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Щтеьтйдтты ваш Ш1 ной.
ЛкЯм мх\ -*.ндртт*м^-се ил к^>хцтдЬ'-«ДЕ
Одр1-КЛр( 3>^ Н1-ОБ1ММ^ТЕ ^МТр'лЧШТХ Цдрх,

с'д ^-ттхр1Т1дрхи)Т, ^м т1мпУл гик*ид лршм
Г*0СЕ1||Т ОК^ПЛ? П|>ШЦ1ПАТ&\ мостри.

При1Б1пе-к»вжптареа , ржвпа, ин тоатъ келяеала наторел:
йв БвтпехеХ Етскоп ал сФ1пте1 Ешскопн Евгънл .
V: Б: Ф1 ЛОТЕ 18. Кавалер ал ор<Нпмв1
Сф: ВласПпир Класил ал-тре!-леа.

Л& Т1погрлф|д сф!мтп 6п|'скопм!

Лм^л 1854.

Шк 1.
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„Асквлтъ Гсраие ! Ботпвл Бвтпегевл постр» Вотпвл впвлесте: пп съ 1вБещ1
пре Ботпвл Овтпежевл тъ» Дш тоатъ шта та пп сИп тот свФлетвл тъ8 пп г]ш тоа.
тъ пвтереа та ; пп кввттеле ачестеа кжте порвпческ ев астъх! ще съ ф!е лш
пашата пи лш свфлствл тъй, пп ле спвпе пре еле Фалор тъ! пп ле гръеще лор
кжпД шъх! акасъ , пп кжпс! гаерц! пре кале , пи кжпс! те кнлч! ип кжпс1 те скол!, пп
ле леагъ пре еле съ Ф1в сешо пре тжпа та ."
Лдоа л<ус Едп б ■. Ст!х 4. — 7.

„Ат авят грСжъ , ка челор че вор вреа съ Ч1теаскъ съ Ф1*е тжпгжере свФлетеаскъ ; 1ар челор че съ вор пево! але дшеа пнпте вшвраре , пп твтвлор чеДОр 46 ВОр чет! ФОДОС .«
2 . К*рт« * Дл.^м.р К« 2: Ст!Х 26.

„Иъгеще чет1*реа , тжпгжере а пн лшвъцътвра ."
1. К*>1(штрЕ Цмотпв К*п 1. Ст1х4;

пгокявянтлгб
КЪТРЕ ВРЕПТ-КРЕВ1ЛЧ0Ш11

Ч1Т1Т0Р1.

Ъфлпта пи Бвтпегееаска скрттвръ, ачеасть пепреп,в*тъ в1ст!ер1е а лдпиелепчгаИ Октпегеещ! пи ввсвл чел йе аЧатапт , лт каре се копрта" вогъцпле щипце! че! черещ! пи та!шле креаЧпцН поастре че! Фъръ ("е пр'хапъ, есте кпртеа чеа
та! вреЖпкъ с!е ч'гете иептрв от, пп сшгвра карте пспипчтоасъ , лт каре йвпъ
лтсвФ.юреа пп повъцк'реа сфжптвлв! Бвх» с'а скрю мар лтсвш! вйевървл, кввжптвл лв! Овтпегей чел сфжпт, кгре лкпнпеггъ, л^пцелспцеще пп тжптяеще
пре тоц! креаЪчопп'!. Ачеаста есте кееа, каре пв пвта! челор лвттац! кв лвтта квпощДпце! йе 1)хтпехе% ; ч' пп челор лшс'ц! Ле а*арвл ачеста поате съ ле
йесюхъ вша петвр'рп; къч! п;^та! еа поате ф" йаскалкл кресПпчос пи тжлккпоркл
сйевърат ал таТпмор лв! Овтпегев пп а преа лтцелепте! сале Пропн асвпра отхлк! ; пвта! еа есте с|'гврвл пп асювъратвл лдпйрептар ш1 повъцв"тор ал крейшчопмлор пре пъшжпт спре аФлареа , черчетяреа пи лтцелепереа лталтелор ип
петъгиМтелор яНевървр!, каре спре апоастръ таптмре с'а8 <1ескопер'т пи* с'я!
скр1с лштр*жпсз Прш огтеш'1 че! <1е Ввтпегев лдпсвфляц!; „Пептрв кг пв
п р I п воеа оятещ'дор
ЧхпвртжпЛв-се Ле 0»хвл с ф ж п т а 8 г р ъ * т оашепИ че1 сФ1*пц! а!лв1 Бвтпехе8." Аст- Фел фппс" тпреа пп петъгмМта вреНпЬие в ачссте! сф'пте кърц!
лдп пр'втца тжптгирп олтешлор, чше Лт че! вше-кресПпчош! се ва лт 1*о'<"еепре
лтсетпареа е!, пп' Леспре фолосвл пв пвтл! свФлетеск , ч" ип" тркпеск, пп' ("еспре
тжптв'тоареа е! пвтере асвпра Фер1Ч1рП аФ1е-кър«|а Л1 парте пп' а твтвлор лт Леовще? N1тепеа, сокот'тв\ аФаръ а*акъ вл ф* ("е тот лдтпет}нт пп пес'тц*тор. Пвтереа
айевърврмор челор скр1се лттр'ачегстъ сфжптъ карте а фост пи' есте пп ва Ф1* ппврвреа лвкрътоаре , пп лвтша кввштелор Бвтпегеещ!, карел прштр'жпса се аратъ
пп се проповей;:еще, лт ппшме лт каре а пвткт стръвате а фъквт тот-сюавпа асо
паще тоате роайеле Овхвлв!, каре сжпт: Лрагостеа, в « к в р I е а, п а ч е а , Л1 п
(1 е л » п г а р ъ б с! а р е , ввпътатеа, Фачереа Ле б 1 п е , креЛпца
влжпс!ецеле, ,]\ и ф р х п а р е а поФтелор. Аша , пвта! фп сФштеле
Скрштвр! вот пктеа аФла аЛевърата лнпппъ, каре поате съ лмшпеге пе тот от*! че вше Л1п лвте пв пвта! сЬспре челе че сжпт а ле лв! Бвтпегев, 41 пи Леспрв Латорпле пи' къ^ерие сале кътре чеТлалц! оатеп! : лещле Ввтпегеещ1, че
с&пт скр|'се нп порвпч'те л^п сфаптз Скрштвръ, с&чт Ш1 вор ф' вечп1ка тешело
а лец1Лор отепецн"; асетепеа лт Овтпегеепска Скр^птвръ се Лескопере пп" се аратъ л^пклшърие кв каре отвл се аФЛъ лдл рпюрт кътре Бвшпегев Ш1 кътре че!-
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С'Л рЕ-Т1П2р1т 1Л()Хи!Т, ^Н Т1МП^Л Ш К&МД ДрМНМ

ПршБ1'пв-К8вжптареа , ржвпа, Ш1 тоатъ келтвеала 1'кб1т0Рьлы
с!е Бвгалегей Егпскоп ал сфштс! Ешскопп Ееггнл .
Б: Б: Ф1ЛОТЕ1Й. Кавалер ал орйтвлв!
Сф: ВласНппр Класил ал-тре!-леа.
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лалц! оятеп!, ни се прескрШ йаторше пептрв тоцТ лмаеовще: пептрв тжпър пп
вътржп, пептрв върват пн Фетее , пептрв лшшърат пи осташ, пептрв йрегътор пи
свпвс , пептрв стъпжп ш! слкгъ , пептрв четъцеап ни църап, пептрв ров пи слобой .
Т)тчелех'1се се вес1е йекжт таре прецв" есте ип ачеастъ сфжптъ карте пептр»
ф!е-каре от8, пп кжт (1е тпре ип пепрецв1т есте фолосвл че кзвораще о*1птр'жпса:
льптрв еа аФлът осПхпа пи тжпгжереа свФлетелор поастре лш вЬца ачеастъ врешелпшъ, пи лшкреаЧпцпреа пп аа'евер1*реа пептрв В1аца че ва съ Ф1в , ла каре
сжпт пре-врсщ! с)ела лштетеереа лктп тоц! че! че асквлтъ кввштеле лв! Бвтпежев пи Фак кв крссПпцъ , кв йрагосте пи кв пъйежЛе воеа лв! чеа сфжптъ . Вар ,
ка съ поатъ квпоаще крещиш айевърврме ил лшвъцътврие Бйтие/еещ!, каре спре
апоастръ шжптв1'ре с'ав скри; ; ка съ поатъ йобжпоЧ фолосвл , шжпгжереа пн Фер1Ч1реа , че ачеастъ карте сфжптъ пр1чтвеще , тревве с'оквпоаскъ, с'о Ч1теаскъ пи" съ
се лшйелетшчеаскъ ла лтцелецереа е! . ./]\па'елеттч1реа йар ил пекоптешта тесНтац1е а сФттелор Скрштвр! есте петъгмШтъ , пеапъратъ пептрв Ф1екаре крещш; ип
есте атжт йе пеапъратъ ил треввшчоасъ, пре кжт есте храпа татер^алъ пептрн
трьпьл отнл81 ; пп кв атжта есте лткъ таТ треввшчоасъ квпощнпца сФште!
Скрштвр! кв кжт есте йекжт трвпвл та! чшст ил та! пепрецв^т петвр1'тор»л
свФлет, спре акъргиа шжптгпре вечш'къ пр1веще ачеаста: „Че р к а ц ! С к р 1 пт в р 1 л е , 2116 Мжптв1торвл, ш 1 в е ц I аФла в 1 а ц ъ вечш'_
к ъ.и Бар ии Бвишегеещи Пър1пц1 а) СФште! поастре Бк;ер1ч! атжта йе твлт а»
квпосквт пеапърата треввшцъ а чшрН че! пекоптеште пи а лин1елстшч|'рп ла
сФштеле Скрштвр! , лш кжт п'ав лшчетат фиш! лш В1*ацъ а ле рекотапйа кк таре
сжргвшцъ ла крещиш с1ш вретеле лор , пи пв лшчетеажъ ип пжпъ лш жюа йе астъг!
прш скр1ерие лор челе петвр1тоаре а пе лу!етпа ип пре по! ла чтреа пи' квпощшца кърциорсфште . Кетърцшт сокотеа сфшцн Пършц! аФ1 фолосвл ии ройвл чтрн ии ал тесИтацп сФштелор Скрштвр! , пи кв айевърат петърщшт есте ; па
ьчръпи, йе Фоарте таре пагввъ нп вътътаре сокотеа лшса е!, пи Л1птр'ас1евър Фоарте таре есте . „;]\птър1'ре таре спре а пв къйеа лш пъкате , 21'че Бвтпеаеесквл Гвръ йе авр, 'есте чшреа СФштелор Скрштвр!; 1ар пеквпощшца лор
есте пръпаст1'е таре пи аожпкъ ; а пв квпоаще *пч! сюкнт Бвтпежееаска леце есте о таре тръйаре а тдпцпрН : пеквпощшца леце! че! СФште а пъсквт ересврие ; еа а лдптро^ас в1аца пн пъравврие челе стр^кате ; а"е ач1 л^п сФжрш1т
ав ойръсл^т пепвтърате реле , Й1п" пеквпощшца сФ1Птелор Скрштвр!; къч! преквт.
че! лшсщ! йе лвтпп, пв пот йрепт ш! Фъръ къйерс а вшвла , аша пп че! че пк
вор пр1В1 кътре ражеле Бвшпегеещиор Скрштвр! вор Ф1 сищ! твлт ип пе лшчетат а грепп Ш1 а пъкътв1 , ка впи че втвлъ Л1П таре пн грос лттвперек ."
ВИ пв есте ковжрипреа ачееа че ачест Овтпеяееск Пър1пте г1че йеспре Ч1Т1реа
Ш1 теЙ1тац1еа СФ1птелор скрштврг. „ Къ пв поате чшева, 21че 1аръш! ачест таре
лвпнпътор ал Б1сер1чН, пв поате чшева асе тжптв! , йе пв се ва лтйелетшч!
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ваЧкъ а сФпптелор

пи' пв се ва хръп! к» «йесеа чтре чеа йвховШчеаскъ,"
Скрштвр! .
Кя тоате ачестеа, кжт йе тр!*ст двкрв ни' вреа"ш'к а"е тжхш'ре есте въгжпа1 пегр)'жа
пи лепев1'реа , че ястъжТ ввет по! л^п пр]'втца фолосвлн! скФлетеск , че прт 41тчреа кърцмор сФште патещ сювжшП ! Че карте се Ч1теще йе фп Б1сер!чП поастре атжт с!е пвцт пи кв бесгвст, с!екжт сФжпта Скрштвръ, каре тревве съ Ф1б
лп тоате яиеле лдп тжнше лор , ка «па че коптреввеще атжт Не твлт ла лвкрвл тжпт8]'рп? Ч)'пе фп гша с1е астъж! сПптре крещтн Ротжп! аре лдптре челел-алте оквпацн але сале ип пе чтреа ип те<Ита1п'а сФмтелор Скрштвр!? Са#
каре сПптре орепт-креаЧпчоин! пи с1е аДевърата Фер1"ч1*ре а Фшор лор Б1пе во1тор1
пършц! , пе лжпгъ л>пгр1Ж1-реа беспре вма крещере а Фшор лор ав" ил гр1*жа ии
айевърата (1атор1е (!е пърште а"е а! л\пЛетва ла чтреа СФтте? Скр1пт«р1 , Не але
лкгшпа ппптеа кв лвпппа чеа (Ъховшчеаскъ , сю а хрът Фрлцетвл лор свФлет к»
пйевърврУе челе Ювтпегеещ! але крей» пци, пи' але Форта шта спре Б]'пе прт
лтвъцътьрие челе шжптвкоаре , че лмил! ачеастъ сфжптъ карте копр1'пп*е?
Рар че е таТ тркт есте, къ ачеастъ лепев>ре пе ертатъ пи ваЧаФоре кътрв
тжптв1Тоареа Не ссФлет чшре ш! квпощшцъ а СФШтелор Скрштвр! , пв се ве(1е
пвта! ла че!лалц! крещшТ; бар мар пи фпскш! ла аче!а , кари лш Бизершъ полртъ карактервл лв! 1с^с Хргстос, яаЧкъ Преоцп, аче^а а кърора чел та! бе къпетете лвкрв трев«1а съ Ф»'е чтреа пи' те«Нтац1а сФште! Скрштвр! ; аче1а, асьпра кърора с^штеле капоапе пвп ка о йатор»е сфжптъ пекоптетта чшре пи
лдпйелетп141ре ла сФштеле Скрштвр! ; къч! е! сжпт аче1а , оЧп тжише кърора
Овшпеьев ле ва чере свФлетеле, акърора тжптв1ре лорс'а лпкрепЧпцат : Ш I св
Флетеле лор аЧп т ж ! п 1 л е воастре ле в о 1 § чере, 21'че Ботпвл
пвтермор ; Аче1а лдп сФжриит, кари сжпт аепоя^тарн К8вжптвл8!л81 Ввтпежев,
карм тревве съ пъстреге , съ лдптшгъ , съ апере пи съ вечшчеаскъ кврата ин
сФжпта поастръ рел1Ц1е, кари тревве съ паскъ свФлетеле че лх с'ав лщкреЛпцат
ла пъшвшле кресИпцЛ пи ла апеле тжптмрн, Ш1 съ Ф1е стрежарвл перйорт1Т ал
пюралклв! Евапгел1К лцппрот1'ва пршч^пвриор стр1кате пи пергътоаре йе свФлет.
Апо! квт вор пвтеа ПреоцН лдшплип ачеастъ лшалтъ алор кетаре , ип ачеастъ
греа Ш1 сфжптъ алор Дптор^е, йакъ е! пв се вор лн)с!елеттч» Ш1 пв се вор гйжпка
лдпчет1реа пи"лш лшцелепереа сФште! Скрштвр!, пн пв вор квпоаще Пвтпе1ееш>-»е ш» тжптвггоареле гйевърйр! че се К0ПР1П01 жптр'жпса ? Че ръспвпсйе
жпйрептаре вор йа пегштяртквлв! ж«(1екътор пептрв свФлетеле поройвл»!, кърв^а
с'ак лепев1'т, ор! п'ав во^т а'Г аръта лецеа Ботпвлв! , П1ч1 ав спвс поройвлвц
впве есте Ботпвл ин каре есте воеа лв1? „ Иреоц» п'а8 жю, впие есте Ботпвл ;
пи чеТ че се щпеа йе леце пз т'ав првт ; Ш1 пъсторИ а8 фъквт Фъръ йе лецв
лшпрот1ва шеа
Ш1 ав вшвлат йвпъ челе петревшче ."*

1

2*

4
1Ш каре поате ф! опре йр1чша ачесте! лепев!р! кътро чет]"реа пл ^г«?елвтп1ч»реа ла сФштеде скрщтвр! ?
1 е мйе В1ие ечегстъ Е(п'аФор1е пергътопре де
свФлег кътре петъгъа\йт»л фолрс а\ховш"ческ ий кътре скФлетегска шжпгжере
ии тжит81*ре , че ЛоБЖИ&т Лп чтреа пй ккпоцйпца СФштелор скрштвр1 ? Вш
йоъ нрнйй та! к» септъ: Лп пе лдпвъцътвра Преоциор пй «Нп шареа лшсъ окърдолор сФтте , лшкаре вюерю посстръ се аФлъ астъг! .
Беспре пе л\пвъцътвра
Преоцмор авет вгше пьЛежаЧ къ лдпквржпс! вот скъпа : релмФппцареа ии лдпцелеапта оргашгацде асепйпарелор есте кегепшреа чеа та! агвръ «"е лвтша—
реа ий фппаштареа Клервлв! ; къч! лдптр'ачесте ашехъшжпте се вор Форта
Нреоц! Б8пГ , лдпвъцац! ин лвтшац! кк лвпнпа черещмор кгшпте ий а<1евър8р1
а сФште! поастре кресПпцо ий аст-Фел вор ф! лдп квнопйпцъ айевърац! лдпвъцътор!, пъстор! ий кресПпчош! кътре шжитгйре, пов'ьцв1тор! а! поройвл»! .
Бар а4евърата лдивьцътвръ ий льтшаре , че ви Преот тревве съ а!въ , есте а ч е е а а
сФ1Пте! Скр1ПТ»р1, а кквжптвлв! л в I I) к ш и е г е и , че апгвр пе
ша! поате съ лвпйиеае, съ лгпцелспиеаскъ пй тжпт81'аскъ. Аша а"ар сФжпта Скрштвръ есте тешел 1а , шатра не; пъратъ пй пеклмштъ , пе каре тревве съ се лштвтееге ийсъ се 21<}еаскъ лшвъцътвра Преотвлв!, каре Фъръ а Ф1 черкат пи" лмйествлат ^п Скрштвр!*, ва Ф1 орв орвГлор повъцк1тор (Ъшъ квв.т.птвл ЕвапгелП . Ье а1ч1
се вейе кжт есге а*е пеапьратъ ий петъгь^гйтъ сФжпта Скрштвръ спре лдпвъцътвра , лвшшареа ий врешп'41'ен Преотвлв! , ий кжт бе пъгвБ1Тоаре ий вътъшътоаре есте астъг! ла по! лшса чеа шаре (1е ачеастъ сфжптъ карте .
Ш1 1атъ пр^чша вше-кввжнтатъ , 18Б1Ц!Л0р чштор!, асПкъ лшса ОвтпегеещН
Скрштвр! , каре не а лин1ешпат а лшплйй ачест сюшерт , че атжт <]с твлт с1тте , кв йествлъ пагквъ свФлетеяскъ, Е1сер1*ка пп пац1а поастръ .
Пептрв къ
ачеаста есте картеа , л\п каре Ф1'е каре Ф18 ал Е1сер1чИ ва ве<1еа кврат ий лъшвргг тареле скоп ал ФачерН лв1 , пи' тот че Бвтпехееаска лдпцелепчвпс ий бяпътате а фъквт ий а лвкрат лдн кьрс сю атжтеа веаквр! пептрв тжптв]'реа ий Фер1череа оатешлор ; л\птр'жпса Ч1т1нс1 ва квпоаще каре сжпт (Ьторпле сале къ
тре Фъкъторвл съ8 , кътре сте ий кътре че1-л-плцТ оатеп! ; сЦптр'жпса се ва
лдпвъца лдпкъ , къ айевъратвл квор ал Фер1*ч]рП сале атжт пе пътжпт , кжт пн
л>п червр! , есте Фржа 1)отг1»лвГ ии' пяха СФштелор лв! порвпч! Ш1 къ воеа пн
лвкрвр1ле сале съ се лдпйрептеге с5впъ лецеа Оотпвлв! , Ш1 къ лдптрв йжпса квиетжпс) 210а ий пом.тса се ва^пвревп!Ч1 в]'ецп (1е вечТ, ла каре Нела лдптешеереа лвпйТ сжпт кешац! че! че осквлтъ кввжлтвл лв! Окпшеаек, Ш1 фпк воеа са
чеа сфжптъ . Бе ачееа ачеастъ карте атжт бе тжптв!тоаре , каре тревве съ Ф1в
чеа (ЙИТЖ18 карте пептрв ви крещш , с'а тшъргг л^п тоате л1'тБ1*ле та! твлт вв
кжт ор!-каре алтъ корте , Ш1 пелдпчетат с'а8 Фортат ш1 се ФортегХ соц|'етъц! пептрв рет|Пър!рев е! ; ]'ар лдп Л1тъа ротжпъ й'ав1а пжпъ аквт с'а тшър1т
Ал тре! ор! ! ий а ажвис о карте атж* «1е раръ Ш1 атжт <1е костштоаре , л\и
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клт Фоарте рар о поате веДеа ч!яева , пв х?к ла чеТ-л-алцТ крепни! роиш)! , Ч1
К1ар ип ла Преоц! , кар! тревве съФ1е проповеДмторп кквжптк.ш лв! Пкпшегс» : пв
веДе чшева ла Дгпшн Де кжт .Птврпа пи Мол1Т«елшк8Л , 1ар СФЖпта Скр^птьръ ,
короапа кърциор , П1ч1 оДатъ п'а лдтпоДоБ1т стеарпа лор Б1БЛШтекъ I
ВъхжпДв-се Дар Де кътре по! лшса чеа таре Де о асетепеа карте ат*т бе
1птересатъ пептрв крецн'п , ин пр1'вшД кв сДров^ре Де свФлет ^кжтъ лдтпвдопаре
Де креДшцъ поате аД«че ла фн попил че! Двховшчещ! лшса ачесте! кърцц кеш
пи кжтъ таре пагввъ Де тжптгпре пи вътътаре Де с»Флет ; ип кжпоскхпД гревтатеа ръспвпДерП че авет аДа пептрв 1шьптв1реа свФлетелор, че Де кътре лизтдпвл ин чересквл Архшъстор ш с'а8 лткреДтцат,
ат хотърдт кв ор1-че
жертФъ съ лшплннт Дт парте-пе ачеастъ лшсъ, ип съ лштргпршДет рет1пър1реа СФШте! Скрштвр! , ка «ст-Фел ла тоц! кв тжптв]'ре съ се вестеаскъ, съ
се проповеДвеаскъ ип съ се лштшхъ ккваптвл лвГ Пктпегев ип лсцеа лв1 чеа
сфлптъ .
Бютре Ъшлпле ттърке л>п лшбв поастръ , ша! вше тълтъчпъ пи таТлвпшттъ ла лшцелес есте чеа Де Глпж» ; пе ачегста ви' по! ага алесо Де а о ретгаър1 , лдпсъ ша! лдпДрептатъ ип' та! квръц]'тъ Де 21'чер! лшвекпе аккт ип оп'чпв1те пвта! ла фрацн пощр#АрДелеп! . Кътре ачеаста , спре апв Ф1 о карте
атльт Де волвтоасъ , Дкпъ квт сжпт челе-л-алте Б1блИ каре кв грев се поате
лврта ин пв есте ат&т Де лесшчоасъ , ат в(нт ка ачеаста съ -и'е та! портапвъ
лтшърцшД'0 лш та! твлте трвпвр! , ин аша съ Ф1е та! лесшчоасъ ип та! фоломтоаре .
Квпоащеш къ лштрепршДереа тшър1'рП впе! асетепеа кърц! колосале ковхршаще пижлоачеле поастре татер]'еале , Дарпв ип ржвпа че авет пептрв-лвпнпареа
ин лдппамтареа Клервлв! , ип пептрв лншпвлшреа ин роД1-реа кввжптвлв! лв! Овтпехев" , ип пептрв тжптв]'реа Фнлор потр1 Двховшчещ! ввапДбвпъ пгДежДе кътре
Пърштеде двпипмор пп Дътъторвл твтвлор ввпътъцмор , къ пе ва лшшвтерпЙ1 ,
пи' пе ва яжвта а сгв.т.рии лвкрвл че'л лштепршДет спре тър]'реа ип лавДа лв! ,
спре тжптгпреа свФлетелор , спре вшеле Б1сер1чп" ин фодосвл леатвлв! ни ад
цатри . Ашш .
Ад твтвлор кътре Бвпшегев' Фервште рвгътор.

Ф1ЛОТЕ1, ЕП1СК01Ш Б52Ъ8Л»1.

ШИ

ж

ш

ре

Щ
&1Я

клггь флчшГ
КАПА.
Д|спр| з'А'Р,л лУми,

опием , Ш1 пололс»фъпт#р1лов, ш| деш*е 3'Л'Р'* ОмУлЯ| , К%р#1& '| а сУпУс Д#ММ1Х1§ Т0ЛТ1 .
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№ГР8 дхпчепвт (а) а фъквт Бвтпегев червд , пи пътжптвл ;
в. Нътжптвд ера певъжвт,
сГксвпра асЬьпквдв! ,

пн пелштокпнт ,

Псдлм

пн дштвперек ера

пи Бвхвд д«1 Ьвпшсгсй се пкрта

л^ е.

пе (Гасвпра рл^ 6 -

апе1.
г. Ш1 а 21С БвтпегеЗ : съсе Факъ двпипъ, пн с'а фъквт двпнпъ .

впри

д . I II 1 а въявт Бвишегев" двтта къ есте бвпъ , пн а йеспършт дштрв двпп- м .
пъ пн лштре лдптвперек

А. (а)

(в) .

^ИТр(+НЧ[ПЙТ, АД1К2, М»| ^Н41Ю I Д1 * фДЧ* 4АТ1 А1Ц|(р" , -КАрГ С1 Б2Д .

ДНЧККТвЛ вр|МП.

С*8 К8 К8КЖГ(Т8Л ,

д. (») -*нтрЕ лвлннг,

4Д1К1 Пр'|Н ФПвЛ ,

К*р1

Са8 ЛА

6[ТЕ КвКЖИ1*Л л81 Д8мие;|8.

иш Ацтр| лмтвшрж, »д1к1 л«ллша Д( лн 1ви1р!к .

Яш* ш! ан Ст"|Х : ;.

'

г.

8
е. 1Ш а пкпит Пвтпеге* лктта глоъ, гт л^птвпереквл 'ла пвпит поапте .
1Ш с'а фъквт сеаръ , пп с'а фъквт сНпипеацъ и' нпа (я) .
5. 1Ш а Я1С Ойшпехей съсе Факъ тър!е лштре спе , ип съ Ф1*е оеспърцдтъ апъ Ав ппъ , пи са фъкйт аша .
Псалм
д . 1Ш а фъкйт Пвшпехев търкп , пи* а ^еспърцГт лштре ппа , каре ера свпт
вд^ з . тър1в , ип лштре апа , каре ера (Гасвпра тьр1е1 .
Ь(им1&
н . 1Ш а пвпит Онтпеге» тър^а (У) Чер , цп а въгвт БьшпегеХ къ есте вше ,
I. в! . пп с*а фъквт сеаръ , пп с'а фъквт сНгшпеацъ, Ж1'оа асюа .
и* е< •
л • НИ а 21С Вйтпехей : съ се асЬшс г.па чеа сю скит чер , .рптря о пскпаре,
1он н! . нп съ се арате вскатвл , пи с'а фъквт аша , ви са аЛапат апа чеа Ле с;;пт чер
д.
л^птрв айвпърие сале , ип с'а арътпт вскатвл .
Псалм
I . ПИ а пвппт йкшпоге» гскатвл пътжпт ,
пи" аавпърме апедор леа пвпит
ля 3 ий. тър! (г") , пи а въхвт Ввтпехев къ есте вше.
В1»лг5. д| . 1Ш а Х1*с Овтпегев: съ ръсаръ п-ьтхптйл 1арвъ верй*е , каре съ сетепе сът&пцъ «ЬпъФел, цп ййпъ асетъпаре , пп летп роЛтор , каро съ ф.пкъ рог! , кър»1асъ Ф1е сътжпца лв! лдптржпснл йвпъ Фел (д) пре пътжпт , пи с'а фъквт аша.
в! . ПИ а скос пьтжптвл |арвъ верДе , каре селтъпъ сътжпцъ с1?;пъ Фел, пй
йвпъ асетъпаре , ип летп росКтор , каре Фаче ро<? , акървип еът&ица лв! ест»
лштр'лпснл сйпъ Фел пре пътжпт , ип а въгвт Пглш.сгек къ есте вше .
п . 1Ш с'а фъккт сеаръ , ип с'а фъккт сКпппеацъ , 210а атреа .
Псалм
а\ . 1Ш а ггс Вктпехе» , съ се фпкъ лвпипътор! лштрв тър1*а червлвТ , касъ лвал6 з- т1пеае пРе пътжпт Се) 1 Ш1 съ йеспагцъ лштре г\ , ин лштре поапте . 1Ш съ.
Ф1в (е) спре сетпе , спре врет!, спре хие , цп спре ап! .
^1 . ИП съ Ф1е спре лвпипаре .цптрв тър1ачерьлв1 , ка сълвпппеге пре пътдпт ,
Ш1* Са фъквт аша .
31 . НИ а фъквт Бвтпегев' ЛоТ лвпипътор! шар! : лвтшъторвл чел ша! таре
спре стъпжгиреа хие! ; 1ар лвшшъторвл чел та! пик спре сгьпхшреа попцП ,
цп стелело .
ц\ . ПИ '1а те пре е! Овтпег.ев лштрв тър^а черклв! ,

ка съ лвпппеве пре

пътжпт .
в. (а) -Т^м Л1МЬ» Ж;ДОК|лщЯ п$ С1 ЗИ« + НТК18 , АНТЖ1,

41 АМ ЛОК Д| « з,ч,+ИТ*'' сж З'4' «"'*.

ш1 4И Л0" А' +мтж« с*з'4' •"*■ >Р<к1м ш! а III «р тН1ьв1 с* з'"1»*»: 3'°" фитж! .

N. (в) Тярк ся

31Ч« «1р«Л М5ДЯХ*А К4Р1 в(Т| А Л4 П1ММН1 *И С8с «Пр1 Ч(рв КМНХ ЛА 1ПА 41* ДКСвПрА , КЪ АвМ~
Шу8 ДШвПрА 1 1ИП »Ч1ф1А д п«1 «ПХ , КА СЯ СТЖМШрС К»АД«р« Ч* Н« С8ф|р|ТЯ А СОАр(**1 , ЦИ
аЧгасТА 6<7< апа 1* алаТ пре свс де Ч ■ рвр I , де КАр! ех з^с +н Псалм : рмн .
I.

Г ТотЛОКвЛ,

Ш1 -10АТЯ АДвИАр* АП1АОР С1 Н*М1СК МЖрТ .

С '. 1|рОН1М.

Г11Ч1АСЯЯ Ч* Д1АА Лл(Я1»ндр1А Ар1: Д<ЙВ ф!Л , Ш*1 Д1ПЯ АС1М2ИАР1 .
Д/чиимдпа А11 : ся л8м!М15(

пре яямжит ,

Ш1 ся

А1 .

Д

Б|Я*1*

я( . Д1 . 6 Б|КЛ1АЧ* Д1А4

ствпжиисия прктс з' им притс няавт! .

*, Ш1СЯ ф1| С1АИ1, К»р(*р*1Я, Ш1 •С1Е1Ш вр«*1А1, 3'АМ|| "»•*"•'•
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ш. ППсъ стъпжтгскъ престои', Ш1 престе пояптс , ни' съ Леспарцъ лттре
лвгшпъ , ни лштре ли1твперек ; ип а въявт Т)етпеге« къ есте вше .
Л1 . 1Ш с'л фъквт сеаръ , ш! с'а фъквт оЧтшеацъ г'юц а патра .
к. 1Ш п 21С Овтпегев" съ ройеаскъ апеле В1'етъц1 кв сйФлете вП , пл' пасър! свврътоаре пре пътжпт свпт тър1'а червлв! , ш! с'а фъквт аша .
кд. 1Ш а фъквт Бвтпегев кщп че! тар! , ни тот свФлетвл в1'етъцмор , че съ
тжръск , каре леав роаЧт апеле йвпъ Фелвл лор , ни тоатъ пасъреа свврътоаре
сЬпъ Фел ; ни а въгкт Овтпегев* къ сжпт ввпе .
кв. ИЛ леа вте-кввжптат Бвишегев, гпсжпс! : крещецТ, ни' въ липтвлцщ!
ни щпплец! г.пеле търН , ни' челе свврътоаре съ се лштнлцеаскъ пре пътжпт .
кг. ИЛ с'а фъквт сеаръ , ни с'а фъквт (Нпппепцъ , г\оп а чтчеа .
кд . 1Ш а Я1С Ввтпегев' : съ ройеаскъ пътжптвл свФлет в|"5 йЧпъ Фел а*е
челе кв патрв п1чоаре , Ш1 де челе че съ тжръск , пи Х1аре пре пътжпт дьпъ Фел
ни с'а фъквт аша .
ке • Ш1 а фъквт Бнтпегев' хЬчреле пътжптклв! Длпъ Фелвл лор , ип (1оБ|'тоачеле йвпъ Фелвл лор , ни' тоате челе че съ тжръск пре пътжпт йвпъ Фелвл лор ■
ни а въгвт Штпегек , къ сжпт ввпе .

Жос
5 а

с *•
кв. Ш\ а г'\с Овтпегев: съ Фпчет от а\;пь К1П,чл посгрв , ши Двпъ асстътре, ни' съ стъпжпеаскъ пецн'!тър1, пасърие червлв! , йоБ^тоачеле , тот пъ- К«#1 :
шжптвл , ни тоате челе че съ тжръск пре пътжпт .
■д. НИ а фъквт Бвишегев пре от , <Ьпь юЧш съв" , върват ни Фетее '1а Кслос
фъквт пре е! .
.
г. I .
кн. Ш\ вше '1а кквжптат пре е! Овтпегев', хнсжш] : крещец!, ни' въ лт- Лмщ:
твлцщ! , ни втплец! пътжптвл , ш1'л стъпжшц! пре ел , стъпжшц! пещ» тъ- „ . кг
рП, пасърме червлв!, тоате шзв^тоачеле , тот пътжптвл, ни тоате в!етъцме <НцХ '■
кпре съ тжръск пре пьтжпт.
«л. . ЦП а 21'с Овтпегев" : 1атъ ат (Ьт воъ тоатъ Ьпрва , че Фаче сътжпцъсю
сетъпят, каре есте о^свпра а тот пьтжптвл, ни тот летпвд , каре аре лттрв
м»т
сше рой кв сътжпцъ йе сетъпат , ва Ф1 воъ де тжпкаре .
л . ЛИ твтвлор Х1*арелор пътжптвлв! , ни* твтвлор пнсъриор Червлв! , пп твтвлор в!етъциор , че съ тжръск пре пьтжпт , каре а8 лш с!пе свФлет вй , ш! тоа- 01«»х
тъ 1арва верйе ае тжпкаре , пн с'а фъквт ата .
ла . к*.
а». ШГа въавт Овтпегев тоате, кжте а фъквт , къ сжпт ввпе Фоарте ; Млго
ни" с'а фъквт сеаръ, ин са фъквт сПпнпеацъ , гша ашасеа .

3 • А5
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Двмн!5Е8 плтид^шТ Авкрдри +н ша«з;ле »

В
сфшцецн з'о* дшдпт*;

Ч1А *М фрвМ1«Ц1Т К8 ААЙЛТ1 ф!А«рТ Д| II в ЛЛ 1 рОД|ТОрТ , Ш1 К| рЖврТ,

пр! ом +а пйш ^н ?а'ча

КХрв1А ^Т фДЧ! Пр| в&Д Д1М К»А"

1ТД ЛвТдЖвТОр, Ш*1 р»НД84«р( И211ТОр1А .

п 1 с'а8 съвжрппт черъл, пи пътжптвл, пп тоатъ пойоавалор.
в. 1Ш а съвжринт Бвтпегев" дп 210а ашасеа лвкрврие сале , каре
а фъквт, пп с'а оЙ1Хшт дп гша ашаптеа йе тоате лвкрврие саI 1^ В
Ш&С.4НШ.
ле , каре а фъквт ,
г . ЦК Б1*пе а кввжптлт Бвтпегев гша ашаптеа , пи о а сфшдот (») пре еа , къ
дптрв аче1ас'а ойхшт йе тоате лвкрзрие сале , каре а дпчепвт Ввтпегев- а Фачел . Ачеаста есте картеа Фачери червлв! , пи а пътжптвлв! , кжпй пи дп каре
21 а фъквт Ботпвл Пвтпеяев червл, пп пътжптвл.
е- ПК тоатъ верйеаца Царше! та! дппатте йе че с'а фъквт пре пътжпт, нй
тоатъ 1'арва цариШ та! дппатте йе че а ръсърЬ , къ п» плоасе Баптегев пре
пътжпт, ш1 ога пв ера, кареле съ'л лвкрегс пре йжпсвл .
в . ИК 12вор ешеа й'\п пътжпт, ни айъпа тоатъ Фаца пътжптвлв! .
3 - КК а фъквт Вйшпегей пре от , цържпъ лвжпй йт пътжпт , пп а свФлат дпФаца лхГ Вих йе В1ацъ , пи с'а фъквт огавл дп свФлет вШ .
и. ЯК а съсИт Бнтпегев Ра!» (е) дп Ейст кътре ръсър1Т, нн а пвс аколо пре
отвл пе каре 'л а фъквт .
л. . КК (V) а фъквт Цвтпегев съ ръсаръ дпкъ (Пп пътжпт тот летпвл Фрвтос
ла вейере , пп бвп ла тжпкаре , пи потвл В1ецн дпппжлоквл Ра1вл*1, ни потвл
щипци Бшелв! , пи ал ръвлв! .
I . ЦК ржв ешеа йт Ейет , ка съ вйе Ра1вл каре йе аколо съ дтпарте дппатрв ржвр! (д) :
д| . ]\твтсле 8П81'а Фюоп : ачеста дпквппвръ тот пътжптвл Евиатвлв!, аколо
есте авр .
ш. КК аврвл пътжптвлв! ачелв1а есте бвп, аколо естеРвв1т, пп татръверйе .
п . Квтеле ржвлв! челв! йе ал йо1-леа Геоп : ачеста дпквпнзръ тот пътжптвл ЕтЛоше! .
д| . Гжвл чел йе алтреЬлеа Т1грв , ачеста кврце спре Ас1*р1а ; 1ар ржвл ал
патрвлеа Ефрат .
(?| . КК а лват Ботпвл Бвтпегев- пре отвл , пре кареле л'а фъквт , пп' л'а
пвс дп Ра1кд йесФътъри съ'л лвкреге , ип съ'л пъгеаскъ .

I
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•I. 1Ш а порзпчГг Оотпвл ВзтпегеИла! АЛат , ги:япс1 : <йл тот потвл, каре
есте лш [РаШ съ тъпжпче ;
3'. 1ар (Пи потвл щНпцН втелъ!, пи ал ръвлв! , съ пв тъпжпче, къ ор! лт
че 21 ва тжпка (Ип тржпсял , кк тоарте ва твр! .
И1 . III 1 а 21С Ботпал Бшпегев , пв есте вше съ Ф1е оювл сШгвр > съЧ Фачет ажвтор асетепеа лк! .
Л1 . 1Ш а фъквт Овшпегсв* лдпкъ аЧп пътжпт тоате хеареле царйи , ни тоа
те цгсърие Червлв1(л), Ш1 леа еоЧс ла Айгт съвягъ, че пвте лева пвпе , нц
тот свФлетвл в1й, че л'а пвппт А(1ат, ачеста есте пвтеле л»1.
к. 1Ш а пвс Айпт пвте тктвлор а"оБ1'тоачелор, ни твт»лор пгсъриор Че—
рвлв!, нн твтвлор хеарелор пъшжптвлв! (к); 1'ар лв! Ас!ат пв с'а сФлат гжвтор
асетепеа лв! .
& Ког:
к& . 1Ш а ввс (г) Пктпегев сотп лт А(!ат , им а п<1орпит , ни а лват о &1 л-.
коастъ пЧптрв але лв! , ни а плинт кв карпе локвл еГ .
М»т:
кп . 1Ш а фъквт Вътпсъеъ коаста , каре о а лват <Нп Айат , Фетее , ин л." е .
оа аа"йс преса ла А(1ат .
Мл^'кг: 1Ш а 21С А<1ат : ачеста аквт (д) есте ос (Ни оаселе теле , пп карпе \ зЛи карпеа теа , ачеаста съ ва ккмпа Фетее, пептрв ка аЧпвърватвл съв с'а лват. бфи»*кд. Иептрв аче1а (^) ва лъса отвл пре татъл съв", пи пре швтъоа , пи съ ( н.
ва Л1(п (1с Фете1а са, ип вор Ф1* атжпйо! ви трьп . ( о )
д К«»»'.
к(.. 1Ш ера атжпЛо! гол! , ии А'1ат , ип Фопкма л;Л, пи' пв съ рвшша .
о е! .
КАП

г.

Пр)н ц|ХЛ1Н'А шл(П1л#У статмошИ кдлкч порУмкд Домиела'? . МшаллУмн с» ф»ПдЪГ|«1М , Ш\ СП^ИмдУи ф)1кр1 КЯрКл ШдкпЕД СЖ ГОМ1СК Д1М Ра|Й.

ШШЩПр' р шарпеле ера таТ л^гцелепт а"е кжт тоате хеареле челе Ле пре
13*Ша 1' пътжпт , каре леа фъквт Юошпйл Пвшне/св , пи а 21'с шарпеле къI к тРе *етее: че есте, къ а 2>'с Бвтпегев съ пв тжпкац! с!т тот

^И Р П0Ш8Л т>Га18Л81
• -Ог

^-гй^г^-

■ . 1Ш а 21С Фете1а кътре шарпе : Ип ро^вл попплор Га1*8лв1 тжпкът .
г. 1ар сИп ро<Ьл потвлв! , каре есте лдп пнжлоквл Ра1влв1 а 21с Бвтпегев съ Ко# :
пв тжпкац! сИп тржпсвл , П1ч1 съ въ атп:цец1 йе йжпсвл , ка съ пв тврщ! .
«| г.
а|

*

^1н Ж1ДОК1Е С11Х«Л 4ЧИТА 4Ш* 6СТ1:

Ш| Д*П8 ЧЕ

А

фЪКвТ ДйМНЕ^ЕЙ Д1Н ПЯМЖИТ

тоате х'4Р'ле па*Ж||т*лйТ, ш\ юате п<12р!лЕ Чцв*6~1 , <ма дд8с ла Дддм.
мйп :
кг.

ка .
Д

г

к.

к

I реч : ЦА-

ГрЕЧ : Ш1 д елоко^т Лзмнг^Ев ео*н .

ж!дв •" А{ *1Т* А*т»«

ДЕка ^нтр418л к«хтвр||Т,

"А- 6

Шнтрв АЧ1Д1ТЖ прМ1нх .

с*в пр!квл\ 8мн 31" и*ф|р< д« 0|1ячТ.

2. **

а Гоеч: спрЕ вн трвп , а-
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а . ПИ а Ж1*с щарпеле кътре Фетее : павец! твр! к» тоарте .
р. Къ пме Овтиегев" , къ ор! лш че 21 вец! шжпка сПп тржпсал , съ вор
ДешкМо окй вощр1 ип вецТ ф! ка тще Двтпеге! квпоскжвс! Бшеле пи ръвл .
е. 1Ш а въгат Феше1а, къ ввп есте потвл ла тжпкаре , пи илъквтокиор
Т|м : ла вейере , ина к«т къ Фратос есте а квиоаще, ни лажпс] (Нп ройвл л«1 а
н д| . тжпкдт , пи' а Нат ци БърБаткла1 съй , ип а шмкат кв с)жпса .
а. Щ| с':?5 г!ешк»с окЛ (У) атжпаврора ни" ;,а квпесквт къ ера гол!, нп
а8 касат Фрвпге йестокт., .шГшвв- фъквт аколеретжптвр1 л\п прецхрвл трвпвла! .
й . Ш1 аа ав21Т гласвл Потпкла! Ввшпегеа вшблжпс] прш Ра1§ (Ьпъ а пнеагъ 21 , ип с'ая асквпс Ааат, ип Фепкна л»1 йе кътре Фаца Вотпалв! Батпе/еЙ
лштре пони! Ппв.ш (в)
л. . 1Ш а стр|гат 1)о»швл Батиегев пре А(1ат, ип' а аЛс лв1: Ас1ате , кпсю
ецн?
I. 1ар сл а улс ля1: .глвскл тъй ат авгГт втвллнЛ прт Рй18 , ин т'ат тетат,
къ гол сжпт , ни т';!Ш асквпс .
д!.. ,ЦН а _21С Ов.пшегеЯ лв! : чше 'цТ а спвс Ц1в къ епПгол? Фъръ пата! къ
а! тжпкат, <Ни потвл , «Пи кареле 'циип порвпчп ц1е спп\\р съ па тъпжпч! .
,п'|.. 1Ш а 21С АНат : *еше1а каре ппеаГ с!ат съ Ф1*е кв пппе , аче1а пна с!ат
(Пп пот ип ат тжпкат .
п. 1Щ а 21'с Ботпвд Пвтпегеа ФетеП (г) : къч! а! фъквт ачеаста? ип а агс
Фетсиа , шарлеле нГа ашъц|"т ип' ат тжпкат .
д1. НИ а 2|"с 1)ои111а.1 Омпше/ек шарпеда! : пептрв къ аГ фъквт ачеаста, вле.стетат съ дн (*} тв ш'п тоате йов1тоачеле , ип аЧп тоате хеареле пъплжпталн! ;
пре тептвл тъв" , пн пре пжптече те ве! тжрж , пП пътжпт ве! тжпка лт
тоате гплеле <в1'ецН тале .
,ф . Връжтъипе .воШ пвпе лттре т1'пе , ип луптре Фетее, ин лттре сътжпца
та, иИ л^птре .сътжпца е! ; ачела ва.пъгх копвл тъв, ин тв ве! пъ21" кълкж1вл
51.. ФетеП а.лю : л\ттвлц1пй воШ л1тт«лЦ1 пекагарие тале , ин свспшвл
тъв", лшйарер! ве! паще фп, ип .кътре върватвл тъйва Ф1 л\п тоарчереа та, ин
д Ко» : ел те ва стъпжш' .
д« *А •
3' • 'аР лк1 А^ага а^1с: пептрв къ а! асквлтат гласвл ФетеП тале , пи а!
тжпкат сЦп потвл , .аш каре ;ц1 ат Порвпч1Т ше , сшгарсъпа тъпжпч! , пЙ а!
3- а Нв де олИ ч«1 1 рвпЕфТ , 41 а« пр1Ч1шр* лмнцн, сфЖят<А Ьлн г8ргд| 4(р.Н. Ь 4ИМ1Жлок&д пвм!«ор ?»'Лл4\ , Сп'8 +н Гр*чи . ,п. г +в Грсч)с Опе: че дТ фгкйт : дн №ДОК11
вш: Л1 Сгп «ч*пд ч! *1 фгнвт .
61. 6
Ш) >нтР| самжнцд &, «дска дитр| чел ЧЕ
СЖ К4 НЛф! д'ш С^ММИЦ* Й1,

п«л тх( .

ММА| в«« Л|11А Хр|1Т01 р2СИ8МП>р»ТОр4« ,

4Ч1АД Шй 11В}1 »*-
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шжпкат , влестетзт съ Ф1*е пътжптвл лдптрв лвкрврие таде ; лдптрв пекажвр!
ве! тжпка сПп тржпснл лп тоате гиеле тецИ толе .
н1 . Спт! , пи пълъппоЧ вп ръсър! Ц1*е , ил веТ тжпка епрва пътжптвлв! .
л-1 фптрв сксюареа ФецН тале ве! тжпка пжшеа та , пжпъ те ве! жптоарче л\.п пътжпт, (Пи каре ец?! лп т: кг п-цпжптешД ил жп пътжпт те ве! жптоарче .
к. 1Ш а метат Айат пкте.ю Фетоп сало БЧацъ (Ева) пептрв къ еаесте тшъ
твтвлор челор вп .
ка . Ш| а фъкйт Потпкл I); тпегек лв! Аскт ил" «етеН лв! лшг.ръкътттс
<1е теле , ил 1а .лпизръкот пре е! .
кк . 1Ш а /ле ВмппеггЗ : 1атъ Ас1ат е" а фъккт ка впвл йЧп по! квпоскжпй
вшеле , Ш1 ръвл ! 1111 аквт , ка пв квшва съ'ш1 т!пхъ тжпа са , ил съ еа сНп
потвл в1сцИ , съ тьчж.по , ил сь трьзас*ъ п.пвеч1 .
кг. Л'а скос пре ел 1)отп»л Пвтпегев (1ш Г.-ивл йесФътърП, ка съ лвкре- Лге пътжптвл аЧп каре с'а лват .
ка • Ш1 а скос Потпкл Пкишегев" аФаръ пре Ас1лт , ил' л'а пие пре ел л\тпреяжша Гп1вл»! (1есФътърп , пи а п?:с Херввйп! , ил с&1ие Ае фок жпвжрт1Тоаре , ка съ пггеискъ калеа пошвлв! шецп .
К А П

д.

К'-'н01КЖНД ДдДМ П»1 вП» Н4Ц11 пр| КД1М, Ш1 П«1 ЛША : КДШ Уч1д| П|11 ф»»Т1Л1

«иь Лдим & нкккт п|>1 0\г , кгв^л I с'а нгск^т бмес.

| Р АсЬт а квпосквт пре Ева Фете1'п са , пи лкжпа1 еа жп пжптече
а пъскът пре Кат , ил а 21*с : (1оБАП(Пт-ат от прт Бвтпегей (4) .
п . 1111 а та! пъсквт пре Авел Фрателе лв! , ил а фост Авед
пъсторв де о! , 1пр Кат п фост лвкрътор йе пътжпт .
г . ПИ а фост а"впъ кжтева гие а ;к!кс Кат Лп росЬрис пътжптвлв! жертвъ
лв! Бвтпехей .
^ . 1Ш а адке пи' Авел пЧп челе дптяи'8 пъсквте але оиор сале , пи Лп гръсппеп лор , ил а къатат Овтпегев* с фе Авел ии' спре с1ар«р1ле лв! .
^ . 1ар спре Кя{п , ил спре жертвеле лв! пв с'а ъ!тат , (в) ии с'а лттргстат
Кат ФОарте ил с'а пгьхглт Фяца лв{ (г) .
в. ПИ а Х1'с Оотпвл Пвтпегев' лв1 Кат: пептрв че теа! лптрютат , ип'
пептрв че с'а тъхшт Фаца та?
4

4

-^Н Ж'Дв&11 А»КЖНА1Т-АМ ОМ Д1ЛД ЛоМ'1<А ,

б.

К /!д|К2 14* ф7,*1Т Пр! 6! С1 НвНМа

1*1 , к!мкг боа! -че*8А +Т п/дМ1 : ир н! М1лцгм1р1( 4ЧКТС* • липждж .
8 г +и грп1|: 4 11)вт ф»ц4 да! . «дта д! с*п>рдр1 1 с°дж!тдт фдцд ■

С

04И г*р!Д1«1р.
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3 . Ве аГ ф! аЛис Дрепт, ш! а! *1 Л1тпърц1т Лрепт , пЧЛф! пъкътв1т . Тач1,
да тше съ ва лттоарче (а) , пнт8'л ве! стъпжш пре ачела ,
и . ]|.|| а аю Кат кътре Авед Фратеде съв" , съ еипт лдп кжтп , пи ая фост
4Ц1А1 : кжп<1 ера е! лт кжтп , с'а сквлат Кат асспра Фрателв! съв* Авел , ии 'л а ото* п . ржт пре сл .
М»т1 д. Ш1 а 21"с Ботпвл Бвтпегев кътре Кат :
впс!е есте Авел Фратеде тъ8 ?
кг ле- Ш1 а г\с пб цн'в ; ав" сюар пъ21тор сжпт е8 Фрателв! теа ?
ь1»*н:
I. 1Ш аги Оотпвл: къч! а! фъквт ачесста? гласвл сжг.целв1 Фрател»! тъй
г я| . стр1гъ кътре пипе сПп пътжпт . —
1*да '•
*1 . ПП аквш влестетат (в) съ фп тн пре пътжптвл , каре а йешкю гвра са
«I .
съ прптеаскъ сжпцеде Фрателв! тъв сПп тжпа та .
П| . Капа" ве! лвкра пътжптвл, съ пв аскоие а Аа ш'е пвтереа са, (г) пешжп<1 , пи третвржпс! ве! Ф1 пре пътжпт ;
п . 1Ш а гю Кат кътре Ботпвл : та! таре есте вта теа (д) а*е кжт а
пи съ ерта пие ?
д1 . Ве тъ скоцТ астъг! сю пре Фаца пътжптвлв! , пи Леда Фяца та тъ воШ
аскйпйе ; ии воШ Ф1 нетжпс! пи третвржпс! пре пътжпт , ва Ф1 тот чел че тъ
ва аФла тъ ва оторж .
61 . 1Ш а аю ла! Сотпвл ВътпегеХ : пв аша , тот чел че ва оторж пре
Кат , йе тхпте ор! съ ва пейепс1 (е) > Ш* а пяс В°тп8-» Оотпегев сетп
л»1 Кат , ка съ п»'л отоаръ ор! чте'л ва аФла пре ел .
е| . Шл а еппт Кат сЗела Фаца дв! Бвпшегев , пи а лъкв1Т дш пътжптвл
Как! жтпреажта Есютвлв! .
ц\ . 1Ш а квпосквт Кат пре Фете1а са, цн лвжпс! еа лш пжптече а пъсквт
пре Бпох ,. ппагкНт четате, пи а юетат четатеа пре пвтеле фЬлв! съвЕпох.
К1. 1Ш с'а пъсквт дв! Епох ГаЙай, пи Ган1а<1 а пъсквт пре-Матедеи , ип
Матедеи а пъсквт пре Матьсал , ил ЗГатвсал а пъсквт пре Латех .
л.1 . 1Ш а дват Латех с!оъ Фете! , (^) пвтеде впв1а Ада , нн пвтеле че1д-адте Седла.
к. 1Ш а пъсквт АДа пре Ьви , ачеста, а фост татъ хрцшориор <]е йовь1 тоаче, кари лъквеск лшкод1б1.
ка. ПК пвтеле Фрателв! лв! 1ввал : ачеста а фост, каре а 1*авош*т капопвл »
3.

*

^«ТОЛрЧЕр-В ЛвТ, <Д1КХ 4 П2К4ТЙЛ8Т.

гр»с1м* сл:
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Г1:
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Ж|двк:

«I .

К Е |Т ф| .

фхр1 д« л|у* м* .
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©.

Г
8

ПвТ||)*СЛ;
Ж|док :

«дскя:

Д1 шлпк ор-;
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ш! лъв та (»)
кн . 1ар Селла а пъсквт пре Товел : ачеста а фосг вътътор к» чокапе ,
крътор йе аратъ , ш! йе Ф1ер .

лв-

-•

1ар сора лв1 Товел , Коеша . (+)

кг . 1Ш а 21С .Татех Фетеиор сале Айе1 ,

ни СеллеГ :

Фетеив лв! «1атех : въганд лш врек! кввштеле теле ,

асквлтацД гласвл пие*"
къ върват ат оторжт

спре рапъ ппе , пп тжпър спре вътътаре пие .

<"

кд . Къ йв шапте ор! с'а 12вхпсНт йеспре Кат ; 1ар сюспре Латех йе шаптеяеч! йе ор! кжте шапте .
к$ • Ш' а квпосквт Ас1ат пре Ева Фете^а са , пп лклгн! еа лш пжптече а пъсквт фй , пп а кетат пвтеле лв! , (Лт , гшжпй :

къ 'ш! а риНкат пие Бятпегс»

алтъ сътжпцъ лдп локвл лв! Авел, пре каре л'а оторжт Кат.
ко . 1Ш лв1 (Лт с'а пъсквт Ф1В , пи а метат пвтеле лв! Епос : ачеста а пъ(Зьжс1г;1т а шета пвтеле Ботпвлв! Бвтпегев .
К А П

6.

ОХ Сп{Гн Н*ф1р1Л1 , С&9 М1*мУ|||А1 »Х\ Лд*М.

Ш\ »Ч»ЛО* Д^ПЪ рл пр1Н 01Т , Ш1

|р| чеаста есте картеа ФачерИ оатегшор , $п каре г\ а фъквт Бктпегев- пре Айат, йвпъ кшвллв! Бвтпегев' 'ла фъквт пре ел .

@%(

в. Бъркат, нп Фетее '1а фъквт прее!, пи вше 1а кввжптат ,

ш! & кв.

^р^| а кретат пвтеле лв! Айат, л^п гша , лт каре 1а фъквт прее!.
г . ПИ а тртЛт Айат йоъ свте ,

пи треь-геч! йе аш ,

ш! а пъсквт йвпъ кшвл

пи асетъпареа са , нп а пвппт пвтеле лв! С'п .
* . 1Ш ай фост гиеле лв! Ас1пт , каре ав тръ1Т ,

^нц|д»
йвпъ че а пъсквт пре СЛт , в «г .

ап! шапте свте , нп а пъсквт фН пи Фете .

в'?»Х

^. Ш а8 фост тоате гиеле Л81 А<кт , каре ав тръ1Т ,

поъ свте , ни треЬгеч!

де аш , ни а твр1Т .
е. 1Ш а тръ1т СЬ ап* Доъ свте (в) нп чшч!, ни а пъсквт пре Епос.
а. 1Ш а тръ1т СЛт, йвпъ че а пъсквт пре Епос,

ж#с
л. з .

Пд«»л
& а.

ап! шапте свте ни шапте,

ни а пъсквт фй пн Фете .
й . 1Ш ав фост тоате гиеле лв! СИт апТпоъ свте, пи Й01-спрегече , ни а твр!т.
,0. . 1Ш а тръ1Т Епос аш освтъ , пп поъ-геч! , пи а пъсквт пре КаГпап .
I . 1Ш а тръ1т Епос йвпъ че а пъсквт пре Катап , ап! шапте свте Ч1пч1-спрехече , пп а пъсквт фЛ нп Фете .
кд д . ^н Гр1Ч11 дв 15*од'|т Псдлт1р* , ил ч*прд . ДД1КХ м8(1КД.
(#)
Д,ипр| дч*ст* с1з'%"кг д кипват торсв Ш1 цижтврд :
а К Д1 А1ч1 пжн* а* Лкрддм 8нд» Ж1ДОк"п дво|8та : гр«ч"н »8 доа свт I Д« днТ. С .

т\ д.

Ьротм.
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л(, 1Ш а фост топте гиело л«Т Епос ппТ поъ с:;те, ч!пчТ, им* п ткр1т .
Г1 . 11П а тръ1Т Кя!пап пп! освтъ шгпте-гсч!, ил а иъскйт пре Малелеи .
п. 1Ш а тръ1т КаТпап , йвпь че а пъсквт пре Малелеи, ап! шипте свте, патрв-геч! , пн а пъскят фП ип Фете .
д1. 1Ш а фост тоате гмеле лв! КаТпап апТ поъ свте, гече .
(Г1 . ДП а тр-мт Малелеи ап! освтъ пшгеч! Ш1 чшч!, ил а пъсквт пре Аре(1 .
01 . ПП а тртЛт Малелеи , авпъ че а пъсквт пре Арей , ап! шапте свте , тре!
геч!, нп' а пъсквт фП ии Фете .
3'| . 1Ш а фост тоате гмеле лв! Малелеи ап! опт свте поъгеч!, инчтч!, ип
а ткрк .
ж. Ш1 а тртЛт Ареа" ап! освтъ шаТгеч! ии' йо1 , ил а пъсквт пре Епох .
л.1 . 1111 а тръ1Т Ареа" , Атъ че а пъсквт пре Епох , ап! опт свте , ил а пъсквт
фН ш1* Фете .
к . 1Ш а фост тоате гмеле лв! Ареа1 апТпоъ свте шаТгеч! ии* с!о1 им а твр1т .
к\ . 1Ш а тръ1т Епох ап! о свтъ ш.-мгеч! , ил чиги , ил а пъсквт пре Матвсал .
0"р'
кп. ПП вте а плъквт Епох л>>1 Пвшие/.ен. ил йвиь че а пьсквт пре Матвмд. 51. сал, а тртЛт а"оъ свте Ае аш, ип а пъсквт фП ии Фете.
вгт!
кг. ПП а фост тоате гпеле лв! Епох аш тре! свте ша!геч! ил чшч!.
д° екд. 1П]" вше а плъквт Епох лв1 Бвтиегев, ил п» с"а аФлат , пептрв къ 'л а
твтат пре йжпсвл Овтпегев .
к^. 1Ш а тръ1Т Матвсал ап! о свтъ опт-геч! пп* шяпте , |ш' а пъсквт пре
Латех .
ко. Шх а тръ!Т Матвсал, йвпъ че а пъсквт пре Латех, ап! шапте свте оптгеч! ил (1о1 , нп а пъсквт фп ии Фете .
«з . ПП а фост тоате гиеле лв! Матосал , каре а тръ1Т, ап!поъ-свте ша!геч! ип поъ , пп а швр'т .
ки . ии а тръ1Т Латех аш освтъ опт-геч! пи опт , ш! а пъсквт ф'в .
«л. . 1Ш а метат пвтеле лв! Кое , 21'кжпй : ачеста ва Фаче съ осПхгпт а"е
лвкрврие поастре , нп" йе пекагврие пшшиор поастре , нп <]б пътжптвл , каре
'л а влестетат Ботпвл Бвтпегев .
а . 1Ш а тръ1Т Латех , (Ьпъ че а пъсквт пре Кое , апТ чшч! свте ша!геч! ;
ил чшч! , ш! а пъсквт фП нп Фете .
а* . ПП а фост тоате гиеле лв! Латех аш шапте свте чшч! геч! , ил' тре! ,
ип а твр1т .
лв . 1Ш ера Кое <Ь чтчТ свте с!е ап! , ии а пъсквт Кое тре! Фечор! : пре Спи,
пре Хаш , ил пре 1аФет .
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Д^жмг^З' »д#ч1 потоп пр» пямжмт ,

^мс* Но1

^|ШТ ф|1НД , I СЯ Иер#МЧ|Ц11 С% фдк-Х КОр<С1А, Ш1 С» 1МТ11 рЛ, Ш1 ТОАТХ К4СА лЛ
Ш1 Д1Н то*Т1 НИТЯЦ1Л1 шм*нт^лЬ7,

кл сан ллжнтУискх .

1 а фост кжпа* а8 лдпчепвт оагаепп а се ^тт»лЦ1 пре пътжпт , пи
кв пъскьт лор Фете .
Й м с'с8
п . Въгжпй фп ле! Омппегев пре Фетеле оатешлор (а) къ ера
фрвтоасе , 'ш,*8 лват лор ФешеТ, с1ш тоате , каре,- 8 ялес .
г. Ш| а гю Ботпвл П,;1Ш1С7.с« : пв ва рътжпеа а\хвл пиев лдп оатепп ачещ|'а Л1П веак , пептрв къ трвпкр! сжпт, ин вор Ф1 гмеле лор освтъ ип йоъ«еч! йе ап! (п)
д . Ш« ера крюашТ пре пътжпт л\п гмеле ачелеп ; пи' с!впъ аче!а кжпб 1Птра фи л»1 Бктпегев- ла Фетеле оатешлор , ци ле пгщеа лор , ачс^а ера «р11аш1, йш веч! оатеш пвпПц! (г)
б- НИ въгжмс! 1)ошп8.1 Пвтпегев, къ с'а8 лштклц1т рълттцме оатешлор М»т:
пре пътжпт , ип' ккт къ Ф1*е-карс кьпетъ лдп пиша са К8 Ле&шпсвл спре ръ«- $*. -0-'тъц1 Л1п тоате гмеле .
9. 1а първт ръ8 л;;Т Вг;тпехек , къ а фънвт пре от пре пътжпт , пи с'а тЛт .
д. НП а ги; Октпегев : т'ер(1е-во1й пре откл пре каре 'л ат фък»т гю пре
фаца пътжптклв! , Нели от пжпъ ла (1об1ток , пи' Ле ла челе че съ тжръск пжпъ ла пасърме ЧервлвТ , пелтрв къ'т! паре ргй къ 'I ат фъквт пре е! .
и . 1ар Хо? а аФлат хпр липииптеа Вошпк.ш Бшпегей .
.©.. Ачестеа сжпт пащерме лв! Кое :
N06, от с!репг ил аееъвжрпнт фиш! 0'*$*%
Л1п пеатвл съ« , а плъккт лв! Бвтпегев .
Мд о*.
I . 1Ш а пъсквт Кое тре! Фечор! : пре Спп , пре Хат , пи" пре 1аФет .
«1 . 11П се стр1касе пьтл,ит,>л лдиааштса лв! Отппегея , пи се втплвсесе (1в
пейрептате .
я| . Ш| а въгвт Ботпвл Бвтпегев пътжптад , пп ера стршат, ( пептр» къ'ш)
етр^касе тот тршвл келеа са пре пътжпт ) .
к . * 4ч\ *в! Авмн(5«в с» нймик ч|| ч* са поголр» д!н Сгг , гннтр» квЧ(рн!чи лв" ч* *др| и*тц
Д.8мн«5«8: 1.р фн о«м1н'мор с» з'к,<^4' сг пого«р» дгн Кпн. С : Ьлн гвр» Д1 *8р , м»«»р к* ай ви л1 карц! ллЕ м|лор инпч-уи сг чшци «н^рП двТ Хвмтуш . г . в Не виц* •*1н14<к» пр|к«м м8дц1 51К, а* • |8тж ип до«;«ч! д| «к1с«8 стожш, Ч| нилл8*|Т »Ч|л8и,
*Д1нхч1лор ч| "»р»и «т«ьч1 с*8 дат 0181а, ш\ дог$1ч1 д» »нТ са С1 о*ка'|«[К1:
Д . Г Д1 дсллвлт ккпцТ.
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п . 1Ш п 21'с Оотпял Бвитегев- лв! Кое : вретеа а тот отвл В1*пе лтпаштеа теа , къ с'а втплвт пътжптвл йе пейрептате йе лае!, ип 1атъ вой терйе пре е! ии пътжптвл .
д|. 1ар т« Фъц1'е корав1'е йш летпе пепятрег1Тоаре кв патрв твк! ; йеспърш'тйр! ве! Фаче прш корав1е , пи о ве! спиш сПп лъвптрв, ип йш аФаръ к»
стоалъ .
ф . 1Ш аша ве! Фаче коравха , Ле тре! свте йе коц! лвпщтеа , пи с!е чшч!яеч! бе коц! лъттса , ии йе тре!-геч! йе коц! лшпълцппеа е! .
51. СтрштжгкГо ве! Фаче кор.ииа ; йеасвпра йе вп кот ове!с.Фжрпн; 1ар«ша
о ве! Фаче лшкоасте , кв кътър!кжте к» йоъ , пи кжте кв тре! ржпйвр! Ле пойвр! .
31 . Ш|* 1атъ ев" воШ айвче потоп, апъ престе пъгажпт , ка съ стр1че тот трвпял, лш каре есте свФлет вШ свптЧер , ип ор! кжте ворФ1 препътжпт вор шврк
№ . 1Ш вош пвпе легът«ра теа кв тше , ип ве! штра лдп коравйе т» , ин
Фечорн тъ! , ин Фетееа та , ип Фетеие Фечормор гь! к« тше .
л.1 . 1Ш йш тоате йов^тоачеле, ин йш тоате челе че се тжръск , ип а*1п
тоате Х1ареле , ин йш тот трвпвл , кжте йоъ съ вац! лдп корав1в , ка съ л*
хръпещ! кв тше , парте вървътеаскъ , ип Фегаееаскъ съ Ф1е .
к. 1Ш йш тоате пасърме челе /вврътоаре йвпъ фсл, ип йш тоате йов1тоачеле йвпъ Фел , ии йш тоате вштъцие че се тжръск пре лътжпт йвпъ Фелвл
лор , кжте (юъ бш тоате вор штра ла тше съ се хръпеаскъ лшшревпъ к» Т1пе , парте вървътеаскъ , ии Фетееаскъ .
кл . 1Ш т» ве! лна Й1П тоате ввкателе , <1е каре шжпкац! , ии ве! аййпа ла
тше , ип вор Ф1 ц1е ип лор йе тжпкаре .
кв . ВИ а фъкйт Кое тоате , кжте '! а норвпчлт лв! Ботпвл БвишегеИ . ,

К
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ДУп-А 41 Д ШТр&Т Н01 кЧ к1 С%( .*М КОрДК11 , ПЛОД1 С'Д ф»кНт П*( пхмжнт +н
ПЛТрУ^Ч? Д| 3'Л1 , Ш1 ПДТ{&^|ч1 д, М0ПЦ1, КЖТ А ТЙ1К#Т дпд пр«ст| пжрфУ»|Л1тУтКлО0 М#НЦ1ЛО« , Ш1 Д ^НН1КДТ ТОТ Тр#П^Л Ч» М1ШКД П*1 пгмжнт .
Ш а 21с Ботпвл Пгщпегсв кътре Кое : 1*птръ тв , пи тоатъ касата
: |л1п
[■1\" корав1е ,, къ пре тше теат въгвт йрепт л^ппаштеа теа лдп пеа—
1 р Щ вЯ~»1швл ачеста.
в Пп ^й У^Ь--*^ в • НМ ^^] Лрв1тоачеле челе карате вагъ лш лъвптрв ла Т1пе кж—
в . р. те шапте , парте вървътеаскъ, ии Фетееаскъ; 1'ар йш сюштоачеле челе век*—
рате кжте йоъ , парте вървътеаскъ , пи Фетееаскъ .
г . Ш1 йш пасърие Червла! челе кврате кжте шапте , парте вървътеаскъ, ии
бпрм
41 . V .
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Фетееоскъ , пп сНп тоате пгсърме челе пекврате кжте йоъ , парте вървътеа
скъ пи Фегаееаскъ , ка съ пъстрех! (а) сътжпцъ престе тот пътжптвл .
д. Къ лшкъ шапте гие , ип ей вошайнче плоае пре пхпььпт патрваеч! Ле
21'ле, пи патрв яеч! а"е попц! , пи воШ терАе а*е пре Фаца пъшжптвлв! тот че В1еа»ъ , каре ат фъкнт .
6. 1Ш а фъквт N06 кжте '!а порвпчк лв^ошпвл Бвтпегей.
е. 1ар N06 ерасю шасе свте с1еаш, пи' потоп о*е апъ с'а фъквт пре пъшжпт.
3. Ина штрат N06, пп Фечор1 лв!, ип Фешееа лв!, ип Фетеие Фечориор Мдт !
лв! кв а"жпсвл лткорав1е , пептрв апа потопклв! .
к. л„
н . 1Ш а"ш пасърие челе кврате , пп с1ш пасърие челе пекврате , пи' Ип сю- лЬ'к» :
Бкоачелб челе кврате, ип шп (Ьв^оачеле челе пекврате, ин аш Х1аре, ин ц\. кз.
<1ш тоате челе че съ тжръск пре пъшжпт .
4 ПегеУ
а. . Кжте сюъ <Нп тоате аХ штрат ла N06 лт коряБ1б , парте вървътеаскъ, ип г . к.
Фешееаскъ, преквш а порвпчгг Оошпвл Бвтпегев' лв! Л7ое.
|. 1Ш а фост йвпъ шапте г!ле , апа потоп8лн1с'а фъквт пре пъшжпт .
«I . фп апвл шасе свте Ип В1еаца лв! N06 лш лвпа ас1оа лт сюъгеч! ип шапте
яле лепи, лт 21'оа аче1а с'а8 сюсФъквт тоате ивоаръле айжпквлв! , ипжгивврие Червлв! с'ав Леите :
кь 1Ш са фъквт плоае пре пъшжпт п;трвгеч! сю яие , пп' патрвгеч! Ле попцГ.
п. ^п 210а аче1а лттратав' Лтое , Спп , Хаш , 1аФет Фечор! лв! Л'ое ип Фе
тееа лв! N06 , пп треТ Феше! а ле Фечорпор лв! кв Лжпсвл лдп корав1е .
д1 . 1Ш тоате Х1*арие скпъ Фел ,ип тоате Ловкоачеле Лвпъ Фел , пп тоатъ В1етатеа че съ пншкъ пре пъшжпт Лвпъ Фел, пи тоатъ пасъреа явврътоаре Лвпъ Фелвл сън' .
(л . АХ штрат ла N06 лш коравее кжте Лоъ , парте вървътеаскъ , ип Феше
еаскъ спп тот трвпвл лт каре есте Лвх Ле В1'ацъ .
01 . 1Ш челе че штрасе парте вървътеаскъ , ип Фешее; скъ , Лш тот трьпкл
а8 штрат, Лвпъ квш апорвпч^т Бвшпегев лв! N06, ип а лшкп; ^отп8л Овтпсген коршиа ЛшаФаръ .
л\ . 1Ш а фост потоп патрвгеч! Де аие , ин патрвяеч! Де попц! пре пъшжпт,
ип с'а лтълцат апа, ин а ркЬкат корав!а , пи о алдпълцат с1е пре пъшжпт .
н! . Ш1 съ лдптъреа апа , Ш1 съ лшшвлцеа Фоарте пре пъшжпт , ип се пврта
(в) кооав1еа пре Леасвпра апе! .
л.1 . 1ар апа се лдптъреа (г) Фоарте пре пъшжпт , ш1 а акопер1Т тоц! швпц»
че! лшпалц1 , каре ера свпт Чер .
к . Бе Ч!пч!-спре2ече коц! с'а лдпълцат апа лт свс , Ш1 а акоперк тоц! твпВп че! лшпалц! .
Г,

4 Й*С»р»МЖ4 С1МЖМЦ1.

щ\ .

К ^Н0Т4 , ПА8т 14 .
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4ИЦ1Л*.
ка . ПИ а т«р1Т тот трвпвл че се пнгока пре пътжпт ал пясърьюр , ал дов1~
I д . тоачелор, ялх1аре.юр, пи тоатъ В1етатеаче съ танка пре пътжпт.
а а»тйК кк . Ш1 тот ОШ8Л , пи тоате кжте авеа с«Фларе де в^ацъ , пи тот , че ера
г к.

аре вскат яй твр1т .
кг. 1Ш с'а СТ1ЕС тот че ера (»)вШ пре Фаца а тотпъгожптвл, дела от пдьпъ ла довкок («)', пи челе че се тжръск, ни песърие Червлв! де пре пъошат
с'а8 стшс, ап а рътас Кое сшгвр , ип че! че ера к» ел лш коравее.
«д . 1Ш с'а лдпълцат апа пре пътжпт о свтъ , чшч! геч! де гио .

К А П

И.

ДУп« 41 а скя^Ут аги , Но1 кЧ нЛ &\н кор«кЬ Олосо^мд маТ ^на!нт! корсКл , ш!
пор^длк^л , аЙ еш'т Л'м кораки,

ил аЙ адКе яяртп» лУТ Д^ммцуЙ лл#лцЪдл1ТХ .

Д#*\тг,Й фггхд^ифн , кг маУмКлт нУна ф| потоп д§ ап*.

Й|5
«Й1 'га1(а аа8Сат'пте Ггшпехе» де Кое, де тоате х!прмв , де тоате
ШЬ [И !№§ дов1тоачие , де тоате пасърме , пп де тоате в!етъц1'ле че се тжрхек
©•>$
$1Ф кжте вря К8 ^жпсвл лш коравге , пи а адвс Ввпшегсв вдпт пре пъ1фЦЦтлпт, иналшчетат апа.
и. 1Шс'п8 л>пк»1ат ^гвоареле аджпквлв!, пп жпавврие Червлв!, ппсаопрЬ
плоаеа г1!п Черч.
г . 1Ш скъдеа апа сквргжпдвсе де пре пъпшпт , ш! с'а л^шпзцшат апа двпъ освтъ ч1'пчТ геч1 де гме .
А . 1Ш а шъжвт корсБ1'еа лш лвпа а шаптеа лдп доъ хеч! пп шапте де хие ала
лепи , пре твпцнАрарат.
^ . 1ар апа а скъякт пжпъ ла лвпа а гечеа, хар лш лвпа а хечеа лш г'юа чеа
дш тжШ а лвпи с'а8 1В1Т вжрфврие твпциор .
5. 1Ш а*ост двпъ патрвгеч! де гие адешк!с Кое Фереастра корави", варв
о Фъквсе.
а . Ш1 а тршгс корввл съ ваяъ оаре скъгвт-а апа , пп еш!пд п» с'а та! лтторо,
пжпъ кжпд с'а кскат апа де пре пътжпт.
н. 1Ш а трншс порвтввл двпъ джпсвл, съ вагъпвквтва а скъгвт апа де пре
пътжпт .
л. 1Ш пе аФлжпд порвтввл од!хпъ тчоарелор сале , Салшторс м Опей де
корав1е, къ ера апъ престе тоатъ Фаца пътжптвлв!, пп детйшпо* шша *ж а
лват, н!1 'л а въгат лаеше лш коравхв .
■г

*

В.
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А»«»твв.

«I
I . ПК ащептжш! жпкъ пп алте шапте кие , 1ар а тр1оис пре порвтвв аФаръ
Лп коргБ1*е .
«I . 1Ш с'а л^пторс ла <?жпсвл порвтввл кътре сеаръ , пп авеа жп гяра са
стжлпаре де таслш кв Фрвпаъ, ни аквпосквт Кое, къ а скъгвт апа де пре Фада пътжптвлв! .
м . ЦК ятептжпа' жпкъ алте шапте г!ле , 1ар а тршю порвтввл , пп п'а та!
ай.юс а съ жптоарче ла джпсвл .
п . 1Ш а фост жп апвл шнсе свте ш! впвл (Пп в!еяца лв1 Кое жп лвпа сПп тжй,
лш 21"оа сПп тж!8 алвпП, а скъгвт апа сюпре пътжпт, пи а йескоперп- Кое акопершвл корави, каре Фъквсе, пнавъгвт къ а скъгвт апа с1е пре Фаца пътжптвлв! .
*1 . 1ар жп лвпа аа"оа жп 210а айоъ-геч! пи шапте с'а вскат пътжптвл .
€1 . 1Ш а гръ1т Ботпвл Ввтпегев" кътре Кое жнсжпЛ : епн аЧп корав1е тв ,
•егаееа та , ФечорП тъТ , пп Фешеме Фечориор тъ! к« тше .
01 . 1Ш тоате Х1арие , кжте сжпт кв тше , тот трвпвл а"ела пасър! пжпъ ла
^ОБ1Тоаче, пп тоатъв!етатеа каресъ ппшкъ пре пътжпт скоате кв тШе, пн крещец1, пн въ жттвлцщ! пре пътжпт .
а!. ККаеиит Кое, Фешееалв!, Фечорп лв1, Ш1 Фешеме Фечориор лв! кв
йжпсвл .
н| . 1Ш тоате х!ар!ле, тоате йоБ1'тоачсле, тоатъпасъреп, пи тоатъ в!етатеа, че
еь ппшкъ пре пътжпт скпъ Фелвл съ8, ай еш!т 6ш кораБ1в .
а!. КК а жнПт Кое жертвелшк Ботпвлв!, пи а лват «Пп тоате ДоБ1тоачеле че
ло кврате , ин <Ип тоате пасърие челе кврате , Ш1 а адвс ара"ере а"е тот пре
щъртве.ппк .
к. 1Ш аппроатБотпвл Бвтпегей ппрос кв ввпъ пнрегстъ , плахи; Ботпвл
Бвтпеяев': ат сокотгг, ш1 пв во1в аДаоце та1твлт а влестеша пътжптвл пептрв Фаптеле оатешлор , пелтрв къ съ плеакъ квцетвл ошвлв! кв деааЧпсвл спре Иде
реле (Пп тшерециелв!; Оеч1пввой пий айаопе а ошорж тот трвпвл вй, преквщ €1 ло.
ШП ФЪККТ .

К4 . *.п тоате аиеле пътжптвлв! : сетъпътвра пи сечерщвл ; »$пл ай
■иАвра; *ара пи ордаъвара; *»ра «ияравтра, щя вор та! лдчет>.

с=»»«
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|16|#НЪ кУ И1ф|| Л1

ДХ ЛОр СХ ф|« А» МЖМК441 ,

1Л|»К# сжну! 1««Н«» 41

опргцл ,

К^ К^кУстВ СЛ ^НГ%41ЦЛ МПТ^Х .^МТв! Д^МН1Х19 , Ш1 ДНТ41 ОМ , К» Н# П4 М41
ф| ПОТОП

Д1 41ГА .

НО! СЯ ^МКДТХ, Ш| рЖД1

(Т1М1 X»* ^Н Х»К4Н ф|ЧО^Л СХ§ •

01М

Д«

^Х1« ф|ЧОр^Л Л#1 , С% КЛ1-

Ш1 Ьф»Т СЯ Е1Н1 К&МНТ14ХК .

1 1 вте а кввжптат Ватпегев пре ЛТое , ш! пре ФечорП лвТ ,

пн леа

1|21с лор : крсшецц Ш1 въ Л1ттклЦ1Ц1 , пи втплеш пътжптвл, ппм стъV пжшцТ пре ел .
!Д) в . Ш1 третврал , пп Фржа воастръ ва Ф1 престе тоате .\|'еарме
пъшжптвла! . 1ш престе тоате пасърме Чералв!, пи престе тоате кжте се пишкъ пре пътжпт , пп престе тоц! пещм търн : свпттжтие воастре леатс1ат.
г . 1Ш тот че се нншкъ , пи В1еагь , ва ф! воъ Де тжпкаре , ка пре шще вврвеп!
йе ервьр! леат йат воъ тоате .
д . Фърь П8ша1 карпе ка сжпцеле свФлетвлв! съ пв тжпкацТ .
ЛвЦ6- Пептр» къ ип сжпцеле сьФлетедор воастре ливош чере сПп тжпа тктвлор
5' А'зпармор, пи «Пп тжпа отнла! Фрателв! во18 чере свФлетвл опгалв! .
5 . Чел че ва върса сжппеле отвлв! , пептрв сжпцеле ачелв1а , сжппеле лв1 съ
Мхт:
ва върса , къ с1впъ кшвл лк! Ьитпехеь ат фъквт пре от .
К5 МС
д. 1ар во1 крещщ!, пл вълшталцец! , пл втплец! пътжптвл , шГл стъпжпщ!
пре ел.
Г1 I
н . 1Ш а гръп Овтпегев- ла! N06 , пи Фечормор ла! кв джпсвл , 21'кжпй :
,©. . 1атъ ев пш легътара теа квво!, пп кв сеттцла воастръ (Ьпъ во! .
I . 1Ш кв тот сяФлетал вш , че есте кв во! «Пп пасър! , пи (Пп (Ьмлтоаче , пп
(Пп тоте Х1арие пътжптбла! кжте сжпт кв во! Дш тоате , каре ав еипт аЧп
корав1е .
Л1 . 1Ш вой пвпе легътвра теа кв во! , пи т ва твр! та! твлт тот трвпвл
Ле апа потопалв!, пипа ва Ф1 та! твлт потоп а"е апъ , каре съ стр»че тот пъ«А *
Н1ЖИТ8Л .

№ . ШЧ а 21С Ботпвл Овтпегев кътре N06 : ачеста есте сетпвл легътври,
кареде йав ев л^птре тте , Ш1 л^птре во!, цп Л1птре тот свФлетвл В18, каре есте
кв во1 Л1птрв пеатвр! вечп1К .
г1. С») Квркввеал т1е8 ли пвйпрепор, Ш1ваФ1сетп <1е легътвръ вечшкъжвтре щ]'пе , Ш1 «^птре пътжпт .
^1 . 1Ш ва Ф1 кжпс1 во1в л^пора пор! пре пътжпт се ва аръта квркввевлпре пор .
и.

(4) ДрКвА.
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(I . ШРт! воШ аДвче аттте йе легътвра щеа , каре есте лштре пипе , пи
лштре во1, Ш1 лштре тот свФлетвл вй лт тот трвпвл , ип пв ва юа! Ф1 потои
Ле апъ , ка съ ш'аръ тот трвпвл .
е! . 1Ш ва Ф1 квркьвевл шев пре пор! , шРл воШ вейеа , ка съ'пн аДвк апнптв
Ле легътвра чеа вепчкъ лштре тше , пи лштре пътжпт , пи лштре свФлетвл вШ ,
каре есте Л1П тот трвпвл пре пътжпт .
у . 1Ш а 21с Бвтпеаев лв! ЛТое : ачеста есте сетпвл легътврИ , каре м ат пвс
лштре пипе , ш! лштре тот трвпвл че есте пре пътжпт .
ш . 1Ш ера Фечорп лв! N06 , карП ай енпт ат корави? : Спп , Хат , пп
1аФет ; 1ар Хат ера татъ лв! Хапаап ; ачещ! тре! сжпт Фечорп лв! N06 .
«I. Вттр'ачеди'а с'ав рнмшт престе тот пътжптвл .
к. 1Ш а лшчепвт Лос а -и от лвкрътор Ле пътжпт, нп а съсНт В1'е.
ка. 1Ш а въвт (1Й1 В1И , Ш1 с'а лшшътат , пи' с'а го.пт лш каса са.
кн . 1Ш а въивт Хат татъл лв! Хапаап гол1чвпеа татълвГсъв.
кг . 1Ш ешнш" аФаръ а спьс челор йо! Фрац! а! съТ ; 1ар Сш , пи 1аФет лвжпй
о хашъ о ав пво пре атжшШ втерН лор пи с'а авс кв сюсвл лшпяште , пи ав" акопер1Т гол1Чвпеататъл»1лор, пи Фецеле лор къвта лшшшо! , пи п'ав въжвт го.ичкпса татълвГ лор .
кд . 1Ш с'д трег1*т ]\тое Де вт, пи а квпосквт кжте '1а фъквт лв! Фечорвл
съв чел ппжлочй , ни а гю :
к<з- Блестетат съ Ф1е Хапаап првпквл (д)слвгъ ва Ф1 Фргциор съ1, пи аа]'с:
вше-кввжптат <1че Ботпкл Бвттзгевл лв! Спи , пи виф! Хапаап пркпквл слвгъ лпЬ
кз . фттвлцеаскъ Овтпехсв пре 1аФет , пи се лъквеаскъ лшлъкашврие лвКлга,
пп съ ф!е Хапаап слвгъ лв1.
кз • НИ а тръ1Т N06 йвпъ потоп ап! тре! свте чшчТ-геч! .
кн . ПИ а фост тоате гиеле лв! N06 поъ свте чшч1-геч! а*е апТ, ни' атвр!т.
К А П

I.

ВФм^ае фплор лКГ Но1 д|дл кл» I с'»Ь> .лмпявфт одм1М1 ^н то»тж лУялгд , Ш1
с'лв мг<*#т тсц1 чЛ Д1 п*( паллжмт .

ш честеа сжпт пеатврие Фшор лв! ЛТое ,

алв! Сш , алв! Хат , нм а-

лв! 1аФет ; Ш1 с'а8 пъсквт лорФ11Йг!Пъ потоп..
н. Ф11лв11аФет: Гатер , Магог , МасН, 1овап, Елка , Товвл.
Мосох , пи Т1*рас .
г. 1111 Фечорп лв! Гатер: Асхапас , РхФат, Ш1 Торгата.
кв.

(д) Кл1ПШ1 пр! ф1Ч0р поггрв Т4Т1 , КжСЖ Ив С> К*5* * в*«Т1М4 ПрЕ ЧЕЛ 41 «|1|Ц-

М1КТ1К1Н1 "л * ЯвКХНТАТ .

С.

1*«М Г$р> Д1 *вр .

и
д. 1Ш ФечорП лв! 1овпп : Ел'са , Тарсас, Штепй пнГовепП.
6. Ьштрв ачепиас'гв лшпършт остроавеле (а) пеатвриор л\п пътжптвцор,
Ф1в-каре Двпъ линвъ лдптрв пеатврме лор, ии л\птрв сети циле лор .
е. 1Ш ФечорП лв! Хат : Хвс, ии Месрш'т , Фа1 , ни Хапаап.
д. 1111 ФечорП лк! Хвс: Сава, Евиа , Савата , Гсггаа , ии' Слватака.
и . 1Ш ФечорП лв! Гегта : Сава , ии' ПглЬп ; 1ар Хвс а пъсквт пре Кевроа":
ачеста а лшчепвт аФ1 вр1еаш пре пъшжпт (п).
«. Ачеста ера «р1еаш вжпътор фппаттеа Иотпвлв! Ошпсяев' , пептрн ачееа
Е1К, къ Лтевро<1 аФост 8р!аш вдпътор лшпаштеа Оотпвлв!.
I . ПИ я фост лдпчепвтвл лшиьръц1С1 дв! Вавмопвл , Орех , Арха<] , ни Халапи л\п пътжптвд Сепар .
*1 . Т)'ш пътжптвл ачела а еппт Асвр , пн а гкПт четатеа КЬюв! ; 1ар РоовоЛ
а гкПт четатеа , Халах .
я1 . 1Ш Оас1 лдптре Кигевц ш! лдптре Хялгх, очегста есте четлте тпре .
г1 ■ 1ар Месрапп а пъсквт пре ЛмПеаи! , пре КеФталеш , пре Епешетйап! , ии
Оре .Ьшкип .
д{ . 1!П пре Патросошеаш , ни пре Хагтошеап!, (1е впие св еиит ФшстепП,
пи пре Гатор1'еап1 .
ф . 1ар Хапаап а пъсквт пре СМоп чел лдптж! пъсквт ал съВ , ии пре ХетеЗ .
91. Пре 1евксе8, пре Аторев , пре Гергесе8.
31 . Пре Евев , пре Арвкев" , пи' пре Асепев ;
н) . Пре АряДев , пре Сатерев , ии пре Атат! , пн <кпъ ачеаста с'а8 лдтпръщДеат келт ■ рие Хапапеиор .
Л1 . ПП яв фост хотареле ХапапеТлор дела СМоп пжпъ ла Герара , пи' ла Газа,
пжпъла Содота , Готора, Ас?ата, ии Севот, пжпъ ла Ггсл.
к . Ачещ|'еа сжпт ФечорП лв! Хст л\птрв пеятврие лор, скпъ Л1твие лорл^птрв църие лор , ил лдптрк сетищиле лор .
кд . ПП с'а пъсквт ии лв! (лт , татьлвГтвтвлор фПлорлв! Евер, Фрателв! че
ла! та! таре алв! 1аФет :
»П*р*
кв. Елат, Асьр , АрФаксаД, .Ш, Арат, пи Кашап.
кг . ПП фП лв! Арат : йя , йл , Гатер , ни' Мосох .
* »| .
кд. 1Ш Арфлксгй а пъсквт пре Кашап, ии' Кашап а пъсквт пре Сала, 1ар
Сала а пъсквт пре Евер.
ке- 1ар л»! Евер с'а пъсквт йо! Фечор! : пвтеле кпв!'а Фслек , пептрв къ до
виело лв! с'а л\шпърц|'т пьтжптвл, пн пвтеле Фрптелв! лв! , 1ектап .
кв . 1ар Тектпп а пъсквт пре Елтойсй , пре Салет , пре Саршот , пре Арах
6 (*) бкр:

с*й ^мпг(ф| цгр\м ним^лвр .

н. (ь)

бкр : «честа * днчшвт * $н п«т|ри«

аз
кз . Пре (Норра , пре Евм ш! пре Бекла ,
км. Пре Евпл , пре Ав1таел, пре Сава.
«л . Пре Шр , пре Евема, пн пре 1овпв : тоцГ ачещГа а» фост ФечорЯ «I Гектап.
д . 1Ш а фост лъкашвл лор дела Мас! пжпъ ла СаФхра твптеле ръсър1Т8л«1 .
ад . Ачещда сжпт ФечорН л»1 Сип лппеатврие лор, дтъ лшвие лор , фптрв
църие лор , пп лштрк сетшцпле лор .
ле. Ачестеасжптпеаткрме Фечориор лв1 Кое Ллгъ пашерие лор пи бвпъ сегошниле лор . Вштрв ачещш Сав лшшръщ1ат остроавеле пеатвриор пре пътжпт <1впъ потоп.

кла
Г

ЛГ.

' тРв«Р|д »»МА*1АО*, Л1МК4 С« АЛШТ1КЖ Ц|] Н-ЬМ»*()1Л1 л!Я в|л* ПЖНХ Л4 Яв«АМ.

{ ера тот пътжптвл о лппбъ , нН вп глас твтвлор
м„
В . 1Ш а фост <*Йпъ че а* пврчес е! «Ъла ръсър1т, ай аФлат кжтп | . 6
|ш пътжптвл Сепар , ш{ а* сЬскълкат аколо .
г. Ш1 а гк отвл кътре вечшвл съ*, вешцГ съ Фачет кърътШ,
Ш1 съ ле арает *п фок ; ип леа» фост лор кърътМа лтлок <1е Шатръ , ш! вар
ле ера лор лвтвл .
А • ПИ ав ггс : вешцГ съ „е г№т поъ Четате ш! тврп , ал кърв.-а вжРф (0
съ Ф,е пжиъ ла Чер , ш! съпе Фачет поъ пвте та! цппатте де че пе вот рЬМ
пре Фаца атот пътжптвл.
€ 1Ш Са погоржт Вошпвл съ ва.ъ Четатеа ш! тврпвл, каре гМеа Фпоатеаиор .
* . ПК а .Ь Ботпвл : ,'атъ вп пеат , пп о лппбъ гвтвлор , ачеаста а лшчепвт
аФаче , Ш1 аквт п» вор жпчета сюла тоате, орГкжте севор апвка а Фаче
3. ВешЩ, ш! погоржшЬпе се атестекът (в) аколо д.тва лор, ка съ пв
лтцелеагъ тч! впвл гласвл с1е апроапелв1 съ8.
и . Ш1 'I а л1ширъИ|.т пре еГ Ботпвл <1е аколо престе Файа атот пътжптвл
Ш1 ав лшчетат а якН Четатеа ип тврпвл
'
*. Пеитрв ачееа Са к.етат пвтеле локвлвГ ачелв1а атестекаре , къ аколо а
атестекат Ботпвл лтьае атот пътжптвл, пп Йеакодо '1ар1сш1тпре е! престе
♦а«а атот пътжптвл .
г
«^и»
А • а бдсн : Л« кхрви «до са фи ,
) I С> тбраврам.
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I . Ачестеа сжпт пащерЬе лв! С1га ; ш! ера С1т Ле освтъ Ле ап1, капа1 а пъсиьт пре Арфаксас! лш илсюиеа ап йвпъ потоп .
41 . 1Ш а тръ^т Сш, Двпъ че а пъсквт пре АрФаксаа" , ап1 чшч! свте , (л) ш!
а пъсквт фП па Фете , пи а швр1т .
К1 . 1Ш а трит АрФаксаД освтъ тре!-аеч1 пп чшч! с1е ап! , па а пъсквт пре
ЕаГпап .
п . 1Ш а тръ1т АрФаксай , авпъ че а пъсквт пре КаТпап , ап1 патрв свте (в) ,
пи' а пъсквт Ф11 ии Фете , пи а тврЬ . 1Ш а тртлт Ка1пап освтъ , тре1-2еч!
Ле ап! г пи а пъсквт пре Сала , пи а тръгт Каиши, «Ьпъ че а пъсквт пре Сала,
аш трсч свте на тре1-геч1 , на а пъсквт фП на Фете , на а швр1т .
^1. 1Ш а трък Сала осктъ тре1-2еч1 а*е ап1, пи а пъсквт пре Евер.
<;| . 1Ш а тр-мт Сала, йвпъ че а пъсквт пре Евер, аш треГсвте треТ-геч!, пи
а пъсквт фП на Фете , ни а твр1т .
5> . II Н а тръгт Евер освтъ трех-геч! ш\ патрв де ап! , пи а пъсквт пре Фалек.
31 . ЦП а тръ)'т Евер , авпъ че а пъсквт пре Фалек , аш Лоъ скте , (г) шаптв
сеч! , пи а пъсквт фП на Фете , па атврЬ,
N1 . 1Ш а трмт Фалек освтъ , тре1-2еч! с!о ап! , пи' а пъсквт пре Рагав .
а П&ра: «л) . 1Ш а трък Фалек , авпъ че а пъсквт пре Рагав , аш (1оъ свте поъ , ни
а л-1 . а пъсквт Ф1Г на' Фете , пи а шврпг .
к . 1Ш а тръ!т Рагав освтъ треТ-гечТ ни «*о1 <1е ап1, пи' а пъсквт пре Сервх.
кл . Ш1 а тръ1Т Рагав , Лкпъ че а пъсквт пре Сервх , ап! <1оъ свте шапте, ни
а пъсквт фи на Фете , па а тьрп .
кп . 1111 а тръ1т Сервх освтъ треЬгеч! а*е ап! , па а пъсквт пре Лтахор .
кг . 1Ш а тръ1т Сервх , <1впъ че а пъсквт пре Кахор , ап! йоъ с«те , пи а
пъсквт фп пи Фете , на а швр1т .
кд. 1Ш а тръ1т Кахор освтъ шапте-яеч! пи поъ с!е ап! ( д), па' а пъсквт пре Тара.
*е . ПИ а тръ1т Лтахор , а*впъ че а пъсквт пре Тара , освтъ сюъ-геч! па чшч*

1о'с
*а я.
* П»трК
». кА .
*<-•.

Ле аш (_$), пи а пъсквт фи ии Фете , ин а твргг.
ко . 1Ш а тръ^т Тара шапте-геч! йе аш , па а пъсквт яре Аврат , пре Кахор, ин пре Арап.
«з- Ачестеа слпт пащерие лвТ Тара; Тара а пъсквт пре Аврат, пре Яахор , ии пре Арап, на Арлп апъсквт пре Лот .
кн . 1Ш а твр1т Арап ша! лшпаште с1е кжт Тара, татъл съв" , лш пъшдптвл,
лш каре с'а фост пъсквт , лш дара Халаейор .
л.1 .

л

г'г

в*

.^н Б|кл!» чел в1л« ромжи|лскл 8стг : 4пТ трп свп ш1 трп-ди" ин ч\*<и .
,|\и Б1ЧЛ14 Ч|« 6л1н : Лелл Й,\^к;4НД()14 : *н1 пдТ|.в СЙТ| , им трп 3«^-

;'( . г ^н Бжмд 41» &1К1 РОМ/Н1ДСК&
ин шшн 3Е<"-

КА'

д«4М1

ЙАьм^и:

кЦ.

6

А

ш'< 6л1и:

дела ЛлЕкСйНдр1л Сш :

Йгп т>(1 с«т*

Ь|ьл|л 414 К1КЕ ромжн«4Скгг Ш\ 4 р рг|т Нлхор шдп-1 с зс^Т пи! «•>
Ш1 ч.й ь:к: ^омхи :

Л|( дн! вСВ|* гШде-3''1? ш' "*А •
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кл. НП а лват Авряш, пН Лтахор лорв'ш! Фете1, пвгаеле Фете! лв! Аврпт
Спра , Ьр пвтеле Фепнн лв! ЛТяхор Мелха , Фата лв1 Арап , каре а фост татъл
Мелхе! , пи 1есхе! .
а . 11П Сара ера стеарпъ , пи п» пъщеа фП .
1сУс
ла. 1Ш а лват Тара пре Аврат Фечорвл съ8, пи' пре Лот Фечорвл лиТА- кд . к.
рап Фечорвлв! съв" , пи пре Сара порвса Фетееа лв! Аврат Фечорвлв! съй, пи
1#д|"'1а скос пре е! е1т цара ХалДеиор , ка се телргъ лдп пътжптвл Хапаап , ип а»
$?• е.
веш'т пжпъ ла Харап , пи а« лъкв1°т аколо .
Фдпп
лк. 1Ш п фост тоате гмеле лкТ Тара, лдп пътжптвл Харап, ап! гюъ свте «. ■•
чшч! , пн а т»р1т Тара лдп Харап . —

К А П

Й1.

Лкр&м аскУлтжнд Д1 повика лУ? Д#/«м»^|$
+н Хмин ,

^шТ лле» моши шг С1 дК« к# г!от

гмртшцн До.мн^лУ? ^и 6|)(1* , Ш1 ^н В|Т1Л;

М1Т1 м«(Г*мд ^м Општ & з'{ : к* (>»•*
Ф»рДОН, Д^ПЧ 4ЧПЛ N1 &Т1НС2

д* дколо тмтрК фол-

фцина л#1 ^1 (гсп сор,

пр( кл^и лЬ'жнд'о

0 Д Д4Т Л#Г Лп^ДМ + ННХП01 .

I аг^с Богапвл лв! Аврат : енн" (Ип пътжптвл тъй, Ат рвдешеа
та , пи (Пи каса татълв! тъй , ип вшо лдп пътжптвл , каре вою а*, «у п .■ Ръташе.
^ззанааь -) „ . 1Ш те во|'« Фаче пре тше пеат таре , пи вше те вою кввжпта ,
1111 В018 1ПЪР1 ПВШеЛв ТЪ8 , ПИ Вв! Ф1 БШв-КВВЖПТаТ .

ф»п:
,. г

,

г . 1Ш Б1*ме вой кввжпта пре че! че те вор вме-кввжпта , пн В01Й влестета
пре че! че те вор влестета ; пи вте съ вор кввжпта лдптрв тше тоате пеатврме
пътжптвлк! .
д . 1Ш с'а й«с Аврат преквт '! а ъ\с Бвтпегев лв!, пи с'а Лвс кв ел пи Лот .
1Ш ера Аврат Ле шаптегеч! пи чшч! Ле ап!, кжпЛ а епнт Лт Харап.
Г*л»:
^. 1Ш а лват Аврат пре Сара Фетееа са, ип пре Лот Фечорвл Фрателв! съй , г. и.
пи" тоате аверие сале , каре агопмнсе , пн тот свФлетвл , каре'л сювжпсПсе лдп
Харап, Ш1 а еинт ка съ теаргъ лдп пътжптвл Хапаап.
е. 1Ш а» вешт лдп пътжптвл Хапаап, пи а втвлат Аврат пътжптвл лдп лвппЛтеа лв! пжпъ ла локвл (лхет , ла стежарвл чел лдппалт ; 1ар ХапапеН лък.ма
атвпч! пре пътжптвл ачела .
а. 1Ш с'а арътат Ботпвл лв! Аврат, ш! '! а хм; лв! : сегамцде! тале вой
Ли пътжптвл ачеста , ип а ииМт аколо Аврат олтар Оотпвлв!, чела! че с'а арътат лв!.
4. 2*
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и . ИК с'а дъс йе аколо лш твпте кътре ръсър!твл лв1 Вепл , пп 'пГа лтт!пс
к Ли.11 аколо кортвл съ8 л^п Вети лжпгъ таре , пп Апге кътре ръсъргг,цп' ахиКт акоАА А ло олтар Вотшивц пп а шетат пвтеле лв!. (*3
а . 1Ш с'а р1(Лкат Аврат , пп тергдпй а тъвържт л^п пкспе .
I. ПИ са фъквт Фоатете препътжпт, нп* с'а погоржт Аврат лш Еппет ка съ
лъкмаскъ аколо , пептрь- къ се л^птърке Фоатстеа пре пътжпт .
А1 . 1Ш а фост кжпД се апрота Аврат съ 1птре лш Еппет а г|с Саре! ФетеН
сале: щШ ев квт къ Фетее Фрвтоасъ ещ! тв ла Фацъ .
81. ВаФ1*(1ар, ка а"акъ те вор весюа Егштепп, вор х!че ; ачеаета есте Фетееа
лв!, пп' пре пипе тъвороторж, 1ар пре Т1пе те вор цтеа.
п. ЕНар: сора лв! сжпт, ка съ <не ппе вше пептрв тше, нп съ тръьчскь
свФлетвл пие8 пептрв тше .
А1 . Ш/ а фост йвпъ че а штрат Аврат лт Егшет , ав" въгвт Егштепп пе Фетееа
лв! къ есте Фрглпоасъ Фоарте .
ф. 1Ш о ав въявт пре еа Ботпи лв! Фараоп, нп о айлъчоат ла Фараоп, нп о
а8 въгат пре еа лш каса лв! Фараоп .
01. ИПлв! Аврат '!ав фъквт вше пептрв джпса, пп авеа ел: о1, вще!, асш!,
слвц!, слвжшче, катжр!, па кътие .
3' • ИК а чертат Бвтпегев пре Фараоп нп каса лв! кв чертър! тар! , пп реле ,
пептрв Сара Фетееа лв! Аврат .
И1 . 1Ш К1"етжпй Фараоп пре Аврат , 'I а хк: : пептрв че а! фъквт ачеаета ппе ?
де пв 'т!а! епвс, къ Фетее лдцТ есте ц1е Сара
л.1 . Пептрв че а! аю : къ сор лдцТ есте , нп о ат лват пре еа Фетее ппе ? Аквт аар , 1атъ Фетееа та лшпаштеа та , 1*ао пп те ав .
к . 1Ш е порвпч1Т фараоп оатепиор съ! пептрв Аврат , ка съ'л словоахъ
йе аколо пре ел, пре Фетееа лв!, нп тоате кжте ера але лв1. (е)
К А П
Днй&М Ш*1 ЛОТ П1МТ»# АВ101Д Ч1А М#ЛТЪ ,
спадт.
М44М,

Лот ш'д йлк ^ота|ил| 1ордлн#л^1 :

П.
Д^ПЯ 41 Д ^иЛТ А>М 0Г1П1Т , С1 Д.1Лнрдм д л»ко1т ^н пгмжмт^л X»-

#нд| 14(1 ^1 фгг%А,#1Цн ДКллм.^|К, клЧ вд .лммКлф съмжнцд, шГ? кд а*
М0ЦЛН1&1 пгмжнт^л дч1Л4 .

1 с'а евгг Аврат Дш Еппет ел , Фетееа лв1, т1 тоате але лв! , т!
Лот кв ел , лш пвспе .
н. 1ар Аврат еравогатФоартеквДовггоаче, кв арпшт, пп' кв авр.
г 1Ш пре калеа , пре каре вешее , с'а йве л^п пхет^е пжпъ ла Вети,
ла локвл, лмкаре та! л>ппа1пте а фост кортвл лв1, ^птре Вети , ип лдптре Апге ,
н. * Бкли»: 414 Ром: др«, ДошИлвТ 114814104 ••«тдтдв*.
кв дямвд .
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д . .1а локвл олтарьмв!, каре таУдопа&те л'а фост фъквт аколо , пп а кГетат
аколо Аврат пвтеле Оотпвлв!.
^. 1Ш Лот кареле терцеа лдтпревпъ кв Аврат авеа : о1, во1, пи кортвр! .
е . 1Ш пв'1 квпрШйеа пре е! пъшжптвл , ка се лъшнаскъ ;цптр'йп лок , пептрк
къ ера аверие лор тклте .
3 . 1Ш пв'1 квпршйеа пре е! пътжптвл , ка се лъкгиаскъ лшпревпъ . (а)
н. 1Ш с'а фъквт чеартъ .рптре пъсторп йоБхтоачелор лв! Аврат, пн фптре
пъстори йоБ1тоачелор лв! Лот; 1арХапапеп, пп Ферегеп лъкв^а атвпч! пътжп
твл ачела (в) .
.о. . 1Ш а яве Аврат лн! Лот : съ пв Ф1е чеартъ лштре т1*пе , ш1 лттре тше ,
пп лштре пъсторй пие! , пи лдптре пъсторн тъ! , къ Фрац! сжптет по! .
I . 1атъ тот пътжптвл лшпаштеа та есте, йеспърцеще-те де пипе : бе вре! (г)
т» спре стжпга, ейспре йреапта ; 1ар йе вре! тв спре йреапта , евспре стжпга.
&1 . 1Ш р1Й1КЛпс1 Лот оки съ! а въгвт тот Ц1П8Т8Л лдтпрежврвл 1орЙаП8Л81 , къ
тот ера аДъпат , та! ^ппатте пжпъ а пв сврпа Вотпвл Сойота , пи Готора , ка рап;л лв1 Вктпе/е», пп* ка пътжптвл Еп'пет8Л8! , п.т.пъ кшю вше ^\п 2огора .
ш . 1Ш ш'а алес Лот тот цшвтвл чел сНп прежврвл "Горйапвлв! , пи с'а трае лшпг.по! Лот дела ръсърхт"1, пи с'а йеспьриДт Ф1е каре йе Фрателе съ8.
г| . . 1Ш Аврат с'а сълъшлв1Т ^п пътжптвл Хапаап ; 1ар Лот с'а сълъшльчт лт
четатеа, каре ера лшшрежвркл цшвтвлв! (^) пи 'пнапвс лъкашвл лт Соаото.
д1 . 1ар оатеш че! Лп Сосюта ера рь! , пи пъкътош! лшпаштса лв! Бктпеге»
Фоарте .
^1 . Ш1 а г\с Бвтпегей лв! Аврат, йвпъ че с'а Леспърпдт Лот Де йжпсвл : р»<1'къ оки тъ!, ни кавтъ сПплоквл, Л1пкаре ещ! тв аквт, спре пшагъ поапте ,
спре тнагъ 21 , спре ръсъргт , пн спре таре .
с1 . Къ тот пътжптвл, каре'л вег!, Ц1е'л вой йа, пи сепппцп тале пжпъ -рпвеак. п Лгц*
а| . 1Ш вой Фаче сътжпца та ка шешвл пъшжптвлв!, пн <ю поате чшева пвтъ- д* д
ра шешвл пъшжптвлв! , пи сътжпца та съ ва пвтъра .
т . Скоалъ-те , ш" втвлъ пътжптвл лшлвпщтеа , пп лт лъц!теа лв! , къ ц,'е'л
вой Ла , пн сетшц".е! тале лшвеак .
*
л.1 . 1Ш рнПкжпаУш! Аврат кортврие а вешт , пи' а лъкв1*т лжпгъ стежарвл йт
Матвр! , каре ера лт Хевроп , Ш1а21Й1Т аколо олтар Оотпвлв!.
;. (а) Ла«1Ч»нар1нд, ш! н8 п8п* «1М1 ^мпревих . и. (к) Лчсл» : с"д <«8»т д!н чи, лдт1И1*1КЯ вситрв лиТ квя +*цйлн. \. г. Ял«руЕ. п. д 1орд*м8л<Т.
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ДТ.

К^|'нд&| ч|Т ч!мч" крм, ш'\ пр-кджпдЛ1» Оодомл, Лот к^ чмл-л-&лц| С1 д#-н
^М рССИ Д| 4(1 ГПТр# Кр&| , 41 &К К1р#1Т, Пм кдр|| ГОМ1НД#'Г Йкрлм, пр тоц! реви
Ш1 П}ЪХМ| Л1*Ь' ^.НТО^С; Ш1 лК*МД Б1Н1- кУк«НТ«^| Д1Л4 М^дЧПДИС , ТОАТ1 Л1*8 ^Иторс ^мп«*&тУл^1 Оодомм .
I а *ост кжп(1 липпъръцеа АртаФал фтпъраткл Сепарвлв! , Ар1'ох
^тпърят»л ЕласархлвТ, Хойологотор у]\тпърат»л Елатвлв!, ни Таргал ^тпъратвл пеатармор .
л . Фъквт-ав ръсБ(П8К8 Валла фтпъратвл Сойоте! , кв Варса Д\тп ьратйл Готоре! , К8 Сепар фтпьратвл АйатеТ, кв Сшовор ,|1тп'ьрпткл Севошвлв!, пп К8 ^тпъратвл Валаквлв!; ачеста есте С1гор (*)
г . Тоц! ачещ1п с'а8 асЬпат лш валеа чеа съратъ , каре аквш есте тареа съриор .
д. БоГ-спрегече ап! ачева слвжк:е лв! Хосюлоготор ; )'ар лт ал тре1спрегечелеа ап п'ав врвт съ'1 та! слвжаскъ.
е . 1ар лштр'ал патрвспрехечелеа ап а веп1Т ХоДологотор , ин лшпърацн , ка
ри ера кв ел, ип аз тъ1ат пре врпашп че!(Нп Асторот (Ип Карпаш, пп* пеатврие
челе тарТ лшшревпъ к« е!, пи пре оатепн че! <Пп четатеа Сав1 .
0 . Ш! пре Хорен че! аЧп ппшци Се1р, пжпъ ла Теревттвл Афарапвлв!, каре есте
лш пвспе .
3- 1Ш лшторкжшЬсе ав всшт ла Фжптжпа жвйектци, ачеаста есте КасПс , Ш1*
а8 8Ч1С пре тоц! сютпп лв! Атал^к, пп пре Атореп че! че лтлша лт Асасоптатар.
н. Ш1 ав епнт ла ръсБ01'в Д^тпъратвл Сойоте!, фтпъратвл Гогаоре!, фтпъраТ8Л А(1ате! , ^тпъратвл Сево1твл»!, пи липпъратвл Валаквлв! ; ачеста есте
СПгор , пи нгав токппт тавъра спре вътае лш валеа чеа съратъ ,
л. . ^тпротхва лв! Хобологотор ;]\тпъратйл Елатвлв!, пи лтшрота лв! Таргал ^тпьратвл пеат8р1Лор , пи лштропва лв! АтарФал фтпъратвл Сепарвлв!,
ни лшшропва лв! Ар10х .^тлъратвл Еласарвлв!, патрв липпърац! лшшрот1'ва а чшч! .
1 . 1ар валеа чеа съратъ ера кв пвцвр! (в) кле!оасе , пи ав фкп1т /[\шпърат8л
Сосюте!, фтпъратвл Готоре!, ип ав" къгвт аколо ; 1ар че! че а» рътас ав фвц[т ла твпте .
• I . 1Ш ав лват (г) тоатъ кълършеа Сойогае! , ни а Гогаоре! , ип тоате че авеа
е! <]е т&акаре , ип с'ав с1вс .
п| . 1Ш ав лват пп пре Лот Фечорвл Фрателв! Л8! Аврат , ип тоате аверме
I»! , КЪ ЛЪК813 ЛШ СО(101Па , ПИ 0'ав йвс .
к. (а) 11»л4к8л 41КТ1 К1Е ч1тдти, к«р| яр{ крслм* Ав! ДоТс1 сг ким«: С!гвр.
I . к. Клл14 еарлп» *в'л ок1в»1 глод«*(с, к8 т1н» «лмоли . «I . г Е|КА°и рожмн : «р| ; т\
а< лв»т мвмИА!, ш1л* ораддт т04так*л»р|*|*.
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г1. 1Ш ъептА впил аЧп че! скъпацД а спзс лв! Аврат ; {ар ел лъкв!а лжпгъстеасарвл аЧп Машвр! , ял Ащоревлв! Фрателв! лв! Есхол , пп Фрателв! лв! Авпап , карЦ
явеа легътвръ Де паче кя Аврат .
д| . 1Ш авгта1 Аврат, къ с'а лват лш ров^е Лот Фечорвл Фрателв! съв" а пвтърат
слвнлле сале челе сю касъ, тре!-свте оптспрегече пп а алергат о*8Пъе!пжпъ лаВап .
б\ . 1Ш а$ къгатаскпра лорпоаптеа ел , пи слвпие дя1, пи '! а8 дов!тпрее!,
пи 'I а» гошт пжпъ ла Ховал , каре есте с!еа стжпга Батасквлв! ,
й1. 1Ш авлдпторс тоатъ кълършеа СоДоте!, пи пре Лот Фечорвд Фрателв! съв,
тоате оверие лв! , Фете1ле , пи поройвл .
31. Ш1 а енпт фтпъратвл Сойоте! лдптрв лдптшшпареа лв1, йвпъ лдптоарчереа де! йела тъереа лв1 Хосюлоготор , пп а лшпърациор , каре ера кв еллш
валеа лв! Сав1 ; ачеста ера кжтпвл .^тпърациор (*) .
н1 . 1ар МелхнеЛек ^тпъратвл Салшвлв! 1а ас1вс пжте , пп В1П , пи" ера ел вклА
Преот лв! Бвишегев" челв! иреа лдппадт .
х. а.
•ел. 1Ш Б1ае а кввжптат пре Аврат, Ш1'а г!с : вгае есте кввжптат Аврат
дв! Бвтпе2е8 челв! преа лишадт , каре а фъквт Червл пл пътжптвл .
к. 1Ш вше есте кввжптат Бвтлехевл чел преа лдппалт , каре о йат пре вргжта1нП тъ! свпт шжпа та . 1Ш а с1ат Аврат лв! гечвдалъ сИп тоате .
кд . 1Ш а 21'с лшпъратвл соНоте! кътре Аврат: (]ъ'т1 оятетк 1яр ка11 ф]'е а1 тъ1.
кп . 1Ш а 21С Аврат кътре липпьратвл Сос1оше1 : тшю-вой тжпа теа кътре Вотпвл Т>ъпте/.е% чел преа литялт , каре а фьквт Червл ип пътжптвл .
кг. Кв В01В лва пншк сИптр'аде тале , (1ела яцъ пжпъ ла легътора лдпкълцътште1, касъ Н8 х\ч\ : е8ат лдтвогъшт пре Аврат.
кд. АФаръ йе челе че *8 тжпкат ФечорП , аФаръ йе партеа БърБ?циор , кари"
«ввешткв шше : Есхоп, Авпап, Машвр! , ачециа лш! вор лва партеа лор .
К А П
Д^мн1^|» фжгжд^ир» ф|Ь' л#! Дпрам :

§1.

ги к»р| нУ'л мжд-хж дУ|д лл ши дЬ'мг анг,

ч«аЬ1 ф»г»д^1т ддУ-и Ж1(1тнх д^п* к^.%1 и по^н-йт

Доллм^л, ил д#^1 мянстчм

чпа Чк ел ех фи лч^л^ ^Ь'и* €л •

р й«пъ кввштеле ачестеа, Фост-а кввжптвл Ботпвдв! кътре Аврат лтве^опхе , 2]'кжп(1: пв те тете Аврате , ев те вой пъ21 пре тше , ии
плата та ва Ф1 Фоарте твлтъ .
п . 1Ш а 21с Аврат : Стъпжпе Воатпе, че ве! с!а т1е ? къ ев тор (в)
у . « Скр : и*р€ 6(Т( кдм« ^.мп*р4 18А|Т . ь. к. ЙА1«а 8в фгрг Д1 првмч! ьо!8 мйр'\ ,
ип ф1«А пЗрч 1-1 орела! д» г.наи , «а л*1П М1А1, кдр1А( ^мп*рт I Евк«'и /» кд1ц|Ч|1 л\1п , им СЯ
1И.м№ Л.М4Ш Слиц?, ачма ид ф! моцл.лго; ДЧи» м1н1 . С: Ьрами.
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Фъръ Де Фвчор! , пн Фечорвл слвжт'чП телеМасек, ачеста Батаск Ел1'егер.
г . ШГ а гю Аврага : Де врете че иПе пн 'т! а! Дат сътжпцъ, 1атъ слвга шеа
ва Ф1 Двпъ шше тощеп1тор .
д . 1Ш лшДатъ с'а Фъквт кввжптвл БошпвлвТ кътре Джпсвл , 21'кжпД : п» ва Ф*
ачеста тощештор Двпъ тше , 41 чел че ва епп Д1п" ппе .
Ром :
^ ." Ш1 'л а скос пре ел аФаръ, ш1 'I а ггс: кавтъ ла Чер, пи пвтъръ стелеле, Де
д. м. де ве! пвтеа пвшъра пре еле , аша ва Ф1 сътжпца та .
Ром:
5 . 1Ш а крегвт Авраш дв! Овтпегев, пи с'а сокопт лв1 спре Дрептате .
д г
з . 1Ш а 21С кътре Джпсвл: ев сжпт Бвшпегев чел че теат скос Дш цара ХалДеТГлллт : дор , ка съ Див 1п'е пътжптвд ачеста съ'л шощепещ! пре ед .
г а
м. 1Шаг[с: Оъпжпе Ооатпе ! квтвою квпоаще , къ'л воШ тощет пре ел.
Ькок :
а . 1Ш а 21С лв1: 1а о жвшче Де тре! аш , о капръ Де тре! апГ , вп вервече Де
н кг
тре! аш, о твртвреа , пн вп пореше .
Ьмм :
I . ЧИ двжпД ел ачестеа тоате , леав Десгпкат лш Доъ , пи' леа пвс пре еле
ад ш квФацавпа кътре алта, 1арпасърие пв леа Десшкат .
и . Ш1 с'ав" погоржт пасърме пре трвпврие челе Деспшате , пн а шегвт Аврат лжпгъ еле (») .
м . 1аркжпД апапеа соареле вншрв а къгвт пре Аврат , пн 1*атъ Фршъшаре , ип лштвпекатъ 'л а копршс пре Джпсвл .
Фапт :
п . иИ 1 с'а гю, щнпД »е1 ШЦ къ пешершкъ ва Ф1 сътжпца та лш пъшжпт стреш,
х з
Ш1 о вор свпвпе пре еа реше! , ни о вор пекъж! , пи о вор стер1 пре еа патр» свте Де ап! ,
,
д1 . 1ар пре пеашвл ачела , кърв1а вор слвж1 , ли вой жаДека ев , 1ар Двпъ аче1а вор епп а1чеа кв авере твлтъ .
^ I . 1Ш тв ве! терце ла пърмцП тъ> лш паче ажвпгжпД ла вътржпеце ввпе .
91 . 1ар лштрв ал патрвлеа пеага се вор лштоарче 31ч1 ; пептрв къ пъкателе
Атореиор пв с'ав плинт пжпъ аквш .
ц\ . 1ар Двпъ че а апвс соареле с'а фъквт Флакъръ , пи' 1*атъ квптор фвшжпД
пи фъклИ Де фок , каре ав треквт прш пи'жлоквл Десшкътвриор ачелора .
е Д|у«: н1 . ^п 210а аче1а а фъквт Овшпегев легътвръ кв Авраш , гжжпД : сеттд, » цге! тале воШ Да пъшжптвл ачеста , Дела ржвл Егшетвлв!, пжпъ ла ржвл чел
г +мп: таре ал Ефратвлв! .
а. ка.
А1 • Пре Кепе!, пре Кепеге!, пре КеДтопеТ,
п П»а»л: к- Пре Хете! , пре Фереге!, пре РаФа1'т1,
а. кв.
к*. Пре Аторе!, пре Хапапе! , пе Еве! , пе Гергесе!, Ш1 пре ГеввсеТ .
А|, А бир : Ш1 С4в ООГв^ЖТ В«(Х|М| >реТрвП|р1А< Ч1Л! ДИП)К*Т|,

Ш|Лкр«МЛ1 гаии ■р(6д|,-
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Е А П 31.
(Ьр& д* пр< Дг»р сл^жн1к» сд лУТ Лкрлм С1Н&скг д1н твжмсд ф|» , кд(и д#пх
1» А Л#АТ ^Н ПЖНТ1Ч1 А #руШТ Пр« <1т»ПЖНЖ-СА , П1МТ»# К*р1 Л#Кр# От*ПЖН*-СА Д
И1КСЖ1Т,0 Ш1 14 Д ф#\ЙТ ; ^АМСХ Д1М ПСр^НКА ^ну|р#лЬ'| С'а «АНТОрС , Ш1 Д ф01Т ,С#пИС» ОТЯПЖНН САЛ! .

ЙГ»р Н4ЦЛ ПЙ1 1СМД1А .

р Сара Фетееа лв! Аврат пх пъщеа ип авеа 1а о слвжшкъ Епптеапиъ , а кър»1а пате ера Агар .
н . 1Ш а 21*с Сара кътре Аврат : 1атъ га'а лишс Ботпвл касъпв
паск , 1*нтръ с1ар ла слвжшка шеа , ка съ Фак еПп 1а Фечор! .
г.

1Ш а асквлтат Аврат Ае кввжптвл СареТ ; ип лвжпс! Сарапре Агар Егш-

теапка , слвжшка са , айат'о лв! Аврат Бърватвлв! съ8 Фетее , йвпъ че а лъквгг
яече ап! Аврат лт пътжптвл л»! Хапаап .
^ .

1Ш а штрат Аврат ла Агар , пп 1а а лват лш пжптече, пп въгжпс! кг а лват

лш пжптече а врщтт пре стъпжпъ-са .
^ .

1Ш а 21С Сара кътре Аврат : стржтвътате се Фаче пие Де кътре ппе , е#

ат Дат пре ролка теа лт сжпвл тъв , ип 1а въгжпй къ аре лш пжптече т'а врП1С1Т ; жвдече Ивтпегев лттре пипе пи лттре тте .
е .

1Ш а 21С Аврат кътре Сара : 1атъ слвжшка та лш тжнше тале , фъ кв

ажпса квт ва плъчеа цде , пп апъкъая'т'о пре 1'а Сара , пп аФвщт йела Фаца е! .
д .

1Ш а лфлпт'0 пре 1а Д^пцервл Вотпнлм ла 1хворвл апе! лш пкспе , ла 12-

ворвл чел дш калеа дв! Свр.
н .

1Ш а 21с е! : Агар , слвжпша Саре! , Де впДе вЛ ? пп впде те Двч! ? ип а г1с

1а : Дела Фаца Саре! стъпжпе! теле фвг е8 .
а .

1Ш а 21С е! ^пцервл Ботпвлв! : лштопрче-те ла стъпжпа-та , пп те стере-

ще свпт тжшие е1.
I.

Ш1 а 21С е! фппервл Ботпвлв! :

лишпвлцшс! воШ лттвлц.1 сътжпца та ,

Ш1 Де твлцше пв съ ва пвтъра .
А1 . 1Ш 'Г а 21*с фпнервл Ботпвлв! : 1атъ лш пжптече а! тв , ин ве» паще Ф18 , пп
веГ К1СПК1 пвтеле лв! 1стаи ; пептрв къ а ав21т Ботпвл сгаерешеа та .
№ . Ачеста ва Ф1 от лвкрътор Де пътжпт , тжшие лв! лшшрота твтвлор ,
пп тж!шле твтвлор лдтпрота лв!, ип лшаштеа ФецИ твтвлор Фрациор съ! ва
лъкв1 .
п . 1Ш а К1'етат Агар пвтеле ВотпвлвТчелв! че гръ1'а кътре Джпса : тв Боатпе , кареле та! черчетат , къ а 210 , къ пи лщаште теаш въгвт , кжпд те-а! арътат Ш1'е.

5.

81
д| . Пелтр» ачеаста а к!етат фжптжпа аче!а, фжптжпъ, лшаттеа кърНа ат
вггвт ; (*) лштре Ка<Нс , пп лштре Барай .
^1 1Ш апъсквт Агар лв! АврашФечор, пп а метат пвшеле Фечорвлв1 съв",
каре 1 л'а пъсквт Агар , 1спшл .
51 . Атйпч! Авраш ера Де опт геч! ш! шасе йе ап! , кали а пъсквт Агар дв!
пре 1стаи.
К А П

31.

Ог пофт01КК лЬ'| Днрам фгггд&нцш .
НУлим лЧУ , ип ал (1а»|Т с« м»(иц«.
Тир!* ^МПрЖ^р С! ПОр^МЧгф! КЛ Ум С1ММ ЛЛ Л1Г*Тв'»|1 ; С1 фягхд»*!^» лЧ1 ф|» д(М
в*рл ■ Аврам пл1Н1цл повика тх1(И1 ^мпрж^а .
р кжпе! а фост Авраш ае поъ 2еч1ннпоъ Лвап1, с'а арътат Ботп»л дв! пи '1а 2Ю : еЗсжпт Бвтпегевд тъв" , фъ че есте плъквт лшпаштса теа , ни ф|1 Фъръ с!е пр1*хапъ .
н . 1Ш воШ пвпе лсгътвра шеа лштре ~ пипе , пи лштре^ тше , пи
те воШ лшшвлц! Фоарте .
г . ПИ а къгвт Авраш пре Фаца еа , нп 'I а гртЛт Бвтпегев лв1 гшжпЛ :
®'Р*Х
А • ^агъ е^ 1 ш> легътвра теа кв тше , пи ве! Ф1 татъ а тхлте пеатвр! .
«А- *•
в • Нм" П8 се ва К1ета пвтеле тък та! твлт Авраш, 41 ва Ф1 пвшеле тъй Авраат;
Рома : пептрв къ татъ а швлте иеагавр! теаш пвс нре тше .
А- у5 • ип то вой креще Фоарте , Фоарте , пи те воШ пвпе лштрв пеашвр! , шС
липпърац! г1н1 тше вор енн .
3- 1Ш воШ пвпе легътвра шеа лштре тше , пн лштре сътжпца та <3впъ Т1*ве
лштрв пеатврае лор спре легътвръ вечшкъ , ка съ Ф18 Бвгапегев Ц1в , пи сепппЦ1'е1 тале йвпъ тше .
н . III 1 во1в с1а Ц1е , ш1 сешшцн тале пъшжптвл.', лш каре лъквещГ , тот пъ
шжптвл лв1 Хапааи спре шощеШре вечшкъ , пи ев" вой Ф1 лор Овшпегев" .
Ф»л :
л . 1Ш а як Бвшлегев кътре Аврааш : твсе пъгещ! легътвра шеа , пи съшжп3- и. Ва та с1ннъ тше лштрв пеатврие лор .
I . 1Ш ачеаста есте легътвра, каре се нъгеще лштре гаше , пн лштре во! , шГ
лштре сепипцдеа та а*впъ тше , лштре пеатврие лор , се ва тъ!а воъ лшшрежнр тоатъ партеа вървътеаскъ .
■ Л«у| :
*1. НИ вецГ тъеа лшшрежгф тярпшеа трвпвлвТвострв , ип ва «И сешп Ле лвН1. г. гьтвръ лштре тше, пи' лштре во1.
я1 . 1Ш првпквл Ле опт 21ле се ва тъеа воъ .^тпреявр, тоатъ партеа .вървъ
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тегскъ лштрв пелтвр1ле вопстре , ш! чел пъсквт лт каса та , чел квпшърат кь Л#к»
арп!пт , пи тот Ф1вл стрет , каре п» есте (Нп сътжпца та ,
н. к*
п . Кв тъере л>тпрежвр се ва гма чел пъсквт ал квсН тале , нп чел квтпърат Ром* :
кв арптт .
1Ш ва Ф1 легътвра теа престе трвпвл вострв л^птрв легътеръ д. м
вечщкъ.
д1 . 1Ш партеа вървътепекъ , каре п»'ш1 ва гма лшпрежвр тарщпеа трвпвлв!
съв1 лш 210а а опта , шерДе-се-ва свФлетвл ачела Дт пеашвл съв" , пептрв къ а
стршат легътвра теа.
61 . 1Ш а 2Ю Ввтпегев" лв! Авраат : СараФетееа та, пвсе ва мета пвтеле
е! Сара ; ч! Сарра ва Ф1 пвтеле е! .
51. 1Ш о воШ вте-кввжпта пре Джпса , пнвойДа щ'е Дш тр^пса Ф18 , ш1 Бше'л
вой кввлшта пре Джпсвл , пи ва Ф1 спре пеатвр! , ни лшпъраци пеаткриор (Нп
трхпсвлвор еин .
в'| . НП а къгвт Авраат пре Фаца са , нп а р.т,с , пи а гю Л1П квцетвл съ8 : а8
Доар се ва пате фй чедв! Де о свтъ Де ап! ? пи Сарра Де поъ-геч! Де ап! фшД ,
аб Доар ва пате?
И1 . 1Ш а 21С Авраат кътре Пншпо/ев : Гстам ачеста се тръеаскъ лшпаштеа та.
л.[ . III I а 21С Овтпегев лв! Авраат , ата : 1атъ Сарра Фетееа та ва пате ше
Ф1К , пи' ве! ьчета пвтеле лв! 1саак , ни' воШ п;;пе легътвра теа кв Длшсвл спре
легьтвръ вечгпкъ , ка съ Ф1В Овтпегев лкТ , пи сетиппе! лгл Двпъ Д&псвд .
к . 1ар пептр» 1сш.-ил 1атъ къ теат есквлтат , ин 'л ат Б1-пе-кввжптат пре Джпсвл, лул В018 креще , ии'л вою лштвлш пре Джпсвл Фоарте ; Доъ спре-гече пеа
твр! ва паще, шГл вой Фаче пре Д&псвл пеат таре .
к» . 1ар легътвра теа о в(ш пане кв 1саак , пре каре 'л ва паще цде Сарра лттр'ачеастъ врете лшчел-л-алт ап .
кв . ПП а лдпчетат Бвтпегев а гръ1 кътре Авраат , ркПккпДвсе Дела Д&псвл .
кг . 1Ш а лват Авраат пре 1ст;лл Ф1нл съв , пре тоц! че! пъсквц! лш каса са ,
пре тоц! че! квпшърац"! кв арптт , пре тот върватвл Лптре оатеип че! Дт каса
са, пл леа гмат линпрежвр шарптеа трвпвлв! лш 210а ачо'а, Двпъ квт а грмт
Ввтпегев' лв! .
кд . 1Ш Авраат ера <1е поъ-геч! , пи поъ Де ап! , капа" ш'а плат липпрежвр
тмрпшеа трвпвлв! съв .
к@. 1ар 1спиш Ф1йл лв! ера Де тре!-спре-гече ап!, кяпД ш'а гмат лшпрежвр
тарцшеа трвпвлв! съв .
кз . 1Ш лш 210а ачв1а с'а8 тъ1ат Л1тпрежвр Авраат , 1стам Ф1'вл лв! , тоц! вървадИ каси лв1 , че! пъсквц! Л1п касъ, пи че! квтпърац! кв арц|'пт Дштр'илте
пеатвр!.
5. 2*
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я\ч*м прмлмцк ^н коатУл с*8 пр! ^ну^Т к»»РУ фхгад&ск ф|§ дш Оаааа; Олрра
С1 ^нфрУмтл , кжчУ а ржс тнтрУ лчгастл . МдГнд1нт1 С1 Сп#т шр|ри СОДОММ1н1Аор, П1ит«# кар Лнраам Д1 ж^лп ор| с'а ^Игат .
§в*«
п н

| * Са арътат Штпегеъ лхХ Авраат ла стежарвл аЧп Мапшр1 кжпс1
| шъйеа ел лт вша кортхлаГ съв ла аппагъ г\ .
н . Ш1 ркПкжпс! окИ съ! а въгвт, нп 1атъ треГ вървац.! ста (Нп свс
с!е ел, пи въгжпйвЧпре е! а алергат Дела вша кортвлв! съ» лшпаштеа лор, пн с'а лшкшат пжпъ ла пътжпт .
г. 1Ш а 2)'с : Воагапе , с!е ат аФлат хар лпишптеа та, пвтречепре ровел тъй!
А • Съ се ас!йкъ апъ , пн съ се спеле шчоареле воастре , пи въ оаЧхшц! свпт
копачи .
е- 1Ш вой аа"вче пж1пе, пи вецТ тжпка , пи Двпъ ачеи» вец! терце пре калеа
воастръ ; пептрв аче1а аватец1-въ ла слвга воастръ ; 1*ар еГав 21*с : аша фъ а*гпъ
кит а! гю .
з . 1Ш а алергат Авраат лт корт ла Сарра , пи* а г\с е! : гръвеще, пи Фрътжптъ треГ тъсвр! йе фъшъ квратъ , пи фъ агше .
3 . 1ар Авраат а алергат ла вач! , пи а лват вп В1'цел тжпър , ввп , пн чл а

Дат слкц11, съ'л гътеаскъ квржпа" .
н . 1Ш а лват впт , лапте , пи вщелвл , каре 'л'а гът1*т , пЛ леа пвс лшпаштеа лор , пп е! а» тжпкат ; 1ар ел ста лжпгъ е! свпт копачи .
л. 1Ш я8 2Ю еГ кътре йжпсвл : впие есте Сарра Фешееата? пи ръспвлажгк]
а 21с : 1атЪ есте лижорт .
I . 1Ш а 21*с е! : 1атъ кжпЛ тъ вой лттоарче , вой веш ла тше лт вретея
ачеаста пп лш чеаскрие ачестеа пи ва авеа Фечор Сарра Фетееа та; 1ар Сарра
Рома: а ав21т с!ела вша кортвлв! у фппс! «"впъ^жпевл . (а)
а.
а1 . Авраат , пн Сарра ера вътржп! , треквц! лш гие , пн Сарре! лшчетаее а
се Фаче челе Фетеещ! .
а ТЬтвИ В1 . НИ а ржс лштрв сте Сарра 21*кжпс1 : лшкъ пв пп с'а фъквт ачеаста пжпъ
г з.
аквт ни Ботпвл пнев есте вътржп .
п . 1Ш а 21*с Оотпвл кътре Авраат : пептрв че а ржс Сарра лштрв сте аЬкжпЛ : ав сюар кв асювърат вой паще вътржпъ фино" ?
д| . А» пв есте кв пвтшцъ ла Бвтпегев тот кввжптвл ? лш вретеа ачеаста
пп лш чеасврие ачестеа тъ вой лттоарче ла тше ип ва авеа Сарра Фечор .
61 . ПП а тггмШт Сарра, 21кжш1 : п'ат ржс , пептрв къ с'а тешвт , ппааиз;
кътре еа : ва , а! ржс .
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в] . 1Ш сквлжпДвсе де аколо Бървпцп с'а8 хТтат спре Содота , пп спре Готора , пп Авраат терпеа лшпревпъ кк е! , петрекжпдв'1 .
д| . 1ар Ботпвл а 2К5 : ай асквпде-вой е» де Авраат сльта теа челе че е8
вой Фаче ?
н1 . 1ар Авраат се ва Фаче пеага таре , ип твлт , пп лштрв ел се вор вше
кввжпта тоате пеатврме пътжптвлв! .
Л1 . Къ щй , къ ва лижъца пре фи съ! , пп каса са двпъ сню , пп вор пъхг
къТле БотпвлвТ, ка съ Факъ дрептате , ип жвдекатъ , пп се а^вкъ Ботпвл преств
Авраат тоате , кжте а гръп кътре джпсвл .
к . 1Ш а 21*с Ботпвл : стр1гареа Содоте! , пп а Готоре* с'а лштвлцл'т ла
пипе , пп пъкателе лор сжпт тар! Фоарте .
к& . Беч! погоржпдв-тъ ВОЙ вейеа, де Фак двпъ стр1*гареа лор , каревшела
тше , 1ар де и в съ пп» .
кк . ПП лшторкжпйз-се де аколо Бървацп , ав ветт лш Содота , пп Авраат
ера лгпкъ стжпд лшпаштеа Боппшлв! .
кг. ПП апроппидв- се Авраат аги;: съпв т'ергГ пре чел дрепт лшшревпъ кв
чел пекредтчос , ип ва Ф1 чел дрепт , ка ип чел пе кре<Ппчос .
кл> . Бе вор Ф1 чшчЬгеч! де дрепц! лш четате , а8 шерсю-ве! пре е1? Ае" пв
ве! ерта тот доквл пептрв чшчГ-яеч! Де дрепц1 Ае вор Ф1 лштржпса?
к^> ЛЧч1 деквт съ ш Фач1 двпъ кввжптвл ачеста , ка се вч1'гГ пре чел дрепт
лшшревпъ кв чеК пе дрепцД, пп съ Ф1'е чел дрепт ка ип чел пе дрепт, шчГдеквт . Тв чел че жвДеч! тот пътжптвл , ав пв ве! Фаче жвдекатъ ?
кв . 1Ш а 2ю : Ае вой аФла лш четатеа Содоте! чиш-геч! Ае Дрепц!, вой
ерта тоатъ четатеа , ип тот локвл пептрв джпшн .
ка- ПП ръспвпгжпд Авряат , а /ле : аквш ат лшчепвт а гръ1 кътре Воишел
пнев , ек каре сжпт пътжпт , ни' чепвшъ .
км. Бар де вор ф! таТ пвцш! де чшчьгеч! де дрепц!, съ Ф1е патрв-геч! пи
чшч! , а8 терДе-ве! пептрв патрв-геч! ип чшч! тоатъ Четатеа? ип а ги; : пв
овой шерде де вой аФла аколо патрв-гечГ , ип" чшч! .
ка . ИП а адаос а гръ1 лшкъ кътре Ботпвл , ип а 7л'с : дар де се вор аФла
аколо патрк-геч! ? пп а г\е пв овой шерДе пептрв аче! патрв-геч!.
л . ПИ а 21'с : съ пв Ф1е чева Лоапше , де вой та! гръ1 : дар де се вор
аФла аколо треЬгеч!? пи а г[с пв овой шерде, де вой аФла аколо треТ-гечТ.
аа . 1Ш а 21С : пептрв къ почй гръ1 кътре Ботпкл , дар де се вер аФла аколо доъ геч!? ни а /ле : пв овойш'ерде де в<нв аФла аколо доъ геч! .
ав . 1Ш а 21С : съ пв Ф1е чева Боашпе , де вой та! гръ1 лшкъ одатъ ? дар
де се вор аФла аколо г1че ? пи а 21С : пв овой П1ерде пептрв ачеТ гече .
аг . 1Ш Са две Вотпвл двпъ че а жпчетат а гръ1 лв! Авраат , 1ар Авраат
с'а лдпторс ла локвл съв .
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Лот прНлмнд ^н клех пр| ^ну|^, де Оодом1Т1нТ С1 АсКирир» ; еш'мА Лот
кУф|ЛЛЕЕ&, Ц|1 К# ДОХ ф|Т| ДА1 САЛЕ, ОодОМД П1Е|| Д1 фоК ; ф<МИ» С» ф*Ч| С<«АЛ
ДЕ СА»Е „АНКААЕ , дЬш ДЧЕ1Д ЛОТ ^/ИС1ТЖНДКС1 , НЕЦШНД додрлм к# амжндоя ф«Т1Л1 ОЛЛ1 , Д1Н КДрЕ С'аЬ' Н'А(кУт МОДВ1Т1Н11, Ш1 ЛмМОЖТЕНП".
1 а§ вешт йо1 дппер1 ла Сойота сеара , пп Лот шъйеа ла поарта
Сойогае!, пи въяжпеЬ'! Лот с'а сквлат лштрв лштжтшпареа лор , пи
с'а лцшпат кк Фаца ла пъшжпт , ни а улс :
к . 1атъ Ботшлор аватецд-въ ла каса слвцп воастре, ръшжпец!, пп
спълацГ шчоареле воастре , пи с11гшпеацъ сквлжш1в-въ , вецД терне лт калеавоавтръ ; 1ар е! ав 21С : лт влщъ вот тжпеа .
г . ПИ '! а сшт пре е! , ип с'ав авътвт ла ажпсвл , пп а8 штрат лт каса л»1,
пи а фъквт лор де тжпкаре , ни аяйпе а копт лор , ни а8 тжпкат .
д. 1ар таГпаште Ле че с'ав квлкат е1, вървяцН четъцн Сосюпи! авлтквпжврат каса дела чел тжпър пжпъ ла чел Бътржп , пп' тот поройвл лдтпревпъ.
€ . 1Ш ах* к1*етат'аФаръ пре Лот, пп а8 аис кътре йжпсвл : впие сжпт върваци, кари а8 ттрат ла тте поаптеа ? Скоате'! ла по! , ка съ пе лдтпревпъш
кв е! (*).
в . 1Ш а епит Лот ла е! лтпаютеа вшн , пи а трае вша Лвпъ сте .
а. ИЛ а 21С кътре е! : шчТ Ле квш Фрпциор , пв ФпчецТ ръвтатеа ачеаста .
н . 41 ат е8 сюъ Фете , каре п'ав квпосквт къркат , пре ачелеа в01*8 скоате ла во! , ни въ Фачец! треава кв еле с1впъ квт ва плъчеа воъ , пвта! асвпра
Бървчциор ачестора съ пв Фачец! пе йрепт ; пептрв къ а8 ттрат свпт акоперетжпткл каси теле (и).
л.. 1ар е! ав* г\с л«! : а*вте лт коло , а! вешт се лъккещ! , 1ар пв жкйекатъ се
к 1Ьтр# жвг1ечТ, аквт дар те вот К1пв1 та! ръ8 пре т!пе а*е кжт пре е! ; пи сиеа пре
н н. Лот Фоарте , ип с'а8 апрошеат ла вшъ съ о стр1че .
1 . 1ар вървацИ (г) тмхжш] тжише ав трае пре Лот ла сше лт касъ , пи а8
лдшпе вша каси .
^мц|*
41. 1ар пре вървацн кари ера ла вша касПЧа педепмт кв орБ|'ре дела чел
,0.1 51 пик , пжпъ ла чел тире , ип с^в остешт къвтжпд вша .
к| . 1Ш ав 21С кътре Лот БървацН : а! тв пре чишва а1ч! ? П1пер1, ай Фечор!
6 А (>Кв4Т»"1 44 НоТ КА СХ Н I +*(1р|8на* «8 (Т Тр8п(фЕ, АД(К> СВ КврКШ Кв 6! .
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тенм +м1^оик» ф!ри са длм1'пК4 е2>еа1 к< карсАт , д< АКвдо «чест пгкАг са ким» : соделид .
И . а

Цаен : С8п I дкоПЕрЕмЖю 8л грт^лор мел» .

I . г К.. р'н сгдвСЕЕЕ |н >«и лвТ Лот ,
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о8 *ете ? саЯ пре алт чшева (Нп а! тъ1? Де сжпт $.п четате , сноатеЧ йш локвд
ачеста .
п . Къ вога съ стр)'кът по! локвл ачеста , пептрв къ с'а лдппълцат стр1гареа лор л>ппа)теа Оотпвлв) , пп пеав- тршм; пре по! Ботпвл съ'л стршът пре джпсвл.
ди 1Ш епшн! Лот а гръ)"т кътрептерИ съ1, карИ лвасе пре Фетеле лв1, палва
хи; : сквлац)-въ пи ешщ! аЧп локвл ачеста, пептрв къ Юотпкл ва съ таряъ четатеа .
ф. 11.1) съ първ а ворв) глвтъ лтпаттеа пшермор съ! . 1ар Дакъ с'а фъквт Фтшеацъ, гръвеа лтпери пре Лот, гшжпс] : скоалъ-те , ш> еа Фетееата, пп
челе с!оъ Фете а ле тале , каре а), ш) еш! , ка съ пв шер! пп тв лшшревпъ кв Фъръ
<1е лецие четъцН ,
ви- 1Ш е! с'а8 тврвврат (*), )'арлдпцер)1 ай" апвкат Де тжпъ пре ел, пре Фетееа лв) , нп пре челе (1оъ Фете а ле лв1 , пептрв къ пв са лшдврат Ботпвл а*е Джп- ^мцм:
свл , нп скоц,т,1к1й,1 пре е! аФаръ , а» гхс :
I • з31 • Мжптвшс! тжпткеще свФлетвл тъй , съ пв те в1ц1 лтпапо! , тч) съ ста! лдпвре вп (н) лок а"е прш прежвр , лм твпте те тжлтвеще , ка съ ш> те пршг! $тпревпъ кв е! .
п\ . Ш) а 2)"сЛот кътре йхпшН: роп;-тъ Боатпе,
,0.1 • Фипо" къ а аФлат слвга та тиъ лдппаттеа та , ип а! тър1т Дрептатеа та , ка
ре фпч) кв пипе , ка съ Ф)'е вш свФлетвл пнев , е8 пв вой пвтеа (_г) съ тъ тжптвес-к .рп твпте , ка съ пв тъ пршгъ релеле , пи воШ твр> .
к . 1атъ четатеа чеа Де апроапе ка съ скап аколо , есте пикъ , ш> тъ воШ тжптв) , ш) ва Ф1 в)В свФлетвл пнев пептрв тше .
кд. Ш) )а 2)с лв) : )'атъ т'аш пират <1е Фаца та , пи с!е кввжптвл ачеста , ва
еъ пв стр>'к четатеа , пептрв каре а! гръ)т .
кп . Гръвеще с!пр, ка съ те тжптвещ! аколо , къ пв вок> пвтеа Фаче лвкрвл пжпъ ^нцгл
ве! терце тв аколо , пептрв аче>а а«" кретат п«теле четгци аче)а (лгор .
\. 5.
кг . Соареле а ръсър>'т пре пътжпт , пи Лот а )'птрат лдп С)"гор .
кд. 1Ш Оотпвл а плоат престе Сосюша, пи престе Готора П)'атръ пвчоасъ, п Л*щ
Ш) фок Дела Потпвл Дт чер.
*,©.. кг.
к^. 111) а сврпат четъцие ачестеа , пн тот че ера лшшрежвр , пи пре тоц! кжц! 1с&и&
лък)»а лдпчетъц!, ип тоате кжте ръсар Ип пътжпт .
г1. л.1.
кв . ЛИ с' а в!тат Фетееа лв! лдппапоц ш) с'а фъквт стжлп (1е саре .
1^1михо. Ш) а тжпекат Аврааш ;»1оа ъ'\ ла локвл юн1е а стътвт лшпаштеа 1)отл«лв1, н. м.
кп. Ш) а къвтат спре Сойоша, спре Готора, ш) спре пътжптвл йе прш пре- в^ш:
яврвл локклв! , ш> а въевт: ип 1атъ съ сгпа паръ с1е фок йт пътжпт , ка о въпае 51. мд.
йе кзптор .
Оси
кд. Ш) а фост кжпй а стр>кат Ботпвл тоате четъцие Ле прю прежвр , 'т'а а- *ь н
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Две Вътпегеъ апипте йе Аврааш , пи а свое пре Лот аФаръ сНп пижлоквл сврпърИ
четьцп лш каре лъкв1а .
д. НИ а ешГт Лот сНп С1гор, Ш1* шейеа л*птвпте, ел , пи атжпсГоъ Фетеле
ли! кв ажпсвл , къ Са тетвт а лъкв1 лш (лгор , ни ав лъкгпт лш пещеръ ел , пи
ашжпсЬъ Фетеле л»1 кн ажпсвл.
ла. 1Ш а 21С чеа та! б ьтржпъ кътре чеа та! тжпъръ : татъл пострх есте бътржп , пи штепеа пв есте пре пъшжпт , каре съ се лшшревпе кв по1 , Двпъ к«т есте 0Б1че1»л атот пътжптвл .
лн . 1)1'по а*ар съ липбътъш пре татъл пострв кв вш ни съ (Зорппт ка ажпсвл , пи
СЪ р1<И*КЪ1П <Нптр'жпсвл сътжпцъ .
лг . 1Ш а лшгвътат пре татъл лор кв вш лшпоаптеа ачеха , ш! штржпо' чеа та!
сътржпъ а асЬрпнт ка ажпсвл лшпоаптеа ачеча, пи п'апп'вт, кжпй" а сюрпнт еа ,
пп кжпй с'а сквлат .
ад. 1Ш а фост айоа ъ\ аию чеа та! вътржпъ кътре чеа та! тжпъръ: 1атъ ат
(Норппт ер! кв татъл постр» , съ'л лиибътъш кв вш пп лштр^чеастъ поапте, пп
штржпо* те квлкъ ни тв кв ел , пн* съ ркПкът оЧп татъл пострв сътжпцъ .
а^. Н*П а лшшътат ни лттр'ачеа поапте пре татъл лор кв вш, ни штржпо" чеа та!
тжпъръ а Дорпнт кв ажпсвл, ни ел п'а цпвт, кжпо* с"а квлкат са, пп кжпа* с'а сквлат.
ле. НИ а лват лш пжптече апшкюъ Фетеле <п'п татъл лор.
аз- ППапъсквт чеата! таре Фечор, ни а К1*етат пвтеле лв!: Моав, 21'кжш!:
йтп татъл пнев . Ачеста е татъ Моавкешлор пжпъ лш гша ае асть21 .
ай . НИ а пъсквт ни чеа та! тжпъръ Фечор , пи а метат пвтеле лв! Атоп ,
11кжпЛ : Ф18л пеатвлв! пие» . Ачеста есте татъ Ашоштепиор пжпъ лш гша а*е
астъг! .
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Дпр&АМ М1ру[ ^нГ|р*»!, АКОАО -Т»ЛЛПХ» АТ^А .А.У 14 ф|МКА , ЛПоУ Д1М ПО^МКА ДомН#Л&1 N1 & Т1НСХ кИ МА^Г ДАр#р1 ° л ТЛ1ЛМС ЛА ЙНрАЛМ . ЙКрдЛМ С» йОДГХ , Ш1 ех ДН.
СХНХТОШАХХ КАСА АМПХ}АТ#ЛК| .
1 с'а с!вс с!е аколо Авраат спре пътжптвл чел кътре апнагъ 21 , пп
• лъкв1'т лттре КасНс , ни лштре Свр, ни а петертчгг лшгерар!.
в . 1Ш а 21*с Авраат с!е Сарра Фетееа са, къ сор есте пие , къс'а
тешвт съ 2шъ , къ Фетееа теа есте , ка пв квтва съ^ вч1*гъ пре ел
оатепп четъцп пептрв еа , ни а тршю Авшелех ^тпъратвл Герариор , ин а
дват пре Сарра .
г . 1Ш а штрат БвтпегеЗ ла Авнпелех лт сотп поаптеа , пн '! а ъхс лв! ; 1атг
тв ве! съ тор! пептрв Фетееа , каре а! лват , къ еа аре сърват .
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д. 1Ш Авшелех пв с'а атшс Ле еа , пп а х1с: Боатпе, ай шерде-ве! пеат дрепт,
кпре пк Ш16?
р. Ан пв ел а г1с нае : сор липТесто? ип еа 'плахи;: Фрате лш! есте , кв
лплпъ ккратъ, ип* кй П1Ж1П1 с!репте ат фъкйт ачеаста .
е . Ш1 'I а г'\с Бнтпегев ^п сотп : ев ат квпоскат , къ кй лапгь ккратъ а! фъ
кйт ачеаста , ш! е8 пй т'ат лшдврат де тше , ка съ пй пъкътвещ! тй липпрот1ва
теа , на пептрй аче(а пй те-ат лъсат съ те лтшц! де ддпса .
3- 1ар ак«ш с1ъ лишало! Фетееа отвлв! , къ пророк есте , ил съ ва ркга пеп
трй тше , пи ве! ф1 вШ : 1ар с!е пк о ве! да лишапо! , съ щИ , къ ве! тьр! тй , ии
тоате але тале .
н . 1Ш де (Кгшпеацъ сквлжпдв-се Ав1'телех, лдпдатъ а юетат пре тоате слкцме
сале , пп а гръ1Т тоате кввштеле ачестеа лш врекие лор , ип с'ав тетвт тоц! оатепП Фоарте .
л. 1Ш а метат Авшелех пре Авраат , ип а хи; лв! : къч! а? фъкйт поъ ачеа
ста ? а« доаръ ат греипт чева лшпройва та , де аГ адвс престе пане пл престе
лтшъръцпа теа пъкат таре ? лвкрв , каре ш'тепеа пй л'ар Фаче , а! фъкйт нае .
I . 1Ш а хш Ав|'телех кътре Авраат: че а! сокот1т де а! фъкйт ачеаста?
41. ПИ а 21с Авраат : пептрк къ ат гжшНт , къ пк ва <м Фр1ка лк1 Окшпегек
лдп локвл ачеста , на пре тше тъ вор оторж пептрк Фетееа теа .
«I . 1Ш кк адевьрат сор есте нае двпре татъ , 1ар па днпре тктъ , 1ар акйт
с'а фъккт пле ип Фетее .
п . 1Ш а фост кжпд т'а скос БйшпехеВ Лп каса татълв! тшев1 , ат Х1С е! : ачеастъ Дрептате съФач! кй пипе Л1П тот локйл впде вот штра , ъ\ : къ Фрате'т1 есте .
д|. ИП а лват Авшелех опие де драхте, о1, вщс!, слвц!, слвжшче , ни а Холос:
дат лк! Авраат, пи Та дат лишспо! ип пре Сарра Фетееа лк! .
а. кг.
е1. 1Ш а хн; Авшелех кътре Авраат : 1атъ пъшжптвл паек" лишаштеа та, ипде'цД ва плъчеа , лъквеще .
91 . 1ар кътре Сарра а х1с : 1*атъ ат дат опие де драхте Фрателв! тъв, ачестеа
вор Ф1 Ц1е лштрв чшстеа Феца тале , ни а твтйлор каре сжпт кк тше , па лштрк
тоате адевърйл съ спвк
аь ЦП с'а ркгат Авраат лк! Ввтпехев , ш! а лтсъпътошат Бвтпехев пре АВ1телех , пре Фетееа лн1 , ил пре слвжшчие лв! иа а пъсквт . .
н| . Пептрк къ лш к1сесе Ботихл тот пнтрасвл лш каса лв1 Авшелех , пептрк
Сарра Фетееа лк! Авраат.

в.

42.
К А П

КЛ.

1саак С1 ид1|» , Ш1 ех -кмцаркъ : ир 1гмм к\? м#ма са сч. скеап д1м кае» , ка «
С« увътаекч ^.н пУсти . МВ1М1Л1Х фач! к# Лнраам Л1Ггт#ог д| "*"" пр'н жКламжит.

в».

Л1.

а. в.

Гала

Ром:

* 30прн

1 Ботпвл а черчетат пре Сарра , Двпъ квт а гю , ш! а фъквт Т)отпвл Саррп пррккт а гртлт .
лвжпс! лш пжптече Сарра , а пъсквт лв! Аврааш фй ла вътржпре врегаеа (Гйпъ квт гръ1'се лв! Г)отпвл .
г . ПИ а К1'етат Аврааш пвтеле Ф1влв!съ8, пре кареле 'л а пъсквт Сарра: 1саак.
д. Ш1 а тъ1ат лдтпрежвр Аврааш пре 1саак лш 210а а опт , преквт 'I а фост порйпч1Т ТУътпегей лв! .
^. 1Ш Аврааш ера Де оевтъ с!е аш, кжпа* с'а пъсквт Гсаак Ф1вл съЙ.
е. ПИ а 21'с Сарра: ржс'т!а фъквт Ботпвл , пептрв къ чме ва ав21 , съ ва
ввквра липпревпъ кв пипе .
д. ГШ а 2)"с : чше ва епвпе лв! Авраат, къ Сарра аплеакъ првпк ? къ ат пъ
сквт ф|'в ла вътржпецеле теле .
и . 1Ш а кресквт првпккл , с'а лшцеркат , пп а фъквт Авраат оспъц таре Л1П
210а , лш каре с'а лдпцеркат Ф1вл съв 1саак .
л. ГШ въхжшГ Сарра пре Ф1вл Агаре! Егштепчи* , каре се пъсквее лв! Авраат,
жвкжийв-се кк Гсаак Ф1йл съв,
I. А 21С лв! Авраат : гопете пре слкжт'ка ачеаста , пи пре,Ф1вл е!, къ пк ва
тощет ф]'вл елвжшчн кв Ф1кл плев" Гсаак .
аь ГШ Фоарте грей с'а първт кввжптвл ачеста лдппаштеа лв! Авраат пептрв
Ф1вл съв" Гстаи .
П1. ГШ а 21С Бйшпехев лв1 Авраат : съ пв Ф1е гре» лшпаштеа та кввжптвл чел
пептрв првпк, ип пептрв слвжш'къ, тоате, кжте ва 21че Ц1е Сарра асквлтъ (Те
кввжптвл е!, пептрв къ лштрв Гсаак съ ва шета ц|'е сътжпцъ ,
п. ГШ пре Ф18Л слвжшчН ачещ1'а пеат таре ли вош Фаче , пептрв къ сътжпца
та есте .
д'. ГШ с'а скалат Авраат сПтшеаца , ип лвжпс! пж!п! , пи вп вас кв апъ, а сГат
Агаре!, ип а пкс пре вшървл е! ип првпккл, ип о асловогппре ажпса, пн еа
шергжпс! рътъчеа прш пкспе кътре Фжптжпа жврътжптвлв!.
ф. ГШ са СФЯрипт апа аш вас, пи а лепъЛат првпк8л свпт вп Браа* .
01. ГШ тергжпа" а шежвт лшпрежта лвНепарте, ка о арвпкътвръ Де арк , пеп
трв къ а 2ю : пв вой веДеа шоартеа првпквлв! ппев , ип стр1"г,т.пс1 прапквл а плжпс .
ди ГШ а ав21т Бктпегев глвевл првпквлв! ^!п локвл впие ера , ип а стр|'гат $пвервл лв! ОвтпегеЗ пре Агар (Ип чер , Ш1 а 21С еТ : че есте Агар? пя те теше ,
къ а а«21т Бглппегев глвеал првпквлв! тъй Шп локвл впс1е есте .
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н1 . Скоплъ-то , 1а првпк8Л , шГ.1 цше кз тжла та, кг пепт таре ли воШ Фаче .
л< . 1Ш а йешк1С ЬпптегвХ оки е1, ш! а въгвт фжлтжпъ йеапъв1в (а), ш1
тергжпс] а ктплзт васвл Ав апъ, пи а ааъпат првпквл .
к . 1Ш ера Бвтпегев кв првпквл , ппакресквт, пиалъквп лшпьстю, писа
фъккт вжпътор .
ка . 1Ш а лъкйгг лдп П8ст1е (в), пи Ч а йат лв1твтъ-са Фетее Лп Фарапвл
.Еп'ПТ8Л81 . (г)

кя . Ш1 а гръ1т Авипелех , пп Охогат , каре лвясе пре порв-еа , цп Ф1хол ВоввсИвл пхтерп лв! кътре Авраат гисжпс! : Бвитегев1 есте кв тше , лштрв тоате
кжте Фач1 .
кг . Аквш (Ьр жвръ-те пие пре Бвтпегев", къ пв'т1 веГ Фаче стржтвътате , тч!
сетшц1е1 теле, П1Ч1 пвтелв! гшев" ; 41 йвпъйрептатеа , каре аш фъквт кв тше,
веа Фаче кв тше , пп пътжптгш! лштрв каре те-а! сълъпхшт .
кд . Ш|'й21с Авраат: ев жвр .
■се- НИ атастрат Авраат пре Авипелех пептрв Фжптжшле апец каре ле-а*лват слвц1ле лв! Авшелех.
ка . Ав1телех а ъ\с лв* : п'ат тшт чше а фъквт цш лвкрвл ачеста ( д ) шч! тв п»
'т! а! спвс , п!ч1 ев п'ат ав21'т , ф ьръ пвта! астъг! .
«3 • ППалват Авраат о!,вще1, ппа скт лв! Авипелех, ш! а фъквт ашжпсю!
легътвръ .
км 4 1Ш а пвс Авраат шапте пиелвшще Де о! сшгвре .
ка. 1Ш агю Авппелех лв! Авраат, че сжпт ачесте шапте пиелвшще але 01лор ачестора , каре ле-а! пвс сшгвре ?
*'. НП а 21с Авраат : ачесте шапте пиелвшще че ве! лва йела тше, ва Ф1 тю
търтнр1е , квт къ ев ат съпат ачеастъ фжптжпъ .
ла . Пептрв аче^а а шетат пвтеле локал»! ачелв1а Фжптжпа жврътжптвлв! къ
аколо ав жврат атжпДо! .
дн . 1Ш ав фъквт атжпДо! легътвръ ла Фжптжпа жврътжптвлв! , ип с'ав сквлат
Ав1телех , ип Охогат , каре цшеа пре Корв-са , пи Фдхол та! тареле пвтерП
лв! , Ш1 с'ав лшторс лт пътжптвл Фшстш .
аг. НИасъои Авраат даршъ ла Фжптжпа жврътжптвлв!, пи а метат аколо
пвтеле Ботпвлв! , Бвшпегев' вечш*к .
ад . 1Ш а лъкв1т Авраат лт пътжптвл Фшспт гие твлтв .
а.1. Д
ка К
♦»л«| Д1н
Р«ммм1Ч4С

Лл2 К11 са 314» 1$Квр»Л Д1Н Клре ТОТ Д1АЙП4 Кврус Д04 ржв.
Б|кд14: Ром: вещ: +« пвсти ФлрлнвлвТ. г Е\шл : Ром: Енишпд д|*т *л"> ввма-14
о>др«нвл впптвл»! .
вз. д 6л«н: «вкжитвл *чит4, ирбкрс: Авнрвд ПКТ* ш]
*нкг кшемаТ МЛ( *8яр8л,А1 кжт квкжятвА.
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КВ.

Д^.«ш^|Ч' шмтрЧ кл ех ддиир^!, ш| с* фдк* к#носк#тх кр|дшцд, Ш1 дскКлтд(■* лЪ1 йврллм ,

^Тпо^нч1Цл к* еж жгртш&скг па» ЬдакФЮл с*б , |д> кжмд (•**

С*'л Ж1^тф|&(к«, 'л * епр1т ^ку^Ул, Ш1 пштвК а«иаст» дскКлта»! С1 ^нтя!1СК лУ^
Ь{,гл1мТ то»Т1 ф»г»^У|нц1Л1 .

01 нУм»*« ф|Т аУИ Нах°» ф(>*Т1Л1 лУ1 йк»»»м .

1 а фост й?;пъ кввштеле ачестеа Бвтпегев а !сш'т1*т пре Аврааш пп
'I а Я1С : Аврацше , Авраате , 1ар ел а 21'с 1*атъ е8 .
в . 1Ш а 2Ю : 1апреФ1'вл тъв чел 1ВБ1Т пре 1саак , пп шерп! лш пътжптвл чел лшпалт , шГл а(]о пре ел аколо жертвъ лштрв впвл Ап
тмщП , каре'ц1 вой аръта.
г . II М сквлжшЬ-се Аврааш (1е (Нлнлеацъ, а пас шаоа пре аешвл съв, пи алват
кв сте с1оъ слвцТ, пп пре 1саак Ф18Л сън , пи тъшй летпе пептрв жертФъ , а терс ,
пп а тре1'а ъ\ а вешт лалоквл, каре '1а гюле! Рвтпегев.
а . II П къвтжпй Аврааш а въгвт локвл с!е йепарте .
е . 1Ш а 21с елвцмор сале : шъдец! 0141 кв аешвл ,

1*ар ев , пи првпквл вот

терце плпъ колеа , пп лдпкклпсЬ-пе, ле вот л>птоарче ла во! .
з.

III 1 а лват Аврааш лешлеле челе пептрв жертФъ, пи ле-ав пне пре втерП лв1

1саак Ф1клвТ съв, ни а лват лш тлЛш фок , квщт , пп с'ав Нкс атжпсю! .
3 . НИ а 21С 1саак кътре Аврааш татъл съ8 : татъ, 1пр ел а г\с : че есте Ф18Л0 ?
Ш1 а 21С : 1атъ фоквл , ш1 лешпие , впс1е есте оаеа пептрв жертФъ?
и . 1Ш а 21*с Аврааш: Бвтпегев лшп ва лшгр1*Ж1 пептрв оае (1е жертФъ, Ф1вл плеВ !
л. . ПИ тергжпД атлшс1о1, ав ветт лалоквл, каре '1а 21*с Бвпшегей, ш! а 21сПт аколо Аврааш жертвелП1К , пп а пес лешпие смзасвпра , Ш1 легапа* пре Ф1вл
съ8 1саак , 'л а пкс пре жертвелшк йеасвпра лешпелор.
Тдкоп
пк».

| . ПП а 'пт1пс Аврааш шжпа са съ 1а квцквл се жвппе пре Ф1*вл съв" .
*| . 11П 'л а стр1"гат лшцервл Вошпвлв! сИп Чер г\калА : Аврааше , Авраате ,
1ор ел а 21'с : 1атъ ев ,
В1 . 1.Ш 'I а 21С : съ пв п«1 шжпа та пре првпк , шч! съ Фач1 л»1 чева , къ аквга
ат квпосквт , къ те тепн тв с1е Ювшпегев , ин пв Ц1 с'а фъквт пнлъ де Ф1вл тъв"
чел 1&Б1Т пептрв ш!пе .
г1 . ПП къвтжпс1 Аврааш кв окп , а въгвт вп вервече лшквркат кв коарпеле лштр'о рашвръ (1е копач савск, ин йвкдпав-се а лват вервечеле , ин 'л а асЬс жерт
Фъ л>л локвл лв1 1саак Ф1*влв1 съв" .
Д1 . ПП а к1ешат Аврааш пвшеле локвлв! ачелгпа : Бошивл а въгвт, жЙкъ :
астъг!, лш швпте Оощпьлс'а арътат.
^1 . ПП а стр1гат лшцерьл Бошпвлв! пре Аврааш асюа-оаръ йш Чер я&жпс! :
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«I Асвпратеа Л1псв'т1 т'ат жврат , ,1ТО Бопшм: пептрв къ а! фъквт кввжп- п«м ■
Ш ачеста , ш! п» ц! с'а фъквт шмъ „е ф!вл тъв" чел 1вв1т пептрв тте ,
д
31 . Кв айевърат вЬе кввжптжпс! те вой в.пе кввжпта, нл лштвлп^а вой о1*
лштвлш сътжгща та ка стелеле Червлв!, ш! ка песшвл чел сю пре църтвр!- м/ кд
ле шърИ ; ш! ва тощеш сътжпца та Четъцие пе-пр1етшиор .
* ш« •
и. . 1Ш се вор вше кввжпта лштрв сътжпца та тоате пеатврие пътжптвлв!, *
п нн
пептрв къ а! асквлтат кввжптвл пие* .
III-

»

.

Лока .

А1 . Ш1 с а лшторс Авраат ла слвщле сале , пп сквлжтЪ-се с'а Йвс ла фжптжпа жврътжптвлв!,, ипа
Ш1. лъкмт
лииид» аколо
«пили.
Бвпъ ачестеа с'а порвпч.т лв! Авраат, г.кжпо* : !атъ а пъсквт пп Мелха
ф.1 лв! Лтахор Фрателв! тъв .

4 ОГ
5" н '

«*. Пре Йя чел лштжй пъсквт , пре Ва!кс Фрателе лв! , ш! пре Катви татъл &й„
(лриор ,
И
ки , Пре ХаааЙ, пре Аяав , пре ФалЙес , пре ГелдаФ , ш! пре Ватви .
"^
_
,
-г~ «"■им .
1ар Ватви а пъсквт пре Ревекка. Сжпт ачещ.а опт фП, „ре карн 'I а пъсквт
г Й§
Мелха лв! Кахор Фрателв! лв! Авраат .
«А. 1ар цптоареа лв! апвте Гевша а пъсквт ш! 1а пре Тавек, Таат пре
Тохос, лплре Моха.
' г

КАП

КГ.

«Ь^л модр, , о плжни. Днр»»м , ш1 о ^игрсли* +м п.цлр* чи +мАо.т» , мр о *

I а фост В1'аца Сарре! освтъ йоъгеч1 пп шапте «"е ап! .
н . Ш! а твр.т лш четатеа Арвок , каре есте лш вале ; ачеаста еств
Хевроп лш пътжптвл Хапаап; !ар Авраат а веп.т се плжпгъпре Сарра ,
лп с'о жълеяскъ .
г. 1Шс'асквдат АвраагасЬзла тортвл съ8, ппа гръ!Т Фплор лв!Хет а1кжпи :
А. Стреш, пи петерп.к сжпт ев ла во! ; аацГт1„ар топне с!е тортжпт ае
л во! , ка съ лдпгроп пе тортвл ппеЙ .
6 . ПП а ръспвпе фп лв! Хет кътре Авраат , 7лкжш1 :
е . N8 Боагапе , асквлтъ-пе пре по! : лшшърат «ела Бвтпегев' ещ! тв лштре
по!; лш торгажптврие поастре челе алесе лтрро«пъ'ц! тортвл тъв*, къШч! впвл
йптре по! пв те ва опр1 , ка съ пв'ц! лшгроп! тортвл тъ8 аколо .
3 . ПИ сквлжпав-се Авраат с'а лткшат ла поройвл пътжптвлв!, ФИлор лв! Хет
и. Шд а гръ1т кътре (кпш!! Авраат хш&пй : ае вощ! кв свФлетвл вострв ,
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ка съ -цпгроп тортвл пНей (юда фзца пша , асквлтоц1-тъ, ш! гръ1цТ поптрв тше
лз( Ефроп алв! Сапр ,
л . Ка съ'пп йеа пещера чеа дикклтъ, сл»1 , че есте лшпортеа цярте! л»Т, пре
арпшт кжт ва прец«1 , ка съ о ат ачеаста лштре во1 топне йе. тортдпт .
■ . 1ар Ефроп шъс!еа лш ипжлоквл Фплор лв! Хет, пн ръспвп2.ъпа" кътре Авраат
лш авгвл Ф1иор ле! Хет , ип а твтвлор челор че штра лшчетате а г\с :
&\ . Лйпгъ шше Фи Поатпс , цп тъ асквлтъ : царша , пп пещера , каре есте лштр&пса , ше о йа» , лшпаштеа твтвлор четъцешлор пне1 , лш гроапъторТ8Л ТЪЙ.

м. 1Ш с'а лшкшат Авраат лшпаштеа поройвлв! пътжптвлв! СОп . 1Ш а 21С лв1 Ефроп ла 882 лшпаштеа поройвлв! : а"е врете че ещТ лхпгъ
пи'пе , аскклтъ-тъ ; арпштвл царше! 1ад Аела пипе , ип воШ лшгропа тортвл
пиен аколо .
д1 . 1Ш а ръспвпе Ефроп лв! Авраат 21*кгпЛ :
$\ . IV» Поанше , атавгк: пътжптвл есте Ле патрв евте а*е а*рахте а*е арпшт ,
че есте ачеаста лштре тше , ип лштре тше ? (н) Лв тортвл пи цРл лшгроапъ .
з'| . 1Ш а асквлтат Авраат йе Ефроп , пи а плъпт лв! Ефроп арпштвл , каре
а гръ1т ла авгвл Филор лв! Хет , патрв евте а"е орахте йе арцтт алес ла пегкцътор! .
дг . 1Ш царша лв! Ефроп , лш каре ера пещера чеа лшдонъ , спре Фаца Матвре!, царша , пн пещера, каре ера лштрв еа , пи тоц! копачи каре ера лш царшъ,
шьтот че ера лш хотарие е! лшпрежвр ,
м'|. С'а Лат лв! Авраат топне лшпаштеа Филор лв! Хет, пи лшпаштеа тктвлор челор че штра лшчетате .
л.\ . Ььаъ ачестеа а лшгропат Авраат пре Сарра Фетееа са лт пещера ца
рше! чеа л1пДо1тъ , каре есте лшшреажша Матвре! , ачеаста есте Хевроп лш
пъш&птвл лв! Хапаап.
к . 1Ш с'а лштър1т царша, пн пещера, каре ера лштржпса лв! Авраат то
пне Ле липтортжптаре Лела фн лв! Хет .
Ь1 .
6'| .

д Ккл : ме* ВЕК1Е 4рс : +мм41мт(л нородвлвТ пгмжнтвлв'!, Ш1^пнл!нт1« фм'лор лйТ Хет
к -^ N б&рпцн йсп : Долмме *л м\(в лтвлгг-мъ ир| м1н«, вгмжнт Д| а*тр8 сви ал

СШлТ А* *Ц>Ь|ц'| , ^Мтрем1М1,

1Ш фНТ^С Т1Н1МС 6сТ|?

♦♦♦«=>♦♦♦!
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КАП

КД .

бкамм ж^ржмлДГиЛ слУгд са +л т^м1п ^м Мкопотаиша , ех к»Уп ф<мн лНТ
1»&к: лч1стд лКжнд сцмн ^1ла ДКмтг!» дфлх п*1 Римккд , ш\ к# Н01Д п%р1нц1лой ,, *
фрЛЦ1АО(1, Ш1 КУ А €' © 4А^"и ЛЛ I"**

ПР КЛР' €Л ° ,& Ф<М11) Ш1 ДШД С1 МЖНГ»!

дНпЖ МОДрПД М^М11 САЛ1 .

ЙЙЙ Ивраат ера вътржп треквт лш 214е, пи Ботпвд 'ла вте-кввжпта*
^|{Й| '^3| лштрв тоате .
>
^^Й Ш в . 1Ш а ги; Авраат слвцП соле че! та! вътржпе а касП сале , каре
1ЙдШ§1^;11 ера та! таре престе тоате алесале: пвпе тапа тасвпт артвл ппей.
г . 1111 те вой искра пре Пошпвл Пвгпнегенл Червлв! , им ал пъшжптвлв! , ка
Фечорвлв! пмев 1саак съ и» 'I е! Фетее Ли Фетеле Хапапеиор , лштре кари лъквеск ев .
д . 1П л\п пътжптвл пи'е8 , впсю т'ат пъсккт е8 , да леатвд т!ев ве! тсрне
пп ве! лва Фетее Ф1влв! плев" 1саак Ае аколо .
^ . ПИ а 21С кътре йжпсвл слвга : а*ар с1е пв ва вреа Фечоара съ в]'е кв пи'пс
Л1П пътжптвл ачеста , лштоарче-воШ пре Ф1вл тъ8 аколо лш пътжптвл с1е впие
а! епит ?
в. 1ар Лврааш а г ю* кътре сТжг.свд: 1а апипте съ пв лтторч! пре Ф1«д ппеХ
аколо .
д. Ботпвл Бвтпехевл Червлв! , Бвтпегевл пътжптвлв! , чел че т'а лват сНл
каса татълвГ шев" , пп оЧп пьшжитвд линсаре ш'аш лъскат , чел че пнлв гртлт , пн
с'а жврат пие 21'кжпс! : ц]'е вой с!а пътжптвл ачеста , им" сешпщ1е1 тале , ачеста ва тр]"ппте пре фпнервл са лишаштеа та, ш! ве! лва Фетее Фечорвлв!
пПек с!е аколо.
я . 1ар с1е пв ва вреа Фечоара съ в1е кв тте лдп пътжптвл ачеста , кврат ве!
Ф1 тв с?е жврътжптвл пиев , пмша! пре Фечорвл пиев" съ пв'л лдпторч! аколо .
л. . 11 П а пвс слвга тжпа са свпт аршвл лв! Авраат стгпживлв! съв , ни а
жврат лв!пептрв кквжптвл ачеста.
1 . ПИ а лват слвга гече кьпше аЧп къпнлеле сппжпвдв! сг8, (Нп тоате мпътъцие стъпжпвлв! съв кв сше , пн сквлжпдв-се с'а бвс лт Месопотапна четатеа лв1 Лтахор.
о . 1Ш а ашегат кът^еле съ оаЧхпеаскъ аФаръ ^е четате лжпгъ фжптжпп спе!,
вийе ес сеара съ 1а апъ .
к\. НП а 21с: Поашпе Овтпегевл стъпжпвлв! ип"ев Авраат , фъ кале ввпъ
дппа1птеа теа астъг!, Ш1 шпъ кв стъпжпвл т!еХ Авраат.
Г| . 1атъ ев став ла Фжптжла апе! , Ш1 Фетеле челор че лъквеск лшчетате ес,
ва се скоацъ апъ .
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д| . 1Ш Фечоара , кър!а ей ВО18 гГчо : плеакъ впбра та съ веп8, нп еа ва ъ\че пие: веа т« , нп къш'леле тпле де во"» абъпа, пяпъ че вор лшчета тоате
а веа , ачеаста ва ф' гъптъ лв! 1саак слвци тале ; пи' лдптрв ачеаста вон» квпоаще , къ а! фъккт пилъ кв стъпжптвл пиев Аврааш .
ф . 1Ш а фост та! лдшпнпте бе а съвжрин ел гжпеНш! лш ккиеткл съ» , 1атъ
а еиит аФаръ Ревека Фата лв! Ватмл Фечорвл Мелхе! Фетееа ла! Кахор Фрател«1 лк1 Аврааш , авжпб ваНра пре втървл сън .
91 . ЛИ Фечоара ера Фрктоасъ ла Фацъ Фоарте , върват п» о а квпосквт пре
еа , Ш1 погоржпсЬ-се ла фжптжпъ а кпшлкт вабра , нп с'а С81Т .
3*1 . НП а алергат слига лдппаштеа с1, ип* а гк : йъ^пп съ веа» пкцшъапъ сПп
ваг1ра та .
т . 1ар еа а г*с : веа Поатпе , ип" гръвтб а словог"т вайра пре врацвл съв,
Ш1 *л а айъпат пжпъ а лдпчетат а веа .
.0.1 . ИП а 21*с : ш |" къпшелор тале воШ скоате апь пжпъ че вор веа тоате .
к. ИП гръвнк! аг1ешертат вабра лш абъпътоаре , пи 'аръш! а алергат ла фжлт«т.пъ се скоацъ апъ , пи" а ас) ъпат тоате къпнлеле .
кх . 1ар ош8л о сокотеа пре еа , ип тъчеа , ка съ квпоаскъ лдпбрептат-а Ояшпегев кален .ш , сав пк?
кн. ИП а фост сЬпь че а лдпчетат тоате къпнлеле а веа, алват отвл ао! черче! ае авр , каре тръцеа кжге о брахтъ, ш! Та пвс лш врекме е1, ип боъ
връцър! лдп тжшме см , каре тръцеа гече тъсвр! бе авр .
«г . иП а лдптреват'0 ако$Фатъещ1? спвпе'пи бе есте ла татъл тъ8 локсъсъЛЪШЛЙНИ 1101 .

кд . 1ар еа а г'с лв! : Фатъ сжпт алв! Ватви Ф1вл Мелхе!, пре каре 'да пт>сквт еа лв! Кахор .
ке . иП 'I а 11С лв! : пае , ип фжп твлт есте да по! , преквга ип док бе сълъшлк"т .
ко . Ш|' вте пържпс! отвлв! с'а Л1пктат Ботпвлв!, гш.т.пе" .
кз • Бше есте кввжптат Пошпкл Бвтпеяевл стъпжпвлв! пиев" Аврааш, чед
че п'а дват с!рептатеа са, ип аоевъръл, бела стъпжпвл пне8, ип пре пипе га'а
лдпбрептат ла каса Фрателв! стъпжпвлв! ппев .
кн. Ш1 алергжпб Фечоара а спис лдп касъ швтеГ сале бвпъ кввштеле ачестеа .
кл. . 1ар Ревека авеа Фрате апвше Лавап , ип а алергат ачеста да от аФаръ
да фжптжпъ.
а . 1Ш а фост бакъ а въгвт черчеН , нпвръцърме лш тжшеле сврорПсаде Гевекка ип авжнк! кввштеле еГ, каре я'чеа : аша 'ш! а гръ!т ошвд, а веп1т да
от ки(1е ста ед кв къпнлеле да фжптжпъ .
а». иП а ж'с двГ : вто , 1птръ лииъвптрв вше кввжптате ад Роттив!, пеп
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тр» че ста! аФаръ? е8 ат гъпт касъ , пи лок кхтиелор тале .
лн . 1Ш а 1птрат отвллшкасъ, ш! а а*ескъркат къпилеле, а йатпое , пи фжп къянлелор , пи апъ <Ь спьлат п!чоарелор лв! , пи шчоарелор оатепиор челор че
ера к» ел .
аг . 1Ш леав п»с лор пжГпе съ тъпжпче , 1'ар ел а г'ю : пв вою тжпка , пжпъ
че п* веШ гръ! кввютелв шеле , ип е! ав г!с : гръеще .
ад. 1Ш а 21С: слвга л»1 Авраат сжпт ев\
ле- Ш1 Богапвл В1'пе а кввжптат пре стъпжпвл пие^ Фоарте, пи с'п тър1т ,
ПЙЧа (1ат лв! о1, вще! , арцшт, а»р , сляп!, слвж1иче , къппле , ип всМ.
аЬ . 1Ш Сарра а пъсквт вп Фечор стъпжпълв! пне8 йвпъ че а лппвътржшт ел ,
Ш1 '1а <1ат л»1 тоате , кжте а аввт.
ла . 1Ш ш"а жврат стъпжпвл ппев , 2|'кжпН : съ пв еТ Фгшее фк;.ш пнев- <1ш
Фетвле Хапапе1лор, лттре кари лъквеск ев лдп пътжптвл лор ;
лн . 'П пвгаа! ла каса татълв! пнев съ терп! , ла иеашвл пиев, пи ве! лва
Фетее Фечорвлв! пп'ев де аколо .
лл . 1ар е§ ат 21С стЪПЖпвлв? пиев" : Дар Де пв ва вреа се в^е кв тше Фечоара .
м . Ш1 'тТа 2"1С : Ботпвл Бвтпегев лдппаштеа кв! Б1'пе ат плъквт , ачела ва
тр1пнте пре фпцервл съ8 кв т1пе , ш! ва лдпДрепта калеа та , пи ве! лва Фетее
Ф1К.1К1 пнев (Ип пеатвл ппе8 , ни' аЧп каса татълв! пнев' .
мд . ДтвпчГ кврат ве! ф| де влестетвл плей", а"акъ ве! веп1 да пеатвл пнев,
пи пв вор а"а Ц1е , ни' тв ве! Ф1 кврат о*е жврътжпткл пнев .
ма. 1Ш велиш* астъгТ ла фжптжпъ ат 21'с: Боатпе Бвтпегевл стъпжпвлв! плеЙ
Авраат, Де ве! либрета тв калеа теа пре каре акнт терг ,
алг . 1агьстав ла Фжптжпа апеТ , пи Фетеле оатешлор четъцн вор епп' ка съ
1а апъ , пи ва Ф1 Фечоара , кърга ев во18 21че : (1 1/1111 съ веав пвц|'пъ спъ <Пп
ваДра та.
мд . 1Ш лдтТ ва 21че : пи тв веа , пи' къпплелор тале воШ скоате апъ , ачеаста есте соида , каре а гъто Пошпкл .ш 1саак слкцп сале , ип лштрв ачеаста всмв квпоаще , къ а! фъквт пнлъ кв стъпжпвл пнев Авраат .
ме . ПИ пий фппа!пте (1е а СФжрин ев гръшо" лдпккцетвл пиев, лтДатъ а
еип'т Гевекка кв ваЛра пре втър, пи с'а ногоржт ла фжптжпъ, а скос апъ, пи
ат 21С с1 : г! ь'ш1 съ веив* .
ме. Ш1 еа грььик! а словогЬ вайра пре врацвлсъв', Ш1 а 21С : веатв, пи кътиеле тале ле воШ аДъпа , ни" ат бъвт , ип кътмеле леа ас!ъпат .
мз • Ш1 ат лттревато пре еа , акв! Фатъ ецй тв спвпе т!е ? пи еа а 21'с :
Фатъ сжпт алвТ Ватви Фвчорвлв! лв! Кахор , пре каре л'а пъсквт лв! 31елха ,
пи ат пвс черчеи пре врацвл е! , Ш1 връцър1'ле пре тжшме е! .

7.

«и . ИЛ пържп^вЧпТ Б1*пе т'ат лпкдпат Ботпклв! , пп внзе ат кввжптат прв
Рошпвл Овпшегевл стъпжпвлв! пиев Авраат , чел че т'а лпйрептат лп калеа
ааевървл»! , ка съ 1а8 пре Фата Фрател»! стъпжпвлв! пиев" , Ф1'вЛ8! съв .
*л.. Веч! а"е вец! Фаче во! пшъ , ип йрептате кв стъпжпвл плев" спвпедо'т!,
касътъ лшторк спре йреапта, сав спре стжпга .
м. Ш1 ръспвпгжш! Лавап , пп Ватвм ав ъ\с : с!ело Вотпвл а еппт лвкрвл ачеста , пв вош пвтеа гръ1 Ц1'е лпшронвъ , )п'чГ ръв, шч! вше .
нл . 1атъ Ревекка лпшиптеа та есте , 1"ао пп те й«, пи съ Ф1е Фетее Фечорвлв!
стъпжпвлв! тъй , с!шъ квт а гръхт Йотпвл .
нн . ВИ а фост Двпъ че а ав21т слвга лв! Авраат кввттеле лор с'а ллкшат пре
пътжпт лвТ Ввтпегев .
нг . 1Ш скоцжпв слвга васе Де прЩпт, пи Де авр, пи лшпфъкътште а йат Ревекке!,
ип дарвр! а Дат Фрателв! е! , пп твте! е! .
и^. Ш\ а тжпкат , пи а бъвт ел , пп оатеш!, че! че ера кв Джпсвл , пи а Дорпит, пи сквлжшЬ-се сИпнпеаца а шс : слоБ021Ц1-тъсъ тъйак ла стъпжпвл пнев.
не- ВН а хгс Фр;щи, пи швтъ-са, съ рътже Фата квпо! ка вр'о гече гие, на
Двпь аче1а съ ва Двче .
нз. 1ар ел а г\с кътре е!: пв тъ- опр1"цТ , къ Вотпвл алпДрептат калеа теа
лптрв пипе, слОБОгцр-тъ , ка съ терг ла стъпжпвл пн*е8 .
На. 1ар е! а8 21С : съ метът тжпъра ип с'о лптревът , пи а юетат пре Ревек
ка, Ш1 Чаггс еТ: терце -ве! кв отвл ачеста?
нн . 1ар еа а 21'с : вой терце .
ИЛ., ВВ ав СЛ0Б021Т пре Ревекка сора са , аверме е!, пре слвга лв! Авраат ,
ип пре че! че ера к» Джпскл .
а . ■ ВВ вте ав кввжптат пре Ревекка , пп '! а8 ъ\с е! : сора поастръ ещ! , Фътв
жптрх ти Де геч! Де тЙ, ип се тощепеаскъ сътжпца та четъцме пе-пр1*етепмор .
а». ВВ сквлжпДв-се Ревекка, ппслвжшчие е!с'ав св!т прекъппде, ш1с'анДнс
кв отвл , слвга лв! Авраат .
зч. 1ар 1саак терцеа прт пвспе спре Фжптжпа веДеше! , ип лъкв1а лп пътжптвл
чел Де кътре апиагъ 21 .
аг. ВВ а еппт 1саак , ка съ се превтвле ла кжтп Де кътре сеаръ , пп къвтжпД
кв оки авъгвт къпшеле веШпД .
аА. ВВ къвтжпД Ревекка кв оки а въгвт пре 1саак , пп а сър1т Депре къпилъ.
ар. ЦВ а 21с кътре слвгъ : ч1пе есте отвл ачела, кар* терце пре кжтп спре
лптипптареа поастръ? ип а ги; слвга : ачеста есте стъпжпвл пнев , 1ар еа лвжпДв'ш1 хаШа с'а лпвръкат .
36 . ВВ а спвс слвга лв! Гсаак тоате кжте а фъквт .
«., Ш1 е штрат 1саак лт каса твте! сале, ип а лват пре Ревекка, ние' а фъквт
лв! Фетее ип а 1вБ1То пре йжпса , тжигжйЛв-се пептрв Сарратвтъ.са.
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К§ .

4н*мм ^шТ |д ф|мп, ш! ндц|| д|м т^жм» прКнчТ, к*ро»д Л1 да дд»У||Т; \Ч1 IСДДК ^1 ЛДСХ М0ЦЛН1в14 : МО»{|1 АнйДДМ . 1<МЛ|Л , А^ПХ 41 МДЦ11 доГ-спр(-фЧ1 ф||,
модр». Ьлдк с» ро»гхп1Нтр# ф|мпа сл к* ерд стивп*, ш! ндцл до? пр#нч1 у1М1н!
П11 Ь»К Ш1 пр| ЬкОН, Ч1АМД? МДЙ1 1И'И МН^Т -НЛКУ /ИД* ЛЛ1К .*НТЖЬ#М1А ндф1й|Г.
1 ааЧогжпа* Авраат ш'а лват Фетее , ак-ьр1*а пвтеле ера Хетвра. дПдрд:
к . Ш1 а пъсквт лв! пре Яотврап , пре 1еяап , пре Майад , пре Ма- ». лд .
(Пат, пре 1егвок на пре Сспе .
г. Гегап а пъсквтпре Сава, 1шпреБее1ап; 1*ар фй лв! БеДап аХ
фост: (д)Асврпт, ЛатвсНт, па Лопат.
д. ЦЙФйлвШааЧат: ГеФар, АФ1'р, Епох, АвМа, иаЕлс1ага: тоц! ачещ^а ера
Фечора Хетвре! ,
5- Ш1 а бат Авраат тоате аверме сале лвТ Тсаак Фечорвлв! съ8 .
е . ИП Фечорнор цптоарелор сале а с!ат Авраат (1аркр1 , пп" лдпкъ фшИ ол
В1*к 'I а скос пре е! лшлатвр! (1сла 1саак Ф1вл съв кътре ръсърп ла път&птвл ръСЪр1Т8р1Л0р .

д. Ачещда схпт апй /иелор В1'ецй лв! Авраат кжц! а тртлт освтъ шапте-геч!
ПП Ч1ЛЧ1 .

и . ИЛ слъбпк! Авраат а тврЬ лштрв вътржпеце ввпе, ип с'а пвс лжпгъ порос1нл сгв .
л. . Ш1 'л а лшгропат пре йжпсвл 1саак , пп Гсншл атжгкю! Фечорй лв! л>п
пещера чеа л1па"о1гь , лш царша лв! Ефроп Фечорвлв! лв! Саар Хетевл каре есте лмппреажта Матвре! ,
I. ЛДп царша, иапощера, каре а квтпърат'о Авраат Деяа фй лв! Хет ,
а8 лшгропат пре Авраат, па пре Оарра Фешееа лв!..
д1 . 1Ш а фост (Ьпъ че а твр1Т Авраат, вте а кввжптатБвтпегев пре 1саак
Ф1йл л»1, пп а лъкв1Т 1саак л.г.пгь Фжптдпа вечери .
«I . Ачестеа елит пащерй.с лв! 1спшд Фечорвл лв! Авраат , пре каре 'л а пъсквт Агар Егштеапка , елвжшка СарреТ .
п . ПП ачестеа елит пнтеле Фалор лвТ Тстаи Н.-.п ь пвтеле пеатьриор лв! : Пдрд:
чел Ип ТЖ1В пъсквт , Кавеот , КМар , Л ;ии1еи , па Масат ,
д. кл,
Л1 . Маста , Бвта , пи Мас1 .
■
$1 . Хо^ап, Тетап , 1етвр , КаФес , па Кеа"та .
01 . Ачецаа с,т,ит фй дв! [стаи , иа ачестеа схпт пвтеле лор , лт кортврЬле лор, лштрв лъкашврие лор, йоЬспре-гече фй ера йвпъ пеатвл лор.
г. * ЙА1Ш : Б'|кл14 Ромг: др[ : »вфо1т Р*г8!л , Ндндмл , ш'| Я«врмм .
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3-1 . Гар ат' вГецИ лт 1стл1л сжпт осйтъ треТ-гсч! пп шапте ,
кжпй слъв1пс1
а т«р1т , пп с'а п«с лжпгъ пеатвл съа.
ш. ГШ а лъкт Леля Евмат пжпъ лаСвр, каре есте лщнаттеа Федц Еп'птвав! пжпъ ла Ас1р|'еп1, лшпаштеа твтвлор Фрациор д»Т ,
л\ . ПП пчестеа сжпт пащерие л»1 Гсаак фш л«1 Авраат, Аврлат а лъскат
пре Гсаак .
,
к . 1ар 1саак ера де патрв гечТ Ае аш, кжпа* а лват пре Ревекжа -доя 4*1
Ватзи (Нп (д) месппотппиа С^рГеТ .
кд . ПИ с'а рвгпт Гсаак Ботпвл»! пептрв Ревекка Фешееа са , къ ера стеарпъ , ил 'л а асквлтат пре ел Бвтпегев, ип а лват лш пжптече Ревекка.
кк . ПП сълта првпчп лштр'жпса , пн а %ю еа : бе ера съ Ф1е аша., че а *овт
Де лшсъ а лва лш пжптече , пп с'а Две съ ^птреве пре Вотпкл .
кг . ПП а 21С е! Оотпвл : До ъ пеатвр! лш пжптечеле гьв сжпт , пи с!оъ поГом : роааГе (Пп пжптечеле тъв съ вор Л1тпърц1 , ил порой пре порой ва дптрече , ш
а. ■ .
Оси :

чел та! таре ва слвяи чел» таТ пнк .
кд . 1Ш с*а« втплвт гиеле ка Съ паскъ 1а , пи' ера петеп! Л1П пжптечеле е1.
к$. ГГП а еппт Ф1'вл чел лттжю пъсквт рошв тот , ка о теле пъроаеъ, ий

н|. г.

а шетат пкшеле лв! 1сав .
К5 . Ш1 йтъ ачеста а впит Фратеде лкТ , пп тжпа лй! цтеа Де кълкжш пре
Мат: Гсав , пп' а К1*етат пкшеле лв! Гаков .
Гар 1саак ера с!е пкигсп (1е ап! , кжш!
д. в. а пъсквт Ревекка пре ачеппа .
к.З • ПП акресквт жвпп, нп а фост Гсав от, кареле Щ1'аавжпа, инлвкрътор
с1е пътжпт , 1'ар Гаков а фост ош Фъръ вислешвг , лъквшД акасъ .
км. ИЛ 1ввеа Гсаак пре Гсав, пептрв къ тжпка ши вжиатвл л«1 , чар Ревекка
1»веа пре Гяков .
кл. . ГШ а Ф1*ерт Гаков Ф1'ертвръ , пп а веш'т Гсав Дела кжпш остешг .
4вд1 •
а. ПП а /л'с Гсав лв! Гаков: Дъ'шТ съ тъпжнк Нттр'ачеастъ вккатъ роппед д.
текъ , къ слъвеск ев, пептрв аче1а с'а тешат пвшеле лв1 ЕДот .
Оя*|( .
а* . ПП а /Ле Гаков лкТ 1еав : втДе'т1 астъя! пащереа та чеа (Нпт&Ш.
■I 61
ля. ПП аг>'с Гсав: хатъ ев тъ Двк съ тор, ип че'т! есте вие вкпъ пащереа чеа (Пп тжШ ?
аг . НИ 8 21С Гаков лвТ : жвръ-те пие астъг! , пи" '1а жвратлвК, *ш авжпа*«т
1сав ппщереа чеа (Пп тж! лв! Гаков .
лд . ГШ Гаков а Дат лв! Гспв пжТпе , пп Ф1*ертвръ Де Л1пте , пи а тжпкат ,
пп' а въвт , нп сквлжпйв-се с'а йве , Ш1 п'а въгат сеатъ Гсав (1е пащереа чеа
(Нпт.тпй .
«. (*) +НЧЕ* КСН11 А1ПКЦ11 : Д1И Д|СОПОТ*»'|* С1рН, С*|1АА»7 Лдк*н

К А П
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1алк П'НТ|,^ фо*м1П Н1М1рн1Ч1цл ^м Г>р«рУ. Д#пя че 1& фчгяд^вмцА птемжнтКлНГ, Ш1 с1М1-кКп«мтдр|» С1М1МЦ11 Д1лл Дн'мч|^|Ь' . Лк1М1Л1^ ^ мЬ'(гр-л гпнтаУ
41 А 3'( К* Р|1"ККЛ ^Т(1СТ1 Сср : Ш1 П1СТ0рП лор сф«А'нА^""с< ™нт& п#цЬ'р1,
Йй1М1Л1)( к# 1<*»к фач| мгч.ч^^% '■ 1с*п с» .лнсоааг.
1 а фост Фоатете пре пътжпт , аФаръ Не Фоатетея чеа та! еП'патте ,
каре а фост лш г1леле лв! Авраат , пп а терс 1саак ла А вшслех
| лшпърятвд фшстш лш Герара .
к . 1Ш с'а арътат Бетпегевла!, ип '1а %1е : пв те погорж лш Егшет , 41 лъквеще лп пътжптвл , каре во1-н спвпе ек ц!е .
г . ПИ лъкьеще лш пътжптвл ачеста , е8 вой Ф1 кв тше , пп те в01-8 вше-кавжпта , къ дое , пи сепшцН тале воШ е1а тот пътжптвл ачеста, пн вой л^птърглдврътжптзл пиеа , каре ат #крат ль! Авраат татълв! тъ8 .
^д . ПИ В018 Л1ттвлц1 съшжпца та ка стелеле Червлв! , пи вой Ла сепнп]п'еТ талв
тот пътжптвл ачеста , пи лштра съшжпца та се вор вше-кквжпта тоато пеатвр1ле Л1.ШЖПТ8Л81 .
<:. Пептрв къ а асквлтат Авраат татъл тъй кввжптвл пие»" , ппапъхЬ порап■идепделе, ддпвъцътзрме теле, лшЛрептърме теле , ип лепие теле .
5 . ИП а лькмт 1саак лш Герар! .
а . 1Ш а лштреват оашенН локвлв! Деспре Ревекка Фетееа дв! , ци а аис : сор
'т! есте, къ с'а тетвт.а х1че : Фетее'гол есте, ка пв квтва съ'л итгъ оатепн ло
кала! пептрв Ревекка , къ ера Фрашоасъ ла Фацъ .
н . ЛП а фост аколо тадтъ врете , пи вТтжшЬ-се Авшелех лшпъратал Герарморпре Фереастръ а въгат пре 1саак жакжпсЬ-се кв Ревекка Фетееа са .
,©. . ЦЛ а к1етат Авшелех пре 1саак, пи 'I а г\с лв1: кв айевърат Фетее 'ц! есте?
пептрв че (1ар а!21с: къ'д1 есте сор? цн а ис 1саак: пептрв ка па кашва съ тор
пептрв (1жпсп .
I. 1Ш а 21*е Авшелех да1: пептрв че а! фъквт ачеаста поъ? падш а фост,
къ п'а еюриит чше-ва Ли неатвл ш!ев кв Фешееа та , пп а! Ф1 аЛвспрссте по! пв
ЩППЦЪ СО •
«1. 1Ш а порвпчю Авшелех ла тот поройвл съ8 нкжпс! : тот чел че съ ва атшпе с1е отал ачеста, пи с!е Фетееа лвТ , вшоват ва Ф1 торцН.
н) . 1Ш а сетъпат 1саак лш пътжптвл ачела , пн а аФлат лш апвл ачела оргвл с1жпс1 лшсатп , къ 'л а вше-кавжптат пре ел Ботпал .
I.

а в>11 : п»н*т фо*рт! мАрс, гив! д!м щцмшцг л"*мф1 факвт ,
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п . 1Ш с'а .цпъдцат (*) отвл, пи тергжпа* .цппаттв та! таре съ Фъчеа , пжпъ
че с'а фъквт таре Фоартв .
А1 . 1Шс'а фъквт лв! Дов^тоаче де о! , ДовГгоаче с!е бо! , арътвр! твлте , ш»
1а П1СШК1Т лв! Фшстеш! .
(31. 1Ш тоате Фжптжпие , кжте а$ съпат сдвпие татълв1съв пре вретеа лв!
леав асткпат Фшстеш! , ип леаХ.втплвт кв пътжпт .
81. 1Ш а21*с Авшелех кътре 1саак : а"йте йела по1, къ те-а! фъквт та! таре
ап кжт по! .
31 . 1Ш с'а йьс а"е аколо 1саак ,, пи а йескълекат лш валеа Герариор , ип а
лъкв1т аколо .
т . 1Ш 1саак Ьръш! а съпат Фжптжпие впП , каре леай фост съпат слвпие
л»1 Авраат татълв! съв", ни' лепи аствпат ФшстеяЛ а"впъ че а гакр1т Авраат татъл съ» , ип лео8 кетат кв пвтеле , кв каре леа фост пвпнт татъл съв .
л.1 . 1Ш а съпат с.щпле лв! 1саак лш валеа Герариор , ип а8 аФлат аколо 12вор Ле апъ в|"е .
к. 1Ш сав" сфъсНт пъсторП Герариор кв пъсторп л»! 1саак, гшжпД : къ алор есте апа , ип' а пвплт пвтеле фжптжпИ : стржтвътате , пептрв къ стржтвътате 'I рв фъквт лв! .
кд . 1Ш йвкжпйк-се йе аколо я8 съпат алтъФжптжпъ, пи съпргчеа пи пептр»
ачсма , ип а пвпнт пвтеле е! вражБЪ .
ки. 1Ш йвкжп<Ь-се пп с1е аколо асъпат алтъ фжптжпъ, пп" пв с'а8 сфъоЧт пеп
трв аче1а , пп а пвпнт пвтеле е! лъште , 21кжпе1 : къ аквт пеа§ лъцгт пре по!
Ботпвл , пи пеав кресквт пре пътжпт .
кг . 1Ш с*а С81т Ле аколо лаФжптжпа жнрътжптвлв! .
кд . НИ с'а арътат лв! Ботпвл лт поаптеа аче^а, 21кжп(?8'!: е8 сжпт Бвтпегевл
лв! Авраат татълн!тьв, пв те тете , къкв Т)'пе гжпт , ии те вой Б1пе-К1вжпта
пи воИ ЛПШП8ЛЦ1 сътжпца та пептрв Авраат татъл тъв .
ке- 1Ш а 251"сИт аколо олтар, пиаюетат ттеле Готпхлв! , а пвс аколо кортвл
съв", Ш! а съпат аколо слвциелв! фжптжпъ лш валеа Герариор.
кз. 1Ш Ав1телех с'а аЧс ла «жпсвл веля Герар!, ип Охогат , кареле цшеа
пре порв-са , ин Ф|Хоп та! тареле оцпрК Пхтерплв!.
к3 • Ш» а 21С кътре е! 1саак : пептрв че ац! вешт ла шше ? къ вой пГлд! вржт ,
1Ш 1ГГ.1Ц1 СКОС г1.'Л!)

1501 .

ки . 1ар е! а8 г'ю : въгжпа" ат въгвт, къ Пошпвл есте кв тше , пи ат г!с : съ
Ф1в жврътжпт лштрепо!, пи л\птре тше пи съ пвпет легътвръ кв тте.
кл.. Ка съпвФачГпоъ ръв, преквт тч! по! пв пе-ат скжрв1'т йе тше, ч{ втв
ат фъккт ще , ип теат скос кв паче , ни тв аквт ещ! вте-кввжптат Аела йотпи.
П. 4 1и\ с л +1, и/, ца •■ , ,д!ва *Г.- .цлчгггцЬ , с» фгквт кт(т.
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а . II П а фъквт лор оспъц : ш! ай тжпкат ни а8 бъвт .
лд. II П сквлжпс18-се (Птшеаца ак жврат Ф1е кареле с!е апроапеле съ8, ш! 1а сло.
Б021Т пре (1,у.г1нп1 1саак , нп с'а8 йвс йела ел кв паче . (а)
ля. фптр'аче1аш1 г\ веппн! слвуие лв1 1саак , 'I ав спвс пептрв Фжптжпа че а8
съпат 21,кжп(38,Г : п'ат аФлат апъ (в).
аг. 1Ш о ав1 пвпнт жврътжпт , пептрв аче1а а кретат п»теле четъцп Фжптжпа
жврътжптвлк! , пжпъ лшгюа а"е астъг!.
ад. 1ар 1сав ера с!е патрвгеч1 о*е ап1 , пи а лват Фетее пре 1в(Нт Фата лв1 Веох
Хетеял , пи пре Васпиат «ата лв! Елоп Хетевл .
<
а^- НП пекъжпа еле пре 1саак , ни пре Ревекка .

К А П

КЗ.

1»КОП Д1М Сф&Т^А М#М|УСДА1 I* С1М|-кУпЖМТ»р1Л ^И ЛОкУл лЬ'| 1с«Н , П1МТ*#ДК**$/|'Д
Ш^МЪ ^НД1МНХНдЬ'-С1 Д| мКлЛ1-СА , фКу| ^Н ХА(АН ЛА Л»К4М .

1 а фост йвпъ че а лппвътржтт 1саак, пн а слъв1т окИ лв! а весюа, а ме
шат пре Гспв Ф|"вл съв чел та! тире, пи Ча/лслм: Ф18Л пнев, ел а ръспвпс: 1атъе8.
н . НИ а гю лвг. 1*атъ ат лшвътржтт, пп" п« щш 210а сФжрпптвлв! пиев.
т .. А кеш Дар 1ац1 впеалта та , твлва , арквл , нп ени ла кжтп .
д. Ш1 съ'т1 вжпег! гше вжпат, пи съ'т1 ФачТ тжпкаре, преквт 18Беск ев". пн съ'т)(
айвч! съ тъпжпк, ка съ те вше-кввштеге свФлетвл пиев та! лппатте (1е че вош тврь
$. 1ар Ревекка а аъгп пре 1саак гръ1ш) кв 1сав Ф1вл съ8, пн с'а с1вс 1сав ла
кжпш съ вжпеге вжпат татълв! съв .
а . 11Н а 21с Ревекка кътре 1аков Ф1вл съв" чел та! тжпър : съ ЩЙ , къ ат авгю
яре 1саак татъл тъв гръпн! кв 1сав Фрателе тъй, гшжпаУ! :
а . А^в'т1 вжпат , шГт! фъ о"е тжпкаре , ка тжпкжпй съ те вте-кввШтег л^п
паштеа Вотпвлм та! лтпаште йе а твр1 .
н . 1)еч1 аквт Ф1вл пнев асквлтъ-тъ пре пипе, преквт порвпческ ев Ц|'е.
л. ПН тергжпй ла о! айв'тГ йе акодо йо! ег! тшер!, ни бвп! , ий вой Фаче пре
е! тжпкаре татълв! тъ8 преквт 1ввеще .
I . 1Ш ве? йвче дплъвптрв ла татъл тъв", нп ва тжпка , ка съ те Бше-кввштеге
татъл тъв та! лшпаште Де че ва твр! .
I». 1ар 1аков а 21С кътре Ревекка твтъ-са: Фрателе пп'ев1сав есте отпърос,
1ар ев схпт ©т петей.
ЛА.

4.

8кр1: Кв **Ч1, саиг-юип.

ак .

к. 6кр1: ш\ Лл-пи : ш\ а 3',: ***Ф**т *■».

50
в». Ка п» квтва съ гаъ т'пъе татъл гшев', пи во!» Ф1 лшпаштеа лв! ка вп ,лпшелътор , ш! вой ао"вче асвпра теа влестет, 1'ар пв вте-кввжптаре .
п. 1Ш 1а 21С лв! твтъ-са : асвпра теа съ Ф1е влестетвл тъв Ф1вле , пвша! аскклтъ квваптвл плеЗГ, 1Ш тергжпс! а(1й'пн.
д\. ПИ тергжпД а лват , пи а «кс ла В1вюъ-са, пп а фъквт Бвкате,преквт 18веа
татъл лв! .
бь 1Ш лвжпа" Гевекка хаша чеа та! бвпъ алв! 1сав Фечорвлв! съв челв! та!
таре ,' каре ера ла а*жпса лдпкасъ , а лшпзръкат пре 1аков Ф18л съ8 чел та! тжпър .
51 . 1Ш кв шелчелвшеле егиор а лшФъшврат врапеле , ш1 кшчвпеа грвта18Л81 Л»1.

у. 1Ш а (Ьт ввкателе , ип пжтеа , каре Фхквсе лш тжинле лв! 1аков Ф1влв! съв",
ци леа с!вс ла татъл съв* .
ш. 1Ш а 21С : татъ ! 1ар ел а 21с: кчтъев, чше ещ!твФ18ле?
л-1. 1Ш а 21с 1аков татълв! съ8 : ев сжпт 1сав чел лштж! пъсквт ал тъв , Фъквт-ат
Прбквт 1ша1 грмт пие , скоалъ-те , шеа! , ип тъпжпкъсИп вжпатвл гшев , ка съ
шъ вше-кьвттеге свФлетвл тъв.
к . НИ а 21С 1саак Ф1влв! съв : че есте ачеаста, каре а! аФлат аша к?;рл-,пс! о Ф1вле ?
1ар ел а 21С : че а (1ат Вотпвл Ботпегевл тъв" лшпаштеа теа .
к'&. Ш| а21*с1саак лв! 1аков : апроше-тс с1е шшс , касъте пшъ18ф1вле, оаре
тв ещ! Ф18Л гшев 1сав , ав т$ ?
кн . Ш1 с'а апрошат1аков а"е 1саак татъл съв", нп л'а пншт пре ел , гш.т.пбв"! :
глисвл кв а^евърат есте гласвл лв! Гаков , 1'ар тжпнле сжпт тжйше лвПсав.
кг . 1Ш пв л'а квпосквт пре ел , пептрв къ тжйше лв! ера пъроасе , ка шжшме
лв! 1сав Фрател»! съв , пи л'а вше-кввжптат пре ел , 21кжп<] :
кл> • Тй ещ! Ф18Л пнев 1сав , 1ар ел а 21с : ев сжпт .
кр. Л(1«"шГ, ип во1й т&ока сПп вжпатвл тъв Ф1'вле , ка съ те Бше-кввштеге св
Флетвл писк , пи' 1 а ас!«с лк! : а тжпкат , пи' а въвт .
кв . 1Ш '1а 2|'с 1саак татъл сьв лв! : апроше-те ае тате , ип шъ сървтъ Ф1вле
кз- АпропипДв-се л'а сървтат, инлшйвтъ, квт а пп'рос1Т пироскл хателор лв!
д'а вше-кквжптат гпс&шЬ'!: пиросвл Ф1влв! ппев, ка пиросвл впе!царше росИтоаре,
каре о а вше-кввжптат 1)о:пн:.л .
кн . Съ'ц1 йеа Ц1е Ввтпеге^ а"ш роа чер^лвГ , Лт гръсйпеа Йътжптвлв! , твлЦ1те бе грж§, Ш1 Ае в'т .
ка. 11И се слвжаскъ ц?е пеатвр!, ш! съ се лтюМе Ц1'е Оотп! , ш1*съФИВотп
фрателв! тъв , пи съ вор лишша Ц1е ФечорЛ татълв! тъ8. Чел че те ва Блестета ,
влестетат съ Ф1в , ин чел че те ва вше-кввжпта, вше-кввжптат съ Ф1*е .
л . Ш1 а"впъ че а Л1пчетат 1саак а вше-кввжпта пре ф1вл съ8, пи еш1П(1 ел,
»*№«• Ш1 1оа* Фрателв лв! йела вжпат.
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дд . ПК а фъккт ш! ел ввкатс , пи а аДвс татълв! съв" , пи а г\с : съ се скоале татъл
пиев" , пи съ тъпжпче Ип вжпатвл Ф1влв1 съв , ка съ тъ вше-кввштеге скФлетвл тъй .
ля . 1Ш а Ж1'с 1саак татъл съв" : чше ещ! тв ? 1ар ел а 21С : ев сжпт 1сав Ф1вл тъв"
чел лптж! пъсквт .
*г . ПК с'а спжппжптат 1саак Фоарте, ип а ги; : Дар чше есте чел че 'пи а вжпат
ш1е вжпат , пК 'т! а аа"вс , ни ат тжпкат <Кп тоате , та! жппатте с1е че а! вешт тв ?
пи 'л ат вше-кввжптат , ип ва Ф1 вше-кввжптат .
л^. ПК а фост Двпъ че а а»21т 1сав кввштеле лв! 1саак татълв!съ8, астр)гат
Кв глас таре пп атар Фоарте , ипагю: вию-кввштеагъ-тъ пи пре яипе татъ.
а^- 1ар ел а гю: вешт-а Фрагеле тъв кв лшшълъчвпе, ип а лват вше кввжптареа та.
*в . ПК а ги; 1сав : Дрептс'а метат пвтсле лв! 1аков , къ аквт аДоъ-оаръ т'а
лшшълат, ни пащереа тса чеа Дштж!, пивше-кнвжптареа теа а лвато, пи а г\с
1сав : Дар пв 'тГ а! лъсат пи пие вше-кввжптаре татъ ?
АЗ» ПК ръспнпгжпД 1саак агюкътре 1сав: дпкъ пи Оотпв 'латФъквт пре ел
Иде , ннпре тоц! Фрацн лв! ЧашФъквтлв! слвп!, кв гржв, ип кв вш 'лашлштъргг
пре ел, Дар цго че воЙ Фаче Ф1»ле?
лн . ПК а ги? 1сав кътре татъл съв : ав Доар п»та1 о вше-кввжптаре есте ла тше
татъ? вше-кввштеагъ-тъ, ип пре тше татъ?
ал. ПК впшшДв-се 1саак а стр1гат кв глас таре 1сав плжпгжпД, ии" ръспвпгжпД 0прн
1саак татъл лв! 'I а гю : 1атъ Дш гръсшеа пътжптвлв! ва Ф1 храна та , ип й'т роа м. кчервлв! Де свс .
м . Кв сав1'а та ве! тръ! , Фрателв! тъв" ве! слвяи : пи ва Ф1 врете кжпД ве! лепъДа, пи ве! Деслега жвгвл лв! Де пре грвтагвл тъв.
ям. ПКпврта шгшъ 1сав асвпра лв! 1аков пептрв вше-кввжптареа, кв каре л'а *вд1§.
*1пе-кввжптат пре ел татъл съв" , пл а гю 1сав лдптрв квцетвл съв: съ се апроше 21к.
леле тжпгв1рК татъл»! пиев" ка съ ВЧ1Г пре 1аков Фрателе пнев- .
тя . ПК са спвс Ревекке! кввштеле лв! 1сав Фечорвлв! съ8 чел та! таре , пи
тртицжпД а метат пре 1аков Фечорвл съв чел та! тжпър, пи '1а ъ\с лв! : 1атъ Тсав
фрателе тъв съ лавДъ асвпра та , къ те ва оторж .
мг. Аквт Дар Ф1»ле , аоквлтъ кввжптвл пнев, ин сквлжпДв-те феп! жп Месопотадиа ла Лавап Фрателе пиев" дп Харап .
«д . ПК лък»еще кв ел кжте-ва гие пжпъ че съ ва лштоарче шжша, ип 18Ц1'теа
♦рателв! тъв Дела тше .
«^. ПК ва в!та че а! фъквт лв!, пи вою трпште Де те вой шета Де аколо, ка
1в квт-ва лптр'о ъ[ съ тъ лшсеск Дево! Де атжпДо! фП.
«в . ПК а 21С Ревекка кътре 1саак : 'пл ат вржт В1аца пептрв Фетеле Ф1*]'лор
лв! Хет ; Де ва лва 1аков Фетее Дш Фетеле пътжптвлв! ачествха , Де че'т! есте
пие бвдъ вхаца ?

в.
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Ьков лНжнд к1Н1-к^вжмтар| Д1Л* тате* саб, им д№сжмд#-м +м Мкопотаяш , мда
^н К1с склрх , пр к»»1 1рд ^нтг^т Домм#л , ш! дЦпъ 41 д лКат фгг*д#1нцг дмпр
ПгмЖНТ,

Л»П/« +*М^АЦ1в«к С1М1НЦН ДН||1ПТЖНД«*-И СХ (104Г* ,

Ш1 СЖ ф«Г*Д>1Ци

лЬ! ДУмн1^1§ 1 метжпа' 1еаак яре Ьков , чл а ъте-кввжптят пре ех , пи ха оормшт
Д81 гшжпс! : еъ п» е! Фетее еПп Фетеле Хапапемор .
в. 41 те екоадъ, пи те йв лт Месопотаппа ла каса дв! ВатвитаI тъл твте! тале , ии еъ е! ще йе аколо Фешее сия Фетеле лв! Лавап Фрателв! твте! тале.
г . 1Ш Бвтпегевл пнеВ еъ те вте-кввттеже, еъ те креаскъ, съ те лишпвлееаскъ,
цп съ фН лштрв а^впър! йе пеашкр! .
». 1Ш съ'ц! йеа ще вше-кввжптареа лв! Аврааш татълв! плеВ ще, нл сепппщ! та
ле авпъ тше, ка съ шощепещ! пътжптвл , лш каре лъквещ! та аквш, че 'да <1ат Бвшяежев лв! Аврааш .
1Ш а тр1'пис 1саак пре Ьков , пн с'а две лш Месопотапма лъ Лавап Фечорад
лв! Ватв1Л ШрвлвТ , Фрателе Ревекке! твте! сале ли алв! 1еав .
1Ш а въхвт Тсав , къ мпе а кквжптат 1саак яре 1аков , ии 'д а тр1'яйс лш Ме
сопотаппа ГЛр1е1 , съ 'ш! 1а лвГш! Фешее <Ь акодо, ш 'I а дорвпщт лв! ашжпД: еъ па
е! Фешее сПп Фетеле д»1 Хапаап .
1Ш а осквлтат 1аков пре татъд съв" пи* яре швюъ-са , ш"с'а4"вс лщ Месо
потаппа С'р'е! .
Й 1Ш въгжпД 1сав , къ сжпт реле Фетеле лв! Хаяаан лппактеа «I 1саак та
тълв! съ8,
л . Са й«с ла 1сгаа1л , га" а л»ат пре Маелет Фата дв! 1сшаи Фечорвлв! «I
Аврааш сора лв! Кавеот , лжпгъ Фешеие саде Фешее .
*
1Ш а еппт 1аков Леля Фжптжпа жвръшжптвлв! , пи а шерс лш Харап .
Л1 1Ш а аФлат вп док , ш! а аорппт аколо , «ъ аявсесе соареле , пп а лват
<Нп шетрие локвлв! ачедпа, ии 'ш! а яве лвГш! къпътжй , ш а аорппт лиг
доквд ачеда ш! а въжвт в"с .
л\, 1Ш 1атъ о скаръ ера лштър"тъ ярепъшжпт, а кър"а капвл ажвпцеа да
Чер ,' пи дпцерИ лв! БвтпегеЗ се св!а , пи се погора яре ажпса.
п. 1Ш Бошпвл ера лттърп лттр'жпса , ш! а апс : е8 сжпт Штпехевл лв! Авраага , ни Рвюпегевл лв! 1саРк татълв! тъ8 , пв те теше : нъшжптвд пе каре те
Лорш! Ц1е'л В018 аа , ш! сега^ще! тале .
д| . 1Ш ва фх съшжвца та ка деешвд цътждтъдв! , пи съ ва лъц! спре ш«ре ,
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епре пнпжъгГ, спре пиагъ поаптв , пп спре ръсърГт , ш! вше се вор кввжпта в Л<цй
лштрв п*пе тоате пеатврме пьтжптклн! , ни .ртрв сътжпца та .
в! . к.
(I. 1Ш 1'атъ ей кв тше сжпт пъгшйвте лш тоатъ калеа ор! лпкътро ве1 тер- д| и.
пе , пи те вой лптоарче 1а пътжптвл ачеста , къ пк те вош лъса , пжпъ че
воШ Фаче тоате , кжте ага гръ1т Ц1'е .
м. ПК с'а с1еунептат 1аков сЬ'л сошпял сън, плахи;: къ есте Ротпвл дплоквд ачеста , пи е8 п'ат дпвт .
д1 . 1Ш с'а тетвт , ни а г\с : кжт де лпфрнсошат есте локвл ачеста , пя есте ачеаста алта , Фъръ пвгаа! каса лв! Бвише/ев , пи ачеаста есте поарта
Червлв!.
И1 . ПК с'а сквлат Таков аЧпнпеаца , пп а лват шатра , каре а фост лг;с да къпътж^вл съв , пп а пвсо стжлп , тврпжпсГ впт ае летп пре вжрФвл е1.
,0.1 . 1Ш а К1*етат пишело локвла! ачелгпа : каса лй! Бвшпеге» , 1*ар таГпашто
съ К1'еша четатеа Клагплвг .
к. ПИ с'а фъгъомт Гаков фъгьсГвмцъ кв рвгъчвпе 21'кжпг! : а*е ва Ф1* БотпвД
Пвтпегеа кв пипе , пи тъ ва пъ21 дп калеа ачеаста , пре каре ев вшблв , (}е'т1
ва с!а пжГпе сь тъпжпк , пи" хашъ съ тъ дтврак ;
я* . 1Ш Лв тъ ва лптоарче съпътос дп каса татълв! ппеЗГ, ва Ф1 пне Ботпкл : Бктпе/.ей .
кн . Шатра ачеаста , каре о ат пвс стжлп, ва Ф1 Ш1'е касъ а дв! Бйшпехсв, пи
<Нп тоате , кжте ве1 (1а тхе , а гечеа В018 айвче ц]'е .

К А П

кв.

Щ* Т»КОИ + \ ПрПМГЦН «Г&ЯДН II» СЯ Т0КМ1Ц11 кУ ДЖ1 сУл С%1 СЛ#ЖАСК1 +И Ш4ПТ1

»мТ шн'^ Р*Х'Л 1 А^п* *" с» ПЛ1М1СК ЛШ1 итпт! шн1 , Илн»м +н лок#л ?»\\\А д*
лНЧ 1*кон пр§ Л|* .
Д#пж ДЧ11Д *лц| шдпт! йм|* слУимци гннтрЙ Рлх*л- Р*Х1Л 6^*
СТ1&АПХ , 1Др А\\ И4Т^ П|)Унч1 *ь»(кЬ'т.

еквлжпДв-се 1аков дп шчоаре с'а &ъс дп пътжптвл ргсъртлв! ла
Лавап Фечорвл лв! Ватвм СНрвлв! Фрателе Ревекке! твте! сале , пи а
лв! 1сав .
п . ИН пр1В1*пЛ а въгвт о фжптжпъ дп кжлш, пп ера тре! тврте(!о
о! ош'хгпп<гв-се ла еа , къ й'т Фжптжпа аче1а съ а«1ъпа ткртеле, Ш1 ера татръ
шаре пре гкра ФжптжпеТ .
г . Ш\ съ айвпа аколо тоате твртеле , пг! пръвълеа шатра (Ь пре гвра фжптжпе!, пп а^ъпа о1ле , ии 1арънй пвпеа ш'атра пре гвра Фжптжпе! лп локвл е! .

8. <ц
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а. . ИЛ а 21*с Гаков кътре алшш!: Фрациор , йв ъпйе сжптец! во! ? 1вр е! ай
11С : ат Харап сжптет .
€. 1Ш леа 21С лор: щщ! пре Лавап Фечорвл лв! Кахор? 1ар е! а» ггс : тдт .
е . 1Ш а 21'с лор : съпътос есте? хар ех ав 21С ; съпътос, пп 1атъ Рахи Фата
лк1 вепеа кк оие .
а. ЛЛ леа улс лор 1аков : лшкъ есте 210 тьлтъ , пп лпкъ п» есте врете а
с*ь аДапа тоате твртеле , ааъпац! оТле , ип въ йвчец! с1е ле пащец! .
н . 1ар е! а» 21'с : пк вот пвтеа п,т.пъ че съ вор аавпа тоц! пъсторп, пп вот
ръстврпа шатра йе пре гвра Фжптжпе! , ка съ ааъпът оие .
л. . ^пкъ гръ1пс1 ел к» е! , 1атъ Рахи Фата лв! Лавап вшеа кв оие татъл»!
съ», къ е а пъщеа о!ле .
I . НИ а фост аакъ а въгвт Гаков пре Рахи Фата лв! Лавап Фрателв! швте!
сале , пи оие ле! , апропипав-се 1аков а ръстврпат шатра ае пре гвра Фжптжпе!,
шд а айъпат оие лв! Лавап Фрателв! пшии сале .
*{ . 1Ш а сърктат Гаков пре Рахи , пп стр1гжпс1 кв гласвл сгв" а плжпс .
ш . ИЛ а опвс Рахие!, къ есте Фрате татъл е! кв твтъ-са Ревекка пп квт къ
ел есте Фечор е! : 1ар еа алергжпс! а спве татълв! е! тоате кввштеле ачестеа .
п. ИЛ а фост (]впъ че а ав21т Лавап с!е пвтеле лв1 1аков Фечорвл скроре! сале,
а е нит лдптря лдп тжтшпареа лв! , пи липвръцШпавл л'а сървтат , пп" д'а а^вс
лш каса са, пп а спвс лв! Лавап тоате кввштеле ачестеа.
д1 . ИЛ а 21с Лавап л«Т : т'п оаселе теле , пп <Лп трвпвл ппев ещ! тв , пи а
фост кв ел о лвпъ с1е гие .
ф . ПН а 21С Лавап кътре Гаков : пептрв къ Фрате'т! ещ! •> пв ве! слвяп тю
лш Дар, сп8пе'пи че съ Ф1е стгБр1еа та ?
51 . Лавап авеа (1оъ Фете : пвтеле че! та! таре Л1а , 1ар пвтеле че! та!
т!пере Рахи
а1 . ЛЛ оки Л 1е! ера волпав! , 1ар Рахи ера Фрвтоасъ ла кш , пи тжт!ръ ла
Фацъ Фоарте .
н! . ПЛ а 18Б1Т Гаков пре Рахи , пп а г\с : во1й слвяп ш'е шапте ап! пептрв
Рах1Л Фата та чеа та! тжпъръ .
д.1. ГШ а 2«; Лавап л«1 : та! вше съ о с!а8 Ц1е , ае кжт съ о с1ав" алтв! вър
нат , лъквеще кв тше .
к. Ш1 а СЛ8Ж1Т Гаков пептрв Рахи шапте ап! , пи ера лппаштеа лв! ка п!щв
яле пвцше , пептрв къ о хввеа пре ажпса .
к& . ЛЛ а 21с Гаков кътре Лавап : аъ'т! Фетееа теа , къ с'а8 втплвт галело
съ штрв ла лжпса .
кв . ЛЛ а стржпс Лавап пре тоц! оатеш! локвлв! , Ш1* а фъквт пвптъ .
кг . ЛЛ йакъ с'а фъквт сеаръ , лкжпс! Лавап пре Л1а Фата са а въгато лшлъвптрв ла Гаков, ииаштратда еа Гаков.
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кд . 1Ш а с!ат Лавап Фетп сале Л1еТ пре 2елФа слкжтка .
к%. 1Ш Дйпъ че «'а фъквт аЧпппеавъ , 1атъ ера ./Па, пи а г\с 1аков кътре Ла
вап : пептр» че аГ фъквт ачеаста пие ? а8 пк пептрв Рахи ат слвжхт ш'е? пеп
тр» че та! лишъдат?
кз . ПИ а ръспвпс Лавап : п« есте аша омче^ лш локкл постр» аДа пре чеа та!
тлшъръ та! Л4ппатте с!е кжт пре чеа та! таре .
кз- Плшеще Дар шапте ап! а! ачещда, шГц! вой Да пи' пре ачеаста пептрв
сдьжва , че веГ сл»ж1 пие лдпкъ алц! шапте ап! .
км . 1Ш а фъккт 1аков аша пи аплш1т пп аче! шапте ап!, пп 1а Дат Лавап пре
Рах1.1 Фата са Фетее ,ш .
ка . 1Ш а Дат Лавап Фете! сале пре Валла слвжшка .
а . III 1 а штрат ла Рахи , ни' а 18Б1Т та! твлт пре Рахи Декжт пре Л\а , пи
1а слкж1т лв! лшкъ алц! шапте аш,
аа . 11П въжжпД Оошти Бйшпегей , къ съ враще Л'т а Дспшс пнтрасвл е! ,
1ар Рахи ера стеарпъ.
ак . ПП алват лш пжптече Л1а, пи' а пъсккт Фечор л»! 1аков , пи' анлетат
пвтеле л»г. Рквмп гшжпД : къ а въгвт Ботпвл стерета теа , ни 'т! а Дат Ш1е Фе
чор , аквт Дар тъ ва 1»Б1 върватвл пие» .
аг . ЛИ 1аръш1 а лват Л1а лдп пжптече , пи а пъскнт ал Доиеа фш лв! 1аков,
пи а21с : къ а ак21*т Т)отп«л. кхткътъ връск , ш1 'т! а аДаос пи пре ачеста,
Ш1 а шетат пвшеде лв! : Сшеоп .
ад . НИ 1аръш! а лват лш пжптече , пп а пъсквт Фечор , пи а г\с : лттр'ачеастъ врете аквт ла пипе ва Ф1 върваткл гшсй , къ ат пъсквт лй! тре! Фе
чор!, пептр» аче1а а шетат шлпеле л»! : Лев1 .
ле- ИН л»жпД лдпкъ лш пжптече 1ар а пъсквт Фечор, 'пи а шр : аквт лшкъ Мат :
ачеаста тъ воШ търтврш Бошпвдв!, пептрв аче^а а шетат Пйшеле д&1 : 1ьч1а, а. в
тш а лшчетат апаще.

К А П

Л.

Г*Х'1Л Ф"НА СТ1А0П*.
Й14 *НЧ1Т1ЛХ» АНАф1. Я/ИЖНДОХ Д*& П»1 СЛУЖБА!
АО» Е1^ЕАТ8,Лб'| С*8, Д1МТ«,аМЖНДОг С1 НЛСК КЖТ1 до? прУичУ .
Л\х МА? ндци^нК* Д01 ф)1 , Ш1 © ф4Т* . Рд)(1А Н&Ц1Е П (II 10С!ф . ЬКОН кЦ <Ьн»Н С1 Т0КМ1ф1 дасп»1 плат* . 1дкон ^нт»'ач!ст К1п фо*|Т1 с'а .амеоГ2Ц1т .
1 въхжпД Рах1Д , къ 1*а п'а пъсквт лв! 1аков , а йжпшт асяпра ЛШ
сврорЛсале, пн а гюлвИаков : Дъ'т! Фечор!: 1ар Де пв войтвр!.
в . 1Ш тжпНпДв-се 1аков пре Рахи , '!а 21'с е! : а8 Доар (л) Овтпехей сашт е» , чел че теа стжршт Де роДйл пжл течел»! тъй ?
■.

д. 6а1н: ^н и*Шаа>Т Д,8мн«5«8 сжнтбв.
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г. 1Ш а 21*с Рахи л&1 Гпков : {атъ слвжпГка теа Валла*, Гптръ ла еа , пгГва
паще пре цспккН пиеГ, ип' в(ш Фаче ип ев ФечорТоЧп тр',т.пса .
^ . 11П 'I а (1ат л«1 пре Валла слвжшка са Фешее лкТ , пи а штрат ла Джпс.т
1аков .
^. 1Ш а лкат лш пжптече Валла слвжпша Рахие! , ни а пъсквт лвПаков Фе
нер .
в. ПК агГс Рахи: ж^екат-а пие Овптпегев, шГ а асквлтат мас«л плеЙ, ш{
'пп а <1ат пие фШ, пептрв аче(а а кимнат пишело лм Бап .
д • 1Ш а та! лкат лижъ .ри пжптече Валла слвжшка РахиеГ, пи а пъсквт ад
4оТлеа Фечор лм 1аков .
N. ПП а 2Н5 Рахм : ажвтатв-т'а Т)ьтпегеъ , ип га'ат асетъпат сврорП теле,
пи' т'ат лшгьрЬ , ип а шетат пвтеле лв1 ; Кеталш .
а. 1.Ш въгжпс* Ла къ а дпчетат а та! паще , а лват пре 2елФап слвжпша са ,
пи о а Дат пре еа лв! 1аков Фешее .
I . ПИ а лват лш пжптече 2елФап слвжшка Лв1, пп а пъсквт лв1 1аков Фечор.
«I . 1Ш а /Ле .Па : жптрв порок , ип а К1етат пвтеле лви. ГаД .
ш . ПП алват лишъ лш пжптече ЯелФап слвжшка Ле! , пи а пъсквт лвПаков
ал Доиеа Фечор .
п . Ш1 а ян; Ла : Фер141тъ сжпт е8, къ шъ Фер[ческ Фетеие , пп а к1етат
пвтеле лв1: Ас1*р .
^1 . 1Шса йкс Рввпп лш гиеле сечере! Де гржв, пп а яФлат тере Ав тапйрргоръ лищаршъ, ип леа аДвс ла Ла твтъ-са , ип" а гГс Рахи кътресорв-са
Ла : 4ъ'т1 сПп тапйрагорие Фечорвлв! тъя\
^1 . ШГ а 21С Ла: пв есте Дествл щ*е, къ а! лват пре вървятвл ппев"? аЙЛоар
пп тапДрагорие Фечорвлв! тГе8 ве! сълее!? Гар ГахГл а аГс : пк аша , сюартъ
кв тте лнтоаптеа ачеаста пептрв тапДрлгорме Фечорвлв! тъ8.
51. ЦП вепшй 1аков о^ела кжтп сеара а еипт Ла дппаштеа лв1, пп' а г\с : ла
пипе съ ттр1 астъг! , къ те-аш токппт кв платъ пептрн тапЛрагорие Фечорвлв!
ппев , пи а Дорппт кв еа лппоаптеа ачега .
д1. ЦП а ав21Г Овтиегей пре Ла, ип лвжпД жп пжптече а пъсквт лв! Гако"»
ал чшчьтеа Фечор .
щ\. 1Ш а гк .Ла , йат-а Пвтпегев плата теа, пептрв къ ат а*ат пре слвжшка
теа върватвлв! ппев" , пи а шетат пвтеле лв! 1сахар , а^екъ , платъ .
.0.1. 1Ш а лват жпкъ лш пжптече Ла, ш! а пъсквт ли! 1аков ал шаселеа фШ ::
к . Ш1 а гГс Ла : (ГьрвГтв^т! а пие Т)итпехе8 Дар ввп, лптр'ачеастъ врете Де
аквт тъ ва алеое върваткл ппев, пептрв къ ат пъскет лв! шасе Фечор! , пи а
кретат пвтеле лв! : Заввлоп .
к&. Ъьиъ ачеаста а пъсквт фптъ, пи" а кретат пктеле е! Бша.
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кв. 1Ш "шТ а а«3»с атште Бвтпегев Де Рахи, ш! о а асквлтат , ип а Доинис пжптечеле е1.
кг. ИЬ" лвжш! лш пжптечс а пъсквт лв1 1аков Фечор , па* а г\с Рахи : лват-а
Ввтпехев йела пи'пе окара теа .
кд. ПИ а мешат пктеле лв1 : 1ос'ф , яшжпс! : айаогъ БвтпегеЗ Ш1* алт Фечор .
к^ Ш1 а *°ст «Звпъ че а пъсввт Рахи пре 1ос1Ф , а г{с 1аков лв! Лавап : слоБохете-йгь, ка съ тъ с!кк лш локвд паев, нп лш пътжптьл паев.
кз . Бъ'тГ Фетеие теле, па првпчИ пае!, пептрвкаре ат слвж'т ц'е, ка съ
тъ «Ьк , къ тн ща слвжва теа каре ат с.1;;ж"т ц1е .
кз • 1Ш а 2*с Лавап лв! : йе ат аФлатхар лшпаштеа та, къ кв адевърат поч 21-че,
къ ВътпегеЯ т'а вте-кввжптат кв штрареа та .
кн . Спкпе с'ШБр'а та пие , ш" 'ц! вош «1а о .
кд.. Ш'ах"с1аков: твщПквш 'цД ат слвж 'т ц'е , ш" кжте авфост «1оБ'тоачеле
тале, кжпД ат вешт ев ла тше.
а . Къ пвцше ера , кжте авеа! тв лишаште йе че ат ветт е8 ла тше , ял ай
кресквтлштрв твлцше таре , па теа вше-кввжптат Бвшпеяевкв штрареа теа,
аквт «1ар , кдпс! 'т! во'8 Фаче па ев пае касъ ?
ад . 1111* а 210 Лавап лв! : че вол Ая ц'е ? ипа гю 1аков лвТ : пв"ш1 ве! «1а шпак, 1ар йе ве! Фаче нас кввжптвл ачеста, 'аръш! вой паще оие тале, па ле
вой пъчл .
лв . Треакъ тоате оие таде астъжТ , па Леспарте ве аколо тоатъ оа1а сешъ лштрв
пие!, па тоатъ чеа алвъ , на пестрщъ лштре капре : ва Ф1 пие сапвр'а (*) .
лг . НИ шъ ва асквлта пре пипе Дрептатеа теа лт г"оа <1е тжше , къ есте
сапвр'а теа лшпаштеа та : тот че пв ва ф' вълцат , па* алв лш капре , па сеш
ддп пае! , ва Ф1 квт къ 'л ат Фврат е8 .
ад . 1Ш а 21С Лавап лв! : ф'е йвпъ кввжптвл тъй .
ле • Ш' а <1еспърц'т лш гша аче'а цапи че! вълцац! , пи че! алв! , пп тоате капреле челе вълцате , пп алве , пнтот че ера алв лштрв еле, пи тот че ера сеш
лш пп'е1 , пп леа «1ат лш тжаше Фплор съ! .
аз . Ш' леав" (1еспърц'т кале . бе тре! гие Ав парте лштре еле , пп Л1тре 1аков,
1ар Таков пъщеа оие лв! Лавап , каре рътъсесе .
АЗ . 1Ш 'шГ а лват 1аков пв1а «1е плоп верйе , Ш1 «1е пвк , Ш1 йе палтеп, пи леа
жалват «1е коажъ 1аков фъкжш! пете алве , мм .рпФъшвржпс! л^тпрежвр вер«Леаца се вс«1еа пре пвеле алвеаца , каре о кврьцке йе копжъ ^тпестр1тъ .
ан . Ш1 а пвс пвелеле , каре леа квръцдт <1е коажъ лш жгеавврме епе! , на
«В- д бвр! : Кмнд Б018 тр»ч! 18 лпгу пр!и то*та тврм* т* , д«сп2рц|ци д| «им то*тж
мм сим , ш! «штр'ц1, ни то*та»*|* чи смма ♦■тр» оТ, ш\ чн шитр'»ц% , 4"ТР» «*"Р», ш1
К4 ф! С1.»Ьр1» М14.
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кжпЛ вор веп! бие съ веа , лшпаштеа пвелелор се яеппслеаскъ о!ле , вт ера
пвелеле пестрще .
ла . 1Ш гъинслеа оТле , кат ера пвелеле , пи" а пъсквт оие алве , пестр1пе ,
пи лдп Фаца чепвшп пътате .
м. ПИ т1е! ЧаЙеспършт Ьков , тл а пие лшпаЛптей оиорвервеч! алв!, пп
^оц! пиех че! пестр1ц! , Пн* 'пп а Деспърци Лв! тврте 0С1Б1те , пн п« леав ашестекат
кв оие лв1 Лавап .
Жд . 1Ш а фост лш вретеа , ф.п Йаре жъппелеа оТле , лвжпй лт пхптече , а пгс
1аков пвелеле лдппаштеа оиор фпжгеаБвр! ка съ гъпислеаскъ еле квт ера пвелеле .
ми . Ьр кжпс! пхщеа о!ле пв ле пвпеа , пп а Фост челе пе ^шеетпате але лв!
Лавап , пи челе лшеетпате але лв1 1аков .
мг. ПИ с'а лдпбогъц1т отвл Фоарте, Фоарте , пи а аввт Новп-оаче пште , ни
ВОТ , 011 СЛЙЦ1 , 1Ш СЛЙЖШЧв , КЪПНЛв ПП аСШ1 .

Е А П

йЛ.

Ьков д'|м повика лК1 ДУмн1^1§ С1 +мтоайч1 ла татъл съ» , кК тодт! ал< салш I
Дак&н ама^гж д»*п» еА • 1*г Р*Х'Л ' Ф^гЖИА 1лол'* тл-тхАвЧ с»Й ии кгУтдндК!
Даван, е» 'ла^нш»лат. МаК пр Кум*, дУпг мУлт» п(мгс№р1 амжнд©!, С1 +Мпакх , ш1 фдк мггтУрх , ил фи ка»« С1 д$Ч1 ла каса са .
1 а ав2(т 1аков кввштеле Фечориор лв! Лавап , кари яГчеа лват-а 1аков тоате, кдте а аввт татъл пострв , ии сИптр^ле татълк! пострв а
фъквт тоатъ търхреа ачепета .
I. Ш1 а въгвт 1аков Фаца лв! Лавап, пи 1атъ пв ера кътре а*жпевл ка ер! , пи' ка алалта-ер! .
г . 1Ш а 21с Потпвл кътре 1аков ; лштоарче-те лш пъшжптвл татълв! тъв" , пн
1а рвеюша та , пи ев воШ ф| кв тше .
д . 1Ш тр1пицжпс1 Ьков а кхешат про Ла , ш! пре Рахи лт кдгап впДе ера тврпгеле.
<?. ИЛ а гю лор : въг ся* Фнца татълвТ вострв, къ пв есте кътре пнпе ка ерТ ,
пи ка а.шлта-ерТ , 1ар Овтпегевл татълв! пн'е8 а фост кв пи'пе .
е . 1Ш во! .^ппн-въ Ш1Ц1 , къ кв тоатъ вартвтеа теа ат слвж1т татълв! вострв .
^ . Тар татъл вострв 'пи а фъквт стрхтвътате , пи а скшват С1*твр1*а теа бе
хече ор! (а) , Ш1 пв 'л а лъсат пре ел Бнтпегевл татълв! Ш1ев съ'т! Факъ пи'е ръ§ .
и . 1Ш ккпД а гю , челе пестрще ва Ф1 С1'швр1а та , тоате оие тю! пестрщ! аХ
пъсквт , 1ар к&ш1 а гк челе алве ва Ф1 сшБр1а та , о8 пъсквт тоате ойе Ш161 алв! .
$ .

а. 6л1н: д> 3(Ч1 м1'« ^КР1: М&ч* •»''.

65
л . ПИ а лват Бвитегев" тоате В1*теле татълв! вострв , пп леа йат пие .
I . 1Ш а фост кжпс! лва о!ле лдп пжптече въжвт-ат кв окП пие! прт В1'с , пи
1агь цапп" , пп вервечйсе св1а пре о1, пи пре капре алве, пи пестрще, ин лдп
♦аца чепкшн пътац! .
и . 1Ш 'ш! а 21С ;]\ппервл Ботпвл81 лдп В1*с : 1акове, 1ар ев ат г\с : че есте ?
■I . 1Ш а 21С : кавтъ кв окИ тъ), мп вея! цппН , пи вервечн свмсЬ-се пре о! ,
ин пре капре алве , пи" пестрще , ни лдп Фаца чепвшн пътапД, къ ат въгвт, кжтв
'д1 а фъквт цде Лавап .
п . Ев сжпт Бвтпегевл тъ8 чел че т'ат арътат ще ла локвл лв1 Бвтпегев ,
япйе 'т! а! впс стжлпвл , пи а! фъгъсШт' пие фъгъсЬищъ кв рвгъчнпе , аквт дар
скоалъ-те , ни еш! сНп пъплжптвл ачеста , пи терц! лдп пътжптвл патери" тале ,
пи ев В018 Ф1 кв тше .
^1 . 1Ш ръспвпгжш) Рах1Л , ни'. На, .п» /лс.т: авгюаравеш по! лдпкъ парте,
сая гаощеш'ре лдп каса татълв! пострв ?
€1 . А8 пв ка ш'ще стрете пе-ат сокот лдппаштеа лв! ? къ пе а вжпйвт пре
по!, пп кв пшпкаре а тжпкат арцштвл пострв (»} •
51 . Тоатъ пвкц1а , пи тър1реа каре а лвато Бвтпегев с1ела татъл пострв , а
поастръ ва Ф1, ни' а Фечориор пощр1 •> аквт с!ар фъ кжтеазис Ц1е Бвтпегев .
я\ . 1Ш сквлжпйв-се 1аков алват Фетеие сале , пиФНСтЛпре кътме .
т . 1Ш а лват тоате аверие сале , ин тоатъ агошсеала , каре а фъквт лдп Месопотапна , ин тоате але сале , ка съ шеаргъ ла 1саак татъл съ» лдп пътжптвл
ХапапеТлор .
Л1 . 1ар Лавап с'а фост две съ*нп твпгъ о?ле сале , пп Раллл а Фврат кюли та
тълв! съв" .
к . Ш[ а асквпе Таков Ле Лавап СГркл, ка съ пв епве лв! къ Фкце .
к*. 1Ш а фвщт ел, ин тоате але лвц ни трекжпс! ржвл, а8 гръв1т[спре твптеле
Галаас! ,
кя . ЛИ атре1а /л с'а вест лк! Лавап С!рвлвТ , квт къ а фвщт 1аков .
кг . НИ лвжп^пре тоц! ФрацП съ1 кв сте авалергат йвпъ ел кале де шапте яие,
пи *ла8 ажвпе лдп твптеле Галаас!.
кл> . 1Ш а вешт Бвтпегев лдп сотп поаптеа ла Лавап СЛрвл , га! 'I а 21С лв! :
ПЪ2еще-те, капвквш-ва съ гхч! кътре 1аков реле, пи а ажвпе Лавап пре 1аков.
ке- 1акова лдптше кортвл съв лдп твпте ; 1арЛавапа ашегат пре ФрацП съ1лдп
твптеле Галаас! .
кз . 1Ш а 21С Лавап лв! 1аков : къч! а! фъквт ачеаста ? пептрв че пе асквпе а!
*вц|'т ни т"а1 жеФ81т , ни а! лват Фетеле теле ка пре шще роаве кв сав1а ?
6). К бврС : 1111 А МКИК4Т Пр|ЦвА Н01Тр8 .

9.
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«з . К ь (1е 'т! а! Ф1 спкс, теаш #1 лъсат в» таро чшсте, кв Бвквр1е, кв кдптърец! , кв тшплпе , пи кв алъвте .
кн . ИЛ пв т'а! дпвре(1шч1т а сървта пре Фечорй, пи пре Фетеле теле , пептр*
къ певвпеще а! Фъквт .
ка . 1Ш аквт поате гажпа теа а'ц! Фаче ръЙ ; 41 Бвтпегевл татълв! тъ8 ер! а
ж1с кътре пипе: пъгеще , ка съ пвворвещД кв 1аков реле.
л . Аквт Нар йакъ терцТ , пептрв къ кв таре йор а1с1ор1Т , касъте а*вчТ да
касататъш тъв, пептрв чеа1Фврат Двтпегеипие!?
л» . ЛИ ръспвпижпД 1аков а х1с кътре Лавап, пептр» къ пГаш тетвт гшжпД , ка
пв квт-ва съ'ц1 е\ Фетеле тале дела пипе , ш! тоате але теле .
ап . ИЛ а 21с 1аков : ла чше ве! аФла йвтпегеП тъ1, пв ва тръ! лшпаштеа Фрациор пошР» ; кавтъ че есте ла шше де але тале, пи 1а . ЦНпв а аФлат ла ел шШ1К , пи пв щиа 1аков квт къ Рахм Фетееа лв! 'I а Фврат пре е! .
лг . 1Ш штржпа" Лавап а къвтат жп кортв Л1е1 , ш1'пв'1а аФлат, пи а еиит <Нп
кортв .Ле!, пи а къвтат кортв дв! 1аков , ип кортврме челор йоъ касшче , пн
пв 'I а аФлат .
ад. 1Ш а ттрат лш кортв Рахие! , !ар Рах!л а лват Моли, шГЧапве свпт
сашарвл къпплеТ , ип а шегвт йеасвпра лор , пи а улс татълв! съв" : .
а^. ^ъ пв'цГ Ф1е кв грей Боатпе, къпв почю съ шъ скол лшпаштеа та, къ<Ьпъ
0Б1ЧС1ЙЛ Фетеиор е'а жптжтнлат пие аквщ , 1ар Лавап а къвтат лштот кортв
Ш1 п'а аФлат Моли .
лз . 1Ш с'а тжп1ат 1аков , ип с'а сфъсИт кв Лавап , пи" ръспвпижш] 1аков а 2М5
кътре Лавап : каре есте пе-йрептатеа теа ? пи каре есте пъкатвл пиев ? пептрв
че а! алергат йвпъ пипе , пл пептрв че а! къвтат тоате васеле кортвриор теле .
аз- Че а1 гъс1т Ип тоате васеле каси тале пвпе а1Ч1 лшпаштеа Фрзцмор тъ1,
пи жшшптеа Фрациор пие! ка съ жвйече лштре по1 атжшю! .
ли . Ачсщ»а сжпт йоъгеч! <ю ап! ? лш каре ат фост кв тше , о1ле тале , пи иапреле тале пв с'а8 стершт , вервечи оиор тале пв 1ат тжпкат , тжпкат йе Х1аръ
пв 'цеат айвс.
лл. . Ев ат плът1Т <юла пипе Фвртшагврие гиец ни Ф»ртииагврие попцП.
м . 2ша тъ арсюа кълйвра , дар поаптеа свФереат перв , ли сотлвл сюла окй
пие! се йепърта .
м& . Ачещт сжпт пие йоъгеч! с1е ап! , лш каре е8 ат фост лш каса та , ат слвж»т
цде паюпрегече ал! пептрв а*оъ Фете але тале , пи шасе ап! пептрв оие тале , пл
'пи а! ск1ШБат с1твр1а <1е яече ор! (а) .
мп . Ре пв 'пй ар ф! фост пие ажвторв Бвишеиевл пърштелв! пнев Авраат, пи
Ф|)1ка лв1 1саак , аквт йешърт т'а! лъса . Стереша теа ш! остепеала тж1шлор теле ,а въжвт Овтпехев , Ш1 теа твстрат ер! .
«и.
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мг . ПИ ръспвпжжпс! Лавап а г\с лв! 1аков : фИчеле тале , ФПчеле теле сжпт
1и1 фН тъ! , фп пие! сжпт , пи вкеле тале, В1теле теле сжпт, ни тоате кжте ле веж!
тв але теле сжпт , пи але Фетелор теле , че воюФаче лор астъя!, ци Филор лор
пре кари 'I а§ пъсквт ?
мд. Аквт Лар вшо съ пвпет легътвръ, ек, иитв, пи" ва ф! търт8р1*е лптре
пипе, ш! лптре тше, пи ЧаяюлвТ: 1атъ пшепеа пв естеквпо!, вея!, Овтпегев есте тартор лптре пи'пе , ип лптре тШе .
ме • Ш1 лйжпй 1аков о шатръ апвсо стжлп .
мг . 1Ш а 2Ю 1аков Фрациор съ! : айвпацД ш'етрК, пи а$ айвпат шетр! , пи а*
*ък5т товиъ : пи а» тжпкат аколо пре товиъ.
мз- 1Ш а ггс Лавап л«1 : товиа ачеаста ва Ф1 търтврГе лптре тше пи лптре
тше астъг!, пи апвпит'о пре еа Лавап : товиа търтвр1е1. 1ар 1аков а пятото:
товиъ търт»р1е .
ми. 1Ш а гш Лавап: штъ ачеастъ товиъ , пи стжлпвл, каре 'л ат п»с лптре
тте, пи лптретте, търтврюеще товиа ачеаста , пи търтвргсеще стжлпвл ачеста , пептрв аче^а с'а пвпит пвтеле : товиа търтвргсеще .
тл.. 1Ш ве^еша , каре а спвс : вагъ Ввнтегев" лптре пипе , пИ лптре тше ,
къ пе вот йеспърдо впвл йе алтвл.
н . Т)е ве! стер1 Фетеле теле , пи* Ле ве! лва Фете! престе Фетеле теле
вея!, штепеа кв по! пв есте , каре съ вагъ , Бктпегев есте търтвр!е лптре тше
пи лптре тше .
н& . ИЛ а 21с Лавап лв! 1аков : 1атъ товиа ачеаста , пи стжлпвл ачеста търтврге есте .
нн . Къ ве пв вой трече ев ла тте, П1ч1 тв пв ве! трече ла тше, товиа ачеаста
пи стжлпвл ачеста спре ръвтате (а) .
мг . Бвтпегевл лв! Авраат , пи Бвтпегевл лв! Кахор съ жкаече лптре по!
пи а жврат 1аков пре Фр1'ка татълв! съ8 1саак .
и^. 1Ш а жвппат жертвъ лп твпте , пи а метат пре ФрацИ съ1, пн а тжп
кат, Ш1 а бъвт , пи а Дорпит лп твпте .
не- иИ сквлжтЬ-се Лавап сНтшеаца а сървтат пе Фечорисъ!, пи" пе Фетеле
•але, пи Та вше-кввжптат пре е!, пи лпторкжп^в-се Лавап с^йвс лалоквлсъв.
ИК. К. 6кр1:

И* «« N8 КО|8 тр|Ч€ МОК1Л* АЧМСТ4 Л* Т1Н1, И1чТт8 Н8К|ТтрМ1МОК|ЛА *Ч|*СТ*,

Ш1 стжлпвл ачитд ла М1нс спре ргв .

9.2*
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лв.

ла фмтш са» 1с4и . Ох л^птх к^^ну^^л, и Д1ЛД 1А иж-к&жнтдрг , Ш| ск1мсдв! нНлмло'!' : ^ну»р^/л &т1ну| коапсл лУ1 1аков •
аков с'а две лш калеа са , ип къвтдлД а въгкт тавъра Л81 Пктпегей тъвържтъ , ип 'л а лдптйшнпат пре ел лищерп .181 Вкшпехсв .
в. ПИ а 21*с 1аков , кжпс! '1а въгвт пре е! : тавъра лв! Ввпшеге»
| есте ачеаста , ип а метат пвшеде локвлв! ачелв^а : таьъръ .
г. 1Ш а трш1с 1аков сол! лмпаштеа сала Фрателе съв 1сав лшпътжптвл Се1р
Д1ПЦШ8Т8Д ИоППШП .

д. 1Ш ле-а порашпт лор хм;*!к1 : аша вецТ 21*че Оотпвдв! пнев" 1сав : аша г\ча
С8П8С8Л тъй 1аков : кк Лавап ат лъкгнт , ип' пжпъ аквт т,ат 2ъвов1т.
^. 1Ш ат агопммт во1, аспп, 01, кастчь, инкасшче, пп ат трншс съ спгав
Бошпвлв! ппев 1сав , ка съ офло С8П8С8Д тъв хар лиша1птеа та ,
• 9 . 1Ш с'а8 лшторс солП ла 1аков 21'к&ш1 : терс-ат ла Фрателе тъв" 1сав, пи
1атъ ел вше .рптрв лштшшпареа та , ип патрв свте <1е вървац! кв ел .
а . ПИ с'а лиМ'ри;ошат 1аков Фоарте , ни пв ци'а че съФакъ, ип алшпърцгг
пре а! съ! , пи' вой , ш! оие лш воъ чете .
и . ПП а /ле Таков : бе ва веш 1сав асвпра епе! чете, пп о ва гма, чеха-д-алтъ
Се Ва ПШПТ8] .

л . 1Ш а 2Ю 1аков : Бвтпехевл татълв! пнев- Авраат , ип Ввтпегевл татълв!
Ш1-е8 Гсаак, Боатпе ! тв чел че 'т! а! гю лттоарче-те лш пъпшптвл пащерп" тале ,
шГц! во18 Фаче Ц1*е вше .
1 . Рествл есте ппе тоатъ (Трептатеа та , пи тот адевървл , каре а! фъквт роБ8Л»1 тъв , къ лиша! К8 ачест Ю1аг ал пиел ат трекйт 1ор(1ап8Л ачеста , 1ар аквт
т'а! фъквт кв с1оъ тавере .
д1 . Скоате-тъ (Ип ш.т.иа Фрателв! гшек , сНп пьт.па лв! 1сав , къ тъ тет ев Ае
б&асьл , ка пв квт-ва вппа1 съ тъ.8Ч1'гъ пре пипе , пл пре твте кв фп .
К1 . Къ тв а! 21С : вше вою Фаче ц\е , пп вой пвпе сътлшца та ка шешвл търп ,
каре пв се поате пвтъра с!е твлцппе .
п . XI I е а йорпнт аколо лшпоаптеа аче1а пи а лват (Пп аарврме, каре айачеа,
ип лса трнп!с лв! 1сав Фрателв! съв .
д| . Капре йоъ свте , цап! доъ-гечТ, оНоъсвте,, вервеч! 6оъ-2еч1.
$\ . Къип'лс кв лапте , пп' тжпжН лор тре1-геч1, во! патрв-геч! , тавр! гечв,
«сп11 (Тоъ-гечТ , ип 1л.т,пж1 2ече .
01 . ПИ а» <1ат касп1ч!лор съ! твршъ де осев*, хнсашЬде: терцецТ.|шпап1теа шеа
Ш1 (1еспърц)ц1 твршъ де твршъ .

09
3? . ПК а порвгшт челв! сНп'тжЙ гшжпс! : Де те ва л^птжлт* 1сав Фрателе пНеВ ,
пи те ва лштрева 21'кжпс1 : ал кв! ещ! ? ш! впие шерн!, пл але кв! сжпт ачестеа,
каре терг лдшшптеа та?
гм . Ве121че: але свпвсвлв! тъвЬков, (ЬрврГавтртпсБотпвлвГ пиевЬав, пп
»атъ ел йвпъ по! .
л.\. ИЛ а порвпчЬ чел«1 ЛптжШ пп челв! а"е ал-йоГлеа, пи чел»! Ле ал-треТлеа ,
Ш1 твтвлор челор че терцеа а"шъ твртеле ачестеа , 21кжш1 : сЬшъ кввжптвл ачеста 21чецТ лв! 1сав, кжпс! ли вец! аФла пре ел .
к . 1Ш 21чец1: 1атъ свпвсзл тъв 1аков вше Двпъпо!, къ ай 21'с: вой лшблжпя!
♦ацалвГкв Ларврме че терг лшпаштеа лв?, шНвпъачеаста вой ве<Ьа Фаца лв!
ка Доар ва прит! Фаца теа .
кд . 1Ш ав" шерс йарврие лшпаштеа ФецН лвГ, 1*ар ел а Лорпит лш поаптеа ачв1а
лш тавъръ .
кб . 1Ш сквлжпЛв-се лш поаптеа аче1л а лват пре атжпЛоъ Фетеие, пи' пре атжпйоь касшчеле, ип пре че! впспрегече првпч! аГсъц пи а треквт васкл лв! 1авох.
кг. 1Ш Ча лват пре е! , пи '1а треквт ржвл , пп а треквт тоате але сале .
кА. 1Ш а рътас 1аков стгвр , ип с'а лвптат вп от кв ел пжпъ Лнпшеаца .
ке- Ш1 а въ2»т , къ пв'л поате Б1'рв1 , пи с'а атшс де лъц1юеа коапсеГ лв! , пп*
а аторц1т лъщтеа коапсе! кв! 1аков , лвптжпйв-се ел кв Лжпсвл .
кй . ИЛ а21сл81: ласъ-тъ, къс'ав1В1т горме, 'арелагю: пв те войлъса
Ле пв тъ веТвше-кввжпта,
кз- Ш1 агшлв!: каре есте пвтеле тъ8? 1*ар ела г'с : Таков.
кн . 1Ш а г'с лв! : пв съ ва та! мета пвтеле тъ8 1аков , 41 1срам ва Ф1* пвте
ле тъ8 , пептрв къ аГ Б*рв1т кв Бвтпегей , пл кв оатепп пвтертк веГ ф" .
к* . Ил' а лштреват 1аков , пи а х!е : спвпе'пн пвтеле тъв ? 1ар ел а г\с : пеп
трв че лдптрев! тв де пвтеле пие* (л) ? пи 'л а вше-кввжптат пре Лжпсвл аколо .
л. 1Ш а к"етат 1аков пвтеле локвлвГ ачелв"а: веЛереа лв1 Ввтпехев" къ аа
въгвт пре Бвтпегев Фацъ ла Фацъ, пи с'а тжптв'т свФлет«л ппев\
ла . ПИ 'I а ръсър'т ЛЬ1 соареле, кжпЛ а треквт веЛереа лв! Бвишегей, 'ар ел
ппиопа кв шчорвл съв.
лн . Пептрв аче1а пв тъпжпкъ фП лв! Гсраи вжпа аторц'тъ каре есте пре лъштеа коапсеГ, пжпъ лш гша Ле астъг*, къ а атшс вжпа Ле пре лъципеа коапсе!
лв1 Гаков , пи а аторцк .
ка. * Били ч«» к»1 |,8мж: «ре пштрв Ч| +ктр«Т тв д| нв«1А1 м\,е , щ$ „Т1 жтц,^.
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КАП
1сДК П^УшгЦИ С1М1 П^« 1дКОК ,
ДД^Ч^П! лКГ, ДПоГ С1 ^НТОД1Ч1
ЙДТ 0 ПД|1Т1 Д1Н ЦДр1Н»,

дг.

Ш1 Д#ПЖ М#ЛТ1Л1 р^ГХЧ^нК

АМ лКУ 1»КОВ П|)|"1м(Ц/»

.ЬНТдУ ХМ С*Л1 , ДКПХ ДЧНЛ ^.М вДЛ1М Ш1 д к^мпг-

Ш1 'Ш1 & ^МТ1ИС КО|Т#Л, Ш1 & ф-ХК^Т ДКОЛО Ж1рТВ1ЛН1К .

[ къвтжпЛ 1аков кв окп съ! а въгвт пре Гсав Фрателе съв" вппЛ , пи пагрясвте Ле върващ квЛжпсвл, ш! а лшшърцгг 1аков прапчН да Лга^
ш' ла Рахи , ип ла челе Лоъ касшче .
л . 1Ш а пвс пре челе Лоъ касшче , па пре Фечора лор лмгшпте ,
ш| пре Л1и, ип пре првпчП е! Лшапсиа лор , пи пре Рахи, ип пре 1ос1Ф та!
мре вртъ .
г . 1ар ел а епи'т лишапиеа лор , пи" с'а лшкшат ла пътжпт Ле шапте ор! пжиъ
с'а апротат Ле Фрателе съя .
д. 1Ш а алергат 1сав лштрв лштшпшареа лв!, ип Л1ткръшпппЛ8'л а къгвт прв
грвтагвл лх! , пп 'л а сървтат ФОарте , на" а плжпс атжпЛо! .
^. ИЛ къвтжпЛ 1сав а въгвт Фетеме , папрвпчп, ци а /ле : че сжпт ачестеа?
1"ар ел а гю : првпчи , кк карн а па.шт Ивтпехсв пре свпвевл тъй .
е . Шх с'ай апротат каешчме , иа' фН лор , пи с'а8 лшкшат .
а. НЛ с'а апротат .На, ппФие!, на с'а» лшкшат, на Лвпъ аче1#а с'а апротат
Рпхи , иа 1ос1Ф , иа с'а лшкшат .
н . ИЛ а г\с : че сжпт тоате таверие ачестеа , каре ат лттжлт*т ? хар ел а
Х1С: ка съ аФле свпвевл тъй Хар лшпаштеа та Ооатпе ;
л . 1ар 1сав а 21'с : ага ек швлте Фрате , пдпе'п.1 т» пре але тале . .
I . ИЛ а И1С 1аков : Ле ат аФлат Хар лшпаштеа та , пратете Ларврие Лш
тжшме теле , къ пептрк ачеаста ат въхвт Фаца та, ка квтар веЛеа ч1"пе-ва
Фаца лв! Пвтпегев , иа 'тГ фп пие тиоенв .
д1 . Прашеше вше-кввжптърие теле , каре ат аЛяс ше , къ т'а тив|'т Вьтвехев , ип ат Ле тоате , на 'л а сшт пре ел , Леа лнат .
■I . 1Ш а 21'с : сквлжпЛв-пе съ тернет лштревпъ .
п . 1ар 1аков а г'\с лв1 : Оотпвл т1ев па'е , къ првпча паеТ сжпт та!тшер1,
вн 01, ип вач! кк вще! сжпт ла тше, Леч1Леле воШ сШ съ теаргъ , лттр'021
вор тгпл тоате В1теле .
д1 . Меаргъ Потп8Л пае« Л1ппаштеа свпьс8ль1съ8, па е» воШ веп! лшчет пре
вртъ Лнпъ квт воШ веЛеа къ пот првпчП гш'е1 , пжпъ воШ веп1 ев ла Оотпвл
т1ев лт Се1*р.
(?1 . ИЛ а 21'с Гсав : воШ лъса кв т!пе Лш оатепа че сжпт кх тше , ]'ар ел а 21с :
оептрв че ачеаста ? Лествл есте , къ ат аФлат хар лшпаштеа та Ооатпе .

71
51 . 1Ш с'а лтторс 1сав лт г'юа ячега пре калса са да Се1р .
*|. НИ 1аков с'а йвс ла кортнр! , ни 'шТ а фъкнт лй! аколо касе , пн впелор
салв кортвр! , пептрв аче1а а метат пвтеле локклк! ачел»1а корткр! .
н! . ,1Ш а вешт 1аков лт Салш , четатеа Сштешдор , каре есте лш пътжппл лт Хапаап , кжпй с'а лтторс йШ Месопотаппеа С1'р1е1 , пп а тъвържт лш
♦аца четъцП .
А| . 1Ш а квгапърат о парте сИп царшъ , впие 'ш! а лнтпс кортвл съв" , йеда
Ешор татъл Л81 СИхет , к» о свтъ Ае Ш1в1 .
« . 1Ш а фъквт аколо жертвелшк , ни а мешат пре Бвпшсгевл лв1 1сра1л .

К А П

ЛД.

М1М11 тх1н д^-с! ^мп^жУр д>1 0|/июн , ш| д| Лии фр»ц|1 Д|Н|1 , ех емодря , ип де
Н|У-л-»лц| ф|*ю»| д| лЬ| 1»кой Ч1Т4.Т14 лод С1 пУспцр»: шнт^У дчйд 0|мюи, ш1 Лт\ ся
Ч1ДДТ2 Д| ТАТЪЛ С»Й .
д а е нит Бша «ата Ле!, каре о а иъсквт дв! 1аков , ка съ квпоасгь
Фетеле лъкмториор.
в . 1Ш о а въ2вт пре е а С]'хет Фечоркл лв1 Етор Евекл Ботпял
пъшжптвдв! ни лв&жГо а йорпит кв еа ни а стергг'0.
г . 11)1 Са лнит Ае свФлетвл Биш! Фете! лв1 1аков , Ш1 а 1»б1т пре Фечоара
В0рБ1Пв8'1 Й8ПЪ К8Ц6ТЙЛ е! .
А„ Гръ1т-а С1хет кътре Ешор татъл съв «1кжпс[ : да пие пре *ата очеастаею
СОЦ16 .
е. НИ аав21т1аков: квт апжпгър1т Фечорв^лвГЕтор пре Шпа Фата са , пи
ФсчорП лвТ ера» кв вателе лш кжтп , ни а тъквт 1аков пжпъ ав вешт е! .
/} . 1Ш ешпн! Етор татъл лк1 (Пхет ла 1аков касъ'1 ворлепскъ,
а . 1ар ФечорП лв! 1аков «в вешт г1е ла кжтп , ни йакъ ав ав21Т с'а8 втшт ,
пи с'ав лштрютат Фоарте , къч! пе-кввинцъ а8 фъквт лштрв 1сраи йорпипс! кв
♦ата ле! 1аков , ии" пв ва Ф1 аша .
н . 1Ш а 21*с лор Етор : (Лхет Фечорвл пиев а алес к» свФлетвл съв" пре «ата
воастръ , йац1-о пре еа лв! соцде ,
а . ИЛ въ лш ккскр!ц1 кв по! : Фетеле воастре Дацме поъ , пи Фетеле поаетрв
лвацие Фечормор вощр1 .
\ . 1Ш лштре по1 лъквщц ни пътжптвл 1атъ лат есте лшпаштеа воастръ, лък8]'ц1,
' пп въ хръш'Ц1 , Ш1 агошещ! лштрв ел .
д1 . Ш1 а 2Ю С1хет кътре татъл е! , пп кътре Фраци е! : съ аФлв хар л>ша1Втва воастръ, шхчевец! 21че вот йа.
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Я1 . ДттклцщТ иесгрез- Фоарте , пи вой Ла кжт ведТ 21че пие , с1е'пи* вец1 Ла
пие Фечоара ачеаета Фетев .
п. 1Ш а ръспвпе ФечорЮлв? 1аков лвТ (лхет , ннлвТ Етор татълвТ сгв" калшшелъчвпе , 2]'кжпс1вле : къч! а пжпгърхт пре Бша сора лор?
д|. ПИ а ги; лор Сшеоп, пи Лет Фрацп Бте1 : вв вот пвтеа съ Фачет кбв.т.птнл ачеста , съ йът пре сора поастръ ла от пе плат лшшрежвр , къ есте окаръ поъ .
ф. Ивта! лттр'ачеаста пе вот асетъпавоъ , пи вот лък«1 лштре во! , Левец!
Фаче капо!, касъсетае лшшрежвр тоатъ партеа вървътеаскъ .
91. 1Ш вот Ла Фетеле поастре воъ, ни й'т Фетеле воастре вот лвапоъФете!
пи вотлък«1 ла во1, пи вот Ф1 ка о сетшш*е .
■у . 1ар (1е пв пе вецТ асквлта , ка съ въ тъецТ льтпрежвр , вот лва Фетеле
поастре , пи пе вот бкче .
т . 1Ш а« плъквт кввштеле лшпаштеа лв! Етор , пи лшпаштеа лв! (Лхет Фечорзлв! съв.
л.1 . 1Ш п'а 2ъбов1Т тжпървл а Фаче кввжптвл ачеста , пептрв къ 1ввеа пе Фата
лв! 1аков , пи ел ера та! таре Ле кжттоц!, кжц! ера лш каса татълв! съй.
к . Ш] а веп1Т Етор , пи (лхет Фечорвл лв! ла поарта четъцП лор , пи ай
яс кътре върбаци четъцп :
ка . Оатепи ачеци'а лт паче сжпт кв по! , съ лъкв1аскъ пре пътжпт , пи съ'л
агошсеаскъ , ии пътжптвл 1атъ ларг есте лшпаштеа лор, Фетеле лор съле лвъш
по1, пи Фетеле поастре съ ле йът лор Фете! .
кп . ^\птр'ачеаста пвтаГ се вор асетъпа поъ, ка съ лъкв1*аскъ кв по1, пн съ фш гп
попвл : (ю се ва пла лшшрежвр ла по! тоатъ партеа вървътеаскъ , преквт пн е!
С*пт тъецУ1 лшшрежвр .
кг . 1Ш В1теле лор , пи* челв кк патрв шчоаре , ш! аверие лор ав п« вор
Ф1 але поастре? пкта! лштр'ачеаста съ пе асетъпътлор, пи е! вор лъкв1 квпоТ.
кд . 1Ш ав асквлтат пре Етор , пи пре (Лхет Фечорвл лв! , тоц1, кари штра пре
■оарта четъци лор , ш1 тот върватвл ш'а пЛат лшшрежвр трвпвл съ8 .
ке- Ш* афост лшгша атреш кжпЛ ера лш йврере, г* лват че! во! Фечор! а!
ля! Ьков Сшеоп , пн Лев1 Фрац!! Бше! Ф1-е-каре сав1а са , пн а8 штрат лшчетате Фъръ тетере , пп ав оторжт тоатъ партеа вървътеаскъ .
к9 . НИ пре Етор, Ш1* пре (Лхет Фечорвл^лв! 'Г а? оторжт кв асквцдтвл саи*еТ :
ПЙ а8 лват пре Бша Лт каса лв! (Лхет , цн аЗеппт.
кз . ПИ фп лв! 1аков а штрат престе че! ръшц! , пн ав пръЛат четатеа, лш.
каре ав пжпгър1т пре Ц1па сора лор.
км. ИН оие лор, инвомор, ш1 асшИ лор , ипкжтеера лгпчетате , Ш1 к*тв
ера лш кжшп леав лват .
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кл. Ш! тоате трвпкрие лор, ип тоатъ агопкеала лор , ни Фетеие лор леа8
ров1Т , ип а8 жеФ81'т кжте ера лт четате , ип кжте ера Л1П кссе .
д . ГШ аги; Гаков кътре С1шеоп , пи кътре Лев1 :

врдт пГац! Факвт, ка съ

•В ръв* твтвлор челор че лъквеск пътжптвл : ип фп ХаПапе!, ни ллп Фереге! , ш1
евпнцшсжпт ккпчтървл, ппДе съ вор аа"впа асвпра теа , тъвор гма, ип вой
пери е8 , ип каса теа .
.
»■*
аа . 1ар е! а8х1С : а« сюар какв о кврвъ вор тртл кв сора поастръ?

К А П
1дкок .ангйоапк 1долм одяитлор с»У,

Л5.

ип д|м портик» ДомнУл^Т с* сЧг .дн Втл,

^МД! А 3'А'Т Ж»»ТВ1ЛН1« , Ш1 Д Ж1»ТА1Т Л^У ДУММ1^1», Ш1 \&1%\и1 \ с'а Ав»ТАТ ДУяЛН1^|$ , ш| 'л д .дм* ХАП- .

В1Н1АМ1Н с» ндцп *И модрти Р»)(1Л11 м^лм? с»м : ШмглкЧ

Вдала ш >тоа#|а тдт»л#1 с»Ь' додали •

0< м#мярг ф»чор|1 лЬ! 1дкон , Ьддк мод*| .
•
•' ■.

1 а 21С Оьтпегев кътре Гаков : скоалъ , ип те све лш локвл Вети , пи
лъквеще аколо , ип фъ жертвелтк лв! Бвитегев* , челв! че с'а арътат
| Ц1*е , к,т.п(1 Фм,ю;и Леля Фаца лв! 1сав Фрателв! тъ» .
п . 1111 а 21С 1аков каси сале , ни твтвлор челор че ера кв С1пе :
лнац! пре Овтпегем че! строим, кари елит кв во! , Дш пижлоквл вострв , ни
въквръцщТ, ип въ сютвац! хашеле воастре .
г . 1Ш сквлжпс1в-пе съ пе евш Л1п Вет1л , ип съ Фачет аколо жертвелп1К лв!
Ювтпегев , чел»! че т'а ав21Т лш 21'оа пекагвлв!, чел че а фост кв пипе , ип т'а
тжптглт лш калеа пре каре терцеат .
^. 1Ш а»1ат лв! 1аков пре^кгапегеи че!стрет!, карП ера лш тжнпле лор ип
черчеи, каре ера $п врекие лор, ли *! а асквпс1аковсвпт теревштвл аш Спиш,
ип '1а п|"ерг1нт пжпъ лш улоя с1с астъг! .
4». 1Ш с'а рлГшат Гсрам (Ип Сшт . ип а фост Фр1*ка лв! Бвишегев" престе четъц!ле челе (1о при] прежвркл лор , ли' п"а8 алергат пре врта Фшор лв! Гсрам .
е . 1Ш а ветт Гаков лш Лхха ,

каре есте лдп пътаптвл л«! Хапаап ,

пвппт

Вети , ип тот попклвл , каре ера кв ел .
3 . ИП а хнПт аколо жертвелтк , ип а пвппт пвшеле локвлв! : Ветм , пептря
къ аколо с'а арътат Овгапегев лв!, клп(] ф; иеа ел йела Фацалв! 1сав Фрател»! схв .
н. 1Ш а тнр1т Бевора с1о!ка Ревекке!, ш! а л1пгропат"о та! жос йе ВетЦ свит
стежар , пи а П8Ш1Т 1аков : стежарвл жале!.
л . 1Ш с'а арътат Бвтпегев лв! 1аков лдпкъ Л1П Лвга , вила" с1ш Месопоташ^а
С1*р1е1, ип' '.I а Бше-квв&птат пре ел Бмппегев ;

10.
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1 . 1Ш 'I я г\с 1)ктпеге8 лвТ: пвтеле тъ8 п» съ ва та! к1еща 1аков , ч! край ва
♦1 , пи а пвппт пвтеле лн! : Гсраи .
*1. ЦП а ъ\с Овтпегев' 181: е» сжпт Вктпегекд тъй", креще, пи те лттвлцеще,
печтхрц ш)" а<Ьпър1 а*е пеатвр! ворФ1 сПптрв тШе, пплшпърад! ат коапса та
вор епп .
н) . ПП пътжптвл, каре л^т Дат лв! Авраага , пи лв! Гсаак , Ц]'е л'ат аат
пре ел, ял тъя ва <м , пи*сепппц|"е! тале йвпъ' тше вой Да пътжптвл ачеста .
п . 1Ш с'а св1т Бйтпегей а"ела ежпсхл <Нп локвл , лт каре а гръ1т к« ажпсвл .
А1 . Ш\ а пие 1аков стжлп с1е шатръ лт локвл, лш каре а гртЛтккел Ввпшех«8 , пп а върсат престе ел тврпаре , с1е вит йе летп .
в1. Ш1 а К1"етат 1аков пвтеле локвлв!, лп каре а гртЛт ка ажпсвл Ввтпежев, Вети.
е* . ВИ сквлжпав-се 1аков Лп Вети а лттЬ кортвл съ8 Лп коло с1е тврши
Г.-кЬр , ин а фост кжпа" с'а апротат йе Хаврата , ка съ В1'е ла Ефрата а пъсквт
Рахи, пп гревтате а аввт лдппащере.
щ\\ ВИ а фост кжпа" а пъсквт 1а кв грев , а гю еТ тоаша : квтеааъ , къ пп аче
ста есте Фечор.
н) . ЛЬ' а фост -кжтЬ'1 еша е! свФлетвл , ( къ твреа ) а кретат пвтеле лв! :
Ф)'вл Л:рерП теле , 1ар татъл съ8 а к1еюат пвтеле лв! ; Вешатт .
А! . 1Ш а твр^т Рахи , пл с'а лтгропат ап калеа Ефратвлв! ачеста есте
В1ТЛе1П18Л .

к . ВН а п«с 1аков стжлп пре шортжптвл е!, ачеста есте стжлпвл шортжптвлвГ Рахие! пжпъ лт гта Ае астъж! (*) .
ка . ВВ а фост кжп(1 а лъкв1Т 1сраи лт пътжптвл ачела а терс Рвв!ш, ш(
а аорпнт кв Валла цптоареа татълв! съв Ьков , пи а авх1Т 1сраи, ш1 ръХ с'а
арътпт лтпаштеа лв! .
кк . ЦВ ера фП лв! 1аков До!- спре-гече .
кг. Фечори Л1е! чел аттжШ пъсквт а лв! Таков : Реван, Снпеоп , Левц 1вйа ,
1с?хар , ип Яаввлоп .
к». ВИ ФечорИ Рахие! : 1ос1Ф, пи Ветапнп .
кр . ВП Фечори Валле! касгша Рахие! : Вап , ш! КеФтал!т .
ке . ВИ ФечорИ ЯелФе! каст'ка Л1*е! : Гя<1 , 4ц1 Ас!р . Ачещ^а сжпт Фечорй
лв! 1аков, кари са8 пъсквт л^п Месоиоташ1а С\р1е\ .
кц. Ш1 а веп!т 1аков ла 1еаак татъл съв ла Матвр! $п четатеа кжтпвлв!: ачеста есте Хевроп лш пътжптвл лв! Хапаап, впие а лъкв1Т Аврааш , Ш1 1саак.
км . Шх а фост 21*леле лв! 1саак , каре а тръ1т ап! освтъ олт-геч! ,
кл. Ш1 слъвшй а шзр1Т , пи с'а пвс лжпгъ пеатвл съ8 вътржп, ш!пл!п Ле пле , Ш1 л'а8 дпгропат пре ел 1сав , ш! 1аков Фечори лв! .
и.

4

Ека: N1* К1К11, ш\ ч«а **т|н.: др| пжна^нз»»* А« *1Т2$Т .

щ'ч« +НУШ1 кортвд са§ А«м МАв А* т8рм«л Гддер .

Ш! с ** р"А««*т 1цш,
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1»в кК ф|М1!м, ш| кК ф,1 с*У шит,* мУатш *п.,Г с* а«п»Н"*» А«Ф»*>
Т1Л1 с%9 йков : С1 мУмарх мдф^м филоА лМ 1сав .
^_ .
I ачества сжпт пащерме лв1 1сав , ачеста есте ЕНош .
п . 1Ш 1сав ш'а лват лв! Фете! ат Фетеле Хапапемор : пре АДа
♦ата лв! Елот Хетевл , пи пре СШвета Фата лв! Апа Фечорвл лв!
Севегоп Евевл .
. г . ВВ пре Васетата Фата лв! Тстам сора лв! N88601
Пд(1 *:
^. ВВ а пъсквт лв! АДа : пре Ел1Фас, ии Васетата а пъсквт пре Рагви.
а ле
б. ВВ Ол1вета апъсквтпре 1евс, пре Еглот, пи' пре Коре. Ачешда сжпт
•ечорИ лвь 1сав, каре с'а пъсквт лв! лп пътжптвл лв! Хапаап.
з . ВВ а лват 1сав пре Фетеие сале , пре ФечорП съ1, пп пре Фетеле сале, пп
тоате трвпврие (а) касП сале, пп тоате аверие сале, пп тоате в1теле ,*пи тоате кжте а авнт, пп тоате кжте а аголннт Л1л пътжптвл лв! Хапаап, ин с'а Две Дт
пътжптвл лн! Хапаап , Дела Фаца лв! 1аков ФрателвГод.8 .
3- Пептрв къ ера аверие лор та! тхлте Декжт съ поатъ лък»! лштрв'плок,
1Ш пътжптвл лшкаре лък»1а пв'1 пктеа квпршДе пре е! Де твлцшеа авериор лор.
н . ВИ а лък»1Т 1сав лт твптеле Се1р . 1сав ачеста есте ЕДот .
1<#с
л. Ачестеа сжпт ппщерие лв! 1сав татълв! лв! ЕДот лт твптеле СеГр .
кд д
I. ВВ ачестеа сжпт пвтелеЧ-Плор лвПсав : Ел1Фас Ф1вл АДе! Фешеп лв! 1сав Плах
пп Рагви Ф18Л ВасетатеТ ФетеП лв! 1сав .
„„
&. л^
*1. ВВ с'а пъскктлв! Ел1Фнс Фечорк Тетап^ Отар, СоФар. Готот пп Кепех .
н1 . ВВ Татпа ера цптоаре лв! Ел1Фас Ф1'влв! лв! 1сав , ип а пъсквт ль! Ел1Ф.пс пре Аталк , ачещла сжпт ФечорП АДе! Фешеп лв! 1сав .
. п . ВВ ячещда сжпт Фечорп лв! Рагви : ДТахот , 2аре, Соте , ян Моге . Ачецн'а ера ФечорП ВасетатеТ Фетеп лв! 1сав .
»
д| . ВВ ачецп'а сжпт Фечорп (ЬиветП ФетеВ лв! 1сав , кяре а фост Фатъ лв!
Апа Фвчорвлв! лв! Севегоп, ин а пъсквт лв! 1сав: пре 1евс, пре 1еглот, ин пре Коре .
61. Ачещ1а сжпт повъцчггорП Ся) л«1 1сав, фплв! Елдфис челв! льнтжн» пъсквт а
лв! 1сав : Бопшал Тетап , Вотпвл Ошар, Ботпвл СоФар , Вотпьл Кепег ,
31. Ботлвл Коре, Бошпвл Готот, Ботпвл Апншк , ачетда сжпт Ботпи лв! .Ел1Фас лдп пътжптвл 1ДвтеВ-, ачецн'а сжпт фн АДе!.
—
3.

А

б|

к

.—.—.—,

8кр|: Ш1 ПрС фГГ1А1 С«ЛС , Ш1 ТОТ СвфА1ТвА К*1П С*А( .

Сл|н : Лч|ц114 ежит [пмоми, к«р| кйкжмт р8*мИ|цл^л П8Т1М з»"" покацвпорТ, Во1-

ю;Т, АомнТ, ши ш| м«Тжз1.

10. 2*
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31 . ЛИ ачещда сжпт фп лв! Рагви Ф1*8лк1 лв! 1сав: Ботпвл N0x01, Ботпвл 2аре,
Ботпвл Соте , Ботпвл Могв , ачецпа сжпт ОотпН лв! Рагви лт пътжптвл Ейотвл»! , ачещда сжпт ФечорП ВасетатеТ ФетеП лвПсав.
»« . ЛИ ачедиа сжпт ФечорП (Хивепи! ФетеИ лв! 1сав : Ботпвл 1е»с , Ботпвл
1еглот , Потивл Коре , ачещ1*а сжпт ФечорП (ШветП ФетеГ л»1 Апа ФетеП л«1
1сав.
л.1 . Ачещш сжпт ФечорП л»1 1сав , ачеппа сжпт БотпИ лор , ачещ1'а сжпт Фе
чорП лв! ЕсГот .
& П»** : к . ЛИ пчепла сжпт ФечорП лк! Се1р Хоревлв! чел»! че лъквеще пжтжптвл :
« ан. Лотои , Совал , Севегоп , Апа,
кд . ЛП Б]'соп , ш1 Асар , пн Гюоп, ачецпа сжпт ЛотпП Хоревлв! Фечорвлв!
лв! Се1р л;п пътжптвл лв! Еаот .
кп . ЛИ а фост ФечорП дв!Лотап: Хор!, пнЕтап, ни Сора лв! Лотап: Ташпа .
кг . НИ ачеппа сжпт ФечорП лв! Совал. Голат , Мапахат, Егевм, СоФар , пи
Сетор .
кд . ПИ ачецпа сжпт ФечорП лв! Севегоп : А1в, пи" Апа . Ачеста есте Апа
кареле а афлат пре 1атш (») лшпвспе, кжпа" пъщеа ас1пп л»! Севегоп татъЛ81 СЪ8 .

^

•

к( . НИ ачецпа сжпт ФечорИ лв! Апа : ТУюоп , ин Ол1*вета Фата лвТ Апа .
кв . ЛИ ачецпа сжпт ФечорП лв! Ю1соп : АтаНа , Асвап, 1трап , пп Харрап .
кч • НИ ачещда сжпт ФечорП лв! Асар : Валят , 2вкат , ип Гвкат .
кн . ЛИ ачещда сжпт ФечорП лв! Псоп : Ос , пи Арап .
кл. . Ш|* ачещда сжпт Ботш! лв! Харр! : Бопшвл Лотап , Ботпвл Совал ,
])ошш;л Севегоп, Ротпкл Апа,
л . Вотпвл Рюоп , Ротпвл Асар , Ротпвл Ргсоп , ачецпа сжпт РотпП лв!
Хорр! лттре РотпП лор , лт пътжптвл Ейотвлв! .
а*. ЛИ ачещда сжпт лшшьрацП, карП ай лшпъръцдт лт Е&от та! дппа!птв
йе а лшшъръцд лшшърат лт 1срам .
ап . ЛЛ а лтшъръцп лт Е^ош В.:лпк Фечорвл лв! Веор , пи пвтеле ЧетъцП дв!
Ршава .
.
аг . ЛЛ а твргг Валак , пн лт локвл лв! а липпъръцдт 1овав Фечорвл лв! 2ара
<Нп Восор .
ад. ЛЛ а твр1Т 1овав, пнлт локвл лв! а лтшъргш'т Асот, Лп пътжптвл Тетапетлор .
ле . ЛЛ а твр!Т Асот , ип лт локвл лв! а лттъръцдт Айаа" Фечорвл лв! Варай, чел че а ттЛат пре МааЧат лт кжтпвл лв! Моав , ип пвтеле ЧетъцП дй
Гетет.
ло . ЛЛ а твр1Т АДаД , пп лп локвл лв! а лттъръцдт Сашайа, Лп Масека .
*

ид .

4
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д* ■ 1Ш а твр1Т Сатайа, пн а лтпъръцдт Двпъ ел Савл оЧп Ровот Ле лжпгъ ржв" .
ан . ИП а твр1т Савл , пи а лшшъръцдт йвпъ ел Валлепоп Фвчорвл лв! Аховор .
ал. . ВК а твр1т Валлепоп Фечоркл лв1 Аховор , пп а лшпъргнДт йвпъ Длпсвл
Арай Фечорвл лв1 Вараа* , нн пвтеле Четъцп лв! : Фогор, пн пвтеле *етен лв!
Метевеи, Фата лв! Матрак Фечорвл лвТМегоов.
м. Ачестеа сжпт пвтеле йотпмор лв! 1сав лштрв сепЦпциле лор , йкпълокврме лор лптрв църие лор, пп жптрв пеашврие лор. Бопшвл Ташпа,Бот*
пвл Полла, Ботпвл 1етер ,
м&. Вонншл Ол|'ветас, Ботпвл 1лас, Ботпвл Фшоп ,
мп . Ботпвл Кепег , Ботпвл Тетап , Ботпвл Махар ,
мг . Ботпвл МагесШл , Ботпвл 2аФот . Ачсщ1а сжпт БотпИ ЕДотвлв! , лттрв челе гШте лп пътжптвл аго1пселе! лор (») Ачеста есте 1сав татъл лв! ЕЛот .
К А П

ЛВ

1опф пжгжнд пр! фрлцп сгТ лд т&тгл с*& ,
смЬкк фрдцн.

ш\ сп^нд^шТ ■иУрш с»А1 |Ап'|-

1дкон тр1мп1 пр Ьпф ех п»хх а» фр&ц? , ^' <М пг'мА »

ш' ПС*

с»'л о*\о*р! ; |др а'м сфдтКл л#Г 1#а* 4А С4Г* .*.нт{Го гдолпх , лпоУ _л,л кжнд 1смд1ЛТ1Н1ЛОр флр* Ц11р1& лК| РЬ'в1м:

тдтъл с»&

.ал плжну*, кд кУмфйддх л'др ф| мжн-

КйТ . 10(1ф С'4 ПШ А« *И 0ПП1Т ЛЬ'| П1НТ|фр| .

р 1аков лъкВ1а лп пътжптвл , впею а фост сълъшлмт 1саак татъл
съ8, лп пъгажптбл лв! Хапаап .
п . 1Ш ачестеа сжпт пащерие лв! 1аков пи' кжпс! ера 1осхф йе шапте-спре-хече аш, иипъшеа оие татълв! съ8 квфрацисъ!, фПпо! тжпър , кв Фечори ВялласИ , ип кв Фечори 2елФ1е1 Фетеиор татьлв! съ8, пи е! аХ
пжржт пре 1ос1Ф кв Фаптъ реа кътре 1сраи татъл лор (п) .
г . 1ар 1аков 1ввеа пре 1ос1Ф та! твлт йе кжт пре тоц! фн съ1 , пептрв къ
Ф15 йе вьтржпеце ера лв1, ип '1а фъквт лв! хашъ пестрщъ .
д . ВИ въгжпй Фряцп лв! , къ пре ел 1йБеще татъл лор та! твлт Декжт пре
тоц! фп съ! , л'а8 вржт пре ел , пп п» пвтеа гръ1 лв! 1ит1ка о*е паче .
6. ВВдпсотп въжжп(1 1ос1Ф вк , л'а сп«с Фрациор съ! .
в . ЦП а 21С лор : асквлтац! в1овл , каре л'ат в1'сат ,
3- М1 съ пъреа къ во! (г) легацТ споп! жппнжлоквл кжтпвлв!, Ш1 с'а сквлат
МГ. Д Б>КЛ . Л4Т1И : «рС +Н ПЯММНТвД ^МП2р1Ц|Н С*ЛС .
к. к Лл11н[д: ш'| «8 пжржт 10 иф пре фр*цн с*'! ад т*т*а ся* шнтрвф»пт2 фодрп рм . вкрц
■II *8 сп«1 1ос1фф4Птд лор м|* р|д , тАТХлвТс28. Яшд дре С!р|| : 4рдЕ : Хдлд: С«л\др1т :
3-

I" Свре: 0|р : Ярак : Лдт : Хдлд Сдллдр : Ац: «ь но! лшддл сиош .»мц»рша.
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спопвл пие? , пп а стътвт Дрепт , пп ^пквпж^ржпЛв'! спопП вошр? ■> Са* липпват
СП0П8Л81 ПЛСВ" .

м. 1ар Фрацп Д81 п8г1С: ай Лор лтпъръцдпд веТ лчппъръпл престе поТ , с'а8
Лотпин! ве! оотш престепо?? пи а» ас!аос та! шаре връ асвпра лв1 пептрв вкеле
л»1, пп пептр» кввштеле лв1 .
л. Ш\ а въгвт алт вю, пп л'а спвс татълв! съй, пи Фрацмор съ! , пп а г\с.
1'атъ ат вюат алт вк;, квт къ соареле, иплчпа, ни впспре-гече стеле съ лижша
11116 .

I . Ш1* л'а чертат татъл съв" , гшжпаУТ: че есте вювл ачеста , каре а! вгсат ?
поате , къ внпй вот вегп , ев, ни твта та , пи Фрацп тъ! съ пе лижшът Ц1>
пре пътжлт .
д| . IIИ 'ла8 шспшт Фрацн" лв!, 1ар татъл съв" а пъг^т кввжптвл.
в> . 1Ш с'а8 Две Фрацп л»1 съ пяскъ оие тятълв! лор лп (лхет .
г1 . Ш1 а г\с 1срам кътре 1ос1Ф: 1атъ Фрацп тъ! паск о1ле лш СЛхет , вто , съ—
те тршпц ла йжпшН , пи ел Чъъ\с\ хътъ ев\
д| . 1Ш 'I а.гнз 1сраи лв1 : терп!, пп всг!, а"е сжпт съпътош! «Фрацп тъ! , тъ
оие, шГт! спвпе : ип 'ла тр^ппс пре ел сНп валеа лв! Хевроп, пп а ветт лш
СНхет .
ф . ЯН 'ла аФлат пре ел впот, рътъчшД пре кжтп , ни 'л а лттреват отвл
21кжп<1 : че кавц! ?
51. 1ар ел а 21'с : пре Фраци ппе! кавт. сп5пе'т! впие паск оТле?
31 . ПИ 'Га 21с откл , с'авс18с <1е а!чТ , къ '!ат ав21Т пре е! хп:,т.пг] : съ терпзпг
*п Оотат , ни с'а Две 1ос1Ф Двпъ Фрацп съ!, пи '1а аФлат лш Боташ .
Н1 . 1ар еГ въгжп(Ь'л пре ел <1е Департе пжпъ апвсе аиропьп Де Джппи!, гжпДеа
ръ8 , ка съ'л отоаре пре ел .
,0.1 . 1Ш а 21с Ф1*е-каре кътре Фрателе съв : 1атъ вкгьторкл ачела вше .
к . Ак8ш Дар вешц! съ'л оторжт, пи съ'л арвпкът лттр'о гроапъ, пи вот
21че : Х1аръ реа 'л а тжпкат пре ел , пи' вот вес!еа че вор Ф1 вюврие лв!.
ка . НИ авгшД Рвв1*т 'л а скос Дт тжтие лор , 21'кжпД : съ пв'1 лвът В1аца .
кк . 1Ш а ъ\с лор Рввш: съ пв върсзц! сжпце , арвпкацГл лштр'0 гроапъ Де
ачестеа каре есте лш паст!е, 1ар тжпа съ пв въ пг:пец1 пре ел , къ черка лш че к!о
лл ва скоате пре ел Ип тжйиле лор, пп съ'л йеа татъль! съв.
кг . Беч! а фост кжпс! а вешт 1ос1ф ла ФрацН съ! , е! л'ев йесвръкат йе хаТпа
чеа пестр1*цъ , кв каре ера липвръкат .
к^ . 1Ш Л8жпс18'л 'л а арвпкат лшгроапъ, 1*ар гроапа ера Дешартъ, пп' пв авеа апъ .
ке • Апо! е! а» шегвт съ тъпжпче пжше , пи къвтжнй кв окИ ав въгвт , ни' 1'атъ
кълътор! 1стаитеП1 в!пеа Лп Галааг! , ни кътиеле лор Л1пкъркате с!е тъшжо ,
йе рвш1пъ , ии' с1е стакт( . ни терцеа съ се ногоаре лш Егшет .
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кз . 1Ш а Л1'с 1вДа кътре ФрацП съ! : че фолос Де вот кчИе пре Фрателе пострв,
ви вот асквпДе с&ппеле лв! ?
ко . ВешцТ съ'л втДет Тспшлтетлор ачестора , 1ар шлгЛлмс поастре съ пв Ф1в
преНжпсвл, къ Фрателе пострв, пи трвпвл пострв есте , пн а асквлтат Фраци лв1. .Днцм
кн . 1Ш кжпД а» треквт пре аколо оатеш МаД1а1ш'тепТ пегйцътор!, атвпч! о8 трае, \. г1.
пи а« скос пре 1ос1*ф (Пп гроапъ , пи 'л ав вдпДвт 1стаитешлор кв Доъ-гсч! Де авр!,
пи 'л а8 Две лш Егшет .
кл. 1Ш с'а лшторс Рввип ла гроапъ , пи п'а въгвт пре 1ос1Ф лшгроапъ , пи 'ш! а
рвпт хаТпеле сале .
а . ИП с'а лшторс ла Фраци сь! , пи а х'ю : првпквл пв есте , Дар ев впДе тъ
В018 та! Двче ?
ад . 1Ш лвжпД е! хаша лк! 1ос1Ф ав жвппат вп ес1 Де капръ, пи а впе хаша Л81 кв
схппеле .
ле . 1Ш а8 тршгс хаша чеа пестрщъ , пп' о аДвсеръ татълв! лор , пи ггсеръ : ачеаста оатаФлат, квпоаше Де есте ханш «мвлк! тъ» , ав пв?
аг . НИ а квпосквт'о , пи а г'ю : хаГпа фхвлв! плей есте , Х1*ера чеа реа 'л а тжп«ат пре елл х1ара а апвкат пре 1ос1Ф .
ад. 1Ш 'пи а рвпт 1аков хаКпелесале, с'а лшвръкат кв сак, пи а плапс пре Ф1вл
сь» гие тнлте .
л^ . 1Ш с'а8 аДвпат тоц! Фечорп , Ш1 Фетелелв!, ш!а8 ветт съ'л тжпгже , пи
По вреа съ се тжпгже , 2|'к.т.1н1 : къ тъ всН« погорж дп 1аД (_ д ) ла Ф1вл ппев плжпглпД , пи 'л а плжпс пре ел татъл съв" .
ле . 1ар МаД1апптеш1 а8 вжпДвт пре 1ос1ф л\п Егшет лв! ПептеФр1 Фашепвл лв1 Фарюп, каре ера та! таре нресте ввкътар!.

К А П

ЛИ.

1^ДА ДШ фгМИ ХаМДН11ДНК% А ДиЧ'т ТрН фмОрУ , П*1 Ч1А Л>1М ТжТ, Ш1 П«1 Ч1А Д1 ДАдзКлм л' аз к»(»торт ка* Тдмдр, Ш1 *ч»ф|д мз^ид: 1#да нирЛмд д 1нт«АГ ааТамаа,
Ш А кУмОСК&т'© П(«е 1А СОКОТ1НД Кг 6СТ> КЗ^АХ ,

Д1М КА»1 фМПА^НАЙ! А НХСКзЧ 11*1

Фдвн , ш\ л*1 3* ра •
I

\ а фост лдп вретеа аче1'а с'а погоржт 1вДа Дела Фраци съ! , пи' а вешт
пжпъ ла вп от ОДолопитеап апвте 1рас.
в . ПП а въгвт аколо 1вДа о Фатъ а впв! от Хапапе8 апвте Сава , а Пад:
|ь*|У§ш* п Л1,аТ'° ПРе еа *ешее, Ш1 с'а квлкат кв еа.
в. Г.
г . Ш1 лвжпД |'а Л1П пжптече а пъсквт Фечор , Ш1 а юетат пвшеле лв! 1р .
«6. * \* 1*А ДвПА К<М 61Т1 ^П СврЕ1ЦЛ С2 ^НЦ4А1у» +н мормжнт,+н гр04В».

80
Н#м: д . Ш| 1яр л;;жпс! лп пжптечо а пъсквт Фечор, пи а к!етат пвтеле лв! Авпяп .
к* л.\
е • '"' а'Ь>огл»);г1 а пъсквт лпкъ ал-тре1леа Фечор, пи а кретат пвтеле л»1 (ллот , ш1 1'а ера лп ХасвГ , кжпй 'I а пъскйт пре е! .
з . 1Ш а лват 1ъйа Фетее лвТ 1р челв! лптж! пъсквт , пи пвтеле ФетеП ера
Татар .
Н^м:
з * '"' п Ф0СТ ^Р чел Л1ПТА1 пъсквт алвТ Ьйа ръв лпамтеа Вотпклв! , ни" 'ла
8Ч1С пре ел 1)«тпехек .
«* лЛ
и . 1Ш а г\с 1вс1а лв! Авпап : 1птръ ла Фетееа Фрателв! тъ8, пи 1ао пре 1а Фе
тее , пи" рнНкъ сътжпца Фрателк! тъй .
а.. 1.П1 ккпосклшг! Авпап, къ пв ва Ф1 сътжпца а .ш , кжгн! терцеа ла Фетееа
Фрателв! съв върса пре пътжпт , ка съ пв с1еа сътжпцъ Фрателв! съв .
I . 1Ш ръв са арътат лшпаштеа лв! Овтпегей, пептрв къ а фъквт ачеаста,
пи' 'л а оторжт пи* пре ачеста .
й'| . НИ а 21С 1вйа кътре Татар порв-са : (а) шеж! въйввъ лп каса татълвТтъХ,
пжпъ че ва креще таре С1лот Фечорвл плей , къ съ тетеа ка пв квт-ва съ тоаръ
пначеста, ка пи' Фрацп лв! , пи тергжпс! Татар а шегвт лп кеса татъл81съ8\
Н1 . 1Ш а треквт гие талте , пи а тврп Сава Фетееа лв! Гвйа, пи* тжпгжшйв-се Ша с'а св1'т ла че! че твпсюа <ше лв!, ел , пи 1рас пъсторкл лв! Осюлопнтеапкл лп Татпа .
п . ИК Са спвс ТатареГ пврорп сале яшжп<1в'1: 1атъ сокрвл тъв" съ све лп Татпа
се ткпу/ь о!ле сале .
^1 . 1Ш 1а сюгвръкжш] йе пре сте хаТпеле челе с!е вгс!йВ1"е , с'а лпвъл!*т кв вровойелп1Квл , пи с'а лпфрвтвсецат , пи а шегвт ла порцие Епапвлв! , каре есте лш
калеа ТатпеТ, къ а въгвт квт къ Сиот а кресквт таре, пп ел п'а <1ато лв! Фетее .
^1 . 1Ш въгжпс1'о пре 1а Ша, асокопт къ есте о кврвъ, къ 1а ш'а акопер1т
•аца са , ни п'а квпосквт'о .
91 . ИК с'а авътвт ла <1жпса Лш кале , пи 'I а ггс еТ : ласъ-тъ се ттрв ла тше
къ п'а квпосквт'0, квт къ есте порв-са, 1ар 1а а ги;: че'т1 ве! йа ве ве! штра
ла пипе .
3< . 1ар ел а 21С : ев лц! воШ тршнте вп ей йе капре Лп о!ле теле , 1*ар 1а а
г\с : (I ь'т1 арввпъ пжпъ веТ трнште тв .
н'| . 1ар елагк: че арввпъ'ц! вой да? 1*ар !а п жГс : шелвлтъв*, легътвра гжтвлвТ, пи Т01агвл, каре'ц! есте лптжпъ, пи 'I ас!ат е!, пи а штрат ла джпса
пи" 1а а лват лп пжптече <1ела ел .
Л1 . ИК сквлжпйв-се 1а с'а две , с'а йегвъл1т Де Бровойелтк , пи с'а лтвръкат
вх хашеле челе г!е вгсЬ,в1е .
к . НП а тр1пнс Ша ейвл йе капръ пр1*п тжпа пъсторвлв! съв Сйолот1'теапвл
касъ1а(1е.1п Фетее арввпа, Ш1 п"а а*лат'о пре еа.
*/.

а .

Депа 41 Амв|нт *мжндоТ ф«морм де? е< «фд! 4Н Е|кл: чм кш1|.
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к*. 1Ш а лштревпт пре вървпцП <Нп локял пчела : впДе есте кврва, каре а фост
лш Епап лжпгъ кале, 1*пр е! пя х\с : п'а фост а1ч! кврвъ .
кп . НИ с'а л1ппапо1ат ла 1вс1а , пи а8 2]'с п'ат аФлат, Ш1* оатепи локвлв! г!к къ
пк есте аколо кврвъ .
кг. 1Ш а 21'с Ша : ц]'е-ле пре еле, ч! ка пв квт-ва съ фш а"е ватжокяръ е8
ага трш1'с ейкл ачеста , пи тв п'аГ аФлат^о .
кд. Ш1 а фост ййпъ атре!'а л»пъ с'а спвс л»1 1вйа , яшжпс!: а К8рв1т Татар пори
та , пн 1атъ аре лш пжптече Пп кврв1е, 1ар 1в<1а а гхс: скоатец'о пре еа , пп съ се
ар 7/ь .
«е . III] йвпъ че с'а асЬс еа, а трШо ла сокрвл съя , гхи&пв еа : Пп отвл , акв!
сжпт ачестеа , ат ев лт пжптече , пп а ъ\с: квпоаще акв1 есте шелм , легътвра,
пп то1аг»л ачеста .
кг . ПИ а К8П0СК8Т Ша , пп' а 2Н5 : с'а лшйрептат Ташар шаГ твлт сюкжт пипе ,
Пептрн къ пв о ат а*ат пре еа лвГ Сиот Фечорвлк! плеЗ, пи пв а та! айаос а о кв
поаще пре ск.пса .
«3 • ПП а фост кжт! ера съ паскъ , ера петепГ лт пжптечеле еК .
Мдт ;
кп . ПИ а фост кжпй пъщеа еа впвл а скос лшпагате тжпа са , пп лйжпД тоаша А. €.
рошв а легат ла тжпа лв1, г1кжпД : ачеста ва епн таГпа1пте
кл. Апо! а трае лшпапоГ тжпа , пи лшДатъ а ецпт Фрателе лвГ, 1'ар еа а ги; :
пеитрв че с'а рвпт пептрв тшегарйв? пи а шетат пвтеле лв! Фарес .
л . ПП а»пъ ачеста а впит Фрателе лвГ ла акърв^а шжпъ ера рошвл , пи а шетат » пт.
пвтеле лв! 2ара .
г •
в г
КАП

ЛЪ.

1опф тмт»* к#мх пКвт»в1а са па*-» лИГ Пшт.фр. , (Ьмтгфа! тоап дд. сал! л» Аж
пр» ллжна лКГЬе1ф, каанп к«гжнД ^м С1»м* <*• мИл-п о»Г всинца ДодмщГ с*Л1 А,сп?1 +ллп«1»*мав1, 1Л+Апж#лцнАаП|мт|ф|11, шГл с»гх ^н-п/шица, Кнд! афлжнд х»*
ЛА Т1МН1Ч101 , | С1 ^НКЛ1А1НЦ1Д5« ТОЦГ Л1Г4ЦН .

1 1ос1Ф с'а аЛвс лт ЕНпет, пп" 'ла квтпърат пре ел ПептеФр1 Фашепвл
лв! Фараоп чел пш таре престе ввкътар!, върват Егштеап 6т тжГП1ле 1стантетлор, каре 'ла лйве пре ел аколо.
н . ПИ ера Потпвл кв 1ос1ф, пн ера ел върват гжчЬор , пн а фост
лш касъ ла Вотпвл съв Егштеапвл .
г . 1Ш гада Ботпвл лв! , къ Бвитегев" ера кв йжпсвл , пн ор1 кжте Фаче ел ле лшс1рептеа2ъ Ботпвл , лт тжшие лв! (а) :
Г.

*

Лдта АомнвА А( СПОр1ф1, ДЕ НОрОЧ1ф| ^я мяТн1а« лЛ.
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д. Ш1 п гФлят 1ос(ф х«р лговштеа Оотпвлв! съ8, пи '1а пхьквт лв1, пи* 'ла
пхс яре ел престо каса са , ни тоате кжте авеа ел леа а*ат пре тжпа ле! 1ос1Ф 4
^. Ш1 а фост (Ьпъ че 'л а пяс пре ел престе кгса са , пнпресте тоате кжте авеа ел , а вше-кввжптат Потим каса Егттеапкль! пептрв 1ос1Ф , ни а фост
в1пе-кквжптареа Ботпвлв! .рпгрв тоатъ авацш лв! , лм Касъ , ш! лш царша лв! .
5 . ИП тоате кжте авеа ел леа с1ат лт тжшие л«1 1ос1ф , ни п« цпа а"е алесале
п1пнк , аФаръ &е пжТпеа че танка ел , пи ера 1ос1ф тжпорв ла кш , ип Фргтюс
л« Фацъ Фогрте .
д. 1Ш а фост скпъ ачестеа Фетееа Вотпвлв! съ8ап»с окП съ* пре 1ос1Ф, пи
а »{с лк! : квлкъ-те кв пипе .
н. 1ар ел п'а врат, пи а Я1С ФешеНВотпвлв! сгв : дакъ Ботпкл пи'е8 пептрв
шше «8 квпогще шпик , <Нп кжте сжпт лш к«са лв! , 41 тоате кжте аре ел леа с1ат
лш тжшие теле .
.о. . 1Ш пв есте лш касаачеаста гилик , каресъп8Ф1'е свпт шше , П1ч!с'алват
беда т1пе шпик , аФаръ (1е тше ; пептрз къ тк огпТ Фетееа лм , ни к«т во1й Фаче ачест к-ввжпт рг8 (а), ни съ пъкътксск лшпаштеа л»1 Бвптегев?
I . Ш1 ворвтбеа лв! 1ос«ф лш тоате гиеле, ел п'а асквлта ае еа , касъсеквлче , ип съ се лшпревпе кв еа»
м . 1Ш а фост лштр*о ъ\ , а штрат 1ос5ф лш кйсъ , ка съ'шТ Факъ лвкрврие
сале , питтепеа пв ера лш лъвптрв с?|п че! с1е касъ .
п1 . 1Ш«а 'лаанвкатбе хв1пе , К1кжп«1 : <юрпи к» шше , 1'ар ел лъсжпаУш! ха1пеле сале лш тжшие е! а фгн«т пи а еипт аФаръ.
п . 1Ш а фост бакъ а вьхвт еа къ 'ш'а лъсат хашие сале лш тжТшле е1, ни а фвцгг , ни а еипт аФаръ ,
д1 . А к!етат ире че! ое касъ, ни леа «1С лор: веаед!, къ а въгат ла по! слвгъ
еврев, ка съ'ш1Батъжок(Звпо1, каре а штрат ла тше , хшмм! : с1орт1квтше,
ин ев ат стр1гат кя глас таре .
€■ . ПП авгша" ел к'ат лдпълват гласял пие»1 , ни ат стр1гат , лъежпаУпп' жъ\пеле сале ла пипе а ф>ц!т , пи а еш1т аФаръ
в) . 1Ш еа а цшвт хаТпеле ла сше пжпъ че а вешт ПептеФр! акасъ.
о'| . ИЛ а ворв1Т лв! бкпь кввштеле ачестеа гнила*: а штрат ла пипе слага чел
бе еврев пре каре 'д а! въгат лапо!, съ тъ ватжокореаскъ, Ш1 а гю т1*е: дорт!-воШ кв тше,
к1. 1Ш г1акъ а авг1т к'ат литълцат гласкл т1ев, Ш1 ат стр1'гат , лъсжпб ха1пеле сале ла Ш1"пе а фвй1т , т! а ешгг аФаръ .
л.1 . Ш1 а фост кгт а а5*|'т ПептеФр! кввштеле ФетеН сале, каре леа г\с
кътре с!жпс8Л : аша 'т! а фъквт слвга та, с'а г.иршс с1е тжпае .
«, « бкр* : Ячпт «8*^в р>в.
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к . 1Ш лвжпс! ел пре 1ос1Ф 'л а въгат лш тетпщъ лдп локвл, лт каре се щ'иеа легацП лдтпъратвлв! лдпюии .
К4 . 1Ш а фост Богапвл кв 1ос1Ф , ип а върсат престе ел пшъ , ии '! а йат лв! хор
лиша!птеа чел»! та! таре престе тетпщъ .
к» . Ш1 чел та! таре престе тетшцъ а йат тетшца пре тжпа лв! 1ос1Ф , ии"
пре тоцТ че! осжпаЧц! каре ера лш тетшцъ , ии тоате , кжте се Фъчеа аколо ,
ел ле съвжрша .
кг . 1Ш и» Щ1а чел та! таре престе тетшцъ шпика йе тетпщъ пептрв ел , къ
тоате ера пре тжпа лв11ос1ф , пи Ботпвл еракв йжпсвл, ии кжте Фъчеа ел , БотИ81 ле лшЛрепта лш шжпиле ле! .
К А П

М.

10Оф ТЖАк№|)Л ЖС#»1Л1 фдМ1Н|АО(1 лК! Фдр»0Н+НТ1МН|ЦХ.

Х*#|Д ^?з'4' » к»1^

ПА Д0К*МД1 ЕСИ^А, 1Др АЛТЙ1А К2 С> НД СП«НХ^Г» , К4^| Т04Т1 с'аЬ' ПЛ1Н1Т ^М ^'ОХ Н\~

ЦЛ1|Г аЬ! Фдрдон .

Г"

1 а фост йвпъ ачестеа чел та! таре престе пахарт*чП фшпъратвлв! Епптвлв!: ии чел та! таре престе Фъкътори йепжшеав' греиит Ботпвлв! лор, ^тпърат8Лв!Егштвлв1 .
ь. 1Ш с'а. тжшат Фараоп пре атжпйо! Фатепи съ! , пре чел та!
таре престе пахаршч!, иипре чел та! таре престе Фъкътори с!е пжше .
г . 1Ш 'I а пвс лш тетшцъ ла лшшсоаре лт локвл впие ера 1ос1Ф .
,д . 1Ш та! тареле тетшци '!а с!ат пре е!лв! 1ошф, ии леа слваит лор, ии
а фост е! вр'огкжте-ва 21ле лт тетпщъ .
^. 1Ш ав въгвт атжпс1о! вю лттр'о поапте : пи веДереа вквлв! чел в! та! таре
престе пахаршч! , ии аче.ш та! таре престе Фъкътори йе пжше а .^шпъратвдв!
Егштвлв! , кари ера лш тетшцъ , ера ачеаста .
а . 1птрат-а ла е! 1ошф (Ншшеаца ии '1а въгвт трил!.
ц . 1Ш а лттреват пре Фатепи лв! Фараоп , кари ера кв ел лш тетпщъ ла Вотпвл лв!, 2П;«т,ш1: пептрв че Фецеле воастре сжпт астъа! тркте ?
н. 1ар е! ав 21С л»! : вю ат въавт , ии пв есте чше сь'л тжлкмаскъ, ииа г\с
лор 1ос1Ф : ав пв есте прш Бвтпегев арътареа лор ? спвпецГпи йар Ш1'е .
а . Чел та! таре престе пахаршч! а спвс вквл съ8 лв! 1ошф , ии а жю : лш
сошпвл пиев ера в^е лшпаттеа теа.
1 . 1Ш лдп В1в ера тре!вще, ии одръаипДскотеа влъстър!, кв стрвгвр! копц! .
д'| . НИ пахарвл лв! Фараоп ера лдп тжпа теа, инатлват ш'п стрвгвр! ии ат
■сторс лдп пахарвл лв! Фараоп , ии ат йатпахарвд лш тжпа лв! Фараоп .
П 2*
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К| . 1ар 1ос1Ф '1а 21С : ачеаста есте тжлкмреал»!: челе треШце, тре! гие сжпт .
п. Жпкъ тре! гие, шГшГва аДвче апипте Фараоп 6в воер1а та, шПаръшлте
ва пвпе лштра търхреа пъхъртч1е! тале , ип ве! й"а пахарвл ла! Фараоп лт шапа
лв! а"апъ Б0вр1а та чеа та! с1ш'паште , преквт ераТ тарпжпД .
^1 . ЧГц! лДо аттте Де пипе пептрв тте, кжпД ва ф'\ вше иде, пп съ Фач! ка пипе
пплъ ип съ айкч1 атште ла! Фараоп , ка съ тъ скоацъ <Иптр'ачеастъ лишсоаре .
<:1 . Пептрв къ Фьрат сжпт пн сИп пътжптал Евреиор, пи а1ч! п'ат фъквт тт)К , 41 т'а арвпкат лт гроапа ачеаста .
б< . ИЛ а въгат чел та! таре престе Фъкъторнйе пжше , къ врепт а тжлна1т ,
пп а 21С лк! 1ос1Ф : нп е8ат въгат В1С : пп пн съпъреа къ тре! кошар! Де пжше
ркПкат пре капал ппс8 .
а| . 1Ш лт кошвл чел та! Деа-сапра ера Де тоате Феларие , Де каре ^\тпъратйл Фараоп тжпка , лакра фъквт Де пжше , пн пасърие Черала! тжпка челе че
ера л\пко1ш;л чел Деасапра капала! ппеа.
м1 . ГШръспзпгжпД 1ос1Фая1С ла!: ачеаста есте тжлкв1'реа : челе тре! кошар! ,
тре! гие сжпт .
лЛ . ^пкъ тре! гие , пи ва лаа Фараоп капал тъа Дела тШе , ип те ва спжпхара
прс летп , Ш1* вор тжпка пасърие Черала! кърпарие тале .
к . 1Ш а фост лт гша атре1а ера гша пащерп ла! Фараоп , пп а Фъкат оепъц
таталор касшчиор съ!, пиш'а аДас аттте Де воер1а пахаршкала! , ип Де воер^еа
Фъкъторала! Де пжше , лт тгжлокал кастчиор съ! .
ка . 1Ш пре чел та! таре престе «ахаршч! 'л а ашеаат лш воер!еа ла! , ип а
е1ат пахарал лт тжпа ла! Фараоп .
кн . 1ар пре чел та! таре престе ФъкъторпДе пж!пе 'ла спжпгарат , Дапъ кат
леа ТЖЛС81Т лор 1ос1Ф .
кг. НИ па 'ш!а аДас атште чел та! таре престе пахаршч! Де 1ос1ф , ч! 'ла
а!тат пре ел.
,
Е А П

мл.

Й1С1Л1 Л#1 Ф»рюн Л,КП(!1 Ч1Л1 Ш4ПТ1 ВДПТ , Ш1 Ш1ПТ( СП1Ч1 •, М|-пУтжнд#-Л1 ЛЛТ^А
тя.Л'<Ь'| фъвх мУ*\а! сшгЬ'д 1оиф, СХ фкЧ! Доми пркп ТОТ ОПИТАЛ .

Ш| дш Йс4-

шта ф«ллпа са, пй! карга | а дат'о Фараон, а »пЬ'т до? фгчор! ^нна1н'п д| фоам!Т1 .

| а фост Двпъ До! ап! Де хие Фараоп а въгвт в!с : се пъреа ла! , нъ
стъ лжпгъ рж8.
н . 1Ш 1"атъ ка кат йш рж8 се са1а шапте вач! Фрвтоасе ла кш ,
| Ш1 алесе ла трзпар! , пп' пъщеа пре цършвр! .
г. 41 Ш1 алте шапте вач1 се сача (1впъ ачестеа (Ип рж8 аржте ла К1П , Ш1 слаке
ла трапар! Ш1 пъщеа лжпгъ вачьге челе йе пре шарц1пеа ржалв! .
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^ . ПИ вач!ле челе шапте вржте , ш! славе ла трвпвр! , а тжпкат а"е тот пре
челе шапте вач! Фрвтоасе ла кш , пи алесе пи с'а Дещептат Фараоп .
$. 1Ш а в1сат асюъ-оарг, шпатъ кретеааштр'о ръсГьчшъ шапте сшче алесе ,
1111 БВПв .

5 . 1Ш алте шапте сшче свпдор! , стршате пи п ъ.пто с1е вжпт ръсъреа <1впъ
с!жпселе .
3 . 1Ш сшчеле челе шапте свщпр! ай лшпцдт пре челе шапте сшче алесе , пп
плше , пп* с'а йещептат Фараоп а*ш В1с .
и. 1Ш 0'а фъквт «Пгшпеацъ , пл с'а тврвграт свФлетвл лв! , пн тршщжпа" а
шетат пре тоц! гжч!торП Егштвлв! , пи пре тоц! лшцелепцП лв! , пл леа спвс
лор Фараоп вк"м ш , пп пв ера ч!пе съ'л тжлкв1'аскъ лв! .
* . 1Ш а ворв1т чел та! таре престе пахаршч! кътре Фараоп гшжг.а* : йе пъкатвл пи ей 'ш! шЬк атште астъгТ .
I . Фараоп о'а тжшат пре каешчи съ! , пл пеа пвс лш тетшцъ лт каса челв!
та! таре престе ввкътар! , пре тше , пп пре чел та! таре престе пжше .
А1 . 1Ш ат въгвт атжпсю! вю лштр'0 поапте , е», ии ел, Ф1е-карз (1;;пъ вгсвл
съ8 ат вгявт ,
П1 . 1Ш ера аколо кв по! вп тжпър Евреи ал челв! та! таре престе ввкътар! ,
ии 'I ат епвс л»!, 1ар ел ш леа тжлкв1Т поъ.
п . 1Ш а фост преквтпса тжлквн поъ , аша с'а пи лттжтплат ; е8 съ тъ ашъг лш воер1а шеа , 1ар ачела съ се спжпгвре .
^1 . 1Ш тр^тщжпа1 Фараоп а шетат пре 1ос1*, пи 'л скоясеръ пре йжпсвл аЧп
тетшцъ, ли расеръ, пп Чсютваръ лтшръкътштеа , ш|" а вешт ла Фараоп .
^1 . ИЛ а гю Фараоп кътре 1ос1Ф : вю ат въгвт , пи пв есте чше съ'л тжлкв1аскъ ; ей" ат авг^т йе тше, къ тв (1акъ авг! вгсврие , ле тжлквещД.
51 . ИЛ ръспвпгжпс! 1ос1*ф лв! Фараоп , а як; : Фъръ йе Бвитегев пв се ва ръспвп(1е тжптв1реа лв! Фараоп .
а|. 1Ш а спвс Фараоп лв! 1опф 21КЖП(1 : лшеотпзл плев* плес пъреа къ стая
пре църтврие ржвлв! .
н! . ПП ка квт (Пп ржв се св1*а шапте вач! Фрвтоасе ла кш , пп алесе пп' пъщеапре църтвр! .
А1 . 1Ш 1атъ нп алте шапте вач! се св1*а йвпъ еле с!1п рж8, реле , пп вржте ла кш
Ш1 славе ла трвпвр! , йекжт каре п'ат въгвт та! вржте лш тот пътжптвл Егштвлв! .
к . ПП вачие челе шапте вржте , пп славе ла трвпвр!, ав тжпкат йе тот пре
челе шапте вач! аш'тж1 ввпе, пп' алесе .
кл . 1Ш ав штрат лт пжптечеле лор пп пв саЯта! въгвт , 1'ар еле а8 рътао
тот вржте Ш1 славе ка пп та1па1пте , пп йещептжпйя-тъ , 1ар ат асюрпнт .
кв . ИЬ' ат въгвт пфънп .цн соншвл пп'сй, 1ш 1атъ ка квт шапте счпче плше,
пн ввпе крегцеа йштро ръйъчшъ.
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кг. 1111 ялте шапте сп!че свщлрГ, стрнсате пп' пъл'те Де вжпт крещеа ципДа-се
Де Длпселе .
кд. Ш1* а8 Л1пгщ|'т челе шппте стче стр1-кате Де вжпт, пи свпдор! пре челе
шапте С1иче ввпе, пи плше , пи ат спвс тжлкв1ториор , 1шп'а8Фост чше съ'ю1
тжлкгпаскъ .
ке . 1Ш а 210 I опФ лв! Фараоп : В1свл .^тпъратвл»! впвл есте , ОвтпевеХ а
арътат л«1 челе че ва Фаче .
*
кб. Челе шапте вач! ввпе шапте ап! сжпт , пи челе шапте стче ввпе шапте
«п! сжпт , В1С8Л лвТ Фараоп впвл есте .
*3 • НИ челе шапте вачТ вржте пп славе , каре се сгча Двпъ еле шапте ап!
сжпт , челе шапте сП1че схпшр! , стршате пи пълке Де вжпт шапте ап! сжпт ,
Ш1* вор *1 шапте ап! Де Фоатете .
км. 1ар К8вжптй1 , каре ат гю лкТ Фараоп, къ Ватпехев а арътат лв! че
ле че ва Фаче :
кл. . Гатъ лт шапте ап! ва Ф1 жпДествларе (*) гавлтъ лп тот пътжптвл Епптвлв!.
а . 1Ш Двпъ ачеаста вор веш шапте ап! йе Фоатете , пп вор в!та Де *пДествлареа че яфост лп тот Епптвл , пи ва тот Фоатетеа пътжптвл .
ад . НИ пвсева квпоаще лшДествлареа препьтжпт Де Фоатетеа че ваФ1Дапъ
ачеаста къ ва Ф1 таре Фоарте .
ап . Нептрв яче1*а а ли)До1'т в!свл лв! Фараоп Де Доъ ор! , пептрв къ аДевърат
есте кввжптвл чел Дела Бвтпегей, пи ва гргв! ал Фаче пре ел .
аг . Аквт Дар кактъ от лдпцелепт , ци прнепвт, шРл пвпе та! таре престе
пътжптвл Епптвлв! .
ад • Ш' съ *якъ Фараоп , пи съ ржпДв]'аскъ тпТ таре престе пътжпт , пи се
стржпгъ тоате роДврие пътжптвлв! Епптвлв! ачелор шапте аш а! лпДествлърн.
а^ . ШИ съ аДвпе тоате ввкателе ачестор шапте ап! бвпТ , чевш, пп с'ааДапе рржв с«пт шжпа лв! Фараоп, ил съсе пьгеаскъ ввкателе лш четъцТ.
ло . 1Ш вор Ф1 ввкателе челе пъгке пре пътжпт лдп чеТ шапте оп! а! Фоате
те!, каре ва Ф1 дп пьтжптвл Егштвлл!, пп'пвсе ва стрп»а пътжптвл Де Фоатете .
аз. 1Ш а плъквт кввжптвл липшптеа лв! Фараоп, ил лшпаштеа твтвлор касгичиор лв! .
ли. ии а 2|'с Фараоп твтвлоркастчиор съ! : пк Доар вот аФла от ка ачеста , каре се а!въ Овхвл лв! Ввтпегев лттрв сте ?
ла . 1Ш а 21с Фараоп лв! 1ос1ф : Де врете че Ввтпегеа- а арътат ш'е тоате
ачестеа пи есте от та! лдпцелепт , пи та! пр1'чепвт Декжт Т1*пе .
Псла :
м . Тв ве! Ф1 та! таре престе каса теа , пи Де кввжптвл тъв ва гсквлта тот
«д н. поп$лвл пп'е8 , пвта! скавпвл пой пвеа ей та! пре свс Декжт тше .
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мл . ЦП а г\с Фараоп лв! 1ос'ф : 1атъ те пв$ пре тше асих! престо тот иъ- & Млк:
ШЖ11Т8Л ЕгШТВЛв! .

*

В N1 .

мк . НИ лвжпс! Фараоп 1пелвл <Ь"п тжпа са л'а пвс лт тжпа лги 1ос'ф, ни* л'а дшь- Ф*птг.
връкат пре ел к» в'соп , пи а пяс лапц с!е авр лшшрежврвл гр; тггълъ) л»1 .
х '.
мг . Ш" л'а св'т пре ажпевл лт карти чел а"е ал-с!о!-леа (Илтр'але сале , пп а
стр'гат лшпяттеа л»1 весторвл , пн л'а п«с престе тот пътжптвл Епптвла! .
мд . 1П 1 а 21*с Фараоп лм 1ос1Ф : ей Фараоп , аФаръ бе тше ш'тепеа п« ва р'сНка тжпа са престе тот пътжптял Егштвлв! .
м@. 11Н а пвпнт Фараоп пвдпеле лв! 1ос!ф : ПеолтошФатх , юг '! а 'йат пре Асшета *ата лв! ПептеФр1 Преотвл 1л'впол1е! , бе Фетее .
мг . 1Ш 1ос|'ф ера с1е треТ-геч! де ап! кжпЛ а стътвт лдлляштеа лв! Фараоп
.^тпъратвл Епптвл»! , пп а енпт 1ос!ф сюла Фаца лв! Фараоп, ни а втвлат тот
НЪГПЖПТВЛ ЕгШТВЛв! .

»3- Ш1 а фъквт пътжптвл, лмтрв аче! шапте ап! а! .цлйеетвлър]'! , ввкате .
мн . 1Ш а айвпат тоате Бвкателе челор птяпте ап! , лштрв каре ера жпйеств—
ларе лдп пътжпткл Егштвлв!, пп а пвс ввкателе лдп четъц!, ввкателе кжпшвр1лор челор сПл прежврвл четъцп леа пвс дштржпса .
мл. Ш' а айвпат 1ос1Ф грж» , ка пкипвл търИ , кжт лв пвтеа съ'л пвшере ,
къ ера твлт Фоарте .
я . 1Ш таГпаште ае че а вепГг аче! шийте ял! с1е Фоятете а аввт 1ос1Ф 8о1
Фечор! , пре каре Чапъсквт лв! Асшета Фата лв! ПептеФр' Преотвлв! 1л1«пол»еТ.
на . 1Ш а пвпнт 1ос1Ф лвтеле челв! лштжй пъсквт : Мап«С1 2'кжлс1 : къ т'а
фъквт Бвтлегев а в!та тоате пнрерме теле , пп' тоате але татълв! плев" .
ни. ИЛ пвтеле челвТ йе ал-*1о!-леа л'а пвпнт Ефра1т, 2'кжпй*: кът'а ддппълцат Бвтпегев лт пътжпткл стерел1е! теле .
мг. Ш1 а треквт че! шапте ап! кв лт^ествларе каре аХ фост лдп пътжптвл Впптвлв!.
мд . 1Ш а лтчепвт че! гаяпте ап! Де Фоатете а веп1, овпъ квш аа!с 1ос1*ф . 1Ш
с'а фъквт Фоатете лт тот Пътжптвл, пи лт тот пътжптвл Егштвлв! пв ера пжше .
ме . Ш" а флтлпжлк1т тот пътжптвл Егштвлв! , пи а стр!гат попвлвл кътре
Фараоп пептрв пжше, пи а «гс Фараоп твтвлор Егштеп1лор : терцец! ла1ос'ф,
Ш1 че ва мче воъ, Фачец! .
ив . 1Ш Фоатетеа ера пре Фаца а тот пътжптвл, пп а ((ешкю 1ос1*ф тоате
Ж1тпщие , Ш1 вгабеа твтвлор Епптеп1лор .
из Ш1 тоате църие а8 веп!т лдп Егшет съ квпшере йела 1ос1Ф ; пептрв къ
се лиггъргсе Фоатетеа престе тот пътжптвл .
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ФрмрТ л#| 1ссф С1ЛгцТ ^' фозмгп шн ^н §Г1П1Т с* кУмгнр* Е#К«Т1 , 1опффУ
кИнодцл, ш< лепрЬ' ле.- кщч кЬ' ^Т, 'Г к»г» ^н Т1МН1ЦХ Ш1 мл? пр1 Урмя рмжш 01МЮН АД ^НК1(ОА^1 Ш1 Ч|| ЛД-Д-ц1с«^ИТОрК ДКДСХ ,
ЦПр|Д АО(»

Ш1 фн-кдв! дру'|нт^л сгаз фър% Д«

^Л АД#К ^Н СДМ1 ДКАСХ .

ак21кД 1пков , кг съ в!г.йе гржв" лш Еппет, а 21С Фечориор съ! :
юптрв че въ лепевщ!?
к . 1атъ ат Я821Т, къесте гржйлш Еп'пет : погоржп,1-въ аколо , нп
; ;тпъргЦ1 ввкате , ка съ тръ1'т , нп съ пв П18р1'т .
I . ил1 с ав погоржт чеТ кече ФрацТ а! лв1 1ос]'ф съ квтпере гржв Нп Егшет .
^ . 1ар пре Вешаппп Фрателе лв1 1ос1ф пв л'а тр1'пнс к« ФрацП съ! , къ а гю :
ка 1)8 кят-ва съ слъвепскъ пре кале .
^. 1Ш а8 ветт Фечорп льТ 1сраи съ квтпере кв че! че вШеа , пептрв къ ера
Фоатете л\п пътжптвл лк! Хапаап .
5 . 1ар 1ос1Ф ера та! тареле пътжптвлв! , ел в]'пйеа ла тот попвлвл пътЖпТ8л«1 , ип вет*П(1 Фрацп лб1 1ос1'ф , с'ай лшмпат лвГ кв Фаца ла пътжпт .
д. 1Ш въгжпй 1ос1Ф пре Фрацп съ! 'I а квпосквт, нп с'а фъквт стрет йе кътре е! , ип ле а ворвк лор аспрв , 21'кжгнЬ-ле : йе впие ацТ ветт ? 1ар е! ав анс :
йш пътжптвл Хапаап , съ квтпърът ввкате ,
Й . 1Ш а квпосквт 1ос1Ф пре ФрацП съ1 , 1*ар е! пв л'ав квпосквт пре ел.
л. . Ш1 'ни а айвс атште 1ос1ф йе вкврие сале , каре ле-ав въгвт, ип' а гю
дор : гскоайе сжптецД, съ черкацТ къие църП ац! ветт?
I . 1ар е! ав гю : пв Боатпе, слвпие тале ат ветт , съ квтпърът ввкате.
д1 . ТоцК сжптет фп а 8пв1 от , йе паче сжптет , по! слвцие тале пв сжптет 1'скоайе .
в'| . Ш\ а 21С лор 1ос1*Ф; Кв ! 41* ацТ вегпт съ вейецТ кърър{ле пътжптвлв! ачеств1а.
п. 1ар е! ав 21С : йо1-спрс-2ече ФраиД сипеш сдьоие тале лш тт&птъм
Хапаап , Ш1 чел та! тжпър кв татъл пострв есте астгг! , )'ар впвл пв тръеще,
^{. Ш1 а 21'слор 1ос1'ф: ачеаста есте че ат ворв1'т воъ , къ 1'скоайесжитец1 .
^1 . ^птр'ачеаста въ вец! аръта , пре съпътатеа лв! Фараоп , пв вец! еш1 йе
яч1 , пжпъ кжпй Фрателе вострв чел тжпгр нв ва вет а1Ч1 .
51 Тр1'т1те'цТ пре впвлймтре во1, пп" айкчец! пре Фрателе вострв , 1'арво1вец1
« ла опреалъпжпъ че съвор аръта квв1птеле воастре йе ворБщ! айевърат, 1*ар йе
пв пре съпътатеа лв! Фараоп , 1скоайе сжптец! .
31 • Ш1 '1а пвс пре е! лш тетш'цъ тре! гме .
•и . Ш1 ле-а 21с лор а тре1а 21 : Фачец! ачеаста , пп вед1 Ф1 вп, къ е& тъ теш
йе Б«пшсае8 .
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А1 . Ье сжптецТ де паче , вп Фрате ал вострв съсе оп[епскъ лш тетт'цъ , 1ар
во! шерцец! , ш! двчец! гржвл вострв , каре л'рц.1 кктпърат .
к • 1Ш пре Фрателе вострв чел та! тжпър съ'л адвчец! ла пипе, цп съ вор креде
хввштеле воаотре , 1'ар де пв , вец! твр1 ; ш! е! а» фъквт аша .
кд . ПИ ай 21С Ф1е-каре кътре Фрателе съв : аша есте , къ фп Пъкат сжптет
по! пептрв Фрателе пострв, къ пв пеав фост пплъ де пекагвл свФлетвлв! лв! , кжпд
се рвга де по! , пп пв^ ат асквлтат пре джпсвл, пептрв ачеаета а вешт престе
по! певоеа ачеаета.
кв . ПП ръспвпгжпЙ Рввш а г\с лор : ах" пв в'ат ворБ1*твоъ, ж1кжпд : пв Фачец! пе-дрептате првпквлв! , ип п» т'ац! асквлтат ? 1Ш 1атъ сжпцеле лв! стр1гъ .
кг . 1Ш е! пв ци'а квт къ 1ос1Ф л>! ллщелеце,«1ептр8 къ прт тълтачй ворвеа кв е1.
кд . ПИ лшторкжпдв-се дела е!1ос1Ф а плжпс , шПаръш! внпдла е! леа ворв1Т
1бр., *п алват пре Сйтеол (Лптре е!, пп л'а легат лшпаштеа лор.
4с$ • иИ а порвпч1т 1ос1Ф съле вшпле сачи лор де гржй, пи арцштвл Ф1е-кър81а с.ъ'л пяе лдп саквл съв , ип съ ле с1еа де ажвпе тжпкаре пре кале ; ш! с'а8
фъквт лор аша .
кв . Ш1 е! пвшд гржвл пре аснп! лор с'а8 д«с де аколо .
кв . МИ деглегжпд впвл саквл съдеа тжпкаре аешиорсъ! впдеа од1хтт, а въавт легътвра арцштвлв! съв" лш гвра саквлв! .
км . 1Ш а епвс Фрацмор съ! : пп с'а лшторс арщптвл, 1*атъ'л лдп сатгел плев- , ип
с'а« спъ!тжптат 1п1та лор , пи с'&8 тврвврат , впвл кътре алтвд гкжпд : че а
Фъквт ачеаета БвитегеВ поъ?
нл. . МИ г.8 ветт ла 1аков татъл лор лдп пътжпткл лв! Хапаап , пп ав спьс лв!
тоате , кжте с';ш лштжтплат лор /Лкжпд :
л . Ворв1т-а отвл , Ботпвл пътжптвлв! , кътре по! аспрв , пп пеа пкс пре по*
ДО пагъ , ка квт ат Ф1 торс съ гскодш пътжптвл .
л& . ПЛ по! ат спхе лв! : де паче сжптет , пв сжптет Гскоаде ,
ав . БоК-спре-гече ФроцТ сжптет, фп татълв! пострв , 8П8Л а твр!т , 1ар чел
ша! пик кв татъл пострв есте сстъ21 лш пътжптвл Хапаап .
лг . 1Ш а 21Споъот»л, Бопшвл пътжптвлв! : лштр'ачеаста вой квпоаще , къ
сжптец! де паче , пре вп Фрате ал вострв лъсацТ а^ч! кв тШе , хар гржвл, кгре
л'ац? квтпърат пептрв каса вопетръ лвац1'л , Ш1 въ двчец! .
лд. ПК адвчец! пре Фрателе вострв чел та! тжпър, ип воШ квпоаще, квт къ
пх сжптец! 1Скоа<к , 41 сжптец! де паче , пп пре Фрателе вострв вой да воъ , пп
вой да воъ вое съ въ квтпърац! че врец! дш пътжптвл ачеста .
А€ • I П 1 а фост кжпд ай дешертат е! сачП лор , арцштвл Ф1'е-кърв1*а ера лш
саквл съв , ип а въгвт арцштвл съв , е!, пи татъл лор , цп с'ав спъ!тжптат .
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ле . Ш! лев к!о лор 1оков татъл лор; пре пНле пГецТ фъквт Фхръйе фП: 1ос1ф пя
есте , С!гаеоц пв есте, ш! пре Вешатш оъ'л лвац! ? асвпра теа а фост тоате
ачестеа .
*з •> ПИ а ворв!т Рвв1*т татълв! съв" , ашжпс! : пре атжпсю! Фечорн пие! съ'!
отор! , сю 1)ь-"л во1» адвче пре ел ла тше, с!ъ'л лш тжпа теа па ев вош айвче
пре ел ла тте .
лм. 1ар ел а аю: пвсе ва погорж Ф1вл ш!е8 квво!, пептрв къ Фрателе лв! а
ю«р1Т , пи ел сшгвр а рътас , цп Де съ ва лштжтпла лв! се слхвеоскъ лш калеа
пре каре вец! терпе , лш! вец! сЬче Бътржпедие теле кв лштрютаре лш 1ай .

К А П

МГ.

1&кон кЧ гръ ех -^н д#пл!къ к& ех л»п пре Й1Н14М1М ся а д^к« кЧ ф^щН +н бппт ;
р« ■

^Н бПМТ ,

ДЬ'п* 41 *Ь' СКОС 11р1 О1М10Н А|м Т1МН1ЦХ ,

1о(|ф 11^1 ТОЦ1 фйдцй

^1 СШГПйЕХ .

1 с'а лштърп Фоашетеа пре пътжпт .
И. 1Ш а фост а"впъ че а сФжриит с!е шжпкат гржвл, каре л'а аавс
<1т Егшт , деа 21С татъл лор : <Ьчец1-въ1ар ип та! квшпьрац! гржв.
г . 1ар 1в<1а а 2И5 лв! : кй търтвр1С)'ре с'а търтвркмт поъ ошвл,
Вошпвл пъшжптвлв! , 21'кж«(1 : пв вей! ве<1еа Фаца шеа йе т ва веш кв во! Фра
теле вострв чел та! тжнър .
^ . Беч! с1е ве! тршите пре Фрателе пострв кв по! , пе вош Двче, ип'ц! вош
квпшъра гржв.
$. 1ар 11е пв ве! тр1пнте пре Фрателе пострв кв по! , пв вош терце, пептрв
къ ошвл а ворв1т поъ 21кжпс1 : пв вец1 вес1еа Фаца теа с!е пв ва Ф1 Фрателе во
стрв чел та! тжпър кв во! .
5 . НИ п 2ю 1сраи : о че ръв 'ш! ацТ фъквт спеша" отвлв! , къ та! авед! во! па
алт Фрате !
3 . Гар е! ай 21С : лштреБЖпа" а лштреват 4е по! ошвл , нл йе пеатвл пострв,
г^ьжпй : с1е тръеще лшкъ татъл вострв ? пи де та! авецТ во! Фрате ? па ат епвс лв1
сЬпъ лштревареа ачеаста, а8 ди'вт-ат, къ ва 21че поъ , аййче'111 пре Фрателе вострв?
н . 1Ш а ворв1т 1ваа кътре 1сраи татъл лор: тршпте првпквл нвш1пе, ни съ пе
сквлът съ терцет , ка съ тръ1т , ип съ пв тврш , по! , тв , пл првпчИ пощр! .
л. . Ев ли В01влва пре (1жпсвл , дш тжпа теа чере'л, г1е пв'л воШ аЛаче ла
тше, ии(1епв'л всмв пвпе лшпаштеа та , грешхт съ Ф1й л^ппашюа та, лш тоате
гиеде .
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] . Къ йе птат ф! 2ънов1Т , пе-от ф! лтпапоГат пжпъ аквт йе а йоа оаръ .
и . 1Ш а 2Ю 1срш'л татъл лор : йе есте аша , ачеаста Фачещ : лнац1 йт роайеле пътжптвлв! лш васеле воастре , пи йвче'ц1 отвлв! йарвр! : рвштъ, пиере,
тътже , стакт1 , теревтт, пи пвч! .
п| . 1Ш арщптвл лшйои лвац! лш тжнПле воастре, пи арцттвл че В1 с'а лшпапо1ат
лш сачн вощр1 лвацГл кв во! , капв квт-ва съ Ф1в грешалъ .
п . 1Ш пре Фрателе вострв лвацГл, пп сквлжпйв-въ терцед! ла ачел от .
д1 . 1Ш 1)мппегсвл плев1 сь йеа воъ хар лишаттеа отвлв!, ка съ ласе пре
фрателе вострв чела-л-алт , пи пре Вешапнп , къ е8 пре квш аш ръшас Фъръ
йе фп , Фъръ йе фП ат рътао .
^1 . 1Ш лвжпй вървацй йарврие ачестеа, пи арцттвл лшйо1т ав лват лш тжпнле лорТ ни пре Вепктш , пи сквлжпйв- се с'а8 погоржт лш Ег!пт , пи австътвт
лшпаштея лв! 1ос1Ф .
51 . 1Ш '1 а8 въгвт 1ос1*ф пре е! , пп пре Вешапнп Фрателе съв* чел йе о твтъ,
ни п 21'с челв! та! таре престе каса са : вагъ пре оатепП ачецн*а лш касъ , пи
жкппе жвппер! , пи гьтеще , къкв пппевор тжпка оатепт! ачещда ла апнагъг!*.
3». Ш1 а фъквт ошн.1 йвпъ квт '1а г'ю Госгф , пи а въгат пре оатешлш ка
са ЛВ1 10С1Ф .
н| . 1Ш въгжпй вървацп къ'! вагъ лт каса лв! 1ос1*ф , а 21*с : Пептрв арцттвл,
каре с'а литапо!ат лдп сачи пощр1 йш тж! , пре по! пе вагъ лт лъвптрв , ка съ пе
пъпъств1*аскъ , пи съ пе 1*а пре па! елвц! , пи астН пощр1 .
.а| . Ш| тергжпй е! ла ошвл чел та! таре престе каса ли 1ос1Ф а ворв1т лв!
лш вша каси , 21'кжпй :
к. Рвгътв-пе Болите : погоржтв-пе-ат лттж1'8съ квтпърът викате.
ка . ШЧ а фост кжпй ат вешт съ пе ой1хш'ш , ат йеишс сачн пощр1 , ни 1атъ арцттвл Ф1е-кърв1'а лш саквл лв! , арцттвл пострв йрепт тъсврат л'ат айес
лшпапо! лдп тжинле поастре .
кв. НИ алт арцтт ат айвс кв по!, касъ пе катпърът ввкате, къ пв щш ч1пе а пкс арцттвл лш сачн пощр1.
кг: 1Ш леа ги; лор: пшъ воъ, пв вътетец!, Бвтпегекл вострв , пи Бвтпегевл пъртцмор вощр! а йат кошоаръ лдп сачн воццн , ип арцттвл вострв вше
гсптт ли ат , ш! а скос пре Снпеоп ла е! .
кд . 1Ш а айвс апъ съ се спеле П1Чоареле лор, пи а йат йе тжпкаре астмор лор.
ке • 1ар е! ав гът1т йарврие пжпъ авеш 1ос1Ф ла аш1агъ 21, пи ав ав21т , къ
аколо ва съ пржпгеаскъ.
не. ПП а штрат 1ос1Ф лди касъ, пи ав айвс лв1 йарврие че ле авеа лдп тжшие
лор , Ш1 с'ав лдпкшат лв! кв Фаца ла пътжпт .
12. 2*
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кз ■ Ш* '* о8 лштреват оре е-1 : квт тръщ! ? съдъдос есте. татьд вдетрз вътрг.пвл, Ле каре ацТспвс: къ лшкъ тръеще?
кн . Ьр е! ав 21С : съпътос есте слвга та , тътъл пострв лддкъ тръеще , ц»
а 21*с ел : вше-кввжптат есте отвл ачела лв^втдегев, 1аре1 пдекждЛв-сес'а8
ддпкшат лв! .
кл. . 1Ш къвтжпЛ 1ос{ф кв окп съ! а въжвт пре Вешатш фрателе съВ чел Ле о
шьгаъ, Ш1 а 21'с : ачеста есте Фрателе- вострв чел та? тжпгр „ пре кареацТгПс,
къ'л вец1 аЛвче ла шше ? пи е! аЯ гн; лв! : ачеста есте аЛевърат $ 1ар ел а г\с лв!:
Бвтпегев1 съ те тьшаскъ Ф1вле .
л . НИ с'а тврвврат 1ос1ф , нп съ рвтпеа шта лв! пептрв фрателе еъ8, пн къвм
съплжпгъ, ип штр,т,1к1 лш къшаръ а плжпс аколо.
ла . ПИ спължпЛв'ш1 Фаца са а лшчетат , ип а гю : пвпец! щбЩ ,
лв . НН а8 пнс лв! сшгнр , ин лор Ле осев! , ип Егштешлов челор че лдщпревпъ кв ел шапка , Ле осев! , пептрв къ пв пвтеа Егштепи тдшка пл.1пе кв ЕвреИ , къ склрвъ есте Егштешлор ае тот пъсторвл Ле о! ,
лг • 1Ш а шеявт литаштеа лв! чел лмтж! пъсквт Лвпъ вътржпецеде лвТ, шд чел
та! тжпър Лвпъ тшерецеле лв1, иисе пира оатепи, Ф1е-каре кътре Фрателе съ8.
лд . 1Ш а8 лват пърц! Ле ла Лдпсвл ла сше , 1ар партеа лв* Еешагош Ле Ч1пч1
ор! а фост та! таре Лекжт ачелор ла-л-ц! , пц а8 въвт , ип с'а8 оспътат кв Лжпсвл.

К А П

МД.

Пов#н<ш<л> 1опф ся аск^м^т: па^ас^л сх§ ^н с*к#л л#Г Рпшлмт. тр"|М1Т1 дУпж
фр&Ц|, Ш1

дКпХ Ч» ГХС1ЦЛ

П&д-ДрУл ДД#Ч( -АНИАнЛ П41 фвАЦ? , Ш|'| М#Стрг КЛ П(1

N1411 ф^р| , 1#да ех д% пас с'|Н1 рск П1ит^ Шними* .

1 а порвп'пт 1ос1Ф чедь! тя! таре престе каса са , хш&пЛ : втплец!
, сачИ оатешлор Ле вккате, кжте вор петеа ркИка , ип пвпецТ арцш| твл Ф1е-кърв1а Л1П гвра саквлв!.
к . Ш\ пахарвл ниев чел Ле арцшт пгшецГл лш саквд челвд шаТ тдшър,
пи прецвл грхвлв! лв! , ни а фъквт Лвпъ кввлштвл лк! 1ос1Ф , пре квшажю.ел.
г . Ш1 Лвпъ че с'а фъквт г1оъ аслово21т оатеп11 , ид преаС1пп лор.
^ . 1Ш ештЛ е! Лш Четате ив с'а8 Лвс Лепарте, ии 1ос1Ф, а гш чел»5 та! тере
престе каса са: скоалъ-те , ииалеаргъЛ&пъ оашеш, Ш1 съ'1 л^пфраптег^рс е1,
21К2пЛв-ле : пептрв че 'пи а'ц! ръсплътп реле пептрв ввпе ?
е . Къч! ац! Фврат пахарвл чел Ле арцшт ? Лш каре веа Бопюкд пае8 , къч!
кв ел гжчеще , реле ац! съв.т.риит челе че ац! Фъквт (_а) .
6. а 6кр1: !'»« *цТ фанвг,

ч|«цТ Авкрдт.
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е , ПК аФлжпЛв'! пре е! деа ?Гс лор акпъ кввштеле ачества ♦
3 . 1ар е) ав г\с лв! ; къч! ворвеще Ботпкл кввштеле ачестеа ? съ пв се афд©
да слвцие тале съ <и'с фъквт с1нпъ кввжптвл ачеста .
и . Бе врегае че арцштвл , каре л'ат аФлат лш сачн пощр1 , л^т яйъе лдппяпо!
ла тте (Пи пътжптвл Хапаап , квш аш Ф1 Фврат Шп каса Бодалхлй тъв , арцшт,
са* авр.
л. Ла каре (Ип слвцие тале ве! аФла пахпрвл , ачеласъ тоаръ, ип по! вош
фд ров! Потпвлв! пострц . '
■ . 1ар ел а 7лс ; преквт 7лчец1 аша съ ф(е , да каре се ва аФла пахарвл ,
ачеда съ Ф1*е ров» 1*ар во! квраиД вец! фх,
&]. ПП гръБПм! авНсскъркат Ф1е-карс саквд съв пре пъш.т.пт , ни Фхе-каре а
пешки; саквд съв .
Н1 . Ш |" а къвтат оела чел таГ вътржп дшчепжпа', п.т.пъ а ветт ла чел та! тжпър ,
ип сФжриппа' а аФДат пахарвл лш саквл лвТВешапнп,
п . I ар е! 'шГ ав рвпт хашеле сале , ип ав пвс Ф1е-каре саквл пре асшвл съв ,
ш! с'ав" лшпапо1ат лш Четате.
д| . ПК пк штрат 1«(1а , нп" Фрацн .ш да 10С1Ф лшкъ Фина" ед аколо , ип а»
къгвтлшпаштеа лвТ пре пътжпт :
^1 . ПП деа 2)'с 1ос1Ф : къч! ацТ фъквт ачест двкрв? а8п'оцТ щц>т , къ кв
гжч1'твръ гжчеще огавл чел че есте пре квш сжпт ев"?
51. ПП а гн; 1ваа : че вот ръспвпае Ботпвлв!? сав че вот апче ? сав квт пв
вот лша*репта ? къ Ввтпегев" а аФлат пе-а"рептатеа слвциор тале , 1*атъ сжптега
ров! Г)отпвлв! пострв по! , ип ачела ла каре с'а аФлат пахарвл .
«I . ПП ав 21'с 1ос|'ф : пв В01В «аче ев кввжптвл ачеста, 41 отвл ла каре са аФлат пахарвл, ачела 'пи ва Ф1 ров, 1*ар во! съвъ св]'ц!кв тжптв1'ре ла татъл вострв.
»\. 1ар 1вг1а апроп111к1н-се е1е 1ос1Ф а яю: рогв-те Боашпе, съ ворвеаскъ слвга та
липшптеа та, пп съ пв те път.пн пре слвга та , къ тв ещ! йвпъ Фараоп .
д.1 . 1)оатпе тв а! лштреват пре слвцие тале , 7л кжш1: авец! татъ, а8 Фрате?
к . Ш1 поГ аш 21*с 1)опшвлв1 , квт къ авеш татъ вътржп, ш! аре ел првпк с1е
вътржпеце та! тжпър , ип Фрателе лв! а твр1т , ип ел сшгвр а рътас йе твшъ-са,
ип тагьл пострв пре (1жпсвл Фоарте'л хввеще .
кд. ПП а! 2 ш слвциор тале : асЬчец! пре ожпсвл ла пн"пе, съ"л въх .
кн . ПИ ат 21С Ботпвлв! : пв ва пвтеа првпквл съ ласе пре татъл съв , къ Ле ва
лъса пре татъл съ8 , ва твр1 .
кг . 1Ш тв а! 21'с слвциор тале : йе пв се ва яогорж кв ве! Фрателе вострв чел
та! тжиър , съ пв та! ааЧоцец! а веаеа Фаца теа . .
кд . 1Ш а фост кжп<1 пе-ат С81Т ла слвга та татъл пострв, ат спвс лв! кввш
теле Оошпвлн! пострв .
ке- П.П пе-а шс поъ татъл пострв : йвчевД-въ 1аръш! йе квшпърац! гржв".
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кз . 1пр по! ат /Гс : п» вот пктеа съ пе Лвчет ; ч! Ле ва терце кв по! Фрателе
пострв чел та! тжпър , це вотЛвче, пептрв къ пв вот пнтеа веЛеа Фаца отвдв!,
Ле пв ва Ф1 к« по! Фрателе пострв чел та! тжпър.
кд. 1Ш а 21'с татъл пострв слвга та, кътре по! : во! щщ! къ Ло! фй 'ш! а пъсквт
пие Фегаееа тоа Рахм .
км. 1Ш а еппт впвл Леда тше , па 'т!ац!21с, къ.л'атжпкат хаареле, пн пк
л'ат тп! въгвт пжаъ аквт .
кл. Веч! Ле вец! лва пи пре ачеста Леда Фаца юеа нн се ва лштжтпла лв! слъбГчвпе пре кале , л\т! вец! погорж вътржпецеле теле кв лттр1'старе лш 1аЛ .
л . Аквт Лар квт вот терце ла слвга та татъл пострв , шГ првпквл пв ва *1
кв по! ( къ свФлетвл лв! съ цше лшт Ле евФлетвл ачеств1а ) .
ад . 1Ш ва Ф1 Лвпъ че ва веЛеа ел къ пв есте првпкв кв по! , ва твр! пп вор Лвче
сл»ц1'ле тале вътржпецеле лв! кв лштрктъчвпе лш 1аЛ .
лк . Къ ев слвга та Леда татъл пострв ат лват пре првпк 21*кжпЛ : де пв 'л вой
аЛвче ла тше , ип Ле пв 'л вош пвпе пре Лжпсвл лшпаштеа та , вшоват съ фШ лш.паштеа татъл в! пиев лш тоате гмеле .
лг . Аквт Лар воШ рътжпеа ев да тте ров пептрв првпк , 1ар првпквл съ се
све кв ФрацП съ! .
лд . Къ кят тъ вош св1 ла татълпнев пе-Ф1шЛ првпквл кв по!? ка съ пв въх релеле , каре вор аФла пре татъл пиев.
К А П

МЙ.

1ос|ф С1 ф*Ч1 кХноскЧт фрдфлор ?.ъ\, ил дчил ^нфркошлц! фммд. {оаф к% схр^тдр!
+Т ^МСр'АфШД2г, |др Фдрдом к# тоатж клел СА к#к#р*мдУ-« & иор^нч|т лКГ !ос(ф СХ
К11М1 пр! тл г ял слЬ' кУ толт» каса са ^.м Оппт : 1ос1ф слоеоа <у пр фрдцм ех! ^ХрУ|Н~

I пв та! пвтеа 1ос1Ф та! ткдт съ се опреаскъ лшпаштеа твтвлор челор
че ста лшпаштеа лв! ; 41 а 21'с : скоатец! пре тоц! Лела тше , шл тч1
нпвл п'ав стътвт лшпаштеа лв! 1ос1Ф, кжпЛ с'а квпосквт , кв ФрацП съ! .
(1 . 1Ш а слобоулт глас кв плжпцере , ип ъъ аъг'п тоц! Егштепп ,
пи с'а ами! ип лш каса лв! Фараон .
г . 1Ш а 21с 1ос1Ф кътре Фраци съ! : ев сжпт 1ос1Ф, тръеще лшкъ татъл пне8?
пи пв пвтеа Фрацн съ'! ръспвпкъ , къ съ лшфршоша .
Фдпт»
д . 1Ш а 2Ю кътре Фрацп съ! : апрошещ-въ кътре тше , ип с'а8 апрош'ат ,
3 п ип а 21с : ев сжпт 1ос1Ф Фрателе вострв , пре каре л'ац! вжпЛвт лш Еп'пт .
§. Беч! аквт п» въ ли1трн;тац!, п1ч! съ въ паръ квгреЯ, къч! т'ац! вжпЛвт,
къ спре в!ацъ т'а тр1пп'с Оуншегея лшпаштеа воастръ.
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е . Къ ачеста есте ад Ло!-леа ап Ле Фоатете препътжпт , ш! лнжъ ч!пч! ап!
лштрв каре пв ва Ф1 арътвръ , шч! сечерш .
3 • Ш I т'а трйшс Пвтпегев лдппаштеа воастръ , ка съ рътже воъ рътъшщъ
пре пътжпт, ип съ хръпеск воъ рътъшщъ таре .
и . Беч! аккт пв во! т'ац! тршк агч! , 41 Ввшпегей, пп т'а фъквт ка вп татъ
.ш Фараоп , пи Поти а тоатъ каса лв!, ш! стъпжп престе тот пътжптвл Егштвлв!.
а. Гръвщ!ЛарЛе въ снщ! ла татъл пнев, иП21чец!лв1: ачестеа 21че Ф1вл тъй
1ос1Ф, Фъквтв-пга Бвтпегев Ботп а тот пътжптвл Егнтлв! , погоаръ-те Лар
ла пипе , ни" пв гъвови
I . ПИ ве! лък81 лш пътжптвл Гесега ал Арав!е1, ип ве! Ф1 апроапе Ле пипе
тя, ФечорП тъ!, ФечорП Фечориор тъ!, о!ле тале, воП тъ!, пи тоате кжте
сжпт але тале .
д| . 1Ш те во18 хръш аколо , лмкъ жп чшч! ап! ва та! Ф1 Фоатете пре пъшжпт , ка съ пв тер! тв , Фечори тъ!, ип тоате кжте сжпт але тяле .
н'| . 1атъ ОЮ1 вощр! въЛ, пи оки лв! Вешапип Фрателв! пие» , къ гкра те а гръеще кътре во! .
п. Спвпец! Лар татълв! пнев" тоатъ тър1"реа теа чеа Лш Егшт , кжте ац! въгвт,
ни гръвпн! съ аЛвчец! пре татъл ппев гичТ .
д| . ПИ къгжпЛ пре грвтажп лв! Вешапнп ФрателвТ съв а плжпс престе Лжпсвл ,
ип Вешаппп ав плжпс пре грвтагП лв1.
§1 . 1Ш сървтжпЛ пре тоц! ФрацН съ!, а плжпс престе Лжпшп, пи Лвпьачестеа
яв 21С фраци л»1 кътре ЛжПСВЛ .
51 . ПИ а терс вестеа лш каса лв! Фараоп , 21'кжпЛ : вешт-ав Фраци лв! 1ос1Ф ,
пп с'а ввкврат Фараоп, ип тоатъ квртеалв!.
«I . Ш1 а 21С Фараоп кътре 1ос1'ф : г\ Фрациор тъ1, ачеаста Фачец! : втпдец!
сачи воцпп ■, ип тернец! лш пътжптвл Хапаап .
й! . ПП лвжпЛ пре татъл вострв, цп аверие воастре , веш'ц!ла пипе, пи вой
да воъ тоате ввпътъцие Егштвлв! , ни вец1 тжпка тъЛвва пътжптвлв! .
.0.1 . 1ар тв порвпчеще ачестеа: лващ-въ каръ Лш пътжптвл Егштвлв!, првпчиор
вощр!, ип «етеиор воастре , ни лвжпЛ пре татъл вострв, вепщ! .
к . 1Ш съ пв въ паръ ръ8 Ле васеле воастре , къ тоате ввпътъцие Егштвлв! але
воастре вор Ф1 .
к* . II П ав фъквт аша Фечори лв! 1срам, ни" леа (1пт лор 1ос1Ф Лвпре квт а г\с
Фараоп фтпъратзл , лшкъ пп тертЛе пре кале .
кн . ПИ твтвлор леа Лат Лоъ ржпЛвр! Ле хаше , 1ар лв! Вешатш '1а Лат тре! с»тв
Л е а«р! , ип чшч! ржпЛвр! Ле хаше .
кг. Ша татъл»! сь8 а тр1т1С ка ачестеа пп гече асш1, каре пврта Ле тоате вв
пътъцие Егштвлв!, пп гече твшко!, каре съпоарте пжт! татълв! съв пре кале.
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кд . НИ а сдобо21'т 1ос1ф оре ФрацП съ! , пи деа гк лор ; съ п» въ тжпхец! пре
кале.
*б • Ш' Са8 С81Т ДГп Егшт , пи ав вет'т лш пъшжитвл Хапаап ла 1аков татъл лор .
«9. 1Ш а» спвс лв1, 2*кжпа": къ ф*вл тъв Гос*ф тръеще ппстъпжпеще престе тот пътжптвл Епитела!, пи с'а спъйпжптат кв квцетвл Гаков, пептрв къ п» ле крейеа лор.
*3 • пи Чав ворв'т лв! тоате кввштеле йела 1ос1ф , кжте г1сесе лор , пи въгжшГ
гаръле , тр'пнсе Де Гос'ф, ка с^л Лвкъ пре Джпсвл, с'а8" лОшългЬ кв в"ацъ <Ьхвл л»1
1йков татъл лор .
кн . ГШ ав 21С Гсраи : Дествл есте пие , Ле тръеще лшкъ ф'вл пнев- Гос'ф , терце-вой , шГл в'о'8 ве&а пре йдпсзя , влаГпатте йе че во"в швр" .
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1»кон д^пх 41 'Ь|>к'ил +1 ^инсиип ДЬ'мм1^1§ фгггдХшць , кУ тоцТ фм , ин ншоц*Т
С*1 С1 поголр* ^м бппт . Гопф^Т (се ^ййинт», ш\^л^\-п: Кй ^.ннмнте* лЪг1 Фдрдом
С* С1 З'к> '• Я01 С1Н1 П»СТО^Г Д1 01 .

Фап :
3 €* .

Псалм
рд кн
1»|д
н д
билр:
а. н.
о д|
Н^м1р
кв е

1 сквлжпйв- се Гсраи, ел лдпс8'ш* , ш! тоате але лвТ , а ветт ла Фжптжпа
жврътжптклв! , ни а фъквт жертвъ ЬътпегеълъХ татълв! съв 1саак .
в . ГШ а 21С Вкпшегек лк! Гсраи лш ве йеша попцп : 1акове, 1акове ,
'арелаггс: че есте?
г. 1Ш '1а 21С лв! : ев сжпт Бктпегевл пършциор гм, пв те тете а те поторж лш Егшт , къ пеат таре те во'в Фаче аколо .
д . 1Ш ев тъ вой погорж кв т'пе лшЕппт, те вой лшпълца пжпъ лш сФжрпит , ин Тос*ф ва пвпе тжйше сале пре ок*1 тъ! .
е • Ш" са СК8лат Таков йела Фжптжпа жврътжптвлв! , пи айлват фн .ш Гсраи
пре татъл лор, аверие , ппФетеиелор лш каръле каре леа8" тршю Гос"ф , ка
съ'л айвкъ пре йжпсвл .
з . 1Ш лкжпс! аверие сале нп тоатъ агот'сеала , каре агопкпсе лш пътжптвл
Хапаап, аштрат лш Егшт Гаков , ип тоатъ съгажпца лв!к8 йжпсвл .
з • *"' * 11п Фи *нлор Л8' кв йжг.свл , Фетеле , пи Фетеле Фетелор лв! , пи тоатъ
сътжпца лв! а штрат лш Егшт .
н . Ачестеа сжпт пвтеле Фшор лв! Гсраи , каре яв" штрат лш Егшт Л1ншревпъ
кв Гаков татъл лор, Гаков пи* фн лв1, чел л\птж! пъсквт алв!: Рвв'т. .
л. ШГ ФЙ лв! Рвв1*т : Епох, Фалвс, Асроп , пи Харш1.
I . ПИфй лв! С1теоп : Гетви, Гапнп, Аой, Ахт, Саар, ш1 Савл Фечорвл
Хапап1епч11 .
*' • 1ГГ1Ф"лв1 Лев1: Прсоа, Кат, пн* Мерар!.
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в! . 1Ш ф'Н лв! ЬДа : 1р, Авпвп, Сиот, Фпрес, Елра ; ш1аткр1тТр, ип Ав- а Пара-,
паолш пътжптвл Хапаоп, ии ФечорН дн!Фарес ав" фост : Есроп , пп1еп181л.
^. а. г.
п . ПИ Ф11 ле! 1ссахар : Тола , Фва , Асвт , пи Сатврап .
€Ш'М
д1. ПИ фн л»1 Еаволоп : Серео*, Аллоп, пи" Ахои.
в. е'.
(Н . Ачециа сжпт ФечорН Ле!, пре каре 'I а пъсквт лв! 1аков лт Месопотаппа а Пара:
С1р1еТ , пп пре Бша Фата л«1, тоате свФлетеле , Фечор! ип Фете треГгеч! интре!. д. кд.
б( . ЦНфнлв! Гас1: СаФОп, Аппс, Сатс, Тасовап, АпсПс, Аро1сИс, пп Арекпс. а Пар»:
31 . 1Ш ФнлвТАсмр: 1етпа, 1ессва, 1екс, Вар1а, пнСарасора лор. 1ар Ф11 з. а.
ла! Вар1а : Ховор , ии МелхНл .
кг. а.
ш . Ачецп"а сжпт фп 2елФн, пре каре о а йат Лавап «Не! ФетеТсале, каре а а Па»»:
пъсквт пре ачещда л»1 1аков , ша1-спре-гече свФлете .
д. *•
Л1 . ПЛ фП Рпхие! Фетеп лв1 1аков сжпт : 1ос1Ф, нп Вешапнп .
а Пара:
к . ИП а фост фн лв! 1ос1Ф лш пътжптвл Епптвлв! , пре карИ 'I а пъсквт ла! д. л.
Асшета Фата лв1 ПептеФр! Преотвл Ешпо/ле! : Мапас!, ии Ефрапп . ПИ а фост
фН лк1 Мапас1 , пре карп 'Г а пъсквт лв1 цптоареа СИра : Мах1*р , Мах^р а пъсквт пре Галаай , 1ар фн лв! Ефраш фрателв! лв! Мапяс1 : Свталаат , ии Таат .
1ар фп лв1 Свталаат : ЕсЬт .
к& . 1яр фП лв1 Беп1атш : Вала, Вохор , ни Леви. ПН а фост фп" лв! Вала : а Пара".
Пра, ]\Тоетап , Апхю , Рос, ин Мапдеш . 1ар Г1ра а пъсквт пре Арас! .
д. е.
кн . Ачетда сжпт фп Рахие! , пре кари '1а пъсквт лв! 1аков , тоате свФле- в. а.
*еле онт-спре-гече .
кг . 1ар фп' лв! Бап : Асога .
кд . 1Ш ФП лв? ЛтаФтал1т : Асид, Гопх, Гссаар , пи Солш .
к е- Ачедиасжпт фп Валле!, пре каре о а с1ат Лавап Рахие! ФетН сале , каре
а пъсквт пре ачедп'а лв! 1аков , тоате свФлетеле шапте .
кз . 1ар тоате свФлетеле, каре в8 штрат не 1аков лт Егшт , каре а8 еппт (Нп
коапселе .ш , афаръ (1е Фетеие Фечориор л»1 1аков , тоате свФлетеле ша1- в Д*у :
2еч1 ип шпее .
|. кв.
кд . 1Ш ФечорП лв! 1ос1Ф , каре с'а8 пъсквт лв! лт пътжпт8Л Епптвлв! свФлете поъ . Тоате евФдетеле касп лв! 1аков , каре ь8 штрат кв 1аков лтЕгшт,
шаяте-геч! , ип* чшч! .
км. 1Ш пре 1ва"а л'а тр1*пп'с лтпаштеа са да 1ос1Ф съ'л лштнппте пре джпсвл
ла четатеа Гройор лт пътжптвл Ратесг .
кл. . ВИ лтхътжпй 1ос1Ф каръле сале , с'а С81Т лдптрв Л1ПТ1*тп1пареа лв! 1сра1л
татъдв! съв ла четатеа Гройор , пи въжжпйв'л пре ел а къгвт пре грвтахвл лв! , п»1
а плжпс кв пджпцере тклтъ .
а . ПП а21'с1сраи кътре 1ос1ФвоШ ткрНеаквш, <1е вреше че атвъгвтФаца
та , къ л>пкъ тръещ! •

13.
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лд . Ш1 а 21С 1ос!ф кътре ФрацПсъ!: свшЛв-тъ воШспвпе л«! Фараоп , ппвой
21че лк1 : ФрацН ппе! , пи каса татълв! пие» а« фост лдп пътжптвл Хапаап , пи аквт ав вешт да пипе .
ле. 1Ш сжпт е! вървац! пъстор! , къ ера вървац!, каре съ хръпеск кв В1'те,
1Ш В1*теле , ни бон, ип тоате але лор лелв аавс .
лг. Веч! Лева мета пре воТ Фараоп , нп*ва аиче воъ :
лц. Съ 21чецТ : вървац!,

че есте л-вкрвл вострв.

кари пс хръпш кк В1те сжптет сляиие тлле Ла

првпч1е п.т.пъ ак«ш , по1, ип пърмци поцци .

Пептрв ка съ лъкк!ц1 ЛШ ПЪШЖПТВЛ

Гесетал Арави, къ вржчвпе есте Егштешлор тот пъсторкл Ле о1.

К А П

МЗ.

1ос1ф ф»«« Ц11р( лвЧ Фдрюн , к% д шжт тдт*л с*5 , иЛ фрдцн с%К , ш\ +1 д#«н ад
Ф*р&ОМ , А1С1 <Д» АФР ПХМЖНтИл Г1С1ЛЛ , кд с% л»к#1л»к* .^НТржксУл , Ш1 ^Г Х*гН|1}1|
пр! ^ .ам пр1М1Д фо*м»Т1| |др фодм1Т1Д дтжтд асУприр! пр бпппнГ , КЖТ ДВ К2б*ТДГ
С%'ш1 ВЖН^Я П1Т1Л1 , Ш1 ПЯМЖНТУД ; Д1*>НД| с'а фхквЧ, КА Л11Н11Д П4ЙТ1 Д1Н ТОДТ! ДОдКрМ! СЖ ф|| ДЛ1 ^МПгрДтИлЬ'} 6Ппт\1\#1 , дфлр-Х Д1 МОШНЛ1 ПрЮЦ|ЛОЙ . Дв*их шлпт1-1пр1-,уч| днУ Ькопмодр , Ш1 .ьннд|нт! Д1 модрп д я&рдт ПС1 1опф С»'а
^НГрОДГН ^М Х&НДАН .
1 тергжпа' 1ос1Ф а сп»с лв! Фараоп «{кжпй : татъл пн'е8 , пп Фрацп
пне! , В1теле , воПлор, ни тоате лле лор, а» веш'т <Ип пътжитял X».паап , ни 1атъ сжпт лт пътжптвл Гесеш .
в. 1Ш шпФрацисъ! а лват чшч! вървац! , пп '1а пвспре е! лшпаштеа лв1 Фараоп .
г. 1Ш а 21С Фараоп ФрацЬюр л»1 1ос1Ф :че есте лвкрвл вострв? {ар е! а гк пъстор!
Ле о! сжптет елвцие теле , по! , ип пършцЛ пощр! Лт првпч1'е пжпъ аквт .
* . Ш1 а 21С е! лв! Фараоп : ат веп1тсъ пе сълъшлв1'т л)п пътжптвл тъХ , пеп
трв къ пв есте пъшвпе впелор елвциор тале ,

къ с'а лштър1т Фоашетеа лш

пътжптвл Хапаап , аквш Лар вот лъкв1 лш пътжптвл Гесеш .
р . 1Ш а ворБ^т Фараоп лв! 1ос1Ф 21кжпЛ : татъл тъй", пи ФрацИ тъ! а8ветт
ла тше .
в . 1атъ пътжптвл Егнтлв! лишаппеа та есте , лш пътжптвл чел та! ввп сълъишеще претатълтъй, им пре Фраци тъ!.

НИ а 21'с Фараоп лв! 1ос1Ф : съ

лъкв1аскъ Л1п пътжптвл Гесеш : 1ар Ле крег! , квт къ сжпт лштре ЛжпшП вървац!,
кари пот , пвпе! пре е! та! тар! престе в1теле теле .

Ш1 ав вешт Л1п Еппт

ла 1ос1Ф 1аков , ппфнлв!, Ш1 а авг1т Фараоп лшпъратвл Егштвлв!.
3 . НИ а аЛвс л^плъвптр» 1ос1Ф пре 1аков татъл съв,
теа лв! Фараоп , ии Б1пе а кввжптат 1аков пре Фараоп .

ни л'а пвс пре ел л^цпаш-
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и. 1Ш а яЬз Фараоп лв! Гоков : кжц! сжптппП г!лелор в1ецИ тале ?
а. 1Ш а 21"с 1аков лв! Фораоп : 21'леле атлор в1'ецИ теле , кпреле петерп!ческ
сжпт о свтъ тре1-геч! ; пвцше , пи реле а8 фост г1леле ашдор В1еци теле , п'&в"
ажкпс ла гмеле атлор п ьршцдлор пие! , каре гме лея» петершит е! .
I . 1Ш «ше кввжптжпД 1аков пре Фараоп а еип'т бели ажпсвл .
м . 1Ш а сълъпъшт 1ос1Ф пре татъл съв* , пи пре фрацИ съ! , пи леа оят лор тоиие лдп пътжптвл Егштвлв! , лдп пътжптвл чел та! бвп , лш пътжптвл Ратес,
г1»пь квт а порвшпт Фараоп .
м 1Ш тъсврп 1ос1Ф тагьлв1съв, Фрацмор съ!, ни ла тоатъ каса тътълв! сте
грж» Двпъ трвпвр! .
п . 1ар гржв пв ера лдп тот пътжпткл , къ съ лштърке Фоатетеа ФОарте , ни
а сдъв1т пътжптвл Егштвлв!, пи пътжптвл Хапаап е!е Фоатете.
^1 . 1Ш а айвпат 1ос1Ф тот арцштвл , че с'а аФлат лдп пътжптвл Егштвлв! , пи
лдп пътжптвл Хапаап пептрв гржвл, каре'л квтпъра , шГл тгсвра лор , ин а гйгс
1ос1Ф тот арцштвл лдп каса лн! Фараоп.
^1 . 1Ш с'а сФжринт тот арцштвл шп пътжптвл Епптвлв! , пи а*ш пътжптвл
Хапаап, пи а вепп тоцТ ЕгютепПла 1ос1ф, хпсжпа* : йъге поъ пжше, пептрв че
тнрпп лдппаштеа та ? къ са СФжринт арцштвл пострв .
о1 . Ш1 леа г'ю лор 1ос|'ф : пНнчецТ В1теле воастре , ин вош &а воъ пжше пептрв
в1теле воастре , аакъ с'а сФжринт арцштвл вострв .
31 . Ш1 а аДкс В1теле лор ла 1ос1ф , ин леа (1ат 1ос1Ф пжше пептрв ка! , пептрв о! ,
пептрв бо1 , пн пептрв Асш! , хрьпш^в'! кв пжше пептрв тоате впеле лор, лдп
апвл ачела .
ма . Ш1 а треквт апвл ачела , ин пХ вешт лдп ал-(1о!леа ап , хисжлс! лвТ : ка съ
пв пе шербет аела Ботпвд пострв , къч!с'а СФжринт арцштвл пострв , цн чело
че ага аввт , пи в1теле, ин п'и8 рътас поъ лдппаштеа Бопшвлв! пострв, Фъръ пвта!
трвпвл, Ш1 пътжптвл пострв .
л.1 . Исч! ка съпв тврнп лдппаштеа та , пи пътжптвл съсе пвст1*аскъ , шпе пре
по! , пи пътжптвл пострв пептрв пжТпе , пи вот Ф1 по! , ни пътжптвл пострв ров!
лй! Фараоп, аъ-песътжпцъ съсетъпът, съ тръ!т: пи съ лв тврнп, ка съпв се
пвспаскъ пътжптвл .
к . 11П а квтпърат 1ос1Ф тот пътжптвл Егштешлор лв! Фараоп, къ ав" вжпйвт
ЕгштепИ пътжптвл съвлв! Фараоп , къ'! квпршсесе пре е! Фоатотеа пи а фост пъ
тжптвл а лв! Фараоп .
к&. 1Ш пре попвл л'а свпвс съ'1 Ф1С ров! аш тарщтле хотарвлв! Егштвлв! пжпъ
лдп тврцш!,
кп . Афаръ (1е пътжптвл преоциор, каре пв л'а лват 1ос1Ф къ Фараоп лдп а"ар а
Дат (1арвр! преоц1Лор , пи тжпка с!ареа каре леа с!ат Фараоп, ин пептрв ачееа е!
п'ав вжппьт пътжптвл лор.

13. 2*
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кг . 1Ш а 21с 16С1Ф твтвлор ЕпптепЬдор : 1атъ в'ат квтпъратпре во! ,. пп. Пъ
тжптвл вострв , астъг! лв! Фараоп , лвацд-въ сътжппъ , пп сетъпац! пътжптвл .
к д . ПП Нлд родврие лв! вец! (1а ачшчеа парте лв! Фараоп , 1'ар челе патрв пърцТ , вор Ф1 але воастре де сътжпцъ пътжптвлв!, де пгьпкаре воъ, пи твтвлор
челор Лпкаселе воастре.
к(=. ПП ав гю : пьт.птгптв-пеа! пре по!, аФлат-аш хар лшпаштеа Боптвлв! постр« , пи вот Ф1 ров! ле! Фараоп .
кз. 1Ш лоа пйс лор 1ос1Ф порвлкъ пжпъ лдп гюаде астъг! пре пътжптвл ЕГШТ8Л8Т а да ачшчеа парте лв! Фараоп 9 пата! Ли пътжптвл преоциор П8 се с1а
ле! Фараоп .
кз • ПП а лък81'т Гсраи жп пътжптвл Егштвлв! , пре пътжптвл Гесет , л'а тощетт пре ел , акресквт, Ш1"с'а лштвлшт Фоарте .
кн . Ш1 а та! тр-мт 1аков л!п пътжптвл Егштвлв! шапте-спре-гече ап! , пп аЯ
фост гиеле лв! 1аков ап! освтъ патрв-геч! ш1 шал те .
кл. . 1Шс'аХ апрошат хиеле лв! 1сраи а твр1 , пп ак1*ешат пре ф!кл съв" 1омф, Ш1 'I а 21с Лв1: деатаФлатхар лтпаттеа та, пвпе тжпа та пре коапса теа,
пи съ Фач! квтше тиъ, ипадевър, ка съ пвтъ лтгроп! лт Егтг.
а . Ч] в 018 дорпн кв пършци пи'еГ , ип шъ веТ рхсИка дш Егшт , ни гаъ ве! лшгропа лт тортжптвл лор . 1ар 1ос1Ф а гю : е8 вой Фаче двпъ кввжптвл тъв .
л» . III 1* а21'слв1: жвръ-те ш!е, 1ос1ф с'а жврат лв1, ип с'а жпкшат 1сраи пре
ВЖрФВЛ Т01аГ8Л81 сън- .
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Финд Ьксп болнав ^л Ч1арк* Ьиф , АкарМд фП, пр|Мдм4С1, ш\ пр( бфрд1м *!
прилицп Ькон .^нтрК дГ с*Г, ш\ 7 В1т-к^к1нт.»^ , пр1 Ч1Л ма! ммс пКмдУл +нН&1НТ1А Ч1Л«Г млУмар, ^мпрот1в1ндУ-и Ьпф, иикИсплрт! да ма! мКлт а«1 1оПф , ДЕКЖТ Ч1ЛОр ЛА-Л-Ц1 фрлф .

1 а фост двпъ ачестеа с'а датде дп'ре лв! 1ос1*ф , квт къ татъл съв" есте волпав , ип лвжпд пре че! до! фй аТсъ!, пре Мапас1 , пи пре Ефрапп аявештла 1аков .
к . 1Ш с'а спвс лв! 1аков , г^кжпд : 1атъ Ф1вл тъв" 1ос1ф в1пе ла тше ,
1Ш лдптъртйв-се Гсраи а шъгвт пре пат .
г . НИ а 21с 1аков лв! 1ос1Ф : Бвпшегевл Ш1"е8 са арътат т1е л^п Лкга, жп
пътжптвл Хапаап , Ш1 т'а гЛпс-кквжптат .
д .Ш] 'т! а 21с т1е : 1атъ е8 те вой креще, Ш1 те вой л^тшвлцц ш! те вой Фаче
пеат таре , Ш1 вой да шс пътжптвл ачеста , пп сешшще! тале двпъ тше , топио вечшкъ .
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С . Аквпг с!ар ачещ! с!о1 ф1Га!тъ!, карИ с'ай пъсквт ц1е лш пътжптвл Еппталк! та! лшпаште Ле че ат ветт с« лт Еппт а! те! сжпт ; Ефраш , пи Мапас! , ка 1|&. .
Рввш, пика Сшеоп вор фх а! те!.
г1. з*
в . 1ар фП , пре каре ве! пащв Двпъ ачеаста а! тъ! вор ф! , про пвтеле ФрппД- кл.
лор съ1 се вор мета лштрв еоарта лор .
3 . 1ар кжпД вепеат евДт Месопотаппа С1р1в!а твр1Т РахЦ швшъ та лт пътжптвл Хапаап , кжпД пГат апротат ла 1поДротвл пътжптклк! Хаврата випД
лт Ефрата , о ат лтгропат пре еа лт калеа 1пос1ротклв1 , ачеста есте Ритлеет .
N. Ш1 въгжпД 1срп1л пре ФечорП лв! 1ос1Ф , а г\с : чше сжпт ачещда?
л. . 1Ш а 21*с 1ос1Ф татълв! съ8: фн пие! сжпт, каре 'пи а Дат Бвтпегев а1ч! . 1Ш
а гю 1аков : япроте! ла пипе , ка съ'! вше-кввштег .
I. 1ар онП лв! 1срам се лтгреоесе ла вейере Де вътржпеце , пи нк пвтеасъ
вахь , нп '1 а апрош*ат ла Джпсвл , пи 'I а сървтат пре е!, ни 'I а лдтБръцЛшат .
*1. II П а 21*с 1срам нътре 1ос1Ф : !атъ Де Фаца та п» пгат лшск , шматъ 'ш1а
арътат Нвтпе/ев, ни сътжпца та .
51. 1Ш 'I а рМкат пре е! 1ос1Ф (1ела пепвпш! л«1, пи с'а8лдпктат кк Фацала
път.т.пт .
п. ПИ лвжпД 1ос1Ф пре атжпсю! Фечори съТ, пре Ефраш лт Дреапта Деа стжпга
лв! 1сраи , 1ар пре Мапас! с!еа стжпга лш Дреапта лй! 1сраи 'I а апрошат пре е!
да 'Джпсвл.
д1 . НИ тшгжпД 1сраи тжпа чеа Дрсоптъ а пвсо пре капел л»1 Ефраш , ни" ачеста ера чел та! тжпър , ни чеа стжпгъ пре капел лв! Мапас! , ск1П)бжпДв'ш!
тжипле .
^1 . ПИ 'I а вте-кввжптат 21*кжпД : БвтпегеЗ, К81 вте а8 плъквт лтпаштеа &ш'цш
л«1 пършцппие! Аврааш, шПсаак , Бвпшегев" чел че тъ хръпеще Дш ттере- д| ка.
целе теле пжпъ лш яша ачеаста .
е
91 . Дпцервл чел че т'а скос Дт тоате релеле в1пе съ нввштеге пре првпчИ
ачедиа , пн съсе мете лттрв е! пвтеле те8, пвтеле пъртциорте!, Авраат, Мат:
пн 1саак , пи съсе лштвлцеаскъ лттрв твлцше шаре пре пътжпт .
ай I.
3*1 . НИ въгжпД 1ос)Ф къ а пвс татъл съ8 тжпа чеа Дреаптъ пре капвл лв! Ефраш , '1 а първт лв! гре8 , пи а апвкат 1ос1Ф тжпа татълв! съ8 съ о 1а Де пре
капвл Л81 Ефраш , ии съ о п»е пре капвл лв! МапаС1 .
н! . ПИ а 21С 1ос1Ф татълв! съв : па аша татъ, къ ачеста есте чел фптжй
пъсквт , пвпе Дреапта та пре капвл лв! .
,0.1. Ш1 1аковпв аврвт, 41 а 21С : щх8 Ф1вле, ЩЙ? Ш1 ачеста ва ф! Л1птрвоопвл , Ш1 ачеста се ва Л1ппълца , 41 Фрателе лв! чел та! тжпър та! шаре Декжт
ел ва Ф1 , ии сътжлца лв! ва Ф1 лттрь' твл^1ше Де пеатвр! .
к . НИ Бше '1а кевжптат пре е! л>п 210а ачееа, 21КжпД : л^птрв во! вше еъ ва
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кввжптп Гсра1л , ип съ ва гкв : фпкъ-тп ггре т!пе Вкитевев* ка яре Ефра1т, ип
1с: На: ка пре Мапас! , ни' а пвс пре Ефрапп лдпнп1птеа хъ! Мапос! .
6< е •
ка. 1.Ш а 2|'с Гсрпи лв! 1ос|'ф : 1атъ ев шорв , ни ва Ф1 1>МвММв кв во1, ш!
51 * . ва лдптоарче пре во! лш пъпшптвл пърмциор вощр1 .
1с: На: кн . 1ар ев (кв ц|'е С|'к1'та алеасъ та! твлт <1е кжт Фрвциор тъ! , каре кв сакд д. Б1а шеа на кв арквл о ат лкат пш шжГшле АтореТлор ,

КАП

Мв- .■

Ькок е'|Н1-кКп;мт1&^в лае тоц| фп с*1 , ш'| пр1 ХтХ гмитрК пхкапА! лее дож1М1нд^'|, Ч1Л1 41 Л1 с» Вв1 ^.нтжмплд А1 спКк! : апоТ лртжндИл! локУл ^.нгроп»*М СЛЛ1 моар! .

1а К1'етат 1аков пре ФечорН съ! , пилеагк; : аакпадд-въ съ въ спвШ
воъ че въ ва лигптпша пре воТлш хмеле челе Ае апо! .
н. А(1«пац1-въ, ш! юъ асквлтац! пре шше, фн лвПаков асквлтацТ
пре Гсрам , всквлтац! пре татъл востр» .
г . Гввип чел Л1птлн8 пъсквт ал "шев , тк търга шеа ип' лшчепвткл Фшор те? ,
ККШПЛ1Т (а) теа! пвртат , квпншт , ип лдпаърътлхк , свтецггв-теа! ка апа, съпв
Ф1врБ1 . (и)
д. Къ теа! С61Т пре пател татълв! тъв, атвпч! а! спвркат ощерпвтвл , пре ка& Пара: ре теа! смт .
€• *•
«•• Сшеоп, ни Лев\ Фрац! , карП а» плетат пе-брептатеа вое! сале .
в . ,^п сФат»л лор съ пв В1е свфлсткл шев , ни" пре айвпареа лор съ пвсе рахете фшпцп пие! (г) , кълдптрв пшиа са а8 оторжт оатеп! , пл лштр» пофтп
са а» тъеат вшеле таврвлв! .
а. Блестетатъ тжгна лор , пепгрв къ есте лдпсЬрътшкъ , пи 1яц1теа лор, къ
1с: На*. с'ав лдпвжртошат , фпшърцд-вош пре е! лштр» 1аков, ни во1« риипхпре е!лдпа. ль тр» 1сраи .
н . 1вс1о , пре ппе те вор лъва*а ФряцИ тъ1 , тж!шле тале престе спателе връжташиор тъ! : л\.пкша-се-вор Ц1'е фП татълв! тьХ.
а Па»» *.
л. . П в 18 сю лев 1кс1а , оЧп влъстаре Ф1вл шев- теа! лдппълцат , квлкжпДвте а! а^ . в. Норпнт ка вп лев , пи ка «п плй с!о лев, чше'л ва Нешента пре ел .
Матг.
I . N8 ва лшс1 1)отп д'т 1ш\а , ип Повгцк1Торв а1п коапселе лв! пжпъ вор
п. 9. веш челе гьп'те лк! , ни ачела ва Ф1 ащептареа пеашвриор ( д ) .
г . * 6а(и : екл1ро1 , лапш: дврвс, *дта кжртвс , гр!в, дшрв, м*пл\т. в. С«м|ц'твт|*Т ва «па , кяидфирк!, кж 0> ^нпалц»: са н8 ф11рк! , адшясж и! крирТ, са нв п^инаа^Т,
еж нв т| м»рн|л .
з. г Пий талмачкв: ^ нт рй *д»н*ргд лор м! и корз!*" **<ае апн*аи а«1М|д1. \. д 8и1Л|Е|Ьап 6л1н|фТ ав: Пк.в? в« бий квТ с"« гг-м> , ш! ачма в* ф! «1цтг*р|* иимвр[л»р .

;

юз

ь1. Кареле ва лега да в!цъ тжпгвл съй, Пц" ла тлъдщъ тжпхвл асше! сале. Ь*м
Сяъла-ва лт вт хаГпа са , нн лт сжице де стрвгвр вешшжптвл съй .
а. ме.
Н1 . Ма! Фрктош! сжпт оки лн! декжт вшвл , ии дшцп лв! та! алв! де кжт
лай теле.
п . 2аввлоп лжпгъ тяре ва лъкв1 , пп ел ла л^тапвл коръвплор , ппсъвалшппде пжпъ ла (Лдоп .
д{. 1сахар Б1пеле а пофп'т од|'хтпдв-св лт щ]'жлоквлсорц1'лор .
(I. 1Ш въяжпд оЛхпа, къ есте бвпъ , ш! пътжптвл, къестеграс, 'т!апвс
де двсвпт втървл а се остет , пп с'а фъквт върват лвкръторв" ве пъшжпт .
в1 . Вап ва жвдека пре попплвл оъв, ка пп вп пеят лт 1сра!л.
3< . 1Ш еъ се фпкъ Оап шарпе лт кале, пжпдтд лт къроре, ташкжпд кълкж1"вл
калвлв!, ии ва къс1еа кълърецвл лтпапо!.
N1 . Ащептжпд тжптгнреп Ботпвлв!.
л.1 . Гад , 1'сш'тъ'л ва 1сш*т1 , пл ел ва 1спш пре джпскл ла т'чоаре .
к . Ас1р, грпсъ е пжшеа лк! , пп ел ва да храпъ воериор.
к&. . Кетал1т твлпшъ, каре ръсаре одраслъ поъ, нп дъ лттр' одраслъ Фрвтсеце.
кп . ФЮ адаос 1ос!ф , ф(» ада ос ал лиевдор^т , Ф1влни'ев чел таТтжлър, ладПдвлл:
пипе те лттоарче .
$ *.
кг . Аскпра к ьргна лилпревпъ сФътвшдв-се л'а8 пжржт , ии л'ав пжпЛт допий!
съпетъториор .
кд> . 1Ш а сФърътат кв тър1*е арчелелор, ии а8 слъб1Т вшеле врацелор тж!пиор лор прш шжпа пвтерп1квлв1 1аков , де аколо чел че а лттърк пре 1сраи
дела Бвтпегевл татълв! тьв .
к{. 1Ш а ажвтпт 1л'е Бнтпехевл пи'е5, пп тса вше-кквжптат кв вше-кввжптареа Червлв! де свс , ии кв вше-кввжптареа пътжптвлв! , каре аре тоате пептрв вте-кввжптареа цщелор , пл а пптрасвль! .
кв . Бше-кввжптареа татълв! тъй , пл а лшле! та! твлт с'и8 лттър1т декжт
вше-кввжптареа пшщиор челор лттърщ!, пп декжт вшс-кввжптърме лвкрвр1лор чслор вечп1че , каре вор Ф1 пре капвл лв1 1ос1Ф, пп пре крещетвл Фрацдлор, акърора повъимторв есте.
кд . Веп1ат!п , лвп ръштор , дшшеаца ва тжпка лткъ, пи спре сеаръ ва липЯърцД тжпкареа .
кн . Тоц! ачещ1а фЛ лв! 1аков до!*спре-гече, т! ачестеа а ворв1т лор татъл лор,
пп в!пе 'I а кьвжптат пре е! , пре Ф1е-каре двпъ вше-кввжптареа са , '1а Б1'пе кввлптат .
кл. . 1Ш леа г'ю : ев шъв01*8 пкпе да попвлвл Ш1еХ , дпгропоц|-тъ к8Пър1'пцЛ
пНе! Л1п пещера , каре есте лш царша лв1 Ефроп Хетевд .
а . Лп пещера чеа Л1пд01тъ , каре есте лшпреажта МатвреТ Л1П пътжптвд
Хапаап , каре пещеръ о а квшпърат Авраат дела Ефроп Хетевл , тош!в де л^пгропъчвпе ,
•
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а». Аколо оИ лстгропат пре Авраат , ш! пре Сарра Фетееа ля! , аноло а8
фпгропат пре 1саак , 'пп пре Ревекка Фетееа лк! , аколо а8 лшгропат пре Ла .
ан . фп топла царте!, пй а пещери, каре есте лштржпса йела фЙ лв! Хет .
аг . Ш| а дочетат 1аков а .цпвъца пре Фечорй стЛ , пи ттгжпаУпптчоареле
сале пре пат а шаргг , пи с'а пкс лт торшжпт ла лопвлкл съ» .

КАП

Н.

1о1|ф гр1ж1нл тр#п#л т»ткл#1 саЙ кК сжтржнЛ (уттКлаЧ п^ч1Д1 ся'л ^мгрош» 4Н пхмжмтУл Х*н*ан :
клр| кУ ллдр! чинел свнжрилнд , ех Т1М фрдф!
№НТр# СТрЖМЕКТДПД КЛр ^.1 фгкЬч! , 14 1> 1Л кУ ЕЛЖНД1Ц1 ^1 ПрМЛМЦЛ , Ш1 4-1 мжнгж! ; кдр< дКпг 41 А1& порКнчйт гинтрУ одпа! сда! с» м д#к» ^н пъмжнтКа X»МДДН , КЖМД ПОр ^Ш1 Д1Н ЙППТ , .АМ ПДЧ1 с'д оа>Хн'т •

1 къяжпс! 1ос1*ф пре Фаца татълвТ съ8 л'а плжпс кв ашар, ппл'а сърятат.
в. 1Ш а порвлчгг 1ос1Фсл8цморсале лмгропъторйор, съл^пгроапе пре татъл съв, пи" а8 лшгропат (») лдпгропъторй пре 1сраи.
г. НИ с'а8 втплвт лв1 патрв геч! де гие , къ »ша се шяпърагЬлеле лдпгропърй, пн л'а плжпс пре ел Егштвл шапте геч! де гие .
д. 1ар Лака а8 треквт гиеле плжпцерй , а ворв!т 1ос1Ф кътре РотпН лв!
Фараоп ; гшжпЛ : а"е ат аФлат хар лишаглтеа воастръ , ворвцй пептрв пипе
лш врекеле лв! Фараоп , 2шжпс1 :
^. Татъл пнев- т'а жврат , гшжпа" : л^п шортжптвл, каре 'пйатсъплтлш пъШЖПТ8Л Хепаап, аколо съ тъ лшгроп!, аквт <]ар съ тъ свШ съ л>пгроп пре татъл те» , пп тъ вой лштоарче .
з. (в) 1Ш а 21*с Фараоп лв! 1ос!*ф : све-те , лшгроапъ пре татъл тъйййпъквш
теа жврат .
3 . ШГ с'а С81Т 1ос1*ф съ лтгроапе пре татъл съв , пп с'а8 емт лшпревпъ кв
о*жпсвл тоате елгпие лв! Фараоп, ни вътржпП каейлв!, пн тоц! вътржпйпъП1ДПТ8Л81 ЕгШТВЛВ! .

и.
«Пеша
л.
таре
I .

1Ш тоатъ каса лв! 1ос1Ф , пи' Фрадй лв! , ни тоатъ каса татълв! съв, ни" рвлв! , 1'ар о!ле , пн вой леа лъсат лш пътжптвл Гесет .
НИ с'а8 С81Т л^тпревпъ кв йжпсвл каръ, пи кълърец!, Ш1с'а фъквт таваръ
Фоарте .
1Шавветт ла Ар1*а лв! Атай, каре есте «Кпколойе 1орйап, ийл'а8 плжпс

к. * ^и 8в|А1 Е|кам

са Ч1Т1ЦЛ:

д пор8нч1т д*фт»рмвр,

са внга пре т*т ал са< кв

Яро*«т( , ш| я"дв вне .
В . В Е1БА1А Ч1А К111 Др1 ! Ш I • $1 л8| 4>Й(40П ДЙП2 3111А1 АвТ 1о[1ф.
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Вре ел плжпцере тлре , пн таре Фоорте , па вЯфъкйт плжппереа татълв! съ8 шапте ги е .
*1 . III 1 а вггкт лъкмторп пътжптвлв! Хапаап плжппереа ла Ар1'а л«1 АтаЛ, пи
ай 21С : плжпцере есте ачегста Егштешлор, пептрв аче|а а8 метат пвшсле локвЛ81 ачел»|"а , плжппереа Егштвлв! , че есте Ла коло ае 1орс1ап .
■I . ПП ак фъккт ле! аша ФечорН лкТ , пре кнш леа фост порвпчЬ лор .
г! . ПИ л'ав" лват ФечорЦ лк! лш пътжптвл л»! Хапаап , пи л^в дпгропат лт
пещера чеа лик1о1Тъ, каре о квпшърасе Авраат, пещеръ топне пептрв лдпгроПьчвпе аела Ефроп Хетевл л^тпреажта Матвре! .
д| . НИ с'а лтторс Гос1Ф лш Егшт , ел па ФрацП л»1 ин тоцД , кдцТ с'ай фост
С81Т кв ел сълдпгроапе пре татъл ле!.
$\ . 1111 въ7„7,пг1 «раци лв! 1ос1Ф , къ а твр1*т татъл лор, ак г!с ка пв квт-ва съ
иде ттте ръвтатеа поастръ 1ос1Ф , ни съ пе ръсплътеаскъ тоате релеле , кжте
аш фъккт лв! .
»1. ПП ве1пш1 ла 1ос1Ф, ак21с: татъл тък теа жврат таГпаште Де сФжринтвл сън' , 2пс,у,ш1 :
3"| . Аша 21чец1 лв! 1ос1Ф : 1артъ-ле лор пе-орептатеа пи пъкатвл лор , къ реле
а» арътат е! Ц1в , цп аквш 1'артъ пе- арептатеа слвцмор Бвтпегевлв! татъдв! тъв ,
пи а плжпс 1ос1ф, кл-.па* ворвеа е! кътре с1.у.пскл .
и: . 1111 впш! ла ожпсвл ак /Ле : 'ттъ по! сжптет ш'е ров!.
л.1 . ИИ леа ги; лор 1ос1Ф : пв въ тетец!, къ а л«1 Бвтпегев' сжпт ев (а) .
к . Во! ац! сфът»1т лшпрот1*ва теа реле, 1ар Иьтпегек а сфътбгг пептрк тше
вше, ка съФ1в преквт астъг!, ка съ се хръпеаскъпопвл швлт .
к» . 1Ш а 21С лор : пв въ тетец!, ек въ вою хръш пре во! , пи каселе воастре,
пи 'Г а тжпгж^ат пре е! 1ос1'ф , ни леа ворв^т лор ат ннпгь .
кп . III I а лъкк1Т 1ос1Ф лдп Егшт , ел пи Фрацн лв1, ни тоатъ каса татълвТсъв, пн
а тръ1т 1ос]'ф ашосктъ, пи гече .
кг . 1Ш а въгвт 1ос!Ф пре Фечор1*1 лм Ефраш пжпъ ла ал-тре!леа леат, пи
Фечорп лк! Мах1*р Фечоркл лк! Маиас! с'св пъсквт пре коапселе лм 1ос1Ф .
к^ . ПП » 21с 1оС1Ф Фрацмор съг. е8 тор, пи кв черчетаре въва черчета прево! Опри
Бвашегев . пн' въ ва скоате пре во! сНп пътжптвл ачеста, Л1П пътжптвл, каре а жкрат »ь кп.
Иктпегек пършциор пощр1 л«1 Авраат } лв! 1саак , пи лк! 1аков.
к^. "|| а ж»рат 1ос1ф пре фп' лк! 1ср;и'л, 21*кжп(1 : .рптрк черчетареа лдп каре въ ва вшш:
черчета пре во1 Бвпшегек, айвчец!-въ апппте, Ш1 лкац! оаселе теле кв воНе а1ч1. г1. л1.
»5 . ИЛ а твр1Т 1ос1Ф фп'п(1 <1е оевтъ гече ап1, ни 'лак лдпгропат пре ел лдп 1с: Иа:
тортжпт .ри Егшт .
Кд. ла.
ай

*■

Ами: г.7. н8 ежит (8 ^н локвл лв7 Лвмн«5(1 , ЛатхБ|ел!|: яЯ ИЙСЖИТ Д*МН!;|< 18.

14.

с

ш
КЙГТ8Й

6 Ш I Г I I.

«т къ картеа ачеаста ае лшсвш! Мо!с1 есте скргсъ , пн ааевъратъ а
лв! Фачере кв швлте йовеаЧр! съ аратъ : къ пнпвпеле , каре се спвп
лштр'ачеастъ карте пвта! йела чел че а"е *ацъ , оа8 ша! таре повъц81Торв а8 фост , с'ав пвтвт а се скр1 . 1ар а*акъ кв атжта гр1жъ а
в(нт Мо!с1 ка съ се ц!е пе в!татъ потешреа лвкрврмор ачестора , пептрв че съ
пв скр1е пи 1стор1а лор? 1ар ва иче чнгсво : ера карте, каре съ шета, картеа
ръявоаелор Ботпвлв!, че ДШ картеа пвгаериор к*п : к* . се пошепеще, жптря
каре въта1а чеа асвпра лв! Аталш кв порвпка ль1 БвтпегеЗ се спвпе . А* се
ноатекв!ва ао*евеР1, квткъ <1е Мо!с1 а фост скрюъ картеа аче!а , лш каре ръаБоаеле 1сра1лтешлор , пи ржшЪелеле тавери кв оеа сНпсм сжптскрюе, пнпв 1яр
Ф] вешт лв! апипте , ка еппреа попвдвлв! лв! Бвишегев сИп Еппт, ип адте лвкрврГ
врешНче Ае потешре да че! че йвпъ аче1а ера съ Ф1в , каре лвкрвр! Фоарте пошетте , 1ш ас1евър1те ера да евре! , ип лецеа ша! пре ларг тжлкв!тъ съ пв о скр!е ;
йе врете че та! тоатъ лецеа евре1аскъ лвгшпатъ потешре есте а еиире! ачещЛа ,
ии а тишилор , каре Са8 фъквт лш Еппт . Аша а фост оторжреа чедор аптжШъсквц! аЕпптешлор, шМ2БЪВ1реа 1сраитешлор , тречереа прш. шареа роцие, оистеалв!Фараоплшпекатъ, ип попьлкд лв! Овтпехев лт пвстве патрвгеч!
аеап1пъх1т, ни лш картеа епир!!, к&п 3\. ачестеа четшк „ипасФържтат 1сьс
,пре Атад1к, ии пре тот попвлвл лв! кв вчМере йв сгв1е, ии а аис Бойлии къ"треМони: скр1е ачеаста спре потеш'ре лт карте , ип спвпе л»1 1свс, къ кв стш,'цере во!8 ст1пце потешреа лв! Аталпс Ае свпт чер ."
Картеа аче1а пе поате
съФ1еалта, Фъръ пвта! картеа еппрИ, къ п'а анс Бвтпегей : скр1е 1стор1а вътъН ачеппа , 41 : скр1е ачеаста спре потешре лт карте . Аша (Ьр ера карте кв
порвпка лв^БвтпегеЙ скрюъ, лттрв каре съ скр1а челе врейшче касъ ле пре че!
Де превршъ, че с'а8 лштжпшлат пополвлв! лв! Бвтпеаев.
1арче есте та! Ае потешт с1екжт еппреа (Ип Егшт чеа кв втжтеа пппвп! лвпнпатъ, сав Монп , чед че ера върват Фоарте лшцедепт , п'а вр«т съ скр1е ачедеа ,
а кърора атжта потешре а во!т съ Ф1е; 1ар <Нп порвпка лв! Бвтпеге8 вътаеа кв
Аталш, пептрв ка съ щ»в и» че! че йвпъ аче1а ворсъф!е, аскрюо, ии' че ера
та! таре , еииреа ии 1*Бъв1"реа попвлвлк! ль! Штиегеь съ о Ф1 тъкбт, ип пе скрюъ
съ о Ф1 дъсат ? Ф11ПЙ къ вътаеа кв Атал1К о пърт141къ та! тървптъ ера , а ЪбъвЬрП: ш1 тот апорвпч!т Окшпехе» ка потешреа е!съсъ пъаеаскъ.
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Врепт аче!п ачеастъ корте ве к!атъ еш1ре , пептрв къ квпршое енпреп попвЛВДиЛ лв! Бвтпегев аш Егшт , ип челе че атвпч! с'ав .рптжтплат . фптре! пърц1
съ лтпарте : лшпартеа чеа аштж! квпршсю челв ле а» фост таГпаште с1е еш)'реа
пополвлв! лв! БвишегеЙ . фп лс!оа парте квпршде челе че с'а» лдптжтплат ла еипре . фп атРе»° парте квпрпкю порвичие л«1 Овюпегев , челе пептрв лмДрептареа
в1ецП, ии' челе че сжпт спреслкжва Бвшпегееаскъ, си» каре съ аттг с1е церетопи.
Пре Мо1с1 Бвтпегег» л'а алес , ка съ скоацъ пре попвлвл еврееск (Нп ЕНпт ; ел
та! лштж1съ'д кжртв[аскъ , ни кв леи! сФтте .рптрв вп трвп , пи лштр'о чеатъ съ'л
впеаскъ, ип к» церетопше челе сфштс се лдпкпшаскъ таГпеле виторвлв! Хрштос.
Фрвтос скр1е Сф : Авгвстт лт картеа кп . асвпра лв! Фавст к«п : д(. „ Тоатъ
лдплпъръцда аче^а а пеатклк! еврееск таре пророк ера , пептрв къ ип атарелв!
пророк а фост." 1Ш картеа : а$. Ае четатеа лв1 Бвтпеге», к«п : аа . „п«
„пата! тоате пророчпле , пи порвпчие В1'ещ'1 : ч! ип челе сфштс : преоцпле ,
,,корт«л, са» Бюержа, жертвелш пле , жертвеле , церешоппле , сървъторме, ип
ор! че съ цтеа с1е слвжса , кв каре ера йаторГ л»1 Бътпегев, ачелеа а лтсетпат,
„ип таГпаште а вест!т , челе че кресют , къ пептрв В1аца чеа вечш'къ а кресНпчоиилор лштрв Хркггос с'а плппт , пи веа"ет , къ съ плшеск , ип пъаъжДвип , къ
се вор ПЛШ1 . " у]\псьип Мо1с1* а фост кшвл лв! Христос , твта лв! каре л'а лепъНат а фост кШвл С1'пагоге1 , каре а лепъсшт пре Хрштос : Фата лв! Фараоп а
фост кшвл Б1'сер1чП пеашвриор , каре преквш аче1а а прппит пре Мо1с1 чел леПьг1ат Ае твта лкТ , аша еа а пршшт пре Хрштос чел лепъ(1ат де Сшагога . Мокп
аио1 а фост (1ат 1аръш1 швше! сале преквш евреп ла СФдриптвл лвти вор крес!е
лт Хргстос .

К А П

й.

Н^М1А1 ф|1лор л#К 1ср*1л , к&р* «8 1нтрдт ^н Оппт , дкярорл 4кмм#лц|'р1 Фараон Ч1А
Ч1ЛО» , Ш1 фИМ1КДй|Д :

А,(ПР' М1ЛА МОАШеЛОр, Ш| А ДЧ1АОДд'||Л р1{Г1ЛгТ1р» .

честеа сжпт пвшеле Фнлор лв! 1срам , каре а штрат лш Егшт лдт- ФачГпревпъ кв 1аков татъл лор , Ф1е. каре кв тоатъ каса са а8 штрат .
ме. и.
в. Гввш, Сгтеоп, Лев1 , 1вАа ,
Фдчг.
г. 1ссахар , Заввдоп, Вш1ат!п,
мг. й.
* . Бап , Ш1 Nетал^т , Гас! , Ш1 Ас1р , 1'ар 1ос1Ф ера лдп Еппт .
е . Ш1 ера тоате свФлетеле че еш1се (Ип 1аков шаптегеч1 ш1 Ч1пч1 .
в. Ш1 с'а сФжрш!т 1ос1Ф, тоц1 фрацИ лв1 , пи тот пеашвлачела.
14. 2*
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Фдп :
3- з'*

з • *аР Фи Л8' Гсра!л а8 кресквт, ш{ с'ав л^пшвлиДт, ш! с'ав" лдптърк Фоарте, Фоарте) ш' :а* -^тт»лц1Т пътжптвл пре е! .
н . 1Ш Са сквлат алт липп ьрат престе Егшт , каре п» пра пре 1ос1#ф .
д . 1Ш а 21*с пеатвлв! съй : 1атъ пеат»л Фплор лв! 1срам се лштвлпсще Фоарте , пи се лдптъреще та! твлт Ле кжт по!
I . ВешцТ а*ар к» В1клсш8г съ"! лдтшлът пре ожппи! ка пв квт-ва съ се лдттвлцеаскъ , пи кжт! се ва лдптжтпла поъ ръсво!» съ се лдпсоцеаскъ пи е! кв
връжташП подтр1 , ин вътжпдв-пе пре по! смасъ <п"п пъшжптвл пострв .
д| . ПП леа пвслор шправшч? ка съ'1 апесе ип съ'! пекъжаскъ пре е! кв лккркр!,
пп а 2кПт треГ четъц! лв! Фараоп : Штопвл, пи Ратесвл, пи Опал , каре есте
1Л18П0Л1С .
к'| . 1Ш К8 кжт та! твлт ли стереа К8 атжта та! твлт се лштвлцеа , ип се
лштъреа Фоарте Фоарте, ип се скжрвеаЕгштепп йе фп лз! крои.
п • 1Ш асвпреа Егштепн пре фН лв! 1сраи кв смъ .
^1 . 1Ш К1П818 В1аца ЛОр К8 Д8Кр8рТ греЛС , К8 Л8Т8Л , К8 КЪр1.1П]'(1ър1а , ПП К8
тоате лвкрврие челе с!1п кжашвр! , кв каре ка пре ров! кв сиъ ли асвпреа пре е1 .
@| . 1Ш а 21С лшпъратвл Егштепиор кътре тоашеле Евреещ! : сПптре каре
пчтеле вша ера СепФора , пп пвшеле че!-л-алте Фва .
51. 1111 леа 21С лор : кжпс1 тош)'ц! ла евро!че, ип сжпт ла ппгаере, йе ва Ф1
върват съ'л оторхц!, Йвр йе ва Ф1 Фетее с'о цшец! .
3< . 1ар тоашеле с'а8" тетвт йе Бвтпеаев , ип п'а» фъквт пре квт леа поР8ПЧ1Т лор ;]\тпъратвл Егштвлв!, Ч1лъсав]'е партеа чеа вървътеаскъ .
н'| . 1.111 а шетат лшпъратвл Епитвлв! пре тоаше , ип леа гю лор : къч!
ац! фъквт лвкрвл ачеста , пи ац! лъсат В1С партеа вървътеаскъ ?
л.1 . 1ар тоашеле аз" гю лв! Фараоп: лв сжпт ка Фетеие Егштешлор евреТчеде,
къ паск шаГпаште йе че штръ тоашеле ла йжпселе , ни пъщеа .
к . 1111 Б1*пе «фъквт Бвпшсге» тоашелор , пи с'а лдттвлидт пополвл, ип с"а
лдптър1т Фоарте .
ш. ФИпй къ с'а8 тетвт тоашеле Де Бвгапегев , ип 'нГ ав фъквт лорв'ш1 касе.
кп . 1Ш а порвпч1'т Фараоп ла тот пополвлсьв , 21кжш] : тоатъ партеа вървъ
теаскъ , че съ ва паще ЕвреТлор лт ржв со арвпкац!, пи тоатъ партеа Фешееаскъ с'о лъсац! В1е .
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Мо1С1 ^м апх фпнд дрУмкдт, ш< />« дколо сксцжмдУ-п , д| м^/ил л#У С1 уряшЦ11 дш повика ф|ти л#Т Фараон , кар| пр§ ^лнсКл л'а лУат р'шГ фмор : п>нтр#
Ун| д|»14 (гпппамУлУГ фУу§ ^н Мадим д| фрша ^ллпхрачКлЬ'? : Унд| лКжнд ф|/мм
пр> фатд прютУлУ? , нд|р до! фио*1«
I ера опре каре (Пп сепнпцда д»1 Лев1 , кареле 'нп а лкат Фетее сПп
ютеле лв! Лев1 .
в. 1Ш ачеаста п лват лт пжптече , ш! апъсквт Фечор ,пре каревъгжпдвл Фрвтос л'а асквпс тре! л»п1 .
г . 1ар фНпЛ къ п» пктеа съ'л таТ асквпгъ , а лват ткши лвТ кп пкрьпш Де папкръ , ип л'а «пс не стоалъ клеюасъ , пи а пес првпквл лттрапсвл , пл л'п пвс
лт тарцтеа ржвлв! .
д. ИЛ съ вдта сорв-са Ле йепарте съ вагъ че се ва фптжтпла лв1.
Фдп :
е- ИЛ Са погоржт Фата л«1 Фараон съ се скадсю ла ржй , ип' касшчме сТвтвла з- ** •
пре лжпгъ рж8 , пп въгжпа1 вп ак|наш л^п рж8, а трйшс о кссшкъ йе л'а лват .
енрн .
в. ИЛ йеишгжпоУл а въгвт првпквл плжпгжпа' лт С1кр1аш, пи Фъкжпамсе пп- «|. кг.
лъ Ае йжпсвл Фете! лв1 Фараоп , а ггс : с1ш првпчи евре1лор есте ачеста .
д. 1Ш а 21-с сора првнквлй! кътре Фата лв1 Фараоп : в01а'Ц1 есте оъ мет цде
Фетее йоГкъ сюла свре! , пи съ хръпеаскъ првпквл ?
н . ИЛ а /ле е! Фата лв! Фараоп : с1к-те , пи шергжпс1 Фата а метат пре твта
првпквлв! .
а . ИЛ а 210 кътре еа Фата лв! Фараоп : пъгеще'т1 првпквл пчеста , пп пп'л
хръпепге , пи е8 Б01В плът1 Ц1е , ипа лват Фете1*а првпквл, ип'л'а хрът'т .
I . 1ар йвпъ че а кресквт првпквл, л'а айке пре бжпсвл ла Фата лв! Фараоп,
пи а фост е! лт лок Де Фечор , ш1 а пвплт пвтеле лк! Мо1с1 , 21КЖпо! : къ сЬ'п
апь л'ат лват пре ел .
Д1 . 1Ш а фост йвпъ твлте 21ле, Фъкжпйв-се Мопл таре , еипт-а лаФрацПсъ! бпрп.
Фи лв! 1сраи , нп" квноскжпг! пекагвл лор , въгкт-а пре вп от Епптеап бътжпо1 м. кл>.
пре вп еврев оаре-каре аЧп ФрацП лв! , ФечорЛ лв! (срам.
в) . ИЛ къктжш! лш коаче , пи' лш коло , пи пе въгжш) пре пшепеа а вчю пре
Епптеап, ип л'а асквпе лшпееш.
г1. ИЛ ешнк1 ас1оа 21 а въгвт йо\ оатепТ евре! чертжпйв-се , пи а г'ю челв! че
Фъчеа стржтвътате : пептрвче вацТ твпре вечшвл тъ8?
д1 . 1ар ел а /л'с : ч!пе теа пвс Лонш , нп жвйекътор престе ноГ : гв йоар ве!
съ тъ 84121 тв , преквт а! вч!с ер! пре Егщтеап ? цп тетжп^в-св Мо1с1 а гю :
оаре квт с'а въ^т (д) лвкрвл ачеаста ?
А'|. д Са1н: ввкжнтвл .
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(м. ПП а авгГт Фарпоп *алта ачепста пНкъвтасъ вчГгъ пре МоТс! . ПП а*вц(т
Мо1с1 а"е ла фпцп лв! Фарпоп , пи с'а сълъшлвп дп пътдптвл МасИат , ни Двпъ че а
ветт дппьтжптвл МасИат , а шъгвт лжпгъ вп пвц.
61. 1ар Преоткл Лп МасИат авеа шппте Фете , каре пъщеа оТле татълв! съв"
1отор , ни' вешпг] ав скос апъ пжпъ че ав вшплвт жгеавврме , ка съ асЬпс о1ле лв!
1отор татълв! съв .
31. Ш] впш! пъсторН лепи гогпт пре еле , 1ар сквлжпДв-се Мо!с* леа алърат,
пп скоцжпс! апъ а ааЧпат о1ле лор .
N1 . II П а вешт еле ла Рагви татъл лор, 1ар ел а г'с лор : че есте , къ ац( веш'т астъх! квржпй?
л.1 . 1ар еле пк /Ле : вп от Егттеап пеа апърат пре по! бе пъстор! , пп пеа
скос апъ , пп а ааЧпат о1ле поастре .
к . 1ар ел а 2*с Фетелор оале : кт1е есте ачела ? пептрв че ац! лъсат пре от
аша , к'етац*'л сь тъпжпче пжте .
кд . НИ с'а ашъгат Мо!с! ла ошвл ачела , ип а йат пре СетФора Фата са лв!
Мо!с' Фешее .
кп . ИП лг.жт] лш пжптече еаапъсквт фШ , пи а пвплт Монппвтеле лвГ. ГерПарл : сат , 2'кжпс* : къ петершк сжпт св дп пътжпт стрет .
кг. ^1.
кг. 1Ш 1'аръии пврчегжпс* греа а пъсквт алт фш, ип Та пвс пвтеле лв! : Ел*егер , г'кжш* : къ Бвтпехевл татълв! шев ажвтор 'пи есте пие , ип т'а скос
сНп тжпа лв! Фараоп .
кд . ПП сЬпъ твлте име а твр'т дтпъратвл Епптвлв! , ни* ав свсш'пат фП лв!
Гсрам пептрв гревтатеа лвкрвриор , пп ав стр'гат , ип с'ав ав21Т стр]'гареа лор ла
Бкпшегев .
к^ • ПИ а ав2*т Бвтпегев свспшврие лор , пи 'ш! а аа*вс атште с)е легътвра са ,
каре а фъквт кв Авраат , кв Гсаак , ни кв 1аков , ип а къвтат Бвтпегев спре
Фн лв! 1ора'л , ип 1 с'а фъквт тиъ с!е е! .
К А П

Г.

Дрзтжмд*/-» ДомнКл +НфЧг \Ч1 МЛ« , кхнд >ш|и> оГи \Ч1 1ото^ сокрУлОТ с»5,
4* тр1шт« , л» фп л#! 1ср*1Л , ка с»'! сколцх Д1Н мжм* л#Г Фд^дон, пряджнд
п(и 8г|(1Т1н1 , и* ^л с* ^тпот^1Ш|||1 .
1 Мо1с1 пъщеа оГле лв! 1отор сокрвлв! съв Преотвля! (1т МасНага , пи а
ас!вс о1ле свпт пвспе , ни аштрат лдп твптеле лв! Бвпшегев Хор"в .
ф4П .
в • 1Ш с'а арътат лв! фпцервл Ботпвлв! дп паръ йе фок Ип рвг ,
а. д . ^^^щ ип а въгвт , къ рвгвл арйеа кв фок , пп' рвгвл пв съ пиствеа .
г . иП а /Ле Мо!с1 : шергжпс! та! апроапе в01*в ве^еа ачеастъ вес1ере таре , къ
п» се т1ствеше рвгвл .

111
л> . 1ор Дакъ а въгвт Ботпвл , къ съ апрот'е съ вагъ , л'а стр1*гат Оотпкл ат
рвг, 21'кжпД : Мо!сП Монм ! хар ел а г'к : че есте Боатпе?
^. 1111 1)огап«л а 2Ю : п« те апрошеа а1ч1, сюхлелгъ липгьлцъппптелс аеда П1чоареле тале , къ локвл пе каре ста! тв пътжпт сфжпт есте .
е . 1Ш а Ж1С : ев сжпт Бвтпегевл татълв! тъ8 , Бвюпегевл лв! Авраат , Бвт- Мат :
пезекл л»1 1саак , пи Овтпехевл лв! 1аков , пп 'ш! а лтторс Монм Фаца са пептрн «в. лв.
къ съ тетеа съ кавте арепт лшпаштеа л«1 Овтиегев .
Марко
3 - ип а 21'с Ботпвл кътре Мойп : въгжпа* ат въгвт пекагвл попвлвлв! пие» вь кд.
лш Егшт , пи стр'гареа лор ат авх1т с1ела че! че 'I сиеск пре е! ла лвкрв , къ ЛНка .
Щ18 йвререа лор.
к. лд .
м . 1Ш ш'ат погоржт съ'! скоц аш тжпа Егштет"лор , съ'! скоц сПп пътжптвл
пчела , ип съ'1 ваг лм пътжпт ввп , пп твдт , лт пътжпт , каре кврие лапте ,
ип' пие ре , л>п пьтжптвл Хапапеиор, ал Хете!лор , алАтореиор, ал Фереге!лор, ал Гергосеиор , ал ЕвеТлор , ип ал 1ев8Се!лор .
.о. . пи лккш |"атъ стр'г:фса Филор лв! 1сра]'л а вешт ла тше , ип е» ат въгвт
пекагвл , кв кпре ЕпптепН л! пекъжъск пре е! .
1 . 1Ш аквт В1П0 съ те тршщ ла Фараоп фтпаратвл Егштвлв!, ип съ скоц!
пре попвлвл шшк, пре фп лв! Гсрам Ип пътжПтвл Егштвлв! .
41 . 1Ш а 21с Монп кътре БвтпеаеХ : Ч1пе сжпт е8 , ка съ терг ла Фараоп ^тпъратвл Епптвлв! ип съскоц пре фи лв! 1срмл (Ип пътжптвл Епптвлв!?
в' . 1Ш а ворв!т Октпехеъ лт Д1о1с-, гшжш! ; къ ек во'в Ф1 кв тше , ип ачеста ва Ф1 Ц1в сешп , къ е« те тршнц , ка съ скоц! пре попвлвл ппсв в!п Егшт ,
ип" въ вец! лшкша лв! 1)втпежев лдп ткптеле ачесга .
п. 1Ш а ъ\с Мо!с! кътре Бятпсгев : 1'атъ е8 тъ вой (Ьче ла фп лн! 1сраи ,
пп во!8 21че кътре лжпшп : Бвтпегевл пършцмор пощр1 т'а трпшс ла во! ,
ни а*е ахъ вор лштрева, каре есте лвшеле л»1? че вою 21'че кътре е!?
д! . ПИ а ворв'т Вктпегев кътре Мо1с1, 2'кжш1 : ек сжпт чел че сжпт : ип' а
21С: аша ве! 21че Фплор лв! 1сраи : чел че есте пга тршнс ла во!.
ф . 1Ша 21С Окшпегев 1ар кътре Мо!с! : аша ве! 21че Фплор лв! Гсраи : Ботпвл Ввтпегевл пърпщиор пощр1, Бвтпегевл лв! Авраат , Бктпегевл лкИсаск,
ии Овтпегевл лв! 1аков т'а тртпс ла во! , ачеста есте пвшеле теввечпш, ип
потеп!ре а пеатвриор леатвриор .
01 . Беч! тергжпс! айвпъ вътржтЪеа фПлор лв! 1сраи , пи ве! 21че кътре
йжпшЛ : Бошпвл Ввтпегевл пър^нциор пощр! с'а арътат т^е , Бвтпегевл лв!
Авраат , Бкшпегевд лв! 1саак , пп* Иктнегевл дв! 1аков , 2]'кжпс1 : кв черчетаре
в^т черчетат прево!. Ш1 кжте с'гв лдитжшплат воъ л>п Ег1пт .
3 . 1Ш а 21С : въ во^скоате пре во! Лп ръвтатеа Епптепиор лдп пътжптвл Хапапеиор , ал Хете!лор, ал Атореиор , ал Фережеиор, ал Гергесейор , ал Еве:.юр, Ш1 ал 1ев^се!лор , лт пътжптвл каре кврие лапте , Ш1 ииере .
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ш . Ш1 вор асквлта гласвл тъв* , пп ве! 1*птра тв , пп вътржп1теа лвК 1сра1л да
Фараоп ./^тпъратвлЕгштвлв*, пп ве! 21че кътре ел : Ъетпегекл Еврейор пеа8
метат пре по! , с1еч1 вот терце кале Ае тре! гие лш пкспе , ка съ жъртв1т
Бвшнегевлв! пострв .
л.1 . 1ар е» цш къ пв въ ва лъса пре во! Фараоп лшшъратвл Егштвлв1 , съ терпец! , Фъръ пвта1 кв тжпъ таре .
к . Ш] ппгжпА тжпа шоп воШ кпте пре Егштеш кв тоате пппвпие теле , ка
ре вой Фаче лттрв е1, пп а"впъ ачеаста въ ва лъса пре во1.
кд . НИ В018 с)а хяр попвлвлв! ачеств1а лишаШтеа Егштешлор , пп кжш! вец!
еии , пв вец! е пи Лешерц! .
кп . 41 ва чере Фетееа Дела вечт , пН Дела чеа лшпревпъ кв сше лъквТтоарв
васе Ае ащшт, пи йе авр, ии липвръкътште , пи* вец! пвпе престе фи вощр! ,
пи престе Фетеле воастре , пп вец! пръйа пре Егштеп! .
К А П

д.

Трн С1МН1 лУжнд МоУп Д1лд Д^мн121§ ПЛ14К* ^м Вппт К# ф|М(Д СА; ф|М|«
ш1 тй! ^-ллпржЬр пдКнкУл : Ддрсн ^днтжмшня пр ф(1*Т1Л1 с»§ МоГс1, ш\ д| оддтх
С1 Д#К А* ф|| лУ| 1су»1л .

I а ръспвпс МоГс! , 21*к,т,пс1 : (Ьр Ае пв вор креа*е е! ппе , ни пв вор асквлта с1е гласвл шев , къ вор 21че , къ пв с'а арътат ц1е Бйшпегев , че воШ 21че кътре е! ?
в. 1Ш агю лвТБошпвл : че есте аче1-а че а! лш тжпа та ? 1ар ел
а ме : то1аг .
г . 1Ш а гю : арвпкъ'л пре пътжпт , пи л'а арвпкат пре ел пре пътжпт, пи с'а
фъквт шарпе, пи а фкщт Мо1с1 <3е йжпсвл .
* . 1Ш а 21С Ботпвл кътре Мо1с1 : т1па*е тжпа , шГл апвкъ Ае коаДъ , пп лтТ1П2ЖПЙ тжпа л'а апвкат Ае коайъ, пп с'а фъквт 1Ер'ш1 тонт лш тжпа лв! .
^. Ка съ креааъц1е, къ ц« с'а арътат Бг тпегевл пър1гциор лор , Гвтпегевл
ле! Авраят, Бвитегевл лв! 1саак, пл Бвтпегенл лв! 1аков .
е . 1Ш '1а 21'с лв! Ботпвл 1аръш1: вагъ тжпа та лп сжпвл тъв, пи а Бъгаттжпа
са лди сжпвл съ» , пн а скос тжпа са <Ш сжпвл съв , пи с'а фъквт тжпа лв! (»)
ка 2хп,к1 а .
3 . 1Ш а 21'с 1аръш1 : вагъ тжпа та л>п сжпвл тъ8, Ш1 а въгат тжпа са ли) сж
пвл съв , ип о а скос Лп сжп8, Ш1 1аръш1с'а фъквт лшФаца тргпвлв!.
н . ин Ае пв вор креЛе ше , им пв вор асквлта де кввжптвл сетпвлв! челв! Ат
тж1» , вор кре(1е ц\е пептрв кквжптвл сетпвлв! челв! йе ал-(1о1-лса .
М. А Й1К/1А 41* Ь1К| . «ре ПА1Н1 Д| К0С1А1 стр!к!Ч1м|Т.

не
а. ЛПва *1йе пв вор креае ц(епептря пчесто &оъ сетпе , п!ч1 вор ссквлта
<1е гласкл тъ8 , ве! лка сМп апа ржвлв! , им ве! тврпа пре «скат , ни ;;па , каре о
ве! лка сПп рж8 ва ф! сжпце пре вскат .
I. ПП а 21С Мо1с1 кътре Оотпвл : рогк-тъ Боитпе, п» сжпт вресМк (»)
ка шашаште Ле ер1, щч! ка та! дишайте а*е алалта ер!, ги'ч1 ка йе кжпа* а! лпчепнт а ворв! слкоП тале ; слпб ла глас , ип гъвавп!к ла липвъ сжпт ев .
*|. ЛЛ агшЛотпвл кътре Мо!с! : чте а^ат гвръ отвлв! ? сиХ чте а фъквг
ръв ла ака , пп свра* , ш1 въаъторв , ни орг. , ав пв ев Лвптегев ?
м . ЛЛ аквга шерц! , ип е8 во!» с)ешкк1е гвра та , пп те воШ лпвъца челе че Мат*:
ве! гръ! .
1 к.
п . 1Ш а 210 МоЬл : рогв-тъ Боатпе , алеце пре олтвл пктшчос , пре каре
ве! тр1гште .
д1. Ш1 шжпппЛв-се Сотпвл кв врц1'епре Мо!с1, ахГе: ав пв 1атъ Аароп Фрателе тгв лев1твл? Щ1В къ ел ворБша* ва гръ! лп локвл тъй, ни йатъел ва е ни
.цптрв лптшпшареа та , ип въгжпДв-те се ва ввкира лптрв С1'пе .
• 0 . 1Ш ве! гръ1 кътре ожпсвл , ве! пвпе кввштеле теле лп гвра лв! , шГ е»
ьо1'в с!ешкк1е гвра та , ни гвра лв! , ни воШ лпвъца пре во! че съ Фачец! .
вг". ЛК ел ва ворв1 лп локвл тъв кътре попвл , ни ва Ф1 гвра та , 1ар тв ве!
Ф1 лв! лпчеле кътре Бвпше/ев .
31. ЛЛ то1аг«л, каре с'а пре-Фъквт лп шарпе , лл ве! лва лп тжпа та , кв
каре ве! Фаче сетпеле .
н\ . ПИ а терс Мойм , пи с'а лпторс ла 1отор сокрвл съ8 , ип а г\с : тернеВ018 , ни тъ вою лптоарче ла ФрацН те! че! аш Еппет, ни В018 ъедеаАе тръеск лпкъ . ЛИ а ги; Готорлв! Мони: терц! съпътос, ип' сишъ ачеле гие тълте а твр1т лтпъратвл Еппетвлв! .
л.\. ЛИ а 21С Лотпвл кътре Мо!с1 лп МасНат: тсрц!, йв-те лп Еппет: къ ав
твр1*т тоц! че! че къв-та свФлетвл тъв .
к. ЛЛ лвжнЙ8'ш! Мо!с1 пре Фетееаса, пп првпчИ, Та п«с пре астп съ!,ии
0'ав лдпторс лдп Еппет , пи а лват Мо>С1 тойпм чел йела Литне/ек лп тжпа са.
ка , ЛЛ а члс Лртпвл кътре Мо!с1 : тергжш) т« , нл лпторкжпйв-те лп Еппет,
вег!, тоате сетпеле, каре леат с1ат лп тжпа та, съле Фач! пре еле лппаштеа
лв! Фараон . 1ар ев во1в лпт ъ|н" пита лв! , нл пв ва лъса понклвл .
кп . и\\ тв ве! 21че лв! Фараоп : ачестеа г\че Лоншвл : Ф1вл чел лптж! пъсквт ал шев 1сра1л .
кг. Ш'1 ат 21*с ц|'е: ласъ нопвлил те8 , ка съ се лпкше пи'е , 1ар тв п*а!
врвт съ'л лаш! пре ел , вег! <Ьр , ев" войвчМе пре Ф1«л тъв чел лптжй пъсквт
|, А ЛД1КС : Н8СЖМТ Ь1рК4Т Грагюрб, /Д1К1 Пв В»Ч|й Б1Н1 кор&к

15.
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■сд . 1Ш п фоот пре коле ипЛе а* о<Нхп!т , л'а лшт1тп1пат пре ед лшцервл ОотП8Л«1, Ш1 черка съ'л отоаре преел.
кв. 1Ш лвжпс! СеПФора о тетр!ч1къ асквцдтъ а плат лдпшрежвр тарптеа трв-*
пвлв! Ф18ЛХ1 съ8, Ш1 акъивт ла шчоареле лвц 21кжш1 : стътвт-а сжнвеле тъерИ лшпрежвр а Ф1влв1 шев .
кз . 1Ш с'а йвс йела ел , пептрв къ а як; : стътвт-а сжппеле тъерй лшшрежвр
а Ф18Л81 те« .

ка . Ш» а 2]'с Иотпвл кътре Аароп : терпТ .рптрв лштшштареа лв! Могс! лт
П8ст1е , пи с'а йвс , ип с'а лттжлшт кв джпсвл лш твптеле лв! ИвшпегеВ , пп с'а
сървтпт агажпЛо! .
км . 1Ш а гртлт Моил лв! Аароп тоате кввштеле Вотпвлк! , каре леа тргтю,
Ш1 тоате гра1врме , каре 'I а порвпч1т лв! .
к* . 1Ш а терс Мо1с1 , пи Аароп , нп а8 аЛвпат тоатъ вътржпнпеа Филор лв1
1сраи .
д . ИИ а гръгг Аароп тоате кввштеле ачестеакаре а 21с Ивтпегев" кътре Мо1с1*.
ад . ИИ а фъквт сешпеле лшпаштеа попвл8лв1 .
ля . ИПакреивт попвлвл , пп с'а ввкврат , пептрв къ а къвтат Вктпехевспре
фи лв1 1срам, па пептрв къ а въгвт пекаавл лор, пи плекжпс!й-се попвлвл с'а
лшкшат .

...

К А И

б.

*

1Лош ш\ Ларом сп#м л^ Фараон порКмч1Л1 \Ч\ ДУмт^»'» , кхр| 1А N1 кггжчдУм
^НСИМЪ , М&1 Т»»1 ДС#П*1Ц11 ПЙ1 1с«Д1ЛТ1М1 Н1 ДЖНД^Л! 11Л1 С КД«1 Д#Д}1мд МоК1 , С1
роага лУ1 Д^мн^б П1нт^ Л .

1 с1кпъ ачестеаав штрат МоТш, ни Аароп лаФараоп, нп аа ислкк
ачестеа апче Иогапвл Ивтпехевл лв! 1сраи : ласъ пре попвлвл шев,
ка съ сървеге лт пвст1е .
в . ИИ а 21С Фараон : чше есте До ал кърв1а кввжпт съ асквлт е8 ,
ка съ лае пре фп лв! 1сраи ? пв щй пре Иотпвл , на пре 1сраи пв'л войлъса.
г ИИ е1 ав 21слв1 : Ивтпегевл ЕвреТлор юеа метат пре по! сътерцет кале
йе тре1я1ле лш пвст1е , ка съ «ертвнп Иошпвлв! Ившиеаевлв! пострв , касъпвпе лдптшпше пре по! тоарте , са» вчМере .
А. ИИ леа ггс лор .^шпьратвл Егшетвлв! : пептрв че Мо1« , пи Аароп лшоЧрътшчеще пре попнл Дела лвкрв ? терпец! Ф1е-каре «Нптре во!ла лвкрвл съ*.
6 . 1Ш а 21С Фараоп : 1атъ аквт се ва преа лдттвлщ попвлвл ачеста пре пътжпт , аеч! съ пв'1 лъсът съ ооЧхпеасъ йела лвкряр!.
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в . 1Ш а порвпч!т Фараоп челор та! тар! престе лвкрвр1ле попвлвлв! , ип лоГОФец1лор , 21'кжпй :
а . Ма! тклт съ пк йлцТ пае попалклх! пептрв Фачерса къръппгмор, ка ер! , ип
ка алалта-ер! ; 41 съ теаргъ е! еъ'ш! абвпе лор пае ,
и . 1Ш съ Факъ къръпш! , кжте ав" фъккт .рп тоате гмеле , съ'! сищ! , ин съ
Ю» жтпвцтац! шпнка 61'п лнкркрие лор, къ шеб Фъръбе лвкрв , пептрв ачееа стр1гь 21кжгк] : съ териет , ш! съ жертв1*т .
а. Съсе лтгреоеге лвкрврие оатетлор ачестора , ил съ гршаскъ бе ачестеа . 1ар съ пв гр1*жаскъ бе кввште бешарте .
I . 1Ш лд1 С1леа пре е! че! та! тар! престе лвкрвр! , пи логоФецЛ , пн гръ^а кътре поп.-и 21кжпб : ачестеа 21'че Фараоп : та! тклт пв въ вот 6а воъ пае .
*1 . 6о! стгвр! те{ цец! бе въ абвпац! пае (1е впбе вец! аФла , къ питка пв се
ва жтпзцша Ли лвкрвл вострв .
щ . НИ с'а рнмшт попвлвл лп тот пътжптвл Егшетвлв! съ стржпгъ трест!е лшлок бе пае .
п . 1ар че! та! тар! престе лвкрвр! сиеа пре е! гнгжпб :
«ачец! лвкрврме
воастре , каре В1 се кввш престе г\ , ка пп кжпб ъ\ се ба нае .
д| . ИП кжрншторП л«1 Фараон , че! че ера пяип та! тар! ев" бътвт пре логоФецП попвлвлв! Фшор ль! край , гпжпб : къч! п'яц! фъкьт лвкрвл кърътшлор
воастре , ип астъг! , ка ип ер! , ип ка адалтаер!.
^1 . ВИ штржпб логоФецп фило^ ле! 1сраи, а8 грък кътре Фараоп , 21кжпб :
пептра че Фач! аша ровиюр тъ! ?
з , Пае пв се бай ровмор тъ!, ин 21к поъ съ Фачет къръпнг!, 1'атъ пре свпзшп тъ! ли ват, ай боар пе-брептате ве! Фаче попвлвлк! тьв?
31. ПИ леа 21'с лор: Фъръ с1е лвкрв шебец!, лепеш! сжптец! , пелтрв ачееа
21чец! : съ терцет съ жъртвпп Пктпексвлк! пострв .
N1 . Аквт бар тергжпб лвкрац! , къ пае пв се вор (1а воъ , ин тот атжтеа къ
ръпнг! вец! Фаче .
л-1 .1111 с'ав въгвт пре сше логоФецп Фплор лв! Гсрайлш реле, гмжпбвлше:
пв се ва лшпвцша Ит къръпнгме че сжпт ржпбште пе 21 .
к . 1Ш с'а8 лштжлтт е! кв Мокн* , ип кв Аароп, карИ вепеа лшпаштеа лор,
кжпб еша е! бела Фараоп .
к» . ПП ай 2>'с лор : вагъ-въ пре во! Бвтпегев, ппсъ въ жвбече , къ ац! фъ
ккт вржт пнросвд пострк лшшптеа лк! Фараоп , ин лишаштеа свпвпндор лв! , ка
съ бац! с<1Б1е лп шжпа лв! съ пе ошоарс .
кп . ПП с'а лшторс Мокм кътре 1)ошпвл , ип а 21*с : рогв-тъ Боатпе , къч!
а! пекъж1т пре попвлвл ачеста ? ин пентрк че та! тр1ппс пре пипе ?
кг . Къ бе кжпб ат терс ев ла Фараоп съ кввштег кв пвшеле тъв , а свпъратпре
попвлвл ачеста, ип п'а! 12вьв1тпре попвлвл тъв.
15. 2А
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5.

Д^мм1^1§ мжнгж! п»1 ГсрмлпнТ п^н МоУе! кУ ф»г« д^мцд п*Мжнт#лОТ Х»н*4н :
С1 н#ллг«г С1м1мц|» лУУ 0)ллюн , а аК? РУв1« , ил * лВГ Дш , пжнС а* Мош .
1 а 21С Ботпвл кътре МоТс», аквт веТвеаеа челе че вой Фаче лм Фараоп, къ кв тжпъ таре ва лъса пре е1, пи кв врпц лшпалт ва
скоате пре е! ат пътжптвл лв! .
п . 1Ш а 21С ВвтпегеХ кътре МоУс! 21'кжпс! : е8 Ротмял .
г . 1Ш т'ат арътат лв1 Авраат , лв! 1саак , ш! л»1 1аков , Батпегевл лор ФЙпЛ
ей , ии пвтеле ппев Ботпвл (а) п» л'ат арътат лор .
д . 1Ш ат п«с легътвра теа к» е! , ка съ ле Дай лор пътжптвл ХапапеТлор , пъ
тжптвл , пре каре с'а сълъшлвгг , лштрв каре ав ш! лъкв1'т пре ажпсвл .
^ . 1Ш ев ат а821Т свсшпвл Фплор лв1 1сраи , кв каре ЕгштепН ка пре ров! асвпреск пре е1, шх 'тГат айвс апипте с1е ФъггсЬплца воастръ .
з . Мерв1, ин ворвеще Филор лвПсраи, 21'кжпа* : евОошпкл, Ш1 вой скоате
пре во1 Лп стъпжша Егштепиор , пп вой скоате пре во! Ил ровха лор , ип вой \ъБъв1пре во1 кв врац лшпалт, пи кв жваекатъ таре .
а. НИ вой лва пре во! попвл пие, пи вой Ф1 воъ Бвтпегея, пи вепД квпоаще, кт. е!
ежат Ботпвл Бвтпегевл востр» чел че в'а скос пре волчИп стъпжгнреа Егштепиор .
н . 1Ш войвъга пре во1^п пътжптвл,спре каре ат литпстжпа теа съ'л аав" ле*
Авраат, лвПсаак, ии лк! Гаков, шРлвойаа пре ел воъ тощеп1ре , е8 Ботпвл.
д. . ИЛ а ворв1Т МоТс! аш) Филор лв! 1сра1'л , Ш1 еГ п'а8 асквлтат пре Моил пептрв дтпвцшареа свФлетвлв! , ии пептрв лвкрврие челе греле (в) .
I . 1Ш а гртЛт Ботпвл кътре МоТа 21*кжпй :
и . 1птръ, ии ворвеще лв! Фараоп Дгипъратвл Еппетвлв!, ка съ ласе пре фИ
лв! 1сраи (Ип пътжптвл съв.
п| . 1Ш а гръхт МоМ лшпаштеа Ботпвлв* п'кжпЛ : 1'атъ Ф11 Л81 1сра!л пв т'а8 асквлтат пре пипе, ии квт тъ ва асквлта Фарпоп? гжпгав фИлйсЙ.
п . 1Ш а 21*с Ботпвл кътре Мойл" , пи' кътре Аароп, порвпчшдв-ле съ штре ла
Фараоп ^тпърптвл Егшетвлв!, ка съ скооцъ пре Фи л«1 1сраи аш пътжптвл ЕФач| : ппетвлв! .
м0, д.
Д| . Ш1 ачеш«'а сжпт л;пчепътор11 каселор пеатвриор , фп л«1 Рввш челе! жп_
Н^М1р: тж1 пъсквт а л«1 1сра1л : Епох, ни Фалвс, Асроп, ии Харт1 . Ачеаста есте Факз. е» шьиа лв! Рвв1*т.
я Нам:
е* • Ш' *•• лв! С!теоп : Гетви , 1атт , Аос! , 1ахт , Саар, ии Савл чел аш
е. а. Ф1*п1са . Ачестеа сжпт Фати1Тле фШор лв! С1шеоп".
г. 4 .|кг| Оирпф! , 8х»а а. к бкрс: шнтрв И1кгж1ри двхвлв" , ш! п»нтр! ■•(!и Ч1.» грм (
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в] . 1Ш ачестеа сжпт пвтеле Филор лв! Лев! Двпъ Фапилиле лор : Гереоп , Каат ,
пи МерарТ, пн аппв'ецм лв! Лев' оевтъ треЬгеч! ни шапте .
а Пар&:
31. 1Ш ачещда с.т.пт фн лв1 Гереоп: ЛовепТ, пи Сете! , каселе Фатше! лор . д. кд.
я. 1Ш фи лв! Каат: Лтврага, 1саор , Хевроп, шЮгпл, пи аш! в1*ецИ лк! Каат » Па»а:
оевтъ Ш1 треГ-геч! <1е ап! .
а. а.
а. 1Ш фп" лв! Мерар!: Моол!, пи Отвей Ачестеа едпт каселе ФапплНлор лв! кг 5.
Лев' (1«пъ ркс1етме лор .
И#М1 :
к . ПП а лват Атврат пре 1охавес1 Фата Фрателм! татълв! съя , лв! Фетее , пи а г. л".
пъсквт пре Аароп , пре Мони , ип пре Мар'ат сора лор , ип апи В1ец,и л«1 Ат- кв. н$.
врат оевтъ тре!-2вч! пп шапте .
& Пайа:
кд . ПП фп лв! 1саар : Коре , ДтаФек , пи 2ехр! .
в. к.
кк . ПП фН лв! ОгПл : М'са'л , ЕлгсаФап , ни Сегр! .
кг. ви
кг . 1ар Аароп а лват лвГш! Фетее пре Елкавет Фата лв1 АпипгсЬв сора лв!
Каассоп , пи 'I а пъсквт лв! пре ГСаоав , пре Ав1вй , пре Елеажар, пи пре 1татар .
кд . 1ар фп" лв! Коре : Аар г Елкапа , пп Ав1асар . Ачестеа сжпт пащерие
лв! Коре .
кб • ПИ Елеагар Фечорвл лв! Аароп алват лвГш! Фетее Лп Фетеле лвТФвтНл,
ни 'I а пъсквт лв! пре Фепеес. Ачестеа сапт лтчепътврие Фатше! Левщиор, двпъ
лащерме лор .
кз . Ачеста есте Аароп , пи Мо!с* , кърора леа гк Бвтпеге^ съ скоацъ пре
фП лв! 1сра'л дш пътжптвл Еппетвлв! кв тоате аверие лор .
кз • Ачещ1*а сжпт че! че ворвеа нътре Фараоп ЛДтпъратвл Еп^петвлв! , пН а8 скос
пре фП лв! 1сраи ш'п пътжптвл Еппетвлв! , лдпевш! Аароп , пи Мо1с " .
кн . Л\п каре ъ\ а воршт Попшкл .ш Мо!с' лш пъшлптвл Еппетвлв!.
кл . 1Ш а гръ'т Потпвл кътре Монп 2*кжпс1: е8 Ботпвл, гръеще кътрв Фа
раоп лдтпъратвл Еппетвлв! , кжте я'к ей кътре тше .
а . ПП а 21С Мо!с' лшппттеа Бошпвлв! : |'атъ е» сжпт слав ла гра'8, пп ккт
шъ ва ав21 пре тше Фараоп .

к а п

а.

Мош ил' Йлрон ворвкк кхтр| Фдраом , тсмаг^л ^л п(иф»к ^н шлрги, Ш1 к# (!Л лов<нд
«ПА 0

И(1|фаК ^Н СЖНЦ1 '. ЛШ» флК Ш1 ДИКЖНТгтОаН Л#! Ф»р»ОН КВ* фдвМ1Ч|Л1 ло р ,
шнтвК И&11 п|1Ч1нг Фараон ма! тлр С1 ^мпитрир .

1 а 21с Ботпвл кътре Мо1с" : 1атъ ев теат пвс пре Т1пе Бвтпеге*! лвГ
Фараоп , Ш1 Аароп Фрателе тъ8 ва Ф1 цйе пророк .
в. ПП тв ве! гръ1 лв! тоате, кжте порвпческ Ц1'е , лйр Аароп
фрателе тъ« ва грь! кьтре Фараоп, ка съ ласе пре фП лвПсраи
ш'п пътжптвл съ8 .
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г г . 1ор ей во!8 лпвжртошп 1пГта дв! Фараоп, ш! во!8 лдттзлц! сетпеле теле ,
ни пипвпеле л^п пътжптвл Егшетвля! .
д . 1Ш пв ва асквлта пре во! Фараоп , шГ вой п»пе тжпа теа пре Еппет , пп
воШскоате кв пвтереа теа попвлвл ппев пре фп лв! 1срам (Лппьтжптвл Егшет»лв1
кв 121)Ж!1(1 ь таре .
^ . Ш1 вор квпоаще тоц! ЕгштепН , къ ев сжпт Вотпвл , кжпа* вой лтпшю
тжпа теа нресге Егшет, ип вой скоате пре фн лв! 1сраи йш ппжлоквл лор .
е . НП а фъквт Мо1С1, ип Аароп с!ап ь квт леа аорзпч1Т лор Ботпал, аша а» фъквт.
3- Ш1 Мо1с1 ера Ае оптаеч! а*е ап1, 1ар Аароп Фрателе лв! сюоптгеч!, ип тре!
йе ап!, кж^ а8 ворБгг кътре Фараоп .
н . 1111 а гртЛт Бошпвл кътре Мо!с1, ип кътре Аароп, 11кхпе! : шНеваггче
кътре во! Фараоп гдкжш] :
а. . Оац!-пе поъ сетп , са8 тшвпе , тв веГ *1че лв! Аароп Фрателв! тъ8 : 1а
Т01агвл , шРл арвпкъ пре пътжпт лппаштеа л«1 Фараоп , ип лппаштеа сдвщдор
лв1 , ип се ва Фаче г.ълакр .
I. НИ а 1'птрат Мойм, ип Атроя лпппттеа лз! Фараоп, ип дппаттеаслнщор лв!,
нп аз фъквт аша преквт юа порпппт лор Оошпвл , ип" а арвпкат Аароп то1агвл
лппаштеа лв! Фараоп, им лппаштеа сдкцмор лв1, ни с'а фъквт вълавр .
■ Тш: • *1. 1Ш а метат Фараоп пре лпцелепци Егшетвлв1, ип пре връж1тор!, ип' ав
г. н. фъквт ип връжчторп Егштепмор кв Фершекьтврпле лор асетеиеа .
к| . ИП а арвпкат Ф]'е-кпре то1агвлсг8, илс'а фъквт вълавр, ип' Т01пгвл лв!
Аароп а лппц1т пре тоецеле лор .
п . 11П с'а лпвжртошат пита лв! Фараоп , нп пв '1а асквлтат пре ец Двпъ квт
леа гръ1т лор Ооншкл .
д'| . ПП а /Ле 1)отпвл кътре Мо!с1 : с"а лпгрео^ат шипа лв! Фараоп, ка съ
пв ласе пре попзл .
(П . МерцГла Фараоп (Нгшпеацъ , 1атъ ел есе ла апъ , ип ве! еин лппаштеа лв'
пре цертзрие ржвлв!, ип то|'агвл, каре с'а фъквт шарпе съ'л е! лп шжпа та.
61 . 1Ш съ ж1чТ кътре ел : Оотпвл Бвтпегекл ЕвреТлор т'а тр1*тИ) ла тше 21кжш1: тршпте прешпвлвл ппез, кась се лпкше пие лппвеод, ип 1атъ п'а! асквлтат
пжть аквт .
д| . НИ аквт ачестеа 21'че Потпнл : лптр'ачеаста ве1 квпо.-.ще, къ е8 сжпт
Ботпвл , 1атъ ев ват кв то1агвл чел <Нп тжпа теа престе апа чеа йш рж», ип се
ва преФаче лп сжппе .
н> . Ш1 пйщп че! еПп рж5 вор твр1 , Ш1 се ва лтпвш ржвл , пи пв вор пзтеа Егштепи съ веа ;иь гЬи ржз .
л.1. ИП а 21с Пошивл кътре Мо!с1 , г\ лв! Аароп Фрателв! тъ8 : (а Т01агвлтъ8,
ш! тШе тжпа престе апеле Егшетвлв! , престе разрие лор , престе лаккрие лор»

119
престе вълцие лор, ни' престе тоатъ апа лор чеа айвпатъ, ш! съ Ф1С сжппе , пи с'а
фъквт с.г.пцо дп тот пъшжитйл Еппетвлн!, лдп летпе , нл лдп тетр1 .
к . ПП а фъкнт аша Мо1с1, ни Аароп с1кпъ кеш леа порвпч1т лор Потпнл, ни
рнПкжгн! Аароп топтгкл сгв а лов1т апа чеа (Пп р.т,« .рппаштеа ль! Фараоп , пи лдп- Псдлм
па!птеа слвумор лв1, ин тоатъ апа чеайш рж« с'а пре-Фъквт лшсжпце.
03* *г.
кд . ПП пещП аЧп ржн -Л пщ\т , пп Са лдтпвц|'т р<т.кл , ип п» пвтеа Епптепп
сг веа апъ с1т рж», пп' ера сжпцсле лш тот пъшжптвл Еппетвлв! .
кн . ПП а фъквт асетепеа ни йескжптъторн Епптешлор кв Фартечме лор, пи
Са лтвжртошат пита лк! Фараоп, ип пв 'I а асквдтат пре е1, <1впъ квт а г'\с Боптнл .
кг. ПП .[шторкжисЬ-ее Фараоп а Пират лдп каса са, ни п'а въгат сеашъ П1ч1
(1е очеаста .
кд . II П а съпат тоцТ Епптепп лнппрежврвл ржклв! , ка съ веа апъ , нл пв ивтеа съ веа апъ сПп р,т>в .
«е • ИП с'а плпПт шапте гме (1кпъ че а вътвт Ботпвл ржвл .

КАПИ.
Ддод ехт«1 & 9г1П1тУлУ1 сжнт еродцлм , пштр# дкгрврд д^пгртдм фгпдЧи^л Фдрдон кг в» л«д иел^л^л, ддрн&фл-и: тнт|Й дчнд с§ дддогг дтрид мКшщш: ш1 *
гитрд м^цкл! , тнтр^ кдр| ир фяггдв^цн Фдрдон к* пд л»сд мопУлйл, уцдр нК фдч! .
1а2]'с Оотпвд кътре Монп : штръ ла Фараоп, ип съ'1 ворвещ! : ачестеа 21че Ботивл : ласъ пре пополвл плев" , ка съ се лишле пие .
н . 1ар <1е пв ве! вреа съм лапи , 1атъ ей ват тоате хотаръле тале кв
вролще .
г . 1Ш ва върса ржвл вровще , ни св1П^в-се вроаЩеле вор штра дп каселе тале ,
Ш1 лш кътърие вщерпвтвриор тале , пп пре патврме тале , нл лш каселе слвпиор тале, ип лштр'але попвдвлв! тъв, ип лш влватврие таде ни дпквптоареде тале .
д . III 1 престе тше , пн престе сдьпие тале , пп престе попвдвл тъВ се вор
св! вроаще .
(?. ПП а 21С Потпвл кътре Мо1с1 : 21дв1 Аароп Фрателв1 тъ8 : тШе квтжпа
то1агвд тъв" спре ржвр!, спре лаквр! , пн спре БълцД , ин скоате вроаще пре пъ
шжптвл Еппетвлв! .
з . ПП а тшс Аароп тжпа спре апеле Еппетвлв!, ип' а скос вросше, пп с1а
С81Т вроаска ин а» вшплвт тот пъшжптвл Еппетвлв! .
3 . 1Ш а фъквт аша ип (1ескжптъторП Епптепиор кв йесклптечие лор пн а
скос вроаще пре пъшжптвл Ег1петвлв1 .
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и . 1Ш а к!вгаат Фараоп пре Мо1о1 ш! пре Апроп, ш! а г!с*. рвгяц1-въпептр8
пипе, кътрв 1)ошнвд, ни съ 1а вроащеле Де да пипе ш! дела попвлвл ппев", ип во!8
-триште прееК, ип воржьртв1 Бошпвлв! .
^. 1Ш а /Ле Мокн кътре Фараоп: ржпдвеще пие, кжпе! съ тъ рог пептр» тше ,
пи пептрн елвиме тале , ип пептрв попвлвл тъв, ка съ п2аръ вроащеле с!ела тше ,
ип<1ела поиолвл тъв , пл Н1П каселе воастре , ип пвтаТдп рдв съ рът.т,е .
I . 1ар ел а /ле , шдше : йсч! а ръспкпс преквга х1сеш1 ка съ вег! , къ пв есте
алтвл аФаръ с!е Ботпвл .
41 . НП се вор ршЧка вроащеле (1ела Т1пе , аш каселе воастре , сНп ккрц! , а*ела
сдвиме таде, ип Дела попвлвл тъв, ип пвтаТ лш ржв вор рътжпеа .
Н1 . 1111 а еппт Мо1с1 , ип Аароп аела Фараоп , ип а стр1*гат МоГс! кътре Ботпвл , касъшаръ вроащеле, с!впъ квт ФъгмМсе лв! Фараоп.
п . 1Ш а фъккт 1)ошпвл с!впъ квт а х1с Шот , нп ав твр1т вроащеле сЬ"п касе ,
Ип кврц! , нп (Нп царше .
^1 . III) леав адвпат грътъгГ , грътъхц ип с'а« лтпцит пътжптвл .
р"| . 1Ш въгжпа* Фараоп, къ с'а фъквт ръсвФларе , с'а лтгрев1ат нита лв1, ип пв
'1а асквлтат , пвнъ ккш а х!о 1)о:ппвл.
01 . 1Ш а гю Т)ошпкл кътре Монл , 21 лв! Аароп : т!пйе кв тжпа то1агвл тъв",
ип ловеще цържпа пътжптвлв! , ип вор *1 твшЩе лттре оатеп! , лт в!те , (»)
ип лш тот пътжптвл Егшетвлв! .
3» . ИЛ а тше Аароп кв тжпа то!агвл съв , пл' а лов1*т цържпа пътжптвлвТ , нп
С'а8 фъквт твшще лштре оатеп!, л\п вгге, ил лт тоать цържпа пътжптвдв!, пи
с'а8 фъквт твшще лт тот пътжптвл Егшетвлв!.
и\. Ш1 а врвт съ Факъ ип аескжптъторп кв Фартечие лор ка съ скоацъ твшще
пн п'ав пвтвт , ип с'а8 фъквт твшще л1птре оатеп!, ип лдп вке .
л.1 . 1Ш п 21с дескжптъторП лв! Фараоп : асцетвл лв! Бктпегев есте ачеста .
1Шс'а лшвжртошат пита лв! Фараоп, ип пв 'Га асквлтат пре е! , а"впъ квт а г\с
Ботпвл .
к . 1Ш а 21*с Потпвл кътре Мопм : тжпекъ аЧпнпеацъ ип стъ! лтпаштеа лв1 Фа
раоп , нп 1атъ ел ваеннлаапъ, ипве! 21че кътре ел : ачестеа 21че Ботпвл :
тр1т1те пре попвлвл плей , ка съ'т! елвжаскъ л^п пвст1'е .
кл. 1ар йепвве! вреасълаш! съ 1асъ попвлвл тей, 1*атъ е8 воШ трйп1*те престе тше , ш! престе елвцие тале, престе пополвл п8, Ш1 престе крееле вогстре
твскъ кжтеаскъ , ип се вор втплеа каселе Егштешлор йе твскъ кжшегскъ , Ш1
пътжптвл пре каре сжпт е! .
кв . 1Ш во1'в тър1 лдп 210а ачееа пътжптвл Гесет , пре каре попвлвл ппев" ва ста
51. 4 Б|еа(а Ч1«К1К1*р1: Ш|пр|*«р*он, Ш1 пр| шмш л8Т,
Т* царжнд паммит8л81.

ш\ пре слву^л^лвТ, ш!4нт«4*
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престе кпре пя ва ф{ гавскъ кжшег.скъ , ка съ вежТ къ ев сжпт Ботпул Ввтпеже^
атот пътжптвл .
кг . 1Ш вой осев1 лштре попклкл пн'е8, пп лмтре попвлвл тъв", ип тжше ва ф! сет'
пвл ачеста пре пътжпт .
кд . ШлаФъквт Ботпвлаша, пп а ветт твскъкжТпеаскъ, твлцше лшклселе ^мщ:
л»1 Фараоп ни лм каселе слгцмор лв1 , пп л^п тот пътжптвл Егшетвл»!, инс'л в) . *.
стржат пътжптвл де твска чеа кж!пеаскъ .
к@ . 1Ш а метат Фараоп пре Мо1с1 , пи пре Аароп , ип леа г\с : терцец! , пи
жертвщ! Оотпвлв! Октпегевлв! вострв лп пътжптвл ачеста .
кг . 1Ш а 21С Мо!с1 : пк есте кв пвтмцъ а се Фаче аша, къ челе че сжпт вржчгпе
Епптешлор вот съ жъртвш Ботпвлв! Овтпегевлв! пострв , пп де вот жертвх
челе че сжпт вржчвпе Егштеп1лор л^ппаштеа лор , кв шетре пе вор вчк!е .
кд . Кало де тре! гие вот терце лш пвст!е , ип вот жертв1 Бвтпегевлв! постр» , преквт пеагю Ботпвл поъ.
кн . 1Ш а 21с Фараоп : ев въ вой лъса съ ешщ! ин вец! жертв! Вотпвлв! БктпегевлвТ вострк лш пвстее , дар съ пв въ лдптш^ецД а терце де парте , рвгаш-въ
дарпептрв шше кътре Оотпвл.
кл. . 1Ш а 21с М01С1 : вех! ев вой емп дела тте, тъ вой рвга кътре Бвтпегев,
ип се ва двче твска чеа кжшеаскъ де ла тше де ла сищле тале, пи йе ла попвлвл
тъв тжше, съпв адаоц! л^пкъ о Фараопе а лпшъла , ка съпв лаш! попвлвл се
-жертвелскъ Вотпклв! .
а . 1Ш а енпт Монп де ла Фараоп , пп с'а рвгат кътре Бвтпегев' .
а». ИЛ а фъквт Ботпвл двпъ квт а 21с Моцп, ип а р1'д1кат твска чеа кж1пеаскъ дела Фараоп, дела слвцие лв! , ин дела попвлвл лв! , ин п'а рътас
1ИЧ1 кпа .

ан . 1Ш 'ш! а лдпгрео1ат Фараоп шта са лдптшпвл ачеста , пи п'а врвт съ ласе
П0ПВЛ8Л .
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Й11НЧ14 ЩД1ДП1Я : КОДАД

^М >|Т| ,

■&.

ДШДПД рДН1 ,

ДШДПТ1Д

ГД1НД1НХ ,

ЛА КДД1

С1 фжгждКир Фд|дсн кг па лгсд пспУаУл , д( нд ^ИЧ1Т* , кдд! ниГ д-идстл ©плгN11^11 .

1дй Д|М Т0ДТ1 ДЧ1СТ1Д ф|| Л#1 1сйД1Л Н1М1К н'д# Г1ХТ1М1Т .

I а 21'с Оотпвл кътре Моии : штръ ла Фараоп , ин ве! 21че лв! : ачестеа 21че Оотпвл Бвтпегевл Еврейор : ласъ попвлвл плев", ка съ'т!
слвжаскъ .
п . 1ар де пв ве! вреа съ лаш! пре попвлвл пнсв , 41 лткъ 'л ве!
та! цшеа пре ел ,
16.
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г.
кп!
а
лор ,

Ьтъ южпп Сотп8Ль1 вя ф! престе в1теле тгле челе оЧпкжтпвр!, престе
престе есШ , престе ктпиле , престе боГ , ш! престе о! , тоарте таре .
Щ! ос1б1гь пипвпе во1'8 Фпче е» лштшпвл ачела лштре в1теле Егштешпи лштре В1теле фНлор лв! 1сраи , пи пв вор т»р1 аЧп тоате В1теле фШор

лв! 1сра1*л, че с'а8 г\е .
р. 1Ш аДат Бвтпеже»' сорок , 21-кжпй : тж!пе ва Фаче Ботпвл кввжптвл ачеста пре пътжпт .
е. 1Ш аФъквт Ботпвл кввжптвл ачеста адоа ъ[ , ш! а» твр1т тоате вггеле Епптешлор : 1ар сПп ттеле ФПлор лв! Гсра1л п'ав гтргт П1Ч1 впа.
а. 1Ш въгжпа" Фараоп , късНп тоате в1теле фПлор лв! 1сраи п'а8 т»р1т, с'а
лшгрео1ат 1П1ша лк! , пи п'а лъс;;т попвлкл .
м . 1Ш а гръ1т Богати кътре Моим , пи кътре Аароп пкжпй : лвяц! во! ПЛ1пе тжТпие Ле спхяъ аЧп ккптор , пи съ прес»ре Мо!с1 спре Чер лшпаштеа л»1
Фараоп , ии лшпаштеа слмдиор дв! .
л. . 1Ш съ се фякъ пчлверз престе тот пътжптвл Егшетвлв!, пи вор Ф1 пре
оатеш, ип пре в1те рапе ип бъшлч! Ф1ерп1'пцТ, лш тот пътжптвл Егшетвлв! .
I . 1Ш алват спвжъсНп квптор лшпаштеа ли! Фараоп, пиапресърат Мо!с1 спре
Чер ип с'Л фькнт рапе , пи въплч! Ф^ерБШц! пре оашеп! , пи пре в1те .
«I . 1Ш 1Га8пвтвт Фертекъторн съ стеа лшпаштеа лвТ МоТс! пептрв рапе , къ
с'а8 фъквт рапе лш ФертекъторТ , ип лш тот пътжптвл Гппетвл»! .
п ИП а лшвжртошат Ботпвл нита лв! Фараоп , пи пв 'I а асквлтат пре е!
йвпъ квт аржпамт Ботпвл л»!Мо!с1.
п 1Ш а 21С Оотпвл кътре Мо1с1 : тжпекъ «Ппипепцъ , нп стъ! дппаштеа лв!
Фараоп пи ве! 21че кътре ел : ачестеа 21че Вошпвд Бвтпегевл Евре!лор : ласъ пре попвлвл пие** , ка съ'т1 сльасаскъ пие .
а'| Пептрв къ лш вреюеа ачеаста ев" вой тр1пнто тоате вътъТле теле лт шьта та, пи лштр'а слкомор тале, инлштр'а попзлвлв! тъ8 , ка съ вея! къпе есте
ка пипе алтвл лш тот пътжптвл .
С1. Къаквт во!в словог1' тжпа теа пи те вон» вате пре тше , пи пре попвлвл
тъ8 кв тоарте , пп те ве! х^рот Ае пре пътжпт .
Рем» :
&'. 1Ш пептрв аче1а а! фост пъ21т пжпъ аквт , касъ аратлштрв тше пвтереа
теа пи ка съ се вестеаскъ Кашеле ппевлптот пътжптвл.
•о-З»
41 . Авйоарл^пкъ ве! Фаче Т8 попвлвлв1 Ш1е8 , ка съ пв'1 лаш! преа*жпщп?
н) Ьтъ ев вой пдоа лш чеасвд ачеста тжте щатръ твлтъ Фоарте , ка каре
п'а8 та! фост лш Еппет , б!П21оа,каре с'а фъквт пжпъ лш210а ачеаста ,
Л1 . Аккт йар гръвеще съ^! о<18Ш В1теле тале , пи кжте а! тв лш кжщп > пеп
трв кътоц! оашепп, Ш1 в1теле, кжте се вор афда л>п кжгап, ш( пв вор штра *п
касъ , ва къс!еа престе еде шатръ Ш1 вор твр! .
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к . 1Ш чел че съ тешеа бе кввштеле Вотпвлв! й'т сльц1ле лк! Фараоп , 'ни а8 аДвпат В1теле сале лдп косе .
к& . 1ар чел че п'а въгат сеашъ (1е кввжптвл Бошпвлв! , а лъсат в1теле лш
кжтп .
кк . 1Ш а 21'с Оотпвл кътре Мо1с1* : лттшДе тжпа та спре Чер , ш! ва Ф1 пЬчтръ
престе тот пьтжптвл Егшетвлв!, престе оагаеп! , престе впе , ип престе тоатъ
1'арва чеа с!е пре пътжнт .
'^мщ :
кг . 1Ш а лштшс Мо1с1 тхпа спре Чер, пи Бонтвл а йат тръстте , ппшатръ, я\, ви
т\ кврцеа фок пре пътжнт , ни а плоат Бошпкл шатръ престе тот пътжптвл Ег1- л.1. л-\.
петел»! .
кд . Ш1* а фост шатръ , пи лш шатръ ара"еа фок кв Флакъре , шд шатра ера
тхлтъ Фоарте , ка каре п'а та! фост лш Еппет (Пи гша , лш каре с'а фък»т
лш ел пеат .
к^ • НИ а вътат л1атра лш тот п ьтжлтвл Еппетвлв! с!ела от пжпъ ла впе , ш!
тоатъ 1арва сИп кжтп , ни тоате летпеле Лп кжтпс>р!леа 2с!роБ1Т шатра .
кз. ДОвта! лш пътжптвл Гесет , впсю ера Фи лвПсраи п'а фост татръ .
кз • Ш1 трпшцжпс! Фараоп а кшшат пре Моки , пп пре Аароп , пи леа %1с лор:
пъкътй1т-вт аквт, Ботпвл есге йрепт, 1арев пи поп.,лвл пиев" пе-кресПпчос. (»)
кн . ГкгаЦ1-въ с!ар пептрв пипе кътре Лошпвл , ип съ лшчетеге а се та! Фаче твпетеле лв! Бвтпегев , ни шатра, 1шфокйл,
лп В01В лъса пре во1, ни
пий швлт пв вец! рътжпеа .
к-о. . ПИ а гмс Мо!с1 лв! : Аякъ вош е ни а"ш Четате во1-в лштшае тжшеле те
ле кътре Ботпкл , ни' твпетеле вор лшчета , ни' шатра , ни ;>па та! швлт пв ва
шл! Ф1 , ка съ квпоищецТ, ка ал 1)оншвлк! есте пътжптвл.
а. 1ар ев Щ18 , къ пи тв , ии сл.иие лшкъпввац! тетвт с!е Нотпвл .
ад . ПИ швл , Ш1 оргвл с'ав сгри;ат , къ оргвл ера лш сакат , ш1 швл кв сътж.чцъ .
лв . 1ар гржвл , Ш1 овъгвл пв с'а8 стр1кат , пептрв къ ера тдраие .
аг . ЛП а епит Мо!с1 дела Фараоп аФаръ сНп Четате, пи а лштшс шлтеле къ
тре Оотпвл, Ш1 а лшчетат твпегеле , ни шатра, ни плоаеа п'а та! шкат пре
пьтжпт .
Л4 • 1ар въгжпД Фараоп , къ а8 лшчетат плоаеа , пи шатра, ии твпетеле , а а<1аос лшкъ апькъта1, им 'ш! а лшгрео1ат шшаса, ии а слвииор сале.
ле- Ш1 са лшвжртошат шипа лк!, ии а слкниор 1Л, ии п"а лъсат преФиав!
1сра1Л , ^впъ квт а гръ1Т 1)отпал лв! Мо!с1 .
НЗ ■ * **Р» А* лсу|.

16. 2*
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Л опта п1Д14псг, лгк&пл!, кдр| дшгртжнд#-н , .Анпжртошат фннд Фараон,
м*1Ч1 аша н# лаел попНлИл , гнмтрК ачиа С1 адаогж д пол , дтлма .^.итУтрнсУлМ ,
шнтрК к*р1 Фараон ^.Т лаех ех 1асх , дар'тоат1 &Л1 лор , ш\ мтш Л| сприр, Ш1 аК1
МоГп С1 лд^д» кУ моарп .
1 а гръ1т Оотпвд кътре Мо1с1 , гмжпе! : штръ да Фараон , къ е&
ат лшвжртошат нита дв! , пи а сдвщдор дк1, ка пре ржпа" съ В1е
|| сешпеле ачестеа пресге е! .
в . Ка съ епвпец! лш врекме Фшор вощр" , пп лштрв аде Фечориор Фшор вощр1 , кв кжте аш пекъж1т пре Епптеп! , пп сешпеле теде , ка
ре леат фъквт лдптрве! , пп съ квпоащец! , къ ек сжпт 1)ошлвд .
г. ПИ ав штрат Мокп , пп Аарои лшпаттеа лв! Фараоп, пп ав гиз лв! : ачестеа у/\че Ботпкл Бвтлегевл ЕвреТдор , пжиъ кжпа" ив вре! съ те рвпнпег! йе
пипе? ласъ попчлкл пнев, касъ сдвжаскъ ние.
•Дтр:
д . 1ар г1е лв ве! вреатвсъ даш! пре попвдвд шев, хатъ ев во'в адвче лш чеавК а . свд ачеста шжГпе лъкветъ швлтъ престе тоате хотареде таде .
€• 1111 ва акопер1 Фаца пътжптвдв!, пи ик ве! пвтеа съ вея! пътжптвл , ий
ва тжика тоатъ 1арва пгтжптвдв! , каре а рътас , каре а дъсат воъ шатра ,
пи ва тжпка тот детлвд , че креще воъ пре пътжпт .
е . БИ се вор втплеа кяселе таде , ни каседе сл; вллор таде , пи' тоате каседе лш тот пътжптвл Егшетвлв! , кжте тч! ойнноаръ п'ав въгвт пършцн тъ1,
1НЧ1 стрътошн дор (Ни 21 оа , лш каре с'ав фъквт пре пътжпт пжиъ лш клоа ачеаста , им лшторкжтЬ-се МоГе1 а еинт <1ела Фараоп .
3 • ИЛ ав гю сдвцме лв! Фараол кътре йжлевл: пжпъ кжт' ваФ1 поъ ачеастъ
лдшпеЛекаре? лась оатепн , ка съ едвжаскъ Бвпшегевдв! дор , а8 вре! съ щН къ
а пе^Лт Еппетвд ?
н . Ш1 а лшторс пре Мо!с1 , ни" пре Аароп да Фараоп , пп а г\с дор Фараоп:
терпец! , нп едвж'ц! Вошпвлн! Батпегевлв! вострв , пп кари сжпт че! че вор
шерце?
а. 1Ша 21С Мо1с1 : кв тшерн" , пи* кв вътржпп вот терпе , кв ФечорП, пи" кв
Фетеле , пп кв о!де , ш! кв воН подли , пептрв къ есте сървътоаре Вошпвле!
Бвшпегевдв! пострв .
I . ПП а /ас Фараоп кътре е! : Фю аша , Вотпвл кв во! , квт во'в дъса
пре во! , ав с!оар пи авер'ле воастре ? весюцД къ в'клешвг есте лштрв во! .
а1 . N8 аша, ч! съ теаргъ вървац"! , пп съ елвжщ! дв! 1)вшле2ев , къ ачеаста
къвтац! во! , ий '! а скос пре е! Дела Флца дв! Фараоп .
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в1 . ПИ а гю Ботпйл кътре МоТс! : лптшйе тжпа та престе птшжптвл Еппетвлк! , ни съ ва с«1 лъквстъ пре пътжпт , 1111 ва тжпка тоатъ 1'арва пъшжптвлв! ,
пи тот роа"вл летпелор , каре л'алъсат шатра.
Н . 1Ш а ркПкат МоТс! тохагвл спре Чер , ни Бошпвл а адвс вжпт австрв пре
пътжпт тоатъ гиоа ачееа , пи тоатъ поаптеа ; (Нтшеацъ с'а фъквт , ии вжптвл
пвстрк а айвс лъквстъ.
д1 . 1Ш а а^вс пре еа престе тот пътжптвл Егшетвлв! , пи с'а вшегат престе
тоате хотареле Егшетвлв! твлтъ Фоарте , таГнаште йе йжиса п'а фост лъкв
стъ ка ачеаста , ии' (1кп ъ ачеаста пв ва Ф1 аша .
^1 . ИИ а акопер1-т Фаца пъшжптвлв! , ии с'а стрисат пътжптвл , ни а тжпкат
тоать 1арва пъшжптвлв! , ии тот роа"вл лешнелор , каре а ръшас а*е шатръ. N'8
ръшас вер(1е шийка лт лешпе , ш! лш тоатъ 1арва кжшпвлв! , пи лш тот пътжптвл Егшетвлв!.
01. 1Ш а ворв1т Фараоп, кетжпД пре Мо!с1 , пи' пре Аароп , яшжтЬле : пъкътгит-ат лишаштеа 1)ошнвлв1 Ввтпегевлв! вострв, ии лшшрот1ва воастръ .
3< • Прппнд! йпр пъкаткл пи'ев дпкъ аквш , ии въ рвгац! кътре ВотпвлОвтпехевл вострв , ка съ 1а (1е пре пипе тоартеа ачеаста .
Н1 , 1Ш пепит Монм о"ела Фараоп, ии с'арвгат Лопшвлв! .
Л1 . Ни а аНос Оошинл в,т.пт таре гюла шаре , ии а» рйНкат лъквстеле, ии* леа
арвпкат лдп шареа роиие , ш! п'а ръшас шч! о лъквстъ лш тот пътжптвл Егше
твлв! .
к . 1Ш а лпвжртошат Ботпвл нита л»1 Фараоп , ии п'а лъсат пре фП лк!
1срам .
кд . Ци а 21С Ботпвл кътре Моии : аптнккз тжпа та спре Чер , ии съ се Факъ лдптвперек пре пътжптвл Егшетвлк! , лдптвперек , каре съ се поатъ пнш .
кя . Ш1 а литне Мо1с1 тжпа спре Чер , ии с'а фъквт лштвперек , пегвръ ,
ни чеацъ престе тот пъшжптвл Егшетвлв! тре! гие .
кг . 1Ш пипепеа п*а въввт пре Фрателе съв тре! хие , ии пипепеа пв Са сквлат Лп патвл съв тре! гие : 1ар ла тоц1 фи лв! 1срам ера лвшшъ лдп тот локвл
впНе лъкВ1*а е!.
кд . 1Ш а шетат Фараоп пре Мойм , ни' пре Аароп , ни' леа г[с лор : шерцец( , ии жертшц! Бошпвлв! Бвшпегевлв! вострв , пвша! оие , ни Б01 вец! лъса,
1ар аверме воастре шеаргъ кв во! .
ке- ЧИ аяш Мойл : пв, 41 лшкъ съпейа!поъ арДер! а"е тот, пнжертве,
каре вот Фаче Бошпвлв! Овтпегевлв! пострв .
кв . ии впело поастре вор шерце кв по!, Ш1* пв вот лъса вппе , пептрв къ
с1| п тржпселе вот съ жертв1т Ботпвл»1 Бвшпегевлв! пострв, къ по!пв лиш чевошжертв! Ботпвлв! Овтпегевл»! пострв, пжпъ вот терпе аколо .
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кз • ПИ а лшвжртошат Вотпвл 1п!.па лв! Фараоп ,
пп п'а врвт съ'1 лаее
пре е1.
ги . ]1Н а г\с Фараоп кътре Моим : (Ьте йела пипе , пп 1а апипте съ па
та! 8(Ьоц1 а весюп Фаца теа , къ лт че 21 те ве! арътапне , ве! твр1 .
кл. . Ьр М01С1 а 21С : преквт а! гръ1Т т тъ вой та! пръта иде лш фпцъ .

К А П

л\.

С|ЛЗ^ Ч.ЛОр Д1 лКр , Ш! Д1 &рЦ1НТ Д1ЛД бГ1ПТ1н[ ,

№ а 2|'с Ботпвл кътре Монм : лшкъ о рапъ вой айвче ей престе Фа
раон , ип престе Еппет , ип' с!впъ аче!а въ ва лъса пре во! Ле а1ч!,
>'ип капа въ ва лъса пре во! , въ ва сш съ ешщ| .
% н . Гръеще с!ар пре асивпс лдп врекме попвлвлв! , ип съ чеаръ
Ф1е-каре йела вечшвлсъв, ип Фешееа с!ела вечша са васе де арпшт , ип' йе авр ,
ип ха!пе .
г . ИЛ а с!ат Ботпвл хар попвлвлв! съ8 лдппаштеа Егштешлор , пн 'I а лш°'Р4Х- прктвтатпре е!, Ш1 отвл Момя тпре с'а ФъквтФоорте лдппаштеа Егштепиор ,
* €• а. ип лшпаштеа лв! Фараоп , ип лдппаштеа слвииор лв! , ип лдпа1птеа а тот попвлвлв!.
^ . 1Ш а 21"с Моим ,
ачестеа 21че Бопшвл : пе ла ппагъ поапте ев вой штра лдп Егшет ,
е . 1Ш ва твр1 тот чел лштжю пъсквт лп1 пътжптвл Еппетвлв! , аела чел лштж1В пъсквт алв! Фараоп, каре тьде пре скавпвл чел лдтпьрътеск, пжпъдачел
лдптжю пъсквт ал слвжшчП че! с!ела тоаръ , ип пжпъ ла чел лштжиЗ пъсквт а
тоатъ В1та .
е . 1Ш ва Ф1 стр1*гаре таре лдп тот пътжптвл Егшетвлв! , ха каре п'а та! фост
пн ка каре пв ва та! ф! .
3 • 1ар ла тоц! фп лв! 1сра|'л пв ва скмълъ1* кжТпе кв л|'тва са , аела от пжпъ
ла В1*тъ , ка съ вег!, къ кв шшвпе съ ва тър1 Ботпьл лштре Егштеп! , ип' лштре Ьраитеп! .
|
н. ПИ вор стр]"га тооте слгуме тяле кътре тше , пл се вор лдпкша ппе ,
8ишк1 : еип тв , ип тот попвлвл тъв , пре каре ть'л повъц^ещ!, ип(1?;пь аче
стеа во» еип , ип а винт Моип дела Фараоп кв шжше .
л. . 1Ш а 21'с Ботпул кътре Мо1с1 : пв въ ва асквлта пре во! Фараоп ка лдттвлЦ1ПЙ съ лдпнпвлцеск сетпеле теле, ип пнпвшле теле лдп пътжптвл Егшетвлв!.
I. 1ар Мокп, ш! Аароп ав фъквт тоате сетпеле , ип' тшвш'.:е ачестеа лдп
пътжптвл Егшетвлв! лдппаштеа лв! фараоп , {ар Ботпвл а лдп вжртошат шиш
лв! Фараоп, ш! п'а врвт съ ласе пре фп лв! Тсраи Ла пъ:шБитвл ^гШетлв!.
'•
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А^ШЧЮЧ ИрТ&Т, Ш1 С'4 СлКж1Т р*Н^К|ЛА4 МЖНК^П М11лЬ'лЬ'1 ,

Ш1 кК сжм-

ПП1Т.
а гръ!т Ъоттл кътре Мо1с1 , пи кътре Аароп лдп щпшптгд Еппетвлв! , /|'к<т,гк1
II
я . Лвпа ачепста есте воъ лшчепътвръ лншлор , чеа ат тдй ерр^Ишаш! сте воъ лдптрв лвп!ле апвлв!.
г . Грьеще кътре тоатъ асЬпареа Фплор лн! Гсрай , гшжпс! : лдп хгоа а яечеа
а ачещН лвп!, съ т Ф1'е-Ч1пе вп плел сЬпъ каседе «атшиор, Ф1е-чше кжте вп плел
де касъ .
д . 1ар с!е вор Ф1 та! пвции Л1 касъ , кжт съ пв Ф1е де ажкпс ла вп пиел съ 1а
липпревпъ кв сте пре вечшвл съв чел (1е апроапе йвпъ пвшървд свФлетелор, Ф1в
чше съ пвтере лвГш! кжц! ли вор Ф1 с1е ажвпс ла пиел.
е- 1ар пи'елвл съ Ф1е де съвжриит , парте вървътеаскъ , Фъръ де прпгапъ, де вп
ап съ Ф1е воъ, <и'п пие!, ии дшсмсъ лвац! .
с . 1Ш сь'л цшец! п,т,пъ ла /лоа япатрв-спрегечеа а лвпи ачещ1*а , пи съ'л жг.ппе
тоатъ тнлципса ге1впъри ФИдор лв! 1сраи, кътресеаръ.
3 . ии съ 1'а г1|г1 сжпце , ни съ впгъ атжпсю! стжлш! впи! с1сас«пра , пи прагврие
каселор, лшкаре'л вор гажпка пре ел .
н . 1111 съ тъпжпче карпеа Фрштъ да фок лш поаптеа аче1'а ли агппеде кв садатъ
сь ле тъпжпче .
.е. . Съ иб"л тжпкац! крм! , шч! ф]'ерт лш апъ , ш" Фршт да фок , капвд кв шчоареде , пи к» тървптъие .
I . Съ пв лъсац! шпик аЧп тржпсвл пе асюа /л , пи ос дт ел съ пв гс1роБщ1, челе
че вор рътжпеа (Пп ел пжпъ ао"оъ 21 кв Фоксъле ар^ец!.
а! . ПП аша съ'л тжпкац! пре ел: пиждоачеле воастре фиш! лшчшсе, ип' лдпкълцъпиптеде воастре лш шчоареле воастре , ии тоепеле воастре л\п тжшеле воастре,
ии съ'л тжпкац! кв гравъ, къ сжпт пашдде (&) Бошпклв!.
н1 . 1Ш В01» трече прш пътжптвд Егшетвдя! лш поаптеа ачеаста, пи воШ оторж
пре тот чел лштжШ пъсквт лш пътжптвл Егшетвлв!, де ла от пжпълав1тъ, ии асзпра твтвдор Вктпегеиор Егштетлор воШ Фаче 12ежшЬ ев Ботпвл.
Г1 . 1Ш ва Ф1 сжпцсле сетп воъ пре каселс , лш каре вец! Ф1 во1 , Ш1 В018 вейеа
сжпцеле , Ш1 воШ акопер1 пре во!, Ш1 пв ва *1 л\птрв во! рапъ , ка съпвперщ!,
вжп(1 Л11 во1« вате (п) лда пь.пкпгвл Еппегвлн!.
41. 4 Ддпж : трперс* Г|. К Чсл1 АГ(ТЖ|в ИЖМ1Т1,
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д! . ПП ва Ф1* воъ г!оа ачелста

Ат
кг. еН^ямр:
ки. 51.

Опри
•I. ки.

ч

:п\.черс а - Ьте , нп о вец* цпеа сх[Бмояге

Боишвл»!, лдптрв тоате пеатврпе воастре , леце вечшкъ о вецТ цшеа сървътоаре .
(и . Шапте 2|'.1е агппе вец! тжпка , ни сПп гша сНптжИ вец! скоате че есте с1оСП1Т сНп каселе воастре , тот чел че оЧп гша сНп тжШ пжпъ лди гюа ашаптеа ва
тжпка с1осшт, се ва шерйе скФлетвл ачела сПп 1сраи .
51. Ш1 2ша й|'птж18 се ви мета сфжптъ, ни 7Лоа ашгнтеа пвинтъ сфжптъ ва Ф1
воъ, тот лвкрнл й"е слвжвъ съ пв ФачецД лдптржпселе , Фъръ пвша! че ва тревв! йе
тжпкат Ф1'е-кър»1а свФлет , ачеаста пета! вецТ Фаче .
31 . НИ вец! пъг! поркпка ачеаста , къ лдп х!оа ачеаста во1й скоате пвтереа
(к) воастръ с!ш пътжптвл Егшетл.ш , пи вец! цшеа 210а ачеаста лдптрв пеаткрие
воастре леце вечшкъ .
и\ . .\\п'нч1,г,ш] лдп а патрвгпрегечеа ъ\ а лвш'1 (1п1Т,т,18, с!е сеаравец! шапка агйпе,
пжпъ ла 210а агюъгеч! ни «па а лнпП пжпъ сеара .
лЛ. Шапте жие йосшт съ пв се аФле лш каселе воастре , тот чше ва тжпка <юсп!т с»Флеткл ачела съ ва шерсю сИптрв :Н; п«"реа Фплор лв! 1сраи, Ф1*е ачела ор'
шптре вептч! , ор! сНптре шошпепн п ъшжптвлв! .
к. Тот че есте йосш*т съ пв шжпкац!. 41 лдп тот лъкашвл вострв съ тжпкац! ахнпе.
к» . МИ ак]'етат Мо1с1 пре тоатъ вътржштеа лкПср.пл , нп а 21'с кътре с1жпшн :
терцец!, пп въ лкац! воъ пиел сЬпъ ФатшТле воастре, пп' жвппац! пащ! .
кп. НИ лвацД пшпйК!'» с!е гссоп, нп лдптшгжпйлдп сжпцеле чел (1е лжпгъ вшъ, впуец! прагвл, Ш1 атжпйо! стжлпН вшп Нп сжпцеле, каре есте лжпгъ вшъ, нп во!
шч1 8ИВЛ съ пв еш1-ц1 сНп вша касП воастре пжпъ сНтшеацъ .
кг. 1Ш ва трече Оошпйл съ ватъ пре Егштеп!, пп' ва ве^еа сжпцеле пре праг,
цп пре ашжп(1о1 стжлпП вшп , пл ва трече Бошпвл вша , пн пв ва лъса пре чел че
8чн1е съ ттре лдп каселе воастре съ вч1гъ .
кд • Ш1 вец! пъг! кввжптвл ачеста леце Ц1'е , пп' Фплор тъ! пжпъ лдп веак .
ке • 1ар ййпъ че вецПптра лш пътжптвл, каре в ьва Да воъ Ьопиш, преквш а
Х1С , пъ21ц1 слежва ачеаста .
кз . 1Ш ва Ф1 йе вор 21че кътре воТ фп вощр! : че есте слвжва ачеаста ?
яд. Вец1 21'че лор : жертвъ сжпт пащме ачестеа Ботпвлв! , квт а акопер!т
каселе Фплор лв! 1срам , лдп пътжптвл Егшетвлй! кжпй а бътвт пре Егштеп! : 1ар
каселе поастре леа шжитк|'т , пн плекжш1в-се попвлвл с'а лдпк1пат .
ки . 1Ш йвкжпйв-се а фъквт фЛ лв! 1сраи йвпъ квт а порвпч1т Бошпвл лв! МоЬ
С1, ни лв! Аароп, аша мвфъквт.
к«. Ш1 а фост ла пп'е2вл попци а бътвт Ботпвл пре тот лдптж1вл пъсквт лдп
пътжптвл Егшетвлв!, а"ела чел лдптжй пъсквт алв! Фараоп , каре нп.с)еа пре скавпвл лдтпъръц1е1 , пжпъ ла чел лдптж!» пъсквт ал роаБеГ че! Лп тетпщъ , пи пжпъ
ла тот чел лдптж» пъсквт ал в1телор .
3*1 4. Сврицн: ед1ти к«д[трх ,
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л . 1Ш с'а сквлат Фараоп поаптеа ш! слвпие Л81", пи тоцД ЕгштепП , ипс'а фъквтетр'гаре шаре .рптот пъш&птвл ЕгшетйЛй! , къ пв ера касъ лш каре съ па Ф'е
шорт.
ад . 1Ш а к'етят Фараон пре МоТс' , нп пре Аароп поаптеа нп леа г\е лор : скялац'-въ , нп еш|'ц1 (Пп попйлнл пие» , во! , пи* фп лк! 1сра1*л терпецТ , ип' слвжщ!
Оопшвлв! Овтпегевлв! вострн йвпъ кет 2'чец! .
ая. 1Ш о1ле , ни' Б011 вощр' лвжпс! терцеиЛ, ни юъ Б*пе-кввжптяц1 пре пипе.
лг . 1Ш сиеа ЕгштепП пре евре! кв гравъ съ'1 скоацъ пре е! сИп пътжптвл лор, къ
2*чеа еТ тоцД вот твр1 .
ад . 1Ш е лват ПОП8Л8Л алватвл съй та! фппатте ("е а съ йосш легат лдп хателе
сале Аеа внгьрвл .
ле • 1ар фЦ л»1 1сра'л а8 фъквт Двпъ квт а порвпч'т лор Мо!е1 , пп а§ червт йв
ла Егштеш васе де арпшт , пп бе авр , ип' ха1пе .
лз . 1Ш а йат Ботпвл хар попвлвлв! съ8 литаттеа Егштепиор , пп 'I ай лдтпрвтвтат пре еТ, ип а8 жеФвхт пре Егштеш .
аз • Ш* р'а,'кжпа,8«-се фи лв1 1сра'л <Нп Ратес' ав пврчес спре Сокхот ла шасе
свте де ти де вървацГ пес!естр1 , аФаръ с!е челе че авеа .
лн . 1Ш а тестекътвръ твлтъ с'ав св1т лшпревпъ кв е1, о! , воГ, ни' в"те
твлте Фоарте .
лл. 1Ш ав" копт алватвл , каре 'л йв" скос ом Еппет тврте Ае а/нпе лшспкгъ,
пептрв къ пв с'а йосп1т, къ'1а скос пре е! ЕгштепП, пп п'авп8твт съ ащепте ,
ихч1 с!е тжпкаре г.к 'инай фъквт лор пре кале.
м . 1ар лъкгиреа Фплор лв! Тср.ил , каре ав лъкх "т лдп пътжптвл Егшетвлв! ,
пп лш пътжптвл Хапаап, ав фост ап! патрв снте , пп' тре1геч1.
ма . 1Ш а фост йвпъ патрв свте , пи треГ/еч! де апГ а еипт тоатъ пвтереа (а)
Бошпклй! Ли пътжптвл Еп'петйЛй1 поаптеа .
мн . Па/ъ есте Бопшвлв!, ка съ'1 скоацъ пре с! сНп пътжптвл Егшетвлв!:
поаптеа аче'а есте пагъ Бошпвлв! , ка тоц! фп лк! 1срам съ о пь/еаскъ лштрв
сешшцше лор.
мг . НИ а ж'с Ботпвл кътре МоТс' , пп кътре Аароп : ачеаста есте лецеа паШ'лор , тот чел с!е пеат стреш пв ва тжпка сПп еле .
жд. ПИ пре тот роввл ор! кв арцшт квтпърат ли ве! тъ"а липпрежвр , пи атвпч!
ва тжпка «Чц еле .
*,е . Стреш , Ш1 пъТпНт съ пв тъгжпче (Нп еле .
мз . .[\нтр'о касъ съ ва тжпка (V) пи съ пв скоатепД т'п кърпвр! аФаръ сПп кХшш:
Касъ, ПИ ОС СЪ ПВ 2(1р0Б1ЦТ Й1П ТрЖПСВЛ .
мд. * Лдска: тот попвдвл ДомнвлвТ . ме: к. Б|'еа: Рвмжм : «ре: ^мтр"о к«|2С2кд
мжнк* , нв са к» л*[д д!м к1рмврм|р| д|«1ниця , ш\ са нв скоапцТ Д1И кгрнвр! Аф«р> д1н клех,

17.
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я>з • Тоатъ айвпареа фКлор лвПсраи съ Факъ ачеаста .
ми . 1ар с1е ва вет да во! вр'вп петершк съ Факъ пат! Ботпклв! вец1 тъ!а
лшшрежвр тоатъ партеа вървътеаскъ , ш! атвпч! ва веш' съ Факъ ачеаста , ни ва
Ф1 ка пн тощешторвл чел ое пътжпт , тот чед пе тъ!ат лшпрежвр пк ва тжпка
йт еде .
ма. Олепева ф! тощетторклв! , ш! петертквлк!, каре ва лък«1 луптре воТ.
н . 1Ш а8 фъкят фи лв! 1сраи (Ьпъ кеш а порвпч!т Вотпвл д>1 Мо1с1 , пн лв1
Аароп , аша а» фъквт .
ма . 11П а фост лш гша аче1*а а скос Иотпнл пре фН л«1 1сраи (1ш пътжптвл Егшетвлв! лшпревпъ кв тоатъ пвтереа дор .
К А П

Г1.

По^НЧ(ЦЛ Д^МЧ1^1§ К& А-ХС*р1& Д1М 6Г1П1Т 1 ИВ* Ж1рП1^1» ШЦИЛОр,
^НЧ Ж1» Нг<КВ*Ц1 С'0 ПОМ1Н1«СКЪ :

Ш1 А АЧ1АФ1

вш'нА Ьр»1Л Д1 ДКОЛО , Ш1 К%ЛЯТОр1МД 1101Н ПВ*СТМ у

4дЬ'ч1 кв1 С1Н1 0&С1Л1 л»Т Кооф, ш| С1 повгц^ир кй ожлп д| фок , Ш1 д* м°г •

1 а гр-мт Ботпвл кътре Мо1с{ , И1"кжпс1 :
к . СФтцеще «пе пре тот чел лштдш пъсквт , каре лштднв йешкМв
Л>шцТ
плптечеле
лдптрк фи лв1 Гсраи, о*ела от пжпъ ла вГгъ, къ ад плев" есте .
*3- "ег. ИЛа«пс Мо1с1 кътре ПОП5Д : имец! пнпте в!оа ачеаста, лштрв
каре ацТ еипт сИп пътхпткл Еппетвлв!, (Нп каса рогЛе! , къ кх т&пъ таре ъ'?Л
Н. В1.
скос пре во! Потпвл бе акодо , ни" съ п» тжпк."'Ц1 НосШт .
ЛЬк»
д . Къ аСТЪХ1 СШ1Ц1 В01 Л1П лвпа сЛитлн» .
И кг.
е . ИЛ в а Ф1 йвпъ че те ва йвче Иошпвл Овшпекевл тъ» лдп пътжптвл ХапапеТлор,
ад Хетеиор , ад Атореиор, ад ЕвеТлор, ад 1еввсе1.юр , ол ГергесеТиор , ни
ал Ферегеиор, преквт с'а жкрат пършциор ть! , сьс1еа Ц1е пътхптвл , б1п каре
кврце лапте пп пиере , ве! Фаче слвжва ачеаста лт лвоа ачеаста .
е • Шапте к!де вец! тжпка акшде , 1ар а шаптеа 21 сървътоаре ИотпвлвТ.
3 ■ Агипе вецТ тжпка шапте 21 де , пв съ ва веаеа да тше а"остт , П1ч1 ве1
авел ЙОСП1Т лдп тоате хотаръде тале .
н . ИЛ ве! сПвпе Ф1вдв1 тгв лш гша аче!а , гтямА : пептр» къ ачеаста а фъквт
Юотпвл Ввтпегекл пи"е8, кжпс! ат еиНт сПп Еппет .
а . ИЛ ва Ф1 016 сетп д^п т&па та , им ш)«чере агт^пте Л4ппа(птеа ок(дор тъ! ,
пептрв ка сь Ф|'е лецеа Сопшклв! д>п гвра та , къ кв тжпъ таре теа скос Бошпвд
Бктпеке» (Ип Егшет.
I . Ш1 сь пгг1'ц1 леиеа ачеаста лдп т!тпвр!ле чеде ржшНитеошгме лдп вие.
41 . ИЛ ва Ф1 йвпъ че те ва йвче Оотпвд Рвтпегевл тъв дш пъшдптвл Ха
папеТлор, преквт с'а жврат пършциор тъ! ии 'д ва йащв.
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я'| . Ве! осев! пре тот пъсквтвл лдптж! , каре ЛеткМе пжптечеле парте вървътеаскъ БотпклвТ, тот, че ЛеишЛе пжптечеле Лш тврте (к) ор! лдп В1"теле тале , кжте
вор Ф1 Ц1в ппрте вървътеаскъ, ле ве!сФШ|н Вотпвлм.
п . Тот че ЛепшЛе пжптечеле пствлв! съ'д скнпб! пре Оае , 1*ар Ле пв'л ве!
ск1ШБа , лдл ве! ръск«шпъра : пре тот чел лдптжй пъсквт ад отнл»! Ли фи тъ! ве!
ръсквтпъра .
д|. 1ар Ле те ва ддптрева Фечорвл тъ» Лкпъ ачеаста, уЛкжпН: че есте ачеаета? ве! г\че дк1: къ кв тжпъ таре пеаскос Потпвл Лт нътжптвл Еппетвлв!, ми' Лш каса ров1в!.
$\ . Къч1 кжпЛ а лдпвжртошпт пре Фараоп , пп пв вреа съ не дасе пре по! , а
8чю пре тот чел лдптжЙ пъсквт ддп пгтжптвл Еппетвлв! , Леда че! лдптж1в пъсквц! а! оатешлор , пжпъ да че! лдптжШ пъсквц! а! впелор . пептрк аче)'а ев жертвеск Оотпвлв! тоатъ партеа върБЪтеаскъ , че ЛеишЛе пжптечеле , ш! пре тот
чел лдптжй пъсквт а! Фпдор пие1 в(ш ръсквтпъра .
»1 . ИП ва Ф1 сетп лдп тжпа та пе-ппшкат лдппаштеа окиор тъ! , къ кв тжпъ н Лцл»:
таре теа скос Оошпвд <\'т Егшет .
з. N.
31 . 1ар Лвпь че а дъсат Фараоп пре попвдвд пх *! а повъцвн пре е! Бвтпегев
пре кадеа пьтжптвлв! Фшстпп , къ ера апроапе пептрв къ а г\с Бвшпегев , ка
пв квш-ва съ паръ ръв попклвлв! въгжпЛ ръгвога , ип съ се лдптоаркъ лдп Еппет.
N1 . 1Ш а авътвт Бвтпегев пре попкл Леда кадеа чел Не кътре Пйст5е , кътре
шареа роиие . 1ар фм дв! 1сраи ад чшчиеа леат а еип"т Лш пъшжптвд Еппетвлв!.
Л1 . 1Ш а дват Моип оаседе дв! 1ос1Ф кк сте , къ кв жврътжпт а жврат 1ос1Ф
пре фп лв1 1сраи, хкжпЛ: кв черчетаре въ ва черчета пре во! Оошшм , чхсъдвац! 6ш\ц:
лдтпревпъ кв во! олселе теле Ле о!ч1.
н. кд .
к . 1Ш пврчегжпЛ фп дв! Тсргш Лш Сокхот пв тъвържт ддп Отош джпгъ Пьст1е.
кд . II И Овтпегев' лд! повъцма пре е! ||оа к» стждп Ле пор, арътжпЛв-ле ка- НКям:
деа , 1ар поаптеа кв стжлп Ле фок .
д>. д* •
кн . II Н п'а д]'пс1т стждпвд Ле пор хГоа, ш! стждпвд Ле фок поаптеа лдппаш- Ннлмд:
теа атот попвдвдв! .
л. 1Л.

к а п дг.

;

Гом1н д Ф&1&ОН п*1 1ср&1л , п»|н мл11 , фНмд в*1КкП , (нт*« дУпя |1 Ф»»»ом , ш\ К9*
тоц! к*а*а«ш|Т , им кдв|л» с* 4>мнмкг .
1 а гръ1т Ботпвд кътре Мо!с1 хкжпЛ :
в. Гръеще Фплор лк1 1сраи , ка съсе лдптоаркъ, пп съ.тавере
лдтпреажта шесвдв! лдптре МагЛад , пи лдптре таре ддп преажта
ВеедсепФОпвдв! лдппаттеа дв! съ тъБържц! джпгъ таре .
1.1,* ТврМ1, Ч|»1$! *

*А!**А'Ч ТС4Т1 ВГГМ1.

17.2*
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г. ПК ва 21че Фараоп попвлвлв! еъ8: фп лв! 1сра!л ачещла рътъческ пре пъгажпт , къ 'I а ,ршпс пре е! пнстча .
д . ПП е» В018 ^пвжртоша пита лв! Фараоп , пн /I ва гоп1 алппапо! , ни" тъ
В01» тър1 фптрв Фараоп , ни лштрв тоатъ оастеа лв!, пи вор квпоаще тоц! Е»
пптепн, къ е« сжпт Ботпил, ни а фъквт аша .
^. НИ са фъквт цн"ре .^тпъратвлв! Епптешлор, къ а фвцп попвлвл , ни с'а
ск1'шбпт пиша лв! Фараоп , ни а слвж1Ториор лв! аскпрапоп^лнлгн, нп ав гю : че
ат фъквт , бе ага лъсат пре ФнлкПсрам съ пв слкжпскъ поъ?
е . Реч! а лдпхътат Фараоп кареле сале, ни а лват пре тот попвлвл съв" кв ипе.
д. НП а лват шасе свте йе каре алесе , пп тоатъ кълърнпеа Епптешлор , ин
къпетепн престе тоц! .
н . 1Ш а лшвжртошат Ботпьм шта лвГ Фараоп ;]\тпъратвл Еппетклв! , ш1
а слгшпториор лв!, ни ай гошт (Иппапо1а ФШор лв! 1срам .
1ар фп лвПсраи
еша кк тжпъ лишалтъ .
1с: На:
л. . НЛ 'I ав гош'т Епптеш! шппапо! ; ип' '!ав аФлат тъвържц! лжпгъ таре , пи
кд. з. тоатъ кълърнпеа, пн кареле лв! Фараоп, пн кълърашн, ин оастеа лв! ера лшл Мака: преажта шесвлв! лдппаттеа ВеелсепФопвлвТ .
д . л.
I. 11П Фараоп се апроша , ин къвтжпс! фп лвГ Гсрам кв окП яв" въгвт, ин 1атъ
Епптеш! тъвържсе (Нппапсца лор , ип с'ав тешвт Фоарте , ин ав стр1"гат фп лв!
1срам кътре Ботпвл.
д| . НЛ а8 21*с кътре Мо!с1 : ав йоар пв ера тортжпткр! ^п пътжптвл ЕппетвлвТ , пе-а!скос пре по! съ пе отпор! лш пвст|'а ачеаста , пептрв че пе-а1скос
пре по1 (Нп Еппет ?
м . А8 пв ера ачеста кввжптвл , каре л'аш гръ1*т кътре тше лш Еппет , 21кжпс! : ласъ-пе пре по! съ слкжйн Епптешлор? къ та! вте ера поъ , съ слвжнп
Епптешлор , Де кжт съ тврнн .лш пвспа ачеаста .
п. НЛ а 2Ю МоГс1 кътре попвл : лдпйръгшц!, стац! , пн вец! весюа тжптв1реа йела Попшкл , каре о ва Фаче поъ остъг! , къ ^п че кш ац! въгвт астъ21 пре Епптеп! , та! твлт пв*! вец! гаа! вейеа пре е! лшвеч! .
д|. Поншвл ва вате ръгвоШ пептрв во! : пи во! вец! «1 лш лннте .
$1 . ПИ а 21с Оогапвл кътре Мо!с1 : че стр]'ц! кътре пипе ? 21 Ф1мор лв!1сраи
съ гаеаргъ .
91 . Ш1 те 1*а тсмагкл тъй , Ш1 Т1пс!е шжпа та спре шаре , ни съ о сизспарцТ
пре еа, пи' съ треакъ фп лв! Гсраи пр1п ппжлоквл търн пре вскат.
3< • НП 1птъ ек воШ лдпвжртоша йи'та лв! Фараоп, ни аслвцмор лв!, ни* а
твтвлор Епптешлор , пи вор штра йвпъ (]жпш1! , пи' тъ во№ тър1 лштрв Фараоп,
1Ш лдптрв тоатъ оастеа лв!, ^п кареле, ш! лт каН лв! .
н1. НП вор квпоаще тоц! Епптеп!!, къ е8 сжпт Иогапвл чел че ш'ат тъ—
р1Т лдптрв Фараоп, Л1П кареле, ни лдп каИлв! .
л.1. 1Шс'а р1ш'кат ^\пцервл лкГОвшпегев; каретерпеа лдппаттеа тавериФЛлор

133
лвНсрам, пнатерс сНппапо1'а лор , внс'аркПкат впстжлпвл чел с!е пор <п'ппаштеа лор , ви а стътвт сНппаво1а лор .
к . ПИ а 1птрат лштре тавъра Егштепиор , пи лштре тавъра Ф1'иор лв! 1сраи,
вп а стътвт , цн с'а фъквт лштвперек , вп пегкръ, вп а вет'т , вп а« треквт поаптеа , ан ав с'ав ашестекат впн кв алцп тоатъ поаптеа .
к& . 1Ш а ЛШТ1ЛС Мо!с1 шжпа свре таре , вп а готт Вотпвл тареа тоатъ
' поаптеа к» вжпт репейе Неспре австрв , ви' а вскат тареа , вп с'а с1еспърц1'т ава .
кп. 1Ш ав ]'птрат Ф11Л81 1срш'л лш впжлоквл търп пре вскат , вп ле ера лор Псалм:
апа върете с!еа с1реапта , ви' върете с!еа стжпга .
03* »1.
кг. НИ Чавгошт ЕпптевН, вп а»" штрат сЬвъ с1ашшП , вп тоаД кай лв! Фа- уп. г.
раоп , ни' кареле , ш1 кълъравн'1 лт впжлоквл търп.
внрп:
кд . 1ар кжпй" а фост лт стража сПгшпевП а къвтат Ботпвл асввра таверп" Е- дЬ кл~
п'втеш'лор лш стжлв йе фок , вп' йе пор , ан а тврвврат тавъра Егштепиор .
^Ц1м:
к^. 1Ш а лшп1'е<1екат оснле карелор лор, вп 'I йвчеа кв апевое, вп' а гмс м(. (1 •
Егштепн : съ Фкц|'т йе ла Фаца лв! 1сраи , къ Ботввл вате ръгвою вевтрв
е! асвпра Егштепиор .
кз . НИ аяш Ботпвл кътре МоТп : лттта*е тжпа та спре таре , ви съ со
ашаге апа ла локвл е1, ип се акопере вре Епптеп!, кареле , ви кълърецп лор.
кз • 1Ш а Л1пт1пс М01С1 тжпа свре таре , вп с'а ашегат апа ве кътре г\оъ
ла локвл в1, 1'ар Егштеви Фвцеа вре свпт апъ, ни алшаекат Вовшвл вре Егштеп! лт пнжлоквл търп .
км . ИП лтторкжпдв-се ава а акоперп кареле , кълъравпТ , ш\ тоатъ пвтереа
лв! Фариоп , кари штрасе лт таре , вп п'а рътае В1ч1 вввл сНвтржпвн!.
кд. 1ар фн лк! Тсраи яв треккт вре вскат прш пнжлоквл търп, вп" ле ера
лор апа пърете с!еа а"реапта , ан пърете с1еа стжпга.
а . ЛИ а ШЖПТ81Т Ботпвл пре 1сраи лш 21*оа аче1а сНп тжпа Егштепиор , вп
а« въгвт фи лв! 1сраи вре Епптеп! торц! вре лжпгъ цертврие търп .
а* . 1Ш а въгвт 1сраи шжпа чеа таре , каре а фъквт Егштепиор Бошпкл вп
с'а тетвт поввлвл йе Бошввл, ап а крегвт лв! Бвтпегев, вп л»1 Мойп слвци лв!.
КАП
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1срмлт|мп «V кжнтдде тЯщътнь лОТ ДЙмнцу»,

«Кшшт ^н М>рр» , Кмд! *-

МХрЖЧ^Н!» ДШЛОр Пр|ф«КЖНд'о ^.Н Д^ЛЧ1ДЦД , й» Н1Н1Т ^Н 6Л1М .

тввчГ ав кжптат Мо1с1 , вп фн лв! 1сра)'л кжптареа ачеаста л«1 Пвт- &нцч
[аегеЗ, жкжпЛ: съ кжптът Ботпвлв! къ к» шър1ре с'а вреа тър1т , пре \. к
кал, Ш1 пре кълърец 'г а арвпкат л^в таре .
«Ли.
■ . Ажвтор , ш1 аковер!тор с'а фъквт тхе спре тжптв1ре, Пвт- ш\. ■•
легекл пие», ан'л войтър1 пре ел, Бвтпе/евл пърштелв! т!ев , вп'л В018 лп1- Пс»л:
Пълца вре ел .
^3'* А*
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г . Потпвл чел че СФърлтъ ръявояеле , Вотп пвтеле лв! .
^. Кяреле лн1 Фараоп , иппвтереа л»1 а арнпкат л>п таре , пре че! алеш! кълърец? къшташ 'I ав аФвпйат лш тареа роип'е .
6 . Кв тареа '! а акоперп , аФвпйатв-с^В лштрв лДхпк ка о татръ .
9 . Бреаптп та Боатпе с'а тър1т лштрв тър1е , гажпа та чеа Дреаптъ Боатпе а СФържтат пре връжташТ .
3 . 1Ш лштрв пшц|'теа тър!ре! тале а! гйрОБ1-т пре че! прот!вшч! . Трга!е-а! тжгиа та , пи 'I а тжйкат пре йжпнп! ка пре о трест1"е .
н. ШГ прт Бкхнл тжше! тале с'а лпшърдот «па, л1ПК]'егат8-с'аХ ка лп пърете апеле , лшк1'егат8-с'ав пи" валврие лш ппжлоквл търП .
л . 21с-а8 връжшашвл: гошт! вой препие, лшшърш-воШ пръа!, втплеа-войсвФлетвл т1ев , вчн1е-в<ш кв сав^а шеа , стхпжш-ва шапа теа .
I . Тр1т1с-а! Бвхвл ть8 , акопвргг-ав' пре е1 гаарео, аФвш1ат8-с,ав' ка плвпбвл
лш апъ таре .
и . Чте есте асетепеа Ц1*е лштрв Бвпшеге! , Воатпе ? чте есте асешепеа
Ц1е ? тър1т лштрв сф)'пц1, тшвпат лштрв шър1'ре , Фгкжпа" тшвп! .
я1. фпттс-п! йреапта та, лдпг!ц1ТВ-1г8 пре е! пътжптвл .
1-1 . Повъц«1т-а1 кв дреппта та пре попвлвл тъ8 ачеста , пре каре л'а! тжпТ81Т, К1етатв-л'а! кв пвтереа та ла лъклшвл чел сфжпт влттй.
а\ . Авжп-ай пеатврие , пи с'я8 тжтеат (*) , йврер! ав квпршс пре че1 че
ЛЪКН1а ЛШ Ф1Л1СПШ .

е1. Ат8Пч1с'а8гръБ1'т БотпН Ейотвлв!, нп воери Мопвпешлор, квпр1псв-1а8
пре е! квтретвр , тоштв-с'а8 тоц! че! че лъкв1а лш Хапаап .
51 . Съ кагъ престе Лжшни квтретнр , пп Фржъ , кв тър!'реа врацвлв! тъй еъ
се лштетреаскъ , пжпъ че ва трече попвлвл тъв Боатпе , пжпъ че ва трече попвлвл тъ8 ачеста , пре каре л'а! лгопнпт .
•1. ВвкжшЬ1! лшлъвптрв ръсъс1еще'1 пре е!лштвптеле тощешре! тале, лдп лъ
кашвл тъв чел гата , каре л'а! фъквт Боатпе , СФЙщеше Боатпе , каре о8 гът1Т
тжшие тале ,
Н1 . Ботпвл чел че ^тпъръцеше веакврие , пи престе веак , ми' лшкъ .
л.| . Къ ав !птрат калнл лв1 Фараоп кв кареле , пи кв кълърапн! лш таре , пп
а «Две 1)отпкл престе е! апа търи , 1ар фи лв! 1срам ав терс пре вскат прш
т^жлоквл шърН .
« . 1ар Мар|'ат пророчща сора лв! Мо!с! а лват тшпта лш тжпа са , ш! а<
еш1т тоате Фетеие <1впъ еа кв тшпме , пп кв хоре .
к&. 1Ш а лшчепвт лор Мар!ат , хиежш?: съ кжлтът Ботпвлв!, къ кв тър!'ре
с'а преа тър1т , калвл , пп кълърецвл '! а8 арвпкат лш таре .
Д1 . 4 Лл1т: Л*з'Т-** нимв^м», ш! с**< т!М«т , А"Р«Р^ :

135
и . Ш1 а рМ!кат Монп пре фн лв! 1сра!л де да тореа ропИе , пи '! а дьс дп па
сна Свр , ни а шерс тре! гие дп п«сп'е , ш! п'г8 пфлпт <пъ съ Бей .
кг . 1Ш а8 веп1т дп Мерра , ип пв пвтеа съ веа апъ <1т Мерра , къ ера втаръ , пептрв ачееа а8 пвгшт пвтеле локвлв! ачелв!а : Атържчкпе .
кд . НИ кжртеа попвлвл асвпра л«1 Мо!с1 , гшжпд : че вот веа ?
«е . 1ар Мо1с1 а стртгт кътре Вошпвл , пи 'I а врътат лв! Ботпвл вп летп , 1Уд1Т .
пи д'а въгът дп апъ , пп с'а дпдвдчгг апа : акою '! а пвс лв! дпдрептър! , ппжв- е- €'•
докъц!, ип аколо л'а черкат пре ел .
Ф*14Х*
К5 НП а 21С : де ве! авгл кв авгвл глпсвл Ботпвлв! Бвтпегевлв! тъ8 , ш! ве! дн. е♦аче челе плъккте дппаштеа лв{ , Ш1* ве! пвпе дп врек! порвпчме лвТ , ни' ве! пъг1
тоате льпдреатърме лв1, тоатъ воала, каре ат ас1вс асвпра Епптешлор пв о в<нв
адвче асвпра та, къ е8 сжптБотпвл Пвтпегевл тъ8, чел че те В1ПЛек пре тше .
кз- 1-1-11 а вегит лш Елш, ип ера аколо доъ-спре-гече 1'гвоаре де апъ, пп*
шапте-яеч! де пот! де Ф1т'к , пи а8 тъвържт аколо лжпгъ апе .
К А П

ц.

1ср»!лТ1М1ЛОр 41 КЖДПД ШНТдУ кУкаТ! +М П&Т1Д 0|М , Л1 ПЛОД ДоллмИл ПОТЖВН|кТ ,
им Мдннг ^1 с*т^р*т : поаКикд ДомиУлМ дкпй! кИлциви, ш\ щшщ МднмГсмд!
ПОМММЬ

1 с'а р1д|кат дш Елт , пи' а вешт тоатъ адвпареа фПлор лв! Гсраи дп
пистча 1Лп , каре есте дптре Ел1т , ип лттре Ста . 1ар дп а чшч!спре-хечеа г\ а лвш'1 адоа двпъ че а еиит е! дш пътжптвл Еп'петвлв! ,
н . А8 кжрт1т тоатъ адвпареа Филор лк! 1сра1л асвпра лв! Моня ,
ип асвпра лв! Аароп :
г . ИК ив/Лс фи лв! 1сра1Л кътре е!: та! вте ат Ф1 твр^т бътвц! де Оотпвл лш пътлштвл ЕппетвлвТ, кжпд шедеат ла оалеле челе кв карле пи' тжпкат п&ше де пе
сътврат , декжт пеац! адвс лш пастш ачеаста , ка съ оторжц! тоатъ адвпареа ачеаста кв Фоате .
д . 1Ш а 21С Ботпвл кътре МоТс! : )'атъ ев воШ плоа воъ пжш! дшЧер, ш!
съ 1ась попвлвл, пл съ адкпе, кжт ва ф! де ажвпс дптр'о 21 , ка съ'1 черк пре е!: оаре
вговла-ворлш лецеа теа , ав п« ?
т . НИ ва Ф1 лш г!оа ашасеа съ адвпе де доъ ор! та! твлт де кжт адвпа дптр'алтъ «1 Пептрв о 21 .
г . ИП а 21с Мо!с{ , ип Аароп кътре тоатъ адвпареа Фи'лор лв! 1сраи : аквт
вец1 квпоаще , къ Вотпвл в'а скос пре во! дн1 пъгахптвл Егшетвлв! .
». Ш1 дшшеацъ вец! ведеа Мър^реа Бошлвлв!, пептрв къ а вггп клряреа
во1.стръ асвпра лв! Овшпеае» ; 1ар по! че слптет де кжрт1'ц! освпра поастръ ?
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н. 1Шах1С Мо!сг. въ ва Да воъБошпвл сеара карпе съшжпкац!, пппж!пе йШпеаца съ въ сътврац! : къ а авгк Бошпвл кжрпреа воастръ , каре кжрлц! асвпра поастръ , пи по! чесжптет? къпв есте асвпра поастръ кжрт1реа воастръ,
41 асвпра лв! Бвтпегев.
.о. . 1Ш а 21с Мо1с1 лв! Аароп : 21 кътре тоатъ адвпареа Фнлорлв! 1сраи : апрошещ-въ жппаштеа лв! Бвтпегев', къ а ав21Т кжрт1*реа воастръ .
0|л»х
• • *аР кжпс' ГРЪ' Аароп кътре тоатъ аДвпареа Фплор лв! 1сраи , пп съ жп**€• А* тоарсеръ л>п пвст1е , тър1'реа Ботпвлв! с'а арътат жп пор .
д! . 1Ш а гръ1т Ботлвл кътре Монм 21кжпс1 :
м. АвгЬ-аш кжрт!реа Фнлор лв! 1сраи , гръеще кътре е121'кжпа* : се ара вец!
тжпка карпе , пп аЧппнеаца въ вец! сътвра а"е пжте, пп вец! квпоаще къ ев сжпт
Ботпвл Онтпегекл вострв .
г1 . 1Ш с'а фъквт сеаръ , пи с'а8 свп потжрпшле ип ай акопер!т тавъра : 1ар
сНтшеаца йакъ се ркНка соареле бе прт прежврвл таверп ,
Н#м! • ^1 . 1атъ пре Фаца пвст1е! тървпт ка кол1спйрв , алв ка вркта пре пътжпт .
ш. з€' • ПИ въгжпй ачеаста фн лв! Гсрам , ав" гнз впвл кътре алтвл : че есте ачеаста?
Псал : къ пв цп'а , че есте , пи леагюлор Мо!с1 : ачеаста есте пж!пеа каре а Дат'0 Ботоз- кй. пвл воъ съ т.т.пк:!цТ .
^мц| :
51 . Ачеста есте кввжптвл , каре л'а пор»пч!Т Ботпвл : стржяцец! <Нп тржпса
5ь к . Ф1'е-каре , кжт есте а"е ажвпс гошор , йвпъ канете , йвпъ пвтъркл свФлетелор воа1о*н . стре, Ф1е-каре лшпревпъ кв че! че лъквеск кв во! съ аслшац! .
в. м•
3' * ""' а ФЪК8Т аша ф" -18' 1сра1л, ни" .•:« айкпат впвл та! шклт. алткл таГ пвцт .
* Ко» :
н( . 1Ш тъсвржпп" готорвл , тч! челк! че авеа твлт п'а жлтреквт, шч! челв!
I. г. че авеа пвцт п'а лшт , Ф1'е-каре , кжт ера де вжкпс ла че! кв сше , а ап"хпат .
а Коа :
л.'| . ПП а г'\с Мо!с1 кътре еГ : штепеа съ пв ласе (Плтр'ачеаста пе сПтшеаца .
н. е« •
к • ИЛ п'ав асквлтат пре Мо!с1 , 41 вш! а8 лъсат сПптр,аче1а пе (Птшеаца , пи
а фъквт в)'ерт1 , пи с'а дшшвцгг пи с'а тжхп1т Лойппрее!.
к* . НИ ас!«па сНтшеаца, Ф1е-каре кжт ж! ера йе ажвпс лв1, къ Лакъ жпкълхеа
соареле , се топеа .
кп . ИИ а фост ашасеа 21 ай асЬпат челе Ае лшсъ жпсМте , кжте сюъ гошор!
8пв1а, пп' авмтраттоц! воери адвпърН, ип' а те лв! Мо!с1 .
кг. 1Ш а ги; Мо!с1 кътре ЛжпшН : ачеста есте кввжптвл, каре а гр-мт Ротапвл : сжшветеле сФштесжпт, 0(11*хпъ Бошпклв! шжТле : ор! кжте вец! вреа а
коаче, коачепД, пи' ор! кжте вец! вреа а Ф1'ерве , Ф1ервец! , ип тот че ватрече , лъсац! воъръшъинца ачеаста песИшшеацъ .
кд . ИП ав лъсат в!п ачеаста пжпъ пЧпппеаца , йкпъ квш а порвпчк лор Монл,
Ш1 пвс'а жшпвцтт , П1ч! В1'ерго! пв с'ав фъквт лп тржпса .
ке • ИП а 21с лор Мо!с1 : тжпкац! астъг! , пептрв къ есте сжшвътъ астъг! ВотП8ЛВ1, пв вец! аФла жп кжшп .

137
кб . фй шаве 2|ле вец! шЬпа , (ар 21*оа отпптеа есте сжшвттъ, пв вецД
ВФла лштржпса .
КЗ . № а фост пшаптеа 21 авешгг впи сНп попвл съ айвпе , пи п-'а8 гъсгг .
ки . 1Ш а улс Ботп«л кътре Мо1сх : пдпъ кжпдпввсп,! съ асквлтац! (1е поргшЧ1ле теле , ин Ле лепеа теа ?
кл. . ВесюцД, къ Ботпвл а с!ат воъ сгрвътоаре гша ачеаста , пептр» аче^а
ел а<Ьтвоъ лшгша ашасеа пжТпе пре а*оъ гие , ше<1ец1Ф1'е-каре лш каселе воастре , пппепеа съпв 1асъ в!п локвл съв" лш улоя ашаптеа.
а . 1Ш а цшвт сгрвътоаре попвлкл лш гюа ашаптеа .
ад . 1Ш а« пвппт фп лв! 1срам пвтеле ачецп'а шаппъ , пи ера ка сгтжпца коЛ1ап(1р»лвТ алвъ , 1ар гвствл е! ка аг1та кв пнере .
ан . 1Ш а 21С Мо1с1, ачеста есте кввжптвл , каре л'а порвпчк Ботпвл : втплецД
готорвл с1е таппъ , каре съ се цде лштрв пеашврме воастре , ка съ вагъ пжшеа
кареац! тжпкат во! лдп пьст1е , кжпс1 в'а скос пре во! Бошпвл аЧп пътжптвл
Егшетвлв! .
лг . 1Ш а21*сМо1с1 кътреАароп: !а вп врчорйе авр, ш!вагъ лштржпсвл сю'л
вюпле к» готор Де таппъ, шГл пвпе пре ел лтпаттеа лв! Бвтпеяев" , ка съ'л
пъ21*Ц1 лттрв пеатврие воастре .
А^ . ^п че кш а порвпч1т Бошпвл лв! МоТм , пи а пвс Аароп лшпаштеа шъртврге! спре пагъ , касъсец,1е.
Нмм:
ле« 1аР *" Л81 1сря1Л а8 тжпкат таппъ патрв-яеч! Ле ап!, пжпъ а» вешт лш л. ка.
пътжпт лъкйгг , а» тжпкат шаппъ, пжпъ а8 вешт лш партеа Фшше! .
нУа1т.
аз. 1ар гошор ера агечеапарте спп тре1тъсвр1(д).
-. -|.

к а п ел.
Кжр-пнд Цргш1 фн лИТ 1с^&1Л ^н Рлф|д1н пштрК ап» , да Домн^д дп% д|м шдТр» , Ш1 рйгжНдК-Н М0К1 .АН М#НТ1 кУ МЖЬМЛ! (>1д1к»Т1, С1р#1СК П*1 ЙУИЛЛ1К.

I с'а риНкат тоатъ айвпареа фПлор лв! Гсраи <Нп пвст1а Сн1 кв таверие сале йвпъ кввжптвл Ботпвлв! , ип а веп!* .рп РаФшЧп , ни по, пвлвл пн авеа апъ съ веа .
в. 1Ш влестетапопвлвл асвпра лв! Мо1с!, гшжпй : йъ-пе апъсъ НУли:
вет, пи а /1с лор Мо1с1 : че влестетац! асвпра теа , ин че кптц! пре Бошпвл ? к . л> .
г . 1Ш а лш сетошат аколо попвлвл ае апъ , Ш1 кжртеа асвпра лв! МоГсх 21Л5. * Гомор (рд «;1чи о«|Т1 а $т) ммврК Скрият, к*р« еж шш% 1ф1 . Оиьт ежит *чмв
мхсврТ де лл» ивАстра.

18.
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к<г.п(1 : пептрв че ачепота? пе-п! скос Д1п ЕНиет, еъ пе ошор! прв по1, препрвпчн*
иощр1 , пи' В1теле погстре к» сетеа ?
^. 11Н а стр1'гпт МоТс! кътре Бшпеяев, 21'кжпа* : че вой Фаче цопвлвлв! ачест»1а ? лдпкъ пхцш , пи' тъ вор вчМе кв тетр! .
^. 1Ш а 21С Ботпвл кътре Монл : шерцТ лишаттеа попвлвлв! ачеств1а , пи
Псалм 1а кв тше с1ш вътржш! попвлвлв! , пи то1аг«л кв каре а! лов!т ржвл, 1ал лдп тжпа
оз- 6'- та ■> 11П теРИ* •

* Ко* :
з. 1атъ ев вой ста аколо таГ лтпптте с!е чеве! терце тв ла т'атръ лт ХоI . А . р1в , пи веТ лов1 ш'атра , пи ва еии <п'п тржпса апъ , пи ва веа попвлвл , ш! а
фъквт Мо1с1 аша лшпаштеа ФПдор лв! 1срам .
ц . ВИ а пвпит пвтеле локвлв! ачелв1'а : 1'ст'тъ , ни влестега пептрв влестегавл фИлор лв! 1срам , пи пептрв къ а 1'сптт пре Юотпвл , гшжпс! : йе есте Боюпвл лштрв поТ, ав пв ?
и Д|у« :
н . ПИ а ветт Аталм , пи' вътеа пре Гсраи лдп РаФиНп .
к$. 31 .
л. . Ш1 а 21С Мо1с1 лв! Псвс : алеце П1*е Бървац! тпр! , пи епипа" стъ! лшпо• ьд1т: тр]*ва лв! Атал^к тж!пе , пи 1атъ ев вой ста пре вжрФвл твптелв! , пи то1*агвл
д • в! . лк1 Пвшпегсв лп тжпа теа .
^нц« :
| . ПИ а фъквт Исвс йепъ квт '1а х\с Мони лв!, пи а стьтвт лшпрот1'ва лв!
к\. г. АтаЛ1К, 1*ар Моип , инАароп, пи Ор с'я8 о»1Т пре вжрФвл твптелв! .
оЛ . 1Ш а фост кжпс! р^Лкл МоГс1 тжшме сале , в1рв1а 1сраи , 1ар кжпс! лъса т*1шле , Б1рв1*а Атал1к .
п1 . 1Ш тжише лв! МоТс! с'о8 л^пгрев1ат, пи' лкжпс! тптръ а пвс свптел, пи" шес1ва
пре еа, пи Аароп , ни Ор регета тжише лк! , впвл де о ппрте , алтвл Ле алтъ
парте , Ш1 а фост тжише лв! Мойп' регетате пжпъ ла апвсвлсоарель!.
п . Ш« а сФържтат Пскс пре Анишк, ии' пре тот попвлвл кв вчМере с!е спБ1в .
л| . 1Ш а Я1С Ботпвл кътре МойМ : скр1'е ачеаста спре потешре лт кпрте , пи
спвпе лв! Лсвс , къ кв стмцере вой ст1пце потетреа лв! Атал1"к с!о свпт чер.
€1 . 1111 а жШт Мо1с1 жертвелшк 1)отпвлв! , ш! а К1етат пвшеле лв! : Бошпхд
есте скъпареа теа .
61 . Къ кв тжпъ асквпсъ се ръгвоеще Ботпвл асвпра лв! Атал1к сПп пеатвр!
лдп пеатвр!.
■

К А П

Н1 .

1оТО^ СОКр^ лУТ М91С1 *Д#Ч| А4 еЛ Ф«М11& Щ1 П}Чнч\1 '. 1111 &#Г!мД А#КфЧй1М дУ1
ДУммцуй , дКпг ч| л§ ж>ртп1т ДомнУлЬ'1, * дат лЬ! Мо1с1 сф»т кУм , дчпм
•ЖН^У|*ГА Ж^А1К1ТО^АОА .
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1аа»г1т 1отор Преотвл сНпМааЧат, сокрвл лв! МоУе!, тоатв , кжте
а фъквт Вопшвд лв! 1срам попвлвлв! сгв, къ а скос Вопшвл пре 1срш*л
| сНп Еппет.
■ . 1111* а лват 1отор сокрвл лв! Мо!с1 пре СепФора Фешееа лв! Мо1с1,
къ о а фост лъсат пре еа,
г. 1Ш пре че! сю! Фечор! а? еТ, пвшеле челв! йштли'8 Герсат , яшжпй : петер!ик ат фост лт пътжпт стреш ,
д> . ПИ пвшеле челв! Не ад Ноиеа Ел'егер , 21*кжпс1 : къ Ввтпегевл татълв! ппев"
'тя а ажвтат, пи т'а скос <Пп тжпа лв! Фараоп .
р . 1Ш а ветт 1отор сокрвл л»1 Мо!с1 , пп ФечорП , пи Фешееа да МоГс1 лш п»ст1в , вш!е тъвържсе ла ткптеле лв! Ввтпеген .
з . 1Ш спксеръ лв! Мо1с1 , 21кдпй : хатъ 1отор сокрвл тъв вше ла тше , ип атжпНо! Фечорп тъ! кв с1жпс»л .
3 . 1Ш а еипт Мо!с1 лштрв дптшпшареа сокрвлв! съ8, ип с'а ддпкшат лв1, па л'а
сървтат, ип с'а8 сървтат кпп квалцп, ип '1а въгат пре Нжшпн лш корт .
и. ОП а повест Мойп сокрвлв! съв тоате , кжте а фъквт Бошпвл лв! Фараоп ,
ци Епптетлор пептрв 1сраи, ип тот пекагвл, че Л1с'а фъквт дор пре кале, пп
Х«ш '1а скос пре е! Вотпвл аЧп тжпа лв! Фараоп, ип сЕ1п тжпа Епптетлор .
л. . 1Ш с'а пипвпат 1отор Не тоате втаътъцме , каре леа фъквт дор Бошпвл,
къ '1а скос пре е! сНп тжпа Егштешдор, ип (Ип шжпа лв! Фараоп .
I . Ш1 агю 1отор : Б1*пе есте кввжптат Бошпвл , къ '1а скос пре е! (Ип тжпа
Егштешдор, ип (Пп тжпа лв! Фараоп .
41 . Аквт ат квпосквт , къ таре есте Бошпвл престе тоц! Ввтпеген , пеп
трв къ 'I а стерп пре е! .
к) . 1Ш а аНвс 1отор сокрвл лв! Мо!с1 арНер!-Не-тот , пп жертве лв! Ввюпегев , ип а вешт Аароп , пи тоц! г> ьтржпп лв! край , ка съ тъпжиче пж!пе кв
сокрвл лв! Монм лшпаттеа лв! Бвпше/св .
п . Шл а фост аНоа 21 а шегвт Мо!с1 съ жвНече попвдвл , ип а стътвт тот
попвлвл лшпаштеа лв! Мо!с1 Де (Птшеаца пжпъ сеара .
д1 . 1Ш въгжш! Готор тоате, кжте Фаче попвлвлв!, аги;: че есте ачеаста че
Фач! тв попвлвлв!? пептрв че шег!т8сшгвр? ип тот попвлвл стъ лшпаштеа та
йе (Нтшеаца пжпъ сеара?
в| . ИП а гт Мо!с1 кътре сокрвл съв, къ а вешт ла тше попвдвл , ка съ чеаръ
жвНекатъ Нела Бкпшеге» .
»1 . Къч! кжпН се Фаче лштре е! чеартъ , ип вш ла тше, черт пре Ф1*е-каре,
пп лш въц пре е! порвпчие лв! Бвшпегев , пп леиеа лв! .
18. 2*
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ц"| . 1Ш а 21С сокрвл л«Т МоТс1 кътре ожпсвл : пк Фач! Б1*пе лвкрвл ачеста .
Н1 . Кв стршаре те веТ стръка , пи тв ни тот попвлвл ачеста , каре есте кв тше ,
грее есте ше лвкрвл ачеста , пвм ве! пвтеа Фаче тв сп)гвр .
л.1 . Аквш дар асквлтъ-тъ , ии 'ц! йа§ СФат , пи ва Ф1 Бктпехев к» тше , *Н
тк попйлкл»! лштр» челв че сжпт кътрв Овтпехев', пппоартъ кввштеле лор къ
тре Ввшпеяев .
к . 11 И ле търт8рн;еще лор порвпчие лв! Ввтпехев, пн лецеа лв!, ип ле аратъ лор къ1ле , пре каре съ втвле , ип Фаптеле каре съ Факъ .
к& . 1Ш тв алеце Ц1*е Ат тот попвлвл вървац! пвтершч!, тетътор! сю Ььтпехев , БървацТ йрепц! , кари връск трвФ)'а , пи '! пвпе пре йжпшн та! тар!
престе опие, пи та! тар! преете о свтъ , пи та! тар! престе чиш-яеч!, пн
та! тар! престе хече .
кв . НИ съ жвйече попвлвл лш тот чеасвл , 1ар лвкрвл чел таре съ'л айвкъ да
тше , пнжвеЬкъцие челепнч!съ ле жвсюче е!, пи те вор вшвра , пн 'ц! вор ажвта.
кг. 1)е ве! Фаче кввжптвл ачеста, те ва лштър! Б^тпехев, ип ве! пвтеа ста ,
ии тот попвлвл ачеста се ва лштоарче кв паче ла локвл съ».
кд . 1Ш а асквлтат Мойн кввжптвл сокрвлв! съв, ии а фъквт тоате , кжте'!а
21С Л8! .

к(: . ИП а алес Мо!с1 вървац! пвтершч! (Ип тот 1сраивл , пи '!а пвс пре е! пре
сте йжпшн та! тар! престе о пие , ни та! тар! престе о свтъ, ии та! тар! престе
чшч1-2еч! , (а) пи та! тар! престе иече .
кз , Ш1 жвсюка попвлвл лш тот чеасвл , 1*ар лвкрвл чел таре асЬчеа ла Мо!с1 ,
пн тот лвкрвл чел вшор ли женена е! .
ка • 1111 а лъсатМо!с! пре сокрвл съв, ип с'а сЬс лш пъшжптвл съв.

к А п -еь
^мпрмжмд мУнт1лКТ01н»Т фхкжнд#-и помппри фаи^У д| С1М1 & екогпри д|н 0пгнт, с« порИмчир! поп^лКлУ! ся С1 сф|ицискг , кл с» С1 поголр! ДомнУл ^м фУл-

р лш лвпа атрс]а <Ь;пъ че ав енп'т фп лв! 1срам <Нп пъшжптвл ЕгшеТ8лв! лш гша ачеаста а§ веш'т лш пвена Сша.
лг. €'•
п . ПИ с';18 рТсИкат с!ела РаФпПп ни »в вешт лш пвстга Сша , пи
а тъвържт аколо 1срам лдшпреажта швптелв! .
Ф&ПТ1
г. 1111 Мо1с1 с'а С81Т -цп твптеле лв! Овтпегев, пи л'а стр1гат пре 4ьп3- ли.
свл 1)вшпегев йш твпте , гнежпс!: ачестеа ве! гръ1 касплв! 1аков, пи ве! епвпе
Фнлор лв! 1срам .
Кб.

А ^МЦ К11М1, 4» СТ1Х*Л Н4. Ш1 |>8. СЖ *фА» : Ш| ддвмторТ +ил2йнтр| а* птрц! .

'
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д. фпппвъ ацТ въгвт кжте ат фъквт Епптетдор , ни в'ат лват пре во1, ка и Ли,и
пре П1ще арш! с!е ввдтвр! , ни ват трае пре воТ ла пипе .
кл.. в.
<г . НП аквш Ао вец! асквдта кввжптвл пиев, ип вец! пъ/1 лепеа теа вец! Ф1 пие Псалм
попил алес (1т тоате пеатврме , къ ал пнсв есте тот пътжптвд .
кг. а.
е. ПИ во1 вец! Ф1 Ш16 лдтпъръцде , СФШцете , ип пеат сфжнт, ачесте кввш- д[Ьт#:
те веГ гръ1 Фплор лк! 1сра1л .
в- л..
д. ПЛ а вешт Мо1с1 , ип а К1втат пре вътржпП попвлвлв! , ип агръ!т лшпамтеа
лор тоате кввштеле ачестеа, каре леа порвпч1т лор Бвтпегеа.
н . 1Ш а ръспвпс тот попвлвл <1е ойатъ , ип а 21'с : тоате кжте а 21С Бвтпегев
вот Фачс , нн' вот асквлта , пп а аНвс Мойп квв1*птсле попвлвлв! ла Бвтпегеа.
л, . 1Ш а 21С Ботпвл кътре Мойп : 1атъ ев воЙ веш ла тше лш стжлп с!е пор ,
ка съ П1 ь авгъ попвлвл гръпи! кътре тше , ип вор крес!е ще лш веч! . 1111 а спвс
Мо1с1* кввштеле попвлвлв1 кътре Поишвд .
I . Ш1 а 2№ Ботпвл кътре Мойп : погоаръ-те Ае спвпе попвлвлв! , ипЧквръцеще пре е! астъг! , ни' тжше , ни' съ'ш! спеле хателе ,
• I . ПИ съ Ф1*е гата .цп 210а атре1'а , къ лш гша атре1а се ва погорж Ботпмл
пре твптеле Снш! линшптеа атот попвлвл.
н| . III I не! шиеха попвлвл прш прежвр, г'\ужпАъ-ле : пъ2Щ1-въ съ пв въ с«щ! 0к»|{
лдп твпте, шч! съ въ аппцецГ Ле че ва йУяряле лв! , къ тот чел че съ ва атшце Де нь ни
твпте , кв тоарте ва твр1 .
п . Съ п» се ат1пгъ е!е ел тжпъ , къ нв шетр! съ ва вчМе , са§ кв съпеатъ се
ва съпета, орТвпъ, ор! от Ф1е, пв ва трък 1ар Дакъ се вор Депърта гласврие , нн*
тржгавщие , ип порвл Дела твпте , е! съ вор св1 лш твпте .
А1 . 1Ш с'а погоржт Монл сНп твпте ла попвл , ип '1а сФ1Пц'т пре е1, ип
'ш! ав спълат хашеле сале .
о\ . 1Ш а 21С попвлвлв! : фщ! гата, тре! геле съпввъ апротец! с!е Фете! .
в\ . ПП а фост атре'а ъ\ кжп^ съ Фъчеа гюъ , с'а фъквт гласврТ , Фвлцере , пи
пор! лштвпекац! пре твптеле Снш!, гласвл тржпшцн ръсвпа таре , ннс'аспъ1тжптат тот попвлвл чел Ат тавъръ .
■м . 1Ш а ек ос Мо1с1 попвлвл лдпгрв лдптшпшареа лв! Бвтпегей сИп тавъръ,
пп а стътвт свпт твпте .
ш . 1ар твптеле С1паН Фвтега тот , къ се погордсе Бвтпегев пре ел лш фок ,
Ш1 съ свеа Фвтвл, ка ш'ще Фвт (Пп квптор, Ш1 с'а спъ!тжптат тот попвлвл Фоарте .
л.1. ИП гласврие тржпшцпсе лдптъреаФоарте, Ш1та1тар1се Фъчеа, Ш1 Мокл*
гръ1а, 1ар Бвтпегек ръспвп^еа лв! кв глас .
к . ПП с'а погоржт 1)опип;л пре твптеле СЧппи, пре вжрФвл твптелв!, ш\ ия
кретат Ботпвл пре Мо1с1 л^п вжрФвл твптелв!, ип с'а С81Т Мо!с1.
ка . иП а гръ1т Бвгапегев кътре Мо1с1 , 21кжпс1 : погоаръ-те , Ш1 търтвркещв
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попелите! , ка п« квтва съ се апроп!е кътре Бвишегев" съваяъ, пп вор пер! <Нп
ТрЖПШП Ш8ЛЦ1.

кв . 1Ш преоцИ, кари съ вор апрота кътре Ботпвл Овитегев", съ се еФнщеаскъ,
ка п» кктва съ се лдптоаркъ а"е кътре е! Ботпвл.
кг. ИИ а 21'сМо1с1 кътре Бвишегев : пв ва пвтеа попвлвл съ се све лт твптеле СтаИ, кь т» а1 търтврМт поъ 21кжпс1 : оствеще швптеле, шГл СФШцещепре ел:
кд. Ш1 1а 21сл»1 Ботпал : тернГ, погоаръ-те , пи те саетв, ипАаропкв
Т1пе , 1ар пе преоц! ип пре попвл съ пв'1 сиещ1 а се с»1 лаБептегев, ка пв квтв.1 съ шеараъ сПптрк е! 1)отпвл .
ке . 1Ш Са погоржт Мо1с1 ла попвл , ип а спвс лор .
К А П

К.

М0К1 Ав^МД Д1Л». ДОМИЕЛ Ч1Л» 3|Ч« ПО^мч? Л1 МСТ1ф1 ПОП^лЧлОТ , Ш1 ПОв8*НЧ1ЦЛ с*
С1 ф»К» ОАТЛр Д1 ПЪМЖМТ, С*Й Д1 ППТр! М1—10ГШТ1, ЛЛ КАЙ! СХ Н# СЪ Св*§ Пр1 Т»1ПТ|.
I а гр»1т Богапвл тоате квв1*птеле ачестев 21'кжпа":
п. Е» сжпт Рошпвл Овтпегевл тъв, чел че теат скос а"т пътжпе- ••
твл Еппетвлв! , ип с1ш каса ровте! .
Пс»л«.
г . Съ пв а! алц! Окгапеге! аФаръ де пипе .
П . 41 .
а.Съ пв'ц!Фач1 щ"е кш чопл'т (а) , шч! асетъпареа вре впвТлвкрв, сНп кжте
сжпт лпЧерсвс, ип с1т кжте сжпт пре пъшжптжос, ип <Нп кжте сжпт ли1 апе
К9. 4 .
в гЬуГ- свпт пътжпт .
д. 51.
е* ^ъ П8те Л1пк1*п1 ачелора, пи" съ пв слвжещТ лор , къеЯсжпт СотпвлОвт1«:Н»: пегевл тъв , Бвтпегев ръвштор, чел че ръсплътеск пъкателе пьрмцмор лш
кд. А'- *и С«) пжпъ ла ал-тре!-леа ип пжпъ ла ал-патрв-леа пеаш , челор че тъ връск
Псалм, пре пипе .
чк. а«
е • '"' фак т'ЛЪ пжпъ ла а т'а пеат челор че тъ 1'ввеск пре пипе , пи пъгеек порвпчме теле .
е . Съ пв е! пвтеле ЛотпвлвТ ОвтпеяевлвТ тъв лш йешерт, къ пв ва лъса БотЛ.м:
Л-1. В1 пвл пепес1епс1т пре чел че ва лва пвтеле лвК лшДешерт.
н . Ас]»'!}! апппте а"е гша сжтветН съ о сФищещ! пре еа .
в Л>Ц*'
л. . Шасе гие лвкреагъ , ип фъ тоате лвкрврие тале .
е- »•■
I.
1ар 210а ашаптеа есте ежтвъта Боптялв! Бктпегевлв! тъв" , съ пвФачТлшМ»тГ.
тр'ачееа шч! вп лвкрв , пш! тв , П1Ч1 Фечорвл тъв*, шч! Фата та, шч! елвга та,
6 АГ.
шч! елвжшка та , шч! бовл тъй , шч! аешвл тъв , ип П1ч1 о В1*тъ а та , ип шч1 вепетеквл чел че лъкьеще кв тше .
А. * 0л1н: с» не ф4чТф« 1доа. 6. к Ч|лч1 ШД1ПС1К пр«ф|Т, а« "Р" Ф'| •*» 15кжнаж нит*!
■1К411А1 пгрнфАОа
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а! . Къ лдп шясе г'ие а фъквт БвтпегеИчервл , пп пттжптвл, твреа пи тоате ,
кжте елит лмтржпселе. нпжпашаа шаптеа а осНхпк: пептрв аче1а вше а кввжптат Бвтпе/.ея /1-оа а шпптеа ип а СФтцгг'о пре еа .
п| . Чшстеще пре татъл тъй, нп пре пжта та , ка съ'ц1*1еЦ|еБ1пе , пнсътръещ! тклт пре пътжптвл чел бвп , каре 1)оптвл Бвтпегевл тъв цГл йъ ще.

Фдш:
н. в.
в Лгци
@. 5* •

П . Съ П8 8Ч1Ж1 .

М&Т1:

^1. Съ и» преаккрвещТ.
&. д.
^1 . Съ ик Фвр! .
вфш:
е! . Съ и» търтнр1'сеш1 стржтв вскпра вечшвлв! пй търтвр1'е пипчиюасъ .
9. в .
31 . Съ п« поФтещ! Фешееа апроапелв! тгв, съ пв поФтещ! каса вечшвлв! тъ»', Ма-п:
пп! цар1*па лкТ , шч! елвга лв! , ш'чТ сл?жш'ка лн! , П1ч1 бокллв!, ш<п аешвл лв1, {. ка.
пп 1И*Ч1 о В1*тъ алв1, ии П1Ч1 кжте с.т.пт але апроапелв! тъв.
Ром:
н! . 1Ш тот попвлкл вес1еа гласврме , пп' лвпишле , ш* гласвл тржпшцй* , пп
з- 3*
швптеле фйшжпй, пи спъКтжптжшЬ-се тот попвлвл а стътвт аепарте .
п. ■©..
л\ . 1Ш а 21*с кътре Мо1с1 : гръеще тв поъ, Ш1*съ пв гръ1аскъ кътре по^Бвтпежев, ка пв квт ва съ ткрпп .
к . 1Ш а 21с лор М01С1 : лдпйръятц! къ пептрв ка съ въ черче пре во! , а ветт
Овтпеяев лаво!, ка съ Ф*е фрка лв1 лдптрк воГ, ка съ пв пъкътвцн .
в Л|у»:
ка. 1Ш ста попвлвл йепарте , пи Мо1с1 а штратлш пегвра, впие ера Ввтпежев'. м*. в1.
кв . 1Ш а 21С Ботпвл кътре Мона: ачестеа ве! улче кгс'1 лв! 1еков, пи ве! впрР.
епкпе Фплор лв! 1срам : во! ащ! въгвт , къ йш Чер ат гръ!т кътре во1.
вЬ н' .
кг . Съ пв въ Фачец! воъ (Ьшшеге! (1е арцшт , Ш1 (Ьпшеге! с1е авр ; съ пв въ
Фачец! воъ ачещ1а.
кд . Жертвелшк Ае пгшжпт съ'ш1 ФачецТ пие , ни съ пвпец! престе йжпсвл арйерме челе <1е тот але воастре , пи жертвеле челе йе тжптв'ре але воастре,
ип о!ле пп' вщеп вощр! , л^п тот локал вп<1е В018 пвпи пвтеле пнев' аколо , ии
во18веш ла тше , пп" те вою Бше-кввжята .
ке • 1ар с1е ве! Фаче пие жертвелШк г!е т'атръ , съш*'л 7л"<1ещ1 йш тетр! чо- в А»у ■:
пл1те , пептрв къ а! пвс ккц1т«л тхк пре еле , Ш1 с\'1« пжпгър1Т .
ка> 6*
кз . Съ пв те св1 пре трепте ла жертвелп1квл ш1еь, ка съ пв (1ескопер1 вржчвпеа 1с'- И»:
та пре сЬтлсйл .
н. л*.
КАП

Кй.

Л|уТ А1 жУдислт* тит^Ь* слКум! Ч1Л1 кКмп»р*т!

ш\ слв*жн1Ч1 ,

ф^рт1шдгК>Г,

ОМОр*^1 Д1 ОЛМ1м! , ОМО(1Ж»1 Д1 ПХ|11НЦ1 , БЛКТ1М%р( А1 П»р<нц1 , Сф|^1 } П1НТ*# »С|мгмлтл П1Д1&Г1И , Ш1 гпнтрУ коУл ^л\пКнгхтср .

1 ачестеа ежт л^пйрептърме , каре ле веТ пвие лдппа1птеа лор .
в. 1)е ве! квшпъра ров Евре8 , шасе ап! съ сл(жаскъц1е) 1*ар лп
ал шапте-леа ап л^л ве! лъса пре ел л\п (1ар .
г . 1ар (1е ва веп! ел сшгвр , сшгвр ва еш1 , 1*ор йе ва штра Ш1
♦ешееа лдшпревпъ кв йжпсвл , ва еш! ии Фешееа лв1.

и Л|\ц:
{I. В1 .
1|*мя:
ад. д\.
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^ . Ьр де ва да ляТ Фетее стъпдпвл , пи' ва лгте лв! Фетееа Фечор! , пи
Фете , ни Фетееа , нп првпчп вор Ф1 «I сп.пжпвлвГ сг8, пкта! елсшгврваеин.
^. 1ар бе ва ръспвпйе ровел, г1к%пс] : пвеск пре Бстпвл пи"е« , пи Фетееа
теа , пи првпчн ппе1 , т; тъ воШ йвче сшгвр ,
5 . Съ'л абвкъ пре ел Ботпвл лв1 ла жвс1еката л»1 Бвшпеге^ , пи атвпчТс^л
аавкъ пре ел ла вшъ , пи съ'1 гъкрсаскъ Бопнш лв1 врема кв свла , нп ли ва слвж1
лв! лшвечТ .
3 . 1ар а*е'ш1 ва вшйе чше-ва Фата роавъ п*е касъ , пв ва енп , квт ес слвжтчие (а) .
н(. 1ар бе пв ва плъчеа БотпвлвТсъВ, пи*пв о ва токпи' пре еа, овалъса пре
еа, 1ар ла пеат стреш пв аре вое съ о вжпгъ, пептрв къ о стереще прееа .
л. . 1ар бе ова токпи прееа Фечорвлв! съ», йвпъ орептатеа Фетелорва Фаче е1.
I. 1ар сю ва лва пре алта, де храпъ , ни йе челе че съ кввш е1, пи пептрв
асаше, пи' пептрв петречереа е! съ пк о пъгввеаскъ.
д| . 1ар а"е пв ва Фаче е! ачесте тре1, ва епн лш йар Фъръ Ле арцтт .
Аш:
(и . 1ар де ва лов1 чше-ва пре алтвл пи ва швр! , кв тоарте съ се отоаре ,
кд. з'- г' • 1°Р <*е 18 ваФ' (Ип вое, 41 Бвтпегев л'а с!ат лш тжшеле лв! , йа-вой
в Аи/г. ш'е лок , лш каре съ фвгъ вчшипвл .
•0.1. в.
д| . 1ар йе съ ва апвка чше-ва съ отолре пре вечшвл съв кв вшлешвг, нива
фьщ да жсртвелшк , а"ела жертвелшквл пиев съ'л е! съ'л ошор! .
^1 . Чел че вате пре татъл съ8 , сав пре твта са , квтоарте съ се отоаре .
Лащ:
31 . Чел че ва гръ1 де ръв пре татъл съв , сав пре твта са , кв тоарте съсе
к. л. отоаре.
Шлл>1:
з> . Каре ва Фвра пре чше-ва аш фН «I Гсраи , пи' кв о*еа сиа ли ва втае,
к. к. нп съ ва аФла лдптр-ачеаста , кв тоарте съсе отоаре.
Мат:
т" . 1ар де се вор черта до! оатеп! , нп ва лов! впвл пре алтвл к» шатръ ,
€1. д. ав кв пвтпвл , пн пв ва твр! , ни ва гъчеа лш пат,
Мддко: л.1 . Бе се ва сквла отвл , нп ва втвла аФаръ кв Т01аг , пв ва ф! вшоват
3- I. чел че а лов!т , Фъръ пета! вретеа кжт а яъквт , ип леаквр]*ле ва плът! .
к . 1ар де ва лов! чше-ва пре роввл съв, сав пре роава са кв Т018Г , нива
т»р1 йе тжшеле лв! , кв жваекатъ съ ва ж»с!ека .
кд . 1ар ае ва тръ1 о ж! , сав сюъ , пв съ ва жваека , пептрв къ арцштвл ад
лв! есте .
кп . 1ар ае съ вор сфъсН доХ БървацТ , ни' вор лов! пре Фетееа лшгревпатъ, ип ва
еш1 првпквл е! пел^пкшвхт, кв глоавъ съ се гловеаскъ , кжт ва пофт! Бървзтвд
ФвтеП , Ш1 жвйекъторп вор жвбека , врейпж .
кг . 1ар де ва Ф1 првпквл Л1п кшв1т , ва да свФлет пептрв свФлет .
3. * Нйик* д«Ч1 лш* кв* св двк рв»Е1А1, С: Дкр:
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кл> . ОкШ пептрв окй , 61'пте пептрв б^пте , тжпъ пептрв тжпъ , пи т'чор пептрв йтц'
впор .
к& к.
«е- Арсвръ пептрв арсвръ, рапъ пептрв рапъ , втФлътвръ пептрв втФлътвръ. нЛгц»:
кь . 1ар бе ва лов! чтс- ва омвл роввлв! съв, сав 0К1»д роаве! сале , ип"л ва .см. кд.
орв! , ва СЛ0Б021 пре е! пептрв омвл лор .
Млт:
кз- 1ар бе ва жбрОБ! бштеле роввлв! съв" , сав бттело роаве! саде, ва сдобсш е- липре е! пептрв бттеле лор .
кн . 1ар с1е ва липпкиус таврвл Бъркат , сав Фетее , ип ва твр1 , кв тетр! се
ва вч1с1е таврвл, ип ив се вор тжпка кърпврме лвТ, 1*арботпвл таврвлв! пев1поват ва Ф1 .
кл. . 1ар бе ва Ф1 фост вре вп тавр лшшвпгътор та! лппатте бе ер! , бе алалта ер! , ип вор спвпе стъпжпвлв! лв! ,
пи пв'л ва лшьЧбе пре бжпсвл ,
ип ва оторж върват, сав Фетее, таврвл кв шетр! съ се отоаре , инстгпжпвд
лв! лшкъ съ тоаръ .
л . 1ар бе съ ва пвпе лв! прец съ се ръсквтпере , ва «1а ръсквтпъраре пеп
трв овФлетвл съй, кжт вор чере дела ел .
л*. 1ар де ва лшшвпце Фечор, са8 Фатъ, бвпъ брептатеа ачеаста вор Фаче лв!,
ая . 1ар бе ва лшшвпце таврвл ров сав роавъ , тре!-геч1 де брахте бе арцшт
ва ба стъпжпвлв! лор , нн таврвл кв тетр! съ се отоаре .
аг . Т)е ва бешкНе чте-ва гроапъ , сав" васъпа гроапъ лшп1атръ, пп пв о
ва акопер! , ип ва кьбеа лшлъвптрв аколо вщел ав аст ,
ад . Стъпжпвл гроапеГ ва плъТ1 , арцшт ва ба стъпжпвлв! лор, 1пр стжрввл
ал лв! ва Ф1 .
л$. 1ар бе ва лшшвпце таврвл «вТва пре таврвл вечшвлв! , ип ватвр1, вор
вшбе таврвл чел вй, пп вор лшшърц! аруштвл лв! , ип таврвл чел торт ли вор
фошърцд .
аз . 1ар бе ва *1 цп'вт къ есте таврвл лшшвпгътор та! лшпаште бе ер! , бе
алалта ер! , ип вор Ф1 спвс стъпжпвлв! лв!, ш! пв'л ва цнма лишс , ва плът!
тавр пептрв тавр , 1ар стжрввл ва Ф1 ал лв! .
КАП

Кв.

П^дмшсг П1нт}# Л}Ч^т\шхгЧ^1 , ш\ гиг1*с& фмУтж , мун мгйфй пЪГсг , * нъКяИ||| , ш\ д ^мп^Иня^! д* с*му| : гид1Лпслф||м1Кхтор1лор , * ж«ртп1тор1лер 1д»л«лор : П1Д14ПС4 ч!Лвр 41 мУпрак нхдУв1Л1 1 ш'1 пр^тГ? -и? сгрдч! : Л1Ц1А ^ЪМПрУм*т»рн , дкжмхтжрт, Ш1 • дрн&нТ , ш'\ л дскКлтжрй , д з«ч#1р1лор , * пжр^лор ,
Ш1 А Ч1Л#р -*НТ*Г НХСкУц! : П1МТ»# КА1НН Ч1А мУшКДТХ Л>1 Х1ДА1 .
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ЩРЯе вя «вра ч{пе-вп в!йел , са* опе , ш! ова шгагИ, са* ова вшЛв,
Ш ЙвчШч! в1Ив!оъ пдътвгскъ пептрк вщел , ш1 патр» о! пептрв ояв .
Щ^Ш
„. 1ар Лева аФда чше-ва пре Ф»р съшьпа, пи Бът*пак'л м Ю8Р1 ,
^ШР0§| п« съ ва оторж .
^Пе ваФаче ачегста а«пъ че ва ръсър! соареле , вшоват есте, пептр»
шоартекв тоарте ва т*р* . 1-Р <*е п« ва авеа че съ *птоаРвъ пептрв «рпшяг

Р.Л СЪ Св ВЖПЖЪ .

'

•

1 1ар ае оъ ва прИЛе , ш! сг ва аФда *п ш«па д*1 Ф8Рпшаг8Л в,» , Леда ас1ПАпжпъ да оае лпДоИе съ ле плътеаскъ ■
V ЬР * ва паШе 4,'пе-ва цоРЬъ , се* ,1. , ш1 ва дъса в та са съ паскъ
«ар!». адт«1а съ плътегскъ № иарШа са А.» роавд еТ, 1.р Ае ва паШе тоа"ъ тШ чеде та! Б8пе 61» царта са , ии чеде «.I В8пе Ип в.еа са ва плът,,
,. Ьр ае ва епи фок , пива аФда «ъръчш! , ш! ва аРае кдъ! са* сшче , се.
царил, , де ва плът! чед че а апр!пс Фокал .
- 1.р ае ва аа ч!пе~вп веч!П»л8* съ* арпвт , с<* иведте съ де ще , ппсв
воР Ф»ра Ип каса от»д«1 , Ае се ва а*ла ф«Р8Д , ва плът! 4Шао!т .
н 1оРае п«сева аФда ф«Р«Д ва веп! йоянш кгсп лишаШтеа л«1 В«тпе*е* ГО
Ш1 ва ж«ра к« саевърат, к«т къ ел п'а фък8Т в!клеш8Г *птр» тоат.
«пелтеде' ввч!п8Л«1 съ§ , асьпр*'! тоатъ стрДтвът,теа гръ!тъ
л Ш1 пептр» вЩед, ш! пептр» асш, ии пептр» оае, ш! пептР8 ха.пъ, ш!
пептр» тотд»кр»дп1еРа«т, ае каре се иараще , ае ва ж»ра *ппа!птеа д»1 Пип
не.!* ва шеще ж^ката .ш»и1.рор. ии чед че се ва иоШш прш В8тпе2е», ва
ПЛЪТ! ДПа01Т веЧШ8Д81 СЪ8 С") •

1ар ае ва А, чшева веч!п8Л»1 съ8 асш , са* вщел , са» оае , сп* ор! че «п ,
съ'л пъвеаскъ, ш! се ва стр!ка, са» ва п,8Р! , са8 се ва ров! , ии пипепеа п» ва ш. ,
«I Ва жнра лшпаттеа л»1 0«тпе*е8 (г) к».п къ ел п'а фък»т в.клеиш- , ка съ
Я1бъ иарте ор! Д>пче в!тъ а Ае аироаиел»! , ш! аша ва ириш! СА) «ъпЙП8д 4*1 , ии

Ф»Ч1 :

елпв ва плът1 .
в1 1ар ае се ва Ф8Ра ае да ед ли ва плът! стъп*п8Л81 д81 .
г1 1ар ае се ва пршае ае хеаре ли ва а8че ла вшъ , ии п8'д ва плът! .
• 1ар ае ва чере Ч1пева чева ае ачестеа Ае да вечш , ш! се ва стрнса , е«8 ва
т8р* ! са8 се ва ров! , ии стъпЖп«д пк ва •! к» аДпс»д , *Д вв илът! .
в, . 1ар ае ва *1 стъпЖп8д кв а*пс8Д , вв'д ва плът! , ™ Ае ва Ф1 пъТиит се ва
СОКОТ1 Д81 Д>11 С1ШБр1а Д81 .

Д,

1м«5<8

**♦'■

+итР1*м«иАо1.

г

Жвр*м»цтвд.
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в'| . Тар Лева лшпъла чшева пре Фечоара чеа пе логоЛ'тъ , ш! сева квлка к» п Лч+г .
еа , кк гестре съ о лшхестреге пре еа лкГш! Фешее .
кн. кн.
а! . 1ар с1е ккт-ва Фср1пв се ва *ер* , ни п« ва вреа татъл еТ съ о Леа пре е а
л»1 Фетее , ва плът' ел татълв! е1 арцшт Лкпъ кат есге гестреа Фете! Фечоаре .
н'| . Пре Фертекътор! съ пк'! лъсац! съ тръеаскъ .
л.\ . Тот чел че се кклкъ кк в'тъ , кк юоарте съ се отоаре .
к . Чел че жертвеще Лктпегеиор , кк таарте съ шаръ , Фъръ пета! Вотпклк! . Иш .
к& . 1Ш пре чел петерт'к съ п»'л пекъямцД, тч! съ'л сскпр1ц!, пептрк къ пи .о." . д .
во! ац! Фостпетерп1ч1 лдп пътжптвл Егшетклв!.
к| . Латч! о въЛквъ, ии ла шч! впсърак съ пк'! Фачец! рък ,
5»\4 :
кг . 1ар Ле ве! аснпр' пре е! кк рък , нп стр'гжпЛ е! се вор плжппе кътре пи'пе , кк а. '.
акекл В01К акя" гласкл лор .
кд . ИЛ тъ во18 :.пр1пг1е кк тжте , пи' воШ оторж пре воГ кк саБ1а , пи вор Ф1*
ФетеТле воастре въЛкве , пи фи вощр' сърач! Ле пър*пцД .
к^. 1ар Ле ве! Ла лшпрнтвт арцтт Фрателк! челк! сърак , каре есте лжпгъ тте
съ пв'л сиеш! , съ пв'1 пк! катътъ асвпръ .
кв . 1ар Ле веТлка гълог хпиа вечшнлгн, та! лшпаште Ле апкскл соарелк! съ п Ли,и;
о Ла! лдппппо! ЛК1 .
кд. п .
кд. Къ пчеастаесте акоперетжптвл лв!, пята! ачеастъ хашъ аре ел , кв каре
лиш акопере ркшшеа са , лдп че ва Лорнп ? Ле ва стр'га кътре шше вою акх' пре
ел , къ тмоспв сжпт .
<м . Пре БвтпежеТ (»")съ пв'1 ворвещТЛе ръ8 , пп пре та! тареле попклклв! Ф»п :
тьксъ пк'л гръещ! Ле ръв.
кг. $■
кд. Пжрга ар'е! (.а) , пп а теясквлк! (г) съ пклштжряП пле Ла . Челе л\птл!
пгсккте але Фплор тъ! ве! Ла пие .
бхнс" :
л . Аша ве! Фаче кк вщелкл тъ8 , пи" кк оаеа та , пп кк лмжкгъторнл тъ», шап- мд. а.'
"те 21*ле вор ф'скпт шктъ-са , 1ар лт г'оа а опта ли ве! Ла пие .
Дшй
л* . III 1 БървацТ сфшц! вец! ф' пп'е , ип карпеа чеа ркптъ Ле хеаръ съ пк о шжмка- кв. Й •
ц1 , 41* кжГпел»! о вец! аркпка пре еа .
К А П

КГ.

Л>ц\ Д»Т1 Ж^Д1К*ТС»1а01 : соКл, ш1 т»»г»тор#л н1-п^1Т1н»'аУГ с» С1 ц!с : жКд|КХТ«»|1 СХ М# 1А ДАрЬр! "•

дкпг1 аамЬлЬГ, Ш1 д з'л|' &1ШПГ1А °А|ХН* » Ш' '|>мтг^

Чй.| С"А1КХр1 МаТ МА|! : Д1 ^ну|Й<^А ПОПЯцЬ'|ТО» , Ц|] ДИМИ! ЙЯСПЛЖТ'*!* Ч1ЛО» 41 ПО*
Ц1Н1Л поаУнч1Л1 .

ъ пк притещ! кквжнт Лешърт, съ п» те кпещ' кв чел стржтв , ка съ фи
търтвр1в стржтвъ .
■ . Съ пк фП кв че! та! твлц! спре рън, съ пк те аЛаоц! кв тклципеа
а те авате кв че! та! твлц! , ка съ авац! жвЛеката .
ки а иди»* "Р« жвд«атв/|« .

ва I йд™*: пжРг* Х»лА«*«» •

19. 2,

г ЙД1Я1 : а

киАвр.

143
г . 1Ш Де чел сърак еъ пй'ц1 Ф1*е пнлъ ла жвДекатъ .
в Л|у :
д. 'аР ^е ве1 лштжлш боял връжшашвлв! тъв, са8 лишвгъторвл «I рътъЧ1ПЙ ,
кв. а. съ'л ^пторч! съ'л Да! Л«1.
^ . 1Ш Де ве! веЛеа лшжхгъторвл връжташвдв! тъй къявт свпт сярчша лв! , съ пв'л
треч! , 41 съ о рШч! лшпревпъ к« ел .
е . Съ п» авацД жхс1еката съраквлв!,, кжпЛ се жк(1екъ .
Дйн'| :
д. Бе тот «(вжптвлстржтв съ те ФеретД, пре челпе вшоват, пи пре чел Дрепт
п. нг. съ П8'л отор!, цнсъпв лт^рептег! пре чел не карат пептрв впр«р1 .
в Ли,!!-.
н. ПИ йпр«рТ съ л» е! , къДарврме орвеск оки челор че въД , пи стршъкввш^. ^.и теле челе с1репте .
0|»&х:
л • ^' пР& чел петеРп*к съ П8'-* лшвълвщГ , П1чТ съ'л пекъж1цТ , къ воТ щ!ц1
к. ла. свФлетвд пешершквлв! , къ во! пешершч! ерац! лш пътжптвл Егшетвлв! .
ФхчГ.
I- Шасе апТве1сетъпа пътжптвл тъ8 , ни" ве! айвпа роаЛеле лги .
ме. о.
*1 . 1ар лш ад шаптелеа ап ли ве! Фаче о йщ1Ъ , пп'л ве! лъса пелвкрат, ппвор
тжпка сърачП пеатвлв! тъй , 1ар рътъппцеле ле вор шапка хеареле кжтпвдв!: ата
ве! Фаче К8 В1еа та , ни кв таслшетйл тъв" .
В1 . ^п шасе гие съ Фач! лвкрврме тале , 1ар лш г\оя ашаптеа ве! оаЧхп} , ка
съ се осНхиеаскъ вовл тъ8 , пи асшвл тъ8 , пи ка съ ръсвФле Ф1*»л слкжп1чп тале,
ип пешершквл .
п. Тоате кжте аш гръ1т кътре воТ пъяцмле , пп пвшеде Двшпегеиор стреш!
съ пв ле пошепщц П1ч! съ се авгъ сНп гнра воастръ .
^1 . Тре1 вреш! але апнлв! сървацТ пне .
^1. Сървътоареа а/лпшор ФачецД съ опъгщТ, шапте гие вецТ тжпка Я21'тъ,
<Ьпъ квга 'цД аш порвпч1т Ц1'е пре вретеадвш! че}(Лп тж!, къ л;тр'аче1*а а! епнт
я Лч^г. Пп Еппет , съ пв те аръц! лшпаштеа гаеп йешерт .
Б1 . 51 .
в1 . 1Ш сървътоареа сечери пжрга двкрврмор тж1ш'лор тале веТ Фаче Пп тоате ,
0|й&х: каре ве! сешъпа лш цариш та. 1Ш сървътоареа съвжрпнтвлв! ла еш!'реа апвлв! ,
а^- 5 • кжпа* а<Ьш лккрврпе челе (Ип цариш та .
д1 . Д^птре! врепп але апилв! се ва аръта тоатъ партеа вървътеаскъ лшпаштеа
в Лц)1 : Оотт-д-)! Бвишегеилв! тъй, къч! кж1.й вой скоате пеапннЛде йе ла Фаца та , ш! вой
в1 . 51. лърц! хотареле тале , пв ва пофт1 1п'шепеа пъшлптвл тъа .
Н1. Съ пв п»Г пре Достт сжпце Й1'п жертва теа , П1Ч1 съ йоартъ (а) гръсшеа сървъторе! теле пжпъ (11пппеаца .
л-1 . Иарга чеа Лп тж! а роайелор пьшжптвлв! тъ8 ве! айвче л;п каса Ботпвлв!
в <Ьи«" Овтпехевлв! п,к , съ пв Ф1ервГ Ш1елвд Л4п даптеде швше! дв1 .
^1. ка
к . Ш1 датъ е8 тр1Ш1Ц пре ДУпцервл Ш1е8 лдппаштеа ФецИ тале , ка съ те пеяеаекъ пре кале , ка съ те Лакъ Л1п пъшжптвл , каре л'аш гъит Ц1в .
Н1

. а Сам!д»лр*« *А**1 еж м< р**Л1 яжпж дмкЬмацж.
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м. 1а апипте ц1е лтсгРцТ , пн асквлтъ о"е джпсвл , ппкрейе лв1, къ пв ва лгса
ййпъ тше , къ пхшеле им" е 8 есте престе с)жпсхл .
кн . Т)е ве! а»Х1 к« акгкл гласял пие» , ии ве! Фачс тоате , кжте вок порнпч* ей в Игу< .
воъ, ип ве! Пь21 легътвра теа , ноц! Ф1 пне попил алессИп толте пеатврие, къал ч-*'«
т|"е« есте пъш.у.птьл , пи во! всц! Ф1 пие сФшшре лшпърътеаскъ, пи пеатсФжпт .
Ачесте кввште ве! грмФплор лв! 1срам : Ае вец| а?ш кв авявл гласял ппе», ни
всц! Фачс тоате , кдте воЙ21че Ц1е , вргжташ вой Ф1 връжтлпилор ттЛ, иил\тПрОПВШК Л1тПрОТ1ВГ]1Ч1ЛОр Тъ! .

кг . Къ ва терце .^ппервл Ш1е8 , кареле те ва повъцв! пре тше , ип' те ва йвче
ла Антре! , ил ла Хете!, пила Фереге! } иилаХапапе!, ш! ла Гергесе! , ни ла к Л|у1.
Еве1, пи ла 1ев8се! , шП войсФърътапре е! (л} •
З- *■•
кл> . Съ пв те.рпкш1 (Ьтпехеиор лор , шч! съ слвжещ! лор , съ п» ФачТ й«пъ1сКсВд:
Фаптеле лор, 41 стр^жпа" (в) съ стр1ч! кашщме лор , ип гйроътА съ г^ровещ! кд. *1 .
стжлпИлор.
ке • Ш1 съ слвжещ! Гошпвлв! Бмтшехевлв! тъй , ни ъше вой кввжпта пжшеа
та, ни ВШ8Л тъй, нппЯата, ии вой авате слъшчкпел (1е ла во! .
кв . Лв ва *! пе росИтор , шч! стерп пре пъш.т.птнл тг8 , пвтървд хмелор теле
ПЛ11ИП(| ВОЙ ПЛ 1111 .

кв • Ш* вой тршнте Фр1ка пованъцЛе, ии вой лшгрох! тоате леаткрие , асвпра кърора терц! тв , ии вой Фаче пре тоц! л>шпрот1вш'ч1'1 тъ!съ фвгъ .
кн. 1Ш войтр1пнте весп! (г) лшшптеа та, нп вой скоате пре Аторе!, ни
пре Еве! , ии пре Хапапе! , ии пре Хете! (кла тше .
Хд . Кввой скоате пре е! лштр'вп ап , ка съ пв се пвст1'еаскъ пътжпткл , нп
съсолиптзлцеаскъ асвпра та хеареле пьтжптвлв! .
а . Пре л\пчет вой скоате пре е! сюла тше, пжпъ те ве! лштвлт' те, т1
ве! шощеш пътжптвл .
А4 . Ш1 вой пвпе хотареле тале а"е ла тареа ропи'е пжпъ ла тареа ФшстеГлор,
нижела пвстй пжпъ ларжвлчел таре алЕфратвлв!, пп вой с1а лш тжйнде воастре пре че! че шеа" пре пъшжитвл ачела , пи вой скоате пре е! бе ла тше .
лп . Съ пв Фач! кв е! , пш кв йвтпехеп лор лъгътвръ .
аг . 1Ш съ пв лъкв1аскъ лш пътжптвл тъ8, ка съ пв те Факъ съпъкътвещ! липпрот1'ва теа , къйеве! слкж1 ЛвтпегеТлор лор , ачещха вор Ф1Ц1е ше(1екъ .
нг. * бвр1: етр1к*нд си' ст>1ч!п(1« |Т, ш\ зАР0К1мд.
Кд . К ^нБ|ЕА°1А ЧСДКЕКЕ

С* ДфАХ Д|НН*1НТ«А ф!Ц1л«р КОД(гр| .

Н|Пвр1лЕ ЛОр, 1Д»АМ лор . С('р1 : фр'|КДМ1ДКД КЕСл(аЕ >ЙНД1НТ1ДТ*.

ЦЦ. Г СтЖЛПМ ЛОр ДД1К1

вЛц».
3- * •
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Д*к» а »л>И« , Ж1Лтт ДвмиИлИУ, ин & стлошт попНлИл к# сжнум лц-г^АМ* **млинд «шл-а-лцУ лд П0ДЛ1Л1 мКиплОТ, амгУр М*Тс1 с'а сУ|т ^н ла^нп, Кнд,! а ьх-

1* лв! Мо1с1 а Х1С : свете ла Ботпвл , тв, пи Аароп , пи КаДав , ип
Ав1»й , нп шапте-хеч! А1й вътржчн лв! 1срай , пи съ вор лишпа ае
Нетрте БотпвлвТ .
в. 1Ш се ва апрош'еа МоТп сшгвр ла Бвтпехев*, 1*ар е\ пвсе ворапроП1еа ип* попвлвл пвсзвасв1 лшпревпъ кв е! .
г . Ни а терс Мокп , ни а спвс попхлвлв! тоатс кввштеле лв! Бвтпехей , пи
лдпйрептьрие, ни а ръспвпс тот попвлвл кв вп глас, Х1кжпс1 : тоате кввштеле^
каре леа грмт Ботпвл ле вотФоче , пи ле вот аскклта .
а . ПИ а скри; Моми тоате кввштеле Оотпвлв!, ни тжпекжпа" Моми йесНпипеацъ а хиит жертвелшк свпт твпте , ии (юъ-спре-хече шетр! пептрв челе йоъспре-жече пеат»р1але лк! 1срт"л .
р. 1Ш а тр1пнс пре тшерп Фнлор лв! Тсраи , пи ав аДвс арберТ Де тот, ии
ае" жертв1'т жертвъ йе южптв1*ре Вотпвлк! Бктпегев' , В1'це1 .
0 . НИ лвжпс1 Моми жвгаътате сИп сжпие л'а тврпат лдп клопсПр : 1ар жвтътате л'а тврпат престе жертвелшк.
а . ПИ лвжгк1 картеа лецп а чет1т лп врекие попвлвлв! , ин попвлвл о х!с :
тоате кжте а гръ1т Бошпвл вот Фаче , иивот асквлта .
н . 1Ш лвжпс! Моми сжпцеле а строшт престе попвл , пи а хю : 1атъ сжппеле легътвре! , каре аФгквт Бошпвл кв во! пептрв тоате кввштеле ачестеа .
л. ПИ с'а8 СВ1Т Моми, Аароп, КаДав, Айъй , пи шапте-хеч! сНп вътржпП
лвГ 1срам .
1 . 1Ш а» въхят локвл впие а стътвт Бвптехевл л?1 1срам, ин свпт шчоареле лв! ка вп лвкрв Ае къръпнаъ а"е сапФ1*р , ин ка кшвл тър!е1 Червлв! , кжпа" есте сепш .
д1 . 1Ш Й1П че! алеш! аТлв! край п» с'а8 Йеспърц1-т шч! впвл , ил с'а8арътат
лш локвл лв! ОвтпехеВ, ин вХ тжпкат , ин" а8 втвт .
К1 . 11Н а 21С Бошпвл кътре Моми : свете ла пппе л>п швпте , пи' сгм аколо,
ипвой о"а Ше тавле йе П1атръ , лецеа , ип порвпчие , каре леаш скрхс , ка съ
де сЬв лор леце .
г1 . Ш1 сквлжпс(8-се Мокп , Ш1 Псвс чел че ста лжпгъ ел , с'а8 св1*т Л1П твптеле лн1 Бвгапехев .
А1 . 1Ш вътржпмор ав Х1*с : ащептац! лштрв лйпше 01ч! , пжпъ кжпд пе вот
«рппапо1а ла во! , Ш1 1атъ Аароп, пи Ор кв воГ, йе се ва дштжпшла кв!-ва жвйекитъ, съ теаргь ла е!.
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е! . Ш1с,аХ ск1т Мо1е1 , т! Пскс лшшвпте, пп а акопер1т г.оркл швлтеле .
01 . II Н с'а погоржт тър!'реа д«1 Онтпеге» пре твптеле СтаП, пп д'а аколср1т пре ел порвл шасе гме , ни а метат Бопшвд пре Моми ^п хша ашаптеа Лш ппждоквд порвлв! .
З'г. ПП ера кшвл пп.р1'ре! Ботпълв! , ка фоквл че прс!е пре вжрФвл твптелв!
лшнаштеа фПлор лв! 1ср:и"л .
и! . 1Ш а ттрат Монм" лш пнжлоквл порвлв!, пп' с'асв1Т лш твпте , ни а фост
аколо лш твпте патрв-жеч! с1е зие, ни' патрв-геч! Ле попц! .
КАЛ

к§.

0| порКмчир! «дУч1^1& пжрумор, ил 4 ддаУрМор ла ф&Ч1р1& ко*тк*л#Т л**1 Д^мшх,»Н , & сис^лЧГ , д м<С|1 , Ш1| сф|Шн1кУлЪ1 , Ш1 4 тЬЧУлор К4§1 С1 цм де д*нс»Л1 .
1 а гръ1т Ботпкл кътре Монм , и'кжпЛ :
е . Ъ\ Фнлор л»1 1сраи : стржппец! ш1е пжргъ Леда тоц! , (4) кърора ле ва пгреа лш ниша лор съ Лоа Ле бвпъ вое , пп веи.1 стржпце Лела в! пжрга теа.
г. ПП ачеаста есте пжрга , каре вецТ стржгие Лела Лжпнш : авр, аришт,
им арашъ ,
^ . ПП вжпът , пи' тохоржт , пи' рошв лшЛок , пи шътасе ръсвч|'тъ , пн пър
с1е капръ .
€• ИП пле! Ле вервече роните, пи п1е1 вшете , лешпе пепьтреЛе, пи тетр! сарЛи .
в . II П »пт Ле летп ла лвттъ , тътже ла вптвл Ле летп ад впиерн , пи ла
токпиреа тъшжс! .
3 . ПП п)'етре Ле съпат ла втърар (п) , пи ла хаТпа чеа пжпъ ла кълкже .
и. ПП ве! Фаче пие СФицлре (г), ни шъ вош аръта лштре во! .
а. ПП ве! Фаче пие Лвпъ тоате , кжте'ц! вой аръта лш твпте , К1П»л корт»- 6км\
л«1 , пп' кшвл твтвлор васелор дв! , аша ве! Фаче .
*. в.
I . ППнс! Фаче С1кр1вд шъртвр1е! (Пп лешпе пепвтреЛе , Ле Ло! код! пи' жвтътатеЛелвпг, пи' Ле вп кот пи жвтътате Ле лат, ни Ле вп кот пи жвтътате Ле дшпадт.
41 . НП'л ве! поле! кв авр кврат , Лш лъвптрв , ии Лш афаръ ли ве! поле! ,
ии ве! Фаче лв! 21'шц! Ле авр евчщ! лшшрежвр .
П1 . ИП ве! Фаче лк! патрк пер1и1 Ле авр , ил' ле ве! пвпе пре чеде патрв кор.
лвр! але лв! , Лоъ всрщ! пре о шарцше , ни алте Лоъ пре аЛоа шарите .
п . ПП веТ Фаче Лрвн! Ле лешпе пе пвтреЛе , ни' ле ве! поле! кв авр кврат .
^1 . ИП ве! бъгл Лрвщ .|И1 верМле челе Лш корпврме С1кр1»лв1 ,
ка съ ое
р нПче С1кр1вд кв еле .
4 4. &»1Н К»у К>*4 . $. & 8*11 : &ф»Д. И. Г СфШЦГТ») , С*1 К412 СфЖНТЯ, Л1МШ СфЯШГ.
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$\ . фп верГпие С]°кр{вл5! вор ф! йр»ц{ пек.|1пт]'ц! .
5». 1Ш ве! пипе лмлъвптрв лдпс]*кр»8 търтврШе , каре во1й Ла ц!е .
«I. 1Ш веТ Фаче пи'лост1В1тор (а) йе авр върсат карат с!е йо!коц! пи жвтътате йе лвпг , ш! йе вп вот пп жйтътате йе дат .
н1 . ЛП ве! *аче йо! Херввш! йе авр върспц! , пи ве! пвпе пре е! йе атжпйоъ латврие пшост1В1тйр8Л8! .
.е.1 . ПП вор *1* ХерввшШ влвл йе о латвре , пп алтвл йе че1-л-алтъ латвре
а ППЛОСТНИТОрВЛгЙ' .

к . ПП ве! *аче пре ачещТ йо! Херввнп! йе пре ятжпйоъ тарппиле кв артие
лштшсе йеасвпра , вшг.рин! кв аршие лор престе пшост1В1тор , ип Фецеле лор
впа кътре алта , кътре тиост1В1тор вор Ф1 Фецеле Херввшшор, ип ве! пвпе
тиост1'в1торвл престе сшрШ йеасвпра .
к* . ПИ лшс1крШ ве! пвпе търт»риле , каре воШ йа Ц1*е .
кн . НИ тъ В01К квпоаще (н) ще йе аколо .
ПИ вош гръ! Ц1'е йеасвпра ппдост1В1торвл«1 йштре че! с!о1 Херйвш! , каре сжпт престе сшр1-кл търт»р]'е1 , пн
тоате , кжте воШ порвпч! |пе кътре фН лв! 1сраи .
кг . II П ве! Фаче тасъ йе летп пе пйтрей , ве йо! коц! йе лвпгъ, пп йе вп кот
йе латъ, ш» йе вп кот пи жвтътате йе лшпадтъ .
кд . ПП о ве! поли кв акр ккрат , ни ве! Фаче е! гитй свчщ! лдтпрежнр йе авр,
ал ве! Фаче е! квивпъ йе вп пктп прш прежкр .
кс . ПП ве! Фаче у.ииц свч1т лдтпрежкр йе квпвпъ .
•со . ИИ ве! Фаче патр» верщ! йе авр , пи ве! пвпе верщеле пре патрв пърц! а
ле шчопрелор е! свпт квпвпъ .
«з • "И вор Ф1 вер!ц1ле тоорте йрьциор, кпсъ рнНче кв еле тяса .
кн . ПП ве! Фаче Лркц! йе летпе пе пвтрейе , пи ле ве1поле]'кв авр кврат,
ни се ва ркПка кв йжпселе шаса .
кл. ПП ве! Фаче БЛкЬле е! , ип къцвме, (гО пи тврпъторие (д), пи пъхяреле ,
фптрв каре ве! тврпа квелс , йе авр кврат ле ве! Фаче пре еле .
а . 1Ш ве! пвпе пре тасъ пжТпеле Пйперп лшпаште , лшпаштеа теа пврвреа .
ла . ПП ве! Фаче сФешпек йе авр кврат, върсат, съ Фач1 СФешпеквл , фвсвл
лв! , нп ратврие (е) , ип скаФеле , пп Бвшввлецеле (з) , ш1 Флорме (Пп тржпсйл вор Ф1 .

ли . Шасе раткр! съ 1асъ йш коасте : тре! ратвр! але сФешпеквлв! йштр'о
латвре , Ш1 тре! ратвр! але сФешшквлв! йш латвреа че!-л-алтъ .
у. А
8мд«
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аг. ПН тре! скаФв Фъквте калвчЬе, лдптр'о ратвръ ввтввлец , «ПФлоаре;
«юа Ш1 ла чело шасе ратвре , каре ес аЧп сФешш'к .
аа . Ш1 лдп сФештк патрв скаФе Фъквте ка пвчие , ллп Ф1е-каре рсшвръ
ввтввлеце , ш! Флорие е1 .
а6. БвтБвлецеле свггт челе <1оъ ратвре Йптрмсм,
ш! ввтввлецеле стт
челе патрв ратвре Лп тржпсал : аша им ла челе швсермпкре , каре есатсФешш'к , пн Л1П сФешш'к лагрв скаФе Фъквте ка пвчие .
л» . СкаФеле, ш« рашврие <Ип трепем сь Ф.е върсяте гот <1,птр'»п авр кврат
л3 . 1111 ве! Фаче л«Г шапте кап«1еле, ш! веГ пвпе Фещие лвГ, ш( ва лшша
в1птр'о Фацъ .
бием.

ам . Ш1 твкърие лв! , ш! челе ве Аесхпт але лвГ <Кп а*р кврат ле веГ Фаче .
N. Илл. . Тоате васеле ачестеа вп таляпт Ае авр ккрат
О
х
,
,
Г
ФАПТ1
м. БегГ съ ФачГ тоате Йвпъ кшбл , каре с^8 арътат Ц1е ллп твпте.
3. ж.
КАН

К5.

К1п*а, СА$фор„.коГКлетл*ГМоЧ . каТЛП1Т,1М1Г, ас.к^л^олт^лК!,.
м.с.Г , 4 сф.^ниКлЬГ , ф„-к»., А*п* м*^(.а са .
кортвлвГвеГФачегечеперетаре, Ае гаътасе ръсвч1тъ , ,ш кв вжпът,
ш! кв тохоржт, ипкврошв лшшлептъ, Хервв/щ, лвкрв Ае цесетор съле ФачГ пре еле .
и. Лкпгвл 8П81 переткр Йе о\)ъ гечГ нл опт «Ь коцГ, Ш1лат Ае патра коЦ1 съ Ф1е вп перетар , о тъсвръ ва Ф1латоате перетареле (»)
г . Ш{ чшчГ перетаре се вор цшеа впвл Ае алтвл , ш! челе-л-алте чГпчГ перетаре се вор цшеа 1ар впвл Ае алтвл .
А . 1Ш веГ Фаче лор кютор! в,пете , ла тагпшеа впвГ перетар Ае о парте ла
лшпревппре (в) , „п аша веГ Фаче ла тарцшеа перетарвлвГ ЛпаФаръ ла лшпревпареа асЬа .
е. Ш1 чШ-гечХ Ае кшторГ ве! Фаче ла вп перетар , пл чШ-гет Ае кюторТ
веГ Фаче Ае о пярте а перетарвлвГ, ка съ се липпревпе »в ал-сЬГ-леа перетар
кв Фпца впвл кътре алтвл Л1гапрот|'въ стжпа" .
'
6 . 1Ш ве! Ф„че чшчГ 2ечГ Ае копч! ве авр , ппве! липпревпа перетареле впвл
кв алтвл кв копчеле , ип ва- Ф1 вп корт .
3. Ш.веГФаче копер.шврГСг)^ пър акоперетжпт престе корт,вп-спре-2еч*
жопершврГ съ ле Фач! .

20.
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и. ЛвщгГтеп «пн! копереш съ Ф1'е бе тре! коч! Ле г;оц1, ш! бе пг.трн коцТсъ
Ф1с лъцппеа вив! копорми, бе о шьсвръ бе лв;)и. пор ф' вп-спре-гече крпер|'ш8р1 (_*).
,с. НИ во! липпревпп Ч1пч1 копершвр! Л1птр'во лок , им шасе копср'швр1 ^итр'«плок, ни ве! ликкн копершвл ал шлселеа лш Флда кортглв! .
I . 1Ш вс! Фачо чшч!-2еч! бе мотор! ла шарпепса вп»! коперми, каре ва Ф1 ла
пижлоквл лшпревпърм, им* чиш-геч! бе шотор! ве! Фаче пре шаришеа копершвлв! , че се лдтпревпъ кв ал бойеа .
41 . 1Ш ве! Фаче ч'ич!-яеч1 гТе вер'р! бе аратъ , пи" ве! лшшревпа верцмло бт
мотор!, им ве! лдшпревпа коперииврие , им вор Ф1 впвл .
н| . 1Ш ве! пвпе бе бесвпт че трече бш копер'швр'ле кортвлв!, жвтътате че
трече бт копер'швр! ве! аколер' чо трече (Пи копершврме кортвлв!, ве! акопер!
б'«пнпо'а кортвлв!.
п . йп кот (Пи ачеста , вп кот <Нп пчела , сПн че ва трече бш копер|'шкр! , (Пи
лвнишеа копершк-рмор кортвлв! ва ф' бе окопер1*т престе коастеле кортвлв) с!в
о парте , им бе че1-л-нлтъ парте, ка съ акопере .
А1 . \Ш ве! Фаче акоперешжпт кортвлв! ше! бе вервече рвпмте , нп престе ачесте акоперешжт »р! п!е1 вшсте пре беасвпра .
@» . 1Ш ве! Фаче стжлп! кортвлв! (Пи ле шие пепвтребе .
о1 . Ве яече коц! съфячГьл стжлп, им бе вп кот им жйтътателъцмпеавпв! стжлп.
31 . Йоъ гарбше ла ви стжлп стжпб кла кътре алта , аша съ Фач! ла тоц! стжлпН
кортвлв! .
н . Ш1 ве! Фаче стжлп! кортвлв! боъ-яеч! бе стжлп! беспре партеа чеа бе кътре
пшхъ-поапте .
л.1. 1Ш патрв-геч!бе теше1'вр1бе ацмлт съ Фач! ла че!боъ-геч! бе стжлп!', боъ
теше1вр! ла вп стжлп , бе итжлбоъ кьлетеле лв! , им боъ тел1е'вр! ла алт стжлп ,
бе «иижибоъ кьпетеле лв1.
к . иИ Л1П партеа пбоа чеа бе кътре Австрв, боъ-геч! бе стжлп!.
ка . Ш1 плтрв-геч" бе теше'вр! а ле лор бе врцшт, боъ те(ле1вр1ла вп стжля
бе атжпбоъ капетеле лв!, им боъ тете"вр! ла алт стжлп бе атжпбоъ капетеле лв! .
кп . Ш'1 бшпапола кортвлв! беспре партеа чеа бе кътре шаре ве! Фаче шасе
стжлп! .
кг . ПИ бо! стжлп! ве! Фаче ла вппврие кортвлв! блппапо!.
кд. 1Ш вор Ф1 ддптокша бе жос, им л\лтрв впа съ вор лушпревпа, ш! вор ф!
лдптокта бт капете кв о липпреепаре , аша ве! Фаче ла отжпбоъ вип'кр1ле лщтокша съ Ф1*е .
ке • ШЧвор фьоптс1Жлп! , пмша1-спре-2ече тете1*вр1 бе арошт, боъ тешеЬрТ
ла вл стжлп , пм' боъ тете'вр! ла алт стжлп бе атжпбоъ капетеле лв) .
м.

а.

8/Ли: е м*1в^»« ф! ч|двр ви-10р|-}1М1*вк1Г1ш«;|,*А1«», *атр"ви кш д|-«муТмрф< .
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«се . ПН съ Фач! въвоаре Лт детпе пепвтреЛе ,
ОПарте а кортвлвК

чГпч! гъвоаръ да вп стжлп Ле

кд. ЦМ чшч! гъвоаре Ле че!-л-алтъ парте 8 стжлпклк! кортвлв!, нп чшч! аъвоаре лш партеа чеа сИпплпой* стжлпвлв! кортвлв! Ле кътре таре .
кн . ММ гъворвл чел Ли пижлок , прш пнжлоквл стжлпмор съсе петрепкъ (1е
о парте пжпъ ла че1-л-алтъ .
кл.. 101 стжлпп съ'1 Фереч! кк авр , ни' верГпме , лш каре веТ въга гъвоареле,
съ ле Фач! ве акр , нп гъвоареле съ ле пол1*ещ! к» авр .
а . ИМ ве! рнПка корткл Лкпъ кшкл , каре с'а арътат ц|'е лштвпте.
лл . ММ ве! Фаче акоперетжпт Лп1 вжпът , ни" (Пп тохоржт , нп (Ми рошв свчгт ,
пи (Пп тътасе ръсвч1тъ .
лп . Лвкрв цесвт съ'л Фач! Хер«в1т ,
полещ! квавр, ни капетсле лор Не авр,

пп съ'л пвТ пре патр» стжлп! пепвтреи!
нп тетемрме лор патрв (1е арцшт.

лг . ММ' веТ пвле акоперетжптил пре ст,т,лп1 : ни лдплъзптркл акоперешжптвли!
ве! въга с1к|Нкл търт«|ме1, нп" акоперешжптвл ва осГв! воъ лднтре сФЖпта,
лдлтре СФЖпта сФштелор .

ип

ад. ЦН кв ак( перетжптвл ве! акопер! С1*кр1'вл шъртвр|*еТ лдп сФжпта СФштелор .
лр . Ш| ве! пипе нк.еа ЛшаФаръ Ле акоперетжпт , нп' СФешпш л лишаштеа шесп
Леспре партеа кортвлв! чеа Ле кътре аг.стрв, нп шаса о ве! пане Леспре партеа
корглдн! чеа (1е кътре пиажъ-поапте .
ла . ММ ве! Фаче вил! поалъ Ле акоперетжпт вжпът , ип шохоржт , пп роша
С1.Ч1Т, ип Ле тътасе ръсвч^тъ, лвкрв Ле лдтпестр|"тор .
да. ММ ве! Фаче вкоперешжптвлв! чшч! стжлп! пепвтрег!:

нп"! ве! поле! кв

авр, ип къпътжеле лор Ле авр, ип ве! върса лор чшч! тешеьчр! Ле арашъ.
К А П
0% ПО^НЧ|Ц*1 С% С1 ГХТ1»1КЛ 0ЛТА»#А ,

КЗ.
ЦЛ Т1МДЛ К0р-гЬ'лК|, Ъ'*Кр^Л, СТЖЛ1М, Ш1

ЙМТ^Л Д1 А1МН 111МТ 1.Ъ ЛММ1М%В|.

1 съ Фач! жертвелт'к Лт летпе пепвтреЛе Ле чшч! кон! Ле лвпг , ип
Ле Ч1пч1 коц| Ле лат , к» патрв 8ПГ)'вр!съФ1е жертвелтквл , ип Ле тре!
,оц! лишълцппеа лк! .
я . Ша ве! Фаче коарве лш челе патрв впп'вр1 , Ли тржнсвл съ Ф1*е
конрлеле , ип ле ве! аконер! кв арашъ.
г. ИМ ве1 Фаче квпвпъ жертвелшквлв!, ни акоперешжптвл лв1, ип пахареле
.!*!, нп Ф«ркйЛ1целе ле!, ип ватра лв!, ип тоате васеле лв! ле ве! Фаче Ле арашъ .
*. Ш) съ Фач! ль! грътарв Ле арашъ лш кш Ле шре; жъ, ип ве! Фаче грътарвла!
патрв вер!ц! Ле арашъ лдп патрв корпкр! .
20. 2*
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<? . III 1 ле веТ пвпе с«пт грътарвл жертвеликвлгн Лп жос, ш!ва «1 грътарвл
пжпъ ла жнтътптеа жертвелшКвдв!.
5. 1Ш ве! Фаче жертвсмшквлвГ ДргцТ Де летпе пепьтреДе , шГГ ве! Ферекя вк
аратъ .
3- ИИвеГвъга Дрцп лш вер)'пТ, пи съ Ф»в Дрвц! ла атжпДоъ капетоле жертведшк»лв1, ка съ'л поатъ рГгП ка
и * Сков1т Де скжпДзр! ли ве! Фаче, Двйъ квт ц! о'а арътат лгпвюпте, ашае*'д
ФПЧ1 .

л. НИ ве! Фаче кврте кортвлх! Деспре партеа чеа Де кътре австрв, пъретарел*
я*.рвН Де тътпее ръевчкъ лвпцг Де о свтъ де коц! Де о парге .
I . ЛНстжлпилор Доъ-аеч!» ип ?егае1йриелор Доъ-хеч! де аратъ, пи верцДле
лор , ш! арккр1ле лор Де арцтт .
«I . Аша ни' лдппартея чеа (I* кътре пнахъ-поапте пжпхеде де о свтъ Де коц!
Делвпц!, пи стжлпп лор Доъ-геч1 , ни тете!врме лор Доъ-веч! Де аратъ, ин вер1пие лор, ин арккрме етжлпиор, ни тете^крие лор Ферекате кв ярпшт.
ш . 1ор лгЦ1шеп кврци Де кътре таре пжпгъ (») Де чшч1-хеч1 с1е коц! , пи стжлни лор гече , ип' тете1врью лор зече .
Г1 . 1Ш лгщтеа кгрцп Де кътре ръсър1т пжихъ Де чтч1-яеч! Де коц!, ип стжлш'1
лор гече , ип' тетеЬрио лор гече .
^1. Ш'1 Де Ч1пч1-спре-2ече коц! лшпълцнпеа пжпгелор Де о парте : стжлпп лор
тре1, ип тете!крие лор грс! .
<С1 . Ш'1 де че! л плтъ парте чнш-спре-гече коц! Де лдппялте пжпгеле, стжлпп
лор тре1, Ш1 тешс1кр[ле лорт/е!.
з: . 1Ш лкопсрешжптвд порцн к?рцП Де Доъ-геч! Де коц! Де лшпплт вжпът, ий
тохоржт, ин роша лшплет , ип гаътасв ръс»Ч1тъ кв лшпестртр! (1е кро!тор ,
стжлпп лор патр« , ин тет|'кр1*ле лор патрв ,
3'. Тоц! стжлш'1 ккрцп лшпрежвр Ферекгц! кв ащшт, ип капетеле лор Де ар?шт , ип тетеЬрме лор Де аратъ .
и. . I >р лвпипиеи ккрцП Де кжте о сктъ престе свтъ, пи" лърплгоеа Де кжте «ппч!
коч! престе чЬч! жеч! , ин лмпьлцинеа Де чшч! коц! Де тьтасе ръевчкъ, ип твшеГ.рие лор Де аратъ .
л.1. Ш'1 товте в хеле, пи тояте впелтеле , пп цървшП (*) кврцп Де прптъ*
( пи ве1 Фаче хаше вшете, тохоржте , пирони!, ка съ елгиваскъ кв еле лштрж
челе СФште . ) (г)
В1.
**?"»

4

Н»М51АС , С*а П»рп.р|Л|, н«|>| бр» д« ПМН5*.

С» 4м11лжт* 4" ожммкт,

д'|.

ин Д| ,1 с« А1<г» сфвр1д|,

8
кв

К* ЩрТ1« «Ч1«СГ4 1р« Я8 П*р|1«рТ Д| п«м5* Н4 ин «п |*рт ф»к«т».
Тр.ЧИТ П4р1К11( Д1Н Ч|» КСН11 Б)БА|| С»8 П8».

'Д|р8шм СЖнт п»р8^»}«,
к«р( са ^нтжд! «врт** .
г.
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к . 11П тя порвпчетпе фПлор лвТ Тсрам съ аЛвкъ цтс кпт Ае летп Де таслше Фърг
йрожсШ, кнрпт, алес, пептрх каппЧлъ, ка съ аргъ лвгшпъ тот (Гавпалдп кортвд
търтвр'е1, аЧп пФаръ Ае якоперетжптвд че есте престе апгьгъпиьгтл Ае деца.
к* . И Н о ва апрпНе Аароп , ни' фП лк\ Ае сепра пжпъ пЧпппепца лшппштеа БошП5Л81, леуе вечшкъ лдптрн пеатврме воаетре с1ел.а фп двНсраи.
К А П

КН.

Оз Ск(и§ х*""*< дКГ /Ьрен, ш" & фгчормор Л#Г.
I тв яНо 1а тше пре Аароп Фрателе тъ8, ни нре 4и лгвТ, ни сНп фп дв!
Гсрам, ка съпреоцеаскъ пие Аароп , пи Хао"ав, ппАв*м1, пНЕдихпр , ип' 1татар фи дв! Авроп.
п . 1Ш ве1 Фаче вештлпт сфжпт д»1 Аароп Фратедв! п& спре ч1пгсте , ни шър1*ре .
г. Ш1 тв грьеще твтвдор чедор квквцет лдпцедепт, пре каре '! ат втплвт <!•
Бвхвд лшцелепчвпе!, пи" ал флцедецерП , ни" вор Фаче вешшхпт сфжпт лъ\ Аароп
епре сФпщ'ре, к» каре съ преоцеаскъ пне .
д. Ш" ачестеа сжпт вешпнптеле, каре вор Фаче: тептар , втърар, хатъ
пжпъ ла кълк.ъе , хатъ стрълв"итъ , пптръ , ипБрдв-, пп вор Фаче всштште сфште лк1 Аароп , ип фплор лв! , ва съ преоцегскъ пие.
<: . 1Ш е! вор два авркд , пп вхп ьтвд , ип рошвд , пп* тътасе .
в . 1Ш вор Фаче втърар Ае тътасе тоарсъ, двкрв цесчт сю ддшпесгр1тор .
« . 1)оъ втграре вор Ф1 д«! цпшЬ-се вивл а*е адтвд ае аш&псюь пьрцие ,цт■ревпате .
н . ЦП цесътвра втърарелор , каре есте лдптржпевд , сГьпъ Фачере А\а тржпсгл,
ва ф! Не акр кврат, Ае вжвът, Ае тохорхт, Ае рошв торс , ип' с!е тътасе ръсвчГтъ.
а. Ш\ ве! два сюъ шетр! , ш'етр1 Ае старата1 , пи ве1 съпа лдп еде пвтеде ФПлор
ддГ 1сря'л .
I . Шасе пвте л1Птр'о шатръ , ип чеде-л-адте шасе пвше ддптр^Лоа шатръ,
йвпь пеатврме дор .
■I. Лвкрв Ае тететвг с!о п"етр1 , сгпътвръ Ае печете, ве! съпа ат&шюъ швтрие пре пвтеде Фндор лв! 1срам .
Я1 . Ш " ве! пвпе ат&шю ь шетрие престе втери втърарвдв! , тетр' ве потвшре сжпт Фплор лхГ 1срам , пп ва два Аароп пвтеде Фплор дв! 1сраи лишаттеа
Ротпвлв! престе атжпсю! втерП сь! пошетре пептрк е!.
п . 1Ш ве! Фаче павьге Ае акр ккрат .
д|. 1Ш ве! Фаче сюъ лъпцииоаре Ле авр ккрпт атестекате кв Флор!, лвкрв
липплетке , ип ве! пвпе лълцшоярелс л\пшлетпе престе павъве пре втори" дор
аишаште .

1.-8
€1. 1Шве1 «пче Епголп?оп Ле жсЛекъцТ, лвкрн Ле цесътор, Ж;пъ токтеада
втърпрвл»! съ'л Фач! <Нп а«р , пи сКп вжпът , пп оЧп тохоржт , пи Лш рош» свЧ1т , ш( сИп тътасе р ьсачиъ дл ве! Фаче .
а. . ^п патрввпгкр! ва ф! апсМт бе о палтъЛе лвпг , пн Ле о палтъДе лпт .
31 . 1Ш ве! цесв дптржпсвл цссътврТ <1е шатръ к* патрв ржгЛвр! , вп ржпЛ йв
шетр! ва ф! сарпЧоп , пи топаяшп , ий стараго* вп ржпй.
н. . 1Ш ал <ю!леа ржпй Аптракс , пи СапФ|'р , пи 1ссш'с .
,ол. 1Ш ал треиеа ржьа" Л1пр10П , ии Ахати; , пп Ашетгстое.
к. 1Шал плтрвлеа ржгк! Хрмнштос, пи ШрШоп , пп Ошх!оп, акоперке кв
а;;р , пи легате к» авр сь ф|'е а"впъ рж1.<1кл лор .
<л. 1Ш шетрме съ Ф1в <Ьпъ пвтеле Фнлор лв! 1сраи аоъ-спре-жече «ппа1птеа Ооншвлв!, пре вишнМ вюер» л»1 сюъ-спре-гече оЧпъ пвтеле лор, Лвпъ
иеатврие лор , съпътвр! бе печецД , *1е- кърв!а ййпъ пвше , съ ф!е аоъ-спре-авче пеатвр! .
кн . 1Ш ве! Фаче престо Епголшоп лъпциноаре лдтплете лвкрв лъпц,81Т йе
авр кврат .
*г . 1Ш ва пкрта Аароп пвшеле ФИлор ля! 1сраи *п Епголшопвл ж^екъдп
пре шепт, кжпп1 ва штра дп сфжптл , погаетре лппаштеа л«1 ЪктпегеХ .
кА . 1Ш ве! пипе пре Епголшопвл кгйеюцН лъпцшюареле челе лъпцв1те , пре
ашлпйоъ пьрцйе Епголшопклв!' ле веШвпе .
к6. Ш1 челе аоъ ппвеае ле ве! пвпе пре атжпДо! етер» втърарвлв! (1е кътре Фацъ.
к5 . 1Ш ве! пвпе пре Епголшопвл жвйекъц» арътпреа ни ьйевървл , ии ва Ф1
пре шептйл лв! Аароп, кжпс» ва штра лш Ожпта дппаштеа Ботпвлв! , пл ва
пврта Аароп жваекъцие ФПлор лв! 1срвм пре шепт лншаштеа Оошпмв1 пврвреа.
ка . 1Ш ве! Фаче ха1пъ пжиъ лакълкже тот бе вжпът .
кн. 1ШваФ1 г»ра е! шп тржпса лп пйжлок , авжиЛ припв лшпрежкрвл гврИ ,
лвкрв цесвт , лшплетвра цесвтъ сПп тржпса , ка съ пв се сшптече .
«л.. 1Ш ве! Фаче пре пи.цпиеа ха!пп Ип жос ка шще роНи Ш1ч1 йе роЛНАП♦лор.ц., Ле вжпът, ш1 нюхоржт, пи с1е рошв свч1т, ш! бе юътасе ръсвчт,
пре шаЩ1пеа хп!пн лдтпрежвр .
а. Ш| лттр'ачеста'иП кш ро<Н1 т1ч! Ле ввр-, пи клопоце! *п плжлокул лор прт
прежвр, Нвпь Ф1е-каре рос^е Ае авр клопоцел, ш! Флоаре пре тарц!пеа хаШеГ
пр!и прежар .
,
,
Л4. Ш1 ва Ф1кжиа ва сл.,ж1 Аароп асквлтат ваФ1 глгсвл Л81 , кжпо1 ва штра
дп ОФЖПта *ппп1птва Потпьлв! , Ш1 кжпй ва еии, ка съ пв то«ръ .
лп Ш1 ве! Фаче твблъ бе авр кврит , Ш1 ве! съпа л>птржпса К1п бе печзтв ,
Ошц|'ре Ботивлв! .
лг . Ш1 ве! пвпе престе еа вжпът с»Ч1Т , пи ва ф! пре ю^тръ лппаштеа ФвдаЧ ш1тре! , ии ва Ф1 Неасвпра фрвпцП лв! Аароп .
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л д . 1Швп парта Асроп пькатслс челор че а8 лДас жертФе (а), орТкжте ворсФ1пц! 4-П л.Х 1с; пи , а тоитъ (Ъ] е;; сФштслор дор, ш! ви Ф1 ире Фрьптег. дв! Аароп пврврсп иришпъ юр лдппаштеа Пошпвлв!.
ле . 1111 дегътврие хашиор де тътасе , ии ве! Фаче питрг а"е Шсоп , пи ържк 01»»х
ве! Фаче двкрв дшпестрГг.'
ме *л. ч
ле . 1Ш Ф)1дор ль! Аароп веТ Фаче хп!пе, ии вржпе , ип кМаре (в) веТФаче
.юр спре ч)'псге , ии спре тър1'ре .
аз • 1111 ве1 дшвргка кв ичестоа пре Аароп Фрателс тъй, ш! пре <н'Т дг>1 (1«пъ
<].ь1:с»л , ни' ве! впце пре е! , пи' ве! ьп.плеа (г ) шдииле дор , пи ве! сфшпД
пре е! , ка съ *1е пие Иреоц!.
ам . 1Ш ве! Фаче дор лдтвръкъпимте <1е ш съ акопере рвиипеа трепвлв! дор,
<1еда вржк п.т>пъ да коппсе съ <не.
ад . 1Ш ва пкрта Аяроп , ии фН лв! пчестеа , к»»6 вор штра дш кортвл тър|?:р1<'1, сак к,т.п<1 вор шерце съ елкжгскг да жертвелшквл СФищеше! , пипввор
■■■(]л ю престе С1пе пъкат, ка съ пв шоаръ . Лсие вечшкъ ль! , пи сешйцие! ль!
<1»иъ (1«т.11С84 .
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вв .

К^« »ф>ст сф мц1р1» Пргофлор , ииосн.&А дд#Ч|рм шитрУ А , 0)1 кдрйкор м*ик» АЧ1СТ1 АдЬ'н(р1 : Ш1 дан*» ^сГ мчГ Д| кжт« Ь'н дм , кар! трсЧ| ся С1 »а#къ ^м
ф||- К&р! 3* •
1 ачестеа сжпт , каре ве! Фаче дор, ве! сф1пц1 пре е!, ка съ преоцеаскъ пие е! .
Лш\'>
н. ВеГлкапЧп ьо! вп вцнзл , ии" (1о1 вервеч! кврац! , ии' пж!пе Я21- л. . п .
ни. Фрътлптатъ ДИ1 вит а*е летп , ии фъшъ де гр,т.в алес съ де ФачТ .
г. НИ сь ле и к1 лдптр'0 коииицъ, ии ле ве! аеЬче лшкошпщъ ии вщелвл, пи че!
»1о! вервеч! .
А. \Ш пре Аароп , ни пре фП лв! ве! сЛвче да вииле кортвдв! търтвр1е!, ш!
вг1 спьла пре е! кв апъ.
^. НИ лвжп(1 вештттеле ве! лшвръка пре Аароп Фрателе тъй, кв ха!па чеа
п*пъ жос, кв вшърарвл пи Епголтопвл , ии ве! лшпревпа Епголшопвл кв
ьшъраркд .
». Ш1ве1пчпе питра пре кгпкл лв!, ии' ве! пвпе тавда сФшцепи пре питръ.
•а III! ве! два Лш впткл Ле летп ад кпиерН, ии ве! ткрпа пре капвд дв1 , ии
ве'| впце пре Нлпсвл .
ад. *

Ш'|в* пвр-1* йлрси пхк*11А1 ч|«*р 41 «в*А8| , и»1 л# сф1ицЬ А*НМ • с*в *|ртк1 а»!

Л<*И15<«-

0«1 К« ПврТ4 ШИН1 , П1ИТР8 к*Г< *8 'А«1, И1'** сф1иц"и д«рвр1, СА8 Ж1ртм

Аемн*А|1: *• . в Йк»п1р|мжмт к*п8лв1 , м&тр*'.
•). г
Ни •аяма, *а1*» м'»#»Ч1 еж Ф'и а«"а1й( а> С1ь*рш"|т, км сФжц! аажТнш лвр »
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А.

х . Ш1 пр* *П лв! «е1 пЛвте , ни* ве! дтвръка пре е1 к» хаГпеле , т! веГ лшчтде прв «I К5 вржпеле .
л. 1Ш веГ пвпе лор кнкрие , пп вор ф! Преоц! пие лпвеак , пп веГсъвжр»! вткше лв! Аарою , иН тж!п!де <м!лор л»1 .
|| :
1 . 1Ш ве! а(?«чв вп вщел ла «шие кортвлв! търтвр1е1 , пп вор п»пе Аароп,
Г - «пфплв! л&Шяъ пре капвл В1Целвлв1 ждпаштеа Оошпвл»!, ла више кортвлв1
търтвр|'е1 .
м. (ШвеГ жвпНа пцелм жппайгтеа ОвтпвлвГ лв втие кортвявГ търтярМ.
« . Ш{ ве! лад <1ш сялн&ле ещелвлвГ , пп ве! пвпе пре челе сюъ коарпе але жртвелшквлв! ка йеиетвл тьв , *ар чела-л-алт сжьце л\л ве! тврпа тот ла фвпсЬл жертвелчикввв!,
п. 1Шве! лватотсевл, че есте пре пжптече , пппрапврвл Фпсатвлв! , ш! ашжпЛоГр-ьрьпй!, им севл чел с!е престе е! , пи де ве! пвпе престе жертвелшк.

г. г

Л1 . Ьр кърпврие мцелвлЛ , нй Шелеа пп валега ле ве! арсЬ кв фок аФаръ Й»
тав-ьр* , кг пептрв пъкат есте .
<Н . 1Ш ве! лва вп вервече (л) , ш! Аароп , ш! фН лв! вор пвпе тжТпие лор пре
каивл вервечелв!.
9* . Ш1 ве! жвпг!а вервечие , пи лвдпй сжппеле веГ тврпа пре жертввдви жюпрежкр .
т
31 . 1Ш вервечеле ли ве! Фаче вккъцеле , пи ве! спъла шпцеле , пп шчоярел*
кв аиъ , ни ле ве! пвпе йеисвпра ввкъцелелор лнппревпъ квкапхл .
•и. Ш!ве! а<Ьче вервечелв тот яре жертвелшк, ар<1ере<1е тот ОошлвлвГ жптрв 1шрос де вчпъ пиреасшъ , тъшжере Ботпвлв! есте .
.<м . Ш. ве! лва ал-сю!-леа вервече, пи ва пвпе Аароп , ш! »П «Г тжГаие ло»
пре капвл вервечелв! .
™
„. Шглвс!ж8пп-а..пве!лва от с» целел»! . пп ве! т;пе пре вжРф«л крекЛ1,е1
Йрептепл«! Апроп , плпревжрФвл тж!пе! че! арепте , пп пре вжРф«л п.чормвГ
чел«1 арепт, ш.пре в*р*«рие врекиорчелорНрепте , а ФЙлор лв!, нл пре вжрФврме тжГпиор с?репге , ип пре вжрФврие тчоарелора>епте .
к». Ш!ве!л»а от сжщгеле, каре есте пре жертвелтк , пп <Кп вптвл де леша
•а ицврц, ш1веТ строго престе Аароп, пп престе вештлптвл лв!, ,„! престе
♦и лк., ш.преС1е вештштеле Ф.иор лв! жпшревпъ кв Йжпсвл , ш!сева сф,лш ел
Ш! х«(пп л«1, Ш1ФИЛ81, ш/ха!пеле Фпдор лвГк8 Йжпсвл : 1арсж1:целе вервечелв!
жл ве1 тггрпа пре жертвелшк лп.преж^:р .
««. Ш! ве! лва Йела вервече гртЪеа лв!, Ш!тръс1а,еа , каре акопере пжпте
че , ипПрап«р«лФ.кот*л81, ш! рървптсП атж^о! , ш! гръстеа чеа Ае престе е!
■ЮГБрацвл чел^репт , къ есте сгвжрилре ачеаста .
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кг • ПК о пж!пе аЧп челе кв вптвл Ле летп , пп о плъчттъ сНп кошшца агнпелор челор пвсе лшпаштеа Оотпклн! .
кд . НИ ве! пвле тоате пре тжшие лв! Аороп , пи" пре тжшие фПлорлв!,
Ш1 ве! ОС1Б1 пре ачестеа оспл'ре лишаштса Ботпвлв! .
ке • Ш 1* ле ве! лва пре еле аЧп ткшие лор , пи' ле веТ аа*вче пре жертвелткял арЛерн ве тот лдптрв пирос йе бвпъ пПреаятъ лдппаттеа Ботпвлв! , жертвъ
есте 1)отпвлв1 .
к& . 1Ш ве! лва т'ептвл Пг, вервечеле съвжрипрс! , каре есте а лв! Аароп , шРл
ве1 ОС1Б1 пре ел ос1*в|'ре лдппщ'птеа Ботпвлв! , пи' ва «и* Ц1*е ппрте .
,
кз • Ш» ве! СФ1ПЦ1 ш'ептвл чел ОС1Б1Т, ип врацвл чел осШт , каре с'а лват аЧп
вервечеле съвжрппре! беля Аароп , пи аела фп лв! .
км. 1Ш ва Ф1 лв! Аароп, пп Фнлор лв! леце вечшкъ г!сла фп лк! 1срам , къ
есте ачеаста ос!в1ре , пп' лварс еНп жертвеле челе Ле тжптв1ре але Фплор лв! 1срт'л,
лваре Оошпклк! ,
кл. . ЛИ хаша сФште! , каре есте а лв! Аароп ва Ф1 Фнлор лк! Лвпъ Лжпсвл ,
съ се впгъ е! лдптрв ачелеа ви съ се съвжршаскъ ш»шмс лор .
л . Шапте 21ле съ ва лшвръка кв аче1а Преотвл , клре (Пп -м'1 лв! Гсрам лдп
локкл лвГ ва 1"птра л>п кортвл търтвр1е! съ сл*жаскъ л\п челе СФште .
аа. 1Ш ве! лва вервечеле съвжрппре!, пи' веТ <м'ерье кърпврие .рп лок сфжпт .
ли. 1Ш вор тжпка Аароп, ш/ «м'1 лв! кърпкрме вервечелв! , ии" пжйнле челе
Ат\:
Пп кошшцъ , ни' лжпгъ «шие кортвл»! търтвр1'е! ле вор тжпка пре еле .
н . дй .
аг . фптрв каре с'а8 сф!пц1Т л>птрв ожпселе , ка съ се егвжршгсьъ тжише кд. л..
лор, съ'1 сФшцеаскъ пре е!, пп че! Ле алт пеат съ пв тъпжиче с!ш тржпселе , М&тс
наптрв къ сжпт сФШте .
ш д ад. 1ар Не в а рътжпеа оЧп кърпкрме жертве! съвжрнпре!, пи' сНп пжше пжпъ сПтшеаца , ве! арЛе ачелеа кв фок пп пв се вор тжпка, къ СФШЩ'ре сжпт .
л@. 1Ш ве! Фаче лв! Аароп , ни Фплор лв! аша Лвпъ тоате , кжте ат порвшпт
И» , лдп шапте гие ве! съвжрип тжише лор .
ла. НИ вщелвл челпептрв пъкат лдл ве! Фаче л\п гша ккргцеше! , ии"ве!к»ръЦ1
жсртвелп1квл , кжпа" те ве! сфшпл тв пре ел , ип'л ве! кг/уе , ка съ'л сФшцещ! .
лч . ^ч шапте ъие ве! кврьц.1 жертвелпшл, шГл ве! сф!пц1 , пи' ва Ф1 жертвелП1К8Л Сфжпта Сфштелор , тот чел че съ ва аттце йе жертвслп!к се ва сфи1Ц1 .
лн . 1ар челе че ве! Фаче пре жертвелшк ачестеа сжпт : йо! Ш1е1 кнрац! йе кжте Н#ли :
вп пп лдп тоате гиеле пре жертвел1ик пеквртат , жертФъ пеквртатъ .
Ин. г.
лл- . Ъп т!'ел ве! Фаче Лт|'пеаца, ип ал-Ло!-леа пи'ел ве! Фаче сеара .
м . ПП а жечеа парте йе фъшъ квратъ Фрътжптатъ кв впт йе летп ашегат,
апатра парте й\а т (а), Ш1 тврпаре йе ъ\п а патра парте Л|п 1*п ла вп онед .
м.

* 1н ер* аа Цкрн 1п фм де маейрг.
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м» . 1Ш пнелвл ал-до!-леа ли ве! Фаче сеара двпъ жертФа чеа де д'шшеаца ,
1Ш двпъ тврпареа да! (д) , ве! Фаче спре пи*рос де бкпъ пнреагтъ жертФъ БотПВЛв! .

мп . ЖертФа чеа псквртатъ лдптрв пеаткрме воастре литаттеа Вотпвл»! ла
вшме кортвлв! търтвр'е1 , лдптрв каре шъ вой аръта акодо ка съ гръеск ц'е.
мг . III I вой порапч! акодо фПлор дгн 1сраи , пн шъ вой сфшц" лштрв шър'реа теа .
мд. ЛЛ в 01*8 СФШЦ1 корткл търт8р1*о!, пп жертвелш'квд , пи пре Аароп, пн
пре фи да! вой СФ1ПЦ1 , ка съ преоцеаскъ пие .
ме • ЦИ тъ вой К1*ета л\птрв фп лв! 1сра1Л , пи вой Ф1 лор Бвтпегея* .
мз . 1Ш вор квпоаще, къейсжпт Ботпвл Т)ьтпегеъл лор, чел че Чат скос
пре е! дт пътдптвл Егшетвлъ!, съ шъ ш'ет лор, пи съ фй лор БвишеиеЗ .

К А П

л.

РжмдК|4Л» ОЛТАр^лЬТ ТЯМЖ1р1|, Ш\ Д СтрЖНу|р|Т САМАОр СП^1 СЛ^ЖКА ОЛТАрИлКТ |
д фдч»;<1? Нкс^лЪГ Ч1Л^Г д| дрдмг, д Ь'ну1|и!, д т»мж!р|1, ш° д-ило^-л-длт» ДЛ1 олтлрЬ'лЬ*Т.

1 ве! Фаче пие жертведшк де тътжере дт летпе пепвтрейе , пп'л ве1
Фаче де вп котделвпг, пи де вп кот деларг.
я. фп патрв впп»р! ва фц пи де до! копТ <ю лшпалт , дштр^псвл
вор Ф1 коарпеле лв! .
г. 1Ш'лве!поле1 кв авр кврат, грът!оара лв!, пи" пърецН лв! лшпрежвр , пп
коарпеле лв! , пп ве! Фаче лв! квпвпъ де авр лшплет1тъ лдтпрежвр .
а . 1Ш доъ вер'п! де авр кврат ве! Фаче лв! свпт квпвпа чеа л>тплет'тъ а лв! ,
де атжпдоъ пърц'ле ве! Фаче лштр'атжпс1оъ коастеле , ш! съ Ф1е лдпклещац!
дрвпп, ка съ'л рнПче кв е!.
^ . ПН ве! Фече дрвц! де летпе пепктредо , пи'1 ве! Ферека вв авр .
е . ШГл ве! пвпе лшшреажта акоперетжптвлв! , каре есте престо сдкрГвл търтврПлор, лштрв каре тъ вой аръта ей" ще акодо (п) .
3 . Ш' ва тът<тЛа престе джпсвл Аароп тътже токпп'тъ тървптъ дшипеаца ,
дшнпеяца кжпд ва токпи лвпншле , ва тътд'а престе Джпсвл .
и . 1Ш кжпд ва апршде Аароп лвпнпа сеара ва тътж1а престе джпскл тътжере
пелшчетатъ пврвреа лмпаштеа Ботпвлв! лштрв пеашврмелор.
л.. Ш» певец! адвчепресте ел алтъ тътже, адвчере де жертФъ, пи тврпаре
еь пв тврпац! престе джпсвл .
А4. * А«П* Ж1РТК4 %М А» Д'м'«АЦА, 4ДСЯ2, +НТр"*Ч1А К10 СЖ С1ф«К», еж еш Ж««1 кисна, ш! *а-д»||-а14 ми* , ш1 ся С1 тодрщ к'н а* 6«, квм с"дв фгквт ш| Ч1А 41 с*дляиутЯ»Т д'м'шиИА .
я. ш. Сф: Е.\)\л Лдшиид: ^штрв к*«| мг ко'8 МивАф! ци А1 А*«Ав Л,в*н1щ.
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I . ПП съ ва рвга Аяроп престе копрпеле лв! одатъ жп пп <и'п сжгпеле квръцеше! пъкателор ертърп, одатъ лш ап ва квръдо пре ел лш пеатврие лор, сфжпта СФттелор есте Попшклв! .
41 . 1Ш а гръ!т Ботпвл кътре Мо1с1 г1кжпд :
м , Бе ве! лва пвгцървл фшор лв! 1сраи (а), кжпд ве! черчета пре е!, пи НУ*»:
вор да Ф1в-каре ргсквтпъраре пептрв скФлетвл сгв Бопшвлв!, и» ва Ф1 лштрв «. н.
е! къдере , кжш! се вор пвтъра .
п . 1Ш ачеаста есте , каре вор да че! че съ вор пвтъри , жвтътяте де д1'дра*- Лил:
гаъ , каре есте Ат ь сНЛрахта чеа сфжптъ , (1оъ-геч1 де ваш сШргхша: )'ар жвтътате кд. *еЛе ЛМрпхтъ с!аре Оотпвлв! .
НУм^:
д| . Тот каре вше ла пкгаър дела доъ-геч! де ап1, пп та! екс ва да даре Гот- г. т%.
пвлв!.
0^1 кг& . Чел вогат пк ва адаопе , ип чел сърак п» ва жтпкцта дш жвтътате Ле ме- «I.
(Шрахпгь ада даре Вотпвл»! (в), съ се рогпе пептрк свФлетеле воастре.
в! . ИП ве! лва арцштнл чел дат дела фп лв! 1сра1л , им'л ве! да ла лвкрвл кортеле! търтвр1е! , пп ва Ф1 ФНлор лв! 1сра1л потеш'рс лшшштеа Ботпв.ш, ка съ
•е тиост|'ве;.скъ спре свФлетеле воастре.
31 . 1Ш а гръ1*т Оотпвл кътре Мо!с1 , гпежпд :
т Фъ спълътоаре де аратъ , ип тете^вл е! Ле арятъ , ка съ Ф1'е Ле спълат ,
пп о ве! пвпе лштре кортвл търтвр1-е! , ип лштре жертвелпш .
.0-1 . 1Ш ве! тврпа лштржпса апъ, ип 'ш! вор спъла Аароп , ппфи лв! сНптржпса
тжТгше , нп ш'чоареле кв апъ.
к . Кжпд вор штра лш кортвл търтвр1*е! се вор спъла кк апъ, пп пя вортврц
с;.в" кжпд вор штра ла жертвелшк съ елвжаскъ , ип' се пдвкъ ардер! Ле тот Богппвл»!, (г) кжпд вор штра жп кортвл шъртвр1е! се вор спъла жв апъ, ка съ п»
тоаръ.
к» . ПИ ва Ф1 лор лепе вечшкъ , лв! пн сепн*пц!е! лв! двпъ джлевд .
кп. НИ а гръ1*т Оотпвд кътре Мо!с1, а1*кжпд :
кг . Ш1 тк 1*а т|'роскр1 де Флоаре де стлрпъ олеасъ чшч! евте де с^жл» , пи де
морцпноаръ пирос1тоаре жвтътате атжта доъ евте, ип чшчЬжеч!, ип де гре
ене пп'рос1тоаре доъ евте ни чшчГ-яеч!.
*л . 11 1 1 де 1ерос чшч! евте де с1кл1 де че! сфжпт , ш! впт де лееш де гопелше
ви 1п.
«^ . ПН ве! Фаче ачеаста впт де летп вппере сфжптъ , т!р т!рос1тор кв те, щешвгвл Фъкъторвлв! де пп'р, вптвл де летп, впцере сфжптъ ва •!.
к1. « Д| К'1 нвмгрд по* 4" лй]|{р*м, ижид: О к Б^кл: чи кмН1др1: ддре Домнвлвч
■птрв фГ| /81 I к<ч , ся (-1 род у| шнтрв : я. г Оф : К1рм А/ч* : ш\ "т"\ к»р со>дд жжТи1л§,
т\ 0|ЧО*р|АЕ кв лва, *.»»*, к«р |нтр* +щ кортвл мкртврИТ, В4 СЯ м< м»*р* .
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кв . 1Ш ве! вппе Л1п ел кортвл търтвр1е1 , пп с1вр1вл кортвл*! търтвр!е! .
ка . 1Ш тоате васеле лв! , пп сФешп!квл , пи тооте васеле л«1 , ш1 жертвелшквл тътжерИ, пп жертвелшквл врЛериор Ле тот, ип тоате васеле лв!.
ки . 1Ш таса , ип тоате васеле е! , на спълътоареа пи тете1вл е! .
кл.- Ш\ ле ве! с<ипц1 пре еле , пп вор Ф1СФ1Птеле сФттелор, тот чел че се ва
атшце ве еле съ ва сфшцд .
л . 1Ш пре Аароп, пи пре Фнлв!ве! вппе, ппве!сФ1Щи' пре е!, касъ преоцепскъ пие .
а* . 1Ш ве! гръ1 Филор лв! 1сраи , ашжпЛ : вптвл Ле летп впсоаре Ле впперв ,
сфжпт ва Ф1 ачеста воъ лдптрв пеатврие воастре .
ли . Пре трвпвл отепеск съ п» се кпгь, пп Лвпъ токтеала (а) ачеастасъпв
въ Фачец! воъ асетепеа къ сфжпт есте , нн сФ1*пцете ва Ф1 воъ .
лг . ОрТ каре ва Фаче асетепеа ип ор! каре ва Ла Лттр*жпсвл ла алтвл, Ле пеаш
стреШ, ва пер1 Лш попвлвл съ$ .
ла. 1Ш а Ж1С Ботпвл кътре Мо!с1 : 1а Ц1'е пнросвр! стакт1е , пп оп!х, ип*
халвап ппроатор , ип тътже квратъ , впа кжт алта съ Ф1в .
ас . 11П вор Фаче Лштр'ачсстеа тътже пнроатоаре , лвкрв токпнт Ле Фъкътор
Ле пир, атестекат, кврат, лвкрв сфжпт .
А5 . 1Ш ве! пла Лштр'ачестеа тървпт , нн ве! пкпе лшпрегжста търткрПлор
лп кортвл търтврплор Ле виЛе тъ воШ аръта Ц1"е Ле аколо . СФжпта сФштелор
ва Ф1 воъ тътж1а .
ля. Бвпъ токинреа ачеаста съ пв въ ФачспД воъ линшвъ, къ ва Ф1 воъ сфшцеше Ботпвлв!.
ли . Ор! чте ва Фаче асетепеа , ка съ се пнросеаскъ кв аче^а ва пер1 (в) Ли
попвлвл сьа .

К А П

М.

0| «жнд&ск Д1А» Домиел Вшлмл, ш1 Ол1ан спр| ф*ч1^1Л кертУлК! , ш1 ч1Лор-л-»АТ1 , к»р! с'»Й 3» : А,1П>| Ц«м*(>** СЖМ61Т11 , Ш1 А1сп^1 ТАСА1А1 , кд}1 А» аат ДемнКл лШ МоГп .
1 а гръ1Т Иопшвл кътре Мо1с1 , улкжпЛ :
и . 1атъ ат шетат апвте пре Веселем Фечорхл лв! 8р!е *1»л лв! Ор
Нт пеатвл лв! 1вЛа .
г . ПИ л'ат втплвт Ле Ивхвл чел Ввтпегееск ал -рпцелепчвпИ, йл
ал лищелецерп , ип ал цтпци лштрв тот лвкрвл съ кипете.
ла. * Депа к«м с"»8 ф*кв! , «Г.8 д^и *чит» . лн & Б1ел1а чи Б*к1| «р< , 04флп«л *«мл!и
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д. 1Ш съ ф!е та! таре престе шещер!, ш! съ лвкреге пкрвл , ш! арп!птвл ,
1П1 арата, ш1 вжпътвл , ин тохоржтвл, ш! рошил чел торс, ип шътг.сеа чеа
ргс»Ч1тъ.
^ . ПИ ла лвкрареа шетриор пн ла лвкрврие чопл1'ре! летпелор, съ лвкрехе
двпъ тоате лвкрврие .
а . 1Ш ев" л'аш с!ат пре ел , пи пре Ол'ав Ф1вл лв! Ахюатах йш пеатвл лв! Бап ,
ип" ла тот чел лпщелепт кв шта ат йат дпцелепчвпе , ии вор 4>аче тоате , кжте
ат порвпч1Т ц\е .
3- Кортвл търтвр1*е1, ин с1кр1вллепп, ни пнлостггорвл , каре есте престе
«1ж !св.1 , ип гът1реа кортвлв! .
и . 1Ш жертвелтквл , ип таса , пи тоате васеле е!, ин сФештквл чел кврат ,
ни тоате васеле лвГ .
л. . 1Ш спълътоарса ип теше1вл е! .
I . 1Ш вешпнптеле челе с!е слвжвъ але лв! Аароп, ии вешпнптеле ФИлор лв! челе
йе преоц1в пие .
к\ . НИ вптвл (1е летп ал випсрн , ип тъпнма токпнрн че! сФште , с!кпъ тоате ,
к*те ат поркпчшт ц1е вор Фаче .
н1 . 1Ш а гръ1*т Ротпвл кътре МоТс1 , гкжпй :
п . 1Ш тв порвпчещс фПлор лв! 1срш'л , 7лк.т.ш1 : вегюц! , ин пъгщТ сжтветеле
юеле , къ сетп есте л^птре пн'пе , ип лштре во! лптрв пеатврие воастре , ка съ
квпоащецТ, къ ев сжпт Ботпвл чел че въ сФ1*пцеск пре во1.
д| . НП пъгЩГ сжтвъта , късФжптъестс ачеаста Ботпвлв! , инвоъ, чел че о
вй спврка пре пчеастакв тоарге съваоторж, тот чел че ва Фаче лштржпса двкрв,
ва пер! свФлетвл ачела (Нптре попклвл съ8 .
$\ . ^п шасе гие ве! лвкра : 1ар а шаптеа г\ есте сжпизътъ, ойхпъ сфжптъ БотАвлв! , тот каре ва лвкра лп гша ашаптеа кв тоарте съ ва ошорж .
&'| . 1111 вор пъ21 фп лв! 1сраи сжшветеле , ка съ ле Факъ пре еле лдп пеатврие
лор.
^1 . Легътвръ вечшкъ лптре пПпе , ип жптре фН лв 1сраи , сетп есте лптре
пппе вечшк, къ лш шасе гие а фъквтВопшвл Червл инпъшжптвл, ии лшгшаашаи. Фа«ц :
теа а лпчетат , нп с'а осНхшт .
■. в.
И1 . 11Н а йат лв! Мойн' , дпйатъ кжт а лпчетат а гръГ лв! лпткптеле СшаЙ Аоъ влЬм.
тавле але търтвр^с! , тавле (1е ш'атръ скрюе кв йсцетвл лвГ Ввшпе/ев .
^,. \,
К А П

Ай.

И| фимд М Ле! Д| ф»ц* , П0м#л#л флч! Н1Ц1Л , Ш1 I !■ ^нк1и» :
АДК1Ц1А С1 рО»Г* МоК1 лЬ'| Д^МН1Х1б , Сф»(1»МХ ТДЕЛ1А1 ,
Т-ЖМД Пр1 йдром ,

П0^Ь'НЧИ^1 С1С1 ЬЧ1Г*

+НК.Н%ТО$А

тнт^У ^нк1Н«6«д

*р^1 П1Ц1лЬ'л :

Д>1 1Д0Л ,

Ш1 Ч1Л-

Ш1 Ч1Лор-л-длц1л1
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1 1 въгжпа* попвлвл, къ а лдптжргюат МоТс! а сепогорж оЧп твпте , с'а
| пгЬпат попвлвл ла Аароп , пи а гю ль! : скоалъ-те, пи' пе фъ поъйвтпеге! , кярИ съ теаргъ лтпаштеа поастръ , къ МоТс1 отвл ачела , ка
ре пеа скос пре по! Лп пътжптвл Егшетвлв! , пк щ1ш че с'а фъквтлв! .
. 1Ш леа 21С лор Аароп : лняцД черчеп че! йв авр <н'п врекие Фетеиор воастре,
пл аФетелор, шП ккчепД ла пипе .
г. ИНалкат тот пош-лвл черчеПче^е авр, кари ера лш врек!ле Фете!лор лор,
пи '!а аНвсла Аяроп .
Псалм.
^ . На '! а лвет аЧп шжннле лор, пи '!а лшкшм'тлш тшар, пп'аФъквт юцел
1$. у\. върсат , пи а ак; : ачещ!а сжпт сЬтпегеН тъ! 1сраае , кари те-Л скос с!ш пътжп
твл Егшетвлв! .
е . ДН ъъг&пд Ачроп а гнИт жертвелш'к лшпаштеа лв! , пи а стрп;ат Аароп ,
Х1*кжпс] : сървгтоареа Ботпвлв! шжГпе .
е . 1Ш тжпекжпс! а <1оа г\ а фъквт арДер! с1е тот, пи' а ьдге жертвъ де тжптвЬ
& Кс^: ре : ии' а шежнт попвлвл гю а тжпкат , пи а в ьвт , ии' с'а сквлат , де а жккат
€-3»
з Ш' а ГРЪ'Т 00г,1п»л кътре Мо1С1 , 21'кжпс1: шерц! с!в грав де те погоаръ де а1ч!
в Л*у»- къ Фъръ де леце а фъквт попвлвл тъ8, пре каре л'а!скос Лп пътжптвл ЕппетвлвГ .
а. В1.
н . С'а авътвт квржпс! сНп калеа каре а! порвпч1т лор , пи 'ш! а фъквт лор вщел
пи е'а лншпют лв! , ни а жертват лк1, ии а ги; :
г ^пж:
а . Ачещ1а сжпт сЬтпегеп тъ! 1сраме , карП теа скос а*ш пътжптвл Егшевь кГ. тв.ш .
I, 1Ш аквга ласътъ, ка тжпипЛв-тъ кв 1вц1Шв асвпра лор съ'Г пГерг пре еГ
ш! те воШ Фачепре тше пеагатаре.
■Умг.
41. 1Ш с'а рвгпт Мо1с1 лдппаштеа 1>отп8лв1 БвтпегеХ, пи' а ги; : пептрв че
Аь п. Боагапе, те тжпИ к» ^цше пре попвлвл тъ8, пре каре л'аГ скос дш пътжптвл
Илллш. ЕппетвлвГ квпвтере таре , пи*кв врацвл тъв чел лдппалт?
^.кг.
«I . Ка пв квтва съ гръ1вскъ ЕгттепИ, гп«жпа : кк впслешьт ЧГа скос пре е!
съ'1 вч1гъ лш твпц! , ии' съ'! т'ар2ъ пре е! де пре пгтжпт , опреше нишеа тжше!
тале , пи' те лшБлжпгеще спре ръвтатеа попвлвлв! тъй .
п. АсЬкжш^цГ апните де Аврааш , ии де Гсаак , пи' де 1аков рови" тъТ, нъФ*Ч1: рора те-а! жврат пре тше лшев'пл ппа1гръ1т кътре е1, гкжпй : лшпшц>вой
п, з- сътжпца воастръ ка стелеле Червлв! с!е швлтъ , Ш1 тот пътжптвл ачеста , каре а!
С*. з- 2»с съ'л йа! сетшцн лор, пи' съ'л Ц1'е лтвеч!.
ма. и. д). 1111 с'а Л1твллп21т Ботпвл , касъпъгеаскъ пре попвлвл съ».
61 • Ш1 лтторкжпс!8-се Мой!' с'а погоржт ат швпте , ш! челе йоъ тавле а ле
търтвр1е1 лш тж!ш'ле лвГ, тавле де шатръ скрхсе де ашжпаоъ пърдиелор, йе оПарте , Ш1 ае че!-л-алтъ парте ера скр1се .
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е!. 1Ш тлблслс лвкрвл лвГВвтпеаев ера, ш скр1*соореа , скркоареа лв! Бвп>пегеХ съпатъ л>п тавле .
д| . 1Ш аьх.'шй 11С8С гласвд попвлвлв! стр1гдшй , а 21С кътре Мо!с1 : глас бе ръкБ018 есте лш тавъръ .
т . 1ар МоТс! а я'с: пв есте глас с"е осташ!тар!, шч! глас Де оатеп!слоБ1,
карП Ф8г , 41* глас ае оптеп! вец! авя ев .
Л1 . ЦН апропнпдв-се бе тавъръ а въгвт вщелвл , ппхореле, ил тжпппдв-се
кв 'вцнпо Мо1с1 а арвпкат сИп т.тЛшле сале ашжшюъ тавлеле, ип леаСФърдшатсвпт
швпте .
к . 1Ш лвдна" вщелвл , каре Фъквсе л'а арс лдп фок , пп л'а шъчшат тървпт ,
пп' л'а пресърат пре апъ , ип а ааЧпат кв ел пре фп лв! 1срам .
ка . ПЛ а 21'с Мо!с* кътре Аароп : че а фъквт ше попллвл ачеста , Де аТаДвс
престе е! пъкат таре ?
кн . II П а г'с Аароп кътре Мо!с1 : пв те птша Боапшс , кътв цт квгассте
попйлвл ачеста , кдпс! се порпеще .
кг. Къ аг'с пие : Фъ-пе поъ Двтпеге!, карП сътеаргъ лмпт'птеапоастръ ,
къ МоТс' отвл ачела, карелеаскос препоиНп пъшжптвл ЕгшетвлвТ, пв щнп че
с'а фъквт лв! .
к А . 11И ат 21"с лор , да чте есте авр, ас!8паце*л , пп л'а айвпат , пи л'а а*ат пие,
нп л'аш арвлкат л^п фок , ип пепит вщелвл ачеста.
к^. ППвъгдш" Мо!с' попвлвд , квш с'а р1с1шт , (къЧрйппсепрее! Аароп бвквр'е връжтацплор лор ) .
к» . А стътвт МоТс1 лдп гша таверП , пн а г\с : чше есте ал Потпвлв! ? съ в'е
да пипе , ип с'а8* айвпаг да ел тоц! фп лв! Леш' .
«3 • 1Ш леаг"с лор: ачестеа г'че 1)оишвл Ювтпегсвл лв! 1сра1д , пвпец! Ф1'е
каре сав1аса пре коапсъ, пп въ Двчсн! , ш! въ лштоарчец! бт поартъ лдп поартъ
пр'п тавъръ, ип вчикц! Ф1*е-каре пре Фрателе съв-, ип ф'е-каре превечиш
съ8 , ип ф'е-чте пре апроапеле съ8 .
ки ■ ИЛ "« Фъквт фп' дв1 Лев" Двпъ квш деа порвпчп дор Мо!с1 , пи' пв къгвт
аЧи попвд лдп 210а ачееа ка ла тре! шН бе оптеп! .
•со. . НИ деа 2ю лор 1Ио1с1 : втплвт-пц! тдппле воастре астъх! Попшвлв! ф'екаре .рптр» Ф18Д р см дштрв Фрателе съв , ка съссйеа престе во! вхпе-кввдит;;,>е .
а . ПИ а фост ас!оа 21 а 2*с Моми кътре попвд : во! ад! пъкътв'т пъкат таре ,
пи аквт тъ воШ св1* кътре Оншпегев , ка съ тъ рог оептрв пъкатвл вострв .
аа . НП с'а лгпилпо'ат Мопл ла Нотпвл, цн ак1е: рогв-тъ Боатпе, пъкътв1"т-а
попллвл ачеста пъкат таре, фъкдпоУш! лв! Двтпахе! бе авр .
дн . ППаквт Ас ве! съ ерц! лор пъкатвд , 1пртъ'л : 1ар (1е.пв , щерце-тъ пре
тШе с1ш картеа та , каре а! скрк ,
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лг . ПИ а 21С Ботпкл кътре тоТс! : пре че! че ай пъкътвЬ лшпаштеа теа лд!
вой щерце пре еХ Дт картеа теа .
ад . 1ар аквт шерщ , погоаръ-те, пп" повъцвеще пре попвлкл пчеста ла локвл,
каре 'ц1 лга ггсдое, 1'атъ Л1пцер«л пп'е« ва терце лшпаютеа Фецн тале : 1вр лт
*10а , каре вою скоате, воШ аДвче престе е! пеДоппсъ пептрв пькатвл лор .
ле • 1Ш а бътйт Ботпвл пре попнл пептрв Фачереа В1цслнлк1 , каре л'а фъквт
Аароп.
К А П

ЛГ.

Потолшд Мсш дм1^мцлри л#1 Л^ллн121§ -*.л\прот1ПД попЧ\ЧлХ1, С1 дксрдкг попУл^Л Д» МО^СДКИ С» , шГш! ПЛЖну' Г|2КДТ#Л , С1 фМЕЛЖМ»«|11 ДУмжхю , Ш) Гр711—
цл к# Мош фдц.» кхт*1 ф»цх , Кдр1Л1 11оф*Г|Ц11 Д П1Д1А фдЦД , ш' М«р1(11Д лЬ? ДУмН1^|Ь' .
I а жюБотпвл кътре Мо1ск терцТ, св1-те Де а!*чГ, т» ип попвлвл тъ&,
пре каре л\йскос Дт пьтжптвл Еп'петвлв1, ла пътдпткл , каре т'ат
;к«рат л»1 Авраат , лнПспак, пнлвПаков, 21кжпД : сепипцле! воаетре В018 Да пътжптвл ачеста .
п. нл .^шпрекпъ В01» тртпте пре./|\пцер8Л пнев лшпаштеа фсци тале , пп ва
к Д«у1. скоатепре Аторев, пп пре Хете8, ип пре Ферсгев-, пп пре Гсргесев, пи пре Еве&",
3- кн. ни пре Еввсев, иипре Хапапсв" .
г . НИ те В01» въга л>п пътжпткл , каре кврце лапте , пи' пи'ере, къ пвтъвой
в Дци . С81 Л1тпре8пъ квтше , къ ещ! попвл тирела чсрв1'че , съ П8 теш'ср2 пре кале .
•*• п.
д. 1Ш авяшД попвлвл ачест кввжпт рчв аплжпс кв пллшсвр! .
е- Ш1 а 21с Ботпвл [д) Филор лв! 1сраи : во! поп.чл грев ле червхче , веДец! съ
пв аДвк ев престе во! алтъ вътае , пи вой шерДе пре во! , аквт Дар лващ- въ ха1леле търфиор воастрс , пппоДоавп, ннвоШаръта челе че ъоИ Фаче ц!е .
в. ШГпиавлват фи лв1 1сраи поДопва са , пи липвръкъпнптеа Дела ткптеле
Хо|м'в .
а . 11Н лкжпД Мо1с1 кортвл съ8 л'« лштшс аФаръ Де товъръ , Дспарте Де тавъръ,
ш! с'а метат кортвл търтгф1е1, пи а фост тот чел че чсрка пре Ботпвл , еша ла
корг аФарь Де тавьръ .
п. 1Ш к,т,пД штра Мокп лш кортвл чел лфаръ Де тавъръ , ста тотпопмвл «Ттжп<1в-се Ф1*с-каре Дела вша кортвлв! егв, пп къьта , кжпД шерцеа Мо!о1 пжпъ че
штра ел лш корт .
л. . 1Ш Двпъче 1'птра Мойн Л1П корт съ погора стжлпвл чел Де пор, писта ля
вша кортклв! , нп гртЛп Мо1с1 .
6. * ^н Б!е 1» 41* К1Н( Сгдфдг, кир! Яви/, г.гтк.
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1 . 1Ш вейеа тотпополвл СтжШоЛ чел де пор 1тжп' лагшг. кортвлв! , ш! стжпЗ
тот попклм съ жпкша Ф1е-каре йела вша кортвлв! съ8 .
м . 1Ш а грмт Вотпхл кътре МоТс1 Фацъ лаФацъ , ка квт ар гртл ч:пева кътре
прхетепвл съ» , пп'л тршетеа ла тавъръ , 1пр слвга, Швс Фечорвл лв! Кав1тжпър«л , и» еШа сНп корт .
м . 1Ш а 21*с Мо1С1 кътре Ботпвл : 1атъ тв Ж1Ч1 пие , повъцкетпе пре попвлкл
ачеста , им П8 'ш! яХ арътат пре чше ве! съ тршщТ липпревпъ кв ин'пе , пи тв 'пи а!
21С пие : щдк-те Пре тше таГтвлт (юкжт пре тоцТ , ии хар а! ла пипе .
п . РечТ ве атаФлат хпрфппаштеа та, аратъ-тепие пре т1пе лтск'ц1 квпосквт
съ те в 1.x , ка съ аФлв хар лшпаштеа та , ш! ка съ цин •> къ попвлвл тъй есте ачест
пеаш шпре .
^1 . 1Ш а 21'с : е8лтсв'пи вой терце лшпаштеа та , пи те войоаЪаи .
^1 . 1Ш а 21с кътре джпсвл : ве пв ве! терце тв Л1Псх'цТ липпрегщъ кв по! , съ пв
тъ скоцТ с!е а1'ч1 .
01 . 1Ш квтсъ ва ци ийевърат , къ ат аФлат хяр лшпаштеа та , ей , пи попвлвл
тгв, Фъръ пвтаТ с!е ве! терце тв липпревпъ кв по!? ии тъ вой тър1 ев, ии попвлвл
тъв та! тклт йекжт тоате пеатврие , кжтесжптпрб пътжпт .
31 . ИЛ а 21*с Бопшвл кътре Мойп : пи ачест кввжпт ал тъ8 , каре л'а! гръ1т ,
вой Фаче , къ а! аФлат хар лшпаштеа теа,
ни те щй пре тше. та! твлт сю
кат пре тоц! .
ш . 1Ш а 21*с аратъ-те пие пре тше (») .
л,| . Ш|" а 21*с ев вой терце лшпаштеа та кв тър1реа теа , пи* вой К1*ста кв
пвтеле писв , Ботпвл лшпаштеа та, ии вой пш»1 пре чше вой пшв1 , иппв- ром»:
тъ вой лшсЬра, де чше пв тъ вой лшЛвра .
,©, . €'•
к . П1» а 21С пв ве! пвтеа вес!еа Фаца теа , къ пв ва всйеа отвл Фаца теа, цн
съ Ф1е вй .
♦ V
к& . НИ а 21'с Ботпвл : 1*атъ лок ла пипе , ни ве! ста пре П1атръ .
кк . 1Ш кжпс1 ва трече тър1*реа теа те вой пвпе лш гавра йетрН. пи вой акопер! кв тжпа теа престе тше пжпъ че вой трече .
кг . Ш I вой лва лш латвр! тжпа теа , им атвпч! ве! вейеа с!ос»л пие» : 1*ар
Фаца теа пв се ва аръта ц1е .

К А П

ЛА.

МоТа п-пмд длт! тлкл» , ш! омг1н д мптК^л к# нчмЧрм , им .^нюн&мд I дсл'|А01 , дк гюрКнчГ ^1 11? ^нт« § нгскУцТ, д| сжмсг^г, ^| дг<М1 , Ш1 дипм Ч|Д|
л-ллт! с*гь;»тор1 ; дЧ'иа *и поспци пат^-з^ч! Д1 з'Л| & меголрг кУ колрм! ^1М
мКнт! , ш1 к^фдцл »кошр1тг гранил попКаКлУ?.
N1 . 4 ^НЧ14 111К11 фНЛОНДС *рДТа-Т| Рр| Т1И1 М11 . бгГС ДрЛТХ Ш1 М2р|р1Д т* ;
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|> 1 а 21С Вотпвл кътро Мо!с1 : чоплеше сюъ тавле с1е ш'атръ , ка пИ
|| челе (Нп тж^в* , пн те сее ла тше лдп шклте , пи' воШ скр) пре тавле
к8В1'птеле , каре ера пре тавлеле челе «Нп тж1'8 , каре леа! сФържтат •
ау и. ЦНтегътеще сПпнпеацъ , пн те ве! С81 пре твптеле Стаи , пн
ве! ста л^ппаштеа теа вколо пре вжрфвл твптеле! .
г. 1Ш штепеа съ пв се све кв тте , пп штепеа съпвсъ 1*веаскъ, лдп тот
пмптеле , пп оТле , пп боП съ пв паскъ апроапе с!е твптеле ачела .
д. ПН а чопл1Т Мо1С1 с1оъ тавле де П1атръ , ка пп челеоЧп тж!, пи' шжпекжпй
де сПпнпеацъ са св1Т лш твптеле Стаи , сЬпъ квт 'I а порвпчк Вотпвл , пп а
лват М01С1 челе доъ тавле Нетатръ.
6 . ПИ с'а погоржт Ботпвл лдппор , пи а стътвт лдпгшптеа л»1 аколо , пн а
1петат пвтеле Ботпвля! .
5 . 1Ш а треквт Ботпкл лдппаштеа Феп.1'1 лв! , пн а метат Ботлкл ЪктпегеХ
лмнЬрат , пп пплоснв , лдпйелвпг ръвпЧтор , пн' твлт пшоспв , пн яНевърат .
н Лш! .
з • ^ел че пъ2еШв ^рептатеа , пп Фаче пн'лъ ла пн'Г , чел че шерне Фъръ Не
с. 4. ЛРЦ1ле, пн' педрептъцие , нп пъкателе , пн пв ва квръц1 пре чел вшоват , чел
Ьйкми. че ас1вче Фъръ де лецие пършциор престе фи , пн престе фн Фнлор, нп престе
Ап. Н1. ал-тре!-леа. ин ал-патрк-леа пеат .
Пс*л :
н . ПИ гръвшг! Мо1с1 с'а плекат пре пътжпт , пп с'а л^пкшат .
в*«. в.
* . 1Ш а 21'с : де ат аФлат хар лдппаттеа та , съ теаргъ Оотпял пнев" лдтшЛм>- превпъ кв по! , къпопвлвл есте таре ла черв1'че, ин веГлва тв пъкателе поастре,
а. . пп Фъръ де лец!*ле поастре , ин вот Ф1 а! тъ! .
1(а1М1&| Ш1 а 21с Ботпкл кътре Монп : 1атъе8, П81'8 Д1'е легътвръ лдппаттеа а тот
ав. Й1. попвлвл тъ8, *аче-во1'Х лвкрвр! търке , каре п» с'а8 фъквт лдп тот пътжптвл,
в «Ьуь пп лдп тот пеатвл , ин ва ведеа тот попвлвл , лдптрв кари ещ! тв , лвкрврие
в. ГотпвлвТ , къ гшпвпате сжпт, челе че во^ Фаче ев" ц^е .
|,.| :
и . Ь тв ятште тоате , кжте порвпческ е8 Ц1е . 1атъ е8 скоц сИппаштеа ФецЛ
ля. м. воастре пре Аторев" , пп пре Хапапев , пп пре Ферегев , пн' пре Хетев" , пи пре
Евев , пи пре Гергесев , ин пре 1еввсе8 .
П1 . 1а ашште Ц1е , ка пв квтва съ п»1 легътвръ, кв че! че шей пре пътжптвл,
лптрх каре ]'птр1 , ка съ пв се Факъ теаекъ л^птрк во! .
п . Кап1щеле (а) лор съ ле стр1'кац1 , нп стжлпИ (в) лор съ'1 гйровщГ, Ш1
йес11нвр1ле Сг) -»0Р сг ле тъец! , пп МолИ йгтпегеиор лор съ'1 арс!ец1 «цпфок.
Л1 . Къ пв въ вецТ лдгинпа ла алц! НвтпеяеТ, къ Вошпвл Бвтпеге8 пвте ръвП1пс1 , Бвтпеге^ ръвгптор есте .
п.

*

Ж(|Г1 К1ЛН1Ч1Л1 .

к

н'ш8р|л| чел* ЧЗПА1П «д| лор .

В<рК1«, «по! :к!>К1 .(.нтроГчи шд*,!,

г Цр* л* пхгжиТ падв^Е <на*

к«р| &л<н<ф| йли, лттцн л8лй4 с* 3141 .
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$\ . Ка пв кйтва съ пв! легътвръ кв че! че теб пре пътжпт , пп вор кврв1 в Лцл.
бвпъ бктпегеН лор , пиворжертв1 бвшпегеиор лор, пи те вор ьчета , паве! д, в.
тжпка с!т жертвеле лор .
в1 . 1Ш ве! лва бш Фетеле лор Фечориор тъ! , ип бш Фетеле тале ве! ба Фе- г.Дпг:
чориор лор, нп вор ккрв! Фетеле тале б«пъ бвпшегеп лор, ип вор к»рв1 Фе- дл . в .
чорН тъ1 бкпъ бвшпегеп лор .
31 . 1Ш бнтпеже! върсяц! съ пв Фач1 Ц1в .
н1 . 1Ш сървътопреа ахппелор съ о пъгещ! : шапте хис ве! тжпка агше ,
бвпъ кът ат порктпт щ'о ла вреше лдп лвпа чеа бш тж! , пептрв къ лт лнпа
чеа бш тж! а! еипт бш Егшет .
л.1 . Тоатъ партеа вървътеаскъ, че бешюбе пжптечеле , атол ва Ф1 , тотчел
дптж! пъсквт ал вачеи , (а) ип чел ллптж!пъсквт ал оп .
к . 1Ш чел дптж! пъсквт ал вешвлв!, ве! ръсквгспъра кв оге : 1'арбе пв'л ве!
ръсквтпъра , веГ ба прецкл лв! ; тот чел лттж! пъсквт ал Фплор тъ! ве! ръсквтпъра , съ пв те аръц! лишаштеа теабешерт.
к& . .]\п шасе 21.1е лвкреагъ : 1ар лт гша ашпптеа те ве! об1хш , бе естъпат,
Ш1 бе сечерь ве! 061x111 .
кя. Ш1 сървътоареа сьптътжпмор ве! Фаче пие , лдпчепътвра сечерп гржвлв!,
ип сървътоареа абвпърп ла ппегкл апвлв! .
*г . фп тре! врет! але апвлв! съ ва аръта тоатъ партеа та чеа върьътеаскъ
лишаштеа Ботпнлн! Бвтпегевлв! лв! край .
к^ • Къч! кжпб В018 скоате пеашвр!ле бшпаштеа Фецп тале , пи во1'в лъил хотареле тале, штепеа пв ва пофп пъшжптвл ть8, кжш1 те ве! св1 съ те аръц!
лишаштеа Ботпвлв! Ввтпегевлв! тъв лдп тре! врет! але апвлв! .
к<г. Съ пв жвпг! престе босп1Т ежицеле жертвелор теле , ип съ пв боартъ
пжпъ бппшеаца жертва сървъторе! пащмор .
кв . Пжрга робврмор пътжптвлв! тъв ве! гбвче лшкаса Бопшклв! Бвпшегевлв! тъв . Съ пв Ф1ерБ1 пнелвл лш лаптеле твте! лв! .
«3- НИ а 2Ю Ботпвл кътре Моил : скр!*е ш*е къвштеле ачестеа , къ престе
ачестеа воШ Фаче кв тше , ип' кв Гсрам легътвръ .
ки . НИ аФост аколо Монп лдппа1птеа Ботпвлв! патрв-геч! бе гие , пппатрв»еч! бе попц! , пжше п'а тжикат , ип апъ п'а бъбт , ип а скрю ире тавле кв*ш- п*Ьу|.
теле ачестеа але легътчрп , челе гече кввште (■) .
а . И1 .
к.о. . Ьр кжиб с'а погоржт Монм бш твпте , пп челе боъ тавле ера лдп тж!- ■ Ли/1 .
тло лв! Мо!с1 , ин погоржпбв-се бш твпте Монм пв Щ1еа , къ с'а фост тър1т ^ . п .
вебереа Фецп кшвлв! лв! бе кжпб а гръ1'т Октпе/ев лв! .
ш. * 6а1н: да К1Ц«а8л8Т , 41 прш лщи са *нц(А1у| , и ячм

22. 2ф

си.

к К8б1ит(а« А1^м, ч<ас

172
л. 1Ш а въгвт Аароп, пп тоцТ вътржпп* лвПсраЬ пре Мойм , пператърггь
воЛереа Феци кшкл»! лв1, на с'а8 тетвт а се апроша ла ддпсвл.
ла . 1Ш 'I а К1втат пре е! Мойп , пп с'а8 лпторс кътре джпсвл Аароп , шГ
тоц! воери айвпърИ , пи а грък лор Моап .
ле . 1Ш йвпъ ачсаста а8 вешт ла джпсвл тоц! фП лв! 1сра]*л , пи лоа порвпч^т
лор тоате , кжте а порвпч1т кътре бжпсвл Ботпвл лт твптеле Сшаа .
аг . 1Ш йнпъ че а л\пчетат а гртЛт кътре е! , а пес акоперетжпт пре *авКср/. ца са .
г. п.
ад . 1Ш кжпа" 1'птра МоТс! лшпаштеа Ботпвлв! съ гръеаскъ ла! , лва якоперетжптвл пжпъ че еша .
1Ш с1йпъ че еша , гръ1а твтвлор Фалор лв! 1сраи челе
че 'I а порвпч1т лв! Ботпвл .
ле . 1Ш иЗ въгвт фи лв! крам Фаца лв! Мойп , къ с'а търгг, шГш! а акопер1т Мони" Фаца са пжпъ кжпй хитра съ гръ1аскъ кв йжпсвл .

к А п ла.
О! Л0в#МЧ|1*И Д"Пр| СЖМЕЯТЯ ; С1 11^1 ПЖрГ* ,

Ш| Д*'#*У ;

М1ф1С|| СПЙ1 фкЧ1А1А

Ч-Ут^ЛОр Ч1лзр3'«» К*рО^Л |СГ»«*НН| С1 мНлШК Д1ЛЛ Д^МН1^»» ЙШЛНЛ,

Ш1 ОЛ1ДН.

I а стржпс Мо1с1 тоатъ айвпареа Фалор лв! Гсрам , пп леа ги; лор:
ичестеа сжпт кввштеле , каре аг)с Остп^л съле Фачец!.
п . Шасе 21*ле съ лвкрегТ Гар лт 210а ашаптеа съ о;НхпегдТ , къ
|есте сфжптъ сжшбътъ , осНхпъ Ботпйлн! , тот , каре ва лвкра лттрв еа съ шоаръ .
г . Съ пв арсЬц! фок лт тот лъкашвл вострв лш 21'оа сжтвете! : ев" Ботпал .
^ . 1Ш а грък Мо!с1 кътре тоатъ айвпареа Фшор лв! Тсрам, гшжпа* : Ачеста
есте кввжптвл , каре а порвпчгт Ботпвл гшжпс! :
р . .Ткац! (1ела во! воъ (а) а"аре иошпвлк! , пп тоц? че! че пратеск кв 1'тта,
вор айвчо пжргъ 1)отт;лй1 : явр , арцтт , ни аратъ ,
в. Вжпът , тохоржт , рошв лшНсмт ртсв-ат , иа шътасе тогрсъ, пп пер! Ле
капре .
3 . 111» ш*е1 бе вервече роипте , па' те! вшете , на" летпе пепвтребе .
м . 1Ш шотр! сарсШ , пп П1етр! Де съпат ла вшърар , на ла хаша чеа пжпъ ла
шчоаре .
^ . ПП тот чел кв шшъ лшцедеаптъ лттрв во! вепан! , съ Факъ тоате , кж
те а порвпч1т Ботпнл .
I . Кортвл , пп тървпщшкрие , пп акоперешжптврие , пи лттшсорме , пА
хъвоареле , пп' стжлш'1 .
6. *

Б|кли : *рлкт*1И« дрс . «дйчец! дштрв «ле ко*стр| ддр! ДомивлвТ .

173
и . С'кр'вл търтври , пп с1ркц! лн! , пи пшост"в'торхл лв! , пп' катапетеаста.
■I . 1Ш пжпгеле кврпП , пи стдлпи е! , ни тетреле Старагбвлв! .
п . ИМ гьтжеа , ни внтвл с?е летп ад гпперИ , ни вптвл бе летп чел бела капбелъ , пп вптвл (ю летп ал вппсрИ .
д|. иМ таса , ии тоате вяселе е1.
е" . ИМ Сфешпеквл , пи* тоате васеле лв! .
е! . ИМ вптвл бе летп ал внпери , ни гьтжеа токпи'ре1 , пи поала вшикорт»лв! .
3* . им жертвелткнл , ни тоате васеле лвТ .
N1. II М' вешпи'птеле челе СФште але лв1 Аароп преотвлвТ, ппвептпптеле, кв
каре елвжеск кв еле л\п сФжпта , пи хателе челе бе преоц'е фПлор л«1 Аароп.
л.1. ИМ а е нит тоатъ ябвпареа Ф]'1лор лв! Тсраи бела Моцц .
к . иМ а а(1вс Ф1*е-каре , чел лгеа пиша, ий че Л1 съпъреа кв свФлетвллор,
бар Оотпвлв! ла тоате лвкрврие кортвлв! шъртврге! , пи ла тоатъ гьт'реа лв1,
ип ла тоате веишиптеле СФште! .
к\ . Ш1 ав" абве БървпцН бела Фете! , Ф1е-каре , че 1 с'а първт кв квцотвл :
ав абве печец!, ш' черче!. пи шеле, ии липплет'твр1, ии салве, ии ор! че вас бе авр.
кп . МИ тоц!, кжц! ай абве бор бе авр Ботпвлв! , пила кари* с'ав афдаттътасе , ии ш'е1 вшете , ип ше! бе вервече роните .
кг. Тот чел че а абве бар, арп'ит , ии арашъ а абве барврТ Ботпвлв!, пи
ла кари с'ав аФлат летне пепвтребе, ла тоате лвкрврие гът*рн а» абве.
кд . 1Ш тоатъ Фешесп чса лищелеаптъ кв кьцетвл, каре кв тжпиле тоарче а
абве то рт вжпът , ии тохоржт, пи рошв, ип тътасе , ни тоате Фетеие кърора
леа първт кв квцетвд лор лштр» лмцелепчяпе ав торс пър бе капръ .
к<?. иМвоери а8 обве шетре бе стари гб , ни тетре бе плпире (»") ла втърар ,
И11 ла епголтои .
кз . иМ ла токпир! (н) , ни' ла вптвл бе летп ал впперП , пп ла токт|'реа тътже! (г) .
кз • ИМ тот върватвл , нп' Фетееа пре карП абвчеа квнетвл лор 'птра, ни' Фъчеа
тоате лвкрврие , кжте а порвпч'т 1)отпвл прш Мойисъ Факъ, ав абксФП лв! 1сраи
бар Оотпвлв! .
кн . ПМ а 21'с МоТс! Филор лв! Гсраи : 1атъ а к'отат 1)втпеаея апвте пре Веселеи а .ий е5р'е ф"влв! лв! Ор бт пеатвл лв! 1вба .
кл. 1Шл'а втплвт пре елбе Бвх Бвтпегееск, бе лдпцелепчвпе , ш'бепр'чепере, ии бе щипца а тоате .
а . Съ Ф1*е та! таре престе тещер! (д) , бвпъ тоате лвкрврие Арх'тектвр'1 ,
Кб. 4 Д| ПЛ1Н|р1 , 4Д1К1 , СКвМЩ .
Т1 ,

КЗ .

НИ АМрИЛМ ДАК218П1, Ш1ф1К8т|.

1141Т4.

К ТоКЛМрТ СЯ З'" Чм' Ч* сжит А'" М*!.М*ЛТ1 дромдГ Лш4|р* Д1 Н М*1 М8лТ1 М1р«18р1 ф*Н« I » I 2ММ14 л-

а. д блм : са ф»*рх'|тшт , дд<кг лицнр м*р1 .
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съ Факъ аврвл , ип арпттвл , ш! арата , ш! съ чоплеаскъ шатра , пп съ лвкреге
летпеле .
л» . ПИ съ Факъ лттрв тот лвкрьл лищелепчвпе! , нп а айаопе лшпан1те а Дат
^п квпетвл Л81 .
лп . ПП лк! (Хпав ал лв! Ахюатах (Пп пеатвл лкТ Лап .
аг . 1Ш 'I а »тпл»т пре е! Ав лдпцелепчвпе , пи с!е пр1чепере , Ае квпет , тоате
съ ле прхчеапъ , съФакъ лвкрврме сФШте!, ип челе цесвте , ип' ^тпестр1тесъ ле
цеасъ кв рошв , ип кв тохоржт , ип кв тътасе , съ Факъ тотлвкрвл Арх^тектз—
рП , Ае лдтпестр1т .
К А П

л&.

Дд^кжмд ал^(1Г м*У м^лтп Д1кжт а* ф| А» т«1К^1Нц», С* ггтмскя корт#л А>ЧпЖ
ТОЛТ1 П%рЦ|\| САМ, АД»К% : П7в1ТАр1Л1, КСПЧ1Л», К10ТОА1Л1, АКОП1р1МЖНТ#«1Л1 , СТЖЛПМ,
Т1М1ЛПМ , 3'*К04р1Л1 , М»1у1Л1 , Ш1 #МСА1*#Л •

I а8 фъквт Всселс|'л , пи 0л1'ав , ип тот чел ^пцелепт кв ккпеткл , кк!
с'а Аит лдпцелепчвпе , нп щппцъ фптрв ажпшн , сь пр1чеяпъ а Фаче
тоате лвкрврме, каресъкввш ла челе СФШте , ип ла тоате кжте а
норвпч1т Пошпвл .
я. 1Ш а к1етат Моми пре Веселем , нп пре (Хпав , нп пре тоц[ кжц! авеа лдпцелепчвпе , кърора леа г1ат 1)кшпе/ев щшщъ ЛП1 |'ш'шъ , ип пре тоц! , каре ае бвпъ
вое а» В01Т съ шеаргъ ла лвкрвр!. ка съ ле съвжршаскъ, ип' а» лват пела 31о!с1
тоате а*арврме , каре леа» аавс фп лв1 1срам ла тоате лвкрврме сФЙпе!, касъло
•акъ пре еле .
г . ПП е! лдпкъ лва челе че се аовчеа (1ела че! че аа*«чеа (Птшеаца .
д . ПП вепеа тоц! лищелепци , кари' Фъчеа тоате лвкрврме сФште! , Ф1*е-каре
(1впъ лккрвл сь» , каре лвкра , пи авг1скътре Монп : кътаГшвлт аавче попвлвл,
аекжт сжпт лвкрврме , каре а порв1шт Бонтвл съ се Факъ .
€• ПП а порвпчп Мокн , нп астр1гат лш тавъръ , гшт.щ] : върват , ип' Фетее,
съ пв та! аа*вкъ ла лдпчепъткрме СФште! .
е. ППс'а опр1*т попвлвл а та! аавче , ип лвкрврме лор ав фост (1е ажвнс ла
лвкрк съ ле Факъ пре еле , ип ав пкн рътас .
3 . ПП а фъквт тот лдпцелептвл ла квцет лдптрв че! че лвкра ла корт гече пъретаре (1е пгьтасе л^шплетъ , шню влиът , нп ае тохоржт , нп Ае рошв фтплет
Херввип лвкрв ае цесътор леа фъквт пре еле .
н. Лвпгвл впв! пъретар с1е йоъ-хеч! нп' оптбекоц!, ипоелатЛе патрв коцТвп
пъретар ера , о тъсвръ ера ла тоате пъретареле .
л. . III 1 ч|'пч1 пъретаре (Пп тржпселе се цшеа впвл Ае алтвл (а) .
Д, 4 1Ш 1Ар»"|1|! Ч1НЧ1 ИЖрГКрс |р« А1НТрв ДЖШ1Л1 ».мнд«11 «нвл Д14Л1вл.
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I . ПЛаК фъквт мотор! вшете датарпшеа впв! пъретпр Не о порте ла лдтпревпаре, ни ата а« фъквт да тарцепеа пъретар8лв1 челъ! Ат аФаръла лшшревпареа
ас1оа , Ч1пч1-геч1 Не к10тор! ав фъквт Но о парте а пъретарвлв! , пн чючТ-геч! Не мо
тор! а» фък»т де чеа!-л-адтъ парте а пъретарвлв! , Нвпъ липпревпарса челв! Не алИоиеа кв Фаца впвл кътре алтвл къвтжпН Ф1е-каре .
*| . ИЛ а фъквт чшчЬгеч! Не копч! Не авр , ип ав лшшревпат пъретареле впвл кв
алтвл кв копчеле , ни* се Фъчеа вп корт .
П1 . 1Ш ай фъквт П1е1аргъс1те , ка съ акопере кортвл, вп-спре-гече ше! а§ фъквт.
п . Лвпгвл вш1 ше! ера Не тре1-геч! Ав коцТ , пи Не патрв коц! латвл втеа , Не
о шъсвръ ера челе вп-спре-гечеше!, пп лшпревпате чщчТше! лптр'вп док, пп
шасе лдптр'вп лок.
д1 . 1Ш ав фъквт Ч1пч1-геч1 Не мотор! пре шарцшеа п1бЙ че! Нш ппжлок Нвпъ
лдтпревпаре , ип чтч!-2еч! Не мотор! ав фъквт пре тарцепеа шеп че се липпрекпа кв аНоа .
61 . 1Ш а8 фъквт Ч1'пч1-2еч1 Не копч! Не аратъ , пи а8 лшпревпат копчмо Ае юотор! пи л8 лшпревпат ш'е!ле, пи* с'ав фъквт впа .
61 . 1Ш а8 фъквт акоперетжпт кортвлв! те! Ае вервече роппте , пи' акопервшжлтвр! ш"е! втете Неасвпра .
о| . ИЛ ай фъквт кортвлв! стжлп! Ае лешпе пепвтреНе .
н| . Бе кече коц! вп стжлп , пп Ае вп кот пп жвтътате Ае лат вп стжлп .
Л.5 . ПОЪ ВППКр! Ла ВИ СТЖЛП СТ,Т>1)Н ЛДШПрОТ^ВЪ ВПВЛ

алТВК1 .

к . Аша а8 фъквт ла тоц! стжлпп кортвлв! , ВП а8 фъквт стжлпп кортвлв! , Ноъ
хеч1 с!е стжлп! Неспре партеа чеа Не кътре Австрв , пи патрв веч! Ае тетелП Не
арцшт а8 Фъквт лаНоъ-геч!Нестжлп1 .
ка . 1)оъ тешели ла вп стжлп Не атжпНоъ пърц!ло лв! , пи" Аог тетелП ла вп
стжлп Ле атжпНоъ пьрцие лв! .
кп . 1Ш ла партеа аНоа Не кътре ппегъ-повпте Ноъ-геч! Не стжлп! , пппатрваеч! Не тешели ла Нжшип Не арцтт , Ноъ тешели лп вп стжлп Не атжпНоъ пърц!-*
ле лв! , пп Ноъ тетелП ла вп стжлп Не атжпНоъ пьрцие лв! .
кг . ИЛ Нншапша кортвлв! Неспре партеа Не кътре таре ,
кд. Ав фъквт шасе стжлп!, ип Но! стжлп! ав фъквт ла вппврие кортвлв! Нитапо!.
к(г. ПИ ера лштокта Не жос , ип лттр^вп кш ера токпнц! , Ат кьпете лштр'0
асетьпаре.
кв . Ата ав фъквт ла атжпНоъ пьрцие челор Ноъ вппвр! , пи' ера опт стжлп! ,
ип тетелиле лор Не арцтт ша!-спре-жече , Ноъ тетелП ла вп стжлп , пп Ноъ
тешелИ ла алт стжлп Не атжпНоъ пьрцие лв! (») .
кз • Ш1 ь* фьквт чтч! яъвоаре Не лешпе пепвтрейе ла стжлп! Не опярте а кор
твлв! .
М . * А« «МЖиДОж ЯАП1Т1Л1 Л»1 .
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кн . 11Н чтчТ яъвоаре ла стжлп! йе чеаТ-л- алтъ парте а кортвлв! .
к«о. . 1Ш чшч! кгвоаре ластжлпП че!йпни.по1а кортвлв! йе кгтре таре .
л . 1Ш гъворвл чел йт гшжлок прт иижлоквд стжлшлор се петречеа йела о пар
те пжпъ лдичеа[-л-алтъ парте .
а& . 1Ш стжлпп 'I я.% Ферекат кв авр .
ав . 1Ш верщме лор прт каре се въга йрьцплеаз' фъквт йеавр, пп жъвоареле
леав Ферекат кв авр .
аг . 1Ш кв фъквт пкоперетжпт йе вжпът , пп тохоржт , пп с!е рошв лшшлетп ,
пп йе шътасе ръсзч1тъ , лвкрв цесвт лв фъквт Хервв]'т .
лд. Шхлавпйспре патрвстжлп! пепвтрея! Ферек;ц1 кв авр , пи къпътжеле лор
йе авр , пи тешелше лор , патрк йе арцтт .
л$. 1Ш а8 фъквт поалъ ла вша кортвлв1йе вжпът, пп йе тохоржт, ппйе рошв
лшшлепт , пп йе шътасе ръсвч1тъ , лвкрв л\тт'стр1*т .
аз . 1Ш стжлпп е! чшч! , пи къпътжеле лор , дена" Ферекат кв авр .
аз } НИ леай върсат лор чтч1 тешели йе арагаъ .
К А П

ЛЗ.

01 фД11 01К^А, Ж«ртИ«АН1кКл, М1А0СТ1В1ТО^А, МАС», Сф|ШН1кУл, КАНД1А1Д1 , ОАТА-

1а фъквт Веселеи с!крш йтлешпе пепвтрейе йейоУкоц! ппжмпътато йе л»пг , пи йе вп кот пи жвшътате йе дат , ип йе ви кот ни жв
шътате йелдппалт .
в. 1Шл'а Ферекат каагр мратсЦо лъвптрв, пийшаФоръ, пнЧа
фъквт лв1 21тте С*) схч1т йе авр лшшрежвр .
г . ПИ а вьрсат патрх вер!ц1 йе аврпре патрв корпврГале лв1, йоъ верцн йе о
парте, пи йоъверцп йе чеа1-л-алтъ парте .
л. 1Шав фъквт йрвд! йелешпе пепвтрейе, ни леа Ферекат кв авр.
€ . 1Шавъгат йрвщ прт вер^щле челе ош пърцие Сиср1влв1 съ ршЧче СШкл
кв еле .
г
5. 1Ш а фъквт жертвелшк пшост1В1тор йе авр кврат йе йо! коц! пи жвшътате
йе лвпг , пи йе вп кот пп жвшътате йе лат .
3 . 1Ш а фъквт йо1 Херввш! йе авр върсацГ* пи 'I а пвс йе ашжпйоъ пърцие
жертвелшквлв!.
н . йп Херввш Йе о парте , ин алт Херввип Йе чеа1-л-алтъ парте а жертвел
шквлв! , ип а фъквт пре аче1йо1 ХерввшГ Йе ашжпйоъ пърцие лв! .
.» . 1Ш ера ашжпЙоГ Херввшц- лмттяжпй арише сале Йеасвпра , ммршй К5
в. « 3'м-м, «Д»«» квгИн», с*8 квд«к , иа8н гжиж^АМцижв^.
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вр?ш'ле спле престе жертвелпи; , т! Фецеле лор впа кътре алта , кътре жертвелП1К ера Фецеле Херкв1пилор .
1 . 1Ш а Фъквт тпсъ Ле летпе пепвтресю йв а"о1 коцТ Лв лвпгъ , ип' Деви кот Лв
латъ , пи Леви кот ппжвтътатейелдппалтъ .
«I . 1Ш а Ферекато кв авр кврат , нп 'I а фъквт е! сшцеФвр! Ле авр егнц! лшпрежкр .
№ . ПИ '1а фъккт е! квпвиъ липпрежкр <!е пнтп, ш*1 а фъкнт гини,! сн«п*ц1 (1е авр
лпипрежзрвл кгшнш! .
п . 1Ш 'I а върсат е! патрв вер1п1 Ле авр ла патрв пърц! але ш*чоарелор е! свпт
квпвпа чеа липплетъ .
^1. Ера верцпле прьчсор! йрвциор , ка съ рнНче таса .
,
6-1 . 1Ш а фъквт йргцп йе летпе пеивтрейе , пи леа Ферекат к» авр , ка съ рнНчв
таса .
51. ПИ а фъквт васелетесП, влМеле е!, пн къйелшцие, шГкъвипле, ннпъетрътле , кв каре ва тврпа, с1е авр ккрат .
31 . 1Ш а фъквт сФешш'квл с1е авр кврат , върсат .
И1 . Фвсвл лвТ , ип ратврМе , ип скаФеле ип цшерме , пи Флорие сПп тржвевл .
л.1 . Шасе рашкре еиши! сПптр^псвл , тре1 ратвре сНптр'о парте ип тре! <н"п
че!-л-алтъ парте а лк! .
к . 1Ш треТ цшерТ лш кшвл пвкшоарелор, лттр'о рятвръ сквфъ, ипФлоаре.
кх . Ш1 тре! цшер! лш кшвл пвкшоарелор, лштр'алтъ рашвръ скаФъ, ипФлоаре.
кн . Аша ла челе шасе раткре , каре ес (Ип сФешгнк .
кг . 1Ш л\п сФешш'к патрв цшер! лш кшвл пвкшоаре! , лштр'о ратвръ скпфъ ,
Ш1 Флорие .
кд . СкаФа свпт челе а*оъ ратвре (Штр'жпс8л , нп скаФа сьпт челе Лоъ ратвре
Лптр'жпсвл , аша челе шасе ратвре , каре ес сНп сФешшк . .
ме . ИЛ ратврме , ип скаФеле сНптр'жпсвл ера тоате върсате спптр^п авр кврат .
к& . II И а фъквт лвпппме лв! шгпте , ип лшгврме лв! .
кц. НИ клещеле лв! йе авр кврат.
кн . Т)в вп талант йв авр кврат л'а фъквт пре ел, нп тоате вяселе лв1 .
к.о.. ПИ а фъквт жертвелшк Ле тътжере (Пи летпе пепвтрейе Ле вп кот с1е лвиг,
ип с1о вп кот «1е лат лш патрв твк!, нп а"еа"01К0Ц1 лшпълш'теа лв1 , (Нптр'жпсвл
ера коарпеле лвТ .
а . 1Шл'а Ферекат кв авр кврат, грат1еалвТ, пи пъреци лв! , ни коарпеле лв! .
а& . ИП 'I а фъквт лвТ квпвпъ лшшлет1тъ Ле авр лшпрежвр , пи йоъ верни Ле авр
кврат Та фъквт лв! свпт квпвпа чеа лшплептъ алв! , Ле ашжпсюъ пърцие лв1, ла
ат&гкюъ коастеле лм , ла вср]цме йр^циор , ка съ рнПче кв ачспа .
ай . НП а фъквт гъвоареле с!ш летпе пепвтрейе , нп леа Ферекат кв авр .
лг . ПП а фъквт вптвл Ле лети чел сфдпт ал впнерН, пи токппреа тътле! кврат
лвкрв <1е Фъкътор с1е пир.

23.
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К А П

ди .

О! ф»Ч1 ямртшлшкУл »рл«^ А» тст кУ сп*лжто»|н д* »»дмг, ш! кУр<п, ш\ л»»#р1Л1 Ч1А1 йД*С1 С* нУм«»« .

I а фъккт жертвелп1к бе арбере бе тот <Нп летпе пспвтребе бе чШч!
коц! бе лвпг, пп бе чшч! коц! бе лат , л^п патр» т«к! ера жертвелшкнл , пи бе тре! коц! лдппълдотеа лв! .
к . 11Н а фъккт коарпеле пре челе патрк ткк!, 61'птр'жпсвл ера
коарпеле, ип леа акоперЬ кв арашъ.
г. 1Ш а Фъккт квпвпъ жертвелшквлв! , пи' акоперепшпткл лв!, нп плхареле
ли! ни' Ф»рк8Л|'цие челе бе карие оле лв! , ни' къбелшца лв! , пи тоате васеле ла!
два Фъкат бе арашъ.
А. 1Ш'!а фъквт лв! грътар, лвкрв ка треажа бе арашъ.
с . 11П а фъквт грътарвлв! патрв верщ! бе арашъ лп патрв пърц! , ип леа пве
сьпт грътарвл жертвелшквлв! бе бесвпт, ипера грътарвл пжпъ ла жйтътате Не
жертвелшк .
5 . 1Ш а Фъквт брвп! жертвелппсвлв! бе летпе пепвтребе , ип леа Ферекат кх
арашъ, ии а въгат Црйуп ирш верцпле челе бш коастеле жертвелшквлв!, к&ь<1
л'а ршЧкат пре ел .
е. Гъвпос бе скжпбвр! л"а фъквт.
н . 1Ш а фъквт спълътолре бе арашъ, ви тешел 1*я е! бе аратъ, жптре (»)
Оглпгме Фешеиор челор че а8 постгт , каре ав пост1т ла више кортьлв! шърт»р1е! (и) .
.©.. Ш1 а Фъквт ккртея беспре аппагъ ъК , пжпкеле кирци бе рошв ръсвч1т бе
о свтъ престе свтъ бе коц! .
■ \ . 1Ш стжлш! лор боъ-геч!, ип тешелпле лор боъ-геч! бе вратъ, ии" жончеле лор ип ар1*п1ле лор бе яритт .
»1 . 1Ш лдп партеа чеа беспре пиагъ-поапте бе о свтъ престе свтъ бе коцТ. нн
вТЖЛНН лор боъ-геч!, ип те телиле лор, боъ-геч! бе аратъ, ип копчеле лор ,
Пи арнШе лор бе арПтт .
Н1 . ИНлшпартеа чеа беспре таре пъретаре бе чшчЬгеч! бе коц! , стжлпЛ лер
вече, ип тешелпле лор аече , ил копчеле лор, ил арнпле лор бе арптт,
п . ЛИ лш партеа чеа бе кътре ръсър1т бе чииЬгеч! бе коц!.
А\ . Пдиае бе чтчйспре-гече коц!бшш!По!, ип' стжлпи лор тре! , ип тешелпле
лор тре! .
€,. 1Ш бтпап01а ал-бо!-леа бе о парте , ии бе алта спре кша кврцП, пър«таре бе чтч!- спре-жече коц!, ии стжлпи лор тре!, ип тешелпле лор тре!.
и. * 1итря: ** ай4т Д1К Б'|Б»'и - армиатя , чм раммнмскж, ил «д-инискг «р| д!»
А«« Л« \*Т9*' *■ Чм»|» 41 41 ВССТ1Г, *Д'** * ф1М11Л*^, «Д>| СТ(ИЖа«4А*1Шл в«р . «Дв1.
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с; . Тоате пъретареле кортвлк! де шътасе ръсвчГтъ .
д! . 1Ш тетелпле стжлпиор ае аратъ, ни кшторме дор де арцшт , нп каветеде дор Ферекате прш прежвр кк арншт , ни стдлип прш прежкр Фереквц! кв
арцшт , тоц1 стжлпП кврцп .
Н1 . 1Ш акоперетжпткл порцП кьрци лвкрв де лшпестрпор, йе вжпът. ни" де шохоржт , ип де рошк ръсвчк, ип де тътасе лдтплетъ сю доъ-хечг де коц! де д»пг,
ми' де лдппалт , ппаедарг йе Ч|'пч1 коц! потр1В1ПЙв-ее п.т.п/.олор ккрци.
Л1 . 11П стжлпП дор патрв , им тетелпле дор патрк с1с аратъ, вп* ктторйе
дор де арншт , ии' капетеле лор Ферекате кк арншт .
к . 1Ш тоате църхинле ккрцП лшпрежхр де аратъ .
к» . иИ ачеасга есте токтеала кортклк! търткр1е1, дкпъ квт с'а порвпч1Т лх!
Поим, съ Ф1'е слкжва Левлцмор прш 1татар ф1кл дв! Аароп Преотвл»1.
кп . ПК Веселен Ф1*вд лк1 йр1е сИи пеатвл лк! 1вда а фъквт г1кпъ квт а порвпЧ1т Потпхл лк! Мойл.
иг . 1Ш Одгав Фечорвл л»1 Ахгсатах дш пеагавл лв! Иап, каре а фост тещер
тя! таре престе чел* цеекте, ни престе челе к*скте , ни престе челе лшшеетр!те , а цескт кв вжлът, ип кв тохорат, ни' кв рошк ръсвчк, нп кк тътасе.
кд. Тотакркд, каре с'а лккрат ла лвкркр! йхпъ тот лвкркл сФштелор с'а фъ»йт акр (Ип хечгиалъ доъ-яеч! ни поъ аеталапиД, ни' шап те свте ни треГ-яеч! де
глкл! авпъ сгклхл чел сфжпт.
к(? . 1Ш приштвл , че с'а адве длр с1ела оатепп чеГ пктърапД аг адкпърй, о
елтъ (1е талапцТ, ни о т1*е шапте екте шанге-яеч* ип чшч! де спш, о арахшъ
не кап, жктътяте де С1клк дкпъ сгклхл чел сфжпт .
кв . Тот чел че тернеа да пвтър, каре ера де доъ-аеч! де ап1, нита! екс ла
шасе свте ни' тре! тИ, ипчшчТскте, чшчГ-геч!.
ка. 1Ш а фост ачеа евтъ де таланц! де арфпт да въреареа капетелор кортвдвГ ,
ни да капетеле акоперетжптклк!.
кн . 0 евтъ де капете да оектъ де талапц!, вп талапт ла вп капът.
кл. . ПИ чеГо пие шанте екте шапте- хеч! мп' ч-шч! де С1КЛ1 'I г;8 фъквт ла кчоторие
стхшмор, ни а поле|'т къвьтлеле лор, ни Чгв" лшшосЬб|'т пре е1.
л . Ш1 аратъ с'а едне тре! свте, ии шапте- геч! де таланц!, доъ пн1, ни патрв свте де спш .
м. 1Ш а фъккт дштр'дпса прагкрие
пт.л чел де арашъ кв грътарвд лкТ , ни'
ля . 1Ш тетел^ме ккрцН прш прежвр ,
кортклв! , Ш1 цервшИ ккрци прш прежвр
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вш!г кортвдв! търтяр!е1, пи' жертведтоате васеле жертвелш'квлв! .
Ш1 прагьрие порци ккрци , ип цервшИ
.
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КАП кв.
нжрш&ц» .

1 вжпътвл , пп тохоржтвл , пп рошвл , че ай рътас леа фъквт вешпппте Йе слвжбъ лв! Аароп , ка съ слвжаскъ к» еле лштрв чел сфжпт ,
(I; ПЬ КВШ а П0р8ПЧ1Т БоШПВЛ Л81 М01С1 .

«. 1Ш а фъквт втърарвл Ае авр, ни (1е вжпът , ип Ае тохоржт , ип
Ае роша рьсвч1т , пп а"е тътасе тоарсъ .
г . 1Ш тсЛаръ тъвлеле челе Ае авр ка първл , ка съ'л цеасъ л^пшревпъ кв вжиътвл , пи кв тохоржтвл, ни кв рошвл чел ръс8Ч1т , пп кй шътасеа чеа тоарсъ,
лвкрв цесвт леа фъквт пре еле .
^ . йтърпрвл лшпревпат йе атжпйоъ пърцие , лвкрв цесвт лдптрв сте лшшлеит впвл кв алтвл , (Нптрв йжпсвл а фъквт йвпъ ФъптвралвГ, <Ип авр , ппсНп вж
път, ии (Пи тохоржт, пи сП м роиш ръсвч!т , ии (Пп шътасе тоарсъ, йтъ кеш
а порвпч1т Бошпвл лв! МонМ .
0 . 1Ш а фъквт Аоъ тетре Ае Старагй лдтпъпате , пп и1пт81Тв кв авр, съпате ,
пи чоплке чопл1'ткръ йе печете , Пп тжпнле Фнлор лв! 1срам .
6 . НИ леа пие пре вгаерие втърарвлв! , тетр1 йе пошешре сжпт Фплор лв!
1сра1л , (П,пъ квш а порвпч1т Ботпвл лв! Мо1с1 .
^. Ш1 а фъквт Епголтоп лвкрв цесвт кв липпестреле, йвпъ лвкрвЖвтърярвлв1 , с1е авр , ип йе вжпът , пп Ае тохоржт , пл Ле рошв ръсвЧ1т , ин йе тътасе
тоарсъ , лдп плтрв корпвр! лдис1о1т ае фъквт Епголп!опвл , (1е о палтъ де лвпг ,
1И1 Ае о палтъ с!в лат ликПнт .
н . НИ а цесвт жптр'жпсвл патрв ржпйвр1йе тетре сквтпе , ржпйвл чел Иптш!'
Ао тетре СарсПоп , ип' топагшп ип Старага",
а. 1Ш ржпйвл ал-йоГ-леа Аптракс, ип Сапжр, ш! Гасшс.
I . НИ ржпйвл ал-треьлеа Лшршп , пп Ахат1с, ип Атетштос .
д| . 1Ш ржпйвл ал-патрв-леа Хркол1тос , ии В]'ршоп , ип Ошхшп , лдпквпцврате кв авр , ни легате прш прежвр кв авр .
1м . Ш1 шетрме ера квпвтеле фИлор лвПсраи, йоъ-спре-жече кв йоъ-спре-аечепвте але лор , съпате печец! , Ф1е-каре (Питре челе (юъ-спре-яече пеатвр! кв
пвтеле съ8.
г! . ЛИ а фъквт престе Епголгноп лъпцвше лдтплепте , лвкрв лдпшлет1т Ае
авр кврат.
д| . ип а фъквт Аоъ павехе Ае авр , пп Аоъ верцп Де авр .
$[ . ин а пнс ачеле Аоъ вергц! Ае авр ла атжпйоъ лдпчепвтврие Епголпшпвлв! .
61 . Ш1 а пвс лъпцншеле челе Ае авр фптр^ппжпсЬъ вер1"цме Ае ашжпйоъ пър
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Ц1ле Епголшопвлв! , пи йе атжпйоъ пърц!ле , пн а? лшпревпат ачеле йоъ лъпцвше .
31 . ЛЛ а пвс престе челе сюъ павеяе втерП втърарвлв! (Нппамте л\п фяцъ .
Н1 . ЛЛ а фъквт а"оъ верщ! сю авр , пн леа пас престе атжпсюъ арнпле пре
тарп!пеа Епголшопвлв! , пи' пре таципеа чеа (Нлпппсиа втърарвл»! <5т лъ«птрв.
*1 . ЛЛ а фъквт с1оъ вер1ц1(1е авр, пи леа пас престе атжшю! втерП втърарвлв! (Пп жос с!е с1жпсвл Л1П фяцъ г1кпъ лшпревпареа чеа <3е сее а цесътври втърарвлв! .
к . ЛЛ а стржпс Епголтопвл аЧп верщме челе йе пре а"жпсвл кътре верщие
втърарвлк! цнпйв-се а"е вжпът , *ппй лшплете кътре цесътвра вшърарвлвц ка
съ пв се ласе Епголтопвл с1ела втърар , а"впъ квга а порвпчк Вопшвл лв! Мо!с! .
ка . ЛП а фъквт хаша чеа лвпгъ пжпъ жос, каре есте свпт ктърар, лвкрв
цесвт тот вжпът.
кп . ЛЛ гвра хаГпе! че! лвпп! пжпъ жос -]\п пижлок цесвтъ , лшплептъ кв каре
циш! лшшрежвр, чел липпрежврвл гврН ера песюялегат .
кг . ЛЛ а фъквт ла поалеле хаше! че! лвпп! пжпъ жос сПп жос росНоаре , ка
а впе! рови лшФлор1те , йе вжпът , ни <1е пюхоржт , пи а"е рошв ръсвч1т , пи (1е
тътасе тоарсъ .
кд .- ЛП а фъквт клопоце! сю авр , ип а пвс клопоцеп пре поалеле хаше!
льтпрежвр прттре росШ .
ке- Клопоце! аеавр, пн росНоаре пре поалеле хаше! лшпрежвр , ка съ сляжаскъ йвпъ квт а иорьпч|'т Ботпвл лв! Мо!с1 .
кз. 1Ш а фъквт хаше с!в тътасе, лвкрв цесвт, лв! Аароп, пн фЛлор лв! .
кд. ЛЛ кИарелейе тътасе , ип пптра йе тътасе, ип лшвръкъпиателе (а) 0*6
тътасе ръсвч1тъ.
кн . ЛП вржпеле лор , йе тътасе вжпътъ , ни тохоржтъ, пи роипе ръсвчхтъ,
лвкрв йе липпестр1Тор1, лш че кш а порвпчгт Оопшвл лв! Моми .
кл. • ИН а фъквт тавла чеа йе авр , осев]'ре сфжптвлв! йе авр кврат , пн а
скрю пре еа слове съпате йе печете сФШщре Лошпвлв! .
а . ЛЛ ав пвс престе еа липплетвра чеа вжпътъ , ка съ Ф1в престе пнтръ
Деасвпра , лдп че кш а порвпч!т Лотпвл лв! Мо!с1 .
ла . ДЛ а8 съвжринт тот лвкрвл кортвл»! търтвр1е! , пи а8 фъкйт фЛ лв! 1сраи
авпъ тоате , кжте а порвпч.т Ботпвл лъ\ Мо1ск
ак . ЛИ а айвс кортвл ла Мо!с1 , ип тоате васеле лк! , пн верщие лв!, ип
стжлпп лв! , пп гъвоареле лв! , пи цервпн! лв! , пн тешелпле лв! .
лг • ЛЛ ш'е!ле , ни ше!ле (1е вервече челе роните , пи* акоперемжптврие челе
веасвпра шеЛ че1 вшете .
*}. * рОКМЛС СЖНТ Х4'м* > "в Н«р1 С2 4ИЧШЦЕ,

М»и«»Г1 Ш» Д1ИЖТ н«м д< 3'А*ГН) л«нД
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ла . 1Ш катапетеаста (*) , шГ с'кр"8Л търтврГе! , шГ сГрьпП лт , вп жертведгт'кк.1 .
ле • Ш« шася, пи* тоатв васеле е! , нп пжпше пипери .ргшаште .
ле. НИ СФеннпккл чел ккрат , нп" лвпншле лк1. па двтин а"е арс!ере , ин
тоате васеле лт , ип »пт8л с!е летп чел дела капсПлъ .
лз • ПП т'лост'в'тор8Д, нп 8пт«л де летп ал впцерп, ин тътжеа чеа токпптъ (и) .
лн . 1Ш поада корт;лк1.
л,о. . НИ жертвелшквд чел де аратъ , ип грътарвл , нп йрзци л«1 , пп тоате
васеле лв! , ип" спългтоареа , ип" тетел'а е! .
м. ТШ пжпгеле кнрцп, нп стжлпи, ни тетелнле е!, нп поала «ши кврцН,
нп Фвпнле е! , им' цървшП е! .
'
мд . НП тоате впелтеле челе че сжпт да лвкрвл кортклв! търт»р1еТ.
ми . НП вешпнлтеле челе де слвжбъ , ка съслкжнскъ кк еле лдп сФЖпта , вешвнлтеле смпте!, каре сжпт але лв! Аароп, нп' вси1пп'птеле Филор л«1 челе де
слвжбь , (Ьпь тоате , кжте а порвпч'т Бопткл дк! Моин , аша иъ фъккт фН дя!
1сраи тоатъ гьт'реа .
мг . ПИ а въ&вт МоГс1 тоате двкрврие , пи' ера Фьккте ачестеа л>л че кш а
порм1Ч1"т Ьошпйл Д81 М01С1 , ашадеав фъквт пре еле, ип сше '1а квваштатпре
•I Мо1с1 .
К А П

М.

^н лИм а'м тжТ С1 пс^мчгф» с» С1 р|д1Ч| , ш\ си С1 Сф1иц|»скя кертЧд : клр*
сняжрилм^^-н , С|Ь'мпл|

а» мярим Доа-иЬлЬ 1 : чет А»а#н* лксш^чма^л ноь^л,
»ф*р кжиа пущх .

' а гръ1т Оогппвл кътре МоТс", г'кхп<1 :
п . -1\п гша сПптд! а лвии аЧпт*! двпъ поъ ве! лштинГе кортйд.
търтвр'е! .
г . ЛИ ве! пкне с"кр'кл търтвр"е1 , ип ве! акопер" с'кр'вл кв ка
тапетеаста .
А . НП ве! въга лм лъвлтря таса , ип* веТ пкпе лдппл "пте лкпереа е! .
<:. ПП ве! вьга л\п дъвлтрв сФешшквл , нп'ве1 пкпе Фъклпле л«1 , ип' ве! пвл*
жертвелшквд чел о*е а«р , ка съ тътжехе лиимштса с'кр'клв1 .
е. НП ве! пкпе «коперйреа пкоперстжптклн! пре кша кортклв! търтвр'е1 , нп
жертве.пикчл жертвелор л\л ве! пкпе ла випле кортвлк! търтврплор .
я . НП ве1 пвне спълътоареа лдптре корткл търтвр'еТ , ип' лштре жертвелп!к,
ш\ ве! п>ие лдптржпсн апь.
*А.

*

К4Т»П<Т|*5*»« 6(Н Н1КЖИГ ЙМН1СИ ,

■ •М СЖНГ А*Ол'1*р| А*«Р1Л1 Ч1А« А' ЯЖИ51 .
А1М М«1 «\8л| I Ч1Я14 ,

А$. %.

К*рс ^НС1МЧГ«51
СЛ!Н:

*К9Ш1р§МЖНТ Д{ ЯЖН5»,

ТЖМЖ1* ТОАМ1р11,

«Д1ИХ ТОКМ1ТЖ
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я . Ш1 ве! пипе лшпрежвр корил , пи тог.те кжте сжпт ле веТ сф1пц1 .
л . 11Н ве! дка кпт бе лешп бе влцере , ни ве! ице кортвл , ш! тоате челе
•Иптр^нсвл , шПл веТ сф]'пц1 пре бжпсвл , ни тоате ввселе лв! , ии вор *1 сФште ,
ни ве! «1. це жертвелшквл жертвелор, ии' тоате вг.селе , ни ве! СФ1ИЦ1 жертвелшквл,
Ш1 ва Ф1 жертвелшквл Сфжптп Сфштелор .
I . III! ве! впие спълътоареа , ии тетел18 е! , пи' о ве! СФици пре еа .
«I . ии ве! абвче пре Аароп , ни пре фп лв! ла вниле кортвлв! търтвр1'е! .
1
№ . Ш1 ве! спъла пре бжшш! кв нпъ , пи" ве! лшвръка пре Аароп кв вешплптеде лв! челе сФште , шГл ве! впие пре ел , шГл ве! сФ1ПЦ1 пре ел, ии ва
преоц1 пие , ии пре Фечори лв! ве! лбвче , шП ве! лшвръка кв хаше , шП ве!
внце , пре квт а! впс пре татъл лор , ии" вор Ф1 пие преоц! .
п . II И ва Ф1 касъ ле Ф]'с лор внпере <1е преоц1е лш веч! лштрв пеаткрме лор.
д| . НИ а фъккт Мо1с1 тоате кжте '! а порвнч1Т лв! Ботпвл , аша а фъквт .
51 . ПН а фост лш лвпа бштж! лт ал-бо!-леа ап бе кжпб ав еии'т е! бш Егтет , ла лвпъ поъ с'а лД/тпс кортвл .
м. 1Ш а ш.с Мони кортвл, ии а пвс къжецелеле , ип а ашегат гъвоареле .
Н#м».
^1 . Ни а р!(||'кг.т стжлпП , ии' а лтт1нс пъретарелв кортвлв! , ни' а Пьс пкопе- д , * .
решжнтвл кортвлв! престе ел беасвпра , сЬпъ квт а порвнч1Т Ботнвд дв!Мо!с1.
м1. Ш1 лвжпб шъртвриле леа пвс лшсшрШ, пи и пвс брцШ свПт сшр1в .
4.1 . 1Ш а кътат пьри.л лн) корт, ии' а пвс акопере^жнтвл кятшетесше! , пи
• аконерп- «!кр1вл шъртврйе! , лдп че кш а порвпч1т Ботивл лв! Мо!с1 .
к . 1111 а пвс шаса лдп кортвл шъртвр1°е! бе партеа кортвлв! шъртвр1е! с1е кътро пиажъ-иоапте аФаръ бе аконерешжптвл кортвлв! .
кд . Ш1 а пвс престе еа пжйиле пвпери , лдгшайнеа Попшвлн!, бвпъ квт а пор»Н'ит 0 о ши вл Л81 Мо!с1 .
кп . Ш'1 и пвс СФеп шквл лш кортвл търтвр1е! лшпреажта теси бе партеа
кортвлв! кътре австр» .
кг. ии а пвс Фъклиле лв! лшпнштеа Вотпвлв! , дшчекш а порвпчн Вотпвл
лв! Мо!с1 .
кд . НИ а пвс жертвелшккл чел бе авр лдп кортвл търтвр1е! лшпреажта катайетееше! .
к^ . ии а тътж1*ат п; есте ел тътжеа токпире! , бвпъ квт а порвнчхт ВотИВЛ Лй! Мо!с1 .
кс . Пи жертвслш"к8Л жертвелор л'а Пвс ла ишлс кортвлв! тгртгр1'е! , ии' а
ябве престе ел арбере бе Тот , ии жертвъ, бвпъ квт а порвпч!т Ботпвл ла!
>1о!с1 .
«д. ПИ а фъквт спълътоареа лштре кортвл търтвр1'е! , ии' лштре сфсшшк.,
пи .. пвс лштржпса апъ .
км . Кп съ се спеле б!п транса Мо!с1 , Ш1 Аароп , Ш1 *П лв! , ш&!пи« лор 1
Ш1 П1Човреде .
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кд . КжпД вор 1птрп еУ л\п кортвл пп,ртвр1е1 , еяКкжвй тегпеа ля жертвелт*к
еъ слвжаскъ, се спъла (Нп тржпса , дтъ квт а порвпчгг Пошпвл лв! 31о1с1 .
а. НИ а п.чс ккртеа прш прежврял кортвлв!, ип а жертвелшквлв! .
ла . 1Ш а съвжрипт Монм тоате лвкрьрие , ип а акоперк пор кортвл търтвр1е1, ип с'а ВП1П.18Т кортвл де тър1реа Вотпвлв!.
Н^М1 .
ля . 1Ш п'а пвтвт М01С1 съ штре лдп кортвл търткр1е! , къ втвреа сюасвпра
л. (?■• ЛЙ* порвл, ип' с'а ктилвт кортвл Ае ипрареа Боюпвлв!.
г 4^л\ >%: лг . Ш1 кжпс1 се ркНкн порвл Нела корт Л1П жнга фи лв1 1сраи кк тоате але лор .
в. I . лд . 1ар кжш! пв се ркИка порвл , п» лш жвга , пжпълшяша, лш каре се ркИка порвл .
ле • Къ пор ера 210а престе корт , ип по.- птеа фок ера престе йжпсвл 4>ппаштеа атот 1срашл , лш тоате пврче^ерие лор (в) .
,

кйртей л е е I д I л о р
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еле че сецн! де ржпсЬпала Левцплор , сжпт : . Жертвеле преоциор ,
т1 слвжвеле Левщиор , лшкъ ип' сървъторме , каре тоате лдптр'а1еастъ карте се квпрпЛ. Сф : АвгвстШ Картеа : I. Ве четатеалв!
Овтпежей се паре а 21че, квт кълт стптвл певшовгцш! ( а1екъта!
ЛМишпте де пгкътв!'реа лв! А(1ат ) п'а« фост жертфе, ип' лшвацъ , квт къ оашещ'! че! сПптж18, кврац! Фппс! а"е тоатъ пр1'хяпа пъкатвлв! пре о'пе лв! Бвшпегев, ка шще жертфе преа кврате , сав жертв1т . Квт къ ачеютъ карте есте
ас!евъратъ а лвТ Моип" , кв ачелемш с!овев1р1 се аратъ, кв каре с'а арътат пи
Фачереа , ш1 еип'реа . 1Ш *ИвА къ лщ асюа леце та! пшик пв се скр!е де жертФеле челе <1е с1еос1Б1те Фелвр! , де корт, де посюивеле , ип' с1е слгжвеле Преоц.1лор , ип де алте твлте , каре се цш де слвжва лв! ВътпехеЯ , пв пе пвтет лшЙ01 , квт къ тоате ачестоа, каре сжпт л^птр'ачеастъ карте, п^р Ф1 йе Мо1С1 скрюе .
а8. *

^н I ра ю*т{ в8рч1Д{р'|А{ лор , АД1КХ, тггдивяд, кжид п»рч|ди 8Т.
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КАПА.

д|м еТ , д)н к»пр1 , д1н т#рт#**А1 , ш'| двн мо^меТ .
1 а К1*етат пре МоТс! , пи '! а гртЛт лв! Вотпвл (Нп кортвл търтвР1С1, 2Й.жш1 :
в. Гръеще фИлор лт 1срам , аша ве! г\че кътре е! : от (Пптрк во! (1е ва аЛвче сЬрвр! Бопшвлв1 Дш впе , пн(Нпбо1, ни (Пи о1
вец! аНвче Дарврие воастре .
г . Т)е ва Ф1* арНере Ле тот (Ьрвл лв!, сИп во! парте Бървътеаскъ квратъ ли ва аДв- биир ,
че ла вша кортвлв! търтвр1е!, лдл ва аДвче пре Джпсвл прПпнт фшшптеа Бошпвлв!. к«. I .
А • ПИ в а пкле шжиа пре капвл жертве! , припи тъ лв1, ка съсе пнлостеаскъ
спре чел че о аДвче .
р. 1111 вор жвлпа вщелвл лшпвштеа ПотпклкТ, пи' вор аЛвче фи лв! Аароп
Преоцп сжпцеле , пи вор върса сжппеле ла жертвелш'квл , каре есте ла вша кор
твлв! шьрт«р1е1 .
з. ИЛ ккръцтЛ арДереа Де тот Двпъ шъДвлър! о вор лшпърц1 пре са Ф1*е-каре тъс!вларе (1с осев! .
3 • ПИ вор пвпс фи лв! Аароп ПреоцП фок пре жертвелшк , пи вор грътъсП летпе пре фок .
и. ПИ вор пвпе фН лв! Аароп Преоцп пърцме челе тъете капвл, ппгръс1теа
престе летнеле , каре сжпт пре фоквл чел Де пре жертвелшк .
«. 1ар изървптаеле , пи' шчоареле ле ворспъла кв апъ , пиле вор пвпе Преоцп
тоате пре жертвелшк , арДере Де тот есте жертвъ , пи'рос(1е Бвпъпнреагшъ Потпвлв1 .
I . Гар (1е ва Ф1 (Пи о! Дарвл лв! , кътре Оопшвл , пи сИп пп"е! , ни (Пи ех! спре
арДере Де тот , парте Бървътеаскъ кврат ли ва аДвче пре ел .
и . III I ва пвпе шап а пре капвл лв1 , ин'л вор жвппа Де кътре коастеле жертвел.
шввлв! челв! Леспре ппаяъ-поапте лшпаштеа Бошпвлв! , ни" вор върса фи лв!
Аароп ПреоцП сжпцеле лв! пре жертвелт'к лшпрежхр.
в'1 . ППл вор Леспърш лдп пърц! , пи' капвл ни севл , ни" ле вор пвпе Преоцп пчестеа пре летнеле , каре с<т.пт пре фоквл чел Ле пре жертвелшк .
п . 1Ш тацеле, ни шчоареле ле вор спъла кв апъ, пи ле ва аДвче Преотвл тоате ,
пи ле ва пвпе пре жертвелшк , арДере Де тот жертвъ, пи'рос кв бвпъ пнреа/пгъ
Вопшвлв! .
^1 . 1ар Де вп аДвче Дт челе гвврътоаре жертва са Дар ЛошпвЛ}!, ва аДвче ш"п
твртвреле , спв (Пи порвшв! Дарвл съв .
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е(. ШГл ва абнче Преотвл ла жертвелп!к, год^Тва *рж?:це капвл шГл вапвпе
Преотвд пре жертвелп!к , ш! ва стоарче сжпцсле кътре фйпйвл жертвелшкьлв! .
81. 1Ш ва скоате гкша к» пепеле , пи ова лепъба ллпгъ жертвелпЬ; йе кътре
ръсър1т- ла локвл чепвшП.
а . 1Ш'л ва рвпе бш ар!п1 , ипп»'л ва тъеа пърцТ , шГл ва пвпе Преотвл пре
жертвелмк престе лешпеле челе бе пре фок , абвчере бе жертвъ есте пнрос кв бвпъ
пнреагтъ Бошпвлв! .
КА II

й.

А>Ц1Х 4^#Ч|4П Ж1(>ТК1АОр , 4 ф*1М|1 стротт! кУ Ки* ^1 ММН , & ТЪМ*|Г, »пжТН1Л04,

А Ж.4ТВ11 Д1НТ1ГД1, Ш| Д| П«1 Г41Т4А Ш1 &

П*р|,|1Л04, Т04Т1 СХ44Т1 , 144 М^

ДОСГНТ1, НИ1С1ф11кИ ЛМ141 .

ар скФлеткл бе ва абвче бар жертвъ Сошпвлв! , ФчЛпъ кврптъ съ ф1в
с"арвл лв1 , нива тврпа престе еа вит бе лешп , ип ва пвпе престе еа
тъшле : жертвъ есте .
п . 1Ш о ва абьче ла Фп лв! Аароп ИреоцЯ, пн лвжпб бш тржпся шжпаплшъбш Фмпачеакв вит бе ленш , ип тоатъ тъшжеа е! , нива пвпе Преотвл
потешреа е1 пре жертвелшк жертвъ, пнрос кв вкпъ пнреактъ Бопшйлв! .
г . 1Ш че ръшжпе Ла жертвъ , лв! Аароп ип' Фплор ль! с*жпта сФштелор , бш
3' АЛ

жертвеле 1)опш«дк1 ,
А . 1ар с1е ве1 аййче аар , жертвъ коаптъ лшквптор , бар Оопшвлв! бе фъмъ ,
пж!п1 пебоса(те Фрътжптате кв впт бе лешп ^ ип тврте пебосште впсе кв впт бе
лешп .
@. 1ар бе ва Ф1жергвъ бш т{гае барвл тъв* Фъшъ Фрътжптатъ Кв впт бе лети
псйосгпте вор Ф1 .
е . 1Ш ле ве! бвплка прееле ввкътвр! , ш! ве! тврпа Престе еле впт бе лешп :
жертвъ есте Потпвлв! .
а . 1ар бе ваФ1 жертвъ бе пре грътарбарвл тъв, Фъшъкввптбе летпсе ваФаче .
и . Ш1 ва абвче жертва , каре о ва Фаче й'штр'ачестеа Бошлвлв? , 1Ш о ва абвче
лаПреот,
л. . 1Ш апропппб«-се кътре жертвелт'к , валка Преотвл б!п жертвъ потепи
реа е! , ип ва пвпе Преот«л пре жертвелшк арбере йе тот , ш!'рос бе ввпъ ппреовпи, Вотпвлв! .
I. 1ар че ва рътЖпея бела жертвъ ва ф!аЛв1 АарОп , ип а Филор лв! , сфштеле сФ1Птелор бш арберие бе тот лле Поишвл?;! .
41 . Тоатъ жертва , каре о вец! гбкче Оотпвлв! , съ п'о Фачец! бост'тъ : тот че
есте босият , ип тоатъ ппереа съ п'абмчец1 сИп тржпса жертвъ, бар Оошпвлв! ,
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н! . Б1п пжргъ съ 1в айкчец! ачестеа БотпвлвТ : 1ар пре жертвелпж съ п« се
пее спре пирос Ае бвпъ ппреаатъ 1)отпклв! .
п . ПИ тот Дарвл жертве! вопстре кв саре съ'л сърацТ , нл съ пв се ркмпеяскъ М»т:
сареа ашегътжптвл Ботпйлй! аш жертвеле воастре , пре тот аарвл вострв вец! а- мн.
ъАьче БотпвлвТсаре .
А1. 1ар Ае вец! яАкче Ат пжрга рогйелор жертФъ Ботпвлв!, гръвпце поъ
коапте пжргъ врлв1те Воюп8Лв1, пи' ве! аавче жертва пжрц! ровйелор .
6> . ГШ ве! тврпа престе еа вит Ае лета , пи ве! пкпе престе еа тъшже , жерт
въ есте .
91 . ИМ ва айвче преотвл потешреа е! «Ив гръвпце кв вптвл <1е летп , пи тоатъ
тът&еа е! : жертвъ есте Боашвл»! .
К А П

Г.

^М 41 К1ПС* С1АД&С* Ж»рТП»Л1 Ч«Л1 Д1 ГНЧ1 , ДД1К2 '

Д1 КОУ, Д1 0?, ДЕ М1Н, Ш1

Д1 КДПр! , Г^1С|М|* ТОАТ* , Ш1С«Ну1Л1, Л#Гш1 ЛПЮфтцр Д#ММ1Х.Ь' .

ар Ае ва Ф1 жертвъ Ле тжпт81ре йярвл лв1 : Оотпвлв! , ае'л ва а^вче (Пп
бо! , ор! Ае ва Ф1 парте Бьрььтеаскъ, ор! парте Фетееаскъ , кврат л\л
I ва ас1вче лтпаштеа 1)ошпйлв1 .
н . НИ вапвпе тж1ш'ле сале пре капал (Ьрвлв!, шГл ва жкппала
ьип кортвлв! търтвр|е1 , пп вор ткрпа ФилвГАароп преоци сжпцеле пре жертвелгпквл ар^ерпор Ае тот лшшрежкр .
баир*,
г . 11.11 вор аа*вче А'т жертва шжптв1'ри жертвъ Бошпвлк! севл , каре акопере кл.. п.
пжптечеле , пи тот севл , каре есте пре п.кптече .
^. НИ атжпДо! рървшш , ипсевл, каре есте престе е! , пи каре есте престе
коапсе , пи пеллца чеа а*е пре Ф1кат кв рървпкН ва скоате .
р. Ш\ ле вор пвпе ачелеа ФплвГАароп преоци пресге жертвелшк , Леасвпра
арНериор Ае тот , престе летпеле , каре сжпт пре фоквл чел Ае пре жертвелшк ,
жертвъ ни'рос Ае ввнъ имреахшъ 1)отпкли! .
• . 1ар Ае ва Ф1 На о! аарвл лв! , жертвъ Ае тжптмре Вопшвлв!, парте вървьтеюкь, а8 Фетееаскъ , кврат ли ва оавче преел.
а. 1)е ва пАяче пиел Аарьл съ», ;.<1иче*л-ва пре ел жппаштеа Вошпйлн! .
н . ИМ ва пвпе шжна пре кап.»л аарйЛй1съв, л\л ви жвппа ла вшие кортвлв! глъртв]ме1 , ни вор търпи фи лв! Аароп преоци сжьцеле пре жертвелшк лшшрежвр .
л. - 1111 ва аавче аш жертва шжптв1рп араере Бошийль! , севл, на нпжлоквл
жврат , кв шалеле ва лва пре ажисвл , ин тот севл , каре акопере пжптечеле .
1. 1Ш тот севл , каре есте престе пжптече , пи престе атжпао! рървики , пи*
севл челае пре е! , каре есте ла коапсъ , пи прапорвл Фматвлв! кв рървлкн л><жпй,
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41. Ва аЛвче преотвл престе жертвелппс пмрос Левяпъ пнреаятъ арЛере БотП8Л81 .
в1 . 1ар Ле ва ф1 Лш капре Ларвл лкГ Ботпвлв! , шГл ва аЛвчо литаттеа Ботп . 11.11 в п пвпе тжТшле престе капвл де!, шГл вор жкппа лиша{птеа Ботпвлк1 ла впше кортвлв! търткр1е1 , пп вор ткрпа фн лв1 Аароп преоцП сжппеде пре
сте жертвелшк лшпрежкр .
А1 . ПП ва аЛвчо <1т тржпсвл жертвъ Потпвлв!, севл, каре акопере пжптечеле,
ип тоатъ внтвра, каре есте престе пжптсче .
§1 . Ш|" атжпЛо! рървпкП , пи тот севл чел Ле престе е1, пи каре есте пре коапсе , ип прапоркл Ф1'катвлв1 кх рървпки ва лва .
51 . 1Ш ва аЛвче преотвл пре жертвелшк жертвъ Ле бйпъ пнреагтъ Вотпвлв! ,
тот севл Ботпвлв! .
3< • Лене лтвечГлттрв пептврие воастре , пп лт тоатъ сълъпмв1*реа во естръ
тот севл , пп тот сжпиеле съ п» тжпкац! .
ЕАП

Д.

К#М тр1С*/| С2С1 йЛ,#КЯ Ж1р-ГП1Л1 <ИА| ШНТр# ПХКАТ1Л1 ПрЮтКльЧ , 4 КЯП«Т«Н1|1,
Ш14МЬЛЦ1МП, П^М Н1Ц1ПНЦ1 ф%К#Т1 .

1 а гръп Оотпвл кътре Монл , 21'кжпЛ :
к . Гръеще ФЛлор лв1 1сраи , 21'кжпЛ : свФлетвл Ле ва пъкътв1лшппштеа БотпвлвТФъръ Левоелштрв тоатепорвпчие Ботпвлв! , каре
ля се каЛе але Фаче , ип' ва Фаче впа Лштр'ачелеа ,
г. Ье ви пькътв1 Арх1ерекл чел впс, касъ пъкътвеаскъ попклвл , вааЛвче вептрв пькатвл съв , каре а пъкътв1т ,

вщел Лш вач! кврат Ботпклв! пептрв пъкат,

д . НИ ва аЛхче в/целвл ла вил ле кортвлв! търтвр1е! лшпаштеа Ботпвлв! , ип
ва пкпе тжпа са пре капвл в|'цел»лв1 , ип' вя жкппа вщелвл лттиптеа Ботпвлв! .
е- Ш1 лвжлЛ преотвл чел впс , але кърв! шжш! сжптсмпцгге , Лт сжпиеле в1целвлв! , 'л ва въга Л1П кортвд търтвр1*е1 .
е . 1Ш ва лштшце преотвл Лепетвл лш сжппе, пи' ва строш Лт сжпце Ле шапте ор!
кв Леуетвл лдппаттеа Ботпвлв! кътре акоперетжптвл чел сфжпт .
3- Ш1* ва пвпе преотвл Лт сжпиеле вщелвлв1 пре коарпеле жертвелткхл*1 гьтже! токпире! , каре есте лшпаштеа Потпвлх! лш кортвл търтвр^е!, ип* тот сжп
иеле вщелвла! ва тврпа ла тепнша жертвелшквл»! арЛерп Ле тот , каре есте ла
вип'ле кортвлв! търткр1е! .
н . 1Ш тот севл вщелвлвГ пептрв пъкат , ва лва Лела ел севл , каре акопере челе
Лш лъвптрв , ип тот севл , каре есте престе челе Лт пжптече .
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л. . ПИ атжпЛо! рърнпкИ , ш! севл чел Ле престе е! , каре есте преоте коапсе , Ш1 пелща чеа йе пре Ф1*кат кк рървпки о ва два .
I . ^\п че кш съ 1а Ле ла вщелвл жертве! че! Ле шжптгпре , пи де ва аЛвче Преотвд пре жертвелшквл аЛвчер! I .
«I. НИ шелеа вщелвлв! , пи тоатъ карпеа лв!кй кг.пкл
пп к» тгрупнле пн к»
пжптечеле , пи кв валега .
ги. 1Шворскоате вщелвд тот аФаръЛе тавъръ лшлок кврат, впие вор върса,
чепвша ппм вор арЛе пре дешпе лдп фок , впЛе съ ва върса чепкша съ ва орс!е .
п . 1ар Ле и» ва ди' тоатъ аЛвпареа дв! 1сраи , пи' се ва аснвпЛе кввжптвл Ле да
окН аЛвпъри, Ш1 вор Фаче чеьа аФаръ Ле тоате порвпчие Бошпвлв! , каре пй се
каЛе а се Фаче , пи вор пъкътв! .
д| . Ш\ Лвпъ че вор квпоаще пькатвл , каре а пъкътв1Т , ва аЛвче аЛвпареа на
вщел Ле вач! кврат пептрв пъкат, шГл вор аЛйче ла «шие кортилв! шъртвр1е1.
61 . 11И вор пвпе вътржш! аЛвпъри шдшис сало пре капвл вщелвдв! лмшаштеа
Оотпвдк! .
61 . ПИ вор жмта вщелвл л^ппаппеа Ботпвлв! , пи Преотвл чел впс ва въга Лш
сжпцеле вщелвлв! лш кортвл търтвр1е!.
3' . 1Ш ва лштище Преотвл Леретвд фп сжпцеле вщелвл»!, пп ва строп1 Ле шап- ;
те ор1 лишаттеа Ооишклн!, дшпаштеа кстапетесте! че! сфштс .
И1 . 1Ш Лш сжпце ва пвпе Преотвл пре коарпеле жертведпшвдв! тътжиор ток-.
пире! , каре есте дшпаштеа ЬопшвЛб! лш кортвл щъртврге! .
л.1 . НИ тот сжппзле ли ва върса да тешелха жертвелшквдв! аЛкчериор , каре
есте ла вшие кортвлв! шъртвр1е! .
к . НП ва два Лела ел тот севд, шГл ва аЛвче пре жертвелшк, пл' ва Фаче
вщелвл (») квт а фъквт в1целвд чел пептрв пъкат, аша'д ва Фаче, ипсеварвга
пептрв е! Преотвл , ип се ва ерта лор пькатвл .
кд . Ш] вор скоате вщелвд тот аФаръ Ле тавъръ, шГл вор арЛе Ле тот, квт
а« арс пре вщелвл чел ша! Лшаште : пъкатвл аЛвпърП есте .
кк . 1ар Ле ва пъкът»! чел че есте къпетеше , ни ва Фаче впа аФаръ Ле тоате
порвпчие 1)отм«Л81 Овшпегевлв! съв , каре пв се каЛе (.Фаче прш иещшщъ ,
ип ва грепп .
вг . 1Ш Лвпъ че ва квпоаще ел пъкатвл, каре а пъкътв1т, ва аЛвче Ларвл съ8
кп еЛ Ле капре парте вървътеаскъ кврг.т , пептрв пъкат .
к д . Ш1* ва пнпе тжпа са пре капвл еЛвдв! , шГл вор жвппа лш локвл впЛе жвлге арЛерие Ле тот дшпаштеа Бошпвлв!, (н) пъкат есте.
«е< ПП ва пвпе преотвл Лш сжпцеле чед пептрв пъкат, кв Лецетвл пре коар
пеле жертвелшквдв! арЛериор Ле тот , ип сжт;целе дв1 тот ли ва върса да тешед1*а жертвелп!квд>>! арЛериор Ле тот .
* ЛчитА.

кд.

& Яднж , жертва щнтув 0&Я4Т .
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кз . 1Ш тот севл ля! лдл ва аНвче пре жертвелгц'к , ка ни севл жертве! че! Не
ш&птк1*ре , ни съ ва рвга пентрв ел Преотвл пептрк пъкатвл лвТ , ни съ ва ерта ля! .
*з • 1ар каре скФлет (Ни попилял пътжптклк! ва пъкътк1 прш пещмпцъ,

ни'

ва кълка о поркпкъ Нш тоате поркпчие Вошпвль! , каре с'ай порвпч^т еъ ив се
кал че , ип' ва греип (») .
кн . ИП Нкпъ че ва квпоащс ел пъкатвл, каре а пъкътвЬ , ва аНвче о капръ
ккратъ Лп капреле сале парте Фетееаскъ, ва гНвче пептрк пъкаткл, каре а пъкътмт .
к.о.. 1111* ва пкпе ш<впа пре капкл капре! че! а(1все пептрк пъкаткл сък , ни вор
жкппа капра аче1а, каре са аНвс пептрк пъкат лш локил к»к1е жкпге арНерие
Не тот.
л . Ш| ва лка Преоткл кв Ненеткл Лп сжппеле еГ, ип ва нвпе пре коарпеле
жертвелшквлв! арНериор Не т01 , ип с&пиеле е! тот ли ва върса ла тешел1а жертВелШККЛВ1 .

л& . ПИ ва лва тот севл ,

преккш съ 1*а севл Нела жертва чеа с!е шжпткчре ,

пил ва аНкче преоткл пре жертвелшк лштрв пи'рос Не бъпъ ппреаятъ Ботпклв),
пи съ ва рвга Преоткл пептрк ел , ни'сь ва ерта лм .
«к . 1ар Не ва аНвче оае Наркл съй чел пептрк пъкат, парте Фешееаекъ ккратъ
съ о аНккъ .
лг . 1Ш ва пкпе тжпа пре капкл ой, че! че се аНвче пептрк пъкат, ни о вор
жкппа лш локвл впНе жвпго арНерие Не тот.
лд . ИП лвжпН преоткл (Ни сжпцеле ОЙ, каре се аНкче пептрк пъкат, кк Нецетвл ва пкпе пре коарпеле жертвелщквлв1 арНери Не тот , ни тот сжпцеле е1 ли
ва върса ли теше.иа жертвелшквлв! арНери Не тот .
ле . ПП ва лва тот севл е! , преккш сь (и секл оН че! Нела жертва чеи Не пшптв1ре , пил в а пвпе преоткл пре жертвелгик престе арНереа Не тот а 1)отпклк1,
ип се ва ркга пептрк Нжпскл преотвл ,
ва ерта лк1.

пептрк пъкаткл , каре а пъкътвЬ , ип съ

К А П

0.

Дипр Ж1^тм титрУ мякат* д|м тъч!р1& адии^лУТ , шнтрК н> кХръцн , г^ишлля,
ЖЗ ^ЛМЖНТ , N1 Ч1НСТ1& Ч1ЛОЙ Сф|НТ1 , Ш1 II. N I рЬ ШфПНЦЛ .

~~ й ар Не ва пъкътв! скФлет, ни ва акг( глас Не жкрътжпт , ни ачеета шъртьр1е,

ор! Не ай вьаат, ор! Не цпе , Не пв ва одеве, ва лва пъкаткл .

н. СкФлеткл, кареле съ ва анине ор! Не че лккрк пе ккрат, ая Не тортъчвпе , ак Не че есте прше Не Ф1аръ пе ккратъ , ав Пш шортъчвшле
връшилор челор не карате, а» Н1п шортъчвшле в»телор челор пе кнрате .
«3 •

*

^И Б»К*М Ч(« К1М11 8|Т1:

1*р «И С<флЕТ Д1И ПОПвлЙЛ П1«МН1вАв|,

ДС КА П1К»Т§»

♦*||«. д» в»1, и* са ♦»** ви* д'»н юли й^*..ч.л1 Л,*а>н8аь"1, к*ус н* с* &*ф4ч1, Ш1 к» гршп.
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»

г . Сав съ ва атГщге Ле пе квртдое Ле от , ор! Ле че пе к»ргц1'е ялв1 , де каре
аттгжг.Лв-се съ вапжпгърц им п'ащ1вт, им Лвпъ аче>а ва квпоаще , въ а греМПТ , ВМ10ВПТ ВПФ1

ПЪКЯТ! ЛВ1 .

^ . СвФлетвл чел Фъръ Ле лепе , кареле гргеще кв ввгеле сале , ка съ фякъ

]

ръв, сав съ Факъ глпе , Лвпътоате, каре ва гръ! отвл кв жврътжпт , цмвав!та,
Ш1 апо! ва квпоаще , къ а пъкътв1*т жптрв вла Л|птр'ачестеа .
^ . 1Ш ва търтврмм пъкатвл съв , каре а пъкътв1т .
в . НИ ва аЛвче Иотпвлв! пептрв челе че а греимт , пептр» пъкатвл каре а пъкът«1т парте Фетееаскъ , Лт о! о пмелвша Ле вп ап, сав о 1аЛъ Ле вп ап Лт капре пептрв пъкат , им съ ва рвга пептрв ел преотвл, пептрв пъкатвл лв! , каре а
пькьтмт, пн съ ва ертя лк! пъкатвл.
д. 1ар Ле пв ва пвтеа авеа ел (а) оае , ва аЛвче пептрв пъкатвл съв, каре а
Пькътмт, Лоъ твртвреле , елв Ло! пв! Ле пореше Бопшвлв!, впвл пептрв пъкат,
им алтвл Пептрв арЛереа Ле тот .

Л#к»

и . ПИ ле ва аЛвче ла преот , ип ва аЛвче преотвл л\птж! чеа пептрв пъкат, в. кд.
пи ви рвшпе преотвл капял е! Лела грвшагЛ , им пв'л ва Леспърцд .
л. . 1Ш вп Строт Л1п сЖпцеле чел пептрв Пъкат пре Пъретеле жертвелшквлв!: 1ар
рьпгьимца сжпцелв! о васкврпе престе тетел1п жертвелшкклв! , къ пъкат есте .
I . Ш|" чеа Ле аЛоъ о ва Фаче арЛере Ле тот , Лвпъ квш съ кввше , им съ ва
рвга преотвл пептрв Лжпсвл , пептрв пъкатвл лв1,

каре а нъкътгит ,

им съ ва

«рта лв! .
д1 . 1ар Ле пв ва (я} пвтеа авеа о Пърене Ле твртвреле , савЛо! пв1 Ле порлпв,
Ва аЛвче Ларвл съв пептрв пькатвл че а фъккт а вечеа парте а впв1 1Ф1 Ле фъмгь
»аратъ пептрв пъкат , съ пв тоарпе престе Лжпса вит Ле лети , шч! съ пве престе
еатътже, къЧ1 пептрв пъкат есте.
н1 . Ш\ о ва ;.Лвче ла преот , им' лвжпЛ Преотвл Л1*птр'жпса пвшпвл съв" плш ,
пошешреа е1 о ва пвпе пре жертвелшквл арЛериор Ле тот Потпвлв!, пъкат есте,
п . Ш1 съ ва рвга Пептрв Лжпсвл преотвл Пептрв пъкатвл лв1, каре а пъкътв1т Лштрв впа Ле ачестеа , им съ ва ерта лв! ; 1ар че а ръшас ва Ф1 а преотвЛв1, ка пп жертва Фъ1пеГ Че! Кврате .
А1» 1Ш а гр-мт 1)ошп8л кътре Мойм 21КЖпЛ .
^1 . СвФлетвл , кареле кв в!таре "им ва в!та , им" Ва пъкътв! Фъръ Ле вое На
с+штвле Пошпв 181 ,

ва аЛвче Пептрв пъкатвл съв" Оошпвлв! вп вервече кврат Лт

01, а кърв!а прецвл Ва Ф1 вп С1КЛ8 Ле аритт Лвпъ аклвл чел сфжпт,

пептрв

Пъкатвл , каре а Пъкътвгг .
з . ПИ че а пъкътв1т Лт челе СФтте ва фптоарче лишапо! аче!*а, им ачшчеа
3-
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парте ва айаоце преете яче!а , пп ва Ла яче!а преотвлк!, ш! преотвл съ ва рвга
поптрв ел к« вервечеле че! пептрв пъкат , пи' съ ва ерта лв! .
я\ . III 1 свФлетвл , каре ва п ькътв1 , ип ва Фаче чева Ат тоате порвпчме
Бошпвлв! , каре п« съ кас!е а Фаче , ии п'а цн'вт •> къ а греипт , ва авеа пъкат .
п\ . III 1 ва аЛвче вп вервече кврат (Нп оТ лш прец Ае арцшт пептрв грешал ла
преот , пи* съ ва рвга преотвл пептрк ел, пп пептрк пещНлца лв! , каре пв о а Щ1вт ,
ип ел п'а ккпосквт , пи' съ ва ерта лв! .
л.1 . Пептр» къ а греш!т грешалъ лшшптеа ВошпвлвТ .
К А П

5.

ЯЬдтпг гнмтрУ пгкдт д|н кКмо^нця фъкУт : мум! ард>р|| д« тот : * фокЬ'л»7
мис^вмдт, & фи-кжрор* Ж1»тт , Ш1 д ддЬ'ч(в1лов п»ют#л#Г 4Н З'0* Ь'ну|»и сам,
Ш\ Д1 ОСф» ДКП«| ЯИйЧЯД ПЖТрК П2КДТ '. <НИ1 •> Ш\ КЖМД ПОДТ1 МЖНКД Д1НТр ДЧ1С1 I» .

1 а гръ1т Ботпвл кътре Мо1с1 , гисжлс!:
в . СвФлетвл, кареле ва пъкътв! , ипле бъгжпЛ сеатъ па ва въга
сеатъ Ле порвпчие Вотпвлв! , ип ва тмц! кътре Ле апроапеле лнI крвл , каре I* л'а лдпкреЛшцат лв! ор! Лш С1П)вр1е , ор! Лш праЛъ , ор!
л лишълит кв чева пре Ле апроапеле .
г . Сан а гъс1*т лвкрвл шсрЛвт , ии''л ва тъгъЛп , пи' ва жвра пеЛрепт Ле тот
лвкркл ор! каре'л ваФачеотвл, ва пъкътв1 лштр'ачестеа .
<д . ПИ ва Ф1 кдиЛ ва пъкътк! , пи ва греин , ип ва л\птоарче ръшреа , каре
я ръгпт, сак; лшшълъчвпеа , каре а липи ъл ат , сав лвкрвл че с'а лшкреЛшцат лк! ,
са» лвкркл ш'ерс!ит , каре л'а гмпт , Лш тот лвкрвл , пептрк каре а жврат стржшв,
ип ва плъп лвкрвл ачела лштрег , пп ачшчеа парте та! тклт ва аЛаоце ачелв1а,
якв! есте , пп ва лдптоарче лв! лшче г\ съ ва ЛовесП .
е • ии пептрк грешала са ва ас1кче Ботпклв! вп вервече кврат Лш о! кв пред
Лвпъ тъсвра пъкатвлв! .
&. Ш\ съ ва рвга пептрк ел Преотвл Л1пла!птеа Оошпвлв! , ип' съ вор ерта лв!
тоате кяте а фъквт , пи' а греипт .
3 . 1111 а гръ1т Ботпкл кътре МоТс! , 21*кжлЛ :
и . Порвпчеще лв? Аароп, ш! Фплор л«1 , 21'кжпЛ :
л . Ачепста есте лецеа арЛерн Ле тот , ачепста есте арЛереа Ле тот преете ар
Лереа е! Леаскпра жертвелпмвлв! тоатъпоаптеава арЛе пжпъ Лнпшеаца, Ш| фоквл
жертвелшкклв! ва арЛе Леастра лв1, пи пв съ ва стшпе .
I . Ш1 съ ва лшвръка Преотвл кв хаТпъ Ле ш , ип вешшжпт ва лилвръка лшпрежкркл трвпвлв! съ» , Ш1 ва два арЛереа , каре о ва пнетгп фоквл ар<1ереа Ае тот Ае
да жертвелшк .

193
■) . НЛ о ва пяпе апроапо Де жертвелп!к , ш! съ в • Десвръка де х.чТпп са , ш1
съ вп лшвръка кв алтъ хашъ , ни васкоате арйереа де тот аФаръ де тавъръ лдп
лок ккрат.
м . ИЛ фок пре жертвелик ва ар(]е , пи пк еъ ва стшце , ии ва апршДе пре п*жпевл преотвл детпе ^п тоатъ еПпнпепца , пи' ва клъ«И сюасвпра лв1 арйереа де тот,
пп престе еа ва пвпе севл тжптв{ре1 .
п . ИЛ пврвреа ва арсю фок пре жертведш'к , пи' пк съ ва спгне .
д| . Ачеаста есте лепен жортве! , каре оворасЬче фН лй! Аароп лшпаииеа
БотпклкГ лдтпреажта жертвелшквлв! .
^1 . ИЛ ва лва (и'птр'жпса Преотвл кв пчтпвл си'п ФъГпа, чеа квратъ а жертве!
х« впткл де летп ал е! , ии' кв тоатъ тътлиа еГ, каре сжпт престе жертвъ , ш{
де ва пвпе пре жертвелп!к ярйере лштрв пирос де бвпъ ппреаапгь, пошешреа
е! Ботпвлв! .
01 . 1ар че ва рътжпеа <и'п еа , ва тжпка Аароп, ш! фН лв1, пе Досште се вор
тжпка ли] лок сфжпт , лдп кяртеа кортвлв! търтвр1*е1 о вор тжпка.
3< . К» се ва коаче йосттъ , парте о ат йат ачеаста лор аЧп челе че съ ясЬк
Боншвлв! , СФЖпта СФштелор есте , ка ии че^а че съ асЪче пептрв пъкат , ии ка ш!
чеа пептрв грешалъ .
ш . Тоатъ партеа вървътеаскъ сНптре ПреоцТ вор тжпка ачеаста , леце вечпшъ
лдптрк пептврие воастре (Пп чело че съ адвк Бошпвлв!, тот чел че съ ва атище
де Лжпселе съ ва сфшцд .
лА. Ш'1 и гръ1'т Оотпвд кътре МоТс! , гшжпг! :
к. А честа есте Ларвл лв! Аароп, ии' ал фПлорлв!, карем вор ас1вче Иотпвлв! .]\п г|'оа, лдп каре'л ве! впце пре ел , а иечеа парте в!п 1'ф! , фмпъ квратъ
съ Ф|'е де жертвъ пврвреа, жвтътате с1штр'жпса аЧпипеаца, пижвшътате Дттр'жпсасеара .
к& . $п игае кв впт де летп се ва Фаче: Фрътжптатъ о ва аДвче шсате жерт
въ с1е Фържгштвр! , жертвъ лштрв пирос с!е бвпъ пиреагтъ Иотпвлв! .
кк . Преотвл чел влс , нареле есте лш локвл лв! сНп *Н лв! ва Фаче ачеаста ,
леце вечшкъ , тоатъ съ ва ппстгн .
кг . Тоатъ жертва Преотвлв! Ле тот се ва арДе , ни пв се ва тжпка .
кд . ИЛ а гръ!*т Ботпвл кътре Мо!с1 , 21*кжпД :
к^ . Гръеще лв! Аароп, ии фШор лв1, 2|'кжпД : ачеаста есте лецеа чеа пеп
трв пъкат , лш локвл впс!е жвпге ярДерие де тот, вор жвпгеа ии челе пептрв
пъкат лшпаштеа Ботпвлв! , сфжптп СФштелор есте .
кв . Преотвл, кареле о ва ас! ;че о ва тжпка, лш лок сфжпт съва тжпка, лш
хвртеа кортвлв! търтвр1е!
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ка. Тот каре 1в се ва пт^ппе йе кърпвр^е еТ, се вясфЛщ!, пи* ор! в кв! ХаТпъ се ва строп1 кн сжппеле о! , че с'а строп1т пре еа се ва спъла лдп лок сфжпт .
кй . 1ар васял чел йе л«т, лп каре с'а Ф1'ерт, севпспарце, 1ар йе се ва ф1ерве
лпвас йе яратъ , съ'л Фрече , ни съ'л спеле «вппъ.
ка . Тот . кареле есте парте вървътег.скъ л^птре преоц! ва тжпка ачестеа ,
Сфштеле сФштелор сжпт Лопшвлв! .
л Ш1 тоате челе че сжпт пептрв пъкат йттр'ал кърора сжпце се ва айвче
лдп кортвл търтвр^е! , ка съ се рояре прш тржпсвл лдптрв чел сфжпт съ п» с*
0вйн. тъпжпче , 41 К8 фок съ се араъ .
п. »» • лл . (л) 1Ш ачеаста есте лепеа вервечелв! челв! иептрв пъкат, Сфштеле Сфштелор сжпт .
ли . $п локил впие вор жкпгеа арйер!ле йе тот , вор жвпгеа вервечеле чел
пептрв пъкат лшпаштеа Ротпвлв!., пи сжпцеле 'л ва върса пре тетеЛ1п жертвелШК8ЛБ1 лшпрежвр .
аг . Ш1 ва лва йела ел тот севл лв! , пи шалеле , па севл , каре акопере тацеле , ни тот севл чел йе престе таце .
АА . 1Ш атжпйо! рървпкп , им севл чел йе престе е! , каре есте престе коапсе,
ип пранорвл Ф1кпт«л81 кв рървпкп, ле ва лва ачестеа .
ле . 1Ш ле ва айвче преотвл Пре жертвелпж жертвъ Ьотйвлв!, Пептрв Пъкат есте.
ле . Тот чел че есте ппрте вървътеаскъ йштрв Преоц! ле ва тжпка пре еле,
лдп лок сфжпт ле вор тжпка : СФ1птеле сф!птелор сжпт .
ла. Нреквт есте пептрв Пъкат, аша пи Пептрв грешплъ , о леце ва Ф1* лор ,
преотвл, каре се ва ркга пептрв ел , алв!ва ф! .
лн . 1Ш преотвл чел че айвче арйерме йе тот але отвл«1, телеа арйерН йе
тот, каре о айвче . алв! Ва ф! .
лл. Тоатъ жертва, каре се ва Фаче лдпквятор, ни' тоатъ, каре съ ва Фаче пре грътар , сав ^пт1гае, ва Ф1апреотвлв!, кареле о айвче .
м . НИ тоатъ жертва чеа фъквтъ кв впт йе летп , ни чеа пе фъквтъ твтвлор
Фплор лв! Аяроп съ се лдтпарцъ Ф1еще кв! лднтокта! ,

КАП

3.

Л»у« АК,1М *'рТ«"л« «ил! гимтлК п*кат , лж^тпп,

и!1 * А»Л>|*й />• тот, шнт#У

ч«л| д§ ндч! : С|#л, ни ежну.м Д1 ТОТ С1 011(11 1р1 Д С1 МЖНК& .

чеаста есте лепеа жертве! че1 йе тжптмре , каре о вор айвче Иот118ЛВ1 .

п . Ре вор гй»че йе лакйъ, ни' вор айвче спре Жертва лавйе1пж1л1
йе фтлпъ квратъ Фъквте кв впт йе летп , ни тврте пе йостте воое
кв впт йе летп , ни Фъ1пъ алеасъ фрътжптатъ кв впт йе летп ,
а*. д Т«»т» *лт| мтъ~1 »«ч* +ИМ1П кдя з- квм*'! ч(* Здммиж м! : д ИЯ1 т! р!шо а к»рН
ддмш-Нрт* в»м|»$а АвР* чн е««н*д1«*, дт •»««»«.
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X. Кв пдГп! пеЛоспЬе ва аЛвче Ларврие сале лштрв жертва че а Ле т.т.птв1'ре
а лавЛе! .
д. 1Ш ва аЛвче впвл Лш тоате Ларврие сале парте Ботпвлв!, апреотвлв!,
кареле варсъ сжпцеле тжптв]'ре! ад лв! вор Ф1 .
в* Ш1 кърпкрие жертве! лавЛе! че! Ле тжптв1*ре , ала! ворФ1, нп лш каре
XI се вор Ла , се вор тжпка , пв вор лъса Лштр'жпса пжпъ Лшнпеацъ .
е . 1Ш Ле ва жертв! Лш фъгъЛвшцъ , сав Ле ввпъ вое Ларвл еъв, лш каре г'\
се ва аЛвче жертва лв! се ва тжпка , нп' асюа г\ .
3 . 1Ш че ва рътжпеа Лш кърпврие жертве! пжпъ атре1а 2), кв фок съ ва арЛе .
м . Гар тжпкжпЛ Ле ва тжпка Лш кърпвр! атрега г\ , пк се ва прппи челк! че
аЛвче ачеастп , пв се ва сокот1лв!, пжпгър^чвпе есте: *ар сьФлетвл , кареле ва
шжпка Лштр'жпса, пъкат ва авеа .
л. . 1Ш кърпврие, кжте се вор атшпе Ле тот чел пекврат, пв се вор тжпка , лш фок ее вор арЛе , тот чел кврат ва тжпка карпеа .
I. НИ скФлетвл , кареле ва тжпка Лш кърпврие жертве! че! Ле тжптв1,е,
каре есте а Оотпвлв! , пи пекьрьпда лв! (д) вре Лжпсвл , ви пер! свФлетвл ачела Лш попвлвл сък .
д! . ИПснФлетвл, кареле се ва атшв» ор! Ле че лвкрв пекврат, сав- Ле пеквръдоеа отнлг)!, сав Ле челе кв патрв шчоаре пекврате , сл8 ор! Ле че вржчкпе
пеквратъ, пи ва тжпка Лш кърпврие жертве! че! Ле шжптглре , каре есте а
Ропшвлв! , ва пер! свФлетвл ачела Лш попвлвл съВ .
м . 1Ш а гръЬ Ботпвл кътре Мойц , 21кжпЛ .
п . Гръеще Фшор лв! 1сраи , 21'кжпЛ : тот севл Ле бов , ип Ле вае , ип Ле
капръ съ пв тжпкац! .
^1 . ЛИ гръсппеа Ле тортъчвпе , шГ че есте прше Ле Х1яръ се ва лькра ла
тот лвкрвл : 1ар Ле гпжпкат пвсе ва тжпка .
^1 . Тот чел че ва тжпка сев Лела в1теле , Лш каре вец! аЛвче Лштр'жпселе
жертвъ Г)ошп8л»! , ва пер1 свФлетвл ачела Лш попвлвл с%в .
е*. Тот сжпаеле съ пв шжпкац! лш тот лъкашвл вострв , пи' Лш впе , ииЛш
пасър! .
а». Тот свФлетвл , кареле ва тжпка сжпце : ва пер! свФлетвл ачела Лш по
пвлвл съв .
ш . Ш| а гръ1т Ботпвд кътре Мо!с1 , гГкжпЛ :
л.1 . 1Ш Филор лв! край ве! гръ1 , 21*кжпЛ : чел че аЛвче жертвъ Ле тжптв1*ре,
ва аЛвче Ларвл съв Потпвл»! , пн Лш жертва чеа Ле тжптв1*ре ,
к. Мжпиле лв! вор аЛвче жертвеле Ботпвлв!: севл чел Ле пре шепт , инлелща чеа Ле пре Ф1кат вор аЛвче , ва съ ле пве Лар лшпаштеа Ботпвлв!.
I. 4
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кд . 1Шва айвче преотвл еевл пре жертвел!пк , ш1ваФ1шептвл яллв! Аароп ,
пи ал Фплор лк! .
кк . 1Ш ьрнцйл чел йрепт ли вец! йа адвчере преотйлв! <Нп жертвеле челе с?е
гажпт81ре але воастре .
кг . Чел че асЬче сжпцеле тжптй1'ре! , пи се«л аЧп фП л«1 Аароп , ад лй! ва Ф1
врацвл чел йрепт парте .
кА . Къ шепткл ПйперП с!еасйнра, пи врацйл айвчерн аш лйат йела фплв! 1сраи
<Ь'п жертвеле тжптв1'рп воастре, цп леаш йат лй! Аароп преотвлв!, пи Фплор
ли!, леце вечшкъ йела фП лк! 1сраи ,
*$. Ачеаста есте впцереалв1 Аароп, нп «пцереа Фплор лв1 с!ш жертвеле Вотпйлй! , лт каре /л ЬЙ ийъс пре е! съ преоцеаскъ Оотпвлв! .
ке . Вкпь квш а порвпч1т Оошпкл съ се йеа лор лш 210а, лдп каре 1а8 йпс пре
е! (1ела фпдй! 1сраи , леце вечшкъ лштрв пеашврие лор.
к'3 . Ачеаста есте лецеа праериор а"е тот , ппажертве!, ли псптр» пъкат,
инпептрв грешалъ , ип а съвжрипре! , пи а жертве! че! йе тжптмре .
кн. ^пче кш а порвпчй Ооншкл лв! Моии лт твптеле Стаи, лт 210а , лт
каре а порйпч1Т Фцлор лв! 1срам съ айвкъ йарврме сале лтпаштеа Ботпвлв1
лдн пвспеа С1паИ .
К А П

Н.,

1 а гръ1т Вотпвл кътре МоГм , гмжпс! :
в. 1а пре Аароп, ни" пре фН лв1, ш! хашеле лв! , ии' вптвл чел
1е лешп ал впперц : ип В1'цслкл чел пептрв пъкат , пи че! с1о! вервеч! ,
н1 конница чеа кв агппе .
г. 1111 ве! стржпце тоатъ ас1впареа ла вша кортвлв! търтвр1*е1.
а . ПИ а фъквт Мо1с1 преквт 1а порвпч1Т лв! Ботпвл , пи" а стржис тоатъ а<Ьпареа ла вша кортвлв! търтвр1е1 .
@. ЦИ а х!с Мо!с1 кътре а^впаре: ачеста есте кввжптйл , каре а порвпч!т 1>олппйл съ се фпкъ .
е . 1Ш а айвс Мо1с1 пре Аароп , ни оре фН лв! , пи 'I а спълат пре е! кв апъ.
а. Ш1 л'а липвръкат пре ел кв хаТпа , пнл'а лтчшс кввржвл, пи'л'а л\гавръват кв вешшжптвл чел лвпг , пи а пес престе ел втърарвл , пи л'а лтчтс пре ел
ййпъ квш ера фъквт втърарвл , пи л'а стржпс кв ел .
й . ЛИ а пвс престе вшърар епголпюп , пи престе епголшоп апвс г.рътареа,
ни асЗевървл (д) .
и. * йид! «м пес но7 йнголп|вн , ел!Н|ф|е1Т1лспоя .
*»ЯА> бкрпфс 6ст1. 8рк1, Ш1 Т1млмм.
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а . 1Ш а пее пптра пре капи лв! , ни нреете пнтръ де кгтре Фаца л»1 а пес
таила Ле авр чеа сфшцдтъ сфжптъ , преквш а порвпчн Юопшвл ле! 31о1ск
1 . ИМ а л«ат Монп На вптвл чел (1е лешп ал впиерн .
«I . 1Ш а строп1Т (Мптр'жпсвл нре жертвелшк де шапте орТ , цп а влс жертвелшквл , ни л'а СФП1Ц1Т пре джпсвл, ип тоате челе дштр'жпсвл , нп спълътоареа л*4, ип тешел 1*а е! , ип' леа сфшцдт пре еле , ип г» кис кортвл, ип тоате
васеле лк1, ип л'а сфнщЬ пре ел.
Н1 . 1Ш а тврпат Мо!с! вт вптвл чел Ле лешп ад «пиерЛ пре капьл лв! Аа- (Ир»х
роп , нп.Г а «не пре ел , пп л'а сфшцЛт пре ел .
ме-йь
п. 1Шаадвс Мо1с1 пре фм лк! Аароп , ип 'I алшвръкат пре е! кв хаТпе , нп
'I а лшчшс кв вржпе , ип леа пес лор юдаре , «1» пъ квш а порвпч1Т Юопшвл лв!
Д1оГс1 .
д| . 1Ш а адвс Мокн вщелвл чел пептрв пъкат , нп ев пвс Аороп , ип фП лв!
дшйнле пре капвл вщелвлв! челв! пептрв пъкит .
42* . 1Ш л'а жвппат преел, ип а лват Мо!с1 дш сжпие , нп а пкс пре коарпеле жертвелшквлв! липпрсжкр кв децетвл , инаквръцк жертвелш'квл , ипсжпиеле л'а върсат престе тешел1а жертвелшквлв! , пи л'а сфшдот пре ел , касъсе •
рогце лштрв ел .
81. 1Ш а лкат Мо1с1 тот севл чел допре шаце , ни" пелГца чеа де пре Ф1кат , пй
ашжпдоГрървпкН , ш! севл челс1е пре еТ, ип 'I а адм; Мойл пре жертвелшк.
3« . ИП В1*целвл, нп ш'елеа лв!, ип' карпеа лй1, ип" валега лв! леа арс аФаръ де тавъръ кв фок , преквш а порвшпт 1)отпвл лв1 Монм .
н) . 1Ш а адвс Мойл вервечеле чел пептрв ардереа де тот , пн а пвс Аароп, ш!
Фн л.ч! иьтЛшле сале пре капвл вервечелв! , нп а жвппат Мо1с1 вервечеле , Ш1 а
тврпат 31оГс| сжпцеле пре жертвелшк ртпрежвр .
л.1 . 1Ш вервечеле л'а пЛат ввкъцД двпъ тъдвлър1, пп а адвс Мойл капвл, ип
шъдвлърие , ип севл , ип пжптечеле , пп' шчоареле леа спглат кв апъ .
к. 11И а адвс Мойл* вервечеле тот пре жертвелшк : ардере де тот есте , фптря
ш1рос де ввпъ пнреагтъ , жертвъ есте Ботпвл»! , двпъ квш а порвшпт Бошпвл
лг.1 31о1с" .
кд . ЛИ а адвс Мойл* ал-до!-леа вервече, вервечеле чел де съвжринре, ип а» пвс
Аароп , Ш1 фп лвГ шжйнле сале пре капвл вервечелв! .
кп . Ш* л'а жвппат , пн а лват ЗГоТс! дш сжлцеле лн! , пп' а пвс пре пелща (а}
врекп чен1|)епте а л«1 Аароп, ин пре вжрФвл шжнн! чеГдрепте, иппре вжрФвл
шчорвлв! челв! (1репт .
кг . И И а адвс Мойл пре фП лв! Аароп , пи* а пвс Мо1с1 Ив слипе пре пел1*(|а крекиор лор челор дрепте , Ш1 пре вжрФвл гажнплор лор челор дрепте , ш1 пре вжр
Фвл П1ЧОарелор лор челор дрепте, ип а върсат Мо1с1 с-ьпиеле пре жертвел!пк .
•К. 4 Шк«М : 114 К1Я11«р|; Пр| М*ру1Н14 вр1КМ.
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кд . III I* а лват секл , ппгааделе, шГ севл чел Ле престе пжптече , ш! пряпервд
Фшатклк! , Ш1 атжпЛо! рървпкП, пи секл чел Ле престе е! , ни вряцкл чел Лрепт .
ке- 1Ш Лш конница съвжршГре! , каре есте лшпаштеа Ботпвлв! , ии а лват о
пжТпе агти , пи о пж!пе кв впт Ле лепм , ви о твртъ , ии о а пвс пре сев , ни врадвл чел Лрепт .
к0 . 1Ш леа пвс тоате пре тжТпие лв? Аароп, ип пре- пгжйило Фплор лв! , ип
леа аЛвс Лар лшпаштеа Потпвлв! .
«3 . " Ь" леа лхат ачестеа Мою1 Лш тжйиле лор, ни' леа аЛвс пре жертвелтк
престе арЛереа Ле тот а съвжриире! , пирос Ле бвпъ пиреакшъ , жертвъ есте Ботпвлв! .
ки . Шл лвжпЛ Д1о1с1 т'ептвл Лела вервечеле съв.ърипрй л'а риНкат пвпере Леасвпра лшпаштеа Оопшвдв!, пи с'а фъквт лв! Монм парте, Двпъ квт а порвпч1Т Оогапв.1 лв1 МоТс1 .
ка . Ш1 алват Монл (Ип вптвл Ле летп ал впцерП ,

ппЧш сжппеле чел Ле пре

жертвелгнк , ии а стротт пре Аароп , пи хашеле лв! , ии пре фн лв! , ии хашеле
«Плор лк1 кв Лжпсвл .
к. 1Ш а СФПЩ1Т пре Аароп, ни' хашеле /.а! , пи пре фп лвГ,

пи хашеле Фплор

лм кв Лжпсвл .
л» . Ш1 а 21'с Моим кътре Аароп, ии' кътре фЛ лв1 : Ф1*ерБецТ карпеа лш квртеа
кортвл»! шъртвр1е1 Л1П лок сфжпт , ип аколо съ о шжпкацД, ни пжйиде челе Л1п
кошшцасъвжрииреГ, прекът с'а иорвп-пт пие , Х1КжпЛ : Аароп, ий фплв! ле вор
0ш'||и: тжпка .
к-о.. ай.
лп . НИ че ва рътжпеа Лш кърпвр! , пи' еПп пжшТ , лдп фок съ арЛец! .
аг . III ■ Лш вша кортвлв! шъртвр1е1 съ пв епи'ц1 шиите гие , пжпъ че съ ва плш
Х10а съвжршкре! воастре , пептрв кълш шипте гие васъвжрии тжйиле воастре .
ад . .]\п че к|"п а фъквт лдп хша ачеаста , а аорвпчйт Оопшвд съ се Факъ ачеаста ,
ка съсе роаие пептрв воТ .
ле • ИК ■'" ьша кортвдк! шъртврхе! вец! шеЛеа шапте хие , гша , пи' поаптеа,
ии вец! пьг! челе Ле пьх1Т але Ооншвлв! ка съ пв шхрщ! ,

къ аша а порвпчн

пие Бошивл ])вшпехев .
ай. 1Ш а фъквт Аароп, ип фП лй1 тоате кввштеле, кжте а порвшит Бошпвд л»1
>101С1 .

КАПО.
Д»к» в'д сф|н1{1т Лайои , с'а ад>Ус ,
П1МТ[)# ПОП#А#А лМ Д^МЖХ/Й ,

ии фхкжйд пж^га яяртв1АО» гимт»# ат , ии

С1Н1-кКй1НТ1»^1 ПА1 ПОпКл, МЗр1в1А ДолЛН#лУ1 с'*

АргтАТ , им фокУл а мит&т ж1«тва .
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1 о фост лм гюо а опта а в{етот Мо1о1 пре Аароп , ш! про *И л»1, ш!
пре вътржпП л»1 1срп1л .
п . Ш1 н 2]'с Мо)С1 кътре : Аароп 1ац1*е «п в1цел (Пи вач! пептр»
I пъкат , Ш1 »п вервече пептр» ара"ере йе тот , кврац! , пп'1 аао лшпаштеа 1)ошпйлй1 .
г . НИ вътржшлор л»1 1срам гръедае , жй;жш1 : лвацГ «п цап (Пп кппре пептр»
пъкат , шд »п вервече , нп »п в|'цел , пп вп пиел Ае вп ап пептр» арйереп (1е тот ,
карате .
д . ПП вщелвл , пп вервечеле пептр» жертва чеа (1е тжптв1*ре лишагптеа ВотП8.181, ми' Ф'м'пъ кврагь ашестекатъ к» »пт (1е летп , къ астъг! се вп пръта Б от
вел лттрк В01 .
е- ППпйлкат, преквт а поркпч!Т Мо1с1 лшпреажта кортвл»! търт»р1е1, ии
а» вешт тоатъ асЬпареа , пп' икстътвт лшшмптеа ])отп«л»1.
в. Ш1 а 2)'с Мо1с1 : ачеста есте кивжптвл , каре л'а г1"с Вошпйл : ФачецТ, пи
се ва пръта лштрк во! пп,р1рса Потпкл»! .
д . НИ а 21*с Мо1с< л»1 Аароп ; ппроп!е-те ла жертведшк , ли' фъ че е пептр»
пъкатйлтгн, ип пргюреа (1е тот а та . пп" то роагъ пептр» тше л1пск,иТ-> пи" пептр»
касата, им фъ йарврмепоп ,лклв! , пп те роагъ пептр» аопшП, преквт в перил
ни 1)отпкл .
и . 1Ш Са апрогиат Аароп да жертведшк , нп а жвпНат вщелвл чед пептр» пькат»д съв .
А . 1Ш йХ аЛкс фп Д81 Аароп сжпведе ла (Ьт.певл , ни' ед а лШт]пс н"епеткл съ»
«цп сжпце , ш« апнс пре коарпеле жертвелшквл»!, пп сжпиеле л*а върсат Пре тетел!а жертвелтквлв! .
I. ПП сскл , ип рървпкП ,

нп" прлпорвл Ф1*каТ8лв1 чел»1 пептр» пъкат,

деа

•пес Пре жертведшк , лдп че кмт ппоркшнт 1)опш«л д»1 Мойм .
»1. ПП кърпврие , пп' шелса деа арс к» фок аФаръ Де тавъръ.
м . ИМ а жкппат арНереа Не тот, нп а» айвс фп лвГ Аароп сдшцеде да Джп«вл , пи л'а върсат пре жертведшк лшшрежвр .
п . ПП арЛереа чеа (1е тот 'I а» а<!»с д»1 , пп' тъЛвлърме , пИ капвд да пвс пре
жертведшк
*| . ПП а спълат пжптечеде , нп' шчоареле к« апъ , пи деа пнс престе ара*ереа бе
тот пре жертведшк.
о) . ПП а ав«с йарвл Г)оп»л»д»] , пи' а лват щПвл чел Пептр» пъкатвд попвдвд»! ,
Ш1 л'а ж-чппат, нп л'а ккръц1т, ка нп' пре чел (Пп'тж1 .
»1 . ПП а п()«с арсюреа чеа »1е тот , нп' о а фък»т пре кеш съ кввше .
«I. ПП 'пп а «тплкт тжпнде оштр'жпса ,
•"ереа бе тот чеа бе сПшшооцъ.

пи а пес пре жертведшк Фъръ а"е ар-
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и!. 1Ш а жвппат в!целм , пИвервечеле жертве! тжптв^рИ попвлял*! , (Й*
Ше *И ля! Аароп ежпцеле ла ддпсвл , пн'.Гавърсат ла жертвеЛшк лтпрежвр .
л.| . 1Ш севл чел дела вщел , ии делавервече , Ш1* шалелв , пл севл , чел че акопере пжптечеле, цп атжпдо! рървшШ , пл еевл чел де престе е! , нппряпорвл
Ф1католв1 .
к . 1Ша пвс севрме престе 1п'ептвр1 , ш! як адгс соврие пре жертвелгик ,
ха. Ш> гпептвл , ип' врацвл чел (1[епт л'а лват Аароп парте жппаштса БотпкЛв1 . да че кт а порвпч1Т Вотпвл лв! 31о1с]' .
кк . ПИ р1*д1*кжпд Аароп тжище спре попвл 'I а в]'пе-кввжптат пре е! , ял двпъ
че а фъквт челе пептрв пъкат, ил ардерие де тот, ш! челе де шжптв1'ре^ с'а8
погоржт .
в М»к.
кг. Ш1а 1птрат Мо?С1 , ии' Аароп дп кортвл шъртвр1в1, ип" еиппд «8 вшев- I.
нввжптат пре тот попклвл , пи с'и аргтат шгр1*реа 1)ошпвлвТ ла тотпопвлвл.
кд . ПИ а енпт фок Нела 1)отпнл , ип ятжпкат челе де пре жертвелтк , ардерме (1е тот, ил севрме , ип а въгзт тот нопвлвл, ил с'а спъппжптат , ип а
къавт пре фнцъ .
К А П
НДДДЛ, Ш\ Дк&Д Т1МЖ1МД кУ фоК СТ0НМ ,
^1 ПЛЖну* ПОИ^Л^А , 1*^ иН П^1С1111 :

I.
Ш1 М1етМнД#-С1

КУ фОК Д1М Ч|^,

Д1 К1М , Ш| Д1 СъИпКрЯ К1Ц1Ц-А ОПр1НД#С1 ,

Ц1ЛО» С4 Г10р#НЧ|ЦН СХ М2НЖНЧ1

п^ю-

рЗМХШЦА АД#Ч1р|1 .

1 л»жп(1 че» до! Фечор! аТлв! Аароп Кпдав , пи Ав1*вд Ф1'е-каре къделш'ца са , яв пвс жптр'жпселе фок , пи тгтже , пи' «8 г.с1«с жппш'птеа
1)отпвлк1 фок стрет, каре п'а порвпч1т лор Ботпвл .
■ . 1Ш л енпт фок дела Вотпвл , ип 'I а тжпкат пре е! , пи' яв твр1т лдппаштеа Оотпвлв! .
г . 1Ш п 21С МоТс1 кътре Аароп : ачеаста есте че а гръ)'т Ггшпгл. 2)'кжпа: жптрв че! че съ апроте йе пипе тъво!» сфлцп' , пи дптрв тоатъ адвпареа тъ вой
тър| , пл е'а втшт Аароп .
д . III I а К1'етат Моим пре Мгсада! , ип пре Елгсяфяп ФвчорП лв! Огпл , ФечорЯ Фрателв! татълв! лв! Аароп , ил а 21С лор : вепщТ, ни р1ЛклцТ пре Фрацп вощр!
дела Флца челор сФште , ЯФаръ с!е тавъръ .
$. ЦПаветт, пл 'I а р1д!'кат пре еГкв Хахпеле лор , аФяръ детгвтръ, прекип
а 21С МоТс1 .
в. 1Ша я\с МонМ кътре Аароп, ш1 кътре Ел1*га ар , пл кътре 1итар*ечорЯ
л»1 чех рътаил : де пре капвл вострв съ пв въ лвяц! кМпреле , ип' хаКпеле воатре съ
Йклервшпец!, касъпвшврщТ, Ш1съ Ф1'е гожп1е престе тоьтъ гдкпереа: ппФргцН
вощр! тоатъ каса лв! 1сраи съ плжпгъ арйереа , каре с'а апр!пс дела Вотпвл ,

го*
3- ШиНп вша кортвлв! търтвр!е! съп» еш1ц! , ка съпвтврДО, ш! кптвл (ю
лоши ад впперн чел дела Бошпвл престе во! есте , ип а фъквт йвпъ ШЖпШ *Л
МоДсК
и. III 1 а гръ|"т Пошпвл мп Апроп, гГкжпй :
, а . Вт , пн въвтвръ вец1въ съ пв вец! тв , пп фп тъ! кв тше , Ъжпй "ве$( Мрцо лш корткл шъртв.р1е1 , сав въ вец! апроша ла жертведшк , ка съпв шврЦ}! , дере
вечшкъ лдптрв пеатврие воастре .
4. Ка съ Ф1в оаБ^ре Л1птре че! сФшц!, ип лштре че! спкрстцК , Тип лштре че!
пекврац! , Ш1 лштре че! кврац! .
*| . 1Ш съ Л1пв т.цац! пре фп лв! Ъраи тоате челе дш ле!5ге , карЪ *» грмт Бошпкл кътре (Ьт.шни Прт тжпа л»! Мо!с1 .
К1 . 1Ш а /ле Монп кътре Ааорп , ш! кътре Елеагар , ип* кътре ТтШзр *П*в1
Аароп че!рьтащ!: лвац! жертва, каре арънпс сКп челе ш1«се Вопшвлв!, ип' ле
гожпкац! агше ла жертвелшк , къ СФштеле еФштелор сжпт .
п . 11П ле тжпкац! лш док сфжпт , къ леце ц'\е есте , ип леце Фнлор тъ! ачелста
6'т чсде айвсе 1)ошикл»1 , къ аша а порвпч^т пне Пошпкд .
д| , 1Ш ш'ептвл ос1Б1*ре! , ип врпцкл сЬрвлв! съле тжпкац! лш лок сфжпт тв, ип
♦п тъ!, ип каса та кк тпш , кълеи<> Ц|'е , ип леце Фнлортъ! саь <1ат(1ш жертвеле
челе Лв плжптв1ре але Фнлор лв! 1срам .
. ^| . Брацвл (1ар»лк1 , ш! шептвл ос1'в|'рн престе жертвеле см'р]'лор вор гкЬче
0С1Б1ре съ ос|'веаскъ лшпаштеа Оотпвдв!, ип ва ф| Ц1в , ип Фнлортъ!, йнФетедор тале кв тше лецз вечшкъ, лшчемп а порвгшт Ьоплпнл лв1 Мо!с1 .
&1 . III 1 цапвл чел пептрв пъкат черкжп<1 д'а черкат Мо!с1 , ип л'а аФлат арс , а Мак:
ип с'а тжшат Мо!с1 пре Елеааар , ип пре 1ташар фп лв! Аароп че! ръташ! , в. й.
21*кжий :
3« . Пептрв че п'ац! тжпкат жертва чеа пептрв пъкат лш лок сфжпт, къ сФштеле сФштедор сжпт , ачеаста в'г:к с1ат воъ съ тжпкац! ка съ риПкац! пъкатвД а<1«пърп , ип' съ въ рвгац! пептрв е! лшппштеа Потпвлв! .
т . Пептрв къ пв с'а айвс вт сжпцеле лв! лштрв чел сфжпт, л\ппаштеа Фецн*
лш дъкптрв ли ве! тжпка лп лок сфжпт, преквщ а поркшпт пие Вотпвл .
А1 . 1Ш а гръ1*т Аароп кътре Монп , - г!кжпс1 : еЬр с!е а» в&ъс астъж! челе пеп
трв пъкаткл лор , ип араерме с!е тот але лор дшпаштеа Воптклк! , нн суа лмтяицплат пп*е ка ачестеа , с1е воШ шжпка челе пептрв пъкат астъг! , оаре плъкйт ва
Ф1 Оотп^лв1?
к . 11П а ав21Т Мо1с! , ш! '1а плъквт лв!.
КАП

И1.

ЛЮГ1Е1^и В1Т»АОр •ЯАОрк^кТ!, Дт -НЛ| НПС(^ДТН Ш1 фолос^л ас* : с*ф|1Сф|мцГ
»Н аУТ 1свА1л , ка ш( Дотн^л .
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1 а грмт Ботпкл кътре МоТс1, ш! кътре Аароп, гичжпй :
в . Гръ1'цТ Фплор лв1 1сра!л , зл'кжп(1 : ичестеа сжпт впеле каре ле
вецТ тжпка гИп тоате В|"теле челе бе пре пътжпт .
г . Тоатъ в^а кв вппеа йеетнкатъ, ай каре аре йеспърцдте впгил»
лдасюькоште, ин каре рвшегъ лдптре вке , ачестеа вец! тжпка .
д. ^псъ <1ш челе че рвшегъ, ин На челе кв вппеа йеспшагь, ип «Ип чела
че ов впгпле йеспърштв , пв вец! тжпка ачестеа : къппла пептрв къ рвтегь , 1ар
»пппа пв о аре йесткатъ, ачеаста пеквратъ есте воъ.
е . 1Ш х1'рогршоп»л , къ рвшегъ , 1ар вппеа и'аре йеспърцдтъ , пекврат всте воъ ачеста .
5. 11Н епвр!ле, къ рвшегъ, 1ар вппеа п'о аре йеспърцвтъ, пекврат есте
воъ ачеста .
■ И»:
з- ИПпорквл, къ аре впгпеа (ЬспърцДсъ, ип йеспорте впгНле коштеТ, 1ар ах
е. и», рвшегъ, пекврат есте ачеста воъ.
и. Ши кърпврие лор съ пв тжпкацТ, шй де пюртъчвшле лор съ пв въ ат!пцец! , къ ьекврате сжпт ачестеа воъ .
л. . 1Ш ачестеа вец! тжпка сНн тоате челе че сжпт лдп апъ : тоате , ла кжтв
сжпт арш1 , ип соли! лдп апе , ип лдп тър! , Ш1* лдп ржвр! , ачелеа вец! тжпка .
I . 1Ш тоате ла кдте пв сжпт арш!, шч! солг! лдп ппе , щ! лдп тър! , ии лдп
ржвр! На тоате челе че ле скот ппеле , ин сНп тот свФлетвл ъИ , каре есте лдп
апь, спвркъчйпе есте, пи спвркъчвп! вор <м воъ.
41 . Бш кърпврие лор съ пв тжпкацД, ил а*е тортъчвтле лор съ въ СКжрв(нД.
п1 . 11П тоате , ла каре пв сжпт арШ, шч! солг!, в!л кжте сжпт лдп апе , епвркъчвпе съ Ф1в ачестеа воъ.
п . Ше аЧп челе гвкрътоаре де ачестеа съ въ скжрвщТ, ин съ пв тжпкац!, къ
спвркъчвпе есте : ввлтвррл , ип' грШа , ип ал1етвл с!е таре .
А1 . 11Н шорлща (.а) , ин гаеа, ип челе че сжпт осешепеа е! .
в| . 1Ш тот корввл, ил челе че сжпт асетепеа лв1, ин стрвдвл, пн вхха(ц),
ин' б; вща , ин челе че сжпт псешепеа е! .
91 . НИ коро1вл , ии челе че сжпт асетепеа л«1.
а1 . 1Ш корввл чел «Ц поапте , иН хърецвл (г"), ин' стжрквл (д).
и* . ИН Порф]'р10пвл , Ш1 пелкапвл , Ш1 левъЛа .
.0.1. ИН еросИопвл , ип хпрасПопвл , ин' асетепеа лв! , ип пвпъха, ппдЬПакМ.
« . Ш\ товте челе че съ тжргск <Нп челе кв ар'ш , каре кв питрв шчоарв атблъ спвркъчвпе воъ сжпт .

Д

Д1 .

«

ШорлЩ* 01 II 8Н ф!л А< ввЛТЙр «*М *?• К4ПвА ЧЛ ГЖТвЛ Г«Д»Ш .
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к* . Ч! ачестеа вецТ шапка (Нп челе кв артТ , че съ тжръек , каре втвлъ пр«
Ватрв шчоаре, каре а8 Флвере та! д'т сне йешчоареле саде, касъсае кв еле пре
пътжпт .
кя . 1Ш ачестеа вецТ тжпка Лптр'лпселе : Врвхвл , инкжте сеатъпъ лв1 . Шг
Атак1скл , ип кжте сеатъпъ лв! , ип пре чел че съ Бате кв шерпп , ип кжте сжпт
асетепеа лв! , ип лъквета , пн кжте сеатъпъ е! .
кг . Ш I тот че съ тжраще Нш челе че ав арш! , да клре сжпт патрв ш'чоаре ,
епкркъчвпе воъ сжпт , ип кв ачестеа въ вецТ епврка (») .
кд . Тот чел че се ва атшце де тортъчвшле лор, пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
ке . им тот чел че ва два Ли тортъчвшде лор , лш! ва спъда хашеде саде ,
ип пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
кз . 1Ш жптрв тоате В1теле чел че есте кв кошта йеешкатъ, ип аре впгПле
йеспърцпе , ип рвтегътвръ пв рмпегъ, пекврат ва <м воъ. Тот чел че се ва
атшце Не тортъчвшде лор пекврат ва <н' пжпъ сеара .
кз • НИ тот че вшблъ пре шжш! лптре тоате Х1-ареле , каре втвлъ кв патрв
шчоаре , пекврат ва Ф1 воъ , тот чел че се ва атп.уе (1е шортъчвиме лор пек. рит
ва Ф1 пжпъ сеара .
кн . II И тот чед че ва рнНка оЧп тортъчвшде лор , ва спъла хашеде сме , им
пекврат ва Ф1 пжпъ сеара, къ пеккрате сжпт ачестеа воъ.
кл. . 11П ачестеа сжпт воъ пекврчте ш'п тоате шетъцие , каре съ тжргск пре
пьтжпт: певъств!ка, ип шоаречйе , пи нрокошдвл чел о"е пътжпт , ни кжте
ежпт асетепеа дк! .
л . Кщорапвл , пи хятелеопвл , ни* стелд|'вл , ип шопжрда , Ш1 соболвл .
а» . Ачестеа пекврате сжпт воъ сПп тоате вютъцие , каре съ тжръск пре пъ
тжпт , тот чед че се ва атшца 4е тортъчвшде лор пекврат ва *\ пжпъ сеара .
дк . 1Ш тот пре че ва къ<)еа тортъчвпеа лор пекврат ва Ф1 ш'п тот васвл йе
лети , сан На хашъ , сав ш'п ш'еде , сан сПп сак . Тот висад , лш каре се ва Фаче
ачест двкрв , кв апь се ва спъла , ип ва Ф1 пекврат пжпъ сеара , ип с1йпь аче1а
Карат ва Ф1 .
аг . 11П тот васвл <1е двт , жп каре ва къНеа ш'птр'ачестеа , кжте вор Ф1* жптр'жпскл пекврате вор фц ип васвл съ ва спа рис .
ад . 1Ш тоатъ Бвката , каре шжпкац'1 , пре каре ар веш пре с!жпса апъ , пеквратъ ва Ф1 . 1Ш тоатъ въвтвра , каре съ веа жп тот васвл пеквратъ ва Ф1* .
л^ . 1Ш тот жп че ва къНеа На тортъчвшде лор пекврат ва Ф1 , квптоаре ,
ви къгшпвр! съ вор сврпа , пекврате ачестеа сжпт , ип пекврате вор Ф1 воъ .
а» . 1ар иволреле апелор , ин дакврие , ип а<Ьпореа апе! , вор Ф1 кврате ; 1ар
чед че се ва атшце йе тортъчвпие дор пекврат ва Ф1 .
яг .
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АЗ . 1ар йе т къа*еа <Нп тортъчвшле лор лш тоатъ «ътльпца че» Де оетъаат ,
К.аре съ сеатъпъ % ккратъ ва Ф1 .,
ли . 1ар <1е се ва варса апъ лш тоатъ съш&пца , ии ва къ^еа На. тортъчвамв
д#р л1п&р'дпса,,, деквра.Т1», есте воъ.
а^.. 1<чр с!е в а т«р1 (Ни вгтеле , каре есте воъ слобой але шжпва ,, чел че се ва
атище а"е тортъчвшле лор , пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
«V ., ЦП чел че ва шапка т'п тортъчвпие лор, васпъла хашвле сале, пи пе
кврат ва Ф1 пжпъ сеара, шГ чел че ва лка с)ш тортъчвшле лор ва спъла хашелА
сале, ни се ва спъла кв апъ , ии пекврат ва Ф1 цдпъ сеара .
ма . ИЛ тоатъ в^етатеа , че съ тдрлще пре пъшжнт г спвркъчвшз съ Ф1'е ачеаста
воъ , съ пк се тъпжпче .
мп . 1Ш тот че йшблъ пре плптече , ии тот- че яогвлъ пре патрк лш тоатъ вретеа ,
каре аре твлте шчоаре сПптрв тоате в1етъцЦв ,, че. съ тжръск пре пъшапх съ пд
шдпкац! , къ спвркъчвпе есте воъ .
мг. ИП съпвспкркацТскФлетеле воастре кк Ш'ч1 о тжрътоаре, че съ тжраще пре
пъп1,т.пт , ии съ пв въ пяпгъръц! кв ачестеа , ии' съ пк въ сп<>ркац1 кк еле .
алд . Къ ей сжпт Ботпкл Вмппехенл вострв , ии въ вещ сф1пц1 ,. ии сфшц! вец!
а П|т: Ф1 , къ сфжпт сжпт ек Оотпкл Вктпехекл вострк , ии съ пк п&пгърщГ свФлетеле
*. 51. воастре кк ш'ч1 о В1етате, ме съ пишкъ пре път&пт .
м^ • Къ ек сдпт Погамкл чел че в'ага скос пре воГ <1ш пътжнткл Егшетвлк! , ка
съ фШ воъ Пкшпехек , ии съ фщ! сфпщ!, къ сфжпт сжпт ек ])шппкл .
мо . Ачеаста есте лецеа чеа пептрк впе , ни" пептрв пасърТ, шГ пептрв то»
свфлсткл че съ пишкъ лш апъ, ии пептрк тот свФлеткл , че съ тжраще пре пъгадпт.
мз • Каре опееше лштре челе пекврате , ии' лштре челе кврате , (а ) ии -рптре челе в|'ецв1Тоаре , каре съ тъп&пкъ, ип лштре челе В1ецвггоаре каре пв е*
щъи&нкъ .

К А П

вГ.

НисКржпниА ф|мило», кар ндск , ил к^гц^ед лор к# 4дЬ'ч1рл жсртпн.
I а ГрЪ1Т ВоШПВЛ КЪТре М01С1 , 21*КйП(] .
к . Грт,еше Филор лв! 1срам , ии 21 кътре е! : Фвтееа. ,, каре се ва
{VII грека , ии' ва паще Фечор , пекврлтъ ва фд шапте гие , ^епъ Х1леле осиире! крвптър1*Г е! , пеквратъ ва Ф1 .
п. кя
г . Ш] лш 210а а опта се тае лшшрежвр тарцепеа тркпклв! лк! .
Л#КА
д. 1Ш тре1-геч! ш! треГ Ае гала съ шаяъ лш сжг.целе съ8 чел пекврат , ви бе
М. КА
тот че есте сфжпт съ пв ол. ат1пгъ, Ш1 лштрв чел; с*аптоъ п* 1птре , пдпъ чет
1о»к
а. кг. се вор пл1П1 гиеле ккръц|'реГ е1.
мз .

»
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щ . 1«р> Ле ва.паще «ая.ъ, пвввратъ ва ф1, ни Ле Лоъ орьшоме хиег Лвлъ крвптареа е! , ип ша1-хеч1 , ип шасе Ле гие ва шеЛеп лдп сжпцеле сгв чел пекврат ,
• .» 1Ш кдпЛ се вор плш гиеле квръц1рв1 е! пептрв Фечор , ак. пептрв Фатъ ва
аЛвче вп пиел Ле »п ап кврат пептрк арЛереа Ле тот , ип вп пвш Ле порвтв , са8
о твртвреа пептрк пъкат (») лдппаттеа кош кортвл»! шърт«р1е1 ла преот .
у. III гл ва аЛкче лдппаштеа Вотпвлв!, ии се ва рнга пептрв еапреотвл , пн
е вя квръц* пре еа Ле кврцереа с&пиелв! е!., Ачеаста есте лецеа че! че паще Фечор,
сав Фатъ .
я . 1ар Ле пк ва аФлз тжпа е! пи'ел , ва лва Лоъ твртвреле сав Ло1 пв1. Ле порвпш , впвл пептрв арЛереа Ле тот , ии впвл пептрв пъкат,. ип се ва рвга пептрв лЧкх
еа преотнл, ии се ва квръц!.
в. кл>.
1Г А П

Т1 .

фЦ|, ш\ кУноцннцх 4жндК|чх прюфлор п.нт»# лтрх >н ом , с*& 4>н %»Хнъ, 41
ехо пср&шдскх Ч1л^( мпрос?
1 а сръ|"т Ботпвл кътре Мо!с1 , ии кътре Аероп ,. гшжпЛ :
в • Огавл , кър»1а се ва Фаче лдп ш'елеа трвпвлв! лв! вжпътаре лв'п'е
Ле сешп , ни" се вп Фаче лдп ш'елеа трвпвлв! лв! шпЪ1'ре (в) Ле лепръ,
ва веш* ла Аароп преотнл, сп8 ла впвл Лштре фп лв1 кари сжпт преоц! .
г. 1Ш ва веЛеа преотвл пппЛреа лдп шслеа трвпвлв! лв!, ии първл чел Л1п
ппшре се ва преФаче лдп алв , ип Фаца шпмре! та! зфвпЛъ Лекжт ш'елеа трв
пвлв! лв!, пшъ1*ре Ле лепръ есте , ии' ва веЛеа преотвл, ии*'л ва вест1 пре ел пе
кврат (г) .
д. Гар Лева Ф1* лвчГе алвнриИ лдп ш'елеа трвпвлв! лв!, пи' Фаца е! пв ва Ф1 та!
аФвпЛъ Лекжттелеа, иппървл е! пв с'а преФъквт лдп пър алв , чГесте пегрв ,
ва 0С1В1 преотвл пишреа шапте гие .
$■. ШТлдпвСоа а шаптеа ва веЛеа преотвл т'пъ1*реа, ни' Ле а рътас шпмреа лт
теле , ли ва осш пре ел преотвл шапте хие аЛоа-оаръ .
а. 1Шлдпг1"оа а шаптеа яЛоа-оаръ лдл ва веЛеа преотвл, пи Ле а рътас пнгъ1реа ип пв с'а преФъквт лдп шеле , лдл ва квръш пре еа преотвл , къ сешп есте
шГ Лвпь че 'ип ва спъла хашелс саде , кврат ва фГ.
,
3 . 1ар Ле съ ва лдптоарче , ии се ва преФаче сетпвл лдп т*еле, Лвпъ че'л'а"Въхвг пре ел преотвл, ка съм квръце пре ел, ип се* вн «ръта- ст!аа-оаръ преотвл»1\ шРд ва веЛеа пре ел преотвл , ип 1'атт сетпвлсанрефъквтлдп шеае , шГлва1
весТ1 пре ел преоткл пекврат, лепръ вете-.
з. 4 вяркцл: шнгрв лгкдт , 6ст1 лгнтрв «вргцЬи .
ШЖИД 4П1ш1 Кв Д(дП«Л П11Л14 Пр! ОМ: 1111 р»МЖН| ссми .
г. г вл и: ШГд ка спврк»: ир Скр<: Н1м *м п8с ноТ .
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й. 1Ш пшмре Де лепръ ое съ ва Фаче лш от, пи'вавеш* лапреот , пи ва веДеа преотвл,
а. . ОП 1'атъ вжпътвре алвъ лш теле , ли а спипват първа чел алв , пи Л1п чеа
съпътоасъ карпе в!е .
I . Лепръ веке есте лш гпелеа тркпялв! л»! .
«I . ШГл ва вест! преотвл, квт къ есте пекврат , шРл ва ос|"в1, къ пекврат еете.
п1 . 1ар с1е а лшФлор1*т лепра лш пк?леа трепел»! лв! , ни ва акопер1 лепра тоа
тъ шелеп П|'пъ1*ре1 бела кап пжпъ ла ппоареле л»Т , йвпъ топтъ вес1ереа преотвл»! .
п . ОП ва весюа преотвл, ш! 1*атъ лепра а акопер1Т тоатъ пюлеа трвпялв! лв1,
пи ва квръц1 преотвл шгшреа ле!, пептрв къ тоатъ с'а фъквт алвъ, кврат есте.
д1 . 1Ш орГ лш че 21 се ва весюа лштрв ел карпе вю , пекврат ва Ф1 .
(.4 . ОП ва весюа преотвл карпеа чеа в1е , ип'л ва спврка пре ел карпеа чеа В1в ,
къ пекврат есте , лепръ есте .
51 . 1ар ею се ва лштоарче карпеа чеа в»е , пи съ ва преФаче алкъ , пи' ва веш
ла преот .
д|. 0П'л ва весюа преотвл, пи" 1атъ с'а скапват пшъ]'реа лш алБ1*чвпе , пи в»
квръщ' преотвл ш*пе|'реа , есте кврат.
и) . йИ карпеа Не съ ва флчс л\п пюлеа лвТралъ, пи* съ ва вшсюка .
«I. ОП се вп * |Че лш локвл рапе! в&пътяре алкъ, саядвч1'е алБвршс) , савронпетекъ , пи се ва аръта преотвлв! .
к . ОЛ ва весюа преотвл , пи' 1атъ весюреа есте таТ аФвпоЧ Декжт пюлеа , пи
първл е! с'а преФъквт лш а.шчвпе , вп'л ва вест1 пре ел преотвл пекврат , къ
лепръ есте , лш рапъ лшФлориъ .
кд . 1ар Не о ва весюа преотвл , пи' 1атъ пв есте лштр'жпса пър алв , пи* пв ва
ф| та! аФвпс!ъ сюкжт п!елеа тргпвлв!, шПа ваФ1пегр1тъ1 шГл ва 0С1ьч пре
ел преотвл шг.пте жие .
кп . 1ар ае се ва лъц» кк лъцсте лш пюле , атвпч! преотвл ли ва весп пре ел
пекврат, къ пншре Не лепръ есте, лш рапъ алшФлор1Т .
кг . 1ар <1е ва рътжпеа лт локвл съв стршъчвпеа, пи пв се ва лъц1, сети де
рапъ есте , шГл ва вест| пре ел преотвл , кврат .
кд . ,Ш| карпеа, де съ ва Фяче лш пюлеа л»-1 праюре «?е фок . оЧпъ че се ва тъШ'ьг1к1 <1е лчеа арсюре , ва <и лш пюлеа лв1 стр»к ъчвпе алБъ рошютекъ, сив алвъ.
к$. ШГл ва весюа пре ел преотвл, пи 1атъ аскилват първл алБ лш лвшшат ,
ни Фаца е! та! аФвпсГь сюкжт пюлеа , лепръ есте , лш арсвръ а лшФлор1т , шГл
ва весп преотвл спвркат, пшшре бе лепръ есте .
кз . 1ар сю^л ва весюа пре ел преотвл , пи 1атъ лш чел лвпнпос пв есте пър
алв , ин пв ва Ф1 та! аФвпй сюкжт шелеа, 41 с'а пегрхт , атвпч! лдл ва 0С1Б1 пре ел
преотвл шнпте гме .
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«3 ■ ШГл ва веЛеа пре ел преотвл до в1оя а шпптеа , ии* (1е се ва лгц{ кв лъИ1те лш ш'еяе , атвпч! Преотвл Л1л ва веот1 Пре ед пекврат , ш'пъ'ре Ле лепръ
есте Л1п рппъ п лшФлор'т .
кн . 1ар Ле ва рътхпеа чел лвпипос лш лок , ни п« се ва лъц' пре теле, «и се ва
ддппегр' , сетп Ле арсвръ есте , ии'л ва вест1 Преотвл пре ел кврат , пептр» къ
сетп Ле арсвръ есте .
кд . ПИ ла върват , сая" ла Фетее , Ле съ ва Фаче Л1птр'&шш1 ш'пъ1*ре Ле лепръ
лш кяп, ав лш варвъ .
а . 1111 ва веЛеа Преотьл пшмреа, ш" Ле ва ф' Фяца е! шв! аФвпЛъ Лекжт ш'елеа , Ш1* лштрв 1а есте пър свпц'ре лдпФлоршЛ, атвпч! Преотвл ли ва весп пре ед
пекврат , вжпътаре есте , лепръ Ле кяп , лепръ Ле варвъ есте .
да . ИЛ кжлЛ ва веЛеа Преотвл ш'пъ'реа вжпътъри , пи Фгца е! п« есте та!
вфвпЛъ Лекжт телел , 011* пър рОш» п» ва Ф1 лш еа , атвпч! ва ос'б! Преотвл Ш-»
■ ь'реа влпътъри шг.пте аие .
ля . ЛИ ва веЛеа Преот? л в'пъ'реа лш к'оа а шаптеа , ни Ле ок с'а лъц'т вдпътарел , ип пър роииетек п« есте лштр'«пса , пи Фаца влпътърП ок есте та! аФвпЛь Ле кат ш'елеа .
аг . Атвпч! ел ва раЛе ш'елеа : "ар вжпътареа пв о ва раЛе , пи' Ва ос "в" Лрео
твл влпътлреа иппте аие ал-ЛоЬлеа рдиЛ .
лл> , ЛЛ ва веЛеа Лреотвл вжпътареа л\п г'оа а шаптеа, ни' Ле пк с*п лгш'т вжпътиреа ли) шеле с1.Пъ че с'а рвс ел, ии Фаца вжнътъри нв есте та! аФвпЛъ лп
теле , атвпч! Лреотвл ли ва вест1 пре ел кврат , ии спълл'.пЛв'ш"1 хашеле кврат
ва *1 .
А(: . 1ар Ле се ва лгц! лдп теле въпътареа Лвпъ че съ ва квръц' ел , шГл ва ве4еи пре ел Лреотвл , ии' 1'атъ с'а лъц'т вжпътареа лш П'еле .
ле. N8 черче Преотвл пептрв първл чел ропиеТек , пекврат есте .
аз ■ Ьр Ле ва ргш&пеа лшиаштеа лв! Пре лок вжпъп.реа , ни пър пегрв ва
ръсър' лштрв еа, с'а лшсъпътошат влшътяреа , кврат есте, ии'л ва вест! пре ел
Преотвл кврат .
ан . ЛЛ ла върв ч , с»И ла Фетее Ле се вор Фаче л^п Ш'елеа трвпвлв1 лв! лнч1р!
лвчП алве лшФлоршЛ .
ла- . Ш1 ва веЛеа Преотвл , пи 1атъ лдп ш'елеа трвпвлв! лвч|'р!лвч]'пЛ алве лшФлоршЛ , квт есте , каре а лдлФлор'т лдп ш'елеа трьпвлв! лв! } кврат есте.
м • 1"Р Ле ва къЛеа квГва първл Ле пре кап , Плешвг есте , кврат есте .
ма . Ьр Ле ва къЛеа Ле кътре фгцъ Първл лв! Ле пре к.*п, търкгв есте, кв
рат есте .
мп . 1ар Ле се ва Фаче лш пле: ша лв! , са8 лштжркъв'реа лв! вжпхтяре алвъ,
*8 рои )етеьъ, лепръ есте лш пле.-иио Лв! , аЙ фпт*ркъв1*реа лв! .
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*,г . «Им т*я члйст *Р««* ЧТрввгпя , п* Ьтъ «гни тйвтЛрЙ «те ат , в! ?отпктекъ фвияеаша *1 в8 л>тжркът»1рев аге1 , ка вп кш де яепръ 3|го телеа тр*пн.ш л?;1 .
мд. -вш лепросеете,ттвестшс1 зпл ввиестЧБреотвл т/ре ел гекврвт, лш капел
'»!, лш шшЛрея л«! .
ме- ППхателе лепросвлв! , лштрв кареле есте ш'пъ1аре , хгь Ф1в сшптекате,
пй кглгел лй Яеекопер*, тт ллппреяпфвл тврй съ се акопере , пекврат се ва кгетаа,
*& . фп тоате гиеле , лш каре ва Ф1 пре ел шптЛре пекврат »ЙЮЙ , пекврат
вя Ф1 , «С1Б1Т ва шедеа , ач>лръ дт тгвъръ ва »1 петречереп лв! .
мз • 1111 пре ветшпжпт Ле се ва »аче штЛре де лепръ , орТ лш веншжпт Ле пър,
ор! лш вешшжпт де пкпгъ .
мн . .А 8 лга цесътвръ , с8 лш торт , ж8 лш швр1 , в8 лш пър , 88 лш ш'еле , а*
ор! лдпче «леле де лвкрв .
мл- . 1Ш се ва Фаче т'пъ1'реа лшвержгод , ссв ронппд ,«.8 лш теле, с»8лшха1пе , са8 лшцесътвръ , са8 лш торт , са8 ор! лш че впеалтъ до шеле , пшмре де
лепръ есте, ип се ва аръта Нреотвлв! .
н . 1Ш ва ведеа Преотвл шгтреа , ш! ва оо'б1 Преотвл Пишреа шапте гив .
и» Ш1 ва ведеа преотвл пишреа лш гша а шлптеа , 1"ар де се ва лъц! шпъ1реа
лшхаше, а8 лшцесътвръ , а8 лш торт , » 8 лш шеле , ор! де че лвкрв ф!е бвпъ
Ш"елеа аче1а , лепръ статоршкъ есте , пшъ|'ре пеквратъ есте .
ив. Ве тот ваардехаша, а8 цесътнра . автортвл, са8 хаша чеа де пър , ся$
де ш , са8 ор1 че впеалтъ а"е теле, лш каре ва Ф1* пншре, къ лепръ статоршкъ
есте , к» фок съсе аргъ .
иг . 1ардева ведеа Преотвл, пи пв се ва лтЦ1 пщтЛреа лш ха!пъ, ав лшце
сътвръ , :8 лш торт , е8 ор! лш че впеалтъ Ле ш"еле .
нд . На ва порвпч1 Преотвл , ин ва спъла , пре кареле ва Ф1 пре джпсвл тт
пъ!'ре , Ш1 ва ос]'б1 Преотвл пншреа шапте гие ал- доЬлеа ржпд .
не- им ва ведеа Преотвл, двпъ че 1 с'а спълат П1'пъ]'рев , пи 1атъ п1п%1реа пв
'ш!а с^тват Фгца са, пи штЛреа пв с'в лгц1'т , пеккрат есте, лшфок се ва арде де тот , с'а лштър1т пре ха!пе , са8пре цесътлр! , сг8пге торт.
не . 1Ш ва ведеа преотвл , Ле ва ф! кеагръ пишреа д?пъ че се ва спъла , ова
рвлше дела ха!пъ , $8Лела цесътвръ, а8 дела торт, ав дела шеле.
► З • Ьр Ле се ва та! ш фпкъ лдп ха5пъ , 18 л^пцесътгръ, г8л/п торг , «8
ор! лш че впеалтъ де шеле , лепръ лшФлорта" есте, лш фок сева 81Йе, лш ка
ре есте П1'пъ1реа . ри . . Ш1 ха!па , ав щесътвра , а8 тортвл , а8 тоатъ впеалта де п1еле , каре се
м спъла, Ш1 сева щерпе де пре еа п!пъ1'реа , сева спъла адоа-оаръ, ш» квратъ ва Ф1 .
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на. Ачеаста еете лепеа пппЛре! че! Ле лепръ, пре хаТпъ де пър , савйекжпепъ , са8 пре иесътвръ , са» пре торт, са8 пре тоатъ впеалта чеа ае теле , ка съ
о вестеаскъ пре еа квратъ, са» пекнратъ .
К А П

Д1.

Ж|ртг>л1 шнтрК к#ряц1й|д лтрн шнтрК ом , гннтрУ кдся , ин шнтрУ ](»?н1 ,
д#пъ 41 с'д В1НД1К&Т лтрл : кКм ся Ч(Д|>кя лтр» кдплод , к#м с» шмдшх , ин
С* К^«Ц1Ц11 ?

1 а гръ1Т Вошпял кътре МоГс1 , ггкяпй :
в . Ачеаста есте лецса челв! лепрос , лш яюа , лш каре се ва кв- Мдт :
|)ъщ" , ни се ва аа"вчс ла преот .
и. д.
г . Ш« ва епи Преотвл аФаръ с?1*п тавъръ , пн ва вейеа Преотвл , ни
а*е се ви Ф1 вшсюкат пишреа лепреГ йела лепрос.
д. Ва порвгш Преотвл , пи вор лва (1сла чел квръцдт доъ пъсъреле ви , квра- Мдрко
те, ип летп сюшейрв, пи рошв ръсвч1'т , ип 1ссоп .
д. мд.
е- П!| ва порвпч! Преотвл, пи воржвпгеа о пъсършъ лш вас о"е лвт ла апъ В1*е . Л#*\ .
з. ПИ ва лка пъсър!ка чеа в!-е , ип лешпвл чел с1е кедръ , ип рошил чел ръсв- <:. д| .
Ч1т , ип 1ссопвл , ип ва пта пре ачестеа, ип пре пъсърша чеа В1е лш сжпцеле пъсъреле! чеГжвппете ла апъ в1е .
3 . ПЛ ва строп1 бе шапте ор1 пре чел че с'а квръцл'т с1е лепръ , ни кврат ва
Ф1 , пи ва слобо21 пъсърша чеа в|'е лш кжтп .
и. ПИ ва спьла чел к«ръц!Т хашеле сале , шРпива рапе тот първл съ8, пи
се ва скълс!а лш апъ , пи' кврат ва Ф1 , пи' сЬ.пъ ачеаста ва штра лш тавъръ , ип
ва рът&пеа аФаръ г1Гп каса лв! шапте гие .
л . П1| ва Ф1 лш 210а а шаптеа съ рагъ тот първл копвлв! съв , пи варва,
нп спржпчепеле , ип тот първл съ'ип* рагъ .
1 . 1Ш съ'ип спеле хашеле сале , ип съ'ш1 скалйе тршвл съ8 кв апъ , ип кв
рат ва Ф1 . П.П лдн гша а опта ва лва доХ пие! кврац! Не вп ап , ни о оае Ле вп
ап квратъ , ип тре! гечвеле де фъшъ квратъ пептрв жертвъ Фрътжптатъ кв впт
де лети , ип вп пахар кв впт де летп .
д|. 1Ш преотвл чел че квръцеще ва пвпе пре отвл чел че съ квръпеще , ипачестеа лшпаштеа Ботпвлв! ла вша кортвлв! пп.рт?ф1'еТ .
ш . 1Ш ва лва преотвл вп плел , пи'л ва абвче пептрв грешплъ , пи' пахарвл
чел кв впт де летп , пи лева осев1 ачестеа осев1'ре лшпвштеа Оошпйлв!.
п . Ш! вор жвпп'а пи'елвл лдп локвл , впие жвппе ар^ерие челе де тот , ни челе
пептрв пъкат , лш лок сфжпт , пептрв къ есте пептрв пъкат , ка ип чеа пептрв
грешалъ , есте Преотвлв! , сФШтеле сФ1птелор есте .
^

27.
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А1 . ПП ва дка Преотвл Нт сжпцеле чел пептрв грешплъ , ш1 ва пвпе Преотвл
нре вжрфвл врекЛ че! Нрепте пчелв1 че съ ккрънеще , ш! оре вжрфвл тжин! че! Нреп
те , пи пре вжрфвл тчорвлк! чел»! Нрепт .
^1 . 1Ш лвжи ■■! Преотвл ат иахарвл чол ек вит с1е летп ва тврпа лдп таша чеа
стжпгъ .
31 . 1Ш в:: ллтяце преотвл Лепетвл чел Нрепт лдп вптвл Не летп , каре есте лдп
тжпа лв! чеа стжпгъ, ш! ва строшиш вптвл Не ленш кв Нецетвл Не шапте ор! лдпиа'птеа Пошпвлв!.
3'. 1ар «птнл Не летп, че ва рътжпеа , каре есте лдп тжпъ лдлвапвпе Преоткл нре вжрфкл врекп че! с!репте ачелв! че се квръцеще , пи пре вжрфвл тжшП
лв! че! Нрепте , пи пре вжрфвл шчорвлв! челв! Нрепт , пи пре локвл сжпцелв! челя!
пептрк грешплъ , 1ар впткл с1е летп чеа та! рът ас лдп тжпа Иреотвл»!, лдл ва
пвпе Иреотвл пре капвл челв! квръцк.
и: . ПИ се ва рвга Иреотвл пептрв (1жпсвл лдшшптеа Ботпвлв!, пи' ва Фаче Преотвл чеа пептрв пъкат, цн се варвга Иреотвл пептрк чел че съ квръцеще Не пъка—
твл сь8 .
,0.1 . 1Ш Нвпъ ачеаста ва жвппа Иреотвл арНереа Не тот , пи ва аНвче Преотвл
арНереа Не тот , ни жъртва пре жертвелшк лдппаштеа Пошпвлв! .
к. 1Ш се ва рвги Иреотвл пептркел , пи се ва квръщ .
кд . 1ар Не вя ф» съряк, пп тжпа лв! пв ва ажвлпе. вп лва вп плел Ле вп ап , шГл
ва аНкче пептрв грешалъ, ка съсе роьце пептрнНжпсвл , пп а хечеа парте а впв!
1Ф1 Не фъшъ Фрътжпт;:тъ кв вит Не летп , пептрв жертвъ , ни' вп пахар кв впт Ле
летп.
кк . ПП Ноъ твртвреле, са8 Но! пхТ Не пор.чтв , чева пвтеа авеа , ни о твртвреа
инкд. пептрв пъкат , пи алта пептрв арНереа Не тот .
е. кд>.
кг . Ш " ле ва аНвче а опта г\ пре еле ла Преот ла вша кортвлв! шъртвр1*еТ лдппаЬтеа Оошпвлв! спре квръц'рел са.
к д . ИЛ лнжнН Преотвл ппелвл чел пептрв пъкат , пп' ппхарвл чел кв впт Не летп
ле ва пвпе пре еле пвпере лдппаттеа Иотпвлв! .
К5 • 1"' ва жвпг1а ппелвл чел пептрв пъкат , пп" ва лва Преотвл Нш сжпцеле че!
пептрв пъкат , ш ва пвпе пре вжрфвл врекн че1 Нрепте а челв1 чесъ квръцеще , пи
пре вжрфвл тж!ш! лв! че! Нрепте , ш1 пре в.г.рФвл п"чорвлв! лв! челв! Нрепт .
»з . ПП Нт вптвл Не летп ва тврпа Преотвл лдп тжпа са чеастжпгъ .
кз • Ш' ва строш Преотвл к;. Нецетвл чел Нрепт Ню вптвл Не летп , каре есхс лдп
тжпа лв! чеастжпгъ Не шапте ор! лдппаштеа Оошпвлв!.
кн . ПП ва пвпе Преотвл Н'п вптвл Не летп , каре есте лдп тжпа са пре вжрфвл врекП Нрепте ачелв! че съ квръцеще , т\ пре вжрфвл тж!пн лв! че! Нрепте , вп*
пре вжр»вл шчорвлв! лв! чел Нрепт ла локвл сжгцелв! челв! пептрв пъкат .
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к4. Гар че ва рътжпеа Лш вптвл Лелетп, кареесте ^п шепа Преотвлй, ва
пвпепро капвлчелв! кяръцгг, писеварвга пептрв ел Преотвд лшпаштеа Ботпвдл!.
а . НИ ва Фаче впа Лш тврткреле , са» впвл Лш пйи Ле порктв Л)пъ кеш а пвтвт а веа .
а& . 8па пептрв пъкат , ш! впа съ Ф1*е пептрв арЛереа Ле тот лшпревпъ кв жерт
ва , пп се ва рвга Преотвд пептр» чел че се квргцъ жппаштеа Ботпалв! .
да. Ачеаста есте депеа лштр» кареде естенптре Ле лепръ, ш/ ачелв! че п'аре
челе че сжпт спре к»ръцеш'а са .
аг . 1Ш а гръ1т Боитвл кътре Мо!с1* пи* кътре Аароп , 21*кжпЛ :
* д . Бкпъ че вецТ штра лш пъшжптвд Хапапемор, каре 'д <1ав ек воъ епре шощеЮ1ре , Ле во1й йа е« шптЛре Ле лепръ лш каселе пътжптвдв! челв! Ле то ни' е воъ.
ле- ПП ва веш акн! есте каса , ии ва спвпе Преотвдв!, 21кжпЛ: ка о пигмре пи
с'а въавт т1е лш касъ .
аз. ПП ва поркпч! Преотвд #ъ голеаскъ каса Ле васе ншшаште Ле че ва штра
Преоткл съ вагъ пншреа , на съ пв *1в пекнрате , кжте сжпт лш касъ.
аз- ЯПЛйпъ ачеаста ва штра Преотвд, ка съ Щ|е Леспре касъ , ип ва веЛеа П1пъ|'реа лшш ьрецп каси грошце лшвергшЛ, сав рошшЛ , ии ф; ца дор ики пф&пЛъ Лекжт пъреци .
ай . 1111 ешшЛ Преотвд Лш касъ ла вша касП, ва осев1 Преотвд каса ж пте гие .
ал. . ПП се ва лштоарче Преотвд ашаптеа *\ , пи ва веЛеи каса, пи Ле ва веЛеа ,
къ с'а лъц1т пншреа лшшъръци касП .
м. АтвпчГ ва порвпч! Преотвд, ипворвкоате ш'е трие ли:трв каре есте тнъ1реа , ип ле вор лепъЛа афаръ Ле четате лш док покьр^т .
мд. ПП вор раЛе каса Лш лъвптрв лшпрежвр , ни цържпа чеа расъ о вор върса
аФаръ Ле четате лш док пекврат .
мя . Ш1 вор два алте шетр! чопдгге, ни' ле вор пвпе лш локвл шетрГдор челор
скоасе , ни' алт двт вор два , пи вор спо1 каса .
мг. 1ар Ле ва веп! 1аръип пнгмреа , ип ва ръеър1*лш касъ Л.пъчесе вор скоате
ш'етрие, ниЛгшь че сева раЛе каса, ппЛкпъ че се ва спо! .
мд . ПП ва штра Преотвд , ии ва веЛеа Ле с'а лъцхт иншреа лш касъ, лепръ статорткъесте лш касъ, пеквратъесте .
т$. 1Ш вор стрша каса , ии летпеле е! , ип гпетрие е! , ип тоатъ цържпа ка
си" о вор скоате афаръ Лп четате лш док пекврат .
та . ПИ чел че ва штра лш касъ ор) лш че г\ Лш хмеде, лш каре есте 0С1В1ТЪ ка
са, пекврят ва Ф1 пжпъ сеара .
мя • иП чел че ва Лораи лш касъ ва снъла хашеле саде , ии' пекврат ва ф1 пжпъ
сеара , ип чел че ва шжпка лш касъ ва спъда хашеле саде , ви пекврат ва Ф1 пжпъ
сеара .
27. и
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ми . Ьр б;,пъ че шергжпб Преоткл ва штра ^п лъяптрв , пп' ва вебеа , шпатъ
кв лъцнпе п« се лъцеще пшъ^реа лш касъ бвпъ че с'а споат каса , пп ва вест! Преот»л квратъкась, къ с'а вшбекат пишреа .
мл . Ш1 ва два , ка съ ккръцеаскъ каса , боъ пасър» вП кврате , пп летп бе ме<1рк , пи рошв ръсвч!т , ни 1ссоп .
м. ИЛ ва жаипа о писърв лш вас бе лйт да апъ в1е .
мь . 1Ш ва лйп летпвл чел бе К1'ес1рк, ни' рошвл чел ръсвч!т , ни 1ссопал, пи па
съреа чеа ше , ни ле ва пша пре еле лш сжицеде пасър]'Г че! жвлпете ла апъ В1е ,
ип ва строш кв еа каса бе шапте ор{ .
нп . 1Ш ва ккръц1 каса К8 сжпцеле ппсърП , ни' к» апа чеа В1*е , пи" кв пасъреа
чеав1е , пп кв летпвл челе бе шебрв, пи* кв Гссопвл , ип кн рошел чел ръсвч1Т .
мг . III ' ва слобо21 пасъреа чеа В1е аФаръ бе четате ла кжтп , ни се ва рвга пеп
трв касъ , пи квратъ ва <м .
нд. Аче-ста есте лецеа пептрв тоатъ ш'пъ1'реа бе лепръ, пп бевжпътаре .
н^. НП пептрв лепра хани'1 , ип' а квоИ .
нз . ИП пептрв рапъ , ип пептрв сешп , ни' пептрв лвч1*ро .
мз- 1Ш пептрв касъ епвелш че месге пекврат, ип луп че 21 се ва квръщ', ачеаста есте лецеа пептрв лепръ .

К А П

е!.

К^ру>|11& С1М1НЦН , Ш1 а с*нц1\Ч1 кхре»т^лЬ'|, ш\ » ф|мнГ, к#ряц>р1», ш\ ммднсарм
КгрКЛтКл^! К1р#1А ^1 К^у! С**\ЖНЦ%, иП & ф|Л\мГ КДр! 1СТ1 ^Н К#ру1й1* СЖМ1,11Л>>'| , Ш1
& Сг. пор ^.'лпр1^на пат Д1 ехмжнцх

1 а гръ1Т 1)о1Ш18л кътре Монм , пн кътре Аароп , гпежиб :
и. Гръеще фПдор лв! 1сргп"л . пн21лор: Бърватйл»! , кър?па се ва
Фаче кврцере (Пп трвпкл л«Т , кв] ц^реа лв! пеквратъ есте .
г. ПН ачеаста есте лецеа пеквръцете! : чел че Фаче бе кврце съгажпцъ бт тркпвл съв , сав а лшчетат трвпкл лвГбе а кврце , пеквръц^а лв! есте
ачеаста лдптр'жпсвл, лш тоате гмеле , лш каре кврце трвпвлль!, с»8 а лтчетат а
ккрпе , пеквръцда лв1 есте .
д Тот патвл ^птрв каре ваборт! ачела , квТ кврце сътжпца , пекврат есте,
интотваекд , пре каре ва шебеа ачела, кв1ккрце сътжпца , пе^рат есте .
$ . ПП птвл , кареде се ва аттцз бе пагвл дк! , ва саъда хашеле сало , ип' ва
скълба тркпвл съв кв апъ , ип пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
5 . II П чел че ва шебеа пре васвл , пре каре а шегвт ачела кв1 кврце сътжпца
ва спъла хашеле сале , пп' се ва скълба кв апъ , ип" пекврат ва <м пжпъ сеара .
3 . ИП чел че се ва атнще бе трвпвд челв! че'1 кврце сътжпца, ва спъла хпТпеле
сале ип се вя скълба кв апъ, пп ва Ф1 пекврат пжпъ сеара.
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н . Тир Де ва скгипп чел че'1 кврце съшжпца престе чел кврат , ва спъла хашеле,
пп се ва скълЛа кв апъ, ни пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
л . МП тоатъ шаоа аешвлв!, пре каре ва лдпкълека чел че'1 к«рце ст.т.т.пца , пеквратъ ва Ф1 пжпъ сеара .
1 . 1Ш тот чел че се ва птшце Де тоате , кжте сжпт свпт Лжпсвл , пекврат ва Ф1
пжпъ сеара, ни чел че ркНкъ ачелеа , ва спъла хашеле сале, ппсеваскълДа кв
апъ , пи" пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
а: . 1Ш Де кжте се ва атшце чел че'1 кврце съшжпца, пи тжмеле лв! пвежптепълате кв апъ , ва спъла хашеле сале , пи *ш! ва скълс1а трвпвл квапъ , пп пекврат
ва Ф1 пжпъ сеара .
ги . ИК васвл г1е лвт, каре 'л ва атшце чел че'1 кврце съшжпца, съ се спаргъ ,
1ар васвл чел Ле летп съ се спеле кв апъ , пи' кврат ва <н .
п . 1ар (I мп, че се ва квртш чел че'1 кврце съшжпца Де кврцереа са , ни ва пвтъра шап те г1ле спре квръц|'реа са , пп ва спъла хаГнелс сало , пп ва скълЛа трв
пвл съв кв апъ , кврат на -м .
д( . Шьрпгюа а опта ва лна кв сте Доъ твртвреле , спй г?о! п«1 «1с порвшв , пи
лева аЛкче пре еле лншаштеа Оопшвлв! ла випле кортвлв! шъртвре!, пиле вао"а
Нреотвлв!.
^1 . 1Шлева Фаче прееле Преотвл впапептрв пъкат, пп впа пептрв арсюреа Де
тот, пи се ва рвга пептр» ел Преотвл лтпаштеа Оопшвлв! , пептрв кврцереа лвТ.
е) . II И отвл , сИптрк кареле ва спи съшжпца патнлк! , ва скъл(1п кв апъ тот трв
пвл съв-, пи пекврат ваФ> пжпъ сеара.
у , 1Ш тоатъ ха5па , пи тоатъ п!елеа , пре каре ва Ф1 съшжпцъ Де пат , се ва
спъла кв апъ , пи пекврат ва ф! пжпъ сеара .
м| . ЦНфетееа, кв каре ва Дорпи върват пат Де съшжпцъ, се вор спъла кв апъ ,
пп пекврацТ вор <м' пжпъ сеара .
Л1 . Ш| Фегаееа, кърма 'I кнрце сжпце, кжпЛ вя Ф1* кврцереа е! лт трнпвл е!, шапте
г'ие ва Ф1 лдптрв пеквръц)'реа са, тот чел че се ва атшце бе еа пекврат ва ф! пжпъ
сепра .
к . 11Н тот , пре че се ва квлка еа лдптрв пеквръц1'реа са пекврат ва ф! , пи' тот
пре че ва шееЬа еа пекврат ва Ф1 .
кл . Ш\ тот чел че се ва атшцз Де патвл е1, ва спъла хашеле сале , пи ва скълДа трвпвл съв кв апъ, ни' пеккрат ва Ф1 пжпъ сеара .
кк . 1Ш тот чел че се ва атшце Ле тот васвл , пре каре ва шеЛеа еа , ва спъла
хашеле сале , пп" се ва скълЛа кв апъ , ни" пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
кг . 1ар Лакъ, кжпД есте еа лдп пат, са8 шаЛе пре вас, се ва аппце Ле ачела,
пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
к д . 1ар Ле се ва квлка чтева кв еа лш пат , кжпД есте еа лштрв кврцереа сжп
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щелв! , пекврат ва *1 шапте гив, ш! тот пател пре каре се ва квлка , пекврат
ва •!.
к^ • ПК Фетееа , йеГва кврце кврцере а*е сжпце лм та! твлте яие , пв ли1 врв■вя кврцерП в1, ппйе ва кврце пи йвпъ кврцереа е!, лш тоате гиеле кврцерП
пеккръцегие1 е! , ка ип лш гмеле кврцерп е! пеквратъ ва Ф1 .
кз . 1Ш тот патвл , пре каре ва сюрпп лш тоате гиеле ккрцери е! , ка пи патвл
ккрцер1'Т ва <м*е1, нп тот васвл оре каре ва шейеа, пек«ратваФ1, йвпъ пеквръдетеа ккрцери .
кз • Тот чел че се ва аппце а*е Джпса, пекврат ва фГ, ип ва свъла хаТпеле сале ,
пи ва скълда трвпвл съв кв апъ , пи пекврат ва Ф1* пжпъ сеара .
ки . 1ар йакъ се ва квръцг с!е кврцере ва пвшъра еГш! шапте 2 ме, пп йвпъ
аче1*а се ва квръц1 .
ка . 1Ш Л1П гша а опта ва два кв снзе а*оъ ткртвреле , свв во! пв! ае порвтв ,
пп ле ва айвче ла преот лишаштеа вшмор кортвлв! търтвр1е! .
а . ШГва Фаче Преотвл впа пептрв пъкат, ип впа пептрв ар^ереа с1е тот, ш^
се ва рвга пептрв еа Нреоткл лиишптеа Вошпвдв!, де кврцереа пеквръше! сале .
ла . 1Ш вец! Л1п<1репта пре фй лв! Гсраи , съ се квръцеаскъ де пеквръц|'еа лор .
ип съ пв тоаръ пептрв пеквръцдеа лор , кжп<3 вор спнрка е! кортвл , каре есте
лдптрв 01.
лв . Ачеаста есте лецеа чедя! че'1 кврце сътжпца, ип а челв! че'1 есе сътжпцъ
Ле пат, кв каре съ спкркъ,
лг . 1Ш аче! че аре кврцереа крвптърН сале, ип ачелв! че'1 кврце сътжпца върватвлв! , сив а ФешеП , ип а върватвдв! , кареде се ва квлка кв чеа пеквратъ .
КАП

»1.

Кжмд , ш\ лЧм тмвИ| ся 1нтр| П^отУл ^нтрЬ* Ч1Л Сфжнт , ия дл кКргц! 4М~
ПрЧнЪ. К«* КОрт^Л , 1Ш КВ* ОЛТЛ^Л , Ц*11#А «А СЛОЕО» , Ш1 СЯрКАТО*}!* КВ^ЪЦНШГ *

о сг^Ед .
ЙШ101

Щ I а гръгт Ботпвл кътре Моил , Авпъ че а ш«р|'т че! йо! фп а! лв!
Аароп, кж!к1 ;в яд ас е! фок стреш лишаштеа Бошпвлв!, ип ев швр1'т .
п . ПК а ги; 1)ошпвл кътре МоТс1 : гръеще кътре Аароп Фрателв
тъй, сь пв штре идп тоать врешеа лштрв чел сфжпт та! лт дъвптрв
Ле катапетеасша чеа (Ип Фаца пплосткорвлв! , каре есте престе сшр1вл търтв-

р1е!, ка съ пв тоаръ, къ лш пор тъ воШ аръта престе пплослвпор .
г . Ата ва пира Аароп лттрв чел сфжпт, кв вщел де вач! пептрв пъкат, пи
кв вервече пептрв арйереа де тот .
д . 11П кв хашъ де ш сфжпц!тъ се ва лшвръка , ш! вештжпт де т ва ф! пре-*
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<*• трепи лв! , ш! кв врж8 де 1п се ва лдпч!ппе , ш! кМпре бе 1п лдш! во пвпе пре
4ап, хп1пе СФште сдшт, ци'ш1вв спьлп кв ааъ трвпвл съ8, ш! се ва липиръка
кв ачестеа .
е- Ш' беда абвпареа Фплор лвПсраи ва лва *1оТ цап! бш капре пептрв пъкат,
пп вп вервече пептрв арбереа бе тот .
е . 1Ш ва абвче Аароп вщелвл чел нептрв пъкатвл съй, нн се ва рвга пептрв
Сше , пи' пептрв каса са .
3 . Вйиъ аче*а ва лва че! бо! цап! , шП ва пвпе лшпоттеа Ротпвлв! ла вша
Кортвлв! търткр1в1 .
п . 1Ш ва арвпка Аароп нептрв че! бо! цап! сорц! , о соаргь Бопшвлв! , пп о
соартъ цапвлв! челв! бе лъсат .
л. ПИ ва абвче Аароп цапвл, вре каре ай къввт соарта Ботпвлв! , шГл ва
абвче пептрв пъкат .
I . ИПцапвл, пре каре а къгвт соарта челв! бе лъсат л^л ва пвпе вШ лшппштеа Бошивлв1, ка съ се роапе престе ел, ш' съ'л ласе словоб , шГл §а лъса
ЛДП ПВСПв (л) .

41 . Ли вя абвче Аароп вщелвл чел пептрв нъкатвл еъ8, пи се ва рвга пептрв
сше , ни' пептрв каса са , ии* ва жвппл вщелвл чел пептрв пъкатвл съв* .
м . ПП ва лва къбелпщ > пд1пъ бе фок бш жертвелтквл чел бшпаштеа Ботпвлв! .
п . ШГш! ва втплеа тж!п'ле бе тътже тървпт токпнтъ , пп о ва абвче луп
лъвптрвл клтапетесте! , ии вп пвпе тъш&еа пре фок лшлаштеа Ботпвлв!, пи фвшвл тъш&с' ва акопер' пре тиост'в'торвл чел беасвнра търтвридор , ии пв ва
твр*.
д| . 1)япъ аче1*а ва лва 6111 сжппеле вщелвлв! , пи ва строп' кв бепетвл престе
1шлост1В1тор кътре ръсьр*т лш Флца ншост'в'торвлв1 , бе шапте ор! ва строш бш
елши е кв бецетвл сгв .
^1 . 1111 ва жкппа цапвл чел пептрв пъкатвл попвлвлв! лшпаштеа Ботпвлв! , ии
ва бъгп сжсиеле лв! лш лъвптрвл клтапетесте! , ни ва Фаче кв ежпцеле лв! квт а
фък;.т кв сжпиеле вщелкдв! , ии ва строш сжгнеле лв! престе пплост'в'тор бе кътре
Фаца ш'.тст"в'тор ;лв! .
51 . ПП се ва рвга лдптрз чел сфлпт бе пеквръцПле фПлор лв! 1сра'л, ш! бе пебрептъцие лор пептрв тоате пъкателелор, ии ата ва Фаче кортвлв1 търтвр'е!,
каре с'а фъквт лштрв е1 л\п пп'жлоквл пеквръцю! лор .
ц1 . ИП 1пч! вп от пв ва ф* лш кортвл търтвр'е! , кжпб ва тегие ел съ се
рогце лдптрв чел сфлпт, плпъ кжпб ва е пи , ии* се ва рвга пептрв сше, ии пептрв
каса са , пи пептрв тоатъ абвпиреа фИлор лв! 1срам .
I. а Лн 41* кич» (юмаш.ш* Биан , ил ч|* р*и»«к»6т: ш! а К4 /ш^тши, ш' &4
♦ А*"1' Ц*11"1 при II СМИ фар» Д1 *1у*** ♦ " тмжнт нммслдт.
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ш . Ш! ва епн ла жертвелписвл чел Дшаштеа ВотпвлвТ, пн се ва рвга пептр»
Джпсвл , ни ва лка Ат сжпцеле вщелвли!, пн Д1п сжпщеле цапвлв! , пп ва пвпе престе коарпеле жертвелшквлк! лдтпрежвр .
л.1 . 1Ш ва строп1 престе ел Дш сж1.пе кв Децетвл съв- Де шепте ор! , шГл ва
квръц!, ип'л ва СФ1ПЦ1 пре ел Де пеквръша Фплор лв! 1срам .
к . 1Ш васФжрнп а квръц! сфжптвл, пн кортвл търтвр1е!, ш! жертвелшквл ,
1Ш се ва рвга пептрв Преоц! , пи ва аДвче цапвл чел вШ.
к*. ЯН ва пвпе Аароп тжнпле сале пре капвл цапвл»! чел»! вш, пи ва търтврин престе ел тоате Фъръ Де лепие Фплор лв! 1срам , ии тоате пеДрептъцие
лор, пи тоате пъкателе лор , пл ле ва пвпе пре кепил цапвлв! челв! вю, шРл ва
СД0Б021 прш шжнъ Де от гътк , лш пвопе .
кп . ИМвалва цспкл престоеше пеДрептъцме лор лт пътжпт пекълкат, пи
вор СЛ0БЛ21 цапвл лш п ;ст|'е .
кг . 1Ш ва штра Аароп лт кортвл търтвр1с! , пи' се ва Десвръка Де вештжптжл
чел Де% ш , кв каре а фост липвръкат , кжпД а штрат лштрв чел сфжпт , цн\1 ва
пвпе аколо .
кд . 1Ш ва спгла трвпвл съв" кв гпъ лт локвл чел сфжпт, пи' се ва лшвръка к»
хаша са, ии ешшД ва Фаче арДерие Де тот але сале, пи жертвеле челе Де тот
але попклвлв!, пи' се ва рвга пептрв сте , ни пептрв каса са, пи пептрв попи ,
ка пп пептрв преоцТ .
к^ . 1Ш ва аДвче пре жертвелт'к севл чел пептрв пъкате .
ка • Ш1 чел че васлов021 цапвл чел осев|'т спре слОБОх1ре, ва спълахашелесаде,
пн ва скълДа трвпвл съ» кв апъ , ии Дмгь пчей! ва штра лт тавъръ .
«3 • 1Н1 вщелвл чел пептрв пъкат , пи' цлпвл чел пептрв пъкат , а кърора сжпце
0нрн Сав аДвс пептрв квръц|'ре лдптрв чел сфжпт , вор скоате аФаръ Де тавъръ , ип'1
61. дь вор арДе кв фок , пи' ше!ле лор , пп кърпврио лор , ни валета лор .
кн . 1ар-чел че ли ва арДе ва спъла хаГпеле сале, ии ва скълДа тршш сг8 кв
апъ , нп Двпъ аче1а ва штра лш тавъръ .
кл . 1Ш ва Ф1 воъ ачеаста лепе вечш'къ, лт лвпа а шаптеа ягечеа алвпе!,
съ стерщТссФлетеле воастре, пн ш'ч!вп лвкрв съ пв Фачецц шч! шошпеапвл, П1ч1
петертквл , кареле есте лдптрв во! .
л . Къ лт 210а ачеаста се ва ркга пептрв во!, ка съ въ квръцеаскъ Де тоате
пъкателе воастре лшпаштеа Ботпвл»! , ип въ вец! квръдо .
лд . Сжтвъта сжтветелор оДшгь ва Ф1 ачеаста воъ , пн вец! стер1 свФлетеле
воастре, леневечткъ.
лв . Ш1 се ва рвга преотвл , пре кареле вор вгпе , пп але кърв]'а шжш! ле вор
съвжрин касъпреоцеаскъ Двпъ татъл лв!, ии се ва липвръка кв хаша чеа Де ш,
кв хаша чеа сфжптъ .
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»г. Ш1 ва квръц! сфжптп СФ1пте!, ш! кортвл търтвр1*е!, пН жертвелп1квл ва
К»рьц1 , пи пептр» преоц! , пи пептрв тоатъ аНвпареа се ва р»га .
ад . Ш1 ва ф! ачеаста воъ леце вечшкъ , ка съ въ рнгяцТ пептр» Фп лв! Тсрам
пептр» тоате пъкателе лор , оНатъ лш ап се ва Фаче , прек»т а порвпчк БотП8Л ЛК1 М01С1 .

К А П

31.

Ок пооЧн-нцл бпмпор к* н#м*У лУ? Д^мм1г>& С» жсртмдскх , нЯ |дол^лЬ7, М1ч!
ант»'ллт лол , фяух н#л\*! л* Кшл кортКлУГ : ш с» Сшгрсглскх л ллжнк» с*ну|, ай

1 а грт.|'т Потпкл кътре Мо!с1* , х1к,т.пН :
н . Гръеще кътре Аароп , ни кътре фп лкГ : ни" кътре тоц! фп лв!
Гсраи , пи' 21 кътре е! : ачеста есте кввжптвл , каре .га порвпчп1
' отпвл , гшжпН :
г . От , от (») Нштре фп л»! Гсрям, са8 Нттре вепетП , кари съ зфлъ лштре воТ, кареле ва жвппа вщел, с;п оае , сав капръ лштавьръ, ни' кареле ва
жвппа аФпръ Не тавъръ .
д . 1111 пк о ва аНвче ла хша кортвлв! търтвр|'е! , ка съ о Факъ арНере Не тот ,
са» Ле тл>пт»1'рс Погппялв! прппитъ лштрв пп'рос Не б«пъ пнреагтъ , ип' чел че
ва жвппа аФаръ , пи' ла »ша кортвл»! пг1.ртнр1еГ пк о ва аНвче , ка съ аНвкъ Нар
Ботпклк! лтпаштеа кортвлв! търтвр1'е! Ботпвлк!, съ ва сокот! от»л»1 ачелгиа
сжпцеле , сжпце а върсат , пер1-ва свФлетвд ачелв1'а Н1п попвлвл съ» .
^. Ка съ аНвкъ фп л»1 Гсраи жертвеле сале, кжте вор жвппа е! лшкжтпвр!,
пи ле вор 80*846 Ботпйлв! ла ми!ле кортвлв! търт»р1е1 ла преот, ип ле вор жвп
па жертвъ Не тжпт«1'ре ачестеа Ботнвлв! .
е . I П I ва върса Преотвл сжпцеле пре жертвелш'к лшпрежхр лтпаштеп Т)атпвлв! ла вша кортвлв! търтвр!еТ, ин ва аНвче севл лштрв пиросНе бкпъ пиреаятъ
Ботпвлв! .
е. 1Ш пв вор та! жвппа жертвеле сале челор Нешерц! к» карн е! ккрвеск (в)
Нвпъ Нжпши . Леце вечшкъ ва Ф1 воъ лштрв пеятврие воастре .
н. 1Ш 21 кътре е!: от, от аштре фп лв! 1срои , саЯНштре фп челор вепет!ч! , карП съ яФла лштре во! , кареле ва Фаче арНере Не тот , са8 жертвъ .
л. . ПИ" ла вша кортвл»! шъртвр1е! пв о ва аНвче , съ о фъкъ Воишвлв!, ва
пер1 откл ачела Лп попвлкл съ8 .
I . ИП от , от Нш фп лв! 1срям , са» Нш велепчп, кари съ аФлъ липре во!
Г. 4. Ом, ОМ, «АШ1ф11-К4р«А1.
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карело ва тжпка ор! че сжппе, вош пвпеЧаца теа асвпра свФлетвлв!, кареле
тъпжпкъ сжпце , пи'л в<ш т'ерс1е пре ел йт попклвл сън .
41 . Пептрв къ свФлетвл Ф1*е-кър8! трвп сжппеле лв! еств (д), плея" л'аш Лат
воъ пре жертвелп!к, ка съвъ квръцщГсвФлетеле воастре, къ еж! целе ачелв!а ва
Флче К8ръцеп1е пептрв свфлст .
П1 . Пептрв аче1а ат грмт ФН4ор лв! 1сра/л : т'ч! вп свФлет (Нптре во! пв ва
тжпка сжпце , тч! чел вепетнс, кареле съ а<мъ лштре во! , пв ва тжпка сжпуе.
п . Ш| от , от Ла фН лв! 1сраи, саъдш вепепчИ, кари съ аФлъ лштре во1,
кареле ва вжпа вжпат х!аръ сак пасъре , каре съ тъпжпкъ , ва върса сжлцеле
еГ , шГл ва акопер1 кв пътжпт .
Ф»ч|^ .
^| . Къ сйфлотвл Ф1'е- кърв! трвп сжппеле лв! есте , лептрв аче1а ат ис Фплор
л. . д . лв! 1сраи : сжппеле тч! а вов! трвп съ пв шжпкпц! , къ свФлетвл Ф1в. кърв! трвп
сжлцеле лв! есте , тот чел че тъпжпкъ ва пер1 .
^1 . III 1 тот свФлетвл , кареле ва тжпка тортъчвпе , са» пршс бе Х1*аръ ор!
тошиеап, ор! вепетт , ва спъла хашеле сале , пи се ва скъл<1а кв апъ, пппекврат ва Ф1 пжпъ сеара , пи кврат ва <И .
51 . 1ар а*е пвва спъла хашеле сале, Ш1 пв'шГ ва скълаа трвпвл кв апъ, вапврта Фъръ с1е лецеа са .
К А П

Н1.

Опщ1А1 ^Д1Н|Л чЛ еп(»1Т1, а с* ф^ />■ флппл» ммм^лор , ш\ хм ХдиладТло» +н

■ЙМЛгИЙ! * а гРг,т Воттм кътре Мо!с1, «нежна":
23? III 21 "• ГРъеше фИдорлв1 1сраи, ш1г1кътрее!: е* Ботпвл БвтпеШ*Г I 1Л ЯЛ?
$№***$
2е8Л РПГТПХ
вострв •

ОМГОвЖ! г . Ътъ ОБ1че1вр1'ле Егшетвлв!, лштрв каре ац! петершчЬ , съ
пв Фачец!, пн (1впъ ов1че1ярмб пътжптвлв!Хапаап, лштрв каре вой въга пре во!
съ пв Фачец! , ин втъ лешле лор съ пв втвлац! .
А . Жвйекъщле теле съ ле Фачец! , пн порвпчие теле съ ле пъгщ! , пн съ вт
влац! лштрв еле , ев Ботпвл Бвтпеяевл вострв .
щ,кх:
е • т съ и*пец1 тоате порвпчие теле , ип тоате жвЛекъцие теле , пн съ ле
к . «1. Фачец! пре еле , каре а*е ле ва Фаче отвл , Ш ва фх лттрдпселе, ей Ботпвл БвтГом& : пегевл вострв .
I. е.
5 . От , от ла пМ о рвоете Ле але тр8пвлв!сг8 съ пв се апрош'е, ка съ'! аескопере рвинпеа , е» Потпкл .
*'• * Яд!*» ДвХ8* чм вии<;т«р 4нсяиМ| 8ст« .
С*8 пр»к«м сфжнт8А Лкгвим з™ :
К14 Ц« «ЧиСТЖ ■Р1М1АН1С1 Л*Т КЖрТО! И8 вМНу1С»Ц1Н1 +Н 1р8п.
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3- Рвшшеа татъля! тъй, ш! рвшшеа твтеУталесъпкоЛескопер!, пептрв къ Г»д»:
т»шъ'цГ есте , съ пв йескопер! рвш1пеа е! .
и. Рвшшеа ФетеП татълв! тъй съ пв ойескопер!, къ рвшшеа татълв! тъй есте.
л . Рвшшеа сорорП тале че! Ае пре татъ , сай Ае пре швшъ, каре с'а пъвквт
акась, сай а*аръ, съ пв йескоперГ рвшшеа лор .
I . Рвшшеа ФвтеГ Ф1"влв1 тъй , сай а ФетеГ Фете! тале , съ пв йескопер! рвшшеа
лор , къ ата рвшше есте .
«I . Рвшшеа Фете! ФетеП татълв! тъй съ пв о йескопер! , соръ а"е вп пат есте
съ п» йескопер! рвшшеа е! .
■I. Рвшшеа сорорП татълв! тъй съ пв о Леркопср! , пептрв къ рвйъ татълв! тъй
есте .
п . Рвшшеа сорорП твше! тале съ пв о йескопер! , пептрв къ рвйъ твше! та
ле есте .
^ . Рвшшеа Фрателв! татълв! тъй съ пв о с1ескопер1, ш! ла Фешееа лв! съ пв штр1 , пептрв къ рвйь'ц1 есте .
6« . Рвшшеа пврорп тале съ пв о йескопер!, къ Фешееа ф1*»лй1 тъй есте, съ пв
йескопер! рвшшеа е! .
»1 . Рвшшеа ФетеП Фрателвлв! тъй съ пв о йескепер!, къркшшеа Фрателв! тъй
есте .
д'| . Рвшшеа ФетеП , пп а Фете! е! съ пв о йескопер! . Фата Фечорвлв! е! пи
Фата ФетЛ е! съ пв о е! , на съ йескопер! рвшшеа лор , къ рвйе едпт Ц1е, пъгжпътате есте .
ш . Фетее престе сора е! съ пв о е! цПтоаре, касъ йескопер! рвшшеа еГ престе йжпса лдпкъ фппй еа В1в .
л.1 . 1Ш ла Фетее , лштрв ос^вереа пеквръуш! е*, съ пв 1птр1 , ка съ'Г йескопер! рвшшеа е! .
к. 1Ш ла Фешееа йе апроапел»! тгйсъ пв На1 патвл сетшцИ тале, пжпгършйвте кв еа .
кд . 11П Й1П сътжпца та съ пв йа! а сл?<яп къпетеш'1 , пн съ пв епврч! пвтеле чел
сфжпт ал Потпвлв! Ювтпе/еклм вострв ( д ) ев Бошпкл .
кк . НИ кв върват съ пв йорт! пат Фешееск , къ епвркъчвпе есте .
кг . 1Ш ла т*ч! о В1тъ Й1П челе кв патрв шчоаре съ пв йа! патвл тъй лптрв
сътхпцъ, ка съ те епврч! кв йжпенл . 1Ш Фстееа съ пвстеа лп тч! о впъ йш
челе кв патрв Шчоаре съ се лшпревпе, пептрв къ връчвпе есте .
кд . Съ пв въ епвркац! кв шч! впа аЧптр'ачестеа, къ кв тоате ачестеа с'ай епвркат пеатврие , каре ей ле леапъй йшпаштеа ФецН воастре .
а*. 4 вкрпцл: ш1са н* Да7д!н самжнч* т* стмжнггорвлвТ , «дтм| Бш«!Т«а: са мвд*!
дм егмжнц* т* (долвл*!, ллим *н *ок д| «долвлвТ *« : *«Т молех .

28 . 2ж
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«е . Ш! Са спвркат пътжптвл , пп леат ръспдът1т лор пеарептате пептрк
аче1*а , ни' а вржт пътжпткл пре че! че лъккеск пре ажпсвд .
ке. ии пъгщ1 тоате лешле теле, ии тоате порвпчие теле, пи съ пк Фачец!
тч! впа сПп тоате спкркъчвшле ачестеа тошпеапвл, пл петершквд чел вешт л\птре во! .
кз • Къ тоате спкркъчвшле ачестеа лепв фъквт оатепп пътжптвлв! , каре ай
фост та! ,]\ ппаште с!е во) , пн" с'а спкркат пътжпткл .
кя . ии ка съ пк въ враскъ пре во! пъшжптвл, кжпйкм вецГспкрка, кеш а кржт
пре пеатврие челе та! лтпаште Де во! .
•со. . Къ тот чел че ва Фаче сПп тоате епкркъчкшле ачестеа , вор пер1 с1т попвлвл съв свФлетеле , каре Фак ачестеа .
л . 1Ш пъгщ! порвпчие теле, ка съ пв Фачец! сПп тоате лецие челе епкркате, ка
ре с'а фъквт та! литатте Де во! , ии съ пв въ епвркац,! кв ачалеа , къ еХ ежлт
Вопшвл Бвшпсгевл ваост^к.
КАП
М^ЛТ! ПО^Ь'нчТ ДКЯ^Е ^НДСШТДрЕА В1ГЦ I у

^
ШЛ Д1С1101 Ц1|)1МСИ1| М41 ^ММ»1НТ1 ДАТ1,

1Д|>%ш! СЖ ПО»#НЧ1СК Л^»СГЖИД^-С«

Ш| 4ЛТ1Л1 .

I а гръ!Т Ботг.кд кътре Моки , 21'кжпД .
в . Гръеще а^впъри Фплор лв! 1сраи , пи г\ кътре е! : фщ! сфпщ!,
къ сфжпт сжпт евБотпкл Штпегекл вострв .
й П|тр"> |р.г-й^^а^Ш г . Ф1е-кареле Ле татъл съв, ии с!е швтъ са съсе театъ, пиежт». и. ветеле теле съ лепъг1*ц1: е» Ботпвл Ввтпегевл вострв .
д . Съ пв въ Двчец! да июл! | ии Двтпеге! върсац! съ пв въ ФаЧ1ц! : е8 Ьотпвл Овтпегсвл вострв .
е . Ш\ бе вец! жертв1 жертвъ Ле тжптв^ре Ботпвлв!, притггъ воъ съ жертвщ1 .
е . ^п каре 21 се ва жертв1 , се ва тжпка , пи аДоа г{ : 1ар че ва рътжиеа
пжпъ а тре1*а г[ кв фок се ва арйе бе тот .
3 • 1«Р <1е се ва тжпка кв тжпкаре атре1а п* епвркатъ есте , пв се ва припи .
н . 1ар чел че о ва тжпка пъкат ва авеа, пептрк къ а спкркат сфштеле Оогапвлв! , пи скФлетеле челе че вор тжпка вор пер! Лп попвлвл съв .
л~ 1Ш кжпД вец! сечера во! сечереа пътжптвлв! вострв , съ пв сечерац! ае
тот царша воастръ, ни челе че кай Дела сечереа та съ пв леаДвп!.
I . ИЛ В1еа та съ п'о квлеи! Де аДоа-оаръ, шч! воакеле В1е! тале съ пв леа6«^с Дап!, съракклк!, пи летершквлв!съ ле лаш!ачелеа: ев Оотпвл Бвтпегевл воетря.
к-з*•• ОъпкФкрац!, съпв шшцщ!, пи пшепеа съ пв лшшале пре бе апроапелв .
(ЬрХ- "'• Ш^съпввъ жврац! стржтв кв пвтеле пне8 , пн съ пв епвркац! пвтеле чед
I. * . сфжчт ал Ввтпегеалв! вострв ; е» сжпт Ботпвд Ввтпеаевл вострв.
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г°1. Съ пк фпчТ пе^рептате вечГпклн! , пи' съ пв'л жеФвещ!, нп* съ пв (Поартъ и I у«
С1ШБр1еа слвпп тале ла тше пжпъ (Ппипеацъ .
кл>. ди
дв . Съ пв гръещ! ^е ръй пре скри , 101 лдппаштеа орввлв! съ пв п»Т шейекъ у Товн .
нп съте тет! ве Бвтпегевл тъй : ей сжпт Бошпкл Бмппегсял вострв.
д. $1.
$\ . Съ пв ФачепД пес!рептате ла жвйекатъ, пи' съ пв ка»ц1 лдп Фвца съраккл»! , п Л|у| .
П1Ч1 съ те сФ1'ещ1 с!е Фаца чел«Т пвтертк, кв йрепгате съ жвсюч! пре всчшвл тъй . & . дЬ
В1 . Съ пв втвл! К8 вйис1|[?;г лдптрв пеашвл тъй , ни съ пв те лдптърещ1 асвпра 51 . л|.
сжпцелк! веч]'г)8Л81 п.8 : ейсжпт Лошпвл Овтпегекл вострв.
П'АА* •
Я1 . Съ пв връщТ пре Фрателе тъй лдптрв шта та , кв ш*страре съ швстр! пре лд. кг.
Не апреапеле тъй, ка съ пв пТб! пептрв йжпсьл пъкат .
ВД*Х •
и: . 1Ш съ П8'ц|Г 'г/.г,л\и\с:тп, шкпа та, ип съ пв цнтжше асвпра Фплор попв- к. а».
Л8Л81 тъй, пи съ 18Бвщ1 пре Ле апроапеле тъй ка пре тте лдпсв'цД : ей сжпт Бошпкл. Ьков .
л.1 . Лепеа теа съ о пъ/л'ц?, В1'теле тале съ пв ле Фач! а се лдтпревпа кв алт сой, н . в .
пи лдпцпрнш та съ пв сетешсюъ Фед«р1 а"е сьпш.цъ , пи кв хпшъ цесвтъ с!1л <1оъ & 1о»н .
Фелнр! ос1*В1*те съ пв те лдтврач! .
в . *1 .
к . 1Ш Ле ва с1орт1 чшева кв Фетееа пот Ле съшжпцъ, ни аче1*п ваФгроавъ г. дК
впв! от, пи' еа кв ръсквтт.раре пв с'а ръсквтпърат , слово/сто П8с'аа"ате1, ОЦ&х •
чертаре ва Ф1* лор (д) 1лр съ пв шоаръ , пептрв къ пв с'а йатеГсловогете .
«■ • дь
к* . ИЛ ва яйвче пептрв грешала са Юотт;лг;1 ла вша кортвлв! търтвр1е1 вп вер- М&п :
вече пептрв грешалъ .
т•ф•
кп . 1Ш се ва рнга преотял пептрв (1жпскл кв вервечеле грешале! , лдппаштеа Ля*** .
Ротпйлв! , Ле пъкатвл , каре апъкътмт, пи се ва ерта лв! пъкатвл, каре апъ- а|. ^.
кът81Т .
Мат! :
кг. 1ар Лвпъ че вецТ штра лдп пътжптил , кяре 'л <1ъ воъ Вотпвл Бйтпежевл ж . »1 .
вострв , пи вещ съ<П ор! че пот, Ле тжпкат, вец! квръ]п' лдтпрежвр пеквръ- Л#к* •
детеа лв! . Роа"хл лв! лдптре! ап! ва Ф1 воъ пекврат , съ пв еъ тъпжпче .
3' • г •
кд . 1ар лш апвл ал-патрв-леа тот ро^вд лв! ва Ф1 сфжпт г1елак(1ъ Ботпвлв! . Млп :
к(= . 1ар лш апвл ал-Ч111ч!-леа вецТ т&пка ройвл лв1, ш1 вец! айвпа воъ ро- д. *г.
бврие лв! : ей с.т.пт Оотпкл Овшпегевл вострв.
кп. ал.
ке . Съ пв т&пкац! пре твпц! (п) шч! съ връжщ! , П1ч! кв враже йт пасър! л^кд.
съ пв къвтацД.
е. кз«
«а • Съ пв въ лдпкрешц! първл капялв! вострв , шч! съ стр1кац1 Фаца варве! (ома:
воастре .
И. А.
кн . Ш1 тъетвр! пептрв скФлет (г) съ пв ФачецТ л^п трвпвл вострв , ш! Л1тере
л^ппвпсе съ ив Фачец! лдптрв во! : «й слпт 1)отп»л Вмппеяенл вострв .
кл. . Съ пв пжпгърещ! Фата та , ка съ ккрвеаскъ , пи съ пв кнрвеаскъ пъшаптпл , Ш1 съ се втпле пътхптвл Ле Фъръ Ле лено .
к. 4 С§ кор МА1П11. ке. в Чибкр!: лаг\н*илл , «рш>ш, ш*(1*(кж: «в са ив мжшиц!
скиу», С4вк8сжну>. ки. г 8кр1 . цм тапар! шитрв мврт сив ф.мщ! .
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а. Сжтветеле теле съ ле пъащТ, ин Де челе СФтте але телссъвь тетец! : е8
сжпт Иотпкл .
А4 . Съ не терпец! ла че! че (») връжеск , пи Де Дескжптътор! съ п» въ лМц! , ка
съ въ спвркац!кве! : е» сжпт Оотпъл ТУътпехеъл вострк .
лн . фппаштеа чел»! кървпт съ те скол1 , ин съ Ч1'пстещ1 Фаца чел»! вътржп ,
пи съ те теш! Де Овтпегевл тък : е» сжпт Ботпкл Овтпегевл вострв .
&ш\и.
аг . 1а р Де ва веш вре кп петершк лт пътжптвл востр», съ пв'л иекъжщ! пре ел.
кв. ка. ад. Ка ин тотпеапкл чел Де пътжпт съФ1е лштре во! петершккл, кареле вте
лаво!, пи съ'л 18Бещ1преел, ка ни пре тше , къ петершч!ац1Фостл1П пътжптвл
Еппетвлв! : е» сжпт 1)отпкл ^ктпехенл вострк .
ле Съ п» Фачец! пеДрептате, лп жвДекатъ, лш тъсвр!, лп каптаре, пи лп кктпепе.
ле. Квтпепе Дрепте, пи каптаре Дрепте, 1ш' тъскр! Дрепте съ <ие ла во1: евсжпт
Бопшвл БвтпегейЛ вострк, чел че в'а:п скос пре во! Дш пътжптвл Еппетвлв!.
ла . 1Шсъпъгщ! тоатъ лепеа те а , пи тоате порвпчис теле , ипсъле Фачец!
пре еле : ев сжпт Бошивл иктпегекл вострн .
К А П

К.
1

К&Й1 КОр ДЛ Д1М СЯМЖНЦАСА А^| МОАОХ ' С*Ь' С» ВОр Д^Ч! АД ДККЖНТЗТОрТ, с*8
аа г*ч|то(,Г , с»а пд» иср1нц|| саГ вор кмепм» , с»а алмспкъч о^Г тдУшцл

ш сло-

КОД1 пор фАЧ1 , Кв' МОЛрТ! С» С1 ОМОАр! .

1 а гръ1Т Ботпял кътре Мокп , 21кжпД :
п. Гръеще ФНлор лк! 1сраи : Де ва Ф1 чшева Дш фнлв! Тсраи , саз"
<1ш че! че с'а« фъккт вепвлч! .]ш Тсраи , кареле ва Д<< Дш сътжпца са
къпетепп , (к) , кв тоарте съ се отоаре , пеатвл , чел Де пре пътжитвл ачела лл ва оторж кв шетр1 .
г . 1111 ек в ой пвпе Фаца теа асвпра отвлв! ачелв1а , ин'л вой шерДе пре ел Дт
попклвл съв, пептрв къ а Дат сътжпца са къпетепп , касъ епврче челе сфштс але
теле , пи ка съ епврче пвтеле челор сфшцщ! пп'е .
д. 1лр Де вор трече ки веДереа лъквггорп пътжптвлв! К8 оки лор Дела опшд
ачала Дйпъ че ва Да ел Дт сътжпца са къпетеше! , ай пв'л вор оторж пре ел ,
е- Вой пвпе Фаца теа есг.пра отвлв! ачелк1а , ни ьсьпра сетншш! лв! , пи
вой шер1е Дт попзлвл ъ аре Джпсвл , пи пре тоц!, кжц! съ впеск лптр'вп гжиД
кв ел , ка съ кврвеискъ лй къпетепнле .
е. 1Ш свФлетвл , кареле се ва Двче ла Дескжптътор! , саЯ ла връж1*тор!, ка
съ кврвеаскъ Длпъ ДжпппГ, вой пвпе Фаца теа асвпра овФлетвлв! ачелв»а , шГл вой
ШерДе Дт попвлвл съ8.
л*. « Б(к«|д ч«. кмкре к*5"81торд|пжн7еч1> лр!н *«•< С1 «ь.у'"* крижпери *Ч|1д , »и>м
ДШ МЛЦМ1 К|Т|*вр СИ8н|. ЧМ1 КИТ.др, .

К.

к |Двл8АйТ, Н»р1С1 ККМ4М0А«Х.
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3- ИП вецТ Ф1* см'пцТ , къ сфжпт сжпт ейБотпкл Бшпегекл вострк .
& ОегЛл
и . ИМ съ пъ7,г'||1 поркпчие теле , пн съ ле Фачец! пре еле : ек сжпт Вотпкл ». »|.
чел че въ сф]'пцеск пре во1.
л. . От , от кареле ва влестета пре тптъл съ8 , ай пре тктъ-са , кк тоарте §и> р| .
съ се отоаре : пре татъл сън , а8 пре ткта са а влестетат , в1'ловат есте . к*. в\.
I . Откд , карелс ва преа-ккрв1 кк Фетее , каре аре върват , сак" кареле ва к. к.
преа-кнрв1* кк Фетееа вечшклк! сгк , кк тоарте съ се отоаре, ин преакнрваркл,
пи преаккрва.
Ма-пд1 . ПИ кареле се ва кклка кк Фетееа татълк! сгй , ркпивеа татълк! съВ а бе- $\. д .
скоперп , кк тоарте съ се отоаре, атжпсю! вшовацТ сжпт .
кЛйф.
м . ИМ бе ва г!орпн Ч1*пева кк лоркса , кк тоарте съ се отоаре агожлЛо! : ка. кн.
КЪ пъгжпътате а фъккт , в1'повацТ сжпт .
1о*и .
п . 1Ш кареле се в.1 кклка кк върват пат Фетееск , спкркъчкпе ак фъккт атжл- й. ес1о1 , кк тоарте съ се отоаре , вшовац! сжпт .
^1 . Кареле ва лка лкГшТ Фетее, пи' пре ткта е1, Фъръ «Зе леце есте , кв
фок съ'л аргъ пре ел , ип пре еле , ка съ лк <м'е Фъръ йе леце лдптре во! .
^1 . 11М чте ва .рпйръгш а се кклка кк вЬъ, кк тоарте съ се отоаре, имв!теле съ ле оторжц!.
51 . ПП Фетееа , каре ва терпе ор! ла че впъ , ка съ се лттрекле кк йжпся , съ оторжц! Фетееа, пи В1та , кк тоарте съсе отоаре, внювате сжпт.
3< . Кареле ва лка пре соргся чеа с)е пре татъл сък , слк (1е пре ткта са ,
пп вл ве(1еа ркшшеае!, им еа ва вес!еа ркш1пеа лк! , окаръесте, съ шаръ дпплштеа Фмлор леатклв! лор, ркшшеа сороре! сале ак НескопсрЬ, пъкат вор
пкрта .
п> • НИ върваткл , кареле ва авеа пат кк Фетееа, квре аре кркптареа чеа
бе лкпъ , 1Н1 ва Нескопер! ркшшеа е!, 1'гворкл е! а8 с!ескопер1т, пи еаас1ескопер1т ккрцереа сж> це.ш сък' . ашжшю! съ шаръ гНл пеаткл сък.
.0.1. 1Ш ркиплеа скроре! татълк! тъ8, пи а скроре! ткте'1 таде съ лк 0 Де—
скопер! , пептрк къ рм!еш'е а8 йескопер1т , пъкат вор авеа.
к . Ор! кареле ва сюрпп кк ркНет'еа са , ркшшеа рксюше! сале а аескоперп ,
Фъръ с!е Ф|'1 съ шоаръ .
К1. 1ар с!е ва лка чшева Фетееа Фрателн! съ8, пеккръц1е есте, ркшшеа Фрателк! сък' аНескопер!т, Фъръ бе фм съ шоаръ.
кя. 1Шсъ пъ21'ц1 тоате поркпчие теле , ш! жкЛекъцие теле*, ш! съ ле Фа
чец! пре еле , ка съ лк въ нрпскъ пре во! пътжпткл , лштрк каре вь вар е8 пре
во1 , касъ лъкк1ц1 пре ел .
кг. ЛНсъ лк ктвлац! йкпъ лепие пеаткриор , каре е8 ле голеск аЧппаштеа
воастръ , къ тоате ачестеа ле-Л фъккт, ип леаш кржт пре еле.
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кА . 1Ш пв1 гГс воъ : воТвецТ тотет пъткптад лор, плев* во!8 Да пре ел воъ
съ'л тощешцД, пътжитвл , каре кврпе лппте, пп пнере : евТопшвл Ошпемм
вострв, че1чев'ат алес пре во! (Пп тоате пеатврме .
«е- НИ во! съ ОС1БЩ1 лдптре В1-теле челекврате, пи лдптре челе пекврате, пп
лдптре пасьрие челе кврате , пи лдптре челе пекврате , пп съ пв спвркац! свФлеаПет*. теле воастре квв1теле, ил кв п;сърме , пИ кв тоате челе чесъ тжръск пре пъд. 51 . тжпт , каре леат алес ев съ Ф1*е воъ пекврате .
п Лщг.
кв . ПИ съ Ф1ц1 пие сфшцГ , къ ев сфжпт сжпт Потпкл Рвтпегевл вострв , чел
т. дь че в'ат алес пре во1(1ш тоате пеашврие , ка съ фцд! в! вие! .
а ^па : кз . Ш1 въратвл , сав Фетееа , ор! каре пЧптре е? се ва Фаче йескжптътор ,
кн. з- са8връж|"тор, квтоарте съсе оюоаре атжп(1о1 , кв шетр! съ'1 вч^ец! , вшовацГ сжпт .
К А П

КЛ.

Д& КАД1 -АМГ()ОП1ч#Н1 ПОТ ф| П0ЮЦ11 , Ш1Ч»ф1.\М1, С%'шГеД,

Ш1 «4р С*МТ ИШСЕД-

мп| де пй1сц|1 : ил тнтрК фдтд п*ют))л&1 де па кЬ'вм .

I а гръ1"т Ботпвл кътре Мойп , 2]'кжпй : гръещс преоцмор Фшор
лв1 Аароп , Ш1 21 кътре е! : лдп свФлетесъ пв се спврче лдптрвпеачвл лор (д) .
п . Фъръ пета! кв рвйа чел Де апроапе алор , кв татъ , пп кв
ШЪШЬ, 1111 КВ ФП , 1111 КВ ФНЧ6 , ПИ КВ ФраТв .

г . Ш кв сорвса Фечоара чеа та! апроапе а"е ел , каре пв есте лшпревпатъ
кв върват , кв ачедпа се ва спирка .
д . Съ пв се спкрче лдп йатъ лдптрв попвлвл съв" спре спвркъчвпеа са (в) .
е. 1Ш крещетвл капвлв! съпв въраЛецД пептрв шорт(г), нп' Ф.-ца варвеГсъпв»
рахъ , пп пре трвпврие сале съ пв тае тъетвр! .
вук'1 : е. СфищГсъ Ф1'е БвтпегевлвГ съв", пп съ пв спврче пвтеле ВвтпегевлвГ съв"
мд. к. пептрв къ жертвеле БотпвлвГ , «"арврие Ювпшегевлв! сг8 е! ле а^вк, пи съ Фю
СФ1ЛЦ1 .

3 . Фетее кврвъ , ип спкркатъ съ пв ея , ии" Фешее лепъйатъ а*ела върватвл
съвсъпвеа, къ сфжпт есте Оотпвлк! ВктпегевлвГ съв ,
й . ШРл ве1СФ1пц1'преел, дарврме ВотпвлйГБвтпегевлвГвострв ел ле айвче
сфжпт съ Ф1'е , къ сфжпт ев Ботпвл , чел че сФнщеск пре е1.
д. * Иа-Нк: са н« са сп8рч| прют«л
сп«рч« »т1иГжнд1-с1 Д1 морт .

и* морцТ чглор че лглбик н*гл.

ивл *ИТ(|8 НОРОЛДЕЛ! САЛЕ, КА СЖ СЕСПв|.ЧЕ ПрЕС1НЕ.
яв се &« епвркл .

Лдекх ех нйех

д. к бере: ст^хйА дчнтд Яете: кв се ка епвркд пре С1не ДомЛдгчн: 41 М1чТ Кв ДоММЙЛ ПОПвл8Л*Т С><

Лрлк|ч? : ш'| е» мв са пжмгаркика кв каркАТ де к8н иеам +н поп*лвл СИ

■ 1 АЧ1АСТл"л ВА СПвркА ПрЕ ЕЛ .

6.

Г 1лр +н ПЕА К1КЕ Е1Т1 I СЪ Пв"шТ рд^Х ВЛ1АША .

225
а. ЛИ Фата отклвТ преот (1е се ва спкрка кврвтс! , пвтеле тглъле! съв спвр.
къ , л\и фок съсе аргъ .
I. 111.1 преотвл чел пгре л\птре ФрацН с:1, престе : кърпа кгп с'а т: рп т аЧп
гштвл чел йе летп ал вкцерИ , ип с*а сфнцпт , ка съсе лшвраче кз хаше , капкл съ 1)к'и1( (]ескопере , пп хгмпеле съ пв шие рвтпъ .
«I . 1Ш ла п1ч! вп свФлет торт , съ пв штре , ии ш'ч1 кв татъл съв , шч1 кв ювша са съ пк съ спврче .
в1 . 11И <]ш челе сн*пте пхваепп, ип пн ва спврка чел сфжпт ал Вктпегеклм
съв. пептрв къ вптвл (1е летп чел сфжпт ал вннерп мй Рьтпегев престе с!.т.1)—
сзл : ей Вотпвл .
п. Ачеста съ еа Фетее Фочоаръ аЧп пеатвлсъв".
букс.
^1 . 1ар въсЬвъ, Ш1 лепьс!атъ, ни спвркатъ, ни кврвъ , -ае ачестеа съ пв еа , мд. кв.
Фъръ пвта! Фечоаръ сНп попвлвл сгв съ'ш1 еа Фетее .
е> . ЦИсъ пв спврче сгтжпца са л\птрв попвлвл съ8 : е» Ботпвл Бвтпегев
чел че сФищеск пре ел .
ек ИП а гръ!т Ботпвл кътре МоГс», гшжш!:
д| . Гръеще ле! Апроп, /и.лик! : ор! каре от сНп сгтжпца та лштре рвсюле
воостре , лштрв кареле ва Ф1 пр1*хапъ (*) съ пвсъ апроше а а^вче с1аркрие Б«т_
пегевлв! съв .
и) . Тот отвл луптрк кареле есте пр]'хапъ пв се ва апроша : отвл чел орв,
са8 чел ишоп , саЯ чел кв пяскл плат , сав чел кк врекие тъете .
л.1. Сав отил , а кърма есте тжпа рвптъ , спв шчорвл рвпт .
к . С-Л певос , е»» кв окП врйкроин , сн8 кв алвеацъ , сьъ отвл лштрв кзреле
есте рже сълватекъ , сав печтнше , сав" кв вп вот .
к» . Тот сИп сътжпца лв! Аароп преотвлв! , лштрв кареле есте пр!хапъ съпв
съ апроше а аеЬче жертвеле Овтпегевлъ! сгв, къ пр!хапг есте , съпвсъапроП1в а яАлче Л.фкрме лв! Бкишегев .
кн . Варврие лв! Овтпегев , Сфштеле Сф1Птелор, пп Лш челе сФште ва тжпка.
кг . 1ар ла катппетепсшъ пв ва штра пи ли жертвелшк пв се ва апроша, пептрв
къ аре пр1'хапъ, пп пв ва сп- рка чел сфжпт ал Овтпегевлв! съв: къ ев сжпт Ботпвл чел че СФ|'пцеск пре ожшш! .
ка • НН а гръ!т Мо1с1 кътро Аароп, пн кътре фи лв1, пн кътре тоц! фц
лв! край .
К А П
Ч|Л СтрИМ , Ш1 41 Л Н1кКрАТ С* С'

1ГХр С1ХГКЧ

* Ж1^тк)ло|1 : с% ^моми1Цч п|11^«Н1Л> ,

3'| . а

КЛ .
Д1 МЖМКкрМ Ч1ЛО^ сф;М111Т|, С4»

с.-Л' СМ1МТ1Л1Л1 фхр д| кд^1 тц(к^| сг фи

П(1|н пр1Х«иа д|ч1 са ^М)«л|у« Ч1К« ск>д>р1, ск1,у.»м*|1ое , слй слв мр^н трва.
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1 а ГРТЛТ ВОПШВЛ КЪТрв МоТ<51 , Е1КХПв :
а . 21 лв! Аароп, кп фНлор лв! ка съ се Фереаскъ (а) Ле челе СФште
але Фплор лв! 1сраи , пп съ пв спврче пвтеле пие8 чел сфжпт, ка
ре ле СФшцеск е! пие : е8 Ботпвл .
•
г . Ъ'\ лор : лптрв сетшипле воастре, тот отвл Лт сътжпца воастръ, кареле се ва ппроша кътре челе СФште , каре ле СФшцеск ФЙ лв! 1сраи Ботпвл»!,
кжпЛ есте иеквръдоа преЛжпсвл, ва пер! свФлетвл ачела Лшпаттеа шеа: еЪЪът.пвл Овшпегекл вострв .
А. ИЛ ор! че ою Лш сътжпца лв1 Аароп преотвлв!, кареле есте лепрос , са8
ли кврце сьшжпца , Лш челе СФште съ пв тъпжпче , пжпъ че се ва квръдо . 1Ш
чел че се ва атшпе ор! Ле че пеквръше асвФлетвлв! (в) са8 Ле от, сИп кареле
кв| це с ътжпца патвлв! .
е . 0)8 чел че се ва атшце ор! Ле че в^етате пеквратъ , каре 'л спвркъ пре ел ,
са8 Ле от , кареле спвркъ пре ел Лкпъ тоатъ пекврьдоа лв! .
е . С«Флетвл , кареле се ва атшпе Ле ачестеа пекврат ва Ф1 пжпъ сеара , съ

001111
м. ла.
я Лн/1
д|. «а.
•г!К1 :
Иди,

пв тъп.ъпче Лт челе сФште .
д. Пжпъ че 'нива спъла трвпвл съ8 кв апъ, ип ва апвпе соареле, ш1 квратва
♦1 , ип атвпч! ва пвтеа южпка Лш челе сФште , къ пжГпеа але! есте .
н . Мортъчвпе , ип пршс Ле зиаръ съ пв тъпжпче , ка съ пв съ спврче кв еле :
ев Бошпкл .
л. . Ш'1 вор пъ21 порвпчие теле,ка съ пв аТвъ пептрв еле пъкат, ип съ тоаръ
пептрв еле, Ле ле вор спврка пре еле: е8 Ротпвл Овтпегев', чел че СФшцеск
пре е! .
I . ИМ П1Ч1 впьл Лт чеТ Ле пеат стрет съ пв тъпжпче Лт челе СФ1Пте , петерп1квл преотвлв! ав пъшиткл, пв ва шжпка йт челе СФште .
А1 . 1ар Ле ва авеа преотвл свФлет кв арцтт квтпърат, ачеста ва тжпка ЛШ
пжтйе лв1, ип че! пъсквц! лт каса лв! , ип ачещт вор тжпка Лт пжтие лв1.
В! . 1Ш Фата отвлв! преот Ле се ва тър1та Лвпъ върват Ле пеат стрет, еа
Ип пжрга чеа сфжптъ пв ва тжпка .
г, . 1Ш Фата преотвлв! Ле се ва Фаче въЛввъ , сз8 ва Ф1 лепъЛатъ (г), ип сътжпцъ пв ва Ф1 лттрв еа, се ва лптоарче ла каса татълв! съ8 , преквт а фост
жп Фет1е, Лш пжшЬге татълв! съ8 ва тжпка, 1ар Лт че! Ле пеат стрет ттепеа
пн ва тжпка Лш еле .
А1 . ИП отвл, кареле прт пеЩппцъ ва тжпка челе сФште , ва аЛаопе а чшчеа
■арте ла ачелеа, пи ва Ла преотвлв! СФжпта .
с| . Ка съ пв сиврче челе сФште але Фплор лв! 1сраи , каре леа8 аЛвс е! Бош«8ЛК1 .
к. • А| пер ф| й!П»иш>. а- к

0,1 41 щн8р1Ц11 А< мо^т.

Г1.

г

йдпг, Ц1я*т1 Д|л»
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51 . 1Ш съ адвкъ пскпра са Фъръ де лепеа пъкатвл»! тжпкжпд е! челе еФтте алв
лор : къ ев" сжптБотпвл чел че СФтцеск пре е! .
у. 1Ш а ГрЪ1Т 1)0П1П81 КЪТрв М01С1 , 21КЖПд :
т. Гръеще лв! Аароп, пИ фПлор лв! , пп ла тоатъ адкпареа л«! Тсрпм , пия!
кътре е! : от, от дт фп лв! 1срам , са» дштр'а1 вепетччиор , карЙ лъкьеск ла
джшш! лштрв 1сраи , кареле ва адвче дарврие сале дкпъ тоатъ търт<\|цс1реа са ,
пп двпъ тоатъ алецереа са, кжте ворадвче Оотпвлв! пептрв ардереа де тот .
Л1 . Челе прШште але воаетре , Фъръ де пр1хапъ , парте вървътеаскъ дш 41регТ, сав сНп о! , са» дш капре .
к . N141 кпа дш челе че акпр1'хапъ лштрв сше еъ п« адвкъ Ботпвл»!, пептрк
къ пв ва Ф1 припптъ воъ .
ка . 1Ш отвл , кареле ва адвче жертвъ де тжптв1'ре Оетпвлв! , осевМд дарвл в «Ьу|
чел адкче Ла Фъгъдвшцъ , ор! дт вое , ор! лштрв сървъторие воаетре д1п бо! , ф. к*.
са8 дт о1 Фъръ де пр1хапъ , ва Ф1 вше плъквт , тоатъ пр1хапа съ пв ф»е лшТр'ЖПС8Д .

кн . Орв , са8 стрвж1"т, сав к» лшва тъеатъ , са§ кв пещ?, сав ржшс, са*
печ1пциюс, ачестеа съ пвле адккъ Оопшвлв! , пп жертвъ дштр'ачестеа съ пв адвчец1 пре олтар Оотпклв! .
кг. 1Ш вщел , сок" оае кв врекие тъете , еав кв коада тъеатъ, ачелеа съ л*
жвпгП Ц|"е : 1ар пептр» Фъгъдвшца та пв съ вор припи .
кд. 1ар кърк1*а сжпт воашеле гдрогЛте, нм кърв1а сжптсвшЧе, им тъете, ип
сшвлте , съ п» адач! ачестеа Ботпвл«1, ни лт пътжптвл вострк съ пв Фачец! .
к$ . 1Ш дш тжпа чедв! де пеат стрет съ пв адвчец! дарврме Вйшпегевлв!
вострв дш тоате ачестеа , къ стршъчвпе , ни (цмхапъ есте лштр*жпссле , пв с»
вор припи ачестеа воъ .
кв . Ш\ а гръгг Бошпвл кътре Мойп , гиежпд :
кз • Вщелвл , сав оаеа, са8 к; пра двпъ че се ва паще , пи ва Ф1 шапте гио
свпг твша са: 1ар а опта 21, пи с!е ахч! лшпаште се вя припи спре дарвр! ,
жертвъ Оопшвлв! .
ки . Ш вака , пп' оаеа, пре еа, ип пре фи е! съ пв'1 жвпп'ец1 лттр'о /Л.
кл . 1ар де вец! жертв1 жертвъ де вьквр^е Оотпвлв! , двпъ плъчереи вогстръ
о вец! жертв1 .
л . Ачеаста лштр'ачеа ъ\ се ва тжпка , пв лъсац! дт кърпвр! пе дппшеаць :
е» Оопшкл .
л» . ИП съ пъгщТ порвпчие теле. ип съ ле Фачец! пре еле : ев Ботпвл .
«а. НИ съ пв епнркац! пвтелепиев чел сфжпт, ни" тъ во18СФищ1 луптрв фп л*1
1сраи : ев сжпт Оотпвл , чел че въ сФшцеск пре во! .
лг . Чел че в'атскос пре во! дш пътжптвл Еппетвлв! , касъ въ фй воъ Ъъшпегев : ев Оотпвл .
29-2*
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Оярб*р|Л| СЖМК!Т|У, • ПАЦЛЛОА , А ЛЖру!Л0А , А С»ПТЯМЖН1А0р , А С1Ч|р«Ш#лМ , Д
т>жллк1флор , ак^»гц|р|У, ш\ д кортК^лор : Ш1 кУм тр1Е#« с* С1 0г*В1» .
"Е?
|| I а гръ1*т Поттш кътре Мо!с1 , 21'кжпД :
п . 1 ръеще Фплор лъх 1срам , ш( *1 кътре е1 : сървъторие Бот1ХЛ81, каре ле вец! К1'ета сФште , ачестеа сжпт сървъторие теле .
г . Ш;:се гие вец! лвкрг, 1яр ята а шаптеа сжшбътъ оаЧхпъ метатъ
сфжить иошпвлвТ, тч! кд лвкрв съ пв Фачец! , сжшбътъ есте Оотпвлв!лш тоатъ
лъккмца во;1Стръ .
д. Ачестеа сжпт сървъторие Бошпвлв! К1'етатв СФште , каре ле вец! К1*еша
лш врепи'ле лор .
0ш1«1
е • -1^п Л8Па <Пп'тж!лт пгн-спре-аече гие алелвпе! лттре сер! пасха Бошпвлв!.
п|. ки.
5. 1Ш лт гюа а чтч!-спре-гечеа а лвпе! ачетда сървътоареа огппелор БотН)<«и: пьлнТ, шапте гие агше съ шжпкац! .
ки. 81.
з- Ш1 210а чеа сНп'тж1 к^етатъ сфжптъ ва Ф1 воъ, шч! вп лвкрв а"е слвжбъ съ
пв Фачец! .
и . 1Ш лт шапте гие съ псЬчец! арйер! де тот Бошпвлв! , ни гша а шаптеа
юетатъ сфжптъ ва Ф1 воъ, ш'ч! вп лвкрв с!е слвжвъ съ пв Фачец! .
л. . 1Ш а гръ^т Бошпвл кътре Мойм, /Лкжпг) :
• . Гръеще Ф11лор лв! 1сраи , ш! г\ кътре е! : кжпД вец! ттра лш пътжптвл ,
каре ев 'л дЛ воъ , ип вец! сечера сечершвл лв! , вец! «;(1вче вп гпоп пжрга сечерп воастрв ла преот .
д| . Ш1 ва а<Ьче апопмл лтпа1*птеа Ботпвлв! прШшт воъ, лш гша асюъ бела
г1оа чеа (]ш'тж! лал ва адьче преотвл.
н( . ИЛ л$,п 21"оа, лт каре вец! абвче гпопвл вецТфаче, о оао квратъ де вп ап,
арсюре де тот Оошпвлк! .
п . 1Ш жертва лв! а"оъ а гечеа (Ип фъшъ квратъ фъквтъ кв впт де летп ,
жертвъ Гошпвлн!, пнрос де бвпъ пирепгшъ Бошпвлв! , цп тврпзреа е! а патра
а впв! 1П с1о вт .
д.1 . 1Ш пжше, ш| сп1*че Фрекате поъ съ пв тжпкац! пжпъ лт гта ачеаста,
кжпс! вец! абвче йарврТ Бвшпегевлв! вострв : леце вечшкъ лш пеатврие воастрв,
лт тоатъ лъквшца волетръ.
■ 4></1
6' • Ш' съ пвшърацТ воъ аЧп асюъ ъ\ а сжтвете! сПп гхоа , лт каре вец! адвчо
%\. *,. хпопвл ПвперИ лтпгапте , шапте съптътжп! л^птрецТ съ пвшърац!.
31 . Пжпъ айоъ 21 а съптътжпи че! ша! бепре вртъ съ пвтърац! чтч1-2еч! йо
гие .
31 . Ш1 вец! айвче жертвъ поъ Ботпвлв! , <Нп лъкашврйе воастре вец! аЛвчо
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пжТп! пвпбре лишаште , Доъ пжМ Дш Доъ я гечеа Де фъшъ квратъ ва Ф1 о пж!пе ,
Досгпте ле вор коаче Оотпвдв! Дт пжрго роаДелор .
ш . 1Ш Л1тпренпъ кв пжтие вец! ьДвче шапте те! Де вп ап кврац! . пп вп
вщел Дш 'пречДь , пи До! вервеч! кврац! , каре вор Ф1 орДере Де тот Ботпвлв!,
пи жервеле лор , пн тврпърие лор жертвъ пирос Де бкпъ пи'реа2шъ Ботпвлв! .
л.| . 1Ш вец! Фаче вп цяп Дт капре пептрн пъкат, пн До1 пие! Де вп ап , каре
съ Ф1в жертвъ Де тжптв1-ре лтпревпъ кв пжтие челе Дт роДврие челе Де пжргъ .
к . 1Ш ле ва пвпе пре еле Иреотвл кв пжтие роДвриор челор Дт пжргъ пвпере лшпаштеа Ботпвлв!, лшпревпъ кв че! йо! ш!е1, сФтте вор Ф1 Воюпвлв1
вор Ф1* але Преотклв! челв! че ле аДвче .
ка . 1Ш вец! шета г/оа ачеаста метатъ сфштъ ва ф! воъ, тот лякрвл Де
слвжбъ сь пв Фачец! лштр'жпса : леце вечшкъ лттрв пеатврие воастре лт тоатъ
лък; шцп воастръ .
кп . 1Ш кжпД сечерацТ сечереа пътжптвлв! вострв , съ пв СФжршещ! рътъшща
сечери царпн! тале (д) , кжпД сечер! тв, Ш1 к« Де Дш сечерие тале съ пв ле квлец!,
чел«!сьрак, ни челв! петершк съ ле даш! ачелеа: ев 1)отпкл Пвишеяеъл вострв.
кг . 11П а гръ1т Вотпнл кътре Мойи , 21кжпД :
кд . Гръеще фПлор лв! 1срли, гтжпД : лт лк;па а шаптеа лт жюа чеа Дт'тж! Н^м»:
адкпе!ва Ф1 воъ снНлпъ, потеш'реа тржпшцелор , юешатъ сфжптъ ва Ф1 воъ. а. а.
к(; . N141 вп лвкрв Де сльжвъ съ пв Фачец! , 41 съ аДвчец! арДере Де тот Ботпвлв! .
кз . 1Ш п гръ1т 1)ошп?>'л кътре Моки , 21*нжпД :
кз • ПИ (н) а яечеа а лвпе! ачепла а шаптеа, 21 Де квръцеше к1*етатъ сфжп
тъ ва Ф1 воъ, лттрв каре вец! стер1 свФлетеле воастре, нп вец! аДвче арДерв
Де тот Ботпвлв! .
ки . N141 вп лвкрв съ пв Фачец! лт ята ачеаста , нъ есте воъ ачеаста 21 До
рвгъчвпе , пи съ въ рвгац! пептрв во! лшпаштеа Ботпвлв! Бвтпегевдв! вострв .
кл. . Тот свФдетвл, каре ле пв се ва сшер1 лд п ч.\ оа ачеаста ва пер1 Дш попвлвл сьв .
л . 1Ш тот свФдетвл , кареле ва Фаче лвкрв лш гюа ачеаста, ва пер1 свфлфтвл ачела Д/п попвлвл съв*.
а* . N141 вп лвкрв съ п» Фачец! : ле^е вечш'къ лштрв пеатврие воастре , лштрв тоате дъкашврие воастре .
ля . Сжтвъта сжтветелор ва Ф1 воъ, нп съ стерщ! свФлетеле воастре Дш а
поъ а лвпс! Де сеара пжпъ сеара , вец! цтеа сжтвъта сжтветелор воастре .
кг . Ш1 а гръ1т 1)ошпвл кътре Мо!с1 , 21'кжпД .
ад. Гръеше Ф1иорлв1 1сраи 21КжпД : лдп гта ачшч!- спре- гечеа алкпНачещм
а шяптеа , сървътоареа кортвриор шапте г!ле Ботпвлв! .
кк .

а

Сг нв сфжрикф! рамгилц* С1Ч1ри Ц*р|Н|! т»А1, *А'«* : са нв С1Ч1рТ д| то т : Ижн»

фи м*ру1н'| холА* Т4. из. к йа««»,3'0*:
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ле . 1Ш 21*оа чеа дпГтжТ К1*етатъ сфжптъ ва <н , шч! «п лвкрв де слвжвъ съ пя
♦ачец! лптр'жпса .
1о*м
аз . Шапте яие вец! адвче ардер! де тот БотпчлвТ , пи 210а а опта юетатъ
3- аз- сфжптъ ва Ф1 воъ, пи вецТ адвче ардер! де тот Оотпвлв! . Еипре есте , шч1 «п
лвкрв де сл^жбъ съ пв ФачецГ .
лз . Ачестеа сжптсървъторие Ботпвлв!, каре ле вецтета юетатесФште, ка
съ адвчецГ адвчер! Ботпвлв! ардер! де тот , пи жертвеле лор, пи тврпърие лор
дш 21 ЛП 21 .

лн . АФаръ де сжтветеле БоюпклвТ , ин аФаръ де дарврие воастре , пп аФаръ
де тоате ф ьгъдвшцеле воастре , ип аФаръ де челе де ввпъ вое але воастре , каре
вец! да Оошлвлв! .
а*. ИН лп гша а чшч1-спре-гече а лвпе! ачецпа гшаптеа двпъ че вец.1 стржпце
роаделе пъшжптвлвГ се цдпец,! сървътоаре 1)отпвлв1 шанте яие : лп яма дигтж!
о<Пхпъ , ш! лп 210а а опта оЛхпъ .
м. 1Ш вецТ лва лш 21-оа дт'тжТ род Фрвтос де летп , ип ратвр! де фпик, пп
стжлпьр! де летп дасю, ин сълчп, ш* стжлпър!де Агпв дела рж§,Ш| въвец! ве•ел1 лппаштеа Иотпвлв! Бвтпегевлв! вострв.
м» . Шапте гие лп ап леце вечгикъ лптрв пеатврие воастре , лп лвпа а шаптеа
вец! сърва ачеаста .
мн . у|\пкортвр1 вец? лъкв1 шапте яие, тот шошпеапвл лптрв 1сраи ва лък*
лп корткр! .
мг. Ка съ вагъ сепипцНле воастре, кълшкорткр! ат фъквт алъкв1 пре фи
лвТ 1сраи, кжпд 'I атскос пре е!дт пътжптвл Еппетвлв! : е8 Иотпвл Евтлегевл
•остра .
мл> . Ш1.-1СП8С Мо1с1 сървьторие Иотпвлв! Фнлор лвПсраи.
КАП

КД.

Думш! н(и«|» 4С1Л1МИ0Д0К1 (индш/и, пжУжл! п&нрн* ^ммимп: тдкхпсл х^~
Л|Т0^1ЛОр , Ш1 * Кчгхто^лср .

а гръ1'т Ботпвл кътре Монп' , яГкжпд :
в. Порвпчеще Фплор лв! 1сраи , съ адвкъ ла тше впт де летп де
паслт кврнт, ип л1тпеде ла лвт|'мъ, съ аряъ лвпппъ пврвреа аФаръ
де катапетеахшъ лп кортвл юъртвраеК.
г . 1Ш о вор апршде Аароп , пи' фн лв! де сеара пжпъ д1тшеаца лппаштеа
Ботпвлв! пврвреа : леце вечткъ лп пеатврие воастре .
д . ^\п СФешшквл чел кврат вец! апр!пде лвтшеле лппаштеа ИошлклвГ , пжпъ
(Нтшелца .
е- 1Ш вецТлва ф*1Пъ квратъ , ин вецД Фаче дштр'жпса доъ-спре-жече пжГп! ,
дш доъ а яечеа съ *'\» о н*1п* .
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з . ПП ле верД пвпе пре еле йоъ пвпер!, шасе пжМ о пвпере пре шаса чеа квратъ
лшпаштеа Оотпвлв! .
3- 1Ш вецД пвпе ла <ме-каре пвпере тътже кврагь,
пН саре , пи вор ф!
пжшеде лдптрв погнешре пасе лшпаштеа Лотлклк! .
м. -Т\п тоатъ с&шБъта се вор пвпе лшпаштеа 1)отпн.ш йелп фи лв! Гсрай,
леце вечш'къ.
л. . ПИ вор «мале л«Т Аароп, им але Фмлор лвТ, пи ле вор шжмка л\п лок
сфжпт , къ сжпт СФШтеле Сфштелор . Ачеаста ва Ф1 а лор сИп челе че съ жерт- Вшу».
веск Лотпвлв! , леце вечшкъ .
•
к*. лв.
I . 11Н а еипт Фечорвл впс! Гсраитепче , ш! ачеста ера Фечор Де Егштеап
лштре фи ле! 1сраи , пи с'а сфъсИт лштавъръ чел а*ш 1сраитеапкъ кв »п от Iсрамтеап .
«1 . 1Ш нвтик! Фечорвл чел (Ип Фетее Тсромтеапкъ пвтеле а влестетат , пи
л'а аавс пре ел ла МоГс1 , ни пвтеле пише! лв! ера Садопит Фата лв! 1)авр1 сПп
сътжпца лк1 1)ап .
к) . Ш 1 л'а пнс пре ел лштетпщъ, ка съм жвдече , йвпъ квт ва порвпч! Ботпвд.
п . НИ а гръ|'т Оотпвл кътре Мокн , гикжпс! :
д\ . Скоате афяръ с1е товъръ пре чел че а влестетат, пп тоц1 че! че ла авг^т
съ пве пьтинеле пре капвл лк! , ни съм в«игъ кв шетр! тоатъ асЬпареа .
^1 . НИ гргеще Фплор лв! 1сра]'л, ни г\ кътре амшиш : отвл, кареле ва влеетета пре Окпшегев' , пъкат ва авеа .
01. 1ар кареле ва пвпн пвтеле Лотпвлв! кв тоарте съ се отоаре, кв т'етр1
съм йч1г ь тоатъ а^впареа лвГ Герои , ор! вепет1к , ор! тошпеап , кдпа пвшеще ел (д) пвтеле Лотпвлв! , съ тоаръ.
д| . Ш1 отвл , кареле ва лош" свФлет отепеск, нива твр1 , кв тоарте съсе бш»(и.
отоаре .
кд. ш\.
т . 1Ш кареле ва лов! в!тъ , пи ва твр! съ плътеаскъ свФлет пептрв свФлет.
л-1. Ш1 <г)е ва вътъта чшева пре о"е апроапелесъв , квт а Фъквтел, аша съ1 се
Факъ пи лв! .
к. Фржптвръ пептрв Фржптвръ, ошв" пептрв окй , сНпте пептрв сИпте , Лвпъ Ошщ.
квт ва вътъта пре от , аша съсе Факъ пи" лв! .
кд. кд.
кд . Чел че ва лов1 пре от , Ш1* ватвр!кв тоарте съсе отоаре.
■ Ау|.
кп . Ос1рептате съ Ф1е чель! петершк , ии челв! тошпеап , къеВсжпт 1)отпвл «|. и.
Лнтпегевл вострв .
Мдт :
кг. 1Ш а гръ1Т Моми фПлор лвУТсрам, пи пре чел че а влестетат л'я8скос а- щ. ля.
Фаръ Ле тавъръ , ип л'»8 вчк кв шетр! , ип фи лв! край а8 фъквт прежьш а юР>;ПЧ1Т Оошпвл лв!' М01С1 .
•I. д Ни ад11и1д|«я*д1: нмид свд«1, с«< ванпмв 1а Н*<«1А1 Д.»мн$л«» .
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Л.у» тн<аЦ аиКл ал шапт»Л!а , ад!кж ал сжмс«т|7, ш\ гимтрУам^л ад ч1мчУ-^1ч'|-А1Л
адгкх аа оско^тш : ш\ тмчр# ка с» нК« 1а ка*»т» л>1Ла фрац? ,
пр|лс<* к# ре!! пмн|кг , 41 «па? ижртос ч|Т п#Т1«№чТ съ''

нйТ с» С§ асУ-

|>гск^тп1(и Д1ла нии-пч!.

1 а гръп Бошпвл кътре Мони лш швптеле СшаН, 2*кжпс1 :
н . Гръеще Филор лв1 1срам , Ш1* ъ\ кътре Лжпши : йвпъ че вец!
птра лдп пъшжптвл каре 'л да» е» воъ, се ва осИхщ пъшжптвл, каре 'л
1;|« ев воъ , сжтвъта Ботпвлв! .
г . Шасе аш веТ сетъпа цариш та , пи шасе ап! ве! пла в'а та , ни ве! айвпа
роа(1а е! .
<а . 1ар лм ал шаптелеа ап сжтвътъ осПхпъ ваФ- пъшжптвлв! , сжшбътъ Ботп«Л81 , цариш та П8 о веТ сетъпа, нн в'а та пв о ве!гма .
6. НИ челе че креск сшгвре але цар'пе! тале съ пв ле сечер!, пи стрвгврвл сфшдсше! тале (*)съ пм'л квлецч, ап а"е оаЧхпъ съ ф'е пъшжптвлв!.
з . 1Ш вор Ф1 сжшветеле пъшжптвлв! вккате О) Ше , ни слвни тале, пи слвжшчП тале , ии пъипГтвлв! тъв , ни пешершкклв! , каре лъкьспле ла тше .
д. Ш1 в'телор тале, ии х'ар'лор челор сПп пъшжптвл тъ8 ваФ1 тоатъ рогкш
а»! йе тжпкат .
н. ИЛ ве! пвтъра ц"е шяпте осНхпе с!е ап! , Ае шапте ор! шапте ап!, ни вор
*' ц"е шапте съптъшжп! а"е ап! патрв гечепипоъ с!е ап! .
л. . Ш1 вец! весп кв глас с1е тржшв'цъ лш пъшжптвл вострв л\п лвпа а шпптеа
лдп 210.1 агечеа а лвпе! , лди 210а ккръц'ре! вец! вест1 кв трл пиицъ .]\" тот пъшжп
твл восгрв.
I . 1Ш вец! СФ1ПЦ1 апвл ал чтч!-геч1 леа , ии* вец! стр'га словогтре пре пгшжпт
твтвлор челор че лъквеск пре ожпсвл. Апвл слоБ021*ре1 ва Ф1 воъ сешп , ка съ
се лдптопркъ ф'е-кареле ла шоииа са , ии ф'е-к>реле ла Фашша са въ вец!
лдптопрче.
а'. Сетп Ле слоновете ва ф" ачеста воъ апвл ал Ч1'пч!-2еч1*-леа , ап вя ф" воъ:
съ пв сешъп ц!, П1ч1 съ сечерлц! челе че крескйшсше , шч!съквлепец! челесФшц|"те але л«Т .
П1. Пептрк къ осте сепшвл елововетс! , сфжпт ваФ1воъ, (Нп кжтпьр! вец!
тжпка роДкрме лв) .
п . .|\п .-'пял ачеста Ле словогете се ва лштоарче Ф1'е-кареле ла шоииа са .
д! . Ь"})(1е ве! В1*ип*е лккрв де вжпйвт (1е гпровпелв! тъ8, Ш1 йе ве! квтпъра
йела Не гпро.-пеле тъй чева , съ пв пекгжаскъ отвл пре Ле апроапеле .
6. А II) I С1рЙГ8|)8л Сф1НЦ1Н111 ТДЛ1 , ЛД1К1 4„ гивЛв", С4в Д1Н *НвА К«р( ЦТ1 Сф1НЦ1Т , 11П Д|
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в! . Втоъ пктъркл ап!лор челор Дела чел Де слОБОгет'е веТ квтпгра Дела Де апроапеле : Двпъ пктървл ап!лор росЬр1лор вп вшДе ц1е .
51 . Въпъ кжт Де тклц! ап! вор Ф1 , ва лшшшц! прецвл сг8 , пи' Дкпъ кжт та!
пвцт! ап! вор Ф1 , ва лдтпвцта прецвл съв" , Де врете че Двпъ пктървл роДкр1'лор
сале , аша ва впк1е ше .
31 . Съ пк пекъжаскъ (д) отвл пре Де апроапеле сък , 41 съ те тет! Де Ботпвл
Бвтпе/евл тъв : ев сжпт 1)ошпкл Рвтпегевл вострв . .
№. 1Ш съ Фачец! тоате Дрепггцие теле, пи тоате жкДекгц{лс телесъ ле пьлщ\ , 1ш съ ле Фачец! пре еле . пи' вец! лък»1 Фъръ Де Фр1*къ пре пътжпт .
л-1 . Л1| ва Да пътжптвл роДкрме сале, пи вец! тжпка лпирв сгшк. ни' п« цТ
лък»1 Фъръ Не Фршъ пре а"жпскл .
к . 1ар Де вец! 21че : че вот тжпка лдп апвл ачеста ал шаптелеа, Де иквот
сетъпа , ип Де пв вот аДапа роДкрме погстре ?
К4 . ПМ ек 1нн'к тршпте впю кквжпт.^еа шеа ЛП1 апкл ал шасе-лса , нива Фпче
роДкрие сале пе тре! ап! .
кв . 1Ш вец! сетъпа лдп апкл ал-оптв-леа , пи' вец! тжпка Дт роаДе век! пжпъ
ла ал-пон-леа ап, пжпъ че вор вет роДкрме лг>! , вец! тжпка челе век! але че
лор век! .
кг. ИЛ пътжпткл пв се ва вшДе Де тот (п) пелтрв къ ал пнейесте пътжптвл,
къ во! петершч! , пп вепет1ч! сжптец! лишаштеа теа .
ка . 11И пептрв тот пътжпткл тощешрп вомстре ръскктпърареа пътжпткю!
вец! Да .
*€• 1ПР Девасъръч! Фрателе тг8 чел че есте кк тме , пнва вшДе Д1'п тонпеа
са, пп' ва вещ чел че есте ркДеше апроапе кк ел , ип" ва ръсквтпъра вжпглреа
•рателк! сън" .
кг. 1ар Де пв ва авеа чше-ва ркДешс, ш! ва пвеа ла тжпъ, ни се ва аФла . къ
аре Дествл , ка съ поатъ ръсквтпъра .
кз • Аткпч! ва сокоп ат! в.т,1 ххрп лк! , ии' че трече ва лптоарче отклк1,
кареле 'I а вжпДкт лв!, ип сева лдптопрче ла тониеаса .
кн 1ар Де пк ва авеа тжпа л«! Де ажипс, ка съ'! лттолркъ лв! , ва ф! вжпгареа ачелк! че о а кктпърат пжпъ ла ал шасе-леа ап ал слопогйре!, нп ва син' лдп
словотлре , пп' се ва лдптоарче ла топлеа са .
ка . 1ар Де ва вп)Де чшева касъ лъккт. лттр'о четате гкНтъ , пп о ва пктеа
ръсквтпъра пжпъ се ва ктплеа вп ап Де г\ле о ва пг.тея ргскмппъра .
л Тлр де пк се ва ръскмппгра нллп се ва плпп «п ап лштрег, се ва лштър!
:
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каса, кпре есте лшчетатеа чеа жиПтъ, а*е стътвт съ Ф1*е ачелв! че оа квтпърпт
лдптрк пешшрие дм , ни шч! лт апвл слоБ0а1'ре1 пвсе ва пьтеа ргскшгпра.
ла. 1ар каселе челе Непрт сателе , кяре п';й г\й прш прежвр , севор сокот! , ка цпрта пътжптвлв!, ачестеа тот-Неавпа се вор пвтеа ръсквгапъра, ш
лдп апвл чедс1е словогеше вор епп .
лп . НИ четъцие „евщиор, кеселе четъциор тоишм лор тот-Неавпа ле вор
иктеа рьсквтпъра Леь\цИ
лг . 11Н ор! к; реле ва рхскмппъра Дела Левщ! , (л) лдп словогеше ва епи' чеа
чжпсЬтъ а четцш топне!" лор , пеитрв къ кеселе четъциор Левщиорсжпттошш
лор лдптре «н* ли! 1<'рр)'л .
лд. Ш1цар1ш'ле челе осеете четъциор лор, пв се вор вша*е, пептрв къ то
пне вечткъ есте лор ачепста.
ле- 1<>Р Дева сгргч! Фрателе тг8 чел че естекв тше , пи' пв ва пвтеа кв тж1аие ла пие, спр|'ж1пеще'л преел ка пре вп вептк, им пешершк, касътршасвъ
Фрателе тъвкк ч1че .
лб . Съ пв е! Дела ел катътъ, п1ч1 та! твлт Декжт а! Дат, 41 съ те тегп! Де Бвтпежевл тгв" : ез сжпт 1)ошпвл , ка съ тръ1'аокъ фрателе тг§ кв тше .
лз- Арц1итй1 тьв съ т'л Да! лв1 лгпкашътъ , пи пептрв кжрнг, съ пвДаТлв!
внкателе тале .
ли . Е8 Бонткл Вктпехевл вострв , чел че в'атскоспре во! Дтпътжптвл Бппетвлв! , ка съ въ Д.\в пъшжптвд лв! Аапаап, ни* съ въ фгв" воъ Вьтпежев*.
лл. . Ьр Де вавешла съръч1'е Фрателе тъй, па се ва вшДе Ц1е , съ пв'ц1слвхаскъ слкжбъ (1е ров .
м. Ка вппъшпт, са8 пешершк съ'ц! Ф1'е ще , пжпъ ла апвл словогеше! валвкра ла тте .
мчд . 1Ш л\п словогеше ва епп ел , пи" фй'л«!кв Джпсвл , пп ва терце ла пеашвл съ8, пила шоппеа са чеа пърштесскъ се ва л\птоарчо .
мп . Пептрв къ ровП пие! сжпт ачещ1*а , пре кгрП Чат скосДш пхтжтвл Вгшетвлв! , пв се ва впл1е к.ч в., пяаре Не ров.
мг . Съ пв'л л\пгреоег1 пре ел кв остепеалъ , Ч1 те тете Де Ботпвл Овтовковл Т I » .
мд . 1Ш елкгъ, пИ елвжшкъ, орТ кжц! вор Ф1 Ц1'е йш пеатврие челе че сжпт лдтирежнрвл Т18 , Д1птр'ачепна вец! квтпъра ров , пи роавъ .
ме • НИ М» *" пеатврмор , кари" сжпт лдптре во! , Дштр'ачещ1'а вец! квпнг»ра , Ш1 Ип ркс1еле лор, кжцД се вор паще л\п пъ!гжптвл вострв вор Ф1 воъ Не тоипе .
м& . 1Ш вец! лдюпърц! пре е! ФПлор вощр! йтъ воГ, пи' ли вец! тощет' ллпвечЬ
Гар аЧп Фррцн вощр1 Нш фП лв! 1сраи п^тепеа съ пв асвпреьскъ п^е Фрателе съ*
кв остепеле .
др . 4 Лд«»а : +п «нйа САОБв;|М||1
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мз • 1ар Не ва авеа вештпснл , са8 петергпкнл , кареле есте ла тню , пп съръ'ппг1 Фрателе тъвсе ва вшНе пре сше вептквлвТ, са« пегаершквлв! чел»! Неда тЬпв , са» чел»! Нш пеат вептк .
мн . Бяпъ че се ва в1ш1е лв! , се ва пвтеа ргсквтпъра , «пвл Нштре Фрацн лв!
ва ръсквтпъра пре ел .
м« . Фрателе татълв! съ« , са» Ф1вл Фрателв! татълв! сг» ва ръсквтпъра пре ел,
сай (1т рвНегшле челе трьпещ! Нш сенппцДеа лв! ва ръсквттра пре ел: 1ар Не ва
авеа , км пшшлеспле се ва ръсквтпъра пре сше .
н. 1Ш ва сокот1 кв чел че л'а квгапърат пре ел , сЬ'п апхл лш каре с'а вжпНвт
пре сше лв!, пяпъ ла апвл слов(шре1, пмваФ! арцштвл вхпгърН лв!каал пъ1питнлв! Нш ап лдп ап ва Ф1 кв ел .
н* . 1ар (1ева Ф1 ла чше-ва та! твлц! ап!, Нвпъ пьт ьркл лор ва луптоарче ръсквтпърареа са Нш арцштвл вжпхърН сале .
нп . 1ар <1е ва рьтхпеа пг>цш! й'т ап! плшъ ла апкл слово21ре!, ва сок(ш с!«пъ апи лв! .
мг. 1Ш ва л^птоарче ръскктпърареа сака кп пъ!гш*т Нш ап лт ап ваФ1 кв ел,
пв'л ве! пекъж! пре ел кг; остепе иъ лдппаштеа та.
нд . 1пр Не пв се ва ръсквшпьра пр!п ачестеа вае ни .рп апвл словохете! ел, ип
Пркпч! ЛК1 кв Нжпсвл .
н$ . Къ Ф11 лв! 1сраи пие сжпт ров! , а! те! сл;:п! сдтт ачещ1а , пре кгрИ е$ 'I ат
скос Лт пъшлптйл Еппетвлв! .
К А П

КЗ

Ч|лор 41 пор Ц1М1Д по^нч|Л1 аЬ| Д^мн1Х1» ь;Кн! л>С1 фггяд&ск, !др *ило^ * н# м
ВОр |(|Н|Д М^ЛТ! р!Л1 .

И сжпт Ботпкл Овтпегевл вострв, съп» въ Фачец! воъ (а) Фъквте Не
шжпъ , тч! чопл1те , п!ч! стжлп съ пв въ риЬкнц! , шч! ш'атръ сетп
сь пв пвпец! лдп пътжптвл вострв, ка сь къ лдпкшац! лв! , е в' сжпт
|| 1)отпвл Овшпегевл вострв .
н . сдншетеле теле съле пъгщ! , нп Не чсле СФште але теле съ въ тетец! :
ев сд»нт Г)ощш;л .
г. Ве вец! втвла лштрв порвпчие теле, ип Не вец! пъ21 лдпвщътврие теле,

6ш р< .
к. д.
нИуг
6- *•
Пилм.
чз. д.
гчЬу».

пп ле вец! Фаче пре еле .
км. д.
д . Во18 На воъ плоае лт вретеа са , ии пътжптвл ва На роНврие сале , ш! лега.
пеле кжттлор ворНа роНвл съ8.
*. * Лдскг: к|нйр1. С*в 1Дод| ,
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^ . 1Ш ва яжвпце тр1"ерпн,чл вострв ла квлесвл вплор , ип квлескл ва яжвпце ла сетъпътвръ , ии вецТ шлака пжтеа воастръ ^птрв сацШ , пп вец! лъкв1 Фъръ а*е фрхкь
лш пътжптвл вострв , пи* ръгво!» п» вя трече прш пътлптвл вострв .
е. 11ИиоШйа пачелш пътжптвл вострв , ип вец! йорпи , ин пв ва Ф1 чше съ в*
спер1*е пре во! , ип вога п^ерсю Х1арие челе реле <Нп пътжптвл вострв .
3 . ИЛ вец! гот пре връжтаип"! вощрц ип вор къа"еа литаштеа воастръ вч1*ш1 .
й . ЦЛ вор гот чтч! Й1П во! осьтъ , пи освтъ (Ип во! вор гот аече пи"! , нп
вор къснза връжташн воцци лишаштеа воастръ бе саБ1е .
а. I N 1 во1« къвта спре во! , на всив вше кввжпта пре во1, пи" во1'в креще
пре во1, ни в о 18 лиитвдц! пре во! , нп вош лштър! легътвра гаеа кв во1.
I . ЛИ вец!
паштеа челор
Во*!:
»1 . ПЛ во»
». »(. пре во! .
кв . ЛЛ воШ

шжпка челе век!, пи челе век! але челорвек!, ни челе век! «Нппоъ ле вецТ лепъпа .
пвме легътвра шеа (а) лштрв во! , нп пъ ва врж свФлетвл пне<
ятвла л^птрв во! ,

ин воШ <м воъ Ввтпегев у нп во! вец! <м пие

П0П5Л .

п ЕЯсжпт Лотпвл Лвтпеаевл вострв, чел че в'а-1н скос пре воиКп пътжп
твл Еппетвлв! , кжпо" ерац! во! ров! , пи ат рьпт легътвра жвгвлв! вострв , ин
«Д.уь в'ат скос пре во! кв лшс1ръ2пеадъ .
кн. %\.
^\ . 1ар ае нвшъ вец! асквлта , шч! вецГфаче псрвпчйе теле ачестеа .
Ьй1м1д
е1 • ЛЛпквъвец! шека лор, ии жваекъциор шеле , пи (Ь съ ва Л1пгре01а свв. а|. Флеткл вострк , ка съ пв Фачец! во! тоате иорвпчие теле , ин ка съ стрхкац!
М»а&Х' легътвра теа .
об.
е». ЛИ ев вош Фаче воъ аша : аеЬче-вон? асвира воастръ лшсъ , ии ржеа, ип
гълвтареа ва орв> окп вотр1 , ип ва топ1 свФлетвл вострв, ип вец! сетьпалшха^ар сешнщеле воастре , нп" ле вор тжпка пиотпличи вощрй .
а • ЛИ вош пвпе Фаца теа асвпра воастръ, нп вец! къснза лишаштеа връжтапплор вощр! : ии вор гот пре во! че! че въ връск пре во! , ии вец! фвщ" пегошаов-въ тшепеа .
и* . ЛИ г1е пв гпъ вецТ асквлта ихч! аша , во)« ;,(]аоце а въ псч1епс1 пре во!<Ь
шпяте ор! (л) пептрв пъкателе воастре .
.0.1 . 1Е.1 во|'в Фр*1 це сешец1еа шлл.^рй'! воастре , ии во1'в пьпе воъ черкл м
де хгер , им 11(.шл1.т..л вострв ка (Ь; аратъ .
к . Л1| в.) 4ч" .|\п2!.<1.-|р тър1еа воастръ, Ш1 пътхптвл вострв пв ва <1а съшАод*
с« , 1П1 лешпкл ца|)шП во.стре пв ва 6а ройвд съ^ .
Д| . «

41 ор! .
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к* . II П Нпкъ ни' Нвпъ ячоастя вецТ впзвля пре НелатврТ , ни пк вецТ вреа съ тъ
асквлтапД, вой аНаопе воъ шапте бътъ! пептрв пъкателе воастре .
кв . 1Ш вой тр'ппте аскпра воастръ Х1*ар'ле челе сълвапче але пътжптвлвц
пи вор тжпка прево!, пи вор тош в'теле воастре, пи вой лшпкцша прево!,
пп" се вор пнстп къйе воастре .
кг. 1Ш Не пв въ вец! лдпвъца кк ачестеа, 41 вецТ вел' кътре пипе рътъч*ш1.
кд . 1111 ек вой кои ла воТ кк тжш'е таре , пп во1« лов1 ни" ек пре во! Не шапте ор! пептрк пъкателе воастре .
к$. Ш1 вой аНкче престе во! сав|'с , каре ЮБЖпНецте 1'гвяпНа легътвре!, пл
вецТ фвп* лдпчетъцме воастре, ин вой тршите тоарте престе во*, пп" въ вец!
На .ри тжйлле връжтаиллор вощр* .
ко. КжпН вой пекъаи пре воГкв л!псъ Не пжТпе , пп* вор копче гече Фвше!
пжш'ле воастре .|\птр'кл ккптор, пп" вор (1а пжйнле воастре кв ккшпъна , ии вец!
тжпка , пп' пв въ вец! съткра .
КЗ . 1ар де пк тъ вец! асквлта шч! кв ачестеа , Ч1* вец! веш ла пп'пе рътъч1пН.
км . III * ек вой вот' ла во! к» тжше таре , ии вой пеНепс' ин ек пре во! Не
шапте ор1, пептрк пъкателе воастре.
кл. . 1Ш вец! тжпка трвпкрне Фечориор вощр", пи тркпврие Фетелор воастре
вец! шжпка .
л . 1111 вой пвстп' стжлпп вощр1 , пн вой стрша челе Не лоши Фъккте Не тж1п"ле воестре , ин вой пвпе ог.седе воастре престе оаселе Молиор вощр", аша
ва врж пре во! скФлетвл ни*ек .
ла. 1ШвоЙ пкпе четъцие воастре пкстП , пи" вой пкстп чеде сФ1*пте але воа
стре , пи пв вой пнрос' пнроенд жертвелор воастре .
ак . ПП вой пвстп ек пътжптвл впетрк , кжт еъ вор пира Не Нжпсвл връжтаиш вощр" , че! че лъккеск пре Нжискл .
аг 1Ш вой рнмп* пре воГлдптре пеатвр!, пп ва топ' пре во! сов1а чеа гоштояре , ин ва <м" пътжпт; л вострв пвстй , пл чепцие воастре вор ф' пвстП .
ад . Аткпч! вор плъчеа пътжптклв! сжшветеле сале лдп тоате гиеле пвстдетхцП сале , кжпН во! вец! Ф1* лдп пътжптвл връжтаиллор вощр1 .
ле • Аткпй в,1 осПхгп пъшжпткл , ип вор плъчеа лв! сжгпветеле сале , лдп тоате
21.Ю.К' пзст'ег-|.цП сале ва осПхт каре п'а оИшнт лдп сжшветеле воастре, кжо!
лък.м ц! пре Нжпскл.
ла . ПП че.юр рътапп Н'птре воТ, вой въга <1 р1к-ь лш нита лор лдп пмпжогад
вр I жтаишор лор , пп" ва гош пре е! гласвл ФрвлгП , че съ ппшкъ , ии вор »кц(
ка кат лр ФБП1 Нела ръгвой , пп' вор къПса пегошпНй*! ш'тепеа .
АЗ- ПП' вор къНеа пегопщ! Не гп'тепеа, пп' ва трече кв веНереа Фргте пре
♦рпте , ка пила ръгвой, пегоп1пНв'1 1птепеа , пнпввецД пвтеа сга .|Уш11,п»т1ва
ВръЖ1П:НШ*.|0р вощр!.
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ай. 1Ш вец! пер1 лмтре пеатврТ , ипва тжпка пре во! пътжптвл връжташ!юр вощр1 .
л^ . 1Ш че1 че вор рътжпеа «Нптре во! се вор стръка пептрк пъкателе сало ,
цн пептрк пъкателе пършцьюр съ1 лдп пътжптвл вргжтаинлор съ! се вор топ1 .
м. Ш1 вор търтврим пъкателе сале , ип пъкателе пър1пциор съ! , пептрвкъ
а кълнат лецел, ип шЧ8 треквт кк вейереа, ина вешт лшпаштеа теа пре делаткр! .
м* . 1Ш ек ат ветт ла еТ кв тжгне таре , пи воШ тера"е пре е! л\п пътжп
твл вргжтаинлор лор , аткпч! се ва рвпмпа ппта лор чеа не тъ1атъ лшпрежвр ,
ип атвпч! лева пъреа рък" пептрк пъкмеле сале. (».1
ме, ИМ 'пи вош {.с1вче атште а"е леп.ткра лв! 1аков, пл" де легътвра лв! 1еааку
ип йе легътвра л;;1 Аврапт лш! вои1 а(!вче атште , шНе пьтжпт л\т! во18 айъче ампптс .
мг. 1Ш пътжптвл ва рътжпеа де е1, аткпч! ва ооЧхш пътжптвл лдп сжтветеле
сале, кжпп" ва Ф1 пзстЙЛе е! , ип е! вор лва <пръ сю .п име сале, пептрв къ а
треквт к» весюреа жнс1ек|цие теле , ни порвпчие теле п» леа прПппт с»Флетвл лор .
мд . 1Ш ка квт п'яр ф| е! лдп пътжптвл връжтяпплор лор, пв 'I ат трекктк»
ве<1ереа прее!, шч! Ч ат вржт пре е! , касъ'1 ш'ергпрее1, инсъ стрш легътвра
теа чеа кв е! : къ ек сжит Ботивл ^тпегевл лор.
лл^. 11П 'пп в01« а^вче агш'пте ((елегьтвра теа чеа НпГтжю, кжп(1 'I ат скоспрв
е! (1111 пътжптвл Еппетвлк! , оЧп каса ронЧм лишаштеа пеашвриор , касълеФЙ
лор 0втпеге8* : е» сжпт Оотлвл.
ллз . Ачеетеа сжпт ж^екъцие теле, ип порвпчие теле, ип лецеа каре о а
Лат Ботпкл лштре сше , ип лдптре фп лм 1сраи лш твителе С1па11 лш тжпа лк!
М01С1 .

К А П

ВЗ.

М^лт! л»иУ ся д»§ тмт^ фяггд&мц* с*Й шнт^ л#ко#»1л| Ч1Л1 д*/п лУТ ДУмН1^ в 1 1 Р ' И ф'АГ-ДдЬ|НЦ-* , ШИПНТ4& ПЛЪТ {>1А АЧ!ЛО(,й , Ш1 «З^ш!.

| п гръ!т Оопшвл кътре МоТс!, яшжпа1 :
п . Гръсще Фплор лк1 1срглл , пи г\ кътре е1 : отвл , чел че ва
►ъгъсМ Фъгга\;шцъ, ка съ Ф1е прецял с(.Флетклв1 съ8 Ботпвлв!.
г . Ва Ф1 п^ецвл челв! че есте парте вървътепскъ дела йоъ-геч! (?е
аш' п*и ь ла шаТ-геч! <1о ап! ва Ф1 прсцкл л«1 чшч! яеч! о*е брахте ()с л| цпхт кв
квшпьпа чеа сфжптъ.
а*4 . * Ч|» В1Н; (и) 8*«н: /Ь«нчТ (|'р| кер кв! пак4Т1А( сдд|
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д . 1ар ал ФетеП ва Ф1 прецхл тре!-гечТ Де Драхте .
е- 1ар Де ва ф] Дела чшч! от гжпъ лоДоъ-геч1Де сп1 ва Ф1 пгецвл БгрБг.твлв1
Доъ-геч! Де брахте , 1пр ал ФетеП гече брахте .
в . 1;>р Дела о лкпъ пжпъ ла чтч1 ялТ ва Ф1 прецкл върватвлв! чшч! Драхте Де
арптт, |ар ал ФвшеП тре! брахте Де арцшт.
^ . 1ар (1е ва Ф1 Дела шпГ-геч! (1о апГ лш екс , Де ва ф( върват ва Ф1 прецвл ла!
чшчГ-спре-гече Драхте Де арцшт , 1ар алФетеН гече Драхте .
и . 1ар Де ва ф! сърак , ип п» ва пктеа Да прецвл , ва ста лшпаштеа Преотвлв! , нн*л ва прец81 Преотвл Двпъ пзтшца челв1 че а фъгъД.Лт, шГл ва прец«1
пре ел Иреотал .
л. . 1ар Не в;1 Ф1 Дш Доштоачеле , каре ле аДвк е! Дар Ботпвлв! , каре ва Да БотПВЛ81 ,

ВИ Ф1 СФЖПТ .

I . Съп.ч скГшве чел бвп пре чел ръв", п!чТчел ръв пре чел бвп, 1пр Де'л ва ппшва
еъ скппве Доб1ток пре Дов1ток , пи ва Ф1 ии чел скапват,

ип чел к« каре л'а ск1Ш-

ват, сфжпт .
41 . 1ар Де ва Ф1 Дт Дов1'тоачеле, челепекврате, Дш каре пв съ еДвче Дар БотП8Л81, ва пхпе Доб1Гок8л литаштеа Преотвлх! .
п1 . 1Л I "л ва прец81 Преотвл Де бвп, пи Де ртк, ин Двпъ квт ли ва прецв1 Преотвл , аша ва ста .
п. 1ар рьскктпържчД ли ва ръсквтпъра, Де ва Да ачшчеа престе прецкл лв! .
д| . ПЛ откл , кареле ва сфшц|' каса са сф*птъ Оотпвлм, о ва прецги преотвл
Де ввпъ, пи Де реа , пи Дьпъ квт о ва прецги* преотвл аша вп ста.
(.\ . 1яр чел че ш"а сфшц^т каса , ип Де ва ръсквшпъра каса са, ва Да ачшчеа
Ни арц1пт л прец м:;1 ша) ' а ,лт, ип в 1 Ф1 алв1.
01 . 1ар Де ва сфшц1 ошвл ЮошпплЛ Дш царша тоипеТсале, атвпч! ва ф! пре
дел Днпъ съшжпца лв1, о тъсврь Де орг кз чтчнгеч! Де Драхте До арцшт .
2*. 1'ф Де ва СФ1ПЦ1 царша са Дт апкл слово2|'ре1, Двпъ прецвл съ8, ва ста .
Н1 . 1ар Де ва прецм царша са Дьпъ слоБ021ре, ва сокои" лв! преотвл ищштвл
Двпъ пнтърял апиор , каре та! елит пжпъ ла апвл слог>о*л'].е1, ип се ва Л1ШНВЦПШ Дш ПЧ-Ц ,|'|Юа Л81 .

А> . Ьр Де ва ръсквтпъра царша са чел че о а сфшц^т, ва сДаоце ачшчеа партв
<Пп арц|пт ла прецвл е!, ип вп Ф1 алк! .
к . 1ар Де и« ва ръсквшпъра царша, 41 ва вшДе царша алтв! ош , та! шялт
вж о ва ръсккшпъра пре еа .
К4 . 41 ва Ф1 царша Двпъ че ва трече слоБОгешеа, сфжптъ Бошпвлв! ка ии п»^шлшткл чел осев!т преогвлв!, топпе

ва Ф1 .

кп . 1ар Де ва СФ1ПЦ1 ОошнвлЛ цар1пъ квтпъратъ, каре па есте Дш цар1в«
шоапе! сале .
кг . Ви сокот! лзТ преотвл сФжрнитвл прецзлв! Дш апвл словогепхе!, ш! ва Дв
шрецзл л\.п 21оааче1исФжит Боишвлв!.
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к^ . 1Ш лт аЪвл чел де слово*еп1е се ва ^птоарчс впрйпала отвл, веля кареле
6 в шппърат , а кърв1*а ера тош!а пътжптвлв! .
бш!р!
к<г • Ш» тот прецкл ва <и кь квшпепелв чеЛе сФ1пге , <1е сюъ-геч! Аб овол! ва
а. п. Ф1 Нрихпп .
М^ямр:
кз . 1Ш тот чел лдптж! пъсквт, каре се ва паще лштре йоБ1тоачеле тале, ваФ1'ал
г. мз- Ьотпвлв!, ии пв'л васФ1'пц! гнтепеа, ор! в1цел , ор! оаеф!е, ял Ботпвлв! есте .
Ь^исн:
кз ■ 1арс1ева <и сПп (1оБ1тоачелечеле пекврате, ва смтвжЬпъ прецвл лвГ, ш! а
м^. ю. чючеа парте сПп прец ва та! ас1аоце , ш! ва Ф1 ал л* 1 . 1ар с!е пв'л ва ръсквтпъФхчц§ ра, се ва вшйе (Ьпъ прецвл лв*.
п. в.
кн . 1ар тот дарвл , каре 'л ва сфшщ отвл БотпклвТ, сПп тоате , кжте яре
1с#сН: ел , с1ела от пжпъ ла НпгЛток . ни Нш плрм1л топпе! сале, пн се вя впк1е,1пч1 се
*. з«- ва ръск«тпъра . 1Ш тот <1ар8л СФЖП-та СФ1*птелор ва Ф1 Ботпвл»! .
— *е"■*• ■ ^"' Т0Т (Ьф8Л , каре се ва с-мпш (1ела оашеп! , и 8 се ва ръскьтпъра ,
41 кв тоарте се ва оторж .
а . ПИ тоатъ а /ечеа парте а пътжптвлн! <1т п.жжпци пъшжптвлв!, на' йт
ров(1а летпвлв! а ОотпвлвТ есте, сфжптъ БотпвлвГ.
лл . 1ар ръсквтпържпа1 де ва ръсквтпъра ошвл геч?н";ипса, ва г.йлеуе ла ео
ачтчеа парте та! твлт , ии ва ф! алв! .
ая . 1Ш тот че есте а гечеа сПп вач!, пи <Кп 01, ии тот че вше ла пвптьр
•»пт то1аг, а гечеа ва Ф1 сфжпт Ботпклк! .
ЛГ . Съ ПВ СКППБ1 Чел БВП К8 Чел ръВ , 11141 ЧвЛ ръВ* К8 ЧвЛ Б8П , 1-яр бе Вв! СК1П1ва , пп чел скипват , ни чел кв каре л'а смтват , ва Ф1 сфжпт , пв се ва ръ
сквшпъра .
ад. Ачестеа сжпт порвпчие , каре а порвпч1т Вошпвл лв! Мо1С1, кътрв ФЙ
Л81 Гсрам ли! твптеле Сшаи .
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птр'ачеастъ карте осеБ1*те пвшърър! але попвлвлв! еврееск съ Фак,
иипшвжртос ачелор чепвтеа съ поарте арте, еюла каре пвтърър! пи
картеа пвте ш'а лкат, ии' съ 21че картеа пвтермор. КкпрШЛе картеа ачеаста Флптеле лв! Мо!с1, каре лштреГ-геч! ии поъ (1е ап! леа фък«т , ас!екъ (Нп ляпа асюъ а апклк! ал (1о1-леа сЬпь ениреа Лш Еппет, пжпъ ла
лшчепвтвл лвт! а вп-спре-гече-леа аапвлв! ял патрв-геч1-лса . Кмп къ картеа
ачеаста с1е Мо!с1 есте скрюъ , сПп челв че с'а г\с лш кввжптвл лшпашто ла чела
Ч1ПЧ1 кърц! зле лв! Мони съ л^евереагъ, ии' фПгк! къ МоГс1 лп лецеа са пре Гсраитеп! л! лшюатпъ , ка съ'ш1 айккъ аии'пте с1е челе че с'ав лштжтплат кв Хоре ,
ии кв Батап , ни Ав1*роп , треввеа ка жптжтплареа лор съ о Ф1 скр]'с . Апо!
фшк1 къ тоатъ полтка евремор ста лштрв оссв|'реа пеашвриор Филор лв! 1срам ,
ии лштрв ржпс}(чала Левщпор, Гепеалопа, сав пащерие лор пв леав пвтвт лъса
МоТс1 пе скр|'се : къ пв пктеа ста осев1реа пеашвриор , ли ржпсШала Левщиор ,
с1акъ пащерие с'ар Ф1 ашестекат .

КАПИ.
ДОмгржндУ-о к«()к»ц|Т чЛ д| слсп д1м доя- спре- ^141 С1М1мцп хм аУ| 1ср&1Л; фи лОТ
Лш СЪ. ржнд^нк спре п#ртдр»д КОйтОДН .
1 а гръ!т Оотпвл кътре Мо1с1 лш пвача Стаи лп кортвл шъртвр1'е1
лш 210а (1иГтж! а лвпН ас1оь лш апвл ал с1о!-леа (кпъ че ав еиит е!
| Нт пътжптнл Егшетвлв! , гшжпЛ :
п . Лйтърац! тоатъ ас1кпареа Фшор лв! 1сраи а*впъ пеатврие лор, вш)и
с]впъ кпселе ФатмНлор лор, (1впъ пвтървл пвтелор лор, с!нпъ капетеле лор.
д. *.
г. Тот върватвл с1ела сюъ-геч! Леап!, пи та! сьс , тот чел че поате еин
ла оасте лш1сраи пвтърацП пре е! кв пвтереа лор, т» , ии Аароп пвтърац!
пре е! .
А. 1Ш съ Ф1*е кв во1 вп върват сНп Ф1*е каре пеат, върватвл чел та! с! ш 'тж! лш
каса та! тариор съ! съ Ф1е .
е . 1Ш ачестеа сжпт пктеле вървгциор , кари" вор Ф1 кв во! . Бттр'алй1
Рввпп , Ел'скр Ф1«л лв! СесШр .
а. Оштр'а лв! С1тсоп , СолатНл Ф1'вл лв! Сврюадаи

31.
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3 . Шчтр'а лв! Т«Да, N800011 Ф1«л лкТ АпНпаЛав .
н . 0'птр'а лв! Гссахар , №атапа'л ф1вл лв! Согар.
л.. 0'птр'а лв! Яавзлоп, Ел'ав Ф1вл л»! Хелоп .
> . 1)пп'ре фн лв! 1ос1Ф , ^1птр'а лв! Ефрайп, Елсата Ф1*»л лв! ЕпнвЛ .
лч! Млппсл, Гаталил Ф1хл лв! ФаЛасвр.
«.1. Шптр'алв! Вешапнп, АвШап Ф|"вл лв! ГлЛеош* .
ш . Шптр'а лв! Бап , Ах1екер ф1вл лв! Апи'сас1а1 .
п . Вштр'а лв! Ас!р , Фагеи Ф1»л лв! Ехрап .
^1. Б1'атр'а лв! ГаЛ, ЕлюаФ фЬл лв! Рагвм.
^1 . Оштр'а лв! ]\те*тал1т , Ах(*ре Ф1»л лк! Епап .

Бштр'8

51 . Ачеци'а с'а метат Лела аЛвпаре та! тврЛ пеатврмор Лвпъ ФапнлПле лор ,
ехпт та! тари лк! Гсрам престе пи! .
д1 . НПадват Мо!сц ни Аароп пре вървещ'! ачецпа, кари пре пвте сав пвппт.
Й! . 1Ш а стржпс тоатъ аЛвпареа лм гша Лш'тлй а лвпе! а апвлв! ал с!о!-леа ,
Ш1 с'а пвтърат Лшъ рвЛеле лор, Лвпъ Фапшпле лор, Льпъ пвтървл пвтелор
лор, Лела Лоъ-геч! Ле ап! , пи та! свс, тот Бърватвл Лвпъ капвл съй.
л.\ . Преквт а порвпч1т Оотпвл лв!Мо!с1, ни с'а пвтърат е! лт пксна Снш*1 .
к . Ш| а фост фп лв! Гввпп челв! .цптж! пъсквт алв! 1сраи Лвпъ рвЛеле лор,
Лвпъ пороаЛеле лор, Лвпъ каселе тошплор лор, с!впъ пвтървл пвтелор лор,
Лвпъ капвл лор, тоц! върваци Лела Лоъ-геч! Ле ап! ни та! свс, тоц!, кари ее
кв пвтере .
ка. Квтървл челор Лт пеатвл лв! Рввт патрк-геч! ни' шасе Ле пи!, пи* чтч! свте.
кп. 1Ш фи' лв! (Ншеоп Л>>пъ рвЛеле лор, Лвпъ пороаЛеле лор, Лвпъ каселе Фат мм лор лор, Лвпъ пвтървл пвтелор лор, Лвпъ капвл лор, тот върваткл Лела
Лоъ-геч! Ле ап!, пи' та! свс, тоц!, кари ес кв пвтере.
кг . Квтървл челор Лш пеатвл лв! С'теоп чтч!-гсч! пи поъ Ле пи!, пИ тре! свте.
кд . ФН лв! ГаЛ Лопъ рвЛеле лор, Лвпъ пороаЛеле лор, Лвпъ каселе фвпили*лор лор, Лвпь пвтървл пвтелор лор, Лвпъ капвл лор, гот върватвл Лела Лоъгеч! Ле ап! , ип та! свс, тоц!, карП ес кв пвтере.
кр . Квтървл Лт пеатвл лв! ГаЛ патрв геч! ин чшч! Ле пп! , шасе свте , ни
чп1чГ-аеч! .
кв . ФН лв! 1вЛа Лвпъ рвЛеле лор, Лшъ пороаЛеле лор, Лвпъ каселе Фатпплор лор, Льпъ пвтървл пшнлор лор, Лвпъ капетеле лор, тоц! първаци Лела
Лоъ-геч! Ле ап! , ни та! свс, тоц!, кари ес кв пвтере.
чз- Квтървл челор Лш пеатвл лв! 1вЛа шапте-геч! пи* патрв Ле тп , пи' ша
се с»те .
кп . ФП лв! 1сахар Л;,пъ рвЛеле лор , Лйпъ пороаЛеле лор , Лвпъ кгселе то
шплор лор, Л«пъ пвтървл пвтелор лор, Лвпъ капетеле лор, тоц! Бгрвгш'1 Лед«
Лоъ-геч! Ле ап! , пи та! свс, тоц!, кари ес кв пвтере .
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кл. . Квтъркл челор дт пеатвл лв1 Гссахар : чшчТ-геч! ш! патрк де пп! , ип
натр» скте.
а. ФП лк! 2пввлоп дкпъ рвделе лор, йбпъ пороаЛеле лор, йкпъ каселе *апнлилорлор, дьпь пвтървл пвтелор лор , двпъ кг.петеле лор , тоц! върваци Лела
доъ-геч1 де ап! пн та! све , тоц!, кари ес кв пвтере .
аа . Квтървл челор дш пеатвл лв! 2ав»л оп чтч!-аеч1 , ии шапте де тП , пи*
патрк скте .
м . Афплордв! 1ос1'ф, фП лв! Ефраш двпъ рвделе лор, двпъ пороаделе лор,
двпъ каселе Фапшилор лор, двпъ пвтървл пвтелор лор, дкпъ капетеле лор тоц!
върваци дела (]оъ-геч1 Ле ап1, ии та! екс , тоц!, карП ес К8 пвтере .
аг. Квтървл челор дш пеатвл л«1 Ефрапп патрв-аеч! де ши , ппчшч1свте.
дд. Фп' лв! Мапас1 двпъ рвс!сле лор, двпъ пороаделе лор, двпъ каселе Фа■шилор лор, двпъ пвтървл пвтелорлор, двпъ капетеле лор , тоц! върваци дела
<1оъ-2еч1 Ле ап! ни' та! све , тоц!, че! че ес к« пвтере .
ле- Квшървл челор сНп пеатвл лв! Мапас! тре1-гсч! ип доъ де ти, ии доъсвтв.
Ай. ФП лв! Вешапип дшъ рвделе лор, двпъ пороаделе лор, двпъ каселе Фапплилор лор, (Ьпь пвтървл пвтелорлор, дкпъ капетеле лор, тоц! върваци дела
доъ-геч! Ле ап!, ип та! екс , тоц!, кари ес кв пвтере .
лз* Лвтървл челор дш пеашвл лв! Вегпатш тре!-жеч! , пн чшч! (1е тП , ип
патрв евте .
ан . Фн лв! Бап двпъ рвделе лор, двпъ пороеделе лор, двпъ каселе ФаиПлплор лор , дапъ пвтървл пвтелор лор , дкпъ капетеле лор , тоатъ партеа вървътеаскъ дела доъ-геч! Ле ап! , ип та! све, тот, чел че есе кв пвтере .
ал . Квтървл челор дш пеатвл лв1 Бап нш-аеч! пи доъ де тП, ил шапте евте.
м. ФП лв! Аар двпъ рвделе лор, двпъ порОсделе лор , д:пъ каселе Фатш!лор лор, двпъ пвтървл пвтелор лор, двпъ капетеле лор, тоатъ партеа вървътеаскъ дела доъ-геч! де ан! , ни та! све , тоц!, карЛ ес кв пвтере .
ма . Квтървл челор дт пеатвл лв! Ас|"рпатрв-2еч1 ии' впа де гаИ, ип чшч! евте.
мк. ФП лв! Лтетал1т двпъ рвделе лор, двпъ пороаделе лор, двпъ каселе Фа
пшилор лор, двпъ пвтървл пвтелор лор , дкпъ кьпетеле лор , тот вървптвл дела
доъ-геч! де ап! , ии та] све, тот, чел че есе кв пвтере .
мг . ^тървл челор дт пеаткл лв! ^талип чшч!-2еч! ип тре! де тП , ип па
трв евте .
ма- Ачеста есте пвтървл, каре л'а8 пвтърат Мока , ип Аароп , пнвоерН
лв! 1сраи , до!-спре-аече вървац!, дш тот пеатвл кп върват, двпъ рвда каселор
Фапшилор лор ера .
ме • Ш1 а фост тот пвтървл Ф»лор л»! 1сраи , кв пвтереа лор дела доъ-геч!
де ап! , ил та! све , тот , кареле пвтеа еии съ се ръевоеаскъ лштрв 1срам .
31. 2*
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ме . Шасе евте , вн тре! йе ви! , чшчТ евте , ви Ч1пч!-хвч! .
«3- ГарЛевщп (ИпрвДа ФапнлНлор сале пкс'а8 пктърат лштре фи лв! 1сра{д.
ми. II И а гръп БотпйЛ кътрв Мойн , 21'кжпД:
мл . ВегТ съ пв пятер! ^пшрсвпъ поатвл лв! Лев» , вн пктъркл лор съ п»'л
сокотещ! лштре фплв! 1срам .
н. Ш1 ткржшЬеще пре Левщ! ла корткл търтвр1'е! , пп ла тоате васеле лв! ,
ви ла тоате , кжте сжпт лштр'жпс8Л , еГрор ркНка корткл , пп тоате васеле ля!,
пие! вор слкяи лштргжпсвл, пи лшпрежнркл кортвлв! вор тъвърж .
н& . Ш! к.т.пг! вор пкрчсгЬ, Леещи вор стржпре корткл, ап кжпд вор тъвърж вор
лштйк1е корткл , 1ар чел (1о алт оеат , кареле се ва апроша ва ткр1 .
ип . 1Ш вор тъвърж фи лк! 1срам Ф1*е кареле лштр'ал оъв ржш1, вн Фю
кареле йвпъ повъцгпреа са , кв пвтереа лор .
мг . 1ар Лев1'до! съ тъвъраскъ лшп/ егжшъ л\шш1птеа кортвлв! шърткрзе!*: пи"
пк ва Ф1 пъкат лдптра филк! 1срай, ни вор въгЛ Левщ1 ачедп"а пага кортвлв! търтвр1е1 .
нд . ШГак фъккт фп" ля! 1сраи , (1епъ тоате , кжте ав порвпч1т Богапвл лв! Мо1С1 , пи лк! Аароп , аща а« фъккт ,
К А II

В.

Ог ржн^кк М1дмв'р1Л1 лУ! Ьрд|л ^.*»пр1ж^рУл ко^тУлЬТ +н п»тр# ржндЬ^Т спре
ф||-кар1 гир-п длКмН н#м1Нд#-о кгтт1Н11Л1 фдм)л|ГлОй .
|' а гръ1'т Вошпвл кътре Мои» , ни кътре Аароп , гшжш] :
п . Ф1е кареле ципНв-се а*е ржпНкл съв , с!впъ стеагкрие , йвпъ
;пселе Фапнли"дор сале съ тъвъраскъ ф'п лт 1срщ'л лшПаштеа Бошпв1й1 лпщрежкркл кортнлв! гаърткр1е1 вор тгвърж фи лкТ 1срам .
г . 1Ш че! че вор тъвърж таГпаште кътре ръсър1т ржшЬд таверН лк! ЪаАл
кв пктереа лор , ви та! тареле Фплор лв! 1ко\1 Каассоп фшл лк! А пипай* ав .
д. Пктер1*ле лк! че! пктърац! шг.пте-геч! ип патрк Ае ти , ви шасе скте .
е . ПИ вор тъвърж че! че съ цш с1е пеашкл лв! 1сахар , ип та! тареле Фплор ля!
1сахар №атапаи «1кд лв! Согар .
9. Пктереле лк!че! пктърац! чтч!-2вч! ип патрк й"е пп"! , вппатрвсвте.
3 • Ш1 вор тъвърж че! че съцш Но пеашкл лв! 2авчлоп, пп та! тареле фПлор
лв! 2авклоп Ел10в Ф1*кл лк! Хелоп .
я. Пвтерие лк! , че! пктърац!, чшч!- жеч! ви ш.пте с!е пи!, Ш1 патрк евте.
л. . Тоц! че! пктърац! (Ип тлвъра лв! 1кс1а о евтъ ип опт-геч! Ш1 шасе йе гаЦ ,
ш! ватрк скте кв пктереа лор лдптж! вор ворв1 .
I . Гжп(1вр1ле тавер1! лв! Гвв1ш кътре аш1агъ 21 кв пвтереа лор, Ш1 та! тареле
♦Плор лв! Рвв1т Ел1свр Фечорвл лк! СеНЬр .
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д| . Пвтерие лкТ че! пвтърпц! патрх-хеч! пл* шасе Ле пп! , ппчшчТсвте.
к| . 1Ш вор тъвърж че! че съ цт Ае пеатвл лв! Сшеоп , пп та! тареде ФПлор
лв! Сппеоп Салатнл Фечорвл л«1 Сврюпсю .
п . Пвтерие лв! че! пвтърпц! чтч! геч! пи поъ (1е пи! , пптре!свте .
д| . 1111 вор тъвърж че! че съ цш Ае пеатвл лв! Гад, ин ша! тареде <и'1юр лв!
Гай Ел1СаФ Фечорвл л»1 Рагви .
(?1 . Пвтерие л»! че! пвшърац! патрв-геч! ип чшчТ де пи! , пи шасе свте , чш«й-жеч! .
51 . Тоц! че! пвшърац! сНп тавъра лв! Рввнп о свтъ Ч1*пч!-геч1 ип впа Ле шИ , пп
патрв свте ип Ч1пч!-геч! квпвтереа лор ал-сю!-деа вор порт .
Я1 . ПП се ва р|^1ка кортвл търтв»не! , пп тавъра Левщиор лш пнждоквл тавериор , двпъ кеш вор тъвърж : аша ва пврчейе Ф1*е-кареле ципйвсе Ае повъцвЬ
реа са.
И1 . РжпсЬрие таверН лв! Ефранп Ле кътре таре кв пвтереа дор , пп ша! та
реде Фплор лв! Кфр:и'ш Елсата Фечорвл лв! Епивс! .
л-\ . Пвтерие лв! че! пвтърпц! патрв- жеч! Ае пи!, пнчн]ч!свте .
к . ПП вор тъвърж че! че съ цш Ае пеатвл лв! Иапас! , ии та! тареле ФЛлор
лв! Мапас! , Гаталнл Фечорвл лв! ФаЛассвр .
к* . Пвтерие лв! че! пвтърпц! треЬхеч! пн Лоъ Ле ти* , ш1 (1оъ свто .
кп . ПП вор тъвърж че! че съ цш Ае пеатвл лв! Вешатш , ин" та! тареде фнлор лв! Вешатш АвнЬп Фечорвл лв! ГасНоп! .
кг . Пвтерие лв! че! пвшърац! тре!-яеч! ин чтч! Лепи!, пи' патрв свте.
кд • Тоц! че! пвтърпц! Ат тавъра лв! Ефра1*т о свтъ ип опт тН , ш1 о свтъ
кв пвтерие лор , ад тре!-леа вор пврчеЛе .
к$. РжпДнл таверп лв! Оап кътрс ппахъ-поапте кв пвтерие лор , ип та! тареле
•нлорлв! Бап Ах'ежер Фечорвл лв! АгшсаЛе .
кв. Пвтерие лв! че! пвшърац! ша!-2еч! иийоъЛе пн1, пп шапте свте .
кз • Ш1 вор тъвърж че! че съ цш Ае пеатвл лв! Ас1'р , ш! та! тареле Фплор лв!
Ас1р Фагеи Фечорвл лв! Ехрап .
кн . Пвтерие лв! че! пвшърац! патрв-хеч! ип «па Ае пи! , пи' чшч! свте .
к.а . ПП вор тъвърж че! че съ цш Ае пеатвл лв! №ета.пт , шх та! тареле Фплор
лв! Кеталш Ах'ре Фечорвл лв! Епап .
д . Пвтерие лв! че! пвшърац! чшч!-хеч! иН тре! Ае пи! , пп патрв свте .
а». Тоц! че! пвшърац! (Пп тавъра лв! Боп о свтъ ч'пч!-геч! пн* шапте Лепи'!, ш>
шасе свте кв пвтереа лор : та! пре вртъ вор пкрчеае Акпъ ржпйвл лор .
ля . Ачеста есте пвшървл Фплор лв! 1сраи Лвпь каселе Фатшиор , тот пвшървл
даериор кв пвтерие лор шасе свте ии тре! пи! , ч'пч! свте , ип чшч1-хеч! .
аг . 1ар ЛевщП пв с'ав пвтърат дшшревпъ кв фп лв! край, Аъаъ квш а порвтпт
Бошпвл лв! Мо!м .
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лд. ПНайФъккт фи .ни Гср.Лл тоате, к,т.те а порвпч!т Ботпвл лв! Мо!с! , еша
тъвъра <Ьпъ ржиг]вл лор , ни" аша пврчсйеа Ф1е-кареле ципЛьсе де пороайеле
сале , дбПъ киселе Фапшплор сале .
К А П

Г.

9% н#м«1« 1?! п'\щ1 чи ржнд&ц? сп^1 сл^жк* кортУлУУ к# кягмпмплг , ш'| кУ слУжЕ1А1 САЛ1 , Ш1 С« Г11НМКК ^Н ЛСК^Л Ч1ЛОА ^НТж! НЯСкУц! 4? ЛвЧ 1сАА1Л : Ч1Л1-Л-АЛТ1

<а.нтж! мгскУп , кдрс ПА1С0СКК н^м^рЬл Лшкилор, кУ ПА1Ц са, р-»ск^мпх»г .

Лм1цТ .
I. «.
— и.
* Пааа:
к/>. в.

1 ачестеа сжпт ппщерме лв! Аароп , ми але лв! Мо!с1 лдп х!оа , лдп ка
ре а гръ1Т Ботпвл лв! №о!с1* лт ткптеле Сиш!.
п . ИЛ ачестеа сжпт пвтеле Филор лн! Аароп , чел лттж! лъскат
\«г1лв, Авк,с1, Ел1*агар, шПтатар .
г . Ачестеа сжпт пвтеле Филор лв! Аароп, преоци че1»пш1, пре каре 'I а*
съвжриит тжтие лор ка съ преоцеаскъ (») .
^ . НП як т»р1т N80*88 , пи Ав1*»с1 лппактеа Богапкл»! , кжпй ай" айнс е! фок
стреш лшпаштеа Потпвлв! лт пвст^а Стаи ип првпч! п'ав авят, ип авпреоцДт
пре ЕлЬгар ш! пре 1ташпр ка Аароп татъл лор
щ . 1Ш а гртЛт Ботпвл кътре Мо!с|" , гмжш) :
в. 1а пре пеатвл лв! .1ев1, шПпвпе пре е!лтпаттеа л»! Аароп Преотвлв!,
ПН ВОр СЛКЖ1* ЛВ1 .

3 . 1Ш вор пъ21 челе о"е пъгп але лв! , пи' челе Ле пъи'т але ФЛлор лв! 1сраи
лдппамтеа кортвлв! шърт8р|'е1, ка съ лвкреге лвкрврие кортвлв!.
н. йИ вор пъг! топте веселе кортвлв! шъртвр1е1, ии пагеле ФНлор лвПсраи,
авпъ тоате лвкрврие кортвлв!.
л. . 1Ш ве! (1а пре Левщ! лв! Аароп, ппФЛлор лв! преоциор , а"аре сжпт йац!
ачещ|'а пие сИп фн лв! Гсраи .
I . 1Ш пре Аароп, ип пре фн лв! ве! пвпе престе кортвл търтвр1'е!, пи' вор1
пъа! преошеаса, ин тоате , кжте сжпт ла жертвелп1к, ни' челе «Ип лъвптр» катапетесте! , п» чел сю алт пеат , кареле се ва аттне ва швр! .
А1 . 1Ш а гръ1т Бошпвл кътре Монп , И1'кжпй :
ш . 1Ш 1атъ е8 ат лват пре Левщ! еНптре фп лв! 1сраи лшлоквлатот чел лштжШ пъскзт, кареле беишйе пжптечеле а*ела фп лв! 1с]а!л, ръсквшпъра^е лор
вор Ф1 , ип" вор Ф1* ЛевщН а! пие! .
Ош1А1.
п. Нептр» къал пие* есте тот чел лмтжйпъсквт , л^пгюа, лдп каре аш бъп. ■ . твт ире тот чел лщтжШ пъсквт лш пъшжптвл Еппетвлв! , ат сф1пц1'т пие пре Т01
чел л>1.тжй пъсквт лт 1сра!л: бела от пжпъ ла В1тъ а! Ш1'е! вор ф! : е» Оотпвл.
г. * К»(ис\«сфт,1т, с»«пвс ■*г«цТ П|1я мж*им| лор, ка са п^оцисяж .
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^1. 1Шагръ{т Ботпвл кътре Мо!с1 , жп пвст!а Снш!, х1кжпс1 :
р1 . К«търъ пре фп лв!Лев1 (Ьпъкаселе ФапнлПлор лор , Ашъпороейеле лор,
с1»п ь рвбеппле лор , тоатъ партеа вървътеаскъ Дела о лвпъ ни та! свс вец!
пвтъра пре е!.
а'| . ИЛ 'I «в пвтърат пре е! Мо!с1, пп Аароп&пъ кивжптвл Гсшпвлв!, прекгт
а порвпч'т лор Ботпкл .
ц\ . 1Ш ера ачецпа «и л«) Лев1* сПп пьтеле лор: Герсоп , Каат , нпМерар!. §ш\р .
т. 1Ш ачесгеа сжпт пвшеле фЛлор лв! Герсоп оЪпъ пороайеле лор: Ловеп!, ». *1.
ни Сеше! .
л.1 . 1Ш *Н лв! Каат Атъ пороааеде лор , Атрага , ни 1ссаар , Хевроп , пи
ОхНл. '
к. 1Ш фи" лк1 МерарТ сЬпъ пороас!еле лор , Моол1 , ни Мвс! : ачестеа сжптпороасюле Левщмор йвпъ каселе Фапнлнлор лор .
кд . ЛвГ Герсоп порос1вл лв! Ловеп! , Ш1 породвл лв! Сеше! , ачестеа сжпт поролс1сде лв! Герсоп .
кп . Сокотеала лор йвпъ пвтървл а тот върватвл ое о лвпъ, ии та! свс : п«тървл лор шапте ти , пи* Ч1*пч1 свте .
кг. III ' Ф11Л81 Герсоп вор тъвърж <нппапо1а кортвлв! Ле кътре таре .
кд> . 1Ш Къп1талвл каси Фятше! поровел лв! Герсоп ЕлкаФ Фечорвл лв!Бам.
к(?. 1Ш паяа Фечормор лв! Герсоп жп кортвл търтвр^е!, нортвл, ни акопервшжитвл лв! , ни акопернивл 8шп кортвлв! търтвр"е! .
кз . 1Ш акопереш&птвл кврци , ни акопер'швл порцн кврци че! бела корт ,
ил тоите челе-л-алте лвкрвр! але лв1.
кз. Лв! Каат поройал лв! Ашрат впвл, ш$ поройвл л»1 1саор «пвл , пн порови
лв! Ловроп впвл, инпоройвл лв! ОхНл впвл.
кн. Ачестеа сжпт поросйеле л«1 Каат йвпъ пвтър , тот ЕгтБятвл Не о лвпъ ,
Ш1 та! свс , опт тП ни шасе свте , кари пъгеск пагеле челор СФШТе .
кд. . Л оро;к!еле Фплор лв! Каат вор тъвърж ла коастеле кортвлв! йе кътре ппаХЪ 21.

а . ИЛ та! тареле кт! Фг.тшс1 иоро^елор лв! Ка:.т ЕлкаФап Фечорвл л»1
Охпл .
л» . НП паха лор С1кр1вл , пл' паса , ни сФешш'квл , пи" жертвелшчме , пи' васеле сфжптвлв! , кжте слвжеск жнтр^-дпселе , пи акоперешжтвл , пи' тоате л<крврме лор .
ля. 11Н чел та! таре престе та! тори Левщмор, Елеагар Фечорвл лв! Аароп преотвлв! п«с ка съ пъгесскъ пагеле челор сФИ)те .
ат. Ал«1 Д1ер;ф! порскЬл лв! МоолЦ ии поройвл лв! Мвс!: ачестеа сжпт пороа«"•ле лв! Мерар! .
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лд . Сокотеада лор бмъ пвтър ,

тот върватвл йе 0 лвпъ ,

пи та! свс шасе

ПН1, Ш1 Ч1ПЧ1-2вЧ1 .

ле- Шипа! тареде каси* Фапнл'!лорворос18Л81 д«1 МерарТ СврШ ФечорвллвТАв<*хи'л вор тгвърж да коастеле кортвлв! с!е кътре ппагъ-поапте .
лз. Сокотеада пажп Фнлор лв! Мерар! , кгпецеделе кортвлв: , пи гтвоареде
лв!, пи стжлпп лм , ин тешел пле лв! , пи тоате виселе дор , 1111 лнкркрие лор .
лз- НИ стдлш! кнрцм дшпрежвр, ии тетелше дор, ин цервин, ин фргпгИле лор.
ли . Чех че тъвъръск лшпаштеа кортвлв! търтвр'е1 йв кътре ръсър1*т Мо1с1 ,
пи Аарон , ни фп двТ, кари пъгеск пагеле сфхптвлв! спре пагеде фНдор лв! [срам ,
ии чел бе адт пеат , кареле се ва атшие , ва швр' .
лл. . Тот пвтъркл Лев'ц'лор, пре кари Чай пвтьрат Мойл , ии' Аароп (Нп квВЖПТ8Л Ропшвлв! , а*8Пъ пороайеле дор, тот върватвл де о лвпъ ин та! екс:
йоъ-геч! ии доъ де пи! .
м. ИН а гръгг Ботпвл кътре Мо1с', ай жпа* : пвпп.ръ пре тот върватвл чел
ддптли'8 пъсквт ад ФПлор лв! [срам , кареле есте с1е о лвпъ , пи та! свс, аа*ъоглпа" пвтървл пвтелор дор,
м& . 111' ве! дка пре Лев'ц! пие , е8 Потпвл , пептрв тоц! че! лдптжШ лгсквц!
а! ФПлор лв! [срам , пп в'теле Лев'ц1лор пептрв тоате челе дштж'в пъсквте лштре в 1 теле ФПлор дв! [срам .
ми . ПП а пвтграт Мо!с* , преквт 'I а порвпчк Ботпьд , пре тот чел лштжй
пъсквт лштре фИ дв! [срам .
мг . 1Ш а фост тоц! че! летлив* пъсквц! парте вървътеаскъ йвпъ пвтървл пв
телор Ае о лвпъ , пи та! свс сюъ-хеч! цн Аоъ Ае ти , йоъ евте шапте-геч!,
Ш1 тре! .

мА . ПИ а гръ!т Потпвл кътре МоТс", гт&пА :
*6 • 'а Пре Лев'ц! лдп локвд твтвлор челор лдптжШ пъсквц! а!ф'!лор лв! 1сраи,
ш' в1теле Левщиор Д1п локвд в!тедор лор, пи вор ф' а! пие! Леещи.
Ев"
Богати .
ме . ПИ ръсквтпърърйе челор Аоъ евте икпте-яеч! пп' треп с1'п че! лштжйпъсквц! а! Ф1'!лор лгПсрам, кар'1 трек та! твлц! йеклт Левщи .
ОШц.
мз- Ь?е! два чшч! снел! Ае пре кю , сЬпъ йргхша чеа сфжптъ веГлва,
а. п. <1е Аоъ-геч1 Ае вал! с'кдвд .
Лшц1.
ми. ПИ ве! а"а лв!Аероп, пи Фшор лв! ярпштвл, ръскг пшъргрме челор че
к3* к6- тРек -РПТР8 <1жпшн' .
0х«1:
ма . 1Ш а лват МоТс! арпнщд ргскш.тргрие челор че тречеа , пептрв
ме>в|". ръсквтпьрареа Левщиор .
н . Беда че! лдптжШ птеквц! а! Фшор лкПсраи а дват ерпшт о Ю1'е тре! свт#
ша!-геч1 щ| чшч! Ае с«л1 йвпъ с1кдгд чел с*дпт .
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м&. Ш1 а йат МоМ арр!птвл ръсквтпърърме челор че тречеа, ли! Аароп
пп фПлор ла! Атъ порвпка Вонтвлв! , лш че кш а порвпч1т Ботпвл дхТ Мо!м .
К А П

Д.

ржид#1»ла, ш'| слКжка Лнифлор с» 4МП*}Т> дУпг л фн-кч^и ф&мнлк .
) а гръ1т Ботпкл кътре Мо!с1 , пп кътре Аароп , г1кжпй :
в. Дт«търъ капетеле Фплорлв! Каат сНптре фИ лв1 Лев1 йвпъ пороайеле лор, йвпъ каселе Фяпплплор лор .
г . Бела йоъ-жеч! пп чшч1 Ае аш ш1 та! свс пжпъ ла чтчТ-геч! Ае
аш, тот чел че штръ съ елвжаскъ , ка съ Факъ тоате лвкрврме лт кортвл търТ»р1е1 .

л. 1Ш ачестеа сжпт лвкрврме ФПлор лв1Каат(д) лш кортвл търтвр1'е1СФЖпта
СФШтелор .
^. 1Ш вор ттра Аароп, пи' фН лв! , кжпа' ва пврчеае тавъра , цн вор слоБ021 акоперетжптвл , каре акопере , пп вор ако пер] к» ел сшрш търтвр^е! .
е. ПИ вор п«пе престе ел
акоперетжпт Ае кчеле в.т.пътъ, пп вор лштшАе престе ел хашъ тоатъ вжпътъ йеаскпра , ш! вор въга а*рвщ! ,
а . 1Ш престе таса чеа пвсъ жппатте вор лштшею престе еа хашъ тоатъ
пк)хор,т,тъ , Ш| влМеле, пи къцвие , пп пахареле , цн 1Бр1челе , кв каре тоарпъ , пи пжТшле , челе че пврвреа престе еа вор <н .
и . НИ вор лштшс1е престе 1*а хашъ роиие , ин о вор акопер] кв акоперетжпт ае
теле в.т.пътъ , пи вор пвпб ла еа <лрцш.
л.. ИН вор лча хашъ вжпътъ, ии вор акопер! сфсшшквл , каре лвпнпеагъ ,
пи лвпнпърме лв! , пи лшгврие лв! , ип ювкърме лв!, пи тоате ьаселе вптвлв!
ае летп , кв каре елвжеск лштр'жпселе .
I . ШГл вор п»пе пре ел , пи тоате васеле лв!лш акоперетжпт Ав теле вжпъ
тъ , ип'л вор пвпе пре арвц! .
и . НИ престе жертвелшквл чел Ае авр вор пвпе йеасвп-ра хашъ вжпътъ , шГл
вор акопер1 к» акоперетжпт йе теле вжпътъ ни вор пвпе арвцП лв! .
П1 . 1Ш вор лва тоате в:селе челе Ае слвжбъ кв кжте елвжеск лштрв челе
СФ1пте , пи ле вор пвпе лш хашъ вжпътъ , пи ле вор акопер] кв акоперетжпт ае
шеле вжпътъ, пп ле вор пвпе пре дрвц!.
п. 11Н акоперетжпт вор пвпе престе жертвелшк , шГл вор акопер1 квхашъ
тоатъ тохоржтъ .
Д . 4 «^и 4{а КЕМС С» . фл» : Д'|Н1р| ФИ л8|1 ЛеК|, Дйпг

32.
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д| . Ш1 вор пвпе преств ел тоате васеле п« кжте слажеск , пп клетеле , пп
Фнрк»лщеле, ш! влМеле , пи' нкоперетжчтул, пп тоате впселе жертвелшквла!, цц
вор п«пе престе ел акопереп)ж?:т сЬ теле вжпътъ , пп вор п«ле йрвцн ла! , пи
вор лва х^Тпъ тохоржтъ, пп вор акопер' спълътояреа , ни тешел 1*а е! , пллевор
папе лт акоперегажпт де теле вжпътъ , пп ле вор папе пре йрвц! .
€*.. 1Ш а\пь че вор сФжрип А:фоп , ип фН ла! а акопер' сФ'ителе , пп тоате
васеле челе сФште , кжпй ва съ парчеаяъ тавъра , апо! вор 'птра фН ла! Каат
аГЬр»: сьле поарте , ч" съ пв се атшгъ с1е челе СФште , ка съ пв тоаръ , ачестеа вор
^1. е'- пярта фи лв! Каат лдп кортал търтвр'е! .
81. Ма! шаре престе ачестеа ва ф" Ел'агар Фечоркл ла! Аароп преотьла! ,
кареле ва авел гр*жъ де вптвл Ле летп деля лвтшаре , пп тътжеа лип окпнрс!,
пи де жертва чеа йе тогте гиеле , пп де влтал йе лешп чел де вгнере, пп Де
тот кортал, ип йе тоате, кжте сжпт лштр'жпсал лдп чел сфжпт, ип Ле тоате
лакрарие лвГ.
31 . 1Ш а гръ]'т Потплл кътре Мо!с* , пи" кътре Аароп , гшжпс] :
Й1 Съ пв п'ер(]е'ц! поросЬл лв! Каат (Нптре Лев*ц!.
я.\ . Ачеаста съ ФачецТ лор , пи вор тръ' , пи пк вор твр" е! тергжпа" ла сфштеле сФштелор . Аароп, пп фн лв! съ 1птре , ип съ ржш1веаскъ пре' ф'е-кареле , че тревве съ поарте .
к . 1Ш че!-л-ялц! вешпо1 съ пв штре съ в ягъ Фъръо"е веете челе сФште, кжг.Д
ле лшвълсек ка съ пв тоаръ .
кл . 1Ш а грък Бошпвл кътре Мо!с" , 2*кжп4 :
кк. Катър ь пре фн лв! Герсоп, пп пре е! свпь каселе Фатшиор лор , сЬ;пъ
поропйеле лор .
кг . Бела сЬъ-геч! пи* ч'пч! де ап! ни та! све, пжпъ ла чшч1-геч! де ап! , пвтъряцГ! пре е! , тот чел че "птръ съ елвжаскъ, ка съ Факъ лакрарие сале лт кор
твл търтвр'е1 .
к^. Ачеаста есте слмжбп поройала! лв! Герсоп, съ елвжаскъ , пп съ поарте:
к^. Вор пврта п"еТле кортвлв!, пп кортал търтвр'е!, пи акоперетжптм
лв! . ип акоперетжпткл чел вжпът , каре есте ("еасапра престе ел , пп акоперешжптйл вий! кортвлв! търтар1е!.
ке . Ш' пжпгеле ккрц!! , пп акоперетжптвл »шп кврцп, кжте стпт престе
кортвл тьртвр'е1, пп пре«те жертвелшк , пп челе че прюосеск Нштрв еле, ип
тоате васеле челе де сл.жбъ, нп кжте елвжеск лдптрв еле, вор Фаче .
(. 3 - Оапь порвпка ла! Аароп, па а Фплор ла! ва ф' слажва Фплор лв! Герсоп
йвпь тоате слажвеле лор, пп с!ьпъ тоате лвкрврие лор, пп ве! сокот1 пре е!
пре пате, тоате лвкра^ме лор.
ки . Ачеаста есте елвжва ФПлор лв! Герсоп ^п кортчл търтар1е!, пипагадор
лдп тж!п!ле ла! 1татар ФечоралЛ лв! Аароп преотвла! .
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кл. • Фн лв! Мерар! Двпъ пороаДеле лор , ип Двпъ каселе Фепилнлор лор .
а . КитърацП пре е! Дела Доъ-геч! ип чтч! Де аш, ип' ша! све , пжпъ ла чШч!гечГ Де ап1, пвшърацН прее!, тог чел че штръ сь сл ж; скъ лакрврие кортвЛ81 шърт«р1е1 .
ах . Ш1 ачестеасжпт пагеле челор че поартъ поваръ Дштр^жпшП Двпъ тоате лвкрврме лор лш кортвл шъртвр1е1, къпецслеле кортвл»! , ии гъвоареле лв1, пи
стжлпПдв!, ип тетелпле л»Т , ни акоперетжптвл , ш тетелпле лор , цпстжлпн
лор, ип акоперетжптвл порцп кврцн\
лв . 1Ш стжлпп ккрцН лдтпрежвр , пи тетелпле лор , пи стжлпп акоперетжптвлв! порцикврцн, ип тетелпле лор, ш! цервшп лор, пи ФржпгПле лор, 101 тоате
васеле лор , ип тоате слвжвеле лор , пре пвте съ'1 пвтърац! , ип тоате васеле
оаг11, каре ле поартъ е! .
лг . Ачеаста есте слвжва пороДвлв! фПлор лв1 МерярТлш тоате лвкрврие лор
лш кортвл търтвр1е1 лш тжпа лв1 Гтатар Ф18Л81 лв! Аароп преотвлв! .
ад . Ш| а пвтърат Мойи , ип Аароп , ш/ та! тори лв1 1срам пре фн лв! Каат
Двпъ пороаДеле лор , ип Двпъ каселе ФашмШор лор .
л^. йела Доъ-гечТ пи ч!пч! Де аш, Ш1* ша! екс, пжпъ ла Ч1*пч1-2еч1 Де ап1,
пре тот чел че 1птръ съ елвжаскъ , ип съ лнкреге $.п кортвл търтвр1е1 .
л5 . ВИ а фост пктървл лор Двпъ пороаДеле лор Доъ тп шапте евте ип чшч1-геч1.
ле • Ачеста есте пвтървл пороДвлв! лк! Кает , ал твтвлор , карП елвжеск лш
кортвл търтвр1е! , Дкпъ квт 'I а8 пвтърат Мо1с1 , ип Аароп Дш порвпка 0ошовлв! лш тжпа лв1 Мокп .
ан . 1Ш с'а пвтърат фЛ лв! Герсоп ДгпъпороьДеле лор , пи Двпъ кеселе ф.чпплПлор лор.
лл.. Бела Доъ-геч! пи' чшч!Де апТ, пи та!свс, пжпъ ла чтч1-2еч! Де аш , тот
чел че штръ съ елвжаскъ , ин съ Факъ лвкрврие лш кортвл шъртвр1е! .
м . ИП а фост пвшъркл лор Дшъ пороаДеле лор, Д^пъ каселе Фатшиор лор
Доъ тН шасе ечте , пи тре1 геч! .
М1 . Ачеста есте пвтървл Фнлор лв! Герсоп ал твтвлор челор че елвжеск лш
кортвл търтвр1е1, пре карП ЧаЯпвшърат Ло1с1, пн Аароп Двпъ порвпка БотП8ЛВ1 лш тжпа лв! Мо1с1 .
тк . Ш1 с'а пвтърат пороДвл Фнлор лв! Мерар! Дзпъ пороаДеле лор , ин Двпъ ка
селе Фапнлнлор лор .
мг. Села Доъ-хеч! ип чтчТ Де ап! пи' та! све, пжпъ ла ч1пч!-геч! Де аш,
тот чел че штръ съ елвжаскъ ла лвкрвр! лш кортвл търтвр1-е!.
МД. ип а фост пвтървл лор Двпъ пороаДеле лор , Двпъ каселе Фапнлйлор лор
тре! пи! , ин Доъ евте .
32. и
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ме- Л честа есте пвшървл поройвлв! ФШор лв! Жерар! , прекарП Чайпвтърат
Монл , ип Апроп дкпъ порвпка Ботпвлв! лш тжпа лв! Мо!сг.
мз . Тоц! Лев1Ц|1 че!пвтърац!, пре карП Чая" пвтърат МоГец пн Аароп, ш!
та! шарП ля! 1сраи с1кпъ пороайеле, ш< а"впъ каселе Фапшплор лор.
1*3- Ое-*а йо» *еч! ии ЧШЧ1 с1е ап!, цп та! свс , пжпъ ла чтч!-аеч! 6в ап1,
тот чел че штръ ла Фачереа лякрвриор , ип ла лякрврие челв че съ поартъ лт
кортвл търтвр1'е! .
ми . ИЛ а фост че! лвтърац! опт пп! чтч! свтв, пп опт-яеч!.
м.о. . Бвпъ порвпка Лот.пвлв! лш тжпа лв! Мо1с1 'I вя пвгаърат пре е! върват сЬпъ
върват ла лвкркрие лор , ип ла челе че ле поартъ е! , ни е'а пвтърат лш че ша
а порвпч1т 1)ошпвл лв! Мо1с1.

Е А П

е.

Ч.! н»к^рлц| ся С1 скоацх афа^я Д1н таеярг : шдЕапсъ шнт^ грииад* Д1Н Л1И1« (II : шнт^ пж|.Г'ж , ш| дд»ч|р| : Ш1 ле^и ишт^ ^жвна драгости .

1 а гръп Ботпвл кътре Мо!с1 , 21кжпс1 :
к . Порвпчеще ФПлор лв! Гсраи , ка съ скоацъ аФаръ сНп тавъръ
пре тот чел лепрос: ип пре тот чел че'! кврпе сътжпца, пи пре тот
(чел пе! врат кв свФлетвл (аЗ .
г . 1^а върват пжпъ ла Фетее скоатец|'1 аФаръ аЧп тавъръ , ка съ пв пжпгъреаскъ таверие сале, лш каре петрек ев лштря е!.
А . 1Ш !Й фъквт аша фп лв! 1сра1л, ип '! ав скос пре е! аФаръ <Нп тавъръ авпъ
квш а грмт Богапвд лв! Момя, аша ав" фъквт фн лв! 1сраи.
$ . 1Ш а грит Ботпвл кътре Момя, 21кжп<1 :
е. Гръеще Фплор лв! 1сраи , 21"кжп<1 : върват, спя" Фетее, каре ва Фаче сЛд
тоате нъкателв ощепещ! (в) ип трекжпс! ва трече кв вес)ереа , ип ва греш! сьФлетвл ачела .
0. Ба търтврмя пъкатвл, каре л'а фъквт, ип ва лштоарче пъкатвл, ни" капвл,
ш! ач!пчеа парте ва а^аопе лаел, ип' ва лштоарче ачелв1а , кв! а греипт.
н . I ар Ле пв ва Ф1 отвлв! редеше , ка съ лштоаркъ лв! грешала ла Лжпсвл ,
грешала, каре съ лштоарче Бошпвлв!, а Преотвлв! ва Ф1 , аФаръ а"е вервечеле
чел Ле квръцчре , прш кареле се ва рвга пептрв ел .
л. . НИ тоатъ пжрга вт тоате, каре съ сФшцеск лштрв фН лв! Гсраи , кжтв
вор ас1вче Бошпвлв! , але преотвлв! вор Ф1 .
1 . ПИ але Ф1е-кврв1а челе сФшцке , але лв! вор Ф1 , ип Ф1е каре от че ва
Ла преотвлв! , а л«! ва Ф1 .
А'
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*1 . ПИ а гртЛт Ботпвл кътре Моип, гпсжпЛ :
я! . Гръеще Филор лв! 1срам , пи ъ\ кътре ЛжшпП : Ле вя греш! Фетееа вре
япк! Бьрват, ип трекжпЛ лл во трече к» веЛереа, ип ва Лорпп чхпе-ва кв еа пат
Ле сътжицъ .
гг . 1Ш ва асквпЛе Ле окП върватвлв! съв" , пн ва тъгъЛв1 : 1ар еа ва Ф1 пжпгър1тъ , ип търтвр^е пв ва Ф1 асвпра е1, ип еа пв ва Ф1 греа .
д! . III 1 ва веш лв1 Лвх (1е ржвпъ , ин ва ръвш" пре Фетееа са : 1*ар еа ва Ф1
пжигър1*тъ , спя ва веш лв! Лйх Ле ръвш'ре , пл ва ръвш пре Фетееа са , ип еа
Пй Ва Ф1 п,т.пгър1тъ.
^1 . 6а аЛвче отвл пре Фетееа са ла Преот, пн' ва аЛвче Нар пептрв Лжпса а
хечеа парте а впв! Ш Ле фъшъ (1е орг , пк ва тврпа престе еа впт с1е летп ,
тч! ва пйгш престе еа тгтже, пептрв къ есте жертвъ Ле ржвпъ, жертвъ,каре аЛвче атште пъкптхл .
51 . ИП о ва аЛвче преотвл, ип о ва пкпе лшпаштеа Ношпкдй! .
3<- ИП ва лва Преотвл апъ кнратъ в1е лптр'йп вас Лелвт, ип Лш пътжптвл,
каре есте пре Фпца пъшжптвлк! кортвлв! търтвр1е1 лвжпЛ Преотвл ва въга лп ппъ .
И1 . ПН ва пкпе Нреотвл пре Фетее лшпаштеа Оопшндй! , ип ва Лескопер! капйл
Фетец Ш1 ва Ла лп тжшме е! жертва чеа аЛвкътоаре атште , жертва чеа Ле
ржвпъ : ]'ар Л1П тжниле Преотвл»! ва Ф1 апа пмстрърп влестетвлв! ачеств1И .
л.1 . ПП о ва жвра пре Лжпса Нреотвл, ин ва /лче Феше1 : Ле п'а Лорпнт чше-ва
кв тше, Ле пв те-а! авътвт а те пжпгър1 кв алтвл лш локвл върватвлв! тъв, квратъ
съ фп Ле апа твстрърн влестешвлв! ачеств1а .
к. 1арЛе те-а! авътвт фппЛ тв кв върват, сав" те-а! пжпгър!т, пи а Лат чше-ва
сътжпца са лп тше , аФаръ Ле върватвл тъ8 .
к» . ПП ва жкра Нреотвл пре Фетее кв жврътжптврие влестетвлв! ачестма ,
пнва 21че Преотвл Фотек те-а Лат пре тше Ноншвл съ фп Ле влестеш , ип Ле
врц1е лптре пороЛвл тъв , съ Леа Бошлйл , ка съ кахъ коапса та , нп пжптечеле
тъв съ се рвпшъ .
кк . ПП съ штре апа ачеаста влестетатъ лп тацеле тале, касъ'ц! втФле пжп
течеле , пи съ кагъ коапса та , ип Фетееа ва /1че : Ф1е , Ф1е .
кг . Ш1 ва скр1 Преотвл влестетврие ачестеа лш карте , ип ле ва твеа лп
апа чеа влестетатъ а твстрърН .
кд . ПП ва аЛъпа пре Фетее Лш апа чеа влестетатъ а твстрърИ.
*е . ПП ва штра лштр'жпса апа чеа влестетатъ а твстрърН, пн ва лва Пре
отвл (Ип тжпа Фете1 жертва ржвпе! , пл ва Пипе жертва лшпаштеа НошпклкГ,
пн о ва аЛвче ла жертвелшк .
кв . ПН ва лва Преотвл сИп жертва е! чеа Ле аЛвчере атште , ип о ва аЛвче
■ре жертвелшк , ип Лйпъ ачс1'а ва «Лъпа пре Фетее кв апа аче1*а .
кз ■ ип Ле ва Ф1 пжпгърпъ, ип ва Ф1 асквпгжпЛ Ле върватвл сь8 , ва штра лп
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тр'жпса апа чеа влестотатъ а твстрърИ, пи" се ва вшфлв лш пжптече, ш{ ва
къдеа коапса е!, им ва ф" Фетееа де бл естет лп породкл сък .
кн . 1ар де п» се ва ф! пжпгър'т Фешееа , ип ва ф" квратъ , певшоватъ ва
Ф1 , пи ва Фаче сътжпцъ .
кл. . Ачеаста есте лепеа ржвае! ФетеИ че! кв върват , каре ва кълка , ш' се
Ва ПЖПГЪр' .

л . Са» отвл , престе кареле ва веш двх до ржвпъ , ип ва ръвт пре Фетееа
са , пп ва пвпе пре Фетееа са , жппаштеа Оотпвлв! , ип ва Фаче е! Преотвл тоатъ лецеа ачеаста .
а». Кевшоватва ф' отвл де пъкат, пп* Фетееа аче"а ва пврта пъкатвл съй.

К А П

НЖНТД

Пи.ч ф1

3.

Пй1

НО^ОД .

" ' а гръ1*т Ботпвл кътре Мо1с", 2*кжпд :
в. Гргеще Фплор лв! Гсраи , ип 2* кътре е! : Бъркат, сгЙФетее
>аре таре ва Фггъдв! Фъггдвпщъ, ка съ се квръцеаскъ кв квръцеше
)отп«лм .
г . 1)е вш , ип де въвтвръ вец"въ съ се жпФржпсге , ип оцет де в*п , ш' оцет
де въвтвръ вец'въ съ пв вея , ип' кжте съ флк дш стрвгяр! съ пв веа, ип стркгкр
проаспът, нп- отаФ1(1е съ пя тъпжпче лш тоате гпеле Фъгъдвшцп сале .
д. Ош тоате , кжте сь Фак дш в'цъ , вш Ли стрьтьр! , инсжшБвр!, съпввеа,
т'ч1 съ тъпжпче д'птр'жпш'1 .
Ж#д|:
е- -^п тоате гиеле Фъгъдвищи квръцеше! лв! Бр'чв съ пв съ еве пре капвллв!
п. е- пжпъ че се вор плпл" гшме , каре с'а Фъгъд»"т Ботпвлв! : сфжпт ва Ф1 лъсжпд
съ'1 креаскъ първл капаль!.
5 . .]\» тоате 21леле , каре с*а Фъгъдв'т Оотпвль! ла тч! вп от торт съ пв
таергъ.
3 . Нептрв татъ , пп пептрв шктъ , ип пептрв Фрате , ип пептрв сор съ пв се
спврче пептрв еГ, кжпд тор е! , пептрв къ ФъгмЬшца Бвпшегевлв! лв1 есте пре
сте ел , ип престе каивл лв! .
и . .|\п тоате гиеле Фьгьдвшц'! лв! сфжпт ва ф* Оотпвлв!.
л. . 1ар де ва твр" ч'пе-ва кв тоарте Фъръ де веете лжпгъ джпсвл , жп датъ
се ва пжтгьр" капвл ФъгъдвшцН лв1, ип' ва раде капел съв* лш г'оа , жп каре се
ва квръц' .
I. .]\п гша а шаптеа се ва рвде , ш' жпг'оа а опта ва адвче доъ твртврело ,
сея' до! пк1 де цорвтв ла преот ла вша кортвл»! търт»р"е! .
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&; . 1Ш вя Фаче преотвл впг. пептрв пькат ип' впа пептрв арДере Де тот , нн се ва
рвга пептрв Джпсвл преоткл , пептрв къ апъкъшт пептрв торт, пи ва сфшц! капел
л»1 Л1П 210а аче1а ,
к! . фптрв каре а СФ1'пц1т Ботпвлв! тоате г1ше ФъгъДвшцн , пи' ва аДвче вп
плел (1о вп ап пептрв пгкат, пп" гиеле челе та! Дшпаште песокот1те вор*1, пептрв къ с'а пжпгърп капал фъгъДвмцп лв! .
Н . 1Ш ачеаста есте лецеа челвГ че с'а фъгъДв1Т, л>п каре 21 ва плпП гиеле фъгъДьнщн сале, ва аНвче ел ла вшие кортвлв! търтвр1*е1.
д\ . ИП ва айвче Дарвл съ8 Ботпвлв! вп плел Де вп ап кврат пептрв арйере Де
тот , пи о пи'елвша Де вп ап квратъ пептрв пъкат , нн вп вервече кврат пептрв
тжптв1ре .
61 . 1Ш о кошшцъ Но п21*те Дт фъшъ квратъ , пж!п! Фрътжптате кв впт Де
летп, ип ткрте пеДостте впсе кв впт Не летп, пи жертва лор , пи тврпареа лор .
91 . 1Ш ле ва аДвче преотвл лишаттеа Бошпвлв!, и и ва Фаче че1а че есте пептрк пъкатвл лв!, ип арНереа чеа Не тот а лв! .
3> . ЛИ вервечеле 'л ва Фаче жертвъ Де тжптв1'ре1)отпвлв! престе кошпща а2|'шелор, пп ва Фаче преоткл жертва лв! , ип тврпареа лв1.
И1 . ПН ва ргДе чел че с'а ФъгиМт ла вип'ле кортвлв! търтвр1'е! капвл фъгъДв- ф»п :
1ПЦ1-! сале , ип ва пипе първл престе фоквл чел Де с^пт жертва шжптмре! .
ха. кда| . 1Ш валва преотвл врац,?<л Ф1ертНела вервече, ип о пж!пе егшъ сНп кош
шцъ, пи о твртъ пеДосштъ, ип ле ва пвпе пре южшие челв! че с'а фъгъДмт,
Двпъ че 'ш! ва рсДе капкл сг8.
к . 11Н ле ва аДвче пре ачелеа преотвл пвпере лишаштеа Ботпвлв!, СФЖптва
Ф1 преотвлв! шсптвл чел пьс , ш1 врацвл чел лват , пп Двпъ ачестеа чел че с'а фъгьг!й1т ва вса вш.
к* . Ачеаста есте лецеа челв! че ФъгъНвеще, кареле ва фъгъДш" Даркл сг8 Боплпчлв! Де фъгъДвшцъ , аФаръИечеле че ва аФла тжпа лв! Нвпъ пвтереа фъгъДвмцп"
сале , каре се ва фъгъНв1 Двпъ лецеа квръцеп1е1 .
кк . ПП н гръ1Т Бошпвл кътре Монл, 21кжпД :
кг . Гръеще лв! Аароп, ип Фплор лв! , 21кжпД : аша съ вше-кввжптац! пре
фП ла! 1сраи , гмжиДиле лор :
кд . Бошпвл съ те Бте-кввштеге пре тгпе , пп'съ тепъгепскъ.
ОД&Х*
*(.; . Ботпвл съ арате Фаца са престе Т1*пе , ип съ те пплкеискъ.
а*. а.Ь
кв. Ботпнл съ риНче Флца са престе тше , нпсъ Деа ьиепаче .
ка. Ш1 вор пвпе пвшеле ни; в престе фп лв! 1сраи , ип ев Ботпвл вом вшекввжпта пре е! .
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К А П 8
Д*|Ур1Л1, Ч1Л0» Д0У-СПр|-35«Ч1 КО|»К ЛЧ Ч1Л0А ДОК-СП^-Х,"» С|АММЦ|И АЛ« лИ1 Г(р41А СПА!
Р«ПЖМи(й11 *0|>тКлКУ , 1111 А ОЛТА^ЛУ! '. 1КТАЖНД М°{«1 4Н КО^^Л МЗАтКрШ ^Т ГА»1ЦЛ ДОММ#А Д|АС^П|>А М1ЛОСТ1В1ТО^Л^! .

I лт 210а, фп каре асФжрипт Моил а рнНка кортвл л'а впс, нп л'а
СФ1НЦ1Т пре ел , пи васеле лв! , пи жертвелшквл, пи' тоате впелтеле
) лв! , Н11 леа впс , ии леа сфшдот пре еле .
в. 1Ш ав абвс Боер1! лв! 1сра1л , че1бо!-спре-гече та! тарТ а!каселор Фапилилор лор : ачеци'а сжпт та! тари пеатвриор , ачеци'а сжпт че! че
став ла пвтър .
г. 1Ш ав абвс барврпе сале лмпаштеа Ротпвлк! шасе кпръ акоперпе , пибо!спре-гече боТ, вп кар бела бо! та! тар! , пи »п г.ов с!ела Ф1е-кареле , ии леа«
абвс лншаштса кортвлв! .
^ . НИ а гръ1т Богппвл кътре Мо1с1, 2и;жпб :
^. 1але бела бжпии! , пи вор Ф1 ла лвкргрие челе бе слхжбъ але кортвлв! търтвр1'е! , иплеве! ба Лев)'ц1лор Ф1*е-кър8]'а бмпъ слвжв" са .
з . 1Ш лхжпб Монл каръле , ип вой леа бат Левщиор .
д. 1Ш боъ каръ , ип патрв бо! ав бпт фПлор л»! Герсоп бвпъ слвжвелелор.
н . Ш1 патрв кпръ , ип" опт во! а бат ФЙлор лв! Мерар! бвпъ слхжвеле лор ,
иептрв 1татар Ф1*вл лв! Аароп преотвлв! .
.©.. Ш] Фплор лв! Капт п'а бат , пептрв къ слгжвсле челв! сфжпт , каре ле авеа е! , ера але пврта пре втере .
I . иИ а» абкс че! та! тар! ла лтпо1'реа жертвелшквлв! л\п гша , лш каре
д'а впс , ии п8 аб.чс воери б фврие сале лшпа1птеа жертвелшквлв! .
А1 II П а 21с Оотпхл кътре Мо!с1 : кжте вп та! таре ли1 ф1е-каре 21 съ абккъ барврио сале ла СФШЦ1реа жертвелшквлв! .
щ . 1Ш чел че а абис фп 21'оа бш'тж1 барвл съ» а фост ЗЧаасоп фпл лв! Апнпабав
та! тареле пеатвлв! лв! Ьба .
п. 1Ш а абвс барвл съв вп БЛ1б бе арцтт, каре квппъпеа о свтъ , тре!-2вч!
бе сшл!, ип вп пахар бе арцшт бе ш;те-геч! бе пкл! бвпъ шклвл чел сфжпт,
ашжпбоъпипе бе фъшъ черпвтъ строштъ кв впт бе лешп пептрв жъртвъ.
^1 . 0 къцвебе гече авр! плшъ бе тътже .
0. Кп вщел бт вач! , впБервече, вп пиел бе вп ап пептрв арбере бетот .
51 . II И вп цап бш капре пептрв пъкат .
ди ИЛ пептрв жертва тжптгнре! боъ жвтче, им чшч! вервеч!, цап! чшч!, Ш1 Ч1пч!
т1ел8шале бе впап.
Ачеста а фост барвл лв! Кавссоп Ф]'влв! лв! Атшабав .
Н1 . Абоа 21 а абьс Катапаи Фил лв! Согар шо! тареле пеатвлв! лв! 1сахар .
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л<. ПК о аНвс Нарвл съй вп влю" Не арвшт, каре квтпъпег о сятъ тре!-геч!
Ле С1кл1 , пп «п пахяр Не ярц{пт Не шяпте-яеч! с!е снел!, Нвпъ С1*клвл чел сфжнт^ ашжпНоъ плше Не фъшъ кврптъ строштъ кн впт (1е лешп пситрй жертвъ.
к . 0 къцве с1е гече авр! плшъ Не тъшже .
кд . 8п в1цел Пп вач! , вп вервече , вп гшел Невп ап пептрв арНере Не тот.
кк . ии кп цпп (Ни капре пептрв пъкат .
к»- . 1Ш пептрв жертва тжпт81ре! Ноъ жвт'че , чшч! вервеч! , чшч! цап! , ии
чшч! ппелвшале Не вп ап . Ачеста а фост Нарвл лв! Катапаи Ф1'вл лн! Согар .
к д . Атро1а 21 то! тареле Фплор лв! 2аввлоп Ел]'ав Ф1'вл лвГ Хелон .
«^. Барел лв! «п вли! Не арцшт,
каре квтпъпеа о свтъ тре! геч! Не е!и1,
Ш1 вп пахар Не арцшт Не шапте-геч! (1е С1'клТ, Нвнъ аклвд чел сфжпт , ашжпНоъ
плше Не фъшъ квратъ строштъ к« впт Не лешп пептрв жертвъ .
К5 . 0 къцве Не гече аврх плшъ Не тъшже .
*3 • 8п в|'цел Нт вач! , вп плел Не вп ап пептрв арНере Не тот .
кн . ИЛ вп ц.чп Нш капре пептрв пъкат .
кл. . ИК пептрв жертва тжптв1*ре! Ноъ жвшче, чшч! вервеч!, чшч! цап!, ч!пч!
ппелвшале Но вп ап . Ачеста а фост Нарвл лв! Ел1яв Ф1влв! лв! Хеюп .
а . Апатра ъ\ та! тареле Фплор лв! Рвв1Ш Елквр Ф1«л лв! СеН]вр .
Ад . Барел лв! вп вл1Н Не арцшт, каре квтпъпеа о свтъ, тре!- геч! <1е сшл!,
вп пахар Не арптт Не шапте-геч! Не скл!, Нвпъ склвл чел сфжпт, ашжпНоъ ПЛ1пе Не фъ!пъ квратъ строппъкв кпт Не лешп пептрв жертвъ .
лв . 0 кгцве Не гече авр! плшъ Не тътже.
аг . би вщел с!ш вач! , вп вервече , вп пп'ел Не вп ап пептрв арНере Не тот ,
ад . ИК вп цап 6т капре пептрв пъкат .
а(7. ИЛ пептрв жертва тжптв1*ре! Ноъ жвшче , чшч! вервеч!, чшч1цап1, чшч!
ппелвшале Не вп ап . Ачеста а фост Нлрвл лв! Елквр Ф1влв! лв! СеН1вр .
ле . Ачшчеа ъ'\ та! тареле Фплор лв! С>теоп Салатнл Ф18Л лв! СвркпНа! .
лз- Парил лК1 вп бл'Н Не арптт , каре квтпъпеа о свтъ треТ-хеч! Не сшл!,
ли* вп пахар Не арцшт Не шапте-геч! Не С1кл1, Нвпъ склвл чел сфжпт , атжпНоъшипе Не фъшъ квратъ строштъ кв впт Не летп пептрв жертвъ .
ай , 0 къцве Не гече авр! плшъ Не тътже .
лл- . й« вщел Нш вач!, вп вервече, вп пиел Не гп ап пептрв арНере Не тот.
м . ИИ вп цгп с1ш капре пептрв пъкат .
ма. ИК пептрв жертва тжптв!ре! Ноъ Ж8ш'че, чшч! вервеч! , чшч! цап! ^ чшч!
пи'елвшале Не вп ап . Ачеста а фост Нарвл лв! Сплашил Ф1вл«! лв! СвркаНа1 .
мп . Ашасса г\ та! тареле ФШор лв! ГаН , ЕлкаФ Ф1'вл лв! Рагвм .
тх . йарвл лв! вп БЛ1Н Не аришт , каре квтпъпеа о свтъ тре!-геч! Не С1кл!,
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«п пахпр йе арп}пт йе шапте-геч! йе сшл!, йвпъ шклвл чел сфлшт, ашлшйоъ ПЛ1пе йе фъшъ квратъ строштъ кв впт йе лепш пептрв жертвъ .
мд . 0 къцве йе гече авр! плшъ йе тътже .
ме- 8п вщел йш вач!, вп вервече, вп пиел йе вп ап пептрв арйере йе тот.
ма . 1Ш вп цвп йш капре пептрв пъка* ,
мз- ЯШ пептрв жертва тдптв1ре! , -йоъ жвшче , чшч! вервеч! , чшч! цап!,
чшч! нпелкшале йе вп ап . Ачеста а фост йпрвл лв! Е.н'саФ Ф1влвТ лв! Рагал .
ми . Ашаптеа г\ та! шареле Фплор лв! Ефраш , Елшата Ф1*вл лв! Епилй .
ма . Барел лв! вп влк1 йе арптт , каре квшпъпеа о свтъ тре!-геч! йе С1*кл1 , вп ппхнр йе арпшт йе шапте-геч! Ае с|'кл! , йвпъ сшлкл чел сфжпт , ашхпАоъ плте Ае фъшъ квратъ , строп!тъ кв впт йе лешп пептрв жертвъ .
н . 0 къцве Ае гече авр! , плшъ йе тъш&е .
н& . 8п вщел Ат вач! , вп вервече , вп пиел Ае вп ап, пептрв арйере йе тот .
йе . 1Ш вп цап пептрв пъкат .
нт . 1Ш пептрв жертва тжптв1'ре!, йоъ Ж8Ш*че, Ч1пч1 вервеч! , чшч! цапТ, чшч! пнелвшале Ае вп ап . Ачеста а фост йарвл лв! Елнзаша Ф1'глв! лв! Епнвй .
ид . Аопта 21 ша! шареле ФЙлор лв! Мап»С1 ГаталПл Ф1*кл л»1 Файасвр .
н^. Барел лв! вп влМ Ае ягцшт, кяре кшшъпеа о свтъ треЬгеч! Ае шкл!,
вп п; хар с1е арпшт Ае шгпте-геч! Ае С1кл1, йвпъ с/клвл чел сфхпт , ат&пйоъ ПЛ1пе йе фъшъ квратъ строштъ кв вптйе лешп пептрн жертвъ.
ь5 . Окъцке Ае гече акр! плшъйе тътже .
нз • &п В1'цел йш вач! , вп вервече , вп пиел Ае вп ап пептрв арйере йе тот .
мй . 1111 вп цол йш капре пептрв пъкат .
нл. . 1Ш пептрв жертва тжптв1ре! йоъ жвшче. чшч! цпп!, чшч! вервеч! , чшч!
пнелвшале йе вп ап . Ачеста а фост йарвл лв! ГаталНл Ф1вл лк! Файасвр .
§ . А поа г\ та! тареле Филор лв! Вешатш АвМап Ф1'вл лв! Гайшш .
5» . Барвл лв! вп в.ий йе арпшт , каре квшпъпеа о свтъ тре!-геч1 йе С1кл!, вп пахар йе арпшт Ае шапте-геч! йе шкл! , йвпъ сшлвл челсфдпт, ашжпйоъ
плше йе фъшъ квратъ , строштъ кв впт йе лешп пептрв жертвъ .
§н . 0 къцве йе гече авр! плшъ йе тътже .
§г . 8п в1'цел йш вач!, вп вервече , вп пиел йе вп ап пептрв арйере йе тот .
Зд . 1Ш вп цап йш капре пептрв пъкат .
§(:• 1Ш пептрв жертва шжптв1'ре! йоъ жвшче , чшч! вервеч! , Ч1пч!цап1, чшч!
пнелвшале йе вп ап . Ачеста а фост йарвл лв! АвнЬп Ф1'влв1 лв! ГаЙ10П1 .
§9 . А гечеа г\ ша! тареле Ф11Лор лв! Бап , Ах1егер Ф1вл лв! Аопсайа! .
§3 • Оарвл лв! вп БЛ1Й йе арпшт, каре квшпъпеа о свтъ трс1-геч! йе С1*кл1 ,
ип пахар йе арцтт йе шапте геч! йе С1кл! , йьпъ С1'клвл чел сфлпт, ашдпйоъ
пл1пс йе ф ьтъ квратъ строштъ кв впт йе лешп пептрв жертвъ .
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|н . 0 къцве бе гече пер! пл"лъ бо тъшже ,
§^. . Ьп в|'цел бш впчГ , вп вервече , вп пиел бе ви ап пептрв арбере бе тот .
о. НИ ви цап бш капре пептрв пъкат.
о* . 1Ш пептрв жертва т&пт«1реТ боъ жвшче, чшч1 веркеч!, Ч1*пчТ цапТ , чшч!
пиелвшале бе т ап . Ачеста а фост барвл лв! Ах1'ехер Ф1влв1 лв! Аппсаба! .
ов . А вп.спре-гечеа 21 шаТгпареле ФШор лв! Ас1*р, Фегеи Ф1«л лв1 Ехрап .
от . Барел лв! кп блИ бе арпшт , каре квпшъпеа о свтъ треТ-яеч! бе С1*кл1,
вп пахар бе арцшт бе шапте-геч! бе пклГ, бвпъ сшлвл чел сфжит, апшпбоъ плше
бе, фъшъ квратъ стрсш'тъ кв впт бе летп пептрв жертвъ .
од . 0 къцве бе гече авр1 плшъ бе тъгаже .
о^- 8п вщел бш вач! , вп вервече , ви пиел бе вп ап пептрв арбере бе тот.
се . 1Ш вп цап бш капре пептрв пъкат.
03 • Ш» пептрв жертва тжпт81*ре1 боъ жвшче, чшч! вервеч!, чшч1 цап! ,
чшч! пиелвшале бе ьа ап . Ачеста а фост барал лв1 Фагеи Ф1влв1 лв! Ехрап.
оп . А боа-спре-аечеа Е1 та! шареле Фшор лв! Кетал1 , Ах1*ре Ф1'вл лв! Епап .
ов. . Барел лв! вп вл1б бе арпшт , каре нвшпъпеа о свтъ треГ-геч! бе С1кл1,
вп пахар бе арпшт бе ш«пто-геч1 бе си.лц бкпъ сшлвл чслсф&пт, ашгибоъ плше
бе фъшъ квратъ строштъ кв впт бе лепш пептрв жертвъ .
п . 0 къцве бе гече авр! , плшъ бе тът&е .
ги. Йп в1цел бшвач!, вп вервече, вп пиел бе вп ап пептрв арбере бе тот .
пя . 1Ш вп цап бш капре пептрв пъкат .
пг . 1Ш пептрв жертва ви&лтвйре! боъ жвшче, чшч! вервеч! , чшч! цап! , чшч!
пиелвшале бе вп ап . Ачеста а фост барвл лв! Ах|'ре Ф1влв1 лв1 Епап .
пд . Ачеаста есте сФшц[реа жертвелшквлв!, лш каре 21'л'аЗвпс та! тарГГ фидор лв! 1ср;ил , Б.пбе бе арцшт боъ-спре-гече , пахаре бе арпшт боъ-спре гече .
КъцвТ бе авр боъ-спре-хече .
пе • Бе о свтъ тре1-хеч1 бе С1кл1 т вмА , бе шапте-геч! бе сшлГ вп ппхар .
Тот арцштвл васелор боъ ши патрк свте бе С1кл1 кв слклвл чел сфжпт.
па . Къцв! бе авр боъ-спре-гече плше бе тъшже, бе гече а8р!къц81а, квсшлвл
чел сфжпт : тот аврвл къцвиор о свтъ , боъ-геч! бо авр! .
пз • Тоате В1теле челе пептрв арбере бе тот : вще! бо!-спре-гече, вервеч! боЬспре гече, пие! бе кжте вп ап бо!-спре-гече, пп жертвеле лор , ш! тврпърие лор, пи цап! бш капре боЬспре-гече пептрв пъкат.
пя • Тоате впсле челе пептрв жертва шжптьчре!, жвшче боъ- геч! пи патрв,
вервеч! ша!-геч!, цап! пш-геч! , пиелвшале бе кжте вп ап кврате шаГ-геч! . Ачеаста есте сФшц»реа жертвелпшвлв! бвпъ че а вшплвт тдшие лв! , цп бвпъ че
0

л'а вие .
33. 2*
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пл. . Кжпд штра МоТс" лш кортвл търтвр1'е! , ка съ гръеаскъ лв! , пи" а аямт
гласкл Попшвль! гръшД кътре йжпсвл (Ьасвпра пшост'в1торвлв! , каре есте йеасвпра С1кр1нлй1 търт»р1'е1 лштре сю! Лернвнп! , ип гръ'а кътре ожпсвл .
КАПИ.
Ло«#л сф|Ш№К^А^ ш\ лл кйидшлор лиих^мжнтНл ждприл, ш° форма, вжрсгд,
ш\ кКрац^и /Ьмфлор .
| а гръ|"т Роптал кътре МоТс' , гшжпа* :
п. Гръетс лв! Аароп, пи 21 кътре ажпсвл : кжпй веТ пкпе лвтдиие ае опарте Леспре Флца сФешшкклв!, вор лвпчпа челе шапте лктш!.
г. Ш1 а фъккт аша Аароп ае о парте аш Фяца сФешшквлв! а апрмс лвтшие лв! , (1кпъ ккт а поркпч!т Ботпкл лв! Мокп .
^ . ПИ ачеаста есте Фъптвра сфсшшквлв! таре ае авр фвсвл лв! , ип Флорме
лв! тар! тоате , йвдъ кшвл, каре л'а арътаг Ботпвл лв! Мо!с1 , аша а фъккт
СФвШШКИЛ .

Ош1р1
п. н.
Л#к&.
в. кг.

е . ПИ а гръ'т Пошпвл кътре Мо1с1 , хшхш! :
а . 1а пре А евщ! с!ш ш1жлоквл Фплор лв! 1сраи , шП квръцеще пре е! .
3 . ПП агаа ве! Фаче квръцш лор : ве! строш' пре е! кв апа ккргцеше! , ип
ва трече Бр'ч« преете тот трвпвл лор, пи вор спъла хаТлеле сале ,
ип кврац!
вор Ф1 .
и . ИП вор лва вп В1це л <На вач1, ип жертва ачестгя"а фъшъ квратъ строттъ
кв кит Нслятп, пп гш вщел Ле вп ап сПп вач1 ве! лва пептрв пъкат.
.о. . III 1 ве! аа"впа яре Левщ! лшпаштеа кортвлв! търтвр1е!, пи" ве! аавпа тоатъ аовпареа Фшор лв! 1сраи .
I . III ' веТаавче пре Лев'ц1 лшпаштеа Оотпвлв!, пи* вор пвпе фН лв! 1срт"л
пш!п!ле сале престо ЛевщТ .
41 . ПП ва осев! Аароп пре Лев"ц1 вар лшпаштеа Ботпвлв! с!ела фП лв! Гсраи ,
ип вор ф" ка съ лвкрехе лякрврие Рошпвлв! .
К1 . 1ар Лев1*ци вор пвпе тжтие пре капетеле вщейор ,
ии" ве! Фаче впвл
пептр» пъкат , пи впвл пептрв арДере а*е тот , ка съ те роц! пептрв е! .
п . ПП ве! пвпе пре ЛсмцЪ лшпаштеа Бопшвлв! , пи лшпаштеа лв! Аароп ,
пп* лшпаштеа ФПлор лв! , пи ве! Да пре е! аар лшпаштеа Ботпвлв! .
А1 . ПП ве! осев" вре Левщ! аш пижлоквл Фплор лв! 1сра1л , ш! вор Ф1 а! пие! .
е' . ип Двпъ ачеаста вор 1птра Левцп! ка съ лккрехе лвкрврие кортвлв! търтврге! , пи' ве! квръш пре е! , пи'! ве! а*а лшпаштеа Ботпвлв! .
&1 • Пептрв къ (Зар слшт ачещ'а йац! ш1е (1и1тро фн л»1 1сра!л лш локвл твтвлор челор луптж|"в пъсквц!, кари с!епшс1 пкптечеле , сПп фПлн! 1сраи '!аш лват
пре е! пие .
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31 • Къ ад пиеХ есте тот чел лштжй пъскнт лштре фи дв! 1срам , Дела от
пашъ да В1тъ , лш 210а , лш каре ат отордт пре тот челлштжй пъсквт лшпътдптвл ЕппетвлвТ, Чат ефшщт пре е! пие.
т . пп ат дват пре Левщ! лш локвл атот челв! лштжй пъсквт лштре фП дв!
1срац ,
Л1 . 1Ш ат с!пт пре Левщ! дар лв! Аароп, пп Филор дв! (Нптре ФплвПсраи,
ка съ лвкрехе лвкрврие Фплор лв! 1сраи лш кортвл търтвр^е! , пп съ се роаце
пептрв фи л»! 1сраи , ка съ пи Ф1'е лштрв фп лв! 1сраи вътае йе се вор апроша,
йе чел сфжпт .
к . 1111 а фъквт Мо1с1 , пи Аароп , пи тоатъ айвпареа Фнлор лв! Гсрам Лев1циор а"впъ квш а порвпч1т Бопшвл лв! Мо!а пептрв Левщ!, аша леав фъквт лор
фн лк1 1сра1л .
ка. Ш! с*а8 кврън|'тЛев1'цН, пп ш'а спълат хашело сале, пп'!а а*ат пре е! Аа
роп Дар лшпа1атеа Ботпвлв!, нн с*аврвгат пептрв е! Аароп, ка съ'Г квръцеаскъ
пре е! .
I
кк . 1Ш а*впъ ачеаста айштрат Лев1*цП съ слвжаскъ слвжвалор лш кортвл търтвр1е1 лшпаштеа лв! Аароп , пи лшпаштеа ФПлор лв!, а*впъ квт а порвпч^т Ботпвл лв1 Мо1с1 пептрв Лев1ц1, аша леав фъквт дор.
кг . ин а гртлт Бопишл кътре Мо1с1 , 21кдп<] :
кд . Ачеаста (4) есте чеа пептрв Лев1ц1 , с!е Доъ-хеч! ш! чшчНе ап! пп та!
свс, вор ттра, ка съ лвкрехе лш кортвл търтвр1*е1.
ке • Ш» Дела чтч!-хеч! йе пп! вор лтчета Дела слвжбъ , пи пв вор та! лвкра .
кз . 1Ш ва СЛ8Ж1* Фрателе л«1 лш кортвл търтвр^е! съ пъхеаскъ пахеде , 1ар лв
крврие пв ва лвкра : аша ве! Фаче Левщиор лштрв пахеде дор .

ЕАП е.
^и-м нр1М1 т^кЛ с* слУжаскг пху\м кУрацГ , ш| ^н<м мшУрдцК : иорУл акот«)мд з'°* ко^т&А +" Стжлп д>1 ноа , нолп-па +н кш Д1 фок пов»цЬ'|цн мУлфмм

1 а гръ1*т Бошпвл кътре МоТс! лш пвеТ1*еа СшаЯ лш апвл ал ао!-леа
| йвпъ че ав еппт е! аЧп пъпшптвл Егшетвлв! лш лвпа Лп'тжШ гшжпд :
и . Ъ\ съ Факъ фн' лв! 1срам пащие лш вретеа са .
г . ^п Х1оа апатра-спре-хечоа а лвпе! че! (НпЧжЙ кътре сеаръ, Ш1
сьле ФачецГлш вретеа са, Лвпъ лецеа дор, Ш1 Лвпъ ржпдв1адалор съдеФачец!
д . \\\\ а гръп Мо1с1 ФПлор лв! 1срам , ка съ Факъ пащме .
б . ЛДпчепапД лш х1оа а патра-спре-хечеа а л«пе1 лш пвс^еа СтаИ, йвпъ квт а
порвпч1Т Ботавл дв! Мо1с1, аша а фъквт *Ц дв! 1сраи.
*А . * Л«уи.
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з . ПН а терс вървящ"! че! че пв ера кврпц! пептрв къ с'а аттс Де от торт ,
пи п» пктеа съ Факъ ппщие лдп 210а аче1'а , пи аветт лдппаютеа лв! Монм , ни
лишаштеа лк! Аароп лш гша аче^я.
е . 1Ш а жю вървяцн аче1а кътре Джпсвл : по! пеквряц! вжптега , пептр» къ
пе-ат аттс Де от торт, Дрепт аче1а съ пв пе лшс1т а аДвче Дарвл Ботпвлв! ла
вретеа са лттре фн л»1 1срай .
н . 1Ш а 21С кътре е! Момл : стац! а1чТ , пп вом ав21 че ва порвпч1 Боншвл пеп

6м\^ .
вь мз.
Гоан .
л. аз.

0ш'|р| .
м. ав.
гДпг:
и. I.
•
а Во»:
I. *.

трв В01 .
.е. . 1Ш а грък Ботпвл кътре Мои» , 21КжпД :
I . Гръеще ФПлор лв1 Гсраи , 21КжпД : от , от , кареле ва Ф1* пекврат лштре во1 , пептр» къ с'а атшс Де ога торт , ор1 лдп кале лвпгъ воъ , ор! жптре
пеатврие воастре , тот ва Фаче пащие Потпвлв! .
и. ^и лвпа аДоа , дп гша а патра-спре-гечеа кътре сеаръ леворфаче, кв
агипе, пи кв ерв;;р1 атареле вор тжпка .
В1 . IV» вор лъса (Пптр'жиселе пжпъ Дшшеаца , пп ос съ пв Фржпгъ Дела еле,
Д«пъ лецеа пащиор съ ле Факъ .
г1. ПП отвл , кареле ва Ф1 кврят , пп' лш кале дпДелвпгатъ пк ссте , пп' ва
Л1птжр21'еа а Фаче пащие, ва пер1 с»Флет»л ачела Дш пороДвл л»1, пептрв къ
Дарвл Оопшвлв! пв л'а а<1»с лш вретеа са, пъкатвл съв ва пнрта отвл ачела .
А1 . 1ар Де ва веш ла во! чел петершк лди пътжитм вострв, ва Фаче па
щие 1)ошш;л»1 Дьпъ лецеа пащиор , нп Двпъ токшеала лор ле ва Фаче , о леце
съ Ф10 воъ , пп челв! петершк , пп челв! че лък»еще лдтпревпъ кв во! пре пьтжпт .
е1 ■ НП лдп 2|"оа , дп каре с'а лштшс кортвл пор а акопер|'т кортвл , каса търтвр^е!, Ш1 сеара ера ка кш Де фок престе корт пжпъ аЧпнпеаца .
91- Аша ера пвркреа , порвл акопереа пре ел гши , ни" кшйл чел ка Де фок
поаптеа .
31. ГШ кжпД съ рнНка порвл Деля корт, атвпч! пврчеДеа пп фп лв! Гсраи, ип
лшлокйл нт1е ста порвл, аколо тъвъра фп лв! Гсраи .
ж . 0111 порвпка Ботпвл»! тъвъра фн лв! Гсраи , ип гПп ппрвпка ОотпвлвТпкрчеДеа , ди тоате хиеле , дп каре втвреа порвл престо корт ста пре лок фи
лв! 1сра1л .
л.1 . ППкжпД ста порвл престе корт гме швлте , фИ л»! Гсраи пъхеа пахеле
лв! Овтпеаев , ип пв пкрчеДеа .
к . ПП кжте хие акопереа порвл престе корт Длп порвпка Ботпйл»! тъвъра,
пп Дш порвпка Оошпвл»! пврчеДеа.
К4 . ип кжпД ера порвл Де сеара пжпъ ДЛтшеаца , Ш1 оъ р1Д]*ка порвл Д1Ш1пеаца , атвпч! пврчеДеп .
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кп . Ор! о XI* , ор! о лвпъ , пи та! твлт втвреа порвл престе корт , фи лв!
Гсраи ста пре лок , ин пв пврчесюа .
кг . Кь Ат порвика Юотпвлв! тъвъра , ип сПп порвпка Ботпвлк! пврчеЛеа , ип
сПп порвика Ботпвлв!, чеа <1атъ прт Мо1м, пъгеа пиха Ботпвлв!.
К А П

I.

Пс^нч(Ц11 ДомиКл лУТ МоТс1 с% фдк» до% гржткщ! Д| а^у'нт, ш"|'л ^нндцх
сл&жкл лср : кК че ажнд с'л§ лмшхдт тднрм! ^|н пУст1» 0\ии > Мот (ЮДГЯ (1^1
Ов»В р#Д1Ни СА, С1 ЛМарГ» кУ ДЖНШ|Г : Ш| кЬ'н1МТ1Л1 , К&«| Л1 гр»1* МоШ кжнд
С2}1Д1КЛ С»Ь' С1 П#М1Л ЖСС С1К^1#Л.

I а гръп Ботпвл кътре Мо!с1 , 21'кжпд :
в. Фъ'ц! (юъ тржпшце де арптт, върсате сълеФач!, касъ'ц1ф1в
с!е метатвл а^кпърП, пи йе пврчесвл тавериор .
г . 1Ш ве! тржпшта кв еле , ип се ва стржппе тоатъ адвпареа ла
вша кортвлв! търтвр1е!.
д . 1ар кжпД вор тржпшта кв о тржтвщъ вор веш' ла тше тоц! повъцвкорп'
че! та1 тар! а! лн! 1срам .
в . 1Ш кжпс! вец! тржпшта сетпвл , атвпч! вор пврчебе таверие челе че сжпт
тъвържте спре ръсьр!т .
9 . 1Ш кжис] вец! тржпшта сетпвл ал сю1-леа, атвпч1 вор пврче^е тавер|'ле челе
че сжпт тьвържте кътре апНахъ г\ . ПИ кжпй вец! тржпшта сетпвл ал тре!-леа,
атвпч! вор перчете таверие челе че сжпт тъвържте лжпгъ таре . 1Ш кжпй вец!
тржпшта сетпвл ал патрв-леа, атвпч! вор пврчейе тавсрме челе че сжпт тъвържте
кътре плагъ-поапте , кв сетп вор тржпшта , кжп<! вор пнрчес]е .
3 . Ш1 кжпй вец! стржпце лсЬпареа , вец! тржпшта , 41 пв кв сетп .
н . 1Ш фп лв! Аароп преоци вор тржпшта кв тржпшце , пи ва Ф1 воъ леце
вечшкъ лптре пеатврие воастре .
л. . 1ар йе вец! еип ла ръяво^ лш пътжптвл вострв асвпра лш проттчмор челор че стай лшшрот]'ва воастръ , ип вец! Фаче сетп кв тржпшцеле , въ вец!
ас1вче аттте лишаштеа Бошпвлв!, ип въ вец! тжптв1 (1е вргжтаип! воцш' .
I. 1Ш ла гиеле челе Ле вкквр1е але воастре, ип ла сървъторие воастре, ип
ла лвшле воастре челе поъ вец! тржпшта кв тржпшце ла ар(1ер]'ле (1е тот , ип
ла жертвеле челе Ае тжптв1ре але воастре , пи ва Ф1 воъ г.(1вчере апппте лшпаштеа Ойшлегевлв! вострв : е8 сжпт Юошпвл Бвтпегевл вострв .
м . Ш) лдп апвл ал йо!-леа , лп лвпа а^оа лп ^оъ-гвч! с1е гие але лвпе!, с'а
р1(Икат порвл йела кортвл търтвр1е!.
ш . 1Ш ав пврчес фИ лв! 1ср< и кв аверие сгле лш пгст1а СшаП , пп а стътвт
порвл л\л пвст1°еа лв! Фараон.
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Н . Ш1 а пврчес лмтж! двпъ кввжптвл Сотлвлв! лдп тжпа л»! Мо!с1 .
д|. 1Ш а пврчес ржпдврме тавери Фйлор лв! 1вда лдптж! кв пвтереа (») лор, №1
Престе пвтереа лор Атаасоп Ф1вл лв! Апипадав .
ф . 1Ш престе пвтереа Фшор лв! 1сахар ера Катапт'л ф!вллв!Согар .
81. 1Ш престе пвтерса Фплор ль! 2аввлоп, ера Ел1ав Ф1'вл лв! Хелоп .
31. НИ вор десФаче кортвл , ии вор пврчеде *И лв! Герсоп , пп фН лв!Мерар!,
карИ поартъ кортвЛ .
т . Ш\ а пврчес ржпдвл тавери лв! Рвв]'ш кв пвте[еа лор, пп престе пвтереа
лор ера Елгсвр Ф1хл л»! СеЙ1вр.
л.\. ИП престе пвтереа пеатвлв! ФПлор лвТ СНтеоп ера Салатш Ф1вл лвТ Сврюадак
к . 1Ш престе пвтереа пеатвлв! Фнлор лв! Гад ера Ел1спф ал лв! Рагви .
к« . 1Ш вор пврчеде фп лв! Каат пвртжпд сФштеле , пп вор лштшде кортвл
пжпъ че вор вещ .
кв . Н И ва пврчеде ржпдвл таверп лв1 Ефрапп кв пвтереа са, пп престе пвтереа
дор Елшата Ф1вл л«1 Епп*м1 .
кг . Ш1 престе пвтереа псатвлв! фПлор лв! Мапазд ера ГаталНл, ал лв! Фадасвр.
«д. 1Ш престе пвтереа пеатвлв! Фплор л»! Вешатт Ав1'дап ал л»! ГасПош.
к€ • Ш» вор пврчеде ржпдврие таверп ФПлор лв! Т)г.п , пре врша твтвлор тавериор кв пвтереа лор, пп престе пвтереа лор Ах1егер ал лв! Апнсада1 .
кб . 1Ш престе пвтерса пеатвлв! Фшор лв! Аар Фагв1'л Ф1вл лв! Ехрап.
«3- Ш* престе пвтереа пеатвлв! Фплор лк! ЛТеФтаЛ1 Ах1*ре Ф1'вл лв! Епап .
«и. Ачестеасжпт ооприе <ииор лв! 1сраи,кжпд ь% пврчес кв пвтереа лор.
к* . Ш! а 21*с Мо!с1 лв! Овав Фечорвлв! лв! Рагви Мпш'аштеапвлв! сокрв лв
Мо!с1 : по! певотднче ла локвл, каре а ъ'ю 1)отпвл : ачеста'л В018 с!г. воъ, вшо
кв по! , пп вше вот Фаче ще , къ 1)отпвл а гръ!т ввпе пептрв 1сраи .
л . 1Ш ел а 21с кътре Мо!с1 : пв вой терпе , Фъръ пвта! лш пътжптвл ппея" ,
Ш1 лдп пеаткл пнев .
А& . 1Ш а Х1*с Мо!с|" : пв пе лъса пре по!, де врете че а! фост лшшревпъ кв
по! лдп пкст1е , пп ве! Ф1 лдптре по! вътржп .
лк . ПП де ве! терпе кв по!, ни вор Ф1 Бвпътъцие ачелеа , кжте Фаче Ботпвл
вте поъ , Фаче-вот пи Ц1е Б1пе
лг . 1Ш а терс <Нп твптеле Оотпвлв! кале де тре! гие, пи нкргм левл! Лотпвлк! а терс лшпшиеа лор кале де тре! гие , ка съ ле кавте лор осПхпъ.
ад . Ш1 порвл втвреа престе е! гша, кжпд пкрчедеа дш локвл впде тъвържсе .
Псимн
ле . 1Ш а фост кжпд съ рнПка С1*кр1*вл 21чеа Мснск скоалъ-те Боатпе, пп съ се
|3- »• рюшеаскъ връжтапи! тъ!, 1Ш съ фвгъ топ! че! че те връск пре ипе .
лз . 1Ш кжпд съ ашега, 21чеа : лптоарче Боатпе тИ , Ш1 хеч! де тИ лдптрв
1сраи .
Д|.

*
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К А П

А\.

Кжрт'рГА П0П8*Л#Л#| ШНТ^ Кк^Н1, П1Ц1У, П^»^, Ш| #СтКр01^Л Д|Н 0ПП1Т : С* ДА1Г

миппхм? А' кат»жм*( , \и\ тсцГ г^ерочик , л' с* д»§ потжрмк! , ш1 с* Ч1йрт* попКл#л П1МТ{1^ пофтд КЖ^МВ^ЛСО .
| попвлвл рък. а кжрп'т лдппаштеа ОотпндкТ, пи' а авхгг Потпкл, Псалм,
ши с'а тдшат кя 'вцше, ни с'а апршс лднтрв е! фок а"ела Бошпвл, им 03- к
| тжпкат о парте (Ип тавъръ .
— ка.
■ . ПИ а стр1*гат попвлвл кътре Мои» , ип с'а рвгат Мо1с' кътре а Корк
Ъошпвл, на а лтчетат фоквл .
I. '.
г. Ш1 с'а кетат пвтеле локвлв! ачелв'а пжржод , къ с'а апршс лштрв е! фок
Дела Иоитвл .
д . ИЛ атестекътвра каре ера лдптре е! а пофтЬ пофтъ , пи' шегата* плАПпеп Кор|н:
Ш1 фи л«1 1срям, пи а хю : Ч1не пе ва хръп! пре по! к» карпе ?
I. г.
€ . АНвсв-пе-ат атште (1е пещи, каре'1 тжпкат лш Еппет лш Нар, пп (1е краставсц! , пи йв пепеш, пи с1е прах , пи а"е чепе , ни (1е вствро'в.
» . 1ар аккш свФлетвд пострв с'а вскат Ле тот, шипка аФаръ (1е шаппъ пв есте
лдштштеа окмор пощр!.
3- 1111 таппа ка съшлнца кол1'ап(1рвлв1 ера, ни' кшвл е1, ка кшвл кр'сталвлв1. 6ш\ц
и . 11И III е ще а попвлвл , ип квлецеа , ип о тъчша лш тоаръ , ип о тса лш в\. д|.
твъ , ип о Ф1ервеа лш оалъ , ип о Фъчеа ахни! , ии ера Двлчеаца е! ка гвствл Псалм
ааш'1 че! кв впт Ае лета .
03. ки.
л. 1Ш клас! съ погора роа престе тавъръ поаптеа , късЗеа шаппъ престе еа . |нц|лс
I. 1Ш Та авх1т Д1о1с1 пре е! плжпглпс! лштрв пороааеде сале , пре <м'е кареле ги к.
ле вшаса, ип с'а шхшеат 1)отпкл кв 18ц'те Фоарте, ип лшпаштеа лм Мойл ера ръв.
«I . КИ а х'с Мо1с' кътре Бошлвл : пептрв че а! пекъж'т пре роввл тъв , ип* 1сан .
пептрв че н'ага аФлат хар лшпаштеа та , 41 а! пвс лштържтареа нопвлвлм аче- з. а*.
ств'а престе пипе ?
н! . Ав сюар ев ат хет1сл'т пре тот попвлвл ачеста ? аХ йоар еХ "1 ат пъсквт пре е! ? пептрв че*тГ 7лч1 Ш1*е : 'а! ире е! лдтврацеле тале , квт 1а сюша пре
чел свгътор , пп'1 сЬ ла пътжптвл , каре те-а! жврат пършциор лор ?
п . 1)е кпАе пие карпе съ ЛаХ ла тот попвлвл ачеста ? къ плхпг асвпра теа
спсхш! : (Ь-пе карпе съ тхпкът .
а>. N8 во1« пвтеа ев сшгнр пврта пре попвлвл ачеста, къ грев есте Ю1'е кввлптвл ачеста.
^1 . 1ар Лакъ Фач! тв пие аша ошоарътъ кя тоарте, йе аш аФлат тйа ла тше ,
Ха съ пв въх пекахвл ш^ев.
34.

,
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в; . 1Ш п г!с Т)от»?;л кътре МоТсЬ аЛвп^тК шапте геч! Ле бърбпцК Лш вътржпЙ
дкТ 1сра1л , пре карп щи тв, къ аче1а сжпт вътржпп попвлвлв!, цп къртврарН лор,
шП е!» пре е! ла кортвл търткр1е1 , ин съ стеа аколо кв тше .
Ц\ . 1Ш П1Ъ В(Н8 ПОГОрЖ , 1111 ВОЙ ГрЪ1 КВ Т111С 8К0Д0 , ПП В01Й ЛКа Шп <\гХЪА ,

кареде есте лштрк тше, ин всш пнпе л1птр'жпшП, пи вор пкрта лшшревпъ кв тше
лштържтареа попндвлв! , ин пв ве! пврта пре е! тв сшгь-р .
на . НИ попйлвлв! ве! 21че : квръцщ1-въ пре гажте, пи ве^дТ тжпка карпе, къ
яц! плжпс лишаштеа Вотпвлгп, гнжпЛ : чше пе ва хръш' пре по! кв карпе, къ
вше ера поъ лдп Егшет , пи ва Ла Бопшвл воъ карпе съ тжпкац? , пн вец! тжп
ка карпе .
л.1 . N8 0 21 вец! тжпка , тч! Лоъ , П1ч1 чшч! гие , П1ч! гече гие , шч! ЛоъхечТ Ле гие .
к . Пжпъ лштр'0 лвпъ Ле 21*ле вецТ тжпка , пжпъ вп епп пе пърие воястре ,
пп В1 се ва Фаче ^реацъ, къ п'ац1 асквлтат <3е Бошпвл, чел че есте лштрв во1,
ип »цД плжпс лшпаштеа лв! , гшжш! : пептрв че ат еипт Лш Егшет ?
„1 . 1_1П а 21С Мо1с1 : шасе свте (1е шп Ле пеЛестр1 есте попздвл , лштрв кари
сжпт ек , ип т» а! ме : карпе вой Ла лор съ тъпжпче , ин вор тжпка о л.мгь
Ле гие.
1одн
ки . Ав Лоар о! , пн бо! се вор жвппеа лор , кжт съ ле ажвпгъ , саЯ Лояр
е. х.
тоатъ тжпкареа търн се ва аЛвпа лор, ка съ ле Ф1'е лор Лествл?
Ьдиа
кг . 1Ш а /ле Попиел кътре Мо(С1 : а« Лоар тжпа ОотпвдвК пв ва Ф1 Лествд ?
м.0.. а. аквш ве! квпоаще оаре плпи-се ва кввжптвд пие», еавпк?
кд . 1Ш а еипт Мо1с1, ин а гръ1Т кътре попвл кввштеле Ботпвлв! , пп а аЛвпат шапте-геч! Ле вървец! Лш вътржпн иопклклвТ , Ш1 'I а пвс лшшрежврвл кортвлв! .
к@ . 1Ш с'а погоржт Оошпвл лш пор, ин а гръ1т кътре Лкпсвл , пп а лват Лш
Лвхчл , кареде ера дптр'жпсвл , ип а пвс лштрк че! шапте-иеч! Ле Бървац! вътржп!,
1ар Лакъ с'а оЛ1хП1Т-Лвх»л лттр'жпши, а пророчй, ип апо! п'о та! аЛаос (а),
кв. 1Ш рътъсесе Ло! върви! лш тавъръ, пвтеле вгша ЕлЛаЛ , ин пвтелв
челвТ-л-алт МоЛаЛ, ин с'а оЛ1'хшт лптр'жпш11 Лкхкл , Ш1 ачещ1а ера Лш че!
скр!Ш1, Ш1 пв вепке ла корт, Ш1 пророчеа лш тавъръ.
ка- Ш1 алергжпЛ вп првпк а епвс лв! Мо!с1 , пп а гръ1т 21кжпЛ : ЕлЛаЛ, ни'
МоЛпЛ пророческ лп тавъръ.
ки . 11Л ръспвпгжпЛ Исвс ад лв1 Кав1, чел че ста лжпгъ МоТсд чел алес ад лх1,
а 21с : Ботпвл т1е8 Мо!с1 опреше'1 пре е! !
кл. . 1Ш а 2№ Мо1с1 д»1 : къч! пв вртег! тв пие ? пп Ч1пе ва Ла съ Ив т*т
■оп?лвл Ботпвдв! пророчТ, кжиЛ а Лпт Ботпвл Лвхвл съ» лттр'апшП .
Кв.
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л . 1Ш а терс МоТс! л1Птавт.ръ , пи Бътржги! лв1 1сраи .
ла. 1Ш а еццтйвх Леля Т)оттл (*) , пп а« ай«с потжрпш Дела таре , ни деа^ Псалм
П8С да тавъръ кале Ае о г\ сНпкоаче , пп кале йе о II йшкодо лшшрежврвл таве- оч- кч*
рН , ка да с!о1 коц! Леда пътжпт .
ки.
лл . 1Ш сквджпйй-се попвлвд тоатъ 210а , пи тоатъ поаптеа , пи тоатъ айоа г'\
а» ас!нпат потжршкТ, чел че та! пкцт ай стржпс, ай стржпс хече кошшце, цплеав
-Ц.11ТШС де леай свхптат липпрежкркл таверп .
дг . 11Н дпкъ фПш1 карпе лштре&пцилор, таГпагате де че о а8 сФжрипт, с'а8 Псалм,
тжшеат Ботпвл пре попвл , нна бътйт Ботпвл пре попял к« вътае шаре Фоарте . оч- ла.
ад . ИН с'а кетат пвтеле локвдв! ачедв>а : тортжптврие поФте! , пептрв
къ акодо ай дшгропат пре попклнл чед поФТ1тор .
ле- 1)ела тортжптврие поФте! ай пйрчес попвдвд да Ас^рот , пи ай фост поПВДВД ЛШ АС1р01 .

К А П

1К.

Мдр|&м , ш'| 4*рон кжрткк ^м протшд л^1 МОи\ , кярор* Д^мн1Г1» ла^д* п(и
МоГи тнтр# припни* 41* кат(|1 ДоллнУл: Мдр1*м ^ммлжндУ-и д§ лшрж , Ш1 ш»пТ1 з|л» Ф"м А ОС1ИП * д| моп^л .

Ох ^н схнхтоша^х {.КгжндУ-п Мот шнтрК ч.

I ','М гр-ит Маргат, ни' Аароп дт прота двТ МоТп' , пептрв Фешееа
Мт|"опеапъ , каре о двасе Монм , къч! а дват Фешее Епопеапъ .
в. 1Ш ав 21С : гв л«"шл1 л«1Мо1с1 С1лгкр а гртлт Оошпйд ? ав Доар
пв ни поъ а гръ1т ? ни а ав21Т Бошпвд .
г . 1ар Моми ера от блжш] Фоарте та! талт с!есжт тоц! о-атепП , че!чесжпт
пре пъшжпт .
А . НИ лтйатъ а гю Ботпвл кътре МоШ, ни кътре Аароп , ни кътре Млр»ат :
ешщ! во! кжте тре! да кортвд търтвр^ец пп а8 еннт е! кжте'ш1 тре! да кортвд шъртвр1в1 .
е . 1Ш с'а погоржт Ботпвл жп стжлп с1е пор , пи а стътвт ла вша кортвдв!
търт«р1е1, 1Ш а кетат вре Аароп, ни пре Мар1ат , пп атжпоо! с'аХ спротат .
е . 11Н а 21С кътре е! : ав21Ц1 кввштеле теле , йе ва Ф1* йттре во! пророк Оотпвл»! , пр1п вег!еп1е тъ вою аръта лв! , ни ирш сотп вой гръ1 лв! .
3 . N8 аша роввл т1е8 Мо1с1 , л>п тоатъ каса шеа крейшчос есте .
билр.
и . Гвръ кв Гйръ вой гръ1 лв! а евеа , Ш1 пв прш Шлйе , ш1 ел шър1*реа Бот- г. я.
пвлв! а въ2«т , ш! пептрв че пв в'ац! тешвт а гртл ръв жтпрот1ва роввдв! ппев Оилр«.
Мо1с1 .
лг. а|.
А*. А А«х »А««*: * |Ш1Т кжнт А'** А»*"вА34. 2,
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л. . ПИ с'а апр!пс престе е1 |8цппва шжп!е! Оошпвлв! , Ш1* Са йяс .
I . ПИ порел с'а а"вс йела корт , пи 1атъ Мар^аш ера лепроасъ ка жъВайа, ш!
с'а в!тат Аароп ла Мар1'аш, пи 1атъ ера лепроасъ .
41 . 1Ш а 21С Аароп кътрв Монл': рогв-те Боашпе, п» пвпе престе по! пъ
кат (*) , пептрв гь п'аш щ|"вт к'аш пъкътчнт .
м . Съ п» съ Факъ асешепеа кв тоартеа , ка о лепъйътвръ , че есе ат пжптечеле твшеГ салв , пи' трвпвл е! жвшътате есте тжпкат .
п. ИПастри-ат Мо!с1 кътре Оошпвл, гниин!: Ввтпеаевле , рогв-те , вшйекъо пре еа.
А1 . 1Ш а 21с Ботпвл кътре монм : ае ар «1 скв1ш'т татъл е! лш Фрца е1 , а*
пв с'ар Ф1 рвшшат шьпте гие ? сг се осевеаскъ аФарг 4е тавъръ шапте яие, пи
|1впъ аче1а ва штра .
^1 . 1Ш с'а осеБ1Т Мар1'ат аФаръ аш тавъръ шапте гие , пи попвлвл п'ав пврчес пжпъ чес'а квръщт 31ар1ага .
31. НИ йнпь ачестеа а пврчес попвлвл аела Амрот, пи а тъвържт лш пвсТ1еа Фарапвлв! .

К А п

П.

ДоТ-спр1-уч1 к»рс»цУ трммшТ л>1 МоУп сг кко^аск* ггамжмт^л Х*"**н , д^пх
па-рЙ-хм! ^1 з'л« *Л^К В'Ч* к^ СтаИгИа, и« алп роад! ам пзмянтВл»! спр§ стм#л «оа1»|Т,

каре тоц? дфаря д| Х»л,в » •*•* А» Ь#с Наш,

дЙ скоржт кжвччр» ^н-

тд| попУл .

1 а гръ1*т Оошпвл кътре Мо!с1 , хкжпа* :
е . Тр1Ш1те Ц1е вървпц!, каре съ 1'скойеаскъ пъшжптвл Хапапе1лор
каре 'л В01В Да е» Фплор лн! 1срам спре шощешре , кжте вп вървят
'1ш Ф1*е-каре пеаш авпъ пороайеле Фатшмор лор, съ тришц! пре ачедна , пре тот чел та! шаре лштре е! .
г . 1Ш 'I а тр1*ш1*с пре е! Мо1с1 аш пвспа Фарапвлв! авпъ кввжптвл Вопишв! ,
тоц! вървацп къпетешие аштре фн лв! Гсраи ачецпа сжпт .
^ . 11И ачестеа сжпт пвшеле лор : Ли пеашвл лв1 Гвв1'ш Сапшл Ф1вл лв!
2ахвр .
е . Т)1п пеашвл ле! С»теоп СаФат Ф1*вл лв! Свр! .
е . Бш пеашвл л»1 1во"а Халев Ф1вл лв! 1еФош* .
3 . Вш пеашвл лв! 1сахар 1лаал Ф1вл лв! 1ос1ф .
я . Бш пеашвл лв1 Ефра1т Ава Ф1вл лв! N881 .
д.. Бт пеашвл лв! Веп1атт Фалт! Ф1вл лв! РаФв .
а!,

а Не 18н1 в»нт| ио1 оадипи м оиат.
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I . 010 пеатвл «I 2аввлоп г«дПл ф1вл лк! СкН .
а! . Шп неатвл лв! 1оС1Ф дш фн лв] МапаС1, Гад1 Ф18Д лв! СвсТ.
В1 . Ьш пеатвл лв! Бап , Апшл Ф1йл л«1 Гатад! .
п . Ша пеатвл л«1 Ас1р , Сатнр Ф1'вл ль! ЗПхпм .
д|. Т)т пеашкд лв1 1\"сФтал1 Кав1 Ф1'вл лк! Сав1.
$\ . 1)ш пеатвл лв! Гад , Гвдпл ф!вд лв1 Макх1 .
м . Ачестеа сжпт пвтеде вървациор, пре каре 'I а тр1'пи'е Мо1с1 , ка съ 1СК.0деаскъ пъшхпткд , Ш1* а пепит МоГс! пре Авс! Ф1вл ляТ N061 Пскс .
у. 1Ш '1а тртис пре е! Момя сИп пнстга Фарапвлиц касъ гскодеаскъ пъшдптйд
Хапаапвлв! , ни а гю кътре е! :
N1 Свщ1-въ лш пвспа ачсаста , пи въ снщ1 лштвпте , пп ве^ец! че пъшлшт
есте , пи пре попвлвл , каре шаде пре йлшснл , (1е есте таре , са» сдав, де с&пт
1П8ЛЦ1 сал П»цш1 .
А1 . 11Л квш есте пътжптвл , лш каре ше<1 е! , бвп есте , сав" ръв, пп к»ш сжпт
четъцие , лш каре лъквеск, к« 2к1вр1 , слвФъръйе и'Нвр1 .
к. 1Ш квш есте пьшжптйл, грас , савстерп, сжпт Л1птр'жпсвл пъдвр!, ай пв?
пп гъвовнк! вец1 два Лп роаделе пъшжптвлв! : 1ар хиеде ачедеа ера гме бе
иршгьваръ шаГппаште де че съ кок стрвгври .
кл . Ш|" свшдв-се е! а8 шкосПт пътжптвл дела пвспа лв! СЙ1 , пжпъ да Роов
впдо съ штре ла Ешат .
кп . Ш1 с'ав св1т деспре п >ст1'е , ил сав две нжпъ да Хевроп : пи' акодо ера
Ахипап , ии Сесе! , ни' Телаш! рвделе лк! Епах , 1ор Хевропвл кв шапте ап! с'а
гИ'п та! лшпаште декжт Ташп ад Егшетвлв! .
кг . 1Ш а8 веш*т пашъ да валеа стрвгврвлв! , ни о ав 1'скосНт, пи ав гмат де н йн)й.
акодо о тлъдщъ де в1цъ, ни вп стрвгвр пре джпса , пи л'ав р1*д1*кат пре дрвп!, *. клу.
Ш1 дш ро<Ш , пи дм ешокше .
кд. 1Ш локвл ачела л'а8 пвпнт вадеа стрвгвралв!, пептрв стрвгврвл , каре д'ан
тмат де аколо фн лв1 1сраи .
к(7. 1Ш двпъ че а# гскосПт пътжптвл с'а^ лшторс де акодо двпъ патрв-геч?
де гие .
на . НИ шергхпд ав вешт ла Монл , пи да Аароп , пи' да тоатъ адвпареа ф11лор лв! 1срай лш пйспо Фарапвл»1лш Кад1"с, пи двпъ че левя" епвс лор, ш1 ла тоа
тъ адвпареа лвкрвл , леа8 арътат родвд пътжптвлв! .
кЗ • 111 деав повест1т дор Х1кхпд : веп1Т-аш лш пъшжптвл, лш каре пе-ац! тр1П11С , лш п ьгааштвл, каре кврце лапте, ип ш1ере , Ш1 ачеста есте робвд лк! .
кя . N80101 кхт пеашвд , вареде лъквеще пре ед есте лшдръхпец , ш! четъц|де
сжпт тар!, ш! шар1 Фоарте, пи' пре пеашвд дв1 Епах ат въгвт акодо .
к^. . 11 И лш пъш&птвд чед деспре апиагъ 21 лъквеще Ашал1к , 1ар Хетевл ,
пп' Евевл , ни 1еввсевл , Ш1 Аторевл лъквеще лш швпте , ии Хапапевд лъквеще
дашгъ шаре , пп ддпгъ рд»5л 1ордаивлв1 .
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а . 1Ш а фъкхт Халев пре попкл 1а МоТс! съ такъ , ни ел а тпс : пв , ч! св5*пй»пе певошсв!, шТлвот тощет преел, къТвот п»теа В1рн1 пре е! .
А*. 1ар че1-л-алц1 оатеп! , каре с'ав С81т кк с1жпсвл , пв г\с : съ п» пе с?пт ,
кг пввотпвтеа съ пе свш ла ачел попкл , къ кв твлт еете та! таре йекжт по! .
ак . ИК ав Х8Л1Т пътжптвл , каре л'ав" 1еко(Кт , кътре фи дк! 1сраи , 21-кжас1 :
пътжптвл, прш каре ат трекнт ка съ'л 1ско6пп , есте пътжпт , каре тъпхшсъ
пре че! че лъквеск пре а*жпсвл , пи тот попвлвл, пре каре л^ат въгвт лттр'ли1евл , ежат оатеп! Фоарте тар! .
аг . 1Ш аколо ага въгвт вр1аш1 , пи по! ерага лдппаинеа лор ка дъкветеле ,
аша ерагп по! лшпаШтеа лор .
К А П

Д1 .

Бжрт|Ц|1 попУлУл дУп» 41 д^д>1 1ИСОДД1Л1 , Ш1 ^нх»длр съ С1л»ф| Гс^с Н*н1 , им
Х*а>п а! доллом, тнгуМ к«р! ллжнандЬ-с* Д^мн1Х1о , ^л ^нелжн21Ц|| Мо7с1 : ех
ржнд^кк тоц| Сп*1 ллолрт» ^.м пВЧтм, »ф«р* д* Х*л,«1 Ш1 1и^( : им оолнд^-и IСрА1ЛТ|М|! ^МП^ОТШ* 501? лК1 ДЬ*1Н1Г|Й , С» Уч)Д Д1 А«ПрОТ1ВН|Ч| .

1 лшчепжас! тоатъ айвпареа ав йат глас , пп ав" плл пе попвлвд тоатъ
поаптеа аче1а.
в. ПК ав кжрт1'т асвпра л»! Мо1с1 , нпасьпра лв! Аароп тоц! Фи
)81 Тсрам , пп ьъ х\с кътре е! тоатъ лс^впареа : о де ага Ф1 тврйт
ДШПьш&итвд Еппетвлв! , сав о"е ат Ф1 твр1т лт пьсл'а ачеаста Г
г. 1Ш пептрв че пе адвче пре по! Вотаял.]\а пътжатвл ачеста, съ къНет лп
ръ/15 018 ? Фешеие поастре , пи првпчм поции съ Ф1е <1с жаФ . Аквт с!ар та! в1пе есте поъ съ пе лштоарчет лш Егшет .
^ . 1111 ан /Ас вп«л кътре алтвд : съ пе пвпега поъ пре впвл та! таре , пи съ
пе луптоарчет лш Еппет .
€• ПК авкъгвт Мокп , ш! Аароп пре Фацъ лппаттеа а тоатъ асЬплреа фплор лв! Гсраи .
0'Ч*\о . 1ар Псвс ал лв! Хавц пн Халев ал лв! 1еФоп! оЧптре че! че а8 1Ско«Ит пъАлз. I. гажптвл ш'а8 сш"птекат хашеле сале .
а Мак:
д . 1Ш а8 гръ1Т кътре тоатъ а^впареа Фплор лв! 1срви , 21кжпс1 : пътжптвл ,
м(г. ме. каре по! л'ат »"скосНт есте ввп Фоарте, Фоарте .
и . 1)е ае ва гам»1 пре П01 Оотпвл, Ш1 пе ва въга лдп пътжптвл ачеста, шГл ва
Ла поъ , есте п ьт&пт , каре кврпе лапте , пи" пнере .
л . 1П пвта! Оотавлк! съ пв въ лдтпрот1В1ц1, пи <2е попвлкл пътжптвлв! съ пв въ
тетец! , къ тжпкаре поъ есте , къ с'а йепъртат врешеа Аела е!: 1ар Вошпвл
•сте луатрв по!, пв въ тстецГ бе е!.
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1 . АтвпчТтоптъ гавпгреа ?8 гръп съ'Т 8Ч1*гъ пре еТ к» п!етрУ, пп тър1"реаГотпвлв! Са арътат ^\п пор престе корткл търтвр1е! твтвлор Фплор лв! 1сраи .
;
*1 . 1Ш а в!с Вогапвл кътре 31о1с1 : пжпъ клмк! тъ ддптържтъ попвдвд ачеста?
Ш1 пжпъ кжпа1 пн крс(1е пне пептр» тоате сетпеле, каре ле-ат фъквт лштр» е! ?
в . Лов1-во1» пре е! кк шоарте, пп'Г воШ ш'ерс1е, ни те В01« Фаче пре тше, ни
каса татъл»! тъв пеат шаре , пи кв твлт та! твлт г!е кжт ачеста .
п . Ш1 а 21*с МоТс! кътре Юошпвл : ва а?;г! Егшетвл кмп а! скос сПптре е!
пре попвлвл ачеста кв нстереа та .
^1 . Ш пп тоц! че! че лъквеск нре пътжптвл ачеста а ав21т , къ т« ещдБошп
лдптрв попвлвл ачеста . Боатпе чел че ок!» ла ок!» те аръц!, пи" порвл тъв а етъ- випаь
ткт Нег-смпря лор , пп лш стжлп йе пор т» шерцч лишаштеа лор гша пи лш п. аь
стжлп де фок поаптеа .
р1 . 1Ш де ве! сФържта пре попвлвл ачеста ка пре «п от , вор 21че пеатар1ле , кжте а авг^т пвшеле тъй , гръ1'пс1 :
91 . Пептр» къ пв поате Бошпвл съ Б4 це пре попвлвл ачеста лш пътжптвл ,
каре с'а жврпгг лор, пептрв аче1а '1а оторжт пре е! лш пвспе .
0ш1»| .
ц! . ПП аквш съ се лшпядце пвтереа та 1)оашпе , пре квш а! гръ1Т , к]'кжпс1: ле. к.
Й1 . Ботпад есте лшаелвпг |п ваътор , ш) твлт ппдост1В, пп 8<ювърат , чел че Псалм .
щеще Фъръ де лепме , ии пе орен тъй. ме , им пъкателе , пп кв квръц]'е пв ва рп. м.
кврьщ пре чел вшоват ,
чел че 12БЪвеще пъкателе пършцмор лш фП пжпъ ла вш\р •
ад-тре! леа, пп ал-патрв-леа пеат.
лд>. д.
л.1 . 1артъ пъкатвл потим;-.! ачестма (Ь;пъ таре пила та, пре кмп пилосив а! к. ефост лор (Пи Егшет пжпъ аквш .
к . II П а 21'с Бошпвл кътре МоУа : пнлоснв ле сжпт лор йвпъ кввжптвл тъ8 .
кл . 41 вШсжпт ек, Ш1 вШ есте пвшеле пие», ии ва вшплса шър1реа Ботп»лв! тот пьшжптвл .
кк. Къ тоц! първаци ачелиа , карН а въгвт тър1*реа теа , ял сетпеле , каре
де-ат фъквт лш Егшет, ни лш тспеа ачеаста, т'а кишт аквш кв ачеаста де ке
че ор! , пп п'а асквлтат кввжптвл пие» .
кг . Пептрв аче1а п» вор вейеа пътжптвл, каре пГат жврат пършциор лор, в Лгцг .
Фъръ пвта! фи лор , кари сжпт кв пипе а1ч! , кари пв Щ18 шч! кшеле , шч! ръвл, а. ле
тот чед та! тжт.р, кареле пв прг епе , ачестора вой да пъшжптвд : 1'ар тоц!
че! че т'г.8 л^птържтат п»'л вор ве^еа .
»*. 1ар пре ровел шге» Лалев, пептр» къ а фост адт <Ь;х лдптрв ед , Ш1 а 1с: На.
вртат пие , ли во1« въга лдп пхшжптвд , ддп каре а штрат , Ш1 сгтжпца дв! ва дь *.
гаощеп1 пре ед .
ке • 1яр Ашал1к , пи Хапапевл лъккеск лдп вале, шжше въ д\птоарче'||!, пп
■«рче^е^ц! спре пкст1е пре калеа търИ роиие .
кг . ПП агръ!Т Гошивд кътре Ио!с1 , Ш1 кътре Аароп, 21кж1и1:
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«- . Пжпъ кжпй лчеястъ пйвпаре рвп , ачелор че кжртеск лишпЬтеа теа,
кжртеала фНлор лв! 1срам , кпре а кжрпт пептрв во1 о в01§ авя! ?
кн. Ъ\ лор : В1Й сжпт е» анче Ботпкл, кв айевърат , преквш вц1 гр-мт ^птрв врекме теле , аша вой Фаче воъ .
Псалм.
ка . фп пвспеа пчеаста вор къйеп оаселе воастре , ш! тот пктъркл вострв,
ре- кв. пп че! пвтървц! а1 вощр! йела йоъ-яеч! сЗе ап! , пи та! свс , кжц! «8 кжрт
асвпра теа .
в Л»у! .
а . Ие вец! ттра во! лш пътжптвл , престе каре шллт лштюс тЖпа теа ,
л. ле- ка съ лъквщ! во! пре йжпсвл , аФаръ йе Халев Фечорвл лв! 1еФоп! , пи Нсвс ал
лв1 Кав1 .
ла . 1Ш пре првпчп вощр1 • йе карП ац! г\с , кг вор Ф1 йе жаФ , пре ачециа
воШ въга лш пътжптвл , пп вор шощеш пътжптвл, с1е кпре во! в'ац! Ферп .
лв . 1Ш оаселе воастре вор къйеа л\п п<ст1еа ачеаста .
аг . 1ар фн вощр! вор паще л>н пг-сие патрв-жеч! с!е ап! , пи вор пврта кврВ1ва (а) воастръ , пжпъ че съ вор тон! оаселе воастре лш пвстю .
вцчй :
ад . Бвпъ пвтървл кмелор , лт кжте ац! юкосНт пътжптвл , патрв-геч! йе
*. з. я|"ле , «и ап пептрв о 21 вец! пврта пъкателе воастре патрв- геч! йе ап1 , пи вец!
Псалм . квпоаще 1вцппеа тжше! теле .
чд. I*€• ^8 Оотпвл ат гртЛт воъ, аша воШ Фаче айвпърН ачещП реле, каре с'а
айвпат аскпра теа, лдп пвст1еа ачеаста се вор тот , пи аколо вор твр! .
* Во»:
лв . 1Ш оатепП , пре кари '! а трйпнс Мою1 съ нжойеаскъ пътжптвл , пи йвпъ
|. | че а8 вешт ай гръ1т ръ8 йе пътжптвл ачела кътре айвпвре , спвшй кьвште реле
0»»»Т . йе пътжпт .
г. я\.
лч • Ш1 а8 швр1Т оатепп че! че а8 гръ1Т ръв йе пътжптвл ачела бътвц1 л>п1Кда . паштеа Оотпвлв! .
6#
ли . 1ар Лснс Ф1*вл лв! Кав1 , пи Халев Ф1вл лв! 1еФоп! аЯ тръ!т й|'птре оотепЛ
че! че шерсссе съ гскойеаскъ пътжптвл .
а*.. Ш1 а гръ1т Мо!с1 кьвттеле ачестеа кътре тоц! фнлв! 1срам, пи а плжпс
попвлвл Фоарте .
м. 1Ш тжпекжпй йшнпеаца с'а св1т пре вжрфвл твптелв!, ейсжпй : 1*атъ по!
пе вот св1 ла локвл , каре :пю Ьотпвл, пептрв къ ат пъкътвп .
м* Ш} а 21С Мо!с1 : пептрв че кълкац! во! кввжптвл Ботпвлв! ? пвваФ! б1в Дш1 .

пе воъ .
мв • Кв въ св|'ц! , къ пв есте кв во! Лошпвл , пи вец! кгйеа лпшаштеа ФецП

«. мв- вргжташмор вощр! >
аг. 4 Еврв'и* «тсх +ичмц1Е пт*т«л ижр-прП, и*р| л*а ф»квт ЬрамтинТ, кжид а *крт1т а(8яаа л<1 Л<мн1;(8 .
^и Сбр1. Сш: ш\ ьор пврта падиша кв^в1мор ваастр! . Яс
жвлт! врТ ек з"*" ♦" сирттвр»: а иврв!т дваж д8«н1$|1 стр«и!, ад|кх алмр| двш д«мщ)|К стрмнТ.
>
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мг . Къ Атал.к , ии х< пзпевл аколо еете ^ппо!птеа воастръ , нп вец! къбеа
бе сав!е, бе врете че п'ац! врвт съ асквлтац! бе Ботпкл , 1ич1 Вотлвл пн ва
*1 КВ В01 .

мд . 1пр е! трекжпб с'о св1т пре вжрфвл твптелв! ,

41 С1кр!'вл лсцП Бот-

ПВЛН1 , НИ М01С1 118 с'в КЛЪТ1Т в111 ТПБЪръ .

м<? • И 1 1* с'а погоржт Ата.ик , пи Хапапевл, каре шебеа лт твптеле ачела,
ипТаХвътвт пре е?, ш1 'I ав тъеат пжпълаЕрша, ш! с^йлдпторс ла тавъръ .
К А П

«I.

Д^п-х 41 яор 1нтр4 .^н пзмжмчУл ф«Г7дЬ'|Н1п'К 41 аирткя С* хдКкъ , ш1 пжрг*
С» о ос шккя :

П1Д1ЙПС» п чслтКлУГ фгкУт п^м мирмнцъ , са» мхнд^н :

са #чН

Д1 кЬ' П'1ТрГ Ч1Л 41 »Лд#М»Т Л1МН1 СЖМЕХ.Т&'. СЧ^Ш пУ| К1Н4рКр| 6крМ1 Пр1 М»^у1м1Л1
Х*1Н1ЛО|>,

Ш1 П|1НТ| К1МД«5^У ^МГШТнУрЯ (1ЖМ1Т-А ,

КД С»'ш1 ДД#КЯ ДМ1НТ1 д«

А1^1А А^Г Д#МН1Х|» .

1 а гръ1т Пошпвл кътре Мони , 21'кжпб :
■ . Гръеще Фплор лв! 1ераи, ни 21 кътре еТ : бвпъ че вецПптра
.]уп пътжптвл лъкв|'пцм вопстре, каре 'л бай ея" воъ .
г. 1Ш вецГ Фаче арбер! ве тот Бопшвдвц абвчере, саЯ жертвъ бт
Фъпбвшцъ , С1.8 б!п вое, ся8 ла сървъторме воаетре, ка съ Фачец! пнрос бе бвпъ
впреагтъ Ботпвлв! , бе ва фмИп во! , сей бт о1.
д . Чел че абвче барвл съв" Ботпвлв! , ва абвче жертвъ бе фъшъ ккратъ , агечеа парте а вик! 1ф1, строш*тъ кв апатра парте (1е нит сю лети а «пв! ш .
^ . НИ вш де тврпаре апатра парте а впв! ш вец! Фаче ла арберса де тот, са»
ла жертвъ , ла вп пиел ве! Фаче атжта абвчере пи'рос де бвпъ лиреагшъ Ботлвлв1 .
в , 1Ш ла вервече , кжпб 'л ве! абвче пре ел пептрв арбере де тот, вае" пептр»
жертвъ , ве! Фаче жертвъ бе фъшъ квратъ боъ а гечеа парте строп1Тъ кв впт де
летп атре]'а парте а впв! т .
3 ■ Ш1 вш ла тврпаро атре1*а парте а впв! ]'п вец! абвче лштрв пи'рос бе бвпъ
пиреагтъ 1)отпвлк! .
и. 1ар де вец! Фаче с!|п бо! арбере де тот, сав жертвъ, ка съ плш1*ц!фъгъ6влпца , сав жертва чеа де шжптв1"ре Ботпвлв! ,
л. . Вец! абвче ла вщел жертвъ де фъшъ квратъ тре! ахечеа парте строП1тъ кв жвтътлте бе ш де впт де летп .
I . 1111 вш де тврпаре жвтътате бе ш жертвъ лштрз пНрос бе бвпъ пПрсахшъ Ботпвлв!.
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II . Аша вс1 Фаче кк вщелвл , са8 к» вервечелс, сав кг пПелвл гНл о! , ся8 аЧп
капре .
п'1 . Ркпг лвтървл челор че ле вец! »аче , ашп вец! фпчо к» <я"е-каре й^пъ п«гаървл лор.
п . Тот тошпепив.1 ва »аче аша, кжш! ва айьче вййчер! Ае ачестеа лштрв пирос
Лд ввлъ инреагшъ Молшвлв!.
А1 . 1ар <!е ва Ф1 л>птре вогпетерп1к лдп пътжптвл вострв, сей стремвл , кпре ва ф! литре во!, лш леашврме воастре , нн ва Фаче жертвъ ни'рос с!е ввлъ
пнреагшъ Бошпвло! , преквт Фачец! во! , аша ва Фаче ас)кпареа Оолшвлв! .
с| . 0 леце ва Ф1 воъ , ли. челор петершч!, кпрИ шеА лаво!, доце вечткъ
лцптрв леашврйле воьстре , преквт во! , аша ш чел леюертк ва Ф1 лдшшптеа
Ьогапвлв! .
51 . 0 леце, Ш1 о лдпЛрептаре ва Ф1*воъ, ли челв! петерпш, клреле шас!е ла во1.
3» . 1Ш а гртат Бошпвл кътре МоТс! , 21клш<1 :
Н1 . Гръеще фИлор л«1 1сра1'л , ии м кътре е! ; Дьпъ че вец! соа лш пътжптвл , лдп к; ре во18 въга е8 пре во! .
л.1 . Клин! вец! шжпка (Пи пжмнле лъшжптвлв! ачел*1а , вец1 г.сЬче парте (1*р
Сошивлв! влргъ Ат роскл грднлв! вострв .
к . Нжше вец? г.<1«чо <Ьр , ка »п с1ар Аеля ар!е .
к* . Аша вец! айвче пж!пе пжрга гржвлв! вострв , ип вец! 4а <!ар Вотпвлв^птрв пешпврие воастре .
кк. 1ар «жп(1 вец! пъкътв1 , пи лв вец! Фаче тоате поркпчие ачестеа, каре
*еа гръ1т 1)о1Ш)йл кътре Л1о!с1.
кг . Овиъ квт а порнпч1т Ботивл воъ лрш тжпа лв! Мо!с* , Ат гюа лдп ка
ре апорвпч1Т 1»отпвл жътре во!, ни (д) лишаште фптрв леатврдле воастре.
кд . 1Ш ва Ф1 Ае съ ва Фаче чева Фъръ (1е вое (в) оФаръЛе окИ а^впърн : ва
Фаче тоатъ асЬпареа вп вщел кврат <Ип вач1 арс!ере ве тотлмтрв пи'рос кв вв
лъ пиреаятъ Ботлвлв!, ли жертва .ачестваа, лп тврлареа лв! йвпъ токте.1ла
4в1 , ии вп цап си'п капре лелтрв пъкат.
«е . 1Ш се ва рвга преот>л пептрв тоатъ «Лпареа Фнлор лв! 1срли , пи се
ва ерта лор къ Фъръ а"е вое есте , ил е! ая" айвс <1ар«л съ8 жертвъ ПошпвльТ пептрк пъкатвл съв лдшкиптеа Бошпвлв! пептрв челе Фъръ ()е воеа лор .
кв . ЛИ се ва ерта ла тоатъ «(Ьлареа ФПлор лв! 1срап, ии челв! петерт'к ,
квреле шас1е ла во! , къ ла тот попвлвл есте Фъръ <1е вое .
ка . 1ар вп С8Флет бе ва лъкътв1 Фъръ Ае вое , ва аАьче о калръ Ае ви ал пеитрв пъкат .
ки . 1Ш се ва рзга ореот??л пептрв свФлетвл, кпрв п пъкътк1"т Фъръ Не во* , лдпиа1*птеа Ботпвлв! , рвглпЛв-се пептрв ел , ии се ва ерта лв!.
Д* *.ч: .р.а.^п'. (

»а ,

•>.
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кл. . Челв! тошпеап лттрв *П лв! Тсраи , пи чел?! петерш'к ,

кареле шаНе

лютрв е! о леце ва Ф1 лор , вр! чше ва Фаче (д) Фъръ Не вое .
а . НИ свФлетвл , кареле ва Фаче кв южпъ Не тр«Ф1'е , ор! Нштре тошпепТ , ор!
Нттре петерп1ч1 Ф1'е , ачеста пре Бвпшехев окъраще , ии вапер1 свФлетвл ачели
Н|11 попвлвл съв .
ад. Къ ккв.т.птил Вотпвлв! а« врншт,

ии порвпчие лв! леа стрпсат , вв пе-

Р1ре ва пер! свФлетвл ачеста , пъкатвл лв! лштр'лпскл .
ап. ИЛ фшН фн лв! 1сраи лш пвспе ав сФлат пре вп огп аНвпжпН лепше ли; гша
с&твете! .
лг . Ш| че! че л'ав аФлпт аНвпжпН лешпе л'ай аНвс пре ел ла Мо!с1, ип ла Аароп, ип ла тоатъ аНвплреа Фшор лв! 1срт"л .
ад. II П- л'а8 ш>с пре ел лш тешнщъ, пептрв хъ пв алесесе, че вор Фаче ль! .,
ле- ПП а гръ1т Ботпвл кътре Мо1с1 , хмхпН : кв то; рте еъ се втоаре ошвл
ачела , съ'л 8чМе'ц1 кв т"етр1 тоатъ аНвпареа ,
ле . Ш1 л'ав*. скос пре ел тоатъ аНвпареа аФяръ Нш тякъръ, им л'ай вч№ тоатъ
аНвпареа кв шегр!, аФпръ Нт тнвъръ , г1нпъ квт а порвпчгг 1)ошпвл ЛВ1 Мо1с1 .
аз- Шг а гръ1т Ботпвл кътре МоГсг, г1к.т>сг| :
ли. Гръеще фШор лвПсраи, ин ъ'\ кътре е! у сь'пп фшъ кеппрвр! пре тар-

н Л*\ц

Ц1п1ле хиШелорсие лттр» пеатвриесале, ии престе кепарврие т;фЦ|(нлорс1 пве кв. ш.
Л11Ш1ЛеТ1Т8ръ вжпътъ .
ал. . 1Ш ва фГ воъ пре кепарврТ, шГ въгткпНв-ле пре еле съ въ аНвчец! атште Не
тоате порвпчме Оопшвлк!, касъ ле Флчец! пре еле, тч ка съ пя въ та! аватец! Нвпъ кнцетеле воастре, ип Нвпъ оки вощр!,
Ндпселс .
м. Касъ въ аНвчец! апйпте-,

Нвпъ каре вшблжпН во! к-врвщ! кв

иисьФачец1 тоате порвпчие- теле, пи съ фщ!

СФ1*пцТ Овтпегеклв! вострв .
ма . Ев Бошпвл Бвтпегевл вострв , чел че в'ага- скве пре во! Нп пьтжптвл
Егшетвлв! , ка съ въ фй воъ Овишеиев* : е» Бошпвл Бвтаегевл вострв .

КАН &К
Ком , Дутлм , Ш1 Лн1(юм скорми< гжлчив» ^мпрот1П& л#! М'ош ,

ш\ а \Ч1 Длрон ,

ии рнтск к«П1Т1нна, ш\ паюц-па. , шмтрК лчНл д( пМ +1 лнпт! пямжнтКл , ш\
ф)кЧ\ АМНЖНКХ ДОЖ С*Т1 Ш\ Ч1НЧТ-5«Ч^ Д1 С*^КХЦ1, К»р|1 ТЖ-ЛЖ14, Ш1 пр. длцГ млтрУ-С111-уи тЛ, им шапт! с^п шкжапа^а м1пУ|т фок^л, п«1 кай| аг&л>омЬЛ1Т ЙЛ10М К^ рКг»Ч^М1А Са.
КА.

А й>К4Т(.
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I* а гртЛт Коро Фечорвл лв! 1саар , ал Фечорвлв! лк! Каат , ал Фечо
рвлв! лк1Лев1, Ш1 Батзп , ни Ав1'роп ФечорП лв! Ел1ав, пп ал д«1
Авп Фечорвл лв! Фалет ал Фечорвлв! лв! Рвв|'га .
н. ПИ с'ак сквлат лдпшролва лк! Мо!сц пи' о"оъ свте пн чшч!-2еч1
(1е Б».рв;|Ц1 (П'п фп лв! 1сраи , къпетепиле а^впърП , кетпцН сФатвлв! , ни вървац!
вестщ! .
0|р»Х
г . С'ав лдптържтат аскпра лв! Мо!с1, ип ал»! Аароп , ш! а8 гнз кътре е! : йем^. кя. ствл еств воь, къ тоатъ абвпареа , тоц! сфшц! , пи Вошнвл есте лштрв е! , ип
* Кор1: пептрв че въ ркНкяц! престе а4впареа ВопшвлвТ ?
1.1.
^ . III I явгИн) Мо!сг а къхвт пре Фацъ ,
1^А*
^. 1Ш а гръ1'т кътр* Корв , ии кътре тоатъ аДвпареа лв! , гжяпй: сокот-ав,
— 41
пн а квпосквт Ов1нпв»е8 пре че1 ч« с*пт е! лв!, ип пре чеТсФшц!, нп *1а8 апрошат
ла С1пе , ии пре чеТ че п« '1а алес лвГш! пв '1а апрошат ла сше.
в . Ачеаста съ Фачец! : лвсдо-въ во! л^пип-въ къеюлшце , Коре, ии тоатъ ас)кпареа лв! .
3 . ПИ пвпец! лдп елв фок , Ш1 арвпкац! лп елв тътже лншаштеа Вопшвлв! тж1ле , ни" върватвл , пре кареле в'а алепе 1)ошпвл , шеста ва -н сфжпт , ажвпгъ
ВОЪ ФП ЛВ! Лев1 .

н. НИ а 21С 31о1с1 кътре Коре: асквлтяцл-тъ пре пипе Фнлв!Лев1.
^ . Ав пвц1п есто воъ , къ в'ав с1еспърндт пре во! Ввшне/евл лв! 1срам аела
жЬпарса лв1 1сраи , ии ва апрошат кътре сше'ни, съ слвжщ! слвжвеле кортвлв!
1)отпвлв!, пи съ стаиД лишаштеа кортвлв!, съ слвж^цДлв!.
I . ПИ те-а апрошат яре тше , нп пре тоц! Фраци тъ! фп л»1 Лев1 кв тше ,
ии лдпкъ та! врец! ип а преоцд ?
»| . Аша тв, Ш1 тоатъ аЛвпареа та чеа мЬпптъ лдпшролвъ Л81Бвтпе2е8, ни
че есте Аароп (1е кжртщ! асвпра лв! .
51 . ИИ а трпшс Монл съ кеше пре Батап , ии кре Ав1*роп ФечорП лв! Киав :
1ар е! ав гн; : пв пе вот С81 .
л . Ав пкц1'п есге ачеаста, къ пе-а! св1*т лш пътжпт, каре кврце лапте, ни пие ре,
ка съ пе ошор! лдп пвстш , къ стъпжпецп" престе по! .
^1 . Стъпжпещ! , ии тв лт пътжптвл , каре кврце лапте , пи пи'ере, пс-а! бъгат пре по! , ни пе-а! (1пг топне а* е холЛе , ии Ав ви ? оки оатешлор ачестора
Ьп скос : пв пе вот св! ,
^| . 1Ш са тжтат Мо!с1* Фоарте , пи' а г\с кътре Ботпвл : пв къкта спре
жертва лор : поФта п1ч! авпв1а <интре е! п'ат лват, шч! пре штепеа (]штре е!
п'ат асвпр1т.
01 . НП а 21*с Мо!с1 кътре Коре : сФ1Пцеще а<1;;пареа та, ии" фщ! гата Л1пп«1птеа Ботпълв! , тв , ш1 Аароп, ии е!, шж!пе .
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31 . 1Ш лкгцТ Ф1*е-кареде къЛелп{ца са , ии пвпец! лштр'жпселе гшже , ип а|1«иец1 лшпаттеа Оотпвлв! Ф1е-кареле къДелтца са , с!оъ свте , ип Ч1пч1-2еч1 с1е
къНедшце , тк , пп Аароп Ф1е-кареле къ^елгппа са .
Н1 . 1Ш а лват Ф1е-кареле къ<1елпща са, ип а» пвс л>птр'жпселе фок, ип а» въгат
тътже лптр'жпселе.
л.| . 1Ш а стътвт да вша кортвлв! шъртлр^е! Мойн , пи Аароп , пп Коре а
ясишат асвпра лор тоатъ айвпареа са ла вша кортвлв! търтврхе!, ии с'а арътат
тър1*реа Юотпклм ла тоатъ асЬпареа .
к . 1111 а гръ1т 1)отпкл кътре Монп , ип' кътре Аароп , 21*кжш1 :
к& . ()ссб1Ц1-въ Ф1е-кареле <]е айвпареа ачеаста , ии воШ тот пре е! ойатъ .
кн . Ш1 а къгвт пре Фецеле сале , ии а г\с: Бктпеяевле, Бвтпегевл (Ьхвр!лор , ип а тот трнпкл : йе а пъкътвгг вп ош , а» престо тоатъ асЬпареа ва Ф1
Н1,Т,1Па 1)0111ПКЛК1?

кг . 1Ш а гръ1Т Оотпвл кътре Мо1с1 , 21кжпс1 :
кд. Гръеще а^нпърп , 21кжш1 : Фер1пд-въ «1е прш прежврвл асишърП л»! Коре ,
ни' Патап, ии' Ав1'рон .
к$. 11П с'а сквлат 31 о1с! , пп' а шер* лвБатап, ип ла Ав1*роп , пи жтпревпъ
кв ел а терс тоц! БътржпП лв! 1сраи .
ко . 11 И а грмт кътре айвпаре, 31кжпс1: с!впъртац1-въ дела кортврйе ачестор
оатеп! пе .]\пцелсгътор1 , ип' <1с шапка, че есте а лор съ пв въ атшиец!, касъпв
пер|'ц1 ^тпрекпъ кв еТ лштрв тот пъкатвл лор .
кз • Ш1 с'а$ йопъртат <ю прш прежврвл кортвлв! лвТ Коре , ип' Оатап , ип
Ав1'роп, пи' а еипт Батап , пп Ав!роп , ип' а стътвт ла випде кортвриор сале,
ии Фетеие лор , пи првпчП лор, ип авереа лор .
кй . 1Ш а 21*с Монм : лптр'ачеаста вец! квпоаще , къ Вотпвл пга тршк пре
пипе , ка съ Фак тоате лнкрврме ачестеа , 1ар пв бела шше ле Фак .
кл- . Ле вор швр1 ачецпа , квт тор тоц! оатепп, пп <1е ва Ф1 чертареа лор,
ка чертареа твтвлор оатешдор , пв Ботпвл т'а трппк; пре шше .
а . 41 лштрв пръпаспе ва аръта Оотпвл , ни йешмгжпН пътжптхл гвра са ва ;
лиичцд пре е1, ип каселе лор, ип кортврие лор, ни тоате кжте сжпт алелор,
иивНсе вор погорж лшин!, ни вец! квпоаще , квт ав лттържтат оашепП ачещ1а
пре Оотнвл .
ад . 1ар (1впъ че а лшчетат а гръ1 тоате кввштеле ачестеа , с'а рвпт пъшжптвл в Лш!
свит шчоареле лор .
А|. 9.
ля. НИ с'а Леишс пъшжптвл, ип" '1а лшпдот пре е1, ип каселе лор, ш1 пре II» дм
тоц! оатепп , кари ера кв Коре , ип кв в!теле лор .
«^. йь
лг . ПИ са погоржт е!, ип тоате але лор, ви лш Ш) пй '1а акопер!т пре
•I пъшжптвл , пи а пер1т Лп пи"жлоквл айвпърП .
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ад . 1Ш тот Гсрамвл , ни че! сНп прежврвл лор а» фвщт Де глвсвл лор , 11к*пс1 : съ и» по лпгщъ ни пре по! пъпшптвл .
*
ле . Ш» фок а еинт Дела Ботпвл, ин а шлшкат пре че! Доъ свте , ип Ч1пч1—
2еч1 Де вървац!, кари а» тътл»ег.т.
Ав . 1Ш а 21'вБотп8Л кътре Монн, шГ кътре- ЕлЬгар ф1»л лв! Аароп преоткл :
аз • Лвац! къДелшцеле челе Де арапгь Нп пнжлоквл челор арш! : кф фоквл чел
стреш съ'л ршшщ! аколо, къ с'а» сфмбДт късюлшцеле пъкътоинлор ачестора лп
сйФлетеле лор .
ли . ИЛ ле фъ пре еле тавле вътвте лшпрсжврвл жертвелтквлв! , къс'аваДбС
дишаштеа Пошпвлв!, пи с'а8сфшц1т, пи с'«8 фъккт спре севап Фплор лв! 1срам .
лл- . 1Ш а лкат Ел1*агар Ф18Л лв! Аароп преотвлв! къ(1елш'целе челе Де аратъ,
кжте ав аДвс че! арш! .
м . 1Ш ле-а пвс пре еле ла жертвелгик погаегнре Фплор лв! 1сраи, ка ттепеа
Ав алт пеат , кпреле пв есте Ат сч ш.т.ицп лв! Аароп съ п» се апрош'е съ тъшлеге лиишптеа Ботпвл.ч! , ни съ пв 4че каКоре, иа ка пДгшареа лв! , Двпъ квш
а гръ1т Ботпвл прт тжма лв! Мо1с1 .
ма . иИ ав кжрп'т фп лв! 1ср.)1л аДоъ г\ аскпря лв! Мойн , пи а сапра лв! Аароп, гхк&иА: во! ац! оторжт попчлвл Оонтвлв!.
ми . НИ а фост, кжпН лпвългил жЬппреа пре Мо1с1, пи пре Аароп, с'а8
поршт асвпра кортвлв! Л1ъртвр1е1, 1ар пре корт л'а акопергг порвл , пи с'а арътат тър1*реа ТУотпълъХ .
мг. 1Ш а штрат Мо1с1 , пи Аароп Деспре Фаца кортвлв! т.ъртвр1'е!.
мд . 1Ш а гръ1"т Оопшвл кътре Мо!с1 , ип кътре Аароп , 21кхпс1 :
ме . 0свБ1Ц1-въ Дш пнжлоквл аДьпърп ачецп^а , ил вош топ1 пре е! оДатъ , пн
е! ав къгвт пре фпця са .
ме . 1Ш а 21'с Мо1с1 кътре Агроп : Га къДелшца , пи' пвпе лптр\г,псп фок Дш
^Ц1м: жертвелшк, пи аряпкьпресте ел тъш&а, пи терц! Деграв ла тавъръ, инте роагъ
И1. ка. пептрв еГ, къ а е нит таше Аеля Фаца Ьотпглв!, пи алпчепвт а п1ерДепре попвл .
мд . Шл а лват Аароп, преквт Мо1с1 '1а глс лв! : ни а алергат ла аДвпаре,
ин 1атъ а фост дпчепкт терсюреа лп попвл, а псе тътже , ппс'а рвгат пептрв
попвл.
ми . ШГ а стътвт лш пнжлоквл челор торц!, ш! ачелорвП, пи а дпчетат
шсрНсреа .
мл . Ш1 а фост че! торцТ , кари ьъ твр]'т лдптрв ачеа пГерЛере патрв-спрежече ти, ш1 шг.пте свте, аФаръ Ае че! че а8 Ш8р1т пептрв Коре .
н . ИЛ с'а дпторс Аароп ла Мо!а да вша кортвлв! търтврГе! , пи а лпчетат
И1ер(1среа .
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Л#ЖМдЧ-« Д0%-<Пф1-]^1Ч1 ТО)у» Д1Л& М*Г М»рЧ Ч|ЛОр Д0Я-<П^|-Г1Ч1

Н1&мКр 4А1 л#1 I-

прюци ек литзрир лЪ? Д1ла ДКмшХ!» : ш) с'» Ц1н^т >^н иортНл м-хртКрн! .

I а гръ1т Готпвл кътре Монп, гпежш! :
п . Гръетпе ФШор лх! Тсраи , ни" 1*а п"ела е! Т01аг, Т01ЕГ С*0 ^ела
тоц! та! тирП лор бвпъ каселе Фатишор лор , йоъ-спре-яече тоепе , пп пвтеле Ф1'е-кър«]'а скр1'е'л пре Т01*агвл лвТ.
г. 1Ш пктеле лк! Аароп скр1е'л пре Т01пгвл лв! Лев1, къ яп тешг есте , (кпъ
пеатвл кгсЛ Фатшиор лор вор ба .
д. ПП ле веТ п;;пе лре еле лш кортвл търт&р1'е1 лшпреажта търтвр1е1, 6»
ьпбе В018- гръ1 кътре тше .
^ . Ш1 отвл , пре кпреле воШ алеце, Т01*агкл л»1 ва овръсл!, пп вой авете
бела п"пе кжртепла фЛлор л»1 [срам , каре е! кжртеск асг;пра воастръ.
е. НИ е гръ1*т МоТсл Фшор Л81 1срам , ип тоц! та! тарП лор Чав с!ат лвГ
то|'аг, пептр» «не-каре та! таре »п то1аг , а*»пъ каселе Фатпшмор лор с1оъспре-гече тоеце , ии' то1*лг8л лв! Аароп ера лдптре тоеееле лор .
3.1111П пвс Мо1с1 тоенеле лишлштеа Еюшпвлв! лш кортнл търт8р1е1 .
п . ИЛ а фост ;гг1оп /Л а штрат Мо1с! , ип Аароп лдп кортвл търт8р!е1, им 1'атъ
0(1,м,сл1'се то1аг8л лв1 Аароп лш каса л»1 Лев1 ил а фъквт .обраслъ, ип а лдпФлор1т
ФЛОр! , НП а ФЪК8Т И8Ч1 .

л. . ИП а скос МоГс1 тоате тоецеле бела Фаца Вотпклк! ла тоц! фп лв! 1сраи,
Ш1 а8 в ьг«т , ш! ай лват Ф1е-кареле то1агхл съ8 .
I. ИЛ а 2ю Бопш8л кътре 31 оки : пнпе то1*агвл лвТ Аароп лдппаштеа птъртлр1е!лор, лштрв сешп (1е сокоттцъ Фплор челор пеасквлтътор! , ка съ лшчетеае
•а к&рп асвпра теа , ппсъ пк пюаръ.
«I. НИ а Фъквт Мокн, Ш1 Аароп Нвпъ К8Ш а порвпч1т Иогапкл лв! Мокп, аша
а» ф ьквт .
н! . НИ ай гръп фн ли! [срам кътре Мо1с1*, 21кжпс1 : 1атъ пе-ат Т0П1Т, ат
пер!т , пе-ат потоп1т .
п . Тот чел че се атицю (1е кортвл Ботпвлв! ватвр1*, пжпъ лдп СФхршп вот
твр1 .

вшш.
л.. ^.
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ск» пжргл, ш1 ддКч^л* , ш\ Ж1&ТН1Л1 прюфлор , 'др 31Ч^гД,Л| С» ужмдУик Димциор, кд<1 ирг'ш! д»& » 3М1* л^' Явром •
I а гръп Ротпвл кътре Аароп гмжпа" : тв , ли ФечорН тъ! , ни каса
татълв1тъ8 к» п'пе вецТ лва (а) пъкателе челор СФШте , пи тв ни Фечорп ти вец! лва пъкателе преоц'е! вонстре.
в . 1Ш пре Фряци тъ! пеатвл лв! Лев\ , попвлкл татълв! тъй апроП1е'л ла тше, ппсъ се аДаопо лжпгъ тше, ип съ сл^жяскъ в"е, т» , пи фи тъ!
лдтпревпъ кв тше лшпаштеа кортвдв! търт«р1*е1.
г . ИП вор пъ21 пагеле т.чле , ип плгеле кортвлвТ , пвта! ла васеле челе сф"пте , ип' ла жертвслшк пк се вор апроша , ка съ пн тоаръ , хпч! ачепНа ш'ч1 во! .
д . ПП се вор аЛапие ла тше , пп' вор пгг! п.-геле кортвлв! търтвр^е! йнпъ
тоате слвжвело кортвлвТ, ип чел Не алт пеат пв се ва апроша кътре тше.
3 . ПП вецТ пъул пагеле челор СФШте , ип пагеле жертвелп1квлв! , пи пв ва та!
ф" тжше лдптрв фп ла! 1срам .
з . ПП е» ага лват пре ФрацН воцнп пре ЛевщТ а*штре фН лв! 1сра'л с1яр (Ьт
Ботпвлв! , съ слвжаскъ слвжвеле кортвлвТ търтвр|'еТ .
3- Тв , пп Фечори тъ! кв тше пъгщТ преоц1*а воастръ (Пшъ тоатъ ржшМала
жертведшквлв!, ип а ачелор (Пп лъвптрв катапетесте! , пп слгжщТ слгжБеле а*арвлв! иреоц1е! воастре , пи чел ае алт пеат, кареле ва терне алътвреа кв во!
ва тнр' .
н. НП а гръ'т Вотиял кътре Аароп: 1"атъ ей ага а*ат воъпяга пжрпелор те
ле (Пп тоате челе сФшцДте пие а"ела фи лв! 1срам ц'е ат йат ачестеа чшсте ,
ип' Фплор тъ! (1епъ тше, лепе вечшкъ .
л . Ачестеа съФ'евоъ сПп челесФ'пц"те але сФшцмор, Нй аа"вчер! , (Пп тоате
а*арвр'ле лор , пи (Ип тоате жертвелелор, нис1ш тоате челе че аа"вк пептр» грешалеле лор, пи Лп тоате челе че айвк пептрв пъкателе лор, кжте Аа$ е! шю
(Па тоате челе сфштс , але тале вор Ф1 , пп але Фплор тъ! .
I . ^\п сФштеле Сфшцмор вец! тжпка ачестеа , тот върватвл ва тжпка аче
стеа , тв, пи фП тъ! , сФште вор Ф1 ц'е .
А1 . 1Ш ачеаста ва Ф1 воъ Ип пжрга йарврпор (Пп тоате челе че айвк фН лв!
1сра!л ц"е ат с!ат ачестеа, пи Фечормор тъ! , пи Фетелор тале лдпшреввъ кв
тше лепе вечшкъ , тот чел кврат лдп каса та ва тжпка ачестеа .
П1 . Тоатъ п.т,рга влтвлв! с1е летп , пи тоатъ пжрга вшвлв! , ип* пхрга гр«ъв«I, кжте (Лптр'ачестеа се ва йа Оогопвлв!, ц!е ле-ат йат пре еле .
А. « ^М 41* ЧЩ С1 «фЛЖ ^Н АвЯ Д1 01К4Т: ^НЧЮ2Твр'|А1.
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п . Челе лштж! пъсквте тоате кжтс сжпт лш пътжптвл лор , каре вор ас!»—
че Лотпвлй! але тале вор Ф1 , тот чел кврат лт каса та ле ва шжпка пре еле .
^1 . Тот Дарвл чел сфмцлт лттрв фП лв! 1сром , ал тъв" ва Ф1 .
(Г1 . 1Ш тот че Дешккю пжптечеле Дш тот трнпвл , кжте аДвк Лотпвлв! Дела
от пжпъ ла В1тъ , ал тъй" ва Ф1 : 1ар челе лштж! пъскйте але оатешлор съ се
ръсквтпере , ни' челе лштж! пъсквте але в1телор челор пекврате вец! Фаче съ
се ръсквтпере .
61 . 1Ш ръсквтпърареа лв! Двпъ о лвпъ Дела пащере , прецвл чтч! сшл! Двпъ Ош1(и .
С1КЛ8Л чел сфжпт , Доъ-геч! Де ваш сжпт .
д. Н.
З') . 1ар челе лштж! пъсквте але вачмор , ш! челе .]\п7«тЛ пъсквте але омор, ни челе Лкнфльптж! пъсквте але капрелор съ п» Фачец! съ ле ръсквтпере , сФШте , пи сжп- кз- к.
цело лор ве! тврпа престе жсртвсл1йк , ни севл ве! аДвче жертвъ л>птрв ппрос
Де бвпъ пнреагтъ Лотпвлв! .
6 гнил.
ш. НП карпеа ва Ф1 ата , нпшептвл пвперп, ии врацвл чел Дрепт ал тг8ваФ1 . ме- »■•
Л1 . Тоатъ аДвчереа сФштелор , каре вор аДвче фп лв! 1срам Лошпвль! , ще
о ат (1ат , ии Фплор тъ1в ни Фетелор тале кв тше лепевечшкъ, легътврь Де опре
вечш'къ есте лшпамтеа Лотпвлв!, ще, ии сепнпцН тале Двпъ тме .
к . 1Ш а гръ1Т Лотпкл кътре Аароп : лш пътжптвл лор съ п'а1 тош1'е , па
парте пв ва Ф1 ще лштре йжпшн, къ с8 сжпт партеа та, нН тош1еа та .]\птре
фп лв! 1срам .
к» . 1Ш Фплор лв! Лев1 1атъ ле-ат Дат тот че есте а гечеа лш 1сраи то ние
пептрв слвжвеле лор , каре слвжве слкжеск е! лш кортвл търтвр1е! .
кн . НП та! твлт пв вор веш фн лв! 1сраи лш кортвл търтврхе! съ Факъ пъ
кат аДвкътор Де тоарте .
кг. Лев1твл лшсв'ш1 ва слвж^слвжва кортклй! търтхр1*е!, ин е! вор пврта пъ- е Лщш.
кателе лор , леуе вечшкъ лштрв пеашврме лор , ин лдптре фп лв! 1сра1л пв вор ди. д.
шощеп! тоние .
кд . Къ яечъелеле , Фплор лв! Гсраи кареле вораДвче Лотпвлв! Дар, ле-ат
йат Левщиор топне , пептри пчсча ат /ле лор : лдптре фи лв! 1срам нв вор
тощеш топне .
к(-: • 1Ш а гръ1т Лотнвл кътре Моки , гшжпД :
кв. Левщисф ве! грм , ип ве! 21че кътре Джпип! : кжпй вец! лка Дела фп ли!
1сраи гечв1ала , каре ат Дат воъ Дела е! тощешре , атвпч! Дш 2ечв1ала аче1а
вец! аДвче гечвхалъ Вошлвлй! .
кз • " П се вор сокот1 воъ аДвчерпе вогстре, ка гржйл Дела ар»с , Ш1 ка аДвчереа Дела теаск .
кн . Аша вец! аДвче нп" во! Дш тоате аДвчерие Оошпвлв!, (Пп тоате гечвелеле
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воастре , кжте вецТ лва Дела фП лн! 1сраи, ни вец! «За (Пптр^пселе аДвчере Ботпвлв!, лв! Аароп преотвлв!.
кд . Бш тоате челе че съ Да8 воъ съ аскчец! а^вчере Бошпвлв!, ии ДШ тоатъ пжрга , челе СФмндте сПптр 'жпса .
л . 1Ш вецД гхче кътре е! : кжпа" вец! ийвче пжргъ аЧптр'жпса , атвпч! , се
ва сокот1 Левцилор ка роас1а Дела ар1е , ни ка ас]вчереа бела теаск .
л* . 1Ш о вец! тжпка пре джпса лш тот локвл , во! , ни' фи водил , ии васеле вог.стре , къ ачеаста есте сипвр1-са воастръ пептрв сдвжведе воастре челе
На кортвл търтвр1еГ .
лв . 1Ш п« вец! авеа пептрв ачеаста пъкат асЬкжпД пжргъ си'птр'жпса , ка съ
пв спвркац! челе сФште але Филор лвГ 1сраи , ни съ тврщ! .
К А П

*1.

/Ьут & гят1 ама к&"р»ц1р|1, Д1Н чжКш* к»ч|1 чЛ роши Ск фячм дги кУргфрй,
к& кар С1 спяла ллУлт! ф|лКр? ^1 тк^рчцИ : «кнт^У Ч1Л 41 м#{ил +н корт ,

Ш1

гпмтрК васУл 41 н*ар| когиршЧ , ш\ кар| ех атгму! д| тр#п#л мортУлЪн' •

1 а гръ1'т Ботпвд кътре Мо1сд , ш! кътре Апроп , 21кжпЛ :
п . Ачеаста есте лецеа , каре о а порвпч1т Ботпвл , 21*кжпЛ : гръеще Филор лв1 1сраи , ка съ 1а ла сше о жвмче роиие квратъ ,
каре п'аре лш сше пр1'хапъ, ни пре каре п'а фост жчг .
Ошш.
г . Ш1 о ве! Да ла Елеагар преотвл, ни о вор скоате афаръ с1т тавъръ лш
п. \л. лок кврат , ни о_ вор жвппа лшпаттеа лв! .
А . 1Ш ва лва Елеагар аЧп сжпцеле е1, пи вор строш лшпаШтеа Фецикортвлв1 П1гртвр1е1 (Ни сжпцеле е! и*е шаате ор! .
^. Шл о вор арс1е Де тот лшпаттеа лв! , ии ш'елеа е1, ии карпеа , пи сжп
целе е1, к» Балета еТ се вор арсю а"е тот.
1Ш ва лва преотвл летп Де меДрв , пи" 1соп , ни Коккт вор пвпе лш пнжлоквл арс)ерИ с1е тот а жвшчи .
3 . 1Ш ва слъла хашеле сале преотвл, ни ва скъл(1а трьпвл съв кв апъ , ип
Двпъ ачеаста ва штра лш тавъръ, пи пекврат ва Ф1 преотвл пдпъ сеара .
н . 1Ш чел че о а арс пре еа ва спъла хашеле сале, ии ва сжълДа тркпвл съ»
кв апъ , ии пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
л. . 1Ш ва стржпце от кврат чепвша жвшчП , пи о ва пвпе афаръ Де тавъръ
лш лок кврат, ии ва Ф1 сйвпърН Фшор лв! 1сраи лштрв пажъ, апъ йе строшре
квръцеп1е есте .
I. Ш/ чел че а ас! .;пат чепвша вачИ ва спъла ха[пеле сале, ии пекврат ва«
п.тпъ сеара . ии ва Ф1 Филор лв! Гсраи , Ш1 петерппмор , каре лъквеск лютре
во! лецо вечп1къ .
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«I . Чел че съ атшце йе чел торт орГ ад кър»! скФлет с1е от , пекврат ва Ф1
шапте 2 ме .
П1 . Лчеста се ва ккръцд лдп 21*оа атрс1*а , пн лш 21*оа ашаптеа , нп кврат ва
Ф1 : 1пр йе п» се ва квръцл ^п 7л'оа атре!а , ип лш 2]'оа ашаптеа , пекврат ва Ф1 .
п . Тот чел че се ва атмпе йе чел торт йт тот свФлетвл отвлв! , йе ва тврц
ни п» се ва ккръш' , кортвл Ботпвлв! а пжпгърхт , пептрв аче1а ва пер1 скФлетвл ачела йт 1срам , къ апа строшре! п» са строшт престо ел , пекврат есте,
къ пеквръцча лв! лштр'жпсвл есте .
д| . 1Ш ачеаста есте лецеа : йе ва т«р! от лткасъ, тот чел че штръ лш
касъ , Ш1 к.т>те сжпт л|п касъ пекврате вор Ф1 шапте гме .
$\. 1Ш тот васвл йеишс, каре пв есте легат кв легътвр1 йеасвпра, пекврат есте
01 . 1Ш тот чел че се ва атшпе йе Фаца првпквлв! ръшт , сав торт , сав йе
ос отспеск, сак йе торт&пт , шапте гмс пекврат ва <н .
31 . 1Ш вор лва пептрв чел пекврат йш чепвша чеа арсъ а квръцеп1е! , пи
вор тврпа престе апъ В1е лштр'вп вас .
Н1 . 1Ш ва лва 1соп, нп ва пша лш апъ върнат кврат, им ва строги .рп касъ,
пи престе васе , пи престе свФлете , кхте вор Ф1 аколо , нп престе чел че с'ав
атшс йе ос отспеск, сак йе чел ръшт , сав йе чел торт , сак йе тортжпт .
.0.1 . 1Ш ва строш чел кврат престе чел пекврат лш /лоа атрс1*а , ни' лш 21"оа
ашаптеа , ип се ва квръцд лш /лоа ашаптеа , ип' ва спъла хаГпеле сале , ип' ва
скълйа трвпвл съв кв апъ , нп пекврат в а Ф1 плпъ сеара .
■ . 1Ш отвл, кареле се ва пжпгър1 , ип пв се ва квръщ , ва пер1 свФлетвл ачела Й1П пнждоквд айвпърН , къ сФШтеле Потпвлв! а спвркат, нп пептрв къ апъ
йе строшре пв с'а строшт престе йжпсвл , пекврат есте .
к* . 1Ш ва Ф1 воъ леце вечшкъ , пи чел че стропеще кв апъ йе строшре , ва
спъла хпГпело сале , пи чел че съ атшце йе апа строшре! пекврат ва <и пжпъ
сеара .
кн . 1Ш тот ор! йе че съ ва атмпе чел пекврат , пекврат ва Ф1 , ни" свФлеткл
че съ атмпе пекврат ва Ф1 пжпъ сеара .
К А П

К.

Мо»»1 Мд*1дя» : к^у» дпя дж шдтря поп&л^лЬ" -и кжрпд : Мош ия й хром грНИСН До/ин^лЬ'! лл *пл при1111 шнт|># »Ч11А С1 Ашпек а1 1Нтрд|ИА ^м ихмжнтКл ф'АггдУшцп , ш\ N1 лгсжндК'| бдож са трак», с* псгодр» л* мУнт!Л| Х«« ' #нд|
сф1нц1НдК-п 6л1*х*р |1|)(1||1&, тску барон тат*л л#1 .

36. ъ
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1 л8 вешт ФЙ лв! край К8 тоатъ г двпиреа лп п?;ст1еа Сша! лп л»па чеа ш'п'тжш, ип а рътос попвлвл лп КааЧс , ни а тври аколо
Мар1аш , ип с'а лпгропат аколо .
к . 1Ш п'авеа апъ айкпареа , ип с'а стржпс асвпра лв! Мо!с1 , пи
а лв! Апроп .
г . ЦК влестета попвлвл пре Моня, 21кжгк1: о ! къ Де ат Ф1 пери кжпа" авперп
фрацП пощр1 лишаштеа Ботпвлв! .
вш''й1 .
а . 1Ш пептрв че ай! сви айвпареа Ботпвлв! дп пвспеа ачеаста, ка съ пе
31. г. оторжц! пре по1, ип виеле поостре.
с . НИ пептр» че ачеаста? Де пе-ац! сви пре по! ш'п Еппет ка съ вешт ла ачест лок ръв , лт каре пв се сеатъпъ шч! стоки}! , шч! ви , шч! ро<Ш , шч!
апъ Де бъвт пв есте .
5 . Ш1 а8 вешт МоТсц ни Аароп Дела Фаца аДапърП ла вша кортвлв! търтвр}'еГ, ип пв" къявт пре Фацъ, ип с'а арътат тър}'реа Ботпвлв! кътре Джпшп .
е . 1Ш а гръи Ботпвл кътре Монм, яшжпД :
н . 1а то1агкл тъв , ип стржпце аДкпареа, тв , ип Аароп Фрателе тъв , ип
гръщ! кътре П1-атръ дппаниеа лор , ип ва с1а апеле сале , ип вец! скоате апъ
Сш'|а1. Дш шатръ , ип вец! аДъпа аДвпареа , ип виеле лор .
31. ел • Ш1 а лват Мо!с1 то1агвл Дтпаштеа Ботпвлв!, Двпъ квт- апорвпчи Ботпвл.
— е.
| . НИ а аДвпат Мо!с1 , ип Аароп аДвпареа лдппаштеа шетрц ип а 21С кътре
ЛЦ1Л1: е!: лскклтац|"-тъ че! пе асквлтътор!, авДш шатра ачеаста вош скоате воъ апъ?
й1. д.
41. Ш) рнПкжш! Мо!с1 тжпа са а лови шатра кв тоьчгкл Де с!оъ ор! , Ш1 а
Псллм. еши апъ твлтъ , ни ак бъвт аДвпареа , пи' виеле лор .
оз- е'"' • Ш' а 2'с Вотпвл кътре Мо1сц ип кътре Аароп : пептр» къ п'ац! крегвт,
— к. съ тъ сФшцщ! лишаштеа фПлор лк! 1срам , пептрв аче1*а пв вец! въга во! авн* Ко^: пареа ачеаста ли1 пътжптвл , каре л'аш Дат лор .
I. ^.
п. Ачеаста есте апа пр1Ч1рП къ с'.-1В пр1Ч1Т фИ лв! 1срам лшпаниеа 1)отпвлв!.
в Л*у1- 1И I с'а СФШЦ1Т лптрв е! .
а. АЗ'
*'• НИ атр1пио Мо!с1* сол! Дш КасНс ла лшпъратвл ЕДот , яшжпД : ачестеа
Я1*че Фрателе тъв 1сраи : тв щп тоатъ остепеала, каре пе-ав аФлат пре по! .
(71 . Квт с'и» погоржт пър^пцп пощр1 лп Еппет , ип ав петершчи лт Еппет
жив тклте , ип' пе-ав" пекъамт. пре по1 Епптепп , Ш1 пре пършци пощр1 •
91 . Ш1 ат стр1'тт кътре Оотпвл , ип Ботпвл а ав21Т гласвл пострв, Ш1 тр1пи'цжп(] ли.пер пе-яв скос пре по! <Пп Ег1пет, Ш1 аквт сжптет лш Каш'с четатеа Нш пнртеа хотарелор тале .
31 . Съ тречет прт пътжптвл тъ8 , пв вот трече при! царш! , п^ч! пр1п вН,
П1ч! вот веа апъ Ип Фжптжпа тя , пре калеа лшпърътеаскъ вот терце, пя пе
вот авате бея <1реапта , шч! беа стжпга , пжпъ вот трече хотареле тале .
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и' . 1Ш а 21с Ес1от кътре ел : пк вец! трече прш пътжптвл плен : 1*ар а*е пв
К8 ръ2Б018 во1'к ени' лшпаштеа та .
.0.1 . ПП аг'с лв! фп лв! Герои : пре лжпгъ твпте вот трече , 1*ар йе воткеа
сНп апа та ен , пп в1*теде теле , ("а-вот прецвл ц'е , лвкрн пик есте, пре л.т,пгь швпте вот трече .
к . 1ар ел а тпс : пк ве! трече прш пътжптвл пнев , пп а еш1*т ЕсГот лшпоштеа л»1 к« глоатъ греа , ни кк шжпъ таре .
к» . ЛИ п'а врвт Есют съ ласе пре Гсраи съ треакъ прш хотареле сале ,
нп с'а лбътвт Герои (Тела бжпевд .
кн . ПИ с"о» р'сНкат аш КасНс , нп а« торс фп лв! 1сраи тоатъ жГвпареа лдп
твптеле Ор .
кг . 1Ш а 21С Бопшвл кътре Мо1с', ии кътре Аароп лш твптеле Ор ла хо
тареле пъшжптвлв! лв! Есют , 21кжп<1 :
кд . Съ се асГаоце Аароп ла попвлвл съв , къ пв вец! штра лш пътжптвл , ка
ре л'аш (1ат Фнлор лв! 1срам тощешре, пептрв къ т оц! лштържтат пре пипе
ла апа пр'ч1рп .
ке> 1а пре Аароп Фрателе тъв , ин пре Елеагар Фечорвл лв1, шП све пре
е! лш твптеле Ор лшпаштеа атоатъ асГвпареа .
кз . ПИ (Гесвракъ пре Аароп (Те хашеле лв! , ни' лдтвракъ пре Елеагар Фечорвл в <Тцн.
лв1, нп Аароп се ва осГаоце , цн ва твр' аколо .
лв- й.
«3 ■ ПИ о фъквт МоГс' сГвпъ квт 'I а порвпч'т Потпвл, пи 'I а св'т пре е! лш
твптеле Ор лшпаштеа атоатъ айвпареа .
кн . НП а (юсвръкат пре Аароп сГе хашеле лв! , нп* а л>тг,ръкат кв еле пре Елеагар Фечорвл лк! , пи а твр"т Аароп аколо лш вжрфвд твптелв!, пи сав погоржт Мо1с|' , нп Елеагар Лп швпте .
ха. ПИ ок въгмт тоатъ асЬпареа , къ а тврГт Аароп, ппавплжпс пре Аа
роп треЬгеч! (Те гие тоатъ каса лв1 1сраи .
К А П

КД .

11рл1л с1*Ки|и п§1 Х*ндм1§ : шмтрЬ' л1пс1р»» &П11 , ин * пжТнГ , ш\ #1жр|» МднП
кжртйнд попКлКл ек т*члит илрш асУгмд лой : ^мпротчпд а кхрор* мКшккрУ Г1А'кжнд#-н шарш д> д^амя , ек вшдиск : е* шаУкк О1ои, ш\ Ог ^«пгр*ф1 .
1* а авх1т Хапапевд лшпъратвл Арайвлв! чел че лъкв'а вътре пвст'е,
къ а вешт 1срам пре калеа Атарш, ш! с'авръ2Б01т асвпра лв! Гсраи , пп ов ровГт (Пп е! ровппе .
н . НП а фъпхШт Герои фъгъсГвшцъ Ботпвлв! , пп" а г'с (Зе'т1 ве!
<1 а пре попвлвл ачеста свпт тжпа теа , во'в а^вче пре ел й*ар , пм четъцие лв! .
г . ПП а асквлтат Ботпвл гласвл лв! край , пи* а йат пре хапапев свпт тепа
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ле! , Ш1 д'а абвс бар пре ел, ш! четъщле «I , ни а кетат пвтеле локвлв!. ячелма : бар абвс .
д . 1Ш пнрчегжпб бш твптеле Ор пре калеа чеа беспре шареа роип'е а лшквлцврат пътжлтвл ле! Е(!от , ли а слъв"т попвлкл пре кале .
е . III 1 кжртеа попвлвл асвпра лв1 1)ктпе/е8, пп асвпра л»1 Монл, аигжпб :
къч! пе-в! скос пре по! бш Егшет, ка съ ле отор1 лш п«спс ? къ лв есте шч1
пж1ле , П1Ч1 апъ , пи свфлствл пострв сак вржт кв ачеастъ пж1пе бешлртъ .
^Ц1лг.
9. Ш" а тр"пис Бопшвл лш попвл шерп! оторжтор!, пи' швшка пре попвл ,
5. е- ш' в% Л1кр1т попвл твлт бш фп л»1 1срам .
д Кори
д. 1Ш тергжпб попвлкл ла Моки а г'с : ат пъкътк"т , къ ат грък ръв аI. а. свпра Ботпклв! , пи асвпра та, роагъ-те бар кътре Ботпкл , ка съ 1а бела
по! шарпеле , пи* с'а рвгат МоГс" кътре Логалвл пептрв попвл .
я. 1Ш а 21с Потпвл кътре Мо1с' : фъ дое шарпе бе аратъ, шГл пвпе пре
ел сетп , ли" ва Ф1 бе ва твтка шарпеле пре от , тот чел твшкат въ2жпбк'л
пре ел ва тръ1 .
1с»м .
д . ПИ а фъквт Мо1с1 шарпе бе аратъ, ли л'а пвс пре ел сетп , ли' кжпб твшг. ди ка шарпеле пре от , съ в1та ла шарпеле чел бе аратъ , пи тръ'а .
' . Ш| с*ав р'б'кат фи лв! 1сра1л, ли ав тгвържт лш Овот .
«1 . 1Ш р1б1кжпбв-се бш Овот ав тъвържт лш Ахалге бш коло лш пвст1*еа ка
ре есте беспре Фаца лв! Моав спре ръсър'твл соарелв! .
в'. 1Ш бе аколо с'ав скклат , пи ав тъг.ържт лш валеа 2арсб .
ЖУд1'
г' • ^1 бе аколо р'6'кжпбв-се ав тъвържт б!п коло бе Арпоп лшп8ст'еа.че1'а
*'. N1. че есте аФаръ бш хотареле Аторе1лор, къ Арпоп есте лш хотареле лв! Моав,
лштрс Моав , ш' лштре Аторе8 .
д"| . Пептрв аче*а съ 21'че лш Картеа : ръ2Б0"вл Юотпвлв! : пре 2оов в$ арс,
пи въТле лв! Арпоп .
е'. НИ въТле ле-пв пвс лъкашвл лв! 1р, ли съ алътвръ кв хотареле лв! Моав.
в' . Ш1 бе аколо Фжптжпа , ачеаста есте Фжлтжпа , каре а г"с 1)опшвл кътре
Мо1с1 : абвпъ попвлвл , ни ле во'в ба лор апъ съ кеа .
3*1 . Атвпч! а кжптат 1сраи кжптареа ачеаста , ла фжптжпъ , Фачец1 лшчепвтвл е! .
н' . Фжптжпъ о ав* съпат пре 'а къпетепиле , чоплкв-о-а? пре еа л^тпърацЯ
пеатвр!лор лштрк лшпъръц'еа лор лштрв стъпжп'реа лор .
л.1 . 1Ш бела фжптжпъ ла Маптапаш , пп бела Маптапаш ла Кяалил, пи бела
]\* аалил ла Ватот .
к . 1Ш бела Ватот ла Капш , каре есте лш кжтпвл лв! Моав , бела вжрФвл
чел»! ЧОШ1Т , каре кавтъ спре Фаца п«ст'е1 .
вД|у| .
к& . 1Ш а тр'ппс М01С1 сол1 ла (лоп фпшъратвл АтореТдор квквв!пте беп*в . кв. че , Х1кжпб :
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кв . Вот трече прш пъгажптвд тъй , пре кале вот терце , пвпе вот аватежКд!:
п!ч! лш цартъ, ш"ч! лш в!е , шч! вот вее апъ аЧп Фжптжпа та , пре кале а лдт- лв. лл.
пърътеаскъ вот терце пжпъ че вот трече хотареде тале .
кг . 1Ш п'а лъсат Поп пре Гсраи съ треакъ прш хотареле лв! : ни ай ас1впат
Поп пре тот попвлвл съ» , пи ав" енпт .|\п П8СТ16 съ стеа лшпронва лк! Гсраи ,
пп а8 веп1т лш 1сса, пи с'а8 пвс лшпронва л»1 Гсраи .
кд> . ГШ л'а бътйт пре ел Гсраи к« вчкюре бе спв1е, пи а стъпжп!т пъшжптвл Пс»лмл»1 , с1ела Арпоп пжпъ ла 1аков пжпъ ла ФечорН л«1 Аттап, къ 1аг1р хотаркл рлд. I.
фПлор Л81 Аттап есте .
— ни
к@. ГШ а леат Гсраи тоате четъцие ачестеа , пп а лъкв1т Гсраи лш тоате Ймо:
четъшле АшореТлор , лш Есевоп , ни" лш тоате челе с!е прш прежврвл лор.
\. *..
кг . Къ Есевоп есте четатеа лк! Поп фпшъратвлв! Атореиор , пп ачеста а
бът»т пре лшшъратвд Моав та! лшпаште, ш! а дват тот пъшжптвл лн! дела Аро1*р
пжпъ ла Арпоп .
■з • Пептрв аче1а 21*к че! че гръеск лш писю : вешцД лш Есевоп , ка съ се 21(юаскъ , пи съ се токтеаскъ четатеа Сшп .
■п . Еъ фок а еннт &\п Есевоп , пп паръ <Нп четатеа лв! Поп , пн а тжпкат
пжпъ ла Моав , ип а апн'ст81Т стжлш'1 лв! Арпоп .
ка . Ва! Ц1*е Моав, пергт-а попвлвл Хашос, датй-с^в" фн лор съ се тжп- жУд!:
Т81аскъ , пп Фетеле лор ровете лв! Сшп лшшъратвлв! Аторе1лор .
аЬ ка.
а . ГШ сътжпца лор шере, Есевоп пжпъ ла Вевоп , пи Фетеие лор лшкъ ар- г Дп%серъ кв фок престе Моав .
м. за* . 1Ш а лъквгт Гсраи лш тоате четъцие Атореиор .
ая . ПП а трпшс Мо1с1 , ка съ юкос!оаскъ пре Га21*р , пи о а дват пре еа ,
пи сателе е!, пн а скос пре Ашорсвл , каре ера аколо.
п&гуш .
аг . ГШ лшторкапдв-се с'ан свп пре калеа чеа кътре Васап , пп а еппт Ог г. г.
д^шпъратвл Васапвлв! лшпаштеа лор , пи тот попвлвл лв! ла ръ/во1« лш Едраш . кл. зад . Г1П а 21с Бошпвл кътре Мо!с1 : съ пх те теш! де ел , къ лдп тжинде
тале л'ат (1ат пре ел , пи тот попвлвл лв! , пи тот пъшжптвл лв! , пи ве! Фаче
л*1 , квш а! фъквт лй1 Поп лшпъратвдв! Атореиор , каре лъкв1а лш Есевоп .
а^ . ГГП л'а вътвт пре ел, пн пре Фечорп лв!, ии пре тот попвлвл дв!, пжпъ
п'а лъсат дштр'жпсБЛ ров в18, пн а тощешт пъшжптвл лор.
К А П

кв.

Далак .^.мпяр&т^л лУ1 Моап д>1 до» е^ ким* п»1 Яадддм вржко^А , ек кл1(ТШ1 П|1 1<уА1АТ1нГ ,
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а 1 пкрчеххш) фи л81 1сраи , ав тъвържт да апвсвл лв! Моав лжпгъ
1орс1ап кътре 1ер1*хоп .
в . 1Ш въ2ЖП(1 Валак ФечорвД д»! СепФор , тоате кжте а фъквт
1р 1сраи Аторевлв! .
г . Са тетвт Моав Де попвл Фоарте къ твлц! ера , ип с'а дшгрсшт Моав
Де Фаца Филор лв! 1сраи .
д . ИЛ а г!с Моав кътре вътржпп лв! МасИат : аквт ва адеце а(1впареа ачеаста пре тоц! че! сНп прежврвл пострв , квт алеце вщелкл 1*арва чеа верДе Ип
кжтп, пп Балак Фечорвл лк! СепФор ера ^тпърат дв! Моав пре вретса аче1*а .
1сУс
$. 1Ш а тр1пи'с сол? да Балааш Фечорвл лв! Веор лш Фатвра , каре есте ла
Нави ржвл пътжптвлк! Фплор попвлвдвГ стк , съ'л кете пре ел 21кжш1 : 1атъ попвл
кд. а. ав еипт <Нп Егшет, шматъ ав акоперк Фаца пътжптвлв! , ип ачеста шаДелпппрот1ва теа .
в . 1Ш аквт вшо де вдестетъ пие пре попвлвл ачеста , къ та! таре Декжт
шше есте , Доар вош пвтеа съ »Ч1г аЧптрв е! , пн съ'1 скоц пре е! Дш пътжпт.
къ Ш18 •> къ пре кари ве! вше-кввжпта , вше-кввжптац.! сжпт , ип пре кари ве!
влестета тв , Блестетац! сжпт .
д. ИП а терс вътржпп лв! Моав, пп Бътржт'1 лв! МасИат ДвкжпД Дарвр! лдп
тж!ш'ле лор пептрв връж I , ип гв вешт ла Валааш , ий '! ав спвс лв! кввштеле
лв! Валак.
н . 1ар ел а г\с кътре е! : тжпецТ п1ч1 престе поапте , ип вой ръспвпДе воъ
лвкрврме , каре ва гръ1 Ботпвл кътре пипе .
л. . ИЛ а рътас воерп лв! Моав ла Валаат , ни а вешт Бвтпегев ла Валааш,
ни'1ав 21С лв! : че сжпт ачещ! оатеп! ла тше ?
I . ИЛ а гмс Валаат кътре 1)ъптегеъ: Валак Фечорвл ла! СепФор .^шпъратвл
лв! Моав 'I а тр1ппс пре е! ла пипе , жшжпД :
«I . 1атъ попвл ав еипт (Ип Егшет , ип' ав акопер1т Фаца пътжптвлв! , пп ачеста шаДе лшшронва теа, пп аквт вшо Де'л влестетъ пне пре ел, Доаръ*л
В018 пвтеа асвпр1 пре ел, пн скоате пре ел Де пре пътжпт .
п| . ПИ а 21С Ботпвл кътре Валаат , пв ве! терце кв е! , тч! ве! Блестета
попвлвл , къ есте вше-кввжптат .
п . ИП сквлжпДв-се Валаат Дшипсаца , а г\с кътре воерп лв! Вадак : ДвчеШ-въ да Вотпвл вострк , къ пре тше пвтъ ласъ ивтпегев" съ терг кв во! .
д\ . ИП сквлжпс1в-се воерп лв! Моав аветт ла Валак, 21'кжпД : Валаат п'а
врВТ СЪ В16 кв по! .

ф . ПП ав аДаос дшкъ Вадак а тршите воер! та! твлц! , ип та! чшстщ! 6е~
кжт ачещ!а .
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ачестеа %1че Валак а лв! Сеп*ор :

е1. 1Ш а веп1т Валааш, ш! 'Га гю лв! :
рогк-те пк те лелев! а веш' ла пипе .
д| . Къ к» чшсте те вой чшст1, ип кдте ве! г!че, вой Фаче ц|'е , лвшатво |(е влестетъ пие пре попвдйл ачеста .
Й1 - 1111 а ргспвпс Балааш , ип а г\с воериор лв! Валак: йе'т! ва дв пие
Валак плтъ кова Не арцтт, шИе авр , пв вой пвтеа съ калк кевжптвлБотП8ЛВ1 Т)тч\съе« , съ'л Фак пре ел пик , са8 таре лштрв квпетвл пиеХ .
л.1 . Ш1 аквт рътжпец1 лп поаптеа ачеаста , ка съ квпоск , че ва айаопе Оотпвл а гръ1 кътре пипе .
к . 1Ш а вешт Ввшпегев' ла Галаат поаптеа , пи '! а г/с лв! : ве а вешт съ те
кете оотепн ачецна , сквлжпйв-те шерп! йвпъ е! : лпсъ кввжйтвл , каре 'л вой
гръ! кътре тшв , ачела съ'л Фач! .
кд . ВИ сквлжпйв-се Валааш сКпнпсаца а пвс шаоа пре асша са , ни а пхрчес
кв воерп лв! Моав.
кп . 11Л с'а пнмпеат кв 1вш*те Бвтгехев, къч1 терпе ел, пи' Са сквлат фп- а Пи-:
первл лв! Бвтпегев , ка съ'л гавстре пре ел пре кале , ии ел шейеа пре асша в. ви
са , пи сюъ слвц! але лв! ера к» Джпсвл .
кг . ИП въгжлй ас1па пре ^ппервл лв! Бвтпегев стжпйв'! ллтпрот1*въ лп ка
ле , пи кв сав!еа скоасъ ^п тжпа са, с'а авътвт 8С1*па<Нп кале, ип' териеаспре
вжтп : 1ар ел вътеа пре асшъ кв то1агвл съ« , ка с'о ллйрептеге ля кале.
кд. ИП а стътвт ^пцервл лв! Льтпеге^ лштре ръгоареле вшор, гара1 сип
коаче , ил гарс! Ли коло .
ке . 1Ш въжжла1 ас!па пре ;]\пцервл лв! Лвптегек , с'а трос кътре гара", пп а
стржпс шчорвл лв! Валааш ла гари, ни Валааш а аааое лпкъ аошаГвате.
кз . ПП а айаос фппервл лв! Ббшпегев, пи шергжлй а стътвт лп лок стр!шт,
впие пв съ пвтеа авате лаа*реапта, сав ла стжлга .
кд . ПП въгжпо* асша пре .<]\пцервл лв! Вйлшегев , с'а квлкат свпт Валааш , нн
с'а тжшат Валааш , ип вътеа пре асшъ кв Т01*агвл .
кД . ПП а йеишс Вктпегев гвра асше!, ин а /Ле кътре Валааш: че'ц!ат фъквт Де та! вътвт йе тре! ор! кв ачеаста .
ка . ВИ а 21с Валааш кътре асшъ : пептрв къ ша! пекъяпт , пп а"е аш! Ф1*
аввт квц1т лш шжпа шеа те-аш! Ф1 жвппат .
а . ПП а 21С асша кътре Валааш : ?.в лв едлт ев асша та , пре каре еПп тьперецие тале а! лшкълпсат пжпъ лш 21'оа йе встъг! ? ав (1оар Ип певъгаре бе
сеошъ аш фъквт ц1е ачеаста ? 1*ар ел а 21'с пв .
л» . ПИ а (1ескопер1'т Бвшпегей окЛ лв! Валааш , пи а въхвт пре ^|\ппервл Бошпвлв! стжпс! лшпрот1въ лпкале , Ш1сав1еа скоасъ ллшжпа лв!, пи плекжлс1в-се
с'а дпкшат кв Фаца са .

37,

Т

290
ак . Ши 21*с л«Т фппервл лв! БвятегеИ: пептрв че а! вътвтпре ас!па та аквт а тре1а оаръ ? пи 1атъ е8 ат еиит съ те швстрв пре тше , пептрв къ п« еете кадеа та Дрегптъ лшшптеа гаеа.
аг . Ш1 въгжпДвтъ асша с'а авътвт Дела тше аквт атре1*а оаръ к» ачеаста ,
ииДе п»с'ар « авътвт, аквш пре тше те-аш! Ф1 оторжт, шч прееа оашФ1Пъ21Т (») .

лд. ПИ а В1С Валаат кътре .^ппервд Ботпвдв!: греппт-ат, къ п'ат щдвт, квга
къ тв 'Ш1 аТ стътвт л1тпрот1'въ лшпаштеа теа лш кале , ип аквт Де пв'ц! плаче
иде тъ вой лттоарче .
а*. 1Ш а ги; .^щгервл лв! Охтпекей кътре Валяат, пасъ лдтпревпъ кв оатепП
ачедпа, пвта! кввжптвл , каре воШ 21'че кътре тше, ачеста съ пъгещ! , ка съ'л
гръещ! * и» а терс Валаат кв воерн лв! Валак .
ле . НИ авгшД Валак , квт къ вте Валаат , а епнт лдптрв лшт1тпи1ареа лв!
ла четатеа Моав , каре есте ла хотареле Арпопвлв!, каре есте Дтпартеахотарелор .
ла . 1Ш а 21С Валак кътре Валяат : ек п'ат трШс ла тше съ те кете ,
пепгрн че п'а! вешт да пипе ? а8 Доар сокота! къ пв вой пвтеа съ те чшстеск?
лй . Ш1 а К1с Впдпат кътре Валак : 1"атъ ат веп1Т ла тше , а8 пвтеа-вой аквт грг1 чева? кввжптвл , каре ва пвпе В-впшеге» лт гвра теа, ачела 'л вой гръ1.
ла . 1Ш а терс Валаят кв Валак, ип аветт ла четъцме ккрциор .
м. ЦН а жвппеат Валак о! , инвще!, ип а тришс лв! Валаат, ип воериор
челор че ера кв ел .
м& . Ш1 а фост аДоа ъ\ а лват Валак пре Валаат , пи л'а св1'т да стжлпвл лв!
Ваад , ип '! а арътат лв! Де аколо о парте оаре-каре Де попвл .
К А П

КГ.

ИЬЛккМ фтКЖМД, ОЛТА11 С* Г«Т|ф1 * ЕЛНТ1М& Пр! в«р|Т,

41 ^М ЛОК Д1 а" БЛКТ1МД

ОД&Т« Ш1 Л>1 ЛЛТ» А1Г% Е'Н> К^ШНПД^ 11(11 ПОП#Л#Л Л#1 1су41Л ,

Ш1 мЬ'лТ| Д>| |Д

ПйОйОЧ11)11 .

I а 21*с Валаат лв! Валак: 2 Меще ппе а!ч! шапте жертвелт'че, ип 'ш!
гътете а1ч! тнппте В1*ве1, ип' шапте вервеч! .
и. ПИ а фъккт Валак Днпъ квт '1а 2|*с Валаат, ип" ав аДвс вщел.
ш1 вервече пре жертвелт'к
г. ВИ а 21С Валаат кътре Валак стъ! апроапе Де жертвата, ип ев воШ терие ка До ар ппсъвааръта Рвтпегев' лштрв лштш.пшаре, ип' кввжптвл, каре "д
ва пръта пие , цГл воШ спвпе ц!е , ип а стътвт Валак лжпгъ жертва са .
дг .

* йгут к(| .
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д . Тар Валаат а терс съ лштреве пре Бвтпегек , нп" а терс <1репт , нп с'а
арът ат Бктпегек л»1 Валаат , пи а г\с Валаат кътре ел , чоле шап те жертвелплче ле-ат гът, ин ат пвс вп вщел нп вп вервече престе Фхе-кпрежертВ6ЛШК .

^. НП апнс Ввтпеген кввжпт лт гвра лв! Валаат, плахи;: лштопрче-те
ла Валак , нп аша гръеще .
з . Ш1 с'а лшторс ла ел : 1ар ел ста йепарте в*е жертвеле сяле, ни тоц! воерп
л»1 Моав лшпрекпъ кв ел , пп .аФОст Ювхвл лв1 Октпегев престе ел .
3- НП лвжп(1 пш!а са а /ле : (Нп Месопотаппа ш'а кошпт пре пипе Валпк .^\т□ъратвл лк1 Моав , (Нп пявпцТ а" ела ръсърй , гииьпд : вшо влеотетъ пие пре
1аков , нп' вшо оежп^еще пре 1срам .
н . Квгп во»8 влестта пре чел че п»'л влестетъ Оотпкл ? сан квт вот осдлкП
пре чел че п»'л оежпйете Пвтпехек ?
л. . Къ (1т влрФвл твпцмор ве<1еа'л-в(ш пре ел, пп <Нп а,еал8р1квпоаще'л-в01'8'
пре ел : "атъ попклвл, кареле сшгвр ва льк«1 , нп лштре алте пеатвр! пв се
ва пвтъра .
I '. Ч/пе а пвтърпт сътжпца л«1 Таков ? нп чшс ва пвтъра пороаЛеле лв!
1срам ? съ тоаръ скФлеткл ппе» лмтрв евФлетеле Лрепциор , ни съ се Факъ
сътжпца теа , ка сътжпца лор.
*{ . НВ а 2л'с Валак кътре Валаат : че а! фъквт го!е ? еъ влестетТ пре връжташп т|'е1 те-ат кетпт , нп' 1'атъ 1аТ Б1*пе-кгвжптат кк шпе- кввжлтаре .
п1 . Л1|" ах|'с Палнат кьтре Валак : ав пв кжте ва пчпе Октпегев лдп гвра шеа ,
ачестеа воШ пъ21 агръ1?
п. НВ а г\с кътре ел Валак: т»1 вто лмкъ кя пипе Л1птр'плт лок, йе впие пв'л
ве! вейеа пре ел йе аколо , ч» пвта> опарте й|'птр,дясвл ве! веяеа : 1ар пре
тоцТпв'! ве! вес1еа , нп' а"е аколо влестетъ пре ажпсвл .
д\ . НП л*а лват пре ел л^птр'вп П!<?к (!е цартъ пре вжрФвл челв! чешк, нп
а гШт аколо шапте жертвелш'че , ип а пвс вщел , иИ вервече пре жертвелтк .
61 . ВВ а 2|'с Валаага кътре Валак : стм лжлгь жертви та , гар ев тъ ноШсгаче
съ лштрев пре Ввтпсяев .
31 . Ш* а лттнптпат Ввтпеаев пре Валаат , ни а пвс кввжлт лдп гвра лв! ,
пп аги;: лдптоарче-те ла Валак , нп ачеетеа съ гръещ»31 ., ВВ е'а лдпторс ла ел , 1ар ел ста апроапе ае жертва еа , пи тоц! восрИ
лв! Моав кв ел, ннЧа 21С Валак лв! : че а гръ1Т Ботпвл ?
н). ВВ лвжтг тлс1а са а хк: екоалъ-те Валак, Ш1 асквлтъ , 1а лдп врек! търтвр1в Фечорвл лв1 СепФор .
л.\ . Бвшпегев пв есхе ка огавл съ се твте , мч! ка Ф1вл отвлв! съ се лдпгрогеаскъ, ел а21«1 а8пвва Фсче ? гръ1-ва : Ш1 а8пвваФ1?
37. 2*
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к . 1атъ ка съ Бше-кквштея т'ат лват , вдпе-кввжпта-воШ , ш! п« вой фптоарче .
к«. Ка ва Ф1 остепеалълштрв Гаков, шч! съ ва ш пекаг лштрв 1сраи : Ботпвл Бвтпегевл де! кх ел есте , челе тър1те але воерПлор дштрв с1жпсвл .
кя . Вьтпегсн чел че л'а скос пре ел (Пп Егшет ка тър!реа вшкорпвлв! ле! .
кг . Къ п» есте (1ескжптек лш 1пков , тч1 враже лш 1срам , лш вреше се ва
гръ1 да! 1аков , пи лв! 1сраи че ва съвжрпп Бвшпехек ?
кд . 1атъ попвлвл , ка кп пв]'й с1е лев сева скала, ни' ка вплев се ва сешецц
па вя сюрпи пкпъ че ва тжпка вжпат , ип" ва веа сжпцеле челор ръшц! .
к{7. ВИ а 21*с Валак кътре Валааш : тчГ кв влестевл съ п»'л Блестели Ш1'е пре
ел , 1ич1 вше-кввжптжпд съ п«'л Б1'пе-К8вштег1 пре ел .
кв .. 1Ш ръснвпхжпс! Валпаш а г\с лъХ Валак , а8 п'ат гръ1Т Ц1е, 21кжпс1: къ
кквжптвл, каре 'пи" ва 7лче ЪктпегеХ ачела шш Фаче?
кз • ВИ а 21с Валак кътре Валааш, вшо съ те век лштр'алт док, ни (1е ва
плъчса лв! Овтпегев влестеатъ'л пре ел йе аколо . '
кн ИВ а лват Валак пре Валааш , лш вжрФвл л«1 Фогор , каре съ литпсю
спре пвсле .
кл. . ВИ а где Валааш , кътре Валак : 2к)еще ш1е адч! шапте жертвелшчо ,
пи 'пи гъТеще шапте вще! , пи шапте вервеч! .
л . ВИ а фъквт Валак преккт 'I а л1е Валааш , пи а пвс вщел , ни вервече пре
жертвелшк .
К А П
8&АААМ А Т»М*-01рХ вЬМ-И^вЬГГМХ* ,

КХ.
ш\ НО0ОЧ1Т1 П*ОрОЧ1ф| Д1 1с1*1Л ,

Ш1 Д1

Хг*СТОС, Ш1 КХ В* КДТ1, VII ПА Ш1*Д1 П61 А МАЛ1Т1Н1 , Пр1 К|Т|Н1, Ш| МА1 Мо»1НТ1м1 .

I въгжпс! Валааш , къ вше есте лиша1птеа Бопшкл»! а В1пе-кввжпта
пре 1сра1л , п'а шерс с!нпъ овдчедвл сьв лмтрв литшшпареа връждлор , ч! 'ш'а лшторс Фаца са спре пвст1'е .
п . ВИ рнНкжгн1 Валааш окп съ! въгвт-а пре 1срам тъвържт йвпъ
пеашвр! , ни а фост престе ел Бахвл лвТ Ватпегсв , нл лвжпс1в'1н1 пШа са а г\с :
г . 21че Валааш Ф1«л л«1 Веор , зиче ошвл чел ааевърат , кареле веае .
» . 21че чел че авое кввштеле лв! Бвтпегев, чел че ка оки съ! аеишип а въл Ша

жвт лш сошп веаереа л»1 Ввтпегев- .
^ . Кжт сжпт ае Бвпе каселе тале 1акове , ш! кортвр!ле тале 1сраме .
» . Ка шще въ! яшвроасе , пи ка п1ще гръсИп! лжпгъ ржвр! , пи ка ш*ще кортвр!, каре ле-а лшфшт Ботпал , ни ка П1ще кес1р1 лжпгъ апе .
а. Епи-вавп ош <Нп сътжпца лв1, Ш1 ва стъпжт пеашвр! твлте , Ш1* се ва
л^ппълца ша! швдт аек*т Гог л^шпъръцдеа лв! , Ш1 ва креще Л1тпъръц1а д»1 .
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А . БвтпеяеВ л'а повъц81*т пре ел сЛа Еппет , ка а «п^корпвл»! тър!реа лв1 ,
тжпка-ва пеатврие връжтапилор съ! , ии гръс1шеле лор ле ва свие , пи кв съиецие сале ва съцета пре връжташ! .
а. КвлкжпДв-се с'а о<Нхшт ка вп лев, пи ка вп пвШ с!е лей, чше'л ва сккла
пре ел? че! че те вше-кввштеагъ пре тше сжпт вше-кввжптац! , ш! че! че те
Блестетъ сжпт влестетац! .
I . Ш1 с'и тжшеат Валак пре Валаат, ии плестпДв'ни тжТшле а г\с Валак
кътре Валаат: авлестета връжташвл пиев те-ат кетат , шПатъ вше-кввжптжпс!
л'а1 Б1ПС-К8ВЖПТПТ а тре1а оаръ .
д| . Аквт Лар фвц! Л1П локвл тъй , ат 21С, къ те ВО18 чтсп пре тше , ии' аквт
те-а Л1ПС1Т Ботпнл (1е тър1ре .
■I . 1Ш а не Валаат кътре Валак: а8 пв ии солиор тъ! , пре кари'! а! тршю
да пипе , ат гръ1Т , 2шжпс1 :
г( . Ое'т! ва гЬ Валак плтъ Ле арпшт , пи*, Ле авр каса са , пв воШ пвтеа съ
калк кввжптвл Бопшвлв! , съ'л Фак пре ел бвп , са8 ръв Леда тше , кжте'т! ва 21че
пие Бвтпехей , ачестеа воШ гръ1 .
д| . 1Л I* акзт 1атъ алерг ла локвл пиев", вшо съ'ц1 спвш че ва Фаче попвлвл ачеста попвлзлв! тъй ла сФжриитвд гиелор .
ф . 1Ш л«жш1 пмаа са а гнз : 21че Валаат Фечорвл лв! Веор , 21че отвл чел
айевърат вьгжш! .
51 . АвгшЛ кввштеле лв! ОвтпегеХ , ии щипе! щппца челв! лишалт , пи весюреа лв! Евтпегев въгжпс! л>п сотп кв оки съ! Леишии .
д|. Аръта'л-воШ лв! , 41 пв аквт, Фер1ческв'л, ии пв съ апроп!е, ръсър1-ва Мйт:'
о стеа сПп 1аков , ни се ва сквла вп от сПп край , ни ва гАуот пре ЛотпП лв! в. В*
Моав , пи ва пръаа пре тоц! ФечорН лв! (Лт .
И1 . ПИ ва Ф1 ЕДот тощешре, ии ва ф! тощешреа лв! 1сав връжташвл лв!,
ии 1сраи а фъквт пвтере .
л.1. II Н се ва сквла сИп Гаков , ии ва терйе пре чел че а скъпат Лш четате.
к . ПИ въгжпЛ пре Аталш , а лват пШа са , ии а гк, : лшчепвтвл пеатвриор
Аталш , пи сътжпца лор ва пер1 .
к! . НЛ въгжпа* пре Ютев , а лват шлйа са , ии а 2И5 : таре есте лъкашвл
тъЙ , ин Ле ве! пвпе лш шатръ квшвл тъй .
кн . III I йв се ва Фаче лв! Веор кв!б Ле В1клешвг, Ас1*р1епП те вор ровхпре тше .
кг. 1Ш въгжш! пре Ог а лват пШа са, ии а 21с : о! о чше ва три", кжпД
ва пвпе ачестеа Бвтпехев.
кд . 1Ш ва е ни от тжпа ШтеТлор , ш! вор асвпр! пре Асвр , ии вор пекъж! Дйм1:
пре Евре!, пи е1 тоц! ойатъ вор пери
^ л>
«6 . НИ сквлжпйв-се Валаат с'а Лвс лдпторкжпЛв-се ла локвл съ8, пи Валак
Л1пкъ с'а Лвс акасъ'ш! .
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1Ьнт|& кУ(1пн» лИТ ?гр»|л к# Модп1Т1н1|, ш1 М&Д1дмк!ин по^нчи|и Д#мт^1§
СГА С1 СМЖНД^р! К1П1Т1М|ТЛ1 , Ш1 III Е р ^1Н ГЛОАТ* ДО»_2мУ Ш1 ПДТС# Д1 М11 I Ш1 лК|
Ф|М1!С ШНТ^ К% Д1Н |«КНХ Д^МШ^НДСК» Л Ж^МГЬТ П{11 ЗйМП01, Ц»Пр1 Х<ЯЙ1 1 П1НТрУ (11(11ЛгТ1^1 ^.1 ДЪ ПрЮЦМ В1ЧН1КХ •

I* а попосгг 1сраи фп Сатш , ип Са спвркат попвлвл кврвшй к» *етеле лв! Моав .
п. 1111 1;!»кегаат пре е! ла жертвеле июлиорстЛ, пи аа" тдпкат
попвлвл с1т жертвеле лор, ип с'а лшкшат Молмор лор .
1с*с
г . ЦП с'а лдпкшат 1сраи лв! ВелФегор, ип с'а тжтеат кв хвцнпе Овтпегев пре
Нав1 . 1срам .
кв. з'а • ИК а 21С Оотпвл кътре МоТсл : 1а нре тоате къпетепНле поивлвлв! , нй
яЛщс. аратъ пре 61 тлАъ Вотпклв! лшпаштеа соарелв! , ипсе ва лштоарче 18цмпеа та^. г. П1е1 Г)ошпклк1 йела 1срам .
вш|(и
@. Ш1 а 21'с Мо1с1 пеатвриар лв! 1сраи : вчМецТ *1е-кареле ире касп1квл съв",
лв. кз- кареле с'а лдпктат лв! ВелФегор .
9 . 11И шъ «а ош Нш Ф11 лн! 1сра|'л вешш! а апрошат пре Фратвле сън ла о
МасПапкъ лдппаштеа л«1 Мони, инлуппаштеа а тоатъ а^впареа Фплор лй! 1сраи ,
1ар е! нлжпцеа ла вша кортвдв! юъртврге! .
Осаам
з- иП въгжпй Фшеес Фечорвл лй! Елевхар ал Филе! лв!Аароп нревтель!, с'а
1$. *• сквлат (Пп пнжлокйл ас^пърй, ни лв*п(1 лш гахлъ свлща ,
»Мш : н . А штрат ашпашиа, ошклк! 1сраитеап лш корт иЛ Та жвппат пре атжтю!,
в. кв. Ш1 пре ОШ8Л Хсраитеап , ии оре Фещее прш шлтраевд е1, ии а лшчетат вътиеа йела
фп л»1 1сра!л .
л.. ПП че! торц! лмтр'ачеасгь вътяе а фост а*оъ-2еч1 цп нлтрн сю ши.
I . иН а гртЛт Вотпвл кътре МекЯ , жлкдии] .
■I . Фшеес Фечорвл лк! Елеагар ад Ф1влв! лв! Аарон преотвлк1а потсшт тжшеа
теа йе кътре фп дв! 1сри1л , ръвпшс! пептрв тше равлъ ^лтрв е! , ии п'ат ш'ерйат пре фц лн! 1сраи лштрв ржвпа тбя .
в^»х
■' • -^ша от 21С : 1ятъ е8 ат бит лв! легъткръ де наче .
те- л.
п . ЦП ва Ф1 лв.!, 1ш сет1нЦ|'е-1 Л81с1(,нъ йлпсвл легътвра прео||1е1 вечпкъ, къ
■ Мака а ръвшт пептрв Бвтаегелл съ», Ш1 с'а рвгат пептрв фЦ л«1 1сра1л.
■Ь МАА« • 1аР п«шеле огавлв! Гсрамтеап, кареле с'а жвпг1бат л^тпревпъ кв ЛПнПапка
2атвр1 Фечорвл л&1 Сало та1 тареле касП Фати1е1 лв! С1теоп.
€• • ЦП пктеле ФегаеП МаЛапче че! жвпп'атв Хасв! Фата лв» С*р та! тарелвЬ
пеатклв! Ото.т а! касЛ *апи'л1'&1 чеТ та! алесе алв! МаЛат.
51 . ПИ а грь1т Бопшвл кътре Мо1С1 , аакжпй :
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31 . Гргеще ФШор л«1 1српи , гЬжпД :
т. ^овръжв1'и1-въ к» МсоЧапйтепН , пй'1 оторжц! пре е! , къ въ вргжтгшеск
воъ к» вшлешвгврие , кв каре в'а вшлешт пре во! прш Фогор, пй прш Хясв!
♦ата тп1 тарелвГ лв! МасЙат сора лор чеа жвппатъ лш аша жвпгери пептрв Фогор.
КАП

КЗ.

1<р»1лт1М|Гс* н^мг^ п^нтолп ним^ш, к*}Н пот шл л»езхк01&, «1нт^|^м
пгмжнтКл фжга д^мцй, ш\ д#пл лч|лст» нКмарл|и с* по^нчир с* А1 са ^ллпдрцж

1 е фост Двпъ вгтгеа ачезста а гртйт Гошплл кътре Мо!с1 , ой кътре
Елеаяар преотвл , хйн&пс! :
п . 1\'«търъ къпетета атоатъ гсЬпареа Филор льТ Тсраи йела с1оъгеч! (1е ап! , пй та! свс , йвпъ каселе ФапйлПлор лор , тот чел че
поите епй ла рь/^оШ лштрв Герои .
г . 11Л а гртйт Мо1с1, пй Елеягар преотвл кв адпиш лм Аравотвл (л) лв! Моав
ла 1орс1оп Аеспре 1ер1хоп, гмяпй : (_к), '
д . \)е сюъ-геч! бе аш , пи та! свс преквт 'I а порвпчгг Ботпвл лв1 Мо1с1 ,
пй Фплор лв! Ьрам, карЛ ав епйт сНп Еппет.
е . -Р8В1Ш чел лштли т,ск8т ал лв1 1сраи, иа фп лв! Рввш Епох , пй попвлвл Ф«<ц:
лв! Епох бела Фаллв" попвлвл л»1 Фаллк* .
ме. а.
е . Бела Асроп попйлвл лв! Асроп. Бела Харпй попвлвл лв! Харпй.
6ш1р
д. Ачестеа сжпт пороксЬле лв! Ггшпп , пй а фост пвюървл лор патрв-геч! пй е. д|.
тре1 (1е пй1 , шапте свте тре!-геч1.
* Пдвал
и . 1Ш фп лв! Фаллв К.иив .
€. А.
л. 1Ш фйл81Ел1*!В, Кмпв1л , пй Батап , пй Ав1'роп ачецйа сжпт че1 че с'а&
алес аш айвпаре, ачещ!а сжпт клрП въ стътвт липпролва лв! Монй, пй алв! Аароп
лдп?рв а^впареа лв! Коре лштрв л^тпотр1В1'ре Бошпвлв!.
I. УИ йешк1*гли(]8'шГ пътжптьл гвра са '1ь8 лмпдот пре е1, пи' пре Коре кв
шоартеа аДвпърп , капо" ай шжпкат фоквл пре че! «юъ свте ий чшчьгеч!, пй с'а
фьквт спре сетп .
А1 . 1ар фп лв1 Коре п'а твр1Т .
Н| . 1111 фи лв! Сшеоп попвлвл фПлор лв! Сшеоп : аела Кепшл попвлвл лв!
Катви , й"ела 1атш попвлвл лв! Ьтш , (!ела 1ахт попвлвл лв! 1ахш.
г». Бела 2ара попвлвл л«1 2ара, йела Савл попвлвл лв! Савл .
Лу1 . Ачестеа сжпт пороьйеле лв! Стеоп сПп пгтгр?л лор йоъ-геч! ий йоъ ^в
тП ий с!оъ свте .
г. * ^н йрльотвА, *д1К1 ^н яжмпПл! Ав1 Аодк.
фн а81 и$&н\ ,

к. Лдша са 4иЧ'л«у« нвм»р«цТлц
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€< . Фн лв!Гад двпъ пороаделе лор, дела Ссфоп попвлвл лв!СаФОП, дела Апг1
попвлвл лв! Апп , дела Овш попвлвл лв! Овт .
в1. Вела Агеп! попвлвл лв! Агеп!, дела АМ попвлвл лв! Адд!.
д1 . Бела Ароад! попвлвл лв! Ароад!, дела Арпл попвлвл лв! Арнл.
Н1 . Ачестеа сжпт пороаделе Филор лв! Гад <Нп пвтървл лор патрв-геч! пи ватрв де пи! , ни чшч! свте .
л-1 . 1ар фи лв! 1вда, 1р , ип Авпап, ш! Сиоп, пи Фарес, пн 2ара , пл а швфдчг.
рк 1р , ин Авпап лш пътжптвл Хапаап .
' *'
к . 1Ш а фост фИ лв! 1вда двпъ пороаделе лор , дела Сиоп попвлвл лв! Сиоп ,
дела Фарео попвлвл лв! Фарес , дела 2ара попвлвл лв! 2ара .
к& . 1Ш а фост фн лв! Фарес , дела Асроп попвлвл лв! Асроп , дела 1атвп по
пвлвл лв! 1атвп .
кп. Ачестеа сжпт пороаделе лв! 1вда двпъ пвтървл лор шапте-геч! пн шасе де
юИ , ни чшч! свте .
кг . 1Ш фп лв! 1сахар йвпъ пороаделе лор дела Тола попвлвл лв! Тола , дела
Фва попвлвл лм Фва .
кд>. Бела 1асвв, попвлвл лв! 1всвв , дела Сатрат попвлвл лк! Сатрат.
ке« Ачестеа сжпт пороаделе лв! 1сахар, дт пвтървл лор ша!-геч! Ш1* пптрв
де шН , нп патрв свте .
кг . Фп лй1 Заввлоп двпъ поароаделе лор, дела Саред попвлвл лв! Саред , дела
Аллоп попвлвл лв! Аллоп, дела Али попвлвл лв! Али.
кз • Ачестеа сжпт пороаделе лв! Заввлоп двпъ пвтървл лор шапте-геч! де пп!,
1Ш ЧШЧ1 свте .

ки . ФИ лв! 1ос1*ф двпъ пороаделе лор , Мапас! , пн Ефрапп .
кл. Фп лв! Мапас! дела Мах1р попвлвл лв! Мах1'р нп Мах1*ра пъсквт пре Га
лаад . дела Гплаад попвлвл лв! Галаад .
а. ЦЛачетда сжпт фИ лв! Галаад , дела Ах1'егер попвлвл лв! Ах1*е2ер, дела
Хелег попвлвл лв! Хелег .
л* . Иела Есрпл попвлвл лв! Есрпл , дела С]'хет попвлвл лв! С1хет .
лв . Вела Сипаер попвлвл лв! Снпаер , пп' дела ОФер попвлвл лв! Офер к
аг . 1Ш дела Салпад Фечо^вл лв! Офер пв с'а пъсквт лв! Фечор! Фъръ пвша!
Фете, пн ачестеа сжпт пвтеле Фетелорлв! Салпад : Мала, ни Два, ппЕгла, пи
Мелха, ип Терса .
лд. Ачестеа сжпт пороаделе лв! Мапас1 дш пвтървл лор чшч1-геч1пн доъ де
ти , пп шапте свте .
ле • ИИ ачеШ1а сжпт фн лв! Ефраш , дела Свтала попвлвл лв! Свтала , дела
Тапах попвлвл лв! Тапах .
Ав . Ачеюда сжпт ФечорПлв! Свтала, дела Едеп попвлвл лв! Едеп. Ачестеа
сит пороаделе лв! Ефрахт дШ пвтървл лор треГ-яеч! пн доъ де ши , ни* «Шч! свте .
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Ачестеа ежпт пороабеле Фплор лв! 1ос1* , бвпъ пороабеле лор .
Фи лв! Бешатш бвпъ пороабеле лор , беда Вале попвлвл лв! Вале , бела
попвлвл лв! Ас1*в|'р , дела 1ах1*рап попвлвл лв! 1ах1*рап.
Бела СоФап попхлвл ли! СоФап .
Ш| а« фост ♦ечорП лв! Вале : /\бар, нп ]\оетап , бела Абар попвлвл лк!
бела Коетап попвлвл лв! Лгоет:т .

ма . Ачецра сжпт фм лв! Вешапнп бвпъ пороабеле лор бт пвшървл лор патрв-хеч! , пи чшч! бе ти , ип' ч1*лчТ свте .
мп . Ш1 фи лв1 1)ап б,.пъ пороабеле лор , бела Саше попвлвл л»! Саше . Ачестеа сжпт пороабеле лвГ Вап бьпъ пороабеле лор .
мг . Тоате пороабеле лв! Саше бвпъ пвшървл лор шаГ-геч! , ип патрк бе ти,
Ш1 патрв свте .
тл> . ФП лв! Ас1*р бвпъ пороабеле лор , бела 1атш попвлвл лв! 1атш, бела 1ес»
попвлвл лв! 1есв, бела Вар|'а попвлвл лв! Вар^а .
м(? . Бела Ховер попвлвл лв! Ховер, бела Мелхнд попвлвл лк! Мелхнд .
мз . Ш| пвтеле Фете! лв! Аар , Сара .
мз ■ Ачестеа сжпт пороабеле л»1 Ас|'р , бш пвшървл лор патрк-хеч! ип тре!
бе шп, им патрк свте.
ми . Фи лв! Датадпп бвпъ пороабеле лор , бела Аснл попвлвл лв! Аснл , бе
ла Гавш попвлвл лв! Гавш .
ма . Бела 1есер попвлвл лв! 1есер , бела Седи» попвлвл лв! Селнп .
н . Ачестеа ежат пороабеле лв! Летални бш пвшървл лор патрв-геч! ип чшч!
бе пи! , ип патрв свте .
м&. Ачеста есте пвшървл Фплор лв! 1срам: шасе свте бе тм , о ние шапте
свте , пи тре1-геч! .
нп . 11Н а грмт Бошпвл кътре Моми, 21кжпб :
мг . Ачестора се ва лшпърц.1 пъшжптвл сь'л шощепеаскъ бвпъ пвшървл пвтелорлор .
нд. Челор та! твлц!, ша1 твлтъ топне ле ве! ба , ш1 челор та! пвцнн та!
пвцшъ топне ле ве! ба , Ф!е-кърв1а бвпъ кнтса сокот л\ се ва ба лор топне.
не • Кв сорц! се ва лшпърц! пъшжптвл апвте бвпъ пеашврме Фанпдплор лор
вор лва тоипе .
ме . Бт сорц! ве! лшпърц! лор тоопеа , лштре швлц! , ип лштре пвцш! .
нз - 11И фн .ш Лев\ бвпъ пороабеле лор, бела Герсоп попвлвл лв! Герсоп , вш\р.
дела Кат попвлвл лв! Кат , бела Мерар! попвлвл лв! Мерар! .
5 . ^.
мн. Ачестеа сжпт пороабеле Фплор лв! Лев1, попвлвл лв! Ловеп!, попвлвл
лв1 Хевроп , попвлвл лв! Коре , цп попвлвл лв! Мвс! .

за.
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нл. . 1Ш Кат а пъсквт пре Атрат, 1*ар пнтеле Фете1 ль! Атрага 1охавес1
Фата лв! Лев1 , каре а пъсккт пре ачедра лв! Левг лш Еппет, пп а пъсшвт Ашрат пре Апроп , ни пре 31о1с1, пи пре Мар1ят сора лор .
д. ЛИ с'а пъскйт лйТ Аароп, КаДав , пп Ав1вс1, нп Елеагар, пп" Тташар.
3» . 1Ш а« тй|и"т 1Ч"гк1лв , нп Ав1йЛ , капо" ай ас]йс е! фок стрет лшпаштеа
ЛинцУ.
1)о1Ш)».1м
лш пвст]'а СшаН .
I. &.
§к . III 1 а« фост сИп пвтървл лор поъ-геч! пи тре! йе пи! , тоатъ партеа вър& Одр& Бътеаскъ Нела о лвпъ , пи та! сйс , къ пв с'ай пвтърат лштре фП лй! 1сраи ,
пептрй къ пв с'а8 с!ат лор топне лттрв фн л»! 1сраи .
§г . ИЛ ачеста есте пвтървл лв! Монл, нп ал ле! Елеагар прсотйлк!, карпав
пвтърат пре фн лм 1сраи лш Аравотвл лв! Моав ла 1орс]ап (1е кътре 1ер1*хоп .
§д, . ИЛ лштр'ачещ!а п'ав фост от сИп че! пвтърац! Де Мойм, пи де Аароп, ка
» Кор:
I. 6. ри ай пхтърат пре фП лв! 1ср<ил лш пвсна Сшап .
%$. Къ а фост 21-с лор 1)ош)1вл : къ кв тоарте вор швр1 лш тепе , пи п'ая
ръшас (Пп е! шч! впвл , аФаръ а"е Халев Ф1вл лв! 1еФ0п! , им Псвс ал лв! Л'ав1 .
К А П
ф|пм
моши .

КЗ-

аЬ!| Одлпддд скжгжнд п4^Т1» Бхрсгтискг Кряид^г татхл^Г са»

+н

3 41 ДомнЧ'л , кг пд мКш Мош Д^"г *" Л|н М^НТ|Л' ^ндр1м и» (МДМ пъ-

мжнтКл ф'*гхдЬ'|нц|1 , ш> ^нлск»ллКГкл |)*ндУ| пспгцИйтор п*| ЦсУ« ал л#Г Нлв1 .

1 тергжпс! Фетеле лв! Салпаяа" Фечорвлв! лв! Офер ал Фечорвлв! лв!
I Гала; а1 ал Фечорвлй! лв! Мах1р (Нп попвлвл лв!МапасНш фн лв! 1оС1Ф , пи ачестеа сжпт пвтеле лор : Маала, пи ЛТва , пи Егла , ин
Мелха , пи Терса .
1сУс
Н&Я1.

31. А.

н. Ш\ стжгк! лшпаштеа лвГ Монм ,

пи лшпаштеа лв! Елеагар преотвлв!,

вп

лшпаштеа ьоеркюр , пи лшпаштеа а тоатъ айвпареала вша кортвлв! търтврхе! ,
ав 21С :

г . Татъл пострв а твр1'т лш п.чспе , пи ел п'а фост лдптрв аг1,шарса , каре а8
стътвт лшшропвъ лшпаштеа Оотпвлк! лштрв асЬпареа лв! Коре , каре пептря
пъкатвл съв" атчр^т, пп Фечор! пв с'а пъсквт лв! .
^ . Брепт аче^а касъ пв се стшгъ пвтеле татълв! пострв Лптре попвлвл съв,
къч! п'«)ре ел Фечор , йац|'-пе поъ тош1е лдптре Фраци татълв! пострв .
^. ии а (1вс МоТс! жьЛеката лор лшпаштеа 1)опшвл;;1.
о . Ш1 а гръ1Т Оотмил кътре Мо1с1, 21кжп(1 :
3- Брепт ав гръ1т Фетеле лв! Салпааа', йжпйсъле <1а1 лор съ а1въ тош1е л>птре ФрацИ татълв! съв, ипсъле йа! лор тоатъ топлел татълв! съ8 .
И . 1111 съ гръещ1 фИлор лв! край , 21кжпй : <!е ва твр] вре вп от, ин пв ва
авеа Фсчор! , вец! (1а шош1еа лв! Фете! лв! .
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л. . Тар де пк ва авеа ш*чГ флтъ, вец! да топп'еа Фрятелв! лк! .
I . Тар Не пк ва авеа шч! Фрац! , вец! да тоип'еа Фрателв! татъдкТсън.
м . 1ар де пв ва авеа Фрац! татъл лв!, вец1 да тоцпеа редеше! че! та! де апроапе д1п пеаткд л«1, съ тощепеаскъ челе че сжпт але лв! . 1Ш ва Ф1 ачеаста Ф1*1—
лор лв! 1сраи дрептате де ж*декатъ , дкпъ квт а порвпчк 1)отпвл лк! МоТс| .
П1 . 1Ш а /ле Вотпкл кътре Мо1с1 : све-те лш твптеле чел дшколо де 1ордпп, н Лцм.
ачеста есте твптеле Кавап(*), нп вег! пътжптвл лк!Хяпаап, каре 'л дав" ев лк. лл-о..
фПлор .!«! 1сраи ш още ги' ре .
п . ШРл ве! ведеа пре ел , ин те ве! адаоце (п) ла попклвл тъв ш! тв, днпъ
квш с'аадаос Аароп Фрателе тъ8 л\п твптеле Ор .
д\ . Поптрв къ яц! кълкат кквжптвл пиев лт п.четха СтвЛ , кжпд се лшпроТ1веа адвпареа, ка съ тъ сфшцеаскъ, П8та'ц! сфнцп'т ла япъ лтнаштеа лор, а к л»и1.
чеаста есте апа пр1Ч1*рН ла Кад|'с лш пвст1а Стай .
Ал. н*.
^1 . 1Ш а 7,'ю МоГс1* кътре Ботпвл :
51 . Съ сокотеаскъ Вотпкл Бвтпеяевл дкхврмор , ип" а тот трьпмл от престе
адвпареа та ачеаста .
а'| . Кареле ва ецп лишаштеа Фецп лор, ип пре каре ве! скоате, ип'1 ва въга пре
е! , ин съ пв Ф1'е адвпареа Потпвлв! ка шще о1 Фьръ де пъстор
ш . ИК а грък Иотпвл кътре МоНн, внежпд: |'а ла тше пре Леке Ф1«л лв! Ка- п Л ш.
в1 от , кареле аре Ивх лттрв С1пе , нп ве! пкпе тжшеле тале престе ел .
г. ка.
л-1 . 1Ш'л ве! пкпе ире ел лишаштеа лв! Елеагар преотвлв!, пи' ве! порвпч1 л«!
лшпалптеа атоатъ адвпареа, ш( поркпчеще пептрв ел лишаштеа лор .
к. ИК ве! да тър1реа та престе ел , ка сь'л асквлте пре ел фп' л»! Гсрам.
к* . ИК лишаштеа *в! Елеаяар преотвлв! ва ста , шГл вор лштрева пре ел де
жвдеката арътърмор лмшиптеа Иотпвлв! , прш ростнл лк! ва еип, пи прш роствл лв! ва штра ел, ин фп лв! Гсрам кв тоц! одатъ , ин' тоать адкпареа .
кн ■ ИК а фъквт Мо!с1 дьпъ квт '! а порвпч1Т лв! Иотпкл, ип" лкжпд пре Псвс
л'а пвс лишаштеа лв! Елеахар преотвлв!, нп' лшпаштеа атоатъ адвпареа .
кг . ИК а пкс тж!пме сале престе ел, ип л'а ашегат пре ел двпъ квт а порвпч1Т Потпвл лв! Мокл .
КАН

КН.

Ж<рТП1Л1 -ИЛ! А» Т04Т1 3'Л,Л|» ш' Ч1*1 А' *ШДПТ14 у, ш' ■"*' А1Л* *нч.п^тКл лИН1лор , Ш1 »ннт^К дог С«гЕ*тсГ! 4Л1 л^1^1лор,
К"|. 4

^Н 414

Б1Н1 КН:

С(1Т1 4И

ип дл| сат »мжн1Лол .

МЙН1ЕЛ1 Ч»А ДШКОлО

Г|. К Лд|К1 Ш1 8|Т МЙр| Ш1 18, П8М 4 М8р| Т Йдрон .

38. 2#

Д| МЙНТ(А| Ц«КД4Н,

ш\ К<у

800
1 п гръ'т Ботпйл кътре МоТп , г'кжпН :
п . Норвпчещс Фнлор лв! 1сра'л , пн гръеще кътре е1, г'кжпН : Нар«р1ле теле , Нър*ле теле , жертвеле теле челе е1е пирос кв бвпъ
ипреагтъ сь пъгщ! але ас1вче пие ла сървъторие теле .
6ш1р1.
| . и,1сьл\ч\ кътре е! : ачестеа сжпт жертвеле теле, каре съ ле аИвчец! Боткл. ли. пвлв!, пие! де кжте кп ппквряц! во! лштр'о в1, пептрв ка съ пв жпчетехе арНереа Не тот .
д . Кп пиел вец! Фаче Н*тшеацв, ни' ал-Но!-лея т1ел вец! Фаче сеара .
е. ИЛ ве! Фаче а гечеа парте а вик! 'ф! Фъшъ квратъ пептрв жертвъ строштъ кв впт бе летп лп апатра парте а впк! 1П .
з. АрНере де тот пе лшчетатъ , каре с'а фъкктлш твптеле Сшап лмтрх пирос Не бвпъ пнреагтъ Потпвлк! .
3 . Ш\ тврппреа е! а пптра пгрте а впв! 1о ла «п пиел жптрв чел сфжпт ве1
тврна тврпаре Не в'п ОопшвлвТ .
и . НП ал-Но1-леа пиел ли веГ Фаче Не кътре сеаръ Нвпъ жертва лв1, пи Нвпъ
ткрпареа лв! ли ве! Фаче лштр» т|'рос Не бвпъ пнреагтъ 1)отпвл81 .
Мат:
л. . 1Шлт хша сжтветелор вец1 аНвче Но! пие! Не кжте кп ап ккрпц! , ппНоъ
П, е- а вечеа Не фъйгь кг.р»тъ пептрв жертвъ кв впт Не летп строттъ , ни тврпаре.
I . АрНереа Не тот а сжтвете!, сжшвъта аФаръ Не арНереа Не тот чеа Не пврвреа , нп ткрпареа е! .
*1 . Ш» ла лвпъ поъ вец? аНвче арНере Не тот Ботпхлв! Но! вще! Не вач!, пп
кп нерьече , пи шапте пие! кврац! Не кжте вп ап .
щ . Тре! а хечеа Не фъшъ квратъ строштъ кв впт Не летп ла вп вщел, пи' Ноъ а ге
чеа Не фъшъ квратъ строш'тъ кв впт Не летп , ла кп вервече .
п . А гечеа Не ф-мпъ квратъ строштъ кв впт Не летп , ла кп пиел , жертвъ
ппрос Не бвпъ пнреагтъ аНвчере Поишклк! .
А1 . Ткрпареа лор жвтътате Не ш ва Ф1 ла кп вщел, пп* а тре1*а а впв! 1*п ва Ф1
ла вп вервече , ни" а пптра а впв! ш Не вш ва Ф1 ла вп пиел . Ачеястъ арНере
Не тот лш тоатъ лвпа ла лвпеле апклв! .
Ош1«1.
е' • !"• 8" цпп Н|'п капре пептрв пъкат Ботпкл»!, аФаръ Не арНереа Не тот
а*. №. чеа Неа пврвреа се ва Фаче пп* ткрпареа лк! .
ИИ1Ц1
61 . Ш* лш лвпа НпГтжй лшпаГ-снре-жече х'ле але лкпе! , ппщеле Ботпклв! .
кг. е3' - Ш* АП 2,0а ач*пч!-спре-хече а лвп'1 ачецип сървътоаре , шапте х*ле
ах'ше вец! тжпка .
Й1 . Ш* г'оа чеа НпГтжй кетатъ сфжптъ ва ф" воъ, п'ч! вп лвкрв Но слвжвъ
съ пк Фачец' .
л. . Ш" вецГ пНвче арНер! Не тот жертвъ Ботпвлк! Но! в ще! Не вач! , вп вер
вече , шапте ш|'е! Не кжте вп ап кврац! вор ф' воъ .
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к . ПИ жертва лор Ле фъшъ квратъ , строгитъ к« впт Ле лешп , тре! а хечеа
да «п вщед , пп «юъ а хечеа ла вп вервече вецГ Фаче .
'
к& . 2ече а гечеа веТ Фаче лв вп пиел , да че! шапте пИе! .
кп . Ш1 вп цап Л'т капре пептрв пъкат , ка съ се роопе пептрв воТ .
кг . Афаръ Ле ара*ереа с1е тот Лев пврвреа чеа Ле (Ктшеаца , каре ес те арйереа
Ле тот а пе .рпчетъри , вец! Фаче ачестеа .
шд . Пвпъ ачестеа вец! Фаче лп ф!е-каре г\ лп челе шапте гхле , вар жертвъ
ддптрв пи*рос бе бвпъ пиреахтъ Ботпвлв! , аФаръ Ле арбереа Ле тот чеа Ле трхреа ве1 Фаче тврпареа е! .
к$ . 1Ш г!оа ашаптеа кетатъ сфжптъ ва Ф1 воъ , т'ч! вп лвкрв Ле слвжбъ
еъ пв Фачец! жптрв аче1а .
кс . 1Ш лш 21*оа чеа Ле пжргъ , каша* вец! айвче жертвъ поъ Ботпвлв! а съптътжшлор , кетатъ сфжптъ ва Ф1* воъ : тч! вп лвкрв Ле сдвжвъ съ пв Фачец! .
«з • Ш* вец! айвче арйер! Ле тот дштрв пирос Ле бвпъ ли*реа2шъ Бопшвлв! ,
Ло\ В1*це! (Пп вач! , вп вервече , шапте пие! Ле кжте вп ап кврац! .
кн . Жертва лор фъшъ ккратъ строттъ кв впт Ле лешп : тре! а хечеа да вп
вШел , ни Лоъ а хечеа да вп вервече ..
к^. . 2ече а хечеа да кжте вп пиел сНп че! шапте пие! .
а . 11П вп цап Лт капре пептрк пъкат , ка съ се роаус пептрв во! .
а* . Афаръ Ле арбереа Ле тот чеа аеа пхркреа, пи жертва лор вец! Фаче пл"е,
кврац! вор Ф1 воъ, ш! тврпърие лор .

К А П
ОК}К**1М ЛУИ|Т
ТА*МК<Ц,А0*1

* ШАПТ1А ,

Ш1 41 С* С1

А К#1гЦ111?, Ш1 А КО^ТВ^ЛО* ,

ке .
*Д#К> ^.НТ^ЖНЧМ ,

*Д>1КК С*|САрМ

К*|| ^Н СПТ 3'Л1 *#ЛТ1 ф(Л«*й! Д1»-

1 лп двпа а шаптеа , хюа ййГтжШ а двпе! кетатъ сфжптъ ва ф! Д.шц
воъ , ш'ч! вп двкрв Ле сдвжвъ съ пв Фачец1 , 21* Ле сетп ва Ф1 воъ. кг клп . 1Ш вец! Фаче арДерие Ле тот лптрв пирос Ле бвпъ пир** хшъ
Ботпвл*! , вп вщед сНп вяч! , вп вервече , пи шапте пие! с1< кжте
ш ап кврац! .
г . Жертва лор фъшъ квратъ строштъ кв впт Ле лешп, тре! а гечеа да вп вщед ,
пп с!оъ а гечеа ла вп вервече .
д . 2ече а хечеа ла кжте вп пиел Лт че! шапте пие! .
е . 1Ш вп цап (Пп капре пептрв пъкат , ка съ се роапе пептрв во! .
в . Афаръ Ле арберие Ле тот але двпе! поъ, пи жертвеле лор, пи* тврпърие
дор , пи прбереп Ле тот чеа йеа пврвреа, пи жертвеле лор , пл тврпърие дор ,
4впъ асетъпареа дор жптрв пи*рос Ле ввпъ ш1реахтъ Оотпвлв! .
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Лпщ\
з • ПН п 2ечеа а л*й" ачещ1а кетатъ сфжптъ ва »1 воъ , пи съ пекъжщ! св91. кл. . Флетеле воастре , ип т'ч1 вп дккрк съ п» Фачец! .
кг. «зн . 1Ш вец! аНвче орйер! Не тот лштрв ппрос кв ввпъ ппреагтъ Ботпвлв1 ,
Гоан
жертвъ Вотпвлв! кп вщел Нш вач1, вп вервече, шапте ппе! с!е кжте »п ап, кврац!
3- АЗ- ВОр Ф1 ВОЪ .
л. . Жертва лор фъшъ квратъ строп1тъ кв впт Де лешп , тре! а хечеа ла вп В1цел , ип Ноъ а гечеа ла вп вервече .
1 . 2еч« а гечеа ла вп плел Нш че! шапте пие! , ип вп цап с1ш капре пептрв
пъкат, ка съ се роаце пептрв во!.
41 . Афаръ Не чел пептрв пъкат ал пилост1в!ре! , ип арНереа Не тот чеа Не
пврвреа , жертва е! , пи тврпареа е! Нвпъ асашъпареа е! жптрв пи'рос Не бвпъ пп
реагтъ аНвчере 1)отпвлв! .
и . 1Ш гша а чшч!-спрс-гечеа а лвпН ачещш а шаптеа, кетатъ сфжптъ ва <н
воъ, шч! вп лвкрв де слвжвъ съ пв Фачец!, ин съ сървац! сървътопре Ботпвлв! шап
те гие .
п . 1Ш съ аНнчец! арНер! де тот жертвъ жптрв ппрос де ввпъ ппреагтъ Ботпвлв!, жп 210а Нш'тжК тре!-спре-гече вще! Нш вач!, Но! вервеч!, па!-спре-гече
т1е! де кжте вп ап , кврац! вор Ф1 воъ .
41. Жертвеле лор Фъшъ квратъ строштъ кв впт де лешп, тре! а гечеа ла вп
вщел йш че! тре!-спре-гече вще!, ип с1оъ а гечеа ла вп вервече Нш че! Но! вервеч! .
(?| . 2ече а гечеа лавппи'ел Нш че! па!-спре-гече пие!.
з1 . 1Ш вп цап Нш капре пептрв пъкат афаръ Нш арНереа де тот чеа де пв
рвреа , жертвеле лор , ип тврпърие лор .
31. НН аНоъ 21 Нйпъ ачестеа с1о!-спре-гече вще!, Но! вервеч!, ип' па!-спрегече ппе! де кжте вп ап кврац! .
н1 Жертва лор, пн тврпареа лор ла вще!, пн ла вервеч! , ип ла ппе! Нвпъ пвтървл лор , Нвпъ асетъпареа лор .
л.1 Ъп цап Нт капре пептрв пъкат , аФаръ Не арНереа йе тот чеа Не пврвреа,
жертвеле лор, пн тврпърие лор.
к . Атре1а21 вп-спре-гече вще!, Но! вервеч!, ш! па!-спре-гече пие! де кжте вп
ап кврар!.
кд . Жертва лор , ип' тврпареа лор ла вще! , ип ла вервеч! , ип ла пие! (Ьпъ
пвшървл лор , Нвпъ асетъпареа лор .
кв . 1Ш вп цап Нт капре пептрв пъкат , аФаръ де арсюреа де тот чеа Не пв
рвреа, жертвеле лор, ин тврпърие лор.
кг . А патра ъ\ гече вще!, Но! вервеч!, па! спре-гече Ш1*е! Не кжте вп ап кврац!.
кд. Жертвеле лор, ип тврпърие лор ла вще!, ип ла вервеч!, ип ла ппе1 Нвпъ пвшървл лор , Нвпъ асетъпареа лор .
.
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«5 • НК &п цап Лш кппре пелтрв пъкат афаръ Ле арЛереа Ле тот чеа «Ле пврвреа ,
жертвеле лор , пп тврпърие лор .
кв . Ачтчеа 21 поъ вще!, Ло! вервеч!, па!-спре-гече т1е1 Ле кжте вп ап кврац! .
«3 • Жертвеле лор, пи тврпърие дор, да вГцс! , ин да вервеч!, пи ла пие!
Лвпъ пвшървл дор , Нкпъ асетъпареа дор .
ки . Ш1 кп цап сИп капре пептр» пъкат , афаръ Ле арЛереа Ле тот чеа Ле пкрвреа , жертвеле дор , ип тьрпърие дор .
к.о. . А шасеа г\ опт вще!, Ло! вервеч!, па!-спре-2вче пНе! Ле кжте вп ап кврац! .
а . Жертвеле дор , ип тврпърие дор да вще! , ип да вервеч! , пп да пие! Лвпъ
пвшървл лор , Лвпъ асетъпареа дор .
ль . 1Ш вп цап Лт капре пептрв пъкат , аФаръ Ле арсюреа Ле тот чеа Ле пврвреа , жертвеле лор , ин тврпърие лор .
ав . А шаптеа г'\ шапте вще!, Ло! вервеч!, паТ-опре-хече пие! Ле кжте вп ап
кврац! .
аг . Жертвеле дор , ип тврпърие дор да вще! , ип" да вервеч! , ип да пп*е1 Лвпъ
пвшървл лор, Лвпъ асетъпареа дор.
лд . ИЬ" вп цап Лт капре пептрв пъкат , аФаръ Ле арЛереа Ле тот чеа Ле пврвреа , жертвеле лор, ин тврпърие дор.
Аб • А опта 21 еиире ва Ф1 воъ , пгп вп двкрв Ле слвжвъ съ пв ФачецТ лштр'жпса .
ле . 1Ш вец! яЛйче арЛер! Ле тот лштр» пнрос Ле ввпъ пнреагшъ жертвъ Бошпвлв! , вп вщел , вп вервече , ип шапте т!е! Ле кжте вп ап кврац! .
аз- Жертвеле лор, ип тврпърие лор, да вщел, ин ла вервече , пила пие!,
Лвпъ пвтървд лор , Лвпъ асетъпареа лор .
ай . 1Ш вп цап (Ип капре пептрв пъкат , аФаръ Ле арЛереа Ле тот чеа Ле пврвреа, жертвеле лор, ип тврпърие лор.
л* . Ачестеа вец! Фаче Иотпвлв! лш сървъторие воастре , аФаръ Лш челе че
вец! фъгъЛв! во!, ин аФаръ Лш челе Ле ввпъ воеа воастръ, ш! Ле арЛерие Ле тот
але воастре, ип Ле жертвеле воастре, ш! Ле тврпърие воастре, ип Ле челе Ле
тжптв1ре але воастре .
К А П
Д|СПр| ф%ГЯЛ)#1МЦ1А1,

А .

Ш| Ж^»МЖМТ^1Л1 С«^&Ц1ЛОр,

Ш\ КЖНД ф1ГХ^У|НЦ1Л| ,

С*§ Ж#рЪМЖНтУр1Л1 фшТМОА, Ш1 АЛ1 ф|ЯЛПЛ0р С*МТ СТЛТОуНМ! , С4# N1 СТДТОАИ1Ч1 .

1 а гръ1т Мо1с1 Фплор дв! 1сраи , Лвпъ тоате , кжте а порвпчхт БотПВЛ ЛВ! М01С1 .

в . 11Н а гръ!т Мо!с1 кътре та! тарп пеатвриор Фплор дв! 1сраи ,
1 21КжпЛ : ачеста есте кввжптвд , каре д'а порвпчк Бошпвл .
г . Отвд , отвд , кареде ва фъгъЛй! фъгьЛвшцъ Ботпвлв!, сав се ва жвра
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жврътжпт, са» ва хотърж хотържре Леспре скФлетвл съв, съ п»'ш1 спврче кввжптвд
съ», тоате , кжте вор епн с1ш гкра л»! , съле Факъ .
^ . 1ар йе ва ФъгъсЬи Фегаео фъгъДвшцъ Бошпвлв! , са» ва хотърж хотърхре
лш каса татълв! съК лш тшерецеле сале .
б- 1Ш ва а«х1 татъл е! ФъгъЛвищеле е!, пп хотържрие е! , каре а хотържт
аснпра свФлетвлв! съ» , ш! ва тъчеа татъл е! , вор ста тоате ФъгъсМпцеле е! ,
нн тоате хотържрие е!, кжте а хотържт асвпра свФлетвлв! съ» , вор рътжпеае!.
е . 1ар Лакъ певржш! пк ва вреа татъл е! , ор! «п че ъ\ ва а»и* тоате фъгъампцеле еТ , ип хотържрие е! , каре ле-а хотържт асвпра свФлетвлв! съ» , пв
вор ста , ип Бопшвл о ва квръпд пре еа , къ п'а врвт татъл е! .
а'. 1ар Ае съ ва търЬа, ил Фъгъавмцеле е! сжпт престе еа Двпъ хотържреа
ввхелор е! , кжте а хотържт асвпра свФлетвлв! съ» .
й . НИ ва ав21 върватвл е!, ип ва тъчеа, лш каре г\ ва авгц ип аша вор ста тоате
Фъгъйвшцеле е1, ил хотържрие е1, кжте а хотържт асвпра свФлетвлв! съ» ворста.
л. . 1ар Дакъ певржпй пв ва вреа върватвл е! , лш каре ъ\ ва ав21 , тоате фъгъ<Шпцеле , ил хотържрие е! , кжте а хотържт асвпра свФлетвлв! съв' , пв вор
ръшжпеа , къ върватвл е! п'а врвт , ии Ботпвл о ва квръщ пре еа .
1 . 1ар Фъгъс]»1пца въДвве! , ип а че! лъсате <1е върват, кжте се ва фъгъ<М асвпра свФлетвлв! съ» , вор ръшжпеа е! .
м . 1ар де ва Фаче лп каса върватвл»! съ» ФъгъЛвйца са , са» хотържреа са чеа
кв жврътжпт асвпра свФлетвлв! съв" .
пи . 1Ш ва ав21 върватвл е! , пи ш'пп*ка пв ва Х1че е! , пи пв ва аръта певрере,
вор ста тоате ФъгъсМпцеле е! , пи тоате хотържрие е! кжте а хотържт асв
пра свФлетвл»! съв" вор ста асвпра е! .
п . 1ар Дакъ певржш! пв ва вреа върватвл е!, лш каре ъ\ ва а»х1 тоате, кжте
вор епп <Пп ввгеле е!, Двпъ Фъгъйвшцеле е!, цн йвпъ хотържр!ле челе асвпра
свфлотвлв! съ» , п» вор ръшжпеа е! (а) , къ върватвл е! ле-а стржат, пи Ботпвл о ва квръЦ1 пре еа.
*| . Тоатъ ФъгъДвпща , ип тот жвръшжптвл делегътвръ, каре пекъжаще пре
свФлет , върватвл е! ли ва лштър! е! , пи върватвл е! ли ва лва Дела еа .
е\ . 1ар тъкжпй Ле ва тъчеа сНп 21 лш хц ва лштър1 тоате ФъгъсМлцеле е!,
шч хотържрие челе Ле престе еа ле ва лштър1 е!, пептрв къ а тъквт лш хша, лш
каре а авхгг .
з| . 1ар Лакъ стршжпй ле ва стрша върватвл е! Двпъ хша лш каре а авг!т , е!
ва ркПка пъкатвл е! .
д'| . Ачестеа сжпт арептъцие , кжте а порвпчгт Бопикл лв! Мокп лштре вър
ват , ип лштре Фешее , ии лштре татъ , ип лштре Фатъ пжпъ есте тжпъръ лш
каса татълв! съв .
Г«.

*
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К А П

ЛЛ .

Тъ1пЛ прс МжНяпмтсп! п> тяГ Фсчоарслс съ д!п Нп поркокя лк! ЪшпегеЪ : пггрГле йрепт съ лшпярт
остаиплор , Ш1 ла тоитъ а(1впарся: п&ргв съ (1ъ пресц1Л0р ,
Ш1 Лемцивр , Бошив-В! сг ж1кк пи., цхиитс 18
4»рвр1 , къ П1ч! *п 1сраитеап п'а кмвт ,

1 а гръЬ Вотпвд кътре Мо!с1 , 21'кжш1 :
I. /гнжиНеше ]-хБЛпс!а фИлор лв1 1сраи сюспре МагПапйтеш, ни ппо'
те ве! а<]аоце да попялвл ть« .
г . III 1 а гръ1т Монй кътре попвл , г]'кжпе1 : лптрартгн,! с1ш во!
Бьрвмц!, ни' въ ръ2Б01ц! лшпаштеа Воишвлм аскпра лг>1 МпЛгии , ка съ дацНгБ&Шдъ Юошпвлв! (Пи МасНат .
^. Опие а*1птр'вп пеаш, нп" опие сПптралт пеаш, сйп тоате пеаткрие филор лв1 1срп1л тр1ПЙтец1 съ се ръгвоеаскъ .
@. 1Ш с'а8 пвтърат а"т тпле лв1 1сраи, опие йштр'8ппеат, (юъ-спре-гече
пй! де БърБ^цД лттрартацТ спре ръгвою.
е . 1Ш 'I а» трншс пре е! Монй , опие алптр^п пеаш, нп опие (Нптр^лт пеаш
к» пктереа лор , пй Ф1*пеес Ф1вл лгн Елеагар ал Фечорвлв! лк! Аароп преотвлв! , ий воселе челе сФ1'пте , пй тржтвщеле сетпелор лдптжТпие лор.
д. Ш1 а а"пт рггвою аскпра лгй' МасНат, преквт а порвпч1Т Ботпвл лв! Мо!С1 , пп а 8Ч1С тоатъ пнртеа вървътеаскъ .
н. ЛИ пре липпърацн лв! МасНат 'I г»8 оторжт лшпревпъ кк ръп1цЛ лор , нп нвсКав!.
пре Ев1п, пй пре Рокоп, пй пре Свр , пй пре 8р, пй пре Ровок , чшч! л\т- 13- 2Г
първц! а!лв! МасНат , пй пре Валаат Фечорвл лв1 Веор л'а оторжт кв сав1еа
лшпревпъ кв ръшцН лор .
л. . НИ Фетеие лв! МасНат ле-ав" роБ1*т , пи' авереа лор, ий В1*теле лор,
ип тоате аготселеле лор, пй пвтереа лор о ав" ров1т.
I. ДЛ тоате четъцие лор, лдп каре лъкв1а е! , пй сълашеле лор де-а8 арс
кв ФОК

•л . ИН айлват тоатъ прас1а лор, пй тоате жаФврме лор, дела от пжпъ ла в!тъ.
П1 . Ш1 ав ас1вс ла Мойй , пй ла Елеагар Преотвл , пй ла топ,! фй лв! 1сра1'л
роБшеа , пй жоФврие , ий прайа л\п тавъръ лш Арявотвл лв! Моав, каре есте
лжпгъ 1орс1ап йеспре 1ер1хоп .
п ВИ а епйт Мо)с1, пй Елеагар Преотвл , пй тоцГ воерИ айвпърН лштр»
лишшпшареа лор аФаръ де тавъръ .
Л1 . ПИ с'а тжшеат Моий пре че! та! тар! а! ощ1рп пре че! престе пи! , пи
пре че! престе свте карн вкеа йела вътаеа ръгвошлв!.
ф . 1Ш а 21С кътре е! Мо!с1 : пептрв че ац! пршс вИ пре Фете!?
5) . Кь ачестеа и8 фост фПлор лв! Гсраи (1) йвпъ кввжптвл лв! Валаат, ка
*^

■■ ■ -- -

.,

-

16 . (1; Пр1чша .

39.
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жНекъ:
21. 11.

Лсв1В1
%. т.

съ пътьсеаскъ, пи съ квлче кввжптвл РотпвлвТ, пептрв Фогор, пнс'а фъквт вътае
лдатрв аЛвпареа Ботпвлв!.
3' • ^* аквт вчкюц! тоатъ ппртеа вървътеаскъ сПп тоатъ вжрста, пи пре тоатъ фешееа, каре ай квпосвнт пет Ле върват оторжфо.
н> . Шт пре тоате ФетеТле каре п'а8 квпосквт пат Ле върват вП съ ле цшец! .
л.| . 1Ш во1тъвържц1 рфпръ Ле тавьръ шопте гие , тот чел че «8 вч!с сьФлет ,
пи чел че се атй це Ле чел ръш'т се ва квръцД г.трп"а /А , «а ашаптеа %\ , во! ,
пи ров^теа воастръ .
к . Ш\ тоатъ лШБръкгпиптеа, пи тотвясвл ве п!еле , пи тот лвкрвл <и'п п!еле Ле капръ , пи тот вясъл Не лепш вец! квръц] .
«д . 11П а Я1с Елеагар лреоткл кътре вървацН оцпрП, карН вепеа Лела рггвой:
пчеаста есте лдпЛрептгреа лепП, каре о а порвпч1Т Боптвл лв! Мо1с* .
кп . Афаръ Ле авр , ии Ле арпшт , ии Ле арашъ , ли ЛеФ1ер, пи Ле плвтв ,

11. 33.

,„1 ()е кОС1ТОр.

15. 1г.

^ # Тотлвкрвл, каре ва трече прш фок , ви се ва лътнр! ,' лшсъ к» апа квръцеше! се ва кврьц1 , ии тоате, каре пв трек прш фок вор трече прш апъ .
1сд. \Ш вец! спъла х; Тпеле вопстре лш гк)а ашаатеа , касъ фщ! кврац!, ш!
Лзлъ ачеаста вец! штра лдптавъръ .
*€• Д111 а гръ1Т Оошн^л кътре Мо$С1 , 21'кжпЛ ;
кв . Квшъръ каяетеде пръхЬюр роБшец Лела от пжпълав1Тъ, тв, пп Елеажар преотвл , пи воерп ФагаЬПлор кЛвпъри .
кЗ- 1Ш вед! лшпърц! йръгЬе фпгре ръгвоМчП че! че ;вепи'тла ръгво!8, цц*
лдптре тоатъ иЛвпареа .
■м . 1Ш вец! лва аечи1алъЛотпвлв1 Лела оптепи че! ръжвоТтч!, карН ес ла ръхьо1», вп свФлет Лш Ч1пч1 свте Ле оашепц пи Лш вае, Ш1 Лш бо1, пл Л1п о! , ии
Лш аспп .
кд. . 1Ш Лш жвшътатеа лор вец! лва , ин вец! Ла лк1 Елеа/ар преотв.ш пжргь
Болшвлв! .
а. 1Ш Лш жвшътатеа фЦлор лв! край ве! лва Лш ч1пч!-геч1 впвл , сЬа оаШеШ, 1Ш ЛшБоГ, Ш1 ЛН1 01 , Ш1 Лш асни, ии Лш тоате В1ТвЛ6, ип ле ве! Ла Левщиор челор че пъгеск пагелв лди кортвл Бошпвл»! .
а* . ИЛ а« фькйт 1Ьою1 , Ш1 Елевгар преотвл Льяъ кът а порвпч|'т Бошпвл лъ\
М01С1 .
лп . Ш1 аФОст ръшъиица, каре а8 треквт а ров1'ие! , каре а8 ров1'т вгрвацН
че! ръгво!п1ч1, Лш о! : шасе свте <1е ни! шспте .геч! ии чшч! .
лт . ИНбо! шапте-хеч! Ш1 Лоъ Ле ши.
л^ . 1Ш асш! ша1-/еч! ии впа Ле шн .
А^- Ш1 свФлете ошепецт! але ФетеТлор, каре пЧ,8 квпосквт пат вървътеск
тоате свФлетеле тре1-2еч! ии* Лоъ ЛешИ.
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де . 1Ш ав" фост жвшътатеа ачостора партеа челор че с'е» сГвс ла ръавой, сПп
пкшървл о!лор тре!свте тре!-геч1 ип шапте йе пи! , пи чтч!свте.
аз- Ш» а^ *ост аечв1ала Ботпвлв! Й1а о! шасе свте шапте-аеч! пи чшчТ .
ан . НПбо! тре!-аеч! ш! шасе Ле голТ, ип гечв^ал.ч Ботпвлв! шапте-аеч! пп йоТ .
ад.. 1Ш асш тре!-хеч! а*е пи!, ип чшч! свте., ип аечмала Бошпйл»! иш-хеч!
ПИ »П8Л .

м.
ли Доъ
ма.
Т8Л»1 ,
«I.

1Ш свФлете отепещ! ша!-спре-хече тн, ип хеч81ала Ботпвлв! тре!-хеч!
<1е свФлете .
ПП а с1ат Мойп хечв1ала Ботпвлв! йарса лв! Бвтпехей, л».1Глеахар грео(Ьпь К8Ш а порвпч1Т Ботпнл ле! МоТ<п .
Бш жвтътатеа л»! 1сраи, пре кари '1а осев^т Моин сПп вървацн че!

рЪ2Б01(НЧ1 .

мг . ПП ах фост жвтътатеа айвпърН Лп о! тре! с»те тре!-геч! ип шапте &е
тИ ч ип чТпчГ свте .
м* д . ПП' но! тре1-гечТ пи шасе Ле ти .
те • Ас1пТ тре!-хеч! «ю пи! , ип чшч! свте .
ме. ПП свФлете отспещГ ша!- спре-хече ти .
мя • НИ алват Моки сПп жктътатеа Филор лв! Гсраи (Пп чшчТ- жечТ впа . сПп
оател! , Ш1° <Пп ште , ин ле-айат .Гевщиор челор че шгеск пигеле кортклв!
Вотпвлв! , лш че кт а пор»пч1т Вотпвл л«1 Мойп .
ми . 1Ш ав вешт ла Момя тоц! че! та! тар! лш оцире , кари ера престе тП ,
ип престе свте .
мД . 1Ш ав а!с кътре Момя' : слгцеле тале аЙ пвтърат кгпетеле вървоуиор
челор ръхвойпч! , карН сжпт ла по!, ип п'ав гялчев^т (1) аЧптре е! п1ч! тькар
8П8Л .

н . 1Ш ат асНейар Ботпвлв! вървпт, кареле а аФлат вгс а*е авр, пп герйап, ип"
черче!, шМпел, ип връцаре, ипсплвъ, ка съ те рои! пептрв по! Ботпвл»! .
нь . ПП аЗлват Мо1С» , ип Елеахар преотвл аврвл аела е!тот,' врскл фъккт .
нп . ПП а фост тотаврвл, каре л'ав Е(Ьсс1ар Бошпйлв! ша! спре-хече тп шапте
свте ип чтч!-хеч! Ав С1кл! , йела че! престе тН, пи Нсла че! престе свте .
нг - НП върваци че! ръхвоТшч! Ф1е-кареле лйГш! 'ш'а прг^ат .
нА . ПП ав лват Мойп , ип Елеахар преотвл аврвл сюла че! престе ши, ип'аела че! пресгесвте, пи л'а8 въгат лш кортвл търтвр»е1 пошешре Фплор лв! 1сраи
ддппа1птеа Ботпвлв! .
49. (1) Чеде лаппещ! «8 : шч! кпял пя&лпси .

39 . 2#
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Фмлор хь1 Р8В1Ш , ш! Гай ш! жатътате псапила* ла< Мапа<м' , пептра « авеа в!те шяНе , л!'!ь И* партв
ат-ко.ю де 1орйац паша! съ шеаргъ фппааноа Фрациор ечЛ лштраршац! лк пътжптвл «ъгъйвпщи .

^1ж«©{ тмте В1Тв авеа «II л»1 Рввип , гш фп лв! ГаЛ авеатвлцГте ти-

^[Ь;4& ™ *оаРтв •
Ч&й

.

. *

,

&<#

в. 1Ш ав въхвт пътжптвл лв! 1аа1*р , ш! пътжптвл лв! I алаай ,
цп ера локвл, лок йе в1те , гш тергжпЛ фп лв! Рвв1т , пп*П лв!
гТйТ|Г^грв Ме*» , пи кътре Елеаавр преотвЛ, пи кътре та! юарИ шЪпърП,
г. Атарот , пи Бевоп, Ш. 1аг!р, ш! Катра , Ш1 Есевоп, ш! Елеал! ,

Ш1

Севата , ни Кавав , пи Веап .
А . Пътжптвл, каре л'а Йат Ботпвл лшпа.птеа ФНлор лв! 1сра1л, есте пътжпт б»п ае храпъ Йе в.те , пи слйпие таде а8 в!те .
6. 1Ш агн;: ае аю аФлат хар дппаттеа та , съсе Деа пътжптвл ачестапоъ
ровиор тъ! топне , пи съ пв пе треч! Яре поГ Гораапвл .
9 . ЦН агн;Мо!с. ФПлор л«! ГаД , ш! Ф«лор лвТРввш: ФрапИ вощр! воргаерце ла ръ2Б018 , Ш1 во! съ шесюцД а1ч! ?
3 . 1Ш пептрв че дптоарчец! клдетеле Филор лв! 1сраи , ка съпв треакъ ап
пътжптвл , каре 'л с!ъ лор Вошпвл ?
Й. Аша а фъквт пършцИ вощрц кап<3 'Гага тр1ий пре е! (Нп Каагс -Варп!, ка
съ 1скос1еаскъ пътжптвл .
л. . 1Ш с'а СВ1Т ап волеа стрвгврвлвТ , пи а йкойт пътжптвл , пн а лпторс
Шта ФИлор лв! 1српи , ка съ пв .птре ап пътжптвл, каре л'а йат Ботпвдлор .
I . 1Ш с'а пшпеат кв двцДте Ботпвл дп 21*оа аче^а , пп Са жврат , хшжпа1 :
и . Бе вор вейеа оатепЛ ачещ> , кари с'а* св1Т в1п Еппет че! че сжпт с!е
йоъ-геч! Лв ап! , пи та! тар! , карП ЩЙ внюле , ин ръвл , пътжптял, каре
пГаш жарат лв! Авраага, ни лв! 1саак , ин лв! 1аков , пептрв къ п'в8 втвлат Йвпъ пипе .
»|. АФаръЛеХалевФвчорвЛлв! 1еФОп, кареле С'а осевк, пп Псвс ал лв! Кав! ,
къ ачещ'в ав втвлат Лвпъ Ботпвл .
п. 1Шс'а тжт'еат Оотпвл кв Ьщтб таре пре1сра1Л, пи 'Га8 Апвългит пре
е!Аппвст,е патрв-жеч! ае аШ, пжпъ че с'а стшС тот пеагавл , карИ Фъчеа реле
Аппаштеа Ботпвлв! .
А1 . 1атъ в'ац! сквлат дп локкл пър1'пцмор вощр! сфвт Ле оашеп! пъкътош! ,
съ та! аааоцец! дпкъ ла 18Ц1теа Ботпвлв! асвпра лв! 1сра1Л .
е'| . Къ въ вец! дптоарче аела ел , ка съ та! аааоцец! дпкъ ал лъса дп пкспе,
Ш1 съ Фачец! Фъръ ае леце ла тоатъ аавпареа ачеаста .
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в"| . НИ а веп1т ла Лкпсвл , ни а гк : стжпе Ае о! вот Фаче а!ч! в1*телор поастре, ш{ четгцТ авериор поастре .
31 . 1ар по! лдптрартпц! вот терце лтлаштеа Фплор л«! Тсраи пжпъ че! вот
йвче пре е! лдплокнл лор , ип авереа поастръ ва рът&пеа лмчетъц! гШте пслтрк лъкгпторп пътжптклн! .
ш . Кв пе вот лдптоарче ла каселе поастре , пжпъ че съ вор лдшпърц1 фи лв!
1срам Ф1'е-кореле лдп тоннеа са .
,0.1. ПИ п» вот тощет' лдптрееГтаТ твлт (Ппколо йе 1ор<1ап, ип' шаТ.]\пколо,
къ аш лнаг тоииеа поастръ сИпкоаче с!е 1орс1ап , Ае кътро ръсър1т .
Кяс^ав!.
к. 1Ш а 21*с кътре е! Мо!ск Де вец! Фаче Дапъ кввжптвл ачеста , Ае въ вец! *■ 1<л^птрарша лишаштеа Боглпвлв! ла ръгвоМ .
кж . 1Ш тот чел лштрартат сПптре во! ва трече ГорсЬшвл лшпаттеа Боишйлй!
ла ръгвоШ пжпъ че ва пер1 връжташвл с!ела Фаца лги.
кп • НИ се ва стъпжгп пъгпжптйл лишаштеа Бошпйлй! , сП;пъ аче^а въ вец!
лштоарчс , нп вец! Ф1 пев|'повацТ лишаштеа Роптала!, ип лдппаттеа лв! 1ерам, ип
ва Ф1 воъ пьпьтштвл ачеста тоипе лишаштеа Ботпклй! .
кг. 1ар Ае пв вец! Фаче аша вец! пъкътм лииштеа Бопшвлй!, ип вец! квлоаще пъкатвл вострк, кдпс! въ вор апвка пре во! релеле .
к д . III 1 вец! гнН воъ четъц! пептрв авереа воастръ, ин еълаше в1телор воастре ,
ип че1а че есе сИп гвра воастръ вец! Фаче .
*е . 1Ш а 21с фП лк! Рввпп, ни фи лв! ГаН кътре Мойл, 21 каша* : слвиме тале квсКав!.
вор Фаче с1впъ квт Ботпвл пострв порвпчеще .
4- 12кз . Авереа поастръ, нн Фетеие поастре, нн тоате вхтеле поастре вор Ф1 лш
четъцме лв! Галааа*. .
кз • 1ар слвиме тале вор трече тоц! лштрартац! , пи гътщ! Ае ръгсоШ лдппаштса Ботпвлв!, преквт 21че Оотпвл .
кн . ИП а лшпревпат кв е! Монл пре Елеагар преотвл , пп пре Псвс Ф1вл лв!
Кав1 , пи пре та! тарн Фатиплор леатврйор лв! 1сраи .
кд. 1Ш а 21с кътре е! Мо!с1 : йе вор трече фи лв! Рвв1'т , пп Фн лв! Гай
кв во! 1ор(1апвл, тот, кареле поате епн ла ръ2Б018 лишаштеа Бопшвлв!, пи' вец!
стъпили пътжптвл лшпаштеа воастръ, вец! Ла лор път&птвл л»! Галаай тощешре .
а . 1ар а"е пв вор трече кв во! че! че съ пот лштрарта ла ръгвою лишаштеа
Ботпвлв! , вец! трече авереа лор , ни Фетеие лор , ни в1теле лор та! дмпаште Ае во! лт пътжпгйл Хапаал , ни вор топили лшшревпъ кв во! фи нъшжптвл
Хьааап.
ад . 1Ш а8 ръспвпс ФечорН л»! Р8в!т , пи ФечорП лв! Гаа" , 21'капе1 : квт 21*че
Юотпвл слйциор сале , аша вот Фаче .
дв . N0! вот трече лштрартац! лшпаштеа Вотпвлв! лт пътхптвл Хапаап , пвтл! Ае пе вец! Аа поъ тоине сПпкоаче а*е 1орйап .
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лг . Ш1 о е1ат МоТс! фШор лв* Гав , ип Фплор д»1 Рсв1Ш , ви ла жвтътате <Нп
2~- 4г.еотвл лгЛ Мапас* а! ФПлор лв! 1ос1Ф , дтпъръцЕа л«1 С'оп фтпъратвл Аторемор , ип дтпъръцДа лв! Ог .^тпъратвл Васапвлв! , пътжптвл , ип четъцме
лпппревпъ к» хотареле л«Т, четъцие пьтжптвлв! Ле пр'п прежкр .
лд. Ш' а хШт фн ле! Га<1 Бевопвл, ш! Атаротвл, ш' Аро1р»л.
ле ■ 1Ш СоФарвл , пи 1г/|"рвл , ип ле-е8 дпнълцат .
да . ИК \шпрат«л, ип Ветарапвл , четъц! тар!, пи стжш а*е о1.
аз • ИП фп л»1 Г»в|Щ а гШт Есевопвл , ип Елеялйшл, ип Кар"-атап8л .
ли . Ш1 Веелтеопвл око,и"те , ип Севптавл , ип' а пвт1т (1йпт. пвшеле сале пвФ«чсРв. теле четъциор, каре ле- *8 шШт .
22. 8.
ал. . ИЛ а шерс йр ф'вл лв! Мгх'р ал ф1клвТ лв! Мапас1* Л1П ГалааД , ип л'а лват ,
ип а шердвт пре Аторевл , чел че лъкв'и Л1птр'жпс8л .
м . Ш" а (1ат Мо1с1 Галаа^вл лкТ Мах1*р Фечорвлв! лв! Мапгс', пи* а лъкв'т аколо.
мл . Ш» 1а'р Фечорвл лкТ Мапас' а шерс, ип а лват сълашврме лор, ипле-а
пвлпт сълашврме лв! 1а'р .
мп . Ш' Хавав а шерс , ип а лват Капткл , ип сателе ле! , ип' ле-а ввгшт
Кавот (1йпъ пвгаеле съв .
К А П
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Км)П,рл.г.(1 .-■(- пятрв-геч! гти г1оъ Ле. попжгр! гцп'п пипе але *Шср -в! 1сгам, а поршшт Оотши <ъ
шархъ прс тоц( Чв| че дъкхеск ^п пъшжпгм Хапааи .

I ачестеа сжпт попасврие ф'иор лв! 1сра1л ("впъ че в8 еипт Ип пъПЖПТ8Л Еппетклв! дшпревпъ кв пвтереа лор, кв шжпа лв! Мо1а ,
и! а лв! Аароп .
н . Ш" а скр'с МоТс" пврчесюрие , ип' попасврие лор (кпъ кввжптвл Ьоишьлм, ип ачестеа сжпт попасврие кълътор]'е1 лор .
г . Ав пврчес <п'п Ратеа лда лвпа йиГтжЙ лш ачтч1-спре-гечеа г' а Л8пе1
аЧгГтжш, аеюах' Ле пащ! сйеиптФп лв! 1сраи кв тжпъ длпалтъ дппаштеа твтвлор
Епптепиор .
д . Ш' Епптепн дпгропа пре тоц! чеТ торцТ <Ь'птре ажгшиТ, карП шврке , пре
карЛ 'X п8 оторжт Вошпвл, пре тот чел лттж|'8 пъсквт лш пъшжптвл ЕгшетвлвГ, ш( лщтрв НвшпеаеЛ лор а фъквт Ботпвл ]'гвжпйъ .
€• Ш( пврчегжпа" фп лв1 1срам й'ш Ратес' ав тъвържт Л1П Сокхот .
е. 1Ш пкрчегжпй Й1п Сокхот о8 тъвържт дп Ввтап, каре есте партеа пвстве.
Еш(ре.
з- ИН в« пврчес (*1'п Вчтап, ип' а8 тъвържт ла гвра Е!'ротвлв1 , каре есте л^т14. 2
преажта ВелсепФопвлв! , нп *8 тъвърят дтпреажта МаНолвлв! .
й. Ш' а8 пврчес оЧп преажта Е'рот8лв1, Ш1 а8 треквт пр'п пп'жлоквл гаърИ
лдп П8СТ16, пи а8 шерс е! каде о!е тре! име прш пвсп'е , ип а8 тъвържт дп Ашържчви!.
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л . ПП ай пврчес бт атъгжчвп! , пи и8 веюгт жп Елин , ип ^п Ел5т боъ- Еш!рв.
спре вече 1хвопре бе апъ, ми шапте-геч! бе пот! бе Фпи'к, ии е8 тъвържт а- 15- 27ко.то лжпгъ апъ.
^. 1Ш а8 п«рчес бт Ел'ш, пи' а8 тъвържт лжпгъ тпареа роппе .
»|. 1111 ак пврчес бе лжпгъ тареа рони е , ип' г.к тъвържт лп пвст1еа Стаи .
Я1 . ИП ак пврчес с1т пвст'еа СГиаН , ип п8 тъвържт жп РаФака .
г I . ПП а» пврчес бт РаФака , ии 1 8 тъвържт жп Елвс .
Епире.
^1. Ш* а8 инрчес бт Елвс, ип' а8 тъвържт жп РаФ'б1П, ш! аколо п'авеа 17-30попклкл апъ съ вея .
(т I . ПП ак п«рчес бт Глф'6ш , ип" г8 тъвържт жп пкст'еаСша.
кппрв
61 . II Н ай пкрчес бт пкспеа С"ла , пи а8 тъвържт ла тортжптврие поФте!. 19- -3°
у. ПИ а8 пврчес бела тортжптврме поФтеГ , ни' а« тъвържт жп Апрот.
й( . Ш1 а8 Пврчес бт Ас1рот , пи 88* тъвържт лп Раташа .
ли . ПП а» пврчес бт Ратата , ни" &8 тъвържт жп Реттоп Фпрес .
к. ПП съ пврчес бт Реттоп Фарес , ни а» тъвържт дп Левопа,
к* . ПП лх пкрчес бт Левопа , ни' «8 тъвържт жп Реснп .
*г . ПП а8 пчрчес (Пп Гесап , пи св тъвържт дп Макелат .
«« . ПН ай пкрчес бт Макелат , ип е8 тъвържт жп СаФар .
кд, ИП Р8 пкр м<с б'п СаФар , ш! а8 тъвържт жп Харпбат .
к(? . ПП ай пкрчес Лт Харабат , ии ак тъвържт жп Макиот .
«е . ИП ак пврчес бт Мокиот , пи" п8 тъвържт жп Катаат .
дк . ПП ьй пкрчес бт Катаат, ии а8 тгвържт жп Тграт .
кн . НП а» пкрчес Ат Тарат , ни ак" тъвържт жп Матспка .
к.о.- ПП ак пврчес бт Матепка , пи а8 тгвържт жп Селтопа .
л. ПП ах пврчес бт Селтопа, ии ак тъвържт жп Масврвт .
ад . ПП ;.й пврчес (Пи Мяснрвт , ии гк тгвържт жп бапеа .
ая . ПП ; к нкрчес сПи Вапеа , ни ; к тъвържт жп ткптеле Габгпб .
2Лер».
аг . иИ а8 пврчес <Пп твптеле Габгаб , ни ав тъвържт жп Етевата .
,0- 7«д . ПП ак пкрчес бт Етевата , ии ак тъвържт жп Европа .
ле • ПИ ь8 пврчес 4лп Европа, ни не пвгржт жп Гесшп гавер .
А8 . 1111 ай пврчес бт Ресюп гавер , ии ав тъвържт жп пкспен Ст , ии ак
вчрчес (Пп п^ст^еа сш , ни «в ттвържт жп пьсиеа Фарап , ачеаста есте КасИс .
Аа. ПП ав пкрчес бт Каб1С , ии ъ& тъвържт жп швптеле Ор , каре есте апроапе бе пъшжитвл Ебош .
ан . ПП с'а ск1т Аароп Иреоткл жп твпте бт порвпка Ботпвлв!, ии*атвр1Т к.ппрг.
«коко жп апвл ал патрв-еечЬлеа бе кжьб а8 енит фП лв! 1сраи б]'п пътжптьл 23- 8Еппетвлв! , жп двпа пчшчеа жп 210а чеа бт'тж18 а лкпе1 .
дД> . ПП Аароп ера бе осйть ии боъ-яеч! ии тре! бе оп1 , кжпб ав т«р1т жп
швптеле Ор .
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м. ПИ ив!ий Хапяпевл лдтпъратвл Арва", ш! очеста лъквеа лдп пътжптвл
лв! Хапаап , кжяЛ те} цеа фп лв! 1сраи .
м& . Ш1 я8 пкрчес Нш твптеле Ор , ии я8 тъвържт лдп Селтопа .
мп . ПИ яв* пврчес йт Селтопа , ил »8 тъвгржт лдп Фшо .
мг , ПП а8 пнрчес (Пп Фшо, ип я8 тъвържт лдп Овот .
мА . Ш1 ав шрчес Лп Овот ш! ай тъвържт лдп Га1 сНпкодо ла хотаръле лв! Моав.
ме • ПИ а& пврчес (Зш Га1, ии а8 тъвържт лдп Псвопвл лвТ ГаЛ .
мг . ПП а8 пврчес <Пп Бевопвл лв! Гаа", ип ав" тгвържт лдп Гелтоп Пев.»атет.
мя • ИП р» пврчес Лп Гелтоп Бевлатет, ин а8 тъвържт ла твпцП лв! Авар1Ш
лдтпрсажта Кававнлв! .
ми . 1111* -Л пкрчес деля пгащи лв! Авар'т, ии а» тъвържт ла апвсвл лв! Моав
лжпгь 1ор(1,1И ("еспре 1ер'хоп .
мл. . 1111 нв пврчес с1ела апвсвл лв! Моав, ии' а8 тъвържт лжпгъ 1орЛап лдптре ЕС1тот пжпъ ла Белса йеспре апвсвл лв! Мо*.в .
н . 1Ш а гръ!т Бошпвл кътре Мо"с1 ла ьпвсвл лв! Моав лжпгъ 1ора"ап, де спре
1ер'хоп , г'кжпс1 :
нд . Гръеще Ф1'Глор лв! 1сраи , ии г[ кътре джпшП : съ тречец! 1ор<1ап8л лдп
пьтжптгл Хапаап .
2деуе.
нв . ИП съ п*ерс!ец1 пре тоц! че! че лъквеск пре пъшжпт лдппяштеа ФецН воа7- 5стре , шч съ стрхкац! сетпеле лор, ип тоц! Моли лор че! върсац" съ'1 шердецЦ ий
ЖмЬп:
тоц! стжлпП лор (1 ) съ'1 стршяц! ,
2- 2нг. иН <Ьпъ че вец! терде пре тоц! че! че лъквеск пътжптвл, лъквщ! во!
лдптр^пс^л , къ воъ в'аш Лат пътжптвл лор тошешре .
мд . ПП вец! лдтпърцД пътжптвл лор кв сорц! с1впъ пеатврие воастре , челор
ша! твлц! вец! йа та! тклтъ тоиие, ип челор та! пвции вец! да та! пвц"пъ то
пне , ор! лдп че лок ва епп соарта Ф'с-кърв'а, аколо ва ф' аль1 , (Ьпъ пеатврие
«апилПлор воастре вец! лдшпърц' тошпле .
н^ • 1«п <1е не вец! п1е|/с1е пре че! че лъквеск пре пъшжпт лдппаштеа ФецП воа
стре , ип пре кжц" вец! лъса аЧптр'жпш'1 , вор Ф1 сшш лдп оки вощр" , ин волдвр! лдп коастеле воастре, ин вор връжтъиш воъ пре пътжптвл, лдп каре вец!
дъкв" во! .
нг . ИП йъйъ квт ат сокот съ ле Фак лор , во18 Фаче воъ .

К А П

лд.

Път&пти фъгИвшцН , ип хотаръле лкГ йъиъ патрк пърц! ие жвшП , пп пчела кл сорцГ съсе^тплърцеаскъ съ поркпчеще , а(1ъогАП(1й-се икшсле челор че'л вор ^иппърц! .

I
Ь2.

I а гръ1т Ботпвл кътре Мо!с1 , 21*кжпй :
я. Порвпчеще ФЛлор лв! 1сра1л, ии гръеще кътре е1 : во! ]'птрпц!
[\п пътжптвл Хапаап, ачеста ва Ф1 воъ тощешре , пътжптвл лв!
Хапаап лдтпревпъ кв хотаръле лв! .

(1) СтаипИ лор пс1екъ мшрие Овшпехеаор лор, 1арс ера ка стжлпИ.
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г. 1Ш ва Ф1 воъ латвреа чеа де кътре наагъ 21 дела пкст!еа (лп пжпъ впде 1МС лав1
съ цме де Едот , ни* вор ф! воъ хотаръле кътре пНагъ 21 деспре партеа шърН 15- *•
че! сърате дела ръсърп .
д. ВИ вор лдп квлцвра пре воТ хотаръле дела паааъ ъ\ кътре свшвл АкраВН1К.Ш, Ш1 ва трече Епаквл, нива *1 сФжрпитил лв1 де кътре паагъ ъ\ КасНсвл
лк1 Варш, па се ва сФжрпа ла сълашвд лк! Арлд, па ва трече Ас1топа .
^. ПИ ва Л1П квппвра хотаръле дела Асшопа вплеа Егшетвлвц ни на «м" сФжрпатвл лор тареа. чеа таре .
е. ИП хотаръле (1е кътре таре вор ф!воъ, тареа чеа таре ва хотърж , ачеаста ва Ф1 воъ хотаръле Не кътре таре .
3 . Ш1 де кътре паааъ-поипте ачеста ва <м' воъ хотарвл , дела тареа чеа та
ре вец! тъсвра воъ лтна-въ пре лжпгъ твпте , таптеле .
я . 1Ш дела твпте вец! тъсвра воъ твптеле пжпъ гда1е 1*птръ ла Етат , на
ва Ф1 СФжрнитвл лв! хотаръле Сарадоквлв! .
л . Ш1 се вор сФжриа хотаръле лв1 ла ВеФропа, ни' ва Ф1 СФжриитвл лкТ ла
Арсепаша, ачеста ва Ф1 хотарвл вострв де кътре пиагъ-поапте .
I. НИ вец! тъсвра воъ хотаръле деспре ръсър1т дела Арсепаша пжпъ ла СепФатар .
•I . ПИ се вор погорж хотаръле дела СепФатар пжпъ ла Виа де кътре ръсъР1т ла 12воаре , ни се вор погорж хотаръле дела Виа , ип вор лов! ла втървл
търи Херепет де кътре ръсър1т .
В1 . Шл се вор погорж хотаръле ла 1ордап , ни' ва Ф] сФжрпитвл тареа чеа
съратъ . Ачеста ва Ф1 пъшжптвл вострв , ни хотаръле л«1 прш прежвр .
п. ЛИ а порвпчгг Мона Фплор л»1 1сраи , 21'кжпд ; ачеста есте пъшжптвл,
каре 'л вец! тощеш к» сорцТ , лш че кш а ржи<1„1т Вошивл съ'л деа ла поъ пеашкр! , пи' ла жвтътате дш пеатвл лк! Мапаи .
Д1 . Къ пеатвл Фалор ЛВ1 Ревал , иа пеатвл Ф)'Глор лв! Гад двпъ каселе Фатиплор сале , жвтътате дш пеатвл лв! Мапас1 1.» лват тошилесале.
€< . Боъ пеатвр!, на о жвтътате де пеаш а» лват шошиле сале сПп коло де
1ордап де кътре 1ер1хоп деспре пи'агъ 21 кътре ръсър1т .
91 . НИ а гръ1Т Вошпвл кътре Ло!с! аисапд :
31. Ачестеа сжпт пвтеле вървациор, каре вор лтлпьрц1 воъ тонае пгтжл- 1С8е кМ1-.
твл : Елеагар преотвл , ни 1свс ал лв! Кав1 .
14.1.?.
ш . 11И кжте вп воер дш тот пеатвл вец! лва, ка съ въ лиипърцеаскъ воъ тоиа"е пътжптвл .
,0-1 . 11И ачестеа сжпт пвтеле вървациор : дш пеатвл лв! Ьда , Лалев Ф1вл
лв1 1еФоп1.

40.
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к. Бш пеаткл лк! (лтеоп , Салашил *ш лк1Сети,Д .
ка . ТИп пеаткл лк! Ветатт ЕлДаД Ф18ллк1 Хзслоп.
кк . Бш пеаткл лкТ Ргп воеркл В^кхГр Ф1кл льТ ЕглТ .
кг. Е>т фи лк! 1ос1Ф Дш пеаткл Филорлк! Мапяс1 воеркл Апш Ф1»л лв! Сьф! .
кА . П|"и пеаткл фПлор лк! Ефрпш воеркл Катвм Ф1кл лк! Саватап .
кр . Б10 пеаткл лк! Яавклоп воеркл ЕлюлФап ф!кл л^Т Фарпах .
ко . Бш пеат.\л Филорлк! 1сахар воеркл Фалтш Ф1*кл л«1 Ога .
кд . Шп пеаткл ФНлор лкТ Лс|"р воеркл Ахшр Ф1«л л«Т Селепи .
ки . Шп пеаткл ль! ХеФТп{1В воеркл ФаДам Ф1'кл лк! 1апикД .
кл. . Ачестораа порхгшт Оошпвл ка сълшшърцеаскъ Филор л -I 1срампътжпт8л
лк! Хапаап .

К А II

лв .

Сг цорвочеще а съ ржш!м патри-гсч! вл опт йе чстъцГ , им ..-м.мпуг Левщнор, пи' (Пптр'а чме шагв
<1етъц| <1с скъпаре пснгр» ъчккре ;

лсцса &Ч1(1ерП ьквое,

ш! Фърг >1е вое : Цвпъ о шъртврк* пшиша 1)5

се ва ьчп1с .

1 а грък Погаппл кътре Мо!с! ла апкскл лк! Моав лжпгъ 1орс1ап Де кътре Герьхоп , г'\кя>пА :
«. Поркпчеще фИлор лк! Тсраь! , съ Деа.1ев|цмор аЧп соарта то ние!
Квс Кав!
21. 2.
дзз^^Дсале четъц! съ лькнеаскъ, пи челе Дишаштеа четъцмор, ип челе с1е
прш прежвр сьле Дел левцилор .
г. 1Ш четъцме вор Ф1 лор Де лъкмт, 1ар челе Де прш прежкркл лор вор Ф1 в1телор лор , Ш1 тктклор челор кк патрк плчоаре але лор .
д . 1Ш челе Дш аФаръ Де четъцме, каре ле вец! Да Левщмор Дела гМкл четъцп
Дш аФаръ (1(и. пи! (1е коц! липпрежкр .
6- 11П ве! тъскри аФаръ Дш четате латкреа Де кътре ръсър1Т Доъ пш Де коц!,
Ш1 латкреа Ле кътре оиагъ 21 с1оъ пи! Де коц!, пи' латкреа <1е кътре шаре с!оъ
ши (1е коц!, ин латкреа Де кътре ниагъ-поанте Доъ ти Де коц!, Ш1 четатеа съ
Ф1е лш пижлоккл ачестора , пи хотаръле четъцмор ,
5. 1Ш четьц! вец! Аа Левщмор, шлсе четъц! Ае скъпарп аколо челв! че ва
оторж , Ш1 ллпгъ ачестеа патрк-гечТ Ш1 йоъ Ае четгц! .
д. Тоате четьц1ле, каре ле вец! Аа Лев1*Ц1Лор патр«-геч1 ш! опт Ае четъц!,
ачестеа , ий сьлашеле челе (Ппшмтоп лор .
и. Ш| четьцие , каре ле вец! Да (Пи шоииеа Ф(!лор лк! 1сра1л, Дела че! че ак
шклте , шклте , ни Дела че! че ак та! пкц1пе , пкцию , Ф1*е-кареле Дкпъ тош!еа
са, каре ва то щеш, ва Да А'щ четъц! Лев|'цмор.
л. . Ш1 а гръ1*т Поишкл кътре 31о!с| , х!к.т,пД :
I . Гръеще Ф1'мор ле! 1срам, ни 21 кътре Дхпии! : во! тречец! 1орс1апкл л^о
2 ЛеЦв
пътжптвл Хапаап .
»9. 2.

I
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&'| . III 1 вец! осеБ1 воъ четъц! , каре вор Ф1 (1е скъпаре воъ , ка съ скапе аколо ^всЛян
тот 8Ч1ГЛ1НКЛ че ва вчМе свФлет Фъръ с1е вое .

20- 2-

ш . 1Ш вор Ф1 воъ ачесте четъц! скъпаре <1е рвЛеш!ле чел»! оторжт , нп пв ва
т»р1 8Ч1'гъторкл п>т.пъ ва ста лшпаштеа аЛвпърп ла жвЛекатъ .
г! . ПИ четъцме , каре ле вец! Ла , челе шасе четъц! вор Ф1 воъ Ле скъпаре .
д1 . Тре! четъц! вец! Ла Лш коло Ле 1орЛап , ни' тре! четъц! вец! Ла лш пъшжпткл Хапаап .
ф . Скъпаре вор Ф1 фПлор лв! 1сраи , пи челв! стрет , пи челв! петершк ,
кареле есте лдптре во! , вор Ф1 четъцие ачестеа Ле скъпаре , ка съ скапе аколо
тот чел че ва вчМе свФлет Фъръ Ле воеа са .
е! . 1ар Ле'л ва лош" кв артъ Ле Ф1ер р ни ва твр1 , вчи-лш есте , кв тоарте
съ се ошоаре вчтипкл .
д| . 1ар Лакъ кв ш'атръ Леа пшпа , (Пи каре ва твр! .|\л ва леш пре Лапсвл, ип
ва твр1 , вч1*гаш есте , кв тоарте съ се ошоаре вчи-ашкл .
ш . 1ар Лакъ кв артъ Ле летп Леа т&па , Лш каре ва твр1 , ли ва лов1 пре
ел . ип' ва твр1, вч1Гош есте кв тоарте съ се ошоаре вч]'гашвл.
.0.1 . Чел че есте рвЛеше Ле елшпе ачеста вя вч1Ле пре оторжторвл, кжиЛй'л
ва лштпппша пре ел, ачеста 'л ва отор& пре ел .
к . 1ар Ле'л ва линпшие пептрв сФаЛъ, ип ва арвпка чева асвпра лв!, ип' ва твр1 .
к& . Сак пептрв шетъ л'а Л0В1Т пре ел кв ш.г.па, ип ва т»р1 , вч1'гаш есте , кв

г Ле«е

тоарте съ се ошоаре } чел че авчю, чел че есте рвЛь кв чел вчй;, ва вч!Ле пре

19. п.

опюржторкл , кл>1и1в"л ва лишшпша пре ел .
кк. 1ар Ле ва Ф1 Фъръ Ле веете, пв пептрв връжшъипе ли ва лшшине пре ел ,
сав ва арвпка чева асвпра лк! пв 'Ни ръвтате .
кг . Сав кв вре о шатръ Фъръ Ле щ1ре ловшЛви ва тврц са8 ва къЛеа престе
ех , Ш1 ва твр1 , ин ел пв '! а фост лв! врьжташ , 1пч! а черкат съ'! Факъ р ьв .
кд . 1Ш ва жвЛека аЛвиареа лдптре чел че а лови , ип' лштре чел че есте рвЛъ
кв чел вч1с , Лвпь жвЛекъцме ачестеа .
к(-: • 13'а скоате аЛвиареа

пре чел чо а ;>чх Лела рвЛешеа челв! 8Ч1С , пил

ва ашега пре ел аЛвпареа луп четатеа скъпърП дв! , впЛе а скъпат , ип' ва лъка!
аколо пхпъ кдпЛ ва твр1 преотвл чел шаре , пре каре ла впе кв впт Ле леш сфжпт.
кв . 1ар Ле ва е ни' вч1'гъторвл Лш хотаръле четъц 14 л\п каре а скъпат .
кз • 1Ш'л ва аФла пре ел рвЛешеа челв! вчю , аФаръ Лш хотаръле четъци , лш
каре а скъпат , ип ва вчМе рвЛешеа челв! вчю пре вч1гаш , пв есте вшоват .
кн . Пептрв къ лдп четатеа , лш каре а скъпат съ лъьтнаскъ пжпъ к.тин! ва тврх
преотвл чел шаре. нп Лвпъ че ва твр! преотвл чел таре, се ва лттоарче вч|'гашвл
лдп пътжптвл топне! сале .

40 2#
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кл- . ПП вор Ф1 ачестеа воъ спре дрептате де жвдекатъ дптрв пеашжрме воастре , лштрв тоате лъкашврие воастро .
а . Тот чел че ва вчМе свФлет , прш търтврп ве! вчМе пре чед че а вчю , ип
о търтвр1'е пв ва пвтеа търтврин асвпра свФлетвлв! съ тоаръ .
аа . 1Ш съ пв Л80Ц1 ръсквтпьраре пептрв свФлет дела чед вч1'гътор , чед вЬ
поват съ се ошоаре , кв тоарте съ се осюаре .
ап . Съ пв лвац! ръсквтпъраре , дела чед че ак* фцпт лш четате де скъпаре ,
ка 1аръш1 съ поатъ дъкв1 лдп пътхптвл сгв пхпъ ва ткр1 преотвд чед таре .
аг . Ш1 съ пв спвркац! пътхптвд , пре каре дъквщц къ схпиеде ачеста спвркъ пътхптвл , ни пв се ва квръцд пътхптвд де схпиеде чед върсат престе ел ,
Фъръ пвта! кв схпцеле чедв! че л'а върсат .
ад . 1Ш съ пв спвркац! пътхптвд , пре каре лъккщ! , пре каре ип ев дъквеск
лштрв во1 , къ ев сжпт Бошпвл , чед че дъквеск дштрв фп лв! 1срам .
К А П

Л5 .

Леце съ пвпе , кв «етее каре 1ав пюдешреа пърштеаскъ , съ се тър!тв е)впъ чеГ До вп псатква! съГ,
ка съ пв се атестече прш шърпгр! псатврМе , ип тошПлс съ се стрътвте .

То|1:
7. 14.

Щ 1 с'ай апротат воерП ФатшГлор Фплор дв! Галаад ад Фечорвлв! лв!
МаХ1*р ад Фечорвлв! лв! Мапяс1 дш пеатвд ФНдор дв! 1ос1Ф , пнав
| гръ1*т лдшшптеа дв! Мокп, ип лшшиптеа лв! Едеагар преотвдв!, пи'
длппамтеа воериор каеслор Фапп'лП.юр Фндор дв! 1срам .
н. 1Ш лв 21'с : Пошпвдв! поотри а порвпч1т Сошпвл съ два пътхптвл тоцЗеш'ре
кв сорц! Филор лв! 1срам, ип Оотпвлв! пострн а порвпч1Т 1)ошпкл. съ деа шоипеа
лв! Садпаад Фрателв! пострв , Фетелор лв! .
г . 1Ш вор Ф1 впв!а На пеатврие Фпдор лв! Гсрам фсшс!. пи се ва лва соарта
дор си п шоии'еа пършцмор пощрц ип се ва ас!аоце ла тоииеа пеатвлв!, двпъ ка
ре се вор търка , ип сев.1 лкасНп соарта тощешри поастре .
^. ^пкъ ип кхпд ва Ф1'слоБ02|'ре (.1) фНлор лв! край, иисева адаоце шо
ипеа дор ла тоипеа пеатвлв! (1 п ь каре се вор търка, ни сПп пюип'еа пеатвлв!
Фатше! поастре севадва тоипеа дор.
е . ПИ а пормгит Мо1с1 Фплор дь! 1срп1л дш порвпка Оотпвлв!, гшхпд : дрепт
гръете пеашвл фПлор лв! 1опф .
а. Ачеста есте кввхптвл, каре а пор»пч|'т Оотпвл Фетелор лв! Салпаад , ъ\кхпд : впде ле ва плъчеа лор съсе тър1*те , длпсъ пвта! двпъ че! дт попвлвл пърште.ш лор съ се търке .
д. Шлсъпвсе стрътвте тоип'еа *Шор лв! 1сраи дела вп пеат ла алт пеат ,
къ фплв! 1срам, Ф1е-кяреле се вор лт де топи'еа пеатвлв! Фатше! сале .
4. (1) . АЛекъ : |и ай* и 11вч1-»'ч1-.ео , мшй гоате тишПдс -.ъ ^яторь ^ппвпо! , ииро.лЧсъ сгоюпев.
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я . НИ тоатъ Фата Лш пвшървл Фнлор дв! 1сра"л, каре есте тотпеапкъ, Лвпъ впи
Л'п попйлйл пърштелв! съ8 съ се тър'те, каФП лв11сра'лф'е-кареле съ тощепеаскъ тош|'еа лй! чеа пърттеаскъ .
л. . 1Ш съ п» съ стрътнте топпеа Леда «п пеат да адт пеат , 41* фн лв! 1срам
Фхе- кпреле съ се Л1*пеаскъ Ле топпеа са .
I . -1\п че кй1 а порнпч1т Ботпвл дв1 МоТс' , аша а фъквт Фетедор дв! СадпааЛ .
и . ИП с"я8 гоъриат Терса , пи Егла, пп Мелха , ш! РГва , нп Маяла Фетеде
ле! СадпааЛ Лвпъ пепоцп дор .
■и . Шп поледял Л81 Мапас1 п!ФИлор дв! 1ос1ф с'ав търкат, ип с'а8 аЛаос то
ппеа дор да топпеа пеатвлв! поп8Л8дв1 пърттелв! дор .
п . Ачестеа елит порипчие , пи ддпЛрептърие, ип жвЛекъцие, каре а порнпч'т Нотпкл лдп гахпа дв! Мо1с1 да апвевд лй! Моав лжпгъ 1орЛап Ле кътре 1ерххоп .

ся

ЙАОЙИ0Ц6
К 8 В Д N Т

^ККАНТЕ.

птр'ачеастъ Корте Мо!с! пре скярт епвпе чеде че съ квпршЛ лдп Картеа ЕиПри , аЛевщиор, пп а Квтериор : лткъ Ш1 ле цме чеде Ле
да Пкпшогек Лате ле тжлквеще , пи пдтеле поъ аЛаогъ : пептрв а| че"а с'а пвпнт аЛоа леце , Леспро каре Карте Сф: 1ерош'т лт Ешстод'а кътре Павлт аша скр'е: „пп Оевтеропоипоп аЛ'къ аЛоа леце, пп а лецп Евамге и'чет1 та! лишаште лиж'пв'ре , а» пк аша аре чеде че с&пт та! литатте , клт поъ съ ф'е тоате Лш век! ." Лецеа тот аче"а есте , каре Лвпъ еипреа сЬп Егшет лш твптеле Слпап с'а Лат : 41 фппЛ къ аче1а с'а фъквт прес1пе певреЛшч1 , ка съ шощепсгскъ пътжптвл чел Ле Бктлехев фъгъЛв1Т, Фплор
ачестора Мо!с* к« пвцш та! литатте Ле тоартеа са лишошЛ легътвра к« Бвтпехен де епкпе лецеа дв! Бктпегек .
Ккт къ 31 о1с1 а скр'с ачеастъ Карте кх твлте ЛовесПр! с'а аЛевер'т лш квв&птнл чед престе тот да кърцие дв! Мо!с' , клт Леспре ачест двкрв шч! о лшЛоеадъ пв поате съ *1е , Ле врете че пп' да лдпчепктвл, ип* да сФжриптвл Кърди ачещ'еа ачеаста съ търтвркеще , ш1 прт Аптопотас'а лш скрштвръ Картеа лецп съ пвгаеще , ка лдп Картеа аЛоа а дв! ЕсЛра Кап : и . ип Картеа лдптж18 , Кдп : е- Огпъ че 2оровввел а лдпторс попвлвд , тоате Лвпъ порвпка де
ди дв! Мо!с1 ошвдв! дв! РвшпехеХ с'а фъквт , жервелшк с*л риНкат , жертвъ
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деа пврвреа с\т адвс , пп сървъторие с^всърват: аша кхт лшпа!пте Ае ветре а
лв! ЕсЛра лепеа лв! МоГс1* ера квпосквтъ, ип пв Ае Есйра зфлптъ , п» скшватъ
та! вжртос лдптрв челе че сжпт о"еспре лвкрврие челе та! тарГ. Каре лвкрв
ип съ веАе къ ашегареа гра1«л«1 Ла Картеа де! Есс1ра кн тоткл есте осев1т Ае
тракл чел а"ш ас!оа деце , ни (Ип чеде-д-адте Кърц! аде лк! Мо1с1 .
Апо! та! тоате лвкрврие , пп л^птлгаплърме , тшвпме , слвжва Бвтпеге^аскъ , пп лепме л\п пророч! съспвп : пп аша Есйра тч! але стрътвта , тч! аде
шета п'а пвтвт , к1ар съ Ф1 пи В01Т ; къч! ар Ф1 тревв1т атвпч! съ стръшвте тоатъ
скрштвра , каре двкрв ад Фаче пв пвтеа .
КАПИ.
Ськртъ тикв/ре чслор че с'а ^птлшп.ш лк/ Тграм .рл пягт/с , ш/ псДсапса пекреЛ/пчосвляГ попи, ■
торцП , Ш1 а пеп/ерш<1/е1 .]\п патрг-хеч/ йи ап1.

честеа сжпт кввштеле , каре ле-а гръ^т Мойл да тот 1сраикд <Нп
кодо с1е 1ор(]ап л\п пвсиеа чеа Ае кътре апяс апроапе Ле тареа ро иие
?;лдптре Фарап , ип лштре Тофол , пнлдптре Ловоп, пи лштре Авдоп,
пК ■ Ш1 лштре въ!ле челе Ае авр .
в . Йп-спре-гече 2 ме (Ип Хор1в кале пре швптелс СИр пжпъ да КасПсвд
Варпе! .
г . ИЛ а фост лш апвд ад патрв-2еч1-леа , лш лвпа а вп-спре-яечеа, лш 2>оа
ЛиГтжга а двпП а гръ1т Монн" кътре тоцГ фи де! 1срам йвпъ тоате , кжте "I а
пор«пч1т лнТ 1)ошп»л , съ де спве дор .
к<тере.
д • 0»пъ че а бъткт пре (л'оп , ^\тпъратвд Аторейор, кареле а лъкгпт лт
21. 24. Есевоп Ш1 пре Ог ^тпъратвл Васапвдв!, кареле а лъквхт лш Астарот , ип лш
Едраш .
€• Бш коло Ав 1ора"ап лди пътжптвд дв! Моав а лшчепвт Монл а спвпе децеа
ачеаста , 21кжпс1 :
5 . Вотп«л Бвтпегевл пострв а гръхт поълшХор1в, 21кжпс1 : Лествл ац! лъК81Т лш твптеде ачеста .
3 • фптоарчеш'-въ , пп" шериец! , ип" штрац! лш твптеде Аторемор , пи' да
тоцД лъкв1Торп Арав1еТ, лш твпте , иилшкжшп, ип кътре пиагъ /л, ии' пре пъ
тжптвд чед Ае джпгъ таре , ад Хапапеиор, пп лдтпреажта .Пвапвдв! пжпъ да
ржвд чел таре ад ЕвФратвдв!.
и . Ве(1ец! , ат пас лишаштеа воастръ пътжптвд , каре с'а жврат Попшвд
пършциор воццл лв! Авраат, дв! 1саак , ип лв! 1аков съ'л (1еа дор, ипсепиппде! дор (Ьпъ ажпшп .
Еа/р*
л. . 1Ш ат 21С кътре во! лш вре те а ачеаа, гшжпс! : пв вой пвтеа сшгяр съ
'*■ 18- въ порт пре во! .

ш
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I.

Т)отпйЛ Бвтпегевл востр» в'а» лнптвлшт пре во! , пн 1*атъ сжптец! а-

стъгТ ка стелеле червлв1 бе твлц!.
&1 . Роптал Овтпегевл пъртциор вощр1 съ въ айаоце пре во! , ка съ фщ!
к» пн! (1е пърцТ та! тклц! , Ш1* съ въ Бше-кквттеге , гЬгп, квт а гръ1'т воъ .
ш . Квт во)8 пвтеа сшгвр пврта пекягвл вострв, пи греътатеа воястръ пи
приппле воастре ?
п. Алецец! аЧптре во! БървацТ, кари сжпт лпцелепцТ, ип цпвтор!, пн кк
пппте лдптрв пеатврме воастре, ип В01» пвпе пре е! повъц«1ТорТ престе во1.
^1 . Ш| плац! ръспнпс, пи ац1 21'с : бвп есте кввжптвл, каре а! гръ1т съ'л ФачТ.
^1 . 1Ш ат лват аЧптре во! вървац! лдпцелепц! , ип пи"втор1, пн К8 пппте ,
Ш1 Чптпвспре е! престе во1, ка съ въ повъцв]'аскъ , престе ти, ип престе свте, пи престе чтч1-яечГ, ип престе 2 ече, нп кжрпштор! (1) жвйекъториор воцпл .
51 . ПЬ ат порвпч1т жвйекъториор воцип лт врете» аче1*а, /|"кжп<1 : асквлтпцД
лштре Фроцп вощр1 , ип жвсюкац! »!репт лщтре от, ни лттре Фрателе лв1, ни'
лттре петершквл лв! .
3< . Съ пв квпощ! Фаца ла жвйекатъ , пре чел пик , пн пре чел таре лттокта! съ'л жм!еч1, съ пв те СФ1ещ1 бе Фяца отвлв!, къ жвбекпта а лв! Ввтпегев"
есте , Ш1 лвкрвл каре ва Ф1 воъ грев ли вец! адвче ла пипе , ин'л бснй ав21 ек.
Й1 . 1Ш ат порвпчк воъ лш вретса аче1а тоате кввштеле, каре съ ле ФачеиД.
л.1 . 1Ш пврчегжпа' сПп Хор1*в, ат терс тоатъ пвспеа чеа таре, ни лтФршошатъ, каре о ац! въгвт, калеа тъп тел в! Аторевлв! , (1.гп. кгш а порвпчк Готпвл Бвтпегевл пострв поъ , ип ат ветт пжпъ лт КагНсвл Варпе! .
к. НИ ат 21с кътре во! : вешт'ац1 пжпъ ла твптеле Аторевлв!, каре 'л Лъ
лоъ 1)отпкл 1)ктпеяевл пострв .
к* . Веа"ец1 , а йат Ботпвл Бвтпегевл вострв лдппаштеа •ецП воастре пъ
тжптвл , свшйв-въ, тощепщГл, лт че кт а гиг воъ Потпвл Бвтпсгевл пъртциор вощр1 , пв въ тетеуД, т'ч1 въ спер1'ец! .
ка . НИ ац! ветт тоц! ла п^пе , ип ац! 21'с : съ тр!пптет оатеп! лшпаштеа
поастръ , ип съ черче пътжптвл , ип съ пе ас1вкъ поъ ръспвпс, пре каре кале съ
пе св1т Л1птр'жпсвл , Ш1 лш каре четъцД съ 1птрът .
кг. Ш1 а плъквт дппа1птеа теа кввжптал, Ш1 ат лват Шптре во! йо!-спрегече вървац!, Лп Ф1в-каре пеат вп Бърв.-.т .
кд . Ш| тергжпЛ Са свп лдп твпте, ип авеп1т пжпъ ла вплеа стрвгврвлв!, пи
л*а пр!В1Т пре ел .
ке • Ш1 Л8*!1(1 лдп тжТпме сале Ип родкл пътжптвлвГ а8 абвс ла по1, Ш1 ай гк:
Б8П есте пътжптвл , каре'л бъ поъ Вотпвл Бвтпеаевл пострв .
ко . Ш1 п'ац[ врвт съ въ сзщ!, 41 ацГ кълкат кввжптвл Ботпвлв! Бвтпегевлв!
вострв .
15 . (1)

ЛДпчс» и не истс: псртътор! (1и кърцГ .цп лоь <1е к&рта|Тор! .

10а„
7- 24ЛевщГ.
19- 15ара».
20- 311а,ов.
2- 30-

к8тв .
13- 3-
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Еш1*рв
13. 21Квтер :
14. 14.

из» Ш! ац! кжрт!т лдп кортврие воастре, пп ацТ х1е : пептрв къ пе-а вржт
лре но! Ботпвл , пептрв аче1а ле-а скос вт пътжптвл Егшетвлв! , ка съ пе йеа
лдп тжшие Аторейор, съ пе шархъ пре по1.
кй . йт!е пе св1т по! ? ФрацН вощр! в^в лдпторс пита воастръ гжжпс! :
пеат таре , ип твлт , ип та! таре с!екжт по1, пп четьц! тарТ, пп гкНте пжпъ
да чер, лшкъ пп *ечор! Ле »р1аш1 ат въгвт аколо.
кл. 1Ш ат 21С кътре во1: съ пв въ тетецГ, тч! съвъ спер1ец! Де е! .
а . Ботпвл Бвтпсгевл пострв чел че терце дшпаштеа ФецИ воастре ел ва вате
пре е! лшпревпъ кв во! йъпъ тоате кжте а фъквт поъ лш пътжптял Егшетвлв! .
ад . 1Ш лдп пвспеа ачеаста, каре о ацТ въгвт, квт те-а хрътт кк храпъ Бот
пвл Бвпшегевл тгн, квт ар Ф1 пнртат кв храпъ вре вп от пре Ф1вл съв, лт тоатъ
калеа , каре ац! ктвлат, пжпъ че ац! вещ*т ла локвл ачеста .
ав . БИ лдп кввжптвл ачеста п'ац1 крегвт Вотпвлв! Ввтпегевлв! вострз .
аг . Кареле терце лдппаттеа воастръ лдп калеа ачеаста, ка съ въ алеагъ воъ док,
повъцвшдв-въ пре во1 поаптеа кв фок, ка съ въ арате калеа, пре каре съ терПвц! , ПП КВ Пор 210а .
ад . 1Ш а авггг 1)отпкд гласвл кввштелор воастре, пп тжппш1в-се с'а жврат
21кжпс! :

квшс : ле • Се ва вейеа чшева (Ип оатеш! ачещ1*а пътжпткл чел ввп , каре т'ат жврат
14. 23. пършциор лор .
— зо.
ав. Афаръ йе Халев Ф1вл л»1 1еФоп1, ел ли ва ведеа, пп лв! воШ да пътжпПсвип твл , пре каре с'а св!т , ип Фплор лв1, пептрв къ ел лштрв тоате а асквлтат пре
94. 12- Ботпвл .
№те:
Лд . 1Ш пре шшс са тжшат Ботпвл пептрв воТ , 21*кжпс1 : шч! тв пв ве! штра
20. 12. аколо .
ан . Псвс Ф1вл лв! Кав1 , чел че стъ лшпаштеа та , ачеста ва штра аколо , пре
ел ли лштъреще, къ ел ва лшнърш лв! 1срам пътжптвл кв сорц!.
лл. . ИП првпчп вощр1 , йе каре ац! 21С , къ вор Ф1с!е жаФ , пп тот првпквл тжпър, кареле пв Щ1'е астъг! ръвл, сав вшеле : ачещда вор штра аколо, шГл воШ
Ла лор , шГл вор тощеш пре ел .
м . 1Ш во! въ лштоарчец!, пп шерцец* лш пвст1е пре калеа чеа <1еспре тареа рпипе .
Наше:
жй . 1Ш ац! ръспвпс , пи ац! 2ю : пъкътв1т-ат лшпаштеа Бопшвлв! Ввтпе14. 40. гевлв! пострв . N0! свшДв-пе вот Фаче ръгвоШ Двпъ тоате , кжте а порвпч1т
Ботпвл Бвтпегевл пострв поъ , пи лвжпс! Ф1в-кареле артеле сале , ип адвпжп(1в-въ в'ац! св1т лш твпте .
Нсшев
«е. 1Ш а 21С Ботпвл кътре пппе : 21 лор, пввъсвщ!, тч! Фачец! ръхво)»,
14. 42 къ е8 пв сжпт кв во!, пи съ пв пер!ц! ;цппа!птеа връжтаннлор вотщи .
мг . ПП ат гр ь1'т воъ , Ш1 пв лГацД асквлтат , Ш1 ац! кълкат кввжптвл БотП8ЛВ1 , ип сетец1пЛв-въ в'ац! св1т лдп твпте .
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мд . Ш{ епипй Аторекл чел че лък»'а лдп твптеле ачела .цптрв лдпт!тлшарея
воастръ в'а гоп'т пре во1, кит фяк алвшеле ип в'а плат пре во1 а*ела Спр
пжпъ ла Брша .
л$. 1Ш шегжпа* ацГ плжпс лшпаштеа Бошпвлв! Бвтпегевлв! пострк , №1* п'а
а»21т Ботп«л глаовл вострв , тч1 пвкъвтат спре во! .
мз . 1Ш ац! шеявт лт Касае гие швлте , кжт а§ фост гие швлте , кжте ац!
шехвт аколо.
К А П

В

Пошешреа ФачсрН Ле В|пе попмкляГ , опр.реа попилял»! липпропва лв! Моав, па алв! Аштоп, пп сътяеа
ЛДшпгратвлв! С1оп , ип' лварса пъшаптивГ лм .

|" лдпторкжпДв-пе ат пврчсс лдп пкст1*е пре калеа чеа Леспре гаареа
роине , преккга а гръ1т Ботпьл кътре шше , ип аш лшккпвврат
твптеле Снрвлв! лдп твлте гие.
п . ПИ а ги; Вопшйл кътре шше :
г . Оествл ац! лдпквппярат твптеле ачеста , лптоарчец'- въ а*ар кътре пи'я2ъ
поапте .
А. 1Ш пор«пчеще попвлвлв!, с1к*пс1 : во! вецГ трече прш хотлръле Фряцд'лор вощр" фНлор лвГ 1сав, карП лъквеск лдп Спр, ппсе вор лдпФржоша йе во! ,
ш'\ се вор тете Фопрте.
6 . Съ п» Фачец! кв е! ръгБ(н8 , пептрв къ пв воШа"а воъ сПп пътжптвл лор
шчГ о вртъ с1е ш'чор , пептрв къ тощетре ат йат ФШор лв! 1сав твптеле Спр
з . Кв ацппт квтпъряц' въ ввкате Аела е1, иптжпкацД, пи апъ квтпърац!
бела е! кв врпшт , ни вецТ .
3 . Къ Оотпвл Овтпегевл пострв те- а вше-кввжптат пре тше лдптрв тоате
лвкрврме пшйшор тале. Квпооще квш а! треквт (1 ) пвспеа чеа шаре ии лмФр'кошатъ : 'атъ патрв-геч! йе ашБошпвл Бктпегекл тъв а фост кв тше ш!<*е тпнка 1Га1 аввт лшсъ
м . 1Ш ат треквт <1ела ФрацИ пощр* фп лвГ 1сав , кар!! лъкв*а лш Спр лжпгъ
колеа Араве!, дела Елоп , пн йела Гесшп Гавер, ай лшторкжпдв-пе ат треквт
калеа пвспе! лв! Моав .
л. . 1Ш а 21'с Ботпвл кътре тше : пв въ лдпвръжв'ц1 кв Моав'тепП, пи съ
пв *пчец1 ръгвогс кв еГ , пептрв къ п» вой а*а воъ <Кп пътжптвл лор топне
къ Фнлор лк1 Лот ат Дат Аро'рвл еъ'л тощепеаскъ.
I . ОпппН та! лдппаште ав шехвт пре «]жпсвл, пеат таре , ип твлт , олтар!
ка пи Епак"тН .
7. (I; Чеа Е..ре: ш!

гоахе хълтъ-прие С^епеще, Аръ.ещс, Лат.пеще ■* : ШП ню «I треквт пвст}» :
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м . Ра»а!пГ СО с* сокотеа пи е! ка ш! Епак1юЯ : 1ар Моов1тепН 'I с* п»ш!т пре
е! отш.
П1 . Ш1 лт СНр та1 лппатте шебеа Хоревл : ип фп лвПсавЧев' п!ербвт вре
в1. пп I п8 сФърътат бела Фаца са, пп г.« лъкв^т е1 лш локвл лор, к«т а* фъквт
1сраи кв пътлптвл тощешри сяле , каре л'а бат лор Ботпвл .
п. Аквт вар сквлацивъ, пи пврчебец!, ни' тречец! валеа 2арет .
А1 1Ш гиеле , лш каре ят терс бела Кабюял Варш! пдпъ ат треквт валеа
2арет сжпт тре1-хеч! ип опт бе ап1, пжпъ че а8 швр^т бт тавъръ тот пеатвл
вървацмор челор ръгвоппч! , преквт с'а жврат лор Ботпвл Бътнегс» .
ф . 1Ш тжпа Вотпвл»!а фост аресте е!, ка съ топеаскъ пре е! Ип тавъръ,
пжпъ че ав" пергс .
з« 1Ш а фост бвпъ че а»- ктявт тоцТ върваш! че! ръгвоппч! , ин ао" шврхт Иатре ПОПвЛ .

в1 .
т .
л.1
пп съ

Ш1 а гръ1Т Оотпвл кътре пипе, гшжпб :
Т» ве! трече ястъх! хотпръле лв! Моав , Аро!рги .
1Ш въ вец! япрошеп апроапе бе фН лв! Ашап , съ пк въ лт връжвщ! к» еГ,
пв ватец! ръхвоЙ кв е1, пептрв къ Ип пътжптвл лв! Ашап пв вой ба ц!е

гаоипе , къ ФПлор лв! Лот л'ат бат топне.
Пътжптвл Ра*а1в1двр с'а сокотгг ип ачеста , пептрв къ Ра*ашП п8 дъкв1Т
юа! жппа1пте пре ел , ип АпапнтепН ж! кеашъ пре е! 2охопип1.
Кеага тире, ин твлт, ип та! таре бекжт во! , ка ин Епав|'гаН, ин '1а
шербвт пре е! Бошпвл бтпаштеа Фецп лор, ип а8 тощешт, ип ая* лък«1т жп локвл
лор пжпъ жп х!оа ачеаств.
Иреквш а8 фъккт фН лв! 1сав, че! че лъквеск жп СНр, кари а8 шербет пре
Хоре! с1ела Фаца са, ип 'I а» тощешт пре е!, ин а* лъкв!Т жп локвл лор пжпъ жп
сгоа ачеаста .
кг . Ш» пре ЕвеП че! че лъкв1а жп Ас!рот пжпъ ла Гана, ни пре КгпабокИ,
кари аХ епнт Ип Капибоьчеа 'I ай шербет, ип а* лъкв1т жп локвл лор .
КА Аквт бар сккдац> въ , ин въ бвчец! , ин тречец! валеа Арпопвлв! . Ьтъ
ат бат лт тжшме тале пре СЯоп Аторевл фтпъратвл Есевопвл»! , ип пъгожптвл лв! . фнчепе ал тощеш , фъ кв ел ръгвой жп хша ачеаста .
Жвчеое а ба квтретврвл тъ8 , Ш1 Фр^ка та престе тоате пеатврие челе
бе свпт чер, к*т авхшб бе пвтеле тъйсе вор тврввра, ип се вор тете бе Фаца
воастръ .
1Ш ат тргпис сол! бш пвст1ва Еебашот ла (Лоп .|\тпъратвд Есевопвл»!
«. 31.

кв кввште бе паче, ххклпб :
кч Трече-во1в пр1п пъга&птвд тъ8, вре кале вой шерое , пв тъ вой ахате ла
бреапта са8 ла стапга .
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кя . Бвкате пре вай лт! ве! да , пн вой тжпка , пн апъ прв вап! лш! ве! йа ,
Ш1 вой веа : п»та1 кжт вой трече к» шчоареле теле .
кл.. Прекят 'т! а8 фъквт пие фй лв! 1сав , чеГ че лъквеск лт Спр , ш! Моав1теш! че! че лъквеск лш Аро*р , пжпъ че вой трече 1орйап»л лш пъшжптвл , ка
ре 'л с!ъ поъ Оотпвл Окпшегевл пострв .
а . ИП п'а врвт С10П ^шпъратвл Ееевопвлв! съ тречет по! прш хотарвл лв!
пептрв къ Оотпвл Октпегенл пострв а жпвжртошат Б»хвл лв!, пп а жптърк
миша лв! , ка съ се йеа лш тжТшле тале , ка $п 210а ачеяста .
ад . Ш1 а 21*с Оотпвл кътре пипе : 1атъ ат лшчепвт а йа лппаштеа Фещ"! тале
пре Стп Аторевл фтпъратвл Ееевопвлв!, пи пъшжптвл лв!, пи лшчепе а тощеш пьтжптвл лв!.
а» . ШГ а еш»т 1Лоп ^тпьратвл Ееевопвлв! лштрв лштшаюарея поастръ, ел
пп тот попклкл лв! ла ръжвоЙ лш 1асса .
аг . Ш1л'а Аи пре ел Оотпвл Овтпегевл пострв лшпаттеа Фецй поастре , лш
шжшпе поастре, ип .гат бътвт пре ел , иипреФил»!, пи пре тот попвлвл лв!.
ал> . ПП ат лват тоате четъцме лв! лш вретеа ачега , ш»апо1 ат стршат тоатъ четатеа, шг й!п Фетеие лор , пп (Нп фц лор пре ттепеа п'ат лъсат вй .
ле . Ч» пвта! В1теле ат пръйат, пл йовжпгие четъцгл-ор , каре ле-ат лват .
аз. ОелаАрогр, каре есте лш тарвшеа ржвлв! Арпопклк!, ни четатеа , ни
Каре есте лш вале, пжпъ ла твптеле ГалаасГ. ДТ,а фост четате каре съ Ф1* скъ-

Атое
2.9.

■ат 11е по! . Тоате ле-а <Ьт Оотпвл Октпегевл пострв лш шжнше поастре .
а^. Квта! ла пътжпт»л Филор лв! Атоп пн пе-ат трошат, ла тоате челе (Ип
валеа- лв! Ьков , ни ла четъцме челе аЦп швпте, овпъ квш а<порвпч1т поъ Оот
пвл Овтпеаевл пострв .
ЕАП

Г.

Б/рмпжла асвпра лк! Ог Л\тпърагм ВанпивГ, пп патм лвГ г шГ соарта айог пеатгр! пп' жвшътате а|'пюаче де 1ср<1;иг. с* роагъ МоГС! съпоатъ 1птра ла пгшл.итм «ггъавнщН, пп Осшпвл пв'1 лтгк1м: ачгас1а
пп .цптърсщс пре 1|С»с спре Бътгна челор-л-алцГ Хапаое{.

I лшторкжпсГв-пе пе-ат евп пре калеа чеа дела Вясап, пи' Ог ^|\тКш«:
пъраткл Васапвлв! а еиит лшпаттеа поастръ, ел , пи тот попвлвл 21. аз.
ш ла ръ2Б01в лш Ес1раия .
к . 1Ш а г;е Оотпвл кътре тше:пв те тете «(е ел, къ лщ тж1ш*ле тале ^шер:
л'аш с1,(тпре ел , Ш1'пре тот попвлвл лв! , ип тотпьтжпткл лв!, Ш1 съ Фач! кв ел , 21.35.
квга а! фъквт кв Сьоп ^тпърпткл Атореиор , кареле лъкгпа Л1П Есевоп .
г . Ш1 а (Ь)т Оотпвл Овтпегевл пострв жп тжшие поастре ил пре Ог ^\тк>те:
пъратвл Васапьла!, Ш1 пре тот попвлвл лв!, ин л'аттъ1ат, кжтпв '1а ръшас лв! 31. -м.
сътжпцъ .
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д. 1Ш ат лват тоате четъпдле лв1 лш вретоа аче1а, п'а фост четате , каре
съ пн о Ф1 лкат бела е!, шаТ-яеч! , бе четъп,! , пп тоате челе бе прш прежвркл
Арговьлк! але липпъратвлв! ()г бела Васап .
р . Тоате четъцие лштър1те , 21сТ«р1 лдппалте , порц! , пи' гъвоаре , афаръ бе
четъцие Ферегеиор челе твлте Фоарте :
0 . Ьт шерНвт яре е! , преквт ат фъккт лк! С1оп лттъратвл Есевопвлв! ,
ип апоГ ат стрият тоатъ четатеа , шлпре Фетеие лор, пп пре првпчп лор .
3 . ИП гоате в!теле лор, ип бовжпгие четъцйор ле-ат пръбат .
н . ПП ат лват жп вретеа пче1а пътжптвл бш шлише челор с1о! лтпърац! а!
Атореиор, кари ера йш коло бе 1орбап , бела валеа Арпопвлв! пжпъ ла твптеле Аертопвлв! .
л. . ФшкепП Арпопвл ли пвтеск Сап1ор : 1ар Аторенл л'а пвпит Саш*р .
1. Тоате четъцие челе бш ДИсор, ип тоате четъцие Галааб8лв1, ип тот
Васапвл пжпъ ла Елха , иц пжпъ ла Ебраип , четъцие жтпъръц1е1 лв! Ог лт
Васап .
&1 . К ь п&та! Ог липпъраткл Васапкл»! а рът ле бела РаФат . 1атъ патвл лв!
пат Ле Ф1ер , ип' 1'атъ ачеста есте жпчетатеа Фплор лв! Атап , бе поъ коц! л«п01 тел лгп , ип' с1е патрк коц! лъцшюа лв! , кв котвл вървътеск .
п|. ПП пътжптвл ачела л'ат тотетт .]\п вретеа аче1а , бела Ар<мр, каре
есте лжпгъ църтврие ржклв! Арпопвлв! , ип жьтътате сНп твптеле Галааб , ип
№нпе. четъцие лв! ле-ет бат лв! Рввш , пи лв! Габ .
зд- 29п . ЦП че а та! рътас бт пътжптвл лв! Галааб , пи тот Васапвл лшш ъръЦ1с1 л«1 Ог л'ат бат ла жвтътате Й1п пеатвл лв! Мапаи : ип тоатъ латвреа Арговк.ш, ип' тот Васапвл ачела, пътжптвл РаФапплор .
л1. ВИ Ьпр Фечорвл л»1 Мапас! а лват тоатъ латвреа Арговвлв!, пжпъ ла
хотареле Гаргасп , пп але Махатп, ип ле-ашппткв пкшеле съЙ, пп Васапвл Д*а
п?;пнт Тавот Пир пжпъ ля хша ачеаста .
(71 . ПИ лв! Мах1*р ат бат Галаабвл .
91. ПЛ лв! Рвв|'т , ип лв! Габ ат <]ат бела Галааб пжпъ ла ржвл Арпопвлв!,
ппжюкхл ржвлв! есте хотарвл, ип пжпъ ла 1аков , ржвл есте, хотарвл Фплор
лв! Атап .
д1 . НИ Аравп , пп 1орбапвд хотарвл Махапаретвлв! , нп пжпъ ла тареа Араве! , ип* пжпъ ла тареа съратъ , свпт АсМот кътре ръсър1т .
Н1 . 11П ат порвпч1Т воъ лш вретеа аче1а , 21'кжпб : 1)отпкл Оьгапегейл вострк а бат воъ пътжптвл ачеста кв сорц! , лштрартжпбв-въ , пъсац! лтпаттеа Фецп Фрацмор вощр! ФЛлор лв! 1сра1Л , тот чел че поате .
Л1 . Афаръ бе Фетеие воастре, Ш1 бе првпч!, Ш1 бе вхтеле воастре : (кг
Щ1», квт къ твлте вхтеавец!,) съ лъкв1аскъ лш четъцие воастре, каре ле-ат
бат воъ .
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к. Пжпъ че ва осНхш Потпвл Рвтпеяевл вострк пре Фргц}Т вотр!, капНпре
В01, пи вортощеш, пи ачещ!'а пътжптвл , К8ре'лс1ълор Бошпъд Т)ътпеге«л
пострк <Нп кодове 1орс!ап, пивъвец! лштоарче ф'е-кареле да топнеа са, каре
в'от (1ат воъ .
к& . 1Ш лв! Псвс ат порвпч'т дп врешеа ачв1*а, гпшн!: оки вощр* а8 въгвт Дете-.
тоате , кжте а фъквт Ботпвл Октпехевл пострк да ачещ! Ло1 дтпърац! : аша 36. 18.
ва Фаче Вошпкд Бвтпегевл пострк да тоате дтпъръцше , да каре та треч! .
кк . Съ п» въ тетец! <ю е! , къ Ботпкл Овтпегевд постр» ед ва аа ръгвою
пептрв во! .
кг . II И т'ат рвгат Ботпвлк! дп врешеа аче'а, яшжпи1 .
кд . Боапте Овтпегскле ! тв а! дпчепвт а аръта роввлв! тъв тър'еа та , ип
пктереа та , ни" тжпа чеа таре , ип враивл чед дппалт : къ чцш есте Бкпшег ек дп чер», сак пре пътжпт , кареде съФакъ, авпъ квш а! фъквт т« , ии <двпъ тър'еа та ?
к^. Съ трек с1ар , пл съ въг пътжптвл челвьп, каре есте аш код о с1е 1ор<1ап,
шкптеде чед ккп , ии АшН-л'вапвл .
кв . ПИ т'а треквт кк.весюреа Юотпвл пептрв во1, Ш1* пв т'а асквдтат , ип
а я1с Оошпйл кътре пиле : аествд ф'е цде , та! твдт съ пн гръещ! кнвжптвл
ачеста .
кз . Све-те пре вжрФвд (1) чедв! дппалт, пи* пр1'верде кв оки спре таре, ии
спре пнеагь-поапте , ш! спре пнеагъ г"\ , ип спре ръсър'т , ип веа! кв оки тъ! ,
а*е врете че тв п« ве! трече 1ор<]апвд ачеста .
кн . 1Ш порвпчеще лв! Псвс , ни 'л дптъреще пре ел , ип 'л дпаеатпъ , с!е
врете че ачеста ва трече дппаштеа попвлвдв! ачесша , ш' ед ва дшпърцд
тощешре тот пътжптвд , каре ла! въгвт .
к« . ЯН ат шегвт дп вале апроапе йе каса лв! Фогор .
К А П

Д.

.ЛДпнадъ Мо*с1 , квш къ че? че вор цтеа порвпчме лв!
ве иор Н1пеа порвпчме ля1 Овпшсхсв , пеаеапсъ вор авса
пареа {Долиор : ша! .цшшшге .цшГ спвпе шоартеа са, ип
коло Ле (орали , кари «ъръ (1с

Овшпсгсв, ввпъ платъ пор авеа : 1'ар чеГ че
: оореще тот кшвл , каре ар <1вче спре фпк{алспе тре! чстъц! Йе скъпаре вч|'гаип'лор , Пи
вое а опюрат пре ас апроапе, е съь .

т-д1* X* ' аК8т 'сраие асквдтъ дш"рептър'ле, ип жкс1екъц.*ле,каре ек въ дпц^ III ^§ въц пре во! астъг! съ де Фачец! , ка съ тргщ! , пл съ въ лдштвлШ1Й
ЙЙ^цщ!, ип* ттржпи1 съ тощешц! пътжптвл, каре 'л аъ воъ Ботпвл
5®88да8® °8ШПехев-1 ПЪР»ПИ'Л0Р воШр1.
я . Съ пв а^ъоцец! да кввжптвл , клре*л порвпческ е? воъ, пп съ ов двац! г!ела ед .
Пъ21*ц! порвпчие Оотпвлв! Бвтпегевлв! пострв, каре въ порвпческ ек астъг! .
27 .

(1^ ^пчеа веже «ъ а»дъ ; чел»! чоии .

лг»ше:
Гл- *■

[

Кл1ро
18. 19.

Еш(|»в
34. 28.
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г . ОкП вощр! а8 въгвт тоате , кжте п фъквт Ботпвл Овтпеяевл пострв
лъХ ВелФегор , къ Ботпвл Бвтпегевл вострв а в^ерДвт аютре во! вре тот отвл ,
кареле а терс (Ьпъ ВелФегор .
д . 1ар во! че! че в'ац! Л1В1Т ^в Ботпвл Бвтпегевл вострв , тръГц! тоц! астъг! .
е- Вес1ец1 къ в'ат арътат воъ лшдрептър! , пг1 жв^екъц! , Двпъ квш а порвпчю
пие Оогапкл БвтпегеВ, ка съ Фачец! аша лт въшлштвл пмеЗ , ла каре тервец}
съ'л тощешц! .
е . 1Ш ле вец! въи! , ни' ле вецТ Фаче , къ ачеаста есте лтиелевчьвиеа воастръ, ви лшцелецереа лмпаштеа татвлор пеаткриор, ор! кжте вор ави тоате
лшйрептърие ачестеа , вивор21че: 1атъ вопвл фпцелевт , ап щдвтор » пеат шаре есте ачеста .
3 . Къ че пеат таре есте , кърв»а съ ле «е лор Ввтпегйв" аароапе, квт
пе есто поъ Ооишвл Овптежевл пострв Л1птрв гоате , ор1 кжпй ли вош кеша
пре ел.
н. ШГ че пеят таре есте , каре съ аТвъ лшс?рептър! , нп жвЯекъц! Лрепте ,
квт есте тоатъ лецеа ачеаста, каре о (1ав е8 астъг! л\ппаттеа воастръ?
а. Га атшге Ц1е л1!г;в'дГ, шчгцГ пьгзгце скфютял тъя Фзарте. Съ пв вТцд
тоате лвкркрме , каре ло-ав* въгвт окй тъ!, апсъ пв !асъ (Ип 1П1та та лш тоа
те гмеде в1ецН тале . 1Ш съли1вец!пре фп тъ!, оп пре *Л фПлор тъ! .
I. 2!оа, лт каре ацТ стътвт лтпаште-а Оошявлв! 08тпе2.евлв1 пострв лт Хор!в лш гюа асГвпърП, кжп<1 а г!с Вопшкл кътре т|"пе : а^впъ ла тше повелял*
ка съ акгъ кввштеле теле, ви съ лтвеце асъ тете Ле т!пе лш тоате гиеле,
каре вор тръГ е! пре пьньт.ит , им съ лтвеце пре фн съ! .
й| . Ш| ац! вепГт , ип ац! стътвт е»пг твпте, ш! твптеде ареГеа кв фок пжвъ^ ла чер ^ ш{ ^птвперек , ни чеацъ , а» вГФор .
м . 1Ш а гръ!т Ботпвл кътре во! лт твпте сПп пмжюквл фокклв! глас Ле кввтте , каре во! л'ац! авг^т, ни тч! о асетъппре п'ац! въгвт, Фъръ пвта! гласил .
Г| , Ц|| в'а спвс воъ лецеа са , каре в'а ворипч1Т воъ съ Фачец! , челе гече К8В.|Пте1 каре ле.а Скр1с пре «1оъ тввле с1е т'атръ.
^1 . ШГт1е'ш1а поркпчдт Вотпвл л;п вретеа аче1а, съвълтвъц пре во! л\пйрептърме , ни жвс1екъц|'ле , каре съ ле Фачец! л\п п-ьшжптвл, ла кареле штрац!
ка съ'л тощет'ц'1.
€< . 1Ш въ пъгщ! Фоарте свФлетеле воастре, къ п'вцТ въххт шч! о асетъпаре
л^п ята , лт каре а гръ^т Ботпвл кътре во! лш твптеле Хор1В8лв!, йп т|'жлоквл фокчлк! .
51 . Съ п» Фачец! Фъръ йе леце , кп съ пв въ Фачец! воъ асетъпаре чвнл1тъ,
ш! !пч! вп кш , Ш1 асетъпаре ор! вървътеаскъ, ор! Фетееаекъ .
3> • N1*4! есетъпареа вре впе! в1те , каре сжпт пре вьгвжпт, П1чГ асетъпареа вре впе! пасъре хвврътоаре , каре гвоаръ свпт Чер .
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Н1. К1чТ псетъпареа вре впе! в!етъц1, каре съ тжраще пре пъпшпт, тч( псетъ
пареа вре впвХ пеще , каре есте лш апъ снпт пъгажпт .
Л1 . Ка п» вре осПтоаръ н1т,т.п(1н-те ла Чер, пи въгжпа" соареле, ни лвпа , пп
стелеле , ни' тоатъ посЬлса Чсркл«1 , съ те лиинел! , ни съ те линшн лор , пи
съ слвжещ! ачелора, каре Ботт>л Бвтпегевл тъв ле-а лшпърцДт твтвлор пеашкриор челор сю свпт Чер .
к . 1ар пре во! в*а лкат Бктпехев , пи в'а скос <Нп пътжптвл Егшетвлв! , сНп
квпторнл чел Ле Ф1ер сПп Егшет , ка съ Ф1*цТ лв! нопвл Ае тощешре , преквт слштец! астъг! .
*
кл . 1П1 Ботпвл Т)ктпеге% с'а тжтеат пре пипе пептрв челе че ац! 21С во!,
мм' с'а жврат , къ пв во1'н трече 1орг!апвл ачеста , пи пв вой штра , лп пътжптвл , каре 'л йъ Ц1е тощешре Готпвл Бвтпегевл вострв .
кк . Къ ев тор лдп пътжптнл ачеста, пи пв воШ трече 1ор<5апвл ачеста: 1.пр
во! вец! трече , пи вец! тощеш пътжптвл чел бвп .
кг. Лвац! атште, ка пв квш ва съ в1тац1 ашегътжптвл Вотпвлв! Бвтпегевлв!
вострв, каре л'а фъквт кввоТ, съ пв Фачец! шч1 о Фъръ Ле леце, инсъпввъ Фа
чец! воъ вре о асетъпаре чоп.итъ сПп тоате , кжте а порвпчгг ше Ботпвл
Овтпегевл тъх.
кд. Къ Оошпвл Пктпегекл вострв есте фок пмстгнтор , Рвгапегев ръвштор. Евр«г
к^ . Ш1 (Ькъ вец! паще фн, пп фп фНдор вощр1 , ип вец! Ф1 лъкв1*тор1 век! 12- **■
пре пътжпт, ни вец! Фаче Фъръ йе леце, иивецД Фаче ор! че асетъпаре чопл1Тъ,
ип вец< Фаче ръй лшпаштеа Оотпвлв! Бвтпегевлв! вострв, ка съл тжтец!
лрс ел .
кс. . Бъ търтврюеск воъ астъс! пре Чер , иП пре пъпшпт , къ кв пер1*ре вец!
пер1 (1е пре пътжптвл , ла карево! тречец! ГорЛапвл, ка съ'л шощепщ! , пв вец!
летрече твлте яме преел, 41 кв пер1ре вец! пер1 .
«з • НИ вя липпръпна пре во! 1)отпвл Л1П тоате пеатврие, пи" вец! рътжпеа
ПВЦ1П1 кв пвтървл лт тоате пеатврие , лттре каре ва р1с1п1 пре во! Ботпвл .
кн . Ш» ВРЦ^ сл8Ж1 акохо ла Бвтпеге! стрет) , ла лвкрвр! Фъквте а"е шжШ
ошепещ!, ла летпе , ип ла янетр! , каре пв ви!, п!ч!авс1, шч! тъпжпкъ , ш'ч1
пмросеск .
кл. . Ш1 вец! къвта аколо пре Потпкл Бвтпегевх вострв , шГл вец! аФла ,
кжпс! 'л вец! къвта На тоатъ нита воастръ , пи' сПп тот свФлетвл вострв .
а . Кжп<1 въ вец! пекъжц ни' въ вор аФла пре во! тоате кввштело ачестеа лт
жиеле челе вс апо! : им въ вецТ лттоарче ла Оопшвл Бвтпегевл вострв , пивецГ
авх! гдасвл лв! .
ла . Къ ОвтпесеУ лт <Ьрат пи* тиост1*в есте Ботпвл 'Овтпехевл тгв , пв »в
ва пъръс! , П1Ч1 те ва шерс1е пре т1пе , шч1 лдш1 ва >1та с1е легътвра кв лършцП
ти , каре с'а жврат дор .
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лп . .]\птревгцТ 2?лелс челе та! Лппаште , кяре п фост та! лдппаште бе во!
Лп 2*оа , лш каре а фъквт Гьтпегев' от пре пгтжпт , оела о тарпше де Чер
пжпъ ла чеаТ-л-алтъ тарцше Ле Чер, йе с'а фъквт лвкрв таре ка ачеста , ин
Ле с'а авг'т асетепеп .
лг . Ое а8 Я8Я1Т пеат глясвл Ботпвлв! челв! вй гръш<1 Лп ш1*жлокнл фоквлв!,
преквт ац! авг'т во! , пи' ацТ тръ'т ?
лд . Ве а юп1Т1Т Бвтпеге» съ В1'е, пп съ'ш! 1а лвГш! пееш Лп гт*жлоквл пеатвлв! , квнлптъ, ш' кв сетпе , лп кв тшвп! , ил' кв ръгво'», пи кв тжпъ таре,
ип кв врпц лшпалт , ип кв веНеш'1 тар! , квт а фъквт Бопшвл Бвтпегевл пострв лш Еппет лдппаштеа тп йе а! въгвт тв .
а(:. Ка съ щП тв, къ Юопшвл Бвтпегегл тг8 , ачеста есте Бетпегев* , ин
пвта! есте алтвл аФаръ йе ел .
ле . Бш чер авк1т а фъквт ц|'е глрсвл съ8, ка съ те лдпвеце пре тше, ип пре
пътжпт 'ц! а арътат ц|'е фокйл съй чел таре , ип КРвштеле ле! Лп пижлоквл фо
квлв! ле-аГ а«21'т .
Кш.|ч • аз • Пептрв къ а "вб'т пре пърйщн тъ! , ин' а алес сътжпця лор авпъ ("жпшп
13. 21. Пре в0^ ш| ел лдпс^ш! кв пвтереа са чеа таре те-а скос пре тше Лп Еппет.
ай. Ка съ п'лргъ Лппяштса фрцЛ тале пеашвр! та! тар!, ин* тя! тар! Л?кжт
•пие , пи' съ те вгие пре тше , ни съ'ц! с1еа ц]'е имижптвл лор тощеш*ре , пре
квт а! сстъг! .
лл . 1Ш съ квпощ! астъг1 , пи' оъ те лдпторч! кв тшгеа , къ Ботпвл Б^шиегевл тъв ачеста есте 1)кпше/<«, лш чер с»с , пи' пре пгтжпт жос , ин' пвта!
есте алтвл аФаръ ае ел .
м . 111 1 съ пьгещ! порвпч'ле лв! , пи* лшдрептърие лв! . кжте"ц! порвкческ е8
ц"е Рстъг! , ка съ'иД Ф|'е ипе ц'е , ин' Фглор тъ! Лпъ тше , ка съ тръщ! гавлКяте: те г'ле пре пътжнтвл , каре 'л йъ ц'е Ботпвл Пвтпегевл тг8 лш тоате г'леле .
35- и' ма . Атвпч! а алес Мо!с1 тре! четъц! Лп коло о*е 1ораапае кътре ръсър|твл
соярелв! .
мп . Съ скапе аколо вч"гаш8л , кареле Фъръ Не вое а оторжт пре Ле :.нроапеле съ» , пре кареле ел лв л'а фост кржт та! лшпаште , ер! ип' алалта ерц
1с»сКав1. НЙ аакъ ва фьщ лштр'впа Лп четъцие ачестеа, сътръ'аскъ.
*°ш 8*
мг . Восорвл ла пвстде лш пъгажптвл чел шец ал лв! Рвв1'т, ни Ратотвл лш Галаао" ал лв! ГаЛ , пп Гавлопвл лш Васап ал лв! Мапас' .
мд . Ачегста есте лецеа, каре оа пяс Мо!с1 л^ппаштеа Фнлор лвИсрси.
м^- Ачестеа сжпт търтврнле , пп' лдп^рептърЬе , пп' жвЛжъцие, каре ле-а
гръ1т Мо1с1 ФШор лв! 1сраи л^п пкст^е йвпъ че а еш1*т Лп пътаптвл Егшетвлв!.
м5 . Шп коло Ае 1орЛш лдп вале , апроапе с1е каса лв!Фогор, лдп пътжптвд
де! С|'оп .ЛДтпъратвл Аторемор , чел че а лъкв'т лдп Есевоп , пре кареле л*а
8Ч1*с Мо!с1 , ип *П лв! Гсраи, кжпй а8 еш^т е! Лп пътжптвл Егшетвлв! .

•
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«3 • Ш» л тощегпт пътжптвл ль1 , пи пъшкптвл Л81 Ог липпъраткл Васапвлв1, карП атжшю! ав фоот жтпърац! Атореиор челор Лп коло Де 1орйап кътре
ръсъртл соарелв! .
ми. ВелаАрспр. каре есте ла цертврие ржвлв! Арпопвлв! , пжпъ ла твптеле С10П , каре есте Аертоп .
мд . Тоатъ Арав1*а сПп коло йе 1орс1ап кътре р ъсърп хл соарел»! скпт АсМотвл чел чопл1т .
К А П

б.

Тлцкв^реа челор гече порзич!, пи' йсспре фрйКа *м'.шр ли! 1сра1.1 , капе] иьа;./.1т гр:икл Вотпвль! , ни аВ
иьгвг ш.мис.и' прхд.м! ла весПреа ледИ .

1 1 а К1*етат Мокп* пре тот 1сраивл , пп а гк кътре е! : авг! 1сраие
лшйрептърие , пп жкЛекъцме , каре ле гръеск ла вреЙле воастре астъ21 , пп ле лшвхцац! , пп пъжщТ, ка съ ле Фачец! пре еле .
н . Ботпнл Вктпехеъл вострв а фъквт кв воК легътвръ лш Хор^в . Еипре •
г . N8 кв гтьрниш вощр| а фъккт Ботпвл легътнра ачеаста , 41 кв во! , пп
ъоХ тоцТ сжптец! а1чТ гстъг! ви .
л . Фацъ ла Фацъ а гръ1Т Ботпвл кътре воТ лш твпте сПп пижлоквл фокклв! .
^. Шл ев стат лштре Ботпвл, пи лштре во! лш врешеа аче!а , касъвъ спвШ
воъ кввштеле Ботпвлв!, с1е врете че в'ац1 тетвт Де Фаца фоквлв!, 1шпвв'ап1

34- 10Еппре.
20- 2псалт80- И

С81Т ЛШ ШВПТе , 21КЖПг1 :

Еппре.

з . Ев сжпт 1)опшкл Бвтпеаевл тъй, чел че те-ат скос <Нп пътжптвл Егшетил»! , (Пп каса реше! .
а . Съ пв аТв! алц! Бвптеге! аФаръ с!е пипе .

20- 4Лев1цг.
26- *•

н . Съ п«'ц! ФачТ кш чопл1т , тч1 асетъпаре с1т тоате кжте сжпт лш чер све пемш.
1ш" кжт« сжпт пре пътжпт жос , ни кжте сжпт лш апе свпт пътжпт .
96- 7л. . Съ пв те Л1ПК1П1 лор, П1Ч1 съ елвжещ! лор , къ ейсжпт Пошпкл Пг.пше/окл Еипре.
тъв , Бвтпегев ръвттор , кареле ръсплътеск пъкателе пършциор лш фп , пжпъ 20, 5ла 8Л-тре1-леа , пи пжпъ ла ал-патрв-леа пеат, челор че тъ връск пре пипе. левтг.
I . 1Ш Фак пилъ пжпъ ла а пие пеат челор че тъ 1ввеск пре пипе , пи пъ- 26- *•
яеск порвпчие теле .
Псалт.
41 , Съп» е! пвтеле Вотпклм Ввтпегевлв! тъв лшЛешерт, къ пв ва квръпд 96- 71)отпвл Овтпегевл тъв пре чел че 1а пвтеле лв! лш Лешерт .
Еипре.
П1 . Пъжеще 210а ежтветелор , ка с'о сФшцещ! прееа, прек8ш'ц1а порвпчхт 34- 7Ц1в Ботпвл Октпеъеъл тъ8.
Еш1ре.
п . фп шасе вие веТ лвкра , пп ве! Фаче тоате лвкрвр1ле тале .
34- ид\ . 1ар жп 210а а шаптеа есте ежтвъта ОотпвлвШвтпегевлв! тъв, съ пв ФачГ
42.

330
Еппре: лютрв аче^а мч! вп лвкрв , тв, пи Фечорвл тъв, пи Фато та, пи слвга та, пи"
20. ю. слвжшка та , бовл тъв , ии асшвл тъв , ии тоатъ вгга та , пи петершквл , чел
Фачере че лъквеще ла тше, ка съ се ошхпесскъ слвга та, ип слвжшка та, ш! в1та та,
1. з.
ка ии тше .
Евре!
с* . ШГцТ аа*о апнпте , къ ров а! фост л>п пъшжптвл Егшетвлв!, нп те-а скос
4.4. Богопвл Бвтпегевл тъв сЬ аколо кв шжпъ торе, ии к« врпц лшпалт, пептрв ечеха
'ц!о пор»пч1т Ц1в Боюпйл Бвпшегевлтъв съ пъяещ! иоа сжтветелор , ии съ о
Еш1Ре
20. 12.

сФшцещ! пре еа .
51 . Чшстеще пре татъл тъв , ии пре твта та, йвпъ квт а порвпчп цде Ботпвл Овтпегевл тъй, ка съ Ф1'е ьше ш'е , ип съ трьеш! твлц! ап! пре пъшжптвл,

С|'ра»

каре 'л (1 ь цге 1)ошпвл Бктпе/евл тъв .

3. 9.
Мате.о
51. 4.
Марко.
7. ю.
Е«ес
6- *■
Иатв:
5. 28.
Роша:
7-7-

д| . Съ П8 84121 .
и: . Съ пв преа кврвещ! .
Л| . Съ П8 ФВр! .
и. Съ пв търткрюещ! стржтв освпра апроапелв! тъй търтвр1в тшчшоасъ.
к» . Съ пв поФтещ! Фешееа апроапелв! тъв, шч! царша лв! , пхч! слвга лв1,
П1Ч} слвжшка лв1, ш'ч1 бовл лв!, шч! асшвл лв!, шч! тоатъ В1та кЦ Шч! тоате
кжте сжпг але апроапелв! тъ8.
кк . Ачесте кввште а гръ1Т Ботпвл кътре тоатъ айвпареа воастръ лш твпте ,
йт ппжлокхл фоквлв! , лштвперек, пегвръ, в1Фор, гластаре, пи та! твлт шпика п'а ас1аос .
1Ш леа скр1с ачестеа пре с1оъ тавле с!е шатръ , ии леа а*ат пие .
кг. 1Ш а фост йвпъ че ац! ав21'т гласвл лв! аЧп пи*жлонвл фоквлв!, пи пиштеле араеа кв фок , ац! вешт ла тше тоцТ повърпорП пеатвриор воастре, пц
БЪтржш! вощр1 , ни ац! /Ле :
ка . 1атъ а арътат поъ Ботпвл Бвтпегевл пострв тър1'реа са, пн аш авгхт гласвл
лв! (Ни пнжлоквл фоквлв! , лш 210а ачеаста аш квпосквт , къ ва гръ1 Бвшпегев
кътре от , пи ва тръ1 .
кс . ИП аквт съ пв тврш , къ пе ва гшетм пре по! фоккл ачеста шаре, ае
вот айаоце по! а аван лшкъ гласвл Ботпвлв! Овтпегевлв! пострв, вот шари
1г5 . Къ че трвп , сав чше а ав21Т гласвл Бвтпегевлв! челв! вШ гръшД йт шиклоквл фоквлв! , ка по! , ип съ Фте В18 ?
ка . Апроте-те тв , ип авг! тоате ор! кжте ва 21че Ботпвл Бвптегевл по
стрв, кътре тше, (1) пн гръеще тв кътре по! тоате, кжте а гръхт Ботпял
Бвтпегевл пострв кътре Т1пе , Ш1 по! ле вот асквлта , Ш1 ле вот Фаче .
кн . Ш{ а ав21Т Ботпвл гласвл квв1птелор воастре гръшй кътре тше, ин а
21с Ботпвл кътре тше : ав21"т-ат гласвл кввштелор попвлвлв! ачеств1а, кжте а*
гръ^т кътре т!пе, йрепт ав гръхт тоате .
25. (1) ЛДп чеа весе: Ш1 гргеще тв птре по! тоате яате а гръ» Оотпи Овтиехеи постре ж>трс
твое , по съ гъсеск .
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кл. . Чшс ва Ла съ *1*е аша шта лор лштр'жпши , ка съ се театъ Ле тше , пи
съ пъгеаскъ порвпчие теде лш тоате хиеле , ка съ Ф1е лор вше, шч фПдор лор
лш веак ?
а . МерцТ , 21 лор : лштоарчещ-въ ла каселе вопстре .
ль . 1ар те стъ! аМ к» тше , пп вош гръ1 кътре тше порвпчие , ии лтЛрептърие , Ш1 жвЛекъшле , каре веГ лшвъца пре е! , пп съ Факъ аша лш пътжпткл ,
каре 'л Лак е? лор съ'л шощепеаскъ .
ан . 1Ш пъхщТ съ ФачецТ, преквш а пор«пч!т воъ Бойлии Бвпшегевл вострв,
пп съ п» въ аБатец! ла Лреапта , сав ла стжпга .
аг . 8тБлац1 лш тоатъ калеа, каре а порвпч1Т воъ Ботпкл Пвтпегевд вострв,
ка съ въ осИхпеаскъ пре во1, ни съ въ Ф1*е вше, ип съ тръщ! твлт пре пьтжпт«л , каре'л вец! тощет .
КАП

3.

1)о1иихл (Ни тоатг 1шша , а се 1вб1 , пи' поркпч!лс лгл' кя ДеаШпсвл а се ш'пеа, "И челор кртъторГ ало спвпе , пп але порвпч! съ слвжаск ОвпшегевлвГ челвГ айевърат .

1 ачестеа сжпт порвпчие , ии лшЛрептърие , пи жвЛекъцие , каре а
пор»пч1т Ботпнл Бвтпегевл пострк, съ въ лшвъц пре во1, ка съ
Фачец! аша лш пътжпткл , ла каре шернец! съл тощетц! .
в . Ка съ въ тетецД Ле Ботпвл Овтпегевл востр» , пи съ пъг1ц!
тоате лшЛрептърие л»1 , ии тоате порвпчие лк! , каре ле поргшческ ек иде астътЛ, тв ии фп тъ! , ни фп Фплор тъ! , лш тоате гиеле В1еци тале , ка съ тръщ!
гие швлте .
г. Аскклгь 1сра1де, ии пъгеще съ Фач1, ка съ Ф1е вше Ц1"с, ин касъвъльтт8лц]'ц1 Фоарте , преквт а гръ1Т Вотпвл Овтпегевл пършциор тъ1, съ'ц1 Леа
дое пътжптвд , Лш каре кврце лапте, ии ппере . 1Ш ачестеа сжпт лшЛрептърие ,
нл жвЛекъцие , каре леа порвпч1т 1)ошикл Фндордв! 1сраи лш пвст!е, кжиЛ а еиит
е! Лш пътжптвл Еппетвлв!.
^ . Асквлтъ 1сраие : Ботпвл Бвтпеяевл пострв Ботп впвл есте .
^ . НИ съ лВБещ? пре Ботпкл Бхтпегевл тъй Лш тоатъ шипа та , пи Лш тот
свФлетвл тъй" , пи Лш тоатъ пвтереа та .
е . НИ кввштеле ачестеа , кжте порвпчек ев астъг! щ'е , съ <м'е лш ии" та та ,
НИ Л1П свФлетвл тък .
3 . 1Ш ле спвпе Фплор тъ! , ни ле гръеще лор , кжпЛ шеа! акасъ , ии кжпЛ
терпЛ пре кале, ш! кдпЛ те квлч!, ии кжпЛ те сколТ.
и Пи ле леагъ пре еле съ Ф1е сетп пре тжпа та , ии съ Ф1е пеклътНе лшпа1птеа окиор тъ! .
42. 2^

МатсИ
22. 37.
Марко.
12. зоЛека.
10. 37.
Фачсре13. б.
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л. . 1Шва Ф1 лескр1ецТ пре прагврие каселорвоастре, пи але «пплор воастре,
I .

1Ш в а Ф1 капа" те ва въга Ооплпвл Бвтпехевл тъв" лшпъшжптвл, каре с'а

жврат пършциор тъ! л«1 Аврааш, ип ль! 1саак, ип лв1 1аков, къ'ц1 ва йа ц1е четъц! тар! , пн ввпе , каре пв ле-а! гШт тв .
&1 . Касе пл!пе де тоатв Бвпътъцие , каре пв ле-а! втплвт тв, гроп! съпате ,
каре пв ле-а! съпат тв , вИ , нн таслШ!, каре пв ле-а! съсИт тв .
В1 . Ш\ кжп«1 ве! тжпка , ни те ве! сътвра .
п . 1а атште ще лшсв'ц1 съ пв сь лъцеаскъ нита та, пи съ «1цТ пре Ботпкл Овтпеяевл тъв, чел че те-а скос «Ип пътжптвл Егшетвлв! , «Ип каса роБ1е! .
Ое Бкшпегевл тъвтетете, ип лк! сшгврсдвжаще, ип«1еелте лшеще, пи пре пв_
Мате1*. теле лв! те жвръ .
4' 1а
д| . Съ пв ьтвлац! «Ьпъ алцК йвтпеге! «Ип «Ьтпегеп пеатвриор челор йе прщ
Лака.
4- 8-

ПреЖВрВЛ ВОСТрв .
ф • Къ Бвтпегев^ъвштор есте Ботпвл Бвтпежекл тъв" лштрв тше , касъпвсе
тжше кв 1вц>те Оотпвл Овтпегевл тъв асапра та ,

Матеи.
4- 7Лека.
4- 12-

ип съ те шараъ Де пре

Фаца пътжптвлв! .
81. Съ пв 1сштещ1 пре Оотпвл Овгапехекл тъв, пре квт л'ацПспшт ла нлптъ.
31 . 1П сь пъгещ! порвпчие Богапвлв! Ойшпе/еалв! тъв , ип шъртврНле , пи
Л1П«1рептър1ле лв1, кжте 'ц! а порвпчк Ц1*е .
И1 . 1Ш съ Фач! че есте плъквт > ип че есте ввп лншаштеа Оошпвлв! Овтпегевлв! гъв, ка съ Ф1'еБше цхе , ип 1'птржп«1съ тощепещ! пътжптвл чел ввп , ка
ре с'а жират Ьошпвл пършциор вощр! .
Л1 . Ка съ гопеаскъ пре тоц! връжтишн тъ! «Нппаштеа Феци теле , «1ьпъ квт
а грък Оотпкл
к . НИ ва Ф1* кжп«) те ва ллптрева ф^вл тъв тжше ,

/Лкжп(1 :

каре сжпт тър-

тврпле , ип лшйрепгърие, пи жвсюкъцие, каре ле-а порвпчк Ботивл Бвтиеаевл
пострв поъ?
кл . Ве1 ръспвп(1е фхвлвГ тъв": ров! ерат лв! Фараоп лш пътжптвл ЕНпетвлв! ,
1Ш ие-а скос пре по! Ботпвл «1е аколо кв тжпъ таре, ип кв ьрац Л4ппадт .
ка . П11 а фъквт Юошпкл сешпе , ип пипаш тар!, ип' реле лш Кп'пет асвпра
лв1 Фараоп , ип аешра каси лв! лдппаштеа поастръ .
кг. 1Ш пре по! пе-а скос <1е аколо,

ка съ пе (1еа пътжптвл ачеста , каре

с'а жврат пьршцллор пощ(Л , къ'л ва Ла .
кд . 1Ш пе-а порвпч1тпоъ Оошпял съ Фачет тоате (1рептъц1ле ачестеа, ип съ
пе тетеш а"е Ботивл Овшпегевл пострв, ка съ Ф1е поъ вше лш тоате /ллеле ,
Ш1 СЪ Тр 1,1111 , Ка 1111 аСТЪ21 .
к^. 1Ш пилъ ва Фаче квпо!, «1е вот пъг1 съ Фачет тоате порвпчие лецИ ачедпа лдппадптеа Оотпвлв! Овтпегевлв! пострв, преквш апорвпч1т поъ .
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КАПЯ.
КМолчппреипвре квлшвеи) съм в1бъ , чгодтареле лор, аес1шврйе, ш! челе Чоплае ме йвтпеге1юр
лор кв фок съ се аргъ .

ар каши те ва въга пре тше Оошпвл Ъътпеъеьл тъв* лш пътжптвл ,
.цп каре ве! штра съ'л тощепещ! , пп ва шерйе пеатвр! тар! , пи
1,
.
,V
п
•_„
твлте йшпаштеа Фецп тале , пре летевл , пи пре Гергесевл , пппре
ЩЩ Аторевл, пл пре Хапапевл , пи пре Ферегевл, пппреЕвевл, ни пре
1еввсевл , шппте пеатвр! тар! , пп твлте , пп та! тар! декжт во! .
н. 1Ш ва йа пре е! Ботпвл Бвтпегевл тъ8 лш тж!шле тале, шГ! ве! вате пре
е! , к» вчШере съ'1 вч1г! пре е! , пл съ пв Фач! к» е! легътвръ , шч! съ'д1 «16
тмъ Ав е! .
г . N141 съ въ лшквскрщ! кв е! : Фата та съ п'о а"а! Фечорвлв! лв! , нп Фата
Л81 СЪ П'0 1.1 ФвЧОрвл ТЪ8* .

Ешхре

23 23
зз. а

Епмр«
23, 3334' 15Еппре.

^ . Къ ва Фаче пре Фечорвл тъв съ се йепъртеге Ае кътре тше , пп съ слв- ^*- 16жаскъ ла Бвтпеге! стреш! , нп се ва тжшеа кв 18Ц1те Ботпал асвпра воастръ , нп' те ва шерйе. пре тше с1еграв .
е . 41 аша съ ле ФачецТ лор : жертвелшчеле лор съ ле стркац! , ин стжлш! Епп-ре.
лор съ'1 сФържшац! , пп сюсшврие лор съ ле тъец! , пи челе чоплпе але Бвт- 23- 24"
пегеиор лор съ ле лрНецГ к« фок .
Ивтере.
з . Къ попнл сфжпт ещ! та Оотпвлв! Бвтпегевлв! тъ8 , пи* пре тше те-а а- 33- 82,
лес 1)опшкд Бвтпегевл тъв , съ'1 фи лв! попвл Ае осев! ал лв!, та! твлт йекжт
тоате пеатврае , кжте елит пре Фаца пътжптвлв! .
3 . N8 пептр« къ сжптец! та! твдц! с1екжт тоате пеатврие , в'а алес пре
во! ])опп1!,л , пп в'а осев1'т пре во! Бошпвл , къ во! сжптец! та! пвцт! сюкжт
тоате пеатврие .
н . 41 пептрв къ в'а 1вб!т пре во! Ботпвл , пп пептрв къ а цшвт жврътжптвл, каре с'а жврат пърйциор вощр1 , в'а скос пре во! Ботпвл , кв шжпъ
таре , нп кв врац лшпалт , ни те-а '/ьгш"т пре тше Поншкл (Пп каса ров1в!,
сПп шжпа л»! Фараоп ^тпъратвл Еппетвлв! .
л. Ка съ квпощ!, къ Ботпвл Бвтпегевл тъв" , ачеста есте Бвтпегев,
Вътпегеь кресИпчос , чел че пъгеще легътвра , пп пила челор че'л 1*ввеск пре
ажпсвл , нп* челор че пъгеек порвпчме лв!, пжпъ ла аппеа пеат .
1 . 1Ш ръспдътеще челор че'л връск пре джпсвл лшпаштеа Фец11, ка съ'! шар2ъ пре е!, пп пв ва 2ъвов1 челор че'л връск пре ел лшпаштеа Фецп ва ръсплът1 лор .
41 . Ш1 съ пъгещ! порвпчие , пи йрептъцие , пи жвйекъцие ачестеа , кжте
порвпческ е8 ше астъг! , ка съ ле Фач! .
в! . 1Ш ва Ф1 кдп(1 вец! а&21 ^рептъцие ачестеа , пп" ле веиД пъг! , Ш1 ле вец!
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Фаче , ва пъг! Ботпкд Бвтпегевл тъв ц!в легътвра , пи пила , преквт с'а жврат пърщиор вощр1 .
п . 11Н те ва 1861 , ш! те ва вше-кввжпта , ии те ва липтвлц! , ии ва втекввжпта рос1вл пжптечелв! тъв , ии родвл пътжптвдв! тъй, гржвл тъв,
тъв , пи вптвл де лешп ад тъй ,

Ч1'рехме вачмор таде

ии вшвл

ни тартеле о1лор таде

пре пътжптйл каре с'а жврат Вотпвл пъргпциор тъ! , съ'л деа дое .
Еш!ре
23. 26-

^| . ПН ве! Ф1 вше-кввжптат та! гаадт декжт тоате пеаюврис : п« ва Ф1 лштрв
в о1 Фъръ де род, са« стсрп, ш'ч! лт в1теде таде.
^ . 1Ш ва рШка Т)отпъАТ)ктпег.еъл тъ§ дела тте тоатъ слъв1чвпеа, пп тоа
те воаледе челе реле але Егшетвлв!, каре ле-а! въгьт , цнкаре ле-а! квпосквт ,
п« де ва пвпе прссте тте , 41 де ва пвпе престе тоцД че! че те връск пре тте .
51 . ЦН ве! тжпка тоате пръжие пеатвриор, каре 1)отпнл Ввтпеяял тъв ле
ва да ш'е , съ пв ле ерте пре еле омвл тъв , ии съ пв слвжещ! двтпегеиор лор ,
къ лшпедекаре есте ше ачеаста .
31 . 1ар де ве! 21че лш квпетвл тъй , къ та! таре есте пеашвл ачеста декжт
шше , квт воШ пвтеа съ1! шеря пре е! ?
Н1 . Съ па те теш! де е!, 41 съ'ц! адвч! апипте, кжтеаФъквт Ротпвл Овтпе2Сйл тъ« лв! Фараоп , пи твтвлор Епптепиор .
л.1 . Гсштеле челе тар! , каре ле-а въхвт окНтъ!, сетпеле , пи тшвшле челе
тар! , тжпа чеа таре , ии врацвл чел лшпалт , квш те-а скос пре тте Ботпвл Овтпегокл тъв: аша ва Фаче Богапвл Бвтпегевл воетрв твтвлорпеатврьюр
де Фаца кърора те тет! тв .

Еш1ре.
23 28.

к . фпкъ пи весп! ва тропите Оопшвл Ввтпегевл тъй асвпра лор , пжпъ вор
пер1 че! че ав" рътас , ии че! че с'а8 асквпс де тте .
к* . Ив те тете де Фаца лор , къ Богапвл Овтпегевл тъв есте лштрв «пе ,
Бвтпегев таре , ии пвтершк .
кв. НИ ва ш'ерде Лотнкл Овтпегевл тъв пеатврие ачестеа дела Фаца та

Бп11ре.

пре лшчет ,

лшчет :

пв ве! пвтеа съ1! пехерг! пре е! деграя ,

ка съ пв оъ

33 2.

Факъ П8СТ18 пьтжптвл , ни съ се лшипвлцеаскъ асвпра та хеареле чел сълватече.
кг . ЦН ва да пре е! Ботпвл Овтпегевл тъй лт тжшие тале , пи ве! п!ерде пре е! кв шсрдере таре , пжпъ че ве! сФжрни пре е! .
кд . НИ ва да пре лтшъраци лор лт тжииле воастре , пи ва пер| пвшеле

лор дш доквл ачела, штепеа пв ва пвтеа ста лшшрот1въ лшпаштеа Фещ! тале ,
пжпъ че'1 ве! шердо пре е! .
2 Как:
к(: . Челе чоплете але двтпехеиор лор съ ле ардец! кв фок , съ пв поФтещ!
21. 40.

арщптвл ,

ш'ч! аврвл чел дела е! съ пв'л е! Ц1е ,

ка съ пв как! пептрв ачела :

къ вржчкпе есте лшпаштеа Ботпвлв! Бвтпегевлв! тъв .
кв. НН съ пв вац! спвркъчвпе лдпкаса та, ка съ пвфН апатеша, ка ш! аче1а,
41 кв врхчвпе враше аче1а , пептрв къ есте апатеша .
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КАПИ.
Съ пошспеск Фачерме <1е »|пе , ш! пекахврЦе каре ге-а «ост тр!ш!с лор Оошпм лдп пвтс ка съ пв'ш! »1те (1о еле , ш! йс Овтпехм съ4 .

оате порвпчие , кжте порвпческ е» воъ астъг! , пъхщ! , ка съ тръ1Ц1 , ни съ въ лштвлцщ! , ни съ штрац] , пи съ тощепщ! пътжпткл каре с'а жврат Ботпйл Пйптехекл вострн пъращьюр вощр! .
■ . ШГцТ аг!о ашште де тоатъ калеа , пре каре те-а две пре
тше Потпвл Пвтпегевл тъ8 лш пвспе , ка съ те пекъжаскъ , пп съ те 1сП1теаскъ, ш I* съсо квпоаскъ челе дш шипа та, оаре пъг^ве! порвпчие лк1, сан пв ?
г. 1Ш те-а пекънит, па те-а Флътжпг1т, на те-а хрътт кв таппъ де каре
п'а8 щ1*вт пъртца тъ! , ка съ'ц1 арате дое , къ пк пета! кв пжте сшгвръ ва Иате1«.
тръ! откл : 41 кк тот кйвжптвл, каре есе Ли гкра лв1 Пктпегек ва тръ1 от»л.
4. 4.
д . Хашеле тале пв с'а лш вемт де пре тШе , пп тълш'ле,тало пв с'а кътат, Х»а. .
шчопреле тале пв с'а8 лтгрошат лш патрв-геч! де ап1.
*• *•
§. Ка съ квпот1 кв ин та та , къ лдпче кш отвл лдпвацъ пре Ф1вл съ« , аша
Потпвл Пвтпеяекл тъй те чеартъ пре тше .
» . 1Ш съ пъгещ! порвпчие Попшвлв! Пвтпехевлв! тъв , съ йшбл! пре къТле
Л81 ,

1111 СЪ Т6 Твш! 6в 6Л .

д . Къ Потпвл Пвтпегевл тъй те ва въга пре тше лш пътжпт бвп , на тнлт,
впде сжпт ржвр! Ле апъ , пп ивоаре аджпч! , каре ес прш кжтп«рТ , пи' прш
шйпц! .

я . Пътжпт де грж8 , на до ори , вй , стокш! , рода , пътжпт Ае шаслш! ,
де впт Де лепш , на' Ае паере .
а . Пътжпт , лдп каре Фъръ Ае лшсъ ве! шжпка пжТпеа та , пи де патка пк
ве! авея лшсъ лптр'жпсвл, пътжпт акърв1*а шетрие Ф1'ер, на дш твпцП лв! ве!
съпа аратъ.
|. Ве! шжпка, пи те ве! сътвра, на вше ве! кввжпта пре Потпвл Пвтпеяекл тъв пре пътжптвл чел бвп, каре л'а дас ш'е .
и . 1а апппте съ пк вГцГ де Потпвл Пвтпегевл тъй , ка съ пк пъгещ!
порвпчие лв1, на' жвдекъцие , на дрептъцио лк! , кжте сй" порвпческ ш'е астъа!.
к| . Ка пв двпъ че ве! шжпка , ш! те ве! сътвра , на'ц1 ве! гнН касе ввпе ,
пп ве! лъкв1 лдптр'жпселе .
г1. НИ двпъ че щсевор лштвлщ соа тъ!, ни о!ле тале, па двпъ че щ*
се ва липтклц! арпштвл, па аврвл , на двпъ че Ц1 се вор лдттвлцд тоате кжте
а! тй .

А1 . Съ те лшпалц! кв шта , на съ я!ц! де Потпвл Пвтпегевл тъй , чел
че те-а скос д1п пътжптвл Егшетвлв! , дш каса роБ1е! .
^1. Чел че те-а повъввп пре тше прш пвспеа чеатаре, пп лшФр1'кошатъ:
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№те: ипДе сжпт шерпТ, каре ггшнкъ , пи скорпН, ни сете , кпДе пя ера апъ, чел
21. 6. че'цГа скос ще йггор Де апъ Дш т'еатръ Фоарте вжртоасъ.
— 7.
51 . Чел че те-о хръшт лп пвспе кв шапнъ , каре пв о а! щют т»1 шчТпъЕш1ре. ршцп тъ! пв о а щдвт •> ка съ те пекъж8скъ , Ш1 съ те юштеаскъ , пи съ'ц1 Факъ
17: 6- Бше цде лт гиеле челе Де япо! ало тале .
д| . 1Ш съ пв 21ч1 лштрв шта та : вжртвтеа теа , пп тър1*еа тж!пи теле
'т! а фъквт пие ачеастъ пвтере таре .
н . 41 съ'ц! аДвч! апнпте Де Попшкл Бвтпегевл тъв, къ ел це-а Дат ц1'е пвтере , ка съ Фач1 вжртвте , ни" ка съ лштъреаскъ легътвра са , каре с'а жврат
Ботпвл пъртциор тъ! , преквт астъг! .
лл . 1Ш ва Ф1 кжпД ве! в!та пре 1)отпкл Ивтпегевл тг«, ни' ве! втвла г1«пт.
олц! Двтпеге! , ин ве! слвж! лор , ил те ве! лшкша лор , търтвризескв-въ воъ
астъг! пре Чер , ни пре пътжпт , къ кв аДевърат вец! пер! .
к . Ка ни' пеатврие ачелеа , пре каре Ботпвл ])«тне/.екл тъв ле шерДе Дшпаштеа Феци воастре , аша вец! пер1 пептрв къ п'ац,1 асквлтат гласвл Оопшвлв1 1)вшпе/евл вострв .
КАПО.
Съ ^пФрдпеагъ .рппълцареа , ка съ пв'ш1 сокотеаскъ лор»'ш! вптоярсле иряМщс , ч1 шша! 1)ипшни'.
1аръ'ш1 потспещс МоГс1 подкл&нГ кгрприе , дй пъьателе Цв пвспс , пи а са рсгашое пептрв (Ььпшп.

в; кг! Тсрайе : тв тречТ астъа! 1орДапвл , ка съ штр1 , ни съ глоще^ пещ! пеашвр! тар! , ил кв твлт та! тар! Декжт во! , четъц! тарц
у НИ К8 2нЬр1 ПЖПЪ ЛШ Чвр .
в . Попвл таре , ни твлт , ни лшпалт , пре фй" лвГ Епак , Де кари
тв щн, ни тва! ав21Т , къштеп1пв поате ста лшшрот1ва Федо! Филор лв!Епак?
г . 1Ш ка съ К8П0Щ1 астъг! , къ Ботпвл Бвтпегевл тъв ачеста ва терпе лтпаттеа Фецп тале : фок ппствггор есте . Ачеста ва п1ерДе пре е! , ни ел ва
лштоарче пре е! Дела Фаца та , ни'! ва шерДе Деграв, преквт а ггс ще Потпкл.
^ . Съ пв квнец! лштрв типа та Двпъ че ва шерДе 1)опш8Л Бвишегевл тъв" пеа
тврие ачестеа Дшпаштеа Фецп тале , гпхЖпД : пептрв Дрептатеа теа та въгат
пре пи'пе 1)ошпкл съ тощепеск ачест пътжпт ввп , къ пептрв Фъръ Де ленео
пеатвриор ачестора ва шерДе пре е! Вопшв.т Рвтпе/ев Дела Фаца та .
^ . N8 пептрв Дрептатеа та , П1ч! пептрв кквппца 1П1т11 тале ве! 1птра тв съ
тощепещ! пътжптвл лор , ч! пептрв пъгжпътатеа пеатвриор ачестора ва шерАв пре е! Ботпвл Дела Фаца та , пи пептрв ка съ лштъреаскъ легътвра , каре
а жврат Лошпвл пъртциор пощр1 лв! Авраат , Ш1 л«!1саак, ци л«! Таков.
з . 11П ка съ щЛ астъг! квт къ пв пептрв Дрептъцие тале Дъ Д1е Оопшьл Овтпегев пътжптвл чел вгш съ'л тощепета! , Де врете че ещ! кв черк1че таре .
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а. АсЬ'цТ ат!пте , пи съпк и1ц1, кжт а! тжгпепт пре Боите л Ъътпегеъл тг8
л^п пвспе Лп 210а, лш каре ац! еип'т алп Еппет , пжпь че ац1 веп1т лш локкл ачеста, пекреаътор! ац1 фост лштържтжпс! пре 1)отп«л .
н. 1Ш лт Хор1в ац! литържтат пре Боишвл , ип с'а пшпеат Лотпвл пре
во1, ка съ въ таргъ пре во1.

к,,.,-,,,..
71- *■

л. . Кжаа* т'ат С81Т е8 лш тнпте съ 1*а» тавлеле челе а*е т'атръ , тавлеле легътврп каре а фъквт 1)опшйл кйвоТ, пп ат фост лт ткпте патр8-/,еч1 дегие

19- 331- '*■

ип патрк-геч! де попил , пж1пе п'ат тжпкат , ни лпъ п'ат въвт .
1 . 1Ш 'т1а аат пие Ботпвл аоъ тавле де татръ скрнзе кв Лецетвл Л81 Т)ктлеген , лштр'ачелеа ера скр(се тоате кквштеле , каре а гръ1т Ботпвл кътре во1
лш ткпте (Нп ппжлоккл фокв.ш, лш г!оа аЛвпърН .
а: . 1Ш а фост дьпъ патрв-жеч! Ле апле , ип Нкпъ патрв-геч! де попцТ, 'т! а Лат
пие 1)о1ши.л ачеле Лоъ тавле де ш'атръ , тавлеле леиП .
к) . ИЛ а г\с Ботпвл кътре пипе: скоалъ-те, ип те погоаръ квржпЛ Леа1ч1,
къ Фъръ г)е леце а фъкят попклкл тъв, пре кареле л'а! скос Лш пътжитвд Еп"петеле!, квржпЛ а епп'т Лш калеа, каре ле-а! порвпчк лор, ип щ'а фъквт л « 1 "'ш I върсат.
п . ПИ а гръ1*т Ботпвл кътре пипе 21кжпЛ : гръ1т-ат кътре т]'ле оЛатъ ип де
доъ ор1, г1К.ьпс1 : ат въгвт пре попвлвл ачеста , ип 1атъ, попкл кв черв1'че таре есте .
д| . \Ш ак»т ласъ-тъ съ'1 т"ерг пре е1, ип" състшг пктеле лор Ле свпт чер, ип
те во|'к Фаче пре тше пеага таре , ип таре} ип та! твлт Лекжт ачеста.
& . III 1 лшторкжпЛв-тъ пгат погоржт сЬ'п ткпте , нл твптеле ярЛеа кв фок
п.т.пъ ла чер , ни челе с1оъ тавле але търтврПлор лдптр'атжпЛоъ тжиНле теле .
91. ИЛ въг.т.пс! , къ ац! пъкътгат лшпаштеа Ботпклв! Рвтпегевлв! вострв , пп
в'ацТ фъквт воъ вщел върсат , ип квржпЛ ац! еипт Лт калеа , каре в'а порвпчк
воъ Ьо тпвл с'о Фачец! .
3< • Ат лват челе Лоъ тавле , ип' ле-ат арвпкат Лш тжйше теле , ип ле-ат
сФържтат лшпаштеа воостръ .
И) . ПП т'ат рвгат лшпаштеа Попшкл»! айоъ-оаръ , ка ип лштжТ, патрв-хеч!
Не 21-ле , ш1 патрв-гечГ де попцТ, пжГпе п'ат тжпкат , ип апъ п'атг>ъвт, пептрк
тоате пъкателе воастре , каре ац! пъкътв1т , фъкжш! ръ» лдппа1птеа Ботпвлв!
Бвтпегевлв! пострк ка съ'л шжшсцТ пре ел.
.0.1. ЦП пГат тетвт Ле 1ВЦ1"теа, ш! де тжтеа, кв каре с'а тжш'еат Вотп^л пре во!
Ка съ въ шаргъ пре во1, Ш1 т'а асквлтат 1)отпкл пре т!пе Ш1лдп вретеа ачеаста.
к. .]\пкъ пи пре Аароп с'а тжп1еат Ботпвл Фоарте, касъ'л т'аргъ пре ел,
1П1 ш'ат рг;г.т сн ип' пептрк Аароп лш вретеа аче1*а.
кд . 1Ш и ькатвл вострв , вщелвл , каре л'яц1 фъквт , л'ат лват , цп л'ат яре

32. 15.
Еимре
31. 18.

43.

Еппре
32. 7.
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кв фок, 1ш" гат гЛроБ1*т, пп л'ат ш'сат Фоарте , пжпъ че с'а фъквт тървпт ,
Ш1 а фост ка праФвл , пи ат арвпкат праФвл лш рдвл, каре кврцеа дела твпте.
кк . 1Ш ла арйере, ии ла ишшре, пи ла взорт&отврме пофте! ацТ тжшеат
Мете:
пре Ботпвл Бнтпегевл пострв .
11. 1.
31. 5.
кг . ПП кжпй в'а тр1пис Ботпвл <Нп КасПскл ВарпеТ, г1кхпс1 : сгиц!- вг, ии тощепщ! пътжптйл , каре'л с!а8 е8 воъ, ацТ кълкат кввжптвл ПотпвлвГ ^втпе2евл8!
вострв, ш! п'оц! крегвт лк1, пи п'ац1 асквлтат гласвл л»1.
кд. N6 асквлтътор! Ае Ботпкл ац! фост дЬа гюа лш каре с'а фъквт квпосквт воъ .
кб- ПИ ш'ат рвгат Л1 паттеа Ботпвлв! патрв-геч! де г!ле , шл патрв-геч! (1е
попц1, пептрв къ а Х1с Ботпвл , късъвът'аргъ пре во1.
кв. ПИ т'ат рвгат кътре Лвтпегев , пи ат с!о : Воатпе Боатпе , .|\гапърнтвл сЬтпегеиор ! пв П1ерйе пре попвлвл тъ8 , ни тощеп|'реа тн , каре о а! ръсквтпърат кв пвтереа та чеа таре , пре карП'1а! скос (Ип пътжптм Еппетвлв!
кв пвтереа та чеа таре , нп к» тхпа та чса таре , ии кв вр.-цвл тъв* чел лшпалт .
кз • А«1«'ц1 апипте (1е Авраат, ш! де 1саак, ииае 1аков ровитъ!, кърорате-а1
жкрат пре Т1пе лшсв'ц!, ни пв къвта ла лшвжртошареа пополвлв! ачеств1а , ип
ла пьгжпътъщие , ии ла пькателелор.
ки . Ка съ пв 21*къ че! че лъквеск пътжпткл , Нш каре пе-а1скос пре по!, 21КАпг1 : пеитрв къ п'а п.чткт Воишнл съ'1 ваце пре е! лш иьшжпткл, каре ле-а г\с
лор , ни пеитрв къ '1а вржт пре е!, 'I а скос л\п п»ст1в съ'1 ошоаре .
кл. . 1Ш ачепиа елит попхлвл тъв, ии тощешреа та, пре кари Т а! скос <1ш
пьпшитвл Егшетвл»! кв пвтереа та чеа таре, ии кв тхпа та чеа таре , ии кв
врацвл тъв чел лшпалт .

К А П

I.

Аиса <ачере п пиегор , елмеае Лсм'ц!лор: тетереа пи 1ВЕ1реп ля! Пкшпсхе» треввс съ фшкшпе спре
ц|'пер(.а порвпчиор : 1Штие а се гьсп .цшпрежвр , пстсртчП а ье 1811 , ип п . с ...г,],» ле импеле Цищним .

Кпмре.
34. I.

п вретеа аче|'а 21'с-а Оотпвл кътре пипе : чоплеще'ц1 аоъ тавле ае
платръ, квт ;.к фост челе сНитж! ,
ии те све ла тше лш твпте ,
шгц! фъ С1'кр|'в с1е лешп .
к . ПИ во1» скр1 пре тавле кввштеле, каре ав фост пре тавлеле челе
каре ле-а! с гракат , ии' ле ве1 пвпе лш С1крШ.
•ППТА1
г . 11П ат фъквт с1крШ с1ш летпе пепвтрес1е , пи ат чоп.ит доъ тавле де ш*атръ , квт ак фост ии челе оЧитл!, ии т'ага сь1Т -]\и твпте, ии атдп^оъ тавле
ле .тлп тжшие теле .
А . Ш) а скр)'с -]\п тавле, квт ак фост скртоареа чеа (Иптд-Л , челе гече ккВ1*пте , каре а гръ1т Попшкл кътре во! лш твпте сИп пи'жлоккл фоквлв1 , ии пи'
леа дит Бошпвл пие .
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^. 1Ш лшторкжпДв-тъ пГат погоржт Лп твпте , ип гтвхгат тввлеле лдп сеКр1вл , каре д'иш фъквт, ип авЧост аколо , Дйпъ квт 'т! а порвшпт пие Ботпвл .
е. Ш| фи лв! 1сраи ав пхрчес йт 1и'рот8л Фплор лвИают МгсаДеапвлв! . Аколо
а шхр1'т Аароп , ии аколо с'а лдпгропат : ин а преощт Елеажар Ф1»л лв! лш
локвл лв1.
3 Т)е аколо а терс ла ГаДгаД , ш! Дела: ГаДгаД ла Етевата пътжпт кв рж»р! Де апе .
н. фп вретеа аче1я а осев!Т Бошивл пеатвл лв1.1ев1, касъ поарте С1кр1вд
лепП Вошпьлй! , ни състеа дшшптев Вотпвлк!, касъ слвжаскъ, съ се роаце,
Ш1 вме съ кввштеже лштрв пвшеле Т)отпвлв1 пжпълш 210а ачеаста.
л. . Пептрв ачек! п'о8 ЛевщП парте , шч! топне лдптре фрацИсъ!. 1)огапвл
ЛшсгГил есте шоппеалв!, преквш ;\ улс лъ\ .
I. ШЧ ев аш стътвт лдп гавпте плтрй-яеч! Дегьге, ип патр»-2еч1 Де попцТ , ии
т'а ясквлтат Ьошпвл ип л\п врешеа ачеаста, ип п'а врвт Ьошпвл съ въ шар2ъ пре во1 .
«1 . 1Ш а гю Бошпйл кътре пипе: (1«-те , ппгаещ! дмшаштеа попчлвлв! ачеств1'а , ка съ 1птре, ип сь тощеиеискъ нъшжптвл, каре ш'аш жврит пьрнщиордор,
къ"л во1« Да лор .
К| . 1Ш аквш 1сраие , че чере Бопшвл Бвтпегевл тъв Дела и'пе ? Фъръ пв-'
та! съ те тепн Де Ботпнл Ввтпегевл тъв, ип съвшвл! пре тоате къ1ле л«1 , ип
съ'л 1йвещ| пре ел , ип съ слйжещ! Пошпвлв! ОйптегейЛй! тгв Дш тоатъннша та ,
ии й'ш тот свФлетйл тъг>.
п . Ш1 съ пьгещ! порвппле Ботпйлв! Оотпегезлв! тъв , ип Дрептъцие лв! ,
ор! кжте 'ц! порвпческ ев ще г.стъгЦ ка съ'цД Ф1е иш Б1ие .
*| . 1атъ ал Ботпйлй! ВйтпегейлвГ тгв есте Черйл, ии Червл ЧерхлвГ, пътжптвл , ин тоате , кжте сжпт лттр'жпсвл .
с| . 1Ш пита! пре пърпщп вощр! а В01Т Ботпал, касъ'1 (квеаскъ пре е! , ип а
алес сътжпцп лор Дзпъ е! пре во! та1 твлт Декжт пре тоате пеашйрме , пре
квт есте -рп гша ачеаста.
о'| . Пептр» аче!а тъецд-въ лшпрежар дпвжртошареа тшп воастре , ип черБ1Чеа воастръ съ по та! лпшжртошац! .
а1 . Къ Б0П1П8Л Бвтпегекл вострв ачеста есте Овтпегевл ОвтпегеГлор , пи
Ботпкл Ботшаор , Овтпегев шаре , интаре, ии -раФр1К0шат, кареле пв кавн1 . Чел че Фаче жкДекатъ петерп1К8Л81, ип съраквлв!, Ш1 въДвве!, Ш1 1ввеше
пре чел петершк, шМ Дъ л»1 пжТпе , инхамъ.
71. (1) Елеис: кврелс п» се Ш1рг <1е *ац* .

43. 2а

импе:
20- 28"~ 29"
квше-.
И* 32-

гпар»:
91- 71ов.
34. 19.
6' 8-
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С|'р»х.
35. 15
Фаптв.
10. 34.
Ротап.
2.

11

Галят.
2. 6.

.в.; . III ' съ хкбГцТ пре чел пешерш'к , пептрв къ пи воГ ацТ фост петерп"ч!
Л1П пътжптхл Еппетвл»!.
к . Ве Т)отаъл Шпшехевл тъй съ те тепи, пи л»1 съ'1 слвжещ! , ии де ел съ те
л'пещ1 , пи пре пвтеле лкТ съ жкрТ .
кд . Ачеста есте лавйа та , ип ачеста есте Бвлшегевл тъй , чел че а фъквт
лдптрв тте ачесте тар! , лл' с.п.в'те , каре ле-а въяхт окН тъ! .
кн . К« шапте-геч! йе свФлете с'и§ погоржт п ьр*пц'1 ТЪ1 Л1П Егшет : *ар аккш
те-а л11шпк.1Ц1т 1)ошп;;л В ,тпех.еъл тъй ка стелеле Червлв! .

КАИШ.
Съ пктъръ тмте ФвчерТ Ле п-пе але лкШшипсхеХ , ни шклте г.кпътъц! съ Ф»п<1яеск челор че вор пъп порвпч! е л»1 , 1«р челор че пиле вор цшеа реле , воЧкъ Е|пс-кввкптаре престе швптс.е Га|пип, ил блеете ш
престе Гсвах .
М;»Г01Й

4. 10.
Лека.
4. 8.
Фачере
46. 26.

репт аче'а "«веще пре Вотпвл Овтиежекл тъ8 , ш! пъяеще челе че
"ц! а порнпч1т съ ле пъгещ! , лтйрептърие лк! , ли' порвпчие ль! , ни*
жнсЬкъцие л«1 лм тоате гмеле .
п . 1111 сь щ'ц1 астъгГ , къ пк пркпчи воптр" , кари пк щ'в, п*ч! аХ
въгвт чертареа Ботпвлв! Бктпегевл»! тъв , ии тър'рме лв! , ии тжпа чеа таре ,

им врацкл чел лишалт.
г . 1111 сетпеле лк! , пи пипвпие л»1, каре а фъквт лш пижлоквл Егшетвлв!,
л»1 Фараоп Д^тпъратвл Еппетклв!, ш* тот пътхптклв! лв! .
А . ПИ кжте а фъккт ощ1*р11 Епптешлор, пи' карълор лор, пи' кълър'пш лор ,
ви* ощ*р"1 лор, квш Ч пх лтпекат япа търН ропме престе Фаца лор, кжп<1 въ гопеа
е! пре во1 сНппппо! , ии' '1а п'ер("вт пре е! Пошпнл пжпъ лш я'оа е!е астъг! .
^ . III ' кжте а фъккт воъ лдп пвст*е пжпъ ац! веш'т ла локвл ачеста .
Мише :
в . ПП кжте а фъквт л»1 Батап , пи' лк! Ав1*роп ФЛлор лк! Ел'ав Ф1*клк1 лв! Ре
16. 31.
вни , пре кари, деншгжт* пътжптвл гкра са, 'I ак Л1пг'ц1т , прее!,ии* каселе
II са хш
лор, Ш1 кортврие лор, пи тоатъ авереалор, каре ера кк е! ^п пижлоквл аЧЬ. 18. тот 1сра'лвл .
3 . Къ оки вощр' ав въхвт тоате лвкрвр!ле Ботпвлв! челе тар1 , каре а фъквт
фптрв во! астъг!.
й . Ш' съ пъг'цТ тоате порвпчие лв! , кжте въ порвпческ ев" воъ астъг! , ка съ
тръщ1 , ии' съ въ лштхлцщ! , ни* штржт! съ пк щепщ1 пътаптвл , ла каре вв!
тречецД 1орс1апкл , аколо , съ'л тощепщ! пре ел .
л . Ка съ Ф1Ц1 врете твлтъ пре иътжптвл , каре с'а жврвт Ботпвл пъртциор
вощр! съ'л йеа лор , ш* сетшцде! лор йвпъ е! , пътжптвл, (1ш каре кврце лапте ,
Ш! пи' е ре .
I . Къ пътжптвл , да каре терцТ тв съ'л тощепещ» , пк есте ка пътаптвл

Еппре.
1. 5.
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Егшетйлл! Ле кпЛе пцТ епнт , кжпЛ сетеп! сътжпцп съ*л лЛъпТ кв шчоареле , ка
о гръЛшъ Ле легкпп .
41 . 1ар пътжпткл , ла каре терцТ тк съм шощепещ! , есте пътжпт Ле тнпте ,
пн Ле кжтп Лш плоа'а черклк! веа апъ .
ш . Пътжпт , пре каре Потпнл 1)ктпегеьл тък лдл черчетеагъ пкререа , ий
окп Оотпвлв! Октпегевлк! тъ8 сжпт престе ед Леда л^пчепкткл апклк! пжпъ ла
СФЖрНПТйЛ ЯП8Л81 .

г! . Брепт аче!*а Ле вец! асквдта кв асквлтаре тоате ппрвпчие , каре ле порвпческ ек иде астъг! , ка съ *8Бещ! пре Ботпкл Бйтпегекл тъй, ии съ слвжещ! лв!
<Нп тоатъ 'шта та , ип Л'п тот свФлеткд тъ« .
д1 . На Ла плоае пътжптвлв! тъй жп вретеа са , т'тпкр'е , ни тжрг'е , шТц!
ве! аЛвпа гржкл тъв" , ип вткд тъй , ип «птвл Ле летп ал тъй .
^1 . 1Ш ва Ла "арвъ лш царипле тале в'тедор тале съ тъпжпч!, пп съ те сатвр1 .
51 . 1а нпипте ц'е лпсв'ц! съ лв съ лъцеаскъ шина та , ш! съ въ аватец! , ип
съ слвжщ! ла Лкшпеге! стрет! , ни съ въ дпкшац! лор .
З1 • Ш1 съ се апршгъ кв тжше Ботпвл асьпра воастръ, ип съ жпмгъ червл ,
ка съ пк Ф*е плоае , ип пътжпткл съ пв'ш'1 Леа роЛкл съв , пи съ перщ! Леграв
Ле пре пътжпткл чел вкп , каре ла Лат воъ Бошпвл.
ш . Ш« въгацГ квв|'птеле ачестеа лш пиша воастръ , ни' жп свфлствл вострв,
Ш1 ле легац! съ въ <м'е сегап пре тжпа воастръ , ип съ ф'е пеклът'те лдппаттеа окмор вошр' .
л.1 . Ш1 съ лпвъцац! ачестеа пре фи воцгр» -> гръмЛвле Ле еле , кжпЛ шег! тв
акасъ , ип кжпс! терц! пре кале , ип кжпЛ те квлч! , ип кжпЛ те скол! .
к . Ш ' съ ле скрщ! ачестеа пре прагврие каселор воастре, ии пре але порцмор воастре .
кх . Ка съ се лдттвлцеаскъ гмеле воастре , ип гмеле Фплор вошр' пре пъ
тжпткл , каре с'а жврат Бошпвл пършцмор вощр" съ'л Леа лор, ка ии гмеле
червл»! пре пътжпт .
кв . ПИ ва ф* Лакъ кв авгвл вец! авг' тоате порвпчме ачестеа , каре е» ле поркпческ астъг! воъ , пп Ле ле вец! Фаче пре еле , ни вец! иб' пре 1)отпкл Свшпежевл вострв , ни вец! вшвла пре тоате къие лвТ , ип въ вец! лш Ле ел .
кг . Ва скоате 1)отннл тоате пеаткрме ачестеа Лела Фоца воастръ , ии вец!
тощеш пеатвр! тар! , ип та! тар! Лекжт во! .
к^ . Тот локвл , каре 'л ва кълка талпа п*чорвлв1 вострв, ал вострв ва фк 1С8с№в;.
Лела пвст!е , пи' Лела АпЛЬЛ*ван , ип Лела ржвл чел таре ал ЕвФратвлв! , ии* пж- *• 30°.
пъ ла тареа чеа Ле кътре апкс вор ф' хотаръле воастре .
ке • А'»тспеа пк ва ста лдтпрот1ва Фецп воастре , Ш1 ва пвпе Ботпвл Бктпегевл вострв Фр*ка воастръ , ии квтрешврнл вострв пре Фаца а тот иътжпт&л,
оре каре вец! кълка во! квт а гръ1т Оошпвл кътре во! .
кв . 1атъ с« Лав Л1ппаштеа воастръ астъг! Бше-кввжптаре , ии' влестеш ,
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*3 • Бше-кввжптгре , Ле вец! гсквлта порвпчЬе Еошпвлв! Ъшпегехлъ^ вострв , кпре въ порвпческ е» астъг! воъ.
кн . 1.°р влестеш , Ле пв вец! асквлта порвпчие Оотпвл»! Бвтпегевлв! вострв , клре.въ поркпческ ев воъ гстъ/Л , ни' въ вец! авете Леля калеа , каре ат
нор?;пч1т ев воъ астъх! , пи' Ле вец! терве съ слвж]'ц! ла Лшпеге! пре кари пв'!
кл. . НИ ва Ф1 Лкпъ че те ва въга Бвпшкл Рвпшегевл тгв лдп пъшжптвл , ла
каре треч! тв съ'л тощепещ! , ве! Ла вте-кввжптареа лдп твлтеле Гар1хш , па
влестетвл лдп твптеле Гевал .
а . Ачецпа сжпт сПп коло Ле 1орЛап Лшпапо1а къЯ че! кътре апвскл соарелвТ , лдп пътжптвл Хапапе!лор , корЛ лъквеск ла апвс кътре Голгол апроьпе
Ле стежарвл чел лдппалт .
а». Кь во! тречец! 1орЛапвл , ка съштряц!, пнсъ тощешц! пътжпткл , ка
ре кв сорц! 'л Лъ воъ 1)опн1вл Бьшкегевл вострв , ка съ'л шощешц! лдп тоа
те аиеле , ш! съ лъкв!'ц! лдптр'жпсвл .
ан . Ш1 пъ21*ц! съ Фачец! тоате порвпчие л»! , ип' жвЛекъцме ачестеа , каре
де пяв" ев астъг! лдппаштеа воастръ .
К А П

81.

Порвпчеще съсе стр|'че локврис .рп кпре пеашпрмс с'а» линилат Молпор , пп тот *ел8л Ле мплрГ чоВ11Т6 >.:ъ<е аргь ; гечеелслс, и I вяррем п <е а"еа : хсртвелс <ъ се *акъ лшлоки съ4, пи съ се тгплпчв :
(1о с&пцс , Ш1 (1с тоатъ ввкатл пскиратъ съ лдлчетеге .

2 Мак:
13 4.

ачестеа сжпт порвпчие , им' ж:(Лекъц!ле , каре вец! пт>21 съ ле *а1ец1 лдп пьтжптвл , каре'л Лъ воъ 1)ошпвл Пвпшегевл пършциор воцр! съ'л шощешц! лдп тоате 21 леле , каре вец! тръ! пре пъгажпт .
п . К» стрмаре съ стр!кац! тоате локврие , лдп каре пеашврме,
пре каре во1 ле вец! шощеш , ав слйнпт Лвшпегеиор лор , челе Лт швпцп че!
лдппалц! , пи" Лш Леалвр! , ип Ле свпт копачвл Лес .
г. 1Ш съ скрпоц! жзртвелшчеле лор, ип съ стрмяц! стдлпп лор. ип Лесшврме
лор сь ле тьец! , пи кшчрпе челе чопЛ1те але Лвшпегеиор лор съ ле арЛец!кв
фок , ш1 съ шерЛец! пвшеле лор Лт локвл ачела .
^ . Съ пв Фачец! аша Попшвлв! Пвишсгевлв! вострв .
р. 41 лдп локвл, К''ре'л ва алецз 1)отп.чл Бвтпегевл вострк лдптр'впа (1!п четъц|'ле воастре, ка съ се пшеаскъ пвшеле л»! аколо , им съ се кеше , аколо
лдл вец! къвта , ил вец! гптра .
&. Ш| вец! аЛвче аколо арЛерие челе Ле тот але воастре, ш( жертвеле воа
стре, ип' пжрга воастръ, ип ФьгъЛвшцеле воастре, ип челе Ле вое але воа
стре , ш I шъртврннрио воастре , челе лдцтж! пъсквте але вачмор воастре ,
ип але о|'лор воастре .
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3 . 1Ш де шхпкпц! аколо жппаштеа Ботпклв! Бвтпегевлй! вострк, пи въ ве.
селщТ кв тоате , ла каре вец! тшНе тж!шле , во1 , ш! каселе воастре , йвпъ
кйш те-а вше-кввжптат Оотпкл Бвтпегевл тъв .
и . Съ п» Фачец! аколо тоате , кжте Фачец! астъж! 81ч!, Ф1*е-кареле че'1 плаче .
а- . Къ птцТ ттрат пжпъ аккш лш оН1Хпа, пи лш тоапеа , каре о аЧ воъ
Вотпвл Бнтпегейл вострв.
I. ПК г1«пь че вец! трече ГорПапвл , ш! вец! лъкн1 пре пътжптвл , каре'л ва
На воъ Поншвд Октпегекл вострв топне , ни въ ва осНхтНе тоц! връжтсши
вощр1 че! Не прт прежвр, пи вец! лъкви Фъръ Не Фр1'къ,
м. Ва Ф1 лш локвл , каре'л ва алеце Оотпкл Ьктпехвкл ттй, ка аколо съ
се коте пвтсле лв!, аколо вец! аПйче тоате, кжте порвпческ ев воъ астъа! : прНерме челе Не тот але воостре , нн жертвеле во;.стре , ни гечвелеле воастре, ни
п.крга тжнилор воастре , ни' тот че есте алес аЧп Наркрие воастре , каре ле вец!
фъгъНй! Оопшклв! Бвишегевлв! вострв.
п1 . Ш1 въ весел1*цГ лшпаштеа Бопшвлв! Овтпе/евлв! вострв, во! , пи фП вощр1 , пп Фетеле воастре, пи' слвцме воастре, пп сльжшчие воастре, ни лев1твл чел Нела порцие воастре , Не врете че п'аре парте , пп пющешре квво!.
п . 1а аипптс , ка съ пв ас1«чГ арНерме челе (1е тот але тале лш тот локвл,
каре'л ве1 веНеа .
А1 . 1П пвта! лш локвл , каре'л ва алеце Пошпйл Бвтпехевл тъй лштр'о че.
тате Нштр'але пеашкрмор тале, аколо ве! ас1вче арНерие челе с1е тот але тале ,
пи лколо ве1 Фаче тоате кжте порьпческ ев Ц1*е астъг!.
61 . ЛИ' орТ кжпН ве! пофт! , жкппе , ни шъпжпкъ карпе , квт поФтеще свФлеткд тъй, Нйпъ Б1пе кввжптереа 1)опшвлв1 Овтпегевлв! гьк. каре 'ц! а Нат Ц1е
,|\и толтъ четатеа , чел пекврат лштрк тше , пи чел карат ва пьтеа тжпка Нш_
тр*жиса , ка чеа Не к'1 прюаръ пи Не черв .
61 . АйшаГ сжпцеле съ пй'л тжпкац1 , 41 съ'л върсац! пре пътжпт ка апа .
м* . Кв ва Ф1 Ц|'е слобоН съ тъпжпч! лш четъцие тале хечмала гржвлв! тъй,
пп а ВП18ЛК1 тъв , ни а влтвлй! Не летп ял т-».к , челе лштди пъсквте але вачиор
тале , ип але о!лор тале , ни' тоате ФъгъНмпцеле , кжте вец! фъгъНв! , ли' търткр1С1"рие воастре , пп' пжрга тж!ш'лор тале .
и| . 41 лшпаштеа Оотпвдм ОйшпегевлкГ тъв, лш локвл, каре'л ва алеце Пога
лил В»п1пежевл тъй ле ве! тжпка тв, пи Фечорвл тъй., пи Фата та, слкга та,
Ш1 сл»жп1ка та , ли' лев1'твл # нп пешерл1ккл чел дт четъцие тале , ли' те ве! ве
сел! лишаштеа Ботпвлв! Ьвтпегеклв! тъй кв тоате , ла каре ве! тшНе тжпа та .
л.| . 1а атште съ пв пърьсещ! пре Лев1т жп тоатъ вретеа, кжт ве! тр-и пре
пъшжпт .
к . 1ар Не ва лърц! Ботпел Овгапехевл тъй хотаръле тале , преквт а гръ!Т цле >
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ип веТ 21*чв : вой тжпка карпе , а*е ва пофт! свФлетвл тъв1 съ тъпжпче карпе , ор!
кжш! ва пофт! свФлетвл тъв", тъпжпкъ карпе.
Фачерс
ка . 1ар <ю ва Ф1 йепарте Аеля тчпе локвл , карел ва алеце Ботпвл Бвпше18- и- гевл тъв , $п каре съ се кете пвтеле л»! аколо, жкппе ^1п бои тъ1, ш! ат о1лв
Еш1Ре.
тале, каре'цГ ва а*а ц.е Бвтпегей, лп че кнГц1а порвпчгг , ии тъпжпкъ лп чеи- **•

тъцме тале йвпъ поФта свФлетвл»! тъв" .
кн . Кьт съ тъпжпкъ къпршара , ип червкл , аша ле ве! тжпка : ии чел пекврат лптрв тше , им чел карат асетепеа ле вор тжпка .
кг . 1а апппте таре съ пв тъпжпч! , сжпце , къ сжпцеле лв! есте свФлетвл л«1,
арепт аче^а съ пв тъпжпч! свФлетвл к» карпеа лв! .
кА • Съ пв'л тжпкац! , 41 пре пътжпт съ'л върсац! ка апа .
ке • Съ пв'л тъпжпч1 , ка съ Ф1е вте ще , пи Ф1*!лор тъ! а"впъ т!пе ,' Ле ве!
Фаче че есте ввп , ип че есте плъквт дшшптеа Ботпвдв! Бвтпежевл»! тъ8.
ке . 1ар пвта! челе сФтте але тале , Ле ве! авеа т» , пи ФЪГмМпцеле тале
лвжпЛвле ве! веп1 ла локкл , каре'л ва алеце лвГш! Ботпкл Овтпехевл тъ8 , ка
съ се кете пвтеле дч аколо .
Ка . 1Ш ве! Фаче арЛерие челе <3е тот але тале , кърпврие ле ве! аЛвче пре
жертвелшквл Оотпвлв! Овтпеяевлв! тъв : 1"р сжпцеле жертвелор тале ли ве!
върса пре тетел1еа жертвелшквлв! Ботпвлв! Бвтпегевлв! тъ8, 1ар кърпврие
ле ве! тжпка .
кй . Пъхеще , им гскклтъ, ка оъ Фач! тоате ввв1птеле , каре'ц! поркпческ е*
Ш'е астъг!, ка съ Ф1*е вше Ц1в , ип Фплор тъ! лпвеак , с1е ве! Фаче че есте плъ
квт , ип бкп лшпаштеа Готпвлв! Овтпегевлв! гьв" .
«л. . 1Ш Лвпъ че ва терсю Оотпвл Овтпеяевл гьв пеатврме , ла каре терц!
тв съ тощспещ! пгтжптвл лор , Лела Ф«ца та, ин'л ве! тощеш, ип' ве! лъ-
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кв1 лп пътжптвл лор .
л . 1а апппте ще л.псв'ц1 съ пв черч! а! врта пре е! , Лвпъ че вор пер. е!
Лела Фаца та , ии съ пв черч! сю ЛвтпегеП лор , 21кжпЛ : квт и»- фхкет пеатврме ачестеа ЛвтпегеТдор съ!, ип ев всш Фаче.
л* . Съ пв Фач! аига Бошпвлв! Бвтпегевлв! тъ8 , пептрв къ спвркъчвт*ле , ка
ре Ботпвл ле- а вржт , ле-а фъквт Лвтпегеиор съ!, къ ии пре фи съ! , пи пре
Фетеле сале ле-а арс кв фок Лвтпегеиор съ! .
ан . Тот кввжптвл , жаре 'л порвпческ е8 ше астъг! , ачеста съ'л пъгещ! яд
Фаче .

Съ пв аЛаоц! ла ел , пгч! съ е! Лела ел .

К А П

П.

Прорпгхл 1ЩПЧ1ПОС , св8 въхъторм Ле те , каре <1сла Оки-пс/сй съ асате , тръвве съ се ошоаре т»*ар кжт с1е апроапе раскпсе : са8 пр1етеп ва фк фпкъ ии четатеа и фок съ се аркъ, акърх1а лъкв1торП ек
вор ш а «аче ачеаета .
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ар Ле се ва сквла дптрв тше пророк , са8 кареле в'сеагъ в]"с , шТцТ
ва Ла ц'е сешп , сп» пипвпе .
п . 1Ш ва вет сетпнл , са8 тшвпеа , каре а гръ'т кътре тше ,
2'кжпЛ : съ терцеш , пп съ слвж'т ла Лвтпеге! стреш! , пре ка
ри пв '1ац1 щдвт.
г . Съ П8 асккдтацТ Ле кввштеде пророкк.ш ачестк'а, сав але челв! че в'сеагъ
В1С8Л ачела , къ въ илитеще пре во! Оопшвд Ввтлегевл вострк , ка съ пме оаре
"вбщ! пре 1)отпкл Бвпшегевл вострк Лш тоатъ ш'ша воестръ , ни Лш тот снФлеткл вострк .
д. Бвпъ Роптал Бвтпегевл вострв съ втвлац!, цп Ле Лжпсвл съвътегаецТ,
Ш1* порвпчие лкГсъ ле пъ2'ц1, ни гдаснл л«1 съм асквлтлц! , ии лк! съслвж1*ц!,
ш! Ле Лжпсвл съ въ ллшц! .
$. III ' пророквл ачела , са8 чел че ав1*сат в'с, сътоаръ, пептрв къ а гръ'т,
ка съ те аватъ пре тше Лела Бошпвл Батпегевл тъ8 , чел че те-а скос Лш
пътжптвл Еп'петвл81, пи те-а 12бъв'т Лш каса роБ'е! , ка съ те скоацъ пре тше
Л'п калеа пре каре а порвпч'т ц'е Вотпвл Бвтпегевл тъй съ плери! пре еа , ии
съ шерх! пре чел ръ8 Лттре во! .
в . 1ар Ле те ва р»га пре тше Фрателе тъ8 чел Ле пре татъ , са8 чел Ле пре
твтъ , сме Ф1*вл тъв , сив Фата та , сав Фешееа та, каре есте жп сжпкл пк, с; в
пр'етепвл т-ьв, чел че'ц1 есте жптокта! кв свФлеткл тгв, пре асквпс , 21'кжпЛ :
съ терцеш, ни съ слвж1*т ла Лктпеге! стреш!, пре кари пв 'I а! щнт т» , шч1
ПЪрШЦи ТЪ1 .

а . Г)штре Лвпшегеи пеатнриор челор Ле прт прежкрвл вострк , каре сжпт
апроапе Ле тше , сав ачелор че сжпт Лепарте Ле тше , Лела шарцшеа пътжптвл«1, п.т.пъ ла шарцшеа пъшжптвлв! .
н . Сх пв воещ! лшшревпъ кв ел , ни съ пв асквлц! Ле ел , ии съ пв съ Факъ шиъ
0К18Л81 тъв Ле ел , шч! съ'л тъшвещ! пре ел .
.о. . 41 спв1*пЛ съ'л спв1 , ии тжпа та съ Ф1е жптж! престе ел, ка съ'л отор!
пре ел , 1Ш тжниле а тот попвлвлв! та! пре вртъ .
I. ШГл вор вч'Ле кв п'етр1,пи ва швр1, пептрв къ а черкат съ те аватъ
пре тше Лела 1)отпвл Пвтпегевл тъ8, чел че те-а скосЛш пътжптвл ЕппетвЛ81 , ЛШ каса ров1*е1 .
41 . 1Ш тот 1сра'лвл авхшЛ се ва тоте , пи* та! т?лт пв вор аЛаоце аФаче
ачел кввжпт ръв дптрв во! .
П| . 1ар Ле ве! авг' лштр'впа Лш четъцие , каре Т)отпкл Овшпегевл тъв ле
Лъ ц"е , ка съ лъквещ! лттр'жпселе, гйжпЛ:
г| . Епнт-а8 оатеп1 Фъръ Ле леце Лштре во! , ни а8 бътвт пре че1 че лъквеск
лш четатеа лор , 2'кжпЛ : съ терцеш , ни съ слвжт» ла Лвтпеге! стреш!, пре
карП к» '! ац! Щ18Т .

44.
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д) , Чеаркъ | кп«тт> ^ ш( дшреан* кв «1е л^исм , ш! Ле есте аЛевърйт кввлптвд
ачеда , кеш кч» е*в8 «%к«т спйркъчииеа аче!а дштрв во! .
§1 , Йчй *пЛ еъ «4)11 пре гоц{ д*к»1торН четъцМ аче1а кк кчМере Не сав!о , ш!
кв аватеи* еъ о ааатематюец») «ре ео , ш! тоате челе че слпт лштр'лпса .
«I , ПН тошге аавцНде е! де Шп% лт клцГде е! , ш( арЛе четатеа к е «ок , пи
тоате авкцНде еК кв тотал ддапаЫеа 1)отпмв1 Пкшпекод! гьв\ т! съ «(е пелЫгъ дшнеч!,, и1еЛ©е-оаръ еъе«е% та! кМеаскъ .
у , Ш( п(т!ка Л1» дякрврЦе чел© Ле п!@рЛвт с* т ее лнтеаскг Ле пишете ,
ка ее ее лштоарк* 1)©пиш Леда 1ед!теа п«ш!е! ©аде , ш( ©е*ц!*Леа ц{е пилъ , пи
е* те 1*На«еаек* , и»! е* те .ртшлцейскъ » прекш е'а жкрат т,р»пц1лор т*1 .
й< . 1>е ее! а©к*дта гдаеед !)о«т«лх« Штеежевдв! гыЦ ш! ее! пын гоате
яергшчЦе де! , кжте порвечеек е* ц>е аетад! , еък&пЛ че есте вее ай че еете
вдъквтдшегЖгтеа ОотяьлкК Оеамехевдв! г*8.
КАП

Д1.

клж ».* 1$ей* »<*<Ц11*'»ЧЛС1Ч>1Ч' »еШ*р4*вр , 1«ре *ме**« мжорт ; Ыгае «ле **р.-«- ,
*е**р«иеч йсадие» *реб»е <л<* *■* .

НеъеЗД а! Оевмедъ! Оммеежекдв! е©стрв, егпе в\ ряЛепД^ шА ©е м
*««««! ме«»ц)ре дштре ©кй вещр! яеетре шорт.
а ^ Къ яеявд ©««ат ещ! те Ооешеде! 0«ямеаевд«! г>1, ш ере
т!*е те-а едее П«мп*л Шамедегд ты* ©VI «и л«! «опи вмЛ кыт
Лек** тиат© ееашрЦе,, к*те е*«т крееема кмадштеде!.
&*ед
г „ Кш$к» «перкат ©*** вшм«Ч|1.
||% '*■
^> Ачеетее с*ат е(теде1, каре де еец! е**яка : вщед «Ке ееч!, ям в^едФе
е*, »{ еЛ^е кеере,.
^ ч Чере > «$ кмр<ееее , «« е!еед , м* ео! еиватек , п! «пшерп , ш! ще*
«иеатек^ к« кмн«доеяр4 4
е. Теать е$те к* *ег4е« 4еее1катъ^ он'каре Лееееете «пг<ие д^«1ое «еекте^
н$ кере реанеге д>етре а!те , ечеетее ее де еыик^! „
3% 1ер Л4е чеде че ренеге,, м< ЛЛе чеде к« «еНее Леек{кет», , ««' Ф* чеде к*
«мН^де *е«г*|>^1«, ачеетеаеен&де «имке«1; кеедие^ м< ек^ие^, е» х!дк»гр^^д^ керершеге^ «ееемИее е^^ <Дее«к'кеге. Ачеетееежетееееекекете.
«ч Ш «ереед^ кеере $ег$ее ЛешЛежп,^ «« Леекеете кештеде «егЯ, »р «е
Ёлшеге^ пекекмт еете ечеега еее^ № къраарие д«4 сь «« амшящ!, еп 4е
«йертечш^де дер ееееееагймод!.,
а-. Ьр *'« теете чеде че екат дш «ее ечеетее «% »««««%« ; тчмге „ ю^е «К
ер1в!^ «м4 ее.*й^ еедееинпкздки
I ч 1ер теате^ керее^ *рЖ, «$ е^мЦ «е е* де емьмадц емвфете евнт
ечедее еее ,
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«1 . Тоатъ паоъреа квратъ о вец! шжпка ,
а). 1ар <Нп челе че авоар* ачеотеа оъ пи ле тлпкпц1: Млтирвл, ш! Гр1по, ш!
Ал1етвл .
Н . Ш1 Шор.пцп , ш! Га1а , ш! челе че сжпт яеетепеа е! .
^1 . Ш1 тот Корввл , ш! челе че сжпт нсегаепеп ле! .
е1 . Ш1 Стряцвл , ш! Бвха, ш! Ьов1цп ,
•I . 1Ш ЕроаЧопвл , ш! Л овъНа, ш( Стирквл .
3>. Ш1 Хъретеле, ш1 Коро1вл, ш! челе че елит яеетепея л«1, ш! Ш.пт>*п, ш!
Корввл ()е поапте .
и1 . Ш1 Пед1капвд , ш! ХарасИопвд , ш1 челе че сжпт реетелеп ли1, Пор*|р|опвл , ш! Л1л1аквл ,
4.1. ШШп челе евврътоаре тоате каре оъ тжръок пеквряте слпт воъ, еъ пв
шжпкац! аЧпеле (1) .
■ . Тоатъ оаоъреа кнрптъ оъ о тжпкпц! ,
м . N14! о тортъчвпе еъ пв плжпкяц! , ч1 ойъ чели! петерп!к, хяреле еете жп
четгцие тале , са8 чедв! отре!п еъ о тъпдшче , къ ти ещ! оопвл еежпт Поптвлв!
Бвшпевевлв! тъй . Съ пв е1ерв( ш(елнл жп лпптеде тнте! еале
Ктцш.
ав . Агечеа оъ гечкещГ Лп тоатъ ровс1я еет1лц11 тале , роп4и цпр1пе! теле »& '"■
жп тот апвл .
•'**■ 96,
кг. НИ о ве! тжпка жппа1птеа Оолшвлв! Овинюяевлн! п! , жп лош , кпре'л
ва адеие Оотпнл Пнтпегем тъ8, кяеъсе кепе около пнтелелв!, ве! ейвче §§чвеледо грявдв! тъв* , ш( але в!пвлв1 пА , ш1 яле вптвлвГ 4е летп ял тъв" , ш( челе
жптж! пъоквте але вач!лор тале , ш1 але ойор тяле, кя еъ те жпвец! вте тепе 4#
Вопмшд Окгапевевл тг8 жп тоате *1леле .
кА . 1ар Ав ва ф1 калеа Неппрто Нелп т1по , ш/ пя ве! нвтея еъ Ат\ ячветея,
пвптр» къ есте <1впврте (1елв т!пе локвл, каре\| вя ялеое Оогопвл Рвтлевевл тъй, на
еъ ее кете пятеле л«! аколо пептрв къ те-я в(пе-вавжптят пре т(пе Мвтпи
Овшпегевл тъЯ.
«е . В1пе1е ячелео пре ярв!лт , ш! и» ярр(птвл л>п тж!п(ле тяле , ш( шери! ля
локвл , кнре'л ве алеуе 1)ото»л Овтпегем тъй ,
«е . 1Ш кв яри!лтвл ячеля китпъръ тот че ве во*т| овелетвл тьй т1 Мп §в! ,
ш( еЪ «1, <Ш» в!п , ш1 оЧпвъатяръ в«*ц(въ, шШо тояте , кяре вя по*т! вя*лет*л
тъ*, ш! шъплпкъ яколо жп»п1/1тва Оошлвл»! ШгопеяевлйГ тъ1, ш(т# вевелерд»
тв , ш1 кяся тя .
«з . Ш1 Лев1тял чел А1п четъцМв тяле , оептрв къ вл п'яр# вярт© , пШ юев »
жтирввпъ кв т!ве .
!* • СО- Хпееп яШи! 4»*«» •«*'«. шм пит м«« пмшвш, ш1 к» «т р*»4 ** **»
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кй . Бкпъ тре! аш ве! скоате тоатъ геч«1ала ройвриор тале : лш Ш5Д ачела
о ве! пйпо лш чътъцме тале .
кл. . Ш1 ва веш Левлвл пептрв къ ел п'аре парте , ш*ч1 топне лшпревпъ к«
Т1*пе , ип пешершквд , ни" съраквл , Ш1 въйвва , кари сжпт лш четъцие теле ,
ни' вор тж 1ка, ип съ вор сътнра, касъ те вше-кввштеге пре тше БошпвлВвтпегеал тьа, лштрв тоате лвкрврие, каре ве! Фаче .
К А П

61

Депеа сло&021рн апмв! а.] шап телца к» кари съ се п.мпсаскъ : йеспрс Евреи, сак ЕвреГка вапЛвтъ, каре па
ва вреа съ >асъ Лела т|па: Леспре челе липи! пъи.ьте а се смпц1 Оишпвла! , пи а се шапка .

п»л ал шаптелса ве! Фаче ертаре ,
п . 1ар ачеаста есте ржп(Шала ертърН : ве! ерта юатъ с1атор1еа та ,
каре 'ц! есте йлтор Ц1е апроапеле , шч Фратело тъ8 , съ и» о чер! ,
' пептрв къ с'а кешат ертаре Вотпвлв! Овпшегевлв! тъН .
г . Оела чел стреш чере , кжте сжпт але тале ла ел : 1ар Фрателв! тъ8 съ'1 ерц!
<1атор1еа , каре а! ла ел .
д. Къ п» ва Ф1 лштрв тше лшс1т, (1) пептрв къ вше-кввжптяпй те ва вшекввжпта пре тше Нопшвл Бвптегевл тъв лш пъшжптвл , каре кв сорцТ 'л <Ь
Ц1е Воншкл Бвпшегевл тъв съ'л тощепещ! .
§ . 1ар (1е вец! акг1 кв авгвл гласял Попшвлв! Бвтпегевлв! вострв , ка съ п ьЖ1Ц1 , ип съ ФачецГ тоате порнпчйе ачестеа , каре порвпческ е8 астъг! ще .
з . Попшвл Вктпегенл тъв те ва вше кввжпта пре тше , преквт а гръ1т Ц1е ,
ип ве! лнгшрвтвта пеатяр! твлте, лар тв пя те ве! лшпрвтвпа , ип ве! стъпжш
пеашвр! твлте : 1ар пре тше пв те вор стъпжш .
3 ■ I ар <\е ва Ф1 лштрв тше чше-ва сърак (Иптре Фрацн тъТ лш вре о четате сНп
четъцие тале лш пъшжптвл , каре'л йъ ше 13отпнл Овтпегевл тъв, съ пв'ц1 лдпвжртошея! пита та , щч1 съ'цГ лд1шг1 шжпа та с1е кътре Фрателе тъв чел лшс1т .
Мате1в.
й . Вешк^гжпс) съ с1ешк121 тжппле тале лв1 , ип лдшпрктвтжп<1 съ'л ддшпрвг>- 42
швц! пре ел , ор! кжт лд! ва тревв1 , ип лг! ва Ф1 лшсъ .
леса.
6- 64-

.о. . 1а апипте ц1е лшсв'ц.1 , съ пв съ Факъ кввжпт асквпс лш пита та Фъръ
<1е леце, икжпо" : съ апроше апвл ал шапте-леа , апвл ертърн , ип съ се Фа
къ рък оклвл тък асвпра Фрателв! тъв челв! лшс1"т , ип съ пв'1 с!а1 лв1 , ип ел ва
стр1га л1шпрот1ва та кътре Бопшвд , нп ва Ф1 лдптрв тше пъкат шаре .
1 . 41 йжпс! съ'1 с1а1 лв1 , ип лшпрвтвтжпс! съ'л лшшрвтвтег! пре ел , кжт
чере (1впъ квш 'I есте лшсъ , Ш1 съ пв те пл хиедй кв ш!та та , кдгк! с1а! лв! ,
къ пептрв лвкрвл ачеста те ва вше-кквжпта Потпвл Бвптеяевл «8 лдптрв тоа
те лвкрвр1ле , Ш1 лдптрв тоате , ор! ьп^е ве1 пвпе шжпа та .
4, (1) ЛДп чсвве^е иак1: пептрв мв&пткл ачеста.
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и . Къ п« ва дшс! сърак аЧп пътжптвл тъй , пептрв аче1а ей порвпческ до съ Мате! 8.
*ач! лвкрвл ачесто , шГиД гхк : сленшжжпс! дешкМе шапа та Фрателв!тъй челв! 26- и
сърак, Ш1 челв! лшсп, кареле есте лш пътжптвл тъй.
ш. 1пр <ю съ ва вшде дое фрателе тъй Евреи, сайЕвреГкъ, шасе ап1васлвкл Еппре.
ц»е , пи ^п ад шапте-леа ли ве! лъса слобо<1 Леда тше .
21. 2.
г1. 1Ш кжш! 'л ве! слобсш оре ел Леда тше, съпв'л словог! йешерт.
крепна.
А1 . Бжпс! съ'1 йеЛ л«1 Ле кедтвеалъ сНп оие таде , пи Лп гржвл тъй , пи Лш В1- и- 14
ввд тъв, сЬшъквщ те-аБШв-кввжптатпретшеВетпвл Овшпегевдтъв, съ'1 (Шлв!.
(I . ШГцГ айо ашште , къ а! еост ров лш пътжптвл Еппетвлв! , ни те- а 12бъв1т йе аколо Ботпвл Овтпегевл тъй : пептрв ачеха порвпческ дое съ Фач1
кввжптвл ачеста.
51 . 1ар Ле ва г1че кътре тше : пв вой епи* Леда тше , пептрв къ те-а иодт
оре цше , пи каса та , Ле вреше че есте лв! вше да тше .
€1 . 1а свла , ш! гъвреще врекеа лв! ла вшъ, пи ва Ф1 ще ров лшвеч! . Аша
ве! Фаче ии слвжшчП таде .
ш . Съ пв'ц1 Ф1е ц1'е грей , кжпЛ 'I лаш! словог! Леда тше , къ пре ап с 1твр1е
Ле пъйшт а слвж1т дое лш шасе ап! , ии те ва вше-кввжпта пре тше Рошпвл
Бвшпегевл тъй лштрв тоате , кжте ве! Фаче .
А1 . Тот чел лштж! пъсквт , каре се ва паще лш вачме таде , ии лш о1ле
таде , челе че вор Ф1 парте вървътеаскъ де ве! сфшдо Ботпвлв! Охтпегевдв! тъй,
съ пв двкрег! кв бовл тъй чел лштж! пъсквт , ш! съ п» твпг! челе лштж! пъсквте але о!лор таде .
к . фппаштеа Бошпвлв! Овпшегевдк! тъй , съ'л тъпжпч! тв , пи каса та ,
лштот апкл лшдоквл, каре 'л ва алеце Богапвл Ввтпегевл тъй .
к* . 1ар Ле ва Ф1 лштрв ед прЬсапъ , шкюп, сай орв, сай ръй сдвт, съ пв'л лев!Иь
жертвещ! Ботпвлв! Бвтпсгевлв! тъй .
2з 2«
кв . 41 дш четъцие тале съ'л тъпжпч!, чел пекврат лштрв т!пе , ци чел
кврат лшпревпъ съ'л шъпжпче , ка пре о къпршаръ , сай ка пре вп черв .
кг . Лвша! сжпце съ пв тжпкац! , 41 съ'л върсац! пре пътжпт ка апа .
К А П

&1 .

ТреГ сървър! та! алесе престе ап , а яптелор , саХ алвпП ро^криор челор «оъ , лдтря каре съ кертвеск пащие , а съптът&пмор , ш! а жоргармор : Леспре рлимОДреа ямккътормор (1реоц! , ом съ се пъхеаскъ йо лрмсхврме .цттърн 1<1олмор .

ъгеще лкяа челор поъ, ин" съ Фач1 пащ! Ботпвлв! Бвщпеяевлх! тъй, къ
дш льпа челор поъ а1 еш1*т Лш Егшет поаптеа.
I. III 1 съжертвещ! пащ! Ботпвлв! Ввтпегевлв! тъй, е!, дп вай,
лш локвл каре м ва алеце Ботпвл Овтпевевл тъй , ка съ ое веше
пвшеле лв! аюоло.

— 21-

350

лвв1Цг
23. 15.

г . Съ пв тжпжпч! кк еле Доспи , шап те хие съ шъпжпч! к» еле ахшъ , пж1пеа
пекажвлв! : къ к» гравъ ац! еппт <Нп Еппет поалтеа , ха жп тоате хиеле в1ецН
воастре съ въ айвчец! ашште ае х!оа еипре! воастре сИп пътжптвл Еппетвлв! .
^. Съпвсъвахъ ла тше Досшт жп тоате хотаръле тале шапте вие, ип съпв
рътже пжпъ ашшеаца ат кърпврие, каре де ве! жертв! сеара жп х1оа чеа ат'тж1 .
С . I?» ва Ф1 Ц1*е словоа* съ жертвещ! пащ! ш*ч1 жптр'о четате Ле аде таде , каре
Оопшвл Овпшехевл тъв" де дъ Ц1в .
е . 41 пята! жп доквд , каре 'л ва адеце Ботпвл Овтпехекл тъй , ка съ се
кеше пвтеде л»1 акодо , съ жертвещ! па щеле сеара да апвоал ооаредв! , жп вре.
теа , жп каре а! епнт <Нп пътжптвл Еппетвлв! .
3 . 1Ш Ф1ерве , ин фрще , пи тъпжпкъ жп доквд , каре 'л ва адеце Оотпвл
Овтпехевд тг8 , ип те жп тоарче Лгшпеаца , ин те Лв ла каса та .
н . Шасе хие ве! шжпка ах1те , 1ар жп хюа ашаотеа есте еиире еървътоаре
Оошпвлв! Овшпехевдв! тъ8 , съ пв фоч! жптрв аче!а п!ч! вп двкрв , еъръ пвша1
чеде че се «ак свФлетвлв! .
л. . Шапте съптъшжп! жптреп! съ пвшер! ще , ае кжп<1 жпчепе сечереа а сечера, ве! жпчепе а пвтъра шапте съптъшжп! .
1 . 1Ш фъ еървътоаре ае съптъшжп! Бошпвлв! Овтпехенлв! тъ8 преквш пооте
шжпа та , кжте'п.1 ва Ла ш'е, Лвпъ квш те-а вше-кввжптат Оотпвл Овтпехевд тъХ .
*1 . 1Ш те веселеще жппаттеа Оошпвлв! Овтпехевд»! тъ8, тв, ш! еечорвл
ть8 , пи Фата та , ип сдвга та , ип слвжп!ка та , ш! Лев1твл , каре есте жп че.
тъцие таде , пн петерп1квд , ип съраквл , ш! въйвва , карН сжпт жлтре во1 : жп
локхд , каре 'л ва адеце Оотпвл Овтпехевд тъй, ка съ се кеше пвтеде д»1 акодо .
в! . ШГц1 аЛо аттте , къ ров а1 фост жп пътжптвд Еппетвлв!, ип пъхеще ,
пп фъ поркпчие ачестеа .
п . Сървътоареа кортвриор съ о «ач! жп шапте вие кжш1 ве1 айвпа Пп ар!еа
та, пн Нп теасквд тъ8 .
д| . 1Ш те веселеше жп сървътоареа та, тв , ш1 «ечорвл тъ8 , ин фата та ,
пн сдвга та , ин елвжпма та , ип Лев^твд, ш! петерп1квл , ин съраквл , ш1 въйава , карП сжпт жп четъцие таде .
€• . Шапте хие съ сървег! Оошпвлв! Овтпехевдв! тг8 жп доквд , каре 'л ва
адеце Оотпвл Овтпехевд тъв" , ва съ се кеше пвтеде лв1 акодо , ка съ те
вше-кввштехе Лошпвд Бвтпегевл тъ8 жптрв тоате роаврие таде, ш! жптр»
тоате лякрврие тж!шлор таде , ип съ фИ весел .
51 . Ве тре! ор! жп ап тоатъ партеа та чеа вървътеаскъ съ се арате жвпа№теа Оошпвлв! Овтпехевдв! тъй жп доквд , каре 'л ва адеце Бошпвл : жп сър
вътоареа аггшедор, пи жп сървътоареа съптъшжп1юр , ш! жп сървътоареа
кортвриор .
3> . Съ пв те аръц! жппаштеа Оошпвлв! Овтпехевдв! тъ8 аешерт , Ф1е-кареде
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Анп. пвтереа твТпиор воастре, «кпг Бше-кхвжлтареа Оопшжлх! Ояппехеа«I тъ8 , каре 'иТ а а*ат ц*е .
я) . ИМекгтор!, пи кгртврар1 пвпец! ц'е *п тоате четъцие тие , каре
Оотпьм Охтпежеи тгХ ле йъ ре лл ♦*е-мре пеат <1ш пеатхрме там , ка
сг жжоече копии к* жвйекатг «"реаптъ .

2Х **■
с,р*к
Й '•

л.1 . Сг пя аватг ж$<1еката , п *ч1 сг квпоаскг *ада , т"ч1 съ 1а ааржр! , кг
йархрие орвеск окП .жппелегщиор , пи* тлтъ кявштеде ЛрепЦиор.
Еапре.
к. Ореат сг «ртех! че есте Йреот , ка сг тръ'цТ, ви штрих! сг шощепщ! 23 8агашвти, каре'л <Ь ще Оотви Овтпежеи тгХ.
<з««ж.
и . Сг П8*д1 сгЛещ! ще еесш , ви шч! жп леки лашгг жертвелшжал, каре'л ж- 3|
ве1 еаче Ооашив! Овжшежеиж! тгХ .
ка. Сг юГаД еач! шестлип, каре а жржт Оовши Опнвежеи т« .
Ж А и

81.

Х«*ге* съссамяг», «лшаъгаеП Мм!»» с» се ваасасеасп, «.а лири чед юяунт, таене а
а А)икИ, ■) л с»м>ы Ж : ш! « цкж . с*щ»о Каа1и

г вж жертве пД Вотаиж! Огвшежеиж! тг* жщел, саХ оае , ля каре
есте вр'хапг. саХ ор! че лжкрж жрхт, кг свлрвгчжве есте алпашI теа Ооагажлв! Ожвшежежли тгж* .
а. 1ар ае се ка аела лш вре о четете «Кп четъцие тале, кареле
«г ре Ооампи Оваиюжесл т*1 , къркат с*3 *ев»ее, егклш! че есте ржХлшпаштеа Ооанклж! Оваиежеис! тг8 , вп кглвлим1 лекеа лж! .
г . ИВ амрглиИ сг сдсжассг ла жднД Лжавеже! , жп сг се лионве лор , соарелж!, ее* леке!, са* ла ор1 че 1ш челе <1ш во4оака Чержлж1, ла каре пя'а/ат
аорнпйт ДО.
А, 1Ш се м сасае ачееста ре , на акхЫ ве1 черва вж еЪавсВси, кй ипг
аеевграт с"* «гквт кжввжти , е"а «гвжт сввркгчввеа ачеаста лш 1сраи .
$г. Скоате вре овеел апела , са! вре «еавеев агвма варе а «гвжт ачест
вг! ла ■оарта четгвд! , ай жчаже кж вяетр! сг вюарг .
е. Кжеог впртхри., сак* кж гре! впртжрП ва ажжрж челчешоаре, вж о
т*рве а* ва аккр!.
»« »«
3< Ш» виша шжлггсрилор ва еа ап1 лштх! аресте ел, васг'л оаюаревреел:
жвраакап вяявгл&лв! вп! вре жважг, ви жёа! рвива вре чел ръм «штре жо1.
жк«*а-.
я. 1ар а» ва «а вре жалжврж , каре сг ваГл вовД леше аежлега, вжжа! же! еж й1
аввжеч! лштре сжшве, впливтре жЫекатг, впаияЪватг, вп -ватре равь , аелеафг, вп рааг ее лежрг, впливтре ввёпре, лжвввпе ащ1вквтг лив чепжДле тале :
атжапй ежжлаавЬ-те ег те ежа лив левел, варе"л ва алевю Раавввл 1>1важг1гтв тгХ,
ва сг се вааве вявмдо лж! свело .
вея ваерв» ла ареещП Левам!, вп ла жаеежжтори , кареле пни
I**, ^^ " ^в^^вИвпвщ ^^^ ■**вва>*лрв7 Щ^К
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I . 1Ш вс! Фаче «Ьпъ кавжптвл , каре'ц! вор стгае ц!е йГп локвл , каре'л вя
2 Пара: алеце Бошпйл Лвтпегевл тъй , ка съ се кете пктеде л«! акодо , ии съпъаем. 8.1 щ* ф0арТе } ка съ #ач! тоате , кжте'ц! вор ржпсМ пде .
41 . Шпъ лецеа , ш! Лвпъ жвДеката , кяре'в1 вор спвпе ц!е съ Фач! , съ пя те
авац! дела кввлптвл, каре цГл вор спвпе е! , <ка Дреапта , са» с!еа стжпга .
я1 . 1Ш отвл , кареле съ ва сешец1* ка съ п» асквлте йе преотвл , кареле пврвреа слвжаще пвтоль! Ботпйлк! Рктпегеьчш гьв , са« Ле жядекъторвл , кареле ва
♦1 Л1П гллеле ачелеа, съ гаоаръ отвлечела, ш! ве! ржсПка пре чел ръв (Пп Гсраи .
г! . 1Ш тот попклкл авгнн! се ва тете , нп та! твлт пв ва Фаче пъгжпеще .
д{. Гар <1акъ ве! штра лш пътжптвл каре'л Дъ пде Бошпйл Пзишехев! тъ8
кв сорц! , шГл ве! гаощеш пре ел , ип ве! лък81* пре ел , ни ве! 21че пкпево1Н престе тше лшпърат, ка пи челе-л-алте псатвр! Депрш прежврвд т!е8.
$\. 11йш<1 съ пв! престе т1пе лшпърат, пре каре'л ва алеце Бошпйл Бнтпесевл тъй , (Нптре Фрацп тъ1 съ пв! престе тше лшпърат , еъ пв пв! престе тше
лшпърат от Ле алт пеапл , пептрв къ пв есте Фрателе тъй .
51 . фпсъ съ пв'ш1 лштйлцеаскъ лвГш! ка! , пи съ пв лштоаркъ пре попм
лш Еппет йвпъ че 'ш! ва жттвлцд каИ , къ Роптал а %\с воъ , та! твлт съ ов
астьоиец! а въ лштоарче пре калеа ачеаста .
31 . 1Ш съ п»'ш! лштйлцеаскъ лвГш! Фете!, ка съ пв се скшше 1пша лв1 ,
ш1 арптт , пи авр съ пв'го! лштвлцсаскъ Фоарте .
И1 . ПИ кжпЛ ва шеДеа пре скавпвл лшпъръц^е! сале , съ'ш! скр1*е ачеастъ айоа
леце с1ш картеа , йела преоцП Левщ! .
л.\ ИИ съ о а!въ кв сте, пн съ о четеаскъ лш тоате киеле в1'ецисале, ка
съ жпвеце а съ тете с1е Бошпйл Овтпеаевл съ8, пи а пт тоате порвпчие ачестеа , пи" лш^рептърие ачестеа але Фаче .
к . Ка съ пв се лшпалце шта лв! престе Фрагп'1 съ!, ш! ка съ пв се аватъ
аела порвпч! п!ч! ла ареапта , п!ч! ла стжпга , ка съ Ф1е лдптрв ап! лпйелвпгац!
жптрв лшпъръцдоа са ел , пи' фп' лв! дптрв фИ лв! Гсраи .
К А П

Ш.

ПреопГюр, пп Лев1цмор |1Ш с!с шоппе съ рм&еск. асючерйе, пЧ жертвеле : а се *1р1 Де «ергаекътор , де асскжтътор , Ш1 <1в тот «ели <1е връачтор , Пророк таре сг «ггъавеще : 1ар пророки пипчтос сг
се отоаре , ьхт сг се ЮоИиве» Пророквл >ее1 а<1евърат <1е кетре чел плпцпос .

реоцП, Ш1 ЛевщН, пп тот пеатвл лв! Лев1 пв ва авеа парте, пп
тош1е кв 1срам , 41 жертвеле Бопшвлв! тоииеа лор , ачелеа ле вор
тжпка .
е . 1ар тош1*е пв вор авеа е! лптре ФрацП съ! : Бошпвл есте юонпеа лв! , преквт 'I а гк лв! .

з.чз
г . 1Ш ячеаста есте жх^еката преоциор, <?елл попкл, йел че! че жертвеск жертве,
ор! в'цел,

орТ ояе , ни веТ да врацвл преотвлв!, ни Фълчие , им' пжптечеле.

д. 1Ш пжрга гржвлв! тъй, ли' а в'п»лй1 тъв, ии а йптйлй! тъй де летп ,

ни

пжрга тйпйерП оиор тале ве! да л«Т.
(? . Къ пре ел л'а алес Вошнйл Ввтпегевл тъй еПп тоате пеашкрме тале съ
степ лдпппштеа Ботпклв! Ъътпегехлт тъв, ка съ слгжаскъ, пи сп:е съ кввштеге лдптрв пвтеле БотпйЛй! ел , ни фи лв! лт тоате гиеле .
з . 1ар де ва веш вре вп *<*ев'т сНп вре о четате с!е але воастре сИптре тоцТ
фм ле! 1сряи . йе ьпде лъквецзе , г)ьпъ кмп поФтеще скФлетвл ли! лт локйл , ка
ре 'л ва плеце 1)ошикл .
д. Ва слнж" пвплелв! Потпхлв! Бкшлегевл»! съ«, ка пи* тоц! фрлцИ л«1 Лева
ци, кари став аколо лдппаттеа Оотпвлк! Пнтпегекдн! тг» .
и . Парте лшпърц'тъ ва тжгша , аФъръ де вжпглреа чеа (1е то пие .
л . 1ар (I? п ь че ве! ттра лдп пътжпткл , каре'л дъ ц'е Оошпял Бвпшегевл тгв ,
съ пв те лшвец! аФаче а7пъ спйркъчвпие пеатвриор ачелоря .
» .

Съ пв съ РФле лдптрв тше , кареле съ треакъ пре ф*»л съй , сея" пре Фата

са прт фок, врьжш(1 враже. ии ("ескжптжпс" , ни' Фертекжпс! .

Лсещ!
21.27.

а1. 1Ш Фершекътор , пи кареле дескжптъ, ни каре връж; ще дт пжптече , ии 1л\шпъкареле кавтъ пре стеле , пи' кареле лдптреавъ торци .

28. 7.

к| . Къ спйркъчдпе есте Вотпвлв! Бвитегевлй! тъ8 тот чел че Фаче ачестеа ,
ни пеитрк сшркъчвшле ачестеа ва терйе пре е! Воншнл Бвшпегейд тъй дела
Фица та .
г" . Ве съвжрнит съ фП лдппаштеа Ботпвлв! Бвтпегевлв! тъй .
д1 . Къ пеатхрие ачестеа, пре каре тв ле ве! тощеш , ачеле връж!, инйескжпте че асквлтъ : 'ар ц'е п» 'ц! а а"ат аша Ботннл Бвитегевл тъ8 .
6*1 • Пророк Лп Фраци пЛ ка пре пипе ва сквла ц'е Ботпчл Овтпегевл тг8 , де
ел съ аскйлтац! ...

1оап.
1. 45.

91 . Бвпъ тоате кжте а! червт дела Оотпвл Бвтпегевл тг8, лш Хор1*в лдп г'оа

фаПте

айвпърм, гшжш!: пв вот айаоце а та! авг* гласвл Боншвлй! Пвтпезевл»! пострв,

3. 22.

пи пв вот та! ве<*еа ачесг фок таре, ка съ пв твр1*т .

Еппро

3* . 1Ш а г'с Т)отпвл кътре пипе : йрепт , тоате , кжте а8 гръ1т .

^ 25-

Й1 . Пророк В018 сквла лор Лп Фрпц'1 лор , капре тше, Ш1 вой П8пе квв1птеле
теле лдп гвра лвТ, ии ва гръ1 лор дтъ кнт воШпорвпч1 лв! .
л.1 . Ш' отвл , кареле пв ва асквлта кввжптвл лв1, ор! кжте ва гръ1* пророквл

ачела лдптрв пвтеле нпеЗ, с8 вой лва 1'гвжп(]ъ де пре ел .
к . 1ар пророквл , кареле ва лдпйръст а гръ! л^птрв пвтеле пне8 кввжпт, ка
ре п'аш порвпч1т лв! съ'л гръ1*аскъ, пи' кареле ва гръ! лдптрв пвтеле алтор (Ьтпеге! , съ томръ пророкйл ачела.
45.

1оап
и 45,
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кл . Тар Ле ве! иче лдптр» 1п!та та, квт вот квпоаще кввжптм, каре л'а грмт
Оотпвл?
■си. Кжте ва гръ! пророквл пчела лдптрв пвтеле БотпвлвУ, ш! пв ва ф1, п!ч! се
вя жптжтпта че п ж(с, кввжптвл ачелп пв л'а гръхт Оотпвл : лштрв пъгжпътате
я гръхт, пророквл ачела, съ пв въ цшец! бе ел.
К А П

01.

Съ се осевсвскъ четъц! ^е сгьпнре : пп кврП «ъръ гр1»ъ вор *8111 ако» , пп кярН пв : йеспре търтврнле че.а- а<1евърйге , пи пипчшоасе : ии ({еспре хитаре съ пх съ твте .

Лвгпере.
35. 11.
1с»с Кав1
20. 2.

28. 14.

Еппрс.
34. 14.

лр бакъ ва П]'ерс!е Ботпвл Бвтпегевл п.в пеатврие , ал кърора
пътжпт ли оЧ и1е?Вотпвл Пвтпегекл тъ8 , ш! вец! шощешпрее!,
ип вец! лък«1 лп четъцие лор , ип лп каселе лор.
п . Тре! четъц! съ'ц! алец! ш'е лп пижлоквл пътжптвлв! тг8 , ка^е л йъ Ц1е Оотпвл Овтпегевл тъв" .
г . Сокотеще'ц! калеа , ип лтпарте лп тре! пърц! хотареле пътжптвлк1 тъв",
каре ли лпшарте Ц|'е Оотпвл Бвтпегевл тъ8, ка съ скапе гколо тот вч1Г8П18л.
А. 1ар ачеаста ва Ф1 порвпка (1) 8ч1'гашвлв1, кпреле ва фьщ' аколо , ниви
тръ1 : тот чел че ва лов1 пре апроапеле съв Фъръ ве вое , ип пв л'а фост вржт
пре ел та! лпмипте бе ер! , пи бе алалта ер1 .
е . 1Ш кареле ва ттра кв апроапеле съ8 лп пъб»<ре : съ тае летпе , пи
р1'б1'кжпб тжпа кв секвра чел че тае летпвл , ва сър! секвра бт коабъ , пН
ва лов1 пре апроапеле съв ип ва твр1 , ачеста ва фвщ лптр'о четате бе ачестеа , ип ва тръ1 .
в . Ка пв алергжпб чел че есте рвбъ кв чел торт бвпъ чел че а ошоржт , ни
лпФ1ерБХПтатъ Фппб ипти Лв! съ'л ажхпгъ пре ел , бе ва Ф1 та! лвпгъ калеа,
ии съ'л отоаре пре ел, тъкар къ ачеста пв есте втоват жвбекъцИ че! бе тоарте, къч! пв л'а фост вржт пре ел та! лппаште бе ер!, ии' бе алалта ер!.
« . Пептрв ачша поркпческ ев" Ц1в кввжптвл ачеста, «1кжпб : олеце,ц1 щ"е тре!
четъц! .
и . Хар бе ва лърдо Ботпвл Овтпегевл тъв" хотареле тале , преквт с'а жврат
пъртц1лор тъ! , ш1'ц! ва ба Ц1е Ботпвл тот пътжптвл, каре а г\с пършциор тъ!
къ'л ва ^а .
л . Т)е ве1 асквлта съ Фач! тоате порвпчие ачестеа , каре ле порвпческ ев ц!е
астъг!, съ 18Бещ! пре Оошлвл Овтпегевл тгв, т! съ втвл1 пре тоате къме лв!
лп тоате ги еле : ве! та! абаонс Ц1*е лпкъ тре! четъц! лжпгъ ачесте тре!.
1 . 1Ш пк се ва върса сжпце певтоват лп пътжптвл , каре 'л бъ ци* Оотпкл
Овтпегевл тъв- съ'л тощепещ! ип пв ва Ф1 лптрв тше втоват сжпиелв! .
4.

(1) Лсцса , р&ьЛмила.
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»5. 1ар Ле ваФ! лштрв т1пе вре вп от, кареле 5ргцте ире апрогпеле сь»,
щГл пжпсЬще пре ел , пи се ва сквла есвпра лв! , шГл ва лов! , пп ва твр^ , пп ва
Ф8Щ лшврс о четате Ле ачестеа .
■I. Вор тропите вътржпИ четъцн ле!, шГлворлва пре ел Ле аколо, шГлвор
а"а лт гамие рвсюпЛлор щортвлв1 , шГл вор оторж .
п . Съ пв се тиостеаскъ ок1вл тьв спре ел, ии ве! квръщ сжпцеле чел певиювпт г1|'п Гсрли , ии ва <м'вше щ"е .
А1. Съ пв швц! хотлреле апроапелв! тъв", каре ле-ав" пвс пърнщИ тъ! лт
тоипеа, каре о ве! тощеш лшпъшжптвл, каре цд'л Аъ ц\е Бошпвл Бнтпегевл
тг8 , ка съ'л тощепещ!.
е« . N8 ва ста о търт?ф1е съ търгярГсеаскъ асвпра вре впв! от, ор! пептрв че
стржтвьтате, ии ор! пептрв че грешалъ , пи ор! пептрв че пъкат , кареле вапъкът»1 .
41 Л1П гьра а сюъ търтврп , пп лш гвра а треГ търтврП ва ста тот кввжптвл .
91 . 1ар (?е ва ста търтвр!е пе^реаптъ аскпра вре впв! от , пжржпйй'л пре ел
кълкъторЛе лепе .
3*. Атжшю! оатепП лмтре кари есте ирМреа вор ста лишаштеа Ботпвлв!,
ии' .рппаштеа преоциор , ил лишаштеа ж^екъториор , карН вор *1 лш гиеле
ачелеа
Н1 . 1Ш вор черчета ждсГекъторК кв атървптвл, пМ ве вор а*ла, къ търтвр^е
стржтвъ а търтвр1С»т , ип кв пейрепгате а стътят лшпропва Фрателв! съй
л.1. Съ'1 Фачец1л81 преквт а гжпаЧт ел съ Факъ ръв асьпра Фрателв! съв, имве!
риНка ръвл сИптре во! .
к . Ш1 че!-л-алц! аъгШ се вор теше , цн пв вор та! а«1аопе аФаче та! тзлт
ачест лвкрв ръ» лдптре во! .
к», . Съ пв се Факъ.пшъ окГвлв! тъв" йе ел : свф.шт пептрв свФлет , ок!§ пептрв оки , оЧпте пептрв сКпте , шжпъ пептрв тжпъ, тчор пептрв шчор , преквт
ва Фаче чте-ва апроапелв! сьв, аша вец! Фаче лв! .
К А П

в.

КарНтресве псе тр^ппцъ аквсъ -цп претеа ръхс(ммБ|-. леяГ кят травсс съ <* ец;с»сгъ: че лешве с» се пв
сирс исПрьа и.аицга<1 асмц.н четъцН утрепе &; |.7./л;<лй .

ар кжпЛ ве! епп ла ръхвоШ аскпра връжтагоиор тъ1 , пп ве! ве^еа ка!,
ии кълърец!, ип попвл та! гавлт Декжт тше , съ пвте теш1 <1е е! ,
къ кв тше есте Ьотпвл Бвтпехевл тгв чел че те-а екос <йп нътжптвл Ег1пет8л»! .
к . Ш1 ва Ф1 кжпй те ве! апроп1а ла вътае , вепшй преотвл ва гръ! попвлвлвТ,
Ш1 ва 21че кътре е! .

45. 2*

к,и,.
35- а1-

мате!*.
18- ,62КоР':
13. 1.

о
В III.

13. 62.

Еш|„е
2] 24'
л,в- г
24. 2о.
мате;*.
5- 38-
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г. АвжТ 1сране во! терпецД астъгТ ла вътле аскпрл връжтапилор вощр! : съ
пе слъвеаскъ кита воастръ, п» въ тетепд, тч! въ спер1ец1 , тч! въ аватецД бе
ла Фпцп лор .
д . Къ Ботпвл Вятпегеъл востр» терпе лшпа!птеа воастръ кв во!, ка ^щ,—
пренпъ кв во! сь ватъ пре връжтаин! вощр1 , ипсъ въ тжптй1аскъ пре во1 .
1 Ма.а:
6- ^1 вор гръ! , ип къртврарП кътре попкл , гшжпЛ : тот ошвл , карелв
3- д9- а гШт касъ поъ, ип п'а .рпчепвт а лъкв1 лдг]тр'жпса, сътеаргъ, пп* съ се лштоаркъ лдп касиса, съ пв шоаръ Л1П ръ2Бок>, ип алт от съ лшчеапъ а лъкв1 лдптр'жпса .
в. Шл тот отхл, карелв асъгПт В1в , ип П8 с'а весели Лттр'жпса, съ теаргъ , ип' съ се жптоаркъ ла каса са , съ пв тоаръ лт ръавою , пп алт ога съ се
веселеаскъ Лттр'жпса .
«. 1Ш тот ошвл , кареле ш'а логоЛт лкГш! Фешее, пи' п» о а лват пре еа,
съ теаргъ, т! съсе лштоаркъ лдп каса са, съ ик тоаръ ла ръгвоШ , ип алт
от съ о )"п пре еа .
>|;«(1г:
7- 3-

й . ПП вор та! аЛаопе къртврарЛ а та! гръ1 кътре попвл ,

пп вор /Лче : тот

отвл чел Фршос , ип слав ла пптъ , сътеаргъ ипсъ се лштоаркъ лт каса са,
ка съ пк лии>ри;оше2е шта Фрателв! съ8, ка пи" а са .
л. 1Ш ва Ф1 Лвпъ че вор лшчетя къртврарЛ а гръ1 кътре попвл , пп вор пвпе
пре та! тарп ощ|"рн лдппаште
I .

повъцмтор! попвлвлв! .

ПП кжпЛ те вс1 апропха ла вре о четате съ овацД, шаГпаште съ о лдпбН

кк паче .
41 . Т)е вор ръспвпЛе ц|'е челе (1е паче , пп" вор Лешккю Ц1*е , тот попвлвл , карН
се вор аФла лптр"жпса вор Ла тя"р |п'е , пп' вор ф^скпвш! .
к| . 1ар Ле па ва асквлта Ле тше, пп ва Фаче ръгвой асвпра та съ шег! лю1прежкркл е! .
п . Нжпъ кжпЛ "ц1 о ва Ла Бопшкл Пктпегевл тъв лдп тжшме тале ,

пп съ

84121 тоатъ партеа вървътеаскъ Лштр'жпса кв пск*Ц1Т8Л сав1*е1.
А1 . АФаръ Ле Фете!, ип Ле аверие лор С1 ) , ип тоате В1теле, ип тоате, кжте вор
Ф1 лдп четате, пн тоате аверие съ ле пръЛег! Ц1в ,

цн съ тьпжпч! тоатъ праЛа

връжташиор тъ1, каре оЛъц|'е Бошпвл 1)ктпехсвл тъ8 .
^1 . Аша съ Фачец! кв тоате четъцие ,

каре сжпт Лепарте Ле тше Фоарте ,

ип п« сжпт Лш четъцие пеатврмор ачестора .
51. 1ар Лш четъцме пеатврмор ачестора, алкърора пътжпт ли Лъ иде Ботпйл
Оятпекевл тъй съ'л тощепещ!.

Съ пв лаш! вШ шппка че скфлъ .

о1. 41 кв апатетъ съ'1 апатетапсщ! прее!, пре Хетев", ип пре Аторев", иппре
Хапапев , ип' пре Фереаев , Ш1* пре Евек , ип пре Геввсев , ип пре ГергесеХ , пре
кгт а поркпч!т Ц1'е Ботпкл Бвтпехевл тъв .
14 . (^ .]^и алто к1ш1 съ а.мъ : щ-аръ с]о «ешс!, Ш| йе ир»пч! ,
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т . Ка съ пк въ лдпвеце пре во! аФаче тоате спкркъчкпие лор , каре ле-а»
Фъкьт е! ййтпегеиор лор , пи съ пъкътвщ! лмншптеа Бопшвлв! БвитегевАв!
вострв .
л! . 1ар ае ве! шейеа лшшрежврвл вре гпе! четъц! ъ\хе та! твлте бът,тпо"о,
ка съ о е! , съ пк стр1ч! попи! е! , ш'ч1 съ пв! секвра лдп е! , 41 йш пот съ тъпжпч1 , 1ар пре ел съ пнм та! , къ потьл чел еНп царшъ пв есте ка отвл съ поатъ фвцл п*ела Ф»ца та , пп съ се асквпгъ лш шпиц .
к . 1ар летпвл , каре 'л щн , къ пв Фаче рой бвп йе тжпкат , ачела съ'л
стр1ч1 , пи съ'л та!, Ш1 съ 21с1ещ1 шапц асвпра четъцп , каре Фаче регвоюасвпра та , пжпъ че се ва а*а ц\е .
К А П

КЛ.

Ле^| пептрв чел че съ и кп, ошорлт : ч стесп роптъ .ри ръгвснВ : пептра *1вл чел лшт&1& пгскнт аче!
х|'.у,тс : псптрк Ф1ВЛ не асквлтътор , пи иешрв чел че с'а спжшгврат пре .нит .

Ф ве се ва пФла лт пътжптвл , каре 'л Аъ Ц1е Ботпвл Бвтпегевл
гъв съ'л тощепещ!, от оторжт гъкжпс! лт кжтп, пн пвсъциечше
Га оторжт .
и. Вор еип Бътржпи, пн жвйекъторп" тъ! , пи вор тъсвра пжпъ ла
четъцме челе с!ш прежвркл челв! оторжт .
г . 1Ш ва Ф1 Бътржш! четъцН че! та! апроапе а*е чел оторжт вор лва о В1'цеа
сИп вач! , каре п'а лвкрат , ип н'а трае лт жвг .
а . 1Ш вътржпп четъци аче1а вор аекче вщеаоа лштр'о вале ржпоасъ, каре пв
с'о лвкрат , 1пч1 с'а сетъпат , ни" вор тъ1а капвл вщели лт вале .
е. 1111 съ ш'е преоцП ./Гевщ! , пептрв къ пре е! '1а алес Ботпвл БвтпегеХ
съ стеа лтпаштеа лв! , нн съ вше-кввттеге лттрв пвтеле лв! , ни йт гнралор
се ва жвйека тоатъ пр1Ч1реа, пн рапа .
е . 1Ш тоц! вътржпп четъцп че! та! апроапе а"е чел оторжт съ спеле тж!ш*ле пре капвл вщелП че! тъете лт вале .
д . 1Ш ръспвпгжпб вор апче : тжише поастре п'а& върсат сжпцеле ачеста ,
1Ш ОКИ 110Щр1 П'а8 ВЪЙВТ .

N. Миосив фп попвлвлк! тъ8 1сраи , пре кареле л'а! ръсквтпърат Боатпе
сИп пътжптвл Еппетвлв! ! ка съ пв <ме сжпце певтоват лттрв попвлвл тъв 1сраи,
ни Л1се ва ерта лор пъкаткл ежлцелв! .
л. . 1пр тв рнНкъ сжпцеле чел певшоват <Пптре во! , пи фъ че есте бвп, ин
плъквт лтпаштеа Ботпвлв! Бйтпегевлв! тъв .
I . 1ар кж1н! ве! епи ла ръавою лтпаштеа връжтанплор тъ! , шГ! ва а*а пре
е! Ботпвл Овшпсгев лт тжипле тале, Ш1'1 ве! пръс1а пре е!.
,
«н. ПН лштре че! роБ1'ц! ве! веЛеа Фетее Фрвтоасъ ла Фацъ , Ш1'ц! ва плъчеа,
кат съ о е! пре ха Фетее ц1е .
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1н . 0 ве! въга лдп каса та, пнве!райе капвле!, нн ве! тъеа впгпле еТ.
п . 1Ш веТ лва йела еа ха!пеле челе с1е реше , ип" ва шсг!еа лдп каса та , пи
ва пл,т;"ц^ пре татълсъв", пп пре шета са о лвпъ йе аив , пп Двпъ ачвеа веПптра
ла еа , пи' ве! лък»! кв еа , ни' ва -и Ц|'е Фетее .
д|. 1Ш йе п'о веГнреа пре еа йнпъ аче1'л, съ о лаш! слобойъ , пи съ п'о Вспг!
пре арцшт. шч! съ те елвжещ! кв еа , пептрв къ о а! стер1т пре еа .
§| . 1ар йе ва авеа вп от йоъ Фете! «па 1»Б1Тъ, ьтр алтавржтъ, пп вор пате
лв!, пи чеа 1КБ1'тъ, ни" чеа вржтъ, ип Фечорвл чел лштж! пъсккт ва Ф1 ал че! вр&те .
01 . ИП ва Ф1 л\п улоа , лдп каре ва лшпгрцл" Филор съ! авереа са, пв ва пвтеа
съ Факъ съ Ф1*е лштж! пъсквт Фечорвл че! зввпе , трекжпй кв вейереа пре Фечорвл
че1 вржте , кареле есте чел лдптж! пъсквт .
1 Пара:
у • 41 лштж! пъсквт ва квпоаще пре Фечорвл че! врхте , шГ! ва Да лв! лпД<нт
5- *•
йт тоате , кжте ва авеа ел, Де вреше че ачеста есте пжрга Фплор лв!, ип лв!
съ кввш челе че сжпт але челв! лшт,т,1 пъсквт .
И1 . 1ар с!е ва авеа чше-ва Ф1В пе лсквлтътор , ни" лшйъръттк , кареле п"асквлтъ кнвжптвл татълв! съв : ип кввжптвл пише! сале , пи е! ли чеартъ пре ел :
1ар ел пв'! асквлтъ.
л-1 . Оь'л пртгъ татъл лк!, пп" твта лв!, пи съ'л скогцъ лишаштеа вътржшлор четъцд'1 с:1ле , ни ла поарта локвлв!.
к . 1Ш съ 21къ кътре БървпцП четъцП еале : Ф1'вл пострв ачеста еете пе псквлТЪТОр , ПИ ЛДПЙъръТШК , ПИ п'аСК«ЛТЪ КВВЖПТВЛ ПОСТрв, ШЖПКЪТОр, ПИ БСЦ1В .
кд

ШРл вор вчМе кв гпетр1 БърБлцН четъцп лв!, ииватвр!.

1Ш ве! ркНка

пре чел ръв йштре во! : пи че!-л-алц! акашй се вор тете .

Гал»;
3- 13.

кп . Ьр Ле ва Ф1* чше-ва лт пъкят, жвйекатъ йе шоарте, ни ва швр! , шГл вец!
спжнгнра пре лети .
кг . Съ пв р ьтже престе поапте трвпвл лв! пре лепш , 41 лдп аша аче]'а съ'л
жпгропац! , йе вреше чо влестешат йе Внтпеъев' есте тот чел спжпгврат пре
лешп , пи съ пк спвркацТ пътжптвл , карел Дъ Ц|'е Бошлйл 1)вшпе/.евл тъв съ'л
шощепещ! .
К А П

К6.

Фаптъ бяпъ съ се чакъ к« лвкрм апроапел! : йеспре ха!па в.1т«1 «ел : ас квТбвл а-тлат: |]е<прз квплва 1Н; <|. в! : (Ц.' ;| пь шшкп л.иркр; одисеите: аеспре васрие ха!ш1 : ае сетни »е«ор4е1 : сГе преа-кврВ1е : аесере чеча че иа авеа лдшпревиаре грвпсатъ ФЪръ с)е лепе , фп четате , 1а» лт к&шц : съ пв |Н »етееа тагъл<1 съв* .

Еппре.
"

'

^ |^й Сщ «пи веа! бовл Фрателв! тъв , са8 оаеа лв! рътъч1'пй , съ пв ле треч!
-ех вейереа , 41 съ ле авац! ,

пп съ ле л^пторч! ла Фрателе тъв, ии

съ ле Да! лв!.
в. 1ар йе пв есте апроапе Фрателе тъ8 йе Т1'пе, шч! 'л щН
ел , ле Багъ лдп сълашвл тъв , Ш1 съ Ф1в ла тше ,
ле п«, пй де ве! йа лв!.

пре

п&пъ че ле ва къвта Фрате
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г . Аша съ ФачТ кв пстзл лв! , ш! аша съ Фач! кв ха1па лв! , пи" аша съ
Фач! к» тот че 8 гиерйвт Фрателе тъй , тоате кжте а терДвт ел , пн ле ве!
• аФла т» съ пв ле треч! кв веЛереп .
^ . Ве ве! веДеа ясшвл Фрателв! тъ8 , сав" бовл лв! , кгявц! пре кале , съ
пв'1 треч! кв веа"ереа : ч" рШкжпЛ съ'! ржсНч! Л1шпревпъ кв ел.
^. Съ пв съ лшвраче Фетееа кв хаше вървътещД, п1чТ върватвл съ пв съ
лшвраче кв хаГпе Фетеещ! : пептрв къ вржчвпе есте Л1ппаштса Ботпвлв!
Бвтпехевлв! тъв- тот чел че Фаче ачестеа .
е . 1ар (1е ве! аФла вре вп кв1б Че пасъре Л1ппа'птеа ФвцН тале Л1П кале ,
со8 лдп вр'вп копач, са8 пре пътжпт, кв пз!, са8 кв оъ, ип швта лор яъкжпс"
престо пв! , сак престе оъ , съ пв прни! пре твтъ кв фп .
ц. Ч' пре твтъ съ о словог! : 1лр пв'1 'а! ц'е , ка съ ф|"е в'пе ц'е , ип
съ тръещ! 21*ло гавлте .
и . 1Ш кжпа* ве! гШ кпсъ поъ , Фъ квпвпъ поЛвлв! тъ8 , ка съ пв Фач! кчИере <1е ош лдп каса та , Ле ва къйеа чше-ва е)е пре ел .
л . Съ пв сешеп! лш в'еа та та! твлте Фелвр! , ка съ СФ'пцеаскъ роаЛа ,
ип сътжпца , каре о а! сетьпат Л1тпревпъ кв роаЛа в 'е! тале .
I . Съ пв ар! кв лов , ип асш лшшревпъ .
«I . Съ пв те .]мпБрач! кв ха!пъ цесвтъ <Нп лжпъ, ип* (Нп {п лшпревпъ .
п1 . Баер! съ'ц1 Фач! ла челе патрв ториш! але хашелор тале, кв каре те ве!
лшвръка.
п . Ве ва лва чте-ва Фетее, ип' ва лък»" лттревпъ кв еа, ип' о ва врж .
А1 1Ш ва аЛвче асвпра е! к.чвште ("е вшв'т , щП ва гръ' пвше ръв, ип ва
г'че : ат лват Фвшееа ачеаста , ип "птржпс! ев ла Джпса, п'ат аФлат ла
еа Фечор'е .
^1 . 1Ш лвжпгГо пре еа татъл Фете! , пп твтаса, вор аръта челе йе Фечор'е
«ле Фете! лпшаштеа вътржпиор ла поартъ.
51 . 1111 ва К1*че татъл Фете! кътре вътржп! : пре Фата шеа ачеаста о ат
с!ит Фешее отвлв! ачеств'а , ип о а вржт.
31 . Аквга ел п*пе асвпра е! кввмте бе в"пв'ре , 2'кжпс1 : п'ат аФлат ла Фата
та Фечор'е , ип ачостеа сжпт сетпеле Фечор]'е! Фете! теле , ип вор ('есФаче
хпнт е! лдппаттеа вътржпиор четгци .
Н1 . Ш* вор лва вътржш'1 четъцп аче'а пре отвл ачела, шГл вор пейепсй
,0.1 . ШГл вор глоб1 о свтъ (Ь с'кл! , цн'1 вор Ла татълв! Фете! , пептрв къ
а гръ1Т пвте рьв асвпра Фечоаре! 1сраитепче , ип ва ф'лв1 Фешее, инпввапктеа оъ о гопеаскъ пре еа лш тоате хиеле в'ец'1 сале .
к . 1ар Ле ва ф' айевърат кввжптвл ачеста , ип пв се ва аФла Фечор"е ла Фатъ .
и» . Вор скоате пре Фатъ ла вша касП тътълв! съ», ип' оашепн четъцп аче'а
о вор кчМе кв гпетр! , ип ва твр' , пептрв къ а фъквт пеквръц'е лштрв фН
лИ Тсраи , ш! а кврвхт лш каса татълв! съв, ии ве! рлгИка пре чел рьв аЧптре во!.

№те:
!">• 38.

лмицт.
20.Ю.
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к« • Ьр Ле се вп яФла от ЛортшЛ кх Фетее , каре* яре вървят , съ'1 вчМец!
Пре атжпйо!, Ш1 пре *т»л чел че а йорпнт кв Фешееа, ш! пре Фетее, пм

1оап.
*• 5-

ве! ркПка пре чел ръв" Ип 1срв]'л .
кг . 1ар й*е се ва аФла Фатъ Фечоаръ логоаЧтъ кв върват , пи аФЛЖшГо пре
еп от Л1П четзте ва Лорпи кв еа .
кА. Вец! скоате пре атжпйо! ла поарта четъцП лор , ип вец! вчИо кв те.
тр! съ тоаръ : пре Фатъ пептрв къ п'а стр^гат лш четате , 1ар пре от пеп
трв къ а стерк Фетееа апроапслв! , ип ве! рнИка пре чел ръ8 Шптре во! .
к6. 1ар Ле ва аФла лш кжтп отвл пре Фата чеа логоаЧтъ, пи сшпа"о ва
аорпН к» еа , съ вчИец! пвта! пре чел
к». 1ар Фете! съ п»'1 Фачец! шипка,
вре вп от сьскоалъ асьпра апроапелв!
«з- Къ лш кжтп о а аФлат пре еа:

че а аорпнт кв еа .
къ пв есте в1поватъ торцН, къ преквт
, пи'л отоаръ , ата есте лккркл ачеста .
пи астр«'гат Фата чеа логосНтъ, пи п'а

фост чше съ'1 ажнте .
кн . Ьр йв ва аФла чше-ва пре Фата чеа Фечоаръ , каре пв есте логоаЧтъ ,
Еш.Ре .
22 16.

ип сшшГо ва сюрпн кв еа, пи се ва аФла .
кл. . Отал чел че а о"орпнт кв еа ва йа татълв! Фете! чшч!-геч! о*е бряхпе
йе арпшт, ш! (а ва ф! лв! Фегаее , пептрв къ о а стерк пре еа , пи пв ва
пвтеа съ о гопеаскъ лш тоате яиеле в]'ешЧ сале .
л . Съ пв 1а отвл Фетееа татълв! съ8 , ип съ пв йескопере акоперетжптвл
татълв! съв .

к А а кг .
Юеспре че! че тревве съ се опрсасш Ле.-.а Б1еер1М> :.*1 Биппехсв, са» съ се пр1теаскъ : ае пе*врп1С
лрт кттъ .цп В1с : с!е лок пептрв Л1ПС» «арИ : йе И«Г« 4»р]тъ: (1е п^ата кгрве! : Йе а пв л»а ишт
<1ела *рац1 : аесире ФЪ1Ъ(18]пцъ : <1е виа , ил Де хол<|а апроапелв1 .

^||г пв 1птре скотт , т'ч! Фатеп лштрв мЬпяреа Оотпвлв! .
в . Съ пв штре каре ле есте пъсквт аЧп кврвъ лштрв асЬпареа
Кеет{.
13 ! •

ОотпвлвТ .
г . Съ пв 1птре Аташтеап , ип Мо«В1теап лштрв гсЬгяреа Ботпвлв! , ип пжпъ ла ал гечиеа пеат съ пв штре лш Ем;ер1ка Бошпвлв!, пи пж-

Мете.

пъ -тил веак .
* . Пептрв къ п'а8 еипт лшпаштеа воастръ к» пжше , пн кв япъ лш кале ,
кжп(1 яц! еипт во! аЧп Еппет , ни пептрв къ а$ пъ!плт асвпра та пре Валаат

22 5.

Фечорвл л»! Веор аЧп Месопотаппеа , ка съ те Блестете .
^. 41 Ботпвл Бвтпегевл тъ8 п'а врвт съ асквлте пре Валаот , пн а л>пторс
Потпвл Бвтпегевл тъй влестетврие л>п Б1пе-К1вжптаре, пептрв къ теа ив>т
пре тше иотпвл 1)втпегевл тъв .
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е . Съ пв гръстД челе бе паче лор, пп челе бе фолос лор , лш тоате ж ме
ле тале лдп веч! .
3- Съ пв връщ! пре 1бвтей, къ фрателе тъй еств, съпв връщ! пре Епптеап , къ петергмк аТ фост лш пътжпткл Егшетвлв! .
и . Фп че! че се вор пате бштрв е! лштр'ал-тре1-леа пеаш вор штра лштрв
абвпарса Потпвлв! .
а . 1ар кжпб ве1 епн кв оасте асвпра връжташмор тъ! , съ те Ферещ! бе тот
лвкрвл ръй .
I . Бе ва Ф1 лштрв тше от, кареле съ пв Ф1е кврат бе кпшреа лш вю чеа
бе поппте , ачела съ Ьсъ бш тавъръ , пи съ пв штре лш тавъръ.
«I . ПИ с!е кътре сеаръ съ спеле трвпвл съ» кв апъ, пи (Ьпъ че ва апвпе соареле , съ штре лш тавъръ .
ш . НИ съ а! лок афаръ бе тавъръ , ип аколо съ еш! лФаръ .
г! . 1Ш първшй съ а! ла вржклтгв, ип клшб ве! шебеа аФаръ съ сап! кв ел ,
Ш1 съ акоперГ спвркъчвпеа та .
д| . Къ Попшвл Пвшпехевл тъй вгавлъ лш тавъра та , ка съ те )гвъвеаскъ пре
тше , ни съ с1еа пре в ръжшишвл т ьв, лш тлишле тале бйГпаштеп Феци тиле : ип
пептрв аче1*а съ Ф1*е тавъра та сфаптъ , ка пв въг&пб лштрв тше лвкрв спвркат ,
съ се лштоаркъ бе кътре тше .
(н. Пре слвга кьре а фвц|'т бела стъпжпвл съ» ла тше, съ пв'л би!стъпжпвЛН1 СЪ8.

01 . 41 съ лъкв1*аскъ кв тше , лштре во! съ лъкмаскъ впбе'1 ва плъчеа лк! , ип
съ пв'л пекъжещ! пре ел .
31 . Съ пв -ме кврвъ сИп Фетеле лв! 1срам, пи съ пв Ф|е кврвар бш фН лк! 1срам .
№ . Съ пв Ф1в връж1тоаре бш Фетеле лк! 1срам , ип съ пв връжаскъ тч! пептр»
о Фъгъбвшцъ бш фп лв! 1срам (1).
^.1. Съ пв аНкч! плата кврви , ип' прецвл кжшслв! лш каса Ботпвлв! Бвпшегеклв! тъй , ш'ч! пептрв о Фъгъбвшцъ : къ атжпбоъ ачестеа сяшт вржчвпе лшпаштеа Оошпвлв! Овпшегевлв! тъй.
к . Съ пв е! катътъ бела Фрателе тъй , кашътъ бе арншт , сай катътъ бе
ввкате , сой катътъ бе тот лвкрвл, кв каре'л ве! лшпрвтвта .
ка . Бела чел стреш съ еТ катътъ, бела Фрателе тъй съ пв е! катътъ , ка съ
те Бше-кввмтеге Ботпвл Бвашегевл тъй лштрв тоате лвкрврме тлле пре пъшжптвл лштрв каре штр! съ'л тощепещ! .
кя . 1ар бе те ве! лега кв фъпЛ/шцъ Ботпвлв! БвтпехевлвГ тъй , съ пв лштжрга
а плшц къ чержпб ва чере Бопшил Бвшпегевл тъй бела тше, пи ва Ф1 |п'е пъкат .
18.

(0

-|\и виеде : ч1\ва 18. нг сне.

46.
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кг . 1ар бе т ве! вреа съ ФъгъйвешД , пв ва •] Ц1*е пъкат .
кд . Челе че се прш ввгеле тале съ ле пъгещ! , ии съ ле *ач1 , преквгд те-а!
фъгъЙ81т 1)ошп«л«1 Овтпежевлв! тъ8, йарвл, каре л'а гръ1'т гвра та.
кр . 1ар о"е ве! 1птра лдп холйа апроапе.ш тъв, абвпъ кв шжшие тале ешче :
1ар сечереа съ п'о вай! лш холЛа апроапе.ш тън .
ке . 1нр (]е ве! 1птрп лш в1еа апроапелв! тъй, шъпхпкъ стрвгкр! папъ че се
ва сътвра свФлетвл тъ8 : 1*ар лдп вас съ пв Б8ц1.
К А П

КД .

Съ лит.Л.с съ ( о (1са т*теи карте Ле глоБохеше: Леспре хълогвл съраквлв) : <1еспрс плата лв!-рътормв1:
съ пв то:>ръ пършцН пептрв фП , 1.1 ч 1 «11 пептрв лър1пц1 : Леспре жв^еката пешершквлв! , ип а съракв
лв! : рътъипцею сечершвлв! , ни ал квлесвлв! п1е! съ се ласе сърачиор .

)1П1С|В.

*• 31,
Марко"
ю. л.

ар Де 'ш'1 в а лвп чше-ва Фетее , ип ва лъкв1 кк еа , ип ва Ф1 де пв ва
Ш "И | ифла хар лшпаттеа лв! , пептрв къ а аФлат лдптрв еа лвкрв вржт,
1Ш1 ЙР1СЪ'' скР'е е! карте бе беспьрцаше , пи съ о йеа л»1 пььтие е! , ип
^^г^ I съ о слоБоагъ пре еа оЧп каса са .

и . 11М еа (ЬкжпсЬ-се се ва пвтеа тър1та бяпъ алт върнат .
г . ИЛ (1с о ва врж пре еа ип върватвл чел та! бе пре вртъ , съ'1 скр1*е пи
ачеста карте бе Неспърцаше , ип' съ о с1еа лдп тдшнлс е! , ип съ о словоагъ (Ип
каси са : сак бе ва швр! върватвл чел бе пре вртъ , кареле о а лват пре еа Фе
тее Л81'ш1 ,
д . Бьрватвл чел аЧп'тжТ, кареле о а словешт пре еа, пв ва пвтеа съсе лдптоаркъ. Ш1 съ о 1а пре еа 1аръ'ш1 Фетее лвГип, бвпъ че с'а пжпгър|"т еа, къ вржчкпе
есте лишаштса Ботпвлв! Бвтпегевлв! тхв : ип съ пв епвркац! пъпшптвл, каре
Ботпвл Октпсгевл вострв лл бъ воъ съ'л тощетцТ.
^. Бе се ва лшевра чше-ва Не квржне! , съ пв 1асъ ла ръхво18, пи кв шч! вп
лвкрв съ пв съ лдпгревеге , сккпт съ Ф1е лдп каса са , вп ап съ веселеаскъ пре
Фешееа са , каре о а лват .
9. Съ пв Че! гълог шоара , шч! шетрие тори, къ свФлетвл гълоцеще ачеста .
а . 1ар бе се ва аФла от сЛп фп лв! 1срам , кареле Фвръ свфлот (Нптре Фре
он съ1 , пил ва ски , иил ва В1гк1е , съ тоаръ Фврвл ачела , ип р^кац! пре
чел рък сНптре во! .
н . 1а вше липите ла рапа лепрП , пъгеще Фоарте , ка съ Фач! (1впъ тоатъ лепеа, каре о вор епвпе воъ преоцП Лев|ц1 : авец! гр1жъ съ Фачец! преквш
ат порвпчгг воъ .
Лвтере.
•«• • А(1ь'ц| лтште , кжте а фъквт 1)отпвл Бвшпехевл тъв 31ариш1е! пре кале,
13, 10- кжпо* ац1 еит оЧп Еппет .
1 . 1ар бе а! а"атор1е ла апроапеле тъв , ор! че Натор^е , съ пв штр1 ддп
каса лв! съ'! е! гълог.
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м . Афаръ съ ста1 , ш! отвл , кареле 'ц! есте йотор, ел .рц! ва аа"вче ще гълог аФаръ .
■I . 1ар с1е ва Ф1 отвл сърак , съ пв цП ла тше престо поапте гълогвл лв! .
г1. 41 к» апвсвл соарелв! съ"! лшторч! гълогвл лв1, ка съ (юартъ лдп хаТпа
са, пи съ те вме-кввштехе, пи съ Ф1'е ш'е шиостепде лишаштеа Ботпвлв! Ботпехевлв! тъ8.

Еш|ре.
22. 26.

левт».
•&. 13.

^1 . Съ пв цп плата челв! сърак, ии ачелв! лппит сПптре Фраци тъ! , слв а не- тсмне.
шершквлв! , кареле лъквеще лт четъцие теле .
4- 15$1 . 41 лштр'аче1'а'ш! 21 съ'1 а"а! плата лв! лишаште йе че апвпе соареле , а"е
врегао че есте сърак , пи лттр'аче1а аре пъйеянЬ, ка съ пв стрще кътре Ботпвл асвпра та , пи ве! авеа пъкат .
81 . Съ пв шоаръ пършцП пептрв фП, шч! фн съ пв тоаръ пептрв пършцТ: 4л\тър:
41 Ф1'е-кареле пептрв пъкатвл съв съ тооръ .
14. 6
а) . Съ пв стржтв! жвс1еката петершквлв! , пи а съраквлв! , ип а въсЬвеТ , пи' 2 Пара:
хаша въйвве! съ гго е! гълог .
25. \.
Н1 . ЧГц! айо апипте , къ ров а! фост лт пътжптвл Егшетвлв! , пи те-а скос 1еге«1:
Бошпвл 1)ктпеге8Л тъ8 Ле аколо : пептрв аче1а 'ц! порвпческ иде , ка съ фпч! лв- 18. 20.
крвл ачеста .
.0.1 . Кжпс! ве! сечера сечерпихл тъв лт царша та , ин' ве! вТта вре вп споп лм
царша та, съ лв те лшторч! съ'л е1, 41 съ Ф1*е ал съраквлв! , ии ял петершквлв! ,
пи ал съртапвлв!. пи ал въ^вве! , ка съ те вше-кввштеге Оотпкл Вктпегекл тъв
лдптрв тоате лвкрврие тжйилор тале .
к . 1Ш капа* ве! квлеце таслшеле , съ пв те лшторч! а пНвпа челе че рътжп
пре «рта та, 41 вор Ф1 але челв! петертк, пи але челв! сърак, ш1 але въйвве! .
к& . 1Ш кжпс1 ве! квлеце В1'еа та , съ пв квлец! асюъ-оаръ че рътжпе пре врта
та : 41 съ Ф1е а челв! петертк, пи а челв! сърак, пи" а въдвве! .
кн . ШГц! ас!о аттте , квш къ а1 фост ров лш пътжптвл Еппетвл»! , пептрв
аче1а 'д! порвпческ е8 Ц1'е астъг! , ка съ Фач! кввжптвл ачеста .
КАН

К0.

ЖвЛекъторН съ жгДече йречг : квш съ се пе4епсеассъ чел вшоват, съ пв се .теце гвра Е0В1В1в1 че трсер» ,
съ се р|(Пче сът&пца чрате.1!>1, леЛеапса <ете! , гаре ва апм<а (1е юаше : фП квтпепе , ии фп тъскр! съ
из съ Факъ стр&тсътатс : Лта.ив съ се сппгъ <1е свпт Чсрв .

ар ве се ва Фаче пр№ре лштре оатеп1, пи' вор вет ла жвдекатъ, жвДекъторП вор жв^ека п^е е!, пи пре чел йрепт л^л вор весп йрепт ,
1ар пре чел вшоват л>л вор осжтл! .
н . НИ Ле ва <н вре^ик Ле ватао чел вшоват , вор порвпч! шде
къторП с ъ'л квлче , Ш1 съ'л ватъ лдппаштеа лор <1впъ тъсвра вше! лв! .
46. 2+
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2 Корк
г . Кв пвтър патрв-хеч! съ'л ватъ пре ел , 1ар та! твлте съ пв аНаопе , 1ар
и. 24. Не вор айаоце, ад вате пре ел та! твлте лов1т»р1 Некжт ачестеа, се ва Фаче вржт
Фрателе гь» лшпаштеа та .
1Кор1:
д. Съ пв лецТ г«ра бовлв!, каре трееръ .
9. 9.
р. 1пр Не вор лък«1 ФрацН лдптр^п лок, пи ва швр1 впвл Нттр'жшш! : пи съ1Т1ю: тжпцъ п'а рътас Нела ел: Фетееа челаТторт съ пв съ тър1те Нвпъ върват НШ
5. 18.
афаръ , Фрателе върватвлв! е! ва штра ла еа , пи о ва лна лв!'ш! Фетее , пп ва
Иате1& дъкк1 лшпревпъ кв Нжпса .
ю. ю.
в ХЛ1 првпквл кареле се ва пате се ва кета пре пвтеле челв! че а твргг,
Лека .
01. 7.
Рм*
4. 7.
9тг

Ш1 пв се ва ст1пце пвтеле лв! Нт край .
д . 1ар Не пв ва вреа отвл съ 1а пре Фетееа Фрателв! съ8 , съ се све Фетееа
ла поартъ ла вътржп! , пп съ гЛкъ : Фрателе върватвлв! ппев" пв ва съ ршЧче пвтеле ФрателвТ съ8 лш 1срам, ни пв ш'а врвт Фрателе върватвлв! пие* .
и . ШГл вор кета пре ел вътржги! четъиИ аче1а , ни' вор гръ1 лв! : 1ар ве

4. 5.

ва ста ел , ии ва 21че : пв вреа8 съ о 1в8 пре еа ,
л. . Ва вет Фетееа Фрателв! съв ла ел лмшаштеа вътржтдор , 1ш"'л ва Несквлца
Не вп тчор , 1П1 ва сквйи лт Фаца лв! , пи ва 21че : ата се ва Фаче отвдв! , ка
реле пв ва гкН каса Фрателк! съв лш 1срам .
1 . 11И се ва кета пвтеле лн! лт 1срам : каса челв! Иесквлцат Не вп т'чор .
*1 . 1ар Не съ СФъНеск Но1 оатепГ «пкл кв алтвл , от кв Фрателе съ8 , ии ва
вет Фетееа кпгиа Н]'птр'жпши , съ скоацъ пре върватвл съй сИи тлпа челв! че'л
Бате, Ш1 литпхжпН тжпа са лдл ва ппвка Не воаше ,
п1 . Съ'1 ти! тжпа е!, ии съ пв съ Факъ тиъ 0К1кдв1 тгв Не еа .
п . Съ пв Ф1е лш саквл тък квтпьпъ , таре ии тшъ .
^1 . Съ пв Ф1е лт каса та тъсвръ , таре, иипикъ.
^1 . Квтоъпъ аНевъратъ, Ш1 Нреаптъ съ а!, ии тъсвръ аНевъратъ, пнНрегптъсъ
а!, ка съ тръещ!2|'ле твлте пре пп.жптвл , к! ре Готшл Овптегевл тъв ли Нъще
съ'л тощепещ! .
51 . Къ вржчкпе есте лмшаштеа Ботпвлв! Бвтпеаевлв! тъ8 тот чел че Фаче ачестеа , ии тот чел че Фаче пеНрептате .
Еш1ре.
з« • АНв'и.1 апипте, кжте 'ц!а фъквт иде Атадмх пре кале, кжпН еша! т» Нш
17. 8.
пъиьънтвл Егшетвлв! .
м . Квш с'а скнлат лшшроива та лш кале, ии а гмат коаНа таверН тале, пре
че! остешц) , кари ера Ншпансиа та, кжпН ера! тв ФлътжпН , пи остетт , и и
пв с'а тешвт Не 1)оишвд Бвтпегев .
л.1 . НИ ва Ф1 кжпН л\ц] ва На Ботпвл Бвтпегевл тъ8 оН(хпъ Не кътре тоц1
връжшаии! тъ! че! Не прш преж, ркл тъ8 л>п пипжитвл , каре Ботпвл Бвтпесевд
тьв лм «1ь ц1е съ'л шощепещ!, съ ст1ц»1 пвтеле лв! Ата.ик Не свпт Чер, ви
СЪ ПВ 81Ц1.

.,
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К5.

Плрга па хечмада бпс1«, ш{ кв! с* се <ка , им клеФоршх <1е к8В1Пте .

1 сЬпъ че ве! штра ^п пътжптвл , каре'л йъ Ц1в Юотпвд Бнтпеяевл
тъ» съ'л лшшарц! квсорц!, пи съ'л тощепещТ, писълъквещ! лш| Тр'жПС8Л .

я. Съ е! сПп пжрга роаврмор път&птвлв! тъ», карел йъ ще Ьотпвл Бвтпегевл тъв , на съ вал! лттр'о кошпщъ , пй съ терц! лт локвл , каре'л
ва алеце Оотпкл Овтпегевд тъв , ка съ се кеше пвтеле лв! около .
г . Ш! веГ терце ла преотвл , кареле ва Ф1 лш гмеле ачелеа, пн ве! грм въ
тре (1жпсвл : търтвргсеск астъж! Оотпвлв! Овтпегевлв! плей , къ ат штрат лш
■ъшлштвл , пептрк каре с'а жврат Ботпвл пъртциор пощр! съ'л аеа поъ .
д> . 1Ш ва лва преотвл кошпща с!т тжниле тале, ип о ва пвпе лшпаштеп
жертвелп1К8л»1 Оошпвдв! Овтпегевлв! тъ» .
€ . 1Ш ръспвлгжш] ве! 2|"че лгппаштеа Ботпвлв! Пктпегевлв! тъв* : С1р]"еа о а
иъръс1т татъл плев" , ип с'а погоржт лш Еп'пет к» пвп1'п! оатеп! , пн а петертч!т
аколо , пи с'а фъквт аколо пеаш шаре , пн швлцше гавлтъ .
е. 1Ш пе-а* пекъапт пре по! ЕНптепН, ип пе-а*стерп- пре по!, пн а8 пвс
престе по! двкрвр! греле .
3 . ПН ат стрвгат кътре Ботпвл Бвитегевл пършциор пощр1 , ш1 а авгпЮотпвл гласвл пострв , ип а въгвт стереп1еа поастръ , остепеала поастръ , ип
пекахвл пострв .
й. 1Ш пе-а* скос пре по! Бошпвл сПп Егшет , Л1псв'ш! кв пвтереа са чеа
шаре , ии кв тжпъ таре , шч кв вред лшпалт , ип кв веаер! шар! , ип кв сетпе,
1Ш КВ

1Ш11КГН.

* . НИ пе-а* в4кс пре по! ла локвл ачеста , пи пе-а* с!ат поъ пътжптвл ачеста , пътхптвл , ат каре кврие лапте, ип пиере .
I . Ш1 аквт 1атъ ат аавс плрга роаврмор пътжптвлв!, каре пн л'а! оат ш!в
Боатпе , а иътлттвлв! , сИп каре кврце лапте, на ш1ере . 1Ш о ве! лъса лшпаштеа Бошпвлв! Бвтпегевлв! тъ8 , пн те ве! лшкша аколо Оотпвлв! Овтиежевлв! тъ» .
д! . 1Ш те веселеше кв тоате ввпътгцме , каре 'ц! а аат Ботпвл Ввтпеяевл
тъ8 Ц1'е , ип каси тале , тв , пи Лев1твл , пн' петерпювл чел аютрв Т1пе .
в. . 1ар аакъ ве! плин а с1а тоате гсчвелсле рос&риор тале, лш апвл ал тре1леа : ааоо вечв1алъ съ о Да! Левквлв!, ви петершквлв! , пн съраквлв!, Ш1
вьЛвве! , ип вор тжпка лш четъЦ1ле тале , Ш1 съ вор сьтвра .
п . Ш1 съ гръещ! лишаипеа Ротпвлв! Ботпекевл»! тъ8 : ат лват челе с*ште
<Цп каса шеа , ип ле-ат ^ат Лев1твлв! , шх пешерп1к«лв! , ш1 съраквлв!, пи*
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въдвве! , Двпъ тоате порвпчие тале : каре ле-а1 порвпчк пие , п'ат кълкат
порвпка та , пн п» о ат вГтат .
д| . 1Ш п'ат тжпкат жптрв плжпсвл пиев" Лптр^пселе , п'ош келтви сНптр'жпееле ла лвкрв пекхрат , п'аш (1ат <Нп'тржпселе тортвлв!, ат асквлтат гласвл Ботпвлв! Ввтпехевлв! пие» , ат фъквт двпъ квт 'т! а! пор«пч1т пие .
ф . Кавтъ йт каса та чеа сфжптъ , аш Чер , пи вше-кввйтеагъ пре попвлвл
1са;еа.
63. 15.
тъв 1сраи , пи пътжптвл , каре л'а! а"ат лор , преквт те-а! жврат пършциор
пощр1 съ пе ва! поъ пътжпт , <Нп каре ккрце лапте , пп пп*ере .
Варях.
2. 16.
ай . фп 21*оа ачеаста а порвпчк Ботпвл Бвтпегевл тъв ц!е съ Фач1 тоате лшарептърие ачестеа , пп жвсюкъцие , пи съ ле пъхщ! , ни' съ ле Фачец! Лп тоатъ нита воастръ , ип йт тот свФлетвл вострв .
31 . Пре БвтпехеК а! алес астъг! съ'ц1 Ф1'е ал тъв" Овтпегев , ш1 съ втвл! пре
къие лв! , пл съ пъгещ! лшарептърие , пп порвпчие , ип жвДекъцие лв! , ип' съ
асквлц! гласвл лх1 .
Н1 . 1Ш Попшвл те-а алес пре тше астъг! , съ'1 фи лв! попвл алес , преквт
а 21С Ц1"е : ка съ пъгещ! порвпчие лв! .
.оЛ . 1Ш съ фН т» та! пре екс аекжт тоате пеатврис, преквт те-а фъквт пре
Т1пе пвппт, ип лъв<1ат, пп тър1т, касъ фН тв попвл сфжпт БотпвлвГ Пятпегевлв! тъв, преквт а гръ1Т.
К А П

КЯ.

Трошали 1ораапи съее «ам олтар ДеШегрГ, ш( *п п1етр1ш ачелса съ се сцме лецеа : а мпе-мшпгъре! Лрепцмор, пл а Блестсшкли! пейрепцмор, лецеа, ип Форта .

1 Я ПОрвПЧГГ МоГС1, иПБЪтржпП лв! 1сра]'л попвлвлв! , 21КЖШ1 : пъ2щ1 тоате порвпчие ачестеа, кжте порвпческ е8 остъгТвоъ.
я. ПИ ва Ф1 жп21*оа, каре вец! трече ГорЛапвл лп пътжптвл , наре
Ботпъл Бвтпегевл тъв" ли аъ пДе , шГц! пвпе щ'е шетр! шпр! , пи ле
дшеще кв вар .
г . 1Ш съ скрИ пре ш'етрие ачелеа тоате кввштеле лещ! ачещда , <1впъ че
ве! трече 1орйап»л , кжпй ве! ттра жп пътжптвл, каре'л йъ Ц1е Роптал Бътпегевл тъ8 , жп пътжптвл , аш каре кзрие лапте, пн пнере , преквт а гю Ботпвл Овтпегевл пършциор тъ! .
^ . 1Ш ва Ф1 Двпъ че вец! трече 1орс1апвл, съ пвпецТ П1етр1ле ачестеа, каре поЕш<рс
Ю. 25
рвпческ ев воъ астъг! , жп твптеле Гевал , пи" ле вец! лил кв вар .
|с»с 1\ав«.
е- ^1 съ 21*вещ1 аколо жертвелп!к Оошншй Бвтпегевлв! п.8, жертвелп»
8- 31, ве шетр! , оъ пв пв! престе ел Ф1ер .
з . Бш п!етр! жптрец! съ 21'^ещ! жертвелп!к Ботпвлв! Бвтпегеклв! тъй , ип
съ аййч! пр ел ар<1ер! с1е тот Бопшвлв! Бвшпегевль! тъ» .
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3 . НИ съ жертвещ! аколо пи' жертвъ йе тжптв!ре , пп съ гаъпжпч! , пн съ те
сатир! , 1ш съ те веселещ! лшпаштеа Ботпвлв! Бвтпегеьлв! тъ» .
я . 1111 съ скри пре п!етр'ле ачестеа тоатъ лецеа ачеаста .
л. . 1Ш а гръ'т МоГс! , им преоцП Левщ! кътре тот 1срамвл /'капо1 : тач! !
пи аскьлтъ 1сраио, л>п гюа ачеаста те-аТ фъквт попвл Оотпьлй! Бктпегеклв! тъй.
I . Асквлтъ гласил Ботпвлв! Бвтпегевлв! тъ« , пи* съ Фач! тоате порнпчие
лкТ , ни лдпйрептърие л»1, кжте порвпческ ев Ц1'е астъг! .
*1 . 1Ш а порвлч'т Мо1с' попвдвдв! лт 2*оа аче"а , 21кжп«1 :
П1. Ачещда вор ста а вше-кввжпта попвлвл лш швптеде Гар*гш , Двпъ че вец!
трече 1орйапвл : Сипеоп , Лев" , ЬсЬ , Гсахар , 1ос'ф , пи Вешатш .
п. 1Ш ачещда вор стаа влестеталш швптеле Гевалвлв!: Рвв*т, Гад, ш" Ас1р,
2аввлоп , Т)ап , пп Л"етал1Ш .
^1 . 1Ш лшчепжпс! Левщ'1 вор 2*че кътре тот 1срамвл кв глас шаре :
$1 , Блестешат отвл , кареле ва Фаче кш чоплгг, пнвърсат , врхчвпе Ботпвлв! , лвкрв Ле пиЛт Ае шещер! , шГл ва пвпе лштрв асквпс .
51 . Ш1 ръспвпггш* тот попвлвл ва 21че : Ф'е влестешат чел че пв ч1пстеще
пре татълсъв, пи пре твтаса, пп ва 21че тот попвлвл: ф'е .
31 . Блестешат тот чел че швтъ хотареде апроапелв! , пп ва 21че тот попвлвл : Ф1е .
т\ . Блестешат тот чел че Фаче пре орв съ рътъчеаскъ пре кале , ии тот
попвлвл ва 21че : Ф1в .
л.1 . Блестешат тот чел че ва стрхпша жвДеката пешершквлв!, ип а съраквлв! ,
пи* а въсЬве! , ип тот попвлвл ва х1че : Ф1е .
к . Блестешат чел че сюарте кв Фетееа татълв! съв, пептрв къ а сюскопергг ако-перетжптвл татълв! съ8, ш1 тот попвлвл ваг*че: ф'е .
кд . Блестешат тот чел че сюарте ор! кв че в1тъ , цп тот попвлвл ва
21*че : Ф1'е .

кя . Блестешат чел че сюарте кв сора са чеа Ле пре татъл съв , сее" кв чеа
Ле пре швша са , ип тот попвлвл ва 2'че : Фю .
кг. Блестешат чел че сюарте кв соакраса, ип ва к*че тот попвлвл: Ф1е. (1)
Блестешат чел че с!оарше кв сора Фете'сале , ип вах'че тотпопвлвл: Ф*е.
кА . Блестешат чел че вате пре апроапеле съв кв вшлешвг, нн тот попвлвл
ва х'че : Фю .
ке • Блестешат чел че 1а с1арвр! ка съ вч'гъ свФлетвл с&пцедв! челв1 пев'поват, ип тот попвлвл ва 21че : Фю .
кв . Блестешат тот отвл , кареле пв ва рътжпеа лштрв тоате кввштеле лепи
ачещда , ка съ ле Факъ пре еле , пи ва г'че тот попвлвл : Ф*е .
23 . ( О '"Г1" чеа веке местсшат , че! ча с>оарте к сора *етс! саде , пв съ а*м .

оапт.
9. 13.
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КЯ ■

^в тмте *ел*Р1 сь ♦ъгъЛвеш» »ше-юв*птаре челор че вор дше» 1еце« , Ш1 чеюр чо М о вор &!пе>
кл естет .

1 ва ф! Лвпъ че вец! тречв 1ораапвл лм пътжптвл , каре'л Н воъ
Оопшвл Бвтпегевл вострв , йе вец! авг! кв авжвл гласвл Вотпвлв1
Овтпекевлв! вострв , ка съ пъя.ц! , пи съ Фачец! тоате пор8пч1ле
ачестеа. каре де порвпческ е* ц.е астъх!: те ва *аче Ботпвл
Бвтпегевл гь8 та! лтпалт йекжт. тоате пеатвр.ле пътлптвлв!.
к . Ш1 вор веп. престе тше тоате вте-квваптърйе ачестеа, пи те вор а#да,
Ле веТ авя! кв аяжвл гласвл Ботпвлв! Ввтпекевлв! тъ8 .
г. Бше-кввжптат съ фИ тв лдп четате, пи вше-квваптат съ фИ лш царил. .
А . Б.пе-кввжптате съ Ф.е ройвр.ле паптечелв! тъ* , ни ройвр.ле път*птвлв1
тъв*, пи ч.реиле вачиор тале, пи твртеле о!лор тале .
е Б.пе-кввжптате съ Ф1е кътърие тале , пи рътъшщеле тале
в. Б.пе-кввжптат съ фИ тв , к*пй 1птР1 лшлъвптрв, пи Б{пе-квв«птат съ фП
тв , кжпй еш! а«аръ .
3. Съ'ц1 йеа Н1в Ботпвл Бвтпехевл тъй пре връжташН тъ1, кари ста» ли*,
прот.ва та, литапо.ац! лиша.птеа ФецН тале: пре о кале вор е пн асвпра та, ш.
пре шяпте къ! вор фвщ Ле кътре Фвца та .
й Съ тр!пнцъ Ботпвл ще вюе-кввлптаре лш кътъР1ле тале, пи ла тоате ор1
впие ве! пвпе шкпа та лш тот пътжптвл, каре'л о*ъ Ще Оошпвл Овшпеаевл тъ» .
л. Съ те Факъ пре Т1пе Вопюм Овтпеяевл тъ* лвГш! попвл сфжпт , пре
квш с'а жврат пършциор тъ! , Йе ве1 ав*1 гласвл Боюпвлв! Б-вшпехевлв! тъ8, ип
ве! втвла лштрв тоате къие лв! .
1 . 1Ш те вор вейеа пре тше тоате пеатврие пътмтвлв! , къ пвтеле Ботпвлв! съ кеатъ престе Т1пе , нн съ вор теше йе тше .
»1 . Ш1 те ва лпнпвлш пре тше Ботпвл Пьтпеяевл тъв* , кв челе ввпе , кв
ройврие пжптечелв! тъ», пи кв роайеле виелор тале, пи кв роайеле пъпиштвлв! тъ» пре пътжптвл , пептр» каре с'а жврат Ботивл Пършциор тъ! , съ'л
<1ея Ц1в .
„; . Съ аешк12ъ ще Бопшвл вгстер^еа са чеа ввпъ , Червл съ йеа плое пътжптвлв! тъ8 лш вретеа са. Съ в^пе-кввштеге тоате лвкрврие шжинлор тале.
1Ш съ л>тпр»т«те2Г пеатвр! т«лте , 1вр тв съ пв те ллтпрвтвтегТ , пи съ
стъпапсщ! пеатвр! твлте , .ар пре «пе съ пв те стъпдпеаскъ.
г1 . Съ те Факъ пре тше Ботпвл Бвитегевл тъ» кап , Ш1 пв коаДъ , ш! ве1
ф! атвпч! аеасвпра , ш! п« ве! ♦! бе йесьпт : йе ве! асквлта порвпчие Бошпвлв!
Бвтпегевл»! тъ«, каре'ц! порвпческ е* ще астъг! съле пъаещ!, Ш1 съ ле Фач1.
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д! . Съ пв те авпц! Дела тоате к»в{птеле, каре'ц! порвпческ ей 1пе пстъя! ,
йеа Дреопта , са8 Деа стжпга, пп съ терцЛ о\>пъ Двтпеже! стрехи!, ка съ ле
слвжещ! лор .
а. 1Ш ва Ф1 ае пв ве! асквлта гласвл Лотпвлв! Лвтпегевлк! тъй, шг пв ве1 Лев^ц! .
ПЪ21, ип пк ве! Фаче тоате порвпчме лв! , каре'пД порвпческ ев Ц1е астъг!, вор *° 14веш' престе ппе тоате влестеппле ачестеа, ип вор къДеа асвпра та.
1ере ■.
е| . Блестетат съ фП тв Л1П четате , пи влестетат съ фп дп цартъ '.
2- 17д1 . 1Ш Блестегаате съ Ф1'е кътърие тяле , ип рътъппцеле тале .
Мамх:
т . Блестегаате съ -не роДврие пжптечелв! тъй, ни ройврме пътжптвлв! 2- 2тъв , шрехие вачиор тале , ип твртеле оиор тале .
л.1 . Блестетат съ фп те , кжп<1 ве! 1птра лм лъвптрв, ип влестетат тв, кжпй
ве! е ни' аФ.-фъ .
к. Съ тршицъ престе тше Лотпвл лшсъ, пп Фоптете, пи' пер1ре лдптр»
топте впДе ве! пвпе плжпа та съ ФачГ , пжпъ че те ва терсю пре ппе , ип пжпъ
че те ва сФжрпп пре тше оеграв пептрв ръвтатеа Ф&птелор тале, къ та! пъръс!Т пре пипе .
к& . Съ Л1шаскъ с1е тше Лотпхл топртеа , пжпъ че те ва тош йе пре пъшжнткл , дп каре Н1тр1 тв съ'л топтепещ! .
кн . Съ те ватъ пре тше Лотпкл кв лшсъ, пп квлтгоаре, пп К5Фр1'гнр1,
пи к» арсъръ , ни кв вчМере , ип нв вжпт стршъчос , ип кв гълвшаре , пи съ
те гопеаскъ пре тше, пжпъ че те вор шерДе .
кг. 1Ш съ Ф1в Червл, кареле есте Деасвпра капвлв! тъ8 Де аратъ , ип пътжптвл , каре есте свпт Т1пе Де Ф1ер.
к^ . Съ Деа Лошпвл Лвпшегевл тъв" плоаеа пътжптвлв! праф , ии пвлвере Дш
Чер съ се погоаре престе тше , пжпъ те ва гДров!, пп пжпъ те ва шерДе кв гравъ.
к@. Леа Лошпвл се #Н гмат дппаштеа връжтанплор тъ1, пре о кале съ еип
дппаштеа лор , ип пре шаптс къ! съ фвц! Дела Фаца лор, ип съ те дпшръщи дп
тоате дтпъръциле пътжптвлв! .
к5 . ПП съ Ф1*е торцП воццп тжпкаре пасхриорЧервлвТ, пп:пар1лор пътжп
твлв! , пи съ пв Ф1'е чте съ'1 апере .
ка • Батъ-те Лопшвл къ рапъ Егштепеаскъ ла шегвт , пи кв рже сълватекъ ,
пи кв вствр!те , ка съ пв те поц! вшДека .
кн . Батъ-те Лошпвл кв Дсстет1>ие , пп кв орБ1*ре, ип кв еппре Дш тште.
кл. . 1-1 п' съ пшъ! дп апиагъ 21 квт пшъе орвкл дптрв дптвпер1к, пи съ пв те
порочещ! дп къпе тале, ппсъ Фипъпъств1Т, ш1 хеФв^т дп тоате амеле , ппсъ
пв Ф1е чхпе съ'цД ажвте .
л . Фетее съ е! , ни" плт върват с'о Ц1'е пре еа, касъ съ хйепт!, вп*съ пв лъквещ! дптр'жпоа , ш"е съ съ^ещ! , Ш1* съ п'о квле?! пре еа ,
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мие.
6 15-

Агге!
1. 6

370
а* . Бовд тъИ съ се жкппе лшпаштеа та , пи съ пв тъпжпч! аЧптр^псвл, вс1пвл тъ8 квсиа съсе 1ас1ела -ппе , пи съ пвсе йеа лшпапо! ш'е . СНле тале съсе
аеа връжтапнлор тъ! , ии'съпвФ1'е чше съ'ц! ажвте .
лв . ФП тъ! , пи Фетеле тале съ се йеа алтв! пеат , ин оки тъ! съсе в!те орБ1ПЙ ла е1, цпппшкп съ пн поатъ тжпа та .
аг . Рос1кр1*ле пътжптклч! тъ8 , пи тоате остепелеле тале съ ле тъпжпче пеатвл , кареле тв п«'л щН , ин съ фи пъпъств1'т , ин асвпр1т лш тоате гиеле тале .
ад . Ш1 съ атецещ! пептрв весюрие каре ле ве! вейеа кв оки тъ! .
а^. Батъ-те Оотпнл к» рппъ реа престе цепвпк! , пи престе пвдпе , иасъп»
те поц! в1пг1ека тв «"ела т^лпие шчоярелор тале пжпъ ла крещетвл тъв.
ле . Съ те (Ькъ Бопиш пре тше , ин' пре лшпъратвд тъ» , пре кпреле веТ пвпе
престе тше ла пеашкл , клре т» п»'л ш» » п«1 пършцп тъ!, пи ве!слвж1 аколо
<1»шпеге1лор стрепп, летпе.юр, иИ шетриор .
ла • Ш1 ве! Ф1 аколо с1е ржс, ап а"е т'дс1ъ, ии' сю повеете ла тоате пеашврме,
ла к;фе те вп а"вче Ботпвл .
ай. Сътжпцъ твлтъ ве1сетъпа лшцаршъ, пнпвцшъ ве! стржппе , пептрв къ
о вор шжпкп лъкгстеле .
ал. . Ше ве! съсП , пи' о ве! лккра, пи вш пв ве! веа , шч! те ве! весел! (Иптрв
еа, пептрв къ о ва тжнка в1ертолв .
м . Маслпн вор Ф1 цш лш тоате хотаръле тале, ии' кв впт бе летп пв те ве! вп
ие : пептр» къвор кв]це таелшлетале .
ма. ФП , ни Фете ве1 паще, пи' П8 вор Ф1 п! тъ!: пептрв къ вор терпе лш ров!е.
мк . Тоц! попи! ть! , ии росЬрие пъшжптвдв! тъв" ле ва тош пъл1тира .
мг . Чел петертк , К!>реле есте лштрв тше се ва св1 престе Т1пе све С8С :
1ар тв те ве! погорж жос жос .
мд . Ачеста те ва лшшрвшвта пре тше : пф тв пв 'д ве! лшпрвшвта пре ел :
ачеста ва Ф1 кап , 1ар т» ве! ф! коас1ъ .
м(7. Ш1 вор веп1 престе тше тоате вдестепиде ачестеа , ин те вор гош" , пн
те вор пршс1е пжпъ че те вор 1персю, ии' пжпъ че те вор сФжрин, пептрв къ п'и!
асквлтат гдасвл Ботпклв! Штпегейлм тгн, ка съ пъгещ! порвпчме дв!, иплшарептърие л»1, кжте 'ц! а порвгшт иде .
ме . ИН вор Ф1 лштрб тше сетне , ин пнпвп! лштрв сътжпца та пжпъ лдп веак.
я*з . Пептрв къ п'я! елгнпт Ботпвлв! Овтпегевдв! тъй кв Б8квр1е , ин' кв интъ бвпъ пептрв швлцшюа твтвлор .
ми . ИН ве! сд»Ж1 връжтлшмор тъ! , пре кпрп ва тршГте Бошпвд асвпрата
лдп Фоате, Ш1 лдпеете , Ш1 лш гоД1чвпе , ин лш Д1псъ (1е тоате . 1Ш ва пвпе
жвг с!е Ф1вр пре гркшихвл тхв, пжпъ че те ва шерйе йе тот.
м-о- • Ш» ва а(1нче престе Т1пе Оотпв-д иегт (1е йепарте (1ела тарцшеп пъшжптвдв! , квю гвоаръ вкдтврвл , пеат, акърма лшбъ пв о ве! дтцедеце .
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н . Кеат кв флцъ первнппатъ, кпре п» се ва сфН Де Фгца чет вътржп , пп
Де чел тжпър пв'1 ва Ф1 тиъ .
нд . 1Ш ва тжпка пащерие в1*телор тале, пп роДврие пътжптнлв! тъй, пп
пв'цТ вор лъса Ц1е , п!ч1 г}'ж& , шч1 ш'п , шч! впт Де летп , шч! Ч1'реал'ле вачиор тале , Л1ч1 твртеле оГлор тале , пжпъ че те ва шерДе .
нп . 1Ш те ва СФЪржта лттрк тоате четъцие тале , пжпъ че се вор стр1'ка
хМкрме тале челе лдппалте, пп челе тар! , лштр» каре аГ пъДъжДгит лдп тот пъшжптвл тъй. НИ те ва пекгж! пре Т1*ие лп тог.те четтцие т;ле, каре ле а
• Дат цДе Ротп»л Бвтпегечл пв".
нг . НИ ве! тжпка роДнрие пжптечелв! тъв* , карпеа ФЛлор тъ! , пп а Фетелор тале , карП 'ц! а Дат Ц1в Оошпвл Бвтпегевл тъв" , лптрв стршторареа
та, 1И1 дптрв пекпхкл тъв, кв каре те ва пекънп връжшашвл тъй.
мд . Чел Ц1Пгаш дптрв тше , ии чел Фрацет Фоарте ва кгцета ръв" кк ок1кл
съв" ескпра Фрателн! съ», ни пскпра Феше1 че! Дш сжпвл егв , ип всъпра челорл-алц! фм гй сьТ , кари вор рьшжлеи л«1 .
ме, Ка съ пв Деа П1ч1 впгпа Дш трвпкрме Филор съ! пре кари" ва тжпка, пептр» къ шипка пв 'I а рътас лв! ка съ Деа дптрв стрипторареа та, ни дптрв
некагкд тгн , кк каре те вор пекъжм пре тше връжшашн тъГди тоате четъцие
тале .
но . 1Ш чеа цшгашъ лптре во! , пи чеа фргнетъ Фоарте, каре п'а черкат а
кълка кв талпа ш*чор»лк1 съв- пре пъшжпт пептр» пГлгъоие, шл Фртц^ипе , ръХ
ва квиета кк омвл ясвпра Бърватвлв! съ8 чел Дш сжпвл е1 , пи асьпра Фечорвлв!
съ8 , пп осьпра Фете! сале .
нз - НИ соарта са, каре а е нит прштре коапселе е! , ип пре Ф1вл съв", пре
каре'л ва паще : къ ва тжпка пре ачещ|'а дптрв асккпс пептрв лтеа твтклор лдп
трв стрипторареа та, ни дптрв пекахвл тъ8, кв каре те ва пекъж1 връжташвл
тъ8 лп четъцме тале .
ни . Ле пв ве1 асквлта , ка съ Фач1 тоате кввштеле лени ачепиа , каре сжпт
скр1'се дп картеа ачеаста , ш! съ въ тешец! Де пвтеле чел Ч1пст1т , ни иипвпат ,
аДекъ : Де Ботпвл Бвтпегекл тъв .
нд . 1Ш пппвпате ва Фаче Готпкл вътъТле тале , пи' вътъие сепшщи тале,
бътъ! шпрТ, пи' пппвпате , ип воале реле, пп статорп!че .
а . Ш1 ва аД;;че' асипра та тоате певоие челе реле але Егшетвлв!, Де каре
те-а! тетвт тв Де кътре Фаца лор , пп" се вор лш Де тше .
а». 1Ш тоатъ воала, Ш1 тоатъ вътаеа, каре пв ст.пт скрке лш картеа лецН
ачещ1а , вз аДвче Ботпзл асвпра та пжпъ че те ва шерДе .
Зв . 1Ш вец! рътжпеа пкции кй пвтървл че! че таТ лдппаштеа ацГ фост каете,
леле Черлй! Де швлц!, пептрв къ п'а1 асквлтат глгхвл Ботпвдв! Овпшегевл»1тъК.
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Зг . ПИ лдп че кш с'а ввкврат Бпппвл а*е во! . ка съ въ Факъ воъ в1пе . ип
съ въ лдттвлцеаскъ пре воТ : аша се ва ввквра 1)отпкл Ле во1, ка съ въ таргъ
Пре во! . 1Ш въ вецТ скоате (Ип пъшжптвл , лдп каре терпец! съ'л шощепщ! .
§д . 1Ш те ва лдпшръцра пре тте Ботпкл Пътпегеьл тъв" лш тоате неатврие
йела 0 тарщпе а пътжптвлв! пжпъ ла чеаТ-л-алтъ тврпте а пътжптклв!, пи' ве1
слкж1 аколо плтор (Ьтпеге! , летпелор , пи шетрмор, пре кпрн п1ч! т« пк *Г а!
ЩДВТ , П1Ч1 ПЪрШЦЛ Тъ! .

Зе . 41 нп лдптре пеатврие ачелеа пв ве! авеа осНхпъ , тч! ва осНхш талпа
шчорвлв! тъ8 , шГц! ва (1а Ц1е Ботпвл аколо штъ спершасъ, ип ок! литнекац! ,
ПН СВФЛвТ ТОП1Т .

|з . 1Ш ва Ф1 В1*аца та спжпгвратъ лдшшптеа окмор тъ1, пн те ве! тете 210а ,
пи' поантеа , пи пв ве! кре(1е шецп гале .
Зз • 01пнпеаца ве! 21че : о кжпс! се ва Фаче сеаръ ! пн сеара ве! апче : о кжпй
се ва Фаче аЧннпеацъ ! (1е Фрша пипш тале, с!е каре те ве! тете, пи <1е веЛерие ,
кареле ве! веДеа кк оки тъТ .
Зй . 1Ш те ва лштоарче Оотпвл лт Егтет кв лвптр! , къ калеа каре ат 21С
Ц1с , та! тклт п'о вец! вес1еа. 1111 аколо въ вец! вШе връжтапплор вощрц
съ Ф1*ц1 ров! , Ш1 роаве , ип пк ва Ф1 чше съ въ квтпере .

К А П

ке.

Легътвра, Ш1 лиръш&птвм [сраитешлор ккПкпишгсй , Лкпъ Фачерме йе Б1пе ало Ьошпмм; ш{ ашер1Вдарса липпропиа челор че и» вор ц^пеа кре&пца .

»«|ре.
и- 4*

,

честеа сжпт кввШтеле легътврН, каре а порвпчп Ботпвл лв! Мо!с1
съ о лштъреаскъ кв «Н лв! 1сра>'л лш пъшжптвл лв! Моав , аФаръ йе
легътвра , каре о а фъквт кв е! лдп Хор1в .
зКиШ) н . ПИ а кешат Мо!с1 пре тоц! фН лв! Гсраи , пп а х(с кътре е! :
во! ьц! въгвт тоате , кжте а фъквт Бошпвл Овтппегеьл вострв лш пъшжптвл Егшетвлв! литаттеа воастръ лв! Фараоп, ип елвпиор лв! , пи тот пътжптвлв! лв! .
г . 1сп1теле челе тар! , каре ле-а въгвт окП тъ! : сеншеле , пи шшвшле челе
тар!, тжпа чеа таре, пи врацвл чел лшпалт.
д. 1Ш пв в'а (1ат воъ 1)огапвл Внгапеген иншъ същщ!, пн ок! съ вейец!, ип
врек! съ лвхщТ пжнъ лш 2 10 а ачеаста .
€ . 1Ш в'а айве пре во! патрв-геч! йе ап! прп1 пвстхе, пв с'ай ^п век1'т хаТпеле
воастре , Ш1* лдп кълцътштеле воастре пв с'ав стржат Лн тчоареле воастре .
е. ПжГпе п'ац1 тжпкат , вш, ип въвтвръ вец1въ п'ад1Бъвт, ка съ Щ1Ц1, къачеста есте Бопшвл Бвтпегевл вострв .
3 . 1Ш ац! вешт пжпъ ла локвл ачеета , нп а еш1Т С1оп -^тпъратвл Есевоаглв! , Ш1 Ог ;^шпъратйл Васапвл^! л^ппа1птеа воастръ кв ръгвой .
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н . НП Чат бътвт пре е! , ни ле-пт лват пътжпткл лор , ни" л'от <кт тонпе
л»1 Рввип , пи' л»1 Гас1, пи ла жвтътате (Ип пеашвл лв! Мяпас! .
а. . НИ съ пъгщ! съ Фачец! тоате кквштеле легътври ачещ^а, ка съ квпоащщ!
тоате кжте вец! Фаче .
I . ВоГ стацТ астъг! тоц! лишаштеа Вотпвлк! Бвтпегевлв! вострв, та! шари
пеатврмор воастре , пи вътрдпп водни, ип жвйекъторИ вощр1, пп къртврарП
вощр!, тоц! вървацН лв! 1сра!л .
и. ФетеТле воастре, пи фН вощрц пнпетерпшвл че есте лт тявъра воастръ
а*ела тъеторвл лешиелор воастре , пжпъ ла пвртъторвл апе! воастре .
№ . Ка съ петречец! лштрв легътвра Ботпвлв! Бвтпегевлв! вострв , пи лт
влестеппле лв! , кжте Ботпвл Овтпегевл тъ8 пвпе асвпра та астъг! .
п . Ка съ те лштъреаскъ пре Т1'пе попвл лвРш!, Ш1 ел съ Ф1-е Бвшпегевл тъ8,
преккш а /Ле цде , ип преквт с'а;ккрат пършциор тй ла! Авраат, иплвПсаак,
ип лв! 1аков .
^1 . 1Ш пв пкта! воъ с1пгвр! пвШ ев легътвра ачеаста, пи влестетвл ачестя ;
(;| . 41 ип челор че сжпт кв во! астъг! а1ч! лшпаштеа Ботпвдв! Овтпегевлв!
вострв , пп челор че пв сжпт кв во! а!ч! астъг! .
51 . Къ во! цпц1 , кнго ат лъквЬ по! л^п пътжптвл Еппетвлв!, пп квт ат
трек<я 1Г|Ллгре пеяшврие, каре ле-ат треквт.
31 . 1Ш ац! въгвт елвркъчвшле лор, ип ПолП лор че1 йв летп, ш! Де татръ,
ае арцшт , ип с!е авр, каре сжпт ла еле .
Н1 . Съ пв Ф1'е лштрв во! чше-ва, върват, са8 Фегаее , са8 Фатше , саЗпеат,
кареле съ квцете съ се аватъ Дела Ботпвл Овтпегевл вострв , ип сътеаргъсъ
елвжяекъ йвтпегейор пеатпрмор ачелора . Съ пв Ф1*е лштрв во! вре о ръйъчшъ , каре ойръслеща лт еяс Ф1ере ип' атъръчвпе .
л.'| . Ш|" ва ф! днпъ че ва авг1 кввштеле Блестетвлв! пчеств1а , ва квцета лдптрв 1шта са , гшхш! : кввппчоасе съ Ф1е пие , къ лттрв рътъч!реа ниши теле вой втвла , ка пв липпревпъ съ шаргъ чел пъкътос пре чел пепъкътос .
к . N8 ва вреа ПвтпегеХ съ се пплоепвеаскъ спре ачела : ч! лткъ атвпч! се
ва апрпИе тжгнеа Ботпвдв! , ни" р,г.впа лв! асвпра отвлв! ачелгпа , ип" вор вещ
престе ел тоате влестеппле левп! ачещ!еа , каре сжпт скр!се лт картеа ачеа
ста , ип ва щерце Ботпвл пвтеле лв! йе свпт Чер .
кд . ШГл ва осев! пре ел Ботпвл ла реле аЧптре тоц! фплв! 1сраи йвпъ тоа
те влестет1ле легътвре! че! скрюе Л1П картеа лепи* ачещ!а .
кк . 1№ ва 21'че пеатвл чел-л-алт, фц вощр1 , карН съ вор сквла йвпъ во!,
1П1 чел стре1П , кареле ва веш сНп пътжпт бе йепарте , Ш1 вор вейеа вътъив
пъшжптйли ачсл»1а , па воалеле лв!, каре ле-ев тршис Потпвл престе ел .
кг. Кв П1атръ пвчоасъ, Ш1 кв сърътвръ арс : тот пъгажптвл /в! п» се ва се—
тъпа, П1ч!вп оНръсл! , ш'ч! ва креще престе ел вре о верйеацъ : -рп чек1оо*а<
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Фачере. сврппт СоЛота , Ш1 Готорп , АЛата , ш! Сево1'твл , пре каре ле-а сярват
19. 24. Сошпвл лдптрв {вцшеа , ип лдптрв тжтеа са .
з^\шър:
** ■ ии вор 21че тоате пептврие : пептрь че а фъквт Потпвл аша пътжп9: 8:
твд.ч! «честиа ? ш! каре есте ачеастъ 1в|!тв таре атжте! ?
1ерспиа.
к(>. НИ вор ръспвшЬ : пептр» къ а пъръск дегътвра Оотпилн! Бвтпсгехлн!
22- 8: пършциор лор % каре о а фъквт к« ггьрищН лор , кжпй 'I а скос пре е! Ла пътжптвл Егшетвлв! .
кг. 1Ш с'ав йвс с!е айслвапт ла йвтпеге! стреШ, ип с'ав" лишпат лор, пре карН пв 'I а8 Щ1«т, ии п» ле-ав Л1тпърц1т лор .
*3 • Пептр» аче1а с'а тжшеат кк 18цпне Вотпкл асшра пътжптвлв* ачедгла,
ка съ а<)8къ асвпра дв! тоате влестешие челе скрюе лш картеа лецп ачещ(а.
кн . Ш\ 'I а рМкат пре е! Ботпвл (Ип п ьтжптвл лор к« тжшо , ш( кв врпнз,,
ии кв апршйере таро Фоарте , ин '1а лепмЬт пре е! лштр'алт пъшжпт , преквт аквш .
кл. . Челе асквпсе сжпт ла Потпвл Ркгопегенл пострв: 1пр челе арътате сжпт
да по1 , пп да фп пощр1 пжпъ Л1п веак , ка съ Фачеш тоате кввштеле децп
ачсщ|"а .
К А П

А.

Л\п<!еап1пг ИоГс1 ла покъшуъ пре че? гренмцГ : въ покъмща чеа аа^евъратъ ^шг..'спхсще пре Пмппе»е§ : порвпка чеа йатъ поъ пв есте йепаргс <1е поГ : .цпгрк и'лереа , са* пе цшерса ачедора съ ФЪгъЛвеще
шица . пи Б1пеле , тоартеа , Ш1 ръвл, ка Лт нос алсглп<1 вшелс съ тръ1т, ип съ М ие ЛШ1Ш с1е ръ» .

2Ма«.
1 ».

1 ва Ф1 Лвпъ че вор веп1 престе тше тоате кввштеле ачестеа ,
вше-кввжптареа , ип' влестегавл , каре ле. ат пвс лмпаттва ФецП
тале, пп' ле ве1 ккцета кв |о1шч та лт тоате пеаткрие , ор! впею
Ш те ва лшпръцпеа Ботпкл Пвтпегевл тъв .
н . 1Ш те вех лттоарче ла 1)отпвл Вктпегехд тъв, ш» ве! асквлта глясвл дв!
лштрв тоате , кжте порвп ческ ей цде астьг! , сИц тоатъ шппа та , нн «Ип тот
скФлетвл тъв .
г . Ва тътъМ Иотпвл пькателе тале , пп те ва тив1 , ии 1'ар те ва айвпа
Лп тоате пеагаврме лштре каре те-а липпръщ1*еат Оогапвд Овшпегевд тъй .
д . Бе ве! Ф1 Л1тпръщ1еат йе да о шарц!пв а Червлв!, пжпъ ла чеяТ-л-ялтъ
шарц|'пе а черкдв! , Ле аколо те ва аа\ша Ботпвл Овитехевл ть» , пи йе акодо те ва два . ,
е . Ш1 те ва въга Ботпвл Овшпегевд тъй лш пътжптвл, каре дМ{ юощеп1Т
пър1пц1[ тъГ, Ш1'л ве! тошепц ш!^! ва Фаче вше ц!е , Ш1 те ва лишпвлц! та!
твдт йекжт пре пър1пц|'1 тъ! .
е . 1Ш ва квръц! лшшрежвр Оошпвл 1п1та та , ш! 1"т'та сепинцН таде , ка
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съ 'авещ! пре Оотпвл Ъшпегвгл тъв" Па тоатъ пита та , ии Ли тот свФлеткл
ть8 , ка съ тръещ! т» .
а. 1Ш ва пше Богапвл Пвтпегекл тъ8 влестенпле ачестеа престе връштаиш тъ1, пп престе че! че те-ав вржт , ип те-ав" гошт пре тше .
й . 1Ш те те ве1 дптоарче , пп ве! асквлта гласвл Потпъчш Ввтпегеьлв!
тьв , ип ве! Фаче порвпчме лв! , каре порвпческ е» ц"е астъг1 .
«. 1Ш те ва вню-кввжпта Бопшвл Вктпеаенл тък , дптрв тот лвкрвл тж!шлор тале, дптрв ройврие пжптечелв! тъв" , ии дптрв пящереа впелор тале ,
ип дптрв иоийеле пътжитвлв! тъв : къ се ва дптоарче ])отпвл Бвтпегевд
тък , ка съ се ввквре йе пле , ип съ'ц! Факъ ш"пе , преквш с'а ввкврат йе а ьрищП тъ! .
■ . Бе ве! асквлта гласвл Ботпвлв! Овшпегехлв! тъ8 , пп' ве! п ьг' порвпчие лв!,
ип диЛрептърме лвГ , ии' ж (1екгцие лв! челе скр1*се дп картеа лерЯ ачецпа ,
ии те ве! дптоарче кьтре Оошивл Бвишехевл тьв й'т тоатъ шша та , ип (Ми
тот свФлетвл ть8 .
&1 . Къ порвпка ачеаста , каре о порвпческ ев" Ц1*е астъх1 п» есте та! пре
с: с , п'ч' есте ("епарте йе тше .
К1 . N8 есте ли чер , ка съ 2*ч! : чше Лштре по! се ва св' дп чер , ии' съ
рот :
П10 а(1ккь, ка авхШсГо съ 0 Фачеш ?
10- 6п . N141 есте (Па коло йе шаре , ка съ зич! : чше сПптре по! ва трече (Пи
коло йе тире , ип' о ва а(*вче поъ , ка ав2ша"о съ о Фачет ?
д1 . Щ Фоарте апроапе йе тше есте кввжптвл , дп г^ра та, ии' дп нишата,
ни ди тжппле тале есте , ка съ'л Фач1 .
$, 1ать аш ивс астьа! дппаштеа ФецП тале в'аца , ии тоа{.теа, стеле ,
ш( ръ2Л .
61. Бе ве! асквлта порвпчме 1)оишвлв! 1)втпегевлв! ть8, кореле порвпческ
ев астг/л ц'е : ка сь Евьещ! пре Пошпвл ГЗвишегевл тьк, ии съ вшвл' дптрв тоате кьие лв! , ип сь пьхещ! лпйрептьрие лв! , нп' порвпчие лв! , ип жк(1екъЦ]"ло лв! , вец! тръ' , ип' въ вец! лшшзлцд, ип те ва ьше-квв&ита Ьоишвл Овшиегевл тьк ди тот пьшжптвл, ла каре ве! штра сь'л тощепещк
а1 . 1ар (1е съ ва екипна пита та , ип па ве! асквлта, ии дишължпйв-те те ве!
димна 1а алц! ("вшпеге! , нп ве! слвж' ЛОр .
и1 . Сгшк Ц1в истъх!, къ кв пер'ре вец! пер', ип пв вец! тръ' х!ле твлте пре
пъшжптвл ( 1 ) ла каре тречец! во! 1ор(*апвл , ка съ'л пющешц! .
л.1 . Мъртвр1е съ'ш! ф'е пие астъг! асвпра воастръ Червл , ии* пъшжптвл , къ
ип В1пца , ии шоартеа ат пвс дппаштеа ФецП воастре, ип Бше-кквжптареа ,
шП' влестетвл . Алеоо в'аца , ка съ тръещ,! тв , Ш1 съшжпца та .
14. (.1; Да «иднеинс: I») е и ш ига О&шпсгев! п&(1ъ цЯ" .
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к. Гввеще пре Ботпвл Ввтпехевл тг8, ш! асквлтъ глпсвл лв!, пп те л?пещв йе ел , къ аче чета есте ви:ца та," ппйелвпгареа гмелор тале. васълъквещ!
пре пъшжптвл , пептрв каре с'а жврпт Ботпвл пършциор тъ! лв! Аврааш , пп ла!
1саак , пп лв! 1иков , ка съ'л о"еа лор .
К Л II

ЛА.

Ио1с1 ивпе пре Псяс ф!кл к\ 1Уяв1 .цп лок^л съв пот.птЛтор : скр|"е а<1оя геце , пи о (Н преоцг-ор , пп
ьътр&шлор съ оц1е, пп ,рп апн , ал шаптсмеа съ о чегеаскъ попвлвлв! .

»

1 сФжршшй Мо1с1 а гртЛ кввштеле ачестеа кътре тоц! фп' лвПсраи .
н . А 2Ю кътре е! : Ае о свтъ , пп Аоъ-гечг бе ап! сжпт ев астъа!,
ии та! твлт пв ооч съ штрв , пп съ ес(^1)ш) Вопшкл а г"с кътре
апле : пв ве! трече 1ор(1апвл ачеста .
Квтере.
г. Вотпвл Бвтпеяевл тъв" чел че терце лшпаштеа Фецптале, ачела вашер27. 23. ае пеатврие ачестеа Дела Фаца та , пп ле ве! тощещ пре еле , пи' Псвс чел че
терце лшпаштеа Фец1'! тале , преккш а гръ1"т Ботпвл .
^ . 1Ш ва Фаче Ботпвл Бвтпегевл тъв лор , квт а фъквт л»! Сшп , ш! лв!
Мвтере. Ог челор (1о! ^тпърац! а! Аторе!лор , кари" ера а*ш коло а"е 1орс1ап , пи пъа. и. гажптклв! лор, квт '!а гпербвт пре е!.
е- 1Ш с1впъ че'! ва йа пре е! Бопшвл воъ , съ ле Фачец! лдп че кш в'аш пормьЧ1Т воъ.

9 . ^твървътеагъ-те , пп те лттъреще , пв те тете , тч! те спер1а , тч! те
.цпгрог! <Ь Фаца лор, къ Вотпвл Бвтпегевл тъв чел че терце лдппаштеа та лшпревпъ кв тше пв те ва пъръс' , п!ч! те ва лтса .
1сяс Кяв
3 . ИЛ а кетат Мойя пре Псвс, ии* '! а ъ\с лв! лшпаштеа а тот 1сра1лвл : лп
1. 7.
вървътеагъ-те, пи' те лштъреще, къ тв ве! штра кв попвлвл ачеста лшпътжптвл,
злдтп»: каре с'а жврат Ботпвл пършциор вощр1 съ'л с1еа лор: пп тв'л ве! лшшърш' лор
2. а .
кв сорц! ка съ'л тощепеаскъ .
й . 1Ш Ботпвд , чел че лдтпревпъ кв т!пе терце литатте , пв те ва пъръс" ,
тч! те ва лъса , пв те тете, тч! те спер1а .
а . 1Ш аскрю Мо!с1 тоате кввштеле лецп ачещ'еа лштрв о карте, Ш1 оа ват
преоциор Фплор лв! Лев1 , кари пврта сиипвл леци Ботпвлв! , пи вътржтлор
Фплор лв! 1срам .
I. ИП ле-а порвпч1*т лор Мо!с1* лдп 21*оа аче1*а , химии!-, двпъ шапте ап!лшвреюеа апвлв! ертърп лш сървътоареа кортврйор .
&1 . Кжп<! се ва аавпа тот Гсраивл съ се арате лишаттеа Ботпвлв! Бвтпегевдй вострв , лш локвл , каре'л ва алепе Роптал , съ четщ! лецеа ачеаста л^ппаллтеа а тот 1сраивл ла авхвд лор .
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■и . АЛвпжпа' попвлвл пре Бървац! , Ш1* пре Фете1 , пи пре првлч! , ни' пре пстертквл челсНп четъцие воастре , касъавгъ, нпсълдпвеце а се тете с!е1)ошпвл Овтпегевл съв , пи авгшс! съ Факъ тоате кввштеле лецп ачещда .
г! . 1Ш фп лор , кари «8 III 18, вор ЯВХЦ ПН вор лдпвъца а се тете (ю 1)ошпвл
Бвтпегевл съв лдп тоате /Ллеле , кжте вор тръ! е! пре нътжптвл , ла каре во!
тречец! 1ор(1апвл , съ'л тощепщ!.
^1 . 1Ш а 21*с Потпвл кътре МоГсг. ]'атъ с'а» апрош'ат гиеле шорцП тале , К1*ашъ пре Псвс , ни" стацТ ла винде кортвлв! търтврп , пи в ок; порвпч! лв! . 1Ш
а шерс Монп , пи Псвслакортвл търтвр^е! , пи а стътвт ла вппле кортвлв! търтвр1е! .
61 - 1Ш с'а погоржт Оогапвл лдп стжлп Ле пор, ни' а стътвт ла впиле кортвлв!
търт«)и"е1 . 1111 а стътвт стжлпвд чел (ю пор да вшие кортвлв! търтвр1е! .
01 . НИ а /Ле 1)01ппвл кътре Мокп : 1атъ тв ве! аорпи кв пърйщи тъ! .
II П
сквджпДв-се попвлвл ачеста ва кврв1 Двпъ ЛвпшегеП че! стреш! а! пътжптвлв!. лш ка
ре 1птръ, ии тъ вор пъръс! пре пипе, ни' вор стри;а легътвра теа, каре ат фъквт к» е! .
е!. 1Ш тъ вой тжшеа кв 1вцппе асвпра лор лдп /Лоа аче1'а, пп воШпъръс1 пре
е1, пи войлдптоарче Фаца теа ае кътре е!, пиваФ1 тжпкарейе тот , шГл вор
аФла пре ел реле швлте, пи пекагвр! , нп ва гпе лдп гша аче!а: пептрв къ пв есте
1)ошпвл Бвтпегевл пиев" лдптрв шше т'а8 аФлат релеле ачестеа .
И1 . 1ар е8 лдпторкжш! вой лдптоарче Фаца теа Ле кътре е! лдп г!оа пче1а пеп
трв тоате ръвтъцие, каре авЧъквт, къс'«8 о*йс е! ла Лктпеге! стреш!.
л.1 . НИ аквт скрщ! кввштеле кжптърн ачецла, ии лдпвъцац! пре фп лв! 1сраи,
пи овъгац1 лдп гвралор , ка съ Ф1е пие кжптареа ачеаста лдтпрот1'ва ФецН търтвркмпе! асвпра Филор лв! 1срам .
к . Къ'! В018 въга пре е! лдп пътжптвл чел бвп, каре пГат жврат пър1ппдлор лор , съ ле (1ав лор пътжпт , Ат каре кврце лапте, ни' пп'ере . НИ вор тжпка , ин сътвржшЬ-се се вор втплеа: ппсевор лдптоарче ла Лвтпеге! стреш! ,
ин вор елвж! лор, ни тъ вор тжшеа пре пипе, ни' вор сгрка легъткра тоа,
каре о ат пвс лор.
к* . ИН ва Ф1 кжпа* вор аФла пре с! реле твлте , ии' псво!, ва ста лдшпроТ1'ва лор кжптареа ачеаста лдппаттеа Фецн лор шъртвршш! , къ пв се ва в!та
сИп гвра лор, ил алп гвра сенш1ц1е1 лор, къ е8 щЙ ръвтатеа лор, кжте вор
Фаче а1ч! встъж! та! лдппатте Лече'1 воШ въга пре е! лдп пътжптвл чел бвп, ка
ре пГши жврат пърнщиор лор .
ни . 1111 а скри: Мо!с1 каптареа ачеаста лдп жша аче1а , ии а лдпвъцат пре
Ф11 лв! 1сраи .

48.
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кг . 1Ш а пор«пч1т МоТс! лв! Пскс ф1клв! лв! №ав1 , ни '1а х!с дв! : лшвърБътеагъ-те , ни те лштърете, къ те ве! въга пре фп лв! 1срам ^п пътжпт5л, каре с'а жврат лор Ботпвл , ип' ел ва ф! кк тше .
кд . 1Ш Двпъ че а сФжринт Мо1с1 а скр1 тоате кввштеле лени ачещда лдп
карте п,т.пъ лт сФжрпнт .
к^- А порвпч1т Левщиор челор че пврта (нкрии лещ! Ботпвлв!, гшжш!:
кб . ЛвацД картеа лецп" ачещДа , ип о пвпец! а"е латнреа С1кр1влк1 лецп Ботпвлв! Овтпегевлв! вострв , ин съ Ф1*е аколо търтврве асвпра та .
кд • Къ щШ ев л\тпроп'в1реа та , ип черв1чеа та чеа вжртоасъ , къ лпшъ В1'я
фнп<1 ев кв воГ астъгТ лшпрот1втч1 ацД фост лв! Ввшпеае», квшйар пввец! ф!
нп с1впъ шоартеа теа ?
кн . АйвпацТ ла тше пре тя! тарн пеатврьюр воастре, пн" пре Бътржпп во.
щ[)1 , ми пре жвсЬкъторП вощр1* , ип' пре къртврарн вощр1 , ка съ гръеск да
авгхл лор тоате кввштеле ачестеа, нп съ пн1« асвпра дор търтвр1'е червл, пи"
пътжптвд .
кл . Къ цпв къ с1»пъ шоартеа теа вецТ Фаче Фъръ Ле деце , ип' въ вец! авате
Дела кадеа , каре ат порвпч1Т воъ , ип въ вор ажвпце пре во! реле лшгмеле
челе Не апоТ , къ вец! Фаче реле лшппштеа Лошпвлв! , шГл вец! тжтеа кв
двкрврие гожншор воастре .
а. 11И а гръ1т Мо1с1 ла авгвл а тоатъ айвпареа лв! 1сра!д кввштеле кжптьрп
ачещ1*а пжпъ лдп сФжрнпт .

К А п

йй .

Айоа кяптаре а л! МоГс| , кк каре ж|кче атште «ячсрме йе Б1пе не 1*Г Пятпегея ,
пи' петклцъпиреа попмклМ , чса Ле тиге орГ <1ела Октиегея пейепсиъ : съ порвпчеще лм МшЧ) съ се ске -лп твп1еле Апарт , съ вахъ път&птм «ъгьЛвшцН .

10В,
8- 8.

а атште Червле , пп вой гръ1 , пи' съ авгъ пъшжпткд кввште йш
гвра теа .
в . Съ ащепте ка пдоаеа ръспвпсвд т!е» , ип съ се погоаре ка
роа гра1«р1ле теле, ка плоаеа пре троскот , нп' ка роа превврвепТ.
г . Къ нвтеле ОошпвлкГ ат кетат , вац! търйре БвтпегевлвТ пострв .
д . Бйптеяей, адевърате сжпт двкрврие лвГ, нп тоате къие л«1 жкйекъцц Оятпсхс« есте креоЧпчос , пп' пв есте пебрептате лштрв (1жпс«л , арепт , нп К8В1*ос
есте Ботпвл .
(: . Греннт-ав. пв сжпт а\ лв! фп че! кв пр|'хапъ, пает лшйърътшк пп ръсврът|*т .
е. АЙ ачестеа Вотпвлв! ръсплътщТ? Ачест попвл есте певвп , пи' пе лшцелепт . А8 пв лшс8'пн ачеста пърштеде тъв те-а пгопмпт пре тше? пн те-а фъквт, Ш1 те-а 21сПт?
3 . А(1йчец1"-въ атште бе идеде веаквлв! : сокотщ! апн пеашвлв! пеатар!
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лор : лдптреавъ оре татъл тъ8 , пп ва повест! пле , ии пре че! вътрдп! а! тъ! ,
шГц! вор спкпе пде .
я. Кжпа1 а липпьрц1т чел преа лдппалт пеатврме , кеш а сетъпат пре Филм
Л(1аш , ай пес хотаръле пеашврмор йнпъ пвшървд ^ицериор лв! Бьтпехеа .
л . Ш'1 с'а фъквт партеа Болшвлв! попвдвд съ« 1аков , Фвша тощешрП сале
1сраи .
I . .Га лшЗествлат пре ел Л1П пксп'е лдптрв сете Ле ара"ере лдп пъшжпт Фъръ
йе апъ, Л1пквпиврат8-л'а пре ел, пп л'а лдпвъцат , пн л'а пъ/лт, ка лвпипа оювлв!.
*|. Ка »п вклтвр ш'а акопергг квГбвл съ» , ни спре пви съ! а <юр1'т, лштшгжпсЬГш! аршме сале Та прппнт пре о! , ии '1а рМшат пре вгаерП съ! .
■ I . Потпкл С1пг«р '1а повъцв1т пре е! , ип пв ера кв Нжшни Пвпшегокстреш.
г1. Св1тв-1а пре е! ла вжртктеа пъшжптвдв!, хръш'тв-1'а пре е! кв ройврме
цариилор , свпт-ав ппере аЧп щатръ, пи' впт йе летп <Нп ш'атръ вжртоасъ .
д1 . 8пт ве вач! , пп лапте сю о1 кв гръитеа пиеиор , пи а вервечиор , а фНлор Ле тавр! , ип Ае цап! , кв гръате (Ип тъЛвха гржвлв! , ип' сжпие (1е стрвГВр ЙКБЪВТВШ.

^1. 1Ш а тхпкат 1аков , ии с'а сътврат , ни' с'а лепъйат чел 1'вш'т : ^пгрошатв-с'а , лдпгръшатв-с'а , лгц1тв-с'а, ии а пъръат пре Бвпшегевл чел че л'а
фъкйт пре ел , пи с'а с!епъртат бела Нвпше/е» тжптваторвл съ» .
91 . Мжтатв-т'а лдптрв чеГ стреш! , лдптрв вржчвпие сале т'а атър,т.т .
31 . Жертв!т-а драчиор , пи пв лкГ Бйтиеге» , (Ьшпегеиор , пре кари пв 'I а»
Щ18Т : по1, ш! с1е квржпЛ а вешт, пре кари пв 'I а» цивт пърп1Ц11 лор .
т . Пре Пвтпеге» чел че те-а пъсквт а! пъръат, ни а! в!тат пре Лвшпегев
чел че те хръпеще .
д| . Ш1 а въявт Богапйл , пи 'I а първт ръ» , пи' с'а скжрв1'т пептрв тжшеа
♦Плор съ! , пи' а Фетелор сале .
к . НИ а г из : лдптоарче-во1б Фаца шеа беспре Лжпши, ии' воШ аръта че ва
Ф1 лор лдп гмеде чсле Ае апо!, къ пеат лдшгърътшк есте , фп ла кари и» есте
креЛпцъ лдптр^пип! .
ка . Е! ш'а лдптържтат пре пипе лдптрв чел че пв есте Бвгапегей , тжш'атвт'а лдптрв МодН съ! , пп е« во1» лдптържта пре е! лдптрв чел че пв есте пеат ,
лдптрв пеашвл чел пе лдпцелегътор вом врцю! пре е! .
кп . Къ фок с'а апринз Ли тжшеа теа , ара"е-ва пжпъ ла Шил чел та! с!е жос , и-им.
тжпка-ва пътжптвл , ии ройкрме лв! , ара"е-ва тешелиле твпцмор .
15. 14.
кг . Ас1впа-во18 ла е! реле , ии' съпецие теле во1й СФ<крш1 лдптрв с!жпни"1 .
Гопип .
кл> . ТошпЛв-се (1е Фоате , Ш1 ^е тжпкареа пасъриор , ни' гжрБ0в1*ре певш- ю. 19.
йекатъ , Лпц! (1е х1аръ во1й трШте асвпра лор , кв тжгиеа челор че съ тжръск
пре пътжпт .

48. \
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ке • Шп яФаръ ва стърт пре е! сяБ*еа, пи аЧп кътър! Фр"ка, тжпървл кк Фечоара , скгъторвл , к» вътржпвл че стъ лжпгъ ел.
ке . 2и;-ат рнлт-вой пре е1, ни вой Фаче съ лтчетехе (Нптрв оатеп! поте-

1ереш:
9. 12.

треа лор .
кд. Фъръ пята! пептрк т<т.т'еп връжтапилор , ка съ п»'ш! лвпцеаскъ апН , ш!
ка съ пк л' съ пее аскпръ прот'вп'ч"1 , касъпвглкъ: тжпа поастръ есте лшпалтъ,
ин пк Оотпкл а фъквт ачестеа тоате .
кн . Къ пеат че ш'а т'ерйнт сФаткл есте, пи' пк есте лштрк с1жпти гпппцъ.
кл. . Лт,а гжпсПт съ ллпелеагъ , ачестеа тоате съ ле 1а дп вретеа чеа витоаре .
д . Квт ва гот кпвл о пие , пи ЛоТ вор гот яече тН ? с!е пв 1ар Ф1 йат
Вктпегев пре (1жпши , пи Ботпвл 'I а йят пре е! .
л» . Къ пк сжпт йктпегеН лор ка Ивтпегевл пострв , пи връжташи пощр!
сжпт педпцелогътор!.
ля. Къ сПп в^еа Сойотклв! есте В1еа лор, ии вща лор (Шп Гоюора , стрвгврвл
лор стркгкр с!е Ф1"ере , поатъ с1е атържчкпе лор .
аг . Мжгие о"е вълавр есте вткл лор, пи тжте Ле аспМъ певшвекатъ .
лд . Ав с!оар пк 1лтъ ачестеа тоате с'а« аДкпат ла пипе , пи с'а8 печетлв^т дп
вдеперПле теле ?

С1рах.
2». 1 .
Ротап!
12. 19.
Евре1.
ю.зо2 Мака:
'•61ерет1а.

ле • фп 7Лоа 1*2БЖпт'ре1 вой ръспдъп, дп врешеа, кжпд в'а рътъч! ш*чорвл
лор : къ апроапе есте гша пер1ре! лор , пи' сжпт с!е фяцъ челе гъте воъ .
аз . Къ ва жмЬка Оотпкл пре попклкл съ8, ии спре слкпме сале се ва втШ,
къ а въгкт пре е! слъбъпопщ! , ии пъръс1*ц1 дп пршежсШ, пи* пепкттчош! .
лч- Ш1 а 21с Вопшйл : впие сжпт йктпегеЛ, спре карП л« пъ<Ьж<Шт .
ли . Кърора гръс1'теа жертвелор лор тжпкацГ , ни кец! вшвл потепелор лор?
сколлъсе , ии съ ва ажнте воъ, ии съ се фокъ воъ акоперЬор!.
ал . ВейецГ, ве(1ец1 , къ ей сжпт , ии пк есте Окпшегев аФаръ Ле пипе , ев" воЙ
ЙЧ1{]е , пи во1н Фаче В|'в, вате-вой , ииеввой вш^ека, пи' пк есте чше съ скоацъ

2. 28. Лп тжТпие теле .
1 лдшп:
м. Къ вой ркПка ла чер тжпа теа, ии тъ вой жкра пре йреапта теа , пп
2.6. воШ Ж1че : вЙ сжпт ев дп веак .
ТоВ1в.
ма . Къ вой псккц * ка Фклперкл сав1*еа теа , ии ва лва жксюкатъ тжпа теа ,
у*. 2.
ии вой ръсплът1 пейеапсъ връжтапилор , пи челор че тъ кръск пре пипе воЙ
.Дце :еп: ръСП.1ЪТ1 .

16. 13.
мп . -|\" въта-вой схпецие теле Ле сжппе , ш1 сяв'еа теа ва тжпка карпе ,
—15. с1т сжпцеле челор ръпщ! , ии «Пп роште , сНп капетеле воермор пеатнрйор .
1ов .
10- 7-

Мг . Весел*ц*-въ черкрие дтпрекпъ кк ел , ии съ се дпкше лк! тоцТ .^ппсрН
лв! Бктпегев. Веселщ'-въ пеатвр! кв попвлвд двТ, Ш1 съ се дптъреаскъ лв! тоц!
♦II лк! Лктпегев 1 къ сжпуелк! Ф11лор съ! Фаче пвялйъ : Ш1 ва йгвжпсН , ии" ва
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ръсплъп песюапсъ връжтапплор ,
Ботпвл пътжптвл попхлнлк! съ8 .

ин челор че връск пре ел ,

пи ва квръцд 2 Мам :
т. е•

мд . НИ аскрк; Мокц кжптареа ячеаста лш 2и'оааче1'а, пи а жпвъцат пре фп
и! Хсрам .
ме • Ш» а ветт Мо1м , пи а грък тоате кввштеле лецН ачец^а жппаштеа а
тот попвлвл , ел , пн Псвс Ф1вл лв! N881 . 1Ш а жпчетат МоШ а гръ1 кввштеле
ачестеа да тот 1срамвд .
м§ . 1Ш а 11С кътре е! : лвац! аппптс кв нита воастръ ла тоате кквштеле ачестеа , каре ле търтвргсеск ев воъ астъж! : Ка съ порвпчщ! Фнлор вощр1, съ
пъгеаскъ , нп съ Факъ тоате квъчптеле лецЯ ачещда .
ма . Къ пв есте ачеста кввжпт йешерт воъ , къ ел есте в1аца воастръ , пи
пептрв кввжптвл ачеста вец! жшЗелвпга 21леле воастре пре пътжптвл, ла каре тречец! 1орс1ап8Л съ'л тощетц!.
ми . ПИ а гръ^т Ботпвл кътре Мо!с1 лш жша аче1а , 21кжпс1 :
ма. Све-те жп твптеле Аварш, ачеста есте швптеле Кавав С1) каре есте жп
пътжптвл лв1 Моав йе кътре Фаца 1ер1хопвлв1 , пи вег! пътжптвл лв! Хапаап,
каре'л с!а8 е8 ФНлор лв! 1сраи тощешре.
н. 1Ш тор! аколо жптвптеле, лш каре тесв!, пи те айаопе ла попвлвл тъй ,
лш че кш а твр1т Аароп Фрателе тъ8 жп твптеле Ор, ни с'а айаос ла попвлвл съв" .
н» . Пептрв къ п'ац! асквлтат кввжптвл пнев жптрв фи л»1 1срам ла апа пр1ч1'рн
жп КасИс жп П8СТ18Л Ст , пептрв къ пв т'ац1 сфшпДт пре пипе жптрв фп лв! 1сраи .
нк . Къ Дш Фацъ ве! веДеа пътжптвл : 1ар аколо пв ве! мтра .
К А П

№,„„:
27. 13.
Интв:
го. 25,
зз. 37.
Лате ;
го. 12.
27- -14

ЛГ.

ИоГм »1пе-тя1пгеа»1. чем аоъ-спре-гече пеатвр! В1в двГ 1сраи та! .цппапе Де че шоаре ,
фппаште ле спвпе челе вптоаре .

пП та!

I ачеаста есте вше-кввжптареа , кв каре Мош отвл лв! Бвтпегей
а вте-кввжптат пре фИ лв! Гсраи та! жппаште Де че а тврлт .
в . 1Ш а 21"с : Т)опшвл сИн Сша! а вешт, пи с'а арътат поъ Й1'п Се:р ,
пи а гръБ^т Дш твптеле Фарап кв яеч! де ти (2) КааЧс : Деа йреапта
лв! ,|\пцер1 кв ел .
г . 1Ш а крвцат попвлвл съв* , пи тоц! че! сфшцщ! сбпт тж!шле таде , пи а- жпцел:
чещ1а свпт тме сжпт .
д . Ш1 а прИт^т Лп квв1птеле лв! лецеа , каре оа порвпч1т поъ Мо1с1 тошет'ре айвпърмор лв! 1аков .
^. НИ ва Ф1 жптрв чел 18Б1Т ^тпърат, къс' ай абвпат воерн пороайелор жшпревпъ кв пеат«рме лв! 1сра1л .
49 . (1) ЛДо чеа век^е пя съ а»дъ : ачеста есте твптеле Лавав .
йе тИ (1е с»1пц! ддп док <1е Ка<Нс .

2 . (2)

ЛДпчеа век|'е есте : кв геч!

3- *'
5- 5-
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е . Съ тр-маскъ Рвв1ш , Ш1* съ пк шоаръ : ип Сшеоп съ Ф1в швлт кв п«тървл .
д. 1Ш ачеаста лв! 1в8а: асквлтъ Боатпе гласвд дв! 1вс1а , ип в!по да попвдвд
лв!, пшпме ля\ вор алеце л«1 , пи ажвтор асвпра връжташиор лв1 ве! #1.
н . НИ дв! Лев! а гнз : йад! дв1 Лев1 арътърие лв! , ип айевървлв! върватвД81 чел»! квв10с, пре кареле д'а кпшт кв 1сп1т!ре , ип с'а прпошт асвпра дв!
да опа пр1Готре1 .
а. Чел че 21че татъдв! съв1 , ип твте! сало , пв те.ат въгвт : пп пре Фра]п'1
съ! пв 'I а квпосквт , ип пре *п съ! пв 'I а пн'вт .
Къ а пъг1т кввштеде таде,
ип а цшвт децеа та .
I . Аръта-вор лшЛрептърме таде лв! 1аков , ип децеа та лк! 1сраи : пвпевор тътже лштрв ишиеа та пврвреа престе жертвелшквд тг« .
«1 . Бше-кввштеагъ Ноатпе тър1еа лв1, иНлвкврврме шжпшор дв! де прншеще : Фржпце шаледе вргжтаиплор лв1 , кари съ скоалъ асвпра лв! , пп че!
че'л връск пре ел съ пв се скоале .
Н1 . 1Ш лн1 Веш*атап а гнз : 1ВБ1Т бе Боптнл Фъръ де Фрисъ ва дъкв1 , пи Бвтпегев втвреагъ престе йжпскл лш тоатс гиеле , ип лштре вшерН лв! а оаЧхшт .
г1 . 1Ш лв! 1ос1Ф а 21*с: йела вше- кввжптареп Вотпвлв! пътжптвл лв! , йш ро(Ьфие (1) Червлв!, ип <п'п роа , ни сПп аджпкврие «воарелор Ли жос.
^1 . ПИ сПп ройврьле , каре соареле , ип лвпа ле Фаче съ о^ръслеаскъ . (2)
€■ . Бш вжрфврме швпциор челор веля л^пчепвт , пп Ли вжрфвд Деадвриор
чедор вечп!че .
Еопре.
01 . НП <Нп роЛвл пъшжптвдв! , ип а пдинрн лв! , ип челе прпгште чедв! че
'• 12- с'а арътат лш рвг съ В1в пре капвд лв1 1ос1Ф : ип пре крещетвд чедв! търп луотре Фрац! .
д| . Чед лштж! пъсквт ад таврвдв! Фрвтсецеа лв! , коарпеле вшкорп8Лв!коарпеле лв! , кв ачелеа ва лшшвлце пеатврие пжпъ да тарошеа пътжптвдв! . Ачестеа сжпт гечме с!е ни! але лв! Ефршт , ип ачестеа сжпт шиле дв! Мапас! .
ш . 1Ш лй! Заввлоп агк: веселеще-те 2аввдоапе лштрв еипреа та, ип 1сахар дмтрв кортврие таде .
л.1 . Леашвр! вор шерЛе , иивец! кета акодо , ип вец! жертв! акодо жерт
ва 4рептъцП : къ вец! екне Боггндеа шърН , ип пегоцътор1*еа челор че дъквеск
пре лжпгъ шаре .
к . НП дв! Гас! а 21С : вше есте кввжптат чед че дъцеще пре Гас! , ка вп де8
с'а оЛх1пт , кареле СФъратъ врацкл , ни капвд .
к» . ип а въгвт лшчепътйра са , къ акодо с'ав Л1тпърц!т пъшжптвд воериор
13. (13 ЛДпчеа есшс : «еасврЦе . Че» Е^еиеаскъ сроп , ^п лок (1с роДсрие . 14. (2) Ачеастп о
ип 1ват (Ип чея Евре!ас1Ъ , им Сф!'спепскъ. .]\,п чеа Е^епеаскъ, ^п чеа веше есте: чЧ Лбпъ чеасм роЛ»риор ^щиарчсрП «оарелвГ, Ш1 Ип лйьпърие Пп1лор .
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чеюр аДвпац! лшшревпъ к» повъцвггорп пороаДелор . Брептате а *ъкнт Вошпвл,
пи жвДеката са к» 1срш'л .
кп . 1Ш лк1 Вап ах!с : Бал п«1*8 Де лей, пи в а епн Дт Васап .
кг. ПЬ" 1кТ Хетал'т а 21*с : N6784101 сътврареа чеюр прПпите: ш!сътвл До
вше-кьвжптаре Дела Ботпкл : тареа , пи Лва ва тощет.
кд . НИ л»1 Ас1*р аги;: вше-кквжптат есте Ас1*р дела *И : ппваФ1 прНпит
фрац|'лор съТ, жптшпе-ва лп впт Де лепш шчоркл съв .
к$. <1чер , ни арашъ лпкълцътштеа л«1 ва Ф1 : ка гмеле тале , тър1*еа та .
кд . N8 есте ка Бвпшегевл челв! 1кб1"т : чел че съ све престо Чер , ажвтъторвлтъЗ, Ш1* чел Де таре кйвппцъ ал тър1е1(1).
«3 . Ш 1* те ва акопер1 жпчепвтвл лв! Бвтпегев , пи свпт тър!а врацкриор челорвечшче, пи ва гот Дела Фаца та пре връжгааш , гшжпД : ше1.
кн. 1Ш ва лъквПсраи Фъръ Де Фр1къ сшгвр пре пътжптвл л»1 1аков, квгржв,
пи к» вт , Ш1* Червл ше лппорат Ле роъ .
кл . Фер1Ч1т ещ1 тв Гсраие , че попвл есте асетепеа Ц1*е тжптв1Т Дела Ботпкл ? кв павъгъ те ва акоперх пжвтъторвл тъв : ни сав1еа тър1*реа та . ПИ вор
пи'пц1 ще връжташи тъ! , ии тв вв! кълка престе черв1чеа лор .

к а п «и .
МоГс1 йапт. че авъхвт пъшкпти «ъгиШпцН тоаре, пи се фвгроапъ Де 1)5тпемх^птр'асп8пс, пмпспеам1&П(1 тортлитм м! : $.1 пдепце попий: пи .рп лоии лвГсе р*п<1леще Исвс яллв! Л'ав1 : сеаавсЬ МоГс!
пептрв пр1етеп1еа жв Огтпек» , пи пипвпме 1еае »ъквте пр1П трлпси .

1 1 с'а С81Т МоГс1 Дела Аравотвл лв! Моав лп твптеле N8880 лп вжр|фвл лв!Фасга, каре есте спре Фаца Герехопвлв! . 1Ш Чаарътатлв! 2 Кака:
| Бошпвл тот пътжптвл л«1 ГалааД , пжпъ ла Бап .
2- *■
п . 1Ш тот пътжптвл лв! Хеталш, пи тот пътжптвл лв! Ефраш,
пи ал лв1 Мапас1 , пи тот пътжптвл лв! 1в(1а пжпъ ла тареа чеа та! Де пре вртъ .
г . НИ П8ст1ва , пп челе Де прш прежврвл 1ерехопвлв1 , четатеа Фпимлор пж
пъ ла СНгор .
д . II Н а 21с Ботпкл кътре Монп : ачеста есте пътжптвл , пептрв каре т'аш
жврвт лв! Авраат , пи лв1 1саак , ни' лн! 1аков, 21*кжпД: сепипцП тале 'л воШДа .
1Ш л'ош арътат окмор тъ! : 1ар аколо пв веТ 1птра .
е- 1Ш а тнр!т аколо Моки' роввл Ботпвлв! лп пътжптвл лв! Моав , Двпъквш
а2ю Ботпкл.
9 . НИ л'а лтгропат пре ел лш вале лп пътжптвл лв! Моав апроапе Де каса
ля! Фогор , Ш1 штепеа пв ш>'е тортжптвл лв! пжпълп 210а ачеаста .
26. (1) Ачса тър!в сг ^пцелсцв л1ч'1 , каре с'ав г{с ^п«ачере , ай : 1. Ст : 6,

Фачере.
12. 7.
и- ,8-
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3 . Ш! ераМоТс! Ле оситъ, ни йоъ-геч! Ле аги" , кхпй а швргг , пвс'а лшт»пекат оки лв! , П1чТ с'а хвжрчк ькгеле л«1 .
и. 1Ш а» плжпс фп аъ\ Гсрам пре Мо1с1 ^п Аравотвл л»! Моав ла 1ор<1ап липпреажта 1ерехопн.ш треЬ-геч! йе гие . 1Ш с'ан СФжрпнт ииеле жале! плапцер! лв1
Мо!с1 .
4. . 1Ш 1)'С8С Ф18Л Д81 N881 С'а 8ПШДВТ Ле (1вХ8Л Л1ПЦелеПЧ8Пв1 , КЪ а ФОСТ П8С Мо1С1 тжнпле сале престе ед , ип л'а асквлтат пре ед фи л«1 1срам : пи а фъквт пре
кеш а фост порвпч1т Оотпкл лгй Монп .
I . 1Ш та! твлт пв с'а сквдат Пророк лт 1сраи , ка МоГс! , пре кареле съ'д
Ф1 квпосквт Оопшкл Фацъ да Фацъ .
&1 . фптрв тоате сешпеле , ин пнпвпие , пептрв каре л'а трШс пре ед Бош»
пвл , съ де Факъ лш пътжптвл Еппетвлв! лшпаштеа лв! Фараоп , ип а слвпмор лв1,
пп лшпаштеа атот пътжптвл дв1 .
к| . Ш\ шшвшле челе тарГ , пи тжпа чеа таре , каре а фъквт Мо?с1 лшпаштеа а тот Тсраивл .

СФЖРШ1ТИ
Челор ч1пчГ КърцТ але лв! МоГс! ,
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