
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=El5NAAAAcAAJ&hl=nl
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Ιἱἱε οε , Με οειιΙοια, Δια·εεςιιε Δρει·ίω , ι·εΒιιΙΙεε Γ

ΒὶεεΗε ειιρι·ωή 6οΒιπεια ωσι·ε ρωι·ιε.

ΠΠ. ΒοεΙιεΙιειι., εειινοιιιΠε ειι έοιιάσιτ ΡαιοΒτ , :πιτ-

ιἱΣ-:Μ ειι Ιε8τ ιιω; ΣΙε Ιιετι8ε ηιιάάο!·~ει. άΙε ι:Ιε

ορι·οει·ι8ε 8εΒι·ηΙιειι , οιιι άε όή8ο!εωτόε ω: άνωε

Πιιδ·, ειι νοοι·άεϊε τω; άε οιι8εΙιιΚΒεο εαπ:: οια

πνειιτεΕιι8 οίΙι·ενοΙιιτιε Με Βτειι8ειι. ·

ΕΙΙι ενω πιΙ. ΣΜα ιΜισε ρεεεε8ιειι ιιι νΜάιπι ,

ΣΙίε Βετιι ιιιΙΙειι άοειι ΒεάειιΙωιι ΣΙε νει·Ιενάεηειι

«Με άε ΒοοεννιεΒτειι ?η Ιιειιι 8εροο89; ΒεΒΒειι., ορ

«Με οιιεεΙιιΕΙιι8ε ηάειι ιἱιε »η ΒαΙεενειι. ” ·



θ νοσηηεσε.

Μεει· Μτ ιε :σε Βνιοιιάει·Ιά·Ιια· τοε8εεεΙιΠετ οιη

άε 8οεάει· τι·οιιννι8ε εετΙιοΙΥΙιε Με σιιάει·νννιειι , Δειι

ννεΠιε ηιεη Ιεεπ ΙΜτ 8οά ηιετ άε ορι·οει·ι8ε Μτ

Πειιιενιιε ΒεεΠ, ειι άεὶ: ιμιε νοοι·ιιειιι8Ιιενά ιιι

Ιιιιιιιιε ΒεΙάεεώδε Ι'εεετειι άεεΙ ιιεεηιτ.

Με άε σώσε ιΜι άεει· νειι ΙιεΒΒειι ΙτιεΙεετ, ΙιεΒΒειι

Ιιιιιιιιε ερι·εεΚΖιιιιιειι ιιι ρΙεετε νειι ΣΜε νειι ΗΜ:

ΙιενΙι8 ενεη8εΙιε 8εε!.εΙτ , ειι Βιιιιιιε εν8ε Ιεει·ιιι8

νει·νοοι·άει·τ ιιι ρΙεετε νειι άε Ιεει·ιιι8 άει· ΙιενΙιιςε

Ιιαὶ.

θυε8οι·ιιιε άειι κ” , Ιιεεΐτ άε ορι·οει·ι8ε Ιε”

ετιιηΙιειι Μιι άεειε ιιιειιννε ;εετε ρΙε8τι8 8εόοειιιά.

Μεεη οιι8εΙιιΙιΙιι8ΙνΙι! η Ιιοιιάειι ιιιετ άο8 ιοο

8ισαε Βει·άιιεΙιΙψ;Ιιενά Βιιιιιιε ννεΠιειι άα· άιινε

τει·ιιιεεειι πω· μαΙ ειι ΒοιιιΠ8 , Μ8 άε νοιιιιιεεειι

νειι άειι ΠενΙι8ειι νεάει· 8εειιιιιιε εειιτι·εΠιειιάε.

=< δω |ιεό/ϊ ώ: οΡΡεο·|ιοο[άεπ άεο· οΡο·οεσ~ἰ9ε πιεϋ

εετω σιἰεαωε υεώ|ίπάληά °εε|σε!μπ, ιεθτ άειι μιιιη.

Βεειε ορρει·Ιιοοίόειι ηιι εΙΙεειι ννεει·ΙνΙι ρΙι8τι8 ,

νει·ιιιΠε ιν Ισα νοΠι άοοι· Ιιετι8ε Ιεει·ιιι8ειι ΙιεΒΒειι

Βεάι·οδειι,. ειι Δε ιιο8 ηιοεμε 8εενειι οιη Μτ

ιεΙνειι ιιι άειι ννεθ άει· άοοΙιιι8ειι τε ΒεΙιοιιάειι ,

ειι εΠωο τΠε, άεννεΙ!ιε ιιιι άοοι· άειι @η οιιάει·ι·ι8τ

ηιι, Με ΒεΙεπειι "ιι τοτ άειι Μη; άει· ννεει·Ιιενά ,

Ο
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«Μι· ι·εεΙιτνεθι·άιωιεχά, Μι· άειι8ά ειι άει·Βοάε

ἀιειιετ, νεει· νειι άε ειι8εΙιιΙιΙιι8ε η·ι:Ιε οιιιεωιιάι8

Βεάειι Μπι νει·νννάει·ά Μάάειι, ω" “Β Ιαιει·ειι

ΑειιιιειιΣΙε άε Ιιει·άιιεΙιΙιιΒΒεγά νειι ώε νοοι·

ιιεειιιε2ε άα· ορι·οει·ι8‹-: , ερι·εεΙιτ ΣΜπι μι” Μιι

ιιιετ άι·οείΙιενά εειι , ιιι άειι ρει·εοοτι νεει άειι εει·τεΒιε

εεΙιορ νειι ΤοιιΙοιιεε, ιιι νι·ειιΕι·νΙι, η: άειι δ! ιιιεν 18238.

ιι·Πεειε πιο ιαπε Ιιοορ (·υαπ απε ·υοΠεοπιεπε

υπάσΜεφίπρ άσε· αεπ|ιαπμισ τα”. άι: 9εάοεσκάε άοο

!ίπ9επ), ιε,<3·τ άειι Ρειιε, Μιά οιιιε Πεμ νει·εεΙιι·ιΜ

ηιιάε ονει· Ιιετ Βενεει· ΣΜτ Μιι -8οάε-άιειιετ ιιι

άεειε ιιντει·ετε ιιιοεγεΙγΙιΙιεάειι άεε τνάε Ιοορτ ,

νει·ΙιΜΜ ; ιιιεει· Ιιετ·8εειιε ιιιεο Μιάειι ιιο8· οιιάει·

Μτ «Με νει·ερι·ενά , ννει·ρτ Με ορ εειι ιιιειιν8 ἰιι

άΣε 8ι·οοτετε άι·οεϊΙιενά. π'

ΟΙιι·ιιπειιε ιιιειιεεΙιειι , Επτ οιι5 ενιιάεΙνΚ άε οημιι

ορειιειι , ειι Μαιιι τοτ ναιτ οιι8εΙιιΠιειι άε ι·ενοΙιιτιειι
οιιε Βι·ειι8ειι! Πετ γενειι8εΙιε νεπι άειι 8ειεΠάειι

ιεΙιΗιιιεεΙιει· ννοι·ά νει·γεΙει:Βτ, άε Ιεει·ιιι8 Μι· ΙιενΙιΒε

Κει·Ιι ιιιιεΙιειιτ , άειι 8οάε-άιειιετ οιιννεθι·άι8 νει·

ειιιεεά, ειι άε ετειιι ηιια· Βεάιειιεει·ε ιιιιΔιε8τ; ιχ

:εΙνει· άιειιειι άε8εΙνΙιε τω; ΜΜτ ειι ειιιεεά! ΜΠΕ

ιο Μτ οιινει·ιιινάεΙΥΙι 8ενοΙ8 νειι ΣΜάιε οιιΗεΙιιΕΕι8ο

η·άειι , ιιο εΜε ΣΗ Βειιάειι νιιι άε-οεειιιειι-Ιε6γιιις ,

1



ε νοσειιισΙ:.

οιιιιιοιιάειι ειι τιετι-ιιιεεΙ 8εΙιι·οΙιειι ηιι; ιιιι ιι:ιειι

ιιιΙιετ ορειιΙιεει· 8ι·οιιά-ι·ε8εΙε νει·ερι·ενά , ννεει· άοοι·

ειΙε ιιοιιιιι8Ιδσκε τι·οοιιειι οιιι ινοι·άειι 8εννοι·ρειι;

ειι άε ορι·οει·-ιιιεεΙιει·ε ορειιτΙ3·Ιι Ιιετ Πε8 νειι

ι·ενοΙτ ορΙιειιειι; ιιιι άε Ιιιιιάει·ειι Ιιετ μι” Ιιιιιιιιει·

οιιάει·ε ιιιιεΙιει.ιτιειι; ιιιι άε οιιάει·άεειιειι άε ρΙι8τειι

ι·ειι οιιάει·ννει·ιιιιι8 ειι 8ετι·οιιννι8Ιιενά , άιε η εειι

Ιιιιιιιιε ονει·ετε εεΙιιιΙάιθ 2νι:ι, πιο εεεεεάεηι νει·

8εετειτι

Πε Ιιι·οεάει·Ιδ·Ιιε Ιιεισε νει·άνηιιτ οιι8ενοεΙι8ΙνΙι νειι

άεειε εει·άε : άε ιιιειιεεΙιειι Ιιεετειι ειι ιιετινιετειι

ιιεΙι , ειι ννειιιιεει· ιιιειι 8εειι ειιάει·ε ιιιιάάεΙειι η

άει· Ιιειιά Ιιεει`ι οε: ηιιε τε8ειιρει·τγ τε ονει·νειιιάειι,

σειι ιιεειιιτ ιιιειι ιγιιειι τοενΙιι8τ τστ άειι ε8τει·ΙιΙερ

ειι άε Ιεετει·ιιι8.

Μαι πιετ νειι ειΙε Ιιειιτειι ιιιετε άειι Ιιεετ ειι Με ,

τννεεάι·ε8τ ειι ννπιιάεεΙιερ , οωθεΙιτνωιωι8Ιωμ

ειι ΙιοοεΙιενά! ιιιειι Ιιοσι·τ ιιιετ ιιιεει· ερι·εεΙιειι Με

νειι νε8τειι ειι ιιιοοι·άειι. Ζοσάειιι8 ιε άειι οιι

ΗεΙιιΙιΙιι8ειι πεετ ννεει· ιιι άε οι·ει·ετι·οοιιιειιάε ι·ενο

ιιιτιειι νεεΙε ΙειιάεεΙιερρειι , ειι οιιάει· ειιάει·ε Ιιετ

οιιε, 8εννοι·ρειι ΙιεΙιΙιειι. Πετ 8ενεει· Ιιειι8τ ιιο8

εΙτοοε ονει· οιιε Ιιοοισι Πετ ιιιοιιετει· .νειι ι·ενοΙτ

σι·ενετ ιιο8 εΙτνά 8εΙιεεΙ Ειιι·ορε τε νει·νι·οεετειι!

ι
μ



νοοιιιιΙ:σ1:. Σ)

Πετ ι›ει·οει·ιιτ ιιιεΙι νειι "σε νει·ιιιεΙιιι8ειι ιιι εΙΙε

ΙειιάεεΙιερρειι , ειι Ιιετ νει·άει·ι' ειι άειι οιιάει·8ειιΒ

Ι›ν εΙΙε νοΙΙιει·ειι τε Ι:οι·ειι8ειι , ιε8εειιάε : ει κα!

Με πιει σε: ιιοια!επ , οοοο· εεε Πο ει: σε αμιεο·ειεριεπεεπ

σε:: ευέο·εισε 59. γ

θι·ε8οι·ιιιε άειι Χνι, Ιιετ ορρει·ιιοοισ νειι 8εΙιεεΙ

Ιιε εΙιι·ιετειιάοιιι, εεΙιι·οοιιιτ εΙε ιη εειιεειιοιινντ Ιιετ

εενεει· ννεΙΙι Ιιετ ννεει· 8εΙοοι Ιοορτ : Ιιν Ιιε8ι·νρτ

Ιιετει· εΙε ιιιιειιά Ιιοε άειι ιιιΙειισεεΙιειι οοι·Ιο8 , άιε

άε τι·οοιιειι οιιι νει·ι·ε ειιιντ , οοΙι άειι Βοάε-άιειιετ,

ιειι ιιιιιιετειι νοοι· Ιιετ τεε;ειιννοι·άι8 8εεΙε8τ, τε ιιιετ

ειοετ. ·

Πειι ΗενΙιΒειι νεάει· νειι άεειιε ννεει·Ιιενά ονει·

πιν8τ ηιιάε , ιε8τ εειι άειι εει·τεΙιιεεεΙιορ νεα

ΤοιιΙοιιεε : νη 8ενοεΙειι πινεΙ άετ νη· Ιινιοιιάει· νει·

ΡΙιιὅτ η" εΙΙε σιιιε Ιιι·ε8τειι τοε τε εν8ειιειι εειι άε

εεεΙιειι , ννεει· Ιιετ ννεΙινιι άει· 8εΙιεεΙε Ιιει·Ιι Μοοά

8εετεΙτ ιε. »

ΠετΙιοΙνιΞε , ιιετ οο8ννιτ Ιιετ ννεΙΙι άειι Ρειιε ιιεΙι

νοοι·ετεΙσ , ιε εειι 8εειι τνννιι`εΙ οιιάει·ννοι·ρειι; ε),

Διε οοΙι εοιινει·ενιι άει· ι·οοιιιενιιεεΙιε ετι·εετειι ιε ,

Ιεειιτ άε Ιιειιά εειι άε ειιάει·ε Ιιοτειιτεετειι οτιι Ιιετ

ιιιοιιετει· άει· ι·ενοΙιιτιε τε Βενε8τειι ειι τε ν·ει·ρΙετ

ιει·ειι , Ιιετ »νει άε ν·ει·ννοεετει·ιιι8 πεάει ιτι ενει:



Π! νσσειιευιι.

ετεετειι Ιιεει'ι 8εΙιι·ερτ, ειι ΙιετννεΙΙι ιιο8 άε8εΙνΙιε

ινα 8ε:ε8 Δημ τε οιιάει·ιιινιιειι. ι)ειι τνά άώσ8τ;

Ιιετ νει·εεΙιιΙ ιεΙ ννεΙ Ιιεεετ ιιντ8ειιιεεΚτ ιμι : Ιεετειι

ν” οιιι εΙΙε ιιιετ Ιιετ ορρει·Ιιοοιά άει· Ιιε8Ιι8ε ιίει·Ιι

νει·νοε8ειι; Ιεετ οιιι ιιιετ Ιιειιι ιιιεάε ννει·Εειι οιιι άε

πνεττι8ε ετεετειι τε νει·άεάισειι.

Μεει· Ιεετειι νη· οιιε ννεΙ ννε8τειι νειι τε άοειι

ΗεινΙέ άε οιιννεει·ε εετΙιοΙνΙιε , Διε Ιιιιιιιιε εει·Ιιιεά

νει·Ιιοιιάι8ειι νοοι· άειι Επερειίιοεπ-Βιίε|, τει·ννγΙ ιν

άε άοοΙιιιρ;ειι , άε σοοι· άειι ιεΙνειι 8εάοειιιά ινιι

ετεειιάε Ιιοιιάειι. ι)ιτ ιε εειι ΙιεεροττεΙνΙι οι·ιάει·

ννει·ρ , ειι ειιάει·ε ιιιετ άειι άε εεΙινιιΙιενΙιε;Ιιενά

ιιιετ ω οιιι·εεΙιτ νοε8ειι.

Αειι ννετ ι·ενοΙιιτιε νη· οοΙι τοεΙιοοι·ειι , αν νει·

Ιεετειι άε Ιεει·ιιι8· νειι οιιιειι ιεΙι8ιιιεεΙιει· Μειω

σιωτιιε, αν εεΙιενάειι οιιιε πιεΙι νειι άεε νειι άειι

Ιιεάειι 8Ιοι·ιειιε Ιιεει·εεΙιειιάε ορρει·ρι·ιεετει·, άειι ρειιε

νειι ιιοοιιιειι ; ννν ννει·Ιιειι ιιι άε άιινετει·ιιιεεειι

τει·νν)·Ι Ιινιιι 'τ Π8τ ννει·Ιιτι ννν άοειι ισ Ιιννεεά

τει·νννΙ η Ιιετ 8οεά σοετ.

ι)ειι οο8ειιΙιΙιΙι ιε 8εΙιοιιιειι νειι άε ΒενοΙ8ειι οιιιεε

ι·5εάι·ε8ε ει·ιιετεΙνΙι ιιεει· τε ρενιειι; άειι! τνά άει·

ρεεειειι ιε νοοι·Ιιν ; άε ννεει·Ιιενά τοοιιτ σ8 εειι"οιιε

ιιιετ εΙΙε Ιιεει· ονει·τιιν8ειιάε ιιηρε η Ιιοτιιιειι 'ει·



Ζ

νοοπιπισι. ιΙ

εειι ιιιετ ιιιεει· ιιιιεεειι, άε ι·εεΙιτνεει·άιΒΙιενσ νι·εερτ

άε ννεάει·Ιιοιιιετ νειι Ιιετ ννεττι8 Ιιεετιιει· , τει·νννΙ άε

ΙιοοεΙιενά νει·ιοεΙιτ Ιιετ εειιΙιοιιάειι νειι άε ννειιοι·άει·.

ΖιιΙΙειι άειι άε εει·ΙνΙιε Ιιεάειι ιιοε Ιειι8ει·ειι τνσ

ειιΙιεΙε εειιεεΙιοιιννει·ε νειι άειι ετι·ενά ΙιΙννειι , τει·νννι.

άε ννειιάειι άει· Ιιοι·ιδει·ΙνΙιε εεειιιειι-Ιεενιιι8 Δε· νειι

εΙΙε Ιιειιτειι ειι ορ ηιειιι8νιιΙάι8ε νννιειι Ιιει·οει·ειι ?

Με οιιε εειιεεετ, 'τ πι οιιιε ρΙι8τ άε άοοιιιι8ειι ,

Ιιετ οιιι·εεΙιτ , ειι άε ννειιοι·άει· ω Ιιεετι·νάειι , ννεει·

η· ιιεΙι οοΙι νει·τοοιιειι. Πετ ιε 8εειιιιιιε ιιι οιιιε

ιιιερ;τ εΙ Ιιετ Ιιννεεά άετ άοοι· Ιιειι 8εεεΙιιεά, τε

ΙιεΙεττειι; ιιιεει· νη· Ιιοιιιιειι ενειιννεΙ νει·ιιιιιιάει·ειι

Ιιετ 8ετει νειι σε οιιιιοοιεΙε Ιιεάειι άε ννεΙΙιε Ιιειι

'ει· άοοι· Ιεετειι Ι›εάι·ιεΗειι.

ιι Ηετιδοεά ιεεά :εΙ εΙτνά νει·ειιιε8τ ννοι·άειι ,

Μ· εΙάιειι.ηιειι Ιιετ οιιΙιι·ιινά ιιιετ ιιντ ειι ι·οεντ,

ΙιετννεΙΙι άειι ννειιάΙνΙιειι ιιιειιεεΙι άεει· τιιεεεΙιειι

Ιιεειι Ηιειεενά , πι8τ πο;;; θι·ε8οι·ιιιε άειι ιινι , ιε

ιιοοιιιειι, άιπε ερι·ιΙ ι88Ι. ιι ·

Βιτ ιε εειι εειι εΙΙε ξιοεάε εετΙιοΙνΙι.ε θεάεειι Βε

ι·οερ , οράετ η πει ιιντ ειΙε Ιιιιιιιιε Ιιι·ε8τειι :οιιάειι

ορετεΙΙειι τε8ειι άε νει·ερι·ιιάιιι8 νειι άε Ιεει·ιιιι;ειι

άε ννεΙΙιε άοοι· άε ννειιάειι άει· εΙ8ειιιενιιε ω"

ιεάει·τ εειιιθε ιεει·ειι θεΙεειτ ειι ι:ειεεάειι ννοι·άειι ,

ε

`



Η νοοιικευΙ:.

εεπ άε ννεΙΚε ΣΠειιειι τοτ οιιάει·8ειι8 άει· ηΚάοηιιιιεπ

ειι νει·άει·! άει· 8οάε-άιειιε2.

ΙΜ ννει·ΙιεΙιειι ιε ιιιετ ωιάει·ε ΣΜΗ εειι νει·ΜεΙ

άει· ι·ενοΙιιτιοιιειι·ε Βεάι·ιε8ει·νειι, εειιε εειινοιιιΠ8ε

νει·τεΙΙιιι8· άει· άεεάεο ι:Πε ειιάει· όι-: οο8ειι νειι Ιιετ

νοΠι ιΣτη οιιι8ε8εειι , ειι ννε" νειι ιΙε άι·οενι8ε

8εάε8τειιιε ιιοί; Μιι αποε 8εωοεάει·ειι Ι88ειιννοι·

Με Β. `

Βειι εεΣιι·εννει· άεθιεε, Ηι·οιιάφΙνΙι Βεάι·οεΓτ ορ

Ιιετ :ιειιιιειι πιιι ιοο νεεΙ Ιιννεεά , άετ ΣΜε ι·ενοΙιιτιε

ε›ειι άε ι·εΙιΒάε ειι :Μπι άε @Με ιεάειι ΒεεΠ 8εάεειι

υιι ιιο;; Φ18ε”η8 άοιιτ, ΜΠΕΙ; εοεά Με Με" ιιιετ

Ιιετ ιεΙνε Δειι άε ορειιΒεει·ε ονει·νν68ιιι8 εειι Με

Βιεάειι. Πν ιοεΜ; άε νει·ειιτννοοι·άεΙχΚΒεγά ηω

ν.νει·Ιιε ιάετ τε ειπΙοορειι; ιεΙΒ Η ΜΥ Βει·ενά ιιεΙι

ει· ενα· τε Βεειιτννοοι·άειι εειι :Με ειι ιεάοι·ε ιΠε Μτ

:·εΣ:Μ ιοιιάε1ι Ιιοιπιειι ΒεΒΒειι Ιιειιι εΜΙΒ τ·σόδειιε Με

ωιόει·ει·εεεειι. · · . .

ε»



-

Κ

·ιΙ:1ι1ε-1.ι:1:11

Μ· ΠΙῦρτσπτἱΒε.

'#»

τ

ΕΕΒΒΤΕ ΜΒ.

?απ άε ό|έσπεοι!επ φαεο· :Μάε "ποπ εεπε ΜιτοΪαΙῖε

' ·π£αεἰε£. ·

Γ,·αε9. Ψεει· τοε ιε 1ι%; μαΙ άιειι άιε ιιει·ρ;ει·ε

11ιεει· Με άειι8ά? · ·

/Ιαπωοοο·ά. Βιε ιιει·8ει·ε 11ιεει· Με άειι8ά , ιε άοε;

Με; Ποεά οι» εειιε ι·ενοΙιιτιε Με ηιεεΕειι.

ν. Ψεει·οιιι ιε άιειι άιε ιιει·8ει·ε ιιιεει· τοε άειι8ά ,

ιιο;; Ποεά οιιι εειιε !·ενοΙιιΙιε Με ιιπιεΙιειι?

Α. @ιιάετ ιι·ισι , ωιι εειιε ι·ενοΙιιτιε Με ιιιεεΚειι,

άε Βοεάειιιωιεάειι νειι εει·!νΙ‹ ι1ιειι ειι 8οεάειι



ιι ειέσειΙιιιιι ·

σΙιι·ιετειι Πω ιιοοάι8 Ιιεεί'τ; Μει· Με ιε Μι σειιοε8

άε ιεΙναι ιιιετ τε ΙιειιΠειι.

ν. ννειιιιεει· ιιιειι ιιει·έ;ει·ε Με 8οεά ε.» , Μιιι ιιιειι

άΣιιι ννεΙ ει·8ει·ε τοε άειι8ειι , ιοιιάει· εειιε ι·ενο

|ιιτιε τε ιιιεεΙιειι ?

Α. Νεειι; ειι άε ι·εάειι Ιιιει· νειι ιε άετ άιε ιιει·

8ει·ε ταε άειι8ά, ιιιεει· ιιι εειιε ι·ενοΙιιτιε ει·Θει·ε

Με ιὅοεά ιε. .

ν. Ψεει·οιιι άιε ιιει·8ει·ε Με άειι8ά, ιε Ιιγ ηιεει·

ει·Θει·ε τοε 8οεά ιιι εειιε ι·ενοΙιιτιε.?

Α. (Μιιάσα ιιιειι ιιιεει· ιιι εειιε ι·ενοΙιιτιε άε άννεε5

Ιιενά νοοι· ΙιεΕννεειιιΙιενά ε άε ιιιιεΔεεά νοοι· άειι8ά,

άε ετι·εετεεΙιειιάει·ν νοοι· νεάει·ΙειιάεΙιεϊάε , ειι άε

σωοι·ά νοοι· ΙιΙοεΙιιιιοεάι8Ιιενά Ιιοιιά.

ν. Ψεει·οιιι 8εεειιιεά άι.: εΠεε ιιιεω· ιιι εειιε ι·ε

νοΙιιίιε ? -

Α. Οιιιάεπ Μτ ιι.ιεει· ιιι εειιε ι·ενοΙιιΙιε Π, άετ

ιιιειι εΙΙεε ιιι εειισιι νει·Ιιεει·άειι ιιιι ιιεειιιτ , ειι Δω

εΠεε ονει·ι·ειμε μα.

ν. Ψεει·οιιι »νουά ια εειιε ι·ενοΙε.ιτιε εΠεε ιιι εειιειι

νει·Ιιεει·άειι ιιιι 8ειιοιιιειι ?

Α. Οιιιάετ εειιε ι·ενοΙιιτιε εειιε νει·ννοέετιιιΕ·, ε. νεο

άε Βοι·8ει·ΙνΚε εεειιιειι-Ιεενιιιε, καιει· άοοι· εΜε άειιΙι

ΒεεΙάειι νει·νεΙεεΙιτ ννοι·άειι, ειι :Μαι νει·Ιιεει·ά 8εετ.

- σ

.κι



ΠΕΒ ΟΡΒΟΕΒΙΟΕ. · Η

ΤινΕΕοΕ ΣΕΒ.

--ξοα-

?ΡΜ εε” ο·οιιο!Μία ίπ.

ν. Ίνετ Π: εειιε οιιιννειιτεΙιιι8 οί' ι·ενοΙιιτιε ?

Α. Εειιε ι·ενοΙιιτιε. Η: α-ιειιειι ορεωιιά νειι άιε

πΙε ννεΙΙιε ιιει·8ει·ε πιε άειι8ειι , τ68ειι Ιιιιιιιιειι

νοι·ετ.

ν. ννεΙΕ ινιι πΙε οιιάει·ωϊιηάειιάε ιιιει·ΜςεΒειιει

Μιι εειιε ι·ενοΙιιτιε ?

Α. Μι ννειιοι·άει·, ώε ρΙοιιάει·ιιι8ειι, Φο Μειιά

ετι8τιιι8ειι ειι ΣΠι ιιιοοι·άει·νειι.

ν. Ψε!; νοει· ιιιειιιιειι Ιιε8εενετι ιιεΙι τοτ ιιιΙΙιε

ννει·Ιιειι ?

Α. ΜΗ; ινιι άιε , άε ννεΙΙιε Με!. ι:!ειι8ειι δω ιετε

ειιάει·ε τε άοειι.

ν. ΨεΕΙιε ιιιειιεεΙιειι ννοπΙετι άε εΙεδτ-οδει·ε νεσ

ΔΙΠε άεειε Ειιιντειιεροι·ιθΙιεάφι ? · -

Α. Πετ ιμι ΣΠ: εει·ΙνΙιε ΙιαΙειι , ειι νοοι· άε καιετ

ι:Πε άε ννεΙΙαι επιιι Ιιιιιιτιειι νοι·ε$ πνεει·ειι 8ετι·οιινν

αεΒΙεενειι, Με Μάιεε εειι άειι εεά άιε η Μπι μιννου

ι·ειι ΙπιιΜειι. .

ν. Ηοε νεεΙ ωοπειι νειι ι·ενοΙιιτιειι :νιι 'ει·?

Α. Πεει· Β ιικαπ· εειι πιο” θειι ι·ενοΙι.ιΠειι, νει·



ε

ΣΒ ΖΕΠΕ-Ε.ΕΕΚ φωνη-ή

ιιιιτι. η· αΙΙε ιιι άειι 8ι·οιιά αετ ωΙ" εΙιει·εστετ· νει:
πδάει:Μειι-ι·ε8εειιιιΒεΙοοεΙιενα ΙιεΒΕιειι.ῇ · θε

ν. Ζνιι 'οι ααα 8εειι€οεά6 ι·ενοΙιιτιειι ?

Α. Νεειι; ννειιτ α." ε5 Μετε 8οεάε ιιι άιε πινε

ιιοι·άει· άιε άοοι· πε ι·ενοΙιιτιειι νοοι·τ€εΙιι·ε8τ, ειι οιιάει·

ειιε Βοη;ει·ε νει·ερι·ανά ννοι·ά.

ν. Ζνιι 'ει· ιιοΙι .ιὅειειι 8Ιιοι·ιειιεε ι·ενοΙιιτιειι? -

Α. θεειιιιιιε.; ννειιτ άπι·ιε :Μτε 8Ιοι·ιειιε ιιι άα

ΡΙοιιάει·ιιι8ειι ειι ι:ιιοοπΙει·νοιι «Ιιε η· νοοι·τΒι·ειι8ειι-.

ΒΕΒΠΕ Ι.Ε8

- .

τ .

Ιίοε των: ιἰα ο·ευαἰϋ-ἰεεο·ἰπ9επ 7εια!ιο·εινό.

ν. Πω ν·ει·ερι·ενάειι άε ΒοοεννιεΙιτειι αα. ι·ενοΗ

Ιεειιιι8ειι ? α ·

Α. Εειιειι 8ι·οοτειι ιιιιΣΜεΙ νωι· Μ» ιε άε άι·ιιΕ

Μη.

ν. Πω Βεάιειιειι η ιΜι νειι άτι όι·ιιΗιει·ν?

Α. Ζν Ει·ε8τειι εειι 8ι·οο!: 8ετεΙ 1οιιι·ιιεεΙειι τε Βε

Εοιιιειι , εΜε Ιιιιιιιιει·ενοΙτ-Ιεει·ιιιδειι νοοι·Ιιοιιάειι ει:

νει·ερι·ενάιιιι.

ν. Μεει· άιε Βοει·ε-ιιιειιεεΒετι ειι ννει·!ι-Ιιεάειι Ιε6ιειι

μειι ]οιιι·ιιεαΙειι, Με άοειιίιν [μειι απ!. ιΙφτι

Α. .ἔν άοΣ-επ επιιι άεειαΠ$τω.ίοιιεέι·ειι. `

 



ΠΕΒ ΟΡΠΟΕΙΠΟΕ. Π

ν. να» ιε άετ ρετιτιοιιεει·ειι? .

Α. Ρετιτιοιιεει·ειι ιε σειιε 8εννοοιιτε νειι εειι άε

Βοει·ε-Ιιει:Ιειι ειι εειι αετ ννει·Ιι-νοΙΙι εειι ρεριει· άοειι

τε τεεΙιειιειι άετ η αιετ νει·ετεειι.

ν. Μα αουΔ άατ ρεριει· ω ?

Α. Ι)ετ ρεριει· Ειοιιά ια εειιε Μαθε Παω ναιι Βε

ι:ννεει·οιεεεα ειι ιαιεΙιι·ιινΙιειι, ω η τοτ Ιεετ νειι

Ιιετ 8οιινει·ιιεαιειιτ Ιε88ειι. `

ν. Ματια ννετ (Μια άειι ΣΙε ΒοοαννιαΙιτεα , πιο «τα

ιιιιεΙιι·ιινΙιειι ιιιετ Βεεταειι?

Α. .ἔν ιιιεεΙιειι άἶειι οιιάαι·εεαεγά ιιιατ, ννεΙ ννε6

τειιάε ω. άε οα8εΙεει·άα ιαειιεεΙιειι εΙ εαΙοονειι

ννετ ορ Ιιετ ρετιιει· 8εεεΙιι·εενειι ετεετ.

ν. Βοοι· ανιε άοειι αν @κι ρεριει· πιω! άι·εν:

8ειι, οια κετ ιεΙνεο άοοι· Σα Βοει·α-Ιιεάειι Ιαετειι

τε τεεΙιειιειι 'Ρ

Α. Ζν 8εΙιι·ιινΙιειι Ιιιει· τω εειιειι ιαειι ιΠε 802518

Ιιεετ'τ ιιι άιε 8ειιιενιιτε , ννεΙΙιε αν τοτ !ιετ ρετιτιο

αεει·ειι ννιΠειι· Ιιι·ειι8ειι. . .

ν. ννετ ιιιεεΙιειι η νννε αειι ιΠειι ιιιειι, «Με η·

Πει· τοε ννιΙΙειι εεΙιι·ιιναειι ?

Α. Ζιιο Ιιετ εεαετι εει·ιιιατι8ειι ια.αειι ιε8εεα

η Ιιεια ά” Βετ 8οανει·ιιειαειιτ Β·ι·οοτ οιιι·εεΙιτ άοετ

αειι ινιιε ΙιεΙιννεεαιΙιενά ειι ηιιε νει·άιειιετειι , ιιιετ

Ιιειιι άε «απετε ρΙεετε νειι 'τ Ιειιά·αιετ τε νει·τι·οιι

νειι; ια αν εειιειι ιιιιοοοι.εΙεα Ματιά, ά” ιιιεεΒειιι

Ζ

τ



κι :τυπικα

η !ιειιι ανε ΣΠιτ !ιετ 8εΙι.ια νειι !ιετ νοΙ!ι ειι νεα

άε ι·εΙ!8ιε νειι Ιιεαι οιι8ετννν!ΐεΙτ ε!!ιειι8τ.

νΙΙιΙιΙιΙτ ΠΕΒ.

Π·

Ζ!!ιάιίε|επ οι:: Μ! υιι!!ι τε !ιειι!π·ε9επ.

ν. Κειι ιτιειι εειιε ι·ενοΙιιτ!ε ιαεεΙιειι Με ιαειι

ΜΗ? ·

Α. Νεειι ; ιιιειι ιιιοετ !ιιει· τοε Ιιετ νοΙΙι Ιιει·ενάειι.

ν. ναιτ εοειι άε Ιιοοεννιε!ιτειι οαι Ιιετ νοΙ!ε τοτ

εειιε ι·ενοΙατ!ε τε !ιει·ενάειι?

· Α. Ζν τι·ε8τειι νοοι· Μ !ιετ νοΙΙι τε ιιιιειιοε8εα

ειι τε .νει·Ιενάειι.

ν. Με άιιειι ιν άειι οαι Ιιετ νοΙΚ τε αιιειιοε·8ειι 'Ι

Α. Π), εΙΣΙιεσ Ιιετ νοΙΙι εετ!ιοΙνΙι ιε , ειι ιιι ινιιε

ι·εΙι8ιε ετειιάνεετιΒι !ιΙεν!'τ, άειι ιιιεεΙιεα αν εΣιιι

άε ιιιειιεε!ιειι κανε Σ.!ετ άειι νοι·ετ ια νοοι·ιιεειιιεα

Ιιεε!τ πια άε ι·εΙι8ιε τε νει·ειιάει·ειι.

ν. Παει άσιειι η εειι !ιετ νοΙ!ι 8εΙΣιονειι , σ.!ετ

ιΙειι !ιοιιιιι8 εεαειι νναιιαΙ νειι !ιιιιιιιε ι·εΙι8ιε ιε ?

Α. Πε ι·εΙι8ιε !ιεε!'τ ονει· Μ ιεει· ιιεεατε Ιιετι·εΙι

Μικρα ιαετ άε εάιαιιιιατι·ετιε νεα Ιιετ !:ιοι·8ει·Ιν!ι

δειε8 ι ιε ε!ετ άριι !ιοιιια8 άε ι·ε!!Βιιε εειι ινιιε εναε

ιιιιΣΙε!εΙεα ονει·Ιεετ, ααα ιεί;θειι η· Σ!ετ αν εοΣΙΙΣιο:

Βια!



ο

ΒΕΠ ΟΡΒΟΕΒΙΟΕ. Π!

ίσ; ειι :οο ΕΥ ιιεΙι ιουτ άε ι·εΙιΒ·ιε οροοιιά, ω]

ετι·οονειι η ιητ Μτ Η), ιιεΙι άε ι·εεΙ13.ειι νειι ό.ε Ιιη

Ιι8ε Κει·Ιστοεη8ειιτ. ·

ν. Ηοε 8εά:·εε8ειι η ιιεΗ οπιι, ννειιιιεει· άειι

Εοιιιιι8 8οεά @ετ εειι άε ι·εΙιειε ?

Α. Βειι ιε88εο η άστ άειι ΜΜΜ; ιΜΒ ιιντ 8ε

νηιιετΙιενά άοετ , ει: σιετ δεΙιηιιι ιεευ :Μεση

ιειιι:Ιε νοοι·ιιεεωειι.

ΥΥΠ)Ε ΕΕ8.

η

κτυο!σ οσο ιὶο σοσησσπάε.

Η νατ ιικιεΙιειι άε Βοοεννιεἱπεα "νο εειι ι:Ηε άε

ννεΠιε 8εεσ ι·εΙι8ιε ΙιεΒΒειι, ετ Δω η ΣΜε νοΙ

8ειιε άοοι· άειι νοοι·8εει·ιάειι σιωάεΙ ιιιεΙ; Κοιιιιειι

Βεάι·ιε8ειι ?

Α. Αειι άιε ιιιεεΙιειι η νηε άεΙ; άειι Ιιοιιιιισ; εειιειι

άΜιι8εΙειιά ιε , Με οοὶ: Δετ Ιιετ νοΙΙι νει·άι·οΙιτ νωπά

ειι οιιΗεΙιιΙιΙιιΒ· ιε.

Υ. Ποε άοειι η ΘεΙοονειι ΣΜα ΜΒ νοΠι οιι8εΙιιΚ

Με; σ. ?

Α. ΖΧ ιε88ειι ειι ΒΙ)·νειι ιε8·8ειι Σοτ Βετ εοιι

νευιιειι·ιειιτ εΙ08τε ννεΠειι άι·εε88, άετ Ιια. εΙ τε

"πει·ε Ιεετειι· Η8τ, ννεει· άοοι· ωτ νοΠε νε:·ρΙιιττει·τ



πο 2Εσι·:ιΙιΙ:ιτ

πωά , ειι σετ Ιιε8 ιιιετε άοετ νοοι· άε ιιιάιιετι·ιε ει»

ΕοορΙιειιάεΙ.

ν. Ειι νετ ιε88ειι άειι άε ΙιοοεΜεΙιτειι Με άε·

εγΒε νοΙΕε ι·ερι·εεειι€επτειι άιε ννεττειι ειι ΜΜΜ,

1οε8εεωιειι ΙιεΒΒειι?

Α. [Μιι ιιιεεΙιειι η εειι Εκ νοΠι τηε άετ Για

Βοιινει·ιιεπιειιτ άε ι·ερι·εεειιτειιτειι οιιι8εΙιο8τ ΜΜΕ.

ν. Με ιεθι8ειι η Με Ιιετ 8οιινει·ιιειιιειιτ ιιεΙι

:ιιετ άε ιιιάιιετι·ιε ειι άειι ΙιοοοΙιΣιιιάεΙ Βειι8 Ιιοιιά?

Α. Πειι Ιιοιισ.ειι η ετεειιάε άετ Ιιετ 8οιινει·τιειιιειιΕ

ρι·ινιΙε8ιειι τοεετεετ εειι άε Ιιοο8ε ιιιάιιετισε, τει·νηΙ

άειι Ιεεεειι ΚοορΙιειιάεΙ ειι άε Ιειιά-Βοιινισιι8 νει·Βιεειι.

ν. Μπι· νετ ιιε88ειι η άειι ενιιάεησι , ννειιιιεει·

Ιιετ εοιινει·ιιειιιειιτ ιιεΙι Βειι8 Ιιοιιά ιιιετ άε Ιειιά

Βοιιννιιι8, ειι Μιοο άε 1·ισιάοιιιιιιειι ορ Ιιετ ρΙετ

Ιειιά νει·ερι·ειιά Ἑ

Α. Μιιι ιε88ειι η· 8ιιετεάιΒιηΙι άετ Ιιετ @ενεσ

ιιειιιειιτ άειι ρηε άει· 8ι·εειιειι Ξε Ιιοο8 ορΙιεΐι, ειι

Μιοο άε ει·ιιιε ιιιειισεΙιειι νειι Ιιωσει· άοετ ετει·νειι.

ΖΕΒΒΕ ΣΕΒ.

. η

Μπάσε Μαασάι». Μισο· σου :Με λε: υοΠε σεστίεσ2.

ν. Ζνιι 'ει· Πεετι ειιάει·ο ιιιιάάεΙειι νεει· @σε

ιιιειι Ιιετ νοΙΙι σο;; Βεάι·ιεΗτ?



ΒΕΒ οιιιιοιιιιΙσε. Η

λ. Πεει· ηιι 'ει· ιισ8 ιιιειιι8νιιΙάι8ε.

ν. Ψι-:ΙΙιε ηιι. άειιιε ι:ιιιιωεΙειι ?.

Α. Πετ μιωιεΙι οιιάει·νησ , Ιιετ Ιοτ Μι· ΒεάεΜει·ε ,

πιε αμε οι' Γοι·ιιιε νειι Βοιινει·ιιιιιιιι-ιιιτ. ·

ν. Ψιιτ ιεΒι8ειι πΙιε ΒοοεννιεΙιτειι, ννειιιιει-:ι· ω 8οιι

νει·ιιειιιειιτ :Μι ννγιιι8 ιιιετ Μτ Ιειιιάε οιιάιοι·ννγε

βετιιοητ ? ·

Α. Βειι ιε88ειι η άετ Μα 8οιινει·ιιειιιειιτ ιιεΙι νειι

άε εει·ετε ηιια· ρΙιετειι ιιιετ ΙινηΙ; , ιπιει·Ιεοτειιιιε

Επτ νοΠι τε οιπιει·ι·ι8τειι, ειι Μτ πΙνει ιιι άε ννε8ειι

νειι ι·εεΙιτνεΑι·άιΒιιενά ειι άειιΒιεειιι Ιειένειι ι:Ιοειι

τε ννειιάεΙειι.

ν. Νετ ιε88ειμ η , Με κετ 8οιινει·ιιειιιειιτ :Με

ιιιιιΜεΙειι ιιιερειιτ οιιι Μτ Ιειιάε ριιάει·νηιε ννεΙ ιιι

τε ι·ι8τειι ?

Α. Μιιι ιε8Βειι η Μι ωτ 8οιινει·ιιειιιειιτ ιιιιΙι

Μτ νοΙΙιε οιιάει·νννε· τοειη8ειιτ , ειι ηιι νοοι·άι-ιεΙ 'ει·

ιιι” τι·εΙιτ οιιι Μιοο ιιιετ ιιιεει·άει· ιβιει·Ιιενά τοτ ιΥιι

οο8ιιιιιι·Ιιι τε 8ει·εεΙιειι. ·

ν. Ψετ ιεις8ειι άε ΒοοεννιεΙιτειι , ννειιιιεει· Με

8οιινει·ιιειιιειιτ πιεΙι ιιιετ πω· Βειι8· ΜπιΣ! ιιιιιτιιετ

8ι·οοτ μτεΙ Δ" ει·ιιιιιιι :Πε ιιι:Ιι ιιι Με Ιειιάειι Βε

νιιιιΙιιιι? ~ · . .ι · ·

Α. ΙΜ: ιιιεεΙιειι. η· Μι: ιι” νοοι· εειι ιιιειιεεΙι

Μετειιάε 8οιινει·ιιεαιειιτ , άιιτ οιιεειτο6ιιθ Η Μπι άε

οιιΒιιΙιιΙιιιετι ι·Ιει· βειιοοΐι.ιθε. ·

π
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ν. Ψετ Ζε88ειι η· τε8ειι εειι 8οιινει·ιιειιιειιτ Για

ννεΠι εοΙοιιιειι ειι ΒεάεΙεει·ε-Ιιιινιειι ιιιι·ιιιτ?

Λ. Ζν ιε88ειι άετ ΣΜε ιιιετεΙΙιιι8ειι εΙε8τ ιιι8ει·ι8τ

ενη ετ εΙειςτ Βιει·ε8εει·τ ννοι·άειι; ειι «Μτ άπι·αι

Βονειι ω 8οιινει·ιιειιιειιτ Ιιετ ι·εεΙιΙ; ιιιετ Ματ νεα

πε ΒεπεΙεει·ε ·νειι Ιιιιιιιιε νι·νΙιενά τε Βει·οονειι ,

εΙΙεειι ιιντ ι·εάειι @να η ει·ιε ειι οιιι:;εΙιιΙιΙιιιι ινε.

ν.

εἐνινετε ιιε.

νε

κι” αν /ι»·πιε σα” 9οποεο·πεπιεπι.

ν. Ψετ ι·ε8εει·ιιι8ε-νννιε οι ι'οι·ιιιε νειι 8οιινει·ιιε

ιιιειιτ νοε8τ ιιεΙι Μτ Βεετε οπι εειιε ι·ενοΙιιτιε τε

ιιιεεΙιειι ? .. .

Α. Με ίοι·ιιιειι νεα 8οιινει·ιιειιιειιτ νοε8ειι Δεν

Μια· τοε , ιιοΒτειιε ειε εειιε ιιιεει· . άε ειιάει·ε ιιιιιιάει·.

ν. Ψετ ι·οι·ιιιε νειιι 8οιινει·ιιειιιειιτ νι·εεεειι ά..

ΒοοεννιεΙιτειι ι · .

Α. Ζν νι·εε8ειι νοΙ8ειιε Ιιιιιι 8οειΙάιιιιΙιειι ω.

ι'οι·ιιιε νειι Βοιινει·ιιειιιειιτ ΣΙιε ιη Μτ νοΠι Μτ η·

ννιΙΙειι ι·ενοΙιιτιοιιεει·ειι , πιετ. ιιι νοε.<ιειι ιν.

ν. Πι ννετ 8ενεΙ νι·ι.ιε8ειι η εειιε εοιιετιτιιτιε?

Α. Ζν νι·εεθειι εειιε εοιιετιτιιτιε, ννειιιιεει· ιιι Ιιετ
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Ενω Δω η 1οώεειι Μ: ι·ενοΙιιτιοιιε6ι·ειι , ιιο8 Βοοιι

ώοιιετἱτιιτιε ι8. '

ν. Ψετ ιε88ειι άε ΒοόεννιεΣιτειι εΗ τε8ειι εειι

8οιινει·ιιειυειιτ άετ ΠΜ: εοιιεωμτιοιιεεΙ ιε?

Α. Ζγ ιε88ειι Μτ Μ: "Μι εΙεεἱ' ιε , ειι Μτ

8οιινει·ιιειιιειιτ άννιιι8εΙειιά , εΙννεει· Ζω Βετ Βεετε

8οιινει·ιιεωειιτ νειιι άε ννει·εΙά.

ν. Ψετ νι·εε8ειι η , ννοιιιιεει· ΗΜ. 8οιινει·ιιεηιεστ

:Σκάει εοιιετιτιιτιοιιεεΙ ιε? · .

Α. [Μιι νι·εε8ειι η άειι @η , ειι :Ιε ι·εεροιιεε

ΒΠΗμ Βει· ιιιιιιἱετει·ε.

Μ)ΗΤ$ΤΕ ΣΕΒ.

-.-Φ-_

κ»ω29 οσοι άσ σουημιωιάσ.

ν. Μα Η @ιι .Μη ? .

Α. Με:: “η Β εειιε 8εννοοιι£ε νειιι ΣΜε ΡΙι8τι8ε

ΣΜαι τε οοι·άεεΙειι άοοι· άιε άε ννεΙΙιε άε νεττειι

ιιιε2 Ιιειιιιειι , ιιο8 8εντοοιι ινιι άε άεεάειι τε νσεε8ειι

οί πνε6ι·άεει·ωι.

ν. να” Με άιειιτ άεειε άννεεε!1εγά?

Α. Πεέιε άννεεεΙ1εγά άιειιτ απ' θειιε νοΙΙιοιι1ε

οη8εετι·είτΙιενά τε νει·ι6Ιιει·ειι εειι άιε άε ΜΒΜ: ννει·

Και οι» αιιο ι·ενοΙιιτιε Με πισιεΙιειι.

---.-~



Σ

πι. @ιι-ικα

ν. νατ πι άε ι·εεροιιεπΒιΙιητ άει· ωεωιωι

Α. Με ι·εεροιιεπΒιΙιητ άει· ιιιιιιιετει·ε ι.. εειιε Βε

ννοοιιω νειι το: ιε88ειι ιΙπ ΣΜπι ΙιοιιιιιΒ εειιειι ιιή

ιιιεΛει· ιιι άε ΜΙ ΙιεεΠ; , πιο άιἱιννιΙε Με η ερι·εεΜ;

ειι ω η άε Ιιειιό. νειι ηιιεα Ιιιιεδτ οιιι.Ιεειιτ ,

ιεάει·ειι ω» ω η εεειιειι ω; οιιάει·τεεΜιιά.

ν. πω» πιε ιΠειιτ άιε 8ενιηιιεάΙιενά @Φτευ

ηάειι ? '

Α. Βιε 8ενενιιεάΙιενά ὁιειιτ οιιι εειι 8οιινει·ιιειιιειιτ

ηιι 8επι8 άοειι τε νει·Ιιειειι, ειι Μιοο ω νοΠι

Μτ εειιε ι·ενοΙιιτιε τε Βει·ηάειι.

ν. Ηοι-: ιιιεεΙιτ ιιιω πειι ι·ενοΙιιτιειι πω: αα. πιε

ΡοιιεεΒιΙιητ άει· ιιιιιιΜει·ε ?

Α. Μετ άειι ριιΒΙιεΙιειι Ιιεετ τε8επ άι. ιιιιιιιετει·ε

ορ τε ατεΗιειι, ειι άειι Κοιιιιι8 πιι Ι:ορρΕ8Ιιενά ω

Βετι8τεπ οιιιάΜ; ΕΥ νειι ιιιιιιιετει·ε ιιιετ ΜΗ; νει·

ειιιάει·ειι.

ν. Ειι ννω; ιε88ειι άε ΒοοεννιεΙιτειι Με ω. Ιιοιιιιι8

νειι ηιιιιιετει·ε νει·πιιάει·τ?

Α. Βειι Θεόνειι η πω. ενω ιιοπ; ιπετ οιιάει·`;

πιεω· άειι ιε88ειι η ω η ιιιεπι τε8ειι πΙε πει·

ποοιιειι ΙιεΒΒειι, ό.ο8 ννε!, 168ειι π. ι·ε8·ε6ι·ιιι8ε

σινη , ειι ω άε6ιε εΙηά άε ιεΙΐετε πι , τε ΝεέΙ:4ε·ιι ,

νει·άι·ιιΜπιιιΣΙε νοοι· πετ νοΙΧ.
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ΝέεεΝετι: εεε.

η

Βε|οβεπ ιπε πιε” εεπ. Μ! ω. άοε!.

ν. Με ΙιεΙοονειι απ: Ιιοοεννιεπτειι νοοι· εει·ετ εειι

Ιιετ Με ?

Α. ΖΧ ΙιεΙοονειι νεοι· εει·ετ άετ Ιιετ νοΙΙα 8εειι

·εοιιτι·ιΙιπτιειι ιιιεει· πιΙ ΙιετεεΙεπ, επι οοΙι άετ Σπι

Έπιιάει·ειι ιιιετ ιιιεει· ειιΠειι ιιιοετειι εοππιετ ννοι·άειι.

ν: Με ΙιεΙοονειι η ιιο8 .εΙ ?

Α. πετ νη νοοι·τεειι ιιιΠειι νη ηιι νειι άεε

Ιιοιιιιι8ε νει·άι·ιιπΙιειιάε εΙε , ειι πετ νη εειι Μπι

ορ οιιε εν8ειι ιιιΠειι ιητιιιεεΙιειι , ειι οιιεΐπειιεΙιεηΙι

ηιι.

ν. Με· τοε Με άε οιιεϊΙιειι8ΙιεηΙιπενά άε άε

ι·ενοΙιιτιε οιιε Ιιεεἴτ Ιιγ8εΙι!·ε8τ , εειι! ειιε , ΒεΙεειι ,

8εάιειιτ?

Α. Ζν Ιιεεΐτ οιιε 8εάιειιτ τοτ ·νει·ιιιετιιιε νειι οιπε

ιιιάιιετι·ιε ειι οιιιεπ ΙιοορΙιειιάεΙ; η πεείτ οιιε άε

Ιιεπ'τ νειι οιιε ΙιοιιιιιΒηΙι ο;Ιοειι νει·Ιιειειι; ειι η

Ιιεείτ οιπε ετει·Ιιτε , επ ιιετιε , τοτ ιιιετε 8επι·ε;;τ.

ν. Ποε Με άειι Σπε οιιείτιειιεΙιεηπΙιενά οιπε

ιιιάιιετι·ιε ειι οιιιειι ΙιοερΙιειιάεΙ τε ιιιετ 8εάεειι?

Α. Ζν Ιιεείτ οιπε ιιι“ἀιιετι·ιε επ οιιιειι ΙωερΙιειιάεΙ

Η



εε πετ-πεπ

νει·ιιιετι8τ, ιιιετ οιιε νειι ΠοΠειιά ετ τε πεΙιεΥπειι ,

επνεει· νη εΠεοιιιε ρι·οπιιετειι ειι Ιιοομνεει·ειι

8ιιι8ειι νει·ποορειι.

ν. Κοιιιιειι νη άειι οιιιε ρι·οάιιετειι ειι ννεει·ειι

ιιι νι·ειιΙιηΙι ιιιετ νει·Ιιοορειι?

Α. Πε ιεΙνε ρι·οάιιετειι ειι ννεει·ειι άιε πι οιιε

πιιιά ηιι , Ιιεεΐτ νι·ειιΙιηΙι οοΙι ιιι ονει·νΙοεπ; άιιε

νοπ;ειιε ιε Ιιετ ιιιετ τε νει·ννοιιάει·ειι άετ οιιιε ενεει·ειι

ειι ρι·οάιιετειι εΙάεει· νει·Ιιοάειι ννοι·άειι, πω( άε

νι·ειιεεΙιειι πι άει· άεεά άοειι, οιιι Ιιιιιιιιειι εν8ειι

πιοορΙιειιάεΙ ιιιετ τε Ιιιιιάει·ειι.

ν. Ι·Ιοε Ιιεεΐτ άειι οιιιε οιιεΐΙιειι8ΙιεηΙιΙιενά οιπε

Ιειιάε ιιιε8τ τε ιιιετ 8εάεειι?

Α. Μετ οιιε άε Νοοι·π-ρι·ονιιιειειι ει' τε ιιεειιιειι ,

πιε επεεπ άοοι· Ιιιιιι πεΙε8ειιάΙιεππ εειιε 8ι·οοτε

ιιιιπτειι·ε ετει·Ιιτε ΙιεΙιΙιειι : ιιιετ οιιε τε Ιιει·οονειι νειι

πε ίοι·τει·εεεειι νειι Νοοι·ά-Βι·εΙιειιτ , Με ιιιεάε νειι

πιε νειι νειιΙοο , Μεεετι·ιεΙιτ ειι ΕιικειιιΙιοπι·ε; επ

ηιετ οιιε άε ΙιοΠειιάεεπε ιιιει·πιε τε ποειι νει·Ιιειειι ,

πιε ΙιεεεΙιιΙιτ ννεε οιιι οιιε Ιειι8ε πειι ιεε-Ιιειιτ τε νει·

πεάι8ειι.

ν. Τοτ νοοι·άεεΙ νειι Με ιεεΉειι πε ποοεννιεΙιτεπ

επ η· ννει·Ιιειι , επ ιν εειιε ι·ενοπιτιε ιιιεεΙιειι ?

Α. Ζν ιε.<;8ειι άετ η ννει·Ιιειι νοοι· ω εΥ8ε

ιιιενιι Ιιεετ; ιιντ ειιΙιεΙε Ιιετάε νοοι· Ιιετ ω"

πιιιπ ειι 8εειιιιιιε τοτ Ιιιιιι εγεειι νοοι·άεεΙ.

ω
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ν. γει·Βιιιάειι η Μάι Μετ , ι:ιιετ ιιιΠω ΒεΙοΠειι ω

άοειι, οιιι 8εειι τοεΒοιιιι·ιιάε ρΙεωεειι Δειι Με ιιεειιιε·ιι ,

ΜΒ άε ι·ενοΜΠε 8οιιιεεΜ; ιε ?

Α. θεειιιιιιε; πειιτ ω· ΒεΙονεειιιειι τνά νιιιάειι

η ι·ειΙειι οαι άιε ρΜετεωι επιιι τε ιιεειιιειι ειι Με

ΒεΙιοιιάε1ι.

ν. Μ” Μάειι 8εενειι άειι ΣΙε ΒοοεννιεΙιτειι οιη

Ιεετει· άε ρΙεε0.5ειι ει-πι τε ιιεειιιειι, ΣΠε ιν ιιι Μ:τ

Βε8ιιι 8εννδ78ει·τ ΙιειΜειι ?

Α. Ζγ ετι·οογειι ιιντ Δω η άιε ρΙεετεειι πιειιιιεειιιειι

ιιντ Πεΐτ!ε νουι· ΜΗ. νεάει·Ιειιά, ΗΜ; ΜΠΕ ΙιιιιιιιΣ·ιι

άιει·ιετ ιιοοἀι8 Ιιεε!'τ , ειι οιιιάε! 'ει· 8εειι πάθω

ρει·εοοιιειι ιδιιι, ΒεΙεννεειιι οιιι άέ ιεΙνε Με Βε

άιειιειι.

ΤΙΕΝΒΕ ΕΕ8.

.Ρε Βεωεο·Ι:ίπ9.

ν. Η Άετ 8ειιοε8 εειι ιΙε ΒοοεννιεΙιτειι εΜε άεέιε

ι·ενοΙτ-Ιεει·ιιι8ειι τε 8εΙ‹›ονειι?

Α. Νεέιι; Ιιετ Η Ιιοιι ιιιετ Ηειιοε8 ιΙε Ζώκα: Με

ΠεΙουν0Ω ; η ΣΙοειι ιο άεει·ειιΒονειι Με Πι 'τ νι·ιιι·Ιι

εωΠειι.



Ή!- ΖΕΠΕ-ΕΕΕΚ '

Α. ΑΠε ιιιιιΜεΙειι ηιι Ιιειι εαπΙ , Με η ιτιειει·

Μ Ιιιιιι αιναΙε Ιωιιιε1ι.

δ'. Ψεει·οιιι ηιι Ιιειι εΠε πιιάάεΙεξι 8οεά οιιι εειι

ι·ενοΙιιτιε τε ιιι:ιεΙιειι ?·

Α. ΟιιιεΙετ Ιιετ ενιιάε, τε νεετειι άε ι·ενοΙιιτιε

αΙε ιιιιιΜεΙειι Ιε8ιτιιιιεει·!.

Ψ*. Ζνιι ΣΜιι άε ι·ενοΙιιτιειι 8οεά Τ

Α. δε, άε ι·ενοΙιιτιειι ινιι 8οεά..... τε ννάτε::

νοοι· ΣΜε άε ιεΙνε ιιιεεΙιειι.

ν. Ψεει·οιιι ηιι (Μιι άε ι·ενοΙιιτιειι 8οεά νοοι· άιε

άε :εΙνε ιιιεεΙιειι ? .

Α. Οιιιάετ ιιιειι Πι ι·ενοΙιιτιε-ηά οιι8εετι·εϊτ ετεεΙτ ,

ρΙοοάει·τ , Βι·ειιά ειι ιιιοοι·ά.

ν. Κοιιιιειι άιε άε ννεΙΙιε ιιει·8ει·ε ιιιεει· Με 8·οεά

ηιι , ι·ιο8 ννεΙ Μ; ννοι·άειι ιοιιάει· εειιε ι·εἔοΙιιτιε

τε τιιεεΚε-π ?

Α. Νεειι; Σ:Πτ ιε οιιιιιο.8εηΙι.

ν. Ετι ννεει·οιιι ιε άιτ οιιιιιο8εΙνΙι ?

Α. Οαιό..τ ΣΙιε (Με ι»νεΙΙιε ιιει·δειετοε 8οεά ηιι,

Μετ άειι8ετι, άσιι ννειιιιεει· άιε :Πι ννεΠιε ει·δει·ε πιο

δικιά ινια , ιιιετε Με ιε88ειι ΙιεΒΒειι.

ΕΠ·'ΒΤΕ ΕΕ8.

η

θοἰἑ9ενι£?ιει|‹ἰ οπι εεσιε ο·ευοΜ!ίε α: οπάεο·ποέικεσι.

ν. Ψειιιιεειι Βε8ιιιιιειι Σ!ε ΒοοεννιεΙιτειι εειιε τε

νώι.ιΠε? ·

Ζωη-βη»



η”. οι·Ιιοιηιισε. ' ιο

Α. Ζοο ΙιεεεΣ Με Ιιετ νοΠι Μει· τοε 8ειιοεΕ; Βετε”

8ειιιεεΙΣτ ιε.

ν. ννεΙΙιειι η άεη ω8ωιΙιΙιι άιε η ννεει·ιιεειιιεη

οηι εειιε ι·ενοΙιιΣιε τε Βε8ιιιιιειι ?

Α. ΖΧ Ιιοηιειι ονει·εειι η·ιετ άιε άε ννεΙΙιε ηει·8ει·ε

Με άειι8ειι, νειι ιΜι τε Βενιιιάειι οη εειιε ρΙεετε

ννεει· 8ι·οοτειι τοεΙοορ "ιιι νοΠΣ ΣΒ , Μ: νοοι·ΣιεεΙά

'ε εενοιιάε Ιεετ , ορ Ιιετ ενιιάε νειι εειι ερεετεΙιεΙ.

ν. Νη άοειι άε ΒοοεννιεΙιτειι ά” ωάΜι

Α. Ζν εεΣιι·εειιννειι Ιιινάει· ετειιιιιιε : ιι/, ότι σκί

πίε2εο·.<ι .| η', άετυ. άιοίπρε!απά!

ν. ννετ άοειι η Ιιιει· ιπιει· ? .

Α. Ζν ι·οερειι Ιιετ 8εριιΣΓεΙ Ιινεειι , ειι εεΣιι·εειιννειι

Πιινάει· ετει;τιωε : Ρ!υπάεο·επ·.' Ρίο:ιιίω·επ .' 8εηΙΣ ιν τε

Βι·ιιεεεΙ 8εεεειι ΙιεΣι!ιειι ω άε ιιιεειιά Αιι8ιιετιιε 1880.

ν. ννετ άοειι η, τει·νννΙ ιιιειι ΡΙοιιάει·τΡ

Α. Ζν άοειι άε άιΙιΙιε τιιειιΒεΙειι ιιι ετιιΜιειι Πεω,

ειι άε οΒιεΣ:τειι ΣΠε νειι ννεει·άε ηιι άοοι· άε βοιι

άει·εει·ε ννε8άι·Σιε8ειι , οιιι Ιιειι ιιι ιΙεε:ε εεΙιοοιιε

ννει·Κειι ιιιοεά τε μενω. ·

ν. Ειι ννα άοειι άε ΒοοεννιεΙιτειι .Με Ση: εει·ΙνΙιε

!ιεάειι ιΜι τε8ειι άεειε ι·οονεη ννιΠειι ορετεΙΙειι.

Α. Βειι άοειι η ιε οοΙι ρΙοιιάει·ειι.

ν. Ιε Ιιετ εειιειι 8οεάειι ηιιάάεΙ νειι ιιι τνά νειι

ιενοΣιιτιε άε ·εει·ΙνΙιε Ιιεάειι Θ.ιοειι τε ΡΙοιιάει·ειι,οηι

Ιιειι Σιοαι το :ακεη ? . . .



πιο · :έηε-Ι.ειιι

Α. ΠἰΣ η εειιεη ιεεπ 8οεάειι ιιιιάάεΙ; η η

ιη νει·εεΙιηάε εεΙ68ειιΣΙιεάειι Δειι άε Σιοοενι·ιεΙιτειι ιεεπ

Ιιι·οΣντι8 8εννεεετ.

ν. ΜαΣ:ι· ιεμ ιιιειι ιιι ...η 8ενεΙ ιιιετ άετ Σιετ

άε νι·εειε ιε άιε άε εει·ΙνΙιε ΙιεςΙειι Ι:ιεΙετ τε ερπε

Κειι ?

Α. 23: ειιτννοΣιι·άειι Μ” ορ ΣΜτ άε εει·ηΚε Πεάειι

ηοητ ιοο νη Βιεκνεεετ ηιι , ηιι-ιει· ΣΜτ Ιιετ νοΙΙι τοτ

νι·.ιεΙι ορεεννεητ Η άοοι· ηιιε Πεωε νοοι· Ιιετ νε

άει·Ιειιά , ειι άοοι· Μιι Ιιεετ άιε ιιιειι νοεά τε8ειι Ιιετ

νοοι·8εειισ.Ιε 8οιινει·ηειιιειιτ. '

ιννη:ΣιειΕ Ι.Ε8.

--1--

δευοίθεω τ9απΞεε:ιε ο·ετοίκ!ίε.

ν. ννεει· τοε Βι·ειι8ειι οιιε άι: ι·ενο!ιιτιειι ?

Α. Βε ωωΙωιω Βι·ειιΠειι οιιε τοτ ΣΙε οιι8οάε

ΣΙΞειιετιΒΙιενά, «Σε οιιιεάι8Ιιενά ειι τοΣ εΠε ειιάει·ε

οιιεεΙιιΙιΙιεη.

ν. Με Σιι·ειι8ειι άε ι·ενοΙιιτιειι Με τοτ άε οιι

,ε>,·οιΣεάιειιετιΗΣιενάΐΣ -

Α. Μετ οιη, ιιι Ιιετ ιιιΜάειι ΣΣει· ννειιοι·άει· ειι

ω. Σιεεω:ΣιΣουεΣιηά , άιε η'. άε ι·ενοΙυ.ιτιειι ν001·Σ·
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ΙΣοιιιειι, 8οΣΙ ειι ηιιειι ΙιενΙι8ειι ΣΙιει:ιεΣ ΣΙοειι τε

νει·8εετεη .

ν. Ορ ννειτ Σιιειιιει· ΙνΣΙ ΣΙε ι·εΙι8ιε Μ8 νΣιιι ΣΙε

ι·ενοΙιιτιοιιειι·ε ννειιιοι·ΣΙεε?

Α. Πε ι·εΙΙ8ιε ΙνΣΙ ιιο8 Ιιιει· ΣΙοοι·, ΣΜτ ΣΙε ι·ε

νοΙιιτιοιιειιι·ε ννΣιιιοι·ΣΙει· Ιιετ νοΙΙΣ ννεΙ ΙιΣ.ιεετ τοτ νεκ

ιιιΣιεΣΙιτι8 ΣΙει· ΣΙιειιεει·ε νειι ΣΙειι 80ΣΙ8-ΣΙιΒΙΙετ Ιιι·ε!!ε;τ:,

ννειιτ ΣΙε 8εέιιε ΣΙιε τεο;ειι ΣΙε ννΣ'ζι·εΙΣΙεΣ:Ιιε ιηεΒΣτ ορε

τιειι, Ιιοιιιιειι οιιΣιιο,ε;εΙνΙι 8εειι 8ι·οοτε εει·ΙηεΣΙ ΙιεΙιΙιειι

νοοι· ΣΙε 8οΣΙΣΙεΙνΙιε ιιιεΣι;τ, ιιντ ννεΙΙιε ΣΙε ννει·εΙΣΙεεΙιε

ιιντερι·ιητ.

ν. Βοε Ιιι·ειι8ιειι ΣΙε ι·ενοΙιιτιειι οιιε τοτ ΣΙε οιιιε

ΣΙι8ΙιενΣ;Ι ? . `

Α. Ζν Ι:ιι·ειι8ειι οιιε τω: ΣΙε οιιι6ΣΙι8ΙιενΣΙ, ιιιετ

ιιι Ιιετ ηιιΣΙΣΙεΣι ΣΙει· Ιιιηεεειιιιιιειι τε νει·ερι·ηΣΙειι,

ΣΙε ννειιιοι·ΣΙει· , Σ·Ιε τννεεΣΙι·εΣ;τ , ΣΙε οιιεειιι8Ιιενά ,

ΣΙειι Ιιεετ, ΣΙε νι·ειεΙι-ιιι8τ , ειι ΣιΙΙε ΣιιιΣ;Ιει·ε εποιι

ννεΙΣΙειεΣΙεη ΣΙιε ΣΙειι ΣιιειιεΣ:Ιι Ιιει·ενΣ! η τε ΣΙοειι,

ιοο Ιιεεετ Ιιν νΣιιι ΣΙε 8ειιεεΣΙε @Με Ι:ιει·οοΙΣ ιε , ειι

άοοι· ΣΙε Ιον:.ιεΣΙε ΣΙι·ιεΙ'τειι ο;εΣΙιιενειι ννοι·ΣΙ. .

ν. Μεει· ιε Ιιετ ΣΙΣιιι ιιιετ 8εοοι·ΙονΣΙ ι·ενοΙιιτιειι

τε ηιΣιεΙΣειι τει· εει·ε 8ΣοΣΙε ειι Ιοτ ιιιιΣ. ΣΙει· ΙιενΙι8ε

Ιιει·ΙΣ ?

Α. Ι)ειιι ιοιι ιιιειι ΣΙε ι·εΙιΒιε ιιι ΣΙε Ιιει·τειι ΣΙετ·

ιηειιεεΙιειι τε ιιιετ ΣΙοειι, οιιΣΙει· νοοι·ννειιΣΙεεΙ νειι

ΣΙε ιεΙνε ιιιιττι8 τε ηιι;.ειι ΣΙειι εΙιιιο8ειιΣΙειι ΒιοΣΙ

ΙΣιετει·ειι. ιιι ρΙΣιεΣε νειι Ιι€ΙΙΙ τε εειεη. .



.. ..ι·-»ΜΗ.

εε · :εΙιε-Στοκ

οι:ιιιΙιιιοιε Σοε.

η

Ι/εο·υοΙο εε: οοοο·9αεπΣίε. ,

ν. ΟΡ ννετ ιιιΣιιιιει· Ιιι·ειι8·ειι ΣΙε ι·ενοΙιιτιειι- ΣΙε·

ονοΙΙιει·ειι τοτ Ιιιιιι οιιΒιεΙιιΙι .

Α. Πιτ ΣΙοειι ΣΙε ι·ενοΙοτιειι, ηιετ Ιιετ 8·οεΣΙ οι·ΣΙει·

ΣΙει· Ιιοι·,εει·ΙνΙιε εεειιιειι-ΙεενιιιΣ; οοι τε ετιιντειι;

:Ιιετ Σ:Ιε ιιιΣΙιιετι·ιε ειι ΙΣοορΙιειιΣΙεΙ τε ιιιετ τε ΣΙοειι;

ειι ηιετ Ιιετ ΙιιιΙιΙιεΙι Σ:ι·εΣΙιετ Ιε νει·ιιιετι8ειι.

ν. Ηοε εηιντεη ΣΙε ι·ενοΙιιτιειι ΣΙε Ιιοι·8ει·ΙνΙιε

.εεειιιειι-Ιεενιιι8 οιιι?

' Α. Π!τ Σ:Ιοειι η, ιιιετ άοοι· Ιιετ νοΙΙι ΣΙοειι τε·

ιιιιεΚειιιιειι ΣΙε ννεττειι ειι Ιιετ ι·εεΙιτ, ειι ιιιετ ΣΙε Σιι·οιιΣ.Ι

ι·ε8εΙε νειι εειιε εη·Ιιει|Σί ότι α|ίε.ε επ σοοο· ΜΙΣ: »πιο

Σε νει·ερι·ενΣΙειι.

ν. Με η ΣΙε νηΙιενΣΙ ιιι ειΙΙεε ειι νοοι· Με ηιειιι ?

Α. Με νηΙιενΣΙ οι εειιειι 8ι·οιιΣΙ-ι·68εΙ ΣΙιε ΣΙε ορι·οε

ι·Ι8ε οι Βιι·οοτε εει· ΙιεΙιΙιειι , ειι ΙΣι·ειί;τειιε ΣνεΙΙιειι

η εειι ΣΙε Ιοοοεεει·ΣΙι8ε τοεετΣιειι νειι ιοο νεεΙ ΙανεεοΙ

τε ΣΙοειι Με :ν ΙΣοιιιιειι. .

ν. Ειι Δειι ννετ ει·οιιΣΙ-ι·ε8εΙ ΙιοιιΣΙειι ιιεΙι ΣΙε εει·ΙνΙιε

ΙΙεΣΙειι ?

Α. Πε εει·ΙνΙιε ΙΙεΣΙεη νι·.ιεθειι Ιιετ μα! σιο"

ο

ψ-έ-~ῇ _ 4 Ν, έ,
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ότι απ" επ που· ΜΒ: πιω; ειι άε6ιειι 81·οιιά-ι·εΒά

ιε ι·ε8τ τ6Ηεηετι·ενάι8 επειι άιειι.άει· ορι·οει·ι8ε.

ν. Πω άοε:: άι: ι·ενοΙιιτιειι ΣΙε·ιιιΣΙιιεἱι·ιε Με Μα?

Α. Μα άε ΪεΒι·ιΜιιιτειι τε ΒεΙετΙειι πιιι Με ννει·Εειι ,

οί' Βιιυιπε Βοορ-ννεει·ειι ιιι άε νι·ετιιάε Ιω·ιάειι 8Αειι

ω νει·Κοορσιι. · .. '

ν. Μπι· άειι Μενιιά ΕοορΒειιάεΙ Μτ άο8 ιεΚοτ

εΙηά ηιια: 83ε8 ? .

Α. Ιιι τγά "ιι ι·ενοΙιιτΞε Μη @η Μενιιειι Κοομ

ΜιιάεΙ ιιιετ Βετει· ἔεω Με εΙειι ει·οο8ειι , ωεω άειι

ΚΙεμιειι ηκιε ιιπι8τ ει: Ει·ε8τ ιιγ! άε1ι 8ι·οο!ειι ιιιοω

$ι·εΠιειι. . . .

ν. Πωε άοει·ι (Με !·ενοΙιιτιευ @ιι ΙιοοΡΒειιάοΙ ω

Μεϊ. Τ ·

Α. ΖΧ Μαι άειι ΕοορΕειιάεΙ Μι Μαι , :ΠΜ ιΙε

1νάε ειιιεΙιει·ΒεμΙ άειι εεΙπιΚ :πειι ιΙε ΙιοορΙιεὁειι

ιηῇεε8τ , ειι Μπι ΜΜτ πνΔει·ειι το Κοορειι; ειι

οιιπΙεπ άε νοΙΙ-ιει·ειι άοοι· Ιυ.ιιιιιε ι·ενοΙιιτιειι Μ'8ε

εεΒεγάεο «ποι·άω νειι Φ: ιιεΒιιει·ι8ε νοΙΒει·ειι , ιικ8

:Η ννεΙΙ‹ε Ιπιιιιιετι ΙιοορΒειιάεΙ ιὅεΣ-:ιι ΡΙεε0.ε ηιεει· Ιιειι

ΒεΒΒειι. . α

ν. νει·ιαιιιάετειι άειι ΣΜ ι·ενοΙιιτιειι 6ε ριιΒΙιεΙω

Μετειι Μα? . . .

Α. Μ τά8ειιάεεΙ , άε ι·ενοΙιιτιειι νεπιιεεάει·ειι Μ

επιετε Μεται ορ «πειτε νιετνεετΙν!ιε ννμε πο: ΜΙ;

νοΠι.

Ω .



ω Ζέυιωι:εΙι

ν. ν0'εει·ιιω ννοι·άειι άεπι άε εοιιτι·ιΒιπιειι νει·

11!εει·άει·ά άοοι· ώ: ι·ενοΙιπιειι ?

Α. Πε εοιιτι·ιΒιπιειι ννοι·άειι νει·ιιιεει·άει·ά , οιιιάεΙ;

ιιιω , Βονειι άε Ιειιάε οιιΙιοεπειι ιΠε Βετ νοΠι Βε

ΜεΙεια Πωω,` ιιοθ τε οιιόει·Βοιιάειι Βεεί`τ άιε άε

ννεΙΙιε άε ι·ενοΙιιἰιε ωαεΙιειι , άετ Π; τε ιε;;;;ειι , εΜε

ὸιε @ιι Ί; Παπά ιΠε ιιει·8ει·ε Με άειι8ειι, ε" άε

νι·εωάε|ιιι8ειι άιε εειι8εΙοορειι Ιιοιι1ειι, οιιιάετ 2ν

ιιι Ιιιπι εν8ειι Ι:ιιιά |ιιιετε Με σ.-τετεια ΙιεΒΒειι.

ν. Πω άοε1ι άι-: ι·ενοΙιιτιειι ΜΙ; ριιΜιεΙι ει·εάιεΩ

νεΙΙειι ?

Α. Βουι· άε Μάιοιι ΜΙ; ιιιειιιειιά Βετι·οιιννειι ΕΜΠ

ιιι Βε!; άιιει·ειι νειι εεπ ι·ενοΙιιτιοιιειι· 8οιινει·ιιεωειιτ ,

"ΜΙι άε8εΙνΜ ΜΜτ οπι Ν: νεΙΙειι.

ν. Εεει·ειι ΣΠ: ΒοοεννιεΙπειι ·άεειε ννΒιει·Βεάειι εειι

ΜΗ: νοΠι ?

Α. Ζγ Ψιημειι ιΜΒ ΜεΙ νειι άα-:ειε πνεει·Βεάειι

Με Ιεει·ειι; Μπιτ Σ1ειι Ζοιιάειι η Μτ νοΙΙι τω; 8εειι

ι·ενοΙιιτιε ιικ-:ει· Ιιοιιιιειι Βι·ειι8ειι.

νΕΕΒΤΙΕΝοε ΕΕ5.

τ] .

ἰ/οο:· ιυίε απε ο·ευοία2ίε 9οεά ία.

ν. Ζνιι άεπι ώ: ι·ενοΙιιτιειι νοΙετι·εΜ νοοι· ιύε

πιειιιά ἔοω Ρ

ε

ε

. `

=-°': ' . . --· -- -..μ .--Αμ" .-` _ - _._
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Α. Μι :εΙ:ει·; ιν :νιι ιεει· 8οει:ἱ νοοι· άε ὅεειιε

ἀιε ιιει·8ει·ε Με 8οεά ηιι.

ν. ννετ ι)·ιι άε ι·ενοΙιιτιειι Μιι ννεει·ά εειι άε 8εειιε

άιε ιιιετε @σι·ο ιΣκι ? .

Α. Πεειε ιμι Ιιειι 8οεάε επιρτειι νι·εει·ά, ειι 8ι·οοτειι

Ιοοι·ι.

ν. Β Ιιε£ 8οαΙ ιιι ι·ενοΙιιτιε-η·ά ειιιΡτειι τε Βει

ιΠτειι ?

Α. δε, άΗ: ιι: ιεει· 8οεά νοοι· άε ορι·οει·ι8ε , ιιιιΙε

άεειε ειιιρτειι Ιιειι εειι 8επι8 8εενειι, ννεΙΙι η άεει·

ιοιιάει· ιιοογτ ιοιιάειι 8εΒεά ΙιεΒΒειι; ειι πεε:ε ειιιρτειι

Βειοι·8ειι οοΙι εειι άε Βοοει:νιεΒτειι άειι ιιιιάάεΙ νειι ΣΠε

Σε ΙιννεΠειι άιε πιετ Μιι νοοι· άε ι·ενοΙιιτιε ιιιεΕ

νιΜειι τε άοειι ΙιεΒΒειι.

ν. Η Ιιετ ·8οεά 8ι·οοτε ερροιιιτειιιειιτετι τε Σιάι·

Μπι , ειι 8εΙά τε ενιιιιιειι εΙε ιιιειι 8εειι Ιιεεί'ε; ?

Α. Μ, Ζεὶωι· ιε Βετ 8οα! 8εΙά τε Μιιιιω Με

ιιιειι νοΜι·εΙιτ 8εειι Ιιεεΐτ , αιιτε ,ιινειιιιεει· ιιιειι ιιει·

8ει·ε Με 8οεά ιε , ιιο8 ει·8ει·ε Με άειι8ά ιοο ιιιειι ιιιεω·

8εΙιΙ Ιιεεθ2. ·

ν. Ποε "οΙ ι·ενοΙιιΠειι πιοετειι άε ΒοοεννιεΜειι

ιιιεεΙιειι 8εάιιει·ειιάε Ιιιιιι Ιεενειι ?

Α. Εειι Π· 8ειιοε8.

ν. ννεει·οιιι )ιεΙιΒειι άε ΒοοεΜεΜειι ιιισω· εειιε

ι·ενοΙιιτιε ιιοοάιὅ· τε ιιιεεΙιειι ιτι Μπι Ιεενειι?

' Α. Οιιιά.ειτ εειιε ι·ενοΙιιΠε 8ειιοεὅ Η οιιι Ιιιιιι :ΥΚ

τε ιιιεεΚε:ι.



:κι ΖΕΕ)Ε-Ε.ΕΕΒ

ν. Η. ΕιεΕ 8εΕεελΚεΙΥΙΕ εειιε ι·θωωτιε Εε ιιιεεΕΕεε?

Α. .Πι , πει· 8ειιιεΜΕεΙνΚ, Με ιιιειι άε ννεει·ε ειιά

εεΙειι 'ει· τοε.ιιιεει· 8εΙιι·ιινΙιτ , ειι ιιι Με ι·ι·ει·Κ νοΙ

Με. Ε· ' .

ν. Ειι ννπτ εοειι άε ΒοοεννιεΙιτειι εΙ: άε ορι·οει·ιε;ε

ειιεει·ιιεειιιιιι8 Μιι ειετ ΜΚτ? ·

Α. ννειιιιεει· η· Ιιετ. εει·ετε ειεεΙ ιιιετ Ιιι!ειειι ,

εεε ετεΙΙειι ιγ Ιιιιιιιιε οιιεει·ιιεεειιιι8 ιιδώ τοτ οε

εοΕιιε ειιεει·ε τνάιιτιρ.

ν. ΜεΣοι· ιν ηε ιιο8 ιιιετ ιεηει· νειι άειι τννεεάεε

ε? εει·άεε ηπι· Εε ΙιιΠιειι?

Α. [Πτ ιε ενειι νεεΙ. ειεε άε ΒοοεννιεΙιτεε 'ει· εο8

ι .Με ιιιεάε νει·Πειειι; καιιιτ άιε ιιιετε Ιιεεί'Ε, Μιι οοΕ.

: Με νει·Ιιειειι , ειι ννειιιιεει· ιιιειι ιιει·8ει·5 11ιεει· τοε

ι ω ε, Μιι ειειι εο8 ιιιετ οιιειιττι8ει· ννοι·άειι.

νιιεΙΕΝειε Ι.Ε8.

Μεοιίω· Με ειπε ο·εσο!αΕίε :ε Ιιε|ιοιιεεε.

Σνετάοειι άε ΙιοοεννιεΙιτειι σει Ιιιιιιιιε ι·ενοΙιιτιειι

ι ιοιιάειι ?

Ζ): 8εΒι·ιινΙΕειι Ιιιει· τοε νει·εεΕιενάε ιειάάεΙειι,

τ σετ ε νεεΙ ειοε5·εΙδειει· εεεε τενοΙετιε τε Μ·

Ι τι , άειι εειιε τε ειεεΚειι.

-·Ρε··>. -1ψτ .



ΠΕΒ ΟΓΒΟΕΒΙΟΕ.‹ δ?

ν. Τνεει·οιιι ἰε Ιιετ ιεοεγεΙγΙιει· εεεε .ι·ενο|ιιτιε τε

ΒεΙιοιιεεε, Με άε ιεΙνε τε ιι:ιεεΚεε?

Α. ΟιεάεΕ ιιιειι Ιιετ ΜΠΕ ννεΙ εειι: Μπ Ιιεπι·ιε8ει:ι.

ιιιεει· ιιιετ εΙτνά. νσοι:άει·ε , άε ι·ενοΙιιτιειι ινε ιιιετ

ὅωτειιιιΕ εεε οε εε νοΙΙ:5 εεεειειι' , ειε ε!. ΙειιὅεΙιειι:

νει·άνι·νιιειι. .· · · τι ··

ν. Ηιει· ιιντ νοΙ8τ εεε άεε: εειι τγω εε ι·ενοει

εειι Ιιετει· γει·ιιιετι8ά άεε εε ννερειιειι? 1 ι

Α. Βεειε ε εειιε 8ι·οοτε ννεει·Ιιεγε; πω: εε

ερι·οει·ι8ε ννεὅτειι :ιεΙι ννεΙγειιεε ιεΙνε Με Ιιετ

ΜΠΕ . άεε :ν Βεάι·ιε8ειι , .τε Ιεει·ριε. ;

γ. Με ιιιιάάεΙειι 8εΒι·ιινΙιετι άειι άε ΒοοεννιεΙιτεα

σιε εειιε ι·ενοΙιιτιε τε ΙιεΕιοιιεειι

Α. Ζν ΒεεεΙιιιΙάι8ειι άε ὶ8ετι·οιιιιτεεοΙάεετειι νιιιι

εειι ννεττι8ειι Ιιοιιιιι8 , τε8ειι άειι ννεΙΙιειι ιγ Με

ι·ενοΙΙ;εει·ειι , Μιι εΙΙε εε εεΙιεΙιεετιιΗΕειι ειι ὅι·οιι

ννεΙάεεάεε:ι άιε 'εις Βεὅεειι "ω" , ιεΙΓε Μιι εε

ὅεειιε άιε ιν ιεΙνει· Βεει·γνειι.

ν. ννεει·οει ΙιειιεεΙειι :ν εΙπο ?'

Α. Οιε ΙιεΕ. Ιε8ει· εε «Με ειε εειι ·Ιιιιιιεειι ντα

τι8ειι Ιιοιιιιι8 8ετι·οιιππ ιγε 8εΒΙεενεε , εεε Ιιετ Με:

ΕιεετεΙνΙΕ τε ειεε!ιειι. . ' ·

ν. Μεει· ιιι Δε; εΙΙε; ιε 8εειιε ι·εεΙιτνεει·ει8Ιιεγε

Εε νἰιιάειι? ·

Α. Πε ι·εεΙιΕγεει·ει8Ἑιεγε ποτε νει·ὅεετεε ιε !·ε

γσΙιιτιε-Ενά. ·· "ξ · · |
ν. Μ.τ άι” εε ΙΒοο:νι·ἰεΙιΕειι. πο; σε οι: απο

ι·ενεΙιιτιε Εε ΙιεΕισιιεειι ?



88 ΖΕΒΙΙ-ΕΕΕΙΙ

Α. 2η Ιι·εδτειι Ιιι ΜΙ; ιιιιο:Ιάεε άΣπ νωιιοι·αΙει· φωι

8οιινει·ιιεωειιτ ορ τε ι·ε8·Ιειι.

ν. Μπι· ΜΙ ια ωοενεΙνΙι εειι 8οιινει·ιιειιισιιΙ η

τ: ι·ε8·τειι , Μπι ηΣΙε ΣΙευ ι·ενοΙιιτιε?

Α. Μα Με Μ:: ννει·Ιιετι η 'ει· πι: ,· Μ ιιιτιοΙιτει

η ιιιειει· εειιω εεΙπηιι ΜΔ 8οιινει·ιιειιιειιτ.

ν. ΊηΙ; »να ι·θάειι άοεο» η ὰΙτ?

Α. 2)· εΙοει·ι εΙιτ ιητ 1·6ΣΙωι Μτ ΣΙε εει·ΙΧΙιε ΙιεΣ:Ιεπέ

‹Ιε ειιιει·Ι:Με νι·εειειη ειι :ΜΙ η ιιεΙα τε νε6Ι ηων:Ιειι

ιοικ!ειι τιιπεΙιειι , πο η τευ ΜΜΜ: τΙιεΙ; εκ:Ι:ιεχηάω

μεοι·ιεΗΙιιε6ι·Ι τε ηιι.

ΖΙΙ5ΤΙΕΝΒΕ ΙΙΒ8.

Χ

Ι%κυοΙρ ιἰσυ· οοοηχαοπιίο.

ν. Μπι· ακα ιεε8ωι ΙΜ: ΒοοεναιοΙιτειπ πευ ‹Ιε οαΙ.Βοη

@Με ὸιο :Με ι·ενοΙιιτιε Μεπ Βειιιἰιιιιειι , Με τ68επετι·η

ιΙι8 ηικΙε εειι ΙΜ; ενειι8εΙιε ?

Α. Ζν ιεεεειι Μπι ΠΜ; τω. η ·πει·Ιιειι οπο. φαω

1·ενοΙυτιε τε ωειεΙιειι. ·

. ν. Μα ι·εάειι Βι·ειι8ει1 η άειι Ντ?

Α. Με Βοο5ννιοΙιΙειι ιεε;;ειι και άε ::ειτΙιοΜεε, ό”

Μπι νοοι·ιιε6ωειι Β άε ωιεβι·ιηΙιεπ , ιΙΙε ΜΙ εοπ

νει·ιιεπιειιτ Βεδο.ετ, τε ΣΙοι;ιμ Ιιοι·εωΙΙΙι-:ιι , επ (Με ά!

Μ ποι·άεεΙ «απ. εΙε ΜΜΜ ε'ΙιήεΙ;τ..



ΠΕΒ ΟΡΒΟΕΠΠΟΕ. δθ

Ύ. Μπα· ιὶε ι:ετΒοΙγΙεσ , 20ο ννεΙ Με άε φώι·ο,

πιιΙΙειιάε ι·ενοΙατιο Δω ε.ιμΒει·ετειι ?

Α.Πωι ιε88ειι ΣΜε βοοενΠεΜειι (ΙΜ η άε ι·ενοΙιπιο

ΑΜ; ΙιεΒΒειι 8ειιιεεΕτ, :Πεπ ννεΙ ΣΜιι Ιιοιιιιη; , άιο

Βει·άιιεΙιΙιι8Ι·νΚ 8ενη·δει·τ ΙιεεΙ': , Δω άο "Πω Μπε1ειι

ι·εεἱπ τε ό.οειι.

ν. Ειι ννεπ ιε88ειπ ιΙο ΒοοεννιεΜει1 εεπ ὰ: εω.!ιο

Ι)·Ιιε , ιιι Ικ:1: μνε! ΦΑ ιΙειι ?Με "ιι Βοοιιιειι

Φε ι·ενοΙιιτιω άοεπιά, 8οΙχΕ θι·εθοι·ιι›ε δειι ΣΥ! Βο

ιΙεειι ΜΗ: ? -

Α. Με Ιιετ νοΠε μειι ι·ενοΙιιΠειι ΜΜΜ: , Β ΜΙ:

οιιιιοοιζι8 άο ιεΙνε τε άοεωειι; ειι Με η Β·ειωιεΙιτ

ηιι , @ιι ιε8Βειι άι: ΒοοεννιεΜειι εειι άε εεΠιοΙγ

Με , ΜΙ; άειι μευ” ιιιεω· ερι·ε6Μ ονει· Φ: πενο

Ιιπιειι ΣΜε ιιο8 τε ιιπιεΙιειι ετεειι.·

ν. Μεει· ννετ Μιι ιιιω άειι ιε88ειι το: νοοι·άεεΙ

πιιι εφε ι·ενοΙιιτιε άΐε 8ειτιεεΜ ιε, Μτ 8εειιε Μπι

πιετ Μπι :ε88ειι ω νοοι·άτ-:εΙ Μιι Σπει·ιι: ι·ενοΙυιτιε Με

τη; τε ιιιεεΒειι Μπτ ?

Α. Εετιε 8ειιιεεΙιταέ !·ενοΙπτιε !μεεϊΕ πω· Επι· Μτ

άε ιΜΕ νοΙΒι·ε8τ ιε.

δ'. Μπι· ΣΜε οιιι·εεΒτνςὲι·άι8ε Βειι£τιιι8 Η Θεειιειι

ήτεΙ ?

Α. Μετ τ68ειιετεειιάε,.ΒΥ ΒεΒι·ε·Κ νεο @Με τΠοΙε,

Βι·ειιΒειι άε ΒοοενήεΒτειι άεειειι νοοι· (Με άη;.

ν. Ν” Βι·ει18ι>ιι άε ΒοοεκνιεΒίειι ιιοί; Μ' νοοι· οΙωι

ώ; , οιπ Μ ι:έΠιοΙΙΙω Μ· Ικα αε ΒοιιοΜΜ

Ι



ισ . 2Ευε-ι.πειι

Α. Ζχ ιε8εειι Μιι σετ άε ι·εΙι8ιε νε6Ι ποιι το

@άειι ΙιεΒΒειι , ιοο άειι κγεττι8ειι Βοιήιιε ννεάει·

Κννεεω. ·

ν. δνε!. οιισεΙυΙσιειι @ιιώμιι η Σω. άειι νοοι·

.άε ι·εΠΒσε , "ιιι άε ννεάει·Ιιοωετ πω άειι ννεω8ειι

Ιιοιι!ιη; ? .

Α. ΖΧ 8.ι·ε8τειι Μιι ννμ. τε ωεεΙκευ άετ Ε? ΜΜΜ

Ιιει·Ιιειι ιοιι άσεσ εΙιιγτειι, ειι Ειιιπιειι 8οάε-άιεωτ

τε Μετ άοειι. .

'π

· 2ΕνΕΜΙκΝυπ Ι.Ε8.

--3ζ

Ρ”ιν·υοΙσ σευ σοοη;σεπσε.

ν. Βοε 8εάι·εε8ειι άε ΒοοεννιεΜειι :Μι εσε Ιιετ νοΠι

17.1 ειι ιιιιιι·ιιιιιι·εει·ά ?

Α. Ζν ιε88ειι άείτ Μτ νοΙΙι ιιω” ιοο 8ΘΙιιΗΠ8

δεννεεετ ιε, εΙ-ννεε Βετ ιιι άε εΐ8:·νεεεΙνΙςετε εΙ

!ειτάε. . - . .

ν. Με” η Κοιιιιειι Δετ άοὶ; :σετ Β|χνειι ιε88ειι ,

Με Σπ-:ιιε ι·ενοΙιπιε ΙειιΕ ; άσει·τ? · '

Α. Με σε εΠειιάε 8ι·οοτ ιε, ειι Ειιιε ΣΕιει·ε, Δω

ισΒ8ειι η Δω άειιχννε88ε3εε8άει;ι ΜΜΜ; εεΒιιΙά ιε

πω άε οι:ΗεΙιιΕΙιειι άιε ΜΑ νοΠι ιινωΙεεΙ:.

ν. Ηοεσσειι σε ΒΣ›οεπιεΙι1ειι α...] άετ ΒεΙοονειι ?

`

!

ϊ



Μπι οποεκιω:.- Η

Α. Ζ' ιε8εειι άεΕ άε οοι·πιεΚ ναιι «Πο άσ οει

8εΙε.ιΕΙιειι άΙε Ιιετ νοΙΕ Ιγά , Βεετεετ ιιι εΙσ Επιτά

ιιεΕΜΒΒενά ν:ιιι άειι νε·ι·άεε8άειι Εοιιἰιημ εΙω [Με

ΜΗ ι-:ι·Ιιεσιιω άε ετι·ο0ρΘΠ άσοι· άσ νιώσε σε εοΙιεΙ

:πειι Μπι "ιι ηιι ηΙ+ι ΙιεΕΒειι Βει·σοΗε.

ν. Μεει· ω Β :Μτ ι·εεΙιτνεσι·ιΜ; ιιιΙΙιειι 11ιΜσΜ

Π: Με 8Ρ81ιιιειι!

Α. Με ΒοοεννιεΙι£ειι εη ιιιεεΙιειι μεο "πΧ νειι άε

ι·εεΒτνεαὲι·άιΒΒεΥά , Με η· άΣ: ΒεΙετεεΙε οπει· ονει·

Μιιιιειι , άιε ιισΙι Δευ ΜΜΜ Μ|άεειΠεσ γνει·Ιιειι

οΡετσΠειι. .

ΑθΤΤΙΕΝΒΒ ΣΕΒ.

·-2

7ου·σοΙσ άεο· σοοη]ασπάσ.

ν. ΟεΒι·ιιγΙεειι άε ΒοοενήοΕΙω αο;; σιιάειε ιιιωάσ

Ι01ι , οτιι Ιιιιιιιισ ι·ενοΙιπιε Με Βενεετι8ειι? -

Α. .Η ννεΙ; η·.άοειι Μι νοΠε εοΒι·ιΗιειι σιι Μέ

νω, νοσι· Οκτ ννεάει·Κοισειι νεπ.Ιιετ ννεττεΙνΙι Βου

νει·ιιεωειιτ.

ν. Ηοε άοειι άε ΒοοεΜοΜω ιΠ8.?

Α. Ζ), ιε88ειι ιοιιπει· ορΙιοικΙειι , Σω άε τι·οιπρειι

νειι ΣΙειι νε;·έεε8άεη Εοιιιιη; Μτ νοΠι ιοιιάεια Μιιιε”

νσι·ωοοιάστη ειι ω άεο ΜΜΜ; :ΜΒ , νση;ι·ιιιστ



«Η . ΣΕΠΕ-ΕΒΕ!!

άσοι· Ι!ε! σε!! ω!!! εεάεε!! ο!!8εΙΧΕ , ιο!! άσε”

ε!!·ε!!ε!! εΙΙε άε 8εε!!ε άιε άεεΙ 8ε!ιο!!!ε!! Ι!εΒΙιε!! !!!

άε ι·ενο!!!!!ε , ιεΙ!ε ά!ε άε ννεΙΙ!ε Με! 8οεάε!· ποιι!!

Ι:εά!·ο8ε!! 8εννεεε! ιΧ!!.

ν. Ψ!!! ο!!εεΙ!!!!Ι!ε!! Ιιο!!ά!!;ε!! άε ΒοοεννιεΙ!!ε!! Μ8

εΙ εε!! 'ζ . .

Α. ΖΧ 1ε88ε!·! Μιὅ εΙ , ά!!! άε!!. νε!ήεε8άε!! Ιιο

!!!!!ε 2Χ!!ε νοο!!8ε ο!!άει·άεε!!ει! ιο!! .!!ε!!άε!ε!! , Με

σε!! ονει·ννο!!ιιε!!νοΙ!!, ε!! ά!!! ΒΧ Ι!ε!! :Με άε οοι·Ιο;;ε

ο!!!!οε!ε!! ω!! άοε!! Ιπε!εεΙε!!, ο!!! Ιιε!! :!Ιιοο ονε!·

Μ!!! !·ενοΙ! !ε ε!!ε!!!·ε!!. ·. .

ΝΕΟΕΝΤΙΕΝ!)Ε ΕΕ8.

»

τ] <

Βέεί ή ά τα!! εεπεπ ο·εσοΙπ!ἰοπαἰο·επ Μπέκ .9 θ!! · ' . .Ψ

ν. Ν!!! άοε! εΙ εειιε!! !·ενοΙ!!!!οιιε!!ε!! !αο!!!!!α?

Α. ΠΧ !!·σΒ! !ε ΒεΙοο!!ε!! ά!ε άε !νεΙΙ!ε άε ι·ενο

!ιι!ιε Βε!σεεΙ!! Ι!εΙιΒε!μ ε!! ω! ι!εΙ! !ε !ι·ε!!!!ε!! άε @Με

ά!ε πω! Μ!!! !!ιε!ε Πε!!!εΧ!!ε νν!Πε!! Ι!ε!›!:ε!!.

ν. ννεει·ο!!! !!!οε! ΙιΧΒε!οοι1ε!! ά!ε άε πύε!Ι!ε άε

ι·ενοΙ!!!!ε δωιιωΙ!! Ι!ε!›!›ε!! ?

Α. Ο!!!ά!!! Με! άοοι· Ι!ε!! Π! ά!!! ΒΧ 1Χ!!ε !!!·οο!!

ε!! εε!! η!! !›σ!!ο!!!ε!! !!εε!!.

ν. Ησε !!εΙοο!!! εε!!ε!! !·ενοΙιιΙ!ο!!ειι·ε!! ΜΜΜ; άε

ΜΜΜ!! :Πε άε π·νοΙ!ι!!ε εε!!!εε!!! !›ε!›Ι›ε!!?

ο



ΠΕΒ ΟΡΒΟΕΚΙΟΕ. -. .Η

Α. Μετ Μιι ιιιιιιιιτει·ε , ειιιΒεεεεάειιι·ε , 8οιινει·

ιιειιι·ε τε ιιιεΣ-:Ιιειι; ΣΙΜ ιε Μ: ιε88ειι, ιιωτ Μιι άε

Ευιπε ρΙεετεειι τε 8εο5νειι. Η 9-

ν. ννετ ιιιισ.ΜεΙειι Με” 8ειιιενιιεΙνΙι εειιιιιι κινο

Ιιιτιοιιειι·ειι Ιιοιιιιι8 Μ, οιιι άιε Με ΜΜΜ άε ννεΙΙω

ιιιετ Ιιειιι ιιιετ ννιΠειι Με άοαι ΙιεΙιΒειι ?

Α. Η), άοετ Ιιειι ετ:ϊιοοιιε ΙιεΙοΐτειι , ειι ΒενιιεΠ;

επιιι ηιιε ιιιιιιιετει·ε ειι 8οιινει·ιιειιι·ε παιιι 11811 εΏι
ἑ

κνΠε ορ Ιιετ ιιιιάάε8-ιιιεεΙ Με ιιοοάειι , οηι Μπι ιιιιιιβἰειιέ

ωΡ άεειε ννμε εειιι8ρ ω 'ε Ιιοιιιιι8ε ρει·τντεΒι·ειι8οιιι.

ν. ννετ άοετ εειιειι ι·ενοΙιιΕιοιιειι·ειι Ιιοιιιιι8 ιιιετ

Σἰιε άε.νσεΙΙιε ιιεει· ηιι ΙιεΙοίιειι ιιιετ Ιιινετει·ειιΣΙε ,

.και Ιιιιιιιιειι ννεττι8ειι'Ι‹οιιιιι8 8ετι·οιινν ΒΙννειι?

Α. ΠΧ ιΉιςι!; κι ιιι άε εενειι8ειιιε ννει·Ιιειι, Μπι

εει·ειΣειι οιιι Μπι άοειι Μ: ιννν8ειι; τειι τννεεάειι ,

οιιι εειιε Με εειι άε ειιάει·ε κι 8εενειι.

ΤινΙΝΤΙθ$ΤΕ ΣΕΒ.

--1

Ι/?:στο|9 ό" τοοο·9αεπάε.

ν. Μ". ὁοετ εειιειι ι·ενοΙιιτιοιιειι·ειι ΙιοιιιιιΒ· εΙ ,

οιιι ιΜι 8ειι1εμιιεειιι Μ” ΡοιιιιΙειι· Με ιιι:-ιεΙιειι?

Α. Πν ννειιάεΙτ οικω. ιιι ηιι ιιΞειινν ηὶι, ειι

τοοιιτ ιΜι νεύΙ οαι άε εεΗιειι ων τε ιιιεε!ιειι; :Βιει·
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ειιΙιονειι άεεΙι η ΜΜΜ μη! εειι άειι ιιι·ιιιειι ιι".

ν. Μπι· ννω; άοετ Ιιν Μιι, πιο Ιιχ ηο. ηιΜάεΙειι

ιιιει Ιιεείτ οιιι €εΙά ιιντ τε άεεΙειι ? .

Α. Πν 8εείτ @η εΙτνι:Ι ω. , οιιι Δεη νοοι· εειιειι

ιιιι|άεεάι8ειι ηιειι άοειι τε ρεεεεει·ειι.

ν. ννετ άοει Ιιν Με άε ηιιάάεΙειι ιιιετ 8ειιοεειεειη

ηιι, οηι εειι άε οιι!ιοετειι νεη άειι ιιιειιννειι Μπτ

τε νοοπιειι ?

Α. Βειι Π8τ ιη Βιιντειι8εχνοοιιεΙνΙιε εοιιτι·ιΙιιιτιειι;

!ιν νι·εε8τ 8ει:Ινχοιι8ε Ιεειιιιι8ειι; :ιιι η νει·ΙιοορΙ:

άε ετεετε 8οεάει·ειι.

ν. Ειι ννετ άοετ εειιειι ι·ενοΙιιτιοιιειι·ειι Κοιιιιι8 ,

Με εΜε άεειε ιιιιάάεΙειι ηντ8εριιτ ηη ·Ρ

Α. Μιιι ηιεεΙιτ Ιιν ασιιιφιαειεπ. ·

ν. ΜεΣη· Ιιετ νοΙΙι Μια εεΙιι·ιΙι νειι Δε. ε8ει8ιιεετειι?

Α. Πν Μιι ιε |ιοπιπηη|.ε Βοσιε Ιιεετειι.

ν. Με. Μτ νοΙΙι εΙΙειιάι8 η , άειι "οι·η Με ηιοεχ

Μιι άιτ εΠεε?

Α. Πε ΒοοεννιεΙιτειι ιε88ειι ιιιετ τε ηιιιι Μτ ΜαΙ;

νοΠι 8εΙιιΜιιΒ , ι·νΙι ειι ιιιε8τι8 ε5 , ειι ΣΜτ Ιιετ άι:

ννειιάειι νειι άε ι·ενοΙιιτιε ηιι ΣΜε ειιάει·ε ερι·εεΙιειι.

ν. ΕΜ; νοΙΙι 8ενοεΙτ ιιιετ τε ηιιιι άειι Με.: νειι

ηιιε οιι8εΙιιΗιειι?

Α. Βειι ιε88ειι η ΦΠ; .Ιη ιιιετ Ιειι8 πιΙ άιιει·ειι;

εη άιιτ Μιτ νοΙΙι πιο νεεΙ 8ε1ιιΙιΙιηςει· ..η ηιι, ννσιι

ιι:ει· άι: ι·ενοΙιιτιε εειιε πιΙ εεχ·εετιει νιεειεη.

Ω

ι
*ηη -
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ν. ΜεΣη· ιοο ΣΜη ιητ εΜε ιιιετ καιει· η ?

Α. Πετ Ιιοιιιτ ονει·εειι ιιντ ι οιιάει·ηιεεεΙιειι Μιιιιειι

άε ηοοεννιεΙιτεη τνά , ειι ιιιεεηειι ιν Ιιιιιιιιε Με”.

εεη-ΕΝ-ιινΙΝιΙεειιε ΣΕΒ. ι

τη.

ΡΗχιεπ ω:: εεπεπ ωειιίεεη Ιιοπίιι9.

ν. Ποε ιιιοω; εειιειι ννετηδειι Ιιοιιιιιι.; ιιεΙι 8εάι·εε

8ειι . ιΙιε Βν «η ειι ζηιιιη, οί άε ννερειιε ιιι δε Μιά,

Ιιετ 8οειΙ ει·άει· ιιι ηιιε ετεετειι Ιιει·ετεη.?

Α. Πετ η Ιιετ οη8εΙνη νει·8εετε παπι ΣΙιε άε ννεΙΙιε

ιιεΙι άοοι· άε νοΙΙιε νει·Ιενάει·ε τοτ άοοηιι8 ΙιεΒΒειι

Με2ειι :Βι·ειι8ειι. - .

ν. Ποε ιιιοετ Ιι), ηιετ .η ορρει·ετε νειι πε .ι·ενο

Ιιι!ιε-ηιεεηει·ε ΙιειιάεΙειι ? · · - .

Α. Πν ηιοετ ιοι·8ειι .Ιη Ιιεη Βεειι Ισ.νεεει 8ε

εεΙιιεάε.

ν. Μοετ Ιιν ιε άειι Μετ οιι8ειιεεάηηνη ετιηηειι ?

Α. Ζν ηιι 8ωοε8 8εετι·είΙ; άσοι· πε εοιιεειειιτιε

νειι Ιιιιιιιιε εεΙιεΙιιιετιιηηειι.

ν. πιω ηιοετ Ιιν .Μιι ΣΙοειι ιιιετ .η 8εειιε άιε ειειι

άιε ηιιεε8ιιι8 Ιιιιιιιιει·' εοιιεειειιτιε οιιΒενοεΙηχ ινιι ?

Α. Πετ Ιιν Και Ιιιιιιιιειι οριη;τε @ιι :εΙνειι ηη;

νοηι;ε; η ιιιΠειι άοὶ; οιι8εΙιιηηι8 8ειιοε8 ηιι νειι

ιιει·δει·ε απ· ηιεει· ω άειιε;ειι.
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ν. Μπι· ιιιΙΙειι Διε ιεΙνε ΒοοεννιεΙιτειι "οώσε

ιιιετ ιοεΙιειι εαπε ιιιειιννε ι·ενοΙιιτιε τε ιιιεεΚειι?

Α. Πιτ ννοι·ά Μπι οιιιιιο8εΙνΙι , εειι8ειιειι η ιιι!

ω νοΠ-ε , Ιω ννεΙΙι νηεει· 8εννοπΙειι ιε , τοτ Ιιιιιιιιε

ΒεεεΙιιΗιιιι8 ιιιεΙ; ιιιεει· ΙιεΒΒειι; ειι ιιι :Με 8επΙ

πΙ Μτ 8ειιοε8 η·ιι Μπι Με οιπιιεειιιειι άε ΜΜΜ

Ιειι , ννεει· άοοι· η εεννοοιι ηιι ι·ενοΙιιτιε τε ιιιεεΙιειι.

δ'. πω ιιιοετ άειι Ιιοιιιιι8 άοειι, Η Μτ η ιιι Μιι

ιιεειιι νειι Φ: ι·εΙι8ιε νει·]εε8τ Β?

Α. Μτ η άε ι·εΙι8ιε ιιιετ ιιιειιννε ννεΙάκιεάειι νει·

νιιΙΙε.

- ν. ννεει·οιιι ι:ιιοπ Ιιν ιιιΠεε άοειι?

Α. 'Γεια εει·ετειι , οιιιάετ εειιειι νννιειι ει: νοοι·ιι8

τι8ειι Ιιοιιιιι8 Μπέτ τε οιιάει·εεΙιενάειι άε ιεΙι8ιε ειι

άιε άε ΜΜΜ: 'ει· ιιιιεΒι·ιινΙι νειι ιιιεεΙιειι; Μπι ανεε

άειι, οιιι εειι άε εει·ΙνΙιε Πεάειι άοειι ιΜι ω η

άοοι· άΣε ΒοοεννιεΙιτειι Βεάι·ο8ειι 8εννεεετ ηιι; “κι

άει·άειι, οιιιάετ εΙ Μτ άειι Κοιιιιι8· Βοτ ΜΙ; νοοι·άεεΙ

"ιι άε ι·εΙι8ιε άοετ, νικιει·ΙγΙι ωτ Με ννεΙιχιι νειι

Ιιετ νοΠι «ΜΜΕ.

ΕΥΝΠΕ.
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