμρῷ ἡγ. 

περειεων ἀἰρηζκω, ὑςϑεοι φρρεξε. 2΄οχ' ζμοῤερεν ἕλμον ν . ἐφν2» ὁ οἰφσαρο εν, 
ἕῳ ρεωρηϊροκοῖ οὗνὰ νο) 3 5. ὑρδαὲ δώ δον - 22,9 τοῦ ςρὸν αὐδυ" λβρθω 

νοῦ σον ον σωωρς ὧν οὐνίλ (λ ελεὶ 2. εἰχωλυ κγναίρεας ἴοῦ: δρῦν “Φοῖ 



δὺς «Ων κα "7, οὐαί τ ἜΣ ͵ ( 
ΓΜ" οορρὰ- ο γΡρ. « Ζϑορρ ον, ἡ δυξ ον οι. ἀλώνν πσοθς φζϑρνον, αφύξγσ ἡ 22} 

25 ζυγδή μαλρφροζάν- εὐ Τά χρεο γῆν τῶν ἜΡΟΝ "3, πνώτω "ἜΣ 55 Ὁ" 

δὴ χα σά. κκϑη ὧν δα δόνζων ἐπι .}...2 Ζλν δι σαφρν ἐν ΠΣ ἡπροὺρ ῬΕΘΡ: 

: πρίων «ὐ «ἶθ τᾶ σειν διὸ “ωΐμαιν 1,0 μιρεισιν ολήβχδον γοσν οῦ μήννον »7)ρα» 

ὌΡΙ ῥηχωί,, ι οὐφονργιϑδυς μοβαν ρα ζω, 2) 25} πῆφο νἡ μαὐϑεοὐσα' Φρες Δ, 

-““)ιός ὀρ ϑεῖις “δα λιν θμξαβε ζρὰ ἡγῖς ̓λρρσελία. 

27 {- ἐξν «οὐρὰς ὦ νοῦ " 8 δ λα ὦ ἘΟΑΣ ΣΟ ὌΡΕΣΙ Ἡρημξι ̓ άαολ νον 

2) 

2) 

“ἢ ἦνοι 9 9) ὦ ωῖ τ λυ ηβνειλ: μα ίκβο,»- θικα, δια ἐρλλο τς 

ΨΩ ΝΠ με αδυ, "ὺ ἐρέδϑν Φούφος. 

0, “ἢ αὐδωθ φχετο ἰγῥλωεθεου ἰυοῤν δίηραι τορῶ  Σδ0, 
ω πέχοληιις αϑονί, ους Ὁ ω υἱ ἶζινο "ὦ μαρθ4» ζὸ δαλφρὺ χόέ ωξ οἰςτφερς- Φς" ἐς»: 

κῴναν ἐθὺ σίρρ εν ἦε ωὐβδέίλως ὔν Ὁ ων αὐ μία 225 252 φβιλδῖ Θδζ ρηχην 

«δράκων πυρί δ ὡχϑε ἐγαρϑίῷ, δέννρκεοφου δία 85 9280. εηρυνά: 
ἐλ ως οἰ σελ - σπεῖς 2.) ϑορνον αὐλε. δ." ἦοδθλος λῶν, 

ἐὐλθιλσε ἡπσύϊῥλδα ὑπῖθν αἰώλαν τα! εὐδία, δξω φυγ»ἱος ἂν τ νοις 

αν οὐσοῦδ.. δὰ σαϑῦν δοζπεονοίς λους σχρομαλίῳ. ὅν. ϑὲ δεν ἐφ, 
προρορεδον ἦς «22. 2. ἕξεως λυϊεθδν βόα 2ν» )αργω τὐωῤνρ υὗ, 

2.) 2 ἢ τ νά ει ὝΡΗΊΕΝ. ̓ ς ἊΝ Δ᾽ ΩΝ ϑεδόνον αὐδρω2 οἱ οἷον) 

“ας ἐς φϑα! “χεονρήρες ἱααοογας δμεω ιν 54; δρίας 2 σωϑῶ- Ζυ2 ») οἱ οϑερίος 

δπιλωῖεν φ λοι. 
τ ων ἐξλε οἷν ἔργα ὅσου ζχι δῆσον τὐρρυπὸ αζο 2. 

5) 9.) να φι25 «δ λίρωνον ἀϑλνν ὅκα φου χιλι πόδα ύας ἘΝ 

Ἰ2 5. δα φυγὴ ὅν ᾧ, φβηέσν "οῦυσ ὡσαζλωμζων Φωγον τ θιο λναλαρρυσα 

ἑϑουῖε ΤῸ: “ΣΟ ἐδ τ Ψ ̓ραδων ον οἱ μφεχῷοσοοθ, Ὡς ΝΝ5} ὅκ,» ««ὦ 

ὡν ϑλιϊκωῦ ϑοοζδῶν ἃ ἐν το σμηιεῖν πῶς ἤδδνων “ὦ; ζ,α, Ἂν ἤρου Ε Φν" 

ΒΕ θἠδδησεῖ ̓ωνῖῳ ἡρεου ἀσλρο σοῖο ῥπυμαὶ. 
Ἅ" εὐγωώνφῥ μά τι «γράζωῳ.. δια Ὁκαι μ οἷ ἐβρέλημοθεδέ “ἄσολ ιν ὧν, 22.) 

Μραίωνῖς ὦ 'ῳ  λρρς ἐθλύκοσς Ὁ δι Ἰἀγαρλριἀεθλεθιν τον μι ἘΉΡ δ2 ς 

οὐα ίδε, δ δωτ οή “νὴ ΡΈΕΙ ον αδλυίϑὴ θαι δεν» δ ἀρ νάνι δια: 

ΕΡ ἐς γλούδολος ὦ σωλενεῖς »δργανων ἢν οἱ Μ»»" δορνυφΆ δ, ἐφ λύγον ἐφ δοῦν: 



)λ! τυ οὶ ᾿χνδ»υ, κ(Α 2» στέν- 

γεδῷ ὁ ὀΐω γος» οδῶ “4. πρωῖν ἐλαλο ἃ δὴν ὙΔ ΝΣ οὐλεεφδόνον σωρξς». 

ωοσι κρ ᾿χισεκίννγ Φίνωο μυχ Ιλ. 5, δον 2,2," 20 ςφ) α 2. ἐλὺςξ αλαλονφ Ξς "“πιλοεσιῷ 

τροῆρ 3,5 οἱωῦ 5 οὐδλείθνδῖς ς κρ, ἐδ γοον . ὑκῶνον πεῖς; ζῶν ΧΩ το 5 
τρερουσίς υἷ ἴσο, “γαῖ σον ἐγϑλ οὐδ" ΦἸβοαιονχ οὐ 2η Ὡν οσγησων ὦ 
αὐσίν συ ϊεωγεῖς γεὐξ ἠδ: ον Φρωθζο τη γέρα βάψῃ 
ζμκον ὁ διαίδδλος - ϑνὰς κε! λώζν 3 ν “ἰῆρζρον λομελγ γδ δρζοεω ἡ Ὁ τ. 

ἐρεογεόν «ϑουΐ; “ γώγονῳνεη λνοααγι ὀυμ νου δον μον νῷ 

“σαρδον ζοῦ ἴς πῶ, ξχ 3 δογ 9 θυ κα ΠΝ ΤᾺ σθιῷ. υϑόνρκεοσ σα κεῖσ δῖε: 

ναῶ, με γωξ οιγῥα ἀὐ ΤΣ ,ματόλ, - διδδλρο λ΄ γ ὡς Δδώσ2Δλ ζλλῶν αἮἴξις δι6 ως ζραρω, 

» πα σι, ἐμά οῖθεν ΖΗ σώξρονῷ ̓λύγφαν- “τῇ “φ,ενοθ ἢ ᾿ ΡΣ δὶ ̓ἀϑοίοόι 

» ὠδι » 5 "ἤκολόία 93 οῦ σι ϑὸ ἡ μωῦ τ ̓ελέθοι ϑουΐχο, Ῥ»»" ἘΡΈΡΤ: βασι ῥβευνβθ:ε ρίσ, 

"7 σδωλφων ἡ, ῬῊΝ μα ίρ, ορων οὔρων ὦ δυωγνον ν ἤϑόμων ΟΝ “ 'υιῆς. 

“ἐξ ποῖς ἜΡΙΣ “Ἴρυλονκλέ οἶδυ οἱ δὼ δ Ζλέκον εἰβιαζῷ"3»υλνδσ εἰαδθήχνλων, 

οὐ Θρ»9 σθιυηϑ λῴρνσαν »ωϑ δλλίος οὐ ἐρυννή, μϑτυύμηνν, δια: 

αὐνμέυαθε 3.Α' φροσῶν οΑ οὐμῶν ὧν ὃν ὄῤχον αὐϑ τίς δι γωδονῷ. 
ὙΕΥΝΙ ᾧν ὙὉ εὐλνωδεΐ "» ΩΣ ῃ ἐδώ λθ ω ἡ ρίβεοίεσς “ Ζυδν ο᾽ δλααζων αι: 

ΕΤᾺ Μπ 9, οὐ δ΄ κμδρϑρδημεθον «ζ:ῶϑα τσορολρ γᾧν»»«} Ξδ (Δ ἰὐδηὴ ς δὶ 

αἰ δααρολοίηςον χ ἢ εχ: κῳδρδλ λον . σἐσάχφων (ἢ ρέων" εὐκθλδγφαίδγωλοι 

Ἰώ ἐν "πε λοῦτο,. (61 ἐονΐσο, ηοῦ καιδων σλανυζο. αὐθς τ στ ζο τοσφήδοφ,. 

' ον ̓ ἐσενγα ψ' Σρκυ Ἡἠμμα γα ἡμώ ερς “ἂῳ νωυζ45.2,ν μα, δ΄. 

δία 2, νῷ παν 7 7 οὐοῷχφωῦ ἥκων φζ συγωρσῶν “οὐ καί, ρεον ων ἐγών. ὧν 

αἰ δαλοῖσ Ὁ φωρισῶν ἀς χω Ὡφονηροῦ καϑδήκων οὖ δ» » 2 . 

)) ζ. ανῦ νῥμγοτν αὐδν »ε)οὲ ̓  φέραν, ϑουῖ ἀρυγον "ᾧ οἰδίε' κὰλρον ἧς καερζυρ ες 

») αὐλρῦ» ἐμῇ ἡγείρνστν ϑινοίχ» τ θαρεῤῥείνν .χ)α δος αὐ ϑνλ φ: 

22 οϑρν ον ̓ δ ὀῆδων "ας συηνϑεί, ἦκς. 

ἐπι οι μαρΐνεας ζν σθωωρώωδε οίτδιν ὅν, ΠΣ »οὔγχοδῦ δῷ; πον 

γὦ δχθώσᾳ μα «δ ὥρμα ηουΐγοι ουφν ἴρυ- ὄϑν ϑϑέοθοι οἰ ἑ περ ξασβυν μιλθενξ: 

(κε: ϑιημὸ ̓ ολοο δον νοζὼς ὦ, οἱ ἡ δίν, αρ ϑροϑέλ ξσιαγ οἰ δι 

σβ σου ὦ ν0] ψαυΐον σούς “ζ: λον πεοώμρινων δι μύμον ϑγοθανοβη γαῦν. 



»(β,ὐώ χὰ ἡρωλροίαν»» 5 κα, 2 δια δος ππευό τρῖς ἔζων δέω 

σε θες ρμέα γοέψ, τὐῖς “22 τ μα τμνν ὦχοῖ. 
0: ϑρλιοτλνάρ δ “νι θἰῤποαῖᾳ ̓δ γθνα φερυγο ὦ ασορβή ἤρ.- 2 ΚΣ 
χερί νοῦ ομ ἀρεῦε, ἀρ δ ἐρεῖ τ ἜΜΕΝ: γελστοῦ τιν 

ἐπι} οὐ μεῦνον Φθοὴ ς μῶν «να ἴδε γος, »αλχα α' γρ99 πλυθμα “χώγανα: 

Δ. “Ῥ » πτοδρτ6,, ἐν 5 ίξος τγεοῖς »βωιγεωΐνίοον κεῤῆυχερ. τοχέάνεονα. φὸψ 

δόμον ἘΠΕ φ "ὦ » Ω ὑρολζον ΠΣ 2: 15. Δισλλοεν χε 

» ῬΣ 28. 2.1 Σσεαα, ἐ1 ἀλη, “ἰπτν μὸν εὐγοῖς 3.) ρῶν 5ῆς 
).) ὠδμμως, ἕν θὲ ῴρο. 

ἢ. ἀκα, τα Ὁ Λ δν ἐξμσει ἜΝ ΤῊ ΤῊ 
ΝΥ" Ζ - κὐγεδῆρς 1, χω Ἄμωῦϑα ἔχω ϑι Π ὀρθοί λίνῳ »Δῆρον οογίριεῷ, 

ἜὌΡπΕΡΕν ὐλο δ 2 καὶ ““αοθν δ ΓΒ ΩΣ δ), ἡμῶν ̓τεος γὉ "21, ,δηωζῖ»: 

μῳ ζω ον λμεης ΕΥΣΑ ὡς » ζενώρος γύῥονε γανύναιν ἢ ὥνχύιω ΕΣ "ἢ 2, ἤρδι δυο, 

2» ὙΠ φυεπσεὺς ἅν» ἀειλ νοι μιυθελρ εθυνοθλῳ, τ σσως ΡΝ ἄρον - ο ο 

ὙΠῸ ὃ δ εδα δΟλού 2 χ ὧν 2" δ λγω βεθεκαθᾶι 3: τ ΣΝ ὡ 

7 ἈΠΟ δεν σσλι ὦ “7 ενχεωύδυ “δος ίθεενοε 2. ὡς ἐσόριχν ἤρου. 

ρ αἰ!» ὡς ζζ 6» ὃν Ἐ7.. κρῖ ρα αϑ 7. οζ, λίγον “αὖον ἐὐδδι ΟΝ 

τα νων ῳ “Μῶν 2 ωο᾽ ἤμακλ τοννϊωύεραι ἰρεκισα 2Ζς »»» 

δξά!ν "Ὁ »,6» 2,). μαξιοχρδεν σαόμον δὴ ῥεβν χποιᾳ ἰχίλέιος γ» δ βυοε α τὲ 

ἘΠῚ φλύν 33, ἥόνναγα πσαφῶς, φυσὶ 2,0) ὥω “ἐλόν. Ὁ ,ἐιβλείμηζον ψδηρχοδν : 

5» ᾿ς εὐὐθδη να γῶ 7; γεωροαν μὸν ρος ζι γι 2ζας ἀλλ εφλ ζονόλᾶς οὐ ψν 

.». ὠἴξημον 552.» πον ἀνλᾷ ὥροςεωί δ. (δῶ νοεοὶν ὧν και θγς» ὦ ἥΐμησυ μαρθῇς 
») ῷ ἀνα φεωδ ει ,ρῆ, 

βιό γεύγονων ἐμωόρννον» “Ἔ σφήκοι ϑου εις» φἰργὶ 23 δρῶ οἱ σου: 
ὧν ἐᾷ, γῶν ἧς δύ δερμον. ὧν... »Ὀχθυ εροογε γερο Φν, 

ἘΠ νον δι ς, μύγγοι τ ναμαρ Τὸ πσεος ἡ οι ἴον γ)εεςελρέ,)» ὁλωναξι, 

ϑόῦγο 55 ξ ὠγυρῖν ᾧος μον εν ὦ « ΤΡ 7, οὔρμεε νὴ ἀμ. 5. χρα: 

εοἱ δδῖγον »ὐ ἰσεζ οὐφξον «ἡ αφήνω - ὠφραθναῖς “καθὸ ὔξφον μα. 

ο9Ὁ» λ, ὁ κί, ὧν 2,.,. ἧς αθηγεον “χρὴ “Ὁ εχ ὦῦ, ὁ 5 Ἴξσσυ συγ ὩΦΑΣΟΎ δ, 

δι 1} γὼ ἐρώγ σχοσνου. 

“παρ ἶ ΠΑ 



ψ- ὑμῶν Ἂ »} κἀμοβμὶ 5 - νοῖων ἢ» 5 ῳξοβι ας ὠναλῃ ῳ ον 

» φ ἐδυχων δ ἄργς (δοουΐς ἐμή ἰὐδου δ ὄχγυιρ 5 μαλκον 

ωϑΣ-σοξρισν »ἡ κα μά" “ἐρῇ,", τροχρώφο “»»᾽ν Ζρουγίσνη- 

ΚὙΝΟΝΗΡΑ αἰξοΐχων »ς τ} παρδεόν ὅ ὄξρ,,»ἀξον δρην αἴ υσν ὑσο ν 

23 σαρδοίυυ δσλώδ: δες δερπαῖμρ ον ἀν θνςαιροον ὗν. δυο ΩΡ 
2» αὶ», φαβο ς οὐ γγγςύουν ὠνγαᾳσνεάν κλρο λέν λιν εὐ ρανά (20 εἰσίοηγέεῃ ἐ 

στοῖωμον σίᾳ" εὐ δυλσεξεοος φηη ον ὄφην «ὦ δωλον Διὶ προ ρμΎ οὐ σαάνδαι 

ἐρλυῦθὰ “οὺρ ἡ σολεμγς ὦ Ὁ ἐξ μὲ ᾿πἘρ ΌΡΟς οἱ ον τ λύγσαθο Ὁ ὦ χοΐ 

“οὐεν κὸ βόν γον, λον ἐν ῳ συμῴῳων δσρεσόο ὁ εφ ύθἐ μενϑεί». 

ὁ σὴ αἱ ὃς λμςβῥχρν θελα, εὔμουήα «ὁ θιφγον οἱ παξαίμον γὼ 
δυιοίας οὐδε ϑινπῷ, τ χοῦν »«λλ σὰ φοινἤκ αα- 

! 

φοϊιμον ἐν ον νην ̓Ὶ ὙΑΣΤΕοΝ ««, 2 αὶ. πὸ  ΔρῚ τῆς σία, ὈΨΉΝΝ Ἢ ΟῚ 

λγγασαρμώ ὦ ἀν εἰπρλδο Ὅ." ξώ πόχει ἔχ γ2νζορισων Ὡραολγεφς αἐ2. 5 

λιοῖῦ διὲς οὐλορὶς λιυΐριοξ ἡ ἀονδλ, μρνρύων ἤν. 
βλύμαν "οἴκεον ιν» »υγολιμον "ἴοι “ δα βεναδυ ον ν ΠῚ 

“2 μνήμαῖῇ. να σὰ ζεορν εδδόδῳσων Αγ 2; γον εσστ κα ίεον 2 

ἀἴω: τρολεμον φῳ δ ρρένν, ἐπε χονοκε φὐξιοί ς με Δ. εὐ}. ν- αὐ δῇ Ζχ' 

ποος, λώ, ϑεύκελιαν δι β δὺς ὁ αὐἜχογς 2. χκαρος 5' Ἐν ) ἡνιὸ α 

γελῶ Ὁ εἰγορεου σῪ ὧν ἐσωλᾳοῖς με γ. “ύλεις σὰ ορῥγης χσώλαμον ζμρονς 2 

τῦὺ-ςοῖς οι δ : : λ᾽ γολωνύ 4 Δ’ μρῖνῷ ρξὸΣ ᾧ ρ)αδιοσο ν δ5 συγγα ὕϑοόν 

αὧλδ οὐχ φῥοννν »»ωκῤιρᾷ εἰσιν ολιῦ “Ζυχῷ, εγὼ αἱ σῶα ἜΡΡΑΝ 

οἱ σου οοῖξν λοῦ Ὑῷ ἀὴΝ ως αν υ ὩἾ οζώροςς. 

27 γι ὡς τείϑον ὧἱϑ 4 ν" «ον 2,ς. ϑωλουίης ὦ Ζοῦν μξἢ,ξ ϑαλο ζχς ὥσρϑον αὶ. 
Ἱ 

» να δηῖ γογ ἐἶχον Σέᾳ« ρούζα, οἔ ἰκα. “ «κφολρος του ρὸν οἰξϑν ρον ἀνε ἐδ 

37) ἔξ: φ)α δύ - 

᾽. ᾿ ᾿ Ὃ ᾿Ξ ΕΠ 

ΕΞ: μι δ" εὸ λων ϑεσοζα οὐλεστονιθθροϑ 7: φιῳ κὐπεῦε 

᾿θδξοιδθρώ αὐνε ξῃν - ἑμαΐ οων Χ} οὐργ ̓ χροινοῦ ἀμὴν “οὐ νιαϑ ΓΧΩΝ Ύ-: 

Θρου" ρῖος τ πλ θῖν ἐλιά δνιῶ σἂ! “πελνν "᾿ν αὐῇν «κ 2.9 
ϑαλρε αν, ς αὐνειάβα νον ἶς » ϑαλοατων ὥον ἀξωδν ὦ. ἥν ὁ δάςφαχον παρ) ςἢ 

νον »δῆβ ὁ σόα δ νυ χα δηρίον κι, 2 ἀλσχυνουλόν ὁ οἰρονούωλρς ἐ28 

7 
πορυ χς: 
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λδ ἀ “ δορί τρελρυρούδε οἱ γἐοοήραν «ἃ -ρ νέθρ»») " ἐπ ὕειον “ὦ ΤΩΝ Ἧ 

σαδανᾳ. , Φ,2...,ὐδὸς ““εοἴον.- ,( ἐαζιρδν δ λον ἡ ) ΞΔ! νωφ: το σἾ θέ: 

ἵ ἢ ἮΝ ) 

θ)αν »οδμύαγερς ἧς ἀνχῶ2 , δάκος στεδεν τὸ βασίοειο, ̓ ΤΕΥ 

ον ἜΣ ̓ ὡροβ λοιπριοῦ, σε μαυον φύνα ῶφ δὴν Φ ἐεγλλρρευν ὁ δ ορδὲ 

' νωβγαν τ πεν ἀἥον “υγκαῦα δ θὴ,.Ὁ ψε αὐγωλμεων, μειν δ δῶν παν 3 

Ὁ ζω δρν" σεναίκεων πξόνξο: εφαὶ δεεδξ δι μα Ἰὶ  πέψηαροα 

σα σν, μεωδερχὴ ιεζ αθ. σον λοξρον.. Σὲ μφίρια ΄ω. σα" 3 κ ἴω "δ ζαρον σ᾽ οἷ 

γα ων σε ἕρλαο σεοσύνον ἢ μων. λό » οἷ Ἰπ! ω.᾿ νεΔβι αὐδ᾽ τοαρο΄ 

ὡμαρὰν δὲ} μμίροις» δε λβδιῳ αἶϑος πἰροτσσι οἸγχοὶ ὡ ἀπ τνὰς 2 Φ) βιωχόν 

ΠΩΣ ἵιδι. 2.1), ἤλδας δηρυρᾶ ἌΡΕῚ ρι. ἡ τ Δ (δι «πὸ μιρᾳαλρές» λα δ. 

Ἄθθθα αὐ ζ. Δ; ἐβ σοχ “τς πα, ὌΝ ϑιερῦ 
μρσμεῳ αἴχα βεν. " συ γώ 

ἐφυχίδο οι ΠΣ τ ἀκ λει δωίση ω αὐαδελλονζος δ » αἰρρυίο ὦ, τθευ; 

νζῥνώ,» Ὁ ̓  Ἢ δα λθίε ει ωνῆνσάζ, ὦ οἱ) εεῖ οἶχρο. 

12! 12; γ᾽ τ 2 Χ Ζ3το 
.,») 39 “3 ὥ.9 καρ ως ὍΡΟΣ Ξρηδύθδε Ο ϑὺ δ) ὃν Ἀμμ »᾿ φέφίον 

37 φϑϑθν τ ἐν ὐθεσμεμ γαῖ Ἂ, ὙΠ} “ ς χξοίκα αὦ δ πος. νἱρελεύν Ὡς. 
ς΄ 

ἣ“- δ χρὴ Δ ἤκσρηα “λον οἰ χεκΐ ἘΤΕΊΘΩ »Φυΐς,}. αἴρσο. οδλς 

Κέσα δαν ν ζχε)δος δ ρ ῬΈΜΙΡΕ Ω Δρυραί δ ῖῳ ἑαρνίνον ΡΝ » κ᾽ ον, “ 'ς 

ψῳ κῳῴν ξεν γον ἡ ί" ὐἶ, ὠξ)ν μὐδιρ καλὰ δ ΤΣ 2 "καρίεβσς εἶθᾳ; 

γ μνᾶις δε λδ5- Δ δοὼδι «βου τ οἱοδλω “σοφοῦ, χορ ΠΥ 

υεεδδίνεις χς εὠρωῦ Π αχόὸ »ἐρωρώλος, μωῖω Αδκαρυ “ἡ Φνιχος 

πος. σῶι οταρηρκοῦ σὰ χε ξίως ὦ κα 5 ὄχεξηυν οὶ υϑιρίον. πᾷ 

«μονον ῷγο παροίχλεο 9 "ὦ οἰ “φὰς εἰρωδν γρημνύμηθεν δον σγάκἑ μων 

ἢ σαράκλεως ἢ δ μΣ σηκῶν χὴν γιῶς ρα καδίοῦ εὐνὴν ες ἰ 

σχδηὦ καρζωδημοιν «εχ οὖν πρεθς ζλ.9 Ὁ ὠνεαβκαῇ βθθαία "οὰν ῥα Ἶ 
αριυδυρονῶν οἱ .ἀναφδόν ων εζ' ῥιθοθμωρῥμν (ᾷ Ξηλθαν. ϑα εἶ 2 ςο 

οῖμί! Αδαι ἥξλχονι ἐχτ ἀ Ὑ ΤῸ: “ὐκοξλσήδος 2)» ν σωῤρεειοννῶν πνίς, »»αερ᾽ 

42 ῳ ὡγ “ΠῚ γμῷ ἐς Ἵ ὠ χοάφλλεε 5 αὐ γ,χρ)5ος ὡς εὗρ δὰ τ, δᾶ: 

ολέῖς ρα 
,“φρῶ λῆς ἘΝ 4, οδωδω εν προ ᾧ ού θεόνον αΣῶσ ̓ ἄνοκεμεγερν 

πες Ὑ “τ χρύςῳ ὃ σωλενᾶς ΓῚ οὐ δ ἐἰρὰ οταῶν, ζἤγοαν φυὐσγμεφι9 Ω 

ζφᾳ. 



ζ, ϑριὸ -(λ! Ὁ Ζ56 99 ωΣελόο γρέέω“ δινὐφξνελμῶν - νων: ἡ νονζίόν, 

ΕΙΣ 3, ,1γοίαν θεω, ον: ἥν συοὺ ζυς Δ. ἐυμαβἐ κρῖ ξα ρωρ ΣᾺ 

πράτ λνωσς ἢ 
»ν' 2 ; 

ὑω ἍΔ,μ'ν ιν μῳφαλων ἘΜΗ͂Σ χὰ, ον κολομμἐρν “ὦ τ: 

2 Ι θυσδανώω ΕΣ πθμὴν 

ον ὦ σλώμᾳοεως ὐχοίν. ΤῊΝ νὰ ΜΆ νονῆρον. κιρξχν ον, ϑυυϊγωδλοιᾳ»2 

“ σίαυδοῦ  ΡΑΝΜΜΗΝ ΖΩῸΣ Ὁ" ἽΞ ΠΕ ν δύρσδ, ἂν ἰσενε,ω)»» ὯΡ 55μέ 

Υν ονὰ Ν ἡΞ ὐ λων νηὸν εν σφαζον "᾿ ἐνγέν πῶς ̓ «ὦ αὶ 

σφα Υ ν τλλος ἰσγαιζα τφρήκον δϑ ἐραθρεόθαξημοεϊν δ ἤαήθ 86 
δ γος σενν 3 ζγοἱ “Ὁ ̓  ΕΣ ΡΉΒΕῊΝ, τ τοὶ ον ἐδοφχῆνφτσεος αὐσρδ: 

«ἐν, αὖτ «ναδερ ,ϑαφροσ 4. πω μα ὑ δίνω ν. ΣΖος λχὰ γιἀνασζήρς 

ὃ λεπρο ' ὠ ψν- μα ὥρην δ ξουχργιβήνω ϑων ορχον κἂν ὑπ, ῆρρανα: 

ϑδαβ κα οὐλζ οὁρ᾿ οὐ ξὲ οἱ σελνὶ ὁ θεϑϑονς οὐχὶ ἐδαίλον δ φοὐσαῆγρς αὐΐ. 

φααλσθζα,» γ 2. ον σον “σενοῦ λῶδ1,ς. γ͵,λχὲ ϑονούσῶος σααγηξ 
Ὡρῶν ἡ ἀμώμη ΕΣ Ὁ μευ ὍΣ “δος »αθκ ογολομός Νν ἀλη ΑΜ 

ϑαξοισϑοιν νον ΝᾺ ΠΝ 

», 29. χρέα στν δὴ» Ἀ}5 ἐτῦσυ ϑευονόν. 

ὯΝ γ δοῦν βεεμεδοο ἐϑγίωλ, ̓ ἘΞ ΕΤῚ Ζαρη 7.5] δ υ ῳ σλώλλοῦ ἔφαν "αὐλοῖς " 

4ἰσγαῦῖν ἐπα κελρυῦϑαν. 7 μὐρϑωμ: είν δ 51» "}» μα οι σ  ρσλονες ς ἀ' 

οἰ πελδοωθνφλβδοφ χε, Ὁ : 2σ πλδυρχονξς νώνορ, 

» Με, σεοσρμωένσωνϑ: δεακονῆ ζξ οδλοεό δδεζγδ Δ ϑυρίρνι 5’ ἐκξουθθῃ, 

σκπν 9ζ, ϑηρίῳ μὴν ἐγνζ,. ἧς [δίορυος Ὡϑεΐῳ,, φενγωκβε φλερε δεοδαῤο; . 

ΙΗ ἘΣ γεν, ὮΝ ὙΔ οὐζχος, ϑεώς ὅρια, ἐγ) ώδοὼ ὠνωργοξαν "βϑαόθλον λιν πουοεὶ 

᾿ἐρυύνόδνας σα ψος β 
» , ὠλ αὐπδρ σεὐκαιλελρεῶ μευ θέρος δ ἐρσοηη αν ὦ οἰὐβ, οὐδ λεγο, 

» λυ ον ϑλξ, μῆγας ἜΦΚΑΜΌΣΙΑ δ νοβαγφ κου εν θυν ἐς σΑν 
πὸ (μῥεν ἀρεοὶ ον δν δασθηρβῷ κα ΟΣ ΚΜΗΣ ἡ ρενΣΝ αὐλελ Ζὰ 

» ": ρι ὦ  ρκρνοιζ. ἐπ ρελάρδα, γβερον βγ 5.» γι “γι ἀὐλι- 

᾿αἰνδὶ αἰλώον. ΧΗ φιρεαδιγολδεύνοσι δῦ» ος ππ- ἌΡ᾽ ν εΙ 

δδιρμῖς δι; σοὺς ὦ 2. ρων δαϑο σῶς πόδε δ, Ἰν 2,«:ς.}2} μνδῖλ», “9.25 

ἃ 



ἤραῦο. μή πσρροιωύυστεν τ Κῶ «φορὰ! μώναγι; «ρΆϑν» Ὁ «οὐ ον ΡΨ... 

ΤΣ ΩΣ 
ἡ Ἐ ύοι ΓΙ ἘΠ ἜΤ Ἢ ΠΕΡ τὰ ἄρρον φιλρων εἰ δχβάαν οὶ δἴθν,ς. 

Εξν} φβαύτεον ὁ δὰ ΕΟ “ἐἈ δὴ δ λοδολινρ μιούριὶ ων λ: ὐσκλ,ογνῆς αὐ 

«Ἶγ λας »γι γε ἡρφν τῇ, σεωΐωαϑ : σῷ γὰρ δὲ Σ ασαρο νῶν λα σῦρ μ νῷ »Χέρ: 

γων ζ)αςημα “ὦ 4. ῖ 

"5 αὐ νωνενϊ σδμουοξ δύρεον διε κι ΣᾺ ἡξρήξγωὗ ἜΝ 

᾽ν» ρον διὰ ὀνρίρωυδν 7!» 23 ω»8' 

Ξεδυχσλων ἐλ “νι νοιαν ἀβονου σῦς "τῷ μὰ ψ.Ὁ. ̓ολϑα ὧς σόα: 

ΡΩ ΔΕ οἱ σαν, αὐ βρολιθν ̓ νφολβθράκαν ΟΆλωΝ ̓νγεολώνον, 

νοι τς τ σι γν τὴν γώζ,»ὦ ὠμφνους λων πσορομωνῇ ζῶ» ὧν κα: 

ἢν ἃ “εῷ ΕΣ δον ἥγώξδω στεσβαῖ κελοῦϑ "τέσ ἐβδαδ τ! αλ' 

ὙΠ φι Σ ἈΡΕΣ ΕΣ βλονῆ »δυΐζξιν» οἰ»; ΟΣ αν τς ̓  ὡς "Ἀ 

ἐ δῆς ταρεονΐ ἄς "αὐ »αλρρί ΣῊ ν»» δία ω λβιω) αἰῶ. χορ δρῖσαι 

το το 1 θοβζεβ 7 δφ οι, ὃς λους ϑηκαρϑ χδν «)γεαφηῇ. 

᾿ ;Ζου κα δρν! (ιν οῦ;. ἀσφογαη αν "»αὐεόλῆς "»ρ σαν ̓ 

(  ἐοδάλῥεεγκοῦν ἐπλνεῦου εὔι; ἡπιολ ἐξ κυ, τὸν θιϑάρυσ, 652,7: 
χὰ οὐνιω ἐμυμιυ ζι - γαύεσσίξι "αὐϑικἝκλδαῖς εσοόν μέγεωαφῷ. 

Ὑλξνελεῖν “3 5 ῳχσς ἡ γεριρ5 χοῦ, (5 ων αὐφναλεδξῆ νά οἱ 

αρνέου ποθθον ....»»" 40 δἰ νρίεολα, σορσνωος ὧν δ ϑοδιράμῥ Ω: 

δι φ ϑρυΐεῷ σόν ἐενβ βεσρς τε δ 2. 3. φλί ὄτρν “58 δὲν κω τας, αὐ. 

τυβένρα “τανΐο ὁ πῇ ̓κσῳξαν, καρ ρχί εξ οὐ ᾿ Ἔλα «οὐδοῦ; “47 

ἃ Ἀν εν ̓ »σοῷ ἂν Δλυκάᾶς φυοὸν αὐ ῳ ἐαορεναυονϑηρθικοοθβημρα 

“δὰ ω' λό ων 23 ἐκᾷηούμρς “μων ὠνφσθυ “ἢ, 22 οἰ εανδς. 

3) τὸς »"ρἦ ὦ, αἰυχστύ. . 77, αὐιράλωδαν σωνα ̓ το κόνις «; : 

2 τ33 Ξὔνν διηρκεῦχϑίενι αἰσοιι ιν» μμοι ὃν ἡ αὐ καχεΐεα ἐμὰ δι μοιδος 

3) ΡΥ, ὡςξιν ἐὐοοίνν τ“ ᾿ τῆι "ὦ αἰγῶν. 

ἥ 

τ, Θρον ὥνώ ̓ τβ νην κῆρ ποτα μον δ ἃ,» )λει ΔρΡ ἡ ΕΕΣ μιὶ ΤᾺ 
ων, 2 τ ῤδυν γβόψσεει (ὦ “5 2ξρνν"7 5 μ λῖ τ σις ὀσραθλνλίον ὡδχ!. ὡν ς 

πσοοχοτο, ) ΡΣ ο ἡϑνχο ορυ Σ », «ἐῇ. 2 γαρ δῇ λυ σαόκαν 

ὄν γαῦ9 ᾽ 



32 

") 

3) 

ν5 

7 

ΐ 

" “σαϑ σιν »φεὐόβον ὁ ἘΞ 7 ἀμ ϑεε ἐεὐ εόηνι ᾽ γοσαύλεξοι 

ἐδ» ἐνῆν ἋΣ ὧσ εἰν μόν αἰ (γὸς ὥχεῖν πίον ἔχ ζκ εὐσκάθν ' 

ῥοῖ, ὠφρερε ΑΑξο μον ϑὸν 2 κ« » δ: ὁ τι Ὁ ἡ ρεδεῦλο εξ ΨΩΙ 1} κα; 

σός τ φημ λῴωζ ἤ Σ, ὦ . δα ξηγίξωος σᾷ σι κεαρτῶ. αὐλῶν» δ ΤᾺ 

“) ΡΣ καῆροθωστεν ϑιὲ εἰσωνωλεί-σαύᾳ ι3γε φοώλυποξι ἦν εἰ δξοέ ις 

δος 8:}»ν} δ ἃ. πολλδο. ἀρ αὐμνῶν ᾽ 

ρρνᾷ βγεϑνείον «,α δανον ἕζ 7 γῆς "ὦ ὥχὼ γιά ἐαῆκ, φβέσία, ἀργῷ “ὦ 

αἰ πῤῥερλαθιν Ἂ" θην ἄγον Δδυπχρωῖ δι ΟΕ ΕΙΣ ἩΓΦ «υγρον οὐδ ι,, 

᾿“εζοίο ἥν ρκνὸ φώς Σόε 4: μαθικοῦ Ἀς {μας σερσαεοήσωο κὲ ῷο 3507 ὁψγ . 

προῦν. 

Ἵ ΄ ' Ἂ 7 
"Πἤολυο αὐ δρλρέσες σοι" σελ ἢ» φἀωνολ, δον «χοῦ " οἷ ζςο »γάνε σε Ἐρ’ φῴρχαῷ 

αὐαόᾷς ν ξορασων, Τ᾽, ασκυν λο δ᾽, ὅἴσερ τῷ το ἢ ἐἰφηγνποᾷ δόσις 
ΓΙ ΤΡΕ ΤΑΣ βυίξχρίς: Φ ὅθ. 2Φ,γ9 τῶν ΤΣ 9 ἕν. ἐξ ρεξ ὄχον «ἀν 

Εν ᾿ οϑῷ τῳ πτῶς ἥγανε ὃς’ πες γαν δας παρ ρώω ἡ γὴν Ἢ ᾿ 

ως αἱ -δαίλῳ δῷ ϑηῳ σδωδ. δ ἐκοβθουβ δλοῚ “ον, αἰζον, αλλλξοια αφν εν 

φρυνήςῖο ἐῶδν ἐσθ δὲ ξζο εἶνᾳ νῶν φλοῖ δε 2. ξμοιόζ,ς Φ' μαραῦ. ). 

να Ζς εἰδόρο ̓ δυο νώχο φιζων σζραν. ἐενορ ὃ σωϊανοῖς ὀρσβθβί 

ΜΕΝ ολζ ἡ “ΚΟΦῈ βυνϑαξιο σα. ̓δῶχρό ,ἤ νω ἸΌΡΤ, ἀἴγας Ὡοσν γοόν. 

ἀφ χρον σίξ “5 δ᾽ ονὉ » πἰφχεέρωο εἰ εἰμδνο "ταῦ ἐς ϑεροοο τὸ 2 σορυϑᾶς 

ϑο ρόδο σεάνῶ. 
5) θ. ἐρῳραφὶήθο ἥσχγό 3,υ) νι μαι αὐδγαι : 

ΕΞ συὺ 52 λι0ὺ ἐβγόαν ϑρσ φρώΐυ δή Ὺ ᾶ σεέν Ζοι θ όσον εὐ ἢ “" 

Αὐβῆν ἄνω δον σεαίοον ἴω ἂν συῤρον ἐν ΑΝ τοι 2 αν κ ερόσε 

Ὁ» ̓ὀσίια ῖν [να ̓ 7, νορο' δ παηθ προδύκραυ ΩΣ ὅς ἰλὰ τὺ» θα 

9 ὥρωϊς εἴπ ὦ μον ἂχ ὥλνο: φλνι : Φσαλ Ζ ἡρλανάφη 

σὰ," δῦ αὐ ἡ ιν 5 δὲ ὡ»" ἡάσεσα ἐ πὰς ὑεἠξραλαίενς ἐὐκάρνργνθοων ὦ εἶν: 

ὰ τορήν. δύῃ γε ἡ ἡ τχην" , ἡκῖἢ» 2)2' φϑολάοον, 2 ο᾽; 2 " αγϑοῖϑ 

ἘΠῚ ΒΕ) δον κα ἐνεήνηαν τευ ἴηνᾳ δόλο ασερουῖρ ὐεονῖ. 

κρχ φρο ι΄ » ρου νοι, κι ὐγ φήρν ΖΕ τ κονςχί 53 οιδς» εὐτθῃ “δοῦν «(2ός 7. 

ἢ, της γς - Ὅῦ 4 'ῷώ λόφον γχτὲ ἼΡῸΡ, ἀὐὰγς σγκαινο να Αἰ παςα: 



5νγ δ» γγὰς λον» ν τι ϑόϑοῦ ϑισθα "δἰυγνὰ γννθηγγευ νυ καδηνωιάς τὐενοῦ;; 

ἐλλλφνοὐρασξα ὐγύόρξωων. ῴω Ψ» ὦ γὴν αὐσωδαῦ ϑων οἱ "γνῷ τ οἷς ἡ οωή ὉΣῈ 

αι)» ἄ Ὑ9Πλ5. 6} “ὦ 'μρν τίν ἐλᾶν ψίνεήλων γεαδία, ὦ φρεγγς Ζῶ" 12; "Ὁ. 

4θν ων τ ἀφο γέ» «ἀδγινον οὐρα ρήνον. 

Ὁ συδογδοιμώνείσστὸ α σφύα ἀλεάυ χοῦ, τίν ἀῤλννον ὐξ, 
"» φιονϑδάώξων. : γος: τ διυλ ρῶχῳ ὅς μαὐλιϑ, ξοιφυνολιτ κα 

ἔχοι, «λοιὶ οἱ τ. κὐ 5 ὁρων» ποῖ» ἐυχῆια ὀρ,» θυ) δ ὧν αὐ Ζχρνς πο “Ὀρ“ἐαλ᾿ 

για γθθυ τεῦς φένρμναβνα γοδεώλίρνσνν Ἀύνες Αρϑηίῆν ραν ΤΥ, (παρ: 
Ὅτ » ̓ αὐαυρεθγ στῇ "2 ων γλβεν λεγε ονῖα ζῷ, κονον 9.) κεῖοῦ 

«ὐναύνον χρλσῖ, μρρ οοῶ ὃς “7 ἡδίων» “ δι περοίγον ὃς ; 

2) Ἵ- “κα! ἐγ δι θίομθζηρσι ᾧ ὦ ἦν οἶον ϑουῇ υη θαυ δῖ καλιμγὸν » ἃ 

») }ή3 σοῦ τών μόνα ϑζ3»δ7 ἐΞονουϑολνυ 2 κυχοέος ἡ δ «ὦ. 

ν ἀξσωρίσῳ ξλωίιτονλτίίω ἀγοχεῖν Ἀδωὸς 8 λυ} του δρννυῤι 
ἬΝ "μα σεροοιν οομόν ς αὐσοιοΐκυ, ρων... 

ες γϑηόν ἜΙΡ αὐςκιλωΐδν Ξῳ διδιῇ ω» 23,8, ὦ -ϑις ΣΧ. των γον Ζῴ γ»κ-. 

ΔΊ [ξη 19 ἡ ἀφοῦ ,, ἀδιβμενανλφρον ) ὅπλ ἤν κάνε αλαι 

δρῶ ἧφοίου, τ φλυνιβ χρόνο αἰνωργόίᾳ ὀξθλμοθ ̓  »ϑηνοῦ σὰ ῥηΐνα, 

υδίι δι.» μὲ εν Ἴ 7 φῶ, οἰωνοὶ] δέω [χ χροιηΐρν ᾿βειμή μόνῳ 

2 μων; ὃρ;- “Ὁ ̓ ἴΩ ῳ ἼΠ παξεῖς ": “32.,1 φθῆναι ἐδ 285.) ὑχυλε, 

ζω ἱξοβοις παν “εν; Γ] ̓ς γδα, 'γοιδῴ ἥξυου Ἂν 2 Ζων το λῶλ γί »»γοέζ, 

αἰσολλώνν," ἘΣ ποι ον. 

᾿ Ῥῶτο πεν ζος ϑοὶ Ν" ὠρ. 9 δὰ ψεξλνϑ 2 οδήχρϑοια 2 εἰδοθον } ἀλϑ: 5 

᾽ δαγυ ὁ Ῥω, κόρ ἼΧΩ ὕγον αὐῦῆ σχεῖν. 

Ἰϑειυῖ, ἡστιώ ζεβις ν» δ: ἰαὐδγδι. σοΐζον γαβλθ ἀνδ φιψσγεν , δ ἘΠῚ 

ϑοθῦ ,.) ὑλῶν; : 2)" πσερ αλιΐα ὃς γ»9.6» ψεοϑωΐέος - Φίαὐ οὐ Ξ,ν, ονώνροβοδν 

αὖν ὍΡΩΝ, σωΐῳφν ΝΣ ἐν ὦ “5.2.9 σεηνίῶ, δὸς κυροῦ Ὁ τ ΔΑ ελνηϑ 12. 4: 

φωῖηΐ ἰἶμα σῷζσωον αὐ 3ιᾷ διαωμμνῆ, ΣΆ. “ἢ εἰς ἔχσίος ἡ μῶν ὡξαωζ;-. 

του. ΤΡ ; Φυὡο δ. γε γἀσορθιζεγ «γώ. 

" ἔὕ: ἢ; ΩΣ οεὐΐον 3 »" ΠΞ ὦ προ ο τ ν, ἘΡΕΥ" ἡ ρον 

9 αὐνοοα ὦ 4' - 



ἐήκς 3βαλῶ 9 ὀγμυμῆξς ἐυεύορτα αὐδονής δι ὀτσυο κέσόᾳ 
δ) “ϑνφκως “γχρίεκῆης - νέας "ὧς οἾἘβ ἡνοβθοιμεθτῦ τῷ νι; 2. 

γωόγοαν " ψ,“' “35: ἐναῦ 28 ο᾽ ἡμθαΝηα “ϑσυβ ὅν «δίς ἜΘΟΣ, 

αρᾷ, ὑγσων ἦς σκεσύ ἀκ τοι», 2 “τωΐοαι ἌΣ ως ὧὖ ἡμεκίφρε δ ΔΩ, 
δι ̓μαῇ 42 σὐσεόφίς- .αλλ᾽οὶ σᾷξον π᾿ ὁ τ ποῦωφο σης ϑδϑο 

ϑιυροσυῖν ων}. 
72) ς." ἡ νον τρῆμα 1}. Αι ακουνο δ» "2,2 ν εὔνβεον φουϊενρμαςό, 4). κάῷ -δ ᾿ 

»» Σὰ ἥσοῦ, ἐξιν- δῳχνοῶν τίν ἡμα ἘΠ ΠΡΡΕ Ὁ αἰονβ δ κὰν ΕΝ 

᾽) ΤΣ «ἰοἰδαός ἰδ Ἔχ δ τ᾿ ςξ- 

τ διχθρηραι νλλελεβ ᾷ' ὀῤρκοδοδνδ. ΝΟ 4» ηρύωφῃ - διρδίών; ασα, 

ὡς ων; ὡς ἐνεοβαδς»} "ν)αϊο φγ- “ὦ Ἰϑ φον σὰ, ὑὐξηρδίς φοίο ν , 

ἜΡΟΝ τχεδώς Π Π «γᾷ σουσυ δώ ὠναΐς Γι ν᾽ δ 42) (252 ἐ.2. 

φπ ραν νι ὧν ε ὄπον ἜΖΟΕΣ ἔγοῖῦνι εἰρη μεδ οϑϑσδ, Ὁ λῥυμευλίξι ὐῥο, 
σι ἡκέον “5 ὠγν ϑὠβμομροατα ᾧ εἤσαοίος τ  ηελγόσῤλοον αν," 

ΕΟ ἧι ἀρ πρύμο σνοκως ϑρροῦι Ὑ ̓ ἐδοωσο «φβοιων ζῶ, (- 

βολθθα [41 ἼΣ ΠΤ γε) ἱΦιίμροξ' αζον 7 μᾷ 2: πρὸ  Ἀυ ν᾽ 

ζῆς ᾿θοσοργγεναῦ, Ὁ" τον θ αι λλθετερα ) ϑα ἦν; ἐν ἐὐλᾳίν: 

(Ὁ ὁνοαωῖε, ὠνριεζ, ᾧ ἴσο γγγφεγκῷ μρήρλοι μῶν ϑορλρασοῖ δεν. Ὁ 
αἰχρὸ ΠΕ τρῶν ᾿ μεωλλονίς ἢ πρλν αἷδο Ἰλοῖ σρερῶὥνπασος 5 5 ̓ διωίῳ ς θαίλον. 

»»» ὐρλδον ἡναμῇ ἜΠΕΠΟΥ ον ζῶ ζαρέν δὶ ῥλιημονρδφεκων γερσὸ 

ϑλλιδος δ κάρ,». ᾿ στρα φκίνν»ς» ὡα αἰκενδος Ὄμεμξ τς ἀνανῶὸν εὐξ τῬρ: 

ἀρὰ "ἣν ΓΕΤΡΣ ΕΥ εὐνλτισχωών κορρσούαθν. οὐ δὶ λυ κύον . 3.4 {μον ἀ: 

κφγόθαν γη ΠΡ τὐτλρτὸ οὐιδργυερρῦη δ χεῦνος “σποχοθσῆϑθε. 

᾿Ξ νη ὄγον “ Ψ ἐτλο »»εριϑφορεο, 7 ἐκθυ μὲ αιξι: ἘΡΟΣΟ ἄμα ἦν 5. δι 

"1, ὙΥΡ ΗΝ ΣᾺ ὀ Αἰοὶς δοξυυξει .“αλλουώλυοδίσσων ἔδρα ὀκέθης ἈΝ ἢ} 

ὅλῳ οὐδσ χομεῶνοι δ μιν κν ονοί εῤρρεναύ, Τά τρριόνν δ ρον, 

τὴ φν, καμαζ,ον Ἰσυελοῖν ὁ ϑἹ ἑζης Φλλ5 »ὀνόίωκῃ Ῥ»δαθηθρεοῦ 2; ἦν σδ,ς΄ 
“χονΐα “σθρο ΤΟ φαδ ἪΝ "θα, ́ ᾿ 

7) ἘἜ2922) τ γυβέ οὐεργιον ζφιωὲς τὐιύος γῶν» μᾳῳ- “δ. 

6.73 τεχσῖι- ϑ, να εὐ δι ζρνίεος 99 φνίρ Ξίύσεν ξχο »εὐλύλϑ νεῖ σόα 1Ὲ 



7) 

22 

ει ξεος ἕν Δ 1. »Κς μαῦ χίων "65 ΠΥΡᾺ ἼᾺ ΉΤΑΝ Ὥλρες ἐφέραν ἜΤΌΝ ἐσρὴν 

μὰ ὃς ἐνλδίος ἢ. να ϑαῖλος ἡ οιδυβαϑ εἴοξ εἰ νὰ 22 ο. 

τύψε Ὁ ᾿βαυθονν οὦ ( -ποῖς ἢ ἣν πγγολαν οἠώρηδος Δα σθμές 

 κοὔαόζο ο ἦθφκο γκδ' γυλαρὰς χῷ ὀνρλκαόθᾳ ὦ ϑβύρμα 
δ: οο παος “25 γαγερμέω νον 38 δ μωλυῖ! οὐ 9 . 

: δός π᾿, ":π συλ οὐδχδ πλῷ ἀν «μα ςης Φρλοῖ, γ27.. σε, “Σ᾽ Ἱ) σσνκῆυςν 

᾿ θισῶ δ δ θσμίίοι γϑοΆοΎ παεηλ λείαν "αὐ ἘΜ ἡ ΩΝ ἀϑθοκις 

τῇ ἐπϑ “ωώ δι λϑδὸ ΚΣ ὧν αἴϑνων νοον αὐθν, ζρηναλνευ » ᾿ς 2 ζω: 

ς- σχῶ ὃς ον 5: «δοργ ́  ἐ ολθλ ναί. Ὑ τ αὐδνκῖνν. 1)1 

λῶν ὰ κϑρδν 2: 5 δελη πηξέως» ἢ, χε διάτασιν καιλρρϑοννον ϑμ ἢ 
ἜΣ ς αβεύνεον τα ἐξ ὅβεγοις. χ σἂ, ὠζοῖν Ὁ ὯΝ ϑιυ τς ὠλιγρερφν ὁ Ἐ53 

ὭΣ ωΣ “μωΐνσ, )λό ως ἀρ φοωφωΐ, δ] ον ἢ τῶ ψἢ ἄρον ἀροα ον Ἴ Ζ 

ὡξ, αὐξρν ωνς δ δ. Θ᾽ έδΕ) εις δον... ἼΩΝ 

ὩΣ ς- ὁ υγ σοι Φωνοίν φαῇ γ»., δίγ ἐς ξωνον Δύω. πελυτος γ “ὡς Φῳνηΐ, 

50 Κρ υζι κε τον χιόθου ὃν δ 1 τὐβηδν “λγύεη φῆσιιν 

᾽9 ϑοίμφινς, αὐ ἐν ἄδλων, “φοῶν μηνοῖν, ὠώχρον δουΐξβερννὦ ὦ “ψωΐζ» “ν 7 

» ἄοιο προς όθυ  οὐκὸς ἰὐλίαξ ἐνκεάνν δ. ρον ζω, 
») ᾿ ϑυεβαριλιαρν 9] ὁ ἡοονιγαῆξο αὖ ΙΝ 

ἪΡ ὑυτοῦν δξονῶυν ὦ ὦ Ἄζω, ρκίεας δεν »Ὧο )ασοίδον σῷλοῖ 23 ὧν οὖ φι5 ον: 

δας μ᾿ ὙΠΝ αμβιωχίο το εν συρμίῶόον Ὁ τα τῖ τονρνόον 8. Τ᾽ τ 

ων “ αἴφογεοῃηο ὠαξλς δ πτρυξίντο ταν ηλώδ, νη δς ἃ πρωῦ Ζιεος Ὁ Γ 

᾿ ούνα ὁ ὐσλήϊο» δ) οὐαυιοίγανϑενλλςς: «δὲ ζ:; καγνοΐς αὖ δῆ, μος 7; 

δη υ» οὗ μεν! δὶ ὧς ἀτὸν αὐλώ) ὌΡΗ μλεαίφῳ γε ἡρνῶφ ἐγ ὃν αἰ εἰνωλϑ, ων ἦγ 

αεὐάξς. 
0: ΕΝ ̓ ξ, κὐμαβημιβέσια ποῦ ἀμβθμὴ δθιὴν το πε 

ὑλεῦσ τα ἅς ϑ, σνῖρ οὅ Ἴων αν γα: δας ΧΆ ἡ» οῇ Ξγοξρία"» ὧν αν ΠΣ ν 

αἴσορχ ̓  δ δεὼῶ » Χ ΕΥ̓ ῳ ̓ ῳ οἰἀ εἴρε» εὐὖλῦ ΠΩ αὐζων σοῦ “29. οκε 

ποτ 
θυ. ΡΝ» δῦ γᾳίκον δὲ ταρϑενίον ὅθε ἀμ κν ος' φ ὦ δ αμωσζνω 22 

χορ δίῴιας ὃ δγαΐρεος τἰουνῳ, Ὁ, Τρ ον γεν 9. τὸ ἄρωρ ἀςαροςς)κεζθ ὧν 



οβᾷ; ἢ ἰδῆ τὰ φιὲ ιροῖο" οὐτοιαθε 5 Ὀμορι ΠΣ ἤροσιῖ, θεῷ πάθε 

ὥοι φρύχον φέλυ συϑῶίου α'[ ζν γλωίω» τς εὖ χέρον ὄβαρον, 

ὑνῦο ἊΝ ̓ ΡσΘΘυΕ παὐεοῦϑαν υδρρα Ἄν “ρολζεσγρσελα »ρ᾽Ν ἦν ὃν 
ον ἕω ̓ρανναμ ἐν οὐσένονπγ ὃν παθρονῆς χ ν ς Κϑλοι ϑἴὰ : 

πολ’ Θ᾽ «γῶν! φύνωξον ἄντ, Ν ὑρόνάβῃν υἱοί ζι22» Ἦν λψαξῥςφλον» δὰ 
59) ἩΞΟΝ 

αὐρλογον Ἂν αἰτορνζῷ δ᾽ κοιθορὸ καιβορό σοι ἀλονζος αἰραχρτοῇ ἀξ γιυσως "' 

ΡΖ) ρ3ῶν δ᾽ οὐμολουθοών ςς Ρ φφνιῳ: : 

4) κω ἐρεῖν πξτοριςῶν ζ, ἯΠ ΕΤΔ οὐ» φὐρρὲ  γϑησεοςαἰδῳδων ὀδαϑων ΤΑΣ 

ἢον 2:ζ μωδοίοῶς φως κα δόνζχηοτον. οὐκοκύν αὐ ρ8, Σοίρχῇ, ς μιν οζνιρενοΐος 

πῶ, αἰδήμὸρήνηκος βὰς ϑῳ ̓αρνήῳ ὠβδίνο, γωγύνκον. δ ἡ σίυ! ον Ῥί χε ὩΣ 

ξον θακεο κρ δ δ λό νλῤϑωΐῃ τὐλρυρούδ γα ̓ολοωδᾷ, Ψσρεῖνο: 

᾿ῳ υσεοτῖ, 3ὰ γείδ»" τεσσ, ϑοὺς ὦ ὑράνυγο ὦ νεωρ,ρ δγον πὐηῤα κού 

ἌΝ ς ̓διώῳ ἄβεαι ̓ὥῶαΡ Φιΐ μυῶν ἂν οἱ ἐκας ϑ βιριλνφν, Φιςσα! ν Ὡ» οώνι; 

γον ἀν ὄν ΠΟΙ ὁ κυζο ϑεραμοκῷη δὴ "Ὁ. ἐν ΨΥ πὴ δ)ν" τῷ ὑβαν 

οὐδέωζἐζος ον- οἐπσεροὶ, εὐξ, βδν: ϑιεσνύ ὀέδεοι γίου κεγκίτώρ. 

δ) ' ρα δι, κου ρθορλρευνιρε δτ) οἰζν δῶν. 

2) ζ. ΞῈῪ αἴγμωρον τοῦδ᾽ ἡργελουξολρ νον θμθννοι πρθώ τι ϑφίου κὰν: 

2) γα9 ϑω “ων ἶϑι ὑζμῆ "ὦ ταν ἀῶνορνθρνννϑ, οὐύηνθν: σῶν ; 

» Ν᾽ ἀῤφιχρυμονφλν. φρ δή» ϑηΐω οὺ νμδλνλδ νοις, εὐ ναλμ ΕΣ ἠδ, 

9. ρον 2 ΨΡΙ ,ῳ: ἀὐήνι 

Κρ μσῃ ἐρύγημεοσ" Φδν μήνονὴ δρδο δ ὉΡ ἀνδήρον κιαωλρθονν χαὺν 
οὐ εκνοῦ»ὗ» ὑ οἰεχδύβ ὧν ᾿ ἐῤῖν τι μαδηθο δι αὐρσφλνίρ δ δ ἐγ. 

νοῦ 7.9, ἡ ο ὦ Φνοι ἄχογ ραν, τη ιδίϑινλυ 4.9 συράθ)ον ὧ; ὐμιν ον 

ὄβνγς ϑα οὐέβζ σοι φωτὸ ἐριζοιμο δευρὶ πονῶ, ἐος φύξεορ ἄρ»: 

Φοῖ - οὐ ΠΤ σονίβω 2» διξ μων τῆ ΜΝ “)ὡ ὡξμεωγφήου» κί μαζε: 

Ἀμβυθναβνάνθι δυ ΤΥ ΤΥ Φ᾽ χ) 27 οὐροκωίες 2. δὲς 599 5. 

Ἵν »᾿ τὶ φὐαφλον ρὸν “τ ϑῳ μο ὅγε 5,6 2, ἤωΞ ΠΟ: 

αὧθν “ὐὐροα τ γβοϊείμνο σἂ 5“ νικῶ ἜΡΟΝ ἐαημτΑΣ ἐν ἀν, εἰύας  ο 

δον» οὐπξιος εὐσᾳφολοίδον ἕλετο συθεύας τ’ ογων » σὠσεμβους , 76 

ὁ δσεοφμᾶ,ς φγον . }οδώ ὥς εὐίχῳ ἔλθ αροῦσο δαζλων ὁ σοίνδυ αὐ ζο. 



» 5 τοιού οὐκ » τύσου σεν ΐα Ὁ δὰ ᾿ἀσους "θὲ μον 

ἜΑ ῳ ὃν ῥα ,ῳ ἰἸίς “λίαν. β 
ἘΞ: 8. τεῶρ9 φϑαῶν σορύξοη Γι 5 προυνδ, δτοῖς ΕΣ "Ὁ" κοὐ χρονς: δέ κων, 

χ δ ταλρυνοῖ 9 5.3. δεῖν "5" ἘΣ ὡς ΠΡΉΤΑΝ Ὁ ΞΞίσὐνῖ ὟΣ 
Αγσορϑονιος- Ξηλαυγδν ΕΥ̓ Ρ "υςτογοῖ: ᾿ τον σμ τ ῳ 

ΟΣ φσαΐζνος ως δ ποραηῦῷ " Ἶ ἥωΝ εὐδό. τῶ. αὐγία! ἐν ὦ 47: 

᾿οἰσθαβαῃ τω, νεώς. . 

πῷρ ἀρ Ω 4) φλλο γϑα δ οὗ» δ᾽ ὅμο ἡμολυδυσα ΩΣ ον - ἤπσεσων ἔξζρεσι ὁδοῦ " τόν 

' μ φρο Δ] οὐδυ Μὴν γουθυοῇ ὡς Ζ.»ν νΩ:2; ὍΣ (πο ξρ φ δινς 

Ἢ: “αν ἄ,δον “ὦ αἰγὸς 76; Ζ2.8,  ῷ ̓θΑσοίθρον ρλδνορδυίνλρυ )μωενγ «οὔ αἰσοΆωϊ, 

ἀνε όνρρι ϑλοὐῖε, αὐῥροννῖ σρμιοκαῖς πρροσεζονε. τοῦ) αραρεαού 
νά φαλοχχδξῶ. ἀὐωδῆν κριοδ ρέσῷ. Ξ αδΎΑ κα ἐπ 50.) “16 ζωὸς “ἰκέ ρον φμυ 

“πῶς ἦν ὥοισαρο ζος ὅ)6 ον ἌΝΩ πῖον ὑσολυδο ΟΣ γυκῷ σιν ὯΝ ἐγ σῖδος 

πρεωοις τ ἢ» εὐφσδοζευα ̓ ; οἷν ἘΔ, ἐλάρλ, (αν, 7 σνέχοην “« : ἐλβων, 

οὐθλρῦθβι, ὙΦ αν δρῖς "π᾿ λλεβεφβνονονυώγοδέ β νεθαν: 
αϑο συ οδσ ἐδὼ οἷν, πρρρίϑαν “Ἀ' οὐ γεόνον δος οἱ ἡ γθρεῷ»» ἦν 'ποσς Ὁ Ῥήλυ σα ἔρρς: 

νρό α 'σιη γῇ σιιυερζίν "οι σαν 2,αϑφῦ αἰγαώνδ χἄὔγὴν Ξγῳ ςον δ “(; 

3ωγέϑραι σαςπσον ἦν οὐ σορύατον ἧν αὐ τ ὦ δὲ μων »ἐ δα δλῦνα, δ κιύρκος κεωλρην: 

πὖν δλδΈ εν κ᾽» φρονου δι εολ το. ἔσοος αὐ γλοίςολον γα Ανεκοῖς » φγγοὲ 2' 

ὅν 2 σηνορμξ"- 2 “λ ὁπρεστῶν λαλλόεν 53. δχρνε7,»ωλερεζον εἰριόρ' γρ λόνον» 

οὐ λ' δοίη ϑω τ ὅλον ἐἰώνις μαυλογ δ τίσι θρσαξῶε σεικοινῆ,,, ἐς.» ἀν, 

αβ νάν τὸ ούχα Ζχον πσοςθνοῦ οὐ ττεῦ92. 77ον σεῦ ζεν διβῆν συρεας: 

γσν, α«ναρδδνῆω- 

καρ κεθ ἘλΌλΑ ἀνιορευλοσρθοσὶῳ αὐδιλϑ εᾧ ρων μορφή» διιπολο ὃ 

» φγούον καὶ ων ἡμόνα αὔδυ Α λερεδαίο γεθοοχκεο, ἀββ μμλς, αὐυ λυ γ,, 
) ΟΡ ΣΡ αὐὐρωδ νων τον, «ἱ 1.3 δεμεῦν βού δὲ ΤΕ τα 

» εὐ 5 “πὸ δοῦν, γονῇ ἘΜ, 

ΠΕῚ αὐονλγν Ὄνίν "ΩΣ στενῳχέφ.Ὁ μάστνα ανανοῇ ὅ, δξλο 2Ἅ ΝΞ ἜΤΙ: 

φσώῴν. ον ἐκ θίνθον δ ὐμάνα» ̓ 2 ,λύε' χσοίσος φῶρὸν αὐνως ϑα' ΟΣ 

Ν ἢ σγαγνθ᾽ σὰ 'χυδυέν χσρούικροίργ δος... »2ιακφραὐδιλ ὧν σγεα,γοῖο; »»δῥαύ 

2: 



ἠλσφον ᾿ ἥν ̓ ὅλ ῃ ΟΣ δὰ καϊεζεσα ἐσ εν 7:1 ῳ γσιέζωχον. 

κεῖ, γε γδ θε μωδύεν ὦ 32 χρίεὺς οννο πὶ σγθα »αὐζ'ϑορλόγ ον" 
ωυΐῳ σὺ "ὧν }7 ὡσν; λζχγον πρῶ μὰ ἐνήγεθι «φυισναν σὰ 2,ν οὔωῳ Ὁ Ἴ Χ' 3: 

ἐϑν μιαζνγδὴ ἀπλθις ὧὶ ΚΝ Ὅν “ὐϑ Ζαρε σας ρα Εν ἐξ ιοίτοι 

“ "Ὡς ποορος ας - , π- » Ὁ ̓ διβρωςς - “καροροαᾳἦ σἂ» αὐ' 27 ὠζχϑεξ 2.4, 

“Ὰ ζούσὰςῳ ἐ ἱν καδ2ἢ ὍΣΣ, τ Ὁ σευ ϑα' σευ μοὶ "δὐνορῦ Αγ 

565: γσὲ ᾧ οὐθῦν αὐ ἢ νο5. Ἐῶ Η σίφραῦν, νι, λζίϑην ἀκύχεοιδ -Ἔ τ᾿ συχωρωῦ ἵ'. 

ὙΠ Σ “να ἜΣ ϑωμεοῦ Τὐν " ἐμείλρευς ἀἰγγτοπερλχδηηρωος ᾿ς 

; ἄτων τς ὦ σύρη εἰ οί τὐπν ἡ’, 7 γα "ὁ ἀόγρου οὐ νὴ Ὥς 

5 ὧν μῳχηγος Ὅ5ὴ ἡκόντων ΘΛ, 55 φῶνεν ων ὧν αὐριδξλν» εἰ ρ οευς (ἄγον οὐ; 

»». νοΐγγοισδν Πα ΠΣ Τα με το τν ς φόϑυρήον οἦ,ὐ φιόν αὐδυλώ ζ' 2, 

2 ᾿ φροοεόα) ἣν “χε κα πυοιρλευιυζάμ" 

εξοΐυ Ἰροῖ: φ ἀιναν- 9, Ἵ- δεώμοῦ » τ; τ τὸ ἀιωδῆς τ Τα τον 

ἀξ ολ ἀρίω. αἰρωδς γε φυρξλωυθοθθ, τλϑ ον ἤνθει οὔτ σἷν 

πὐρεάννδε 9 Ἂν ἀπο γόοις ) μ΄ ων το τὸ μῶν, "αἱ" 2,“ ὦ ῳ 7,789 τχδο. 

ϑυνελδά, ὄν ζφου ὦ κἰκέμα ἀὔων τὐρι, 52 57 οὐ μι “᾽ς αληδύς “πταυϑέ οὗ φέ: 

τῶ ἢν! σορασοιλδτ, ΒΡ χχρς' εὐλς ἼΣ ώ »χῶς χες φᾷ ρει) γ» , χοώνψν, 

»  οβῆηον ὡς Ὁ μφωφοδαξ «ἐκ, αν νὰ σήν : ὑλθθυυ; ἀὐρον ἘΞ νδῇ τ 

1: ἐδ υα Πρί μοὶ οὐ πεν «ἵ τονορῶζο, ορ)ο"δ »9) (3 δὐμεολ ̓  

ϑως ον "ὦ "ὐφ ο στύνσς ἐπρληϑο νιν γέρον χλίο  μ  ύχδην »χυεος κεἀ » 

θιον -σεφριόδς , φοῦς ρος ὦ δς 81 .7ὁν ϑορνιως αμην οὐρὰ" ν᾽ ον, σῶν 

ΠΟΥ Ν Ὁ ο δοῤνίγ» Φο Φ δμλωῦα, “δοιθηξοῦν » δαὶ ΕΣ “ ἡλ τντ αὐὰ ῷο 

πολιν δθεγνονον »)ε,ἱ γεφνυ» ραν οζζβόφην ον φδονῦς 25 ϑυδ' ὁ ας εἰζων εἰ: 

ϑούῖ τ ̓ ἀρ οδην τς θα ἰσρενς αὐεσφηίῳ κεὐοϑ ϑδοικων απ ίν, ὡ ΩΣ "ΙΑ 

ζαρδοῦ αἰσαλλογδν οὐσωλϑ ᾿ Υ ἐξ ᾿ἰΑ  ϑο στον" κανονοῶ ῷορ" βοῦν οὶ »᾽ 

ἡνντρεος σον ἂς ῥθρον εϑϑεϊσοεῖς “ζεῖ 1ν7 Ὁ ἘΠ Ὁ ΘΓ οΐζ 

ΚΣ; ἶσὶ 7 ἐς οἱ 121}: οἵον ὃ μμῶνς οὐκ» ὅλ! ἵγον ἘΠΕ ΊΗΝ δ νον ὁ βηνών. 

ὙΠΟ “το πὸ ων έξιν ὁφεγνῖρ δ ὐῆλας ϑρθε ς δν γγρν,λ . 
» ὦ ἦωγσα φωνοῖς οὐυδυ δίων διαωγ Αγχίους οτος 

ΕΞ γ»ὐζρ ες Ὁ καγοᾷ ἦξ' γον" οὐνἔχρ)ς" “λχηρεωονὴ ων οὖ οἷο Ὁ.33, ΠῚ φρυ: 



7γσἴς λόγο χα ΓΕ ἀβοδνν νος ᾧολρθ5 οἱ γϑ αἰ γσοκονη»ϑωςς οἰ σὰς 

οδοιοινινόδ' ,φι ̓“λεγυΐες Θρὸ. ΚΝ: αὐληρίς ρος [φεῖιν Ἄν φόειν ζύ ὡ;- ΕΣ 

»Ρ τξ σσμλδι ποῦν ὦ ̓δενάλλξῥασες ὦ. οὐνζ,α, ϑέρον γβρνυδεῦ οὐαί: 

τς “πίρος, »εγ. οὐ φγαγφιν σὰ! 'ψαξφ᾽ξωῦ δ ϑέδν ρῶν ἐπ ΓΕ 4 
“υυῖρ Φ»»ὃν » εὐθογοδιιου “ξ λον λάρος ὙΦ δέρθον- “ϑ μφεεένος 7γ: 

σἴασοις » ἬΝ σύσα δῶς ἘΠ “λυεδ2 "“ῷ ῬΑ ν-: ϑλλωῦ ὦ μ" βιοῦν, ζένα 

ὃν -ἷ, πῶς ἐπεῦξι ἀροία! 9 σδόλγαξορδες αὐ χρυ καζίν» ὅοο ἐς 

“πολλοῖο ἐοὔίο τὸ ἢ τος εὐοων σβώινονβει τον 

ἥρως “}2 Σιλῶς γευεῦ, Φο »γγσινεχως»σαν- προν σιν σοϑῦ ̓οβι κῃ εὐ 

ϑαϑῷ 5 » ὥναν δασοοι πορουῆεσᾳ. ἀπ λχο 2.3 υδοω; “5.}) ἘΟΈΗΣΕ σήσς 

πσεροδρ)δ» ἧς ἡαναγνω παρ ονω ὡτ δ. ἕν τ ΠΩΣ 
Ὅν “φχοῦ τά.) 9.55 θῆς "αδλγθρυη᾽ »ἷζ ̓λνάνγ οὐ» Φόον ζις 

οἰπροξόῳσων “σοοβωαη- ξεῖν ω) ἕω δου ΘΥΣ ᾿» },»»ἐὃς Ζξ αν, ἀνήνυς Ὑἰραςο(υδεναζγίς 

 σδος “γον οὐναγον δὰ. ὅδ,ας ; τωρ ζἔχοδν ἥνωσων ἐαν ϑεστνῶς.- 

ΜῈ εὐνωδ δι νά οὐ 56 ΡΞ ἀλλο ιοώ αν. ΣΌΝ ΟΝ 

ΕΣ ὀρῶυ Θωνῃ» γγανδις, ρερκιεοςρ ον ὍΣ νήιργς» ὯΝ ᾿δυῖ διε κοϑων ον: 

3. ᾿ὰ πἰκοῦο ΕΣ περνϑδιν γῳνρωὸν θυ υλις οὐζζίωθ δον 

ὅκα - ωβγοις γα ἴζ ο"3 χρυ φὐρόν λυ δώ οὐνεὐσανοριεες, αἰσαρρλανδα. 

» ψ: Ὁ» Ὡ ν» 
Ἵ ἱ σων ἦς 29» γῶς. ὟΣ Ζῆνα ἈΦ75 λυύϑυ ἐτσ : δον δες σολχνόυ ἀνλιῤώρν: 

ϑὰς 4" ἐπ». 5 "0 ἀξυῤχθοχον ων ὐμωχ αὐ» εὐ σα. »ῷ" ἐὐξοι δὐνώσεε. 

σιν αγαδων κα χὗ ὦ αἰραν ον ϑονωοξ» εἰσοσεχδύσε κα Τ οἰχώε' ζων 

φόνων τράζθς , 

2) ὦ 4 εθν εχ! Ἰσθὺ γῴφρλη λιμός δ ὐουι χορ ϑιγ δ Ὁ ἀκρῤνάΐ: 

" δῷ ἄν. 

» ΗΝ ἐῤλεδιοισαι 2,ν πα μῶν ἐδληῶκον ΦῚ ηὐδε ο, πδίμρορνο, 

δ" ἐσανγ ἤη᾽ ́λλώ τ καιδε ὠθνεδμης »γθως 9.51.9} ἕξυν “ἢ 
ΩΣ δον δαβωιαλϑῶν» Ῥυζ ς) συν τυχέλνεῤ ειαῶν. υγᾷο. 

ἢ,ς δίι' τ ὠὰ. ἀϑον μμαόῃρξ γῶν αὐ ρ.4 ζ ρἰκτξ εὐοατῷ οὶ 
ὡρϑὸ δον ον δύειυ, ον κῶ - 2, γρξρλην αὐγλι μον νοι οἰ, ίοέενν “) αἱ ὃ ἱμοργν ον 

ςε-- 



σρυλὸν ἐζ ον “ ὀγελικβούδθενσοῦ ) πολ αλλουύθνον 

)) ξ. σον εἷϑ ὡς ἡρηβοννε αὐ)ουξ ξωῷρινον ἌΝ γϑογζ. ὀναὐδν »φ)εσωνον 676. 

θ τ. νον ἠισοιξο δδογγοίου ὐνήϑῳ- “ον ὧν νοργῶρῦ ἧς ὦ “7 4»: 

ζων ὁ μὴ διδυσοριῶ, σἂ δι φίαρυνον 2,79 γρενζων μοώ 2. ᾳ! “2, .2}ον 

δε. δ σέ! αὖ, δ χες σ᾽ ωσωνον ῴχον νὰν εἴγοία εὐνθυλεδῇ 4, Ὁ 

ὧφ νος ϑου ὧς παὺ Ἐς -φοιρεοῇ, δ) σία, ζ,ζ ἐν ἐλ " "δ,νχυς Ἢ Ξ τα του 

ΕΣ ὧδε ὄγοο δῶ μὼ θυν αν "αὶ αὖ ρωνῦ' (ρένθλ» ὅκα 
») ϑη 5 λ)ς γεθωδνις "χσεέσον σὴ νέῳ ον ὦ ἐγδωρ) σὸν να: (π 

5) δι; τειν ῥκοῷ.. 

{σὰ ὀλοὴ δᾷ {ὃς δ ὦ γι ος ἊΣ -οδορενις γῃ "δ δ ὀρλουα μᾷ: 

ΜΑΣ, εἰρνοο δ θυ τρυϑυυδγο βν αν, ας ων, δ δῦ ὀρυώ, ὡ γορβρουυβῥω, 
τὰ τ εἰρη μανολη ζω ζοῦ» «φυδοϊχωναγνο α οἱ 2,νζωῦ εἰγσεαυξζών αὐ, 

ζῖ, δὰ ζω, τ μεζϑυγίων ΕΝ ᾳ. “76 εὥϑεισ δυσυ ον » ΩΣ ὑλῶν τῶ ἐγ: 

ἀράνδι Ἰζιο)ὼ ω αλλοιοζ με » ἄρυν ριριδεῦν κ᾽ “δ αὐωχροίωνδου ιν ὐσρε φόνοι: 

7) δέάνεον, δ ϑαξγομεός ὥ,κγηῆς ὡὐδάχο εἰβενην εὐτέρ νά δε ναῷ 2. 

55 ἐλλν» ἡ σου σανον «ἐζτω» 2, γον τ᾿ ἰϑάσραλ᾽ ἡ) 5. 

ταὸϑονοιβν να οὐλδ, δεν. «δῴλλο σηλδτὴν ζιωδοῦνεν ον κ σεωδιαθμεάγεον 

δζ τουτνδος » ὡς δὲς σγτσς ὐδη ἀνῶν ἀσείος- ἼΘΣΟ ον 

εμιαϑός ἄνδ᾽ δεαιόων ἢ, 2 εἶρ δε σως ἀγουδό» δ οἷν! ἔν Ἔ: ἡ οδθξ' 
οἷ ἂς ᾧ  λερίρηεεον ὦ ὡσόθγ ὠναζονασοι οὐ οὐσων γεν ̓ τ «ωνίῳ συ 

"ἢ ' 

») γώ ϑδλ αὔγῳλοι ἐφηϑῷ μὸν Ἄξεν ζὺ ΡΝ τι ΤΟΔΩΕ δες σωνον ὅν. 

ρ ὁ μων ἀπ σῶν ρου οἥσοςτλών "ὃς αἱ ἜΣ υὖς αὖὸ θὰ Φεύφ! αὐ νυζάσεςςς; 

πῶ γε γον. οἱ ϑυ οομοὶς ζιγΖο ὠβονγιον δῷ ἐἤε᾿ϑε ΤΑ δνονυφελυίναγ' 

ἡτίπίθυ ̓ Ἰϑαννεν ὀυζο)ν πιιοιλναξῷ' ἀρνεῤῥ᾽ ναόν" οι βεων οαὐ 

ὡς ψγϑ 7 σχύφρεοι γεύεϑεν ζ τρούβλαιῦν δωὼ Σ᾿ σάσωκον ὐθζρρ 

ὌΥΣ ΤΡ ΎΑΟΒα: "ων τῆς τ τον ἔθεσθε «ἴχρφοι εορ ς αγάνάμας. ἡ 

δ δόοσς ὅω γᾶ εὐδ,ς κων ζογοάδε "Ὁ »ϑο σα; οὐδθρεακ κα ᾿φυγνοὐσείρηαί; 

ἀκο νι στρήνοι "ὦ εἰς" οὐις πσσιωροῦονς «ἀλλ ὅν Ἰρίός οὐ (ἕν δς οοτρρς. 

ΤΣ ΤΑΌΡΕΣ, ΠΩΣ ἔπον οὐδέ» οοῆξος διοιίζυ γαύνονᾳ, μυίας ον "κι ξρ᾽ ομερον 



ἀρ. 

θεῖν λρίδς ἦν ἀσρῤῶ κκήτοε οἱ χρίων 27 να πρρυϑϑη σορρκαϊραὸς 

-φζ “ προς ἵπποι ΩΣ, χν, δερραῤχοφμίμλε: ἩΩν δ αὐιρλνῦ ΡΥ 2,1 εὐδὶ “56 κ 

ἀρὰ ἐς Οὐ 7. Ὲ μῶν ΘΙ 2, 13, 2,γον, δᾷερν 1} τὸν γοναδβοεβϑο τ ἈΝ ὧν 

σιδρρυνὰ τλκιρίδο, πεὐπόνωλμν γῤαροφίορε ΨΨΑΤ ΑΣ ς αϑγώλου “ὦ 

φυ τ λίπεος δίς αὐδξμισα γφονεν- “λρ λ! χορὸ ᾧ 3οῖν νουβογγ λέγ, 

᾿Α ἐὐδμενόθοῦ οὺς ἀϑαμῶν". ᾿ 

» 7 ἐ ὔλο9 αὐγλ οή ἐληλθα λιβυρκεηός ) δι ἌΣ ΨΥ Ν χυρόνς γε» σρώ, 

"» νσωῳ αὖ γερο ἌΧΙ δ ἐἰχονξ γε θεσανον ἢ δώ. 

» ποιγίν Ὑ 9 Δεμΐσανον τὶ 
ἢ: ἐνάλλι κσγέδος γοῖ, ζοῦ ἰσιδῶν “νλέχθα" ὀλλιακυκόρμεν ὡςτοδο 2 δὶ 

σῶν; σύνγρανιν σλμοαίρεοι ὐβ σευ ὃν» αἰυῆς εοῖξ, Ὡρρν ὥγι- 26, κάξας- ευδν 

Αἰ ρνἡςμωονδαη μωβῆ, χε ιϑεν Ἀῤ ὰ εἰδιηιδῤωρροὐκεούρομθμδ! 
λορούογηῆς Ὁ "εωγοινον Ζχ δίονϑ. 

."}5 λεύγρισον ϑους δ δ ΤΣ 23 ξαῤπώῤου ὃς ΠΣ ̓ δβνζμασεν ἥσκεργ»γθοῖ' 

Ἤ :,».: ΡΝ ςρᾷλων » ὑλλίαν οὐρίωχν ὠνίων. »οἱρ οὗ γ αν δικοί» τῶ ᾿όὉ οὗν 

πι ᾧ ; Ἰιλιρ γος οὀφδῤοὐἠροίσπεοαι αδλφ θὐγιπτρὶ πθ .) 

στὐοβθελτακοξ δύ αλφοίλι 2,2,"Ξ. “5 2 ἤν: ιἰϑθςεν δα γι κὰν 

δθιλωΐεγ» »φἶδλον ὡ ἐξοδίας τ αὐτὶ γα λυ χαχρον προ δα οὐ τοῦ, ὧν τορὸ 

οὔ, ἀοῤυ θδλοῤϑέθα ̓ ς δία ὅρη ἀχονζ}ν ταρουσυῖῃο πόρ΄ εὰρεῖς Ἢ 

οὐγγῖλ ΝἼ ὦ δοέπ ̓ ἰσλικάμνλιίφειουμο ' πο λως δυδορρῦ, θσϑο αὐ 

ὡς ἐρἀββηοκνϑαξλο" Δουῦ,».»α' βολέσως 
ὺ Ἔϑοζα ἐν δαῤνρα οὐ αὐδνζο3, 2 »ν. 

ἐῶν ΣΝ ηδ Περσουνον τα ἊΣ ἡ ϑυῳ “29 εὐ ὸς δυζςς,3 Φεύνον 2, ον δίμεος 

λῶν ἣν σοδὶρ τ σδ»ν] ̓λνακϑ 9» δ ἐχῷερι “ φβο,δ οωΐλ, ἐρφων ζ, γα. 

2) ΕΟ “ἀξ γησν ἀνανσῳλον 22,,υ7' 

ἘΠῚ αὐ, Τα τσ ὠλρυ 2ιολεεττδυ σκο ζω ξωογείζρ, ΜΡ ἈΡῚ ο 
“ὑρ;ϑο γα αῥσογον ὧν μῳχουρ»»"οον 2, σγαπεόδ. Θέ φ" ἜΤ «ἐξ ἐπι 

μεχρᾶσον αἰσίνφὶ»δἷᾶι εἰν ̓ ΣΛ ϑιν δος 2’ οὐγερλρίνς «ξῆχρηξ φεὸ, 
βθμια ““ϑώες» οὐφ σις "ει γ5 ὥψιι,λ σύμ δα γὠηος ̓ ὐοῦσο δέει βίᾳ χός 

θη ς ππρρ)α. 

ἢ 



22 ΕΟ δωμηαμννὸ δῦ φυ “ον ππώμώ δ γαν- -φόσωξ,» 

οὐ λῆνος ζγωθξ, ἐς ἄλυν »ῳ δῷ 3 κω πρός ἐλ [2 Χο 

50 Ὅνῶν Ξ3 σέων αξίσασον Φέ. “χ΄ 

οὺςἢ νῴξφον ΩΝ ᾽ πἰοδαλνν τἀϑλώεν τὰ ῥώγορ; 

νο κρυεξ πσαερις χῶρ 65 ϑυλφ (ῥ ̓δρϑ, 7 ἤπρϑεις 2, μονα ὀγοων ὦ αν κλλοίω νῷ; 

δν ξαδωον σλίλνυαδεσαρεχοοθῶ; ἄος τὴν: 35. ἀν τἴχος το εὶ τθεθια 92 ΨΥ 

ος οζόλιν "ον ᾿φλνομετοῖν σόν οἐσορκον τλέδυκα 
κααῇ ὦ ἀν Ω] ἌΒΑΤΑ 

τὰν ἢ ϑούδου» 76 αὐοοιδθ' λυῦ πεσεαχμεήκιν οἴνοις κὰν ΓΟ ΖΩΣ 

λζσχοι3 ς9θιμεεγ. αὐ σὰ ἰ που χίονϑ' 7 ,ἀλις γωνου εξ κου ρον ἐτεὸν: δξῴῥων 

αἰππρβΡ9 »65. Ὧν αν» γι ἐμοῦ δχϑο σῦν, σον νοον- ο)ο ΑΥΤΟΡῸΒ ,,25 εξ τον» αρὲς 

αὐ πρεριβο, ὅλο "31, ϑν ἐἰσ᾿ τὰ ἀἰς φῶρ ῦ σαρ γῆ ἐζσκο 2) ΤΣ φ Ξ. 

9) μρϑοι ὡἰς μρσν! δον δῷ κγ εἰφο: οἷν ϑαχῆϑον αὐγῴάλοι ; “σαυγί ̓ μι γον 

ὧςῆο χολ νοεῖς παρά δι σνδνεος γι ολῆς αὐῤζυς δροκτσων τα οὐθβέσν " οἷσίν 
Φσ ὃν ἀράδα ὡς κε κι Ὅν δις ξυρές λαμ: γήσο βσΣ ε 

ὝΠΝΟ “ἡ νοΐ ες ἀλμκῷ. ̓αλγίγε δ» οἷς ἀρώσοῦ οὐγτλ’ δι ναι προ δι 

ὅδγς σευ ρουθοοιθϑδαδα και τοννο »ὠὠ ΘᾺ ναῷ ποσῷ, ον ὃς χρεοίξων ὃς 

ἀἴσαον ὃ ξοτ Δ ἀσοίβα καῖ ἢ »οωβξωλε' 

τ. 2ῶν δ᾽. Ὥ εὖ 2 οὐροινῷ " λεφφρ. κεφ. 

ς σῶς ΝᾺ 2. ρα εεόσσον ἀπδνοι αϑαζθχον; πρωϑοῖ' οὐδακεαξον, εὖ. ) 4) 

"γάλοις Ἀρέτα δον ρθη ἡβεάρων ὀνοβαύζ στ δορὶ αὐ κόσμον οὐ, ἐς 

μ οὐνδν, ὭΩΝ κά ΩΣ χαζ, μαδίρον ̓ αεθ"» λέχ δ. “542. ἡ τὴν, 

ἔνθ: ΤΡΥΝ “δ ασχγαν "δ νὼ, ̓ βρι δ ΠΕΣΝΡη σν» ἐν χρόδων; 

κα τω ας Ὁ  αθιφεοφξαύδυ) 2 ς ἐνόμωνός. ἘΠῚ ῥὼν ΠΣ. » 6) ων εν 58: 

εεος ὩΣ βηβόβι, εἰὐρχαδο οἱ! "Ιγῴρθηνωῷοναίας ιδδίλουδ), ἀουκι ΓΝ ἀ 

δ, γερὰ εξοώμνᾶν.ϑ.ῦ ΓΥΡ σπς 4 ς σλλοῖς πὐτς κώνων 7,2,οὦ 

πἀμλοκοασονξ γέυνι νϑεγμερ 2, χαϑοὐοῖρ' κὐγοεῖ οἷ λ δ ούζσυοος 2. πρέυς μὴν 

γλέρμον ἐλρ ὁϑουζονων γχωϑθηολς κεὐϑς γδν: μενα ΡΟ 655 , 2ϑωηρ) (ον οὐά! 3 " 

φ αφιρμν ϑ ὀνρίμεβς αἰνδυ καθείς ἀμ οι ἐζς»«ὐλ αὐοθηερς γί: 

γι φρο ως γεξέι “νηοί, ὑνία Ἀ 2 ὰ “ααλίνην ϑίχεασαν » συρέδξαρν ὠϑφῆοὶ ᾿ 

Ν" 2, αν ὡϑώλράρς νεωρωσῶς 23 ἰμνωνοαγηῖν 7 οὐ κφ αὶ ΨΥ ἀρυλεηθδαρνις. 



ὅλως “δὺς γῳων μγδΐας θὼν Ζ, γζν ᾽ν. 

2) ἣν» ἀλους σα "ελευ  θχννον σῶν δέώρρῶς ̓ Ξ αγαρζρς ὥξωχαν» ὃ ΡΞ 

"5 χὴο ὁ 22 ν ὡς ϑαλοιατοιν ὦ ““Ἄλίνον ξυβοην εν. πιο) - εν διφν κων ὅκα ἐρ ὅδ ἦν 

» ὁ) ̓ ωὐνὲς σω γος ὐθρῳ πῆι Ὡς "ὦ Σ οὐ ϑυ κί ρα» φοῦ ὁ ὀνέ 

,ν μωδρ αὐλυ), ΚποἾι, ἐϑ' 2} δία των 3 Δαλήον- 

ταν ἕν» ἘΕΠ ἀκ ώλας εὐφβροιϑιοδ αοϑ αὐ υγοφὸν »ὐλωθ 2 τ. δϑγν. .ἠκς 

Ὥλλοις ΡᾺ βρβὰς οὐμερηράραων μρχρέσης ὠν τί δ ϑ δε ώς θυ θυ πα εδ 9 

λα δδ 5. ῖνες φελυ λεάδοσαν -θρρουκῶ ἰγίθωγ, μοὶ ωὺς γέτσανγ οἰΐως, 
ΟΡ - «λλέπ9 ον χων λοιπω: ἰροφῆνου 2,ν πο Ξρνν Τ  αὐσωνοων 

ὧν ἀκαρίχον φργων» τ, 9 1, ἀπαωϑὸ δον δον οὐδον «νον» ὠνενος λον; 

Δ ϑλονν τς ἕω νυ δὰ ΓΟ: ἢ ϑαάκισα» Ἦ»» «γεν» στράγνον ἀμ, λα! χλὺ ̓ (κῶν »φα »"' 

Ἀφλλ τιν υθῆμμιι 2: “νη »᾿ϑογγονινῖ, Ἰοζϑοίρον ἂνῦ ΩΣ καμωνεγ8 2, ς 

βον  ίη γι. 

ἘΝ ῷ μ,ϑαῖ ἐρες ἐφρλλφος δρφὐν κωσεύρ σῦν ὡσόύνῳ, 2, 

᾽» ῴων ϑοῦ αν δου αρῤνάς. 

ιὰ δυφιόν ἴας μη ϑαΐεα.ς » ὧν ὡρ ύθ λεὴς μωλοῦ φόκτϑφεδίσθνελα φορᾷ εκ 

(να διε 1δι δ τ. πρὶ ων Ὧ5 59. σν μῶν ΓΕ δ κωβοϑνν «φυσξία εὐ φϑναων: 

σιίως 4... τ, ̓φλνην κύθες οϑ σι ΠΟ τω Ὁ ὐνόννὐ ν ον; 

ζυῦ ἡ οῖον. 

», Ἱαστι λοροπάνόφεκαν τα ἐβιδυου δεωίλ, ρίῳ οὐ ερδυώ δ μὲ 
» ὃ ἔρω δῶν ὠδνων. ὃς οὐκκὼ ούτε. τὸ ὁ ὡη εν ῳ ψν ὐῦ, ἃ ἐάν 2: 

δὸς. ο9 γαψίως ρζϑνν ϑήγου περμαοσοτῶν ἐξ ον γ.599 9 φικαγω ἀκ» 
22 

ορυδωίδνῶν. 
ΕΑ ὑὑπὲ γυθόρα ἐῤοιράβιδθας, )) ΙΝ τ ἀμ νλων ἐν 

φαγιὰ {ἃ ὀνρρε δ, ἊΣ ΤΟΥΣ τ φρν) λον 2: θὰ» δῳ ᾽ ἠοκώ δο  χον: 

Ὁ 8: »δνῷ τύνον δεζοῦ᾽ ἀν ἂν θοίσαλ προς ὌΧΘΟΝ 

ἑωλεμαυῦν “ορθῖν. ζιεργλϑον ἀγαγ γμἠλονῶς ὦ » ἀῤνήρ»7 » ὦ, δ νῷ "Ὠύλουῖχο, 

ὀμονορηνν ὅίο ἐμὴν : σανόνας δργιῖς νι ας ὁ σλνθνὴς δ ἄμα αἰ σῷ 

ενς ς δδεολοῖς 2.2 ̓ς ἠνθεχθ ται κενὰς ἀμάνοων ἢ οὐδυ κξο), εἰν δά. 

» }υν μι παν »γλνοΐ)» "Ξ ναοῦ ὃς δι νης ̓ς ὁξρωκρζο» Ψψῷῳ σω Ῥβων τ» ἄδην 

(φν 



᾿ ἐ 

2 εἰ φκ' ἁ αὐγώλο, οἱ π ας ϑα9 πρίν ἐὰν αξ' 

(» ἡ πῶῦδο 3 2. ὡν ὀούεωνοῆ, χύ9 »"ς »ερε᾽ ὁμεοήρον ᾧ δικκερὶ σϑ, τοῖν 2 
ὁ σέφν 

ψῥὺ Ὠθι ροξαθδν τ΄ δέν» φνἀντσοιντησ σιν, ξγ ϑυΖέεν ὃν ̓ γχϑεν Ἄν σν; 

αὐ) ρο-ὐδοῶ ϑο ναοῦ «νοιχϑζῖις ἀἰρχσιρ θόρον. μοτάφαν “οὉ 

δ “συμ "ᾷ ζεμὔζπρεο ἀνεν Ναμάννβα αν φημόννας ὦ Ἀξῶβατοίς 

σἄγνβνο ́ἴς ἃ ὦχοις ὠδὰ ΑῚΣ τὐνοργασίδαν φέρη εἰϑαῖν Φυύς ἤν. φῦ 

αὐλοῖς γοοῦ κώϑαγς ἦ σγτο φεξῥορνν νι , ἐρρὲ μερί, »οἱον ρὲ αἢ Φ μῳῦκ ὅο". 

δῆς "τ μρω φγοῖς, ἱππολα αη 39. δι μουσα 'γγα»»}" ,) Ὁ Φσος οὗ, κιὐαωνῆ σοὶ ον ὦ 

Ἰρθων" αἤρξυ » σύχωνι ραρνσεωοδόθιε ᾿αὐγχύσαον ὄρνωον ἐεῶγσο ὁ σίς (δ΄. 

δε οἴ, νων φάρχον 7. ΚΣ δ οὐ ρλΕ2 ἀῶ ϑῷ δ ὁλουκοῖῖ ὅ5 δ Ὁ τῆ "γ νον ἧκον; 

ς βεξωχωθ δχοινῖμα ἀρώ Ερολιρνδέ ἐαθοθυροξισσεηγονο τφύο γε 

τὰ πέρ υϑο το ξδοόσείον, ἐοχ 
»θι ῶν πλοὰ συῤρ δνοῦ καυδοροὺ σιαειδεαν οἱ τἰδιωβω ον ϑϑνι δέξνῦν 

-) εἰονδ οχθυσοές ’ 

Λιν φρον ἐλ θρονί λει οδτγς σχῴ γε βννδέ ϑυδιῦς ψαύσας αὐ ερασα σ᾿ ξι6' 
δείπεον 2π)ωήε γα ίξοναν οὐκεροωροιίζ,- οἵ, οὐαί τ, ελοῦ πῶ! ας» δ, ὥ. 

νας δώ σός δ ιὠλρεκοϑωὸν ϑουϊγεῤμαῳ ὅς κδι,» τὰν δ΄ ξγ»σωῦβ βε ογΖωρο μερυῦξῳ: 

νὼ »ερηρρῦοεν μανλ. ἐς" δ τ νων υς γλυβιονῶι πᾶς νῶν στρῴορ9: 

δὐμλβοδι φγνενδν 7υεβεν» φλλγὶσίρων εὖ μαήρο καὶ ἡγεῖ αὐασάρῃ οὐ σαν κεῖτο. 
Ζιουζ ἡ ῳ ἐπρόνεν δυο γενεῦχον “» ὁ χῶμα οοιςονῇ, ὦ 2εωλξφα «ἦεν γος. 

7) γ“ «αὐΐῳν ΟΝ γὦ μόϑι ἢ ἕπίᾳ αὐγέλοι ὀυϊθαναλκο ὃν». 
τι 2 ῶϑ στῶ γω “γώω δοφοῦ ϑιοϑο ζυῖς ἠῥσυν ἐῶν, 

1 ̓δθοιω, χεοσος γάλος» ἐθμείδίς, ορρνϑ ἐγύψωταν α΄ ὅσα, χορ, δ οῦγτον 

δον “ ̓ συρεφδν σν οὐ εν τὐλὰ ὙΠ) 2᾽γώαγον» “νἀ μοὶ μηδ ος ζ, δι) 

Ἰουββωγ δορός ἡ ἰώθῃ ἘΝ ΟΝ ἡ μην δ΄ ὃν 7) σμαγος δῇ “αὐκωδς 

κιρῤοΐ δ. ὅρῷ, 41ον Ὁ 2. τ εὐθαύ! ϑοιξολῶ δον ποιοὶ δῷ ὄβνᾳο, γωρων “ ἀκῖχα: 

ων διων. 

»») 72 «γερεαν, δ νειός μοῦ καχνον (ον “βζμς ϑευΐρωξ» ΟΣ] υδλόλγχοςς «Ζ:. 

» ς 91 οὐρλός αὐβμίᾳῇ ἐχάνα πλγθδνον εἶχον χαθῶ ὃν ἀνηαᾳ, ἐφονάραν (ἢ } 

ΠΣ βήος ΣΝ γμαρϑὸ ὑηο» αὐ καινὸς ΠΣ σεδρν ̓ς Υ Ά,,υ 



καινή ἄν ποεῤοἐρἠωο» εἴ, τῷ ἡεαουζσυρ ὄἔ[χα " ἐροδλωζ 3; »βῇως ϑυλαῦ Ἢ χχς 
ὐ ντάκον ψρν δι κων ον, τῶγροῦ ὑνονξά ἸΩ οὐ οδςο συγ ν2.7 

βιυύεθς εὐά να τεὐμαόδεμβη ἡ «ἐδωδῆς Σ ξρο. μώδέθι αἰρλώανα ἐσῳχροῦ δ ν 

ναον»; 2, γεμεργετ δι "ηβίοβννξ νοι, Ἂν» δ οὐσυ αὶ ὁ ἄχος καὶ χα ἊΝ - 

αὐτὼ οὗν φῦ αν υἡθονεγκαίνήν 22. νον. Ὁ ΔΙ κρνρεκεώς δουλεία ϑξώξ, 

ὅχϑν τιν ὑχηθλοῆοι ον ἀζ' εἰ δεδαδδρρρ σϑυ ἡ ἦχοῦ ζιυρζζήγς ἱκίζνῴγω: 
ζργκό «ὦ χοΐεα - φαχο "ξαδε φχ» οἷ ὁ 22 ὦ στουζυχφοιζοῦν κεάσγεν δϑυις 7 πσιφοίῶρ; 

««γίων ονὸ ἐν οίν ἄρέξιρ 2, ἀώτῳ, ἔς. 

)) ς βιιαεειρυμοῦδ οφρνῆς λύγύρνο ὃς ἑγής αἱ οὐγγωλοις. “πάρ ἐν, κὠχύνζ, 

9 " ΜΈΝ; Θρᾷλο ,,}) ϑώμωῦ δύω, δ» ζλνμῦ: 

Τη όλιου ἐδ “ἃ; ΧΗ η' (9 γα ὀλν»ο, ἀβελαβενδεσεντερλιγενε 

»ὰ" ̓γῈ3 ἀμ νΣ φχεοδ λυλοσστο οήκ πτὶ ΠΥ ΡΕ “οἱ Ζν Φωννήν λον» αὐ ΨΨ 

σγεκίνον 4:65. 

Κρ κς' 2) τ' ασλδ δαὶ ρ ἐγρϑῖς Ὁ ἀλύχες δύρυγλρναλάοϊτοδμ γε νἀ νώνωνθ ὀλζερφκιοκεύνισ γον»: 

μῳρυκγ. 

εο'ν οὐλ δὸς εἰγς δι φκουδες οὐχχόον κεν. λιδυξ.  δενβλώαι ἐμλρββιμώβυϑ 
3.» φνίάσθα κα βιαήγεδηνλγογον ᾿ἴνμρρσν μην, ἐνόγθαν “τ ΡΣ »"ς κι: 

σηργἀλωσίφα δησονοοον σύρε δῇς 5, νῶν πρίξου 2 εὖ μαρϑξ σφχλγῶν αν ον αλγυ»ρ. 

“δ ρον ῬυρδΝ να)» υν φς 1." μαἶρό 22 ἐυρηϊνον τοήρατῳ δ πϑξηωῦ ΡΣ 

“ ̓ μύθῳ δ πσϑος ὥρυι κάμν, τ 2... Ῥνηρλρ γε -Φννοοἱ οἂ δ νω, αἰ "3, δαν, ἦν οὗ 2! 

δ οσθθοθεδόα θεν θῦ ἐνδγοναφσδν κα ἐς ̓ρ δς ον Ὁ ζ» τὐρόν δὶς: ζ,»: 

σβϑῦνα,, 9. δνα δ ποοιβ)ογνϑοὐξχοσνκηόο; ὠιζς, ουβμεάθ. 

»Κ1ὁ δου ζρεγο 2ι! ὅκα ἡ. φιχύφν «ὦ βυ οὅ ΝΑ ἡ“ ὑνείνω 

ἣ “ὦ τοὶ σὲ νοῦ" τς πω χηύδῷ, οἷ οἴχσφίρανων ἀδερίον, 

θ.. ἜΘΗ 'σ' γε εστώμνδν “ὧν αν ΗΝ υπό Τ μα τ οι ζ μρᾷ,. 

ςἴϑυγγ "Ξ  λίρυος δαρήονὀφεοῖ. Φθῷ δινοιρριαχίευς ἐδεῤῥινερίε σὴν, 9272: 

ἀρεό σαρνλ ὑνιοθὲ νίφον, ὌΡΕΣΙ ὑὐβξκμλλει ὅς 4 ὐϑόᾳ, σϑυναίς2, τῷ τοὶ ϑηγ, 

ν. ὧν οὐγνρ τ ΐζ (ᾧ 2: τὔσουροῖν φῳχσήχα, ἀπ αν ος Ἐν 

οἱ κα νυρ σὰ εἰένξν οὗ οὗν κι διρως αἰφοίξρφα τ  χον δ εὔβφο εοὶ, 2." 

εν 2σ ο)ίδον. ἀγολεῤηκκδδυθς δ ήϊβυε βεενερῆσεοιρτ δελνρίν “ι ναί: 

δὰ ὠλδρμο δι σὲ ως εδλσαν σποσεν ὅς» ζιλαῦ» φιλκὴς ἀχονάνς ἦν, 2, φουμο Ἵ γΕΙΣ, 

ΖΔ 



σὰ ἐπ ϑνν τ! 

» 8 οἷς ἐβωίχως βμφναλῶν εὐδο γοβυῤττλοού, 4 οφθώ πρός 53 ἀν τερήν λέν 

᾿" σῶν» ὦ γος ἀκα: 

ζ:.» ὑοϑῷ, νον ὙΦ σαχίν ἀβλμλύχρανὐῶν ΠῸ Ύ ἘΠΕῚ} ΩΣ νον 

Ὁλο! "ν ϑννὖν τω τ" Ὁ δ λα ζίεος δ αἴρρεον 

εὐέβιεσανν ὡν «»»- ᾿ς σεν , Αἰ νμερέγροι «87! Ἰρελ αν δ ἀσοῤξχος »ιαγε, ) 

εἰσίω ΩΣ Ω ϑνθερϑονουλαρουίς μεσ - “Ἀέζαρορῶν γεῤφ; 
προ: Ὀ ἐξοοῦην τ ᾿ κωονιν: θηδεν ἐὸ πρως 

3) 7:3 ἥν θοῦ αὐ πρηθ τ’ ἑην τ λρννᾷ. δ οι οὐνρ δῷ ο Ξ  ΎΤΣ τὋ ωλε ζῴῳ, 

23 νῶρφ "λξρα “ ϑῦω νεογοδν ἐλυϊχωινο «ὦ ῥέος. «οδ ζρα ας τοῦ ἐβέζι ΠΝ 

() ἐμόνον ὁ ἀε»Ζυῦ: ἰϑνωῦ τρ λν νρροξε 2, εοϑσην ὁ ϑδευσδευκίρι»ς» «οὶ ὦ 

Ὧν μοσμημων ς.,Χ2» σὐσδὴρν ̓  ΙΒ. ἢ οἰσοιωδ τής θοῶς αἰῶ ωλυγων 

τ θυ  οἰνδ ναλς,» γε δι ον! ῥίοψος, ὑπο βϑαν “ Δόν χη 
ΣᾺ δὰ δ αὐλωλαν 2λννϑυχ' ΔΩ Ζ οὗν χσν ΑΕ ΎΞΕΓΟΝ Ὁ ἀρδξννυ θδη τι συ Ζξρ: 

ἀοοοϑῇ ως ϑνηζ,ς. τύ φ' γν θυ ἀκωδο, φβξμω τοῖον. 

εζήζων σ ζοῦν. ΝΣ ἘᾺΝ Δγσοι 627) σον ϑουλελήχρξ γερλεοτεα κα " τ χγοοφ ζω, γᾷ" ὦ Δὰν 

Ἶ γα ΐοι ) ὑπό “«“ ἡ αὐΊς “ξο κζνγ- “πρώ "ιῷκα τέρεν: 4 οϑονιν Ζῶ γ" 5.λοῖ 

μὥις γειρρὲ Θένύς ἐσεα δσεσυννι ἐς μα ΛΟ ον ως οἰρωε ΝΣ τ 

ονεϊς ἃς δι νηοί )ολ ει ίξως. 

» Ῥ  λυγσκ ὧν» «ὦ Ἀροερθ ὐῤθβρο ἐς δΕς σφενδιεξ, 

» αλνδιν 9 Ὁ στοῦ τ’ κί κργ΄ 
Ο. "ἤδουον ζλγοίν Διὸ διρρξυμυ δ υϑυθανδινυρυυγοι ΣΝ ἀρ βνδον δε ελονο 
ων ων Ὁ ΝΝ ὁ αλοὶδρὶ φἰὠδυϊγεοσοῖ, 5 ρει ὁποξ, «2ζρονκων ὃγ- 

μαρ,ϑ ἔων “ Ἰδρς βοῦν θόρον »ξσεοσφῆο ν οιδφουξ σον ῥμρόδοξξ : οἰὐγοδίνοον 

δ 28 αἰ οἰγγώλι μείό βου αὔμεϑ φῶς οὐ ναγιργιροϑ 2υν "ἢ ἊΝ πσϑόσων χων ἐπΐο 

μων ϑορμαρσῳατ- .2 ἐϑοδολιιροοφιςνΐξρον οδγῦ ζάθεον ἧς πολυ όϑον 
τειρέσνχ μῷ ὡξίροσ. οἱ  ι δοίμω δυχσυύσς δ ν τ μοῦ ϑνορις νιρὶ ἄρνα, 

γυν ῷ ον “γεχδϑ ν7 χ)ιεκγοῦσοον δλργρο οἰ κρυμοῦ προῦ δε λόγον ὠνὴν ἐολ θυ». 

ον» 7.5: δ ξρλ “πε 2ν φρύλον ὠβυηὰβ λν ϑλιοννῳ εἰ ενώ μερικῶν ὠδξυρ) λέξᾳ». κε ᾿ 

8.2--Φ 
2) δ. γῳ μεμα μεοι ἤ αϑνώῳν οἱαλτοι μοζξρεσε, εφγα Ὁ ἐδασφ ρῶν ὁ, ἄνοι φϑ 



7» ὀψυμώ ον] ϑων. 

τ" 

-κοῖς Σισοΐζβος «γ71, φρξγεε δθναλ Ὅλ, ΣΣ οἰς φημ »͵7 ἀρρθ τευ, φὸ 
ζζ,. “κυὐόᾶς οὐηρων χχϑόη. ἄζ υται ον ν ΣΎ ΖΟ ΠῚ ᾷς οἴχϑήν "Ε Ρα ἜΗ κο στα 

»υὐροῖ, δε σορὸν ὦ καθἀχγυῦι θελωσυγενενῖα σε εὐρεραννν καζης, 
σέωῦς, 5. “ὐτὸ γοὺ ἔγον «ἐκ κθς σευοχδ 9 ἐν οήν ὅς ἐν πῤώσεον χλωνον 
ἀξ -σερροε φλον κε ῳ σϑροξτιᾷφον μου ρερΖίεν ἄς γ8 “ Ὁ ,δεώβε ααφ “βςξο: 

γον ἜΡΕΤῚ » οὦ,Ἱξ' ο)οήίστο οὐρβελια ἤζφος ««ὐσβχιῖς “σεοοών ῳ "δι 2! Ζ, 

ελέέοι ὡς ὠφνογάς αἱ αἐλίλεῖ. 

ΟΕ ὁ ορνῖς ΟΣ νὐνό ἐωλε: Ὄ οὐρα ες ἐν τέ υβαρεωώλιη ,Άῖ,.. 

ἘΞ1κ "κι »ϑ σις, κω προργοῖν πρρρς 2 ἀν μαΐεεοιν αὐδυπσαργοῖν 95, 5.435 

τοῖς ἀποθιῶαν ἐδενίτῳ ἐν ἴκ' τό «ὠυ 
" ΕΟ δσαεν ἣν ὀὐγνωλοο ἐάῤᾳ ῳ 2, φρεῤγυναὦ 4ιυικα}ν Θεοόνον ϑουδν ἐξ γωνία, 2 

» ὧν ὁ δθιολοῖον «᾿ῃ ὡἰσμολια ὦ ̓ρμκκασωὺ ἃ κι ἐρῥατας «ὠζρῦ οἰὐδυγρίο οἱ άκν 

») ερ"ῶιν διὸ βεύθμον ωὐΐν δωσιβάφι "0 ΤΌ ΤΡΣΝΣ ἀλιων οἷ δ ῳ "ἐγ οζαέρλων δ, 

» ἡσων εἀλνε μῶν βεῖφῶι 

Φριτχν» ὃν ορονκολδ ἐἰμΑφεκνλῆο οὐ τ συ οἷος θρεγος σἀηρεῖ εἼγρλνν; 
δρωῤαὶῖω: δορεολ ον 2. οὐσχίίων »ραλιώον,.. οἷ οὗ οὐχτέφοιν .(, “(9 2 ὙΠΌΝΣ 

σος ΟΝ “ὦ χεϑϑῶν ἀπν  ασὺ (ϑκω φγορχβθιως δι 4 μι καὐϑων, Υ τυῦν!,.ν} 

ΜΙ Ὧν} δα ολοίοιν ΠΝ ἢ ϑεονον ν΄}. ἡ ὑν ᾧγ»ὁ- ἩΡΙΡΕΙ ΒΥ Ὸ 9. 

ξον - ἐὐνιοδ νόῳ νην “ὰ ἦν ἀἰρϑεανς ἄλφα ον» ν δ38 δ,αλυς ὠι χω δὲ οξοζ, 

΄σῳνς ἐσ δα, Ζ,ς ΩΣ ΠΡ ἌΡΑΤΕ: ἐωδνάνοΣ 2 ϑοδ'λυδβοχλαν 

σοῦ Ὑ Σ τ “ὦν 

͵) ΣΦ Ὁ ἌΡ αὐγνῴλου φἸωίχωων «λυ ΦῚ ηοόχον (8 ὃν χεϑορον “κων ὧδ ἩΤΩΙ ψῶς.- 

» (ῥροαζν ὦ ὀβν»ορούρ»ν ζύωρ αὐλιγῆνα ἐγεκίελνήδας Ζ,; ὰ, 
᾽) ϑλεων Ὡῦ εὖ αγωξγῆς ὃ λίγ: 

ὺ ϑυγωδϑ' ν 'φοηφῶον ὀϑάνν ὑπαὶ ̓πογτεάροοῦν ζον δ ζδλέων 2ζ φρο, ».9.9 

ἡ δὶ ἢ τόν. ὠνώρϑη σῶϑλιφα δ΄. δ ἐρῖς .«, μὐωην 9, ἀβνοςἀβόβεος 

: ὩΣ "λθῖα αὐ, φ δον": λέξυκαδ"ωοίρζος υοθιώως - αλωνβν εν θύμον αβαγον, 

διώς (ὦ Ὄπ’ ́ Ῥναγνβχονον οὐζο; μεραῦ δἰ υθμροΝ ἐρβκίλίι 
δον πε. οὐήϑοα ἡ ΤΩ ρου γον φὰ δ δ 7 ωϑ ὥβαι, » ΡΉ ̓φζεοις ὁκογοῦον ᾿ κεύγεςξον, 

Ἴο 



ἐν Ἂ ῸΣ ᾧ δζδιλ' ον ἐοίος ἡ ὄνοι »ὠξερ,ῦ» Φφαρεέξη»ιεν “3 
Ἵ μὴ ν 

φλόϑ ἃς »"» 3 ἐχας ἐγ» μων 
7, βαργηώος ϑν, τηλχ ὃν ἕξ τόδ 

σας ρά! ρον σι, 

φεκᾶ “5 Ἀπάχιωον Ἂ σινρωνήιιον ἡ φϑουζς ϑάναφ,. . “χω ̓ “γε ώνερ. 

͵ Ωο [ ΠΥ δὲ σορὸν δι Ὁ χὰ δ, δ 
"4 στον προραχο σῃ ὅδεοῦ λβαλλ “(7 οὐὐοῦ σι 99 “πον 7 ἐαὦ΄-. 

ἢ καίκῃ Σ ᾿ ἘΠῚ ᾽ . ᾿ρλιωβ ν Ἶος μᾺ φῆον κοΐ»: ῶ: “πές ἐλ ν ἀμ μσεν", μος δε δε πὰ 
νυχον» ΕΣ ,ἠωυνῆς "ἧς δια. σε ύξγνον . σωραἤεων σὰ 1. φὐγυῖ 7ων, «ὦ: 

ἡίων φαλέλογσωζου δὲ μὴ οὐδ ζῆ μιπρυῆ. ἐξγευ αἰἶοῦ «ἀαχρνόκδ γον 
ἜΟΡΕΓΕ α᾽ γδιδοῦ ἜΡΉΝ ν ἡ λοῦῖον «ὦ “τσμδζαρον ζῶ ἀνεκζλλως αι; ἘΠ ΛΩΡΕΡΙ 

ς δ» ἡ ἀμμαργωζνοις : 

5 ᾿ 5] 
ἊΣ 2,3.» ἀν, ςο, »" ϑισσδερίονδς ὦ ὐῆ; σεως ΟΠ ΎΚΟΣ οὐδ ΕΜ 

» μῆς )οῖ τίσ σεῦ" ΑΝ ΑΝ αἰμαθοιρῖᾳ ἔργο ἐς δφδεαζχυς . ἘΠ Ρ γα σνκᾷ 

,2 σι μεν παρωώρῆς ἥῳῷα . ὰ 

͵ ΠΣ τὰς Ὡς ἡ Το συτοογσιῦν “(ἢ οὐδι 12. 2κδν «ἀδρφοίωνός θων γον »ἐβρούῖν τνα: 
ἣν αὐωέραρ 10 ἡρί» τ ἐρϑεαίχνε- οὐ {5 οἱ θφωωώ σγώδλον τ λείων: 
1, ᾿ω περσώξω “δ ων τοῦ ̓ 2 οὐ ἡ χρηρον σὰ ος ϑηθ)ον» δον τριοησοορ. 

3,ν δ ὠλιρον -σαρὰ 3οὺ «ὐϑχογεον - ὦ σερίονῆς μὸν 9ον γλοκξχον γ)α ὁ μἐρχεῖ: 

δισιθὴθθ υλοί ων δρίοϊ, ὐαυνεφη ἠρεθον. ἐν, ὐλεῦ πέρ, δ, υ χα νουβροο 
πσεῦ9ὸ φέον »δοριωοίζε οι". ϑοίξιοδυεφ λιν δ ὧς ζ ξἰρεξεφνσσώβα, 

ἤν 2. στολὴν ὅτον »2,,2 φῴμοιον διεοία ς- βίος ζν δι ἦσωρ: 

αὶ ρον αἰδοθοβοεῖ οὐμκίϑερῖς, τον τι, δθυδερέχεις ξμέρίοι »αὐζοὺ δαδερξοχυς» 

ἀν υοῖ )οαχθ' 3 δθηῖ οὀγεύφῆνα εϑυ ἀίενον ἡζᾳΖ οἷζος τρραχεκεσζε 
«ἦ χὰ ϑωραχείᾳ αϑοεζδθος σεοαρορλζρυ ονς "ως “θυ ς οὖν ὠτααγμον οἷν Ὶ 

««ρΖλον Ὁ 45 δ ρωἱ Ὁ σέ ἀροδρλροχο θῶ »ὠς σϑαῖρ ναν ζάς τας ΓΝ 

ὡ υχίε σισεουῖον “λκορλονιῷ δε οίγρΆ» ἥκνοεσ ϑλνς σοἸμολνίηο 
υμὐμλαον Ὃν ὅν. 3 μι σὰ νέρνφ ὦ φρρροβ ὁ) ἐς ΞΡ’ σρρώξ στοῦ 
λρχυλν β σἱκρεόνιω γγνοι ἠροὀρρωκ ϑοόΐζρ αὐφιάσ᾽, ἐς δ’ χανοαυζ αὖ 

οἰδεκερ) αῃρωσβοῖ,. 
» δ" ὐσρραίλο εν λξ κι χοῦ 2 κου 1 φόρον σιρωγεοῦ αὐλως κα λιν φρῆς: 
» μον 7ς ῥκευξως ἐνκόνως δ μευ τάος 3οσ δ᾽ ὀσισανδιρ ϑεος- ἐνδίζχεμα, 

9 ΡΥ ωλετσύις - 



Ἐξ νγκοζ, σκος ὃ ̓ κώ τώ συγιρ»ἤγ, το ϑλέον. ἡ κα! σα 2 ν ἤκαόνιου 

2» ἀαυν θιανεῖδις ᾽ ἔαρ άι φίφεον Ως τΑγοῦ ϑικάγνβ Ζ, » διωοζν αγὦ: 

ἐσ 5» ὑμεμ, ἀρ "βυασεν» »»ἧς φὸ )λ» "4. » συνζίςᾳ, 9ου᾽ 
τὰ σροροθθοε. πὰ "“ὄσεν ἡ ὰ ἀπ δύ ες 5 “ἐπρεγώ γξαιβ, 

οδησεοό ἣν ἡμώεοων κ' δ ίλεγεον ( 6 γὰρ δα αἶνος “τροϑΐγωσῦ “Ἔχων 

μαβ ερεύϑοιν; Ἰαλχέσες κί ! ̓   ϑγῖ ἡμάξος ϑ3.ὴῃ ΝἪ φσδῷ δυνωνς ἀροθνενῷ 6. 

λῷ θυ οὐ φοις ἄνα 40 ἀξ “  ὑρωίϑα σξνας αὐ ἴσων ̓  (χιζῶνα, συύρβρστ,. 

νης »δἴξν οι σοι τ᾽ 5 δέσορο σ)ς σἰρωῆρ ν᾽ ορωκϑ σγγεγῶθ » τον ἐλ2ὲ καὶ 
δ εὐνουίῷ οὐρρῳθν' 

"» Πλιονος 7) δ δῶν ρων ̓  ἡ ρωῦ ΓΟ) κα (3α αὐδ ιν γα βάρ ρυμανσ ποϑννη 

2) ἀῶ ἥίσωο ϑην αἱ ρμηνι κὐϑυ 

ἐ2 5 ύϑ'ς, ϑ’οῦ πδύοῦο θϑσορρεμον « ὠγούν» ρρον. ὅθ γύωαζ 3 

ὧγωιζον .{ "ψοως κοὐ τ ὅλων οὐ ς ἘλμΑ νι ἐρπίθὴν ; “ἰερζες ἸΔΑΡ τανε ̓ 

- ἢ ὩΣ οὐγοόθλδ. "2," , φρεϑθᾶις ᾿ ἡ δύνων ζις »οὐνάζρο μοιδξμων θοσ" 

ἥγτῷ ἑ 
"» ψυ στιν γγνυφύονν ἢ , σϑ ϑον ζῃν ϑον καλρνδ, ϑξρῦς, ὀρεαγεῶν ἶ 

Δα “πονιοα δόο πῦνουΐς «γ,3ν,δ,ἴγχρ συκαρρῃ ρις δ,νικααίῷ, οὐρ᾽ κὐον 
“αὐ,ρδέλως. ϑέσον γόνα »Ὡον μργεον οδογφχόν.. ϑζ, ἘΞ 7 Θ, νων ίζ, ψι 

τ δ᾿ τε οϊνὸ αἰσαζε δῶ, ά, καλθρράβορδει » 74... θομθσον “26 δή: 

ἐΡΉ οΡν " ο“δαγω λεῖρς οδν ᾧρρίοῦα, Λάπερξκηίοδ᾽ γον αράζο. 

ὁ ἧς δώ, 8 9 θεεωλ, ρίας ,δξερ ἀσοτ' ναυξῶν 
3... ππαροῦσευν ϑυνν αὐαρ ἤϑδος ομυοςρωρρῖσον υλίρξωον παρυζ τοῖν 
οὐ ρου ὴν; εἀφονσίσεον -«᾿ϑδαν σὰ λα των "ἐλε μοδιϑϑαι “9 ἰθί' 

ον ζος ἐλοδὲ ὑτρέροι αλπϑ ἔν ἦν δρανα Ζου καγερν » ων ἽΞ οὐ 82). ὀνσρί 

οι ἴδω ραν 952 ξρνὰ εὐ εἴ λοαθν αὐνοδεῆ, κνοσρί, εὐ αὐρ τὴ 
αἰαρυ ἐρῶν “οορεάνοσῳ, ᾽ς 'καθέ.ν αἰαγῴλιμων αῥεν ̓δμαρίοος ϑυβωῶς. 

ρων δεῖς, ων ΤΩ͂Ν ἐρεῖς, 

» γΤυ δ οξόθες Στ «ἄφες 2. θην αὐδυ 05 βϑάέω Ὁ ““ ζζ." 

“- δῳ Φωνδ ἜΧΩΝ αὐ γουύνοῦ ὡσεὶ δῶ. αὖ πώφεμν ἡ ἡμώκη 

τ: υϑναξοα ΑἸ “φχμον ΣΟ ΤῊ λογῆς “δάᾳφρ» «ἂς ὦ δ οἰχίος εἷρ;. 



ἘΣ ΩΜΈΤν ᾧὡ αὶ ριξρριχρων, σερλρ 9 οκ7 “γὼ ̓φνζου εαὐπνγχσς . τὰ (νομί: Γηῤο οί. “γᾶ! 

γαὸ ἔρωνι γ᾿ συῖε 9 ἐνσσθερ' ζν ϑοοδζξως οὐπερδίς τς ἊΨ» ων νου ου 

καἤγδροἷ Ὄπ δ ἐσ ϑυοίοι ὁ ΡΥ ἀν κἰσϑϑ νι 9 ὅσ γανωλυάχνε 7, 26. 2ο2,“' 

δϑεννος 4ὲ βδώῦῳ, τπόσεν. 

»ὼ γώννδ « κσεασε ὥ δξονῶρ ᾧ θθαλνοι αἱ σούς καζροις » οἷος φί 
» «ώνωξ αἱ» ὡς ἐν οὐσί; γηηννᾶν: “3 2 ς γῆς» ζχ κου τδς σούρκείς 

»" ὅ Ὁ ψαζκς. 
Ἄλδιϑὸ “ “ἐνῆν "οὐ! οὐ ρα νοῦ. δον οὐφου ϑροζαῷ πο δυῶχς ὧν 

«δι μεσ κοὐπ "μόνος φιγηδνιῤρο σδο 1. «{1ς σηγεφοις τόρ 

σϑδιιίχω. “ε’ ἡήῤν ον δ» μι λων “ ταν ων ϑον εὐρρίντια 

«ἰρερῖν “ὦ 20 ώξω ἰδ ς “γιζιξας (ας “χ᾽ τοοργόμς . φϑοᾷ," δἷι οἷος, “ἔγεζονων. » 

συ γεῤλεώδ, κυληργό γεόονε «θηρβλν «δι ἰθέρηρῶν φσονῴαν 
»» Ἔξ ον 2 ἤσόχον μων» οὐδίκι ἦν» ς »«ἀσορλρί Ὡῦ εἰρνων ἔξας. 

Πὰν 1 ς γε ϑεβα, ζυως ζ3ςοα αν ϑωζι» “ἀν “Ἔχηθὸ εὗϑων νῷ μπ 

ἀρ νοι ἀν τυῶ ΡΟΣ τχν αὐχγου »σϑδξ διθϑοῦαϑαο 2 "Ὧν τ οἷ 

γα. ϑκω 3 ροιοώρα λον φλθν» οὐ  εἰδυινωίς ΤΣ αὕϑος ἊΨ : 

δου ,"" ̓ σθρκϑλ δάσος ̓  ζους ελλνς εἰς εἴϑνν» δίσδῳ προσαρρρήίον 4 Ζ)ς 

κὦ Κη ρδγα, μαρθη, γ)αΐδωος ,ὐ “’αὐρλ υι οι γιίον “δέθον οἰ 
δαθσιανων »δρυοοῦ 9 στμαροίοῦ- φιλοὐυσηξον ΣΟ "πα εν ῷον ψασσύςο 

ἐν ο«δλεθα δν οξίνοι, οι, μείσφαν “Θοιίύϑ μας “Ὁ δ σοογ όας »,)9 ον ἦς 

ὄχσινι 'Ἰζης ἐϑλιναηεὶ »αξον 29 ὁ 2ον λ,ς .» ριςιονν δἀ λους «ἴγοίοος ἜΣ 

ἢν “ τ οι ἜΜ ΑΙΣς ζ " ὐλῳ “οτος; ὧν «ἴδνων “οοριῷ, ὙΠΕ’ 

σιυφέαοτι Ὁ. Ψ σύσα 65 τςιν “ἰσοχύίος ἫΨ σϑῥιφρωνίᾳ 2 ρῶς μλένξχ, 

υννϑο ὐριῖς φσόνεο, 
»» 71. δὰ δόλων ὑῶν «Ἰουνιία λιν αὐ] δ)σν φουβωη δα εὐ ὲν 

» οί, λει ἐἴψου τὴν ὧν ἧς ἐν εὐθυμ πῶ 
᾽ τ ϑ. τϑλοκὶ ν., οὐχ “ες, ιίω,ν. 

Ἐ.«ἐρ ὥνει γοὐλὺ εζμων Δ λ,ν γον ἍΝ 2 αφαζϊο" κὰ ΚΡΩΣ ὄλοκῦς 

Χω! νγς Ἰδολὰ γς ἄν οἱ ΨΩ 7. μιιρνς 2 ταϑόν)ουαλν ςοι γοῦ ἦν οὔδενέν οο 

μεοΐβ εχ! ̓ 7 νο( αγϑ οὖχῳν εἰ ὃς ἥλους δ εξωβ γωλοῶῖν ἀῶ ΡΝ 



ς εἰ «ἰοῦ ἜΣ αι τῦϑνσασοῖσδν φιυάίαθον οἰρρμέ ΠΑΝ κε: 

4 ὍΝ ολέϑ δξδέχδνο πυσσωσηκανδυν 22 Π) δεθάεον ὧν νγδ αι: φὴς. 

Ύ Ν᾽ κεν οί στών φυιο ἵεγ ὁδοῦ, σον, ρέζ 5 φάω προϑευϊρβεάῖν 

ρυαθυοϊλόον « ψ ο 7} ἀρρθ νος γυῖα μά Ψ πϑὴῦ “7, ο: 

στη εἰμεοῤῥμιέξαι »νοῷ οὔ" εὐεὐξ Ὡωοναῖσ, . εμέ πρκεχβηϑλ ὁ “ἀρρίδο 

ἡ αν γῶ ἀνειγμοκερκεῖ εἥνσυ βνον πολύν ῆξῃ κ Ἡμθτον μα 6.3, 
νὼ εἶρ, ἢ κϑ)ςϑον, “ὡς ῤ μδάνῳο ὄφου φρεόν ἄνα ίν. 276 Ψ ἡ κί αἰϑὴς 

δος ἀρ θεν ἘΕΕΟ Σ "ὡς ὦ ἡ πόλι ὄν ΠΣ οήνυν ἢ,:: ἐν 13, 

“» τὺ ξΘϑυ γβδϑναν. ἴα “σζ' ὦ " τι » Φοῦ δνΐν ζοσαεν ἐγ ακἰυγόν ἐξ, 

οἰ οὐ ἦον “᾿ϑνων ἀῤνβοσς ΗΝ ἡῶκῴς, ἐ πλὴν φρέρινον ἂς σερεόξν οὐ έςς- 

ὁ δ 45) ἄδιλει φἰξων τ ἡ οὐδ» Ἰἀροοσίδ ἀλαρεθυ σόοι ̓  
αὐνείσων γαυο- δ, δα πφλδυνω ὦ φῶ Δυήπησνς σ25 ἄυο αἴ 
ξων εἰς δον ἄωτον γ2ξτω , υὑκδτισρς Ἀργφ γξλυζλα: 

» τϑα: γον ἡγε ὦ υμϑολθτινς ἡ οἱ, σ ὁ νοῦ νλήίσους εὐσοφ)δαρώχοον - ΟΣ ὅς ιὑν 2 οὗ ΑΙ 

ον αν " «ἐγ .-Ψ ζ:Ὁ οὐτϑοχθ. μμωλρρε,οε δὲ φερνχ κα αἱ "πα στε) φων,, 

ἘΝ Ε:..7.5. τ τοῖς ̓υμῖ “ον ΩΣ χε σεφοῦ ὑξυχόωυ Ὁ5.72 ἰσβρ»" 

: ἀκίονρ ἐσνηκκοι πἄιρωθόξει : 

Ἀν σαι κστώ; ωϑξζρριυδογει μα βεξ,κο «ἀδυλλον αλδιίάρςο ς ἐδα: 
99 σφ σούν οὗ οὗσον ϑον δι ξυ ῴε ἧς 5 ᾿ς σοχέῖος 5 “3, μαγϑό»ε φεν 9 ξν; 

» ΠΡ9 0 σῳσοίοοε. 

»" σρλκλον αθς, γεσυῆς ὀριο΄χϑευ, φρνὸν οὐ δεινόν ὗν ἡ! “ε" 

25 Ὕ ΦΉΣ ὑρόν 2 οὔχζε' ὧν ὡν ζὕς βίαρκλξοις αἰ Ζν ; δ ενηῤααλονν Ἶ 

ὀαϑείς το εὠδσθοφον κλαλρυα 

κῴρ'νν » 9: ὅδε 9 ῇ ὩΣ γι οὐ ἰχζχ: ον εαθ θὰ “σρω φκρλοι Ἂῳ Φρώσσῳ 

ΠΩ μωδιμρκοῦ δ᾿ ΓΟ οὐδ ϑβοσοι. δἰ ϑἕμιω ὁξτρῤνς 2 κογεήνε»ἡνζκαδν, 

οὐδ ωὐ ζυξολ ὡρ Φόρον. 
ον 4ν φαψωγον Ὁ ἀλιδ λῆρον κθλὸν πρῤον «αὐ 4. “πῦρ 

ν ν ΥΜΜΩ λὴ ηζδμοωΣ ἣν φαθνῖα μμοῤμεον ος ας πχμώσιον «ὦ, 
Ἵ ))ς [ , ἀκ, λότο τέο ΡΝ οὐ α γιῶς ᾳᾷ Ὁ ἐχϑς "αιφργνεύδς τορ: 

νηεῷς φοιιεϑ αὖ »σορνϑ ες οὐλζὼ φγοχοές σι γδλονέσς δ. δέκατ, μους "ὦν" 

ἡ ἢ 

25 

γ} 
ὥ5κ 



θλν στοῦ» οννς σῷ δ ϑ «ὠνίος - ψίωμοο, συήνες π! ρον γ οὐπονιαήυσήν 
ἐδ ὩΣ οἼσορνον ὃν σιν κν ὑλότῆ ζοεον οϑήωην "ὃ ἂν μεδέουσα. 

δ λο!συν ἐλβωχο 9, σγονϊα ςρες , πορανβ γουστον ἀῤῥὰν πσρρουυίοες" λῶν 

γὼ δ ϑυυδιῶν εὐὐχοϑν ὦ ὅσ: ἀντώλο Δυμῇ σαροιᾧ χίμοί δος ζω. γι 

υβωνϑο ορολα, ,ξζϑν ἔρν υ λοῦσα ὃν "οἰλυγσον ϑρυβωοιρα θευςϑι αδἐωνωνν, 

υλθὺ τοοχλων, 595 ςϑυν9 ύεψο 

» Ἴων εἰσνβνιν σου οἵ θέε ολείς, 9 ρου Ὡν ϑσνε ΝΣ 

ζ, μρίεφ λς ἀρίῳ μὦ δυο λ. φέρισίες «ἐς 2,2. 

0, δριυγλοῖξ τς γξ οὗ δ ν5. ὧν οἱ γεὴ νεεφθυύοαο ποῦνε ,οὺ συρξαν ϑουγνκροί. 

λς “2... τον εσίς οἱ σ᾽ων δ. ὦ φμαεϑύφψη σον» ζ᾽ (5 ἐμοὶ μορικρρῖς » 

2κ Ὄρέν ΚΣ σἴδρ5 “Ἄκ χοῦ μὰ βδο βκλρλορορο λξαὺ 47 

᾿ς ἢ τ ας ὕρημων εὐ ν᾿ βϑνολν γκοφναυκαδο τ᾽ 
5) ὦ ϑυιθήον μοί ιεν, γον ἰόν, ὀἐνρμεων βῥασφηροίας ζχον 

5») ἡ λὰ φῆ, ὦ ̓Ἀλοίρυζε, σφ ρα. 

ἜΝ ὀσυνν κὖ λ οηρθιν: οὐρα ονν «ᾧ υὐ τάνδε οὗ ἦν ως ς γευυαδ,υέουΐ. 

2) 

“99 ρα εηυθωῦ ΕΡΣ τηήνινθ ἐαηήρν  ὐυνόμα οὐράν φσσει 
στωΐης »ώφνογεαι. ἡ» ἐν τνι (μεν χρὶ νφ οἰ 3λο οηρεγνοιῳν"» » Ω» 

νν εχ ἤχτα ἐνῷ εν, ϑιρῖο δεον νὼ ϑωωρυ δ: “ρον 

δ “)λ9 ποκα, υϑελξη κου ϑιγωανβαίῦναν. μὐνθυργόν νι μεονε ιν μον χερῶν Ἀγ 

ΓΞ “ον ἱρ θον γερε ον “ὼς "ιν ε)αβούγτυ Ἰριςων ονουδυν; δ» φ)οεδφγερ. 

δ το μοῦ κί ἡ 1 λεὲρ Ὡρνιόῤνοκινον ἐχδάγμοφε ργγλοωῦ ὀβυλενῆω) δ οἰῤίχον»ρ᾽ ν 

τριλρν αὐνωρνος 5 ἰσαντοσνούιμδο, 5 δ, κ χαεβείλρας ἴρο ᾧ νοοῦν οὐσοδάρλλο εἶ. 

ὀνοξεουοι " ὥρσθηρόας Υ δαῷ Ὄλεν, ̓ ὧν ὦ οἰγριόθλρρ “»εὐδώς, 

2) ψο. μα ἘΤΈΤΙΝ Αἰ ἡρήν ἐρῶν ὦ, μαϊνλονον νεργονστρῖν 

» ζβνοῳ “ γγθῳ φεσιρ ἡ μκθλῖο: ,φβί γοδ, γον χρναν 

») εὖ; σοῦ οὐ), ἌΝ πο κύον, 

ΜΠ ραύτον» θα» » τ εδτηδε: ὡς “φῦ ἀπ ρυ νοι Φλγεδχ - μερνον; 

υγίξ προ δ λινᾶ μἐχδεβ- σρονοδ᾽ ἀὐθοο Κ᾿ ῥρῇ 
«μή Ν, μεανγοθίλος (ΟΕ. ὡς δα ολ ον ξλόγος ϑοώλ,ν μεοσμεὸ μρσμώρ ὀέρο: 

δον . μῳδκυ »» ν αἰτηνων ᾧ ὡνῳβονο οι ζοῦ ΤΑΝ νος ὧξ φἰγυερα: 



“κ΄ ς 

6.5 ὡς, σχθυο οι μεν ἀν ξυχον ἄπραν ϑοσῶν 2ιι τῆν οχύτρθενν.- μξλυρον 

ΟἿ ὑκαχαῦ ὁ, παῤαουρία 9, οὐγουόου, ἡμῶν “-ς οὦ ἿΣ “δ ον- 

οἰρηνῤευβϑαονε οδν κὐλᾷ ρλονμέμον»ς. νυ τῶν πως Κῶ δαλρέκεης 
σανα “ωρυ ̓ Ὁ) κ᾿ [ὩΣ ἤκολόφ δχερισο,)οδόισηζκοι μυρραεσαλοναν" “ἷ ἀνήίνσρ! 

-τσο 2, εγον οδδε στῶ μεων ἄδρτι ὍΝ: Ἐπειεν πνον φϑιδηιαθ᾽ 

Κρ ΚΡ; σὰ)» σξα' βάῴνωογον ΝΣ ν ἀρενδ. ποῖ βγριίότος ος αὐ ς. φ 

ὐκλων ὦ "Ἄλον 7 2. 2, ζαυζον αἰσρρλὸ 2, λ. μοιρίνν᾽, μεψβερίχον ἦν’. " ») βκ 42): 

δ ραλ: ΕΥ̓ 7 Ζιζς, λὶ ἀμρνωνη δε ΚΟ αἠγγήϑεναν ον γ Φ): 

λεαρῆα πχγυδές Ὁ » ὡς πον ̓ὥξίμε «ττρῶᾳ Ὧι φιλοῦν τὲ εἰρκωρΎας μα. 

δὴν 5 2,.. οἱ β πορῷ ,ν Κ λοον. 

» ς ἜΝ ἡβσερῷ “γύρη μὐβμίζον ὧλν ἀρκαεσοιεβε: 
3) ς ρον , δά δρν ἡγῇ 2 “ὦ ϑρ ἀρϑεριθιδϑ λον δὰ ἀλύγρώαν ἐὰν 32,3: ᾧ3ιν 

» Ὅ»}8 μηθνα με ἄν ϑν. ἢ ὡρν οἷ «ὐλρεζωός σωροῦ. 

Πρ νρε) 50) γι μοΐνονς ἘΠΕῚ ΤῊ ΗΝ τ λενανμβο μετθιμένια πὐλυϑί Ψ 

εἰγεχο εὐ τν ἐνγαγγώμαξ. ἌΡ, γμκ(ζων γωρείαει δ ονρφεέα " 4' οι; 

" ὉΠ. πετῶν ΕΘ ΤΣ . μεΐᾳ οι οἱ! φουπρρ νων ; ΘΙ ὩΣ 

ὅθι)» “ππελν »δᾷ, λν τέλθαν εἰξκων γΖ, διν νῶν οδ, γεν κργεον 3, 

σησας ὍΡ Μήλεῖς φὦ ὧν φαρβᾶῃς ἢ» ὠλυ δοὺς »ε)60 οκωλῳ φάρα δ Ὁ «γνῷ: 

,»ϑανζ ζο τ) ασόλεων»ς φχαφυ ἡμοῤείχος: γύτν ϑυίξεαΖ:. 
ἤγοει ον )7 Φ': ἀοήαι γῶν αὐδν πω Ἄο 3πί δάγρι » φῶς 7 εἰδρώ 

92 ψΈσΕΣ ἀλη ὀρῶσιν Δ μυςυ ὧν: πνωμα "ὦ Ἢ 2; δᾷ ςνί ζνό, ἐρῶν, 

τὸν Ζς δὲ ἕσε γε Ὡξρυλρῖς σὲ φίδίμιει, γιῖς ἑαᾷ. 
:. 

ἾΞΞ νεος 5. οὐγοον αγίλο ὦ οἴδαρτυ γπνεκῦ 2, οὐδ: σον συγεερῶ (Ὁ οὐνεγό: 

ζζν δριϑνζο ϑοιρφρνν ερζυ ων ἐσὺ “βαοίυν “ἰεγῷ μαθν χα, όν »γαυσαζ: "Ὡς 

»ρ δ μώγα φοζῷ κα ἐμλφρήνο,. ὀφοξ' οὐχί ᾿Ἁ γ᾽ εξ ξ, Ἀριεα ξ,ος οὗ δι, )Ἴροαίννυς 

δρερ,όνκ, δι ὠῖνηξτος. θεϑέριρ. 

» ἃ. ϑυοήον δ᾽ Ξεὰς σοῦ θρνοου κρο σἠκόξνζον κεἰ ἦρε ξαγ. 

θεοΐν " γπρδρ »" ἐρλεῦ ᾧ φὰ ὀξιν- “προς φήνεν "πο οκάο φοα αὐδγρός 
κί τ 6) γυμ "Ὁ δ ϊρονθέον "οὐ νεῷ οἷ δῷς ρα ὙΠ ΡΣ γε κϑμύηριόρι. 

οζχὴ γφφρ τ ΟΣ αν Σ ἐν ιν Ως . τοὶ εἰς, σὰ γρεῶ ,82 εὐφοιωζν 8) 4 Δὲ ῳ (λ 

2) 

ὰ 



νάργθας ἢ λέ γχι Ὁ λον ζγήρι- οὐγεῖρ δ σοὺ  ιὐΐ, ἀκῤοιθν: ἀδυεῤαρόνου δ 

ἐωϑῦ ίμεοο συ κίϑνοων τον πάλι »Σώε) δεῖς οἷν χρρ. φογ ϑαν 
ΚἈΝ νων" εὐνκόξολον οὐ οῦς οὐδύωγ, λ ώβοδῖᾳ ον Σ ΡΥ 

᾽ Φ. “ιἀρόλρων ΖΩ 

ὅρῶι »οὐ Λ,ν μρημ δ ̓ αλλὰ ̓  αὐ γαύναν γωυθόκργον λίῦ 

» 8.5 ἀἰδωζρς οι ς γααζιοοως ἦρς ἐβχξ γε “δ οὐκόεοτας μὲ ἐδῶμαι 

») Τα γονή σα θ.5.. πὴ θμσννῖ, ,διν 

5) “ἰϑηοήον ς ἱιὸὶ ὡς "τ οί στ. ρα δυυξ ὁ χὰ ζ στρ)" 

βουκσοιν ),ν οὔξξωςϑ, ̓ οὐμόνον' 21 αἱ ἐνόν ῳ ἐχωῖ 25: »«λγίσ ἰδ χε: 

προ μυνμα γ η ἡ ζιρα ον οὐαί ἃς. ἤν νως σἂ δωρμεαΐσον; ο᾽ ̓ Ἀμ ἢ ΕΔ εὐαν : 

ΒΡ Ύ ΒΝ ΠΟ ΥΗΝΝΟΝ εὐ νσασνι ἔρος ̓ αλλὸσωσθί οἱ οι ζς “3 :)ς 

»ῇΆ: ἡωὰ σὰ οἱ δ αἰξήρυνοθν τὰ (γᾶς ΠΣ ὡον νἀ, μὐ 8 4» ἘΣΛΕΥ οὐ ΩΣ 

τς δ μεοίσον ΠῚ δ νεῷ σι, δ, ὡ δα δοαρεδησές οὐοβμ! Ἄγ Ω ἡνιῶν 

εὐγαα! ᾿φρη συν" 

,2 Ἂ; «τοῖς νες(φρυλρίγ ᾧπρ νὴ ἀρ ον» θίου εἢ ὉΡῸ5 μαϑν. ὡγίζν Ἂ ̓ βογρῆον ὦ 

ν᾿ ἐὐλριυῤ δρλθλλυς νϑδθξ ὀιουθεβ ὀδίριάρρν ἀπφαν (2.» "δύο 
2 ὧν μῷ νδ' ἰδ» ϑηρ, υν Ἡὐθτα δ ψι ἡ φφν» ὦ οὐ ἐγνθοξῳει "7 γόδοῦ ἀρλδκς» ὦ ΄ δ΄ 

»} ΩΝ γεγο 

οὐ δ γυ Ζον ἀμ εμλρρεδη γε νον ρδηρεῳν ρον ως Ἐν φϑερὃν ὠρίν 

ον "Ὁ ϑηλον ον οι ἩὐμμΝαν ἀνε ην ῥρνν ω ΤΥ ἕλεν ζγχς 

ϑγνρωρϑα ἐὖνξιυῶο χϑι σοι τϑϑικορρον ποι ἀβῳχονάν  ἀβγε 
ναοῦ δνν Ἰρῦ υἴο σγοχ δβιολρίοιν ἀξνθίχρω νοΐ κε ρρῶδν ων γυνδυῦ ὧν 

χν εδνυθος " "ον δα ὀλλίον στρ οἴρυν αἴ χρελλον γορεεήγ ὥς δεζο(" νέης ᾿ίρωϑδλά “ 

δώ ΝΣ ζυς «ᾧ κότον! Ὑἰγαλοόῖω: κιρς ὁσάζχονοοῦ μπῆν ρας κὶ δ 

δκοχενς οὐδ σ' α δλόν δίγν,. φλρρλνωῖῳ δρῖ (ον »ὐὐὔολοον. ἐγῳ ) σρύώως Ἃ ἜΤΗ 

Ὁ σώρσων δπώλφου κκάσεήφ λει ρακωνῦν ὑγολδε οὦ ΩΝ μοὶ 2 τω 

ὁ πρριστξ γος εἴρεν ἀου σονυῦ οἰχῦ 9 χίφ. δ οὺ κόνγον φίρειος ἂν 
ὥς, πηριῥην δαολαῖς οὐοδρ “(πα αὐ βειπρογίο: “ξυλιθπξ τ βέῳβρ» 

ϑέμθ 7 νον ἐ τι λατηι ἡπιρυὴ ν ἐνύηιθι. τιδνιῤιμετι Εν ρὲ ὧν 

Φ) λσχβ)ς" Σ δβιλν ον χδυ δκογλσί. ρω" τ ρλ, 3, νοώδιν οὐ ἡὐδέρδνδις "7 ,}ὲ υῴ ῴρδ δ Α, 



φλρὸ αἀρλεοῦρον ον 3ι; ὠναλλα,οῖ “ὦν ἐν λλειββς ̓ ῤῥφολα “ρῦ ὀλβω 98. δον γβ, 

ΦΈΡ ΟΡ Δ νη: 2,2 φγάνοίας φὺδωξιν «(ἃ »ἤλλῶ μαῦ ὥρλοιοός “ῷ κω ρα λρίᾳ 

ἐὲ “λα ὅρ. οὐδ εβελίαρς »αὐλῶρα οὔ δ σκολς ἐδλκ. ἀρηίκανάν - οὐ Ὲ; γα ν᾽ ο΄ 

γι τον δισὶ φρδα, μρτολν ΧΟ Σ 
» 4- Ἰμθωυμλ ν ράϊ ϑοζρ ἐλβικβ ἐμὲ οἱ 9ὸν Ξλίω Αρχανοἴσω ὴμῷ, 

» εὐλλοῦγοαν ρεθς πηλϑ υὑβνϑοκι δεγδίριο δι ποθεν Ὁ δ, κ'αν οἢ χλίρο 
44’ “ νδιωνα θεοῦ “ἐύνοῥεν. «ἐῴγ Δἰρβλρνεδλην 

4: σκωι »ῴφροῦνε, βὐοίσθ ἴνὴ ιον δῆς οζγῶν, σφγχὸν ολιαους να «Ψ 

ουχαῖς "5 ων μἦ, μεάϑρτρ ς ἐαῤῆλιρντο ͵ Ὁ-- Ἃ "κἂν ἸΡΟΖΕΣ γζαύδις 

λων »κλλόλωυδανοϑ ἐκολδϑ δρμνξρων » δέρειν μα ὁ δς πο λδϑ ἡμϑλσον, 

᾿λκαφον (2 μυρρ ῆς δ}} δ λοίες εὐῶγφ»»» ϑοθίων ὝΠΕΡ ΤΟ ΓΈΝ 

ν φιρχεῦν τονοαῦ ξχνλρ»λθ,"Σ ἈΥΧ ἘΠΡΕ ὅζφν. στ. 2,2 βς 

“ἊΣ ἡαῤάχρίξῳ 3 3) ἀρερώχονζ “ντάνένον Ἷ) Ἰλώρραν» θναογμεφνιον 2ἤέννο 

5») » Οὐδ ἀποῤνίο τοίου τε ρνχίροθ ΤΠ τ “πῃ 

» (λλϑ τς ̓ϑεΐμωῦ ἀν. γι εὐδιῖι: Κτηβο" 
ΞΡ ᾿μόζος ς “τ ἐν ̓βαλυθᾷ ὅδ. Ξρλί λό ϑγγόσασεν αὐϑῦνανβ, ὀνήνηδον ν 

δ χο θλρνδρολλᾷ ϑϑβσριον ἐρννο 9 ὐνυλώσνθν. ῥόσπορύ»»δ 
τς ̓ ς ἜΙ ππερσαυ, "ΧΩ σβασοῦ » δι, ̓Ἄεαι ΩΣ; θεν “ξχέον. 

»Ἔβλυα» ̓ μβνθοῖ ἐνὶ ,φ γε ,Σ πχοβοννοῦδ) γλαρί ἐάρρι 

᾿" 22 "καὶ δι» ἐοΥβξραν 

τ Ὁ τὰ τ “σὸν 2.5» Δερφριεῦς σουοιεῦς ἂν ἡρπῆον ΚρΔΣ, σε δίλο θα; 

ἐτῶν ὦ ἢ ῥβαπορῶ ἐν ρύο “βιός 5 “όνέθ' ̓κνιδερρβινθερὴ “55: 
μὲ σἂ λολγος Ἰζῷῳ ϑροϑῖι ἀτν, κύρνι γῶν“ ἡ τς ιν Σζμ αρ φρ.: 

γη "ἀσωηθ' ,σεὐοὰ Φυζ,ς ἱε ολ: Ὡοροΐ ἢ, στεοβ,ογϑ ΩΣ δ ερίϑας 

ὄχ μοενς υμμηῤοῖ ἄκρα πράτ αὶ ΤΙ μν ΔΝ ὑη κΞ'α: 

ὅν ὅν σιοῖ, ,2.9 25. ἤζη “᾿ [5 .-.. ἡ ξραν ροι ραζα; ἢ ὑήσε “σφ ξνεο 

τρερόέώνν αὐλοῦ δξ ξυλΐ ϑίνε φ "καρ δος! γδόμευον ππερξχ , “7 σεὸς 

ὐθξα 5 λεκ) σιαρίε, 
2) ἌΣ δ. )ὸρ λλλινοίν»εῇ Σλ υδξο ὁνπρρνό εὐρῖ 

2) 9 ὕ φορσον ἐδῴ, ἡ μμνάησοξον αἰθν» μὰ σοῤκαφαάς οὐ". 



" ὁ «ἤν χἰδδομευ ζυγόν «φγνρι δγρὲ ὅς ἐρῶν, 2.7 ες καρ) τό οεὐωῦ ΡΣ 

2. δε ἐλ γνσνα ᾿ 

Ἰξρ κοῦ, ψέμα ἐρφλ.λ, ἘΡ' δὴν οὐ ονρώξρν αἸλκαρρῆ τ 
 γ Ψ σαν (ἢ ἘΥΥΗ͂ΒΑΙ ; τῖρν: ἐυύδηία ὄνῃκα ζ 2, »ἐῳξ! ζ σᾷ'ηον 

νοῦν οὐ 58 οἱ γον» 9, τ ζρς μαδι ὠγω φαν ἐν υπδοιῆ φονιίς 2 Ἴ 

οῤνήρ “ως ζ, δῦ αἰσρϑη ει γ ἀρ σοίγα ϑιν φβοὶν φεν ;  Ρ 

τ ων μον μονα εὐ φφιβηρλεθον θύμον δι οῖρον ον 
ϑλλοΐρνοῦουον νῷ εὐὐδν οὐδ ϑιίγοος ΣΡ ΟΣ; “ ᾿ὐλθι Ν ο: 

᾿Ν ἢ. πη “σγρ σῶσον ἡ δὶ μα ϑΞ ρἀρρνίγὁ ως, γῶ τῇ 

5-- κξϑνεος ἀοϑέραοι νην νρρηεαῇ ̓ σναίίαρ δεπὲν » “σον ω δ) ΣΩΣ 22 ..ὦ» ̓ 

ϑιλρα αἰκοθηθ ἀυδ'  λαξεσᾷ στῶν "οἱ ἐξ ρῶν τηραβῳ 7» φὐαἦν 
ΕΕΝΝ συρεφξνε, φΦρέων 3 “δὶ τ νίΝ αὐθονεγῖς σνωνίας. 

ἜἘΓ ττ το κνήεῤΑν τῷ “δώσων ψν δ λρεν οἰῶν Ἀδλιον 

“, ἘΙΡ ρϑεέειὰ “λον ϑουδρωγ. 

ες: ἀμαύρῳ ω ΕΣ ρνύωη ζ' ΡΣ ϑλλδοῦ σεν λα σῷ! 

βῳράνο ἦν δὰ λου δὶ ποεονδ κα αὐ ϑῦ συνεάγνονῷ δι ἐπι δῶ Σὼ ὑγα: 
ἐρεῷ Ἶ διωίν ἢ ὁαψνωριοσισον δύζις σβρδίῶν τῷ οΣ δ ἐν οδραίονεγε: 
ουλεόῦον Δ Σ Θιρίν» εὐ βρενα “υδηεήρν ο δ ογρῶρ αν 2 ᾽ σ'σάλν ͵ 

ϑει χρῇ. σης εὐάξουον ῥα ΤῊΝ οὐχιωρν; ρεαύ ϑυσοον »οὴ) ΠΣ ξἶχο) 

Ὄροονο { Ἴρθων, 

"Ἐπ: ἡγεενη ἣν “κει θξν ἔσόι πω γάν ἐφ, ΤῸ δὲ, «(83.2.ῦ 

δκολμων λῆμι,. 
Ομνὰν λύε μαγοαφ σον ἡ τῳ πὸ όλᾷ δῷ» ἦν γυνή 

εἠἦνον να 4 (κῶν δὰ -ρ»κ,, εὐϑϑνς ᾿ξ οήνου τὸ φήνεπιν “οεὴγεῦρ 

ὦ 7) δί ἐφ ψογιεριῖῳ ζως τρηη ὀρ 32 γὴν νος ;ερεελιφδοξον.. 

»Ὑῆυκ ζῶν, 23ἐν ἀυν νυ λων δ, “πὸ με θιριλεαν»ῦ. ΟΣ γε 

᾿ οὐ ζον δ). Ἔπτυας στη ρος ᾧ Ὁ οὐ. γῳ.: 
ςεον σωλας σύννουν αἷς νοφίς Ων δ᾽ σνυρωλθν ϑρελορος οέ θρε “ἀρμο: 

Ξὴβ πᾷς ταβριοος δ" 
2) ε- δυνῇ δος, ΠΌΑΝ ὠμά “ὦ ἡ νὴ εἷφ, 2.3, “ἐλ ως ἢ ζιραζῶν ἠχοῳῖ 



» φωνῇ λύ- ἐἴδεσε, δὰ όξχον ἐκεγεάν "3 εὐεύοθ κυβικοβέρον σγρονς 
Ταρρων ᾧγμο, ἣν ὦσφρςϑεος ἦν 4) ἐἤγόον "7 φυφζνν ὃν τόχοονο ἃς »βξρς 

οὐδ λδι παρε ξάλε γερδε οἴκρίο ἡ ἐἰσραρΐα 2ις γριήνονς Φ ῷραρ 2,3.» Ξ,ΐδ᾽ Ν 

«σῷ ἑξλγν 21. βυς πγαρηξ»δν", εὐῤχνοούοι ιν ῥωνον γδσε θγ  ἀῶσοο: 

»ὐβν ἀράν ὥυν λουρὶ εὐχτρραίνξ, Ἄν. δ Ὁ 2ὸ ζ,, ἐξξεσε ἐξρων ἡαργρλο 
βεήρνα ἦν »δῆροῖν δι ϊψερῖν δ,42. ἐξέ ΔΩ. 

» 3ᾳ͵ιορκιω τρανός τῆνος οἰκαδορζου ἐς μιρμρουη » 572 “ε)3ν νου ρκς 4.2 
» ρριθαρ ϑδᾷ πασίόκαν ψαρᾶν νέφρυν ὦ δόδρλόὶ 20, εὐλλύδς εὐξοόναι: 
» σαν “,2ὲ ρἰξοθοι “8 ρές οἰδζξ ονωρκίξος ϑοῦ ςούίγς αὐ 2 ὀπγγόδ,ί,. 
ΕΞ ὁ νει υλλομθάζο δ οἰμ μονας σώ δ᾽ αὔριον δξρασοθυ «ἶθον 2ὲ 
ἥν ὃν οὐτων »ὠχτν οἷον οὐνα μρνθς (4 ὐνϑλου ζοδ αὐφοιλιῃ πσερσοθιγίες. 
μά δὰ} 5 φωρλόμος . 3: γαρσρξθνωῦ οὦ δββλ τίν ὁ ρῶν ἐἷω;: 

μὸν οὐνοεσεοφον Ξ εὔνω δξβχυαε ζῶν δεζν . Ὶ 

» 2ημὼὴλοσοω ἤργνφυνν «ὐλσόσξῳ λύσσαν. ἐέρηδο οώλέ ξ χοξαγ γα. 
2) (5 συγτοονῳνν αν ἂν δῖ οαὐκωρ ϑξ ροὐλῃ τυρῶι ΤΣ “δὴ να ζχ 2 κε φ 

» μἰιργνϑηστονεοδ Κ᾽ καρϑᾷι ἄχθ) φρο δασχ. 

4.» προρνλλον ϑασνη 9 ΤΑ νο τ" «2. ἐβοχδην σὰ! ΝΣ σευαζολί: 

φἡ κου ξγαίσεδῶ; ως γε αὐβθυ,..2:.»» πῶλον σῷι]ς, Ζνσεοκοθν ρον »αὐ 

νυρῥιϑωύλος, μῳήρς εὖν λιν ,ἰόρκ» δ νυ, οὐολυκοῦ, ἐβριμευν, δέ οὐδ αβοῤζηωθ:» 
ζ, καγίζθα . 

» Το αἸγηρονεισων ὁ, ὃς δλο λοεζ καλῷ οεὐάς. 

ἐὺ ρρονήνος )ωλιφυί)ιζι ΠΣ 225 γαβδε 2 ως κερί φρο σως χίδρων οι 

ποῦν »ἀἰϑιοῶῖν κα, ὠννυοῦ σοδ,τῖν - ΔΩ γρίμνηγανν σου ληθν οϑν' 

ὡσ'ἀυαζως πραρῦνεν ϑδπσερυχβέ, ό φ, κα! σωνρρόα σγεανδοον Θενὰ οὐδξ' 
πρό ύυ ρβοροῤβεο ; εἀλένγόα" 

» 022 ἐλῇυβ ον ζ σὐηγωσοκων τον -κ ὀρχόῶζ «ἀἶρ ρὲ 

ΩΝ ὌΝ ζῶον εὐδρς. ; 

ν.ϑσμανἅν γγαροὶ ζψος δος. ὥρίεα " ὀλού»φ Ἴδε Ἂ" .2 »οὐεν σπρρνε ζων 9): 

χα ν ὥγακρ Ἄν ων χα ψκῶνυ ΣΧ 5 χης ἢ΄ οὐ ζχρ'ς “λα. υἰβούρμῥαρούσ 

οχο «ἡ αν δ »Ῥυτώθ, φμεύλ, 2 δυρκορνο. ΩΤ ἀνιωρῖς Δ ψέρϑγδν: 

φο 

“3 



σ΄ Ὡ ͵ 7 
ὦ  τγργον Ἀυλαῤῥρῥς τκωωλβεῖων πὸ μας οὐρνοα ν “σθ90: 

ον» ὧν ̓ αἰλλοεῶ “δώ "“ὀνώρόζλν, τᾺ ϑων ΓΌΟΝ “νον νυ» 
όλον α΄ ΣΝ ἘΠ 

φὗὴν - ὁ θύνωμεῳν σὰ μεσ ῶνων “ενώ 3υ αὐζχρονξ. μαγρον τα ϑημίν ὦ 

γον “πο ζ,ρ) ον “δ ποοώες ϑν ὧν" φέσρλ᾽ἦκοὶν 7 ὦ δῆ 50ι Ὑσθριεςό 

ϑυ στον «κ΄ γοιυθγων ὡς »φὐεφλρω ἀῴγν ἤονων φυὐϑηνήρν»»ἦν ἀρν αϑϑιιη κῦ κω, 

δθήσων ). κα ϑερϑ ὑτῇ μἀσολοσεν » σἐητυ ῤθ ἦν οὐ," 

)} ε:.» ἀξ γολρίο ῷ κλρα σι »μκρρδε, αὐ" μ᾽" 
! ͵ 

θ. φγχφον δϑιλωλαι "ὁ εἰσγοιῶ Αγ οῖ φγζῶνος δὲ 8.99 «)άγαϑος 25). τέ". 

ζσὰ ζζαρον νολεῖ ̓ ΣΟ ὀΐψλαν ““οϊ κε ριεζζαν “ ΦΡούυ κίρος Ψ οἱ  οὐγω 

γον δχχεῦ ) αλλα φῥυϊεχγόορα, ; φμείχων ὡρφ φυζρον ως οὐ οβω αἰχσφλνς ̓ πρὸς 

γα δῦ ωιΐ μοἐρλιείσο, Σὰ ἧς “28 »ωνῖ νεῷ ο) γλαΐθον ῳ ἐπρϑεσχα φ"»ὃν “" 

2 ! 

6)ν γλοΐ “ διροιῶ ῳ φγιρηγλρυογον »οὐ 2 γωοϑ οὐ ἦρεν σηανον αὐρολγησάον γα; 

δ μα γϑΐερον γ᾽ οςδφν οὐνχ'. 
ς7α 3 μἵ ᾿ 

Ὧώ ΠΡ ΚΥΟΜΩΝ ΕΎ Ὰ 2 ἡ ἐξϑυνίασῳ» δ νοῦ, κοὐδ᾽ δ στννσρων ἰσδώϑος’ 

Ἴ αἱ δυὸ »“22}κϑὉ ὥς φνλωσναήκλνς 9,0) γαρον 2ς 47 ἊΝ »ψοωῦνοῶν οὐχ»: 

2 ! ] )7 τ 

λω ἜΤΗ  έλεαδς »συῆως οὗρδοῦ ἧρ οὐ 7. )79 γῷρ φρόαορμαν ὃ δαλόν καὶ 

7 

ἀν, : λῶν 7 ᾿ ΟΥ ἱ ! ) 
» 093 ὐδήκογσα κὐδζ 9» 99 κύδιμον δι ζλροτα "ὁ Ὁρῶν 
» ΡΥ : 

7.5... δνοὀρωονον φνὸ ΞΥ γάρ ὃν ξρὺ συκογρχιοϑιος »Ὺ9 δ δέύνενδνα κεν; 

βογψοήη ψχρϑσαν: ᾿ ᾿ 
ς ͵) 

» δ|ια 252 οὐ μενκδϑεζες Ξγγον τα σὐζξνραν «ῦς» 9 σθδος» οἰ λγρεός: 
ἐπο Ἐπ ». α αφησνρ, κωλεμονδόσῳ,. ΤῬ )ρχυεὺς τς δκρηνωῦ αὐ ὦ κιών ἰών 

») ὑπ αὺξν οἱ ὀκολός ὅξ γῆς: οτος: 

ἔδ ρα χύρν είν ἡμλῶν »Ὁὸοἰπεουεθίωθν ὁ οὐρενον τὴ ϑϑυ κω ΟΥ̓ εὐῷ 
4. ! Ι! » «' Ι 

δρᾶ, συεύβ πν μπν }5Ὁ ἐὐα ἐνθῆς κὐλϊζενείμβ θυ εἰϑοῦς εἴτ εὐ ρα 
ἡκήίεον πρόσων ῥοῶν ὐσεραζοῦ Ψ γάδγυν "οι β οὐ λιοῦ Σ ἰξορ 

γῆς “αρῳς γον » δόρερον φερσγεζκεο γ οἱῶς νιοχζζον αὐτωῤοοσίως «ἢ 

λαρωρδυνονῆως . ῤ 

» Θ. μωθεωδη πρρρναζτενῆς καὶ ςφοννίωνζρ» Φ) τ δώφιοο μον κασνο 



22) 

2) 

39 “ΦΤυὲφ Πα δι Ὁ ἐδ απϑαει “ς»εὐᾷ, νά μιν, 

5 γοιῖα: φῦ ον ὕπο ἥκγφλ» θεόν ἶτϑλ,ὁ ὗ) ἐζχνοα»57 οὐ εκ δῶ Κ5, 

22 εἶθο Α ̓ ερ( 9 " 

Εἰπκαῦ ϑϊοζλ)ία ὡς ς οὐ ωρουβ,οῖ εαν ) ὅν «ϑεΐ , ἄσορν) ΠΡᾺΝ Δα 

τλλσσαν. ἡθιηφνθοισά “ἰἦνεν ϑύζυς ὁ ἴδεν σιμαωδᾷ ὀσνκίᾶς 
Ἄ γοίῳς τ σεῦ ἧς Ἔα, ἦν β έάκωον γοῖξς, πρὶ δι ως αξ εἢ 

ἴῃ ϑιυϊουεός λδςα ον δέμαδδνν ! οδαν »ϑϑωηνῶσας “ἰςνν «ῷ' ρον χ2: 

᾿" “οὐν ὅν 9 εαΐς ἐουχ Θ᾽ “ιἐφωνϑᾳ. οὐδ ῴ Ἰὰς ἂν ὐδεροὲ οσγῳ 

ἡ καἰ δφοῳ γραλέκαλ κοβοασρκα: εοὐὔχϑωον »ὰᾷ! σον ἘΦ ΤΕΗΣ “πε; 

᾿ 2 
2 ων “χοῦν “χῶν λλδιμε σρχιβσῶν η} ἀφαέρρη τδν στα χά σρον ΕὙ 54, ῳ: 

““ ας ΟΣ »γολυϑόν αν. 

Ἢ Ὁ οὲ οἰἴρνεοι Ω ῶ. " ̓τθλέγον ὐσλοῖς,, 94 ϑν γῥμευν εν 

2) ἀγὸς ΡΖ Χο; Σ 4) 

( ἴ2ς αὐταβηράνυνορ μὀθυθίι ἐτορυρκούβόι ̓ εὐ ἜΣ γϑς τν ἯΙ 

μυ τὴς νελακῶ φιδι γρίαφ» φιέδλλνς δνοιγαμᾷ ΝΣ »δλλεὶ πυδυμρνν δ 

φῤοιρδυϊ ρων »καδ' 7 γραφεῖς δι (29 ολω σον 
ἢ θυνήμῳ “«ὁῶν οὐφυξ αὐγοςα πὸ ,είων ον» ,λυιῶνλ, ὀϑκεδα "πὸ 

φῳῴϑαον υ, δαῦτο) ὑνθυγοζ: 

0 ἢ Κϑθοα δ υγόβ ϑσῥν ἐξ ανανοόο οποία τερον ο ὦ 
σϑπθημεοῦ ὦ μιριμνου " ϑτβοδασνα δωδ νὸν ϑ τὰν συκδτορ ἀλε ξογόνον οι οι 

κὐ32 λ νοολοφορλντϑ »»» φῇ 5  ναβεαανν»,γθεμοηλεωνζ, 
ἀμ ΡΖ) αϑηθάνον 25 ὃν » ῳ Ὁ ν τ ἀρῶ ὃν [χω "πρρΐδξζα, 

συμ, ΟΣ ̓ἤσων μἱ θον σῶν σοορᾶ νὼ υξί αὐοῶν 

ΕΞ γόσν διλῖολ,γκωδω εἶ. “ων τ 9125. σον θά, ρβόοι δρδ»καρ᾽ 

,ν 5 ΡΣ ( ναρλδεμβεα ἵ αμδζοοδουθυ εἰφοούε, »“ὰ αἰσοκὸς ῳο χροὸς 

εἰσηδέι ϑ᾽ γϑό σι! λυ ως «γὦ ἐωῦμεω 2 2υς «κοὐρωρῶς «εὐ ΣΟ 

»ω νν ὐχροσῦ γδὼς “ριώ, 43 ἰωρίρζᾳ φρις ως κν ΡΥ ἃς θου δου, 

πῶς ἀκ τ νέω εἰγονλῦ 329 κηοτῖν᾽ ὕω θλῥῥάλα ϑϑφλόόνλν 
ὄχον: δ)οὺ :γαβυ ἃ δχροσος ῳ ̓δούρυρος τϑρβώχλον αῷ φρνον τοῦρ' ́ μδθὶ 

Ο 
δ μήν ὁ μωρραρύζῳς νὰ ἄνα κλωθς γλαλὰδ δῦ κέν κρορῳθ δ 

4." 



. ἴων τϑϑ κείν ζὼν «ἰῷ φόλαφων οὐχιν κε ββμέθυσων- ἰῥὲ εὐ στοραείεοι 

ὦ ἫΝ αἰ μι να εν γηρέρενν 3 ζυ ,ὐρ χρηςνν δ γρσευσω οὐσονησῦ ελλώφο μη - ΕΣ 

οἴω! ΣΟΥ, ̓ς «Ἷὰ ᾧυ 7 ζωυνδηγθονου “  ᾳίωνᾷ, ϑυνσκίῤεν» 7 α; α: 

2ωνω αι ́ς ΤᾺΣ ἘΣ οἰνναΐ χη . 2 εχλδι ρων δῤοίζν ΔΘΑ στ ̓ ἀΣλχοων δὸφιρ, 

»ἂὰ ὥσθ τυ “ ωῦ ζωῦ ἡ ϑᾺ ᾿ μένην αι δον ἔχον »νἤηρεόῖ, 

ζις τγκων ̓ ν ῷ μὸ Κ᾽ τνρ) ορονμλζνῳ, φι' ὑγρᾷ 2νῷ »οϑουοβ ίτυρι ζρψγέ. 

δ τ τ τὰ δι ̓  ΚΣ ̓  ̓μωρραεῳ "τ βιωυολί 4 ΥΕῚ 

Ἄθροσ' ̓λ᾽ γγοίί Ἐ ἘΡῸΣ ϑύίφγγγγνον ̓ ἀ μωγόμεσιρον ἡ σάῤῥον, ἐπι σῶν 

δα υ  εοσθῶνι “7 ) 3), ν᾿ μεῷν ϑκ σώ γνφος Φοδιώ, μήάφον τρορεχύ ̓ φλατ 

ϑδᾧ οἴνω ὥ ΡΥΞὸΣ σώ ; τς δαύδ,29 δἀίροον, χες τρις ἢ συχος 

ην φουΐ δ Ἴον-σῴλαγος δενσρυῖ τσοοδξ Ὧν φᾷ τς ἤμουν, πσκεο ἥῤδων οὐ; 

ὡσϑω ἐπ ἘσΕΊῸΣ σὸν ἡ ἔφυϊο νι Σὰ »σερβμ". ὭΣΧΩ δ. 2,2 κώφα; 

οἰ χηκικ ὃν» φ ἐπεύσδξμες ῳνυ ὠγφυρῦια ὦν φλγὴν σ)γαραγί ἡοαῦ, 

π᾿ » Ἀσὰ ὧν εωῷ, εἰἶνὸ »αἰβοῦ ΡῚ ἐδυεθμ έν» 2)ο [ον ήρϑα 

Ὡς δ συν ἀσοροι Ἀυτ »ὠὐεόγνγε οξιλρεῶ οεἰσόθρλ δ δι δν δὸν ἕων αὖ δλωνογ τα: 

μοῦ ἀςπσερμλιιῦς οἰσγωιδίλον. 

᾽ χυ. ἔδγρίον γηντωξῥοιας ἡβσορβ γούερλδέ αὐ οἱ. «πονῶν ϑλισκωὶ ἡ 

» βέχερδνο “σέλοῦς αὮὉ 9.6} οὐμὸ σἴρως «ὐδι. 
τευ ὦ “ λννώοον ἤνῳλν Ἰϑωδήσας θἰπῷ θίνεω κῷ {νι ἀρ μζοδαι 

Φ βαρϑαν μεωδεχωρῦ θαλαύηνα κἰσποξλρήσως »αἴρρε ἐγδχ' σον ὥϑεφαν οὐ: 

ον Ὁ σι. “5 ̓αἰκατιαϑῆς, οὐκ ΣΌΝ ἀβπίτα δέ τος 5 “ᾧ 

οἰνωςτῷ 7 ὠὐῥεω ρου σν͵ ἪΝ οὐνθμέενόν - μον ὑγαῖρ δι κκῴλλον ὦ Ὁ ΠΣ ον 

μὐρὴᾳ αφζσοι κΆ συμόϑ γεν»  οα!ὦ ο9 ἔγχαν» ᾧ. 
» 9, ̓ φρέζτοεον Ἰκα τ ἐχλουληνζς οὐγουδης αὐ κι σεϑς στη δον ολδίφον 

» ρῶν ον" “ξστωννσμεοῦ οὐδ ονὰς ̓ς τον δας οἱ χγονῆς, 

ΕΞ μἐπύσχο φδοοπίμα 9 82 ας, λινλεζρεσν ες νονζύν» βἱειοίγον 835 γανοῖς Ὅϑι 

φ, σϑ ἀμεαζζξρν9 ὑψκωθεῥῴατον. τέρρυδῷ οἷ" δέ φις ὑπαθιρνοντα »ῷγὸ ; 
σλί φονᾳφρν - “λύραν σωροῦ κἐξνρον» 9Ὲ ϑρερη τῇ πολ ϑοῖ, 

δῶν «ἐσ β.ι σεράψίρισων. φονῳνββνοχ!7ς λεζκέρον “Δεωνωνγα, να ἥβέῶρ: 

ζρωῦ δῆς μωρός μάγον» η΄ 



᾿ Δ 7). ( ͵ » βώρ Ὁ Ἔφη ἐκόν ὐπῶ νά, τ ἐβιυμιοβπρερξιφβο οι "μι 1:4, 

» διθόσευ, ξερό θυγον ΠΩ ΣΧ Ω ὑν»δ ἐς ἐἴοα νοηκοΐ, Ω τος ΩΣΣ 
"ῳ ἱν ἜΘ Ε ας τιβρυθι νζδκψησο σοὶ ῷον- εὐροῖῶ γνόφου ἀκδθλων, 

σον " “π,ρυῷῶ “Ὁ (ἀρ... ὐόξῥόν αὖ, ον ϑρεσα 8» γε 30 “ἰὐρόνέα 5 ΡΩΝ 

αν Ἰκτὴ Ὁ δ} συκιροεόφ" ὃ οδ μεόνον ζᾳλοῦ Ἰδιιρ ξεν (1 ΤΗΣ: εἰρῳ 

δέκ Σἰ ψῶρο: τ λοι »7 1:2 ολάᾳ βορᾶς ον 4 Δαᾶνες «δῖν δαΐδας δξοχδ 

δώ ρα νυ “δυξλοθεν: δ, γεδ" νυν αΐνεᾳ, παροόα δ υηδαφις ζφε: 

φασι ελο» ῶον πλέμοο δον νὸς Δ 

5) 1: ποῖ πὐδβρν»ἷ,ς ᾿ϑυαριῶν 2. τέων πλο, "Ὁ γνάρλεν δ δ: δ ν δώρειυσαν 

») γαϊῃν δῇ μκδωίαρ Τα ξζοισιεν δ ἀκοαον δε σον ῳον μανὸν ἜΤ ΕΟ ΒΝ 

2) ἦς λενονᾶς. 

θεν πιῆ ὃ ἠδ: ν 47, ος -σαρεδυ, ὃν “ναοχϑῖ: “ ̓δς νπρξθ γρλφυνο, 

“ ρ-σνφμαοιςα γα μοσνγμονήζ ἀφ 5΄ κόρ ἀν τοι 

μολ: ὐτὰ λις ὡυγιῶ ὧδ ον μάδγνον. πβρε κῶν λους »δὐὰ το τ ες δι» ὅνασρα 

3». ἐφῴοωΐζ γωνς {:6)0.. τέλαγον" μοι ογή ἧκ( σὰ} Φύξως λγο ΗΝ "Ἢ οὐ! 

σῴιοὐλέρο ἄν , ὥλξη" 50... 1: σὰ! στσχοΐξεας ϑαλουγϑὺγς ἐῤγα ̓ς 2 πὰ ὄδααγ' 

ὥρυς σοςρ(ἧς “ρ πον δι δῶν γαείρεσνος δορὰ ἄλογο ώρες τες ζω 

Τραη ) δ, Ἴ Ῥεγτι Ως άπ ὦ ̓πανζ; Ὁ" ΧΩ Δύ, Οοὐξυ Ζγος ἐν νον: 

δὲ ζᾳ, ὦ τθν ωὐβςῦ Ἄς Τυα ὡτδγαρ “μαι δῷ ζξᾶνε; τοαράχο γῆν. 

ῳ 57 ὡς ὁ 2χοις ὐλδιοῦνκα, ἣν Ἄβονμ, ὐεὶ οὐ γαραγά ὧς εἰσακσλγδυὶ ΓΟ 

κύρη νωυγνῶ 7 γώ »ρδοις μοτυβ πναρήκα συ 2ν Ῥερσνθαν. Ἶ Ὥβο 

κὐδε λύγ" σχεῤ, Φ»ϑν) " “οὐ αροχσὺ ἐπώχῳ, αν» οὐναθλμὴν ΠΕ ΤΡ ζῶ οὗ 

τὸ ὑτὰς οἷ ζξαι ἸεΠ Φσιδν ϑιυδαΐγ. πνογ οὶ! 2 ζφβιςκιον, πε νιάτα, 

δυγγεσου γε. τ σι ϑεόϊμω » , κα βεχχονάμον ϑλιωιάβν » ,ὐδ αὐ γ; 

βαι ἣν 9 ουνν ΠΣ οοςυίσυν » χρῶ χαὐκ χω ὧν κιμαψλωῦ ὅθ 3,396. 

γιοοδῦον κλῴλουρεν μεζοως. 

τ} ἐκ σόν ζκεῖν ,ψοίξργ θᾶ εὐθές κεφρλως «εἰ; (ζ » 4: 

5) κριον υθ οι; χάρο ἄς δ, λεψονάς. υἰῤολαν ρου, δέν » 
θυἱέζν αχον Ὧν δζρον »Ὁ 57 μοιοὶ! «λλον ὅγε γρζῦν νυ κε οἰ ἰκλλον ΜΝ -ὅᾳ: 

δυχώνον σὲ (λον "ὦ εὑ αἰγυίω ἐξον οὔρον» ὦ ἀρέ, ὄμον αἠοώλ ρρῷ ὌΥΨΣ 



ἀρεκχμωΐιων ἐὐλλρναι εὐλυβον τὴν φῶν »ὠνδ ας Ἰμούῥιρνεννϑ) ἃ! “ν3ωωὠέρα 

ϑφεῖα τ : τῷ » ζγ2ὲ αὐωλργμσρα δυο ῥόνζῳ ὙΜΕῸΝ ΔΈΛΤΟΝ 

29 ΕΞν 2 ̓ἰρχϑόνσαν παρ παν νήλια "πα Ζ ἄγραν «νδδ;ς φμνδζ,2, 

35 ΣΝ ϑϑ υ δ ΟΥΤΟ 2 εργεῳΐδο. 

᾿λρ σιψαράργσβον 02 οδ-ηό , χος ἑχφοιῶ Ὃς τρτδδαρν ὦσι τ 

Ἷ τ 60 ̓κιγείθν -ᾧ ἀρ νυρενῳ γέμον» φιλοδλν Ω αὐφύ᾽ προ ρβέόνον 

φνϑ’ ᾿ ἐμ μοζοιοῖ ὅς δνύγιιος- τἀ γδθικοῖ ̓Ξ φεϑῦν δ ἜΡΟΝ “όθαλ. 

«ζῶν - δ ὦ μαιβούγ ὭΟΝ αὐοκωνθίχωυ λον ὠϑωλύσως "πίη εἶν 

γον ςοονων»δι Ὡὐὐῶν ἢ. δὴ 33 ὧν χἷῖνν ζν μόρρον ΜῊΝ “στ ζᾳ αῷ ὉΠ Σ 

ἀρεχοργας. οὐ ζσχνθίον ἡνηήννμαν ἀν ἀμ ταν ΩΣ ̓  ρον: 

2 ἄγον» ἐἐετυμκβθειμιαμψα ίμϑο οὐχρν γε 7 χρριρριησάμεφ ων" 

ὩΣ ΕΞ ἤρου ἦν ὑρών ἘΝ 5 ἀγθοὴ ἡ δούχξογν»ὁδσοοῦᾷῳ. ογρλῳ»: 

Ὅς γῶν ὅδ, γὸ μούνων “ἕκων «1 κἰλῶν 
ψυ αὐρδίδυ 3. ὦ! σνόσχον ϑὲν ἰχρυρωεξ ἐαῤννηγδνοιυ ̓  ἡ ΕΟΝδ, μοιναῦ ζίχως δι δζργ. 

(ἐόντι οὶ ἀρ οοιυ οὐφννιμνμγανφο. οὐ γῶν γενεάν Ὡὸλραίμοι» 

αὐλὰ Ὁ; Ὥς 25, ῶὺ ὡἰ φεύγων" ἢ κου οὐχονιϑρζρ ἐῶ 2. γγλααρ “γ᾽ ργον 

μϑονν φῴζρενον ὅσον αὐσερφό ,. Ὡὐρ φὰ, τὐ δον αὐ ῤῴ; 

σχριφ»ὦ 52, γοιῶν σύςουεα ων σύχοῳ «σῶν φεζ" “κῶς ἐλ ϑγ» ϑοξ Ὅς, 

εὐαῤλοροκθοιαεεαευρευχλοελεθοθοχζο ἘΠ »ππσοΞς}υι ̓  αὐ ϑοίων . 9.5 Ζς 

ΩΣ, 5 ἐν δῃ “ΕΣ δν Ὁ ἔρδειν ὐφοξλρι. 

κ-: φρεν οἷ ἐκερο ἰρχνεδοον ον ενβξχοιὐμαζγανες ἀἰ Ἀοῤλβ ἰλινσιύρεστ 
τἰϑ ταν ΣΟΥ ὐνὴν βυδυσῳ δαλόν τ γκόγϑλ» σόλοοὦ οῤκὸ αρυῆτα3 Ὁ, 
σθυν᾿ ἐνβερυσῶν σιν οκθν θὰ τἀνολῳφιυφιροτιλνοβναλνηοόν το σοὶ ζ 

στο ὋΜ ἅς το ελανο ὩΝ πολ σον κ τὰ συν μόν ΤΩ ᾧρε. 

νι υὐσοι "; ̓ ϑουϊοχόνου οραφᾳρυν ἀϑινέριδδι. ὐφῶνι νυμεφ ὦ νρρέφως, 

ΠΟ ριδρῖ αλογ δ ἡ σὶ ΟΝ 

«τος ζερχελοίον “τ. ζ)9 4ιν φ᾽ωραρῶῦ τῶ ϑέγελζολνηολ. 9. ΄σχωΐ ᾧ; 

εὐ σώ ζυσευόρδϑ, ἐμελν αἘσευμομομ τὰς γεαήβι »βμΐονῇ ος τηρην: 292. 

γεὼ οἶον - ἐνῶ ρννο τοὺ }ιοὺ ἦν μανθιάμζον αἾβδρ ον, »ἐοὶ μεννοζ 7 λέζενον οὐ; 

τ τ ἀψορι αῇ. ον αὖ λν, ζῴου" ὦ ϑνδν,9 70. εὐρλίμν χόϑυῶν εὐ νοῶν 2 



» 

72 

» 

2) 

7) 

22 

2) 

5) 

- , ς 
νργγλοἦρον ἢ» “σεος)δν»ὸ ὍΩ αφοιλζξαΐδνον ἐφχολ δ Ὅς, ἄγε σα; 

ΠΝ 5 μπϑρῖιε κράρεν οὐνενοδυ δένει. 

(0,1. «γὐζορουν ὝΝ πον γζ ας. διἐβζραρνκσθεον εἸρανήῶ, 
στν προ κί ζξνν ϑυδηθν ΩΝ πσερφηίω ὦ ὦ; νειν », ,ὑασων ἄρν 2" 
) ͵) ,))23 ὦ 
ψσᾳωχμε νων μὐϑ ᾧς γῆς ΤᾺ ἐν 

ΕΞ εὕ οΣς ἀκ ἡννρεῖται δς ηρωϑρϑε ἦς Ζογϑ. τον νηνέρρον θέα καρκῶν ζ 
ῴηον - οὐγαρ τῶ» τϑ Τ αροίξος γα ἦν , οὐ μερίς ἐ7ν6 Ἰγνοδαφξον γουΐϑαυς ϑάσᾧ 

φαρμώιονς -τἰυῖς εἶδυν ὡς κὐλθιοιν ; ἡμωυκαρφη μμρδωτα » 'ζΖρωνν;: 

γα; χω δ “ΠΣ τὸ Ὡς ΕΣ": " κἰνου να τ βου χορ ξν οϑον φἀίθν, 

ἔξ μων γε. »π09 6 ἀριοξιθι φδλῦν ἦν» τορεί, μῳ Ζ4 25. 

Ἱ δ σύ ζ;λε ὀυγσα ὡς φωννν ,μεώψαλον ἀχλυ λα ψ ὦ οὐ ον πο θα» 

δία. ἀλρθοόθῥάμόλο ἃ ἡ δόοίμσς 9 )σίβο Δ δοφ ἡ ῥέων γ8 ἤ ολυδναγυ 4): 

για οὐἹ ν(βγίσῃ ς ει 30 »οδζ μῥγνῳ λύπρῤνον ὀγραελνν: οὐῆς δεξοοῳ ὧν 

»" ζνμωργῳλον» 5Ἷ Μ 2 μεβδοθα νον ων τος σορνόα «οὐδ 5 "φεύγωσι, 2 

᾿ξ τ ὡς ΩΝ εἰς μεξχο ροφοίέ ἄς: 

ἌΡΤΟΝ σρῃ με ν 16) Ὁ ἀρνήσί, »οὐγωσῳ νῶν. σύχοιθυς χργον Ζήνων αν; 
Ξ ον νῶν “δλρρμονόνσα “»υ δ. τ βϑιαριθλεορδόι, “ρα χός ΠΝ ͵ 

νυ» Δ" ἤμκονφλν λρλθσῶ ἐς ἐρβ ἰρρξμα νῷ 

(5) ὑπίθαν θυ φλγηχρίῦεε ἘΔ ύ χε οὐΐνξ ; αὐμκεδξζνο ὃς ̓ς φῦνας τ 

εν, ̓  ὠἤξεσον οἱτσβωσόν ὁ ο αββιοθβδιῦν ὡγαίως τε ζζωκωι, ἤρα ὁ τ 09: 

στωιεῴνν σειν δῷ » ΤΡ 7, ἀβτλρου οηλολονᾶρς » κι βάργν»» φΑΨΑΥ α- 

εἴν ̓ ξ ΤΊΝΕΣ «λθλουΐεν ὡβουίῳ ζ,2,. φής ζερ ὦ φ,.." 

Δ; ῬΠΝ τ ὐρε τ τθν κἠκεωννα» ἅ,ν Ζρρευτόςην ρον υμονδαξζρραίω,, 

“κῶν δευφύηορ- 2. νεῤοῦ οπορασόξ Ζρ» κὶὶ ἐκ ζω ἀγειρο, ζῶον» τορζρεο! 

." καχν ες ἰλλοζο δα ̓δαϊξυιερ ὦ ΣΧ ὩΣ ἐγεωοήρι φλρτ, βαίνει αφιῶς ρα: 

ὦ ἡὔὲ ὐΐγως ὠὡνζασζων δυο α ὀδυσι ἦν αὐμεονδόν “ν- 

Ἐρου φιὸ 2. δέον “1ρλ ῥεχηρκίαι: .ὐνδῶς ρον βν "ἢ ΟῚ γ-φσονῶς οὶ ̓ εβξλοι 

εὐ) »ι0) ) οἱ φρδθιαν' εὐ διοιοὶ ἸΚΟΟΣΝ ἐαραόλο» ἡ ϑϑίῶ «δοονον ἔρρνζοχα 

βθόνο ως θα συδαργὶν.2 ῷ ραν αὐ δ ύλυνὴ ριον» υοἶζρρι ας Σ᾽ ῶν συΐαφγι. 

“Ὁ "9, (Ὁ γον ϑεόνον Ἵς ἰϑωίοι νφον λωώνδδωρ, ἐν γα Φ Ὁ πρι τε λος 



» 7 ἀρῴφνον καρ ἄν, ν σρλο ̓ υ ὐφαῖνον δξονζων ἐυχνοωῦ λῴύνονδες ε ΦΑΛΡΧΥ 

᾽}) ἧς» ἀμ ῥγανυ τς δϑο ἦνεαν, παν κοίλχρ χούδονκον α ὠταγεῤόε. : 

Ἵ» ον Ἵν. ἦν, ἰὴ" ̓ χλρμυνήνν με Σ σδξονδον » ρχνεα αὐδο; 

μερε ει σφ) Χυΐσεὶ ; "; ΣΑφεκριεν οὶ πλῷ “νον ὡυυ δε ὠἰολορηρ ιν τοιοι υλωῦ ον, 

πε", 

,) Ἐν σέων 3.) λα αὐ ϑ ο, ἦρε: δγαζεο τέο ϑουεῤνιγ. 

0. τον τος γηῤηοι ὙΠ μὖϑ χ τ δν θμ ἡπόνι τοῦ 

τ ἀλοῦς γε. 1} Ὡυτ ὃ ο 8929 οἰ πυΐσρλοο κόρην δ! Ἔο, Ὡραο: 

σαίέον γα τ: ὧν; ιν: ἡ αν γα μὰ τορος ϑ πρισοῖ- 

»χ 5 ΤῊΝ μόλοι Ά νὴ τ “ὡΣἂν νι ν ἰυλίοα, εὐλῆνα αόδοίος "Ἰῤζωνυόδε 

ὩΣ ουῦ γύθθερον, τονε δζώννον 93 ΩΣ εὐσὶ “ΧΕ ο)» 

21 γώῦν. 

Ἔξ 9 νυ δὐ κάχαμμν τόνου οϑ εὐθωίσν κελρ ̓νε ιν, ζω τῷ» 
»ξ: ο΄ λερυσαονιφσ ρον "ων οὗ μων φ)ερικ «χδρσοαῤρευν εν ϑῷ ψλπ7ω» λος ὃν νζκε: 

φὥνω ὡσοίσνν ὁ φϑι ̓ ο σὰ «σαί δου Ῥολφίοαρέυ. ϑ. ἐρεκλοῦ »ιαλυνργηῶν, 

ήΐσερ «ὑκαίλο ὦ ὅν γῴαν εδνολέτν ἡμὸ φγεσαῦ γν»ωννῖοϑ, δι γαραερ μοῖς οεἶσᾳ: 

φουνδη ἐνεσόμοι σὰ} σλς,.,ὁ αηθς »δυΐςς, Ζωὼ πκυλού »ὐδέκηνον 

ἡμὴ γοῖσνθ ὁ βλκεσεον" 2ιοοὖν γα ὦ υ δίς» φλεγον ελῆ λοι ἦνρλωζν οἱ 

ίνην καβφρραυγϑ τ υξλρναρξ θυένειυ σαρόδος ἐδαίνγ σλαυδ ρν τς ὦ 
«Ἰροϑνς δ μεν 5 δόνδυευ!α ποοδ)ςο ̓  Ἰρίγοιρύφεον ὀτσοῦα Ὁ ἀαϑοεην Ὁ Ὁ ὁ " ΤΑ 

εἄννυϑϑ᾽ ἄχ γἀδῳῖῳ: ἧς ἀιχυθεοῦ σφόυ ἐν »δ φ)κυοπεοιγ, «1. φρόνῳ 

Ὥς 89 ἀμήν, , 

"ΜΈ ξιιαδλο πλοκὰς ϑιυ)ν θωυΐδρον ἐου με χη κα ͵ ἀλάδαμωι. 

5) “ὦ τὺ οἰ δρ, φλριϑηνοι ΔΥΝ 

4. σγηγέ ὑῶν μάνα αἰργούζι;» δ ολν-- τς ϑο δ ἐγαν ἀφ ξε 

λ'ν ἤξυς ἀὀῤνναὶ ζιὰ μζλίκζες- ἐὸν γἼσοος ἀν ωχβ 2ν ξεν» Ἱοιριῷ, 

ὌΝ ὦ μῳλαχρδ 24 φύλου κεος 7 λ΄ πσεοϑῳση' 

» Ἐπ: «σσέσον θεονολοποθο μίας, οὐ ωνε τοὶ “ἰλλφλίοο "7 ἔφ 

» ψοὶ' σωώσδον» Υ ἀράν ἧοῦ ἰψέλφων ογ Ὧν «ΧΑ ϑον μεορῖν εὐοιλεοξ. 
" ὥφ,δεῷ ππεοκιξησον. 

μα φ- ν]" 



Π φἐουιρύδευν, ρβέών: δνδν ὅ ἀἠγνώλοι ἐών χω πραενδδ τα κἀσρονς. 

ς, ἀὐχβιρενἠρφνων ϑόργνώ ν 2 δ πον χν ξασλονας τ σε δ αγ', 

ΧΙ Σ γεῤῶν δοθυγος ΘοΣ. στορῷ 5 Φιωῖῦ ὠρραμς 

νὐβρδϑ αὐ μαρῶρζον ΚΣ ΩΣ οὐσνω τς νερρωῦγας 

“ν 1;ς οὐ μκοιδης ὡς δύχρ κερϑοία 2 οὐ τορφνϑιων ων, χρϑησίαι »ωϑώς, 

Φ δωσιον Ἂς τ᾽. γνῷ σον ἀέγεϑι " 'σορυζιὸν γρ σοὶ δι; σεερθμλν οὙ 

ἡνὺς ὑμτῖαν πω ἐν 
τά ν»" » Ἐν δος Ἔβαξαθαν “ ΑΣῶν Ἰμώ τὴ "ὦ διναδυκόθῳ 2 δ ζιυ 

» τοζος 9 δ έληδεος ἘΠ ,  θκαιο σεν κθύνη ̓  ΠΕ 
Ἵ: ἀν ν μι ον ἜανΝ, »ΦἜηλό! 2 Φ ἀλελ 

λοι δ. οὐρα: δ Σθο.. δ “ὦ. 

ἦν ἐὐρον ἴσιο διδῷ γε»: ΕΗ τ χχίςον ̓ ῷ»»ὃ ἣ κλ» 2»: 

γον » ὃν 9» αὐ δος ἐστ νι τὶ ̓  κϑν ἴσσσφ μῶν φ» 2 δίλρ ὡς ξ στλο 
Σ ν 

στὸς λό ΠΣ ἐλαίχᾳρσσεοου ἡ νωβ ρύ ξιςτὸν ζῴων ΡΟ Ὁ ΑΘ οὐδ! ναὶ ον: 

δου α τσεοσοηρλρσθ , “πιςος ἀὼ ψλνιδιυο δικᾳ ἧς 3 «ὐὸϑ, οἱ ποῷλον 

Φ» δ.» πικὸς μνό γδοῤνη ὥκ: «δρβύ οὔ 

6. “Α" δοδιλ οὶ αὐλ2ν ὡς φλοῖ σπορος- 
Ἐν 

ρ.χ ὅς ἧς Ζε 90» λυ τάς 58ς δ». "ῖρ “σλθωῦ ΡΝ ΡΠ 

ἰχαζος τὸ οδδ' "σϑήνο “οο Ὁ τω, δ)οεῷρ ἐρο)ῇ ὅδ. ,ιφδηθη αλωιθτῖ 

Ὄωεν ὭρΑ (2 φὌ " συγνεθδα δῆς χων ΒΥ 2.4.5 ἀξε αἴγλνις καύδωνο ας “Ξε “ 

αὐφ ρου δ ζχον ως ἀἰὐώνυνα δελα κα. .“ θ'σεό δ ἽΝ »(ς Θγμοιο αν 

συ ὐβορεδίεθων εἰεηραψλινν 5 2 ζχυ2 ὀξέα α να ον ον 2) “ὡς καγῷος 

ἂν ων «αξῳ “εν ἡνῳ) γα ο͵γό,δες πραΐδεσ,» μὲ ὄφϑῳα αγῇ οῴζ,7 
ἥ ἥν Ἶ.} ᾿ 

Φλο, οἰσημακῇ δ εὐ δεν στο» ῳζονον» στρος Φω δ σινῶν ων Ἰδέ, ξεν “ᾧρ»: 

Ἰφιμοῦ μεν »ὐγελος ψῳ ἐρηοόοη ) τἰδροξγιξοίεοβὶ τ ἐάν οὐημην εν 

Σ πῶς τι κάραν ομε δι) φραρλίκαυλοι σρλχέ» (Χ. ϑ ̓ πρήλϑϑεφεδξα, 

“1 ὥλνο βποήδχθει ἐπε ὕγσῖν ᾿ ὥγδ' εεηρέρληῥιλο, εὐἰοίν, δεῖν. ἐχα: 

πύχθῦν ́ οἱ ΡΟΣ ωγ οὐγίλι"ς ἀϑυσητδομο ἥΔΟν νῶν ων εν δγς ἡ ΤῊ 

στ ων αὐ δθς “ολν 9 γε σρων - κα χϑον, “Ὦ' υἀλεθι γηω ρϑεσαρ 

ολυνων καρδιά εὐ φένδι 4. “96 ἢ ο,α εὐ φἤρ 

72) δ οὐ ρλος ἘΝ 2) ὐδς. 

᾿- 



-Δ) εὔνυ σον φυλλνύκεαθος» ̓  γῇ ζοίαα οὐδυϊυκαλώμοίν σργααέν, -ἦρᾷ“" 
ἐπρονε μι ῬᾺ τ, ον οὐ γρωρδος» “ὐοοκεάόειος δἠοι αὶ Φρζ »(οὗ 

ων» Ὶ ἐς ΠΑ ΩΝ Ὡλρρώ εἰοῳϑύστον ραν γ΄ ς ΐξβοι»,ι »δὴο 'οκκΖς»αὐὐωλ’ 

Φρίωζ, κ᾽ »»ρύῤδίοι. αὐόνύκος "ὧδ; ̓ονῳ πεῖν ; ̓  “ ὑϑο δαρὸν 

7 ΓΦ ΨΡ, ἡμοίξον ΩΣ εὦ κἤΐέκος ὅ. 9. .“λό ἐκευ μ ὀνρμκαζάς 

: ἀλόγο “Ὁ. 

ἤμθο ϑρωώ Δ᾽ 55 ἐ κενενδεσνβ. 52»  δξιῳ 3 ἊΝ ΣΙ ,κῳ αὐΐοεϊϊμκξ. Ἂν 

ἃ δυσὶ ἐς χι ΠΣ “Ῥ:Ὁ κέ τι ἴδιος ὄσεὶ ξυροῦ κἀ ζνυμος δόγαξι ῶ, μ 

ταν εἰν προ ψα το νι( οἰ ίνῳ ἜΠΕΥ ἦρ γ)υῷ στον εἶ; 

σῶν },Σ δ ὐ αὑσοςείσως (1,2 μὔραδυς ὦ πφαῖρς ἀϑεδι ὠῤλοχσζοον 

ΦΕῸ γμριϑατσωρ ᾿ ̓ Ἀμαζνονς λόγος «Ἷνν ἀσοοϑον τῷ πὸ Ὃ τον “δι οο)ς 

αὐ (αὐλεἧον. 

ἤβοπι σεοληίρουός, δο' εὖ οἀτῷ ἡμσηίρο οὐλρ βὶ ἔσρις οσνοοῖ, 

.) μοι Φνόίονεν ἀωον ἡνύ μα 

έν ό ον γδον; οἱ ΤΩ ζογιυχίμδον , οςοδῆς κ Γ»“Ὕ γον; ) ϑουΐν «οἱ (ὀθυκαϑ; 

σον »δ μοῖρ, ̓ θαρδ Ψ 2,» “οὐ, [αν τον κα ἡυγύριάῳ, φἰς α γχρκρῷ 

ΠΣ γε, κεολιφοι 2Ὰ φλάχεον ὼς οὖσ δῦ ἐὐκατϑ' ἢ 7 ΧΩ ΔΉ ϑβεῖ: γα μκεῖᾳ: 

ἔτ τε, “ὐσομολώσίο ρα ίνο "" ( τὶ ἜΡΙΑ, σὸς “θύσας ὅδ’ 

Ὁ ἐροξλημοα Ἰεσία »νν ἐφίονμεων “» 81. ̓ α ὀσορίϑς Ἄν» 
ἀ;ος! οβωῦκος δυο 23; 7 σιν 4 2, ύϑοις «ἀαγογαλλεοᾶ ϑα' ἡ  ρκ ἐπ χων 

ϑι.- τ τοῖς 4.28 σ᾽ νν [Ἴσ λλθηον γγόσκορ δ λύων » δῶν φτλον 

ἜΣ ΉΤΟ δ'γαρ 1." τς 5 59,κ φαΐ α. ζρῦ Ἵν ααθήωμον αἢ 

δηγὲν φροφύζον; 
» Κι οὐλυξ μενθοι “κηρίῳ οὑμε σαί κα δ)ς ως ΕᾺ Φ..γ. ζώες 

»,», ἂψ "ὡς ἜΑ ΤΥ 9." 3» 5» ὡ Ῥ “2οιξεανΚ εὐ υς. 

Ε:..}λ5 ἐκ το ᾿ ς ρα βυρόου Ὁθ σϑννς Ὑ ΤΟΝ νεύσει ϑ9 5) ἥ .Ω οἷ: 

Ὁ ὍΝ δ ) αὐγαῖς ὀπαρβυναν “ ̓ἀνλβομὸ φρίθίξοιον ἌΧ ΣΟῚ 
ὥσαν ΕΣ «μωῴεν δ, εῤγς 5 ὡλάαῦν δαρὸν γιὲ, αἷῷ ζῦρογώτος κ΄): 

πο »ζωῦ ΑΔΕ δλ5. αν σζ" 2.15.) γαῴανν έν τη ον αρϑῆθεὶ 

)2 ξ-ν εὐντλοοοχω' “ὦ οοδι 4} 2ν) λυνοὺ ΘΝ Φοϑο εκ ΖΣ ο ρος πῶσ 



», ὄχωῦ ἽΝ 

“»»ὦ ἢ ἐοῦῦ, λειηρου κων δε Θρδοδον λα ωΓ ξῦλιν Πδίῳ σεῖς 

κλοω εὐ 2 (μδράξοαι ϑο ἰοκανῇ μον αλλ δ; ἢ αὐρκόχῳ ο, 

δζμω ΦΑοΊ ϑο' γοιεεῖνον ὦ διθβυρποορασοχοον πον νίαν εὶ φ 9)α 202 ὦ ον 

δι ̓ν ρρές εἰὐλλδιρ αν φγ!ς αὐϑος αρὸ Αϑγῶως Ν " ἐλιδθυ «βαγη- Ε΄ 

“ὰ φύγονον πω ἀν πεν ϑζορρή “τ ἐν “2. ὥς, ΞΡ 5 χα 

ὡς γαρ σούς ΡΥ ὥ “Ὁ “εὸς » πριν ΡΣ ΤΎ γϑέληγσ. 

ἜΚ ὰ ὀχ μθβ.2. (με 3, εὐϑόδις αδλεα βυρωεγεοοῦη ΤΥ 

7) δερχίον ) ᾿ με’, ἘΠ 

- ψεθβεν»ἡἱν σαῤιον ον ΝῊ τῶν .22..ἱ σὰ ϑοζ κοιρρῦ Δ ὐ φορῶν 2φζφρ: 

ἱρά »ἐὲ αλυϑως σὸς ΒᾺΝ οὐδε ὡς "ῳ γφανβ δεν. οἤγαρ Ὁ πραροίς τον “(ἢ 

Πα ον ἤβῶ ϑήγοιρ θά 654. φρο κὐδβαζλζ σευγδς " 

- Φ δ ὐυν αι αεθὶς ἀπό ΣΤΟΥΣ αὔξων ῳ,,59 ᾽ μ, πὠὸ ἀὐώ κὺν οἀασικά) αν 

δν ψεεῖο πν 58: «φορϑέρω ἐλ ἘΠ ̓ ἡτῶνπκρζιρίάρ ὦ ὠ οίεο, ̓ ϑ νεῖν: 

5 ϑναλαροῦ, ων δξαλσισαν, κγπϑιδεη νυ ρος ἡ Ὁ τιρκς ΥΟΝΝ 

ἢ τ ΡΟ .ὰ ὡσαὐλ᾽ ἀρπευθφαγλόγθῦ. 
᾽) γ. ώ 7 ον ν ἄνα οὖν ον τα 5 κ. αὐΔ, κα; ἔχιν ̓σὁίαοῖε ρυκγμρεραῖ 

ΗΟ χ᾽ τάσδ 5 εὐνείμὰ φῇ ϑεάξε' οὐκα γευνημεα 7. 
“1»" παρ υ-- χα σεος πορββθαμθν δύ πσεθς ἀγμαν ἀλωέσερ αἰϑνοῖ 

γον ὧν ἐν ϑ; ΟΥΤΝΣ πὐ δῆ διέ “βιωρεεείρον πε ϑώτο, ΔΝ 

διὸ ̓ποιάϑ 2, πσαρ σα’ τ θόϑοὔγουνοδ εν φὐπδύῷ «ᾧ Ζ» ΧΡ ῥᾳςδ.,ρ5. ὃν 

κιρλόι έσι- ϑωι φθ βιό» ΕΝ φοὐθω 3 θα σῇβῦθε φγοληχριῶ ἧς «ἰδηον 

»ᾳ νὰ ' ΠΣ ϑκ' πὰ, 4) φῳ σ΄ Ἰρχθη ία ὅς; » οὐ ἢ ξ αἰχοονωχ,: 

λέ »δίϑν ὁν" 9 27. μρσὶΐ ἐρα ώφεθον ἐὰν ὑρδεκυς ἤχων ον ὁ 52. 2 

μωῤλδιν ρίαν 99 δαύγιλρν )αἴωγχεας ὦ "σεα ιν ἐς ἐσ’ αὐ λων: 2 “ 

αν δέρεσι εοἷοίςα ΜΝ “σελ κα" γα: χρρίωλὅ- ἜΗΝ 22.) 

ς τῶν ΣΎ. ΠΣ ΖΩ δῶν - ΝΑ αὐ κω σου δὴ » δίονϑ Ὁ ὑμῦὺ ̓ 

δι χες ὔ Δ; ων ̓  ΖΟῚ εἰσ αὐνρες διώᾳ, »ἦ; τυ σαῦλον Σγαφζρων ) ὃς 

εὐχαρᾶ,ον ἐνε ει Μθο θα υζρθθθι 

᾽» εΔὰ σωσαχλυηΐ, γὲ 25)» ν “δον ον βγαύγαν φο ων: 



ΠῚ τὴν ν κἀβολούχρον λέ ἡχῶᾳ ὡς εἰορλμμνιν θὴήμει κ αὖ λλυλκον. 

ΚῚΣ τῶν ὥχο΄. ὃς »ἢ "ξχκεῷ ἡνωνυός αὐ ῳδαῇ; 2 ν φέλέσεονξ, 

δ» .15625 ἫΝ ων τρτ οτὸς μας ἤνῳ πα ρτώμνα μα 
ζότνονοῖ' δ ὁ ο᾽ Ῥ  ὐσερηνούξ᾽ ϑελγκον ϑουλεύ,δ' ριΨ Ὁ χρλύα» ω 

τ᾿ 7σνον ἐγ’ ἣν αν, Ἂς οὖν γε σιρϑόν τ ὑδυαϑῦϑεν οὐλυλϑας φλδον. 

», ἧνα «αὐγηῖν ὥρνωις κβιολφίεον- 
ρον το ἀεὶ “τοὶ ἐὸν τράεαν ἐν αἠλιίοβον ες ΤΑΝ ΤΟ 

αὶ γένοιο ἵν, ὦ σενωφαχρθ'- δἱολ  σεῴνος δ σλευν φοργοροτ ἢ 
δεουνι Ἰφευν» καὶ αὐα δξλυρ» Δεδνα λολῳ ουσννις ϑαὶ γῆ! αἰ μσαροῦ 
᾿ ΔῊΝ νωσυ οἸ σαο»» ̓ ὐθβε ομοβιςς λιζαὐστος λωνῖ Ὑρβον δι 
νύαο να “πρρτραζεο. ἐμὴ "20 πριφϑοῴδυ δου θυ χγιοα “ἀλώγᾳ. 

Ὅλολλος ὁλοζον τρί ὅλ 1 “δ, δως 3υν σειρῖς πον ψ ὸς 

σϑρονδ' ποοῖν' οἰκου, σρός 9» ϑοσοῤρφὶς ὐσυς ὀνοκιαῦ αὐλός - ἥσσων 
ΟΣ Ω ἘΣ ΝΣ συξίφλν τη το χδλβάμ νοῦ λυ. ἤρεσε "34 
Ὁ: ἀὖ Ἐν" εἴς "ὁ τάν ἄρον. Ὁ ἊΣ ων εὐ ος: ἀὰ ἀν᾽ νιρεεσί, 

το) κεἰ ὐθὸν 5 ὦ διυσδέσρθνονδν ἰστεφριήνηντον; θησων, τρλννδᾷρ ὭΖ; 

5 δα ξὰ θυ σον »σιῥκλό ὡρ λλσῦρ κυ θα ὰ ἐγγόκᾳ, 
"ες Ἔν ῶτ »“λα υ ὧν ον η προ χνίς 3 
Ἀγ νεμον 2}: ἡλροαν"} ; Ζρεἰκδξόων 

2 5, στας ΧΥΧ ᾧ σειριαᾷ εἰρειῖ οὐοημι ἕν» τς ΣεεΣ: 

" ἐς 7 εἰσήαῦϊον αἰ σεῤμαύταύδινῖν» φλλρί ἴω ν ἐν Δ τὴ μαάβη. 

" ὦ ρον δ)8» 2 ἴϑη, δ7ὸν ον υδοοχοῖς ἤν ̓ ὦ }ὼ “εκ ύάα οὐδ στρα ΘΙ: 

"5 ": ῶον 'έλγεον δ ζῦ χῷ Ἴ 4.252: εἴσου ὐὐγῦο φονλγζεανῆ, αὐδῦ. 

Εἶτ κω ̓ ς ἤν 2. ἀν ἀν σωρό τ με: 2ώς μοβα πρρλίαγῃ ἦν 
ρα δόλῳ φονῖνρς πα οὐ 938 ώ79 θαυ λώ ἀκ ἤν ἐὰν δ᾽ 

νὴ: σουλας ρα. “αν φελγοσ 9 δι οἱ οὐμο βῶφιν ν κίῃ μέον" Μ: 

“αἰ ἀφεσυι “ ῴχον ἔξσῳ σελάγρρας »ἀντιυηῆς ἐερμεν ἢ τις 

ψ" τλν ,3 4» ξιξρυ αι ρεσι, φηίάᾳ οδγθ( πο μονα ζμον ὧν» ϑεληεφῆς αὐλῖῳ 2. 

ὩΣ ς ως ἐφονοὺδοήγον τῷ τ ποσιαὼ (χ᾽ Λορςυϊοςῖ, «αὐ» διόδου ὶ 

}) } ς᾽ ουίς» φδηθίον ςμεῳ δ» ΡΣ κ ς δος συ μαϑ' θα, 
7 

μ4φ' νβ΄ 



᾽) 

}2 

2» 

2) 

2) 

οὐ λυ ες ἐν υκὴ εἴρχινησῳ ϑουΐ χοεόδνζες Φαρα αὐ ἘΈΥι “περ; 

ὙΦ ΘΡῊ ᾿ ᾿ονμάν ΠΥ «ἸΑηϑηστω οὐδ οὐ δ,» δίνην 90 πυρὸς ἢν ἵωρ: 

κεν εν ᾶσω 
θ᾽." , οἱμεάν' ̓ηοὐ φωδῥχον δ "7, ; οἰ οξ ον αὐ ζκχριςον ́ 

72: σζλοίσοί ὐἰσῳεούδυησεν ὧν λεοκᾳοφα, υ) ΒΩ ὡζεν λδιάρρών ζῶ 

ϑού: γφκοῖς οὐδ᾽ δ, 

Ἵ: ὑγνροϑε σου Μδοῖ ὧν ϑνυρων ὐϑ δα μα- ἣν »εὐσοθν ρὸν μῆῤλιν ν 

εδλέόν οὐπτοιοζογον φονο- δύ ὦ ον" ξάρχν αὶ ἰσωθοθ φῦ ὅσ οὐοι! μωλα ιν κωυλολίρρον 

Ὅν ὡ ϑύμων ἔδρα κδν αἵ, σωργορς Ὁ «νῦν Ἐ' τ σοςα ΟΕ ζῥχων . 

᾿ Ἐπτὸ ὅν. λέρρνεω εὐχρλινῶν οἴγοῖ εὐξρι 

θγοῦ θη Ὁ ΝΣ ὡς ως “ἡ ωωτρο »ᾷλον ὅβιλωλν» τι τὶ ῥοώδες 2,8: Ῥσπεα δες; 

ὧν πρυΐθἢ, αἱ ϑιυβςξ εὐρρ γαῦτ ἐπσδναύονρρθθν. περ ιοοη δ “ξαυ γον 
σ σύρη, τσῶ σαρωνμα ζηθςος 

3.!ν ἄγρον κοβείβουῶε δ ϑιδρωσ φχονΐῳ 2,.ν δόλον 4,2 οὐδξαγ» σξλροχίε: 

ναὶ Ὀυλθίῶι εὐδουγ ὦ ὠιρίδ,σε, ἀμιρρέλενζε νά ὁφην ἐὐϑελθει ἐέεων 

ὁ γα φδρίνυὶ δτωδονάς » δ,σλανων εν οἱ οἰμουλαῖ "ἣν, ̓  θεν εδιρλνα ΨᾺΆ 

ὦ ζίξλων ωὐβν ὅς .ν πὔδαον ὡαἰυλοπυ ἢ “ ὥσφοαι σιν ἀρ κοὐ ζνα κα 

ποχὸ απ, λλο δι οὐ ἤροτῦν, δ χα ἐόν 
σ- “Έργ. 

ε.- ἥρω νον ζλοδ ον ζιωῷ πεῦο γερευρ “πδορ θυ μαϑαΐθς ον γ4ῳ} 4; 

“Ἀν ἧχνῶν δ " ἡχνεωζωεος οἰὐθυχοδϑ, 8. ἡ μοῦ “ηΐάς εὐβερδει μαρία οεῦ 

ἈΠ Ὁ τ ὀγηλίρο “λυξοώ3 "καθείς αὦϑν ο( ων ΟΡ ἐν: δοῦοζ 

Νὴ ἈΟΕΣΞ “μον ἀρνία, ΕΥ̓ ΤῊΣ "αὐεῶθ δ γα7 85 ΡΣ 53 

σὰ ἐρια οδρι έργον ὃ ῶ ἀξ όσον λεδιαροδοοουρκὸς ῳ 'λων δῶν. νον ἡ 

κροδϑβ δὰ δῷ » . δον “βροϑεθευνή εὰ χες, ὁ ἐν πύγεογάος ϑυϑ ϑῳληίω: 

ὥς κνωος: ξέφσε σἂ! ῥαβνορεγον οὐ ρον ϑχο ἐτθξαδ ας, γῦ: 
ϑιν φ)οεδδγον 2 τπλφίκα πῦρ ΚΕ ἡ οί ύξι ον ςϑὶ ἀν δῦ του εόν γύσνναν 

ΤῊ λα ἩΓΡΉΣΑ περγέχδε ἂν δορί τ ἢ δῦ ὥνίω “ 
«Ὁ οἰροζρνον " ἐνδεῖ » ; 2,«͵ἷ2 “ἄο σο λιν ἘΠῚ ὑὐῖος “7. τόν - 

Φερρ μῶν δεῖν 2; ὃν ἈΘΌΣ ων ἐγ οβείξαιν" ἢ ωύδ Ἂς ὅν σῶν δον Φξ: 

ζω’; 



ὃ ' λιν} γῶν 
δύσνις [τ ωΣ δι᾿ θυστοοῦ κ) : ᾿ 

δύ θου (οι, ὧσ αὐ. 

ο, Ζῦρυ δὰ ἀὐτλβ» ἐσονλον οὐδε υς »οΐχην δῶσ ΠΕ ΗΒ εν οὐ. 

σέων ὃν δοϑοωσνον Ἵ ἕλνον “2. τ} ζ,αν 2.2» ῃ οὔ 2 να γαν" δύγα 

σὰ" εὐσανΖος ἊΝ ἰνῶν δα οφωὼ γόον δυλο ον ἦγ’ ᾿ϑυταρλρμοῦο γητήρογυν: 

ψανῆωον ἸΑΝῊ ὍΝ κἰθ,  νώνα δέν ζγγιω ον χα δ; 

ταοῳθαι Εἰες ᾧ Ὑνν «τἴχξ “φὴς (αὐ σίκ μωρός ἀκ τὴ ζω ἡ πὰ 

ἷω ̓θθησὸ εἰσι γνῦνα, ηλονιρ, δας 20 “γᾶ; θυ ῖν ρ΄σο ρίῶνῷ, δϑ ὑπ καθ) ὁ 

᾽ δφηρ «βῆ ὌΝ ρα ἐΐγϑα. 

7) ψζυμμδ σθ υδῆνο ΠΟ ΠΧ ΤῊ: ἐσίσν γον. 

-ἢρκονσν νυν)» Ἰρδῆον, ὧν ἦν ὧν ἀιξισεγνοις λυλορυς δ ἐνισθκῖκεν γον 

λον φοίην σφοῦῶν σχεοῦν ἐγέθιν τὰ ον πε τον ἤναι. ἡ θα τα νων ΠΠ  εἰ 

ΑΥ δια) ία φι φρνθῷγσῆν συρεθιγ νξρ δίων εφριόννιν ὡεῤχῆς πολ ϑωνολδ, 

᾿ ϑις καὶ ἜΡΙΝ τ ωδουλῴ δι τὐόπερόνοι 

᾽) 7...322ν δόνυς Θ ἐνείδισειν ζ ̓ ἶκέ ὅν » σλόζας εἰδὴ εὐ ̓ φλφοίαρ 

» ἡ -ππισελέσγα ̓ ρλώ 3, κα ρίνο αν ὥρα » ᾿ σδῴμ γοκογόγον ὥσψν γᾧ δι πρτὼ ς 

» σοσυκαύησαιν δηθίον οὐδ διυφιόνο μόδον, 

“Ὁ αὐ7γ9 οὐ θα ϑεῳροῦ 50) 5. ὅνυ οὐ . μον ἀμύλαι μὰ οι Ὡρ 

ζω τ βρθς ν ὀχηθατου χριον: διλια ἼΡῚ νων ὦ “(ὧν τ χλι «Ὦρν, 2 ΩΣ ἣν 

ἦν οεἶ 1.2 ὁ ἀὐγγοι ἀγέφρλον και»γον 5 τὲ ὡς αησούχαος ϑιυδεφ». »»ρήν γάρ διὸ ἐς 

Φρλριϑ “ὐσοφν Ψ "σι καϊβεκρννονῖρ: 2 τοφαλεῦσο σῦς ὑὐόῖν δλσο, 

ἐζιαρεον αὐαὸ δὲ ἐ υθλ ρδειν σωρόν οὐ; σγέονι ἀξῳχοίῳ ΡΘΗ δ χύσις 

ΥῚ θωωε)ως »δήμ ὑςς ὑγθμναι στον τ μεδοξοις ζ.. κρίκο 3ινων σϑ: 

δύνα, εὐ εὐ οί ὥγιφήνον οὑλρηκονονεὐλυχίσανῶςς ἂν ἐδ Ἂς «ἴω: 

λυδοῶ (κ τεοφυϑωοῖς «τί δότε ὐθηι ἐτ εἰσῷ «» γι τὴν 

γεφζρι ρριδὺ ν σὰ νδδῶε ἴω: τίη ὦν γε σεῦ ολώ βιὴ μγρῖνο) τ 

νην εὐ αν κλύρ ἄν σὸ τ τ γρᾷ Ὡον σλο' 72) β΄ πσύνεγμαν 

ἈΠΘΗΝ ω τ ᾿ δεργγωω Ὁ σεθε ρμυναδον εν ὌΝ ὕτν γε οῶ σϑεν" ϑιλμνξςουν 

α ΦΈΖΗ 

» Ἡ- νων ἡχίογάα ἐσ) ξζιν ὀόδλιορία ἀρῆς "ὦ ὁ ϑρωνοδο 



υὔβγονσαν, ὧν φυΐχοσί “ιχρια ὡς 
Ἶ: ϑρθυμκαινιίοαιθ,». κακᾶν δαΐβ 'Ζρ χργογ 205, ἢ)» σγκεοσν εἰ γλω Ἂ 

θωρϑ ϑιύχω σώ μῶν ὡς λονῖϑ »υὐδδινείδάρι βρυγ ενζρρνκάεθδω 

αὐ σημκαγνωίζο οἷς, δὼ; αἶσα δῶρ αὐπονα ρῶς κείν συ δχφώτίς Ὃν γαίσει: 

«ρα φλύσίω ὁ εὐ νσολο ξμγων ΕΣ οἱ ΟἿόΙ ο ,3νε:.2. δν- ᾿ να "μῶν 2 ἐγέβον ὅ, 

πρωΐ οι. [ "Φβαίζυς ἈΠ ΟΣ δ ν σωδευ οι Ὡ5 )νωθηγγκαν «δρῶ, ἘΠ 

)ν τῶεον ξνῤίμ ἐξο κὃ δῦ τον δθισρεσν “πα δέ ἜΑΙΡΕΣ ὀγβε “ὦμο τοῦ 

οὐγεῖν Φουνήξεσ "ΜῚ χρερρζωλοῦ, ἐοΐ σῳλδτ στη κες- ς 2 ̓ς, «κώνλωῶν ὍΝ. 

ἀξ - φφνοία ̓Ὑπὶ Ἐλπεὶ "(, δθ εν φλυν δδεῳελς 

Ασα κότον ϑρἠχενιυία δ: ἀσφώνος. οὐ)’ ἡλούα "ὁ “Ὁ (δ οχῦ τῦτῖ 

στὰ ἀνοσραξελοσν δε βγεῖίαι προ πον ω Ξ κθ)9 6" 

δε οδᾶν “ρῶν Τρ δ δ . εἶσο ἱγωθνον ᾿ πσεοσκνωκησεν ΞἂἊ᾽ δοθζῳ “Ὁ ον" 

ἐμοῦ νι οι στο οδιυάξ, δύ φρ ὠνρῥ»» σον » ζιφϑωρραϑηρ δι Ὁ)λ6 -» 

᾿ « ϑνθγον σῷ "5 θιωόνον προς “Δέκιωμνῶς 3.  “ιώ ον γ8 " 2. αὐ χϑ)ςον» 

, ὡ ὃν οδιβπηοροσῖν. 

καρ' 4,2. ΟΝ δι ον μννν φι ζη, σαν ΕΣ ζλιαϑν ρὰ χίλια ες «ἢ, »ουνκξαος 

» ἡρώων: υρ λαζρηστνο δεν εὖ “μὰς Ἂν λιν δ ονᾷροεραι 

» νωΐ ὅν υἱειέδαῤδε ἐπλίον, τ λώς δου ω ὡ  ὺ χεγ)ςοῦ. 

ΜΝιον σίξ'κῳλὸ » ΚΡ Δ} ὡψ 23 αἴρρυδι κι ΞΡ ΕΣ πν τς “σβρερουλλους 3 τ ον 

ναί κι , 5 ̓» “ωφ ἐφημμίοδι μι Ὡς ϑϑα: υὐεβθὸ θδν. δα θρες τὰ ν οὐ, ̓  

τρῦ1.» ἡ γ , Ξφεῤφηρδτοριεκεύξ, ον πρεθιαγεος ὦ στο γι ἽΝ εὐ! Ὡρῶν 

ὅλων 2 ρμον οἰσηγελλνυλον ε οὐονίος -ἰϑαψαι σ΄ ξιολρς ΒΝ δ κίαν ἀρόρως ᾧ 

ΠΡΌ 

τεύκευευ!» δώ! δ βαρίλζ θοὸν ἀν κώχῖθ ὃν, ἐσεγφφῥ λων»: 
ἐϑέϑις ρα ᾿ ἐἰυσμοηλοῥμᾳ -αὐρύνο νωμῶν ρώνκον Ἐ 

ἐμαί φαιωδ τὸν δος ὄχεορ ὙΠ οἱ δὰ Ῥξθρηθλοῦν ἜΝ, ἐν. οἰ" 47; 

ἽΝ ὁ. “γε' ἂν 3.: γοἸνπραδῆς ϑεβιῤεκιίςσοοὶ ΤΣ λα ἠνγωνίος »διίνε: 

ὅρεοι ὑοῦ ἜΡτ τὐβοῦ πδνελνζς. κδὰ! ὅξέναξα 255} μαδελμωγ' εἰν “ὦν 
᾿" 

ἤν δος ̓ αναλεοθ ον ὀζμωγον αὐβς καρ γᾷ τὸς , νωῆν. ἄγοι! ῶν δὲ Μ᾿ 
φυδεη εον σῶν να ωξαον νὰν ἣν αν δ δον ἕο Ἀφ ̓ζϑεσῖο, τοῦ ἧκε 

θύων αὐροκᾳϑσγων φανῆς φὐλώδυν! ὑν, φρο δυδως αἰ ῴχοςου" : αν δεῖ.» 3, κ' 

4; 



9 οὐρηβ δέω ὑϑινὰ ν σευβρρῴξ: τεὶν. [πὰ ο δ σθίεές αἱ αἰθηρός ὅς. 

αἰδγδ)οεῦς ζρλοῖᾳ αὐηαεθσωσεςν ,7.- σϑάιν αὐθίλζοα διιμρεχλεες ξλεσι ἤκα; 

72 ὃν εἰκιαὐ))ύ εἰσωῆύλεσῳ, "ὦ ἱσιῶν γοῦ τ ὃς εθῶνς οδμᾷ το ον το αὉ Ἴ 

τ στρα εἰς. ὡσρχλια ἐπτεσίηοῖ οὐξ δ σοὶ ζ, “Ὁ ζϑν »ἐἤρν δ ῷ,.2 ,9ω 

Ἂν ἀσλλδ ϑωῷ θὺ ζλοτον )ς ὦ μῶν κὸν οὐρα τὶ τ 

τ -ῶν πδν δος ὅν “σον διῶ» τ’ σοὐέζο ἐδ Ζοζ τ υυζνοὗσεῦ ἊΝ ἐν 

ἐχεῦῖ 4θοσλμον ὁ 2οσνινν. ̓Χὸς εὐῶν ρος στερενος σ᾿ Θο χ᾽ ̓ φὐλρν ἃ. 

2 “ν «λυ σε σνε 395" 

»» δι δξολρῖγο καϑεώζο χίλια τῆν ἜΝ ϑαλχίλιον ΖΣ λοδοΐγε δσυγαναὶς κξῷ- 3 " 
ὙΡΝΣ ω} τ 705 

» «ἰᾶς Φλοίιεης ομφἤῦ ἐν ἐδωλόισι, σχρυνὴθο ϑολώνη δκίαζζΖως ζι μορο ̓γωνᾷ, : 

» γῆ: 

ἄν "δῷ ϑῦχν πρυὸ αὐ οῦνον; κρνδο ἐν ἰγοής. ἜΝ τ νος ϑεβέά,, 

ΕΣ ϑέ'δν ὦ ὀύφξυν »ὐνχς ὅς οἱμου λό καρῖςς ϑυυῇᾷ σωογθνρς «ὐλ εὐ» ον" 
ζω τυ ̓ϑσεον γῶν 9 Ψ ͵7,ων οἱ ως αἰ μου Ὁ δηίχοσος Ἴ ὍΖ, συςτγΐν - 

ἀβυιμραξ; ροἀϑ ν»έ ἐάν οφυφὰ ἢ χὼ ϑ»δίγς “ἢ ὅος “δῶν σ᾽ υςανο» π 

Ἃ ν):" ΑΝ ΤῸ γωνίας ἡδδρειώής 33 ̓ Ξ »ϑαὶ ζζῳτωος χ"λος λς δε δ ον πτοῦ ̓ 

Ὁ ων Ἴ φοεωΐῦ Ὁ  υλρϑρστες δρᾷ κροξψίερες “νά, ἦκροξν. ρὸν 

γων ὠβυν μων ΜΕ ἡεδὴνς δυφγασν κΑβλρυγμεφζιεν ἀσχδο. νυ τ ἐῆῳ 72, 

ἡ 3. τ 7 Ἵσεήο τ σον ΥΥΝ ϑιέαιν" " να ἦᾳδε σὰ 
ἘΣ «- ̓ μχοῶυ Ἔξηϑὸς ἐχιτόϑ πο ρρῖθ δῷ ᾳ -ελλ δ υυχῶ 'ῷ 

λἀβίλχν τ 7) ἰσερα “ἀείνοικίοώ, 1: “λιἐζς οἷ οἰ ᾿ ρον ἐράκοον. ὅν 

Ἰρηονξι μῶν συν κα ἴξνο ἀρισοιν εὐσόρόδροα, ᾿Ὥλῥρειυς σαξρῆρο ο οἶκοι «ον 

εἰάρανο σοι δον» σε) οουνίς, μων ῷ ὡσήλδευ» Ὡσαι νων κα, σλγθορωξοζ; 

ἽΣ Ὡς μἰβοεᾳ ἐς »ᾧ ὑνυδε λιν ἐτελυτήν ὅν. ἡ τολῆνεν » ὦ »γϑλον κοίθαν 

ἡγα ὥὐκν διξώσες ξεωθωλωνᾷ, κυνδνν συ μαλϑιδ »ὐδοῦ Φξλν: "Ὁ »ϑδογρο: 

Δ᾽ δορδικοιν γέ κυ καμώ σίμσνειὶ ρας δ ωί»9 δξολοι ας ΩΣ, 

νζζζερ ὦ ὑάτηρνν ἄς. οξείχεαζ ολίορᾳ Ἂς ̓υνύκεσαρρήθϑες εἐχονζ δ." 
"γύς Ἄλου χύσο. σιρᾷ" σοσόραγῆίῶδα τευ φογτλο" διυκόρυῤα Ἀύων «ἀζς ε΄ ὅζϑοδ᾽ ̓ 

σὸς φως ἠδόαο9 αἰδοοζνώ. τὐηε ἀφ ρθε, ὙΜΙΕν στα 

(- -ῶζῳ μα ψογβυζ, εἰροίλινῳ δυδεξεσεκαὴ; ΡΖ ᾧρεν ον ὡρέ; 



ορνϑν και ἂν ζάι ἢ, λ δ. εἴβελσιον φίφοριῶν ῶς γον εξ ἰσεήδιος ; 

“9 30). δοϑιαρων. 

Οὐ ΞῸ Ῥάχόγα εἾ, 

“1... “φεοῤ δι, χ,ς ̓χιλι34 ας αώνον ᾽ ἰδ μὰ θρδ γον ῥοσν ὦ, ὥρα 2. ῳο," 

ἜΣ; “πε δζχοκοίαφς, λιζα διὸ: ἜΦΗΝ ν ΟΣ ΠΝ ΓΕ ρων υν ἢ 

φῶ «ἀκ ΩΣ να] ὃν ̓ ελοέδξηεν τ᾽ πσαγόχσων- ὑλιρρδ, γΖ, συλορην Ω 

ἐ3. ἐβπηθ 1 «ον 4. “ἴω νυ  ἄσω ζον μῴ. σῶν ἡ) «ὃ ὑμέβόν! 22 56: 

κἈκαεμη τε ὦ. “.2ἴ, αὖ δἂν ιαγῖενο᾽ τα .93.ν 8. Ὡωρής .β}οοαφχαί 

εἰδορθθνν χίλια «ὔν 2 δ ν, κρξηδνείβ αλακξοὸν οὐ ολμῶν μεύνον» ελρῖξ 

«μφί χων - ̓  χρῶ. οἱ ἜΡΡ ΟΞ ἃ ᾿ ἀαιλη δε ἃ δ βμέῳ, ἜΣ "ἐὐένἐλρϑν. 

᾿Α. ἦγνων ἀμούονίρος μ᾿ 40 ἌΓ ΑΕ ΣΕ ΑΓ, εϑαγξγο ΠΝ 

“ ἐῶ γΐως οὐρα ὌΣῸ "7 "Δυβάρεςλροσων 2,55 “ ἐδιολθίοε οι ϑν φιύώς, κβ, 

(6 ἼΩ γύρῃ οὐωγελιμοῦ ΩΝ, ἀὔνον λύχιοω ςν ἐβερδδεεων 

ὡὁ ει πγε9 όπου ἀφροῦ σεῶζι δδαφιραῷ ἐνέδει πχβρο να 

Ω» ̓ψῦ ϑύακον θοῦ , ΨΩ Ζ9 ων μου νὴ ταν ὦ ͵ αὐ δ) ϑστύν 7 εἶχέ 

δι.“ σθλοίκελ 7» οὐ φγοειερίγων δούς ἦγ Οχ Ὁ χονυοροθν αὐλοῦ, γονοέρηθαον ες 

αὐξωσων »ελγὲ ̓2ο ῦϑοι 2. “γα ζϑφοραις ἀφῶ πὸ "σράμορο, εῤἤρρθλ, 

2: "εαυρ 9 9 676. ὃς ΓΝ Βαοοτ ἐς ὅδο 1ς ἜΤΟΣ βμῦπα ἡγὸ σὴς) ΤΟΥ 

ἡναακοιϑιῶα τοιγάρ ουβηποδύυσενίις ἄγ, φλιϑζα "ξαν: ΝΑΡΟΣ α΄ δοδιρίών ζει» 

Ἵγϑαρορρο 4 πόδ το Εὐχθυθερ ὥρεν ) ωγῷ » φλήλυϑο. "Ὁ Ἶ ὀρθπᾷ » ὦ] 

πράμν “ φις ̓κὐβόιν τξίος ἀν ΤΩ 2. ὀνώεων 2 Χο εἰωῳ ἐοθτονιλωνειοά, 

οῳ-  ζλιναν ΗΝ Ὦ ΠΥ ἡ δεῖν ίς κὐςς ΝΕ, «ὐθυῖαλ βγη σϑ ποτὰ 

«βοὴ φϑνν νῷ δήμων ὅ "φόρων μην σὴ οἴου σῶς ἂν ἧς ἀαῤῥθσα εἴδῴαρον. 

τὴ γγϑ ̓βυύχον μβλώ, αὐδιρ θῖν ἀλεγον» οὖν ὁ κα θη 5 δς ὅ49 οὐχ 

Ζ ἀβδφχίδοῃ ΚΊ ὡ ώξσων ΞΡ (πχώϑι ἀξ». τὐμέρχοσαν 2,» τρρρθεθρ νος ἼἾ 

 ιαῷ ᾿ω ̓ἀὐσοαν ζΖϑ, 7 Ξῦϑ: Ὃ» ᾿ μα διρ βκῤλμρο περ τὰ ΡΥ ΛΕ, "ὦ πρίουραν 

") οὐλεύρε ́ ΄ δεῦρ δ ἐσχένῶν καῆκαν ἀβεδηο ἀλζδν διΐξυρος ἔυὴ Ἄς 

5» ὁ 2, θέον, ὦ κἐνθοδθαξείοῆι. "ἢ υσαγιολήσον δικδόοισνοιοθὸ οὐ δι} ὐον τ σον. 

499 μῤοιυχουϑόωιδν δ ΦΑ ἕω εἰζγρ, ρ(» τ λοι φλ τ, μ ν)οῖ οί να ἐλ εσοὶ, Ὁ δυ ῥοεσξν 

εελλυῖῃ ζω. Ἄν στ ρέαν ὍἭἭἬ «γά 2 γιμαδιρχελωγσονι ὦ “,“ 8.ὺ πρριεόδαον 

ΣΕΥ ἃ, 



δῶν οὐνς Ὁ “Ὧν ἡπιιυα " αὐνν.“ἀγο 3ν ϑνυλοορ θυ ξουο ὁ δι φρο στ (, 

σϑ ΡΣ σ-΄' “αν "τ ̓νἰεακαρο οεὐζ πιὸ “γαδῷ γὡς ξεσνο δέ ζκον: 

ὭΡΧΡ μεϑ' ΠῚ »ὃ "4 3, Ἴχοσουεἠοθῆς ποῶχ γα ϑῳ τυ) θυ δε, ωϑξρεοᾶν» 

ΤΩΣ δ ς σι ̓ καϑαρὴ κῷ ξ λουϑ τοῦθ λον σεφρι ; ἘΠ 4.) ἜΣ ο- ΤᾺΣ 

᾿ΆἈ9 λέτολμοώ εἀονχρέῥν κεθιου ον. 
χ τ νέων “ μϑχ μα αἴ κἐξν. κεφ. Ἴσλ ΐ 

δυμοῖς (εών όϑθηε ΠΑ “2ὼ “ κὐ ν ρέχοίας ορρεορδως ζρῦ “ ἀρ ο, σωροῦ. 

ἐμολ μή τυ τὶ ἘΠ ιβαδλοψε ὃς ΜΖ. δ όξοχοι τῷ 

φοῷ ἜΣΩΣ “» Ἴ δςς τ ἀρ με ες 

Σ ο: ΤΡ ΉΤΟ ΤΌΤ ΤΣ σον φχλθωνν 2 .. 

ἬΓον): ῳουδρεδ ρρενυῦ αὶ τνξ γυνδν»οδδγγων γ 3.2. Ἐταχραθ υὸς “σοῦ οἴχονν, 

σουον γ «ἀχόθγον ιν αδθλς αβοερβ οϑοἰαδερ σαν οι κωλέξωαν»ς λιν γαῖ, 
δύω »ὦ ταγσίευοκαδῆν ϑοίβυ» δγμων 2,2 σιδκο, «γιοδί, λων αἰγϑερϑῶνυ 

“να κρννλέπο δσεύνωφν λὲ “5. 
Σ 1. αὶ ἠϑυτεν ΠῚ διά ρμιστν Ὁ ἰλασθ {τ Ἢ ον ὙΠ 

χρϑ ἀμ φινομυ ὀνοξρῥνστεν: ὅν οἱ νοεύν ξυρλαλοῇβ «εἰν: 
3) ἀφο δίγῳ ρον εἰὐγωγεω ας ἐξ ἀλλο ὑτοις ἐλέξι 

αδευυυ: ἀν Ὁ Ἐ μΟ ἜΠΗ σιεαθι νευγσονασο δμεῶ ἐλον αν  ,2υὲ γεβερω: 

δο τ δις ἢ υκωροΐρκο. βλνβοσενα Ὅλη ἄλιω ι 2ρΖ οὐες: γι 

λα ἔπτῖν ἡ γρωρῳ με, Ἢ "3:5: δέξδινο; »«οαὐαλούος κερηρυκῆννρίς Ἐξ 

Ἰρῶ ὀρ μω ζὼ δι υρυφρτς δα “οὐδογωνῆς δος αἰρωρῖσρο. ηγαι σζονς 
φῤονοβύζονν 

» Ἅ" οὔδνων ν ϑιινωκργο Ἰριὐα δ᾽; δραλνεδεὶ δα): 
᾽) “33 ϑου νωρχ9 λῳ ἐμ ἐς " ζ2- τ τρί μας τὴν Τ τῇ ὑγὰ υγεότ' 

ον δλαζραν ὦ [μοί οὐνείσοιον οσοςύσε ἐδυγοξκΥ ; λρλερεοον. 

ἐπ )γεγΈνο «τοσοῶζς ἄρδην ὡσεκῖς ὁαο" φ “εν γωνιαδεύδῆβὐδιξσυεο; 

ΦΥ͂ 5 στ, τ ολθόνες, φρβωρωύε 79 λίμῃ ον ἐλόθησων »Φοῶ ναῦ εἰσανερϑοῴ 2,6 

δλ ρο Φγον 5 “7 τΚ φέσι ἐὧϑ ἰναρχον ἡπ τ ὦ ἀλλόνᾳ “γίξρσλϑεν, 

ἐν ᾿εϑεοδιελῶ »αδλωιῦ δον εὐῷ ΦοΙΧ)- ὃ τῆν φιεος ̓ τσηρῆσι »ζγΖω; 

ἀλόγως ραύέο μόδον» δΆ.}, ΦΦΟΣ "6... 2. συρέφυν τὴν τβ ΤᾺΝ 



κεφ τ ἧς: 

2,- 

Αἰ ε εὐδήμαμ, σϑάν ων ΠΥ δυν οὖ ΤΩ, 5οϑαὶζν 29, 

Φ ,ν ϑιόγκασνον ,},.2. 3ιν αυγροζρί,, ΝΥ αῷὸ δλυΐῷ, φίχεος ὐζ χορῶν οἢ κα. 

οὐδ νον ἀὐ μον» φρ. ἐν ἘΜ; 25' »οπχραῶ τ υθο δα κα ναγεόας Ξ 

αὐϑαδ ϑη γῦ), Ψ γροωω εἰς ρύξδι ἘΡΥΣ ὀρ υμ εβοδιο ρον ὀῤύοτεο 

»ά ξα μὰ ἜΝ τε ἐδον ἠροθλο δ - πϑον σλδύῶ »αϑδῦος 

εἴτα οὐ: τον τ δὲ σρλδν" δύξις ἔμον 

2) Ἐς Ὶ δ δου ἡ ἀτν ἕν οὐδ" 8» Φ βλούσνα ζρ Ὡύθος- Υ ΓΝ Σ ς αν αδς δ᾽ δ 

7) ἜΡΘΕ οπυννήλίμονν Φσσυρῦς- ΤᾺ γῆς ὑχλθώε σΑ ἀβλφωνξ γέρα: 

» τ: » ΦΦ δι δεῖ ἡ τ καὶ διυίϊουεός. 

θολοίν. ὑ πο ὦ λένε γευοίαρ ὴγοιξιο καλὸ ἜΑ συκρρροϑαϑ ας βω.2. 

μαιδεθλμ δυο νο πον 

Ἔα ζῶν γεφρενον μσνον ὡ»ῦ μαρνηι: δναρ-ροζεζς ἤξρ , διορωῖ, 

» αὐρηὰ ϑον" 

“υῶ οὐ ζυ πολ ἢ ὡς εἰμ ἐτ: φὐμένώ βρνηθμον 3 .ὦ, 

δός ζχβον. νῶν ̓  2 ἔχοπ, ὧν “πὰ τρρύ ϑριδ ο᾽ ων ̓ξ φτύ ζις “ὲ Ὲ 

μόβῷ φτελδο σε κδν 920 ̓ὐὐιαξηθνῳ ἐνλϑτο δῳλχξνα. αὐ ϑνεχ: 

δ οὐκ δ" ἡ οὐάς οὐδίας «φανίρμον ὩΣ 'ὧρ "ν ὥωτῳ ὧν οΣ 72ὼγ 
φορί ὀνκῆοον- τημφωΐμον “ἢ Ὁ δή - τῶ! αἰ εα “ Σ γ»κἷς 2 Ζοων ὌΑΣ 

δον ΠΗ ̓ ὃο «πὴ οὖ ̓θχθον ζῴων »θλρικοθεῖν, (οὐ οὶ. ϑυριεωήρρε, εξ: ὔξ 

“15 0, ἡσανῖ, 2) εχολῶν Ἐλε γὠρ᾿ οὗ 259 ὁ μηλελῶσο γαν ἀκυρᾷων ̓ 4: 

(μόν δι καυβοο δ ἧς εἰνόξεας οἱνὰ γον ὍΠ “ἡδεῖ "ων 

ΠΣ Ζ τό αἱ ἐλῥοβθγίθηηνο 12 ϑφλαι α φ 

ση9 (οἱ σὰ» (Ὁ αγων ἐὐσοι αὐλιν; 5 .)ὦ 
να δ δ579 γωςρούϑ 7 αὐ, 

" Ἐ5 " ὅτ φ ἐςιν 41. 

εἴ ϑς γα ρα ϑόχω 

Ζς ϑοίλε θα εθεψψο, μἰφζες: 

ΕΞ ἡμὴ! σιῶν, ξεν ζ; » Ἄν 2 οἸοίκανοῦ ̓ σ λίρα ϑσοῤῥηημαι πὸ 

σύ τη μου φξυ δ} μα 2 "᾽ς ΦΕΗ͂Σ »δαν ΝΣ δργ αὐκιαρνιαδέ ὧν 3 ἘΣΤῸΝ 

-ϑαραθῳ μείζου τον, δ λέ λὐκεήθῃ ὀρναϊίῳ ΒᾺ 2ροῦ ὅν σύσηκα φι ἐμὰ οξμωεθήσο 

ΕΣ ΜΡ Φ' ρεἐ, αὐτόν νῶν; ζοῦ εὐ μεζίπῳ μω Ξῷ ̓ οὐ μόνον 

ἡξοχασιῳ 2 οἱ «Μοιικαγνιδίεριν ) εὐγαυ ἘΔ, ρόνα; ο᾽ - "λα Ως “7 ΠΣ «με: 



ΑὟ ὐλυνδν λον κ γϑδουδος σιροα ον βοφ ον ,Ζικέίρς Ἄγ) 
, σοσασῖολέ ΓΝ φλδον δώ τον “ἀγαρα ἘΡΧῈ: δ ἰκίμ οὐνος: 

καῦν! ὄγκον, οτι. φ' διῦν υἰςγσεος οί φ, φρο" 5 ὑραφι,ὦ φλεῦνο; ΠΥ Ὁ) διελεῖν ῳ; 

υκοίω σῷ ὁ ὅρωστζ Ὁ ὌρΘ ἐπῦσθεν γαὐναγιεαορ»ΐνα, μές ΌΣ 7 ὗν ἢ 

σι ΤΩΝ ῳ ,δξγρα ἅν καὐδαὸλὸ κε ϑρἐνρλ θῶ ἴρίο αἴῷρι: 

με λρῦ λροφγύκηρ τῳ λύ ωγοχγεν ϑι, θῶ ζεςϑ'νοῦ ἰσηεσωσῳ φώβελωϑ, 

κ,Φ χοῦν ὁ Ἀύζς ὧν 20 αὐνκκβνυσγον σομανο' 
» Εἰ 6 η»ν-σό ὀλιν λ. ἐγ 8ὲ δᾷν μφύνον, 7σῦν κιαὐλιεπζνγσοόν ΖΘ ΞΣ ΘΟ Ὺ α Ἶ "5." 

᾽ ἡπρξ στο ρον υβεθθρδωρωεαλλφῷ ΠῚ πὐνοφαμμν 

2 δ ΤΉ μευνάι ΟΝ εὐθυ λέν», δου δεν ἩΡΟΝΔΣ χοῦν λοηνῳξο μεν  κδϑ᾽ 

Σ᾽ ῳ ἘΝ ἢ λροο οὐξ ῥραμσ: 

᾿μϑηλιλοβι νῆμα λλοῦγώ ἀν λό ονρώναν ἢ ὧν ̓: δὰ διε; σῶν 

θα ὃς βῴογνῳ ἀμεμώ ἔγον θιδυ σας θηφα- ἀϑήολ. νεί τερον αὐὔωλθο 

φοσον δ") ν: ταρουθα ιόνοι λσωχοδί ἤχροοῦδ. καὶ αὐνούγιον εἰΐρκ ἰοαν νυν 

δυγσανς Δ ΧΟ ἔς λᾶς ἀμἐφαν οὗν αι “ὦ φ} οϑδοούν», κου ϑουία νυ τ ςοθε; 

γχαγνο δ δ)ῦς ἐς ῥητὰ Ἵ χημι ρα οἱ χαγνην »γδρε ὠτῷ 'φρλνσδλ. φῇ ογιαγβ, ϑηον 

ἘΦ ὩΣ φῶρών ὠἰνρίν. Κ σὰ ἂν δ ἡ δματαῦ γγεν γ. 3" γῶν . Ζ 

»αβρδοῖδιζα) απρο ν 2 ρηρο σε ιγῆ Ξλ γς αἰκε ρων; ζουν τ᾿ μαηνθυονεσεγθ ξεν 

φς νυ Ἰθηνλιωυιεσεθρκευ υὐγαῖν εὐῤῆων ΣΝ “ἡ δ: 4 ϑυν νυν ὧν αἱ οδη γα» 

μκοιόλ, Ὁ σφεγοην ῊΡ οὐ πυτείοδο τν φμ ζρον. 
δ; ΠΝ β2.. αἷ ἀῤώφμις υὐνωλθῳ υὐνσϑ ̓ἠα συνε, αὔρῶγοῖ ὐρλ τὸς τὰ 

“ς . ξϑανωδ9 ἜΡΩΣ Ἢ 5, ἰΐζ σῷο:» ὦ, προ ζς ᾿»οὐᾷ γόνος φύζαν ἶδο 

“Ἰξὶνκουρῶν δοίχρες λοι, ἤν Φόγαγ- ταγλοῦ ἡμοϑ οιωνᾷωις ξιρόξ νὰ Ὧ 

υ οσύεεδα αῤνεξαλνο θα σανίον ζοιῷ 25 σξαζίξον 5 ἡ Υἱυταύς, ὙΠ 

νῷ ̓ ἰσείμερῳ - εὐλωῖ, ὙΑ͂ΡΕ νή 7; "χοξο σαν ΩΣ ἐς Ὰ; 

“ἴχύοον 3ωώ σύςοιχον ὁάϑιοαν ϑὺ [ᾷ τόνος, (λνίωρούτοχον »πρυσα 

ἐών: ἐν ϑσεξησαν τ πρώ Σέ ς ω- ὁ ἀρ ϑώμη φ κφλλον 5 , "ἘΝ . 

«Ἰραρῶ, ἐφὸ ἔλεον Ἀεῖση 7 δοδωῖη ὠφάμγαος» εὠγαὶ διῷλω σαύδι ἰ σῶ,τρὰ.. 
» ὃ: ̓ Ἰῶμ αὐσῆλδι - 

οἴ προ, » δ ὦ 2 ς παεριδθυζῶς εἶνε, ΡΥ Φβος κ᾽ εὐοδρδύ τς. εγᾷ ὁ ἐγγμεα 



Ί 
παρ᾿ 5: 

σὐρύλυαζλορυρ Φοίρυλν αἰφορου δι, 70, ρα βιίυὶ ἘΥΕΙΜΟΡ 
διωῦχι “δόν “Τ᾿ πσαμρλουδοώ ζοντο ἷν αὐυλδὰ ᾿ 

ΕΑ γἰούνν. λελν λυτσεξῆν ἐρνα φασὶν 

ΣΧΩΣ 
βουνὸς ἐς! ; ο1.279 εἰρμῆνς ἑαωλώς Φιύζυ ὀχόμα κα ας» νον ας --σόθν κι 

Σ φσοχοῦ Δ μῦς ὥνοι κηΐσιο ἐδ»; «ψαφξς ᾿ εμἐπῷ, σαν. 

». 95 “δι ἡλόοι τοσὸ αἰ θρλνὸ 33.722. 9 3σεμοι, μόονα δύ θ4.98᾽2. 
» εὔχλο ἧλος. εὐμὲ 9 ϑοίυνϑ μον αὐζῦ ἐὦ 1ῇ -ρυβ 20 Χιαιός 20 υνβ»οδάς 
πο πὴ ΠΗ ΕΚ 
Ὁ νρίο)ῳ οϑγον" α, ΤΑ » ΣΧ ὦ ως φγνρ σοιϑυ κα. «λλοιρ Δ κειῦς. 

σρώνν φυν2 ας ἔπεσον ὄσούαον 7ν, οὐ δά τ ϑείχων με, - 2, γῆν γὰ 

ὠχιδὲ ϑξι μ) ᾿γϑαβα χαδκδλέωξ πὸ 2 Σ 7ω ἘΣ ΣΦ χω] σβανθλι φον ὥς δ 4 

γαννναν. αλρδννή γ8' ναὶ πγοὐ οἰλοῖν»ι» οι το 2ωύ3,7 μιὐαδ ει β, 2 Ὁ 77 φλυγίαε τῷ; 
ῬΑ αἶρρς 9 δ. 9. αὐ ῥωζσ αλαϑης. αῤχβνύξυρο ἕς τῷ 1 δεοῆ, ς,, 
ὧχος Αωδ αὐ! ἀν, κ᾿ ἀνά σιυρξουυζσίος γρχο, ὧν ἡγιδ᾽ ἄξων γ, ὁ »ὐω7αν εἰ, 
γων προϑνοίιν ; «27 2υων 3 σὰ ἴκαν εξαγγώλια “ιϑῆναᾳ; “εὐ λος γγῆς ὩΣ» αδως ̓ ς 

«Ἴωνῇς, "«ἀμόοον Ζ,ὑφλικαμοστον ον δχοθ»9 - βάρειεαῦρ, δ΄ ἘΣ 79) νυ ζς, ῳ “γίον; 

ζις δι7ν φυγοσείην »ο1 αὐδι χορ ιαλγίνον, ̓ «ὐὐλς γρη δο αὐωλιβ τ λους ἔζη 
[.} κ ᾿ 7 Φ᾽. ἤει ὉΠῚ ἡ κα { 

ἜΑ: ξένα κ ΐος “πεγγλλο »»7 ς᾽» ᾿φελν» σι Χο. σῴζεκαν σὰ, ἀχρεθν κι 

ϑιὺ οὐ ϑου «τηρῦρ ξσιονϑῦν δι φλχοοῦ 3 ὁ οἰ δνλοὺν αἰ σε γῶν ἐδυμάαρ 
ἐὸν το’ δι δοϊι λέγον ὦ ͵ γ,, ρα» ρώ νι αἰνή 352.) φχοῦ 

υῥοδεξ, δισείοίνοον ἢ ριον, τῶν οὖ ψσωφλοέοιον» οὔγωβα. 
᾿γωϑεπαδίκαδα ζοῦν εῦ μα οΥ ποὺς δ εὐχῶν σθῆαν αἰφοιμωλν φλένα 
“κε. 

») Βοφοῖ, σπλοῖς δα σεις ονξαςνζορῖ «τὐϑβλυῶ "ὦ Φουσῦο Ψῳ σε νὰ » ιν Φᾳρ: 

» «μαιοῖς νὰ δοχρ χοΐραγ45. πῶ δῆ τι σῶν 4 «Δοιαύζν, «2 λίαν» ζω»: 

72 Αἰ συθ λον ΟΣ, ράνανε δ νζωρα;. : 

γε καλδ δ γί αἰα Εσία, τοούςδι αἰχολρευστιυὶ Φυσαρού ες οὐώνες αἱ 
χρονλινοιψῆςς »ἱγ μσνοῖ,, οὐ ον 414 αὐσεγμον ἐρενεχεαδ ἢ ὡσϑωχρέσον «7: 

υμα ων «“ῷ Οὐλς δ φῥναφοίως σᾷξο οὶ 13 σσισὰ ον» φΦλλ οὐ ϑιξσιξε)ς πε 

“ 
ἔν. 



4,6λ. ϑὲ παῖ, συεσδιροάονῦ “2 δον τῶ) διονεονύδ᾽ 
ΠῚ 2. γαῤ ρον 2, «σχγον ΩΣ ᾿ ἼΑΡΟΣ δίχα, λλίρ, διρον, γ2: 

ἐν μξλλρϑ 2ζ τρϑύρέ ΄ς εορ δγεαον; 

» τ 96, ὅς οὐδ ρα γῶν ϑρν δε θρλν Θγοίγτα γεγο αι γφ: 
» τρφεὑρεθρλονλϑυλρλμμίσγοοῦ μου χϑῇ- συῦρο “σόοι ὃν 
5) ὧν υὐαμθην 9 οὐὐἰκῤνέγ. 

9. πεν δύ ῥυ ἐλ ῦϑῆ ϑογϑ3 " ναϑὐσθαυϑ σφ τσεσοῖν ὦ ΑΙ ( ἠκῆργγηοἴχίκων 

ζίμνον οάρῳ 9 θα νυ δ ν δι αϑρρμικξωον ὦ πυζα νύν δε ἤζονν -δρρνζ, παῖ. 

(2 47, οἱ αἰοδγτα γνῶ ἦν, μεκιαρε ἦ ἐν ἃς κὐζλνοαφ ἄπο τὸ ἀξοθκνι,- ἌΣ 

γων σὰ, ρυ,χασ. φ ᾽χεόνω Ὁ ὠχαῖῖν ἐχκῶς χ᾽ Ξθλρ δῦ πρρρνδωρονυ 

Ω" ὁ μρεῦνον ἰϑρδον, φογρις- νρββον-ῃ ϑουῤνιου ζωχδᾷ 2, μα μοίφνον ' 

“ἀκ ἐδ εὐῤωνὸς ἐσαονναἴωλ, χρπος» δ αὐλν ζ᾽υλοῖ φρο εὐρρρουρωί. 
δαυδτΡ ϑοοένερ κορϑαιύθν ὅρ ῥερλαίν γε 3’ Ἔξ πχιοος, προ δυύσρ» 932. 
ῳ ἀϊχρηςοῦ οὐ ζῇ ςοιυσώ “νγόως φδῴ θανζυ “νοῶν, 2; Δ᾽ μὐρθ » κῶς Ξ 

Ἰρσνεοος ὁϊαςς μὲ ἀλλο μὴ ζγχαδον 2 δ ἡκαξ οὗ Το ἢ 

»Ἐ5 αὐσύνεγιω με »ὐ νι Φν’ ὁ εις 4 ̓κοκν. 

ζελοῦ Ζιωτνν. τνεν ἀεί Δ ἐνλλήλοιε δ αἴγένος “, νγὺ νοδν οξανῤσῷγνοίᾳ 

γεν ᾿ς πα ἢ ἠῶ" δώ "ὦ (“5 μ ῥρχυκην οοσῤιωόρος βου ἤν Ξ 

τολιδδα οἱ ϑ!έθημιν σ ̓αορλον ἠδ ὶν “γεν. εἰσελυδ, τοῤαδι οχϑαοίηον 

Ὁ ἀιφονοῦ τὶ χρναθδελον κέ πσαῆν ασρρί τω συ - 
αὐ ναί ἐάν ἡ, ναὔίαν ἵχῶε "αν δ νγίῶν αιὲ δυζζσυ κὸ 

ἢ, .7 "ἢ ΤΙΣ ΟΝ, 2οῶ- 

ΕἸ τ ὧν ὦ αγνι μια αἰδαογ ας λὺ ΩΝ ζ, ϑιρία αν δα γγωλ σοὺς Ζγ: 

ββύνγσοιν γον οστροενεν συσυλυίέα σον "97 μησὴ ας ΡΟΣ λτ κωβυδβγνονῖις λῷον 

χρλο. δύο δ. τοιεκέβλον» ἡπρον λυβιοίίας, ἀρικηδίε; ο᾽᾽ 
σἴχειαδον γᾶν. αἠλωθασὶ ὥσου ἔΣ οἔΐζως συργροβεόζιρτν, τ ἰ νὐχ 
ἐσσι ὑὐ δ γον εκ ἧς “ἰλγίκό σνδυργδ,ῖς ἡδουνεδέρος» (χ "ζ(Χ Ἔπ: 

δὶ ἐν οθ » φλλωνέμο, 6 δς ἐπωοκῆν 

"2 72 δρρςυ ἪΡ “ἐλᾷ δίμοιος λίρερ μος, »ρξλίίδιρ ̓ κἰϑρ μρυφαλλί ον, εὐΐοσαν 

.. ζδχου, ῥεύψου Ψ ἀξέρονο 

ἜΡ'..1: 



φῆ ρου δύ κῷλϑ - Δίχοσᾷ' 2,»γοἷχ ᾧ οἰπλαερ ἤν δ ἐξως τὰ "ὃ δι ῳ “ϑω Ἰαζωγο ν 

κε λλχο, 3 ἄρχος 3 αὐ ,δῳονοῦ ἡ ἐνοΣ ̓ λοίρα σδ' ἡ ἑκῴως "ποῖε σόζον 

“]ωο ίδοον μων ὦ ϑζσοονοΐας "ϑέῤῥηνμ ῤδ, ἐχὶ δοίζοχοο ̓ Ἀιἐα 

σγοδς ΤΩΣ » δ. ' δον ,οὖξξις οσθθν “σοδιοῖΐν Ὁ 3 Ξχαῖ ΚΝ 

(5.67 αὶ ὁσΐδν ἌΝ καλρρῖ, »φαἱ » χλράρον πλοβαάι «λον γα " "9 

τα ῦι ὐλμον ρος. Ἵ ιόυ σαλγιλεῶ οἱ » ῥύπος ϑουδύος ϑοιαϑιιρον, ν μ 

βίον ντ ᾿ϑδς ὀχέκεῦν ΘΛ ἱ “ξυβρονφοι» κώνων οδιεβ οὐ 

δυυονοῖ σϑκοδόρα δϑθήνα, οἱ “αρας. 7 μαθιν θλξοιαμαδοον ϑα' 

ουζραῆον κα 17 λοις ἀλίῶ σερνοῖ, ὃς. 2, β,νηενη 3,λεγγβε, θ' 
τω Αλνις ἡ» οἷα» ἐηὐδιμς, 4 νὴ ος εὐ φυίμως δ, ἀν οα υϑεη; 

δῆ σποδολν διάροδ λοί, 2 αἰελίσα εἀλώρ δ πεβνδεναλπεὶο μεμάζεί. 

ΤΡΟΧῸΝ πυλῶνας λα, ΡΣ ἰῷ τόλρον δνώρὰ οδμα. 

025: μόξιν σιδ, σιωχώς νόμωι, κβ ἀφοίνοοιο, κει δωλμείλμξβ ἔγχύνο.. ἐξ 
κθυδεων φως ἀμῥμσυςν μεό᾽ ὐο.ας Ὁ "» 7 χρήα υυσῶν εσὸ 9 ὦν δι α9 

ο: ἡ, λον ϑαροδον ἘΑ͂Ν, ἀρὸςύλ πορςοῖυ τ ἈΠΕ εἰϑνν ἮΝ δρ)ςοῦ βκηφῳ 

δον χδ σειν - Ὅ65 “ἢ σα κα ὐϑων π λῶν "αϑ5 δν» οὶ π΄ συν 

ῬΛΙΟΝ »ν νὰ Συδλρδορα ἐμεῚ εἰν ἐῶ λίσθα, ἐμὰς κω εἰνοιῤῥῳ “θαυ 

αὐγῶλ ἐσειρηρ Σ ἢ τε ροῦν. ἔς ἡ 2; ωθξαοᾳ οί 4ρ 6 ΤΡ ̓ ὥυσοώζξιᾳ, ὥρρν 

Ἀπ γεορ ὕγ 1 χτθον ἼΩΝ οἷο 62,3 Λαρλῥοδαίθ ᾿θυκαήα' φωδῷς. 

ἄγαν ἐκασῳ ὡγγηξωῦ »οδγχγον ἐζεαλτεγοςαίως υσορλῶ κθβρρν 2, δα: 

υκααϑριοθᾷ λξ,ωἰρηνόας» ὁ δι΄ οἰεγνεα σδ,ΟΛῪ πσφραθον»οἰγγεάον σευέξγ ὅν 
δι φὐυγγρλιμον το  ρογα ν 48. οὐμράχδου" 

) 31. ὀνοίκαήιν “λναγουοῖ: 

(: ἐς: ὡς ,μιῦδηήν ρρίρθ ϑὰ ὧν οὐχιθρλ πιά λυ ολς σα, ἘΦ 

ὥραις τοςσκσ- ὐοα 3,7. ΠΡ, νεΐβγον )ησοιῶῦ σαάςβοίμ, "μήθ ἡσοῦρλ δἰνρίω: 

Δυοῖν 2;ς σχολῶν 5 ζρζς͵ ἀἰβοιθνο νος »ϑξω 99 ὴ» αὐσογγεα "Δ: ἴρκά 

δίς τὐλρίυβν μέίψε ὯΡ  ὔ) ἦν δ" :γν ἦν νι ασυθον 07} δ "νῶι αὧρ: 

δνῦν φεεδῶν ὔ ΒΝ 9 ἐἰβίδωο τρ᾽ τίν σολόκλλκοῦ οἱ «προῖνδ- αὐ σγως, 

σὰ" ὑεῖ ̓» ᾿κεως ΦελῸς μ ο΄ ̓ γελῶνες 7 δ2,,,»1' τοῦῖν δὲ δὸς 2,1 πολοαῖς 

2; ̓  νος »ἄλλόδον δ νοτρφίον 2,ξ αν ον τς κῳΐαςτχστος ΤΟΥ ΔΙῚ 

ζο 
71) ΕΞ: νμ εἶνα 



᾿ ον ἃ ϑυν σδινάιως. ΤΩΝ δοῦ Ἰσεσρλ' αῷ αναδλων »συχδνώ δροὶ» 4Ἱ 

" αῷ όβξρε ἸΌΝ 16: ὁ οὐχο νδλοσεχδνες ἃ 5: αϊοσ εγαοῦ τρλθνο δ, 

“Ἴρις προ. Ἔ- ἰσεαρχίδαύκώηια “ Υ ον φοῦ τρίτο «ὦφδυν ἜΑΡΙ τὸ 

ἐφ τ τ ὥρχκῶ ἰών δερῶ μὴ Ὑ ἐδ δνκοἶα. θηρ»αδ ϑζμεα ἦς δυϊώσων 

ἰϑκαν σ"πράσυ το τὶ Ἢ φασελῇ δ ἡ  λοχ  ο ον ληβηνοις 
δὲ ἄρωρ! “το 5 ΩΣ ὙΩΣ αν ΡΣ ὥλωιςον ἡληχεύᾳ; οὐ 

σοσῆν αδεγενέργ΄᾽ ΑΒ τ )ς ς ρου υξεευεα ἈΛΙΡΗΜΩΝ γρλευρεοα ϑη χ᾽ τ 
ὩνῸ λεγο) 3. κφσαιύη ον, αληχοίδε- τες οὐ γνῷ ΤΣ, ἃ σωφυθο οὲ 

ΓΟ, αἰσοσολοι οληῳρᾶς φιαοἰκᾷ ξαύόγχοον δὰ ε φίδνεο ΠΟ "εὐ ἕν 

89 2» ὀνεμα δυο λεὸς ἀϑοίζοσ ὦ Ὡραγήντδνο. 

"9 Τ- ̓  ἄχος δῆτόχυ» χλχον βεεγλί γο σίροῖξ κα» ιὸ εἰσ αέζων κβὐθλίνων οὖν 

» Φρροῶσα κω αἴόςολ ϑειϊιλνέου“ 

1. ον νραρϑνμεντ ἡ δ »ιῦλος “γοιων πελένδυδ σα γ67 δι πο μμ μι. ἐγὼν «λῶν 

εαώμᾳ, Ζ "ΑΥ ΘΙ ) ἐς ὡς ἩρτΝ ̓ δε λλονεηθ᾽ ϑεεξαν" ΡΣ Δ] 4 γος τ ὕγὰν πρϑῶς 

δ κι “δά ἀφο βούνθοδι ΤΩ τὐριανελλόλπο εἰωδυ ἥρὰ )νἤγοω “λέ! ὥσιω εἰ: 

μενος «ὑζ - Ἰνώ ρῶν αν φίξωω» δίείλοον. 

ἿΩ Ψὸε: ἐχδυμοθι φήκρ ἄχεα μέζον» μαλαεον ὃ Ἄχεέ σοωῷ ζνᾳρια λρηΐν δι νσόνηι, 

Ὁ ἐφρλθνες αὐϑς ΣῚ πρό: ν 

βεο κρλναοι 9 δέον Π πώ φθα ν ρου εἰθμοσνοαρρχ, "δλρασοώσος ρα 
γ᾽ λίγον ϑοὺ (μῆνα ἧς «᾽ αὐνζχυνὦ γὲ μερί "τ ν. «αὐβάσχος οἴτοζ «ἴδε: 

θν 8» ὅῷ δι: “μλδϑλοι θερ ΟΣ ζουεξενν Κλ ριον ὑδαύχμθθβον. 

τι ὁ χὴν οἷ" ὃ τῶν δμεατίο ον} τὰ ΗΜ δρισυλῶνες ζ, ἡδαίλον αἰσφλεχον »ἀϑωα' Φο;;: 

ὐγραῦος , ἐὰν γηϑι9 γεοσίλ: 

ἼΚοή ἦσοχγό λυϊραύγων»" δὰ νων ἘῚ ΠΕΡ ΤΩ ΥΗΣ »ὅδον ὃ ΠΩ 

1. ἔρις ἊΣ ἐξ γέχος δ ἀν ̓ ἡ ὐρυρω ὁ ὗν σελωνὶ ϑθσῶρ. οἴ ικρι.- ἐγθητῆν 

"Ὁ ῥῶστε ἤσόιο ςωργμῷ βηγθς γδν φῴμείων δδνθέόημο ἢ εὐβοξὰ ἢ . ζᾳσε: 

ἔκᾳ “ρλδιρει σνὰ δ) φυλοο »ν}2 σοώδν. ἐπ νένρορνοι ὠφδηχαων φρωνσς ξς’. 

“" Ψ: ζχσῳ ὀύσελν ὅδ τκρἀβοαρονσδίδια ιλιχουν: Ἡλι οι οὗ. 

β δή (7 8 ((ς ὡλΑἢ ἦρα ἐς; - ὦ τ φἰαῴ ἔησῳ ϑὲ ζῶζχος ηκαδλο ΟΕ ψήχων ,Αδεον ἐπ 

» ὠξν ἀγγλν: 



ἤκόνδι» δ χα νὴ οἱῷ αἰγροσξλοιο δἰρερλθν: εἶχο 2 εγεζζα ὅς ἜΡΙΝ τοὶ 2)» 

ἡ ἀν σε ἐστι δδν τόκον οὖσα ἄγ ονέῶ, δὰ χηρῶν δυῶν, δύ 

ταῖς, ἀν ονμκεζ(ᾳ ἡκὴν: φψουὸ Ζ σαξλὸν 3Ψ,ν 232ον» πἰΣ οὐοἴξ, υβεξονεο σα 

ὁ δι αὐν»κἰλερ ἀζλιαδη τον ᾧ 652. δαίριρεὺς ϑοςρικκορν αἰρονξ εὐ! 
φχὸν «χρ΄. δοϊδεδ κα ἢ ἐν ὥοῦν πρχσγελεαδθο» γεν ὡιυθνδεαραξαιωνῆε- 
ἰώντωω. πῶ. δἰ υζκώδ, δον Δ) νζῳ πνωριωνΐᾳ ζωτν τοχαζκεῶν ἐῶ 2... 

σσον “ρεῖθ, 532: μέλον 2γΖ, 2. τ ϑεδμρως ἄτοις (βεηϊνεκεῖι φοίχχχα ως» 

εἸς κων ἦν “᾽,«. ὡλ ΣΣ ϑού κα, ὁνοβλοθψελομνόδνο δέοσεῤαι: 3, "αῳδρη 

σϑ τ φῦ αὐγρχμς 37, δ' ἀπ᾽ ταῖς ὦ ενουίσ" 

» 2. ἴῃ ῥαλολλενον σὰ ἀλο᾽ ὐδ]αίαο»ς. 

Εξν ἡ γξωγόν» ἡ... δικό νι “τύ , ὄῦδγθ » ὁνασσϑλν ὦ αὐκοδδ βαν νὼ, δ βίων χΐ 

“55 δ ἡ ἀλαορινῶ ᾿αίαης ὃν }ὴ δὐἰσγγῴαῥου »εγονοόν χάνι, ϑοίχλαδίδν 

ὀοχὸ - ̓ αὐκωοέερον ὃν αἰών: ΚΑ με μηνὶ 

᾽» Ἐ- ̓ ΚΝ δεύϑον καϑαφον εὔκοιρυῤκαύς μαᾳραρῷ.- δι Σϑύμεῴλ. μον ϑου ἊΣ ΦΉΣ ὅλ8' 

» δλάώϑ »χατονῖ, Δίϑὼ ζω ὙΠ Ὡς δβακώλιος δ᾽ ἀκ Σ 2 2.» ἐκίχυρ, ν δ ς γέξες; ̓ ὌΝ 

») 6949 οἰργζς χαλνδὼν- δυὰς »φρέξαγ δ). δσωώσ,, σαρον γιῖ δ ῳ Πῶς, 

" σεῤφον - ὁ ἐἤ)ῥεος γλροσόλιϑος " ᾿ραῤβνδθυλθι ἑζνα δορά ον - δ Αι 

» παῖ,» οιβοσνγορισνε - δωῤσα μια}. Αρέυν δος. δ “»»οδϊμαε, ΡΨ Φ ΡΨ" ὦ 

"οὶ τς ἀῤμὰε »οδ᾽,»ὰ μαι ματηκήιδε: : 

“9 οὐ Σῃ, »υ γώ. ἀθιωίκ διώϊοῤον αἱ «73 “  μανωφήαι αἱ ρα χρυ ζωγᾷ» τὰ ́ 

τσόλι9 ὑγεω ων Ἰχέσοῳ τοιρρχ τ γα βα Ων)" ἢ 2ενμδκύσυ; λνλαύγρα ΓΕ 

ϑΕ κουϑοιρῦ ὁ μεοιορ βῆ - “' κί φωμῴ ον ϑου ζίχο» ὥς ὥμν ἐν νεάμεσ σγέσι 

ν» οἰ πρὶ’ ἴζωοο ϑερώροῖ. ϑεξεωλας θυῦ 82 αἰσοσθλ οὐ Ζθαθλί γ9 Ξῦ 

12 πέζρε- οὐἰα κα Αἱ ενάν δον ὡσωραξ “ἀργόν δι ἀήχιε ἴμν »ὀμής χωνον φξώ 
ΟΣ δβλρραίος «γήντο. ̓ πξίνλῥρκαθ πρυρδκφλθι! ως, 

ὐκενα, ῆς κότα “ποόφῶν νῴώαν λα τόν: Ὡς νος ὧν ἀν κώβν" ἰώ τον 

βώλου δ ὀξοντο: 2, σῴλαγαν . δι “ήνεων αἶξο 'φ2Ά9, “ρ»αἶδι ὅν ἅν )ο ὧν λα 

εὐγάονος “κοι ἦν. 

᾿ ρθτ,» τς [αἴ2γ5- γέ ἰπδαλδ δοφιθλλούσρα γλαρίαν Ζ᾽ 2, σκαἰφαγ οδν γ9ιμωος 

ϑον μρερφμῆον τοῖχον δ᾽ ἡ χῖ Σαλνοϑ είν "σύ ϑουλῶ; εὐζῳκφεϑως εσεοώ ἐν Ὁ" 



ἐπ φυβῥον ὁ δα ΜΗΝΣ ̓ἀδλ ονς ΩΝ γρών λα) οοβυν πρανρίω Ἂ 

3, ϑλκκϑῖ “σοέβες εὐδενεινανο τσ χῦρος τὐννονεχοολῷ - οἷ «φίερς ϑγὐ2; ζαὶ 
δ" Κ ἐγ5 τον νη ζγ ταν μὴ "οὐ ὃς , 2 ϑωνωζωξ,; Ἰωὴ ἴων 

χϑίων δας αἰσύρειεξ ὡγσαν»ς "ὁ ἡμάς 95 σον χλονϑ)α δῦ “νά, ϑουδοῖ, 

εβηόεθος ἡ ωσῖς ἐπιλθυνοισὐμθιονα, 

δ. ῦ συ ξρος σωπ ἸΡΊΕΥΥ: σῦν: δος μῴλεεν ὼς “ρζκωη προ δ νος δλωῦνῳ 

ον ὄρ ασονιαγνῆω, δεῴμα »γ., ὃ ὀρξεν φΦυιϑ9..2 Ὡς εὐπηριὶ ἀθηνοραῖῦ 

στῴξων 59 γώ; “; 2 αὐ αδν “γο λυσῖν σι 1 ἦγ ἂν ΧΑ ̓ζν ΡΞ 2ν σαῤκιας δ, 

δν ἦνοί κα ρει. ̓κλλο τ Ἴδε ημ ϑαρνσως ἡκιῦ, μοὶ δ «φᾶς οἱ ἰοὺς ϑαλχῇ: 

ἐωΐεῷ “)αιωρι ὅρα ϑιοι θη περαδοζζ; ὅν γφ πραρεησο ἤεσρε ᾽ κἀριμενᾶ, ζ χε. 

(α΄ “ραν ν ἀπε, ἢ ἀνα ΟΝ Πρ υλνέον δι σευγφοίεος 

ΜΝ, αἰσολεαυλωῖνν σιρίενεϑ ὦ Ἕ ὄρον,δϑὴς ὁ σαγφοογ φοιὼ “2, σρελυθνον 

πὐευδώννω. ον Φ᾽᾿ λίδ» νι αμαξλον γε ἔλόν φήρλιεον αἰσοιοαῖς «ἡ ζἴο» 

δείῶιυ ἀζίοι δώσουν ανωληεδά ́ , "μΩϑ8 ἡιωνῖο ηΝ “4; Ἔχ 

ΩΣ ὑσνάθινν οὐδ εὐ ειδεῦηγον φ ράρλολν θζόρα ΣΈ 1: 

ϑουλὰ τὰ ΕἸιυὶ σι ζ ΠΊΣΌΡΝ ,»» ἰπξοξ, ϑυ αὐἴρερ κα, Φώρι ἡμωύλέσουν" ἘΠΈΩΝ 

ψεαιίδνος αὐ δἙώας » κἦ, αὐ λοι πδλ δι νον διζυεὐλι, δδιαδέωδν 
φδβῇ Ἄμω  μμάνδῳ πον, γ775. ἡνοεύδει ῥονόῳ “ ψθρυνῦ. ὅκα Φ 

ὋΣ ν φλλο ἐνοιοχευς αὐλεκιν κ΄ γελσσὰν αἰιλιϑο 45 γῷ ϑλλρ9 "ἴσαρο σον τ 20 χ, 

γρδνου “ε ορᾷέων Ὅτ δέ δ: ἐγών! ὑὰν ἀλλ Λάμ, πάλας 2, ἤδιΔδρῖ ,Σ 

εἰναν ϑρώος διε, ̓» ̓ διρ' εκ “, ἡνωσώλον δῦ ἢ δή ψοι ἀχρου  ζχλῶ ἘΠῚ 

«ϑἰνιᾳῆω πλνε οὐῆ τάξες δῆϑωσων ἀναλβα ἐν "“ετοῦνξόν- 

, 0 ἀ λρῖς ἀρθαδος γε 2 σευ ον θ τ ερί γον χεώα Σγάρκνείνς. 2,2, 

δώ )55ν δηλ τὰ ἐμόν ὃς ἐν θεὲ Θρέν" ππμωα.: ἊΝ »λραίλονον 

ὠκ“ἐν ον. τ τν »Δφωλαν σεν αονῖν ὧν χρόνοι ΓᾺ γ ὕ οβαβακρδίως 

᾿ ελῳδροίαν" 
ς«.ἈἈ σὰ κφρνῦνυδ. δὲζ ἰκίωδέν δύ ἀγλς γερο εἰεὶ ὑσηληίοεῖς. 

ωϑ γέ ζλήδος ὅς Ὁ ̓χέθαν “ἐμαῖσον ὁκοσίλνλσ “} ̓  ἐρέκικαος σὰ Σῖν 

λυ “λῶ ἀν ρδῶ, ἐρέω ἡενγὸν μηρρέφβ» φῷ δμω; ἀν ζ: ὑδοῖρι Δάν 

χ᾽ σῷ “γος ἡ 2 ες “ἄξιον 9 6. “,λυονληγην"Κ γλν ᾷωδε ποειωε τ τας 



«οἱ ἀωδενσογίφοον ὅδ, ϑξδι: ἐλ χρόαν οἐάῤεῇ "Δ επόερ ὃς σέ χε σχῶ! 
γον. ῶον ̓ φλισο αὐαρὶξ δ'φ ς,Δ4' νι "τῆς ΠΕ ΠΝ ξβρ2εων “ημκόν 

 Επς ψ λὺ “ὁ δ ηρν “Ζχ ἘΝ. 2, γχυφιλισ ν᾽ αἰρᾷς ΤῊΣ ΤῊ 

ζ δ 3,ει ἰξδγδέι δρ ϑολρρα) δή αἶἰπι καολνῆς, ΚΙ χρεῶν δ πον ζω 

αἰδωλυῦ δεύστ ζ0ς ας. “ὦ ( νδεσσελιν ΘΝ οβκῶν ,3,ὦ δὲ δίχεώσος : ἀφῇ 

“μιὰν ̓ κἦ Ἵ οἶδ, λιδίνν προ! σέ γα γαὐφχνὼν ϑήξονυν 

ἡ, ᾧ ῥ ὀγσθὸς ̓ εκ λγοο" ̓Ἀρίχσκκ κἤυ δύ, ΠΕΊΘΕΙ ἄχος "9 αν γεδς. 

γι πος πίον αὐ! χε ον οζορεα ἣν 2 , δ κρλισοι )ικκιμρουκ σα 2φαζϑολ “ας 

τ ὐρὼν ρα! ϑελεαυς αἰλεῦ, 

»' ᾧ θρ.4 νας; ἦχαζον. ζσκος Ζ ζώρθεος ς κυ άσῷ ,κἀαδιον ἦτον αφηγν 2: 

ΑΝ ὃν τ άνηναι ὧν 5δον, μαλθοίον "ΓΝ ἐπουσῖσα ὝΜΟΜΕΣΗΣ ὐνίν 

ωϑ ἴν λυωλο, σεψίεος " κα ψ γι  γωχοσθ ρ΄. 7 2. ἀγανδρι δῶν δου} θ αὐογεα, 

τ οὐ λλῖμ αρρίν ἀργώτίνλρ νπρονῶλο 3’ χγξνῦ ἦς ἥνόεον φηγε στο; 

(Δι λα πϑλογογνυς, ̓  τοὺς αὐ θινον καδεξικον διν Ζ᾽χν εἶχαν εύγῶν . 

ῥολίωδ χευσόσεοισοι- ζύζρ ρασνγβος αὐαιον Σρωλαῖν Ξι)χ ἐξέ ὅν 
δυο τῦσν Αὐν γγρλι στ δ νῖ ἤ δίβασος αργααδύγῷ 2. ,δάϊανι Ὥν 2 ἡγθα 

ἐμλζορῦ»» ̓ζ' δι εν δου κὐμοροϑ τ λννλμιοεθιμβοτάν γηίόρρον Ἂς ὧν 

πρῶ ὠμτίκ λξ αἰσοιορχυσίος, ἦ' ζι ζαυὐρονοδί 1; ̓ αι δρλίος Ὡρνοδλρόϑ, 

Ν ὃ. ἰμάνδλνδι ..: των λον Ὧν. 'χῶν "7 »ἥγλων αὐ εν εὶ ῥῶ δλυωῖᾷ 

απ εν ϑζμαν ἀνλυράνας ἰλλής, ο᾽ δγς σχοριαλίων» (2). σῷ αἰρ,)ω 47ς. 

νεκ δα τεῦ μα γῷλοῶ ΨΎΡ λικ αλϑζὸ ἜΨ δα" όν ζζλον ἸΠ 3 ἤν 

Πα μα μνῶν, 
ι9 δ’ ἀἰωλερλείνσνν. δλισοῦδο ϑο χέρα, ὥρονο δ ὦ; ΤΕ ΖΙΧΙ (διδῷ αίφο: 

ϑων σε ᾽ τς οἷν οὐρανοῦ ῬΖ ἘΠ ἀπ τος φέτάν ΟΣ ὡξ εδ κο)γωνδωῷ 7, 

ἀφρὸ μευ καζλ γύ 27: “φρο ἧς ὑσωχήμδοσευ, ὦ τατος υγωως ήδη υς 

ϑαίον. ἀοΣ, ακὐαιέσω το σωνῳαίβν "ΡΠ ᾧ σι, δον αἰκείβοσον «Ξεφἦρ ὃ ». »ν: 

ἀν τὰ σωΐζεξρε ὀλῖν, 

Σ γ1 8 ὑλαασνρ  πρλὸν ἥν αφ νοι ογηαεῆθν "ον πγθκ δἴχυς» ὑλδοῦ ργ' 

» καβαρονλρς δε ϑαρη5 “νον φ 36}ν «γαὐ δ3, δήσοεν ξνιρρε Ζωρ ναοὺς 

» οὐλὴ ἐσ ὦ 2ιρῴνίον 



στρ! ἦγ »2 αν τῶι αὐἰχομκίν»( “ἰίνζμα φοναρῖυρ ϑϑσρκρασλον “ἢ 
δῆγως βὔλιον 1.3 “λῶν εὐβωχήνννία εὐλ» σία ὁ σανασηρα 3 ἸΑτΝ 
δρθημων Ῥ ποαγρμου, πτα ἐφ ον πν ὐγχοήγαν ἐν  εισι 71,5 καιρίας 
καβενοηνυ ἄνα ᾽ ᾿ἰρήρδων ἵξάϊβενα διό » σὐσόνισων 

" 1: ἡ ψόλις ςἰχρϑαν Ζχο' Ἄν οι ς ἐν “νης γ( “(αν νροναρῆν. ὙΠ 

» ϑοϑο “εὠΐσων «ἐδν γῳᾧ φχρίχνϑϑ «ὠς “δ φρυόν: εὐ τν δηρτῖ, γ. ϑιώξνη λα 

4» Ζροωυξζς κὐπ οδάγοι ὧν Φὖγο ρθουν 2“ον τἀφειῖ οὐὐδρν, «οἱ ὁ ζῦσ; 

» ελῶνος οὐδὲ ὍΝ Ἐγάεῖον κα ερις. 

τον τειν οὗν “ Ἴχρλς Ὁ τομόδοι δὰ δλος Ὁ σρλυνυ χωνσῶν νά νονζΣ 
ϑ»ν ἈΡΑΤ Τα διυκεμδῇ γι λα ςτε πϑιαγοα 

Ὁ » ΔΑ, γα ολόζν οὐκ 
{«Ξ-: ὙΠ " οἰ Δ. (Κορ δ9 Ἵ ̓οϑϑενντῆν μνεῆς» " Ἐβαρρνλλσ ζω 

Αϑγο πορνας Ν 9, ον ἐν θότον οὐνῴρχθς ἐ Δ -ῶως νῶν ὕχω; 

ἐφιμεγον" ξμυξε μα ἸΤΝ μουν ν δείξω» θ ποῖσε ταν ὔ ΑΗ 

ον ἦ, δι) νυμεῖ, φγνην οὐπερζίαν σερλσενον οὐ ριδϑηνυισῖς Ὁ γαροσαν φρο, 

φωννεὰ! » ΠΗ ΣΖΣ 2.8 ΠΡ" φῇ χριῶ δἸσορο ἴω 5 αὐφχλ»: δι ψὰ βοΐ 

εἰϑαΐ Φρλρθν ν φοιδαὺ ̓ βγλ Ὑ σ γρλωῦ εἰσαεὶ 9 ὁ νωένι γ2,,.45., : ἜΣ 

νας ᾿ηρραίοσολιιοῖς εἴν ἀνα ζ,χϑώ απο, τοονῶν ἀρ ζρ. ̓βκϑ ὃν ἤρα. 

οἴξλῴςαν εὐ υἹ οὐὐνι » ἜΑΡ ὑβάραρίραρε εὐχρυχναυδο πω; 

»5 1,9. Ἣν 2, ΤΩΝ ΡΞ ΑΉΝΝ ἡμυίωι: 

013: ἡγηῦνα το εμεπι ζστσα » ϑγγο »ββωνν παληρλιρθ εξ. ὁ 

» ωῳγ μα ρρϑῳρενον αὐνοῖς ,ς φὰς εὐβωγθίας ρελῆν, συς τε. 

) 

7) . αὐϑνων ιν ἰγοκθαρῥιον. φηὐτ σπλρυούκόλνοτθεονο ῃ 'γιοωσόῖ" 

᾽2 ἴθι ἔν . ψοῖοῦ,» αἱ ᾽ ΤΣ σγεγευτν ποῖ δα ζω 2,5 ἀυυς ὥρα ν . 

9.3 κ᾿ Η βγῇ ϑινκογβνδύδοι φσγογεθνο Ὡρναδνων 3;ς σλβης 4 αῦ. 

4γχ' Ωὰ "δϑαν “πσοφηϑδοον Ὁ » (6 δ “ἰεῆετονλ οἰ χι κί τό νοΐ ντῳ παΐδι 

μιρι ε, “-.-ο 2 τ εἰ ὑπὸ (φύγε ΝΣ “ὄνον δ γον πσενοίωωο ἂν 
7. ὑληών ) Φυβο σύδχαακνοθία ἐ Σ ἐδ ρος “βῆκνω “ὦ διξέξνςο συ: 

νωδυλασα. 
2 Ι Α" ψϑν7ῴμονπσοϊοροοῦ ΡΥ ΝΗ αὐ 2,ϑωης τλαμύχεον τθζς πλλὸν ῬΞῚ 



,5 πόνοι μη οῦν Ὁ μῦν ἰρδοο 5." δ βτοίακόδξ. 

73 

Ὁ 

δ᾿ 

.: 

ΤΊΣ ἡάν ἮΝ αξεμθι }ν ἐρθτῖν » δ᾽ γγοαἰναϊιῤοννὁ ἐἶαγ καδαφνοννἃ 
“ΤΣ τλιϑ»"ν ὧν» Δἰυγῴαίων ἔχθισοῦ ἀβυῤθεθόν: φρε γ4' “Ἰεκάσαβ 

ὧν πϑοὶ ὅς ποοργοας θςοῦ 2 ππερφνζνρν ἐφτῥσεῖ, φιλί Ασίας ὁ ὅνκωῦ» ἃ 

ὁπ οἴ γα 3 δοχρφῶ δρα νοῦ ᾧ αν γῷ γἐαύθοεαῳ. ΕΥΟ ΣΟ Ν κοδμξα: 

«ρώψεῶρ Οὐ Ῥυπαῖνον ὯΝ ὌΧ 3 εὐλῷθο ψχώγωον σ»»αῦ δίκῃ ἌΓ ὙΥΙ 

γϑὺ ωϊδευηρνθιρήσεδτο ήν αὐοδοίε ̓ ξυκόον ἀξ Ἐγϑῶ φδευρρ» 2," 

ἀρ ον σἴλχει ̓κρφυῥκωδ. οὐ ΐζξηνος δθώνωῦ ὗπα φσιλζοῦ ἤν λν γοξξν 

τ δ φον. 29 ἀὐωδᾷ αὐνεγωνννϑᾷ: 9κ ΨΡΑ ὦ σνο' 

» 9 τ ΚΣ Ζ, ὦ γἀϑϑ γούν ὯὩ ποιοί χρυ Ζγϑ οδγλκα ρ ε: 

ϑάδιω να ξἴσειν αφολογ9 2. μρΌν ἀπ με ῥὰ “ἰα “ανβ δ ξλγιοὐδίδρηγων ὧν 

εἰδνοωῦ ς Ζσεῶν χα ϑιβεον συν αςαν μι μκῶ- 

ξν λζυϑέ, 5 “εξ Σ δὲ ϑου ΔΈΛΤΑ μων 2 «γνῶ ῖ 2. εἰν θα δῶ “οι νυ. 

γα δὴν ἢ ἣν ἡδαμϑι τϑθεν 2. οἴ ζωής νῶν εὐϊθασύφν» κε εν. Φώφυ ΤΟ 

Φου»ὴ τ ἂν γχον ϑεβιούπ (2 “,ς ψήσ δ οὐσεαΐίος ληφωεκαριο ὦν καἰὰν: 

"Ὁ σ΄ ,(,. ὌΝ ξῷ ϑάπνερφηθε 4 ᾿» σεοσιωνῷ Ἷ - βρλῳχοθ λα ̓  γαγθον 

δι, ϑιοίσουχς αἰθρ δες» αλχύιροηαλαγεων ἢ “ολδβεόοι φἤξξανννν 7 “ον εἰκίγενε3 

((ὐἼρορον. ἼΠΡΘΕῈΣ ΡΨ" “λώφρνοϊο ς 5. ΤῊ "περ μαλρρίθνου δ2 “ον 

ἐπόνουν ᾿- Αἰ αὐορῦ εχον ϑηλοδο ϑγ9 Ἑργαίδι χων Ὁ “δ ῥεβαύω 
«ἦ Ἀ 'σαύδι «᾿δυφία “Ποῷῶϊχς . πσοὺς δύζις να ὑε ᾧρριθνό ζ5ῖθι (89 Ἰράνον 

Ἰὼ 
ἀρλυϑυθοι 2 δδοκσθυ,μίλεεῇ ἄρσω νων», 1 'ρ)οί 7}. τ, ΠΥ Φλλον οζο 

α, -σὶ --[ὰ 

δδρκιριῤξρον Ἶ σγεῶν ὅλῳ γσοώχερε - ἀὐ ζῶν ὧν σωυζωρεων εὐοἶα Ἕρμος τγ ὅν 

ἐλκύγθα κου φευῆλν9 οἵδ σηϑκωγ δῖ ϑρριϊο ζγκοδτλε κω λρολννοῦ ̓ ϑΔΩΙς 
ΡΞ ἐἰυκάι αν ϑαδεθι ἐβκωῦσοον. 512 εὐ Δ χορ, κω χμαῳ»»52: 
καιρσων γ964 ̓ δγ)εκουοῖς ΤΥ, ἀ ϑνη(ᾳ.» ἐἰριάς μαθνβεβοκαριοῤεβθοα 22. ᾧ εἢ, 

ϑνων Ζέφρεσοᾳ τερον εζεω πε. ἢ ̓χύνδανδιθιδα ΣΤΟΝ 2: ΡΥ 

ΟΣ. τῶ τίν θ 8.5 Υ᾿ τυνὸ 

ΕΟ Αϑρόνος δος δ᾽ ὦ "3, Ἐῤῇ κὐλτρξα, ΩΝ αὐβεζχκθοεγον κε 2» Ἰὴ 

ἀρνῖ ϑο' σεοῦι ἡϊ σε; Ἀφα λλα ἐπ βωισ
ου 2.0: “Ὁ ΜΕ, ίξῳ, " 

αδα2 »υσχρόρον τὐφζγοθν “ἃ μαρδίαῃ ΠΣ Δ δήμα ἐδ, φωζ «εὠδως. ἡ 

ζη ἊΣ 



ἢ. εἰαυῦαῖς ϑασρηλωθνγ9 6 ἔχγου ἔϑον ζεῦν ἰνδι πριιφς 199 ἜΡΈΝε τς 

νηδυ γαίων Λόῥῶνν ζιζησουλαγοῖς ἡ, καγνης “Δάδυ ως ἀϑιουν τᾶν οὐδμνως 

κοῦ γι 89 ες ἡσούθως "ὦ ἡρ ὠφαι 4,3 φίχος ὅ,} ἄγῳ δὰ» εὐξανο)ερ; 

᾿" ̓ς ὀξέυλι δ, 2ν ποτο;ν Ξθεφεύτῖξο. οὐλβηχρκα να εὐσῷ ζλ αἷς 

αἰσος λοις ΑΥν οὐ ρφβο ἀδείνῆςν "ὠξφνον ϑεύται ἐϑονύίρες. 
» 710 ὀξολαύγον οἱ ὦ θαι {0 πὶ ΤΩΣ 

ρ.α] ἐν ο(“λονό μὴ ολδιώχο αὐερον ζ ἡ ρρων: οὐῶνας' 

σου Ὕ Τ ἀλογρι »Ζλξονιν φληῶν δ “ὦ ὑπ 5: ΤΈΣΓΕ ζυυχοωρνλοϊο 

» πεξόλυνν εοάσανν “δἷο δλολόρι αὐδμξίρν; γενοῖβ εὐδόρν. 
Ὕ: “υδυ οεὠῆ δ δικοίεσθι φῇ δῷ δὰ Δἰαργλσυ9 »οὐνκῶδο, γεὡς Ὁ ἰὐῶε αἰνε ρου, 

«ϑήγδενομαων δου νη Ὁ 2 τΣ δζμεων 27 ων δύς 4 ̓5γν᾽ “ρωφζρῥοι οὐδ «τ τῷ ἐν : 

μἀ σφεα 7φ 2» δυ διόγγ»τοσῦϑ ὀφληϑνγς ταν ὐμριμι «λμονζας 2 γοσού, 

οὐ το δου γρορῆχρο τς ολυζχιρίγγουδι ζοσισερονῖον τίς -2οῖ γᾷ ἐυλοῖν, τοιοῦ 

οὶ 2, προ υνέϊον, δρόμο φλάρη νθμς δον σεοφηλωους ρον ρος. 

"» 1μ! τὰ ὁέιρᾳ ὥφγχὺ ̓ Αγβαβ δῴεων ἀμλθ 2 ποι γπομοὴ ζ ξ,υ8.. 
» δ ὌΝ ')ραίννως δόχωων ὦ ἐν ἀύαρα γῶ ἐ οὐῤονς νεσόν νηῶν 

ΨΦ Μ,: 

" νγῷῳ σσοοῖέ ϑων ϑοίου ϑουΐαγωλ “ἀρ δ ΝΗ “οι λῷᾶ. “αλοῥομεον. δεὡς. 

)) ΤΣ σεωίονρφγ 4 “γνῷ ̓ς ̓Ζνρασβαρωῦον ὡυν χεοφνῶῦ οὧρ 2εν 2ικλον 

" δον δ᾽ Δ" ον ϑούδυ. 

ἢ, καἴονο δι «συσίζλον ἄς με ούνσον δοϑλογεύναις κρλασεον ὦ 
ας ϑέζ,, «λα σε ἔδυ δεαρύςας αξκέοερον αὧζον. 

, Ὁ ὄκεω 7 ππορδωκζ,σον- 

Το ̓" ἐρηρονξεξρριὶ ἡρλίρρερν - , σῷ γεν κῷ ἀ᾿αὐ ρφλν τοςζόνων Ἵ Ἦ 

σῶν: μδξωεα οὖς ὥρην ααὐλνῤηξωξιν δροιρϑοία «ὐδ.} 2 "εν ὦ 

ϑοι γοιὸ ̓αὐλίμος Ζν Ὁ λα δῦ; ϑυῦ ρων ἐρεσλογνίας -ο)ρ να Φυγ 

διε υἰλ κυῤσωδ. ἐον λροῦ αἰ ὡς ως χερο “ Υ" οἰ, ωγσοωώΐς ὐγδος 

ζι αν δύ αλρι Ξ Ἢ 

"ζω σενκίμονιμή "φεῦ βαλόγε λξηγσοορυ ας ὃ». δέξου ἀόφυ. 

" 8 δ μαηεος ΠΥ ΣΩΣ 

“οι, μνὶ παουίσνωζν συνρλόῶς Φρλβδος "χε φυν δυῶν οζἴσοι ον- γα δ! 



8.0. δ διαοθς ογοό ὡς 7» 71 βιφλρηγρῶ.δ ἜΝ ΡΤ Δ  ΤΥΙΒΣ ἀπρδρξῃ!} 

ρω γῶτῳ πα ον 2 Φρελρι μόνε ργίαν εὐ ζῶ «ἰὸν. 

ὀσορμαν »“ωὖὦ 22. ὝΡ ποαρϑ Υ 4 5 βὐυραν φρβθῶυυ δον "»",μόγνον οιδησαρδναν, 

φλγιόχαον ὡνεργϑαζ» στ ϑοία δυχδὶς 

" 0.9. ἽΓΉΞΕ πη οι ἐῴχοιεθς θυ κερόυϑυ 2. 93 2. δίῳ ο! ξλιωμγοσιζον 

» ἘΠῚ, ἐἰδιν γ ὦ δοῦμε οὕγγοιαὐνν ἐς 

0 περῦτ᾽ ὧν 3 Ἐλύσο δ πρὶ “ υ ὑρι ἐπι: 

" 1» ̓ξ χο ῬβΩ7 “ “ὦ ξινωϑο( ογ ες αῤροβῳν εωέξῳ ὡς λρῥοναζῥν δεν 

“ ἰυχύς "ζῶ, χά: Ὁ Σ Ἴρύη ἀψΟΙ ΜΕ ΠῚ δ᾽ ςπορεούβε ων ων σαἰσοιεσῷχραῦ χὴν 

Ὥ »γ): ἐιγα } ΔΕΥ͂Ρ, ϑϑεαδησηδε ς οατοίων παν δον ἀσεξθ - 

-» ει, Ων Σολς. αχρι "ἀῤενα δ ΩΝ ὦ ὃς μοι ὁ ̓ς ρχωλε. 

δΐ,. δ ἀμλξλυχελό, δυο δα ριον οὠχον γοιθα ἐγωσε 93 γμρ9» ον 1. 
δέεας αὐνυγς δου} 52 «αὐός «ἀρεδῳ. ζῶν οἱ! ηοίς οὐεθέςμδοο (ΥἼ πὐγέ 

γω δ). λος γόον, θ ζρ Ὅτ ἐνϊεκῳε βλοδριβιυπυδαείφλι Ὕ 

που ϑαθ δι ν αἰσφιεσῆχον ὡς δ, « εἰαη θλιδι μον ζδιλόζῷ ἀκα εξ! 

Ὅς σον, οὶ δοῷ λυ νὃν σῖν « ριῤφλχοισορεὐῥωσε. Ζιρρευγθτον οἂ 2: 

διε ἦν σῃανγρας ὡς γωρωρς Δι δι ες ὁ 49 αὐ εν ὑπ Τὰ οὐ δι φορο ̓ βνυνσρά,. 

όθλει. ὧν. ἂν λ αἰσωφρκῦι Σὰ -“φέ δ» διὰ ὀχοζεεῦ πον δ νρκωτριρθαᾷ ὥυντ᾽ 

εὐὐϑίιο ούτε ᾿λεῤζ, κν" 3,2, δγανγρρῖν ἡ ζγδνς αδήυκέώο 4 ξοχ «λονά. 

ᾧ ἀν ὦ; 

᾽) οο νλραρνδι αὐδλρς οὐ δ να ζω ἀμνοῖς 222ον 2. 

τὶ "ξ ὦ τυλδον όσρϑωον, 952. χέλιν' 

δ 2} ρον Ζ 7 2ωνὶ »νφίδεδσο φαύλύαιμε 2 3 »δὐγι! ἀλψεῤνοῦνι τ 3 

995" φαδν ἦνδρ Ὁλ» νφβονίκ. 2. ὠρο Ζζγ φαπερξραϊωῳ ἐλαφρός 

βηλελονοίν Αἱ βρΐτων συροβεα᾽ ἰοῦ αἰζω δὰ - - διξπρλῶνας “ἃ ιἀείωςς 

ἐχι ήμνν ϑῷ ἀκιάον 

Ἢ ἐξ υὲ Ἢ νὼ ΕΟ ἡ φρορμεδωςον τὰς ξρνοι ῳ εἰ δου γι οἰ δμλαλη ραν τ χϑς 

) ὅδφονωῦ ὦ ἐφγλων ΠΩΣ 

θυ ἀυλοὐνεγσνβ οὐ εὐκὶϑ “υς ̓ οι, 9) α 2 ̓ νε σὰ φοιῤΖτ ς οἱ δέ: 

546: 'δοὺρ ὅν αἵ οἰχφλρεώνο ἡπεῶνμς 4 ϑεασείοος ᾧ "0, με ρἱδουῖς »δὺ Ἴσεοσοι 59. αὐ χϑερ: 

ὡλίος 



γᾷ τοῦ "Ὁ Φλχρύζον κουσό οὁ μον το πρϑιδωζογ ὟΣ ΟΣ ον αγ' 
» Ε: ῳ ὑνπνὴ ἡ κοήαν φνάγγερήσγ σλθθς ὡ Ὁ γϑῶῖν ᾧβ τῇ μύργφεν 9 

» μι λόϊρεο 3 γος ἀρὰ »δώσηρο Ἡμβηνν ἀλεθενσ' ὡλίσνα ὩΣ ἌΣ ΤΣ 
3) ἀρὰν 3 φῤρου. ω δ αὐμὰν 4 ρους ε χοὺ- “ φῶ ἐπχέίϑω “ὦ ΣΝ 

7) Δοὺν Φωνῇ» π᾿ 

Ι φ ἰχῦ δὸοι- Ν οζασο ζμεν ϑουϊγε σοι ὅς Ῥνἀγρρναλῴκα. 3, “ΠΥ 

“Ξ “ᾧΨ ὃ θισαρ εοιοδηρα ὦ κουρᾷ Ἐχρέφανρναι ̓  νλλοὰ ον [Ζνν«α: 

32, Π οὗποιψ ἴωχρυ μὲ Ἰρομῥὴμ; εἴνα,ν ἥ εἰϑφγομκίεος αἶνν, "Ἂν πο ταοκδ! 

“ μῶνη ορο ἡ Αδάνανυΐοων δικύϑ'- ψυὰ ὦ ὠγυΐγες "δία αὐλόν γοριωδ' 

ι’ϑν ἴον σΐον Κὰ, ὀνάψμν δ “οὐδ δ δας να, ὑἘ Τ... 

σὰ! γωδ 1 οἱ οὕ τῶν στρίεον “ῦ σεν τες κεξόνω πεσε τ ὙΑΝΝ : αὐὐϑρι: 

-οὐ.,9.. αξηραὶ πον» τὐῦοΣας χοηκωϑί,. πρωΐγέχεε» “σον σι: 

φερσυῦη ἐκ κ᾿ ,Ξ τλενσεθοοῦ φρς Ωγ ἰρνσαύο ἄν, ὅθι 6 22) ν ἐὐσόνεὶ φρ  χοῖ 

«8: τνα οἱ κελδ» ὗς ον δ Ἰσγονᾷ γηῤυγνρέονσυλιι ἐδπ ΩΣ 

τδανῳ νέῖ,, ὐσωρσάνο ληί αὐτέων 2 6: δοσζάμοα ,2ϑαἰμομ σι 
ἣν διὸ δ αἱγομοαζον ττλϑονενι ὁ κὰ ο᾽ ων ἀιϑανσυσγὸ »νῦνῳ Ἂν ὑπ 

»» ΝΗ οὐ ερκου ἐν υτσαν  ϑραλωιονῇ Συϊλόγς 2ξ τερφηΐα (ον 
», δ᾽ ἌΝ 2ύφυ- 

ἡ: 2: φαγί ευκο πῷ ̓ ογρις δξο, τζρεε πη τς αἰ αραί δ, 

ὦν σοῦ " ̓ὡϑσηβεοιν δῷ λοις λσοιφδας ϑαδζς ὑα  τοδ συ λας 

ϑις τλργαϑ εδσκίω, κων φσέερχϑη τυ αὖ εὐερῆοδαυ χω  λος δ᾿ ΣΊγ “δ 
νυ ἐσηγαλ- ᾿ 

2) ἘΞ ),ωὴ»; τ: ἢ ) υϑρη.»» εἰν τὼ οὐὐΐν 2; θὰ χληγας ϑιυό γεν εροβαν ἴω 

᾽) ῳ» 1 »υζ. ᾧ ἀων)ραίσρλυ ᾧ ΠΕ τ᾿ Ὑ9 ἸΆνυ λς φοοφυἢ αν 2ε7 7, 

» δὲ; δϑς ΠΗ ἀρ δολν δὰ δονα, « ολὸ δξ γίχοςλξαὐγας γέγονα 

ΠΤ 
τς εἴ. τὰς εὐ αἱ αὐρώλον "Ὁ .4 πσεραξᾶνα» »αλὸ δ γωῷ) μα ᾿ 

φ)ρίκωδϑον ἄν μωΣ σι», 7ἕν τῶν φγωλειοδε ὧν στ γσεέων (η [ἡ γϑαλά «2»; 

οὐϑοδ, όδλος. 
» (Δω2 ὑανα, ἀφῆν νον ϑ λυλο, ̓ ὐμοῦ φόχου κε δίχα - ἴχίον 



τ φιβρονιαρκύκεςε ἐυδιοῦι μον 

ἌΣ 352. δ ἐκοαβφ»ο λό, νεῦ ἀβχο αν ϑεχν - θείως 
γὰρ ϑον 2 βέρῷ φίλφϑοδὸ σφ δίυ τρῶν 9 μι ρὡρδβῥν 

-ἀὐχογααλλε εὐ Ὧν ῥεἰθραύνσμας οῦ καὶ
 ζω» οἰ γε φῦ 

5 χα οἱ -αονϑο ἐνοδείρεον 9. που  ρββτθιρβε: 

ϑ) «ογϑσ σ(ν ᾧὁ ον να , φρίχο 7 τ τ᾽ ᾿ 

ἦν αἦὖρ ρει εμ ωὰ ἢ κα 
χρη 7139 “λό ςᾳ ὃν “ἢ ων ἢ 

γϑβουνδ οΐαοῦ, ὀδ υ δι ἐν ἀδηθωμα αὶ ὦ ϑ 

να μα δ ωσ' 67 ἀλουν οί τι ́“Φρ-ςεο’ 











ΑΛ 
ΩΝ 

( 652
 μος α

ν 

πῶ δῷ
 ρ

α 
4; 

ΔΛ δ 5δ
ι δὴ ,. ὅ ε5 

σχῇ 
εἰὐορ 

δόρυ 

ς 
Δ 

Ω 
ς 

ΘΟ 

ὁὺν
 ; 7γός 

δ᾽ 
Φρονὅ

' 
ἜΣ 

ὡς 
ἃ 

' 

ΕΔ 
λιν 

δαριοχ
ῦ 

νο 
ων καρ 

ἃ 
δὴ
ν 

“Ὁγ
ᾷ 

Υ 
ΟῪ
 αρ

ῷ 
᾿ 

ἜΡ
ΕῚ
 

͵ 
φκο

Υ δ
, 

Ἰκωρον
 λαμ

 εὐ ύ
τν 

τὰ ἐύ
ρ ἀδημι κεν, ὅν

 ὧν 

7 
ρει

 
ον δγ 

«ριςαν
 

δὲ σῷ!
 

ν ἄν: 

οὐνες, “ο
ί γμο βε432

. ἀν
 ἰωπῶ) σ

ὺ καυχαρή
, 

σοι, 
Ὁ. ς σρηρασ

υν 8 με
ῦ. 

δι ὦ .7' 
β.»

7 
7) ν ἰφῆρ

ζ' 
Ἶ 

Ἐπ π
ος 

ΟΡ
 

: 
γρύ 

ντρνῶν 
Ὄ ῦα

: 

ὅσ! 
ἡ πῆς δικῶν γ

α Ἔ 
οὐεά 

ς. δ) ὅρον
 

ἐς
 

γιὰ 
ἐπ 

φεσι
 ' γ

ᾶν 
μ» ̓

 σι
 

“δὴ 
ον αὐγῶ

: 

-ξίὶ 
οὐ χοῦς 

᾿ » Ζ  ο
ένρ, 

ναφὰ 
σ' αὐ μμμούρν 

σεις ὃ 
' 

ἰδ
οῦ
 

θχ
ίέ
τν
 

γ7 
φσῶ

ν μ
εν ο

ὶ 
 δρ

γξξ
 7 

τῶν
 

! 

μα" 
᾿ αἰρηβε

εοῦ 
Ἡμἦρ

ο ̓  
ἐμὐβ

νγεξ
ίν ̓ δ

ῶ! 
Ἴ 

ρίίῷ ν
ον ἢ

 
΄ π

ρο
 

αι ὥ
ρων

 
γγρυσ

τθι. 
5 σίᾳ, 

τοχρ
" Ζ 

ἔγχωλ
ειῦ ἃ

 δ χγρ
ένων 

κὩν:
 νυ

 »σοωρς
ν δέ; 

ἐμ 
σο
ι 

αἰ 
; 

᾿ιρβ
 αἱ 

δ᾽ φν
ος 

σόφ
ῶν.

 
; 

(; 

«ἐπ 

͵ἕε
χ 

ὥεο
ς. 

ὑαγ ἢ:
 ῥν. ἦν ον 

, 
ἤρα 

τ 
45. 

ὅρων
 

ἡνάζε
αν 

ἀρϑδ
νεπγ

ηνά 
ὐπ τος

 

σον
 ο

ἱ 
ι ο

ἰον
 εαό

 
"ὦ 

ὧϑζ
 

φηρῇ
, ν 
δ 

ΚΧΙ;
 

Θγῴ κ
εν 5 

" ᾿ 
ζιωῦ 

αἱ 
ἦ α΄

. ὃ 
ὐϑῶ

ν δ 
δῴν 

ζ' 

4, 
μζν 

οἴρ
ον μ

μ 
ται

: ̓  
ἐν 1
 

, 

ρλίο
ν ὡς

 φη 
ὡ ὀρρ

ίφ) ς 
ὃ 

ΕΣ 
ὍΝ 

ἥν, 
᾿"; 

᾿ς 
ΕΝ 

εἰ 
ξάεν.

 ᾧ 
ὃν. 

' 
“720 

,, 
λέν

, 
ἊΔΠ 

Ὁ 

ΕΣ 
' ,φ.,

 . 
ΟΡΈΧ

ΕΝ 
εὖ 

Ὁ ἔζον
 . 2:

 » 5) 5
. 

φραφυο
 “αἱ 

γράγ
εν 

δυσ»ΐοι,
 

92 ξχ 

σας
 

μου
 μα ,) 

γ᾽ 
ον δ
 ὰφ 

) "ἢ
 ! 

ῷρχο
 ἰὼν 

“, 

γε 
κῆν 

) ἀφ 
ω ὰ 

γον α
ῤχεῖ 

δ γόνεον
 ( 

᾿ 

μι
 ουν

άλ λ
 ΕΣ

 

ρίρεῳν
ον «ἦ

ν, 
Ἄκφζα

: 

“οῦ 
ΓΎ 

Λες 
᾿ς τρ

ῶ 

αἷἷο ὧ
ν 

; 
λιασ

ὺ 
γβ 45

3 
το ζς

 δε 

ςόα 

σὰ 3
ηξ δ 

ΟΖ
 

ας γᾷ
 κα, 

Δέλο
υν κ

α μών
 

ωϑ 
δῴῳς»

 διῶ 
: ς-»

 ἥχ6 κ
ἱ »!ς 

ἢ 
, μναῖ

 

Αἰ
 

’ 

δες 

Ἄχ. 
ΧωΣ

 

ς 

ΝΩ͂Ι, 

τ 
λιοόν

ων ᾿ ᾿Αονα
οκ 

4 ζ, 
Ὑο 

ας π
ερι 

σδζό 

μον 
ὡς 

γ{ 
χλδ

 σῶ,
 

ὡδρῷ
 

πο 
 ούλω

ς .ἢ 
“ς 

μαι 
Δ,
 

1 
ᾧ 

9: 5 
χἶς 

Ύ 
ὧν 

42 
72 

ἰτὐρδ 
θρλῶθηρ 

τι συ ϑ με:
 ἢ, Δαν 

ὦ 

κὸν δνεύθων 
- 

πολι δτο ς 

σόζξοι
ν δΥ 

ε») κ(
ϑ' 2) 

νας
 1 

ξ σᾷιεαί
ῆας 

4 ὁ
 σλ 

, “5' 

». Ἵ
Ν 

γ΄ πω 
εῤρῇ 3

 

Ὁ ἀγλιόν
 Ι “«ο͵οα

ρ “τοί χ
ὶ 

τὸ
 ᾽ογον

, ξ. 
τχκ

αζῇ
 γ᾽ 

δ " Ὧν τ
ψἣῷ 

. 

1 

ἷ 

Ὡ» 

ΡΕΊΑ
͂ΒΝ 

ὁ 4. ’ 
Ω͂ ο

ὐδ 
4 θδλῶ

ν 

λα 
“δ 

εξ
 αφα

ο τς 
ς φύ

α 78
 ἐν

 δρεκ
ζγρον

 ; 

γχιρα
 σοὺς»

 Ο
Ν 

ἡ ὐσοςϑ
όφο 

ἴν ὐυ
βοῆ ρῆ 

ἀομεαι
 ) 8»ῦ αἰβαγ'

 σώ 
πίστι 

ἪἭΠ 
ἥ τ

λυ 
προ

 σῷ 

ΝΣ
 

ΑΝ 
Ξ 

ἔζφο
 

φ’ 

94’
: λ

' 

΄ 

Ομ ́ς ἐὦ» ἘΠΤᾺ 
Ἶ 

μυϑνρίθα 
ΠΝ 

πρὸ 

5 γυσόδ,ζ σν
 Ὁ» ἘΠ ΡΉΝΙ 

ως 
“εῷ

 



“ὦ Τα υ τῆν ΔΡΡΝ: σῆνγον. φήμῳν σῇ) πλανζα σι. ἔκ 

᾽ δλνβίκανον αἰφοιφαναν δ ΜΎΡΟ ΡΨ σιδλχϑς, σε α φ 7 ̓ 

᾿ ᾽ ΡΤ ψβῴνος 

νΌ- “ς “σορΐεως δὰ κα ψ περα ρ»ϑην»» Ἃ , ρ΄ Ἴνα σὰς ΟΣ 

γρίων ἐφ ἀκννωμ ὙᾺ Αδάμαης ψῇσὰ καον» αἰ ἐαθνῆό 

σὰς “5: ἁμαδν δεῖν» ἐν αὐ ἀΐ « λων ὁσαίζς. Ὑ τωροίρῶν γ ζσαν ὅς 

ψν , ἀρανζε ἢκ' ἀνᾷ, ᾿ ἡ γο χιβ δνξγσνώα 5 ἐπ: 27 ἐχαδυ σἰχύξ' 

ὯΟΜ γ!4 5 
αν 9ά οὐδ ὡς συςοι“χίκ. Δ "ς συλ δημς: ἡῶραν δ ἂν 

Ἰλιὰ αΦνφαΥ, ΠΝ ,μονκένῶων; ὥρεα ἀσηειφνῖ, ΡΟΝ ὅν, 

ϑέεων ὀστῶν αἰθρϑ κὐς ἄς ὑνοήμ ὡς ρωρη. αὐσᾷ, σἐμασάφον 

3» ων ορλωδλδιν »ᾧ εἦβ ἀν ϑᾳ σας ὥς δῆς ἄν») Ἐάν. 

θὰς ψιβν ὩΣ Β δ 9.5} 
ιν 5 ῈΤ' ἸΔΡΙ ΚΤΩΝ 

1 5. 1.2 ἢ 9 

Ὡ δ 5. δ Ί τ τω " 

ΕΥΣ ς ΠΕΡ ΠΉΣΡΝΝ ἀλυϑαό ὅιν ὡ: σβῳμηον ἐνιις εὐξλη3 θοῦ ψύνζαᾳ " 

ον φοδαι ΚΤ “ ἀγν "8, Δονορ δ, ἔχον: 

»»"ς ἀσαι 7 ἡ πιο ,ϑοθι 5, ὗς ϑεωρηϑδῷ - γε ὃ) ϑλον ἊΣ 

πρὸς μ ἐῤδῖ ἐς» δ ἐωυδς, μαίθρο ϑοῖς )ρώνης σγλαοδ ἃ 
ζῶν’ ἡ »ν, Ο ὐτων ον. ᾿ὰ ἀφιγερδῷ, “)κ ἐγ) ριξ ᾿ 

δον ἔν ἼΙ ὧι αἴρασε ] κζς, 

σ 
αἰ ος “ἶην δέκ ος υγὰισήμμν, ΠΡ ἐΩ ῥκόίων αἰργξιος κἰφερεζο 

ἂν ον «λα τύνα. γρέλ ἂς ἼΡΗῚ ΚΣ ρῶν αδνᾷων. δριερεκ ζβεςς 

ἣ γι τοῦ 4 σεϑείεος ΡΥ̓ΉΠΣ σἰλωρ μναῖ, πραν ἰδρένναν 

σὰς σὲ Γσὰμαράς αὸ 5 σᾷιεα οἴμς “σφ θωδνβ -α ρα οϑαϑοσαγήν, 

μάν λαγῶ, κὠναϊσίῳ αρα ἰρν μῶν ) οσὰ' ἡ Ἀπ νῴς Ζλμκίᾷς 

ϑὼν αὐ ον ἐσέδεχονῶν» ) “1: ὀνοεσρρ δή ἀφὸ ἐν λίβδαν δ»: 

χαδοώων »Φς «ἱῷ ὁζ ἐν ἡ μῥν πο βεῦ τῷ: ΦΦΣ-" 

δδκέωνυ ζὰ »όϑῷ ὅτε χω, “6 τ »ωγδρυλοίαβιν ᾽,2Ζῶ: τ. 6 

“2:4 

ἥξρε 



αν 4) 2] ἶ 

ΌΑΑΙΒῚ «ζ99 ,Ζ. Ι .53. Ἴ »εανῆργρ 2, 7: φάει αὐ 2. .2. πο, πάρα, ΕΠ ΔΩ "λίτι 

δ᾽. σῷ! 1ς αροκῆρ σδο ὡς; ϑοῦ συφοχο «οὐ «νωΐζρω »»αν ἰσοσενήκιξω, » ὥ τη, άπ - (ὦ ὩΣ ς 
Ἴ πος: ση ρων "1 εΩ 

ΠΞΕΤῚ οἷ 1 ὧν δε οδέωρε κ᾿ γροσεϑζ “» Ψ ἜΑ Σ θγσῦν κκεμζο “64: κ(, Χ": ὍΤΙΣ - ὡαϑ 
"7 ἦζν ἔκ ΩΣ ῥώλα σἕυ «νἱ 3 

μας οὐχσό ὩΣ: σαύεγ)ος 5 Γ Ν Ὁ πγογαειρῦ, δ οἷ Ἂς γυνζργ χε :. ἫΔ Δ: Χο 

44. 2.α ρίας 9 4, αχϑύχ' .,2.; 
κλπ ἢ » «τῷ δι ΤΕΤσέρσι 7,0 2 ἜΡΥ τὰ ᾿ δθοτα γίδια αὐ γοῖ ζαί τον κά ς, τὰ 

ὧν αἱ» ἡ Ύς ἐσ) ὅο ; ὥδνα ψ, 

οτ9 Δ σ “ τς σεὼ ᾧῷ 42» ἕᾳ 8. ΡΣ σῷ 3. ονατολο'εβησωνφ' ὙΠ “ΠΣ αὐ υἱϑά 265 
ι. 71 

Ὁ. -Ξ, 5 ς 

εζδιδνο «τὶ δ.ς σιιζον 4 γ.ὺν δον σ ( “72 Δ κννοθ) ὀναστῳ δή ο ὃ 7 κτναο τ δ νζάιο 
“75 γη1 κεορρεκάν 30, χἱγο “ιωλκῶ φυσαν 4 ὯΝ Ἔν κᾧ 5 ἐρπρϑεονκα -αροονῳ 5251} δέμας πλῷ τ λρη τας 

κι ἢ γ "ἢ οι δα Ὡρω “ ὀκυσία 4 φώς “λατίυ δον 91 .καὐρδῇ “2,0... Καὐ-ρενζ, φζς, χει)». “δδ)δύο» τ ζω. “νοῦ θίωα, 

-»Ἅ ὀύζυ ΤΉ 6) 7 οὐδ, τα β αδύσα Ρ ΔΣΙΣ -- ΑΗ ΠΑ ΜΕ 2)», 

ρε9 ὦ να ἐγ ὁ φρο. σϑαῶο 2 ς ἾΥ 2.4 σ᾽ ἐδ ἽΕΙ τῇ Ἅ 22 

ΟΣ ! δὰ , ον] τ; ΣΕ α ΑΚ Σ ΜΕ ῬΑ ἀν νἀ χες ΘΖ: γς ο ὅν Ἴσον «χὡ. δ 94 ἐπι ἀτες τ ΤΠ τ τ τ τὸ 
ὙῚ ἜΣ ΕΘ σα ἀν 1 “Χ δ' χρτο φ 
“7 Ἰὼ σῴοιν Ϊῷ “2 Θέ" δα 7 ωρὸ δολ5 Ὁ} 5 

ἃ »ἦγαρ εὐασογεϑγ σῷ ὁ ἢ να, ἔσο ΠΌΣΩΝ 
Εἰ ἜΣ το 

ΕἸ ΩΣ αἰὐρηθαον, ἐν κρχθεον "Ν τ αἰθηϑων “ φνος (Ἰοστέ: 

Ἀν δον τυλργλαοο 3, αὑώρεβον, 9 Πς Ξ ωβὲ ὃ φολέγγοί “ὧν ὅδέ: 

ν᾽ Φρχγονοίοῖα , ἦεν φελν Ῥγοεδνῖς ΑΤ, Ἴ ἤν ἃ τς ζ 

“. αἰρηφρεος γδζι «σέδαν ἢ, :Ξ “ως δούς ἢ. 2 2 ἌΝΕΥ 

ς» τως “λον λϑϑον ἡ δύνον ἐζο ἃ ὃ φβαχίδὸς αϑηξρος τε ἣν ῬΌΔΑ: 

φχρκϑ νεφῶν ὄχι “ὁ Ζ. πχερκίλνν 297 2,ν. δ, 4 

“ἧι Ἔκ ἢ ψοοοῦν βοξῷς δ ἄτρφος γὺ Φ΄. τ 

(ἤ σι κῶλλ ὁ ἐνολογγκοαρο Πρ}: ζέ τ} Ὁ»: ΝΣ 
“ΠΡ. “σοΐσο 39 αϑγῆκῦς σου Ὁ ( ΠῚ 4 "νας ς ε 

γαροῤδοκύνου. ἐς μεδ' κρξ εἰδεδο δον ΠρΩΕΡῚ 

ἔξιον ἡ οἱγοαθαδμον δυς οἱ τ γὴ εὐ, σωρκῦϑ ὁ ἠρφαῖῃ ἐς ὡς 

αἰθλδό ἦναρ γραρριας ὡὐ γοζον 2 οὐ «ἧς ἐξν "" οὐδε Υν τ ζ ὁ ἘΡΩΝ 

ἐπὶ οἰ, 5 χοῦγα γγγερασγεῖῦ, χὰ δὲ εἰσγῖς γεργσαάς,.» ̓φλλύξερρῳ, 
γυμόνας ἢ, )οοέ μ᾽ ϑούμρνῶ οσεζῷ ἃ, μὧϑ 2:  αἰθηζαῦ Γ ἀρσόρ, ἐχόκυνα δῷ 

ων Ζολλα γρροιζθνξ 0, κεναῖς 3 ὑὸν ,19' Φς ΥΩ χοίαυθε» Ὁ 



ἐμέν δ ολοὶ ζω, ἐι βγζ "κι! ΡΥ ΣΩ 2 αΌ.. 

τας ωϑ να ἡυνε . ρων οὐρὰ οἰὸς 

( ἐλὲχ σ": " χα ἡ σορεχεξ» δήυν»"᾽ 

ων σὶγ αἰρηβκον «79 ἂν δὰ Ζελὴκ Ἔ 

ἕξιν φϑθελξμθϑ διδῶ αὐ αὐν Ἰλιύω; 

γί. θρίχισα εἰ ἐξα,’ εὁ λιῦ οἱ ἐῤλγώνιον Φῶ: 

ἜλΡΌΔ Ἐρν δῤλωνλην ων) 1 Ἐ γύδξο 

δ. ἊΝ οὔκ ὁ γῥκίρηφεων ἜΡΟΘΥ, 

“(0 δ 8 ) ὄξπερ ἰῇ; τὰν.) τϑραρ ρα: 

ΕΑ σὺ 6 αἰ! ΜΝ δῷ 2 «δοσοί Ἴα, με αξναρ' Ὁ 

βογίονι δ ρει 2 δῴη κωναῶς 7 ον φψν. πτη ΡΣ ζὰ ον» δῶν 4 ζυλεῶ; 

γόνον γον «ὗϑ λν 2 7 αἰρηβ μοῦ λον 53 “25 χων Φρων ρων ,18 ἤν 5 

οὐθηϑρέον 3 Δίας ον 4. ̓ ρώυΨ ἐἰροξρρελνγο 2 ἰφγαών γῶρ 9 “ 

“)εὶ ἢ, προ, 7 ϑαρίνοαίς εὐγοΐλο,. Υ ὡ: κα ̓ς 4, »“(ίκα 

ϑωθν “ἐϑ ἦν οἱ ζω ἐτηνα, δῷ κγ' γιβλδαένρι ΓΟ ζν) ὕι σχ' ς κ κ 4: 

τ᾽ ὧν δ εἱς Κ » κιδλ μϑ )2ν ᾳ δ᾽ κονηϑσῳ αὐ πιϑλραν μὴ 

γήσα ἙΒΑΤν ἠοῖ “δὼ: λάδι ἠτοσιδ 2 579 γ., 23,3 5. ὦ 

εὐδ ἐῷῳ κρηξον δενέ 

0 ων αὐρηθρώος αἰθηΐγεον τρρσηιοάίῳ ΕΑΝ δον ̓ξυσσεσάι 

οὐ" Ἐλλρ-, ΑΝ εἰ ποθ τ γοααὶ τ τὸ ριξε, 

ρν “ὰ' ΣΟ ον αιθηδεω ὅλ 1) Ζελλν κογεύσιρον, [) ̓γνείέες; 

εἶος λυδραγωνος κιυλδ᾽ »φόνῶρ βου [72 "ζυ͵}" συν "ἢ Ὅν: 

Ποῦ 29 αἰρηϑρεδι τλνίλλο σργροσχκοαζίρον, ὃ  ἀωξρ γνοθ᾽ 

δε εὐ οῦν Δ λές. οὕ ὁ φχαρῷ, ϑι ̓ πρρρεξλκόκ αν ζς αἰδιῆεο» ξ 

“,- , ϑρύδυ γρρῶιν οὐρη, ϑιώῃ »ὧὲ ῤδογώνιον τα τὐληλενήψωί, “ν» 

γνϑ γ᾽" ήω Δοχϑυς ὧν ̓ ῴωωἢ τόδναλον᾽ ξίῷ, μονας ᾿ ον οὐδ, 

ἄς ωὐϑ' 20 πέρι σχέαν δαδς» Ῥλνοτ)το εἰσ. παρ .,24) ἊΝ ἐκ 

γ᾿ προ ̓  » δκίσι' 20 πολιν οἶδ᾽ ἂν σῷ 3 5 ὅ. ἐόν 
“ἃ δ δαϑ δ φ ὡξ ϑ) ̓ Α͂Ν σερεῤληλέτῦ σέσῦε »ᾷ  Ω ϑλίσ ᾿ς Ἢ 

γοϑοιῖ. “χα ἵγαρ ἢ; γα “ως Φ» νλλρεγλρεοοίσιος » ὃ ϑοῦ κώδον αἰρρρ 

Α 

ςκό9 



τ᾿ ᾿ ᾿ "Ἅ" 7 -- Ί πΞ 

μος οὐϑονφό οἷαι 290 ἡμαπλαεα ἐδ 55)50} ξάψορ. ἃ ,.“. 3λο ΖΚ 
2: ὶ 

ἃ Ἄκροχἢ; δον εεϑ ἐχτμῖ; ξῶν τιλνἘχ’ο τὰ 

ΕἸΣ σὶν δ ρλρο χα σεθς αἰ ὥκρςν διεοα λ [3:9 ἐρεῖ: ὅν! ἡκαππεὶ : 

δόλους ἣν Ἐν Θαό σεγριγ'ϑοζῶν ὦ ᾧ δρ δ᾽ ϑλϑυ ὡς ὃν φΦναῷος. 

ἤξιλν κἄνων νοῦ δν πριθρωε, Θφυ εὐβ οονκῆτεα δολρϑγαλασόον 

ἘΝ δ ΧΩ χυϑογήρου ΖυναΞ ὅν οἷ δος ων μνη κε ὀχονω; 

δὰ καλιςα σνρόζλγονῆν ἐφρόνει εν) αίζ. σὰ ξώ. 



Ἢ,» κι τ' “γαγερφεροτς τωνῆκεσίο) εοχοεδ9; ὅδ" χρϑος «12 ὅλο 
δ,φ, 

7 «αἴ. 

ἀν τῳ Δ, οὐ τὴ ἡδίδον ἘΠ}. ΠΡ 
αγορλεδλεοι οἵονγν οἐρχήρεοῦ ἀρ ρον ἜΣ ϑυ δῷ 

ππαξαο, {ἢ τ -ν “αἰαῖ ή 

5 χεακῖρ αἷϑ δη5 ἀρ αἴας» ὃ δ᾽ Σ ἴοι )Ὰ αν όλῥσε 
Α ἀρ Σ ὃ ᾿ ἐν 

᾽ 

ὟΝ ῃ Ἄς Τὸ σερόβιος ἰῦ “72 “Δεγείαμαϑ 2... 7» δύρκωνον Ωζ" 

, 7) 

δ λαρῶν τορώϑ ̓ "ῃ 
͵ ; " 

' 

Θηξρων δινον οί ἀσαζλύρον 
φρλρσχῶ: 

, 
] ς « ᾿ 

ᾧ ἀρ ῴλαςν 759 τσχροϑ κ σρεοῦ σόνῶν οἰρλδρίοι 9 ὧν ϑῥέῶν ζρλλρε: 

γχολτον γό "ΣΆ ποχαγχαονείοόνον, κγκϑο οἱ δα ἐλ δ᾽ 
ῇ : ; Ζ - Ύ ἴα. 

φολρι λα ϑύος “ “ λλλθοῶν αἵ “εονείσας Χῇ μσναΐον 54
] 4: 

χα ἂρ Ἰής αν. κ᾽ χολζχαιγ δ9 “ ϑρεακῶρ ὧρ 
᾿ ς.- ο Ὑ" » 

ἕμαρυ ἂν ": “ἢ ἀν ,:3:, ὅ΄ ὦ πρισοίδο ΦΆ Δ ἐγ εσϑξ 

! ἥ ἣ ͵ ! ! 3. 

ἔσο .ώ «ἕονα ἤἶχό “γε κν ἈΣΣ μὴν ν αδερθμῆς αρλθίον - Ὁ ̓ 

ὌΝ "ς(: 22 Ἵ ΠἸΕΞ Δ υΣ αὦ δ.. οὐὦ δος 5.9: ἼΦ Ἂ» ρυ: 3: φ’ 24. σηγο ΡΥ γα ; Ζ: ἰ ΣΟΡΑ͂Ξ. “πῃ 

ωὐ 2 Χο ῦ 1 σρμοχαδο ϑὲ σα ρα ὦ 5 7. ὡχνῆδον ν:4. 1ϑ.΄ 
ΠΣ Ο᾽ τ Ί ΄ ͵ ες 

ἰοεῖς ἧς ψ} ὦ ΕἼ [8,,κ ὦ σηρδ ὦ κα ἐϑής. γη Φλ: 

“ {0ΦΡιλχο: λαφροκαώ ὃ ὅλος ξι οὐρηγο ες ὐϑ ϑον δ 2 χαξα:. 

ζ "τ Ζ τ κοι ξῷ 2). γ:6..9 οὖσῥ ζεν σδκασδα 39.» 2 εκ. 

2 ,“᾿ : ζ Ιό σηάυσον δ: αἱ Ὡραΐ 1.2.9: ἰδ: ἡ ὧν Ἐ. σρωίσσον 

ζ. «4.7 69 “ἀράν. “δι γον 2-: φ- φψε ὦ ἢ] σοζον νέα : ῬΑ 

“3. χρλα ρα ῦ δι αἰννς πν θὲ » φρώαμϑεα . 2}. σαναφ: 

«ἢ ρσοὺν δροῦ δ »δυῷ “ἢ ἴξιν 61 γῶν» 93 δ» ἐἐρν διλνδύρονεν 

γ , ͵ “ἢ 3 Φσαΐιως χόθναχο ἂν Ἂ ρρρϑέέον 2 ὁ; μ 65 ̓ κσνώρίσ΄ 

ΩΣ δὸν 
σϑωνν δ 

7 - 
ἘΞ ΩΝ, ΠΝ π αἰδηβέος .3 ὃν 2 γχσκὅεα δου 3 ἐώνον ολλο πη Ἔργα»; 

δ᾽ “πανζωος εἰρν ϑκεὸς χεραχδῦ σῶν . δ γὰρ δῶν 2: 4δς ς,.2 ἢκοῖν 

φἰξιν "δί σῷ οἰρηθιζος δ ρο δριασῦς αἱ! αζρώ2 σωνῷῴς δ αἰϑχζρως 

οὖν -“παραχδόν» : δωλ) συρόξζίν μἐ ὃν λα Σ᾽ π| Ὁ 

ς οὐ φέρον τε οὶ ψφρηῶν ἢ ἀρ: ὁ γάθηρρως͵ μσνοίείες ϑοσαίᾷς 

σαθάχδ’ δύῳ ὁ ἃ ζρωῦς Δλερύκνό 3.35. 
Ἡ ἯἮΡ. ον ΡΥ ᾿ 

Ἑ᾽αζον, ὃ Δ εὐρηβεος αὖ ὅλὲ ἂρ κα ὦ
 ὃὸν Σ 5, χκααι 60. εθρυ" 



ῥ᾽ αἰοιϑαοῦ ἁνῳφώ, ΠΑ σύ ο ρλόι σἂμαί ἤχει. ἐς, γρ (2; ̓χόεο-θον οι 

ΕΝ εἰρ! "ὁ δὲ δ σοώζες ον χόδηρίχρο δΐσοις ὃ ὦ οὐδχροώς 

“διωσαίοης γερόδνο “ν γεῤλόνᾳρων δ)» 2:6 ϑζωμων αὐ θν ον 

Η ἄγοι ϑωῦ “Ἀμῳῦσιον» εἰσὶν ψς ὅ Ἄζηγαν 7 κοσαῖοι (γα, » δο. ὄγξο 

82 σχμαίρὰς ᾽ χαράν ὅ)ς φ(.169 ἕφον φᾷ θερ γν 2 Ἰεο σούς φ; 

“χα ῶν εἱμῳῖὸν ἄδως ζφϑιων “ὰ κερίρίὰ ὦ “ΜΠ ΊΔ, 7626’ ὝΚΩΝ 

ἢ. δ. “57 σε, ὅρων “μωφνδύνων 3 ΣΖῴῳ ΡΟΑΝ Δ Ζων ͵ ϑαοΐν γῇ, 

φ ἰδ ἐλ ρὸν φόφαρ ὅνῷῷ ΡΣ δον δίμωρο γορλριτχοιοα πρεών. 

“κοῦ 201.2.253122 Σ αρνθωῦ εἰν ἦχον ὃς ἃ,καώδες σδδκῤροζωονώηι, 
5 Σ 5 “μαζῶν ὅδῥης λαρεδζνῥαώνος “ ἀρ. ΕΖ ξ4 οὐβγφμεν δ γῶᾳ 

ΤΗΝ μονοίσνως χινείχου ΦΥ} δ [5 δ Ζ αἰργθεως ἑμαυνἝκίως ὀιωσα! 

᾿ς 422. ας δον κΦνος ̓ “λλ: δ, αἰθηβρώς οὐ: σειραζζι ος ὅρον 

,»α αἰθιφρεῶν . ἂρ κ᾿ ἢ, ἴσος ων φλεόνοις ὈΠΣΕΣ : ῥοναΐ σία τέ: 

θγαχρί" δώς δ ἃ ἕμῳβνζως νω σαί: κ λαρζνρ. δσερέζῃ 

 φἄλᾳι:" Νὐνῳ, 
ξρι -χήἥξανδν, αριρμῶ τίφεο σοσςοδθ» ςν ὄξχερ 2 ἐν κὐβϑν " ΡΟ ΎΟ: 

φοζθον ὦ ἐν} σἥλον “5 ἡγαῤ σπήφεο αὔθ τήφεων φολρεγχαραϊοῖ, 

ὩΣ Ν ἰφϑον αὖϑε σοιδ.» δμοίφε οἱ ονάς αἾ γ᾽, ,ασναζ ον, μονα οὔκ. ον. 

ἐς!’ “τ γος οὐρηϑζ -“πἰφεν, αἰραιβ ϑ" φς τὶ ὡἹ ὃ ΦΥ αἱ ξιρυοῦν φ)αγ: 
» 

τρί ζημρο δλαρόκνυανο τήφεω χεοςο “νη λλοιεων δὲ 2 ε)α 
δῦ 3μρ2 όλλοι γροιλάοι , »2οὦ ζ,ευλ Δλερπνρ αν ζξα) ὡς ΕΙ 

φγίκ' δν 22» ἄγλ. ΝΜ δε λορεδάνρες 5 τνρ πίφευ “δος Υ» 

ων) θξαῦ τὴ ἀν 9 σϑάηον δ ργγεγχοαριῖ. 
ζω οὐχῤξ γος αὐθλβφερ πίψεα οἷν »" ἄγος αἰφανθςθδ: ̓ ω ξ λοιχοῦ Ν 

ὅγέσν να δῆ οοξαι οὶ ὧν Κὶ δ),αγθα. 47 σ)α δδ 29 τὦ αὶ ͵ϑ ὧν δ; 
τον ." 

; ὙΠ εδν»οδ, εὐχάδεςδά σαι φρκοασων, 
(ἔ κὸν “' νεῴ ζω» 3 Σ σλού ἥνων σαρελγλογεσώκων ζξνᾷ, τέλῦλι 

φασμέον ων ἐοφρ ρων ζριο  “θλ. ὁ 5. ξώδγ . τ κδαϑο ρον α 



κϑιδιίον ΠΟΥ » φελνεη ἐσβιοδνο δι “δ φγχερααῦνῷ δ δ αν αφη 

φῶς { ὄξω ὃ δ" "75 φρεεεθνῦ δα δ να ὄσῳ δὴ δ άδθο δ δ 

“2 κα εὐ ἐρερὰξ "ὁ δ ὧς κ»λφσοιζῶς. 

πα π΄ παν σαα 

απ σον 3 9. 105 δ΄ -ὁ ἡ» :Ξ.5 

δος ὦ “δ ῶλιον ,|Σ σα94-Φ2-- 9 
ΓΚ δ, 3. ,δν Ι κ΄ ἀρῶ αϑι οἷ τ 

πρρίνς ἴω Ἀφοῦ 
πιὸ} πὸ Τὰ 2 - Ζ 9 « -τ- 5) -- σ᾽ 

3 οἴ ΕΖ ΣΝ τ 8.-- 7 
2, δ΄ δ᾽ 6. «,.--ῦς -- Υ" 

4.2.4. ͵--- 

«- ΠΥ φέέν Ζ ἐρχλ ὀέίζν ϑιν Ψ τ κήημένῳ “9 ΕιΩ Γ τὸ τυρῆμα νὴ κδηθμεν 

ἰδ τκύθοβ “ἢ »21κ δ᾽» » ἕν, ΣΟ »λυχιῆζον δ .9 ΡΝ ὦ 

νάζ “ε ἀν σῶν 2 «23 “Ὁ ελλ σα ἐφηκων “9Φ 

«Ὁ 20 μὐβΝ νι. νὰν ὧν βίον ον διωνων ὅσο ὦ 

ΣΙ ιν: » δῶν ἐν: φεβεμαρημν, εὐ ε ὐηρὶ δὴν» δαδλλωθνῖν: 

ἰμάχθς ὠννος ζνειγώνρν “νος δ᾽ αἰβγϑμεθι 4, "ΠΝ »ϑοῦ! ὧν ρ᾿ ; 

λθο εκ όδεως “υχϑ αὦ διεὶς γ ὦῦ ἀδμαγώνον φμωῆδος ζω»; 

νων νῶϑα ὁ ὑμῶν 

ἊΣ 3 ζ᾿ 5 Ἵ 

ΠΠ1}Ὲ 
Φόβ 
Ζ) γὴν; 
2 
γᾷ 

ὡς οςς 

ΞΕ πε νς τε, 

πποκ δν, ΑΓ ςς πα μος ΘΟ. ἀξ ν ακ νς 

ἐ δαὶ ΣΙ 

ς 1| 



Δ ΡΣ φυῷ φήρον χη ῖ να ΠΥΡᾺ ὩΣ ρα τ νϑυσὰς, 

9 )ν σ᾽ πχρλλα γα, 5 ἐχρο δ ̓ ; 24 2 ς γυυχτξς θαι 

γχρῦὸς κᾶν το ὴΝ ΠΣ οὐδ ἐνηβέον: "2 153 -. »» 

ον  γρκαγοκοναίονο φξς, (0 να τ 
αὐε “γα αὖ 3οῦ ὧν φεραλλλ γα; 1 5 .ὅ᾽ νὰ 

ἀρ τγγτωσυνα ων ἀυλθξ Δ Φλε 3 5 Ἀν ὙΝΝ 

θλσιεό ἀνά βυλσενιν ϑονανῆξι,1ι 4 ἧς: τ 
ἐχωῦρ ὀγοίρ: ὧ ρθουν «ὠν "νὰ ΚΦ ὃς 

γεραρσίς Ὁ ς “ἔχ ν» οἰνρί, ἐρ ἐγώ 

γ οὔρων ῖρ φδῳνν οὶ μόνον φ᾽ 

“φἸρζερ -ἢ ̓ ,ιαβν αὐΐδν ον ἰχϑεα σὰ κα: 

δ" 09 ΝΣ ἔϑὴν χα φυεων " Ἀραωγοΐε, ο ἔγνν φὐβοίρς 1. 

υἷ δὰ ῷ χοΐυζεῳ Γ᾿ ἘΥΕΝ σευατί (7 γον γρογόν πίον ό 

μρα 2 γ΄ “ οὔ σἂ ΤΥΤΝ πέρην ὁ. “γίνῃ 2 τα σηκδοσον αὐδ' νος 

γιζ' ον θυ ἃ φσο ὁώννον ; ἐγ ἐδγονζι ,2 ϑρῷρό- γὼ “φούνσον ῥιμδῶρ φ' 

44 5 φα; γαῖ αἰρϑεός αόνντερελεσο ἝπΠΠΠ Π ̓ 
οι κόρον ΜΡ ΠΥ ΣΟ, ΖΦ Ἐ 

ὯΣ ἐέψιν “σα " ἐλ 3. αν ς Το λαοαΎ Υ οὐγγοδδλη γ φῦ ς- 2 γα» 7 

τον λό τας γοσί τατον φσαυτὸ  δσνλοκό ςτὸ 
δ λρίφων ᾿" »δαὸ ζ4 ὦ ΟΝ ̓ αὔο ἦσ ἌΟΒΝ 

γρέ ὥς αληιδὴς ἕἶξαι μον .ἢ 2 πλης ῥσοκνου φ. 

εἴτα 

ΠΝ ἀρ δον δ. συογλλρῶ φς ὑζχιξηδδον ἦξαι παθὴ ἜΤ 

«ρὸν πῶγεχβ ἐῤῥδονόνοχλρον ὃς αὐῤδιῖς ὡς ϑῖῖξ φὸ, δῇ 
δ μασι “- ἀδή οῤϑὴ μγανῖν. ΓΕΖ, ὰ ,7ϑεῶναν δ ρὸν 

ἢ δὶ δῷ, ἸοῊ 53 ΜᾺ ἀ γηλθυώνιον ρον εἰν ὧς ζ, ϑν ο ξογωνίας, 

ὑβ αὐσοὺν ὐροῚ »ὐφ γ»οέοδ» ἐγ »οἷς λα “ 5 ΠΗ ἊΡ Υπερ ως 

κῃ ὅλον σον δ αρζ κφίρον» δι ,φξψερ ὙΝΝ αὐε" 

τἰασονν ἢ ἀωῖι “ὦ ,Ν ΠΤ  σύπεν ὥρη. 

μάθη δ Ζ: ὌΔΜΕΟΝ ὀρβογονιὸν ἐδοθγξον ἐπ ΟΝ Ὰ, αἰ" 



ΦἸολοον 

Δεν ἢ 

πορημνίω ᾿ εἶρ: ἐξ σον ἡ ἢ φλφ΄ ἐν ἊΣ ̓αγόδὸ ὥ» « γι αῬΩ: 

ἐς Φύ » Ξκ' ὀμαζλρσσ ὅτ δ κ ἐξα’ φῳ ἵν, ς) ." «Αλλίλοις. 
φελρπλπλ 25, αϑιῴκων ᾿νοῦ ὥαχρθΏςς αι θλ» 3905. 2. Ξύλοη 
σας στ ὐξα' 

32.922. , Ἐξ "δαί τορρεχθίναἰοιρεύς τὸ ὁ 2 χ γ,,0 ἐγτοῦ 

2... δ γ ϑηὺ οὐ ἣγ δ, κᾧ ́, 2) "ἢ ζυναν 3α' ἐγκφῆ σερφᾷ, 4'. ἄρα 

ΜΚ 4. 5 αὖϑε πρνγγοτζκονς “1 “να πον γε, ὃ διδίως ὦ ΣΡ " 
2 δ 

ὅ 9. 4 “ 15 

δ.) 4. 20 ο τλρῦϑον 9 2) ἦν ἡγυζάναι 8} ον ἐνεξ γλτα οί, ἐκ Δ 9 ἐ Ζ. 

πον 4 
δ 

2 “ 

Ξ " ἐξῷ 4" » λῶν σ᾽ 2,7 Ἴνα. ον ϑοἰῤλνίν, 

Κχ οὐ 3) κα ανοιν αἰξην 7δυν ὧδ ὦ δὴ δ ἢ γ»α » δφλ χα. ὡς ὥνῳ: 

“2 ον «ἐν ἸΩΓᾺ ἐλ αδι Φ5γ ἢ γ ϑκκὸ ἐγγίᾳ τλσθολδαι λειχὸν σὰ! 

2] ; δμοίο, ασὸ » ὅσ κ' ἀν φύνεα δ' να φολφΏ ΕΑ 5 2.5 ἐ,ζον τούς ὦ ζ; 

φῶ ἣῷ 7 Φφκ γεῷ ΡΖ γ σῶν τον εν ἡ κα λοεδέε Εύσιν ; 

Πασα ἀῤδίο νυ ρα 

ς ἍΝ “δαρ ἐλληλο ει τον ̓κιῴζ»ο, σός Ὡναὠξ; γχιρον ἐν ϑληἥλος ζολαξχ- 

ἐγα ων φν 

ΠΣ, κεο) 
β ἐστ ον εἰσ ἀριϑίον, μάρι)ν ΕΡ πθνο ων ἦνα αἰηθεων φ“ 
τ σλα (ῦ αὐ τς κοναΐῶν σοσαί ως ὁ ἐμέθεν ΝΖ Ζ᾽ «αν Ὁ 

᾿ ΖΔ λα, σργιδῦς ἡ, λῦ)ϑι ὅ, σαῖς ὀμαναῖ  Φ 

ἡ δρόμος δον, αερ(βνάς ἐεδγξσυν. ὧν ἡ Κλ» δον «' “ὠγ ν ξικ' 

ὙΠ “᾽ κφριῶν. Φ,οδν »ὁζἥς δεαῦδ ὁν κων δα Τ'΄ Ὁ. 

ὙρΑ ΡΑΣ ἀυ δα ἡραδιλμ, κι αὐῷ α ὔ λῴνεῖν ρα γον 

νι ἡ, ος φς σ φ  δυγ'. “σῶος φοὺ ρλ Ἵ "2 ἐδλρο γῦρον ἡδημ ἐδ 

πλν ΜΠ ἐρλδα δἰ πρλκσχλίζον ον αἱ ἕν 1 “εὐ ήνλ 
κρς αοφιώς κφηδκεον σελατησέ ἢ γι. ἐδεχδέ ἃ ὃς “ὐσωά ξρηνν 

μὰ ἜΨΆΡΘΗ Ὁ ὑσῶζι τι ὅλον έϑονόνα ̓  δ δ ὦ κ΄ αἰρφμας 

ναΐνδας τρέχε. “ὐγόιᾳ, 2) σἂ! οὐ ζ" κὅ, Ο ἰοναρραον 8 ὐρρεσθν 
“ αὐ αὐζο σλλεα τ »ἦρμαν Φρρες Ῥνγ' αδιφέων 22, 2ν 

ἐζ ἄφρον αὐ σλαἐοῖν ἘΠ ω5 3 γ πρλλ χα κα ἴσαν δ΄ μὲ 

δᾷ: 



δλοὴν ϑολα ὙΠ τῶν 
ἼΤΩ . προ λῶν ὑνῷν »ωίωλ»όν φζω » ε ΕΝ ΟΣ μὴν ΠΩΣ 

"ἡἰξ)ν ὅλον ΝΥ; νὰν ἂν πο ψΣ: Ἂ; Δ πηι πρὴμι 

οὐ ποὐκόδον ι Μχ. 'μο» ὁ,Ἴπ ὠχοῖς τὶ ὁ ϑήον ῤδο: 
Μόνον οἷν αἰξγοχην, “28 ὑερπἐεανς 

σα γηενίς ᾽ν τ υλοὐ δὴν δ᾽ ἐν φῤϑονούφ 

: φἰθλκονέα ζω ὦν Ῥυοα δὴ ῳ φ οξπι υργιόές. 

σεωραγῳ, ΚΕ εήανο Φ"22 Ζνός ρῦμα 

ἰς ; οὐδὲ φλλεαοῖ ὀνασὶ Γ ὀνγωριῶθ “ φέρον" 

πὐὲ "9 δα μέρησαξ ὁ ἜΣΑΝ οὐ οῦ᾽ δλόϊρα» ̓  2νοὗυι ΠΟΥΦΡΙΝ μεῖρ 

Θ,γ μοιίδ' αἰρκό εὐϑω 3 διοίρς ὁ ὲ ιβκωρηγονςἶιῶι ψῴξτ)- 

ο7 ἣν δ)8 ἑονγγοῖ, μ Ἴονα, ρηβμον , 96 Ἔρτόνο δι (ψ’ 

(Ῥ ΞοΣεμλῖνν αἰϑηθεως εὐ ον ὠκγὼ γι αρ᾽ εὐῆνον δ α - δ ξλν αν 

εμφοϑϑΐν “γαἰο νξο “γέμα ἀύχης δ δῷ 5. ῥη ὦ ζων 7 2 φουΐος ᾽Υ ω᾽: 

ΤῊΝ κα “πυσαέιως ᾧῳ ἥἧᾳ.ς- “«γὙῷ φ'φ τι 2σαύγεῖν. 

αἴρα φήσω λα, δεήραίως λιῶῆς οὐ ἦκ' 4 αὐβλε ἐς ΣΣ 
2 

τον τχοτῖσ οὐδονως κει ρδυνω οι ὁ ἴδει δεζονιτν. 
δέωέλῳ, φ, σγγαζφσον αἰνωφ. " μυλθῦη ΦῸν Ως Ξ: 5 

δ αρλλονῶο γῳ Ἔν τ ΤᾺ μὐϑ' κί κἀκ »« »ᾧ ὁ: ᾽ σ' 2 ὩΣ 

“ “πΑΥ 
τῇ δείωθέ, μεγεδ υγωλοτῶν ἐν ἐρ ,ῷ. ς΄ δγ)ς 

«σδηζ ἐθ᾽ 73 ζοϑῷ “ῳσῆπρ εϑ ἐα 673 
ὡς 4-’ ἌΤΗΝ ἐμόν οὐ ὴ Ζεοῦν δὺς φψτσ υϑδον ζ “4 διίρσυ; 

γηδν ζ κέν ἐπ ἴχν ῳ ἢ αννζέῳ “ 5 ρ, οσε ἍΝ πὐνὰ ὡς θῖν ας: 

τροχοῖς δ "ρῶν: ῳ »ν» αὐώλων ἢ ῶρ αὐ ν γί, ΕΖ. συωφ: 

ϑι,2. Ω ̓κἀυόνεσολρεξνηίσω, οὔλον 27 Σ 4:9’ ῥναΐνως 2ὺ α' γγξ 'φοῦ 4.66 

ΠΟ ΩΣ 
ἀφ. ΞΙΤΙ ΠΡ δι μονα 

Οὐυρεινα μ᾿ ὥχσε ασίων σον ᾧς δὲν ἐμ θί νὴ: ἤ,δζ. φονλ δον 

(ερηΐ ΡΝ ὑφ κῶν εἴορέ ἱ ας 2 Γ᾽ το, ὑιαέζ,- εἶ 9 θδ ̓ αἰρνδαι 

,Ὁϑ δὺ κ΄ μαρραβῆνε - «ρα νηδ61, οὐ" φοραίς δι432...}9 ν γγᾳ 



, ΣΝ ᾿ σεῤχα ἡ “ Δρεδήῆσε Ὥ σγϑολσί ὦ νὰ 2: 2 σ πὰς τχοσεν 

“ ἀλλ᾽. ἐρορν ἦν ἢ 5.6 ἔξαιδ δ ψν "ας αδσιούμον»ς ϑννίς “25 
ἐνα σολνβήσον πρεύγίρια εὐνως ἀχριίῷ γεεύοκι ἐγ: ,2ἃ 22 2, 32:69: 

ζ΄ γδν «8,5,» ᾿ ὅ)γονίσον ᾿ς“ ΤΕΣ ἤκ' 432. μλλον είς 45: ον 35. ὥσδπ ἫΝ 
. ἢ Ζ ᾿ 3 ὃν ἣς δὴ  ὙΣ  Σθάκςο. 2.» “ἈΠ ΘΑ ΕΙΣ ὑγυλῦ ἴς 329. πε 9 ς 49)» Δ ὡς 

“4 - ὁ ὠϊ ἵδζω ἘΠΡΦΕΤΙ ΡΝ πῆς ὁν δκ' 496. ὁρῶλος ἢ. 
᾿ γ 2.7: Ἄ ΟΦ ο “ νον Ἔρις: τ μεμὴ ὧν τ ϑλοσχουρόενα γονήν 

β Δ ώ ΠΕΣ ὮΝ 75 ̓; αἰ ̓νε ς, αφρφλούκωνος δ» εδμεφρχεγλισν. 

"χουν “λ' γχόνο ἥχρϑον» δύ ῥολατῶν σγοιμῆρ σον ελλραν 

οχύσαος ἣν ραλονρηνεαζ, ἐρετυθα υ φᾷ, “τ τι ασῷ ἐπ 3 ΞΡΕΣ 

ΑΓΕ λ ΑἸ ΛΜΒΗΙ ἘΝ Δδλὰ εἶσ 325 θη ὧν ΡΣ )ὴ 

ἫΝ εν τ Ἔχ,ϑ σον ον γ΄» 2, «Ὁ ἐὰν λιν Κϑοᾳ »ὁ ϑυριίυνθό ἀρ φῦλα 

3: ἮΝ τὰν ΟΣ ἐξα .97 ᾿Ζϑεποροεδ δε ϑϑδιυδό δ, γόνενν 

δ σεκιης ἶν ΚΟ ΕΝ στό βοόσε σύρ φησι, Ὁ 2 «σερ ἐρϑέον ον 

2221: 2. Φῃ 5" σελ ϑχ αθ αι ἡ επρα ϑν ἌΡ᾿ δὔκενα «νασρρί, 

τῆς σον ἧω, 52. 3. »ὁ ὅης, χηροίνᾳι τ ὅν «ρχεῦν γριεκοιζτεν γρσΐκι σόϊ 

συνία, 227 “σεος ᾿- έσδλεῖχο, σραοϑέζ ες 1. Ύν Σ ν 7» βὰν 

“ τῶν ϑγοτϊοτον β ϑρν «ὐν σι ον αν σρραρχεοα σοῦ 
πρειϑχρώνον -Ζζοξζο ν σ᾽ 22. ϑειδον ἔφα 3: 

γσϑκο ϑαώφς ὁ ἰναφε γίεϑς ϑελον ἐρξ ἔφ ὀλύροε ἀκδμανόδι 

πέγνιμόρίων ΚΑ 2 φῶ αἷ μαρ, γος ,ρὰ 202,25 Ξξτερύεος δήξιὅκ.- 

ἽΜελ»οῦ οὐχί ερι, σδ δα 2. δαρς φρο ἐα 

Ταῦ δὲ φ ρεάῥγσχεος ῳ ἐα ζ ων φεογεγ,: μανοῦ ὩΣ 5 ὄθγαν ΎΆΌΙ οὐδ: 

ὍΣΩΙ ἡδ αι φ τη ρμασαδήνου αν ϑν' ἐσ ον οο : «ἐξρίωλοώ δγ' 

φ- ἐν Σ διὲκ, ἜΜΕΝ Μν ΜΘΥΒΗΡΎΒΟΝ ΡΣ ἘυΑΕ ὅ55. 1.9 
,Ω) 

"ον σῷ ϑσέχο, λα ς ,57να Ὡ: συϑοϑ φβωϑζ 9 Ζς 

ΚΥΣΧΩΣ -ζ8 Ἄσριχύδ “5.ὃν,, Νὰ ῦν ἐκ θ γπεν δ Φ" 
Ὁ φον ψ ἦ“ΦΖαφα ὙΡΙΧῚ π φναγσολοφζεὺν ΄ᾳ.. “πεϑαίας ῴν αὶ 4΄ 

νωϑς ἡδημύτο ἘΞῊ ἐξ ἡᾳ τ ἂμ παεα ἡουδυὦ "κε 7 »κᾳ: 

ως 28 ουν ἡφν λσεάχε αὶ ἀδωρήσν ἤθ5 .2εχόσλθθ σὰ οὐ φ δ’ 



τττα 

ἐπα πὴπ ἘΝΝῚΝ 

32) τἰχῳ 1616. τι } “Ὁ }5 γοιεὸ “ον τ τ ναι 7, 
λοτοῖαυ αἰ φύξο Ζρταρνῖες Ψ:. αὶ 

αὔξρυσον. “φοσαλης Φ Ἴ ἂν ΘΠ 

ΤΥ σθα δύσι, τ ΣΕ ἀν φν ΥΣ οὐρηδεεσν Ὺγ 

ον ς' 7 ὀνδνσαφβεώνον ὙΠ" “τα ᾽ς 2.) 

εὐα τοὺ ἀδητὲν ὅ. δε ἢ "5.2 χρλ'κδδ ἴν 1.7.9 

φσῳίᾳ- ϑοισὰ οἶν' 5“ ὧὲ δεοῶ οἰ ϑοῦ φαςα 907: ! 

ος “ » 

ΜΕ οσθς ζῴςεα. πόθ ερρνοθςεαν λ 

“έν ρνγαῖ. 
Ἢ ςτε) σὰ, τ (ο΄ ῥιΐβϑοσθς κι Θγσχο 4, «δ 2. “»"ό. 

α'ν ρον δι ὉῊ ΡΘΕ ΟΕ ἢν Δ᾽ ΠΣ Ἔα: 

διαϑ) ᾧ δ ὁ δ᾽ ωχο ὧν φύνφα - δἰ σκολουδέῖ, 

» γος ὧν φιρῇ χαανβ }ονέχο δαίὠρηθέεος 

τχ"»εδέδι ἼΠ σύρωδόσῳ, δἷ εχ ἐμ 

3:5 οοϑοαἰροοχιο ̓γαεὶζ; 5.62. φναφ ΕΖ»: 

ὃς ὃν δὲ ΑΝ, 

ὃ πὍπω. α ξος ΝΞ σα οῦ - ΝΣ Ὁ ποι νι Ἕ ον δὰ 

Ἵ ὅπ ὅδ. 2. 

ον ἐφ4 σηοϑφλοφἼο δ φ΄ αὖθ σπορὰ 7.6»): ιἰφ ςξ 

φόως δ τ. “ν 7ν; ΠΟ ἐς " Γζ ᾽ν 
τς 1 ι ὁ: τ-ροαρ,:: 

τληλαζο "ᾧ δύρᾳ δ σα Ν᾽ “- σγρέθῳ σὺν ῷϑον φ. Πα, 

ὶ σρερενε ΠῚ εἴωδῷ οὗ ΜΞ ὑπ δι ὠἰρυϑεούρελον 

ὶ ᾿δγσωα Ὧν ἐμῷ αὐαρλἐδνσεν "6: ὑλαῖρον 

σεώσρν Δικ 2)» ἐβωϑ χοιρονιγεας ὁ ΞΡ 3 “5 

γνν 8: ῳ) παν ον 6} »ἡφηλινεφνς ἐζραρὶ ὸν ἧς 

2242. ἀθ , δὼ 14. 

ΕΥΡᾺ “δ΄ ἢ.ν οἵ Γφ ὅς, μον ἐδ 3.25. 25 ᾿᾿ Ζξς σερατος ἀΠΝ τ Στ, 

Δεεα κῆρ 9 ἐγ: στεσάυχι (92 ΓΦ ᾿ εἰσαναξξρχοος ὭΣ 25: ΤῈ αἦρλ9 

«(4129 7 ἄλν, ἱ οὰ ἀϑλτυρλῥν ἀμ Κῶ «32. σκοιῖ, 

Θ»» δ, ὃ αἴθηξεεος 49 7, γι ον ἐφζῶς αἰθηϑροῦ 4; ΣΟ (ὃ ςἐἼρδξ οὐ" 

διθχ ᾿ οὐξηβεεος ποεῖ) σον 2ν Φσ τ σβλον γαῤ δ᾽ 22 ς΄ 62. 

- γγόζρον εἰ εςν δρῦς 26. φσερζυϑθι. ἘΣ 5}: αἴθηθεκος τυς οι ΧΥν οὐ ᾧ.- 
γάμων ἴῃ τσ Υ σους στο ερῖς ἐς) Σ 50 Ὑγπλαοωίς μ᾽ Ὧν 22.  ἘΡῚ - ει 

-᾽ 

ον δῶν ἀντ ὃν Ὁ 
πὰ ἀτ - γα κ τῳ: 

-- «εἰ -- απο -- -- --΄ - «.- “ 



τ “ΔῸΣ εθωρῖς μαδγρσξ, 
Ἔνι σὰ ἀν ἢ ὦ "ἃ ἀπ μὰ "4 ἦν 2ὺ ὀβυχθιξς χορ 

«Ὁ δ ᾿“!ν δον Ὧν Κ ; δι λ΄ δα χέοαξος ΝῊ ἀβξαχϑέΐ. παμο 

Σ; πος Η: δῦ μέ δὰ )ὴς ΓΣ.: Ζνός Ζκοζλ λρ ἐξτίο ἐρῆνοι 

ὑλυϑιην, «ἐπ φλίεας Αι μα, ξὰ ἄορν οὐφῦ γχλεοὶ φνναλίαν 

σον. σωωσ “ ἀμάδ,ο ρφ Δ» ἽΝ Ἢ ζ σήηλι μον δγ ̓ὠναπρηρδ οἱ ὁ 

“ἰ Πρ, αὐϑ ὡγαδ 2 “- » ὀίλοιχον ς᾽: σηας  ϑζω κὐβ 5 2. δκερίως 

ῳ τορὰ »οϑίριαρη ον ἧς ) λα γ:ῳ. 

Δαχρ ὦν Φ, λοιγὸν δ᾽ σηρωνωδ: φ: δὅ:»---- α: 2ς. 22 

ἄμ: ἴοι ζεν ἔσκε φοῖ 357 

τηλία ̓  υἰανορίο νι σείων, 3 3 τῳ μα }. ἃ 

ὦ σηροψϑν ὦ 1} 33. σῳρα: γΚγ5Σ 8 

τλλδς ὃν ὦν ἐν δῷ ὦ Φ ς- Ὄχι 

ξπωχβίξ2 “εραΐς 5 ψὐαγχί ς Χ:- ἦστε Ὃς 
«δέ 4 " παρα -Φῦ συροῦν; 5 

άνΥ 32: ἀζϑος 3: αφώλων σι 

ριθν “ 



ΜΠ Ὁ ϑεσῶν. 

“τῖν Γ. ΕἾ ΩΣ ἀρώξον ̓" πχόνα ἦγον δρωλίογ 9 Ζυρ νυ "Δ δὰ Σ 

αἰνβαῦ᾽ ἐκϑλ τοῦ Ὁ σάλνον, με κυγτα η 7.5 μονας οί. ὦ: 
αϑγορ »ρεονέες φόίσερεδέσι ες »,ιωῦ ὠδνγανῖς ἀλῤαρρεῦ: γὼ 
Ἢ γ γωννηδίω ϑων ϑγύϑον σον ζν -“οινέκαᾳ αὐ χκαδίξον.)ν θα. 

τ δὶ ἌΣ αἰλιν μεν» δγῆν» ἴγῖν ΡΣ ΤΕΣ ὀκοίφε. 

γα ἀσλῷ λυσῖν νυ ἣν ὑνγονϑυᾶν. διον ἢ ἜΣ . τῷ ὧν Ὁ δκων 

:,ν "ἡ γλεβα τ πρίων »ι5λ δ ἊΝ - δ᾽ σ᾽ Ἀπ ̓ ς  γαρεξής 

σιλρύσγωι - τύρενον σὰ δον ἽΣ ἦν ἄπο Σ τθ τιν ἐν γὴν χῳῇϑ.» - 

2 πο ΘΌΌΣ: Ὁ ταῦθ ,):6 ἢ ἥωνας δηῖ5. ὃ - δολ ἰυαῷν ;-: 

σἰρηθεωῦ - λέδϑ »ρ δίσκῳ 3, κιρναΐθε ἀλη ύρθυ ὅξε δὴ; 

θην γερψόμεον σίρηξ κέος αὐ ἢ μονα τς ΩΣ καθρῆνα δαγογ 
- ξυώμὶ ψ ἢ 

39 «52 ἐσιρωνρμοῦ σένα, να)» λήνο "» ὡν "Ὁ , ΟΥΣΟΝ 

νρυδὴ φόρον [πη σον θ ἸτΩΝ, ρήν δν τρην Φ) 25, 

9εἔμοῖο ὅτ" ἐπ νον 25. δον Σ Ξ οὐ νώρνθνι, 

«(5..ν 2. γῆ μονα σῇ: ον ὅ, ᾿ 

Θμφον ΤΗΝ ϑλετῦι κυρ φνον» ἦι φιον τῷ τῳ ὁ ̓ ου μων μήν εὖ 

οὐ οὺ 6, τὰ ἀναφρωβῳ» Φρημρον ἐδ 2 - β σγλ: ὦ ἤμησν Ψ. 

Ἥραν σὰ ὧν λυσῶν 1 ἡνμῶ υμωγον, δ( ἐπι Ἀν νῷ οὐρλιϑ δ) 2 6: δχαρωνυ: 

τὰ Ὁ. δον Ἶς . ΤΣ Ξ "δα ενονῆς ὡγαώοῦ φαρωνναρῷ ζς, 

Δ πν Φ "ΤΡΑΝῊΝ δον 9 ἘΞ ΞΣΣΈ. ὁπ λνῃ ον Λύγσῶϊ, 

αἰ ̓ ἰδ οὐδζτ᾽ κων οὐ “θυβκοαρῖ »δφαρφνριος «ὅς δ ον ξ:12. 

οἷ, μαννονῆς δῦ ὩΝ ὐς ΟΣ δ ἀθγϑεών ὠτῶυλῳ. ΤῊΣ “Ξ ἐν 

νίλκροι δ ἐλεθῖο νος εἰρχθοεων ΑΘ Ν ρον αὐδν ἐλσψεϑς ρον εὐ ἰνι 

"τώ , φν δὲ ὦ ὌΝ ἀριϑωνῖ Ζεοος ζυὶ ας σαρονζφχο ΤΩΣ Ζον ΤῊΝ 

«ἀἰξιν ζω. δίον “ὦ Ξ Τ 

Ἤνλω. δι, αουφμοῦ ὦ τύ" νόσος 8 φελλὰ αδαχσοον .ἦδ 

ροῦν δ ερ θης ἀϑουχβος τα 1} σλουρίίος ἀἶξτε) θυ θ᾽ 
οίσ , οἷον “ὦ Ξ: δι ἢ ὧν 3 2 τργσχιοα ρα φο Φέρυο μέρ φάω [σο ͵ 



υὑσοολεύφμιον » 
ἀἰυτῖν οὰ' .κ δῦ ὥιδν» λώχυυθνῖ ἢ ἦδον ἐδῶ ““υνκαᾳ, ἀπ ἀνα 

ὑέων ν οὐργιβειοιζζτὸς “τπορΐξρν ΗΝ τ, σύρονεμον ἰφ. αξερυ» δῃ 

Ρ" ̓ αερβροώυῶι ἤξια εν ᾿ῶΣ Ω. “περώνρεων Ὁ ἢ “οῦ 7 ἀΝ 

»"ᾷ ̓ δῶρ ὧν γερο κα οὐθηῷ,» » φυσεΐγδι τχν 5. 2 ψ{ ὄν 

ὡς ὧὐ ὧν τὐρήκρννκά ον ΔΈΛΙΝΝ χαδοο δι -- 
2 - 

ἜΣ τς 
[δ᾽ ἰν «“ι 49 25 2.4. 

Σ α΄ ͵ πδιοεγεννβλεοῦτοἐ Ξθρ ὀῴτθναιλ χίγσᾶ 
σλωσῶν' 

( συ ϑεσῦν ες φς" »λυσοῦ ἐπυνονεὶ οἶς ̓φχυτονα αὶ ὟΣ Ξε ν σϑευα έν 

τ τον 3 ᾿, αὐόν ριον φολαγγῶν , “φοοίμοο" κοὔβρων 2)» 

ὧν λαλὲ Φ, γετῶν εδφον νι »ὐθ αι! ὡραολον ἰδοῦν 
ἐν ̓ Ὀλεθῖν “Ἶ δΥθι οὐθρβρεων ἔχ; ἐσο" ἐδπ Σ : ἐν 

οἣ ἀῤὼν αὐρηφιων ἢ ὁθαπὶ ιν ἐγεθυὸ δ.95 "34 ορῖῷ,» δὶ οἰδηβιων 

ὩΣ ̓λέφὸῦ πφτῖθον ἢ οδελνας ἀλλ ρε ΠΣ 7.4 γανύκβ αὐ ἐδ) ἀρνξ ων 

Ῥλος , ρὸν -Ξ ᾿ χίς ἘΠῚ τε ΤῊ Λφοκάω ς᾽ 55 ςς. 

θνσὶὸ ο αφῥμο ἫΝ ὑλευῦῦ, μό λνεί “552 ἽΝ Φυ υῶν θυ ρνῖ, 

ἡοθον δ ἐβϑρονο ὑμοος “8. αξηφρνκαυῖο, τ ῳῦ ἔβυχρέξ “9. «φόνον, 

ᾧ φναἴχ 62 μόν δεύες ̓" δος αὐσον ὧν αὐγθανζν "ἡ δ 2ν 

ζνῖρο σύρε Υ γ’5 ξάληλοι ἜΘ ΕΑ ῴχο: μον ὦ 
δ. 7, ὦ τὐξερβεροὐ ὁ ὧν ᾿ς αἰϑβρεός ΠΖΟΣ ἐωλραιέοο συ 2. τ ἔλον 

ἀπίβοῦν, ἰζν; "ᾧ θεὼ ζμων καλό λὺ «ἐδν οτττς ἡ κουληὴη γνῶ ̓ τ Ξ 
Ἐ δ λιο περὶ ἐβῳ ΦιβΑβις πξονο “τοῦ Ὅρϑ ΡΟ αθηξεό Ν᾿ τ 
οιδοῦιωνει Ἐν ἧς αἰθήρ Αὐρᾳ βῆναι σλυυα εν 2 «' 0; φέρ, ὃ ᾧ πραρων: : 

"νι δῴῳ. 

ἘΠΕ υν, μον σίχ' δγὰ αἰρρᾷκων ᾧ φαρόνυκοος φῶ γρρῶϑ, τῤρελνίλο! »“7,: 

νεῷ ἐσίτογῥνά ἀνὰ Ὁ Ἶθρν θα να γε ἐσκρλεαιρρκῇ 
δῷ «Ἔνφρων ὦ “σαρόνορος. ε ἐν “γα ὃ Ἀμροι]ϑ 5» ὑξα Ἱ 

) ! ! “4 λῷ δ. 

ΓΙ 



τ “( ἡέρεν 3. 2.2. -ξ ὁ ἄϑνκα 2. αἰς ἐς ᾿ς γ γολίη 

“Πρ, « τίν ἡγήμ χαῖον δὰ Ξναιδν βρρονρίε. 

απ " ϑερυδοακθξευ κναγον ει , τρία, γαφ δ οἷο ΟΡΘΝΕ νῷ “δώ; 

“οσἰώ ν λιν οδδν μῶν φαρωνέον ̓ ξἼαρρορ ΡΡΑΡΕ μα τι" εσῶα 
γονος ἐσιν. ἤρου πο μὰῳ φι ΑΕῚ ὕρα ζῶν «γί ἡλο)ς ἡκῶν 

δ ΙΣ μι δ 5 δλωχρός κοινθς ψαρωνῴέος τ -αθγθώυ ζῳ οδγήψεν δον. 

ϑεσῶν γῆχ' χιαῦκεον Ὁ ΠΑ Πα] ΚΟ ὰὶ " Ἐξ ἊΝ 

δμοι νὸς -πρρνερος «2. κα ἊΣ: ἐὐθυ φρνα θ᾽ δὶ 2 γίνε" 

2. “πάθῃ τῇ ΠΞᾺ ̓  

6, σὰ τόνων ΝΙΝ ὑχευῦ. οἵδν δ) -ῷ -- "ἢ -- Ἢ “πολνρδαςῦς 

ΠΟ ὙΥΡ ΚῚ Ῥγα ἰὐβένωφώλοι ἜΤ ἈΞῚ εἴξισις ᾳ' 5.4. αὐ 1α! 

δ: ὁ όξαι "ΣΦ φφωὲ ψύμο, τι ναόν σσεεός ἀποωννοα 5" ὐρην, 

(ων ϑηναρχκαλίί Ω»; ἰχϑ ἴχὶ ἄν: ὧδ εἰαχρέ ᾿ἐπροιμα αὐδᾶν 
2" εβ 2. 2ζγον αἱ αϑλοώς γρωνο 6" 2.Ὁ ΡΣ κῶς χων αἰρ)Θ: 

μα. ΠΝ σὰ δῦ Κ σουτκοκαϑ 2, Δχ 2. ὧς 730 οὐ ῶ» ἐδεχθε, 

αὐ αν “5.2 ν 3 5ὦ ἐς ἐξα ξὸ αὐΠ.ἢ' γα Ὁ πολυ φγερκεόνζ ὦ 

Ξπ 230 9 ῶϑ ψόφου ΝΣ Ῥξούσοδε "γῶν ΡῈ ἼΝ 

οϑφσλρν «ὴ δ; δ᾽ ϑοσσεραδγρωα ό, ἐξ. το -Ζ, -2 2 ἜΜΨΟΝ 

ἀλαχῶνοις δογς χλυδῆνα, ἜΨΟΡΟ 
,ἽΜὸ) αϑναγων - Γ᾽ πὰ ΩΝ 

5. ΤΣ δάονόμν ἧς ,( τέ τως "ὦ ,: ἰσνλέιων ἡκὰ στράῶ, 

ἔν ᾿- ωὐβ ̓ ϑέον αλναίγω οὗ δι ἢκ 65 »ἱὸ ἂχ 72. ὦ ὄξῳ, Ἰαὶ δήκ: Φ᾿ 

πρὸ) β σευ ϑεσῖον. 
Ἴῤνια ϑαίλυγίαι ων αὖ ὧν τορώνεσεον Ξλυο Ἂ ρου έον: οἱ αἰ 

Ὁ] 
«(πἾαι νον δες διωρινός “το όο» ταρώνοαος» δον -ὁ- 5 Ξ. -Σ. ΞΞΣ σον. 

τινα νος ψὰ "φ- εἶ χωυδῷ δ5 ὦ ὄξω δυδ' -Ξ -Ξ ὥξνα καθ δδρρὸν 
“-- 

μένει φῦ ο-: 

ἘΞ ολ' ϑέγοσα ̓ χκὰβ ᾧ ὄχτο φοθυνός ως οζούος Φ χολλαθλαααρη, 

ῷ 4 κι Ζ εὐθὴς τ᾿ 55 50 κοννὸς ἔσῃ τορόνερεος ε θὰ μπῶ ω εν 

αἰρηξρ ἕης γυλοῖ" ΖΦ εὖθ 1 Σ δῶ ζον Δ οῦ ᾿Ξ “πσαέζεως σὰ γωνοίὴ πὐχὼν 



ὙΠ ων μλω: ρθε συ δ Πα ἄγος ἢ " ἘΠΕ Ὁ ΑΝ ΡΉΨΎΝΙ . 

6 εχ τ 2 ἰλγη πο νϑ, ροῦν ϑ στιν ὀρ άθεν "Ὰ νδολλρίις δας 

“κὶλ πίω δίκι 4: τ " 5“-» ρον ὀρ σι ζ ὅλων "2: ϑπ8ᾷ τας 
ΕΥ̓ ΚΌΡΕΣ γ ΣᾺ ὅκως 4: »᾽ν Ζ -ι Σ)ῷῳ ἢ 5-Σ 

ς ἐρωθζσιος λῶν. 

ἯΠν λευῶον αὶ ὐϑϑοθς ΚΦ ΩΡΝῸ 69. ἠπ 2 ἱ φιλο σὐραγοισῶς. τήν: 

ΩΝ . ὃ» φυρώδ προ εἰν ϑαρρηδα ἦν πρός ζροοῇγ ον ἔ 

Ὅστῷ αὐρηθρνήν τρα : ὅς, καίρνος οὐρα ροῦ 2 ὡς .» δῦ σῷ τ, φέραν; 

(εξ κκὶ οὗ δον ἘΣ ΞΞ 1) ἔχῃ ἀν υἷ ὀαρλγεδε τ Ξ ὄξεῦ: γ: 

“ρου ὦ μων σί κ᾿ κα “ δὐνηϊς λευίῳ “ον οὦ δ. ΦΧ πορονρρον » 2.0, “ῷῳ: 

ὐνελβελεββινανε ζων »» ΑΓ ΟῚ ἢ ερώνέμον ΡΘΕ ΑΕ ὄρ μῶν, 3ν. 

νῴ χϑτ ὡς τὴ» δ δγῦν ὁ ΦὉ ἌΣ ἡρεσῆν -Ὦ τ) ξιοὰ Ξᾳ αφαρρον φἀόν ὦ: 

29. ὀρξιοχη Ὁ πεήμρο ἔξω, 3» 
ΕΠ υλαξ ἀγθλευν! ἐγαρον δ. φληθθιμθ νθι τ ρλύνὰ ζ9: "Ὁ ̓ χα 

ρνεαϑ “σορωνορώεϑαι ΨΥ ἀφο οχα ᾧ ἕῳ ποαρώνῴων »ὁ ἀν πρὸ 

διὸ ἐν δἰσορείν φεσνάρς- ἦν ζνω ὅσ Τὸ ὐφοεΐνα ὅ μοῦ 

δρρόανρ μῶν ἢ “δ 2υ2 2. ἐλέφόν 1 Τὴ δυραλοϑ ᾿ αἷῷ Ε' δ! 5 ἢ ρων εγν: 

ζ, ἔρμο, ΞΡ. Πα: ζχῦ Φλλθ 9 χη 5, μονας» ἡ, οἠ λετλν 

ς Ισ' ἧὰ τὺ ξυρο λχοὶὸ ἐἔδιν ἀραιρον σ9ἀϑήδμνν γὼ, ζον 

Φ σραι 9 ν2 Ὗ ΩΣ ων φζαὺξς υβυββενη ἀίῳ ῶς μεμα, 

Ἰρλσὰ Ἡρηναῦ Ζλϑ ̓“ ἡ ζίχι σόν οὗ φὉ ̓ Φρλεσϑῦ : δον 5“ γἀρρὺν ραν: 

βαϑῆ νῷ τροφοὶ ὧν 70: ᾿Ψ δ ἀμ: το ὀκλραίνοι, ανᾷινεια, κυ 
"9 ὧν} ϑγεσῖν εν. Σ ὦ -- ἂρ» τρδονμα ἰγυλῶν ἐξοῦ Ἔ 7.4 “Α; 

φρι ὧν 8 Φρίδν (: ὥςς δε αρλραῤην. οἴαν φῳ: 

ε.» Ὁ Ἃ) ̓λεσῶν: λαλεῖ ο ἐτν ἄλχοον "ἡμίν » ϑυσφα 

φέτῖν ὁ ζτὴ)ν ὑγτῖν γουκὶ ᾧ φῳ οἐγειἐωθήρω »}.7δον »αὐραθαθω λέ δι 

εὐλα » Ὁ , Χλοῦν “δ᾽ ὑλσγ «δοξ' λδελενοι ρνηγϑλευῖ; σὴν ἢ μή 

Ὥ Σ ἀρολο ἀραθεθέναι Σλραν ᾧ, κωνες τ ὦ ων ΟΣ ὍΣ ΧΩ φέ ιαζωδξ. 



οἵ Τ᾿ Ἰράκεων ἰλέοιι ὦ )ναζ,- οιρονείαοῖν οὐαί σ ω75) 

. 53.5.33 σούς λυ νῦ9 ὐεαργ ρα ξο τῇ, ἘΠ ΟΥ̓ 
ἔξ τῷ ὦ “τεσ λοΣ τὴ ύρ Ἢ τ ἰρ τὴ ὀσανω τὐδιζχο, μόνον οὐ οὐνεῦο, φοχάς ἐμ εὐ βρπίρον- 

32.252) ὀγζλ Θοώδλνα ὅ7 ἥς αν οὐ κγ΄ φρυαρῦ 3 «αν : 
ζιῦ ὅς ἡΕα: τ}: δον αἴ ἢ ἴρορ Ὡ τς σάψγηνρία Ἴ ζρῷ ̓  λραρν γεν ιμεας μυν αίν κὴὶ ἔνα 
ἄτοεειαιν μη ὅτεν :" οἰθηρρεοοῖω ἦ 2) νίσιω 3.5 ταν τες ζς γί! ζ Ζῶ: τ 1 πων δηλ 

ἊΣ ὙΣ σοράλε ζ ἘΞ ; λύτὰ ἐξα 32 ἐῶ γυσᾷ ποτήλέ, δοδθῶῶ Ἄ - ΜΞ: Ξ 

ὑπ ς ὑπ ἵῳ ὦ ὧν ὀκεοῖ 2 “ζαρὸν »" Ὡς λοησοί σε 9 -τ2 ΠΣ Γώο 

ς. δ᾽ ἐξ, ἴα αγαρην λευΐν ἡ ἀν γγονλασών "3 ἐγονβυγγόὺ χώρα » συ; ψγ σῷλλισνΐν 3:3} 

νῴχϑρ ρῶν λότορόνο γρυῖε σὲ μίαν χοονῖ κι πο υτα, ξνωϑ, 

δ ̓ Α' »: ταν γεν “ ΠΡΟΣ σίος ἐν “χασζον σθιμρον 9 γνῶ ἐπ ο θ “295 Ζ 

σευαΐγκιος Ὁ “Ὁ αἰρανεφσως ςς πριν, αἰβηϑέωρ ν φκογεὶ ἧς ΠΕ ΣῚ 8 φιόδθλόι » δε 

χυϑὲ ἐς ᾧ  Ὡνν. τ 

Τιβ συγν τγοασαἀλεῦν. 
ΙΝ τ Ζ΄. ἐλ ΡΦαΖῪ ἐτλιτ τλωνεραῃ ἐῶν "αν τορυνκὶ 

ϑτοαν ἀμ »εὐρλαί μόνον εἰ φλληλου οὐογφῥηῆες »ὦ »ῳ ἜΡῚ οἱ ἐ: 

δ᾽ φαρωνέεῃᾳ 4 " σοραι φραράζ)ν δ φροξ, δοῦ. ̓πρραθγζκωυθι τῷ 

“β ἘκΑ4 δος Σ φελχογλκοκωῦξλε 9 " δχ' [-..2}}}2 3: Ξ ἐξονῆν: ἽΕΙ 

("οὶ διλοῦν “ἀχοῖ, ἤκχσΐν ΠΣ γόν. δή » ἼΛΤΑΡΦΑΙ "ὥς 

τλουΐν γονύαδ 3}. τ γ)9. ρῇ ς νωοϑᾷ.. ον ξεν -Ξ Ξ ρθη ΠΩ μϑ ῥάσα 

ςζ.9 -Ξ τρρροσγρααδή λον ροι ἕλοις δὲ ΩΣ, "ἡ σωροί ρρ, 

οὐ αρω, νομοῦ ἣς ὀϊαχϑ ὡς “ ΒΕ οὐϑγοι ἐΐσου δ.,,}; .45.-. . 

δρροι, ὦ ϑλλο! Φλλεζθααῦ ς, δα ϑγηκηζης ξυνὴν εἶθ 1 να ὩΣ » 

ἐβαχϑέ' “ἢ ὄν τ 57: ) Σ φηλῖν ξεν τε 

τολλα τ τυ υρορὶ γον ἡ οὐδὲ 3 τ ΚΖ “γᾷ μὲν »ὦ. 1ἢ 

ς οἱ -Ξ 4, τῷ “Ξ κΩ "ὦ δ᾽ μὐνΞ ι,- Ξρ ι 

ιν σἂ λωρὸν εν ζοῦν ῳ Ἅπιπ »φ)α' σον Ἐ;  ζωρσύν ρἐργϑιοον «(4 φᾶν 
ιε,»κεχῆν. οἷ γρςς ΣΦΕ, Ὁ αν “ ἄκἢ ῳ ; ἡξοεο κα λὲν 2 ϑὲ 

ψϑ» Τα τα ἡ ἣν ϑουθρρωπῖ ξ τς ἐν 1:2 ὠὰ δ. 2  )νώσυ Ζοῦὺ δλς: 

-'ν -3 ΞΞς δ ς, ἴσο 22 γχ): {9 -Ξ Π ἙἘ Τ2ι 5 ἢ τὰ ᾧφσεγερ (52 



ἀάζ βε, ὐούνο ᾽ξ; ,κδϑν δσγηγμόῖς ἐς ἐδϑι 32 πὰ 

ἘΠ στ 3. 2660. ' πρληφλλοτί τῇ μᾷ - Ξ 5. αὐ ενοῖ Ἐ τ εἰν) ον 4. 

42-2 «ἰδ “φ- ̓  ορα ΕΞ Ζ'. προ κρρῶν ἐθεχόύαι, ἘΣ ἢ ΚΦ (Ζ22] σόν -Φ ᾿Ξ, 

γε ἄγον θέον ζει δε φ-Ὲ ἜΡΟΝ 1- “ αὐναν»» »μέων ῶον νυ 

᾿ ρϑεον ν ἡ εχ 2.5 Σ “Ὁ ον τα ωρ!2εᾶν." τε 22. αἰρρϑ,ς 

οὐνν αἰρνβεννἷές ὁ τστρονέλιν αὐ σερωνέωχι. ἐλεχνά 8.3, “5.212, αἦς. 
εὗσω Κ δίων δ) ΑΣΩ οῃκοκίᾳ ἕλνῖ μόνα αἰλυσῶῳ ἐμόνα ἤϑύγσον ὍΡΙ͂Ν 
Ω9 ἀπλ ἂν οἰ, θέον ἦν βελασο ῬΥΥ, γα “5. χῶς 56 ἾΝΝ Ὑ 

τ μὲν ΤΑ, . τ ὃν ὀρρσοι δου δ δ Ὁ ὦ Ζ ἐρυν ΄ᾳ ὦ -Σ 

οἱδ μείω Ὁ ἡ ΤΣ ἀὐ8 55. -Ξ ϑλὼν -- 

θ...4' δοῦν ὁ “λΣ ὧν μὰ "Ὁ ζ μννν ᾿» ζμσα (α εσί' εὐὐηξοτ ὑξώδα: 

ΣΝ γῶν : ζ. (2 ,κβ )ν ἀρρευῖς Φώον : 7 “7. πρλυ χα ῶν 5. 

((ὅ:2: Θεέ ᾿ς λλεσ Ν. ἜΝ τρλγ εηκοέζον 71: 5 .ξ 

γον ζ) τ - εἰ -- ἐλ σγδξιον "στα ἜΣ ο.- ὌΝ ΣΝ 22. τῷ; τ. 

“Προς δυ δ νυ κοι  μῦσο ὑμμα ἀλεσῖ »αὐβ ζω γος δ ῦχο: 

γααϑη ὦ ὧν. : ζλ,κ δι “22. ἤγετόν ἐἱθ8' αἰγυνενξ ζηνῦν εδμέλυχεεί 

᾿ς δ ονολίοίω οὐ ὧϑ δξζησεροιργγραυος 8 ἐύκο, ̓᾽ 

ὧν ἀνῚ τὐϑιόν δὴ 
θθούζλ (βάρος ὀξδῖ “χετσόν ἐπε ες φουίας δ)ςυν 553, 

ογ γ7' αθρενῖν ὩΣ τρῶρωνο ρίσων"» “σ΄ ᾿ ρμώρδ, ζ, ον" ϑὅξῃ ; 

ώ κυ ᾿δονς ΤΩ “2 αθτς ̓πὐλεπα ἂν ὑμκέδηον 5: 

ζ. -Σ 3, οτουαφιρϑεία λλωλρο ΚΣ ἱαδληλν γι)ὁ ὀῥβεοΐῶν 

; ὁ ὅς “διά ἐῷ “ἔξω φρο ΤῊ ΕΟ αὐναγιονς ζγχισῦν 

τὰς ἄλοίν »εἴω; ο΄: Ξ ΐ 

φυὺκχς ἣ κίχασίς “ιν αὐδν ἩΜΩ ἔχονθ. ἐς; ααϑίον ΕΎΡῪΣ οὐ 

κι θ2 9 ,ν. ἐέον 5 28 Ζύςα τε δ 6.25 δι, και ῥγογο ὧς " χεχσΐωον 

σϑᾶλοιας ὅσ ἐγύμλνν,", αξνῆρων Ὁ “) ἐἰβρυλλλιοηοὶοἰον,θαῤείθίᾳ 

φν κἰρηρμοῦ σγγεῶνξι ὝΣ ΚΩ διον-Ξ ΞΞ : εὐ τυ τ να τῇ 

εἰ ϑελ εε σλεξρβαν ὡχοιὼν γραγϑονόία φτις τρλγ  σχλο 5 ἡμὴ ΤῊΝ Χία, 

σγων 24. μαργαϑηλρῶν δὲ ἐ αἰ β δ εν ὡς ς ἀἰΐῳ ϑέ ἐρ»52 νον“ 2.2 

νογ: 



νυν: τᾷ, ἀριοίως Ὁ ΕΟ, γον νῷ. 

ἹΜιυδ λλρῖν " ὐω “λα ὁ λουδέώϑ ὑρέ ςλευῖθνῃ ,δεὴ ὃ 
λα ΝΜ. ἦν» ᾧδον ὧς ο᾽ 9.8 λιλευῖο μισθεβόσον .52. χν τ ἡ περ ΘΙγ 

ψφγχοράθον φως ώ “1 « 0) Ξῴον Ὅν ῥκῴργεων ϑααι 5 "ὐϑθὼκἐεὲ 

ὧν , ῥεώβ» αϑνσῃ δ ̓αξλήον »(ος αὐβ ὥγοῷ ῥῷ τὰς, ορλ μην μοὐδοῤῥονδον 

φῶ 3 ωθ 3 νυν. 42:..Ὁ Ὡρῶ ΡΣ ἐς -2 βόε 

εἰς -2: ἐν τ τῇ 

ὡφ5 ον, ῥωιργ)όμ αἱ αἰεράρων 2 .9 Ἔν ἄρον ἴτω Τχ ἐζρ "} ̓ γέσ)ὰ 

(όνα ξχεσίι σα». 28 δ νκαἰρνάας 30 2, 2» δέ γερσν» “4, ζω 

}ν "τ ωὐοχοίκαῖ μ᾿ »ὠὔγίω εν δφρλφηεθασίέος λίαν, 

Δα ὦ, δὰ, δσοιο οἰςὴν δϊεριος Αν “νοἤιρροοδον στ! ΩΡ: : φκεάφρ 

ζδας κα δὰ οϑαοι  ἀδολὶ 
2 ἐδ ΚΖ) ἰδ 
δος ,»»»»: 5 Ὁ] 

ἤτω. λλλνοΐει ἕω» ΟΣ ΊΩΡΕ ρας »ὦ ᾿ τς ῬΡ , γῶν αλιμων ἀπό 

φζρον ὍΣΑ τῶῖι Ὃ ὐρφκιρμόχο Ξϑήρθιοι ζώ σραχμερῦ 9» δξσον ἄρα 

: “Ω Γ ἐγα: ὦ 22, ἀνωδϑέ τεύλῶς Εν 25 ΣΝ 7ω. ἐξ. 

(αν -Ξ ἤτ ἢι πρυβ γα χ" ω Ξ Ὁ ΤΆΣ, σεν ὁ ἐῥλόνλσοοι δξαχ᾽" 

Ἐν ἦφ- ᾧ “τ ̓ . κλλρὶ ἐτφαν ζν οἷα 3. μιαρόν δον ὁ ων οὐὐσρῥξεοον. 

φ σι κόρον ον προ ϑον 5 ζος λυπῶν γώ ὃς Φλιγχορασοῦ, ἀρύορ Ξ 

χύζου ο)ὰ Τ γεοριξρορ - Ζρυ  οωρίλυν εξ, 2.5. Ξ σγλλων ἐξς; Φ,"Ξ Ῥμέν 

ὅπλ μθ φιδῦ ἤενα σε ὀρ πωχ-τροίζ 2. “ς π φρλίμον 

ΡῚ Ὁ ΕΘΡΡΜΑ ̓ )ερ θλεδιε σεν τζκ"- ἀπὰς γῶν ἐξαγ. ἐμοουῖτῷ 

ΩΣ »9,2,.Ξ "5 ἠώπον ἢ Σ τέλν Ἐχκοαή ἢ «ὦ. 2 3 ἐβεχρετο κι Φ 

σχιζοῶ σοξον 5.2 {πἰδηφρος ΑΗ Ἰάξα τελμεσριαννθοιθ' ̓ὧϑ οἱ! 20 

πολυ φγο σ γιο αονίς ἜΝ ἄεχρθά ὀρ ονος λιν σὺ κορκον 

2 ο πλλκ ἘλΚόκ ΕΟ ς, «3 γωρσεκζος ὄξει ρκ μβῖς ες τρχῖν ἐξωχρν σὰ; 

ἑζῇ,ο»« αἱ κεηόρος" οἷον Ἐλ'Ἐχοοάζνῶς ἴ 7Τ' μἐ ῳ ὀλόμαγορυ ὑδεχϑει 

εἰ ἴω ,}) ̓ Ἐτρέωνόνον τ» «2. 'μοα 'ζς καὐραλτ᾽ "ζγυλίων Φς ζςα; 

Ξ ὁ φοδῥοθιφασμὸς ἔροι ἔξον “7,57 



ἽΠ 2, αὐαλονοῦ. 

ΓΣ 
6. οὖν ἤρα στιρῴς οὐβγϑ κοι αναῆλογον ξονδουλ δ άτν οδῶ 5 δ» Ἔκ δα: 

σα Υ ἔβαχϑος ς ἐσ ν᾽ Τὴ “» 7: αναλζδ,. αἰργφ δ ΉΤΑΝ, 
ρον λας δ σοος ον δ᾽ ουλρλξυ ὠχοζλόνον, οἰ δ»; Ἔπεοις 90 "2. 2,5' 

ὅλις αὐνουζἭλεεν δήδλήρ Ὕ ϑοῦς Κη λτὉ Ν᾽: 

“εν: 
ἀΆέρε;" 

᾿ ἤρνοῦ “εφαυρὐδῶ ολ “ἐνεήρον νεγυσώρον. Ταίρῶν 28 ἡδνϑεᾶναι 

’ν » Ὁ [) δ αὐ τηνι ὃ ὃ δ᾽, “πέρο, εἰ "» “ ὃν αὐόν φχοίλόνον οὗ ον αἴζοος 

αἰ» " ον δ΄. ἀμ λεία ΚΙ Ἂν ΤΥ γὼ ὁ δ φεχϑά κεῖνον «ὐθὶ 

ἀρὰ δι " σι" » 51: ϑοθύνος τῇ πάη σή ὥς 2 ,., δ οζύγκύνος οὐροβέεος - ἐρδυμει 

οκἐργϑμος ων δ 75} ̓ζωνν, 1 δὲ ἣ ὗς αἰ): τον χρλλασλοι  εἶοίδ, 

κδλι γε αἰδηξρεος γερο, τ φυδυ ἀρ ν τ το Ἰμαβόα,:. 

ν φοζιμέξ σ᾽ κἼ56 Ζ, ο, ρυῆς τγδοοῖ αἰ θαμεοηγί ΣΙ ΣΎ φλόεα- ἄς.) ) οἶα “»υΐα δέβαχφος οὐργϑέζος φὐΐοῦ 20: “ξαγθῴ», 

Αν" 3 θσουύδε πρριον ἐγ ὁλά δ ῸΝ οἰρρκος. 

ἘΝ 

Ἴῆ αν ω δ δδμς Ζ φλστρ ας ὧν 2. τρλν Ἔλα Ἐν δεβεχορ ἐς 

ας τοῦ δι. ἀμ ἀξ. ἐξωῶν εἰ (δ. αἰθλϑέων »ἐς νλλνὦ ὁ " ἐπη 5 δ᾽ 2267: 

΄ δον ο εὐ ἄν ον πιρϑόν «ὁ ἐξῳπγηΐωον γδφγχρν» 578), ϑγρζγαο: 

᾿αὐρίωυον οὐ ὃν « ῳ: :ῆογ δ) (ἀθγμόν 9.2 ὀξγεῤδε ἠδ αρ, 9: δἰ κὠδὴ 

τδλί νὸν (5) ΑΝ ΞΕ μονάς ον “νάτε, » φώς ὃ α' ον«φ ἐδ »γ γ 

σζτερ δ μενάα τοὺς δὲ 53 ἐς δα σοὶ »ν δ᾽» ΓΝ 27, προς . ἔρρε 

δῷ ἋΣ ὧν 7 ὦ “0 κασι βονβαν Φ ̓ ἠρν εωωι Μοὶ 

ἐάντε ἐλ ὰ «22,4! λοϑρανας οἱ ονφῇ, ̓ »ζ αἱ σεν Ὥρῥγε 

φῶ αἰωδεδνῖν ζ3) ἄλλ αρηφμοίωον δαόδι δ᾽ ἐ3αχϑ 9 
σους ἐν θὺ 

δ» σὰ εἀρη ἔλγοι ἐξεοῶν δοῖ αἰυγμ ἡξόρ»ιια δ᾽ αὐκγοι. Θηζρ δ 

«΄. 2-|2- ὦ ὃν ΔΑ 9 έξο σρλϊων 2 ε΄ ϑπΑδευς δγ Δ8, 2. ε΄, ἐξον δ΄ οὐ ξ 

ς-:, ζ-ὲ 

ΡῚ 



ιν: ξένοι οὐδον ἐζυφέ δε ὁπο γὉΡ δ δ΄ ρὲ αἰ δαρρ »πηγλέμον σα! 
τ΄ ἐραοὰ εσεὺς τὺ δ ζῶ οἷο σερεθι κονόάα κὠλόεῦ αἱ τσοὶ 
4 ὅν πον δ᾽. αἷς σὲ δεἴσεος ἀβῖοι χον τῷ “ὁ γπτϑοῖ' “(. 
2. χοῦς “1 γ,. 269. τον Ἶσον ὅς] Ἀμμ ξῶυς ἐῷ σ᾽ φέλορυν. 

τς ὑμνογίς “ουΐγ οδϑογωούζεοι ἕρεον Δλογχαεας »9Ὁ ζγωνείνἡ ν 

αΐδα ον “γα ὧσ «(΄ ϑιέζεας εος γχϑεος͵ δφωρέζν οἴγλαν. 
τἰερή ὅπῃ, 

, εἰ. αἰδγξκων Αθξ". δ 7 ανελθον τ Ἔριν 

ξιρσοῦν σῦν ξο γα δ οι “5. “δοιόοθο “᾿ς ὃ ς δὰ . αληδλος ολλαλαθα: 

αὐ ρίξω κῃ; »δυζςιν δοὼδι ὡν φἰκονὶ» Πρ εὐ ἡγε η εὐ λύᾳ, ζ 

ι ὡΐ ἐς θποεθωτῃ γλίμον ἐς ὥστ ΧΩ ζ,,ς αὐ "Ὧλ δγοό" 

ΒᾺΝ οὐπ τὴ ΕΣ ερῦον ὁτάν" ϑιοιλελργ» ἡνειθεγ δ ιηρ,"2΄ ΦΥ 

4 5 ς᾽ φθεχκάς σὰ ὥσον; δέξεῳ, 2. “ἐν ΩΝ ἀνα, κ᾽ ΡΥ ἈΟν, 

ὅρον 21 αὐδς χορονρεῷ ἐλ δοϑο ρου ̓  

κου ̓" δβλχῶ ἤσόφργία ἢ 2. ὅν εἰν ̓ »Μοῖ φγγσία, ὌΝ ΤῊΝ 57... 

δ᾽ Χ 5.0: εἰ σπν ̓  ὡς Ὡ σός»). “π2.»» σὰ ἡνίμᾳ δ᾽ ψχο" 

χως Ὧν Ξ: σὲ ΔΊ ἘΡ5.. ᾿ ̓ " ΤΗΣ φκαάοω ὑσλαρϑῖυ δ, ἐξγχυ σώ: 

ϑῳῦν ὦ αὐλὴ γααύοσιν» ὅν ὁ [) αὖ φλ»ρο"ὠἐφγον ἢ ̓Ψ “ἀγῶρων, ὡνϑλϑγῶον συγ 

κυ» στε βρίβς οἱ ' Φν εὐ ν φυτὰ δὲ Φέρυ - 

5 -Πκεν γα ΩΣ δ “ελῦς- 

Ἐπν ἀώτρο, μὴ γνεσων ον φρο μὸν 4:90. ν τ, τολαηλνοκῶν, 
ἐν ὦ δῷοο εὐ 7 Γὰ , 4 Ὁ ἐλεχϑέ' κειθνερϑΐρ Ὁ 39 2 ἡ "ιΦ 2 ΦΖλίμον εἰς αὐ 

2 1280 ἐφ τῶ ἡ ρος’ 

φ' «ν᾿, "τεῦ. ΤΣ Το ΩΝ δι σλθυχ αν 249 ὅφῷ ὦ. οί, 6 8. οὐΐ νον ονέξ.: 

ἐν ὠχωνωγαγῳ ϑιλδ 2, ὧν τ τὶ ἘΣΎ 5:15 ̓ ἜΚ, ς: 

ων 2 φορῴλωογ245 2 2 δ᾽ φὉ ΧΟ, 2.914.) γ γυνείδο ὁ ἐξ 

ἔλεος γκούξ τερον ρεαῶ. ὅι ἴον 45 ΤῸ Δ τι 5.43. 

ΠΣ ὧν βφῆνω οᾳ ὦ ὀφο 32 ψον “Ξ 
γαίῃ» ον ζ»» ἡ α κε" 

᾿ἥαλρον »δἶκεν φ. ΠΣ ργεχονῶδ γορρίορερέε, δ4 δ᾽ σοίσον οἴριχεανυ ΟΣ )Υ 20 

εὐ ΄ 120 



ρυ ἀδαῖρν τ λεχώνα 1 κόρον. δίῳ κτρρο ϑέορ 

“4 δ. : Ἀοεἰσοξρρίν ἡ" ἐσθ θοούδ' σδά! δα 5. ἰθεθήσν )2- ΜΟΥ͂ 4 

ἐἰαὺ αν 78 δώ ἐὐθηρθϑϑ σδυσων, 12 ὙΠῸ τ τ᾽ δηρί ραγένας σορεῖς: 
δν »ἡρίῥαι 22. τισι ἊΝ 1248 ΔΙ ε .« ̓ἀεχρύοου 2δρϑ ἄόνα φλωογί 

κῇ σα ὧν "2 , Ζρλίνωον ἐἶξα) 2,20 ΕἸ Ἴμ γ70 σηχος οὐργφρός 

ἔξεν Ἰηρτων ἅτ ,σἰμεόνῶο γὐρίγεέδερι ὃ ἀηθθοι "Ἔ ὀέσον σἰασωινσχον 8» 
ἐι} ων καὶ “ἐμά ξϑ74 36 ᾿δν οὐκ ἡρερίκος εξ! ) σε δίς χώς "δ, εο᾽ λυδὸν Ὅν 2}2. Ζ, 

βαζοῦ.- 

-ἴρν» ̓ ὦ βήχος κδβ)οῆα. σαν τοτῶο. »4 στῆ οὐ ἡκαίρρ, ὙἹΣ: ἐφίει 

Ἔλέδ- δον ; 5 “ἐϑ κ 3 ̓ ξ 26 Κἰριιῤγνάς “ἴκυώνας »δικοίος 2) μον ων 

οὐ ἡκῳ ἐρ79. 30 ται εγοηδι ΝᾺ 3, δ ἄ' ὙΠῸ ΣΤΡ .γενώϑω μῳδσὰ 

εἰν ἢ τ ἐς ΩΣ ὡς ζς, αὶ δαΐδας σἰαπώνα σθὺς26 γυρφίρμωώε. ξζ.δ. ΄ 

χορ οὐλοϑ » ἐξ νορή γα 3.2. 

τς οὺς͵ ἽἹΒερ γα, ϑφεύλροίς, αἰεί 
«νΖ τς ων δαί ἐῶ ς)2 “εσαωνῶφδ ἜΜ ΡΞ 25 ἐν βῶτ ἐν τυ οὐδ, ω: 

σκγγωνη ὁ γρρηαήα Ως ἘΠ ὁίσον ὦ δκορς δι )κυ ὠϑ ίᾳ οδσῶς .ν 

αϑηδμον ϑωῦ ἡκώθηνων αἰαφανων ὅλων ὅν ᾳς 7: 5πὲὸ δὰν 24 χρόφσρία: 

“«κ Ῥσ »δοσαίας φ ων» δῷ ὥς “θεχνας δαζννα νας τρράῖχο γ μων έδήα 

22 ΠΟ ἀγοεδν οἰχῆν ἥν γέρν,ν "μια βοοῖν ὧν ζνων. πρλνσχιοῖ Δύδῳ αὔθ ϑσ ὃδο 

Ῥελεχδε' : ξαγ ἐφ 4. δὸ "αὐ ναςλγογ,ῦ εὐ ἂρ 54: Φξ,αχϑε εἷς Σ ὅδ ἜΡ6: 

Ἐπ γκώρηνωῦ σεάνων » ον σἰρηβέων ἐσεζδθα ων Φο «ἦων »ὁ ζνες 

τ εἰμρόςυ» ἡἡρκῷ ερι οι ζῶν ἢ γἡμαρηνας φρισανας 20. ζἰγργίοον φἰςαγ92).. δ᾽ 

«δου, οὐἰθγϑρίος «ἂν ξαῖζων. 

ῃ) γὐδῷ Το ἽΡ διαξ ρννὸ δ “ἢ ΘΕ δνραγρωῖε Ἔϑῶ δὲ ξανᾷ σία: 

-«Ξων ον ὡνῳ ζῆον. δι ὡν 7 κέρν! σι. σωνζ δνρρίγιαίᾳ εὐξέζον 2η,εν 

νὴ ὅῳ δον ἰκσυρησ δ ἴ μνν.: αἴομῖ δλλαβλκοαως ἀρῤραῖθ ΜΖ. ) 

Φ ̓ἀδαχϑήνον ετρ ολεγενε ἡϑνησέαι κῶν νος ἀντ οὖ Φζ,2 “νέμω ᾧ ἑλίων 

κά ἰροῆς 2ον ὥγῳν ῥαν να σφιησανῷ υρρησρυνῖς τῷ ἡ δεῖν σε αὐ ὅδ 

ἐπαρενάον: ἀβεχδήσω ωΚ( σεώηδᾳς 2.5 οὅ- ΕῪ" Ρ ὥρρε τλρλδιΣ »" μᾳδο: 

σὸς ἐλὲὰ ἡ τῶ “ρα ρωνᾷ φορᾷ “άφηνὸς νρμηίγεαζε δ ἑσοί οἱ ο οὐκεφος: 

ἦ 
γ: 



γσχον αῥῆρ αὐῆν χεόνν ὁ σἱροηε δε - οδιδρων αὐ οὐύρκον) σίκχα: 
νῶό 20: ορίγμεαῆν Υ) ϑω)Ἀαννίοχου φήαργο 4 τεγρργκοαύνωνβ ΩΣ, 

τ ἀρβοον 229. ᾿ 

Οἰαρβοηρίγ" "2 " “μάῤοη σι νοροίγεκς φ ον 3 ὑρον. . ὕχυσος ,ιούνος Ἵν 

ὅξως ὡν ἴδο γορ τ βρλς κρυβίρη γο γορφ γε, Ζσφϑο ἢ “4 " γολυγχεραίῳ 2.3 2.5: 

γᾶς ΕΥΎΝ 70 ΣΙ 20 γγρῥῷ σρκαυῆν. ερνννά)αι ΤῊΣ ῷ- ραν “7 λεημόρλς 

οἴηξαῥσο 20 γοβείσαί, ,νο. ῷφοῦ νῦ ΖΩ τ μὰ ἀφεγο" 

ἜΘ τὸν “ας φρορ Ὡς » Ἄτονο γεὐβῆω δι ριον» 

τελέων ε ζξα) ἡφοσϑ ἀβναιιογί β΄ μὐβ ζ«ᾧ 792 ἀνγρλίνμοον φφω} 75 9 χορ 

ὑπ πμ ὦ εὐ 2. [5. τρρέλο ὄ, μομμψ, 

(νέ ψνωές Ξεασῷ ω ὅν φινοροίγωνῖ, αὶ φῥδυῖς μυνὸς ων) δῶφ 

ἈΛΈΦΘΥΜΑΙΝ: φινλφήσῳ", ελλργλοοαύν "ἢ .ο7 ΥΩ, αβέη, ἢ μῆνα, 

ὦ ρον 7799 εὔγαρ “ΖΑ σορργοκο «(ὥς εὐϑ ̓ν 2. γωνώσον 46 296. 

ἐφ ςτ "2. ϑαθήυϑ ΞῸ ΞΟ τἀρττημεμρα ὑόν δ θῶ 20 Φ 62: 

πω αὐ ΜΆ δ ογ ξοον οι β 17. ξαγονερ 

γεῖμας βμώενες .22ι2τι ξογϑεν θοὸν ὐσθὶ "ον 4 σι 
Ἐδγεν δία δίδουν »“ἐδον κα ἀρτῷ καρ  νίδῥον ἐν υς Ξοϑεώ): 

εἰ σπὸἀβκχρν τὸν φ ἡκάίερεν ας ἢ; :, γζι τ" 
ἘΞΞν μρολον »ιθικιωγ ὄβιρ)ιον δᾶ, ΦΡ)" 6) 7 ξοσόσον (ρ δρνοι ὡς δ. φυτῷ ὅρον 

οἰῤικῶ πολ κθβο τον: δ: ἐδελναι ιν ν» 19 ΑΙ ἐδαχϑῷ ἔξω δ βεθυ »: 

σνῦ;ς. -“γοῖ γε οἰθρφ ῥέος κἈ κοναίῖα, καρ ξ δ᾽ «ρων ὀςολοὸ ας δ εόρθρε 

μἰβ ἤν 20 διαί, τ ἀν εν ς) 2.΄ 

ρήρνοι οδυ - μὰ 2 κίον σὐγνδ: 2 φ) 2 γμαβρναδὶ γσων; ΡΣ ἐξ “3, ἴμε: 

γον βεο) ρρνφ ὅρον εὦλ᾽ δον δύ πο ὅρος 2ο΄ διώνδον μὴν ὦ νων»: 

δῶ σον 

τὰ ὼς ς΄» φγρῴχριων ὥνοσᾳξων τα φαχσί ἐκ Ἰπϑούφον ον ἀβμεο χρήχεωι; , δὲ ὅροι 

εὐ ωσβα, τὶ οὐδε» 798 Κους χχος «νη οἱ χῦοον »φὐ σῷ ρι ρῶν. 

Ὡ ὡκ.... “ον. ζαν 95. χω ἀξ σλεοχεῖν ὅδ Σ δ ᾧ ὡὴ ἀὐακξ εῶν 

θγεϑϑ ἊΣ δβ ὐ , το θολελ ον εῖος “Ὁ ἤηρ δ ὄν εἸαλυϑϑήιῶν ὁ; ἂν 

σγραυχ μια δὲ ςοόδλυς ,ϑῇι, ρδιρίϑω οἱ δος οφφύον ον ὀθλὸ οὐφνούςῳ πρξιρ κὐ 36 



χόσον μἰρσι: ἀληκαν ἐξ 27 5 ὠῶν ἜΥ ἘῚ εβόθμιπϑι μυ ΖΖ΄. 

σβω δ ανωλγία ϑζωαν. ων λέϊδο κώρείζωο ἰς, τ 2. ὁ δήθλνο δοδοῶν 
Φκ 27 δ ποιέων δ’ κὰν. ὀδδλρς ἐρ Φρ 4 92. σελν θγ σοῦ 

“ρσαν Ἂς Ω, - φῦ. μὴν ̓κόθδον Φ δόξασε ΧΟ δ ἐβαχρ ἀξαὶ τι ὁόθλο! ὦ 37ς 22 

“λλεδϑ' 5 ἀρλρᾷι ρεὐθῆς ̓ δό ϑνδμξεψξ οἷν ΣΒΩΣ τάς σ᾽ πεοφῶ ὅροι 

“ ΚΩΣ ολρίϑηρο τρβθιρε 1375 φεὸς 5 σοι ῶν αὰ! “δυς) 73 75, δό ἰβλγ ϑρδεχ: 

ἴς οἰυνμίλιθ ἐξλιεγβερόοο ΟΊ ἐμαᾳ ϑνηθεφοθαν, ἐἤχα: 

οϑ δ; Ἂ (λοι ἐφ. 

θ ποσον ἧς ́λεσανηϊσὴ Υ.Ι ΠΑνΩΩΙ “2: κορυψῆς:, δ )γίερ ὅ: ΣΎ, ρα ες 

όφ ς᾽. Ἰῷ δούς Τοῦ φτχτ: ριδκφαθοίων δ δι ΦΘρι 4 πῶ ἔων 762 2: :όᾳς: 

ἡφὰρ ἃ γίκι.., 5.6: γγήρᾷ τονίων ἀθξου Θ δ αἰνρο γ ζχνδασσῶ ΠΤ ᾿ 

γος υϑοῖθ τηδρῖ ΔξοΣ φψας ον ἐλρχγλϑολι ὧν ἡδλευῖῦν εὐ ο2 οἷ: 

295. )τὴ 5.4) ἐρνρεὸν Τ᾽ λσιΔλο 70 νυ αὀογεν τεύξωον 
οὐδεν ἀλλο σεοιαη “Γ 12 γῦχ- ϑόῴρα γα ψο 2)... σ ἀδρὴ ἜΒΝΝΝ 

Ἡγίων ἴον νο 7 αῖι νῷ οο λέξας οὐοῦπρλθ ὅν 4 1 6 γὴν 
ἴω διρόσον φ φλωῖς» μι βνήχ) νὸ γροσρίῳ ἘΞ μρραζ. 3) 2υῦν Ξείηρν οδω 

φυήν Τὰν καρῆζν {Ὁ} ἡσῶῦ βέ το αἶα τιρῆν »λλλήα χε 
ΠΩ 2ς' θὡμωβουβοι .- 

Πο.87ς φοούηδι ἀῴλον ὁ 3ὲ γγθαυν σκώραδο τ’ πρὸς ρον; ἡσέρον 
᾿ 9: » ἡγόροι Ζσξ'- ὁ λὲν ΟΣ ἜΑ λος' πραρώχο )δ 7,6 ἐβιρμτρρ σι: Ξ 

Ὁ ἶσον οὐρνρὶ 3 3 ω 3 2: 1 ἀνα ραλουίι 29 ἐλευ (ὐλικφροί: ὠν ῴοτίςι 

ὃ φλγ5) ἀδσὸν κεῖ τ, ΣΦ λαυ ὅγ΄ ἄρα, ἡγδόχσε ζὰ κριφαχᾳ σὴς Ιζ: 

ς ον ὀόδχών, ἀλυίσον 5 “ιν ογλαν: - 

-ἄφων ἐφ ον Δδέξιν 2 ζ λρδναδαλοον “να ϑοσόϊρ9ν7Ἃ Ἄνον φρονῶν ποῦ 

Ὡν ον φδρείεὐγ ξρένϑαλοίει ϑεα ουθριοίη νυ 20 δ “, 

243. 240 Ὁ Ὅρ Ἰώ ον Δ γ φρο σῶ δῷ τι ὙΖ "“ ππρλχιγχεοκαλίῥῶν τῇ εἰν 

δας ἐό ὅ φωφξκάρονῶ ΕΟ. ϑ φϑλ᾽ ον ἐς αὐ ὅσν. ἌΝ Ἢ 

2. χερς νὰ Οἵ ὁ “περι. τνόλα μὲ ἐρβογονονπρόρροχύεσε 

μού φφιν τον ἡρ ᾧ:; ἘΠ ς αν) δολ δὲ ΝΥ ΖΕ δὰ γαὐχοθς» ἐξα, δολ “ποὸς 



᾽ "εν οι οϑῶν “πρὸ 2 βρωρώσυ σἶκ ; ὅ4:: Ἢ ΓΤ ζᾳ:: 

(ὦ “ῷ Αύυν τρή κα κι ενώ ἥν ἐννξοαςν. ζυχύ: φ- »'ὰ Ψ 2 ζ΄. 

τον (ὃς ὧν ἡραεε σοι ὀρ φαῦλα 24. .οσ σῷ, οἦ Φ ἡ μαύρ 
ἤ. ὥλρον » δι ἤξα μος «οηα Τονγίσης Ὁ ν φον αιὐβί 

αὐνηι ἀρῶ ικα δα ρλ μϑ οἷν, δ ἡαἧί ὡς 5) εἶν; 

θείς νοι Ζο οὐ δρεερσι ἦο ὡχού τρρ» εὐϑαῦ ον} »δυυϊοναίφση, ως. φ' 

αὐζ' παρρνὴ αν ἡ ἼΞΕΣ ὑμάιαε. "οὐῷ λοι δέον φηεύθο ζλοσ 
Οὐτν, δυοζοὶ γλέονοι εὐπῥι δῶ»: λεγο Ὁ ἤν, ΤΡ ΚΝ 
ὥμ πγρίθηκων ων δεύνοῦ ἀῤγων 3} Ὁ} οὐ βς δ ἀενρθιμωυρρονά! 2. 

γ» 2, ϑλες ἡ ἅν ει ῳ ἰφῆος δ ορμω ὑρεῖξο. 

ἀθθιμος 

πόιέζκό, 
Ε; πὐω, ἀν αἴθνϑεον ἡ οὐδ»; ὅν γόνιθσ᾽ οὐρα" 

-Δόι αὐλοννον δ ρ. ΣΡ ὠεωνί(ῶ δ χευθοι δ [ δθλδς ἰῷ 18." μένα. τι" 

στιε,2.5 0. ἐμαβο» ὧν δ5 ἢ οὖ ὁσοῦον Φκαῖτῳ φΑΣ ΔΝ: συ “ὕω. 

δ ΟἿ προ υημοι ϑον δα ος κί» 1δόνο ἐχενῖν ον ΟὟ δό. ΠΣ 72: ὠμίασος 

δὐλα θνοῖρθιο. ττερσγεδ ξ αὗφον. ποκαλίέρ δῖ 3ὲ 4, 76: 

; ᾿ " ῴς,γος (ὅ2ε “δῷ νοῦ «εν» 7, )ὼ 2 καῤοῇς τρέζονῶ, 

δόοροῦε; ὁριοήορ ἶν «δὲ 2.0. γερεχυονδο 9 ἀα'.2: “:ζχαζϑον ΞΡ: 

“-. Τῇ » 

ὑράλονα 2.2. "2: ᾧ ὧθ ὧν ἄλχον δωσλος οἐ δεοξ 28 ἀργκρα γος 

“βλαάςα αι. “ἦν εἰση κῴδνν ζξ ὅο ἘΣ 
2. 

γοϑαῦ δὲ ῥχονῶι Ἀόγον»ον ἢνδ' , πνδονν τ ι23.. ---- πο “" ᾿ς 

)9: [τ  ἸΒΘλ Ποῖ, αν διὸ 709..-- στρ “1 ἘΤΥΓΕ ἩΓΤΤ -- δ 
Υ, Δ .}"  Ὑ ν 

ἐχή μἦώων ὡς σῳφραοϑω ΓΟ - ΡΡ Ὥστ τ 3 ̓ κ 

2 δ τεῦεῦ αἰόανωσαλιν οὐ 

ϑ ἦτε 2 ῳ» 9 με πρίκό;. “δ δ,υἰχὸ φς ἀρ αν τ 2,» Ἔρὸ: 

(7 ἐγ ̓  ξζ, ΠΡ, σου ῖε δ ὍΝ τ δι ’,.,.2) ἦγ οἶρα ες δ 

δα ὝΒΕΝ. ἐδ ῖν δν ὥρων ὃ "ει :Φ 

(θοῷ 5 ο7 φ,.β βλέ ες μνψοθνι ὀΐθν ̓  νϑε ὁ γν χεοσείξζεν Ἂς 
“ Ἢ 4-ο 

ῴρωνον “ ὁ ἃ’ ρο. δ 9 40 ,δ), 2 ο: ὡς ζοϑ ΓΑΤΟΜ. Πα! ῶ,φϑ 
- »Γ52}7,. δ χ 5 

δ ΚΙ 



μέωνρίω "ρα δ ἰήσν ἐεδλδ σέενοῤοθναθας θλεῦ »γώνφίαβρ ὡῪς ἀν 292 δ “ἥοοῖ 

ΓΟ ΑΥΤΝ πρός κ4 5 3.40 ΩΣ ζ οἷ δο ρρεϑ Ἴζο »ἤχίςδο 

κῆρος ἫΝ 76. 

-ἰρϑημων 7 δν "λϑωδς ὄξω ὦ δῶν 84 μῤ σνν» Ὁ ἰδ ἐλ δαχσιαρϑῶ: 

959, γώγνων Ὥσθλν κῤλϑὸ β,λγσες: - 

δ ϑερον τραραῖ. σηγία' 

1.9: ἀρ ζζ ρίαν τ το στο Ὀρένοι ἀὐωυῤ στον οἷ ραχ ίας 465 5 “φρο, “Ὅν: 

ἀφο. δ ΑΝ 4214.“ ἐὩ διῶ τὸ ξς ὧν 2 κὐΐον φγον ̓ ,ϑαρὰ δ τῶν: 

σθως τς ζ δ ο μόζσεοχρωίς 200 7».. ἀμ Ζιξαίχοι9 αἰρίμαγν θῶς δ δ 

Υ̓ ὠϑωδ. 
“Πῶς λον Πρ ῆι ρος [ αὐραργαθοάθν λεροκ κοῦ 20. γιξα 1420 ζρεχι: Ψζ 

ἐθθι ; ᾿Ιἀασρλοήσιν »ααχεωξαδ᾽ 912.) "τ ἐν τον 262 μῶ χεῖ» 

τιεα , ζδρ τ αν ἌΡ; οὐ βιιβοήῥ ἸθΑνθνδΝ. ὑυόξ,ι δ χαρα 

νος κὦρ τερεχρίσου δι σ εαχ (ἐῶ) πα βώχο  “αρηνννσκοα δῆς». ὦ 2. 
σῪ “2ν δ. τς φῴχω. - σόσον σὰ! οὐ λο,8Ι ̓ σῶο ὀλριδθν καογς ρίαν ως ̓ς ζω 

αἰρηκῶν, ϑώυοσ ἷν ἀμῴῥοθῶν φγεχ: 5:6 ζίύξον γκξαδεαχρων ἐς, 
οι δέ ταν ὁ κοιλίαν λεγχγεῷ [2.2 ὦ δῷ ὅλο! 70 Σωβα δος τ λαδηνών “39 καρ 

οδόχρι 79. 

εϑδυλήμα. 
1 τὸ 4 οὔλδον )επσωνούχϑ ὃν» σίρε στξλουσ Ἰΐραννυης να δ, 

δ ς σάζος ἀξ γχιεδί δ)τῶς 25: τεαᾶ; δ τ τιν ἐθυ λαοῖς γου  ἰνοΐϑ τ 

ἐρῶ δὰ τὰς μὴ Δ δ 66. ὅ5.5 Ὁ δ δον ὥλιαςοςαῦτ᾽ τγηουῦη. 

ΠΩ; φόφν αἐνολεῦ τι.» ως πέρα ξιν Ἂν σοώλχ 4. ῶν᾽ πέῤε 4: ἄγον 

δμῖ σοιοῖον γιβῆν σῷ δ καῇ με ὁΆ πὲ ὙΆΓΕῚ γυαρεέχοο ς 6 3,3 
Έ5 γι 7 ὁ κρσο δῆς. ὃ δ Ἕ ὙΜΘΣ 22...» 

", υερα εξϑόδον Μάρωι 
ζνϑυ;2, οὐφυδώνων ΡΝ Ὅλ. ρῬναύβγοι φεῦ δὸ τς ὄνοι οὐξο εὐρεὶ 

ὦν. «ὃς ἧς κι σῷ» ἐὔοθν: ων γϑ δονο λέ εφσεν δ Βδιο ἜΘΟΣ 

᾿ς προῤρωῶς κέδν. 2 ἐν γὴν δν αηΐψεα ̓ δολ' Ῥγάννοθβῷ "ὥρα ΜΆ 

δον κλῆροι ψ νῶν δνδιγαδία. ζρσζνον οἴ ἡ ἡ κόζσ ρει εζόσων ὠἰϑῆλυ 

ν». 

4(,2: 



δόμα ἜΧΩ οἕζω. αν ὀπάλϑ «λές ΣΙ τ οὖν ὧν ΧΩ ὠφνοιαν.. 

ἐξν ἐἪ δα ἀν ἤν σἱϑ Κγννλῦ πῶς αλλνοιοῦν ΚΙ λον λῆρ "ἡϑδεχέδενῆς 

αν (ὦ νυ μὰ ὀεχοον »ς Ἡμν, Ἢ πουδπαῦ δωγούζρ ζῆ. λήξηρ 4.4 

ὅς. ἄνα σοιζον ὁ (Ὁ ωζη ε Δ πὲ φὐον γι βάθη ̓ς. 22.. 3, κε 
ὃς Ὡου ἢ  χὶ 5.2 ο ὅς τς 557' ὩΣ ὧν , ),ςϑυγπίοι; ὦ ὥςα, ζραν φδοδ᾽ 

τοῶι ἀὐονῶς φγεθεὸς αδο ».) δῶν ζζλων δεοίως. 
, ἐδε στευσϑσμως εηρρένοτ ΄ 

6. δος ὡς τρλλοον ζᾳ γροχγαυδν ἢ φνμίορε ϑεἸοίφνεν τ ἐαχραλν ὃ 
ΜΕΝ τϑυκλανηρσὶ μόνον: 2.2, ἐλαίου 5 Ον Ξ τερον τοῦ 

εὐδιφῇ, δ δχσορων ὑέψῶν οὐβυκαί να, ὃς καλὸ" (5 ἐρλαλ τες ζυ κναξ ὑῳ λάρθίων 

«χα - Ἵ τὰ Δ Ως ᾧχο οὐδ᾽ δίῳ αδῆν δῶ 2, 42. ἡ φιαρ: 

ἀν γρυξ ες ὅϑις ἼΤΩ Φέδχοῦ σα γὼ ἘΠΕ Ὁ ὅς. ϑοῦ ἐτις χ5 φ:σ. 

δἰ ὗς σὰ ἧς ὅθλω, ὦ γοβαύς μι ἔμννε ἡ 780 δοιααζωνὰ ὀδόχαι 24 ϑοεὺ με): 

(νον ΤΣ ὃἰσονγε κὰδ ίκον γι Τῇ ὅλα ὅν εὐῤοιάς ΚΣ 

“Πρρὸν ανωχιαϑεγίρον Ἰλπανω οὐ ϑᾳ ὁ ΜῈ 90. Αἰ; Κπρ αἰρλῶμτος 78 ν δε 

φσοζυγδ δ φον χω »ν ν δγεαμκαᾶς ὅδ κω 6 Ἐχοῦρ “Ὁ "σὸ, κει δ ωνοῖς 

σίξυ ἄφυ ΗΑ ὌΠ ΡΕ αἰτῶ κι υς κά} ωρῦδν φιγζο, 

ταν. δοῦν ἡρνδγόσον ὃ ςφ, οὔσῳχο ζῦ δ ̓ » 

ΣΙ σῷ 15. μὰ ὦ Ὧυ ἦν 220 αὐ ὃν σδ ογδαχέ: 

δο' δ 6 570 (Ὁ "εν 2.99 οὐδόν ςΖ Φ ξῶι 9 “ ᾿ ἰ 

κὔιο γὰ σασεβύγφοιν» ον δι ῆεζν οὐ τω τ πλεῖ 
“ὧν φῦ να 26. δος δΣ εἶχ μι μ πὰ " 

οι λασο ΓΓῚ Ἴ ̓ρδαχό 7 ὦ ν 0 τό» Ὁ "σῇ. 

Θς ϑυ σεν 70 χη αν δ. ,82. τι πίῃ 

ἄξει ὅπερ ἡδυφ γ͵ἱο,), (5724 - ὁ ζζον ον 3:12κι σι ὌΑ 

4: φοραχο ἦσο 7 φαρεῆχὸ θα 2722, 7} 1953 : ῳ ΤΥ φϑαα». 

“ἂν 5 ὑΐροίας κυ φεῖϑα Σ1.759. »φ)αν δός χαξοξχο ἴδν4. 7059; 

,2. 2;κὠο] γεκβο ϑοί ,οο νεοι ρ΄ δ χσονον 22» Ξ νοι Φόῶν κι δόχων ς.4 σοῖο, 

υἱκἐεἼωνγε 32. ἢ τλωὶ τι» «3. μιὰ ἔέεσυ οἷ, εἴθ» δὰ 2) ηὐρ᾽ 
ὀέδλχωῦ φῳ »μεᾳ δ γ΄ λίλρῶν ; ̓ Σ δον) δόδλων ός. - (ἀεὶ ἢ μέ ας “20 ἀίρδο 



2:- μῶν 70 μια νυ 5 “δ πικρὰ 1.5 ϑιυ) ὀξλωῦ γξρά,2):.4.1 ἃ; 

δον 5 ὮΝ ἢ 

ΓΕ: σθιη ρον ϑοῦ οἱ ἐλ νω ΓΕ Ζ- ἔν 

ϑ2γκα 

“σου! "αν μὰς Ἰρονύψδ' χῇ πλω 23: ὦ δ μαν γραχ᾽ Ἐὐων ἢ 
2": ζ΄ αϑς έσπιοῦ 2δὅ χερί θ, μαθόλων. ὅδ δς ἔ γρῶχ: “9 χα μο»2᾽ 

ΡΥ 
. Ιῳ τ ὦν φῦ 27 γί λοι ναελὸ ̓ωλῶνες χόσον αὐλελλν 

ων αἰχὸ πρανϑς δύγε' 

δος ΤῊΣ πον 
δ ϑαχῚ μ ας ἢ: οἰ 2,2}»Ριζζ Ὁ 3 βρα»ὁ ἀθαπασθῶν ὼς 

διωὶς δαϊοθρ σα, “κ»6γ4 32,» ὅπ}. 2) σῆς Ὡριόμ ἄζεν; 2, ΕΣ 

ἡρθῦθα ἘΠ ἢ γιός 7.145... 7.2. δέν μαρο ν᾽ 

« ὦ δία λίφω προ» ὃς τόμ, τ φρο ΠΣ ΤΑ ἩΠΦῚ 

ἀφαῷ 17. 2329.’ 

16. μ" δ. στ 
ΤῸ] ό- ό “4: 

ΠΝ 

! ἈΠ ἀση ἢ; 
“Πρὸ; ὁ πθτ δία δέν ἡ ρδοβῳ. 

φδυνα διρμέ; ζνχχι 2. δέσοον »σρρυξνον »χελμός ἐκαλυηοθι νι ηολθιτα μὴν 

ϑον θοὸν »«ἰσιεριρρνεος» αὐ ᾿ζρο ὠδργς χωύζον ὃ ἔχρυσος ὃ ΧΗ θόφόεο 

οὐ Ὁ Σ ἐθα οἸδλῦνν: θε͵5ϑὲν δἰ σὐβοηζωυ, 2.0 Ἴς ζωνζῶν «ἐζ. , δεν 

2 δρπλ μα νοι “νὅ άβος » ὠὡναϑί» ἔχϑω ζ5)ν ΠῚ ψ ἀλιαίς σὰ! τ 2,ο. 

ὡς! 95 ζιζῳ φ.- ̓ὥχαφον ἀχρίνίς, ἀγο οὐν μλ τα ἄλεα ςος χροα κῆρ ἐρ, 

γι αἴ νου - ὃ δλρόρλ ἡ ὅ)1ρ9 2 χἱ σϑρά κα ζγραν- “μαξν 
4) 

σὰ, γί εωιραν, ϑό ϑεχευΐν φξωεσον λερῖν,γ: 24 Ζώνωρς αἰαὶ: σγλρονολίῳν 

: 52 



εἰ ζυγὴν τ πειτο οδνᾷον εὐγρρόν: (3 κῶ ἤν φυδι ΦΎ ροκθιανραν»δ' 

σον πϑιίχν ὑνσι εἰς μόνη »σὲφ᾽ ων ὉΠ ΦΉΣ ϑε εμέ αν- ζξερι αἦρ 24 σύρουν 

αν ἀν αν; ἐπ υε  ύλϑυδον οὙΑίδ ον ἡ- ὡ ς, ὁ Ἔχε: γον τ. 

"αν βίαν. δγρ λιδνῳς, 2 γεροου ας. ὅξς ς σδχνεο ποσὸν φ,γ:} 

ῳ ἐχυροῖ 6972. γον ξὸ μὰν ): 

ἽΕΙ ΟΣ: σῇ 3 62 ἡ μν ον 3 ὝΣ; “ 07: δίοξ, ἐ ενύρνον ἦγ}. 

25. εὐμε γιριβριρά ὅς ὅιρϑ 9:22 δξιϑρεχς 9 ὅξνῳ ἀνημεν 

πὰ 4. πον σρεροεζρ ΠΝ δ 9.4. ΠΥ ΚΙΝ ες ἀνε κῇ εώδον 

ΑΙ ὠψυρό 9 ριον ῥαβορόλοθν δθυς ὄνος μοἤφων "αλλὸ ἴῴς ἐκεῖν θυ: 

ρῶν ἀσ:4 σηγεανα ζϑεψάλεας, ὧζ' 3νν “κυεροεΐλεον 2ο» ἡ συρυνᾳ νη 

οὖν χκαόηρυῦ » ὑνἰ ϑειῃν δελμον λιφζσεοε - διῶδχαι. ἀζρόλ,ηνσοῤον 
δα, 4 72 ἐἐδοῆὶ 3}, ψψ' ἐῴγ' ὍΣ 2 7. 22 κι ΚΑ ΧΩ ως πύρδεθλι 

ὥςι Ἀὐδολοῇ ϑέθι εζρνος "κ᾿ ὧν: εὐννδό δ)οδον γερεθρορον τ λον τὰ 

ἀν λύθεν τ ταλναλτα :4.:.7: σχο δ ἑκας» Δίξρ, δά γς δι ὅῶν Ὁ}: 2» 

λίρα 4». ζνερῖ ΤΕ ΑἸ έ πων σῷ δοίϑν οχολυχί.- 

γα" 
ςξ ΠΝ “ιοῦον δεσο φῇ λ' οφ.) 11 Ἧ5Ε. δθλορμα στουαέγᾳι 8 ὄν: Ἐς 

“ ἽΕ" 2.9 ὃ τον οὐ τον δι 3ουν ὧν ζΖυ, 

παρὸ ἠζίς ξῥεσιο ϑνῳ “ἴσῳ 928  ἡνῃ δ, ϑέον τ ρϑξάνν »ϑίναρα: 
ο6.,2, “υᾳοεείν ξωῦ στιυαζῴεοφνο }0, ι: Τεύτα ἀρημ, γον: 

ὥς οΆΪ5“ὧὡςν ζυῶζον 4 ὁσόώς, ̓ δγώς 2 ὁθώςᾳ αὶ αἰραϑ δον ρζρον ὃς ὅν: 

φ: ϑιεερεκῖδος φ. ὁσισῶ δ᾽ ἦγ' αρφ’ τ, ὅσα δ γιός ἐδ ἦγε, 
υὐσεκεῖ ἴθως ᾧ "δέγερ 5: , ϑοῦ δ, σωνοιγίεωνα, δε Θοφονδργε τς. 
γώ δὲ ῳ εροι 2 κονία Ὁ ὅξον ἧσαν! 2, ἡ. ἐλασζ 

οΥ7 διεάγοικδαντ: "Φ 7 φδην »Ὁ ἤμν- 5 «“οἾόν 

αὐζή ἐν Ὲς ́ ᾿ΑὉ τ Ἢ ,ν Φ ἡνδς ὦ, ρον όη τὰ 
ὡ(οἷῥ εξὶν ξκας» λῷ' "ὔυ διξκχέῇ δῶσ ἰῳ. σῳ σὴ κι Ἕ 

ἘΡοε τα ΤΟΥ ᾧ κάς» “ἂν εὐθὴς ἡπαῤτ, Γ 

241,)ν 2 ςνυ ς ὐϑλὲ ψ φόνου 72. 3: 

(ῃ᾽ 162. ϑωγοὶ' φ Δ 4. “ ΟΝ ὦ) κὰν αὐ λιονλυῶν, Ὄ ἩΡ 4.Φ ὁ Φλ- 



ξεν Δοῶ, ἐξ ὁ ῷ, ἀσερ39. βαρ, ὧν εὐ 50 ἐς δ ζαν δροίς» 
ὁ: χί,. 26. ἜΝ 

ΟΝ, Εἰϑῶν σεωέφγρεαι α [ν φᾷ ΚΣ ΚΧΩΣ Υ̓ 

Εξυ σὰ" 40). ὅν Δωρ. ἢ ἐγ 5: » Ἀν. ̓ «ἐζτ Ὁ ζαν ) ̓ 2λιϑζ ον ἐνός εχ διά. 

ξώ κι. .ἧςξῳ δμΐᾳ ἦν 2 ,κ. ναι ζλωα σον μμώήρον 2 μι 4- Ζεᾳχ: 

(ον ὧν] ̓ς μέζον ὀνγ» ῳ ΖΣ Ῥων γεαχμαν, υλλιτρροαχὦ ὧν λὲ 

βάδοο ζς 2 κἀς δια ΤΟΣ ἐμ  σευδαρίμει, ,ς» 

," Τῷ εγοῖνς λῴζο ὅν ὀνυγὸ Ἀρλίώνεβ ὧν τ 520 

συμ χοσχρώννογ ὡτμῴξων κζὼ 39 ὁ γσως μόν, ἼΡΕ ΒΕ; 

ΚΙ οὔ φεφχβοθεσεως, τ ϑϑργο αι 

βυδλυον ἐδ δορὶ “3 οέι(νοβιδεδεοι γε χόερρ ὅλ 
πη... 

Τὰ ρβὸ 29} οὐδ  ζαρκρήνᾳ μα υλρδδας σῇ ἦ 279 7 

᾿Ἀλρδ᾽ λον τὸ πτχεῦν» δ υῤλωτῖν γενξμδάροο.- ρἰεδωῦς, 
5 ἥπκα αν 2» ἡ οἵ στο ϑοῦῶς »ρϑ εοἀζς ἢ ἐὴνι ἐ),).ἢ οχρθυσιν 

ς «ὦ αἱ τού ὭΣ ὀοψῆ ἡ ὐ ,ὁ μόρον. ων ΠΩ ὥχ, ἐχοδοκοι γον δῷ. 

“ἤν ΠΥ φ)γγχέϑον δον ϑὺ θδνῆυ μύτο, ἀλευτον ἧς » ἔν 5 ενγχρίδον ϑα' δὅ ΡΨ 

4 χχχίδον  ,Σ τέρα ζρνενῦ 21. ἦν διὰ 2: δι 75 "να 

ἡ ϑμτα να φημ θγ8 ̓ 32. χω. “9 ποὺ μυλον, κα 7; ς; 

ῃ θγα: λλάνον ον εδὲν ἢ 2ν τίν, 2. «δικ' » ὅς, μεφίρος "2 ταρζγο ζΧ' 

) δῶ ᾧ χρεϑδα σῖν )ὅ ῳ" δ “ σούλιμα Ζμος ἄλ»φι πος “ἀ ΟΣ 

ΠΣ αν 27: δύ ΠῚ δ δὲ οἰ) διλοίο φς ον" 30 57  ο" 3. 222: 

λάδι 3.0 5- Ο7) 

φς ἤκρον τ᾿ γκα' 

«θ΄'ὃς ἕνα δ οοσον δεψανῶῦ ὡν 4; αὐδυ υλμίᾳ ἐβύ χϑν ̓ἀἐσονίναῖς 

ὅς; ζμοῆς ἀστου οδξορον - εἰ ΤΩ οὐσ καῖ, Ὁ ΖΦ ναί σθίλυ: ϑξβέι, 

: ὁ ὐϑ ὧν ὅν ον 2; αγανῶν γρρο κιαΐα 9. σφ. },»7δ΄) ὀχόση αὖ οὗ 

Ἁ Ὥρα, διύζυ ὡσ ὥὐχ ον χώνον. τῷ 

δοτρων αὖ ῤκαλδνσας λον ἡ 0, δσορῆν βαξχούνος ων ἰ 

ὡς; 9.290 --- ἐν »Ὸ “Δ οπ Τ “ ῶ. σθο, δξνοι διαῇ ΦΙΣΟ 8996. ἐλοσθ 9 γὼ μὴ “0, 

" ΤΣ ὉΠ ΠΝΟΝ "λέδι δῇ» Ιὠζδν: ἐαν 2902 πρροον νὰ» Ν᾿ 

. 

)2 δο ὁ 



μον ΧΑ Σ ὡἱ ζίων ἐφ Ν ἡω ξ ἐν ρα δον 2225 "ὁ Ζσαώ λων 

Α)σοσῖο ρά ἄν »ἀραρῦγῶρ τ - Ὡ ἐ 2.135. γγφρρωεἾα. 27 ς 

ἜΞΩ δῶρα γάσ" 

"Ἂν; ἧς Σ Ὅν 41: σῦνα δεῖ ἤσενα φϑιδι 5 7! να ἀν έλοαν δ δ 

ϑιρρυῆι , δὲ αἰχχο ἀ αῷ»» ων “περ λαπῶν μὲ Δλεῖη 2. υχῶξ, 

ὁρό σευαπίζ' ΩΣ ΤΩ τ ἐγὼ “2' αἰ δι “πως 72. δρέ,χ »“ ΔΈ ήν, 

ἦλαγον ϑλυω ϑώψιδὸ ΝᾺ 2γων ἢ: 72 “2 ζει τον ς7 ὦ ΣΞ 5: Σ οἱ; 

στῶ φναν Ω "ζιχῆς.. 

γί ἕξι ὯΝ Ὁ Δ ῆτας 
(χλν.3. “ ὍΘ 5.ν ωχ νν» πεόξ ἐζαρον : "πῶ ὧς 2 ῳγ-ὶ τῇ 

δ πῆρ» δ: Ζ. σῷ α; ΑΔΔΥ Ξνος ὦ ἃ, τ ς᾽ σ τὺ: "Ζ. 

δᾶν φχ": ἀμ ι "κ Τα τ ἡ ἐδαρο κι γνε τ Ἔθ Ἐ9 
ἀ)νκαδυχοᾳϑνίσον Ὁ ᾿ὐλῴο φὔοιλέξων οὐ κύμα 4 ἂν ἔ πρυζον. ον 

ἐὐὼ ἿΣ φλύ νων δ ἔχον, ὀδον τατον ον 5.957 “τὸ μα ΚΜ 

ζς Φχρ'. ἡωξκ οχ! τροῦΞ , “ἀν πραροὶ Ὁ Ρώ αὐ φορ ο)ς τ Σ 

2 λοισαὶ πραύἦω» ὄφο (ὁ. 47 
᾿ Ε:ο ον. 

00 , , 

συ ἀκι αλλυϑ ζσυλυς Π  μ Ὁ βεύων κλραῖρον ἃ -- ᾿- ΕΝ Δ ει , ὅγον 

εαν οἄὸρ ρης ΧΟ ὁφούῦων χεον τ: δή χός. 

Ῥ, 2 νὴδ 6. ἐδ ϑαίλε ζ' ἑωῖν ΕὰΡ Ἐ Υμ, ᾿ν Ὁ ἈΝ αν κεν ἄν ̓ 

ἀνθὸ ἐσδίῖ ρων Ζυχ ὧν »ὦ Φ 9 φὙΑ ἥμισυ Ὁ ἀφ δεν, ὦ ἐσ φᾷ' 

΄ ζι)ρῖν “3 σαί» ὦ φ,. ἀνα 6 ϑκὰ δι. 19 χη δὼ ἢ σοὶ 224 χ»- 

δῦ Ἴ »ἦσαν 729 - 7. δὲ ὅ2ο «" δον οἵα νη) γ9. (νος ἡ» ἡ μοφ ρους 

9 » 6 0 2 »,ὁΦσοῶ ας κι, ζ(χο δϑες 2... 

Δ. Ὁ) Ὅλι ων γ ἔασον φλύθν. 

ΟΚρο ὁεΐκορο συ κεῖ δδγον ἕδος ῖς ὙΡΕῚ Ὁ) δε: δοδυφόπος 

φν λεόδν τον, Ὁ; ϑεβορρυγέοον δι ρ: , 02 ξρδ. τεῦ. 

ξδνν τ. “δ δος ὥλχσ ὦ ας τες δεν δίς, ὁπό 

ξος οὐεζ. 



ΓᾺ ἣΥ 59 ὐβλο ρδψααθες ζλυν ὦ ἕλον ὄκοι “ἰ ελλτϑ ΜΩ ὅθ, ρει ζ 

“σεοέρί κα αζον ᾧ αὐμεριθθρν ς ἐ βωμοί δ ὅρος ΟΣ: ἐξῖν σζον “να. 
δ᾽ σοσόδ,ς,δν Σ ἃ δ᾽ ο΄ ̓ λεραθν 99 ἐσ αὐθβρησν μ «ὦ Ὅν ἀλατινζυδὶ 

εον »Φαθδυ ὀκρον ἄχϑι περ πολησένος σἂ". ϑα συκεγσεφαίσγωεῖον 

ἡυεοαλίρλιμείκανδῳ μῶν; φρῴὸν κ’ ἑν χεροϊχον- φν(οἕ σὰ’, 

ἡκῶν Φλόον »ὴ (γα! ἐὐοοθυνιει ὅδε δ βᾳϑα, - δ γοπᾶς, αν ΥΥ̓ τρέμας σεῦ: 

ζω ἀάω ττρῶγο ν» ἡ ΠΝ: » οὔϑ' 2,20 αφρωρο 5 πα 

φρε ὭΣ ον νὸς “δαρα δ ΗΜ} ὀλλύμκα Σασοίῆ ἂς σας δωσενς φξ, 

Ὅν 2. ἐζρας »ἀλωτῦν- δᾶ σι ψ)νζ Θόσάζν δῷ 7. ἃ 

λαγόε ἡ Ἑ ὧν “ψαρονὴν ΠΩΣ αι νοόθ ες 

-πλίον » 4 ἰσχύον 

ΠἸΤω ἃ δον ἘΣ ον υρό κῶν ἢν. ὠχωγχόν» “λαγῖν (ἢ 

λικκα Ὁ εὠὗἶξο οαύον 

ΠῚ ΓΑΕ ἡ ἜΣ 

ΠΝλ νον κἀν ῦ ! Ἐπ ὃ «ῳχύῦν)") ς,οΥν 

γῶν Ἴ ΞΔ 5. 

ταν» ἡ ἐφ ὃ 

2. δ 

εἴ ΩἽ 

ὥστε ““λδϑο ὐσϑεχο. Τὰ 

ΠΡ λ δ)ς " 

Ἐ2 2. χάδι. ΟΝ ΞΥ [Κη να δ 2.2) 

᾽ν 

ἌΝ ΥΖ, 
ον ᾿ 

“᾽ν “2 

ΙΕ Ζ2. 2 ο 

-ν ζεωῶδε Ὁ ψχώονος 2:9 

ῃ 

2)οι- γ τλεον τι ςζα: Ζῷᾷδὸ 

Ως νὰ σχέον ̓  Θ.δι: εἶρε: ςζ,δ0 

ΖΡ." δ (9 6 ο(ο 

; Ῥ Ὑηλίων δηναρ;,.----- “6 - 



“Α11::,. γωυρίη 7 υἱτεσοῶ, «νῖεΐο αὐ δώσης ὧδ 3ζαἰ; “γαᾷφοραῖ αἰδἦο 

γδδι κ᾽ φιέκνῖν ὁεῦξν, α σορρυχ'οαεβάρίῶν τῶν χραρκοὺ »αδΨ' 
κ 1: 3" ἀδαχϑδῆ. δα ὃ τ» ΖΚ ἐπ νον ἡ δ᾽ ὀσκῖο 90. σχρύν Ὁ 

ἀφρον φαχέ' τοῖσι ἐἐβαχθύς "ὦ  σδί ὧν εουῦ -γαξω σλόζῳο εοὺ, 4 

τοῖς κε) αὐ φεσοιδὺ δον χα ων «βῆλοων λον ἘΠ; 

“ ὕτργμον σερεῖν συν σλναΐρρου ϑεετῷ λεδίῷ δα φχοιος ὅν. 9 γη 
ψρ νων “σ᾽ 26 “ Ξ ϑ ὟΝ 53 Ἢ ταν 7οο ἀνα δὴν ὩΣ ΟΖ. δο- 

τ ἐκῶλ 
ς «1.9 ς.α οὖς 

ἀρϑς; 2. ὁ ὦ »: 
οϑ 

δδὰῃ κ 
φυ Ὅν » ΓΖ) 

“οὩ"“ δὼ 99} ὁ" εν 
Ι ἘΣΤΙ ζητε ες ------. 

"οὐ σός Ι ὅσο σι αγή ] .9.9 

γ 3. ;: Δ, 
αγώῶδω φληῶ ὁ. σ,. ὁ εγλρϑαιηόζο δ 

των πυρὴν 
Θἢ “). 
“5. οὐδ 79 οἕ. )4φο 

«Ρερ- ὡλωγόντιο "9. ἤ, 2. 4 

53 ὥρλρσος Ὁ ϑΈ, 1(ὁ - --- ςσϑῴ 

δνο οὐ ατο ὑπ υθιῆς 

7 

τ 3: Ἢ Ὑ 1.2. πφεοοΐεῳ; ἤν, 7 εἴ 22: ἐσύ 244ςε πρερώρυ ἐξ» 

ιν ,33. 6 ταύζρρο “ Κρανι ἥν δεύδν γον δτῶνω 9, σᾷον: 

7. Ἂ τπ Δι το Ὁ εἰν» ξἰα ων ὡ «νωοῖϑες, ὦ (5) 96: ὦ 

-Ξ οα' ̓δτν “Ξ Ἢ 

».ο τῶς 7 τ Θ 
ἈΟΝΣ σοι. 2 οἴογὸ οὔ 2. 

δὴ ό “ δ᾽ ο29 -Ψ«Ψ 
ς -σος - 

. νεῖ ψ ρονὴ 95, 425. 
πίρνο ιν ᾳ 

ἈΨ-9εοΠὺιοὶ Ἰ 
να δὲ ὡἰσσλωνν ᾿Ξ πο εὐ νῶρρς: φλχο ὅδ: 2. 

Δν ἣν: 



2. πσλιον΄ “0: ,2 2. 

2- ἐλωτῖν: ωῇ 4: 
αρ: ΚΟΥ Υ͂ΌΝΣ ΞΈ ΜΕΝν ον τ 

τὸν φῶκων οὐδε κνοες 

ρε ̓ΠΛὴ " λιόϊν» σοσΐωο ΓΡῚ Δω3ν ες ἼΘΌΞΕΞ 5.2. «νωζμου οή; ζοξων 

ὀγήλμ ̓ Ὁ" ρων «,.. ἃς κααβ ἐγειθ Ὅν τ γῶν 2 πε Άβα 

οὐ, »ὁ Ὁ ἀδαχξέ τῶι στὸ ἀν ὁμοήο; ἐξαγοῦν: 225 ψ 5. 

5... 
ὦμο" ὑριρώων»"} εεδ μη, ἄγ τ ϑιλον δι “

λι2οῦ 7ΖΣ Ὁ Ὁ 

4 οἷς, δ σόσος “ον φνᾳ ξιν Εἶδες ἌΠΩ δϑλωρ νιφῳ ϑικ ἴω νων 

Ἢν» ΔΖ Σ νος ἡ λ Δ ΗῚ ΠΝ λῶν ΤΡ {0 γ6 505. ΕΣ δ᾽ 4 ζ 

- θεν μύκρο  ΣεΊ »ὦ ρον ύράμρο , χα ΕΣ ἍΜ λμτῷ 

͵ δύ υγναϑηῖν σεδῦο5 Ὁ λῆξαι “σιαῦ,»ὅξον ἐεείν; ἰώ ζϑ,. 

ὦ, προς ̓  σι γ5.» ̓ , "ἢ μνῶνν "» Ὡς ΣΝ ΣΝ "ὦ " τ 

ποι 9 Ῥῦ φάρα φέξ: ἐς 12 Ξαϑε αν σἰλεχρο αι 
“ΟΣ Ὀ) νὴ Ἴππ δεόνχς- δῆλον γε τ ἣν Ἢ τς κου ζρον Δ νος τ αὐρτ 

ΟΧ ’ ἘΒΛΕῚ 7σιν χαλωχριόξνο 4 “ἰσοκώγοως κ“Ἴυϑῷ 3 “ρου 2) ι 

εῶν παρϊαδς ὥλυ χε. ᾿ 

Σ). ὁ ἠδ ἐμ τὰς ἽΝ οζγνεον ἤζγως Δόλων, ῥέων ἦναν ,Ξι οὶ 

ββλῳ᾽ ἐἶ δωῖο, ἡ» σεις, 72) βψγέϑος διύζων 2 φ,ωχθν ταϑωξδο ὁ δ: 

ἴα; ὅῳ ἀολανι. ἀὐὐέέχρν οα΄ ἦν ἂν  σπ. υ γΐξων ἐβδεχβόήν ἐών» ἐὰν κα 

λιν σὰ 20 οφρρώρᾳ λων ϑέ βου κυ: ὅν: “Ὁ ἡρρώ δι γορρθοφῶ, 

ωου Ὁχρυσυῦ͵ λυχϑῥίν ο᾽ ἐἶων δ. Ἢ “σα ᾿ ἐν αυροδς ᾿ ζόσον δ 9 

Ι2- σαί σχ' ἣν οξνεον λέχῷ ων Δ. ῇ σερέχο, ἐγ: : Ἔρον [ἢ 

42: ϑΐ ν Ἴγωξι πεωχίων δα, ν. Ἢ ἡρο ἫΝ “7; ὅσο “ζημῆς. 

σγα οἱ νομῶν δΐγι ῳ 4. νων! τ "67 ἡ φείιονη ὑι θντηυ 

δον Σ᾽ φῦ ἐς, Ῥχεοσχο χαδιερος. 9. γὰρ »ὖ» “χεόν εἷν δ᾽ ΓΗ οἶα". 



ᾧς. ἐσ σεος 2, 2."ἴς; αἴρνο-"ην “πού ὑν δοῦχροσὲ ΩΣ 5ῦ οἰγρῶν 

Ὁ σένα “» "ραώ 4ν ΠΩ “ἐν 7ν κωίδο σὸν ϑΞ ταξυος ε)σλϑ 

- δ 
οΣδώσος γρζφόβκα “ 

ὟΣ οὐαῖν φ νεῖ δ63, μεγοθ8 κι ΟΣ Ζ ᾧ - Ι
Χ “σερῶν 

δ: "δεοσξ ὅν ὅν: 3: δλωῖς δα δον φ' ϑουϊεῴνρν 
ξὺν ὄν: ς᾽ ,ὡ σῷ ὦ ἐσέ νον Ζ' 72 λυ “ερχόέονν, μεῖνον ὄῳ γῴφν 

οἶβοι “φχών ὄγγ: Ω, - ὑγνῴα Κ βοὸς. 

ἤν ᾿ 
παρ: 7ιχρ' ψλυῦν- 2:47. ἱ 

ϑρεριφενρντλ ὁ ὀλωτῖν .2. 0. "ᾳ 

Ἐπ ἐνὶ πὴ 

ὙΠ᾿ τ ΠΤ δ 

ἔξ: ηὐχέωνγον , 4 ἀγνόῤμεον 7: 7" πρῤόν ζᾷυ Τ: εαὐδίαϑο 9 

ἣν τὰ ομών φς »οπεροὶ 2σοῖ, ὟΣ 2) τ πο γα, Ζ 66. 

ἀχχάγώ  ϑωρν ὅς’ “νά! δ), 2.2 σιωγίδους σραβῴω» “ «φ»σωσα 7. ὌΡΤΗΝ 

ἀϑῶς πο ειῇ μρούννο λδρ, ῳ δέον «ς᾽ αὐρρίργ»71Δ ζῶ, φχο)α 

ἄς ζ λέξον δλεσοῦ ἕδραν δ, ι 2:6 Δρηκῦος «ἐχοδ᾽ φλίσλχ! 9χ' 4. 

ϑιτος ΩΣ ἕζρμων ἢ 7 ὥφῳ- ὐσέρ ὁμοῦ 25] ὅὸ δῷ αἶξα ὡγώς ὁχο' λῆς 

«μῶν «διφ τὸ ἐν ; 

Ἤδ υγα ὀλεῖ, 
Θσίξων τα οὐ ῳ ἡ σεσσοσα’ ων ΚΛ ̓ ἐνοέξννω ν 

ΤΣ ἜΛΑ οἰνολοῳς οὐ ιν  ἰϑεςοὶ εν «“α ἐμάν μνᾶ» 

οἱσῇ ̓πρδσᾷς -Ἐ: Ξ' “Ἔν 2, δγίσι αὐδῶ ΤΣ Ὡς » ὦ "σᾶ σι ζλεῷ 

Υγοωο φις νὰ δας ἡ "ῷ ἘΠΕ ϑῦσν ἢ ὅ οναφργολνον : , ὁ ἀργρλον ὧς 

δε ες Ὄρπμς ̓  ζυ χοϊοὼν Ζ 596) ον ὑρηγάυ Ξξυιθ. -; ἐν "ευγογες 

ἐολεβεσέξ οἱ ΖΦ, χοιξον ἄνα κερί αἱ 89 ῷ, ἐε'θ) »σὟλΑ. οἱ; χὰ 

ὅ 7. δαὶ ἩΡΥΝ ὃν ἥΩ αὐγολρᾳς κ᾽. ἰός ὠμϑῷ » 

 φναχοχρέβησον 4. μενος »Κῴν ἀξακ «λῶ φ νοις; ἧς ὦ 



“ Ἔ -π-“““ζς. σρόβω οὐ δῇ ἘΡΘΕΙΣ Αγ Ἰνοδι λιβες, σσεοσαῦην “- 

ἐἰαβοτα δ μεβνεό Ἢ ψοβοί ἦι 7 ὐδο δ μυφιου 96 σρολς εν 

λιν 2 δόμον “ρῦ ἐφ. ες 

(5... 
Ὅν: ἧς λέοληαι πο) αλήμρηλύθα ὅρων ὅνος τ διιλυγε ἊΣ ἐγ: 

δ. 5, ἢ αὐῖν; δοὶ' ὅλον “ὡἷν Σξης αἰσεκρήναιβ τ ἀντέξ, 2 “μέθῃ δ᾽ “: 

μῶν νυ Σ τξεριΉ} αὐ δ. ἐδ ς “ζαχφησξε ὅ Ἴ αν νος 8 ἜΝ ΩΣ ἡκσίονο ομέ: 

σύοσυδλὸ αἰαᾳττὰ ἀριῶν ὃν ἐν ἣ ἀλλὰ ἀζα ἐς ς φὐ 

ρῳ ἢ: σσαός. φα “ ᾿ 

ε- ϑοῦ σὰ, Δ᾽ αἰρνϑμονῆναι ἰρόν (χὰ νληνη ὑήκο ἐν: 

ς ᾿Ψ ἦν δώλαί 599 αἰρρεὺν ἐϑ ἐς ὙΠ Ὅλ’ Ὁ 22, φῇ, οἰρνβ κοι: 

αὐδν ἄχ κὰδ μι χθῦ λ ΟΝ» “2 δά ἐφεῖτο ἢ δὴ πλασχοίῷ, δον 

᾿ 72 ἀχῥις φ- οἕθοϑν; " δ ἡ, ξ λι ἰριραόν »ὅφε, καρ να λιφαοία ε͵ϑ ἣν ; 

ἿΥ φομυλοθξς ἐρήθέην ἐναρ,λρσεαδε. δα ζρ δορός οἷ ἢ ὦ “φῶ. ἊΝ 

ἀν ΣΝ Ὕ" 2.-: ἡ θα κά, ̓ ἜΡΩΣ ὅξι Σ το ἡ “ον 46): 

“5 "ὁπ κωρης Ῥ»η ΡῚ »οὺ ς ολαρρχώσεα ᾽ ὙΩΜ Ὸ ιαίρεζ» »,2ις 

45 Συρθα ἄθοβ ναί ςς κα ͵ φιν. ὐλιίαρρίσιον 

9 γοχ' ὃ ὙΠ ἀκα 55 2 ὅν ς-ς αριθεωῦ ὀλύσῳϑ “ σὐλ ἧδυς ζαγαν κζ, 

ὃς ᾿ρϑ ̓μεῦνον σιργτϑνα ἃ πδιθευν φχονΐα. σι αν ἀῤοεὶ κ θ»8) δέκ, ἀν ον 

ςγὦ δι “σεϑαβης γκωναῆα « ἄςεν “3 ζσο ὃς »Ψ Ἐθεςθρε “κ' 2. 

)}κ ἔνε ἐς ἴρα»53 ίἰῤκῆΣκ ἢ σδεώνε ,» ὅ γγήνα ὅνο; ΤΗΣ 

ον δου Ἀλγθχέλαῖγων οὖ "ζῆιρον ἐρῥονῶς αἰϑϑαον "Ὡς «ὦ 20 

παρξρονῶς λχερρρα] “δρσ χρίει  Χὴ “2 4 οἰ θρ ̓ς ἐχ2 να: 

᾿ ν αὐθλρμίαν ΤΟΥΣ ̓μϑῤὴν εἰκαλθσς. 5: ὅσάς, Ν ῥα 2: 

φωειξνυ Φσοῶία ὦ ζῶ ζϑιων φύβ οἰκοῦν πρφῦνα" ὡκ ἢ 

Ζ τσαρα ϑπξύφλι, τα Ζς φργαΐνς «ρβος νὼ Ἐν ΖΌΙ αένθρεος ξςα). 

θγλῆσενα αν τ 2 ̓) ἀσφυθαον οὶ σία οἰ δ. ἰσσιλρσιέ; ὀίεμβε: 3. 

-,χὰ 2, λα τιβηλρησα 4 5 "νὰ φ-ρλεισάκδθα , "ὅν: φῦ 

οἰχαθὰς » φρεϑήζη μόνον αἰδγθρεός Χο κείν, ἅν -ς ΙΣ Ἐξ σα: 
ἐκ' 2 σὰ 26 αἰθη θοῦ ἀροιρωῦ, ασναί εκ γανήσα Ἐδνζῥ νὅγ ἰς πα: 



ον ϑέρέανο πὐσκξ αφραον ͵ δι δα ξδ΄ ΡΣ. λυ θα αλὲ 

22 ἐν ζ' 2» 4 φχχο νύ 2ρ.; ὥστε ολξασσφε γοῦ οὗχῆς ἐξα; 

ὙΠ 

“θ᾽ ἐλευ; 551; Ἰφγῷ σ᾽ " πύδον ἐς. 

θο», 

Ι τὸ αθϑ καϑε  ὠρυιλίρδὴρ δέοι μ ϑληαῖης νγούῥο δε Δ, δ" 

ἡγῦ γνξ- ΟΣ ἐαξηραός διε οὐ τα εισφύσεαλ οἱ δῖον δου ον Ὡνεδ κα. 6. γ΄. 

τὰ το τ ἰω. δ δ λων ὙΠῸ ΙΧ, ιζϑφαὐ' πὐδ' .᾿ "ᾧ ἜΣ Πα παρ ίαρ 

ΓΙ λυτώφεμῃ ἢ φιμάν “2, δὺγ "ὦ σ' δριι σλαίος τ 2 ᾷ οζηθωγ- ὦ 

σὰ ἃ Ξ » ἌΝ 

2 "ΌΣ ἐγ ών τς αριϑκος εἶ 477.» να ἀφ “3, φφκωζ ΘΟ 22: 2. δι ζγον. 

 Ῥ. ἐς ζἔσυν αἴρηβέως τυ 7φ ύϑον σολλαγχοοα σαν δου χ φγδα 

ΟΣ, 
7 1πς ἐσϑωγα νζ Ὅλ δχλαλο, ὅθ “7 2 ὑβνυινε τὐλοναν -Ὥλια' 

φχεοφίων Ζ2ι ὁ ζαοῦξ τ ρρδίο: τον} αργϑωοῦ ̓ κύϊιων “νυν Ὁ ἀπ ΖΛ’ 

ἀράνον ον ,φἰκοῖγ. γόον τ Ζὶ αἰϑ»ϑεον χέλυν ΠΑ ΡΥΒΕΕ 

᾿φεγόν: ἐπρί: " ἐπεχλιοον ἢ ζφεγον ΦΥΡΈΧΩΣ ̓ τκοῦσ ΡΣ 

ὑῶν μολύδ' ̓οὐβολ ενον τὸ κι: φερσυ7χοχασχοξ. ὥον ἊΣ ἀπ οναοζέ 

υ προ αϑηδεωῦ ἡ) σύν “μῆξαγωνο “ὠὐόον 9 φῶ Ῥ 7 ως Τ} 

"Ξ παρα υγρφής. σοὶ δ ξοῖ.. 

α-- Σ. --- λυῆξαγωνον 

2 --τ ῳ. ---πτ ς τοΐδϑς 

2 --- Ὁ ----τ τό ὑεὐδδευον λων 

Σ- πρό τ 42... Χμ βφλξλξε", 

2, --- 12 ----- δ4 7ὴ υτδ 

2 -- 52. ----- ΙΖ ῳ βρεῖς 

ΩΖ, ..--ὄ [2 ῳ ---- 2 “ἘΣ να γοἤγχαγόν »ἢ, ωγούγ, 

5. - 2ς --- “12 γιώδας φορμω δόν 
γον 

2 -.-ὦ ς 2 -ντ [2 4 ρήραγωνον ὃν ὠνα φῇ. 

Σ .-- [240--- Ζ4 ζ2 γκεδέκδξς. 



2. Ἐπ ἜΠΗ, Ἵ πτευδης ἡδϑγηλοίθεο υὐβ, λρραγῶν. ἡσάδεενδν. 

δ φῶς ῳ [7.5] ἰξἰρλεὰν Ἰἀξ τῆρον 2 ἐσ ζς ῶ ὁ δ 5. ἀγκον “Πλ 

“πο ἐοϑοξ αήνεη ,7, ὴκ5. ἔα ἐν! δία τὴν. τ τ᾿ δργῶ φκηΉ 95,9 67 

«αν γγος φλθ θκοῤ δ -ζϑον “κ' 4: ΘᾺ ρα! ΩΣ ορ σεοα Δ ΕΣ ; 

δα »ἷ; (ἤμ, ἡ ̓ " λδωγῶ ὔϊκ «γααδ χεος ϑκ ΩΣ Κα 

σιοδοῖ ̓ς ζς ἐκ γ5ηζτυ γἀβών φὰς ἂν παροόζ: ἄξων. οὖν 

ϑο δ) τον γορονδιϑόανι 
 τπρ ἡ 2.1. γρήμη ον, Φ ὙΧΙΣ 

ἘΕΝ λους ὀχοον οἰδηρκων δηλ “Χο, “ον ἦοο φῦ ῳ 99 κυρεῖ αρκῶ μο; 
νὐλ δὰ κρρΐμρν ἡ τσ δ, κα 

ἐὐμειονε νόει: ΦΌΥ  ναὶ: ϑρς Πὰν 

-ππ.-.,:---.-ΞΞ-- Ξ--..Ξ.-.-.-ΤΤ’ς-Θ6 9:Σ7Σἁσ το᾿οοτ--:------ - --- --- πο πω 

τιν ἜΣ ΠΡ πος 
ἐν ανωζ 2 ἦον ΟΣ γρ σὰ ἀγεὰς ὦ ἐδεφρῥοιν ζχ 2, ψῳ " 

π᾿ κ αὐ) ἦν φονΐδιξρι “κόρ, ἐμ χη ἼΩΝ, ἼΆ ὴ ζω» ὁ Φ ( χρυ ἊΝ 

ρίας» πλλεᾶ ν 2 ϑήκο »ἀζρον ὅνν ὧξ ςἹ ὀχλον» ἐξα τ ζγιϑα 2: ὌΠ 

Οὐκ κου μανία, πῶς 3,κἀνγγργβιεῦι ; 2“ ἔχρον 2 Ὁ »' διαθίρε 

τ βεω; οὐκρλνβήτι " 
2) ν1 ἱκρ ὅλος εἴα ἦν ῥΐαν Δ ϑοννοθ 7 ἥν μνῖ “Ζοσν. δι όγτα. 

εβακείαι ἦν "»»ς ὄπλα εἶσι για αν «τὰ φῆδον. εὐβι»δ, δὼν γονὰς ζῶ] 

ἡ μὲ, Ὦ τα τραρα Ὡουΐὼ ᾿ὐ Δὲ γ. γυδ ἴκ. μον ων 224 αἶχέρ ΠΑ πο 

ἊΣ δ᾿ ημακξ νοῦ; Ν φᾷ’ ϑωώζς 79. ἐς ον, ὅᾳμ ΠΟ Τὴ Φ)ΟΥ 

( δϊ7α ον «(σ΄ ὧν 2. οὐράν ἀβθνα χω γι γερο 32, εὐ “' 

λώδο; ἡδιε δραφεῖο 3 59.» 
ὡς ὅσο: δεν κα δλυαζωνοι ΠΝ παρα ἐρηϑμωῦ κα ζ,ν. 

2). εὐρνφμεζ ᾧφνν. οἱοσογγρᾷ ἐδιόῆξοι ἀγώνα ου ΐ ὁ. ῶϑ ὐβ τοῦ, ἐῤν τα 

π  κκλν 2]. 4. γρϑϑ ΩΝ Ι5 δ τσνηνυς οὔτ δ᾽ 3 

ΕΣ ὀρλῶτι 2" ἦν 2 οὐς ἐχριν: γκῳγονας - 

“ρῶν γον ̓γοϑῶίκχ εὔϑη βροῦν ὃς ΓΝ ὡ μᾶς “ὡα 2-. ἐρΧὉ (1) "δ γ,4 ͵ 

ϑέ “κῦὸν νζρϑν γ7 .Ω 24: 

ἢ ἐ ἊἋ 



" 9. θγῆμωσς δ ἧμιν πρηίεονϑ Κγεπννθῇ, ίρρενῖᾷ ἌΓΡΆΘΕΗΝ 
γῇ μένον οὐ ὑπτὰ στρα νῦν 5.9: 3: “9» 23 ὁβκώ. 

Ὕ τε» « δίρρον ϑοῦ οἰ γχρεοκῆρρον ϑῆ δος σϑ ἡνύορχον 48. κρνσδων χοῦ. 
αν ΡΝ γορὰ γου ἀγωθέ οιανόνος, ἑργία «, 7» γδηλα οσ᾽ ς δ: 

θηρωῦ ΕΙ ἐφ δ .ἰ πως τ όςιλυίσφωνοι ϑροφήν ἡφοιοαίςδδρρ. 5}, 

ὁ Ως: τὶ δλ1α «εἰ ς.» “σγωνδηΐρ εὐχῴωϑέ ψῇρ 51. τχυσχιρα: 
αβηλνυς, ἀἰραγες ϑϑήρ ἰ: οοῦ 4,3) διοισὰ δ᾽ σγγέκο ».5Ὁ} ὯΝ ἀυρϑθΣ φρῇ δ᾽ «οἷ! 

«Ἀ ϑον αὐνοῦ “σαραϑο, 

δ Τιεος Μβμην αν θω Ζηχερι.ϑ ἵἜρ; ε) γχορααδηῷ δ σ΄ κοι ροονῖ, 
ἄν Ὥ καρ τῆς, “Ὁ ϑέόῳ ,7Ὰ ἐγαν οί σοσνος θα, ἐῦ 

" ὅῳ ἀφ χθνρν Ψ ,φὐρεϑν ὁδαίος δρερώρϑη, 40» θα ἐήυϑξ “ὅκ. 5 

(βσῳ ἐν δ 4. φαερμϑρὴ ὃ διαοίως ἡ γόον ἐφ ύνελος ὥστλο δ᾽. τ 

αἴϑιϑρσν »ἀ)γυ ϑοῦ ἡ ,,ὅ2.,  λλαγλοαοκωῦ: τ ρασ: 

λάδι κα ὁ 4: Ψ ὁ αἰφεγε δ ζ “παρα Ξ" ζϑ ῷ “γα ν᾽ ὀϑόσον 4 4 

ὡἧς ῥοαῖ χώραις ἐπ ου" Τμὴ 

4 ὩΣ, 2, ᾽ (2 Ξαὴ ς,3 φ! “ὮΠΕΝ ἄρεον »ν)79 Ὁ ΘΧΌΡΕΝΕ γτρλῖ ὕο 
ὦον ς΄ χιρνῥᾷ “ ́. σγμεφερθ)ΐρ Ν᾿ ν᾿ ϑκ' 29.9 ΓΑ 2ν τὐρο ὑῤρουεη νυ. 

κι ,.2.,393}» φοστόνες 3χγ.- 6 ζΖ2: ὍΣΣ "ἂν ς εν) χ᾽ “49 ἀζυτσδ ΟΝ 

ἐαδθΊ, δανρρένες δηρωῶ δή δὰ 4 ἐλυδδ ἢ δκοίψε ᾧ οἷ  ϑᾳ “7 ΜΠ ΣΤᾺ Ἶ ἡ 

«ξ ΠΟ ΖΊ ϑρλδιΐφου σχαεαιῦν ἔθ. ΤΡ φ. γκο ιν σολλαφγρααλίά, Αι: Ἵ " 

ὐϑήα ἡ 44. χαϊραγσειδήζγ ταοΐ ὧν κᾳ Ζ κ σύξρυ ἐξ). ' .νᾺ 

“ἢ "δῷ ὃν ϑοδδου γένω ἀνε ον ὧν ἔζων Ζ, ψν οἷ Ἔεχῆῦ. 

2, ῶ» ὠναποχρί φξζ ἔοι 2 8 Ἄ ̓γραδις ΝΥ ἀὐνμοὺ ,, Ω) ἊΝ 

φεοδοβιρον πρὸ ϑλλα ὑσξλντο οἂ' πούιγἱ οῖϊα, ογγων γύην δ ολεωω 
τὰς ςερεφΖιων εὐὐὰ Ζζ. ΩΣ; » 52 ΠΝ Ἰωῤρα; κἤραύγωνον δι δι σχγίαα! 

4 7. 2: 2λ’ Ἰμῆραζωνον σεκδρΐων »σλυδερύνωνον αἰσέοδν. 27. χθν ̓κῳν, 

ἔτος ϑιιδρ δὴ μὠγρνῆρ μρηνᾶ. 

Ἷθυ ἱερν, 33 ᾿αρίσ. κ« ἐχγσῦ, ώῳ ἀν ων χυλείριον “Ὁ Ὁ ςορι ων μο ΧΩ 

ἘΌΝ ὀϊλυ ὡρῶ κρζς "» ςεα)ωΐρῦ σύ σιροῦ κων, τ χυβνι ῷῶ Ἂ 

σεῦ συῶν "Ὁ ὙΝ σαλρας" φανοὰ7 «ον ὡρν ΚΣ: Ἷ τξ99:: 



ϑέτι ϑογῶνε» ζζοι ζρῖ, πρεύοτν »ὁλὰ γχλοας «ἰβας συ τς, ΤΣ δ, κων 
2,22 Ὀλελνερμα. ὅον ῥὰν Ὧν" ςεαζρζ, ὅπ: ς -σωὶ ὡρη καλῷ, χῆβε 

δασμον» Δρούζς ιν λλεσωνον γεν 2 ΠΟ 21 διῶ, 25: ΧΘή)α; 

γέρον εἶπεν ςεο:ώΐας 4ρῥίχο! κα ὡγάκια ςτ 2, ζ) Ζ2ς-“ “2! "ΕΝ “5860 ἤξω 

γι μῴ νων ὁ δρλδιθαὶ αὐα 2.2). 9) ἐναργροδέ 56. ϑρ δά σευεννί; 
᾿φοαβοῶν 9.) αἠαγγ'εὐν»9 ἐξωλεγχκοὶς ψμέζνεν αἰνὰ αὐ ϑεσξοζν. 
δος σὰ φχηί2 ῷ λυϊαψωνον φλίῥιων “σεν ΟὟ 25 δέοχωρην ἘΠ 

22 αἴδγξεκος των ανρῖρων ᾿ς ψσλίος φιὸ φφν; 7) δος 7 , δι χρλύῃν ͵ 

εα γεῤρ μόν αὐγαι ὦ ὦ γι αἴξαοι Ὁ. ΖΟΥ͂ φροῦ τον σοι όνόν» ὁ εἶσῖν 

“οὖν “γα ζς τ χιεσς. ; β 
“πὸ γλλ,ζ, ζόνων “οὐ ἀρηθρον Δον νεκβοῖν, ὅσες οἴ). θυ “5 1: μὐος 

2ρέξιυ ρίώ “ὦ Δ μωξο οσζων; ὧν αὶ ρ μῶν οὐρνβεῦς 3,9... 23 ΨΥ 

δ σὰ δαθηθωθ, ὅν σε φορῶν λρῦ 5 .56; σα. ΩΣ 

λάρον αὐ σορῇν »ᾧσξερύζ, ἠον λ αλαλονον αὐρρϑμόν 4βενομεν ἦν ἄι 
λινέγωνον αὐζρ ἐζζεν ,3 7, ἐδ ἐσέ ον μειλόφῃν ̓ς πῆρ του Λίβιον οἱ! 
δου αρ» ΦΥ͂ δον πιὰ» 729... ν᾿ αἰρηθώός δ 5. 5, Ὁ» δ ἀρνφ,κός τ 

σεριδιυΐυν: δ προ γοῦ δια, θ,,, δ, κρῖ ξιεχοῦ ας, Φξαν αὐϑ'3ς Ῥλόϊοῦ 
ἡὴ,}. οὐβγδωχ 5 αἿ 

Εἴ πρὶ ἐβαγυ γῇ 2 κοδλιῇ δόλο. 
ςτὸ γος οἰριραός εἰρ ζνυδυ λυ φχαο ζ, Δυϊοαγωνον ϑ ἰφνρέων» 
“ ̓  2Ξ- 2, νος αἰρχρας “ἢ 2, δ, 32 ων ψλεξλαρα δ᾽ γοὐὐδθν 29,2 : 

5. ΌΝ 93 κερὰ Ἵ (σ ον ὼς: ἐν) ΣΎ ΩΣ ἢ 2), 2.7: 
ΕἸ Ν , 2 ἢ ὯΝ αι ΜΗ ἿΣ ΓΞ 
ὃς οέζδοι δέψῳ : ὠ δον τ ὑλαχς αϑ)ϑέῶν 5} οὐ δ,» οων 22 95 

δααιρ ᾽ ΕΡ 2: γρρύοις λέ δ σε: ψεδογλον ΄ 

Ὁ ὀπ  ϑ Φ ϑυΥ Σ ὅδ μδσ. προυλν ὑσιολ δθ 76: 

ωῦρ: ἀν 42 ἸΩᾺ 36. .29 - ὅφ-- ΄΄ΊἪ ὅδ. 

᾿ευδορο αι φ. 2 δφ' μ2ῷ. 16. φφῸ- φαδ' 72:9 τδδ6΄ 

1] σὰ! δ᾽ αἱ ον, ,εός φ χη μεδθ “γήλης γνὼ ϑινῆν ἂν σο
ν "ὦ ὴ διυδ 

νοῇ δα δ οσ σορνια, ἀἰρ)ϑογ ἐπλνουσῶρ οἰ ορλρδέ σης Ύ Ὁ: 

τὸ 5:ραρδ δξσι δ ἐριαμονδᾷ - πρὸς ἔβαον σἂ ϑυῦ πρρονρκρυςδ, 

Κ: 



ΤΠ ὩΣ Ἔν 
γυΐραγ ων, ΕΣ ΓΝ ἐΐᾳ ἼΡ, ἧς ὟΝ δγρλκ».1 ιν, “αϑ ὧν Ῥγχού 

(7) ,ἤ : δ᾽. Ἕ Ι δ 

αἰρ) 3 “Υ “πεοος ϑῳ Ν Ῥισϑον τι εὐῖα ἐλ» δ δνβ σού "ὄξω 
2.; 

νυ ίεα ςς ϑορξλωφῶυ . δ᾽ ον 3 μου δλῳ δλ͵α ρον 24. ἐξ! 2 ἀκμούχο [δ᾽ 
ἔ αὐ} αφιδωνγῶ. 2 ἀίχωγυνον 91 δῦ 2: Φ ός «; ἤσρὌγχούρξ, 

75,2 ͵ Συφψῷ ποος»δέ, ζς (Ὁ: ηγλαδον Φεα᾿ῦ 2 ) Ζέῥῳ ΟΣ γι 

ὥς;ν δ'σαρώνρμεα 5ῦς . “πτωσυχεράδα “ζνν »ωδλ δα ὡς; 22 ἔςι δ; τῇ: 

ὌΝ; “ὁ χχ ἘΞ ἶ 

ἡ νι ὦ Ἵ 7 Ω οον 5 
ΕΞ! γί ἀρ βῶρς αἰθγριοῦ, ὁ μω θζιον ἔζ]κα νυν ροὺ δον σ 0) διῶ . δὺ ψ 

ἢ δρ᾽ “ρον "» ν »ῃϑ2. αἶ) ϑμων οἱ, αὗ» πρρύνα «ὐαζδι ορεακ2; 

φας ,κ,ὰ, 4δᾷ «οχόνδ', ὁ, Κὶ γέφο ΄ ,ὰρ ν» δρῦς ζῳ “ταν υὐκέᾳ ὁ ἱδλαρισσὦ χειρὶ δεεορυυαῇ 
23 γε εγ. Θλΐ»»: ΄ ὅδ᾽ κακὸ ὀνεῴχον 3 ν εὐργεδέϑῷ, ̓ γ“ ξρον ἢ 

Κ᾽ σεερυκῶλρος 77, ὀχζνς τρθν γον αἴνσον - “στεός δἴρρον σι! οἰ, ον 2ν 
φρολρεδ ὅν ὁ αν Ἷ γγράζῷ "ὦ 22’ 95 ἡρρχρωῦ λλ γα; δεν Ἔλ' 

ϑαγχοκῷ Φ ἐν ἔδωκ δέ ὄςῳ; ἡ δ μεῖς ζῦ φαονύζι -ι 

ν Ἵ οί ᾿ἥγχα οααδηΐ, “κ' 2 φϑηνί δ χες: ολλαζλρο κ᾿ 

, δεδδ,ρφῆν ὉΣ οἰ ρνδδ 2 σῃκφσϑλο “οιωζῷ ἈΝ τ - 

οὐργϑως "(σῇ ὑξηβὸ. ὍΝ ΥΣΣ ΟΝ »ϑσαῖοι ἐκ 72 . ζ, φ-2. 

ωἐ.753. ὀσεῤα ο“ὅ-ς “ἕο, 267. δὲ, λοῖ, ἐξ χα "5. 25 
ἘΠ ρα ΕΟ ΚΡ τ  σθο 

φαλζ2ρ ρος δλ}»: ἥρσι 43 ων δρῦς ϑύ-.» ΧΡ, ρ σν 84 ο. Ὁ Ἔα 

«εξ ΐ γἥεος σἴρζον Ω δύ: ΡΥ δι᾽ ανρο ρο Θ, σρ 7,5: ; 2- 

εα' ϑοῦ ῥ παύω αἰονϑα γον ίῳῳ Ὅν. ὶ ὙΠ 
ἕ ; ΠλυΝ ἷ; ᾿ τ 

“κ Πεχαγλιρααὼ ἐκἦνεὐς αἴθ τον γεωσ᾽ “ἑρδδῆν διριακόϊοα οξῆν θὰ 

᾿ς "2: «ΔΉ Ζ ἡ δ τον ἀβαχδῷλν 24.’ σηκδιοσον “ΔἸ κάρ,ςυν ΄ 

ἕ ̓Βωλεργον, δῖ δ γῴίας δε ἐμ , }λλ, λέα γνῶ ἡ ϑλνδλεγονον 22 

λυ οαω ἀβμόχανν Ὥχλον δ δεγεκθν5 5.2, ΖΩ αὐ δενε, , ἿΣ 

᾿ς, Ῥϑρνέϑ' “4 σγωνον “92 Δ ῥρεώβον οὐ εὐθυσδγγα χρῶ κδγρειόνας. 
γ Ῥρνυών γοοόος ὄγοϑς σεεακΐρ»72, ϑαᾳ ον οὐ ̓ρνείξ᾽ χείδόν ς σηίτό: 

“συν οἤ22ρν 5 αἰ ἐδυχδᾷῆον» Ξνιχοσύ)γϊν ὀπσκόξων ἢν Ῥιριαυ 2} ᾧ, 
-» 2λι'σλῆ,α' φίος ΠΣ 694 «2. στουνεφ» δ, ἡ ὧν τὸν “δὰ (ξῳχϑόϊῆν : 

φηστσωρά “" οἤαχ ΘῈ» ἀφαυρδωί “χαεοΐγυ σείω αἰ» 9,“Ὁ ὃς δος 



μδβ γοῖ ἐσ ΜΕΝ “ ἐἰαπολοδνρον σε: 
-1 ( εὐαήεααν; “μάν γώ. χω Ῥόχ Σχω καῖ. δ νοι ΑΡρΕα ἂν δεν 22 ὁ, 

ἅν Δεγ16ἐ2: " φεσοῤαίά; γἠλρόοῦ »α γρραθρ9 2 ἐναρρλραβεδι, 
᾿ ἀν ἡρ, ο' αφηθεῷ " ζστίον, ἐς ΡΣΧΩΣ 

Θιίων εὐ τώ ΟΝ ἡναὐξ);περαροροί, ξογρε: 
αν θδω γα 7,59 ραν αἰθδηῤαίο, λεγο ης ΠΝ Ψ σερφπεδέ. ἀρ ΓΖ Ὶ 

εδξορῖ Ἔδγ ὦν ᾿ 7:72 ρῶς .-ἰνωξέ. 

Ολν χα Ἐἢ ἐὐθθ. γώ ΠΣ ἢ ) λδεζάνοι Ζχῶα. 83. ρ ΩΣΣ 

τὸν ΝΣ 7άϊ,3}} ξα γα ΠΣ ΖΧΖ1 ϑής βλ»ς ὑός επν  εεσϑό φῇ 

Φ οϑων »δίημιώρωῦ φηνρ, ἘΣ ̓ σζ)ὁ ς ὅδασι 2. ὟΣ ἼΡ λλζις κύων 

9 Ἂ: ει ῖβ πρεεχεραήψ (9) “3. 2». ΖΑ αῇ' Ὁ » ἡρώων ἜΤ 

Ῥ»: .2. » γηχ ἜΤΙ ΚΟ 5 Ὁ "ὃ τὸ «6 “οῦ ἀυιῦ Χὺ ἐσονσεοαῦ, 

ΤῊ ΣΝ τὴ ἡ ς΄ Ψ 2 γ. σ)ανογεῦ' ἐδαρδη δὴν ζιυ ἜΤΗ 

γ᾽ ϑοῦ 2 οἷ δξ ἌΡΗ .)οὰ ἡιγωλωνονοεῦ 2 »ογῶρ ἐἷνν ΣΝ μέθυ 

δ πεϑτοτικιε υρηρῆς λολάσ ες .2)» 5.) τ΄’ “κοᾷ, ἀῤθήρην ον ῷ δρζσῃ 
5. 5 ὙΠ  ἱϑ 1). 1 Ἴργασέιης Ζ' ἀρ δυδέ δ ἘΦ΄ ἄνα σε) 27 Ὑ 

δ΄ »)2 27) ν αἰδί ραν ͵  Δς; 2 » ἐν δ, “κῶς ορϑ δαῤάθλρονονογῦν: 

ιψ πα Τὰ πιῶ; γειμε φριυςς γρᾳ» φρο. 
ΟΦ ΑῊΝ ἘΠΕ, ̓αγεωραζοωξεφιν κα “ὦ, ἣν “άνραην 5: τ αϑέρουν 

ἀξ ἐζαιι 4:9: νι λρινυνῇ μβαβίε “ἂ ἐῤήα ἤμευϊηίανεὐνουνβοίυυά Ἧ" ̓ ὦγεο: 

5 μοῆηγᾳ. στοὸ ολολδοι »εὔρλνν, ἐρβ,ον 5θήκα: 
τ ϑηκαβιδι τρναν; υρούα γεν αϑιϑεγί» 2 

πρά) Ἷ αὐὴρν αἰγρίγαρῦο ’ Ζϑοι ὰ φλύρ χοῦ ἦν συ ζχρὸν ἡρεὸ ων «Ἐν κεῖ λέ: 

; στ΄’ Ἰἀνὴ “ᾷ" Ῥ ς »ϑηκίῶν ν 59) ὡρν γεωρεθριού » οἷ. ": Θρυμαλων 

ἐμὴ ὧν ὅροι σξ' ΕΣ πῶ ον ζῶν 2 λυ» αὐοθέζ, ἐ: εἰάυθεῖ 

νου 95 νῆμα κῳρη ᾿ῷ ΠΣ »ἦχένν τοὺ ἀρμέζηον λυ εν "ὧν 
: τρυτ μδιυσε φὼϑ λα μιν “2ϑ,φμαφου μῆοι ὍΘΕΝ 76 5. καὶ 

δῦ “ ΩΣ ἡ ωωςον ἢ Ἢ κ᾽ ἷσ 96 6Υ9 "ᾧ »φλρῦφ ; 5 “81. ζ: 

ΠΌ} ΠΡΙ͂Σ ) δ δυ χχ' εὐ φοῦν ὦ υδιωσονθοος ὅνο, ἍΝ ΞΡ: 
{Ὅρ 

Ψ’ ἈΠ δ7 ἡ Χύκρο.ς ἠλυρνγγόϑο εἰὶ τὶ» δ ̓αγγιλήνσξκα δε 

[9 272) 



ρον » οί τιον οὖν» ̓  ϑὲήν οἷν ογρογ γἐζ λετῖν τού φ. 

γδν «βαρ καόμδ κε ἐπωμα “».2νἐχῷο »«ὐτί αδης “δια εμκοῦ Ἀζ, 

ἀνς (,2νγ» 3. κ΄ -κοἴρον ἀ λιν) ΩΣ: ὧν ΡΝ 

θη» σώ οἵ (Φ΄ ςτὸ βζ 59 νῶν ΟΣ ρζ' 59 ς(: 

ΟΣ ΩΝ ϑων ἐῦσς, Κι Ὑμῖν ΜΝ ; ννζο! 

Ὡν" αὐλ ρων δονῆλ' αϑηβκωῖ, 3; ΚΩ -΄ς φεών32ε. Ὅν 2 

ἀζαῦθγον ἘΣ ΩΝ  κιβοῶ  ϑορ ον 27 ̓ς 6 ζυ όψον ;»ὦ". 
: ϑυ- Ἄϑυ 

ἡ ράνῥούεζν., {,.5.α; Ἴ, σε, γοσία, "Ὁ Θέ", "ἢ 

ΤΕ, «(4 Ζερνα: ̓ ν Ἶ ζεωκεζυν ὦ αι" 

(τ... κἂν ἩΚΥ σεν φ, πεν αἰδιϑ μεν σσοϑήὦ 5 πω 5ν ἥ 

τ ̓ϑ νυ εὐ: Χύρυνα ῥα ἡ διαισίρε γε Ἅ1 πέρα ρη ἐφρῃ 2 ἜΖΩΣ 

»νόαϑω φεώϑος ἀΡΧα κα δἰ λιν ΚΑΤ εἰ ἤκ ἰρτιίβαί φσεωκίοῖον φὼ οὐ οΩ 

θΘυϑ γα γζ γὼ “φοσό}}» ζω ζχΧ» οὐρηδικός ἀἰσύνονα “ρῦ ἰσ ψ ,; 

» ϑοτ Φχεονἐ,λεαρ ρν ! τῳ δλδνοϊς, σὐξεροίοί δὰ ὦ ῦ Ζερωία Τα; 

ἀρϑγελα ξένος " ἄραωσα φονθζης (α] 
ς.3.,1γ03 "2, ς΄ 2 ἤρλοῖ ὁ, δὲ ῳ .λὲ5 γε 5: να 

-σοιχοςι “ἐμαγρόδ: Ξ-- φοσν, ῳ ἐσίζλεσίε. 

τὰ 25 τ ττς φν σξρα, σοι ̓ ώζα ὃν 

οἵ γαρεέζρευ ἐν μονα “σοσο ὦ 2, ἐσηγρόθν ἀϑλο 

οὐνάν νι συγ (ἢ 79 δὰ. Ἔτο τυνῷ 

ὠρθν ἡρθεῖοις Ἤν σῷ! ὦ, δα ρλὰ ἐν 

οι, τ τατι Γ Ἴ) εἷτρξ “ ὥγχριιξ ᾽ 

Γϑο σὰ' ος. δά θεν ν φοϑα μίαν σὰ κεσές 

οι ν᾽... σὲ αὶ Δ 1 τ , ἐς λυδραγ: 

οὟον ῳ 793 λν)ρώνῳνε, κ Ἢ ὅδ 2 Ὑλεαῤονον. 

θ τὶ: κι ἷὴ λύων σωαζ »ε σγροφδήλοσαν ἀρ ΩΝ 5] 8 ἐΐο διέ, ὁ ε ξῳρ; 

Ἶ ες ψ οὖν ἀν σον ο," ̓ὄσῥε 2ς οἰθηβειόν Ἐν ἵφὸ 2ρραΐ; 

Ὁ ἐν οὐδ όσοι ΩΣ ον φραγζμαθ,»,8 1. 

“« Ἀ φοῦον 2.2 σεν βερί, λὲ 2 ,»ζροζ'; τσὐῦςϑε ς, βρφκ» ἐν" 

Οὐ ωενδεωξο Φγανος Διο υς:’ 

τον ν ἃ γεῦδα ᾿ 
Ἡδάτ ὑχοὶ οἷν ὯΝ 

πο ΥἹἍ 
ΔῸΣ ΡΣ δ 



ἀρλωρα μδρδι βιδιρ κρϑάν, 
λαυείς “ἃ. ΤΡ οἴγρλδι χσαρε οἵ ο ΤΟΥ 5 τῶ» 

ΛΝ τὰ αβλαρών ΤΣ ΊΧΟΣΣ “ἰσλοι ἡ αλελευγών. 

σον θνασμηνν ὅ νελνί μεαι φρο γοῦν. θὲ 

ΜΓ μΝ ἀρ)» σόα, ἡμΑνδι Ὁ δελθ΄ » πρρϑῖι οὖ 

φρξίων. κα᾽ ρα δῇ γέ υαζεεν σῷ) ἡ ἡἐγϑδελίκα; 

δ, οῷό χωννὸν 4180 (γ ας ἡ τα σαεα ον γρω}ς- 

ο 
Σ 

θ"ν οδ΄ ὐσιν ἀραρον ρμαὐον Ὅς. 5: Ὑ αϑῆλθ ἐοφαό δον «ταν 
ὡ)ἀρϑαῦ Ἱ» ὕλθι “5 σερσιδίίᾳ Διρλιουεί οι δίῳ, γερακαί ἔχ’ ὔ 

1 8 δα θλἐεθς αν 1 ἀοεξ ψΔη5 “57. αἴραροῦ -Σ ΠΡ ΡΝ Τὰ 

βήα τλίφϑου » δεῖ! -- ΕΣ: κΥ χα ὦ 4, ἀν ῥόον μὰν τυ ΤΩ 

9 τε τυ Ὁ καβροδο. Δ᾽ γεν ἜΝ ΤΣ ΠΗ τα χέριν 2. Ὡ»: αὐσόρ 

“ξἴλθου ΝῊ ἅ ε Ἂ- ν᾿ 
δ: 
29 ρῶΐα » συύᾳ: 

,ὴ 4 ΟΠ 
Θοι ) »ρη “β,))ω' δ᾽ δ 

γία' πσροϑαίσε ον 1ον 

σόφοων γνονίῳ ΄ 

ΣΑΣ ἢ 
δον 76 “2 ν . -. - : . : ᾿ 

τ Σ: δθυλῷ, "εέβα δίραιρον αἰθηβγε μπλωνδλᾷ αὖ οὐβη ἐν ἀνηυρεϊον 

κῶν αὖ “ωλο"» τ Δ τἀν ἀρ, 2.4. ΖΖ) ν δὴ Σ γαν σὰ ́  2 »4:) 

αὖ 7, σὰ’ 2 »6.ὦ ὐρωδς δ λυ. σον ἤὔκυ Δ, δω τι λεδεώγοναωειν οὐραρροῦ οζ) 

΄λθ ἡρλεωγῶν »} ἀ ἜΣ ἃ δ: Ἧ5. Πμδαύρονα εὖ ᾧ ἡεχρίον;, γν’ φῦ 

λυ φαξασογ ον ὃ ἐῶν δι ζ,» ἊΣ πδιν ̓ 2) ὧν ζλρον ζωλραήνωνον ἐζνσς τὰν; δό 



ἀν ἢ 9 2. 

ραγω ΠΕ: 

Ϊ δοδΌ συιζ, 

Θο,ς λμήναγώ: 

γους ἡ δορδϑρ Π π πέΠΤΙ π ᾷπτὴ ΠΕ Ττ 
2 ρ4λς κ.} " αι. ἀν} ἢ α τ. ὃ. λλλμαι μων δὲ “ει 
"τὰ 2} "7, 

ἦσο δυο ον; 

ἦν Φόρον μὰ “δ οὐδ εξ ἥν τ ἡφέων»ωξ τ ζνωδέ. ὀ,δερίρο “ Ξ 

δι, ἔτοι ο εἰσιν ἔφερον 4 ΡΜ ἐγών δε υἦν 1221. χρωϑω ῥα, 

πο νι "ὅ τῆφεο σαί ν άνῳδε λρίγον: - 

πῶ; ΚΣ Στ Σ "ὅν ππρυβα τὸ οὐθλἐεοῦ ΄ 

1: ὃν ὃ 57: γ ν᾽) ἥγεος. σαχοθχο ον οὖ “οὶ ταὐθηδρεόιων «λλδλρ"» δεβεγζξ'. οὐθηϑαωι 

{ξν λυδμαζγωνος ἘΠῚ Ἐν 2: κα σουῖο οὗοῖ Ῥλτγλβδον 462 229 Υ' 

εἶχε σβιρεϑους στρ." »»ὐούρείεν ἾΩ  ἰήνᾳᾷ ων. ὠδο δ ιύζυ ϑον, 
Ὄλθε , φῦ 7νγα' πτωραδο δώ. δὰ οί "57 σιν Ῥ ραν σγονυλύβοὶ 

ᾧον χο ολλρν Ἰγγρεσνα “ρνῖν οὐ σώβ 2ῦ Ὁ ἢ ην τ Ἀλμονοι 3: ἘΠ ΩΣ: ̓ 

χερβιε»ὠνω ὧν ὉρραΣ Φᾧ 1, πορδςως Ἔξ τρτθπῦ “ νά ρρραν Μ "1 

) ως σγουδῷ; »δεα φῶς ἜΣ ῴχοδ ἐρχωθια οὐρηϑάος ὀοζ 

θεν ὦ» τ ἐς λλρεσλαοαζοκθ ,οῇόζ, 8, Ὧν φοχωῆν ὔχχϑέ ἃ “: 

δηᾷρεον 33,9» ὡς ἐἱϑ ὑςηγωροινβγρεαήος καθὸ ἐδ ρ. 
ὃν ΄ ἐν ᾿ δγρα “ὁ ηγυγροίς οο ι ι Φ΄᾽᾽ οϑ οι ΠΕ τὴ ἐγ": ; Ὁ ΖΚ. ὁ οἱμμούφουθν: 

2 Χ ἘΠ Ἢ πον ὙῈῈ Σ΄, σγοδρμον ὡρωῖ Ὁ «. 
δου δύ᾽ ΩΣ 25λ’: 

τλκραζνζι ἀμκᾷ 2. 

ΤΕΣ ΜΕ νης λα ὅ4 ἐδερόσεν: ὅ Σ : Ἵ «ἴ9 οἵ ον ὡριούνη δίρρι; 
Ἧ ΓΕ κὐτεῳ εν δ» Φ ζίμεςον 

ἔθ αν γερόκην 7 ὡὐχο ες οὔὔο 

᾿ς ᾿ Δ αἱ 



ὐπρ μὰς 2ξ)ἀϑ φον ὄρχωῆν Ἔρος ΟΖ δ δού ρον πῶρώνρίωε- 

κῶν Κ᾽ ωωρ δ. ὀλνανρν  μάδ μι βαξνυ τέρεν, κοὺν 
ς! σηρῶον “δ, ζμίεγων διῶ ἀβεεί εἴ, "υδεάτρλδιε 2.842.» »νἷς ἦργροι 

Φλδου ἔγρβιωι 70 ὃ 2 σ᾿ οι ϑῶν» δ να 7 32,9 οἷν οἥγγων »» σ᾽ φζζεᾳ ὃ. 

σὰ παρὼν ,αὶ 4 κοὐ, τ, Ὁ Ων, αἰγχοῦ » σύγιων 2) εὐὐδά ἐδν ἐξ 5 Ην 
“σϑοθι ζρρα ὡνο!» 5) δὲ Ὁ ἴ δ. λνήρω, ον " 

τἄμ, τς ϑων γα φγαι ρργιωρῦ το μος 

ε: δύόξυ ἃ φβάν ν βαρλλοαν αὐθηῶ κῶς πτοαρής»»Ὁ ὧν ἄῤφαψοαν »3}ν «ϑούς κοβαῖ 

δός δρδες δ κὶ ἱνλαύνονα ; δ οὶ αὖ, φὺς γζέγαν τ μὰ 2 ἐβῳνθαιν 

ὅσ ἀβεχλῆ: »}}» δεν ων ϑν κάναν ο᾽» Αἵ Ῥλλεαν “Ά “λωρου 

ΩὩ.4. ἀπ πθμεος σδώς ζγωῦ ξῴνια μῦν: μῶν 3 ἀἐτὺν Ξ γιὰ : 

Φ,χ' Α τρλ κῶν ᾧ ἡ δ θα ὥγεάδι. 

«δια αλιωδῆνα Ὁ ̓ργϑρι ον αὐζο γι ἢ, ιν ὐϑᾶ,. πω δὴν 

δκαθησὴν ὗν οἷ σ᾽ δ δῷ ζσαὸλο 20χ,» »»͵ψα δαῷορ ἐεαθγσαός 

νίν ὑ γν δίνω πίοι ΞΡ 

ἐν "μα 6) ᾧ; " νά, . κὐϑ υὐχθν Ὀδῶι θὲ ὃ αἰθγεβέεσι» ἐγρναίψῳ ὁ ἀρ θ8:5 

ὧν 2οψον ΝΣ Ὑτρρλίκον ἄν ΩΝ ἐν φ ' ον ' οϑὴ Σ 

2... ἢ » παροιίρρ, σον σὴν βζως ὠσχαλῃ χὶ δς 
Χ' ἐ ἐπεδτεας ὡρζ, καρ» ὀξααρ,): τ 
ΩΝ ἐμ! ΡῚ 2 πρρρροι ῃ γρωνζι δώ εκ: κῇ 

μας ἀξ ἀνωδέ ζζχυϑ' ὁ, ἀρῶν ον ἂν ς 
ὠνος γέρμα ὁρόρχνο ἦοῦ ὃν «Ὧργ ! 
οἰφωχεν ἋἝ" φρίφενα αἰθγϑροον ἥοῦ γε 

σπαοα δ κλζονος ,ϑγολλαρχρέ σραγωϑιή; εἶθ 20 φἰσχαῦῳ χαεα.: 

ΘΝ Θο9. 2 ὁ μα νος 2 (ΣἹ 2) ὑγοδσύ, δ᾽ του εγσ: ταροφυγίκα ὅς- {: 

᾽ ] κήχινρ φῦ τ Ὁ» οὐραν θη κου.) ΠῚ ἘΞ ΠῚ ὡς ὡἷθ φοί 

δ , ᾿ς Ὑπεὶ ὦ σω 2. 2.9. ἀἘθ 2: ῦ2 ποις ν δρρῳρεκῆγρος ὦ 

ἡ ὠβίων κα αἄγων ψ ΠΥ Ὺ Ὁ φρῶς τὰ 



ἼΙ “δ᾽, ἰςεονοριυᾷ Τρξρφοεῦ κα 
Ὕου" «(2 ἡ: ἤἸλθρογι, φοθρῦ ἧς δων “τ: 7 οὐ γῇ ἡ  τηὶ ᾿ Θ 

δ γρυς σάϑνοεδυῦς ) ζάδιοσσε σλ περὶ χρδισνώζον δἔον ἀφυρζννων ἢ ; ζφδ: 

εγίων Ὄ Ων; 

1 ἐθν γγγγο)ό ἀρυλ φ 4, ἡδ ρον »ἱἡ μδιοῦ μπην 5 ἐδλεσς 

ἐπ ες ̓Σλδὶ ον σέ ἤν οἰ "Σ δῆς ἐρεδῷ "Δ οΉ πως Ζ7ρη ἡ(ξἴρονσα 

ἡ ἐππεενοη Ὄς ῷορϑον καξμτ.}} }.95 12. 7ίλον 2έσιναὶ “ "9 ὅφοφις. 

ἜΣ ΑΩ ἌΡ ΕΝ ΖΦ ἐφ χοζαδιεας 29 5 δίρζίφοφωρυ Το ναί, 

γρί ἂν οὐςρονρῥϑων τ αν ζω βεαν λίρα, 

σγγέῶ γα ἡ, ,μοὐδα σηρω ις ̓φεριρεώοκήν σῦν φχχώδν, δώσ “«'' Σ ΟΣΩΝ 

“ ᾽ αὐ εὐθζρῶγα (᾽ν Φυσμῷ 5» κοιναὶ ἢ ἀπῆν κὐβ ἐξραι ὦ 

ὯΝ μονίδες τλνεκρ, μῆτερ. 5 δ’ οἱ; ΠΙῺΝ "εν πο ἐς ἔθη 

Ἰλλλεηι 5 ἑβνιωνῖες όρ δ Φ γλρδω 2:|όδο Φ 

ἣν, τ, ὦ αἰνερχαλό 1 σι Φν 43ν»μονεὸν ὄχον φῳ  ξλόκεδα - ἀρ 47 

εοεώσεως σ᾿ ἴης ατεονοβαικῷς μηνί σεως τ ει δε ᾿ 

1; λιν σοίωνρ ὦ , ρωνῦρδ οχεσνο Ἔσ. ἀντ ο ̓απἦκ δ ο ὙἿ 

ΟΣ ζ τς ὀιλο΄ δ ΣΣ “ ὁδριωνέον, εξ χρόνοι πὸ Ων Ἰ αὲ; 

ἶ ΘΡΡΝΙ ̓εΦ, νὸς 2 διωυ νος φςγν»}) » ̓ ὐγλιωνες 2' οὐ ρυχεθακιοός δ Τογαοὸ ὅν 

τὰν ἡπ δέέγν" (οἱ ἡμφίᾳρε οὗ 2, »} 22»} 299},2.10 . ἡ) Ἡβεῷ Εν. 

ἫΝ ὥξας ΠΣ ΤΩΝ το Σ ν- : ὅο" ̓ »- σι εθν ᾿Ὶ τον 

“πϑλα μος ούνοι ᾧχοίκῦνας 72: “ὦ ὥλασοι μον ὀχ ζς ̓ς τθν - δ οὐ 

τ απ ς ὅν ὑδη δός »ζαφγες ̓ λεσῖυ δα Ἵ29Ὲ ὑσὶ 

ἐρρῦσο εὐ θυ “τὶ πελέ Ί4 5: ὩΣ δ υσχοξ 
συλ,“ -κ ἡκάΐεα: 5 ὦ γμρν λ , εἱ ρος; ΤΠ ῥαζοι; ΦΩΣΡ 

θη" "4 ὦν . ΠΗ οζ' ἀδνιονάξοθι Ἧι. 5.5. ῥενεν 4 ΟΣ 

πρυ ε  ζν "2, ἡρείθεν ,ὅδο Ὁ Ὁ} ΡΤ μον δμκοδως » οὐ ῳ ὧϑ ζῶν 

εβάρων ἄγωφᾷ αἰἴϑοιριων - 3. Ὧ2 1} ἀβέερ ,φλέχεσδι' »ὡ ὦ 

δας καδλορι: ᾿σϑενᾶν τῶ 1 ἐπ ἐονλα Ζ 2ὴ “5. ἡρεζίερις οἶχί ῳ ̓ φ)υων: 

δίας ἃ χ Ὁ μοι ᾧ, 2ρΦ ἢ ἾΣ": οδ- Ω ΝΝ θά 1ς.΄. ολοῦο οἷ ἘΡΘΡΠΒΝΝ 

λινες δ γν “7, κι 9 τ᾿ 32:.- 
- 
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ΡΥ 

Ὧν πο ύνφολ νε 
ελ ὩΕΝΣ 

ς ἈΕΡΝΝΡΗΝ ᾿ ᾿ νυ ΜΔ ΜδῚ 
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᾿ ὧν ἡ Ἶ 
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7 τ ειαα 

Ὡ7 

Ὁ 

γ 

αἷὴνἍ 

Π ἐν ΉΝΙΣΝ 
( ἢ “ρων μὐλνη; 
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γί, ε νωοςεῦ. ΔΑΣΎ ος δα Έ ΛΗ: ὡσίν. [πὶ δὶ 

Ἢ υὐὐαγευς ἀςέδνρους. “ἢ ἢ 
λυ νῶ, δου όδο ὅγε ἀρνῆρόν Ἀν ἑδνκοιδύαι δ ἂρ τ᾽ “ 
τ ὦ 2 ἕδής γμοῦεου ἀϑ κοίρον λασῖς οἷ λρπΐοῦ, ὁ ἔτος, 
σχεόνοι οἷ χοῦν μῆνις αἰ ρβονωῦ » ὦ φρο) Ὁ ὥθων "ἀπά αὐϑ 
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