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ΑΌ
1Ε0ΤΟΚΕΜ»

■ γ« /ζ^Γοί ΙαΥΗτη Ιηβίϋιΐίοηηηι οοβ(»
ρϊηηΐΒ , ΙεηενοΙε ί,εΕΙογ, ΐη ξγαίίατη
& οοιηηιο(ίη?η ρινεηΐιιΐή , φια ίη
ηοβνί$ βεΙ)οΙί$ ΰγαείί & ίαίίηίί Ιί~
ίεγίί αά Βιιηιαηίίαίειη ΐη/οηκαίντ, Νε^υε νεγδ
ηοΙΙαχ βιβερίϊ Ιαίογίζ οαΐίβι$ 1)αΙηίνΐΜ$. Ρυϊψηιιτη εηίιη υ,ΐίΐε νίάεΐαίηγ βογε } βηηίηί αηΕΐογίί άε γε Οτγηηιιηαΐκα ορη$ ίηίεξγηπι
ρεν/εβιιηι εχβαγεΐ^ ηε εοσεναηιιγ φιαΙαηηί$ ίγε$
^ηαίηόγυε άίνεγ/οί Ογατιιιηαΐίεο$ ίη ηοβγα
ζτ^ηιηαβα ίηίγοάηεενε , ηοη ιηα^ηο εογηηι}
2«οί εγηάίεηάοίβιβερίηιιι$ , εηιοίηηιεηίο , άητη
ά &εηαγάο
Αηίεβξηαηο οίίο ραγίεε ογαίίοηΐ$ , ά ναγεηηίο 8γη(αχΐη , &Ά Ρεγ§αγα Ρυοβοάίαηι άίβεηηΐ. ί,ίοΗ εηίηι ίΐο οτηηε$ Ογατηηιαίϊεα ραγίε$ βί ρεγβαιίης , ηοη ίαιηεη (αη(£
νΐάεΐαίιιγ , ιι( γειίέίο Ο/εηαγάο & ναγεηηίο,
ίρβ βοΙιι$]υΆ ίη 8ώοΙή άίεεγεί. Ναηι ίηργίτηα
ραγίε €Ιεηαγάο αιτη βιιο ΛηΐεβρηαηΟ) & ΐη
βαιηάα, ναγεηηίο ,βηε οηηί άΗ&ίίαήοηε /οη§έ
Φ

ΑΌ Ι,ΕΟΤΟΚΕΜ.
ξβ ίη/εγϊογ, η( ΐαεεατη ογάιηεηι ρενίανίαΐητη
ί& ϊιηρίϊεαίίΐτη , εχ ([ΐιο ΐε ηοη οεγΐΟϋ
εΗϋΐ5
βηε ώιεε ^ηήηι εχ £α/φγζη(ί)ο εχρεάζας. Ιρβ
νεγο ΟΙεηανώις β)1ιΐ5 £^ βηε εοτητηεζιίαγϋί Ινενίον εβ, ηνάιη «{ αυάζίογεηι αά ίε&ζοηεπζ ουΪΗ5νϊ$ Αυαονζί ρναρατεί, «ί άε ηιεώοάο 6^
άΐβροβίζοηε ηζΐζΐ άζεαίΐι, φιαηι ηοη οηζηζίζΐί
ρίαοετε , άοοεί ηοη βεηιεί αί^ηε ζίετιιηζ , βεάβε·
Ρΐιι$ ϋταροβενο
ζηνεγβο ονάζηε εάζΐκ$ (21ε?ιαναιι$ ; οητη Αηίεβξηαηο αηίειη ργοίζχζογ εβ}
ηιιάιη ιιΐ ]υνεηίηίζ εοτηρεηάζογηηζ ανζάα, &
%η θηεεϊαηιύνενϊβΐηάνϊα ββϊηαηύ ϋηχρνα
ίνε ^υεηί. Αΰαάίί·, φιιόά ζη βη§ζζ/οί αηηο$ ηονιΐί ψιοάαηιτηοάο ρνοάζΐ Ο/εηαγάαχ, ηονή ηοίϊί, ηοίαΗοηζΙιι$ , αηζηζαάνεγβοηζΐηα, ραναΐζΡοηζεηΐί & εεηβηγζ$ , ηηαβ νζηοηΐή
εοηιρεάϊΐηιχ οη%ιβιι$ , βϊ^ηζαύζαί βαΒια εχ Ιζίενο &
ΐη^εηιιο·, βεζίί & 8εΙ)οίζαβε5 ε^η$ Αηίεβξηαγι%ι$ ; ηιιεηι , ηΐ ζΙΙε ΌεϊρΜηηι
Ζαατητη οηιΜ'ιτετ οτα,
Οτλ ηίΛηώιιαε ατη&αϊ, ροριιίαΐαηαε ίεηιρογα ταρύ$
ΛιιήΙ»α{ι & χτΗΠίΛ! ϊηϋοηεβο 'υύηαε πατμ>
ήίΑΥε ζηίεγγο^εί :
Οη'α ΐατη οταάεΐα ορίανίί /ίιιηετε ραηαιί'
€αΐ ΐαηιαηι άε ίι Ιϊαιϊι ?
Πί ζξζίην ί)ϊ$ ηΙζί$ψιε ζηεοηζτηοάζ* τηεάεγεη·
ίίίγ, φη ηοβγΪ5 8ώο1ζ$ ργαβηΐ, νοίιιεγιιηί,
%ζΐ ίβ<8 Ιηβϊίαήοηε!, ηοη ιιηαηζ, βεά οτηηε$
Ογατηηιαήεα ρανΐε$ εοτηρίεχα ζη Ιχιοετη εχζνεηί, ονάζηε & άζβροβίζοηε αϊ ΕηζηζαηιιεΙε ηοβνο, φιάηι βεγζ ροΐεβ!, τηζηίιηε άϊνεγβν , ργα* 4
·βγ

ΑΌ Γ.Ε0ΤΟΚΕΜ.
βνΐΐηί ίη βεααιάο 8^ ίενίϊο Ιϊίνο, ηεο Ινενϊίαίβ ηηηϊα αάβνί&α, ηεφιεβηρεγβπα ργοίίχϊΐαΐε
βαβε, βεά η/εάϊοεγϊίαίε , ηηα αά β^οίεηάα Ηη£ϋα Οναεαηϊεα! βιιηάαιηεηΐα , ειιίνπ βαύ$ βύ
βταία &'αεεερία. ϋίαΙε8ο$ ρογγο ηοη ϊη ηηητη
ϊητηιιΐιιιη , ηί ΐία Ιοιριϊ Ηεεαΐ, οοηβεϊηιν.$ , βεά
βαο φιαςφιε Ιοεο οοΙΙοεανϊηΐΗΒ , ίτηίίαΐί Αηίεββηαηιιτη. Νατη ιι( ηιεηώγηιη ϊη εογρηγε, (αησ
οογριιζ ονηαί , β'βιηηη Ιοειιηι οίύηεαί , ϊία
β)ΊαΙεΕϋ ϊη 1)οε Οναηιιηαΐϊεο, εογρονε. Οηϊ νε~
το άϊνενβα ΟΦηβΙία βεεκύι, Όίαΐε&ο$ ργοργΐακ
βαύοηε αννίβας, ϊη Ηηηηϊ· εαρνί εοη^γεςιαΥΗΐιί ,
ϊΙΙί ηήίιϊ 7τανσπίξμ,ίαν ηιιαηάαηι Αηαχα^ογα τηοΗυϊ νϊάεηίην , εαί^ητε αρίίτηο αάβεγϊΐαηΐ άαα
ζΰα Είοβϊα :
Πάν ίν παντί μίμητψ. Ει , Κιιά'ΐ! ϊκά^ίβα^κβ
ηβία.
Ο^ΐί εηϊηι ηοη ,νιάεαί , & αά ηιεηιογΐαηι
. αρΗη$ &τ' αά εοηβιιβοηεηι νζίαηάατη αεεοηιηιοάα~
ίήΐί βιιίμηαη , β ιΙΙίί βαίΐιη βιιίβεϊαηΐαγ Ώΐαίείίί, ανϊί>Η$ κί αεειάεηύα αεεϊάιιηί, βνε, «ί
ενεηία ενεηϊιιηϊΐ Αάάε, ^ηοά τηαΙΗβεΐϊεϊογΐς
ϊηάοΐη αάοΙεβεεηΐε$ , άν.τη γεξίι/αί
ραναάϊ^ιηαία άίβεηηί , ιιίίγό είϊαηι Ετ* βηε ργαεερίο*
τιιηι αιιβρκη$ ΌϊαΙεέ~ίο$ νε^αΐπ ίτ5 ραγαάϊ^πιαίϊ$ αφηη&αϊ άϊβειιηί, αηα$ α1^ηηΕΙα$ ηε αάβρϊοενεηί αιιϊάεηι. Νοίιιηιαί ΐαιηεη ν,ί Ρνοβεβογ
αιιάϊίογϊύιις δ^ηίαχεος, $ηϊίιι$ ργϊιηα Ι)ΐί]ΐί$
Ογαηιηιαΐϊεε* ραγί εΐαΐτοναία εβ, ΏϊαΙεδΙο$)
νεί είϊαηι οηιηϊα ϊίΐα, %ιια ραίβηι ϊη αηηοίαΐϊο.ηϋ«5 αηηοίαηΐΗΥ , εχρίαηεί, Να?η ρΐεγααηε
Ι,ιογηηι τηαβογϊ$ βηηί ορενα & ' (ϋ$εΐ4ΐίαίϊ$ ι

ΑΌ ΙΕΟΤΟΚΕΜ.
ψίατη αϊ ΐΙΙτ'ϊ βινεηίΜί (ο ίεΐηροτε & Ιοεο βί
οηεγαηάη ,
ηιάία ρ/εηζογζί ιιϊ>εγϊογζ$φιε άο&γζη<ε ^γαίϊά αάβεγγζ βοΐεηί ·, αιια β ά ΜΓεϊριιΙϊ$ εχϊ{ζα$τ ρατηηι -άεεογε βεεεγζί. ΏεΙεΕΙητη
ϊξΗιΐγ & βΐάϊοίαηΐ αάΜοβΗΐ Ι.ήε βγαάϊ(ιι$
Μαξίβεγ , φια ϊη γε νηιΗηηι ΐηναΐζΐιιγ ΐ^ρο~
γητη & ώαγα&εγηνι ναγζεΐαίε, αυα ρα(βτη γεξνίαί αϊ αηηοΐαίϊοηϊΙηΐ5 , & Ι.ηκ α ΌζαΙε&ζ$ άί'
βϊηχζιηα$ , & ΌϊαΙε&ο! ανζάεηι ΏοΕΙουϊ Ηη·
ιηαηζίαίζ* ζηία&α! γείζηαιιεί, ^ϋίργζΐηζί ίιείάο·
ιηαϋΙ>ιι$ έκτη ηονϊ$ άϊβοϊριιΐϊχ γερείΗΊοηε Οναιιιτηαίζεες ρεν αΐίφιοί άίεί ϊηβιίυία , ναύοηεΐη
ααοααε ΰζα/ε&ογατη (γαάεί ; ανατηνζί ργο εενίο
%αΙ?εηάηιηβ{-) ΏϊαΙεΒοί ηιεΙίη$ & εχρεάζίζίΐί
ηοη άζβζ, αιωτ/ι Ιε&ζοηε Γοέίαγιιιη^ αΐζογίπηαηε, αιιζ βιιζ$ τηοηυηιεηίϊ$ ί>ηβΐ$εειηοάζ ζάζοιηαΐα ΐηβναεγυηί.
Οίτη εν^ο Μα^ϊβεγ Ροέΐαί
ϊηίεγργείαΐϊίίΐγ , βεηιρεγ ννιηεΜί , αιιο οαρϊίί
Οναιηιηαΐζεε$ Ιιαηε νεί ϊΙΙαηι νεί ζΙΙζζα βτηϊίειη
£)ιαΙε6ίίΐίη Αιιάϊίονε$βηί νερεγίιιγΐ. Νεεεβα·
γζιιηζ ρογγό εβ, α( εχ ρηηια Οναιηιηαϊκεε
8ώοΙα> ηηΙΙζί αά Ηηηιαηζίαΐή εΐαβεηι αάζίη!
ραίεαΐ, ααζ ίο(α?η Ογαίητηαίζεαηι αηζηιο εοτηργείεηβαίη ργοί>έ ηοη ίεηβαηί , φιοά άζβϊεζίεηοη
£γϋ) β εχ ΐεγύα
βεευηαα Ογαηιιηαίζεεί
8ώοΙα ηοη τηζϋαηΐιιγ αάργζνιαηι οηιηζηο υηάεί , βεά Ερίίοτηεί εχ ί)οο ΗΙυο εοηβεξία βτη
ρεγζϋ: ζία εηζηζ ξγαάαίζηι αά θγαεα Ιζηξαα
^ρηζΗοηετη αιιαβ ενείίζ, ^καιηάε' & ΗΙανζΐετ
αά εα ργοεεάεηί, άε αιιζΙν$ ΐη νιαβγζΐηα 8εόοΗχ ηοη ϊιητηεγζΐό άεβρεγαβεηΐ. <Μζά εηίηι βρβ'
ηίϊίΐε, αιϋη Ηαηιαηΐίαίε ξ? ΚΙχϊνγκα αάοασ

ΙΕΟΤΟΚΕΜ,
αυη <τΰπτω
τύπτομαι ΙιιΕΙαηάηηι εβ? κοΛ
ηε^ο γερεγζγζ, $ιιϊ νζΕΙοΥζατη εοη/εαιιαηίιιγ, βεά
ίθί ρααοοί εβε
ρΙιινε$ μ^άσπί&ας » πάλ/ρ
μαχησομίνας εβϊεζ , αιιοΐζάζε νϊάεηιιις. Ιΐα^αρ
φυοά ΛγεεβΙαιι$ οίζηι : ύΐ'ίϊς πόκον ίΐς γναφίϊοφ
φ«Ρί/, βτ1 αίζαί, παρ Ιμοι χ πάχος κναπτίτα/,
νει κι αηζόαίη Ιεξζιηΐ, γναφίΰίται, ζά^γε βζα
Μαξζβγϊβφεγζογε$ οεεΐηαηί Ϊ11ΐ5ί φιο$Ογαηζ~
ΐηαΗοε$ ζ^ηαΥ0$ ία Ιιιάιιιη βίίητη εοορίαγζ' νεΙΙε
νιάεηΐ. Ίάξις γάς ίς-ιν , &σπί% ίξίων ϊξγασίας,
«τω χα) μαθημάτων διδασκαλίας, χα) «Λίς
«τ' αναγινωσχαν διδάσχίται, πφ πάσας ίκματβΝς συλλαβάς, «τ' άιηάς, πριν άπαντα.
*τά ςοιχίΐα της φωνής, κί νεγζββτηεβγζρβί ΟαΙεηη$. Ηοο ζξζίιιγ άοεεηάζ ογάζηε οΙβενναίο>
ίαυά βαΙΙεηιιιν βρεηιίο ργοβε&ηιιηζ βγιι&ιι, τηα*
χϊτηέ β αά Ογατηιηαΐΐεα$ ργαεερίίοηεί αεεεάαί
ίίζάειη αβϊάιια Ιοηογιιιη Αιι&ογιιηι εχρΙζοαΐζοί
βτεαηεη$ άϊβρηίαύο
εοηεεγίαύο , γερείζίζο ,
βενζρΐζο , βάηία Ώο£ίογζ$ αά Ιαηάεηι & άεαι$
^ΰογίαίζο , δτ1 άεηϊφΐε αΐζαηα εΐζαιη Ιϊ&γβγηηί
βιρεΙΙεχ, αηοά ρεηιι$ ί,εχζοα, ΝοηιεηεΙαίογε$ >
ΡΙ)γαβοΙθ£ία , ΕαΙΗ^γαρΙήα , ΜεάϊΐαΗοηε$ , βι*
ΤΙιειηαίΜΐη εχρΙίεαίζοηε$ , βογηιαία Ιοφιεήάΐ
ρηεγίίεί , ζη ψιζΙη$ οηιηίΰηΒ νζγζ άοΒζβζζηζ
ϊαηζάηάιιηζ ηίζιεηζ ορεναιη )ηνεηίιιΐζ ηαναγαηί)
«ί βαεζ/έ, βνεΐίηί , αάοΙεβεηίε$ ίηώεγε ροββηί ,
ίΐτζάε & αά Αιι£Ιογε$ ργοργζά ζηάιιβγζάρεγνοίιΐ'
ΐααάοί, £ί^ αά βοίζιΐαιη νζζιΕίάηι^ιιε ογαίζοηεΜ
(ΌγϊΙτεηάαιη ^ϊβάζατη
ορεηι ρείαηί.
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ΟΑΡΙΤϋΜ

Ηυ,ϊυΒ

ιλβκι.

ΟΑΡΌΤ I.
Οε Ογχοογοιπ 1ΐϋ6ΓΪ5 , εαπιιηο[ϋε άίνίίΐοηίΙία$
& αίϊε£Ιίοηίί>α5·
ρ3§. ι.
ΟΑΡΌΊ II. φ
ϋε ρ3«ίβυ5 οΓαϋΐοηίβ αρνι4 Ογχοο5 & ριίππιπι
<1ε αχύοαίο.
1 2*
ΟΑΡϋΤ III.
. Οε Όίίΐΐε&ίδ.
ι<5.
. 0Α?υ? ιν.
όεΝοηιίηε, &ύεεΗηα(ίοηΐΒυ$ Ππ)ρ1ίαΙ>υ$. %η.
ΟΑΡϋΤ V.
Οε οοηΐΓβ&ίδ άεείΐηαϋοηίΐηκ*

6ι.

σ^ρυτ η.
ϋε ηοιπίπίΒοδ Πηιρίϊααιη ίΐεοΐίηαΐίοηνιηΐ εοηικώι Γοΐϊα'5.
69»
Οε ΗεΕεπκΙίιίδ,
ΰΑΡυτ νιιι.
ϋε ΓθΓΠΐ3ΐίοηϊΐ5η5 αφ'ε&ΐνοπιπι.

748ΐ*

ΟΑΡϋΤ IX.
Οε ίοπτΐ3ϋίοηίΐ3υ5 ίΐιβίΐίΐηΐϊνοπιπί.
ΟΑΡΌΊ Χ.
§ΓαάίΙια$ ςοπ)ρ«3,£ίοηΐϊ.

9ο,
ΟΑΡϋΤ

ΙΝϋβΧ ΟΑΡΙΤϋΜ.
βΑΡϋΤ XI*
ηιιηιεΓβΙί&ιΐδ.
ύΑΡϋΤ XII*
βε ΡΓοηοπιίηβ.

,
5*4*

ΟΑΡϋΤ ΧΐΙΙ.
ϋε νεΓΒϊδ Γβα οοη/ιΐ2»ίίόηίΒα5 ΒΛϊγίοϋκ. ΐο^«
ΟΑΡϋΤ XIV*
ϋε νεΛίδ Γεα οοη)υ§^ΐοηίΙ)υ5 Οϊι-ευπιβεχίδ,

Ρβ νεΓΒίδ ίεα οοη/α§3ϋίοηϊΙ>νΐ8 ίη ΜΙ.

2\ο.

βΑΡϋΤ XVI.
Όβ πκχίο ροϋεηϋαΐί & οοηεείΐΐνό Γεα ρβϊΐηίδΓινο.
Λ44·
ΟΑΡϋΤ XVII.
ϋβ νεΓΒβΗΒϊΐδ.
ΟΑΡΌΤ XVIII
ϋε νειΊήδ 3ηοπ)3ΐί5 & (1εΓε£Ηνί$ ΐη Ω..

2,$%*

ΟΑΡϋΤ XIX.
Οε νεΓΒίδ αηοπίΛΐϊδ ίη Μί. ,

%6ο.

βΑΡϋΤ XX.
ϋε ΑάνεΓ&ίο.

^79>

ΟΑΡϋΤ XXI.
Οοη|νιη3:ίοηε & ΡΓΕΕροίϊποηε.
ΟΑΡϋΤ
Βε Αεεεηεί&ϋδ.

18 ί«

XXII.

ΟΑΡυΤ XXIII.
Όο Μίίοηβ ίηνείΐϊ^αηιΐϊ ΤΗεηΐίΐΜ.

^οο.
ΟΑΡΙΙΤ

V

ή* , «κι

ΟΑΡϋΤ

I.

ΘΚ^ΕΟΟΚϋΜ
Ι,Ι ΤΕΚ I 8,'
ΕΑΚΠΜ0.1ΙΕ ϋΐνίδΙΟΝΙΒυδ
ΕΤ ΑΡΡΕΟΤΙΟΝΙΒΙΙ5.
Τ ίϋβΓ3δ Ηαβοηε Ογκοι νί§ίηΐϊ ^η^αιοι·, <}υ3^
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ΟΑΡΛ. ΌΕ ΙΠΊΕΚΚ

Ο ο
Π ΊΙ <ΒΤ
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Σ£ σς
*Τ^τ7
Τυ
Φ φφ
χλ
·*·ψ
ί2 ω

όμι
7ΓΪ
ρω
σί^μα
ταυ
νψίλον
φ~
*τ
ψί" .

Χί
ΟπιίοΓοη
τη ■
Ρί
Κίιο
δϊ§ιτι»
Ταα '
ΥρΠΙοη
Ρ1"
εω.
.
ΡΓι
Οηιε§α

Χ
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8
*
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Ρ11
<& ...
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΟίΐεηίαάτηοάΗΐη πηκτή εβ, οΐϊχη αραά ΐΑίιηοι
αΐ'ιαηι /α'ιβίΐΛίιταηαη & 5]11αί>αηιηι,
«ι »ηο νετί>ο
άΐίΑΐη ,
/»»£«<« γτοΗΜηΐΪΛί'ίοηαη » £«48ΐ _/ίί ΑοΛ<*: ϊγλ αηιαη εβί Οχαεοι Ιοη&έ αϊιία ιηαΐΐαί Ιηε·
ται ρτοηαηίίάβίΐ) ηιάτη τιοί Ιηβε ίεηιροτε ρηηιιηύεηιιΐ!.
Οηλ άε τι ίπιε^τΊ ηαοταηάαηι εχιαηΐ ΙϊΙ>ή. Ροηο
βιαί ηαί'ινα & &εηΗ'ιηα Σαίΐηι βτηιοην ρτοηαηϊιαύο
ϊηΐεϊάΑϊΧ) ϊία & Οΐχά, μ ρτοίηάε ϊηκίΊΙε /αεήί
ιιιήοβ η'ιιηϊί νειετειη ρτοηίΐηίΜύοηετη βηηϊ , η«ατη
ηαπηκατη β; αβ~εοαΐαϊαι3 ώιη ηοη ρΐαηέ ίοηβεχ^ ηααΗί βιιεήχ. .
ΕβεΐΑητίίϊ 'εϊ&ο ΙϊΧετΛ "& νοοεί εο βηο & ιηοάο9
ηιι'ι άοοϊα ρΐεήίηιιε ροΐαΐκτ, & ηαετη ϊη 8πρεήοή
(Ιετηεηχοηιηι ΟηιοαηκοτΜτη ' άεΜεαύοηε-^ίαύηϊί εχ
αίχετα ραηε τε/ροηάεηήΰιΐϊ , εβΌτη/αχΗτη εεχηη* αιψ
εχίαιη ύήια Λίαίίΐ ΟυλοΊ αϊ) Μα ρτοηιαιί\αήοηε9 ηώ'ύ
•νεί ρετραταηι άιβτερεηχ; ηιαχ'ιτηε ηιιοά αχιϊηεχ λΛ
ίϊ($ ϊβα* ϋί(Τ4ΐ β, », ν, 4( φάί*ι ροίίβηΐΗϊη ίεχΧΜΗΤ,
ρινι

ΕΤ ΕΑΚυΜ ϋΐ νΐ5Ι0ΝΕ.

?

ϋΐνίδίο 'υτΕΚΑκυΜ.
ΤΓΝίνίάαηίαΓ ϋεεΓΧ §εηεΓ3ΐΐ ά^ΐίϊοηε ίη νονοοαίεδ Γαηο Γεριεπι: α, *, κ, ι, ο, ν, ω,
Ο>ηίοηαηεε§ Γείΐ^υχ οπιηεδ.
νο»1ε5 ηδϋοια 1οη§χ Γοηϋ, η, ω. Βγο
Τβ5? », ο. Αηοίρίεε$ νεί άιιοίίε, α, $9 ν.
Α Ν Ν- Ο Τ Α Τ.
ΥοολΙιι ΠΛχαχΛ Ιοη&χ ίοηψΗΜΜ ηοηηηηηααη
α ροϊΐιι ΟτλοΊι, ξ£ ίπνα ρτοάιιαιηαιγ ηβη ΐαηιαιη
ροίιύοηε, (ΐά αΙΊΊι ηαίΙ>αιάατη ιΛοάύ νιΐ ροΐιαι Ικϊπΐϋί , ιιτ [»ο Ιοιο οβιηάαηαι.
ΛηάρΊΐίϊηοη Ίάιο \ικ ηοτηιη Μβηί$ ηιιοά ίη
ηιιανϊϊ άιοΙΊοηι ατΙ/Ίΐτ'ιο αβιτραηι'α ίκνίί βηί αα(
Ιοηξ£, βιά ηιάά Ίη ά'ινηβι. Νατη αξ$ι, Ίη V»
νοά&Ηϊ. ςόμα, οδ, μίλι, οιβΐ, (εηιρΐτ οοτήρΊκη*
τηπ βαιί 6? υ, Ίη Κι': φυγά, ίυ§3. η/υν$, πιυΙΐα. Αΐ Ίη νοα λαός, ρορυΐϋδ, α β-νιριτ Ιοη'
£Κ7Β ΐβ; & ι, Ίη τιμή, Ηοηοί. »ίχϋ, νϊ&ο 'η;
ξ§ ν Ίη ηβηήηβ μΰ&ος, Γεηηο , ίίβυΐβ. ψι#>ί»
ιηϊαΐΐ. Χζνσόζί 30Γ13ΓΠ. &υμός > «ηΐπιιΐδ , ΪΓ3.
Άίρΐτ'ιιιηΧΗΤ Ιαηιεη νο(αίιιΙα , ι/"* 'Ληάεηι νοίαΙεηι αηαρ'ηοη τηοάο ρτοάαοαηι , «ζβί/ί οοτήρΊαηΐ; β(
Αςτις, ΜαΓ8. αη^, νίι·. χαλάς, ρυΐοηει·. φίλος,
»τοκα&. 'ίαος, &ψιύκ. υΐ'ω^, 3ηυ3.
ϋίνκΐιιηαπ: ηκίοβ νοο»1ε3 ϊη ρΓίΕροΠϋίνβδ
& ΠιΒ/ιιη&ίνβδ, Γεα ίη ρπηαρεδ & ίίιβίϋ^ϊ.
ΡΓ3εροΠάν£ε ίάηϋ, ςυαε ΐη οοηιροΠεΐοηε
αίρη:ηοη§οΓαΓη ρτχροηηηηΐΓ , \ιΐ β, {, «,
ο, ». ΡοΛροίΐήν* ςαχ ροίΐροηαηιυΓ, αι /, ν.
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ΟΑΡ. I. ϋΕ ΌΙΡΗΤΗΟΝΟΙ5.

Οηί» ΐΗΓηεη εχ Ηίδ ίρίΐδ (1ϋ3ου$ ίίώώ'εϊδ
νοοβϋ&υδ άΐρΗΕΓίοηβΐΐδ ϊιπρΓορπ» υι οοηίϊα- )
£πγ, ίΐε, υε ο τεΓρεάία Γοί ςοπιραΓβπδ, εείβπι
ρΓίεροίΐίίν» ά\ύ ροΐϊϊε.
ΌΕ ϋΙΡΗΤΗΟΝΟΙδ.
/"^οηίΐπηιηειίΓ εχ νοο3ΐίοιΐ8 (1ϊρΓΐΕΗοη§ϊ ίίορ(Ιεοίηι, <|χΐ3Γυιτι Γεχ νοο3η£ΐΐΓ ρΓορπά:
β/, αΟ,
ο/| 6ν. δεχ ίπιρΓορπα;: α, η,
ω , ην, νι, ων.
11\χ ίΐίουηΐιπ: ρΓορη'χ, φΐό(1 άυρίΐεεπι
^άζηΐ Γοηυπι,, 0 Γε&έ ρΓοηυηείεηειίΓ.
Ηχ
νεεό ίιτιρΓορπίΕ , ε[νιο(1 Ιπηρίϊεΐ εεΤεΓΑπευε Γοηο. Ν3Π1 α ρΓοηιαηΐΪ3ΐνΐΓ ίΐε α. ίϊπιρίεχ , ΠεπΐΙϊεεΓ >» & ω. ΝιΐΓηεΓ3ηειΐΓ εαιηεη ϊη ώ'ρΙιε[·ιθη§15 , φΐόά ^ β· νοεβΙεπι εοηείηεβηε, ϊη ^αβιη
ςυο^λίε 3(1 ΐ3£ϋδ 3ΐΙίςπρε3ΐη τείοΐνΐ ροΛϊιηε.
Φ<Ρ)ΐς> ϊηβηηι$. αί^αζ) λνιςης> ίαίτο. λύςής.
Ορβηιΐο νοο3ΐΪ5 ροΛεποΓ (ϋρειεΗοη§ί ,
^ίιοοιίδ Γυρεπιέ ριιηόίϊδ ηο£3ΐιΐΓ, ευηε ίΐε ώχτείϊδ, & φκεΙίΒεε νοεβίίδ ρΓορπ3ΐη ί)1ΐ303ίη
οοηίΐΐευίε. ττά'ϊς, ρηετ. ίύφωνοζ, βηοηι$. '.'
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
' ΗαΙ/εηΐ (Ι'ιρΙιΐύοηβϊ Ιιοε ηοηκη α άιιρΓιά βηο.
ΝοηηηΙΙϊ εα* ύίνοοαίεί Ιαήη£ αρρεΙΙαηί , χΛ ηΐίοά
άαρΙΊά {οηβεηΐ νοίαϊι , νεί ηαοά [οηαηι εάαηΐ ££η>*>
• ηητη. 13ηάε είίατη ΙΊβηχ <υεΙ ίι/οκανία άϊά ροβεηι^
αά εαηι ηιοάιιΐη, <\ιιο αϋ({Η& ϊιιετ& α. εοηβηαηάο Μ8*
/«ηί εοηβηαηία νεί οοηβηχ; &? νοεαίει α νείεϊ'ώαι
[οηχ; &ιηι>.{<(> Ιηβιηί, {φ Ιβ4ΐη 1&> ι· Ειρη.

€ΑΡ. I ΌΕ ΌΙΡΗΤΗ0Ν0Ι5.

. ?

Νβΰ ιη'ιηή!, β ΙιοάΊι 4ή>Μοη£Ϊ ΐαηι αριιΑ Εαι«βί, ηααηι αρηά Οτ£ίθί βηι ηιοηορΜηηρ ; η'α'ια νετα
ψηηκηιί.ιύο άεβϊίί
ίαηιεη ί»ΙΙΊ%ετι αΙΊηααηια·
Ιιιηι Ιιοα εχ νεβΊξϋϊ , <\κλ αρηά Εαϊιηοι βαρετβιηί.
Ηαιη α/, βετε εβ'εΐεΙ^ατιιτ , ηι αρκά Εαιίηοί Ί11α&
Ρ'άχϊΜ',-ΆυΙβϊ, ρί&βΐ, ξ$ αρηά Εμούεϊιητη , 34031»
ρ3ίΠ3', Ίΐεηι<\ιΐΐ ΑΪ3Χ , Μλϊά.
., ,
Αν ρτοηηηΊαΙ/αίιΐγ ιιή ηαηι ΊηΜίνοΜη!) ΑυΓ3,
ΑϋΓϋΠΙ, Τ3ϋΓϋ8, Τ1ΐεί3ϋΓϋ5.
ΕΊ βτιαίαι «ι αιιάϊϊ Ίη ίί%$ νετβΐηίί Ονϊάϊι:
ΤΙεόΗιί ιηάίξηοί ΕΙεξεϊα /οίνε οαρϊύο*:
Ει:
ΕχΊ$Ίι ϊηά'η'ύ τηεηιοηηι ΟρΙιετε'ια ρχηαηι.
ϋίτοΗφιε εβ (Ιΐρύώοηχια «/, βεά βίαια. ΝηΙΙ*
ίαηιεη άίιετεβ {αίία αηπφιι ηοη αί ηο$ ΕΙε&ια, βεά
~ΕΙεζεΪΛ ά'κείαιητ , αηαηιιε νίάεϊιοει ά'ιρΗώοη&Ί ρ*η(
/οηαηίε , αϊ βί Ίη ρεηιιΐύηια ιΐϋιΐί νεγβαι ι.Μηεϊά.
ΟΗΛΐΐιηι ψι& {οηηα ρηΙώεηίτηΛ ΌεΊορε'ΐΛ.
Εί Ίή νοοαίαίο εϊα , βτ,χοε Ίια.
Ευ ειαη ύαΐείαί βηιαη , φιεηι ηαηο ηαίεί ϊη Ιη;
•ΰκώίΐϊα: Ευπίδ , ευ§«, ΕυςΗίπίΉβ. οι ΐαίειη,
ηααΙΉ εβ Ίη Τγο]3, Τγο;3πι35. ου εξεηίαχιιτ αί
α ΟαΙΙΪ! , Νου&, Υοιίδ.
(
ϊ)ιρ»ί»οηρ ϊΙΐ£ , «ν, υι, ωι/, βιιηί άΊρΜοη^ΐ
ρτορη& , «[ΗΪρρε άαρίίύί βηϊ , β Ιε^Ίύηια οΰβγ<νεΤιιΤ
ρΐοηαηάαήοί ΝιιηιεΐανΊηΐΗί ίαηιεη ΊΙΙαι Ίηιεϊ άιρίι·
ΪΗοη^οϊ νηργογήαί, βεΐκχ'ι αΙΊοι Οταηιηιατ'ιαα > φά
έαι, φιοά ρβεηί χακόφωνοι & άκγιαπνία , Ίτηριορήυ αάβιτϊρββε νιάβηχητ. ζ>ΗαηινΊι Εφάή: , «ν,
Ρ ΟΗλ) βιηηίηο ηοη ηαηπτεχ Ίη άϊρΙΐΧΒοηχΐί. Ιη ρήο-.·'.
Α 3
«ίβί
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ΟΑΡ. Τ. ΌΕ 0ΟΝ5ΟΝΑΝΤΙΒυ$.

ή!>ια άιρΜοηρ* Ίτηργορηΐ! ηοη [ώβα'ΜΑίΐΜί βΐϊη»
]οία ·υοίαΙΐΙ>ιιι , (ιά αά ΙαΙΗί αά]ΗΠ£(1>αίαΐ , αϊ , «/ ,
ω/. β*< ίοη[ααυάο ροβεα άεβ'α } & ίαηίΗτη ϊη Ιαετα οαριιαίώια , /«« ηιαμίίϋΪΜ τειηαηβι , Αι, Η/ , Ω/.
ΟΕ ΟΟΝδΟΝΑΝΤΙΒυδ.
{~\>ηΓοη3η£εδ ίυηε άυρϋοεδ : ΜαίΒΕ & ίεηήνοεαίεδ.
(Τεηυεδ, 7τ, κ, τ.
Μοΐ£Ε άίνκΙαηΐυΓ ίη^Μεάίβδ, /3, 7> Λ
«.
[ΑΓρΪΓ«α5, <$>, λ» 3"·
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ..
Εχ ηκίια Ίβ'ι$ οίαβώια ρήνηα & φ'ιιηα εχίτενίΛ
[νηΐ & ορροβί£.
Μεά'ιχ ζοηνιηιΐ εαηι Μτϊιφιε.
Νατη β ααΐάιί αΗ<}Η»η>οάο αά ττ> & αϋηΐίο ηιοάο αά
φ > 7 V**} <*ά χ
Χ ) <Γ 4«ίί»ι αάτ&
5οΙεη( ροηο [*ρε ίεηαΐί ί«?» α/ρϊΐαίυ, & Η* οπτη
Ϊβϊί Ίη οΥΑίίοηΐ ϊβ ι» Ιεχηροναχη /οτηιαί'ιοηε , & ϊ« <υβ€αΙ>αΙοηιηι ίοηιροβήοηε Μηιτηίααή, αί Ίη ρτοξγεβΉ
1>Η)Ηί ΐώή ζοηβαίιί.
δεππνοο3ΐεδ (Ιίνΐ^υηίοΓ ίη Ιίφΐίάβδ Γεα ίην
ηΐϊΐΐ&ΒΐΙεδ , λ, μ, ν, ς. Εε ίη άορίίοεδ,
ξ, ψ, Πο ώ&ας, φΐοά ύυβοιίδ 3ΐίί$ οοηίοη»ηείΒιΐ8 ίεηυίνϊΐεαηϋ. Εε ίη 1ίεεΓ3πι <τ.
[ζ" Α , νεί \ΐ£ <)τ2ίάαιη σ<Γ.
να1εε3ΐιΐειη|ξ κς, 7?» Χ%·
[ψ πς, /3ς, φς.
Όίνί(Ι«ηϋΐΐΓ φΐοφίε οοηΓοηβηίβδ ίη ρηερο1ίΐζ$ & ίΐιεκίκαδ.
Ργ*-

ΟΑΡ. I. ΌΕ ΑΟ0ΕΝΤΙΒυ5.

?

ΡΓ3φθΠθΒ ώ'ουηίΐΐΓ ϋΐχ, έ ςυίοιίδ ϊΚ&ίο
ροΐεΛ ίηεηοαιί; ευ/υ$πιο& Γοηΐ οιηηεδ Οιχοογοπι οοηΓοη3ηί€5.
·
Ροβροίΐϋχ Ηΐχ, ς\ΐ2ε Οτχοζζ άίάίοηα
βηΐυηΐ, απβίεδ ΐαηηιπι Γυηι ν, ς, σ, ξ, ψ,
& χ, ίη άί&ίοηίοικ «χ &&'χ. Ναΐία εηΐπι νοα\)\ύα Οτχαα ίη αΐΐϊπη οοηΓοη^ηϋεπι εχβαηΕ.
Ναπι ϋΐα Ιωσ>)φ, Δα/3*/1, Μ#α>?λ, Σ^θ, 5^*
βρύ,Ώανϊά, ΜΐώαβΙ,
& ίϊπιΠΐ», (}ϋ3Ε
ρίΐίίίιη , ίη άίνΐηίδ Ιίοπ'δ Οτχοέ Γεπρείδ οεειίΓπαηε, ηοη Γυηε Οϊχολ , Γεά ρεΓε§πη». ΙΙΙιαά
βυΐεηι «χ Ρ*ο
ηιιιηΙ&ειιηΊ εβ ρεΓ Αροεορ?η, ααοά &1ΐγύ εΐίαιη εΓΛάαηε άβ »χ, ηιιαίϊ
ίΪΕ ρΓΟ ύκ).
7 2ηεβ 7>
Χ> ϊοηζϊ Μι ν, αγγίλος>
Αηξ'εΙια. λύγξ, Ι^ηχ, βηξμΐίιις, νεί Ι^ηχ,
*βτα. ί^Χοζ) Ιαβα.
\άζτα Ηι εύπι 7 &ηΐε χ ροηίειίΓ, (6ά ίρίαπι
χ, ίηάαίε εηηι Γοηαηι τ« γ, πί'φατ3"1» Ρ6"
ρηαη^α, α φαίνω , αρρανεο.
ΌΕ ΑΟΟΕΝΤΙΒΙΓδ.
Λ ά Γ3ΐϊοηειη 1ε§εηάί ΓροΏαε φΐοεμκ »οεεηεύ$ ; αηί επρίεχ εΛ.
. θΓ3νΪ8, τιμά.
<ϋίτειιιηβεχα$ , μίίσα» ττοι3.
Α Ν Ν Ο Τ Α .Τ.
ΛοιίίΗ! αΐίοΒϊί, ξΐΛ-υ'ν άιρήηηΐ, ύηηηιβιχαι ,
«ί »α»»ί» ϊρβιηγΤΛ [(
ριηίη ΛτηΙΙίί, ραηϊιη
Α 4
^Ρ"*

8

ΟΑΡ. I. ϋΕ 5ΡΠΙΙΤΙΒυ5.

ΛφτΟκίί [βαίαη; €οηβαί εχ αοαίο &
βοηιΐϊ
ϊ]«! Ιιοά'ίί ϊηαηύίΐβ, ΛΙ νεΆε άϊχ'ιτ ϊη βιαρτο(6άι*
ηοβετ ΕηηηαηηοΙ. Ναηι βΙΙαΙ>αί άηπηιβεχαι εβετ'ίιηαι η«Μ νί ααιία!. Νιο ρΐιιτα Ιιίο άε αοαηϊώΐΗ:
Ναηι αΐηαη 'νη 'ύο νοοαΜο τιμά) ρανα βι αη λ(Η·
ίΗί, εχρί'καηάατη εβ ζαρ'ιίε 22.
ΤαηίΗΐη οίβετνεαιτ ααιηααη ξ£ ηααηύίαίειη βΐΙαΙαηιιη αρηά ΟΐΛοα άϊβ'ιηξαΐ, ξ$ϊη ργοηιιηε'ίαίιοηε
ηοη ςναηύίαύϊ , /εά ααεηΐΐα ταιίοηαη ΜίΎί. Οοη~
ηαβεϊέ βί αρηά Σαίϊηοί.
όε δΡίκιτίΒυδ.
δρίπϋαδ (ία-[ΆΓρ€Γ Πνβ (ΙεηΓαδ: αίμα, βη/μί.
ρΐεχ είΐ [ίεηΐδ Πνε ΐεηιιίδ : ίγβί, (σο.
ίοουδ Γρίπεαυπι βίΐ νοεοΐίδ &υϋ άϊρηΐηοη£\ΐδ ίηϊϋίο οΐίέΐϊοπΐδ, κεηιςιιβ οοηίοηαηδ ρ,
οαεε ϊη ρπηαριο νοα'δ ΗΓρΪΓβΐυΓ, ρώμη* υοίηγ. Ιη ηηεάϊο βυιεηι Π ^υρϋοείΟΓ, ρπ'οι:ΐ
Ιοοο Ιοηεηι, ροίΐεποπ ίίΓρεηιηι Γρίπαιιη η&■ βεε, πόρρω > ργοαιί. άρρωςος, ϊηβγιηη$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΒρΊτ'ηια φετ ργοηηηήαίατ βί φ'ιχαύο Σαύη*
Η, ίιιΐϊίγιε (]«! νϊοεηι αραά Οτ&οοι.
ζρϊήΐα! Ιεηϊι ηιοάεγαηαί εβετείαΐΜΐ αΓαη, ηΐ
ϊρ/ατη ηοηιεη βζηφοΑί , βεά ιιβί ε'μ; μηι ροίιηα εχοΙενΊί. Οηιηει εηίηι Ονκαιη ρτοηοηιεη Ιηώ εββεηιηΐ *
ηΐ ίαύηατη ΊΙΙηά , ρ§ο. Εί ίαπο ΙεηΊ βριήχα ρτοηαηάΛή ιεηβεΐητ νοοαΰαΐαηι , αωι ηοη ρ/οηαηάαίιιτ
αβρετο.
^ .
,

ΟΑΡ. I. ΌΕ ΑΡ05ΤΡ.ΟΡΗΟ.

*

ϋίΐίτκτη £> β %η τηεά'ιο ηοη άκρίκείατ^ ηαΒο ηοϊ&ΐιη /ρίτίΐΐί> φ/λοχίςοΓ>ίς» 3ηΐ3η$ Ιαοπ, ηϊβαΐίετηιη ξ βί αΐμΆηχη , ηκοιΐ ροϊΐΛ -ίηϋτάΐίη» νετβίΐ
ξταύα }αά«ηί, αρίχτον ρτο αρρίχτον, ϊηίβΛαπι,
/]ΗατηνΊί ύοο ηοη β·α ίετηριτ , ράπτω, ίϋο. ϊςα,7Γτον ρτο ίρρατττον > ΓυΰΒαηι.
Ο«οα«ηηι [ρϊίϊία .ημΛν'α άϊίΐϊο Ίηβξηϊαιιΐΐ , ηοη
ρνάχερίοηαΗ ηιιιΐΐϊιαάιηε , [εί α[α & ού/ετνΛίίοηε ά\βεηάατη ιβ„ 5« ηιύί Χαη-εη τε^ηίαί άεβάεχα,ΐ , α ΙϊίεΜιη ΛηΐιβξηΑΐύ άε βιήίαιηη ταιιοηε^ίάεαί. ΙΙΙαά
ηοΐείιιτ, ίη ηια)«!€Ηΐϊι Ιίίεήι α ιηιιΐικ ηεηαε (ρίήίκηι,
ηεηκε ααεηίαηι βήΐι'ι.
ϋΕ. ΑΡΟδΤΚΟΡΗΟ.
Λ ροΠτορΒυδ είΐ ποϋ3 Γε/εΛχ & εΙίΓχ νοο»1κ
ΓεΓέ ΟΓενίί; , η\π άιρηι:Ηοη§ΐ, ουιτι Γεηυεηδ
<ϋ£Ιϊο έ νοε»1ί 3αε ώ"ρηιηοη§ο ϊηςΗθ2εοΓ.
ΕΗΗιιηΐυΓ εχ νοθ3ΐί&ιΐδ % , ο. Ιίειη α & <,
αιπι οοΓηρίαηειίΓ.
Εχ ώ'ρΗΐΗοη^ίδ αι & οι , βκλομ ί^ώ, νοίο
βξο , ρΓΟ βνλομαι ί^ω. ο/μ* *7^> ΡΓ0 οιμοι
ί·γώ> 1)βΗ τηΐΐή'. ΙΆχ εηίπι (Ηρηείιοη^ί ΗαϋεηηΐΓ 1>Γβνε$ ίη 3α:εηιϊΙ)ΐΐ5.
Οοοά Π νοοβίΐδ αιΐϊ ώ'ρηϋηοη§υδ &1εεποδ
άίδΐοηίδ ^ΓρΪΓείϋΓ, ΐυηο ίεηιιϊδ ρΓ5εοε<Ιεηδ
ιηυίαΓϋΓ ίη ζΟρΊταίαιη. αφ' κ, ρτο
κίΚ
$ιιο. ννχ&' ολην, ρΓΟ ννχτα. ολην, ίοΐατη ηο·
&ειη.
ΟοήΓοη3ηίεδ ρΓΣεοεα'εηίίδ νοόαΙηιΗ ρεΓ(ίηεηε
νοεαίεηη ρΓοχίπΐ3ΠΊ (ϋέϋίοηίδ Γεφαεηιϊδ , ηοη βυεειτι 3γΙ νοεβίεηι τϋ&ίοηίδ Ηηεεοε·
<1εηΐίδ ; υζ νύχ& *λ«ν.
Α ?
'
ΑΝΝΟ

ίο
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αρηά. Ηοτηεταηι ΙΙΊαά. β, ιΜιΐιΐγ ιύαηι ηί
τζαφ' ίνι μίγάξω» ρτο τ^άφιι, νεί ίτζάφη «V*
μί·γάζω , ηυίπΐυί εΛ ϊη οίοιηο. ΑΙη ΐαηπη Ιε^πηί
τξαφί ροβίο αΆΊνο ρτο ρα[βνο. ΑΙϋ τ^χφη » μίγαζω, ηε €θ£αηίατ ά,ϊιετε αίμα. 8εά ηαϊά άπεηί
αά \)οο Οάγβ1. ι. ίλαπίν «ί "γάμος > ερυΐίε ΓοηΙ αη
ηυρίίκ ? Ορ/ίί Ηαι εΐϊάϊίητ , ηϊ & α. Ιοηχατη αριιά,
Αηαίτεοηΐεηι Οάε ι /.
«V* > ΓεΓεηίί35 βΛ , />»·»
άλΓία, & &{/ϊη \ιοο Ξαρρύάί οαηηιηε: άπ ωζαν'
α&ί(>ος £ιά μίσσω, άε ςοείο, εεΐΗεΓΛ ρεΓ αιε·
(Ιίυιη, ρτο άττ ω^αν5} (εη «'^ανκ.
Ιηΐετάιαη αΐμάίητ νοΰαίιι, φιαηινι: /εηααίατ
ίοηβηαη! Ίη αΐίετα άϊίϊιοηε ΐαηι ϊη οοηροβύοηε , ηαατη
ιχηα, παρ θ-ίω» 3ρυς1 Οευαι, χ,άτ&ίο, ρτο χλ·
τα-9-βο» (3εροηβ.
Ιηιετάκιη ηοη ιιΐήιηα ρτάοεάεηί'κ νοίαίιιΐϊ , /ίά
ρπ/»4 /εηαεηήϊ Ιϊητλ εΜίίΐιτ* ϋτ η^α^ύ, ρτο »
ίαηιεη αί> αΐϋί ροίΊίΐι αά αρ^τεβη} (μύτη αά αροβτο·
ρηιιτη τε{ετιιηΐΗΤ.
ΚεΙϊηαα άι Αροβτορί)ο & βηύΐίΐια ηοηύηιΐΜ α$είΙΊοηώαί αί ρτο[οάϊαηι τε/ετναηιια, ίιΗ εύαηι αΙΙαϊα
εχεηιρίϊι οβεηάείιιτ , ηοη [ετηρετ ώ)ϊά Ιτεναη <υοεα»αΐίί άϊροώοη^μη. 0»ϊά , <\ιιοά ηε αΐ/βό ψϊιάεηι
ιηί ρετρεαώ βηε^ αΐβιτάϊΐαίε ; ηώ* εηαη ίη βίαΐ*
οταύοηε ά'καΐ ? κ »λθ·« , ρτο και ίιλθ-ί. κ άίν&ξω·
Κος* ρτο %ολ άν^οΰ7Τος. ίμ' ϊ(Ρωχ.ας> ρτο ίμοϊ
ηΓωκοΐί. Αά\)'ώεηάιιτη εβ ετχο )ιιάκ\ιιτη , «Ι/ϊ ξί
([ααηάο αροβτορόο βί αΐεηάαηι. όεηβηί εί'ιαηι νίτί
άοίΐι ηοη ΐαηΐϋηι ϊη εατηήηε9 /εΑ & ίη βίκί* οταύοηε
βηε ρίαικίό βιτ'ύ'ν. νύκτα 'όλην.
ΌΕ

ΧΑΡ.Ι. ΌΕ ΙΝΤΕΚΡυΝΟΤΙΟΝΙΒυ*. π
,

ϋΕ ΙΝΤΕΚ.ΡΠΝΟΤΙΟΝΙΒ115.

Γ^οηνεηίαηϋ Ογκοι ειιηι ίαϋίηίδ ΐη οοηίΓηαϋίδ
Γεα ίηείΠδ ριιη&ίδφΐε, (^αί6νΐ8 ρεποάιΐδ
ΙΰΓΐηίηδίιΐΓ ; ζί ίη ίΙΟδ ίηΕεΓρυη&ϊοηίβυδ ,
φΐ£ εοΐοη & Γειηίόοΐοη ώειιηΐιΐΓ, (ϋΓθΓερ»ηϋ.
Νδπι ςυοά* Π§ήϋ!η είΐ Ι^ΕΪηίδ Γβπιϊεοΐοη , Ιιοο
θΓ3εοΐδ εΛ ηοΐ» ίηΐεΓΓΟ^αίίοηίδ, & εοΐοη ηοη
(ΙαοΙηδ , Γεα* υηο &ά ΓαρεποΓβΗΐ ΙίϋεΓχ ραπειη
ρυη&ο ρίη§υηΕ, ψιχ οΓπηΐα ία ΓεηυεηϋΙ>ιΐ5
ΑηβΟΓεοηΐΐδ & Ηοπιεπ νετίϊβΐΜ νΐάϋά Ιίςε:.
Το'ίΓ' αυψον τις ω<Ρφ ;
Οαϊ$ οτα$ βίίηνα ηονϊΐί
Τι 7^ μάχα,ισι χαμοί ;
Τί Χξυσός ώφίλίΤμν,
Ουΐά οοη/εναί ηιΐΜ αυηηη?
'ίΐς ό< μίν τξωίς φνλακάς ίχον
αυτάς
άχα,ιύζ
Θίσττίσί» ίχί φΰζ&3 φόβα' κξυόίντος ίταίξϊΐ.
Ιία ηκϊάεηί Τνο]αηΐ αφοάϊατη α^είαηΐ $
βά Αώίνο$
ΰϊνζηΐίαί ϊτητηϊβα ίεηείαί βιξα , ίίτηονϊί
/τϊ^ϊάϊ βήα.
Ηϋο ςηοςαερεη:ίηεϋΗ7ρο^Ϊ3βο1ε, %η«Γη
ίηΐεΓ άαΗδ αΊ&ίοηϊδ βΐίευμίδ Γγΐΐββ&δ ίηιεηεδπω, ίΐίβίη&ίοηίδ §Γ»ΐί&: ο, τ/, 2, τ« &
το',τί, 3ΓΐΐειιΗ, ΓίεεΓηαηϋϊΐΓ εηίιη Ηίο ηοΕ3 »
έ εοη}υηδίοηε οτι,φιοά) & »1> Βάνειτβϋδ ΐεπιροπ$ βτί,
τοτι, ία/κν
*», ·
Ιαϋε»

ϊα 0ΑΡ.ΤΙ.ΟΕΡΑΚΤ.ΟΚΑΤ.ΑΡυϋ0ΚΛ:0»
1-ίϋθΓ35 νειτό Γηαία5οαΐ33 , ^υ3ηιπι Γογγοηπι
©ΠΓη» εοίαιηηα Α'ρηΒ&εϋ ΓερΓϊεΓεηίβϋ , αάΚιϊ>εηΐ ΟΓ2ΕΟΪ πιΟΓε ί.3Εΐηοπιπι ΗΐίϋοηίΒϋδ ρΓΟ^·
ρπίδ ηοιηϊηυιη, Ιοοογοιώ, Γε^ίοηοιη, βυππηιιιη, &ε. & ΐΐϋδ ψιχ Ίηϊύο ΟΓβίΐοηίδ νεί ρετΐοά'ι ροηϋηίοΓ; <}ΐΐ3Πΐνί5 ίη ΗΪ5 Ιβπι Γε1ί§ίοίϊ
ηοη ίΐιηί Οτχά α,υέηι ί,απηί, πεφίβ ορνίδ είΐ,
ρΙνίΓ» άε 0Γ60βΓ3ρΗΪ3 άίεεΓε.
/

ΟΑΡϋΤ

ΊΓ. Λ

ΡΑΚΤΙΒΙΙ8 ΟΚΑΤΙΟΝΙδ ΑΡϋΠ
ΟΚ^ΕΟΟδ, ΕΤ ΡΚΙΜΙΙΜ ΌΕ
Αΐιτιοαι,ο.
Ι)3Π«5 θΓ3ίϊοηί5 3ρυά θΓα?εο5 Γάηί ο<3ό : Αγ• ΐίεηΐιΐδ , Νοιηεη , Ρτοηοηιεη , νεφοπι ,
Ρβηίαρηιιη, ΑάνεΓοηιηι , ΡΓ3?ροίκϊο, Οοη03Γϋδ φΐίηςυε : Κε&υδ ίεηΝοιήίηβϊίνηδ,
Οεηίΐίνϊΐδ, ϋαιίνϋδ, Αεευ&ΐίνιΐδ, νοθ3Πνοδ , ΑΒΙβ'ίϊνο ΟΗΓεηϊ Ογχοι.
ΝϋΓηεπ «ε$: δϊη^ϋΐβπ'δ , ϋιιβίίδ, ΡΙνΐΓ3Ιίδ. Ώη?ίΥι νύνηχχΐ εύηι <1ε εΐοοβυδ Γεπηο β,ίΐ,
6]η3ττ»νϊδ Ίά ηοη ΓειπρεΓ οοίεΓνεευΐ1. : ■ · '
Ιη ϋΐϋΐΐ εβάειη είΐ Νοιυίηαΐίνί & Αεεαίαιίνΐ & νρο&άνί νοχ & £επηίΐ}3ΐ|!ρ ; ϊΐΐά&πΛψία
/■>>'.
Οβηί-

ΟΑΡ. Π. ΌΕ ΑΚΤΙΟυΓΟ.
Οεηΐείνϊ & ϋίΐίνί. Εε ίη ΡΙνίΓαΙί νοεαείνεκ
ΓβηιρεΓ εβ Γιππίίδ ΝοπΗηαείνο.
ϋΕ ΑΚ,ΐΙΟΟί,σ.
ΔτείειιΙοπίΓη 3)ίιΐ5 είε ρναροβίίνιά, ςαϊ ρεχΙ6Γ οχΕβΓ» ' οίΗα*3 (ΙβοΙϊηαηΗϊδ ηοιπΐπίΒοδ
ρΓ3?ροηΐΕαΓ, υϋ βρυά 1.3Πηο5 1)ΐο, Ιαο, Βοο.
Δϋαϊ είΐ βιΙψΗΐι£Ιϊνΐΐ$. , φΐί νοείφυΐίδ ίαβ)αη~
^ϊγιιγ , υε εεΐ&εϊνιιιτι ^ηϊ, φια-, φιοά> ευϊ εείϊΐιι Π§ηίΓΊείΐ.είοηε ΓεΓροικΙεε.
02Γεηε αηίευΗ νοεαείνο, ευ;αδ νίοεπι εχρΐεΐ αοΐνεείήατη νοεαηάί ώ , ρεε οεπηΐα §εηεη
& ηαΓηεΓ05 ΗΓείεαΙΐ ρείεροβεί.
&ΕΟ&ΪΝΑΤΙΟ ΡΚ^ΡΟδΙΤίνΐ
ΑΚΤΙΟΙΠΛ.
ΜαΓεαΙ. δίη^αΐ. ο, τ«, τ£, τον, ω.
Οαβί. Νογπ. & ΑεαιΓ. τω\ Οεη. & Όαΐ. τοίν.
νοο^ε. ώ. ΡΙογ. ο/, των, τοίς, τίίς, ώ.
Ροογώ. δΐη§. «, τ«ς, τίί, τ«ν, α..
ϋυαί. τα\ ταΐν, ώ.
,.· ' *
ΡΙϋΓ. α<, των, ταΓς, <π&, ω.
Νεαε. δΐη£. το\ τ», τω, τοΝ, 5. ν
ΰιιαί. ταί, τοίν, ω.
ΡΙϋΓ. ταν, των, "τοίς, τοί, ω.
δίε ο!εεΠη3ηενΐΓ ςυοψιε εοεηροίΐε» οΛ,
«Λ , το'ίΓί , & 075, «7«> Τ0'75· Αΐεϊεϊ ρεο όΆ

'·..;
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ΟΑΡ. II. ΌΕ ΑΚΤΙΟυΐ-Ο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Η<£€ άπΙΊηαύο ά'ύι&ιηίπ εβ ηιεηιοϊΐΛ ηαηάαηάα.
ί Ιηάε εηϊιη ηοη ΐΑηίϋη% αη'ιαιΓι βΰ)αηίΙίνϊ , βά εΐϊαη
ηοιη'ιηχηη ρύη\Α , ξ£ /εαιηά* , & ΐετϊΐΛ άεάϊηαύοηΐί
βηιρίκηιηι ιηβεχΐο ρεηάεί. Νλτπ λόγος, <νετΙ>Ϊ£ΐαχ%Λ , εαηάεηι Ίη οτηηϊίαι οΙΙϊφάι ΐεττηιηαΐίοηεηι \><ώ«ΐ
αιιαηι αηακίιΐί ρτ<εροβΐίνια ιηαβιιΐϊηιΐι > τιμά η«Λτη
/ατηϊη'νιιιι ; &? £«»» εοάεήι ατύαιίο /αηιϊηϊηο αηνετήαηί [αΐιεπι ϊη άπαΐι ξ£ ρΙιιταΙΊ ηοηιϊηα ρήηι* [ιτηρΐιάητη. ζ>ΗΑ ιοη'ΌΐηκηύΑ & βηχ%ϊιαιά\ηε αηίίηα<{νετ/α , /ααίιϊϊί τηαίιο ά'φεηίατ & ηχηιοπΛ χαιηΛαηχντ
[αρκηίϊηΐη άεώηαιϊοηΐίτη ραταάιχτηαια.
ορρκ:ια Ακτιουυ ρκ^εροδίτινι.
Τ)Γίηιο \ιΓνΐΓρ3ΐαΓ ρΙεπιιηηυΰ Οχα'δ, ουηι
Γ€ΐτι 0ΰ«3Γη & άεΗηκαιη ίϊ§ηίβθ3ηϋ, άνοίΌς μ.οι
βιβλίον, νεάάε τηΐΐή Ιΐύνηιη, ηεη>
ρε, ϊΙΙϊΐτη οίτίΐΐηι. ό αν&ζαητος
νεηϊΐ ί)ο·
πιο, ηοη φιϊνή> Γεά εετίια. Βίο ο ποιητύς,
ίΰε βοεία, Ηοτηενη$ βϊ/ϊεεύ, φιϊ ρνορΐεϊ εχοεΙΙεηΗατη ςοτητηυ,ηε ροέΐαγνιη ηοτηεη /εοϊί
/ηητη.
δεαιηίο ροηίϋαΓ ίηϋθΓάαπι ρΓΟ ώηηοηίίΓαφτο ρΓοηοπιϊηε , τον ρΓΟ τΒτόν,αάμιηέΗε ρΓΧΓεΓϋίπι ρ3ΓΜςυ1Ϊ5 <Γ«, γ> $7* ι "7* > το'τ4» Ρ6Γ
οηιηί» ^εηειτα & 03ίίΐ5. Όειηοβη. άε οοΓΟηα.
3-αην, β 1)οο

ύοο βοϊβεΐ ΗΙε 1)ονιο} ηοη

ΟΑΡ. II ΌΕ ΑΚΤΙΟϋΙΙΟ.

ιγ

Τοπίο 3ςαρί(αΓ ρι-ο ίηΐεΓΓ0§3ΐίνΪ5 ίη §βηίΐίνο & «Ιαΐϊνο Ππ§ιαΐ3Π, τ« ριτο τίνος» αφια*
τ» ρΓΟ τίν<> αίΐ?
Οο&Γίο ρΓΟ ίηίΐηίΐίβ, «/ τω ρΓΟ ίι τί», ^
μι ? αγοφ τω Χξύ πιςίΰσ&ι. Ιμοϊλπ. Νεβϊο
(νΐ οτεάεγε άείεατη. ^
Οαίηϋο αάΙιίΒοηΐΓ άίνΐϊϊοηί&υβ αιη* νοοα1Ϊ5 μϊν & εΓί\ ΰϋ ο μ£ν, ο βΓέ,
ηκΐάετη, Οίε
νηό. Ίων α,ν&ξωττων οι μ&> ά^α^τοϊ^ οι ι^έ ττοηφι, Ιοηήηίΐιη αΐη ύοηζ, αΙΗ τηαΐί.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ. .
νβίτ^Λΐητ εχιαχη ατήςηίαι ρταροβιΊνιΐί ιηαβιιΐϊηια
ο ρτο βί)αη£1'ί'υο ος , ϊάηαε αριιά Ρο'ε'ίαι ; & ο7Γίζ
ρη οσπίξ : Οαατηνίί βηΐ φι% ραϋηι , «ο» ς^β <»·ϊααΐηηι ρταροβίαιη , βεά [ιώάϊΐιιηι, <\να Ιιιΐϊαίη σ αηιι[εήί. 5εά (ΐαίάηηιά βΐ άε^αο βεηΐεηί'ια; 'νη Ιιοο αηε
Ηοίηεή <υεϊβη ΙΙϊαά. ι . Ιοοοη βαίά'ιή ϊκιιραί ρτχρο[και, »ν <Ριά μανϊοσΰνην, τίίν όι ττόξΐ φοΐβος
απόλλων, τάν ρτο «V, ριτορίκ ίϊιβπι ίαεηΜ3Γπ,
ψΐ3αι ϊΐΐί <4ε<ϋΐ Αροΐΐο.
βιηί \)ΐι)»$ αη'κηΐϊ
νιαηετα; βεά βήια εβ , ηΐ ξ$ ϊη Ηοο , ξ£ ϊη βψιιηϊι
άι ωηβηιβιοηε Ιώτβ, φίΛψιε βίο Ιοίο εχρίκεηιιιτ,
ψΛχη «ι οηιη'ια Ιομ Ηκχεταηίιιτ.
ϋΕΟΙΙΝΑΤΙΟ ΑΚΤΙθυΐ.1
5ΐΐΒ]υΝ<:τινι.
ΜαΓουΙ. 8ίη§. ος, «, φ, ίν.
Όμλ\>. ω, ο ιν.
ΡΙαΓ. οι, ων, οις, ας. .
Ροβπι. δίη£.
«V.
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ϋυδί. α, α/ν.
'
' . ■ ΡΙιιγ. αι , ων , α'ζ > ας.
ΝεοΕ. 5ΐη§* ο, «, ζΰ, *»
ΡΙιΐΓ. α, «ν, ο/ς, α*.

ΕοΓίειπ ιηοίΐο ίηβε&ιιηΐιΐΓ εοπφοίΐΐα Ηα|Π5 αΓ,Είαιϋ: οσ7ΐίξ> «ττίξ, οπίζ, & ο^/ί, «τ/ς,
βτ/|.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ. . .
;
ΛηϊαιΙϊ ρτ&γοβί'ι<υϊ& ροβγοβύ·ν% ηοϊρ'ιιιηί ναήι·
ΐαίετη (/'ίαίεόίοχαηι , «β» λ/ζ/έγ ηααηι [ανηάα άείϊιη*·
ήίβτηριάμηι , ρχ ψαιη 'ηφΆ'ιίηχ αηαΐίΐια £ατηΐήιπΗΐ : & πτύα , γεχ ψαηι ϊηβιίΗιατ ?»<*/< «/ί»«ί.
17»ί/« ίΛΓ ///« , </«* ίη/τα άε ύαηιτη άεάιηαήοηηηί άια·
Ιΐϋΐί άκαηνι , /4«/ί> ίηίεΙΙίβεηίατ άΊαΙεΆϊαχύαιΙΰτΗΐη.

ΟΑΡϋΤ

III

ϋΕ
ΌΙΑΙ,ΕΟΤΙδ 1Ν (3ΕΝΕΚΕ.
• '''
/''■''■
^
ξ^αχη αχΐ'κνίο , ηαετη 'μτη εχρίκανιχηνι ,
χείίηαίι
γαηώιΐί οταιιρη'ιι, ηαα* ]ατη α££χεβαχϊ {κηοα^
ναχία ά'ιαΙεΆΊ αοίϊάαηι , ο/ΐίΛί ψεύηχη εχιΐ ίη Ι>οο ία*
ρϊΐε εχροηεχε ^εηεχαήιη. Ρχ'αηο , ηαιά βΐ ά-αϊΐίίια.
8ΐοιιηάο , <\ιιοτ {ηα άιαίείίοταηι χεηεχα η>α£α εεΙεΜα
& ίχηα.
Τετίιό , ηιάάη,ιιη αηΛψΛΛ^αε ώαΐεέΐιιι
ψορί,Ηϊη & ρεαιίιμη[ΐνίΐβιηΗΐΗ Μεα; 1>\αΙεΆο$
ααΐεηι

νΑΚΙΕΤΑΤΕ.
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ααΐεηι βη£«1αηιη* άεάίηαύοηαιη &' ζοη'μ&ΑτϊοηΗΐη β'α
ηαΑ!<{Μ Ιοι%$ εηαηιετΑΐ>Ιηιια ; [κ εη'νηι Β Μη/α/ΐονί*
ίαΐηαχ Ιαύοτηαε άιβεηήιιηι ηύηηείατ.
ουίϋ δίτ οίΑίΕοτυδ.
ΤΛΪΑΐι&Ηί ηΜΙ έβ αΐϊαά) γΐΛαη Κη'ιια & ε'μίάεηι
ΙϊηξΗΛ ποια & άίβετεηϊΐΑ , ηοη οτηη'ώιΐί </«» ΊΙΙλ
Ηΐίΐηιιιγ , βά αϋ(}ΗΪΐ>Η! ίαηΐΐιιη αβίΑΐα; ^ηοποηυαϊιοηε άιαίείϊια ίά'ιοηια βιι ρτορήεταί ά'ιά βίεί; βνβ
ϋβεπηύΑ Ιη&ε εοηββΑΐ ίη [οΐιι Ιϊιεήί ε)αιάεηί νοο*·
Μ* , ΙίίετατΗηιηαε αβεβιοηώιΐ! , βνε Ίη βία ρτοηιιηάαίϊοηβ, βνε ϊη νετί>ϊί Ίηίε&ήί, βνε ϊη βηΧΑχ'ι &
ιοηβταΆϊοηε. ΗΊι εηϊηι ηκαΐαοτ ρατύίκί εοηίϊηεή ν'ιάεΐΐίτ ιοία άΐΑΐΐ^οτητη ναήεΧΑί.
ΟΗΑΐηνϊί Αΐΐΐετη αριιά Οϊλοοι ιιηα & εαάετη οτηη\αη% ε$εΐ Ιϊη&ιίΑ , [αοί ιαηιεη τηοάοι^ ΙοηιιεηΗϊ & ρτοηιιηεϊαηάϊ εεηοηΐΜ Ιοοοτιιηι ϊμοΙα ΙιαΜαηχ {<{Ηθί
ϊρβιτη Ιιοάϊε ηκο^αε ϊη ηαανϊι Ηη&ΗΑ νϊάετε Ιϊεεί ) &
ψΪΛ οΐ ηηιΐύρΐιοεί οοΐοηϊαι ϊη νΑϊΪΑΐ ηιιιηάϊ ραττε* Λ
ΟϊΛοα ηψαί , Ούλοι Ιοη%έ Ιαίεηαε^αηάείαηΐητ ; ιηηΐΙα$ ηαοηαε τηαίΑΪιοηει ίΙΙοηαη ΙΊηζηαηι βί'ιτε , νατ'ΐΑϊψιε άίαΐεέΐοί /αβάρετε ηείεββε βαϊί. Εχ ηυώιι: ίαηιεη
ηναΐΗοτ ψτ<ε ι&ΐετ'ΐ! ηΐΑβϊι εταηΐ , & ηαηε ηιιοηηε βπί ,
ϊηβ&τιεί & ηοίώύε$ άΪΑ^όϊι, ϋοτκα^ ΛΰΙια, ^οηϊια, Αϋ'κα.
Ιλπ^ηα εοηιιηαηΐ! ηοη εβ η»ηΐ£ταηάΑ ϊη άϊαΐείΐϊι,
ΐίΐτη άϊαΐεόΐι Ιϊη%μ& εοηαηιιηΗ βηί αοάάεηύα : ΌκεΙ/αίΗΤ ααιεηι ΊΙΙα ΙϊηξμΑ εοτηιηίΐηΐί, ηη* εεηϊί άϊύΐβιϊι
ηοη αβήη£εΙ)Αΐατ , μ £»ι εα ηίετεΐατ ^ ηεηαε εχ Αίί'κϊι , ηεηαε εχ Όοήίιΐί , ηεηκε εχ ΉοΙΊΐαι , ηε<\Μ
€χ ^οη'ώια φ νίάεηΐιιτ, /εά Οτμη$ ώβίαΐέ ; βεαί
ίϋ>βν I.
*
Β
ηηηι
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»««ί ίοηιιηιιηα Ιϊηξαα Οεηηαηκα, ΙίαΙΉα, αηΐ ΟαΙ~
Ικα ϊίΐα αρρεΙΙαίατ , <\η* ψ'ι ν,ύχαχ , ηαΙΙια οετχϊ Ιού
ϊηά'ψηα α^ηοβϊχατ , βεά βιηρΐϊεΊχη Οεηηαηια , αιιΐ
ΙιαΙκί , αιιχ ΟαΙΙη*. Νεηηε άεβηϊχ ρτορχετεα Ιιπ&ηλ
αίψια εβε ιοιηηηιηύ, <]Ηθά ραααιίαί φιαιάαηι εεϊΧΟ'
ιηιη Ιοί'οϊΗΐη άϊαΐείΐο! ίη/ρη/α* Ιιαίεαχ : ϋηάε Αιχκέ,
'υεύϊ %ΤΑΪΙΑ , ηοη οεηβΰαηχαγ Ιοφύ ,
ϊη ηοηηΐίΙΙ'υ
ίαηΐΐίΐη αηη Αιύά! εοηνεηϊεΰαηχ , ϊη αΐίΐί άίβΐιίεΰαιη ;
βεά'ύίϊ, <\ιϊ% ϊη Αχχχά$ιηϊ$ ρετβϋε ειιηι Αΐίίάι ββ
ζοηβηηαύαηΐ. ϋείείτανϊχ ρηηΐθ βήρχ'α β'α, & αά
ροβετοι ίϊαηίηιφί , Όοτηαιη ηαϊάεηι ΌϊαΙεόΙαηιΤίιεοαήυ$ & Ρ\ηά3τν$ , ξ# Ργύιζξοτά ρύϊΐοβρύϊ , ^«ονιιτη βαχηιεηχα αραά Ι,Βεπίυιη & 5ίοΒίευιη εχχαηχ;
^οηΐίΛΜ ΗϊρροςΓΕΐ68ξί?Ηει·θ(1οίϋ«: Αχχ'ιεαηι, ΑπίΙορΗβηεϊ δ? ΟΰΓποΠΙιεηίδ. 2ΕαΙκαηι \ήηο Ίηάε ϊη/ρειβηίηί βι$ Ρίοηηηιεηχίί ροεχα, ιηαχίιηε ϊΙΙΊ, </κ»
τικΙΙαηι εεηαηι άιαίιϋιηη βιιιχϊ, ρτοηύβηε ηιιαιν'ύ
ίΐ/ατραϊαηΐ , ρτοκί οααβο & Ιεχ εαηηϊηϊί εχϊ^είαχ.
8εά Μ άϊβΊηϋΊιΐ! ϊηχεΙΙϊβαχίίτ , ψύάηαηι φΐ/εψ.ε
εχ ηααίαοΐ ρτέάίίϋϊ άϊαΐείΐα ρτορήαηι βύϊ νεηά'κεΐ ,
βη°αΙαηιηι ρτορήεΐαχεί ϊηβ&ηϊοτεί οΐάϊηε βιηι αάβτεηάαίΐο ϊηιΧΪο α ΌοήίΛ; ηαα ΙΊιηχ Α αηΐΛϋί ,
βρε ϊΙΙύτη ρτο αΐϋήβρροηϊί , ηχ ϊη ^([Μηχ'ώια εχαηγΙΊί νϊάα»
'ρτο)[η [άμί^α, φάμα, πλα·γά, μα,χανά,
' άαονά, (λοίλον , μάτηξ ρτο νμίξα,
μηχανή, πΐ3<:Ηίη3. η^ονή, νοίυρΐ38. μήλον, παιάνα. /Λ«τ«ς> πΐ3-|
Ιργ. Οοϊε$ Σαχϊηϊ ϊηιϊχαίϊ βαητ ,
ρΐ3§3, ιηϋΐίιίηβ, 'ηΐίΐυρϊ, ηιΛίΡΓ.

ΥΑΚΙΕΤΑΤΕ.
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Α [ρτο] ί [αρταμ/ζ ρη> αίξτψις, ΌΪ3η3. ττιάζω
ρτο πήζω, ρΓεηιο, οίκϊο. τξάχώ
ρτο τξίχω, ςυιτα. «φςασί />π> φςίσ/\ ΓηεηΐίΒοΒ, λ <φ^«ν, πιεη».

£ος ρπ> ίτίρος, αΐίει·, &β}ηΊΙία ηιαίια.
ω \Μασαν ρτο μασων. Έϊΐ Ι)οε Ίη βεηΊίΊνο
ρΐϋΐαΐί ρήηι& & βεεηηά& άεοΙΊηΑΐΊοή'α
βηιρΙΊάιιηι ; Ίηιο εύαηι Ίη φιΊηιί; αί
αριιά Τύΐοσ'ιΐΗΐη ΙάβΙ. 8. ω τξα'γι
ταν λίυκίχν αιγαν ανίξ. Άιξ ρχοβεΆο ηοη ρητή* ηοη βεαιηάχ , βεά ηιιΊηίΛ
άεάιηαί'ιοηΊί εβ. ίε&ΊτΗΐ εήαηι αρηά
Εαϊ'ψάεηι αΙκηΗ, γυναικάίν.
\Αίάάϊί ζ&οί Ίάεηι ρΑπΊάρια ειπαηιβεχοταιη Ίη ων. γλαν ρτο γίλών , γϊάεηδ,
ΐεβε Οοήηώο.
]Πρατος ρτο 7Γ£«Γος> ρπΓηϋδ, αρνί
ΤΙ)εοσΊΐΐί)η ΙάβΙ. ί. ρ. & αΐ'ώ'ι.
| Ιηχεχάπηι ω χεηΊύνΊ τεύηΐΐΗΧ ψίΊάεηχ^
[εά ϊηΐΐήεΚο α. μκσάων, πασάων,
ττολλάων > & Ηοο Ίη ρήηια & [εοιιη4α άεύίηαήοηε βηιρΙΊάκηι, ςααηινίί
ΟαΙΙΪηιαώιΐί εήαηι νησάων ιΙιχεϊΊί^ λ
ν«σος, ΐηίυΐ3, ίεη'ΐΛ άεεΙίηαίΐοηΊί.
Γαύαηί />βε ροείΛ νεί 'νετβί εχρίεηάϊ
μη(α , «ί Ηεβοάια.
ΠλΗ/ώΓων άτΚατ^ίνίων ιτατίλλομιΑ^χίί&' α'|Μί)τ« , αζοτο» ΛΝ <^νσσομ%■

ιάων.
■ (
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η ] ω ί ΡΙΐϊαά'ώηι οήιηύΐιΐ! 'ιηάρι ηηιετί)
| Ατατΐ <υίΐο οιαίτηΐίΐηΐ'ώιΐί. νά ηια)€βαύί& £τανϊία,ϊίί χταύα, ηιαίΐσ*
ιηίηι &ταηάίΗ! ξ$ βοηοήιιι φ μασάω*
ηιιαπι μχσων.
Ι'ΑϋΊίβ ρτο Άινίίχ, βχ Ιμ Ίη £ΐηΊί'ιν'α
ρήηΐΛ βηιρΙαΪΗΜί,
\χλασω ρτο χλί'ισω, ςΐΆΰάΆϊα. κλάδας
ρτο χΑίΐ^ας^ ςίανεδ, αριιά Τύβοοτ.ΐιιχη.
,<Ρωξίσ<Ρίν ρτο <Ρωξίζαν , Ώοηηι αξίη»
τύτττίζ ρτο τύ^τας > νατΒαταδ.
ο^η ρτο οζα, <νϊά(.
ζϋν ρτο ς αν. γληξ) γίλας, ήάες.
•πίΐνϋς, παναίς, είυπδ. <Ριψ>ίς, «Γ/ψας, Πΐϊδ. Αί'ά ίατηαι ζψ, πανγς } «Γ/ψί?ς» βίτώαηχ ,
ρτο α βαίβηααηι ν.
\χ.οιτμτίν ρτο χοσμίΐν> ογπϊγρ. καΒ-ίΐί£ψρτο καθ-ίΐίβΓί/ν, άοηηίΐΐ, αριιά
Τύΰοοήι. ΙάβΙ. ι χ.
λαβτιν ρτο λαβίΐν, β<χΐρβκ.
μωσα, ρτο μπσα. βωζόλος, βκχ,ολος,
Βυβυίςιΐϊ. τώς λώεως
τύς λόκκς, Ιυροδ. λο^ω ρτο λόγχ) Γει>
πιοηίδ.
ώρα* ορώ /ίβ ος»> πιοηΙβ$.
ώΉκα, «νίκα» ρΓορίεΓε».
τίίς λίκος ρΓβ λυκας, τάς παξ&ίνος
ρτο τάς πας&ίννς, νΪΓ§τηε8, αριιά
ΎΙΐΰΟίήΐατη ΙάγΙΙ. ι. & 4.
[ϋί ώ ρτο ίι, & α&* ρτο ϊι&ί» υΐϊηαιη.

ΥΑΚΙΕΤΑΤΕ.
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{ρτο) « [τύχιυς ρτο ηίχχς, πιιιπ. ποΒ-ίΰται
ρτο 7Γθ3·8τα/, άίΰ,άεηηΐ <υεΙ (Ιείϊ^εΓαηίϋΓ.
φλίΰσι ρτο φιλΰσι,
\Πί ί>ο( αιη ου εχ ίο ·υεΙ ίου εοηΐταύ'ιίατ ,> «ί ϊη αΙΙαί'α εχεηιρΙΊί,
€αηι
8 'ιη Όΐύ'α άτοίΐηιβείϊΊίατ , ^«<0μΐϋχ «ο» οτ'ιαιητ βχ εοηιταίΐίοηΐ , Μ
όίλλομαι, ΓαΙίο, /«)?.
άλχμα,ι,
Όοηά άλίΰμα,ι. 0}ΐοά Ώοτέ$ ηοη
ΐαηίΗΐη ίη βιιιατο ιηεάίο> βεά εί'
ίαηι ίη ρήηιο βαάαηί ; ώη% £»«» /«ΐ«Γ«»ι α&ίναηι ρτίηιιιηχ ίρβ ιίτιιιτηβείΐαηί , ία α λανθάνω > ίβίεο, λησω
/?« λασω , _/ίί , «γ [εΜηάιιηι ίρβοί /«ί«ι·κ«2 ρήιηαιη ηιεάϊηχη ηοη βι , λίί-ν
σομ<ω υ*/ λάσομαι ,
λα,αιυμαι
ρτο λασχμαι, ιιΐ αριιό ΤΙηεοοτίαιτη
Ιά]11. 4. Ιά ίαηιεη ηοη εβ ρετρεΐιι<ιηι.
Νατη αρκά ΤΙιεοετ. ΙάβΙ. 1 4-. Ιι&καν
•πλίυσ&μαι , η3νϊ§3Ϊ)ο , α ττλίο»
βοτίε εάοορ\)οηΐ£ νίΐαηάα ιαη§Α) ί\ιϊ&
ηεεεβαήβ εταϊ Ίηοητηηάα) β ρο'ε'ια άίχφίττλίυσίυμα,ι. Νεηαε εΐιαηι βειηρετ αηατηβεόΐκηί βιιίαηιτη ; \)\ηί άσο·
μαι,
αραά ΊΙοεοιτ.
\τύτιτοισα> ρτο τντττΗσ*, νεΛίΓαηδ,
βχ \)&ε ηΐΗίαύο ηοη χαηίΗτη 'ιη ρατίίείρύί (<χηιίηίηί$ Βατμοηοτατη , [εά ει ίαηι
ίη ηοηηήώιιι & νιτοϊί, μοΐσα ρτο
μχσα. , ύπακοΊσω &? ύ-πεέχοισον ρτο
υπακ^σω, αυ&ύΙΐίΒο, αρ»ά ΤΙχοετ.
Β 3
Ι¥1·
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1
ρτο

(

ΙάβΙ. ιο.ξ§ 1 1. Εοάετη ηιοάο&ΰΐα,
ω , ίυ , οι , ρτο α ραηαηΐ.
χωμάσ<Ρω ρτο χωμαζω, Ιίίανίο. συξίσ<Ρω ρτο συξίζω, αηο 6Λυΐ8.
τύ ρτο αύ, ία, βΐ ύφίητι ρτο νφ/Λσ/»
ΓυΒπιΪΗΐΐ.
σίός νεί σιός ρτο θ·ί<}ς> ϋεοδ. Ηιηο
Ι,ΛίΐάΛϊηοηύ ρετ Όϊοβοοτοί )ατα1>αηΐΛ
νιϋ τώ σιώ, «ι τε/ετί ΡΙιιιατώαι ϊα
Αρορ\ιι. ίΜοηϊύί.
ην&ον ρτο Λλ3·ον> ν«η>.
τύπτομίς ρτο τυπτομίν, βί 1ηο( ϊη ρήτη%$ ρετβοηϊι ρΙιιταΓώνα & α\'φ\γ α(
ημίς ρτο ίιμίν, βα ίΐναι, βΙΓε , &
μ£ς ρτο μ$ν , ίεβε ϋοτϊηίΐιο.
χλί'ισω , κλαξώ , άιαό^ια. ίξγα%#
ρτο ίξγάστι, ΙαΒοι-^Βκ. Ααιάχχ Ι)ο£
ίη /κίατιι (\η<ΐ βι$τηα ύαίεηί.
τίϊνος ρτο ί»ίΐνος<νεΙ χί»'ος> ϊΐΐε.
>7Γο'}ία, οχλ βα οχ,χα., ρτο ποτί β»
ι πάτα, &οτί βία οτίΝ, ςο3η^ο & *\\-

I
Ι

ηαζηάο , ϊηάεβηιΐε & ϊηΐεττοξαηνε ,
ί«;«ί τά οΐινία βκτΛ ί» ΊΗεοίήΐο ιχ·
εηιρία.

ΌχαηΧΗΤ ΐύατη Όοτι* Ιίΐίτ'α ξετη'ιηαίίΐ) «ΙΊ αΐ'ά
βιηιρΐκ\1)Η5 ίοηκηύ βαηΐ οττι ρτο οτ< , ψίοά. οτιτιτι
ρτο 07τ« , αΒί.
*
ϋβτραηί ηιιοηιιε ιαβιι; ρίηταΐα ρτο βαηύηιηΊιβη£κΙατιΙ/ιιι , καλά,) ρτο χαλά , ροΙεΙίΜ.
ΏΉαη·

νΑΚΙΕΤΑΤΕ.

α?

Όκηηιατ εϊιαηι Όοχε$ οτηΊησι μία βιά/ΌτΐροΜη
'ιη α» ιΐ) ω ,· μά Ιιοε ηοη βί/εηιρετ , ιιΐ αρπά ΊϊμοίύϊΗϊη ν'ιάεχε Ι'κεί.
Οαοά αά νοίαΐίΐΐα αιϊιηεί , άαΙΊαιη ηοη εβ ηιύη
τη'αΐΐα ύαίνεήηί Όοχει 'ιη /αα ΙΊη£«α , ηιιοηιηι ηαΙΙιΐί
αρκά αΐιοί /ιιεήί ιι/αχ ; φιοά ψβη% 1>οάϊε ϊη </ιιανμ
ϊύάεηι €α]ΐΐίνΙί ΙΊη^ΗΛ ά'ιαίε&οααϊάαι , βί
ρ»
σφας> νεί αντπς, νεί αντάς 3 τίν ρο.σοί, νίν ρπ»
αντόν. «ν/εΓί ρΓβ /«Γ« > ^ε<^. ολ7Γ/ς
αλ/«ι)ς 5
ριίοβίοΓ. κ^«ς, οαΓΟ. άιτοζ, άε\α\}ΐΐιπχ. -/."^ώξ,
ΓΟδ, Γίιι £υιΐ3. άιμαχ,αζία, ίηίεπχ, & άααΙ/Ηί
Ίΐοάίιιΐ! 'ιη ιιηαηι ίοάιηι'ώιιι. α>ξ ρπ> ο ίξ. αίτιος
ρ?Ό ο ίτίξος. ώπολοί ρτο οι άιπόλοι , & αίία Ιηηια
ξεηετίι.
ϋχίεηιηι «ί ΌοήΙια βια ηα*άαηι εταηί νοοαύκΙα ; ϊϊλ ηΗοηαε 01οϊ βιοί ηκοίάαιη Ιοηιιεηάϊ ηιοάοί Ιιαίαιβε εεϊίίιηι φ.
Ρτοηαηάαήοηε Όοηι αχη'ιίοί /πϊβε οοΙΙ'ψιαγ ιχ
Τίιεοίήΐο Ιάβ. ι β. κίί Ιτο/ρα <\ιιϊάαη% ηιιιΐϊαεχ ηοηηηΙΙαϊ Όοήίε ηϊηιΊί ξαηιιία* ιερτώεηάεηίβηιιιΐ & Ίτηάεηι αίΐ :
Παι;σα<9·' » <Ρΰζανοι ανάνυτα ζωτίλλοισαι
Ύξυγόνίς ίχ,χνα,ΗΓίΰντι 7Γλατυάσ<)'Όΐζίαι ά
παντα,. '
Όηάε ωΐΐψίατ Όοτε! πλατυαίζίΐν , Ίά εβ, Ιαίο 6? άίάαέΐο οίε Ιοψι (οΐϊιοι , τηαχίηιε άηι βηηι
Οίαάαφτπηί) ί»« η\$άεχη ηαοηαε /αάι ίηΐετρχεί
Ταεοοήιί ιη ϊΙΙιιηι Ιο(αη%: όι <Ρω(>ΐίΐς, ϊη^α'η, ·πλατυς-αμίίσι, Όοτα οδ βί^υουΛί «Κ εχρίκαηΐ ίη£εΓ
Ιο^οεηϋϋαι. Εί
άε ΌΊαΙείΙο Ώοίκα.
• Β 4
ϋΙΑ
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€ΑΡ. III. ΌΕ ΌΙΑΙΕσΤΟΚυΜ
ϋΙΑ.Ι,ΕΟΤΙΙδ

λΙΟΙΛΟΑ.

Τη τηαΐΐΐ! οητη Όοτ'ώαί οοηνεηϊαηΐ &οΙα. Ιη>ο ετεά'ώΊΙε εβ τηιιΙίΑ Όοτ'ώια αφτΊΠ, ην.* /κεήητ ΜοΙιιτη : αι'μηηοάι βιηί £εη'ηίνί ΊΙΙΊ : μασάων , πααάων. Ιΐίΐηηιιε ηιικαύα, « 'ιη ω , μωσα ρτο μχσα ,
λίίπακτρ ρτο Χίΐπαοα* Ιί'ωαα ρτο ϊ^ϋσα.
ίΐ εηιτη άναβε νϊάεηίΗτ /ΕοΙα ρτΛ αίεήί ΙΊίετΉ9
βαΐΐ Όοτει α & $οηα κ. Ηϊηο εύαή ωμοιος ρτο
Όμοιος , ξ£ ηΗΛ αρίίά ΤΊιεοοήίΗτη οααπηηί αξία. ρτο
οξία, , ηιοηΐεδ. χώξ% ρτο χόξτι > ρυείΐ». χωξος ρτο
χόξος, ρυείΐυδ.
Ιηίετάατη η/ατραη( ο ρτο ω, «γ ίξος, ^(λος,
οτίΐλύς, Ό(>α ρτο ί^ως, βιώογ. ·γίλ.ας9 πΓοδ.
6)Τί/λ>?, νυΐηυδ. ω^α} Ηογβ.
•7Ι7Τ ρτο μμ, «ί οππατα ρτο όμματα, οαιίί.
*ι ρτο ίΐ, Ίλ&ην ρτο ίλ3-«Λ, τιίταίΐο ααεηί»,
ίρβταηι ιηίτη εβ αεοεηίαηί ϊη ρήοτει'β/ΙΙαία* τείτώετε,
«ΐ χάλος ρτο χαλός, ρυΐςΐιο:. πόταμος ρτο τιο•ααμος , βϋνϊϋδ.
Λ[ρ\τΑϊα$ άϊ&ϊοηιι εβετιιηί [ρ'ηϊΐΗ ίεηηι .· $λιος,
ίοΐ, ρπ> «λίος. «μας, ηο$, ψοάεύατη Ίη εοητροβ1Ϊ5 οίβτναηί, «ί άπηχί ρτο α^ρίχ,ί, άίΐϋϊϋί.
β ροηαηΐ αηίε
β^<Γον ρτο ρό^ον , γοΠ».
βξάχτι ρτο ράχη χ α ράχος, ςεηίο. βξίζα ρτο ρίζα»
Μάίχ.
ΟϊίϋοηΊΙ/Ηί 'χη ας αάρααηί ι , χαλαιςρτο χαλάς,
μίλαις ρτο μίλας, ηϊξπ. τάλαις ρτο τάλας,
Ε ρτο α, 3-ίξσοςρτο &άξσος> αυόαςί». χ^'τος
χςα'τος, νϊδ.

ΥΑΚΙΕΤΑΤΕ.
&ιν ργο 3·<ζ, <τυπτ6μί3-ίν, λίγόμί&ίν ρτο
νυπτόμ&α & λίγόμί&α , & βηήΐια αραά Οτίη·
ίΠατη, & αίίοί.
■
' '
Αοήβίΐ! οραϊνυκί ΜοΙΗιΐί οιηηίΐια βίήρίοτ'Λΐΐ!
ναΐάί βγεηαεηί εβ , άβ ηαο βιο Ιοΰο.
Υοοα ΑϋΙιιιη ρτορή* ΐ/Ια αφγαπαιτ, ία ργο
μια , υη3. τ^άφαζ ργο -ψήφος, ^^1^υ1υδ Γειι ίαί£Γ3§ίυπι. Τριχών, νΪΓ. αχ,ΐζα), ϋεΒίϋδ. πίζα,
ρε5 , 1§αΙΊ<£ ηοηηιιΙΙ*. Όε ργοηαηάαήοηε ηιΐ ϊΐ αηί
ΐΊηπεί, ηίβ ηαοά α Ώοήοα ηοη ιηιιΐΐαηι άφγεραβε νϊ·
άαατ.
ϋΐΑΕΕατυδ

}Ονιοα«

^Υοη'κα άίαΙεΒ»! « βίτε ροηϊΐ,
Όου'κλ α, μύση ,
%/ &ίϊΙ> φιΡνη» ίςΌξίη» ηΐϋία, Άε3} απιϊςίΐϊϊ,
ϊΐϊΛθΠ3. ,
ΑίΥίΛηί ρχ&ηιίΑ «> ΗΊηο ά<Ρίλφίές , χ (αϊν 9 τα'ξίών ρτο α<^ίλφός, ίναίετ. ων 3 <]υϊ εΛ. τΓβιςώΐ',
ρτίεΓοηδ. Ιΐεηι μνία ρτο μνα, ππη<ι. όξίω ρτο
όξαω , νίθεο , ^ γλίω ργο γλάω 9 Η(1εο. Η<»ί
Ήιιοοτϊίαηι γλ%υσα , ίϋηιταοίαιη ψιαβ α 7*λίασα. άλΥΐΒ-ίως, νεΓε. (υνφίως, ρ ιέ. £ί £ίΒΪίίτ;/ ρίιιταΐίί ργίτη* & βεαιηά& άιύιηαί'ιοηϊί ,
σποτίων > μασίων , ξ# γμμα ρτο ^άμμα. τίσοίξα ργο τίσσαζα» ηυιΐυοΓ. «ςσχν ρ™ αςσην, υϊγ.
Α ργο ί3 μίγα&ος ρτο μίγίΒ-ος, πΐ3§ηϊίυο1ο.
τάμνω ρτο τίμνω, Γεςο. τξάπομαι ρτο τξίττομαι , νεΠΟΓ.
Κρ^ίως ργο πως , (]αοιαοάο.
Πφ, άτταφμαι ργο αφαιςχμαι, αυΓείΌΓ.
Ρ»ί Λρί »» (οηιροβτιοηι , ι» ^«λ ηηηιη*
ττ» *>
ν
3 ί*
τ, «6/

3,6

εΑΡ.ΙΙΙ. ΌΕ ΟΙΑΙΕΟΤ. ΥΑΚΙΕΤ.

τ, «Η τηαχαΐϊο ϊη α/ρϊταίαιφ, χ, Β-,/αύεηάα φι.
Οποά είϊαηι Μάάη ϊη ηοηπαΙΙα βηιρΙϊάύ«ί , «ι Λ'κομαι ρτρ (Ρίχομαι^ <:ιρϊο, Γυίαρϊο. <Ρίκόμ.ίΒ·*
ρτο <Ρίχόμ&α.
Αύβϊηεχ ΟϊαΙεΆιΐ! $οηκα α αηΐταίΐ'ιοηϊΐιατ ,
ποιίω, βοάω, βαιι ε ίοηΐταήο, 'ύι τηαχϊτηε χααέεί
Ό'ΜίείΪΗί Αίίκα.
νοοει φιοψιε & ηιοίίοι Ιαηαιηάϊ ρτορτϊο! 1)αΙ>αε·
ταπί, αχ λΙϊλ άϊαΐείΐϊ; άε ψΛιΐ5 νίιίετι ρηιετϊι Οούηύν.5 & νιτ£ΛΤΛ Ιώ. /. (*ρ. 4. Ει ραβιηι οαιιττκηί ϊη Ηετοάοίο. Ρτοηιιηύαύοηεηι ^οηιοη )αααι<1αη$
© τηοΙΙειη {αφ , οοηιηιαηκ εβ οτηηϊατη ρετ/ααβο.
ΑΤΤΙΟΑ ϋΙΑΙΕΟΤΙΙδ.
,

2^ νετίηηΐ ϊη ξ ϊη ρτέροβιϊοηε σύν. Η:η( ξνμφί/ (>ον ρτο συμφίξον, οΐϊΐε. ξνμβολον ρτο σύμ/3ολον, ίγπιΒοΙϋΐη.
ΌαρΙεχ ττ ρτο ίαρϊϊά <τσ, θ-αλαττα ρτο
λασαα, ηΐ3ΐ·ε. γλώττα γη) γλώσσα,, Ιίη^ιι*.
5»ί τνιμίξοον ρτο σήμίζον, ίιοϋίί. Ηίηε )αάκικτη
νοοΑίιηηΐ) εΐε^αηχ αριοί Ι,αάΛηαιη ΌΊαίο^ιι; , ιι&ϊ β£νια (οη/όηαηίϊ ΐαα , άιειη άϊάΐ , & Ιϊΐεηι 'ηηεηάχΐ ,
ώ ηηιΙία5 άιώ,οηα ϊημιβέ οοοιιραΐαί.
Ρ ρτο
Β-αρρίΐν ρτο
χοηίί^ΓΡ. ίϊί
«ρρν, πόρρω ρτο αξσην, νΪΓ. τιίξρω^ ρι·οαι|.
νοια Αίΐ'κοτατη ρτορτϊαχ ϊηνειήα αριοί αιι'άοτεε
βιρτα άΐΛίο* » ιηοάοί ρτορτϊοί Ιοψιεηάι )ααΙεΙιϊ$ ιη βηταχϊ.
.; .
Ρϊοηιιηίϊαύοηειη Αίήοατη ΐ"α'φ εΙ(^αηίϊ[βτηαη% &
ρΗΐάεττϊηιατη ηεηιο εβ ηιά άηίϊίεα ϊτηο ροϊιοτ ραπ
Ιηΐ)Π5 (ΙίαΙίίΙΊ ϊη ρτοηαη»αίϊοηε νϊάαατ [αφ βία , μ
αρρα

€ΑΡ. IV. ΌΕ ΡΚΙΜΑ Γ>ΕΟΠΝ. 5ΙΜΡΙ.. ν}
*ρραηΐ ιύαηι (χ ιο ηηοά ΤύίορΗταβιι* ίρ/β αϊ αηα
ψίαάαιη ρίΤΡξΤίϋίϋ 'μά'κααα /«ίπί , αιιη <υιτΒα ηοηηιιΙΙα ηιϊηια Λιϊκε ρτΰηαηααβίί. Εί Ιιμ άε άϊαΐείΐίί ίη ξεηιη βι$άαηί. Ναιη φι& άΐαΙβΆΊ αιϊν'ιι άί(ΙΊηΛίΊοίύ νεί ιοήη&Αύοηι αιάάαηι, [ηι$ βηριτ Ιοο'α
ηοϊώ'ιχαγ.

ΟΑΡϋΤ

IV.

-

ΌΕ
ΝΟΜΙΝΕ ΕΤ ϋΕΟΙ,ΙΝΑτίΟΝΙΒΙΙ8 δΙΜΡυϋΙΒΙΙδ.
ι '·»
Οεοΐίη^ΐίοηεδ άίνίάιιηΐνΐΓ ίη Ππιρίίοεδ & εςηδϊπιρίίανιηι ςνιΓηςυο Γαηϋ; ηΰβπιπι ςυαΐαοΓ ρποΓΰδ ΣφρεΙΙαηίΟΓ ρ»πί)Ί1αΙ>αί , ςιιοό
οΒΗφή ίγΐΐδβϊδ ΚεέΙϋπι χςυεηΐ; ίΐ νοοΒβιιΙ»
ιΐεείϊηεηίΐπ·, ίϊηε άΐΗΐεέΗδ & Ιϊςεηΐϋδ ροεϋϊοΪ5 ; αϊ Άινύας;, Άιηία. τιμά, τιμάς, λό^ος,
λο'7«· Αΐίαδ ί'βίΕ άεεΙίπΛίίοήεδ ϊιηρ&ηΐ^ΙίαΒεΕ
ΕΓοηΕ , εύπι ίεφαέ 30 ϊη φΐΐηϋα, οΜί^οϊ ηοηηυΐΐϊ Νοιηίη3ΐίνιιιη ηυπιεΓΟ Γγΐΐαβαπιπι ίϊιρετεηε, Ά/νί/ας, Άινίίαο. λόγος, λογοιο. δεά
(ϋβΙε&οπιηΊ ηίε ηιχίΐ» είΐ Παβεικ!» τ&ύο.
ΡΚΙΜΑ ϋΕΟΧΙΝΑΤΙΟ δΙΜΡΠΟΙΙΜ.
/^οηείηεΐ Ηχο ϋεοΐίη^ίίο πΐίίΓοιιΗηα ΐαηενιπι
^ ίη ας & ης,' ο Ά/νβ/βς, ^Επεας. ο λγςτύς,
Ιαίνο. ο Χξνσης, ®)γ%β$.
ΑΝΝΟ
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ΟΑΡ. IV. ΌΕ ΡΚΙΜΑ ϋΕΟΙΙΝΑΤ.

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΑηάΉν.ύ ηοη βαηΧ , φλ ΙπιΉ άΐίΓιηαΐιοηι οοτηηινηΐΛ ίΐώιιιιηι. λγ,ςνίς εηιτη {ηηοΑ Ίβϊ εχεηιρίαηι αά/εηίηΐ") βεηετ'α ηιφιιΐιη'ι άιιηιαχαί εεηβεή 4εΙ>εη αί
*ρηά ΐΛίΐηοί , Ι31ΓΟ. Ναιη ηαηο λνίςύς χαχι/Ι , αί
ΐιίο Ιαίίηε, ιηαΐα Ιϋτο, ά'ιχεήΐ; ήπια ιΙΙα ηοτηϊηχ
ίβτητηαηΐι χεηετΐί ύαΐ/εηάα ίαηιατη /«»», ηη* αά'μηίΐιιηι βεα αά'μοΐ'ινιιϊη ^ήΐε & ηιαίίετε αάτηίΐΐΗηΐ·:
Ο«οά β εΐίτη /β/β αρροβίο ηιαβαίίηο μη&αηιιχ , ξεηε~
ήι τηαβιιΐίη'ι εταηί , <{ϋ\ά<\αιά ΧΛηάετη βι$η\βιεηΐ.
Οηλ άε ίε Ιεςε, β ρΐαοεΐ, ΕηιτηαηαεΙετη ίη Οτατηηια·
ίΉα. Νεηιιε τε/εη , ^αοά Ηεβοάκί Μτας /αιηίηίηο χεηεη ν[αγραϊϊί } ηοη εηιτη τε/ρεχϊΐ αά ηιαβηΐίηκηι ,
άήτης, [εά αά /αηΐΜίηαηι α«τ«, ηαοά ΐηάειη ^εηβ^ηφίαΐ.
ΡΑΚΑΟΙΟΜΑ ΌΕΟΙΛΝΑΤΙΟΝΙ5
•
ΡΚΙΜ^Ε.
8ίη§. Νογπ. ο αιηία.ς> τ£ αιιαίν, τω αινΐ'ια,
το\ άιη'ιαν , ω ά,ινίία.
ν
ϋϋ»1. Νοπι. ΑοαιΓ. τώ άινύα* τοΐν άινίίαιν,
ω αιναα.
ΡΙογ. οι ώνύ'αι, των άιναων, τοις άινίκιΐζ,
τύς αινίία,ς, ω αιηΐα,ι.
5ίπ§. ο Χξυσκς , τ« Χζνσα , τω Χξΰσϊΐ , τόν
Χξΰσην, ω Χξΰση.
Ιη άααΐϊ & ρΙυΓΣΐϋ ίϊαιϋ άινίίας.
ϊ
Οεηίάνοδ Πη§ϋ1απ5 άείΐηίε ίη «.
Μο1ΐ3 ήίηϊίοπιίηυε ηοπιίηα ίη ας , Γβοερϊο
μνα ιηοΓβ βεηΐάναιη ίοηιι»η: ΐη λ, Θωμάς,

5ΐΜΡπειυΜ.

^

Ανχ.αίς, Μηνάς, Κ«φας, Φωκάς, Κοσμάς, Τύοηια$ , Σηοα$, Μεηα$, Οερ/Μϊ, ΡΙ}θοα$, Οοίιηα5 , & πας , πα, πάππας , πάππο, , ραίεκ
πάπας > πάπα , ραρα.
Ιιεπι Βρρείΐ&ΐίνα ςφχά^ηι, πατ^αλοίας,
ραγτϊοζάα. μητ^αλοίας , τηαίγϊοϊάα. ο'^νηθ-οθκ'£ας, αηεερ$. 5υννο5νΐ[>ας , ί&^ηηογντη νεηαίογ.
<Ρίυτ%ξία<ς, βαίίΐάΐΐί; ψχζτην\% ηοηηυΐΐ» ηοπκίι
ίη κ & α εχβ&ηε , ττυθα^ όρα & 7Γϋ3·α7ο^«.
άξ%ύτν & ά^χύτα. πατξαλοϊπ & 7τατζαλοία.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οβ« Όοήΰαι \)\ε ξΐη'κΊνηι ϊη Ιιη&Ηατη εοηιηιιιηεηι
ίταηβεήί Ίη ρτΛάιίίϊι αίήίψιε Ιιιμαηιοάι νοοαΜίίΙ
βι αϊ ([ΐιΗαϊη ^εηηΊ'νο ρήηΐΛ άεοΙΊηαϊιοηϊί άιιρίϊίεηι ροβιοηεηι, ηετηρεχίΐα, ΐτ'ώηεηάαηι ρνχεηϊ\ [εάραταηι τε/εη , /<υβ αηκαηι άαηίαχαί α4ηή!ίαηιια ιαηψιαηι Ιεφύηιαηι 6? οτάίηαγ'ίΛΐη^ αΐίεταηι ααίεηι ρτο
Λά'υεηήίϊα ΙιαΙεαιηΗ}\ βνε νηαηιηιιε Οΐάϊηαήαιη εβε
ΛήίΐϊετπΗΤ.
\\. Αίΐίοε νοοαίίνυε Ππιίΐίδ είΐ ηοπιίηαείνο ίη
οιηηί άεςίίηαϋίοηε.
νοεαίίναϋ ηαμι$ (1εο1ίη3ΐίοηί5 οοπίΓηϋηΐ
Ιϊηεια» εχϊε ίη α & », |αχ« ϋεαηίηαποηΰπι
και, έ ί]αο εΠ3ηι Ηι, αΒΙαΐο σ.
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε 8.
|' ΕχαρίυηίιΐΓ ρππιό ηοππη» ίη τηςί Ηοπιπι
εηίιτι νοεβηνυδ ϋείΐηίΕ ίη τα, Γίνε ίιηε ργορπα, ίΐνε 3ρρε1ΐ3Πν3 , ο ιππότης, Ιππότα,
ψίεϊ. ο τοξότης, τοζότα,^αουΐαίον. ο προφή
της, π^οφητα, ΡνορίΜα.
ΑΝΝΟ-
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Η ηήηεηΐ \)Μ ίτία » άιίτης, Αεεί3. ώναξί-

Ληΐφ&ηαηιιι αάάϊι , φλο&ίζσίτΜς , ΡΙιΠοίΗεΓΠίεδ,
ί«»ι Γ4«ί» νοζαήνιΐϊ Ι}η}ηι 'υοάί Βίζαίτας άφιαΐ 'χη
τα. ΙΙΊαά. ζ.
£' ΕχαρίαηαΐΓ Γεουηάό §εηίΠΪΗ, υ£ 6 σκύΒ-ης, ω σκν'3·α, 8ε^ίΙ>α. ο <&ίξσης, ώ <α·ί^ρα>
ΡεΫβι.
%τηρν.άεη5 , & 902 Ιϊηιϊΐϊδ Γυηι οοωροΠιϊοηϊδ.
*
Εε ηοιπ?η3 ίη ς">ίς, οςί5·»ί? » όξίςα, Ονεβεε.
Βυίς-ης ,
» Τ1ψεβε$. <Βτ«λτας->ίς , φίλτας-άι ράΐαΐια Γευ οεΐναίψ. αχοντις-ϊΐς , άχοντιςά ι ^αςιιίαίογ. λγςτίς, ώ λχς-βί, Ιαίνο. Ι^ίοεε
, ηαο 3ΐεεηιπι ΐ]α<*1α6 νοο3ΐίναπι ίη χ αάιηΐο·
ΡΓκάί&ίδ 3<1(1β, ο λάγνης, Ιίΐβΐνη$. 6 <&υ~
ξαίχμίΚ, Ρ^γαώτηε*. ο μίναίχμνς, Μεηαίώτηε$. ω λάγνα* ώ (ΰτυζαϊχμα, ώ μνιαΐχμα.
ΫΗ ΕχαρίυηϋϊΐΓ ιβηίό ηοιηίηα οοιηροίϊϋα α
νβΓίϊίδ μίτξω, τξίβω, «α-ωλω, τηείϊον , ίενο ,
νεηάο.^ ο γίίομίτζϊΐς, γίωμίτζα,, ό βιβλιοπώ
λης > ω βιβλιοΌτωλα » <&αι<Ροτ(4βης, ω (&αΐιίΌ*
τξίβα. ·
Α Ν ΝΟΤΑ Τ.
Ηοι νοοαίϊνο! ίη α , «[ατραπί Λΐίΐά & ροϊίΛ
ρΓβ ηβηιιηαΐίνΊί , Ηλμ* 11ύά.ζ.\

5ΙΜΡΕ.Ι0ΐυΜ.

3ΐ

^Αυτα,ξ ό αντί 3νί<? άτ^αμίμνανι λίΐζπ φο~
ξϊίναι,
ΙΙΊαά. ι.
Τόν^αΐΒ-αμίΐβόμίνος ατ^οψίφα νιφίληγίξί·
τα ζίύς.
νΗ &υίςα ξ§ νΚ^^-ΤΛ^ξίτα ρηηηίπγ ργο ηοΐηϊηαή<υ\: &υί<?κς και ννφίλη'γίξϊτνς , ηκοτκιη »»»Ιαίϊοηε ά'καηί ίαίιηϊ: ΡΓορΙιΛί , Ροεί3, Οαμ.9
ΕςγΐΗϊ, ΒίΒΗοροΙα, Ιϊαί είίατη ΡΐΌρΗείεδ,&ςγΐΗεκ, άϊάρο[β{> βά ιήνηιιι αβίαίε.
Νεηιιε Ι)οο Σαΐϊηϊ οΐϊηι ϊη Ιή; ιαηίκιη 'ϋΰ^αή'υ^^,
βά ϊη αΐψ ηιιοηηε βώϊ ρεηηϊίΐεΐαηΐ. ΗΊηο 5οίΪ3 ,
Ρε1ί3, Αηεα, ΑηςΗϊΓ*, © βηιϊίει ηοτηϊπΑίϊνϊ λ
^αΐί'νο ΟΤ£(0, ρΤΟ 5θίΐ35, Ρε1Ϊ35, ^Εηβ35,, Αηςίιίίεδ. νϊάε*ΕιηιηαηιιεΙεηι ϊη ρήηια ηηηύηαη άεάϊηαΐϊοηε»
ΛίιιΙίΑ ηοηιϊηα Βα]ια ρήηιχ άεάϊηαύοηϊχ Οτανατατη , βηαηηιιΐϊ αριά ίαήηοί ρήιηαηι & ΐεηϊαηι 4εώηαίϊοηεηι , «Γ ΟΓβίΐεδ , Ργΐ3άε5 , Ρί1ί<1εδ, 30
ύοαΐΐΐ».
ΌΕ

ϋΙΑΙ,ΕΟΤΙδ ΡΚΙΜ.Ε
υΕΟΕΙΝΑΤΙΟΝΙδ.

ΤΛούοε Αίύϊηα^αϊ Χξΰσνς , γ^Ά/ηίας, ^οηϊίέ νετ)
Άινίίας , ϊη Χζόσνς.
Οεηϊιίνιΐϊ βη^ιιίαήί εχϊί ϊη α οοηνηαΗΪτεγ , Όοτκέ ϊη α, ΑίοΙκε ϊη αο , ^ηϊοέ ϊη ίω, ααιηαι ϊη
αηίερεηαΐίϊτηα , β ηοηιϊηαΐϊνΐ45 βι ρατοχροηΗί <αηαλίϊ<Γ»ς, (ΠτίΛλύ^ία); β <νπο βΐ οχγοηιι$ , ίαηο χεηϊιϊ•νιΐϊ ^οηϊαΐί εύϊ ρατοχγιοηια: ΐΏΓΟίητύς, «δτοΛίΤκ,
ΦΟΜΤίω, ροε'ΐ'κϊ ιη ω , ρετ (ταβη %ηάά £ΐηϊιϊνϊ
<ατ/ιλή-
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ι
<&τ\λή<Ρω , βΰξίω , αραά Ηεβοάιιηι ίη ΤΗεοξοηΪΑ ροηϊιιιτ ρετ^βγηορεη ρτο βοξίίω, α ^οηκο ηοηύηαίινα
βοζίτΛς ρτο βοείας, Βογ«38.
Οιηιί'νυια ρΐαταΐϊι Όούοε εχϊΐ ?» αν\ Οηλίΐ<Ραν;
ΛοΙκέ,ίη αων; Ψοηκε,Ιη ίων. ; .
Όαϋναί ^οη'ιοε \η γς, ΟχλίίιΡιις', αιιϊα αι εοηΐ'
ΐηιιηκ ηΐΗΐΛΐΐσ ί» >|| Αιϊκε & ^οηίίε\φί-ηλίΊ<Ρ'α.ΐ(η
νεί Ητίλύ^ψι, Νατη άαιϊν'ΐί ρίκταίιίια $η σ αάάίίκτ βηα.
Λαα{Αΐίνΐϋ $οηϊζε ηοηηηηηΗαηι ίοαίεί ια,ς, οΡ*.
σΉτοτίας , α ^οήΐίο βη^αΐατϊ οΓίσ<3τοτία. £ ΥετίΗπί
ιηϊτη "]οηε$ α αααβιί'νϊ ιη ία αύμ8ο ν; ϋ»«£ αριιά
Ηετοάοιαιη Ιε^ιηίίΐί ζίζζία ρτο ζίξζήν}
Εβ αιηετη εαάεηι ΌίαΙεβοτατη ταήο Ίη άααΐϊ δ?
ρΐιιταΐί βεαιηάα άαϊιηαύοηίι ί ηι<£ 4<αΙείΙοταηι νατ'ιεΧΛ$ & ρνο ροεύί ΊηιεΙΙίβεηάϋ , & ρτο εΛτηύηώίΐ! ραη§εηάι$ άϊϊι^εηΐετ εβ ηοΐαηΛα% βιτιαΙ^Ηε («Γ Ιηοί οΙ>ι·
ίετ Λάάαηιιΐί~) ρτο ίΛΤτηϊην,τη άίηιεηβοηε αάνιτίεηάιι>ν9
'ίΙΙΐίά ί '^οηΉηηι »» βηχαΐατι & ρΐιιταίιβεη βεηιρετ συ
νίζηση ραίί } *ΐ ίη ρήτηο βαύτη Ηαηεή νετ/ιι:
Μην/ν αν<Ρί &ίά ϋτ\λνϊά£ίω Λ&ιλΪΛΟζ.
Σί ΙΙΊαά. ζ.
ΤΙολλίων ί»
ίασιν.

<&ολίων
Λ

ίγ%εσ<&οίλοι άν<Ρξίς

Ιά ίατηεη ηοη εβ ριτρεΐνητη; βέρε εη'αη οοηβ'ΜΜί
ϋΐηά « ρετ β< ]}ΜαΙ/αηι.
ΡΑΚΑ-
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ΡΑΚ.ΑΟΙΟΜΑ\§ΕαυΝϋ.Ε ϋΕΟΙ^
ΝΑΤΙΟΝΙδ δΙΜΡΕΙΟΙϋΜ;
ΤαηΕαπτ ΓοετηΓηίη& ΗΛεε ϊη α & « , « /μβ<τα, Μυ,βι'. » άή/*&-, βιηΕία. υι κα^ταςά , ρηΫα.
ήτιμνί, !)οηον. ύήκη, νϊΒονΐαΧ'
Νοπι. δίη§. «' μχσα, τ^ς μ^ης , τϊϊ μποτι,
τΡν μρσαν , ώ μ«<7'α.
£>ιιά1. ταΝ μχσα, ταΐν μ&σαιν , α μπσα.
ΡΙϋΓ. α; μκσαι, των μχσων, ταΐς μέσαις,
<τ<£ς μχσαζ, ώ μχσαι.
δις » τ/μ»}, τ«ςτ/μ»ς, τ^τ/^αίί,
·τ/|κΑ,
ΡίηΐΓβ ϊη εΓα, 3-α,
& α ρυπίΓη, Ηοο
είΐ,"" ςιακ 3ηΐβ α^ρεηΕ νοοίΐΐεπι »ικ ώ'ρΗίΗοη^υιη, ΓειϊηεηΕ α ϊη εοεο Πη^βΗ. Ιίε
λ»ίΓα, λκΰΓας, λΜοΓα. > λή^αν, Σεάα. μάβτα,
μάζ&ας, μάξ&α, Μανύα. νμίξα, ϊΐμίζας-,
ήμίξα, άΐε$. φιλία, φιλίας, φίλια, φιλίαν,
ατηϊοϊίϊα. ΗΪ8 αΛός αθτινα, νανσ/κα-, ^ιί»,
εοηεΓ^έΙι εχ ά^ηνάα, νανσαάα, μνάα , Μϊηετνα, Ναηβοα, Μϊηα.
ϋΕ

ΟΙΑΕΕΟΤΙδ δΕαυΝϋ^Ε
ϋΕΟΕΙΝΑΤΙΟΝΙδ.

ηϊήνκί & <1αύνιΐί ρΐαναϊα εα$ά«χη ά'ιαίείΐοί τεά·
ρίιιηί, χ\ιια$ %ηύή'ύΗΐΜ& άαύνη^ ρήώφ €&ιμα
ηοΐα /ϊιηΐεχ βιρτα ά'ιέΙΉ.
Ροε(Λ ΊιΐϊΐΙία Ηα'μι άΐάϊηΛύοη'α ηοηι'ιηα αα^ηί
αιΙ'ιείΙΊοηε β11αί>£ φι <υ</ φιν* ίάηαε ηοη ηιοάν ϊη η·
ϋο , [εά ΐχΪΛΐη ιη^οΰΙί^Φ ; Νεηιν ίη βκβϋΐαή ίαηί,ΐίετ I.
/
Ο < Ν
;*»».»
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ιαηι, [(Λ Ίη ρΐιιταϋ φινμΛ , α^ΐϋα ίοηβηαηιι , β
ψΜ. ιη οΜΊηαΉ οκητται.
5«»ί αιΐίΐτη ύιψιιιηοάΊ ηοτη'ιηα ΊηάίάϊηαΗΓια ,
τΗ?ηηαι οαβι & ηκτηιτΊ /<??■* /οία οτΛΐΊοηΐ! βηκηιία
άιβαηι ροβιιηΐ; Ε( κοηηιιΙΐΛ ηιιίάεηι Ίη α νιτίαηί
/καηι λ Ίη η , τηοτι ^οήιιο \ λΙΊλ Ίρβιηι ηχ\η(Μ , κ(
°»ϊά(5 Ίη βΙβ}(ΆΊί ίχαηρία:
ΐιυξά>
ηεΓνϋί,
ηυφφι.
&ύ(>α,
μηα&9
■ &ό(>ηφι.
βία,
νί$,
β'ιτιφι.
ύζανία , υΓ3Π!3.
ύξανίαφ/.
ί%α%α, ίοςυϊ,
%%ά%αφι,
άγίλη, §κχ,
αγίληφι.
ϊνν» ,
ρΐΊΐπ3 ηιεηίΐδ , ίννηφι.
ίυνί)> .
αώίΐο.
ί'υΐ'Ηφ/.
2ν*>» οχροηΛ ηικίαητ αοιοιτη Ίη άηαηβιχιιηι.
Ώ'ιχΊ αντιτη Ίη οΜΊηα·! αί'μά οοηβηαηϋηι, «ί \>κ Ίη
ψ\1)Η5άΐίΐη ατηεη Ιιαί : από νίυ^ίφι ρτο από ηυξας. ΙΙΊαά. 5". « ηεχνο. «ξ ζυνηφι ρτο {ξ ίυνϊίς >
ΐ αιΙΊΙΊ. Οά)§. β. αμ «V φαινομίνηφι ρτο φαί·
νομίντι. Οά]β. ζ. ουπι 31ιγογ3. ίν χαςι ά'ίζιτί^ψ
φι. 0&)§· ο. ρτο (Ρίξιτίφ νιΐ ιΡίξιτίξαί, ίη ηιβηιι
ίεχΐΓ3. ανξίον
ίννηφι ρτο «$·' ίνναν. Ηψοά. ίη
νϊάηιιν Ίηΐΐτάιιηι α ψηιαατΊ Ίη ο; ίττ' 1%αςόφί
ψη «V 1%άςα, Οά]ξ. 4 ίορεΓ ίο<:ο; & /ΛλΛ λ,
τταξ άυτόφι ρτο τταρ αυτούς , βρικί ϊρΓαϊ.
ΟοΛύατη <υοίαύνΙα \)ΐι)\ι$ άαϊιηαχΊοηΊ! αροςορεη ρατ

ΤΕΚ*
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3Γ

ΤΕΚΤΙΑ ΟΕΟΙ.ΙΝΑΤΙΟ
δίΜΡΐιοιυΜ.
/^Όηίίηεί; ΓηιΓουΙϊηα, Γοειτιιηίηα, & οοιτιηια·
ηίϊ τη ος, ο αν^ζωπος, 1)θΐ)ΐο. » άΡ*ς,
νια. 6 «αϊ »ί όνος , α/ιηη$. ίππος , ί·^««ί. Εε
εχ αφ'εέΗνϊβ , ο κα< μ χρήσιμος , αίΐ/ίί. φρόνι
μος > ρηιάβη$ , & ίϊπιϊΊϊα.
Νοκγϊ Ηίφεο ίηον>
ξυλον, Ιί^ηπτη. τί
ζωον, αηϊιηαΐ.,
Εχει ρε αίλλο, αΐϊηάγ τ«λ;χ«το, Ιαηΐητη\
ίτοιητο > ίΛ/ί? τοσ«το , ίαηΐηηι% Εε εχ ρΓοηοΓηίηίΒιΐδ , τ«το , «κΓνο . αι/Γ<ί$ ηυχ,ηειιΐχΒ ςύηι
ίϊη γ , ηοη ώείϊηαηε ιη ν , Πεαε εχ ακίευΐίε, τά
χα< ο.
„
V
. Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.,
,
Ζ^ιμημ »β» γλγο <ιρ«ί/ 1[οαααιη |
«ί/ΐβί το/»·
τον, ΐιΐε»
τοσκτοι», Ι3ηΐυιη, ροΐΊβίτηηηι (ΐηαιηκ
υο£4/ί$ Κεριήίατ ιϊιατη βρί)αρ«ά ΛήβοΐιΙζηι^ &
αίχοι^τυντόν , ΐάοα, ρτοτόαίυτό} & αρη^ Ατϊβορΐιαηαη > τκτβνί ρτο τατοί.
Ρ Α Κ. Α ϋ I Ο Μ Α
ΤΕΚΤΙ^Ε
ϋΕΟΕ,ΙΝΑΤΙΟΝΙδ.
5ίη§. ο λόγος, τ» λόγα, τω λόγω, τόψ
λόγον, ω λο'7ί·
ϋϋ3ΐ.
λόγω , τοΓν λο'70'ν , ώ λόγω^
ΡΙογ. όι λόγοι, των λόγων, τοις λόγοις,
τύς λόγας, ώ λόγοι.
δίο η ό<Γός, νια. ό χαϊ « ίν^οξος, β/οτϊο/ϊίϊ.
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Νευΐηιπι τά ξυλον, τ5 ξύλα, τω ζνλω,
τά ζΰλον, ώ ζΰλον.
ϋιιβί. ϋ£ ϊη ΓΠ3ΓςιιΙίηο.
ΡΙαη τά ζύλα, των ζυλων } τοις ξνλοις,
τά ξνλα > ώ ξι/λα.
ΝουείΌπιπι γγ€5 οβΓϋδ ΓεΓπρεΓ Γαηε ίϊπΓιΙΰδ,
Νοιτ,ϊηαηνοδ, ΑοοϋΙαεΐνυδ & νοοαιίνιΐδ, ςαί
ίη ρΙιΐΓβϋ ΐη α εχευηϋ.
,

ϋΐΑϊ-ΕΟΤι {ίΐ^υδ όέ.οι.1.ΝΑΤΙΟΝΙ5. .

/^Ιί'η'ιιΊναί βη^ιιΙαγ\ί ^οηΊίβ οιο, λόγοιο, Όοήίι
ω> τδ λόγω. ΟΐηϊηνΗΐ ΌκαΙΊί , ο«ν, λόγοιϊν.
ΌατΊνιΐί ρίΗταΙ'υ, οισι , λόγοισι. Ακκβ(\νΐΜ Όοί'κε, ωςξίος, τύςλόγως, χ,αι λόγος.
Λ&άϊ\ΗΎ φιοηιιι ηοηηΜι Ι)Η]ΐΐ5 άκϊίηαίΐοηϊι νο·
ζαΙηιΙΊί ίη ος &? ον , (φ; /?« <φ/ν > αΙ>]ΐίΙ'ΐϊ ρήια Ιϊητίί
Ο & ν $ [αηίφΐί ίηάεόΙΊηΛίιΙΊα ίη ονιηώιΐί αβιΐί 6£
ηιιηκτϊί% δ? ρατοχγίοηα , ψιοηιη (χεηιρία ηιαάαηι
1>κ [ιώμοϊηΐΗί.
ς^ατάς,
ίΓίξ/ος,
χαλκός,
πόντος,
χ>ςίον,
<^άκ^υον,
ίκ^ιον,

«χρΓοίίυδ,
^ρχίοΓ,
«δ,
πΐ3Γε,
ο« , οίϊΐϊ,
ΐ3ς1ΐΓ>'πΐ3,
{ώ»1αααι,
^

5"^ατο'<φ/.
οΓίξ/οφ/.
χα,λχόφι.
ποντόφι.
ότίόφι.
^αχξυόφι.
ικ^ιόφι.
ΕΧΕΜ

ΟΑΡ. IV. ϋΕ ουΑΚΤΑ ϋΕΟ.. 5ΙΜΡΙ.
εχεμρεα
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ΟΒίΐουοκυΜ.

η ποντόφι "1 («χ. πάντα, ιχ πίβγϊ. Οάγβ'. ω.
από ςξατόφι \ \ από ς^ατα , α!> ρχίταΊυ. Ηϊαά.κ.
νντφίζπ) ικξίω , ««ΐίΒυΙίίο. Οάγβ.'γ.
νπ> ιχ,ξιοφι
ά,πά των ός~ων,αΙ οίϊΐΒυβ. Οά. ς.
άπ όςίόφιν
εΡακ(>ι/ο/ς> ]3θ\ΐΐγηύ$. 04}][. ί.
τοις <Ρακςυόφι
αμφ' όζίόφιν ^ [αμφ] τά ατ<£> εϊ^ί οίΓϊ. 0ά)$.π.
Οα^άα/η . ηβίη'ιηα ΰα)Η{ άΐοΙΊηαηοη'ΐ! ραύνητητ
ηασηαβ αροζορεΗ, αλψ ρτο αλφιτον, ί3ΠΠ3. κα'ρα
ρτο χ,άξηνον, αρνί. 'ίζΐ ρτο ίζ/ον, 13Π3. γλα'φι;

ΟΙΙΑΚΤΑ ϋΕΟΙ,ΙΝΑΤΙΟ
δΙ.ΜΡΕΙΟΙΙΙΜ.
ΊΙ^Γχο άεοϋηαείο ΑεείοοπίίΤ) ρΓορπ» βίΐ.
άειτι ςοηίίηΰε ^οηεΓα, ^υ£Ε ϋεηΐβ.

Εβ-

Τειτηίηαϋϊοηεδ ως & ων, ψΜτυχη Ηχο ηευΙγοπιγπ είΐ , ο μέν/Λεως, ΜεηεΙεηί. « άλως,
ΛΓέΤϊ. ο κα/ » 'ίωγίως , βηίΙϊ$.. τό ίυγίων. Ία
νοο3ΐίνϋ3 ιώίηυε (ΪΓηϊ1Ϊ5 ε& ηοιηίηαιΐνο.
ΡΑΚΑϋΙΟΜΑ

ΟΠΑΚ-Τ^Ε.

δΐηε. ύ (Μίνίλίως, τ» μίνίλίω, τω μίνίλίω ,
νόν μιλίων, ω.μίνίλίως.
'
ϋϋ3ΐ. ταί μίνίλίω 1 το/ν ,κίνίλίων.'
ΡΙνίΓ. ο'< /Λίνί'λβω, των μιλίων, τοίς μίρ«λίύ*ς, τ»ς /χίνί'λίως> ω μίνίλίω.
Ο 3

5ίο

|8

ΟΑΡ. IV. ΌΕ 01/ΑΚΤΑ ΌΕϋΟΝΑΤ.
δίο γ> άίλως , τϊτς άλω , τη άλω.
β και » »ν7«»? > βγίϊΐϊ!. τ* χαί τ«ς {11/7Η».1
<τ^ ίυγιων , βτίΐΐε.

ΡΙιΐΓ. τα ^ι^€α>.

ΙΙηαηι εβ ηεοΓηιηι ίη ωε>
Χξίωζ, τ*
3^ίω, άεΜίντη 3 ρΓΟ ς110 <^ϊ! πιυ$ επ»ιτ> τ<3
^«ώΐί, βεοεηϋϋ >η υ1πττΐ3; & (Ιυο ϊη ω, α'7>ί£ω, βηϋ εχρεη , & ιττί-πλίω , ρΐεηητη, \\\\χά
3ρνΐ(ί ΡΗϋοηεπι, Ηοε 3ρυά ΡΙιιΟΜχΗυπι.
Οιιίηηυε ίοπηηηε ΑοουΓβΐίνυτη (ΐπε ν, ό
άθ-ως, τίν άθ·ω, ^Λόο 77/ο#ί. ή ίως, τιίν «ω,
αυ,γογα. η χβ'ως, τπν χ^ω, €εο$ ϊήβιία. μ χώς,
τ«ν χω , 0>ί ίηβιία. ο λα^^ζ » τ°ν λα7« > Ιερη$*
Οιΐ£ε(ΐ3ΐτι (3Γηεη εχ Ηϊ$-, ίπιο ρ1εΓ3ςυε βοίπικΠΐίΐΕ ν ίη βοευΓαπνο: τόν α$ων, αρνιά ΗεΓΟάοΐυπι, & το> λα7^ν, &ρ\χά Ρίακυχίιιιιη , &
α1Ϊ3 3ρα(1 αΐίοδ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ργ<τΛ#ϊ/ αάάηηί ηοηηαΆί , ό χα/ « '/λίως , το'ν
*£βϊ την '/λβω, ρΓορίίϊϋδ. ο χαί « α'7^ως, τονν
*αι τ>)ν α'7»£ώ>, ίρηϋ ρχρ^δ. ο 7Γλί'ως, τοΝν ττλί'ω,
ρίβηυδ, ίβ»ι αηηροβιίί, ίχ,πλίως, άναττλίως >
Ιπί-πλίΟΰζ. Ιίεηι τάν μ^νίλιω , τονν τκνίΓά(>«ω. Εί
ϊ» /ϊη-κ Ιίίίτίί ΚιήΙ). αρ. *. τίν άλω, ροη'αατ ίΠίΜ
(ο Ιοίΐ άλως & άλων, *ηα((κϊιηε. ΗΊι αηηιιτηεταηΐ
Λ\\φα το'ν 7*λω
7ίλΛ"' <* γίλως , Ηίϋ5. β»*»**
τίί
ρίτ ηαίηίαιη άεοΐιηαΐιοηηη ιϊιαηι ίηβίβαηίαν,
•νιάεαηηιτ ρο:Ίια ιχ αροοορε ιι*τα ; Ηί τ»ίν νεί τάν
άλω />.ο αίλωνα, τ»ν γλω ρτο η/ίλαηα> 1£ [κ άβ

δΙΜΡΠΟΐυΜ.
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βεηΊίΐνϋί βη&αΐατ'α άεβπ'ιΐ ροέΥκε Ίη ωο > 6 μίνως, μινωο> Μίηοϊ. ο αν<Ρ^όγίως , αν^ογίωο ,
ΑγκΙγο^οϊ. ζΗήάαη βίβηίηηί ρΐα; μινωο, αν«Γζ074^°· Ρετήηιηί αιιίειη αά \>αμ άεύιηΛΪιοηετ*
ρηοιραε ζθηιροβί* α χ,ίζας , οογπιι. γία, βα γαία «
ΙεΓΓϊ, & Χξία>ζ> (ϋεΒίΐυαϊ, ξ$ χ,ξίας , β»Γθ. ο *α<
» εΡίκίςω;, ΒΐοοΓηΐβ. ο χαί »' πολιίχίςως, πιιιΐποογγιΪϊ. ο χα» ιί μονόχ,ΐζως, υηίοοΓηΐβ. 6 ρινόχ.*ξα>ς, Κ1ιίηο«Γθ5. ί χα/ «' βα&ύγας , ρΓοΡοηιΙίπι
ίεΓΓ3πι ΗϊΒεηϊ. ό χα* » ίνγίωζι ίεκίΐίδ.
ανω7«»>' > ««ηβουίαπι , ο|υ3Γι ανω τί?ς
» &ρτ3 1«ΓΓ3πι. ο χα/ « -αξιόχςίως, ήάε ^ί§ηυ$. ο ι/πο'χςβως , (ΙεΒιΙογ. ο χα/ » «^ϋ'χςίως» ίυανεηι ς»ι>
Ναονς , Ιεπιρίυπι , & λαός , ρορυ1υ$ , ί«>»
/«ϊ/ οοηιροβύί ίίϊί'ΐί άεΛϊηαύοη'ι$ , τηιιίαηΐ Κκ α ΙοΗ'
%ιιτη ίη β , λίώς , ηώς , μίνίλίως , νικόλΐως.
Είϊναηί ροη$ ΐΑΧ'νηΐ Ίπιετάπτη ιαβιι$
άεώ.ηαίΊθπϊί Αίί'κε. Ληε'ιά. 6. 1η ίοπβιΐδ Ιίΐυπι Αη^γο§ρο. Εί ι. Οεοτ£.
Αηί Αώο αιιί ΜΜορεη ΜΙ αΐία ΰετααηΐα ίείο
ΌεμοΗ.
Εί ι . Οοτ. ι . Εξο ηιιϋεηι βαιη ΡαιιΙΊ ; β£ο νετσ
ΑροΙΙο ) αΠ ΑροΙΙο ξεηϊίϊνΗί Αίί'ιαα «β α λ ΚεΒο
απολλώς, άε^ΗοΑίΙ. ι!. Μ/»τρανη ΑίεΙα Ιώ. ζ.
άαηνιαη ΑίΗο , &? ΡΙιηιαι Ααηβα,ύνναη > Αώοη.
ΑΙίηααηάο ΐαιηιη άεύ'ιηαηίΗΤ \)ϋ ηοιηϊηα αραά
Σαήηο$ ρετ ΐιτύχτη άεάιηΛΐ'ιοηειη , Αώο Αώοηϊί*
ΟΊεετ. λ. άε βηίΙ>Ηΐ. ΗεΙΙε/ροηιο μηίΐο , Αύοηε ρετ/οβο, ηιατΐα απιΜαβεί. ΥΟε ΕτηϋίΛηαεϊετη Αηηαιαί-,
4ά βείηηάΛπη άεύϊηαϊαηεηι.
4
ΟΙΙ-Ι*
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ΟΑΡ.ΐν. ΌΕ θ£ΓΐΝΤΑ ϋΕΟ,ΙΝΑΤ.

ΟίΙΙΝΤΑ ϋΕΟΠΝΑΤΙΟ δΙΜΡίΙΟΙΙΙΜ
ΙΜΡΑΚΙδΥίΧΑΒΑ.
/^ΌιηρΙεέΙίΐιΐΓ Ηχο ^εοϋη^Είο οιηηίβ ςεηεΓ»
^ & ΕεΓΓηϊηαποπεδ ρίππιτιαε , ςυ|'υ$ Ιιοο εΛ
εοηιππιηε ρ3Γα<ϋ§ιτ)3.
Νογπ. 5;η§. ο τ<ταν, τ« τίταιος, τω τιταν/^ τών τ<τανα , ώ τιτάν.
Όχχύ. τώ τ/τανί, τοΓν τιταίνοιν, ώ τιτανί.
ΡΙϋΓ. ο/ τιτανκ, των τη οίνων , τοΓς τ/τασ/,
τ«ς τ/τανας, ώ τιτανίς.
. Νεαιτ3 εχεαηϋ ίη α ίη ρ1ϋΓ3ΐΐ, τα1 χβι α!
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
VI ίετηιΊηαίΐοηυ \ι\ΐ)ΐΐ! άεΦταύοηη ί? /βτηιΐίϊο»«ί ξίηίηνί /αιιΐε ρεηιρίΛΠίΗτ ,
τηοηοή* τα'οιιαηίιιγ , άΛι$εηια ιηιύο $γοροη(ηά& & ίυβηοβεηό* /»»<
ίιίετ*, ψΛΑί νοιαηΐ ιητηίηαΐα,, ιματίιηι ηιΐίΜίταηιΐίτ
ηονοιη; ηιιαηιοτ νοοαία : α, /, ν, ω, & ηνιτιηνι
ίοιφηαηίΐ! , ν, ξ, ς, σ, ψ· Οβίβ; ετ^ο ηοηκη
Οτ^ίΐιιη φάηίά: άϊΟΐΊηαύοη'ΐί , ίη αϊκ\νιαηι ιχ ίβ'ιιεχΊι.
Ναιη Ι)λυΙ)λϊλ 6? ρεηρίηα Η'α ηοη ηιοχαηιατ , Γαβξΐίίλ, Μιχαήλ, λ^άμ.
Οοη(αΙαατ ναο ηοη ραταηι ηιηιοή* , ^7 ογάίηιτη
Μρύαύείί [ίηιιαηιιιτ , «ο» ίαηίαηι ίη Ιίίεή; ιιΐύηιϊί ,
ιύαηι ιη ΊΙΙΊι 'υοοαίώκί & άιρίιιύαηβΐί > 9«<ε Ζ""0"
χίηιζ-ΗηηϊηαΙιηι ίοη/Όηαηίαη αηιειεάαηχ.
Ί
' ..'
Α.
Α , ατος : το\ /βίίμα , βήματος , ξταάιη , ίνϊΐη* Γβηιιη ηοΐΏΐη» ίη(1εο1ίη3ί>ί1ί3 Γηγκ.
χ

.· *

ΑΝΝΟ

5ΐΜΡίΐαυΝ.
• * · ·

4»
χ

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Νοη τλϊο ΐαηιεη ΛίΐΪΜί νϊτοί άοοίοί άιιο £4τηιηαΐα , νεί β&ηιαίΑ ά'κετε.
ί, ν, ο, ω, άεεΗηαηίατ ταίιοηε Λάμ&Ίνϊ *άμηόΐϊ, ηιιοά εβ ψ/λίν, μιχ,ζόν, μν^α. Ν
ΙηάεάϊηαΙΊΙία ηιιοψιε [ιιηί ηοτη'ιηχ Ίη Λ, εχ Λρα(ορε ηαΐα: το αλαφα ρτο αλαφαξ, ρΐη§υε<]ο.
νφα ργο τά ύφασμα, ΙεχίιΐΜ. σκίττρ ρτο σκί7ΐασμα, Ιε§πιεη. >
Γ.
'/τος: τό μίλι, μίλιτοζ, τηβΐ, οιιγπ εοπιροίϊιϊδ. όινό,αίλι,, νίηιιηι νηιΐβιτη. οξόμίλι, αοείιιτη ιηιιΐβιηι. ύ<Ρξόμ.ίλι, αφια
τκαΐβ.
Αφ'ΰέΗν» η€υΐΓ3 ίη /, ΓεφίυηΐιΐΓ 1ε§εδ γπ3I ^ ΓαιΗηοπιιτ) , ιυχαφ, ίυχα'ξίτος, φιλοττατζί, αηι.αη$ ραίτϊα. φιλοττάτξΐ^ος,
ίΐετί, τινός, αΚψιοά νεί 3ϋο]αΐά.
ιος: τό σίνηττι, σινγιτηοζ, βηαβϊ. Ηοο 13ηιεη 2)·υηΕ€ί1ο ηοη θΓ£εοϋπι, Γεθ 1>3Γ1>3Πΐιτι, ΠαιΕ εΐίαηη κόμμι, κιννάβα^ι &

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αί'ΐΛ Ίη ι, εχ αροϊορε, ΊηάεάιηαΙιϊΙία βιιηΐ , αλφι ρτο αίλφιτον, ίϊπηβ, ρυίδ. Τζόφι ρτο τξόρμον, 3ΐίπ)εηΐϋΓη ρι·^%εη8. ϊξίρτοϊξίον, Ιϊηβ. Νεηαε /ρεέΐαηί αά ηαιηίαΐΗ [εά ΐετύαηι. 5αηι αΐίίειη
ογηηΪΛ ηοηιϊιΐΛ <\ιιΊηι& ιη Λ ξ# ι, ^εηεήι ηεπίτί.

4α

ΟΑΡ. IV. ΌΕ ΟΡΙΝΤΑ ΌΕΟΠΝΑΤ.
(Ί/ος: τόγονυ, γόνυος, ξεηιι. «Γοςι/, ^όζυϋζ^ κ

-γ \ 1)φα.
'
ι ·
\ίος: το ας-υ, αςίος, ηνίς. ι?Λ), ιί<Ρίος,
I βιανε. τό <&&υ, ησάίος, ξτεχ ονΐατη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οολ ϊη υοζφ ηιι& νετβ Ίη ίος, £ΐη'ΐί'ρυιιηι /οττηιηί ? «/« άφξηάατη εβ. Ναηη ηαοά αμηι {ιώβαηϊιί λ ίη ν ρεηΐίΐήτηαιη ΰοη'η>'ίΐηηα , ΙιαΙεη νος , ριηκίίίη ατη νετί» ρηάιιιεηΐΪΑ «ος, <υιηι>η ηη'ιάοη εβί (εά
ψ,ιά {μιμ, β νοχ ·ΌθίΛΪι αηάρ'αϊ αηΐΐ τηιιΐαηι & Ιιηαπίαηι οαιιηΛί , αχ ιί'άχ^υ» ΙκϊιτγπΐΆ'ί Οιηι λΑ
α/$ιτη Ηίε οοη^Μ^ιεηάαηι εηΐ , ηαί (ε άοίώιι , νοίεη*
1>»ηί/οηηατε &ιη'ιύνι*ηι Ίη νος, τά <Ράχ.ξυ, ^άχ,ξυος*
Ηι»ί ήαοηαε ιήιάεηάα [ιιηί εχ αροαρε /α3α , αί
·γλαίφυ ρτο ^λάφυξον , Γθίυη<1υπι. Νοη εη'νη \ιιιο
ρεηιηιηΐ.
Ω, οος: «Αντλ), λντόος, λητΐίζ, Σαύοη/τ*
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Υιτήηεηϊ 1)<εο αά ψιατϊαηι ίοηΐτ&ίΙοτΗηι ξ? /ετϊ
[αηΐ ηοηι'ιηα ρτορήα ηιαίίεταιη: » μαντώ, μαντόος>
ΚήΙοε ί)\ηο ίΙΙκά <Ρω, άθ(ήα$, ρτο <Ρωμα.
[ανος : ο ιταιάν , «τα/ανος , Ρααη. ά τιτάν ,
τιτανος, Τϊίαη. ο <&άν , <ατανο\, Ραη,
Ώεη$ Ραβοηιτη, &ηεοϋΓ32 μίλαν, ηϊ£υηιιι. τάλαν , Ίηϊβηιηι.
Αν αντος: τά τν-φαν, τΰ^αντός, φΐοά νετίεναυϊί, & Πιήϊϋ» ρΕη^ίρί» Αοπίΐ! ρη
τή*, νεί ρΓ2τΓεηπ&^ΛροΓ)8 & ΑοπίΙοπιγπ ΓεουικΙίΕ οοημι^&ΐίοηίδ νεΓβοπιπι
ΐη μι, ςάν, ςάντοζ, φαοίΙ βε(ί(} οχιτη
ηοΓπίηε, <&αν} <Β·αντός$ οιηπε.
βνβς:

δίΜΡΟειυΜ.

4?

Γινος: τβζίν, νίζίνος., ΐετκνυιη.
I βντος : Χαψίν, χα,ξίντος, ξναϋοβιτη. $ίε
Εν ^ ρ&ηίαρία ΐη «ν : τι/φθ^ν, τνπτίν, νενίε\

Οπιηί» ίη *ν Γνιηΐ §εηεπδ ηεαεπ*.

(Ήνος: όίλλ«ν, «'λλκνος, Οναοια. ϊισυςύψ,
Ην\ σαξΐνος, 8πεη.
«νος: ο ησοιμύν, ραβον. ηιτοιμίνος. >ί
φξίνόζί τηεη$. ο τίζΜν, τ^ίνος, (εηεν.
Ιν ινος : ο Λλφίι^ Λλφίνος, άεΙρΒίηΐίί. » αχτίν,
αχτΐνος, γαάϊη$.
Γόνος: τάμύζαν, μί'ιζονος, νια)η$. ΝεηΜ*
' Ινχς- ΓυηΙ ά ιηαΐουϋηϊδ εοπιραΓΗίϊνίδ ίη
ων.
οντοζ: <τδτΰ<&τον, τν<πττοντος, νενίεναηε,
ρναΓεηάε ίεπιροπδ, νεί ΑοπίΗ ίεευη<3ί,
ν< 1 ίοεοπ ρπηιί βίΐ^Γοηοπιπι νοα'δ 3<3:ί\3ε, νεί ρΓ&Γεηιίδ ιεπιροΝ'ϊ, & ΑοπίΗ
ίεευηίΐϊ νεΓβοπίΓη ίη μι ΐεταχ εοη;υ§3*
ιϊοηϊδ.

[

17.7//.

Νεακ» ηβεε Γιαπί οηιηία.

(Ί/νος: ο μόσνν, μόσννος, ίαη·ΐ$ νεί άοτηυ!
| Κξηεα.
υν {υντοςι τά ζίυγνύν, 'ζίνγννντος, ^ηη^ειη^
ρι-3εΓεηΐί$ ιειηροπδ, φΐϊΐΐχ εοη/α§3ϊίοηίδ νεΛοΓαΐΏ ίη μι.
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^ΑΡ. IV. ΌΕ ΟΤϋΝΤΑ ΌΕΟΛΝΑΤ.

'ωνος: 6 χλών, κλωνός, ναπηκ. 6 αιών, αιώ
νος , ανι<7η. ό πλάτων > πλάτωνος , ΡΙαίο.
όνος: όπςίων, νξίόνος , βττα. »? ^βλ/εΓών ,
χίλιίόνος,ίίϊνιιηίΐο , & οοπιιτιιιηί». 6 και
« ίν<Ραίμ.ων> κα\ τό \υ<^αιμον ,/εΙϊχ. 5ΐο
οοηιρίΓαην», ο κα} ν χ^ίσσων , χξίίσσονος, νιείϊον.
ωντος : ο ξίνοφων , ξίνοφωντοζ , Χεηοϋίοη.
.· /2οώι> , βοώντος , ο!αηιαη$.
ων ' «ντος : ο τύπων > τ» τυπ5ντος > & αΐϊα ρ»Γάαρΐ3 ίυίϋπ Γεεαηάί 1)2Γ^ϋοηοΓυιη , &
αιχιιπηβεχ» ρΓίεΓαίΠδ ρππΐ£ε & εεηίίΕ
οΪΓουηιΗεχοΓυπι , ο ποιων, τ« πο&ντος ,
βιοϊε/ΐί. οεΓ«λα>ν, τ« ^«λκντος > νιαηϊββηη$.
οντος : ^ξάκών , εΓ^ακοντος , ί/ρ^ο , & ρβΓεϊοίρϊα ΒαΓγεοηοΓυπι ρΓχΓεηΐϊδ ΐεηιροΓΪ5 : ο τύπτων } τΰπτοντος , νετίεηιηί,
I
& οΪΓουηιΗεχοΓϋπι ηοη οοηίΓΒ&β. ο φ/[ λί ώ>ν , τ« φ/λί'οντος , αιηάη$.
κος: ο3·ώ(>αξ, &ώ(>αχος, ΐΐιοταχ. « κΰλιζ,
κύλικος* οα/ϊχ. » αλώπηζ, αλώπεκος,
νιι/ρα, πιυίβεο η ϊη «.
70ζ: ο αςπαζ, αζπα·γος, ναραχ. 6 τίττιξ,
τίττηος, οϊααάα.
ξ{Χος: ο θ^ίξ» τξιχός, οαβΐΙΙηϊ, ΓιιΒΛΐιαίο
τ ρτο θ·» (ροά ητ ρΓορίεΓ Γοςυεηιεπι
3!ρΪΓ3ΐ3Π1 χ. Ιη ά3ΐινο ρΙϋΓβΙι ΓϋΓίϋδ
3ίϊιιιηϊϋ θ-, -9·^<λ ηοη εηΐπι Γε^υίηη:
3.ΓρΪΓ3£3» Γε<3 ξ.
κτος: ό αναξ, αναχτος, Κεχ. » νύξ, νυκ
τός) ηοχ.
αξος :

ΕίΜΡπειυΜ.

4γ

(αςος: ο μάκας*, μάχ,α,ξος, Ιεαΐιι$. « (Ράμα^,
| ιιχου. τά νίχ,ταξ, ηε&αν.
ανίατος: τά «πας, «πάτος, ύεραγ. τό «Γί'λίαζ,
I ς/ίτζ.
Ιηθεοΐίηαβϋία Γυηε το μώμα,^
[ βΐΐ/ίια, & τον ονας , βίΐηηΐητη.
Ε/£,«ιςος: ο φ3ΐϊρ , φΒνξβ&ρίάΐαί/νί. ήχίϊξ,
ιηαηιι$. 6 καΐ « άντίχνξ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
5ιά Ηΐτητη βί οοηιηΐίΐηϊί £εη(ήί άντΊχίΐξ, ηοη
(οηνιηΐί ϊηίετ οηιηα; βηι εη'ιηι ηια ραΐεηί αντίχαξ,
ιηηι γοΙΙκιιη β&ηφςαί , ροήια ε$ι ηιαβΗΐϊηιιτη^ ψιαιη
{αηύηιηνιη, βύαηά'ιχο ηοϊηΊηε δάκτυλος, (ϋ§ίιυ$:
5κ ο και » πολύχαξ , ΐϊΐυίπιηϊηΐίδ.
[κςος: ο σης, στκξάς , &Γ ροριιΙη$', &νεηηΪ5
ηεη$ βγκιιιη.^ ο λ«τ«£> λατϋξος, ρ«1νΐ$.
βιίατα.

,

'

7τατίξος, πατρός, ραίεν. »/Λ«τ«ς, μητί£ος> μκτςος, ηιαίεν. ν ^αςτι^ γαςίροζ,
γχς^ος, νεηίεν, &ίΪΓηΐίί»; ςυχ ίγηοορεη ρ3£ΐ*υηΐΛΐΓ, έ ψιίΐηις επαιη είΐ β
[ανίςος, αν^ος, νίΓ.
Ος, ορος: τέ »το£, «τοξος, ί-'ο*·, αηηϊηΐΒ , &
ςυο ϋ ίηίΐε ςοιηροηΐΐϋΓ, ο και « /Κί')'αλ>,'Τίι,ι?>
ιηαβηάηϊηΐΗϊ.
Τς, ι/ςος: ο ψίθ-νρ» ψ;3Ί/(>ος> βιβιννο.

ο χαί

4$

ΟΑΡ. IV. ϋΕ ουίΝΤΑ ϋΕΟΠΝΑΤ.

'ωξοζ'. 6 φώς, φωψς, βιν. ό ϊχώξ,Ιχωξοςχ
ίηιπιον, βιηίε$. το ίλως>, ίλω^ος, οαρίηνα.
ίΐ^ο^ος: 6 νίςω(>, νίς-ο^ος, Νεβον. ο χ.αι « απά~
τωξ > βηε ραίνε, ο' και « αμήτωξ , ΰανεηί
ΐηαΐνε. Εχείρε το ΰ^ωξ , ιίοΓατος . αφια,
ςιιαίΐ αΐί #<^ας. ΕίΙ εηϊπι ΗείεΓοοαιαπι.
'αντος: ό'Άιας, άίιαντος, Α^αχ. ο πας, παν
τός, οτηηϊ$ , ςιαπι οοηιροίΐιϊδ , απας,
συμπάς, οηιηϊί. ο τιή|/ας, τιίψαντος,
^μζ υενίετανϊί. 6 Ιςάς , Ιςάντος , βαη$,
ςάς> ς-άντος» & Ππιΐ1ϊ& ραι-αείρί».
Ας^ανος: ο μίλας, μέλανος, ηί^εν. οταλας,
τάλανος , ηήβν. ' ■
ΟιΡος: η λα^ττοίς, λαμπάδος, Ιαηιραϊ. η
μονάς , μονά<Ρος , νηϊίαί.
ατος: το 7«ζ«?> 7"'ξατο?> βεηε$η$. το\χίτ
ζας, αίματος, οονηα.
αος : 6 λάας , τ« λάαος, Ιαρϊ$. ο λας , λαός*
Ιαρίε.
'αιτος: « <Ραις> Σαΐτας, οοηνΐυΐιιιη. το ςαΐς»
ςαπος , ^ανίηα αφια βαύααα.
Κις\αι£ος: β χα; « παις, π^α^υς, ρηεν , ριιεΙΙίΚ,
| εορι οοπΐρο{ϊπ5, απαις, βηε 10?εγί$.
[ ίυπαΚ) βεΐϊχ ΗΙετίΣ.
Κος, αος: » ναΰς 0οηίεέ ν»2ς, &<1Ϊ2εΓεΠ, νηυς*
ΟεηίοΉβς) ναός, ηανϊε, νεΓνίώς» ^]ΐΐ3Γηνί$
βΐϋ Ηιιηε ^εηίανυπι ίοπηεηο 3. Κε&ο νίνς,
Π ε 7£α^?ί αην.5 , νείιιία.
Ες, «οί: τ« αληθές, α'λίΐθ-ί'ος, νεηιηι.
/

«νος:

5ΙΜΡΙΙ0ΐυΜ.

. /
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[ίνοζ: ό κτί/ς, χτίν»ς, ρε&εη. δϊο ?/ς,
κ#κί, οατη οοιηροΠ£ί3 μηιΡίΐς, βοΓίίς,
Ε/ς^ίντος: όσιμίας* σιμίίντος> δίτηοζι, ηοιηεη
βκνϊΐ. « 07τόας} απόντος, όρια , ηοτηεη
ιινΙϊ$. ο χα,ξίίΐς, χ,αξίίντος, §να(ϊοβις.
ο τυφΒ-ίϊς , τϋφθ-ί'ντος 3 φιϊ νενΙεγαίΗΧ
(β. & τ&ι)ς, τ&ίντος, ροηεηί. 6 τί&ύς*
τίΒ-ίντος, ροβίίίϊ.
Εχαρε'ίί χλίΐς, οΐαρίί, της κλάδος , τίϊ χλί/=Γ<,
τ«> χλ«ίΓα χαι χλίΐν, & ΐη ρΐαταΐί χλίΐς,
' οΙαυε$7 ΜαΕίΗ. ι6.
Έ.υς, ίος: ο βασιλίύς, βασιλίος, τεχ, ]οηκ&
βασιληος^ Αιαοέ βασιλίως.
[Ήτος: ό λίβνς, λίβητοζ, ΙεΙε$. ήΐ<&$ς, Ιο&'
τος* νεβίί. >ί χακότης, χαχόπητος, νια*
Ιζΐία.
ή «ν«οτ«ς, αςαίτατος, ιινίαηϊίαί. ν ίΓς<μύτας, ^ξΐμύτητος, αογϊτηοηία, & ίϊπήΗα ϊηΗηκ».
Ης\ηντος: ο τιμτίς, τιμΐίντος, Ιίοηοναΐιις. ο
<Ραφνϊϊς, «Γαφν»ντος, /ακηα? ψιχ {απέ
οοηΐη&Λ €Χ τιμήας, ^αφνήας.
ίίτος: ό χλήμηςι χλήμίντοζ, ϋίεηιεηί.
*ος: ο Δημό&ίνης , άημο&ίνίος , ΌειηοβΙε·
ηα. ο χα) μ αλη&ΐς, νεηα, υετα} &
ί ΠιηίΙϊΛ ρ1οππ|3 αφ'ΰ&ίνα.
ί$}

* 7τόλις, πόλης, ανϊίαϊ. 4 λ/ς, λ/ος,
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ΟΑΡ. IV. ΌΕ Ο^ΙΝΤΑ ϋΕ€Γ_ΙΝΑΤ.

χ,Μΐπΐ^ος, ονερϊαο.

« δίμις, δίμι^ος,

Ις {πος: » χάξις, Χαφτος, £Υαϋα, ουηι ςοην
,
ροίιπ*: ϊυχαφς, £ναίΜ$. ά,χα^ς, ΐηι&ος: 6 κα/ » οξνις, οζνι&ος, ανΪ5.
ιςος: ή θίμις, δίμις-ος, ίίο χάξις , χάξ'ϊος,
I & χάξΐ^οζ , ρΓϊϋΰΓ χάςηος.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Κ'ιάεηΙ ηοηηηΙΙΊ Ληΐεβξηαηαιη ρτορΐετ Ι»ί ά«ά$
£ΐη'ηΊνοί ηοηύηΐί χά^ις >, [εά ειιηι ΐΑ$εαή$ & αΐη
ηοη ϊξηοΰιΐΐΐ ααίΐοηί ιΐίοί αχηο/εαηϊ, ηοη ιβ ιιιτ ηάεηΐε$ ηιαβηορενε οατεηιιΐί.
„.. .
1$, ινος: ό και « τ/ς, τίνος, αίι^αΐί, ίηάείϊηίαιπι. τις, τίνος, ίηΐ6ΓΓ0§&είνιιιηί ηηϊς. δΐο
ο'οΓίλφ/ς, ^ίλφΐνος, ΏεΙρΜτηι*. ήάκτις, άχ,~
ι< τίνος, ψαϋη$\
Α Ν Ν Ο . Τ Α . Τ,
£«»/ αη'καίο ροβροβίινο ές ίοηιροηϊίηγ τ/ς ρετ
ύΐηηεί ηαηηετο! , (α]ιΐί ξβ^εηεΐα; Όςις, «τ/ς, ίτι,
ί|ϋίϊ, (]υ£, ςμκκΐ; έτ/νος, γιζινος, «τ/κος , . ξ$βζ
ρετ οχηηει εαβα.
ΌεάϊηΛίατ ακίεηι ιιίταηαε ραη οοηίροβτϊοηυ , τεύρίΐηΗξ ΟζΊς, ρτΛίετ Ό'ια1ε£1ΰ!~ τεη'ΐΛ & βεοκηάα άεάιηΛίΐοη>5 ειϊίΐηι ρεοαΙΊατεί ηααίάαηιι Ναηι ρτο έτινος ϊβ ωτινι , άΗΐιηίΑιύύ, Ότν &Ότω, ξ£ ^οηα
Ό'τίο , οπω, ροϊι<χ Ότίο & Ότα, Όοτα Ότίν, Οεη.
ΡΙιιτ. ότίών , 1)αϊ. ότίοισι » Η^Ητραητ. εί'ια/η ρο'έΐ*
ρτο άι ^ οι, τα/ & το/} Ιίετη το/, ταϊ,ρτο οι €ί
α/, .^ιιί, 4ϋίε·
ίος:

δΙΜΡΠΟΐυΜ.

4ί>

[ίος: τό ηΐχος, τίίχίος, τηιιηις.
Ος\οτος: το τίτνφβς , τίτυφότος , φιοά νεγίενα*
[ νζί, & Πιηίΐΐ» ρ&Γίΐαρΐβ.
\οος : 6 και » /32ς. τ« χ,αΐ τγις βοος , ^οί.
*ς 4 «ντος : ο πλακάς » '-τλακ«ντος > ρΐαεεηία.
(οντος: όό^ύς, οδόντος, άεη$. ό <Γχς, (Γόν[ τος, ^«ί
*4 1 αηνΪ5 , ωτος. Α1Π ^ίουηΐ Ζς είΓε ΐη^εοΐίηίώϋε. δει! ραπ ΓΗϋίρηε ιΙίςεΓεηΕ ειίαπι
ί/ί^ωζ είΓϋ ίηάενί,'ηαβϊΐε.
νρς : ο μυς , μυος , κ?κί. ο /^θ^ς νεί ίχ&υς,
ί'χθ-υος , ρϊ/Όζί. _
*ος: ο οξύς, όξίος, αεηίηί. 6 »<Γι)ς, ««Γί'ος,
βιανπ.
ας \ίως: 6 τττ\χυς> ττήχίωζ, Αϋϊοε, αώιΐιΐί.
07τςίσβυς)βηεχ Γεα Ιεξαίιΐί. ο/πΐλίκυς*
βθΜΥΪ5.
υ<Ρος: ο χλαμύς, χλαμύδας, ώίαιηψ., ο
και « νίηλυς, νίήλν^ος, αάνεηα.
υ3·ος : » κο^ς , κόςοθΐς , ^αΐεα. ;
νντος: &ζίυ·γνύς} ζίΐτγνύντος , ^Ηη^εη$ , &
ίΐιηίΐία ραπϊοϊρϊα ςμιίηίΕΕ ίή μ/.
6>τος: όγΐλως, ^ίλαηος, νΐβι$Λ το φως*
φωτϊς> Ιηχ.
οος: » άι<ΡαΙς> άι<Ρόος> ρηάοτ , νεγεεηηάϊα.
«ως , «»ος , αιιτονα.
ας \οτος: <ττ*τνφώς, τίτυφοτος-,'ί-ημί νενίενανϋ-, &βΓηϋί» ρΗΓηεϊρΐα ρΓΧίεηά α&ίνϊ
§εηεπ5 ΜίίαιΗηί.
ωβς: ό τξως, τξωος? Ττο]ηηη$. 6

ϊο

ΟΑΡ. IV. ϋΕ ΑςουπΑτινο

Ας, λος: ο αλς, α*λος, βιΐ. « αλς, α'λίς,
τηανβ.
Νς ) νθ-ος : «' 'ίλμινς > ΊλμινΒ-ος , Ινηώγϊαι%.
Ρς, (>τος: ό μάχα^ς, μάχα(>τος, Ιεαίιΐί.
'ητοο, >, 6 ώ'ι|/ , ωττος , ζ>ζ/«ί. ο χώιλωψ, χνχλωποζ, Ο^οΙορ*.
ψ ^|βος: ο αςαψ, αξαβος, ΑταΙ>$. η <£λέψ,
φλφϋξί νεηα.
φος : 6 χ,ίνυ-φ , χ,ίννφος , ηοηιεη βιινη. » κα' τ«λ/ψ , ,/γλ/λ.
Ει Ηχο <1ε Γοπη&ΐίοηίΒϊΐδ §εηίηνί ε,υίηίίε
όεοϋηαΕϊοηϊδ.
Νοη ίαεπί 3ΐπεπι ίηικϋε οηιηεδ Ιεπηϊη3ΐϊοηεδ Κεέΐϊ, έ ςνιϊΒϋδ ^εηίιΐνυδ (Ιεάιιείπιι·,
ηίε ίη υηιιιτι εο11ί§£Γε, οπϋηβ αίρηαοεη ΓεΓνβίο. δαηε ί^αιίΓ ίίΐίε : α, ι, υ, », αν, «ν,
ιιν, /ν, ον, «ν, «ν, ων, ξ, α£, ί/ς,,«£, ος,
ϋξ, «ς, ας, α/ς, ανς, «ς, ί/ς, «νς, «ς, /ς, ος,
*ς, «ί» «ί> λς, νς, ςς, ψ.
ϋΕ

ΑΟΟΙΙδΑΤίνϋ ΟΐΙΐΝΤ^Ε
ϋΕΟΙ.ΙΝΑΤΙΟΝΙ5.

.

Αεαι&ΐίνιΐδ εχίε ίη ''<&
Ε Χ Ο Ε Ρ'Τ I Ο Ν Ε 5.
Εχείρε ρτίΓηο ηοπιίη» ίη ;ς & υς , ςυοΓϋΐη
§€ηίπννΐ5 η;ώει ος ρυπιπι. Ναιη ηίεε βεουίαϊίνυπι ϊη νίοπη» ι; 6 οφις, οφιος, νεί οφΐως,
οφη ,βνρ'εηί. ό βάΐξνς, βότ^υος, βότςυν, τα€εηηι$. ο οξύς, όξΐος, όξύν., αο4ίΐ4$, φίαπινι'δ
ηαεβ

ΟυίΝΤ^Ε ϋΕΟΠΝΑΤΙΟΝΚ.

?ί

ΗίΕΟ ςαοςυε α Η&βεαηϋ , τον βίτςυα, τον οξί'α,
11)3X11116 3ρϋά ρθΰί»5.
Εχαρε Γεαιηόό ΒαΐγίοπΆ ίη ις & υζ , αιιαε
ηοη ηββεηΐ: ος ραπιπι : Ηχο εηίπι ά & ν ΓογΐίοηϋαΓ. » ίΡίς > ί(>{<Ρο% > ί(?/εΓα> ί£<ν , εοηΐεηίϊο.
6 νίηλυς » νίΜι^ος , νίηλυν , νίήλν^α, , αάνεηα.
ο πάρεις , τιάρας, > τα^ν > παίςη^α > Ρανή.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
€αη[α$ /;«/«* άαρίϊάί αοοαβαΊνί εβ, ηηοά \)&ε
νοΰαΜα ^οηπε ρετ ος ηιιοηιιε ριταχη ϊηβεβαηίατ ,
»β«
αί^αε Όφις. ϋηάε τηεήΐο ΗίταηΗε ΐετηιϊτιαΐίοηε βηΊαηΐατ. Ιη οχ]ΐοηΊί Ιιοο ηοηβρ, [οίατη εηιιη α.
Ι)αΙ?εηΐ , τη ίλττίς , ί\-π'\£ος , «Απί^Τα , Γρεδ, »ί ^;λα» Χλαμύ^ος , χλαμύδα > οΗΙίπιγδ.
Εχαρε εεκίό π"ηίε3 ίη αυς, « ναυς, ναυν,
ηανϊε. »' 7ζα^?» 75α^νί νεία/α, Γύ\)ίιήηΐο ν ίη
Ιοοαπι α ηοπιίηβάνί, υε & ίη /3δς, /3«!>, 3θ
αάϊε.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΣεξΊηηιι ίατηεη βόα. ,
Όοήίέ βων, & ρο'εΥκί
τίΐν νάα, νεί μ?λ, ·υεΙ ντήυν ) ηδνίηι. 5/ί ο'λα$>
λαος, λα/', λαν, Ιαρΐδ.
ϋΕ νΟΟΑΤίνΟ.
νοοα'είνυδ Ππιίΐίδ είΐ ηοπιΐηαηνο.
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε δ.
ΕχαρίυηΐϋΓ ρππιό ηοηιίηϊΒϊΓ^ποηα, ςα«
«ΙεοΙίηβηειίΓ ρβΓ ντος ; ηαο εηίιτι εΒΙϊϊο τος νοςαΐϊναπι ίοπηβηΐ: ο "Αίας» άιαντος, ω^Αιαν*

%%

ΟΑΡ. IV. ΌΕ νΟΟΑΤίνΟ

Α^αχ. 6 3-όας, 3-όαντος , ω Β-όαν, ΤΙοα$. ο
πολυ^άμας, πολυ<Ράμιντος , ώ 7Τολν<ί"άμαν ,
ΡοΙ^άατηαί, ο λίων, λϊοντος, ώ λί'ον, Ιεο.'ο
γίξων, γίζοντος, ώ γί^ον) βηεχ.
Α Ν Ν Ο * Α Τ.
Εχαρΐίβ Ιη&ί ΊηίείΙΊξεηάα ε/1 άε ηοηήηχΐια , «ο» <Λ?
ρΛΠ'κίρϋί. Η'ιηε τιίψας^ τι/ψαντος, όίς-άς, ίς-άντος, όςάζ, παντός, νοοαήνίΐιη βιηήεηι ηοηηηαύ<υο Μιπίί αι & ο τύπτων, τύπτοντος, &
ξεηεή* αϋα ραηηφία , βνε βηΐ εοηΐταίΙαί βνεηοη,
</«;<* ί-ί^ίί/ίί Ιοηαϊίητ άε ηοιηΊηίΙνί) & ηΗΐάειη Βαηιο·
ηίί ίαηίάηι. ΗΊηο ο ίμας , τ« ίμάντος } νοζαιϊνΗτη
ΙιαΙεί βηιΊΙεηι ηοιηιηαΐίνο ,
ς/? οχροηίΐηι.
Οαο βί , «ι ηβάΜΙΗΤ εί'ιαιη ηοηιϊηα οοηίταίία.
Ηϊηο 6 ττλακκς , 7Γλακ«ντος. ο' σ/μ^ς , σιμκντος ,
ί«η« /«Γ εοηΐταόΐα ; 'υοοαύ'ϋΐίηι ηοη βαύκηί ίη ονν ,
/εά βεεαηάαηι αϋατη ηιιαηάαηι χε^ύαηι άε ψ(4 ροβαι,
ιη α, ηααηινίί ηοη άεβηί ν'ιή άοέΚ> & ίη ύϊίΚεηα^
ιαί θκιΙΙοηΊια, ψΛΪ ·νοοαΐ'ινοί ίΐΐο*, ώ σιμχν , ώ
πλακ5ν> α$ηο[οαηΐ. Ε%ο ίαηιεη ηοη νιάεΟ) ηνοηιοάο Ι>£0 ϊάοηιηχ βεηχεηχ'ια οιιιη εοηιηάεηι νετί'α εοΙ}<£τεαι, ί*ι» αμηΐ: Νοΐ3 ίη ςοηϋΓίέΗχ ρΓ3^ί#3ΐη
ελ'ςερίϊοηειη ηοη ηβ^ε Ιοςυηι , ςετίε <τίμ$ς, &
•ρλαχϊίς, εοηηα&α βιηί, ήίβ η,ιϊΐ! άκ*ϊ πλαχΖν &
σιμχν , ε][ε νοοαύνοι ιοηηαΆο! ; ρτο πλαχοίν , σιμόίν.
Οααγηώηη* ηεί τιμής , ηεε <Ραφνΐ,ς, Ιϊεεχ βεχα
ρεχ ντθζ5 /οχηιαΙ/αη( β/ιικι νοίαύνκηι αΰΐαίο τος ,
βίΗί ηεε χλκμης, χ,λήμίντος, ιιη έάλης, χάλίντοζ, [εά ίαητιιηι ηοηιϊηα Ίη αντος & οντος, ηααίι ι.
αηΐε ά(βήγβιηΗ$ , ΙΉα ηοη ϊ^ηοπηι εβ ηοηηαΐίοι ,.
νιΛΐϊ

ΟυίΝΤΤΕ ϋΕΟΠΝΑΤΙΟΝΒ.

π

%ηίίΥ <\Μ! Σφ4τ\$ , ({ύ νοεατΊνοχ τιμτιν & <Ραφνϋν αβΊταΗί ,
ιαηιεη ροίίια νϊάιηΐΗΤ οοηΐταξί'ι ίχ
τιμναν & ίΓαφνΐίίν.
ΒοΙεηί ροΐΐο ρο'ί'ί£ εχ Ηη'μαηοάΊ όοολη^Ϊ! ΙΊΐηαη
ν αίροετε, ώ'Α/α, ώ θβα, ώ λμ,οίΡαμα, ηύοί
ΣαιιηΊ ί*η'ιΐ>ιή άιχεηιηΐ, ο ΡαΙΙα, Μηε%1. ι ί, α ΡαίΙα5 , Ραϋαηιίί , ο ΟαΙώα αριιά 8εηΐίαηι Τΐοαά. ]Γι&(
ΕηαηαηιιεΊίΐη Ίη ίεηϊα άεύιηαίίοηε.
Εχοίρε ίβοιτηιίό ά\Ί& ηυοείίαιτ) ηοΓηίη» ΒβΓγϋοη», ςααε 3&1»ίο §εηϊΕίνΐ τος νεί ος ΓοιτηαηΕ
Γϋϋπϊ νοοαίίνυπι, οι δφ'εέϋνα ίη ην & νς}
ςιίοπιιη ηεηα"3 ίη «ν, & ϊατγίοηΛ ϊη ωζ, &
ϊη ας, ανος, & ΐη ων, ονος, υϋ ο και » τίζην,
τίζίνος, ώ τίξίν, (εκεν, ΐεηενα. 6 χ,αί η αξσην,
α,ξσίνος, ω άζΟίν, ηιαβηΙιι$, ■ηιαβηία. ο Χαξίας,
χαξίίντος,
χαψίν, βταίίοβις. 6 τιμήας, τιμήίντος, ώ τιμϋίν, ύοηογαίϊΐίς. ο «Ρα<φν«?/ς,
^αφνηιντος , ώ-^αφνηίν, Ιαηνενί$. όπλακόας,
7τλακ6ίντος , ώ πλαχ,όίν, Ιαίιι$ αά ηιοάίυη α πβα , & ίΐιβίΐαηπναπι, ο Ίιμόίΐς·, σιμόίντος, «δ
σιμόίν , 8ϊίηοϊ5 ηοτηεηβηνϋ. 6 νίςωςι , νίςο^ος ,
ω νίςο(>, Νεβοτ. 6 ίκτορ, ίζτο^ος, ώ 'ίζτοζ,
Ηι'Είον. ο παντοκράτωρ , 7Γαντοχ.ξάτοζος^ ω
τταντοχζάτοζ , οηιηίροίεηί. ο μίλας, μέλανος,
α> μίλαν, ηίξτετ. 6 τάλας, τάλανος, ω τάλαν,
νιϊβγ. ο δαίμων , δαίμονος , ω δαίμων , ά&τηοβί ραίΗίη 3ρυ<ί Οφηεαπι. ο χ,αϊ η ίλίήμων,
Ιλί«μονός » ώ ίλίίιμον, τηίβγίϋογϊ, ρ' και « όικτίςμαν, οΜτίζμονος, ω όικτίζμον , ηιϊβγκοπ.
>

ν

ϋ 3

ΑΝΝΟ
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ΟΑΡ. IV. ϋΕ νΟΟΑΤίνΟ

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Νοη οοηψώοηάαηιιΐϊ βΰ Ημ εχοερί'ιοηι ραη'ιάρ'ια ϊη ας, Ηί τνφ&άς, νεώαηΙ\ι$. τ/3-ίίς, ροϊιεη$. τ&ας, ροίΐΐϋϊ. Ιάεηι εβ εηϊηι Ιιοταηι Κείΐαί & νοοΛϊϊνίίί. ΙΙΙα ϊη ας βοηηαηί είϊατη νοοαχϊτ
•υιιτη ίη α, αΙ/Ιαιο σ
χα,ξίας, ω χαςία.
Οηοά β ϊη ρ\ΛΐϋίΙ'ίί άϊΆϊοηίύια αΙϊ(\ναηάο Υοοαύναί
ιβ βηήΐϊί Νοηήηαίϊνο , ϊά ρεχ Λίΐϊάΐϊηιαη νεί ρο'εϊϊ·
ία,τη ΙιαηίΊαηι βεή εεηβεηάιιηι εβ.
Εχείρο £οπίό εοηιροίΐϋα ηοηηυΐΐα ροίχί^ΐ\ά\>λ ίη ων, ψιχ νοε3£ίνυπι Γ3εΐυηΐ ίη ον, Ηεεϋ <\χ\2ίά?ίτη ΗΙοηιιη Γοπηεηΐ Οεηίπνυιη ϊη
ωνος, ΓεΕΓ3&ο βεεεηϋα ϊη 3ηίερεηυ1είπΐ3Πΐ> ο
άπάλλων , αττόλλωνος, ω^απολλον, ΛροΙΙο.
ο ποσα<Ρων, 7τοσίΐ<Ρωνος , ω πόσα<Ρον, Νερίιικαϊ. 6 αγαμίμνων > άγαμίμνονος » ώ αγαίμίμνον, Λζαιηεηιηοη. 6\χαΙ >ί χ'ΐχο<Ραίμων, χακο^αιμονος ', ώ χαχό^αιμον , ίτφΐϊχ^ Ιθειπ εοην
ρ3Γαϋίνΐ5 3εεκϋε, ο βίλτίων, ώ βίλτιον, ο
ιί^ύων, α^αον, ηιβΗογ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οοιηροβία ροΙ]βΙΙαΐΛ <[Μτηη% £εηιί'ιν«ί εχϊΐ ϊη
ονοξ) ηϊΐήί άϊβΊϊΐιηι ϊη {ΰτηιαύοηενοοαϊινΊ α βϊηρίιάΙια ϊη ων , οι ος , άε ψώιι$ ϊη (εαιηάα εχίερύοηε ; ηϊβ
ήϋοά αίίεηαιηι ϊη αηίερνηαίύτηαηι τείϊαίιηηΐ, ηαοά
ίαηκη ηοη βΐ ϊη οηιηϊΐια. Όϊάηιιΐί εηϊτη 6 λαχί<Ραίμων , λα«.ί(Ραίμονοζ , ώ λαχί^αΐμον, Ε»«ΗίΕπιοη. 6 τιαλαίμων , παλαίμονος, ώ ττα,λαΐμύν %
ΡλΙχγποπ. ο χα) ή οΓαίφζων, ^αιφ^ονος, ώ <Ραιφ^ον , ρτυάΐηί. 6 χα) « άγα,νόφξον , α^ανόφξονος } ώ ά^ανόφ^ον , Ιεηϊδ, χηίΐίδ.
Εχει-

ΟΪΙΙΝΤ^Ε ϋΕΟ,ΙΝΑΤΙΟΝΚ.

;γ

Εχείρβ ςυ&ηό §Γ3νί{οπ3 ίη ης, ηχε βηϊηι
<£ ΗίΐοεηΕ, ή μύτης , ώ μίίτίΡ, ηιαΐεν. ^ η θυ•γάτης , ώ ^ύγατίς , β/ζα. ή ά'ημύτίς', ώιΡήμητ*ς, Οετεε, (\\χοά ίη ηι*8 (ροςιιε οχχιοηίδ ίη,
ο ττα,της, ραΐεγ. ο σωτνίς, /αΐναίοτ. 6 (Ραύς,
Ιενϊν. ο ίί'ν«ρ, ι;ζγ. ώ τα'τ«£, σωτίς, ίΓαίρ,
ανίς, <]ιηΙ)115 είίαπι βεεεηπίδ γοιγ&Ιιϊιιιγ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιηνεηίιιΐΐ ΐατηεη αΐ'ιψιαηάο ώ σωτός. ίε^ετη
\ΐΛΥ\ί ύατ)ΐ»ηοηαη ηοη/εηκΊιιιτ Ιιού ίατροπΗτη ο 7τ'ιης»
πΉξος, ώ πίης.
Εχαρε (]ΐιίηΐό ηοπιϊηα^ίη ίνς & ονς, ψιχ
σ «Ιεροηαηϋ, ό βασιλίύς, ω βα<πλϊΰ> τεχ. 6
/3«ς> (I β5> ίο$. 6 πλακάς, ώ 7Γλαχ.ΐί, ραηά
οτνβαέβψ ρΙαρεη((ΐ) ρΓΣειεΓ ο π«ς, ώ τιύς^
ρε$., ο 6£ύζ, ώό^ός, αεηε. ό χ,α,ι ή τταΐς, ραεκ,
ριιεΰα, ούτη ΓαΪ5 εοιηροίΐείδ , ο και » απαις,
βηε ΐίύετζς. 6 χα/ ή ίυπαις } βΗχ Ιίίετϊ$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Νοη νώεΐατ Ίάεηι άηεηάαηι άε (οηιροβϊυ α πάζ,
VI Μπας, τςίπχς, τιοΧίπχς,. Ναηι 5ΐαήι/ϊ ροόΊα
Ιαιιηια αϊιηαοϊιΐ! ίιήΐιιγ νοοαίϊνο , μίλάμττα, αά
ϊτηϊΐαήοηειη αηε Οϊ<εοοηιιη. Υιάε ΕηηηαηνεΙαη ίη
χαήα άεφηαήοηε. Ει β πύς /«ατα σ ίη νοοαίίνο
ηιϊηεΐ) «ί άιβΊη^ιιαίιΐΐ ά\> αάνετΒϊο 7Τ«, οαίιβα ηαΙΙα
(ήί , ειιτ ϊά ϊη νοίαίινο οοτηροβία τειϊηεαηίΕχείρε Γεχϋό §ΓανίΕοηβ ίη /ς & υς, λγπ\(ίυηι εηΐηι σ ίη νοςαίίνο, ο οφις, ω οφι,βνρεη$. ο βότζνς } ώ βότςυ , Ιοίνιχ.
ϋ 4
Ιάβηι
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ΟΑΡ. IV. ϋΕ ΌΑΤίνΟ

Μαη ΆούάΊί 3ά|ε£ΗνΪ5 οχγίοηίδ ϊη υς, δ
οξύς, ω οξύ, ααιίϊΐϊ ; & ΗΐοηοίγΙΐΒ&ίδ , 6 μυς»
ώμυ, ιηυ$. η<Ρους, ωιΡξΰ, Μφαα; &ροεΙίοε οχγίοηίδ ϊη /ς, « άμαξυλλις > ω αμα,ζυλλι,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιάεηιβι αραέΣαήηοι Ίη Ιιη'μίτηοάΊ οχγίοηΐ* Υΐτ&.
Λίηώίτ ηιιιά τηέβα Όιοι ΛιηαηΙΙΊ υβίΛΓίχ.
νΐάε Έηηηαηιιάαη ρτοχ'ιηιε ηοηιϊηαίβ Ιβοο.
5αΙ>βαηήνα οχροηα ίη υς, Ηί χλαμύς, Μληιγδ, & Ιίηχιια ίοηνηαηί οηιηΊαοχ)ΐβηα ϊη ις, ταϊη«η{ σ ϊη νοΰαι'ινο , « ίλ7Γΐς , ώ ίλττις , ίρεϊ.
Εχοϊρε Γορππιό νοο^οιιΐΒ ίη ης ρπιτοε οοηΐΓαέΙοΓοπι, αυοπητι νοο3ϋϊννΐ5 ίη «ς, & ηοιηίηα ίη ω& ως (]ϋ3ΓΕ3ε, αυοπιιη νοοΕΠνιυ ίη
ο< εχίε, Αημο&ίννς , ω Αημό&ίνίς , ΰατιοβύεηε$. αλΜθτίς, ω αλη&ίς, νεηιχ. » λητώ, ώ
λ»τοί, ίαίοιια.
'
ΌΕ ϋΑΤίνΟ ΡΕΙΙΚ.ΑΕΙ.
ϋΐε ε (Ιδίϊνο ίιηα,οΐβπ ροίϊΐο σ αηεο /, τω βότ^υ'ϊ , τοις βότξυσι , Γε/εέπδαυβ* Ιίιεπδ ίΓ,
<9*5 ν, τ, Π οα:ηπ:3ηϋ ίη ίίη^νιΙδΠ, τίϊ λαμττά<Ρι, ταΐς Χα.μ,τιάσι-, οζνιΒ-ι, οφισι, τι&ίντι,
τι&ίΐσ-ι, λίβντι, λίβνσι.
Οηοά Π Γε)€&2. ά\Ίϊ\ΜΆ ΟΧ ρΓ^ά'ίέΗδ ΙίΕεπδ,
€Ϊ3ΐίνιΐ5 ρίαπιΐίδ οοΓπρεΓΟίιΐΓ, ούιτι 1οη§υ$ ίυετκ ροίϊποηε ίη Πη§νι1»Γί , οΙϊρηΐ:Ηοη§νΐ5 ΓβΕίεηαΊ
βΛ 3(1ΓοΚ3 νοςαΐί, λίοντι, λίχσι, ηοη λίοσι.
"τ/θ-ί'ντ/ , τι&ίϊσι , ηοη τι&ίσι.
ΑΝΝΟ-

V

ριυκΑίι.

π

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ; ,
ϋαηβι 1)Ημι η'% εβ, ηαοά άαήνια ρίπταΐ-ϊί ήιιιάΐϊη ηκαπύίαίύ εβϊέ άείεαί αι)«5 βηχιιΐάήί, βΜ'κ οτε•ν'κ βι > αϊ τύχη, λαμπάκι, ϊτενκ εήι & Οίε,
ηίχίσι } Λαμπάσι. 5» νετο βχ Ιοηρι$ , Ιοη^ιΐ! είχί
ί? Με, τ/ταν/, τ/ταΛ, τ&ίντι^ τ/θίΓσ/, /ς-αν«ν , ίςασι. #
Λ»
Αίά&ιϊ ίΛτηεη αΙΊ^ΗΛπάο «ί άαί'ινια,βηβαΐαήίβί
Ιγενϊι, ρΐαταΐϊί Ιοηξία , & Ι)θο'ροήβίηΗΗη ίη νοοαίαΙίι £ Ίη οΗιηα'α ΙιαύεηίΊΙιιΐί ; ροΐεβ~ εηηη ρΙατΛΪπ άαηνα$ ιηαργ εβε ηααηήΐαίε ηαληι βηρύατΉ , βά ηπηηααηι τηίηον, ο ρ'τωζ, ρήτ&ςοζί ρήτοξσι, Κ\ιείοτ.
ό μαρτνρ, μάρτυβί, μάρτυροΊ , Μ*«γΓ, ίεΛΐδ.
ο αλς, αλβς,, αλ/,, αλα<, «Ι.
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε 5.
Εχάρε ρπιηό ηοπιίη» ίη ξ, ψ, & ίη <ίϊρΗϋηοη§ιιιη «ίείΐηεηιί». Ηχο εηί»η (ΙαϋίνιΐΓτι ρΐιιΐ&\ετη 3. ηοηιίηβηνο Πη§υ1»π ίοιτηΣίηε δφ'ε&ο
)0Χ.α , 6 κόζα,ξ, κόζαξι, οογνα$. ο α^αψ, αςαψι,
ΛναΙ>5. 6 βασιλίύς, βασιλίΰσί, νεχ. βάς,
βασΐ> Ιο$. Αχ. ο 7τύς, τοις ττοσ), ρε$. το «ς,
ασι, αηνϊ$, 6 ύΐίύς, ύιίσι , β/ΐηϊ. ο <Ρρομίύς}
ό^ομίσι , αινβν. Νεηαβ ίηνεηίϋιΐΓ ναυσι, £ρομίΰσι, ΠΕ ίβΛβίαΓ ΑηΕείϊ§η3ηϋ5.
Εχείρε Γεεαηάό ηοτηίη» .ίη «ξ ίη οΒΙί^υίδ
Γγηεορεη ρ»εί Γοΐίι»; ηχε βηίπι άαϋίναηι ρίοΓβίεπι ίηασ/ ίαείυηϊ, ο ττατ^. « μίτηζ. 6 αντίς.
πατίνι, 7τατρ)> 7τατςα'σ/, <£ν<Ρ(>άσι, μιηρασι.
» θι^ατιις , θ-ιτ/ατςα'ίπ. 8ίε ο νιις,β/ϊια,. τοίς
ώα'σί, ίηΓεηο α ρΓΟ 3<σ/, ^βρίζ > 1 Ηπιεη, ν*&ί&τ, ϊκλ*. γαςνραι, χ& ςυί^»ιη νοίαηϋ.
β
Ώ ϊ
ΌΈ.

ΟΑΡ. IV. ΌΕ ϋΑΤΙΥΟ
ΌΕ

ΌΙΑΕΕΟΤΙ5 ΟΙΠΝΤ^Ε
ϋΕΟΕΙΝΑΤΙΟΝΙδ.

'^/ο^ΛxΊ'υο5 οηιη'ΐΗΜ ηοηηηαιη Ίη ων , ιί'ιαηι οχγίοηο·
ϊΗτη , ηΗ& ρετ όνος άεεΙ'ιηαηιΐίΐ , /οηηαηί ΑΖοΙα
ίη ον, αοίαίο [άΙΊοεί ος &εηιύ·νΊϊ « α«<Γ«ν, αη^όνος, ω αίη<ί''ονι[εοηιηιαηΊιετ ώ αα^ων^ 1ϋΓο*ηΐ3^
» ΧίλκΓών, Χίλ^όνος, ω χίλι^ον ,[ εοηιηιπηίίετ
& χίλιί'ων] Ηϊηιη<1ο.
ΛάάΊίιιτ ηηοψιε ηοηηαΙΙΊϊ ηοηιϊηώια ηαιηίΛ άπΓιηαΐιοηΪ! βΐΐαύα φι νοί φιν ; © Ίη ηιαιήί ^αιάοη Ίη
βς, νίΠΚΗΥ ο ίη «; 4η /<χ*"'ιη;ηΪ5 νετο ίη ων,βτιηαίο ^εηΊΐ ν^αίήιάεηάίαη εβ σ; & Ίη αΐίίί αΐια ηιπϊαηάΛ βιηι, ιιχ ίη ηίι εχεηιρίκ ν'ιάΐΛ
το ς-»3-ος,(
το ο(>ος}
τοοχος,
κ χοτυλη<Ρα>ν >

ρε£>υ5,
Γηοηδ,
ςυπτυ*,
οοχ3,

ΥΐΧίλι^ών,

Ηίπιηόο,

ς-Α^ίΐτφι. ■
ο^ίσφι.
οΧίσφι.
χοτυλ^όνοζ , χοτνλ^όνόφι.
Χίλι^όνος , χίλΐιΡονόφι.

Ιηνεη'ιίατ εΐ'ιαηι ΙΙΊαά. 9·
*ξίβίυσφιν , ρπ»
ίζ Ιξίβας, εχ ΕιεΒο, ^εηιή'υΐίί α ηοηι'ιηε το ίξίβος; Ει ΙΙιαά. Ζ2ΐ ττα,ξάΙναύφιν , ρτο ατο νϋων3

ΆΰΜΊΐ ηαοηιιε Ιαν'ιο άεάΊηαιΊοη'ι αροΰορε : οΡώ,
ρτο ό'&μα· » «ίοπίϋδ , %ά <{χοά β{ ίη οηιηίοΐα οαβυη*
βηχιιίαήί ηιιηιετί, Μ ίη οο( /ώεηιαίΐ ίεγηκ : - · ·ν·

ριυκΑπ.

Τ9

\σκνπα\
[σύτιασμα·, ίβ§πη«ι.
ΙηΝοτηϊη.το{υφα }ρτο\ΰφασμα> ίρχίυαι.
^Αιαν)
Ι*Κια,ντος{ Υ«1 (ί'ψη"ΑΐΛί
Ιη Οιμι.'τη {
\ρτο{
φόα, ιΐί ρΙα»ί
Ι&όαν ) Ι&ίαν τοζ [ϊϋι/ΐάή.
'$<ά·
θ-ί'τι
θί'τ/Λ,
ΤΙιείίςΙϊ.
}ρτο\μΛςιγι,
ίαιύφ:.
Ιη Όλϊ. τη {μάτι
παξάχ,οιτι\
\πα,(>α,κοίτΗΡι> υχοπ.
τω 'κΡξω ] [ί^ξωτι ,
ίυ^ρπ.
Απόλλώ)
(Απόλλωνα , ΑροΙΙί|
_
ηβηι.
Ιη Ληη{. τον \Ηοσίΐ<Ρω }ρτρ{&οσίΐ<Ρωνιι } Νορίυ|
|
ηυ™.
[ί<Ρ(>ω
\ [ί<Ρξωτα,
ΓικΙοΓβπι.
ΆαοίΡάμα )
[λαο^άμαν , Ιΐβο^3Π135.
Ιη ΥοΐΑί. ω ψ£ολυ<Ράμα}ρτο\:τιολυ^άμαν, ΡοίγΑιαν,
Α]3Χ.
Ά/*
|
[Β-όαν
,
ΤΗθ38.
ψόα
}
Οεηηϊνΐίΐ & άαήνιιι άααίει ίτφηηΧ Ίηΐεϊάαηι
Αάά'ιύοηε ιιηΊιΐ! βΙΙαΙ>£ : πο<Ροΐιν ρτο 7Το<Ροΐν.
Όαίϊναηι ρΐαταΐίτη (οττηατιί ροϊίΛ λ ηοιηΊηαύνο
ρΐαταϋ αάάηο ]οίαι 'Άιαντίς,Μιάνηση λίβητίς,
λίβήτί<η , ξ$ άαρ&Λίο σ , λφήτντσι , ρηαι ταιίο
& οαηηίηΐί ηιοιβίΐαί εχ'ι&ϊ: ? βήματα, , βημάησι,
σώματα , σωμάτίσι , κηϊλιο α 'ιη ί, & αάά'ιια βΐΙαΙϊασι, «ττία, Ιπίίσιϊ /«κ ΐπί&σΐ} Τίίχία, τ«<(Ζλιι-
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ΟάΛαΜτη^ηοϊηιηΛη! , ρατήάρ'ύί &νβϊ!>Ίί Ίη ι νΐΐ
β άφΜηί'Λια , αάμά {οΐιι ζοηβηαηι νβηκεηκ ίη αΐίιτα άίόϋοηε νοαιΙΊ νοί άίρΐηύοη^ο; τύπτχσιν ίκίΐνον, νεώεΐζηΐ ίΙΙαηΊς λίασιν ίχ,ίίνοις, Ιεοηίβιΐϊ ίΐ1ι»; ίτυπτίν άντον, νεώεηίίαι ϋΐυιη; ηαοάγοα<&
ηοη τατο /αάιιηι νεΐβ/ι &ϊαΐία} £ΐία»η,β ίοηβηαηί β'
ηααΐΐίΐ } & Ι]&ο ά^αΙί-ηααοηϊΙΐΗΐζβη^ΙϊάΐΛα.

\

ΟΑΡϋΤ

V.

ϋΕ
Ό ΕΟΙΙ Ν&ΤΙΟ&ΙΒϋδ
Ο Ο Ν Τ Κ Α Ο Τ I δ.
/~\υίηαπε ίιιηϋ η3Π]ΐη άεα!ϊη3ΐ!οηιιιτι , ΟΓΕεε
>^ αερίηία, &ίϋ3 3ρρ?1ΐ3.ί£Ε, <}«όά ίη ηοηη·α!ΐί$ οαίϊοιΐ5 οοηΓΓπηΗηίαι·, άι&ηυβ ί)Ή3Η!5
ίη ιιηαιτι οο;ι1εΓοεηπΐΗΊ5;
Εϋ ρτπτ» ςπίοίειτι
άεο1ίη3ΐίο εοηίΐη,εΐ ηι^ΓουΠη^, ίςεΓηίηϊηα &
οοπιπιαη!3 ίη ης, & ηευπ·3 ίη ίς·& ος» ό Δημοί&ίν«ς> ΠετηοβΙ)εηε$\ « τς/»'ξ«ς> ΐνίνεηιη} 6 και
ίί αλη^ς, το άλη5ίς, νεηίί, νενα, νεηυή^
ΤΟ Τίΐ/,Ος, 1ίΙΜ}Ίί$.
Ρ Α Κ Α Ό ΙΌ Μ Α
Ρ Κ I Μ £
Ό Ε ΟΙ, I Ν ΑΤ ΙΌ Ν 15.
5ΐη§. ο (Ρημύ&ίηζ,
£γιμο£τίηος » <?γ\μοί&ί'νκς, τω (Ρτμο&ίνίίΐ , £Ην«» τον ^«^Οίθίνία,
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Ρηαΐ. τα) & ω (Ρημοι&ίνίί, &ίνη> τοΐν <Γ«μοαϊίνίοιν , <8,ίνοΐν.
^
Ρ1ατ»1. οι & ω φγιμοοΒίναο. , σΒ-ίνας, των
^ημοσΒ-ίνίων > σκίνων, τοις (Ρημοσ&ίνίσι , τ£ζ
οΓ«(αοσθ-ί'νίας , σ&ίνίΐς.
δίο » τξ»ί^«ς , τί?ς τφγιψος, τψϊΐξχς. ο χλ< »|
αληΒ-ής, τ« χα< τ«ς άλη&ίος, αίλη^χς. το τίΐ%ος, τκ τβ/^ίος, τίίχας, τω τίί%α, τίίχίΐ:
- ΝεϋϋΓ3 ίη ρΙϋΓβΗ οοηίΓαηυηίΐΐΓ ϊη «, <π£
ϋαΐίναε ρΙνίΓαΙίδ ΐη ηνιΐΐ» (Ιοοίΐηαΐίοηο οοηΑ Ν Ν Ο Τ Α Τ.
1
ι
Αΐίΐιβύ'υιΐ! ΐη ΐ& οοηΐταΙίΊίΗΤ Ίη » ; [εά*ααοτηιη
ΚείΙα* άεβη'ΐί ϊη «ς ραΫϊιιηϊ εοηίτα^ιιηίατ εήατψίν α»
αί ίυφυγΐς, ίη^εηΐοίϋδ, τον Ιυφυΐή νεί ίυφυα; βο
> Γ2ηυ8; ΟααηινΉ βηί ηαΊ νείϊηί βίαιη αοοιιβύ·υιαη Ίη α ιβε ηβιαίατη.
ξΐΗ&άαχη ηοτη'ιηα ρητή* εοΜταίίόγαηι \)ώεηί ηοηηηηηΗΑΐη ατηιΐηαίΐοηε* ρήγηχ βιχηρίιάατη^ τον Δημο£τίνγ\ν } τον Αξίς-οφάναν , τον Ίωκ^άτγν, & ω
1ύ)Χξάτη, οι Αφςαφάνα,ΐ} χ,α,ι τύς Αξίς-οφάνας.
Ώε ηα'ιΙ/Ηΐ^Ιιιτα , οηηι α^ειηαί άε Ηεΐεϊοάΐύί.
Νε ιη%ηή$ , Ίηηαΐί ΡήβΊαηαί, ίώτο 6 , β ηααηάο
αριά ίαϊιηοι Ιεβετϊί, δΕοσαιε: Ναηι Αίύύ ρτορτίΛ
ηύηιΊηα ρήιη<ί άεύιηαίϊοηκ οοηηαΆοταηι , ηί^ωζ^άτκς , Λκκβαηάϊ
-υοοαπάι εαβαμηβατ ηοηηηιιηι ρήιιια
άεεΙΊηαίϊοηΐ! άε£ΐιηαη( , τονΤίωκ^άτην > ώ^ωχξάτη.,
Οίίβτο ϊη Ρτοίαχ. αραά ειιηάεηι Ρη/άαηατη εοάίιη Ιώχο'.
ξίαιαια; ίΐηάε ΐαηάεηι αρρατεί ) «δοααίε! ζ>ηαά<ιτη
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ηίίίττΛ άιιαϋί ηηηιεή εοηηώιιηΐντ εΐ'ΐΑΐη Ίη ίΐ\ <τώ
σκίλα , σκίλαξ και όχίλη , οχαχζ\ Ιηΐΐϊάιιιη αϊϊετιιτη ί ρετ αροοορεη ίο11ηιιγ\·,οασϊ ρτο οσσίί» οουΐί.
Οααιαν'ίί ααιοη εαβα ύαρι άεΐιηαήοηίί άιΆο ηιοάο
ιοηηαύαηίατ > κβτραηΐ ΐαηιεη αηΆοτει βΙατ<ε οταϋο*
ίΐ'ιι (Μηάί €α(ια ηοη εοηηαΆο! , «ί Ίη άιιαΐι συ^ί«6, οο§η3ΐίι κί^ίων, Ιυαοηιαι; αν&ίων , Ηοπιιη$ Βζίων, πΐοηΠοπι.
ΌΕ ΟΟΜΡ05ΙΤΙ3 Α ΝΟΜΙΝΕ
κλίύς.
ΤΛαρϊκ'χΛ αϊ Ιηοί ηοηι'ιηε νεκΐαπί νοοαίαΐα^ ηκχάαη
αά']ε8ινα & (οηαηιιη'ια , ο και υι ίνκλίϊίς, §1οΠοΓυδ, §ΙογϊοΓη| 6 και
ακλίνΙς, ιη§1οπυδ ξί
ϊη§1οφϊ ΟηλΑαυπ ργορτϊα , ό ζοφοκλίης , 5ορΗοςίεδ* πέξακλίης) Ηειχοίε^ Ίφικλίης, ΙρΗίς1ε$, ξ$
αΐ'ια ρΐιιήηια.
Ρήοτα εαηάεηι \)ώεηΐ άεοΙΊηαήοηαη , ηααηι&ϊΐ'
/ΛΟ&ίνης-, ό ίυκλίός, τ» ίυκλίίος, ΐνκλίϊίς', τω
ίυχλίίϊ, ζυκλαΐ', ροβεήοϊα,ήαα ρτορήα /«»ί> 13Λτϊΐ οοηΐταύΐίΜΐιτ , «* υ»</ί.τ ϊ» /;βί εχετηρίοι
ΡΑΚΑΌΙΟΜΑ.
Νοπι. Ιάξακλίίΐς, ήξακλϋς.
Οεηΐΐ. τδώςακλκος, Ϋΐξακλίαζ) »^α»λ«ς,
& }οηί<ρ€ »ςαχλ»ος, και νζακλίηος.
Ό&ϊ. ίϊξακλίίϊ) νζακλία, *(>ακλίΐ, κςακλδ'ϊ,
•

ΑοαιΠ ρίςακλίία, Η^ακλ/α, «'ςακλίί, »(><χ-

χλί» , »£ακλίϊα , χα/ κςαχΛάιν > *«/ «ζάκλ«»'.
"

-

νοβ»ί.

ΟΟΝΤΚΑΟΤΑ.
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νοοδί. ω «ζακλίίς, «£α«λίίς, «ραχλβς,
χλκς, «ζακλίϊ.
Όααΐ. τώ & ω ήζαχ,λία, ^ακλίί, ήξαχλίη,
Οεη. &τ ϋβί. ,τοΛ ήζαχ,λίίοιν > κξακλίοιν ,
ΡΙογ. Νοπι. ρ/ κςακλίίίς, τηξαχ.λίίΐς, ίίςαχλίίς, ίΐζακλΡίίς.
Οεη. των «ςακλίί'ων, «ζαχλίων, «ςακλω/,
ϋϊϋ. «ζακλ/ίσ/, κζα'χλίσ/, »)^ακλ«σ/.
ΑοοαΓ. τ«νς νζζχ.λίίας, ήζα,χλίας , «ζοΜίλίίς,

νοοΗΕίνυδ ίϊπιΐΐίδ είΐ ηοπιίηαϋίνο.
ΕοΗοιώ ιηοάο άεοΙιηδπενίΓ ®ίμ.ιςοζλίΥΐς ,
ΤίετηϊβοεΙε$. Σοφοκλής , 8ορ1ιοεΙε$. ττψκλίης,
ΡετϊοΙεί, & Ππιϊίία.
δΕΟΙΙΝϋΑ

ΌΕαίΙΝΑΤΙΟ.

υ Ω: πιβΓαιΙίηοπιπι & ίοειτ>ϊηίηοπ.ιιτι & οοιηΓΓίΰηϊαηι ίη /ς, & ηουίΐΌπιπι ίη ι, ο οφ'ς,
βτ£εη$. » 7τόλις , σΐνϊίαί. 6 καϊ » ι%;ς , ^ζ/^*
^ε^ηηα. το σιηπτι, βηαρϊ.
ΡΑΚΑϋΙΟΜΑ δΕΟΙΙΝΒ^Ε
ϋΕΟΕΙΝΑΤΙΟΝΙδ.
δίη^. ό οφ;ς, τ» οφ/ος, τώ οφ«» οφί, Τ«»
ίφ/ν, ώ οφι.
ΌνιαΙ. τα>χ & » οφ«, τοΓν όφίοιψ.
ΡΙαηΙ.
ί
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ΡΙοΓβΙ. ο/ (ΐφας, όφις, των όφί&ν} τοις
οφιτι, τάςοφι&ς, οφις, ωοφης, οφις.
5ϊο »? ττβλ/ς > πάλιος, τί^ψ/ς, τί'ξ4"ο?>
61αίϊο, & ίΐΐϊΐίϋα.
'
Νεικπιηι το σίν«7Τ/. ΡΙυπιΙ.
καϊ ω/σ/νη7Γ/α, σ/νιίπ/.
Οταίϊδ ηυμίδ άοοΗη3ϋίοηίδ ίαηΕύιυ
ίη /
1οη§ιαηι, ίη Πδ νϊάεΐΐοοε ςαίΐ&ιΐδ, ααο$ ύϊ>Ί ρ&χ&ώξ,ΐΏΆ εχηϊβεϋ.
ϋΙΑΕΈΟΤΙ ΗΙΙ]ΙΙ5 ΟΕΟΙΛΝΑΤΙΟΝΙ5.
6 οφκ> Οιη. οφίος^ ^οηί^οφίως, Αη'κϊ; βο
πόλις, ττάλίος , ι&όλίως & ντόληος, αρύά Ροείαι,
& 7τόλνς , [ειι ·7τόλίυς , ηύ φ βεηΊί'ινια οοηΐταίΙιι$
Όοήαΐ! αί) Οίο ^οη'κο τϊής 7Τολίος. ϋαί. τω οφίΐ,
οφύ. Ναιη Ίη \)\$ ^οηιϊη (αβ\ι$ εαάειη εβ εοηηαίΐϊο,
<}«<£ ί» ρύτηχ άεάΊηαίϊοηε. 3ιε Ίη άιιαίϊ : τώ οφα ,
οφ«, όι & ώ οφίίς , οφί/ς, τύς οφίας, οφβ/ς.
ΚεΙϊηαΊ οαβα ηοη ωηίηώϋηικτ.
5αηί ααίειη οα{»ι Ίία εόηίταίΙΊ αβιαύογα φαιή
Μΐηιηιιηΐ! αιιι ^οηϊά, ττόλα £«»», εχειηρίϊ οακβ
αραά Αιήοοι, & τιόλίΐς αριιά ΌετηοβΙιεηεηι , & ε']ΐιι
βηιίίεί γερεήοιτ: ηοη πόλιι νεΐ7τόλίϊ, ηεο ττόλαζί
πάλας) πόλιας, πολία,ς; ηϊβ αριιά Ηετοάοιαίη,
ΗΊρρβσαΐεηι δ? αΐίοί', ηιιι ^οηιοε Ιοφιηηΐιΐϊ.
Οεηίτϊν«{ δ? άαύ'ΌΗ! άηαΙΊι Λΐϊκκί) οψίψν >
Ρ/«Γ. οφίων ααεηΐη Ίη αηίερεηκίιίηια.
(έκτατη αΙ> ΊΚο χεηΊύνο πολιός, ιπΒίδ, βι Όαΐ.
πόλη, ττόλϊΐα.. Ει ϊη άκαΙΊ πόληί. Ιη ρΐαταΐϊ
πόλης, των πολήων, πόλιισι} πόληας. Οηο$
οηιηεί (α/η* (οηβτηιαί ίαβατυ ροϊίατιοη ΐεβίιηοηίν.
Νεκη^

ΟΟΝΤΚΑσΓΑ.
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\ΝιαΐϊΛ ηΗοηΜ ρετ ίος βεΒαηίΐιτ; 'σίνηρι» ο~ινη·
τπος, © ϊη ρΐιιταΐι σιη-πϊα. , σκήτη*.- Ει ))& ώ
(«ηιιηιιηϊί ύΐΑΐηηΐΛΪκοτηηι [εηιεηύα. ,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΑΥύ ραίαηί τεηηιηαίίοηα ϊΙΙαι ττόλιος, ίφ/ος,
<?φ//, <\νια$ ρτο (οτητηιιηώιΐί αΐίκΐιηιια , ηοη ε([ε ίοτητηαηεί, [εά ^Γο»ϊμγ, ζΐιηι 'ύί νιαίιιτ Ηετοάοίια "^οηι€«ί Ρρήρίοτ , αρνιά, ηιιεηι πολιός, & ζοηίταίΐια άαΐϊτ
νια ττόλι , ξ£ Νοη. Ρίιιτ. (σόλις ,
ακα/αιίνια
ατόλιας Ιε^ιίΗτ. Νεηαε οτεάώιΐε εβ , ϊηηϊύΗηΐ; εαηι
ηαϊ εχ ϊηβ'ιΐΗΐο ^οήκΛτη ΌιαΙεΙΙιιηι [ε&αύαΐιιΤ) ιοηιταιιηεηι άκΊ'ηίψΗαιη α/αγρατε νοίαίβε. ϋίΐιΐ βί, ηοη
ΌΪάαητ
Οταηιιηαίκοηιτη ορΊηίοηε τείεΑεη*
άατη εβε. ' ·
~
·γ
ΥοαώαΙαπι 6 &· ή οίς> ονή , ροαιΙϊαΓβιη
εοη[Γ3&ίοηΪ5 νηοάχχτα Η&1>ε{^ ΐη οπιηϊΐπΐδ
εηΪΓη οαΠβιΐδ ΓοηςΓΗ&ΐΐϋΓΐ ο%\ οϊος\νϊι, οϊνί
ο<ς, ο/ος, ο/ι, ο/νρ η ιη ρκη ^ιία/ & ω ο«ς>
«ς.

ϋιαειίΓ εϋ&Γη οϊς, οϊ^ος, ο'ώ"α.
ΤΕΚΤΙΑ Ό Ε Ο ΓΙΝΑΤΙ Ο
- ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚΙΙΜ.

^οηΐίηεε ηΊ3Γ(:υ1ίη3 «η «ι»ς. Οεη. «ος οοπιηιυηϊδ, Αιείοέ «ως, ]οηιοέ «ος; οοηηαΙιϊαΐΓ
1Π Π5 03ίΐΙ)115, 91105 ίη 1)00 ρ3Γ3<ϋ§Π131:€ 0£ΓηΪ5.
8ίη§. ό βασιλίύς, νεχ, τ» βασιλίος, τω
βασιλίϊ, λίΐ, τον βασιλιά, ω βασιλίΰ.
Οτιαί. τήί χα/ » βασιλίί, λ», τοΐν βασι·
λί'ο/ν.
Ιάη I.
Ε
ΡΙογ.

Μ'
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ΠυΓ. οι και ώ βασιλίίς, λίΐς, των βασιλίων, τοις βασιλίΰσι, τός βασιλιάς, λίΐς.
Οεηίΐϊνυδ ]οηίαΐ8, τ« βααιλγιος, τω βασιλη, τον βασιλνα; Ει ηζ άείηοερδ ρεΓ οπιηεβ
ολΠι5 , υ&ί β ςοηιηιυηε είΐ, ιοί ]οηίοό είΐ η. '
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
5«»ί ψι'% νιΐϊηι βΐη'ιϊιναιη ϊη ίος , ηοη ιβε ίοτηνΛΗπετη ,' [εά Ίη ίως , ηιιϊβτηηΐ βι αηιιναηίϊ & ΑιιΊίΗΐ ; 'ιΡ.Ητη αιιίεηι ιη ίος νοίιιηΐ εβε χεηΐΐ'νυΗΙ» /ο»ίϊΗΐη.
Οεηκϊνιΐδ ίη ιως ηοη εοηΕτβηίηπ·. ,
Εχαρΐυηΐιη- ηοΓηίη» ΠΙ», <]\ιχ λτϊΚ ίως>
νοοΗΐεηι αηι ϋίρηιηοηςυπι ηοβεηϊ; ό^υξαίίύς,
τ5 έάίίξαιίως,' <α·ί<ξαιως , Ρΐταειΐ!; ω ςα^αύς,
ςίΐζΐίως, ςίίξιως, $ΗτΪ6Μ5$ ό χοώς, τ* Χοίως,
Χοώς, οοπξζίΐί. . Εα^εηή ΗοευΙαίίνυπι εοηΕΜ^ηηΐ ίη α, τον Ηα^ια, τον ςηξία, τον χοία9
Χοα.
? '
,
ΌΕ ΌΙΑ1.ΕΟΤΙ5 ΗΙΙ]$15
ΌΕΟΕΙΝΑΤΙΟΝΙδ.
ζ^εη'ιΐΊναί Όοή ία βασιλιάς , /αίΐα ααβ εχ ίος Ίη
ας , άε'ιηάε « ϊη ίυ νεϊβτ.
Ί,Λΐίαή! \)ΐψ\5 ηονήη'ιι Αχιλλίύς , ύοι οτηηΐί
ξεηΊιϊνοϊ αφη: - Αχιλλίος, Αχιλλίως, Αη'κε.
ΑχιλΧϋος, ]οηκε. Αχιλλίΐος, αριιά ηοοηίίοτα ^οΜί. άχ'ιλλϊίος, αψιά ανη^αοί &οΙιί* αχίλλνος,
αρίίά ηίεηηηηι. άχιλλ'ιος , Εποικε. άχιλλ<£ις ,
Όοήίε. είχ'ιλλίυς > ΜοΙϊοε.
ΑεεηβΊΪναι βασιλη , ροϊι'κέ, λΙ> ^οηκο βασιλίκ», Μαία α, νεί ρετ (οηΐταίΙΊοηεηι βασιλιά, βα'
■ -" «-/λ«.

αΟΝΤΚΑΟΤΑ.

67

σ/λ». ΝοηιΊηΛΐϊνΐίί ρΐιιταϋί βασιλνς <υιΙ βασιλνίς.
Όαΐϊνιΐί Ίη «σ/, α ^οηϊοο βη^ηίαή βασιλΜΪ ϊηκγϋοβ*
ΐοσ, βασιλϋισι, ρο^κε βααιλίσΐ) α ιΐαΐίνβ //«£«Ιαή βασιλίί; βε ύκύζ> νιίως, ύιίϊ, ύιίσι, ήϋιΐδ;
6 ιΡ(>ομίύζ, ιΡξομίσι, οογΙογ.
Νοψ'ιηα 1)η)η3 άεοΐϊηαίίοηι* εβεχαηΐ Όοη* ρπ «ς,
ΐεβε Ρήβΐαηο Ιώ. 6'. @(>φίύς<, φξφνζ) ΤΐΆι/ς , "ξΰ·
<Γ»ς. &χιλλίύζ> /4&ίλλ»ς; φ^υασίύς, ΘΜσσης,
γετ ρήχηαγη /ΐηψίΗΪαη^ Ηιηο τονβξίφην, "ϊίίΛιν,
ώ ^<ρ« > Φύ£η > βχίλλϊΐ! Εί,αρίίΗ ί,αηηοί, δ ΑώΛε>
ο Ό1]βε. ΑΐΐΛ! ρετ [εαιηάΑτη Ιαίιηοτιιηι άειϊιηΛϋοηετη^
ϋ ηοηηιιΙΙα εΐιαπι ρετ ίεηιατη ϊηβεΆαηίιιτ , ΌΙίβεα ,
ΌΙφί > . ΑώίΙΙιι , ΑοΜΊί, <υεΙ υΐγβειίί, ΑώιΙΙε»ίί
\ά<\«ε <νε\ ΐτ'ώιαφ νεί ηααιαοτ βΙΙαΑΉ; Ξϊτηιίιίετ ίη
ίίϊιηνϊιΐυΐ)βει > ΑώϊΙΙεϊ ΐ ηιιαίαοτ βΆαΒΚ) \)Β£αριιά
Ηοταίΐυτη ι. ΟάαΠ Νεο ςιιιΤυδ όιιρίίςεδ ρρΓ ηΐ3Γβ
υΐγΠεί} ΥεΙ ΐήΙ)Ηΐ> Ηΐ αρνά νϊτχίΪΜηι ΙίΙ/.ι. &ηε\ά.\
Ιπιπιίιηδ ΑοΗΠ1εΐ| υεΐ ΑςΗϊΙΗ. ΥοοαύνΊ Οτμϊ Ρετ/εα, ΤγάεΗ) Ύύεβειι, ίΐβιατ
ί'ιβϊηιί (Ήηΐ) Νεΰ ιηαβίΑΙΗ! εβ αοαιβι'ινιιι Ογχαΐί
Οτρύεα , ΤΙιε/εα. ν'ύε ΕτηιηαηαεΙίΐη Ίη βκπηάα άε~
ιΐιηαιίοηε»
\

ΟΙΙΑΚ.ΤΑ

ϋΕΟΙΛΝΑΤΙΟ.

Ρ Λ Γοεπιίηϊηοπιιτί ίη ω & ως', ρποπδ ββη,βπδ
ιηυΐϋβ Γυπί, & ονηη'ι& ίί ππέ ρΓορνί» πια»
φώ>; & αρρε\\&ϊ\ν&:φίΐ^ώ , ραν/ϊηιοπία} <αηι&ώ,
βιιαάαι, ύχώ-,Εώο, & ίϊπ)Πί3; ΡοΛεπΌΗδ §6·
ηεπδ <1υο:
ηιινοτα^ & οίι<Γώς, βίκίοτ , νε'
ηαιηάΐα } φιοπιιη Ιιοο εΛ ψ&ΐαάίξμΐΆ.
■
£ 2
5ίη£.

18

V. ΟΕ IV. ΕΤ V. ΌΕ011. &ο

δίηα;. η λκτα), «ηίς ΛκτοΌς', λχτκς, τ« λ««τ$'» λητοΐ, τιίν λ«το* , λ»τί«) , ώ λ«το/.
ϋοαίϊδ & ρΙνίΓΒΐϊδ υι ίη
ΠιηρΠααπι,
*ά λκτύ), β/ λ«το;, ηεο Ηι υΐΐ» ίη άιιαίί & ρΐαηΐί ςοηεΓβ&ΐο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
"Αύφ» Τζοίΐβιϊ'ϋίοιι ύταιήιβΐίίαηί <τνϊ λητόα ,
λχτώ , βίί αΐύ η&ΐΗί)αιΐ4ΐιηί :
& ίΙΙαηι αΜνη'ιηιί>Ηϊ ϊη 06ζ , ην αι<Ροα , αΐ(Ρω. ^φά άιβηιΐ αίθ4/Αίίνια Ίη.Ζν , σαΈτφώ', & Μαίϊο^ιη ων > β(«ι £(ηίίίναί Αοϊκε & Σ,ΜοηΗε Ίη ώς.
ΟϋΙΝΤΑ ϋΕΟΙ-ΙΝΑΤΙΟ.
/"^οιηρΙε&ίωΓ Γβηηιπν ηευΐΓ3.ίη ας, ΟεηίΐίοοπίιτπίΓΠδ ατος} ]οηίΑ$αος,
ςυο
Ηϋ θΓ3(ΐ5Α,ΐπο& ωξ; υινκίεβ ϊη ηοο εχειηρίο.
8ίη§. τοχ^ίας, οανο, τ» κράτος, κξίαος,
χ,ρίως, τωχρ'ατ/, χ^ίαΐ, χρία,,το χαί ώχρας.
Όμλ\. τώ κ^ί'ατβ, κξίαί, χξία, τοΐν χράτο<ν, χζία'οιί', χξίων.
.
ΡΙνίΓ. ταΝ κςί'ατα, κ^ί'αα, κς/α, <π»ν κρεά
των, χζίάων , ^χρών , τοΓς κ^ί'ασν, το£ κςί'ατα.,
«ε ίη ηοηιίηίίπνο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νϊάεΐατ χ,ζίας ΐήαηι ίοηιταΙή ϊη ηοηι'ιηαϊινο Ώο·
ΐ'ιά > ί» κ£«ς */>«<ί 77><?6ΐ7ίίκί» Λ)ί7. » .
$αΙ>β'ιΐΐ4Ηη\ (]ΐιοηΐί'£.ψνη€ΐ ϊηίίτάιαη %χη Ιοίαπι α.
ΗΊμ α^αά Ήιτοάοίηιη γίνια, γιο 7*(|<*«*> α γΡας>
ΙΏΟΠ118.
ναήνκί ρΐϋΐαΐίί ροϊι& 7ί?ί^τίσ,» & ιΛϊψαηάα
'γίοάίσσι, α^ίρα*} φ»»β φι γραίς.
ΧΑΡΙΙΤ

ΟΑΡϋΤ

VI.

ΝΟΜΙΝΙΒϋδ
δΙΜΡΙΛΟΐυΜ
ϋΕΟυΝΑΤΙΟΝΙΙΜ ΟΟΝΤΚΑΗΙ
■ \ · ;
δοι,ιτίνδ.
Ιη οηιηίοιίδ εΙεοΙίήΛείοηΐβυδ ίίΓηρΙϊοίΒιΐδ , ρηεϋ6Γςιΐ3Γϋααι, ίηνεηίυηειίΓ ηοεπίπα, ςιιχ νεί
ίη οιηηίΒυδ, νεί οεεείδ ςνιϊΒυ$<ί3Πΐ ς»ΠΒυ$ οοηΐτζΗΐ ίοΐεηε^ιιε ΐη ρι-ΐοι», 6 ίξ/αίας νεί ί(>μίΐ<ζς>
ί(>μ*ς , Μενοανϊυ! , ί^μίχ, ί(>μ$, ΐξμίφ, (ξμγί*
τον ίξμίαν , ί^μϋν. ίζ ΐΐα άεΐποερβ ρεΓ οιηηεδ
παιπεΓΟδ & ςαΓαδ. ίζμία , «ζμα, ίηάααΐϊ; «ςμία.ι9 ί^μαΐ, ία ρ1υΓ2ΐί.
8ΪΟ ο α7Τίλλίης) αττίλ^Ηζ", τ» αττίλλί»,
ατχίλλδ, αττίλλη, ^ίρείΙεί.'*Νζτη αΐΌΐίΓηίίεχ»
ίη «ς, ιιε πηιίεϊδ'ρΐίΐςεε, Γοηηαηε §εηϊεϊναηι
ΟόηΕΓβάΙΐο Γβαιηείχ ΠπίρΗείοπι ίΐε ίη α &
& Ιη α άυρίίαεεί", ρπηηό εχ αα, ιιε μνάα,
μνα,τηϊηρ. Αθτιναα, ΑΒ-^να, , Μιηεγνα. Ναυσικα,α, Καυσ/χα, Ναιιβοίΐβ. δεοαπ^ό εχ ία,
Π αηιε « ρτχεεάαε νοε.αϋδ αΐΐ^υα , 3ΐαε Ιϊςυιά*
ζ; αε β£/ί'α> 6'ζ'?» /λλ^λ άξ^νξία» αίξ^ν^α,
ανξβηίβα. ττο^φυζία. > 7τοςφι;ςα > ρητρητεα.
■ ΟοηΐΓβέΙίο ϊη η ίείείεηϋίϊε άυρϋοίεει-. ΡΗπιό εχ ία, β αηεε $ ρτεεεεείαε αίία οοηΓοη3η5'
Ε 3
<]ιι»ιη
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ςϋέπι ς; νώ<γία, 7»> Μττλ· Χζνσία, Χςυσϋ,
αιιγεα. λίοντία, Ιεοηϊηα, ηειτιρβ ρ«11ϊ$ , λίοντϋ.
δεευηάό εχ όη > νίΓα^λβ», α'νλη , βτηρίεχ νεί
βιηρία. «Γ/τλό», «Γ/ττλϊί, άαρίεχ.νύ άιιρία, &
ϋΐία Ηυμΐ5ίτ)οιΙί, εοηκ^ηοηΕϋΓ βύΐεηι ίη οπιηί&ιΐ5 ηιιηιεη$ & εαίΐβιΐδ.
Νοιηίηα ίη οος εε,ΓΕίεε (ΙεοΙίη&Είοηίδ ρεΓ
οιηηεδ ΟδΓιΐδ &ηιαηιεΓ05 εοη«·30ϋηηΐ!-: β νόος,
ν«ς 3 τ» νβκ , ν« > τω νοω , νω , τον νόον , νουν ,
ω νόί , νοί/ , Ζ«<?»ί.
V
· > ·
ϋααΐ. τω και ω νόα>} νω, αοηίο Ηοοεηϋϋ,
τοΐν νίοιν , νοΐν.
ΡΙπγ. όι,καϊ ω νόοι, νοΓ> των νφν> νων, τοίς
νβο/ς , νοΐς , τκ^ς νό«ς > νκς.
- δϊς οοηιροίΐϋΛ ανοος, αν«ς, ακεηί. ίυνοος,
ίϋνχς, 1?εηενοΙΐ4$. ανόχ, αν«.
Ε:κ1ειη είΐ ΐΆύ8 ηα/αδ νοεί$ ρόος , βηχη$',
•πλοος, ηανϊ^αύο^ χνόος, Ιηηη^ο\ Χξόος, οηϋ$} ίκιι οογρια αΐΐιϊ&ιηη οηίε', ειιιτι οοΓηροίΪΕΐδ;
κ&ταφβοος , χατάρρας , άεβηχχι$\ %α.λίρροοζ , ρηΐθΙ>γ(ΐ βίΐεηία ί)αΙ?εη$\ «κ^λ^ς, εήανίΐζαύο^ Ιπ'ιπλοος, ηανϊξαίίο αάνεγβπ$ αΐΐ^ηείτΐ) αχνοος,
άχνας, εχρεη Ιαηηξϊηϊί) ρο^όχξοος, ρο^όΧξ_ας)
γοβο εοίοτε ϊτφ&α^ Οα'ώ\ι$ ζάάέΐάπλόοζ,
άττλας , ώπΚόιη , άπλη , άπλόον , άπλχν , τ<£
άττλόα > άπλα , βιηρίεχ % Γιε ,Ριπλόος , <Ρΐ7Γλ6η ,
(Ριπλόον> άκρίεχ^ τζίπλόος, ΐτϊρίεχχ τίτ^απλόος, ^ηαανηρίεχ} Έχ εοηιροίΐΓ» εχ ]οηϊε»
μνία. γτο μ,να, , τηίηαχ ιΡίμνχς , τξίμνας , τίτζάμνας; αααΥΗΐα, ΐγϊιιιη, (ρπαίχιογ ηήηαγητη.
δρβ-
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$ρεΛ3?ίΐ ε£Ϊ3ΠΐΙ ϊινα χρύσίος , ά^υξίος*^αλ&ος, ααηια3 αν&εηίεης, <ζνειι!', Χζυσϊίς,
φοινιχνος, φοηικ&ς* ρηηΐεειι$\ ιία'λίος, ύαλας{'
νΗνεη$-, & ζΙΊλ τπμΙιά ίη ίος.
Ρογγπ. χ^ι/σί» , χ^σ»| ^ι/σίον , χςυσ£«ς
ΕχαρεκγίΓοος, ο^ΛΥ», ογ^οον, όΒανη$ί,
Νιΐδςοαητ εηίπι οοη£Γ3ηί£ΐΐΓ.
Σαος, βΙνυ$, ΐηίεεεν, οοη£Γ3ηί£υΓ εοη£Γ3&ίοηε Αιιίοβ ίη ηοηιίηαΕίνο Πη§υ1απ> σαος,
σας| & ίη 3θοοΓαΐΐνο ρΙιΐΓβϋ σα«ς, σωςϊ &
ϊη ηευ£ΐΌ το σάον , σων> βιΐνηιη. Ιη ρΐαταΐί *ά
σα'α, σα\ 3ρηά διικίίΐηι , άίαηΐΓ εήβιη ρΓΟ
σάος* σωος, χ&ι,το σάον, ίη ρΙυΓαΙί σώο/, ρε*
οοη£Γ3£Ηοηεϊη σοΓ, ΕεΛε δαίάα. Ιη βοοαΠιείνο
ρΙαΓαΙί ^εηεηδ ίοεηιίηίηί σώς ρΓΟ σωας, £είΙε
ΤίιοηΐΕ,ίη Εο1ο§1δ Ακκίδ., Αε νεΓΟ σόος, ηοη
εοηϊΓβΙιϊπΐΓ; ηίίϊ (]αΐ5 ηευίταιη ΠΗιά τα^ σα,
& τάζ\ σως, Ηίηε ϋείΙαςεΓβ νείίε, ρΓΟ σία &
σόαςί
ΟοηϋΓαΗυηινίΓ ρΓίΕίεΓε» ΐη ΐεκί» (ΙεοΗηβΐίοηε ηευΓΓ» ίη ίον, ΐάςυε
ηυιίς ιτιοθυιτι:
δίη§. τά και ώ ός-ίον , όςϊίν , τΐίόςίν, οξ-»,
τω οί-ί'ω } ος-ω > οί , οβΐ5.·
Όχχ&\. τλ) κα/ ώ οςίω > 05"ω > 3(χεη£ΐι ααιεο,
τοίν ός-ίοιν , όςΌΪν.
^
*
ΡΙηΓ. ταΝ κα/ ω ός-ία, όςαί> των ός-ίωΐ, ός&ν,
τοις όςίοις, ός-οΐς.
Ιη ηυίηεβ (ίεο1ίη3ηοηε οοη£Γ3ηυη£ΐΐΓ ίη ηο-;
πιΐη&εΐνο & ιχΐίφΐίδ Οίΐίϋαδ, ό πλακοβ/ς, ττλαΕ 4

η%
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*$ς, 7Γλαχ«νΓος, ρΐαοεηίαχ ό%ιμ<$ξ, φίμχζ,
%ιμ£ντοζ , .8ΐτηοΪ5 ; Γιε «ίπτκς,
»&μαΑ}7ΐαίί>Μ$\ Ικίαι ο τ/μίς., τιμϋντος, ά τιΙϋεπι ραΓΕΐοίρϊ» ρΓΕεΓεηΐίί ΓειηροΓίδ 3 νει·ΒΪ5 είΓουηηηεχίβ; 7Κ»ίων , ποιών , το<<Όι>, ττο/έν,
£αοϊεη$. Ηίδ 3(Μβ οίι^υηηΗεΧίΐ ίη
τ» Ια^,
«£,
τ"
5%> αάερ$% το κία,ξ, κ«ρ,
γογ, αηιιηΗ5. (ίε ιΐΐινιι$ ϊαςος, Μ{θ$ τί'αςος,
ςίίζος: *ίΛςος, χ«()ος, ϊοεεηια αιχιίΓηίΙΰχο ίη
ρεηϋίηηΐ3. (ΙΙοηεπιηϊΐηΓ εείαπ) ο λαας, λας,
«τ» λα'αος, λαος, τω λα'αϊ, λα'ϊ, Λ#>/'ί. ·
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

\

Σιρτηκι τατηιη ςτίζος , χΗξίς,. λγκγο «» «ΙΐιηΐΛ',
Έ£βηΐ ^εηϊΐινι αΙ> ιΙΙα Άεέϊΐί ,
, ς·«ζ 5 /;»γμ?» ί«ίη»
τιχιιίατκ £οη'ηίνΗ5 ιβ χ,αξος, (κηι ()αμί
θτιίεη>
» χίίζ, της χ%>ς, ίοηβηχ © ίίίϋΓη
ξδ" πιο«ρηι βριφίαηί) ηοη εβ ιοηίταΆΗΐη', {Ή λας
ΰοηπαίίαιη άεύιηαίΗτ ειιαηι «ίβρε «ο» ίυηίταέΐοηιηι ,
τη λαος, λαϊ', λαΐ'.
δγηοορεη ρίΠαηπαΓ ηοηηυΐΐα οχ^ϊοηα &
\)Λτγΐοητί αιιϊηεετ ίη ρΙεπί,ςιιε ο&1κ]ΐΠ5 : ο ττα'τνίζ, ραίεν, ττα,τίξος, ττατ^ς, πατ£ι} πατί'^α,
Ι3ηαπη, ηοή τχα'τζα; »ά (ΙϊίΓεΓεηΐϊ&Γη ϋοπεϊ
ηοΓπίηίδ, ττάτζα, ρΐΌ ττάτξγι, ςιιοά ραεηαηι
ίΪ£ηΐΗεαΓ) δίε«/Α«'τ«^, μητίξος, ματ^εζ, μι\τ^>*, ,& >ί γας·^, νβηΙΪΥ) γαςίξος, γας-ψς,
·γαςίξα.} ίαηΐηηιΐ νιε ϋϊ1ΐϊη£\ΐ3ηεαΓ α ηοιτιίηβ
» μήτζα,, μήτξας, ηιαίνϊχ, & «' 7«νς<* (φΐοά
& 7*νζ« )
αηιρίηηι & οαραχ.
Εοάειη

...

.

ί

'
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Έοάενη τηοάο Γ/ηοορεη Γοοβυηί; ό μ,νη<>,
ϊ?ϊ>, α'νίξος, αν^ος, άνί^ίς, αν«Γ(>8ς, άνισων ,
ανίΤζων^ α νεί » χιίων, οαηή, χ,ύονος^ κυνος,
χών/, χυνί; ιί θν^αιτιζ , βίϊα,-Β-υγα.τί(>ος , &υγατ^ός, διτγατίςι, &νγα,τ(Η , Β-υγα,τίξιχ. , 3χί7«τ(>*> » θ·ι/'7ατίς. Εε (ΐε ίη βΐϋδ ηαιηεπδ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Πατ^, 7*^5 μητΗξ, ίαηΐμηι ύαΐεηΐ βηζορη Ίη ^εηιήνο ξβ άαύνο βηχμίαύ , «ί ρΐεήηας χεΆε
νοίαηΐ ; Ικεΐ , «Γ ί«^«ίί Κεηα{ν$ Οιαίΐοηϊια, βηί
ηηι ά'φηύαηΐ , αβετεατε; , ρ$ε άϊά Ίη άκαΐϊ , τ» ©
ω 7Γ<χτ?ζ«, πάτζί, πα,τίζοιν , πατ^οΓν >
<»
ρΐαταΐι π^τίζ&ς, πάτξίς. Ιη £εηιίϊνο & Μαι/αΜνο
•πατί^φν
Ίτατίζίς ΐαπίαιη, αά ά'φτεηίίαηι %εηϊύνοτκηι & Λοεη/αίινοηίηι ηοηιιηίί ττατ^α, ραίπα.
Έμάετη^ηε υλϊΊο εβ ηοηιίηαηι μήτνζ &? 7'<*5,»'?·
ΝευΐΓ3 ίη υ ρβΓ «ος οοηιχβηυηευΓ ίη ϋβείνο
ίΐη^υίδπ; άςν, ιιγ1;$ , ας-ίοζ, άςϋ, α,ςιι, &
ίη ζοοχχίζύνο ρίαΓϊΗ; άςία, άςη,αρνά ΙΓοογ3ίειη ίη Ρ3ηε§)Τ. & »ρυά Εοπρϊιίεπι ίη Γιιρρί.
Αεαΐ3 ίη υς, ίος, εοηΐτίηιιηΐυΓ ίη άβϊίνο
ίΐη§υΐ3Π, ηοιηίηβιϊνο, βεεαΓαϋϊνο, & νοο3ϋίνο ρΙνίΓβΗ ΓηαΓοιιΗηί ^εηεπδ, 6 Η^'ιίς, «<ίΥος,
«ίΓί'ϊ, «ίΓίΓ, «'ίΓί'ίο καί ΗίΓίΛς, ««ί'ίΓς, βιανΐ$%
ίϊε οξΐ/ς> αοιιίιι$\ ό ^μύς, ααγ{ηι$\ & ίπηίΐίβ.
Νεα£Γ3 ηοπιπι ηοη εοη«3ΐιιιηειΐΓ ίη ρΙαΓβΙί.
Νοπιίηβ ίη υς, υος9 εοηΗ&ηοηΐατ ϊη ηοιηίη3ΐίνο, βοευΓαιίνο & νοο3ϊΐνο ρ1υΓ3ΐί, ο βότςνε,, γαοεηιιις , βότξυος, ά & ω ^οτςι/ίς , /3ατ£υας; βότξίφ, ΟΓαίϊ ί3&3 ίη ι» 5 Πε ς·άχυς,
Ε )ϊρίεά.
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/ρίοα^ νίχυς> ηιοτ(υιι$. Ιη ϋδΗεπι εβΠβιΐδ εοηΕΐ-αηίιιΐΓ /3κς, όι καί ώ βόίς, <τύς βόαςΓβχζ^, &
ΌοτΊού,βως. Ιιεπι ν&νς > «ανίί, άι και ώ και
τάςναυζ, ηανε$\ Πε γξαυς, αηιι$) νείηία,
Οοιτιρ3Γ3Μν3 ΐη ών εοηΐΓ3ηυηΐιΐΓ ΐη 3εευΓβϋίνο ίϊη§ιιΐ3Π ηΐΕΓουϋηί & ίοειτιίηΐηί §εηεπ5,
& ΐη ηοηηίηαηνο , & βεεα&ίΐνο & νοεβίΐνο
ρΙπΓ3ΐί, & ίη §εη€Γ6 ηευεπ) ρ!ιΐΓ3ΐί| ο και ή
μάζαν, τηα^ον\ τον χ,α) τύν μύζονα , μύζοα.ί
μύζω) ο/, β»3 χ,αΐ ώ μίίζονίζ, μύζσΐς, μίίζους$
τχς κα/ τ^ς μίϊζονας > μίϊζοας , μΰζονζ > χα/ τ*χ
μίίζονα , μίίζοΆ , μίίζω. Α\\(]\ιζηάο ΕΓυηοβηϊπγ ρεΓ Γ^πεορεη^ ο ^«ίων, άεΐενίογ. Όάϊ.
%ίφίθνΐ, ΧΪξίΙΙ, &Π11Η31Ό « 1Π Η, /£ί£Μ« ΙΠβά.Ι.
βν^ν Χ^βΜ,ϊ ΐ,*Γ0 ΛείενίοΗ, ίη/ετϊοτμ δΐο
χ?ς«ίί ρΓΟ χίζί'ιονα.
ϋχιετανη ηοιηΐη3, ςιΐίΕ ϊη οηιηίουβ 03ίϊΙιαδ ΓθπΓΓ3ΗυηΓαΓ, βρρείίβηΐ θΓ3ΐτ>Γηαπεΐ ολοςιΐ3Ε νβΓΟ Ι3η:ύηι ίη φΐΐΙ>ϋ5ά3Πΐ, ολ/7077-αθ·>?.

Ο ΑΡϋΤ

VII.

'

Η Ε Τ Ε Κ Ο ΐ Ι Ι Τ Ι 8.
/^Λυίεάβπι ΗείεΓοςΙίϋβ ν3Π3ηε βεηεεε, ςυχΛάϊώ οίεοϋηίποηε, ααχάλΐϋ εεπτπη3ΐΐο110, φ^Αΐη 3ΐίΐ$ ΠΊ0(1Ϊ5.
Οεηε-

εΑΡ.νΐΙ. ϋΕ. ΗΕΤΕΚΟΟΠΤΚ.

γι

ΟεηεΓε νβπβηί Ηζε: (Ρίσμος, νΐηςαΐντη.
ΐξίτμος, ηιηιι$. ζνγβς, ^ΐΐξΐιηι. κύκλος, οϊνομΙυ$. λύχνος, Ιηεενηα. μοχλός, νε&ί$. νωτος,
άονβιτή. ς-α&μ,ός, βαίΐο. τράχηλος, εοΙΙιιιη.
Ιη Πη§ιιΐ3π εηϊπι τηαΓευΙίηα Γαηΐ ; ηεαΐΓα ίη
ρΙιαΓαΙίρ τά£ϊσμ<£, ίζίτμά.
' „ Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
υ{ηι>ραηΐιΐϊ ΐαηιεη Ίη ιηα/ΌίΓιηο ηιιοηιΐί χεηετε.
όι <Ρίσμοί, ί^ίτμοι, κύκλοι, λύχνοι, μοχλοί,
τράχηλοι. Σβριητίίτ εχιαηι αραά Ροάα! μηξά ρτο
μηξώ , ΗυιηεΗ. ίΌ^ττα. ρτο <?6(>7Τ0ΐ, οοεηκ. Λία(ίίίΐιπϊί ρτΛάΊίΙΊι αάάεηάατη εβ ο δίφρος , ουιτιυ ,
Βι§3 , ηηαηινΪ! ηιαίή ιχΐ'ιηΐ ε£ε /χτηιηϊηιαη. · 1
ΡοεπιίηιηνίΓη, χίλίυΒ-ος, νια, & οοιηιτινιηε
ο κϋ-\ » τάξταφς, ηειιεΓ» Γυηΐ ίη ρ1υΓ3ϋ, κίλίυΒ-α , τάξταζα. Ιηνεηίβδ εΠ3ΐη ΜλίύΒ-χς.
»ί
όιΡός , πολίζ, Χίϊξ, ιτιιιΐϊετ, νια,
εϊνϊΐα$, ιηαηη$ ; ιηαίςυΐίη» ίαηε ίη ηοιτιίη^ανο, & 3εευΓ3πνο ίΐαβϋδ ηοπιεπ, τώ γυναΐκί,
όιΡώ, Ύτόλη^ Χίΐζί.
■■■ ν
\
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΙΛετη Ίη αϊϊα φιόγκε Λίαάίΐί Ιερηιαι εηιηχ τώ
φύσξί, τώ ήμί(>α.> τώ τίχνα, νηο Εατψάεί ίη
βη^αΐΛή τη «Γοξ«ς, & $)ηε/!αί , τκ συμφοςαίς, &
5ορΙιοοΙει τη σάλΌτι^ος ά'ιχϊι. Οιύάαηι ραιαηΐ
&? βιηϊΐϊα %οίΑΜΑ*Όΐτ« £βε & ηιαηετε χεηεήι /οινήηϊηϊ ,·
ίαηιίϊηι \η αηκαίο εβε ηΐίΐίαίιοηεηι &εηεη*.
Αιϊκο$ εη'ιηι ιι/ατρατί λτ$'μμΙμ1Λ ηια/ίιιΙίηΗηι τώ ργο
$«ηίϊηιηο τά. ·" ; ι
Ηείε-
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Ηείει-οοΗϋ» ψχχ άεοΐίηβείοηε νβπίηί, νεί
πηΐυβ ίΰηϋ ία ηοαιΐηαηνο κηηίηαηοηίδ νεί
άινετίχ.
1

•

ΙΙηίαί
ίεΓπιίΠ3Π0ηί$.

λάχκζ, λα'χκ, λα,χητος, ί,αώε$. ό
5-αλ»ς, θ·<ϊλ«, νεί 3-α,λης, Β-άλητος*
ΤΙ)αΙε$ , Γιο ο ^ρί^Ης , (Άηηια. ό
μυκης, /ιιηξΗ$. 6 Ας«ς> α£«, 3οηϊοό
Α/)«α>, Μλτχ. Αρ«ς, άρκτος, Αρης,
αρίος, αραος, αρονζ, άρίυς. ο νο£*ς,
ίηρηί, τ« ν«, χαί τ2 νοος, νο'Α ο εΓ/<&ους> <Ρί<τΰ·χ, <Γί®τοιΡος > Μρα. τρ'ι<υτ«ς, τρ/Ήτ», τρί<®·ο<ϊΌς> ΐτΐρα, (ίο
ο*ιεΓ3 ά <3ΐ·«ς οοιηροίϊεα, υε οΤΛ-

άίείειίΓ εεΐϊίτι ο όι<ΡΐΌτό<Ρης. ο ^ί-ίνως 9
Μίηοί, τ» /ΐΛίν<»', /ΐΑ/νωος. ο 7&'λίι>ς>
ι νί/ϊα, ·)'ίλω, γίλωτος. ό<&άρις, Ρανϊ$, <&άρι£Ός & ι&άριοζ. τό γάλα,
Ιαό , γάλακτος ,
ίηυ(Ί[3ϋο γάλα,ζ.
»5 7ι"','ν> 7υνα"'^5 7Μ,βΜ*'» 7</!'α'~5£ίί» α
7ΐ/'να<. ϋ^ί. ΡΙογ. γυναιξί , αε» ϊηαίϊϋαίο γύκυξ, ηιηΐϊεν.
Μί^ας & «Ητολυς» ηια^ηηί & ιηηΐίιις,
βοαρϊυηε Γυοδ οΒ1ίΐ}ϋθ8 ρεΓ 0ΓηπΪ3>
§εηοΓ3, οιηηεδ^αε ηαιηεπ)5 »Β ΐηυ(ιοΐίβ) μίγίλος & Έτολλος, ρε£εεεΓ
αοοιιίϊιείνυηι Πη§υ1&ΐ€ηι , ηι^ΓοοΙίηοπι , ηοηιϊη&είνιίΓηςυε & 3<χυίϊΐεί| ναπι ηεπΕΓϋΠ) , ο μίγας, τ« μίγαλχ*
I τω μνγάλφ , το\' μίγαν.
Ραεηι.
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Ροειη. » μί-γαίλη , της μνγάλης } τίί μ&
Νέοι. τό μΐγα , τ£ μνγα,λν.
ό <&ολύς, τ2 ίδτολλ», τω <ατολλωί τον
Ροεηι. « «τολλιί, τ»ς ΐΒτολλίίς.
Νθογ. τοΉτολι), τ» <β·ολλ2. ΙΐΓϋΓραηε
Ι3πιβη ροείίε Γεβοδ , «πολλοί & ιζσολλον, ίκίειη Γε§υΐ3ΓΠ6Γ άεείίηαηε ο
ι&ολύζ, τ« ίδτολίος. ΡΙΐης αοονιί»εϊνο5 τίίς «ζίτολίΛς, ιηιιΙίο$.
Πηίυδ »ί
ηιατηα, #«/(>ος, ροδηοέ χ«£ονς.
Γ6ΓΓΤΠ·
Ιΐηείε άαεΐνιΐδ ρϊϋΓαΙϊδ χ«ςσί, &&6ΒΪεϊνιΐδ εΐηβΐίδ ταΓν χίοοΐν.
ο ζίύς, <Γ<«ς» <Γ«> «Γί*» ώζώ, $νρϊ'
ΐετ. το ν^ωζ, ύδατος, α^ιια.
ο Αζίςοφάννις , ά^Γοφα'νβος , τορ α^ς-οφα'ν«ν 5 ο/ άξις-οφάναι, <π*ς άψςοφάνα,ζ. Ναιη ςυχάβπι ρΓορπα ποπνιιςι
ρΓΪπΐίε οοηΐΓ&ίΙοΓϋΓη , η^ώεηΐ: \ηκΐ·
άητη οβίιΐδ ρβπί^ΙΙαοίοοδ ρήτηχ ίϊπιρΐίείϋΐτϊ, υϋ άίχίπηίδ 03ρ. γ. ηυοιί
επαπι 3ΐχϊάίε εοπιροίΐΕίδ 30 ί'τος, λη«ίδττα^τχς, βρίεηηί$ , οι ΐ<&τ&\τβί , τ*?ς ίΉτταί'τας. Λί'τ»;, Ηεητήί.
Ι τρίτης , ίνΐβηηίί. ίζίτιίς , βχεηηϊχ ,
νεί ίΓ«τ»?ς, τς«τ»ς. ΙΓείο^οβ εηϊπι

ΑΝΝΟ-
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Ρτοριετ Ηαηο άϊνετβταίεη ΗείετούΊΐοΥΗΐη [ηΙ ηπα
τετηιϊηαύοηε , ηα(πιιιτ είίατη αραά Ι^αύποι ηκαύατη
ίϋνίτβιαί, άαιη ϋατε* , /λιτ-ί, ϋαηιίί, Όατετη,
νατείείη, [εν Οατεΐα, & ο ϋαηϊ, <νεί Όαϊε ϋ/ατραηΐ. 5<ί 0)τ(*ηα^ Ούγετη*, <νεΙ 0\πετηχ5^ Οίηεηιεΐίΐ. Ει ϊάαη )ιιά'ν,ΪΗίη εβο άε αΐϊΐί Ηϊι βιηΊΙ'ώΗί.
§Ίζ ίο»ΐγθβΐα ηοηηιιΙίΑ απάς, άαρΙΊαΐεγ άεύιηαηί ,
Οεάιραί, Οεάψ, νεί ΟεάιροάΊί, ΡοΙγραι, ΡοΙγρϊ,
ΡοΙγροιΙκ.
ΗεεεΓοεϋια άΐνεΓΓ» ΐεππίηαΐίοηίδ Ηχο
Γυηε:
[ΊΛωσΟις , τ5 μωοχ, Μο^β$.
»{μωϋσϊίζ} τ« μωϋσχ.
Ιμωσίύς, τ« μωσίως.
[μωνσίύς , μωϋσίως.
ν {γόνυ, 70'νυος» ξβηιι, & ηιεε&ϋΙιβΠ , γουνάς.
τβ [γόνα-ς , γόνατος.
Αόξυ, Ιαβα, <Ρόζυος, ΓηεεδώεΠ, <Ρν%ός.

[ίΓοςος, «Γο^ίος, Λ>'(5«ς.
[λίας, Λ//>ζ>, λάαος, & ομΠ, λαο?.
θηλαίος, τ5λαα, τόν λαον.
\λάας, τη λβΛ, τω λαα, ρεΓ ρππΐ3Γη Ππι[ ρΙϊαΊιιη.
το λαος> τκ λα'βος, ο λαϊς, λάϊος, όλας, τ*
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(ύιός, τ« υΊ%, βϋϊΐΐ,
ι ο\υιΐς, τ« υϋος, νιος.
[ΰηύς, τ« ύιίως.
,'μ.άξτυξ, μάζτυξος» Μαγί^γ, ίϊβϊί.
[μάζτυζρζ, μαξτΰξου.
ψίθνς» ψ'βυξος, βφγγο.
ο ψίθ-υ^ος,
βρρε εηίιη α §εηΐιϊνο
Ηϊΐρβπίγΐΐ&βο , ΓοπηαΕυΓ ηοηιΐηοΐίνυδ, ςαί άεεΙίηεαίΓ ρΗπΓγΙΙαΒίοέ : §εηεΓ£ ηοηηαηςυδΓη
(ϋνετίϊΐδ ; 6 χάλνξ , κάλυκος , « καλώ£« , καλΰχ«ς> οαΐ^χ , βοί γοβα ηοη εχρα?ϊβ{$, βοΐΐκηΐηί.
οχπών, χιτώνος, « χίτωνη, ίυηϊοα. το οΓα'χςν, Ιαώγ^ιηα, τ5 ^άκ^νος, τό <Ράχ^υον.
ΤπΙπι$ οβίϊβυδ βε£ΗίιΐΓ5 αλλήλων, άλλήλο/ς, ' άλλήλχς. Ροείϊΐ. αλλήλων, αλλήλαις,
ά^λλήλας. Νεοϊ. αλλήλων, άλλήλοις, άλλη
λα. ΕχροηϊΐυΓ ρεΓ «άνεΓ^ία, ΐηνϊοειη, ηΐΗ·
ίϊίό ; ρεΓ ηοηιϊη&, αΐίεγ, αΐίεγιαη, αΐη, αΙϊο$.
Ρίππιτι» δΐία 3ρυοΙ ΟΓίεεοδ ΓυηΕ, ςύχ ούηι
Ίάίνη ίϊ§ηίίκεη£, ϋυρΙΐεεΓη Ιαπιεη £επηίη3Είοηειη, &Γ»ρε άαρίεχ §εηυ$ Ηα&εηΐ:: 6 3-φνος,
Β-ζήνα, /ίίόΐαί, τϊ Β-ςϋνος, 3-ξήνίος. το £ωμα,
δώματος , 6 <Ρόμος , <Ρ6μα , άοηιη$. ή νύ*η > «ς ι
το νίίχος , ίος , γιχα. 6 ασπασμός , χ,α,ι τβ
α,σπτασμα, βαίιιίαήο. Έχ. ζΜλ Ηο|ιΐ5 ηοΐι.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ζίύς , τ2 <Ριός , /αηΐ ηιι'ι άιατη ίηιηια ηοηιϊηΊί
ηοτηιηαήνοί αά£ιταηΐ, ζώς,ζήν, τχ ζηνός , ζάν ,
τ« ζανός, ζής, ζάς, <Ρίύς} β(Ρίνς} «Γ/ς, α ψ»
ΌΕ

8ο
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ϋΕ ΠΟΕΝΤΙΙ5 ΡΟΕΤΙΟΙ5 (^ΙΚΟΑ
ΜΙΙΤΑΤΙΟΝΕ5 ΡΕΟΕΙΝΑ,
ΤΙΟΝΙΙΜ.
Γ)οίΐΛ άαύνΐίτη [ιη^μίατεχη [ιοαηάιΐ άιύϊηαϊιοηϊί[ιτηγίιύιιηι & άαχΊνιιτη βη^αίαπτη & ρΐαταίιτη ίβτ{Ϊλ, & Ακιιβή'υιιηι βη^ηίατετη ΐ'μ$ά(ϊη ριτ ηιιχαρίαιηιηη
ιχηηιιιίαηχ , αί ιη [ΉύμξιΉ €χιτηρ\\! ατηΐη
Ιμα.
{ύσμΆί

]

{ύσμ'ινγ,

)ύσμίν«, Μίανα,

[αλκ<

)

{άλχ,νι,

}αλ3θΙ3 γοΒογ.

(«λα^ω,
]οκλα'£Γος,Γ3πΐϋ5. '
πολυπλοίπολυπλα- ττολυπλά'τα.'γοζ
πιυΙϊϊίίΓεροδ*.
ταη/ω ,
μίλίχρατον }
μίλίκζατι
ιηυιΓυπι. ?
τίΐ ττα,ςβ-ίνι }ρτο{ 7τα.φ-'ίνω ,
λιτι
λιτόν, ρ^ηηοϊ
'λιτφ, ,
ϋηευ$.
^
τοΥ Ίχ,τΐνα
Ικτίνος, πιΐΐνικ,
ιχ,ηνον ,
ϊερεΠίΐΐΓ ί3πιεη ο ϊζτ)ν.
]ας^ον , ύάα5.
^αίςςα,σι
Υίγκατον , ϊηΐείΗηυπι. ,
!
■»
[ττξοβατοις ττξόβατον, ονΪ8.
[ττξοβασι 4
[τΐίταλσι ] \7Τίτοίλοις,
}ρϊο{
νοΐς\ ^
,, , ^
αν^από\άν<Ρςα,7το, ιΡννί ]
I <Γο/ς;

)7Τίταλον> £ο\ Γιαπί,
{αν^^άτιο^ον ,
) πΐίίηςϊρϊιιπι.
το/ς
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τοΐς^ϊν^ζίαι
\χ.λά^ίαι
I

δι

1θΠ3.
^το^ίν^Ροις , }ιΓίν<Γξον, ϊγΒογ.
| \κλάό'οις., Ιο «λα'ίΓοί, ι>··.
) [
] Π108.

ΕηκτίίΗτ ηαοηκί τά χξ'ιηα , Ιϊΐίϊ , 4 κ^/νον , τώ
π^οσώπατα. > τάν ττ^οσωττάτων , ρβι-Γοηκ , £αςίε$ , 4 τςόσωτον , τωι/ μπλάτων, ρτβ μήλων,
λ μήλον-, ονΪ5 Γεα ιτΐίΐΐυπι.
νΕίοίί ρπ> άαύνϊί φαηίΛ, κβτραηι άαίινοί ίΐη'ΐ£,
τοις γίξόντ&ς, ρτογ^χοΊ, ίεηιΒυχ, τοΓς «Γ/λΗ,αμα,τοις, ττάΒ-ημαίτοις, ρτο ^ιλήμμα,σι, 7Ζ"α3-«μασ/. β«αί Ιλγοιϊ <υ\άΐηΐΗΐ ϊηι'καή άιιιη άκηη{)
Ό'ύαηιηαη$ , Εριοηιτηιηαύϊ.
Οαόάατη ηβιηιηα ηιιΙΙαηι άαΙΙηαιϊοηβηι βηΗαηιατ:
αί άϊηύηυύν* (ίηαηιβεχα ιη ύς , 6 κα,μύς , τ5 χ,αμΐί, τω κα,μυ, τον καμύν, Οδπιγίυδ. ό (Ριονύς,
ΒΛοοΙιιιΙϋδ, £$? 5αοΓθί3ηί.ϊυιιι Νοιηεη, ο Ι«σ«ς,
τ« ί«σ»5 τω Ι«σ«, τ^ν Ι«σ«ν, α> Ι»£Γ«. £γ
ί/ί ύεΐετοοίΜΐι. τ

ΟΑΡϋΤ
• -' η ε

VIII.

Ρ Ο Κ Μ Α Τ I Ο Ν I Β ϋ 8
ΑϋΐΕϋτινοκυΜ.
ΜαΓουΙιη» ίη ας ί^οΐοπε ίοεπιΐηίηϋΓη ίη »,
ηεϋΕΓίιιτι ϊη ογ, ο καλός ■> >ί καλ»ί, τοΝ καλοΥ, ριιΙώεΥ) ρηίώτα} ριιΐώηιηι.
ΣιΊ/εν I.
Β

Έ,χάτ
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Εχοίρε Ηηίια ίη ος ρυπιτη, βηί <>ος, π3?ο
εηΐιη Η;»οεηΕ ΓοεπιίηΐηυΓη ίη α, ο άγιος , βιτιΒΐί$ , »«7<«,
άγαν. 6 αν&ηξόζ, βονίώ/ϊ,
νηί, ίαγ^&ΐί τό ογ^οον. ο άπλβος, βηιρ/εχ,
» απλό* >
απλόον , & Γε1ϊ(]ΐΐ3 α τιλόος αοπιροίϊΕβ.
Εχείρε Γεευηά'ό, άλλος, αλλ», αλλο,
& 3Ϊΐ& ηοηηυΐΐα, (^οοΓυπι ηεαίΓοηι ίη ο
εχίε, (1ε 41416115 ΓυρΓά 03ρ. 4·
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
.^%κ< εχάρ'ιηηί εύαηι ό Χξνσίος, 3ϋΓεϋ8,
σί'», το1 ^ςι/σίον. ο χάλκίος, χνεαζ , » χαλχίη ,
<ίό χάλκίον. ν€τ:)ηι αϊ» τείΐε νοίαυΐ, ηοη φ γοΜ·»ϋ<«« ΐΐπιηϊηαύοηα, [βά ^ΰηκαα Χξνσία (ηίτη &
χαλχ,ία [ηηί ζοηιινιιηϊα }~<χηιιηίη* : ΙΙΙα νετο Χξυσϊί»
3υιβ3. υαλίϊ, νίΐΐΐ3. χαλκ>), 3εγ?3, &βιηϊύα>
τί$ιιΙαήα /ιιηί λ οοηηαβ'υ Χζυσπς , χ<χλ*£ς , ναλκς.
}ί
Αρυά Αΐεϊοοδ ηοιηίηί ίη ος^ ΠΗΟεηΐιΐΓ εοη>
Γπαηί», πΊ3ΧΪπιέ Γι ΠηΕ αοιηροίιί3| &α'επν3ΐ3.
ο και « φιλόσοφος, Ι'ί)ζ/ο/ορί?ιΐ5^ .πάμφιλος,
Οΐηητίια ε^ανια; ίυποςος, ρατηΰίΐϊχ, άϊνε$: 6
και « κόσμιος^ ά κόσμος} ηιοάφης , ψηηηάυί',
6 και ή φρόνιμος, ρηίάαα; Χξνσιμος, νίϊ/ΐα
'ίν<Ροξος,' ξΐονίοβις.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ροιτα ρΐαι βΙ>ι ρηηι'ιΐίιιηΐ ί ρτ^ά'ίίίΊχ (Πιΐη ηοη ςοη·
αηή ρΐΐταηαε ΐϊιατη βιηρίιαα ιιβιΐΐραηΐ ΐαηηκαιη ίοτηηιαηία βα\ι (αάοη ί(ϊΐηίηαΐΐοη? , ο και « χλυτός , ίΐΙαίΪΓΐδ ,
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1αΛπ5, ίηοίγίοδ ξδ* ϊηο1γί3ί φαύλος , ρί^εΓ , η,ιυα';
κοινός* οοπιηιυηίϊ.: «Γκς-ιηΌτα'Τοο » ΓηϊΓεΓπαιυ$
ιηίΓεΓΓΪΓη» ^
ΕΗτιριάοη ϊρ /κρρί.
Οααηβε άε<~Ιίη;ιΐ!οηί<; (ΌΓηπινιηε ως, η?ιι«υΓη ηηηεε ων; ο χα/ « ίΐ/γιως,
ίυ7ίων>./^ί/7ζ'ί·, /ετίιίε.
Νοπΐ!η3 (]ΐιΐηΐ3ε ίη ας, Γοειηίηίηιηη Ιηβρηε
ίη α.ινα, ηευεηιηι ίη αν; ο μίλας- μιλά/να,
μίλαν, ηϊ^εν; τα'λας, τα'λα<να, τάλαν ,
Εχα'ρε ουχη οοΓπροίϊιϊϊ πας» 'ττασα, τταν,
οτηηΐ$. Εε ρβΓείοϊρϊ» ίη ας, τυ'ψας, τιίψασα-,
τιίψαν. <?·ας, ιςαοα, ιςάν. μΐγας, :επι# Ιιιϊιρϋααηι, «αειτιίηϊηιίΓη η&Ιχη, μ67*λη, ηεπεπί πι μ,ί'7α.
Νοτηίηα ίη «ν, Γοεηιίηίηυηι ί/να, ηρνιϊΓηηι
«ν, ο τί'ζκν , .» τί ς«/να , τό τίζφ>, ΐίήετι Ονιαπινίδ Γ«Ε) εαοίειτ) ΐ6Γπιϊη3θϊοηε , ο καί « ά(>σγιν Γεα
βρ/5«ν υίΙίΓρεειίΓ, ηεοεπιηι, τό ά'ρβίν, ίΐεπε
εείαιη ο και η τί^κν.
Ραηίοίρϊ^ ρδίΐϊν* 3φ'ε&ίνα ίη ί/ς, ίοεηιίηίηιιπι υσα, ηειιεηιιτ) «ν, τι;φθ·«ίς, τι/<φ3·&ίσα· ,
τυφ3-1ν ; τυττύς , τυπί/ΐτα , τυττιν νενίεναίηΛ,
τβίϊς, τ/θίΓσα, -π-ΣΗν; -9-ίίς, -3-ίία-α, 3-ϊν,ροηεη$.
Οοίτιη-ιυπε ίη «ς, ηευεπιιτι «ς) ο κα; » αλ«3τ?ς, τά α'λ»3·ίς, νενη$.
Μ»Γοα1ίη3 «/ς , ΓοεπιίηίηιίΓη ίσσα, ηευεπιτη
ίν; χαςί«/ς> χαςίίσσ-α, χα^ίΐν, ρ-αίϊοβίί: τιμί&νς, τιμήίσσα, τιμϋίν, ύοηογαΐης* ργεΗοβιτ,
Εε ρβΓ ςοηΐτα&ίοηειη τιμής , τιμγισσα, , τιμήν.
.
Ρα
(Μίλ<
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εΑΡ. VIII. ϋΕ ΡΟΚΜΑΤ. Αϋ]ΕΟΤ.

μίλιτχς,ι μίλιτκσσα, μίλιτΐίνι ίπεί/ει/ε, ρπ>
μίλιτόας, μίλπόίσσα., μίλιτοίν. Εχοίρε «ς>
μία, ίν, ηηιι$ , ιιηα , ηηυ,ιη.
Οοηιπιιιηε ις, ηευίπιπι /, ρ χα) » φιλόπα
τρις , τό φιλόπατρι , αηιαη$ραΐνϊα'. 6 χα) « τις ,
τ), ^Κ/'ί, ^«#, ^Η0</.
Ρατϋαρΐα ρΓεεϋεπΕί ϋεηιροΓί$ ζΆιν& νεί
Γηεάΐ» ίη ως, ίοεηηίηϊηιιπι ϊη
πευυπιπι ΐη
ος, τίτυφαϊς, φι'ι νενίετανίΐ, τίτυφνια , τντυφάς', τίτυττώς, τντυττυια, τίτυπάς.
Μ3Γουϋπ3 ίη υς » Γοεπιίηίηιιηι ζια, ηοαΐτυτη
υ\ ο γλυκός, γλνκίΐα, γλυκύ, άιιΙοϊ$ , &ίάηΙοε.
όζνς, όζηα, οξύ, αοηία$. ήμισυς, γιμ'ιοίΐα, ήμι
συ, άϊιηϊάΪΗΒ.
Οοίππιυηε υς, ηειίΕΓΟίΤ) υ', ο χ&ι'» α<Ραχρυς, β»£ Ιαώγ$φι5\ τό άί'ακρυ.
ΟοπίΓηιιηε ων? ηειιεπιιη ον, 6 χα; ή ΐυ<Ραίμων , βΐίχ, τά ΐυόλαιμον.
δϊο «ηηρ3Γ3ϋϋνα 6 χαι » μύζων, τό μίιζον,
ηιαρν , ηια^ηχ. 6 χα) ΐχαλλίων, χαϊ τό καλ
λών, ρηΐώνίογ. άκων Ι3ΐηεη ίαείΐ άκνσα* τό
Οίκον» ίηνίίίΐ$ , α, ιαη, ίίς ίχών, Ιιώεη$ , ίχασα,
ίχόν.
Οοπηπιυπε «ς , ηευίτιιηι αν , 6 χα) « πολύ7τας, τό ττολύττνν ■> ι1ηιΙΐίρε$ , Γιο όχαιηϊυννς,
τό ίυναν , ΙεηενοΙα$.
ΟοιηΐΏΐιηε ωρ, ηεαίπιιη 'ω> ό χαϊ » άπάτωρ, βηε ραίνε, το άττάτορ; ίεά ηοε πεοίπιπ*
Γ3ΐ ϋΐη είϊ. ο χα) » φιλόπαις, α?ηα/α Ιίϊενονιιηΐ)
& Γαηϋϊ» αιιεηε ηειιαο.
Οπιηίδ

ΟΑΡ.ΙΧ. ϋΕ ΓΟΚΜΑΤ. $υΒ5ΤΑΝΤ. 1
Οίπηίδ §εηεπ'8 ίυΒ αη» ϊεπηίη3£ϊοηε (ΙίοΐΙϋΓοίΓε, ο, »> τοΝ, μα'χαρ, Ιεαίηϊ.
Αΐϋ ροί^ηί ηπΐΐα Ηο/οβ §εηεπ5 Γερεπιτί.
Αρνιά ΟΓρηευπι 1ε§ίειΐΓ ίοεπιϊηΐηιιπι μαχ,αιρα.

ΟΑΡϋΤ

IX.

Ρ Ο Κ Μ Α Τ I Ο Ν ϊ Β ϋ δ
δυΒδΤΑΐ^τινοκυΜ.
ΑδυΜαπηνίδ ςυϋπίδύαιη πίδΓουΚηίδ Γογ'ιηαηειίΓ ^υχάαηι (αύίϊ&ηύνα ίοεπιϊηίη»,
ϊάφΐε ίη ρίαπβιΐδ ΗεεΗηαοϊοηϊΒαδ.
Α Νοιηίηίβυδ ρπιτιεε ΠηιρΗοϊαΓη Ηοεο & ΠιτιίΙϊαϊη'α, ο ψάλτης, εαηίοτ^ ψαλτ/>/α, οάηΐα(νϊχ. ο το<«τ>ίς, » 7τοί«'τρ/α, ροέ'ίνια, νεί »
πο/ητίς , ποιητικός , ροϊ&$ , ροί'(ϊάο$. 6 τνμπανιςύζ, <]μϊ Ι^ιηραηα ρυΐβιί , « τυμπαν/ς-/:»*.
αι/λΗτ^ς, Ηίκεα , » ανλήτρια, νεί α'ι/λκτ/3/ς,
ύΐάοτηα.
νεί ίη τ/ς , ο «τροφίίτΗς , ΡτορΙεία. ή <®·ρο<$>5?τ;ς, <εΓος, Ρνορύείϊχ, ΡνορΙιείϊβϊι. 6 «ζαρακοίτΜς, τηανϊ{Μ$. » Όταράκοιτις , ηχον. ο «Γβσ&τότης , άοηήηιΐί. « εΓίσΉτοτ/ς , άοτηϊηα, 6 μάντις, ναίε$. υι μάντις, ναΐε$ ηιιιΐϊεγ. 6 στώ
θ-Ηζ , » σκυθίς , ιηκΗεν εχ 8ε^ύία.
¥ 9

νεί
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Ύεΐ ίη να ·, α Ό·ροφήτης > » <σροφ>ιτ*ια , ργορ5είΐ<Τ. λάτρας, οιϊΐίογ, βγνια. λατψνα, βεγνϊ(υ$, οηΙΐη$. (Ρίσ^τότης , άοιηίηη$. <Ρίσ<&οΤί/α, άοτηϊηαΐΐο.
νεί ϊη α/να & οινα: Ιχ^υοπτωλης , ρϊβϊητη
νεηάϊίογ , ϊχ&υο<&ωλαινα ■ ρίβϊηηι νεηάϋγιχ.
ιΡίαΌτότης , ^ία/α-οινα. , Βεηΐί , Ικγα.
. 1
Α ΝοπιίηίΒϋδ «γϊϊζε ΠπιρΗαυΓη ίΐυηϋ Ηα?ο
& ίΐηιϊ1»3. ίη α/να, ο μάγιςος , οοαίϊ, μαγήξχινα, οο^ηα. ο σ«ο'(>«πος., « σχος^/'α/να,
3"6βς, ΰειίί, 3-ία/να, //ρλ. λύκος, λνχ,α,ινα, Ιυρυ$, Ιυρα, νεί ϊη α & «θ^ς, Όεη$ ,
&%ά, ί?ί/7. Κουλός, βννη$, «ΓκΆμ, βεγνα, ν*1
ίη <ς, αμνός, ηξηη$, άμνίς, α^ιια. κυνηγός *
νεηαίον, χυνηγις . νεηαίΥ'ίχ.
νεί ϊη 8/α £χλος, <?χλίία,βγνια,βγνϊίίίί. 6 μοιχός, μοιχίΐα., αάηΙίεΥ, αά-αΐίενίητη.
Α Νοπυηϊ^υδ φπηπκ άεΓΐ>η3Ποηϋ> Ηεεο &
3ΐΪ3 ηαίοϊΐηοώ" , ίη α/να, οτ«»τ£ίν, τικτα/να,
βι&ΥΪοαίοΥ, βαΙνίοαΐΥίΧ. 6 λίων, λίαινα, Ιεα>ηα. 6 ^ί^ά<ζιτων,βΐίηιιΙΐί5, 3·«ςα7τα/να> βατηηία,
νεί 3·ί£α<2Στα/ν/ς. ο λα'κων > » λακα/να , ί,αοαηα.
Υεΐ ϊη σα, ό αναξ, νεχ , άνασσα, Υε^ϊηα.
Ότίνης , ραηρεν, ϊι <ατίνησσα , ραηρεν. Εϋ §εη«ϋϋ , ο θςανξ, » 5ςασσα,· ΤίΐΥα/βι νεί Τύνεβι.
χξϊίς, χψσσα, €γείεηβ$, Οψεβα. λίβυς, λίβυσσα, Ι^ΪΗ$> £>ϊ^βα. φοίνιξ, 'φο'ινιοσα, Ρύαηϊχ,
ΡΙχεηϊβα.
, „.
νεί ίη «<(3α, ο <Λ)Τ>ΪΡ, άαίον, 6 εΡοτί/ρα,
έαίΥΐχ, (]υ&Γηνί5 επαπι ϊογπι3Π ροίΐϊε έ ΛΥτης.
Α Νο-

51ΙΒ5ΤΑΝΤ. ΕΤ Ρ055Ε55ΐν.

87

Α ΝοπιίηίΒιΐ5 ϋεΠΊεε α)ηίΓ3ίιοι·υΓη νβπα
ςιιοηιιε ίοητιαηΕϋΓ Γιι5ί1αηΕίν3: ο βασιλίύς,
νεχ, βασίλισσα , βασίλινα , βασίλαα , γ&ρϊηα^
& βασιλνα, τερηιιτη. ίίξίύς, βιοενάοί νϊν.
Οξαα, βιεενάο$ ]αηήηα.
ΑΙ) Αφ'ε&ϊνίδ ρπ'πιχ (Ιεοΐίηαπ'οηίδ εοηιπ£ιεε βαηΐ ιιίΪΕ3ΐίίΙϊπΐΕ ΓαϋίΙδηο'να ίη αα ρΓορβΓοχγΐΟΏΆ: ο και μ α'λη3-ϊ!ς > άλή&ίΐα, νενίΐας.
ο «αϊ » ασίλγνίς, άσίλγια, ϊτηρηνϊίηί. άσι·
βνίς , άοίβίΐα , ΐιηρϊεΐα$. α'μαθτίς , ϊηάοΒιΐί.
αμά&αα, ϊη/εϊίϊα, & αμ,α&ία; ΠοοΕ 30 άτυχύς και ίυτυχύς, ζηβ/ϊχ, βΗχ. ατυχία, ΐιφ~
Ιϊείίαί. ϊυτυχία, βΐκίϊαε.
ΑΙ) Αφ'ε&ϊνίδ ίη ας £6Γ«3ε , ίΐυηΕ ΓοΒΛαηΐίν» ρΓοραιοχ^ίοη» ϊη οια. ϊυνχς, ίυνοια, Ιεηενοίεηίϊα. ανας> άνοια, αηιεηίία. Λιάνας, Λα'\οια,ιηεη$. <Ριάρρχς> διάρροια, ρψοβηνϊητη.
Ο Ε ΡΟΚ. ΜΑΤ ΙΌ Ν Ε ΡΟδδΕδδίνΟΚΧΐΜ
ΕΤ 5ΙΜΙΕΙΙΙΜ ΝΟΜΙΝΙΙΜ.
ΡΟΓΓηαηΕίΐΓ ρΓ3εοει·ε3 βφε&ϊνα αΤυβίιαηΐίνίδ,
ςοοΓϋπι 3ΐΪ3ροίΓεί1ΐοη6ΐηΙι§ηϊβθ3ηο, αΐί»
ΓηαΓεπαπι & ΠιηϊΙίενιοΙίηεΓη Γεχι βίϊεόΐίοηειη
ςυ3ΐΐίΐ3Πΐ , αΐί» οορΪ3ΐτ> ; & Ιιχο εχβαηε ραπϊηι
ίη κος , βοικνιηι , ανθ^ί*®·ος , α\'.9-()&><ζϊπχ»ς ,
ίτιαηια. 6 αλάτων , (πλατωνικός , ΡΙαίοηϊειΐ!.
Αχαϊκός, ΛώαϊειίΒ. ρητο^οάς, Κ.ΙιείογϊαΑ$ :
ρ3ΓΠΐτι ίη «ος, αν^ξω^αος. Αχίλλαος, ΑάηΙΙεν.5. ήσιόιΡίίος, Ηεβοάεη$: ρβπίηι ϊη «ος, ίκτίίξίος, Ηε&ονειίϊ. Χζΰσίος, α^ΰξίοςχ αιινεαί,
ανβεηίείΜ: ρ»ιχίπι ίη ινος, ολίγος, Ιαρίί. λ'ι·
Ρ 4
θ-ΐϊ.οίί
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5·;νος> Ιαρίάεία. το ξΰλον, Ιϊ^ηηηι. ξόλινοζ»
Η^ηεη$. θάλασσα, ιηαγε. θαλασσινός·, τηανϊ1ιιι$: ρηπι'ιτ* η ω<Ρ»ς, λι&ώθης, Ιαρίάενι: ϊζεπι
ϊη ωος & μος, <ατατξ£ος, ραΙεηιιΐΒ. νόμιμος *
5ρε£ί3ηε Ιιοε εΐΪ3Γη ςυα (1εηοΓηίη»ιΐν» ά
Οτ3πίπι3ΓΪοΪ5. βρρεϋαπΓϋΓ, ο φίλος, αηύοηΒ·,
& ςπο, ό φίλων, Ρύί/ο. φιλία, φιλότης, αηϊτ
> ΠΗα. σωφξων, ίειηρεναη$ , 3 (]ΐιο σωφροσύνη ,
ΐετηρεηιηίϊα.
Αά/εέΚνίδ βαηι ςυοηυ^ ζ\Ίλ 3φ'ε6Ην3 ,
Λ<&ίΐ(>ος, ϊτητοεη/ία, α<αηιξίσιος} νεί άιαπιςύνιας.
Α δυ&ίίβηΐϊνΐδ νει·ό ΓυβΠβιπίνβ, ο ο/κος,
οικίτης , βννκ5 , άοηιεβϊοηί. <Ρημος> ροριι/αε,
ίη/>α$. δημότης, ροριιίαΗί , ίτϋιιΙϊ$.
Νοιηϊη3 (}ϋ£Ε §εηεειη, ηϋηοηειη, ρβίτίβηιίίι&ίΐαηπνϊδ : σ<δτα(>ΤΗ, θρανία, α&αζτιάτης ,
Ξρατίϊαΐα. ν&ηίξος, Ερζτιΐ!. Γαζωτής, Ερΐγοΐα. Καμάρια, §αΐηανϊα. Ίαμα^ύτης , $ανηαγίίαηιι&. ΝίακΒτολ/ς, ΝεαροΙί$. Νί«ζ<5τολ/τ«ς,
Νεαροίιίωΐϋί: ραιχίπι νείο 3φείϋν3 3 Γυβ1 Ηππνϋ> : ρ&ί/Λ», Κοτηα. ρωμαίος, ΚοτηαηΗ$.
Α3·«ιοη» Λύεηα. Αθηναίος, ΛίΙ>εηίιηβ$.
ϋΕ ϋΙΜΙΝΙΙΤίνίδ.
"|7θΓίτΐ3ηΐιΐΓ 3β 3ρρε1ΐ3πνίδ, ν3Γΐ35ς]ΐιε Ηίώεηε
ΐεΓΓηϊηηίϊοηεδ, ων, <»ξ, ας, σχος, Λος,
βάκχων , ΒαεείηιΙηί. μωξίων» βαΐΐκ/κε.
ρόθαξ, ΚΙηάίοΙίίί; ο λ'&α'ξ, 1αρϊ11ιι$. ζηνας.

εΑΡ. ΙΧ. ϋΕ ϋΙΜΙΝυΤίνΚ.
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3 ζηνό^ω^ος, Ί^εηοάονυΙίίε. νίανίακος, αάοΐεβεηΐηΐυ,ς. ναυτίλος, ηαΗΐυ,Ια. <Ριονυς, Όϊοη$βιΙη$.
! ( ·,
Ροεππηίη* άοίϊηιιηε ίη ων, ις, σ%η, νοί §εη«Γ3ΐϊυ5, », ί>ψων, αβ ύ^ιΐΒ-ύλν, Η^βρ^ΙηΙα.
»ί χζηνϊς, /οηϋοιιΙιι$. (ατα,ιΡίσχιη , ρΐιείΐκία. <&*·
λίχνη, εϊνϊίαίείΐα.
Ροπτΐ3ΐίο ίη ιον ηευείΌΠίΓη βίΐ , & οΠεαείδ(ΐιηα, νό\χό(>ιον, χοζί(Ριον, χ,ορίσχιον , & χοξάσχιον, ρυείΐιιία. άν&ξώαηόν , ανΒ-ξωιατάζίον , ύοτηηηοζο, 1)οιηηΙυ$. ^νωμι^ιον , βηίεηίίοΐα, ήγολίχνιον , ρατνηία εινϊία$. χιτωνιον, χιτωνιίφον >
χιτωνια-χάρον , ίηητεεΙΙα. Εε Πο
ΰ3εεβΓΪδ : 3
πιιιΐπδ ΰηίηι ηοη οηνιηπ <1υηε»Χ3ε ογϊιιιγ αίππηοπναπι, Γε<1 ρίνη·», επ3 ΓοίΗεΰε, 3ΐιε €εΪ3ΐη
ηυβίυοΓ: ό αν^ωηνος, Ιοιηο. αν^ά<α·ιον , αν, άν^^ωΌτ'ισχος, 1)οτηιιΙιΐϊ} ίοηιηηεϊΟ)
])οτϊΐΐιηειιΙη$ : Πο α χο'ς», ρΓίΕϊεΓ αυαεοοτ ρβιιΐό
3ηιέ (ϋ&α, 6ε εύ&ιη χοςίσχη, & αχηών, χι<τωνίο~χος.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οϊΐΰα \)Λ$ ηοηι'ινκηι /οτηιαί'ιονεί οίτ/σνα ηοη ηαοά■υίί α ^αονίί άιάιιά) [εά 'υϊάεηάιιηι εβε ,. ηαίά «/«*
[εταα άαή ίαηιεη [ιώϊηάε ηον4 ψ.»βι\«ε βη&εηάί Ικεηΐ'ιαηι, [εά ρτάάεηίεγ [κτηρίαιη. Ώ'ήι&εηιεχ ροηο αάάιβεηάχ [κηι ίβ* ηβκηίηκηι άειϊνΛύοηε! , κι κηο <υοίαΜο Ίη ρΐανα ά\άα&οΛ (ορ'ιαηι ΟτΜαηΗατιιηι "ύοζίιηι
ηοίΊί^ρατεηιια. Εί ηιιαηιν'ΐί αϊύ ηοηηαΙΙΊ τηιιΐίβ ρίχ
τε* άίηύηητοτιιη; [ρεάε$ αά[εταηί , ίβ* ΐατκεη ]»νεηΙΐίή ββάεηΐ. Ώε νετίαΐώιΐί α&εηιιΐί [αο Ιοοο,
άε ραΐϊοηρήάί Ιώ.
■ \ - .
Ρ Γ
ΟΑΡΙΙΤ
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*
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ΘΚΑΟΙΒϋδ ΟΟΜΡΑΚΑΤΙΟΝΙ8.
ψ*
€θ!ηρ3Γαείο άαρίεχ εΛ, Γε^υίαπβ & ίιτεβυ1»γϊ5.
Κε§υ1&ΓΪ5 Ηβύε: Π35 ίη ροίΐπνο
ΐειπνηϊάοηεδ: ας, ης, υς, ας, ος, ας, ων.
Οοηηρ3Γ3ΐ:ΐνιΐ5 Γη^Γεοϋποδ ίη ηςος , Λιρε»
Ιαίίναδ ίη τατος: Εοειτιίηίηϋδ ίη τί^α &τάτ*ι:
ΝεαεεΓ ίη τίξον & τατον εχίϋ, υ* ίη Γε^ιιεηάΙηιβ εχεηιρίΐίί 3ρρ3ΓεΓ,
Μίλας, μίλα,ντϊξος , μίλαίντα,τος , ηϊξεν.
Μίλαινα , μίλαντί^α , μίλαντάτη , ηί^να.
Μίλαν, μίλάντίξον, μίλάντατον , ηΐξΤΜΤΛ.
ΕοΗειη ιηοιίο α>π)ρ3Γ3ΠαΓ ότάλας, νήβν.
'Αλβθτίς» αλη&ις-ίξος , αληθ-ίς-ατος , ννγιι$.
Ένςιΐς, «νςι/τί^ος, ΐνξότατος, Ιαίαί.
Χα,ξΐίΐς, χαξίίςίςος , χα(>/ί ς-ατος , ξταΗαβ*$.
'Σοφός , σοφώτίξος , σοφωτατος , βιρΐβηί.
'Α7τλ»ς , ώπ\ύς<ίζρς , άπλάς-ατος , βηψίβχ.
*Ευ<Ραίμων 3 Ιυόαιμονίζίξος) ίυ<Ραιμονίςα.τος ,
ΡΙιίΓεδ βφ'ε&ίνοπιπι αακ Γε^ηίβπΕεΓ οοηιρ3Γ3ηευΓ, ηοη Γαηε ΐεπηίηβίίοηεδ. Ναπι μακαξτάτη, α μάχΛξ, πυτυπι, & εχΐΓ30Γάίη3ΓΪηπη βίΐ.
ΑΝΝΟ

ΟΑΡ. Χ. ΌΕ ΟΚΑϋΙΒ. ΟΟΜΡΑΚΑΤ.

ρι

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Έχ ος αιτη νοοαίϊι ΙοηξΛ ηαίιιτα νεί ροβΐιοηι, ληϊ
ά'ίρΜίον^ιΐί ρλ »άη , βι οτί^ος, οτατος, ρετ ομιχ(>όν> ϊν^οξος, ίν^οξότΐζος, λοξότατος, ξ\ο·.
Γίοίυδ. 7Γξφος> τΓ^αοτίζος, πραότατος.
Αι [ι <υοοαΙΊ$ ύτενίι ρηκεάαί, βι , ωη^ος &
ίύτα,τος, ρετ^ΰ μί^α. σοφός, σοφωτίξος, σοφώτατος , ίβρίειι^
Έχύρι χ,ίνός, κίνοτίςος , χΐνότατος, νζαιοί.
ςίνός , ςίνότί(>ος , ς-ίνότΛτος , βη§ιιΛυδ. Κερεήιιιι
ΐατηεη ς-ινωηξον & κίνω'τίςον.
5«»Γ ξδ" φα ηοηηαΙΙα , ηα* ϋίϊοηνε τηο/ίο /<ήΙηπιητ, αιτη β'ύκιΐ νοίαϋί, ψ£ ρταοεάίι ος, ΑΜΐρ$
εβ , ιά εβ , ηιοάο ίτενα , ιηοάο Ιοη&α ίη ΐαάιτη άϊ·
ίϊιοηε : Ί'σοψ» ϊσότί^ος, νείιαάηςος, ίεςιι;ι1ί$. 5»ί
άνισος, ιώχ^ολΥκ. Ικανός, 3ρΐυδ, ίιιίΗοϊοηβ. Ικανώτίξος
ίχανόηξος , ηα'ια 1>οη*ιη 'νοΰαΐ'α, ηιοάο
ίΐενΊί εβ, ιηοάο Ιοηχα, ηαοάΊτΑηιη ηοη βΐ ιη οτηηι\>Η5.
Ιγγ€§ο13Π5 χοπιραΓΣίπο ίΐΐα αϋεϊαΐΓ, ςυα:
ηοη ιβηίύηι ϊη ηοαιίηϊοοδ ^φ'ε&ίνϊδ, Γεά έϋ&ιη
ϊη ϋϊίδ ήί ιηοάο ηοη εοηίυεκ), & οατβ 1ε§β,
ευ/υ^ιιε οοηηρ3Γ3ΕΪνιΐδ τυηι ΓορεΓίιΐίνο Γχρε
δΙίΓε'Γ <ρ3πι ϊη τίξος & τατος εχΐί. Εχεπιρί»
ηοιτ,ίηυηι &ύ/εέΗνοπιηΊ ηχε Γιιηε.
ΑγαΒ-ος , ίοηκ5. Οοηιρ3Γ2ϋ. αμώων , άξίίων,
.βίλτ'ιων, χ,ζίίττων, λωίων , ηιείϊον.
δηρεΓίαΐ. αξίςος, βίληςος, κξάτιςος, λψςος, & ορΜκΙοα,υο α^αθατατος, ορίίηιης.
Κακός,
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ΟΑΡ. Χ. ϋΕ ΟΚΑΌΙΒυδ.

Κακός, ηκώέ$. Οοιηρ3Γ3£. χαχ,ίων, Χίίζωτ,
χίξίίων> ρ^οτ. δυρει-ΐϋΐ:. χακιςος, χύ^ιςτος^
ρβ/βηιυε. ΙηνεηκοΓ οεϊηγπ χακωτί^ος. ί'οεπι.
κακΛ, «ακίων, κακίς-». Νειιε. χαχο\, καίκ/ον,
καχ/ςΌν.
Μ<κ^ος, βαννη$. ίλάττων , ήττων, μίίων,
τηϊηογ, & ^νϊ»π(ίοςιιε μ/κ£οτί£ος> μ/κςοτατος»
ίλάχιςος, κιϊπϊτηαί.
χ&λός, ρηΐούετ. χαλλίαν, χάλλιςος, ρηΐο&βνγϊιηΜΒ , »1Ϊ€|ΐΐ3ηί1ο εύ&ιη χαλλιωτ^ον ,
θΙ)ΤΪΐ!$.
..·· _ Ά/%(>ος, α/%ί(»ν, α/%<ς-ος, ίηνρΐί.
Εχ&ξός, ίχβ-'ιων, ϊχ&ιςος, ζαίτηίαα. Νοηηυηςαβιη ίΧ&ξότίξος , ίχ^-ξότατος.
Φίλος, φ'ιλτίξος, φίλτα,νος, αηιΐοαί. Ροεΐίςέ φίλις-ος, ρΓΟ φιλωϊ^ος, φλβίτατος. Αΐ>
ίϊςέ φιλαιτίξος , φιλα,'ιτα,τος , «μΐΕε ΐεπτίϊη3ΐίο
ϊη ϊΐϋβ ςυυ^υε υίϊΐ3ΐ2 εΛ, υι ί«Γ/ο;, /«Γ/αίτβτ
ζος, ίίΓίαίτατος, ρνορνϊιιζ. ήσυχος, κονχαίτ*·
ξος, ήσυχαΐτατος , ακϊίίαε. 3ϊοϊσος, ααϊίαίϊί.
μίσος, ίίΐεάίη$. 7τλησ'ιος, ρνορίη^ΐίίίί. ό'ψ/ώς,
βνιι$.
ΙΛίγας, μι'ιζων^ μίγςος, ιτιαξηη5.
Πολύς, πλίίων, ττλίΐςος, ιηηΙΐιι$.
ρφ^ιος, ράων ,-ρας-ος,/αεϊΙΐί , ]οταοί ρηί<Ριος.
Κοίλος , λαλίςίξος , λαλ'ιςατος , Ιοψίαχ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αΐί'κΙ τηαίια λΙϊλ ρΐ ις-ί^ος 6? ιςατος ΰοηιραταηΐ : λ(ίγος, λα,γίςίςος, λαγνίςα,τος , \\\>\ά\ηοΐαε* ολίγος, όλϊγ'ιςίξρς, όληΐς-ατος, Β'έλϊγιςος,

' ΝοηηαΙΙα κίατη \η ίςΐξος & ίςατος εχεκηΐ Λραά
Αη'αοί , ρη τίζίος & τα,τος, αφΒονος, αφΒονί-

^αιίζ-ίξος , σπχ<Ραιίςα,τος , Λυιΐίοίυκ.
Οιΐ3ε<33η? ϊη υς οχγίοηα, μγ βαΒύς, ργοβιηάη*. βξαΒύς, ίανάη$. γλυκύς, άηίοή. «ιΤώ,
βίανζί. παχύς, εναβης. ωχ,ύς, εείεν, ίοπιρίρεΓ υτίξος & υτατος, & ρεΓ ίων & ις-ος.
βαΒ-νς, ρνοβιηάιΐΒ, βα,Βύηξος, βαθύτατος,
νεί βαΒΊων , βάΒιτος. Ροε»τ>. βα.Βίΐ&, βα,Βυ*
νίξα-ί βαΒυτάτη, νεί βα,Β'ιων , βαΒΊςη. Νευι.
βα,Βύ , βαΒντίζον, βαΒύτατον, νεί βάΒίον)
βάΒηςον.
Ρίιιηΐ ςποςυε έ εοφρ3Γ3Ν"νΪ5 & ΓαρεΓίαϋίνϊδ αΐΐα οοηηρ3Γ3Είνα & Γαρει-Ιαπνα: χ«ί(>/?·ος,
ρεβινηι$, Χίΐξΐςότί^ος. κύ^ιςτος■', ηιαχϊηιιΐ!, ίΐΙιιβγϊ£ϊΐηιι$ λ χυ^ϊς-ατος. ίχα,τος , ιιΐίίηιηί ■, ίχατατατοζ. £λά%ις-ος, νηίηΐηαβ, ίλαχίς-ότίξος.
λώίαν, λωίτίξος, ηιείζογ.
ϊΐξότίξος , ργζογ } πξ<ηί(>αίτί()ος.
ράων , βαοζίζογ, ραοτίζον , ]οηΐεέ ρηί-τί^ογ.
Νβ^ιιε £»ηιύπτ βφ'ε&ίνα, Γεά & ΓυΒίΙ^ηΓίνα. εοιηρ3Γ3ΓΐτνΐΓ, χ^Γος, χορίων, κί£οΓ/ς·βς,
Ιιιεγνιη, Ιυονοβογ , Ιηεγφ£ιηιη$.
β χλίντίΐζ,
κλ^τίς-ατος, βηγαεζβϊνιυ$. 6 βααιλιύς, νεχ , /3ασ/λ«ι/τίζος, γε^α/ϊογ,
β&βιλίύτατος , γε^αΐζβηιια.
δεευη-
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δεοοητίο, νεΗίΗ: βάλλω, τηϊϋο; βίλτί·
φζ, νεί βίλτίων; βίλτιςος, βίλτατος, ηιείίον,
αρίϊτην.$.
Φίξω, βεγο; φίξτίξος, ργαβαηίϊογ ; φί(*τατος, φίξίςος, φίξτις-ος, ρταβαη1ϊβιψη%ι$,
Τεπϊο, ρΓοηοιηϊηα : αυτός , άντότατοςί
ΐρ/ιβϊτηη$.
Ομίηο, ρβΓΠαρϊ»: ΐρρωμίνος, γοΐ/αβκς,
ίρρωμίνΐς-ίζοζ, ϊρρωμίνίςατος , νοίιιβΗββτηιΐ5.
ϋειίυαιηεντ επαιη αβ 3άνεΓ&Π5 ηοπιίηι
θοηιρ3Γ3ίϊν& & ΓιιρεΓίδεϊν» : ανω, βηρχα , άνωη^Οζ, βιψβγϊογ, ανώτατος, βηργε?ηη$.
Κάτω, ΐηβγα, κατωτίξος, ϊηβεγϊογ, χατώτατος, ίηβηιηί, '
ν
Εγγύς , ργορε , ί^ντίξος, ργορϊογ , ίγγύτατος, νεΙ ϊγγιων; ί^ιςος, ργοχϊιηιι$.
Ει έ ρΓχροΠϋίοηϊΒιΐδ, ύπίξ, βιρνά, ύττίζ.
τΐ(>ος, ύττί^τατος , βαργετηιι$.
Τϊξό, αηΐε , ττζότίζος, ργίογ, πξότατος,
πζωτος, ρνίίιηι$.

ΟΑΡϋΤ

XI.

ΝϋΜΕΚΑίΙΒϋδ.
ΝαηηεΓβΙίιίΓη ςυο^απι Γιιηϋ 03Γ(1ι'η3ΐί3, (\χιχάζΐπ ΟΓίΙϊηαΙίίΐ.
Ρποπ §εηεΓε εεηΓεηϋιΐΓ ίις, ηηη$. <Ρΰο,
νεί (Ρυω,ώιο. τςίίς, ίη$. τίσσαξίς, ψιαίΜογ^
<]ΐΐ3: Γιε ίηββέΙαηαΐΓ.
ΜίΓοιιΙ.

ΟΑΡ. ΧΤ. ϋΕ ΝυΜΕΚΑΙΙΒυ5.
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ΜαΓουΙ.
ίνάς, «νί, ίνα, ιιη\ι$.
Ροειπ. μία, μιας, μια , μ/αν, «#/7.
Νειπ. ΐν^ ένος, «ν, IV, ηηηηι.
Ε' άεηι Γηοϋο (ΙεςΙϊηβηηΐΓ οοΓηροΠΐ3
1<ς,
κ'ίΓίίς·. κ&μνό\1ς, ηεηιόί ραΐΐαϊΐ μη^ψία,
Δι/Ό.
, ,
. '
Δύο,άαο, (Κίβΐϊβ ηαππεΓί. Ακίοε «Γιί», £εηίϋίνο & ά»πνο εΓι/οΓν & «Γι/ων, ΐηνεηηιΐΓ εο
ϊ&γπ ίη ρΙιίΓαΗ /ι/ων & οΓι/σ/ · ροε££ε οΓο<α) &
«Γο<οι υίίπ·ρ»η(.
'
Ίζίΐς.
Ρΐαη Οεη. οοιη. τςίΓς, τς<ων, τς/σ/, τ^ίΓς,
Νεαϋ. τζία , τφων3 τς/σϊ , τςία ,
Ίίσσαξίς.
ΡΙαΓ. ώ, α/, τί'σσαςίς, φιαίιιον^ Νειιΐ-.
τα" τέσσαρα ? τ<?ν τίσσάξων , τοις τίοσα,ςσι , τάς
τί'σσαρας; ]οηίοε τίσσ££8ς; Ροπςέ τίτο^ίς',
Ροεποέ πίαυξίς.
Α <|Π3ΐυοΓ ιΐδςοε &ά οεηϋοπί ηοη (1ε<:1ίη3η£ϋΓ ηαΐΏεΓΗΐί», ηΐίΐ οοηβεηΐ ρ3«ΐα)1ί8 άεοϋηϊΒΐΙίΗνίδ; ττίντί, ίξ, Ϊ7ττά, οκτώ, ΐνΐ'ία, <Ρί,χα, άβατης ένΛκα, <Ρω<Ρίκα, οΓίκατ^ία,
χατίσσαςα , ό\χα,τηντί', Ιικοσι, νϊβϊηίϊ; ίΐχ,οοιίν, ζιχοσίιΓύο, &ο$ τριάκοντα, ΐτχβϊηΐα; τίτσαξάκοντα, ([ηαάτα^ΐηία; πίντίίχοντα , ηηίη({ΐιαξϊηία; ΐξ^οντα , βχαρΐηίά; ίβ^ομήκοντα ,
βρίΐΑαίτίηΐα] ο^οϊΐκοντα. , ο&θ£Ϊηία\ *ννίνή·
κοντά, , ηοηαβτηΐαϊ ϊκ&τόν , αηίητη.
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Ορο* ηπτηοΓοιη οεηϋεηαπαηι (εςΐΐιιηΐιΐΓ
ύεοΐίηαΐνΐΐα ίϊιηε: όι διακόσιοι, αι <Ρια.κόσιάι,
τά ^ιαχόοια , άηοεηίζ. τριακόσιοι , τίσσαςαχ,ό, σιοι , πίνταχόσιοι , ϋζακόσιοι , νπτακόιιαι , οχτα
κόσιοι, ίννίθ.χόσιοι^$ζιλιοι> ιηΗΙε; εΓΐ^ίλ'οί, Μ$
νηϊΙΙε. τξΐ%ίλιοι > τίτξακι%)λιοι , 7πντα.ζι%ίλιοι,
ίξαχ-ΐχίλιοι , ίττταχιχίλιοι , όχταχιχ'ιλιοι , 'ίννίακι%ιλιοι'ι&φιΰζΐοι> άεοϊε$ τηϊΰ.ε\ <Ρισμϋζΐοι} τ(>ισ<·
μάςιοι , δί (ΐς όκϊηοερδ.
Οΐ ίϋηΕΐϊ& 'ύ\ρ. ίαηπ, (\α& ηοη ^ΒΓοΙαίέ η\ιπιεπιπι , Γε<1 ηιιιτιεπίΓη οιιιη οτίϋηε ίΐ^ηΐίΐοαηε, & άά ίηΓεΓΓΟ^αίίοηεηι πόςος, φΐοΐΗ$\
βρεέ τεΓροηάεηεαΓ, πξώτος, ργϊιηα$. <Γίΐ/τ«ξος ,βαιηάπ$. τρίτος , {ενίϊηί. τίταξτος , φιαγΐη$. •πίμ,τττοζ-, φύ?ιΐη$. 'ίχ,τος, βχίΐϋ. ίβ<Ρομος, βρίζψκα$. ο·γ<Ροος, ο&ανιι$. ϊννατος, ηόηιι$. ^'ίκα,τος, άεοϊηιιΐ!. ίν^ίχατος, ηηάεείΐηιις.
ι^υοχαίιΡίζατος, άιιοάεεϊιηιι$. τ^ο-χαιφίχατος,
άεείιτίΗ! (ενίηι$. τίο~σα,ξίσχαι<Ρίκαη·ος , &ο. ίΐχοςός* νί^εβηιηχ. · Ιιχοςάς πλωτός, ίίχοςός <Ρίΰηςοζ , &ο. τ^ιαχοςός , τίασα^αχοςάζ , τηντηχοΓος, ίξηχοςός, ίβίΡομηζοςας , ό^οακοςοζ, Ιννίτ
νηχοςός, ιχατοχοςός, οεηΐεβνηιζ. ά Ίηζοσιοςός ,
τ^ιαχονιοςός , &ε. χιλιοςός, νηΐΙφΐ!Ηΐ$. $Ί%ιλιοζός, μνζίοςός, 4εείε$ ηύ11εβνιιι$» ^ισμύξίο$ΌΝς, νκίε$ ΐηϊιΐββιηαί , & ίϊε <ϊείη€κρδ. Αό ΙιΪ5
ηοη ιηυΙιαΓη οϋΓοΓεραηΓ ϋία ηυιηεΓαϋα} ςαεε
έ ηοηηαΐϋδ εεΓηροΓαΙία νεί άιζϋζι 30|»ε1ί3ηίϊ!Γ,
τζίταΐος, τίτα^ταΐος , τημπταιος , ίχταΙΌς, ίβ(Ρομαΐοζ* <]Μ& ψΐονάαπι ίίΐεηι Πυ,ηΐίιοίΐηΕ ψίοά
τρίτος, τί'ταςτος, ϊηεεπ1ϋΓη*π<1υ3ηιΐΓη , φ43ΐ>
ί»ηαπι> τριταίος «φ«Μτο» ίαταίΐηιΐδ, ϊά είΐ,
ΙβΓ
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$γ

Ιβϊϋϊο άίε ,νβηϊϋ , τ^/ταίοζ , πυςίτός , ΐεπί3ηα
ίϊεβπδ; ϊϊ ίΐ3εο βρΓε Γε<1(ίιιηΐ0Γ &ά ίηπειτο§3.ΐΐοηεπι ττος'αΓος , ψιοΐο άΐβ.
ϋεπνβηΐιΐΓ εχ ηυτηεΓβΙΐβιΐδ βΐΐ» ςυοηαβ
ηοΓηΐη» ίη·7τλ2ς, πλάσιος, ας. Λττλίς, τς/ττλδς, τ«τζα7Γλ«ς, ώψ/έχ,. ίνϊρίαχ, ^ναάναρΐεχ* «)02ε ΓεΓροιτ'εηΐ ίηεεπΌ^ηαοηι ποσα'πλπς, φΐοίτιρίεχ. διπλάσιος , άκρίη*. τςιπλάαος, ΐΗρΙιΐΒ. ητζαπλα'σιος, φικιάηιρίυί , &
ίϊηιϊΐία , <]ΐιϊΙ)υ$ τεΓροηοίεεαΓ ίηιεπ:ο£3«οηΐ ττοοα,τιλάσιος , $ηοΐιιρΙιι$.
Ορ2ε ίη ας εχευηΐ ΓαΗίΙβηΕίν» Γοηϋ 36ΪΙΓ3&3, μονάς , μονάδος. <Ρυάς, <Ρυά<Ρος. τ^/βίς»
τ^άίΡος, Τνϊηζία$ ) ητ(>α\> ίβ^ομάς, ίννίάς»
«Ρίχα^» & ίΐιπ)1:3, χιλιάς, μνςιας. Ώ& ηοπ'δ
ΑπεηιηεΗοίδ ΟΓΐεοοΓαιη (Ιίεεηιικ ίη ΡγοΓοιΗ».

ΟΑΡϋΤ

XII.

ΌΈ.
ΡΚΟΝΟΜΙΝΕ.
Τι» Πιπί ρΓοηοηιίηα ρήιηΐάν3| ί^ώ» ι§ο.
σύ, ία. ό , βίΐ.
.

ΡΚΙΜ^
ΡΕΚ.50Ν-Φ
ΡΑΚΑϋΙΟΜΑ..
δίηβ, ΐγώ, έβο: Ιμμ> ηιεί^ Ιμοϊ, ιηϊΜ.
ίμί, ηιε, ρεΓ βρίυεΓείϊη, μΐί, 'μοι, μί.

98

ΟΑΡ. XII. ΌΕ ΡΚΟΝΟΜΙΝΕ.
Όχι*]. »βί, ηο$ άαο. ν£ν , ηοβηιιη άιιονιιτη

ΡΙογ. ύμίΐς , ίϊο$. ·ημων , ηοβτιαη νεί ιιοβνϊ,
νμ\ν} ηοΙ>ί$. ύμας} ηο$.
ΟΙ ΑΙΕΟΤΙ
Η II ] II 5
ΡΚΟΝΟΜΙΝΙ5.
'.
/Ιιύίί ίγωγί , ψιοά βί 'χη οηιη'ώα! οαβη$ βη^ιιίατ
ήί ηατηοή > ηίταίΐο ααιηίΗ ι» αηπρεηιιΐιίηιαηι ,
ϊ-γαΓγί) ίμοιγί. Όοτκε ί'γίΰν , ίγωνη» ί^ωΒ·*ιν»
ί^ων^α. Βκούοε Ιωγα & ϊών^α. ΜοΙκέ ί^ων,
αραά ΡοϊΐΛί ϊηνεηϊΐατ αϊαιη ^ώ, ριχ αρίΜηβη τ2 «.
όεηΐΐινο γοηΐ{* Ιμίο , & ροά'πέ ίμίΐο , & Αγ\)*τφ
μίο , μίΐο , ίμίόΒ-ίν , μίά5ίν , & ο βίύΐαίο μί&ίν.
Όοήά ιμίν 1>ιΙ μίν. Όαίίτο Ώοήίε ίμιν & μιν»
& ρΐίΰηαιηιο /βαΰα ν« , ίμοίνη , «ί «γών».
ΌηλΙ. Νοτη. ξί Αααβ. ναι, ηο$ <3υο , νιΐ ηοδ
ιϊαθ8 , ΜοΙ. & Όου. αμμί , ηαοά ροϊ{Λ [χρβ αα'ιρίαηΐ ρτο ααι<{. ρΙατάΗ Ϋιμας. Οιη. ξ£ Όαΐ. νωϊν.
ΤΜοΛπάΓη ^ϋΟΓυηι , <υ(1 ηοΒί& (1ιιοΒυ$. ΡοέίΛτηιχγ\ βναί'ια ν Ίηίίϊάιιιη αίμάαηί , ιιί νωϊ βι 0«η. ί£
Όαχ. άπαΐα. ΡΙιιταΙ. Νοιη. ^οη. ήμίίς , ηο$. Ροα.
ϋμίΐίς. Όοτ. ά,μίς νΠ άμμίς. ΑΖοΙ. αμμίς. ΰ(π.
νμΛων, νμίίων, & 'ημων, άμων , άμίων, άμ·
μίαν νεί άμμων. Όαί. γ\μ'ιν , ααιΐα αίητη. ^οη. ξί
Ακη[· ύμίας» νμίΐ&ϊ & 'ήμ&ς> ηίταέΐο Μαιχη,
άμας> αμμίζη ^
ΡΑΚΑ
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ΡΑΚΑϋΙβΜΑ
δΕΟΙΙΝϋ.Ε
ΡΈΚδόΝ^Ε.
δίηε;. σύ, ΐκ. σκ, ΐιη. σοι, ΐιΜ. αϊ, (ε,
ϋυ»1. αφώ, νο$ άηο. σφων , νεβηιιη άιιο·
ηιτη νεί άηοΙ?%ι$ νεβγηιη.
ΡΙιιγ&Ι. νμίΐς , νο$. νμων , νεβταιη νεί νε*
βγϊ. "ύμιν, νοΗί. ύμάίς, νοί.
ϋΙΑίΕΟΤΙ
ΗΠ ίΠδ
ΡΚΟΝΟΜΙΝΙδ.
Τ^οηί χη οιηη'ώιΐί εαβώαι βη&αΐαήι ηιιιηεή ηηΐίαηί
σ 'ιητ. τύ, τίΰ, τβί, τέ. Ιίεηί ρτο σύ, τύν»
ί£ τΰγα. Οεη. σίο , σύο , σΟ&ι , σίόΒ-ίν. Όητ.
σίυ , ηΰ νεί νίοιο. Όαι. Όοήοε τοί , τ/ν , τί'/ν.
Λϊοη[* τ£ & τι!. Όναί σφώι
ΰμμί , ηιιοά [άρε
Λοάρϊΐιπ ρτα αοαιβηνο ρΐαταΐι ΰμας , οφωϊν. ΡΙηϊλΙ.
ύμίίς ^οηκΐ. Ροϊύά ύμ£ίζ. Όοννε νμίς. ΑϊοΙκέ
νμμίς; & βί Ίη αΐεήί οαβύκ* ύμίων , ύμύων %
νμμων. Όαΐ. ύμιν Ροείκέ. ΑοΥκε ίμ.μι>υμμιγ.
Λαιιβ. νμίας, νμίϊας, νμας, νμμας.
Αάάίΐητ ηιιοηιιε οιηηώιΐ! (αβί>ΐ4ίβηχαΐαχά ηιιιηεή
/βαίια ~γίγ σΰγί, σΖτχί, σοίγ.
*

Ρ ΑΚΑ ϋ I ΟΜ Α
Τ Ε ΚΤ I Μ
ΡΕΚδΟΝ^Ε.

δίη§. », βιί. οι, βΐϊ. ί,β.
ΌόάΙ. σφέ, σφιν, βιί άηοτηηι^ νιΐ βΗ
άνοΐιΐί.
ΡΙιιγ. σφιΐς, σφων, βιί. σφίσι, βίί.
οφας,'β.
Ο Λ
ΑΝΝΟ-

ίοο
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Δ Ν Ν Ο Τ Α Τ.
€αηι Γυί αρηά ϋαιίηοί οαηαί ηοτηϊηαίίνο, ηοη
γοβΉηί σφϊ & σφίΐς ρτορτ'ιι Σαύτιέ ηάάί. ϋβέτραηίκτ ίατηεη α Οτλ(ϊι βιρι Ιοοβ ρτοηοηιίηίι ρΐαταΐϊι »«ηιζή ϊρίϊ 5 ηατη & ηΐϊηιιϊ ζα/ΐίί ύ«/«χ ρτοηοτηϊηϊί αάΙ)'ώιή βίεηΐ Ιοοο (άβατη ρτοηοτηϊηϊί αυτός > ίρΓε.
νίιηΐΗΤ Αΐηετη ρήτηϊΐίνίι ρτοηοηιιηώια ιη άιιαΙΊ ρτο·
φ\ΐ οηηι ά( άιιούιιι ]πηιο ΐβ , νώ τυττόμί&ονί ηθ8
<1οο νεΛεΓδηιυι·. σφώ <τν7ττΐ&ον} νοί €!υο νεΓΙεΓΕίηΐηϊ. νων « σφών ^ωσα αρτον> ηοΒίβ νεί
νοΒϊδ ϋυοΒυε ϋίΒιΐ ραηεαι σφίν βχλί&ον οΓ/«Γο&αι ί&Υιτα, Γώί ϋυοΒιιβ νοίυηΐ ά&ή νείίειτι. Ει
βί ιη ί£ϊίή! , ηατη 1)*ι (χιτηρίι (αηβα ββάΐ αΐΐκΐίβΐ.
ϋΐΑΐΕΟΤΐ
Ηυ ]υδ
Ρ Ε Κ. δ Ο Ν
ΤΤοο Ρτοηοτηεη ιαπι ηοηιίηαΐίιο βαα αρπά Ζαΐϊηοι
/βί, ΙΊίΐΐ ηοηηιιΙΙί ρτο τείϊο αφταηί ος. ΰεηϊή<νια ιαιάιτη Ω'ΐΛΐίβοί αάτηΊΐύι. αιιαι αΐια Ρτοηοτηϊηα %
<ίίθ> .*ίΐο, ίθ<ην,
"ο.
'Ό.
ΚΓίν, ?ίυ. '
Όαι. ροϊ'ήίΐ ίοι [εν ΐοΐ. Ααπβ. 'ίί &ροϊ(κε 'ί&ίν,
Όοτ'κέ μ]ν βειι ν/ν, αΰ Ίηιιβίαιο ηοτηίηαϊινο ϊ, ρτΛ·
ροβίο ν.
ΌηλΙϊ ροϊϊΜΪ σφίί, ϊΐίηι σφωί, βειι σφω%3
ξ$ σφα , σφωϊν ρτο σφίν.
ΥΙιιταΙ. σφίίς ^ηκε\ Όοήοβ σφϊς, σφίων,
•■φί/ων, σφίας, & ρετ αροίορεη σφ$ & ψ*> Ρ**
πρας Ωοήοε. Όαηνο σφίν » σφι & φ/ν, ρτο σφίσι.
Εβ ΛΜεηι μ)ν ξ$ ν/ν, οτηηϊί ηιιτηεή & %εηεήί9
ξδ" «β» χμιιαη β&ηφίΑί Γε, βεΛ (άαιη} ίρίυπι,
ίρίαπι, ίρίιιηι, ίρΓοδ, ίρίϊδ, ίρΓ>·
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ιβι

ΌΕ Ρ085Εδ5ΐνΐδ ΡΚΟΝΟΜΙΝΙΒΙΙ5.
("\&ο ίϊιηε ροίϊβίΐϊν», ίμός, ΐμά, ίμάν, ποια,
^-/^ ηιεα, ιηειιτη. σος, βτί, σον, ΐυη$} ΐηα,
ΐυητη. ος, », ον, βιη$. ψωϊη^ος, νωϊτίξα, νώιτίζον, ηοβεν , ηοβνα, ηοβηιτη, άε άνοίιΐί.
σφωίτ^ος, σφωΊτί^α, σφωίτίζον, νεβεν, νεβγα,
νεβναηι, άε άΐΐοίηα. ήμίη(>ος, ηοβεν , άε ρ/α·
γϊ1ηι$. ύμίτίζος, νεβεν, άε ρΙψΐίίΜ: σφίτίςος,
βιυε. Μαίεαιίηα άεοΙίηβηεοΓ αε λόγος, Γαεπιϊηϊηα νιε νιμύ νεί Υίμίςα, η&ΐΐΐΛ υε ξυλον.
ΌοΓίναηειίΓ ροίΐείΐίνα ΐμός > σο\ , $ς » 3 Ιπ'1)115 ρππικίνοΓυΓτι §εηϊείνΪ5, ιμ», σ«, «, »&>'/τβρος νβΓο & σφωίτίξος έ £εηίιΐνί$ άαβΙίΒοδ ν»<ν
& σφόοϊν. Κΐ\ϊ(]\ΐΑ ιτιά Υΐμίτί{>ος, ύμίτίζοζ) σφίίτίςος, έ §ιηϊείνο ρίηταΐΐ ημών, ύμ,ων, σφων.
ΙΙίαΓραηεπΓ αυεεηι βερΐίΐϊιηέ ρππικϊν» ρΓΟ
ροίΓείΙΐνίδ ίη οπιηίε>ιΐ5 ηαπιβπδ & §εηεπβιι$.
ϋΙΑΙΕΟΤΙ
Η Ο Κ II Μ
ΡΚΟΝΟΜΙΝϋΜ.
Ί?αιά«ηι ΌΊαΙιίΙο! ηύραηΐ, ηιια* άιά'ιηαήοηα , ^«ίί«ί άΰάιπΛηΐϋΐ. ΡηΐΐΜΑ Όοχΐξ & ροοϊ* Ίη
ρφβνο οός, τηΗίαΗί σ Ίη τ, Ίηκτροβίο ί, πός,
τβά, τ«οΝν, τίω, τίας, ηω , /ί
ρς ,
Η</η»} ίο^ς, «»?> «Όν, ίοΊο.
ΑοΙΐ5 ΛΠ'καΙιΐίη αιηι ρτοηοηιΊηε Ίϊλ οοημηξαηί,
κι ϊχ ηηοηαε αηαη βαι ·υοοαΜνηι ό τός , όσος ,
η α»)3 »στ} ,
σοΥ , τόσοτ. .
Ο 3

Λγ-

ίο*
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Γΰτιηαηι ϊΜίΐη Όοΐα αΐϊα ροβιβνα α ρίκταΐώιΐί
ρύτηϊήνοΥΗΐη ιαβίηιι Όονά;. άμός β» άμάς, πιευ$,
άμα, άμόν, νμόζ, νμύ {οι ύαά, ύμόν, νβΛεΓ.
σφός , <τφύ βη σφά , σφάν βιι σφίος , οφία ,
αφίον, ίαυδ, ρτο ήμίτί^ος , ΰμίτίξος, σφίτίξος.
ΡΕ ΡΚΟΝΟΜΙΝΙΒΙΙ5 ΌΕΜΟΝδΤΚΑΤίνίδ.
ΟειτιοηΠταιίν» <1 ο Γυπί, «τος,
ϊΙΙε , & Ηοε πιοάο ϋηΗε&υηειίΓ.

ίχί/νος,

ΜηΓο. δϊη§. «τος, τ«'τί<, τ«'τω, τίτον, ω
«τος, ι6^«ί ϊμ.
Όνύ. τύτω , τχτοιν. '

\

ΡΙπγηΙ. Ζτοι, τύταν, τύτοις, τ&τκς,ώ «το/,.
Ραειπ. 5ίη§υ1. άίντη , ταύτης > ταντγ , ταύ«Τ«ν, ω αντη.
ϋιΐ3ΐ. ταντα, ται/'τα/ν.
ΡΙιιγ. άυται, τΗτων, ταΰταις, ταύτας, ω
αύται.
Νεΰϋ. 8ίη§. τ£το, τ«τ«, τ«τω, ι-βτο, ω
Τ8Τ0.
ϋυ3ΐ. τκτω, τ«το/ν.
Ρΐυη ταίϊτα, τ*των , τ«'το/ς, ταί/τα, «
ταύτα.
Μ&Γο. «ίΓνος, ί&. Ροβιγ. 6»<νΛ.
μηϊό , «£ λόγος. « τ/^. το' ξν'λοΐ'.

Νευε»

Ρ ΙΑ
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ίο*

ΟΙΑΙΕΟΤΙ.
Τ^ί»ρϊ»ηί Ίηρήτη'α \)£€ ρτοηοηιϊηα ια$άεκη Ό\α\ι&ο:,
ηη»ί ίίΥΐϊα &βεαιηάα άιάιηαΐ'ιο βηιρίιάαηι. ΤτλΜπα Αίύο'% άειηοη/ΙϊαΗν'ν αά'ρύαηί μία, «τοσ/,
τ«τ«ί, τατω), τατον). Ιη ηιιιΐτο τατο), ξΰ.βιρίΐϋ
τ«τί. Ιη ρίκταίι ρτο ταύτα, , ταυτί. 5κ Ικιινοσ) ,
ίχίΐναί. Ιη /αηι'ιη'ιηο άυτγίϊ, ταυτησί.
Ιά ηαοά ΐΧ'ιαχη ιη ηοηηαΙΓα βί ηοηιϊη'ώΜ! , το/κ«τοσϊ, ίϊΐϊδ. τοσντοσ), τηλιχ,χτοσ), ίαηίυ$, ηιι<£
ίτ'ΐΑ εχ τοίος, τόσος, ταλίχος ©βτος οοηιροηαηίίΐτ,
Μηάε (ϊ'ιαχη ίοάίΐη τηοάο, ηαο «τος άιώηαηίΐιγ.
^οηε! αηΐί νοοαία Ιοη^Λ! αΐίιτηα βΙΙαΙίΛ \)ουηιλ
ργοηοτηίηηΐη ίηητροηιιηί ί, £τος, τατία, τατΐω.
Όμ'αΙϊ τκτίω , τχτίοιν. Οεη'ιίΊνο ρΙαγαΓι τχτίων ,
τπτίοις, τκτίχζ. 5'κ άντίνι, ταυτίης. 5κ άν*
τός, άυτία, αυτίφ.
Ρτο ΐχ,ύνος άϊοιιηϊ ροέϊΑ ϊ$ ΜοΙα κίΐνος , χί'ινη ,
χίΐνο, & Όοπ! τψος, τψη, τψο νιΐ τ«νος βηε
)οια.
ΙΙεΙαπνυΓη ρεοηοπιεη υηυπι οίΐ, αυτός,
αυτή, αυτό, ϊρβ,
Αε> Ηοε επ» η3Γα3ηΐυΓθοιηροίϊία> ίμαυτ3,
ιηεηρβη$. σίαυτπ , ΐιάϊρβιι$. ίαυτχ , βιϋρβα$.
03Γ€ηε ηοιπίπ^είνο, & ίε» ^εεΙίηαηεοΓ.
Μβίε. δίη§. ίμαυτζ, τηεϋρβα5. ίμαυτω,
ΐηώϋρβ. ίμαντάν, ιηήρβιτη.
\
Ροεπι. ίμαυτκς, ΐβαντγ* Ιμάντων.
Νευε. ίμαυτΗ, ΐμαυτω, Ιμαυτό. - .
δεαιηάχ ρειτΓοηα:, σίαυτί, σαι/τ», (ιηίρβιΐ!, σίαυτφ , σαυτφ, σίαυτόν, σα,υτόν.
Ο 4
Ροειη.
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Ροεττί. σωι/τίϊς, σαυτϋς 3 <?ίαυτΰ} σαυττ}9
ηαυτιϋν, σαυτίν.
Νοιιΐ. σίαυτΧ) σαυτδ, σίαντω, σαυτω,
αα,ντό, σαυτό.
ΤβηίίΕ ρεΗοηχ, ίαντ«, άυτν } ίαυτω, άυτφ, Ίαυτόν, αυτόν.
+
Ροεπι. «αυτϊίς, άυτης, «αντί}, αι/τί?> βακΝεηααπι υε πιαΓαιΙϊηιιηι.
ΡΙογ. ίαυτων & σφων αυτών, ίαυτοΐς &
ΐφίσιν -άυτοΐς , ίαυτύς & σφάς αυτνς.
Ροεπι. Ιαυτων, «αυταΓς, «αι/τας.
Νευϋ. ίαυτων

ίαυτοΐς9 ίαυτά.

ϋυο ρποΓΕ 03Γεη£ ρΙνίΓαΙΐ, ηοο ηεςυβηυ3Γη , ίιηο ρΙαΓαΙε ϊρίΐϋδ ίη οπιηεδ ρει*ίοη3$
οοηνεηίϋ, ίαυτων, ηοβτηιη, νέβτυτη , βήϊρβ>·
ΨΗτη, ΐέαιτύς, ηοε, υο$,βίρβ>$. δϊο ΐηιεΓάϋηι
Πη§α1&πΐ6Γ ίαυτν, ίηηρβηΐί, ίαυτον, ίείρβηηι.
ΟΙΑΙΕΟΤΙ
ΗΟΚΙΙΜ
ΡΚΟΝΟΜΙΝΙΙΜ.
"ΠΊίάετη ΌΊαΙίΆϊ αα'ιάιιηΐ Η; , φίΑ ρτοηοτηϊη'ι αυτύς,
^αηϊοΐ ϊμαυτία, ίμαυτίω, &νιτβ> αυ Ίηωυ>
ηαοά ^οηΜηίί /αηιΐιαη φ: ίμωϋτίν, ίμωϋτίω,
ηαυτίν, σίωϋτ4α, ίωύτία. 5'κηι ϊρβτη βτηρίιχ,
βίυτός, ωϋτός, τη άυτκ, & ριτ σαβη ταυτϋ,
^οηκΐ τωϋτίχ , Λκφι'ινο τοχ αυτό} (ταβ ταυτύ
& τα,υτάν, [άπα.
Ιη6-
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ιογ

Ιηίΐηίαιιη ριτοηοπιοη οίί, ο <Ρίΐν&, φηά(αη3
ευ;ιΐδ Ηχο είΐ ίηΒΰχίο.
Μαίου]. όβΓίΛ», τ« <Γί«Ός, τβί «ΡίΛ/, τόν
Ροεπι. »' εΓίίνοί, τ«ς ΛΓνος, «τί» «Γ«ίτ<, τ>ίν
£ίΐνα.
\
·~ . .
Ναι*, τ<ί ζΓίΓνα, τ» οΓίΓνος, τω Λίν;, τ8
«Ρίίν*.
Ιϋΰΐη Ηοο ηιοθο, ο βΡί/να» τ« 6Γί/νατος> τ»
^ίίνατι. ο «ΓίΓνα, τ« «Γί/να. .Εε ο «Γβ/ς, τκ «Γίί1
νος > τω «ΓβΓ» > τίν εΓ«Γνα > αραά Ροεε&δ.

ΟΑΡϋΤ

XIII.

ϋΕ
ΟΟΝ^ΘΑΤΙΟΝΙΒυδ νΕΚΒΟΚϋΜ
ΒΑΚΥΤΟΝΟΚΙΙΜ.
Τ/ΐύΛ Εατρ$ηα ΊΙΙα ά'καηΐΐίΤ) φι* χτανΐτη Παίχτη
Μοιηΐΐιτη ϊη κΐιϊηια β11α/>α ρφηήι ιαηροήί
'νηά'κΑΧνυ'ι ηιοϋ) τύπτω, νβΛεΓΟ. λίη/ω , ακα.
παίζω* Ιαάο.
Ναϊη ϊη οιηηϊ βΙΙαΙα <\ιια ηοη ηοϊΑΧαχ ααεηία,
ϊηαΐΐϊ&πατ £γαν'ιι , βιι* «\>ϊά Λκα&Μί βΙΙαίιαα ·υο(ατι
5ημ ααίίτη ϊη «ηϊνίΐ/Ηΐη βχ ζοημ^αί'ιοηα νη·
ίοηιτη Βατ)ίοηοηίτη , άίβίηόΐα Ιϊαήι ώατα^ήβηα ,
βκ β&ΗΤΑΐίνιι ίοη^ΗΛίη η9ί'α (\Μα$άΑ\η : Όηάιειίαιη

ΐο6
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ηιι& €ίΐ')ϋίν'α ίοη)Η£αύβη'ΐί ώάΤαζΙετΊβκ* βηΐ> άύϊξΐηΙϊύ εβ Λίίΐηάιηάατη , & Ιιοο Ίη ρΐχβηή, /«*«»■», &
ρχΛϊεύίο ; αί) Μι εηΊηι ιήΐ/ια ιοηρο/ώια ηΐί^πα /ετέ
οτηηΐΛ ρεηάεηί, Λί ρτο'ιηάε ώ ΊΙΙίι ηοη ηιαχηο Ια&οη
(οττηατι & άεάιιά ροίεγηηΐ^ ηοη ίαηΐαιη Ίη α£Ιινο>
/είί εύαηι Ίη ραβίνο & ηιεά'ιο* Οιιοά ρΐαηιιηι αρεηηηιηκεβεί, ώηι ϊηβτά βηχαίοταιη χετηροπΑχη {οτηιαίϊοηΐί
(χρΙιοαΙιηΐΗί. Ναηι ηα<ε α<)ιανΉ (.οη'μ&Αύοηϊί (όατα~
ίίετϊβΊοαβΐ) βε<{«εηί ΐίφαΐα χώϊ (Ίιί'βκΊι.
ΟΙΛΚΑΟΎΈΚΙΖΤΙΟΜ ΡΚΙΜΛΕ
ΟΟΝ]ΙΙΟΑΤΙΟΝΙ5.
ΡΓίΕΓεηδ.

ΡαΐΟΓ.

β^λίίβω \ι^ω{λίίι^ω
Φ γράφω
7ΤΤ τυτττω
τυ'ψω

Ργ3Ε£€Γ.
^φα.{λίλίΐφα, Ηΐο.
•γίγςαφα ,βονιΐο.
τίτυφα, νενίενο.

αΗΑΚΑΟΤΕΚΙδΤΙΟνΕ δΕΟΙΙΝΟ^Ε
, '■ ΟΟΝμίΟΑΤΙΟΝΙδ.
7 [λίηω ]
[λίξω
]
[λίλίχα, άίεο. "
κ {πλίχω \ξω{πλίξω )χα\'7Γί'7τλϊχα,ρΙείίο.
χτ [τίκτω

τίτί^ω , ρανΐο.

ΟΗΛΚΑΟΤΕΚΙδΎΙΟ^Ε ΤΕΚΤΙ^
€ΟΝ]υθΑΤΙΟΝΙ5.
<Γ [αίΡω ■ 1
[ασω
]
\νικα , οαηο.
τ }ανύτω }σω{ανυσω }κα,{γινυκα,) ρενβεΐο.
&\τιλ·ή5ω \
[πλάσω ]
\ρνηλΜΛ)ίηιρΙεο.
ΰΗΑ-
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ΟΗΑΚ.Α€ΤΕΚΙδΤΙ^Ε 01ΙΑΚΤ.Ε
ΟΟΝΙΠΟΑΤΙΟΝΙ^
ζ [παίζω
β·σ\όζυσσω γ'

{παίξω
[όξΰξω

1
(πίπαιχ*, Ιηάο.
)*· [ώξυχα , /σάίο.

ζ (φξάζω )
[φξάσω 1
[πί/ρξαχα , άϊοο.
σσ\πλασσω) σω' [πλάσω ^[πίπλαχα-,βα^ο.
Ονχάατη ηυ/ιΐ5 εοη|α§3«οηί5 Ηαοεηϋ άιιρίοχ ΓαΕϋπιηι ίη βίάοτι Π^ηίίϊο&αοηε : υϋ άςπάζω, ταρϊο. βαςάζω, ροτίο. παίζω, Ιηάο.
Εικυπιπι άςπάσώ & άξπαζω.
Αηϊοί ρτο §επιίηο σσ αίΐΐΓρ»ηϋ £επιίηιιιη
ττ ) όξύσσώ , όξύττω , βοάϊο.
ο:ηακαοτεκι$τι(:;Ε οιιιντ#
• ΟΟΝ,ΙΙΙΟΑΤΙΟΝΙδ.
Λ [ψάλλω

{■φαλω

νίμω

ημω

Ιψαλχα, ρβιΙΙο,

\κα{
φαίνω

φανω

1
σπύξω
μι [τίμνω

σπίξω
[τίμω

νινίμηχα, άϊβΗίαο.
πίφαγκα, οβεηάο.
ίσπαξκα , βνο.
τιτίμηχαιβϊηάο.

0ΗΑΚ.ΑατΕκ.ΐδτια^ $εχτ^
ϋΟΝ]υθΑΤΙθΝΐδ.
α Γγβλα» 1
[^ιλάσω ")
{γγίλαχα, νΐάβο.
< {τίλίω ^σω\τίλίαω } χα{τίήλίκα, βηϊο.
1 [τ"*
}
[τίσω
)
{τίτιχα, ύοηοτο*
ίμόα

ιο8
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ομ,οω
<Γιία>

ομοσω

ρώσω
ρωω
ττα'ιω
αν{ ψανω Κ<τω
' σίίτω
.«
17Τ7Τίύθ~(ύ
ίν | <7Γ7Γ4ν&)
*
01 ιΙο/»
οισω
Η
οττύισω
ϋι οπυκο

άϊογ.
ϊρρωχ,α,, νο&ονο.
πίτταιχα, , /ενϊο.
Ισίσαχα., ψιαύο*
ίτπτίυχα·, εψιΗο.
χίχξχχ,α, , ραί/ό.
άπνοια, ηχοηιη

δαηί ί§ίϋΐΐΓ ρππικ εοη;υ§αΐίοηί$ ά\τχ^Β&·
ΓΐΛΐεεε, (8, <δτ, φ.
δεειιηείΒε, 7^> χ» Χ·
Τεηΐεε, ίΓ, τ, 3-.
Οϋ3Κ2Β, ζ, (ΙίαρΙοΧ £Γ<7 3Η£ ττ.
ΟαϊηίίΕ, λ, μ, ν,
5εχΓ3ε οιηηεδ νοεαίεδ, ρΓΚίεΓ «, ηϊίϊ ϊη
νεΓΐ>ο <?ήω , ϊμνεηίο , (}αοά Ιβιηεη Γειτέ Γακητί
ίϊ§η!{ΐε3£ΐοηεοι ΗβΙιεϋ, & οηιηεδ (Ιϊρηίηοη^ί
ρΐΌρπχ , & απ» ίπιρΓορπα υι.
νεΛ» ίη ωω, ροείίεβ ϋαηίαιηηκκίο Γαηϋ,
&&3. έ νεΓ&:;$ ϊη ΐω, αω, οω> Ότλάω έ «©ΆίΜ,
ηανίρο. ζωω έ ζαω, ν/νο. «)3&ία> αβ *βαίω9
ριιίφο. ί^ώω ε Λ'ω, άο. ύ<αηωω ζ\) ύ<&νόω9
άοηηϊο.
Ιη ίεπηίηΒΗοηί&ιΐδ «βγτ, κτ, μν, ρποΓ εοηΓοη»η5 εεηΓειιΐΓ είιβΓΑ&βπβϊεβ.

ΒΑΚΥΤ0ΝΙ5.

χ ο»

Οη^&επΛϊοίε ίοΓυπ ίΰηε ψ, ξ, σ, λ,
μ, ν } ξ. ΙΑφϊιάχ λ, μ, ν, ς, (ϋαιηίΟΓ ίη>
τηοε£ΐε»ι1ε$ , ςυό^ ίη ίοειίΓΟ ςαίηϋχ οοη|ιι§ίΐεϊοΒΪ8 χηαέ π)3ηε3ηΕ, νιε ίη ρΓνεΓεηεί.
ΩΓαΗηΗε&ίεοΓ 'βιιεειη υΐείηια ψιίηείΡ &
ρεηυΐείηι» οοπΊρΐεοΓ : ήαοά π"ε ^ Π αυε 3Η)?οϊαίιΐΓ άΙκτά Ίχηη\\ϋ9.\ί)1ι$ , υε ψάλλω» οαηο> ψά
λω: βιιε αΙεεΓ» νοοαίϊδ ΓαΒ/αηέΗν» , σ<®ύ^ω*
βτο , σ&ίζω. φαίνω, αρρανεο, <$ανώ> 3οε ίΐ
βηεερβ ρΓεεΓεηεϊδ, οεενϊβεοΓ ΐη Γιλιογο : χςίνα),

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
0»ρά β φίΐ! ψ&ΥΑΧ) ηιιοηιοάο ρεηαΐηηια εοτϊ\~
ρϊαΐητ , β ίη ρτφηΐϊ βί » νεί ω » άκεηάπηι ΐβ \ι£
ηκηηιιαιη αεάάετε. Νεψιε εηίΐΗ αΓια εβ άϊρΜοη^Ηί
ϊη ρτφηύ τηβ αι &? ί/ ,
λ/ϊλ οοηβηαηία <μι*
^οβίϊοηετη εβϊάαηι , ρταίετ λλ
,
704 <ι«ίί?» ίλανν», 2§ίιο, ρείΐο. βύλομα-ι,
νοίο, ξ§ βηιύία , «/ί?4 ίη»ρεφ£1«ηι ηοη εοήμ^α,ητ«Τ} βεά αΐιαηάε βϋίατηιη 8? ηίψια ΐειηροτα ιηΜααη-

ΡΑΚΑϋΙΟΜΑ νΕΚΒΙ ΑΟΤίνΐ ΡΚΙιΜ^
ΟΟ^ΙΙΟΑΤΙΟΝίδ.
Ιηάιοαϋνί ]?ταβαί.
δϊη§νιΐ3Γ. τν^τω, τι/'<ζ8·τ«/ς, τιί«·Τ6/> νβΡ·
ΡΟβΙ. Τΐ/<ΒΓΤ8ΤΟ)'3 'Γΐί'ΖϊΓΤίΤΟΙ'.
ΡΙατ» 7ΐί<Βττομίν> ιύ<ίστνη9 ννφτνσι.

πο
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Νυεπεπ ΙΓ65 Γαηε , νιε Γη ηοτηίηίΐκιε.
Τγ€5 ίεϊάειη ρειτΓοηχ, <πί<3ττω, εξο νετίετο, τι/<ΏΓΤί;ς, ία νενΙετα$ , τύιε-τίΐ, ίΙΙε νενίεναί.
0}ΧΆΐ\άο ρπεηα ρΙιίΓδϋδ ββίΐηϊε ϊπ μίν, ευηο
ϋπ3ΐΪ5 03Γεϋ ρπιτίΕΐ ρεείόηβ. δεοιιηίΐα & ιεεεϊα
- ρβΓΓοη» (Ια^Ηδ ίνχηΐ: ίϊιηίΐεε εεπηϊη3είοηε, ηιΐ3Πόο ΕβΓ£ΐ3 ρ1υΓ3ΐΪ5 εχίε ίη /, & ίη ρϊϋϊνα νοεε
ίη β», βΐίοφίϊ Γαηε ϋίίϊϊιηίΐεδ.
Αΐϋ ΗΪ5 νειτοίδ Ηβηο Γεςυΐαηϊ ΐΓ3<1οη.ί. Ιη
νοοε Α&ίνζ , ϊη ΑοπίΙίδ ραϊίϊνϊβ , & ρείε-εεπεο
ιηεοϋο, οΙείϊάεΓβειίΓ ρπιτια άο3ΐί$. Ιη ρΓκΓεηπ,
ρεΓίεέτο, Γαεαπδ, ου;υ5θΐιη£]υβ νοα$, 30 εοιο ΓαΕ);ιιη£ϋνο , Γεοαηά» & ΐεπία αΌβΙίδ Γηηε.
ίΪΓηϋεδ , ϊη οχεεπε ιϋΠΪΓηίΙεβ. Ηχο εβπιεη Γε
λοία ΜΓ& εΛ, υε ίηεε1Η§εε, ςύί εαιη εχαηαϊ«3Γβ νοίαβπε.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΟηαηινΪ! (εχ ά'ιεαηιητ εβε ΈατροηοΐΗτη εοη)ί/^αϊιΟΜϊ» άιββειαηΐ ιαηιεη [οία ώαΐΛοΙεήβΉ'α ΐιιετΐ$) &
ϊη ΐεηηιηαήοη'ώιΐ} ίοηνεπΊκηη ηιιοά βοαι βΐ αρκί
ίαίιηοι. Όηάε </«» νετύιοη τύπτω , ηον'ιί ϊκβείίετε,
}αάΙε ηίίοάν'κ αΙΐίΐάΒαηίοηοηαη ΊηβείΙεΐ. Οα<χ οαηβ
εβ> ίΐΐϊ ιιηϊίαχη άαηίαχαΐ ραταάί£ΐηα ρ*βηΙ>\ βοΐεαί.
Ίιηρετ/ε&κηι.
5ίη£. ί'τίΑαττον, ί'τι/«ττ6ς, ίτυ/αττί, νενίεγαΐαΐη,) αϊ, αί.
Πααΐ. ί'τίΛΖϊΓΤίτοχ, ίτύΐΰττίταν , νεγίεταΐαίίϊ) αηΐ3 ά\ιο.
ΡΙνίΓ. ίτύφτομίν , βτ^τιτί, ιτυ'Βτον, νεν1>εταΙταΐ)ΐ'Η$ , &ς.
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νΕΚΒΟΚ.ίΐΜ.

Λ η^πιεπίοπι άυρίεχ είΐ, ί^ΠαΒϊονιΐΏ & ϋεπνροΓ»1ε, ^Η^ιουη! εοηνεηίενει:1»ί5 έ εοηΓοηαηεε εοερεΐδ $ Ηαε εηίπι ΐηίείο ρΓχεεπεϊ ϊγπρεεΓεοΙί &ίΓιαιυιιηε « > τΰτϊτω , νενίενο , ϊτυπτον. λί^α>ί άϊοο, ϊλίγον. ττλκ'3-ω, ϊηφίεο ,
ί7τλ«θ-ον , & ςηία ηεεεί&πό .ηυΓηεηΐδ ί/ΙΙαειαΓαιτ» 3α§εευΓ »ά<1ίεΐοηε Ιίεετίε « , κίεο Λυ§«ιεαΐαιπ ί^ΙΙβΒΐειιηι 3ρρε11»ΐαΓ,
ΤεπιροΓβΙε δυ^Γηεηϋυπι €οηνεηίε ίΐΐίβ νβιν
ί>Ϊ5, <9νι2ε> ϊηοίρΐιαηΐ: α νοο^ΐί 3υε &ρ1κΗοη§ο
ιηιιεαΙ>ί1ΐ. Ναιη νοοαϋυηι & <1ίρΙπΙιοη§οπιιη
ηΙϊςε Παηε ΓηνΐΕ»6ϊ1ε5, ο)αο(1 ΐΏοεεηειίΓ ίη ρΓίεεεΓΪείδ, & 3ΐϋ$ εετηροπίκΐδ 3υ£Γηεηευπι ΓεείρεΓε
Γοΐίεϊδ; αΐίαε ίϊιηε ίιτιπιαείώίΐεδ, ^αοάηοηηια·
ϊεηενίί.
βεεεεπιπι <]πϊε ιηνίΐεηειίΓ , &ίηε]ΐΐ3δ; &
φΐ«ε ηοηΗπειεείίειίΓ, Ηχε εαΐίϋΐ» οίίεηάίε.
' α ] [υ\ } ανύω , ΰννον , ρενβI | «ο, &77//.
Μυε3-{ «
ίλίν'θ-ω, «λίΐ/θον,νίβϋεδ.
ζκο,
'
,
ο
α), όπτάζω, ω(αταζονΙ
νοο»1βδ.|
I 3 Ι ρν&ίεο, Ιαιη.
(ν, ίχίω, ΰχίον, βηο,βηαΙ*ηηιυϋα-{/, ϊξίόω, ιξίυΰν,νΐ/εο ανε$
1>ϊ1β$.
οαρϊο.
υ, ύβξίζω, νβφζονα ίη]ιινία α$αό.

II*
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> , αΐζω, νίξον, ίοΙΙο}
Ιαιη.
ηυ, αυξάνω, νυξανοψ)
Μαϋ3-^ ^ αι*£εο, Ιατη.
1
6ϋε5. | οι | |ω, όιχίζω, ωχιζον, αάϊβόο, Ιαηι.
»ι,
^/οΓ«, ϊίοΓβν, ΓΛΤΖΟ,
ϋίρΗ- \
Ιατη.
ΐϊΐΟΏξ,Ι
(υ, νκοίζω, ϊιχα,ζον , αβιI ' ζ«/7ο.
Ιιηηιηα-^ι/; ίυΒ-ννω, ϊυ&ννον, άπίβϋεδ.
£ο, Ιαιη.
«, πτάζω, ϊταζον, υιιΐηετο} Ιατη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ααξίηιηίιιηι ίεηιροταίε βί ϊΛηίίΐηαηοάο εχ νοοαίί
Ιηνϊ ληϊ αηάρϊή, ηα<ε ίατηεη %η ρτφηή'βί 1>τενιι.
Νατηβ α Ιοηξμηι βί ϊηρτ^εηή^ ^ηοτηοάο βει εχ ε)«ι
ιηαίαύοηε αα^ιηεηίΐιηι , αιηι ιη ρφηύ άπα ιεηιροτα
\ια\>αεήί , κι «χ ρτοβάΐΛ ιοηβαί , <\ιι& ίοιεί οχηηετη
βΗα&ατη Ιοηχαιη ίοηβατε άηοΐιιι ίετηροήΙ>ιΐί? ΝαΙΙατη
ί-ϊ'ζο εχ ήκί ηΐΗΐαήοηι εχϊβιί αιι&ηκηίατη , ηϊβ %αιι
βΙΙαΙ)£ ΙοηξΛ ίήα ίεηιροτα άατε ιχΐιί. Ιάειηηαε άε
ά'ιρύώοηξΐί άίαηάίίτη εβ. Οαιη ειητη οι ακί αυ αηιιέ
βί ά'ιρΗιΙιοη&Ηΐ αίηκε ω ααί «υ, βκ/ΜίΗτ Λ^αε ε]β
άαο ίεηιροτα %η ρτ<έίεηί'α όιχίζω Β αυλίζω, αί^Μ
ϊη 'ναιρεφΆο ωκιζον, %υλιζον. Ρούπι ψΐπτ ηιιιίαήο ιμάτη ΛκχιηεηΐΗΡΐ αιηροχαΐί /αετη.

1
νΕΚΒΟΚυΜ ΒΑΚΥΙφΝΟΚΙΙΜ.

1Ι5

ΕΧΟΕΡΤΙΌΝΕδ, Α (:θΜΜΙΙΝΙ
ΚΕΟΙΙΕΑ ϋΕ ΑΙΙΟΜΕΝΤΟ
ΤΕΜΡΟΚΑΕΙ.
ΛΛυίίαοΓ νεΓβα Γεπ^ηΕ ίη ίιηρεΓΓε&ο, &
Ν^ΓεΙΐηιιΐδ [€ΐτιροΓϋ3ϋ5 α ρΓχΓβηΐΐδ αία, αον>
βρτνο. αί'ω , αΐον, ααάϊο. άγ\5ίασ{φ , α^βίνσον,
ΐηβιεΐηζ βιΐη. άιχΡίζομα,ι , ααιΡιζόμϊΐν } ίαάϊο
Ιη^ιιϊηιΐδοΐβπι « ρΓρ ΗΟζίηεηϋο δίϊΙιιτπΕ /οία,
ίχω, %>Χον, 1>αΙ>εο. ίπω } ίίπον , άϊοο. ίλω, \ι·
λον , ϋαβϊο. δΐο ϊλχω, ίλΛνω Πνε ίλχ,ύζω, <
ϊναΒο. 'ίξ7τω, Ιςπΰζω, βενρο. ΐςήχ,ω,βο. %7ΐαμαι, βαυαγ* ί(>ίω}' άϊΰο. ίςιάοΰ, αοηνίνίο εχ~
άρίο. 'ίζω,βεάεο, νεί βιάΐνε βιη'ο. ίάω,β/ιο.
«ω, ϊηάιιο, ί$ύω} ίναΙ>ο. ί5τω , αβϊιφο. «θνζα,
ιφιεβιοϊο. βγάζομαι, ορενον ; & είάεπι είΐ
γ&εϊο εοπφοΠεοπιηι 'φ ηϊ$ νεΓΒϊδ,.ίΐ ςιΐίε οοηιροίϊΐα ίιβίϊβη!:. Αϋ ίΟζταζω,βιτϊϋτ, ίω^ταζον,
3ΐ3§εΐαΓ ίη Γεεαηώ ί/ΙΙίώ», & ίη ρπΐΏίΐ ρ^Γ «»
ίιόξταζον.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
67Γ» , Ίιπον , αιιρηεηϊαηι })ο€ [κατή εχίτα 'νηιΓνα*
ήνΐί* βτνΑί : Ηίηο ίη ίίηρεταίί<νο Ιιτιϊ , <3ίς. Ορια*
ΐϊνοΗί7ΐοιμι. 5«1>)ιιηέΐΊνο Ιάν ίίπω. ΙηβηιύνΛ
07ΐύν. ΡατΐκΊρ'η ιιττών.
ί3-ο>,ρτο%ιΒ·Λί ρταπτϊΐο τηΐ(1ίο}/αύΐ νω^α* ίη·
ν Μτροβιο ω. 5Ί( ι» ρΙκι^ΗΛίπρίφΆο ΐκάΒ-αν. ^ΜΚ»ι.
ί]ηοί[Η€ νετύα αα&εηΐ ρη ίΐ, κ( ί£&>τα'α>» ά^»- /
ναον,ρτο νζάταον, ϊηιεηοξο. Όοτα ακμή ρτ&άϊ*
8α νετ&Α ΑΗ£ΐηΐ ΏΗΜαήαηί Ιιίιτ* % ιηη'. ίχω, τίΧον.
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Εχ Οϊρηιηοη^ίδ τηυϋβΙιϊΙίΒαβ ηοη ιηοίβευΓ
Γεηιρει· οι ϊη ω, υε νϊεΙεΓε εΛ ϊη ηί<> νει-Βΐδ :
ίιοομαι, οιώδην, βΙη$ αξο. όιμίω νεί όιμάω,
οιμίον > οοηεϊίο. οινόω , ζ» νϊηιαη νεγίο , ζηείτϊο. όιν'ιζω, νϊηηιη οίεο. όινοποτάζω, νϊηηιη
ροίο. όιν'ιζομα,ι, νϊηηιη εη,% όιςξόω Οζκιόςξίω,
βηγο, σβγο οοηοϊίογ. οιωνίζομαι ι όιωνοσ-χ.07τίω»
ϋΐωνοττολίω , αιίξητογ, αηρηγζιαη εχ ανϊΙη$ σαϋίο. όια,χίζω, οιακονομίω , όιακος^οφίω , ξηίετηο , βεη οίανηνι τηοάεγογ. όι£~α'ινω , ΐηιηεο.
ίιχουξίω, άοτηηιη εηβοάϊο. όινοχοίω, νϊηηιη ϊηβηηάο. όιμώζω, ρ/ογο. οιμωζον & ωμωζον,
χιηά& ωμωξα , ρίογαυϊ.

'

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Εχ \ή$ /αί'ιι αρραηΐ, νετίια, φ& οι ηοη τηυίαηΐ
ίη ω, εβί /εηηΐ
άαϊναΐα νεί ίοηιροβία αΙ> Ιη'η
ΌοΐΛίοίΐΐί όιος, Γοΐυϊ. οίνος, νϊηηιη. οιωνός, 3νί$, .
ΛυξίιηαΐΏ'. οίκος, άοαι\ΐ5. οιαζ, Ιειπο, ςΐίνυβ,
ϋίρηίΗοηβί ίυ & α οοιητηυηί αυϊά'εηι οΓα
ίηιπιΐΚίώΠεδ Γυπε. Ακίοο ϋΗΠίεη ιηνιεδηευΓ,
'ύ\& ψΛΐάεήι ίη'ην, ϊυχομαι, ηυχόμην, ονο ,
ογαίαιη. Ηχο νεΓο ίη ι»; ίΐκοίζω, αβιηιϊ/θ.
ψ,αζον. ίιχω, οεάο , γκον. ίΐ£ω> βϊο,
ςυ2πιρ€ΓΓεέί:αΓη ίΐιΡήχ,ίΐν, ρεΓ ί/ηοορεη ϊι<Ραν»
& Αεείοέ «εΓί/ν, βίυενατη.
« ΓηνίΕάενίΓ ηοηηυη^ΒΓΠ ίη ω, ύτάζω9
■'ΨίιΙήεγο , ωταζον , νηΐηεγαΐανι.
'%γ\\ύΛο\χχ\\ 3υ§Γτιεηϋυπι νεηίϋπΓ ίφικί *'
Α:«ίοο$ ϊη ίειηροΓδΙε, μέλλω, βηίνγ«5 βιτη ,
ίμίλλον, ημίλλον, βηίηγη$ βναιη. βύλομαι^
ναΐο 3
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ιι;

^ο/ο, ίβαλόμαν, ύβνλόμην, νοϊείαιη. ίΓύνα,μαι, ναΐεο , ροβητη, ί^ϊ/νάμην, η^ννάμαν.
ΙΛίεΐ* ζ (ΙαρΙίοαίϋΓ ρΐΌρεβΓ ί^ΙΙδΒΐαιιη
3υ§ΓηοηΕυιτι, ρίπτω, ρνο/ϊαο, ίρριτττον, ίρρι'ψα, ίρριφα, ρτο^εοϊ.
"ΑΝΝΟΤΑΤ.
Ηοο ίαηκη ρϊί* νεφ'ι βϊν'ιιηΐΐί ηοη {ιηιρει
ΐί(ετναηί. Ηιηο ρίπτω , ίξίπτον : ρίζω, 3§ο,
&<πο, /ίίξ», ί^ίξα, & α*ιη κατά, χατίξίζα.
- Ιϊάεηι ροϊ(£ ηιοιίο αάΗ'ώεηί , ηιοάο οιηϊηκηΐ αιι%·
ΊηετΗηηι ιειηροηιΐε & βΙΙα&ιαηη , /υ-οΜί ςαηηϊηϊί ταΐ'ιβ
(χίξΐΠ) & νοίηηία! νΊάειατ^ηε , ίιηο Ιοηναιη νοεαίετη αιιί άιρΜοη^αιη ααρηίηΗ Ίη άιιαι νοοαίει χφΐ*
νιιηΤ) άγω, ^ικο, ,κγον, ϊα^ον.
ΌΕ

ΑΙΤΟΜΕΝΤΟ νΕΚΒΟΚυΜ
ΟΟΜΡΟδΙΤΟΡνΙΙΜ.

"ΙΤεφ» εοπιροίκα αυε ςοιηροηνιηΐΛΐΓ εχ ρτχροπηοηε & νει·ϊ)ο ; 3ϊιπ βχ ηοΓηϊηε & νβι>
Βο ; βυε εχ ρΓοηοηιίηε & νεΓΟο ; αιιε εχ
νοιτοίο & νεΓΟο.
I ΡΓΟφοίίείοηεδ ίη οοπιροΠιίδ ρΓ^Ηχίε νοοαΙϊΒϋδ 3θ|ίςίαη£ ρΓορπδπι νοεαΙεπι ο1απΐ3Γη ,
γεγπ ίη ρΓ3εΓεη£Ϊ, ηοαηι ίη ίηιρεΓΓε&ο , ρεΓίβέΐο , 3ΐϋδθ]ΐιε ίειηροπηιΐδ , <]\ιχ ΗΟ^σιεπίπηι
Γεαρίαηϋ: πα,ζακχω , ρεηρετατη' αιιάίο , οίαηάϊο , τταξήχαον $ πα,ξήκασα. , ττα^ακα,. μίταφίξω , ίταηφνο , μίτίφί^ον , ίγαη.φηΙ/ατη,
μίτήνίγοα, ίταϊίβηΐϊ.
Λ

Η α

Εχα-

ϊ\6
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Κχοίρε τίξϊ & 7Γ(>ό, ψιχ Γπ3γπ νοοβίειη Τζ~
ΐίηεηΐ, ττψίχω, τπφίϊχον , οοηίίηεο ,εοηψίεΒον. ττξοά^ω', 7τ^ο«7°ν » ρνοώιοο , ρνοοεάο ,
ςυοίΐ ίηΐ€Γάοιη εεΪ3ΐτ) ήϋ ϊη ρΓ£Εροίϊπ'οηε α'μφ'»
άμφιίννυμι , ϊηώιο. αμφίλισσω, οίγοηιηνοΐνο.
ΡΓχροίϊΐίο 7τρον Γίερε οοηΐΤ3ΐ:ιΐΐ:υΓ: τιςου^ωχας ρΐΌ προί^ωκας , ρτοάϊάϊβϊ , ΰτπξο^ΊιΡωμι,
ρνοάο. Ήξαίχω) τίξουχω, ρναοεάο) ειιήηεο,
Οποίΐ Γι ίη οοιηροΠίίοηε ρΓΟφοίΐείοηιιιη
ευΐΏ νει:βο, νεΛνιητ ϊηαρίαε 36 3ίρΪΓ3£3 ΗεεΓ3 , ϋιιηο ρΓϊροίΐείο ηιιΐΕ2Βίϋ ίϋ3ΐη εεηυειη ϊη
3ΓρΪΓ3Ε8Γη , κα&άτττομαι , 3 κατά & άπτομαι ,
αϋΐηξο. άφαίξϊίμαι , 3Ε) από & αιδούμαι } οϊρϊο Υ*Α δίϊβΟ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηβί
«ο» ί/? ριτρΐΐιιιιιη. Ναηι αρίίά Ροεία* Ιΐ^ιτηιΐ! νπιίττομαι ρτο ίφίπομαι, ίε^υοΓ, ιχ
{•π) & ιπομαι. Οηο4 Ίρ/αηι ιι'ιατη "^οηκα άίαΐεοΐια
ϊη α/α Ιιαίεί.
. Ρο'ίϊα ηΗοηαε' ηβη τατο εχ ργ*ροβύοη'ώ^ κατά1,
ανά, 7ΐας>ά> αΐ'βϊπηί ΐιίΐναιη α, ηααιηνϊι οοηβηαια
βηααίΐίΐ , πα^μίνω , πΐ3ηεο , ρτο ττα^αμίνω. άνςάς , ρτο ανας-άς } Γείυι·§εη8. χάτΒ-ίο, ρτο χατα&ίθ3 βεα κατάρα, α χατατίΒ-ημι, Αέροπο.
Νοη βΐάτη ααΐετη ΐηΐτα 5? εχττα εοτηροβήοηετη
αΐμάιιιτ ηοηηκη^ααιη νοοαΙΊί ρτ&ροβήοηΊί , βά & εοηβηαηί ϊηιτηίΐίαιιιΤϊ
ν ψ'ιάβηι ρτ&ροβήοηπ ανά τηηίαίατ αηίε κ, & Χ ίη 7> αηίε λ »»~λ, αηίε β,
Ι*ί Ί*ί Φ> '» /*» μ\)*6 (χεηιρίΛ οβεηάκηΐ.

ΥΕΚΒΟΚυΜ- 0ΟΜΡΟ5ΙΤΟΚυΜ.
α^καλίω }
{άναχαλίω ,
αγκλίνας
(
\ αναχλίνας ,
αγχαλάω \
ΙάναΧαλάω,
αλλνα
I
ι αναλύω,
αλ,λνγόν
}ρη>{άνίλί'γον)
άμβαίναν
ανάβαιναν,
άμμίσον
ανά μίσον ,
άμμίξας
άναμίξας,
άΐΑ-πανομαι
α'ναπανομαι ,
άμφίξω
\
[άναφίζω,

1 1?

Γενοςο.
ϊεά\ηζη$,
πΙάχο.
Α\ίίο\νο.
οοΓΙε^ί.
αΓςεηιίεΓε.
ρεΓ πιείϋυπι.
πιί&εηχ.
ηυίεΠτρ.
ίϋρίυηι ίεΓΟ,

^λϊπ <νετο τ ρταροβύοηίί «.ατά, ρΐιιήηύϊ ιηοάΊι
νατίαή [οία. Νατη άηχε α/ρϊταίΛί φ, χ ηικίαίιιτ
Ίη εαταηι χεηκει 7Τ, χ. Αηχε θ Εί τ, /ετναχαΐ
ϊρ^αηι τ. Αηχε &\ϊα$ ιοη[οηαηχε$ , & αηΐε ΊηιηηιχώΊ/<;/ λ> μ> ν, ξ, ηιιΐίαίΐίτ ίη εοηβηαηχεηι [εηχιεηΐΊ
βαίίΐεηι , (\ιι& ατηηία ίη Η$ εχεηιρίίι νίάίϊ.
χάββαΜ
)
ίχατάβαλί [ειι χατίβαλΐ, ά«χαί'ί'υσαι,

χατα^υσαι , ^επιαβίΓε, α χχτα^ϋω. '
χα^^νναμιν
χατά ιΡόναμιν, ρτο νΪΓΪΒιΐδ-,
χαζαοντίς
χαταχίίοντίς,
όοττηϊΐαή.
χ-ίκχαξτος
}ρτο^χατάχαξτος,
Ιχ&ΙχίΓκΙυ;.
χαλλύτηη
χαταλί'^ίΐν ,
Γεϋη^υεΓε. ■
χα,μμίξας
χαταμίξας,
πιίΓςεηϊ.
χαννίύοας
χατανίύσας,
βηηιιεηδ.
χατπιυ^ισασα
χατατιυ^σαια. , ΐικεη^εηδ.
χοίτπηα-ί»
χαΐίπίσίν,
α<λάη.
χά-ηφα^ί
χατίφαγί,
οοηιε^ιί.
χαρρίζίΐν
χαταρρίζίΐν3
ρεΓ3§ειε.
%έ%<&*
\
[χατάχ^ί}
ςοηΐΐηεΓε.
Η 3
™τ'
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3£αττ^τ«<θ·ύί/ \ ? 0 («ατατι/τττίεΘ'ύΗ , να ρ υ 1 αιτ. .

'

Ρ 'ιη ρηρο/ΐηοηε «ταςοί, ηΗηψ&χη ιηιιίαίΗγ,
ΐφά^φασίζ) «σα-ξάφασις , <3εοερίϊο, π^πιοηηίο.
κσα^φίξομαι, ΐΓαηδνειΤυδ 3§οιν
ΐΛΐίΤΛ ν ρτ^ροβί'ιοηϊι συν αηη β> μ»"*, φ,-ψ,
ΜΜαίιΐϊ ίη μ; [ε(1 αηη 7 >
λ'»7> 4Βίί ζ* 6*
<τ αΰβάίΐΐΐ, αιι1 1 λ & (> ηαίαΐΐίτ ίη λ & ξ, «ί
(Χί,'ηιρΙα άοοιηί.
συμβαίνω,
συμμανΒ-άνω ,
συμπα,Ίζω,
σύμφγιμι,
συμψαώΰ,
β·ϋ7λ:α<ς&>,
συ?7?α<Φω>
σνγχ,άμνω,
συζάω,
σνςίλλω,
συλλέγω,
συρρίω,

οοη«η§ο, ςοπιιηεΌ. ,
ςοη(1ϊΓ<:ο.
ςοϋυ^ο.^
οοηΓεηΐίο, βρριτοΒο.
οοηΐίη§ο, 3ΐΐίη§ο.
'^Γ3ΐαΙοΓ.
οοηΓςπΒο.
ςοΙ1<ώοΐΌ.
α σΰν & ζάω} ςοηνίνο.'
οοπίταΠο.
ςο1Η§ο.
,,
οοηΗυο.

Λιάά'ιϊ ίηητάαηι βτη'ήίί ίκιιίαΐ'ιο Ίη ρτΛροβίΊοηι
ύ*&0 3 ύββάλλίΐν ρτο υπόβαλλαν , ΓυΒ]ί(:<:Γε.
ΥεΓΐ)3, ίη ςαϊοιίδ οοιηροΠίίο ηοη ηταίβΙ:
ίΐ^ηΐίϊς^ϋΓη Πιπρίκίδ , «υ^εηΐιΐΓ ίη ρπηαρίο :
χα,&Ίζω ,β(ι€θ, ίχά&ιζον. ίνίπω, άϊοο , γιν%ττοι.
χαθίΐ/'ίΓω} ίχ,ά$ίυ<Ρον. Νασι ηκο οοπιροίΪΓΣΐ ,
^ί^ιη ίΊ^ηίβςαηε ^νιοά Γπηρϋα», 'ίζω, \%ω*
'ϊυ^ω^ άοτηιΐο.
δί
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ιιρ

5ί ν€Γο Π§ηίβθ3ϋΐο πιπιειαΓ, βυρηεηΐυιη
βπΐ ίη τηεώ'α: Όταξαμίνω , 'ηιαηεο , <Βταξίμίνον.

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
£(£Ίίιιτ ίατηιη αριιά ΡΙαίοπιτη ίη δγτηροβ. χα&ηΰ^ον > αίίίία νΠ ροί'ικί ηιαιαία ηιιάϊα βΐϊαία. Λιι&εηίΤ
ηαοηιιι \η ηιιά'ιο ^ΐί^υαομαι , <Ρι*ιγγυώμην , Ιϊοα
ίάαη βξηΐβνα ηηοά βιηρίαχ Ιγ^ΰάομαι , (Ιείροη^εο.
Αι·££ηί Ίΐϊάεηι Ψοϊϊλ ηοηηιιΙΙα ιη ρηιιαριο , ΙΉα αΐϊ<ρι\ά αά βφρϊιϊΐ! βξηιβίαϊιοηαη αάάαηΐΛ βάλλω,
ηιίηο , ]3ς4ο ^ αμφιβάλλω* ^οοίΐο νίΐ ςοη_)ΚΪο,
νμφίβαλλον.
31. ΟοπιροίΪΓ3 αισι ηοπιίηίΒιΐδ & ρΐΌηοπυηίβπδ βυ^εηπιηηίπο, ίΐοϋϋ & ςοπιροΠεα εχ ρ3Γΐίαιία ρΓίν3(ίν3 α, όμως νεί όμϊί. φιλοσδφω,
ιφιλοσόφίον , ρΐϊΐοβρίοτ. βιβλιονεωλίω , Ιβι·
βλιαταωλίον , ΗΙινοζ νεηάο. άυτομολίω, τ,υιομόλϊον, βροηίε νεηϊο. 5ίο ναυμαχίω, ρυ^ηαηι
ηαναίετη εοηιηιϊϋο. λ&οβολίω, Ιαρίάε$ βεϊο.
χα^α^ω^ίω, ίηαην άιιεο. άφςονίω, ηφξόνϊον »
«φξόναν» ϊηβρϊεη$ βφ. όμολο^ίω , βιίεοτ; εοηβίεον. όμοφξψίω, εοκβ:/ίζο. άτυχίω, ϊηβΐϊχ
βιιηι } ντνχχν. άγοίω, ίΐ^νοίον, ί^νόζν , ί^ηοτο.
Ορχοίαπι 0ΟΠΐρθίΪΓ3 6Χ ρ^ροίΐίίοηϊουδ,
ςυοηιιη βιηρίίαα 2ΐκ ίη ηυΐΐο , αιιΐ ίη γ3γο ιαία
ίαηΓ, 3\ι§εηΐϋΓ ϊηΐπο : άμφισβνπω) άιιΐίΐο,
Ιχτεο, ύμφισβήταν. άντιβολω , βιψρ/ίεο , κντ/βόλονν. ίμμίλω, Υ,μμίλαν, εηνο. άντι^ικίω,
εοηίτα αάνετβανϊηιη α£0 , «'ντι^/Ιίον , «ντ/^ίχονν.
%
_
Η 4
0^·
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ΟπίΕοΙδΓη 3υ§εηίϋΓ ίη ιτεάίο : ά<&ολαυω9
βνιιον , άπτίλαυον & α/ππίλαυον. Ι&ιχναφ , «>ηον, ί<αηχύςον?. · «γ^ί/ζ*»} ζ» ^ίΐηυ$ ΐναάα,
ίνίΧίίξονν. 'πτξοσχ,ννίω , ααονο, Φτζοοίχ,ΰνουν. Ιγχωμιάζω , ίνίκωμ'ιαζον , Ιαηάο, οείεΐνο. «δτςοΝοηποΐΐα ηυςεηηΐΓ υΐτιηςυβ, Ινοχλω, (ιινΙο, ϋνωχλ^αν. ανο^Β-ω, •ηνώξ&νν, οοντϊξο.
ΙίΙ. ΟοιηροΠί» αϊ πι ρ3«ϊαι1ί5 «Α/ς & «ν Γεςυ.εηΐε νοοαίί Γηικ2θίϋ , δυβεηιυι· ίη πιείΐίο : Λσαφςίω, άίβρίϊεεο^ ηιονοβίββιτη > <ΓνστίΔίν«ν.' «υίζ7«τ'ίΛ'. ίύΟίβιοίΟ) ίυνςγίτ&ν. <Ρυσα.<πηςίω, άϊββάο , ^υσπΌτιςχν. ίναγγίλιζομαι, /αιιβα ηηηΑε Π ροΛ εΓνς νεί ίυ ηοη ΓεςιΐΗϋΐΐΓ νοο3ΐί$
3υι άΐρητηοη^υδ πιιπ2ΐ>ί1ί$ , βυ^πιεηϋιιπι Ηεπ
ϊηίΓΪο , (Ρυςνχίω, ί^υςύχουν , ϊηβεΗχβιιτη. ίυηυχίω, Ιυτύχουν, νεί Απ:ΪΓέ νυτύχουν, βεΐΐχ
βιιιη. ιΡυ%ίζαίνω, α^τε βτο, ί^υχίζαινον , αξΤβ
βεγείατιι.
ϋΙΑΕΕΟΤΙ ΙΜΡΕΚΡΕΟΤ,Ι.
^Ύοηεί /οηηαηί ιενιΊαγη βη&αΐαητη ϊρεφηα. [εοαηάΛ
υ αάάίια /)ΙίαΙ?α χ.ί> αίΐαΐοηιιε αίι&τηεηίο. ίτν&·
ειίαηι βι ίη Αοήβο ρηηια & /εαιηάο νούί αβίνχ:
ίτνψας.,'νκΑΰΐ&β'ΐ, τύψασκί, ν«ΒβΓ3νίί, ντυιιτίζ, τύιαησκί. Ροηο ίη άτίΐιηιβεχίι & ίη <νετ1ϊ$
ίυ μι > αΐίψα ηιαίαΐιοηε ορκι (β{ Ναηι εχ άιρύίύοηρ εήοιιηιβεχϊηαη ΐΰΙΙετε οροϊΐεΐ νοοαίειη /ιιΙ>)ΗηίΙίναηι ι & ίη. νεήΐί ίη μι , ηιαίαηάα εβ νοζαΐί* Ιοηχα
ία
«

ΡΚΛ1ΤΕΚΙΤΓ.

αεββί. ίτ<3·«ς> ροηεΒ.18, τίθ-ίσχί, ροηΰ63ί.
«μικμ <η /ιώ)φΉ ΐχεηιρίΐί υ'ιάετε Ικιί.
ΓΙ'τι;ττίς
Ιφίλί/ς
ίτίμας
ί'τίθ·«ς
η
§^
η. '
(β Ι^ί'ιχνυε,
ΓΙ ϊτυ-φα,ς
Ο
3
ΓΙ
ίά ως

φίλίσχί:
τιμασχί.
βΡίίλοσκί..
τίΒ-ισζί.
Ιςασζί.
εΤίίΡοσχ(.
<Ρί'ιχνυσχί.
τύτασχί.
| θ-*
) <τάσκ(.
I <Γον««.

Ρβίί<* <υπο α βονηάα ρίγβπΛ ργ<χά\[1βτνηι αηιρβηιτη ίοΐιιτη βη£ΐ »·τοη ϊη σχον {οτηιαηι : ίτυπτίς,
τύτττίσχον , τύπησκις, τυτηίαχί, & ϊη χιτή*
ρΐαταΐϊ τύτιτίσχαν , ν6ΓΒ«Γ3ΐ53ηί. Ιη ραβίνο τυτττίσχόμνιν, τΐΛΤΤί'σκ«, τυπτίσχίτο. 5*ί ϊη Αοτϊβο ρήηιο τνψα,σχον , νειΒε^νί, τιίψασκίς, τι/*
·ψασκ«. /» Αοτϊβο [εαιηάο τνττίσχον , ψνπίσχίς ,
τι/πευκί.
Ργαΐετίίιιιη Ρεγβίίυτη.
5«ΐ£. τί'τι/φα, τίτνφα,ς, τίτυφί} νβτΐ*·
γανϊ.
ϋαχΙ. τίτύφατον , ητύφατον , νενΙ>εταβϊ$
άΐέοχ
·
ΡΙνίΓ. τντύφαμιν, τίτώ£ατ«., «τι/φαον.
Η γ
ϋΕ

^
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ΌΈ ΑΙΙΟΜΕΝΤΟ ΡΚνΕΤΕΚΙΤΙ.
νεΓ^αιη ίπεηοεεαΓ 3 νοο3ΐι\ 3ΐιε εΐϊρηεηοη"
§ο, ϊ^εΐΏ εΠ: ϊηίϋυΓη ρειτίέέΗ & ϊηηρβΓίεβϊ, ίιηο & ρ1αδ^ιΐ3Π5ρεΓΓε6ί::, οπηηϊιιπιςαθ
ΑοηΑοηιιη εο|ϋ5<]ΐιε νοοϊδ , ϊη<1Ϊ03ΐϊνί Γποάί ,
& Ηεηίςυε ρ3υ!ό ροίΐ ΓαιιΐΓΪ, άννω·, ρενβοιο ,
ϋννον^. «ννχα, ηνυχίΐν. α<Ρω ,Ύαηο } γχα, γκίΐν.
Ηεηι ίϊε ϊη νεΓ^ίδ ΐηοηο3ϊΪ5 3'άιΐ3ΐ)ΐΐ5 οοηίοηΗηπΒιΐδ, 0]ϋ3ΐ·υΓη Γεευηίΐ* ηοη Πε 1ϊο]νιϊ<ία ^
νεί έ ^υρΐίοί, ηΐηιίπίΓη, ζ,
ψ, σ<2Γίίρω,
βνο, ίσπτΗξονι ϊσ<αταξκα. ζίω}βετνεο, άκΐΐιο,
ϊζίΟν, ίζίΗ,ζί.
Νίΐη ίΐ νεΛυπι ίηοΙιοείαΓ η'ο υη3 οοηΓοη3ΠΓε ίΐΓηρΗρ, 3ΐιε 3 ητικα. & Ιϊ^αΐοΆ , εηιτι ίη
ρτίΕίεπεο ϊεεΓ3εο? ρπι^.α οοπίοη^ηδ ρΓ3?Γεηεί5>
τιί<ΠΓτω, νενίεν**, 'ίτυ&τον> τίτυφα. ')^άφωί
βΐίΐο, ίγ^Άφον, ^ί^ζΰ,φα..
Εχοορπδ <3υίΒιΐ5<33Γη, ςυα: - τη ίηοηοεηίυΓ
έ ιώ\κ3 & Ικμίκΐβ, πιοάδ εβίϋεη πφειυηε
οοηΓϋη3ηεείπ ρΓχίεηε.'δ, γποοΙο ηοη Γερεεπηε:
βλακίυομαι, ίοτ-ρεο , βφλάχίυμαι & ίβλάχ,ίνμαι, βλάιττω, ηοοεο , βίβλαμμαι & ίβλαμμαι, άωηηο ίφ'ϊΕΙικβιηι. ίΡιαηλνφω, νφηίρο,
^ΊαγίγλυΈ-ται &ιΡΐίγλυ<&ται.
ΤίΒ-λασμαι & ί&λα,σμαι.
νοτΙ)3 ίικηο5ΐ3 έ γ &7ζ»> ηοη τερεευηϋ
ίη ρπΕίεπΓΟ ρπιπίπη ρΓΧ^ηεϊδ, Ι^εε ϊίκηοεη"ιιιγ 3 ηιιιεβ & Ιΐ^αίοΙ»: γόω, γωσω,
ηοβοο. γνωζιζω, ηοίιπηρκίο , ίγ'ώ^ιζον, Ιγώ
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Ιιοο ίίεπ οαςορΗοηϊίε ν'ιίζηάχ §Γ3ϋι*3: ϋαπιηι
εηίπι είΓεε η/ΙγωχΛ.
ρεηιηε ρηηηαηι ρΓχΓεηεϊδ Γεαιηάύπι οοίτιπια*/
ηεπι Γε§ϋ1»ιη Γ^ΙΙ^Βίεΐ αα§Γηεη£ί· »ηεε γπιιεηπι
& Ηςυϊάαπ). Ναω Ιίοεε χτ & άΪιχ ηοη ίϊηε
πιαείΕ & Ιί^ιιΐάχ, ίίεΐαηΕ εαπιεη 3ριαοΙ ΐΌ<έ£36
ί}^1ΐ3ΐ)3ΐη εοπιιηαηεπι : χτάομαι , ροβζάε-ο , κίκτπμαι. 7ττόω£φΐ0 ηυο χιύιηνιτ ^πίπτω^ εαάο,
πίπτωκα. μνάομαι, νετηϊηϊβογ, μίμνημαι.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
I '
Ιηνιηίίηγ ΐαηιιη α κτίζομαι , οοη&οτ , ατοί·,
ϊκτισμαι, & αχτάομαι , ίχ.'ήμαι. χ,πίνω, οοά4ο , βααί ίχ,ταχα. Οαίίΐίίηι νηύα ηίΐ&άαιη \ια\>ΐηι
ϊη ρτέίεήίο αποη^ηίαιη χετηροταίε Β βΙΙαύΉαηι , τταξοιήω , ά&κάίοϊ , ττνπαςωνη'ται. <Ριαιτίω > 3ΓδιίεΓ ίϋπι , ^ί^ιγιτημίνος.
ΥεΛα ςυ3Ε 3& 3ΓρΪΓ3ϋ3 ίηςΗοβηιοΓ , τερεΙπηι ίη ρΓϊΕεπΓο ρεεΓε&ο ίεηυεπι ε/υδ: Β-ύω>
//ιονζβοο, ί&νον , τίδ-υχα. Χξίω, ιιη^ο , χίχφχα} υήχι.
. ,
ϋΕ ΑΙΙΟΜΕΝΤΟ ΑΤΤΙ.0Ο.
| Λ ίαςί ρΓΟ ΐηατεηηεηΐΐδ λί & μί ηΓνΐΓρ3ηΐ ΗίρΗι1ιοη§ϋΠΐ «/: λίγω, άΐεο, λίξω, λίλίχα,
ϊιλίχα. λαμβάνω, λ«'ψω, λίληφα, ϊιληφα,
αεεΐρϊο. μύρομαι, βγίίον, ρανίϊον, μίμαξμαι ,
Αϊύοέ ίΐμαζμαί. Ηΐης λί*μα(>μϊ\>η , βη , /β
ίαια.
}ί νεΓΒίδ φΐϊ&ιΐδάαιη ΐη ρΓΚϋεπίό » νεί φ
1ΐ3Π»εη«Ε»α5 [>ι&φηαι& Ααΐςί *, πίΛίιεηίε ΓριΓΪΙϊΙ
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ΓΪΝΐ ρΓχΓεηΠδ : όζάω, ντάεο , ωξαχ,α , ίωζαχ,α,.
α&ομαι,ρείΐον, οϊσμαι, ίωαααι. ανίομαι, βτηο,
ώνημαι, ίώνημαι. οηω, αρεγϊοχ ώγα,, ίω^α.
υεηιίϊϋϊη ίιτιρεΓΓεέΙο, ίωςαν , νϊάεοαιή. ί'α>ν«μην, βηιώαηΐ) &ίηΑοπ'ίΙο ρπιηο, αξα, άήωζα, αρεηιϊ. ώσάμν,ν^ ίωσάμην, ϊτηριιΐί.
Ααοΐά'ιΐ Ηοε ίη &1π5 ^υο^ιιε νεΓ&ίδ, ϊιχω,
αβϊηήΐο. ΡΓ£εϋεΓ. πιεάίο. ο-κα, βο;κα>
,
άϊοο , ΑοπίΙο.ρπΓηο, Ίπτα, ίαττα. ϊΐχ&,ηιζβ,
\\\ Οοιηηιιιηί ρΓΕΕΓέπϊο νεΛοπυτι ίηεΗοηϋοΓϋίη ηΒ α, 1>Γενί, νεί « & ο, ρπεροηιιηπ Απίοϊ
(1ϋ35 ρΓίΟΓ€5 1ϊί6ΓΛ8 ρΓίΕ^είΚΤίδ , ίψζω, €Οϊί{ίϊΙάο, ηξίχα., ί(ή(ΐιχ.α, ίζΐήξτίσμ.αι. αγύξω, ^«ςχα,
α^ή^ί^Αα, , ί'οηξνεξο. ολλω, ώλα} Όλωλα,,
ϋενϋ) ρΓίεϋεπίΐιπι ηιε(ϋαιιι.
Ορο<1 Π ρτχίεπηίΓη εχοείΓεπε ηυπιεηίΓη
ιππγπ Γ)Ίΐ3ΐ)3Γοιιι, ΐιι·ηε εοΓπρΐιαΓ ιεπϊ* ίγΐ1»1>3 Ιιοε ιτιο<3ο :
νεΓειειίΓ ιη |
α
υ
οι
ίώ/Ίεηιηϋ Γυ&;ϋη£Ηναπι.
ον
ΒΓενεδ & βηεϊρίϋεδ, ί£επκ]υε 1οη§2ε ροίίιίοηε ΓειϊηεηίϋΓ ίΐηε^,υΙΙ» πιικαΕίοηε, ψιχ
οιηηία ϊη Ηίδ βχειηρίϊδ αρραΓεικ :
»
' «λ»-

ΡΚ/ΕΤΕΚΠΊ ΡΕΚΓΕΟΤΙ.

' ία;

νλ&ω, »λ»ικα, αλκλίκα, τηοΐο.
ίςωτάω, »"'ς&ίτ«κα, ίξκζότηζα, ϊηίενγοξο.
αλύφω , «λί/φα , άλήλιφα , κ»£ο;
ίλίΐίθ·ω, γιλιν&α, ίλγ\λυ5α, νίηίό,
ίτοιμάζω, ύτοίμακα, ΐτητόμακα, ρναρατφ.
αχ,ίίω, κχκα. , ακκ'κοα, αηάιο.
ΕχείρίειίΓ ίζίίιΡα), βνιηο, Υίζίΐκα,, ίζήξίΐχ*,
ρΓίεΓεπΓο νειτβί «ςί^ω, οοηίιηάο,
ΐΓΓε§ο1&Γ6 ηιιοςιίε εβ «^ω, ί>^/ο, & α7ω>
η&ο3 άηεο.) ^οογ^γπ ΐΐΐνιβ κκα, ίεΓ«χα, & ίηΐεΓροίϊίο <Γο , ί«Γ«ίΡοχ'α» ίβαΐ: Αΐιεηιηι Ιριςα }
αγ»χα > & ίη£εΓ;ε£ϊο ο , άγήοχα Ηίώει.
υΕ

ΡΕΝΙΙΕΤΙΜΑ 5ΥΕΕΑΒΑ
ΡΚ.ΕΤΕΚΙΤΙ ΡΕΚ.ΡΕΟΤΙ.
■ρεηυΐείιη» ρεΓ^εοΙί, & Βίαιη εαάεηι εβ,
τιίψω> τίτνφα.
Εχείρε ρπιτιό (ϋίΐγΐΐχ&α ςυίηΐίε οοη|υ§3ΐΐοηί$, ςιιεε « έιπυπ ιηιΐ£3η£ ίη α; ςίλλω, τηΗίο , ςίλώ, ΐςαλχα. σιρά^ω, βνο3 σ<πτίς«,
Εχείρε Γεεοηάό άίΠγΙΙδΙ)» νοεαίί 3υϋ άΊρηΛοηβο πινίϋαΒϋί εοηΠ.3ηαα: «7», λ^ο, αξω,
«χ^6. α^'ω, οαηο 3 ασω, ψα.
νοεβίειη * ίη ρεηυΐ£ίηΐ3 ρΠιπα: & ίεειιηά'ίΕ
εοη|\ι§3£ίοηΪ5 πιαίαπΕ Απϊεί ίη ο; <&ίμ<ατω,
νιΐϋο3 <&ί(&ίμφα, (κί<πομ$α. βξίχω, βζίζα»
βίβροχα, ηρρ,
»
λ &

ιχβ
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λ & ς οη3Γ3&επίΙίο3ε ςυίηΐΕΕ εοη/υρρϋϊοηίδ
ίΤ)3ΠΡηΓ ιη ρΓίτΐεπϋο ιιε ϊη ίαακο, ψαλλ»,
•^αλω, ίψαλκα, οαηο. σ<®ύξω , βνο , σ/Βήξω,
μ ΓεΓνάϋνΐΓ ςυΗειη, &ά &άΓαΓο\ΐ ΓΜ « ευρηοηίχ {ζΠΚΚΐ; £ίμω, αάΐβεο, £ιμω, «ΓίΛΓί^ίΰ, νί^ά), ηνίμαχα, άϊβτίΐηο. δίο
βξίμω, τίμνω, βνειτιο , βεο, τίτίμ^χα , &
ίγηοορε» τί'τ^Μία. δϊο ^ΐ^μγ,χα, ρΓο ΛίΓίμ«χα. κάμνω, ί,ώονρ, χαμω , κίχοίμίίχα, & χί'*Α^ ϋειίΓ φίσ^υε ίη ηοηηπίΐίδ α(! ΙαεΓαιη ψ
νοο^Ηδ « , μίνω . /κ»» , τηαηβο , μίμίνκζ*. ΙηΙβΓαΊπη οοΛνεΓπαΐΓ ν ίη γ: φαίνω, οβεηάο,
αρρανεο , φάνω, Έ-ίφαγχα. μολύνω, ηιαεηΐο,
μολύνω , μίμόλυ^χα,.
Ιΐ&ζτάχαη οηιηίηο 30/ίαΐυι·, Η^αε ίη νει>
ΒΪ5 ςΗίΙγΙΙδοίδ ϊη ανω, ινω & υνω: χτώω, οσνϊάο, χτίνω, ϊχταχα. χψνω,βΐάζεο, κ^/νώ,
χΐχ^ίχα. &ύνω , &υνώ, τίΒ-νζα, υηο.
1ι««.ΤεΓ£ί3 ρετΓοηα ρΐυι-αΐΐδ ηυιηεπ ρΓΣΕϋεΓίεί
ρει·ΓεδΗ ϋοποέ ϋείϊηΐε ϊη ανπ> τί'τι/φαντ/ ρΓΟ
'πτνφα.αι.
Ργαίΐγϊίιιτη ΡΙίΐ$^ΐίατηρενβΒητη.
5ίη§. ίπτνφίΐν, ΐτίτόφνς» ίτίτνφα > νενίεγανενατη.
^
Ουαί. ίτίΐνφίΐτον > ί'τίτι/φ«/τ«ν.
!
ΡΙιιγ. ίπτύφυμίν*. ίτίτι/φί/τι, ίπτύφασαν.
ΡοπηβευΓ έ ρεΓίε&ο, ηιυΐίηάο λ ίη «τ.
5ί ρεΓίε&ιιαΡ ίηοϊρί»! ά ςοηίοηαηεβ κιηο ργεεροηί-
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ροηϊαΐΓ «: τίτυφ*, (τίτύφαν,
Ιάςνη εβ
ΗΓΓ>π5ς[06 ρπηαρΐϋΓπ: κη/κα , ρενβα ηνύκαν.
Εε Κοο ίηεεΙΙΐ^εηάΐίΓη είΐ (1ε νεΓΒϊδ Πηηρίίοί&ϋδ.
Ναοί ίΐ Πε οοπφοίΐειιηι : ευηε ϊηεεπ'ίαειίΓ « ίηΐεΓ ρεχροΠεΐοπέπι & νεΓ&υεη: συηάτ4ω, οοηβηιθ) συντίτα,χα, συνίπτάχαν. συμβάλλω»
οοιφγΟ) οοη/ΐςίο} συμβίβληχα,> συνφίβλΥιχ,ίΐι.
ΙηεεΓ(3ϋΐτι ί^εηι ΙΐδΒεϊ 3ϋ§ΓηεηπΐΓη 30 ρΓ3?Ιεπίαιτι, τ&ίμίλίωτο 3 3-ίμίλιοομα,ι , βιηάοτ.
(ΓίίΡνκί/ ρΓΟ ί<Ρί(Ρνχ.ίΐ, 3 βΓι/'ω, ϊηβνεάϊοτ, βιύ'
εο ; & Ηοο ηοη εβηεαπι αρικί Αιπ'οοδ, Γε<Α ειΪ3Γη αρυό Ιοηεδ & Ροϋεαδ; <Ρί<Ρίκτο ρνο ί<Γ«'-ι
<Γίκτο , ϊ <Ρίχομαι , οαρΐο , βφϊρϊο.
^
Ρππϊ3 νοο3ΐί5 ρΓΕΕΕεπίοηιτη Αεείοέ τεάυρΙίεαεοηίΓη, 3<χίρίε Βυ^τηεηευηι ϊη ρΐυδορ&ιηρεΓίεέτο : α'χΗχοα, κχίΐκόίΐν; ρΓίεϋεπεαητ τηεάίυιτι 3Ϊ) αχίί'ω» αιιάιο. ο^ωξυχα^ α^ωζόχίΐν,
αε> ο^ιίττω, βιάζο.
Εχοίρε ίληλύκίΐν & ίληλύ'δ-ίΐν, νεη£γατηί
&\) ίλήλυχα. & ίλ«'λνθα.
' 111α γεΓο, ίοΜπτα > 'ίοξγα , ΐοιχα, 3ϋ§τηΝΐΓ
ίη ίεουηοΐ3 Γ7ΙΙ3Ι13 ; %άλ<αηη ^ /ρετανενατη. ίωζγυν> βεεεν/πη. ίώζίΐν,βηήΐϊίβιενατη» αβϊιηϊΐαν«τατη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όΐγ'νυαηίΗτ \)&ζ νηΙ>αί ρτΰηιιιη ({ηιάοη αϊ ίλΦω, ηΗοάιβ, ΓρεΓΟ, [ειι ϊπ Γρεπι ϊηςίυοο, οημί
ρ<£ΐ(ΤΗΗΐη ιηεάΊιιηι φ Αίήοβ , ν*1 ^οηϊιε , ?ολ«ζ<Γ4
ρπ> «λ<3τα. ίίζηηάαιη α νετίο ρίζα, ίίόο, ρβιγο,
ρ&Ηήιηηχ ηΐ(4ίΐ4ΐη εβ ί'ρρογα>) αί>Ιαίο^κ« αηο ζ, Φ

ια8
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/αίΐα ηιεταίύεβ, Ζοξγα. ρο ί^ο^α. ΑΙ'ύ ΐατηεηι βηΐ'
ρΓκ'ια! α\> ί[ξγω βιι ιίξ^ω άεάααιηϊ. ΤβηΊαιη βί αί
ϊιχ.ω> ίΪΓηΐΙίδ ίμπΛ, ΒίΓιπιϊΙο, αιβ4ί ρτχίεήίιαη ηΐΐ·
άϊιιηι Αιϊκηιη ιβ ίοικω.
ΒΙΑΕΕΟΠ ΡίυδΟΙΙΑΜΡΕΚΡΕΟΤΙ.
Τ)ήϊηα & ίετϊΐΑ ριφηα βηχαΐατυ Αιήοέ εχ'η Ίη α
βηε ν; ίτίτύφη ί·^ώ, νει·ΒεΓ3νεΓ3ηι ε§ρ, «'τβτύφ» ίχ,ίΐνος > νεΓΒίΓϊνεΓϊΙ ϋΐε. Ηιηε ίχ,ίΧψη , Ρ1αι~
{/ιιαητρεφίΐί ηιεάίιαη α χαίνω , Ιιϊο :
γ<Ρη ρτο
ΜιΡίΐν, ΓςϊνεΓ3Πΐ, ώ ϊι<^ω, $ϊφιε Ηοε ϊηιιίαιίοηε
»«>«,
ρήηιατη ρεφηαηι ρΐα^ΐίατηρεγ/εοϋ αίϊινΊ,
0 τηίά'η ρετ ία, & ίεη'ιατη ρετ α εβετιιηΐϊ $εΡία,
ΤανεΓβπι , νι^ίας , γ^α , ψΛ$ Αιήά , & Ίρβ ημο~
ψίε ^οηεί , άε'ιηοερ! /'» « εόηιταύαηΐ.
* Ύεη'ύ, ρΙαταΓυ Αιύιε βηιΐιιτ ϊη νταή, ί'τίτιίφίσ&ι , νβΓΒεΓϊνεΓϊπΙ. ΙλίλοΪΌΤίσαν , (ΙεΓεϋςυεΓβηί.
^Γίσαν, ΓανεΓαηί. βκΗκο'ίσαί' , ΛϋίΜνεπιηΙ.
Λογΐβιι$ ργΐίηιι$.
5ίη§. ^τι/ϊί/α, ίτυ·φας, ίτν-φί, νενίεγανί.
ϋυαί. ίτιίψβίτον, ίτνψβίηΐί'.
ΡΙβμΙ. ίτι/ψαμ», Ιτι/ψατί, ίτυψαν.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όκνηιΐ! Αοήβα! & Αοήβιαη: 'ιΙΙαά βα\>\ηίεΨι%εηάο Χξόνος* ίιοο [ηΠηίεΙΙι^εηάο ίετηριυ, & η'ώ'ιΐ
αΗκά βρηβίΛί εχ νί ηοηϊιηΐ* Χξόνος άόξιϊος , ηι/αη
ΐετηριΐί ΜεβηΊΐΗΐη. Κεβροηάεηΐ Αοήβί ρτΛίεήίϊί Ί-Λΐίηοταηι. Ζ,ϊεεί εηϊηι ηοηηαΙΙι ηαάαηΐ Ίηεεηαηι εβϋ
β$η'φοαύοηεηι , ρααΐίιΐΐ αηΐέ τα ρτΛίιήεήί αη τηιιΐΐο,

\ ,

ΡΚΙΜΟ.
,,ιαρ
Ν.
Χ
ϋ ίαϊηεη νιχ ο!>(εγ<ΰαΙιιτ αϊ αη&οήΐηί) ιιί εχιτηρία
ρα]βηι ούνϋί οβεηάι ροίεβ. Νατη <;«»? Ιβ, τατει νήη*
ίψϋ Ραηε^ήύ αίι : πολλάκις ί&άΰμαο~α των τάζ
ττανιιγύξίΐζ συναγαγόντων , και τΐ&ς γυμνιχύς
αγώνας καταςησάντων , Ότι τάς μ$ν των σωμά
των ίυίζιας | «τω μνγάλων <Γω^αών Αξίωσαν ^ψικ
1)0* & αΐιοϊ Ίη εαάεηι ρετ'ιοάο {εηκεπχει Αοήβο* ; 'ηοΗ
%άιηι β&ηφιαη άκαΐ, ηυοά ργάΐεϊίιηηι ριφ&Ηηι ,?
β φαί* οηιηα ΊΙΙοι Αοήβοι ίη ρτ&χεηΐιιιη ηιαίέι , αη
αΐίατη όταίιοηα βχηΊβοαήοηειη εββύει ί ΡτοΜιΙΪΗί ιβ,
ψιοά αϊη άΊίΐιη: , η&ι ΐειηρονα νοίαύ Αοτιβα βη ϊη·
άεβηϊΐα, ηιιοά Ηαοιαηί βι^ηιβ^.Λύοηεηι Λ ϊηίεΐάατη ηα'ΐ'
άεηι ργχίεήΐατη, αΐηιιαηάο βαχηταΥη^ ηοηηαη^καίη
ργ<αβηίεηι. Ρϊ£ίεγϋαηι, ιη ιη εχεηιρϋί αΙΙαιίι ; ργ<α·
βηΐετη ρ*&άύριιέ ίη ίηβηίιίνβ, νί αρνά Ιίοααΐΐηι εο*
άετη Ιοζο , & τη'ύΐϊεί αύάί : ίτηι^ν) και όι λόγο}
τοιαΰτνιν ϊχασι τύν φύσιν , ώ& οιό[ρΐ, Ιιναι τι βξϊ
των άυτων ττολλαχως ίξηγγισα&αι , και τάτ«
μίγάλα ταττανά 'τιοίήσαι , και τοις μικζοΐς μί·γί&ος ττξοι&ίΐναι. Ηκ ιεγχέ οηιηε* Αογ'ιβί 'ιάεηι β^ηί"
βοαηί , (\ιιοά ίζηγίΐ&αι , ττοΐίΐν , πξοςι&ίναι.
Εαηάετη ηοίίοηετη Ιιαίει ίπΐεγάκητΑοήβαι ιη 'ιηάΐ*
ί4ί«30, Ι/Όογαιει αά Όετηοη'κ. κάλλος μ$τ γάζ η
Χξόνος άνάλωσίν , « νόσος ίμά^ανϊ. ΡυΙςΗϋΐυίΙίηεΒ* ηυίΗειιι νεί Ιεπιρυδ 3Βΐυιη», νεί ιηοι-Βυδ
^πΊΐπίρίΐ, ργο άναλίσκίΐ & μαξαίνίΐ. Ν]β </«/*
ά'καΐ εβε εηαΰ,Λξεη.' Ιη Ιπιρεταχρυο & Βα^ΐιηβννΦ
β&ρε β*1>ίί Αοήβμ! ν'κειη {α(αή, τι/'ψον, νειβεΓαΓο
Ιυ, νεί νε&εΐΜί , τυψάτω, νει Ι>εΐ3ίο ίϋ^, νεί
νεΓΒεΓ3Βϊί^ (άν τι/'ψω, Γι νειΒεΓδνεΓΟ, ^καηΐ'υΊί
{τεηιιεηιεγ ήιαάετη ρτοτβί βί β^ηφοαύοΜ! οκηι ριχ[εηιϊ, τΰ-φον, νβΓίίβΓ», ίάν τιίψ», β νεΓΒεΓεπι.
'ϊαίξψ /.
I
ίαάεηί
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Εαάιηι φιο<\Η( ν'ι*
ηοήο «βίαίϊβιτηε ΐβ Αοήβα*
ηαα ιαηροτηηι ηιοά'ι ροκηιίαΐϊί , ρεηηίβϊνΊ /<?« ΐοηζα*
βνϊ) Μ ΊηξϊΛ άοίώϊηιιΐί, πιαχιηιϊ ΐηΜ ρατίκαΐα αν.
ΙίΛ^ΐίΐ ηοη βηιρετ εοάεηί ηιοάο Ιαήηέ Χ(άάιηάιι$ ιβ
Αούβια, (ΐά ν'ιάαε οροηεί^ ψ'ιά ΐοΐα ρετίοάί βϊηΪΙηχλ φ /εητεηΐΜ ΊΛύο ηψηαΐ.
1 Ήειτι 3\ΐ2ΠΐεηειΐΓη Η3Βεε υΐεΓαυο Αοπίτο»
ςυοά ΪΓηρεΓπχευπι : ίτυτττον, ίτυψα, ίτνττον,
*νόω, ίιννον, ίινυσα.
]|
ΟΐΒΓα&επΛίοΒ Αοπίιϊ ρπ'ηιί εαείεπι οίΐ,
ψιχ Γαευη, α ςαο ε£Ϊ3ήι ίοπτ^ευΓ οοηνβΓΓο
ωΐηα, & ρΓ3?ροίΐεο αυ§ιηεηΐο , τιίψ», ϊτνφα.
Εχοίρε ρπιπό ί7τω, ί/7τα, άζοο. ,»ίιγιω9
/ϊϊο, ηνίγζα. τίΒ-νμι , ροηο , ΪΒίιχα. ^ί^ωμι,
ί/ο , ίίΓίϋκα. '/ημι , ηήΐίο , «χα.
Εχείρε Γεεϋΐκίό 1ί3εο νεΓΕί»: χίω, βιηάο,
%Χία νεί ίχίύα. καίω, ντο, νεί χάω, ίχηα.
σιύω , ηιονεο , ίσίΰα. αλίνω , νιίο } ίιλίυα ,
9να£Ε ΐη α ρυπιπι εχευηε, ία^ΐατα ίαΐαΓΪ οοηΓοηααεε, χώσω, χα,ύαω, ςυβιτινίδ τερεπαιοΓ
φΐοφίε ΑοπΛιΐδ , ίχνυσα. & ίχαυσα.
$ί Ρεπαΐείπι» ΑοπίΙΐ ρπωί εβοίειτι εΛ α,υαϊ Γυ«
Ιαπ, (επιρεΓςιιε ηαιυι·» 3υε ροίΐιίοηε 1οη§»,
παΉό) ορβηάθ) ϊτταισα. λίγω, ίλίξα, άίοο.
Ιη £ε«Ϊ3 ιαηιεη οοη/ι^αείοηε, ΐεεπιςαε ΐη
<}£ΐ3Γ£α &Γεχ£&, ιτκχίο ΒΓενίδ, ίτιοάό 1οη§»
«Λ ρεηυΐ£ΐιτ)3: φξάζω , άίοο , Ιοηιιογ , φ^ασω,
ίφ^ασα. χνλ'ιω, νο/νο, νο/ι/ίο, χυλίσω, *κιίλισα. τίλίω, ηλίσω , ΐτΐλίνα, βηΐο. γίλάω,
γίλάσω , ιγίλασα,, Ηάαο. ανΰω, ρ«τβ^ο, £νν?
π* , ΰνυαα.
Ροβ

5Ε0υΝ0Ο»
ι5 1
'
Ροεΐ3ε οίίπτιίηί Γεηάεηϋεδ, Γχρο §βπιίη»ηϊ
ιτ, ίτίλίΐσα,ν , ίγλασσαν.
Ιη ςυίηι» οοηΐηρβίΐοηε, ςιΐίε ρεηιιίΕΪηιαπι
ίυϋϋΓΪ οι-ενειτι η3θεε , Πε ρΓο^αςςηϋα είΐ ε*·
άειτι ρεηυ Ηπια ϊη ΑογϊΠογ
1
γ α. ίίποπ ιηνίΓδϋυΓ ίη «, ίϊ 5η ΟΓδτΓεηΐϊ φ
ίΐηιρίεχ ίαεπε : ψάλλω, ψάλω, ϊ-φηλα.
5ί ίη ρΓΐεΓρηπ ίαεπΐ _αι, ευηε α ίΐκαπΆο
Ιϊοέ ιη\Κ3£ΐΐΓ ίη »; εοηιιηυηϊΐεΓ νετό τεεΐπε»
ΐϋΓ : /ψ,αίνω , ηιααιίο , μιάνω, ϊμίννα,, Αηίεε,
οοΓηηιυηϊΐεΓ ίμ'ιανα. φαίνω , αρρανεο, οββηάο,
φαν», ίφγινα., ϊφανα. ΕΛ βυϋίτη ηίε α Ιοη%απ\ , αηο<1 ϊη ίίκυπ) ΓυεΓ3ΐ ΟΓενε.
3· Εχ ί ίαηαπ βιείεπά», (1ΐρηίηοη§ΐΐ5 8άα*:ϋο
$013; (τπίίςω, σττί^ώ, ίσνίίΐ^α, βνο. ςίλλω,
τηίίΐο, ς-ίλΛ, ίςαλα. ι &υ ίη ΓυιοΓο ΒΓενεν
Με ίειτε Η3ϋεηευΓ 1οη§εε, κ^ίνω ,ριάίεο , κς/ν»,
Μ^να. ότζϋ'να, ότξννω, ωτζύνα., ίηιρείΐο.
/ι

Λογϊβη$ βςιιηάΐίί.
5ίη£. ίτυστον, ίτυ7πς, ίτυ7Π*

ΡκηϊοΑοπΑϋδ &\) ΐηιρεΓίεΛο , εη/ιΐ5 οίίαην
»ϋ§ηΊεη:ιΐηι 1ΐ3ϋεΓ.
Τεηία ρΐυηΐίδ είΐ χα,υαΗδ ρπηίίε ίϊη§ιιΐ3Π.
ΡβηυΙεϊηΊ» ΟΓενίδ είΐ, ας Γεπτιέ υηϊΐ εχ αηείρίηοΐΐδ , α, ι, ν.
« & ω ρΓεεΓεηιίδ & ίηιρεΓΓε&ί πιηίβηηΐΓ ίη
α : λ)ί/2α>, ΐηαβεαίνιπι , ίληβον, ΑοπΛο ΓεευηI %
άο,

1|*
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(Ιο, ίλαβον, αοαρί. τξ>ώγ», εοιηεάο ■, ίτζω^νι^
ιτξα-γον , οοτηεάϊ.
> α/, αυ & « 3β)'ϊαϋη£ Γο1)/ιιη£Ιίν»ιη : καίω,
αν* , 4χαον . ισαύω ,
, ϊησα,ον. άχύω , αιιάϊο , γ\χοον. «/> ίυ> &&)ίοίϋηΐ ρπΕροΠηνΗΐη <,
λί/<σ·&)> νεΙίηφιΟ) ϊλκατον. φίνγω,βισίό, ϊφνϋίίΓγ1ΐ303 ςυίηϋίΕ οοηίυ§3ΐίοηΪ5 ηιυϋβηΐν*
& α ϋη α; σ^ίίζΐύ, ίσισα^ρν ,βτο. <Γ»'ςω, λττοηο, ι/Όξβν. ςίλλω , ίςαλον, τηίΐίο. τΊ^νω,
βΐηάο , ίταμον & Ιτίμον. Ιείειη ςυοςηε ίη 31Ϊ3·πιπί οοηίυ§3Νοηιιιη νει-βίδ άϊίΐγΐΐδοίδ οοηπη§ί£, ρΓ3»αροέ ίΐ η3θεη£ Ιΐςυίόαιη αητε «; τ^ί«τ», νβτίο, ί<τ%α<&ον. τ(^<φω, «τςοκφον, »«#γ/Ό. κλίΉΓτα), ϊχ,λ&ατον , βιτον.
Ηαες ϋ»Γηεη κί», λίγω, άϊοο. φλίγω, ντο.
βλί<ατω, νΐάεο ; ηοη πιιι[3η£ ί ϊη α.
Τπίχΐΐβ^β 9°'η1:ίΕ »β;ϊπαηε /οΐ3 εχ «/; οφ*»λ», άευεο, ωφίλον. ί^ίίξω, εχεϊίο, Μείζον.
δϊ ρεηνι1ιϊπΐ3 ρΓΣείεηΐίδ & ΪΓηρεΓίεέΐί οη^3 ίϊε
ροπώοηε, 3θμαπΐΓ ΗεεΓ3 ϋΐα, ου» ηοπ είΐ
ςη3ΐ·3&επΠίθ3 : κάμνω , ΙαΙονο, ίκαμον. τίκ
τω, ρατζο, ϊηχον, φΐβίϊ έ τ&». ά^ίλλω,
ηπηαο, γι^γλον.
Ρεηιιίππιαιη ίη ηοε ΑοπΛο 1οη§3Πΐ ηβ&εηί
Γηο1ΐ3 άίίϊγΙΙίΐβΗ, εό ςυόά ίη εαηόειη Γ^ΙΙββΜη
αιάαί Ηυ§ηιεη:οιη ιεηιροΓβΙε , νεί 1ήεΓ3 1οη§*
Ιοοο 3ΐι§ηιεηπ : ά,^ω, εαηο, γ£ον. «λκω, ί»νϊί>ο, «λκον. «λα>> οιφϊΟ) %ιλον. ««π», ^ζ'ίΌ^ μ
ικτού. «λω> 1)αΰεο , (ΐχον. τήκω, νε7ΐϊο·> »κο*ν
ΐϊίΐεο,

5Ε01ΙΝΟΟ.
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νΐάεο, ΊΐιΡον: Νηγπ /Τον ροεπαιπι είϊ, Ηοεε
ίΐϋδ φίοςιιε ΓατίρεοηΒαί - υΠεβεαηι: ίλίν3·«,
«λθ-ομ, νεηίο, ρεε Γ/ηςορεη, ρΓο «λι/θ-ον.
Ιηνεηίεαε εεΐβπι ιγιΓ^ΠλΒϊ ΑοπΑί ρεηυΐείΠΙ3 1οπ§α: ίνΐγκω,^ ηνίγκον, /ενο. <ατί(&(ϋ,
άεναβο , ί&αζ&ον. «Γί'ςκω , ί£α,ςχαν, νϊάεο } &
ιηεεβεειείϊ, ϊ<&(>α3·ον , ίΰΓζαχον.
Ε,οη^απι ςυο^υε Ηα&εηε ρεηυΙίΐιηαΓη εηιιΐε* οΪΓουιηΗΰΧΗ ρτ'ιτηχ & ίεεαηάχ οοη}α§3εΐοηϊδ, Πνε (ΙαΗΓαιη, ίΐνε ρίαπαπι Γ7ΙΙ3Β3ΠΙΠΙ :
%ίω , %%ον , ΙιαΙιά. ίυξίω, ίυρον, ΐηνεητο. βλ&·
ςίω, ϊβλας-ον , ^ενηήηο. ^αηχτίω , β>ηο , ίοΓ«νί/7ο,
Νϋιΐΐ εηίαι ϊη Ηϊ$ ιηαΐ»ηαΓ|ρΓίίρεεΓ ΑοπίΙαπι.
ΌΕ ΟΗΑΚΑ(:ΤΕ]ΙΙ$ΤΐαΑ
5Ε€ϋΝϋΓ.:

ΑΟΚΙδΤΪ

/"^ΙΐΜβόίεπίιίοα εαάεηι είΐ Ηυμι$ ΑοπίΙί, ρτ»Γεηείδ & ίιηρεΓΓε&ί , Ιοςυεηάο (1ε οΗ»Γ3£εεπίΙΐθ35 ςιΐίε Πε οοηΓοηαηδ, τύ&τω, ίτυοττον, ίτνατον.
ΕχοίρίεαΓ ρπ'πιό, βλάιστω, ηοοεο, ίβλα*
βον. χ.ξΰ'αττω, αΐβοηάο , ϊκ^υβον. καλν^ττω,
ίερο, ίκάλυβον, ρεΓ β; & βά^ττω, ϋηξρ\
ϊβαφον. ·3·α<3ττω, βρείίο, ϊταφον. σκώσται,
/οάίο , ίσκαφον. ρά<&<τω , βο , ϊρρα,φον^
ΕχοΐρϊαηεαΓ ΓεαιικΙό νεεβα ^\ιάπχ οοη/α£»είοπί$, «ροπιπι ίοεαηαηι Ιια&εε οΗβεβάεεπηίο&ιη ξ> Ιΐίώεηε βηϊιη ςεΐ8Γ3,&6πίΐϊο*πι γ,
I 5
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ςυοπαιη νοΓο ΓαΕΟΓΟΓη ΗδΒεΐ σ, οΗ3Γ3&επΠΙ03ΓΠ ΗβΒρπΕ οΓ, όξΰττω , /οάϊο , όζνξω , ώςυ*)/ον. φξάζω, Ιοηηον ■> φξάιτω, ίφζα,ιΡον.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όιβηιηίια ίη χω νεί ίυω $(τϊ ίαχεηϊ Αοήβο βε(αηάο. Νοη εηιιη ά'ιάτηιιι α (ατα^ίύω , ίπτακΡνον ,
ίηΐΐϋϋο. Νεο α ~ βασιλίνω, ιρ§ηο, ίβασίλυον,
»ίί λ κξνω, ρυΐίο , ίΚξοον. Α νετίιο ίατηεη άχύω
«βίτρα* ιιτ ηκοον , βά τηαβ'α αριιά Ροϊίαί , ^«λ?μ Ομ/ο^ίί, ψ'ι Λοηβαηι ρχϊηιαηι ΰχουσα/τεηιιεηΐαηΐ. Ει
ε/ιιαηινϊί ίη ψαττ* α'η}«£αΙίΌΜ λ $«Τ)Ιύε( 'υεήο /οτ~
ΊηΐΛή ραβιηί Αύήβι [εαιηάί , ηοη οηιηα ίαηιεη αβΐΛίϊ
/αη{. ζ>αα εκϊτη ανάϊνίΐ κηηαατη ίφζόντίί^ον^ &
φροντίζω, ςοΓΟ, αυί ίβά^^ον, α. βαί'Ίζω,
νίάο , ααΐ Ιφΰλζΐ^ον , α φνλα,ττω , οαίίοάϊο ,
«ν6θ? Ηνγη αιιίηη β$η'φ<αί Αοήβια βεαιηάιΐ5 ,
ηιιοά ρήτηαί , ηεηαε ηεοφίαΐκ, [εά ίοριζ (Λν/α ίη•νεηίια & Η]ατραιΐ4ί φ α ΟχΛία.
ϋΐΑΐ,Εατι Αοκίδτι δΕουΝΌΐ.
*/ Ιηιαηι ροϊ{οηατη ρίηταίετη /<«ίί»ηί Βοεοή ιη ϊτηρεν·
/εέίο , & ίη ΗΜοψε Αοήβο ρχιεηχ βΙΙαϋί , ρπηΐΛ ρΐιιταΐυ ηαηιεή : ίτύψτομιν , ΙτυΌττοσαν ,
ΐτόψαμίν , ίτύψασαν, ίτυΌτομίν, ίτύ<®οσαι>.
Ηιηί 'ιΙΙα: ί^οσαν>-, ϊόνεηιηΐ. ηλθ-οσαν, νεηεηιηΐ: Ιμάδοσαν » <3Μίς&Γυηΐ , ρτο'α<Ρον) ?/λ3"ον,
ϊμα$ον.
5οΙ*ηΐ ειίΛηι ^οηΐ!
Ροεί* (εαιηίο Αοήβο 13 '
ί'ιο &Ίη αΐιίί ηιοάιι , [<ερε ργχροηετε αη^τηεηί«ηι />/*■
αήή: χίκα^Όν ρτο Ιχα<$Όν> α, 'υεήο χάζα>} οοηβηβο, ιηΜαύοηε τν χΐηκ: Ιιϊηί Αοήβιι: βίαπάκι
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ραηΉΊρϊι χίκα<Ρών ρτο χα^ών, & ηιιάΐαι, χιχα^ίμκν ρτο ίχα^όμην. Χίχάμ-ω ρτο χάμω, Αοηβιΐί
(αιιηάιΐί [Ηΐ)}ΗηίΙινϊ , α χάμνω. τίτα*γω\ ρτο ταη/ών , α ύεηιαίΐ τάζω , ηιιοά (β λαμβάνω , 3«ϊρϊβ, βρρΓεΗεηΗο, «ί ΛηηοίΛί ΕαβαίΙ)ΐηι ϊη ΊΙΙηΛ
ΙΙϊαά. ι. ,
,
Ρ/ψί ^Ο/Ρος τιτατγών ά<ΏΤΰ βιίλΐί Β-ίσΐϊησίοΜ
Όι](άχ ηιι ά( ι(ζ\ο ριάε αρρτώίη[ίΐτη.
ίϊτηϋία ιηηΙιλ ιχιτηρία ραβίηι οοοαττιιηί αρηΛ Ροϊιλτ.
ψηίιιηΐΐη ρνΐηιηιη.
δΐη§. τιίψ»> τύψίΐζί τμ'ψί/, νενίεναΐβ.
Ε>ιιαί. τνψβτον, τυψίτον.
ΡΙογ. τΐΛ^ομίν» τιίψίτ«> τϋ'ψίίσ/.
Ρϊε έ ρΓεεΓεηπ γπιιγ»13 οΙΐΗπιέϊεΓΪίΙϊεβ ρΓ3&>
Γεηΐίδ ΐη οΗδΓίΐ&επίΙίεβιη ίΐαεαπ, λίγω, λίξω,
άϊοο. μ^ω» 4σω> 'εαηο. · ΡεηαΙίίΓτι» ίαεαιϊ είκίεηι είΐ φΐεε ρΓίεΓεηΐίδ,
λίγω, λέξω.
Εχοίρε νεΛΕ ςυίηίδε οοη/υ§3Ποηϊ$ , ςυκ
ρεηιιΙιΪΓηΛΠί Γιπυπ οοπτίρίυηΕ, α^'ίοίεηίΐο νεί
ροΛεήοΓεπι οοηΓοηβηΐείη , νεί νοοδίεηι Γυ&ίαη&ίν3πι εχ άίρΗΐ:Ιιοη§ο; ςίλλω, ηήϋο , ςιλω. σ'&ίίξω, σπηξω, βνιϊηοί
Εχοίρε Γεαιηάό νοΓΐ>3 οοηΐΤ3&3, φιλία ,
λττιο, φιλήσω, τιμάω, τιμήσω, ΰοηονο. «Γηλόω, τηαηφβο', <Ρηλωσω. Οϋ3ΓηνΪ5 ηηχάατη
οοηνεηίαηί οαπι ρ^3^ίβη^ϊ 9 <ατούω, ΙαΙ>ονΌ, <&ονίσω. ^'ίλάο») γλ^®) ήάεο. όμόα, ^ητο}
όμόσω.
I 4 "
Εχεί-

ΐ5 6

^ΑΡ. χτιι. όε ρυτυκο

Εχαρβ ΓβΓϋΐό Β3Γ7ΕΟΠΕ ηοηηηΜβ, φΐεε Ριίοηιπι έ οίΓΟίιηιΒοχίί» ΓηυηιαηΓίίΓ, &ίλω, νο/ο,
Βηλήαω. οφύλω , άεΙχίο , άφνλιίαω. ανζω, αη*
£εα , άυζήσο). «ψω » ίψ»σ&> , οοί/υο , οοηοοιρο.
#λίζω, ατεεο, αλϊςήσω. ^ιο (ζχλομ,οα, νο/ο ,
βχλήσομαι. ο^μα,ι, ριιίο , οήσομςαΐ (}ΐΐ3Γι £
Εχοίρο <}γ3Γΐό «ζρ-λέα», ηανίξο., βίω,βι/ο.
βπο, νίω , αηηυ,ο. χίω , '/ιιηάο :. ψχο·
Πιπί ίυιαπίΓη εχϊε ϊη «υσω: <ατλίύσω , /κώτω,
«ρηϋκϋ
νίύσω & ν»;α>, %ΐύσω> $\ο κλάωΛ
^ίο, κλα,ύσα. καίω, κγο, νβΐ χα'«, χαυσω.'
ΤγΪ3 ςυο<]ΐΐ6 ΓυΐυΓ3 ηοη ιεΐίηεηε ΙϊΐϋΓΗΠΐ
Γρΐπ'ϋΠΓη ριχΓβηΓίδ,^τ^ϊφίο, ηηίνιο, 5ς{·
χΐ/ω. τζί^ώ) , ί·αΓ»·ο , 9-ξίξω. 'ΐχω> 'ίξω, ύαί/εα,

_

ϋΕ ϋΙΑίΕΟΤΙδ ΡΙΙΤΙΙΚ.Ι.

ΑίΧκ\ [ητιιιτίιιη ροΙ)<β[ΙαΙ>ιαη ηηαηά ίοημ^ΛίΗη'χίϊη
ισω αηαιηβΐβαηί , [ιώΐαΐο σ: νομίζω, ρυΐο,
νομίσω, νομιω. βασίζομαι, ν&άο , βα,^ίσομαι,
βα,ιΡίϊΐμ,αι. Ηιηο ρήηπιτη /κίκηιτη ηπάοοη Ιιοτηιη
'νΐύοηιτη [αηριτ άηαηιβΰίΐ'κίΐϊ νομιΐίμαι.
Όογ'πί νηία οηλυιλ α>η)αξαιϊαηϊί ϊη ζω ίχικηί
ϊη σ<Ρω: ζωμάσό'ω ρνο κωμάζω , Ιαίανίο. σνμ·
φ^ϊσ^ω ρτο συφζίζω, ίώ'ήο, ήΛιιΙ» οβηο.
Ραταηιιη /'« σω ηοη ίαηιϊιηι \)οτκηι <νβ?1>οταηι ,
[ΐά αΐϊοηαη ϊήάιτη τηαιαηΐ Όοτα Ίη ζω, βαδίζω,
βαδίσω, βαδίζω, χλίίω, όζνάο, χλί'ισω, κλ«ν
ξ» & χλίκτώ. 0νοΗνβ(β«ηι ΐΐάχη /κίνηοη ρτίτηκη
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Τ>οηί ϊη οιηηιΐια ρ(*(οη\$ ξ£ ηαιη(ή$ , τι/φω , τιλ
ΜοΙα /μμη-λ;» ηαίηίΑ €οη)ιΐ£αίϊοηΉ νιτίοηιηι ίη
ςω ΐβεηιηΐ ρη σω; έ^ω, ςοηςίΐο, /αηιταη όζω»
Μοϊΐίΐ οξσω. σ<αη1ξω} ΓβΓο, σφ-ί^ώ, ρόγ*ζσί* »
ταταέΐα, ααιηχν,
1η /«ί«Γο
ζοη)Η£αίίοη'υ [αρι Λ\>)'κΉιηι ροϊί*
<τ} ίΓκα), εΓχ'ί/ς, ϊηνεηϊίίτι, (Ρναμίν, ίηνεηίεπιιΐδ,
»τ# ίιΓ«σίί> ΐηνρηϊ, Άερίήΐητ ιίΐαηι χλϊίω , Ιβικίιβο, ρπ> χλίίσω, £# ηίω /εκ χίίω, ουΙ^βο, ρΓ#
χέσω, ^
& κίων ρη> χίσων, ςνΑήίΜα»,
Τηίηγιιτη βαιπάπτη.
8ίη§. τι/<βγ» , τναπίς, τναπΐ.
ΌηιΑ. τν&ίΐϊον, τναπΐτοψ.
Ρ1υι\ τυ/δτδ/Λίν, ΤΙΑΒΓί/Τί, Τν<ΗΓ«(7/.
ΙάΰΓη ίϊ^ηίΗοΛί ουοά* ίοΐιαπαιη ρηπιαΓη, 6ε»:
ςυε
ΑοπΛο Γεςοηάο, γπιιιβϊο
ίη ω αϊουιηΗεχιιω, 3\ΐ£ηκη(οοα€ »&;ε£ΐο.
ιμρε.κατι νυ δ. ·#*
Ρταβη$ δτ5 ΙτηρβγβΕΙχιιη.
5ίη§. τι/Φ-τί, τΐ"ΗττίτΛ), νενίεταί νηΐίηΐ.
ΌυαΙ. τιί<8ΓΤίτον, τι/<πττί'των.
ΡΙαΓ. τι/'οττίτί, τιχζί-τί'τώΐαακ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
£ί
& ηΙιηΜοτΗηι οιηη'ΐΗηι ηιοάοτκηι ΐαηροτΛ
{βΐτηαηΐιιτ α ίΐηιροήΙ>Ηΐ ίηά'καιΊνϊ , ;χ>£«4 ιηηιαύοτκ
/αΚα , «ί φΗΪυϊ;
/* άιρηίκηάηι ροίΐήΐ. >τΰ<&τΐ
α τνντ», τί'τνφ* <» τίτυφα, τυψοκ λ τνψ».
,
.1

ί ξ
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Τεηϊαι ρΐιιταΐα ΙηιριταίΊνϊ βαάαηί Αΐΐ'ιά βηιίΐΐϊ
£ηιΉ"νο ρΐίΐταΐϊ ραϊήοψοηιηι ήιαάιηι ΜτηρογΉ, τυ<ηττοντων ρτο τνηττίτωσαν , τυψαντωι» ρτο τυψοίτωσαν , 'τίτυφότων ρτο τΐτνφίταχτα,ν. Ηιηο Ι)ϊβ<ιήβΐ* ιΙΙα αρι<ά ίαϊηίκηι \η δαααίε: Ναιη Μ 'ράϊο'α
5οα<ιί'ΐί αμηί , των Πλάτωνα αναβνναι 1<ωϊ τέ
βγιιχα. > χα,Ι ίίΏτίΐν. Νίωτατος ων, ώ αν^ξίζ ΑεΓ«ναΐοι , των , ί<υη τό βκμα, αναβάντων , τύς <Ριχα,ςάς ΐχ,βοΐίσαι , χαταβάντων , τατίςι , κατά5«»ί,
ριϋεηχ [ιώαιιάϊή 'υιήαηι ίςωσαν, \ιοί
βηβκ , " ίς-ωααν των τν&τόντων - νεί τνφάντων 9
Πηΐ
νει ΒεΓίηίΐΒϋϊ , ιά {β > ν«ΒεΓβηί. „
Ργαίεγΐίηιη Ρεγ/ε&ηιη & Ρ/α^ιιαηΐ'
ρενβ&ητη.
δ!η§. τίτυφί, τίτνφίτω, νεγίεγανεγϊί.
ϋιΐϋΐ. Τίτύφίτον, ητυφίτων.
ΡΙιιγ. τίτνφιτίί τίτυφίτωσαν.
Αογϊβη$ ρνϊηΐΗί.
5ίη§. τΰφον, τν-φάτω, νενίεναίο ία, νεί
νενΙεγαΙΪ5.
Όχι αϊ. τι/ψατον, τνψατων.
ΡΙιιγ. τΐ/'ψατί, τ^-φ^τωσαν. *"
Αογϊβη$ βαιηώα.
5ίη§. τύ<ΒΤί, τυΐϋ·ίτω} νενάεναίο ίη3 νεί
νενΙεΥαΙή.
ΌχαΛ. τύ<Φίτον > •π/φ-έτων.
ΡΙηγ. τ^ίτί, τυφίτωνα,ν.
.

,
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ΡΓΚίεΓΐιυπι ροΓίε&υιτι ιΛίςυε Γετνβϋ Γυπιτι
·υ§πΐΰηϋϋΐτι , Πνβ Γ^Ι^βίουιτ), (ΐνε ιβτηροΓδΙε.
ΑοπίΙί ίΗαύ^ιηκηιηε εχΕηι ΐηώ'θ3Μνιιηι, εχοερίο νει-Βο β<«βτον , <3ε ιμιο Γύρη! οϋ&υπι είί.
ΑοήίΗΐδ ίεονιηβύδ υ1πιτ>3Πΐ Ηι&βχ §Γανεπι ,
τΐλκτί, Γεά &οϋ\ιηενΐΓ, «λθ-ί, νεηϊ. ίυζί, ίηνιηϊ. ίκατί) άΐε; ίϊο Αΐεϊοέ, λαβί, ίαρβ. /ζΡί,
τ/ί/ί: εοιηιηϋηΐΕεΓ» λα'/3ί> ίβΡ§.
ΙιτιρεΓΛΟνηδ ΟδΓεϋ υϋΓοςυε ίαεοΓο , υϋ &
ΓιΛ|αηέΗνυ5. ΙΙίπυδηυε νϊεεπι ίαβευηΓ Αοϊίίΐϊ, ςυί Ι3ΐηεη ρΓαΓεηΐϊδ ςιιοφίε Π§ηΐβθ3Εΐοηεπι & Ηϊε & ΐη ΓυΙηΊιπ&ϊνο ααιηίκαηΕ.
Α » Ν Ο Τ Α Τ.
ΙτηρεγΑύνητη *ρ«8 ίαήηό* οαππ ργΛΐεήίο άοΒε
οβεηάή εχ Υαγγοπε ΕηιτηαηαεΙ Ι'ώ. ι. [ηλ Οταιηηιαί.
ιιΙ>ϊ ά( ργ'ιηια •νηίαταιη Οογήκ^ΛΪιοηε αξϊί. Οηλυαϊ
ΑΗίιτη γηεγιίο ήΐιίί , ιΐίτη ΕαιίηΊ ηατατατη & γαύοηεηι
νηιίαίΊ, ρΥΑίεηίΗτη α\> ΙηιρηαίΊνο εχά«[εγ\ηα (Λ7ίηιο εηιιη ργΛίεγηαηι ί>?/ Αβεηάατη <νεΙ οανεπάκιη ϊγηρηαΐ") ίϋτ Οτ&ά ρΥΛίεγΊιηιη ϊγηρεΥΑΐ'ινο ίΥΪίιιεγ'ιηί 9
ηοη ΐαηΐκ/η ιη αίΐίνα, νεγΜΥη εύαγη %η ραβίνα <υοα.
Κφοη&Φ, 1)α}ιΐί τεί εαηάετη τεάάΐ ρο_βΊ νακβαιη»
ψαιη ϊίάάιηΐΗί ώηι ηΗΑγ'ιιαγ, αιγ θγ*ύ άιιρίκα Αο·
τ'ιβοί & άιιρίεχ /Ηΐαηιηι ύαΐαηΐ : ΏπίηΐΗί εηχγη ηοη
ΑινετβίΑίιτη β^η'φΰαύοηΊι , [εά εορ'ιαηι Ίάεηι ρΐηγ'ώια
ηιιοήαβ τηοάΐί εβεγιηάϊ €α«][α»ι ε§β. Ιία ρΐαηε Κιο
τίτνφί, & ηαοάαίηηΐιε αίικά ργαΐεϊΊΐΗηι αίίίναηι
ΐηιρετΑίίνί) ίίΙετηοηιηΊηο βνηίβιαΐ , ηηοά <υεΙ ργφηί
νΗΊΊύΗτΗΡΐ : τ&τυφβ> νει&εΓϊ, νεί νει·[3<?Γ3(ο ΐυ:
Νεηαι ργέΐεγ'ιίαιη βι$ηι$ίΑί\οηεγη /εαγ'α, ΙΉεϊ τίτνφί ρεγ "υεήιιτη νβώΰΓ3νοπ5 , 'νηαγργεητε. Ναμ ©
6μ
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/;οί /«ί«Γ«»« εβ , ηοη ργίΐεήΐαηι , ^ααηινϊί αοΗ η/ρεεία αά ρτΛίεήιιιιη, [εηβί εηιηΛ εβ, νει-ΒεΓανεΠϊ,
ϊά φ., /ίί, «ι /ιιίαϊο ιεηιροη νεται» βι άϊαη% χ»
Όί-τΙΐίϊΛ^ι., ϋε βχηφίααοηι ρτΛίεήύ ρεφίϋ ραβίνϊ
Ίτηρεταινι ηιφ, άκεηΐΗ! βιο Ιο(ο.
ΟΡΤΑΤίναδ.
Ρταβηί & ΙηψετβΒυτη.
5ίη§. ί/θ·« τύπτοιμι, -πίττας, τι/βγο/^ ηΗηαηι νενίεναγεηι.
V υ αϊ. τνπτοιτον, τυπτοηΜ } αίζηα?η νενΙεηινεΐή νο$ άίΐο.
ΡΙιιγ. τύ-πτοιμίν , τΰπτοήί) τύπτοην.
Ρεν^εΒητη & ΡΙα$ψιατηρεγ/εΒυ.ιη.
5ίη§. Ϊι3η ητΰφοιμι, ητνφας, τίτι/φοι,
Ηΐίηαηι υενίιενανεΐϊηι } υεΐ νεγύεναΓυαί. ητνφοπον , πτυφοίηιν. „
ΡΙαΓ. τίτυφοιμίν , τίτιίφο/τί, τίτυφο/«ν.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΤϊΛίεήΐαηι ΡεφΒκτη δί ΡΙαι^ααηιρεφίΙιαη Ορίαί'ινί ρΐεηηηε ιοη}ιιη£Η$Η αρπά ίαιίηοί ΟτΛίύηαη »»»/ΐα'ίοηε: Νοβετ αιαειη ΕηιιηαηκεΙ Ιώ. ι . ξττατηηιαΓ.
ηιια ραηε άε ρήτηο. ίοη)υ%αιϊοηε α£η , ηβε άΐήιιη^ϊί
άιιο ίεηιροτα, κι Ρεφβπτη βί , υΠπίπι 3(Π2νεΓΪιη > ΡΙαιηααηιρεφβαιη , υΐΐηαπι ααηνΐΙΓειη. Η/»ί
ίκ?« εαάαη νοχ ΟϊΛοα ΐίτύφοιμί) αίταηκιηε ιεηιραι
βχηιβιεα ρετ αΐταη^πε Ιλιιικ ηάάεηάα εβ.
Αοτΐ·
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' Λογΐβα* ρτίηαέί.
ηαηι υεγύεγαυενϊιη.
ΡΙιιγ, τίήΐ/α/μίν, τι/ψα/τί, τιίψα'*ι'.

.

Λονΐβη! βοηηάηί.
δίη§.
τίχ&οιμι, τόισοις, <τΰ<ΰτοι}
ηαηι νενίεγανεγϊηι.
ϋοβί. τν-ζίτοίτον, τυ<&ο1την.
ΡΙηγ. τό<&*ιμίν{ τΐλΏτο/τί, τύπτοκν.
Ρηΐιιγηιη ρνϊΐηηηι.
νενίενετη.
ϋϋβΐ. τι/'ψο/τον, τι/ψθίτ»ν.
ΡΙαΓ. τι/ψο/μ^, τιίψο/τί; τυ'ψβ/ίν.
Ρκίκτητη βαιηάαηι.

11

5ίη§. «3ί τιλζϊγοΓ^/ , τνατοΐς , <τυ<πτοΐ.
Όη&Ι. τυ&τοΐτον, τυΌτο'ιτην.
. ΡΙιιγ. τνοτοίμίν, τιαζβόιτ*, τυο·οί«η
8ίουε ίαϋϊηί Πιο ορεαίίνο 3άνει1>ίιΐΓη ορϋ3η(Κ Ηϊϊηαπι , ρΓχροηυηε; &ο & Ογεεοϊ Γοο λ&Ιη ρπιηο ΑοπΛο ρεηυΐπίίΐ» εΛ */. Ιη Γβ1ίφΐΐ8 ιεηιροπβΒδ είΐ β/. Ροεωταη) ,ΙεοοηΗιίΓη
•καιπιβεαίαιι:, \κ λ ΓβοοιίίΙο ΑοπΛο <ϋίϊεΐ·&Γ.

ΐ4*

οαρ. χιπ. όε α^υΝσπνο.
Αογϊβας ΆεοΗονϊ.

δίηρ. ί&ί τνψίΐα, τύ-ι^αας, τι/ψί/ί, κί*·
;μτζ? νεγί/εγανενίΐη.
Όααΐ. τνψί/ατον, τι/ψί/απΗν.
ΡΙαΓ. τνψίίαμίν, τι/ψίίατί, τι;'4/ί'Λ,'·
ΙΙίΪ£3ΕΪίΙιι·ηνΐ5 είΐ Ιιϊο ΑοΓίίΙυδ ατιιϋ οιπηβε
ΓοπρεοΓεδ [3Γπ Ροεΐ.15, ςυαιτ ΟπίΓΟΓεβ, ιπλ«
χΪΓηέ ιη ΓεευηΗα & ίεπϊ» ίΐηβϋΐβπ , & ίη εβΓ*

■~

Ο Ο Ν ] υ Ν € Τ Γ V II 8.
Ργαβηί & ΙνιρεγβΕίιιηι.

δίη{ξ. (άντυ<&τω, τνΌττνις, τώδττ»)* βνΐΥ'
Ιεγετη. '
ΡΙυΓ. τΰιαττωμίν , τΰ&ττητί , τ^Όττακτί.
Ιηβεχίοηϊ ΓαΒ/αηίΙΐνοΓϋπι 3<3ΗΐΒεηϋ οοβ»
ίνιηόΗοπεηι ζάι.
Οπιηίδ εεπιροΓ3 ρΚίΓδΠδ ηοιτιεπ ρΓΟ ωσι
ίαείυηε ϋοπεε ωντι , τύ<®··τωιπι , τίτνφωντι , &
ϊη ρΓχΓεηΐΐ ϊη<ϋθ3ΐίνϊ <τύ<αττοντι ρΓΟ τιλζ3·τ8<7/.
Ρεγ/ε&Μΐι

ΡΙηΣίΐιιατηρίνβΕΐιιηι.

5ίπ2·

Τίτιίίφω, τίτιίφ,ίς, τίτΐ/φ»ι, ,/£
νεγΙεγανεΫϊΐΐι νεί νενΙ>εγανί]]έηι>
Ό\λά\. τίτύφητον, τίτύφητον.
ΡΙιιγ. τίτνφωμιν, τίτι/φΜΤί, τίτνφωαι.
Αουϊ·
%
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· ' Λοτίβυς ρνΐηιη$.
5ΐη§. ««V τΰ-φω, τιίψ»ις, τι/'ψ^ , β νενΙ(·
τανεΎΟ.
. , ν
ΡΙϋΓ. τυψωμίν, τι/ψκτί, τΐ/'ψ«σ/.

5,·
Αογϊβιι$ βΐΐιηάικ.
8ίη§. ίαν τν'ίδΓώ», τ^ίΚΤΜς, τΰ/οτγ.
Όυαί. τϋ^τον, τι/Ίζρτιτον. , .
ΡΙϋΓ. τιί'δΓωμίΐ' , τϋ'δΤΜτβ, τύπτωσι.
Ιη ΓεοοπΕία & ίεπ:Ϊ3 Πηοιαίβπ οιπηίαπι £επτροηαιη είΐ γ άι'ρΗϋΗοη§η5 ιπιρίΌριίβ. Ιη αΊΐ2ΐί
& ρΙοΓαΙΐ εβ ΐαηΕύιη νος»1ϊ$ Κ Ιη ρπιη» &
ςβΓΜ»'ρίαιαϋε εΛ ω.
ι, ν ρ ι ν ι τ ι ν υ δ.
Ρτα/εηχ £^ Ιιηρεγβε&ιιτη , τόττηιν) νετίεναη.
ΡενβεξΙιιηι & ΡΙηΒ^ηαηρενβίΗιΐΐΐι-, τίτυφίναΐί
νετίεναβε.
ΛοΎΪβη$ ρνϊΐηιι$ , τι/ψβ»» νενύεναβε.
Αονϊβιιι βαιηάη$ , τυ7Τίΐν> ϊάεηι.
ΡηΐηΥηιη ρνΐΐηηηι, τιίψβ^ν, νΜεταίηΥυηι ξβε, '
ΕΗίηνυηι βοηηάαΐη, τυπην, ϊάεηι.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΟιταηΑϊΐί & [αρϊηιι οαταιί Ουλμ. Εοηιιη Ιοα
Μϊημητ νετί'α ίηβηιιί'ν'ί τηοάί, Ίπίετάπ)» ιαχή ρτ<ΐροβιΊοηι & αΠΉίίΙο , Ίηίΐϊάιιιη βηε \ήι : 7το(>ίΐομα,ι
^ίίπνίΐν) ^ονίΐν» \άΑο ςΟεηίΓε, ΙβΒοΓδίε, /ίμ ςοεη*ΐυιτι, ΙϊΒοιαίϋΓη ; τιο^ίύομαι ττςος το <Ρίΐ7ΐνίΐν,
βρ οοτηΒίυπι, ίν τω <Ρίΐ7ΐνίϊν} ΐη οοεηαικίο, <νεΙ
Ϊη1« ςαηβηςίυηι. άξονος τί ^Μ7ΓΗΓν, Ιεπιριυ ςα*.
ηΆΐχόί.
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ηαηά'ι. Οηη% ιτ&ο ιοί τηοά'ιι ΐ,αήηοτιιτη χπιιηά'ια &
/υρΐηα (χρήψιτί ροβϊηι Οταύ, ηοη ά'φίαΐίιτ οαηηί
«ίΐΜπάίίί & βιρΊηίι.
ϋΙΑΙ,ΕΟΤΙ ΙΝΡΙΝΙΤίνΐ.
ΤηβηιύνΊ ΐίούά^ τνπτίν, τυ'ψιν^ τνπίν. Όοτ'κί
&? Μύιά τύπτην > νύψην > νιΐ φιτ *ι, ΜΛηι αριοί
ΊάιοαϊΧΗΐη Ιΐ&ιαιτ , χοσμψ , κα&ίν<Ρϊιν. &οΙιι <\Ηοι\Η( ΌσΙ>Λ ίη αν νβΐ αν , ριτ αις & ο/ς
ίβΉιιηί : ^ίλαΐς , ή&&6 , ρτο γλαν. παναΐς, ρίυίίΓβ, ργο 7Γίΐναίν. ι/ψοίς, ρΙεν^Γε, ρτο
όξ&οΐς, ΰθΓΠ§6Γβ, ρτο οζ^δν.' $οηα Αοτψο Η'
ί»Μΐ [βοιιηάό Ίη ίΐν ίηίίτ/ηαηί β, τυττίαν , ρτο·τυ*
ττίΐν, βαλίυν, ρτο βαλπν.
Εχ ϊηβηϊιΊνϊι ίη αν , «ν , να/> άεβηιηϊιΐιιι , /ογ»
λμβ/ ^«ί« © £><)»·« /ίηαεηϊΐί ΐΐϊτηϊηαησηα.
Οοηιηαηίΐιτ.
ΑίίΊίε ) Όοτ'ιΐί. ")
τϋτττί/Λίνα/ ,
| τυπτίμίν.
τνψίμίναι >
τυ-^ίμίν.
τίτΐίφί'ιΐΐίΐ'αί,
Τίτνφίναι ,
τίτυφΐμίν.'
τντυττίναι ,
"τίτυτιίμ,ίν.
τνττίμίν.
•τυφΒ-ημίν.
«Γ«λ«ν,
τι&ίναι3
ιτάναι ,

ΐΌυναι ,
αναι ,

£τ\λόμίναί ,
<τ&ίμίναι }
3-ίμϊναι ,
Ιςάμίναι ,
^ι^όμίναι ,
(Ρόμίναι ,
{ϊμίναι&'ίμμνν,]

Υίλόμίν.
τι3·ίμίν.
3-ίμίν.
ίςαμίν.
ς-'ημίν.
όΐ<ί'όμ.ίν.

ΡΑΚ,
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ΡΑΚΤΙΟΙΡΙΟΜ.
'Ρταβη$ & ΙτηρεγβΕΙιιτη,
<> τύπτων» τ« πίπτοντας, νεγίεγαη:,
» τύπτχαα. , της τυπτΗΟΊΛς.
τά τύπτον, τυπτοντος.
Ργαΐεγϊίΐιτη. ΡέτβιΒίΜ &Γ* Ρ1τΐ$$ηαηΐ'
ρεγβεΕΙιιιη.
ίτίτυφώς, τη τ«τκ<φο'τος, <ριι νέΥ&νανϊί,
νεί νεγίτεγανεγαΐ.
»' τΐτυφΰια, τίϊς Τίτυφύιας.
<τό Τίτυφός, τ» τίτυφότος*
Αογιβια ργϊηιιι**
ο τύψας , τη τνψαντος , φιι νεγΙεγανΐί%

ΑογιβϊίΒβοηη<1ια,
6 τνπώ», τη τυπίντος > ί<&78>
>ί τν9Γ«(Τ(ί , τί?ς ηνπιίσης,
τά τυπόν , τη τυπόντος.
■>\ Ρϊιίιιγιιτη ργϊτηΐίϊή,

^ τύι^Ηο-α,, τίιζ τυψχαγις.
τό τιίψον, τί τι/ψοντο^
Ζζ'&τ /.

Κ

Γαία-
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Επίκτητη βαιη<3υιηΛ
άτυπων, <τίϊ τυπουντος, ϊάαη,
» τυπϊίσα , τ»ς τύπωσης,
τό τυττουν , τ£ τι>7τοί>ντοξ.
ΑοπΛυδ Γεαιηάαβ 30ΐιίειΐΓ τύπων, Γεευη«Ιιιπι ΓαΐϋΓυπι οΐιχαπιβεέΗϋΐΐΓ, τυττών.
Ρ3ΓΠαρΪ3 ΐΏβΓοοΙϊη» & ηευΐΓ» ρεΓΕΪηεηΕ α,ά
φΐϊηΕαπι, ίοειηϊηίη» &ά Γεαιη^πι άεείίηαΐΐοηεπι ΓιιηρΙίαϋΓη.
ΟυΟΜΟΌΟ ΡΑΚ.ΤΙΟΙΡΙΑ ΑΟΤίνΑ
ΛΑΤΙΝΕ 5ΙΝΤ ΚΕΌϋΕΝΟΑ.
ί~\ηηε ίΐΐηριΐί αρηά Οτχεοι βκτη ύαΐεί ρατίπιρίκΐΗ »
ηοη ίχεηι αρηά ϋαχίηοί. Ηιπζ τηαίχα ηοη ηιβ
ρεήρΙΐϊαβ αάΐήί'ιχα , Ιαχϊηε ιχρηηιετε ρυβχιηιιΐί. ΙΛιεί
εη'ιηι ρτφηί & νηρεφίΐιοη , ό τύτιτων , τείίε ϊκίετρτεχεχηατ ρ<τ ρΐφηι Ιαήηα?η, \εώεηη$, ψ(οά
Ίχιάετη ίηιρετ/εόΐί β^ηφίαχϊοηετη 1>α1?α$ & βχηϊΙΊΐετ
/αχατιιτη ρήηιιιηι & βαιηάαηι , ρετ /«χιιηιηι Ιαχιηϋτη }
ίαηιεη ρτ^χεύχατη ίβ Αοήβα ηεοεβαηο άΥίΗϊηΙοηιιϊ
ΛΐΙαηηι: 6 τίτνφώς, ό τΐΛ^ας, ό τυπών, <\\Λ
νειτΒεΓανί , νεί (}υί νει-ΒεΓοίΙί , νεί ηυί νεΓΕ>εΓ3νϊΐ, ρετ οτηηεί εαβα & ρετ/οηαί, ργοηχ Ιοοαι & βη~
ΐεην.χ ταχϊο εχφχ.
' Ιηχετάκιη [άϋβΊχη'ιΧΗτ ηοτηεη: ότίτοφώζι ρεταιβοτ, "υετίεναχοτ: Ίηχετάιαη & ηη'ιάεηι /τεηαεηχετ
& εΐεχαηιετ ) ρετ ρατήάρν.Φΐ ραβΐναπι νήη Αοήβϊ
ρταχεήχ'ι εχρήηιιηιιΐ! , τι/ψας λί&ον , 'α/ξον τά
7ΐνξ> ρειχυίΤο Ιϊρί^ε , ΐηνεηί ϊ§ηεπι£ νεί οΰπι
ΙαριΠειτι ρειχυίϊΐ; νεί άκη ρειχυΐίΐίΓεηι ]>ρϊ(1ειη ,
νεί αΐίο βηϊιΐϊ χηοάο.
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ΟηοϊΗηάαηί β&ηφίΑΪιοηεχη αά νετίπηι ηάάϊηιια
ρΐϊ ραϊήάρΪΑ ρταΐεήίΑ νετΰοταιη^ άεροηεηΐΊηηι νεί
ιοητηηηιαιη, 6 «λίψας, ο χ,ίχλοφώς, (αη\α$. λαλ«σας> λίλαληχ,ώς , Ιοςυίικ.
ΙηϊιτρΐείαηίΗΐ ηοηηκΙΙϊ ρτχίεήΐΗηι &? Αοτίβοι ρα
ρτφη* Ιαΐ'ιηατη ϊ Λσί //ίίί ηοηπαπ^κατη βεύ ροβΐΐ ,
&Λ«<ί ί<«Μί» [αηρετ εβ Ικίιατη, ούηι «Γ /««γ Αρΐ*}ίηΗ
άι/ΙίηίΙα ιειηροτΑ; 'χχλ αΐϊηκαηιίο ηαοηαε άϊβ'ιη&Λ!β&ηιβοαίίοηεί ύαίεαηΐ.
Εβ ααίετη ραηκιρίοταιη οτείχτ
Γ«»ι αιιύαξ\\)Η5 ββηίβίαιηια , ι#«<ί ϊρβ ύηνιιετ
ΙΛΠΐεγ ρετ ραηιύρικτη εβετΗηΐ.

εΐε-

ΌϊαΙεΒοί ρβηο εαιάετη αάτη'ιϋιιηί ραη'ιάρία (/και
άίοΐϊηαήοηει , ηΗ'ώια άεοΙΊηαηΐΗϊ: Εϊ ρτΛίετεΑ ΌοϊΚ
1£ &οΙν ρτβ Τίίφβ6ζ > τιίψα/ς» </κ«μγ.
ΙΝΌΙΟΑΤίνΐ νΕΚΒΐ ΡΑδδίνΐ
ΡΚ^ΕδΕΝδ,'
ΙϊίΥΟΥ.
ϋΐ13ΐ. τΐ/ΖΓΤΟμίθ'ΟΙ', ΤΙΛΤΤίίθΌΙ' , Τΐί?ΓΤί<θθν.

δεοοη^ί ρεΓΓοηα ρ&ίΐϊνί ρΓεεΓεπΕϊδ & ίαεαπ
(ΙβίϊηϊΕ ίη >(, τιίττπί; τι/φ9τί(7») , τι/π*κτ») , τ«Τΐ/ψ>|.
'
'
'
Εχοίρε ρπ'πιό, βύλομαι, βέλίΐ,νοΐο. οιο*
μα,ι, οι» , />&ίο. ο-ψομαι, οψ«, ν'ιάίίο^ 30
οπτομαι , ηυ* ίέαιηάβιη ρεΓίοηβω ίη «< ηϊβεηε
πιοΓε Ακίοο.
^
Κ ζ

Ε*οί·
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Εχεΐρε Γεαιηάό νεΛ» ηοηηνιΐΐα ΒΜγίοη»
Γεχι ροοαδ αΓαιιηβεχα, ςυ* ΐη ρΓχΓεηεί νεί
£υ£ϋΓ0 ηα&εηπ εεπτπηίΐηοηεηι ρκΕεεΓΪ£Ϊ ρει>
ΓεέΙΐ ίη σαι, χ,αυχάομαι, χαυχωμαι, ρΙοτϊοτ%
χαυχάίσαι, καυχάσαι, ρνο χαυχα'γ, καυχοί.
ό<Ρννάομαι, β^υνάίααι , ο^υνασαι, ονηείαγϊ$ ,
»ρϋά ^ΕίοΙιγΙϋΓη , & ίη Γαίαιο φάγομαι, φάγσαι, ςοιηεάε$ , ρτο φάγγι.
ΌΕ

ϋΙΑΕΕΟΤΙδ.

ΟίοαιΛα ρίΐ/οηα βη&ηίαή! ^οηκι εχϊι Ίη ίαι , τνη~
■ν *ία/, τυφ&ιήσίαι, τυπησίαί , τίτόψίαι, /ογΛλβγ ΐϊίϊτη ^ύηα [εαιηάαιη ρεφηαηι α ίεηΊα, αΰίαι»
~"τ, τυπί^αι, ινπΐίαΐ) ηνφ&ήοίϊαι , τυφΡγΪ8μ ρίκταΐϊι ^οηκε βηΊίατ Ίη μί&α , ηυτΠομί&α , ίίΐιμιε ηοη ίαηΐιιηι Ίη ρτφηή , [ιά Ίη οηιηιίκί
Ιίτηροτώηί Ίη μί&α, ΜοΙκε Ίη μ&ί νεί μί&ίνί
τυπίόμί&ί νεί τυπΊόμ&νι.
■ Ιτηρετ/εΒητη.
δϊη§. ΐτυτττόμτην, ίτώττ»» (ηντηο* νεί·
ύίταναγ.
Όπα!. ΐτυ7ττόμιΒ-ον, βτϋτττίθ-οΐ'» ίτυτττί&ην.
ΡΙαΓ. ίτι/πτόμί^α > έτι/'τχτίίθ-* , Ιτύπτοπο.
ΟΙΑΕΕΟΤΙ.

7*7β, αίΐαΐο Τ) ίΐνπΐν).
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Ρταΐετζΐηια Ρετ/εΒνη.
3ίη§. τίτνμμαι, τίτυψα/, τίτυττται , νε&
Ιεναίη$ βιτη, νεί βιϊ.
Οη&Ι. ητύμμίΒ-ον , τίτι/φθ-ον, τί'τιιφ&όν.
«ο-ί.
Ρίϋ 20 3&ίνο εχίΓεπι» Γ^ΠβΒ» ιηι ΙίεεΓ* ίή
μα/ οοηνεΓή.
δεαιηιΐ» ρθΓΓοηα εχίϋ ίη σα/ 1 &£1α Γαΐίοεί
βαε ροιείΐαεε. ΑίΙυ , ιΐ£ κίχζΐμαι> ^ηάϊοάίτα
[ηνι , κίχ,^ισαι , ]ΐιάκαίχΐ5
ΡοϋεΛαεε & ναΐοτε , ιιε τί7νψα/ » λίλίζα'ι.
Ναπι ψ & ξ ν&ΐεηΐ εείαιη σ.
ΕχαρΚϋΓ ρΓχεεηηιιη μίανημαι, ιηετηίηΐ,
ςυοά ίη Γβεαηοΐίΐ ρεΓΓοη» η^οει: ΐεπτιίηαιίοηεηι
ρκείεηιΐδ μίμνγ. Είςεί εΐΪ3ηι 1ε§αΐιΐΓ μίμνη·
σαι. Τεπί» ρεΓΓοη» εχίϋ ίη τα/.
ΌΕ ΓΟΚ.ΜΑΤΙΟΝΕ ΡΚ^ΕΤΕΚΙΤΙ
ΡΚΙΜ^Ε ΟΟΝ]ϋθΑΤΙΟΝΙ5.
Τη ρπηΐ3 οοη/α§αΐϊοηε ίτΐϊπαϋιη· φα, αόϊίνί ίη
μμαι, <τί1υφα3 τίΐυμμαι. 767ζαΦα> 7*'
7£αμμαί.
Ιη ίεεηηάα & ΐεπία Πη§αΐ3Π είΐ π ΐεηυίβ
2&α νεί ροεείτ3ϋε. Αέίΐι, τί7υπ7αι> ροίεΛαΐε, τί'Τυψα/. Νηπι ψ νπίει -πα.
δεευηα'α & ΓείΈία ώιαίίδ & Γβαιηθα ρ1αΓ2Ιίδ, βιιηε ίη οπιηί ;ςοη/υ§Ε£ΐοηε ΒβιγΓοηα, έ
.ιεηί» Ωη^νιίαη ηιαϋ3Π5 ϊβηιιίουδ ίη «ίρίΓαιαδ »
Κ ?
& α<
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& αι ίη ον νεί «, τί'τΐΛτ7α<> Τίΐυφδον, τι*
τυφ3·ί.
ΤβΓϋ&πι ρΙαΓ^Ιειη οΪΓουπιΙοφαΐΓηϊΐΓ ρεΓ ρ&Γϋίαρίαπι ψτζκύύ, & νειΊπιηι ΓυβίΙαηΐίνιιιη
ίιμι, ψιοζϊεΒ εβηΪ3 Πη§υΐ3Π5ηοη <1είΐηκίητίί<
ρυηιΐΉ, τί7ν7τΤα/> ηιυμμίνοι ίισί. Οίτη νεΓΟ
τα» ραπιπι ΓαεΓίε, ΐαης Ηε ΐεπί» ρίπιταΐΐβ Πηο
ςίΓουιηΙοαιίίοηε ίηΐεΓροηβηίΙο ν> »ηεε τα/,
νίνίμτίΤ&ι, νίνίμγινΊΌ,ί, άϊβγίΐηΐί βΐηί. κίκζΐ-

ϋΙΑΕΕΟΤΙ

ΡΚ^ΕΤΕΚΙΤί.

Ί?χ ίίτΐϊΐί βη°ιιΙατΊΙ>ιιι /οτηίΛηΐ ^οηα ΐεηΊαι γΙ»ΤΛ'
Ια γοβίο λϊιϊ€ τα,ι νοςαϊι α, & ρτα(ΐάεηιειη ιι·
ηιιαη υΐΗίΛπάο Ίη α[γιταΐαη>.
τίτυπται , τίτίλφατα/, νε&ετζύ Γυηί.
λί'λίκτα», λίλίχαται, άΊΟίΧ Γυηί.
τίτα,χ,ται , τίταΡίατα/, ΟΓάϊηβιϊ ίυηί.
7» ηη'ια & ([κατια οοημ^αίΊοηί τηαίαίαν σ Ίη ώ*·
χαϋίήβΐίΑΐ/η ρτΛίιήιϊ ηκ.άιΊ% πνπΜςαΐ) * πλή^ω*
•πίπλή&ατα,ι , ϊπιρίείϋ Γυηί. ττίφζαςα,ι, α φρά
ζω, π^ρά^'ατα,ι, Ιοςυιί Πιπί.
ώ οί<^α>
ΰίΡαται, 03ηϋ3ΐί Γυηί. ' ·.
Ιη ηαΊηίΑ οοημ&Αύοηι ϊαμηπι ΐηΐσροηΊιιιτ α Τ(·
ΤηαΊ! ο ιιηώια Ίηη^Ίί.
ί^αλτα/, ίψαλατα/, 03ηΐ3ΐί Γυηί.
ϊο-τταςτύ» , (σπάοαναι , ίζύ Γυηί.
ϊφθαςτα/, {φ&β/ςατο» , Λφ3·«/£ω, οοπ-υρίί
(Γυηί.
Ιη

ΡΑ55Γ70.

ιη

Ιη ΓίχίΛ αη)ιΐξΑύθΜ ροηίιατ α ληκ τα/ ραχαγηί
& ΙθΠ£Λ ΗΤΤ'ΐρΊίίΙΤ.
τηφίλΗτα,ι , τηφιλίατΜ , 3πΐ3ΐΐ Γυηί.
^ί£Γ«λ&)τα/, «ΓίΛλοατα/, ροίΐιί ίϋηί.
τί&ίΐται,
τ&ΣΗατα/, πΐϊηϊΕεΛϊΐΐ ίυηί.
5ί νιτο βί αηοιρ , />βί »/>/ό κη[ίΙ>Ίΐΐΐΐ ύηνΐ!. ν
ί/ςκτα/,
Ι/ρι/ατα/,
Γυηί.
χ,ίχλιται , κίχλ/ατα/, ηχΚη&ή Γυηί.
0»Λάαηι ίαηκη νοοαίιτη Ιοη&αηι νιΐ άΊρΜοηχαι*
ηύηεηΐ , <^ί^αίαΓίαι » <ίίνϊίΐ Γυηί. βφλγιαΡΓαι*
μ&ϊ Γυηί ; ξ£ ί» ρΐιΐίηιιατηρίφέΐο » βφλήαΐο. χΐχολχάαίο , ΪΓ3ΐί ΓϋΓ.Ι.
ΕΧΕΜΡΕΠΜ ΡΚνΕΤΕΚ.ΙΤΙ ΡΑδδίνι
3ΕΟΙΙΝΟ.Ε ΟΟΝ]υθΑΤΙθΝΙ8.
5ίη§. λίλίγμα.1, λίλίζαι, λίλίκται, άϊ£ία$
βητη.
Όαζ\. λίλίγμί&ον , λίλίχ&ον , λί'λ«χ3·ον.
ΡΙιιγ. λίλί^μίΒ-α, λίλίχ&ί, λίλνγμίνοί ίΐσί.
ΡθΓΓΠ3ίϋΓ 3 νοοε 3<3:ίν3, Π1ϋΕ3η(ίθ
ΐιι
7/"α/, λ?λ«χα, ΚίΜημαι.
ϋΐΠγΙ^Β» ρπηίδί & Γεαιηά'ίε οοη|νι§3ίίο·
ηΐδ, φΐα: ΐη Ακίεο ρΓα;[:€ΐ·ίϊ:ο ηηΐΕ3η£ β ίη ο,
Κίο Γερεειαπε Γμΰηι ί. ηλί-πΐω, βιιτον, χίχ,λβφα, Λίχλιμμαι, ϊηνεηίΐοΓ επ^Ηΐ χΐκλαμμαι ,
'βινίο αΙΙαΙιΐ!βιτη.
Ουεε ξί ηββεηε απη βΐίηυ» οοηΓοηβηΐβ,
νεΓίιιηΐ « ΐη α, ςξίφω , νετίο, ίς^ίφα, ϊς^αμμαί, ν6νβα$ βιτη. τζίφω, τί&ςαμμ&ΐ} ηιιίτί
Κ 4
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ίίΐ! β/τα, ΐζάβξίχω, νΐ£θ, βίβ^χα, βφξίγμΐνος, ηβαίαε,
ΕΧΕΜΡΓ-ΠΜ ΤΕΚΤΙΛ;
]ΙΙΟΑΤΙΟΝΙδ. ,

ΟΟΝ, · ·

βιαβι$ βίτη.
Ραβί. πίπίΐσμί&ον, πίπν&ον) ·πί7ηι&ον.
- ΡΙϋΓ. πνπίίσμί&α } 7ΐίπιι&ί , 7Π7Τυ<τμίνοί
Ρογπι31«γ ά τη'&α>> ττί7Γί»£α, ρεγβιαάϊα 3
χα νζϊΐεηόο Ια μαι, & ίηΐεΓροίϊοο σ.
ΕΧΕΜΡίΙΙΜ Ο.ΙΙ Α ΚΤΛ <:θΝ]ΙΙΟΑΤΙΟΝΙ5.
8ίη§, ωξυ*γμ<Μι ωξνξαι, ωςν«τα<, βοβης
βιτη.
ι
Ροδί. βδξυγμιΒΌν , ωςι^θοι/, αίξυχ&ον.
ΡΙπγ. ώςνΎμί&α , «ςν^θί , ωζυγμίνοι νσί,
5ΐη§. φίφξασμαι, ιατίφζαααι , φίφξαςαι,

δίοϋϋ ίη α&ΐνα νοοβ ςηζοίαιη νεΛα ίιυ|οδ
εοη)ιΐ£3ίΐοηΪ5 ΓεςυνιπεαΓ Γεςαηιΐ3Πΐ, φαχείΛπ»
Υ6Γ0 16ΙΝ&Π), ϊ& είΐαπι ϊη νοεε ρδίΐϊν».
ΕΧΕΜ

ΡΑ5δΐνθ.
ΕΧΕΜΡίΠΜ ΟΙΙΙΝΤΛ
. ^ΐΟΑΤΙΟΝΙδ.

ι;}
ΟΟΝ-

δίπβ. Ιψαλμα/, ίψαλσβ», ίψαλτα/, αχη(αίυ$ βιτη.
Όπαΐ. «ψζέλμΛ&09 , Ι'ψαλθον, *ψβλ3·ον.
, ΡΙϋΓ. «ψαλμίθα, ίψαλθβ, τψαλμινοι ΐισί.
δϊη§. ϊσΈτα^μαι , ίσ<δΓα(>σ·α< , ίσηναφαι , βΐ'

ΡΙιαΓ. ίοΐφάζμ&& , «(ΓΌ-α^θ-ί , ίσηΒ-α,ζμίνοι
ίισί,
1
ΙΙΐ ΐη 3&ίνο ρΓίΕεεπιο , \χά & Ηίο ΓεΓνπηΙΠΓ ίπιπιιΐί^&ίΐεδ λ & ς. Ορ* νεΓο ίη αέΐίνο
κ αάίαίςιιΐΗ: &ά ν, 3αε ΐΐίνκΐ οπιηΐηο β&ίϊαυηΐ:,
Ιιϊε ίάεπι ίΉαυηΐ, υϋ ΐη ηϊδ εχεπιρΗδ νίάεδ.
δίη§. ΐίνίμημαΐ) νινίμησαι, νηίμηται, *
νίμω, άίβτίϊνο.
Όχχύ. ηνεμιίμίΒ-ον, ηήμη&ον, ηνίμη&ον.
ΡΙογ. ηημύμ&α.) νίνίμησΒ-ί, νίνίμανται.
δίο τΐΤίμημαι, έ τίμνω, βοο. βφξίμ,ημαι»
3 βξίμω}/'η?ηο. ιΡίιΡίμημαι , α <Ρίμω, αάϊβοο.
δίη§. χίχξίμαι, κίκζίσαΐι χίκ^ται , έ χ^α,
ϊ%ιακο.
· "
ΡΙπγ. κ*κςίμ.ίθα> κί'κ^αθί» ««ξ""""·
δίο ίκίαμαι, ίχΤασαι» ϊηίενβ^Ηίβίτη, έ
/>*ίκ , <ρίε ? ρΓβεΓεηΠδ 3&)ίαιιηϊ.
1
Κ ί
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ΙηίοΓΓβπΐυΓ βυΐβπι σ ίη ίεαιη(1» & ίεπία
άοβίί, & Γεαιηοΐα ρΙαΓβΙί, ούιη ΐεΜί» Πη^α13ΓΪ5 άείΐηίε ίη τα/ ριιηιιη.
Οαοηαπι 3&1ν\ιιη εχίε ίη τ*« Μία Γοιτηδηΐ;
ραίΐίνοηι ίη μμαι, φαίνω, οβεηάο, αρρανεο ,
«νίφαγχα, ιτνίφαμμαι, <αήφανσαι , αηφανίαι.
Αιεία πεεο ρΓίΕϊεπίΕ ίοΓηιαηϋ ρεΓ σμαι, μιά
νω, ηιαεαίο, μίμίαγχα, μίμίασμαι. μολύνω,
€οη(ατηίηο , μίμόλνσμαι , Ότίφασμαι. Ηϊηε
φάσμα,, /ρε&ηιτη.
ΕΧΕΜΡίΙΙΜ δΕΧΤΤΕ
]ϋΟΑΤΙθΝΙδ.

ΟΟΝ-

δϊη§. ΰχ,νσμαι, κκχααι, γχαςαι, αιιάΐΐηίβίΙΗ.
Ε>υα|. άχιίσμι&ον, γικασ&ον, «««σθ-ον.
ΡΙυΓ. κχιίσμί&α, «κ«σ3·«, ■ηκασμίνοΐίΐσί.
δίη§. τίτοίζίυμαι , τίτόζίνσαι, τίΤύξίυται.
ΌμάΙ. τίτοζίνμίΒ-ον, τίτόξίυσ&ον , τίτβΡΙιιγ. τίτοξίόμί&α, τίτόζίνο~Β-ί, ητόζίυνται.
Οοη}υ§3«ο Ηχο ίηϋεΓ^αηι η3ΐ>εε σ· ίη Πη^υΐ3Π> ίηίεκίιιιη ηοη ήιοεε , υε ρ»εεε ίη ά\\λ·
ΙΪ5 εχέΓηρΙίδ: ςυίε 3ϋϋεπι ίά η3063ηε, (]ΐι«
ηοη, νιΓοε εβ άοοεβίε.
ΡητίενΐίΗτη ΡΙαί^ααίρρεν/είίατη.
δίη§. (Τίτνμμϊΐν, ίτί'τυψο, ίτίτναττο, νεγ·
Ιεναίία ένατη, νεί βιενατη.
ϋυ3ΐ. ίτίτνμμ&ον , ίτίτυφ&ον , ίτ«τνφθ·«ν.
ΡΙογ. ίΤίτνμμίΒ-α^ «τϊ'τυφθί, τίτυμμίνοι

€ΑΡ.ΧΠΤ. ΌΕ Α0ΚΙ5Τ. ΡΚΙΜΟ ΡΑ55.

ιϊ?

ΤβΤΕΪ3 ρ1ΐ1ΓίΐΜ$ εχίε ίη ΨΤΟ, 0 Ππ§αΐ3ΓΪ5 εΐοίΐη»ε ίη το ρυπιιη , νιε Γυρι-έ <1ε ρΓα»εεπεο είίχίτηνίδ : ιχ,ίκρίίο , (ζίχρινΤο,^αά&αίΐ (ταηί. «7*·
7όξίυ7ο, ϊΊίίόξίννΤο) ΐαο%ιΗ$ ρίΜϋβιηί, 4

ϋΙΑΕΕΟΤΙ ΡΙ.υ50ϋΑΜΡΕΚ.ΡΕσΓΙ.
ΊΡοάιηι ηιοάο ^οττηαηΐ ^οηα & Ροϊϊλ ι» £βί ιηηρβτβ
ίιπΊαί γΙηγα!α, ηκο βφτα ίη ρηίΐήιβ: β±
βλγιαΐο [ιιι ίβφλναΐο, α βάλλω, 'μώο. χίχ*·
λωαίΤο, ΪΓΛίΐΓϋηΐ, α χολοω-, ϊγβΓοογ.
Αογτβιις ρνζτηαί.
5ίη§. β'τι/φθτη', ί'τιίφθιις, «τι/φθ-», νετί/ί·
τα(η$ βιτη.
ΡΙογ. ίτνφ&ημίν , «τΰφθϊΐτβ, β'τι/'φθτίσαη
ΡθΓΠΊ3ΐΟΓ 3 Ε€Γΐί» ρεΐΐθΠ3 ίΐη§Ιΐΐ3Π ρΓίΕϊεη"ΐί;ρ3ίΙϊνϊπιοϋ&εί5 αι ίη «ν, &εεηνπΙηΐ5 ϊη »ΓρϊΓΕζαδ , βίϊυΓηρεοηαε ίπιρει·Γε£Η 3ΐι§ηιεηεο , τίΊναΠαι, ϊΤύφ&ην. λίλίχΓΓαι, ίλίχΒ-ην. <πτί«απις-αι , ΐ<ατύσ&*ν. Ν»πί σ ρκεεεπεί ηίο φΐοαοε ίετναΐατ.
;
*
Εχοΐρβ ίσω&ηγ, βγναίιαβιτη , 3 σίσωςαι,
σώζομαι.
Αε ίη Ηΐβ ςίαοοαδ, ίμψσ&ϊΐν, γεοοτάαίηχ
βιτη. ΓρρωσΒ-ην, ΰοηναΐηϊ, ςοηβγιηαΐκς βιτη-,
αά-ΓαίαειίΓ σ, ευεη ίη ρΓ3εεεπεο, μίμνηίαι,
■ίρρωίαι, ηοη ίηνεηίϋΐυι·. ίγώσ&ην, εηξηΐίκ!
]%τη, ΓεβαΙβχίεεΓ ίϊε ά γό», γνώσω, ίγν»χ&,

τ'ϊ*
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ίιιί, ναΐΐΐί , 3 Συνάζω ; ί^ννήΒ-ην νειτό ίεα Α/ν
ν»θ·»ν, %£υνχω, <}λιινύαω.

,

Ρεήηΐΐίφηα Ηυ;υ5 ΐεπιροπδ ε3(1επι είΐ εαπι
ρει-ίε&ο.
Εχαρε Ίυ^ημαι, ίυξί&ην, ζηναι(Μί βιηι.
(^Β·ψκμα.ι, ίΌτψί&ην , Ιαηάα1ηι$ βιηι, 30 ί<πταί<ν?ω, & ώξίομα(, εΐϊξο, (οΙΙο, αιπι οοιηροίϊυ'δ, χα3-»ίς»ίΑίϊ/ , κα^ίΐΡ6θ·«ν, άββηιΕίηί βέτη.
άφήφμ&ι, αφνις&νν, ηίΙαίυΒ βιτη; Πο ί'ρρί&ην
& Ιρρ«3-«ν , ί###ί /«/ζ*, 3& ίρρημ,αί, 3& ίηυίΐιαΐο ρί'ω, Λ'ί-ο. ΕχαρίϋαΓ ε£Ϊ3ΐη ΓΓί3-«ν, 3 ρεΓ£ε&ο, τίΒ-αμαι, ιί&ίΐσαι, τί&ίΓΓα,ι.
Η?ο ςΐιοηνιε Ηΐ3 \ψιχ ίη ρΓίείεπεο « νεηεΓ3ΐ£ ίη α, Γαοηι « Γερεειαηε, ίς-ξαμμαι, ΐςξίφΒ-ην, νενβί$ βιηι, 3 ς^ίφωι τΓίξαμμα' , *7(ή<ρ3νν , ηηίτίίΜίβήτα , έ τ^ίφω.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Λο*>βΊ ψΤΛάίβ* βοττηαή ροβαηί βηι ΐχαρχ'ιοηε α,
νιτία ιη μι, αχ ίυξίΒτιν , αί> %υον\μιί ρ&χεήχαιη
ίυξίμαι ; [κ νάτψίΒτην , αΙ> ί<&α.ίν*ιμι , ί(®ψίμαι ,
ί<ατήη7αι ; Ιμχ ύοε 'ίρβπηι εχ'ιαη βχ ρτΛΧΐήχαηι ραβί^Όκίη αηηηιβεχαηι , ώτη άιγί» , αινήαω, & άινίσω^
ΙιαΙκαχ Ίη βατητο; βκ ί%ί$ην, Η»Βΐΐιι& ΓιιΒ», ώ *'%«μαι, ϊ%&αι, ϊ%ΐΊα.ι.
ϋΙΑΕΕϋΤΙ ΑΟΚ.Ι5ΤΙ ΡΚΙΜΙ.
*7~€υΠα ρΐαταΐΐ! Βχοχαε ξ? ΜοΙϊίέ ί7υφ&ίν , & ϊη
Αοήβο βΐΟίηάο, Τίυψτίν.
ν^Λ ίη νω, ψΛ Ίη ρταχεήχο αΙ>')Ίύε1>αηί ν, Ηο
ί^αά ρϊ'ι'κέ τίξψηηί : ίχ,λίν&ην, ίκξίν&χν, ρτο ίχ

5ΕουΝϋο , ετ ρυτυκ. ΡΑ5$ιν.
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χλίΒ-ην, «κρί&ίΐν , α κλίνω, ΐικ:Ιίηο, & χζίνω,
ρΛκο ; [κ Ίη'ραΐύάρίο ο χ,ξίν&ίϊς, )αάκζχα$,
κσνίνω, ΓρτΓο , ηυαηινϊίηοη άφηαί Ίη νω, βι ίΐαη/ύν-

Αονϊβιι$ βουϊιάηί.
5ϊη§. ΐτυ>α-ην, ίτυπτης, ίτώδπι, νετίεναίια
βιί.
1)ϋ3ΐ. ίΤΐί<ΏΓ«Τθν, ίΤΙΛΒΓΗΤΜί'.
» ΡΙΰΓ. ίτώδΓΜ//2ν, ίΤΙΛΖΪΓΗΤί, ίΤΙ/'Ώ'ΚίΓίϊν.
-ΡοΓπΐΗΐιΐΓ 3β α&ίνο ιηϋίβΕο ον ίη «ν, ί'τι*«
«τον, ίτυΌτην, Χλν)ον, ΐλί^ν, άϊΕΗη βιτα.
ΈΊιίηηιτη ρΗΐηητη. *
8ίη§. τυφ&ήσομαι , τι/φθ^σ»!, τυφθτίσ-ίτα/,
νενίΰγαίιον.

ΪΌπτίΒΐιΐΓ έ ρππιο ΑοπΠο 2&Ι2Ι0 αυ§ΓηεηΕΟ , ί'τι/φθ·«ν , τυφ&ήσομαι. ίλίχ&ην , λί^-9·«9ομαι> άπαν. (ύξύχ&γ\ν , όςυχ3·Ασομαι} /οώακ.
ΡκίΜπατι βοηηάηηι.
δίη§. τν^Ϋισομαι , τι/<οτ>;'σ>ι > τν<2τ>?<ΓίΤίΜ,
νΐγίεταΐογ.
Όηα\. τυΌτησόμί&ον , τνΰήαίσ^ον , τιαώτηΡΙνϊΓ. τυιπηιο-όμ&φ ,

τυ<ξείσκ& ,

τιληγηΡβΓ-

ι
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ΡοΓπηιΐΟΓ ζ\α ΑόπΛο Γεαιηάο 3&ΐ3ΐο 3ΐΐ£·

μα,ι, άΪ£ατ.
ΡαηΙό ροβ Ρηΐιινυτη.
νενίεγαΐον.
Ό\χλ\. πτυ·^όμί&ον ,

Τίτι/ψίσθ-ον , τίτιΓ-

ΡΙαι*. τίτνψόμίΒ-α.) τίτΰψισ&ί, τίτι/ψοντα/.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
€Λϊεηί ΣαίΜ \)Κ ΐειηροτε, ηαοΛ μιτ ολίγον
μίλλων, Ίά εβ, ρααίο ροβ /«Ταΐνιη Οταα ηοηιϊηαηΐ%
ηηο Ιαηε κι'ηηιιτ , εητη αάΐοηετη 'μτη'μιη ίηβατε βχη'φ·
ίαηΐΜϊ) τίτΰψομαι , ρίυΐό ροίΐ νει-Βε^οΐ".
Ροηηαίατ α [εαιηάα ρτΛίεηή ραβίνί ίηίετροβίο
•μ: «έτυψα*» τντύψομαι. λίλίξαι , λίλίξα*
μαι. χίχ^ισΜ , τακ^ισομαι ; <υεΙ α/εοαηάα ρΙναψΑτηρετ/είΐϊ αΗαιο αιίξτηεηΐο , & αάάιΐο μαι , ίτίτνψο ,
νιτύψομαι ; /ετναί α«ξηιεηΐΗϊη ρτ&ΐεηιί ιη οτηηΐ
ίηοάο.
ΙΜΡΕΚ.ΑΤΐνΐΙ$.

,

Ρναβης & Ιηιρετ/είίιιηι.
δίη§. τύπτα , τϋ<πΓΤίσ3·ω , νενίεναη ν/1
νεγύεναίοΫ. .
ΡΙιΐΓ. τ^τίαθ·* , τινδττίσθ-ωσίϊΐ'.
]οηΐοό τιί-2Γτ*ο, Ποποέ τι/<οττίν, ιαπίαρίυ-

ΡΑ55ΐνθ. .
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Ρεγ/εΕίυηι &Γ5 ΡΙυ,ίηιιαηιρίγβΕΐΜΐη.
νεγΙβναΐη$ εβο.
Όυαί. τίτνφ&ον, τίτνφ&ων.
ΡΙιιγ. τίτυφΒ-ί , τίτΰφ&ωσα,ν.
Βεονηάα ρεΓΓοηα Ηνα/οδ ϋεπιροΓίδ Ηε ά Γβουη<ία ρΓΚΓεπη ίηιϋθ3£ίνί, τίτνφαι, τιτι/ψο»
7ί7£αΨα< > 7476αΨ°·
η Γεοαη^α ρΐυδαιίίττιρειίεϋί, αΒΙαπο 3ΐι§πιεηΓ0: ίτίτνφο, τίτνφο,
ΤεΓϋί»
η κηΐΛ όν&Ιι ε/υδϋεαι ρΓ3?ϋεπΜ,
τίτνφθον, τίτι!φ3·&). 7*7£α<Ρ·$"ον» 7ί7ζα'φ|θ'Λ'·
Λοτίβιι$ργΐιηΗ$.
3ίη§. τι/φθ-Ητ/, τνφθ·»τ&», νενίενατε, νιΐ
νενίεναίογ. _
;
Όυαί. τν'φθ·«τον, τνφθτίτβύν.
ΡΙμγ. τιίφθ«τ«, τν<ρθ"«τίι)α·ακ.
Λογϊβιι$ βαίηάπί.
ϋυαί. τιί<ζΒ·»ιτον, τΐΛΟτίτ-ατ.
Ρ1θΓ. ΤΙΛΠΓΜΤί, ΤΙ/ίΒΓΗ'τίΰααν.
ΌΕ 5ΙΟΝΙΡΙΟΑΤΙΟΝΕ ΗΟΚ.ΠΜ
ΤΕΜΡΟΚΙΙΜ.
Όηιίΐήίαηι ραβίνπηι & Λοήβοχρτιηιοί ΊηιρεταίΊνΊ
άηηηΑοφΑηιητ ρτ ραηίάρΊιιτη ραβϊνκηι νενύαΜ'
ψ( βΜαηίίνΗτη , τί'τι^ψο, τι/φ^τι-π , νοι-ΒοΓαϋιΐϊ
βΛο, τ«τνφ3-«, τυφθιίτ»} νβώβΓϊΐι^ Πι. Κϊ

ι6ο

ΟΑΡ. XIII. ΌΕ ΙΜΡΕΚΑΤ. ΡΑ55ΐνθ.

άεηίιιγ αΐίίαη Ηλο ίεηιρογα αΙΊηααηάο βχηφίαγε ρταβεηί. ϋι β φάί ρετοιαΊεηιΙο ά'ΚΛί : νετ\>εχ&ΐη$ είΐο,
ηώύ αΙΊαά εεη/είκτ άΊαχε,^ΗΑτη τιλοττ», νειτΙίεΉΓε,
νεί νβΓ^εΓαϋΟΓ Ιϋ.
5*ρε β&ηιβεαηί ργέΐεγ'ιίατη οιοη ψαάαηι οοκεβο*
ηι & ρεγιηΊβίοηε , ητύφ&ω , τνφ&ήτω , νεΛεΓί105 είΐο , ]εα νεΓΒεΓ3ΐυ8 ίΐϋ. Ουΐεΐ ε§ο γπογογ 2
ΧΑΆοσμΫι&ω, οπΐ3ΐυ8 Πί νεί εΛο, ηααβ άϊοαι:
Οχάά α<4 ηιε? Πι οπΐ3ΐυ8 Ηϊο νεί ϋΐε: ΟκατηνΊί ,
ΐίΐαηι {ιΐϊϋΤΗτη Ίηίεγάαηι Ίη όαε Ίρβα εοηεεβιοηε β$ηΊβ~
«ί«Γ ; ίΐί β ί«» ααάΊεηί αΐιεγντη ογηαίκηι ΊυΊ ηιαχηΐΐ
Ιαοηοτ'Λια αάά*{, ζίκασμί&ω, οπΐ3Γϋ8 Πι, ηώιΐ
αΙιαά ργο^είϊΐ ά'ιάί , ηχαη ογηειαγ. 5ηηι &? α <\η%
άκΊΐ , Ιλα&ι , ρΙβΜΐυβ εΛο , /Ηΐαηιιη ίηηαιΐ , ηεηι*ε ρΐβςεπϊ.
Ιηιΐΐάιιιη β&ηφαηί »λο ίετηρογα (ιαηηαη , βεά
ιν,χη γεβρείϊα αά ργ&ϊεήιαη% , χ.αιοσμγισ5ω 6 Ιόντος*
ΟΓηεΙϋΓ εηυυδ. χ,ίκλάσ&ω (ΒτιίλΜ,,εΙίΐυΓϋ ίΐΐ ροηβ.
ΗΊηο ΊηιρεταύνΛ /αηΐ ηοη ίαηιίοη ίεγηύηαύοηε , βεΑ
(ΐίατη βεηιεηιΊα, 1>οο εη'ιηι Ίηιρεγαΐαγ: Οατα ηί Ι.οο
νεί ΊΙΙο Ιιτηροτε βαίιιγο νεγατη βι ά'κεγε , εη««ιη εββ
«γηαΐηηι «· ροτίαηι είαιι/ατη α«ί αρεηαηκ ϋίηιτη αΚ'
{(τη ΊΙΙα νεγίια, ηα'ώιΐί Οτάά Ίη ρετογαΗ:ιΐ! ιιΐνηίΗΥ)
ϊιηρεγαήνΊ βηΐ ηιοάΊ, β (ρείϊα βεηβαη, «Γ <®·ίξϊ μ\ΐ
της όσιας τοσαυτΛ ί.'^'σθ-ω, γ1? ίί>Βίΐ3ηΠϋ Βαεο
ά\&» ΠηΓ, 6? βηιΗια , ηιεήιο άι/Μίαΐ ΕηηηαηαεΙ.
ΥΊάαιίΥ αιιιειη ιαάαη εβε ίΙΙογιοη ταύο , ηκ* αΗοτιαη
νιύοτηηι Ίη νηρεγαύνο (οηζεβιοηεηι ααΐ ρετηηβιοηειη
β^η'φοαηί'ικιη. Εκιΐ εηΊηι Ίτηρεταύνα βηΐ, β βΜα»
ία$ ΧΛηχηηχ 13 ΐεηηΊηαιΊοηεηι εοηβάετεηιιΐ! , ηοη β^ηΊβίαηί ίΛΐηεη Ίηψήαιη , [εά νεί (οίκεβϊΌηεηι <νεί νοΙαη*
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Ιαηχαχετη : Υζϊνηάι ιη'χιη ιβ μ β γιχι ά'κεηχ : Ηϊΰ
Οιιαηάο 'ψχαχ ϊη αιιΆοη αΐιηΐίο νετίαιη Ιιαμηνο·
ϋ ϊηχετρηχαηάΗΐη οαιίϊήΐ , ν'ιάΐηάιιηι ίβ ά'ιΐϊβίηίιτ,
ςαατηηαηι ηούοηαη /αΙ>)ιίΙαιη ύαίεαχ > «ί ίοηνεηκηΐετ
ΙΑΧΪηϊ εχρητηαίατ.
Ο,ΡΤΑΤίνΠδ.
Ρναβη* 6^ ΙιηρεγβζΙυηι.
δίη§. ί'3"6 τναττοίμην , τυΌττοιο , τι/<δττ<ΜΤ9,
ΐίίΐηατη νενύεγαγεγ.
Όχχζ\. τυΌττοίμί^ον , τΰ<®τοισ&ον , τν<Β·τοια&ην.
- - .
ΡΙιιγ. τυ&νοίμ&α, , τι/Φτο/σθί , «ΠΑΛτο/ντο.
Ρεγ/εΒητη δτ5 Πη$φ,ιαιηρεγ/εΒητη.
δϊη§. ί/θί τίτνμμί'νος , ««ν, ί'/ς, «μ, »ί/% ·
νεγΙεγηίιι$ εβειη.
ϋιΐ3ΐ. τνη/μμίνω } ίικτον , ίΐήτην.
,
ΡΙιιγ. πτυμμίνοι, ίημιν, ϊί«τ», ϋ/Μοα*.
Α Ν Ν Ο Τ Δ Τ.
Οΐΐκαχάη! & λ/η ηκίι!α?)ΐ νεΙΙε νΉΙΐηίντ, οιηηΐΛ
νετία Βατρβηα 'χη βρίαίίνο
[ίΐ^κπΆΊνο ρετ ρατχϊεί·
ρ'ιαίΗ & νετίαη βΐ/βαηανίαη Ιιμχ αηαηβΐΛΐηάΛ
φ.
ΑϊΆ ίατηιη η«Πα {ΐηιοηίοαιίηηε οραί εβραταηΧ)
β ρτίΜτϊίί ρεφίΗ ΊηάΉΛίΓοϊ ηιοάι κτχϊαηι ρεφηαιη
ηοη αοοίΐΐοηααηιΐίτ , ηαοά βί , β ιηήα βη&νίΑήι ϊη
ται ραηιχη εχεαχ ,· (α)ια τ«ϊ Ιιο( βχ εχεηιρίιαη α νηΙ>»
νίμα, ηνίμημαι.
Ιώιγ I.
\λ
5ίπ2.
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5ϊη§. νίνίμγιμην , νίνίμνο, νίημγτο.
Όαύ. ηνίμήμί3-ον> ηημϊι&ον, ηνίμγ&ην.
ΡΙϋΓ. ηημήμ&α* νίνίμΐη&ίι νίνιμψτο.
Νατη β άηχε μαι ρήιτια ρετβοη* ρτΛΧεήύ ραβνί
/««π» «, ηι\ϊη λΙϊλχο ίχιιηρϊο, εοηνεηϊιατ ίηνι; β
ν , ίκηο ιη υι, β α- αάβιβιί )οία ,· αί νιτο }οΐα ηιαηεχ
ΪΜίχηηη, βεά ΐατηεη Ιοη^αηι Ιήο , εύατηβ ίτενι /«ίϊιϊ Ίη ρταίεήίο ΙηάΉαχίνΊ. 5ύνω, ίείΐίηο, τυο,
τί5υμαι, ηΒ-ώμην, τίΒ-νιο, πΒ-νιτο. κπίνω»
οατΗο, ίχ,ταμαΐ) ίχταίμην , ίχταΐο, ίχταΐτο.
χ^ίνα, ]υάκ:ο, χίχξίμα,ί, χίχξίμην3 χίζξΐο, χίκξΐψο; βί τί&αμαι, τίΒίΊμαν , τί&ίϊό, τίθ-ίίτο.
5» ίαηιεη αηίε μαι ροηααΐΐ άΊρ1ιΐΙ)οη£Ηί , αι'μί
βίί)ΗηίΙίνα βί υ, ιαηο άηιιτηίοαιίϊοηι όρια εβ : τίτόξίυμαι , τίτοξίυμίνος, \ιγ\ν , ας, ίΐη. Α1\(\κί
εαπάετη αάΐήΐεηΐ ρεήρΙπαβη ώιη ρν&χοήϋιηι υ Ιιαΰεί.
5εά Ιιαηε εχκρήοηεηι αΐ'ύ ηοη αάηύαιιηί , ητ Κεηαίια
ΟνϊΙΙοηΊαι , αο ρτο'ιηάε ίία οο>ι]ιΐ£αηΐ ρϊ&αήχαιη <υεύϊ
λύομαι.
Αίλύμγιν, λίλϋο, λίλντο.
ν*ι,
λίλύιμην, λίλνιο, λίλυπο.
Αογϊβιΐί ρτΗπν$.
5ίη§. ί&ί τυφθίίην, τυφβί'Μς, τυφβίίκ, υΐΐ*
ηαιηνβνΐΐγαίτιςβιη, νεί βιετϊ?η.
ϋυρί. τνφθΐίητον, τυφθίΐή'ηιν.
ΡΙϋΓ. τυφθνημίν, τυφθίίηπ., τυφβιίησαν. ■
Ααη·
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Αοτΐβυ$ βαιηάν$.
δίη£. β/06 τυΐΰτίίην, τι;<ζτ««ς, τυιιηί», ϊάετη.
ΡΙογ. τνπηίημίν , <τυ<®ύϊ\τί , τυπηΜσαν.
Ρπιη» ρ!αΓ3ϋδ ίη «μίν οοηίΓδΗϊϋυΓ , τυφ$ύημϊψ, τυφθίΐμΐν. πβίίϊΐμίν, τιθίΐμίν. θίίημίν,
Βίΐμίν, 3 τ'ιθημι, ροηο.
ΗίηΟ Ε6ΠΪ3 ρ1ϋΓ3ΐΪ5 ΤΙκφθίΓίν, ΤΙΛδΓίΓίν, ΤίΒίΤίν , θίΓίν, ρΓΟ τυφβίΊησαν ^ <τυ&ύϊ\σαν , τβίίιιΈΉίιιηηη ργϊνιηπι.
5ΐη§. ί/θί τνφθ'Λσοί/*»!/ } τυφ&ήσοιο , τυφθ'Μσο/το, ηϋααηι νενίενετ.
Όμά\. τυφΒιιιτοίμί&ον , τυφΒ-ήσοι&ον , τκφΡΙιιγ. τνφθτισ-οίμίθ-α, τι/φθτίσο/^β , τυφΈΉΐιιηιηι βοηηάιιτη.
§ΐη§. ίί3"β τυ<αηισοίμϊΐν } τΐΛοτίσοιο, τυι&ή'
σοιτο.
σο'κτΒτιν.
ΡΙογ. τι^Ησοίμ*·^4 , τι>7Γ«'ίτο/ί9·ί , τι/7ί«νο;»'Τ9.
λΡλη/3 />ο/? Ρηίηηιηι.
δίη§. «3-6 πτνψοιμνν, τίτυψο/ο , τίτι/ψοιτο,
τιΐϊηαΐΗ ιιιοχ νενΙ?6Υετ.
ϋιΐδΐ. τίτι/ψοίμίθ-ον , τ«τι>ψο/σ3·ον, Τίτο»ΡΙογ. ΐίτι/ψβί^αβθα, τίτι/ψο/σφί, τίτνψοιντο.
,

I- Λ

ϋΐΑ

ι64

^ΑΡ. XIII. ϋΕ ΟΟ^ϋΝΟΤ. ΡΑ55ΐν.
ΌΙΑΕΕΟΤΙ

ΟΡΤΑΤίνΐ.^

Ο'κιιΐ α ρεφΒβ & ρΙαι^κατηριφΆο ΙηάκαύνΙ Ροϊία & ]οηβί βαί φια$άαχη ραβηαι ΐεη%Λ$ ρΐαταΙΐί ηατηιή /οττηαηί ; 'ηα ΐίΐατη ώ ΟρίαΐίτΊ ρα]βνί &
ηΐΐά» ρεφηΪ! ιΐΐίϋί βη&ιιίαήίια /ιιαί ρΐιΐϊαίιι άϊάιιίκηί : ϊηίΐϊροβίο α άηχε το: Μ ϊη Ηα ίχαηρϋί ν'ιάα.
τναττοιατο.
ΤΙΝΒΓΤΟ/ΤΟ
τνφ&ησοίατο. ΡεΓΓοπ3? τι/<φθ «σο/το
]οηκ3£ τυπησοίατο.
ςοιηηΐϋ· τυ<πητσοιτο
ηε5 ίϊη- { τίτνψο<το
Ια.
τι/ψα/ατο.
τύψαιτο
τνπτοίατβ.
ΤΙΑΖΕΓΟ/ΤΟ
5/έ: ίίϊαηι ϊη ϊηάΊοαί'ινο ηιιοταηάαηι νηίογαιη ,
'ίαται, Γε(1εηΐ, ργοκνται, «ντο, «ατο , Γεόεβίηί.
αοΝίιΐΝατινιΐδ.
Ρηφη$

ΙιηρενβΒιιτη.

δΐηβ. ίάν τΰ<®<τωμαι , τκ'<©·τ« , τύτΓΤΗτα/,
β νετίετετ , νεί νεΐίετανεν.
>
Όυαί. τναττωμί^ον , τυΌττησθον , τι/<δΓτ«σ0ον.
ΡΙιιγ. τυι&τωμίβα , τνΐϊττασΒί, τι/ιζϊττωντύ».
Ρετ^εΒηηι

ΡΙύςφωηιρενβεΕΙυηι.

δίη§. ίβΝ* τντνμμίνος , ω, >ϊς,
νενίκναίίίί βηι, νεί'εβεηι.
ϋυ»]. τίτυμμίνω, «τον, «τον.
ΡΙνίΓ. τίτνμμίγοι, νμ&) ϋτί, #07.
ΑΝ Ν Ο-
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νετία , <]«* ηαοταηάατη }αάϊαο \η ορΐΛΐ'ιν'ι ρταίιϊ'ιΐβ
«ΊγαιτηΙκΗτΊβηε ηοη ίηώβΐηι , $11α ηιηκε
ρετ ρατύαρ'ιιαη & νετΰαηι [αΙ>βαηήνι*ηι εβεηιηίατ, «ί νϊάα
%η Ιιοο ρ·ιταϋξτηαΐε.
5ϊη§. ίάν ννημωμαι , ι>«νβμϊί , νίνίμγτα,ι.
ϋυί!. νίνίί/αί^/ίθ-ον , νίνίμϋσ&ον , ηνίμΐίσΒ-ον.
ΡΙυΓ. ηνιμωμ&α, νίνί,αίϋίτθ-ί, νινίμωντα/.
Ιάηιιοά εχ'ιατη βΐ ίηνετίϊί οϊηαιηβίχϊί , &ιηνετϋ* ϊη μι , «ί /«β /οίο οοηβαίη : 5κ ίχταμαι , ί'κτωμα/ ; τίθ·ι/Λ*α/ » η&ωμαι. ΑΙηίαηί εηιτη νοοαίεη
'υεί άιρΜοηξμηι μοΛ Αΐηεοεάεηιιηι ίη ω άτοπιηβεχητη,
Αονϊβικ ρΗτην,ί.
5ίη§. Ι/θ-* τι/φθ-ω, τνφθ-ίίς, τι/φ3·ί?,
νενΙεταίιι$ βτη3 νείβϊιβΗη , ιν/ ίτ-·.
ϋυα). τι/φθ-ίϊτον , τι/φ3·«τον.
ΡΙυΓ. τυφ&ώμιν , τυφθΐτ», τνφ&αν/.
ι
* '
ΑοΗβυ.5 βοηη<1ΐΐ5.
5ΐη§. ΙαΥ τνζ3·&> , τΐ"ΖΣΓ«ς, τιλβγϊϊ.
Όααΐ. τΐλπτίίτον, τνπηϊτον.
ΡΙαΓ. τυ&ωμνι, τι><βγητ«, τυνρώσι.
I Ν Ρ I Ν I τ ι ν. α 5.
ΐγα[εη$ δτ5 Ιττιρβγ/είίυΐη , τν<π·ησΒ-αι , νενΐχναγϊ.
- .
Ρεφ&ατη & ΡΙνί^ΜατηρεγβεΒητη , τίτιίφθ-*/,
νενΙεναίιΐΊη ε£ε , νείβιιβε.
I, 3
ΡογΙ'

-
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ι
ΡοΓϋΐ^ηΐΓ έ ίβοηηήα ρ€ΐ-Γοη3 ρΙϋΓαϋ ρει·Γε&ϊ ϊηΓίΐοβεϊνϊ τίτυφΒ-β, τίτόφΒ-αι. κί'κςισθ-β,
χίκξΊσ^αι. λίλίχ&ί, λίλίχΒ-αι.
Αογϊβυ* ρΗτηηί , τι/φθηνα/, νεγίεγαΐητη εβε.
Λονϊβιι$ βουηάιις , τίΜ&νινα,ι , ϊάεηι.
ΡηίΜΥΗΐη ργίηιηιη^ τυφ$->ίσίσ3-αι , νεγΙεναΐιπΗ
ίΥΪ.
Ριιίιιγηηι βοκηάΗίη, τνατνισίσΒ-αι , ϊάεηι.
Ραηίό ρόβ βιίΗΥΗΐη , τ«τυψ«^3-αι , ιηοχ νεγίεγαϊηιτι ίη.
ΡΑΚΤΙΟΙΡΙΙΙΜ.
Ργαβη$ & Ιτηριγβ-Βιιτη.
4 τυΈττόμίνος , τ« τυ<ΒττομΙνχ , ^αϊ νεγίενΛ'
ίιΐΥ) νεί νεγύεγαύαίυ,γ.
» τυ<Εττομίνν\ , τις τνΰττομίνκς.
η} τνΰττόμίνον, τ» τυ&Γτομίνχ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Σαι'ιη'ι οαηηΐ ραηηΐρΊο ραβίνο ρτφηχι$ ίειηροη! ,
ρορίεγεα αά νεΐύιιη ηΐ^αεκηί Ιχκ ραη'κ'ψαιη ϊηΐπ-

Ρετβ&αη & ΡΐΜ$$Μαιηρεγβείΐέΐη.
4 πτυμμίΐ/ος , τη τίτνμμΐνα , νεγΙεγαίη$.
ή τΐτυμμίνη, <ης τίτυμμίνης, νενίεγαΐα.
τό τίτυμμίνον ) τ2 ητνμμίνχ > νεγίεγαΐητη.
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ΑοΗβη$ ρνζηΐΗί.
ο τυφ3-ίίς , τ« τυφ&ίντος , ν<ΥίίΤΛΪΐ($.

'

τό τνφΒ-ϊν, τ« τνφθ-ίίΊ-ος.
. ■

■'

Αογϊβιι$ βεηηάια.

» τνατύς, τ« τίΑΠτίντος,
τυφτίν, τ« τυΌτίντος.
Ραίπτψη ρνίηιυιη.

1 > .

■

β τυφΒ-ησόμίνος, τ« τυφθτισομίΐΉ, νεγίί'
ταηάιΐί.
» τϋφθκ9Ό|Κ^}ΐ , τ«ς τϋφθΊΐσο]ίΑ6ν«ς , νενίεγαηάα.
·
τυιρΒ-κιτόμίνον , τ» τυφΒ-ησομίνα , νηΐε·
ταηάιιπι.
Ριιίηηιτη βαιηάιιιη.
δ τυιιτγισόμίνος , τ« τιησπαομίνα , ίά(Τή.
» τυα&ησομίνη , τ»ς τι;<Ώτ«σ·ομίν«ς.

Λκ/ό
ΡιιίιιΤΊΐιη*
ί τίτιτφόμίνος , τ« τίτνφομίνα , «ζολ· νηίεναηάϊΐ$.
τη τίτνψομίνη , τ«ς τίτυ^ομίνηζ.

ς\ΐ35 άςςίϊηαποηςδ , φιϊ&ιΐδ ϊηβοδίυηΐυι·.
I- 4

,
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νΕΚΒΙΙΜ ΜΕϋΙΙΙΜ.
"ΙΤβΐ-Βυηι πιε<ϋιιπι ίΐΐαά άίείΐϋΓ, ηυοά ραπίπι
ρδίΐϊν&πι , ρ3πίπι 30ϋν»ιτι η3θεΐ εεπηίηίΐΐίοηεηι, ςνιό ηε νιε ϊηϋβΓ άαο ίΐΐα εχεεειηβ ,
ΓεΦέ οοηίΐίευβίΐΐΓ πιεοΐίαηι, φ33η<1ο<]ΐιίϊ1βπι
ουπι υεΓοα,αε 3ΐί<]ΐπ(1 εοιηπιιιηε οοείηεε.
ΡαίΠναπι εεΓΓηίη3είοηειτι ηβοεε ίη ρΓίεΓεηεΐ
& ίπιρει·Γε6εο (ςαχ εεπιροΓα νοεε οοηνεηϊυηΕ
αιπι νεΓΒο ριίΐϊνο) τνπίομαι, Πυπίόμην,
&. ίη οπιηίΒιΐδ Αοπή,'δ & ίυευπδ οπιηίιιπι πιο€ΐθΓνιιτι^ ίϊνψάμην , ίΤυττόμην, τύψομαι, τι»ττ5μαι.
ι
■
Α&ίνβηι εεπηίηβείοηεπι η3&εε ίη ρεΓΓε&ο
& ρΙϋδςιΐΒπιρεΓΓείΙο οηιηίυπι α,ιιοηαε η^Ρ^0*
-Γΐιπι, τί7ν/τα> ί7ίΤν7ταν.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ήαο νετία ηοη άιαιηΐιη πιεά'ΐΛ ρτορΐετ βξηφαΐιο* ηεΜ , ψιαβ ιιΰΊνϊί & Ίη ηαοΐώεί ΐετηροτε αίϊϊνε νιΐ
ραβίνε, αύϊχήο αβίτραητΉ , αεάρ'ι ροβιηχ , τηοη ΐοτηηπαύιαη αραά Ί^αύποα /εά ημοέ βΐΐεηα ηοηηιιΙΙο &
ίη (\»ώιΐ5άΛΐη ίεηιροήίκί αίταηιηκε β&ηφαΐϊοηεηι αάηήπαηχ. βιάζομαι τόν φίλον , <:ο§ο νβΐ νϊοΐο
αιτιίουπι. βιάζομαι ντιά τ« φίλ«> οο§ογ νοί νίοΙογ &Ϊ) 3πιίςο. άγομαι, <3αοο <5£ άηοοΐ. γ(>άφθμα$, ΑτηΒο <3£ ΓςπΒοΓ.
ΡτΛίεύχΗΐη αιιίεηι & ρΙιαηιίΛηιρεφίΙιιηι τιϊνΐτα, Γίί707ηιν, Μι% Αοήβιιηι ίΤνψάμην^ μι/μιηπιμ τύψομαι , ηιιν ραβίνε νεί α/ιιτρατε νεί ϊηίετγ-τεϊαύ ανάεαΐ ! 8άο εβε νετία αΙΊηαα
ραβϊοηεη*
ίη ρτΛΐεήίβ τηεϋο% Αατφν ξ$ /ιιιηϊΪ! /ϊχηφίεηχ;
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νίΎηχα» ϋ τ»'χ») οοηοΗυί. σίσηττα, α στίττ»,
ΰοιηριιίΓυΐ. ιτΐτιγτ^α , α ττηγνΰω , οοπα-ένΐ, ςοαΙυϊ. μίμψα, α μα'ινω, ίηίαηϊνί. ολωλα, από·
λωλα, ρεπί; ξ£ βηιύϊα, βά Ι>λο & αϋα ύηιιι $εηετϊι βηί άυΤο'να&γΠικά, ϊά εβ, ρετ /ε ραβινα > /εα
ψιτ βε ραβΐοηαη β^η'φίαηι'ια Ίη ηααα/ηηιιε νετοοηιηι
βοτηια & Ίηβεχϊοηε: Εί β Ι)Μ β^ηφίαΐΊοηεηι ρτ*ΐετΊη
ρετβεΆΊ
αϋοηιιη ιερότατη τεάάιηηί αηιΐιϊβΐιαιη ,
ηώίΐ ούβατεί, ψιο τη'ιηιι$ ά'κετεηιιΐί νετία ηιιατίΛ
ιοη)ϋ^Λί\οη\! αίΐ'ιν*). νιτΰϊ ξϊαΐ'ια, αρηά ί,αϊιηοι 9
\)α\)ϊτ€ β&ηφοαύοηειη αΠΊνατη & ραβϊναιη. Ναιη ρετιο, Ίηβη'ιο, & αίια Ιια'μίηιοάΊ, ββηφοαηί ραβϊοηετη
ϊη οηιηίΐκί ίαηροϊώια , βκηι & Ιμο ϊη αΐύί ίοη)ιΐζΛί'ίοη'ώκί: (τοπιρυίηπ, ςοίΐυί, οοηΐϊΒυί, ϊηΗϋΓϋϊ,
θ(Χ3ΐ1υΐ. Ιτηο 'χρβα ψιοηΐίΐ νοχ αίίϊνα αριιά Οτάκο:
ραβί-ν* β^ηφοαήοηϊί ηοη γάτο βετεΐ , εητη τήκω, <νεγ·
Ιη £ναίία, αί>/οΙιιίε ΐ£ ίηηαηβύνέ ροβίίαη ηώιΐ αϊίιιά
βχηφοιΐ ϊη ηαααιηηΗε ιοη)ιι^αύοηε , η'ιβ ζοηΐαίεβζετε ,
ηιιοά απέ ραβΐο (\Η£&Λχη εβ.
Ονοά β νιτοΆ αΙίηιίΑ τερεήαηίιιν (
ίκ» ηοη βηΐ
άυίοτια&γι , τενετα ΐαηιεη ραβίνε ιϊβιτραηΐητ Ίη αΙΊηΗο εχ ρηιάϊβΉ ίεηροήύα* νετύϊ τηεάϊι, ηΐ Λ\*φθ"θ·
Ρα, 4 <Ρια<ρ3·ίί(>ω , αχι-υρί, νβΐ οΟΓηιρίυϊ Γοα».
ίρρωγα, πιρΐυ$ Λιαι. ^ιίρρωγα, άίωρίας ίααι.
Β-^ίψομαι, ηυΙιϊίΓ, α τζίφω. αφαιφσομαι , ίοΐΊϊγ. ίχοσμήσατο > θΓΠ3ΐυδ εΛ > & βιηΊΙϊα , Ίά ρετ
ιηαΙΙαξεη βεή ριιιαηάαηι εβ. 5«ί εΐ'ιαηι αριιά ΐΜιηοί ,
ιηϋΐ3νίΐ ρχο πΐϋΐίΐϋϊ εΛ; ε/κοά ηοη τατο ίη ίρβνετίηι
«ΙΙΊνο Αίάάΐΐ αριιά Οτμο!, μίΤίβαλίν, ΓπυΙίΙιι*
οΛ, ΐΜηβΙίίυϊ «Λ, ρτο μιϊφλϊ\5η.
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ΑίΙΊνα ψΐαγ βςηφοΑΪιο ιήΙιΐΐηάΑ φ νηϋι »»ίτ
άύί ιη γγ<£ίεήί'α, Αοτίβϊι
/«ί«Γ<χ. Ει ΑΆ'νυε
ψ4οηιιε ΜΗτρηίαηάα /αηί , ηιβ Ιοίϋύο ββαταΐα αίιαά

ΡΑΚΑϋΙΟΜΑ νΕΚΒΙ ΜΕϋΙΙ.
Γ)ΓΣΕΓεη$ & ΐπιρεΓΓε&ιιΐϊΐ οπιηϊηο οοηνεηϊυηϋ
ςυπι ραίϊϊνο , ιΐ[ Γαρπι άΐ&αηι είΐ.
Ρβτ/β&νη,
δίη§. τίτνπα, τίτυπας, τίτνιη, νίΗκτανϊ.
ϋο»Ι. τντύπατον , τίτύπα,τον.
Ρ1\3Γ. τίτύπαμίν , τίτύπαη, ητύπασι.
Ρΐϋ α ρει-Γε&ο νειτοϊ 3&ίνί, ΓυΒίΙίΐυΐ» ςη»τζΆεήίίίοΆ ΑογϊΠϊ Γεευηάϊ αέΐίνΐ * ίη Ιοοαιη
οΗ»Γ2<3εΓΪΠ;ίθ3Ε ρΓΚϋεπίΐ αέΗνί, τίτνφα, τίτυ•7ΤΛ. λίλίχα, λίλο^α, άΐχι. πίπληχα, £
•πλήσσω, ρεναιϋο , πίπληγα. πίφξαχα, άίχί,
δίο βλάπτω , ηοοεο , ίβλαβον^ βίβλαβα.
καλύπτω, ίχάλυβον , κίχ,άλυβα , ίε^ο. Χζύπτω, ίχ^υβον , χ,ίχ^υβα, αΐβοηάο. δεΓνΛϋϋΓ
εηϊιτι οηαπι&επβϊςα ΑοπίΗ Γεουηάί 3.άϋνί , αε
&ίη Ηΐδ: τί'θ-αφα, 4 &άπτω, βρείΐο. «σκαφα,
2 σκάπτω, β>άιο. βίβαφα, η. ράπτω , ΐίη^ο.
ϊρρα,φα, , α ράπτω , β,ιο.
Ιη Γεχϋα οοηΙιίβΕΐΐίοηε οΗδΓδΛεπΛίο» Ηυ/οδ
ρΓΖίεπιί είΐ εηΗΓΗΛεΓΪΠίοα α&ϊνϊ ρΓΕεΓεηΠδ,
ηίίϊ ρεενιΐίαηδ αϋ^υα πιυΓαπο ΐηεεΓνεηίίΐΐ,
ϊΐκαα, 30 ακ«'ο), αηάϊο. λύω, λίλνα, β>Ινο:
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β|υ3!ηνί5 ηοηηιιηααβπι ίηοϊΗαΐ: αιηι οη3Γ3&επίίίο» ΛοπίΙί ΓεοαηάΊ, ιΐ£ ίϊε ίη νεΛο λύω.
Ιη νει-ηϊδ ρπ'πιεε & Γεαζήόχ οοη|ιι§3ηοηΪ8,
ςυοΓυιη οη3Γ3&επίΐίς3 είΐ φ νεί χ, ίάειη είί
ιηεώοιη ρΓχίεπεηπι & »ίϋναιη, ςύιη ίΐηε εχάεσι 6§ιΐΓ3ϋίνίε ΕίίΠιιηι νεΓΟοηιηι ϊη ΑοπίΙο
Γεονιηοΐο , δ£ ρΓίεεεπίο α&ινο: ·γξάφω> βοΗΐο*
ί^αφον, γίγ^αφα, , αόϊίνυηι & πιεάϊϋΐη : τξύχω, τίτςυχα, ίη υεπχρε ρΓχεεπεο: ΐη ΑοΓΪβο ΓεαιηαΌ, ϊτξνχβν, αΐίετο, αΐβιηιο.
ΌΕ

ΡΕΝΙΙΕΤΙΜΑ ΡΒ.ΛΤΕΚΙΤΙ
,·
ΜΕϋΙΙ.
ρεηυΐιίιηα ε3(1ειη είί, φΐίε ίη 3&ίνο, τ/τνφα,} τίτυπα.
Εχάρε (1ίίϊ)Ίΐ302, φΐ« ίη ίαεαΓο Ηβοεηε ί,
ηιιιίαηε εηίπι ϋΐιιά ήίο ϊη ο, ίη οπιηί εθΓηΊι§3ϊίοηε 0&Γ^Γοη3: τρίπω, νετίο, τζή|·ω, τ«τςο7τα. λί^ω, άϊοο , λί'ξώ), λίλογα. σπάζω,
βτο, σπί(>ά>, ίσποξα. μίνω, τηαηεό, μ*νω, μί·
μονα. $'ιο τίτομα.) Ά τίμνω, βοο, βϊηάο. <ητίλα > βηζνί, & μΐμίλα , ίευ μίμηλα , αινανΐ ; ίοπηβηειπ: 3 τίλκ» & μίλίω, 80 ρΓοίηάε
ηϊηίΐ ηιιιϋ3ηΓ.
Εχοϊρε Γεαιηάό, αυχ ίη ΓυεαίΌ ηβϋεηε «»
πινιεαΐνΐΓ εηίπι ίΐΐαά ίη οι. πίί&ω ,^πύσω , *πίποιΒ-α, ρετβηαάεο. ίΐιΡω, βζο, οι<Ρα, βϊνϊ.
Α ρΓ3εΓεη«5 ΓεΓναΐοΓ ίηΐεΓάΊιπι : ψάλλω , οαηο ,
ίψαλχα,, ί'ψαλα.
ΙηεεΓοΊιιτι νεηίΐνΐΓ ίη υ: &άλλω> τί&αλχαι
Οίρη-
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ΌίρΗίΗοη^αδ */ ρΓίεΓεηπ'δ, πιιιίΗΐχΐΓ ίη γι,
φαίνω, πίφιηνα, οβεηάο, αρρανεο. δίο <Ρί<Ργια
&.κίκγα> Ά^α,ϊω, άϊνζάο, 6ίκαίω} οοηιΙηΐΥΟ.
δίο μιαίνω, νιαεκίο , μίμίψα. Νε^αε εηίιη
νβίεε'ηεεο εε^υΐίΐ «ηεύπι ίη ά'ίίϊχΙΐΒοίδ.
ΡΙη$([ΐιηιηρεγ/εΕίηίη.
5ίη§. ΐητύπρν, ΐτη^τνς', ίτίτΰτπι, νενύετανεταϊη.
Όαά\. ίητύττΐΐτον , ίητιππΊτ^ν.
ΡΙογ. ίτίτΰττίΐμίν, ΐπτύπνη, ΐτιτυπασαν.
Γιε 3. ρ1υ$αο3πιρεΓίε£το ζ&ϊνΊ.
Λονϊβιΐί ρνϊιηηί.
5ίη§. ίτνφάμην , ίτι/ψ», ίτνφατο, νετ- Ιενανϊ.
ϋιιβί. ίτνφύί^ί3·οΐ', ΐτΰ·ψα<&ον, ντνψβίδΐΐτ.
ΡΙιιγ. ίτι;ψα'^6ί3-α, ί'τιίψβίθί, ΐτόψαντο.
Ρίε 3θ ΑοπΛο ρππιο 3&ίνο > αόάΐεο μ*ιν ,
Οοπ'εβ εχίε ίη Γεουπά» ρβΓΓοηι Πη§οΐ3Π5
ίη αο, ίΤν'ψαο. Ει αριιά δ/ΓαεαΓαηοδ ίη α,
'■ ' .

Αονΐβιι$ βαιιιάια.

*

δίη§. ίτυττόμην^ ίτ07ία3 «τιίττίτο, νενίετηνϊ.
ϋυαί. ίτιστόμι&ον , (τύτπ&ον, ί'τυττίοθτΐΓ,
ΡΙϋΓ. *<τυπόμ&α, > ίτντη&ί, Ιτύττοντο.
■ν-

Ρίε »ο βίϋνο ηΐΏΕβηάο β<· ίρ ο/^κν, «τι/ττοκ,
ίτυττομαν.
" - '
ΡΕ
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ΌΈ. ΟΟΝΎΚΑΟΤΙΟΝΙΒυδ ΟΠΟΚΙΙΝϋΑΜ ΤΕΜΡΟΚυΜ.
Τη νετί'ιι ρα$ν'αΛ ιοτηιηγΜ ρατί'κίρί'υ , & ίη αΐϊίί
ηκοψιε βρε βΐ βκορε , εαττηιηίί νεί ηιαμήί εΐε·
χαηιιχ οααβ'α , ς%\Παι ρτο ςίύί7αι , ςίΰΤο ρ? ο ίς-ίΰί1ο, α ςίύομαι , ρΓοηιίΐιο , πίΤενεΓΟ , ήπηο. ϊπλί7ο ρτο νπίλιΐο* £Γ3ί. ανωχΒ-ι ρτο ανω^θ^/»
βρεπΓε, & ίη Αοτίβ'α ραβνί* ιεηία ρΐιιταΐί; κ^ίο&ίν ρτο ^γο^τησαν, εχαΐίΐί Γυηί. ίκόσμη&ιν ρτο
ίκύσμ.τ^τισα,ν, οι-ηβΐί Γυηί.
Μ»»;» ^«» ιν/ΐ»;
ηοη φ β'Μορεη: [ιά άίαΐείΐατη Βχοικαηα Βοεοίοι
ίηίτη α ρτχτηα βηξκίατι ίη Αοτίβίί ραβινκ Ίηά'καίίΌΪ
τηοά'ι /οτηίατε ΐετήατη ρίκταίετη, τηηιαΐο η ίη ί, &
ΑίΐιηΐΛ τείταίΐο: ίχ,οσμγ'Β-ην , ίχάσμη&ίν. ΚερετΊίιιτ είϊατη βικορε ίη ρ&τήάρίϊί άλμινος ρτο αλλο'ι
μίνος, Ιαΐίεηδ. α^μινος ρτο αζόμίνος, 3ρΐϋδ: ψιοΑ
βιηύίιετ ίη αΐιίι ηιαίίίί αϊίοτατη ίεηιροτατη αίάάίι ,
ηιαχίηιε ίη Αοήβο ρτίηιο © [εαιηάο <νετΙ>ί ηιεάϋ : ιος«σα'ί*»ΐν, ΐηνεηΐ, ινξα,μην, ίνξησάμίνος , ίνξάμίνος. νη^ιασάμην , ίπξΐάμτ,ν, ειηί, πξΐάμίνος
ρτο πξίασάμίνος > ηίβ ηαίί άιεαΐ /;<*ί ηοη εβε οοηιταίΪ4, βά Ιεχίιίτηε {οτηιατί α νετΰο 'η^ία.μα.ι , (εαιηάΛ
(οη]ΗξΑΐ\οηι$ νετΰοταηι ίη μι, γίννήααΓίο, γίνναΤ»
ρτο ν^'νιναΠο (εα ίγίννήσαΠΌ , η3ΐϋδ είΚ £κ 'ί^ίγ.
7ο ρτο «7*νί7ο, αϊ ίγίνομην, ηϋα$ Γυηί.
ΡαΐΗτητηρΗττιητη.

ΡΙβγ. τνψο'^ί^·*, τιίψ*8-ί, τυψοχτα/.
*

)

]ΡθΓ«
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Ρογγτι31ιιγ αΒ α&ϊνο ΓιιϋΐίΓο ρππιο, ω ιχιυτ
(»Ε0 ϊη ομαι, τν'ψω, τν-φομαι.
Ρηίιιηΐϊη βοηηάαηι.
ϋϋ3ΐ. ΤΙΛΤκ'^ίθΌν , τ</7Γίί<θθΙ/, ΤΙ/7ΤίίϊθθΙ'.
ΡΙϋΓ. «π^βμ^α > τι/^ίΓοθ-ί , τ!;7ΓοΕ<ντα/.
Ρίε » ΓϋΐαΓο Γεαιηθο 3£Ηνο £> άκνιταΆζτ
χοιη νεπεηιΐο ϊη ζμαι , τυπ» , ιχητίμΜί.
Ηίηε ίη ςαϊηϋ» οοη/π§αΐίοήε ργιγγλιπι ςυοηυε ίιιηιπίΓη Γηεώ'υιη οΪΓουΓηΗεΛίευΓ ρεΓ
οηιηεδ ιτιοϋοε, οϋπι αΓοαιηίΙεΛαΕϋΓ ρπΓπύπι
νοεί» ζ&Ίνχ ρεΓ οιηηε* γπο^οϊ; οπί/ξω, σ7Π·
ζω} α7ΠξΡμαι, βνβ. ψάλω, ·φα.λϊίμαι*
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιάεηι ροηο /«ίιιτιιηι ΐβ γήτηιαη ξ$ (ηνηάνιη τηιά'ιιι\η Ίη <υΐΐΙ'α φύηχχ ίοήν&αύϋηκ ρπ οηιηπ ηιοάοί ,
ηααηάο Ίη ρήτηο /αΐιιτο αβίνο ΐβ α νεί ι , νεί υ >
κς/νώ, χζίνΖμαι, ρά'κ3^ο. ι^αλώ , ψαλ«μα<,
ςαιυπι. &υνω , 3-νν2μα.ί, ϊπιρείυ Γ< βγ. Ηιηο
«ίϊαηι ϊη αόίίνο Ιιαο (αιατα υοίί ίοννιηηιηι ϊη οηιηώκϊ
ηιοάίί. Ναηκ^ινω, χ,ξίνοΐμι, χξίνϊΐν , χς-ινων , /«ίΗϊΑ βιηί ρήηια & /ϊιαηΗα [ιιΙ> (αάϊΐη ·υοα*
Τπα ηεεε ίαίυη ηοη α'ΓαιηιίΙε&πηϋαΓ,
ί^ομΛΐ > φάγομαι > εάατη. πίομαι , ΙϊΙαηι , ρΓΟ
ίύ'ΐίμζ,ΐ) φαγΖμα,ι, πάμαι.
ΌΙΚ

ΜΕϋΙΟ.
οια^εοτι ρυτυκι. .
7~Λοπ! ρήτηκίη 13 [εοιιηάιιηι βαιατατη ιηιάϊιιιη ιιΗ*
ηιιε (ϊηκηιβίίΐΗΜ, ηιιία εύατη ρηηιηηι βιιΐιιηΐϊη
αίϊιναηι άηιιτηβείΐΗηΐ , Τϋψώ', τνψ5μΙίι.
Ιη ηηαηα ζοη}ΐΐ£Αΐϊοηε αΐαιηιβείΐϊιιιτ ρήηιιιη
{αίατατη τηεάίκηι νηΙ>οτΐ47η ιη ιζω ροίγβΐΐαίοταηι ,
ηι<<£ εχ /ιιηιη Αίύοε σ αύ'μάαηΐ: βαδίζω, βα^Ί«τω} βα,ίΡιω, βα^ϋμαι , νζάο , ρτο βα.<Ρ'ιαομα,ι.
^οηεί άι$οΙ<υίΐηι ΐιηιροτα ίηονηιβεχιΐ ; τυπΐ/μαι ,
τιτπέομαι , τιλπϊ , τυττί») ^ «υ*/ τί;7Γ66α/ -, ' τυ7Γ«ί«τοο , τυπίόμΑ&ον , πτνπίί&ον , &βο άειικερχ : 8κ
ϊη αίΐΐνο ρτο τυττω, τντηω-, τύπων, τυπίαν.
αγγίλΐίσ'α.) ΐιιΐηααίιίΓα , «77ίλίΒσα.
;

ΙΜΡΕΚΑ'Γίνυδ.

Ργ(φη$ £^ Ιτηρεγβ&τιηι ιιί ιη Τίΐβναι.
Ρίτ/εξίυτη

ΤΐηΒψιαΐηρβγ/εΕΙϊΐιη.

5ΐη§. τίτϋ7Γί, τίτι/τΓίτο) » νεγίεγαυεγϊ$.
ΡΙαΓ. Τίτΰπίτί, τίτυ7τίτωσαν.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
β«ϋ ρταίεήίκίη αΒΊνιιιη βχη'ψαΡ ά'ιχίηΐΗϊ βιψα
\η νεήο αβίνο. Εαάειη εβ Ιιαμι ρψΛΐίήή ταϊιο , «ί
βήαηι ΛοήβοτΗΐη.
Λογΐβυ,$ ργϊηιιιί.
5ίη§. τΰ·ψαι, τκψα<&&)> νβτΐηαΐ» *»,' νά
νεγίεγαύη.

7$

ΟΑΡ.ΧΙΙΙ. ϋΕ νΕΚΒΟ
Αοτϊβια βοιιηάνΛ.

3ίη§. τχηζ-κ, τυττίο&ω, ϊάετη.
ϋιΐ3ΐ. τότησΒον, τυπίσ&ων.
ϊ'Ιητ/'τΰπίσ&ί , τνπίσ-Β-ωσ&ν..
Ο Ρ Τ Α Τ I V II 5.
Ρταβηΐ & ΙπιρεγβΒητη ιιί Ίη Ψα£ΐν9.
Ρεγβ&ιιηΐ & Τΐηί^ΊίαιηρεγβεΕΙιιτη.
δίη§. %&ί τίτι/ττο/μ/»· τίτι/7Το/ς, τίτυποι»
ίΐΗηαηι νεγίεγαυεγϊτη , νεί νενΙεγΛ·
νϊβίτη.
Ρυαί. ητύποιτον , τίτυποίτην.
ΡΙΐΙΓ. Τίτώτο<|ΗίΙ>, <ΓίΤΙ/7Γ0/Τί , ΤίΤ!/7Γ0/Μ.
Λογΐβη$ ργϊιηη$.
ηίϊηαΐη νενίετανεγϊιη.
0αα1 τι^ψα/^ίθ-ον, τι/χ|/α/σθ·ον, τυψα/σθ-χ^
ΡΙαΓ. τι/ψαί^8·9"α3 τύψα/σθ* , τι/ψα;ντο.
Λογΐβη$ βαίηάη$.
\ _
5ίη§. ί/θί ΤΙ"ΠΓ0/^1«ν , Τ</<2Γ0/0, τι;<βγο/το.
Ουβί. τ^Ήτοίμίθ-ον, τ^οίσθ-ον, τίΑπτο/σθ·»!*.
ΡΙαΓ. τίΛδτοίμίθ-α, τώδτο/σθ-ί, τν<πτ<»ντο.
Ραίκγυτη ρτίηααα»
§ίη§. ?/3-« τυ-φοίμνν , τι/ψο/ο , τιίψο/το , «ί/#λ»ζ νενίεγετη.
ϋααΐ. τυψοί|Μίθον, τυψο/σθ-ον, τνψοίσθΉν.
ΡΙογ. τυψβί/Λ^α^ τυψοίβ^ί, τι^ψο/ντο.

λΊΕϋΙΟ.
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Ριιίηνητηβεσηηάηηι,^
δ'ηε. «/θ-* τνΰτοΊμ.*ν , τυ^ΰτοΐο . τνπτοΤτο , ίβετη*
Ρΐαη τυι&οϊμί&α, , τια·3γοΓι3·€ , τ^όγοΛτο.
οοΝ^ΐΝΟτινυδ.
Ρναβεη! & Ιηφεν/εΕΙϊΐΐη ϊάετη εβ αε Ραβϊνιιτη,
Ρενβε&ηηι & νΙη$αηαιηρεγβε&νηί.
8ϊη§. «αν «ητι^ω , τίτνπτης, τίτίΛδτΜ, β
νεγίενανεητη , νεί νενίέτανίβειη*
Πϋδΐ. Ί>ίτΐί<ΒΓ·»Τθν , ΤίΤΙ/'ΒΓίΙΤΟν.*
ΡΙιΐΓ. τίτύ<ΰτωμίν , τίτν<ατητί , τϊτι!<δτασ/.
Αονϊβιι$ ρνϊιηιι$>
νετίενανενο.

ι .

Ρ] υ γ. τνψω^ΐίθ'α , τι/ψιι<θί, τυψωντα/.
Αονϊβη$ βεεηηάηί.
5ίη£. ία'ν τν/ατωμαι, τΰ^νι, τ««τ«τα;,
ΡΙιιγ. τυ^ωμί^α, τύη&γι&ί , τιίβτύΐντα/.
I Ν Ρ I Ν I Τ I V II 5.
Ρναβεη! & ΙϊΐιρετβεΒίΐΐΐι εύηνεηϊί Οίτη Ραβίνο.
Ρενβ&ΜΜ £^ Ρΐυίαηατηρεν/εΒιινι , ΤίτνατΙναι ,
νεγίεναβε.
Ιϊίεν I.

Μ
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ΑοΥίβυ$ ρήηιιΐΒ , τυψασΒ-αι, νεγίεναβε..
Αογϊβηέβοηηάη$ , τιχ&ίσ5α.ι , ϊάετη.
Ρηίιιηιηι ρηηιιιτη, τυψίσθ-α/, νενίεγαϊηγνηι.
ΡΗίιΐΥΜίηβαιηάιιηι, τν&ίϊσ5αι , ϊάετη.
Ρ Α Κ Τ I Ο I Ρ I υ Μ.
Ργαβη$
Ιηφΰγβείίΐΐη ηοη άϊβϊη^ηϊίίίγ ά
' * Ραβίνο.
νεγβ&ιιηι.
ο Ίντυανώζ , τ* τίτυΐΰτοτος , ψιϊ νενΙενανΗ*
» τίτυΌτΰια , τίϊς τίτν<ατώας. ·
τάνίτνατάς, τ« τίτν&οτος.
Αονΐβιη ργίιηη$.
ο τνψαμίνος,τχ τνι^αμίνα , φίΐνεγ}?εγανίΐ.
« τνφαμίν», τ«ς τύφαμίν^ς.

Λογϊβιι$βευηάιιί.
β τνπτόμΐνος , τ£ τυΌτομίνα , ά/ιιητ.
« τϋΊΖΕΓΟ/Μδνίί , τίϊς τικΐΐτομίνης.
τό τνΰτόμίνον , Τ8 τι«ζ3·ο/ι«νίί.
'('."\·
ΐιιίιιγηϊη ργϊτηϊΐτη.
β τνφόμίνος, τ2 τνφομίνα , νενίεγαϋιγίϋ.
« τύψουν»), τ«ς τνψομί'νης.

ΟΑΡ. XIV.
.

νΕΚΒΚ ΟΙΚΟυΜΠ..

ΐ7*

ι ΈΊιίηγίφΐ βούηάατη.

β τνατύμνιος , τη τνηχταμίν* , ϋετη.
»ί τνζσνμίνη , τνις τναηίμίνης.
<τον τυ&τνμίνον , τ£ τυιηταμίνα.

Ο ΑΡϋΤ

νΕΚΒίδ

XIV.

£ΐκ<:υ]&ϊΧΕχΐδ.

νβΛ» είΓαιπιίΙεΧδ ώΌοηΐιη· ίΐΐα, ςυίε ίη υΐιίιτ)3 ί^"1Ι»1>» ρΓ3εΓοη£ϊ5 ςίΓοοτηβεχοιη ΗβΒεηι, εχ ςοηιχβ&ίοηε οηυπ), φιλίω, φιλώ»
αηιο>
Τγ€5 ΓιιηΕ ΗοΓοιη νεΓοοπιιη οοηΐυςίΐίοηεβ : Ργϊγπ» ίη ίω. δεαιηΗίΐ ίη &ω. Τεπίβ ίη
οω, ςα* 3 οοη)υ^3ΕΐοηϊΙια5 Ββιτχοηίδ ηίηίΐ
ϋίίίεηιηΕ, ηίίΐ φοά ίη ρΓϊΓεηιί & ίπιρεΓίίέΙο
ΟΓηηίιίΓη πιοίίοπιιτι & §εηεηιηι εειΐο ςυοάαιη
ηηοοίο οοηΐΓβΗυηευΓ, ρΓορϋεΓ ΐοε νοοδϋυπι &
<ϋρίπηοη§οηΐΓη οοηοαΓΓυ».
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΛίιιίανΊηιιΐί (οηιηιαηια ίίία ραταάΊ^ηΐΛΐΛ: 7Τ0ΐία)>
βοάω , χ^υσόίύ , ηαία άαο ρϊοΎΛ ποη (ιιηχ Ίηιίξτα ,
(ατη Αοήβο & /«ίΚΐο βοκηάο , 691 γϊ&κήΐο τηβάϊο %η
οηήΛια τηοάίι άίβιΐιιαηίΗΤ. Όειηάι ψάα άφιαίίετ
ΛγΚ(ήί ΐάϊβιιηΐΗΤ, δ?»/κ/ί^ άϊβκύηα ρτοηαηάαΗΐΐίτ,
Μ ιχρπκηΐΜ & μ/η ^αοπάίΛηο αηβΜ. ί»1>βηΐίί'
Μ Χ
Ι»Η4

ι8ό
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ναιΐ! αιιίιηι \η ΐΙΙοτώη Ιοοιιιη τήα ΊΙΙα : φιλίω , απι,ο.
τιμάω, Ιιοπογο. εΓκλο'ω } ηΐΗηιίρΛο , ρζΐ&ύο ,
αηοηιηι άηο γτ'ιοτ* οηιηώια ΐΐτηροήίια ρφβα βιηι ,
& ρ<£ΐΐΥΰα ηιιιΐΐο ν'ιάεΜΗΥ /αάΐίοτα ξ# ρΐαηϊοτα ρτοηνηο'ιαίκ οΙ> ραιιαοτα άψ)ίΗοηξβτ«η> 6? ·υοίαΙιιιιη Ιήα1§ί, ΟαατηνΊϊ νιτο ϊη ραταάϊχτηαϊΐί οτ/ηηϊα ίεηιρβτα
(χρήηιαηηπ, ηοη φ ία,ηκη οτηηίίιυ βηι άίΐβϋκ ηιμύίΐτη , /ίά ία άηηχαχΛί , ψ* ρτοΐαύ αιι8οϊα κ/ατραηιηί.

'

ΡΑΚΑϋΚ^ΪΑ ΡΚΙΜΛ
]ΙΐθΑΤΙΟΝΙδ.

ΟΟΝ-

/^οηΐίηεΐ Ηκε νει·βΕ Γεχίίε οοη/ϋ§3(ίοηϊ$ ίη
V* «ω» Γιιΐιιηιιτ) ησω, ρΓΧίεπΜίπι «χα.
I Ν ϋ I Ο Α Τ I V I
ΡτΟβηε.
5ίη§. φιλίω, φιλω, αίτιο , φιλίας, φιλίΐς,
φιλία, φιλίΐ.
ϋυ&Ι. φιλίίτον, φιλατον, φιλίίτον, Ιφΐ'
λίΐτον. ■
ΡΙϋΓ. φιλίομίν, φιλπμίν, φιλίίτί, φιλίΐτί, φιλίασι, φιλιίσι.
Ιτπρηβ&ΐίΐη.
8ίη§. ίφίλεον , «φίλ*^ αιηαΐαη, (φίλης,
ίφίλας , ίφίλίί , ίφ'ιλα.
ϋνιαί. ίφιλήτον, ίΐτον, ίφιλίίτην, ύτι\ν.
ΡΙϋΓ. ίφιλίομίν, χμίν, ίφιλίίτ*, ίΐτί, ίφίλίον, ίφίλνϊ.
1
Μοηο

αΚΟυΜΗ,ΕΧΚ. ,
ι8τ
I
/
Μοηοίγΐ^οίδ αΓαπηβεχΐδ 03ίεε ηεεο οοη^
ίυ§»είο ίη ρΓχΓεηεί. Νοη εηίιτι άίαιηυ5 πλω,
ρω, πνω, χω, ίβά ττλί'ω, ηανϊξο. ρίω, βαο.
πνίω,/ρϊτο. χϊω, βιιηάο. Νεο εοηεπιηιιηείΗ:
ίη ρΓΪΓΠ3 &ϋεΓ£Ϊ3 ρΙιίΓαΙί, τιλΐομν, ηοη πλνμν> , πλίχσι , ηοη πλχσι.
Ρνα(€τϊ(ίίτη Ρενβε&ητη, πίφίληχ,α, ατηανί, υε
τίτυφα.
ΙΗιι$^ Ηατηρβτβ&ηηι , νχιφιλχκα* , ατηανεναιη ,
νιε ίπτύφίΐν.
Λογϊβη$ ρΗηιη$ , «φίλησα, ατηανί, ϋΐ ?τι/ψα.
, _ , ■ ΛοΥΐβαζ βαιηάηί.
δΐη§. ϊφιλον, ατηανί, ϊφιλίς, ϊφιλί.
ΌηζΙ. ΐφίλίτον, ΐφιλίτκν.
ΡΙιιγ. ίφίλομίν, ίφίλίτί, ίφιλαν.
ΤηίΐΐΥΜίη ρνϊηΐΜΐη, φιλήσω, ατηαίο, ιι£ τι/ψ».
Ομκίίαιη Γεείηεηε ίη ίαευεο π§ιΐΓ3εΐν3ηι
ρΓ3?Γεη£ίδ, τίλβί», βενβεϊο, τίλίσω. άςζΐω,
βφοϊο, αςχί'σω, <]υοά επβηι 6ε ίη Γεαιηά»
αο εεΓίί» όοη)ϋ§3είοηε, γίλαω, τΐάεο, ^λάσω. χαλάω, Ιαχο, τετηϊϋο, χαλάσω, όμόω,
ϊηνο, όμόσω. Εε
ρεηυ1είίΤ53πι ΑοπίΗ ρείΗ)ΐ ςοΓπρϊηηε, ίτίλίτα, ίγίλασα, ωμοσα,
ΟνχάΆτη είαρίεχ Γαειιπιιη η3&εηε, άινίω,
Ιαιιάο , αινίσω & άινήσω. δϊο χαλίω, νοεο.
κοςία, βιίζο, φξονίω , βαρϊο.> πονίω, Ιαίοτο,
φοξίω, βενϋ.
Μ 3
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Ουαηάο ΓυίαπίΓη ίη «σ« εχίί , ΐιιηο ρι*3τιβΓΐΐυπι ρεΓίοΛυιτί 3έιίνιιιτι & ρ^βινυτη , & Εειτι·
ροΓα, φι» »1> ίΐΐϊδ ρεηάεηι:, « Γβίίηεηϊ, ηλίω»
«Γίτβλίκα, ητίλίσμα,ί > ίηλί&γιν. αινίω> αινίσω*
(?ΗΧαί>
(τΐψί^ν. Εΐ 080* 6 ΠΙ €11 Ι3«0
νετοοηιιη , 9ϋ3ε εΧ ηιί· οοιηροπυηΟίΓ.
, ' Έηίηνατη βαιηάαφ.
5ίη§, φιλώ, αηιαίιο, φ/λί?ς> φ<λ«£
ΡΙϋΓ. φιλϊίμίν, φιλίϊτί, φιλϊίσι.
οε Αοκίδτο ετ ρυτυκ.0 ]

·

Α οπίϊ«πιΓβοαη(3ιιΐΏ, ΓυίαπίΓη Γβεοηάαπι , &
*^ ρΓ3?κππΐΓη ιηεάΐαπι οιηηίηο ηοη ηαβεϊ
ΐειτί* εοη|υ§αείο.
, , .
ι
Ιη ρΓϊιηΗ & (εαιηο1* ΐαηε ΓερεηαηΕίΐΓ ηχο
ίειηροπι» Π ΕηεΓηα)£ΐπτι οοηίΓ^έίϋΐη ίη ρΓ3εΓΰηϋ!
ηοη (Ιεϋηίί: ίη ω ριιηιηΊ. 0_«3 τεβνιΐ» ςο1Π§ϊΠ"35, φιλίω, αιηο-, & τ<μβω, Ιιοηονο 3 ηαοεΓβ
ρεΓ οιηηεϋ πιοιίοδ & §εηεΓ3» ΑοπίΙυηι Γβοαηβυηη, ίιπυπϊΐη ΓεεαικΙιίΓη, ρΓίΕΕεπΕαηι ιηε<1ΐνΐΓη ; ποίία» νεΐ"ό & βοαω ηοη παοειε. Ν»πι
ίΐΐα ο"αο οοηίηίθα οίείϊηνιηε ίη ω ηοη ρυηιπι»
φ/λω, τ^ω: ηκο νειτό (ΙεΠηιαηΐ'ίη ω ραπιπι,
ΐτοιώ} βοω.
ΈΊι 3ΐιεεπι ΑοπΛαδ έ ρπϊΕεπίο ίΓηρειτίε&ο,
ίφ/λίον , » φ/λβν. ϊτίμα,ον , «τ;μον , αοΐαΐα ρβηνιΐΙίοι» νος^ΐΐ,
Αΐι

-

αΚΟυΜΡΙΕΧΙδ.
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ΑΒ Ηοο 1ε§ϊαιηέ ΓοππαίιΐΓ ίΊίϋυπιιη Γοοοη«!αιη, «φ/λον, φιλω. ζτιμον, τιμώ.
ΜοηοΓ)Ίΐ3ΐ>3 είΓευπιΗβχΕ ΑοπίΙο Γεοϋτκίο,
& ΓαίιίΓΟ Γεςαικίο 03Γ6ΠΕ , ρτχιετ όνο: %ίά>,
%ω, ύα&εο, ίεηεο, (ςαοίΐ Ι&πιεη ΐηυίϊιβιαπι
ίη ρΓχΓεηϋϊ) σπαω, απώ, νεΙΙο , ίνώο.
Ιη ΑοπίΙο ΓεαιικΙο, «%οι>, ί%«ς, ί%ζ. ίσπον,
«!77Γίς, «τττί, ηυβίηνΐβ 2 σ/βί'ω, εχίϊηραο , αΐϋ
ίοπτιεηΐ εΐίίίπι «σ/δον, & ρ&ίΐϊναπι ϊσβην.
ΙΜ,ΡΕΚΑΤίνυδ.
Ρταβεη$ & Ιτηρεγβε&ιιηι.
5ίη£. φίλίβ, φίλίΐ*ίΐηια, φ/λίί'τω, φ/λίίτω.
ϋυεί. φίλίίτον, φίλίίτον, φίλκ'τωΐ', φ/λίίτωΐ'.
ΡΙυΓ. φ/λήτί, φ/λ«ίτί, φίλήταχταν 3 φ<λ«νωσαν.
Ρίγβ&ητη & ΓΐΜί^ηίιηιρενβΒητη, 7ηφ'ιλακί»
αηιανετϊί.
^
Λοτΐβιι$ ργΐηιν.5 , φίληαον , αάτω, ατηαΐο ία.
ΑοΗβη$ βεοηηάια } φίλ«, φ<λίτ#,
ΟΡΤΑΤίναδ.
Ργαβεη$

•

ΙηιρενβεΕΙιιιη.

δίη§. ί';3·« φιλίοιμι, φιλοΐμι, φ/λί'ο/ς, φ/λοίς,
φιλία, φιλοΐ, ηίϊηαιη απιανετη.
ΌηζΙ. ρλίοιτον, οΐτον, φιληίτην , ο'ιτην.
ΡΙογ. φιλίοιμίν, οΐμίν, φιλίοιη, οΐη, φ<-

Μ 4

Α«ί-
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Αϋϋίά & ^Εοΐβδ ίη ^ίβυδ οοηιτίΐ&ΟΓίιιη
θοη}υ§3ΐ:ίοηίΙ)υ!« ρτορποιη ίϊβϊ Γοπτ>3γκ ϋεπιρνΐ5 3. ρηιηα ρεΓΓοηϋ |'3ΐτ> Οϋηΐι αοί:^, πηκαηάο
ύΛ ίη ην , φιλίοιμι, φιλοΐμ», φιλοίην. τιμάοιμι,
τιμωμι, τιμφην. ^ηλόοίμι, <)'ηΛοίμι, οΓ*ιλοί«χ,
5ίη§.
φίλο/Ήν, φιλοίης, φ/λο/Ή.
ϋαδί. φίλοίκτον, φ<λο/«τ«ν.
ΡΙογ. φιλοίκμίν, φιλοί>ίτί} φιλοίησαν.
ΌοΓεδ νεΓο Ηοο πιοιίο Γοπτ\3ηΓ.
5ίη§. ί/θ"ί φιλώην, φιλώης, φ/λω'».
ΡυαΙ. φ/λίΰΜΤΟΙ' , φ5ΐίΰΜΤΚΙ>.
Ουαί. φιλωημίν , φιλωητί, φιλωασαν.
ΡηβείΗιηι & Ρΐ^ριαπιρβνβΒιυη , τηφιλήχοιμι,
ηίϊηαηι α'/ηανεγίη, νεί αηιανίβαη.
Αου. ι. φιλήσαιμι, ηίϊηαηι αηιανετίυι.
Αον.
φ/λο;^/,
ίαί. ι. φίλγισοίμι, ηήηαηι αη«ιη.
ΐϊι(.
φιλοιμι, ϊάβηι.
Αοηβη$ ^ΕοΙκη$ , φ/λκ'σί/α, φ</\«'σί/ας.
ϋΟΝ}ΙΐΝΟΤΐνΐΙ$.
Ρταβη$ & Ιηιρενβ&ιιηι.
8ίη§. Ιβίν φιλίω, φ/λ», φ/λί'»ι?> φ/λ»ίς» <ρ/λε*τ»
φ/λίί> β αηκνι, νεί αηαναη,
Ό\ιι\. φ/λί«τον> φ/λ«τον> φιλίητον, φιλητον.
ΡΙιιγ. φίλί'αμίν» άγ*ίν, φ/λ«»τί> «τί> φ<λί«97, «07.

Ρεγβ&ιαη & ΐΙη^ιιατηρεγβεΕίητη , ττίφ/λίίχ»,
β ατηανεγατη , νεί ατηανϊβειη.
Αον.ι, φιλύσω, β ατηανεγϊιη.
· '
<4οτ.Λ. <ρίλω, ϊάετη.
<:

ΙΝΡΙΝΙ ΤίνΐΙ 5.

Ργα/εηί &Ί?ηρεγβ8α?η , φ/λ/«ν, φιλίΐν, ηττιαγε.
Ρεγβ&ηηι & Ρίΐίίααα77ΐρεγβέίατη , πίφληκίνίμ,
αηανϊ]]ε.
Αου. ι. φ<λ«σα/, ϊάετη.
Αου.%. φ<λ6/ν, ϊάετη.
ΐυ,ΐ. ι . φιλήσαν , αηιαίυ.γιιτη.
ϊ)ϊ{. 2. φιλίΐν , ϊάετη.
ΡΑΚΤΙΟΙΡΙΙΙΜ.
Ργα/εηχ & ΙηφεγβΒιιτη.
φίλιων, φιλ&ν, φιλίοντος, φ/λκντος, ατηαη$.
φ/λίκσα, φιλνσα, φιλαύσης» ρλύσγις.
φιλίον, φ/λδν, φ/λί'οντος > φιλϊίντος.
Ρεγβίίιιηι &* ΡΐιαφιαιηρεγβεΕΙιιιη, ττίφ/Ακκας ,
πίφιληχυια , 7πφιληχός-> φιϊ αιηανϊί.
Αογ. ι. φιλήσας , φ/λ«νασα, φιλ^ίαρ,
/οη α. φιλών, φ/λοντος, <ρ/λϊσοί, φιλόν, ϊάετη.
Έτιί. ι. φ/λ»'σωΐ', φίλίίσΗσα, <ρ<λλτον, ατηαίιιγίΐ!.
Ρηί. ζ, φ/λ»», φ/λδ/τος, φ/λβσ* > φ/λ**, ι</μβ.
Μ Γ

ΥΕΚ
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νΕΚΒΙ ΡΑδδίνΐ ΙΝϋΙΟΑΤίναδ.
Ρτα/βηί.
δΐη§. φιλίομαι, φιλχμαι, φιλίγ, φ<λί?3 φ/.
λί'ίτα*, φ/λίίτα/, ατηον.
Ό\ιλ\. φιλίόμ&ον, φιλίίμίΒ-ον , φ/λί «οφορ ,
1
1 ίίσθΌν, φ/λί'«σ5·ον , ίίσθ-ον.
Ρΐαΐ". φ/λίο^ίθα, άμί&α,} φ/λ^σθ-ί, «Γσθ-β,

Ιηφεν/έ&αρι.
5ίη§. ίφ/λίο^κ», κμηρ, «φ/λί'κ,δ, ΐφιλίίΓΟ}
ίΓτο, αηιαί/αν.
/
«α&ον, ίφίλκσθ-χν, ίίσθ·«ν.
ΡΙαΓ. ίφ/λ*ο/ΐ**θ·α, ιίμΛ&α, «φ/λβίσΦί, ί/σθΐ,
ίφ^λί'οντο, «ντο.

δίη§. ■Λ'ίφ/λκ^α/ , 5Τ€φ/λ«σα/, πίφίλΗΤΛ/,
αιηαϊιι$βιηι-> νεί /αϊ.
ϋϊΐδΐ. ΤΓίφίλΜ^ίθ-ον, 7Γίφίλ»)<θθν, ^(φ/λίΚ&ΌΡ.
ΡΙαΓ. 7Γίφ<λ«'/Μ.«3·α , ΤΓίφίλΜίθί , ΤίφίλίίντΛ/.
Ρΐυ^ηατηρεγβίίίΐϊη.
δΐη§. β 7ηφίλιίμκν , ίπίφίλιισο, *ττίφ;λ«τα,
αηιαΐη$ ένατη > νβίβιεηιηι.
1>113ΐ. ί7Γίφ/λ«'^ίθ·01', ί7Γίφίλ»ο9·θν, 67Γίφ<λ»ί€θ·«ν.
Ρ1θΓ. *νίφ/λ«^ίθ·α , 67Τ8φίλ»1οθ·δ> 47Χίφ/λ»(ντθ.

αΚΟΙΜΗυΕΧΒ.

ι%γ

Λοτ. ι. ίφ/λκ'θκΓ, αηιαίυ.5 βιτη, νεί βιϊ.
Λου. 2. «φίλχν, ζάετη.
Ρη(. ι. φιλϊΐ&ήσομαι 3 αηκώοτ.
φιλήσομαι, ϊάετη.
Ραα/ό ρόβ Ρυ,ΐηΥΊΐτη , τηφιλΑσομ&ι, ρανίδ ρόβ

ΙΜΡΕΚ.ΑΤΙΥΙΙ5.
Ργαβη$ δτ" Ιτηρεγ/ε&ητη.
ατηαγε.
Όαζ], φιλίίσ3-ο», φ/λίκτ-θ-ον,

φ/λ«ίσ3·«ν,

Ρεγβΰυτη & Βΐΐί$^ηαηιρεγ/εΒ%ιτη.
5ϊη§. τηφίλησο, πιφλήσ&α , αηιαΐυ! αβο,
νεί α?ηαΐογ.
Όηύ. "7Γ«φίλ«σ·3"ον , τηφιλη'σ&ων.
ΡΙογ. ·7Γ«φίλ»σθί, ττίφιλϊΐσ&ωσα,ν.
Αου. ι. φ/λ»'3·Ητι, φ/λ»θ·»'τίι».
Λβγ.ζ. φίλυθν, φ/λ«'τΛ», νιετνττκθ·/.
ΟΡΤΑΤίνΠδ.
Ργαβη$ & Ιηιρεγ/ε&ητη.
δίηβ. &3·ί φιλίοίμην , «μην , φιλίοιο , ο/·,
φ<λίο/τρ* ο/το, Ηίϊηατη αηιαγεγ.
Ι)η»ϊ.
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ϋυαί. φ/λβ^ζ/ίθ-ον ,

οΊμ&ον, <ριλΐοί7&ον ,

ΡΙϋΓ. φιλίοΐμί&α, οίμί&α, φ<λί'ο/σ3·ε,
φ/λίο/ντο, οίντο.
ΡετβεΒητη & ΡΐΜ5αίΐατηρετβε£ίιιηι.
ηίίηαηι αιηαίυζ βτη,
ε£ε7η, νεί βιιίβέττι.

νεί βαενϊτη^

, ΡΙϋΓ. 7Τίφιλ})μί3-α, , πίφ/λήίθί, 7Τίφ<λίϊντο.
^ογ. ι. φ/λ«3·ώιι/;
^ογ. 2. φιλών, ζάετη.
^
ι. φιληΒ-ησοιμην , ιιίϊηατη ατηεν.
Ριιΐ.Ί. ψίλησοίμην , ϊάειτι.

. . .

^ό// ΡαίΗΥΗΐη, πιφλησοίμην ,
ιηοχ ατηεν.

ηύηατη

, ς. ο ν ι ιι ν σ τ ι ν υ 5.
Ργαβη$ & ΙτηρεγβεΒητη.
δίη§. ««V φιλίωμαι, ωμαι, φ;λί«, μ, φίλί'υτα/, «τα/, ^' αιηετ-, νεί αιηανεν.
ίίσθ-ον , φίλίΉσθ-ον , ϊσθον.
ΡΙϋΓ. φιλίωμ,ίΟ-α, ώμί&α.) φιλίησ&ί) »α·θ"ί >
φ<Λί'«ντύΜ, αντα/.

ακουΜΡΐ,Εχκ.
Ρετβ&ιιιη

ιδ?

ΡΙιι$φιαηρενβεΕΙίΐ7η.

δϊη§. ίανν -πίφιλωμαι , ,πίφ/λίϊ, πίφ;λ«τα/,
^ ατηαία$βτη , νείβιιεγϊτη.
ΡιιηΙ. πίφιλωμί&ον, τηφίλϋ&ον πίφιλν&οΜ.
ΡΙϋΓ. 7ηφιλωμί3·α,}'7ηφιλησ&ί) πίφίλωνται.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Νοη άηίΐΊη\α(\Ηΐηιητ
ργαεήιαιη , κί »ίί ρτ<»
ϋήιαιη ορΐαίΊ<υι: ιο ηιίοά ίηύα βη^Ιαήχ' ρτ&τετϊύ
ρίφβι , ίηάηαίΐνί τηοάί, άΐβηαΐ Ίη ται ραηιηι , ηαοά
Ίη <ι>€ϊίίί Βατροηκ ηαοηηε αούάηι άίχίηιιΐί (αρ. ι
(Ητη άΐ ορίαιίνο ΐιοάι ραβίνοι α^ετΐηικι. - Αοτ. ι. Ιάν φιλ&ω , β ατηαΙη$βιεγο.
Λογ. ι. ί«ν φιλώ, ϊάετη.
'

ι ν· ρ ι ν ι τ ι ν α δ.

Ργαβηί &Γ1 ΙτηρεγβΒκτη , φιλίίσ&αι, φιΜΐσθ·α/> ατΛαγϊ.
Έεγβ&Μτη & Ρΐιι^ιιατηρενβ&υηι, 7Γίφ/λΜ£τ3-αι,
άτηαίιιτη εβε ί ί^/ βάψε.
Αου.\. φιλ#3%ναΐ) ϊάετη.
Αογ.%. φιληναι, ϊάετη.
¥Ή(. ι. φιλη&ήσίσ&αι , ατηαίηηι ϊτϊ*
Ρηΐ. 2. φιλήσίσΒ-α,ι , ϊάετη.
Ρααίο ρόβ ΡαΐΗηιιη , τηφιλήσισ^αι 3 τηοχ ητηαΐνηι ϊυϊ.
ΡΑ*
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ΡΑΚΤΙΟΙΡίαΜ.

Ρταβη! & Ιιηρετ/εβυΐη.
ψΧίομνιος, ύμινος, φιλίομίνα, ημίνα > $ΐίί
αηιαίΜΥ-, νεί αιηαίχαίιιγ.
ψιλίομίν», ημίνη, φιλίομίνης, αμίνιηζ.
ψιλίόμίνον , ύμκον , φιλαμίνα , «μίνα.
Έεγβ&Μηι δτ1 ?Ιιι$ψιαιηρεγβοΙυ.ηι , 7η^ιλημΙνος9
)
αιηαίαί.
ι
' '
>^ογ. ι, φ/λχθ-ίίς,
Λου.ί. φιλάς , /ί/^τ».
·
.Ραί. ι. φίλίϊθ-κσο/αίνος , ατηαηάυ!.
Ραί. %. φιλνσόμίνος , ζΛτ».
Τηηίόρόβ Ρπϊκυμμ, πίφιλιησόμίνος, τηοχ ατηαιρ

ν Ε ί ΒϋΜ

Μ Ε Ό I Π Μ.

ΙΝΟΙΟΑΤίνΐΐ!
Ρταβη$ £τ' 1ηιρενβ£ίατη ίάεηι εβ αο Ρα(βνΗί»
%η οηιηίναί ιηοάϊϊ,,
Ρατύϊαψϊο.
ΡναίενΗίΐηι ΡεγβΒηηι,
δϊη§. ττίφιλα, πίφιλας, 7Γίφ/λ«, ατηανι.
Όηύ. 77ίφίλατον, ττίφίλατοΐ'.
ΡΙιΐΓ. ττίφίλα^ίν, 7Γ«φ/λατ6, ττίφίλασν.
ΡΓ3εΐ6ΓίΕυπι ιηεάίυιη Γ3ΐη ίη Ιΐ3ς, φΐίϊπι ία
ίβςιαοηϋΐ οοιηυ^ποπε «ίεάαοΐΐυΓ 3& 3«ίνο,
τηφίλαχα > ττί'φ/λα. τίτ/λίκα» τίτίλα, έ τίλί&>,
/»/0'. τίτίμ«χα, τίτιμΛ, 3 τιμάω, Ι)οηογο.
ηνίκηχα, νίνιχα, α «χβρ'», ν/#ί·ο.

Ρεγ/ε£ίιυη £?" ΡΙη$αηαηιρεγβε6Ιητη.
5ιη§. «νίφίλί/ν, ίττίφίλας, ίτηφίλν, ατηανέγαηι, ΧΛ Ιτντύναν.
Αου. ι. ίφιλίΐσάμγιν , αηιανϊ.
^
2. (φιλόμην, ϊάεηι, χ& νιντίομΜΐ,
Ρηΐ. ι. φιλήσομαϊ} αϊηαίο*
Ρυ(. 2. φιλ^μαι , ζάεηι , χ& ηνηκμα.^
,

I Μ Ρ Ε Κ Α Τ I ν υ 5.

ΡεγβεΒηνι £^ Ρίνί^ηαψβεγβ&υτη , 7Γί <ρ/λί ,
νεγζϊ, υε τίτιπη.
Αου. I. φίλησα, φιλνσάσ&ω , αηια.
Αου. 2. φ/λ», φνλίσθω, ϊ'ί/<?;ζ?, \ΐ£τι>ττ«, τυ-

Ο Ρ Τ Α τ ι ν υ 5.
Τεγβεΐιιηι & Ρίίΐ$αΐ(αηιρεγβε&ηηι , πίφίλοιμι >
νίϊηατη ατηανεγϊηι , νεί αηιανϊ£έτη,
χχχ. ΐίτνττοιμι.
Αου. ι. φιλησαίμνν, ϊάβηι.
Αου. 2. φιλοίμην , φίλοιο, φ/λο<το, ά&ζν.
.Ραί. γ. φίλησοίμην , ηίϊηατη ατηεηι.
Ρηί. 2. φίλοίμην , φ<λοΓο , φ/λοΓτο , ά&Μ.
ΰΟΝΙΙΙΝΟΤίνΰδ.
Ρεγ/εΒητη & Ρΐια^ιιατΗρεγβεΕΙΐΐηι , \άν τηφ'ιλω^
β αιηανεγϊτη , νεί αιηαυϊβεηι, χλ ιντΰττ».
Αου. ι. ί«ν φίλήσωμαι, β ατηανεγϊηι , νεί αιηανεγο.
Αφυ. 2. ια> φ<λ»Α*α/,
ΙΝΡΙ

ΟΑΡ. XIV. ΌΕ νΕΚΒΙΕ
I Ν Ρ I Ν I Τ I V υ δ.
Ρεν/είίατη & Ρΐη$^ΐ4αταρετβ£ίυ.ιη , τηφιλίναί»
αιηαβε.
Αον. ι. φλ>ίσασθ-ύΗ, ϊάεηι.
Αον. 2. φιλίσ&αι, ϊάεηι.
Ρα(. ι. φιλίσΐσ-3-αι , αηιαίΗηιτη.
Ρνί. 2. φιλ*ίσ&αΐ) ϊάεηι.
Ρ Α II Τ I 0 I Ρ I υ Μ.
Ρετ/ίΗντη & ΡΙιαηηαηιρεν/εείιιηι, πίφιλώς,
πίφιλΰια, πίφιλός, <ριϊ αηιανϊ(} ιιϊ
.
τίτυπως.
Λου. ι. φιλασάμίνος , ϊάεηι.
Αον. 2. φιλόμίνος, ϊάεηι.
Ριιΐ. ι. φιλησομανός , αιηαίιιηι$.
Ραί. 2. φιλνμίνος, ϊάεηι.
δΕΟΠΝΟΑ
(^ονιιιοατιο
ΟΙΚΧΙΙΜΡΕΕΧΟΚ.ΙΙΜ.
^Όηίίηεε νεΓΒ» Γεχϋχ οοη)υ§&£ίόηΪ5 ίη αω.
ΡαϋυπίΓη νισω, & ίηΓεΓάυηι ασω. Ργ^γεΓίευπι ηχα, & \ηκτάαη\ ακα. Ο^&άζνη εηίήι
Γεπηεηε α οηαι-δοΙεπίΗεαΓη ρΓίείεηα'δ ϊη ικγο
ςοβ εειτιροΓε, τιμάω, ίοηοΓο, τιμήσω, τΐτίμ««α. γίλαίω, η'άεο , 74λασύ>ί ^^'λ31^·
ΙηνεηιΉηευΓ ϊη Ηαε οοη)υ§3π'οηε ΓηοποΓνΙ13&3 00ηΐΓ»β» ίη ρπηι» ρειΤοηα, 3-λάω, θλω,
εοηΐηηάο. ά\αίω) <Ρξω , βιεϊο. χλα'ω, κλαί,
ΙΝΟΪ*

ΟΙΚΟυΜΡΙΕΧΚ.

,

1 Ν Ό I Ο ΑΤ Ι V I
·»·

Ρταβηί.

.'

8ίη£. νιμαω, τιμωί τιμάαζ^ ημα,ζ, τι
μά», τ/μα, Ιοηογο.
ϋια&Ι. ημάΐτον , τιματονί τιμάίΐ-οψ , τϊ·
, (ΐατον.
■%
· , * '
ΡίαΓ. τιμάομίν, ψιαωμίν, ημάίη, τιμαΠ$
ημάχσι , ημώσι.
-1 (
Ιτηρεγβξίητη.
δίη£. ίτ'ιμαύν, Μμων, ζτίμΛίζ^ ίτιμ&ξ>
ίψίμαΐ) ίΐίμα, Ι^οηογηΙατη^
/ < .
ϊ)α&Κ ίτίμαίίτον, ιρτον, ί'ΉμαίΤΗν, ϊτιμάταν,
ΡΙογ. ίτιμάου-ίν, ωμίν, ίτιμύίίΤί, ατί, έτίμαον , ίτίμίύν.
Ρεγ^ε&ηηι ^ ΐίήμηχ,α,, ύοηογανζ) 'χχϊ τίτνφΛ,
Τΐν$/]ΐιαηιρενβεξίιιηι , ίπημήκαν , ύοηοΥανεγαηΐ*
Αου. ι. ϊτίμΗσα, ύοηοτανϊ*
, .'
*^ογ. α. ίτ/,αον, ϊτιμίς> ιημί, ΐάβ1Ηι ίιϋ ^τυ^,
Ονΐίΐκίο ΐεΐηρίίδ Κοο ^ρεπβίαΓ, & ςυοηιο<1ο ίόηηβηΐΓ, 6χρ1ίο»ιαιη βίΐ ΐη ρποπςοη·
^«ί. ι. τιμήσω, ΙιοηοΥαΙο*
Ρΐί(. 1. τ-ιμοο, ΐάετη.

ι

ΙΜΡ'Ε &ΑΤ1 ν α 8.
•Ν
,
: ,
Ρναβη$ & Ιτηρεν/είίηΜ.
8ίη§. τίμαί) τ//**} τ^Λίτ», ημάτω^
ύοηογα,
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ϋυαί. τιμάίτον,' ηματον, τιμαίτων, ημάτων.
Ρ1αιν τιμάίτί, τιμαη, ημαίτωσαν , τιμάτωσαν.
ΐεφΒιιτη & ¥ΐιι$φ4αιηρεφΕΙιιηι , τ*τί^κ«χί,
* ·
ίοηογανενϊί.
Αοϋ. ι. τίμησον, Ι*οηονα> νεί ίοηοτανεγίί.
Αατ.'ί. τίμί) ημίτω, &ο·
/
ι
ορτΑΤίνυδ.
Ρταβη$
Ιιηρεγβ&ητη.
δίη§. &θ·« τιμάοιμί) φμι, τιμάοις, ως, τ>
μαο/, ω, ιιήηατη Ιοηονανετη.
ϋοαί. τιμάοιτον, ωτον, τιμαοίτην, ω'την.
ΡΙαΓ. τιμαοιμίν, ωμίν, τιμάοιη, φη, «ϊ>
μάοην, ωίν.
Αιαοε.
8ίπ§. -«/3·6 ημωην, ημωης, τιμωη.
Ό\χλ\. τιμωητον, τιμφήτην.
ΡΙογ. τιμωημίν , τιμωηη^ τιμωησαΫ.
Ρενβ&ητη &1 Ρΐη^ιιαηφετβ&Μτη , >ητιμήχοιμι ,
ιιΐϊηαηι ύοηογανεγζΜ, νεί Βοίκιγανΐβετιι.
Αοτ.ι. ημήσαιμ* , ηύηαηι Ιιοηονανετϊηι. <
Λου.Ί. τίμοιμι, τίμοίζ» τίμοι, ίάεΨΠ,
Ρηί. ι . τιμήσοιμι > ηίϊηανι ύοηοτατετη.
Ρίίί. 2. Ήμοΐμι, ημοΐς, τιμοΐ* ίάετηί χ& τνΤΓοΐβΛΙ.
Αοηβια ΉοΙίαα } τίμησα») ημήσυ&ς, <τιμή·
πια -«',■-

ο ο ν ι ιι ν ο τ ι ν υ 5.
Ργαβηα &\Ιτηρέτβείιΐηι,
$ΐη§. «αν τιμάω, τιμώ, τιμάης, ας, τιμάει»
. τίμα* β'ύοηογεηι ^νεΙοοηογαΥενί.
Όνίύ, τιμάητον , ατον , τιμάητον , ατοί.
ΡΙϋΓ. τιμάωμίν,. ωμίν, τιμάηη, ατί, Τ*·
μάωσι, ωσι.
Ρενβ&ηΜ Φ-5 ΡΐιαφιαηψενβΕίυηι , ΐάν τιτιμχκω,
ίοηογανεγϊίκ, νεί ίοηογανίβεηι.
ΛοΥτ ι· Ιάν τιμήσω, β Ιοηογανενο. .·.
Αου. 2* ίάντΊμω} ϊάεηι*
,..
.

I Ν Ρ I Ν I τ ι ν υ 5.

Ρναβηε & Ιιηρεφείηΐη γ τιμάνν, τιμφν. Αΐίϊ
τιμ&ν, Ιιοηοτανϋ. Εΐϊεΐυηε (εηϊπι }οΐα
3ηΐ€ 'οοηΐΓΗ&ϊοηεηΊ ; ίιίης ηοη ΓιώίοΓΪΒαηΐ ϋΐυά.
ΡεγβΕίντη δτ' νΙιι$φιαηιρεφΒιιτηί ητιμηκίναι*
Ιοηαγανϊββ.
Αόυ. ι. τιμνσαι, ϊάεηι.
Αου.ί. τιμίΐν, ΐάετη.
· .
Ρηί. ι. τιμήσίΐν,.ίιοηογαΙκΥΜτη,
ϊηί. ζ. τιμίΐν, ιάεηι*

•^ '
'·

Ρ Α Κ. Τ I Ο I Ρ I Π Μ.
Ρηφη$ &Γ5 1ηιρεγβε&Η}η.
τιμάων , ^τιμων, τιμάοντος, ωντος, ΙοηΟ'
ταη$.
·
τιμάχσα, ωσα, τΐμαχσης> ωσαζ,
τιμάον, ών, τιμάοντος , ωντας,
Ν »
- . '
ΡίΓ
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ΐη/ε&ΐαη & ΨΐΗ$(]ΗαιηρβφζΙιιιη) τίτιμηχύς,
$ΐίί Ιιοηογανϊΐ.
Λου. ΐ· τ'μήσας, τιμκσασα, τιμΐσαν, ΐάεηι.
Αου. 2. ημαν, τιμνσα, τιμδν, ϊάετη,. ,
ΤηΙ. ι. τιμήσων, ϊιμήσνσα, τρίτον, Ι)οηογα·
(ατά!.
ΪΗ(.2. τιμ&ν, τιμνσα, <πμ5ν.
νΕΚΒΙ ΙΝϋΙΟΑΤίνΐ,ΡΑδδίνΐ

"ι

5ίη§. τιμάομαι, ωμαι, τιμάνι, ξίί τιμά,ί·
τα<3 ατα/, Ιοηονότ.
Όχχύ. ημαόμί&ον , β^ίθ-ον, τιμάίσ&ον,
αα5ον, τιμάίσΒ-ον} ασΒ-ον.
^
ΡΙϋΓ. τιμαόμί&α , ωμίΒ-α 3 τιμάίσ&ί, ασ&ί»
«π^αοντο» / ωνταί.
Ινίρβνβείιιτη.
5ίη§. ίτιμαομην, ωμην, ίτιμάχ, 1<τιμω9
ίτιμάντοι ατο, ΙοηογαΙαγ.
ϋηαΐ. ίτιμαόμ-ίΒ-ον , ω,αίθ-ον , ίτιμάντ&οψ }
ασ&ον, ίτιμαίσ&ην, ίτι'μάαΒτην.
ΡΙϋΓ. ίημαόμίΒ-α, ωμί&α, ϊτιμάίσ$ί9
ασ3·ί, ίτιμαίοντο, ωντο.
Ρεγβ&ητη. . : 1 -,
Βϊηξ. ητίμημαι, τίτίμησαι, ητίμαται^
1)οηογαίύ$ βιηι, νείβα. · .
Όααΐ. τιτιμγιμ&ον, τίτιμγισΒον , ητίμ*ισ&ογ.
ΡΙογ. τ*τ*/<>)|ΐ«3-α> τίτίμΝΟ'^'ί, τίτί/κηντα/.

οικευΜΡίΕχκ.

ιρ?

ΡΙ^ααηιρβνβ&ίίΐΗ.
3ϊη§. (ητιμήμην, ΐτίτίμασα, {τιτίματφ,
})οηογηίιι$ εγατη, νείβιιεγατη.
ϋΐΐβΐ. νητιμήμ&ον , ίτίτίμησ&ον , ί*Τ2Τ/ΡΙαϊ. ίτίτ/μ»μί3'α, ίτίτίμγκτ&ί, ίΤίτίμηνη.
Λογ. ι. ίτίμίΒ-ϊΐν, Ιίοηοταΐηίβιιη, νείβιζ.
Λογ. ζ. ντίμην, ζ<&μτ.
Ριιί. τ. τιμν&ήσομαι , ί>οηογαΙ?ογ.
ίϊϋ. 2. τιμήσομαι , ϋεηι.
'
ΤααΙάρόβ Ρηΐιιγιιτη, πτιμήσομαι , ιηοχ Βοιι»·
γαΐογ.
I Μ Ρ Ε Κ Α Τ 1 V Π 5.
Ργίφη$ & Ιηιρεγβείίητη.
5ίη§. Τιμάχ, τιμώ, τιμαίσΒ-ω, ααθ-ω,
ύοηογαγε.
ϋααΐ. <τιμΛ&5ον, ασθ-ον, τιμα,ίσ&οΝ, άσ&ων.
ΡίιΐΓ. τιμάίσδ-ι, ασ5ί}
τιμαίσ&ωσαν',
αίσ&ωσαν.
Ρεγβείίατη & ¥ΐη$ψ.ιαηφεγβεΒνιιη , ητ'ιμησο,
ητιμή&ω, 1)οηοναίη$ εβο.
Αου. ι. ημή&ητι , ύοηογαίογ ύιι , νεί Ιιοηογα·
. ίετϊί.
Αου. 2. νίμν&ι, τιμήτω, ΐάετη*
ΟΡΤΑΤίνΐΙδ.
■ ■>:
·*.·
.Ργαβεηί & Ιηφεγβε&ντη.
/
δϊιΐβ. «θί τιμαοίμην, ωμτιν, ημάοιο, τιμωο, ημ(ίοηο> ωτο, ηίϊηαιη 1>οηο·,
Υ(ΙΥ€Υ.^ .
■ . -

< - ···

ι?8
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Όμλ\. νιμα.οΊμ&αν , ωμ&ον, ημάοι&ον,
φ&ον , , τιμα,οί&ην , τιμω<δ>ιν,
ΡΙιιγ, <τιμαοίμί&α , άμ&α, τιμά()ΐ<&ί,φ<&*)
τιμύοιντο, φντο.
ΡιγβΕίνηι, & Ηιΐϊφιαηιρεγβε&Ηηι.

$ίη§, ?/3"ί τίτιμήμηνι τίτιμψ) τίτίμίϊτο,
ιιύηαιη ^οηοναίυί βιη^ ν<ίβηενίηι^
εβεηι, νεί/ηϊ/βιη.
ΌηαΙ. τίτιμγιαί&ον , τίτιμΐί&ον , ητιμνι^ην.
- ΡΙϋΓ. ητιμήμίΒ-α , τίτιμϊκ&ί) τίτιμφντο.
Αου. ι. ημιι$-ίί*ιν, ίάετη.
Αον. 2. τ//Λίί«ν, τιμίίης, τιμί'ιη, χιϊ. τυτηίηνί
ϊάεηι.
]?αΙ.\, τιμηΒ-ησοίμην , Ηίίηατη Βοηογαητ.
Ριιί. ζ. τιμησοίμην , ϊάεηι.
ΡαιιΙό ρόβ Ραίαηιιη, τίημηο-ςίμιιν , Ηίϊηατη
τηοχ ύοηοτετ.
,
ΟΟΝ 111 Ν Ο Τ I V υ 8.
Ρκαβη$ & ΙτηρεγβεΒητη.
5ίη£. Ιάν ημάωμαι ) ωμα,ι , τιμάη, α, «πμά*τα.ι, ατοί/, β ύοηογεγ, νεί 1)οηο·
γαγεγ,
Όαζ\. ημαωμίΒ-ον, ωμ&ον, τιμχησ^ον,
ασ&ον, ημαίησ&ον , άσ&ον.
ΡΙογ. ημαωμί&α, ωμ&α, τιμάησΒ-ί,
βίτθί, ημάινται, ωνται.
, Ρ<Τ·

ακευΜΡΐ.Εχΐ5.

ϊ99 ;

ΡεγβεΒατη ζ? ΡΙιαφιαηιρεγβεΕΙίΜη.
δϊη§. Ιάνητιμωιια.1) τιτιμνι, τίτ/μ«τα;,
. β Βοηογαίης βηι , νείβιεγϊτη, εβε?η,
,- ιν/ βιύβετη.
ϋυηΐ. ητιμωμ&ον, ητίμϊί&ον, πτιμϊι&ον. |
ΡΙϋΓ. ητιμωμί&α, , ητιμγι&ί) Τίτιμώνται.
Αου. λ . ίάν ημη&ώ , βΒοηογαίιΐί εγρ} νείβπεγο.
Λογ. 2. Ιάν τιμώ , ζ'ί/ίτ».
I Ν Ρ I Ν I Τ I V υ §.
ΡγαβεΐΠ & Ιτηρεγβε£ίιιτη , τιμάίσ&αι , τιμασ*
3-α,ι, Βοηογαγϊ.
Ρεγβείίατη & Ϋΐίΐ^υαιηρεγβε&ύιη , ητιμϋσ&αΐι
ί>ο7ΐογαίίΐϊ?ι εβε , νείβκϊβε,
Αου. ι. ϊιμη&ϊίναι ,' ζώτ».
/ίο^2. τιμϋνα.1, ΐάειη*
Ραί.τ. ημη&ήσίσΒ-Μ , ΒόήονάΙαη ι'η'.'
Ρΐίί. ι. ημήσίσΒ-αι , ά&ητ.
Ρ<τ»/ό ^ο/? ΡηΐαΥΗτη, τίτιμήσίαΒ-αι , κοχ Αβηογαίητη ϊυϊ. ·.
Ρ Α Κ Τ I Ο I Ρ ι υ Μ.

'

Ργαβεηί & ΙηιρενβεΒηηι.
ΊιμαάμΜος, ωμα'Οζ, τιμα.ομ.ίνα , αμίαα%
ψά ΙιοηογαίΗΥ νεί ΒοηογαΙαίΜΥ.
τιμαομίν», ωμίνη, τιμαομίνιις % ωμ,ίης.
τιμαόμνιον , ώμίνον , ·τιμαομίνν, ωΐίίνα.
Ρίγ/είίιυη & Ρ/ίϋ^Μαιηρ^γβ^Μίη , τίτιμημίνος*
'
ύοηογαίιΐϊ.
■
.
Ν 4
Λογ.
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Αου. ι. ημνΒ-ίΐς, ϊάετη,
Αου. 2. ημάς, ϊάετη,
·
_ ν
Ρηΐ. ι. τιμ,η&ησόμίνος , ίοηογαηάια,

\% '
- ■

Ρα(. 2. τιμησόμίνος, ΐάετη.
Υαηΐδ ρόβ Ρυίητηηι, τίημαυόμίνος , τηοχ Βθ'
. . ■
' ηογαηάυ.$,
. ■ .- . ι· .
V Ε Κ. Β Π Μ

Μ Ε Ό I Π Μ.

ΪΝϋΙΟΑΤίνΐΙδ»
Ργαβτα & Ιηφεγβ&ατη ϊάετη εβ οιιτη Ταβϊνο
ϊη οιηηίΙίΗς τησάϊε
Ραγίϊεϊρϊό,
ΡηΗεγίΙνη 'Ρεψ/εξΗΐίΗ,
5ίη§. τΐημα, τίτιμας, τίνμί, ύοηογανΐ.
Όνύ, Τίτίματον, τίτίματον,
ΡΙογ; τίτίμαμίν , τίτίμ*τί, ητίμασι.
Ρεγβ&ιιτη & Ρ/αίφαατηρεγβ&υτη,
'"

ξτιτίμίΐν , ίτίτίμυς , ίπτίμν , ύοηογανεγαΡΙ,

Α&· ι,
Αου, 2.
Ραί. ι.
Ρΐ({, 2,

ΐτίμησαμην, ύοηογανϊ.
ϊτιμόμην» ϊάετη^ χχχ ίτνπάμην.
τιμήσομαι> })οηογαίο,
τιμχμαΗ, ϊάετη , \Λ νυ7τΖμα,ι,
I Μ Ρ Ε Κ ΑΤ IV II δ.

Ρξγβΰηηι & νΐη^ΐίατηρεγβ&ιιτη^ τίτιμί, ίο·

Αογ.

€ΙΙ10υΜΡ11ΕΧΙ5. ^

ιοί

Αου. I. τίμησα/ > Ιοηοταΐο ίη> νεΙΙοηογώη^
• . . , ■·
, *ημησά<&ω.
Λογ. 2. τιμΐί, τιμί<8ω, ΐάετη.
Ο V Τ Α Τ I V Π 5.
ΫίφΒιιη & νΐιΐίήνατηρεγβΒατη , τίτίμοιμι,
ίΐήηατη οοηογηνετίτη^ νεί ϊ>οηοναυί$^ειη, ηι τίτΰ7τοιμΐ.
Λογ. Λ. τιμησίΐίμην , ηίϊηαιη Ιιοηογανετιηι.
Λογ. 2. τιμοίμην, τίμο/ο, ήμοηο, ϊάετη*
Ραΐ. ι. τ/μ»?ο/μ>ιν> ν,ίΐηατη ίοηονεηι.
Ριιί.2. ΉμοίμνΛ) τιμοΐο, ημοΐτο, ΐάετη.
ο ο ν }· α. ν ο τ ι ν υ δ.
Ρεγ/είΐατη & ¥ΐα$φιαηιρεγ/ε3Μτη ■> Ιάν ητίμω,
β ύοηονανετίηι, νεί ίοηογανΐβετη ,
^Αγ, ϊ. |*νν ημήσωμαι, βΊ)οηογανεΥθ.
Λογ,2. ί£ν τίμίύμαι , ά^ΤΜΤ.
I Ν Ρ I Ν I Τ I V Π 5.
Ρεγ/είίηηι & Ρίπ^νατηρεγ/εΒατη , <ηημίναί)
ύοηοναβε,
,
Αου, ι. τιμίκταδαί , κ&»τ.
,^Ό/\ α. ημί&χ^ ΐάετη.
Ρνΐ. ι. τιμ«νί<θ'<*/> ΙοοηοναΐΗΤίίΐΗ,
Ζ. ΉμΗ&α.ι > ,ϊάεη.
\ !,.·

Ν- Γ

ΡΑΚ
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'"; · ; .

ρ α κ. τ ι ο ι Ρ ι υ μ.

Γενβ&ιιτη & Ρΐιι$φιατηρεν/ΐ&ιιτη, τντιμώς^ τ«τιμυΐα , τίτιμός, ^ηι' ΰοήοτανϊΐ.
Αοτ.λ. τιμησάμίνοζ) ηνί ϊ>οηονανί{*
Λον, 2. ημόμανός, ζάβτη.
Ρηΐ. ί. τιμησόμίνος, 1>οηονηίητα$^ »
Ρη(. 2. τιμχμί*ος , ώ&Μ. - ·.,

•

ΌΙΑΙ,ΕαΤΙ Ηϋ]υ5 ΟΟΝ]υ. , ν
ΟΑΤΙΟΝΙδ.

ΤΛοτα ρτο τιμάς, τίμα, ά'ιιιιηΧ τιμής, τ/μί»,
ρβτ η νβίαΐαη, βο εΓίψ»>, πανην } ρτο ^ιψάν*
πνναίν. ΑΙη μια [αΐιμτώαηϊ.
'
~Έ.χΙϊα ηΛηβεηιηί ηιΐίΗαηι ί» ΙΊηβΗατηΜίηιηαηαη ,
χςτιται ρτο χ^άται, Χ(ύιϊϊαι ρτο Χςα&αι , α Χξάοτμαι, υΐοΓ. ζΐι ρτοζα, νίνϊί. ζϋ, νίνε, ζά &
ζάί, ζήτω ρτο ζατω, εχζα,ίτω, νίν3ί. .
ΡοίΐΛ./α&α οοηιταβιοηι ιη α Ίηίιφτηηΐ αΐϊαί α ι
τιμα.ίσ$α.ι , τιμασ&α,ι , τιμάασδαι. μηχανάίσ3-α,ι, μγιχα,νάσΒ-αι , μηχα,νάαισ&αι , πιβςΗίηαπΥ
α^οςα'ίίτθ'ίϋ , α^οςάσ-θ'Λ/ , α^^α.α.σ^α» , οοηοϊοη3ΐΊ. μνά&τ&αι, μναίσ^αι, μναασ^αΐ)
ςοτά&ή. Λί τιμΰίίΐ, τιμφ, τιμάα, τιμώνται
τιμάται, τιμάαται. μηχαναται, μκχανάαται.
Ιΐ Ίια ϊη (Λΐΐήί ηαοήααιηφίί (β αηίηάϊο ιη α.
Οααηάο οοηιτΑίίιο (,ήία (β ϊη ω, αΐϊαά ω Ίηΐιτβεηιηι, τικ^άω, πτη^ώ^ τπΛ^ώω, ίβΗο, Γαΐΐο.
5ϊ >υο€αΓν ρτ&ζΐάιη$$\ΐ(ήχ Ιτινα , ΊηχετροηιΐΗτ ο :
όξάω, όζω, όζόω, νκίοο. Η««<τ άντιόωσα ρτο
αντιω

<:πι<:υΜΓΐ_Εχΐ5.
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άντιωσα, *ί> αίντιάω, ο«υιτο. ΰφόωαιν ργο ύφω- .
αν, νφά&σΐ) α(> ύφαω, Ιρχο. -η^οξάωντο ρνο
ύγοςιωντΟ) χγοξάοντο , αί (έγαςαομφ > ΰοηςίοπογ, «ς^οωντο, ίΒίηΐ, λ ςιχαομαι.
ΤΕ Κ Τ I Α
Ο Ο Ν ') υ Ο Α Τ I Ο
ΟικΟαΜΡίΕχοκυΜ.
υίΐ Ηςττ εοη|υ^3ΐίο νεΓβοΓηπι Γεχιχ οοη}υ^Σΐϊϊοηίδ 'η οω' 'ΡώΐαΒίηι ωσω, & ίηΐεΓ<1αιη οσω. ΡίίΕίεΓΪΕνιιτ» ωχα, & ο»α, ίππι ΓαΙίοβϊ,. οαιη Γυίαπαιη ίη οαω εχϊϋ, «Γκλοω, «Γ«λ»σω, ίίΝίίΓ«λωκα , ηι/ιηϊ/εβο. όμόω , όμόσω,
ωμοκα, ^ηυο. ΡΓεεϋεΓκυηι πι€(1ϊογτ) , ΑοπίΙαδ
Γεαιηάαδ & Γυιιιπιηι Γεαιηάαπι Ηίς ρεηΐεικ
«ΙείϊάβΓαηίϊΐΓ ϊη οηιηΐΙ)ΐΐ5 £εηεπ6ιι$» "
ι ν ϋ ι ο α τ ι ν υ δ.

• δίη§. <Ριιλόω , <Ρ*ιλω , Λλο'ί/ς , οΓς', <Γ»ιλο«,
ίΓκλοΓ, τηαηφβο.
Ραα]. <Ρηλόίτον , £τον, Λλο«τον, «το»'.
ΡΙϋΓ. (Ρηλόομίν, «μίν, οΓχλο'ίτί, 2τ«, «Γ«V

Ιηιρίνβ&Μίη.
ι
5ΐη§. ίεΓ>ίλοον, ί<Ρύλχν} ίΜλοίζ, ί'Λ'λκς,
. . ί/νίλοί, ί<Ρήλν, ιηαηφβώατη.
ΌνζΙ· ίίΓίΐλΟίΤΟν, ««ΤΉλε-ΓΟν, «ΛλθίΤ«ν, βοΓίΤ-

λοορ, ί<Ρήλνν.
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Ρεγβ&ντη, «ΓιΛίλαχα , τηαηφβανί.
ΡΐΗ^ηαηιρεγβΒηιη, ί^ί^ηλώχίΗΐ, τηαηφβΛ*
νεγατη.
Αου. ι. δήλωσα, τηαηφβανί.
&ιιί. ι. {Γ»ιλ»0-α>, τηαηφεβαΐο.^ , ,··
ΪΜ Ρ Ε Κ. Α Τ I V II 5.
Ρναβη$ £τ' Ιτηρεγβίίητη.
8ίηε. ΛΥ'λοί, <Γ«λ«, ΛλοΙτ», κτλ», «μτζζ'
βΜ
' ϋυ^Ι. οΓίΐλο'ίτον, «τον, «Γκλοίτ&ιν, «των.
ΡΙπγ. «Γίίλοίτί, «τ«, <Ρ*ιλο£τωσα.ν , ύτωσαν.
ΡεφΕΙητη
Ρΐιαηηαιηρεγβ&Ητη , «Γί/Ή'λωχί,
Ήΐαητββανεγίί. .
Αου. ι. Ρηλωσον, τηαηφβαίο ί«, υί·/ τηαηϊββαΗ$,
ΟΡΤΑΤίναδ.
Ργ<φ?ι$ & ΙτηρεγβΗντη.
δϊη§. ί»Β·*<Ρηλόοιμι, οΐμι, «Γχλοο/ς, οίς, «ΓΉλοο/ , βΓ, ηήηατη τηαηφβαγετη.
Πυβί. ^ηλόοιτον, ο/τον, οΓ»ιλοο<τ«ν, οίτ«ν.
ΡΙϋΓ. (Γηλόοΐμίν, ΟΪμίν, (ΡϋλόοίΤί, ΟΪΤί , ζΓ«. ,
' λο'ο/ίν , ο/1ν.
Τεγβζίητη & ΡΐΜ^υαηιρεγβΒαιη1 <Ρί<Ρΐΐλωχοι·
μι, ηΐΐηατη ηιαηφβανεγϊιη } νεί τηαηφβανζβειη.
χ
Αου, ι. ^ηλωσαιμι , ϊάετη.
Ρνί.ι. ^ηλώ&οιμί) ηϋηαηι ηιαηφβετη.
δΐΐΒ.

\

,

0ΙΚ0υΜΡΙΕΧΙ5.

\

ρ,οΐ

δ υ β ] υ ν ο τ ι ν ιι δ.
' Ρναβεη$ &* Ιΐτιρεγβίϊατη. , .

. ,

δίη§. «αν «Γκλοώ», «?, «Τύλους, οίς, «ΤΉλοη,
ο,Γ> 7^ ηιηηφβειηι νεί Μαηφβαγεϊη.
Ριΐδΐ. <Γ«λο«τον, «τον, ΛλοΉτοΐί, ώτον.
ΡΙογ. (Ρηλόωμίν, ωμίν, ^αλόητί, ωη, βΓ»·
λόωσι, ωσι. ■<
ΡεγβεΒηηι & ΐΐΜΐ^Μίΐηιρεΐβίίυτη , <^^γιλωκω ,
^ ηιαηίβεβανεγϊιη , νεί τηαηί/εβανίβειη.
Αου. 1> δηλώσω,
ηιαηίβεβετη. /
ι ν ρ ι ν ι τ ι ν υ δ.
Τγ<φη$ & Ιηιρεγ/εΕίιιηι, ^ηλόαν, Ζν} τηαηΐ·
ββανε. '.
'·.''
ΐενβ&ητη £^ Ρΐη^ΜαιηρεγβεΒητη, , «ΓιΛιλ»**να/ > ττιαηί/εβαβε.
Αου. ι. <Ρ*ιλώσαι> ίάειη.
ίίίί.ΐ. άπλωσαν, τηαηϊβεβαίηγιιτη.
Ρ Α Κ Τ I Ο I Ρ I Π Μ.
Ργφη% & Ιΐηρεν/ε&υηι.
ίΎιλόων, ων , ^πλέοντος, δντος, ηιαηιβεβατκ,
ζΓ»)λο'«σύί, 5ό"α3 ίΓ»λοί<<7Μζ> άσίΛς.
Λ\ιλ(?ον, £ν, εΓχλοοντος, δντος.
Βεγββυηι & Ρΐιαηιιαηιρεγβε&ιιηι, «Γί^Ηλακ^ς»
•
οΝς,
τηαηΊββανϊί.
Αου. Λ. <Ρηλωσας> ασα» αν> ϊάειη.
ΐηί.χ. £ϊ\λάαΜ* τηαήφβαΙνΥΜ.

/
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ΟΑΡ.Χίν. ΡΕ ΥΕΚΒΙ5

. V Ε Κ Β α Μ

Ρ Α δ δ ι ν υ Μ.

ΙΝϋ 10 ΑΤΙ VII δ.
. ,
'

Ρναβηϊ.
δίη§. (Γ«λοομα/, κμαι, <Ρ*ιλόνι,ο?, εΓίΐλο'»>
' ' ται, «τα/> ηιαηϊ/εβον.
Ό\χλ\. (Ρηλοόμί&ον , νμίΒ-ον, (Γηλόίσ&ον,
ΡΙϋΓ. <Γ«λοο'μίθ·α^ ύμί&α, , (Ρηλόίσ&ί , κσ3-ί,
οΡ>ιλόοντα/> «ντα/.

, .·

Ιτηρεγβε3ιιΐη.

δίη§. %£Ύ\λοΑμ\\ν , Βμ>ιν, Ι<Γηλώ*» η, ί/1»λόίτο, «το, ιηαηϊββαίατ.
Ϊ)υα1. ΐ<Ρ*ιλοόμ&ον , χμ&ον, (ιΡηλόίσΒ-ον }
«σθ-ον, ΙβΓχλοί'σθ-Μν , «'σθ-Μν.
ΡΙιιγ. ίεΓ«λοο/Λί3·* , νμί&α, *οΓ»λο6σθ·«,
8(73-6, ίίΓΗλΟΟνΤΟ, £νΤΟ.
Ρεν/εβυτη, ^ί<Ρκλα)μαι, (Ρί<Ρήλωσαι, Λ<Νλωτα/, τηαηϊβεβαίυ.$ βιιη , νεί/ηϊ. ','
ΡΐΗΐ^ΐίαΊηρενβ&ντη, ί^ί^κλάμην > ί^ίΜλωσο*
. ΐηαηίβεβαίιΐ5 ένατη, νείβιεναηι.
Αου,ι. ((Ρϋΐλώ&ην ) τηαηφβαΐίί$ βίτη.
ΡιΗ. I. ό~Ί\λω&ϊΐσομαι , ηιαηϊββαίον.' '" '*
Ρααίό ροβ Ρίΐίυ,γηηι , <Ρ^ηλωσομαι } τηοχ τηαηφβαύον.
' '
I Μ Ρ Ε Κ. Α Τ I ν υ δ.
Ρναβης
βεββη.

ΙηιρενβεΒηιη^

οικσυΜρυεχι*.
ϋυαί. <Ρηλόίσ3·ον, Ζσ&ον, (ΡηλοίσΒ,ων) χσ5ων.
ΡΙογ. £Γ«Λο«σ3·ί,' ϊσθ-ί , <Ρηλοί<τ3-ωσα.ν , «VΒ-ωσαν. ,
,
Ρενβ&υηι & Ρΐυ$ηίΐαιηρενβ8υΊη, εΓί^Υλωο-ο %
, ^ί^ηλώς&ω* τηαηϊβββαΐκ$ βϊ, νεί
βιιετή.
Λνν. ι» £Ήλρί&ητιί ιηαηφβαΐοτ ίιι, νεί ιηαηϊβεβαίενϊί.
ΟΡΤΑΤίνυδ.
Ρνα/έ?!5
Ιηιρεγ/είίιιτη.
,
δϊη§. ί/θ·« <Ρηλοο'ιμην, οίμην , ίΓ«λό»/β, ο/ο,
, «Γηλοο/το, ο/το , ιιίϊηαιη ϊηατήβεβαγεγ.
Όηύ. <Γ«λοοί/κίθον , οί/Μίθ-ον , £Ίήλόοΐ3$ον ,
οΓαθον, εΓ'«λοοίσθ·«ν , ο/ο-θτιν.
ΡΙογ. εΓ«λοοίμίθ-α , ο'ιμίΒ-Λ , (Ρηλόοισ&ί ,
οίο-3-*, <Γ«λοΌ/ντο, οΓντο.
Τεγ/ε&ίΐτη

Ρΐ^ηατηρεγβ&ιιτη.

5ίη§. ί<3"« «Γ&Γηλωμην , οΡίΛλαο , (Γ«:Γ»λωτο, ηϋηανιτηαηφβηΐιαβηΐί νεί
βιιεγϊιη, εβετη,. νεί βιάβειη.
ϋααΐ. <Ρί<Ρηλωμί3·ον , «ΓίίΓ«λ(£ίΓ3·οκ, βΡβοΐν
ΡΙϋΓ. <Γ«<ΓΜω7*ί.9·<», ΛΛλωο-3··,
λωντο.
Αου. ι. εΓ»λα)5-ίί>ιΐ' , ά/ηκ.
Ρν(.ι. (ΡνλωΒ-νσοίμην , νύηαιηηιαηΐβεβεγ.
Ρααίό ροβ ΡυίΗΥκηι, (ΡαΡηλωσοΙμην , ' ιϋϊηατη
ηιοχ ηιαηίββπ.
.
δ II Β-

αοΙ

ΟΑΡ.Χίν.

νΕΚΒΚ

δ υ β } υ ν € τ ι ν υ δ.
Ρναβη$ & Ιηιρεγβε&αίη.
δϊη§. ίάν εΓκλο'ωμα/, ωμαι, <Γ«λο>), οΐ, «Γ*·
λοκτύί/ , <2τα/ , ηιαηφβεΥ) νεί τηαηφβαγεγ.

ωσ&ί, <Ρηλόωνται, ώντα/.
ΤεγβεΒιιιη

ΤΐΗ$ριάτηρεγβεξΙητη.

δίη§. «αν £ί£ϊίΧωμαι , οΓίΛλώ , «ΓίΛιλ»ται, ΐτκιηφβαίη! βτη , νείβηεγϊτηί
εβεηι, νείβηίβετη.

λωντα,ι.
..ι
Μη νοϊυηί βεαιηάαηι ρεγβοηαηι εβε^ί^ηλψ
Λου.\. Ιώ <Γ«λ»θ·ω.
ι ν ρ ι ν ι τ ι ν υ δ..
¥ταβη$ & ΙίτφείββίίΡί") «Γίΐλοίσθα/, «ΓμΑβο1*
3τμ, τηαηφβαΗ.
ΐεγβείΙιιΙΛ & ΐΐα^ναηιρεγ/ε&ιιτη > (Ρί^ηλωσ»
, \ , θ-Λΐ> ΐηαηίβεβαΐιιιη εβέ } νε/βαΐβέ,
Αου.χ. <£ηλω&ηναι ,'
>1
ΐιιί.\. &*ιλω&ήσίθ-&αι , τηαηφεβαίηΐιι ίγί.
Γ(ία/ό ρόβ Ριιίΐίγυιη , εΤίίΓ«λ»'αίσθα/> »/ολ·
ηΐββαίπτη ϊυϊ»

ρ α κ τ ι ο ι ρ ι υ Μ.
Ρτα/εηί & Ιτηρεγ/ε&υηι.
/«λοο αίνοζ, κ'μίνος, ^τλοομίνα-, αμίνα, φΐί
τηαηφβαίην , νε! τηαηφβαΐαϊην.
^ΎλοομΙνη αμίνη <Ρηλοουίννιο} αμίνης.
<Ρ*ιλοόμίνον , άμνον, ίΎιλοομίνχ,Ημ.ίνχ.
ΡενβξΙητη & ΡΙιι$φ,ιαιηρεγ/εΒιιΐη, ^^Ύιλαμί"
νος, ηι(ιηφβαίΐ4$.
'!
Αογίβηί ργίτ>Μ5 «Γ«λ6)5·ίίς, ΐάετη.
ΡΉίηηιτη ρ?ί?ηιι&ι, /Ρηλω&ησόμίνος } ηιαηϊβ*
βαηάη$.
.
·.·:''»
Ρα«/ό ρόβ ΡαβίταΜ , <Ρί<Ρ)ΐλωσόμίνος , ιηοχ ίηα»
ηίββαη<1υ$,
V Ε Κ Β α Μ

Μ Ε Ο I II Μ. .

'

Αοτίβν* ργϊτηιΐί , ί<Ρηλωσάμ*ιν', ηιαηϊββαυί,
Ρΐίίιινητη ργϊτηηίη > ^αλωσομαί , ηιαηφβαίο,
Χ1ΐηιη:({ΐιε ρεν όΐηηε$ ηιοάοί ϊηβε£ίζ{ιΐγ]ηχίΛ
ΐ(£ίΐΙα$ Βαγ^ίοηοηπη.

»;

Μη ϊ.

ο

ΟΑΡατ

αιο

ί%£ΐ

Ο Α Ρ ϋ Τ
*
,'ί-

ΌΕ

νΕΚΒΙδ

XV.
.

ΙΝ

ΜΙ.

Εχ νεΓοίδ Γεχίχ οοηίυ§3ίίοηί5 Βίΐγίοηοπιπι
ίη ία, άία, όω, ύω, ίοπηβηϋιη· νοΓΒ» άείΐηεηϋα ίη μι, »ε ρΐΌ ηιιιηεΓΟ νοοβίίυπι
Γ3ΠναΓϋΓπ, α, «, ο, υ γ ^υαΐύοΓ ίαηε εοη;ιι§3«
(ίοηε$: θί'α)) τίθ-Μμ/, />ο#ο. ίώίω, '/ς-ημι,βο.
^•«, «Γ/(Γ»^;, ί/ο. (Γιικνΰω, ^ίίχννμι, οβεηάο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όιάααιηί Ροϊιλ νιτία Ίη μι είίατη αϊ αΓη* Όεύ'ιι
ΒαψοηΊί ι ϊχίύ , ίχτιμι, ηαβεο. φί^ω, (ρίξπμι,
ίδΓΟ. βξ&ω, β^Β-αμι, ϊη§Γ3νεΛ:ο , οηο&Ιιδ
Ιηπί.
1 ΡοηηαηϋνΐΓ ν€Γΐ>α ίη μι' ρεΓ ΓεαΊιρΚεβίίοηεηι: ψιχ άυρίεχ εή\ ΑΙι:6Γ3 ρΓορπ», εΐιπι
ΐΙιειπΒΐΐίδ εοηΓοη&ηδ νεί ϋςηαίδ Ιοοο βΓρίΓαιχ
εοιη }ο£Λ ΐ3Γενϊ ΓερεϋΕϋΓ : &ίω, τ&ίω, <Γο»,
ΑΙιεΓβ ΪΓπρΓορπδ , ςύιη |Όο άυηϋ3Χ3£ ρτα·
β§ϊειΐΓ, ηηοά ίΐε 9 ηθ3ηάο ΐηειπα 3 νοεβΗ, αιιε
ίηεΗρβΙΟΓ, ςαίω, ίςάω, βο. 'ίω, Ιίω.
. ΟΕΕΓεπιπ) ω πιχ&ι&χχχ \η μι, & οΓενίδ εη»Γ&ΛεΓίίΙίο» ίη 1οη§3ΐη, -ί & α ίη », £-«», <τί>
#7^/, 5·«'«, ι?»ι/ι«, » ίη
^ί^ωμι.

ΕΑΡ. XV. ΒΕ νΕΚΒΙ5 ΙΝ,ΜΙ.-. αιι
^

ΟυΕ«» οοηι'η§3πΌ 09τ·ε£ τβ<ίηρΐ!Γαίίοηε.
Ηίηε ω ΐζηχυνη ίη μι, ιΡίκνΰω, ^ίικνυμι, ςοηνεζίΐΕαϊι οίεεεΓίδ Γίΐνίδ, ν 1>Γενε ϊηΒβ^εοηο,
Ηϊς οεηΓείϋΓ 1οη§αιτι. . - < .
Β.εάιιρΗθ3Μο Γεο ρΓορπ'έ Γεα ίιτιρΓορπ» ίη
Ιδίο ρΓεεΓεηεί & ίπιρεΓΓεάΙο ρεΓ οη-ιηεδ ε^ητεπ
πιοοίοδ, & ίη ίρίϊδ ςυοηαε ρβιτίαρϋδ, ίηνβ·
ϋίάηηΐΓ.
'/'

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Ιη Μί ίΐηήΗ£μίηηΜ>Μί ιαηΐηηι Ηαίΐΐιιτ ηίιΊο ρτφ»·
& ΊηιρεφίΙί & ΑοήβΊ βαιηάϊί & ρτφηι <\ύάεη%
ριοαΪΜτοη Ιηώα ΊηβεχΊοηεηι · ΙηρετβείΙαηι & Αοή'
βαι βιιιηάιΐ! («<\ιιηη<αι ίίϊΐηίηαήοηεηι ΑοήΛοτκιη Βα·
ψοηοτΗϊη ραβΐν* νοάί : Ιη ηΐ'ηκα ιεηιρνήΪΗ! βτ·
•ναηίκτ Ις$α Βατροηοηιηι & άταιηιβεχοηιιη.
Έμηχο, (ΐοιηάο &? ργαΐεήίο ηχάϊο οατοιΐ^ βάχ*
(ιιηιβεχα , λ ηαΜια βαηί, ϊαάειη επτεΛΠί,
ΡοίίΛ ηοη αΙΊίετ α^ιιηΐ (ΐιτή τεάκρΙΉμία/κ , αΐηΜ
ί«ί» 'υεϊύοηιηι απ^ηΐΐηίο []11*1>'κο'& τευαροταίι. Μο·
4ο ιήνη αάάαηί νεύι$ ΐεάαρΙίεαίΊοηεηι , ηιβάο , άπτα»
ίιιηΐ. Κϊπΐ ηαιίΐα, τερετίιιηΐΗϊ <νετΙ>α Ίη μι,,βηε α!ΐ4
«τηηιηβ τεάαρΓιΟΛίΐοηε , »ί ιη ρη>ηα οοιήη&αύοηε φι*
λί'ώ, φίλημΐ, 3πιο. αινίω> αινημι, \&αάο, ονίωρ
1)ί/ είίατη ο'να'ή), οημι, ]\ινο,
Ιη [εεαηάα εοη)α&Αύοηε γηξάω , ίειιο&ο , γύρη·
(*<.'- 7«λαω , ήάεο > γΐλι\μι. νικάω, νΐηςο, νί·'
ψχμι. άζΐψάίο, ρηηάβο, άίξίςημι. ζτάω ρτο
ΧΤίίν» , οοςί(1ο , χ.ηΐΑΐ. Ηίηο ζτάνά,ι , Αοήβαί
βιηηάΗί) ?χτ»ι>, ί«τ«ς, «χτ«. ΒΤαω, «τ»//-/» να!»
ηεΓΟ, Ιηβηιιιναί ντάναι. ·7» ϊϊχϊια ίλίΐ/3"ί
»
Ο»
*

»ια
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λ1> ίλίυ&ίζόω , ΠΒίΓΟ. ^οκ'ιμωμι , 4 «Γοκμσω,
ρΓοΒο. β«Λ «ο» ίαηίαηι α Ρο'ε'ί'α , βεά αΰ αΐϊιι ηιιοφιε βαΐ/ιηάε «βτραηΐΜ, ιηαχ'ιιηι ίΙΙα ηηϊί»! ηώΊΙ εβ
ίήιιαι: Ιλημι , ρΓορϊΐϊοδ ίυιη. φιημΊί άχςο. γωμι} ςο§ηοΓ<:ο.
Ιηπιάητη αάΐήίαισ ηιήάβηι ηάιιρΙΉαΐ'ιο , βεά ρη
ί: 3-να'ω νεί 3νία>> τίΒναμι, πιοπογ. τλαω,
τλϊίμι, τί&λημι, ί«ο,ίοΙεΓθ. νοίω, νόημι, νινόαμι, ϊηΙϋΙ1ί§ο, τίλί'ω, ρβΓήςΐο, τίλημι, τντίλημι', ψιαά αίατη ααΊάιί Ίη ηιιατία εοημ^αίιοηε αίιηιιαηάο, φΐ£ αΙιοηαΊη τεάιιρίϊΰαΐιοηΐί εχρεπ εβ : χ,ίχλυ&ι, χ&λυθ-β, α χλνμι, Άαάιο.
Ιρβιιηι αϊαιη ίζημι τεάιιρΓιεαίιιτ ηηηηηηψαιηι ριτ
«: ίςαμι, ίζνς> Ίςησι. ΗΊηο Ιςάναι.
Ιη ψ\Ια$άΛ\η νβτΜί Ιοοο χεάιιρΙιίΑύοηϊί τερείαη~
ΐατ άϋ£ ρήηι* ΙίΐιτΛ ρτφηιΊϊ , αλάω , €Γγο , αλκ*
μι, αλάλημι. αλνχτίω, ίη αη§υΛΐ35 γρ^ϊ§ο ,
αλύκταμι, άλαλύχ,τημι. άχίω, 2π§ογ, αχϊίμι,
άκάχι\μι.
Ιηιετάιιηι νετύα λ νοοαΙΊ ιαρίΑ τεάαρίκαΐ'ιοηειη
ύαΐεηι ιη βείΐιηάα βΙΙαία: όνίω, βεα οιάωί οημι}
ονίνημι, )\ινο, ρΓοΓυπι, ,
ι» Ίιεηι , ιιΐ τεάιιρΐιεαχ'ιο , <\η& ηατκτα [μα 1>τενϊι
(β, βνε ριτ /> βνε ρετ ί} βαί, ρτοάνεαίατ Ίηβηο
μ, ιιΐ Τίξάω , ττξΰμι, ττ'ιμ^ξημι, οοπιΒογο.
τλα'ί/, βεα 7ϊλίω } 7Γλίϊμ/, ηνΊμπλγιμι, ΐσιρίεο.
Ειβ αιιΐετη ΐΐάυρΙ'κΑί'ιο ρΐεηιηιηιιε ΐαηιϊιηι βΐ ίη
ρτφηίί & ιηιρεφΆο, ηιι&άαηι ΐαηιεη εηαηι ίη /««/τβ
ϊΙΙαιμ γειΊηεηΐ. Ηιηε <Ρι<Ρώσω ρτο £άσ(ά, & <Γ/^ασΜ , λ «Γ/ίΓςασχ» , £υ°ϊο.
ΟΙΑ

,-

·

;

ΪΝ

ΜΓ.

·'...'
*
ΒΙΑ Ι Ε€ Τ I. χ '

· * < <
' λ

^2|^ί/</ Η νιήογηη ϊη μι ρτφηύί ΐεηροήί ηηΐαηΐ
ιη ί, άαρίκαίο μ: τί&ημι, τ'&ίμμί. φίληΜ' } φίλιμμι; Βοιού τηηίαηι « ίη,ΐτ/αβα ηάα$1ν·
αιιίοηε ρβτ ί, 7ηφ'^λΐΐμι. τίλί'α), τίτίλνμί, ρβΓβςϊο. ίΌί'ώ), νοΉμ/, νίνόαμι, ίηΐε11ΐ§ο.
,.

Ρ Α Κ Α Ο I Ο Μ Α
Ρ. Κ I Μ Μ "'
■
ορ^αοΑτιρΝΐ5.
1
ρίί Ηχο οοημι^αϋίο έ νεΓ&ί$ ϊη ζω * Γυΐοηιιη
^ ϊη »σα>, ρΓζειεπϋοηι ίη κα: 3"«&>>
θ-κ'ο-ο), τίθί/κα. «ω, ϊΉμ/> τηϊίίο, άίηιίϋο,
«σα, ι-,
ί/κα.
I Ν ϋ I Ο Α τ ι ν υ 5.
Ρταβηε.

»

'$ίη§. τίθ-κμί, τίθ·»ς, νίΒ-ησι, ροη$.
ΡΙϋΓ. τίθίμίν, «π'3-ίτί, <π£·«*7/, Ιοηίοέ τι*
&ία.σι.
,.
Τείΐία ρειΤοη» ρ1πΓΛΐί$ βιηίΐίδ είΐ Ηδϋνσ
ρΙϋΓβΚ ραπιοίρΗ , τ/θ-ί'ντος , ηβ-ίντ/ι , τ&ίΐσι.
δίο 'ίη Β»Γ7ϋοηΪ5 τ^τκα/, & ίη ίοΐιιΐΌ
<τν\|/«α/, νοοε ρΐαηε οοηνεηίαηε ςαπι (1»ΕίνΪ8
ρίΓεΐαρϊοηιπι β;α5<3επι £εηιροπ5.

,,'

' ΒΙΑΙΕΟΪΙ ΡΚ^5ΕΝΤΙ5.
Οπ» τίΒ-ησι, Ώοτα α[Ητραηΐ ·π3-»τ/: #ί ϊ?χτι,
ννσι.
Ο 3

ΙηφεΤ'

»Ι4
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ΙηιρετβΒατη.
$ϊη§. «τ/3·«ν, ί'τ/3-«ς, «τίθ·», ροηε&α»ίϊ ■ "'

ΡΙϋΓ. ί'τίθ«|ΐχ6ν, ί'τ*3-βτί, «τ/3-ίσαν.
ΙιηρεΓΓε&ιιηι ίΐη§ιιΐ3Γε ιγιοπί εοη/υ^βΐϊο«υπτηοη είΐ αάΓηοάυπι ηΓΐ£3ΐυπι, εμι$ Ιοοο
υιοηίαΓ 3υέΙοτε$ ρει·Γοηϊ$ είΓαιιηβεχοπχιη:
«τ<3·«ν, ίτ'&υς, ί'τίθ-ί/, α τ/θ-ί»,
ίςάω9
'/ςαον, ϊςων, <ς"*ς>
3 εΡ/=Ρο», «ίΓίίΓοον»
««^«ρ, ΙίΤίοΓ»^ ««Γί^*. Ιη ΐοήί» ρΙϋΓβΙί, «τ<3-κν, /ς·»*, έΛ'ίΓ»!», ροηεί/αηί ■> βαΐ/άηί, άα·
1/αηί.
>.
* :·_.
- Ιη ρΓχίεηΐί φ^οηυε ΓβρέΗΓε εΛ ρεΓίόηΜ
0ΪΓ0ϋηιΗεχ3δ εοηι Γβίίαρίίςαάοηε , ττα^α-πθ-βίΓ»
& ροεϋίοέ ·7τα(>τι3-ν 3 τταςατ/θ-ίω , α/ψοαο ι
ρΓΟ 7Ταςατί3-«(Γ/. '/^οΓ ρΓΟ εΤ/ΛοΓ/.
ϋΐΑΐ,Εατι

ΐΜΡΕκ.ΡΕοτι. ,

^ριφίΐϊ ΐιηία ρΐΐίταΐίι Όοήά «τ<θίΐ> ,
/^«ίβριη
ριτ νιαίΐόΐκηι Βχοίκατη , 6£ /» Αοήβο
• /εοαηάο , ΐ$ίν ρτο ί&ίσαν , ϊ^ο» ρτο ί<)\<ταν.
ΡενβεΐίΜ, τίΒ-αχα,, τίΒ-αχ&ς] τ«θ·«»ιι, ροβιι>
Η3&εε 1ιιΐ)ϋ$ νειτοί ρΓοείεΜΕυπι Ηοο , « Ιοοο
*> τί&ίΐκα. ρτο τί3·»χα, ητ»0Γε Βοεοίοππη , φΐο
ταιη Ηχο πιιιε3«ο ρΓορπβείτ. Ιίειτι Ι/χα, αϊ»
\ω>
ε3ειεΓ3 1ΐ3ΐ>εη€ »»?
ΡΙιιηΜβίηρεγ/εΕίΗΐη , ίτίθ-ίίχβ/ν, |τ*9·«ί*«ς, />··
,*
βιεναηζ, νΛ ίτίτνφαν.
Αοτλ. ίδτιχαι *$·»χας> Φηχ§> ροβή,'χΛ ϊτνψ*.
,ΟΐΓ

;

ΙΝ

ΜΙ.

*ΐΓ

(ϋιΐΓ ΗϊΙ)6ΐί * Παΐ£ & ϊ(ΡωχΑ, άϊήϊύχι$μϊη
Ιαο Ιοοο.
.
^
\ Λοηβηίβαιηάιιε.
8ίη§. ίΒ-ην > ϊ&ης , ?θ·« , ρο/αζ.
ΌναΙ. «θ-ίτον,. «3·,ίτ»ν.
"'ΡΙογ. ίθ-ί^} «θίτί, ιδ-βΛ». '
Ρίί
ϊπφει-Γε&ο 351αε» Γεώιρ1ίθ3ΐίοί>ε ·«*·
•δ^ν, «θ™. δεΓνβε Ιιοο ιειηραδ ε3ηάεηι νοοαΙεηι ίη ΟΓηήϊβιΐδ ηαπιεπδ: ί?·«ν, ,^*£* > ί?«ς,
«?·» » ίςκτον , ί$·»'τ«ν, ίςνμίν. ιγναιν , Ιγως^ ίγνω, ίγιωμίφ, οορηονζΊηια. ΕχάρίυηπίΓ ίΐίεο,
«ία: 5ί3·«ν, έ τί§·«///. «ν, ϊΒ '/ημ/ , ηιΐϋΟ) άζηαΐίο. ίιΡων , α (Ρί^ωμι , άο. ' '
' ' *

'Ραίιιηιηι ρτζτηιιηι.

3·«£τω, θ·»σί/ς, θ>ίσ·«, ροηατΠ) \ιίτι/ψώ>.
δεΓναεοΓ ίηϊειχίαηι Γεάυρϋοβύο ίη ίϊΐϋΐΐΓ·
ψημ7τςήσω, <Ρι<Ρώ<τω, ηναηι, άα&ο, ρΓΟ τγ^^^69 »
I Μ Ρ Ε Κ ΑΤ I V υ 8.
β»
Ρναβη* & ΙιηρενβεΐηΐΚ,
ΌχχάΙ. τ/θ-ίτ;, τ/3-ί'τω,
Όααΐ. τ'&ίτον, τ&ίτων,
ΡΙνίΓ. τίθβτβ, τι&ίτωσαν.
Ρίε έ ρππι» ρΙαΓδΙί ρπεΓεηεϊδ εεπφοΓί'δ ιηιιΙζήάο μίν ΐη 3·/, τ/3-£.&«ν, τίθ-ί-π, υβί τ είΐ
ρΓορεεΓ ρΓ£εοεάείΐΕ8Γη αΓρίΜίαιη: ίςαμνί) 'ίςα·

κ*

Οι▼

-

Ηίο

ίΐ6
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ρ6ΓΓοηα? ,ςΪΓΟοίπΗεχοηίΓη, τίθ-«, '/ςα, <£ίΰΓ»,
ρίο τ'&ίτι, 'ίςα5ι, <Ρί<Ρο&ι. ' '< ■ '.
ροβιετίε.
· -ϊ'
Λογΐβη$ ργϊΐΠΜί, 3-«χον, 3?ιχατή»>' Ιόά ίηυίΐ·

Αονιβη$ βαιηάη$.
-V

5ίη§. Β-ίς, θίτω, ροηΐΐο ία, νεΙροηε$.
Ε)θ&1. θί'τον, 3-έΤώ)!/,
/

.

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Λοήβαι (Ήαηάια «χ» ρΐηατηηιιε Ίη 3ν, ?·«37»
♦"«Τ», /ί</
Αόζ εχηριαηΐΗΐ ; αά ί/αοτί^ηι /ιηύΙηαάιηεηι αΐϊ» ηκάάαηι [οπάλια ηριηα : «ί ί'νίσττίς,
όκηο : η$η , λ\} ίή<Γ7ΐω >
ίαπηναη» α\> ίΥΐστινμι.
5κ
, Ηϊόρίο , λ %*ίμι } 9«ο<*
*Ι> ιηαβιαίο %ίαλ
5η φζίς, ίο-» αφφμι. &ί
ηπιΐβ, αύιημί)
•

-

-·

-

ν.■

Κΐήηίηΐ ηαοηΐίΐ ΜοΙα ξ°? ροί/*
ί*Λ/<ι Η»
ίηιρηαίινί ρτα](ηίί νοοαίίτη Ιοηχατη ριφηϊϊ!. 1]ί Ίη
ρήηια ηήΗξΛΐιοηΐ : <φίλ*&( ρτοφ'ιλί&ι , βπιβ, 4
(φίλημι, νο«3·< ρτο
ανόημ(» ίη{ί11ι§ο. Ιη
μοιιηϋΑ: ίλη^ι, μΓορίπυδ εΐίο, ρτοίλαΒι. π\μ*
ΛΆ»»3·/ ρ# π'ίμπλ&ΰϊ, ϊιηρίε. /» ί^»*: ^ί(Γ»θί

ΟΡΤΑν

ΙΝ

Μ Ι.

/ ,
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'0ΡΤΑΤΐνυ$.'
*

Ρτ#βη$ & Ιηρετβ&ατκ.
5ίπ2· ϊ'θ* τ/θ·«'«ν, τ/θ·ίί»ς} τ*ίΗί>ι, ιιϋη»ΐΛ
ροηετετη.
ΡΙμγ. τ*9·«ί»^ίν, τ<·9·ίί»τ« , τ&άησαν.

Ρβψ/01ΟΛ

Τΐη$φια?ηρετβΒητη, ?/3·ί τ«θ«κοί/*/, τ»3·*ίχο;ς, ιιήηαίη ροβενϊηι^
νεί ροβιΐβεηι.
ΑονίβίΐΒ ρνίπιαί, &ήχαιμι, Γεά !ηαίιθ(ΐΐ5 οίΐ
επαιη, ϊη Γε^υεηπβυδ πιθ(ϋ$.
Αονζβιιςβοίταίιίί.
8ϊη£. ίΐΒ-ί 3·ίί»ν, 3·«ί»ς, «ΣΗ/», ΗίΐηΛίη ρ*ϊυενίιη* ,
,ΡΙιιγ. Β-ίίημίν , '5·ίί«τ* , θώκτα*.
Ρϊεα ρΓ3εΓεηΐί αΒΙαία Γεΰϋρΐϊοβίίοηο, ςιιοά
Κίο & ΓορΓ» ΓηοηοίίΓβ ΓυΒϊααΐ: : Οπιη€5 εηϊπι
ΛοπίΗ ίβςαικίί ίοπηαηπίΓ Ηος ιηοείο.
ο ο ν ] υ ν α τ ι ν α, 8.
ΐγαβεη$ & ΙηιρηβΒϋΗΐ.
5ϊη§, Ιάν τ&ω , τιΒγς , τ/θ·ϊί > β ροηαηι ,
νείροηενετη.
Ρα»1. τ/3-ϊίτον, τιΒ-ντον.
ΡΙϋΓ. τ&ωμίν , π&ητί , τ/^-ωσ/.
Τεφίΐιιηι & Υ^φιαιηρεφΕΙατη , ίαίν τί&ίίχω,
βροβεγίιη, νεί ρο/ηίβεηι.
Ο ί"
Αουι

αι8

€ΑΡ.Χν. ϋΕ νΕΚΒΚ

Αογϊβυ.5 ρΗηαΐ5, ίάν Βτίχω.
'■ Λογΐβιι$ βοηηάίίί. 5ίη£. Ιάν 3-α, θ%, θτί, β ροβιη·» ■»
Ρ]υγ- 3·ώμ«ι>, θ·»τ«, 3-ώίΤ/.
ϋ Ι Α Ι.Ε Ο Τ ΐ/
ι *Υύ»ίί
τ&ω & 3-ω ά'καηί <π3·?'ώ, τ/^/ίΐς,
%/ τ/θ·ί«: θ ίω , 3-ί'«ς, θ-ή», Β-ίί]τρν, 3-ίωμ,ίν, :
3"ί'«τί , 3-ίωο-ι. Αάάαηί Ροϊί* αά ί 'ΌοιαΙΐΐη I, «γ
■ βαί άιρΙ)ίΙ)οη£ΐΜ , τι&ίίω , 3·ί/ω , θ-ίίρς , 3·ίί>).
>-4/ί Β-ί'ιωμίν ξ$ θίίομίν, ροιΐ3Γηιΐ8.
^β/β
■ Ρθίί« ί» <»ί ίαηροτ'ώκί ·υα14( πβιαία ιβ. βίίομίν ,
ϊβίιιυΒ, ρπ> βίίωμΗ', 4 /3»μ/, ν»(1ο. Λ Οοη]κη~
#<υβ β&>, >βί'ώ), /3ίίω.
- ·
Ηβί (ήατη βι 'ιη βκιιηάΑ α>η)«ξαίϊοΜ :
ςΐίς,
ςτίί, /ββκί ς·«ω, 5"ί»ις 9«*ι ν Ροέικε ς-ΐίω, 5"«>ις,
5"ίί»»3 &? ·υ«·/ό « ί» » : ζ·ιΐώ>> «·νί>ίς » ς·*ί»ι, ι;*/ ςψι.
ΡΙπταΙί ςγνιμίν γτο ς-ηωμίν. 5/ί ϊη Βαηίοηϊι ίειηγοϊΛ άηιιτηβεχα ϊη ω: τυφ3"ώ> τιπτω, άϊβοΙι>Ηηί
ψϊ ϊηίω, & ροιΐ£ ϊηΰω: τςα^ώ» νείΤϋδ ΡμεΓΟ,
Λ'νψηω-) τ^αττίω, τςα7Γί/α>, τςαπίαομίν , τ^λ■^ί/ω/Λίν νιΐ 4ξθ,πύομ*ν. Εί βιηϊΐϊΐΐϊ ψίαάαηι αιη*
ρότα τηιιίαηί ϊη ψύ: τξαττψο} τςα7Γ»ί»ς, τ^αττγιγ.
Ηϊηο 0>α»ψ\ βνι φανγη.
Γν,,ρ ι ν ι τ ι ν υ 5.
Ρηφη$ & Ιιιφετ/ε£ίιιτη 3 τ&ίναι, ροηετί.
ΓηβΒητη & Τΐΐ4$^Μα]ηρεγ/ε6ίιαη , τί&ίΐχίναι,
ροβίφ.
Αουϊ

η*

μι.

Λοηβν.$ βαιηάνι* ) 3-ιΓνΛ/, ροβιΐβΐ.
ΐηίν,ΥΗΐη ρνίιηιιιη-, &ήανν , ροβίαγπηι.
.

Ρ Α Κ. Τ Ι Ο I Ρ ι υ Μ.
I
Ργαβηχ & ΙτηριτβξΙητΗ*

ό τ<3·«ς, τ&ίντος ,. ροηβη!.
τά τ/3*νν , τι&ίντος.
ΡξνβΕΐΉΐη & Ρίκψίαρίρίγβίίαη, τίθ«/χ<Α;,
χ
χ2/β , χο? , φαΐ ροβίϊί. '·,
Αοηβν.5 ργϊηι%ι$ , θη'χας, θτίΈασα, θ-ίϊχαί'.
Αογΐβυ,$ βαιηάυί.,
6 &ΐΐς> τΐίΒ-ίντοζ, ^ηϊ ρίχβζί.
τίθ-έκ, τ« 5-ί'ντος.
.'
*
Γαίιιηυη ργϊτηυη , θ-ησ»^ ροβίαηα, &ήσχσ#,

ΡΑΚΑϋίΟΜΑ νΕΚΒΙ ΡΑδδίνι*
ι ν ϋ ι
*

'

α τ ι ν υ δ.
Ρναβηί.

5ίη§. τ/9ί^αι, τ/δκτα/, τίθβται, ροηβγ.
' ϋθ3ΐ. Τ/θί^ίθοΡ, τίθίίθον, τί9ίε9-ΟΙί.

"." δοουβ-.

ΟΑΡ. XV. ΌΕ νΕΚΒΙ5
'

δέουσα ρειΤοη» ρτχ(εηΐί$ εχίϋ ίη ααι: τΓβίίτα/, 'ίς-α,σα,ι Ακίεέ τ/θ«, <γ>), πιΟΓε ο&γ^*
ίοηοΓοπ) τυπτομαι, τύπτη.
Εί Γαηϋ ηοηηυΐΐα ίη μι\ ψιχ οοπιιτιυηίε«
Γοππβιιγ ίοουηίίαιη ρβι-Γοηδίή ίη μ: χάθημαι ,
γ,α&η-ιβάεο. ίττίςα,μαι , /οίο , ίπίςτι. <ϊΛύναμαι,

ροβιαη , <$"ύνγ , ρΓΟ χάθησαι > ίττίςασαι^ <Ρ.ύνασαι, ηυαιτινϊϋ ίΩχ ΐεπηίηαποηεδ €£ί«η ΓερεΠΕηιιην
Ο I Α I Ε Ο Τ I.
(~\<.<4άΛΐη νιοη Λιΐκο , ^οηκο^ & ΛοΙκο ταιπιπί
<<ί1__ ί» ραβνα ΐ/'Οίβ ρτφηιϊ* ιιτηροήι νοζαίιτη Ιοη%αηι ΛβΊν'ι: ονημαι, ονησαι, ονχτα/, ίτυοι-, ίϊυέΐυαι 03ρΐο,
ίνψα,ι, ονίσαι^ οηται. χάλημαι ρχο κάλίμαι , νοςΟΓ , αι'μι αέϊ'ιναηι αβ κάλημι, νοΓο, α χαλίω. ιΡΊζημαι, ηυ*Γ0, ΛζΉα/, (Ρίζηται, ρτο όνιζίμαι ·> Α ΐϊίζημί; Άο Ίη
)ειαηάα (οη]ιΐ£αΐϊοηί, σρημαι, οςκα/, ο£.«ιταί, ρΓβ
ΰ^α,μαι , ώ οξάω, νκίρο, αφμι.
Ιϊαρενβίίατη.
5ίη§. ΐηθίμην, ίτΊΒίσο, ΐτΊΟίτο, ροηέΐαγ.
ϋνΐ»!. <·πθίμ*θθΚ ίΤ/θίιθΌΙ', ίΤ<0ίιθ>ΠΤ.,
ΡΙογ. ίτιΟίμίθα., ΐτίθίίθ'ί, βτ/Θίντο;

5ίη§. τίθίΐμαι, τίθασαι, νίθαται, ροβίιΐί
β,τη.
Βααΐ. τίθίίμίΒον, τίΘί/<θ·ον, τίΘβ/ι&οΓ.
ΡΙιιγ. τίβίί/ΛίΘα, τί'Θί/ί&ί, τίθίίντα/.
$<5Γ-

ΙΝ

ΜΙ.
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5ΰΓν»ίαΓ βίε « ί£Ηνϊ. δεευηοΙύΓη οοπίπηιηβιη Γε§ϋΐ3Πΐ , υ£ ϊη α&ίνο τί'θ»»*, κα Ιιίε τίΟημ&ι άΐοείΛάντη ε&ε.
ΡΙηε^υαηιρεγ/εΒκτη, ΊηΟίίμην, ίτίθίΐαο, ί'τί*
θ«<το, ροβίαχ εγαηι , νεί βιεγατη.
Αοτ. ι. ί'τί'θΜν» ίτέθ«ς, ροβίαεβίτη, νείβιϊ.
Ρεηοίηπ)» ΑοπΛί ρπ'ηιί οοη-ίρϊειίΓ, -έ τέ·
θ«ται, ί'τί'θην, 3&)ε&3 ίϊώμιηάίίνΑ. 0 φιθ(]α6
ρΓίΕΕεΓΪά νεηίειίΓ ίη ΐεπαεπι τ.
, Αοπίίο Γεειαηϋο εβΓεηε νεΗ>3 ρ3ί!ϊν3.
ΤηίητΗτη ργϊιηηηι , ηΜσομαι, ροηαγ.
Ραιι/ό ρόβ ΡαΐΗΥΗτη, ν^ίίσομαι, ρααΐύ ρ§β~
ροηαγ.
' / ·'
I Μ Ρ Ε ΚΑ,Τ I V II δ.

-/

Ργαβη! &1 ΙΐηρεγβεΕΙηιη.
8ίη§. τίθ«σο, τ/θί£θα>, ροηενε.
„ Ο η αϊ. τ/'Θίί&ον, τ/Θί'ί&ων. .
ΡΙογ. τίθίιθβ, τ/Θίίθ-ωσαΐ'.
ΑΙ)ΐ3ίο α ίϊϋ ογ*Π$ Α«ϊθ3 τ/'Θ«σο, τίθίο, τ£·
Θκ. Ιςασο, '/ςαο, ίς-ω. <ΡΉΡοσο, «ΓίοΓοο, εΓί<Α<.
ΡεγβεΕΙατη &"1 Ρίίίίααίΐτκρετ/ε&νη, τίθννο, τ%ροβίιις /ή, νεί /αεγϊί.
Αου. ι. τίθητι* ηΒήτω, ροηϊίογ, νεΙροηεγϊ$.
ΟΡΤΑΤίνΐΙδ.
Ργαβαί & Ιτηρεγβεύητη. ■:.
δίηβ. «/θ* τιθίίμην» τ/δί/β» τιβιΓτ^» ιιΗηατη
3>9ηΐΥ9Υ.
Ό\ιάΙ
1' " .
/

%%%
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ΡΙϋΓ. τιΒίίμίθαί, τιθίΓ(θί> ηΰνντο.
ΡεγβέΊκτη & Ρ1ν$ί[ααιηρβτβ&ηηι.
δΐηβ. Μί τίθύμην, τίόβΓο, τίΟίΓτο, υ.Ηηαι&
ροβίαίβιενϊηΐ) νείβυιβέιη.
ϋα»1. τ$ύμ$ον, τίΘ«ίί8·ον, ηΟίΉ&ην.

Γίί(«η4ίπ ργϊτηαηι, ηθησοίμην, ηΗηαηι ροηαν.
Ραα/ό ρόβ Ριιίιιγα/η, τ$υσο'ιμ*ιν , «ίϊηατη τηοχ
ροηαγ.
ς ο ν ] υ ν ο τ ι ν υ δ.
• '
Ργαβη$ &Ίτηρεγβ3ατη.
δίη§. «*ν τβωμα,ι, τ/Θίϊ, τιθΐίταί , βροηατΑ
νείροηενεγ.
ϋιΐ&Ι. τιβωμίθοψ, τ/ΘίσΘον, τ/Θ«σ9ον.
ΡΙϋΓ. τι^ώί/ΛίΘα, τ/8»σθβ, τ»Θώντα/. ,...
ΡεγβΒητη & ΐΗΐ5^ηαηιρενβΒίΐΐη.
■*
δίη§. «ύίν τίβωμαι, τ«Θίϊ, τ^ται^ β ροβα
ίν$βηενϊηι , νείβιϊβένα
Όααΐ. ηΟωμίθον, τίθησθον, τίθίίσθο^ , "
Αογ. ι. Ιών τίθ», τίθ«ς, βροβίιιχ βηεγο.
I Ν Ρ I Ν I Τ I V II 5.
Ρταβηι Ετ5 Ιιηρενβ&ιΐΐη , τίύίαθαι , ρσ#*.
Ρ(φ&ντη & ¥ΐνψιαΐηρεγβ£1ηιη , ηΰίϊσβαι,
ροβίυηι ε]β.
Λογ.

:

,ΙΝ

ΜΙ.

"

Λα?

'*'·">
Αοτ. ι. τ«β»να/> τάβίή. ,
Ρπΐ. ι. τίθήσισθαι, ροβΐυτη ιη.
'ΡανΙΙ ρόβ Ραΐητητη-, τίΒίίσίσθαι } ριοχ ροβίατ» $

Ρ Α Κ Τ I 0 I Ρ ι υ Μ.
Ρταβτα &1 ΙτηρεγβεΒητη.
4 ηβίμίνος , τ« τιθίμίνα, φιϊ ροήϋαν , ν*/
ροηείαίιιγ.
ή τ/θίμίν», τ»ς τ/θίμί'νίΐς.
-ν
τιθίμίνον', τ5 τιβίμίνχ.

' '·

Ρεγ/είΐιίΐη & ΐΐηϊψιαιηρεγβεείηη!. ηβαμίνο^
ηβυμίνη, τίθίΐμίνον , ροβίηί. ■
'Λου. Λ. τίθίίς} τίΒίΐσα> τίθέν, ίάετη.
ΈΐΛ. ι,. τίθ«ίΓο/Αίνος , τίΒασομίνη , τίθησ-όμίνον,
< . ,
- ροηεηάιι$.
' >
ΡανΙά ροβΈηίιιηιιη ■> τίβασόμίνος , ηΟασομίν*! ,
τίβνσόμίνον , ιηοχ ροηεηάαε.
νΕΚΒαΜ

ΜΕϋΙΙΙΜ.

;χ

Οτ3:Γ«ι$ & ίιηροι:Γε&απι ςοηνβηίοηί οιπί ρβδίϊνϊδ. ΡβΓίεΛοπι & ρ1υ8£]ϋ3ΐηρ€Γίε£ΙθΕη
& Γυίυπιηι ίεαιη(Ιιιιη ίναπι Ηϊε (\ν.3ετεηάζ Γοηε,
ουπι νειΐ>3 αΓΟίπηβεχβ , έ ςνιΐΒιιβ νει-ββ ΐη μι
ί0ΓΠ)3ηΕαΓ, ρΓ3Ε(ϋέϊ8 £επνροΓ& Ηβ&υεηηϋ.
ΚεΛ»η£ βΓ§ο «ία ΕΒηιυπι κηιροΓα Αόη(ΐα$
ρΓΪπιιι$, Ροΐυηιιη ρπηιππι , ΑοπΠίϊδ Γεοαη^ιίδ.
Αοπβυ$ ρπιηιΐδ, (Β-ηχαίμην > ί3τίχ<«>, ίθχ'χατο,
«ε ίτυψβ^»!^ £ε<1 νίχ «Μα* βίΐ ε; «8 ιιΓυ$ , πμ
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χίιτϊέ έχπ·» 'ιηάίαίίνηπι : υϋ ΓαρπΙ αίαχη άϋ
»£Ηνο ΑοπίΙο ρπσιο, εχΐΓ» ίηίϋεαιϊνιιιη , <1ίχίιηιΐδ. δί φΐίδ εαΐΏβη ΓοππβΓε νεΙι'ΜτεΙϊςα»
ϋ€ίηροΓ3, ίβείαε ίάίαχί» ΓεβαΐΛδΒϊΓ^ώηοηιιη.
Ιηρβτάίϊνϋί, Θμχομ, ΟηχασΟοι.
Ορΐαίίνιΐί , θηχ.αίμ.ηψ,
8ιιΙ]ηηΒϊνιι$ , θήχωμαι.
Ιηβηΐίϊνια , θήχασθαι.
Ρανίϊοϊρϊατη , θηκάμΐνοξ.

Ιη Ιηάίοαϋνο , θήσομαι, β»σ*ι, θνανται ^ροηαη,
Ιη Ορία(ϊΐ)οί Βησοίμην , Μσοιο} θήσοηο, αίί*
ηατη ροηατη.
,
Ιμ Ιηβηϊήνο , θήσίσθαι, ροβίκνητη.
Ιη ΡαΜϊόρϊό , Βησόμίνος, θησομίνη, (Ιησομιγον,
ροβΐκτη!.,
■
ι

Αονΐβυ.5 βπηηάη! ΙηάκαΗνί.

·

· '

5ίη§. ίθί'««ν, «Θμό, ϊ9ίτο, ροβίϊ,
Όυαί. ίβίμίθον, ΐ'θίσβον, ίθίσβην.
ΡΙηγ. ίβίμίθα, ίδίσββ, ίθβντο.

Ρίϋαΐ) ίιηρεΓίε&ο ρβίΐϊνο ββΙίΐΓΣΐ Γεϋυρ1ίθ3ϋ?οπε, ί(1(]βε ίηοπιηίβιΐδ απο^ΐδ* ΐηΒίμΜ, %9ίμαν,
τίβ«3ΌΛ θίσο.
ΑοΗβίΐ5 βεοίΐηάΜ$ ΙτηρεγαΗνί.
5ίη§. βί'σο> θίσθα», />ο#*; νεί ροβηενί!»
ϋαβί. βί'σθον, βίσδων.
'
ΓΙογ. θ«σθ«, Μσθωσ**

·.

,

.

ΙΝ

ΜΙ.

χχι

Αοτϊβν.5 βοηηάα$ Ορΐαίϊνκ

,

8ίη§. ί&ί θίίμην, θίΓο, θβίτο, νίϊηαηι ρ·*βαγιηι,
, .
ϋυαί. θίίμίθοί', θίΓίθον, θίίσθη.

Λογϊβιι$ βοηηάυ.* €οη)νη£ΐΐνι,
δίη§. ί«ν Βωμαι, (Ηί, &»τά/,
νοί ροβίίνο:

ροβιπΐιη,

Αονίβυ$ βοηηάιΐ! Ιηβηϊίίυϊ, θίσθαι, ροηξΥί ,
νείροβιϊβέ.
/$γίβιι$βαιηάιι$ Ρανΐκίρη ) &ίμίνος> ίνκ, ινογ,
φα ροβίίί,
ΡΑΚΑϋίΟΜΑ δΕΟΙΙΝΟΛΕ ΟΟΝ]ΙΙ.
ΟΑΤΙΟΝΙ5 νΕΚΒΟΒΛΙΜ
ΙΝ ΜΙ,
Γ^οπίίηοι Ηεεο οοη/ο§3«ο νεΓ^α ίπ μ/ ,
βχ ν«Βί5 ι*η άω, Ρικυπιπι ήσω3 Ρΐχ,ιενΊ'
Ιαπι χα, ςάω, Ιςημι, ςήσω, 'ίς-α,χα.
ΐΝϋ ι ο ατ.ι να δ.
Ργαβηί,
δίη§. ^/«, '/ς-χς,
^ο, νίΐ βαίνο.
Χ)\χ?\. 'ίςα,τον, Ίς-ατον.
.
ΡΙπγ. ϊςαμίν, Ίςαπί, ϊςασί. ·.
Ιϋ(Τ Χ

Ρ 7

ΑΝ Ν Ο-
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ν^ηηι ΐ<Γ*ιμι » γτορήΐ φ ΠΛο , Ιΐϊΐϋο , οοηίΐϊΐϋο, επ§ο. '/ς-αμαι, γαβ-ναΐΗ) Λο; ^ιιατηνίχ
α&Ίναιη %ςι\ν
ιςακα , βαηά'ι ηαοηιιε βξη'φοαήοηΐϊη
Ιιαύεατ* ίπηι 'ψίντ ηοη ΗαΙεαΐ αηαηι β^ηφοαίϊοηΐηι ,
/ΐη»; ι>ϊ/8?» φί ηαΙΙαηι ρΑΧΛάϊ&ηιαί'α Ι)αμιν«τΙ>ϊ αά{(ήΙ>«ϊΐ.
Ιτηρεγβίίητη.
5ίη§. ίςη*, ϊςνις,
Γ)υα1. ίςατον, ιςάτην.

Ρεγ/β&ατη. 5ίη§. βΓακα, «ναχαΐς, ίςακ* , βείζ , νιε τ««τυφα , &ο «ζ-ακα ρβϊ α , ρΓΟ
χ.α, ά Γικιιγο ?-»ίσω. δβΓνβΐ βΐϊΓβιτι
ί δΓρεΓαηι Γρίπηιιη ρΓ3εΓοη«5 Ί'τημι,
ίςαχΛ.
Ργαίίγϋητη ΡΙη$φιαηιρ6γβΕΙιΐΐη , ίςάίκνν , %ςάκας.
,
Αογίβη$ρΗΐη.Η$ , ίςνσα.
Αογϊβη$ βάιη4Η!ι
δίη§. ίςαν, ϊςης, ϊςη.
Ό\λλΙ. ϊςητον , ΙςΫιτην.
ΡΙαί. 'ΐς-ημίν , ϊ'ς·»τ6 , ίς-^σαν.

ι,

ΐϋΐΗΥΐιιη ργϊτηιαη, ςήσω, ς-ήσας* ς*σ%ι.
Τεπιέ ρΙϋΓαΙΐδ ΓυΒίΕ 3ρικ1 Ροε«$ ίχηοορεη; %βαν, & ββΐ^ω 3ϋ§π)εηΐ:ο /3αν, ρΓΟ ϊβη·
*νν, ϊνίγαηί', 6.αϊς&ν,βίίεη4βί3 ρχο ϊςασακ

ΙΝ

ΜΙ.

%%7

I Μ I» Ε Κ Α Τ ϊ V Π δ.
Ρταβη$ &Ίτηρεφ&ίΐηι.
δΐη§. 3σ·ταθ·<, ιστάτω,
Ρϋ&1. κττατον , ΐστα,τωτ.,
ΡΙογ. ί'στατί, ίστάτωσαν.
ΡενβεΒίΐτη & Ρΐα$ί[Ηαηιρεγβ&ιιτη , Ιςαχί, ϊς*·
χίτφ.
Αονϊβιι$ ρτϊιηιΐΒ) στίίσον, στΜί·άτή>.
1 ' Αονϊβη$βαίηάν$, .
5ίη£. στίϊθν, στ*ίτω.
Όυαί. στ«το», στητών.
ΡΙογ. στ»τ«, σΉΐ'τωσαΐ'.

-,

(

' ορτΑΤίνυδ.
Ρταβεηί

Ιΐηρετ/ε&ιιτη.

,

δϊη§. ί&ί Ισταίην, ίσταοις, ίστα'η.
Όα&Ι. ίσταίητον, <στα/»'τ»ν.
ΡΙαΓ. ίσταίκμίν, ίσταίητί, ίσταίησαν.
Ρεχβε&ιιτη

ΐΙη$φιατηρεγβ8%ιτη , ίστώωιμΐ9
ίστάχ,οις.
Αο ήβα$ ρ Πηαα , στήσαιμι*
Αονΐβα! βεύυηάη$>
. δίη§. ίΐθί σταίην, σταί«ς> ίτα<«.
Ών&Ι. σταίκτον, σταιήττιν.
Ρίοτ. βταίψίν, σταίίΐτί, στ*ί»α·»ΐ'.
Ρα

00 Ν

αα8

^ΑΡ. XV. ΌΕ νΕΚΒΙδ
ο ο Ν]ΠΝετι νυδ.

5ίη§. Ιάνίστω, /στ£ς, /στα.
ΌοηΙ. ίστατον, ίστατον.
ΡΙογ. ιστωμίν , ίστατί, Ιατωσι.
ΡβτβΕίιαη £τ' νΐιαφιαηιρετβ&κΐη } ιβίχ ίσνάκα.
ΛοΎΪβιΐϊ ρνϊηικί , *αν στήσω.
I Λογϊβη! βεεηηάη$.
8ίη§. «αν στώ, στίίς> στ*).
ϋια»1. στίίτον, σ-πίτον.
ΡΙϊιγ. στωμίν} στϊτβ, στωαί.
I Ν Ρ I Ν I τ ι ν υ 5.
Ρναβη* £^ Ιιηρενβε&ατη , Ιστάναι.
Ρεφίίηηι & Ρΐ^αατηρενβεΒίαι^ ίστακίναι.
Λοηβιιζ ργίηιια , στϋσα,ι.
, ".·
Αοντβια βεΐΐηάιΐ5> στϊίνα/.
ΐίΐΐηηαα ρνϊηαιτη.) στήσην.
Ρ Α Κ Τ I Ο I Ρ ι υ Μ.
Ργίφη$ & ΙπιρενβεΆιιτη.
'

% Ιστάζ^ ίστάντος.
Μ ίστασα , ίστάσης.
τά !στώ> , ίστάντος.
Ρεφ&ιιηι 6^ Ρΐη5^ηατηρβνβε£ίΐίηί ,
ίστακνια, ίοταχός.

ίσταχώς,

ΑΝΝΟ

ΙΝ

ΜΙ.
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'
ίστέιχώς ίοιηιηιιήιχπ ■> $οηκέ ίσΐαώς, & /αίία
&αβ -ίστώς , Ιστωσα, , ίοτως ; βο ίοτηροβια , χα&ίστώς, χα&ίΐτωαα , χαδίστάς , εοηΛιΙιΗΐΐδ. Λίσ-τύίς, Λίατώσα, Λίστώς, ιϋίϊίΐυδ. ΣσϊίιΐΜ
ϊρ/ατη ηηοααι ηαιιηιηι ρετ ω, ηιιοά εχ εοηίταέΐιοπα
<νίήιαί. Εβ αιιιεηι ρτορτιηηι ^οηηήι εχ ρτΛίεήήί
[η\)Ιύλ))ϊυϊ χ ζοτηρία ριηιύήηίΑΐ ίσταχα., ίσταα\
μίμηκα, μίμαα, ραΐ ίίυδ Γιητι$ βίβηχα,, α βάω
ϊηιιβίατο·, ναοΐο, βίβαα, ΐαηιάρϊατη βίβαως;
6ι»ί βίβως; βο μίμ,αώς, μίμώζ, α μάω, οαριο,
(^υίΕΓο;
7ί7"χα» * 7αω> ηϊίεοκ, 767α*>
7ί7α&,?3 7*7^· Ιηΐΐχάαιη τηαηεί ρεηηΐύτηα Ιοη%Λ)
χοτίω , ΪΓίΙςοΓ, χίκο'τκκα, χίχότκα, ο χίχοτηωςι
ΪΓ3(υ$; χαίξω, §3ΐκ1εο, κβ^α^κα ,
Αονζβιι$ ρνΐιηΜ5 , στΗσας, στ^σασα, στπσαν.
ΑοΗβιΐΣβαιηάτΐ!.
ο στύίς , στάντος.
υι στασα , σκάσης.
ΈΊιίυ,γηιη ρτΐιηιιηι, στήσων, στησασ-α, στΐσον.
V Έ Κ Β II Μ

Ρ Α δ 5 ι ν υ Μ.

1

I Ν ρ I Ο Α Τ I V II 5. \
Ρταβ72$.
' '
- 1 ν 5ϊη§. ΐίσταμαι, ϊστασαι, Ίσταται. '
■ Ό\χφ. ίστα'μίΒ-ον , ιστα,&ον , 'ίστα,&ον.
ΡΙνίΓ. Ιστάμ&α,) ϊ'στα&β,-'ίστζνται.
Ρ 5

Ιτηρετ-

α^ρ

ΟΑΡ.Χν. ΌΕ νΕΚΒΙδ
Ιίτιρβτ/β&ηηι.
δίη§. ίστάμην, 'ίστασο, ϊίστ&το.
ΡΙαΓ. Ιστάμ&α , ίστα<θ«, '/σταντο.

ΡβγβεΒίΐτη, ίσταμαι, Ίστασαι, ϊσταται.
ΡΙα$^ηα?ηρβνβΒΐ{ηι , ίστάμην}ίστασο, 'ίστ&τα.
Αογιβηχ ρνΐρΐΗ$2 ίστα'3-ιιν.
(
ϊαίαηίτη ρτϊτηαηι, σ.τα5ήσομαι,
ΡαηΙο ρόβ Ρηίνηιηι , ίστάσομαι.
ΙΜΡΕΚΑΤίνυδ.
Ρναβηχ & Ιτηρενβ&Ηΐη.
5ϊη§. 'ίςτασο, /ςτα«θω.
ΙΧιαΙ. 5ςτα<θον, ίςτά<&ων.
ΡΙιιγ. ίςταίθί, ίςτά&ύύσαν.
Ρεφεΐηιη & ΡΐΗΒ^Μαΐπρεφ£Ιι*τη , ίςτατα,
ίςτά&ω.
Αογίβη$ ργϊτηΗί , σταθττπ, σταθτίτω.
ορτΑΤίνυδ.
Ρηφηχ & ΙηιρβνβεΒυτη.
δίη§. α&ί ιςταίμην, ίζταΐό , ίςταΐτο.
ΏχοΑ. ΙςταίμίΒ-ον, /ςταΓαΦον » /ςτακτθ·»*.
ΡΙογ. /ςταίμίθ"»» ίςταίοτθ-·, «ςταϊντο.
δοςυπά* & ιεπΐα ρ^Γοη^Ηίο &:ηαΙίΪ8 οοη}ο£α«οηίβϋδ οΪΓοιιηιηεθοηΕαΓ , β »<5Ηνοΐη ίϊε
υβΗΟίπι: τι&ήμην, τ/3-ίίό, τ*9*Γτο. ΛΛ/'/ωιν, βΡ/βΓοΓο > «ΓίςΓοΓτο.
Α Λ-

ΙΝ ,ΜΙ.

,-,

Λ)ί

Αι Π βόΗναπι ηοη Πε ίη αΓα, ίππο εΛ 3ο
οοηευδ ίη ΒηΓερεηοΙαπι»: ^υναίμην} <Ριίναιθ)
βΓι/νά/το , 3. (Ρΰναμαι , ροβιιτη.
Ρένβίίητη & Ρΐηζςιιαίηριγβζίιιτη.
8ίη§. ?/θ·« ίςταίμην·) ΐςταΐο, ίςταΐτο.
ΌηζΙ. ΐζταίμί3-ον, ΐςταΐσ&ον , ίςτα'κτ&ην.
ΡΙαΓ. ίςταίμί&α, ίςταΐσ3-ί, , ίςταΐντο.
ΛθΫΪβη$ρνϊηΐΗ$, σταθ-ί/κν, σταθ-ί/'ης, σταθεί».
Εηίΐίγηηι ργϊιηητη , σταθ-Ησο/μΜί'.
/»ο/? ΡϊίίΜΥΜη, ίςτασοίμην.
ς ο ν 5 υ ν ς τ ι ν ιι 8.
Ρταβικ & ΙηιρεγβΕΙιιτη.
8ίη§. «αν ιςτωμαι, ίζτα, ίςταται.'
Όηζ\. ιςτωμί&ον, ΙςτασΒ-ον, ίςτάίσ&ον.
ΡΙαΓ. ίςτωμί&ΰί) /ςτασθΈ, ίςτωντΛί.
Ρενβ&ιαη δτ9 ΡΐιΐίφιατηρεγβεΒίΐτη,
5ίή§. «αν ΐςτωμαι, «ςτα, ίςταται.
Όμ&Ι. ίςτωμ&ον, ίςτασθΌΐ'.> ίςτόίσΒ-ον.

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ρφη$ Μλ ϊηβεΆκηΐ , ^έν ίςτωμαι,
ίς-τΐτα». £ί βηιϋΊιιτ αίΐΐνΐίηι, ίάν ίςτω, κτϊϊς»
ιςτίί. 5» αΆ'νυηηι ηοη βί ϊη αβ , ρφη$ ετϊί ρνορατοχροηΗηΐ) Ιάν ί'ύνωμιιι, εΓΛ«><Γι/ν«τα)5 Π ρΰίΠι.
Αογϊβικφηνηα } Ην σταθαί, σταθίίς, σταθίϊ.
.. . ■■·
.
Ρ 4
ΙΝΡΙ-
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I Ν Ρ ί Ν I τ ι ν υ 5.

Ύϊα/ε/κ & Ιηιρεφ&Μΐη , '/ςτασΒ-αι.
ΤεφΕΙηίη & ΐΙυ^ιιητηρεφεΒηιη } ίντάσ&αη
Ραίΐίΐηιηι ρτίηιηιη·, στα&ήσί<τ3·αι.
Ταΐί/ό ροβ Επίκτητη* (στα.σίσ&αι.
•

'

> .· .

Ρ Α ΪΙΤ I Ο I Ρ I Π Μ.
ΐναβητ & ΙτηρεφεΒητη.
ίςτάμ(νος3 ίςταμίν*!, ίζτάμΐνον.
Τεφε&ιαη & ~ρΙη$^ηατηρεφεεΊητη.
ίςταμίνος, ίςταμίνη, ίςταμίνον.

Αογϊβηί~ργΐπιιι$ , σταθ-βίς, σταδ-ίΐαιι, ονα&ίν*
ΐυίμηιτηργϊιηαη, σταΒ-κσο'μίνος, μ%η , μ,νιαν.
ΐαΐί'ίό ροβ ΕίίίηγΗτη3 ιστααόμίνος.
'.

'ΝνΕ Κ. Β Π Μ

ΜΕΡΙ Π Μ.

Τπ3 Ηα]αδ νεΓΒί ίειηροΓα ίθΓΜΐ3Γε Ηοοι, Αο- ηβαιη ρήιηαιη, ΓαιοΓαιη ρπαιιπη , Αοήίΐυιη Γεουηααπι»
Αοπβυδ ρππιυδ Ιη^ίοαείνΐ Πε ΗβΒεί; «ςτ»νάμην. ΙηιρεΓΛπνϊ , στν&αι , ύτησάσ&ω. Ορίαΐίνί , ση-,σαίμνιν. Οοη/ιιηέΐίνί, στήσώμ&ι. Ιηβηΐιίνί, στήσασ&αι. Ρακΐαρη, στησάμίνος.
Ριηυπ ρΓΪΓηϊ Ηχο ΓαηΕ ΐεπιροΜ , στήσόμιιι.
0ρΐ3ϊίνί , στιινόΐμην. ΙηΗΚϊείνί, στ»'σίσ·3·α/.
Ρ»ΓΕΪαρϋ, στψισόμινος, ·\ '·"· ··>''-·'·"· '··'·ν

Ι,Ν
,

ΜΙ.

233

Αογϊβϋί βαιηάια Ιηάΐοαίϊυί.

5ίη£. ίςαμην, %ςασο, ίςα*ο.
ΌώαΙ. ιςαψ.&ον, ίςα&ον, ίϊά&ιΜ.
ΡΙιιγ. ίς-άμίΒ-α, ϊς-α&ι, ϊ^αντο.
(ϋοηνεηίε νοοε οιιιη ρτχιζτϋο ρΐαδ^α^ηιρει-Γε&ο ρ»ίϊΐνο , Ιίοοτ Γρίπία (ΙΐίΓεΓΒϋ ; οαηβ
ιη ίΐΐο 0£ βΓρβι;* ηίε Ιεηίδ : νίχ εΛ ιιίΐεαευιη
ηοο Ίειηρίίδ, &ιηίηυ8 εχίΓα ίηάκΏΐίνιιΠ) , γλ·
σω, ςαίμην, ςωμαι, ςά&αι, ςάμινος.
ΡΑΚΑΟΙΟΜΑ ΤΕΚΤΙ.Ε αΟΝ^ΟΑ·
ΤΙΟΝ15 νΕΚΒΟΚαΜ ΙΝ ΜΙ.
/^Όηΐίηβε Ηχο οοηίυ§3ΐίο νει-ο» ίη Μ| , ΐζΘίζ
4 αΓοαιτίβεχίδ ίη οω, ίιηαπιπι ωσω , ρτχΙεπεοιη κα, </Μω> <Ρί(Ρωμι} άο , <Ρωσω, </ΥΡωΧΑ , άϊάϊ.
I Ν ϋ I Ο Α Τ I V 115.
.ν
»
δίη£. <Ν<Ρωμι, £ί<Ρως, ΡΊ^ιλοι, Λ.
ϋι>3ΐ. «Γί(/Ότον, Λ'ίΓοτόν.
ΡΓογ. (Γί^ομίν, «Γί<Λ>τ«, «ίν«Γ«α·<, ^ηίοέ,

\ ..

'Ιτηρεν/εΕΙίίτη.

δίηβ. ί,ΜΓβν, ί<ΓίΛ»ς,

^<η».

Ρΐατ. ίβΤίίΓβμ», &'λΓοτ«, ίΜ^ασαΐ.

234
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Ρενβε&ηπι, ίΡί<Ρωχ,α, «ΓίεΤωκας , <Γί <Ρωχε , άεάϊ.
ΡΙι^ηατηρενβΒηηι , «ίΓίίΓώκί/ν , άεάενανι.
Αογϊβϋί ρΗιηυ$ , ϊ^ωχα, ί^ωχ&ς,ίιΡωχΑίάεάϊΛοΎΪβης βαιηάαί.
δΐη§. «Λ\»ν, ίίΓίίς, «Λ»,
ΡΙογ. ί<Ρομίν , ίίΓοτί, «ίΓοο-Λν.
ΡΊιίιινιιηι ρνϊηιυιη, £ώσω, «Γωσί/ς,
I Μ Ρ Ε Κ Α τ ί ν υ δ.

: -

Ργαβη$&' ΙτηρεγβεΒατη.
ϋιΐίΐΐ. εΠ«Ροτον, (Γινόταν.
ΡΙιιγ. ίΓίί^οτί, $ι£ότωσα,ν.

,

ΤταίενϊίΜΐη ΡετβΒυηι, ^ίΡωχί, «ΓβΰΓωχβ'τω1,
άεάενϊί. ■
Αονζβιΐ! ρνίτηαί, (Ρωχον, (Ρωχάτω, ϊηηβίαία!.
ΑοΗβηΒ βεονηάια.

>

δίη§. οΓ&, βΡο'τω, <μγ«,
ϋιΐίΐ. εΡότον, (Ρότων.
ΡΙογ. «Γοτί, <Ρότωσαν.
ΟΡΤΑΤίνΠδ.
Ρταβη$ & Ιιηρεγβε&ιυη.
δϊη§. Ι/θί (Ρι<Ροην} «Γί^οίης , ΑΓοόί, ηϋ~
ηαηι άανεηι.
ϋααΐ.

ΙΝ

Μ Ι.

*} ϊ ,

ΡΙογ. ΛίΓο/Μ^εν, «ΓίίΓοΗΐτί, <ΓΐιΓθΜ<ταν* ,, <
ΡεγβεΒντη

Ρίια$ααηιρεγ/εόϊιι?η , Ρ^αίχΛίμι,
ιιήηαηι άβάενϊτη, νεί άεάζβετη.
Λογζβα! ρήιηιι$ , <Ρωκαιμι.
Αογϊβυ.5 βεεαηάυ*.
5ίη§. ί/θίοΓοίχν, οΓοίχς, <Γο/Ή, ■αΐΊηατη 4εάεγϊτη.
ΡΙιιγ. ^οίχ,αίν, οΓοίκτβ, οΓοίΒίταν.
/' .
Ακίοέ «Γω«ν, <^6ί«ς, ^Υ».
ΈΊιΐηγιιηι ργϊτηητη, «Γασοι,κ/, ιιήηατη άεη.
δϋΒ]ϋΝΟΤΐνυ5.
Ργαβη$
Ιτηρεγβ&ητη.
5ίη£. ιβέν <Γ/<Γί3 , <Ρι<Ρως, <Ρι<Ρω,β ώηΐ, νεί
άαγενι. ,·
ΡΙογ, ίΓ^ωμίν, οΓ/^ώτβ, <Ρι<Ρωσι.
ΡγαίεγίίίίΐπΡεγβ&ητη & Ρΐυ^υατηρεγβείατη,
«αέν <Ρί<Ρωχ.ω , £\£ούκηζ , β άεάεγϊτη ,
νεί'άεάιβεηι.
Αογΐβη$βεεηηάΐΜ.
5ίη§. ««V «Γ», <Γως, οΓίίί, 7? άεάενβ.
ΡΙογ. «Ρ^βν » «Γατί, <Γ«στ.
ϋΙΑ

χ]6
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ϋΙΑΙ,ΕΟΤΙ ΗΙΙ]ΙΙ5 ΑΟΚΙ5ΤΙ.
ΖΤΊΐτύΑ ριτ/οηα βηχαΐαήι ^οηκε £ωσι , ^οπα ιηϊηι
ίαϊ'ικ ρετ/οηϊι βηχΐίΐατώαι βΙ>']«ηίϋνοτΗτη <υβάί
αίΐίν* βη>« αάάηηί /}ΙΙαΙ?ΑΜ σι. ΟηκΙλμ βτώιιηί
£ωσι βηι )οΐα βκίβήρίο.
ΤίΠίΛ ρΐαταϊν ροϊΥκβ (Ρωωσι , β( γωωσι , ηβνεπηί, αγνώμι, ιιί ρ ο εΡ<£, εΓ'ως, <Ρφ ι άΗΛΐΗΤ%
'^ύίω, <Γώ>ς> <Ρωι\> $οηΗ( (Ρώψί.
I Ν Ρ I Ν I Τ I ν υ 5.

»

Ρναβη$ & Ιτηρεγ/εΒκτη , <Ρι^όναι, άαγε.
Ρεγββιιτη & ΡΐηΒηιιαηιρηβΒιιιη , <Ρί(Ρωκίναι,
άεάϊβ. '
Αο γϊβιι$ ργϊηιη$ , <ΡωχΛΐ.
Αονϊβη$ βίΐιηάν! } <Ρ5ναι, άεάίβε.
'Ρηίηηηι ργϊηιήηι , (Ράσυν, άαίιινκιη.
ρ Α κ. Τ I Ο ϊ Ρ τ α Μ.

,

Ρναβη$ ζ? Ιτηρετβ&ιιητ.
• εΓίεΤίίς , (ΓκΡόντος , φιΐάαΐ·) νεί άαΐαί.
)ί<ί\Γ8<7α, <Ρι<Ρύαϊ\ς.
νό <?ι<Ρόν, φόντος.
Ρετβ&Ητη δτ1 Ρΐμ$^ηαηιρενβ&ηΐη, <Ρί<Ρωκώς3φιϊ άε'άΗ.
Αονΐβνίρτίτηια, (Ρωχας , ιΡώχ,ασα, (Ρωχ,αν.
ΪΗίΐινΗτη ργϊηΐΐΐηι , τΡωσων, ιΡώσασα, <Ρωσον>

ι

ΑοΗ-

ΙΝ

ΜΙ. · 4

^37

Αογϊβυ.5 βοηηάίϋ.
β «Γ«ς , . οΓοντοζ , ψιϊ άεϋί.
τό «Τον , ιόντος.
νΕΚΒΙ

ΡΑδδίνΐ ΙΝϋΙΟΑΤίνΐ
Ργαβίΐί.

$\ή%. <ΡΉΡομαι , (ΡΉΡοσαι, <Ρ'«Ροτα.ι, ΐγϊίηογ.
Όκύ. ^κΡόμ&ον, «ΓλΓο&ο», Ρ&ο&ον.
ΡΙϋΓ. ΛίΓο'/Λίθ-α, «/ΐΜο&ί, ο/ΙΜοντα/.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ραβίνο, ββηΐβζαίΐο \)ΐήιΐ! ΌΜ&ί ιχρίκαή ροίεβ ,
ρ4«ί»ί ριτ νϋτίαηι ιπΒιιογ , ραη'ιηι ριτ ατηροτα ραβί·
να νΐΐίϊ άο , ιώ'ι φύάεη εα Ι)αΙ(ΐ.
ν *
*
1 ».
-" ■
■>
' .
V
Ιτηρεγβ&Ηΐη.
>'
5ϊη§. ίαίΐι/ΐόμην , ί<^ι/[οσο, Ι^Αρ'το,άαΙογ.

ΡεγβΒητη, ^ίίίίομαι, «/!ϊο/[οσα/ , βΊΜ,Ρτα/,
<Αζίβί βιιη.
νΐηίίβαηιρεγβξί'Ηΐη , ϋ/Ι,ιΛήίίίι», άαίυ$ βγατη.
Λογϊβιΐϊ ρνϊτηκ! , «νΐοθτιν , άαίιϋβαη.
ΡπίΜΥΗτη ργϊΐηιΐΜ, ^οΒ-ήσομαι, άαΐογ.

ΙΜΡΕ

2'38
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ΙΜΡΕΚ.ΑΤΐνυδ.
Ρναβηί & ΙτηρεγβΒητη.

ΡενβίΙαηι & ΡΙη$ψιατηρεγβεΕΐίΐηι.

'

Ώχχύ. <Γί<Ρο<τ9-ον, <Ρί<Ρόσ3-ων.
ΡΙογ. ίΓίίΓοσθ-ί, (Γί/Όσθ-ωσαν.

ΟΡΤΑΤίνΐΙδ.
Ρναβεηϊ
άανεν.

Ιηιρετβεΐιαη.
■ ,

Ραβί. <Ρ«Ροίμί3-ον , «Γί«ΓβΓα·3·ον, «Γί/,οί(τθ·>ΐί'.
ΡΙογ. ιΡιίΌίμΐ&α, <Γ/<Γο&3^, <ίΊ^οΐντο.
ΐενβείΐιιιη & ΐΐιαφιαιηρεγβΕΙιιιη, <Ρί<Ροίμην9
" ΰΤί<Γοίό, ιιίϊηατη άαίη$ βιετϊηι, νεί
βιίβειη.
Αονϊβιΐί ργιιη«5ί ί&ί οΓο3-ίί«ν, «Γοθ-ώις, «Το- ■
3·«ί»9 ηύηαιη άαίυ$βηετϊ?η.
ΤηΐΗηιιη ργϊηιηηι^ ί<3"« <ΡοΒ-*ισοίμαν , . ίΓοθ·»σο/Ό, {Γοθ^σοίτο , ηίίηατη άατεν.
Ρακιά ροβ Ρηίαηιηι , ίι&ί <^ίεί[οσ-οίμην , </1«£/Ιο#β;ο , ζ/Ιί^Ιόσοιτο , ηϋηαιη τηαχ άατετ.
511 Β

ΙΝ

ΜΙ.
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, 8 Π Β ι υ Ν α Τ IV Π 5.
Ρταβ/ΐ! &Γ1 Ιτηρενβε&ητιι.

ΡΙϋΓ. «Γί^ω^ίθ-α , «Γι^ωσθ-έ , <Ρι<Ρωντα,ι.
Τίνβε&νηι & Ρ/ι/^αα7ηρεγβείίιΜ, <Ρί<ΡωμΜ,
ίΓίίί'ω , «ΓίίΓωτύΜ ,
*Λ?ί#ί βιιεγίηι ,
ϊ^/ βαϊβερι.
Αοτϊβιΐ! ργίτηυ$, Ιώ <Ρο&ω, «ς> ϊί,
<λ/ί«ί·
βυενο.
I Ν Ρ I Ν I τ ι ν υ 5.
Ρταβψ &Γ1 Ιτηρεγβε&ατη , Λ'<Γοσ3·ίϊί , */<ϊγζ.
Ρεγβε£ίιιηι & Ρΐια^ναίηρεγβε&ιιτη , <Ρί<Ρόατ3-αι ,
άαΐηηι <βέ.
Αογϊβνΐί ργζίηιΐί, <ίΌθ«να/, άαίιιτη εβε.
ΡιιίιιηΐΏΐργϊτηννι, (Ρο^σίσΒ-αι , άαίηιη ϊυι.
ΡαιιΙό\ροβ Ριιίαηιηι, <Ρί<^6σίσ3-αι, ηιοχ άαίκτη ΐτϊ.
ΡΑΚ.ΤΙΟΙΡΙΠΜ.
Ρταβ?ι$ ξ? ΙτηρεγβεΕΙιΐΐη, ο <Γ/βΓόμίνος , « ΛβΡο/^ν« , τιί ίΊ^ομνιον ,
' άαίυτ> νεί
άαΙ>αΐΗΥ.
Ρίτβε&ιιηι & Ρίη^υατηρεγβεΒαρι^ 6 «ΑίΓομ/

Ζ4θ

€ΑΡ. XV. ΟΕ νΕΚΒΙ5

/

αΓίο&ίν, άαίτα. ■
ΈΉίΜΥνιηργΐιηΗΐη, ο </[οΒ-ησόμίνοζ, » ^οθ-κσομίν», τοΝ £/[οθ-«σον«»Όν,, άαηάη$.
Ραν/ό ροβ Ρίΐίαηιηΐ} <ί[ί^οοόμίνος , τηοχ άαη·

νΕΚΒΙ

ΜΕΟΙΙ.

Αοηβιη ρήιηύ$ , .ΐ/ΐωχ,άμ,γιν , ρδπιιη ιιίΐϋαίικ,
ΑοΓΪΛυδ νεΓΟ Γεαιηϋϋδ Πο ίηΒβδΙίϋαΓ.
ΙΝϋΙΟΑΤίνυδ.
δίη§. ίί/Ιάμην, &Ιοσο} ίι/[οτοί άεάζ,
Ρυαί. ΐ</Ιόμί3·ον} ί<Α.οσΒ-ον, ί</Ιόσ&Μ,
ΡΙαΓ. ίΛΙόμ&α, ίείΙοσΒ-ί, ίε/[οντο.
ι μ: ρ ε κ α τ ι ν π & ,
5ϊπ§. Α,όσο, (Ρίόσ&ω, άεάεη$.
ΌχΐίίΙ. <^[όσ3-ον} (/[6σ3-ων.

ΟΡΤΑΤίνυδ.
.

, .

5ίη§. ίιΒ-ί ^Ιοίμην, <ίΙοΐο, «/Ιοίτο, ηΗηα»
άεάετίιϊι.

$ιιβ

ΙΝ

Μ Τ.

. ;

%4%

δ υ Β ι α ν ο τ ι ν υ δ.
δίη§. ΐ£ν<Ρώμαι, (Ρω , <Ρωται > β άεβεγο.
ΡΙογ. <Ρώμ&α.} <Γώίθ·«, <Ρωνται.
ΙηβηϊίϊνΐΜ, <Γθ£&α<, άεάϊβε.
Ρατίκϊρΐϋΐη , 6 (Ρόμζνος, $ (ΡομΙνιι, τό «Γίζαβνον, $αϊ χΐεάϊί.
Ρνίαταηι ργϊτηητη ρετ οηιηε$ ιηοάο$, ^ωσομαι,
Ρωσοίμην , <Ρώσί&αι , Ρασόμινος ,
άαοο.
■
ΡΛΚΑΟΡΟΜΑ ΟΠΑΙΙΤ^Ε ΟΟΝ]!!·
ΟΑΤΙΟΝΙδ νΕΚΒΟΚαΜ
ΙΚ ΜΙ.
/^οπΕίποε ηα?ο οοηίυ§3Είο νεΛ» ίη Μί,
α οΪΓΟίιιηΗεχΐδ ίη υω: <Ρϊΐχ.νυα>, ^ίίχννμι.
νΕΚΒΙ

ΑΟΤίνΐ ΙΝϋΙΟΑΤίνΐ
Ρτ(φή$.

δίη§. <Γ«/χΐΊ/μ/ > <Ρίίχννς ,. <Ρίίχνυσι} οβεηάο.
ϋυαί. «ί'ίίκνι/τον , «Γίίκνι/τον.
\ ΡΙϋΓ. <ί'ίίκνυμίν> (Ρίίχνυτί, ^ίίκνυσι.
'<*'■·

ΙπιρεγβεΒητη.

δίη§. ίΡίίχ,νυτ, ιΡίίχνυς, ί<Ρίίχγυ} οβεη·
άεΐαηι.
Χ)\χύ. ί<Ρίίχ.νντον, ί^υχνυτην.
ΡΙϋΓ. &ίίκννμ*ν, ίΛ«η/τ·, {<Ρ*&ηκτ09.
ι

:

ς.
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·

Ργαβέη$ & ΙιηρενβεΒιιηι.

5ίη§. <ί[ίΊζιν^ι, ΛΙαζνύτω, οβεηάε.

I Ν Ρ I Ν I τ ι ν υ δ.
?γαβεη% & Ιπιρεγβε&ηιη , ΛΙίΐχ,νυναι , οβεηάεγε.
Ρ Α Κ Τ I Ο I Ρ I II Μ.
•

.'..,'.<'

Γναβη! &' Ιπιρεγβεοίιιιη. .. ^

ο /[ίίχνύς , τ* οΊί/χνν'ντος , οβεηάεηε.
το ο^ίίχνυν , τ« β^ί/κ,ΐ'ΐίΐ'τος.
νΕΚΒΐ

ΡΑδδίνΐ

ΙΝϋΙΟΑΤίνΐ

Ρηφηί.
δίη§. οΊίίκνν^ίοί/,
•
οβεηάογ.

«/[«αρι/σα/,

> : ·
^[ίίχνυται 9

Ιαφεν/είίαιτι.
δίη§. ίοΠ,ίίκνν/αίΐν , ί^ί'ικνρσο, ίί/[ίΊκιιυτο ,
οββηάεΙίατ.·.
.·■■',.·
Όοαί. ίαίΙίΐχ,ννμίΒ-ον, ί(ί[ί1χ.νυ^ον,ί</1(ΐκνν^ηγ.
"ΡΙιιγ. ίΛΙίίκννμ&α·) ίΛΙίανν&ί, ί^ύκνυντο.
ΙΜΡΕ

ΙΝ

ΜΙ.

...
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I Μ Ρ Ε Κ Α Τ I V II 5.^

5ίη§. <ί[ίΊκνυσο , Λ1ίΐχ.ννσ&ω , οβεηάζη.
■

ΡΙυΓ. «/Ιίίκΐ'νο-θί , Λί'χΐ'ϋσθωσαΐ'.
ι ν ρ ι ν ι τ ι ν υ δ.

-

Ργαβτκ & Ιηιρη·β£1ιιτη , <Γ*„ίΜνυ&αι , οβεηάΐ.
Ρ Α Κ Τ I € I Ρ I υ Μ.
Ρτ(φη$&Ίηιρβν/ε3κ?7ΐ·, 6 </[ίΐκ'.νμίνος, κ <ί[ακ·
' νυμίνη,
<β^ι·/.νυμ%νον , φαΐ ο]ίίηάίίατ, νά οββηάώαίην.
Κ.ε1ίςυΪ5 Ιβπιροπ&υδ εαΓεηε νεΛϊ ροΙγ^ΓΙαΙ)3 Ηϋ)αδ οοη/υ^ίίοηϊδ. ΕΗη^ΊΙδΒα νείΌ ί\ιεοΓϋηι & ΑοπΛυπι ΓεουπΗυιη ίι^Ιιεηυ, χλνμι,
χλνσω, ίκλύν, αιιάϊο. Λ\ύω, <Γ\μσω} υ\μν% '
_/μ^ο , ΐηξτεάϊοτ. ΡοίΓαηΕ ιαιηεη ρίετα^υβ &
ρΓΧοΐρνιε ροΙ/Γ^ΙΙ&Ι)» ϊη Μί, άεΓε&ιπτι Ηαηο
ΐεοιροπιπ) Ηϋαηιΐε ΓεΓαιτίΓε, νΛ%^\φοηιμΛ) α
^αχ,νύω νεί «/Ιίίκω, ΛίζυΓίαπη , σΊ,ίίξω , ΑοπίΙϋδ
ρπιτ)ϋ5, ϊ</1ίΐζα. δίε ζίύγνμι , βΐηξο , 3 ^ί!/χνιίω, ζίϋ^ω> ίίίπαπΗη, ζίόζω, Αοπίΐοδ ρπΐηιΐδ', ϊ^«ι/ξα, ΑοπίΙαδΧεευιχΙιΐδ, έζΊ^ον.
,

ν
'·."■'■'■
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■
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ΜΟϋΟ ΡΟΤΕΝΤΙΑΙΛ ΕΤ ΟΟΝΟΕ5δίνο δΕυ ΡΕΚΜίδδίνο. ν
Ί-)ϊ£ϋΐ ηιοάοί νεΐίοηαη ύαίΐεηια εχρΓκαίοι ιιβτ"7
ραηιατ ΐαιη α ΟϊμΪ! ψαιη & ίαιίηϊ$ ηιοάια ροίεηήαϊυ , & ρεηηΊβϊ'υΐΗ > βεα'α>ΜεβΙνιΐί , φϊι τηκίΐΐαη εΐε^αηϊίχ ογπαοαφιε οϊαίίοιη (οηάΐιαήί, αΐ ίηηΐΙϊ][£τε Ιηεΐ εχ ίΙΙϊί , ηιΐ£ άε \η$ ιηοάη βν/έ
ιτνάϊΐ&
άϊβριιίαΐ ΕηιηιαηαεΙ χη βαα <3τΛτηηιαΐαα , ϊη βώοϊια
ρ'ιτη* €οη]Η£ίΐύοη'ίί. ί,ϊιεί ύψεηι νοίε Β ίβαίΐί νετ·
ΰα Ί)οηιτη τηοάοηιηι ποη ά'φτερεηί α νετίκ ίήά'καΐϊ■ϋ»*, <ϋεΙ ορΐαιϊν'ι > νεί βήαηβίν'ι: ηί 3Γηεηι , 3ΓΠ3Γεπι, βπιινεππι, απιανϊίΓειη, βεηβα ίαηιεη & νϊ
ηιαίίιιιη άίβτεραηί, ιιί ρΐαηαηι βί Ή* εχειηρίΐι <υειεηιηι' ααίίοηαη 3 ηχΛ ιηαχηύ ηιιιηεη αάάκάΐ Εηΐΐηαηκεΐ.
Οαίεηιτη ηιιοηΊατη \β'ι ιηοάΊ αριιά ΰϊ&ιο$ «βιαϊιβϊιηί
βαηί ) & \η ηϋονϊί Λΐι&οτέ βϊε^ηεηύβίηε οίοίιηαηΐ ;
Α/ί) (χρΙΐίΛίϊι 'μιη ΛΪύ$ ιηοάία ίΐενιίετ ηαίιηα ΊΙΙοτκηι άεύΑϊΛηάα Όΐάεΐιιϊ > άηΒο ΊηΊίιο α ηιοάο ροΐεηίιαίί, ηιιεηι ϊία ηοηίιπαηί, ηαοά ροίεηίίατη , &, αί
Ρτί/άαηιΐί Ιίίνο άεάτηο οίΐανο ΙοηΦατ , ρο[[ιΗΙηαΐει»
'βχηίβαί > '[οΙεΐ εηϊρι εχρίκαή 'ϋεύο ροίϊυπι, αριιά
Ι,αιίηοί & ΰΐΜΟί. ϋί : ΟυΪ5Μ3ΐ·ί«η ΐυηϊοβίεΛυπι
ζάαπαηΐϊηΆ ^ϊ§ηέ ΓαϊρίέΠΓ ? Ίάεβ} ΓαπΒεΓε ροίϊΐί
νεί ροίειΐί. 5Ί( ΰΐ4(έ; τίς "Α£«ν φ^αμώιηνον
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χιτώνα ημφααμίνον αξίας γ^ά^/ίΐίψ αν: Ιιοο εβ,
γφίφΐιν ανναντό) η ^υνήαιται.
Όίκηιατ αιιιετη ρτο \)οι ηιοάο Οτ$ά ΌετΙΊι οηιηηαη
$ετε αΙΊοτΗτη τηοάοηιτη , β<υε ροίεηϊια , βνι άιώΊίαήο
β£ηίβαιατί αάβ'ώϊΐΛ ρατήοηία αν & ά'ζα: ηχατηνΐ!
Ι).π τάπια, & /ετε ίαηιι)ηι ίη Ηαίήΐαίίοηε, οοηβαί^Μ
ΙιΉ\ΐεϊη$ϋήΙ)ΐι$ ρτφηη, ίιηρεφίΐο ^ ρετβίΐο, ρΐαί'
ηααηιρεφβο » Λοήβο, & /«ιατο.
ΡΟΤΕΝΤΙΑΕΙ5 ΜΟϋΙ ΤΕΜΡΙΙ5,
- ΡΚ'^Ε8ΕΝδ ΕΤ ΙΜΡΕΚΡΐαΤΙΙΜ. '
Ύάπτοιμι, να-ΒεΓεπϊ νεί νεΐ"ΒεΓ3Γεπι , Ίά εβ,
νβιΒεπΓε ροίϊΐηι , Π νείίπι.
ι
Τύτττοιμι , αν το\ τιαί^α , ίΐ 3-ίλω.
ΈυΧοίμην <$«, οριεπι, Ίά εβ , ορ(3Γβ ροίΏπι,
ορίίΓε νεΙΪΓΐι. 5« ν~ιτ£. ζ. /Εηϊιά.
· .
Ο^Ίί (Ιαάετη ιΙΙΪηι ηοΕΆι > ηα'κ /κηετα [αηάο,
ΈχρΙΉεΐ I α«ί ροβιί ΙαώητηΪ! Ληιιατε Ιαίοτίί ?
Τ/ς τύς φόνχς τϊις νυκτός ίΧίίνης χατα^ι&μή'"
σηνι αν , και ^άκ^υαι τάς τιόνχς ίξισωσίην , » ϋξισΐίν £ύναιτο ;
7» Ηί Ιοάι 'υιύΛ Ι)£ί ρτφεηί ΐετηριΐ! τηοάϊ ροΐίκίίαΐκ βξη'φΐΑηΐ , νεί εβατη \τηρετ{εΆιιτη , ιΐί αραά Ι(Ό~
• (ταχετη αά Όετηοη. το&τος γίνα τηξι[τάς γονής,
οινς αν ΰνξαιο τΤΐξϊ σίαυτόν γνίσ^αι τ«ς σαυτΖ
Φοιτάς) ΧιΧ\% εΛο ίη ρ3Γεηίε$, <]υαΙε8 ορΐ35 νεί
ορΐ3Γ£8 ΐϋθ5 ίη (ε εΙΓε ΗΒει-οδ.
Νεηαι χαηΧΗτη ρτφεηχ'ι ορχαχΊνι ·νεΙ Αοτ'ιβο /Εο·
Ι'κο, ·υεΙ Αοτ'ιβο ιηιϋο αχιιηχατ ρτο ρτφεηχ'ι & ϊτηρετ'/βΛβ τηοΛϊ ρχεηύαϊα , βιά εχ'ιαηι αΙΊΪ!, «ί Αοτ'ιβο β·
0^ 3
ίππάο,
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αιηάο , ύ χατα&ίΐην αν τ«το τά α,γγίίον, ηοη
όζροηΆτη> νεί ηοη «ΙεροηεΓεπι ποο ν3$.
,.
, Ιίίτη Ίιηρεφ&ο ϊηά'καύ,υϊ)
άν ίλνγον τ2το,
ηοη ά 'κεχίπι Ήοο.
, . ·

^
/«^«^β ορταίίνι , τ/ τΐζα^οι αν ίννοίΐν
ϊίξξατο, ηυίά 3§εΓεΐ ςο§ίί3Γε ςοερή.
Όεηϊηιιε Αοηβο Ίηϋία(Ίν'ι9 τ/ξ «τως ά'^^ος»
05·'? «νΐ^Λ^·» άν τίτο ττο/ίίν, 41113 ίαπι 3§ΐχ11ί5
βίΐ, ςυϊ ηος ΓιςεΓε ροίΓι£?
ύΜίαύοηειη νενο βχη'φζαί ιηοάαι ύ'κ Ίη \)\$ Ιοΐα.
να£1. ι. Μηειά. ' Ο α,υαπι Ιε ηιεηιοΓεπι νΪΓ§ο?
ηβηκρε Ηαυ^ ι&ϊ νιιΐΐυβ Μοηβΐϊδ.
Λίειηοχειη , ρτφπ! ηιοά'ι ροίεηύαΐϊί εχρήηύίϋτ
(ϊτΜε\ ίΐ-ποιμι α^α: ΕΙόο|θ3Γ 3η ηΊεβπι ? ίιτιοιμι
τη άξα σΐζΰπήσω ', Μ νϋει 'ίηά'καή'υΊ /«ιαταη αάΗΙίίαιη , «ί & ίη Ι)οο , ρτ<ι[εηί : λίγα άζα , άΉετα ,
νϊτ$· 6. Οϋεπι Γοείυιη εχβηϊπιεπι ναΐεδ, α,υοί
«ΟΓρυϊ ΗϋαίΒη^ϋηι , ϋϊοεΓεί. Οματηνίί εύαηι ρετ
«ρίαήναηι εχρήιηΊ ροβ{ : λίγοι άξα.
Ργ£ίεήίαιη ρεφίΐιιιη & ρΐΐίί^ααιηρεφίΐιαη τηοάί
ψοίεινιαίίί εβ τίτνφοιμι, νεΓΒεΓ3νεππι <νεΙ νειτοεΓ3νϊ(Γειη. Όίιιηχιιτ εϊιαιη ρτο Ιηοο ΐεηιροτε ίαιη εοπιικημΙη! Λογ'φ'υ, <μι<αη Λύκο. 5» <}Μΐ ΥΐφΙίΛηίαη
01κ 4 ΆηύΑ. ρ.
' >■ , · ;
Όπη} Ιιοιηο & νεβήί 5 άνει «ηάΐηιιε (ερΐΐα
Λ$&εήΙ)ΐϋ , ίαηίαί βναχει ίιυρϋήε ρετ ίιήειη
Έάιάεήί Ί ^ίνεηαιη ρϊνηοί ιοί ηιφήί οηο ?
ϋϊΛοε εχρήηιετε νεί'ιί , Λοήβαίαιη ζοηιιηηηΛΗέ
ψϊ«χη &οϊκο ίίύ ΙϊοεΗί : ίις αίίζ χ,αι τοΤς τύχιαη

. ι
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»μων χίζλίκτμίνος' , ώττολϊται, τοσκτον ολί&ξον
χαι τοσα,ύτας σφαλάς ά^ως ίν 'τίί 7τολί; «ξα7Τί(τ)άσ&ίτο γ και 7Γξώτας της νίβ'τκτος ί<ς ^λΊ,«
χα.ιτα.7ΐίμ·φαιτο « καταβα,λοιτο ; νεί ρτΆΊεηίο ;
χτοσϊ τϋν μητίζα τίτνφώς' άν 'ίΐηι <υεϊβηέ ρεήρίπαβ, τίΤϋφο/; ήίοαηό ΐΏ3ΐΓειη νεΓΒεΐ'3νεπΐ?
ΡΙαίηΜαηιρεφόΙΐίηι (αρε εχρηηιαηΐ ρετ Αοτ'ψοι
ϊηάΊοαύνι , (<φ^[αξα » ί^ι^αξάμην άν , ϊ( μα.·
Β-ίΐν «·9-ίλ«σας, οΙο<:υιίΓειη, Ίάέβ, άοζεχε ροιυϊ$ίεηι , β άίβετε νοίά'φί. ί</[ωκίν αν
^ίξας τω
ζίνω , ίΙε^ίίΤεί ιιΐί^υε ιηυηϋϊ ηοΓρίΐί. ΫεΙ εύ^ηι
ρβτ ίηιρεφβιιήι, ηκ αν Μ\μΐκΙμιι\ν αντιτταξατα'τ'
ΤίσΒ-αι, ηοη ροΐυΐίΓεπι ΓεΠίϊεΓε. ΫεΙ ρίπί^ηατηρεφ&ιιηι: τίκηκόίΐν αν νίον άχξόαμ* ηνία αχξόα1·
ματος, ίΐ 7Γαξί·γίνόμνν, αικΙίνιίΓεηι ηονμπι 3ςιχ>3ηΐ3 Π ζάίαϊίΐςη, Γαύΐίηί ϊά Ίρβαηι Εαί'ιηί ϊηίετάαηι,
Μοταΐ'ψι : }Λε ίπιηςυχ ίΐΐίρίυδ οεΓεΒίΌ ΓυΙΐυΙεΓΗϋ,
ρτο ΓυΛυϋίΓεί, Ίά εβ\ ιοΙΙεΓε ροΐυίίΓεΙ, 'ίιλίτο αν.
Εί ΟιάηύΙ. Εχ<:;£ς3νεΓ3ηι , ρτο εχοχανύΐαη,9
άϊχ'ιι.
ΌαΙΊίαήο ρετ ρΐιυηιιαηιρεφβαηι οιιηι ρατίΐέιιΐΛ
άξα εχρήηιίίατ : ίίξωτμν Ιι 6 θί/1%λφάς ν> τω ννκ·
τΐξίνω συνί^κύ ΐγίγόνίΐ άρα, ηηχτ&ζαι ηαπι
ίτβίεΓ ϊη ηοέίυτηο οοηνεηϊυ ίυίίΓεί. '
Έμιιτημ τηοάϊ />«/«/ εβ τύ-ΐιοιμι. νεΓοει^νβ»
ϊίπι. « τιιςιυσαιμι αν τητο , ηοη οΓεαιαεπηι ηοο.
« τυψοιμι τον ίυίξγίτην , ηοη νεΓ0εΓ3νεππι Ββηβ
^ε ηιε πιεπίιιπι. Κείϊέ ΐατηεη ιιβιτραί/ϊΐΗΗί ηιιοηαε
Λοήβοι ρτο \>ο( ΐετηροτε , ί»»ί &? Ίρβ βρε βιιΐιιτκτη
β&ηίβζΐηι, μ /κβ Ιοα άοοί'ιηΐίΐί. Ει Η&( άε ιηοάο ρο0^4

Γ
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Λίοάί ραηιίβίνί βα ζ$ηοφνΐ ρχφη$ & Ίτηρίφ8Ηη}>τυ7Γτοιμι , νεί τύπτω , τιί7ττ»ις, νεΓ&εΓεηι ,
νεΙνςΛενζΐζΐα, ολβ/το» ρεΓε3ϋ. όα$Ψ άλί^Ίζω^
μίλίΐμοι , ηίΗϋ ΙαΒοΓΟ, ναρυΐεΐ, ηρηρΓοΙιίΒεο, τοτττοίτο , « χ,ωλΰω, ύ<ί\$ν τΐξός "ίμϋ. 1η
ϊηιρεφβο νιχ β»£ϊ ροιεβ εχεηιρίιιτη , «Η τηετα βι &
$Μϊα ίοηιφο ίβ ρηηιίβίο βηε αάτηϊχΐα ροΐεηιία ; Μ β
4$€0ί ολοιτο αν , ρεΠΓεΙ. «'» άλ^σω)ηοη (ΙοΙεΒο.
Η<»έίί
αάιηΊχΐαηι Ιιο€ ίεηιριι$ αηαβιοηαη » ίαΐ'ίοηε ί«/«ί
&βί ίίηιρΗί Βαμ$ ηιοά'ι /ρείΐαχε ροίεβ ,
ίοΰβίΙϋεί/εη/Ή; ρεΠΓβ ροβε£, εΛο, φΐίά (υπι ?
ΡϊΛίεγϊιιιη ρεφέίαηι&ρΙιυηΗαηιρεφβατη, τ««Ί/φοί,ι*/, νεΓΒεΓανεπιη, ·»/ νεΓΒεΓίνϊίΓεπ). Ρβί^η»ι«^ ^ί-β ί»« ιεηιροΐ'ύΗΐ »« ορίαύνο ,
ρΐΗί<]Η*ηι~
Ϊεφβο ΊηάΊοαιίν'ι > τιίψα//κ/, ννφαίμαν αν, νει-εΓϊνεππι. τίίψίκν αν > νεΓΒ?Γ3νεπ£, <$ιιί^ ίαιηϊ
βΐ ϊ»3. ίητύφίΐν α!ν τοΥ χάχ«^ον , ρειχυίΕίΓεπ»
ΐηίΙεΓβΛοΓεπι. Βρεέΐαί Η»ε 'ύιιά ΥίΨίβίϊ 4· Μηεϊά*
νετΗϊη αηοερι ριΐ£η<ε£αεταί {οποιιαϊ /αίβεί , ί<« αξα»
ιγγόνα αςα.
-_ι. ^
Ταιαπιτη εβ τνι^αιμι, νεΛεΓανεΓ©, κ*/ νεο
1>6Γ3νεπΓη. «χ ά<τφαλ\ς ίλΒ-ΐΐν τοΥ ^2λον, ν<χ
/κ» τυφ3·?ί ί/ττ' «μ**» η°Π ίοΐοαι εΛ, νεηΐΓβ ίει>
νυαι, ηε νεΓΒεΓεΙϋΓ 3 ηιε. ϊλθ-ίτω, γεηΪ3ί. τ£
ψοιμι αν αυτόν , ν«ΒεΓ3νεΐΌ ήίοπο. Οηιά %\ιί*
ροβεα ? Ρυο εοηίεβοηε ναΐάε βτε^βηι εβ ίηιρεταύνί
ιφι , Μ βιρτΑ »» ϊηιρεχαιΊνο ηιοηαιαιαί.
Οιηαύίΐιτ ααιειη ϊηίετώαη αν , μικ ί» »ιβ</β />β{ε'ηηαΐΐ , ηααηι ρετηιϊβΐ'νο > χα/ Άχ^ι Χίίξων 7Γξ»ττοβ^μα , ρΐΌςείΠίϊεΐ τεδ Ο8θ[υε 3<1
ηιαηαδ. υ^ΐ έν βίΠηίε^ίΐίτ. Νεψι» ίαηιεη
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ααιφκ τερεήίητ ρΛτήαιΙα αν, Μι <νεΙ αηζε[βοηεηι ,
•νεί ροίίηίίαΜ βξηίβέαΐ: αΙΊα εη'ιηι τηκίια οβάα Η'άίιΙ
& τηαηια, ιιϊϊη ΒγηίαχΊ ιχρίκαίϊιατ.
Ό[αι νετο
[ατη η Ιιίί ιηοάΊί άεοΐΑϊΑηϊϋ εχετηρία «/, ηιιώια (ΟΙΑ •νΊί ΗοϊΗΐη τηοάοτιιιη, ψιοτιιηι ίαηίΐΐί εβ η[»ι & άεοοτ
*η οταύοηί , ροιϊ[βηιαιη άεύαταή -ν'ιάεΙίΛίΐιτ. ΟίΙίχεηί'ΐΗΐη ρτΛαρίοϊΗτη εήι εα; ηα<£ Ιο'κ άι£1α βηϋ ξβ αΐία
(ρχ ρταίεττηΊβΆ , Ίη εχρίκαήθηε αη^ούημ μνεπίαίΐ
[ΐάηϊο άαηοηβταη. Ιά ηαοιΐ $κ\ύ εήι, ριήεΒ,ΐ!
ρτίιιι α%Ατη/Ίΐϋι , <μ& άε ΙΛί τηοάκ αοοίταίε ίταά'ιί
ΕίΜηαηιιεΙ.
ΙΙΙηά αΑ εχίταηιιηι [εάηΐο οί/εηειατ, ΟτΜί
ηοη εβε ϊλμ γεΙΊξΐοβι Ίη οΙ>(ετ·υαηάΉ νεζϋ αΆ\<ό\ ξ#
ραβΐνί άΐΜήηύηίίια &? ά'ινετβί β&ηφ(ΑΐϊοηϊΙ>ια , αχ(\αε
ίαίϊηοι. 5<ερε εηίηι νετίιιηι ρΑβϊνατη Α(άριηη( αΆϊ•νε , & ίοηχτΑ νετίκαη αίΐϊναηι β/ρε ΑοάρΊαπί ραβίνε :
μΐτίβαλιν, μίταβαλών, κα&ίςωτα,, ίίλων,
ϊάλων, αλ*)ς, άλωναι, αί> αλωμαι, ςαρίοΓ.
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»
Ναηο ΐαηόεπι εχρΗθ3ΐί$ ρπιηίβαδ νεΓ&ίδ , βοπιπιφιε ϋεπιροπβιΐδ , (Ηοεηάοπι εΛ (1β ηοιτιίηϊΒυδ νεΓ&δΙΠϊΐΐδ ίΐο αρρε1ΐ2εΪ5 , φΐοά ένεΓ1>Ϊ5 ίοππεπίοΓ; έ φΐϊβαδ ααιεπι & ςννοπιοοίο,
Ο.Γ

Αρη-

2ϊο

ΟΑΡ. XVII. *ϋΕ νΕΚΒΑΠΒυ5;

Α ρπ'ίΏϊ ρειΤοηα ρεΓίεέΗ ραίϊϊνί , ίϊυηϊ: βηϊΓ3. ίπ μα, μ,ος, μων, ά\Λάζο 2«§ΓΤΐεηΕ0, & μα,ι
Ίη μα, νεί μο$, νεί μων οοηνει-ίο. -πράττω,
•π^άξω, τΐί-πραχα., τινηρα^μαι , βιοίο. πράγ
μα, τε$. νψαλμαι, 3 ψάλλω, οαηο. -ψαλμάς,
Ρ/αΙτηίϋ. μίμνημαι, ιηειηζηζ. μνήμων , ιηενιον.
νίνοημαι, ϋ νοίω, ϊηίεΙΙίξΟ. νοήμων, ίηίεΙΙζ%εη$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΒϋΙεηΐ ΐατη ιη \ιαο , ηαατη ϊη αΐ'αι ριφηιι ηβηηαΙΙ*
ϊηίΐϊάιιηι Ιιΐετα, ψΐΑ μαι αηίεεεάηηί, νεί οτηηίη»
αΰμά , νεί ιη λΙΊλϊ ιηιααή : Νοη εηίηι αΙ> ίσ7ταξμαι ,
Γβίϋδ Γυιη , οντά^μα άεάϋί'ιίΜΤ, [εά σπβξμα, , Ιεαιεπ.
Νεηΐ'ε λ τ&ίΐμα,ι, &ίΐμα, [ιά &ίμα; ηεηαε α
(εαιηάα , τί^πισαι , 'Βύσι^ (εά 3-ίσις. Νεηαε λ
ίετήα, τίΒ-αται, 5ί'ιτ*ις, /εά &ίτ*ις-, ροίϊίοι·. 5'κ
α!> εοάετη άϊνεφ ΐεβρείία αά ργ<ιίεήιιιηι , βι α'να'θΈμΐί, άενοΐαΒ αΪΓΪί, [ειι χ.α.τάςα,τος , & ανάθημα , ,
(Ιοήυιτι ίη Ιοςο ίζαο ΓαΓρεηΓυπι : ΙΙΙαά α ρτΜετιιο
ανατί&ίΐμαι , αΙ>Ιαιο']οΐα^ εχ «/: /;οί ψφ α\> άνατί3·»μαι , ηιιοά εβ τε^αΐατε ρτΛΐεήΐηιη « ηιβ Βοεοϊι*
ειοη ίΙΙαίί ρτ£<ναΙΐ4ίβΐ. -5ίί %$μα , ή§ιΐΓ3 , ηίΒϊϊϋδ,
βΐ αΙ> %%*μα.ί , χίσις νετσ αΙ> ί%ίμαι , ί%ίσαι.
Α Γεευη^α ρει-Γοηα ρΓχϋεπεί ραίΠνΐ Γογπι&ηϋυΓ νεΓΟδΙία ίη /ς, λίλνγμαι, λίλίξαι,
λίζίζ, άζ£Ιζο.χ
Έλ ίη <α, ΓείΙ ίεΓε οαχη ρ3«ίοϋΗ3 α, «ι/,
ίΓυς, κίκξίσαι, α'κ^σ/'α, ^αάζΰαηάζ ίτηρενζίζα.
τίταζαι , αταξία , οοη/ιιβο. ττίτζξαζ,αι,Λυττραξία,,/είζοζίαϊ. ^υστίζα,^κΐϊ ζη/ςΙζοζία$. Έχ Πηο
]&ϊ$ ρακίεαϋδ^ φλίγμανσις, φλημαοΜ* ζη·
\
βαιη·
',\ ,

·
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βατητηαίΐο, α φλνγμα'ινω, νιβαιηιηο. ξή(>ανσις,
ανεβη&ϊο, ξχρα,σ/α, 3 ξηραίνω, ατεβααϊο } εχβογο. νγξανσις, δί&γςασία, ίιινιε&αίϊο, »6 υγιαί
νω , ΰαπιεΗο.
Α ΐεηία ρεΓίοηα νεΓ&»1ί3 ίη της, τος, κος, «τωζ» τη(>, τ«ς;ον> τςον: ττίττο^μα;, ^οίκμΛ,.
ροενια, πίττοίησαι , ποίησις,ροέβϊ, πνπο'ιηται ,
ποιητής, ροεία. ίφ&αξμαι, λ φΒ-ίίςω , οουυηρΐυ$ βιιηι, ίφ&αζται, φΒ-α^τός, οονηφίϊοηϊ
ο&ηοχίαί, ηίηο φ&αξτικός.
$ίο «Γ/αλίκτος ,
«Γ<αλ«κτίχ«. ζίχαςακτα/ , α %αςα'ττω, ίηβεηΐρο,βρηο. χαζακτύ^, 72οΛ?, ϊΗβ^ιιε.· κίκτηται,
3 κ,ταομαι, ροβϊύεο , κτύτωζ, ροβεβον. \κτιςαι, εγεαίαί^εβ, ά κτίζομαι, κτίςωξ, εγεαίογ.
τιίτιοται, & ττώω, Γευ πίνω, ροΐο, ποτήφον,
ροευΐιιτη. £ι£Ί£ακται, α (Γι^άσχω, άοεεο, «ΓίςΡαχτρον, ηιενεε* άοεεηάϊ.
ΡοππίηΐϋΓ ε£Ϊ3Γη αΒ Ιιαο ρει-ίοη» νεΓΒβΙΐα
ίη τί'ον: τΐτυπται, τνπτίον , νετύεγαηάιαη εβ.
γίγ^αττται, ^α,τττίον 7 βα·ϊ]?εηάΐίΐη εβ ; ψκευ
ΐπί>Π5 §εηεπόιΐ5 ν3πεηευι·, 1οα> §εηαη(1ίρΓϋΓη
εϊυηε : ο τνπτίος , γ^αητίος , νενΙεναηάη$,
βετϊΙεηάν$, « τυτιτία , ^ςατττ^β , νεγίεγαηάα,
βγΐΐεηάα, τό τυπτίον, ^α%τίον, νενί/εγαηάυ,ηι, βενϊΙεηάΗΐη; ·
ΡοπηβηαΐΓ ρΓΧϋεΓε» έ νεΓ&αΠ&ιι$ ρπηιαε
ρατίοηοε 3ΗαΐηΛ<ίς: τι* μνήμων, τηεηιογ, μνη
μονικός, αμάρτημα μνημονικών, Ιαρβιε νιετηοΤϊλ. 7ΐ\αγμα, να, ηεζοΐΪΜίτι , 'π^ατ^ματικός,
ηεβοίΐοβίϊ. γςαμμα, Μετά, γραμματικός, &
Πιηϋίβ.
', .
Ά Ργοε

V* '
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Α ΡΓ3εϋβπΓ0 νηεάΐο άεάηοηηηιτ νεΛαΙία
ιτ.&ΓουΙίη» ϊη ος: λίγω,άίεο, λέλο^α, λόγος,
οναύο. τίμνω,βοο, τίτομα, τόμος, βίϊίο,
δίϊηίνς, τίκτω, τΐτοκα, , £εηηϊ , ρερετϊ. τοχίύς, ξαήϊον, ραγεη$. δίο γίγονα, γονίύς9
ρανεη$.
.. < '.',,
Ιιειη Γοειηίηίηβ ίη », τξίτιω, νενίο, τ{τφττα. . Ιηίΐβ 6γ ηοη ΐαηεύιη τρόπος, ΐεά &
τζοτ»), νενβο , εοηνενβο. §Ίοτζ4φω, ηαίνζο,
τίτξοφα, τςοφιί. φίύγω) βίβίο, ττίφυγΐζ,
φυγά*/«$α.
Α Ν Ν ο τ Α Τ.
Τοηηαηί ηοηηα&ϊ α ρτφητ'ι ψοψε νετίαίια:
βασιλίνω, ι^ηο, βασιλίία, Γε§ηνΐΓη. ιΓκΑίΐ/'ω,
ίεπΜο, ΰΓ«λίία, ΓρΓνϊΐϋδ. γενάτη /;<« €ί βηήΙίΛ
*(\Η( εοιηιηοάε /οτηιαή ροβαηί αΐιιιηάι , «Γ /«ο /οκ> Λ, #«»μ
ΡΙκτΊ^ηατ» ροηο αά εορΊαηι νεϊΐΰτνηι οοηάαύΐ, ρτΛεερνα Ι)<μ βτηιαηΜ νεήαΙίΑ ϊη ρτοηιριιι \ιλΙετε: Υϊχ εηιτη αΙΙατη ίμυΙητη ϊηνεηϊεί, ηιιοά (αΐίει»
αηιιηι νεύαΐι α\> αΙΊηαο ίεηιροη ΐώ% ηοη βιρρεάηει.
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ΕΤ

/^«β</»4»» βί Ίηΐετ 1)*€ άαο νη&βηιιη χεηετα ά'φ**τηεη , ηοιιιη εβ εχ Οτατην/ΐΛίΚΛ ΣαύηΛ.
Ναιη άψεϋ-νΗΐ» ϋίιιά άκιΐϋτ , ηιιοά αΐι^ώια ρεφη»

ΑΝ0ΜΑΠ5 ΙΝ Ω. .. -

2Π

ηΐί νιΐ ίιηίροτώΐΗ' άεβϊΐΐιϊτιά: ΛηοηιαΙιιιη ρτορήε
ϊΙΙαά εβ , ηαοά ώχη βετε ίοή)ν&ηιιχ ρετ οηιηια ΐεηιροτα ,
ηοιι ΐαηϊεη οοη)Η£αιιιτ ίηααΙΊίετ , ί««» α ναχϋί νεύύ ,
ηααβ (αΙβάΪΗΐη ρείαΐ , «ί οηιηια /αα ίεηιροχα εχρίεαίί
βΐίΙΙΧ Γ6ΓΟ, 4/>««ί υ,ΐίχ&ί & ότΜΟΙ. Να ίηο οηιηια
\)ΐι)η$ οίαβϊι νετία,., αηοτηφτίίΐη ηοηύηε ΜιηρΙεβειηιιτ,
βνε ρχορήε βηί αηοιηαία βνε ίτηρετβοηαΙΊα , /υ* </έβίίΙΊνα ; ^?υί «ίχνηκμα βηιιιΐ.
' ,
. .< · '. ΛηβηίαΙοηιηι 'ψίατ άιιο [ηηι ξεπετά , ηααάατη Ίη
ω, ηα&άαηι νετο Ίη μι, βιί> ηΜια εϊΊαιη ΊηίεΙΙΊ&ϊ
νοίο ΊιηρεφηαΓια, ηιιώαι ηοηεβ αηα ίετηηηΑΐΊο, βεά,
•υατία. ,.
'
Όε ΛηοιτίΛΐϊι Ίη μι Αξίτηκ^ εαρ'ιίε βεηαεη(ί. ΝαΜ
άε ρήοήίαα: Ίη ψοταηι ηαηιεΐο ροη'ιιηια οηιηια ΊΙΙλ
>υετί>α , <]Η£ ρτφηί & ΊηιρετβείΐΜη ΙοαΙεηϊ , τεΙΊ^αΛ
<υετο ίείηροτα ·υεΙ ΌτηηΊηο ηοη \)αΙ>εηϊ , νεί αίικηάε ηθί·
ίΗαηιατ, ηααβί ηγ ηαηψιαηι ηχιιίαήιεΐ αίηα 'νηρεχβεξΙμτΗ εοη)α£εηΐΗΤ.
' Εχ ηαϊΐ/α! ρηηιο οεαιηαηΐ νετία Ίη άνω ξ# άνομαι: λαμβάνω, ϊοαρίο. λαγχάνω, ΓοΠϊογ.
λανθάνω, ΙαΙεο. μαν^άνω^ αίίςο. χιχάνω,ϊηνβηϊο. άι&άνομαι, ίεηΐϊό: ψ<& οηιηια άεήναια
βιιηΐ, 6? ραηΊηι ηιι'ιάεηι βαηί α νεή'ΐ! ΊηαβίαΐΊί άχ(ατηβεχίί Ίη ίω 6? ίομα,ί, ηιαίαιο αιη α, & Ίηίενρο·
βιο ν,.κιχίω, χιχάνω. άυξ{ω> αυξάνω, 2υ§οο,
οΓείοο. άμα,^ηω, άμαξτάνω, ρε<χο. βλαςίω»
βλαςάνω, §εΓηιίηο. άι&ίομα.ι, άιδάνομαι,
ίεηΐϊο. άπίχ&ίομαι , άπίχ3-άνομαι , ΐηνίΓυί
ίάπι. Ει Η&ε νετί/α αα'ιρΊαηΐ' οιηηΊα βαα ΐ£»ιροϊα ργ£ίετ ρτφη$ & ηηρεφέΐιιηι α βι'α ρχίηΊίίνίί: βλαςάνω} ίβλ^ς-ον} βλψίήυα), ΐβλάςησ-».* αυξάνω,
' ' >. .
- άνξή'
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αυξήσω , κνζνσ-α. άι&άνομ,αι , άι&γισομαι ,
μαι, ΰ&ηοαι, ϊΐ&ηται. άμαζτάνω, άμαξτ>ί<τω9
ύμάξΊΜ&' ύμάξτημαι, Αου. ζ. αίΐινια 'ήμαζτον.
Ραη'ιηι νετο βαηΐ νετία ;'« ανω α Βατροηϊί ίηιιβίαήι; νετβο ω Ίη ανω, & αΐιϊϊ ηιιιίαΐϊοηώαί /αίΐΐί:
λήΒ-ω, λανθάνω, Ιαίεο.· λάβω , λαμβάνω, βο"όίρίο. λήχω, λα^χάνω , ΓογΓογ. μ-,'&ω, μαν&άνω, ι\\ίοο, ηιιαΗΐν'ΐ! Ιιοο ροίΠΗ α άταιηιβεχο μα'■ $ίω β{ [οηηαηάαηι > οΐαη {αιιιηΐϊη ήιιι βι μαδήσω,
ρηειετίί· μίμά&νχα.. φδάνω ιαηιεη βι α φ&άω ,
ρΓ2ενεηϊο. κλάνω, ίτ3η§ο, α κλάω. Ει \)Λ€ βια
ΐετηροτα αα'ιρίηηΐ α /ιι'ιι ρτίηιΐιννυ: λαμβάνω,
ίλάμβανον, λήψω, λήψΰμαι, ίλ»ψύ^, ϊλαβον,
λίληφα, νεί υληφα, λίλνμ,μαι, ίλήφδγιν ,
ληφ&ήσομαι , &α:ϊρκ>. λαγχάνω, ΓοπίοΓ. ίλα'^ρ^ανον, λ»'ξω, ίλϊΐξα, -<4βΓΐ/?. 2. «λα^ον, βώ/.
ίλαχόμην.
ΑΥιλ Ίη ανω βαηΐ λ\> «βιαήί ίη ρτχβεηΐϊ , α αν£άνω, ρΐαςεο, λ'ο άιΡω. 5ϊί τυγχάνω, Γυπι,
ςοηΓε^υοι- , α Τίνχω. πυν&ανΰμαΐ , ίηίεπ-θ{>ο ,
λ ροίΊη υ, ττίύ&ομΑΐ. φυ^^άνω; α φίύ^ω, (υρο.
βεοιιηάο, ηοη (οήμ^Λπιατ αΐηα ϊηιριφίΐαηι ναΙα Ίη ανω, ύ)ρεη1ίβ)11αί>α, φαύνω, Ιυοεο, ίρρίτεο. «'^ίίίνώ), ΐηΙειτο§ο. αλίίίνω, νίΐο, ηΐίΰϊΗ>η
άφίίαηι ηβαϊάτε ροβΉηί νετύα, φαίνω, ίξωτάω,
νεί ίςομαι, άλϊύω.
,'■ .
ΌϊβΙΙαία, ηαοταΐη ρααϋα αάτηοάιιιη νερεήαί, Ιε^ιι'ηηί! ίοη)ίΐ^αηίΗτ, δύνω , ρειχυίίο. κτύνω , οςςί^ο. ς-ί'ινω, λτ&ο. τίίνω, Ιεηοΐο, εΧΓειιΗο.
Σχΰίρή Αηηβ&ηΛηηι
ίήα: βίίνω, οοεο.
<<ίίνω, ίε£θ> νείΐίο, & οώομαι, Ιχάο.
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Τετίιο, νβτία 'ιη ίΐω, α νίατο ρίεταηιηι/ε («τΐΗΛία , Ιαίν;Ία]ΐιε άεβάεηιύνΐί τεβροηάεηί'ια : γα,μησύω , ηϋρίυπο, γα,μίω, γαμήσω, γαμιησύω.
ττολίμίω , πολΐμήσω , Βε11αΙ:>ο , ττολίμνσύω ,
Βίϋβΐυπο. βξόω) βα βζάσχω, βςωσω) ειΐο ,
β^ωσύω, είυπο. 07ττω> [επ οτιηομαι, νκίεο,
οψω, οψίίω, νκΙεΓε ύεύάεϊο.
■
Οη&άατη \)\φα ^εηεήί βοττηαηχιιτ α ρτ&βεηύ κζα·
τω, χξα,τίΐω, ϊεηεο, νϊηςο. τίλω , ρεΓίίαίο,
'τίλί'ιω. Λί^ΐί ΧΛΊπεη άεβάεταήνα βίαΐ, ψχα-βα·
ίΐίΐο βαηί. Ναηι ΊΙΙα α ρΐφηύβετέ )ια\>οηι εαηάεΐη
β^ηιβιαίίοηειη αοη ρτίηιίιίνύ , ϊιηο ραβίτη νετΙ>αχ ύταιηιβεχα ιη ίω εβ~εταηί< Ροϊιλ ρεϊ ίΐω: ί^ίίω, ρτα
*ξίω, ά\οο , 2Λ5εΓΓθ§ο , ίζί'ιομιν, ρτο ίξίομίν, ΐη- ίεΓΓθ"§3πιυδ. ρϊιω, βυο, ρτο ρίω. νίΐχ,ίίω , ρτο ν«κίω, }θΐξ,οτ.
Μαίΐιαηΐιιτ ακΐετη ΙηΜ & βηύϊΪΑ β/α ΐετηροΐα Χ
ρήηύιϊνΊί ,βαα αρκά Σ,αίίηοί, νετΰα ϊηφοαύ'ΌΛ, 03Ιείοο, £π§εΓ(:ο, ΗοΓεΓςο, 3 ςαΐεο, ίπ§εο, Ηοτεο , Ιιοεί αρρείαϊίΪΛΐη ξ? άιβάετίιιτη βχηιβιατε ηοη
•νιάε&ηίΐιχ , ρβ 'ιη ρχ£{εηύΙ§ ΊιηρετβείΙο.
Ροτϊο <υεήα 'ιη ίΐω , <\η& αΐϊηηάε ηοη βοττηαηΐΗτ,
Ιε^ιήηΐΐ ρετ οηιηει τηοάοι & ΐετηροτα εοη;ΐ4£αηηιτ ,
»λί/ω, Χλύοω, κ?'κλί<κα, ςίαυοίο. σήω, πιονεο,
- ^υαπο, σίίσω, σισακα.
Οκατίο, άεβάεταύ<να 'ιη αω> μα&ητιάω, Μοζχζ
αιρίο. ς°(>ατϊ)γάω > εχεΓαιυιη ί!υ&2Γε ςυρίο.
&α.νατάω} βειι ^ανατιάω, αιοή αιρίο; βα,σιλίίάω, Γε§ηαΐυπο. Ει /τε^ιεηίαήνα ιη αω, πην
■ς-ιάω, ςΓεβίΌ 3η1ϊε1ΐΐυηι άυοο. Ιχ,τάω, νεηΐίΐο.
,μητηω, ςοηίυΐΐο, φυσιάω) αηΐιείο , α <ρ*« ταηκη
....
,
Αοτ,"

Λϊ6
ΟΑΡ. XVIII. ΌΕ .νΕΚΒΚ
*.·
·"
' : , . / ν
■Αοήβμι, ίφυσίασί, Ααάε Η* ΊηιΊΐάίΊνα: Χίλαι*
νιάω, ηϊ§πςο. χιεέω, ήΐνευδ Γυηι. Εΐ ροέ'ίΉα,
ΐ(>χατόω} οοΗίββο. Ιχανάω, εΐεΐϊηεο.'
ΟαίηίΟ) νεύα ϊη α5ω, αζω, ί&ω, ν&ω9 αί
αμνναί&ω, αΰ αμννω, ^είεικίο, υΐάίςοι*. Λαιχά5α>, α^ιώχω, ρειΤε^υοΓ. ίΐς^α&ω, αΐίιςτρω,
βιχεο. χια.5ω, α χ'ιω, ν^άο, Τζίχω', ςιιιτο,
'Τνΐχάζΰ)* χνπτω , γχτηταζω, ίηςίίηο πιε, ουη&ογ. φλ67*3-^ , υΓο,, α φλί^ω. %ί&ω, α χ,ίω,
ΗαΒβο. φ&ινίΒ-ω, α φ&ινΰω , ςοτηιιηρο. μθύ·
&ω, <ί μινίω, σιίηιιο.
'
3εχίβ, νετί/α ιη υιω: όττυ'ιω, νοΓεπι Ηϊβεο.
αγνίω } ρεΓ νΪ3αι οίΗοϊοίε (3ε<3υςο, βιι ρεΓ ρΐ2<β35. ά'λυίω, ϊη 3η§υίϊϋ$ νει-Γοι-. ϋί#Ι
α
ρήοή Οτατηηιαήά , ί»»» άαηΐ εχεηιρία [εχί* ιοη)α·
βαΐϊοηΊί Βαήΐοη* , άεάιιεετε βίεαηί /κΐιιταηι & ρτΛίεήίαηι, Ίά ΐατηεη ΐαηιαηι εοβΐ, αίόβεηάαηΐ-, ψο
ραοΐο ηοταηι νεϊ&οηαη ΐεηιροτα ^οηηαηάα {οτεηΐ, β
μβίαίΛ ,εβεηί. Κερεήΐιιτ ΐαηιεη αριιά ΛοτΊβορΙ), ιη
Αώαιη. 07τνσίΐ> τήεΆα /αί]Ηηίϋνα (ΚρΙπύοηβϊ.
Ηίί αάάενεήα ροΙ^βΙΙαία Ίη υω: <Ραχννω, οΛεηιΐο. πηγιύω , <:οΓηρίη§ο. ομνύω,' }αίο, ρηγνυαι
ηιπιρο. σβν/ννω, εχΐίη§υο. ζαηννω, ;υη§σ,
& βτηίΐία, εχ (ρινών! Όε'τΙια ϊη μι /οτηίαηΐιιτ : <Ρίίχνυμίί 7τγγυμι> ομννμι. ',,
5αη>«ηΐ αν.ιην βα χετηρβτΛ α Βίΐτγίοηίι /ετε ΊτηιΓιΙαχΊι, (Ρί'κω, ^ί'ιζω, ί^ίΐζα,, πν^ω , πήξω*
ίτιηζα. , Αοτίβ. ζ. 'ί^α^ον, όμόω, όμόαω, ρκί^ω,
ρίζω ι ~4ρρηξα , Αοιϊβ. ι. ίρρα^ον.
5ερϊι»ιο , 'υεήα. ιη σχ.ω, ζω, χ&ω'. & 'Λα φι*
άετη ιη «·χ» [ετε {αηί άεήναΐα α ίμϊϊ'ιι 'ιη οω, α»>
0»)
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α^ίσχω, ρΐ3«ο. ίυξίω, (νξίσχω, ίηνεηο. ςίξίω,
ς-ίξίσχω, ρπνο. τίλί'ω, τίλίσχω, ρεΠΰίο. μολίω, μολίσχω , νβηϊο. /» Α» ί«ϊ« ρ/Ιηηύί β
βηΐϋΐίάί ηκααΐΐιγ ίη βία, γΛξάω, 7»^'«ω, Γεηεκο. φάω, φάσχω, δ? αάάϊία τεάιιρίζαύοηί
•πιφάσχω τ>£ΐ ττιφανσχω , άκο. νβάω, ύβίσχω,
]υνεηεΓοο , ρυΒείςο. βιόω} νίνο, βιωσχω. ^όω*
•νιΐ β^ωω , βξώσχω , εΗο , & αάάϊία ηάιΐγΙϊαηοηέ
βιβ^ωσχω. ίιακτξωω, τζωσω, τιτ^ωσχω,νηΐηεΐΌ. Ει ίη βαιηάα ίοη)ιι^αύοηε ·£*ράώ , εΤ/εΓ^'σχ&>, £υ§ίο, - & Ίη^ιΐΐΗϊο ^ι^ξάσω, ηιαηιΐ (ήιη
ΐΐοηηαηψίΛΐη τ(ά«γΙίοαήο ίη /αίατο.
Λγύ\ΐ5 νηο βττηαηίατ ΊΙΙα νιτία Ίη σχω , ηιΐΛ
ο), αηί. η \η ρτφηύ ύαύοηί , α βαίατο , ήααηι α γτίβιηΐί βτηρΓπί : «( β^ώσζω, α βξωσω. χιζλήσχω*
νοςό, α /αΐΐαο χα,λίσω, χαλάσω , χλν\σω } κλκ'σχ») &? €ηιη τεάαρίίζαιίβηα , χιχλήσκω, νοςο. 5ϊε
ι μνάχύ) μνήσω, μιμνήσχω, μιμνήσχαμαι , ανα~
μιμνόσχομαι, τεοοίάοτ, ϊη πιεπιοπϊΐη ιενοοο.
5ίί &νάω> βα &νίω, 3-νκσω, 3-νήσχω, Γηοποι·.
γνόω, γώσω, γηνωσχω, οο§ηοΓοο. Λάάε ργ&'
ώίΐίι ψ(& υ ύαΐ/νη , άλνσχω , νίΐο , λ6 α'λιίω ,
«γγο. τ/τ^κω» <ϋί/ τιτΰσκομαι > ώπ§ο , 3<:ςΐ}Γ3ί<ϊ
ςοΐΐίπιο ; (\ηχηι^ί$ &νήσχω & άλϋσχω , νϊάίαηίατ
Υ€£ηΙλϋ'ια: 3-νκξομαι, άλνξω.
ΝοηναΙΙα ίη σχω >, λ ρτφηίι Βαηίοηο βιιηΐ : ϋ(
ρίπτω, ριπτάσχω, ρι-αμαο. Κ«ϊ/*
η\ΐ
ίηίΐτηΰβ(ϊ£ί ιιηάε ν^ΰατη ίη σχω βία ίοκροτα ριϊαί.
Ναηι β ίη ρτχβηιί ίιαία 6 α«ΐ ι, [αηια α. νετίιο ηιιορ\αηι ίη ίω, άλ'ισχω χαηκη αϊ α.λΰω> αλώσω > αρίο.

2ί8
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«5ϊ α,βηΐΐΧ ανετίο ϊη αω, ηΐββαί α ρτΛ/εηίί
ΛΪηιψΐ! Βτμοηι: β ω, βιηεχ α νΐτΐιο Ίη οω: β »>
(ητη«ί νΐ α νιτί'ίί Ίη ίω, <υεΙ αω. 5κ ολί'κω,
ρβΓβό,ίέ Ίηαβχαχο όλίω, ολίσω.
5ϊ )αΙκαί υ* α νετίο Ίη υω νεί ίϊηιΊΙΊ, ιιχ 'ρυσ"κομ.απ α ρΰω, ΙϊΒεΓΟ. μ&όω, μί&ύτκω, μίΒ-ύσχομα, ίη?Βποί.
4ΐ νΐΐΐα Ίη %ω ψ» , ανζω , οΓεΠτο. άλίξω 9
.»π:<ο, ;υνο. «ψω, ςοηοο^υο, α ί'ιηαηιββχΊϊ*
άυ;ίω, άλίξίω, ίψ?ω, βαίΐα βηχ , 4ί ροΊηάε αί>
ϊβϊ ({Μψΐί χεηιροτα βηιαηΐ, αυξήσω, άλίξήσω,
ίψησω. βκοά »»
ρΐατίτηκ αα'ιάΊι : βχλομαι ,
βχλήσομαι > νοίο. οιομαι, ίήσομαι, ροις. θί
γομαι, ϊΒεο, όίχήσομαι. μάχομαι, ρυ§ηο,
μαχνσομαι , ψΐ μαχίσομαι.- αχ5ομάι, §Γ»νθΓ,
«'^θ«'σομα< © άχδίσομαι.
Ηίί Ληηαηκτώ'α νετΰα ίη ιζω, ά άηατηβεχΊι άα·
8α, (αά(ηι βρηβίαχΊοηε (ενοΛΙΛ, πξοζαλίω, ττ^οχαλα, ττξοχΛλίζω, νο«>, ρκ>νοςο. νίμίσάω,
ίηςΙί^ηοΓ, ναυασίζω. πολίμΐω, πολίμ'ιζω, Βεΐΐο.
«•ονα^ί'ω, ς-ονα^ίζω, §επιο, & βηήΙΐΛ.
5ρε8αηχ ηιΐζ εχΊΆιη <νετΙ>α, ψ& α(> αΙΊοηίηι βιιΧιι*
ι'ΐ! βαηχ ) αζω , Λυοο. οςσω > ΰοηςϊΐο. ςΓΰσω9
ΐη§Γ?(1ίθΓ:
εηιχη ργφηχΊα εχ /«γ«γ« νετίοτηιη
ί^ω, ο^ω, <Γΰω.
ΟίΙανο, χιήα Ίη λ<Γω, νεΓω, μβω, ξβω, &
ίβω: μίλιΡω, ϊμίλ<Ρον, εΐϊχο. στιίν<ί'ω) ίστην·
«Τον, Ι Ηο. χυλ'ιν^ω, κυλιν^ιΙισω , λ *ι/λ<ν<Γω,
υο/ κυλί-ω , « χυλίω, ρί/χβω , ςΐιχιιηΜξο. 4**2"
/3α>, ραίοο.
οοίο.
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Νοηο , <υιτ\)Λ ({«οΥΗτη τράιιρΓκαήο 4εβηΊί Ίη Ιϊηιιί'
Ααηι , φαίνω> 1ϋ«ο4 ηϊαμφα'ινο») ρεΙΙυςεο, ίο*
ίίΐ8 Ιυοβο, μαί^ω , μαξααί^ω , ηκϋο, Γρίεικίρο.
ΧΛςκα/'ρω» νίΒΓο, μίψζω} Ηίνίϋο. μί^μγιψζού*
Γοΐίςηέ ςο§ϊΐο : Πφίατ ίαηιοη μΐ^μύςηζί. μοξμό*
{ιω, ιτΐϋΐΊηιιΐΌ. βα&/& , βαμβαίνω, ίηϊΓΐίοοΙϊΐίτ
ΌιάιηΟ) ιιΐηα ΐηιρεφίΐίΐτη Μη αη)α^Αηϊκΐ νετΙλ ) /{«χ Αηχε ω ηιιααηι οιιηι Ιχηιι'χάΑ Ηαί)ΐηΐ» <Γα«νω»
ΐηοΓαβο. ολφω» (ΙεΒεο*
ηχιχ ρετ ρϊεοηαίηιιιηί
(ϊιηΐ $α8:α , αήα$ζχιηψε ΙχιεϊΑ αάάΉΊοηε ' ν'ιΜΦ ι 03*
Ηο, α τίκω. μ'ιμνω, βα μίμνω, Ιηαηεσ, ^ μ^ά)<
νεηίο, ΐκνω, ίκνχμαι. 'νπομαι% %(Ητομα.Ι}
Ιβ^υοΓ. Ιννποί)
Ιν'κτΐΐω, ίνΐά), άϊ(ϋί %<^πω\
Ι)\ηο ίσπη'ί, ιΐΐςίίί. ίχα, ΙΐίΒίΟ* ί%0) & βίηϊΐια,
ψιοτχιχη ηοηηΐιΙΐΛ « βιΗρΙακ τεύηεηϋ ηοηηαίΐΛ ι1ίκίαη(
<λ;«μ, «γ μ εχεηιρίίί ρΑΐεί : Βία αΐξ(ύ} Ιοίΐο,
(οΐίαιη; ¥χηο αξνω^ αξνυμι*
·,
φ
' ΌφβΙ<να χχ'χάετη βιηι ηχι& 6χί} /ί*} ηναίετϊΧ
άεήνΑΠίίΊτ: ίξύω^ ίρόσω, ιγϊΒο, Μ(β«ηΐ(1φ*
βίνΑ, ίξύχ.ω) ίξίΜακω ,' ίξΐηίακία,
ϋηάεάηιο* ηίΐΑίίαηι χη αινώ: Μ βαίνω, ν*άθ4
Ρχιΐμηιτη βήσω, ά βάωΐ
ίζΐ<Ραίνω, ςοηίβηΛο*
πταΐνα)) ίβηςίο, λνσα'αίνω, ίΰΐΒί'; ίείίϋΟ, ολ/01·
8-αίνω) ΙεΒοι·. οσφςαίνομαχ) όάοίθϊ} ά λνασά0)
ίλι&ίω , οσφξαομα.1,
ΟαοάεάηιΟί νέϊΙ>Α ηΐΗΐ βαΗί λ ρτΛίεήύα φ^ίτΊτω, Βαπ-εο, οοΗοΓΓεο, 7ίίφ(>ιΗ.α', Ιιϊηε τηφξίκω»
ΗοιτεΓοο, 7Τ«/3·») ρβΗΓυβ^εο, ρΤΛΧίνΛ, Ηεά. π%*
ΚΟίΒ-α; Τηιηε ρΐΛίείΜ , π&το&ίω) <:οηβ(]ο, Β Ώ%·

φ
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{ετυ, 67ς»70^· ΙΛ ίαηιεη ηοη εβ ρετρείίΐαηι. Νατη
α %(ΐαζω, ςΐίΐτιο , ,βι ρταίετίι. ιηεά. ζΐ/,^α,^α; Ιήηο
.■νετίηιη ΛίΛζάγω, <Λχχαο : {Άοτιβυ5 ρη»ιια , ίχΐχ,ξα,ξα. 5ίί.· α ρτχίεήΐο ίςα,κα , βι ργφηι ίςήκω ,
-Λο , ί«7«ί ρΐίαηηαιηριφβιαη ιηεά'ιαηι εβ ΐιςήχαν,
5«»ί
αηοιηαΐα , <{ΐι& ώτη ρήηιο αβρεείιι νοη
υιάεαηΧΜ εβ'ε μηοιηαΐα, ρίαι ίαηιεη αηοηιαίί* > ([ΐΐΑΐη
ηϋα αΓια ύαίεητ. Οηβαηιοάι εβ φίξω , ναΐή %ταιΙ# ,
:ηαοά αίλ οΐίύ, ίνίγιω & ϊνί%ω ιετηρατα τηαιααιατ ,
ϊία ηι 1><£€ ιήα,νίϊΙ)Α άπατη ιηίεξτηηι νετύαιη ,εοκβίιααηΐ: φίξω, ϊφί^ον , , βηΐηηιτη , ο/σω, Αοτ. ι.
κνίγχ,α, , . ^οτ. ζ. ψνχχον,) ρτ*ίεήί. τηεά. ηνοχα,9
Λιϊηλ τερεαϊιοηε , (νηιοχιι, Αοτ. ι. ραβινί τίνίχ&ην , βαϊΐιηιηΐ) ίηχ^ήσομαι.
Οιι&άαιη Ιήεί τεχκίαήιεϊ ιοημ&εηΐιιτ \η ηοηηκΙΙϊ/
ΐίΐηροΐώαί αίίτα ϊτηρετ(είΙηηι , ί» αΐιη ΐαηεη αΐϊψιϊά
ρεαιΓιαΜβ ϋαΐ/εηΐ γαμίω» γαμήσω, ί^ημα., ρτο
ΐγάμησα.

.:','·

' ,'.·„

οΑΡυτ

χιχ.

νΕΚΒΙδ ΑΝΟΜΑΙΛδ ΙΝ ΜΙ.
ΜυΙΐα (ΐιαηΓ 3ηοπΐ3ΐ3
«ω, ςυοά ν3πο ΓρίΓΪΓυ ν3Π3 ίΪ2;η)ίΪΓ3Γ. Ιηΐεπίιιπι Γρϊπΐυ ιε·
ηοί ϊΗβΓη 6Λ ςυο<1 υπάρχω; ηιΐ3 ηοΐϊοηε 6ε
ϋΐο ν£Γΐ>αιη ία6β»ηπναπι , \ιμ\·>β<.ιη; 3β5<]ΙΙΟ

'ΆΝΟΜΑΪΉ ϊΝ'ΜΙίΟ

5*τ

ςύε Γβάαρίιοαίίοηεί «"«6η ΛιαίΆΐ-αΫ ίη'»> Γεά
ΛάίάΓάΐ, ίϊΗί |οΓ3> > «ε *ΗίΤεΓ3<: ημϊ, 'βιτη,^ 3&
χμϊ, άϊεο. ΑοαϊηΐΓ αΙείιπΗ, ΐιε άίίΓεΓβΕ εΒ Ίιμι»
<\ηοά εΛ ναάο. Νβγπ μιχηοοίφϊηΙιηεΓη Γε^ύΙβιή (ΙίοείκΙϋΓη εΠεΓ {{μ; , υϋ γκομι',.
>
κλυμι , αηάίο. Οση; ϋα^ιυτ ^αα'Γη Ιιοο αιοάο.

ιπξ. αμι) /απι, α, ($, ίςι , <?/?.
ΡΙϋΓ. ίσμέν, βιιηυ$χ $ς$, ιβΐϊΛ ρσ]λ βιηί.
ϋΙΑΙ,ΕΟΤΓΡΚ^δΕΝΤΙδ.
ΤΓ\οτ'κε ίμμϊ) .& /ΕοΙ'κβ %μι. Βεοαηάα ρετ/Όηα βΐ
α\> ϊομαι, ία, ξ#. , & ρετ οταβμ > Ιι. Ρήηια
ρΐαταϊα ροειηέ ΐμΐν & ίΐμίν, ύοτκε ίΐμίζ. Ξμαηάχ
ροεήά ί'τί. Τστία ΌατΉε ίντ) , ΑοΙϊίέ
, '^οηκε
ϊασι, Ρο'έίκε ίαιτσι*
Ιτηρετβ&ιίηι.
δίη§. Τν, εναηι, «ς, «| νεΓΜΚ.' *
ΌμλΥ. «τον , ' «την.
' '. ι" ' '·■
ΡΙαΓ. ημίι,> «Τί5 »7ίΖ,'·
·»~ -ν ■■ ; ·*— ■ ·
* ■'·ϋΙΑΕ,ΕΟΤΙ

ΙΜΡΕ&ΡΕΟΤΙ. . ?

Τ)ήτηα ριτ/οηα ^οηκε ία , ΡβϊΊ'κε «α. υ»ί/ί ίί«4»ι
ία,', Ρο'ε(ίεέ ηΗοηαε'ίσχΑν ,ίσχίζ* 'ίακϊ, επιιτι , εΓ38,
επα, «γ τι/7ΓΤίσκον, τϋτττίσκίς, τιίτττ47»«, νεΓ

^%
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ΙκηΒιαι. Ιιαη 1<ν & ίον >
ρβτ οταβηΛίζ , ί#
.^οη'κα άΐΑΐγβ, ίίΐς* ΡΐΛΐιτια Ιην & «ηρ. ?«γ*μ
φΐφηα Ωοτκε ης, 5κΗηά4 ΑάϋΐΗΥ βϋαΙ>α , ««θα ,
νοΐϊ'κΐ *«<θα: ?|β>» ρη/Όηίί Ίη σ αάάαηι ΜοΙα 3-<ζ ,
ϊ'ίφΜώ^ ίί7τ»ΐο81α& , ώχεπϊϊ π'η&α, ΒϊΒβΗβ,
£>κ4/>
ρΙεοηΛίηιιοη βι «ς-ον, »$γηΙΊ
«τον
ΡΗ»»* γΐίΐταΐ'α ΌύϊΉέ ημίζ, Τίτΐια ρεν ββοΐ€η)
Ισαν & «σσαν, & αΐηααηάο ριτ βηιοριη ην, «Γ </ο·
ϊηιΐΐρηί Ηεβοϋ, , *
^ ■

δίη§. »Ά<«ν, βΐίναιη, «σο, »το,
ΡΙιϊγ, «/««θ"*»

«ντο,

Ρυβί, Ισάμ&ον, «σίίθ-ον, ίσβ^ορ,
ΡΙοΓ, ίσόμίΒ-α, ί(η<δί, ί<τονται,
ριαι,εοτι

ρυτακι,

Ί^ονκΐ ϊ<τσωμαιι> ί&ση > ?σσ«τ*ι, Χ>β«ί^ *<τ2μαι
^ξαίηίΐα ρηβηα, ^οηκΐ Ιασία,ι , 4 ί|τ^»4 ίσσβτβΜ> '
βίίιϊαίο Τ.
ΙΜΡΕΚΑΤίνΐ
;, ϊ?«ί νΰΐ 0*, <?ί νί/ €/?ο? «ίω, ^
Ραβί

.

%·
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Ράαΐ. ίςον, ββε νεί εβοίε νο$ ώο^ ϊςων,
/ϊηί ΐΙΙζ άιιο.
ΡΙιΐΓ. «?■«> εβε νεί εβοίε, Ιςαράνύ βηΐ.
ϋΙΑίΕΟΤΙ

ΙΜΡΕκβρΙΙΐΙ^Τίνΐ,

Ι^οΐϊΚΐ ίσσο3 ρη ίσο, & ντωί,,ρτο «τω, «
ηίοηο %ω > Γυπι. /« ΙιηρβτΛίινο ίί , & ύοβ 1/ ;
Ηίηι παξα > &(3εδ. Ιηιιηία ρηβηαίίτω, & παβ
άστατη ίίίη « , »τ&>.
ΟΡΤΑΤίνυδ.
Ρταβηχ Φ-5 ΙηιρεγβεΕΙητη.

- ,

8?η§.
Ια\ν, Ηίιηανι εβετη , »<«ς, ?«.
ϋυδί. «»ιτο»', ίΐήτήν.
ΡΙογ. ϊημίν, ϊιητί, ««σαν.
ΌΙΑΙ^ΕΟΤΙ ΗΙΠΙΙδ ΤΕΜΡΟΚΙδ.
Έ>οέύά ϊοιμι, ϊοις, ίοι, λ Βατροηο ίω. Τίτίϊ*
ρίκταΐίί ϊιιν , ρί>" βηίορΐη ; α ρτϊηια ρίηταΐ» α»·
[Αίν, 4ε ιηα [}Ηΐορι άιχϊιηίϋ %η νεή'κ Βαηιοηίί.
' . ' ··.»··. ".·.;.'
·'·-,■
\
·
Ραίηηιηι.
·
■ .
δίη§, ίσοίμην, -βία, Χσοιο, ϊσοπο.
Όαζ\. ίσοίΐΛίΒ-ον , 'ΐσοισ&ον, ίσο'ισ&ην.
ΡΙυΓ. ίσώμ&α, , ίίτο/!73·« , ίσοιντο.
Ροεϋοΰ (ΐτσοίμην , «σσο<ο, ϊσσο/το, Παΐ£ &
ίη ροΓΓίεϊρίο ΐσσόμίνος, ίσσομίνη, ίσσομίνον,
ρπί ίτόμινος) ΐσομίνΗ, ίοχμινον.
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,

Ρταβη$ & Ιιηρηβεΐυτη.

ΤΪΛΐ. άμπ, »«, ωσι.
ρΐΑί.ΕΟΤί Ηυ]Π5 ΤΕΜΡΟΚ.Ι5,
^Ύοηκε 'ίω, ϊγς, ϊη» Ροεϊκε ίιω, Ι/νις, Ϊιυι. ΡΙαυ ταΐί ίιωμΜ, & ρη ββοίαιροα'ΐί κβίαΐαιη 'ίιομ%ν. ΎιπΊα ρεφηα βη^αΐαήι η, ά'κκηί ει'ιατη ^ονα Ίί)<τι ιΐί/ ϊησί , Ήοϋοε [ίίηηάα ριφηα γ&α,.
ΑΙ'ψύ ίχ'ώακηί ιοημηίϋνο Λοτ'ιβιηη ρήτηιΐϊη πμίΙΉαη, ίάνϊσωμαι* ί(τη> ί7ηται.
I Ν Ρ I Ν I Τ I ν υ 5.
ΐταβη$
Ιηφενβίίηιη, Ιινα,ΐ:, .εβε.
ίΉΐηΥΜΜ) ϊσίσΒ-αι, βονε, Λ>εΙ βιιίιιηιιη εβε.
,ΟΙΑΙΕΟ Τ'Γ.'

:."

Τ\ογ'πέ\ιμαι , γιμίν & ημίς; ξ§τηοτε αΐΐοτιιτη να·
Ητιιιη ϊμαι4, ίμίναι, ίμμίνα,ιί ίιμίνα,ΐ.
ΡΑΚ.ΤΙΟΙΡΙΙ {
Ρναβεης ξ? Ιηιρενβείίκτπ. ■ ,

ί

Μαίο. 6 ων, τποντος, ηηι εβ. , · ··
γοξπι. η ασα, της κσης.
Ναιί. τον ον, τ2 οντος.
, .......
.

ϋΐΑ
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ϋΙΑΙΕΟΤΙ.
^Ύοη'κΐ ίών, (όντος, ««σα, ίάσηζ, ιόν, ίεντος,
Όοήίΐ4ασσα\,ρτο ίίσα,© ί<^α| γ*°
ΧυντΛψγγο οννα% ΉοΙκείις, ίντ^ς^^^α^ ί/σ«ς,
*ν, ί'ντος; /;ί»ί!πώ(35<ς» παφτος, ρΓ^ίΛ») τα»
ΤΓαςίΊ/τωί/^ΓΟ παθόντων». ρΓίείεηΐΐυιη.
ΙηίΙεέϊυηΐιΐΓ &πιεηι εοάεπι ιηοϋο , εδοΐεπνφΐε ϋίβίεοίορηπι ναη&αΐβ ΓΟΓηροΠπ» ά\) ί<μ},
ίναμι, ϊηβιηι, πάξίίμι* αάβιηι, & ΠιΤίΐΗβ.
^Ε/μ^έ νεΓ&ο «ω, Μ 6(1, ποξίνομζι , ναάο.
I Ν οι ς ΑΤΙ VI

5ίη£. Ι/μ/, γο,
ζ>/7*/ο, 1*ς νείΐ/, !/σ/.
Όιίαΐ. /τον, ίτοι>.
ΡΙιιγ. /'^ίν, ί'τί, ϊισι.

,*

•

/.;·■ ;ΐ> ι α ι. ε ο ,τ.ι, Λ:;:

"Ρ'ιΐ ίΐμι> λΙ ϊα), ίΐώ', & βΐιταίίο ί , )α>, ί'μ/ ©
\ν\μι, β η ϊηητροηοί Λ αψιο ίίτϊια βηχαΐατ'υ ϊιϊσι,
ίΐ , νπΗϊΐί Ύαι\Λ ρίηταΐυ ^οήκε 'ίϋ,&ι ; ίίηί π(>οσίασι, ϊ<3ευηί. Μσίά,Μ, ϊηευηί, ίξίασιχ ΰχευηΐ; α
πςόνίίμι,ίισίίμι, ίξίίμι; α/ή/«» κπιαιη ρΙαΐ4(η>
*/κ»Γ φ ία/.
'

Ιιηρεν/ε&ήπι.
8ίη§. Ι/ν, ζ'Λ7?«, ας, !/..
ΡΙιιγ. ωί«ν, ίτβ, ίαίν.

.
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ΤενβΕίατη ϊηυβίαίιαη, \ιχα.
ΤΐηΒψιαϊηρενβΒιιιη , ίικίΐν , ΐνεγαηι. Ακίοέ ψΑΝ.
Γ6ΓΛ3(|ρίΐιΛΐί8 υίΐ:&ΐ3 Χιαάν] Α«ίοά «σαν
&>)/ιΛ6ν, & £ε«ί3 ϋϋ3ΐΪ5 ΐιΜην, &ρΓ3>ροίϊΐο Ακΐεο «, ίβ/σατ«ν, & ία ΑοπίΙο
ιηεάίο ίίΐσάσ&αν.
Αοήβη! βεοηηάια.
$ίη§. ί'ον, ζ'υζ', /«ς, ίί.
ϋηβΐ. 7«τον, <ίτ«ν.
_ , ΡΙιϊγ. ίο;*ίν, «τί, /Όν.
ΡοΓίηαΕίΐΓ 3& Ι'/ω 3&/ε&ο «, αϊ ίΐϋ ίη λί/ττ» ,
ΥίΙϊη^ηο, Ιλήτον, ΑοπΛυβ »ν, ««, ροεΐϋδ εΛ
αΒ μμ/; νηάΐ απην. αάϋ. Ι)ίαϋαΓ ειίβιη !/ον,
αίς, ίΐί, &ο αω, Ακιοε γον, «ίς, ψ.
Ρυεοπιπι ίισω) ίισίΐς, ίηιιΙΪΓ3ΐιιιη εΛ, &
ρΓΟ εο υϊίΓηυΓ ϊρίο ρΓίεΓεηεί. ΙηνεηίϋυΓ οηιεη
νσω 3& ί'ω, δε ιηε(ϋαιτι ίισομαι, 9,\> 'ύΐο ίηνιΩ·
(3(ρ ίΐσω.
ΙΜΡΕΚΑΤίνΐ

·:

¥ταβη$ & ΙτηρεγβεΒητη.
δΐη§. /'£-/,
ϊτ», *
ϋϋδΐ. /τον, /των,
ΡΙαΓ. /τ6, Ιΐτώααν,

'

ΌίάιαΓ ε«3πι
ρπ> /'θ/ , »Β ϊ». ΙπφεΓ*ιϊνο ««, ατβίϊί/; Ιιΐηο
^/«, ΐναηβϊ

ΑΝ0ΜΑΙΙ5 ΙΝ ΜΙ.

*

ίβγ

, ! ΑοΎΪβη$ βαιηάικ.
51η§.
ναάβ. ίξ«, &τϊ. ίίτω. (
Ώα»], ί'ίτον, «τλη'.
ΡΙιιγ, ίίτί, ϋτωσαν.
.
Γιε αϊ) ΑρπίΙο ίεαιηάο ίηο1ίο*ΐίνί, 7ον, Κ
Ο Ρ ΤΑ Τ I V I
?ν<φη$ & ΙτηρεφΒηιη, «ην,
' Γεά ηοη €ίΙ ϊη ιιίο.

?/»,

Αογιβ%ι$ βαΐϊκίαί.

α

δίη§. ίο/μ/, ίο/ς, <β/.
Ρααΐ. ίο/τον , <οίτ>ιν. .
ΡΙϋΓ. ίο/μίν, ΚΜΤί, /Ό/ίΓ,
$ υ »β ι ιι Ν ο τ ι ν ι

Ρηεβη! & ΙτηρεγβΒιιηι ηοη εβ νβίαίνη,
Λογϊβαί βαιηάας βσ ΙιαΙεί.
ι.
5ίη§, ί<£ν ϊω} ϊνις, ϊγ.
Ου&Ι. &ιτον, «ιτον.
, ν' ■ :
ΡΙογ. ϊα^,ϋ^τ*, 1'λχγ/. ,
;ίν:
ΙΝΡΙΝΙΤίνΐ
Ϋγαβη! & Μρεγβθατη.

*·.'*

& «να/, ϋοποέ ί'μβνα/, ]οηϊο£ ίμ»ν,
βίβεάενε. τταζίΓνά^ αοοεάεγε.
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", ν -ΛογϊβΗϊβοιιηάιις.
ιών γ ιόντος, ναάεηχ. ■ .
*'·β\·> · \ ·"'
<8<τ^, ιύσης.
' , ··
,'ΐόν-, ιόντος.
\·,'· ·Λί- ···:
Αΐϋ νοίαηΐ είΓε ρΓα?Γεηπ5 ϋειηροπδ, Γεά
νίάεπίΓ είΓε ΑοπΛί 3& ΑοπΛο Ηκϋεάίίνΐ ϊον,
€οη;υ§3ηΐιΐΓ 3ΐκε:η εοάεπι τηοάο νεΛ» ά\>
Ιιμι εοιηροΠΐα.
/

V Ο Χ
ΜΕ ϋ I Α
νεΓ&ί ίίμι, ναάο. ,(. ·
ΑοΙΓεΠίπ: ϊ3ηΐυπι ρΓ^ΓεΓκαιτι ιηε(ϋυΓη &
ρΙϋδηυδΓηρεΓΓε&ηιτη Πίιιά εΛ 1*α, ϊνϊ, &
Ααϊεέ «*? &
άϊίΡΓεΠ, #ϊα, #<ας,
ρΙαΓ&ϋδ ηαμίν, & ρεΓ ίγηςορεη,ίι,αί!^ ίνίιηαί.
ΤΗαηηαιηρενβ&ίΐιη.
Ό\Χ&\. μ'ϊ'ΤΟ», ψΐτϊ\ν. .

·,ν .« Α ί'ί ΐ . ·■ - ·.

Ρίνιη ΰίΐμΐν, ϊΐίπί, ηνο-αν & ηίσαν< ·■ '<
βίο ανγΐίσα-ν δίίξροαν} νεάίεναηΐ, εχϊεναηΐ.
■■ ίημι, νώϊό; :
Ροηπ3ΐιΐΓ ίε§οΐ3ίκεΓ
έ'ω, ·ρΓΒεροίΪΓ3 τε(Ιυρϋο&ΓΪοηε ίιτιρΓορΠ3. Ε]ιΐ5 16Γ03 ρς^Γοη»
ίϊη^αΐ3Π8 είΐ^'κρ;/,» ζ^/'ί. ΑρνίίΙυΒ ΓεουηΗαδ
ίιΐηο ττβφιν; ' α<$μεηϊ, „ νεϊ άάνεηϊεΐατα, &
ϊηϊΐηϊάννίδ <Υναί, *£οα^ΐ&«ν«»^Ρ^ί6η$ .ιηβ

ΑΝ0ΜΑΠ5 ΙΝ ΜΓ.
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άίυτη '/ίμαι , ϊίσ-αι, «τα/, ΙπιρεΓίε&υπι ΙϊμΜν,
ϊΙ?ατη} «σο, «το.
ΐΊηρεναήνηχ , «σο, ««θω, ΡΙιιγβΙϊ «<θ«> ϊίι.
ΡανύαΐρΐΗηι·) Ημίνος.

■ ΙΝϋΙϋΑΤίΥυδ

ΑΟΤίνυδι!

δΐη§. Ίημι, υιϊϋο, 'ίης, 'άιαι. ■
V ,·
ϋυ»1. «τον, «τον.
ΡΙιιγ. 7ί^4ίν , «τβ , ίίΐσι , )οηίεέ «ϊασ/.
. Ιιηρεγβΐίιιτη.
δϊπε;. '/κν, ηιϊϋείαπι. 'ύας, 'ίηί
ϋϋ3). «ΤΟν, «ΤΗΡ. ν
ΡΙϋΓ. Ί'ίμΐν, ηη, ήσαν.

ι ., η
,,,ι:;

<

νεί:
§ΐη£. «ον, ιηίαείατη-, Ικν, Ίας^Ινς, 'ίαψ
-«<, ζ οΐΓΟΟΓΤΐΗεχο «ω, \Λ^τΊ9·αν , α
τιθί»; ίϊε ΐη ρΓΕΕΓεηα ΐειτπα ρΙϋΓδΙίδ
Η&σι+ϊ5σι} ρΓΟ ίίίσ·/.

5ίη§. Ι/κα,

Ρενβέίιιιη.
Ι/κας,

υΕ τί'θ-ί/χα.

ΗδΒει Βοεοείουπι ΠΙαί α/, &ά άΐήϋτ&αύνπΛ
ΑοπίΙϊ ρΓΪΓΠί «κα, τηϊβ\ Πε εοιηροίϊπιιη αφίϊχα» ,
3ίηήβ·} Αηϊοέ άφίωκα . ιοίΐεηάο ίνιΙ>;αη61ίν3.ιχι
ρΓΣΕατίΐί, & Α) ϊΐΚ€ΓρθΓΐΙΟ.
Ρ/»ί-

α7ο
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Ρΐυε<}ΐιαη!ρ(γβ8κτη , ίιχίΐν, ηΐιβγατη,ίιιαίζ, &σ.
Αογϊβαχ ρνΐηιια , «χα, «χας, ηχί, <1β φαο ιϋ*
χΐιηυδ ίη ΒαΓ^εοηίε.
»

Αογϊβια βοαηάαί.
δίη§. «ν, «?, «*, ζ«ζ/£
ϋϋίΐ. «τον, ίΤΗ^
ΡΙνίΓ- 6Λ*«ν, «τί, '^σανΛ ·

^κϋίηίηί) Ίησα>, ηήϋατη, ίΐοαϋ θ»ο·«.
ΙΜΡΕΚΑΤίνΐ
Τγαβη$ & ΙιιιρενβίΆίΐτη,
δΐη§. «θ·/) /ίτ», ταΐϋ(·
ΌμζΙ. Ε/ίτορ, «των.
ΡΙογ. 7έτί, ϊίτωσαι. '
Ρίτβ&ίΐτη &"* Έ>1υ.$<ιΐιαΐηρεγβ&ιιιη> Ια», ΐιϋίΐο),
ίηιιβεβηίΓη, ικ & ΑοπίΙϋδ ρη'ηηκ *
^
*ί»3»ν, ΛΧαΐ·«, ίη οιηαίΒαβ ιηοάίδ»
Αογϊβιΐί β&ιηάΐα*
δίη§. Ιζ, τηίϋε, ν«ίψιπβγή,
Ϊ)ώζΙ. «τον, ίτα»»*
ΡΙπγ. βτί , ίτωσαν. ■· »
"■■("'
'.
;
Λ
δίε εοιηροίί£2 αφίς, ,αφίτω, άίτηίϋβ. αχί*
&ίζ, χα&ίτζύ, άίηύίίΐ*, αίης, άνίτω, γ^
ΐηΗίί,
ΘΡΤΑτ

ΑΝ0ΜΑΠ5 ΙΝ ΜΙ.
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ΟΡΤΑΤίνΐ
*

'. Ρταβη!
Ιηψενβίίϋτη.
$ίη§. <ίί«ν, ίίίης, /«/», υε πΒ-ύαιν.
Λθνΐβιι$βεαιηάιιχ.
δίη§. 'ίιην, 'ίιης, «/».
Όόά\. ίίητον, ίντην.
ΡΙαΓ. 'ίικμίν, ί/ηη, ίησαν.

.(

8 Ιί Β | ίΐ Ν Ο ,Τ I V I
~
Ρηεβηί & Ιτηρεν/εΒντη , %άν ίω, Ιγς, ίί?, ιοί

Αογϊβν.$βαιηάη$. '.
5ίη§. «αν
τις, γ, β ιπίβενο.
Βυβί. «τον, «τον.
ΡΙιΐΓ. οϋμίν, %<νι, ωσι.
]οώκα ά\λ\γΓι$ είΐ ίάνίω, ίγς,'ίνΐ, & ροε*
ύοέϊια, ϊιγς, ίη. Μηάο άφίίω, άϊτηϊβενο.
I Ν Ρ I Ν 1 Τ I V I
Ρταβη$ & Ιτηρβνβεείιιτη , Ιίναι, ηιϊαεΥί.
Λοτϊβιι$ βεςΊιηάΐΑί ι Χιναι, ΐάετη.
ΡΑκτί<:ΐΡΠ
» Ρταβη$ £τ* ΙηιρενβΒηηΐ.
ΜζΟ:. 6 ίί/ς, Ιίντοζ) ιηϋίεηί.
Ροεη-ι. «' /ίΓσα, /«ίοτις.
„> - \
Νβαϋ.
«V , /ί'ντβί*
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Αογϊβιι$ ρνϊίίίΐίί.

ΜίίΓο. όίΐζί ίντος,'$ηϊ ηηβί.
Ροεηη. »
ίισης.
ΝβαΕ. το Ιν , ίντος.
ΐΝΏΐΟΑΤίναδ

ΡΑδδίνυδ.

Ργαβιη.
5)η§. '/ίμα/, ηιϊϋογ, 'ίίσαι, ηται, ιιΐ τί8ημαι,<
* « · '"·

ΙνιρεγβεΒηιη.

δίη§. /«μ""» η%ϋφαν} Ίίσο, 'ίίτο, \ΐ£ «τ/-

Ρεγ/είίαιη.
δίη§.

•

,

ίΐσαι ^ ίΐται , υΐ τί'&ί/,αα/; ΤεΓίία ρ1αΓ»Η ?/ντα/, νιπάε αφύνται, &
Ακϊοέ άφΐωνται, άϊτηϊβϊβιηΐ.
ΈΊΜ^ϊΐάτηρετ/είίαηι.

δΐπ§. ίί/ΜΗν, ηύββη βαεγαιη^ ίισο, «το.
Αογϊβης ργϊηΐΗ$.
δίη£.

ίθ·»ς, β'3·», & ί/3-ίΐν ςυοςυε;
ΙΙηϋε α'φί/θ-ίίν, & α<φ«θ-«ν. Εοάεπιφΐε ιηοοίο τείίςαα εειηροπι Γοπηα1>Ϊ5 |υχΐ3 ηοπη&πι νει:ί>ί ρϋίΐϊνί τί-

ΥΕΪΙ-

ΑΝ0ΜΑΙΙ5- ΙΝ Μί.
νΕ.Κ,ΒΙϊΜ

-

Μ Ε Ό ΙϋΜ".

^
'

Ργαβη$ & Ιηφέγβε&ηηι , ηΐ ίη Ραβίνο,.
ΡεγβεΒο δτ' Ρίηίίΐυώηρβτβέ,Βο , οαγέΐ.
ΑοΥΪβηϊργϊτηηί , έκαμαν, ηήβ, ,

' '·.
Ιίκα-ί-ό»

ΕχίΓα ίη^Ιίοαίίνιιήι ηόη είΐ «Πίβίνΐδ ΑοπίΙι»
ρπιηαδ»
Αογϊβηί ββαιηάηί.

•

διη£. «μ«ν, ίσο, «το.
Ϊ)ϋα1. ίμί&ον ) ί&ον , ββθ-«ΐί* ,
Ρίνη*, ίμί&α, «£&6> «ντο»
Λ '

ΐϊιίιΐΥΐΜ ργίτηιιηι , νιαομαι , ηιϊϋαηί»
Ιή Αόη'Ηο ΓεουηΛο Ιίηρ6Γ«ίνί, «<το>
&
2, ηίηο κα'3-Η, άβτηΐίΐϊίο* 7Γξόσχ, αώηϊύίϊίο*
*πξόχ>ργ<νηΐ2αϊία; ρτο κα&ίσο , Ίΐ^ίσηο , αοαί
οοπεΓ»£Ηο εϊίίΐιη αίκαΐί» ε& ίη^εοοηο1» ρείτίοη*·
ί«ιρβτΓε#ί^
Λογίβη%ββαιηάΐΜ Ορίαήυϊ , 'ΐιμφ^ ίιθ) Ι/τό»
8ιι1>βΐη&ΐνί ιάν ωμάι. Ιηβηϊήνΐ'ΐ&αι* ΡαγίΙ*
.; .·
£ζ)>« ϊμίνος*
Βοΐεπ* €3^έιτ» όήιήίηό ίαΐίό οόπίροΠίύ»
ίατη άί> ηοο νειβο, χ,αΒ-ίημί^ άβτηΐϊίο·. αφότμι, άϊηηΐίο. μί&'ιήβι, ργαΐεγηιίϋΟ: ιίΰίημί)
γαιήΐίο: ίνίημί, ϊηιηήϋο. <Γ/ί»**/* (γαηίΐηϊίίο*
π^οίημι, ρναηιίϋο. συνίημί) ϊηίεΙΙΊ^ο. Οοηι
)ο^αηεαΓ εηίιη Παΐϊ ΐρίαχη Ππιρίεχ.
* '
ν --

.

■ ■

>'
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'Ίημι, Ίά βλ, νπι^υμίω^ συρϊο, άββάενο. Ρογγτι31ιιγ Γ€§υ1»ΓΚ6Γ
ί», ίΐοιιι '/««/,
ί/ιϊίίο. Ιη βέΐϊνο ηοη είΐ υίΐΜΐυιη. Ιη ραίΤϊνο
αυΐαη υΠΕΛΕυπι ϋ&ηΐιιιτίΓηοάο είΐ: ίη ρΓ3εΓεη«
&ΐη ίπιρεΓΓε&ο, οοη]υ§3Νΐπ]υε ΠαίΕ τίθίμα/.
'/ί/χα/, άεβάενο, 'ίίσαι, 'ίίται. Ιηιρει·Γε&ιιιη
/Ιμηΐ, '/ίσο, ϊίτο. δΐο οοιηροίίενιπ) ίφίίμαι,
ίφ'ασαι. ΡΑΠΐαρΐυπι ίφιίμίνος, ά:βάεναη$.
,,
'Ήμα/, βεάεο.
ΡοΓ«ΐ3ΐιΐΓ &ο ί» , ί«^/, ΓεΗαρΙΐοα,ΐίοηε ]οιΓιςα ρεΓ «5 ρ^ίΠνϋίτι 'ΐίμαΐ) &ρεΓ ογ&Ππ «/**'·«
Ρηεβη$.
δϊη§. Ιημαι ■> βεάεο

Ν

,

νισαι, «τα/,

ϋυαί. «μίθον, «\θ·ον, ««θ-ον.
ΡΙιιγ. κμ.ί3-α, ««&«, «νται, }οηίθ6 ιατα< ,
& ροείΐοέ ίΐαται.
Ιιηρενβε&κηι.
$ίη§. «^«ν > «σο , «το , βίΐεΐατη , Ροεϋεε ρΓΟ
«το , ιιΓαΓρδηΕ %ςο , 0>ΐϊΐροίΐιιιπι
χαΒ-ϊίςο. .
Ρα>1. ημ,*9ν)Ί άθον, ««θ«ν.
ΡΙιιγ. »μ«3<*> «ε&β, «ντο, Ιοηίεέ'^ατο, Ροδ(ί(.ε 'ίηπο, νεί ίίατο, ιιηάβ καθ«α-

ΙΜΡΕ-

.

;

ΑΝ<?ΜΑΠ5 ΙΝ ΜΙ.

I Μ Ρ Ε Κ. ΑΤ Ι V Π 3.
ί>ίη£. «σο, ίή&ω, βε'άε.
ΌααΙ. ϊί&ον , «<&ων.
Ρΐαη «έθί, Ιίι&ωσα,ν.

' [

»
'\" \.

■ .' '

ΙηβηίΗυνί > %<&αι , βεάεγε.
Ρακίϊοϊρΐατη, νμίνος, βάβηε.
Εοάενη ιηοάο οοη|υ^3ϋΐΐΓ οοπφοίϊϋΐιπι ε/π*
χά5ημαι, χαθτι ρΓΟ χα3·>ισ·αι , φΐ»ηινί$ & Ηοο
ΓερβΓΪ&ενίΓ, χάΒ-κται, V
(
Ιτηρεν/εΒιπη , «κα^μΗν, ιχά&ησο, ίκά&νη
& χαθ»το , βεάεΐαί.
ϊη ΙτηρεταίΐνΟ ) χάΒ-ησο , χα3-«Ί3-α> ,
Ιηβηΐήυο , χαθΐίθ-α/ , βεάεγε.
Ρανίϊαρϊο } χαθ-ίί/ΛίΐΌς , βεάεηί.
Κίΐμαι , ^ααεο,
ΡοΓΠίαϋαΓ έ ««ω & κκω, χίίμ'* Γβ^αρίίοαΐίοηε ίη ηιβάίο ροίΪΓα, ρβίΐϊννιπι χ&μα/?χ &

Ιιηρεκβ&ίίί».
βίη^. ίχ,ίίμην, ^αοείαηι, ίχασο , ίχίΐτο.
Όμλ\. ίχίίμ&ον, ίΧίΐ7&ον, ίχάν&ην.
ΡΙογ. ϊχίίμίθ-α, ί'χί/σθ-ί, ?χί/ντο.
Ιηβηΐήυο, χίίσθ-α/, ^αεενε.
ΤατΗήρί&ί β χϊίμίνος, η χίΐμίνη,

.> - ν
χί'ιμίνον,
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ϋοπιροΠ{3 1ιυ|ιΐ5 Γοηϋ ά\·άχυμαι> γεοηηώο.
%ττίχνμα>> ϊηαιηώο. ^ιάκαμαι, α$ι£1ιι$ βιη.

ΡοπτίΛΐϋΓ »Β Ισάω , ' Πηο Γεάϋρΐϊοαίϊοηβ.

Όμά\. ίσατον , ίσατον.
Ρΐυί. '/σα^βν νείίσιαίν, ί'σατί νεί
ηοη ΐδταα/,

5ίη§.
ΌνιζΙ.
ΡΙιιγ.
'

1 ;
ίσαον,
' ;·*

Ιτηρίνβίίατη.
1'σ»ν, /ίτ>ις, ίβτιτ, οο^ηοβείατη.
ίσατον, /σατκν.
ϊσαβ-^βν , ί'σατί, ϊσασαν , & ρβΓ ίχηοοροη /σαν.
ΙΜΡΕΚΑΤίνΐ
Ρταβκς & Ιπιρενβύίΐηι.

δΐη§. ίσα/3-/, ισάτα. „ .'*'
ϋθ3ΐ. ίσατον, Ισάτων.
ΡΙογ. ί'σατί, ισάτωσαν. -

δίπ§. 35τ3», ■&»
ϋϋ&1. ί$·ον, &ων.

·'

-·

.'. > :

>

ΡΑ5
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Ρ Α 5 8 I V Π Μ.
δίη§. 'ίοαμ&ι , 'ίσασαι , 'ίσαται , & ίηϋΟΓρόίκο τ, 'ίςαμαΐ) οηχη Ιπι9 (πίςαμαι,
βϊο , ίττίςιι νξΙ ίτώςασΜ) ίπίς&ται.

5ίη£. ίπιςάμην, βϊεΙϊηήχ ΐπίς-ασο Οοηίοέ
Ίπίςα,ο, ρεΓ 0Γ3ίϊη %πίςώ) ίττίς-ατα,
ΌχχάΙ. {ϊηςα'μ&οψ , ίπίςασΒ-ον , ί7ηςάσ$γ\ν,
ΡΙϋΓ. νπιςάμ&α > ίττίςασ&ί, ιπίςαντο.

Φ»μι> </ζ£Ό.
Ρίϋ & φαω Πηε ΓβΛαρΙίοβΕίοηβ.
ΐναβαη* :-_
δίη§. φ«μί, φ»ς, φίχαί, άΐοο.
Πιιβί. φατά», (φατον.
ΡΙογ. φαμίν, φατ£, φασί.

ν

ν

Ιηιρενβείιιηι.
5ίη§. ίφ»ιν, ίφ»ς, «φ», άκείαιη.
ϋυαί. «ίφατον, £φα'τ«ν.
Ρΐαη ?φα/Λ«ν, ίφατί, ίφασ&ν.

*

ΙπιροΓίε&ιίΓη Πηε ααεπιβηϋο φ«»>> φ»ς> φϊ?>
& ρεΓ αρΗαΕΓεΠη »ν> «ς, «> Πο ίη ρΓ3εΓεπΐΐ »)ΐ«»
*ίς> ί?σ*ϊ > ρΓο φ«,ι«<> φϊίς> φ«σλ
$ 3
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·ι'<

ΛνΗβίά ρτϋιαα.

·

·

.

δίη§. ϊφησα, ίφ*ισας) ίφ«σ«, όΐχι.
·

Αονίβια βςιιηάης.

δίη§. ίφην, ϊφνίς, «Φ»> ΑΙχί.
ΡΙυΓ. ϊφϊΐμίν, «φ»τί, ίφυσαν.
ο Ρ τ α τ ι ν υ δ.
5ίη§. φαί»^ φαίης, φαί», Ποόε ςαίν\νί

5ϋΒ]ΠΝΟΤΐνΰ5Η
δίη§. 1£ν φω, φίίς, φϊί.
Ιηβηϊίϊνηί, φάναι, ρ6Γ α Ηουίπιη. Νίπι φα' να/ ρεΓ α άΓαιιηβεχιιηΊ, είΐ ΛοπΠια5 ρπιτιυδ α φαίνω , αρρατεο.
νατίκΐρϊηιη , φάμίνος, άκεη$·) φαμίνη, φά*.
μίνον.
..·.-..
ΑοΥΐβυ.$ βεεηηάιΐΒ Μεάϋ.
δίη§. ίφάμηνι, ίφασο, «φατο, *//λ7.

^

ΙΙε βρηά Ι,δΠηοδ, Πο & βρικί ΟϊαΛΟδ ναΓ?» Γυηε ΪΓηρεΓίοηβΗυπι §οηεΓ3. Εχ φΐ&υκ
ποηηυΠ» Ιιίο ΓεϋϋΙΐίΓε Γαίϊεοεπϋ.
Άνκ'κί/ & προστίκίί , εοανεαΐί} άντρα & ττςοΆςί'σκί/, ρΐκεΐ) ί^σκ%> ρίκε&αίι άξίσα
ρΐααώϋ, «ζίιτί, ρΐααιϋ.

,χ· ,;

ΟΑΡ. XX. ΌΕ ΑΟνΕΚΒΙΟ.
:
.. '* ι .

3,79
,

ΔβΓ» ορογΐεΐ,
ορογ(εί>ίΐ(, £ϊγ\σίΐ, ορογι ίεΐΗ, ΐ^ίησί} ορογ(αζ(. , Ιηίϊηίείνιΐδ «Γ«ίτ, ορογίεγε. Ρ»πϊοίρινιπι άΛφ, ηηοά ορογίεί.
. ■
Δοχίΐ, νϊάεΐηγ , ίΐ'οχίΐ, νϊάεύαίιιγ, «Γο'ξί/, '
νίάεΗίιΐγ, ί^οξί, ϋϊβΐΐΐι εβ. 1
Μίλ«, αίγα εβ, %μίΜ, εηναι εναί, μίλη
σα , οιιγαεγΐΐ, ίμίλησί, επνα /ΐίζ(.
Χζά, ορογίεί, ΐχςΖν, ορογΐείαΐ, Χρίσα,
ορογΐεΗΐ, ΧξΧναι, ορονΐεγε. ΟοπιροΠεαπι αττο'Χφ, βαΐΐί εβ, α,τΐίΧςτη. Ραεαπιηι α7τοΧξ»σίΐ.
Αϋϊϊβοδ «ν^Μαί. ΙηΗηκίναί α,ποχφν. '

ο α ρ υ τ

χχ

Α ϋ V Ε Κ Β I Ο.
Αθνει-οϊοπιπι εοε Γυηε Γρεείεδ, & Π§ηίπΌ3.είοηεδ , ςιιοε αραοί ίαείηοδ ; ΪΛΐό ρΙιίΓεβ ,
οαπι Οτχοι ίηεεηεέΗοηεδ αθνεΓοϋδ αηηυαιβτεηε,
Βεα. Ιώ, ίο,
&ε. ηυοά 1.3ΐίηί ηοη ίΐιείυηε. ΡΕείΙε ααεεπι βχ η^ηϊΗεαΐΐοηε εο11ϊ§εε ηαΐδ, ςυοηαπι ςαοά οοουιτίε
3(1νεΓΐ)ίνιπι , Πε ΓεΓεΓεηόυιη , ιαεπιπι νίοΐεΐίοεε
$ά εειπροΓίδ ΑάνζτΙαΊα: ϋε νυν, ηαησ,- τού*,,
(αησ. χΒ-ϊς , ίιεγϊ. σήμί^ον, ύοάίε. α,υξίον,
£Υα$. μίταΰξίον, ρενεηάϊε ; 3η ^ΟΕΐϊεαεϊδ, Ιι/,
1>ε?ιε., καλώς, ρχύώγε. όξ&ως, γείΐέ. σοφως,
βιρΐεηίεγ. <Ρ(κα.ιως, βίβέ. αλη&ως, νεη' ;

480
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·,

·· ·
,
ΑϋνΕΚΒΙΟ.

·_

ςιΐ3ηΐΐί3ΐΐδ, <Γ]ς, ίΐ$< τζίς, ΐετ, ητζάχις, φΙ(0·
ίεν. ·πίνταχις1^ΐίίη^ΐίϊα. πολλάκις , βέρε ; α η
Ιοόϊ, ΙνταΖΒ-β., ϋς, «^«ί^ρ, Ιηιε. ίκίΐ&ίν, ί11ζηο$
& Πε άε οίΕϊε,Πδ. Ιΐα^υε ορεΓ» ρνείίαπι ηοη
είΐ ΐΛη^οδ Η^νεΓοίοπιπι ^»^3Iο§^5 ίυνβηενίζί
[ΒοΗίοεηάοδ ρΓοροηεΓε,
Τεπυιηβίίο 3άνεΓ&ίοπιπι ε& νζτ\ζ:, ε£Ϊ3ΐη
εοηιιτι, ςυχ &ά ε3ηί1επι ρεΓίίηεηΓ ίρεοϊςιη *
χιΚ. Ιοοί; νβΓΐ>ΐ ξτζζϊά, ςά£ε ρΓο εεπηιηβιϊοηίδ
νηπε[3Γε Πβηίίη^ποηοπι ηινιίαηΕ. Ν3Π1 1οθ3>
]Ϊ3 Γη σ/, θ·/, χ3 & χ» ίΐ^ηίβερ.ηΐ.Ίη Ιοεο.
ΆίΗηισ/ , ΛΐΙκηΐ!. π^ανο'θ-/ 1 ΐη εα/ο. πάντο&ί
ττανταχίί, πανταχΤί , ιώτ^ηε , ιιΙϊνί$.
Ι_ος3ΐΪ3 ίη 3-6 Γεο 3-ίν, ίί^ηίβοδηε άε Ιοοο,
1_οο3ΐΪ3 ίη εΓί,
ζί, ζά Ιοευηι , κ^ανον(Γί, Βρακ'σίι ϊη εαίυηι. Ά&ήναζί, ΛίΙ>εηα5<
ΡοηοηιυΓ ηοίτπηβ 3φ'ε£τίν3 ηευϊΤ3 £3Πΐ
ίϊη^υΙαι·Ϊ3 ςυαηι ρΐιιηΐΐβ Ιοε'ο 3<]νει·6ϊοπ>Γη :
οξι) ργο,όξίωζ, αετιίβ. άλλα. ρΓΟ άλλως, αΐΐίεν.
?ό πς&τον·, τά π^άτα* ργηηιιιη. τό πλίΐζον*
ρΐιιτιιηηηι ; ίίεαΐ βριιά Ι-3ΐϊηοδ: ^ο^λ ίηεη$^
(ΐοεγία βγετηεη$ ί & ίΐιηΐΐία.
ΑΙΐίΕ ίάάειτι οΓβιϊοηίδ ρ3«εδ Γεερε 3άνει>
1?ϊα βνιηε : υπ βηίειιΐυδ
^ηά. τη<Ρί , ρηγΐϊτη
νενδ. τοΝ ανθ-ςωπ&οΐ' ^νος τίϊ μέν άγα&όν, τ»
<Γέ φαίλον - ίιηίηαηηιη φιΐάειη £εηα$ ραγίΐτη
}>οηιιιη εβ,ραγΐϊιη ηιαίκϊη.
ΑάνεΓβίυηι ουαι «ηίοοίο η3βε£ νίπ) η<>
ιτιίπΐδ: ο πίλας^ 6 πλησίον, νκϊηα$1 ρτοχϊ-ΐίΐηί. 6 %$ίς, Ίιεβενηΐί$,
€οην

ΟΑΡ.ΧΧΙ. ΌΕ ΟΟ^υΝΟΤ.ΕΤ ΡΚ^ΕΡ. 28 1
ΟοιηρβΓϊηϊαΓ ςυκάβιη 3<1νεΓΐ)Ϊ3 , ιπ αρυά
.Ι^3ΕΪηθ5; μόλα, ναΐάβ. μάλλον, ηια£Ϊ5. μ&*
λιςα, τηαχϊηιϊ, V ·
.
,
ρα^ίως , /αοϋε , ρα,ον , βια/ϊαί , ραίςα νεί
ραίςον, /αοΐΐϊμ^ί,
"
. _.
Πόρρω, Ιοηξέ) πορρωτίζα , ίοη^ϊαί, πόρρωτ*τω, Ιοηξϊβϊτη&.
ΡολλβΗος , /Όρί, πλίονάχ,ίζ, [/αύίίίί, ντλα■Σοφως , βρίεηΐεν , σοφωτί'ςως , βιρϊβηίΪΜ ,
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ΟΟΝ^ΝΟΤΙΟΝΕ ΕΤ ΡΚ^Ε.
ΡΟδΙΤΙΟΝΕ.
€οη|αηίϋοηνΐΓη ^ραά ΟΓβεοοε (σι Γυηί §βηεΓβ , (]ϋοΕ »ρα<1 1.α£ίηθ5.
Οορυΐδίίνίε, καί, £τ*. ^> φιϊάεηι,
•νενό , αηίιηι. τβ,
ϋΪ5{ϋη£Ιίνχ, » , ζτΛ ητοί) βνβ,
Όη\)Ίιζύνχ} άξα, αη.
Οοΐΐε&ίνχ , ί^α»

μων, τιιαη.
*ν> ίρά^Ηε,

το<-
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, 03ϋί3ΐ€3, 'ίνα, αί. 'όπως, γΐιό. γα\, ίη^7Π·
«ττί/ςΤΡ, ροβαιιατη. ίττί^ήτη^, ιριαηάοφιϊάέτη.,
οτι , αιιοά. <Γ»'τ/ , ργορίετ. (ριοά3 & βριιά ΡοεΓ35 οφςα, αί.
.■„■·,
(
'
Εχρίεεϊνίε, ςιΐίε ηΐΗίΙίΐ^ηίΗοβηΕ, Γεά ηίϊ»·ρ8Π£0Γ νεί νεΓίΙΐδ νεί Ιιίαευδ εχρίεηάϊ §Γα(ία,
«Γ»;, ια), ττίξ', /οά, τοί, & Πηιίΐ€5.
ΡΓΕεροίΐιΐοηεδ ΓηοηοΓνΙΙοβχ Γυηε Γεχ, ΐν,
ϊις νεί ί'ς , ίκ νεί ίξ, ^οΝ, ττ^ίς» ού&'
ΡΓ3Εροίΐεΐο «κ ρΓ2εοε(1ΐΓ οοηΓοηϊηιεηι , «β
^τίί^κς , 6Τ τη«?ό. ίξ ρΓ3εοεάϊϋ νοοβίεπι 3ϋΕ
ά}ρΗιΗοη§υ«τι , ίξ α^χίις,^ ϊηϊήο.
ΡΓίΕροΙΐείοηεδ ά^Ι)>Ι1&Β3Ε Γυηε όαό<3εαιη,
««ί, χατβέ,
μίτά, 7τα.(>ά, αντί, «V/,
αμφι, 7Γίξί, αττά, ύττά, ιλτ?\>, ςυαπίΓη ΟΓηηίαηι
νίδ & ίΐ§ηίΗο»Ηο <1εο1αΓ&ήί1& είΐ ϊη δνηίαχί.
ϋΙΑΊ,ΕΟΤΙ ΡΚ^ΕΡΌδΙΤΙΌΝυΜ.
ξι/ν, α'ΐΛΐη Ίη ίοτηροβήοηε , ζυμφίξον, ρτο
ουμφίξόν; ρτο 7ϊ"ςονς, Βοτκέ ποτι, & Λη'κϊ ως,
ως ημας, 2(3 ηο*$ ρπ> παςά, Ίηιαάιιηι παξοι,
αάάιία μια , ^/ί χ,α,τα) ρτο χαπ£, & ύτται ρτο ύπά.
Ιηίιτάιαη ρ«τ αροίορΐη ααψαηίατ ρτο <υηΙ>ι; , 7τάξα
ρτο 7ίά(>ίς·ι, 3<3είε, υ*/ πάξνσι, αάίαηί; 'ίνι ρτο
ίνίςι, ϊηείϊ, ικβί, & ίιιηο Μμηΐιιτη ύαύεηι ^η.ρτίοτί
/)11αΙ>α) βί«ί &ιαη€, αιτη βιί* εα/ώαι ροβροκιιηίατ ,
^τίίξως ττίξΐ>
Γβηε&υΙε.
ϋε ιηιΐϋαηοηίβιΐδ 91335 Γνώευηϋ ρΓΣεροίΐείοΠ63 ίη οοπιροΠαοηε, οϋ&ΐΗΐνεΠ: ίη ν,ειίΝδ ΒαΓ7£οηΐ5.
' _ >
ΟΑΡΠΤ

0$

-φ

'^ΟΑΡϋΤ
~' ■ ' )
Ι>Ε

φ

%%ι

ΧΧίΐ.
,
· ■'.*

ΑοαΕΝτίΒυδ.
/γΛηκ ιαηάεηι ιχρίκαήχ οιηηίΐιΐί, ψι* αά οίίο οτλ*? / ΐ'ιοηϊί ραηα αρνά Οϊ<εοοί(ριΒαηι , ααιίϊαΐέ ά(
ααιηΐιιιιτη ταϊιοηι ΛξίηάΛΐη ιβ, <{ηο$^βΐ(ίά(ϊη ααεηχη$
βίϊΐιτϊ ψαηΐιιιη βϊΐ'κεί αά ταύοηειη Ιεχεηάι τεφάχεϊαΐατ, ίαρ'αε ρχ'ιηιο αχύ&ιχηιΐί. Εβ αιΐίεηι ααιηΜημμ (ΟξηίιΊο ιιιηι αά Ιεϋϊοηετη ξ£ ρχοηΗηάαΐ'ιοηεηι ,
ίιιηί αά [εχϊρΐΊοηεχη Οχλοοχηχπ νοοαίιιΐοηιτη , ϊηρχϊτηΉ
ηε<εβαχϊα. Αά ΊΙΙαηι ,· ,ηύία ΰχ<εύ βϊι ΊηνοοαΜα Ιεξΐηάιι &?'.εβεχεχιά'η ηοη ηιιαηήΐαύί , ηαοά /αεϊκηί ίαίίηΐ) [ιά /ίΓ(ί ααιηΐιΐξ χαύοηεχη ύαΐεηι; αά Ιιαχκ
νεχο ) ^«14 «'» οτηηύια άίίϋαηϊί>αι κηηηι [αΐιεηι ααεχιίΐιηι ηβιαηι & (χρήιηηηί Οχ&ά , ^«ο<ί
ίαηηοι
ηοχι βίεΐ βξτί, 0»αη ηε ^«/χ ί?τ^ »» [ζχ'ώεηάο^
[ζϊτί ορβχίει ΠξμΙ'α ραη'αη βέηεχαϊώαί , ρατύχη /ρεάαΙ'ώιΐί , ραΠιηι ειΪΛΐη νβ (τιλιπ & \ι'κ αιοεπίναχη Μαξϊβεχ ορϊιηΐΗί εβ~) ^«ο ψμ&φΐε νοοαί/αίιιιη ααεηιηβι
ίηβξη'κηάηηι,
;
;
Αοεεηϋαδ ί§ίϋθΓ «εδ ΓιιηΕ , Αεοίϋδ , Ογ3νΐ5, Οπχιιιηβεχιΐδ.
Ααΐ£α$ ΗίΗοΐΐ μΐιϊιπίηη Γ^ΙΙβΒαιη , ρεηυΐήπίΕπι & αηϋερεηνιΐΕΐιτΐ3ΐτι : Οπινίδ ϊη υΐείπι»
ΐΛπεαπι ροηίϋυι·, ςπαπινίδ ίη οπιηί ίγ!ΐ3ΐ>3,
ίΐυε οΪΓοαπιίΙεχο οβΓεβϊ, ΓηβίηίβΙΙίΙρΧΗΤι ςυαπι οΒ ηιιίάιίι ΓχΙΙαίΗοαδ άϊα Γοίει.
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ΟίΓουπιβεχαδ υΐηιηαιη αυϋ ρεηυΙηπίΗπι, & ςιίίΐεηι ηοη ηίίϊ ηβϋϋΓα ε&ηΐύηι , νεί η»ΐαΓ» ΩιηιιΙ
& ροΐΐειοηε Γοη§3ΐη οςςηρ3Ε.
Εχοίρε εαιτιεη οοηιροΠεβ εχ ΓυβμιηέΗνο »γΐΐοοίο & ϊηίΐηίΕο τ/ς. Ηχο εηϊιη Παΐ£ & ροε>
£Ϊ03, το«τ«Γ<», ταίτεΓίσ;, αΓειαηηβεχϋτη ΐη.αη*
ΐ€ρεπυ1τ!ΓΠ3 'η&ρβηΐ: 'όςις, $ιη, ότ/νος, κςινος,
ώτινι, ήτινι, ' '· ,'
'
Ροπτΐ35 & β§ιΐΓ35 βοοεπΕυυπι η3&ε5 ίη ηί$
ναοαρυ1ί$. ^φ, :
!&\ος ,
, ττοιω.
>
■ ■ λόγος,
βρατί.
*;'
. ' τύπτομίν, τιμή.
νοο3ΐηιΙϋΐη , φΐοϋ 3ου£υηι ίη υίπιηα Ηα1>ε£, γό03£θΓ οχχεοηϋΓη; <]υοά ίη ρεηϋΐ£πτΐ3,
ρ3Γοχγ£οηυιτι · ^υοά ϊη 3η£ερεηϋΐ£ΐ'ιτΐ3 , ρΓΟρ3ΓθχγΓοηυηι. 0ροά§Γ3νί ηοΕ3£υπηιιΐΕίιτ>3>
Ι&ιγεοηιιηι νυΐ^ο άίοίΕϋΓ, ςιΐϊΐηνίδΟΓηηί^ίΙΙβ,
ςυίε ηεςοε οοη£Τ3ίί3 ΓαηΕ, ηεςοβ 30ΐιειιηι ίη
ιιΪΕίϊηα η3οεη£, §Γ3νΐ£οη3 άίά ίοΐββπε.
νοοαΒυΙαπι, ςυοα^η υ1πηΐ3 αΓΟΰΓηίΙβχιιπι
η^όεϋ, ρεπ$ροιηεηοη είΐ; αηοςΐ ίη ρεηο1είπΐ3 ,
ρΓορεΓΪδροηιεηοη,
Οχγΐοη» ηινΐ£3η£ ίη ϊρίο οΓ3£ίοηί5 εοηεεχ- .
ίη βοοαιιη Γαυπι ίη £Γ3νεπι, &ευηο (ΙϊςαηεοΓ
ίγκλινομίνα, \ύ εΛ, ιηοΙΐηαΐ<ν. Θίονς Ημών,
ί)ειΐ5 ηοβξν-, ρΓΟ θίός.
Νοη ίηο1ίη3£ΐΐΓ Ε3ΐηεη 30ΐΐ£νΐ8 3(χεηΕϋ5 ίη
ίρΓ3 θΓ3£ίοηΪ5 Γεπε & εοηΓε(]υεη£ί3, (ϊ Γεςιΐ3*
£ογ άι&ίο εηοΐίείο» , θίάς σχ,Βαα ίιιη$. ®ίός
%$ι*.ί)ξΗ$ξ/ϊ) <γχο<\ ιρΓαπι (}ΐιο<]ΐΐ6 &ζ ίη Ηηε
■', ρετίο/

,
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ΐΐοάί; τχο'ντα βλίττα ο Θίο'ς, οηζηία νϊάβί

ΙπΕΰΓΓΟ^δϋϊνϋηι τ/<, κΐίηέΐ ιώίφΐβ Γιηίιη
βςςεηίοιη ^ςοεαιπί τίς»λθ·ί, ;ρζ'ί
ΑΝΝΟΤΑΤ.
\
. "5«»ί, ^«ϊ ύΐιηαΐάαηι ηρτώ/τιάαηί , ηιιοά Αόαην '
ίιιηι ϊη νοζαίαίο τιμύ , νοοιτ $γΑνετη, & ίρ(Ήτη νο~
(αίηΐιαη %τΑ<ΰϊχοηιιιη. 5ε<ί /αήΐιι εβ ϊφοηβο , ηαηι
β <\ιιϊ$ α (Ϊ£ηο , ποία &β%αϊα Ααεηχαϊ ιΰϊ ηοηιεη ίηιροίΐίΤί νείμ., %τΑ<υΊί ,νοιαίηΐβτ , &ώ£Ιϊο ϊρ.β βτανιχοηα,
ψιίΑ ξταγα Ααεηχιΐί (β ν'π&Ηία [ειι ΙίηεοΙα α βη'ιβΐ*
άίΧίϊοτ[ιαη άφιηάεηί) <\ααΙι$ ίη ιΐία νοοιΐ* τ<μ«; ^
Λ«ί£»ι (ρεέΙεηΐΗί νίτη , εηετχΪΑηι, ρτοηΗηααύβηϊιΐ. &'
οβάιαη ίΙΙικί , ΛκεηΧΗί αιΐιΐια εύχ , ^ <ί<#/ο οχγιοηα,
5ίν« 'ψίχιγ οχροπα βηι , βνε ΒαϊροηΑ ί)α)«ίτηοάι «βί»ίΒ*ι , τίΛί $αιη$ : ^ΗΑΐηνΪ! τεέϋια ΟΙεηατάιϋ Κ
4ί«, ί4»/<( άοοεηάϊ Βαϊ]Ιο«α ηοηύηιηΐ; ΑρρεΙΙΑΧίοηβ
ριίίίΑ εχ £ΤΑνΉ ΛΜϊηΐκι βξμτΛρ
νοίαΐ/ιιίαηί ϊηβ£ηϊΐκϊ. Οΐιοά β, αχ ηη'ώΗϊάΑηι ρΪΑοεί , ξ§ τείίε , <»
(οηΧεχχα & ίοηβεφιεηχΪΑ οΐΛΧΪοηί$ Ιε&ΑΐηΗ* & ρτοηαη(ΠΠΗ15 ηοη «χ Μΐιχαιη , βά κι ξΤΑνεηι ,
»/κ/ί»
#Μ£ί.τ ΒΑτροτίΑΐη ε']Ηΐτηοάί άίίίιοηετη νοίΑ^άα ; <τκ»ι
©υ/ &ροχεβΑΧε £ΤΑνν βι Αίΐεηϋα. Νεηαε «/?<*
βιρετεήχ ταιίο, ίΐιτ Όοοεχιιτ οχ}ΐοηα, ηΗαηι ηίιία άϊβίο ϊη 01α /)ΙΙαΙ>α Αίαηχα/η αοιχμη ηαχατά [ηα \)λ\>ϊπ
ροχεβ.
Ριιίο ΑΗΧεηι νεήβΐηΐΗΐη εβε, ηιιοά νίη ετιιάιι.ί
ηοΧΑΠΧ) & ίη Ηϊί εχίαιη Οΐίύ\πΙη\αι ΒαΜμι ηοβετ ϊη
εταάιίο βπο Ι'ώεΙΙα άε Ααεηχιίιΐ} , ηετηρε Ακεηχιαη Μιιίηιη ηΗηηΐίΑΐη ρτοηιιηύαή , ηίβ ίηβηε ρεηαά'ι , ίη 'ιρβί
νσο «ταχιοην (οη/αΗ(ιβ»6 & βήε , η\\ηηηΐ\ ηφ β~
· ■
ψΙΛ'

χ%6
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ηναίΐιτ άϊίΐιο ΕηεΚϊκΑ. ΗΊμ Ιε^ηάηΜ ηοη, ιβ 3-ίός
Β.κων, εΙιΐΛ υΙήηίΑ βΙΙαία .ϊη ηοηύηε Βίος, ηιιαβ
φί Β-ίός, βά 4ιρηβα. Αί Ίη Ιη'κ οϊΛίϊοηώ υ : Βίος
ίςιν '/λίως, Όεα$ εΛ ρΓορΐίκΐδ, ϊλίώς »;« Β-ίός,
ιιΐηιηα βΙΙαύα,ϊη Βίός φ ιίεναηάα; ηνία Ίη αΐιετ*
{ίφϊΐΐΐιχβηοΐΐϊΚΑ } Ίη αΐΐιτα ίεηηίηαί ρεήοάκτη. ΙΙΙιιΛ
€Χ'ΐΑτη ηοΙ>'ΐ! ρτοΐατατ, λμιημ εχ εηύ'ηκα ηααιτη
ρηηαηύαη&ιιηι φ ΑΜίέ &? εΐΑίε, Γκεί ργΊοτ άιίΙΊο
αΐιιιηι ΑίΗίηηι αιιί άγαιηιβεχιιιη ΙιαΙιαΐ, ι*ι Ίη ΊΙΙο
ίρ/Ό εχεηιρίο : Ίλίάς ίςι Β-ίός , (§ Ίη Ιιοο , σωμό. σα}
σώματος· σα. Ιάεο εηιηι Ίη ργΊπ) 'νοοώιιίΐίϊη χε)Ίύ·
ίαγ, ξ$ααιιά (\ηοψεβ$μΥΑ ρΙηξΊΐύγ χίΐε ααεηΐΗί , «ί
Ααιχβ & εΐαίε ρτοηαηάειιιτ , ώηι Ίη όηιηΊ νοοε Αάεή'
Ιίΐι {Αηαιηιηιοάο βηΐ ργορίεγ ρτοηαηάαύοηεηι , ηαεηιαάιηοάιιηι & Ίη ιοηβεψεηύΑ οΥΑίΊοη'κ ΑαεηίΗΐ βχμο'
ηοπιτη ΊηύΊηΑίατ, «ί άεργεβέ [)]ΙαΙ>αμ ε^εχεηάΑτη εβϊε
βύαίηιΐί. ;
Οΐιη νοοαίίε 3θοεηειι §Γ3νϊ νεί αουϋο ηο*313 ρεΓ αροβΓορΗυπι 3ο;ίςϊϋιΐΓ, ϋΓ3η$ΓεΓ£ΐΐΓ
βοεεηπαδ ίη ρίΐπίουδ ηυΐάςηι ύεο1ίηαΙ>ϊ1ϊοΐ]$ ϊη
ρποΓεητ» ί^ΙΙίΐ^ηΊ, καλώ, κάλ', πολλά, πόλλ\
χαλίκι, χαλί-π. 1η εχεεπ'δ ραΓίϊουδ αοεεη£ϋ5 υηα ααηι νοοβίί 3η;ίεΐεϋΓ : νταρ ίμοι, ρΓο
•παοά ίμοϊ) αριιά ηιε.
ΟοπιροίΪΜο ρΙεπίΓηςιιε ΓείΓαηίί: βοεβηϋππι,
κάλος > ρηΐώετ. φιλόκαλος, βηάΐοβι$ τηηηάϊίβίϊ. σοφός , βρϊεη$ , φιλόσοφος. ΗοοϊηρΒΓιίοηΐίδ α, ίν, οΓϋζ, & ηοηιίηίουδ ηιοηοίχ1]3ί>Ϊ8, ςιιβηαο εοπιροηιιηϋαΓ, ΓεΓε* ρεΓρειυαιη
εΛ, κινητός, ηιοΐϊϋς. ακίνητος, ϊιηηιοίϊΐϊε. «/κΊνητος, /ααίε τηαΗΙΐ!. δυσκίνητος , άφοιιίϋτ
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τηοΜΗί. παις, ραεγ. ίυπα,ις, ίοηο$ })αΙεη$ //Ιετο$ϊ πύς, ρεχ. τσίπας, ύγϊρεί. βΓίττκς, Η~
ρε$. χ5ών, ίενγα. άυτόχΒ-ων, ΐηάΐ£(ηα., Χ*ί\%
νιαηη$. άντίχύζ, ροΙΙεχ. ' ♦ ■
Αροεορε & ρ»Γ3§ο§ε ηοη πιαΕβηϋ αοεεηΐαιη , τυτιτίμιν ριο τ^τί/Αίνα», νεγίεγαγε.
καλοϊς, χ,αλοΐσι.
Εχείρε ρΓοηΟΓηϊηα, ηυοε ϊηβηε ;ο£3 3<!ΓαΓουηϋ, Ιτος, «τοσί,
ίκίΐνος, ίχ,ννοσ) , ίΙΙε.
Ιεεηι ^^Τ*» ίμοιγί, & ϋΐα το/«τοσί, τ»λ/χ«τοσ/, τοσπτοσ), ζχχκ. ευπι ο ρΓ2εςε<1ί£ Γ)Ίΐ3ΐ>3ηι
ίτη3ΐεαι, φΐεε ρεΓ ραΓ3§ο§εη Ά0)\άχ.\χχ3 ϊη Ηίχ
εηίηι ΓεπψεΓ εΛ βοςεηπνίδ ϊη ρεηοΙοΊη», οι;
πόντος, ποντόφι, κοτυλη<Ρών, χοτνλ^όνος »,
ΧΟΤυλ»£^θνθφ/ , ΐμίό&ίν ρΓΟ 6^2.
ΜοηοΓρί^β» 1οη§αΓε1ίΛ« ροΛ βροεορεη»
3ΐί(]ΐΐ3η(1ο ΗεουήιυΓ , υ£ ^«μ/ ,
Αΐί^υαη-'
άο οηχϋΐηβε&ιιηΓϊΐΓ, όϋ «λ ρΓο κλος, οίανυχ.
χ^ΓρίΌ κς}$γΐ , Ιιογάεηιη , νεί ρΓΟ χ($κΐΌν, ςαοά
{\%ρ\&&Λ ,βιγΐηατη , φΐΰε ρεγ ογϊΙγΜίη Ιαχιονα
ίαίεη$ /ογατηίηα 3 "ίγαη$ιηϊβα εβ.
'"ι.
Αγ ιηοηοΓγΠΗβ» 1οη§3 ροίΐ &ρΗ3εΓείίη τείί&3 είΓεϊίΓηββ&ϋηΕϊΐΓ, νιο ?<ρ«ν, ίφης, «ρ«5 φίν»
φί?ς> φίί. κν> «ς> ». ίφι/ν, ί'φνς» *<ρι/. φ£ρ, φνς,
ΌΕ ΑαΟΕΝΤυ ΑΟΠΤΟ.
ΙΤΙειπί» 1οη§3, ηυηςα3ΐτι εΛ ίη αηεερεηυΐα^* πι» αςοεηϊυδ 3θο£Π3 , Ά/νί/ας , Ά/νί/'κ,
/Εηεας. αν&ξώπα, ύοηήηή. σωμάτων, οογρογντη. ΡΓορίεΓ ηαηε Γε£υΐ3Πϊ πιιίΕβηάιΐ!» είΐ
βϋαυβηείο «οςβπίΗδ ο&ΐίφίοπίίη ίη ρο1/1χ11α&ί$
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,,

€ϋ£ϋβηϊΗνι5 ρΓόρβίΌχγεϋηίδ , αν&ξώττος , ίοη&ι
άν^ξοόπα, άνΒ-ξωΉω. βωμα, εονριι$) σώμα*
τοζ, σωμάτων»
Εχαρε ρΓίΓηο §εηίΕϊνοδ Ιοηίοοδ ρππιοεί
βιηρίίααπι, άιη'αω, 7Γ»ιλ«ϊαοΡίω.
. - Εχαρε Γΰεαηάό οπιηε5 ο»Γϋ5 ααβιΐίε άεείί'
η3Γ«οηΪ8 ίΐπιρΙίςίϋΠΐ , μίνίλίως, μίνίλίω, μίνρ
λίων.
» (
· ν
Εχείρβ ίεηίο §εηίίίνο5 Αΐϋίοοδ οιηήίυηΐ
ίιοηιοΓΟΓΟιη Γεευη^ίε άεοΙϊηΗΐίοηϊδ εοη«3&ΣΕ»
•πόλίωζ, ττόλίίύν» ττάλίων,
Εχαρε απ»πό 'νοοΒουΙ» ίη α/ & ο/. ΝίΓΠ
ΙίΙχ άίρηιηοη§ί . ηαοεη'ίιΐΓ Ιη 3εεεηΐ4οϋ$ Βγε-·
νεδ, αψ&ξωποι, τΰπτονϊα,ι.
δί ϋαιηεη ίη αά&τη άϊέϋοηε ΓεαυβίϋΓ 3ΐί-·
ου* οοηίοηαήδ, 1οη§3Ε οεηΓεοΐιηϋιΐΓ, άν&ξω'
ΤΤΟίξ.
Εχ §ί·3νί & 3θϊίο ίη ΰοήίΓαΛίοηβ
βειι-

ϋΕ ΑΟΟΕΝΤΙΐ ΟΙΗΧΙΙΜΡΙ,ΕΧΟ.
Τ οη§3 ηοη Γοΐ» ροίϊϊίοηε , Γεά* εχ Π2π;Γ3 Παβ,
Ληΐε βη»1εηι ΒΓενειη , Π ίοεεηϊυ ηοΐβα?ι>
αΓενιπιηεχο ηοΐβοίειίΓ, σωμα) εονρψ. τιων,
£νεχ. μχσϊι, μ^σαι. οιχ,οζ, διχ,οι, αά:$. Νβήι
& ηϊε αι & οι ϋΓενεδ ηίοεηίοι·.
Μ τύπτί, «πίψον, ρβΓοχ/ΐοη» Γαήε, ψί\&.
(ο\λ ροΠείοηε ρΓοάαευηΚΗ·.
Εχαρε ΛανεΓοίοπι ίικοί,^άοΊηϊ, λΑ ίϊίίΐίη*
ϋίΦΒδπι ηοιήίηϊδ β/χο/> »1> Ζηος, άοηΐΜ$> Η

* .'
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*8ρ.

Ιίεηιβ'π» ρ*ε»Τοη3τη ΑοΓ'ίΙί ρι-ϊίηί δ&ίνϊ ορϋιΐίνί
ϊηοιίί, ττοιήσιαμι, ττοιήσ-χις, τιοιγισαι , αά άϊΠίηΦίοηεπι ίηβηίεϊν! ποιησεα. Αε ποίνσ-&ι, βίο,
«Λ ΑοίϊΠαδ ρπηίϋδ ίιηρεΓ«ιΐ?ί νει-βΐ ιηεάϋ,
Οοιίϊ τνψαι.
>
Εχαρβ ειϊίΐή 16ΓΕΪ35 ρεΓ&ηαβ^ ορΐ3ϋϊνϊ α&ΐ·
νί άείΐηεηίε$ ίηοι, ίη Ηίδ εηίπι οεηίειιΐΓ Ηχο
ϊϋρΗΓ}ιοη§ΐΓ5 Ιοπβί, ψΐν^οιμι^ φϊιηοις, φίυ'70*.
•πτυφοιμι, ητΰφοις, τίτι/φοι. 'ίν^οιμι, 'ίι^οις^
_ ΙηΕεΗυίτι ρεηιιίαηι» οίΓΟίίΓηΡεέτίιιιΐΓ) ΙϊεεΓ
ϊιΐΐίιτια 1οη£3 ίΐϊ Γοΐ» ροίϊϊίοηβϊ Χαΐνιξ, ^αηΐχ* ,
ίανλαξ, βιΙνη$* Ιά εβιηεη ηοη ο&ΓεΓνίΐεΐϊΓ »1>
ΟΠ3ηΪΕ>118.
Εχ ίοαίο &" ^Γ^νϊ ίϊε ιη οοηη-βϋτίοη'β οϊγ·
€Πΐιιί1εχιΐδ, βοαίη^ βοατί, €ΐαιηα(έ. Ηϊε Λ
& «χοβίείαιηε, ^αοηιπι 3ΐΓεπ3Πΐ αευΐΰιη, αΐΙεηαρη §Γ3νεηι αςςεηΐιιιη 1ΐ8&εβ3Εν 5ίο ττοκΐτί»
Εχαρε τηΝ» λκΐ-οΆ, λητώ, ήΟίι λ»τώ, Ζ^ίοη&ηϊ. αι^όα, αι£ώ, νενεαιηάϊαρί , ριιάοΥεηι^
ςα3ΓπνΪ5 ζΐιψχ'ι οίΓουπιΗε,&βηΕ', 'τΰν' ηι£&)

οε ΑΟΟΕΝΤίΒυδ ^Ε^ϊ^IΝΑ* '
ΤΙΟΝΙΙΜ»
/Λιΐίΐ1ί!5 αοοείιΐΐΐ5 εΠ: ίπ Γε&ο > Ιαϊίδ ϊεΓε* εϊΐ ίΐ^
^^οΒΙίςοϊδ , ηϊΠ οΒίΙεε &1ϊ(μΐ3 ηε£οΐ3. εχ'ρΓίε(Ιίίτίδ, λόγοζ, λο'7«» λο7«» -λο^ον. Ά^ίίας,
άηύα, ώνίΐα. Μίνίλίως, /αίνίλίω» Εχείρί^παΐΓ
/ι

Τ

€ΑΡ. ΧΧΠ: ΟΕ Α(ΧΕΝΤΙΒυ5.
βΐϊανϊιΐ!. 6< ίϋ(>υ07της, Ιαίβ νιάεη$ , νίΙβ>ηαηΪ4
6 άχαχΗτης, ηοη ηοεεη$ , ηϊΰϊΐ τηαΐϊ βίζκηί
Γευ ΰοη-115, ρΙαοϊάη$: ςιαεε ίη νοο3Πνο 3οεεπΐοηι ΓείΓαΙίΜηι , ω <Ρίοποτα, ω μητ'ιντα, μ
ϊυξύοπα, ώ άχάχκτα.
θΧ)Έοηο§, αιηε £εηίΐΐνί & 03Λ\νί αΓευηιβε*
&αηιητ ίη ΟΓηηίΒιΐδ ηυπιεπδ : ο 7το/»τ«ς> βοεία,
τ» 7ϊό;«τ»> τω ποιητή , τοΐν 7τοΐγιταΐν, των ποιη
τών» τοΐς ποιηταΐζ. ή τιμή", Ιιοηον, της τιμής,
τ>) τιμή* των τιμών, ταΐς τιμαΐς. καλός, ρηίεΙ)εν, τ2 χαλί, τω χαλώ.
Εχεΐρε λίώς, τ5 λίαν, ρόρα/αί. νϊάς, τη
νίο), ίαηρίκηι.
Όεηϊπνοδ ρΙοΓ&Ηδ Γπ&Ωίΐηϋίνοπιπι ρπιηα;
& Γεοωκία: ϋεεϋη3Ποηίδ οίΓΟύΐϊΐήε&ϊίΐιι:, ςυαΙϊδουηςνιε ίΐε ηΟΓηΐηίΐϋίνιΐδ, 6 άινύας, των κάι·>
ναών, » μρσα, "των μασων.
Εχείρϊιιηϋΐιΐ' 3 ηοηηοΐϋδ, ο χλύνης, αρεψ^
των χλύνων. ο Χξήςηζ , /ωηεταίον , των Χξύςων.
6 ϊτησίας > Είεβαχ νεηίΜ5 , των ιτησίων. ή άφύνι ,
των άφύων , αρχι'α £βηιι$ ρίβϊ$<
Αφ'εέΙίνΗ ίοεπιϊηΐηαέ ΓΠ^ΓεαΠηίδ ΐαάχ άεεΐίηαΐϊοηίδ ευηάεπι πδοεηϋ ^εοεπίοπι ΐη §εηί,Ιϊνο ρΙϋΓ^Ιί, <]υεΓη ηΐ3Γαι1ϊη3 : ό άγιος, βαη*
£1η$, των άγιων, νάγια, των αγίων*
Ιη ηοππηαΐίνο ρ1θΓ3ΐϊ εοηνεηΐιιηί αϋοςυβ
ευιτι ηΐ3ίοπ1ϊηο Πη^αΙβΗ, ο άγιος, πάγια, άί
αγιαι. ήμίτΐξος, ηοβιν, ημίτίρα, ημίτΐξαι*
σοφώτϊξρς , βαρίαιύοΥ , » σοφωτίςα, άι αοφωτίοαι.

ΟΑΡ. ΧΧΙΪ. ΒΕ Α(ΧΕΝΤΐΒυ$,
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5ί Γη&ίουίΐηνίΓπ ί>ε ςοίοεαε οίεοΐίηαΐίοηίδ *
ίΐιηο £εήκίνιι$ ΓοεΓηϊηϊηί εϊπ.'ϋήιηε&ίϋϋΓ: τι/τ-·
(ίων-, νετίεναηχ, τύτττοντος, τϋτττχΦά., «γιλγτβσων* μίλαζ, ηϊξεν, μίλανοζ, μίλαινά > μίλαιν»ιν
,
.·'·■·,
Οεηίιίνΐ & <ϊαΕΪνί ίΙίίΓ^ΙΙ&Βί φιίηίΕΕ (ΙεοΐίΛΐΐΐοηϊδ, αεεεηηιηΐ ηα&εηί ίη ϋΙϋϊΓηα, ΓεΙίφΜ
03Γυ5 ΐη ρεηοΙιΪΓηα, .»{ χύ^ι Μίά&αίι Χ®\άς$
%νξίΐ Χ*ϊξ<* ) τω ,Χίΐίζί) ταΐν Χ.ίΐ£οΐν * των χα*
(ίων, -τρίίς Χίςσιί εχοίρβ τίς, τινός * ίηβηίϋαιη*
ϋ&βεε εηϊηι αοοεηεαηι ΐη ιι1ππΐ3, ίη οιηηίοαβ
Ηεηι ροΓΓρ )ιΐ(1ίαυηι είΐ άε §εηίιίνί5 &
(Ιδίίνίδ «ϋίί^ΙΙ&ίϊΐδ ηζύ$ ρεΓ ί^ηεορεη εχ ρπο^
ϊίΒδδ (γ\\Ά\)ϊ$, ' αννΐ(>ί α,νί^ος ,*αν<Ρ(ΐός, ϋϊ$Ί
Έχα'ρε ρδΡϋΐαρίή, θ«<ς> ααί ροβίί, $ίντόζ. ςάς, ςάντος, ηπΐ βεήί* ^«ς, φόντος, ηηί
άεάίί. ων, δντος » ηιιϊ εβ. τ'ις, τίνος > ϊιπεΓΠΗ
£Ααναιη & »1ί3 ηο|'α5 §εηεη$.ίη ηοπιίηίΐιίνσ
Εχςίρε ίεοοηάό ήορηίη» Γεφίεηηα,
^εηϊΐίνοιη ρΙιΐΓ&Ιειη ηοη αΓΟίιηιίίο&ιαηΙ;* πάν*
των ι οιηηίιιτη , έ 7ίας , ευ>45 άίΐίίνυδ ρίαπιϋδ
β(1 τταίον, των παίδων , ρηεγονηηι , & τταίς* των"
ψζωων ) Τνήαηοηιηΐ, & Γε&ο τ(>ως. των <Ρά'
«Γων3 ^μωωνϊ φώτων, χαρίτων , Β-ωων , φαί-·
«Ρων, ^ ηοιηίηβάνϊδ, ή^άς,βιχ* ό^μώς,/ιί*
ΜιΐίΙΐΐί* ο φως ^ /«/>«ί ςετνάγϊη$. το κςώς , γ/ζ*
ρηϊ. ό φί«)ς , ί;ζ>. » φως , ϊηιιβίο βι&α α}/ ϊ§ηε
ϊη' εγηγϊΐιΐϊ' Αί κ»ςος, κ£ος, οοήπτβ&ίΐ ίαηϋ εΧ
*«'«ςοζ, ία^ος. )ί«ςολς & «'^ός, Γεβνιΐ3πιβ|? ίϊρηι!
4 ίε&ίδ, »»ρ ίδί «λ

·· Τΐ

Ροΐχ·
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ΡοΙγΓγΙΙαΒαφίΐηία; ίϊτηρ1ί4;ΐιηιτι , ςπ«3θοςπίαπι ΐη υ1πηΐ3. Ηαοεικ, Γεείηεηι ίΙΙυπι ΐη ρεηιιΐϋϊηια οϋϋ^ηοΓΟΓη, ηιαεε αοαϊιοι· , Π βιτενϊίϊ
Πι, λαμπάς, λαμπάδος ,/αηψα!, ττοιμύν, ποιμίνος, ρφοη ' ·.
5ΐ νείΌ 1οη£3 'Πε, είΓονιιηβεθϊΐιΐΓ» ηϊίϊ οΐιββΐ 3ΐΐ<}«3 τε^ιιία ζεηεΓαϋδ, σωτιίρ, ΒαΙναίογ^
σωτνξος. α-γών, άγανος, οιιϊαιηέρ.
ϋίρΗιΗοη^ϊ ίυ & « Πη3ΐε$ αΓΟίιπιηε&αηΙιΐΓ* 3> βασιλίυ , πανταχ£> ιώιψιε.
Εχεΐρε 3ΓΐνεΓθΐιιηι ι<Γοι), Άά όϋίΓεΓοηΐίαπι
ίιηρεΓ3ζΐνΐ 1<Ρου> νϊάε ■> ιιΐ τυττΖ,
νοε3ΐϊνιΐ5 ίη «ς, α ρΓορηίδ ΐη «ς, είι ρΓΟρ3Γ0Χ7Εβηιΐ3 ,. 6$ι\μο&ίηϊ) ω&ημό&ίνίς. %ωχξάτης, ώΣίωΐί^α,τίς.
\
ΙττζΰμΙαΐΊζ ίύηΐ » μία, υηα, τ«ς μΛα,ς, τί|
μια, τνΙν μίαν. μΥι£~ίμία>, μγα}\μια,ς. αμφω,
Μΐώο, άμφοΐν. <Ρυο> άιιο, «Γι/οίν. μ»τΜ(5> ιηαίέγ ;$τημή<ΐτη%7 Ονα,' &νγάτη(>, βίίό, <\ιιχ ΐη
οΒΙΐςοΐδ ρ3Γο:<7ϊοη3 Παηε, τΐς^ματίξος, τ>ϊς
Β-υ-γατίξος. Ιίειτ» ΐη νοο3ΐΐνο, ώ σώτί(>, ανβ(?>
/αί^, 7τατίς, 3 Γε&ΐδ, σ&>τ«ζ> ανύς» οΓα-ης»

ΡΕ

ΑΟΟΕΝΤΙΒυδ ΟΙΙΟΚ.ΙΙΝΟΑΜ
ΝΟΜΙΝΙΙΜ.
^ΌΐρφοβίΛ & κτίίνω, οοοιάο. τξίφω, ηνΐτζο.
φ&ίίξω, οοΐΎΐιτηρο, ευπΐ-3<2ίνε €3ρΐαηΙπγ, ίυη. ρ3Γθχγΐοή3 , παιδοκτόνος , ' ρατΗοίάα.
, ^α* βνα$ ηυίτϋ. λαοφ&όξρς, ψιί ρορηίηιη ςοίΎκηψϋ. £ί νοτό ρβίΠνό
' - / Γ;
νιίαι-

εΑΡ. ^ΧΐΓ.ν ΡΕ Α<Χ·ΕΝΤΙΒυ5.

α?}

'ιιΓιίΓρεηαΐΓ , ρΐΌρΒΓοχ^οη* Γαηϋ; πατζάκτονος , ά ραίνε ζ7?(ενβ&ια;. &ν(ήτζοφος , ά /ενϊί
ηιιΐΥΐίΗΒ. λαοφ&οςος, ά ροριιΐο εονναραα.
(ϋΟΓηροίϊε* 3 χίω, βιηάο. βάλλω, ^αεΐο.
ττβλω, νενίο. λίγω, νεί-λόγος, εύιτι η»ηεη£
ρΓχροίηίοηειτι , ρΓοραι-οχ^ϋοηα Γιαηρ, πξόχοος* '
α^ηαΐίί. σύμβολο^ ονιεη. τιΧφπολος, ήιιϊ εϊν€ΐιτ?2Ϊΐ. κατάλογος, εαίαΙοζΗΒ.
Ολ\νη νειτό
βϋαηο ραΓΕίοαΙδπι ρΓΧροίΐΐ3ΐη §εΓαπΓ, ρ3Γοχ}'ΐοηα Γαηε > οινοχόος , ρϊηεενηα. ίζηβόλος , ενιί'
ηη$ ^ειιΙωΐΒ. νμνοττόλος , ααϊ Ι^ηϊηο* ίνα&αί.
β-ίολόγος, ΤΙ)εοΙο£ΐι$.
, .
ΡΓοραΓΟχγίοη» Γυήί ΓηΒΠ^ηϋίνα ίη «α, 3&
2<ί/ε£Ι:ίνί$ ρπιηχ οοηΐτα&ίε , ο χαι »' άλη&ύς,
άλή$ίΐα} νεΥιία$. ίυσφγίς, ίνσίβαα , ρϊείαί.
άσίβϊΐς, άσϊβϊΐα, ϊτιφίείας.
δΪΓηίΙΊίεΓ ηόιτιΐη3 ίη οια., ζ νπς, ίυνας, ίυ?
νοιΛ, ΙεηενοΙεηΐϊα. άνας, άνοια, βνΐίιϊΐα. ^<ανοια, ϊηίεΙΙϊξεηίϊα. . .·
' τ
Ιεεηϊ ίπια & ί/^α η Γιιββδηανίδ ΐΏϊΓοϋΗηίδ,
ο ψάλτης , ψαλτ^/α. ο 9το«τκς , ττοοίτς/α. 6 ^οτιϋξ, ίεα οΓωτ»ΐ(>, ΗΰΡοτίίςα, Γεα εΓώτί/^α.
ΌΕ ΑΟΟΕΝΤΙΒΙΙδ νΕΚΒΟΚΙΙΜ.
Δ οεεηΜίδ νεΓΟοπιιη & ραηϊαρίοπιιτι σαΓεί"νβηιίί Γυηε ίη νεΓΟοπισι οοη|υ§αείοηίΐπΐ8 ,
νίπτω, φιλίω, τιμάω ,ν ιΡηλόω , τ&ημι ? 7<π»/^, £\£ωμι, ^ίίζνυμι, Εοιίεηι εηΊπι 3οεεηΕΠ
Γεϋςα3 οηηηί3 νεΓ03 ηοίαηϊιΐΓ, & Π ςυίίΐ ρεοαΙίϊΓε ίη ηοηηυ11Ϊ8 οεαιπτ&χ, ίά ηοε^ιυπι εΑ
4η ίϊη§α1κ οοη;α^3είοηίηα5.
Τ 5
Αοοεη-

Αρ4

ΟΑΡ,ΧΧΠ. ΠΕ ΑΟΟΕΝΤΙΒυ*

Αοοώηίοδ 3Ϊί3Γυηι ρβΓείυεη θΓ3είοηΐ§ «Γυ
οοΓεενβηάϊ & εϊίΓςεηεΙϊ ιαηε,
ρε ενοιλτιοϊβ,
1ρηο1ίείθ3 άίαιηειιι· ίΐΐβ ; (]νΐίΕ ρΐΌρπηηι 3οεβη·
. ενιη> ίη οοηεεχειι ΟΓβΐϊοηίδ νεί οηΐηίηο βεηίειχχηΐ; νεί 3(1 υ1είπ>3Γη Γ)Ίΐ3ε>3Γη ρείεοεάεηείβ
«ϋ&ίοηίδ ΓβπικίαηΕ; νεί οεηέ εχ οηο Ιοεο ίη
3ϋνιηιεΓ3η8ίεΓϋηϋ; υε \πτϊ μοι,άκ ιηώϊ, α τ<ς,
β^κϊί, ϊς-ιπόλις, φ οινίύαί, ςυ3ΓηνΪ8 ίηεβι>
ίΐοηι Γνιαρι ^ιιο^ιαε αεεεηίαπι Γεεϊηε3ηε.
Β-ερεΓΪνιηϊαΓ Εηοϋείθ3 ίη Γεααεηεΐοείδ ρ3Γ(ΐ«
1)ϋδ ΟΓ3ΐϊθηΪ8» . ,
V Ιη 3Γΐΐοιι1ο, τ2|& ροεεΐοέ τίΐί, ρεο ΐη(ίεβ*
τη'ιΐο τινός, αΐϊοη^ηί, & τω ρΓΟ τ/νί, αΐϊαιί,
Ιη ηοηηΐηε εηοΐίείαιηι εΛ ίηείείΐηΐΐιιηι τ/ζ,
ένιτη οεπηίοαδ Γαϊδ εαίίοιίδ. Αε τ/ς, τί, ^«/ί,
«ρ**, φιοά, ίηεεΓΓ0§3είνϋηι , ηοη είΐ εηοΐΐεΐ*
€ύνα, Νιΐδαιΐ3ηΊ εηίιη Γυυητ 3οςβηεηπι 3πιίε.
Ιίι,
ίη ρεοηοιηίηε ργΙιτιςε ρειΤοηξε εηοΐϊείς*
Γυηε ε3ηεαπι :
& Ηυ)υδ αΊβΙεέτνίδ μώ, μοϊ,
μϊ, ηοη 3«εεπι ίμϊί, ίμοϊ, ίμϊ, \ιε ηεε <ϋ&ίεέίί ίηάε η3εχ,

■

δεουηείχ ρειτΓοηχ εηο1ίείθ3 ΗχεΓαπε, σ«>
& ε/ϋδ άί»Ιε£Η ην, & τώ, σοι, αιιη κϋαΐεέτο
το<» σί, ε}ν$φΛΖ άΊ&\ε£ϊ\ι$ τύ & τ«,
Τεεείίε ρειΤοηίε εηείϊείοβ ίαηε « ευπι &&>
^|,δ *υ & '**Ρ9 & » , οε ε]ϋΐ6ιι$(ΐ3Πϊ ρΐδεβε,
οι, ί.
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Ιη <3αα1ϊ β;ο5(1ειη ρει-Γοηο: εηείϊεϊευηι είΐ
σφϊ & σφα), ίεα σφωϊ, ^ιιβηοΐο κχίρΐεαΓ ρπ>
σφέ ιετύχ· ρεείοηχ ; η&ηι σφαϊ Γεεηηάχ ρβΓίοη« ηοη εΛ επεΠείοαιη.
Ιη ρΙΰΓαΙί ε|α5α*επι ρεεΐοηχ βηοΐιείαπη εΛ
σφίσ-ι, & σφιν, Γεα σφ/\ ρΓΟ σφ/σ-;> υέ,&
σφί'ας, ρΓΟ σφας> & ψί, ρΐΌ σφέ> Γβιι σφίας.
* Ηΐε 30<3ε ροϋείε» ρΓοηοπιϊη» /κίν & νίν, ρΓΟ * >
<ίε α,υΐΐπΐδ Γορηϊ εβρ. ία.
. .'·
Εχ νειτοίδ αΊιο Γαηε εηείίείεα, Ιιμι, βιτκ,
& φημί, άκοι ίη οιτιηΐ6ιΐ5 ρεΗοπΐδ & ηιαηιεπ'δ ρΓίτΓεηπβ εεπιροπδ ίηϋϊθ3εΐνί Γηο-άΐ, εχοερείδ Γεευηάϊδ ίΐη§ιιΐΕπΙ)ΐΐ5 , φίίς & ι/·, α,αζε ηοη
ίηςϋπληϋϋΓ, Ιΐεεε αϋ^υί ςοηίΓαποιη 3ίΓεΓ3ηε
Γ^ΐεεπι άε !<. Νε^υε εηϊηι άε εηείίείεΐδ ΐάεηι
οπιηεδ Γεηείυηε , η3Πΐ ςυαδφιιη νοοεδ η3θεηε
ηοηηαΙΗ ρΓΟ εηείίποίδ, ο,ιαβδ αΐϋ »6 εηοΐίεΐέίδ
εχείαάαηε. ΟΕεεεπιηη ΐ'/ς ^εαίαπι ρεο 1/ ρΐεπαηε βηείΐείείδ 3ηηυιηεΓ3ηε.
ΙηςϋηαηϋυΓ εείαπι ηοηηυΐΐαε Ηοηιπι νεΓ&οΠΐΓΠ άίϊΐεέτϊ, «ε ίσα), ε$, ίντϊ, εβ, ϊεεπι φβτί,
ρΓΟ φησ], & φαντί, ρΐΌ φΛσλ
Εχ »ΗνεΓΕ>ϋδ εηοΙίεΐθ3 Γαηε ποΒ-ϊν, ποΒ-ί,
αΐϊαιηάε , 7το3·/, αΙΊαώϊ-, ττοτϊ, αΙίφιαηάο)
7ΐ£ς , ^υοάατηηιοά) , ττω , αάΐηιε , ' ώιιη , πίϊ ,
αΙϊοηΜ 3~ίτη , η$ρϊαηι, & ίΪΓηϊϋβ, ςαηι ηοη ρΐΌ
ιηΐεΓΓθ§3είοηε , Γε<1 ϊηίϊηϊεέ »οαρϊϋηειΐΓ.
Εχ οοηίαηέΐΐοηίοϋδ ιτιυΙΐίΕ Γαηε εηοΐΐείεχ,
7«\ *ί> τέ, κέν,
ραέ> νι>, ,3·«ν, & ίΐηιΐ}ε$.
'
.
;
' . ■
Τ 4 '
ΚΕΟΙΙ

ΐρί
•
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ϋΕ ΕΝΟΕΙΤΙΟΙδ. ,

€"1 αηεε άίέϋοηεπι βηοΐίεϊεβιη Πι νοοαδυΐαπ»
. ρεοραΐΌχ^εοηιιηη , &\ιΐ ρΓορεπΤροηιεηοη,
ΐυιη βοεεηεοδ εηείίείεα: 1τ^^§^3^, ίη υΐείπ^π»
6)ΐϊ5 Γ^ΙΙηΒβγπ, ΐηκκσΐ μύ^ αιιάίνίΐ ηιε , ηχ,ασί
τίνος , απάϊνϊί αϋ^ηειη. αίν^ξωπός ίψι, ύωιιο
: φ. σωμασα, οονριι$ ίαιιιη. δϊ,ΐΛΠίεη υΐεΐπι»
ρΓοάαεαιαΓ ροίϊεΐοηε, ηοη Γεεϊρίεε δορεαπ»
οηείίπεχ, χϋζυξ Ις], ηοη κνξνξ *ς·* > αυλαξ
Εχείρε ρΓοηοτηίηα εηεΙϊείοΕ,',ο,ηβηιΙο ροηνιηιυΓ Λγτι ρ3Γπεα]ϊ$, ίνίκα, ηηκα, «ν«»α,
ργορΐετεα , ε)η$ νεϊ £να(ϊα. ίνίκα μ\ίγργορίέτ
ριε} Χηχα. σ«, ρνορίεν ίε.
*5ί εηςΚεΐεαιη <ϋ£ΐίοηεηι ρΓ£εε^3ΐ νοχ ρ&ΓθΧ)Γεοπ3; ΐυηε εηεϋΙίοΕ, ίΐ ίΐε ιηοηοί)Ίΐ303,
Γϋΐιιη αεοεπεαπι οιτιηϊηο ρεΓάΐε. ΆτςίίΛς τβ,
λόγος μα, βηηο ιηειι$.
Αε ίί <3πΤ}Ίΐ30ίϊ ίϊε εηεϋειοβ, εηηε ΓεΓναί
βεεεηεϋΓπ', λόγος ίςι, βηηο εβ% Πί'τςος <φ«σί,
Ρείνιι$ άίεϊί,
^ Οαοά Π ρΓ£εεε<1βη5 άί&ίο ρεηχύχΛνηζτη ΓοΙλ
ροίϊεΐοηε 1οη§3Πΐ η30ε3ε, υ1ίϊπΐ3ΐιΐ(}αε βέ
νετη, επείίείο» Γεςπεηί ΓεΓηΐεείε βεεεηεαιη
Γαιητι ίη ρΓχεεΗεηείδ υΙείΓη^εη, ηοη Γεευδ,
αυαιτι Π νοεαηυίαιτ» ρΓορεπΓροΓηεηοη ρεχεειίεΓεϊ, υε ^υίΒυδ^αηι ρΐβοεε, αν^ςεί μοι ίννί7Γ«,
Με ?ηζί>ϊ νϊνητη. αν<Γξά τ/να, φιεηάατη νϊνητη,
?1ϋ ε3Γηεη χηαό ρΓοοΕΟΪΐΐεεΓ νοίαηε^ αοεεηΐυπι ηοη Γβηιίεεϊ, ΓβεΙ βαηκ», ίϊ (1ί6ΐΐο εηοΐί
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ΐίθ2 Πε ΓηηηοΓγΙΙαΒα : Γειίηεπ βυεειτι Π Γιο <3ϊδίχϋ3ΐ)3 , αν<Ρ(>α. μα , βίν^οα τινά.
$ί άΐφΐο ρΓεεοεάεηδ εηςίίείοβτη , Πε όχ-^εαΠ3, 3ΐιε ρεϊΐΓροπιεη», ευηε εηο1ίΕίθ3 Γυνιπι 3ί>
οεηευΐϊΐ αιηίιεϊε, ίίνε Πε πιοηοί)Ίΐ3ε)3, βνε. ρο1γ{γ1ΐ3ΐ)3 , ττατΥίζ μα , ραίεγ ιηεηί. όζβί μί} υϊ·
(Ιεί ταε. όξόο τινας , νϊάεο /]Μ0$άαιη.
ΚεϋΐηεοιίΓ εβεηεή εαηο ϊη 3^6εα (ΙϊΛίοηβ
Ηοοεηευδ βου,επδ·,
ίη οοηεεχεα ΟΓΗΐϊοηίδ
ηινίΓδηάιΐδ 6Γ»ϋ ίη §Γ3νειτι , πατξά; ίςι , ραίνϊ$
φ. Θίο'ς
Όευ.5 ύΜΐί,
ΡΙεπ^αε (1ο£Η νο1ιιηεΡΓοηοηιίη3 εηόΐίείοα
ΤειϊηεΓε βόεεηειιιη , <]\33ηύο ροηοηΐϋΓ ουπη
ρείεροΠείοηίΒυδ, 3υε αιπι εΠδίυη&ϊνίδ όοη]ιιη*
αίοηίΒιΐδ * ΑΗά <7ί, ρνορίεν ίε. ττβςϊ
άί ΐε,
κατα μ} « «ι, [εοιιηάπηι ιηε αιιί ίε.
Οωη ρΙϋΓ» εηείίεϊο» οοηαΐΓπιηε, Ιαηο
ρπύδ ροΠβποπδ βοοεηεηηι, Γεςϊρίε, ίΛΐαιαεάβί
ςνιε ίγηεηοΐϊεϊς», τνπτα,α'ι τινίς μί, νεγάεναηΐ
ψηε αΙζι]ΐίί.
Ρ€γΓοπ3 ίςϊ, ούπι ρπηαρήιιη οΓαίίοηίδ εΛ,
&\ιΐ {ώΜΊιά ροίΐ κκ, και, αλλαν, &>ς, ίΐ} τατο » ΓβΓηΐεεΐι βοεεηειίΓη ϊη ρποΓεπι ίυβπι ίγίΐβ1»3Γη, ίς-ιττόλΐξ, εβ εϊνίία$. και ϊςιν, & εβ.
αχ. ίςιν, ηοη εβ. ώς 'ΐςι, ιιί εβ. \ι \ς-ι, β εβ.
τ«τ'
^οί· ^/?. Α{ΐ35 νεί 3ΐη]εεϊε, νεί ίη ρΓ3>
ςεείςηεειτ» άΐοϊίοηε;η εε/ίαε, .νεί ϊη υΐείεπ» (αα,
τεείηεε: |ιιχε3 εε§υΐ3δ 3ηεβ ρεεεΓοπρΓΒδ* ,
<3ιι%ά3ΐη <1ϊέεΐοηε5 οηιηΐ &οεεηεα οατεηε,
'-ί} *>β'ζ> *?>
Οζ>'*ν > "» «χ> ρόίϊυηε ε»·
ΐρ«η Ιι»ε>οτβ αςοεηειιιη ϋίέεϊοηαηι εηεϋεκ:*·
Γ
Τ ϊ
ΓΟΟΙ,
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πιηι, Π ίΠαδ ίη ΟΓβεΐοηε ρΓΧοε<ΐ3ηϋ, ογί, «^5,
« μο/ άν<Ράνα} ηοη ρΐαεεί ηήΐή.
Όυ ϋαιηεη εϋϊβιη ίυηο, ούπι ρεποάυπι είδα*
(Ιίι, βεικυιη βοοεπεαπι τεαρίε, Ηοε πιοάο «,
ύιηίΙηεΓ & ρΓβφοίϊιϊο ίξ, ούπι βιιε ΐη ίϊηε νει>
Γυδ βραά ΡοεΕ35, 3αε ίηίϊηε ρεπο<1» 3ριιά ογ»^
ιοΓεδχοΙΙος^εαΓ «ξ.'
Ρογγο , ς«3Ε η^&εηιΐδ θε εηείϊηςίδ ΐΜάίώ'ιτιιΐδ, €ΐ3ΓΪύ$ ΓθΓϋ3ίΙϊδ εχ Γαβ/ε&α £3βε1ΐ3 »ηϋε1ϋ§εηεαΓ,
»
,
ϋ 1 0 Τ I Ο Ν Ε 5 ΕΝΟΕΙΤΙΟΛΕ
ΜΟΝΟδΫίΕΑΒ^Ε.
ΑγιϊοιιΙ. {τ», τίί» τδ? ρΐΌ ϊηάεπηκο τ/νος,
Νοιώ.
[ τ/ν/.
,
τ/ς, τ/, ίηάθηηϋυηι.
ΡγοποΙΓ). μ», μίυ, μοι , μί,
,
σα , σίυ , τ«ι>. σο/ , το/. σ« , τυ , τΐ, ■
\έ, ίυ, ο'», ί. σφί, ο-<φω, ψί.
-ίφιν, σφι, μ/ν, ν/Γ,
νεΛ.
'ίις, αευίοιη.
( ,
ΑεΙνεΓ^ [ττως, ττω, πη, ττω, & α1Ϊ3(Ιοη/οη- (τί, 78? το'? 7!Γί<>
νΜ> κί> κ6ν'
έΐίοηεδ. |_ νυ, ννν, 3·«ν, /5α, μ*ν, & Πιηίΐεδ,
ΡοηιιηηΐΓ νςο3ΐ?ιι1ϊ|'αν3·^ω-"|
\αν<Ρ(>ωπος
Ιοςο Γε§«ΐ3Γΐιιη. Ιί&-^ ττος ^ΐΓαηδ-^ τ/ς.
α ο ε Π οεενΐΓΓ3Ε άΐ- 1 αν<Ρξ& | Γεπα ηΈ | αν<^ σ«.
άϊίο ςυ^αδςαη^νίθ [σώμα ]
[σώμ^βΗ. .

^.
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Ρ3ΠΪ5, 3θοεη<:ιΐΓη \\ζ-*\ζώων ")'
{ζωών μα.
1>εη$, η% \)3εο τιοιηϊ-^λί'γίΐν \ζτΩΚ-\λίγίΐν σ».
Γα ροίϊεα, εηοϋιΐςεΕ|λο7ος ^εαπί {λόγος σ».
Γυιιιη αοεεηευΓη νεΐ!ο(>ω
|
\ 6ξω οί
ίπιηχΓεπιηΓ, νεί
άγαΒ-όν')
[άγα,&όν τ/.
βΓηίααπΕί νεί τεάΚ.εϋίηεη£ &ϋφΐαη£ΐο ,
ηεηϋ, 'ΐΐί ίη (α'ΒβΗα ούιϊί ροηναηΕϋΓ ΐμφατιχ,ώς, ιιΐ «κκσα σκ, <7«ί/ζ'1νϊ{ε} & ?ιυη αΐίηιη.
Ό I δ 3 Τ I I Α Β Μ,

'

Νογπ.

(τ/νος, <«μ·, ρεΓ οπιηε$ εαίϊΐδ & ηνιΓηεΓΟδ,
· ,
Ργοποπι. ίΒιν, ίοχ σφωί, σφΊσι^ σφί*ζ.
ν&ι\).
ίιμι, ίσσι, ίςι, ίντι, ίςον, ίτμίν , ίι·
\ μίν, «ς-», ίίσι. φνιμ»·, φίΐ57, <φα·π,
φατον, φαμνι , φατϊ, φασι,
φαντι.
Λ<ίνεΓΐ). ττοθίν, τοτί, τγθ3·<; 9γο3·«, & β <}ϊΐ2ε
[ Γαηε
'
(ανΒ-ξωποϊ) ΓΓίηδΓε- {ανΒ-ςωποί τινίς,
\οωμα,
]ηιη£
[σώμα, τίνος.
[αΙγα.Βόν )ϊτη'ιζ- {άγα,Βόν τίνα.
'ορ»
Ιεαπε
'\όρώ τινας.
ζώων
|
[ζώων ίςί.
λίγαν
\τεύ\ λίγαν τινά.
λόγος
ηεηε
\λόγος τινός,
άνϊ'ξα
)
[αίν^ζα. τινός,
πφτηςιισ'νώμίνον
; —6 ^ α£ κΤίξυξ
> υΐάιηα
ΐςίν. 1οη§2

ΟΑΡΙΙΤ

ΟΑΡϋΤ

XXIII.

'

ΚΑΤΙΟΝΕ ΙΝνΕδΤΙΟΑΝΡΙ
' ' ;' .
ΤΗΕΜΑΤΑ. .. .
/ }ικιηιαι (αξ· '
$βηεϊΛύτη άε νετίϊι άε/είΤινϊι
& αηοκαΐϊί. Νηηο οΐά'ιηε αίρύαΐ/εΐ'κο οοηιεχβη·
άιΐ! εβ Ίη ξΥΛίίΛτη )ανεηίΐΐίΐϊ εαίαΐο^ια αηαηιαίοταηι, ,
ψύβί ιηβατ Ιεχκι, ταηοηεηιηαβ ιΗεηιαι'ιί'νιΐ ίηνεβί, νεί ιη [αα ίειηροτα άεάιιοεηάί οβεηάαΐ , ηιιοΛ
*ί Ιεχϊίιηΐϋ βαί , ρτίτηο ηεοεβίεεβ) «I ραγΑάίξηιαίΑ
οηιηίαηι οοη' ιι^αΐίοηκηι ρνοίε ρετ(ρείϊα , αηϊηιοηαε οοηΐ'
γγεΙ)ε_η[α ΙιΆϋεαηΐΜΥ. Ομό/αέΙο, β οβετατατ νοοαίια*
Ιιιτη } άαϋΐείψ'ε, η»*η βι αηοιηαΐατη , αά ΐε^πίαι [αρετηυ βεηεταϊιηι άε αηοηιαίιι ίταάΊΐα* , εοίΐ/ιι°ΐεηάΐ(ηι
ΗΧ, Όι β ([φ 1)<£ϊεαί, αίηιγη άχβ-ομαι, λαμ~
βάνω, α,ςήσκ» , πολιμΜούω , © βίηϋϊα βηί άηοιηαΐα , βαύΐϊ οτηηεηι άΜίΑϊϊοηειη εχίιηεί εαραΐ >»β</£
ηοιηιηαίιαη άε αηοηαΐϊί.
0»οά β ψΐί ηοη ίη ίρβιηι ύετηα , [εά ίη ίεηρα$
α ρΐα/εηίί άϊβιηίΐιιιη ιηάάαΐ , εοηβάεχΑηάα άιΐϊβεηΐετ
ετκηί [βαΙ;α ίϊΐ'ιιΐί άαϋοηα > <\η&. , ηααΐαηαε βητ, Εχ
ΙηΛϊΗΐη εηίΐη αοηταΐα ίη/ρεόίιοηε ίύεηια νιΐ βηε Ιεχηο>
νεί ορετα Ιεχίά βαάίε άεργείκηάακγ. ϋί β αίεαηαΐ^
νετίι ξταήα, ραηίάρίαιη ραβινκαι , οφ^·ησόμΐνος>
βαίκταηι ιΙΙαα ραβνηιη ίηάίοαΐηη ηίοάί^ ιιεοεβΊιήο
(τϊΐ% όφΒτίσαμα,ι , & Αοήβιΐ! ρήηιαί^ άφθηΐ'»
αΙ> ύοε βηϊηι βΰΐηΐΜΗΐ /ιϋΗηαη. Κ»φι αβεηάεηάο
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αά ρχ*Χεηί%ιη\ Ίηνεη'ιει }αχία ηονίαί ΐΥαάΊίΛΐ Ίη νεΐ~
έ/ί » ίεηΊατη ρετ[ον,αηι ρτχίεϊΊύ εβε' ώπται. Νατα:
ντ & τ ΐεηιια ΐταηβεναηΐ Ίη Αοηβο Ίη αβρ'ηαία».
Ρτϊιηα εΐ£ο ρηβηαεήί ώμμα,ι. Ρχαΐεήίαηι αϋΊ·
•ναιη ώφα,βνε βΐ ιιβίαίιιηΐ) βνε ηοη} άε])οοεηαη
/οΙΙίάίΐα ηοη ετίί , ηα'ι ύενηαχα Ίηάα<>αΙ'ιί. ΡπίατΜη
αίΐίναιη οψ(ΰ , βψΊΑεηί α> ργ<είεήύ βνιί αα^ηιεηίίΐϊή
ΐεηιρογαίε, !Ϊ\κηΐΑ Ί^Ίιητ' εήί 'ύβί ΰβω} νεί,οττω,
•υβ/ οφα», νεί ο-πτω, νείβ αίΗν.α «βίαια ηοηβητ^
Τηεηια εήί οβομαι, <υεΙ οφομαι, νεί Ιτιτομαι.
ΑάΙήΙχ ίαηιίαη Ιεχίεοη> β αΙΊΐετ εχρζάΊχε ηεη,ανυεήι , »
& τερεήει άπτομαι:
> ., ■ Ν '
5/£«γ ααίεηι αραά Ί^αύηο$ εχ οΐ βηΊί'α αβ,<υαηι
βήξετε νοίετη , )αί βι$ηηε εβ , «ί εο βαάΙΊιΐ! άεροηεηίϊα & ίοηιηιαηια , ηα& [»ο ραβνα ίαηίιιιηηιοάο ιετηι'ιηαύοηε-κβιτραηιιΐΥ) ίεηιροτα βοηηεηιαί , Ίΐα&ηιιιΙίο
ίηαβίί αραά Οτάίοι , τεαιηεηάιιηι εβ αά αοΊινα} είΊαιηβ βηι οΙ>[οΙεΐα , & Ίηαηά'ιία , «ί ε? ρτοιηρίΊιΐ! αά
ΊΙΙα ιειηροτΑ, ηιι& βηΰ ραβίνα νοοε ΐαηΐητη τερεήαηγκγ, {οτηιαηάα αβεηάαηιαί,^ «ί Ίη Ιιοί εχεηιρίο ν'ιάεί:
βκ\ομα.ι , [πα ίεηιροχα βιηΊί α βχλίομαι. Αίύρε
εϊ^οϊηιιβταίΐιτη βαλία), βαΐΗηαη εήί βχλήσω, Ρτ<είεήίΗΐη βίβύλημ.αι , 'νοΐυί, βίβ&λνσα,ι , νοΙυίΛϊ,
βίβύλητΛΐ ι νοίϋϊί. Ηί«ί Αοτ. ι . ίβχλή&ην, ίβα·
■ λτΒ-γις , ίβχλν&γι. Έαί. ι . β^λϊΐ&ήσομαι. Ραί.
ηιεά. βαλνσομαι, & [κ οτάίηε ρεγ αΙια$ ηιοάο;.
Οαοά β οβεταίαχ /«ί««ιι». Ίη ήσω , νεί Ανήβικ
ραηίήρϋ ίη ησας , ηονεήί ίεηιραί ΊΙΙηά ρΙξϊΗηιηιΐΐ α
ηιεΎίιο Ίη ίωνεΐ Ίηαω άεήνατΊ,Ικείβεήροβϊί,αι ίεηιραι Ι)οο ,Ίη ρϊφηίί ηοη βί ατηρίίια ίφίΛίμτη , άηι βέρε
(χ άτζκηιβεχϊί ρτ^βειηΊΙΐΗί^αίΙα βιηι Βα^χοη* , «ί αν-·
αί/ ζίνίςίω, αο^βο, «Γείεο,
βηιΐϊα.
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ν ' 5< νετο /«ί«Γ«ί» \η ασω εχεαί , ίίιειηα ετϊί νιγ*
\)ΐιη\ ίη αω <νιΙ αζω > β ίη ωσω νεί οσω, ίΐηηια ενίί
οω (ϋίΐ ωω , φιοάβ /αίατατη άεβηαι ίη ισω ρεγ )οΐα ,
χΙηπλλ ρΐΐτιιηιηΐίέ εύι νετίητη ίη ιζω αη% ιω. 5ί <νετ}
ίη υσω, (ιαΐ( ύεναα εήι νετίηϋη ίη Λίζω, νεί υωί
νεί νμΐ,
,
·,.·■··
ΑίκΙίαη* ψη^Μ έοηάαοίί αά εχρεάίΐαηι ,ΐαηροηιηί
/οτηίαΐΊοηεηι , ίηετηαύ$<\ιιε ίηηΗΐ/ΐιίοηεηι , «ί ^ηϊι εχ
οοιηροβύί αΙ/)ϊ(ίαί ρτάροβιίοηεηι , ααί νοζαίαίαπι ηιιόά
< (οηιροβύοηεηι $αάι ; \)αο εηίηι^αβο ηικίιο ζΐηια$ ιΐιε-*
ηια ίηάαβώ\$) ααΐ ίηάα&αίιιηι ρετ βα'ύεηιρότα άεάιι·>
€ε$. ϋί β ίηάάαί ίη Αοήβ. ι. ραβϊνχηι χ.α.τίλίίφ*
&ην, ΓεΙίΛϋδίϋΓη, βαύηι αάνεηεί (βε οοιηροΐΐϊιιηί
εχ κατά , αΐ'βα ετ^ο ργΰΐροβίϊοηειη , τεηιαηεύίι ίλίίφ»
Β-γιν 5 ιιιηό αάΐι'ώίίίι τε^αΐίί & άο<. Ηΐίιεηίίί , Ιίϊζ & αΐίαί
■ραβτη ίγαάΐΐίι < ίηνεηϊεί ίαηάεηϊ λί/ττω» ΓεΗηηυο»
λί/ψα» , , λίλαφα , λίλίίμμαι, λίλίΐι&χι, λίΛ«7ττα/, ί'λίίφθ·»ν , ίλίί<φθ·«ς, λίΐφ3-κ<τομα,ί «
Ιβΐ» «ατοί, χαταΛβί'Τά^ χα,ταλίί'ψω , χαταλί*
λαφα. Ναιη ίη /οτηίαίβοηε ΐειηροηιηι ψεοΐά αά^Ηίιί*
ϊπηΐ) & ίηάε αά ρχ&ϊεήιαηΐ αϋίνιιτη, Ι)ίηο αά ρα$->
νηηα αΙ> βοο αά Αοήβηηι ρτίηιαηι, & ίαηάεήι αά
/αιιιΠίΐη ρήηιαήι νεηίεηάιαη εβ* Η<τ£ εηίηΐ ΐοηροτΛ
(χ βεβε ναΐάέ ϊοηάηηε αρία [μηί > 6# αί> εχετύΐαΐύ
αη'κο /ει έ ,ηιοηκηιο ρεταιχΐπηίαν* 5εά ηαηο ίρβμηί
•υεύύηιιη ά'φάΐίοηιιη οαΐυΐοβαηι βα\ήνη^αφα * ι*Ρ
'υετίια απΘ?παΙα, <7«<* ίη ({Μύάίαηη ρϊ^Ιεάίοηύιΐί σο»
ζΐιηίΐηί 9 Ί>'φο βαάίοβα 'μν«η%ι\$ βηε τηα&ηο Ιαίοτερε*
ίετε ρο$ί<
Α·
"Α^αμαί, ιπιγογ, ΓυΓρϊςίο> Ιαιίίΐο, ρΓοβο,
ΪΉιμι'. ηιεά. α^άοομαι. Ααηβ* ι» ηκά, γ,^Λΐά,μ^,
. ~
Άβτ1,

ι
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^οτ.ραβ". ι^βήθΊ!*) αΙ> αγάζομαι, 3«ίπιίΓθί, νεηβΓΟΓ ;
ίίίί/ί?» ί» «/κ εβ. ΡοϊίΛ ρτο άγαμαι
ύ'ΗΗηΙ ϊηιετάητη α'γαα.μα,ι < ϊηίετροβιο α.
Αγω, (Ιυοο. ΤίΐΐΜ. αζω. ΡτΜετΛχα. Αΐΐ'κέ
ά^οχα, > ρτο αί'γηχα , ΐηίεήεβο 6. Ρταίετ. ρα/β-νατη
%γμΜ, ίιζαι, κκτα/. Αο·\ ι. $χΒ-ιιν. Ραί. ι. αχΒ-ϊΐσομαι. ΑοτΊβια {είαηάια ΑίϋνΜί εβ ν\~γον * Κ αά4ϊ(ο 7Λ' Υΐ^Λ^ον. Ηίηζ άγα^ί, ά^ά^αιμΑ , «V*
ά'γα'γώι άγα-γΐν , ο α^α^"» ^ηκε α^γά^ζί
ΐιΐΐιιτ* αζω; ρηάε ρτφηι αξω, & ιη ρταβηη ιτηρε·
ϊαχνυ'ι αζί, αξίτω. Νατη [μρτα^Αρ, ι%. άιχίηιιΐί,
$ιαιιτΗτη ήκοηϊηάαηι νετύοταηι ρτο ρτφηή ιιβνραη,
Οξω, ΰοηάιο, όξω, Η ΉοΙκε οξ>σω. \Η'ιηο ρτ^βήί
ορσω, Ρα][. οζσομαι. Ιιηρετ/εΒ.ώξιτόμην. Ιτκρααΐ.
ο^σα , εχρεΓ§ίΓςεΓβ, ^οηκε ο^σίο. 5κ.<Ρύ(τα>, οιτω,
βήσα), λϊξω, ρτο <Ρνω, ίυβεο, βάω βα βα ώοο* ;
6ό> ΰιω βη φίξω, £εγο, λί'^α>) ύκο. Άοτ^ατω,
α η'ιςω, ίΐΐβΐΌ. Ροάσω νεί Μοιάσω, ^εϋΒεΐΌ, λ
£*οάζω νεί Μοιάζω,
»
"λγυμι, £γ3π§ο, Γιΐίατ. αζω. Αοήβ.ι» τιζα,
$ί 4ί<ετεβ ϊαξα, ϊ^ηλ άϊχτεβ! αΐύί ηίιοηιιε ΐεηιρ οτώιιι
$Λΐή).ΐιαή! εβ: ίίχα, *αχα. Ραβ'υ.η'γμαι, ία,γμα,ι,
ίαξαι, Ιακται. Αοτ. ζ. τιγον, ίατ^ον. Ρτ<£ίετ.*ηεά.
Ιγα , ία^α , χ,ατία.'γα , (ί2&α$ ίααι. Αοι*ζ.$α§*
.ΟΙβΐναηΛκτη ροττο εβ} νετί/α ηιιχ Ίη ρτέβηίϊ
*γνυα)*& γνμι Ιιαΰεηί, /οτηίΑτε [αα ίεηιροτΑ^ ημ*
φτα ϊτηρεφΆιιιη βηί) λ 'υετίι'ΐ! ϊη*γα>: ζίυη/νύω,
ζίύγνυμι , ]οπ§ο. ¥ηϊμ. ζίΰζά). Ρταίετ. 'ίζίι ιχα ,
(ζίίημαι, Ηϊηο ζίυγμα ^υη&ιΐΜ. Αοτ.ί. ίίζίΰχθχ». Αβτ. ζ. ΑέΙ. τζιηον. Ρα][. ίζνγην. {'τΑίετ*
ΐΗΐάΛζυ^α., οκηηΐΛ ώ ϊηΗ/ηαίο ζίύγω. 5ί( μ ιγύ&ι

/*' ■
3ο4
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μίγνμι, ιηίίοεο, α <υίήο μ'ηω. Ριίΐιιν. μίξω,
'ίμιξα , μίμι%& » μίμημαι. μος^νύω , μόςτγνυμί)
. λΒΛ^γ§ο , μοξξω , . ϊμοξξχ , α μοςγω. τητγνύω ,
πήγυμι, <:ο;ι1εί<:ο, οοιηρίη^ο, 7ηίξ», νη^Λ.
Αου. ζ. ϊ-παγον. Ρα1[> νπάγην, ργιγύω, μήγυμί}
ρίίξ»> ίρρ»ξ<*5 ίρράγαν. Εί «αάαη ιβ ταμο οοηροβ"
ίοτιαη ,· ψιήια αάάε όμό^νυμι , 3ΒίΐεΓ§ο, ο£67νΐΛ·
μι, ιρρεΕΟ. οζί'ξίΰ, ώς«ξα, ώ'ςί^α, ώξίγμα,ι,
'ΆιΡω, ρΐβοεο. ΡτΛΐετ. τηιά. $<Ρα>
Ά'(>ί*> &άΐξίομαι, ε%ο, 03ρίρ, Γυπιο. Γιιίατ*
ιηΐά. άιφσομαΛ. ί'τ£ΐ. ραβ". ηξημαι, ίίζησάι, ης«- τα*. Αοήβ.ι. Ϋίρί&νν.. Αοτ. ζ. η\ίά. ίιλόμαν, α!>
,'ίλω. Αοτ. ζ. α α, ηλονί & εαάεηιεβ ταιϊο ίοτηροβ*
ίοταηι καΒ-αιρβμαι , αφαιρβμαί, οα\&οτ9 ρεΓ*
άο^, 3ϋίεΓθΓ,
βηιΗιιαη.
Αι&άνομαΐ) Γεηΐίο. ΐιιχ. αι&γίσομαι> ώ ύί/ίΓ3-ίομαι. Όηά,ΐ νετο <υσΙ>α Ίη ανω & ανομαι β*
ιοιιροτα (ιι-,ηχ,η·) άίίΐιαη <?/? ια,ρ. ι β.
Άλίζω , ]υνο , αλίξήνω, ώ α,λίζέοο.
Άλτίλημαί, ειτο, αΰ άλάω, αλνμι, αλημα,Ι,
& ί*»ί τίάκρΙΉαύοηο άλάλημαι.
"Αιρ^ω, Ιοίΐο. Ραίητ. αρά". Αοτ. ιΛξα. κί Ηζύί,
Ιη Ααήβίί ρήηύί ιχιϊλ ίηάκαηνατη Ηαία α /#γκπ,
- αξον, ΐοΐΐε, α(>αιμι> αξω> αξαι, οί^αζ, ΰΐιτη αττον» '
ά·ηάςα.ζ. Οβοά εϊιατη \η Αοτϊβΐί (ΉαηάΊι βι , τίξον ^
γρόμην, άροιμην, αξωμαι. . Ρταίΐτ, τ^αα. Ραβ· »Ρ*
μα,ι. ΡΙιΐίηιιαηιρΐφ ^μην . νξ<Το , ρξτο. Β/Λί αωζ'
το, ρβ|ρεηϋει·3ί. Αοτ. ι. «ρθ-»^ Ιη,ριΥατ. άρ&ητι ,
ίοΐίεΓε. ΡτΜίϊ'α. ηιεά. «ςα , ^ ηραιΐίοη( Αιϊα*
ρ*. . Λ - ·. ;
.

,.
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Άλίίκοαα»» οβριοί·. Ρητοτ. άλχίσομαί. Ρυλι.
ΫιλωζΛ) ίάλωχα. Ρα^β ΐάλομζι. Λοϊ.
«λαν,
ίάλων. Ιηβηίι. άλωνα*. Ραττ'κ. αλ&ς , άλόντος , Λ
>ύλβ)μ&4. ίηίΪΛ ίοη)αίαϊϊοήΐί νΐτύνταιη Ίη μι, αΰίφαε ηάαρί-ταιηηε, Οηηια β&η'φίαιΊοηΊι ραβΐν*
ΐετηύηαήοηε·.
, '
Άναλίιτκα > ςοηίϋΐηο» Ρνί. ανάλωσα. Ρτχΐ.
άντιλωτια & ανάλωνα, βηβ ααχηκηιο, 6? νίνίίλω·
*α> &ΐη ραβίνο ανήλωμαί, αναλωμαι* γιναΛωμην*
»
' \
^Αμαρτί/κίΰ , ρΐ'«0, άμα%ντγισω>, ίμαςπιχα,
ψιμα$τν\μα.ι. Αοχ.ι. 'ιι\μα(}Τον> Ρρείκρ Άμβ^οτην^
ρ«<:Ενϊ, ΐΛπηι/ατη αί> αμβ^οτίω,
"ΆμφιΙνννμι ξ$αμφίίμθί, ΊηΑαο* Ταίίιγ,α,μψ
ψίθ·ω> (3 Ρόέ'ϊκε άμ<ρΐί<τ(Γω> ίη(!ϋ3ΐΒ. ΐ.β ααϊετη
<οριροβίαιη λΙ> αμφι & %ω , (εκ ϊίω. Ηϊβγ ημαι, 8?
ίοτηροβϊαίη αμφηιιαΐ , ί§ ρκτ ηιιαΠαηι ΐοημι^αΐίοηα».
Λμφήννυμι , ώ άμφαννΰω , <ρ* νηηα αϊ ία , μ«9«<>»ι ^ιέ οήξίηε ηιαηαηί. Ρϊ<αϊ. ρα£~. ^μφίίαμα* , ϊηαιηικ ώιιη, -ξ? νμφίαμαι, ίΐΐΜ άαρΙκΊ αηχιηεηΐο.
ίω, §ν&>) Ι/σα, ί/κα. Ρ*^. Ιιμαι, αν&είαχ εηιη% ρεΤ
</. Ηιϊκ ίϊιιη άμφϊ, ύμφίαμα*, ύμφιαμίνος) ΐη·
ιΐυΐϋϊ , (£ ύμφίίσμίνοζ. ·
ΟΒβϊναηάηήι εβ άιίϊειη *υεχ)>Α Ίη ννυω & ννΰμί,
(ητΛΐτε (ηλ ιοηροτα Α·υαΙ>Ίι ι» ίω, *υεΙ άω, ιεΐ ωω>
ηιιοά {θ£ηο/(ετε ροίετ'κ εχ <υνΰ«1ϊ ρητχίηι* αηηιεΑιηΧ(
ώιρίαχ ΊΙΙνά νι>; χορννύω, χοζίννυμίι Γθίυι-Ο) ά χο*
ξίβ)., τοφννόω, ςοξίννυμ,ι, α ςοφω·> ΙΙεΓηο, ηιαχ
Ίη \)Ί$ αηιε άπρίεχ ϊΙΙαά ν, τερετακτ «. Α* πίταννύω>
νχρίηάο,,πίτά'ννυμι, α πίταω, τητάσω, ίτΤίτασβ»
Χίρανννω, πιίίοεο, Χί^άννυμι, α χίζάω, Χίζουω,,
ίχίζασα, & ρ$γ βη(οριη κ^άσω, Ρκιετ. κίκζαχα.

|ββ
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ν Ραβιν. τίίχξομαι , & βηε βηϋορε ν,ίχίξασμαι , αάάϊίο α. Βαηιιιηί Ηλο ίαηροτα α νετΟίί ιη αω > ηιάα α
Ίιαύεηι αηΐε νν άιιρίεχ. Αι ίεηικηίίχ α νετίΐίίη ωω ,
ηιιϊα ω ύαίιεηί, ζωννΰω, ζώννυμι, ςϊη^ο ,'^ω'»,
ζ(όαω, ίζωσα. Ρτάΐεήι.ίζωχ.α. ΡαβΆζωσμαι»
«τίηίΗ.8 Γυιη. Ηϊηο νετΙ>«Ιε ζωσμα, & αύμΗο σ>
ζωμα, ό^ξοίατη. Αοϊί γ. ίζω&ην, ίζω&ης, ίζώσ3·«· ςζωννυω, ςξώννυμι, α ς^ωω, Λβιηο, ς^ίσω*
ίςς>ωσα, ίςζωχα, ϊς-^ωμα,ι, ί\'αια$ Γαητ, ίςζώ&ην.
ρωννόω> ρωννυμι» νπίεο, α ρωω, ρωσω> ίρρωαα,
Ιρρωκα, Υρρωμαι. Αοήβ. ι. ΙρρΙύ&νιν. χώνννω,
'χωνννμι, ίοιίιο, ζρεεϊεπχ ί^ςϊο, αχάω,χωσώ,
ϊχωσα, χίχωχα, χίχωσμαι, χίχωσαι, χίχως-αι.
Χ(>ωνννω> Χζωννυμι, α Χξωω, οοΙογο , Χξώσω,
ίΧξωσα, χίχζωσμαι. Ρίίηο Χξωμα, οοΙογ, α\>)ιί1α
σρτ<είεήή> & Χξωσις, ςο1θΓ3ΐϊο. Εαάειη (β ιαί'ιο
ζοτηροβίοηιιη.
Αναίνομαι, Γεηυο, ΓεουΓο. ΡεφοΊ. είνγντημαι»
ανήνησαι, άνψηται, ηααβ ώ αναινίω , εχ άνά &
άινίω. ΗΊμ Αοηβ.ι ί ηιεά. ηψάμην, Γερικϋϊνϊ ,
ίΐιτηι ά,ηρίίά αηξτηιηΐο*
Ανοίγω , αρεπο , ώ ανά 6? οηω. Ριιϊητ. οιξω ,
ανοίξω. Αοήβαί ι . ύ%α. Αιικε ίωζα , άνίωζα.
Ρϊάϊπ. ά'.ΐωχα. Ραβ. ανίω^μαι. Αοτ. ι . 'ανίωχ&αν- & ηνίωχβκν , & ρετ (γικορεη άνωχΒ-ην , 3ρειτ*
ί'ικ Γυιη , Ροε'ιϊίε άνιάχΒ-ην. ΡτΛίετ.ηιεά. άνΐω^α,
ανωγα
ιίνίω'γα , εηηχ αη^ιηεηία ίτΊρΙπι.
.· * ·'
Άπολλνω, ά-πόλλυμι, ρεΓεο, ρεπϊο. Ριιαιτ.
ατιολω νεί άτιολίσω ; Βόε <ιί άττολίω , ίΙΙνά αύ
άττίλλω, εοηιροβίο εχ από 6? ολλω, Ρμτ. όλω,
ρ&άζνη. Ρτάΐ. ηιεά. ώλα, & ηρεήϊχοηε Αιιιεα,
ό'λωλα, έκτη από, αττο'λαλβ, όλωλώζ, άτταλωλώς,

ΤΙΙΕΜΑΤυΜ,

\ογ

λώλώίς, ·νιΙ \η Ψίχ*. 411 απώλνια , άτιαλάλαζα,,
Ααή(1·ί. ηιεά. ώλόμην, ά-πωλόμην,
'Αί-πί(τκληχ.α., ϊηάι$$&, άνατκλΜοός 3 άτιίσχληζΐνάι , α\). ίηαβίατο άπο&χλάω. Ορίαΐ. άπον*
ϊχλαίνιν, αΙ> ά-πόσκλγιμί. 1>ϊΑΐ(ϊϊ;αηι βίηρϋχ έβ.ίοτ*
ήληύα. Αοτιβ. 2ί ■Ισχλϋ»», λ σχ,λϊίμι. Τηαϊηα αβίαΐηηι ιβ σκίλλω [οι σχ,αλλω* εχίκτο, ϊΐείίοίο*
Τηιητ* σ&αλω. Αό·ιβ ι. ίσκαλα ξϋίοχηλά.. Ηϊηΰ
Αοήβία &6ΐκη$ σκϊΐλίκΐ ΐ ακήλυας > σχιίλίΐί , ζα*
ίεςεπιη , . ίη<4υΓυεΗηι.:
Άξ{<τχ.ω. Ρΐίί.άξίοω, αϊ άξίω, ρίβοέο*
^Ανζώ, αυξάνω , ·<ΓΓεί<:ο , 3ΐι§εο , άυξίσω.
Άτίόχξα, ίαΐϊδ ϋί\) ίηιρηβηαίε ρη αροιοριη ρΙΛ
άποχ^ησι , α νηύο ίηιιβίαίο απόχςίιμι. Ιηιρεφέ^

·'

■ '! ·
'.'.' ' Λ
' ■ ',.
Βαίνω, ν&άθ} βτήαω, βίβηχα,α- βάω, Αοϊ*Ζ4
ιβην, α βκμι. ίϊο καταβαίνω > χατίβην, (1εΓ«η<}ο, αναβαίνω , 3ί«ηΗο, άγίβ*η* Ιτηρηαί. βη&ί*.
νβ^ε, χ&τάβα5ι> (Ιείςεικίε, άνάβα&ι, Ά'χεηάίι
ριτ α ρτο χατάβγ,&ι , ρ"«Γ αροοορεη χατάβά , ανα*
/3<ζ; βίΐίίάνάςαί τείϋΓ§ε, ρτ$ άνάςηΒΊ,
Βάλλω, μαο, βαλω , Ροϊϊηέ βαλλνσω*
ΐβίαβ α βαλλίω. Έτλχϊϊ. βίβληκα,)
ά βλί&ί
βίρλιιμαΐ,,ίβλή&Μ, ρ&υδ, ρι·ο]ε&υ8 ίυίίϊ*
Βιβζωσχ,ωϊ ίάο, β^ωσω, Ιβ^ωσα. Ναήι φιχ.··
άαητ Βαχ)ίβπΛ τεάαρίκαιίΰηετη Ι)αΙ>εηΐ , αί ιη (αρ. 1 8»
άκίαιη
·,
- - '
.*· · ·'
' Βιάω, νίνό, βιωσομαι. Αοήβ. ζ. ΐβίων', αί'
βίωμι* Μρετ. βίω$ι3 νίνε. Ορΐαι. βιοίην, Μ.
II 4
·. ,. Λί**ί
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ίΌ'αη; Φ β*φη*χ «* Ρφη* Ιηβη'ιΐ, βιωναι. Ραη'κ»
βιός, βιόντος.
Βίίλομαι, νοίο, β&ήσομαι, βφύλτμαι ,
Ό^αςάνο), §?πηίηο} ρλαςήσω, . ίβλάςησα.
Αοήβ. ζ. ίβλας-ον.
Γ.
Ταμία , υχοκιπι (Ιυςο. Ριιί.γαμήοχ*. Αοτ. ι.
Ι^κμα. Ιηβηϊι. γίμαι, α γάμω, άιάίιιτ ιτιατη
γάμησα. ΡεφΆ. ^ν-)/άμγ\κα 9 ^ν^άμίΛμαι ^ ίγαμή&ην, ηυρίί Γυαι.
Γ»ς»'<Γχω, ΓεηβΓςο, ηηςα'σύ), α γιιξάύ).
Γίνομαι & "γηνομαι , ήο , Γυιη. ΛίβΓ. γΐνήνομαι. ΡϊΛΐίήί. γ^ίνημαΐ. ' Αοήβ. ι. νγκκ&ην.
Αοήβ. ι. νικά. ίγνησάμην. Αοήβ. ζ. ί^ίνόμην,
ί^ίνα, ί'76ν«το> & βηϋορΐ ϊγίντϋ & "γίντο, βηβ
ΑΐίξτηεΜο. Ρτ*ΐετ. ηιειί. ^ί^ονα > γ^ονας > α γίνω,
& Αοήβ. ι . τηιά. ιγινάμην. Ρατικιρ. γυνάμίνος.
Τιαιιτ. ι. ηιεά. ^ίνίμαι. ΌιάΐΗΤ εήαηι γίννα'ω, ρετ
άιιρίιχ νν. Ηϊηο Αοτ. ι . ίγίννησα. Μεά± ί^ννασα1μην, {γίννήσατο, &/αϋα βηοορι ίγίννατο & γίννατο , αύΐαίο ααχηιΐΜο. διιηήί ψησ γ'ηνομαι βια
ίαηροτα α ηώαί: γίναομαι, γ'ινω, Ί^ναίά.
Γινωσκω, <:ο§ηοίςο. Ρκί. ^νωσομαι. Ρτλιιτ.
ϊγωχα, α γοα>. Αοτ. ζ. ϊγνων, ίαηηααηι α γ®'·
μι. Ιηιρίϊαΐ. γώ^ι} ηοΓςβ. Ιηβη.γώμι. ΡατίκΊρ.
γύς. 5«ί αναγνωο-χ,ω , 1ε§ο, άναγωσω, άνίγωοα, ανίγωκα, άνίγων. Ρτ<εί. ραβ. άνίγνωσμαι.
5η χαταγινωσχω > ςοηιίεηιηο , ΐαιρΓοΒο.
Δαί», Γςίο, (ϋνίοΐο, ΗρρβΓαη·, <Ραήσω, α
«Γα* ω. Ραβ". £ί£αίημαί & Μ^ασμαι» α Σάζο
μαι. Αβϊ. ζ, ί^άην. Ρτ4ί. ιηιά, «ίλ*βΓ

ΤΗΕΜΑΤυΜ.
Δαχνω , ηιοι·(1βο. Τηΐ. <?γιζω. Αου. 2. ί<Γαχο*. Αοτ. ι. ϊΐΎιζα. Ραβ. <ί>ί£»'γμαι,-ΐ<Ρήχ&ην,
ΙΠΟΓίυϊ Γαπι. Ει βο άι 0Λΐ(ήι ΐΐτηροτ'Λϋ!.
Δίίκνύω ξ$ <Ρίί%νυμΐί α&βηάο. ¥α(. <Ρίίζα>
ΐΛηηιιαηι α «Γί/κω, ί£αζα, }
ϊ*α άΐϊηοιρ μΊλιη μ
«Ηηροβιϊί, ζα.τα<Ρίίχ.νϋμι , <3επιοηΛι·ο, ίττίιΡίίχτυμί, (ίίηιοηΛΓΟ, ύπο<Ρίίχνυμι , Αι§§βΓθ.
Δαςθ-ανω, Ηΰπηίο. Έαι. (Ρα,ξ&ήσομαι.
Δ«ω, Ιϊ§ο. ίίκί. <Ρίσω & <Ρ»σω. Αοτ. ι. ί<?ι\σα,
«Γ&Γίχαί, Π§3νί, ξβ^ί^ηκ*. Ρφ £ϊ<ΡψΆΐ. Ηιικ
6εΓί'3·«ν, 1ί§3ΐϋ« Γαπι, & ιΡί<Ρημα.ΐί άνα*Ρί<}\μαι9
α ηιιο νιτίιαίε άνοιγμα, , τεάΐπ\\αιΙαα\ , ΛαΛ'βΓο/ιίβ/, ΛάεΓκμα, (ϋΐοΐβιηα οογοπ3.
Δίομα,ι, γο§ο, ^ίτ\σομαι, Ριφ8. Ρί^ίημαι.
Αοτ. ι. ί<Γίή$ΊΗ/> α ί'ίίομαι, /
Δίί«Γώ>, Μωεο. ΡίφόΙ. «Γ&^ί/χα. Λ/λ/. <Γ£>
«Το/χα , ρο οΓί^ο/ίΓα, αιρύοηΉ ιαα/α, ^Όπλιι
βΓ/α. ΛΓλμ ^οη«
οογητηνηι ρτ&χιήϊο αφταηί ζ»
& ρίηαίιυηαιη (οττίρίαηί, ιΡί/Γοιχα, ίϊπΐϋί , <^«ίΓ<α·
βαίνω, /3α», νίίίο, βίζ^χι , βίζαα. Ραη. βί·
£αώς. Οαα άι η ά'ιάιιηι εβ (αρ. ι ?. Αοτ. ραξ. Ιτηρ.
<ΓώΡ/θ·< & ίΓί'<Γ/3·/,
^ίψί&ι, ί Λ/ίττο^6ύΜ, ί«ΓΠΙΟ /ίβ (ογ'γκογ, 3(Ιοηϊίιΐ8 Λμβ. .· '
ύίι^άΌκω, Αοοςο. Ραι. Λ^Ταξω, 4 (ΡιΡάχω.
Αοήβ. ι. ίίΓίοΓαξΛ, ^/«Ρα**, ^κΡί^αγμαι,

Αοήβ. ζ. ΰΓ/ί'οΓζΛν > ίυ§ΐ, ρτο <Γιί^ζκν, ιΓΐί^ηααν»
£υ§ει·υηΐ , ^ιαά'ςιίς, εΓ/α^ς^ντος , α^ιά^ημι.
Δοκίω, βρρίΓεβ , νϊιίεο, ρϋΐο. ¥μ{. ^οχνια»
ί? «Γο'ξω, ϊ<Ροξα, (Ρί<ΡιτγμΆΐ. Ηίηε <Γο'γμα.
II }
.
Δώω,
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. Δώω,ΤυΒεο,ϊη§ι:«Ηοι·, Έηιητ. £ΰσ(6., Άοτ, $,
°ί<Ρνν, α 4"ύμι,
< '■■·
■·&.
*ΕίΌ), εΑο. Ψβγ(, νίκα, Αα'ΐίϊ ί^ηκα, ξ^'ρετ
ρΐεοηαίηιιαη ί^Η^οκα,. Ρτάίεχϊΐ,ηιεά. «ΰΓα, Αΐΐϊίΐ
Ι'ίΓκΰΓ*. Ρμ?. ί'<ΓικΡοίς, <]ΐπ εά'κ. Έκχμτ. Με<1, ίεΓρ*
/χα/, εώηι, ρτο' ί^ϊίμαι,
φάγομαι, ΰάΛαι,
ττίομαι , Βφααι,
'Εθίλίβ, νοίο, Ρ«ί, 63·ίλ«σω,'
ΐ&ίλίω,
"Εθ-ω, ϊΗυεήό, ΡτΛίιτ, χηεά, «#3·ύ6> ΓοΙϊΐϋ$
ίοίη, ςοηΓυενί,
1/3·*,
"Ε<ίΡα> , Γ<:ϊο , νίόεο, Ραίκτ. ίΐσομα,ι νεί 'ίαομφί
γ(ηιοΐο $. ΡμΐΜΥ»α£1. ιβ 'Ισω νε! ίφώι \άζπ>. Ηιη(
ρτφηί ιισκω /εα 'ισχω, ίόο. Αοκ ι. ΙισΦ, νιεά,
Ιισάμην, & Αΐί'ηε ίίισάμην. Ηίηο ίίισάμίνος. Ρτχί.
ριεά. όι<Ρα. Νατη ίΐ ηιαίατιιΐ \η ίΗο ρϊΛίεηιο ιη φ.
Αού. ι. ΙίεΓον , ροϊήεέ ϊ<ΡΌν> είϊατη εχίτα ίηάπαΐ,
^«>νΗρ,
ϊίΓώϊ&ίϊν, ίιΡ&ν, Ορταΐ. ρτφ
«ΰΓίίκν. Ιηβη. Ιι<Ρίναι , ώ ίι£ϊημι,, ΑΙιαά [μΐΗτίΜΗ
φ ίΐ<Ρήΐ7ω ώ ί^ίω, ΡεφίΙ. ίί^ηγ,α. Ρίκίηιιαηιρεφ
ι^γικνν. Ραη. ίΐ^ηχώς, & βηίορε βίΐα %ι<Ρα, μ·
«Γε/ν , Αχύιε «Λ/ν, χηαχΛχο α ιηη. Ραη. «εΓώς»
ίΐά οτος.
-,
·< . -:,
, · >
Έλαι/νω, ίίπρείΐο, αδίίο, 3Ϊ>ΐ§ο. ΤιαπγΛλα(τω, <»ί ίλαω. Αοτίβ. ί, Υΐλασιι, ΐεηϊα ρίαταΐ. $λχσαν , ί-ηε αα£ηιεηιο ίλα,σαν, β.ιηορε «ΆσαΚ 5%
ϊνφηίΐ. \Χιίμ ρτο Ιλάσαι. Ραηϊύρ. ίλαας ρτο ίλάσ'α,ζ. ΡΎάΛεήί. ρεφβ. κλακα, Αα'κε ΐλήλαχα,
Ρΐίίσ. ρα$. γιλαμαι, ΰλασαι, νλαται , Αιϊκε
ιλνλαμαΛ. Αβτϊή.α χ'λαθ-κΐ'. Αοτίβ. ι. ρατϊκιρ,

■ *

··'·

.-' ·
- ' '
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: : ,
3ιι
• .
\
"Εζομαι, ΊηΙίττοξΟ. Ραησ. ί^σομα,ι. Αοτ.ι.
νξόμην.
. - * '
'
"Ες^ο,αβΜ > νεηίο , »(χε^ο. ί'βίκί'. ηιεά. ίλ««σομαι „ νεηίίΐη. Ραη'η. ΐλίυσόμίνος , λ£ ίλ?ν3-«.
Αοηβ. 2. «λι/3-ςν, «λι/5"ίς, «λι/3-ί, &/αίΙα βηζορβ'
«λθ-ον , «λθ-ίς , «λθί. /ίΐ/?«ίΓ. ίλθ-ίίν. Ρεφοί. α&%
ϊίλίυχα,. Μιά. γιλίυ&α , Αιήοι ίλΫιλυχα, ίλήλυ*
&α. ΡΐΗίηααηιρεϊ/. ίλγιλΰκ%ιν , ί'λκλιίθ'ί/ί'.
Έι^'σχω, ίηνεηίο. ¥μηυ. ίυφσω,
ίν^ίω.
Λοήβ. 2. ϊυ^ον. ΡτΑίετ. ίυξηκα, Ίυξημαι. Λοτ> ι,
ίυζί&ην , Ϊηνβη1ιι$ ίυπι.
*
"Εχω, ΗίΒεο. Ταΐηγ. Ίξω, α/ρετο {ρ'ιήία^ Ρτλ*
ϊετ. ί%ηζα, α %ίω.- Λοήβ. 2. ϊιχον & \%ρν, *%ΐζ>
Λοήβ. 2. ΙηψϊΛί. %{ς, 1ΐ3()ε, ί7τίχω , ίηΐη&εο,
ίττίχ*ζ, α %υ>μι; οα'μ! ρτ<£ίεήι. ραβ. εβ ϊχίμαι,
\%νταΛ) ΐχΐται, α ψιο ηριίαήΐεϊ /οηηαίιιτ ΊΙΙε
Αοηβια ίχί&ην, άε ηκο ίηΒαψοη'ΐί, ί%ημαι νετο
βί αί ϊχκκα.
'Έω, ίηίίυο νεί οοΐΐοοο , Αοήβ. ι. Ι«τλ} αιίξείατ εη'ιγη ρετ «. Ρϊ&ϊεήί. ϊιμαι. ΗΊηο Ι /μα, νεΛΐβ,
&τε'μΆο %. Ιμ,Λτιον, νεΠίιηεηίοπι , άε %μο άιχιηιια
βρτα. $η αμφιίνννμι.
• . - ■ γ·
. η. >
.' ' .
ΤΗ»> ϋα&*αα , ΙηγεφΆ. αφημϊ, ίκο. Τη
ΙηιρεφΆο ίφην, αΰΐαίο^αε αιιχηεηΐο ιιιηι φι *ιν>
■

θ.

'.. .

' Θάτττω , ίερείΐο. Ραί.
Αον. ζ. »ταφαν. Ραβί ίτάφην , ^«<ι/ί λ τα'φα».
Θί'λω, νοίο, 3·«λ«νω, ί&ίλΜΟ'α, ίακ^καη
Α &ίλίω.
'
II 4
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<
θνήσχω , πιοπργ , βτη'ιχ /Ήα χαηροτα α 3-ίίνω ,
$τα'α>> τέ3·ν«μι &? &νίω, Ρηχηυ. ιηιά. &ανϊίμαι.
Λβτ< ζί %Β·α,νον. Αατ. ζ. ιπιά. ίΒ-ανόμην, α Ζηϊνω.
Ρτάΐνν. τ49ίήχ«» Γηοηουϊ Γϋήι , α 3-ναω, γοη'κϊ
τΟ-ία,Λ , αχ βίζηχα > /3ί'έαα > άι ηαο βΙ> Ιηρ. τί«9·ν<*3·<, ιτιοΓΡΓί!» τίθνατω, ναοϊ'ηχατ. Οριαχ. τί3τ*ί»ιν. Ιϊφηιι. Τί9·ν£νάι. Ρατχ.Ύί3·να.ς,ατίΒ'νϊΐμι9 .
Λ)(τΙ>ο πάιιρίϊιαχο ρη ί. ΡτΛίΈΤίχαήι Βαούιιιηι φ τί·
Β-νίΐχ,α, αχ νίΒ-αχ,α, α &νίω, &ί$νημ,ί, ρΐχτη* ιοη]ΐΐ£αήοηίϊ νΐϊΐΗ)ΤΗ>η ιη μι, ^οηκε ή&ναα. Ρατήο.
«ηθικώς } & Μμο ι , τ&νίοίς , ρτο ^κο η(Ητραη(
€ίία»ι Ρο'ήΛ τ&νηώς> αιοιϊοιίϊ. Ιηνιηιχατ εχίατη
ν&νΗζαμαι , πίογιογ. ΑΙ'ύ τί^ημι βγηιαηχ Λ
&νάω , Η αά βαιηάαιη αιημξΜίοτκηι νσίϋται» Μ
μι ϊφϊαηχ,
,
,. >■
I.
·
Ί*μ8^α»,νβηίο. Ραχ. ΟςαμίΛΐ , α ηαο βχ [>τ*βη£
ιξω, νεηίο. Ιτηρεφ ΐξον. Λοήβ. ζ. ιηιά. <κο'ί*ην.
ΡϊΛΐΐήΐ. ΐγμαι, αηάβ αφΐγμ'αΐ} λΙ> αφήνομαι,
νεηϊο ϊ ρεΓνβηϊο. Οηιηια ώ ίχ,ω.
'ΐΧάσκομα^ ρΐϊοο. Ραχ. ϊλάσοααι.
ί 'Ίτττομαΐ) νοίο, νο1»δ. Ραχατ. πτήσομαι , λ
•ητάω. Λοτ.ζ. ίπτ»ν, νοίίνί. Αάτ, ζ. ιηιά. «τττοίμην. Ρλτχ'κ. πτάμινος, ατίΟΊτταμνίος^ >νο1»η5.
/»/ίη· τττάο&ΰ» & 7ΐ<τί&αι , α Ίη ρ οοηνιφ : νππττί£αι, ατιτίω. Ηίηο ·η·τ%μι> &ζΗη ηάαρΙκΛύοη»
Ίτξτνιμί ) Ίπταμαι < νοίο.
Κ.
Καθίζομαι, Γβΐΐεό. Ραχατ. ζ. χαθ-«<Γ«μβι/,
]ηχχλ η£«1αηι ά« Λοήβοϊβ [αχατο βοαηάο γΐΜΧΑ ίβ«Ρί*ί'αηύ ΧϊΑάϊΧΑχη.
· ■ /
Καθ»
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Κΰί$ημαι , Γεβεο. Ραί. κΦ^νσομαι.
Καίω *υιΙ χαω , υιτο, χαΰσω. Αοήβαί ζ. ρα^
ίχ,άην, υίΐυϊ ίατα.
','.'
Κάμνω, Ιίώοτο. Ρετ/ιΒ. χίχμηκα, ργο χ%χάμνιχα. Αοϊ. ζ. ίχαμον.
Κλάζω, άαηξο. Ρηι. χλάγξω, αχλάγγω,
Ρο'ά'κΐ ΧΛχλάξ®. ΡίφόΚ χίχλα^χα. Αοήβηι ζ.
ίχλα^ον. Ρί-έπΐ. ιηιά. χίχλ^α ρτο χίχλα^α. Ρατικίρ. χΐχληγώς , χΐκληγότος,
- Καλί'ω, νοςο. Ρητ. ζαλίσω , χαλήσω. Ρ«/.
χβχαλ»ιχφ> & [}ηίο$( χίχληχα. Ραβϊν. χΐχλημαι*
χίχλϊΐσαι, χίχλητ»ι, νοαίνα εΛ. Αοτίβ. ζ. «χλ«Κ^αίν», ρεΓβςΐο, χ^ανω. Αβτϊβ. ι. ίχς>ανα*
Αιΐκε ίχξ*ινα. Ιιηρεταί. χςϊίνον, χ^ηνατω, ρειτκεΓε,
οχεηυεΓε, & χ^Μνον, ηναβ α χξαιαίνω. .,
Κλαίω νιΐ χλάω, χλανσω, Βεο , ιαηηααηι α
χλαύω.
Κςίμαμαι, ρεηίεο. Ραΐ. χξφάσομαι, αχξ*μαίομαι.
Κ(η/7ττω, ώ&οηάο, χ^ν'ψίί. .//ογ.
ίχρ^οκ.
Ρ*/". έχςν/3»ν > ίΒΓςοηϋίΐϋδ ίυηι , </«<ι// λ κζυβω.
Α*
'■'·
'
λαμζάνω, καρίο, λαν&άνβΰ , Ιϊίεο , Λαγχάνω, ίοηίοΓί ί§βιηϊΙια% ιιηάι βίΛ-ίαη^βταμηίΛηί»
άιχιαιια μηι [ηρτα (αρ. ι $.
■ {. ' " .■ '
Μ.
' :·
Μαν3-«ν»> άί&ο, μαΒτίσβ), Ιμαθκαα, ?£<α3-0ν , μίμάΒηχα , ίακψιαίΗ λ μα&ίω.
Μάχομαι , ριι§πο , μαχίσομαι 6? μαχήσαμαι, μιμάχνμαι, ρυ§η3νϊ.
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Μίίξω, ιϋν!(1ο, ραΓίΐοΓ, μίξίζω, ίηιη ρβΓίϊ«ρδ Ιυαι, ΙοιίίοΓ. ΡγΛί.αηβά. ϊμ,αοςχ , /αίίαιη ρ(Υ
ιηιΐΑώφη ) ργο μιμόζα; ίμμοξί τιμής , Ηοηοι-ριη
ήϋ^ϋί £■!(:. Ρ.φ μίμα^μ,αι & ίιμαζμαι, ϊιμαζναι, (άΙο άκϊεΐαπΛ εί\. Ηιηι ίιμαξμίνιι τ ίπΐυπι. .
Μέλίί, ηηρφηΑίο * οιγβε βίΐ.
μίλησα.
Αου. ϊ. ΐμίλΜΟί, ου!» Γϋίί.
:.
Μ^ν«'?κω, μιμνήσκομαιϊ, ίη ιηΜηοπίηι Γβνοοο» Ρ« . μνήσω, μνήσοααι. Ρυλι. μΐμνημαι,.
Αου. ι. ίμίή<&ην , ίΑϊκ\ΗΑηι α μνάοΐλ&ι. $ίζ αναμιμνήσκομαι , ΐκοϊάον, α,ναμνήσομαι.
• ;' · ο.
'Όιομα,ι νύ οιμαι, ρυίο. ,ΙηιριφίΙ, ωόμην &
αμην. Έιίΐϊίΐ. όήσομα,ι. Ρίγ{ιΰ. ωημαι, ω«αα/,
ώ'»τα/. Αογ.ι. ώί&ην , ωή&ης, ιιί αΙ> όήομαι.
*Οιχομαι , 3&βο. ί«ί«Γ. όιχήσομαι, ώ οιχίομαι. Αου. 'ύ τηειί. ωχομην , ωχν , ωχίτο.
Όμνώ», ομννμι, }υΓθ. Λί. ομόςτω,
Ό-τττάνομαι & οπταμαι , νϊε)εο. Ραίιιγ. ο-ψο·
μαι. Αογίβ. ι. ωφθ«ν, αφ3-«ς3 ώ'φ&Η.
"Οςω> Γπονεο, οοηςίΐο. ΡΉ/κ»·. οςώ, ^ο/ζίρ
Όφίίλω, Λεβεο, ξ£ ρρΓ ^ηορεη οφλω'. Γαί.
οφίΐλήϊίύ, όφλήσω1 ΡτλΙ. (οφίλΥίΚΛ & ώφληχα,
αΙ> οφίΐλίω
όφλίω. Αου. ζ. ωφαλον , αΙ 6φα·
λίω, & ωφίλβν
ώφλον , Αΰ όφίίλω. Βκηαιίίτ
ιϊΐΑϊη ρ*Αά. ίχ\)ϊο ωφίλον /ϊιιοφίλον, υΐίη3ΐιιε£0|
ώφίλί, ιλΊιμιά
/
Π.
/ '
Πα%ω, ρίίϊοΓ. Γι/ι, πίνομαι ργο'ρτήσομαΐ)
αΙ> ίηιφίαίο τΓΜθω. Αοήβ. ζ. ί7τα&ον, λ 7Γ»θ«.

-

'<'·:',.■ ΤΗβΜΑΤυΜ,

'3ΐ;

φι&τ.ηιεά. "ηίτΓονΒ-α,ί α πονίω, ριτ ρΐίοηααηηιη ρτο
πένονα. Ραη. πίττον&ώς , ττίττονθοτος.
. Πίταννο'ω, εχίεηοΐο. Γυί. τητάσω. Ρατΐ,ττίττίτακα & πίπτακα., "πίπταμαι, α 7ΐντάω\ άϊίίίΐσ ιήαηι πίτάζω, 7Γίτάζομα,ί, εχρβικίο, ,· '
ν Πίνω, ΒίΒο. Ρηι. πάσω. Ρτ&χ. πίττωχα, , I
ττόο). Αοτϊβ. ζ. ίπιοίι, & πιω. ί«Γ. ζ. πΊοιιαι ρτ»
ττιβμεα. Αοτ. ϊηιρετ. πΐΒ-ι, ΒίΒε. Ναιη πίί αάβ'ιβύι /γΙΙαύατη Β-ι , πίί&ι ; \)Ίηί ριτ ζταβη πΐ&ι ; Λίίίιιτ (ϋαιη 7τώ3ν , α ττωμι , & ριτ αροίοραι τιω.}
Πίττω, αάο, ττωαω, ϊτττωσα, 7Γί7Γτωχ*,
%ν7ττα>χ.(ύζ , & ιχαβ βαίΐΛ 7ΐί7ΐτώς , πίτττωτοζ , '
7Γ«7ΓΤ«αα, τ^ν ττΐτιτώτα, ,
ϊηίπροβιβ », (το^
77ί7ϊ·τίΛ>τα. νίο»-. ^. Ϊ7Π?ζ>ν, α τασίω, Εί Αου, ι>
ΐτιτσησα. Ηίη( νπισαν ,/τεαΜβπιηΓ,
ρΐαταΐα 9
ρτο ρτίσησαν. Ρηι. <ζσίσχμαΛ , Όοήαηη , αβίΛχητη
(β ρτο <&ί?ομα.ι , λ Ότίτω.
Ώυν9·άνομαι , αϋΗίο, ΓςίίοίίΟΓ. · Βί/«Γ. φ-ίυσομαι. Αοτϊβ. ζ. (4&υ3:όμιν], α ΌΤίνΒ-ω. Ραβ\ <ζσί·
<ατυσμά( ρτο ην-ίφίυσμαι 9 αΰ'μβο ί , «ί βί ιϊιατη ϊη
νΐτΒαΓι αφνκτος, ίηενκαΒίΙίϊ, ρτο αφίνχ,τος, λ
φάγω, ίο§ίο,

ι
.· '. ·.
.. Ρ·. '"' · >
νίω , Ηαο, Ριιΐιιτ, ρ\ύσώ & ρυνσω , μ ρ\ύω &
/ι>ί». Ρσ/. ίρρυηχα. Αοτ.ζ*ραβ", ίρρίνν , αί> αίΐίνο
ίρρνον , 4 ρίνω. Εαάιηκβ ταροχοηιροβΐοπίϊ» «7Γ<^/•ί», ίηΗυο, <Ριαρρίω> {ΗίΗυο, ρετ ^εηιΊηνηι (£.
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ντηγύω, ργιγυμί^ ηιπιρό. Γαί. ρήξω, α ρήγω.
Ρϊάίιτ. ηΐνά. Υρρω-γα>·, Νφίυδ Γογπ, ρχο ίρρνγα. $κ
^ιίρραήα,, ώιυρίυδ ίϋοι, ΐ'ρραηωζ, Ραρρ'ατγώς.
νοοννύω. ρωννυμι. ΤΗί.ρωαω, 4*$βΗ]4* Λιρτί.
•

*

;,.ν ' ·
Σ·
'
-,
·' ·
Σ^ννι,'», σβίννυμι, α σβίω, εχΐΐη§οο. ίΊτί.
σβίσω, σβίζομα». Αου. ι. ϊσβην, ά σβϋμι, νιΐ
σβίώ. Αου. ι. α&. ϊσβον, εχιίηχΐ. Όιάχηι
αίΛτη σβήσω ργο αβίσω; Ιήηι ίσβησα, ίσβηκως.
ΣίΟ», οοηοίίο , ίυ§ό. Αοτ. ι. ίσίνα. Αοτ. ι.
ρα$. ίοί&η» ργο ΐσίό&ην. Ρτέι, σίσυμαι.
Έ.7Γί\:(Ρω , 1\\)θ. ί'ιιΐ. σπάσω, α σττίί^ω. Ναηι
ΜοΙηε ρτο νοίαΐϊ ροβροβηνα άιρίιιύοηχί ροηϊίαγ οοη[οηαν,ί^ <τπύ$Ό>ί σπίν^ω, σπάζω, σπίρρω, ίεϊηίηο.
^η^ίσκω. Ταΐ. ςίζήσω , α ςιξίω , ρπνο.
ν
1χίω) ιηϋβίαιαιη, <ν'ιάί ϊη \χω.
Τ.
','
Τίμνω, Γ(?οό. ΤΊιίιιτ. τμήξω, α τμνγω, νιΙ
τμναω, α τμίω, <νΗ τίμω\ ηχαΐαη. Ρεφ τίτ«μγ,κα-,
βηοορίη Τί'τμγίκα. Ραβιν. τίτμημ&ι.
Αου. ι. ΐτμήΰ-ην, ίε&υδ Γαοι. ΡαηκΊρ. τμτη^ύζ.
Αοήβ. ζ. ϊταμον δ? ϊημον. ΡτχίίΥΐα ϊτμη·γον ξ§
ΐτμα.'γον. Γιιί. ζ. τα.μω„
, '·
Τίκτω > ρίΓΪο. Ριιίιιτ. τίξα, α τΐκω. Ρηαηίί.
νικά. τίτοχΛ. ΑοτΊβ. ζ. ϊτίχον.
Τίνω» ΓοΙνο. ίβί. τίσω, α τίω.'
Τ/τςώσκω, νυΐηετο. Ρκί. τξωσω. ΡϊλΟτ. τίΎψχω,
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Τζ&ω, αιητο. Ραΐ. 3-ξίξω. Ρηΐ. 4'*<Γςάμ^ι- ,
κα , « ^ξαμίω. Αοήβ. ζ. ί^ζαμον. Ριιτ, ζ. ίιηεά.
Ρρα,μΜμα.ι, αιτητα. ΡτΑίιχ.ηιεά. ίί^ςρμΛ^^'
ββτΗ , α <Ρρίμω.
Τζκ'γω, οοχτιεάο. Αοτ. ζ. ίφαγον, αφήγα,
Ταί. ηκά. φάγομαι, βηί ήταιηιβίχο, αϊ πίομαι,
ϊ/Ρομαι. ΗαΙ>£[ ίαακη ναΐ/ατη \)οι /ηημ ψοηιιζΑο'
,ΎΪβμτη , ϊτξαγον , τραγών, .
ν
Τυγχάνω, Γυπι, αοΙίρΐΓοοΓ. Ρηίατ. ηΰζομαι.
Αοήβ. ζ. ίτυχον. Ρτλι. τίτύχηχα, α τυχίω &
τίνχω. Τ*ηία ρΐφηα ψτ*ίφίί ρ'ιφΒι τίτνκται9
ϋΛ, ρίΓβΐυδ ε'ίί,'ρΓβ τίτίυχτα,ι, αίΐαίο ί. Ρϊα$ηααηιρεφ ίπτυγμην, ίτίτυξο, ιτίτυκτο.
Ίλκμι & τίτλημι , α τλά(ύ , ίοΙεκ> , ΓυΙΙίηεο.
Ρατατ. τλήσω. Αοτ. ζ. ίτλ^ν, «τλ>ις, «τλ», ίοίεΓίνί. Ιηρίτ. τί'τλαθ·/, ίο1εΓ3. Αοήβ. ζ. τλΰ&ι.
Ορίαί. ΤίτλαίχΓ. Αοήβ. ζ. τλα/»ν. Ρατϊκ. τλας ,
«τλαντος. /
,:;
'·' τ.
'Ύ^π^νδ/κα/ , ρΓοηηίΐΐο. Ρηϊητ. ύπο%ύ<ημαι >
ώ ύνοχίομαι , ύττίχ^μαι, ρΓΟίηϊβ. Αοτ. ι. ύπ*·
%ί$ην. Αοτ. ιπξά. ύτηχόμην.
Φ.
Φί^ω 5 £εϊο. Ρ/4(. οΐ7ω, αΙ> οιω. Αοτ. ι. «ν«7'
χα. Αοτ. ζ. %νίγχον, ώ ΙνΙ-γχοο. Ρτχατ. ηκά.Αίϊκιιηι ΐνήνοχα, ώ ϊνίχω. Αοήβ. ι. ρα][. ννίχΒτιΐ. ,
Ει ΐαάαη ιβ ταήο α>ηιροβιοηαη αναφίξω , είϊεΓΟ ,
ΐΐΓείΌ, κΛταφί^ω , (1ε£εΐΌ, μνταφάοω, παηδίβι-ο,
4 φίςωβί φοίω; Ηης φ^νμι , φρνσω, ϊφφσα,. ·
ιΑοηβ. ζ. ίηιρετΑί. φξίζ, ΙβΓ, ϊίσφξίς, ΐηίβΓ, «ιιΐ*
βιϊκβ, ίχφ^ς, βίίοΓ.
Γ.. '
.
,
1
■>
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Φάσχω, Ακοί α φάω, φήσω< Ιητρη/. ίφασχαν , άκε\)3ΐη<
'„ ■"■
Φθ-α'νω, ρικνεηίο, 3ηΙβνεΓίο. Ριΐί. φ^άσω^
λ φ&άω. Λοτ.ζ. ίφ&ην, ανιήο φ&ϊμι. Ορΐαΐ.
<φ&αην.
'· ·
· ■
Φθ'ίΐ'ω» ί^Βείςο. Ραΐατ. φ&'ισω, α φΒ·ίω<
Αοτ. ι . «φ9νσα. , Ρυλϊ. ίφΒ-ιχα. Ραβ. ϊφ&ιμα,ί)
ίφ3τισαι; ύιπΐ φΒ-ίσις, ςοΓηιρίίο,
Χ.
-.· .. . ·
ΧαΊξω, ζναάίο. Ραιιιτ. %Λξύσω νιΐ χάξήσό*
μαΐ> αχαςίω. Αοήβ. ζ. $χα(>ον. Ραβν. %χάξνιν<
ΜΐΑ* ΐχα^όμην. ΡεφέΙ. ηιιά. χίχα,ξα.
Χάσχ,ω, άεΗίΓοο. Ρϊαιιτ. χανϋμαι. Ρτ*ΐ<ιηοά*
χίχηνα. Αοτ. ι* 'ίχανον, α χα'ινω. ■·..·- .> ·
Χίω, (αηάο. ΡαίΉτ. χώσω. Αοήβ* ι. ϊχιά,ί
Ιηψτ. χίον, Ιχ-Χίον* βίίυηίΐ^ Ιηβηη* χίάι ,
χίαι* εήαάιίΐΐ. Αοήβ. ζ. ίχίον* Ρηιμ< 2. Χίω,
«χ,χίώ, είϋηΗίαι,
*·'
ίϊ.
* · ,
Ώθ-έ», ρε!ίο, ωθ-«σω, χα) ωσω\ Αοήβ* ί<
ωσα> Αιϊμϊ ϊωσα,ί Ραβ< ίωσμα^ ώ ώ&ω{
<
'
■·'»·*.'

χ

:.

Λ

ΙΝϋΕΧ

;
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V Ο Ο ΑΒ Ιί.ΙΟΚϋΜ
1. 1 β κ. ί

ρ κ ι μ ι.

Α..
Αγαμαι, ηιίτον, [φι* αγυίω} μ ριτρίαί-αί.
αο· ΐΛΐιάο* ρτοΐ/ο.
ρβ§. 2$· 6.
ρ3§. 302. ά^χαλάω' τάαχο. ι ιη.
αγα&όζ, Ιοη«ί.
?ι* ά^ω^άπιο. ιΐ{. 1 2.5"..
άγανά^ων > Ιίηΐί, ηιιί'α.
%ο\. ΐ^Ζί
'4» αγών ι αηατηιη. ζ?ζ.
αγ^ίΐον , •ναι.
246· α<?αχξυς , βηι ΐΜχγηϊ$*
ά^/ίλλω, ηαηιίο. 132. ·.
84·
^Ί^ίλος , αηχΗιΐί.
η. α^ίλφός- {ταίιτ. ζς.
άγίίξω , ζοη£ϊ££ο. 124· 5»»?» νβί α<<Γ«ς, »»/ίΐ>' ιζ
4·
άγίλϊΐ} ξηχ.
34« α<Ρω,€αηο. ιοί. I τ 2.
α^κ'ζως, βη'άΐχρ'π. 38·
122. 12$"· 132.1^0.
'α~γιος, ί*ι Όΐ'ί /αηίΐαί) α^ω , ρΐααο.
2ί4·
λ, «ί».
,33· 82. · άν<Ρών, Ικβη'ια.
ί8«
ά,^χΛλίω, η<υοα>. ιΐ7· άνι<ίνιζομ*ι>ί<((1'ιοαβη-τ.
α^χΛίνα,ς,
ά·γνοίω, ϊχηβτο.
α^νυμι, /ταηβο.
άγομαι, άιαο &

ϊΒϊ(3.
ι1?.
3°3<
άιιιοτ.
1 6 8«
α~γθ(>άομαι , ΰοΜϊοηοτ.
2©3·
«Τ'ζ'βζι αρφί.
20*.

1 1 3·
αη^Ησσω, ΊηβιίΚί{«μ.
^'^·
α»τ»ς, νιηιιΐί.
ζ%.
α·9"»ν*'βί , ΛΖ/ΒίΓΐ!*. 3 3 ·
, .·
4?&%ηΜ' Λίΐχηΐ*
88*
*&ηναΐος,Α(Ι}(ήΗή/!ί.&<

ΙΝΒΕΧ
«/<Γίίς,7«</β>·, υί«ί«««
άϊα.
4?·^7·
αι&ύξ, αώίϊ.
4ί·
άιμα,ΚΗ^ίαι , ϊη^ήχ. 23·
α/νί'ω , /.ικώτ. ι $· 6. ζ 1 1 .
αινχ'Μ, Ιααάο.
ΐΐ3Ϊ<].
αίρομαι, ζαριονεΐ ΐΐΐβο.
ιι£. ΐ^ί.
άΐζω, ιοΙΙο. 1 1 ζ. 304·
άι&ανομαι > /ί»ίίο. ζ π ·
;
« . 304·
ώ%ίων , ιΐίψοϊ.
9Ζ'
άι%ς>ός, ιιιτρίί.
ϊΒί8.
άϊω, ααιίίο.
Ιΐ3«
άών , Λ-νατη.
44·
α'χακ«'τ«ς, «ο» ηοαη$.
ζ?0.
Λχάχημι , αηχοΐ. ζιζ.
ακίνητος , »»» η/ ο^ί/ίχ- ζ 8 6.
αζλίγίς , ϊηξίοήΐίΐ. ,6ζ.
άχ.οντιςπίϊζ,ίααίΐαΐοτ. 3 ο.
ακκω , ΜΐΙϊο. ιζί· ιζ7·
ι?2· 134· 1 ί4· ·7®*
άκςατος, ηοη ηιιχ:αι{
ριιτια.
?3·
&χΰΐσία> μάκαηάι 'αηρί'
«γ/4.
ζ^ο.
αχτίκ, ταάϊια. 43· 48·
βχων , ίηνίιιιι.
84·
« λαζών , /ίφτΓ^βί· ?3·
«Λα'λη^/» <ΓΓβ· ϊΐϊ·
304·

αλ&λύχτιιμι> Ίη αη&αβ*4ίΜ*£*, ζιζ. 304·
Λλίίίκ», *μμ.
£{"4·
αλίίφα,ξ, ριηξΗίάν. 4»·
αλί'ιφω ,
ι ζ ?.
άλίξα , αηεο. Ι(ριπ
νο. ι^6. ζ;8· 334·
αλίύω, ν'ιίο.
130.
αλήΒ-αα, ναϊιαί. %η.
.
.
3·
άλΜθτίς, α;ί«</. 4^· 47·
1 4* 6 ι > 83 ·, 8?·
αλήΒ-ω, ηιοΐο.
ι ζ |*.
αλα&ως, ναλ
Ζ7?*
αληύς, ρ'φατοτ.
2,3·
αλίσχομαι , εαρ'ιοη Ίος .
άλισκω, αΙ> α,λοω , ζα*
/»<>.
, Μ7·.
άλ*>? ,
8 ο.
αλλίγοϊ, ί«%*. 1 1 7*
αλλήλων, ϊηνκνν, αΐιεΐ
αΐΐΐτιαη.
7?·
άλλο., 4ΰ«</.
3ί·82·
άλλομα/, βΐ'ιο.
ζ ι.
άλλος, Λ/ί«ί.
' 8ζ·
άλλύω, άφίνο. ιι7·
άλλως, <ι/ίίίί·. ' ζ8ο·
άλ,αβνβς, βιΐίιηί. 173·
ό άλς, /αϊ.
ί ρ. 5"7*
ήάλς,ηιατί.
άλυίω , \η Αη&φΊί να/βτ.
2·^·
«λνχ-

νοοΑΒυι,οκυΜ.
ΐίλν&τίω , ΐη αηχαβίαί τ?άΪ£0.
Ζ I Ά.
αλΰσκώ , ώ άλνω, ν'ηο·*
'αλφιτον , ΐατίηϊι* ' 3 7·
αλωμι , ίαρϊοϊ·.
Ι^Ρ.
"αλώττηζ, 'ναίρΐΛ 4Ί·
αλως , ϋτεα\
37·
'αμά> βηαΚ
1 8·
'αμα-^ίΐχ, ϊηβίΙιΛ. 87·
"αμα&άς, 'ιηάοίΐβί. ϊ\ήά.
■αμα^ίά, ιηβιιία. ίοίλ
αμαςτάνώ , ϊήό, ραια.
2Τ3· ίοί'.
"αμάρτημα , ραςαίιιηι.
ί
,
α'μβα'ινώ, αά[(ϊηάο> 1 1 7·
ϊιμύν'ωί, ήιήίοΫ.
$>ί·
αμ'μίσον > />>>* ΜΐϋάΊαιη.
V
Λ
π?.
ημμιξας, ιη'φΐηί. ίβκΐ.
ύμν\%-, αχήα*
8&.
αμνός, α£η«ϊ.
{\>Ίά.
ύμτιαύομαι , ηαίφΐ).

άμφηλίσσω, (Ίηαιηνοϊ'
ταο.
1 1<5. 3°?·
άμφιίννί/μι, Ίηάιιο. ϊΒίϊ}.
άμφιαβήτα, άκΰ'ιΐο, 1>χ*
ϊίο.
ιι?.
άμφω, αιηίο.
ανάβαινα, ιά/Ήηάο.ιογ,
ά\α·)ΐ>ωακ(ύ, 1(£ο. 308.
ανάθημα, ηάϊκηκιιΐιιτη*
3ο?.
άνάΒ-ιμα , ΛΗί άΐνοίαί»
λ 5· ο.
άνα'&ημα , Λμ«»ι ί» /βίβ
/λοό βι/ρεη/ιαπ. ϊΒϊ(3.
ανάιΥομαϊ , γγηλο, «ί«/ί.
3ο£.
αναΜαλία, ηνόΜ. ι 1?·
άνάκαμαι, ηοκτηΙιοΛΊ&*
ώαχλ'ιναζ , πίΐϊηαϊΐ!. ίβ,
άναλί^ώ, ίοίΙΊξο. ίΙτ» ΐι3»
αναλίσκω , αύ/ακν. 1 ζ
3°$"·
ώναλχ/ϊύ , άΊβΌΐ<\)ϊ>. 1 1 7·
β κίν μίσον,ριτη>ιά\ΐιηιλ\),
αναμιμνύσκύμαι , τεοοΐ*
άοτ> ϊη ιηαηοΫΐαηι τ(·

α'μννά&ώ, ύ) "αμύνω,
άίξΐηάο , ηΐο'φοϊ* ζ$6.

άναμίξας , ικ'ιβεηί. 1 1 7·

1 1 7·
αμφιβάλλω, άκΐϊιο, νύΐ
ίοηρ('η.
1 1 ρ.
Ιϋ>(Τ'& ■>-'".·

αναφύω , (Ήφτη {ετο ,
φτο.
Ιΐ7·
αναχαλάϋ , ηΙ*χο> ίΒκΙ.
-χ
ί£ν/*·

ι

.
ΙΝϋΕΧ

Λ.'οΓαιιω, ρίΜίο. ζ(4·
αν£ξ2πο£ον, ?;;,ί?;ί;/><«/».
8°·
ανίς, ηηύίϊί.
ζηο.
ανίωζα , αρεηι'ι.
%ο6·
άνψσαν , τεά'ιεναηΐ. ζ 6 8 .
ανή'Μ, εοηνεηϊι. ζ"}%·
α'νιίζ > υ/Λ 3 ·4 ί · ί ? · ί 7-7 5
αν$χ(>οζ , βοϊίάιΐί. 8ζ.
αι&ζωπάξιον , αν&ζω•πιον, ανΒ-ζωπίοχΰς ,
Ιηιτηηηάβ,^οηιαΙϋί.Ζ·).
~ανΒ-ος,βοι.
6ι·
ανθ·(>ί!)τ/κος>''κ»?Λ»«/.87
άνθρωπος, /«μο.
άνίνμι, τίΐη'ιιΐο. 273·
Λνατος, ΊηχηιιαΙΐ!.
9 1,
ανο'α-, αηηηύα.%Ί.Ζ9Ί.
ανοίγω, αρετίο·
3°6·
ανοος, αηιεηι. 7°· 87·
άνοξ&ω , οοτή^ο. ιζο.
«νς-ας, ρΓΟ άναςάς , τεβτ£εη!.
II 6.
άντιαίω , οεοαττο. 203.
α'νπ βολω, [{ΐρρΙκοΛίγ.
άντι^ιχω , ίοηΐΐΛ αάνετβήιιτη α%ο.
ί&κΐ.
αντί;£ί<ί>, ό, />ο#ί#. 4ί·
ζ87·
ανιίτω, ρετβιάο. ι ο6. 1 3 ο.
βνΐ/'»> ϋίί». ιιι. ΐ2ζ.
Ιΐ7· 1 3°·

ανω, βρτα.
^4·
α νώ^ων,
3
ανώτατος» /«ρ«»«χ.<;4·
ανώπξος, /αριήοτ. Μά.
ανώχ3-Μ<τι, αρεήτε.ιηι.
αξιοΧξίως,βίΙε ά'ι&ηιΐί. 3 5»
άζω,άιΐίο.
25Χ 303·
<&τ«*€>
ίίέ<»·«. 4ό· ί Γ*
άττας, ο»ί«».
46·
απάτωξ,/ϊηεραίτε.ή.^.^^
άπί§αην*ιη<>ηΗΐι$ι({.\<\
απίΐναι, αΐβαάετε. ζ6"1.
απίίξΟζ,νΔ απαίσιος ,
Ίηιιηεη(ια.
88·
α7Γίλλί«ς, Αριϊία. 69·
άπίσ)ίλη«.α,ΊηάΗΥΜΪ.^οΐ
απεχθάνομαι , ϊηνϊ[«$
[αηι.
*Π·
άπαν, α!>ϋ.
ζ66.
ά-πλάος, βηιρίεχ. 7°·
8ζ· ?ο·
απλΐίς, ατΓλ«ς·6ςος ,
βηιρ!εχ.
?ο.
απολαύω , /τ«ογ. 120.
α'πολίω , άπόλλυμα ,
άπολλνω, ρίΤ€6ίρετί/ο.
3θ£.
απόλωλα, Μίη. ι69>
άπό<Ρος, ηάάε.
14·
α'ττ' «ξαν» > </* ίβτ/ο. ι ο.
ατΓ0^»),/«^ί*Γ.27?·3ο7
άπτομαι, ίαηφ. ι\6.

νοοΑΒυΐ-οκυΜ,
βρα, ιτζο, αη.

ζ8ΐ·

ατνχίω,βιη ΐη&ϋχ.ι ι ψ
άτυχης, ΐφϊιχ.
87·
ατιμία , Ίη/ιΓκ'χαι. 'ύ>ϊά.
άυλα,ξ , [πίοπί.
ζ8?·
αυλκτύς , Ιϋιαη.
8 ?·
αα\>ίτ(Ηα , ίώ'αϊηα. \\ΛΑ.
αυλ'ιζω ,
ί4«ο.. 1 1 ζ.
άυζΰίνω,αιΐ£?ο. I I Ζ. Ζ ^4·
αυξα, ααχεο, ιη(εο. 1 3 6.
307.
αυμον, ετΑΐ. 1 1. ζ7?·
αυτομολίύ), [ροηιε <υεη'ιο.
1 19'
αυτός-, ϊρ(ι.
?4·
αυτοτατος, ϊρββηιιιι.
' ίΒί<3.
αυτόχθων, ϊηάχ&εηΑ. Ζ 8 7
άφωξήσαμαι,ιοΙΙαγ. ι 70.
άφχίζχμαι, Αα/εη>τ.ι(.
1 1 6. 304·
άφίΐκα, ά'ιτκ'φ.
Ζ6?.
α φ&ονος , Αίαηάαη! , α<ρ^
θ-ονίν^οζ, ατος. ?3·
α ρ»μι, άιηηιιο. Ζ73·
αφικνΗμαι, νεπίΟ) ριτ~
νεηίο.
3 1 ζ·
αφ' Η, 4 </Ηβ.
?.
α'φζονίά), ιη[ψεηί [αη*.
ι 1 ?.
αφυζτος, %ηενιΐώ'%1\!.

71.87·
ας%ΐΒ»ν, τηείϊοτ. Γ4· 9
άςίτχίΐ, ρΐΑεεί.
ζ 7 8·
άζίσκω, ρίμεεα. ζ $· 7· 3°7·
β(3«τ>ί5 ν'πιιΐί.
ιο.
αξ*ις, Μαπ.
3·7ί·
αςις-άω , ρταηάεο. ζ 1 1 .
α(>ιςος> ορηηιχϊ.
';ι.
αζχ,ίω , [ιιβάο.
1 8 1.
αζμίνος, αρί»ί) εοηνεηχειμ.
1 73·
αξνυμι , άτςίΌ», Γοίβ. ζ
αρπάζω, ταρ'ιο.
Ις>7·
ας>~παξ, ταραχ.
44·
αρρίκτον, ίηίεϋατη. ?.
αρρην, <ϋίΓ.
ζ 6.
άρρωςος, μφηηια. 8ι·
αζσϊΐν, νίτ ιηα/ΙαΙαι, ιζ.
Π· 83·
αςτίμις, ΌΊαηα.
ι?.
«ζ^> ρήηάρ'ΐΗΐη* ζ 8 2.
ασίβίΐα , ΊιηρκίΑΐ. 8 7·
οσφύς* ΊτηρΊια.
'ύ>\ά.
ασίλ^αα, ίηιριιήίαι. 87·
ασίλ^ύς » ίηιραηυ. η \Α.
ασπασμός ,{αΙμαϊιο. 79.
άςνότης, ητ\)αμια!. 47·
ας-ξον,βίίαι.
8 ο.
«ζ-ϋ, κ?-έ/.
4*· 73·
«ταξί», (»η/ιφβ. ζ| ο. «φ»»)

/>ί/ίί/. ζ?ο.

ΙΝΟΕΧ
ι
{ίχαφς , ίηραΐαί. 4^·
αχ^ομαι, χτανοτ. 2 $"8·
3<χ>.
μχνοος, ύίχνΐίς, εχριπ
• Ιαηνχιηίί.
7°·

βασίλισσα, η^ιηά. 87.»
βαςάζω, ροτίο*.
107*
β^*0ς> ^κρΐίν·
79*
βίζκχα-, βίζαα, ϊβάω*
ν*/^
- 2 ζ 9*

β.
ΒαοΓ/^Λ),τ;Λ<ίο.ΐ34·ΐ3^·
Ι7ί"·
βα^ν^ίως , γιο/>ιηάαηι
Χΐηατη \)ώΐη$.
3?·
βα3·ύς > ρτο/απάικ. ?3*
βαίνω , ναιίο, 3 /3αΛ>,
α ο|ϋθ 6ΐΪ3Γη βήσω,
ρϊάίβηί.
303. 3°7·
βάχ,χων , ΒαϊώιιΙιιι. 8 8·
/3α'λλω > ί»ί»ο,^4ί<ο. ?4·
1Ι?. 2?3·3°7·
βαμβαίνω, ϊηαηκιιΙ*ιέ
Ιοηιιοτ, Ι/αΙ'οΗΪη, 3 βαίν».
Ζ??.
βά-πτώ,ίϊη&ο.ΐΊΊ.ιηο.
βαοιλίία* η^ηαηι. 87·
'ζ ? ζ.
βασίλαα, ηχ'ιηα.
87·
βαοιλαάω , ηξηαίηήο.
ζίί.
βασιλίύς* ηχ* 47· ίί·
ί7·^ί·93·
βασιλίύπξος,τίχαΓιοΐ ? 3
βασιλώω } ηχηβ. 134·
»ίζ.

· ιη«
βύνω,οοϊο*
βίλτιςος,ορί'ΐΜΐΐί.^ι.ρ'ι.
βίλτίων » ?»?/;ογ. ί 4· 9 · *
?4·
βϊιμα, £ταάαι} ΙτϊΙ>ηηαΙ>.
4°4 ί?·
βημι, <ναάο.
2ΐ8»
' β'ΐΛ, να»
34*
βιάζομαι , ίβ^ο , νοί ίο*
£·Λ
163·
ββλίον , ίώεΐίαι.
14*
βιζλιοττωλίω,Ιώτβινιη'
Λ.
1 1 9»
βιζλιο'πώλης , ΙΌΊίοροία.
γ
3°*
|βί€ζβ«ηίβί»*Λ.*ί7·107»>
βίωσκα>, 3 /3/ο'ω, "υΐΌοΐβ»
βλαχίύομαίίίοτριο.ιζί.
βλάπτω , χοίΛ>. 122»
ΐ33·ΐ7θ'
βλαςάνω, 3 βλαςίω>
ξίττηιηο. 1 33· *Π*
βλίττω , υί<&0. 1 3 ζ . 2 8/ *
βοάω, (Ιαιηο , βοων , ώα·
ηαηί.
ζ6·44· '7?·

νΟΟΑΒϋϋΟΚυΜ.
βοτςυς,τααηκι. Ίο.^.

7*'λ#ς, «/«λ . ζ4» 38·

73*
βχχολος, ΜπΙοΐίί. ζο,
βνλομα.1, <υοΙο.
1 1 £.

, ·
.
4?·7*«
7ίξα?} τηαηια.
68.
γί(>ων , βηιχ.
Γζ.8ι·
γιωμίτςνις , ηκηβϊ ΐή-

βνς,Ιοί.

4?·ίΐ«ίί·

Π· 74β^α,^ύς, ίατίια.
93, γΐξάσαω, βηφο. Ζί7·.
β^ίμω,/πτηο. ι ζ£.
3°8·/3^χω, π^ο. ιζί. 15Ί. γηζάω} ϊάεηι.
ζ 1 ι.
βξ&Ημι, ίηχτανφο,
7«ς»/"<>
' ίί)ΐ(ξ,
οηαβιιι βαη.
ζ ι ο. γιγνωσκω, ζο&ηοβο. ζ ? 7·
βζωαίΐω , φήο. ζ Η· ,' · . .
;
30?,
βζωιχχ,φ, ιάα,
3^7· 7<νομα<, νοί 7«7νοΑια·>
Γ.
^β.
3°8·
Τα&ΐΐΐττα.
59· γλάφυ^ον, αηίταηι. 37·
γάλα, ΪΛί.
7λαφΐ'ςαν, ΐοιιιηάαιη. 4ζ»
γαμίω, άκοπη άικο.% ο 8
ίοςίηΐυ ΐη υΐί.
γα,μνοίιφ , παριανό.
7λ«νη , ραρΊΗ*.
34·.
3θ8·Μί· 7λνκιίς, </«/άτ. 84· 93*
7^ς> ίτιπ».
ζ 8 ζ. γλωσσά,) Ηη^αα.
ζ6.
γαςη^νιηιιτ. 4 5" . ί 7·7 2· γόω, ηοβο. ιζζ. ι ϊί:
7α'?"ζ»>
αιηρίιαη ξ$ γνωμι,αι^ηο/ίο.ζ ι Ζ.ζ6\.
οαραχ.
"{ζ. γωμήίΊαν, βηΐιηίϊοΐα.
29ΙΜίΗί.
ΖΖ<?. γνωξίζω>ηοΐπΜί'αάο ι ζ*
7«&» ΓίΓΜ.
39· 7°· 7ονίύς , ραταυ.
ζ$ι.
4Ζ·78·
7*7^*
ζ88· 70'νν
γίλάω , ήά(ο. ζί· ιογ. γράμμα, ΙΊιιηα. ζ {·.
Ι30.ΐ3ί·ΐ8ι·ι?ζ· *Ι4· 7ςα7ΓΤί'ος, {οϊ'ώιηΛίΗ- 9>«
γίλνιμι, τ\άεο.
ΖΙΙ. 7ς<*ί? ·
? νιίαΐα. 46·
»'
Γ 1.74Χ ?
76α"

ΙΝΌΕΧ
7ξα<ρβ(Μβί/, [αΆβτ. ι£8·
*γξ»φω,/(ΐώ$. ι ο 6. 1 1 ζ.

,ΡίΐνΑ, φ\ά»1Η.
<Γί<7Γνώ, ίίΓΜΟ.'
^«χαΝς> </«Λί.

^υ^» ηιαί'κτ.
Δ.

*ί9·
3· 7^·

δαίμων > ά&τηοη.
π·
Λίί$ > ζοηνινΊαιη. 46.
<Γα/ς, /<ιλγ Ατάβη$, ϊΐεπι
Φαίδων, ρηιάεη;.

(4·

/ΙβΓ. ι ί ι . 172· 3°8·
£*4κνω,ηοτάΐο. ζ ί 9· 3 °9·
^αΛξυον, ΙασγηΐΛ. $6.
Λΐ· 79<Γαμ3(>* αχοτ.
4 Τ*
(Γάί&ΑΨΟ», άοτιηίο. 309.
/Όές,/<*.
ζ?1·
£άφνίνζ) Ιαιιηια. Π·
^αφνίϊς , Ιαηηια. 47· Π ·
£ί<ΡνΐΛ , Η'ινιβ.
ι Τ ζ.

ΙΟ^.
ΐ43·
97·

άίάτη.
9ί*
<Ρίχατος , άιάηΐΗ!. ?6.
«Ρίχατ^ία , ΐηάίΐιιη. 9ί·
«Γίλία^, ε/ί4.
45"·
^ίλφ/ν, άιΙρΗΊηΗ!. 43·
^ίμω, &άφα>. \ζ6.\ π·
{Γί'ν^ζον > «ρύοΓ.
8 1·
<Ρί0/ός , άΐχαχ.
%6.
οΓίξ/τίζά, άιχίτα. 34·
(Ρίομαι, το£θ.
309.
ίΓί'ςκίι», τμΛμ.
133·
{Γί'^ω , εχιούν.
1 3 ϊ.
<Ρί<τμός, <υϊηαιΙιιιη. 7?·
ίΓίοτοτ/ς , άοτηίηα. 8ί·
Λσ7Τοτ«ς, Αοηιιηιιι. 3 1.
85".
(Γίττοπ'κι,άοηι'ιηαϊιο.ΙΙέ
οΓίίςο,
ζ 8 ο.
«Γίντίζίας , [ΐζμηάιιι. ζ%

>Ι23·
^ί^ίττομαι, αηίιο ΐευ ^ ίχομαι, (αρίρ > /«(ϋριο.
ζ6. ιζ7·
ίίϊήίοπ
309.
«ΓίΓ, ορπιεί.
*79· «Γί'ω, ί'^βί ,
3°9·
^ίίοΓω, π»ι?α.
3°9· ΐΓΉλοω, ηαηί/εβο. 44·
^ί<κνυ'ή», (Ρί'ιχννμΐ) οβιηι8ο. 203·
<1ο.ιιο.ζ4ι'2-ί6·1°?· ^κμνταζ, 0(ϊ«}. 1Ϊ-Ζ9Ι·
/ίί/ΐ*ος,

νΟΟΑΒυίΟίΙϋΜ.
ΐΉγγνάομαΐ) άφοηάΐο.
1 1 9.
ά'ημότΗζ , ρορκία
οραΐβήϊ, ίήΙηΙα.
ίΒϊιΙ.
«Γηλ» ι Ίηνιηϊο. ιο8· ι 37; ^ιίρρωγα , 4ηκρ{Ηΐ)»τη.
Λύέ σϊ,.ργοριπ ιι. ζ^Ι'
Ρια,γλΰφω,ικβιιΙρο. ι 2Ζ>' £ΐίς·ως, ά'ιβίΐΐί. ΖΖ9·
77·
> τοηα.
ν
50$|·
^ια,ηίω,ατΙΊίεΐ βηι. ! ζ 3
ζΡιαχ,ίΐμαι, αβείΐιΐί βιη.
αζη6
/ο.
(διακόσιοι, Ληαηή. ?<5.
<Ριαχ.οσιοςός , άΜοαίφτηΐΜ.
ΐΒί(4.
^ιάλίχ,τοζ) άϊαΐίίΐιΐί. ι $ ι
<Γ<ανο<α, ϊηχύΐΐξΐηχΪΛ.
87« *?3·
^ιάρροιαψηβανΊΐίηι. 8 7·
^'ί^α,κτςον, ηκηα 4ο^ιαφύξω,οΰηΗηιρο. ι6ί
ϊι^άσκού) άοίεα. ζίι.
30?·
ΑΊ^ομαι, ιτ'ώιιοτ. 237·
«Γ/{Γοω, νϊίΙ.ίΓίοΓίΜ,α/.ζ ι ο
£ΊιΡ{>ασκω ^/η&ιο· ζ ι ζ.
*ί7· 30*.
^Ί^ω&ι , άα.
ζ 1 6.
<ίβ.

Ιο8· 130. 2ΐο.
212. 233· 3°7«
ίΊ^ώνω ) άαϊο.
2 1 ί·

(βϊηιρϊΐ νε| ζθϊΫνρ[αί
/«>».
1<ί^
<Γίζκμΐ} <\Η*το~
220,
εΓ4«Μ(, ηαηιηϊηο. 273·
δικαίως , ρβ?.
ΖΊ9.
οΡ/κ^όκ; > Ικοτηιι.
^Ίλαμμα, , α,χ^αηΐίηίΜη
Μήηψκ αάνΐϊ{αήιαη
*»χ«ίί·
8ι·
«Γ^κς»
ιηϊηαϊϊί.ηο
<Ριμώς>β4ηΗ(1({ί. 291.
εΓ<ο^ , ^αυ//.
7 7·
ιΡιότι,ρϊορηπιιιοΛ. ζ%ι.
βΓ<7τλ«'σ·/ος, άαρίαι. 97;
<Ριπλόο$>άϊιρΐ€χ. 70.97·
ί'ητχς,
43· $Τ·
(^/€>ί«.

28θ·

/<?.
9^·
^ισμυφοςάς, <υ'κ'η$ ηιΊΙ·
Ιοβηιια.
ίβί<1,
(ΪΊ%ίλ/01, Ιι'κιη'ύΙε. ίΜ<£
Χ 4\

ΐΝϋΕΧ
<Γι&Α/β$Όνξ, Ια ηΜΐβ-

Νο,Αμ,

54·

ηκα.
$4,
*Ρ<ψαώ>, /ϊ'ϊο. ζο.ζοζ.
£'φύΚ(ί3-ω,ριφηιΐοτ.ΐϊ6
δοάζω, άιΐώετο. 303·
Μοιάζω, 'ίάιηι,
Λία,
^οκία?, Όίί/βολ, ραίβ. 309.
«ΓοχίΓ> ιΑάίίΗΤ.
27?·
δοκίμωμι > ρτιώο, ζιζ.
«ίΥμοξ, άοηιια.
η$.

^υσαπιςί», ά'φάο. ι ζο,
δυσαξίςίω,άϊ/ρΙΊαολ\}\ά%
δυσκίνητος , ά'φζφη
ηβΙ>ύϊτ%
ζ8£,
{ΓνΕΓΤχςαξ/'ίί , ίη/ίΐκιίαί,
ζ ?ο«
<Ρυ<?ηνότατος, ηιϊ/ιηϊ-83,
δυςυχίω , ϊη/εΐϊχ /«»?,

δόρυ,ΐίαβα, . 4ζ-7δ>
«Γός^ος, ίο?»4.
7ί'
^ος, Λ*,
ζΐ6, ζ 34·
ύλότίΐ(>α,} άαΐήχ,
8<·

^νχίξαίνω, αχτί /ηο,
£ύ!σύύ> 'ιη£Τ(άϊοτ,&£"ύ<ή,
ιο8· 243· ζ^ 8. 303«

^οτ«ρ, ύ!4ίθΛ
ΐ^ί(1,
. ίΓ«λίία,/?Γ'υίί«ί,8ί·2 5'ζ

(^«{Γίκα, άαοάΐάηι.
^ί»μ*,<ίο»ι«.Γ.4Μ?·75Ι·

βίίλοζι βτνυ* 'ϊΒκί,
(Γκτί'ί» , /ό»ο.
113.
../Φ, ηαίάεώι, 4?»*37'

.
δύύτυζα, άαΐήχ,
«ΤίΚΤ^ 'ΑιίβΓ,

£%ά)ιων, άτ&ο,

44· "Εαρ , υ«\

δξ.μύς, αίηίαι. .73.
ΡφμύτΥΐς,αΜίηιίηϊα.^Ί.
δζομ,ίνς, («φτ. ί7· 67·
«Γ(^ς, ι}ΜΠΗΐ.
16.
δυν&μαι, ναΐιο, γοβαηι.
1 1 ί· ι ίό,ζζο.
^ιίνω, /«^ο, Ίη&ηάιοχ.

ζο,
ζ?3«
&ίί*
7*»

ίαίοο^βηο.
1 1 3<
ίβαν, ίνεηιηΐ,
ζζ£,
ϊβ&φδ*> ίίηχι.
133·
ίβδο,μάζΎ(ψΊηιαηα.^ι.
ίβ^ομΗΚονίφ, [ψιιαρη*
μ.
?ί,
ϊβ^ομηκοςόζ , [ψπ^ϋ'

νοοΑΒυιοκυΜ,
ίβ<Ρομος, Γηϊίγηαί. ?6.
ιβλαβΰν , ηοαιί. 133·

/}»»»«
307.
Ι^ϊναομΛί,άφοηάΐο ι 1 ?
ί^^'^τίζος, ρτόρίοτ. ϊΒίοΐ.
ί^ίίςω, ί^ίίίβ.
13 ζ,
ϊ-^χατον, ΊηϊφιηΗΐη.%χ,
ί^κωΐΛΚίζω, ϊααάο. ι ζθ.ν
%γων , (ο^ηονϊ,
ζ I ί.
ίψώ<&ϊΐν>(ο£η'ΗΗίβ{. 1 1 ί
Η(ΦγθΡΛ.
2.60,
{γχν^ώ, ιηηίΛηιΐ! ΐτΛάο.
Ιζο,
*7ω»^°·
8· ?7·
Ι/'ίίίΓβ*»! (ΟΙΗΐάΊ. ΙΖ,ί»
ί^ί^αν, άαΰαπί. ΖΙ4»
ΐζ,ί- 174· 3 1°·
ίίΡ<Λ'άθ»ιν> ροί«ί, ·ν<ί/κ;ρ

ίίΤωχα, ί/ίί/:.

£34·

«£ω> ^ίβ, νβΐ {(ά(η{Ααο.
Χ 1 3·
ί&ίλω, υο/α.
Β.ιο.

·

, αβαφάο. 1 1 3·
Ι&ζίφθτΗ» > ηιιΐήΐΗί /«>».
*
,;ίθ-ί» , αβΊιφο. 113.310.
ίι> β.
*8 1.
«/«Γ» , νΊ4εο,
13*·
ί/ίΤω , /«β.
1 1 4· 3 1 °·
«θ·« , ΗΪιηΛηι,
1 4Ρ·
Ι/χα, «ιί^,' ζ6?.
ίΜαίζω,αβΐηιίΙο.Λ ιχ.1 14
ίικοσι, ν'ιχϊηΐί.
£«οα/ΙτΛ«,£Η»ίί «κ«. ϊβ.
ίΐχ,οσκΡνο, η)Ϊ£ΐηύ άιιο. ΪΙ>.
%ικω, αάο, αβιηιΐο. 1 1 4ΙΖ4· ι*8.
ί/μα , ΐ)?/?».
3 1 1·
Ιΐμαρμ&ηίβαΐΗ. ι ζ 3 ·3 1 4
ΙιμΙ, βαη.
ζ6ο.
Ιινω} ίεχο, νφο. ϊ5"4·
ί'<7Γί, ί/ίί.
Ζ3?·
ϊιτπζ , βψύάειη,
ζ8ΐ·
ίΐ7τον, ά'ιχ'ι.
13 ζ.
ίΐς^ά^ω] αηιο. ζ 16.
ϊις, ΗΠΗί.
84· ?Γ·
ϊιοαμι, ϊηιβ,
ζ6^.
Χιχον , Ιιαίίύ.
13*·
ίχάλνβον, ιιχΊ.
133·
ί'χατιίν, οιηίΗίπ.
ίχα.τοχΰςός,αη{ίβηινί9 6

ΙΝϋΕΧ
{χ,ίΤΒ-ίν, ΊΙΙϊηι.
28ο.
ίχίϊνος , 11ε. 103. 287·
ΐχκβόλος, ιηύηιιι μαιΙαηι.
ν., 193*
ϊζλατιον,/αταίΗΐβιη ι % ι
Ικλ'&ην , ί»ί/ί«4ί«χ /«»».

/«βγ.
·
173·
Ικοσμϊΐσα,τοι οτηαίια φ.
ίχπλίωζ, ρΐιηια. ι 3 8·
'ίχ,πλοοζ , εηα'υΊ^ΛίΊο. 70.
ίκςίθ-Ην, μάκΛΟΐίβαη.
ίκξυβον, αΙ>/Ιοηάί. 133·
Ϊχταμαι^ά/Ίΐί
1 6ζ
'ίΆΤος, (ΐχινί.
γ 6.
ΐκων , Ιιώβη!.
, 84·
ίλαβον1 &αιρ.
132.
ίλατταιν, «ηβογ.
92.
ϊλαύνω, α£»ΐθ) }(Ηο.
ιο?. 3ΐο.
{λάχιςος,ηι'ίηίηΐΗίϊΐ.νι
ίλάμων, ηιφϊ'κοη. 13.
ΐλίυΒ-ίξωμι , Μίτο. 2 1 1 .
ίλιν&(ϋ) ν(η'ιο.
1 1 1.
Ι2ί· Ι33·
ίλθ-ί, α?«ι».
ΐ39·
«λκα> , Ιλχώ» ι ΐλκϋζω ,
Ιϊ'Λ&β.
1 1 3· 132"

ίλμ.ινς , ΙιιηώτΗΗΐ. {Ό.
ίλ-ττίς, //>«.
ϊ'ι,
ίλττω, //>«ό.
ΐ27·
ίΛω , ί<ί/>/ο.
1 1 3·
ίλως, οαρατα.
4έ·
Ιμα,υτΗ , »»« Ϊ£/Γατ. 103·
ίμαίλω, οηϊο.
119·
(μνώθΗν* ηοοτάΑίιΐ! βαη.
111ίμος , ήπια.
ΙΟΙ.
ί'ν,ΜΗΚΒί.
9ί*
ίί^ίΧΛ, ν,η&ΐάηι.
9ίτ
ϊνίΡοξος , χίοήββα. 3 ί·
82.91.
6ν67>"«> >
1 3 °· 1 3 3 ·
2 6θ.
ίνίίμι , ίη/αηι.
2έ$>
«νίκα , ρτορΐΐΐΐΛ.ζο.196.
ίνΐττω, άηο. 1 1 8· 2ί9·
ί
»
282.
«Γ< μίγαξω , ϊη άοιηο. I ο.
ίνίημι, ιηιηήιιο.
273·
ί'νίσπω, ί/ίίο. 2 ΐί. 2^9·
ίΐΊ/ατος, »<?»«/.
9^·
ί'νΐ'ί'α, »ο·υ«».
9?·
ίΓνία^ς, ΜΜΜΝΜ ηονίΗΛγΪΗΐ.
. 97·
ίννίαχι%ίλιόι , »βτ»«
>κ/ΰί.
9^·
ίίΊ4ν«χοςΓοΝς, ηοηαζψτη.96

νοοΑΒυιοκυΜ.
ϊννη* ρηηΐΛ ηιιηβ!. 34*
ίνο%λω , τητΙ>ο.
ι ζο.
ίττα.ΐ5α , ϋ)ίί.
ζ8θ.
βξαχοσ/ο', [ίχΗπι'ι. γ 6.
ίξ*/· ΐχ'%.
ζ66.
ίξίΐμΐ, «χ(ο.
ζ(, ί·
ίξίτ*ς , /ιχιηηίί.
77·
«ξ ««σαν»
2ό8»
ίξώκ)ντΛ, /ίχα£ΪΗία.9ί.
ίξηχΰϊόζ,μχασιϊβηιιΐί. ? 6.
ίξ&) ,
13 6.
«ξα>*>
ϊΒΐεΙ.
ίο/κα, βφϊΐίί/ιιί. 117*
«ολπα, /ριτΑνϊ.
ϊΒϊ<3.
«0^7* »
ρΛΐηνΐ» Η>ϊ*1.
ζτίΜνίω, Ιαηάο.
,ΐί&
«τίίίΓιί» ροβηααηι. ζ%ζ.

Ήύ&ιιρ , ριφφί /»*»»
* ΤΓ«ττίλίτο, «"**.
173{■πψημαι, ΙαπάΛΟυ {«$η.
1^6.
νηιίτιομ&ι·, ρΓΟ ίφίπομα) , βηκοτ.
1 1 έ.
{πίχ,ίιμαι , ΐηοίηιίο.ιη 6.
ίπ'ιπλίως , ρΐίηκί. 3 8«
ίπίτιλοος > ηανί^αίϊο αά·
ΙΗϊβΐ ΛΪ\({ΜΪΗ.
10,

ίπιρρίν , «»^«ί.
3 1 <·
νπϊςαμ.ζίΐ, β ία. ζ ζο.ζ 7 7·
ΐττιχίίξω, οοηοτ.
ι ζ ο.
'ίττομαι, βημοΐ. 1 1 3·ζ ί 9·
17Τξΐα<ταίμγ!ν , €τη\. 1 73·
νπτ<£, [νριτη.
ίττταίτΗς , (ϊρΐιηηϊ*. 7 7·
«7ΤΤίΜ6/%ίλ«Μ >
ίπταχόσιοι > [(ρύη&ιηή.
Γ.
ίΒι4,
&τ»> Λ«.
ιΐ3· ΐ|£·
ΙΜ< 130· 1!*·*ί9>
ίργάζομαι, Ιαίητο. 113.
«7οώ">) > ΙαΙιοτλΙηι.
ζι.
ϊ^ω,/αοίο } ο/ΚΓβί'. I ζ 8.
ί^«/3θί> ίΤίέκί.
ί8.
ίξβίν»· νεί Ίξομαΐ) ιηχιτηχο,
ζ^.
Ιξί'^ω > )ϊγ«».
ι ϊ 5*·
*ξίΤμ<ίς, «*»«»*. . 7ί·
«ςί'»> Λίο.
ιΐ3·
{(^«κα. βηηΛν'ί. ιζς.
ίξ&αίνν > οοηΐιηάο. % ϊ<?.
ι\/ία >
ί£ί^»> (οηίΐηάο. \ζ^.\ζ%
ϊςκν, Ιαηα.
37· 41·
«ς<ς ι» («ηαηφ*
$ ι.
ί^μίαζ) ΜΐίίΗϊΪΜί. 69*
ϊξΟ

ί^ο,ώϊΜ , ϊητ(ΐγθ£ο. ζ 5"4·

ίρραφον, βίϊ.
13 3ϊρρί&ην, νεί ίρρή&ην,
Άμ5 βηι, 3β ϊρρημ&ι.
.-ί .
'
ΊΓά
ίρρωγα,,Ύίίριαίβιιτη.ι 6?.
ίρρω&ην, (οηναΐώ, εοηβηηαιαι /αηι.
I Γ ί·
ίρρωμίνςζ, ηύαβιιι. ?4·
β'ριίκω, ίξυχάκω, ίξυκ,αχίω, ά'ο %>νω,ίΐαΙιο.ζϊ9'
(ξύω , ίταί}0. 1 1 3 · I Τ I ·
*ί?·
ί^χατόω , ίβϋέίβ. 2 ί 6.
*ζ/Ιί&.Μα< } <υίηώ. 3ΐι.
Ιςωξ , αυτιού.
24·
ί^ωτάω, Ίηίετηιβο. 1 1 3·
125·.
&3 «ΜΓίΛ
Ζΐ6· *7°.·
ίσβον, εχΐΗΐχϊ*
ΐ83·
ί'ο&ίίς, ιχ^ί-τ.
47·
4σχαφαν-ί>/οά*.
1 33·
ίσώ^νφτναΐΗ!βτη ι {· ί

'ίοπομαι, (£<}ηοϊ. ζ^%
ίΟΊΤον, χτλχΊ.
1 83·
ίς·αν>β£ΐ€τ»ηί.
ζι6.
ίςγχ'/ί, βθ.
ζ6ο.
ΧψΜίβαϊ.
ίΐ$.

ίςιάω, ζοην'ινίό εχάριο,
113*
ις^αμμαι, <υΐΐβί} βαη.
ίςφφ&ην , ϊάίη.

ι {■ 6.

(χάζα, /οαα.
ϊχα,τοζ, «Ιιίτηΐίί.

34·
?3·

ί%ον, Μαϊ.
ι?3»
Ισώ&Υΐν,{£τ<υΛΐΗ}βυι ι {" $
ίίτα,κον Λ ίτίμον, βάά}.
.
13».
ίταφον3 βιρείϊνϊ. 133·
Ιτί&ην ισόβια}βαη. ι $6*
ΖΖΙ·
ίταιον , ρέρεή.
13 ζ·
ϊτίζος, αΐΐιτ.
ι?. 34·
ίητόξίνντο,)ααιΐΗ ρεϊηϊ
/αηι.
/■ I ί Γ·
ί'τ«σίας , Είς£*ί νεηιιιι,
290»
ί'τίθ'ίίν , ροηείαηί. ζ 1 4*
ίτοιμάζω, ρκρατο. 1 2 ί·
'ίτος,
77*
ί'τ^α'φ»,. ηΗίήιιΐίψ. ία.
έτζ«φ3·«ΐ', ηΗΐηΐΐΜ /«>».
ίτςυχον, αΐίήν'ι, 4>ί***:
, -ρβ.
. Ι7ί·
ίναγγίλιζομΜ, βαιιβα
ν,ίΐηΐιο.
I ζο.

νοοΑΒυιοκυχ\ί.

83·
£υ<Ρα,ίμαΗ) βΐϊχ.
44·
8'4· ? ο»
ινΛ'ώ \ςί, βτίη'ιίαί ιβ. ι ο
ϊυίζΎίτίω,ύίηφιάο* ι ζ ο.
•ΙλθΐίκΛ», άίήξΟ,
I ΙΖ.
:\

.

Ζ86·

ίυνη, ναΙ/Ηε.
34·
ΐυνοια, Ιχηι<υοΙ{ηήαι 8γ·
ΐυνας > ^ηΐνοΐΐα. -ίο.
84· 87»
ίυ^α/ς> {ώχ Μηκ. $6.
ΥΤ·*87·

ίυτυχίΐς, /έΐϊχ.
?7·
ίυτυχία , /ΗίαίΑτ» ϊΒϊ^
«νφ^κς , Ίη£ίήϊο(Ία. 6 1 ·
ίυφαινος , [οηοτίΐι.
4»
ίΐιχα,ξΚ) ^ταίϋί. 41. 4?»
?ι/^ο,αα/ , οπ>* - 1 14.
ίφητ, ά'κίίαηι,
ζ77»
ίφίίμαΐ, άφάίη. 274·
ϊχημϊ, Ι)α1>£0.
ζ ι ο.
ς-οζ, ϊη'υηίαα, ίη'ιηιϊ*
ήοτ, ίηιηιίάβίίηιΐί. 9 ζ.
ϊχω , ύαΐ/ίο. II 3.132»
13^· 31 Γ.
^ψαλμαι, ιαηίαίιιιβτπ%

έψω, ίβ^Ηα, οοικοηνο.
Ι3^·ζί8·
«υςί, ιηνηκ
€3?» ίω,ίηάαο*
Ιΐ3·3ΐ'·
ίυζίω, αϊ ίυξίσχ,ω.
«α>ς} λητοτλ.
ίυςημαΐ) ϊηνιηίΐα /«>».
Ζ.
ζοζί
ιί«?. Ζα'ω, 'ϋί'υο.
ίυξη<τα.μηι, ϊηναιϊ. 173* ζί^Ύμα,, μιηοίΗΤΛ, 3θ3«
ίυξίσχ,ίύ) Ίηνΐπί». ζ^7· ζϊύγυμΛ., μιη^ο. Ζ4>*
5ΐΐ.
ζ^ί.
*νςι/07Γ}ίς, /«ί νίάιηΐ) £ίν7ΐΊ)ν,;«»ί>?8.Γ. 43· 4?·
νβΐ /οηαηι.
ί$ο. ζιυγνύς , )ιΐίψηί. 4?·
ίυξύς 5 /*ί»Λ . .
?ο. ζιύς,ΐάρηίτ. 77· 7?·
ίνσίβαα, ρ'ιείαί, ζ?3· ζίω,/ΐτνεο » £«ΛΖίβ. ι ζ ζ.
»
7Γ·
ίυσφάς , ρ'ΐΗϊ*
ζ?3
ζωμ&, άη$ηΙι*.χη* ίοζ.

ΙΝϋΕΧ
'ζωαν, ΛηϊηιαΙ.
299·
ζωω,νίνο.
■■ ϊο8·
Η.
*Η,'φΐτ«.
*8°·
ήβάσχωι&νβχω,ϊιινιηΐβο,ραΰφο.ιοΖ.ζΠ
νη/ίς&ΐΛααν,εχάίΑύβηί.
Ι7ί·
μ^ό' >
* <£'·
II*·
ον, κανί.
ϊΒϊϋ.
ΚιΡοΐ'ύ , νοίκρίαί.
18.
ιίεΓι? , βάνε. 4*· 49 · 7 3 · .
*νϋχ(><α>ς, /μιχιβ «γ·
ηετη Ηαΰεηι.
39·
»'<^ι)ς, /«Λ'υί/·49·73·91·
ίιχα, <;<?«»/'.
ι ζ 5".
νκα,ηι'ιβ.
κκί,νίηιΐ.Χ^' 3ίϊ«χα ι 32

\ '
ηνηκα , ΐιιΓι.
1 3 ο.
»7Γαρ, Ι)ΐρατ,)πΗΤ. 4ί«
«'^α*λί'»)£, ΗετώΙιι. 6ζ.
ήξως, Ικϊοι.
49·
ήνυχος, ηκΉΐΜΐ.
9 ζ.
»τορ> ίβΓ| αηιιηιιι. 4ί·
ίίττςΰΐ/, ιηιηοΓ.
92.
νχίω,βηο.
ΐϊϊ,
^7·
ήίϋς,αΗτοτα.
49· *7·
®·
θάλασσα ,ηιατε. ζ 6. 8 8.
3·αλάσθινος} τηαύηια.
&άλλω , χεηη'ιηο. ιγι.
&ανατάω, Γευ θ-ανατιό, »ιβΓ< ί«/>ίβ. 2 Γ $■.

νκχιτμαΐ) ΛΐιάίΐΗΐ [πηι.
ΐ?4·
νιχω , νεη'ιο.
Π ζ.
%λ$ον,νεηί. 1 3 3 * 3 ι γ .
»λ<ος , /ο/.
Ζ4·
ϊίλος > ίΐαναί. .
287·
«μαι,/εάεο.
274·
ήμίΐζ,ηβί.
24· 9ί?·
«αί^α, </»«. 1 8. 3 3· 7 ί·
ήμίηξας , «β/ίίΓ. I ο ι .
*?,</<» Λκβ.
*ίΐ·
»μισυς , ά«ηιά%αι.
84·
*ν , τηιβ, άίιηΐβ. ζι£.27ο..
ην , άιαϊαηι.
3* ι·

Ο^ά-πτού > [ερείϊα.
1 33·
' ■
Ι7°·3ΙΓ·
&αρρίω, Ηηβάο, ρτφ·
>ηο. /
ζί.
θ-α^ο-ος > αηΑμ'ι*.
Ζ4·
86·
Βτίίνω, ρεηΗϋί.
ζ^.
Β-ίΐς , ροηιηί.
83·
&ίλω-> νοίο. 136.311·
8-ίμίλιόομαι , βκηάοτ.
ΐζ7·
&*ολόγος,ίΙ}εοΙο£Μ.ΐ9ί.
θβος, Ζ>«λγ. η.ζζ.%6. ,
£ ι^πων > /αιηπίκι. 8 ά.

νοεΑΒυιοκυΜ.
&«ς> ροηίίοίιι, νοί ροηα.

Ι<Γί<, ίίίί.

&ίσις , ροβί'ιο.
&ίτης, ροβίοτ.

2Τ°·

ίίμα,ι» ϊάεπι <}υο3 Τη/λι.
Ζ74·
ι7ξίΐα^αςσάο!βηιΊηα. 8 7

ηιιιήΐ.
Ζ9ζ·
Βτ^οτςοφος, α/ίήί »«ίΤίΓΚί.
2?3·

Ιημι , οαρίο, άφάσο. ζ74·
<Μ^ι/) *β ί&>, ηύαο, ά'ΐτ
τηίιΐο. ι 3θ.ζΐό. ζ6?.
ΤΉ.αι', υιώ.
268·
Ικανός, αριαί, [φάιηί.

ι*7· >?ζ·

2?Ι.

η*
κ^ιον, ΐαΐαΐαΐντη.
ϊχ,τοίω, νεηίϊίο.
ζ^.
ϊχ,τΐνος, ηύΐ'υΐίί.
2ο.
«3-ςηνος, ί«#«/.
7?· Ίκω, ίχ.νω,ί*ν5μαι, <υι^•ςίξ , ζαρΊΙΙαι.
44·
η'ιο.
ζΐρ.τ,ΐζ.
5-ν7α'τ>|(ί '
ί ί · ί 7· ίλάσκομαΐι ρίαιο.
73·ϊ?ζ· ίλα&Ι > ρίΜΛΙΗίΐβο. 1 6ο.
&υμός, αηΐιηιΐ!, ϊτλ. 3·
Ζ 16.
θ·ι>ννο3·»5*ξ, χ\))ηηοηΐϊη 'ίλίως, ργορ':ήιΐί.
38·
<υιηαίοτ.
ζ<?* ϊληΒ-ι,ρτορΊίΪΗΐΐβο. ζ 1 6.
^■ννα'ί τιιο,/ΐτον Ίηιριια. ίληΜ, ρτοριύιυβήη.ζ ι ζ.
*
ΙΖό. I Π· Ι^2" ίμάς* Ιοι ιιηι.
?ι.
, 7*η«4.
34· ίμάτιον, νεβ'ιηΐΐηίατη.
θ-ώ», (Λίϊίβζβ,
ΐζ3·
:
3«ι·
ίίβΜΧ.
44· ίνα, «γ.
ζ 8 ζ.
$ώς}1αριΐί Μναή«ί.ζ9ϊ· ϊξίΰω, ν'φο ανα (αρίο.
I.
III.
ΊιΝ, ·υ»</ί;
Ι3?· /Ό») ΐυί.
266.
ί«Γ/ος, ρτορτ'ΐΗί.
? ζ. Ϊ7Γ7Γίΰω } ί^'»·
1 ο 8·
<5Τ7Γ0ς, «£Η«Λ 3 ί · « 6θ.
3·(|ίξω, αιηατη.
^ίψω, ηΗΐτϊατΗ.

1 3 ί·
1 69·

/7ΓΤ0ΤΗς , έη«υ»
Ζ?.
ιπΐάμαι , νοίο , αι. 3 1 2 .
'ίΰΗμί) ςο&ηοβο.
ζ 7 6»
ίσος, ^ααΐίί* 3· 9 1· ?ζ»
Ίςα.μα.1, β», ζζ6. ζζ?.
ί?άξ>βαηί.
4<ί·83·
'ίςημΐ)ββο » βαΐΐιο, €οηβ'ι>·

Ί^ων,βαίατη.
ζ 14»
Ιχανάω, άιύηιο* ζ $6*
Ι)αΙ>α>. ^
ζ$?.
Ιχ&υοπώλα,ινα, , ρ'φ'ιιιτη
<υβηάπηχ.
£ ίί.
1χ&ί>α7τωλϊΐς-, ρ'φίιιτη
νιηάΐΐοΐ*.
ΐβκί.
,
. 4?·
/χαίζ, Ιιατηο*, /αη'ιΐϊ* 4 £·
Κ.
/
304.
καΒ-άπτομαι, ιαη%ο.
ί 1 &.
Καθαρά) ρανα.
33·
καθίζομαι, βάιο. 31 ζ.
κά&ις, άϊιήιίίε.
ζ 7 ο.
χα&ίψώς» ίοηβϊίύΐΜί. '
ζζ?.
κΛθ-ίυ'ΰΓίι»} ίΐίττηίο. ίιΒ.
°~κά&γιμ&ι βεάα. ζζο.
^75,-3 13Ηα&ήφμαι,ύίβηιοϊ. ι $ 6

αα&'ιζω, βιάιο. < ίι$#
Κα&Ίημι , άαη'ύιο. ζ 7 3*
νεί χάω^ατο. I 30»
ί 31. 13^' 3 '3·\
χαχ<5-ος > ρφη>Ηΐ. 92*
χαχ/ων, /»ί/0Γ.
ΪΪ3Ϊ <τ?»
χαχοίΓα/μωί', η/ίΗχι γ 4*
Κακός) ηιαίια.
?Ζ«
χαχοιτις, τημπιλ.
47*
χαλί», νοίο* τ 8 1 * 3*3*
κάλ«μι, ίΒ ευιίοπι χα-»
λί'ή), ·ϋβ£0*
ζζο*
χ,αλίρρΰός) ριιΙώΫαβποηκαλλίων) ραΐώήογ, 84*
καλός, ρηΐίΐίτ.

τ,.ζζ*

Καλύπτω^^ϊΐ 3· ι 7°
Καλώς , ραίώτλ
ζ-\<)ι
κάμνω,Ιώΰτο. \ ζέ. ί 3 ζ*
ΊΗ·3«ί·
χαςΜάν, γλ/μλ
37*
χαςχα/ξα» , ■υίίη». ζ ί ? <
χαταν ((/.έ « σί, βαΐΗίΙιοΗ
ηΐ€ νι Ιε.
ζ?Ί*
Κατύ ^ώαμϋ, ρτονιή*
ίιι;.
ι«7·
χαταβαίνω}
άιβαηάο*
,
ΚατΛ*

νοοΑΒυιοκυΜ.
κΛτΛβαλί , άϊμύι. 1 1 7·
καταη/ινωσχω , ΐύηάαη»·, ίη>ρϊοΙ>$.
3°8'
ΧΛτα,ιΡυοαι , άοΗΐήφί
117*
χΛταχίίοντίς, άβτηϊίαή*

χάτΒ^ίΟ, άιροια. ιοΛίί.
χατω, »»/>■<«·
94·
χατώτατος,ίφηΜ.Μά»
χατάτίξος,ίΗ/ίηβτ. ΐ\)ίά»
κανχάομαΐί^Ιοήοτ. ι 48»
χί'ας , ίβί', αηίη2Ηί. γ**
χίΐμαι, )μιο,
ζίϊ»
καταλείπω, τβΙΙηψιο. ίβ.; χΐχίΛΧ , ίο/»έ«^»
1 7 ζ*
χ*τα'λο')'ί!? * ίαΐαΐο&ια.
χίν.λυΆι, αηάϊ.
ζιζ»
χίχοομή&ω, οϊηαΐνι βη
χ,ατααίξζίς,Ηΐ'ι/Ιίηί. 1 1 7«
1 6ο*
χατανίΟιας, αηηΗΐηι. \\>. Άίκοτηαίς, ίΐαιια, α χοΗ&τ&πυςίσασα ,
■
τί'ω.
ζι?«
χί«^α7»> ώαηβ* 4 χί·
κατάξχτος, άενοΐαι ά\Ηςαγχ.
ζ 6 ο*
Πί.
ζ?ο» κίλαΐνιάω, ηί&ϊΉο. ζ 5" 6»
καταρρίζω,ρ&αχο. 1 1 7· χίλβίλθ-ος, ιΐΜ.
7ί*
κατάρροοζ, άιβιιχΗΐ. 7 ο» χίνο'ς, "υαιαια.
?ι«
χί(>άννυμι , τηψιο* 30 ί»
Ιι7* κίξας, ίοτηΗϊ
39*
καπα,τ&ιιμί,άιροηο. 1 1 <£ κίοΡζος, Ιιιιηαηι 6ζ* 9Ζ*
Μχχξηαίς , £ανί/Μ > α
·
ι.ι 8*
χαςίω.
ζι?*
ϊι&<τα.φ(ί>0 , άφτο. 317* χίω, (αΰύ*
137*
χατα^αςτος, ΙχίαΙίΐιηΧ»?> «η
4?·. 7*·
■άια.Λ]
117* χ>ίρ, /όπ·, βαίατη. ιβΐα»
*ίατ6/3<»λβί άήκίί, ίΒκ!« Μζ 3-ω. χίβ), ναάο.ζ^άί
Χίκλϊκτκω, α χαλί», *νβι .\
1 1 8»
εβ.
Α ί7*
>«ατί7ΐ·«ίΓίν , ίίίΐ^ίί. ί ι γ,. χ/ν«τ(5ς» τηοΙ)ύ'α.
ζ%6*
**τ>ϊλ;ψ , /ί<ι/*#

ί Ο*

χιχανω , ΜνΜίβι
Υ

1 ί 3*
χλ**

ΙΝϋΕΧ
ΧλΑ'εΡος , ΐΛϊΗϋί.
8 ο.
χλάζω , άαηρ.
31 3·
χλάω,βΐο* 136. 3 1 3·
χλα'ι», νεί κλάνω, /ταη£0.
Ι?2.2*ί4·
χλίΐς, ί/4ΐ;ίί.
2ο· 47·
χλΐίω,ζίααάο. 13 6-2 57.
χλί-πτης,./ιΐΐ.
93·
χλί7ΓΤί«),/«Γ0Γ. I 3 2 . 1 Π ·
χλνμνς-, ΟΙιιηιηι. 47*
κλίνω ι ϊηιΐιηο. ι Π · ι ί 7 ·
χλν^α ,
ζ ι ζ· 243·
χλι^ο^ ΊΆαβήα
83·
χλών, ΓΛ»ί«/.
44·
κοινός , ΰοτηιηνηΐί.
83·
χόζαίζ, Μίνια.
«;7·
κοξίννυω, χοξίω, /αΐϊο,
βΐιηβ.
3°ί·
χο'ς« ,
24·
χ'ο^οι/, χοςίΛο», θίο.
ρκί//Λ.
8?.
χοςος , ριαΊΐΗϊ.
24·
χο^κς,
4?·
χοσμίΆ ,οτηαΐί,ιο. Ιόο.
κόσμιος, τηοάιβιι;> *»«»</«/.
82.
χοτνλτι/'ίΑ' , ίο#*. ί8·
2?7·
χφίζω, άατηο.
ζ6ο.
χζα'ινω, ρετβώο»
313·
*£*ς>ί»ρ«ί.
2,91·

χφΛύοα, ίιηεο, νιηοο*
2?Τ.
χξατιςοζ , οριϊτηια, 91*
κράτος > <υ/Λ
24·*
χ^ίας,ίΛΓο.
39*68.
χρίίτταΗ' > ηΐίΐίοτ. 44· ? · ·
χζίμαμαι, ριπάιο. 3 13'
ΧζΗΐ'/ς, /οηήοιιΐια*
8?.
χς«ττίς , αιμάο*
48·
χξ«ς, γ<<π>.
23·
χς»ζ, Οηΐεηβι.
86·
χ^θτί, ύσ^««*».34·287·
χ^ίμνον, (ατ'νια.
287·
χρίίΌν ) /ι/ι«?η.
8 1·
Χξίνω,ίαιίΗΟ* 109,126.
131. 1 45*- ι Π·
χς«ω,
ίο 8. 1 34·
χ^ιζ/ΤΤω, αΙ>/οοηάο. 133*
170*3 13·
χτάομαι > γο$άα>. ι ζ 3 <
χτβ/νω, νεί χημι,οοάάο·
Ι23.Ί24. ΙΠ·1^2*
211.2^4"
χτίϊς ,
4?«
χτΊζομαι , ίαηάοί, ίϊίΐοΐ*
Ι23· 2 Π.
χτίςΊ^ς, σεαίοτ. 2ρ.
χύ^ιςος, ίΙΙιιβήβηιιΐϊ.ρι .
χΰχλος-, άηαίια.
7ί·
χύκλωψ, ηΟ*μ.
χνλίν

νοοΑΒυιοκυΜ.
%υλίν<Ρω, νόΐνβ. ±ί"8.
ίίι/λ/ξ , οαίιχ.
44·
ζυλίω, νοίνι. 1 3°· 2 ί 8·
χυνιηός, νιπαΐοΫ. 'Μά.
ΧΟνώτΗζ, ίη2ραά£Πί. 5°·
*υ7ΐϊάζω} ΐΜΐιηο ηιο,
αιηΆοτ.
ζ^6·
κνων, ί«»ί/. '
73*
χοίμάζω, Ιφ'νυΊο. ζζ.
Λ,
Λαας* /<</«/. 46» 6 ζ» 78·
λα/3έ, ί**/Λ
13?·
λάχνης , Ιαβναί. 30»
λόγιος , Ι&ϊϋΜβιΐί $ζ*
λαγχάνω, /βηίβη ζπ·
. 3ΐί·
λα^ώς,Ιιραί.
38·
λάλος, ΙοηιίΑΧ.
$2,
λαμβάνω, ααΊρίο. ιζ3*
λαμπάς, ΙαηψΛί.

4&·

λάΐ5άνω, Ιακβ. ζ ί · ζ ? 3 ·
λαοφ^-ο'^ος , ^«ί ροραΐατη
(οηηηιριί*
2?ζ»
λβο'φθ-ορος, άροραίο (οτηιριιΐϊ*
2 93·
λ&ος, ρύριιΐΗΐ*
3* 39*
λας,
^ ι»
.λατφί»ϊ/*ί&111(**

λίβης , ΙίΙΐί.
48· ί?·
λΐγήσομαι ,
ΐ£8·
λ«7ώ> Λίβ. ιοό. 1 1 1.
123- 13°·
Ι3Γ·
ί^ι* 170· ΐ7ϊ· *ί**
2?3'
λΐ'ιβω, Ι'ώο.
ιοί.
λ*ίτΓ<ΰ, 7ί\\η<ΙΗ9* ί3*»
20ί.
λίξ/ς,
ζ$Ό.
λίοντί'α , ΙΐοηϊΜ.
7°*
Μχ&τισόμαΊ,άίίακ ι $7»
λίαν; /ίο.
ί** 87*
λίώς, ρορϋΐια* γ).ζ*}ο*
λ»ι?·^ς, /4Γ«.
4· *7»
λ«τώ, ίαίοηά. 4Ζ. £8*
λί/3νς*
86*
λ/θ·ίϊξ> (Λ/κβ«ί.
88»
λίθινος, Ια$ιά(ΐΐ}. 87*
λιθοβολία, ία^ιάαμάβ»
119'
λΊΒ-ος ,ΙαρΊίϊ
87*
λΊ$·ύ£ης, ΙαρΗ2ι*ι, 88*
λ<ς, /ίο»
47*
λ/τον, ραητίΗΐ ΙΊηΟΐι. 8ο»
λόγος, /ρπ»0.
7· 3ί·
»ίζ. 2?3·
λ«τ*λ£> *>·/ι;ίί.
4ί*
λύ^,βη^ΗΐίΗΐ νΑΐρχ*
ΓΛ'
7*
λρκαινα ) Ιηρ4*
8^

ΙΝϋΕΧ
λιίκοζ, Ιαραί. ιο. 86.
λυσσα'ινω, ταί'κ αβιιο.

μΙγας, κα^ηιΐί. 76. 83·

' μίγ&ός, τηαξη'ηαάό. 3.{·
μί&Μμι, ρϊΛΐηηΐίΐία. '■'
273·
μι&ώτχα>, μί^ύαχ.ομά.1,
ιηώήατ.
2^8.
μίϊζον > ΐπαμί. 43· 84*
μώζων, ιηα']0ϊ. 74 84·5> 2;
μα^ύζαινα. , (οηνα. ίΒίι). μίίςακώ/ , [οηιοΐ. ιι%.
μαδητιάω, άι^εη ο»ρ\ο. μύξω, ά'ιν'ιάΟ) ραηΊ-ατ·
,
*ίί·
'
μα'ινω, ϊηβη'ιο.
\(,<). μί'ιων, ηιΊηότ.
μάκαζ, 1>«αΙΗ$. 4) . ίο. μίλας, η'ιχίτ. 24· 4Ζ·
4^Π·83·?σ·
μίλ^ω,
ΐΐιχο.
Μ8·.
μαχαςς, μαη.
ίο.
μίλω,
Λ*™
<?/?.
27?·3
1 4·
μάλα, <ναΙάί.
28 1.
3. 4 1·
μαν&άνω,άφο. 2 Π · 3 1 3 μ«λ/, >»£/.
μάντης , ιχι/«.
8ί· μ,ίλίχζατον, ηνίβίή, §ο«
84·
μάντις , <υαΐα πίηΙκϊ. 'ώ. μ«λίτ«?> ηιιΙΙΐΐιι.
μαντοατύνη , ναίΐάηαηά'ι μίλλω , /ΐίίιίτιίί βηι.
1 1^'
[ί'κηΐία. . .
I ί·
μαθαίνω, οοηκιηρο, απ- μίμίλα, Γευ μίμαλα, α
μίλξ», £«Γ4ϋί. ΐ7Ι·
' . '/ίΟ.
Ι2?.
μα^μαίξω, ηιίίΐο, //>/ί«- μίμπχα, , μίμαα , ^λ>λί»ί /«»» , έ μάω,^ιιρίΟ)
2 5*9·
μάξτυξ, ΐεβ'α.4 5" · 5* 7·7?·
μάς-ιξ > ((ΗίΉα.
0. μΛμΊψα.,ηίΛίαΙανϊ. ι ?2·
μάχομαι, ρα^ηο. 2^8. μίμναμαι , ηιιηιίηΊ. 1 4?·
3Ι3·
I )ί*«7*λ»'τίι)2 , τη4£ηαηί- μί'νω, ηιαηεο. ιζ6. !^*«
'ΜΗί.
4ί· ^ίςί^ώ), (ΙΊνιάο. 21 ?.
λυΧνος , Ιιιφη*.
η
λύω,(*νο. 1512.170.
λωϊων, ιηιϊχοχ.
$>ι.
λωςος , ορίιηιαϊ.
ύ>\ά.
Μ.

νοοΑΒυιοκυΜ.
μιμνήσχω, ζ μνάω, τεζοτάοτ ) ϊη τηέηιοηαηι
τενκο.
ζΠ·3·4·
μίμνω, Γευ μίμνω, τηΛ~
ιΐ(ο> 3 μίνω.
2^9.
μινύδω, 3 μινύω, τηιηαο.
ζ 16.
33·
ίΐζαηΗαίαί,εβ. , ΐ6?. μνα, ίηψα.
μίτξώ, ηιαϊοτ,ί '. 30. μνάομαι , ιιιοχάοτ, \ ζ3·
■ > Ά '.. ■ .·' ' {'.*°3·
μνϊ, ηοβ, ηιιηιηΐίϊά. ζ8ΐ·
μνήμων , η>ίηιοτ.\ ζ^ο.
μη^ύζ) ηεηιο, ηαΙΙπί.
.
■ - . . 4/* ?)· ,·. ,·
,
ι ·. - „<*> !?
"_ 47- ?ί·
μη<Ρίμί&, η«11α.?ϊ.ζ9ζ. μοιχΰα , αάαΐκήαώ. %6.
μήλον ) τηλΙητπ , (εα ονΐί. μα7%ος , αάκίατ. ίΒΜ.
18. 8 1- μολίσκω» ά μολίω, νεμ«ςο1ι Ηατηεή.
7ί
«ιο.
*ί7·
μητιάω , ίοη{«Ιιο. ζ { ^
μολύνω , τπμηΙο. ιζ6.
μητήτης , ΜηβΙιαήιιι.
ΐί4·
ζ8? μονάς, Ηκΐίαι. 4^· ?7·
μονοκίζως, αηκοτηύ. 3?.
μγΐΎΐΛ^ηιαϊεϊ. ΐ8·4ί
μοί>γ,ύω,αΰβ(Τ£θ. 304·
ί7·7*
μήτξα. ,. ηιαίήχ.
■ 7ζ·
, _- μο^μύξω^ηΐΗϊηίΗτν.ζ^*
μίΛΤξα,λοϊας ηιαηκΊάα ζ 9 μοσι/ι» , αιτία > νεί //ο»»«ί
μηχανάομαί ί ηΐαώίηοτ.
Ι'ψίεα, .
43·
.··,»,
ζοζ. μ5α:α, Λία/α.
7·*ί·
μηχανή , τηαώ'ιηα. 1 8. μοχλάς><υε£ΙΉ.
7ί·
/Λ* ,
^ ί · Ζ9Ζ.**-^*ίί3·ος , /ετοιο , /αίαΐα- 3·
^ναίνω, ηιααιίο.
131. μύχιας, ηιαηετΗί άαεη
ηιΜιιτη.
?7·
Ιί4· ΐ7*·
μηνύω^ τη'φεο.
3ν°3· μύςηοΐ, άεο'ιει ιηϊΙΙε.
4?' ί*·
μιχ^ς , ρατνίί*.
?ζ. μυς, ηιαί.
μωμαξ, βιιΙίΗΐ.

μίξμηξίζω, {Μάιε ιο$\ΐβ.
ζί?.
μίσος, ηιεά'ΐΗ}. .
$ι>.
μίτα,νςιον, γεγεηάΊε.ιυ.
μίταφί^ω, ηαηφτο.

μ»ν,*««τ,
χ8ι.
μωξίων , βαΐίνίαι. 8 *♦

ναυμαχία , γα^παιη ηα·
•υαίετη ίοτηιηίηο. 1 1 9·
ϋαυς, πάνα. ^6. ρ. ?4·
ναυτίλος-, πληϊηΙα. 8?·
νίανίσκος , μνεηίι. ΪΒϊ(1.
νίΉλυς, χάν,οια. 47· Π ·
νιιζί'ιω , )14ϊ£ου.
ζ ρ.
>ΐί*Η', & νίΓκος , π*4. 7?·
νίχ,ταξ, ηεΆαγ.
4ί·
νίχνς , τηαηιιιΐί.
74·
Ιψντίζω, ζΗματάω,
ϊη4ί£ηοτ.
ζί8,
ρίμω , άίβτϋαο,
ιογ,
ιζί. ι^ο. ΐί3· ι6ζ.

νοήμων,ϊηΐιΙΙΊβίΜ, λ νβ«α>ϊ
ζίο.
/9
-\
νομίζω, ρητό.
136,
νόμιμος,£(]ΐιια,]αβΐ4}.%%,
νόος, «ΐί»ί.
7°· 7^«
νυν, «β»(τ.
ζ??·
νι)ξ, ηοχ.
44·
νω'/τίρος, >»«/?<?>·.
ιοί,
νώτος, 4οφτη,
7ί·
Ξη^αίνα , αΐφιάο. ζ ρ,
ξιί(«6ν!Γ/ς , ατφΆιο, Μά,
ξύλινος, ϋξηείΜ,
88.
ξι/λον,
88»
ξνμφίςρν, «ιίΐε,
1 6,
ζ 8*»
Ο.
'θ7βΓο«'«"''''α, οξίαρηί*,

ΒμίΗίφηι,νιΙ/ιιιβΐηι.
ι6ζ.
Ϋΐνό»^/ > /«ίίίί^β. ζ«3·
ν«ι/^, ηετναί,
34·
νίΐίσω, 4»»ββ. Ι3ί·
Ρίώς, ίεηιρίαηι.
ζ?ο.
νϋσος, ίη/αΐα.
ι?.
νΐίς-ις,'μίίΐηιΐί, ϊήηηα. 6\.
ν<κα'ω,νίκ«,α^τ;ί««. ι?ο.

α^ΡοήΧΛςδζ, οίϊοβεβηηΐί,

νίχχ » ν'ιβοήα.
νόηθι , ίηιεΙΙψ.

άαχο?(>οφέα> , ί&ι». ΐΒΜ.
Ιιαξ , ιαηο, οίανιΐί ηαηΛι.

3 · 3 3·
ζΐζ>

ϊγοΡοος, οίΐανια.

7Γ<
8ζ.
<?«Γ<ίζ, -υί*.
3ί· 7^
ό^ός, άεη$,
49·ίί«
ό^υνάομαι, ααάοτΛ^%,
οιαχίζω, ξΐιΐιετηο. 1 1 4·
οιακονομίω, ΰΙανιιιηΜο-

νοοΑΒυι,φκυΜ.
ο/ς, ρ^/. ^ ^
6$.
,άίρςίω, νεί οιςξοω,/ατο,
αβτο οοκμοτ.
114.
&(Ραίνω3 ί«*ίβ.
ι.ί.4·
2 $"8·
οΥ/>ν«ς, Οΐάιραι. τ6· οιΧρμαι, αΪκο,
οηίτϊΐζ, άοτηφ'κια. &8·
οιω,βτο.
108.
ίΒίο!.
ο<κο/, ίο»»,
ζ 88· Ο/^ω, ?'/ί7Μ.
οίκος, άοηΐΗΐ. 88- 1 1 4·
114.
ζ88.
όιχνζίω» άβηιαιη αφοάΗ. οιωνός, ανίί αη^ιιήηηι.
114·
οιχ,τίςμων, ηφήιοη. {■ 3. οιωνοπολίω, Γευοί«νοο>
κοπΐω, ΛΗξμήπιη ι*
Ο/^ΛίΖ/ , ρ«Γο . η <5. 3 1 4·
αν'ώαί οαριο.
Μά,
οιμάω, νβΐ όιμίω, εοηάιο.
ίΐ4· 6χταιχιχί/\ιοι, ο&ία τη'ύόιμαίζω, ρίοτβ.
'ώϊά,
Ιΐ.
$6.
οκτακόσιοι , οίΙΊη^εηή.
οινίζομ&ι, ν'ιηαηι αηβ.
Μά.
·. , ϊΒκΙ.
9 ί·
οιν'ιζω, νίηιιτη οϊεο. ίΒκί. οΛτώί ο£1ο.
οινόμίλι, νιηαιη ηιηΐ/ιιηι. όλίκω, ραα>) λ\) ολίω.
41·
*ί8.
ο'λίγος, ρΑΜΗϊ.
?*.
ο/νο'ΛΌταςΛ», ν'ιηιιιη γό
,ρλ/«9·αίνίΡ,
£*6βι.
η,
1 1 4·
133*
ο<νος > ν'ίΠΗτη.
ίΒϊϋ. .όλι&ίω , ί4//β.
1 69·
όινοχίω, 'υϊηιιιη ΐη/κηάα. ολωλα, ρ«τη.
ολλω,ρηεο. Ι*4·3°έ·
24*
οινοχόος , ρν,ζίχϊΐΛ. 2?£. όμμα. > 0£»/«/.
ο'/νόω, ι» ι;?««;» οοηνεΠΟ, ομνύω, ομνυμι, μη. .
ιηώήο.
ΙΙ4·
2*6· 3Μ·
Ο/ομα/ , />/«ο. ζ ί 8 . 3 1 4· ομολογία , /αηοτ> ίββ/ίίίβη
ιι?.
ώόομαι > /οί«ί ί/^ο. ιΐ4*
Ιιος, /οίαι*
ϊΒίά. άμό&ννμΐι αίβσ^ο. 304.
Υ 4
0Α»
1^»,;

ί*4·

ΙΝϋΕΧ

χο8. Πί*
*θ3,
ονα(>, [οηηιαηι.
4ί·
ϊ>νημαι, />·«ογ, /ϊηίίιαη
(ΑγΙΟ.
2 ΙΟ.
νβΐ ονίνημί, *Β

•ι

ρμόα,μτβ.

212.
ο'ξί'ως , <««/Λ
2 8ο.
οξόμίλι, ΜοίΗηι *»«//«>».
4Ι*
ίό. 73· 8467ΤΗ, Μ,
22.
%πα>ς, ίια<]«(, ηκο. 3,8 λ.
οπτανομ&ι,&ο-ντομα,ι.
νιά«ο. ΐ47« * ί ί- 314*
07ΓΙ//0), ιιχοτεηι Ιοώιο.
Ιθ8· 2 $"6.
ο ςα'ώ» , 1)»</ϊβ. 2 ί . 1 2 4·
ΖΟΖ.
$ξαμαι, Ίάιτη.
220.
<ίρία, τηοηια..Λθ. 24· ί8,
όξίγινμί, Λρρ«Η>* 3°4·
Οζθ-ο», γμ-π^ο,
144·
όζθ-ώς, «Λί.
27?·
οζν*9-ο3·«'ζίΐς > <<κ«^. 29,
βζΐ'/ς» Λ-υίί.
48·

• ι$4^ν*·
Π7-303.3ΙΦ
ος,
»«<- ' ΐοο.
οσσί, οίΐιΗ.
6ζ.
όςίον, <α, οβϊί, 56.71·
οςις, >(τ/ς, ο, τί, ^«/ί,
< ί/.Ή':;
4?·
οσφξαίνομαι , οάηγοτ.
οτ6, ψίαηάβ. ' ι^ν 2*.
0Τ<, 0ί;λ7.
22. 282.
οτ^Λα) , ϊτηρΙΙβ.
1 3 1·
§, /»ί,
9-7· ??·
«εΤβίς , »«//«*.
47·??·
έ|' , Η,ιηΜ.
. 2 8 1.
8<Γΐμία ,
^ ί·
ί ι«ί« . ··
2?0,
β'ραινοθ"/ 3 «» αχίο. . ϊΒϊ<1,
«χίκτη.
ίΒΐβ,
2ς , λμπ*.
49· ί7«
έταζα, νκΐη&ο. 1 1 1.
1 14«
άταω) έτημι, Ί/ίοη.ζι ι.
χτος,ύκ.
102. 287«
οφίίλω ^ </ί^ίο. 132.130.
314"
βφς,

νοοΑΒυιιοκυΜ.
5<ρΐζ, (ΐΫρΐηί. {Ό. ί 6%.
οφλω , άώΐο. ζ, ί 3 1 4·
οφξΛ, «*, <
ζ8ϊ.

8ί·
ιρα,ξα,κχω , ρηρεταιη αα. Λί», ούαιιάιο. ι ι {.Π 9·
,:··: · . ι

έ'ψο,αώί, ιιϋώα, )47·
Π.
Πάθημα , <«/<?#<ο , χλΙλκα'ίΐΛ!.
.
8ι·
«ζταίίΓίώ», ϊηβιιιβ. 1 34·
«τα/ίΓίακ» , ρηιΐΐαΐα. 89·
, <8Γα/£Γοτξί/3«ς , (\ιιϊρΐί«ήι
ίχβτίεηάα ρχ&φ. %ο.
*&α,Ίζω, Ιαάο.
107.
©■αίς, νεί <δταίί?» ρβίΓ.
- · ί .ν4-4«· Η· ζ87·
«ραιίύ,βτιβ. 198. ιΐεπι
ββεηάο.
ρφο.
φαμφαίνω, ριΙΙιαιο > γο«τοίμφίλος, οίηηΊΙΐϋ! ά
τια.
■ ,
8 1.
(ωάντο5ι, αίι^αβ,
υι*. .. . .
ζ8ο.
ίδταντοκςατω^ , οηιηιρο-

Ιΐ9.
, αρρβηο.
; , ;·.'-· ΑΙ*.
Φτα^άφασίζ, Αεοερύΐ)
αάτηοηιιιο.,
Ιΐ8<

(πτα'ζί/μι, αιεεάο, αά/πηι.
.- :. ■ .Λ·
■ ζ6ί·
«Ητα^ν, αάνεη'ι, νβΐ
·υ»»ί6ίί8»»
- ϊ68·
.«Βτα^θ-ίΐΌς, <υί>χο. 2θ. 8ο.
«ταρ 3-ίω 9 <«/>««! Όειαη,
.ί&α,ξΗΜνίω,ίώαίώβτ.ι ζ"}·
. («τα,ξων } ρτ*[εηι.
ζ ί.
«τίταε, ο»»»».
4^· 83·

ίΒτατςαλαίβς, ραη'κιάα.
. «Γίϊτςοχτονβς» «Λ»», 19^·

ΐφοίτιτιαί, ραίετ. ϊΒκΙ.
φτ^ραχοίτ^ΐ) ηιατ'κίϋ.
8ί·

'ίηΐιφΆαί,
19 3·
«να.τξωος, ραίσηκί. 88.
Υ 5"
<ΤΤ«ν'ώ>ί

ΙΝϋΕΧ

«ταχύς, (ΤΛ0ν,

93·

ίοηπβνΊ, οοαίαι. 1

<&α&ώ , (αΛάΛ. . 67»
φά$α,ρίτ{ααάεο. ι^ζ.
Ι7ΐ· ζ^9'
φίΐνάω, »βήο,
Ι44·
ατίλίκυς , βζπήι. 49·
φίλτιις-άς , ριΐίαίΐν, Ιευ
? (αταΐΗί.-'
30.
«ζιμΉναΪΜ, , (\Η\ηΐαηια.
5>ί,
«αήμνψος, ηαϊηΐιΐί. 'ώϊά.
&ίμπω}τηιΐΐο,
ϊϊ
ιτ&ίνης, ρ&ηρπ.
26.
«Γί'νίκτσα, ριηΙ& ρααριτ,
ϊ&κ).

&(ύ,ζ.<ιΐίτίπ.ο&<ι3Μ»·
βάβ'. ■
ζ^9·
βηπομφα,,ΜΗβ, ιζ$.
ι&ίτττωχα,, (Ηΐάΐ, 123.
·®"ίξ3'<»> άιναβο, 1 3 3·
βϋ^α^α , ««««ίβ ί ««β*
ρΐιβοτ.
.<
Ιΐ6%
α&ςίπολος , ςΗΪΐίταοηίί.
·',' ·
- ρ»",
φίταλον , /«/««», 8ο.
φίτ&ννυω,ίχΐιηάο, 3θί,
. ,<* 3*$·
«ΒτίφΛ'γχα, αρραηι'ι, $, .
ί5Γί'φ»ινα6, οβεαιίϊ. ιΐζ.

«?«ντα*£«Γ«)<} φΐϊηξίηύ.
ίΒϋ
κείνη, ηήηψι.
?5".
ΙατίντηκοντΛ, 0«μ?$«4£<814,>
ίθΐ^«
<Εηντηκο<Γ$ζ, €μίν»ψ&$ι-

ρϊηξο, ι6^.ζ^6. 3°4·
<&η<Ρίέω, βΓιο.
ζοχ.
<8™χνς, (ΜίΗ*.
4?·
(®ιΙζβ>, ρηηιο, οτηύα, ι».
*&'φ7Τλν5ίι ίΒΐρΙί. ι\6,
φ'ιμπλΥίμι,ΉηρΙίο,χιι*

ιαφταζωνίΐμαι,ιίώΛοώα*
ΐαίβιτη.
Ι*3«
<νΪ7ΓίηΓμα,ι , ριφαβυ
/«ι».

(ωιμ7ί^ο(Α,ν,χΛ,ίη. ζΐί«
Ο'ίνί»}
<πτίύμΜ , Ιιώαη,
174·
'
5Τ·

νοοΑΒυιιοκυΜ,
«3·<>9·ϊ, λϊηΜ.
ζ}(.
κω, άκο.
*ί7' ΌΤΟΐίίά ) /<ί<β } <ροιων,
βα(πχ, '■
26. 44·
&λαχ,όίΐς , Ιαΐίίΐ «ά ηιοάαιη αιιβί,
ί3· «9όλιμ& , ροϊ>ηα, 2 Π ·
«τλακ??ς , ρίαπηΐα, 49·
3ΐ·8ί»
ί*·ίί·7*· «8·ο/«τ»ς>
βτλαίί7ω, /ϊ«£β.
Ι07.
ΖίΙ.
43 ·
*®λα,<τυάζ(ύ , /<ίβ Φ Λ- •ΗΓΟ/μΑ·,
ΛίΛο ί« Ιοφιοχ. 23· (ΰτολίμησήω , ΜαοιτΊο,
Κ&λατνςνμί'ώ, ϋιιη. ύ).
ί&λΐΐς»κις , βρίβιηέ.
ητολΐμίξω, » ηνόλΐμί»,
ύίΙΙο, ·"■'·"" ■'■ - 2{8.
ζδι.
^λιΓίο», γΙατ'ηηηΐΗ. ζ 8ο, «Φίίλίςι «ιμλμ, 47· ^?'«
';·'■
'
.*τ·
ιατΜχω > ρ/ί&>.
ι ο£.
«τλίονακ/ς» βηηιΐί. ζί ϊ. «τολ/^ν», (ΐνΐί$ίίΒα. 89*
•ΕΓλίύΐ, πανίρ. 21. ίο 8. ■<ΒθλλΑΧΙζ,/*ρί. 28ο.
Τ3 ί· ι8ι· φρλκ'χίρος ι τηφοτπνι
«ρλίωζ,ρΐίηαι.
38*
ήβηρια,
8ο.
(δτολώτκς, τηιΑύρα. ^χ,
84·
<β·ολι)$, ηιιΐίαί, 77» 9*·
«τολιί^ί/ρ, η>αΙι'ι?ηαηαι,
4?·
*9?·
ΙΗΜ άΐΙΟΟ.
2 5'ί» αα&λω > ·υίΤίο,
ψνίω,/ρηο. 116. ι Π, ατονία » ΙαΙ/οτο. 1 3 ί · 1 8 ϊ ·
3*· »87·
. ι8ο. «©•όντος >
«ωνΰω ί ϊίιιη.
ι 7· φοφύομαι } ναάο. 1 43»
βτβθ-έ, δ£ <8το3·$ν> 4&
εκ«ί/ί.
2? Γ,
*·&9·ί'ύ>, άιβάαη,
«1,
ΐ6.Ζ%ϊ.
»

ΠΙ. 1^0.
ι&ληιτίος, ρΐορϊη^καί,
5»ζ. 28ο.
«τλίίονω, ριηΗήο. ιηο,
«τλορς? ηανιχαιΟ). 'τό,

ΙΝΌΕΧ
(βτορρωτί/τω , Ιοηξίβΐηΐί,
. *8ι*
«Β-ορβωτίξω, Ιοηραι.Ά'η].
<ατοσα.7Γλΐίς) ^ιιοιαρίίχ.
>'.' <;· ν. :.^..ν.-:{.ί7«ι
/νοον^ων , Νιριιιηια.

Ηάθ) οηίηιο.
Ι ΐ6.
(&(>οιημ^ ργΛϊτ,Ίΐία. ΖΊ%,
/Βτξοχ,α,λίζω , έ <πΓξο»ζλώ,νοοο, ρτονοοο.ζ ί 8·
<&(>ό<τρμι , αάιάο. 16$·
(ατ^οσκυνίω , αάοτο. ι ζο«
(Βτ^οίΓίΜίί ; οοπ'υιηϊί. ζ 7 8.
<πτ£θ οχ, Α&ηίαχι. ζ 7 ϊ ·
(&£οσα>7Γον , ροτβηα. 8*«
<®ξοα , ρϊΛτη'ιίίβ. Ζ71»
(ΰτζάτατος , ρήιηια. ?4·

<ΒΓ05·(χΓος, ^«οίο ώι. 9<ί.
<5Γβ'ς·ος, ηαοΐΜί.
97·
«ΓΟΤΟ^ί > βφϊΜ' Ζφ
/δτρ'τί> ηΗΛηάο. £ .,
*3τοτί, αϊιη«αη4α.2ιζ.1.9 ί.
,(ετοτ>ίς/ον , ροαιίαηι. ζ ί ι . Φξαφητίία,ρ-ίορύοίΐα. 8 ί>.
/ογκ, «{ρΪΛΐη.
: Χ9 ί· <ΖΒ"ςο<ρΜΤίΐί&>> ναήώιοτ.
"
<βγ«« ,
· ί $..&7· ζ87· '.·: '■ "· ."· '
ΊΒ-ξοφήτης , ρηρύεΐα. ζ9·
,Γ{·
Ζ^Ο.
<&(>Άγμα,τίκος , ηε&ούο- «Β-ξοφϋτις, ρηρΙ)ΗΊβ4.%\.
<ατ^0χοος, αηιιαΙΪ!. *93·
«βτ^αος,
5>ι· το /δτ^ωτον , ρπ>««|»,
•δτ^αοτίρος , ηι'ιύογ. Μά.
ζ8ο.
/&ξ£ΰτος , ρήνΛΗ}. ι?.
, ...Λ».
( ζ ίο. 3 1 ί·
,Φ^ίνβυς , /ϊηιχ.
4?· <ννν$άνομαι> ίηίίηοξο.
«δτρ/'α μα; , γϊηο.
173·
4ί·.Ι4.ί·
.«τρίοιν, /ίΓΜ.
44· <28Ϊς ,
«Γ)30Ν,
?4·
. <&(>θί*γω > ρτοάιιη , /»»·<«- (Κτώς , ί)Ηυιηοάΰ, & ηαο' άαιη&οάο. , ζί.Ζ9ί·
.· - <ί</θ.
I 1 6.
Φ(>όβατον> ονϊι.
8 ο. <ΒΤ&ν,£Τ£χ ονΊπηι. 4*·
. ΐΡ(>οό"ί<Ρωμι , ρ/Όί/ο.ι 1 6. <®ωλω, ν(ηΦ>. . 3 ρ.

νοοΑΒυιοκυΜ.
σα'ος, βίνια.
' ην*
σβίί'νόώ) ιχβ\η%ΐιο. 2<58·
ρα^ίως ,,^αύΐί. . Χ%\.
ρνχ,η, αη(ο.
'
ράπτω, [ιιο. 9·ι 53·ΐ7ο'·
ράον , βάΐίαχ. '
2.%ι.
ραςΌ,, νεί ραςον , {[Λΐά*
Ιϊηιέ.
· '*■ Λΐ&ίΑ
ρίζω,α^ο^αάοΛ I £.1 27·
ρίί'ω, ^«ο.
3 Γ ί·
ρίίω, νεί ρίω, ιίηο,βιιο*
Ϊ3& 1Ϊ6. Ϊ2ι. 515"ρίμβνι, άταιηια&ο. ζ ϊ 8.
ρΜ^'^ω) ηιιηρο.
ζ$6.
3ο4.'3ΐί·

ρίνο'χίςως^ γΐήηοοποί. 39·
ρίπτω, 8£ μπτάσχω^
ρτομοιο.
ιγ^,2Π·
ρόό^α,ξ, ΚΜίοΙηι. 88·
ρόιΡον, τοβ. ■'
14·

σβίω, Μ&η. ι 8> 3 * 316·
(ϊίαΙιτβ , ιαΐ ίρβια. ιοί*
σίβω,ίΰΐα.
ιγ&*
σώνομαι, Ιχάο»
2 ?4*
£Γ«»ρ«ν, 5ιηη.
41*
σίίω ,'■ ίΛβ·υί9 , ηααίίο.
ιο8·
σίύω, ηΐΰ'ϋίο. 130.316*
σήμΐξον, ΙιοάΊβ* 2 6'ί ζ79«
(Χιϋξ, νετηιίί) δί ρορηίη!*
σι^^ξίος , {ΐηιιΐ}. 7 1 4
ό\τατιι, βηαρϊ. *\\. &\*
σκάλλω, εχβαο. %οί*
σκάτττω.βοάϊο. 1 3 3 · 1 7 °·
σχίπασμα, ϋ&τηη. 41·
σκορπιός, βοτριαί* 36<
σκί/'θκς, %ίρΗΛχ 30. 8ί·«

ρόος 7 βαχίΗ'
ρνσχομα,ι » //ίίΓΟ.

ίΒκΙ.
2 Τ 8·

ρωννυμι,'ϋαΐΐο* 306.3 1 6.
ρω», ϊοίοΫβ. ,
ίο 8.

»<4.

7ί·

θφ, Γ««^
' 10*.
σοφός, /αρϊεηι. ?0. Ζ8^
σο<ρ»ς , [αρ'κηητ* 'ζΕϋ*
σ7τβί» , «ϋίβ», ηώο. 1 3 ϊ«
Ϊ8Τ»

1ΝΠΕΧ
βτπιίξω , β»ο, τ ο*ΐ* ι 09.
ΙΖ2. 116. 131. I 32.
Ι3ί· ι^ο. ιπ· ·7'·
Ι74-3Ι6.
στιΜω ,
2 ? 8 · 3 1 ά.
σπίξμα ,
ζ ίο.
*τπχ<ί'αΐος ,βι/ιΙίο/Ηΐ. 9 3 ·
ς*$·μάς> βαΐν.
7ί·
4φώ( [ηΙιαΆλ.
#άζ,
<το&νς,
5" «ας,

46ίΒί<1
75·
?£.

9ίλλα> , ί«ϊ/ίο- I ζ ί. 1 3 1 .
Π*·ΐ3ί·
ςίξίσκω, Λςίξίω^ρτίνο.
ίί7·3ϊ^·
Γίνομαι, ρτοηι'πτο , αβε<υιΐο, βτηιο*
17 3·
ρχάομαι, ιο*
ςόμα, οι, οτϊϊ.
«■ονα^ίζΌι ,

ίοΐ*
3·
2^8-

ΖΟξίννύω > βηηο.

3°ί·

ςξα,τός, ιχιτεϊΐΐυ. 36·
ς-ξίφω } νιτίο. ί$ 1. 1 ί ί«
•ν^· /«.

?9*

αυγγίίάς) ίφβχ^ &ζ*
1 12*

συζάω, ίοηνινο. ϊΒί<1«
συλλίγω, ίοΙΙιχο* ίβκΐ.
συμβαίνω, οοηΐιηχο, ζοηι*
ηηο.
\\}\Α4
σίιαβάλλω,ζΰη/ίτβ. ί 27*
συμβολον, βηιΜιαη.ζ6.
συμβόλος, οηκη. 293 *
συμμαϊ&άνω , (οηά\[ιο,
ιΐ8·
σνρπαίζω, ίοΙΙηάο. ΜΑ*
συμπάς, βηηίίί
46.
σύμφημι, ίοηβήήο, αρρτοία.
1 1 8·
συμφορβ, βνιηίαΐ) /οτ*
ικ η α.
7ί·
συμ-φανα, ζοηίϊηξο, αι·
ίίηξο.
1 1 8·
Φ/ώ»μί% ΊηκΙΙΊχο. ί73·*
σϋντάττω, οοηβταο. ιζ7·
συφζω,βϊίίβι ββιιία €Λ·
ηο.
ι^6.
συρρίω , ζοηβιιο*
ϊ 1 8*
συςίλλω , ιοηιτώο. ΰήά.
σφίτίξος» /η ία.
ιοι.
σφα), <υβί ί/»ο.
99·
σφωϊτίςοζ , «υήβον ι ο ι .
Χ6&»> Α*ίνβ*
*ί6.

νοοΑΒυίΟΚυΜ,

χ^τι'ς > Ηώϊαυ.
ζ 5"ο.
Μιο. 1 33· 1 83*
ζιί. 2ίό. 5 Ιό»
χϋμΛίβ^ατα, ΗαΙ>\ι»ι.
ζ$Ό.
σώζομαι , βτνοτ. ί ί
βωμ&,ζοτρηι.
2 88·
σα)τ»^ >/αΙναίβΫ. ? ί . 2 ? ζ .
σωφροσύνη, ιηηρσαηΐία.
88Τ.
Τάζω , ααϊρο) αρργώιη*
άο.
\ 3 ί*
τάλα,ς, ηιίβτ. 14·4-Ζ*
4^·ί3·83·
«ταςταςος* ίφτηια. Ίϊ*
τάττω, οτάΊηο.
ι^ο.
τίΒ-αχ,α, ροβϊ.
ζΐ4·
Τίθ-βίς» ροβίΐα.
4?·
τίΒ-ηλα,ξΐηηΜΛ'υ'ί. 17 1.
ϊτίΒ-λημίί/ΐΐΟ} ίοΐίτο.
212»
τί$νημι , ηιοήόΐ. \\Αά.
τί&ςαμμαι, ηιιίτϊίια
[ατη.
ι{ΐ.
τί'ινω , ϋηάθ) €χΐιηάο.
2?4·
*Τιί^οί, »;«»·«/. 49· 6ο.
61.
νίκτων } /αίτκαίατ. 8£.

' Ι8ΐ· 1 82. 1?0. Ζ 12.
τ«λίίω, ι'</ί»;
2ίί·
τ«λίσ«», ρηβάα. 2ί7·
<τ·μνα>, /«β» /ϋηάο, 2ί·
107» ιζί. ΐ3ζ. ι ^3.
1 7 1· ζ ί ζ. 316.
τ^«ν, «»ίΛ43·ί3· 83·
τί^ττα», άιΐίίΐο.
ιοί.

> άίΐιβατΐο.
τίασαζχ,ηΗαΐΗΟϊίΖϊ.ϊ1).
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